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  15: فرهنگ مهرورزى، ص

  سخن ناشر

اد آدمى بر پاكى و طهارت بنا شده است و طبع انسان ميل به آراستگى به سجاياى اخالقى و زيباييهاى ظاهر و  بنيان 
  .باطن دارد

پيامربان، تأكيد بر حفظ طهارت ذاتى و تقويت اسالم به عنوان آخرين دين اهلى و پيامرب عظيم الشأن آن به عنوان خامت 
  .آن و سوق گرايشاهاى فكرى به مست كماالت وجودى انسان دارد

بانان عرشى خود اصالت خود را از دست نداده و چون  نشيىن در فرهنگ اصيل اسالم كه با حفاظت نگاه مثره سايه
ظ پاكى درون و ظهور آن در زندگى بريون و منايد، حف چشمه جوشان و زالل، تشنگان معارف نابش را سرياب مى

  .پذيرى و نقش بسنت زيباترين نقوش عامل هسىت در خانه دل است رنگ

اسالم، آيني پاك عشق و مهرورزى است، آنان كه به دستورات پر مهرش جامه عمل بپوشانند و اخالق و رفتار و كردار و  
اى جامع و كامل از عشق و ترّحم و  منايند، به توفيق اهلى منونهگفتار خويش را مهرنگ و مهاهنگ با تعاليم مهرآفرينش 

تاب حقايق  مالطفت شده، قلب آنان ماالمال از رمحت و عطوفت و مهرورزى خواهد شد و آنان كه از خورشيد عامل
ىل و تندخوىي نوراىن آن فرهنگ كامل روى بگردانند و خود را حمروم از فيوضات معنوى و اهلى و روحاىن آن منايند و سنگد

يمّيت، مقّدم بر  را سرلوحه اخالق و رفتار خود قرار دهند، صفات حيواىن و شهوات نفساىن بر آنان غالب شده، اخالق 
  .درخواهند آمد »1« ] أُولِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُ [عقالنّيت آنان خواهد شد و از مقام انساىن تنّزل يافته، در زمره 

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  16: فرهنگ مهرورزى، ص

در اين نوشتار تالش بر آن است كه با توجه به زواياى خمتلف حيات انساىن، ارزش مهر و مهرورزى در اسالم بر خماطب 
اين دگرگوىن،  معلوم شود و شيوه نگرش انسان به حيات مادى و معنوى از طريق دريچه مهر و عطوفت تغيري يابد، كه

  .نقش اساسى و حياتى در ادامه مسري پر خماطره حيات انساىن به عهده خواهد داشت
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با غور در آيات و روايات و حتقيق جامع » مد ظله العاىل«انديشمند حمقق و عامل متتبع حضرت استاد حسني انصاريان 
هاى  اند و با ارائه يافته ا مورد حبث و بررسى قرار دادهدر زواياى خمتلف اين حقايق واال، ابواب خمتلفى از مهر و مهرورزى ر 

بديل اهل بيت  اى ديگر از زواياى زيبا و پرجلوه فرهنگ ىب حمققانه خويش كه نتيجه ساهلا پژوهش و حتقيق است، گوشه
  .اند عصمت و طهارت عليهم السالم را منايان ساخته

ندگى، پى بردن جهانيان به اين حقيقت است كه اسالم آيني از مجله آثار به كاربسنت آيني مهرورزى در جاى جاى ز 
  .مهرورزى و تعاليم آن مهر در مهر و حمبت در حمبت است

به اين اميد كه اين اثر با توجه به حساسيت جايگاه موضوع آن در جهان امروز و ضرورت نياز آن در جوامع بشرى بتواند  
ز از سوى جهان غرب، ظاملانه مورد هجوم و تعّدى قرار گرفته و با كه امرو   - اى از چهره پر مهر اسالم ناب را گوشه

آميز از  عوامل خمتلف در بريون و درون جهان اسالم سعى و تالش فراوان بر انعكاس تصويرى خالف واقع و خشونت
دار  نني ريشهاند و قوا نشان دهد و غبار مظلوميت را از چهره راهربان راستينش كه كانون مهر و حمبت -اسالم شده است

  .آن كه تكيه بر مهر و حمبت دارد، بزدايد

اين است نداى پر مهر دين حمّمدى و شريعت علوى به متام عامليان كه آنان را با درياىي از مهر به آغوش پر حمبت دين 
  :منايد كه دعوت مى

 هر كه خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگو
 

  يستكرب و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه ن

  

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   واحد حتقيقات

  17: فرهنگ مهرورزى، ص

  پيشگفتار

مسأله مهرورزى و هزينه كردن عشق و حمّبت نسبت به آنان كه بايد مورد مهر و حمّبت انسان قرار گريند، از مسائل مهم 
  .گرماخبشى كانون زندگى داردانگيزى در حيات انساىن و   اسالمى و اخالقى است كه نقش شگفت
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اى با ارزش از حضرت امام موسى بن  آنچه سبب نگارش اين كتاب در زمينه عشق و حمّبت و مهر و مهرورزى شد، مجله
  :جعفر عليهما السالم خطاب به هشام بن حكم به اين مضمون بود

يلِ ! يا ِهشام« جنِْ   .»1« »...َك ُهُم اْلَمْرُحوُموَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِلْلُمَرتاِمحَني، أُولئِ   ُطوىب: َمْكُتوٌب ِىف اْإلِ

  خوشا به حال آنان كه به يكديگر مهر: در اجنيل نوشته شده! اى هشام

______________________________  
، حديث 28، باب 299/ 11؛ مستدرك الوسائل 4، باب 147/ 1: ؛ حبار األنوار392: حتف العقول -)1(

13088.  

  18: ص فرهنگ مهرورزى،

  .اند ورزند، اينان در قيامت مورد مهر و رمحت و حمّبت مى

آرى؛ آنان كه مهر و حمبتشان در زندان منّيت و خود بيىن خود و زن و فرزند و ثروت و اموالشان به اسارت ننشسته و 
ت از آنان خواسته شعاع عشق و حمبتشان را به مهه هسىت و خملوقات خيمه حيات به كيفيىت كه از سوى آفريننده موجودا

دار است و در راه رسانيدن سود  اند و در حقيقت مهر و مهرورزى و عشق و حمبتشان مثبت و جهت شده گسرتانيده
ها و جانداران ديگر ظهور دادن خري و  گريند و مهه هدفشان از مهرورزى به انسان واقعى در رابطه با ديگران به كار مى

ترديد در دنيا و آخرت شايسته حمّبت و مهرورزى خداى مهربان نسبت به خود  سعادت در فضاى حيات آنان است، ىب
  :هستند، چنان كه در روايت آمده

  .»أُولِئَك ُهُم اْلَمْرُحوُموَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «

  .اينان مهان رمحت يافتگان در روز قيامت هستند

است مثبت، باارزش، اهلى، معنوى، انساىن و اخالقى و ها جداست، حمبىت  اين گونه حمّبت كه به فرموده مولوى از حمّبت
اى است كه جايگاهش قلب است، آن هم قلىب كه از راه علم و معرفت و  اى كارساز و حالل مشكالت و سرمايه مايه

  .آگاهى و بصريت با خالق موجودات و آفريننده خملوقات ارتباط دارد و به اميان و باور و يقني و سالمت آراسته است
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ارنده چنني قلىب، انسان واالىي است كه عاشقانه مغز و ِخرد و درك و شعور خود را به كار گرفته و در راه به دست د
   آوردن معرفت و بصريت

  19: فرهنگ مهرورزى، ص

اده و به حتصيل علم و دانش ديىن و حقايق معنوى برخاسته و از طريق فهم قرآن و آثار اهل بيت عليهم السالم و  قدم 
عارف حقه، عاِمل باللَّه شده، به قيامت يقني پيدا منوده و حالل و حرام را شناخته و باطنش به حسنات اخالقى و نفسى م

بني و چشم انسان شناخت، دست يافته، به اين خاطر در سرزمني  زينت گرفته و تا جاىي كه ممكن بوده به ديده جهان
رزى گسرتده شده؛ از اين جهت به خدا و مهه موجوداتش و به ويژه قلبش ُگل عشق و حمّبت شگفته و سفره مهر و مهرو 

جويد و  كند و از كينه و نفرت دورى مى ورزد و در راه آنان عشق و مهر هزينه مى ها با كمال اخالص، حمّبت مى انسان
بزرگوارى است كه گوش و يا انسان . تواند اجنام دهد مند است براى ديگران هر كار مثبت و قدم خريى كه مى پيوسته عالقه

به عيسى نـََفسان، مهراه دنياىي از عشق و ارادت به يادگريى معارف اهلى سپرده و سخن اهل دل را با دل دادن به اهل دل 
ايتاً قرين قرآن و فرهنگ پاك اهل بيت عليهم السالم   شنوا شده و با حضور قلب، مستمع آراستگان به حقيقت شده و 

لم و عمل اتصال پيدا كرده، در نتيجه قلبش مركز عشق و حمّبت مثبت شده و از طريق او و گشته و در حد خود به ع
  :فرمايد تابد، قرآن مى انوار مهر و دوسىت چون خورشيد فروزان به مهگاىن مى

  .»1« ]ِلَمْن كاَن َلُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َو ُهَو َشِهيدٌ   ِإنَّ ِيف ذِلَك َلذِْكرى[

به [در سرگذشت پيشينيان مايه پند و عربتى است براى كسى كه نريوى تعّقل دارد، يا با تأمل و دقت  ترديد ىب
  .هاى خود باشد دهد در حاىل كه حاضر به شنيدن و فراگريى شنيده گوش فرا مى] ها سرگذشت

______________________________  
  .37): 50(ق  -)1(

  20: فرهنگ مهرورزى، ص

قلىب چون  -كه به تعبري امرياملؤمنني عليه السالم يكى از آنان عامل و ديگرى فراگرينده علم است  -سانآرى؛ اين دو ان
ار پيدا مى جوشد و مهر و مهرورزى  كنند كه به يارى حضرت حق از قلبشان عشق و حمّبت مى چشمه جوشان در فصل 

كند، بيابان زندگى ديگران را از  و با طراوت مىكند و به سان آن چشمه جوشاىن كه دشىت را سرسبز  َفوران پيدا مى
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ره خوشى و خّرمى و رفاه و خري و شادماىن و سعادت سرسبز مى مند  كنند و آنان را از كرامت و منافع وجودى خود 
  .سازند مى

ره شود و در اين نوشتار سعى شده است تا با حتقيق در متون اصيل اسالمى به ابواب خمتلف مهر و حمبت و مهرورزى اشا
امهيت و جايگاه مهرورزى، عوامل مهرورزى، مهرورزى حضرت حق، انبياء، ائمه : زواياى خمتلف اين حقيقت از مجله

عليهم السالم و اولياى اهلى، آثار شگفت مهر و حمبت، مهرورزى در قيامت و مهرورزى به جانوران مورد حبث و بررسى 
ش قرآن كرمي و كلمات گهربار ائمه معصومني عليهم السالم بذر مهر و حمبت را خب قرار گريد تا با استفاده از تعاليم حيات

كران  در سرزمني وجودمان كاشته و شيوه مهرورزى به ساير موجودات را بياموزمي تا مورد رمحت خاص و ويژه درياى ىب
  .رمحت و حمبت در قيامت قرار گريمي ان شاء اللَّه تعاىل

   ش. ه 1382ار 

   انصاريانحسني : فقري

  21: فرهنگ مهرورزى، ص

   ارزش و جايگاه مهرورزى

  23: فرهنگ مهرورزى، ص

   خبش اسالم مهرورزى، فرمان سعادت

خبش حضرت حق و مهه پيامربان خصوصاً پيامرب با كرامت اسالم و امامان  مهرورزيدن به خود و ديگران، فرمان سعادت
  .تبعد از حضرتش به مهه مردم و به متام جهانيان اس

  .مهرورزى و رحم به خود و ديگران زمينه جتلى رمحت حق به انسان و مهر خداوندى به آدمى است

  .يكى از صفات اهل اميان مهر و حمّبت و سفارش به صرب و رمحت و مهرورزى به يكديگر است: فرمايد قرآن جميد مى

  .»1« ]اَصْوا بِاْلَمْرَمحَةِ ُمثَّ كاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َو َتواَصْوا ِبالصَّْربِ َو َتو [

  .اند اند و يكديگر را به صرب و مهرباىن سفارش كرده ، از كساىن باشد كه اميان آورده] تكاليف[اين ]  اجنام[عالوه بر 
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روايات و معارف اهليه در رابطه با مهر و حمّبت و اين كه به خود و ديگران حمّبت ورزيد و رمحت آريد مطالىب بسيار مهم و 
  :زنده دارندآمو 

  :در روايىت از حضرت امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده است

______________________________  
  .17): 90(بلد  -)1(

  24: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »إرَحم تُرَحم«

  .مهر و حمّبت بورز تا مورد مهر و حمّبت قرار گريى

  :فرمايد رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2« »إرَمحُوا َمن ِىف األرِض َيرَمحُْكم َمن ِىف السَّماءِ   الرَّاِمحُون َيرَمحُُهم الّرمحُن تَباَرَك َوتـََعاىل«

  .ورزد، به مهه اهل زمني حمّبت كنيد تا خدا به مشا حمّبت منايد خداى مهربان به مهرورزان مهر مى

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است

  .»3« »َالَحّىت َترَحَم العاَمةَ : ُكلُّنا رحيٌم قَالَ : ِذى نَفِسى ِبَيِدِه َالَيدُخُل اجلَنََّة إّالَرِحيٌم، قالُواَوالَّ «

شت منى : مهه ما مهربانيم، فرمود: شود، گفتند سوگند به خداىي كه جامن در دست قدرت اوست جز انسان مهربان وارد 
  .وان گفت مهربانيدت نه تا به مهه مهرباىن نورزيد منى

   توجه ويژه اسالم به مهرورزى

پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت مردم را براى حل مشكالتشان به سوى آراستگان به مهر و حمّبت 
  :فرمايد كند، آجنا كه مى راهنماىي مى
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______________________________  
  .26، حديث 28، باب 396/ 71: ؛ حبار األنوار9حديث ، 37، جملس 209: األماىل، شيخ صدوق -)1(

  .6958، الرَّحم، حديث 1994/ 4: ؛ ميزان احلكمة5969حديث : كنز العمال  -)2(

  .6969، الرحم، حديث 1996/ 4: ؛ ميزان احلكمة5986حديث : كنز العمال  -)3(

  25: فرهنگ مهرورزى، ص

َرْمحَىت ِىف ِذى الرَّْمحَِة ِمْن ِعَباِدى َوَال َتْطلُُبوا : ِمْن أُمَِّىت تـُْرَزُقوا َوتـَْنَجُحوا َفانَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ يـَُقولُ ِذى الرَّْمحَِة   اْطلُُبوا احلَْواِئَج إىل«
  .»1« »َخِطى ِفْيِهمْ ِإنَّ سَ : احلَْواِئَج ِعْنَد القاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َفَال تـُْرَزُقوا َوَال تـَْنَجُحوا َفإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ يـَُقولُ 

ها و حوائج خود را از آراستگان به مهر و حمّبت از امت من خبواهيد تا به رزق و روزى دست يابيد و كامياب و  نيازمندى
مهر و رمحت من در ميان بندگامن نزد آراستگان به مهر و رمحت است، : فرمايد رستگار شويد، زيرا خداى عّزوجّل مى

ود را از سنگدالن خمواهيد كه به رزق و روزى نرسيد و كامياب نگرديد، زيرا خداى عّزوجّل ها و حوائج خ نيازمندى
  .خشم و غضب من در آنان است: گويد مى

  :و در حديثى ديگر فرمود

  .»2« »إذا طََبْخَت َمَرَقًة فَاْكثـُْر َماَءَها َواْغُرْف جلِِْرياِنَك ِمْنها«

  .ات ظرىف از آن بكش آن براى مهسايه هرگاه آب گوشت پخىت به آبش بيفزاى و از

هاى حق  ترين عقوبت ترين و بزرگ اى مورد نفرت خدا و اولياى اوست كه آن را از سنگني رمحى به اندازه سنگدىل و ىب
  .اند مشرده

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

______________________________  
  .51، باب 184/ 1: القلوب؛ ارشاد 9/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .51، باب 184/ 1: ؛ ارشاد القلوب6/ 1: جمموعة ورام -)2(
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  26: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »َما ُضِرَب َعْبٌد ِبُعُقوبٍَة أْعَظَم ِمْن َقْسَوِة اْلَقْلبِ «

  .اى مقرر نشده است تر از سنگدىل براى بنده كيفرى بزرگ

ز سنگدىل نيست و اين سنگدىل مايه و ريشه عذاب اهلى در قيامت است، نعمت تر ا مهان طور كه كيفرى براى عبد بزرگ
تر از رّقت قلب و مهر و مهرورزى و عشق و عاطفه نيست، مهر و رقىت كه مايه و ريشه رمحت  و عنايىت براى عبد، عظيم

شت ابد و لطف سرمد در قيامت است   .اهلى و سبب به دست آوردن 

   حمّبت قلب مسلمان، جايگاه مهر و

اى است كه جايگاهش، قلىب كه در معارف اهليه از آن تعبري به بيت اللَّه و حرم اللَّه و عرش  مهر و حمّبت مايه و سرمايه
اللَّه شده است، قلىب كه مهه ارزش انسان به اعتبار حمتويات مثبت و نوراىن آن است، قلىب كه افق طلوع اميان و يقني و 

به خلق خداست، قلىب كه صاحبش از آن مراقبت و مواظبت منوده و از اين كه جايگاه  عشق به حق و مهرورزى نسبت
رذايل شود حفظش كرده و آن را به صالح و سواد آراسته و فضاى آن را شايسته جلوه فيوضات حضرت فّياض منوده 

  .است

ويژه حضرت موىل املوحدين،  قلب خاىل از حاالت مثبت و حمروم از مايه مهر و حمّبت بنا به نظر اولياى حق و به
  .منفعت و وجودى فاقد ارزش است صاحبش موجودى ىب

______________________________  
  .22، باب 176/ 75: ؛ حبار األنوار2/ 1: ؛ جمموعة ورام296: حتف العقول -)1(

  27: فرهنگ مهرورزى، ص

َفُع إذا َكاَن اْلَقْلُب «   .»1« »َخاِوياً ِعَظُم اجلََْسِد َوطُولُُه َاليـَنـْ

  .دهد بزرگى و بلندى بدن در صورتى كه قلب خاىل از حقايق و حاالت مثبت باشد سودى منى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
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  .»2« »إَذا طَاَب قـَْلُب اْلَمْرِء طَاَب َجَسُدُه َوإَذا َخُبَث اْلَقْلُب َخُبَث َجَسُدهُ «

رذايل پاك باشد، حركات بدن و اعضا و جوارحش پاك خواهد بود و چون قلب آلوده باشد هنگامى كه قلب انسان از مهه 
  .جسد و حركات اعضا و جوارحش آلوده خواهد بود

  :و نيز از آن حضرت در روايت بسيار مهمى آمده

رَقـَُّها َوأْصَفاَها َوَأْصَلبـَُها، َأَرقـَُّها ِلإلخواِن َوَأْصَفاَها ِمَن الذُّنُوِب ِىف اْألَْرِض أَواِىنَ َأال َوِهَى اْلُقُلوب َفأَحبـَُّها إَىل اللَِّه أَ   إنَّ للَِّه تـََعاىل«
  .»3« »َوَأْصَلبـَُها ِىف َذاِت اللَّهِ 

ها در پيشگاه خدا  ترين آن ظرف هاست، حمبوب ها قلب هاىي است، آگاه باشيد كه آن ظرف براى خدا در زمني ظرف
ترينش از گناهان و  ترينش نسبت به برادران انساىن و امياىن، صاف هاست، مهربان ين آنتر  ترين و سخت ترين و صاف مهربان
  .ترينش در استقامت و پايدارى در راه خدا سخت

______________________________  
  .913، حديث 67: غرر احلكم -)1(

با اندكى ( 6، حديث 44 ، باب50/ 67: ؛ حبار األنوار110، حديث 31/ 1: ؛ اخلصال222: كنز العمال  -)2(
  ).اختالف

  .16913، القلب، حديث 4980/ 10: ؛ ميزان احلكمة1225: كنز العمال  -)3(

  28: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در بياىن پر ارزش مى

  .»1« »قـُُلوِبُكْم َوأعَماِلُكم  أْمَواِلُكْم َوَلِكْن يـَْنُظُر إىل  ُصَورُِكْم َوَال إىل  إنَّ اللََّه تـََباَرَك َوَتعاَىل َاليـَْنظُُر إىل«

  .كند نگرد و نه به ثروت و اموالتان، بلكه به قلوب مشا و اعمالتان نظر مى خداى تبارك و تعاىل نه به ظاهر مشا مى

كه صالح و فساد و پاكى و اى برخوردار است تا جاىي   بر پايه آيات و روايات، قلب در وجود انسان از موقعيت ويژه
  .ناپاكى انسان در ارتباط با حاالت اين مركز حساس و اين سرمايه ملكوتى و عنصر عرشى است
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اى از حركات و امور انسان ريشه در عشق و حمّبت فراوان او نسبت به خلق خدا دارد كه الزم است انسان، قدردان  پاره
كند،  گزارى كند، در مثل انسان از مسريى عبور مى نعمت معنوى سپاساين عشق و حمّبت باشد و خدا را نسبت به اين 

اى افتاده، بدون آن كه وضع و شخصيت خود  ء آزار دهنده بيند در راه رفت و آمد مردم خارى، تيغى، سنگ و يا شى مى
جاده و راه را از آن  را مالحظه كند، براى آن كه انسان و يا جاندارى در رفت و آمدش از اين مسري صدمه و آزار نبيند،

رود يا  كند يا به عيادت بيمارى مى اى را به حملى كه گم كرده، راهنماىي مى كند و يا گم شده اشياء آزار دهنده پاك مى
  ها امورى است كه حمرك اجنامش، اين... كند و شناسد تشييع مى اى را كه منى جنازه

______________________________  
/ 10؛ ميزان احلكمة 3، حديث 4، باب 90/ 74: ؛ حبار األنوار1162، حديث 536: طوسى األماىل، شيخ -)1(

  .16917، القلب، حديث 4980

  29: فرهنگ مهرورزى، ص

اى چون حمّبت و عشق به ديگران است كه جز قلب جايگاهى ندارد، آن هم قلىب كه به حيات معنوى و  مايه و سرمايه
  .ر امياىن زنده استفيوضات اهلى و بركات آمساىن و نو 

پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله اين گونه امور را كه ريشه در حمّبت و عشق انسان به ديگران دارد، عملى انساىن و 
  :اخالقى و مساوى با صدقه دادن در راه خدا دانسته است، از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

َعِن الطَّرِيِق َصَدَقٌة َوِإرشاُدَك الطَّريق َصَدَقةٌ   إَماطَُتَك اَألذى: َوَمْن يُِطيُق َهَذا؟ قال: يـَْوٍم َصَدَقًة َقالواُكلِّ ُمْسِلٍم ِىف ُكلِّ    إنَّ َعلى«
ْعُروِف َصَدَقةٌ َونـَْهُيَك َعِن اْلُمْنَكِر 

َ
  .»1« »ٌة َوَردَُّك السََّالُم َصَدَقةٌ َصَدقَ َوَعَياَدُة اْلَمرِيِض َصَدَقٌة َواتـَِّباُع اجلَناَزِة َصٌدَقٌة َوأْمُرَك ِبامل

: تواند هر روز صدقه بپردازد؟ فرمود چه كسى مى: ترديد هر روز بر عهده هر مسلماىن صدقه دادن الزم است، گفتند ىب
گردد نشان دهى صدقه  جاده و راه را از اشياى آزار دهنده مردم پاك كىن صدقه است، راهى را به كسى كه دنبالش مى

اى را تشييع مناىي صدقه است، مردم را به كارهاى پسنديده وادار كىن و  مارى را عيادت كىن صدقه است، جنازهاست، بي
  .از كارهاى ناپسند بازدارى صدقه است و پاسخ سالم ديگران را بدهى صدقه است

  :م نقل شده استدرباره مهرورزى مردم روى زمني نسبت به يكديگر در روايت مهمى از حضرت امام كاظم عليه السال
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______________________________  
  ).با كمى اختالف( 30، حديث 21، باب 182/ 93: ؛ حبار األنوار8/ 1: جمموعة ورام -)1(

  30: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »إنَّ َأْهَل اْألَْرِض َلَمْرُحُووَن َما َحتَابُّوا َوَأدُّوا اْألََمانََة َوَعِمُلوا بِاَحلقِّ «

اند تا وقىت كه به يكديگر حمّبت ورزند و امانت را به صاحبش برگردانندو حق را در  يد اهل زمني مورد مهر و رمحتترد ىب
  .ها به كار بندند مهه زمينه

  :فرمايد از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است كه خداى عّزوجّل مى

  .»2« »َوَحقَّْت َحمَبَِّىت ِلْلُمتَـزَاِورِيَن ِىفَّ َحقَّْت َحمَبَِّىت ِلْلُمَتَحابَِّني ِىفَّ «

ورزند و عشق و حمبتم براى كساىن واجب   مهر و حمبتم براى كساىن واجب گشت كه به يكديگر به خاطر من مهر مى
  .روند گشت كه براى من به ديدار يكديگر مى

   دستور اسالم به مهرورزى با خمالف

مهه پيامربان است، بر مهرورزى پافشارى شگفىت دارد، زيرا كاربرد مهر و حمّبت از امور  اسالم، اين آيني پاك اهلى كه آيني
  .تر است تر و سريع ديگر بيش

  .دهد كه انسان مهر و حمبتش را از ديگران گرچه هم كيش و هم رنگ او نيستند دريغ بدارد اسالم اجازه منى

وى مدينه در حركت بودند و هوا به شدت گرم بود، چشم حضرت صادق عليه السالم در حاىل كه سوار بر مركب به س
   مباركشان به شخصى افتاد كه در آن گرماى سخت از شدت تشنگى روى زمني افتاده، بيم مرگش

______________________________  
، 7/ 14: ؛ مستدرك الوسائل18، حديث 50، باب 117/ 72: ؛ حبار األنوار4، فصل 52: مشكاة األنوار -)1(

  .15940، حديث 1باب 

  .12213، حديث 77، باب 376/ 10: ؛ مستدرك الوسائل29/ 1: جمموعة ورام -)2(
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  31: فرهنگ مهرورزى، ص

اى از يارانش كه آب در اختيار داشت فرمودند به سوى او شتاب و او را سرياب كن، عرضه داشت من  رود، به پياده مى
  !نيازى كه به فرياد او برسيمشناسم، از مسيحيان مدينه است، چه  او را مى

اى در حال مرگ است كه بر ما الزم است به او يارى دهيم، به سرعت  من به دين او كار ندارم، او تشنه: حضرت فرمود
  .»1« به او آب برسان تا از اين حالت جنات يابد

درياىي مّواج از عشق و حمّبت شومي و ما بايد نسبت به قلب خود در مسأله مهر و حمّبت در حدى كار كنيم كه تبديل به 
  .با كمال شوق و اشتياق مهگان را در مهه امور حيات و زندگى مثبت از مهر و حمّبت خود سرياب مناييم

آميزشان و حوصله  پيامربان خدا كردارشان و زبانشان براى تبليغ دين، كردار و زباىن غرق مهر و حمّبت بود، روش حمّبت
  .كرد دادند مردم را به آيني حق جذب مى نه به خرج مىعجيىب كه در اين زمي

آور آن حضرت در دعوت به  آميز پيامرب صلى اهللا عليه و آله و حوصله شگفت حضرت رضا عليه السالم درباره روش حمّبت
  :فرمايد مناز از اهل بيتش مى

  :هنگامى كه آيه

  .»2« ..].َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالةِ [

  ...به مناز فرمان بدهات را  و خانواده

   نازل شد، پيامرب به مدت نه ماه هر روز در پنج وقت مناز بر در خانه

______________________________  
  .50/ 2: وسائل الشيعة -)1(

  .132): 20(طه  -)2(

  32: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .»1« دهد، براى مناز آماده شويد خدا مشا را مورد مهر و رمحت قرار: گفت آمد و مى على و فاطمه عليهم السالم مى

   مهرورزى با دمشن

دوست اگر هزار : گويند در مثل مى. اين پيشنهاد مهم و با ارزشى است كه حضرت حق در قرآن به بندگانش داده است
  .نفر باشد كم است و دمشن اگر يك نفر باشد زياد است

اند الزم است اين پيشنهاد معنوى حضرت  افرادى با ما دمشنما مردم مؤمن نبايد ميان خود دمشن داشته باشيم و اگر 
  .ورزان به ما تبديل به مهرورزان شوند حمبوب را به كار بندمي تا كينه

َنَك َو بـَيـَْنُه َعداَوةٌ [ يمٌ  َكَأنَّهُ   َو ال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َو َال السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي بـَيـْ   .»2« ] َوِيلٌّ محَِ

رتين شيوه دفع كن؛ ] بدى را. [نيكى و بدى يكسان نيست ناگاه كسى كه ميان تو و او ]  با اين برخورد متني و نيك[با 
  .كه گوىي دوسىت نزديك و صميمى است] چنان شود[دمشىن است 

______________________________  
ُصوِصيَِّة ِإْذ أََمَرنَا َمَع اْألُمَِّة ِبِإقَاَمِة الصََّالِة ُمثَّ َخصََّنا ِمْن : ِذِه اآلَيِة َقالَ َعِن الرَِّضا عليه السالم ِىف هَ « -)1( َِذِه اخلُْ َخصََّنا اللَُّه ِ

ِذِه اآلَيِة ِتْسَعَة َأْشُهٍر ُكلَّ يـَْوٍم ِعْنَد ءُ َعَلى بَاِب َعِليٍّ َو َفاِطَمَة بـَْعَد نـُُزوِل هَ  ُدوِن اْألُمَِّة َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله جيَِى
اْألَنِْبَياِء ِمبِْثِل َهِذِه اْلَكرَاَمِة الَِّىت َأْكَرَمَنا  ُحُضوِر ُكلِّ َصَالٍة َمخَْس َمرَّاٍت فـَيَـُقوُل الصََّالَة َرِمحَُكُم اللَُّه َو َما أَْكَرَم اللَّهُ َأَحداً ِمْن َذرَاِرىِّ 

َا َو َخصَّنَ  يِع َأْهِل بـَْيِتِهمِ ؛ 1، باب 196/ 79: ؛ حبار األنوار79، جملس 533: األماىل، شيخ صدوق. »ا ِمْن ُدوِن مجَِ
  .83/ 2: تفسري الصاىف

  .34): 41(فصلت  -)2(

  33: فرهنگ مهرورزى، ص

   حمّبت به بدكاران براى توبه

حق و لطف و عنايت او قدم بر منرب گذاشتم اين فقري از سال هزار و سيصد و چهل و پنج مشسى كه به توفيق حضرت 
كردند و چه  و به عرصه تبليغ دين راه يافتم، حمّبت و مهرورزى به بدكاران را چه در جمالسى كه خود آنان به من مراجعه مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ارد كردند، به جتربه گذاشتم و به خواست خداى مهربان در بسيارى از مو  در مواردى كه افرادى آنان را به من معرىف مى
  .نتيجه مثبت داشت

تر  پس از منرب جواىن با شكل و قيافه غرىب و با لباسى كه بيش) ش 1354(هاى ماه مبارك رمضان در سال  شىب از شب
اش گناه و معصيت و سبب حتريك  شغلى دارم كه حلظه به حلظه: منود، نزد من آمده، گفت به لباس دخرتان و زنان مى

اى دوخت و  كار در مغازه دين و معصيت اباىن پر از سينما و كاباره و پر از مردم ىبشغلم در خي. شهوات حيواىن است
  !دوز پرياهن و لباس دخرتانه و زنانه است

گريى كنم و پس از  اند جهت دوخت لباس اندازه حجاب و بدحجاب و غرىب مسلك بايد اوًال بدن آنان را كه اكثر ىب
  .گريى منامي و به اصطالح غرىب پـُُرْو كنم ندازهدوخت اوليه براى مرتبه دوم بر بدنشان ا

اى به حالل و حرام خدا و فرهنگ پيامرب صلى اهللا عليه و آله  كنم و تا اندازه يكى دو شب است در اين جملس شركت مى
و  كنم، عالقه دارم مسريم عوض شود ام، خود را بسيار گنهكار و دور از خدا حس مى و امامان عليهم السالم آشنا شده

  .به راه خدا منتقل شوم

   بر اساس: حلظاتى او را مورد مهر و حمّبت قرار دادم و به او گفتم

  34: فرهنگ مهرورزى، ص

آيات قرآن و روايات، راه توبه به روى تو باز است و خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان عليهم السالم و اولياى 
اكنون كه پشيماىن و جداً  پذيرند و حضرت حق هم وش پر مهر و حمّبت مىحق امثال مشا را دوست دارند و با آغ

كند و از نظر پاكى  ات گذشت مى خواهى از اين شغل با مهه جاذبه پرقدرتش دست بردارى از مهه گناهان گذشته مى
  .اى خواهى شد ات چنان كه از مادرت متولد شده پرونده

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1« »وبَُة َجتُبُّ َما قَبَلهاالتَّ «

  .برد كند و از بني مى توبه گناه پيش از خود را قطع مى

  :و امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
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  .»2« »التَّوبَُة َتستَـْنزُِل الرََّمحةَ «

  .كند توبه مهر و رمحت را نازل مى

  :و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

نِب كَ «   .»3« »َمن الَذنَب لَهُ التَّاِئُب ِمَن الذَّ

  .كننده از گناه چون كسى است كه گناهى بر او نيست توبه

______________________________  
  .13706، حديث 86، باب 129/ 12: ؛ مستدرك الوسائل150، حديث 9، فصل 237/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .13707، حديث 86 ، باب129/ 12: ؛ مستدرك الوسائل3835، حديث 195: غرر احلكم -)2(

  .16، حديث 20، باب 21/ 6؛ حبار األنوار 347، حديث 31، باب 74/ 2: عيون اخبار الرضا عليه السالم -)3(

  35: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دوز بسيار بسيار حتت تأثري قرار گرفت و وعده توبه حتمى داد جوان زنانه

رسيد، مستكربان جهاىن به وسيله عراق جنگ خونيىن را بر ايران ها از اين ماجرا گذشت، انقالب اسالمى به پريوزى  سال
اش بودم رفتم، از كنار خيابان ارم  اسالمى حتميل كردند، در ايام جنگ، روزى به شهر مقدس قم كه خود از طالب حوزه

حرتام كرده او كردم، از آن طرف خيابان شخصى مرا صدا زد، خواستم طرف او بروم، ا نزديك قرب زكريا بن آدم عبور مى
اى نوراىن  اش منايان است و چهره به جانب من آمد، ديدم روحاىن بزرگوار و وزيىن است كه آثار عبادت و سجده از پيشاىن

دوزى  هاى ماه رمضان براى توبه از شغلم كه زنانه من مهامن كه پيش از انقالب اسالمى در يكى از شب: دارد به من گفت
پس از توبه و تصفيه به طلبگى روى آوردم و بعد از طى مقدمات حتصيل به قم آمدم و در بود به مشا مراجعه كردم، 

كنند و تاكنون  دروس خود موفق شدم، فعًال امام مجاعت مسجدى هستم كه بيش از دويست جوان در آن شركت مى
  .اند حدود شصت نفر از اين مسجد در جبهه به شرف شهادت رسيده

ارى كه هنوز چراغ وجدانش در برابر طوفان هواى نفس خاموش نشده، وقىت كه معارف ك گنهكار باانصاف و معصيت
اهليه را بشنود و بفهمد و بكار بندد، موج حمّبت به پروردگار و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان عليهم السالم، از 
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ضا و جوارحش را در فضاى عمل صاحل كشاند و اع كند و او را به گردونه تصفيه باطن مى گاه باطنش ظهور مى عرصه
ايتاً تبديل به منبعى از فيوضات حق و كراماتى نسبت به ديگران مى قرار مى   .گردد دهد و 

  36: فرهنگ مهرورزى، ص

  :كند كه خداى عّزوجّل فرمود حضرت امام صادق عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

ُت َمسَعُه الَِّذى ٍء أَحبَّ إَىلَّ ِممَّا افْـَرتْضُت َعَليِه وإنَُّه لََيتَـقَّرُب إَىلَّ بِالنَّاِفَلِة َحىتَّ ُأِحبَُّه َفإذا َأْحَبْبُتُه ُكن َىلَّ َعبٌد ِبَشىَوَما تـََقرََّب إ... «
َا إْن َدَعاِىن أَجبُتُه َوإْن َسأََلِىن أعَطْيتُهُ َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الذَّى يُبِصُر ِبِه َوِلسانَُه الَِّذى يَنِطُق ِبِه َوَيَدُه الَّىت يَـ    .»1« »...ْبِطُش ِ

ام به من تقرب جنسته و هر آينه با اجنام مستحبات به من تقرب  تر براى من از آنچه بر او واجب كرده بنده به چيزى حمبوب
شنود و چشم او  شوم كه به آن مى و مىورزم گوش ا ورزم، پس چون به او حمّبت مى كه به او حمّبت مى جويد تا جاىي مى
شوم كه با آن دالورى و دلريى  گويد و دست او مى شوم كه با آن سخن مى بيند و زبان او مى گردم كه به آن مى مى
  .كنم كنم و اگر از من خبواهد به او عطا مى ورزد، اگر دعا كند دعايش را مستجاب مى مى

   واعظ دلسوز و مهربان

نفس كه از هر گروهى  دم كه به وسيله شخصى مؤمن با سخنراِىن واعظى باسواد و دانشمند و صاحبدر سن نوجواىن بو 
  .كردند، آشنا شدم در جمالس او شركت مى

هاى او كه حاوى مسائل بسيار باالى عرفاىن و تفسريى و پر از لطايف و اشارات ملكوتى  گرچه در آن زمان از سخنراىن
ره    اى بود 

______________________________  
  .25، حديث 57، باب 155/ 72: ؛ حبار األنوار7، حديث ...املسلمني ، باب من آذى352/ 2: الكاىف -)1(

  37: فرهنگ مهرورزى، ص

گرفتم وىل چهره اهلى او و كيفيت صداى معنوى وى و تسلط باطىن كه بر جملسيان خود داشت مرا جمذوب او كرد و تا  منى
كردم و به تدريج با آشنا شدن با سبك و سياق  بود تا جاييكه امكان داشت در جلسات نوراىن او شركت مى زنده

ره مى   .بردم سخنراىن هايش از آن منبع فيض 
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ها از درگذشت او گذشت، با شخصى كه مهواره با او بود و از منابرش استفاده شاياىن برده بود و گاهى هم به اشاره  سال
  .كرد آشناىي پيدا كردم پايان منابرش با صداىي گرم و جذاب ذكر مصيبت مىخود او در 

ران در خياباىن كه پيش از انقالب اسالمى از خيابان ران  به من گفت آن مرد اهلى در يكى از مساجد  هاى پر از فساد 
م در پايان منرب آن بزرگوار بود در ايام فاطميه به سخنراىن دعوت شد و مرا هم براى توسل به اهل بيت عليهم السال

  .دعوت كردند

نور، حمل پر از گناه، استقبال قابل توجهى از جملس او شد، شب دهم پس از پايان منرب   در آن منطقه آلوده و خيابان ىب
 كنار منرب نشست تا مهه مجعيت پس از پذيراىي متفرق شدند و او هم چنان نشسته بود، باىن جملس حق الزمحه منرب او را

كنيد، خادم  چرا حركت منى: در پاكىت حمرتمانه به او تقدمي كرد و رفت، او ماند و من و خادم مسجد، به او گفتم
ام زنان جوان بدكاره در اين  خواهد در مسجد را ببندد، از جاى برخاست با هم بريون آمدمي، به من گفت شنيده مى

  .چنني مشهور است: شىب را با آنان به سر برند، گفتمايستند تا مردان هرزه به سراغشان آيند و  خيابان مى

ام كه من هم امشب با يكى از اين زنان وارد گفتگو شوم و به عنوان مشرتى با او طرح  به شدت به هوس افتاده: گفت
  !رابطه بريزم

  38: فرهنگ مهرورزى، ص

  !ر دارمهرگز، در اين زمينه نّيت جدى و عزم استوا: كنيد؟ گفت به او گفتم شوخى مى

مشا در ميان مردم به ويژه اهل اميان از موقعيت خاصى برخوردار هستيد و افراد بسيارى از هر گروهى به مشا ارادت : گفتم
باشيد، اگر يك نفر مشا را در حال   ورزند، مشا به خاطر سيادت و خانواده و علم و دانش معروف خاص و عام مى مى

  !آورد ض سنگيىن خبصوص از نظر آبرو و وجاهت و شخصيت براى مشا به بار مىگفتگو با يكى از اين زنان ببيند عوار 

توانيد از من جدا  دهم و اگر مشا ترس و وحشت داريد مى ام و اين كار را اجنام مى من تصميم خود را گرفته: پاسخ داد
  .شده، به سوى منزل خود برويد

ايتاً با او ماندم تا ببينم كار به   اى عجيب گرفتار ديدم، از اين كه او من خود را در خممصه را تنها بگذارم امتناع داشتم، 
  رسد؟ كجا مى
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گشت رسيد، با او وارد گفتگو شد، زن وقىت او  وارد خيابان شد، مشغول قدم زدن شد، به زىن جوان كه دنبال مشرتى مى
نه؛ من هم چون ديگران مشرتى هستم، : گفت! اى؟ مشا اشتباه نيامده: زده شد، به او گفت را در لباس پيامرب ديد شگفت

  به لباس و قيافه من چكار دارى؟

  «آميز و نرم و به تعبري قرآن جميد  باالخره زن را با گفتگوىي حمّبت

   لّني 

تسليم خود منود و وى را حاضر كرد كه آن شب را با او باشد، قرار قيمىت كه آن زن گذاشته، چهل تومان براى يك » 
  .كرد هاى خمتلفى را باز مى تومان در آن زمان، پول قابل توجهى بود و گرهشب بود و چهل 

   پاكت ده شب منرب خود را از جيب بريون آورد وبه سوى آن زن

  39: فرهنگ مهرورزى، ص

روز تو قرار دارد، ايام مصادف با ايام فاطميه و نزديك  گرفت و گفت در اين پاكت چهارصد تومان جهت خمارج ده شبانه
دهم اين پول ناقابل را  ام فاطمه سوگند مى هاى شهادت صديقه كربى فاطمه زهرا عليها السالم است، تو را به جده شببه 

عفىت و قرار گرفنت در آغوش جنس مردهاى هرزه  روز خود را از آلودگى و ىب از من بگري و به احرتام اين ايام، ده شبانه
  !حفظ كن

  :و چشمش جارى شد و گفتاى مكث اشك از د آن زن پس از حلظه

ام  به جده: كنم، سيد دانشمند، واعظ دلسوز مهرورز و با حمّبت به آن زن گفت بدون دريافت اين پول توبه جدى مى
اش رفت و  گريم، بايد اين پول را از من بپذيرى و عاقبت آن پول را به او قبوالند، زن به سوى خانه سوگند پول را پس منى

  .ود رفتيمما هم به طرف خانه خ

هاى مسجد و منرب و به ويژه جمالس آن مرد اهلى شد و به تدريج با آموخنت قرآن و مسائل شرعيه و  آن زن از مشرتى
ى از  احكام دينيه و معارف اهليه زىن مذهىب و دلسوز زنان و دخرتان گشت و سالياىن دراز از طريق امر به معروف و 

  .كرد و دو سه سال پس از انقالب از دنيا رفت ىمنكر زنان و دخرتان را با دين آشنا م
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اين داستان نوراىن و برخورد ملكوتى مرا به ياد حديثى بسيار مهم از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله انداخت كه براى 
كه خري دنيا و آورم، باشد كه مشا خواننده عزيز با راهنماىي اين حديث شريف در مسريى قدم برداريد   تيمن و تربك آن را مى

  .آخرت مشا را تأمني منايد

بُّوَن التَّاِئَب َويـَْرَمحُوَن الضَِّعْيفَ : يـَْلَزُم احلقُّ ِألُمَِّىت ِىف أْربَعٍ «    حيُِ

  40: فرهنگ مهرورزى، ص

ْحِسَن َوَيستَـْغِفُروَن ِلْلُمْذِنبِ 
ُ
ُنوُن امل   .»1« »َويُِعيـْ

كننده عشق بورزند، به ناتوان رحم كنند، به نيكوكار كمك  توبهبه : حق در چهار چيز بر امت من الزم است» اداى«
  .كار آمرزش خبواهند منايند و براى گناه

بينيم پيامرب عزيز اسالم  كنيم مى راسىت چه روايت مهمى است و چه قطعه با ارزشى است، وقىت در اين روايت دقت مى
و حمّبت و مهر و عاطفه باشند و اگر امت به اين روايت خواهد امت، درياىي از عشق  صلى اهللا عليه و آله به شدت مى

گردد، خألهاى روحى و باطىن كمبودهاى  ها باز مى شود، گره كند، مشكالت حل مى عمل كند مدينه فاضله حتقق پيدا مى
  .شود معنوى و رواىن و نواقص اجتماعى برطرف مى

   مهرى جهاد، مقابله با ىب

  :اند ز حمّبت چيزى نيست، چنان كه گفتهممكن است كسى بگويد دين خدا كه ج

يُن إّالاحلُْبّ «   .»2« »َهْل الدِّ

اى كه سفارش به حمّبت و مهرورزى شده است، در هيچ فرهنگى نشده است، پس چرا از  و در قواعد اين دين به اندازه
  هاى اصوىل اين دين جنگ است؟ برنامه

   اسالم صلى اهللا عليه و آله بابرخورد اوليه مهه پيامربان به ويژه پيامرب: بايد گفت

______________________________  
  .10، حديث 20، باب 20/ 6: ؛ حبار األنوار88، حديث 239/ 1: اخلصال -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .5، حديث 36، باب 237/ 66: ؛ حبار األنوار74، حديث 21/ 1اخلصال  -)2(

  41: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اساس مهر و حمّبت بوده است دمشنان برخورد تبليغى و فرهنگى آن هم بر

  .بار كارهاى منفى وظيفه رسوالن اهلى بشارت و هشدار بود، بشارت به نتايج كارهاى مثبت و هشدار به عاقبت زيان

هاى معنوى رهاىي يابند و  كردند تا مردم از بيمارى آنان با مردم سر جنگ و ستيز نداشتند، آنان طبيبانه برخورد مى
  .كردند تا مردم دچار عذاب قيامت و بالهاى دنياىي نگردند عاشقانه برخورد مى

قيد و بند و آنان كه حتمل حقايق را نداشتند و زندگى را جز بر حمور شكم و  رانان ىب وىل هواپرستان متعصب و شهوت
ناچار گر فرستادگان خدا شروع به جنگ كردند و پيامربان هم به  ديدند، براى خاموش كردن صداى هدايت شهوت منى

  .براى دفاع از خود و مؤمنان و حفظ دين به پاى خاستند

خواهد اجنام  عقلى و شرعى نبود كه دمشن ابتدا به محله كند و طرف مقابلش دست روى دست بگذارد تا دمشن هر چه مى
  .دهد

ان به انسان و عشق آنان به عالوه بر اين، پيامربان در برخورد با دمشن، قوانيىن را ارائه كردند كه باز نشان از مهرورزى آن
  .جنات بشر از هالكت ابدى بود

اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه بسيارى از مهرزمان پيامرب از اميان قوى و خصال پسنديده و اوصاف محيده 
تقيم و برخوردار بودند تا جاىي كه دمشىن دمشنان و كينه مثبت آنان به طرف مقابل سبب احنراف آنان از صراط مس

  .شد ورزى و احسان منى عدالت

  42: فرهنگ مهرورزى، ص

 ] َو َما اْسَتكانُوا َو اللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ َو َكَأيِّْن ِمْن َنِيبٍّ قاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري َفما َوَهُنوا ِلما َأصابـَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َو ما َضُعُفوا [
»1«.  
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هاىي كه در راه خدا به  به مهراه آنان جنگيدند، پس در برابر آسيب]  و كامالن در دينِ [اهلى مسلك  انبوهى دانشمندانِ 
سر تسليم و فروتىن فرود نياوردند؛ و خدا شكيبايان را ]  در برابر دمشن[آنان رسيد، سسىت نكردند و ناتوان نشدند و 

  .دوست دارد

ها و ابالغ فرهنگ  رتمه و اموال و نواميس مردم و حراست از ارزشبنابراين جنگ در دين خدا بر اساس حفظ نفوس حم
خبش حق و رياضت دادن به نفس براى تزكيه و تربيت است و بر جماهد واجب است نّيت خود را در جنگ براى  سعادت

خدا قرار دهد و هدفش فقط و فقط اطاعت از خدا و بندگى حضرت او باشد و سعى كند در هنگام جنگ مهه 
ترين ستمى به دمشن و كار ناحقى نسبت به طرف مقابل بپرهيزد و بر جماهدان  هاى حق را رعايت كند و از كم هخواست

است كه اگر دمشن درخواست امان كند چنانچه زمينه فراهم باشد، او را امان دهند و از وى با حمّبت خبواهند كه اسالم را 
ترين اجبار نسبت به آنان براى پذيرش دين امتناع ورزند زيرا دين اجبارى  مبا آزادى و اختيار بپذيرند و اگر نپذيرفتند از ك

ترين اجر و پاداشى در پيشگاه حضرت حق ندارد، از اين رو صاحب  فاقد اعتبار و ارزش است و عمل بر اساس آن كم
ى فرموده است   .شريعت حالل و حرام از اجبار كردن مردم به پذيرش دين 

______________________________  
  .146): 3(آل عمران  -)1(

  43: فرهنگ مهرورزى، ص

   حركت بر پايه معرفت

ها اگر به صورت واقعى و با دقت عقلى رمحت حق و مهرورزى آن منبع كماالت و آثارش را بشناسيم و در عني  ما انسان
دهيم   خود را به كيفيىت نظام مى ترديد متام حركات درون و برون حال خواهان سعادت ابدى و كرامت سرمدى باشيم، ىب

خبىت خود را رقم خواهيم  كه به رمحت حضرت حمبوب متصل شود و از اين ميدان، گوى سعادت برده و خوشبخىت و نيك
  .زد

  .كند رساند بلكه دچار خسارت ابدى و زيان مهيشگى مى حركات ناآگاهانه و جاهالنه، نه اين كه ما را به جاىي منى

  :ه السالم در رابطه با حركت بر پايه معرفت به كميل بن زياد فرمودامرياملؤمنني علي

  .»1« »َمْعرَِفةٍ   َما ِمْن َحرََكٍة إّالَوأْنَت ُحمَتاٌج ِفيَها إىل! يَا ُكَميلُ «
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  .هيچ حركىت نيست مگر اين كه تو نسبت به آن نيازمند به معرفت و شناخت هسىت! اى كميل

   از حق و باطل بودن آن حركت معرفت نسبت به هر حركىت انسان را

______________________________  
، 7، باب 267/ 17: ؛ مستدرك الوسائل11، باب 1، حديث 268/ 74: ؛ حبار األنوار24: بشارة املصطفى -)1(

  .21302حديث 

  44: فرهنگ مهرورزى، ص

دهد و  اهنگ با حق باشد اجنام مىكند، چنانچه انسان خواهان سعادت باشد، حركت و عمل خود را اگر مه آگاه مى
  .كند زماىن كه آلوده به باطل شد ترك مى

اين معرفت تنها با اتصال به منابع پر فيض اسالم و توجه و دقت در فرهنگ نىب با كرامت اسالم و اهل بيت پاك آن 
عامل را با اتصال به اين  حضرت و تعّقل و تدبّر در كتاب سراسر نور اسالم يعىن قرآن كرمي ميسر خواهد بود كه حقايق

  .توان درك كرد و به شناخت حقيقى و معرفت واقعى دست يافت هاى پر فضيلت مى چشمه

   مهرورزى نتيجه معرفت

ن دشت هسىت و موجودات آن و انديشه و تفكر در قرآن كه وحى اهلى است و تعّقل و تفّكر نسبت به  دقت در 
اى  خواهد انسان به گونه كند كه مهه و مهه، جلوه رمحت خدايند و خدا مى آگاه مىپيامربان و رسالتشان ما را به اين معنا 

ايتاً وجودش مطلع الفجر رمحت ىب   .ايت حق شود حركت كند كه 

هاى  هاى رمحتند بشناسد و حركاتش را بر اساس خواسته به مهني دليل الزم است انسان، قرآن و نبوت و امامت را كه جلوه
  .و امامان جهت دهد تا رمحت رحيميه از مهه جوانب وجودش در دنيا و آخرت ظهور كند حق و پيامربان

اند، پس از مصرف  ها كه جلوه رمحت عام اى استفاده كنند كه آن نعمت هاى حق بايد به گونه ها از مهه نعمت انسان
  ازها تبديل به رمحت خاص به نفع آنان شود، اين خواسته خدا  شدنشان به وسيله انسان

  45: فرهنگ مهرورزى، ص

  .زاست اى كه براى انسان نسبت به آن تعهدآور و مسئوليت انسان است، خواسته
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كه مهه هسىت و امور ظاهرى و در يك كلمه جمموعه آفرينش، رمحت و مهر اوست و قرآن   -خداى رحيم: به عبارت ديگر
انسان در عني اين كه خمتار و آزاد است، از اين  خواهد مى -هاى كامل رمحت و مهر اويند و پيامربان و امامان جلوه

ره مثبت برده، در سايه عقل و خرد با مهاهنگ كردن حركاتش با قرآن و نبوت و امامت، هم كانوىن از  اختيار و آزادى 
  .مهر و حمّبت شود و هم كاسب مهر و رمحت و حمّبت خدا گردد

ايش، ظهور مهر خداوندى است و انسان در اين جهان و سر ه جهان و مهه موجوداتش، سفره روزى خدا و مهه نعمت
اين سفره نعمت، چند روزى مهمان خداست كه بايد در اين مهماىن ادب و شرايط مهمان بودن را كه مهانا گذران عمر و 

هاى صاحب جهان و مالك سفره است، رعايت كند و كارگاه  ها بر اساس مهاهنگى با خواسته استفاده كردن از نعمت
ها تبديل به كانون مهر و حمّبت نسبت به حق و به خلق منايد و در عبادت  وجودش را از طريق تغذيه از سفره نعمت

تا حلظه آخر  -كه مهرورزى عملى نسبت به آنان است  -و خدمت به خلق -كه مهرورزى عملى نسبت به اوست  - خدا
خدمت وارد جهان ابدى گردد و براى مهيشه بر سر  عمر بكوشد و از پل مرگ با خياىل آسوده و دسىت پر از عبادت و

شت به عنوان پاداش براى عابدان خادم آماده شده، بنشيند سفره ىب   .ايت حق كه در 

  مهاهنگى مهه حركات ظاهر و باطن با قرآن جميد و نبوت و امامت،

  46: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ستدر حقيقت مهاهنگى با منابع مهر و رمحت و عشق و حمّبت ا

   هنر حمّبت و مهرورزى

حمّبت و عشق، حمصول و ميوه شريين و پرفايده معرفت و آگاهى است؛ معرفىت كه ابزارش حواس ظاهرى و باطىن است و 
هاى استعدادهاى شگرف خداداى را به  خيزد و دانه مهچون آب، چشمه شرييىن است كه در كشتزار وجود به آبيارى برمى

سازد و وى را تبديل به روضه  انسان منبعى از اميان و اخالق و كرامت و وقار و ادب مى رساند و از وجود فعليت مى
  .منايد رضوان معنوى و ملكوتى مى

انسان هنگامى كه به وسيله قرآن و فرهنگ انبياء و امامان معصوم و در پى مطالعه در آثار خلقت و به دنبال شنيدن 
اً بر اثر اين شناخت، قلبش نسبت به حق درياىي مّواج از حمّبت و عشق به حقايق از اهل بصريت، خدا را بشناسد، يقين

شود و از آجنا كه به طور طبيعى هر عاشق مهجورى دنبال رسيدن به وصال معشوق است، به جستجوى راه  خدا مى
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ايتاً به اين حقيقت راهنماىي مى رسيدن به وصال برمى بندگى و عبادت شود كه حمّبت، راه رسيدن به وصال  خيزد و 
  .خالصانه است

  .»1« ]َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَمًال صاِحلاً َو ال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة َربِِّه َأَحداً [

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته اجنام دهد و هيچ كس را در ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار 
  .دگارش شريك نكندپرستش پرور 

______________________________  
  .110): 18(كهف   -)1(

  47: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و دستورات حضرت حق است كه به  بندگى و عبادت به معناى مهاهنگ منودن مهه حاالت درون و برون با خواسته
هاى آمساىن و به ويژه قرآن  به وسيله كتابخاطر رشد، كمال و سعادت دنيا و آخرت مردم از باب حمّبت خدا به بندگان 

و به توسط پيامربان به انسان اعالم شده است، پيامرباىن كه حضرت حق از شدت حمّبت به مردم، آنان را برادر مردم 
خطاب كرده و قلب نوراىن آنان را نسبت به جوامعى انساىن اقيانوسى از عشق و حمّبت قرار داده و عنوان برادر بودنشان 

  :فرمايد بت به مردم هم به چنني خاطر است، قرآن مىنس

  .»1« ...]عاٍد َأخاُهْم ُهوداً   َو ِإىل[

  ...و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستادمي

  .»2« ]...َمثُوَد َأخاُهمْ   َو ِإىل[

  ...و به سوى قوم مثود، برادرشان صاحل را فرستادمي

  .»3« ..].َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيباً   َو ِإىل[

  ]... فرستادمي[و به سوى مردم مدين، برادرشان شعيب را 

  .»4« ...] ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهْم نُوحٌ [
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  ...هنگامى كه برادرشان نوح به آنان گفت

______________________________  
  .65): 7(اعراف  -)1(

  .73): 7(اعراف  -)2(

  .85): 7(اعراف  -)3(

  .106): 26(شعراء  -)4(

  48: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ..].ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهْم لُوطٌ [

  ...هنگامى كه كه برادرشان لوط به آنان گفت

ها را از  ها و رنج گر و اصالح طلب و دلسوز و مهربان، انواع آزارها و شكنجه اين برادران عاشق و با حمّبت و هدايت
گرى ادامه دادند تا خود جوامع، بر اثر  شتند و به مهرورزى و هدايتجانب مردم حتمل كردند، وىل دست از مردم برندا

  .پافشارى در گناه و فساد كه طبيعتاً چون تيشه به ريشه است، از ميان رفتند

اينان آمدند تا فاصله مردم را با خدا به وسيله اميان و عمل صاحل و اخالق پاك و به عبارت ديگر به سبب عبادت حق و 
كنند تا به سرسبزى حاالت و اعمال مردم افزوده شود و از وجودشان شجره طيّبه به وجود آيد و در   خدمت به خلق كم
  .گريند نسبت به خود و به ديگران درياىي از حمّبت و منبعى از خري و سود رساىن گردند هر كجا كه قرار مى

   جداشدگان از معرفت و حمبت

دت و خدمت و كرامت چنان كه تاريخ حيات ثابت كرده است، انسان فاصله گرفنت از حق و تعطيل كردن بندگى و عبا
يمه و سپس به درنده، آن گاه به شيطاىن رجيم و ملعون و  را از نظر حاالت و خلقيات و روش و منش، ابتدا تبديل به 

  .كند مكار و فريبنده مى
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داشت و به مهني سبب قرآن جميد خطاب به آنان گريند، در دنيا و آخرت گريزگاه امىن خنواهند  آنان كه از حق فاصله مى
  :گويد مى

______________________________  
  .161): 26(شعراء  -)1(

  49: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] َفَأْيَن َتْذَهُبونَ [

  .رويد؟ كجا مى]  با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[پس 

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

  .»2« ] ُكُم احلَْقُّ َفما ذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّالُل فََأىنَّ ُتْصَرفُونَ َفذِلُكُم اللَُّه َربُّ [

اين است خدا، پروردگار حقيقى مشا، بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى و ضاللت وجود دارد؟ پس چگونه مشا را از 
  گردانند؟ حق بازمى

هم به دنبال حضرت دوست از فاصله گريندگان از حقيقت  يك بار ديگر در اين دو آيه بسيار مهم دقت كنيم و با
  رويد؟ كجا مى: بپرسيم

  و بعد از حق آيا چيزى جز گمراهى هست؟

  :گويد مى]  َفما ذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّاللُ : [ابن عباس در توضيح

  :نراىن فرمودپيامرب صلى اهللا عليه و آله در ميان ما مسلمانان به سخنراىن برخاست، در پايان سخ

بردبارى، دانش، : ده خصلت مجع كرده كه در احدى پيش از ما مجع نكرده است]  عليهم السالم[خدا در ما اهل بيت 
نبوت، بزرگوارى، بلند نظرى، شجاعت، اعتدال، صدق، پاكى و پاكيزگى، پاكدامىن و عفت؛ ما كلمه تقوا و راه هدايت و 

   دستگريه استوارتر و ريسمان حمكم هستيم، ماييم كه خدا مودت نسبت به ما را بهتر و  منونه برتر و حجت و برهان بزرگ
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______________________________  
  .26): 81(تكوير  -)1(

  .32): 10(يونس  -)2(

  50: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »!رويد؟ بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى نيست، به كجا مى«مهه مردم فرمان داده، 

   اتصال و انفصال مثره

مثره توجه به حقيقت مهرورزى و اجياد و ابراز مهر و حمبت، اتصال به حضرت حمبوب و تبديل جان انسان به درياىي از 
توجهى نسبت به آن جهل و ناداىن و  فضيلت و معرفت و اميان و آگاهى و رسيدن به سعادت و خوشبخىت و نتيجه ىب

  .گمراهى خواهد بود  فسق و فجور و ظلم و كينه و ضاللت و

هاى خمتلفى بوده است كه با اتصال به منبع مهر و حمبت، حمبوب و سعادمتند و با جداىي از اين  تاريخ شاهد چهره
ها چه در جايگاه  اند، حال جايگاه هر يك از افراد نسبت موقعيت دنياىي آن سرچشمه فيض مغضوب و شقاومتند شده
اى  متفاوت است كه به هر يك از دو چهره اشاره... ا مال و ثروت و ياحكومت و سلطنت و يا علم و دانش و ي

  .اى جز در مهرورزى و حمبت به معىن جامع و كامل خود خنواهد داشت شود مسلماً اين سعادت و شقاوت ريشه مى

______________________________  
َقاَم َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِفيَنا َخِطيباً فـََقاَل ِىف آِخِر : اٍس َقالَ َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهرَاَن َعْن َعْبِداللَِّه ْبِن َعبَّ « -)1(

َلَنا َالَتُكوُن ِىف َأَحٍد َغْريِنَا ِفيَنا: ُخْطَبِتهِ  ِعْلُم َو النُّبـُوَُّة احلُْْكُم َو احلِْْلُم َو الْ  َمجََع اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ لََنا َعْشَر ِخَصاٍل َملْ َجيَْمْعَها ِألََحٍد قـَبـْ
اْلَمَثُل اْألَْعَلى َو احلُْجَّةُ   اْهلَُدىَو السََّماَحُة َو الشََّجاَعُة َو اْلَقْصُد َو الصِّْدُق َو الطُُّهوُر َو اْلَعَفاُف َو َحنُْن َكِلَمُة التـَّْقَوى َو َسِبيلُ 

. » َفما ذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّالُل َفَأىنَّ ُتْصرَفُونَ «َحنُْن الَِّذيَن أََمَر اللَُّه لََنا ِباْلَمَودَِّة  اْلُعْظَمى َو اْلُعْرَوُة اْلُوثـَْقى َو اْحلَْبُل اْلَمِتُني وَ 
  .6، حديث 5، باب 244/ 26؛ حبار األنوار 432/ 2: اخلصال

  51: فرهنگ مهرورزى، ص

  دو چهره در مصر
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آموز و  گويد، سخىن عربت كردند سخن مى مصر حكومت مىقرآن جميد از دو حاكم كه هر يك روزگارى در كشور 
سراسر پند و موعظه، حاكمى كه درياىي از معرفت و بصريت و حمّبت و كرامت و اميان و فضيلت و صدق و حقيقت بود 

  .و حاكمى كه بياباىن از ناداىن، جهالت، مسىت و غرور، فساد و فجور، خودبيىن و كرب، گناه و معصيت بود

به مردم دلسوز و مهرورز و حالل مشكالت و آن ديگر نسبت به مردم منبعى از خشم و كينه و اجياد كننده يكى نسبت 
  .تنگنا و مضيقه در ميان اهل كشور بود

  .تفاوت اين دو حاكم در قرب و دورى از حق و فاصله داشنت و نداشنت با خدا بود

د كه قرآن جميد از وجود مباركش تعبري به صديق، برگزيده حاكم با فضيلت و مهرورز و درستكار، يوسف عليه السالم بو 
ورز، فرعون بود كه قرآن جميد از او تعبري به خودبني،  فضيلت و كينه كند و حاكم ىب حق، خمَلص، حفيظ، عليم و كرمي مى

  .منايد انداز مى خودپرست، قاتل، مفسد، ظامل، و تفرقه

اى مقرب بود،  مت قرار گرفت وىل چون با حق فاصله نداشت و بندهيوسف، پيش از فرعون در كاخ مصر بر صندىل حكو 
براى مردم منبعى از كرامت و سودمندى و منفعت و بركت رخ منود و فرعون پس از يوسف عليه السالم در مهان كاخ و در 

   گر و طاغى مهان كشور بر صندىل حكومت نشست وىل چون با حق فاصله داشت و مردى سركش و عصيان

  52: مهرورزى، ص فرهنگ

  .و ياغى بود، براى مردم منبعى از شر و زيان و خسارت و مشكل ساز رخ منود

اى  فاصله از حق و با فاصله از حق بودند، هرگاه بنده هاى تاريخ تا اين زمان به مهني صورت دو چهره ىب حاكمان دوره
اى ناسپاس و دور از حق بر مردم حاكم  هرهشد، دنيا و آخرت مردم آباد بود و هرگاه چ مقرب به حق حاكم مردم مى

  .شدند گشت، مردم بويژه اهل اميان در مهه امور دچار مضيقه و تنگنا مى مى

هايشان بايد ديد؛ تفاوت اين دو چهره، تفاوت ميان  اى حكومت تفاوت اين دو چهره را واضح و روشن در تفاوت ريشه
  .نور و ظلمت و حق و باطل و صدق و فسق است

وسف عليه السالم را منونه اعالى حق در امر حكومت به حساب آريد و فرعون را منونه كم نظري باطل در امر مشا ي
  .حكومت بشماريد و حاكمان تاريخ را در فاصله نداشنت از حق و فاصله داشنت از خدا با اين دو حاكم بسنجيد
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   دو چهره دانش

  .باشد آن مطلوب و بسيار پر ارزش مى دانش و علم ذاتاً از فضايل و كرامات است كه حتصيل

دانش، وسيله و ابزارى است كه اگر در اختيار انسان مؤمن، با ادب، مهربان، دلسوز باشد، آن را در راه خري و سعادت 
حمّبت قرار   ادب و ىب گريد و اگر در اختيار شخصى ناسپاس، هواپرست، مغرور و ىب خود و خدمت به ديگران به كار مى

   اى براى را به عنوان وسيلهگريد، آن 

  53: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اندازد شكم و شهوت و هواپرسىت خود و گاهى زيان زدن به ديگران به كار مى

ها  دانشمنداىن كه با چراغ دانش خود راه سعادت و خري را به مردم نشان دادند و با علم و آگاهى خود به تربيت انسان
آنان را درمان منودند، از گروه اول و دانشمنداىن كه از طريق موقعيت خود به گمراه   برخاستند و دردهاى مادى و معنوى

ها را از طريق  ها مهت گماشتند و دانش خود را ابزارى براى حكومت ستمگران قرار دادند و زمينه بردگى انسان كردن نسل
هاى كشتار مجعى مانند  خو اسلحه درندهجادو كردن حواس و عقل آنان فراهم آوردند و براى هوا و هوس مشىت خائن و 

گناه را به كام مرگ  هاى شيمياىي ساختند تا در چند ثانيه صدها هزار نفر مرد و زن و كودك ىب مبب امت و انواع مبب
  .دراندازند، از گروه دوم هستند

ز عهده يك مجع يا منايد ا طلبد كه حىت مشكل مى شرح حيات و زندگى هر يك از اين دو گروه، صدها جلد كتاب مى
شود تا هركدام مثل و منونه گروه  چند مجع علمى برآيد، در اينجا از هر يك از اين دو گروه به معرىف يك منونه اكتفا مى

  .مثبت و گروه منفى به مشار آيند

   شيخ طوسى

كه هاى برجسته و پر منفعت ميدان دانش و بينش حممد بن حسن طوسى معروف به شيخ طوسى است   از چهره
نوشته حمقق پركار استاد على دواىن » مفاخر اسالم«اى از حيات پر بركت علمى او را از كتاب بسيار با ارزش  خالصه

  :كنم براى مشا نقل مى

   شيخ طوسى به اعرتاف متام دانشمندان اسالمى كه پس از وى
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  54: فرهنگ مهرورزى، ص

متكلمني عصر خود بوده است و تا به حال نيز جمتهدين شيعه  ترين نوابغ جهان و پيشواى فقها و اند يكى از بزرگ آمده
  .دانند رياست و تقدم او را در علوم فقه و اصول و كالم و تفسري و ساير علوم اسالمى مسّلم مى

  .شيخ طوسى در سال سيصد و هشتاد و پنج هجرى در شهر تارخيى طوس يا روستاىي از آن، ديده به جهان گشود

عاىل فقه و اصول و حديث و غريه را در مهان طوس و شهرهاى ديگر ايران فرا گرفت و از اين راه  علوم مقدماتى و سطح
  .تر مهيا گرديد نبوغش شكوفا شد و زمينه براى ترقى و تعاىل بيش

در سنه چهار صد و هشت كه بيست و سه سال داشت و دانشمندى جوان بود كه از خراسان به عراق آمد و پنج سال 
زد شيخ مفيد پيشواى علماى شيعه و ديگر اساتيد به حتصيل و تكميل معلومات خويش پرداخت و بعد از در بغداد ن

ترين شاگرد مفيد استفاده سرشار  نيز قريب بيست و سه سال از حمضر سيد مرتضى بزرگ 413رحلت شيخ مفيد در سال 
  .افزود ها چيد و بر فضايل و كماالت خود برد و مجعاً از خرمن علوم آنان خوشه

پس از وفات سيد مرتضى دوازده سال با استقالل به تدريس و افادت مهت گماشت و چيزى نگذشت كه آوازه فضلش 
در مهه جا طنني افكند و از هر سو طالبان علم از شيعه و سىن و زيدى و غريه به حوزه درسش روى آوردند و از علوم و 

ره   .شتندمند گ فنوىن كه در گنجينه دل اندوخته بود 

شيخ طوسى بعد از وفات سيد مرتضى در ميان انبوه شاگردانش مفيد و سيد مرتضى و علماى شيعه بغداد چون از مهه  
   تر بود، به كس اليق

  55: فرهنگ مهرورزى، ص

مقام پيشواىي شيعيان رسيد و رياست فقهاى اماميه به وى منتهى گشت و در متام وقايع ايام زندگى پر حادثه خود، به 
  .رتين وجه از عهده مسئوليىت كه داشت برآمد و شيعيان عصر اعم از خواص و عوام به وجودش مفتخر و سزاوار بودند

نظري شيخ از زماىن رو به فزوىن گذاشت كه به دستور حاكم عباسى القائم بأمر اللَّه كرسى تدريس علم كالم به  شهرت ىب
صب رمسى علمى بود كه در مركز حكومت آل عباس و دنياى اهل ترين موقعيت و من وى اختصاص يافت و اين بزرگ

سنت و مجاعت نصيب يك عامل بزرگ شيعه آن هم عنصر ايراىن در حميط عرىب گرديد، اين كرسى از جانب حاكم وقت به 
  .گرفت كه سرآمد دانشمندان عصر در عقايد و مذاهب باشند دانشمنداىن تعلق مى
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تكار و استعداد فوق العاده و پشتكار خمصوص به خود به حد كاىف علوم الزم را از استادان شيخ بزرگوار در سايه نبوغ و اب
جيد فرا گرفت و با  فن خمصوصاً شيخ مفيد و سيد مرتضى و فقيه نامور حسني بن عبيداللَّه غضائرى و ابن عبدون و ابن اىب

  .اشت، مكتىب خمصوص به خود پديد آوردوسعت نظر و احاطه كامل و دقت زائد الوصفى كه در متام فنون ديىن د

مكتب شيخ نه تنها مكمل مكتب شيخ مفيد و سيد مرتضى بود بلكه نظر به آراى جديد و نظريات عميقى كه شخصاً 
منود، از هر جهت با ساير  در اغلب ابواب فقه داشت و حتقيقاتى كه در اصول و كالم و تفسري و حديث و رجال مى

  .مكاتب امتياز داشت

   در فقه و اصول و كالم كه پايه آن را شيخ مفيد و سيد مرتضى شيخ

  56: فرهنگ مهرورزى، ص

رتى به روى  گذارده بودند ابتكارات نو و مطالب حمكم ترى آورد و طريق نظر و استدالل و نقد و بررسى را با مباىن 
  .آيندگان گشود

ليل و برهان بود كه تا صد سال بعد از او هم چنان مكتب شيخ و مباىن علمى وى به قدرى متني و حمكم و متكى به د
استوار و بر مهان اساس پايدار ماند، به اين معنا كه فقهاى بعد از او در طول اين مدت با استفاده از روش شيخ، اجتهاد 

به مشار تر مهه، شاگردان مكتب او  منودند و به عبارت روشن كردند و بر وفق مباىن و مكتب وى تدريس و تصنيف مى مى
  .آمدند مى

عالمه حلى با آن جايگاهى كه در متامى علوم و فنون اسالمى داشته و خنستني دانشمندى است كه در ميان شيعه و سىن 
  :نويسد ملقب به عالمه شده است، مى

و  پيشواى علماى اماميه و رئيس طايفه، داراى جاللت قدر) قدس اللَّه روحه(أبو جعفر حممد بن حسن بن على طوسى 
منزلىت عظيم است، موثق و مورد كمال اعتماد و صداقت و صاحب نظر در اخبار و رجال و فقه و اصول و كالم و ادب 

  .بوده است و مهه فضائل منسوب به اوست

در متامى فنون اسالم كتاب نوشته است، اوست كه عقايد شيعه را در اصول و فروع مهذب منود، جامع كماالت نفساىن 
  .»و شاگرد شيخ مفيد حممد بن حممد بن نعمان بود در علم و عمل
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هاى  بدون مبالغه شيخ از آيات بزرگ اهلى است كه از حيث بلوغ و عظمت روح و مهت عاىل و فكر بلند و موفقيت
  .امي تر ديده زندگى در صف مقدم دانشمندان اسالم قرار دارد بلكه نظري وى را در ميان دانشمندان خودى و بيگانه كم

  57: گ مهرورزى، صفرهن

. باشند از مزاياى شيخ آثار قلمى و فكرى اوست كه هر يك منونه كامل انديشه عميق و درياى ژرف و مواج علوم وى مى
  .»1«  نزديك به پنجاه كتاب در فقه، اصول، تفسري، كالم، ادعيه، رجال و تاريخ از وى به يادگار مانده است

كه دو كتاب از چهار كتاب » االستبصار«و » ذيب األحكام«اهل اصول و  را براى» عّدة األصول«شيخ طوسى كتاب 
را براى عالقمندان به رجال » الفهرست«را براى مفسران و » التبيان«اساسى شيعه است را براى فقيهان و ده جلد 

را براى » ملتهجدمصباح ا«را جهت فقه مقارن و » اخلالف«را براى عاشقان عقايد و كتاب » تلخيص الشاىف«برجسته و 
  .نگران نوشت را براى منتظران و آينده» الغيبة«را براى متوسالن و » مقتل احلسني«داران و  عابدان و شب زنده

  بلعم باعورا

ره گرفت و در حقيقت، دزدى بوده كه با چراغ  قرآن به دانشمندى اشاره دارد كه از دانشش به زيان انسان و انسانّيت 
  .گزيده را سرقت كند، نام اين شخص در روايات بلعم باعورا استآمده بود تا كاالى  

قرآن او را منونه هواپرسىت دانسته و وجودش را در جامعه انساىن مهچون سگ به حساب آورده و وى را روى گردان از حق 
ها دانسته تا با  نسلو اعراض كننده از آيات اهلى مشرده و هدف از اشاره به او را پند دادن به مردم و عربت آموخنت به 

  خواندن داستانش بيدار وبينا

______________________________  
  .366/ 3: مفاخر اسالم -)1(

  58: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شوند و از افتادن در چاه خطرناكى كه او افتاد خود را حفظ منايند
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ا َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل * ِمْنها َفَأتـْبَـَعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِوينَ َو اْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَْيناُه آياتِنا َفاْنَسَلَخ [ َو َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِ
بُوا ِبآياتِنا َفاْقُصِص ُل اْلَقْوِم ااْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمثَ  لَِّذيَن َكذَّ

  .»1« ] اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 

و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كردمي و او عمًال از آنان جدا شد، براى آنان خبوان؛ پس شيطان او را 
به وسيله آن ] درجات و مقاماتش را[ستيم خوا و اگر مى.* و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[دنبال كرد 

هاِى زودگذِر دنياىي متايل پيدا كرد واز هواى نفسش پريوى منود؛  بردمي، وىل او به امور ناچيز مادى و لذت آيات باال مى
آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بريون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 

اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ پس اين داستان را . آورد زبان از كام بريون مى]  باز هم[ى واگذار 
  .بينديشند]  نسبت به امور خويش[حكايت كن، شايد ]  براى مردم[

سازد كه جز  مى كشاند و از وجود انسان، حيواىن خطرناك آرى؛ فاصله گرفنت از حق، مهه حاالت انساىن را به نابودى مى
  .آورد زيان و ضرر و خسارت و خطر چيزى براى خود و ديگران به بار منى

______________________________  
  .176 -175): 7(اعراف  -)1(

  59: فرهنگ مهرورزى، ص

   ثروِت دو چهره

انسان ارزاىن داشته  هاى حضرت حق است كه از باب حمّبت و مهرش به هاى گوناگونش از نعمت ثروت در زوايا و چهره
  .و او را براى به دست آوردن و خرج كردن و هزينه منودنش هدايت منوده است

فاصله نداشتند، براى به دست  -ايت لطف و كرامت آن منبع ىب -آنان كه چون پيامربان و امامان و اولياى حق از خدا
فعاليت مثبت اقدام كردند و پس از مصرف آن  آوردن اين نعمت از راه مشروع و طبيعى يعىن كار و كوشش و زمحت و

به اندازه الزم، مازادش را در كمك به اهل استحقاق و هزينه كردن در امور خرييه به خرج گذاشتند و از اين طريق موفق به 
  .عبادتى بزرگ شدند و به سعادت و خوشبخىت خود در دنيا و آخرت كمك كردند

آوردن ثروت بر پايه هوا و هوس خويش از هر راه نامشروعى كه جز پاميال كردن  وىل فاصله گرفتگان از حق براى به دست
اى كه شهواتشان اقتضا داشت به  حقوق مردم و به ويژه ضعيفان و ناتوانان اثرى نگذاشت، دست يازيدند و آن را به اندازه
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رات براى نابودى منابع زندگى مردم و خرج گذاشتند و نسبت به مازاد آن يا خبل ورزيدند يا آن را در اشاعه فحشا و منك
  .هالكت نسل جوان بكار گرفتند

شخصيىت عظيم و انساىن كرمي چون امرياملؤمنني عليه السالم با فعاليت مستمر كشاورزى و آباد كردن زمني و كاشنت هزاران 
ضرورت و در كمال اصله درخت خرما، ثروت هنگفىت به دست آورد و از آن ثروت در حد بسيار اندك و به اندازه 

  قناعت استفاده كرد و مازاد آن را هزينه مستمندان،

  60: فرهنگ مهرورزى، ص

بيماران، يتيمان، دردمندان و امور مثبت ديگر منود و روزى كه چشم از جهان بست چيزى از خود كه در خور توجه 
  .باشد باقى نگذاشت

انديشيد، او عاشق فرمان بردن  و اطاعت از حضرت حق منى او بنده خمِلص و خمَلص خدا بود و به چيزى جز عبادت خدا
  .اش را وقف حاالت و اعمال مثبت منود از خدا و پيامرب بود و سراسر زندگى

وىل قارون كه ثروتش زبانزد خاص و عام بود به خاطر اين كه از حق فاصله داشت، فقط به مجع ثروت، آن هم در حدى 
يه السالم و مؤمنان حقيقى، او را نسبت به هزينه كردن ثروتش در امور مثبت و در راه فراوان پرداخت؛ با اين كه موسى عل

ايتاً در مهني دنيا هم به  خدا نصيحت كردند، توجهى به آن نصايح سعادت خبش نكرد و دينارى در راه خري هزينه ننمود و
  .ثروتش به قعر زمني است، دچار شدعذاب سخىت كه از آن هيچ راه گريزى نداشت كه مهان عذاب فرو رفنت خود و 

  آرى؛

خواهند؛ و  دهيم كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ فسادى را منى آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .»1«  براى پرهيزكاران است]  نيك[سراجنام 

ترديد نتيجه زيانبار فاصله گرفنت  كم است، ىبهاى زندگى در اين عصر بر زمني و زمينيان حا  فساد فراگريى كه در مهه زمينه
  .وجدان است درد و ىب مردان جهان و عاملان و دانشمندان كره زمني در شرق و غرب و ثرومتندان مرفه ىب حاكمان و دولت

______________________________  
اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلو « -)1(   ].83): 28(قصص . [» ا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبةُ ِلْلُمتَِّقنيَ تِْلَك الدَّ
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  61: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى جهان فراگريى مهرورزى از پديده

منايند تا  گرى مى ها جلوه شوند، باغ گسرتانند، مرغزارها سبز مى ها در گلستان بساط مى نشينند و گل ها بر شاخه مى شكوفه
  .زندگى انسان طراوت و زيباىي ببخشندبه 

خود ما يك عدد آن را براى : گويند شوند و با زبان حال به انسان مى هاى رنگارنگ پر مى درختان در فصل ميوه از ميوه
خواهى از ما ميوه برب و مصرف كن و بفروش و بدن و زندگيت را  كنيم، تو اى انسان بيا و آن چه مى خود مصرف منى

  .اداره كن

ها و  كند و ماه گردون با اجياد جزر و مد، خنلستان دريغ هزينه انسان مى ها تن از وجود خود را ىب خورشيد هر روز ميليون
  .كند مزارع ساحل درياها را از باب مهرورزى به انسان آبيارى مى

عضوى به درد آيد ديگر  كنند و چون ها حاكم است بدن را اداره مى اعضا و جوارح بدن با وحدتى كه در كارگرداىن آن
  .شتابند تا از درد جناتش دهند اعضا به يارى او مى

شود آنان درد را حس كنند و شعور و مغز از پى  گريد، مغز از طريق فرمان دادن به مراكز عصىب سبب مى دندان درد مى
كند و گوش هدايت طبيب را  رساند و زبان درد را بيان مى افتند و پا، انسان را به طبيعت مى راه عالج به حركت مى

ايتاً درد به درمان مى مى   .رسد شنود و 

  توان جربان منودن چشم من خدمتت كى مى
 

  شوى چون به هر عضوم رسد دردى تو گريان مى

  

   مهر و حمبت متقابل

ها بسيار عالقه مند  انسانشود كه نسبت به مهر و حمبت ديگران خشنود نباشد بلكه متام  در ميان افراد بشر فردى پيدا منى
هستند كه مورد مهر و حمبت ديگران قرار گريند و مهه كساىن كه با او در ارتباط هستند به نوعى به او ابراز حمبت و عالقه  

  .كنند و او را مورد مهر و حمبت خود قرار دهند
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حمبت باشد اين يك قانون كلى بديهى است كسى كه عالقه مند جلب مهر و حمبت ديگران است خود بايد كانون مهر و 
  .و خدشه ناپذير است كه حمبت طرفيىن و متقابل است

  :فرمايد حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

روزى در سنني پريى به . قيس بن عاصم در ايام جاهلّيت از اشراف و رؤساى قبائل بود و پس از ظهور اسالم اميان آورد
جربان خطاهاى گذشته خود شرفياب حمضر رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله گرديد و   منظور جستجوى راه معرفت اهلى و

گناه خود را زنده به گور  درگذشته، جهل و ناداىن، بسيارى از پدران را بر آن داشت كه با دست خويش دخرتان ىب: گفت
ا مهسرم پنهاىن به دنيا آورد و چنني وامنود  گناه خود را زنده به گور كردم، سيزدمهني دخرتم ر  سازند، من نيز دوازده دخرت ىب

  .كرد كه نوزاد مرده به دنيا آمده اما پنهاىن او را نزد خويشان خود فرستاد

گشتم دخرتى خرد سال را در سراى خود ديدم و چون  ها گذشت تا روزى هنگامى كه ناگهان از سفرى بازمى سال
   شباهىت تام به فرزندامن

  63: فرهنگ مهرورزى، ص

گريست كشان كشان به  درنگ دخرت را كه زار زار مى اش به ترديد افتادم و باالخره دانستم دخرت من است، ىب شت دربارهدا
 -كه نزد اقوام مادرى بازخواهم گشت و ديگر بر سر سفره تو خنواهم نشست  - ها و تضرّع او اى دور برده و به ناله نقطه

  .توجه نكردم و زنده به گورش كردم

هاى رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله  ز نقل ماجراى خود به انتظار جواب سكوت كرد، در حاىل كه از ديدهقيس پس ا
  :چكيد با خود فرمود اشك فرو مى

  .»1« »َمْن َملْ يـَْرَحْم ال يُرَحمْ «

  .شود كسى كه رحم نكند به او رحم منى

به عدد دخرتاىن كه  : عذاب چه كنم؟ حضرت فرمودروز بدى در پيش دارى قيس پرسيد براى ختفيف در : و سپس فرمود
  .»2«  اى كنيز آزاد كن كشته
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ها اعالم شده و آن اين كه اگر  قاعده و قانون بسيار مهمى از سوى پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله به مهه انسان
ايتاً از سوى حضرت حق مورد مهر و حمّبت قرار خواهيد گرفت و اگر  مهر و حمّبت ورزيد يقيناً از طرف ديگران و 

رحم فقط اليق  رمحى پيشه كنيد هرگز توقع مهر و رمحت از ديگران و خبصوص از خدا نداشته باشيد كه ىب مهرى و ىب ىب
  .رمحى است عقوبت و ىب

  :از ابن عباس روايت شده است

______________________________  
  .5971: كنز العمال  -)1(

  .632: اسالمجاهليت و  -)2(

  64: فرهنگ مهرورزى، ص

 »َاليَْذُكُروَنِىن فَإنَّهُ َحقٌّ َعَلىَّ أْن أذُْكَر َمْن ذََكَرِىن َوإنَّ ِذْكرى إيّاُهم أن ألَعنَـُهم: أْوَحى اللَُّه إىل َداُوَد َعلْيِه الّسالُم، ُقْل لْلظّاِلمنيَ «
»1«.  

مرا ياد : بگو] كنند رمحى به ديگران ستم مى بر اثر سنگدىل و ىب به ستمگران كه: [خدا به داود عليه السالم وحى فرمود
نكنيد زيرا بر عهده من است كه هر كس از من ياد كند من از او ياد كنم و ياد من نسبت به ستمگران اين است كه آنان 

  .را لعنت كنم و از رمحت خود طردشان منامي

م از ارزش برخوردار است كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله ضمن اى در اسال مهر و حمّبت ورزيدن به ديگران به اندازه
  :دعا و مناجاتى به پروردگار عرضه داشت

  .»2« »الّلُهمَّ َمْن َرَفَق بِأُّمىت َفاْرُفْق ِبِه َوَمْن َشقَّ َعَلْيِهْم َفُشقَّ َعَلْيهِ «

باش و هر كس به آنان سخت گرفت بر او سخت  هر كس با امت من مهرباىن و خوشرفتارى داشت به او مهربان ! خدايا
  .گري باش

   داستان حاكم مؤمن و مشرك
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حضرت امرياملؤمنني عليه السالم : انگيزى نقل شده است كه در روايىت از حضرت امام صادق عليه السالم جريان شگفت
در زمان گذشته دو پادشاه بزرگ در  : فرمود مىاز پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه : به عبداللَّه بن حيىي فرمود

   كردند كه يكى از آن دو فرمانربدار و مطيع اى از زمني حكومت مى گوشه

______________________________  
/ 12: ؛ مستدرك الوسائل42، حديث 79، باب 319/ 72: ؛ حبار األنوار16، فصل 155: جامع األخبار -)1(

  .13632، حديث 77، باب 102

  .4/ 1: جمموعة ورام -)2(

  65: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خدا و مؤمن بود و ديگرى كافر كه به آشكارا با دمشنان خدا دوست و با دوستان خدا دمشن بود

شد را درخواست منود، چرا كه آن نوعى ماهى در آن زمان  پادشاه كافر مريض شد و نوعى ماهى كه در آن زمان يافت منى
براى خود : ياىب به آن مقدور نبود تا اينكه اطباء او را از خود نااميد كردند و گفتند شد و دست در وسط دريا پيدا مى

ياىب به آن  جانشيىن را براى پادشاهى انتخاب كن چرا كه شفاى تو در اين ماهى است كه طلب منودى در حاىل كه دست
  .امكان ندارد

پس اين . ا به طرف ساحل براند تا صيد آن براحىت امكان داشته باشداى را مأمور فرمود تا اين ماهى ر  خداى متعال فرشته
  .نوع ماهى گرفته شد و پادشاه خورد و سامل شد و ساهلا پادشاهى كرد

رها به آساىن يافت مى شد،  اما آن پادشاه مؤمن نيز مهانند آن مرض را گرفت و زماىن مريض شد كه مهان نوع ماهى در 
خيال مشا راحت باشد كه : طلب منود و اطباء نيز مهان ماهى را براى او توصيه منودند و گفتندپادشاه مؤمن آن ماهى را 

  .يابيد خوريد و شفا مى شود و از آن مى اآلن زمان صيد آن ماهى است، براى مشا صيد مى

رها به وسط دريا براند تا اين پاد شاه به آن دست نيابد، به خداى متعال مهان فرشته را مأمور كرد كه آن نوع ماهى را از 
  .مهني خاطر آن ماهى يافت نشد تا پادشاه مؤمن در طلب ماهى و به خاطر نبود دوا جان سپرد

اين جريان، فرشتگان آمسان و اهاىل آن ناحيه از زمني را شگفت زده كرد به حدى كه نزديك بود گمراه شوند، چرا كه 
  وانست به آن دست يابد را آسان منودت ياىب به آنچه را كه كافر منى خداى متعال دست
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  66: فرهنگ مهرورزى، ص

  .توانست به آساىن به آن دست يابد را مشكل ساخت ياىب به آنچه را كه مؤمن مى و دست

  :خداى متعال به فرشتگان آمسان و پيامرب آن زمان در زمني وحى فرمود

خبشم چيزى از من   زند و آنچه را منى خبشم ضررى به من منى يقيناً من مهان خداى كرمي و خبشنده و توانا هستم، آنچه را مى
ياىب به ماهى را در غري فصل آن براى كافر  كنم، اما اين كه دست اى ظلم منى كند و به هيچ كس به اندازه ذرّه كم منى

اى هيچ كس اى باشد كه او اجنام داده بود چرا كه حق اين است كه بر  آسان منودم به اين دليل بود كه پاداش حسنه
اى در صحيفه اعمال او نباشد و به خاطر كفرش داخل  اش را باطل ننمامي تا در حاىل وارد قيامت شود كه حسنه حسنه

  .آتش شود

و اما اين كه مهان ماهى را براى عابد منع منودم به خاطر گناهى از او بود كه خواستم با جلوگريى از خواسته او و از بني 
شت بردن آن دارو، گناهش  را پاك منامي تا در قيامت در حاىل بر من وارد شود كه گناهى نداشته باشد تا او را داخل 

  .»1«  منامي

______________________________  
و لقد مسعت حممداً رسول اللَّه صّلى ...: قال أمرياملؤمنني عليه السالم لعبد اللَّه بن حيىي : قال الصادق عليه السالم« -)1(

مؤمن و اآلخر كافر به جماهر بعداوة أوليائه و  إنه كان فيما مضى قبلكم رجالن أحدمها مطيع للَّه: عليه وآله وسّلم يقول اللَّه
ا ألن ذلك  مواالة أعدائه و كل واحد منهما ملك عظيم ىف قطر من األرض فمرض الكافر فاشتهى مسكة ىف غري أوا

حبيث ال يقدر عليه فآيسته األطباء من نفسه و قالوا استخلف ىف ملكك الصنف من السمك كان ىف ذلك الوقت ىف اللجج 
من يقوم به فلست بأخلد من أصحاب القبور فإن شفاءك ىف هذه السمكة الىت اشتهيتها و ال سبيل إليها فبعث اللَّه ملكا و 

ضه و بقى ىف ملكه سنني أمره أن يزعج تلك السمكة إىل حيث يسهل أخذها فأخذت له تلك السمكة فأكلها و برأ من مر 
بعدها مث إن ذلك امللك املؤمن مرض ىف وقت كان جنس ذلك السمك بعينه ال يفارق الشطوط الىت يسهل أخذه منها مثل 
علة الكافر فاشتهى تلك السمكة و وصفها له األطباء و قالوا طب نفسا فهذا أوانه تؤخذ لك فتأكل منها و تربأ فبعث اللَّه 

ن يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط إىل اللجج لئال يقدر عليه فلم توجد حىت مات املؤمن من ذلك امللك فأمره أ
شهوته و بعدم دوائه فعجب من ذلك مالئكة السماء و أهل ذلك البلد ىف األرض حىت كادوا يفتنون ألن اللَّه تعاىل سهل 

ه سهال فأوحى اللَّه إىل مالئكة السماء و إىل نىب ذلك على الكافر ما ال سبيل له إليه و عسر على املؤمن ما كان السبيل إلي
الزمان ىف األرض إىن أنا اللَّه الكرمي املتفضل القادر ال يضرىن ما أعطى و ال ينقصىن ما أمنع و ال أظلم أحدا مثقال ذرة فأما 
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ا ليكون جزاء على حسنة كان عملها إذ كان ح قا أال أبطل ألحد حسنة الكافر فإمنا سهلت له أخذ السمكة ىف غري أوا
حىت يرد القيامة و ال حسنة ىف صحيفته و يدخل النار بكفره و منعت العابد ذلك السمكة بعينها خلطيئة كانت منه فأردت 

، 233/ 64: حبار األنوار. »متحيصها عنه مبنع تلك الشهوة و إعدام ذلك الدواء و ليأتيىن و ال ذنب عليه فيدخل اجلنة
  .48، حديث 12باب 

  67: فرهنگ مهرورزى، ص

اى بسيار مهم كه در قرآن و روايات و نيز در گفتار روانكاوان و روانشناسان آمده اشاره كنم   در اينجا الزم است به نكته
كه گناه و معصيت و فسق و فجور ريشه در بيمارى و اختالالت معنوى روان و قلب دارد و در حقيقت گنهكار از نظر 

راى درمان او در مرتبه خنست بايد هم چون طبيب مهربان و پر حوصله و پر حمّبت با او برخورد  اسالم يك بيمار است، ب
  .كرد تا به تدريج داروى حمّبت و داروى زبان نرم و لّني و داروى خوىب، او را درمان كند

طبيب يقيناً به اين نوع بيمارى در وجود كسى ذاتى نيست كه قابل درمان نباشد، حالىت عرضى است كه با هنرمندى 
  .رسد درمان مى

  .اند برخى از مؤمنان نسبت به مردم از چنان حمّبت سرشار و فراواىن برخوردارند كه بايد گفت عني حمّبت و بلكه خود حمّبت

  گاه معنوّيت و در هاى كم نظري عرصه حجر بن عدى كه از شخصيت

  68: فرهنگ مهرورزى، ص

زد بود و جان مباركش را هم بر سر اين حمّبت از طريق شهادت نثار كرد، هنگامى كه  عشق به امرياملؤمنني عليه السالم زبان
   روز بيستم ماه رمضان از مواليش پس از ضربت خوردن از قاتل عيادت كرد به عنوان

  يا ِحْجَر اخلَْْريِ 

رده است و به مهني يعىن اى حجرى كه مهه وجودت با خري و خوىب وحدت و احتاد پيدا ك »1«  مورد خطاب قرار گرفت
  .گاه از تو جدا شدىن نيست خاطر خري و خوىب هيچ

ها و كرامات است چنان جمذوب يكديگرند كه على عليه  آرى، حجر اخلري و امرياملؤمنني عليه السالم كه جتسم مهه خوىب
  .دهد تپد و حجر از شدت اميان و عشقش به على جان در راه على مى السالم دلش براى حجر مى
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  .»2« ] ٌق َكرِميٌ َو الطَّيِّباُت لِلطَّيِِّبَني َو الطَّيُِّبوَن ِللطَّيِّباِت أُولِئَك ُمبَـرَُّؤَن ِممَّا يـَُقولُوَن َهلُْم َمْغِفَرٌة َو ِرزْ  .[..

درباره ]  زنندگان مت[اند، اين پاكان از سخنان نارواىي كه  و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك... 
  .گويند، مربّا و پاك هستند، براى آنان آمرزش و رزق نيكوىي است آنان مى

______________________________  
  .عنصر شجات، خبش پريامون مسلم بن عقيل -)1(

  .26): 24(نور  -)2(

  69: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى مايه جلب رمحت

  .مهر و حمّبت، علت جلب رمحت حق به سوى عبد است

شود، اميان،  علت نصيب كسى منى قرآن جميد در آياتى فراوان به اين نكته بسيار مهم اشاره دارد كه مهر و رمحت حق ىب
ها، از علل جلب و جذب رمحت حق به سوى انسان است  جهاد، هجرت، عبادت، رحم و حمّبت به ديگران و نظاير اين

  :و به قول لسان الغيب، حافظ

  و پرى اند آدمى طفيل هسىت عشق
 

  ارادتى بنما تا سعادتى بربى

  

ورزى را در سرزمني وجود خويش نابود كرده و جز حركت  كسى كه مهه حاالت مثبت و به ويژه مهر و حمّبت و عشق
فيزيكى كه حمصول تنفس هوا و خورد و خوراك است از او باقى منانده و از هسىت خويش غري كويرى خشك جبا نگذارده 

قواى ملكوتى خود را نابود منوده، چگونه نور رمحت پروردگار از افق تاريك حياتش جلوه كند و خورشيد مهر  و استعداد و
  !اش كه پشت به خورشيد دارد بتابد؟ اهلى به سرزمني هسىت

چگونه كسى كه مهر و حمبت و مهرورزى را در دل خود نپرورانده و متخلق به اين اخالق نشده و در قلب خود جاىي را 
  !راى اين حقيقت بسيار با ارزش بازنكرده اميد رمحت حضرت حق را دارد؟ب
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  70: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1« »َمْن اليـَْرَحِم الناَس ال يـَْرَمحُْه اللَّهُ «

  .كند كسى كه به مردم مهرباىن نكند خداوند به او مهرباىن منى

شود كه مايه جلب رمحت حضرت حق، مهرورزى و حمبت و  ول خدا صلى اهللا عليه و آله مشخص مىبا اين بيان رس
  .مهرباىن نسبت به مردم است

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»2« »َعِجْبُت ِلَمْن يَرُجو َرَمحَة َمْن َفوَقُه كيَف الَيرَحُم َمْن ُدونَهُ «

  .كند مهر و حمبت باال دست خود اميدوار است چگونه به زير دست خود مهرباىن منى كنم از كسى كه به تعجب مى

تواند توجه به  هاى عامل است چرا زماىن كه خود مى كسى كه اميدوار به رمحت حضرت حق است كه مافوق مهه قدرت
  !كند؟ ها حمبت و مالطفت داشته باشد مهرباىن منى زيردستان خود داشته باشد و با آن

آيد و  ترين موجودات به خروش مى ارزش اى مواج رمحت حضرتش با مهرورزى به هم نوعان و زيردستان و حىت ىبدري
  .شود ايتش فراهم مى موجبات جلب رمحت ىب

  :فرمايد پيامرب رمحت صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .10183، حديث 107، باب 55/ 9: الوسائل ؛ مستدرك5972: ؛ كنز العمال167: اجلعفريات -)1(

  .6961، الرحم، حديث 1994/ 4: ؛ ميزان احلكمة10334، حديث 449: غرر احلكم -)2(

  71: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »َمْن َرِحَم َوَلْو َذبيَحَة ُعْصفوٍر َرِمحَُه اللَُّه يـَْوَم الِقياَمةِ «
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  .در روز قيامت به او رحم خواهد كردهر كس رحم كند اگر چه به الشه گنجشكى، خداوند 

  :فرمايد در روايىت ديگر مى

َهل : َعزَّوَجلَّ يا َحّناُن يا َمنّاُن َجنِِّىن ِمَن الّناِر فيأُمُر اللَُّه َمَلكاً فـَُيْخرُِجه َحّىت يَِقَف َبَني َيَدْيِه فـََيقوُل اللَُّه : يُنادى ُمناٍد ىف النارِ «
  .»2« »َرِمحَت ُعصُفوراً؟

پس خداى متعال به . مرا از آتش جنات ده! اى خبشايشگر! اى خداى مهربان: زند اى در آتش دوزخ فرياد مى دهنده ندا
خداى متعال به او . ايستد آورد و در پيشگاه حضرت حق مى دهد پس او را از آتش بريون مى اى دستور مى فرشته

  !؟] و حمبت من قرارگريى تا امروز مورد مهر[آيا تو به گنجشكى رحم كردى : فرمايد مى

   اميد رمحت از خدا با مهرورزى

اى ندارند و به قول اهل دل  اند و جز براى شكم و رفاه حال خود دغدغه تفاوت هاىي كه نسبت به امور ديگران ىب انسان
و  چون چوب خشك هستند و قلب آنان از حاالت مثبت به ويژه عشق و حمّبت حمروم است، اگر از خدا توقع حمّبت

  موردى است، وىل آنان كه دىل غرق حمّبت و مهر دارند جا و ىب رمحت و مهر و شفقت داشته باشند يقيناً توقع ىب

______________________________  
  .15614: كنز العمال  -)1(

  .6964، الرتحم، حديث 1994/ 4؛ ميزان احلكمة 5989: كنز العمال  -)2(

  72: فرهنگ مهرورزى، ص

كنند اگر از خدا  تفاوت نيستند و پيوسته مهر و عشق خود را عمًال براى خلق خدا هزينه مى امور ديگران ىبو نسبت به 
اميد حمّبت و رمحت داشته باشند، اميدشان اميدى مثبت و توقعشان توقعى جبا و بر حق است و بر اساس آيات و 

ورزى آنان را نسبت به  د و حضرت دوست حمّبت و عشقگرين روايات، يقيناً مورد مهر خداوندى در دنيا و آخرت قرار مى
شت عنرب سرشت و رضوان  ديگران از طريق لطف و احسان خود تبديل به شريين ترين حمصول ابدى و ميوه سرمدى يعىن 

شت و رضوان، بر خدا آسان است، مى] ِعيَشٍة راِضَيةٍ [اكرب و    كند و تبديل حاالت معنوى و اعمال صاحله به 

  .»1« ]ِإنَّ ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ  [...
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  .بر خدا آسان است]  ثبت در آن كتاب[ترديد  ىب... 

______________________________  
  .و چند سوره ديگر 70): 22(حج  -)1(

  73: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرى مايه سلب رمحت ىب

مهرى و به عبارت ديگر سنگدىل، گناهى باطىن  ه ىبشود ك از آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم استفاده مى
  .است كه قابل كيفر است و حالىت دروىن است كه سبب ستمكارى و ظلم به ديگران و پاميال كردن حقوق مردم است

  :گويد سعيد بن جبري مى

شود،  زق حمروم مىشود و به سبب آن از ر  كنند كه عبد گناهى مرتكب مى گروهى از ما گمان مى: به ابن عباس گفتند كه
  :ابن عباس گفت

تر از خورشيد درخشان  به خداىي كه خداىي جز او نيست اين حمروميت از رزق، حقيقىت است كه در كتاب خدا روشن
  «است، خدا در سوره 

  »ن والقلم

  .در هفده آيه به آن حقيقت در ضمن داستاىن اشاره كرده است

برد مگر اين كه  اش منى اى از آن باغ را به خانه قرار داشت، مالك باغى بود، ميوهاى بود كه در سىن باال  مرد وزين و آراسته
  .خبشيد به هر صاحب حقى و مستمندى و دردمندى از آن ميوه مى

اى كه به قواعد دين داشت و به سبب مهر و  او تا پايان عمرش به اين بذل و خبشش و اداى حقوق ماىل به خاطر عالقه
هنگامى كه پريمرد از دنيا رفت پنج فرزند او باغش را به . زد، ادامه داد ندگان خدا در قلبش موج مىحمبىت كه نسبت به ب

   ارث بردند و در مهان ساىل كه باغ را به

  74: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .نظريى بود ارث بردند از نظر ميوه و حمصول سال ىب

ه زمان حيات پدرشان منونه آن را نديده بودند، هنگامى كه يك روز پس از مناز عصر به سوى باغ رفتند، باغى را ديدند ك
: ها و حمصوالت فراوان را مشاهده كردند، دچار طغيان و جتاوز روحى و اختالل فكرى شدند و به يكديگر گفتند ميوه

  !!پدرمان به عمرى طوالىن و سىن باال رسيده بود و به اين خاطر عقلش را از دست داده و دچار محاقت شده بود

ترى به  هاى اين درختان را به يك نفر از نيازمندان نپردازمي تا ثروت بيش بياييد با هم پيمان ببندمي كه امسال چيزى از ميوه
هاى پس از اين هم اين روش را ادامه دهيم، چهار نفر از برادران به اين پيمان رضايت دادند و پنجمى  دست آورمي و سال

  :د و او مهان است كه خدا درباره او فرموداز آنان از اين مطلب خشمگني ش

  .»1« ] قاَل أَْوَسُطُهْم أَ َملْ أَُقْل َلُكْم َلْو ال ُتَسبُِّحونَ [

و چرا او را از [كنيد  ياد منى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آيا به مشا نگفتم كه چرا خدا را : ترينشان گفت عاقل
  !].دانيد؟ انتقام گرفنت درمانده مى

  :اوسط آنان در سن بود؟ ابن عباس گفت: مرد به ابن عباس گفتآن 

  .ترين آنان بود تر بود و از جهت عقل عاقل نه؛ بلكه از نظر سن كوچك

رتين آنان، دليل اين مطلب در قرآن است كه امت حممد از نظر عدد كم ترين قوم است وىل از مهه  اوسط قوم يعىن 
رت است، خدا فرموده امت   :ها 

______________________________  
  .28): 68(قلم  -)1(

  75: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ...]َو َكذِلَك َجَعْلناُكْم أُمًَّة َوَسطاً [

  ...قرار دادمي] ومعتدل و پرياسته از افراط و تفريط[مشا را امىت ميانه ]  كه مشا را به راه راست هدايت كردمي[و مهان گونه 
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ره :ترين برادرها گفت عاقل مند   تقواى اهلى را مراعات كنيد و بر راه و روش پدرتان باشيد تا سامل مبانيد و از عنايات حق 
  .گرديد

خواهند او را به قتل  برادران به او محله بردند و او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند، هنگامى كه يقني كرد مى
ايتاً به خانهبرسانند در حاىل كه از پيشنهاد آنان نفرت داشت،  هايشان بازگشتند و سوگند ياد   تسليم خواسته آنان شد و 

  .هاى باغ اقدام كنند و در اين زمينه توجهى به حضرت حق ننمودند كردند كه صبح به چيدن ميوه

ن جميد به اين مهرى به نيازمندان بود، دچار كرد و داستان آنان را در قرآ خداى منتقم، آنان را به آثار اين گناه كه كمال ىب
  :صورت خرب داد

هنگامى كه * آزمودمي،]  در منطقه مين[آزمودمي مهان گونه كه صاحبان آن باغ را ] كه در مكه بودند[ترديد ما آنان را  ىب
يدستان و نيازمندان[هاى باغ را بچينند، و چيزى از آن را  سوگند خوردند كه صبحگاهان حتماً ميوه استثنا ]  براى 

  .*پس در حاىل كه صاحبان باغ در خواب بودند، بالىي فراگري از سوى پروردگارت آن باغ را فرا گرفت.* نكردند

وهنگام صبح يكديگر را !]* شد و جز خاكسرت چيزى در آن ديده منى[به صورت شىب تاريك درآمد ]  آن باغ[پس 
   پس به راه* ان حركت كنيد؛كه اگر قصد چيدن ميوه داريد بامدادان به سوى كشتزار و باغت* آوازدادند،

______________________________  
  .143): 2(بقره  -)1(

  76: فرهنگ مهرورزى، ص

و بامدادان به قصد اين  * امروز نبايد نيازمندى در اين باغ بر مشا وارد شود،:* گفتند افتادند در حاىل كه آهسته به هم مى
يدستان را حمروم گذارند به سوى باغ روان  يقيناً ما  : ديدند، گفتند] به باغ رسيدند و آن را نابود[پس چون .* شدندكه 

يدستان گرفتيم[امي  گمراه بوده ]  از لطف خدا هم[بلكه ما .* كه چنان تصميم خالف حّقى درباره مستمندان و 
و چرا او [كنيد  ياد منى]  ىبه پاك بودن از هر عيب و نقص[آيا به مشا نگفتم كه چرا خدا را : ترينشان گفت عاقل.* حمروميم

  .»1« !]دانيد؟ را از انتقام گرفنت درمانده مى
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هاى باغ را بچينند  ما اهل مكه را آزمودمي مهان گونه كه اهل باغ را آزمودمي، هنگامى كه سوگند خوردند كه صبحگاهان ميوه
بودند، فرود آمد و آن باغ پر از حمصول  و چيزى از آن استثنا نكنند، پس عذاىب فراگري بر باغشان در حاىل كه مهه خواب

  .و ميوه مهچون شب سياه و ظلماىن گشت

هاى باغتان را داريد به سوى آن حركت كنيد، آنان حركت   صبحگاهان يكديگر را صدا زدند كه چنانچه قصد چيدن ميوه
يدست بر مشا وارد نگردد مراقب باشيد امروز حىت يك فقري و : گفتند كردند در حاىل كه با يكديگر آهسته سخن مى

   زيرا صبحگاهان نّيت داشتند كه با قدرت

______________________________  
َفطاَف َعَلْيها طاِئٌف ِمْن َربَِّك َو * َو ال َيْسَتثْـُنونَ * ِإنَّا بـََلْوناُهْم َكما بـََلْونا َأْصحاَب اْجلَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنَّها ُمْصِبِحنيَ « -)1(

َأْن * فَاْنطََلُقوا َو ُهْم يـََتخافـَُتونَ * ِإْن ُكْنُتْم صارِِمنيَ  َحْرِثُكمْ   َأِن اْغُدوا َعلى* فـََتناَدْوا ُمْصِبِحنيَ * َفَأْصَبَحْت َكالصَِّرميِ * ُهْم ناِئُمونَ 
قاَل أَْوَسُطُهْم أَ * َبْل َحنُْن َحمُْروُمونَ * فـََلمَّا َرَأْوها قاُلوا ِإنَّا َلَضالُّونَ * َحْرٍد قاِدرِينَ   َو َغَدْوا َعلى* ال َيْدُخَلنـََّها اْليَـْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكنيٌ 

  ].28 -17): 68(قلم . [» َلُكْم َلْو ال ُتَسبُِّحونَ  َملْ أَُقلْ 

  77: فرهنگ مهرورزى، ص

ترديد ما   ىب: ديدند، گفتند» سوخته و نابود و سياه و ظلماىن«از نيازمندان و مستحقان جلوگريى كنند، هنگامى كه باغ را 
  !گوييد؟ را خدا را تسبيح منىآيا به مشا نگفتم چ: ترينشان گفت حمروميم، عاقل» از رمحت حق«گمراهيم بلكه 

ترين ستمى به آنان با  مهرى به نيازمندان به چنني كيفرى دچار كرد و كم خدا آنان را به سبب حمروم كردن مستمندان و ىب
  .»1«  اين كيفر روا نداشت

   مهرى مصائب و باليا نتيجه ىب

بستند و به خود و به مهه رحم  را به كار مى »3«  ِىف األرضِ و اْرَمحُوا َمن  »2«  اگر مهه مردم فرمان فَارَمحُوا نـُُفوَسُكمْ 
اش كه فراگري مهه امور خود و ديگران است، يقيناً از آفات دنيا و  كردند آن هم رحم و مهرباىن به معناى گسرتده مى

ايق و آنچه توجه به حق ماندند وىل با كمال تأسف گروهى از مردم ىب بالهاى آخرت چه جسمى و چه روحى در امان مى
كنند و نه به ديگران آن گونه كه بايد مهر و حمّبت بورزند، مهني  موجب جنات آنان از مهالك است نه به خود رحم مى

شود كه براى انسان نسبت به خودش و از سوى او نسبت به ديگران  مهرى واقعى به خويش و به ديگران سبب مى ىب
  مصائب سنگني و بالهاى كمرشكن و مشكالت غري
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______________________________  
، 13، باب 97/ 7: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 11، باب 101/ 93: ؛ حبار األنوار381/ 2: تفسري قمى -)1(

  .7746حديث 

  .6981، الّرحم، حديث 1996/ 4؛ ميزان احلكمة 183، خطبه 266: ج البالغة -)2(

  .6958، الّرحم، حديث 1994/ 4: ؛ ميزان احلكمة5969حديث : كنز العمال  -)3(

  78: فرهنگ مهرورزى، ص

  .قابل حل پيش آيد

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر اْلَبوارِ [   .»1« ]أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هالكت نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى ] شكر[آيا كساىن را كه 
  درآوردند، نديدى؟

هاى خداد داده را به عبادت و بندگى و خدمت و كرامت تبديل كنند، به فسق و فجور  آرى، اينان به جاى اين كه نعمت
كسان خود را فراهم   و كفر و ناسپاسى و كينه و دمشىن تغيري دادند و از اين راه سبب هالكت و شقاوت مهيشگى خود و

  !منودند

نقل است كه به يكى از پيامربان وحى شد، به فالن كس بگو تو را مورد رمحت و مغفرت قرار دادم، آن پيامرب از اين پيام 
هاى فراواىن كه دارد به سهولت مورد لطف قرار بگريد، از سبب  رسيد آن شخص با بدى در شگفت شد زيرا به نظر منى

سگى را در بيابان سوزان از شدت تشنگى در حال : ت و مغفرت حق قرار گرفته سؤال كرد، خطاب رسيداين كه مورد حمبّ 
مرگ ديد، به چاه آىب كه در آن نزديكى بود رفت و لباسش را در آب فرو كرد و به سرعت از چاه بريون آمد و لباسش را 

ات يافت، من هم او را از هالكت و عذاب به در دهان سگ فشار داد تا آب در حلقوم آن تشنه بريزد، سگ از مرگ جن
  .سبب رمحت و مغفرمت جنات دادم
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______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(

  79: فرهنگ مهرورزى، ص

زىن در روايات سخن به ميان آمده كه در قيامت در معرض عتاب و كيفر است زيرا   در مقابل اين عمل از عمل پريه
  .»1« اش حبس كرد و آب و نان را از او دريغ منود تا گربه از شدت گرسنگى و تشنگى جان داد در خانه اى را گربه

   مهرى به خود و درخواست عذاب ىب

  :گويد از سفيان بن عيينه پرسيدم حسني بن حممد خارقى مى

  درباره چه كسى نازل شده است؟ »2« ] َسَأَل ساِئٌل ِبَعذاٍب واِقعٍ [آيه 

از من چيزى پرسيدى كه احدى پيش از تو نپرسيده، من از حضرت امام صادق عليه السالم مانند ! ام برادرزاده: پاسخ داد
  :مهني سؤاىل كه تو از من منودى سؤال كردم، حضرت فرمود

ى هنگامى كه روز غدير خم پيامرب صلى اهللا عليه و آله برا: پدرم از جدم از پدرش از ابن عباس رضى اهللا عنه خرب داد
اى  سخن گفنت برخاست و خطبه و سخنش را كوتاه كرد على بن اىب طالب عليه السالم را طلبيد و دست او را تا اندازه

آيا من رسالت حق را به مشا : باال برد كه سپيدى زير بغل پيامرب صلى اهللا عليه و آله منودار شد و به مردم خطاب كرد
  :آرى؛ رسالت را رساندى و خريخواهى كردى، پس گفت: اه نبودم؟ مهه گفتندنرسانيدم؟ آيا در مهه امور براى مشا خريخو 

______________________________  
 9502، حديث 44، باب 302/ 8: و مضمون اين روايت در مستدرك الوسائل 100/ 4: صحيح البخارى -)1(

  .آمده است

  .1): 70(معارج  -)2(

  80: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»ْه فـََعلىُّ َمْوالْه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالْه َوَعاِد َمْن َعاَداْه َواْنُصْر َمْن َنَصَرْه َواْخُذْل َمْن َخَذَلهْ َمْن ُكْنُت َموال«
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دار هر كس كه  دوست بدار كسى كه على را دوست دارد و دمشن! كسى كه وىل امرش من بودم، على وىل اوست، خدايا
  .كه او را يارى دهد و خوار كن هر كس كه او را خوار منايداو را دمشن دارد و يارى ده هر كس  

پس اين حقيقت در ميان مردم پخش شد و از مجله كساىن كه از آن آگاه شد حارث بن نعمان فهرى بود، حارث سوار 
اهللا عليه و آله  ناقه خود شد تا به منطقه ابطح رسيد، ناقه را به زانو خوابانيد و زانوبند بر آن قرار داد و نزد پيامرب صلى
تو از ما خواسىت  : آمد و سالم كرد و پيامرب صلى اهللا عليه و آله پاسخ سالم او را داد، به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت

   كه بگوييم

  »ال اله اال اللَّه«

از خبوانيم، مناز خواندمي و ما گفتيم سپس گفىت به رسالت و پيامربى تو اقرار مناييم و ما اقرار كردمي، آن گاه دستور دادى من
و گفىت روزه بگريمي، روزه گرفتيم و در گرماى تابستان حتمل تشنگى كنيم، حتمل كردمي و بدن خود را در بندگى حق به رنج 

و زمحت اندازمي و ما هم به رنج و زمحت انداختيم سپس فرمودى حج به جاى آورمي پس حج به جاى آوردمي، آن گاه  
دويست درهم به مشا روزى دادند هر سال يك پنجم به عنوان مخس بپردازيد و ما پرداختيم و فعًال  هر گاه معادل: گفىت

  :پسر عمويت را بر ما رهرب و وىل قرار دادى و گفىت

  .»ُذْل َمْن َخَذَلهْ َمْن ُكْنُت َموالْه فـََعلىُّ َمْوالْه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالْه َوَعاِد َمْن َعاَداْه َواْنُصْر َمْن َنَصَرْه َواخْ «

  آيا او را از سوى خود به واليت و رهربى ما انتخاب منودى يا از جانب خدا؟

  81: فرهنگ مهرورزى، ص

  .از جانب خدا و اين مطلب را سه بار تكرار كرد: حضرت فرمود

از آمسان اگر آن چه حممد گفت حق است بر ما سنگى ! خدايا: گفت حارث عصباىن و خشمگني از جاى پريد و مى
  .اى از قدرتت بر آيندگان باشد و اگر آن چه گفت دروغ است عذابت را بر او نازل كن ببار كه عذاىب بر ما و نشانه

اش را باز كرد و بر آن سوار شد و حركت كرد، هنگامى كه از منطقه ابطح بريون رفت خدا سنگى از باال  سپس عقال ناقه
جان به روى زمني  از خمرجش بريون شد و آن بد خبت از باالى ناقه، مرده و ىب به سوى او پرتاب كرد كه بر سرش آمد و

  .»1« درباره او نازل كرد...]  َسَأَل ساِئلٌ [افتاد و آيه 
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خواهد انسان را  خواهد به انسان حمّبت منايد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى آور است، پروردگار مى راسىت بسيار شگفت
دل چنان  دهد، امام معصوم عالقه دارد انسان از حمبتش برخوردار گردد وىل انسان ستمگر و سنگ مورد مهرورزى قرار
  !!منايد كند كه از خدا درخواست عذاب مى مهرى مى نسبت به خود ىب

  به زيان خود دعا نكنيد

حىت انسان در حد دعا نيز در تعاليم ارزمشند پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله وائمه هدى عليهم السالم آمده است كه 
  .مهرى قرار دهد تا نعمىت از او سلب شود نبايد زياىن را از خدا براى خود درخواست منايد و خود را مور ىب

______________________________  
، حديث 52، باب 175/ 37: ؛ حبار األنوار352/ 10: ؛ جممع البيان663، حديث 505: تفسري الفرات -)1(

  .246 -239/ 1: ؛ الغدير62

  82: فرهنگ مهرورزى، ص

  :در روايىت آمده است

در مناز مغرب خود سوره : پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به عيادت مريضى رفتند و حال او را پرسيدند، مريض گفت
به خاطر آن  خواهى در آخرت مرا  اگر براى من نزد تو گناهى هست كه مى! خدايا: قارعه را قرائت فرمودى پس من گفتم

پيامرب صلى اهللا عليه و آله . بيىن پس به اين حال افتادم كه مى! گناه عذاب كىن مرا در مهني دنيا هر چه زودتر عذاب كن
  :گفىت بد مطلىب گفىت، بايد مى: فرمود

  .»1« ]َربَّنا آتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ ... [

  .به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار! پروردگارا... 

  .»2«  سپس حضرت از خدا براى او طلب عافيت كرد و او هم از بسرت بيمارى برخاست

______________________________  
  .201): 2(بقره  -)1(
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َصلَّْيَت بَِنا َصَالَة اْلَمْغِرِب فـََقرَْأَت اْلَقارَِعَة : َما َشْأُنَك قَالَ : عليه و آله َدَخَل َعَلى َمرِيٍض فـََقالَ ُرِوى َأنَّ النَِّىب صلى اهللا « -)2(
َبِىن ِبِه ِىف اآلِخَرِة فـََعجِّْل َذِلَك ِىف الدُّنـْيَ  َكَما تـََرى فـََقاَل صلى اهللا عليه   ا َفِصْرتُ فـَُقْلُت اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن ِىل ِعْنَدَك َذْنٌب تُرِيُد َأْن تـَُعذِّ

نْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخرَِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ   بِْئَسَما قـُْلَت َأّال قـُْلتَ : و آله َو َكاَن : َفَدَعا َلُه َحىتَّ أَفَاَق قَالَ  َربَّنا آتِنا ِيف الدُّ
، حديث 114: الدعوات، رواندى. »ْضِنيِىن َو َالِصحٌَّة تـُْنِسيِىن َو َلِكْن بـَْنيَ َذِلكَ َداُوُد عليه السالم يـَُقوُل اللَُّهمَّ َالَمَرٌض يُ 

  .1668، حديث 39، باب 149/ 2: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 109، باب 285/ 92: ؛ حبار األنوار262

  83: فرهنگ مهرورزى، ص

   سد راه حمّبت و مهرورزى

گاه هسىت را از مخري مايه  ست و مهه موجودات خانه آفرينش و ذرات عرصهايت ا وجود حضرت حق حمّبت و عشق ىب
  .حمّبت آفريده است و زمينه مهرورزى و هزينه كردن حمّبت را براى مهه فراهم آورده است

تواند با حتقق شرايط الزم، حمّبت خدا و مهه موجودات را به خود جلب منايد و حمبوب مهه  بر اين اساس انسان مى
ت شود، چنان كه حضرت امام زين العابدين عليه السالم اين حقيقت را در زيارت امني اللَّه از حمضر حضرت حق موجودا

  :درخواست كرده است

  .»َحمُْبوبًَة ِىف َأْرِضَك َوَمساِئكَ «

  .هايت حمبوب گردان مرا در ميان مهه اهل زمني و مهه اهل آمسان! خدايا

م در هر روزگار و زماىن با آلوده منودن خود به كارهاى ناپسند وكردارهاى ناشايسته و وىل با يك دنيا تأسف بسيارى از مرد
مهرى به ديگران مانع از رسيدن  مهرى به دين خدا و ىب مهرى به خود و ىب رمحى و ىب رذايل اخالقى و در يك كلمه با ىب

  .حمّبت و رمحت خدا و حمّبت و مهر و عشق موجودات به خود شدند

  84: ورزى، صفرهنگ مهر 

سازند، اين موجودات  ورزد و اين ديگران نيستند كه انسان را از حمّبت خود حمروم مى اين خدا نيست كه به انسان مهر منى
خواهند به انسان حمّبت منايند بلكه اين خود انسان است كه مانع رسيدن حمّبت خدا و غري خدا به خود  نيستند كه منى

  .است
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ورزد وىل اگر  ابيدن و هزينه كردن روشناىي است و در اين زمينه از هيچ جا و هيچ كس دريغ منىاش ت نور، الزمه وجودى
هاى در و پنجره را قري اندود سازد و  ها را مسدود كند و مهه شيشه انسان هنگام تابش نور مهه درها را ببندد و مهه پنجره

شود و اين خود انسان است كه با دست خود  ره مى هاى ضخيم را بكشد، البته فضاى اطاق از نور و منافعش ىب پرده
چنني حمروميت و خسارتى را براى خود به بار آورده است واين كاهلى و تنبلى و سسىت شخص نيازمند است كه او را از 

  .»!گر گدا كاهل بود تقصري صاحب خانه چيست؟«نور حمروم منوده است و به قول گذشتگان 

ره  گردد و ماوراى مانع و سّد، از منافع آن ىب د وىل هنگامى كه به مانع و سد برخورد كند، برمىتاب دريغ مى آرى؛ نور، ىب
  .شود و حمروم مى

چون كسى است كه با اختيار خود وجودش را از تابش خورشيد و  رحم در حمروميت از مهر خدا و ديگران، هم انسان ىب
  .سازد منافع آن حمروم مى

   حكايت مسره

  اى خريد كه مسره در مدينه از شخصى به نام َمسره خانهمردى در 

  85: فرهنگ مهرورزى، ص

  .فروش خانه درخت خرماى وسط حياط آن خانه را از فروش استثنا كرد و آن را براى خود نگاه داشت

  .شد آمد و مزاحم مالك خانه مى مسره هر روز براى ديدن درخت خرمايش به خانه فروخته شده مى

ه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شكايت برد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مسره را خواست و به او مالك خانه ب
من به خاطر فروش اين خانه : اين درخت را به مالك خانه بفروش، مسره از فروش امتناع كرد، حضرت فرمود: فرمود

شت براى تو ضمانت مى رخت امتناع منود و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كنم، مسره باز هم از فروش د درختاىن را در 
را فرمود يعىن هيچ حكم ضررى در اسالم  »ال ضرر وال ضرار ىف االسالم«  ايتاً براى آزاد شدن مالك خانه قاعده معروف

  .وجود ندارد

 عليه و آله با بيان آن خواست از مزامحت نسبت به ديگران دست برندارد وىل پيامرب صلى اهللا حمّبت مى مسره سنگ دل و ىب
خواست  داد درخت را از ريشه درآورد و به كوچه بيندازد تا مسره درختش را هر كجا كه مى قاعده كه به مالك اجازه مى

  .»1« انتقال دهد، شر او را از سر صاحب خانه دور كرد
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رتين خملوق آفرينش، حضرت ختمى مرتبت ص مسره ىب ادىب روا داشت  لى اهللا عليه و آله ىبمهر و حمّبت نسبت به برترين و 
شىت حمروم كرد و در   و از اطاعت آن حضرت روى گردانيد و خود را با اختيار خود از درختان 

______________________________  
  ).مضمون روايت( 37، باب 60/ 22: حبار األنوار -)1(

  86: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خود به صورت مانع و سدى ظاهر شدبرابر مهر و رمحت خداى عزيز با دست 

   انسان سنگدل

  :جواىن مؤمن به اينجانب مراجعه كرده، گفت

كنند قهر و جداىي دارد و ما قدرت آشىت  پدر مهسرم چند سال است با مادر خود در حاىل كه در يك خانه زندگى مى
دادن او را با مادرش ندارمي، اگر امكان دارد ساعىت نزد او آييد شايد با شنيدن آيات قرآن و روايات از زبان مشا با مادرش 

تندخو و جلباز رفتم و آنچه در زمينه تبليغ آيات و روايات نسبت به حق  آشىت كند، من به خاطر خدا به خانه آن مرد
ايتاً آن مرد جسور پس از دو سه ساعت سخن گفنت من، به من گفت اگر من به اين : مادر هنر داشتم به كار گرفتم، 

و در قيامت دچار  شوى آيات و روايات توجه نكنم و خواسته حق را به كار نگريم چه خواهد شد؟ گفتم عاق مادر مى
خواهم به عذاب دچار شوم و عاق مادر گردم، مشا بيش از اين در بيان مسائل  من مى: عذاب خواهى گشت، گفت
  !اسالمى خود را خسته مكن

خواهد به عرصه حيات انسان  آور است رمحت و مهر خداوندى و عشق و حمّبت ديگران چون خورشيد مى راسىت شگفت
  !!سازد ىل و جسارت، خود را از آن ممنوع و حمروم مىبتابد و انسان با سنگد

فرياِد اهلِى صدو بيست و چهار هزار پيامرب و هزاران وصى و دوازده امام و هزاران عامل ربّاىن در فضاى هسىت و زندگى به  
  بيا دست در دست ما بگذار تا! انسان: گويند رسد كه مهه يك دل و يك زبان مى گوش مى

  87: فرهنگ مهرورزى، ص

  ها شوى، اى رشد دهيم كه حمبوب مهه اهل زمني و اهل آمسان ايت مهر خداىي برسانيم و تو را به گونه تو را به درياى ىب
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  .»1« »َحمُْبوبًَة ِىف َأْرِضَك َوَمساِئكَ «

  .هايت حمبوب گردان مرا در ميان مهه اهل زمني و مهه اهل آمسان! خدايا

  سود سنگدل، پشيمان ىب

كنند كه زمان  ان سنگدل و فراريان از مهر و رمحت، هنگامى ارزش اين حقيقت و آثار پر بركت آن را درك مىاين حمروم
جربان سپرى شده و كار از كار گذشته است، اينان به فرموده قرآن جميد از پشيماىن و عذرخواهى خويش پس از سپرى 

مهرى و سنگدىل و فساد و  ردانند به خاطر اين كه ىبو بر فرض كه به دنيا بازشان گ »2« برند شدن زمان، سودى منى
كنند و راه باطل خود را دوباره ادامه  دهند عمل منى اى كه در اصالح خود مى رذالت جزء طبيعت آنان شده، به وعده

  !!دهند مى

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ  َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما* َحىتَّ ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعونِ [ َّ تـَرَْكُت َكالَّ ِإ
  .»3« ] يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   ِإىل

  تا زماىن كه يكى از آنان را] ايستند دمشنان حق از دمشىن خود باز منى[

______________________________  
  .مفاتيح اجلنان، زيارت امني اللَّه -)1(

َفُع الَِّذيَن ظََلُموا َمْعِذَرتـُُهْم َو ال ُهْم ُيْستَـْعَتُبونَ ال « -)2(   ].57): 30(روم . [» يـَنـْ

  .100 -99): 23(مؤمنون  -)3(

  88: فرهنگ مهرورزى، ص

اميد است * بازگردان؛] براى جربان گناهان و تقصريهاىي كه از من سر زده به دنيا[مرا ! پروردگارا: گويد مرگ در رسد، مى
اين چنني :] گويند به او مى. [اى اجنام دهم ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] بربرا[در 

فايده است كه او گوينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا روزى   بدون ترديد اين سخىن ىب]  گوىي كه مى[نيست 
  .شوند كه برانگيخته مى
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ها چون عقل و نبوت و امامت و اختيار و قدرت و ديگر  ترين نعمت ن را به عظيمخداى مهربان در اين دنيا انسا
ره نگريد البته به خسارت غري قابل جربان دچار مى امكانات جمهز منوده، انسان وقىت از اين نعمت شود و هنگام مرگ   ها 

وىل به او پاسخ منفى  كند كه زمان كشف حقايق و آگاهى كامل است، در عني پشيماىن، درخواست بازگشت مى
  .دهند مى

   درخواست جنات سنگدالن

هاى ظامل كه حمبىت به خدا و پيامربان نورزيدند و ديگران را نيز از مهر و حمّبت مثبت حمروم  رحم اين نامهربانان سنگدل و ىب
شوند  چار عذاب دوزخ مىرمحى به خود، عذاب ابد را براى خود فراهم آوردند، در قيامت هنگامى كه د منودند و بر اثر ىب

كنند كه خداى متعال چهار بار جواب آنان را  پنج بار درخواست جنات و بازگشت به دنيا براى اجنام كار شايسته مى
  :كند دهد و براى مرتبه آخر آنان را براى ابد از دعا و درخواست جنات حمروم مى مى

  89: فرهنگ مهرورزى، ص

  :مرتبه اول

  .»1« ] ُخُروٍج ِمْن َسِبيلٍ   أََمتـََّنا اثـَْنتَـْنيِ َو َأْحيـَْيتَـَنا اثـَْنتَـْنيِ َفاْعتَـَرْفنا ِبُذنُوبِنا فـََهْل ِإىلقاُلوا َربَّنا [

دوبار ما را مرياندى و دوبار زنده كردى، اكنون به گناهامنان معرتفيم، پس آيا راهى براى بريون آمدن ! پروردگارا: گويند مى
  هست؟]  از دوزخ[

  :دهد ه آنان پاسخ مىخدا ب

  .»2« ]َكِبريِ ذِلُكْم بِأَنَّهُ ِإذا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه َكَفْرُمتْ َو ِإْن ُيْشَرْك ِبِه تـُْؤِمُنوا َفاحلُْْكُم ِللَِّه اْلَعِليِّ الْ [

را ]  اش يگانگى[شد  خوانده مى]  و بدون معبودانتان[به سبب اين است كه چون خدا به يگانگى ]  سخِىت عذاب[اين 
داورى ويژه خداى ]  اكنون[كرديد؛ پس  شد، باور مى كرديد، و اگر براى او شريك و مهتاىي قرار داده مى انكار مى

  .واالمرتبه و بزرگ است

  :مرتبه دوم

ْعنا َفاْرِجعْ   َو َلْو َترى[ ْم َربَّنا أَْبَصْرنا َو مسَِ   .»3« ] نا نـَْعَمْل صاِحلاً ِإنَّا ُموِقُنونَ ِإِذ اْلُمْجرُِموَن ناِكُسوا ُرُؤِسِهْم ِعْنَد َرِِّ
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:] گويند بيىن كه مى مى[اند  نزد پروردگارشان سرهايشان را به زير افكنده]  منكر قيامت[جمرمان ]  اين[و اگر ببيىن زماىن كه 
   به! [پروردگارا

______________________________  
  .11): 40(غافر  -)1(

  .12): 40(غافر  -)2(

  .12): 32(سجده  -)3(

  90: فرهنگ مهرورزى، ص

شنوا گشتيم، پس ما را به دنيا برگردان تا كار شايسته اجنام ]  به دعوت حق[بينا شدمي و ]  آنچه ما را وعده داده بودى
  .هستيم]  مهه حقايق[ترديد ما باور كننده  دهيم، ىب

  :دهد حضرت حق پاسخ مى

  .»1« ] أَ َو َملْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن قـَْبُل ما َلُكْم ِمْن َزوالٍ  [...

  !كرديد كه هرگز براى مشا زوال و فناىي نيست؟ مشا نبوديد كه پيش از اين سوگند ياد مى... 

  :مرتبه سوم

  ]....َربَّنا َأْخرِْجنا نـَْعَمْل صاِحلاً َغيـَْر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَملُ  [...

  ...دادمي ما را بريون بياور تا كار شايسته اجنام دهيم غري آنچه اجنام مى! پروردگارا... 

  :دهد خداى تعاىل پاسخ مى

  .»2« ]أَ َو َملْ نـَُعمِّرُْكْم ما يـََتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر َو جاءَُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ [

بيم ] آيا[شد؛ و  خواست در آن مقدار عمر متذّكر شود، متذّكر مى دان عمر ندادمي كه هر كس مىآيا مشا را چن... 
  ...اى به سوى مشا نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستمكاران هيچ ياورى نيست دهنده
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______________________________  
  .44): 14(ابراهيم  -)1(

  .37): 35(فاطر  -)2(

  91: فرهنگ مهرورزى، ص

  :مرتبه چهارم

َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنَّا قـَْوماً َضالِّنيَ [   .»1« ] َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـَْها فَِإْن ُعْدنَا َفِإنَّا ظَاِلُمونَ * َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ

به [آر، پس اگر ما را از دوزخ بريون ! پروردگارا.* خبىت و شقاوت ما بر ما چريه شد، و ما گروهى گمراه بودمي تريه! پروردگارا
  .ترديد ستمكار خواهيم بود بازگشتيم، ىب] ها ها و گمراهى بدى

  :گويد حضرت حق پاسخ مى

  .»2« ] قاَل اْخَسُؤا ِفيها َو ال ُتَكلُِّمونِ ... [

  !.در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] اى سگان[... 

ند و پاسخ ندادن به آنان اوج سخىت عذاب براى ده هايشان پاسخ منى پس از آن به فرياد و ناله آنان و درخواست
  .هاست آن

رسد به وسيله خود ما  به اين حقيقت بايد اعرتاف كرد كه هر بدى و رنج و عذاىب چه در دنيا و چه در آخرت به ما مى
  :دهد و قرآن هم به اين مطلب هشدار مى» از ماست كه بر ماست«: رسد و به قول ناصر خسرو به ما مى

  ..]..َأصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ ما ... [

  ...و آنچه از بدى به تو رسد، از سوى خود توست... 

  شود، آرى؛ عذاب و بدى به سبب معاصى و گناهان حاصل مى
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______________________________  
  .107 -106): 23(مؤمنون  -)1(

  .108): 23(مؤمنون  -)2(

  92: فرهنگ مهرورزى، ص

كه كار كرد خود انسان است و اين حقيقىت است كه به وسيله آيات قرآن و روايات و جتربه حيات بشر ثابت گناهاىن  
  .شده است و در آن هيچ ترديدى نيست

پاداش و كيفر حمصول اعمال و اخالق انسان است، اعمال و رفتارى كه انسان به اختيار و اراده خود و در كمال آزادى 
  .ر اين زمينه نكته بسيار جالىب در روايىت نقل شده كه ذكرش خاىل از فايده نيستدهد و د از خود ظهور مى

  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السالم مى

  يَا َربِّ ِمبَا اسَتْحَقْقُت السِّْجَن؟: َشَكا يُوُسُف ِىف السِّْجِن إَىل اللَِّه، فـََقالَ «

الَعاِفَيةُ َأَحبُّ إَىلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِىن : َهَال قـُْلتَ   َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيهِ  :قـُْلتَ أْنَت اْختَـْرَتُه ِحْنيَ : َفأْوَحى اللَُّه إلَْيهِ 
  .»1« إلَْيِه؟

: به چه سبب من مستحق زندان شدم؟ خدا به او وحى كرد! يوسف در زندان به حضرت حق شكايت كرد كه پروردگارا
زندان براى من از آنچه مرا به آن ! پروردگارا: گاه كه گفىت خودت اين مورد را انتخاب كردى، آن خودت به خواست

  !تر است؟ كنند حمبوب عافيت براى من از آنچه مرا به آن دعوت مى! خدايا: تر است، چرا نگفىت خوانند حمبوب مى

______________________________  
  .12حديث  9، باب 247/ 12: ؛ حبار األنوار424/ 2: ني؛ نور الثقل354/ 1: تفسري قمى -)1(

  93: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى و طلب غفران
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مهرورزى و حمّبت، مهرباىن و عشق و عفو و گذشت در آيني حق از چنان جايگاه بلند و مقام و منزلىت عظيم برخوردار 
ايت از مهرباىن و گذشت است،  كه منبعى ىباست كه از مهه مردم خواسته شده براى خود و ديگران از حضرت حق  

  .مهر و رمحت و عفو و گذشت خبواهند

درخواست مهر و عفو آن هم به طور دائم و پيوسته عالوه بر اين كه عالمت و نشانه زنده بودن دل و آراسته بودن اين 
و مهرورزى و گذشت و تر و باعث تقويت  عضو ملكوتى به حاالت معنوى و انساىن است، سبب تلطيف و رقت بيش

  .عفو آن است

دعا به ديگران و درخواست مهر و رمحت خدا و عفو و گذشت او براى مؤمنني و مؤمنات از هر دعاىي به اجابت 
  .تر شده است نزديك

  :از حضرت امام باقر عليه السالم روايت شده است

  .»1« »ِبَظْهِر الَغْيبِ أوَشُك َدْعَوٍة َوأسرَُع إَجاَبٍة ُدَعاءُ اْلَمْرِء ِألَخيِه «

  .ترينش به اجابت، دعاى انسان پشت سر برادر امياىن اوست ترين دعا به پيشگاه حق و سريع نزديك

______________________________  
، حديث 41، باب 107/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب الدعاء لالخوان بظهر الغيب، حديث 507/ 2: الكاىف -)1(

8865.  

  94: ى، صفرهنگ مهرورز 

گاهى دعا به ديگران و درخواست مهر و رمحت و عفو و گذشت براى غري خود سبب جنات و رهاىي از عذاب قيامت 
  !!است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ؤ «
ُ
يَا َرّب َهَذا اّلذى َكاَن َيْدُعو َلَنا َفَشفِّعَنا ِفيِه : ِمَناتُ إنَّ الَعْبَد لَُيؤَمُر ِبِه إَىل الّناِر يـَْوَم الِقَياَمِة فـَُيْسَحُب فـَيَـُقوُل اْلُمؤِمُنوَن َوامل

  .»1« »فـَُيَشفُِّعُهُم اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِفيِه فـَيَـْنُجو
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كشند، زنان و  رسد انساىن را به سوى دوزخ بربند، به دنبال آن فرمان، او را روى زمني به جانب دوزخ مى قيامت فرمان مى
  :دگوين مردان مؤمن مى

كرد، پس براى جنات يافتنش شفاعت ما را در حق  اين شخصى است كه مهواره از حضرت تو براى ما دعا مى! پروردگارا
ايتاً خداى عّزوجّل شفاعت مهه آنان را درباره او مى   .كند پذيرد و او جنات پيدا مى او بپذير، 

  :دارد شگاه حق عرضه مىحضرت امام سجاد عليه السالم در دعاى خود نسبت به ديگران به پي

. لسَّيِّئاِت ُغْفراناً ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْغِفْر ِىل َوِلواِلَدىَّ َواْرَمحُْهما َكما رَبَّياِىن َصِغرياً، اْجزِِمها ِباْإلِْحساِن ِإْحساناً َوِبا  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى«
نَـُهْم ِباخلَْْرياِت اللَُّهمَّ اْغِفْر ِحلَيِّنا َوَميِِّتنا َوشاِهِدنا َوغائِبِ  اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمناِت اْألَْحياءِ  َننا َوبـَيـْ نا ِمنـُْهْم َواْألَْمواِت تاِبْع بـَيـْ

  َوذََكرِنا َوأُنْثانا

______________________________  
، حديث 43، باب 114/ 7: ؛ وسائل الشيعة5، باب الدعاء لالخوان بظهر الغيب، حديث 507/ 2: الكاىف -)1(

8886.  

  95: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ...َصِغريِنا وََكِبريِنا ُحرِّنا َوَممُْلوِكَنا

بر حممد و آلش درود فرست و مرا و پدر و مادرم را مورد عفو و گذشت قرار ده چنان كه مرا در كودكى مورد ! خدايا
مؤمنني و مؤمنان و مسلمني ! تربيت و رشد قرار دادند و نيكى آنان را به نيكى، پاداش خبش و از بدى آنان درگذر، خدايا

شان را و ميان ما و آنان در مهه خريات احلاق و اتصال ده،  ان و چه مردهو مسلمات را مورد آمرزش قرار ده، چه زنده آن
  .زنده و مرده ما، حاضر و غايب ما، مرد و زن ما، كوچك و بزرگ ما، آزاد و برده ما را بيامرز! خدايا

______________________________  
  ).ختالفبا كمى ا( 2، حديث 6، باب 85/ 95: ؛ حبار األنوار70: اإلقبال -)1(

  96: فرهنگ مهرورزى، ص

   تبديل مهرورزى به رضوان اهلى
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ما تبديل عنصرى را به عنصرى ديگر و تبدل نريو و انرژى را به ماده را به انرژى و انرژى را به قدرت كامله حق هر حلظه 
براى وجود مقدسش  مناييم كه اين كار يعىن تبديل و تغيري فعل حضرت حق كنيم و باور مى در عامل طبيعت مشاهده مى

گريمي كه اين برنامه در عامل معىن و ملكوت هم از بركت قدرت و رمحت حق صورت  بسيار آسان است و نتيجه مى
شت و رضوان اكرب تبدل مى مى   .يابد گريد و بر اساس آيات و روايات، حاالت مثبت قلب و كارهاى پاك انسان به 

ار به قدرت ىب هاى نباتى به هزاران نوع   ايت حضرت حق، باران و خاك و هوا و دانه مگر نه اين است كه در فصل 
گريد و صورتى زيبا و  شود و فضاى حيات، سبزى و خرمى و شاداىب و طراوت مى گل و گياه و درخت و ميوه تبديل مى

جت شگفت   !كند؟ آور پيدا مى انگيز و 

آيد كه   هاى شريين بريون مى تلخ است بنگريد كه از آن ميوههاىي كه اندكى  هاى زبر و شور و آب مشا به بعضى از خاك
  .دهد گاهى شرييىن آن گلو و لب را حتت تأثري قرار مى

آرى؛ آن خداىي كه خاك شور و آب تلخ را در منطقه گرمسار ايران و جنوب استان خراسان به خربزه و گرمك و تيل 
   بسيار شريين تبديل

  97: فرهنگ مهرورزى، ص

دهد، حاالت مثبت  ب و خاك سياه و كود بد بو را به گل ياس و گل مرمي و گل رز و گياهان معطر تغيري مىكند و آ مى
شت و رضوان تبديل مى   .كند و اين كار بر او سخت و دشوار نيست قلب و اعمال شايسته را به 

عشق مثبت و خدمت به خلق   وىل بايد به اين معنا توجه داشت كه فقط حاالت مثبت و اعمال صاحله مهچون حمّبت و
شت و رضوان را دارد، اما حاالت منفى مانند عشق حيواىن هاى پاك و مؤمن سر مى كه از انسان   -زند قابليت تبديل به 

بند و بارى و توسعه فساد و گسرتش فحشا و منكرات و ويراىن نظام خانواده و از هم پاشيدگى شريازه  كه حمصولش ىب
و نيز اعمال زشىت كه از اين عشق غري انساىن و حمّبت غري  -و قاتل روان و سبب اضطراب استجامعه و ختريب اخالق 

چنانچه به توبه و  - شود و صاحبش را آيد، تبديل به ننگ دنيا و عذاب آخرت مى اخالقى و كشش حيواىن پديد مى
ايتاً دوزخ سوزان و خشم و غضب براى ابد دچار حسرت و اندوه و پشيماىن و ندامت و  -پاكسازى باطن موفق نشود

  .كند حضرت حق مى

 هاىي كز پى رنگى بود عشق
 

 «1» عشق نبود بلكه آن ننگى بود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  

آرى؛ به قول عارف رومى، نام اين حالت را نبايد عشق گذاشت كه اين حالت در صورتى كه در قلب پديد شود، عشق 
عرشى و انساىن باشد مايه اصالح و سبب ريشه كن شدن نيست بلكه ننگ است، عشق چنانچه حقيقى و ملكوتى و 

  .فساد و كليد حل مشكالت و مايه عبادت و بندگى و خدمت به خلق خدا و نفع رساىن به ديگران است

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  98: فرهنگ مهرورزى، ص

وادار به استقامت و حتمل انواع مشكالت و  -گرى هدايت و هدايت در مسري -عشق و حمّبت به ديگران، پيامربان را
  .ها كرد سخىت

امامان معصوم عليهم السالم به ويژه حضرت امام حسني عليه السالم و  -در طريق حق و حقيقت -مهرورزى به ديگران
  .ياران با وفايش را در گردونه ايثار جان به پيشگاه حضرت حمبوب منود

انگيزى به حل مشكالت خلق و رسانيدن سود دنيا و آخرت  ل چنني عشق مثبت و مهرورزى شگفتاولياى حق به دنبا
  .شوند به مردم واداشته مى

  100: فرهنگ مهرورزى، ص

   عوامل مهرورزى

  101: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى ظهور حمّبت و عشق زمينه

  ياد خدا - 1

  :گويند بر اساس آيات و روايات مى كار و عارفان دل آگاه شايسته كردار، شناسان درست اخالق
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خرب مباند و خود را از كارهاى پسنديده و  اگر انسان از ياد حق و توجه به پروردگار و قيامت و مهه امور زندگى غافل و ىب
عمل صاحل دور نگهدارد و از پاكان و نيكان فاصله بگريد، به تدريج قلبش به سوى ظلمت و تاريكى و سگ صفىت و 

ايتاً از رقت و دل سوزى و مهرورزى و حمّبت خاىل مى ىحيوانّيت م   :شود و به قول قرآن رود و 

  .»1« ..].َفِهَي َكاحلِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً .. [

  ...تر مانند سنگ يا سخت... 

  :گردد و به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم خاصيت و عضوى بريده از خري و رمحت مى خشك و ىب

  .»2« »وَرُة ُصوَرُة إْنَساٍن َواْلَقْلُب قـَْلُب َحيَـَوانٍ َفالصُّ «

______________________________  
  .74): 2(بقره  -)1(

، حديث 11، باب 56/ 2: ؛ حبار األنوار2117، حديث 122: ؛ غرر احلكم87، خطبه 119: ج البالغة -)2(
36.  

  102: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...حيوانصورت، صورت انسان و قلب، قلب 

  .شود مى

  :دهد قرآن جميد به مهه مؤمنان فرمان مى

  .»1« ] َو اذُْكُروا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ... [

  .و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد... 

مصائب پريوز شويد  خدا را بسيار و مهيشه و مهه جا ياد كنيد تا به مراد و هدف مثبت خود دست يابيد و بر نامالميات و
  .و به پاداش و ثواب عظيم حق برسيد
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شود و به خاطر  انسان اگر در نامالميات و مصائب به ياد خدا باشد، سنگيىن و وزن نامالميات و مصائب يقيناً سبك مى
درى گريد،  كند و با صرب و استقامتش كه براى حفظ دينش به كار مى ها را با روشى درست و صحيح حتمل مى خدا آن

  .به سوى رمحت دوست بر روى خود گشايد

ترديد مناز  انسان اگر هنگام رسيدن اوقات مناز و روزه و حج و پرداخت زكات و صدقه و مخس به ياد خدا باشد، ىب
كند و جز با اخالق  پردازد و از زيان زدن به آنان خوددارى مى گريد و زكات و صدقه و مخس مى خواند و روزه مى مى

هايش به كسب  كند و براى فهم اهداف خلقت خويش و تكاليف و مسئوليت ار پسنديده با آنان رفتار منىخوش و رفت
   خيزد و به يادگريى اصول اسالم و احكام معرفت و آگاهى برمى

______________________________  
  .45): 8(انفال  -)1(

  103: فرهنگ مهرورزى، ص

  .كند و فروع و معارف حقه قيام مى

ان اگر به ياد خدا باشد، به قدرشناسى از پيامربان و اداى حقوق امامان عليهم السالم اقدام منوده و از آن بزرگواران كه انس
  .منايد فرستادگان حق براى هدايت خلق و برگزيدگان خدا براى جنات انسانند پريوى و متابعت مى

مهار  هاى ىب ها و اجابت خواسته سخ دادن به دعوت شيطانانسان اگر به ياد خدا باشد و به حضرت او توجه منايد، از پا
گرداند و دامن زندگى را به پسىت و آلودگى آن  منايد و به هنگام رخ منودن گناه، از گناه روى برمى هواى نفس، اجتناب مى

  .آاليد منى

موجودات و حركات و ياد خدا يعىن اين كه حضرت او كه آفريننده مهه هسىت است، پيوسته مراقب و نگاهبان مهه 
سكنات آنان است و چيزى در ظاهر و باطن و غيب و شهادت از او پنهان نيست و مهه اعمال انسان گرچه به اندازه 

  بيىن باشد، از نظر او پنهان نيست و آن را در قيامت حماسبه خواهد منود، ذره ذره

ا َو َكفى ...[   .»1« ] ِبنا حاِسِبنيَ   َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَْينا ِ

آورمي، و كاىف است كه ما حسابگر  مى]  براى وزن كردن[هم وزن دانه خردىل باشد آن را ] عمل خوب يا بد[و اگر ... 
  .باشيم
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هاى شيطاىن كه خبصوص در دنياى امروز با  ها و فريب ارىها و مك اگر انسان به ياد خدا باشد، از ترفندها و وسوسه
ها چون جادوگران زبردست مشاعر  ها و جمالت و فيلم هاى گروهى و بسيارى از روزنامه ها و رسانه پخش شدن از ماهواره

  و نريوى ادراك و دل انسان را

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(

  104: فرهنگ مهرورزى، ص

ماند و رب ناس و ملك ناس و اله ناس، انسان را در پناه خود از گزند  ترديد در امان مى دهد، ىب حتت تأثري قرار مى
  .منايد خطرناك آنان حفظ مى

شياطني و دجاالن هرگز قدرت فريفنت و گول زدن و ضربه وارد كردن به انساىن كه در حقيقت مؤمن و غرق ياد خداست، 
  :فرمايد ه قرآن مىندارند چنان ك

  .»1« ] ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإذا َمسَُّهْم طاِئٌف ِمَن الشَّْيطاِن َتَذكَُّروا فَِإذا ُهْم ُمْبِصُرونَ [

هاىي از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطىن نسبت به گناهان، معاصى و آلودگى[مسلماً كساىن كه 
  .هايش جنات يابند و از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس ىب] ا و قيامت راخد[شيطان به آنان رسد 

هاى گناه، آگاه  گرى او و موقعيت اش به ترفندهاى شيطان و حيله و چون آنان در فضاى نوراىن ياد خدا و اوامر و نواهى
منايند؛ شيطان قدرت  حق است پرهيز مى نگرند و در نتيجه از آنچه خمالف با شوند و با ديده بصريت حقايق را مى مى

  .اثرگذارى بر آنان را ندارد

ها در   فراموش نكنيم كه قرآن جميد و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله هم بر اساس روايات بسيار مهم كه برخى از آن
  .اند كتاب با عظمت كاىف نقل شده، از مصاديق امت و اكمل ذكر حق

  :لسالم درباره ياد خدا روايت شده استاز حضرت امام صادق عليه ا

______________________________  
  .201): 7(اعراف  -)1(
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  105: فرهنگ مهرورزى، ص

نُوَب  ُكلِّ َحاٍل َفإنَّ َكثْـَرَة اْلَمالِ    َالتـَْفرَْح ِبَكثْـَرِة اْلَماِل َوَال َتدَْع ِذْكرى َعلى  يَا ُموسى: ُموَسى  أوَحى اللَُّه َعزََّوَجلَّ إىل« تـُْنِسى الذُّ
  .»1« »َوإنَّ تـَْرَك ِذْكرِى يـُْقِسى اْلُقُلوبَ 

به فراواىن و زيادى ثروت مغرور و خوشحال مباش و يادم را ! اى موسى: خداى عّزوجّل به موسى عليه السالم وحى فرمود
ها را دچار قساوت  يادم دل برد و ترك در هيچ حاىل از دست مده زيرا ثروت و فراواىن مال، ياد گناهان را از خاطر مى

  .منايد مى

  :و از آن حضرت روايت شده است كه خدا فرمود

  .»2« »ُكلِّ َحاٍل َفإنَّ ِنسَياِىن ميُِيُت الَقْلبَ    َالتـَْنَسىن َعلى  يَا ُموسى«

  .مرياند مرا در هر حال فراموش مكن زيرا فراموشى من دل را مى! اى موسى

تر و صاحبش از  ارزش تر و ىب قلب قسّى و مرده از قلب هر حيواىن پست: يد گفت كهبا توجه به اين دو روايت مهم با
  .مهرورزى و عشق به ديگران و نيز نّيت پاك و اخالص و خشوع و خشيت و خوف از عذاب حمروم است

ين حقيقىت است  يقيناً قلب رقيق و قلب زنده، زمينه ختلق به اخالق حق و ظهور مهر و حمّبت و عشق و كرامت را دارد و ا
   كه حيات و زندگى

______________________________  
، حديث 2، باب 151/ 7: ؛ وسائل الشيعة7، حديث ...، باب ما جيب من ذكر اللَّه497/ 2: الكاىف -)1(

  .19، حديث 11، باب 342/ 13: ؛ حبار األنوار8976

، حديث 5، باب 155/ 7: ؛ وسائل الشيعة11، حديث ...، باب ما جيب من ذكر اللَّه498/ 2: الكاىف -)2(
  .24، حديث 11، باب 344/ 13: ؛ حبار األنوار8989

  106: فرهنگ مهرورزى، ص

  .پيامربان و امامان عليهم السالم و اوليا و اصفيا و مؤمنان واقعى ثابت كرده است
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 ها خوشا دردى كه عشق آرد به جان
 

 ها چنني دردى روان مبريد ىب

  جان، بيمارى عشقخوشا بر جسم و 
 

  خوشا فرياد و آه و زارى عشق

 مكن حمروم از اين دردم خدايا
 

 ببخشا بر مس من كيميا را

  اهلى در تب عشقم بسوزان
 

  چو مشعم از آتش غم برفروزان

  دمل چون چشم او بيمار گردان
 

  به رويش چشم دل بيدار گردان

 به درد عشق جامن مبتال ساز
 

 دوا ساز زلعل يار دردم را

  دواى درد جامن عشق يار است
 

 «1»  جانان، چه كار است مرا با جان ىب

  

  :كند حضرت امام جعفر صادق عليه السالم از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  :ُكِتَبْت َلُه بـَرَاَءتَانِ َمْن َأْكثـََر ذِْكَر اللَِّه َعزََّوَجلَّ َأَحبَُّه اللَُّه َوَمْن ذََكَر اللََّه َكِثرياً  «

  .»2« »بـَرَاَءٌة ِمَن النّاِر َوَبراَءٌة ِمَن النـَِّفاقِ 

كسى كه بسيار ياد خدا كند، خدا به او مهر و حمّبت ورزد و كسى كه پيوسته به ياد خدا باشد، دو سند رهاىي براى او 
  .رهاىي از آتش دوزخ و رهاىي از نفاق و دوروىي: شود نوشته مى

شود و يقيناً  ترديد، انسان هنگامى كه به سبب ياد خدا حمبوب خدا شود، درهاى فيوضات اهليه به سوى او گشوده مى ىب
كند و آرزوىي جز ظهور كار خري و عمل صاحل  قلىب پر نور از اميان و لربيز از عشق و حمّبت نسبت به حق و خلق پيدا مى

   و درسىت كردار و حل

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  .8985، حديث 5، باب 154/ 7: ؛ وسائل الشيعة3، حديث ...، باب ذكر اللَّه عّزوجّل كثرياً 499/ 2الكاىف  -)2(
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  107: فرهنگ مهرورزى، ص

  .مشكالت مردم و خدمت به بندگان خدا براى او خنواهد ماند

ن ترديد حمصول و ميوه شريين اميان آنان به خدا و روز قيامت و مهر و حمّبت و عشق و عالقه اهل اميان به يكديگر، بدو 
  .حساب و ميزان و صراط است

توجه به پروردگار مهربان و صفات حضرتش و ياد قيامت و آنچه در آن خواهد گذشت، دل را نرم و قلب را رقيق و باطن 
  .كند را كانون مهر و عاطفه و عشق و حمّبت مى

ه ويژه انديشه و دقت در صفات حق مانند رحيم، رمحان، كرمي، ودود، رزاق، بصري، باسط توجه به حق و ياد خدا و ب
كند كه از مفاهيم آن صفات شكل بگريد و باطن و قلبش  انسان را ترغيب مى... اليدين، دائم الفضل، غفار، شاىف و

  .مزين به مفاهيم آن صفات شود و دلش كانون مهر و حمّبت و عشق و صفا گردد

  .ها و حمصوالت شگفىت خواهد داشت ديد حمّبت و عشِق برخاسته از اميان، آثار و نتايج و ميوهتر  ىب

   عمل صاحل - 2

آورد،  كند و رقت و عطوفت و مهرباىن پديد مى هاى مهمى كه اعضا و جوارح و به ويژه قلب را پاك و پاكيزه مى از برنامه
ها پاكى ظاهر و طهارت باطن است هنگامى  كه يكى از آن  عمل صاحل و كار پسنديده است، البته آثار مثبت عمل

  .اند اجنام دهد گونه كه خواسته كند كه عمل كننده شرايط معنوى و ظاهرى عمل را بكار بگريد و عمل را آن ظهور مى

  108: فرهنگ مهرورزى، ص

  .گريد باد اجنام مىعمل، مهراه با نّيت خالص و به قصد رضاى خدا و براى پرورش جان و جهت ساخنت آخرتى آ

كند و چون ارتباط با حق است قلب را رقيق و مهربان  ترديد به پاكى ظاهر و باطن كمك مى تداوم بر چنني عملى ىب
  .منايد دهد و انسان را تبديل به منبع خري و بركت مى منايد و روح و روان را صفا مى مى

اند، داراى انرژى معنوى است و شرط  م از انسان خواستهمهه اعماىل كه حضرت حق و پيامربان و امامان عليهم السال
ورى از آن انرژى، صحيح اجنام دادن آن و رعايت شرايط ظاهرى و باطىن عمل است و اگر جز اين باشد عمل  ره

ره   .اى نصيب انسان خنواهد كرد سودى و 
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   مهدمان پاك - 3

ق در باطن است، مهدم واجد شرايط و رفيق پاك و از عواملى كه سبب رقت قلب و نرمى دل و ظهور حمّبت و عش
  .دوست مهربان است

  .كند، ترديد نيست در اين كه نـََفس پاكان آثار مثبىت در وجود انسان اجياد مى

عرب جاهلى سخت جان و سنگني دل كه جز خشونت و قتل و غارت و پاميال كردن حقوق ديگران كارى نداشت، از 
اند فردى از آنان  با پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به چنان رقت قلىب رسيد كه نوشته بركت مهدمى و رفاقت و معاشرت

هاى نربد حق بر ضد باطل، پسر عمومي را در خاك و خون غلطان و در حال جان دادن  در يكى از جبهه: گويد مى
ن به زمني افتاده به داد او برس، چون ديدم، با شتاب ظرف آىب براى او بردم، به من اشاره كرد كه آن زمخى زودتر از م

  آب را براى زمخى ديگر بردم مرا

  109: فرهنگ مهرورزى، ص

به زمخى ديگر حواله داد، وقىت كه باالى سر او رسيدم ديدم شهيد شده بود، به سرعت باالى سر زمخى دوم برگشتم او را 
  .»1« ده بودنيز شهيد يافتم، آب را باالى سر پسر عمومي آوردم او نيز شهيد ش

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در كلماتى نوراىن در باب تأثريبردارى انسان از پاكان و خردمندان و صاحلان مى

  .»2« »َواْألَْلَبابِ   أكثـَُر الصَّالِح َوالصَّواِب ِىف ُصْحَبِة أُوِىل النُّهى«

  .روز افزون كنيدخوىب و نيكى و درسىت و راسىت را با معاشرت با صاحبان مغز و خرد 

  .»3« »الداِر الَباِقَيِة َوَأَعاَنَك َعَلى الَعَمِل َهلَا فـَُهَو الصَِّديُق الشَّفيقُ   َمن َدَعاَك إىل«

  .كسى كه تو را به آخرت خبواند و بر اجنام امورى كه براى آخرتت سودمنداست ياريت دهد او رفيق مهرباىن است

أوىَصاِحِب اُحلَكَماَء َوَجاِلِس احلُلَ «
َ
  .»4« » َماَء َوَأْعِرْض َعِن الدُّنَيا َتسُكْن َجنََّة امل

زند، روى گردان، در نتيجه  با حكيمان مهنشني باش و به بردباران بنشني و از دنياىي كه به آخرت و سعادتت زيان مى
شت خواهى شد   .ساكن 
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   شناختم، در خشونت در دوره گذشته عموم كساىن كه مى

______________________________  
  .جوامع احلكايات -)1(

  .10244، الّصديق، حديث 3012/ 6: ؛ ميزان احلكمة9768، حديث 429: غرر احلكم -)2(

  .10249، الصّديق، حديث 3014/ 6: ؛ ميزان احلكمة9737، حديث 424: غرر احلكم -)3(

  .10245، الصّديق، حديث 3012/ 6: ؛ ميزان احلكمة9789، حديث 430: غرر احلكم -)4(

  110: فرهنگ مهرورزى، ص

منا بودند وىل بر اثر معاشرت با صاحب دالن و اولياى حق چنان تغيري حال  سرى، انگشت مهرى و تلخى و خشك و ىب
منا شدند تا آجنا كه مردم   در آنان پديد آمد كه در مهرورزى و حمّبت به ديگران و خدمت و يارى به خلق خدا، انگشت

  .كردند شان از آنان درخواست دعا مى گاهى براى حل مشكالت

  111: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى مهرورزى كانون

   معارف و اخالق - 1

ما اگر به تك تك اصول و معارف ديىن و دستورات و احكام اهلى و فروعات و مسائل اخالقى با دقت عقلى و وسعت 
  .به خود يا منبع مهرورزى به ديگران استها يا كانون مهرورزى  بينيم مهه آن بينش و چشم بصريت بنگرمي، مى

  .ترديد موجب جنات از ننگ دنيا و عذاب آخرت است اميان به خدا و قيامت، عمل صاحل و اخالق حسنه ىب

دهد، در  آرايد و كارهاى شايسته اجنام مى آيد و خود را به اخالق حسنه مى پس كسى كه در مقام حتصيل اميان بر مى
ايت مهرورزى و حمّبت را به خود روا داشته و ديگران را هم در سايه اميان و عمل و اخالقش مورد مهر و حمّبت  حقيقت 

قرار داده است زيرا مؤمن به خاطر اميانش خود را موظف به خدمت نسبت به اهل و عيال و احسان به پدر و مادر وصله 
  .آورد ه و معصيت به حساب مىداند و تقصري در اين امور را گنا رحم و يارى رساندن به خلق خدا مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

آورمي تا ثابت شود كه اصول و فروع دين عالوه بر  اى از حديث معراجيه را با اندكى شرح و تفسري در اين زمينه مى قطعه
   دارى است، هر كدامش كانون مهرورزى و حمّبت اين كه امورى مربوط به اميان و دين

  112: فرهنگ مهرورزى، ص

  .به خود و ديگران است

، قَالَ : َيُكوُن ِىلَ الَعْبُد َعاِبداً؟ قَالَ   يَا َأْمحَُد َهْل َتدِرى َمىت« َحارِِم : إَذا اجَتَمَع ِفيِه َسْبُع ِخَصالٍ : ال يَا ربِّ
َ
َورٌَع َحيُجزُُه َعِن امل

ءٌ َيسَتحى ِمّىن ِىف اَخلَالِء َوأكُل َما َالبُدَّ ِمْنهُ َويُبِغُض الدُّنَيا َوَصْمٌت َيُكفُُّه َعمَّا َاليـَْعِنيِه َوَخْوٌف َيزَداُد ِىف ُكلِّ يـَْوٍم ِمن ُبَكائِِه َوَحَيا
  .»1« »...لُِبغِضى َهلَا َوحيُِبُّ األخَياَر ِحلُّىب َهلُم

  :داىن چه زماىن انسان بنده واقعى من است؟ پيامرب گفت مى! اى امحد

  :دهنگامى كه هفت خصلت در او مجع شو : نه؛ پروردگارا، خدا فرمود

پارساىي و وورعى كه او را از حمرمات بازدارد، سكوتى كه وى را از آنچه مربوط به او نيست و سودى به حالش ندارد نگاه 
اش بيفزايد و شرم و حياىي كه در خلوت از من حيا كند و خوردن حالىل كه براى  دارد و ترس از عذاىب كه هر روز بر گريه

دمشن بدارد چون من دمشن چنني ]  ل پاميال كردن حقوق ديگران و ختريب آخرت استكه عام[او ضرورت دارد و دنياىي را 
  .دنياىي هستم و نيكان را دوست بدارد چون من آنان را دوست دارم

   ورع

تر به معناى ترمز و حافظى است كه انسان را از افتادن  ورع به معناى پارساىي و تقوا و پرهيزگارى است و به عبارت ساده
  .كند حمرمات كه در حقيقت افتادن در چاه دوزخ است حفظ مىدر چاه 

   كسى كه با مترين ترك گناه و توجه به خدا و انديشه در آخرت

______________________________  
  .10085، حديث 100، باب 19/ 9: ؛ مستدرك الوسائل54، باب 205/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  113: فرهنگ مهرورزى، ص
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آورد بايد گفت به خود مهر و حمّبت ورزيده كه  ، اين نگهبان و حافظ و ترمز را در خود به وجود مىو عذاب جمرمان
وجودش را از خطر دائمى و خسارت مهيشگى و عذاب جاويدان قيامت حفظ كرده و به اعضا و جوارح و جسم و 

و زيانش را از طريق گناه از آنان باز  اش از گناه به ديگران هم رحم كرده و شر جانش رحم منوده و به خاطر پرهيزگارى
  .داشته است

كار و سركش  متجاوز و ظامل و ستم -به تعبري قرآن -ره است كسى كه از ورع خاىل است و ماشني وجودش از ترمز ىب
  .است و انسان متجاوز و سركش، انساىن است كه مايه مهر و رمحت بر خود و ديگران را ندارد

ستمكارى بر خود و ظلم به ديگران كه مكرر در قرآن جميد و روايات آمده، مصداقش انساىن است  عنوان ظلم بر نفس و 
  .دهد كه نه به خود رحم دارد و نه به ديگران اش نشان مى كه اعمال متجاوزانه

انساىن كه پيوسته دنبال معصيت و گناه است و به جرم و فسق و ظلم و خطاكارى مشغول است و به خاطر فسق و 
سوزاند و از اين راه خود را مستحق عذاب و عقاب قيامت  آزارد و دل كسان خود و مردم را مى ورش ديگران را مىفج
  .رحم به خود و مردم است ترديد ىب كند، ىب مى

  .»1« ] ِإنَُّه َمْن يَْأِت رَبَُّه ُجمْرِماً فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم ال َميُوُت ِفيها َو ال َحيْىي[

  .كند مريد و نه زندگى مى گنهكار به پيشگاه پروردگارش بيايد، دوزخ براى اوست كه در آن نه مى  مسلماً كسى كه

______________________________  
  .74): 20(طه  -)1(

  114: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويد امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى كميل درباره عذاب دوزخ مى

  .»السَّماواُت َو اْألَْرضُ و هذا ما َال تُقوُم َلُه «

  !!ها و زمني در برابرش قدرت مقاومت و ايستادگى ندارند و اين عذاب، عذاىب است كه آمسان
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كسى كه خود را مستحق چنني عذاىب كند آيا نه اين است كه به خود مهر و حمّبت ندارد؟ و كسى كه با گناه و معصيت 
  ت؟مهر به ديگران نيس ديگران را بيازارد آيا ىب

ايتاً داراى ترمز است و به اين خاطر از هر گناهى دورى مى كند و از هر لغزشى  كسى كه آراسته به ورع و پارساىي و 
  .درد سر، متني، آراسته، نيك و با ارزش فرارى است، موجودى است ىب

جامعه، از وى در امانند و عالوه او انساىن است كه زن و فرزند، پدر و مادر، اقوام و نزديكان، مردم كوچه و بازار، فرد و 
ره مى برند و در حقيقت كانون مهر و حمبىت است كه مهگان در فضاى سرد زندگى از گرمى و  بر آن، از وجودش سود و 

ره آتش حمّبت او برخوردارند و از وجودش چون كليدى كه قفل هر مشكلى را باز مى   .ورند كند 

پسنديده، مهه و مهه از مثرات و حمصوالت دين است و دين جز حمّبت و عشق چيزى هاى  ورع و ديگر امور مثبت و برنامه
  .نيست

سازد كه نسبت به خدا و به خود و ديگران عشق  اى مى يعىن دين و قواعد و قوانني و اصول و فروعش، انسان را به گونه
دين جز حمّبت و حمّبت جز دين چيزى : هبورزد و مهر و حمّبت هزينه كند، به مهني خاطر در معارف حقه اسالميه آمده ك

  .نيست

  115: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

  .»1« »الّديُن ُهَو اُحلبُّ َواُحلبُّ ُهَو الّدينُ «

  .دين مهان حمّبت و حمّبت مهان دين است

  :و نيز از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده است

  .»2« »إّالاُحلبُّ َهِل الّديُن «

  آيا دين چيزى جز حمّبت است؟
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دارى است، در حقيقت مهرورزى به خود و هزينه منودن حمّبت  اى از دين و دين در هر صورت، ورع و پرهيزگارى كه گوشه
  .نسبت به ديگران است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3« »ِىف الدُّنَياُجَلساءُ اللَِّه َغداً أهُل الَورَِع َوالزُّهِد «

  .رغبتان به دنيا هستند مهنشينان خدا در فرداى قيامت اهل ورع و پارساىي و ىب

  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

يِن الَورَعُ «   .»4« »َخيـُْر أُُموِر الدِّ

رتينش ورع و پرهيزگارى است   .در ميان مهه امور دين 

______________________________  
/ 5: ؛ نور الثقلني9، حديث 36، باب 238/ 66: ؛ حبار األنوار327، حديث 34، باب 242/ 1: احملاسن -)1(

285.  

  .5حديث  36، باب، 237/ 66: ؛ حبار األنوار416/ 2: ؛ روضة الواعظني74، حديث 21/ 1: اخلصال -)2(

  .21645، الورع، حديث 6762/ 14: ؛ ميزان احلكمة7279: كنز العمال  -)3(

  .21580، الورع، حديث 6754/ 14: ؛ ميزان احلكمة1414، حديث 86غرر احلكم  -)4(

  116: فرهنگ مهرورزى، ص

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»1« »الَورَُع ِمصَباُح َجناحٍ «

  .ورع چراغ رستگارى است
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  :و آن جناب فرمود

خِلِصنيَ «
ُ
  .»2« »َعَلْيَك ِبالَورَِع فَإنَُّه َعوُن الدِّيِن َوِشيَمُة امل

  .كنم، زيرا ورع كمك دين و اخالق خملصان است تو را به ورع و پرهيزگارى سفارش مى

   سكوت

اى است كه بايد آن را در صندوق دهان حبس كرد و جز در مواقع  درنده -به تعبري اهل دل و بيان عارفان صادق -زبان
  .ضرورت به فضاى آزاد نفرستاد

مت، مطلب منافقانه و مسخره كردن مردم سكوت كسى كه از سخن باطل، كالم ناحق، امور ناپس ند، غيبت و 
گشايد و در حقيقت با سكوت خود زمينه امان از  كند؛ درى از درهاى بسيار مهم جنات را به روى خود مى مى

و  ورزد كند و مهر و حمّبت مى منايد و در نتيجه به جسم و جان خود رحم مى هاى ويژه زبان را براى خود فراهم مى عذاب
  .دهند از طرىف ديگران را با زبانش نسبت به آنان مورد مهر و حمّبت قرار مى

______________________________  
  .21612، الورع، حديث 6758/ 14: ؛ ميزان احلكمة5926، حديث 271: غرر احلكم -)1(

  .21588، الورع، حديث 6754/ 14: ؛ ميزان احلكمة5915، حديث 271: غرر احلكم -)2(

  117: رهنگ مهرورزى، صف

اش كم و اندك است، زبانش سبب سعادت دنيا و آخرت او و سخن و   گوىي آن كه مالزم خاموشى و سكوت و سخن
  .كالم حكيمانه و استوارش عامل پاداش با ارزش به ويژه در قيامت براى وى است

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم در روايىت مى

  .»1« گرييد گرفتند وىل مشا سخن گفنت و پر حرىف را فرا مى را فرا مى گروهى از گذشتگان سكوت

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  .»2« »...َفاْصِمْت ِلَساَنَك إّالِمْن َخْريٍ «

  ...جز در سخن نيك، زبانت را به خاموشى وادار كن

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني عليه السالم در وصف مؤمن مى

  .»3« »...َكِثٌري َصْمُتهُ َمْشُغوٌل َوقْـُتهُ ... «

  ...خاموشى و سكوتش بسيار و وقت او مشغول به خدمت و عبادت است... 

  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السالم مى

______________________________  
ِإنَّ َمْن َكاَن : قَاَل ِىلَ الصَّاِدُق عليه السالم: اْألَْحَوِل، َقاَل أَبُو َجْعَفرٍ َوِصيَُّتُه عليه السالم ِألَِىب َجْعَفٍر ُحمَمَِّد ْبِن النـُّْعَماِن « -)1(

َلُكْم َكانُوا يـَتَـَعلَُّموَن الصَّْمَت َو أَنـُْتْم تـَتـََعلَُّموَن اْلَكَالم ، 24، باب 288/ 75: ؛ حبار األنوار309: حتف العقول. »قـَبـْ
  .13036، حديث 25، باب 286/ 11: ؛ مستدرك الوسائل2حديث 

، حديث 117، باب 182/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 113/ 2: الكاىف -)2(
  .69، حديث 78، باب 296/ 68: ؛ حبار األنوار16026

، 14، باب 305/ 64: ؛ حبار األنوار1556، حديث 91: ؛ غرر احلكم333، حكمت 533: ج البالغة -)3(
  .37حديث 

  118: مهرورزى، صفرهنگ 

ََحبََّة، إنَُّه َدليٌل َعلى«
  .»1« »ُكلِّ َخريٍ    إنَّ الصَّْمَت بَاٌب ِمْن أبـَْواِب اِحلْكَمِة، إنَّ الصَّْمَت َيْكِسُب امل

سكوت و خاموشى درى از درهاى حكمت است، سكوت و خاموشى سبب به دست آوردن حمّبت است، سكوت و 
  .يكى استخاموشى راهنما به سوى هر خري و ن

   خوف
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خوىف كه در آيات قرآن و روايات مطرح است، حمصول اميان به حقايق و باور كردن قرآن و به ويژه يقني به قيامت و 
  .حوادث آن است

كه البته با فراوان بودن داليل و براهني ثابت كننده حق بودن   -انسان وقىت به حق بودن قرآن و نبوت و امامت اعتماد كند
ها در  بايد اعتماد منايد و آيات قرآن و فرهنگ پاك نبوت و امامت را باور كند و به يقني برسد كه مهه خوىباين سه منبع 

ال  ىب -ها در قيامت داراى تعذاب و عقاب و جرميه سنگني است قيامت داراى پاداش و مهه زشىت ترديد از سرزمني قلبش 
گردد و با كمك اين خوف، از هر   دار و ثابت و استوار مى ت ريشهرويد و با ازدياد باور و يقني تبديل به درخ خوف مى

ترسد كه وارد فسق و فجور شود و حضرت حق را از خود ناراضى و متنفر  گريد و به شدت مى گناه و معصيىت كناره مى
  .منايد

  :حضرت امام صادق عليه السالم در توضيح آيه شريفه

______________________________  
، حديث 117، باب 182/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 113/ 2: الكاىف -)1(

  .65، حديث 78، باب 294/ 68: ؛ حبار األنوار16023

  119: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى[

ترديد جايگاهش  پس ىب* و اما كسى كه از مقام و م نزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
  .شت است

  :فرمايد مى

ِن الَقِبيِح ِمَن اْألَْعَماِل َفَذِلَك الَِّذى َمْن َعِلَم أنَّ اللََّه يـَرَاُه َوَيْسَمُع َما يـَُقوُل َويـَْعَلُم َما يَعَمُلُه ِمْن َخٍري أو َشرٍّ فـََيحُجزُُه َذِلَك عَ «
  .»2« » َخاَف َمَقاَم رَبَِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اهلَوى

شنود و آنچه از خوىب و بدى اجنام دهد آگاه  گويد مى بيند و آنچه را مى كسيكه بداند و يقني داشته باشد خدا او را مى
ايت اين توجه و يقني او را از كه دادگاه [اعمال زشت باز دارد، از كساىن است كه از مقام پروردگارش  است و در 

  .حماسبه باز داشته است هاى ىب ترسيده و خود را از اجابت خواسته]  قيامت يا عذاب دوزخ يا عدل اهلى است
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  .»3« »َمْن َخاَف رَبَُّه َكفَّ ظُْلَمهُ «

  .كند ارش برتسد، از ظلم و ستمش نسبت به ديگران جلوگريى مىكسيكه از پروردگ

______________________________  
  .41 -40): 79(نازعات  -)1(

؛ 20321، حديث 14، چاپ 219/ 15: ؛ وسائل الشيعة10، باب اخلوف والرجاء، حديث 70/ 2الكاىف  -)2(
  .8، حديث 59، باب 364/ 67: حبار األنوار

، حديث 52، جملس 320: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، خطبة ألمرياملؤمنني عليه السالم، حديث 22/ 8: الكاىف -)3(
  .3، حديث 79، باب 309/ 72: ؛ حبار األنوار8

  120: فرهنگ مهرورزى، ص

ايتاً خائف،  خائف در حقيقت خوفش او را از افتادن در ورطه هالكت و دچار شدن به عذاب قيامت حفظ مى كند و 
  .كند ورزد و با جلوگريى از ستمش به ديگران رحم مى خوفش به خود مهر مى از طريق

شود وىل به مهني مقدار كه يقني دارد براى جمرمان عذاب شديد و  خائف گرچه بر اثر خوفش وارد گناه و معصيت منى
حمصول و ميوه اين خوف و به افزايد و  اش مى افتد و خوف از عذاب حق روز به روز بر گريه سخىت آماده شد، به گريه مى

  .ويژه گريه و ناله، رقت قلب و تصفيه دل و ظهور عشق به جنات از عذاب و مايه حتقق مهرورزى به خود و ديگران است

   شرم

  .شرم و حيا به معناى خوددارى از حركت و عملى است كه اجنامش مورد سرزنش و مالمت باشد

  .العاده مهم در برابر گناه و كيفيىت قابل توجه است باارزش و مانعى فوقحيا و شرم در اين مورد خاص، حالىت بسيار 
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ترديد كسى كه به حضرت حق اميان دارد و از قيامت و حوادث آن بيمناك است، چه در آشكار و چه در پنهان از اين  ىب
ايتاً با كم كه در حمضر حضرت رب العزه به گناه و معصيت دست بزند، حيا و شرم مى ك و يارى اين حالت كند و 

  .كند دارد و پاكى و طهارت خود را حفظ مى نفساىن، به سوى گناه قدم بر منى

ظهور حيا و شرم در خلوت و جلوت حمصول آگاهى جدى انسان به اين معناست كه عامل حمضر خداست و چيزى از 
   مههنظر او غايب و پنهان نيست و او بيننده حمرتم و با كرامىت است كه كّل هسىت و 

  121: فرهنگ مهرورزى، ص

  .موجودات در معرض ديد او حاضر در حمضر حضرتش هستند

هر چند انسان كم سن  -اى حمرتم انسان، اگر از اين حالت با ارزش گرچه اندك و كم برخوردار باشد، يقيناً در برابر بيننده
ايتاً طفلى كه خوب و بد را تا اندازه به اجنام عملى كه مورد مالمت و آبروريزى  حاضر -دهد اى تشخيص مى و سال و 

  !شود چه رسد به اين كه بيننده، خدا باشد و عمل زشت در برابر ديد او اجنام گريد است منى

اى براى رسيدن به هر خري و   دانند و آن را وسيله اى از اميان مى روايات و معارف اهليه اين گونه شرم و حيا را شعبه و رشته
  .ندمشار  كار نيكى مى

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ُرَاقـََبُة للَِّه ِىف الّسرِّ َوالَعالنِيَِّة والسَّالَمُة و «
اْجِتَناُب الشَّرِّ َوالَبشاَشُة َوالسََّماَحُة َوالظََّفُر أّما اَحلَياءُ فـََيَتَشعَُّب ِمْنُه اللِّْنيُ َوالرَّأَْفُة َوامل

ْرِء ِىف الّناِس فـََهذا َما َأَصاَب الَعاِقُل بِاحلََْياِء َفُطوىبَوُحْسُن الثـََّناِء َعَلى 
َ
  .»1« »ِلَمْن َقِبَل َنِصْيَحَة اللَِّه َوَخاَف َفِضْيَحَتهُ   امل

خوىي، مهرباىن، آگاهى و توجه به مراقبت  نرم: شود مثل هاىي از آن منشعب مى اما حياء، حقيقىت است كه امور و خصلت
روىي، بزرگوارى و بلندى نظر، پريوزى، نام نيك در  كار، سالمت نفس، دورى از گناه و شر، خوشخدا در پنهان و آش

رسد، پس خوشا به حال كسى كه خريخواهى خدا  هاىي است كه خردمند به وسيله حيا به آن مى اين خصلت... ميان مردم
  .اش در حمضر حق برتسد را بپذيرد و از رسواىي

______________________________  
  .11، حديث 4، باب 118/ 1: ؛ حبار األنوار17: حتف العقول -)1(
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  122: فرهنگ مهرورزى، ص

  :امام هفتم عليه السالم فرمود

  .»1« »اَحلَياءُ ِمَن اإلميَاِن واإلميَاُن ِىف اجلَنَّةِ «

شت است   .شرم و حيا از اميان است و اميان در 

  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  .»2« »اَحلَياءُ َيُصدُّ َعْن ِفْعِل الَقِبيحِ «

  .حيا مانع از هر عمل زشىت است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»3« »ُكلِّ َمجيلٍ    اَحلَياءُ َسَبٌب إَىل «

  .اى به سوى هر زيباىي است شرم و حيا وسيله

جلوت از گناه و معصيت و  در هر صورت، انسان با حيا و داراى شرم چون به يارى و كمك حيا و شرمش در خلوت و
شود و بايد گفت به جسم و جانش بر اثر  كند و به مهني سبب سزاوار عنايت و لطف حق مى فسق و فجور خوددارى مى

كند زيرا هر دو را از گرفتار شدن به خشم و غضب و عذاب و عقاب خدا  حيا و شرم كمال مهر و حمّبت را رعايت مى
كند، در حقيقت به آنان مهر و حمّبت  آزردن مردم و پاميال كردن حقوقشان حيا مى منايد و از طرىف چون از حفظ مى

  .جويد ورزد و به خاطر حيا و شرم از كينه و دمشىن عملى با آنان و آزار و اذيتشان دورى مى مى

______________________________  
  .1، حديث 25، باب 309/ 75: ؛ حبار األنوار392: حتف العقول -)1(

  .4556، احلياء، حديث 1354/ 3: ؛ ميزان احلكمة5454، حديث 257: غرر احلكم -)2(

  .1، حديث 8، باب 213/ 74: ؛ حبار األنوار84: حتف العقول -)3(
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  123: فرهنگ مهرورزى، ص

  خوردن در حد نياز

ز بدن به غذا نيازى كسى نيست كه نداند بدن و جسم انسان به خوراك و غذا نيازمند است و كسى نيست كه نداند نيا
حمدود است و كسى نيست كه نداند بيش از نياز بدن خوردن، جز بارى گران بر دوش بدن گذاشنت و آن را در معرض 

  .ها قرار دادن، چيز ديگرى نيست انواع بيمارى

مهگان را از آن پرخورى و افراط در خوراك در آيات قرآن و روايات و در دستورات حكيمان و طبيبان زشت مشرده شده و 
  .اند منع كرده

هاى خون و قند بدن و عوارض خطرناك ديگر مهه و مهه معلول  اضافه شدن وزن بدن بيش از حد معمول و ازدياد چرىب
  .مهرى انسان به بدن خويش و به زمحت انداخنت اطرافيان است رمحى و ىب پرخورى و ىب

مهرى  ت كه پروردگار، مسرفان را از چشم حمّبت خود انداخته و ىباى زشت و نارواس اسراف و افراط در خوراك به اندازه
  .خود را به آنان در قرآن جميد اعالم منوده است

  .»1« ] ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ [

  .خبوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد؛ زيرا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

______________________________  
  .31): 7(اعراف  -)1(

  124: فرهنگ مهرورزى، ص

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1« »إيّاُكم َوالِبْطَنَة َفإنـََّها َمفَسَدٌة لِْلَبَدِن َوُمورَِثةٌ لِلسُّْقِم َوَمْكَسَلةٌ ِلْلِعَباَدةِ «

حاىل نسبت به عبادت و  ا فاسد كننده جسم و سبب بيمارى و عامل تنبلى و ىباز پر خورى و شكم بارگى بپرهيزيد زير 
  .بندگى است
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  :حضرت مسيح عليه السالم به بىن اسرائيل فرمود

  .»2« »ِتَب ِمَن الَغاِفِلنيَ َة كُ َالُتكِثُروا األكَل َفإنَُّه َمن أكثـََر األْكَل أْكثـََر النـَّْوَم َوَمْن أكثـََر النَّوَم أَقلَّ الصَّالَة َوَمْن أقلَّ الصَّال«

افزايد و كسى كه به خوابش بيفزايد منازش را   به خورد و خوراك نيفزاييد زيرا كسى كه به خوراك خود بيفزايد به خوابش مى
  .شود خربان حمسوب مى كند و كسى كه منازش را كم كند از غافالن و ىب كم مى

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

  .»3« »ٍء أبَغُض إَىل اللَِّه ِمن َبْطٍن َممُْلوءٍ  ِمن َشىَما «

  .تر از شكم پر نيست چيزى نزد خدا مبغوض

  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

   َمْن َكثـَُر َتسِبيُحُه َوَمتِجيُدُه َوَقلَّ َطَعاُمُه َوَشرَابُُه َوَمَناُمُه اشَتاقـَْتهُ «

______________________________  
/ 1: ؛ ميزان احلكمة42، حديث 88، باب 266/ 59: ؛ حبار األنوار172، حديث 74: الدعوات، راوندى -)1(

  .591، األكل، حديث 158

  .590، األكل، حديث 157/ 1: ؛ ميزان احلكمة47/ 1: جمموعة ورام -)2(

؛ ميزان 19618حديث ، 1، باب 209/ 16: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 5، باب 331/ 63: حبار األنوار -)3(
  .597، األكل، حديث 158/ 1: احلكمة

  125: فرهنگ مهرورزى، ص

َالِئَكةُ 
َ
  .»1« »امل

كسى كه تسبيح و متجيدش نسبت به حق زياد باشد و خوردن و آشاميدن و خوابش اندك باشد فرشتگان مشتاق او 
  .خواهند بود
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  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

ؤِمِن ِمن َكثَرِة األكِل َوِهَى ُمورَِثٌة ِلَشيئَـْنيِ  ءٌ َأَضرَّ  لَيَس َشى«
ُ
  :ِلَقْلِب امل

  .»2« »َقْسَوِة الَقْلِب َوَهَيَجاِن الشَّْهَوةِ 

  .سنگدىل و حتريك شهوت: چيزى براى قلب مؤمن زيانبارتر از پرخورى نيست، پرخورى سبب دو چيز است

هاى فراوان مزاحم  مت خود و به خاطر دچار شدنش به بيمارىمهر و حمّبت نسبت به سال در هر صورت انسان پرخور، ىب
  .ديگران و سبب زمحت اطرافيان است

  .ماند آورد پس جاىي براى مهرورزى پرخور نسبت به خود و نسبت به ديگران منى آرى؛ چون پرخورى، قساوت قلب مى

  كينه و دمشىن نسبت به دنيا

دمشىن ورزيد دنياىي است كه موجب نابود شدن اميان و از دست رفنت رسم ترديد دنياىي كه بايد نسبت به آن كينه و  ىب
  .بندگى و عبادت و فساد اخالق و سبب ختريب آخرت است

______________________________  
  .581، األكل، حديث 156/ 1: ؛ ميزان احلكمة115/ 2: جمموعة ورام -)1(

  .588، األكل، حديث 156/ 1: ؛ ميزان احلكمة13615، حديث 76، باب 94/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  126: فرهنگ مهرورزى، ص

هاى معنوى و  خدا چنني دنياى را دمشن دارد زيرا چنني دنياىي از ابزار و وسائل ابليس و ابليسان براى هجوم به ارزش
و چاه خطرناكى در راه  اى براى قدرت گرفنت فرعونيان تاريخ انساىن و زجنريى براى به اسارت كشيدن بندگان و وسيله

  .ها و اقوام است انسان و درياى ژرف و عميقى براى غرق كردن ملت

البته با چنني دنياىي چون خدا دمشن است بايد دمشن بود و گر نه اتصال به چنني دنياىي، اخالق و حاالت انسان را تبديل 
كند و انسان را در  تر از سنگ مى رمحى سخت ىبكند و قلب را از نظر قساوت و  به اخالق و حاالت فرعونيان تاريخ مى

دهد كه هرگز نه به خود رحم كند و نه به ديگران، بلكه خود را سزاوار عذاب ابد منايد و ديگران را هم در  وضعى قرار مى
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اش در  اش لگد مال منوده، به جان و مال و اهل و عيال آنان جتاوز منايد و بر پريوزى رمحى هاى ىب اين دنيا زير چكمه
  .رمحى و سنگدىل خبندد فضاى جتاوزش از شدت ىب

  .تر است ارزش تر و ىب دنياى با اين كيفيت و دنيادار با آن وضعيت روحى آلوده، نزد خدا از هر چيزى پست

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني عليه السالم مى

َا َوُحْلَوَها ِمبُرَِّها َمل ُيصِفَها اللَُّه تـََعاىلَربـَِّها َفَخَلَط َحَالَهلَا ِحبَرَاِمَها وَ   َداُرَها َهاَنْت َعلى« َرَها ِبَشرَِّها َوَحَياتـََها ِمبَْوِ ِألَولَِيائِِه وََملْ   َخيـْ
َا َعلى َداٍر تُنَقُض نـَْقَض  أعَداِئِه، َخريَُها َزهيٌد َوَشرَُّها َعتيٌد َوَمجُعَها يَنَفُد َوُملُكَها ُيسَلُب َوَعاِمُرَها َخيَْرُب َفَما َخريُ   َيِضنَّ ِ

  .»1« »...الِبَناءِ 

______________________________  
  .113، خطبه 167: ج البالغة -)1(

  127: فرهنگ مهرورزى، ص

اش را به مرگش و  مقدار است، حاللش را به حرامش، خريش را به شرش و زندگى سراىي است كه نزد پروردگارش ىب
داى بزرگ آن را براى عاشقان خود و اوليائش خالص و گوارا نكرده و از پرداخنت به شريينش را به تلخش درآميخته، خ

اش در معرض فنا و نابودى، دولتش در حال  اش اندك و شرش حاضر و آماده، گرد آمده دمشنانش دريغ ننموده، خوىب
اختمان خراب ربوده شدن و آبادش در معرض خراب شدن است، چه خري است در سراىي كه مانند خراب شدن س

  .شود مى

اى انداخته  اى مرده بدون گوش كه در مزبله پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر بزغاله: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
اگر زنده بود مساوى : اين بزغاله مرده از نظر ماىل مساوى با چند درهم است؟ گفتند: بودند، گذشت، به يارانش فرمود

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموديك درهم نبود، 

نَيا أهَوُن َعَلى اللَِّه ِمْن َهَذا اَجلْدِى َعلى«   .»1« »أْهِلهِ   َوالَِّذى نَفِسى ِبَيِدِه لَلدُّ

مقدارتر  تر و ىب سوگند به كسى كه جامن در دست قدرت اوست، هرآينه دنيا نزد خدا از اين بزغاله در نزد اهلش، پست
  .است
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  :حضرت فرمودو نيز آن 

نَيا َعَلى اآلِخَرِة َلَقى اللََّه تعاىل َولَْيَسْت َلُه َحَسَنٌة يـَتَّقِ « َا النَّاَر َوَمْن أَخَذ اآلِخَرَة َوتـََرَك َمْن َعَرَضْت َلُه ُدنَيا َوآِخَرٌة َفاْخَتاَر الدُّ ى ِ
نَيا َلَقى اللَّهَ     الدُّ

______________________________  
  .27، حديث 122، باب 55/ 70: ؛ حبار األنوار9، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 129/ 2: الكاىف -)1(

  128: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »َيوَم الِقَياَمِة َوُهَو رَاٍض َعْنهُ 

كند در حاىل كه  كسى كه دنيا و آخرت به او واگذار شود پس دنيا را بر آخرت انتخاب كند، خدا را در قيامت ديدار مى
اى كه وى را از آتش دوزخ حفظ كند براى او نيست و كسى كه آخرت را اختيار كند و دنيا را رها منايد، خدا را در  حسنه

  .قيامت در حاىل كه از او راضى است مالقات كند

  :گويد سويد بن غفله مى

در حاىل كه بر حصري كوچكى  بر امرياملؤمنني عليه السالم پس از آن كه در امر خالفت با او بيعت شده بود، وارد شدم
  :نشسته بود و جز او كسى در خانه نبود، به او گفتم

پسر : حضرت فرمود! بينم بيت املال در اختيار تو قرار دارد، در اين خانه اثاثى كه مورد نياز باشد منى! اى امريمؤمنان
كند، براى ما  و بدون ضرورت فراهم منى اى كه از دست رفتىن است اثاث جديد و تازه و فراوان خردمند براى خانه! غفله

رتين كاالى خود را كه عبادت خدا و خدمت به خلق است به آجنا انتقال داده امي و ما به مهني زودى  خانه امىن است كه 
  »2« !!به سوى آن خانه امن حركت خواهيم كرد

______________________________  
، باب 361/ 73: ؛ حبار األنوار20729، حديث 52، باب 356/ 15 :؛ وسائل الشيعة282: ثواب األعمال -)1(

  ).با كمى اختالف( 30، حديث 67
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َدَخْلُت َعَلى أَِمريِاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم بـَْعَد َما بُوِيَع ِباخلَِْالَفِة َو ُهَو َجاِلٌس َعَلى َحِصٍري َصِغٍري َو : َقاَل ُسَوْيُد ْبُن َغَفَلةَ « -)2(
َقاَل عليه يَا أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني ِبَيِدَك بـَْيُت اْلَماِل َو َلْسُت أََرى ِىف بـَْيِتَك َشْيئاً ِممَّا َحيَْتاُج ِإلَْيِه اْلبَـْيُت فَـ : اْلبَـْيِت َغيـْرُُه فـَُقْلتُ  لَْيَس ِىف 
َر َمَتاِعَنا َو ِإنَّا َعْن قَِليٍل ِإَليـَْها  يَا اْبَن َغَفَلَة ِإنَّ اللَِّبيَب َاليـََتَأثَُّث ِىف َداِر النـُّْقَلِة َو لََنا: السالم َداُر أَْمٍن َقْد نـََقْلَنا ِإَليـَْها َخيـْ

  .38، حديث 58، باب 321/ 67: ؛ حبار األنوار121: ؛ عدة الداعى48، باب 157/ 1: ارشاد القلوب. »َصاِئُرون

  129: فرهنگ مهرورزى، ص

هاىي دارند كه  ئش به دستور او بايد به آن كينه ورزند عالئم و نشانهاهل دنياىي كه مورد كينه و دمشىن خداست و اوليا
  :حضرت حق در حديث معراج براى پيامربش بيان فرمود

َمِن اعَتَذَر إلَْيِه   َمْن َأَساَء إلَْيِه َوَال يقبُل ُعْذرَ   َأْهُل الدُّنَيا َمْن َكثـَُر أكُلُه َوِضحُكُه َونـَْوُمُه َوَغَضبُُه، َقِليُل الرَِّضا َاليـَْعَتِذُر إىل«
نْـ 
َ
عِصَيِة أَمُلُه بَِعيٌد َوَأَجُلُه َقرِيٌب َالُحيَاِسُب نـَْفَسُه، َقِليُل امل

َ
َفَعِة َكثُري الَكَالِم، قَليُل اخلَْوِف َكِثُري َكْسالُن ِعْنَد الطَّاَعِة ُشجاٌع ِعْنَد امل

  .»1« »...الَفرَِح ِعْنَد الطَّعامِ 

اش از خدا و خلق بسيار اندك  خور و پر خنده و پر خواب و پر خشم است، خشنودىاهل دنيا كسى است كه پر 
پذيرد، هنگام طاعت و  خواهد و پوزش پوزش خواه را منى است، از كسى كه به او بدى و ستم روا داشته، پوزش منى

، از خود عبادت كسل و سست است و زمان گناه و معصيت شجاع و شري دل، آرزويش دراز و مرگش نزديك است
كشد، سودش اندك است، سخنش بسيار است، بيمش از عذاب كم است، و خوشحاىل توأم با غرورش نزد  حساب منى
  .طعام بسيار

در اين رواياتى كه نقل شد به ويژه فرازهاىي كه در حديث معراجّيه است، دقت كنيد، ببينيد چنني دنيادارى و صاحب 
  ّبت و عشق به خود و ديگران باشد؟تواند اهل مهروزرى و حم چنني اوصاىف مى

كسى كه دچار دنياى فريبنده و اسري كاالى آن است و جز حرص و آز و طمع و خبل و مجع كردن ثروت از هر راهى كه 
  !ماند؟ بتواند، كارى ندارد، حالىت جز سنگدىل و قساوت قلب براى او مى

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 23/ 74: ؛ حبار األنوار54، باب 200/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  130: فرهنگ مهرورزى، ص
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  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

أيَقْنُتم ِبِه ِمْن ِفرَاِقَها ا ِلَما َقْد أقـََرُب َداٍر ِمْن َسَخِط اللَِّه َوأبـَْعُدَها ِمْن ِرْضَواِن اللَِّه فـَُغضُّوا َعْنُكْم ِعَباَد اللَِّه ُغُموَمَها َوأشَغاهلََ «
َا   .»1« »َوَتَصرُِّف َحاَالِ

از اندوه نسبت به آن و ! ترين سرا به خشم خدا و دورترين خانه از خوشنودى حق است، پس اى بندگان خدا دنيا نزديك
  .اش از خود و تغيري حاالتش يقني داريد، چشم بپوشيد مشاغل آن به خاطر اين كه به جداىي

  نت نيكان و اخياردوست داش

  .هاى معنوى برخوردارند هاىي هستند كه از مجال باطن و زيباىي درون و ارزش اخيار و نيكان، انسان

هاى معنوى ايشان آگاه شود، در قلب خود كشش و حمبىت فراوان  ترديد هنگامى كه انسان به زيباىي باطن آنان و ارزش ىب
اين شناخت به اجراى فرمان حق كه دوست داشنت آنان است موفق كند و در حقيقت با  نسبت به آنان احساس مى

  .شود مى

هاى اهلى و انساىن مورد حمّبت خدايند و بر انسان الزم است با تكيه بر شناخت آنان به  اخيار به خاطر دارا بودن ارزش
رت و مهنشيىن برگزيند و از دوسىت و مهرورزى نسبت به آنان از آن جهت كه حمبوب خدايند، برخيزد و آنان را براى معاش

  .نفس پاكشان براى تصفيه قلب خود استفاده كند

   مهرورزى به اخيار و دوست داشنت آنان، براى قلب عبادتى بس مهم

______________________________  
  .161، خطبه 230: ج البالغة -)1(

  131: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ضرت حق نسبت به خود استاى براى جلب رمحت و رأفت و عطوفت ح و زمينه

  :در حديث معراجيه به خبشى از اوصاف اخيار به اين صورت اشاره شده است
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شان فوق العاده اندك، سودشان سرشار، حيله و مكرشان كم، مردم از  چهره هايشان الغر، حيا و شرمشان بسيار، ناداىن
اند،  ج، سخنشان سنجيده و حسابگر خويشآنان در راحت و خودشان از خودشان به خاطر خدمت به ديگران در رن

خوابد و دلشان بيدار است، ديدگانشان  اندازند، چشمشان مى خود را براى عبادت و بندگى به تعب و مشقت مى
هايشان به ياد خداست، هنگامى كه مردم را در گروه غافالن بنويسند، آنان را در گروه ذاكران ثبت  ريز و دل اشك

هم زدىن آنان را از خدا باز منى دارد، دنبال پر خورى و پر حرىف و لباس فراوان نيستند، مردمان  كنند، چيزى چشم به مى
  .»1«  اند و خدا نزد آنان زنده و جاويد و پايدار است نزد آنان چون ميت

______________________________  
يَقٌة ُوُجوُهُهْم َكِثٌري َحَياُؤُهْم َقِليٌل ُمحُْقُهْم َكِثٌري نـَْفُعُهْم َقِليٌل َمْكُرُهْم النَّاُس ِمنـُْهْم يَا َأْمحَُد ِإنَّ َأْهَل اخلَْْريِ َو َأْهَل اآلِخَرِة َرقِ « -)1(

تـََناُم قـُُلوبـُُهْم َأْعيـُنـُُهْم بَاِكَيٌة َو ْعيـُنـُُهْم َو َال ِىف رَاَحٍة َو أَنـُْفُسُهْم ِمنـُْهْم ِىف تـََعٍب َكَالُمُهْم َمْوُزوٌن ُحمَاِسِبَني ِألَنـُْفِسِهْم ُمْتِعِبَني َهلَا تـََناُم أَ 
 َو ِىف آِخرَِها َيْشُكُروَن ُدَعاُؤُهْم ِعْنَد اللَِّه قـُُلوبـُُهْم َذاِكَرةٌ ِإَذا ُكِتَب النَّاُس ِمَن اْلَغاِفِلَني ُكِتُبوا ِمَن الذَّاِكرِيَن ِىف أَوَِّل النـِّْعَمِة َحيَْمُدونَ 

بُّ اْلَواِلَدةُ ُموٌع تـَْفرَُح اْلَمَالِئَكُة ِِْم َيُدوُر ُدَعاُؤُهْم َحتَْت احلُُْجِب حيُِبُّ الرَّبُّ َأْن َيْسَمَع َكَالَمُهْم َكَما حتُِ َمْرُفوٌع َو َكَالُمُهْم َمسْ 
ثْـَرَة اْلَكَالِم َو َالَكثْـَرَة اللَِّباِس النَّاُس ِعْنَدُهْم َمْوَتى َو ءٌ َطْرَفَة َعْنيٍ َو َاليُرِيُدوَن َكثْـَرَة الطََّعاِم َو َالكَ  َوَلَدَها َو َالَيْشَغُلُهْم َعِن اللَِّه َشىْ 

  .6، حديث 2، باب 24/ 74: ؛ حبار األنوار54، باب 200/ 1: ارشاد القلوب. »اللَُّه ِعْنَدُهْم َحيٌّ قـَيُّوٌم َكِرمي

  132: فرهنگ مهرورزى، ص

  .كنند و حمّبت در قلب را فراهم مىها حقايقى هستند كه زمينه ظهور عشق  راسىت اين خصلت

ور  اگر در صفحات گذشته به اين حقيقت اشاره كردمي كه دين و اصول و فروع و احكام و قوانني آن منبع و كانون شعله
امي و مهان را  شدن حمّبت و مهر و عالقه و عشق در قلب است و بلكه خود حمّبت است، چيزى به گزاف نگفته و ننوشته

  :اند هاى عمده شيعه از حضرت امام صادق عليه السالم نقل كرده كنيم كه كتاب مىيادآورى 

يُن إّالاُحلبُّ «   .»1« »َهِل الدِّ

  آيا دين جز حمّبت است؟

   فقه اهل بيت عليهم السالم كانون مهر و حمبت - 2
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فكار و عقائد افراد، شيوه نگرش به معارف ديىن و دستورات اهلى و اوامر و نواهى شارع مقدس به حسب حاالت و ا
اى خاص احكام اهلى  هاى عقلى خويش از دريچه متفاوت است و به عبارت ديگر هر كس به حسب شيوه تفكر و يافته

  .توان ديد كه در گفتار حكيمانه اولياء اللَّه مى كند مهچنان نگرد و به دليل و علىت خاص معتقد و به آن عمل مى را مى

رين شيوه تفكر نسبت به دستورات اهلى تعّقل و تفّكر و تدبّر پريامون اين حقايق و نگاه از منظر ت زيباترين نوع نگاه و دقيق
  .مهر و حمبت است

______________________________  
  .5، حديث 36، باب 237/ 66: ؛ حبار األنوار74، حديث 21/ 1: اخلصال -)1(

  133: فرهنگ مهرورزى، ص

رت حق براى او قرار داده و از طريق خاّصان درگاهش او را به آن تكاليف آگاه اگر مكّلف بداند تكاليفى كه حض
ساخته، مهه از باب مهر و حمبت و مهرورزى به او بوده، امكان ندارد كه دست رد بر سينه دنياىي از حمبت و عشق بزند و 

  .خواستار سعادت ابدى با عمل به واجبات و ترك حمرمات نباشد

ت رب العاملني در تكاليف و دستورات، گاه به وضوح براى انسان مشخص است و مؤمن آن را  جلوه مهر و حمبت حضر 
تر از مو، قدرت  كند و گاه به خاطر قّلت علم و يا ضعف عقل و يا هزاران نكته باريك كامًال ملس و مشاهده مى

گونه كه پيشينيان ما به  نيست، مهان دليل بر نبودن... تشخيص اين مهه مهرورزى را ندارد كه درك نكردن يا نرسيدن و يا
بسيارى از نكات ظريف ديىن و اخالقى كه پرده از حقايق آن به خاطر پيشرفت علم و عوض شدن شيوه تفكر و دالئل 

اى از آن حجاب از دنياى مهر و حمبت قادر متعال برداشته شده  متعدد ديگر برداشته شده است نرسيدند وامروزه گوشه
شود كه چه منافع كثريى در عمل به آن دستور خاص و يا ترك عملى ديگر وجود داشته است كه  است و مشاهده مى

  .خورد ها و جمالت و مقاالت علمى به چشم مى هاى زيادى از آن در گفتارها و كتاب منونه

و زمحات  روايات گهر بار ائمه اطهار عليهم السالم پريامون احكام كه از طريق روايات و احاديث آن ذوات مقدس
فرساى عاملان رباىن تبديل به كتب اصيل و منابع غىن شيعه شده است، خود گواه بر اين مطلب است كه به   طاقت
ا نسبت به برخى از ابواب فقهى مهچون حدود و قصاص اشاره مى گوشه   .شود اى از آ

  134: فرهنگ مهرورزى، ص
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  امهيت حدود

. هاى رمحت و مهر و حمبت حضرت حق است ترين آثار و جلوه عظمتاجراى حدود اهلى خود يكى از مهمرتين و با 
ها  شود، نياز به نوشنت كتاىب جمزا دارد كه حفظ انسان كثرت آثار و بركاتى كه در اجراى حدود بر جوامع بشرى مرتتب مى

  .از شرور نفس و شرور شيطان وسوسه كننده و شيطان صفتان جوامع، يكى از آثار اين حدود اهلى است

كار از ضروريات دين و از واجبات مورد تأكيد شرعى است تا آجنا كه روايات بسيارى به  اجراى حدود اهلى نسبت به گناه
  :اين مطالب اشاره دارند چون

  .»1« »إقَاَمُة َحدٍّ َخيـٌْر ِمْن َمَطِر أْرَبِعَني َصَباحاً «: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

رت از باران چهل روز است: اهللا عليه و آله فرمودندپيامرب اكرم صلى    .به پا داشنت يك حد 

  :فرمايد و يا در روايىت ديگر حضرت امام باقر عليه السالم مى

  .»2« »فيها ِمن َمَطِر أْربَعَني لَيَلة َوأيّاِمَها  َحدٌّ يُقاُم ِىف األرِض أزكى«

  .تر است شبانه روز پاك كنندهحدى كه در زمني اقامه شود از بارش باران در چهل 

و در روايىت از حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم نقل شده است كه بعد از اين كه زىن در حمضر حضرت چهار مرتبه به 
  زنا اقرار كرد سر مبارك را

______________________________  
  .34095، حديث 1باب  12/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  .34093، حديث 1باب  12/ 28: وسائل الشيعة -)2(

  135: فرهنگ مهرورزى، ص

  :به سوى آمسان بلند كرده، فرمودند
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اً ِمن ُحدوِدى : اللَُّهمَّ إنَُّه قد ثـََبَت َعليها أرَبع َشهاداٍت وإنََّك َقْد قـُْلَت ِلَنبيَِّك ِفيَما أخَربَتُه ِمن ديِنكَ « يا ُحممَُّد َمن َعطََّل حدَّ
  .»1« »َلب ِبَذلَك ُمَضادَّتىفـََقد َعاَنَدىن َوطَ 

اى : به حتقيق بر او چهار شهادت ثابت شد و به حتقيق در آنچه كه از دينت به پيامرب خرب دادى به او فرمودى! خدايا
  .هر كس حدى از حدود من را تعطيل كند با من دمشىن كرده و از اين طريق به دنبال خمالفت با من است! حممد

  حضرت حق در حدود اى از مهر و حمبت گوشه

هاى حضرت حق حمروم ساخته است و   مهرى را در حق خود روا داشته است و خود را از رمحت كارى كه هر گونه ىب گناه
گناه آن قدر عظيم شده است كه عالوه بر عذاب اخروى بايد به حدود اهلى دنيوى نيز عذاب شود اما در اجراى حدود 

كارى اگر با توجه و دقت  مهر و كرامت خود را جلوه داده است كه هر گناه وجود مبارك حضرت حق به قدرى رمحت و
به اين لطايف بنگرد، از گناه خود خجالت كشيده و شرمنده لطف و حمبت و رمحت حضرت ارحم الرامحني شده كه در 

  .اين صورت عذاب دروىن، او را بس خواهد بود

______________________________  
ذيب األحكام188/ 7: الكاىف -)1( ، حديث 22/ 4: ؛ الفقيه24، حديث 11و جلد  23، حديث 9/ 10: ؛ 

  .34097، حديث 1، باب 12/ 28: ؛ وسائل الشيعة23، حديث 309: ؛ احملاسن52

  136: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شود كار نيز در حرمي اهلى داراى احرتام است و مورد مهر و حمبت واقع مى كه گناه! شگفتا

فته است كه به گوشهلطايفى  ا اشاره مى از مهر و حمبت حضرت حق در در نكته فوق    :شود اى از آ

  عدم جتاوز از حدود - 1

  .جتاوز از حد جائز نيست و اگر از حدود مقرر شده تعّدى شود، كسى كه حد را جارى منوده، بايد كيفر ببيند

  :فرمايد در روايىت وجود مقدس امام باقر عليه السالم مى

مرياملؤمنني عليه السالم به قنرب امر كردند كه مردى را حد بزند، پس قنرب اشتباه كرد و سه تازيانه بيشرت او را حد زد، پس ا
  .»1« على عليه السالم سه ضربه تازيانه را به قنرب زد
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  :آور ديگرى حضرت امام باقر عليه السالم در ذيل آيه شريفه و يا در حديث شگفت

  .»2« ] تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْعَتُدوها َو َمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  [...

ا جتاوز نكنيد و كساىن كه از حدود...    اينها حدود خداست؛ پس از آ

______________________________  
أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم أََمَر قـَْنبَـَر َأْن َيْضِرَب َرُجًال َحّداً فـََغِلَط قـَْنبَـُر فـَزَاَدُه َثَالَثَة  ِإنَّ : َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ « -)1(

  .34106، حديث 3، باب 17/ 28وسائل الشيعة . »َأْسَواٍط َفَأقَاَدُه َعِليٌّ عليه السالم ِمْن قـَْنبَـَر بَِثَالثَِة َأْسَواطٍ 

  .229): 2(بقره  -)2(

  137: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ترديد ستمكارند خدا جتاوز كنند، آنان ىب

  :فرمايد وباز مى

  .»1« »ءٌ  إنَّ اللََّه َغِضَب َعلى الزَّاِىن َفَجَعَل َلُه ِجلَد ِماَئٍة، َفَمن َغِضَب عليِه َفزاَدُه َفَأنا إَىل اللَِّه ِمْنهُ َبرِى«

براى او قرار داده است پس كسى كه بر او غضب كند و بر تازيانه بيفزايد  خداوند بر زناكار غضب فرموده و صد تازيانه
  .من براى خدا از او بيزارم

  جمنون و جاهل حدى ندارند - 2

شود و اگر دليل قانع كننده اقامه نشود و يا انسان از عقلى كه بتواند تكاليف  تعاليم اسالم بر پايه آگاهى و عقل اجرا مى
  .ن عمل منايد برخوردار نباشد و مرتكب گناهى شود، حدى بر او اقامه خنواهد شداهلى را بشناسد و به آ

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

اگر شخصى مسلمان شود و به اسالم اقرار كند و بعد شراب بنوشد و يا زنا كند و يا ربا خبورد و چيزى از حالل و حرام 
  ...»2« باشد، حدى بر او اقامه خنواهد شد]  به حكم[براى او روشن نبوده، در صورتى كه جاهل 
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______________________________  
  .34111، حديث 3، باب 18/ 28: وسائل الشيعة -)1(

ْسَالمِ : َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ « -)2( ْ َلهُ أَقـَرَّ ِبِه ُمثَّ َشِرَب اخلَْْمَر  َلْو َأنَّ َرُجًال َدَخَل ِىف اْإلِ َوَزَىن َوَأَكَل الرِّبَا وََملْ يـََتبَـنيَّ
  .34141، حديث 14، باب 32/ 28: وسائل الشيعة. »...ءٌ ِمَن احلََْالِل َواحلَْرَاِم َملْ أُِقْم َعَلْيِه احلَْدَّ ِإَذا َكاَن َجاِهًال  َشىْ 

  138: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد مى و يا در روايىت ديگر حضرت امرياملؤمنني عليه السالم

  .»1« »َصِىبٍّ َحىتَّ يُِدرَك َوال َعَلى النَّاِئِم َحىتَّ َيْستَـْيِقظَ   يُِفيَق َوال َعلى  َجمنوٍن َحّىت   ال َحدَّ على«

  .ديوانه تا زماىن كه عاقل شود و بچه تا زماىن كه بالغ شود و به خواب رفته تا زماىن كه بيدار شود، حدى ندارند

  حد ندارد توبه كننده واقعى - 3

نصيب  تعدى كننده بر حقوق اهلى را ىب  كران حضرت رب العاملني چنان حميط بر عامل امكان است كه حّىت  مهر و حمبت ىب
خبشد و از طريق ائمه هدى عليهم السالم اعالم فرموده است كه  نگذاشته است و در اقامه حدود اهلى مقّر به گناه را مى

  .شود ، توبه منايد، حدى بر او اجرا منىكار قبل از اثبات جرم اگر گناه

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمودند

گردد و دستان دزد قطع  دزد هنگامى كه خود تسليم شود و به درگاه اهلى توبه منايد مال دزدى شده به صاحبش برمى
  .»2« شود منى

كار جلوه كند  حال اگر اين اثر در وجود گناهكار مريض به دامان طبيب با كرامت است؛  اجراى حد، براى بازگشت گناه
  و قبل از تسليم شدن به قانون اهلى به درگاه حضرت حمبوب توبه واقعى منايد و از گناهان خود

______________________________  
  .34120، حديث 8، باب 22/ 28: وسائل الشيعة -)1(
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السَّاِرُق ِإَذا َجاَء ِمْن ِقَبِل نـَْفِسِه َتائِباً ِإَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ تـَُردُّ َسرِقـَُتُه ِإَىل َصاِحِبَها َوَال : َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ « -)2(
  .34154، حديث 16، باب 36/ 28: وسائل الشيعة. »َقْطَع َعَلْيهِ 

  139: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دست بردارد، از اجراى حد، معاف است

اند و متام هّم و غّم آن  مند به افشاى گناهان افراد و بردن آبروى او در مأل عام نبوده ليهم السالم عالقهامامان اهل بيت ع
  .كاِر بيمار بوده است ذوات مقدس درمان درد گناه

ى حال اگر اين بيمار خود واقف به درد شد و به دنبال درمان درد خويش برآمد و با داروى توبه وجود خود را از اين بيمار 
  .پاك منود، مثره و نتيجه واقعى حاصل شده است و ديگر نيازى به اجراى حد خنواهد بود

حضرت امرياملؤمنني عليه السالم در مورد زناكارى كه چهار بار اقرار به زنا كرده بود به قنرب دستور حفظ او را داد، سپس 
  :غضبناك و ناراحت شد و فرمود

، أََفَال تَاَب ِىف بـَْيِتِه، فـََواللَِّه لََتوبـَُتُة ِفيَما   َأْن يَأِتَى بـَْعَض َهذِه الَفواِحِش فـَيَـْفَضَح نـَْفَسُه َعلى َما أَقْـَبَح ِبالَّرُجِل ِمْنُكمْ « َألِ
َ
ُرؤوِس امل

َنُه َوبـَْنيَ اللَِّه أَْفَضُل ِمْن إقَاَمِىت َعَلْيِه اَحلدَّ    .»1« »بـَيـْ

شد كه  ناپسند را اجنام دهد و در مأل عام خود را رسوا كند چه مى چه بسيار زشت است فردى از مشا بعضى از كارهاى
رت است در خانه خويش توبه كند؟ به خدا قسم توبه   .اش بني خود و خدا از جارى كردن حد به دست من 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  اين كه پيامرب تا... شخصى نزد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله آمد و اقرار به زنا كرد

______________________________  
  .34155، حديث 16، باب 36/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  140: فرهنگ مهرورزى، ص

رت بود پوشاند و توبه مى مى] گناه خود را[اگر : فرمود   .»1« منود براى او 
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ه گناه، امام عليه السالم اصرار بر ادامه ندادن كار ب شود كه با وجود اقرار ابتداىي گناه حىت در بعضى از روايات ديده مى
كار، خود به حقيقت عمل زشت خود آگاه شود و به درگاه اهلى توبه  كار به توبه دارند تا گناه مطلب و توجه دادن گناه

  .منايد

  :در روايىت آمده است

امام عليه السالم روى از . ام پاكم كن ردهمن زنا ك! يا امرياملؤمنني: مردى نزد حضرت امرياملؤمنني عليه السالم آمد و گفت
تواند گناهش را  شود منى آيا هنگامى كه يكى از مشا مرتكب زنا مى: بنشني، و بعد فرمود: او برگردانيد و به او فرمود

  من زنا! يا امرياملؤمنني: از جاى بلند شد و گفت] كار گناه[گونه كه خدا بر او پوشانده است؟ آن مرد  بپوشاند مهان
  گوىي دعوت كرده است؟ چه چيز تو را به آنچه مى: امام فرمود. ام پاكم كن كرده

رت از توبه است؛ و بعد روى به اصحاب منود و شروع به صحبت فرمود: درخواست پاكى، امام فرمود: گفت . چه پاكى 
آيا چيزى از : امام فرمود. كن  ام پاكم من زنا كرده! يا امرياملؤمنني: از جاى بلند شد و گفت] كار گناه[پس آن مرد 

  داىن؟ واجبات حقوق اهلى در مناز و زكاتت را مى

  :بله پس از او سؤال فرمود و خوب جواب داد و امام به او فرمود: گفت

برو تا مهانطور كه در آشكارا از تو سؤال  : نه، امام فرمود: آيا در تو مرضى يا دردى در سر يا بدنت وجود دارد؟ گفت
   پنهان از تو سؤالكردم در 

______________________________  
فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه : ِإىنِّ َزنـَْيُت ِإَىل َأْن، َقالَ : أََتى النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله َرُجٌل فـََقالَ : َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم« -)1(

  .34158، حديث 16، باب 37/ 28: وسائل الشيعة. »اَن َخْرياً َلهُ َلوِاْسَتتَـَر ُمثَّ َتاَب كَ : صلى اهللا عليه و آله

  141: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...»1« كنم و اگر نزد ما نيامدى به دنبال تو خنواهيم آمد

  شود كراهت ديدن كسى كه حد بر او جارى مى  - 4
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تعال حىت در اين جايگاه نيز در اجراى بعضى از حدود اهلى اجتماع مردم براى ديدن اجراى حد كراهت دارد، خداى م
در ديد  -باشد كه ثبوت آن با شرايط فقهى بسيار مشكل مى  -حمبت خود را مبذول داشته كه بعد از ثابت شدن گناه

  .مردم تا آجنا كه ممكن است اجرا نشود، پاك شدن او بني او و خدا باشد

ِبَرُجٍل يـَُقاُم َعَلْيِه احلَْدُّ َقاَل فـََلمَّا قـَرُبُوا َوَنَظَر ِىف ُوُجوِهِهْم َقاَل َفَأقْـَبَل َمجَاَعةٌ ِمَن  أُِتَى َأِمريُاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َوُهَو بِاْلَبْصَرةِ «
فـََلمَّا قـَرُبُوا َوَنَظَر ِىف ُوُجوِهِهْم  احلَْدُّ قَالَ  النَّاِس فـََقاَل َأِمريُاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم يَا قـَْنبَـُر اْنُظْر َما َهِذِه اجلََْماَعُة َقاَل َرُجٌل يـَُقاُم َعَلْيهِ 

  .»2« »َقاَل َالَمْرَحباً ِبُوُجوٍه َالتـَُرى ِإالَّ ِىف ُكلِّ ُسوٍء َهُؤَالِء ُفُضوُل الرَِّجاِل أَِمْطُهْم َعىنِّ يَا قـَْنبَـرُ 

  برند كه بايد حد وقىت امريمؤمنان عليه السالم در بصره بود، مردى را نزد وى مى

______________________________  
ِإىنِّ َزنـَْيُت َفَطهِّْرِىن َفَأْعَرَض َعْنُه ِبَوْجِهِه ُمثَّ ! يَا َأِمريَاْلُمْؤِمِننيَ : أََتى َرُجٌل أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني فـََقالَ : َعِن اْألَْصَبِغ ْبِن نـَُباَتَة قَالَ « -)1(

ا ُكْم ِإَذا َقاَرَف َهِذِه السَّيَِّئَة َأْن َيْستـَُر َعَلى نـَْفِسِه َكَما َستَـَر اللَُّه َعَلْيِه فـََقاَم الرَُّجُل فـََقاَل يَ أَيـَْعِجُز َأَحدُ : اْجِلْس فـََقالَ : َقاَل َلهُ 
َأىُّ َطَهاَرٍة أَْفَضُل ِمَن التـَّْوبَِة ُمثَّ أَقْـَبَل وَ : َطَلُب الطََّهاَرِة َقالَ : َوَما َدَعاَك ِإَىل َما قـُْلَت َقالَ : َأِمريَاْلُمْؤِمِنَني ِإىنِّ َزنـَْيُت َفَطهِّْرِىن فـََقالَ 

ثـُُهْم فـََقاَم الرَُّجُل فـََقالَ  اقْـَرأْ : نـََعْم َقالَ : أَتـَْقَرأُ َشْيئاً ِمَن اْلُقْرآِن قَالَ : يَا أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني ِإىنِّ َزنـَْيُت َفَطهِّْرِىن فـََقاَل َلهُ : َعَلى َأْصَحاِبِه ُحيَدِّ
َهْل ِبَك : نـََعْم َفَسأََلُه فََأَصاَب فـََقاَل َلهُ : أَتـَْعِرُف َما يـَْلَزُمَك ِمْن ُحُقوِق اللَِّه ِىف َصَالِتَك َوزََكاِتَك قَالَ : َفَأَصاَب فـََقاَل َلهُ  فـََقَرأَ 

ْسَأَل َعْنَك ِىف السِّرِّ َكَما َسأَْلَناَك ِىف اْلَعَالنَِيِة فَِإْن َملْ اْذَهْب َحىتَّ نَ : َالَقالَ : َمَرٌض يـَْعُروَك َأْو جتَُِد َوَجعاً ِىف َرْأِسَك َأْو َبَدِنَك َقالَ 
َنا َملْ َنْطلُْبَك احلَِْديثَ    .34159، حديث 16، باب 28/ 28: وسائل الشيعة. »تـَُعْد ِإلَيـْ

  .34173، حديث 22، باب 45/ 28: وسائل الشيعة -)2(

  142: فرهنگ مهرورزى، ص

مردى : گريى كن كه اين مجاعت در پى چيست؟ قنرب گفت پى: ؤمنان عليه السالم به قنرب فرمودشد؛ امريم بر او اجرا مى
  :هايشان نگاه كرد، فرمود وقىت نزديك شدند و در چهره: گويد است كه مستحق حد است راوى مى

ا از پيش چشم من دور  آنان ر ! شوند مگر به هنگام بدى، اينان هرزه مرد هستند، قنرب نفرين بر كساىن باد كه ديده منى
  !كن

  با شبهات، حدود را كنار گذاريد - 5
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هاى اثبات گناه، حمدود و  وراه. اى اجياد شود، حد اجرا خنواهد شد اگر در باب اثبات عملى كه موجب حد است شبهه
  .مشخص است تا حقوق و امنيت مردم در معرض خطر قرار نگريد

  :و آله آمده است در روايىت از حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه

  .»1« »َأْدرَأُوا اُحلدوَد ِبالشُّبَـَهاِت َوَال َشَفاَعَة َوَال َكَفاَلَة َوَال َميَني ِىف َحدٍّ «

  .به شبهات حدود را كنار گذاريد و در حد شفاعت و كفالت و قسم نيست

  شرايط اجراى حد - 6

شرايطى مهيا شده است و بر لطائفى دقت شده  بعد از احراز شرايط بسيار مشكل حدود اهلى، در زمان اجراى حد نيز
  .است كه متاماً نشانه رمحت و مهر و عطوفت حضرت رب العاملني است

در روايات خمتلفى به اين مضمون اشاره شده است كه زمان اجراى حد در روزگار امريمؤمنان، ائمه هدى عليهم السالم 
  كار تواند حد بر اين گناه ى است، منىآوردند كه اگر كسى بر او حدى از حدود اهل بانگ برمى

______________________________  
  .34179، حديث 24، باب 47/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  143: فرهنگ مهرورزى، ص

به اين معىن كه طهارت و پاكى كه با اجراى حدود اهلى به وجود خواهد آمد، بايد توسط انساىن پاك و  »1« جارى سازد
اند كه بايد حدى بر آنان واقع شود  و افرادى كه خود حدى به گردن دارند و گناهى مرتكب شده مؤمن صورت گريد

  .توانند اجراى حد منايند منى

  شرايط اجراى حد زنا - 7

در جريان اجراى حد زنا بعد اثبات آن به شهادت يا اقرار، شرايطى وجود دارد كه حاكى از توجه شارع مقدس به كيفيت 
هاىي كه در حد به كار  ريزه منايند، نوع سنگ راى حد با شرايط ويژه است، افرادى كه حد را اجرا مىآن و دقت در اج
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خود نشان از ... ها كه به صورت او اصابت نكند و كار در حفره، شيوه زدن سنگ رود، كيفيت قرار دادن گناه مى
  .»2« حقايقى است كه بايد به آن توجه خاص منود

د بر او به واسطه اقرار بر زنا ثابت شده نه شهادت شاهد، در صورتى كه در هنگام اجراى حد و در مورد زناكارى كه ح
بعد از پرتاب سنگ اگر از حفره خارج شود و فرار منايد، روايات خمتلفى حاكى از اين حكم است كه برگرداندن او و 

  .ادامه اجراى حد لزومى ندارد

كارى كه اقرار به زنا منوده بود بعد از اصابت سنگ، فرار منود؛ شخصى با  حىت در بعضى از روايات آمده است كه گناه
  استخوان ساق شرتى او را هدف قرار داد و متوقف ساخت و مردم بر سر او رخيته و او

______________________________  
  .31، باب 53/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  .14، باب 98/ 28: وسائل الشيعة -)2(

  144: مهرورزى، صفرهنگ 

ى فرموده، ديه او را  را كشتند، وقىت خرب به رسول با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله رسيد حضرت آنان را از اين عمل 
  .»1« از بيت املال مسلمني پرداخت كردند

  شيوه اثبات گناه براى اجراى حد - 8

  .حتقق آن بسيار مشكل استبايد توجه داشت كه شرايط اجراى حد در گناهان، خمتلف است و 

  هاى اثبات گناه بسيار زشت زنا، شهادت چهار شاهد با شرايط خاص نسبت به كيفيت وقوع گناه است مثًال يكى از راه
كارى  و حال آن كه در صورتى كه گناه »3« شود آور لواط با چهار بار اقرار بر آن حمقق مى و يا نسبت به گناه شرم »2«

  .بر گناه نيز ننمايد، حد از او ساقط خواهد شد توبه منايد و اقرار

كار در  فرمودند كه گناه ائمه هدى عليهم السالم سفارش أكيد مى -اى شده كه قبًال نيز اشاره  -در بعضى از روايات
ا خلوت خود به درگاه اهلى توبه منايد و از گناه خود در پيشگاه با عظمت ربوىب شرمنده باشد و در صدد جربان معصيت ب
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اعمال صاحل و توجه به واجبات و ترك حمرمات برآيد كه غسل در آب توبه و اشك بر معصيت و گناه و اقرار به گناه در 
   درگاه حضرت حق، بسيار ارزمشندتر از اقرار به گناه در مقابل خلق جهت

______________________________  
  .15، باب 101/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  .12، باب 94/ 28: عةوسائل الشي -)2(

  .5، باب 161/ 28: وسائل الشيعة -)3(

  145: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اجراى حدود اهلى است

  :روايىت بسيار شگفت از حضرت امام صادق عليه السالم به اين مضمون آمده است

من با پسرى ! مننييا امرياملؤ : حضرت امرياملؤمنني عليه السالم در مجع اصحاب خود بودند كه مردى آمد و عرض كرد
  :حضرت فرمودند. ام مرا پاك ساز مرتكب گناه شده

  .ات برگرد، شايد چيزى بر تو گذشته كه تو را حتريك كرده است اى مرد به خانه

روز بعد آن مرد خدمت امرياملؤمنني عليه السالم رسيد و گفته خود در روز قبل را تكرار كرد و حضرت مهان جواب را 
  .دادند

پيامرب اكرم : چهار بار صورت گرفت، هنگامى كه مرد چهار مرتبه بر گناه خود اقرار منود حضرت فرمودند اين عمل تا
  .خواهى انتخاب منا صلى اهللا عليه و آله در مورد شخصى مانند تو به سه شيوه حكم فرمود هر كدام را كه مى

شود يا با دست و پاى بسته از كوهى به پايني اين كه گردنت با مششري زده : آن سه شيوه كدام است؟ فرمود: عرض كرد
: تر است؟ حضرت فرمودند يا امرياملؤمنني كدام يك بر من سخت: كار عرض كرد گناه. پرتاب شوى و يا در آتش بسوزى

  :پس فرمود. من سوزاندن در آتش را انتخاب كردم! يا امرياملؤمنني: عرض كرد. سوزاندن در آتش

  ]. كنم آماده مى[آرى : گفتخود را براى آن آماده كن،  
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  :پس ايستاد و دو ركعت مناز خواند و بعد از مناز چنني دعا كرد كه

ْنِب َما َقْد َعِلْمَتُه َوِإىنِّ َختَوَّْفُت ِمْن َذِلَك َفَأتـَْيُت ِإَىل َوِصىِّ « َفَسأَْلُتُه َأْن َرُسوِلَك َواْبِن َعمِّ نَِبيَِّك اللَُّهمَّ ِإىنِّ َقْد أَتـَْيُت ِمَن الذَّ
   ُيَطهَِّرِىن َفَخيـََّرِىن َثَالثََة َأْصَنافٍ 

  146: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»آِخَرِتىنُوِىب َوَأْن َالُحتْرَِقِىن ِبَنارَِك ِىف ِمَن اْلَعَذاِب اللَُّهمَّ َفِإىنِّ اْختَـْرُت َأَشدَُّهنَّ اللَُّهمَّ َفِإىنِّ َأْسأَُلَك َأْن َجتَْعَل َذِلَك َكفَّاَرًة ِلذُ 

ات و پسر عموى  دامن به سوى تو آمدم و من از آن گناه ترسيدم پس به سوى جانشني فرستاده من از گناهى كه مى! خدايا
  .پيامربت آمدم و از او خواستم كه مرا پاك كند پس مرا در سه شيوه از عذاب خمتار ساخت

ا را انتخاب منودم من سخت! خدايا خواهم كه اين عذاب را كّفاره گناهان من قرار دهى و در  مىمن از تو ! خدايا. ترين آ
  .آخرت مرا به آتش نسوزاىن

كرد، بلند شد و داخل گوداىل كه حضرت امرياملؤمنني عليه السالم براى او كنده بود شد در  سپس در حاىل كه گريه مى
  .كشد ديد آتش در اطراف او زبانه مى حاىل كه مى

  :اين صحنه، گريه كردند و مهه اصحاب نيز گريه كردند و حضرت به او فرمودند حضرت امرياملؤمنني با ديدن

  .»َال تـَُعاِوَدنَّ َشْيئاً ِممَّا فـََعْلتَ ُقْم يَا َهَذا فـََقْد أَْبَكْيَت َمَالِئَكَة السََّماِء َوَمَالِئَكَة اْألَْرِض َفِإنَّ اللََّه َقْد َتاَب َعَلْيَك فـَُقْم وَ «

مالئكه آمسان و زمني گريه كردند پس خداوند توبه تو را پذيرفت پس بلند شو و گناهى را كه مرتكب شدى مرد برخيز كه 
  .»1«  تكرار نكن

  حد خورده غسل ندارد - 9

  آور اينجاست كه شخصى كه حدى بر او اجرا نكته بسيار شگفت

______________________________  
  .34465 ، حديث5، باب 161/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  147: فرهنگ مهرورزى، ص
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مريد ديگر نيازى به غسل ندارد مهان گونه كه در روايىت به اين مطلب اشاره شده است كه بعد  شود و به واسطه آن مى مى
كارى را رجم منودند، حضرت امر فرمود كه او را از حفره  از اين كه طبق شرايطى حضرت امرياملؤمنني عليه السالم گناه

دهيد؟  آيا او را غسل منى! يا امرياملؤمنني: پس به حضرت گفته شد. و بر او مناز خواندند و او را دفن منودند خارج كنند
  :حضرت فرمودند

  .»1« »أمٍر َعظيمٍ   يـَْوِم الِقَياَمِة َلَقْد َصبَـَر َعلى  َقد اغَتَسَل ِمبَا ُهَو َطاِهٌر إىل«

  .پاك است به حتقيق بر مطلب سنگني و دشوارى صرب منودبه حتقيق به چيزى غسل منود كه تا روز قيامت 

كارى كه به واسطه اجراى حد اهلى سختيهاى بسيار  آورى است كه حضرت حق بر گناه اين چه مهر و حمبت شگفت
منايد كه حىت نياز به غسل نيز خنواهد داشت و مهان اجراى حد، غسل او و پاك   دشوارى را حتمل منوده است، بر او مى

  .هاست ه او از خبائث و زشتيها و آلودگىكنند

ساز فرهنگ ناب ائمه هدى عليهم السالم درياىي از عطوفت و مهرباىن  آرى؛ چهره واقعى دين مبني اسالم و تعاليم انسان
  .و مهر و حمبت است

ناگفته . ى استترين احكام اهل آنچه به آن اشاره شد بيان رمحت و لطف حضرت ارحم الرامحني حىت در مهمرتين و حياتى
گران و آلودگان به انواع معاصى  پيداست كه جايگاه احكام خاص حدود و قصاص و تعزيرات اسالمى براى عصيان

   اى است كه اجراى گاه ويژه جاى

______________________________  
  .34319، حديث 14، باب 99/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  148: فرهنگ مهرورزى، ص

يان خون در رگهاى بدن انسان است كه حيات و زندگاىن آدمى وابسته به آن است لذا در قرآن كرمي در اين به منزله جر 
  :فرمايد رابطه با قصاص مى

  .»1« ...]َوَلُكْم ِىف اْلِقَصاِص َحَياةٌ [

  ...براى مشا در قصاص مايه زندگى است! اى صاحبان خرد
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ميان نباشد، مشكالتى در جوامع بشرى به وجود خواهد آمد كه  كار در مسلماً اگر اجراى حدود اهلى و يا قصاص گناه
  .قابل مشارش نيست

تواند  اى است كه بيان اين نكات خاص در مورد رمحت و عطوفت حق جّل وعال منى توجه به اين نكته حائز امهيت ويژه
د و قصاص اجراى آن بر دليلى بر ارتكاب عمدى معاصى با اميد به مهر و حمبت حضرتش باشد كه مسلماً با ثبوت ح

كار در ميان نباشد مشكالتى در جوامع بشرى  حاكم شرع واجب خواهد بود كه اگر اجراى حدود اهلى و يا قصاص گناه
به وجود خواهد آمد كه قابل مشارش نيست كه منونه بارز و آشكار آن در جوامع منحط غرىب به وضوح منايان است كه 

اند كه حىت از آشكار ساخنت آن گناهان در مأل عام  صى حيواىن و شهوات نفساىن شدهچگونه غرق در انواع و اقسام معا
  .هاى خمتلف ترسى ندارند به شيوه

   اى ظريف نكته

   ساىل براى ده روز آخر ماه صفر به مناسبت رحلت پيامرب صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .179): 2(بقره  -)1(

  149: ى، صفرهنگ مهرورز 

و شهادت حضرت جمتىب و حضرت امام رضا عليهما السالم در كشور انگلستان در شهر لندن و در مركزى اسالمى منرب 
اى  شد، و گوينده رفتم، ساعىت پس از سخنراىن من، جلسه ديگرى از شيعيان عرب زبان در مهان مكان تشكيل مى مى

اش مهچون يك روحاىن  كرد و در پايان سخنراىن نراىن مىعرب فصيح زبان، با سواد، دانشمند وىل مكّال براى آنان سخ
كرد، من يك جلسه به احرتام برادران عرب زبان در سخنراىن  متخّصص و هنرمند براى گرياندن اهل جملس ذكر مصيب مى

ق از اهل مصر و داراى دكرتاى حقو : اش پرسيدم، گفتند او شركت كردم و براى شناخت او از نام و شغل و حمل زندگى
هاى حساس مهچون دادستاىن، مشغول  هاى مدىن مصر با مديريت قوى و پست است و نزديك به سى سال در دادگاه

  .فعاليت بوده و از نظر مذهىب متدّين به مذهب اهل سنت بوده است
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ه آن روزها كه در دادگاه مشغول كار بودم و مذهب اهل سنت داشتم، جواىن مسيحى مهراه مهسرش ب: گويد خودش مى
شود كه ثابت شود زن با  دادگاه آمد و تقاضاى طالق كرد، طالق در مكتب مسيحيان مصر فقط به شرطى واقع مى

  .كنند مردى بيگانه رابطه نامشروع داشته است و به مهني جهت گاه مردان مسيحى تقاضاى جداىي از مهسر مى

اى جداگانه  در جلسه. كند وىل حاضر نشد  پوشى من در يك جلسه با مرد صحبت كردم كه شايد از طالق مهسرش چشم
اى جداگانه با زن صحبت   در جلسه. پوشى كند وىل حاضر نشد با زن صحبت كردم كه شايد از طالق مهسرش چشم

ايتاً    كردم او را پاكدامن يافتم و برامي 
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مت شده استگناه است و مرد براى اين كه از او جدا شود و  ثابت شد كه زن ىب . دنبال عياشى خود برود، متوسل به 
مىت كه به آن زن مى بسيار ناراحت . ورزيد زد اصرار مى مرد را خواستم و باز او را نصيحت كردم اما او هم چنان بر 

عجب آيني مزخرىف داريد كه بايد براى به هم زدن كانون گرم خانواده گر چه با قلدرى و زور، : شدم، به او گفتم
مت در  اش ثابت كىن و با لكه خواهى كارى كه از سوى مهسرت واقع نشده، بر عهده ىم دار كردن دامنش به دروغ و 

گذارىن خود  شرايطى قرار دهى كه بتواىن او را طالق دهى و بناى خانواده را ختريب مناىي و سپس دنبال شهوات و خوش
  !بروى

شد   گناه است، باز اگر به حقيقت ثابت مى اش ستم و ظلم بر يك ىب يجهاين چه قانوىن است كه رنگ ديىن هم دارد و نت
  .كه زن رابطه نامشروع با بيگانه داشته، حملى براى پذيرش به عنوان قانون ديىن داشت

تر از آيني ما مسيحيان، آيني مشا مسلمانان است زيرا مشا هر زمان خبواهيد و ميل داشته  مزخرف: جوان مسيحى گفت
او را طالق دهيد و زىن » أْنِت َطاِلٌق َثَالثٌ «: توانيد بدون هيچ شرطى از مهسرتان جدا شويد و با يك بار گفنت باشيد مى

علت بيوه مناييد و بناى خانواده را ختريب كنيد و آرزوهاى آرزومندى را از ريشه بسوزانيد و مادرى مهربان را از  را ىب
اى كه از اميان قوى برخوردار نيستند  رواج گناه در جامعه به وسيله زنان مطلقهفرزندانش جدا كنيد و بلكه به شيوع فساد و 

بيفزاييد، مرحبا به آيني مسيحيت كه براى طالق چنني شرطى را گذاشته كه گاهى قابل اثبات نيست مانند ادعاى من 
  ثبات برسدكشد تا مسأله از روى صدق و راسىت به ا نسبت به مهسرم و گاهى بيش از چند ماه طول مى
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ايتاً طالق ميسر شود   !و 

من از گفتار آن جوان مسيحى يكه خوردم و از پاسخش عاجز ماندم و ديدم پيوند زناشوىي ميان ما مردان و زنان سىن 
دگى گسلد و خرمن زن اى فقط با گفنت يك مجله از هم مى مسلك چنان است كه بدون هيچ شرطى و بدون هيچ مالحظه

  !كند گناه را به حمروميت از بسيارى از امور جمبور مى سوزاند و زن ىب را مى

آن روز به خانه آمدم و به جستجوى شرايط طالق در ساير مذاهب اسالمى برخاستم، وقىت مسائل طالق را در فقه شيعه 
ت زده شدم و مالحظه كردم كه در مكتب اهل ب يت عليهم السالم طالق بر و مكتب اهل بيت عليهم السالم ديدم، 

توانند پيوند زناشوىي را  رجعى، خلع، مبارات و هر يك داراى شرايطى است كه مرد و زن به آساىن منى: سه نوع است
بگسلند و خانه ازدواج را خراب كنند، عالوه بر آن پس از توافق مرد و زن به طالق، زن بايد از ايام قاعده پاك باشد و 

را بشنوند تا طالق واقع شود و اگر رجعى باشد قبل از پايان سه ماه بدون عقد جديد چنانچه زن دو عادل صيغه طالق 
  .توانند به آساىن به يكديگر برگردند و زندگى مشرتك خود را از سرگرفته، تداوم دهند و مرد پشيمان از طالق شوند، مى

ايتاً در وجودم  استوارى و استحكام فقه اهل بيت عليهم السالم نظرم را جلب كرد و نظرم از فقه اهل سنت برگشت، 
تغيري حال پيدا شد، احساس كردم به مكتب اهل بيت عليهم السالم كشش عجيىب در دمل پيدا شده، نسبت به آن 

ها را در آيني آنان ديدم و سعادت دنيا و آخرت را در  ام و جنات از مشكالت و بن بست بزرگواران حمبىت خاص پيدا كرده
  از آنان يافتم و به اين نتيجه رسيدم كه فقه اهل بيت عليهم السالم مهچون قرآن نسبت به مردم در پريوى
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مهه شرايط، كانون مهر و حمّبت و عشق و رمحت است و بناى مكتب اهل بيت عليهم السالم بر اصالح شؤون و حال 
ها   شيعه شدم و به مكتب اهل بيت عليهم السالم گرويدم، مدتمردم و حفظ كرامت انساىن است پس از آن بود كه 

گذشت تا شيعه شدمن بر مال شد، عذرم را از اداره مربوطه خواستند، شيعيان به خاطر دانش و علمم از من براى سخنراىن 
ز لطف گزاران آستان مقدس حضرت سيدالشهداء عليه السالم شدم، ا در جلساتشان دعوت كردند، به تدريج از خدمت

رت از زماىن كه حقوق ادارى مى اهل بيت عليهم السالم به ويژه حضرت امام حسني عليه السالم زندگى گرفتم، اداره  ام 
  .شود مى

در هر صورت راه مهرورزى به خود و حمّبت به ديگران اين است كه انسان از اميان واقعى به خدا و قيامت و اخالق 
شود تا  حمّبت مى رحم و ىب بدون اميان و اخالق و عمل يقيناً انسان نسبت به خود ىب حسنه و عمل صاحل برخوردار شود و
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منايد و نسبت به  كشد و زمينه دچار شدن به عذاب ابد را براى خود فراهم مى جاىي كه دنيا و آخرتش را به تباهى مى
  .منايد ز خود دچار رنج و مشقت مىشود و مردم را زير شالق و تازيانه ستم و ظلم وجتاو  تر مى رحم ديگران هم ىب

   مناز زمينه ساز مهر و حمبت - 3

يابيم كه تك  اگر به پيكره مناز كه تركيىب از تكبرية االحرام و محد و سوره و ركوع و سجود و تشهد است، دقت كنيم مى
  .ساز مهر و حمّبت و عشق و عاطفه است تك كلمات و صورت و سريت و ملك و ملكوتش زمينه

  153: مهرورزى، صفرهنگ 

و به سخىن ديگر اين كه، خود مناز براى منازگزار با معرفت، گفتگوى عاشق با معشوق و حبيب با حمبوب است و به مهني 
  :خاطر پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله از مناز تعبري به نور ديده كرده است

اَء وإنَّ اجلَاِئَع إَذا َجَعَل اللَُّه َجلَّ ثـََناُؤُه قـُرََّة َعيىن ِىف الصَّ «
َ
َالِة َوَحبََّب إَىلَّ الصََّالَة َكَما َحبََّب إَىل اجلَاِئِع الطََّعاَم َوإَىل الظَّْمآِن امل

  .»1« »َوأَنَا َالَأْشَبُع ِمَن الصََّالةِ   َأَكَل َشِبَع َوإنَّ الظَّمآَن إذا َشِرَب َرَوى

مناز را حمبوب من كرد، مهان گونه كه طعام را براى گرسنه و آب را براى خداوند نور چشم مرا در مناز قرار داده است و 
شود و تشنه هنگامى كه آب بنوشد سرياب  و اما گرسنه هنگامى كه طعامى خبورد سري مى. تشنه حمبوب قرار داده است

  .شوم شود وىل من از مناز سري منى مى

   عاشقانه به سوى حضرت دوست

پذيرد و به او اجازه سخن گفنت و راز و نياز عاشقانه  اى كه معشوق، عاشق را مى ست حلظهراسىت چه زيبا و با ارزش ا
دهد و چه رابطه عجيىب ميان عاشق و معشوق است كه معشوق با شيفتگى متام دوست دارد با عاشق سخن بگويد و  مى

دانست در وادى طور و  است و مىخدا كه آگاه به ظاهر و پنهان هسىت ! عاشق عالقه دارد با معشوق راز و نياز كند
  :پرسد سرزمني سينا آنچه در دست موسى است عصاست وىل از او مى

______________________________  
  .3، حديث 4، باب 79/ 74: ؛ حبار األنوار5، فصل 461: مكارم األخالق -)1(
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  .»1« ] َو ما تِْلَك ِبَيِميِنَك يا ُموسى[

  در دست راستت چيست؟]  قطعه چوب[اين ! موسىو اى 

ها آگاه بود، به جاى اين كه با يك كلمه پاسخ دهد كه اين  و موسى با اين كه از علم حق به مهه اشيا و اهداف آن
  :عصاى من است پاسخ طوالىن داده، گفت

ا َعلى[   .»2« ] ِيلَ ِفيها َمآِرُب ُأْخرىَغَنِمي َو   قاَل ِهَي َعصاَي أَتـَوَكَُّؤا َعَلْيها َو أَُهشُّ ِ

ريزم و مرا در آن نيازهاى  زمن، و با آن برگ درختان را براى گوسفندامن فرو مى اين عصاى من است، بر آن تكيه مى: گفت
   ديگرى هم هست

با اين كه حقيقت مطلب پيش از پاسخ و پرسش روشن بود وىل چون پاى حمّبت و عشق و رابطه عاشق و معشوق در 
  .كند رخ نشان داد اى كه قرآن نقل مى ان بود، پرسش و پاسخ به گونهمي

شود و نه عاشق به  اصوًال گفتگو مهواره ميان عاشق و معشوق طوالىن است و از گفتگوى طوالىن نه معشوق خسته مى
  .نشيند مالمت مى

  به ره دوست عاشقانه رومي
 

  توبه از هر چه غري يار كنيم

 ين گلزارناله چون بلبالن در ا
 

  از سر شوق زار زار كنيم

  شايد از توتياى خاك درش
 

  روشن اين چشم اشكبار كنيم

  

______________________________  
  .17): 20(طه  -)1(

  .18): 20(طه  -)2(
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 با تو اى پادشاه ملك وجود
 

  شكوه از جور روزگار كنيم

  دست ما گري كز سر مهرت
 

  پاى بر عهدت استوار كنيم

  من و رندى و مسىت و ره عشق
 

  تر از عاشقى، چكار كنيم خوش

  

   جنواى عاشقانه

شود كه اين   گريد و سبب مى در اين مقام، عصاىي چوبني به خاطر هدىف مثبت، حمور گفتار ميان عاشق و معشوق قرار مى
عشق ببازد؛ اما اگر حمور گفتار ميان عاشق و معشوق عبادتى چون گفتار تا حدى طوالىن شود و عاشق با معشوق نرد 

مناز باشد آن هم حمورى به معنويت مناز و اين حمور سبب حضور عاشق در حمضر معشوق گردد و مقدماتى چون طهارت 
عاشق ظاهر و باطن اين حمور را بدرقه كند و حقيقىت چون قبله براى ايستادن در حضور معشوق به عاشق جهت دهد، 

ترين اوصاف او سخن به  در فضاى اين عبادت و رابطه معنوى به ثناى معشوق و محد و سپاس او برخيزد و از برجسته
ها را از معشوق بنمايد، براى عاشق در دنيا و آخرت از نظر تصفيه باطن  ترين درخواست ميان آورد و زيباترين و پرمنفعت

  حتقق اجر و پاداش و رخ نشان دادن فيوضات، چه اتفاقى خواهد افتاد؟و جتليات قلىب و ظهور كماالت و كرامات و 

داند كه از اين حضور و رابطه و از اين راز و نياز عاشقانه و از اين دعاهاىي كه در اين عبادت،  آيا كسى غري معشوق مى
  شود؟ استجابتش قطعى است چه ره آوردى از جانب معشوق نصيب عاشق مى
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برتر و واالتر از اين است   -اين معشوق واالى ازىل و ابدى كه مهه چيز در برابر عظمتش كوچك است -خدا! اللَّه اكرب
  .كه به دايره وصف درآيد

  :خوانيم در سوره محد مى

  .اش مهيشگى اندازه است و مهرباىن به نام خدا كه رمحتش ىب
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صاحب و .* اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن رمحتش ىب.* نيان استها، ويژه خداست كه مالك و مرّىب جها مهه ستايش
.* ما را به راِه راست هدايت كن.* خواهيم پرستيم وتنها از تو يارى مى فقط تو را مى!] پروردگارا.* [داراى روز پاداش است

]  ايسته و اخالق حسنهاميان، عمل ش[كه به آنان نعمِت ]  چون پيامربان، صّديقان، شهيدان و صاحلان[راه كساىن 
  .»1« اند عطاكردى، هم آنان كه نه مورد خشم تواند و نه گمراه

اى از سوره مباركه محد است كه وقىت از جانب معشوق به عنوان عبادت و بندگى پذيرفته شود  اين معاىن و مفاهيم گوشه
شود و وجودش تبديل به  الق اللَّه مىگاه در وجود عاشق عينيت يابد و عمًال رخ نشان دهد، عاشق متخلق به اخ و آن

گردد و دنيا و آخرتش آباد و سزاوار سكونت دائم و مهيشگى در  كران از معنويت و كرامت و عشق و حمّبت مى درياىي ىب
  .شود شت عنرب سرشت مى

   اى از آثار سوره محد كه پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت به گوشه

______________________________  
ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو » 4«ماِلِك يـَْوِم الدِّيِن » 3«الرَّْمحِن الرَِّحيِم » 2«احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمَني » 1«ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيِم « -)1(

  .»»7«  ِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َال الضَّالِّنيَ ِصراَط الَّ » 6«اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم » 5«ِإيَّاَك َنْسَتِعُني 

  157: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد كند، آن حضرت به جابر بن عبداللَّه انصارى مى دهد اشاره مى خبشى از مناز را تشكيل مى

  ليم ندهم؟اى را كه خدا در كتابش نازل فرموده به تو تع آيا برترين سوره

پدر و مادرم فدايت، آن سوره را به من بياموز، پس پيامرب صلى اهللا عليه و آله ام الكتاب را كه سوره محد : جابر گفت
  :است به او آموخت، سپس فرمود

پدر و مادرم فدايت، آرى؛ آگاه كن، حضرت : آيا تو را از حقيقىت از حقايق اين سوره آگاه كنم؟ جابر گفت! جابر
  .»1« !اين سوره درمان هر دردى است جز مرگ: فرمود

   هاى مهرورزى مساجد كانون - 4
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گاه اولياى اهلى در برابر بارى تعاىل و جايگاه ابراز نياز به  شك مساجد كه حمّل عبادت و بندگى حضرت حق و سجده ىب
تواند   برخوردار است كه مى هاى خاصى گى نياز و حمل به جاى آوردن عمود دين يعىن مناز است از ويژه درگاه خالق ىب

  .هاى خمتلف مادى و معنوى باشد كانون مهر و حمبت و مهرورزى منازگزاران و مؤمنان به يكديگر از جنبه

مسجد جايگاه و امهيت ويژه در فرهنگ اسالمى دارد و از ديدگاه پيامرب با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله حساسيت 
   اى دارد لذا پيامرب بزرگ ويژه

______________________________  
َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِجلَاِبِر ْبِن َعْبِداللَِّه يَا : َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن أَبَاٍن يـَْرفـَُعهُ ِإَىل النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َقالَ « -)1(

فـََعلََّمُه : بـََلى بَِأِىب أَْنَت َو أُمِّى يَا َرُسوَل اللَِّه َعلِّْمِنيَها َقالَ : فـََقاَل َجابِرٌ : ِىف ِكَتاِبِه قَالَ َجاِبُر َأَال أَُعلُِّمَك أَْفَضَل ُسوَرٍة أَنـَْزَهلَا اللَّهُ 
ِهَى ِشَفاءٌ ِمْن ُكلِّ : فََأْخِربِْىن قَالَ بـََلى بَِأِىب أَْنَت َو أُمِّى : يَا َجاِبُر َأَال ُأْخِربَُك َعنـَْها َقالَ : ُمثَّ قَاَل َلهُ : احلَْْمُد للَِّه أُمَّ اْلِكَتاِب َقالَ 
/ 89؛ حبار األنوار 22، فصل 43: ؛ جامع األخبار9، حديث 20/ 1: تفسري العياشى. »َداٍء ِإّال السَّاَم يـَْعِىن اْلَمْوتَ 

  .34، حديث 29، باب 237

  158: فرهنگ مهرورزى، ص

اى نزديك مدينه بود شدند،  ه هنگامى كه وارد منطقه قُبا كه قريهاسالم صلى اهللا عليه و آله در راه هجرتش از مكه به مدين
قطعه زميىن را براى ساخنت مسجد به هدف عبادت و بندگى خدا در آن فضاى نوراىن براى آشناىي و نزديك شدن 

اقدام مسلمانان به يكديگر و اهتمام به امورشان انتخاب كردند و شخصاً به بناى مسجد و كار بناىي و بناسازى آن 
منودند و مردم مسلمان منطقه را به عبادت دسته مجعى و رسيدگى به امور يكديگر در آن فضاى معنوى تشويق و ترغيب  

  .كردند

درنگ به ساخنت مسجد النىب پرداختند و آجنا را  هنگامى كه آن حضرت با كاروان مهاجران از مكه به مدينه آمدند ىب
اى براى آشنا شدن  عت و عبادت و دعاى دسته مجعى، به عنوان كانون و آشيانهعالوه بر مركزيت دادن براى مناز مجا

مسلمانان با يكديگر و حل مشكالتشان و درمان دردهايشان و مشورت در امورشان و پرداخنت به مسائل اجتماعى و 
  .رى ورزيدندشان قرار دادند و خود به مهه اين امور پرداختند و تا پايان عمر بر اين حقايق پافشا اخالقى

   هشت منفعت مسجد براى انسان
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اى مسجد را از نظر معنويت و بركت آراستند كه امرياملؤمنني عليه السالم  حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله به گونه
  :رساند معرىف كردند مسجد را در روايىت به عنوان كانوىن كه هشت نوع منفعت و سود به انسان مى

» 
َ
أخاً ُمْستَـَفاداً ِىف اللَِّه أو ِعْلماً ُمْسَتْطَرفاً أَْو آيًة ُحمَْكَمًة أْو َرْمحًَة ُمْنَتِظَرًة أْو  : ْسِجِد أَصاَب إحَدى الثََّمانِ َمْن اْختَـَلَف إَىل امل

   َكِلَمًة تـَُردُُّه َعِن َردًى أْو َيْسَمعُ 

  159: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »َخْشَيًة أْو َحَياءً  ُهدًى أْو َيرتُُك َذْنباً   َكِلَمًة َتُدلُُّه َعلى

  :رسد كسى كه به مسجد رفت و آمد دارد به يكى از هشت حقيقت مى

ره اهلى نصيبش مى اى استوار و  شود، يا دانشى جديد و تازه، يا آيه يافنت برادر ديىن در راه خدا كه از او سود معنوى و 
گمراهى و ضاللت برگرداند، يا شنيدن حقيقىت كه او را به سوى حمكم، يا مهر و رمحىت قابل انتظار، يا سخىن كه او را از  

  .راه خدا راهنماىي منايد، يا گناهى را از ترس خدا يا شرم از او ترك كند

گريى از يك  قطع رابطه با مسجد در حقيقت به معناى قطع رابطه با اين هشت منفعت و قطع رابطه با مؤمنان و كناره
هاى عظيم حضرت  ماندن از آشناىي با دوستان خدا و كمك به آنان و دور ماندن از پاداش سلسله واقعيات مفيد و حمروم

  .حق است

  منافعى ديگر

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در رابطه با منافع فراوان اتصال به مساجد مى

َرَجاِت ِمْثُل َذِلَك َوإْن َمْسِجٍد َيْطُلُب ِفيِه اَجلَماَعَة َكاَن َلهُ ِبُكلِّ ُخطوَ   إىل  َمْن َمشى« ٍة َسبْـُعوَن ألَف َحَسَنٍة َويُرَفُع َلُه ِمَن الدَّ
   َيْستَـْغِفُرونَ َماَت َوُهَو َعلى َذِلَك وَكََّل اللَُّه ِبِه َسبِعَني ألَف َمَلٍك يـَُعوُدونَُه ِىف قـَْربِِه َويُؤِنُسوَنهُ ِىف َوْحَدِتِه وَ 

______________________________  
، باب فضل املساجد، 237/ 1: ؛ من ال حيضره الفقيه16، حديث 61، جملس 389: األماىل، شيخ صدوق -)1(

  .4، حديث 8، باب 351/ 80: ؛ حبار األنوار)با كمى اختالف( 713حديث 

  160: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .»1« »يـُبـَْعثَ   َلُه َحىت

عى به سوى مسجد حركت كند، براى هر قدمش هفتاد كسى كه براى اتصال به مجاعت مؤمنان و اجنام عبادت دسته مج
هزار حسنه و هفتاد هزار درجه و مرتبه است و چنانچه اين برنامه تا پايان عمرش ادامه يابد، خدا هفتاد هزار فرشته بر او 

ت براى او اش انس بگريند و تا زمان حمشور شدنش در قيام گمارد كه وى را در برزخش زيارت كنند و با او در تنهاىي مى
  .استغفار منايند

  شكايت مسجد

ها و شركت نكردن در آن فضاى معنوى و ملكوتى و جدا زيسنت از مسلمانان و  گذاردن آن ترك كردن مساجد و خلوت
  :فرمايد اى زيانبار است كه امام صادق عليه السالم در اين زمينه مى مؤمنان به اندازه

َا فَأوَحى اللَُّه َعزََّوَجلَّ إَليـَْها  تـََعاىلَشَكِت اْلَمَساِجُد إَىل اللَِّه « ِ َوِعزَِّتى َوَجَالِىل َالقَِبْلُت َهلُْم َصَالًة : الَّذيَن َالَيشَهُدونـََها ِمن ِجريَا
  .»2« »َواِحَدًة َوَال أْظَهْرُت َهلُْم ِىف الّناِس َعَداَلًة َوَال نَاَلتـُْهْم َرْمحَِىت َوَال َجاَوُروِىن ِىف َجنَِّىت 

شوند شكايت كردند، خداى عّزوجّل به مساجد وحى  ها حاضر منى مساجد به خداى متعال از مهسايگاىن كه در آن
   به عزت و جالمل: فرمود

______________________________  
، باب ذكر مجل مناهى النىب 17/ 4: ؛ من ال حيضره الفقيه1، حديث 66، جملس 431: األماىل، شيخ صدوق -)1(

، 336/ 73: ؛ حبار األنوار10681، حديث 1، باب 287/ 8: ؛ وسائل الشيعة4968لى اهللا عليه و آله، حديث ص
  .1، حديث 67باب 

: ؛ حبار األنوار6317، حديث 2، باب 196/ 5: ؛ وسائل الشيعة1485، حديث 696: األماىل، شيخ طوسى -)2(
  .1، حديث 8، باب 348/ 80

  161: فرهنگ مهرورزى، ص

شتم  كنم و به مهر و رمحتم منى پذيرم و عدالىت را از آنان در ميان مردم آشكار منى يك مناز آنان را منى! سوگند رسند و در 
  .شوند جماور من منى
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   مسجديان منابع مهر و حمبت

يدن مسلماناىن كه به مساجد رفت و آمد دارند، به خاطر عبادت دسته مجعى، ذكر خدا، قرائت قرآن، خواندن دعا، شن
موعظه، توبه از گناه، گريه براى حق و براى اهل بيت عليهم السالم، شركت در كار خري؛ روحى با صفا، رواىن پاك، قلىب 

كنند و در حقيقت تبديل به منبعى  رقيق، بدىن فعال و پركار جهت پرداخنت به كارهاى مثبت و نيىت خالص و پاك پيدا مى
آيد و مهگان از مهر و حمّبت و  صورت كليدى براى حل مشكالت مردم در مىشوند و وجدوشان به  از خري و بركت مى

ره عشق و دوسىت   .گردند مند مى شان 

دين  تر ويژه مردم مؤمن و اهل مسجد است و آنان كه دچار سسىت اميان و يا ىب ها و حاالت با ارزش، بيش اين خصلت
  .اند شكم و شهوتهستند چون چوىب خشك يا سنگى سخت يا حيواىن وابسته به 

آرى؛ ارتباط با خدا كه منبع مهر و حمّبت و عشق و بركت است و رفت و آمد به مساجد و زيارت عامل ربّاىن در كنار 
ها و مايه خوشى و  هاى او؛ سازنده حيات طيّبه و عامل طهارت روح و ترك زشىت حمراب و منرب و شنيدن نصايح و موعظه

  .لذت واقعى در دنيا و آخرت است

  گفت معشوقى به عاشق كى فىت
 

 اى بس شهرها تو به غربت ديده

  

  162: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  ترست ها خوش پس كدامني شهر زآن
 

  گفت آن شهرى كه در وى دلربست

 هر كجا باشد شه ما را بساط
 

 هست صحرا گر بود سّم اخلياط

  

  هر كجا كه يوسفى باشد چو ماه
 

 «1»  باشد قعر چاهجّنت است ار چه كه 
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______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  

  163: فرهنگ مهرورزى، ص

  جلوه اى از مهرورزى پروردگار

  165: فرهنگ مهرورزى، ص

  آثار رمحت خدا

هاى مهر و  نشانهاز  -به فرموده قرآن جميد -جهان و مهه بساطش، آفرينش و مهه موجوداتش، هسىت و متام عناصرش
  .رمحت خداست

هاى مهر و حمّبت خدا بنگرد تا از بركت اين دقت به عرصه باور   كند كه با دقت عقلى به نشانه قرآن از انسان دعوت مى
كردن خبشى از حقايق كه جتلى فعل خداست، راه يابد و از پرتو اين دقت، زمينه به بار نشسنت درخت مهر و حمّبت را در 

خود فراهم آورد و خود او هم با درس گرفنت از آثار رمحت به اختيار و انتخاب حكيمانه خود نشانه مهر و سرزمني وجود 
  .حمّبت حق گردد

َا ِإنَّ ذِلَك لُمْحِىي اْلَمْوَتى  َفانظُْر ِإَىل [   .»1« ]ِديرٌ ٍء قَ  ُكلِّ َشىْ    َوُهَو َعَلى  آثَاِر َرْمحَِة اللََّه َكْيَف ُحيِْىي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ

] خداى قدرمتند[ترديد اين  كند، ىب اش زنده مى پس با تأمل به آثار رمحت خدا بنگر كه چگونه زمني را پس از مردگى
  .كننده مردگان است و او بر هر كارى تواناست زنده

شناس نگاه و  حمققان لغتكه در آيه شريفه به كار رفته، نه نگاه معموىل و عادى با چشم سر بلكه به گفته » نظر«كلمه 
  چشم دوخنت مهراه با

______________________________  
  .50): 30(روم  -)1(
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  166: فرهنگ مهرورزى، ص

دقت عقلى است تا از طريق اين گونه نگاه، حقيقت يا حقايقى براى انسان كشف شود و به دنيا يا دنياهاى ديگر غري از 
  .راه يابدبيند  آنچه به ظاهر و با چشم عادى مى

ن دشت هسىت و موجوداتى كه در آن  انسان اگر با دقت عقلى و با كمك فكر و انديشه و با دستيارى عمق نظر به 
كند و جهان و آنچه در آن است جز جلوه حمّبت و عشق  قرار دارند بنگرد، جز مهر و رمحت خداوندى چيزى حس منى

  .بيند و اين كه هر چيزى به جاى خود نيكوست منى

بيند كه غري عشق و حمبت خدا به  اگر به تك تك موجودات مادى و عامل طبيعت و به حقايق معنوى دقت منايد، مى
  .انسان، چيزى نيست

ايت است، به يقني آثارى كه از فعل او صادر شده عني مهر و حمّبت است چه اين كه اين آثار  او كه مهر و حمّبت ىب
باشد و چه اين كه اين آثار مانند زمني و آمسان و ابر و باد و گياه و نبات مادى  مانند قرآن و نبوت و امامت معنوى

  .باشد

پس انسان با مهه وجودش از مهه طرف از سوى حضرت حق پيچيده به مهر و حمّبت است و انصاف نيست كه چون 
  .ته باشدماهى دريا غرق در درياى مهر و حمّبت باشد وىل به خود و به ديگران مهر و حمّبت نداش

براساس قاعده عقلى و عرىف، سزاى نيكى، نيكى است و بر پايه قانون وجوب شكر و سپاس، بايد پاسخ حمّبت را با 
  .حمّبت داد

تفاوتى يا ستم و جتاوز به ديگران  انساىن كه از بندگى و عبادت خدا فرارى است و از خدمت به ديگران گريزان است، ىب
   و ارتكاب گناه

  167: ى، صفرهنگ مهرورز 

هاى  و معصيت و خوردن منك و شكسنت منكدان جزء امور عادى و معموىل روزمره اوست، در حقيقت پاسخ مهه حمّبت
  .كند اى نكرده و منى حق و مهر خداىي را با كينه و دمشىن داده و در اين زمينه كارى كرده كه هيچ حيواىن و درنده
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مهر و حمّبت و متكرب و خودخواه به نام هيتلر  دست مردى نامهربان و ىب روزگارى حكومت آملان براى چند سال حمدود به
خواهد اجنام دهد و هر چه را ميل و  خواست مركب هوا و هوسش را به مهه سرزمني براند و آنچه مى افتاد، او مى

كرب و خشم و كينه و ها براى دفاع از خود در برابر غرور و ت ها و ملت اش اقتضا دارد به دست آورد وىل دولت خواسته
اش ايستادند تا او را از صفحه روزگار حمو كردند وىل به آمار زير كه پس از جنگ جهاىن به وسيله حمققان ارائه  رمحى ىب

  :مهر و حمّبت براى چند روز حكومت با جهانيان چه كرد شده بنگريد كه يك انسان ىب

نفر از داشنت پا يا دست يا چشم حمروم شدند، در اين  ميليون 20ميليون نفر كشته شد و  35در جنگ دوم جهاىن 
ميليون جلد كتاب  300هزار البراتوار منهدم و ويران شد،  8هزار دانشگاه و  6هزار دبريستان و دبستان و  130جنگ 

ميليون ليرت خون خالص به زمني رخيت، نيم ميليون  17در آتش سوخت، يك هزار ميليارد چليك نفت مصرف شد و 
  .هزار اتومبيل كوچك از ميان رفت 300يما آتش گرفت و سقوط كرد و يك ميليون اتومبيل بزرگ و هواپ

هزار  390تر  با خسارت كلى و جزئى در حدود دو هزار شهر پر مجعيت و بيست هزار روستا ويران شد، از مهه حساس
  ميليارد گلوله در هوا

  168: فرهنگ مهرورزى، ص

هزار ميليارد  600ها و هواپيماها به آمسان باال رفت،  مني دود از سوخنت شهرها و كشىتمنفجر گشت، برابر حجم كره ز 
هزار كيلومرت از راه آهن جهان كسر شد، از ضايعه سقط جنني تنها  50ها نابود شد و  ها و موزه دالر اثاث قيمىت خانه

  !!»1« ليون زن شوهر خود را از دست دادمي 17زن و  ميليون مرد ىب 10ميليون نفر به خانواده بشر آسيب رسيد،  12

   اى از مهر خدا به انسان گوشه

گريد تا لقمه غذاىي به دست آيد و از هزاران كانال در وجود  ها صورت مى ميلياردها عنصر و فعل و انفعاالتى كه در آن
حكيمانه حضرت حق به زن و شوهرى مهربان بگذرد و تبديل به نطفه شود و در تاريكى رحم قرار گريد و به تدبري 

گاه به اراده خدا سامل و سر حال از مسري طبيعى بدن مادر قدم در دنيا گذارد و  صورت جنيىن آراسته و متعادل درآيد، آن
به آغوش پر مهر مادر كه نظريش در مهه جهان طبيعت وجود ندارد، آرام گريد و از شري مادر كه به قدرت حق در سينه و 

هاى  ده، تغذيه كند و از مهر و حمّبت پدر برخوردار شود و تا به حد رشد و بلوغ رسد از حمافظتپستان او به وجود آم
ره مند گردد و آن دو مهه چيز را با جان و دل در اختيارش گذارند و بدون چشم داشت از هر خدمىت  عاشقانه آن دو 

اى از مهر و حمّبت  خود مايه بگذارند؛ مهه و مهه گوشه در حق او فروگذار ننمايند و تا او را به كمال الزم برسانند از جان
  .خدا به انسان است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .34/ 1327جمله اخگر منتشر شده در سال  -)1(

  169: فرهنگ مهرورزى، ص

بانه روز در اين تنها پدر و مادر نيستند كه در خدمت انسانند، عوامل ديگرى كه مهه از آثار مهر خداىي است و ش
  .خدمت انسانند، براى كسى قابل مشردن نيست

  .»1« ] َو ِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ [

  .ها را به مشار آوريد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است توانيد آن و اگر نعمت هاى خدا را مشاره كنيد، هرگز منى

، باد، باران، هوا، سرما، گرما، فصول چهارگانه، قابليت زمني براى كشت، حشرات، پرندگان، چرندگان، گردش وضعى ابر
مهه ... ها، و ها، معدن ها، كوه ها، درياها، چشمه ها، اشجار، اقيانوس ها، باغستان و انتقاىل كره خاكى، نباتات، انواع گل

  .ن است تا ناىن به كف آرد و به غفلت خنورداى از مهر حضرت دوست به انسا و مهه گوشه

  .»2« ]...آثاِر َرْمحَِت اللَّهِ   َفاْنظُْر ِإىل[

  ...پس با تأمل به آثار رمحت خدا بنگر

مشا از ميان مهه حيواناتى كه در خدمت انسانند فقط با دقت عقلى به گوسپند و منافع آن، به گاو و سودهاى آن، به 
پايان و حمّبت  آن بنگريد و مطالعه كنيد تا بيابيد كه حضرت حق در حق مشا چه مهر ىبهاى  زنبور عسل و فرآورده

اى را به كار گرفته است تا مشا هم از حضرت او درس گرفته، نسبت به خود براى سعادت دنيا و آخرتتان و  اندازه ىب
   نسبت به

______________________________  
  .18): 16(حنل  -)1(

  .50): 30(روم  -)2(

  170: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .ديگران مهر و حمّبت به كار گرييد و از دمشىن با خود و دمشىن با ديگران بپرهيزيد

كسيكه اهل دروغ و كرب است و نسبت به خلق خدا كينه و دمشىن ناجبا و ناحق دارد، به فرموده پيامرب اسالم صلى اهللا 
  عليه و آله منفورترين خملوق نزد خداست؛

ْسَتْكِربُوَن َوالَّذيَن ُيكِثُروَن البَـْغَضاَء «
ُ
ِِْم ِىف ُصُدورِِهمأبـَْغُض َخِليَقِة اللَِّه إَىل اللَِّه يـَْوَم الِقَياَمِة الَكّذابُوَن َوامل   .»1« »...إلْخَوا

برادران امياىن دروغگويان و متكربان و كساىن هستند كه در درون خود نسبت به : منفورترين خلق خدا نزد خدا در قيامت
  .افزايند خويش كينه و نفرت مى

هاى خود را به مسائل پيچيده علمى بياراييم زيرا در پى آن هستيم كه بر حمور قرآن و اهل بيت عليهم  بنا نيست كه نوشته
ت از آن هاىي بنويسيم كه توده مردم حىت كم سوادترين آنان بتواند در جهت تربيت و رشد و خري دنيا و آخر  السالم كتاب

باشد ناچارمي به زواياىي از مسائل علمى  مند شود وىل گاهى براى توجه به عظمت مطلىب كه حمور نوشته و گفتار مى ره
اى از فعل و انفعاالت عناصر  زند، گوشه اشاره برمي و در اين فصل از نوشتار كه مطلب بر حمور آثار و رمحت خدا دور مى

در حيات انسان دخالت دارد و منايشگر مهر خداىي به اين موجود شريف و پر ارزش  و مواد كه مستقيم و غري مستقيم
  .است را يادآورى كنيم

   ها حتقيق شناسى پس از سال علماى شيمى، فيزيك و زيست

______________________________  
  .1780، البغض، حديث 518/ 2: ؛ ميزان احلكمة43975: كنز العمال  -)1(

  171: صفرهنگ مهرورزى، 

  :و آزمايش به نتاجيى رسيدند از اين گونه

در جهان هسىت با تغيريات مداوم و حساب شده، تركيبات شيمياىي كهنه و از كار افتاده كه در حقيقت عناصر  - 1
 كنند، دائماً به مواد و تركيبات تازه تبديل شده، اى بيش نيستند، به كمك عوامل گوناگوىن كه در پشت پرده عمل مى مرده

گريند، مانند اكسيژىن كه در روز از تنفس برگ درختان و يا تأثري نور  قرار مى -از مجله انسان -در اختيار موجودات زنده
چنني تشعشعات   و جريان هوا و تغيريات بار الكرتيكى هواىي كه ضمن جريان خود با عوامل خمتلف در متاس است و هم

  .آيد كيهاىن بوجود مى
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ها را به  به اين معنا كه نريوىي در پشت سر است كه آن -امل موجود در طبيعت از يك حتريك مالميىبه طور دائم كليه عو 
برخوردار بوده، به حالت فعال و نيمه فعال درآمده، عناصر و تركيبات غري فعال يا مرده تبديل به  - آورد حركت در مى

  .گردند نده مىعناصر و تركيبات فعال زنده شده، آماده براى استفاده موجودات ز 

به عبارت ديگر در دستگاه آفرينش، نريوى با شعور و فعال و مؤثر و مداومى وجود دارد كه در كمال نظم و دقت و 
ظرافت و مهاهنگى، دائماً وقفه در وجود را از بني برده، هر عنصر و موجود زنده و غري زنده را به حركت در آورده، مهواره 

  .»1« اندازد ها را به جريان مى ه، در جهت هدف خاص بسيار دقيق و منظمى آناز سكون و وقفه جلوگريى منود

______________________________  
هاى طاقت فرساى علمى، قرآن در آيه  اند آن هم پس از پيگريى حقيقىت كه دانشمندان امروز جهان به آن رسيده -)1(

پروردگار ما  [»  ٍء َخْلَقهُ ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشيْ    َربـَُّنا الَِّذي َأْعطى« :سوره مباركه طه به آن به اين صورت اشاره كرده است 50
  ].به وى عطا كرده، سپس هدايت منود] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[كسى است كه به هر موجودى، آفرينش 

  172: فرهنگ مهرورزى، ص

به عهده عوامل گوناگون واگذار شده كه با مهاهنگى  هم چنان كه آفرينش موجودات زنده در طبيعت : نتيجه دوم - 2
آورند، به مهان ترتيب نيز براى زنده منودن عناصر و  دهند و موجودات زنده و فعال به وجود مى كامل اين وظيفه را اجنام مى

ريات بار اصطكاك، ضربت، تغي: تركيبات شيمياىي مرده در طبيعت علل و عواملى وجود دارند كه آن عوامل عبارتند از
ها، ختليه بار الكرتيكى، تشعشعات   ها، تغيري درجه حرارت، جريان بادها، آب الكرتيكى، تشعشعات نور خورشيد، بارندگى

كيهاىن، تغيريات ميزان قوه مغناطيسى زمني، تغيريات درجه حرارت، رطوبت، تغيريات فشار، عمل توليد مثل در موجودات 
  ...ها و فعل و انفعاالت مداوم شيمياىي و ، اجنام واكنشهاى گوناگون زنده، ختمري، استحاله

شود كه در آن واحد چندين عمل و  وقىت در حميط زيست، سلوىل مشاهده مى: گويند دانشمندان مى: نتيجه سوم - 3
يابند، بعد هم در واحد  هاى حياتى خمصوص به خودشان حتقق مى فعاليت منظم فيزيكى و شيمياىي توأم با عكس العمل

هاى نسجى و  شود، يعىن ميلياردها سلول توأم با يك سلسله فعاليت مهني اعمال متنوع اجنام مى -مثل بدن انسان -زرگىب
  -ها گردد، مشاهده چنني شگفىت عضوى و باالخره در كل كالبد موجود زنده به يك هدف واحدى در آن واحد منتهى مى

  كه عوامل خمتلف و متعدد با وجود اختالف كامل در

  173: رهنگ مهرورزى، صف
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وظايف اختصاصى خود به طور جمموع ناخوآگاه مهه با هم به دنبال هدف واحدى هستند كه عبارت است از حفظ 
به وضوح مسلم  -اعتدال مداوم حميط زيست و امكان ادامه و استمرار حيات و باالخره تضمني بقاى يك موجود زنده

ها  ت و هدف، نشان دهنده وجود وحدت در مركز صدور اوامر و فرماندارد كه اين وحدت در جهت حركت و فعالي مى
مشار را در هر  هاى ىب رود كه در آن واحد صالحيت و قدرت و تواناىي كنرتل و نظارت و اداره اين مهه پديده به مشار مى

  !!!ثانيه دارد

جهت معلوم هستند كه نام آن را ها تابع يك مركزيت با شعور با يك هدف مشخص و معني در  به عبارت ديگر مهه آن
  .اند روح گذارده

تر استفاده كنيم و يادآور  جا دارد از مهني فرصت مناسب در كشف يك حقيقت بزرگ: گويند كه باز آن دانشمندان مى
عمًال هم وحدت فرمان  -آن هم در كمال نظم و ترتيب -ها و تنوع وظايف در ميلياردها سلول شومي كه تعدد فعاليت

ها و  ها در كالبد مادى انسان دهد كه مركز صدور متام فرمان كند و هم وحدت هدف را و نشان مى را ثابت مىدهنده 
  .»1« حيوانات و نباتات جز يكى بيش نتواند بود

   در قرآن جميد و به صورت »2« ] َال ِإلَه ِإالَّ اللَّهُ [اين مهان توحيدى است كه به صورت 

  »إّالاللَّهأْشَهُد أْن َالإلَه «

  :آموز حكيمان به صورت در دعاها و منازهاى واجب و مستحب و در اشعار حكمت

______________________________  
  .930: هاى دانش گنجينه  -)1(

  .35): 37(صافات  -)2(

  174: فرهنگ مهرورزى، ص

  

 هر گياهى كه از زمني رويد
 

 «1» وحده ال شريك له گويد
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  .مطرح است

اى از مهر و حمّبت خدا به انسان كه به زبان علم بازگو شده و انسان را با درك اين مهر و حمّبت غرق در  بود گوشهاين 
آموزد كه تو هم با اختيار خود از طريق مهاهنگى با وحى و نبوت و امامت  كند و به او مى شگفىت و تعجب و حريت مى

ال يقني بدان و آگاه باش كه از خدا جز مهر و حمّبت صادر نشده جلوه مهر و رمحت براى خود و ديگران باش و با كم
مهرى و نامهرباىن، چيزى جز احنراف موجودات از  شود و مهه موجودات آثار مهر و رمحت اويند و شر و بدى و ىب و منى

  .راه مستقيم ويژه خود نيست

  .»2« ]...َئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه َو ما َأصاَبَك ِمْن َسيِّ [

  ...آنچه از نيكى به تو رسد، از سوى خداست و آنچه از بدى به تو رسد، از سوى خود توست!] اى انسان[

  حفظ موسى عليه السالم در حصارى از مهر

ا او را پوشاند ت حضرت حق موسى عليه السالم را در حصارى از مهر و حمّبت مى! آورى است راسىت چه حقيقيت شگفت
از نابودى و كشته شدن به دست فرعون و فرعونيان حفظ كند و عاقبت به مقام واالى پيامربى برساند و به دست او 

  .دينش را ابالغ و سبطيان را از چنگال ظاملانه قبطيان برهاند

______________________________  
  .هاتف اصفهاىن -)1(

  .79): 4(نساء  -)2(

  175: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اما داستان حفاظت موسى

گريى را به  فرعون ستمكار، بىن اسرائيل را از روى كينه و خشم با مهه قدرتش در شكنجه و فشار داشت، او اين سخت
بىن اسرائيل به اين خاطر روا داشته بود كه اوًال از شورش و كودتاى آنان جلوگريى كند و ثانياً از به وجود آمدن فرزندى كه 

  .گريى منايد دهد پيش نگران به وى يقني داده بودند او و دودمانش و حكومتش را بر باد مى آينده
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  !اما فرمان داده بود كه نوزادان بىن اسرائيل را نابود كنند و دخرتان و زنانشان را براى كنيزى و بيگارى زنده نگه دارند

هاى بىن اسرائيل را به شدت زير   بيدادگر، مناطق و خانه جاسوسان انسانّيت باخته فرعون و مأموران آخرت فروش حاكم
  .كنرتل داشتند تا تولد نوزادان را به دستگاه حكومىت خرب دهند و ديگر مأموران براى نابودى نوزادان دست به كار شوند

گناهش   د به فرزند ىبموسى كه ساعاتى بود به دنيا آمده بود مادر را در نگراىن سخىت فرو برد، مادر مهربان كه با مهه وجو 
ورزيد، در نگراىن و اضطراىب شديد قرار داشت و پنهان داشنت او را به طور  كه صد در صد در معرض قتل بود عشق مى

ناپذيرى كه اراده كرده  دانست، اين زماىن بود كه وجود مبارك حضرت حق آن تواناى شكست موقت كليد حل مشكل منى
به مقام نبوت و رسالت برگزيند و فرعون و فروعنيان را به دست او نابود سازد، به  بود موسى را حفظ كند و در آينده

  :كند قلب مادر آنچه را بايد براى حفظ موسى به كار رود اهلام مى

  176: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] أُمَِّك ما يُوحى  ِإْذ َأْوَحْينا ِإىل[

  .اهلام كردميشد،  آن زمان كه به مادرت آنچه را كه بايد اهلام مى

كند كه او را در صندوقى افكن و آن صندوق را به دريا انداز، دريا از جانب ما وظيفه دارد كه آن  به قلب مادر وحى مى
ايتاً دمشن من و دمشن او وى را برگريد   !!را به ساحل اندازد تا 

ايت دمشىن با خدا و دمشىن با موسى بود و بر دمشىن اصرار داشت كه دنبال كشنت موسى  اش چنان آرى؛ كسى كه در 
اده شد تا مهه جهانيان بدانند   :بود، پرورش و خدمت به موسى برعهده او 

  .كند كسى را كه خدا خبواهد حفظ كند در دامان دمشن خطرناك هم حفظ مى: اوًال 

  .رسد حركت بر ضد اراده خدا به نتيجه منى: ثانياً 

  .كشاند ق بگريد دمشن را با دست خودش به ورطه هالكت مىوقىت اراده حق بر هالك دمشن تعل: ثالثاً 

موسى در اين گري و دار سخت و طوفان عظيم و راه پر از فراز و نشيب، الزم است در يك حصار و حصن حفاظىت 
به   افكند استوار قرار گريد تا از متام خطرات پيش رو حمفوظ مباند، به اين خاطر خدا مهر و حمبىت از سوى خود بر او مى
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كيفيت و حالىت كه هر كس او را ببيند عاشق و دلباخته او گردد كه نه فقط به كشنت و آزارش راضى نشود بلكه نسبت به 
  !!او در موقعيىت قرار گريد كه حاضر نگردد موىي از سرش كم شود

______________________________  
  .38): 20(طه  -)1(

  177: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ...] َو أَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ  [...

  ...و حمبوبّيىت از سوى خود بر تو انداختيم... 

  :در روايىت از حضرت امام باقر عليه السالم آمده است

چرا به اين صورت : چون موسى به دنيا آمد و مادر مشاهده كرد نوزادش پسر است رنگ از صورتش پريد، قابله پرسيد
  :شد؟ گفت رنگت زرد

  .هرگز چنني خوىف به خود راه مده: ترسم سر فرزندم را از بدن جدا كنند، اما قابله گفت مى

  .»2« »َاليـَرَاُه أَحٌد إّالأَحبَّهُ   وََكاَن ُموَسى«

  .ورزيد ديد به وى عشق مى موسى چنان بود كه هر كس او را مى

______________________________  
  .39): 20(طه  -)1(

  .2، حديث 2؛ باب 25/ 13: ؛ حبار األنوار378/ 3: ؛ نور القلني135/ 2: تفسري قمى -)2(

  178: فرهنگ مهرورزى، ص

   قرآن منبع مهر و رمحت اهلى
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كند كه براى منونه به سه آيه اشاره  جود خود تعبري به مهر و رمحت مى كتاب خدا در بسيارى از آيات از وجود ذى
  :كنم مى

  .»1« ] ٍء َو ُهدًى َو َرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  َو لِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َو تـَْفِصيَل ُكلِّ َشيْ   ما كاَن َحِديثاً يـُْفَرتى [...

گر  هاى آمساىن پيش از خود است و بيان سخىن نيست كه به دروغ بافته شده باشد، بلكه تصديق كننده كتاب]  قرآن... [
  .چيز است و براى مردمى كه اميان دارند، سراسر هدايت و رمحت است هر

  .»2« ] نيَ يا أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِيف الصُُّدوِر َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمنِ [

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده، و شفا است براى آنچه  وموعظهيقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند ! اى مردم
  .هاست، و سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمنان در سينه]  اخالقى

  .»3« ] هذا َبصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ ... [

______________________________  
  .111): 12(يوسف  -)1(

  .57): 10(يونس  -)2(

  .203): 7(اعراف  -)3(

  179: فرهنگ مهرورزى، ص

  .آورند، سراسر هدايت و رمحت است اين قرآن داليلى روشن از سوى پروردگار مشاست و براى گروهى كه اميان مى... 

   قرآن درياى مهر خدا به انسان

حسنه را به وسيله قرآن جميد و توضيحاتى كه  خداى مهربان، رشد و كمال و تربيت و اميان و اعتقاد صحيح و اخالق
در صورتى كه انسان پذيرش نشان دهد و خردورزى . كند پيامرب و اهل بيت عليهم السالم در حرمي آيات آن دارند عطا مى

ان منايد و انصاف به ميدان آورد و اگر انسان در سايه قرآن به مرتبه رشد و كمال و به فضاى تربيت معنوى برسد و از امي
گردد و حمسن در اصطالح قرآن، انساىن است كه  مى» حمسن«و اخالق و روش پسنديده برخوردار گردد، مصداق عنوان 
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شت جاويد و رضوان اهلى از  از طرىف مورد مهر و عشق خدا و از طرف ديگر سزاوار رمحت ىب ايت حق است كه 
  ايت است، هاى آن رمحت ىب جلوه

  .»1« ] اْلُمْحِسِننيَ  َو اللَُّه حيُِبُّ  [...

  .و خدا نيكوكاران را دوست دارد... 

  .»2« ] ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  [...

  .كه يقيناً رمحت خدا به نيكوكاران نزديك است

   ساحل مهر و حمّبت خدا به انسان قرآن درياى ىب: و اين كه گفتيم

______________________________  
  .148): 3(آل عمران  -)1(

  .56): 7(اعراف  -)2(

  180: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خوانيد است سخىن است، بر اساس معارف اهليه كه شرح خمتصرش را ذيًال مى

شد   به وسيله شخصى دلسوز و دانا منتشر مى» نداى حق«اى به نام  ام، روزنامه زماىن كه جوان بودم، در ابتداى طلبگى
دادم، در يكى از  علمى، ديىن، انتقادى و قابل مطالعه بود و من هم به فراخور حامل در آن روزنامه مقاله مىكه مطالبش 

من تا زمان خودم كه اواسط قرن يازدهم هجرى : هايش از قول عالمه جملسى خواندم كه آن مرد بزرگ فرموده بود مشاره
  !رفتممشسى است از نزديك به بيست هزار نوع تفسري قرآن خرب گ

از . و از آن زمان تا امروز يقيناً صدها تفسري در جملدات گونان انتشار يافته كه هركدام داراى مطالب جديد و تازه است
» تفسري امليزان«تفاسري بسيار مهم و پر ارزش كه از نظر علمى در اين زمان در اختيار دانشمندان و اهل علم قرار گرفته، 

  .بري و عارف كم نظري مرحوم عالمه طباطباىي استدر بيست جلد به قلم فيلسوف ك
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تفسري قرآن از ابتداى شروع تفسري تا اين زمان از نظر علمى و كشف حقايق : نقل است كه از آن مرد بزرگ پرسيدند
  آيات به كجا رسيده است؟

د آييم، در عدم آگاهى نسبت اگر مهه ما مفسران قرآن با تفسريهاميان يك جا گر : آن خردمند آگاه و بصري دانا فرموده بود
  !!خربمي امي و از حمتويات آن ىب به حقايق قرآن مانند اين است كه تا لب دريا آمده و هنوز موفق به ورود به اين دريا نشده

   كه كتاىب در عرفان نظرى است، در خبش مربوط به» الفتوحات املّكيه«

  181: فرهنگ مهرورزى، ص

كند كه بيانگر اين معناست كه حقيقتاً قرآن درياى  پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مىقرآنش روايت بسيار عجيىب از 
  ساحل است، ىب

  .»1« »يَْأتى الُقْرآُن يـَْوَم الِقَياَمِة ِبْكراً «

  .شود خنورده وارد حمشر مى قرآن در قيامت بكر و دست

شد، در برابر عظمت آيات قرآن و مفاهيمش آور است، آدمى هرچند عامل و آگاه و دانشمند و بينا با راسىت شگفت
  .كند بسيار احساس كوچكى و حقارت مى

يابد   در عني حال اگر انسان بتواند به طهارت عقل و نّيت و اخالق و عمل بويژه به طهارت قلب آراسته شود، توفيق مى
  :دهد عنا توجه مىكه به سبب آن طهارت، به خبشى از حقايق قرآن جميد برسد چنان كه خود قرآن به اين م

  .»2« ] ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ [

  .آن دسرتسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 

   تعاليم پر مهر و حمبت قرآن

ظاهر و ايت است و رمحت و مهرش ملك و ملكوت و غيب و شهادت و  وجود مبارك حضرت حق، رمحت و مهر ىب
  :فرمايد كه امريمؤمنان عليه السالم مى باطن و حاضر و غايب را فرا گرفته است، چنان
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______________________________  
  .الفتوحات املّكيه -)1(

  .79): 56(واقعه  -)2(

  182: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ءٍ  اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك ِبَرْمحَِتَك الَِّىت َوِسَعْت ُكلَّ َشى

از آثار رمحت او كه در رأس مهه آثار و عنايات و الطاف اوست و چيزى از نظر ارزش و قيمت معادل آن نيست، قرآن 
  جميد است،

  .»2« ] ُهدًى َو َرْمحًَة لِْلُمْحِسِننيَ * تِْلَك آياُت اْلِكتاِب احلَِْكيمِ [

  .و رمحىت است براى نيكوكاران كه سراسر هدايت* كتاب حمكم و استوار است،]  با عظمتِ [اين آيات 

اين قرآن رمحت از سوى خداى رمحت بر قلب حضرت رمحة للعاملني نازل شد تا با زباىن لّني و نرم و بياىن پر مهر و گرم بر 
اش را به آنان تعليم دهد تا مردم هم با تسليم شدن به مقام نبوت و تعاليم وحى و كرنش و بندگى در  مردم خبواند و معاىن

ها شوند و وجودشان در سايه خدا و قرآن و پيامرب صلى اهللا عليه و آله، منبع رمحت و  گاه خدا مطلع الفجر ارزشپيش
  .مهر و عشق و عاطفه گردد

نَـُهمْ ... [   .»3« ]...ُرَمحاءُ بـَيـْ

  ...در ميان خودشان با يكديگر مهربانند... 

َأَشدُّ ُحبا  ...«  رخوردار گردند كه قلبشان خانه و كاشانهآرى؛ با كمك نبوت و وحى و توفيق خاص حق از چنان معرفىت ب
  و از عرش پاك قلبشان مهر و حمبتشان نسبت به خدا شديدترين مهر »4« »... لِلَّهِ 

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  .3 -2): 31(لقمان  -)2(
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  .29): 48(فتح  -)3(

  .165): 2(بقره  -)4(

  183: مهرورزى، صفرهنگ 

و حمّبت رخ منايد و موج پرارزش آن متوجه پيامربان و امامان و سپس مؤمنان و پدر و مادر و زن و فرزند و اقوام و 
ها فراگري گردد چنان كه به  خويشان و ساير خلق خدا گردد و در صورت زمينه داشنت، موج حمبتشان نسبت به مهه انسان

  :شدحضرت عيسى عليه السالم وحى 

  .»1«  چون خورشيد به مهگان بتاب و شعاع مهر و حمبتت را نسبت به مهه فراگري قرار بده

ن كردن شعاع نورش دريغ منى خورشيد وقىت طلوع مى ره  كند از  ورزد و خانه و النه و باغ و كوير و هيچ موجودى از 
بد و سودش را به مهه برساند و نسبت به كسى در كند، مؤمن هم مثل خورشيد بايد بر مهه بتا بردن از نورش استثنا منى

  .رسانيدن مهر و حمبتش دريغ نورزد

   هاى با ارزش مؤمنان در قرآن خصلت

ى از منكر را از كارهاى مؤمنان برمشرده   :قرآن، امر به معروف و 

  .»2« ...]يَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  [..

  ...دارند دهند و از كارهاى زشت و ناپسند بازمى كارهاى نيك و شايسته فرمان مىمهواره به  ... 

  كه اين دو برنامه يعىن وادار كردن ديگران به كارهاى پسنديده و باز

______________________________  
  .7، باب 168/ 95: حبار األنوار -)1(

  .71): 9(توبه  -)2(

  184: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .ها در حقيقت مهرورزى مؤمن به ديگران و تابش نور حمبتش به مهگان است از زشىت داشنت مهگان

تواند  مؤمن، هنگامى كه ديگران را در فاصله و جداىي با كارهاى پسنديده اعم از عبادت حق و خدمت به خلق ببيند، منى
و عبادت و خدمت، خود را از تفاوت مباند و از اين كه شخصى يا اشخاصى با جداىي از معروف و عمل شايسته  ىب

خورد و عاشقانه براى پيوند مردم با معروف قدم  آيد و غصه مى منايد، قلبش به درد مى لطف و رمحت حق حمروم مى
  .دارد برمى

شود و از اين كه  نگرد، به شدت رجنيده خاطر مى چنني هنگامى كه ديگران را در فساد و گناه و عصيان و طغيان مى هم
گردد و با مهه وجود و رعايت  وعش راهى به سوى خزى دنيا و عذاب آخرت به روى خود باز كرده، نگران مىبيند مهن مى

  .دارد زند و از زشىت و منكرات باز مى شرايط الزم براى جنات آنان دست به اقدام مى

ى از منكر را بر ساير امور مق دم انداخته و به عنوان دو خدا در آيه هفتاد و يكم سوره توبه مسأله امر به معروف و 
داند كه وقىت مهه مؤمنان و مؤمنات به اجراى اين دو فريضه برخيزند و آن دو را بر پا  فريضه از سوى خود ياد كرده زيرا مى

ى از منكر ورزى مردان و  كه در حقيقت عشق  - دارند، مهه واجبات چه آسان و چه دشوار، از بركت امر به معروف و 
ى از منكر دعوت به سوى اسالم  استقامت و دوام مى -نوعان است به هم زنان اهل اميان يابند، چون امر به معروف و 

خبش است، اسالمى كه نابودى و طرد ستمگرى و خمالفت شديد با ستمكار و تقسيم ثروت و غنيمت  اين آيني سعادت
   بر اساس انصاف و عدالت

  185: فرهنگ مهرورزى، ص

ها در جاييكه سزاوار و شايسته  ت و ماليات و صدقات در جاى خودش و قرار دادن مهه آنو مواسات و گرفنت زكا
  .»1«  است، در ذات و عمق آن است

هاىي كه به توفيق خدا به دست آورده، در هيچ موقعيىت  هاىي كه به وسيله اميان كسب كرده و از ارزش مؤمن از خصلت
كند و اگر براى تعطيل كردن عبادت حق و  نشيىن منى اده و جامعه عقبهايش در خانو  دارد و از پخش ارزش دست برمنى

ى از منكر است ثروت هنگفت در اختيارش بگذارند يا پيشنهاد  خدمت به خلق كه يك رشته اش امر به معروف و 
  .شود كند و تسليم دعوت باطل منى رياست و مقامى به او دهند، هرگز عبادت حق و خدمت به خلق را ترك منى

اش  مؤمن امني و صادق و درستكار و كرمي و بزرگوار و مهربان است و مهگان از اوصاف محيده و صفات پسنديده
  .مندند ره
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مهان گونه كه كرمي با كرم وحدت پيدا كرده، اگر بگويند دست از كرم و بزرگواريت بردار، براى او دست كشيدن از كرم و 
اى از صفات  هاى انساىن و اهلى را ندارد زيرا مؤمن جلوه توان جداىي از خصلتبزرگوارى امكان ندارد، مؤمن واقعى هم 

  .خداست و صفات خدا از خدا قابل جداىي نيست

  :كند خود روايت مى» انسان«مال امساعيل سبزوارى در كتاب 

   موسى بن عمران پس از چندين سال دعوت از فرعون براى پذيرش«

______________________________  
، 1، باب 79/ 97: ؛ حبار األنوار21160، حديث 2، باب 130/ 16: ؛ وسائل الشيعة237: حتف العقول -)1(

  .37حديث 

  186: فرهنگ مهرورزى، ص

حق و توبه و انابه و قرار گرفنت در راه خدا، از خدا درخواست كرد كه فرعون را به خاطر اين كه از او نااميد بود، نابود  
رزق : راه نابودى و هالكش را خود انتخاب كن، موسى گفت: راندازد، خدا به موسى وحى كردكند و به چاه هالكت د

او دست از عبادت و بندگى : و روزيت را از او دريغ دار وى را با درد گرسنگى و تشنگى به هالكت برسان، خطاب شد
  .»!دارم من برداشت وىل من دست از رزاقّيت و رزق رسانيم نسبت به او برمنى

ها احتاد و وحدت دارد و دست برداشنت از  هاى ارزشى و امياىن با وجود مؤمن حقيقى يكى است و مؤمن با آن خصلت
دارى و امني بودن را  ها براى او ميسر نيست، چنان كه خدا در قرآن با اشاره به داستاىن براى پيامربان جداىي از امانت آن

  .داند غري ممكن مى

اى سرخ رنگ بود كه ظاهراً قيمت مناسىب داشت، آن قطيفه گم شد و مردى از اصحاب  در غنائم جنگ بدر قطيفه
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفت

برم كه پيامرب خدا به  يابيم؟ گمان مى باشيم آن قطيفه را منى به چه سبب ما كه در جهاد سهيم هستيم و سزاوار غنيمت مى
  !ن را براى خود برداشتهدور از چشم ما و پيش از تقسيم غنيمت آ

  :خداى مهربان در رابطه با پيامرب امني اين آيه را نازل كرد
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  .»1« ..].َو ما كاَن لَِنِيبٍّ َأْن يـَُغلَّ َو َمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبا َغلَّ يـَْوَم اْلِقياَمةِ [

  ]در اموال، غنامي، ساير امور به امت خود[هيچ پيامربى را َنِسزد كه 

______________________________  
  .161): 3(آل عمران  -)1(

  187: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...خيانت ورزد و هر كه خيانت كند، روز قيامت با آنچه در آن خيانت كرده بيايد

  :پس از نزول آيه، مردى به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت

اى از زمني پنهان كرده است، حضرت به كندن آن حمل  آن را در چالهفالن شخص نسبت به قطيفه خيانت ورزيده و 
  .»1« فرمان دادند و پس از خاكربدارى قطيفه را از آن چاله درآوردند

  .ها غري ممكن است هاى اخالقى با جان و دل مؤمن يكى است و جداىي او از آن هاى پاك و ارزش آرى؛ خصلت

  موحد چو در پاى ريزى زرش
 

ى بر سرشچو مششري ه   ندى 

  اميد و هراسش نباشد زكس
 

 «2»  بر اين است بنيان توحيد و بس

  

گريد گرچه عشق و حمبىت شديد باشد عالوه بر اين كه كاربرد  ها و حاالت و امورى كه ريشه از اميان منى آرى؛ خصلت
  .مثبىت ندارد در معرض زوال و فناست

حمّبت به نفس و حمّبت به شهوت و حمّبت به شكم است، انسان در فضاى چنني حمّبت و عشقى كه ريشه اهلى ندارد، 
   حمبىت اگر دل به

______________________________  
وِهلَا أَنَُّه َكاَن ِىف نـََزَلْت ِيف َحْرِب َبْدٍر َو َكاَن َسَبُب نـُزُ  َو ما كاَن ِلَنِيبٍّ َأْن يـَُغلَّ َو َمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبا َغلَّ يـَْوَم اْلِقياَمةِ « -)1(
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َما لََنا َالنـََرى : لى اهللا عليه و آلهاْلَغِنيَمِة الَِّىت َأَصابُوَها يـَْوَم َبْدٍر َقِطيَفًة َمحْرَاَء فـَُفِقَدْت فـََقاَل َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه ص
َو ُهْم ال   ِإَىل قـَْولِهِ   َو ما كاَن لَِنِيبٍّ َأْن يـَُغلَ   َأَخَذَها َفَأنـَْزَل اللَّهُ ِىف َذِلكَ  اْلَقِطيَفَة َما َأُظنُّ ِإَال َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

وُل اللَِّه صلى ِإنَّ ُفَالناً َقْد َغلَّ َقِطيَفًة َفاْحتَـَفَرَها ُهَناِلَك فََأَمَر َرسُ : َفَجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله فـََقالَ   ُيْظَلُمونَ 
، حديث 10، باب 268/ 19: ؛ حبار األنوار125/ 1: تفسري قمى. »اهللا عليه و آله ِحبَْفِر َذِلَك اْلَمْوِضِع َفَأْخرََج اْلَقِطيَفة

7.  

  .سعدى شريازى -)2(

  188: فرهنگ مهرورزى، ص

  .كسى ببندد، اين دل بسنت يقيناً براى حفظ خودّيت و منّيت خويش است

هايشان در حقيقت، بندى  اند وىل حمّبت و خصلت هاى ارزشى مردمى كه در ظاهر اهل حمّبت يا برخى از خصلتهستند 
هاى نامشروع خود  است كه ديگران را به وسيله آن به اسارت درآورند و از وجود آنان به نفع شكم و شهوت و خواسته

  .استفاده كنند

كند بلكه بر عكس از وجود انسان ستمكارى خشن و  ن را تلطيف منىها نه اين كه انسا ها و خصلت اين گونه حمّبت
سازد و در چنني فضاىي دچار انكار حقايق و  كند مى موجودى ظامل و شخصى متجاوز كه فقط به منافع خود فكر مى

  .كند تكذيب واقعيات مى

  بسم اللَّه، جلوه مهر و حمبت خداوند

و جهات معنوى و باطىن و به خصوص روش مهرورزى و حمّبت به ديگران را  انسان اگر مهه امور زندگى و به ويژه حاالت
از حضرت حق و پيامربان و امامان درس بگرييد، به يقني منبعى از پاكى و دوسىت و صدق و صداقت و عشق و 

مهرورزى و نيكى و احسان خواهد شد، در اين زمينه شناخت صفات و امساى حضرت حق و روش زندگى پيامربان و 
امامان ضرورى است و پس از شناخت بايد از طريق مترين عملى، آن حقايق شناخته شده را در خود حتقق داد تا مهگان 

ره   .مند گردند و سعادت دنيا و آخرت او تأمني شود از وجود او 

و چهارده بار در قرآن جميد تكرار شده صد ]  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [بينيم آيه شريفه  كنيم مى هنگامى كه به قرآن دقت مى
  است، آيا يكى از
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  189: فرهنگ مهرورزى، ص

اهداف اين تكرار درس دادن به انسان نيست كه بر او الزم و واجب است وجودش را افق طلوع مهر و مهرباىن و عشق و 
  ورزى قرار دهد؟ حمّبت

اين اساس رمحان به معناى دارنده رمحت فراگري و  صفت مشبهه است و بر» رحيم«صيغه مبالغه و كلمه » رمحان«كلمه 
  .رحيم به معناى دارنده مهر و حمّبت مهيشگى و ابدى است

  :گويد مى» تفسري الصاىف«فيض كاشاىن كه متخصص علوم اسالمى و آراسته به حسنات انساىن است در 

رمحت رحيميه به معناى عنايت كردن توفيق هاست و اما  رمحت رمحانيه، فراگري نسبت به مهه موجودات و شامل مهه نعمت
  .»1«  در دنيا و دين به مؤمنان و دعوت منودن از كافران به اميان و آيني است

ترديد جزء سوره فاحتة الكتاب و از  دهد، ىب ورزى مى كه به انسان درس مهر و حمّبت و عشق]  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [آيه 
كرد و از  ين سوره مباركه است و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در مهه منازهايش آن را قرائت مىآيات قطعى و حتمى ا

  .فاحتة الكتاب مهان سبع املثاىن يعىن آيات هفت گانه است: فرمود آورد و مى آيات سوره محد به مشار مى

  :و از حضرت امام رضا عليه السالم روايت شده است

   به اسم اعظم خدا از سياهى چشم به سپيدى]  ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّمحْ [

______________________________  
وأما الرمحة الرحيمية مبعىن التوفيق ىف الدنيا والدين فهى ... فالرمحة الرمحانية تعم مجيع املوجودات وتشتمل كل النعم« -)1(

م إىل االميان والدينخمتصة باملؤمنني وما ورد من مشوهلا للكافرين فامنا هى  ، ذيل 81/ 1: تفسري الصاىف. »...من جهة دعو
  » ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «آيه 

  190: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1«  تر است آن نزديك

  :و حضرت امام صادق عليه السالم فرمود
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  .»2« باشد اجب مىدر مناز و ]  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [بلند خواندن و اظهار 

  :و فرمود

 !كنند؟ ترين آيه قرآن را در مناز خود ترك مى چه شده و چه دليلى دارند كه بزرگ - كه خدا آنان را نابود كند  -ديگراىن
»3«.  

  :حضرت امام باقر عليه السالم فرمود

حاىل كه شايسته است آن را در اى از آيات كتاب خدا را كه بسم اللَّه است دزديدند در  آيه]  غري پريوان ما اهل بيت[
  .»4« ابتداى هركار بزرگ و كوچك خبوانند تا خداوند بدان كار بركت دهد

  :و حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

   دريغ نكنيد گرچه پس از آن]  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [از خواندن 

______________________________  
ِإنَّ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيِم أَقْـَرُب : ُحمَمٍَّد اْلَعطَّاِر َعِن اْبِن ِعيَسى َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعِن الرَِّضا عليه السالم قَالَ َعْن « -)1(

؛ حبار 11، حديث 30، باب 5/ 2 :عيون أخبار الرضا عليه السالم. »ِإَىل اْسِم اللَِّه اْألَْعَظِم ِمْن َسَواِد اْلَعْنيِ ِإَىل بـََياِضَها
  .4، حديث 11، باب 232/ 90: األنوار

ا ىف الصالة واجب« -)2(   .82/ 1: تفسري الصاىف. »أن اإلجهار 

ا ِبْدَعٌة إذا أْظَهُروا َوِهىَ   َما َهلُْم َقاتـََلُهُم اللَُّه َو َعَمُدوا إىل« -)3( َّ »  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ   أعَظِم آَيٍة ِىف ِكتاِب اللَِّه فـََزَعُموا َأ
  .40، حديث 29، باب 238/ 89: ؛ حبار األنوار21/ 1: تفسري العياشى

ا عند افتتاح كل أمر   ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ  سرقوا آية من كتاب اللَّه،«: عن الباقر عليه السالم -)4( وينبغى اإلتيان 
  .82/ 1: تفسري الصاىف. »عظيم أو صغري ليبارك فيه

  191: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« خبواهيد شعرى خبوانيد
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  :كند و از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله از خداى عّزوجّل نقل مى

  [ُكلُّ أمٍر ِذى بَاٍل َملْ يُْذَكُر ِفيِه «

  ] ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ 

  .»2« »فـَُهَو أبـْتَـرُ 

  .هر كار در خور توجهى كه در آن بسم اللَّه الرمحن الرحيم ذكر نشود، ابرت و بريده از نتيجه مطلوب است

   آغاز و اجنام قرآن، منودار حمّبت

حمّبت و عشق و رمحت كه منودار مهر و ]  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [نزول قرآن جميد بر قلب ملكوتى پيامرب با آيه شريفه 
  :اى از ظهور آن است خداست، شروع شد و در آن آيه شريفه سخن از رمحانّيت خداست كه مهه هسىت رشحه

نَـُهما َو ما َحتَْت الثَّرى*  الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى[   »3« ] َلُه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو ما بـَيـْ

ها و زمني و آنچه ميان آن  آنچه در آمسان.* فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش چريه و مسلط استرمحن بر ختت ]  خداى[
  .دو و آنچه زير زمني است، فقط در سيطره مالكيت و فرمانرواىي اوست

______________________________  
  .83/ 1: تفسري الصاىف. »ال تدعها ولو كان بعده شعر«: عن الصادق عليه السالم -)1(

/ 1: ؛ تفسري الصاىف1، حديث 17، باب 305/ 73: ؛ حبار األنوار25: تفسري االمام العسكارى عليه السالم -)2(
51.  

  .6 -5): 20(طه  -)3(

  192: فرهنگ مهرورزى، ص

شت جلوه   :باشد اى تام از آن حقيقت مى و 
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َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َو ال يُْظَلُموَن َشْيئاً َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعَد الرَّْمحُن ِعباَدُه بِاْلَغْيِب ِإنَّهُ  ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِحلاً فَأُولِئَك [
  »1« ]كاَن َوْعُدُه َمْأتِيا

شت درآيند و ذرّه مگر آنان كه توبه كرده و اميان آورده و كار شايسته اجنام داده قرار  اى مورد ستم اند، پس آنان به 
رمحان به بندگانش وعده داده در حاىل كه اكنون از نظرها پنهان است، يقيناً ]  خداى[هاى جاويدى كه  شت.* گريند منى

  .وعده خدا آمدىن است

  :و بازگشت اهل تقوا در حمشر به آن است

  »2« ]يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحِن َوْفداً [

  .آورمي رمحان گرد مى]  خداى[رهيزكاران را به ضيافت و ميهماىن روزى را كه پ]  ياد كن[

  :و پديده با عظمت شفاعت ظهورى از آن واقعيت است

َفُع الشَّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحُن َو َرِضَي َلُه قـَْوًال [   »3« ]يـَْوَمِئٍذ ال تـَنـْ

در مورد شفاعت از [ان به او اذن دهد و گفتارش را رمح]  خداى[در آن روز شفاعت كسى سودى ندهد مگر آن كه 
  .بپسندد]  ديگران

  سخن از رحيميت خداست كه هر]  ِبْسِم اللَّهِ [مهچنني در آيه شريفه 

______________________________  
  .61 -60): 19(مرمي  -)1(

  .85): 19(مرمي  -)2(

  .109): 20(طه  -)3(

  193: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اى از آن است هر گذشت و لطفى جلوهرزق حالىل و 
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  .»1« ] َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحالًال طَيِّباً َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ [

ايد، حالل و پاكيزه خبوريد و از خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و  گرفته]  در ميدان جنگ[آنچه از غنيمت 
  .مهربان است

  .»2« ] ما َعَلى اْلُمْحِسِنَني ِمْن َسِبيٍل َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  ...[

  .هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است] معذور[بر نيكوكاران ... 

  :و راه ورود به رمحت خاص اهلى است

  .»3« ] وٌر َرِحيمٌ َسُيْدِخُلُهُم اللَُّه ِيف َرْمحَِتِه ِإنَّ اللََّه َغفُ  [...

  .به زودى خدا آنان را در رمحتش در آورد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است... 

  :و موجب پذيرش توبه و پذيرش صدقات است

  .»4« ] لتـَّوَّاُب الرَِّحيمُ أَ َملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو يَْأُخُذ الصََّدقاِت َو َأنَّ اللََّه ُهَو ا[

كند؟ و يقيناً خداست كه بسيار  پذيرد و صدقات را دريافت مى اند كه فقط خداست كه از بندگانش توبه را مى آيا نداسته
  .پذير و مهربان است توبه

______________________________  
  .69): 8(انفال  -)1(

  .91): 9(توبه  -)2(

  .99): 9(توبه  -)3(

  .104): 9(توبه  -)4(
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  194: فرهنگ مهرورزى، ص

  :باشد و مهچنني راه جنات از نفس اماره مى

  .»1« ] َو ما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيمٌ [

دهد مگر زماىن كه پروردگارم رحم كند؛ زيرا  يار به بدى فرمان مىكنم؛ زيرا نفس طغيان گر بس من خود را از گناه تربئه منى
  .پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است

  :و موجب آفرينش ابزار زندگى است

  .»2« ] بـََلٍد َملْ َتُكونُوا باِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اْألَنـُْفِس ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤٌف َرِحيمٌ   َو َحتِْمُل أَْثقاَلُكْم ِإىل[

كنند؛ يقيناً پروردگارتان رؤوف و  رسيد، محل مى و بارهاى سنگني مشا را تا شهرى كه جز با دشوارى و مشقت به آن منى
  .بسيار مهربان است

  :اى از آن است مشار و نزول قرآن جلوه هاى ىب و نعمت

  .»3« ] ِحيمٌ َو ِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر رَ [

  .ها را به مشار آوريد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است توانيد آن و اگر نعمت هاى خدا را مشاره كنيد، هرگز منى

  .»4« ] تـَْنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيمِ [

______________________________  
  .53): 12(يوسف  -)1(

  .7): 16(حنل  -)2(

  .18): 16(حنل  -)3(

  .5): 36(يس  -)4(
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  195: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ناپذير و مهربان است نازل شده تواناى شكست]  قرآن[

و حمتوايش دعوت مردم براى پناه بردن به ]  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ [اى است كه ابتدايش آيه  پايان قرآن جميد هم با سوره
  .پايان است ايت و ىب لطف و مهر و رمحتش نسبت به ناس ىبرب ناس، پادشاه ناس و معبود ناس است كه 

ترديد منبعى از مهر و حمّبت و عاطفه و  گاه آيات كتاب خدا گردد، ىب اگر انسان به وسيله قرآن تربيت شود و قلبش جلوه
  .شود دل سوزى مى

ست كه ما اهل اميان شبانه روز در اى كه بسيار مهم است و در اين خبش شايسته است مورد توجه قرار گريد، اين ا نكته
اى شرعى  ده ركعت مناز از منازهاى يوميه بيست بار حضرت حق را به دو صفت رمحن و رحيم به صورت فريضه

خوانيم، اين دو صفت فقط براى قرائت با زبان مقّرر نشده است، بلكه منازگزار با تكيه به عنايت و لطف حق بايد  مى
كه منبع فيض و انرژى است به مهر و رمحت بيارايد و آن را در مهه امور مثبت براى ديگران به قلب خود را از طريق مناز  

خاطر خدا و جلب خشنودى او هزينه كند تا از اين راه به پاداش و ثواب دنياىي و آخرتى برسد و درونش مهچون درون 
آراسته شود  -»1«  بودن بر اهل اميان وصف شدهكه در سوره مباركه توبه به رؤوف و رحيم   -پيامرب صلى اهللا عليه و آله

ايتاً متخلق به اخالق حق گردد   .و 

______________________________  
  .128): 9(توبه . » َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤٌف َرِحيمٌ « -)1(

  196: رهنگ مهرورزى، صف

هاى ديىن است كه مردم را با حمّبت و عشق پروردگار به بندگان آشنا كنند و درباره  بر گويندگان و نويسندگان كتاب
كارى كه عالقه دارد از گناهش برگردد و توبه كند،  حضرت حق به صورتى سخن و قلم نرانند كه مردم را به خصوص گناه

  .نداز او برانند و نااميد كن

  :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

َمْن َذالَّذى تَأىلَّ َعَلىَّ أن َالأغِفَر ِلُفالٍن؟ َفإىنِّ َقْد َغَفْرُت ِلُفالٍن : َواللَِّه َاليَغِفُر اللَُّه ِلُفالٍن قَاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ : إنَّ َرُجًال قَاَل يَوماً «
َتَأىلِّ 

ُ
  :ِبَقوِلهِ  َوأحَبْطُت َعَمَل امل
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  .»1« »َال يـَْغِفُر اللَّهُ ِلُفالنٍ 

كيست آن كه سوگند خورد من فالىن را : آمرزد، خداى عّزوجّل فرمود به خدا سوگند خدا فالىن را منى: روزى مردى گفت
آمرزد،  منى ترديد فالىن را آمرزيدم و عمل سوگند خورده را به خاطر افرتاىي كه به من بست كه خدا فالىن را آمرزم، ىب منى

  !!نابود كردم

اش نابودى اعمال  مهر و حمّبت نشان دهد و راه رمحت او را بسته انگارد، جرميه اش ىب آرى؛ كسى كه خدا را نسبت به بنده
  .اوست

______________________________  
: ر األنوار؛ حبا20677، حديث 47، باب 336/ 15: ؛ وسائل الشيعة84، حديث 58: األماىل، شيخ طوسى -)1(
  .3، حديث 19، باب 4/ 6

  198: فرهنگ مهرورزى، ص

  )ع(مهرورزى انبياء و اهل بيت 

  199: فرهنگ مهرورزى، ص

   پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله سرچشمه مهر و حمّبت

و روايات حيات و زندگى و وجود پيامرب صلى اهللا عليه و آله، بويژه مقام نبّوت و رسالت آن حضرت كه در آيات قرآن 
  .ايت از مهر و حمّبت و رمحت و رأفت است ها كانوىن ىب ها در مهه عصرها و قرن مطرح است، براى مهه انسان

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

  .»1« ] َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ [

  .و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي

  .»2« ] َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنَني َرُؤٌف َرِحيمٌ َلَقْد جاءَُكْم [
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يقيناً پيامربى از جنس خودتان به سويتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتياق شديدى به 
  .وف و مهربان استمشا دارد، و نسبت به مؤمنان رؤ ]  هدايتِ [

  :گويد ابن عباس در رابطه با اين عنوان كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى جهانيان رمحت است و مهر، مى

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(

  .128): 9(توبه  -)2(

  200: فرهنگ مهرورزى، ص

و بدكار و فاجر و كافر است، اما براى مؤمن در دنيا و آخرت مهر و  او كانون مهر و رمحت و عشق و حمّبت به نيكوكار
رمحت است و اما براى كافر به اين صورت مهر و رمحت است كه به احرتام وجود مبارك او كافران زمان او و پس از او از 

  .»1« هاىي چون خسف و مسخ، معاف شدند عذاب

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

بـَُهْم َو ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ َو ما كاَن اللَّ [   .»2« ] هُ ِليـَُعذِّبـَُهْم َو أَْنَت ِفيِهْم َو ما كاَن اللَُّه ُمَعذِّ

برى، عذاب كند و تا ايشان طلب آمرزش  و خدا بر آن نيست كه آنان را در حاىل كه تو در ميان آنان به سر مى
  .كنند، خدا عذاب كننده آنان خنواهد بود مى

عليهم السالم كه جانشينان بر حق پيامربند، وجودشان و امامتشان و فرهنگشان مهچون پيامرب رمحت، براى امامان معصوم 
جهانيان منبع مهر و حمّبت و شفقت و دل سوزى است، پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آنان را در سود رساىن به 

اند، متسك  ْقَلْني كه شيعه و غري شيعه آن را روايت كردهجهانيان هم وزن قرآن دانسته و در روايت بسيار مهم و معروف ثِ 
  .به هر دو را عامل جنات و حفظ انسان از سقوط در گمراهى دانسته است

______________________________  
للرب و الفاجر و املؤمن و رمحة : أى نعمة عليهم قال ابن عباس  َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ   و ىف قوله تعاىل« -)1(
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: حبار األنوار. »الكافر فهو رمحة للمؤمن ىف الدنيا و اآلخرة و رمحة للكافر بأن عوىف مما أصاب األمم من اخلسف و املسخ
  .11، باب 306/ 16

  .33): 8(انفال  -)2(

  201: فرهنگ مهرورزى، ص

   پيامرب صلى اهللا عليه و آله مظهر رمحت به مؤمنان

  :فرمايد ز پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به عنوان منبعى از رأفت و رمحت ياد كرده است آجنا كه مىقرآن كرمي ا

  .»1« ] بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤٌف َرِحيمٌ  ...[

  .و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است... 

و مهربان دائمى و مهيشگى به معناى دلسوز » رحيم«به معناى اوج مهرباىن و شدت مهرورزى و » رؤوف«گفته شده 
  .است

ورزيد و عشقى آتشني و حمبىت فراوان داشت و نسبت به اهل گناه در جهت هدايتشان  او به اهل اميان به شدت مهر مى
  .سوز و مهربان بود دل

ره   .شدند مند از رأفت او بودند و اصحابش از چشمه پرجوش مهر او سرياب مى خويشان و نزديكانش 

زيستند و چه آنان كه از نظر زماىن از او  يتش به شدت رؤوف بود و به امتش، چه آنان كه در زمان او مىنسبت به اهل ب
  .»2«  كرد به او اظهار حمّبت صادقانه داشت ورزيد و هر كه را مالقات مى غايب بودند، مهر مى

ايت حمّبت و رأفت و مهرورزى و دل نسبت به امت و به مهه جهانيان، آرزو  سوزى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از 
  داشت تك تك مردم اسالم را كه مايه سعادت دنيا و آخرت و آييىن بر پايه توحيد و فطرت و ديىن بر

______________________________  
  .128): 9(توبه  -)1(

  .230/ 1: املناقب -)2(
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  202: فرهنگ مهرورزى، ص

  .از روى صدق و درسىت بپذيرند و احكامش را به اجرا بگذارنداساس عقل و علم و دليل و برهان است، 

اى آسوده و راحت نبود و هر بال و رنج و مصيبت و دردى را  گذاشت و حلظه او به راسىت در اين زمينه از جان مايه مى
  :گفت كرد و به فرمان خدا به مردم مى براى هدايت مردم حتمل مى

  .»1« ...]َأْجرٍ ما َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن  [..

  ...خواهم هيچ پاداشى از مشا منى... 

ورزيد و تنها توقع و آرزويش اين بود كه بيماران، نسخه شفاخبش او  او طبيب عاشقى بود كه به راسىت به بيماران عشق مى
ورزى  و كينههاى خطرناكى چون كفر و شرك و حسد و حرص و ِغّل و ريا  را بپذيرند و به كار بندند و از عوارض بيمارى

  .جنات يابند... و ظلم و جتاوز و

او به شدت عالقه داشت كه مردم ملتزم به رنگ خدا كه مهان اسالم است شوند و فضاى زندگى را در سايه به كار گرفنت 
دستورات حق و احكام نوراىن و معنوى آيني اهلى از صدق و صداقت و درسىت و امانت و صفا و صميميت و شرافت و 

  :فرمايد مهت و فضيلت پر كنند چنان كه قرآن مى كرامت و

َغًة َو َحنُْن َلُه عاِبُدونَ [ َغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ   .»2« ] ِصبـْ

و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟ ] كه اسالم است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را :] به يهود و نصارى بگوييد[
  .اوييم و ما فقط پرستش كنندگان

______________________________  
  .86): 38(ص  -)1(

  .138): 2(بقره  -)2(
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ترديد از بركت اين رنگ رسيد و هر كس وجود خود را از اين  اى از معنويت و ارزش رسيد، ىب هر كس به هر مقام و مرتبه
  .نصيب منود به ننگ نشست رنگ ىب

اش نسبت به مهه  ز اخالق و روش و منش پيامرب صلى اهللا عليه و آله به ويژه مهرورزى و دل سوزىبر مهه ما الزم است ا
  .درس بگريمي چنان كه قرآن جميد فرموده، او در مهه امور براى مشا سرمشق نيكوىي است

  .»1« ]...َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ [

  ...پيامرب خدا الگوى نيكوىي است] ش و رفتاررو [يقيناً براى مشا در 

  مهرورزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله از آثار رمحت خدا

كند و  مؤمن مهرورز و نرم خو و رقيق القلب مهچون آهن رباىي بسيار قوى، مردم را به حوزه اميان و اخالق جذب مى
  .شود واسطه فيض بني خدا و بندگان او مىافزايد و در حقيقت  وجودش به تعداد مؤمنان و ياران خدا مى

  :خوانيم در اين زمينه قابل توجه در قرآن جميد مى

 َو اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهمْ [
  .»2« ...]ْمرِ اْألَ 

پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
  شدند؛ پريامونت پراكنده مى

______________________________  
  .21): 33(احزاب  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(
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  ...كن، و براى آنان آمرزش خبواه، و در كارها با آنان مشورت كن  بنابراين از آنان گذشت
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خلقى و مهرورزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله  دهد كه نرمى و خوش نشان مى]  فَِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَّهِ [در اين آيه شريفه با مجله 
  .از آثار رمحت خدا در وجود اوست

ها و  امياىن برتر از اميان مهه مؤمناِن دوران تاريخ دارد و دانش و بصريتش فوق مهه دانشآرى؛ پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه 
ايِت مهر و حمّبت و عاطفه و كرم و جود  هاست، اقتضا دارد عمًال وصل به صفات حق باشد و از آن درياى ىب بصريت

  .مضايقه به ديگران هم بنوشانددريغ و بدون  و سخاوت و فضل و احسان خودش، برابر با ظرفيتش بنوشد و ىب

نظريش به خدا و قيامت،  ارتباط پيامرب صلى اهللا عليه و آله با حضرت حق و توجه عميقش به صفات پروردگار و اميان ىب
  .قلب پاك او را از نرمى و رقت و مهرباىن و عاطفه و صفاىي برخوردار كرد كه منونه و مانندى در مهه هسىت ندارد

ترديد هيچ فرشته  انگيزش به حضرت حق، از نظر عبادت و بندگى در مقامى قرار گرفت كه ىب فتاو در پى عشق شگ
اش به ديگران از نظر خدمت رساىن و حل  مقرىب و انسان عابدى تا ابد به او خنواهد رسيد و در پى مهرورزى و عالقه

  .رسد ا منىمشكالت مردم و كمك و يارى به آنان به جاىي رسيد كه دست عمل كسى به آجن

 گر برود سر چه غم بر سر سوداى يار
 

 عاشق دلداده را بر سر و سامان چه كار
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  وصل چو باشد ز پى، سخت نيايد فراق
 

 ُگل چو به دست اوفتاد، سهل بود زخم خار

  زلف تو تنها نربد دين و دل از دست من
 

 اى چون دل من صد هزار بسته هر حلقه

  نشني مست وصال تو هست زاهد خلوت
 

 دار حمو مجال تو هست عابد شب زنده

 اى، عشق بود پرده سوز تا تو در اين پرده
 

 دار اى، عقل بود پرده تا تو در اين خانه

  زنده جاويد كيست؟ كشته مششري عشق
 

 «1» زند تيغ، دال سر خبار دوست اگر مى
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   آله خلق عظيم پيامرب صلى اهللا عليه و

اش به انسان، پيامربش را كه داراى خلق عظيم بوده و از وى در قرآن جميد به مهني  حضرت حق از باب رمحت و مهرورزى
عنوان ياد كرده است، اسوه و سرمشق قرار داده تا هر انساىن كه خواهان خري دنيا و آخرت است با درس گرفنت از روش 

  .و منش او به خري دنيا و آخرت برسد

  .»2« ] ُخُلٍق َعِظيمٍ   ِإنََّك َلَعلىَو [

  .و يقيناً تو بر ملكات و سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى

______________________________  
  .مهاى شريازى -)1(

  .4): 68(قلم  -)2(
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  :اند گفته»  ُخُلٍق َعِظيمٍ «در توضيح 

در بذل و خبشش به جا، تدبري امور به مقتضاى خردورزى و عقل با رعايت استقامت ورزيدن نسبت به حق، گشاده دسىت 
گرى، گذشت و عفو، پافشارى نسبت به يارى دادن به  صالح و رفق و مدارا، حتمل سخىت و رنج در مسري هدايت

  .»1«  مؤمنان، دورى و اجتناب از حسد و حرص

هستند كه در آن آيات سخن از نور و اميان و جهاد و هجرت و امامان معصوم عليهم السالم مصاديق تام و كامل آياتى 
  .»2«  اخالق و كرامت و ديگر فضائل به ميان آمده است

اند كه مردم در مهه امور  آنان به خاطر كمال عقل و اميان و عمل و اخالقشان، به عنوان امام و پيشواى مردم انتخاب شده
  .كنند و از اين راه سعادت دنيا آخرت خويش را تأمني منايند  زندگى خود به آن منبع كرامت و فضيلت اقتدا

  :حضرت امام باقر عليه السالم فرمود
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  .»3« »هِ َحنُن ُوَالُة أمِر اللَِّه ِىف ِعَبادِ َحنُن ُحجَُّة اللَِّه َوَحنُْن بَاُب اللَِّه َوَحنُن ِلساُن اللَِّه َوَحنُن َوجُه اللَِّه َوَحنُن َعُني اللَِّه ِىف َخلِقِه وَ «

______________________________  
اخللق العظيم الصرب على احلق و سعة البذل و تدبري األمور على مقتضى العقل بالصالح و الرفق و املداراة : و قيل« -)1(

حبار . »حلرصو حتمل املكاره ىف الدعاء إىل اللَّه سبحانه و التجاوز و العفو و بذل اجلهد ىف نصرة املؤمنني و ترك احلسد و ا
  .92، باب 382/ 68: األنوار

  .617/ 1: تفسري الصاىف -)2(

  .14، حديث 5، باب 246/ 26: ؛ حبار األنوار7، باب النوادر، حديث 145/ 1: الكاىف -)3(
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بندگانش  ما حجت خدا و باب خدا و زبان خدا و وجه خدا و چشم خدا در ميان خلق و واليان امر خدا در ميان
  .هستيم

   حمّبت پيامرب صلى اهللا عليه و آله به امت

ورزند و برابر  ترديد در ميان امت آنان كه در حد سعه وجودى خويش به خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله عشق مى ىب
آخرت از لطف ورزند و در دنيا و  كوشند، خدا و پيامرب هم به آنان حمّبت مى وسع و طاقت خود در عبادت و طاعت مى

ره   :سازند، روايت زير كه از روايات مهم و با ارزش است به اين حقيقت اشاره دارد مندشان مى و رمحت 

  :كند منصور دوانيقى از جدش عباس كه عموى پيامرب صلى اهللا عليه و آله است نقل مى

عليها السالم در حاىل كه حضرت امام حسني من و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كنار در ايستاده بودمي، فاطمه زهرا 
  كىن؟ عليه السالم در آغوشش بود، رسيد، رسول خدا پيش رفت و حسني را گرفت و پرسيد فاطمه من چرا گريه مى

يدست است، پدرت پيامرب، تو را به  زنند و سرزنشم مى زنان به من زخم زبان مى: عرضه داشت كنند كه مهسر تو فقري و 
  ! شوهر داده استمسكني و فقري

  .من تو را شوهر ندادم بلكه خدا عقد تو را با على در عرش بست و جربئيل هم شاهد عقد بود! دخرتم: حضرت فرمود
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: گاه به من وحى فرمود خدا به جهان نگريست، پدرت را به پيامربى برگزيد و ديگر بار نگريست على را انتخاب كرد، آن
   تر است وصى خود گردامن، او قلباً از مهه مردم شجاع تو را با على تزويج كنم و او را

  208: فرهنگ مهرورزى، ص

رت  تر است و از متام مردم سخى و از مهه بردبارتر است و از نظر آراسته بودن به اسالم از مهه مقدم تر و از نظر اخالق 
  .است

شت را به من مى! فاطمه من دهم، آدم و مهه  ر اختيار على قرار مىسپارند و من د قيامت لواى محد و كليدهاى 
  .داند آب دهد دهم تا هر كه را از امت من مى فرزندانش زير آن لوايند سپس على را كنار حوض قرار مى

كند، جدت  امام حسن و امام حسني عليهما السالم فرزندان تواند، چون لواى محد را به دست على دهم منادى فرياد مى
ارت على عاىل است، هنگامى كه من دست به شفاعت بزمن على هم در شفاعت به من كمك ابراهيم عاىل است و برد

زير : بينم؟ فرمود مشا را كجا مى: شوم، فاطمه حمزون شد و گفت گريه مكن من با مردن از تو جدا مى! دهد، اى فاطمه
  .لواى محد در آجنا امت مرا شفاعت كن

جانب راست من و ميكائيل از جانب چپ من و اسرافيل پيش روى من و مهه بيىن كه جربئيل باز  فاطمه مرا در صراط مى
  :زمن فرشتگان پشت سر من هستند و من فرياد مى

ِه يـَُقول يا َربِّ نـَْفِسى نـَْفِسى أُمَِّىت وَُكلُّ َنِىبٍّ يـَْوَمِئٍذ ُمْشَتِغٌل ِبنَـْفسِ   يا َربِّ أُمَِّىت أُمَّىت َهوِّْن َعَلْيِهْم احلِْساَب ُمثَّ أْنُظُر َميِْيناً وِمشاًال ِإىل«
  :وأنا أَُقولُ 

يا ُحمَمَُّد ِإنَّ أُمََّتَك َلْو :  فـَيَـُقوُل الرَّبُّ يا َربِّ أُمَِّىت أُمَِّىت فََأوَُّل َمْن يـَْلَحُق ِىب يـَْوَم الِقياَمِة ِمْن أُمَّىت أْنِت َوَعِلىٍّ َواحلََْسِن واحلَُْسْنيِ 
  .»1« »ثاِل اجلِْباِل َلَغَفْرُت َهلُْم ما َملْ يُْشرُِكوا ِىب َشيئاً يُوالُوا ِىل َعدُّوَّاً أَتـَْوِىن ِبُذنُوٍب َكأمْ 

______________________________  
  .19، مبحث 318: كشف اليقني  -)1(
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در آن روز هر پيامربى سرگرم . نگرم مىامتم، امتم، حساب را بر آنان آسان كن، سپس از راست و چپ به امتم ! پروردگارا
اول كسى كه از امتم در قيامت . پروردگارا امتم، امتم: گومي خودم، خودم، و من مى! پروردگارا: گويد وضع خود است، مى

ها  اگر امتت گناهاىن چون كوه! اى حممد: گويد پيوندد، تو و على و حسن و حسني هستيد، پس خداوند مى به من مى
دهم در صورتى كه به من شرك نورزيده باشند و با دمشنامن دوسىت نكرده  ر آيينه آنان را مورد آمرزش قرار مىبياورند ه

  .باشند

   مهرورزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله به كودكان

خود روايت » طاقديس«عامل بزرگ، اخالقى كم نظري، فقيه جامع، مرحوم مال امحد نراقى در كتاب پر نكته و ظريف 
كند كه روزى كودكاىن چند در مدينه ميان كوچه راه را بر پيامرب عزيز اسالم بستند و از حضرت خواستند كه آنان را نيز  مى

مانند حسن و حسني بر دوش خود سوار كند و بگرداند و بر پشت خود بنشاند و سوارى دهد، حضرت به درخواست  
  .اش قرار داد شائبه اش مورد مهر و حمّبت ىب كودكان پاسخ مثبت داد و آنان را چون دو جگر گوشه

مسجديان به انتظار پيامرب صلى اهللا عليه و آله بودند تا مناز مجاعت ظهر را با حضرت خبوانند وىل از آمدن حضرت خربى 
نشد، حضرت على عليه السالم از صف مجاعت بريون آمد و به جستجوى پيامرب صلى اهللا عليه و آله از مسجد خارج 

كردند، پيامرب به على  پيامرب صلى اهللا عليه و آله را در ميان كوچه در حماصره كودكان ديد كه حضرت را رها منىشد، 
از خانه تعدادى گردو بياورد و مرا از كودكان خبر، على عليه السالم با پرداخت چند گردو پيامرب صلى اهللا عليه و : فرمود

   برادرم: عليه و آله در مسري رفنت به مسجد به على عليه السالم فرمودآله را از كودكان خريد، پيامرب صلى اهللا 
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  !!تر فروختند يوسف را به مثن خبس كه چند درهم كم ارزش بود به فروش رساندند وىل امت من مرا از يوسف ارزان

   آميز پيامرب صلى اهللا عليه و آله در شب معراج درخواست حمّبت

دار، و  عشق اهل اميان حمبىت نيست كه در خانه قلب حبس باشد و منافعش به ديگران نرسد، حمبىت است جهتحمّبت و 
اى و به هر موجودى و به هر  مثبت و داراى كاربردى عظيم، حمبىت است كه چون نور خورشيد به هر كس و به هر خانه

  .توان جلوى تابش آن را گرفت تابد، منى سرزميىن مى
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انست مانع هزينه شدن حمّبت انبياء و امامان عليهم السالم و اوليا شود، آنان عاشق خلق حق بودند و تا تو  كسى منى
  .جاىي كه در قدرتشان بود از هزينه كردن عشق و حمّبت خود دريغ نداشتند

  :كرد نقل مى» جّنات اخللود«اهل حاىل اين روايت با ارزش را از كتاب 

ايتاً با امت من در قيامت چه خواهى كرد؟ به رسول : ر شب معراج از حضرت حق پرسيدپيامرب صلى اهللا عليه و آله د
امىت امىت و من : كنم، از يك خبش حمشر تو فرياد بزن قيامت حمشرم را دو خبش مى: خدا صلى اهللا عليه و آله خطاب شد

  !رمحىت رمحىت: دهم از خبش ديگر پاسخ مى

هر كسى صادق نيست، اين عنوان ويژه مردمى است كه از اميان و عمل و اخالق در توجه داشته باشيم كه عنوان امت بر 
  .حد الزم برخوردار باشند و شايستگى جلب رمحت خدا در آنان موجود باشد

ممكن است برخى در ابتداى كار مصداق امت باشند وىل در پايان عمر از اين مصداق خارج گردند و ممكن است در 
  .ت نباشند وىل پس از آن مصداق امت گردندابتداى عمر مصداق ام

  211: فرهنگ مهرورزى، ص

  مهرورزى مسيح عليه السالم به گنهكار

زيست و مهسرى هم انتخاب نكرد، روزى از خانه  رغبىت به امور دنيا مى حضرت عيسى عليه السالم كه در كمال زهد و ىب
  :دند، حضرت عيسى به آنان گفتاى بريون آمد، حواريون او را ديده، شگفت زده ش زن بدكاره

  :اند سبب آمدن من به اين خانه براى اين است كه بيماران دو گروه

توانند با پاى خود نزد طبيب روند و بيماراىن كه بر اثر شدت بيمارى از پاى درآمده و از رفنت نزد طبيب  بيماراىن كه مى
اين زن بدكاره از گروه دوم است كه الزم بود طبيب براى ناتوان و عاجزند و طبيب بايد براى عالج آنان نزدشان رود، 

  .»1«  ام درمان او نزد وى رود و من براى درمان او نزد وى رفتم و من به خاطر هدايت بدكاران مبعوث شده

______________________________  
  .9: علم اخالق -)1(

  212: فرهنگ مهرورزى، ص
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   مهرورزى موسى عليه السالم

عللى كه موسى بن عمران عليه السالم را به مقامات موسويّه و درجات عاليه رسانيد و او را در دايره حمبوبيت اهليه از مجله 
  .اش نسبت به خلق بود اش در پيشگاه حق و مهرورزى هاى فروتنانه قرار داد، سجده

اى از ميان گّله گرخيت، تو به دنبال  رّهروزگارى كه به شغل شباىن و چرانيدن گوسپندان اشتغال داشىت، ب: خدا به او فرمود
ايت به او رسيدى و او را بغل   او روان شدى، به اندازه اى آن برّه تو را به دنبال خود دوانيد كه خسته شدى وىل در 

  اى اين گرفته، نوازش كردى و به گّله بازگردانيدى و بر او خشم نگرفىت و به وى تندى ننمودى، كسى كه با حيوان رميده
هاست، از اين جهت به مقام نبوت و رسالت  گونه برخورد كند اليق و شايسته معلمى و هدايت گرى نسبت به انسان

  .برگزيده شد

 مردان خدا پرده پندار دريدند
 

 يعىن مهه جا غري خدا يار نديدند

 هر دست كه دادند از آن دست گرفتند
 

 هر نكته كه گفتند مهان نكته شنيدند

 ر مكافات سرشتنديك طايفه را 
 

ر مالقات گزيدند  يك سلسله را 

 مهت طلب از باطن پريان سحرخيز
 

 زيرا كه يكى را ز دو عامل طلبيدند

  

  213: فرهنگ مهرورزى، ص

  

ار مزن دست به دامان گروهى   ز
 

 كز حق بربيدند و به باطل گرويدند

  سري فروغى مرغان نظرباز سبك
 

 پريدند از دامگه خاك بر افالك

  كوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است
 

 «1» كني جامه به اندازه هر كس نربيدند
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______________________________  
  .226غزل مشاره : ديوان فروغى بسطامى -)1(

  

  214: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى ابراهيم خليل عليه السالم

عطوفت و معرفت و بصريت است در زمينه مهرورزى و حمبت حضرت ابراهيم قرآن جميد كه كتاب عشق و حمّبت و مهر و 
  :فرمايد عليه السالم مى

هذا  يا ِإْبراِهيُم َأْعِرْض َعنْ * ِإنَّ ِإْبراِهيَم َحلَِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيبٌ * ُجياِدلُنا ِيف قـَْوِم لُوطٍ   فـََلمَّا َذَهَب َعْن ِإْبراِهيَم الرَّْوُع َو جاَءْتُه اْلُبْشرى[
  .»1« ]ِإنَُّه َقْد جاَء َأْمُر رَبَِّك َو ِإنـَُّهْم آتِيِهْم َعذاٌب َغيـُْر َمْرُدودٍ 

به قصد دفع عذاب از [پس هنگامى كه ترس و دهلره از ابراهيم برطرف شد و آن مژده به او رسيد، با ما درباره قوم لوط 
از ! اى ابراهيم.* بود] به سوى خدا[آورنده  و دلسوز و روىبه راسىت كه ابراهيم بسيار بردبار .* به گفتگو پرداخت]  آنان
فرا رسيده و يقيناً آنان را عذاىب بدون بازگشت خواهد ] بر عذاب قوم لوط[درگذر؛ زيرا فرمان پروردگارت ] گفتگو[اين 
  .آمد

ومى گنهكار و زشت  ابراهيم عليه السالم با آگاه شدن از مأموريت فرستادگان خدا كه براى هالك كردن قوم لوط كه ق
   كردار بودند، با آنان به جمادله و گفتگو پرداخت كه از عذاب و هالك كردن آنان صرف نظر منايند و به

______________________________  
  .76 -74): 11(هود  -)1(

  215: فرهنگ مهرورزى، ص

ها   زشت خود دست بردارند و روى به ارزش آنان مهلت معيىن داده شود، باشد كه در آن مهلت معني توبه كنند و از عمل
  .كنند تا مورد رمحت ومهر خدا قرار گريند

  :اين درخواست براى آن قوم پليد از شخصى مانند ابراهيم عليه السالم درخواست ناجباىي نبود زيرا
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يب منود پيدا كند و در هاى اخالقى ابراهيم داشت كه در سه حقيقِت حليم و اّواه و من اين درخواست ريشه در ارزش: أوًال 
  .آيه شريفه بيان شده است

قطعى بودن عذاب از جانب خدا براى او معلوم نبود و وقىت قطعى بودن عذاب روشن نباشد، درخواست مهلت و : ثانياً 
  .شفاعت براى اهل گناه جبا و صحيح است

شفاعتش به ابراهيم خرب دادند و گفتند كه قطعى بودن عذاب را فرستادگان حق پس از درخواست ابراهيم عليه السالم و 
  .اين عذاب حتمى و غري قابل بازگشت است

   درخواست مهرورزى براى نسل خويش

مهرورزى مثبت از چنان ارزشى برخوردار است كه ابراهيم مهربان از خداى مهربان براى ذريه و نسلش در قلوب مؤمنان 
  :كنند درخواست مهرباىن و مهرورزى مى

ْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإَلْيِهْم َو ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبَّنا لُِيِقيُموا الصَّالَة َفاْجعَ َربَّنا [
   اْرزُقْـُهْم ِمنَ 

  216: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

براى اين  ! ات سكونت دادم؛ پروردگارا كشت و زرع نزد خانه حرمت يافته اى ىب من برخى از فرزندامن را در درّه! پروردگارا
هاى گروهى از مردم را به سوى آنان عالقمند و متمايل كن، و آنان را از انواع حمصوالت و  كه مناز را بر پا دارند؛ پس دل

  پاس گزارى كنندها روزى خبش، باشد كه س ميوه

بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه ذريه ابراهيم عليه السالم فقط امساعيل و اسحاق و فرزندشان در زمان خودشان 
شود بلكه كلمه ذريه، شامل نسل مؤمن ابراهيم عليه السالم و به ويژه امامان معصوم و اهل بيت پيامرب عليهم السالم   منى

  .شود د، مىان كه مهه از ذريه ابراهيم

  :چنان كه در روايات زيادى به اين معنا اشاره شده است، از مجله در روايىت از امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده كه فرموده

  .»2« »َحنُْن آُل إْبراِهْيمَ «
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  .ما دودمان ابراهيم هستيم

كند كه دوسىت  نقل مى» األنوار حبار«اى از طريق شيعه و اهل سنت در كتاب با عظمت  عالمه جملسى روايات متواتره
  .نسبت به اهل بيت عليهم السالم و عشق ورزى به آنان و يارى منودن ايشان و اعتقاد به امامتشان واجب است

   كند كه مقصود از ذريّه اى را نقل مى آن مرد بزرگ روايات مستفيضه

______________________________  
  .37): 14(ابراهيم  -)1(

  .67، حديث 1، باب 96/ 32: ؛ حبار األنوار548/ 2: ثقلنينور ال -)2(

  217: فرهنگ مهرورزى، ص

كند نيز اهل بيت و امامان معصوم عليهم السالم  در دعاى ابراهيم كه براى آنان در قلوب مؤمنان درخواست حمّبت مى
  .هستند

سعادت شناخت اهل بيت و امامان معصوم اند الزمه تأمني اين  آنان كه خواهان سعادت و خوشبخىت در دنيا و آخرت
  .عليهم السالم است كه نتيجه قهرى آن مهرورزى و عشق و حمّبت به آنان است

  218: فرهنگ مهرورزى، ص

   يوسف عليه السالم و مهرورزى

ايت  ها و عشق و عالقه آموز حضرت يوسف عليه السالم درياىي از مهر و حمبت سرگذشت عربت ها و يا در مقابل، 
  .است ورزى ها و خصومت مهرى ىب

رتين داستان  - توجه به داستان زندگى آن شخصيت ممتاز هاى قابل توجه آن،  و ويژگى -است »1«  كه به تعبري قرآن كرمي 
كند و جايگاه ويژه عشق و  هاى غريمنطقى روشن مى مهرى نكاتى را در ذهن هر خواننده از دنياى مهر و حمبت و يا ىب

  .سازد مهرى را در زندگى منايان مى ره شقاوت و رذالت و ىبمهرورزى و يا مث
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هاى بسيارى براى منايش در باب كمال انساىن را دارد، اما اين مقام در صدد بيان  هر چند حيات يوسف صديق پرده
اىي از مهر  زواياى حيات او به صورت كامل نيست، بلكه تنها نكته و حمبت را نويد هاىي كوتاه از زندگى پربار او كه بشار

  .شود دهد، بيان مى مى

______________________________  
): 12(يوسف »  ِفِلنيَ َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبا َأْوَحْينا ِإلَْيَك هَذا اْلُقْرآَن َو ِإْن ُكْنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن اْلغا«/ -)1(
3.  

رتين داستان را با وحى كردن    .خربان بودى خوانيم و تو يقيناً پيش از آن از ىب اين قرآن بر تو مىما 

  219: فرهنگ مهرورزى، ص

   احنراف در به كارگريى حمبت

يعقوب عليه السالم به دليل اصرار بسيار زياد و اظهار عالقه خاله يوسف براى نگهدارى از او، حضانت يوسف عليه 
  .السالم را به او سپرد

خاله خواست تا يوسف را به او برگرداند، خاله با دنياىي از حمنت و غم به سبب جداىي از يوسف ساىل كه يعقوب از 
  .اى انديشيد تا بتواند سال ديگرى يوسف را در كنار خود نگاه دارد مواجه شد، چاره

مت دزدى او را نزد خود نگ اه دارد، به شعله عشق و حمبت به يوسف چنان حرارتى داشت كه خاله را جمبور ساخت با 
اىي را برداشت و زير پرياهن يوسف بست و دست كودك را   -كه مرياث خانوادگى وى بود  - اين ترتيب كه كمربند گران 

  .گرفت و به سوى خانه يعقوب برد كه امانت را به صاحبش حتويل دهد

هاىن تعجب كرد و علت را اش سراسيمه بازگشت؛ يعقوب از اين بازگشت ناگ كودك، در دامان پدر نشسته بود كه خاله
  پرسيد،

ناگاه از شوق . كمربند گرانبهامي گم شده است، شايد يوسف دزديده باشد و شروع به بازجوىي يوسف كرد: خاله گفت
  .فريادى كشيد و كمربند را بر كمر يوسف زير پرياهن نشان داد و براى كودك تقاضاى كيفر كرد

  .م چنني بود كه دزد بايد يك سال برده صاحب مال شودكيفر دزد در مذهب ابراهيم خليل عليه السال
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شاكى، خود قاضى شد و حكم صادر كرد و يعقوب پاره تنش را به خاله پس داد و تسليم بردگى يك ساله جگر  
  .اش گرديد گوشه

  220: فرهنگ مهرورزى، ص

بىت كه به يوسف داشت در به  خاله براى رسيدن به خواهش دل و درمان عشق و حمبت خويش و كثرت عالقه و مهر و حم
مت دزدى زد و دروغ گفت و او را به دامان خود برگرداند   .كارگريى حمبت منحرف شد و به عزيزترين افراد نزد خود 

   حمبت سرشار يعقوب به يوسف

هاى بسيار با ارزشى در وجود يوسف باعث حمبت و مهر خاصى از جانب يعقوب به او بود كه به  ها و شاخص ويژگى
  .سبب اين ارزشها يعقوب عشق و عالقه و حمبت بيشرتى نسبت به يوسف در مقابل ساير برادران داشت

مسلم است كه اين برترى دادِن يوسف، جهىت اهلى و معنوى داشته، نه اين كه مانند بعضى از پدران به خاطر امور دنياىي 
يوسف : و اهلى را در نّيت نداشته باشند، از مجله و ظاهرى، فرزندى را بر فرزند ديگر ترجيح دهند و هيچ قصد معنوى

روى و پاكيزه  تركيب، رواىن زيبا داشت و از زيباىي ظاهر و باطن برخوردار بود، پاكيزه عالوه بر روىي زيبا و اندامى خوش
  .خوى و پاكيزه سرشت بود، داراى هوشى سرشار، ادب و خردمندى و اال و خالصه خوب خوبان روزگار بود

داد و مهر  اش خرب مى گشت تا اين كه يوسف خواىب ديد كه از آينده درخشنده ه روز مهر پدر بر اين فرزند افزوده مىروز ب
  .پدر را به وى دو چندان كرد

  :يوسف خواب خود را براى پدر چنني وصف كرد

  221: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] َعَشَر َكوَْكباً َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر رَأَيـْتـُُهْم ِيل ساِجِدينَ  ِإْذ قاَل يُوُسُف ِألَبِيِه يا أََبِت ِإينِّ رَأَْيُت َأَحدَ [

  !من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برامي سجده كردند! پدرم: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[

ست و در تعبري خواب به فرزندش چنني  پدر به حقيقت خواب فرزند پى برده، دانست كه خربى از مقام بلند او در آينده ا
  :گفت
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  .»2« ] ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيداً ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلْإلِْنساِن َعُدوٌّ ُمِبنيٌ   يا بـَُينَّ ال تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعلى[

ون شك شيطان براى بندند، بد اى خطرناك بر ضد تو به كار مى خواب خود را براى برادرانت مگو كه نقشه! اى پسرك من
  .انسان دمشىن آشكار است

أَبـََوْيَك ِمْن قـَْبُل   آِل يـَْعُقوَب َكما َأَمتَّها َعلى  َو َكذِلَك َجيَْتِبيَك َربَُّك َو يـَُعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديِث َو يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َو َعلى
  .»3« ] َحِكيمٌ  ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليمٌ 

آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب متام  ها به تو مى گزيند و از تفسري خواب و اين چنني پروردگارت تو را برمى
  .كند، چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق متام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم است مى

______________________________  
  .4): 12(يوسف / -)1(

  .5): 12(يوسف / -)2(

  .6): 12(يوسف / -)3(

  222: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و خصائص باعث شد كه پدر، بسيار به يوسف عشق بورزد تا بداجنا كه در غم فراق يوسف آن قدر اشك  اين ويژگى
ان كشيد و غ خورد و مصيبت مى رخيت كه چشمانش از غم سپيد گشته، نابينا گرديد؛ غم مى م خود را در دل 

  .»1« منود داشت و آشكار منى مى

  .هاست مهرى ها و كورى چشم يعقوب، كورى و مسدود بودن طريق ىب حمبىت اشك بر فراق يوسف، اشك بر ىب

پرياهن يوسف كه منادى از مهر و مهرورزى بود، دواى درد قلب سوخته و آتش گرفته يعقوب و مرهم چشم نابيناى او  
  .گشت

   هاى حمبت، عامل جنات ريشه
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مهرى در وجودشان كاشته بودند، از پدر تقاضا كردند تا او  برادران يوسف كه بر اثر حسادت نسبت به برادر خود، بذر ىب
  .را مهراه خود براى تفريح به بريون شهر بربند

ترمحى ننمايند و مقاصد  ساخت تا اين كه حىت به رحم خود ور مى مهرى، آتش خشم و غضب را در وجودشان شعله ىب
  .دنياىي خود را كه بر خالف اراده حضرت حق بود، پياده كنند

   مهرى باعث جدا شدن از فرهنگ اهلى است آن چنان كه ىب! آرى

______________________________  
  .84) 12(يوسف . » حلُْْزِن فـَُهَو َكِظيمٌ يُوُسَف َو ابـَْيضَّْت َعْيناُه ِمَن ا  َعلى  َو تـََوىلَّ َعنـُْهْم َو قاَل يا َأَسفى«/ -)1(

  .و در حاىل كه از غصه لربيز بود، دو چشمش از اندوه سپيد شد! دريغا بر يوسف: و از آنان كناره گرفت و گفت

  223: فرهنگ مهرورزى، ص

خالق جدا  ها به معارف حضرت حق و دستورات ناب اولياى اهلى از توجهى ها و ىب مهرى بسيارى از مردم بر اساس ىب
  .اند شده

اىي منجر به صدور حكم اعدام و قتل براى يوسف شد   .هر كسى براى نابودى يوسف طرحى داد و لكن طرح 

  .»1« ]) اقْـتـُُلوا يُوُسفَ [

  .يوسف را بكشيد

  :اى از حمبت در وجودش هنوز روشن بود گفت وىل يكى از برادران كه بارقه

  .»2« ]) ِيف َغياَبِت اجلُْبِّ يـَْلَتِقْطُه بـَْعُض السَّيَّاَرِة ِإْن ُكْنُتْم فاِعِلنيَ ال تـَْقتـُُلوا يُوُسَف َو أَْلُقوُه [

گاه آن چاه اندازيد، كه برخى رهگذران او  خواهيد كارى بر ضد او اجنام دهيد، وى را در خمفى يوسف را نكشيد، اگر مى
  !!].و با خود بربند[را برگريند 

اىي    .اى ختفيف، او را به چاه انداختند برادران قرار گرفت و با درجهاين پيشنهاد مورد تصويب 
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شعاعى از حمبت يهودا باعث شد كه راد مردى بزرگ و انساىن پاك سرشت از چنگال مرگ جنات يابد تا به اراده حق، 
ان هدايت هاى فروز  كه هم اكنون نيز مشعل  -لباس رسالت برقامت پاك او پوشانده شود و معارف بسيارى از جانب او

  .برافروخته شود -اهلى است

______________________________  
  .9): 12(يوسف / -)1(

  .10): 12(يوسف / -)2(

  224: فرهنگ مهرورزى، ص

   حمبت يوسف به برادران

چون افتادن در چاه و اسارت در دست   - مهرى برادران گرچه يوسف نامالميات و مشكالت زيادى را به واسطه ىب
ها و  متحمل شد، اما با رمحت و عطوفت، از متام بدى -...و خوارى و خفت بردگى و مشكالت زندان و  كاروانيان

ا را با عزت و كرامت پر منود  زشتيهاى برادران در گذشت و با چشم مهرباىن و حمبت، برادران را نگريست و كيل خاىل آ
  .»1« و بر آن بيچارگان تصدق و احسان كرد

هب و قانوِن ابراهيم خليل عليه السالم خود را مستحق كيفر ديدند و به گناه خود اعرتاف منودند و اين  برادران از نظر مذ
  :گونه طلب عفو و خبشش منودند كه

  .»2« ] َتاللَِّه َلَقْد آثـََرَك اللَُّه َعَلْينا َو ِإْن ُكنَّا َخلاِطِئنيَ [

  .به راسىت كه ما خطاكار بودميبه خدا سوگند يقيناً كه خدا تو را بر ما برترى خبشيد و 

ا چه خواهد كرد، وىل از دهان يوسف سخىن را شنيدند كه انتظار  و به انتظار پاسخ نشستند تا ببينند چه مى گويد و با آ
  آن را نداشتند

______________________________  
ْق َعَلْينا ِإنَّ  فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِه قاُلوا يا أَيـَُّها اْلَعزِيُز َمسَّنا«/ -)1( َو َأْهَلَنا الضُّرُّ َو ِجْئنا بِِبضاَعٍة ُمْزجاٍة َفَأْوِف لََنا اْلَكْيَل َو َتَصدَّ

  .88): 12(يوسف . » اللََّه َجيِْزي اْلُمَتَصدِِّقنيَ 
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آسيب به ما و خانواده ما گزند و ]  قحطى و خشكساىل[از سخىت ! عزيزا: پس هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، گفتند
امي، پس پيمانه ما را كامل بده و بر ما صدقه خبش؛ زيرا خدا  مال ناچيزى آورده]  براى دريافت آذوقه[رسيده و 

  .دهد دهندگان را پاداش مى صدقه

  .91): 12(يوسف / -)2(

  225: فرهنگ مهرورزى، ص

  :دادند كه گفت و احتمال منى

  .»1« ]) اللَُّه َلُكْم َو ُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر [

  .ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان امروز هيچ مالمت و سرزنشى بر مشا نيست، خدا مشا را مى: گفت

  :يعقوب نيز زماىن كه فرزندانش از او عذرخواهى منوده، طلب عفو و خبشش كرده، به او گفتند

  .»2« ] َلنا ُذنُوبَنا ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئنيَ يا أَبانَا اْستَـْغِفْر [

  .امي ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهامنان را خبواه، ىب! اى پدر

كه رضايت او در گرو طلب رضايت از بنده او و توجه به   - به آنان وعده استغفار و طلب خبشش از حمضر حضرت حق
  :داده، فرمود -الناس است حق

  .»3« ] َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َسْوَف َأْستَـْغِفُر [

  .براى مشا از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است

كاراِن  مسلماً شيوه پيامربان اهلى عفو و اغماض و پذيرش عذر عذرخواهان و مهر و رمحت و عطوفت و مهرورزى به گناه
  .پشيمان است

______________________________  
  .92): 12(يوسف / -)1(
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  .97): 12(يوسف / -)2(

  .98): 12(يوسف / -)3(

  226: فرهنگ مهرورزى، ص

   گاه تقوى مهرورزى در عرصه

  .ترين نقطه زندگى يوسف كه نقطه عطف حيات پاك اوست مواجهه او با زليخاى مصر است حساس

  .كند تكيه به قدرت و سلطنت و حكومت و بانوى بزرگ مصر كه از او تقاضاى گناه مىزىن زيباروى با متّكن ماّدى و 

داند كه خدا نعمتهاى گرانسنگش را از باب حمبت در اختيار انسان قرار داده است و تنها در مسري او بايد  يوسف مى
مهرى  رمان اهلى باشد، اين كمال ىبنعمتها را خرج كرد، شهوت نيز نعمىت است اهلى، اما مسري خرج آن بايد در راستاى ف

هاى شيطان خرج كند و يوسف عاِمل به اين حقيقت است؛ قدرت،  است كه انسان نعمىت خدا داده را در مسري خواسته
در دل او خوف و رغبىت اجياد نكرد تا توانست به بانوى زيباى كاخ، حمبت منطقى كرد و با تقواى ... سلطنت، زيباىي و 
  .حفظ او از افتادن در گناه كبريه زنا شد پرتوان خود سبب

مهرى است، اّما يوسف متام مهر و حمبت را در  شود كه دست رد به سينه زليخا زدن ىب اگر چه به ظاهر تصّور مى! آرى
بب حق او اجنام داد كه دامان او آلوده به گناهى بزرگ نشود و مسلماً دامن انساىن را از گناه پاك نگاه داشنت و به اين س

  .رمحت و رضايت حضرت حق را به او ارمغان دادن حقيقت و كمال مهرورزى است

حمبىت به خالق هسىت و كج رفتارى به دستورات و احكام اهلى است و  مهرى و ىب آلوده شدن دامن به خواسته شيطان، ىب
   اين ميدان، ميدان جنگ هوا و هوس با عقل و دين است و مهرورزى حقيقى از جانب عقل

  227: هنگ مهرورزى، صفر 

  .و دين است نه هوا و هوس

بانوى زيباى مصر، يوسف را به حجره دربسته و مهيا براى كاجموىي دعوت منود و با زبان ساالرى و حاكمانه فرمان  
  :كاجموىي صادر كرد تا يوسف نتواند از فرمان سرپيچى كند
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  .»1« ] َو َغلََّقِت اْألَْبواَب َو قاَلْت َهْيَت َلكَ [

  ]. كه من در اختيار توام[پيش بيا : ه درهاى كاخ را بست و به او گفتمه

سو گرديد و فرمان جواىن و كاجموىي و ترحم بر زىن حمرتم و انسى كه از وى در دل  فرمان دل نيز با فرمان بانوى كاخ هم
  .داشت قدرت فرمان را چندين برابر كرده بود

اد و ا را زير پا  تنها يك فرمان را اطاعت كرد و آن فرمان خدا بود؛ از پرهيزكارى و تقوى سّدى  يوسِف جوان مهه فرما
  .بزرگ و آهنني در برابر متايالت بشرى و حيواىن خود ساخت و پريوزى انسانّيت را بر حيوانّيت به جهان بشرى اعالم كرد

  :يوسف تقاضاى بانوى كاخ را چنني پاسخ داد

  .»2« ] ْحَسَن َمْثواَي ِإنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ َمعاَذ اللَِّه ِإنَُّه َريبِّ أَ [

به يقني ستمكاران ]  كنم من هرگز به پروردگارم خيانت منى[پناه به خدا، او پروردگار من است، جايگاهم را نيكو داشت، 
  .شوند رستگار منى

   در اين مقام است كه خدا نيز او را برگزيد و مالئك در تعجب به

______________________________  
  .23): 12(يوسف / -)1(

  .23): 12(يوسف / -)2(

  228: فرهنگ مهرورزى، ص

  .پى بردند »1« ] ِإينِّ َأْعَلُم ما ال تـَْعَلُمونَ : [حقيقت

تا لباس  يوسف براى گرخينت از گناه، جمبور به فرار از دست بانوى كاخ شد، اما بانوى شوريده حال كاخ، او را دنبال منود
  .او از پشت پاره شد

ام بريون آورد و يوسف  شوهر زليخا فرا رسيد و بانوى ساالر مصر حقيقت را دگرگونه جلوه داد و خود را از معرض ا
  :كار خواند و به شوهرش چنني گفت گناه را گناه ىب
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  .»2« ] ِليمٌ ما َجزاءُ َمْن َأراَد بَِأْهِلَك ُسوءاً ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعذاٌب أَ [

  !باشد، كيفرش جز زندان يا شكنجه دردناك چه خواهد بود؟ ات قصد بدى داشته كسى كه نسبت به خانواده

  .اما يوسف با دفاع از خود، تربئه شد

ديد يوسف پرداخت و در مجع زنان مصر گفت   :مهسر ساالر مصر بعد از مدتى به 

  .»3« ] لَُيْسَجَننَّ َو َلَيُكوناً ِمَن الصَّاِغرِينَ َو َلِئْن َملْ يـَْفَعْل ما آُمرُُه [

______________________________  
ِفُك الدِّماَء َو َحنُْن َو ِإْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قالُوا أَ َجتَْعُل ِفيها َمْن يـُْفِسُد ِفيها َو َيسْ «/ -)1(

  .30): 1(بقره . » ْمِدَك َو نـَُقدُِّس َلَك قاَل ِإينِّ َأْعَلُم ما ال تـَْعَلُمونَ ُنَسبُِّح ِحبَ 

آيا كسى را : گفتند. مسلماً من جانشيىن در زمني قرار خواهم داد: هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان فرمود]  ياد كن[و 
گوييم و  و را مهراه با سپاس و ستايشت تسبيح مىدر حاىل كه ما ت! ريزد؟ كند و خون مى دهى كه فساد مى در آن قرار مى

  ).دانيد دامن كه مشا منى مى]  واقعيات و اسرارى از قرار گرفنت اين جانشني در زمني[من : فرمود] پروردگار. [كنيم تقديس مى

  .25): 12(يوسف / -)2(

  .32): 12(يوسف / -)3(

  229: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خوار و حقري به زندان خواهد رفت و اگر فرمامن را اجرا نكند يقيناً 

اى حمكم تقاضاى مهه بانوان را رد كرد؛ به  كرد و با اراده اين روش روز و شب ادامه داشت و يوسف مهچنان پايدارى مى
  :خدا پناه برد و عرض كرد

  .»1« ] ْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َو َأُكْن ِمَن اْجلاِهِلنيَ َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيِه َو ِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ كَ [

خوانند، و اگر نرينگشان را از من نگرداىن به آنان رغبت  تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من حمبوب! پروردگارا
  .شوم كنم و از نادانان مى مى
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وحى جنات يابد و دعايش به اجابت رسيد و يوسف روانه زندان يوسف از خدا تقاضاى زندان رفنت كرد تا از آن شكنجه ر 
  .شد

ها و شهوات باطل آزاد شد و حركىت اهلى و  او مهنشني زندانيان سلطنت مصر شد، اما از زندان هواى نفس و آلودگى
  .اى معنوى با نفس كرد مبارزه

طهارت و پاكى او شهره آفاق گرديد و مورد او با رعايت تقوى و مبارزه با هوى، مشكالت زيادى را به جان خريد اما 
احرتام خاص و عام شد، پيامرب پاك حضرت حق باقى ماند و از حشمت و جاه ظاهرى و دنياىي نيز برخوردار گرديد و 

  گناه فرمانرواى كشور فراعنه و عزيز مصر و صاحب افتخار و عزت و قدرت و بزرگى در چيزى نگذشت كه زنداىن ىب

______________________________  
  .33): 12(يوسف / -)1(

  230: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« دنيا و سعادت ابدى و جاه مقام اهلى در آخرت شد

  .»2« ] ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديْنا َمِكٌني أَِمنيٌ [

  .اميىن] در مهه امور[تو امروز نزد ما داراى م نزلت ومقامى و 

______________________________  
  .شود انگيز به مطالعه كتاب حسن يوسف آيةاهللا سيدرضا صدر توصيه مى براى دريافت حقايق اين داستان شگفت/ -)1(

  .54): 12(يوسف / -)2(

  231: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى اهل بيت عليهم السالم
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بر چهره قلوب مردمان افتد، ديده آن قلوب براى متاشاى حقايق  امامان معصوم يوسفاىن هستند كه اگر پرياهن فرهنگشان
يابد و درد تشنگى آنان با نوشيدن شراب طهور  شود و جراحت و زخم باطنشان از رسيدن به وصال يار، شفا مى باز مى

  .رسد از دست آن مربيان معنوى به درمان مى

كند و بر اين پايه با  انسان را براى يافنت حقيقت حتريك مىجوى انسان داراى فعاليت باشد،  ترديد اگر شاّمه حقيقت ىب
ايتاً  اندازه براى در آغوش گرفنت مهاى حقيقت به حركت مى عزمى استوار و مهىت عاىل و رغبىت عاشقانه و شوقى ىب آيد و 

كند و به  پيدا مىقلىب مملو از اميان به خدا و باطىن آراسته به حسنات معنوى و اعضا و جوارحى غرق در عمل صاحل 
  .گردد رسد و مقيم سراى امن و امان مى لقاى دوست مى

آنان كه جز شكم و شهوت هدىف ندارند و مهه مهت و عزمشان تأمني اين دو ناحيه حيواىن است و پشتوانه آنان در اين 
ش انساىن را از اند و اين حالت پر ارز  ره شده جو ىب زمينه خشم و غضب و چنگ و دندان است، از شامه حقيقت

  اند، دست داده

 شنيدستم كه جمنون دل افكار
 

 بشد از مردن ليلى خربدار

  

  232: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  گريبان چاك كرده تا به دامان
 

  به سوى تربت ليلى شتابان

  بديدش كودكى آن جا ستاده
 

  به هر سو ديده حسرت گشاده

  

  سراغ تربت ليلى ازو جست
 

  كودك خبنديد و به او گفتپس آن  

  كه اى نشنيده نام عشق جمنون
 

  كه اى نابرده نام عشق جمنون

  تو را جمنون اگرچه عشق بودى
 

  منودى ِز من كى اين متنا مى
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  برو جمنون به مدفنگه رجوع كن
 

  ِز هر خاكى كفى بردار و بو كن

  از آن خاكى كه بوى عشق برخاست
 

  مهاجناستيقني دان تربت ليلى 

  

   مهرورزى امرياملؤمنني عليه السالم

  :كنند، آمده در روايت مهمى كه وكيع و سدى و عطاء كه از مفسران قرآنند، از ابن عباس نقل مى

  :دو شرت بزرگ و چاق به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله هديه شد، حضرت روى به ياران و اصحاب كرده، فرمود

اش به جاى آورد و  كسى هست كه دو ركعت مناز مهراه با قيام و ركوع و سجود و وضو و خشوع و فروتىنآيا در ميان مشا  
  اى به قلبش نگذرد تا يكى از اين دو شرت را به او هديه كنم؟ در آن دو ركعت به چيزى از كار دنيا توّجه نكند و انديشه

اصحاب به آن حضرت پاسخ نداد تا امرياملؤمنني عليه السالم اين مطلب را يك بار و دو بار و سه بار فرمود وىل كسى از 
خوامن و از تكبرية االحرام تا پايان سالم به چيزى از امر  من دو ركعت مناز مى! اى پيامرب خدا: از جاى برخاست و گفت

درود خدا ! يا على: ه فرمودآورم، پيامرب صلى اهللا عليه و آل كنم و در باطن مطالىب از امور ظاهر به ميان منى دنيا توجه منى
   بر تو باد، اين

  233: فرهنگ مهرورزى، ص

  .مناز را خبوان

يا : امرياملؤمنني عليه السالم تكبرية االحرام گفت و وارد مناز شد، چون مناز را به پايان رسانيد جربئيل نازل شد و گفت
من با او : واگذار، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموديكى از دو شرت را به على : گويد فرستد و مى خدايت سالم مى! حممد

شرط كردم كه دو ركعت مناز جباى آورد و در آن به چيزى از امور دنيا نينديشد تا يكى از دو شرت را به او واگذارم وىل او 
خدايت سالم ! داى حمم: در تشهد در درونش به اين انديشه افتاد كه كدام يك از دو شرت را از من بگريد، جربئيل گفت

  :گويد رساند و مى مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

تر است بگريد و آن را حنر كند و در راه خدا به اهل  تر و بزرگ على در تشهد به اين فكر افتاد كه هر يك را چاق
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  . اش در مناز براى خدا بود نه براى خودش و براى دنيا استحقاق صدقه دهد، پس انديشه

  :هر دو شرت را به على خبشيد، على آن دو شرت را كشت و صدقه كرد و خدا اين آيه را نازل كردگريه كرد و 

ترديد در سرگذشت پيشينيان مايه پند و  ىب »2« .»1« ]ِلَمْن كاَن َلُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َو ُهَو َشِهيدٌ   ِإنَّ ِيف ذِلَك َلذِْكرى[
دهد در حاىل كه حاضر  گوش فرا مى] به سرگذشت ها[عربتى است براى كسى كه نريوى تعّقل دارد، يا با تأمل و دقت 

  .هاى خود باشد به شنيدن و فراگريى شنيده

   و امرياملؤمنني عليه السالم صاحب عقلى است كه گوش جان به آيات قرآن

______________________________  
  .37): 50(ق  -)1(

  .142، حديث 36، باب 161/ 36: ، فصل ىف السابقة بالصالة؛ حبار األنوار20/ 2: املناقب -)2(

  234: فرهنگ مهرورزى، ص

اش پيامرب صلى اهللا عليه و آله بود، سپرد و در منازش نسبت به حضرت اللَّه حضور قلب داشت و به چيزى از  كه قارى
  .ر دنيا نينديشيدام

اش به ديگران  اى را به جاى آورد تا يك شرت بگريد و مهه آن را به خاطر مهرورزى على عليه السالم چنان مناز خالصانه
صدقه دهد وىل به سبب انديشه پاك و حمبتش نسبت به ديگران دو شرت نصيب او شد و او نيز مهه را در راه خدا به اهل 

  .ى خالص و پاكا استحقاق صدقه داد، صدقه

  از على آموز اخالص عمل
 

 «1»  شري حق را دان مطّهر از دغل

  

   مّال آقاى دربندى و درخواست از حضرت امام حسني عليه السالم
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گويند اين عامل بزرگ كه به خاطر ارادت و عالقه و عشقش به حضرت سّيد الشهداء عليه السالم زبانزد خاّص و عام  مى
افتاد، ساىل  هوشى مى مصائب كربال يا شنيدنش از كثرت گريه و ناله و غم و اندوه به حالت غش و ىببود و در خواندن 

  .شش ماه در ايران و شش ماه در كربال بود

شد و با گريه و ناله از  زيست هر روز و هر شب به حرم مطهر ساالر شهيدان مشرف مى در مدتى كه در كربال مى
خواست كه مبادا در قيامت از گناه مشر بگذرد و او را مورد عفو و خبشش قرار دهد،  مىحضرت امام حسني عليه السالم 

زيرا عقيده داشت حضرت امام حسني عليه السالم از چنان حمبىت نسبت به ديگران برخوردار است كه امكان دارد در 
  !!قيامت از قاتل خود در كمال بزرگوارى و كرامت گذشت كند

______________________________  
  .مثنوى معنوى: مولوى -)1(

  235: فرهنگ مهرورزى، ص

   نظري از عشق و حمّبت اى ىب جلوه

  :كند كه آن حضرت فرمود سدير صريىف از حضرت امام صادق عليه السالم روايت مى

آنان را براى فدايت شوم نام : گويد به حضرت گفتم براى على بن احلسني عليه السالم جز چهار تن شيعه نبود، سدير مى
  .سعيد بن مسّيب، حيىي بن ام طويل، ابو محزه مثاىل و ابوخالد كابلى: من بيان كن، فرمود

اى ندا  گاه قيامت گرد آورد، ندا كننده چون روز قيامت بر پا شود و خداى تعاىل اولني و آخرين را در عرصه! اى سدير
  كنندگان؟ كجاست على بن احلسني زينت عبادت: دهد

گاه خداى تعاىل به آن حضرت  پوشاند و دو بـُْرد شبيه احرام بياورند، آن اى كه پايني بدن را مى را در جامه آن حضرت
شت را طى  : فرمايد مى شت بشتاب زيرا تو را در پيشگاه ما هيچ حساب و كتاىب نيست، پس آن حضرت راه  به سوى 

شت مى شت دادمي سبب توقف و با : رسد ايستد، خطاب مى رسد و مى كند تا بر در  اين كه تو را اجازه ورود به 
شت درآورم، پس سعيد بن مسّيب و حيىي بن : كند ايستادنت چيست؟ عرض مى دوستامن را به من بسپاريد تا آنان را به 

يت و  دهند، آن چهره تابناك معنو  آورند و خدمت آن حضرت قرار مى ام طويل و ابو محزه مثاىل و ابوخالد كابلى را مى
شت در مى    آورد و خود به دنبال آنان كرامت كه كمال حمّبت و عشق را نسبت به دوستانش دارد ابتدا آنان را به 
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  236: فرهنگ مهرورزى، ص

شت مى   .»1« شود وارد 

   رجنش امام

آن ذوات . باشند ها مى زمينهها در متام ابعاد و  اهل بيت عليهم السالم جلوه تام و كامل مهر و حمبت و مهرورزى به انسان
اى از اين  جلوه. ها تعّدى شود اى به حقوق انسان اند ذرّه مقّدس با متام وجود از حق الناس دفاع منوده و حاضر نبوده

  :حقيقت در روايت بسيار با ارزشى از حضرت امام صادق عليه السالم بيان شده است كه

براى داد : نزد خود خواست و هزار دينار به او عنايت كرد و فرمود حضرت غالمى به نام مصادف داشت كه روزى او را
  .اند و من ناچار از كسب و كارم و ستد آماده رفنت به مصر باش، زيرا اهل و عيال من فراوان شده

 اى كه از مصر بريون او بار سفر بست و مهراه تاجران به سوى مصر روانه شد، هنگامى كه نزديك شهر رسيدند با قافله
خواستند در مصر به فروش  آمد رو به رو شدند، از ارزش متاعى كه با خود داشتند و مورد نياز مهه مردم بود و مى مى

  :برسانند پرسيدند، اهل قافله گفتند

زمينه اين جنس به كلى در بازار مصر خاىل است، دارندگان متاع هم قسم شدند كه متاعشان را با سودى به قيمت خود 
  !ها تومان به تومان بفروشند و چيزى از سود آن نكاهند ول امروزىمتاع و به ق

______________________________  
  .العابدين عليه السالم به نقل از منتخب طرحيى ، تاريخ حيات حضرت زين8: ناسخ التواريخ -)1(

  237: فرهنگ مهرورزى، ص

خدمت حضرت امام صادق عليه السالم رسيد و دو كيسه  هنگامى كه جنس را فروختند و به مدينه بازگشتند، مصادف به 
: يك كيسه اصل مال و كيسه ديگر سود مال است، حضرت فرمود: كه در هر يك هزار دينار بود تقدمي امام كرد و گفت

سود فراواىن است، مگر نسبت به جنس چه كرديد؟ مصادف داستان برخورد با قافله و هم قسم شدن با دوستانش را در 
  :جنس تومان به تومان براى حضرت حكايت كرد، حضرت فرمودفروش 

   سبحان اللَّه
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  !چگونه بر ضد گروهى از مسلمانان سوگند خورديد كه جنس را جز تومان به تومان به آنان نفروشيد؟! 

نان به كه از راه فشار بر مسلما(اين اصل مال و سرمايه من و به كيسه ديگر : سپس يكى از دو كيسه را گرفت و فرمود
  .»1«  تر است جنگ با مششري از به دست آوردن حالل آسان! اى مصادف: گاه فرمود نيازى ندارم، آن) دست آمده

   مهرورزى حضرت امام صادق عليه السالم به خمالفانش

  :گويد امام ششم عليه السالم كنيزى داشت به نام ساملة، مى

حاىل شديد به آن بزرگوار دست داد، هنگامى كه  بسرتش بودم كه ىبحلظات وفات حضرت امام صادق عليه السالم كنار 
به حسن بن على نبريه حضرت سجاد عليه السالم هفتاد دينار بپردازيد و به فالىن فالن : از آن حال بريون آمد، فرمود

واست تو را به خ به فالن شخصى كه يك بار كارد قصاىب آورد و مى: مقدار و به آن شخص هم اين مقدار، عرضه داشتم
  !كىن؟ قتل برساند پول عطا مى

______________________________  
، حديث 26، باب 421/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، باب احللف ىف الثراء والبيع، حديث 161/ 5: الكاىف -)1(

  .111، حديث 4، باب 59/ 47: ؛ حبار األنوار22897

  238: فرهنگ مهرورزى، ص

  :خواهى مصداق عملى اين آيه نباشم كه خدا فرمود مى: سالم فرمودحضرت امام صادق عليه ال

  .»1« ] َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو َخيَْشْوَن َربـَُّهْم َو َخيافُوَن ُسوَء احلِْسابِ [

دگارشان مهواره در هراسند و از پرور ]  عظمت و جالل[دهند و از  و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند، مى
  .حساب سخت و دشوار بيم دارند

شت را آفريد، پس آن را پاكيزه قرار داد و بويش را نيز پاكيزه گردانيد و ىب! آرى اى ساملة شت  خداى متعال  ترديد بوى 
 يابد كند منى ع رحم مىشود وىل آن بوى خوش را عاق پدر و مادر و كسى كه قط از فاصله دو هزار سال راه استشمام مى

»2«.  
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اسالم به مهرورزى به اقوام و خويشان گرچه خمالف انسان باشند و به مهرورزى و نيكى به پدر و مادر گرچه هم كيش 
  خداوند متعال در. انسان نباشند و عالوه به انسان هم آزار برسانند، فرمان حتمى داده است

______________________________  
  .21): 13(رعد  -)1(

ُكْنُت ِعْنَد َأِىب َعْبِداللَِّه َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليه : َعْن ِهَشاِم ْبِن َأْمحََر َعْن َساِلَمَة َمْوَالِة َأِىب َعْبِداللَِّه عليه السالم قَالَ « -)2(
ا احلََْسَن ْبَن َعِلى ْبِن َعِلى ْبِن احلَُْسْنيِ َو ُهَو اْألَْفَطُس َسْبِعَني َأْعُطو : السالم ِحَني َحَضرَْتُه اْلَوَفاُة َو أُْغِمى َعَلْيِه فـََلمَّا أَفَاَق َقالَ 

ُترِيِديَن َأْن َالَأُكوَن ِمَن : ْقتـَُلَك َقالَ ِديَناراً َو َأْعِط ُفَالناً َكَذا َو ُفَالناً َكَذا فـَُقْلُت أَتـُْعِطى َرُجًال َمحََل َعَلْيَك ِبالشَّْفَرِة يُرِيُد َأْن يَـ 
احلِْساِب نـََعْم يَا َساِلَمُة ِإنَّ اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو َخيَْشْوَن َربـَُّهْم َو َخياُفوَن ُسوَء : ِذيَن َقالَ الَّ 

: الغيبة. »ُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة أَْلَفى َعاٍم َفَال جيَُِد ِرَحيَها َعاقٌّ َو َالَقاِطُع َرِحمٍ اللََّه َخَلَق اْجلَنََّة َفطَيَّبَـَها َو َطيََّب ِرَحيَها َو ِإنَّ ِرَحيَها لَ 
  .16313، حديث 62، باب 138/ 14: ؛ مستدرك الوسائل29، حديث 3، باب 96/ 71: ؛ حبار األنوار196

  239: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد رابطه با پدر و مادر گرچه مشرك باشند، مى

ْنيا َمْعُروفاً   َو ِإْن جاَهداَك َعلى[   .»1« ..].َأْن ُتْشرَِك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو صاِحبـُْهما ِيف الدُّ

آن ندارى ]  خدا بودن و ربوبيت[چيزى را كه هيچ علمى به ]  اين كه[بر ] را وادار منايند[تالش كنند كه تو ] آن دو[و اگر 
  ...اى پسنديده معاشرت كن ار دهى، از آنان اطاعت مكن؛ وىل در دنيا با آن دو نفر به شيوهشريك من قر 

   اعمال در معرض ديد اهل بيت عليهم السالم

باشند بايد  در پايان اين خبش و پس از اشاره به اين معىن كه اهل بيت عليهم السالم مظهر تام ومتام مهرورزى و حمبت مى
باشد، لذا  كه متام اعمال و رفتار و كردار و گفتار ما در معرض ديد اهل بيت عليهم السالم مىبه اين مطلب آگاه بود  

گردد سبب  بايد بر متامى اعمال بسيار مواظبت منود كه زماىن كه به حمضر آن ذوات مقدس و آن حقايق عرشى ارائه مى
  .نصيب نگذاشت خود را ىبمهر و حمبت افزون آنان به انسان شود و از رمحات خاص اولياء اللَّه 
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دارى و اميان و خمصوصاً ارادت به پيامرب و اهل بيت عليهم السالم را  ترديد اگر مهه مردم به ويژه آنان كه ادعاى دين ىب
دارند، اين حقيقت را با متام وجود باور داشته باشند و نسبت به آن، اهل يقني باشند، در مهه اعمال و رفتار و منش خود  

   ندازه ذره باشد مواظبت و مراقبتگرچه به ا

______________________________  
  .15): 31(لقمان  -)1(

  240: فرهنگ مهرورزى، ص

هاى خدا و پيامرب و امامان عليهم  ها ختلف و جتاوز صورت نگريد و آن چه را مهاهنگ با خواسته كنند كه در آن قطعى مى
  .السالم نيست اجنام ندهند

  :گويد كه ابان زيّات كه در پيشگاه حضرت رضا عليه السالم از مقام و م نزلت برخوردار بود مىعبداللَّه بن 

  :براى من و زن و فرزندم نزد خدا دعا كن، فرمود: به حضرت رضا عليه السالم عرض كردم

ب به من عرضه كىن؟ به خدا سوگند اعمال مشا هر روز و هر ش دهم كه از من درخواست مى آيا اين كار را اجنام منى
آيا كتاب خدا : اين مطلب را بسيار بزرگ مشردم گويا باورش بر من دشوار بود، حضرت فرمود: گويد شود، عبداللَّه مى مى

  :اى كه فرموده خنوانده

  .»1« ]...َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسوُلُه َو اْلُمْؤِمُنونَ [

  ...خدا و پيامربش و مؤمنان اعمال مشا را خواهند ديدعمل كنيد به زودى : و بگو

  .»2« »َقاَل ُهَو َواللَِّه َعلىُّ بُن أِىب َطاِلب«

  .منظور از مؤمنان على بن اىب طالب است! به خدا سوگند: حضرت فرمود

______________________________  
  .105): 9(توبه  -)1(
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ادُْع اللََّه ِىل َو ِألَْهِل : قـُْلُت لِلرَِّضا عليه السالم: يَّاِت َو َكاَن َمِكيناً ِعْنَد الرَِّضا عليه السالم َقالَ َعْن َعْبِداللَِّه ْبِن أَبَاٍن الزَّ « -)2(
َأَما تـَْقَرأُ ِكَتاَب : ْمُت َذِلَك فـََقاَل ِىل َفاْستـَْعظَ : َأَو َلْسُت أَفْـَعُل َو اللَِّه ِإنَّ َأْعَماَلُكْم َلتـُْعَرُض َعَلىَّ ِىف ُكلِّ يـَْوٍم َوَليـَْلٍة َقالَ : بـَْيِىت فـََقالَ 

. »ُهَو َواللَِّه َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلٍب عليه السالم: اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنوَن قَالَ 
، باب 108/ 16: ؛ وسائل الشيعة4، حديث ...ى اهللا عليه و آله، باب عرض األعمال على النىب صل219/ 1: الكاىف
  .47، حديث 20، باب 347/ 23: ؛ حبار األنوار21106، حديث 101

  241: فرهنگ مهرورزى، ص

َفَسيـََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو  ...[گويد از حضرت امام صادق عليه السالم از قول خداى متعال در آيه  يعقوب بن شعيب مى
  .»1«  امامان: منظور از مؤمنان چه كساىن هستند؟ حضرت فرمود: پرسيدم ]...َرُسولُهُ 

خدمت حضرت امام صادق عليه السالم نشسته بودم كه حضرت خود شروع به سخن كرده، : گويد داود بن كثري مى
  :فرمود

شود، در آن چه از عمل تو بر من عرضه شد ديدم كه  بر من عرضه مى ترديد روزهاى پنجشنبه اعمال مشا ىب! اى داود
دامن كه صله تو در نابودى او  اى، مرا شاد و مسرور كرد، من مى نسبت به فالىن كه عموزاده توست صله رحم به جا آورده

  !كند و مرگش شتاب و سرعت فوق العاده اجياد مى

ناصىب و خبيث، به من خرب رسيد كه خود و زن و فرزندش در مضيقه پسر عمى داشتم دمشن اهل بيت، : گويد داود مى
اى براى دريافت هزينه زندگى برايش فرستادم، حضرت امام صادق عليه السالم  ماىل هستند، پيش از رفتنم به مكه حواله

  .»2« پس از برگشت از مكه و زيارمت اين جريان را به من خرب داد

______________________________  
َسأَْلُت أَبَا َعْبِداللَِّه عليه السالم َعْن قـَْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو : َعْن يـَْعُقوَب ْبِن ُشَعْيٍب قَالَ « -)1(

؛ 2 صلى اهللا عليه و آله، حديث ، باب عرض األعمال على النىب219/ 1: الكاىف. »ُهُم اْألَِئمَّةُ : َرُسوُلُه َو اْلُمْؤِمُنوَن َقالَ 
  .73، حديث 20، باب 253/ 23: حبار األنوار

ِىل ُمْبَتِدئاً ِمْن ِقَبِل نـَْفِسِه يَا َداُوُد َلَقْد : ُكْنُت َجاِلساً ِعْنَد َأِىب َعْبِداللَِّه عليه السالم ِإْذ َقالَ : َعْن َداُوَد ْبِن َكِثٍري الرَّقِّىِّ قَالَ « -)2(
ِىن َذِلَك ِإىنِّ َعِلْمُت َأنَّ َلىَّ َأْعَماُلُكْم يـَْوَم اخلَِْميِس فـََرأَْيُت ِفيَما ُعِرَض َعَلىَّ ِمْن َعَمِلَك ِصَلَتَك ِالْبِن َعمَِّك ُفَالٍن َفَسرَّ ُعِرَضْت عَ 

ُمَعاِنٍد َخِبيٍث بـََلَغِىن َعْنُه َو َعْن ِعَياِلِه ُسوءُ َحاِلِه َفَصَكْكُت  وََكاَن ِىل اْبُن َعمٍّ : ِصَلَتَك َلُه َأْسرَُع ِلَفَناِء ُعُمرِِه َوَقْطِع َأَجِلِه َقاَل َداُودُ 
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، 413: األماىل، شيخ طوسى. »كَ َلُه نـََفَقًة قـَْبَل ُخُروِجى ِإَىل َمكََّة فـََلمَّا ِصْرُت ِباْلَمِديَنِة َأْخبَـَرِىن أَبُو َعْبِداللَِّه عليه السالم ِبَذلِ 
، باب 339/ 23: ؛ حبار األنوار21116، حديث 101، باب 111/ 16: ل الشيعة؛ وسائ929، حديث 14جملس 

  .12، حديث 20

  242: فرهنگ مهرورزى، ص

  )ع(مهر و حمبت به خدا و اهل بيت 

  245: فرهنگ مهرورزى، ص

   معشوِق مثبت

حمبت و  اى براى پديد آمدن عشق و زندگى در فضاى معرفت و آگاهى و شناخت حقايق و دانسنت معارف، زمينه
  .مهرورزى به معشوق و حمبوب مثبت است

اش و جلوه مجال و جاللش در قلب،  معشوقى كه ازىل و ابدى است و وجودش منبع مهه خريات و بركات است و جلوه
هاى خري دنيا و آخرت و سعادت و خوشبخىت ابدى و سرمدى و  ها و فيوضات و اتصال انسان به مايه سبب ظهور ارزش
از ظواهر پر فريب دنيا و دل بسنت به حقايق اصيل و پيوسنت به شؤون معشوق و در يك مجله جز او  عامل چشم پوشى

  .را خنواسنت و جز او را نديدن است

بدون چنني عشقى به چنان معشوقى، زندگى و حيات گرچه از ظواهر پر فريب مادى زينت داشته باشد، جز كويرى 
  .ود، نيستش خشك كه در آن غري سراب چيزى ديده منى

ايت از مهر و رمحت و رمحانّيت و رحيميت  در فضاى معرفت و آگاهى، معشوق با چشم دل و ديده باطن، وجودى ىب
و عامل به غيب و شهادت و َمِلك و قدوس و سالم و مؤمن و مهيمن و عزيز و جبار و متكرب و خالق و بارئ و مصور و 

  .شود داراى امساء حسىن ديده مى

   شود و بند تعلقات ديده شد، دل از ظاهر برداشته مىو چون چنني 

  246: فرهنگ مهرورزى، ص
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د و از حوزه تصرف  شود و به عرصه آزادى قدم مى شود و از اسارت آزاد مى گسستىن از دست و پاى وجود باز مى
و خطرات درون و  هاى مادى ها و زيان حمدوديت گردد و از شر وسوسه هاى انسى و جىن دور مى هواى نفس و شيطان

اى ندارد و جز رسانيدن مهه  ها و فيوضات معشوق كه جز خِري عاشق اراده يابد و از بركات جلوه بريون جنات مى
رسد و آجناست كه ظواهر مادى را  ها مى ها و اوج فضليت هاى مادى و معنوى به عاشق قصدى ندارد، به قله ارزش نعمت

  .بيند قدر و قيمت مى اى ىب تر از ذره و ارزىن در گوشه م درمهى و بلكه كوچكتر از حج اش كم با مهه گسرته فيزيكى

امرياملؤمنني عليه السالم درباره دارندگان چنني معرفت و بصريت و عشقى و متصالن به چنان معشوقى كه مستجمع مهه 
  :يدفرما صفات كمال هستند و نسبت به عاشق جز اراده خري رساىن در دنيا و آخرت ندارد، مى

نَيا إَذا َنَظَر النَّاُس إىل  إنَّ أوِلَياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا إىل« َظاِهرَِها َواشتَـَغُلوا ِباِجِلَها إَذا اْشتَـَغَل النَّاُس ِبَعاِجِلَها َفَأَماُتوا   بَاِطِن الدُّ
َسَيتْـرُُكُهْم َوَرَأوا اسِتكَثاَر َغِريِهْم ِمنَها اسِتقَالًال َوَدرَْكُهْم َهلَا َفوتاً أعَداءُ َما َساَملَ  ِمنَها َما َخُشوا أْن ُميِيتَـُهْم َوتـَرَُكوا ِمنَها َما َعِلُموا أنَّهُ 

َما َيرُجوَن َوَال َخمُوفاً  ْوَن َمرُجّواً فـَْوقَ النَّاُس َوَسْلُم َما َعاَدى النَّاُس ِِْم ُعِلَم الِكَتاُب َوِبِه َعِلُموا َوِِْم َقاَم الِكَتاُب َوِبِه قَاُموا َاليـَرَ 
  .»1« »َفوَق َما َخيَافُونَ 

  يقيناً عاشقان خدا مهان كساىن هستند كه به باطن و حقيقت دنيا

______________________________  
  .36، حديث 37، باب 319/ 66: ؛ حبار األنوار432، حكمت 552: ج البالغة -)1(

  247: فرهنگ مهرورزى، ص

كنند و به آباد كردن آينده آن كه آخرت است اشتغال دارند،  گاه كه مهه مردم به ظاهر و پيوسته آن توجه مى آننگرند،  مى
ترسند آنان  اند، از امور دنيا آنچه را مى هنگامى كه مردم به آباد كردن وضع فعلى آن كه قطعاً از دست رفتىن است مشغول

كند با  دانند رهايشان مى كنند، و آنچه را از امور آن مى خود نابود مى را به نابودى و هالكت بكشاند آگاهانه با دست
كنند و پيوسنت آنان را  بينند كم و اندك مشاهده مى منايند، آنچه را از دنيا ديگران بسيار و فراوان مى رغبت و شوق رها مى

اند با آن   وست هستند، و آشىت و دوستاند نسبت به آنچه مردم با آن آشىت و د آورند، دمشن به دنيا گسسنت به مشار مى
شود و به وسيله  شود و به وسيله قرآن آنان شناخته مى اند، حقايق قرآن به وسيله آنان دانسته مى كه مردم با آن دمشن
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كه  - منايند، باالتر از آنچه را اميد دارند شود و آنان به وسيله قرآن قيام به حق و عدالت مى وجود آنان كتاب خدا برپا مى
  .آورند مايه ترسى به نظر منى -كه عذاب اهلى است  -ترسند بينند و باالتر از آنچه را مى مايه اميدى منى -رمحت خداست

اينان با شناخت معشوق حقيقى و حمبوب ازىل و ابدى به شناخت شؤون او كه وحى و نبوت و واليت است نائل 
هاى گوناگون بندگى و  هاى ابدى كه در دنيا به صورت رشته گنج  شوند و از اين طريق خزانه وجود خويش را از انواع مى

شت عنرب سرشت است پر مى   .كنند اعمال صاحله و اخالق حسنه است و در آخرت به صورت رضايت معشوق و 

  :فرمايد قرآن مى

  248: فرهنگ مهرورزى، ص

يَّتـُُهْم ِفيها َسالمٌ َو أُْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َجنَّاٍت جتَْ [ ْم حتَِ اُر خاِلِديَن ِفيها بِِإْذِن َرِِّ ْ   .»1« ] رِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ

شت رها جارى است،  و كساىن را كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند، به  هاىي درآورند، كه از زير درختانش 
  .بر آنان سالم است]  خدا و فرشتگان[در آجنا درود  اند، و در آجنا به اجازه پروردگارشان جاودانه

دانند كه اين معشوق مثبت براى عاشق خود فقط خري و سالمت و خوىب و امنيت و رشد و كمال و درسىت و  اينان مى
خواهد و هيچ زيان و ضرر و خطر و شرى را براى عاشق خويش حتمل ندارد و به  صداقت و سعادت و خوشبخىت مى

حقه را از باب حمّبت  -ها و حقايق اخالقى و عقايد يعىن واجبات و مستحبات و حالل -هايش دفرت خواستهمهني خاطر 
هاى معشوق تن دهد و از  ياىب به خواسته به عاشق براى عاشق باز كرده و از عاشق خواسته براى خري و سود و منفعت

ر عاشق حرام كرده و از عاشق خواسته از حمرمات ورزى به عاشق، ب طرف ديگر امورى را به جوانىب خاص از باب عشق
  .بپرهيزد تا در هر زيان و ضررى و خطر و شرى در دنيا و آخرت به روى او بسته باشد

بيند و يقني دارد هر حرامى  اى از حمّبت معشوق نسبت به خويش مى عاشق آگاه، هر حرامى را از سوى معشوق رشته
  .ى اوستبسنت درى از درهاى زيان و ضرر به رو 

   در مثل، معشوق اگر شراب و مخر را حرام اعالم كرده، با اعالم

______________________________  
  .23): 14(ابراهيم  -)1(
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  249: فرهنگ مهرورزى، ص

ها را به روى عاشق ببندد و عاشق را از بسيارى از خطرات دنياىي و  حرمت شراب و مخر خواسته درب بسيارى از زيان
  پناه عشق خود حفظ منايد،آخرتى در 

  ابليس شىب رفت به بالني جواىن
 

 آراسته با شكل مهيىب سر و بر را

ار  گفتا كه منم مرگ اگر خواهى ز
 

 بايد بگزيىن تو يكى زين سه خطر را

 يا آن پدر پري خودت را بكشى زار
 

 يا بشكىن از مادر خود سينه و سر را

  مىيا آن كه بنوشى دو سه جامى تو ازين 
 

 تا آن كه بپوشم زهالك تو نظر را

  لرزيد از اين بيم جوان بر خود جا داشت
 

 نر را «1»  كز مرگ فتد لرزه به تن ضيغم

 گفتا پدر و مادر من هر دو عزيزند
 

 هرگز نكنم ترك ادب اين دو نفر را

 لكن چو به مى دفع شر از خويش توان كرد
 

 نوشم دو سه جامى و كنم دفع خطر را

  نوشيد دو جامى و چو شد خريه زمسىت
 

 «2» هم مادر خود را زد و هم كشت پدر را

  

ها بر اساس مصلحت خواهى نسبت به حيات انسان نظام داده شده و استوارى  ها و حرام واجبات و مستحبات و حالل
كارگاه هسىت انسان آگاه   و حكيمانه بودن اين حقايق به خاطر اين است كه فقط حضرت حق است كه از ظاهر و باطن

اده و  هاى مربوط به اين كارگاه را به طور فراگري خداى مهربان مى است و منافع و زيان داند و بر مهني اساس دين را بنا 
  .تشريع قوانني كرده است

انسان در ها به اراده و اختيار خود  ها در وجود انسان است و هنگامى كه ارزش وجود مقدس او عاشق ظهور ارزش
ره وجودش ظهور پيدا كند حمبوب حق مى   .گردد مند مى شود و از آثار بسيار پرارزش اين حمبوبيت در دنيا و آخرت 

  ها آزادى اسري در سايه ارزش
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شود، در اين زمينه حضرت امام  حضرت حق، حمبوىب است كه با سر سپردگى به حمبت او انسان به درجات رفيعى نائل مى
  :فرمايد سالم در روايىت مىصادق عليه ال

گروهى اسري جنگى را به حمضر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آوردند، يكى از اسريان را پيش انداختند تا اعدام شود، 
اعدام او را امروز به تأخري انداز، او را از اعدام شدن باز داشتند و ديگرى را آوردند و مهني طور : جربئيل به پيامرب گفت

اين : گويد رساند و مى پروردگارت سالم مى! اى حممد: جز او باقى مناند، او را آوردند تا اعدامش كنند، جربئيل گفتتا 
   ها و حوادث كند و بر سخىت خوراند و از مهمان پذيراىي مى اسري دست تو به مردم طعام مى

______________________________  
  .شري -)1(

  .ايرج مريزا -)2(

  251: رورزى، صفرهنگ مه

اى ديگران را ضمانت مى استقامت مى جربئيل از سوى خدا درباره تو اين : كند، حضرت به اسري فرمود ورزد و خون 
: پوشم، اسري به پيامرب گفت كنم و از اعدامت چشم مى امور را به من خرب داد و من تو را به اين خاطر آزاد مى

اللَُّه َوأَنََّك َرُسوُل اللَّهِ  :آرى؛ اسري گفت: ودپروردگارت عاشق اين امور است؟ حضرت فرم ! اى پيامرب.  َأْشَهُد أْن َالإَلَه إالَّ
ره   .»1« مند شدن از مال و ثرومت حمروم خنواهم كرد سوگند به خداىي كه تو را به رسالت برانگيخت من احدى را از 

و كرم خداوندى است، امور پست و رذائل سبب  ها در وجود انسان سبب رسيدن به لطف و احسان هم چنان كه ارزش
ها و كيفرهاى دنياىي و آخرتى  ها، براى دفع جرميه گاه پنهان كارى حمروميت از لطف و رمحت اهلى است و در اين عرصه

  .سودى ندارد

   اى شگفت در كيفر گناه حادثه

  :از حضرت امام باقر عليه السالم روايت شده

  پروردگارش خواست حكمى از احكام آخرتى را كه برداود عليه السالم از 
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______________________________  
اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِبُأَساَرى فـَُقدَِّم َرُجٌل ِمنـُْهْم لُِيْضَرَب ُعنـُُقُه فـََقاَل  أُِتى َرُسولُ : َعْن َأِىب َعْبِداللَِّه عليه السالم قَالَ « -)1(

َرئِيلُ ْر َهَذا اْليَـْوَم يَا ُحمَمَُّد فـََردَُّه َو َأْخرََج َغيـَْرُه َحىتَّ َكاَن ُهَو آِخَرُهْم َفَدَعا ِبِه لُِيْضَرَب ُعنـُُقُه َأخِّ : َلُه َجبـْرَئِيلُ  يَا ُحمَمَُّد : فـََقاَل َلُه َجبـْ
يـُْقِرى الضَّْيَف َو َيْصِربُ َعَلى النَّائَِبِة َوَحيِْمُل احلََْماَالِت فـََقاَل َلهُ َربَُّك يـُْقرُِئَك السََّالَم َو يـَُقوُل َلَك ِإنَّ َأِسريََك َهَذا ُيْطِعُم الطََّعاَم َو 

َرئِيَل َأْخبَـَرِىن : النَِّىب صلى اهللا عليه و آله  ِإنَّ َربََّك لَُيِحبُّ : ِفيَك ِمَن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ ِبَكَذا َو َكَذا َو َقْد َأْعتَـْقُتَك فـََقاَل لَهُ  ِإنَّ َجبـْ
. »ِىل َأَحداً أََبداَأْشَهُد َأْن َالِإَلَه ِإَال اللَُّه َو أَنََّك َرُسوُل اللَِّه َو الَِّذى بـََعَثَك ِباحلَْقِّ نَِبّياً َالَرَدْدُت َعْن َما: نـََعْم، فـََقالَ : َهَذا فـََقالَ 

  .12518يث ، حد47، باب 470/ 9: ؛ وسائل الشيعة9، باب فضل اطعام الطعام، حديث 51/ 4: الكاىف

  252: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شود، در دنيا به او نشان دهد پايه حقايق اتفاق افتاده و بر اساس علم قاضى به باطن حادثه صادر مى

آنچه را از من خواسىت احدى از خلق خود را بر آن آگاه ! اى داود: خداى عّزوجّل به داود عليه السالم وحى كرد
اى بر اساس حماكمات قيامت حكم براند، وحى حضرت  شايسته نيست كه نسبت به پروندهام، و بر احدى جز من  نكرده

  .حق مانع از درخواست دوباره داود نشد و آن جناب بار ديگر درخواستش را تكرار كرد

ز چيزى را از پروردگارت خواسىت كه پيش از تو كسى آن را ا! اى داود: جربئيل به حمضر داود عليه السالم آمد و گفت
اى بر احدى از خلقش آشكار ننموده است و كسى جز او  حضرتش درخواست نكرده است، خدا آنچه را خواسته

ات را اجابت كرد و آنچه از او طلبيدى به تو عطا منود، اى  شايسته چنني حكمى نيست و در عني حال خدا خواسته
كنند از احكام آخرتى  آنچه در آن طلب حكم مىاى كه بر تو درآيند حكمشان نسبت به  فردا دو خماصمه كننده! داود

  .است

هاىي از  هنگامى كه صبح شد و داود عليه السالم به جملس داورى درآمد، پريمردى كه گريبان جواىن را گرفته بود و خوشه
طلمه  اين جوان وارد باغ من شده و درختان انگورم را! اى پيامرب خدا: انگور در دست جوان بود نزد داود آمد و گفت

  :داود به جوان گفت! اجازه من چيده است ها را نيز ىب زده و بدون اجازه من از انگور باغم خورده است، و اين خوشه

من پرده از : گوىي؟ جوان به اجنام مهه آن مطالب اقرار كرد، خدا به داود عليه السالم وحى فرستاد در اين قضيه چه مى
   كىن وىل قلبت آن و بر اساس آن ميان پري مرد و جوان داورى مىدارم، پس ت حكم آخرتى اين حادثه برمى

  253: فرهنگ مهرورزى، ص
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  !داورى را حتمل خنواهد كرد و قومت به آن راضى خنواهند شد

اى داود اين پري مرد روزى به پدر اين جوان در بستانش يورش برد و او را كشت و بستانش را غصب كرد و چهل هزار 
اى از بستان دفن كرد، پس مششريى به دست جوان بسپار و به او فرمان  تان را برداشت و در گوشهدينار مال صاحب بس

ده كه گردن پري مرد را بزند و سپس جوان بستان را كه ارث واقعى جوان است به جوان برگردان و دستور ده فالن موضع 
ياد كشيد و دانشمندان از يارانش را مجع كرد و آن اش را بردارد، داود از اين داستان فر  بستان را بشكافند و مال پدرى

  .»1« خرب را در اختيارشان قرار داد و داورى بر اساس وحى خدا به اجنام رسانيد

اى كه از معرفت و شناخت معشوق حقيقى و حمبوب واقعى و شناخت شؤون او كه مهان وحى و نبوت و واليت  نتيجه
حمبت و عشق و عالقه را فقط بايد در دامان پاك و پر مهر اين معشوقان  است به دست خواهد آمد اين است كه مهر و

اى از آثار مهر و حمبت  شود و گوشه مثبت و حمبوبان حقيقى مصروف داشت كه در خبش بعد به اين حقيقت پرداخته مى
  .گريد شود و صفحات اين نوشتار از آن نور مى به خدا و اهل بيت عليهم السالم ترسيم مى

______________________________  
  .13حديث  1، باب 6/ 14: ؛ حبار األنوار1، باب النوادر، حديث 421/ 7الكاىف  -)1(

  254: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهر و حمّبت به خدا و اهل بيت عليهم السالم

خانه قلب، معرفت حمّبت به خدا و پيامرب و امامان معصوم عليهم السالم و اولياى حق، حمبىت است كه سبب ظهورش در 
  .هاى ملكوتى است به مجال و جالل ازىل و ابدى و شناخت كماالت پيامرب و رهربان آمساىن و چهره

آورد و زمينه قرب  خبشد، اعضاء و جوارح را به گردونه طاعت موال درمى دهد، باطن را جال مى حمبىت كه دل را صفا مى
  .كند عاشق را به معشوق فراهم مى

  .گذارد دارد و جز او را در عرش دل باقى منى سوزانش هر چه غري حمبوب است از ميان برمىحمبىت كه آتش 

  :حمّبت او است كه در قرآن جميد مطرح است

بُّونَهُ  [... بـُُّهْم َو حيُِ   .»1« ]...حيُِ
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  ...آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند... 

  .»2« ..].ا لِلَّهِ َو الَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب  [...

  ...تر است تر و قوى اند، حمّبت و عشقشان به خدا بيش وىل آنان كه اميان آورده... 

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(

  .165): 2(بقره  -)2(

  255: فرهنگ مهرورزى، ص

لت است، كاىف است زيرا متعلق اين حمّبت ترين حا و مهني دو آيه براى اثبات اين حقيقت كه حمّبت به خدا با ارزش
  .حضرت رب العزه است كه فوق مهه چيز و مستجمع مهه صفات كمال است

حمبىت كه حضرت رمحة للعاملني و خامت النبيني و وىل املؤمنني و شفيع املذنبني و مايه جان صادقني حتصيلش را از راه ويژه و 
  :خمصوص خودش، فرمان واجب داده است

  .»1« »َأِحبُّوا اللََّه ِلما يـَْغُدوُكْم ِمْن ِنَعِمِه وأِحبُّوِىن ِحلُبِّ اللَِّه ِإيَّاىَ «

اش مشا را پرورش داد و در امور دنياىي و آخرتى چيزى از مشا فروگذار  هاى مادى و معنوى به خداىي كه در بستان نعمت
عشق ورزيد به خاطر اين كه من ]  خري دنيا و آخرت مشا هستمگر و تأمني كننده  كه پيامرب و هدايت[نكرد و نيز به من 

  .مورد حمّبت خدا هستم]  به سبب كماالمت[

  .اين حمّبت كه آتش افروخته حق در دل اهل حقيقت است از شرايط اميان بلكه ريشه اميان و مايه و ذات اميان است

  :تابو رزين عقيلى به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله عرضه داش

  .»2« »أْن َيكوَن اللَُّه َوَرُسولُه َأَحبُّ ِإلَْيَك ِممَّا ِسواُمها: ما اْالمياُن؟ َقالَ ! يا َرسوَل اللَّهِ «
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تر  خدا و پيامربش نزد تو از هر چه غري آن دو منبع فيض است، حمبوب: اميان چيست؟ حضرت فرمود! اى فرستاده خدا
  .باشد

  :ى اهللا عليه و آله نقل شدهو در روايىت ديگر از پيامرب عزيز صل

______________________________  
  ....، كتاب احملبة والشوق5/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  ...، كتاب احملبة والشوق4/ 8: ؛ حمجة البيضاء223/ 1: جمموعة ورام -)2(

  256: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »ِلِه َوماِلِه َوالنَّاِس َأْمجَِعْنيَ اُكوَن َأَحبَّ ِإلَيِه ِمْن َأهْ   اليـُْؤِمُن اْلَعْبُد َحّىت «

  .تر باشم عبد مؤمن نيست مگر اين كه من نزد او از خانواده و مال و مهه مردم حمبوب

  :و در روايىت افزوده شده

  .»2« »َوِمْن نـَْفِسهَ «

  .باشمتر  و نه تنها از مال و زن و فرزند و مهه مردم بلكه نزد خود او از وجود خودش نيز حمبوب

دهد كه هر چه حمبوب از او  اى قرار مى چنني حمبىت هنگامى كه در دل شعله كشد و آتشش به جان افتد حمب را در نقطه
اند  خبواهد با جان و دل بپذيرد و آن را براى رضاى حمبوب و خشنودى معشوق اجنام دهد و به مهني خاطر است كه گفته

  .»پديد آوردنده كرامت است حمّبت مايه طاعت و«اند كه  و اثبات كرده

   حمبت حقيقى با حتمل مصائب

حمّبت و حىت خانواده  چه بسا كه اين حمّبت انسان را از نظر ظاهر در تنگنا و مضيقه قرار دهد و از سوى مردم جاهل و ىب
ژه آثار انساىن و آخرتى و اقوام انسان به انسان فشار روحى و مادى وارد آيد، وىل با توجه به آثار معنوى اين حمّبت و به وي

  آن، ارزش دارد كه انسان در راه اين حمّبت بالها و مصائب را بر خود مهوار منايد و بر رنج و مشقىت كه به او
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______________________________  
  ...كتاب احملبة والشوق  4/ 8: ؛ حمجة البيضاء223/ 1: جمموعة ورام -)1(

  ...، كتاب احملبة والشوق4/ 8: يضاء؛ حمجة الب223/ 1جمموعة ورام  -)2(

  257: فرهنگ مهرورزى، ص

  .رسد صرب و استقامت كند به خاطر آن مى

  :مردى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت: در روايت آمده

  :الَ إّىن ُأِحبُّ اللََّه، َفق: إْسَتِعْد لِْلَفْقِر، َفقالُ : إّىن أُِحبَُّك، َفقالَ ! يا َرُسوُل اللَّهِ «

  .»1« »اْسَتِعْد لِْلَبالءِ 

يدسىت باش: من عاشق تو هستم، حضرت فرمود! اى پيامرب خدا من عاشق خدا هستم، : گفت. آماده براى ندارى و 
  .آماده بال و امتحان باش: فرمود

نشده گوسپندى آمد و تن پوشش پوست دباغى  پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مصعب بن عمري را در حاىل كه پيش مى
  !بود، ديد

  :فرمود

به اين مرد بنگريد كه خدا دلش را نوراىن منوده است، من در مكه او را نزد پدر و مادرش ديدم كه وى را به ! اى مردم
كردند وىل عشق به خدا و پيامربش او را از آن زندگى ماالمال از ثروت و خوشى  ترين طعام و آشاميدىن، تغذيه مى پاكيزه

  .»2« بينيد، رسانيد ضعى كه مىبه اين و 

كند و حىت مرگ را كه دروازه ورود به  ها را در راه رسيدن به حمبوب آسان مى ها و مشقت اين حمّبت، حتمل مهه بالها و رنج
  حرمي لقاء يار

______________________________  
  ...، كتاب احملبة والشوق5/ 8: ؛ حمجة البيضاء223/ 1: جمموعة ورام -)1(
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: َبَه َفقالَ  ىف احلديث أنَّ النَّىب صلى اهللا عليه و آله َنَظَر إىل َمْصَعْب بِن ُعَمْريٍ ُمْقِبًال َو َعَلْيِه إهاب َكْبٍش َقْد َمتَْنَطقَ « -)2(
راِب َفَدعاُه حب اللَّه َو َرسوله إىل ما انُظروا إىل الرَُّجل الذى َقْد نـَوََّر اللَّه قـَْلَبُه َلَقْد رأيته بـَْنيَ أبوين يغذوانه بأطَيِب الطعام َو الشَّ 

ج البالغة، ابن اىب احلديد. »تـََرْونَ    ...، كتاب احملبة والشوق5/ 8؛ حمجة البيضاء 156/ 10: شرح 

  258: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دهد است براى انسان شريين جلوه مى

  :در روايت مشهورى است

  :، ابراهيم به او گفتهنگامى كه ملك املوت براى قبض روح ابراهيم آمد

  اى كه دوستش را در كام مرگ بيندازد؟ دوسىت را ديده

  اى كه از ديدار حمبوبش نفرت داشته باشد؟ آيا تو عاشقى را ديده: خداى بزرگ به ابراهيم وحى كرد

  .»1« اكنون جامن را بگري: ابراهيم به ملك املوت گفت

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2« »ا أَحبَّ اللَُّه َعبداً ابَتَالُه فَإْن َصبَـَر اْجَتَباُه َوإْن َرِضَى اْصَطَفاهُ إذ«

گزيند  دهد، پس اگر استقامت ورزيد او را برمى اى را دوست بدارد وى را در معرض آزمايش قرار مى هنگامى كه خدا بنده
  .كند و اگر به مقام رضا برسد او را انتخاب مى

   عليه و آله خواهان حمبت حقيقىپيامرب صلى اهللا 

اش  اى است كه پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله در ضمن دعا و تضرع و زارى ارزش اين حمّبت و آثارش به اندازه
  :كرد آن را از خدا درخواست مى

______________________________  
)1(- » 

َ
شهور إن إبراهيم قال ِلَملك امل

َ
َهْل رأيَت َخليًال مييت َخليُلُه فأوحى اللَّه : وت إذ جاءه ِبَقْبِض ُروِحهِ و ِىف اَخلَربِ امل
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؛ حمجة 223/ 1: جمموعة ورام. »يا ملك املوت اآلن فاقبض و هذا: تعاىل إليه َهْل رأيَت حمُِبّاً َيكَرهُ ِلقاء حبيبه َفقال
  ...، كتاب احملبة والشوق5/ 8: البيضاء

؛ مستدرك 26، حديث 18، باب 142/ 79: ؛ حبار األنوار...تاب احملبة والشوقك  67/ 8: حمجة البيضاء -)2(
  .2368، حديث 64، باب 427/ 2: الوسائل

  259: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »املاِء البارِدِ  نَ اللَُّهمَّ اْرزُْقىن ُحبََّك َوُحبَّ َمْن حيُِبَُّك َوُحبَّ َما يـُقَّرُِّبىن ِإىل ُحبَِّك َواَجَعْل ُحبََّك َأَحبَّ ِإَىلَّ مِ «

حمّبت به خودت و حمّبت به كسى كه عاشق توست و حمّبت مهه اعمال و حاالت و امورى كه مرا به حمّبت تو ! خدايا
اى در گرماى تابستان  ى كه لب تشنه[كند، روزى من قرار ده و حمّبت به خودت را نزد من از آب سرد  نزديك مى

  .تر گردان حمبوب] نوشد مى

حمّبت مايه جنات و دروازه سعادت و سبب معيشت با حق و قرار گرفنت كنار پيامرب صلى اهللا عليه و آله در قيامت اين 
  :است چنان كه در روايىت مهم و زيبا آمده است

ما َأْعَدْدُت َهلا  : ْدَت َهلا؟ َفقالَ السَّاَعُة؟ َفقاَل ما َأْعدَ   َمىت! يا َرُسوَل اللَّهِ : النّىب صلى اهللا عليه و آله َفقالَ   جاَء إْعراىبُّ إىل«
، قاَل أََنسُ : َكثيـَْر َصالٍة َوِصياٍم ِإّال أىنِّ ُأِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، َفقاَل َلُه الّنىبّ  ْرءُ َمَع َمْن َأَحبَّ

َ
ٍء  َفما َرأَْيُت اْلُمْسِلِمَني َفرُِحوا ِبِشى: امل

  .»2« »بـََعَد اإلْسالِم فـََرَحُهْم ِبذِلكَ 

: روز قيامت چه زماىن است؟ حضرت فرمود! اى رسول خدا: نشيىن به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت ديهبا
  اى؟ براى آن روز چه چيزى آماده كرده

ام، آنچه هست اين است كه خدا و پيامربش را دوست دارم، حضرت  مناز و روزه زيادى براى آن روز آماده نكرده: گفت
مسلمانان : گويد مى]  كه از ياران پيامرب صلى اهللا عليه و آله است[مرد با كسى است كه دوستش دارد، انس  :به او فرمود

  .را پس از اسالم به چيزى خوشحال و مسرور نديدم چنان كه از اين سخن پيامرب خوشحال ديدم

______________________________  
  ...، كتاب احملبة والشوق5/ 8: حمجة البيضاء -)1(
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  ...، كتاب احملبة والشوق6/ 8: ؛ حمجة البيضاء223/ 1: جمموعة وارم -)2(

  260: فرهنگ مهرورزى، ص

   عارفان و عاشقان حضرت حق

  .اين حمّبت و اين عشق پاك و صاف سبب قرب انسان به حق و مايه تقرب آدمى به حضرت حمبوب است

  :روايت شده

  .غر و رنگشان تغيري كرده بودهايشان ال حضرت عيسى به سه نفر گذشت كه بدن

بر خداست كه ترسان را : ترس از آتش دوزخ، گفت: بينم چيست؟ گفتند سبب اين چيزى كه در مشا مى: به آنان گفت
  .اميىن دهد

مشا را چه شده؟  : هايشان از سه نفر قبلى الغرتر و رنگشان متغريتر بود، پرسيد گاه به سه نفر ديگر گذشت كه بدن آن
شت، بر خداست كه آنچه را اميد داريد به مشا عطا كندشو : گفتند   .ق و رغبت به 

هاىي از نور  شان آيينه سپس به سه نفر ديگر گذشت كه آنان از سه نفر دوم الغرتر و رنگشان متغريتر بود و گويا بر چهره
 هستيد، مشا مقربان هستيدمشا مقربان : عشق خداى عّزوجّل، گفت: مشا را چه شده؟ گفتند: قرار داشت، به آنان گفت

»1«.  

______________________________  
م فقال َهلُم« -)1( ت ألوا م و تـََغريَّ : َما الَّذى بـََلَغ ِبُكم ما أرى َفقاُلوا: و يروى أن عيسى َمرَّ بَِثالَثِة نـََفر َقد حنلت أبدا

اً َفقالَحقٌّ َعَلى اللَِّه أن يـَُؤمِّن اخلائِ : اخلوف ِمَن النار َفقالَ  َما الَّذى : ِف ُمثَّ جاَوَزُهم إىل َثالثٍَة آخرين فإذا ُهم أَشدُّ ُحنُوًال َو تـََغريُّ
َحقٌّ َعَلى اللَِّه أن يُعِطَيُكم َما َترجون ُمثَّ جاَوَزُهم إىل َثَالثٍَة آخرين فإذا ُهم أَشدُّ : الشوق إىل اجلَنَِّة َفقال: بـََلَغ ِبُكْم ما أرى قاُلوا

اً كان على ُوجوِهِهُم املرايا ِمَن النُّور َفقالُحنُوًال  أنتُم : حنُِبُّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ فقال: َما الَّذى بـََلَغ ِبُكم ما أرى َفقالوا:  َو تـََغريُّ
َُقرَّبُون

َُقرَّبُون أنـُْتُم امل
  ...، كتاب احملبة والشوق6/ 8: ؛ حمجة البيضاء224/ 1: جمموعة ورام. »امل

  261: ورزى، صفرهنگ مهر 
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و اى امت ! اى امت موسى: گويند خوانند، مى ها را به اسم پيامربانشان مى از عارىف نقل است كه روز قيامت امت
به سوى خدا بياييد، پس ! اى عاشقان خدا: دهند مگر حمبان و عاشقان را كه ندايشان مى! و اى امت حممد! عيسى

  .»1« ندا زير و رو شود هايشان از سرور و خوشحاىل اين نزديك است دل

شود و چون عاشقش شود، به سوى  هنگامى كه پروردگارش را بشناسند، عاشقش مى: هرم بن حيان گفته است كه مؤمن
نگرد و با ديده شوق و رغبت به  رود و وقىت كه شرييىن رفنت به سوى او را بيابد با ديده ميل و شهوت به دنيا منى او مى

  .»2«  مش در دنيا و با روحش در آخرت استكند، با چش آخرت نظر منى

  :گويد حيىي بن معاذ مى

ُعُقوَل َفَكْيَف َوُودُُّه يـُْنِسى ما َعْفُوُه َيْستـَْغِرُق الذُّنُوَب َفَكْيَف ِرضوانُِه؟ َوِرْضوانُُه َيْستَـْغِرُق اآلماَل َفَكْيَف ُحبُُّه؟ َوُحُبُه يُْدِهُش الْ «
  .»3« »ُدونَْه َفَكْيَف ُلْطُفهُ 

اش  اش چگونه است؟ و رضوان و خشنودى گريد، پس رضوان و خشنودى اش گناهان را فرا مى گذشت و چشم پوشى
كند پس شدت دوسىت و  ها را حريان و سرگردان مى گريد، پس حمبتش چگونه است؟ و حمبتش عقل آرزوها را فرا مى

   اش چگونه است؟ و شدت عالقه

______________________________  
  ...، كتاب احملبة والشوق6/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  ...، كتاب احملبة والشوق7/ 8: حمجة البيضاء -)2(

  ...، كتاب احملبة والشوق7/ 8: حمجة البيضاء -)3(

  262: فرهنگ مهرورزى، ص

  دهد پس لطفش چگونه است؟ اش هر چه جز اوست به فراموشى مى دوسىت و عالقه

  :ها آمده در بعضى از كتاب

بّاً « ، فَِبَحقِّى َعَلْيَك ُكْن ىل حمُِ   .»1« »َعْبِدى أَنا َوَحقَِّك َلَك حمُِبُّ
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  .من دوستدار توام، پس سوگند به حق من بر تو، تو دوستدار من باش! ام سوگند به حقت بنده

  :اند و گفته

  .»2« »َنٍة ِبال ُحبٍّ ِمْثقاُل َخْرَدَلٍة ِمَن احلُْبِّ َأَحبُّ إىل اللَِّه ِمْن ِعباَدِة َسْبِعَني سَ «

  .تر از عبادت هفتاد سال بدون حمّبت است اى از حمّبت نزد خدا حمبوب هم وزن ذره

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

كند، عاشق و  اى و هر ذكرى جز خدا خاىل مى حمّبت خدا هنگامى كه بر باطن عبد بتابد، او را از هر مشغول كننده
گوترين آنان است، از نظر پيمان وفادارترين  ترين مردم است، از نظر گفتار راست نسبت به خدا خالصحمب از نظر باطن 

ترين و از نظر وجود، عابدترين  ترين ايشان است و از نظر ذكر و ياد حق صاف خملوق است و از نظر عمل پاك
   كنند و به هاست، فرشتگان هنگام مناجات به او مباهات مى انسان

______________________________  
  .كتاب احملبة والشوق  7/ 8: ؛ حمجة البيضاء50، باب 171/ 1: ارشاد القلوب -)1(

ج البالغة، ابن اىب احلديد -)2(   ...، كتاب احملبة والشوق7/ 8: ؛ حمجة البيضاء80/ 11: شرح 

  263: فرهنگ مهرورزى، ص

كند و خدا به سبب كرامتش بندگانش را اكرام  ها را آباد مى منايند، خدا به وسيله عاشقش سرزمني ديدنش افتخار مى
منايد و بال را به رمحتش از آنان  كند، هنگامى كه با سوگند به حق او از خدا درخواست حاجت كنند، عطايشان مى مى

  .»1« يندجو  كند، اگر مردم م نزلت و قدر او را نزد خدا بدانند به چيزى جز خاك قدم او به خدا تقرب منى دفع مى

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

زند و نور خدا مشرف بر  كند مگر اين كه آن را آتش مى حمّبت خدا و عشق به او آتشى است كه بر چيزى عبور منى
د پوشان گردد مگر آن كه آمسان آن را مى افروزد و از زير آمسان خدا چيزى آشكار منى شود مگر آن كه آن را برمى چيزى منى
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شود و هر  آورد و هر چيزى از آب خدا زنده مى وزد مگر آن كه آن را به حركت و جنبش مى و نسيم خدا بر چيزى منى
  .»2« كند رويد، پس هر كسى را خدا دوست بدارد از ِملك و ُملك به او عطا مى چيزى از زمني خدا مى

______________________________  
حب اللَّه إذا أضاع على سر عبده أخاله عن كل شاغل و كل ذكر سوى اللَّه و احملب  :قال الصادق عليه السالم« -)1(

أخلص الناس سر اللَّه و أصدقهم قوال و أوفاهم عهدا و أذكاهم عمال و أصفاهم ذكرا و أعبدهم نفسا تتباهى املالئكة عند 
للَّه عباده يعطيهم إذا سألوه حبقه و يدفع عنهم الباليا مناجاته و تفتخر برؤيته و به يعمر اللَّه تعاىل بالده و بكرامته يكرم ا

  .92، باب 192: مصباح الشريعة. »برمحته و لو علم اخللق ما حمله عند اللَّه و منزلته لديه ما تقربوا إىل اللَّه إال برتاب قدميه

ء إال أضاء و  ر اللَّه ال يطلع على شىء إال احرتق و نو  حب اللَّه نار ال مير على شى: قال أمرياملؤمنني عليه السالم« -)2(
ب ىف شى مساء اللَّه ما ظهر من سحاب حتته من شى ء و  به كل شى  ء إال حركته و ماء اللَّه حيىي ء إال غطاه و ريح اللَّه ما 

  .92 ، باب192: مصباح الشريعة. »ء من امللك و امللك ء فمن أحب اللَّه أعطاه كل شى أرض اللَّه ينبت منها كل شى

  264: فرهنگ مهرورزى، ص

   ورزى به حضرت حق ارزش عشق

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ِحبُّ َحقَّاً ِإَذا َأَحبَّ اللَُّه َعبداً ِمن أُمَِّىت َقَذَف ِىف قـُُلوِب أصِفَيائِِه َوأرَواِح َمالِئَكِتِه َوُسكَّاِن َعرِشِه َحمَبََّتهُ «
ُ
  ُطوَىب  لُِيِحبُّوُه َفذِلَك امل

  .»1« »َلُه ُمثَّ ُطوَىب َلُه َوَلُه ِعنَداللَِّه َشَفاَعٌة يَوَم الِقَياَمةِ 

هنگامى كه خدا عبدى از امتم را مورد حمّبت خود قرار دهد، حمبتش را در قلوب اصفيا و فرشتگان و ساكنان عرشش 
خوشا به حالش، براى او در قيامت نزد  اندازد تا او را دوست بدارند و حمب حقيقى اين است، خوشا به حالش، باز مى

  .خدا مقام شفاعت است

عشق ورزى به حق و حمّبت به حضرت رب العزه كه حمصول معرفت و شناخت عاشق از معشوق است تا جاىي ارزش و 
تواىن يافت آجنا كه  قيمت دارد كه حضرت حق در حديثى قدسى به موسى بن عمران فرموده كه مرا نزد عاشق و حمبم مى

  :فرمايد مى

  .»2« »َمِرَض ُفالٌن فـََلْم تـَُعْدُه َوَلْوُعْدَتُه َلَوَجْدَتِىن ِعْنَدهُ : يا َربِّ وََكْيَف َذِلَك؟ قال: َمِرضُت فـََلْم تـَُعْدِىن َفقالَ !  يا ُموسى«
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فالىن : شود تو بيمار شوى؟ خطاب رسيد مگر مى! پروردگارا: بيمار شدم و تو از من عيادت نكردى، گفت! اى موسى
  .يافىت كردى مرا نزد او مى بيمار شد و تو از او عيادت نكردى، اگر از او عبادت مى

______________________________  
  .23، حديث 43، باب 24/ 67: ، حبار األنوار92، باب 192: مصباح الشريعة -)1(

  ...، كتاب احملبة والشوق26/ 8حمجة البيضاء  -)2(

  265: فرهنگ مهرورزى، ص

  :داند براى حمب خود آماده كرده است حضرت حمبوب آن چه جز او منى

َعْت َوَال َخَطَر َعَلى َقلِب َبَشرٍ «   .»1« »أعَدْدُت ِلعَباِدَى الصَّاِحلَني َما الَعٌني رَأْت َوَال أُذٌن مسَِ

  .نكرده است ام چيزى آماده كردم كه چشمى نديده و گوشى نشنيده و بر قلب بشرى خطور براى بندگان شايسته

   ارزش شوق وصال حمبوب

اش، ورود  ترين مردم در قيامت نريومندترين آنان در حمّبت به خداست زيرا آخرت به معناى حقيقى از نظر حال، خوشبخت
بر خدا و يافنت سعادت لقاى اوست و چه بزرگ و عظيم است نعمت عاشق هنگامى كه پس از طوالىن شدن شوقش 

گردد و در اين لقاى وصال از تلخى و كدورت  و ابد اآلباد از تداوم مشاهده حمبوبش متمكن مىشود  وارد بر حمبوبش مى
  .بيند و رقيب و مزاحم و ترس از انقطاع چيزى منى

شوق به لقا و وصال حمبوب آن چنان قيمت و ارزش دارد كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در يكى از دعاهايش به 
  :پيشگاه حمبوب عرضه داشت

َة النََّظِر ِإىل  اللَّهمَّ إّىن َأْسأَُلَك الرَِّضى«   .»2« »َوْجِهَك اْلَكِرْمي َوَشْوقاً إىل ِلقاِئكَ   َبعَد الَقَضاِء َوبـَْرَد اْلَعْيِش َبعَد اْلَموِت َوَلذَّ

 رضا و خشنودى پس از قضا و زندگى خوب و نيك پس از مرگ و لذت نگاه به روى بزرگوارت و شوق به! خدايا
  .خواهم ديدارت را از تو مى
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______________________________  
  .23، باب 92/ 8: ؛ حبار األنوار148، حديث 101/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  ...، كتاب احملبة والشوق57/ 8: ؛ حمجة البيضاء524/ 1: مستدرك احلاكم -)2(

  266: فرهنگ مهرورزى، ص

   حمبت سبب جذب فيوضات اهلى

  :ّبت و عشق اهلى در اخبار حضرت داود عليه السالم آمده استدر رابطه با حم

به زمينيان برسان من دوستدار كسى هستم كه دوستدار من است و مهنشني كسى هستم كه مهنشني من است و ! اى داود
  مونس كسى هستم كه به ذكر من انس دارد و يار كسى هستم كه يار من است و انتخاب كننده كسى هستم كه انتخاب

كننده من است و فرمانرب كسى هستم كه فرمانرب من است، كسى مرا به صدق و حقيقت دوست ندارد مگر اين كه او را 
دهم، كسى مرا به حق خبواهد،  ورزم كه احدى از خلق خود را بر آن پيشى منى پذيرم و چنان به او حمّبت مى براى خود مى

، اى اهل زمني آنچه بر آن از غرور دنياىي هستيد، دور اندازيد و به سوى  يابد يابد و كسى كه غري مرا خبواهد مرا منى مى
نشيىن من آييد، با من انس بگرييد تا با مشا انس بگريم و به سوى حمّبت و دوسىت مشا بشتامب كه  كرامت و مصاحبت و هم

هاى مشتاقان را از نور  م، من دلمن طينت عاشقامن را از طينت ابراهيم خليلم و موساى كليمم و حممد برگزيده خود آفريد
  .»1«  ها را نعمت خبشيدم خود آفريدم و به وسيله جاللتم آن

______________________________  
 َو ُموِنٌس ِلَمْن أَِنَس ِىف َأْخَباِر َداُوَد عليه السالم يَا َداُوُد أَبِْلْغ َأْهَل َأْرِضى َأىنِّ َحِبيُب َمْن َأَحبَِّىن َو َجِليُس َمْن َجاَلَسِىن « -)1(

 َما َأَحبَِّىن َأَحٌد أَْعَلُم َذِلَك َيِقيناً ِمْن قـَْلِبِه ِإّال قَِبْلُتُه ِبذِْكِرى َو َصاِحٌب ِلَمْن َصاَحَبِىن َو ُخمَْتاٌر ِلَمِن اْخَتاَرِىن َو ُمِطيٌع ِلَمْن َأَطاَعِىن 
ُمهُ َأَحٌد ِمْن َخْلِقى َمْن طََلَبِىن ِباحلَْقِّ َوَجَدِىن َو َمْن َطَلَب َغريِْ   ى َملْ جيَِْدِىن َفاْرُفُضوا يَا َأْهَل اْألَْرضِ ِلنَـْفِسى َو َأْحَبْبُتُه ُحّباً َاليـَتـََقدَّ
. »ِىن أَُؤاِنْسُكْم َو ُأَسارِْع ِإَىل َحمَبَِّتُكمَما أَنـُْتْم َعَلْيِه ِمْن ُغُرورَِها َو َهُلمُّوا ِإَىل َكرَاَمِىت َو ُمَصاَحَبِىت َو ُجمَاَلَسِىت َو ُمَؤاَنَسِىت َو آِنُسو 

  ...كتاب احملبة والشوق،  58/ 8: ؛ حمجة البيضاء28، حديث 43، باب 26/ 67: ؛ حبار األنوار17: مسكن الفؤاد

  267: فرهنگ مهرورزى، ص

  :در اخبار داود عليه السالم آمده است
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َتوّجهَني إىل«
ُ
َنُكْم َحّىت : َحمَبَّىت  ُقل ِلَعباِدى امل تـَْنُظُروا إىلَّ   ما َضرَُّكْم إذا اْحَتَجْبُتْم َعْن َخْلِقى إذا َرفـَْعُت اِحلجاَب فيما بـَْيِىن َوبـَيـْ

 »اْلَتَمْسُتْم ِرضاَى؟ ُكْم؟ َوما َضرَُّكْم ما َزَوْيُت َعْنُكْم ِمَن الدُّنْيا إْذ َبَسْطُت ِدْيِىن َلُكْم؟ َوما َضرَُّكْم َمْسَخَطُة اْخلَْلِق إذابُعُيوِن قـُُلوبِ 
»1«.  

گامن مستور رساند هنگامى كه خود را از آفريد  چه چيز به مشا زيان مى: به بندگامن كه رو به حمبت من دارند بگو! اى داود
زند  هاتان به من نگاه كنيد؟ و چه چيز به مشا زيان مى هاى دل دارم تا با چشم داريد و حجاب بني خود و مشا را بر مى مى
زند هرگاه كه جوياى  گسرتامن؟ و خشم مردم چه زياىن به مشا مى كنم و دينم را براى مشا مى گاه كه دنيا را از مشا دور مى آن

  خشنودى من باشيد؟

حمّبت سبب جذب فيوضات اهليه به سوى انسان است و در رأس مهه فيوضات اميان است كه انسان را به خري دنيا و 
  .كند رساند و از خزى و خوارى و كيفر و عذاب در دنيا و آخرت حفظ مى آخرت مى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ْنيا َمْن حيُِبُّ «    َوَمْن َالحيُِبُّ َوال يـُْعِطِى األمياَن إّالَمنْ  إنَّ اللََّه يـُْعِطى الدُّ

______________________________  
  ...؛ كتاب احملبة والشوق61/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  268: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »حيُِبُّ 

حمبوب اوست عطا كند و اميان را جز به كسى كه  يقيناً خدا دنيا را به كسى كه دوستش دارد و دوستش ندارد عطا مى
  .كند منى

  :فرمايد و نيز مى

  .»2« »إذا أَحبَّ اللَُّه َعبَداً َجَعَل َلُه َواِعظاً ِمن نَفِسه َوزَاجراً ِمن قلبِه يَأُمرُُه َويَنَهاهُ «

ى كننده هنگامى كه خدا بنده   دهد تا او را به اى را از درون خودش براى او قرار مى اى را دوست بدارد پند دهنده و 
  .كارهاى پسنديده وادار كند و از كارهاى زشت باز دارد
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  عارف آگاه، دلداده معبود

حضرت زين العابدين عليه السالم كه در صف اول عاشقان خداست و مايه عشق به خدا در آن حضرت تا جاىي بود كه 
يافت در يكى از مناجاتش كه اش به زينت عبادت كنندگان اولني و آخرين لقب  از كثرت عبادات ظاهرى و باطىن عاشقانه

  :گويد معروف به مناجات حمبني است مى

  ؟»3« »إهلى َمْن ذا الَّذى ذاَق َحَالَوَة ُحمَبَِّتَك َفراَم ِمْنَك َبَدًال «

  آن كيست كه شرييىن حمبتت را چشيده و به جاى تو ديگرى را! خدايا

______________________________  
  ...؛ كتاب احملبة والشوق63/ 8: جة البيضاء؛ حم33/ 1: مستدرك حاكم -)1(

  ...، كتاب احملبة والشوق67/ 8: حمجة البيضاء -)2(

  .»مناجات احملبني«صحيفة السجادية  -)3(

  269: فرهنگ مهرورزى، ص

  قصد كند؟

عاشق او  مثال حمبوب ازىل و ابدى را ببيند و طبيعتاً دل داده و مگر ممكن است چشم دل با كمك چراغ معرفت، مجال ىب
شود و ديگرى را به جاى او به عنوان معشوق و حمبوب قصد كند؟ غري او جز خملوق ضعيف و موجود ناتوان كه مهه 

  امورش و به ويژه مجال ظاهرش عارضى و از دست رفتىن است چيز ديگر هست؟

و زندگى او درياوار و ابدى  ء كه آثار و بركاتش در حيات ترين شى كدام عاقل و خردمند است كه پس از رسيدن به قيمىت
ايتاً وجودش از دست  است را رها كند و دنبال موجودى برود كه خواص و آثارش بسيار اندك و عمرش متام شدىن و 

  .رفتىن است

آگاه، طال را با مّطال، فريوزه را با خرمهره، عقيق مين را با شيشه رنگى، گلستان و بستان را  خردمند و انسان عارف و دل
خبىت، حقيقت دائم را با مّوقت،  كوير، ثروت را با فقر، سالمت را با بيمارى، آخرت را با دنيا، خوشبخىت را با تريهبا  

  .منايد كند و جاجبا منى درسىت را با نادرسىت، خزانه پر از گنج را با خرابه، دانش را با جهل و بصريت را با كوردىل عوض منى
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ايت و چشمه مهه فيوضات و گنجينه مهه خريات و مالك ارض و مساوات و  كماالت ىبعاقل، حضرت حق را منبع مهه  
بيند و هرگز با معرفت و عشقى كه به او دارد كسى را به جاى او و به عوض او قصد خنواهد كرد،  دارنده خزائن بركات مى

  :دارد عاقل به حمضر حضرتش عرضه مى

  اى به مغز خرد زده اورنگ
 

  داده در دل تنگخويش را گنج 

  حضرت عشق آفريدسىت
 

  وز دو عاملش برگزيدسىت

  خانه دل چو شد كمال و متام
 

  گسرتيدى در او بساط مجال

  يعىن اين خلوت خداىي ماست
 

  حرم خاص كربياىي ماست

اىن و شوق ديدارت   تو 
 

  اين چنني گرم كرده بازارات

 ناله مسِت ترانه غم تو
 

 دم توخاطرم وجد خانه 

  داغ عشق تو خانه زاد دمل
 

  نرود ياد تو زياد دمل

  اى تو صهباى ساغر مهه كس
 

  نشئه توست در سر مهه كس

  ملك توحيد را تو پاِدَشهى
 

  خاصه توست ال شريك هلى

  

  .»1« »َو َمْن َذا الذَّى أنَس ِبُقرِبَك فابـَْتغى َعنَك ِحَوَال «

  قرب تو انس گرفت، پس به جاى تو موجودى ناپايدار را طلبيد؟آن كيست كه به مقام ! و خدايا

چنني چيزى براى عارف آگاه و عاشق بينا غري ممكن است كه به مقام قرب حضرت حمبوب راه يابد و دل به لذت انس او 
ات و بسپارد و شرييىن اتصال به معنويت دوست را دريابد و بداند و ببيند و ملس كند كه وجود مقدسش قائم به ذ

دهد و در عنايات و الطافش تغيري و تبديلى راه  مهيشگى و پايدار است و عشق عاشقش را پاداشى جاويد و ابدى مى
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ندارد و در اين حال دل از او بردارد و ديده جانان از متاشاى مجالش ببندد و دست به دامان موجودى ناپايدار و عنصرى 
   و حتول است بزند و بر اين پايه فضاى از دست رفتىن كه مهه وجود و امور در تغيري

______________________________  
  .مناجات احملبني: صحيفة السجادية -)1(

  271: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اش را غرق اضطراب و ناامىن كند و حمكوم ترس و وحشت و دهلره و حريت منايد زندگى

ق دائم و خزانه كرامات و گنجينه فيوضات بردارد و دل به عارف آگاه، ىف املثل چگونه دست از حمبوب پايدار و معشو 
  :فرمايد دنيا ببندد كه بصريى و داناىي چون امرياملؤمنني عليه السالم درباره آن مى

ِفيَها ُفِنتَ َوَمن افْـتَـَقَر ِفيَها َحزَِن َما أِصُف ِمْن َداٍر َأوَُّهلا َعَناءٌ َوآِخُرَها فـََناءٌ ِىف َحالِهلَا ِحساٌب َوِىف َحراِمَها ِعَقاٌب َمِن اْستـَْغَىن «
َا َبصَّرَْتُه َوَمْن أَْبَصَر ِإَليها أعَمْتهُ    .»1« »َوَمن َساَعاَها َفاتـَْتُه َوَمن قـََعَد َعَنها َواتـَْتُه َوَمْن أَْبَصَر ِ

پايانش نيسىت و نابودى اى كه ابتدايش براى انسان از هر جهت مشقت و رنج و زمحت و سخىت بود و  چه بگومي از خانه
كشند حساب و در حرامش كيفر  در حاللش با آن مهه كوشش و زمحىت كه براى به دست آوردنش مى! و هالكت است
نيازى بزند و در فضاى استغنا از ياد حق به ياد امور مادى از  كسى كه در آن كوس استغنا و طبل ىب. و عذاب است

ال شود و كسى به طلبش بر آيد و به دست نياورد و نيازمند و حمتاج مباند دست رفتىن مشغول گردد، دچار فتنه و ب
  .دار گردد اندوهگني و غصه

روى گردان از آن . نتيجه مطلوب از دست رود كوشش كننده در راه آن، عاقبت كوشش بر باد رود و زمحات و رجنش ىب
و حوادث و نقل و انتقاالتش بنگرد، پند و آن كه با چشم بصريت بر آن . او را به بند كشد و از شرش راحت شود

  .عربت گريد و هر كه با چشم سر به اين سراى دلفريب و از دست رفتىن نظر كند، به كوردىل و شقاوت دچار شود

______________________________  
  .137، حديث 122، باب 133/ 70: ؛ حبار األنوار82، خطبه 106: ج البالغة -)1(

  272: ، صفرهنگ مهرورزى
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  :فرمايد اى ديگر مى در قطعه

نـَْيا تـَُغرُّ وَتُضرُّ َوَمتُرُّ ِإنَّ اللََّه تـََعاىل« َنا ُهم َحلُّوا إْذ َصاحَ   الدُّ  َملْ يـَْرَضَها ثـََواباً ِألولَِيائِِه َوَال ِعَقاباً ِألْعَدائِِه َوإنَّ أهَل الدُّنَيا َكرَْكٍب بـَيـْ
  .»1« »ِِْم َساِئُقُهْم َفارَحتَُلوا

گذرد، يقيناً خداى پاك آن را به عنوان پاداش براى عاشقانش رضايت نداد و به اين حد   زند و مى فريبد و زيان مى دنيا مى
اند و هنوز  اى هستند كه براى اسرتاحت فرود آمده كه براى دمشنانش كيفر باشد خشنود نشد، اهل دنيا چون قافله

  .زند بار كنيد كه زمان كوچ است اسرتاحت ننموده قافله ساالر فرياد مى

گريد، بلكه از دنيا به عنوان ابزار و عناصر  بندد و انس منى آرى؛ خردمند، به دنيا و شؤونش كه ناپايدار است دل منى
ره مى   .گريد و انسش فقط و فقط به مقام قرب حق است ساخت آخرت 

اى و  اى و براى عشق و حمبتت خالص منوده دوسىت خويش برگزيدهما را از آنان قرار ده كه براى مقام قرب خود و ! خدايا
اى و نعمت نظر به وجه خود را با چشم  اى و به حكم و قضايت راضى و خشنود منوده به لقايت مشتاق و راغب كرده

 اى و براى اى و در جايگاه صدق در جوارت جاى داده اى و براى مقام رضاى خود برگزيده دل به او عطا فرموده
اى و او  اى و قلبش را عاشق خود ساخته اى و سزاوار بندگى و پرستش خويش كرده شناختت و معرفتت خمصوص گردانيده

   اى اى و سراسر وجودش را به سوى خود توجه داده را براى مشاهده خويش برگزيده

______________________________  
  .137، حديث 132/ 70: ؛ حبار األنوار415، حكمت 548: ج البالغة -)1(

  273: فرهنگ مهرورزى، ص

اى و ياد ذكرت را به او اهلام   اى و به آنچه نزد توست راغب منوده و قلبش را از هرچه جز دوسىت توست خاىل ساخته
اى  اى و از شايستگان خلق خويش قرارش داده اى و به طاعتت سرگرمش منوده اى و شكر و سپاست را به او آموخته كرده

  .اى اش را از هرچه او را از تو جدا كند بريده اى و عالقه مناجاتت انتخابش كرده و براى

اند و  ما را از آنان قرار ده كه فطرتاً به تو شادمانند و از دل ناله شوق برآورند و مهه عمر با آه و زارى عاشقانه! خدايا
دار است و اشكشان از خشيت ريزان است پيشاىن آنان در پيشگاه عظمتت به سجده است و ديدگانشان در خدمتت بي

  .هايشان گرفتار عشق و حمّبت توست و قلوبشان از مهابتت از مهه هسىت بركنده است و دل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اى خداىي كه انوار قدسش به ديدگان عاشقانش در كمال روشىن است و جتليات ذاتش بر قلوب عارفانش نشاطانگيز 
ايت مقصود حم! اى آرزوى دل مشتاقان! است ات و دوسىت دوستدارانت و دوسىت هر عملى را كه مرا به  دوسىت! باناى 

تر گرداىن و حمبتم را  كنم و اين كه خود را از هرچه غري توست بر من حمبوب رساند، از تو درخواست مى مقام قربت مى
ى و بر من به يك نسبت به خود راهنماىي به سوى خشنوديت قرار دهى و شوقم را به حضرتت بيش از عصيانت مقرر دار 

ى و به من به چشم حمّبت و عاطفه بنگرى و روى از من نگرداىن و مرا اهل سعادت و خوشبخىت  نگاه به سويت منت 
  !.ترين مهربانان اى مهربان! كننده دعا اى اجابت. قرار دهى و از سالكان پيشگاهت مناىي

  274: فرهنگ مهرورزى، ص

  فضاى توبه آدم و حوا

شت بريون  -چنان كه در آيات قرآن و روايات مطرح است - آدم و مهسرش را به خاطر نزديك شدن به شجره ممنوعه از 
راندند و از مهنشيىن با فرشتگان حمروم كردند و از مقام و منزلىت كه داشتند به سقوط نشاندند و كويرى خشك را به جاى 

  .شت سرسبز و خرم در اختيارشان گذاردند

ورزيدند، درد فراق از  شناختند و به حضرت او عشق مى عرفت ديىن و آگاهى عقلى خدا را مىآن دو كه بر اساس م
اى در قلب خويش نسبت به حمبوب نگران  حمبوب را حس كردند و بدون اين كه به خاطر از دست دادن مقامات ذره

درد فراق را به وسيله توبه و مغفرت باشند با يك دنيا ادب و تواضع و فروتىن متوسل به توبه و درخواست آمرزش شدند تا 
  :عالج منوده، به حمبوب ازىل و ابدى در كمال خاكسارى و فروتىن گفتند

  .»1« ] َربَّنا َظَلْمنا أَنـُْفَسنا َو ِإْن َملْ تـَْغِفْر لَنا َو تـَْرَمحْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرِينَ [

  .را نيامرزى و به ما رحم نكىن مسلماً از زيانكاران خواهيم بود ما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما! پروردگارا: گفتند

پروردگار مهربان هم بازگشت آنان را پذيرفت و هر دو را به پيشگاه مباركش قبول كرد و علت پذيرش و قبوىل را در قرآن، 
   مهربان بودن

______________________________  
  .23): 7(اعراف  -)1(
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  .خود نسبت به بندگان بويژه تائبان اعالم كرد

  .»1« ] َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  [.

  .پذير و مهربان است اش را پذيرفت؛ زيرا او بسيار توبه توبه] پروردگار[و ... 

به خدا در عني حمروميت بسيار  بينيم كه حمّبت آدم و حوا اى كه ذكر شد دقت كنيم، مى اگر يك بار ديگر در دو آيه
  .اى نديد بلكه آگاهى و فروتىن، هر دو را به مغفرت و رمحت حق وصل كرد ترين ضربه تلخى كه چشيدند، كم

پذير نيست و چراغى است كه هيچ طوفاىن  هاىي كه ريشه معنوى و اهلى و امياىن دارد، ضربه آرى؛ مهر و حمّبت و خصلت
  .كند آن را خاموش منى

  .مهيشه و مهه جا و نسبت به مهه كس درياىي مواج از مهر و حمّبت و عشق و صفاستمؤمن 

  .كننده است دهنده و ادب گر، تعليم زبانش كه به قلب پر حمبتش وصل است؛ زباىن مشّوق، سازنده، هدايت

______________________________  
  .37): 2(بقره  -)1(
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   اهل بيت عليهم السالمآثار مهرورزى به 

اى است كه در اين نوشتار  آثار عشق و مهرورزى به اهل بيت عليهم السالم چه در دنيا و چه در آخرت به اندازه
كه از تفاسري مهم اهل سنت است و در سه » تفسري الكشاف الزخمشرى«گنجد، براى منونه به روايىت بسيار مهم در  منى

  .كنيم مىروايت از كتب شيعه اكتفا 

ُحبِّ آَل ُحمَمٍَّد ماَت َمْغُفوراً َلُه أالَوَمْن ماَت   ُحبِّ آَل ُحمَمٍَّد ماَت َشِهْيَداً أالَوَمْن ماَت َعلى  َمْن ماَت َعلى: عن الّنىب أنَُّه قالَ «
ُحبِّ آَل   ْسَتْكِمَل اإلمياِن أالَوَمْن ماَت َعلىُحبِّ آَل ُحممٍَّد ماَت ُمؤِمَناً مُ   ُحبِّ آَل ُحممٍَّد مات تائِباً أالَوَمْن ماَت َعلى  َعلى

وِت بِاْجلَنَِّة ُمثَّ ُمنَكٌر َوَنِكٌري أالَوَمْن ماَت َعلى
َ
بـَْيِت   اجلنَِّة َكما تـَُزفُّ اْلَعُروَس إىل  ُحبِّ آَل ُحممٍَّد يـَُزفُّ اىل  ُحمَمٍَّد َبشََّرُه َمَلُك امل

ُحبِّ آَل ُحمَمٍَّد َجَعَل اللَُّه قـَبـَْرهُ َمزاَر   اْجلَنَِّة أالَوَمْن ماَت َعلى  آَل ُحمَمٍَّد فُِتَح َلُه ِىف قـَْربِِه باباِن إىل ُحبِّ   َزْوِجها أال َوَمْن ماَت َعلى
  .»1« »..ُحبِّ آَل حممٍَّد ماَت على السَُّنِة َواَجلَماَعةِ   مالِئَكِة الرَّْمحَِة أالَوَمْن ماَت َعلى
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  :ى اهللا عليه و آله روايت شده است كه فرموداز پيامرب اسالم صل

   هر كس! هر كس بر حمّبت آل حممد مبريد شهيد مرده است، آگاه باشيد

______________________________  
؛ حبار 31، فصل 165: سوره شورى؛ جامع األخبار 23ذيل آيه ( 992، حديث 225/ 4: تفسري الكشاف -)1(

  .19/ 2: نة البحار؛ سفي13، باب 233/ 23: األنوار

  277: فرهنگ مهرورزى، ص

هر كس بر حمّبت آل حممد مبريد در حال توبه مرده است، آگاه ! بر حمّبت آل حممد مبريد آمرزيده مرده است، آگاه باشيد
مد هر كس بر حمّبت آل حم! هر كس بر حمّبت آل حممد مبريد مؤمىن مرده است كه اميانش را كامل كرده، آگاه باشيد! باشيد

شت مژده مى هر كس بر حمّبت آل حممد مبريد چون ! دهند، آگاه باشيد مبريد ملك املوت و سپس نكري و منكر او را به 
شت مى عروسى كه به خانه داماد برده مى هر كس بر حمّبت آل حممد مبريد، در قربش دو در ! برند، آگاه باشيد شود، به 

شت باز مى ر كس بر حمّبت آل حممد مبريد، خدا قربش را زيارتگاه فرشتگان رمحت قرار ه! شود، آگاه باشيد به سوى 
  ...مريد هر كس بر حمّبت آل حممد مبريد، بر روش پيامرب و گروه مؤمنان مى! دهد، آگاه باشيد مى

زن  براى حج خانه خدا از ديارم به سوى مكه بريون رفتم، هنگامى كه مسافىت طوالىن پيمودم : گويد مى »1«  اعمش
به حق حممد و آلش ديده را به من برگردان، از گفتارش به شگفت آمده، به او  : گفت كورى را در كنار جاده ديدم كه مى

! اى امحق: در حاىل كه خدا بر آنان حق دارد نه آنان بر خدا، به من گفت! چه حقى حممد و آلش بر خدا دارند؟: گفتم
شود مگر انسان به حق آنان قسم ياد كند، اگر آنان را بر خدا حقى  د منىخاموش باش، به خدا سوگند او از انسان خشنو 

   خدا در كجا سوگند ياد كرده است؟ گفت در سوره: كرد، گفتم نبود به آن قسم ياد منى

______________________________  
ه وى بيش از ده هزار روايت اند ك سليمان بن اعمش كوىف از حمدثان و قاريان بزرگ است، عامه و خاصه نقل كرده -)1(

  .در فضائل امري مؤمنان عليه السالم نقل كرده است

  278: فرهنگ مهرورزى، ص

  :حجر آيه هفتاد و دو
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  .»1« ] َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِِْم يـَْعَمُهونَ [

  .به جان تو سوگند، آنان در مسىت خود فرو رفته و سرگردان بودند!] اى پيامرب[

  :گفت به دليلى كه برامي آورد قانع نشدم، هنگامى كه از حج برگشتم در مهان حمل او را بينا ديدم كه مىمن نسبت 

  .أَيُّها النَّاُس أِحبُّوا َعِلّياً َفُحبُُّه يـُْنِجْيُكْم ِمَن الّنارِ 

  .خبشد على را دوست بداريد و به او عشق بورزيد كه حمّبت او مشا را از آتش رهاىي مى! اى مردم

حممد و على نزدش آمدند و حممد صلى اهللا عليه و آله با : به او سالم كرده، از شأن و وضع او پرسيدم، به من گفت
در مهني جا بنشني تا مردم از حج برگردند و آنان را آگاه كن  : دست مباركش بر ديده او كشيد و او بينا شد و به او گفت

  .»2« دهد كه حمّبت على از آتش جناتشان مى

نزد حضرت امام باقر عليه السالم بودم كه مسافرى از خراسان در حاىل كه پياده طى طريق كرده : گويد َرْيد ِعْجِلى مىبُـ 
  :بود، به حمضر آن بزرگوار آمد و دو پايش را كه قسمت قسمت شكافته بود نشان داد و گفت

  :مشا نياورد، حضرت امام باقر عليه السالم فرمود ام نزد مرا چيزى جز حمّبت مشا اهل بيت از جاىي كه آمده! به خدا سوگند

______________________________  
  .72): 15(حجر  -)1(

، حديث 116، باب 44/ 42: ؛ حبار األنوار)سوره حجر 72توضيح آيه ( 306، حديث 228: تفسري الفرات -)2(
17.  

  279: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »َحَشَرُه اللَُّه َمَعَنا َوَهِل الّديُن إّالاُحلبُّ َواللَِّه َلْو َأَحبَّنا َحَجٌر «

  كند و آيا دين جز عشق و حمّبت است؟ به خدا سوگند اگر سنگى ما را دوست داشته باشد خدا او را با ما حمشور مى
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لف حمّبت را به به اين نكته بسيار مهم بايد توجه داشت كه براى جنات نبايد فقط به حمّبت تنها اكتفا كرد، الزم است ز 
زلف عمل صاحل و اجراى احكام حق و فرهنگ اهل بيت عليهم السالم گره زد تا باب جنات به روى انسان بازگردد، اين 

  :شود، از حضرت امام رضا عليه السالم در اين زمينه روايت شده است حقيقىت است كه از روايات هم استفاده مى

ُحبِّ آل ُحمَمٍَّد ال َتَدُعوا ُحبَّ آَل ُحمَمٍَّد والتَّْسِليَم ألْمرِِهْم ِإتِّكاًال   ْجِتهاَد ىف اْلِعباَدِة ِإتِّكاًال َعلىالَتَدُعوا اْلَعَمَل الصَّاِلَح َواإل«
  .»2« »اْلِعباَدِة َفِإنَُّه اليـُْقَبُل َأَحُدُمها ُدْوَن اآلَخرِ   َعلى

ها نكنيد و حمّبت آل حممد و تسليم نسبت به امر آنان را كار شايسته و كوشش در عبادت را با تكيه بر حمّبت آل حممد ر 
  .با تكيه بر عبادت وامگذاريد زيرا يكى از آن دو بدون ديگرى پذيرفته خنواهد شد

   مودت به اهل بيت عليهم السالم اجر رسالت

  .است هاى علمى و تفسريى آمده، به معناى حمّبت مهراه با اطاعت و پريوى اى كه در كتاب مودت به گونه

   مودت از چه ارزش باالىي برخوردار است كه حضرت حق بر اساس

______________________________  
  .57، حديث 4، باب 95/ 27: ؛ حبار األنوار27، حديث 167/ 1: تفسري العياشى -)1(

  .4، حديث 26، باب 346/ 75: ؛ حبار األنوار89، باب 338: فقه الرضا عليه السالم -)2(

  280: رورزى، صفرهنگ مه

ترين كار يعىن رسالت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله قرار  آيات قرآن جميد مودت اهل بيت عليهم السالم را پاداش عظيم
  گردد، داده است كه نتيجه و آثار آن مودت هم به اهل مودت برمى

  .»1« ..]. اْلُقْرىبُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف ... [

  ...خواهم را منى]  يعىن اهل بيتم[هيچ پاداشى جز موّدت نزديكان ]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو... 

   آثار حمّبت به حضرت امرياملؤمنني صلى اهللا عليه و آله
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  .ن بلخى حنفى استنوشته عامل بزرگ اهل سنت شيخ سليما» ينابيع املودة«هاى بسيار پر ارزش، كتاب  از كتاب

در اين كتاب روايىت است به نقل حضرت امام رضا عليه السالم از پدرانش از على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا 
  :عليه و آله كه آن حضرت فرمود

بُّوَك َمعْ   يا َعلىُّ ُطْوىب« َبَك، حمُِ َقَك والَوْيُل ِلَمْن أَبـَْغَضَك وََكذَّ ْيِن َواْلَورَِع ِلَمْن َأَحبََّك َوَصدَّ ُروفُوَن بـَْنيَ َأْهِل السَّماواِت َوُهْم أْهُل الدِّ
 ناِطَقٌة ِبَفْضِلَك َوأْعيـُنـُُهْم ساِكَبٌة واْلسَّْمِت اَحلَسِن َواْلَتواُضِع، خاِشَعةٌ أَْبصاُرُهْم َوِجَلٌة قُلوبـُُهْم َوَقْد َعرُِفوا َحقَّ ِواليَِتَك َوأْلِسَنتـُُهمْ 

ا يََأُمُرُهْم اْألِئَمِة ِمْن ُوْلِدَك عاِمُلوَن ِمبا أَمَرُهْم اللََّه ِىف ِكتاِبِه َوِمبا أََمْرتـُُهْم أَنا َومبا َتأُمُرُهْم أَْنَت َومبِ   ناً َعَلْيَك َوَعلىُدُموُعها َحتَنُّ 
   ُدعاِئِهمْ   ْلَمالِئَكَة لَُتَصلَِّى َعَلْيِهْم َوتُؤمَِّن َعلىأُْوُلواْألمِر ِمْن ُوْلِدَك بِاْلُقرآِن َوُسنَِّىت َوُهْم ُمَتواِصُلوَن ُمَتحابُّوَن وأنَّ ا

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(

  281: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »َوَتْستَـْغِفَر لِْلُمْذِنِب ِمنـُْهمْ 

بر كسى كه تو را دمشن دارد و كند و واى  خوشا به حال كسى كه تو را دوست دارد و امامتت را تصديق مى! يا على
  .منايد امامتت را انكار مى

دامنند، خوىب از چهره آنان  اند، آنان اهل دين هستند، پارسا و پاك ها معروف و شناخته شده عاشقان تو ميان اهل آمسان
ب اوست، هايشان ماالمال ترس از عظمت خدا و عقا منايان است، فروتن و خاكسارند، ديدگانشان فرو افتاده و دل

شناسند و زبانشان به فضل تو گوياست، ديدگانشان از راه مهر و حمّبت بر تو و  ترديد حق واليت و امامتت را مى ىب
ام و آنچه تو  امامان از فرزندانت گريان است، به آنچه خدا در كتابش آنان را فرمان داده و به آنچه من با آنان فرمان داده

كنند، آنان اهل  اند عمل مى نچه اولوااالمر از امامان بر پايه قرآن و سنت به آنان فرمان دادهاى و به آ به آنان فرمان داده
گويند و براى   فرستند و بر دعايشان آمني مى ورزند، مالئكه بر آنان درود مى رابطه با يكديگرند و به يكديگر حمّبت مى

  .منايند كارشان درخواست آمرزش مى گناه

   زىمثال از مهرور  درس ىب
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آخرين حلاظات عمر حضرت امام حسني عليه السالم، مهراه با تشنگى و گرسنگى و هفتاد و يك داغ سنگني و شنيدن 
  .صداى ناله زنان و دخرتان حرم و زخم فراوان بر پيكر مباركش بود

______________________________  
  .44، باب 398/ 1: ينابيع املودة -)1(

  282: فرهنگ مهرورزى، ص

انسان داغدار و گرسنه و تشنه تعادىل در جهت روحيه و اعصاب ندارد، در حاىل كه آن حضرت در : گويند ل فن مىاه
كشيد اما از نظر روحيه و  هاى كمرشكن رنج مى آن حلظات بسيار سخت از گرسنگى شديد و تشنگى فراوان و داغ

  .يژه او به دمشن بوداعصاب در كمال تعادل و آرامش روحى قرار داشت، دليلش مهرورزى و 

اى بياسايد، عمر سعد روى  آن حضرت روى اسب بر نيزه خويش كه نوك آن را بر زمني فرو كرده بود تكيه داشت تا حلظه
كدام يك از مشا حاضر است به او محله كند و وى را از پاى درآورده، به قتل برساند؟ فرد شجاعى : به لشكر كرد و گفت

روزگار خود به حضرت محله كرد، حضرت براى دفع محله او با مششري بران به او محله  نده تريهاز ميان لشكر با اذن فرما
آورد، شدت محله حضرت يك پاى دمشن را قطع كرد، دمشن از روى زين به زمني افتاد و ضجه و ناله زد، حضرت امام 

خواهى تو را به  مى: ه حمّبت و مهر فرمودحسني عليه السالم از اسب پياده شده و باالى سر او آمد و با حلىن آميخته ب
ادن روى آن به خيمه   !!هامي بربم يا اگر مطلب ديگرى دارى بگو تا برايت اجنام دهم؟ بسنت زمخت و دارو 

افرادى از قبيله من در لشكر كوفه هستند آنان را صدا بزنيد تا بيايند و مرا از اين معركه بريون : دمشن زمخى عرضه داشت
مام نزديك دمشن آمد و افراد قبيله او را از زمخى شدن وى خرب داد و از آنان خواست در حاىل كه از محله آن بربند، ا

  .»1« !!اند بيايند و ا و را از معركه جنات دهند حضرت در امان

______________________________  
  .پيشواى شهيدان -)1(

  283: فرهنگ مهرورزى، ص

   السالم به زائرش عنايت حضرت امام رضا عليه
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پريى پينه دوز از شهرى بسيار دور دست به شدت آرزو داشت به زيارت حضرت امام رضا عليه السالم موفق شود وىل از 
  .نظر اقتصادى به خاطر فاصله زيادى كه شهرش با مشهد داشت امكان زيارت براى او نبود

ه ديگر تاب و طاقت حتمل فراق را نداشت، نزد خود اى در آن شهر آماده حركت به سوى مشهد شد، پري مرد ك قافله
  :براى رفنت به زيارت سه نقشه كشيد

هاى پاره اهل قافله  دوخنت كفش: هاى پاره اهل كاروان و گرفنت مزد براى تأمني هزينه رفنت به زيارت، دوم دوخنت كفش: اول
از غذاى مضيف حضرت امام رضا عليه السالم تا استفاده كردن : و گرفنت مزد براى تأمني هزينه برگشنت از زيارت، سوم
  .هنگامى كه براى زيارت در شهر مشهد اقامت دارد

پياده مهراه قافله حركت كرد، در مسري راه دچار شكاف پا و زخم قدم شد، هنگامى كه به مشهد رسيد با مهان وضع و 
در حرم حضرت امام رضا عليه السالم  حال ابتداى مغرب به حرم رفت و با اشك و زارى زيارت كرد و تا دير وقت

هاى حرم را خاموش و  نشست تا كنار ضريح خوابش برد و طبيعتاً در حال خواب پايش دراز شد، خادمان به تدريج مشع
  .تعداد اندكى از زائران را كه مانده بودند، بريون كردند

فريادى بر او زد كه از خواب بيدار شود خادمى تندخو و عصباىن در حال گشنت ميان حرم باالى سر پري مرد رسيد، 
  وىل پري مرد از شدت خستگى بيدار نشد، دوباره فرياد زد وىل خسته به خواب رفته از! برخيز

  284: فرهنگ مهرورزى، ص

لوى پريمرد زد كه پري پينه دوز از شدت درد از خواب پريد، او را هم از حرم بريون   خواب برخناست، لگدى حمكم به 
اى قدميى پيدا كرد و هنگام خوابيدن   مرد پس از بريون آمدن از حرم با زمحت اطاقى كهنه و خراب در مسافرخانهكرد، پري

كنند،  خانه هسىت كه از زائرانت پذيراىي مى در ديار و شهرم به من گفتند تو داراى مضيف: رو به حرم كرد و گفت
تو كجاست و چه شد؟ من كه در حرم مطهرت در برابرت امام رئوىف وىل رأفت : گفتند ات كجاست؟ مى خانه مضيف

لومي درد گرفت لومي زدند كه    !!چنان لگد به 

خادم حرم نيمه شب حضرت امام رضا عليه السالم را در خواب ديد، به حضرت عرض سالم كرد، حضرت جواب سردى 
رغبىت پاسخ  برم چرا با ىب به سر مى پنجاه سال است در لباس خادمى مشا! دادند، به حضرت عرضه داشت پسر پيامرب

  سالمم را دادى؟
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لومي درد : حضرت فرمود لومي لگد زدى و تا كنون  لوى من نزده بودى، ديشب به  وىل در اين پنجاه سال لگد به 
لوى زائرم زدى دردش را من مى مى   !!كشم كند، آرى؛ لگد به 

دوز را پيدا كرد و به خانه خود برد و تا روزى   سافرخانه گشت تا پري پينهخادم بيدار شد و تا صبح خنوابيد، مسافرخانه به م
كه پري مرد در مشهد بود از او پذيراىي جانانه كرد و رضايت كامل او را به خاطر برطرف كردن رجنش حضرت امام رضا 

  .عليه السالم جلب كرد

   تر از حواريون است شيعه باارزش

  شيعيان حقيقى اهل بيت عليهم السالم را به خاطرحضرت امام صادق عليه السالم 

  285: فرهنگ مهرورزى، ص

مودت و عشق و حمبتشان به اهل بيت عليهم السالم و معرفت و آگاهى وااليشان، از حواريون حضرت مسيح عليه 
  :تر به مشار آورده است السالم نسبت به حق، مطيع

َا َقاَل ِعيسى  ِشيَعتَـَنا َحَواريُّونَا َوَما َكاَن َحواِرىُّ ِعيسى َكانُوا ِشيَعَتُه َوإنَّ    إنَّ َحواِرىَّ ِعيسى«   ِبأْطَوَع َلُه ِمْن َحَوارِيـَِّنا َلَنا َوإمنَّ
َوَال َقاتـَُلوُهْم ُدونَُه َوِشيَعتـَُنا َواللَِّه َحنُْن أْنَصاُر اللَِّه َفَال َواللَِّه َما َنَصُرُوُه ِمَن اليَـُهوِد : َمْن أْنَصاِرى إَىل اللَِّه َقاَل اَحلَورِيُّونَ : ِللَحَواريِّنيَ 

َنا َوُحيَْرقُوَن َويـَُعذَّبُوَن َوُيَشرَُّدوَن ِىف البـُْلَداِن َملْ يـََزُلوا ُمْنُذ قـََبَض اللَُّه َعزَّ ذِكرُُه َرُسوَلُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه يـَْنُصُرونَا َويـَُقاتُِلوَن ُدونَـ 
  .»1« »َعنَّا َخرياً  َجزَاُهُم اللَّهُ 

تر از حواريون ما نسبت  حوارى عيسى شيعه او بودند و شيعيان ما حواريون ما هستند و حوارى عيسى نسبت به او مطيع
ما : چه كساىن ياران من براى خدا هستند؟ حواريون گفتند: به ما نبودند و جز اين نيست كه عيسى به حواريون گفت

سوگند از ميان يهود او را يارى نكردند و پيش رويش با دمشن جننگيدند و شيعيان ما به خدا ياران خداييم، پس به خدا 
سوگند از زماىن كه خدا پيامربش را قبض روح كرد پيوسته ما را يارى كردند و پيش روى ما جنگيدند و به آتش كشيده 

  .شدند

______________________________  
، 20، باب 274/ 14؛ حبار األنوار 396عليه السالم يوم القيامة، حديث ، حديث نوح 268/ 8: الكاىف -)1(

  .7حديث 
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  287: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى اولياى اهلى

  289: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى اولياى اهلى نشانه

ش فضائل و ا گاه توحيد دارد و شاخ و برگ و ميوه اميان، حقيقى است چون درخت پاك كه ريشه حمكم و استوار در عرصه
  .خصائل و صفاتى است كه براى دنيا و آخرت انسان مفيد است

اميان، پيوند عاشقانه مؤمن با خداى ال يزال است كه مستجمع مجيع صفات كمال است، پيوندى كه ناشى از معرفت و 
  .ها از افق وجود انسان است آگاهى

رت رب العزه است كه اين باور و حمّبت و عشق قلىب ها يعىن حض اميان، باور و حمّبت و عشق قلىب به منبع مهه خوىب
  .خبش او پريوى كند و اطاعت منايد هاى سعادت شود انسان با مهه وجود از معشوق رنگ بگريد و از خواسته موجب مى

ى اميان ها ظهور عيىن و عمل كنند كه مهه آن هاىي را براى اهل اميان بيان مى ها و خصلت ها و عالمت قرآن و روايات، نشانه
  .رويد ها جز از آن ريشه معنوى و حقيقت اهلى و ملكوتى منى ها و خصلت در مؤمن است و آن نشانه

مؤمن به سبب اميانش درياىي از شوق و عشق و حمّبت است و به اين خاطر عاشق حتقق صفات مثبت در خود و 
  صداقت و معاشرت باها در خويش و دوستدار الفت و انس و يكرنگى و  مند به ظهور ارزش عالقه

  290: فرهنگ مهرورزى، ص

ها آشنا كند و پس از آشناىي، زمينه آراسنت آنان را به آن حسنات و  مردم است تا آنان را از اين طريق به حسنات و ارزش
  .ها فراهم منايد ارزش

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت مى

ْؤِمُن يَأَلُف َويـُْؤَلْف «
ُ
  .»1« »َوال َخيـَْر ِفيَمْن اليَْأَلُف َوال يـُْؤَلُف َوَخيـُْر النَّاِس أَنـَْفُعُهْم للناسِ امل
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شود و كسى كه با  مؤمن با مردم اهل انس و يك رنگى و صداقت و معاشرت است و با او هم انس و يكرنگى برقرار مى
رت  گريد و با او انس گرفته منى مردم انس منى   .ين مردم، سودمندترين آنان نسبت به مردم استشود، هيچ خريى ندارد و 

شود كه مؤمن در انس گرفنت با مردم و در برقرار كردن الفت با ايشان نيىت جز اين  از اين روايت به صراحت استفاده مى
رتين منفعت را نصيب ايشان كند و ىب ندارد كه فراوان ره و سود را به آنان برساند و  آنان از  ترديد آگاه كردن ترين 

ها كه از طريق الفت و انس  سازى براى آراسته شدنشان به آن ارزش هاىي كه حمصول اميان است و زمينه ها و خصلت ارزش
رتين انسان است چنان كه پيامرب اكرم صلى اهللا  رتين راه سودرساىن به آنان است و بر اين اساس مؤمن  ميسر است، 

  :عليه و آله فرمود

  .»2« »أَنـَْفَعُهْم لِلنَّاسِ  َوَخيـُْر الناسِ «

  .رتين مردم آن كسى است كه نفعش به ديگران بيشرت باشد

______________________________  
  .676: كنز العمال  -)1(

  .14382، حديث 22، باب 391/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  291: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى اهل اميان در روايات برخى از نشانه

هاى اهل اميان ذكر  دار درباره نشانه هاى معترب و ريشه اى از روايات با ارزش كه در كتاب جا الزم است به پارهدر اين 
ره بيش   .ترى از اين نوشتار نصيبشان گردد شده، اشاره كنم، باشد كه خوانندگان عزيز 

  :روايت اول

كند كه  تم عليه السالم در حديثى طوالىن روايت مىهاى برجسته اميان و علم است، از امام هف هشام بن حكم كه از چهره
  :حضرت امام موسى بن جعفر فرمود عليه السالم

ؤِمنَني يـَُقولُ «
ُ
 الُكفرُ : ٍء َحىتَّ َتُكوَن ِفيِه ِخَصاٌل َشّىت  ٍء أَْفَضَل ِمَن الَعْقِل َوَما َمتَّ َعْقُل امرِى َما ُعِبَد اللَُّه ِبَشى: يَا ُهَشاُم َكاَن أمريُامل

ُر ِمْنُه َمأُموَالِن َوَفضُل َماِلِه َمْبُذوٌل َوَفْضُل قـَْوِلِه َمْكَفوٌف  نَيا الُقوُت َالَيْشَبُع ِمَن َوالشَّرُّ ِمْنُه َمأُمونَاِن َوالرُّشُد َواخلَيـْ َوَنِصيُبُه ِمَن الدُّ
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عُروِف ِمن َغريِِه َوَيْسَتِقلُّ   الِعْلِم َدْهَرُه، الذُّلُّ أحبُّ إلَيِه َمَع اللَِّه ِمَن الِعزِّ َمَع َغريِهِ 
َ
َوالتـََّواُضُع أَحبُّ إلَيِه ِمَن الشََّرِف َيسَتْكِثُر قَليَل امل

عُروِف ِمن نَفِسِه َويـََرى الّناَس ُكلَُّهم َخرياً ِمْنُه وأَنَُّه َشرُُّهْم ِىف نـَْفِسِه َوُهَو َمتاُم اْألَْمرِ 
َ
  .»1« »َكثَري امل

  :گفت واره مىامرياملؤمنني مه! اى هشام

   خدا به چيزى برتر از خردورزى و عقل بندگى نشده است و عقل انساىن

______________________________  
؛ حبار 20239، حديث 4، باب 187/ 15: ؛ وسائل الشيعة12، كتاب العقل واجلهل، حديث 17/ 1: الكاىف -)1(

  .4، باب 140/ 1: األنوار

  292: فرهنگ مهرورزى، ص

  :هاى گوناگوىن در او باشد شود مگر خصلت ىكامل من

خطر كفر و شر از ناحيه او در ميان نباشد و هدايت و خري از سوى او توقع رود، زيادى مالش بذل شود و اضافه 
سخنش حفظ گردد، نصيبش از دنيا به اندازه گذران باشد، در مهه روزگارش از دانش سري نگردد، خوارى در كنار خدا 

بيىن جلوه كند، خوىب اندك  تر از كرب و خود بزرگ ر از عزت با غري باشد و فروتىن و خاكسارى نزد او حمبوبت برايش حمبوب
رت از خود ببيند و خود را از مهه بدتر  ديگران را بسيار بشمارد و خوىب فراوان خود را اندك به حساب آورد، مهه مردم را 

  .ها امورى كامل و جامع است انگارد و اين خصلت

راسىت چه روايت عاىل و متىن با ارزش است، متىن كه نشان دهنده كمال دين و جامعيت فرهنگ اهل بيت عليهم السالم 
كند كه اگر در انسان ظهور كند از او انساىن كامل و منبعى از خري و بركت و  است، اوصاىف را اين روايت بيان مى
خواهد و من ناچارم  طلبد و تفسريى جامع مى يت كتاىب مستقل مىآورد، شرح اين روا موجودى پاك و معنوى به وجود مى

  .در اين جا به ترمجه آن اكتفا كنم

  :روايت دوم

  .كند اى ناب و پر ارزش مؤمن را بدين گونه وصف مى وجود مبارك پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در قطعه
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َشاَهَدِة، َيْطُلُب ِمَن «
ُ
يُف َعلىَلطيُف اَحلركاِت، ُحْلُو امل َمْن يـُْبِغُض َوَال يَأَمثُ ِفيَمْن   اُألُموِر أَْعَالَها َوِمَن اَألخَالِق َأسَناَها، َالحيَِ

ُؤونَِة، َكِثريُ 
َ
، َقليُل امل   حيُِبُّ

  293: فرهنگ مهرورزى، ص

، َال  ُعونَِة، ُحيِسُن ِىف َعَمِلِه َكأنَّهُ نَاِظٌر إلَيِه، َغضُّ الطَّرِف، َسِخىُّ الَكفِّ
َ
 يـَُردُّ َساِئًال، يَزُِن َكَالَمُه َوَخيِرُس ِلَسانَُه، َاليَقَبُل الَباِطَل امل

َسَلَك  َعُدوِِّه َوَال يـَتَـَعلَُّم إّالِليَـْعَلَم َوَال يـَْعلُم إّالِليَـْعَمَل، إن َسَلَك َمَع أهِل الدُّنَيا َكاَن أكَيَسُهْم َوإنْ   ِمن صديِقِه َوَال يـَُردُّ اَحلقَّ َعلى
  .»1« »أهِل االِخَرِة َكاَن أوَرَعُهم َمعَ 

كند و از اخالق،  اش شريين است، از ميان مهه كارها برترينش را انتخاب مى حركاتش مالمي و آرام است، ديدار و مشاهده
شود، هزينه  كند و به خاطر حمبوبش وارد گناه منى گزيند، نسبت به كسى كه كينه دارد، ستم منى ترينش را برمى با ارزش
اى بادقت و درايت  دهد كه گوىي بيننده اش به مردم بسيار است، عملش را نيكو اجنام مى اش اندك و كمك و يارى زندگى

اى را از خود  پوشد، اهل جود و سخاوت است به طورى كه سائل و خواهنده نگرد، چشم از حرام فرو مى به او مى
باطل را از ]  بدين گونه كه[سبت به ناحق و باطل الل است سنجد، زبانش ن راند، سخنش را پيش از سخن گفنت مى منى

رود جز براى عمل   آموزد مگر براى دانسنت و دنبال دانش منى گرداند، منى پذيرد و حق را بر ضد دمشنش باز منى دوستش منى
  .نان پرهيزگارتر استتر است و اگر با اهل آخرت زندگى كند از مهه آ كردن، اگر با اهل دنيا سلوك كند از مهه آنان زيرك

______________________________  
  .45، گزيده حديث 14، باب 310/ 64: ؛ حبار األنوار171، گزيده حديث 9، باب 74: التمحيص -)1(

  294: فرهنگ مهرورزى، ص

  :روايت سوم

  :حضرت امام زين العابدين عليه السالم فرمود

ْؤِمِن َمخسٌ «
ُ
ِصيَبة َواِحلْلُم ِعْنَد الَغَضِب َوالصِّدُق ِعْنَد اَخلْوفِ الَورَُع ِىف : َعَالَماُت امل

ُ
 »اخلَْلَوِة َوالصََّدَقُة ِىف الِقلَِّة َوالصَُّرب ِعْنَد امل

»1«.  

دست، صرب هنگام مصيبت، بردبارى وقت  دامىن در خلوت، صدقه دادن در تنگ پاك: هاى مؤمن پنج چيز است نشانه
  .خشم، صدق هنگام خوف و بيم
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پردازند، در حقيقت خود را به سوى  كنند و جز به شكم و شهوت منى هاىي حمروم مى كساىن كه خود را از چنني خصلت
  !رانند تبديل شدن به هيمه دوزخ مى

  .»2« ]َوأَمَّا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا جلََِهنََّم َحَطباً [

  .اند وىل منحرفان هيزم دوزخ

   هاى اولياى اهلى مهرورزى از ويژگى

هاى اين گروه با ارزش است آياتى در قرآن جميد و رواياتى در   هاى اهل اميان و از ويژگى در اين كه مهرورزى از نشانه
طلبد، كه در اينجا براى روشن  هاى بسيار مّهم حديث آمده كه تفسري آن آيات و توضيح آن روايات چند كتاب مى كتاب

  .شود اكتفا مى اى از آيات و روايات شدن اين حقيقت به گوشه

______________________________  
  .15، حديث 14، باب 293/ 64: ؛ حبار األنوار4، حديث 269/ 1: اخلصال -)1(

  .15): 27(جّن  -)2(

  295: فرهنگ مهرورزى، ص

ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم أَْولِياءُ بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـْهَ [
  .»1« ] ُيِطيُعوَن اللََّه َو َرُسوَلُه أُولِئَك َسيَـْرَمحُُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

دهند و از كارهاى زشت و  مىمردان و زنان با اميان دوست و يار يكديگرند؛ مهواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان 
منايند؛ به زودى خدا آنان را  پردازند و از خدا و پيامربش اطاعت مى كنند و زكات مى دارند و مناز را برپا مى ناپسند بازمى

  .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست مورد رمحت قرار مى

نَـُهمْ ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو الَِّذيَن َمَعُه َأشِ [ اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحاءُ بـَيـْ   .»2« ]...دَّ

  حمّمد، فرستاده خداست و كساىن كه با او هستند بر كافران سرسخت و در ميان خودشان با يكديگر مهربانند،
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اللَّه ورزند و خلق را به قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله عيال  آرى؛ قلوىب كه با خدا پيوند دارند و به آخرت يقني مى
كنند  مالحظه چيزى هزينه مى اند و بر اساس اين دو آيه مهر و حمّبت را نسبت به ديگران ىب دانند، مزّين به مهر و حمّبت مى

  .اى از عبادت و داراى پاداش و مزد از سوى خداست دانند كه هزينه كردن حمّبت رشته و مى

  :ه آن حضرت فرمودكند ك ابوبصري از حضرت امام باقر عليه السالم روايت مى

____________________________________________________________  
  .71): 9(توبه  -)1(

  .29): 48(فتح  -)2(

  296: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »بَّْب إَىل النَّاِس حيُِبُّوكَ حتََ : أوِصِىن َفَكاَن ِممَّا أوَصاهُ : إنَّ أعراِبّياً ِمن َبِىن َمتيٍم أَتى النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله فـََقاَل َلهُ «

به من سفارشى كن، از : نشيىن از قبيله بىن متيم به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و به آن حضرت گفت باديه
  .به مهه مردم مهر و حمّبت ورز تا مهه مردم به تو مهر و حمّبت ورزند: هاى حضرت به او اين بود سفارش

كند و پيامرب اسالم  بسيار مهمى است، عرىب از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله طلب سفارش و وصّيت مىراسىت روايت 
اگر : خواهد به آن عرب بگويد كند و در حقيقت مى صلى اهللا عليه و آله اظهار حمّبت به مهه مردم را به او سفارش مى

  .ه عموم مردم اهل مهر و حمّبت باشخواهى اهل اميان باشى و از پيامربت اطاعت مناىي، نسبت ب مى

حضرت امام باقر عليه السالم را نيافتيم مگر اين كه براى ما پول و : گويند عمرو بن دينار و عبيداللَّه بن عبيد بن عمري مى
  !»2«  ها را پيش از اين كه با مشا ديدار كنم براى مشا آماده كرده بودم اين: گفت هديه و لباس آورده بود و مى

حمّبت و مهرورزى تا كجا كه پيشواى بر حّق و امام مردم از شّدت مهر و حمبتش به ديگران پيش از مالقات با ! تاشگف
  !!كند تا هنگام ديدار دوستان به صورت عيىن و عملى حمّبت و مهرش را بنماياند آنان پول و هديه و لباس آماده مى

______________________________  
، حديث 29، باب 51/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث ..، باب التحبب إىل الناس642/ 2: الكاىف -)1(

15618.  
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  .7، حديث 6، باب 288/ 46: حبار األنوار -)2(

  297: فرهنگ مهرورزى، ص

  :از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده است

  .»1« »ُجمَاَمَلُة النَّاِس ثـُُلُث الَعقلِ «

  .كردن با مهه مردم يك سوم خردورزى استخوش رفتارى و نيكو برخورد  

  :از حضرت امام رضا عليه السالم روايت شده است

  .»2« »التَـَودُُّد إَىل الّناِس ِنصُف الَعقلِ «

  .اظهار دوسىت و حمّبت به مهه مردم و مهرورزى نسبت به آنان نيمى از عقل است

  :كرد حضرت امام صادق عليه السالم به اصحاب خود سفارش مى

  .»3« »َذاَكُروا أمَرنَا َوأحُيوهُ إتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا إْخَوًة بـََرَرًة ُمَتحابَِّني ِىف اللَِّه، ُمَتواِصِلَني ُمَرتاِمحَِني تـَزَاَوُروا َوَتالقـَْوا َوتَ «

يد و با يكديگر رفتار باشيد، براى خدا با يكديگر دوسىت مناي از خدا پروا كنيد و نسبت به هم، برادران نيكوكار و خوش
متاس و ارتباط برقرار كنيد و نسبت به هم مهر و حمّبت ورزيد، يكديگر را زيارت و ديدار كنيد و فرهنگ ما را با يكديگر 

  .مذاكره كرده، آن را زنده نگه داريد

______________________________  
، باب 250/ 75: ؛ حبار األنوار366: ل؛ حتف العقو 2، حديث ...، باب التحّبب إىل الناس643/ 2: الكاىف -)1(

23.  

  .15619، حديث 29، باب 52/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، حديث ..، باب التحبب اىل الناس643/ 2: الكاىف -)2(

/ 71: ؛ حبار األنوار24، فصل 182: ؛ مشكاة األنوار1باب الرتاجم والتعاطف، حديث  175/ 2: الكاىف -)3(
  .45، حديث 28، باب 401
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  298: گ مهرورزى، صفرهن

  :فرمايد و نيز آن حضرت در روايىت مى

  .»1« »تـََواَصُلوا َوتـََبارُّوا َوتـَرَاَمحُوا َوتـََعاَطُفوا«

  .با يكديگر پيوند برقرار كنيد و نسبت به هم نيكى مناييد و به مهديگر ترحم كنيد و به يكديگر مهر و حمّبت ورزيد

ها نقل شده، هر كس وجودش از مهر و حمّبت خاىل باشد  ه در معتربترين كتاببر اساس آيات قرآن و اين گونه روايات ك
  .و دىل چون سنگ در سينه دارد، نه اين كه مؤمن و شيعه نيست بلكه انسان نيست و از آدمّيت نشاىن ندارد

  :پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

شت بنا مى ى چهار خصلت باشد خدا براى او خانههر كس دارا! يا على   :كند اى در 

  .كسى كه يتيمى را جاى دهد و او را در پناه خود نگهدارد

  .كسى كه به يارى و محايت انساىن ناتوان و ضعيف برخيزد

  .كسى كه با پدرش و مادرش با مهرباىن رفتار كند

  .»2« كسى كه با زيردستانش با مهر و حمّبت برخورد منايد

   مهرورزى، صفت برجسته شيعه

   هاىي از انسان شده در حديثى بسيار مهم از احاديث قدسيه پرسش

______________________________  
، حديث 124، باب 216/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، باب الرتاحم والتعاطف، حديث 175/ 2: الكاىف -)1(

  .47، حديث 28، باب 401/ 71: ؛ حبار األنوار16121

  .21704، حديث 19، باب 337/ 16: وسائل الشيعة -)2(
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  299: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گريد ها ريشه از مهر و حمّبت مى كه مهه آن

  يَاْبَن آَدَم َهْل أَدَّيـُْتم فـَرَاِئِضى َكَما َأَمْرُتُكم؟«

َساِكَني بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكم؟
َ
  َوَهل َواَسيُتُم امل

  َمن َأَساَء إَلْيُكم؟  َوَهل َأحَسنُتم إىل

  َوَهل َعَفْوُمت َعمَّن َظَلَمُكم؟

  َوَهل َوَصْلُتْم َمْن َقَطَعُكم؟

  َوَهل أَْنَصْفُتم َمن َخاَنُكم؟

  َوَهل َكلَّمُتم َمن َهاَجرَُكم؟

  َوَهل َأدَّبـُْتم َأوَالدَُكم؟

  َوَهل َسأَلُتُم الُعَلَماَء ِمن أَْمِر دينُكم َوُدنَياُكم؟

  .»1« »ِمنُكم ِِِذِه اِخلَصال  قـُُلوِبُكم َوَأعماِلكم وَأرضى  َحمَاِسِنُكم َولِكن أَْنُظُر إىل  ُصَورُكم َوَال إىل  َالأَْنُظُر إىلَفإىنَّ 

  ام به اجرا گذاشتيد؟ اى كه فرمانتان داده آيا فرايض مرا به گونه! اى آدميان

  ن يارى داديد؟آيا به وسيله اموال و وجودتان به افتادگان و بينوايا

  آيا به آنان كه به مشا بدى كردند نيكى منوديد؟

  آيا از كسى كه به مشا ستم ورزيد گذشت كرديد؟

  آيا با كسى كه از مشا پيوند بريد پيوستيد؟
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  آيا با كسى كه به مشا خيانت منود به انصاف و عدالت برخاستيد؟

  ديد؟آيا با كسى كه از مشا جداىي كرد به سخن گفنت و آشىت درآم

  آيا فرزندانتان را به ادب آراستيد؟

______________________________  
  .، به نقل از تنبيه اخلواطر467: كلمة اللَّه  -)1(

  300: فرهنگ مهرورزى، ص

  آيا از اعمال ربّاىن درباره دين و دنياتان پرسيديد؟

نگرم و با اين اوصاف از مشا  ها و اعمالتا مى دلكنم بلكه به  ها و مظاهر خوبتان نظر منى آگاه باشيد كه من به صورت
  .شوم راضى و خشنود مى

كسى كه به خود مهر و حمّبت دارد در مقام جنات خويش از خزى دنيا و عذاب آخرت با آراسته شدن به اميان و اخالق 
دارد و چنني مهرورزى   برمىورزد در مسري خدمت به آنان قدم  خيزد و كسى كه به ديگران مهر مى حسنه و عمل صاحل برمى

اى از مهر و حمّبت اهلى است، از مهه جنبندگان  كه به اميان و عمل و اخالق و خدمت آراسته است و در حقيقت جلوه
  :فرمايد هسىت برتر و باالتر است چنان كه قرآن مى

ُر اْلَربِيَّ [   .»1« ]ةِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت أُولِئَك ُهْم َخيـْ

رتين خملوقات مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده   .اند اند، اينانند كه 

  بانوى مهرورز

اى كه ميزبان بود، زىن حدود هفتاد ساله  خانه رفتم، مهسر صاحب اى از مناطق كشاورزى براى چند روزى منرب مى در منطقه
در طول سال چه تابستان و چه زمستان كه هواىي نسبتاً پر برف و باران : گفتند نش مىبود و بسيار مورد احرتام، اطرافيا

گذارد تا مسافرى و غريىب از راه مانده بريون مناند، او را به اطاقى مناسب راهنماىي  دارد، درب خانه را هنگام شب باز مى
   منايد تا شب را در امنّيت كند و از او پذيراىي مى مى
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______________________________  
  .7): 98(بينه  -)1(

  301: فرهنگ مهرورزى، ص

  .و اسرتاحت به سر برد و صبح به مقصدى كه دارد برود

كند و به خدمت آنان بدون  تا جاىي كه در توان دارد با اجازه مهسرش مشكل ماىل و خانوادگى اهل حمل را حل مى
  .منايد داشت اقدام مى چشم

اى بزرگ و معروف  خدمت به ناتوانان و ضعيفان از دنيا رفت، مردم در مراسم او مهچون چهرهآن زن بزرگوار در حال 
شركت كردند و حق احرتام او را انصافاً به جاى آوردند، من هر بار پس از درگذشت او جهت تبليغ دين به آن ناحيه رفتم 

ها در  خواهم كه بر مشار اين گونه انسان ا مىبراى فاحته و دعا و گرفنت انرژى معنوى كنار قرب او حاضر شدم، از خد
ره   .مند سازد جامعه ما بيفزايد و مردم را از بركات وجودشان 

الزم است به اين نكته ظريف و جتربه شده اشاره شود كه اين گونه مهرورزى و حمّبت در ميان مهه اقوام و ملل به ويژه شيعه 
طايفه هستند كه با اقتداى به پيامرب و اهل بيتش عليهم السالم به اين  ناب و خالص اهل بيت عليهم السالم هست و اين

  .صورت نسبت به مردم مهرورزى و دست خدمت دارند

كشيدند و به طور ناشناس به  ها آذوقه و لباس و پول به دوش مى هاى واالىي هستند كه شب امامان ما مهان انسان
كردند و پس از  به آنان اعم از شيعه و سىن و يهودى و مسيحى كمك مىرفتند و  هاى فقرينشني حمل اقامتشان مى حمله

  .هاى گذشته چه كسى بوده است شد كه كمك دهنده به آنان در سال شهادتشان براى فقريان معلوم مى

رت و برترند و مهر و حمّبت ويژه خدا در دنيا آخرت شامل حال آنان اس   .تاينان و شيعيانشان از مهه جنبندگان هسىت 

  302: فرهنگ مهرورزى، ص

   آخرين كلمات پيامرب صلى اهللا عليه و آله

پيامرب صلى اهللا عليه و آله روز وفاتش مرا به سينه خود چسبانيد در حاىل كه سر : فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
  :يا على از قول خداى تعاىل آگاهى كه فرمود: مباركش كنار گوش من بود، سپس فرمود
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ُر اْلَربِيَّةِ  ِإنَّ [   .»1« ]الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت أُولِئَك ُهْم َخيـْ

رتين خملوقات مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده   .اند اند، اينانند كه 

شيعيان ما و ياران تو هستند،  اينان: ترند، فرمود داىن كه اينان چه كساىن هستند؟ گفتم خدا و پيامربش آگاه آيا مى
ها به زانو درآيند و خدا حكومتش را براى رسيدگى  گاه كه امت گاه من و آنان روز قيامت كنار حوض است، آن وعده

شتش«خلق آشكار منايد، حضرت حق تو و شيعيانت را  كند و مشا سپيد روى و سري و  دعوت مى» به سوى رمحت و 
  .آييد سرياب به جانب من مى

  :مقصود از! يا على

  .»2« ]يَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َو اْلُمْشرِِكَني ِيف ناِر َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها أُولِئَك ُهْم َشرُّ اْلربَِ [

  .اند تاند؛ اينانند كه بدترين خملوقا اند و در آن جاودانه به يقني كافراِن از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخ

______________________________  
  .7): 98(بينه  -)1(

  .7): 98(بينه  -)2(

  303: فرهنگ مهرورزى، ص

روى برانگيخته  يهود و بىن اميه و طرفداران آنان و شيعيان و پريوانشان هستند كه قيامت بدخبت و گرسنه و تشنه و سياه
  .»1« شوند مى

   هاىي ديگر از اولياى اهلى گى ويژه

   گرى اصالح

كسى كه به ديگران و بلكه به مهه مردم مهر و حمّبت پاك و عشق تابناك دارد، در راه خدمت به آنان و حل مشكالتشان 
خيزد و دل خود را چنان كه بر اثر عشق به خدا نسبت خدا و  و اصالح ميانشان زماىن كه با هم اختالف دارند برمى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هم از غل و غش و حسد و حرص و خبل و طمع و كينه و دمشىن پاك نگه  دارد، نسبت به مردم شؤونش پاك نگاه مى
  .دارد مى

  :در يكى از آيات اجنيل آمده

ُقرَّبُوَن يَوَم الِقياَمةِ «
  .»2« »ُطوَىب لِلُمصِلِحَني َبَني النَّاِس، اولِئَك ُهُم امل

گذارند رابطه ميان زن و  خبشند و منى مىو به اختالفات آنان پايان [دهند  خوشا به حال آنان كه ميان مردم اصالح مى
شوهر و والدين و فرزاندان و دو مهسايه و دو دوست و دو طايفه قطع شود و فضاىي از كينه و خشم و دمشىن و نفرت بر 

  .آيند اند در قيامت از گروه مقربان به مشار مى اينان كه در مقام اصالح ميان مردم] بندگان خدا حاكم گردد

   ست و دلسوز انسان و عاشق آرامش و رفاه و عافيتگر، دو  اصالح

______________________________  
  .362/ 10: الربهان -)1(

  .4، باب 147/ 1: ؛ حبار األنوار501: حتف العقول -)2(

  304: فرهنگ مهرورزى، ص

دارد مهه آراسته به  خورد و اندوهناك است، عالقه كشد، غصه مى آدمى است، از جداىي و افرتاق ميان مردم رنج مى
  .امنيت خاطر باشند

كننده مناز است  انساىن متمّسك و متوسل به قرآن و اقامه -شود چنان كه از قرآن استفاده مى -گر معموًال انسان اصالح
  :فرمايد قرآن مى

  .»1« ] ِلِحنيَ َو الَِّذيَن ُميَسُِّكوَن بِاْلِكتاِب َو أَقاُموا الصَّالَة ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمصْ [

يقيناً ] داراى پاداشند[اند  و مناز را بر پا داشته] و عمًال به آياتش پاى بندند[زنند  چنگ مى]  آمساىن[و آنان كه به كتاب 
  .كنيم ما پاداش اصالح گران را ضايع منى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

رى را به فرمان قرآن و در گ خيزند، اخالق اصالح مهرورزان مؤمن اگر به خاطر مهرشان به مردم به اصالح ميان آنان برمى
گرى مقتضاى اميان به خدا و روز قيامت است چنان كه از قرآن  گريند زيرا اصالح حقيقت به دستور خداى مهربان پى مى

  :شود استفاده مى

  .»2« ] نيَ فَاتـَُّقوا اللََّه َو َأْصِلُحوا ذاَت بـَْيِنُكْم َو َأِطيُعوا اللََّه َو َرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِ  [..

  .بني خود را اصالح مناييد، و از خدا و پيامربش اطاعت كنيد]  اختالف و نزاع[از خدا پروا كنيد و ... 

  يعىن اگر به حقيقت و راسىت و درسىت مؤمن نباشيد، منبع تقوا

______________________________  
  .170): 7(اعراف  -)1(

  .1): 8(انفال  -)2(

  305: فرهنگ مهرورزى، ص

  .گرى و اطاعت از خدا و پيامربش خنواهيد بود و اصالح

  .جاست اميان درخواسىت ىب گرى و اطاعت از خدا و پيامرب از مردمان ىب درخواست تقوا و اصالح

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1« »...ِإْصالُح ذاِت الَبنيِ َأال أُْخِربُكم ِبأفضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّياِم َوالصَّالِة َوالصََّدَقِة؟ «

  .مشا را به كارى برتر از مرتبه روزه و مناز و صدقه خرب دهم؟ اصالح ميان مردم

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  .»2« »ِمْن َكماِل السََّعاَدِة السَّعُى ِىف َصالِح اُجلمهورِ «

  .از كمال خوشبخىت كوشيدن در اصالح توده مردم است
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  :السالم به مفضل فرمود حضرت صادق عليه

  .»3« »إذا رَأيَت َبَني اثَنِني ِمن ِشيَعِتنا ُمَناَزَعًة َفافَتِدَها ِمْن َماِىل «

  .هنگامى كه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاع و برخورد ديدى، از مال من جهت خامته نزاع و صلح ميان آن دو نفر بپرداز

  :كنند عليه و آله روايت مىحضرت على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا 

______________________________  
  .10517، الّصلح، حديث 3086/ 7: ؛ ميزان احلكمة5480روايت : كنز العمال  -)1(

  .10522، الّصلح، حديث 3086/ 7: ؛ ميزان احلكمة11128، حديث 482غرر احلكم  -)2(

؛ 24002، حديث 1، باب 440/ 18: وسائل الشيعة؛ 3، باب االصالح بني الناس، حديث 209/ 2: الكاىف -)3(
  .8، حديث 101، باب 44/ 73: حبار األنوار

  306: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »إصالُح َذاِت الَبِني أفَضُل ِمن َعامَِّة الصَّالِة َوالصِّيامِ «

  .ها برتر است اصالح ذات البني از مهه منازها و روزه

   طهارت قلب

كوشند و سعى و تالش دارند باطن خويش را از هر آلودگى بزدايند  طهارت قلب و پاكى دل مى اهل مهر و حمّبت در راه
  .و قلىب به دست آورند كه چون وجود فرشتگان از آنچه تناسىب با آن ندارد پاك و طّيب و طاهر باشد

نه باطل و عبادتى كه به طمع دانند عبادت رياكارا خواهند زيرا مى آنان چنني قلىب را براى ارزش يافنت عبادات خود مى
  .گريد كم ارزش است شت و ترس از دوزخ اجنام مى

دانند  خواهند، زيرا مى تر به آنان مى تر در راه خدمت به خلق خدا و مهرورزى گسرتده آنان چنني قلىب را براى توجه بيش
باشد سبب هالكت انسان و  مىدىل كه نسبت به مردم داراى غل و غش و كينه و حسد است و آلوده به خبل و حرص 

  .موجب نفرت حق از اوست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

شائبه است و از عشقى خالصانه براى سود رسانيدن به مردم  شان مهر و حمّبت گسرتده و ىب پاك دالن كه از آثار پاكدىل
  .تپد، بنا به گفتار حق در اجنيل در قيامت از پرهيزكارانند مى

______________________________  
، حديث 1، باب 440/ 18: ؛ وسائل الشيعة315، حديث 115/ 2: ؛ عواىل الآلىل148: االعمالثواب  -)1(

24005.  

  307: فرهنگ مهرورزى، ص

ُتـَُّقوَن يَوَم الِقياَمةِ «
  .»1« »ُطوَىب لِلُمطهََّرِة قُلوبـُُهم، اولئَك ُهُم امل

  .خوشا به حال پاكدالن، اينان مهان اهل تقوا در قيامت هستند

به م نزلت و مقام اهل تقوا در قرآن مراجعه كنيد، خواهيد يافت از عناياتى كه خدا در قرآن نسبت به اهل تقوا مشا اگر 
  .مبذول داشته، اعالم حمّبت و عشق به آنان است

  .»2« ] ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ .. [

  .خدا پرهيزكاران را دوست دارد... 

  .اند گويد خدا حمب و پرهيزكاران حمبوب، خدا عاشق و اهل تقوا معشوق آور است كه در اين آيه مى شگفت

راسىت هنگامى كه انسان حمبوب خدا شود خدا براى حمبوب خود در دنيا و آخرت چه خواهد كرد، آيا كسى جز خدا از 
  اين مطلب خرب دارد؟

آنان را تبديل به حرم اللَّه و عرش اللَّه  از عنايات حضرت حق به حمبوبان خود جلوه نورى او به قلب حمبوبان است كه قلب
  .ايت را در خود حتمل كند رساند كه بتواند آن نور ىب كند، و به گنجايشى مى مى

ؤِمن«
ُ
  .»3« »َال َيَسُعِىن أرِضى َو َمساِئى َو لكن َيَسُعِىن َقلُب َعبِدَى امل

  .داردزمني و آمسامن گنجايش مرا ندارد وىل دل بنده مؤمنم گنجايش مرا 
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______________________________  
  .4، باب 147/ 1: ؛ حبار األنوار392: حتف العقول -)1(

  .7): 9(توبه  -)2(

  .7، حديث 7/ 4: عواىل الآلىل -)3(

  308: فرهنگ مهرورزى، ص

در اين جلوه در حلظات شهادت حضرت حسني عليه السالم در قلب آن حضرت به صورت َأَمتْ واكملش ظهور كرد كه 
  .اى كه تيزى خنجر قاتل به گلوى مباركش نشست، تبسم فرمود و سر در راه جانان سپرد حلظه

و حضرت امام زين العابدين عليه السالم هنگام دفن آن حضرت با توجه به جتلى اين نور با اشك و آهى كه از فراق پدر 
  :داشت فرمود

نَيا فـَبَـْعدَك ُمْظِلَمٌة َوأمَّ «   .»1« »ا اآلِخَرُة فَِبُنوِر َوْجِهُك ُمشرَِقةٌ أَبـََتا أمَّا الدُّ

  .دنيا پس از تو به تاريكى فرو رفت و آخرت به نور شخصيت و كرامتت روشن شد! پدر جان

ورزند و به عبارت ديگر عاشق خود هستند و به سبب اين عشق در پى جنات خويش در  آرى؛ آنان كه به خود مهر مى
اند كه هم بتوانند عبادتى خالص اجنام دهند  ره دست اندركار طهارت و پاكى قلب خويشاند، مهوا دنيا و آخرت از مهالك

ره   .مند سازند و هم بتوانند مردم را از خري خود 

   تواضع و فروتىن

كند كه مهواره نسبت به حق در حال انكسار و خاكسارى و دائم  اينان مهر و حمبتشان به خدا و خلق خدا اقتضا مى
ها و امراض خطرناك قلىب است و پاكدالن با حمّبت  در حال تواضع و فروتىن باشند، زيرا تكرب از بيمارىنسبت به خلق 

  .توانند نسبت به حق روح استكبارى و نسبت به خلق حالىت متكربانه داشته باشند منى

______________________________  
  .، خاكسپارى شهيدان230: پيشواى شهيدان -)1(
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  309: زى، صفرهنگ مهرور 

  :اى از آيات اجنيل نقل شده است در آيه

ْلِك يـَْوَم الِقياَمةِ   ُطوىب«
ُ
نيا أولِئَك َيرتـَُقوَن َمَناِبَر امل   .»1« »ِللُمَتواِضِعَني ِىف الدُّ

  .روند هاى عزت و قدرت باال مى خوشا به حال فروتنان و خاكساران در دنيا، اينان در قيامت بر كرسى

كند كه شكل  بينيم قرآن، سليمان را پادشاهى معرىف مى جميد درباره سليمان مراجعه كنيم، مى اگر به آيات قرآن
نظري كه از مقام اميان و اخالص و پاكى و صدق و درسىت  اش را هيچ پادشاهى نداشت و ىل اين پادشاه ىب پادشاهى

ره   :اش آمده مند بود كه درباره برخوردار بود از چنان تواضعى 

َساِكنيَكاَن «
َ
  .»2« »َجيِلُس َمَع امل

يدستان نشست و برخاست داشت   .مهواره با افتادگان و 

از حضرت امام حسني عليه السالم نقل شده كه در پاسخ احوالپرسى شخصى كه از حضرت پرسيد حالتان چگونه است؟ 
  :پس از ذكر مطالىب فرمود

  .»3« »فَأىُّ فقٍري أفَقُر ِمّىن «

  تر است؟كدام فقري از من فقري 

______________________________  
  .4، باب 147/ 1: ؛ حبار األنوار392: حتف العقول -)1(

  .34، باب 118/ 1: ارشاد القلوب -)2(

/ 75: ؛ حبار األنوار5873، حديث ..، ومن الفاظ رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله404/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .1، حديث 20، باب 116

  310: هنگ مهرورزى، صفر 
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  طلب خري از راه دعا

  :آيد، آمده است در روايىت از انس كه معاصر پيامرب صلى اهللا عليه و آله و از اصحاب آن حضرت به مشار مى

َعْنُه َفِإْن َكاَن َغائِباً َدَعا َلُه َوِإْن َكاَن َشاِهداً َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه اَذا فـََقَد الرَُّجَل ِمْن ِإْخَوانِِه َثالثََة ايَاٍم َسَأَل «
  .»»1«  زَاَره َوِإْن َكاَن َمرِْيضاً َعاَدهُ 

يافت از او  اش را سه روز متواىل در مجع ياران و مسجديان منى هرگاه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله مردى از برادران ديىن
شتافت و اگر بيمار بود از او  كرد و اگر در مدينه بود به ديدار او مى او دعا مى گرفت، اگر در مدينه نبود به خرب مى

  .كرد عيادت مى

هاى بسيار مهم اخالقى داده است  شان درس پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله به امت خود نسبت به برادران ديىن
  :از مجله اين درس كه

جوىي برخيزيد، چنان چه به  فتيد از اوضاع و احوالش خرب بگرييد و نسبت به او به پىچون سه روز برادر امياىن خود را نيا
سفر رفته خملصانه براى سالمت او و مصون ماندنش از خطر و سود بردنش از سفر و بازگشتنش در كمال سالمت و 

  .»2«  تامنيت دعا كنيد زيرا دعا از زبان ديگرى در حق شخص ديگر دعاىي مستجاب و مورد قبول اس

  :چنان كه روايت شده است

______________________________  
  .، ىف الرفق بأمته233/ 16: ؛ حبار األنوار19: مكارم األخالق -)1(

  .17، حديث 359/ 90: حبار األنوار -)2(

  311: فرهنگ مهرورزى، ص

با آن دهان لب به دعا ]  هايت ىبراى خواسنت نيازمند! [اى موسى: خداوند به حضرت موسى عليه السالم وحى فرمود
: چنني زباىن چگونه براى من باشد؟ خدا فرمود! خدايا: گويد بگشاى كه گناهى مرتكب نشده باشد، حضرت موسى مى

  .»1«  ، با دهان ديگران مرا خبوان] اى تو، كه به وسيله دهان شخص ديگر مرتكب معصيت نشده[
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 ر اين فرمود موسى را خدا
 

 خواسنت اندر دعاوقت حاجت 

  جو پناه كى كليم اللَّه زمن مى
 

  با دهاىن كه نكردى تو گناه

  گفت موسى من ندارم آن دهان
 

  گفت ما را از دهان غري خوان

  از دهان غري كى كردى گناه
 

  از دهان غري برخوان كى اله

 ها مر تو را آن چنان كن كه دهان
 

 در شب و در روزها آرد دعا

  

  :روايىت به مهني سبك و سياق از پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده است و در

َا، قَاُلوا« َيدُعوا بَعُضُكم لَِبعٍض ِألنََّك َما َعَصْيَت : يَا َرسوَل اللَِّه َوَمْن َلَنا ِبِتلَك األلسنة؟ َقالَ : أُدُعوا اللََّه ِبأَْلِسَنٍة َما َعَقْيُتُموُه ِ
  .»2«  بِِلساِنكَ   ِه َوُهَو َما َعصىِبِلَسانِ 

از ما كيست كه چنني زباىن ! يا رسول اللَّه: ايد، دعا كنيد، گفتند ها او معصيت نكرده هاىي كه به وسيله آن خدا را با زبان
  :داشته باشد؟ فرمود

  .ان تو گناهى مرتكب نشده استاى و او با زب برخى از مشا برخى ديگر را دعا كند زيرا تو با زبان او گناهى اجنام نداده

______________________________  
َأىنَّ ِىل ِبَذِلَك : َقالَ َو ُرِوَى َأنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه َأْوَحى ِإَىل ُموَسى عليه السالم يَا ُموَسى اْدُعِىن َعَلى ِلَساٍن َملْ تـَْعِصِىن ِبِه فَـ « -)1(

  .342/ 90حبار األنوار، . »اْدُعِىن َعَلى ِلَساِن َغْريِكَ : فـََقالَ 

  .136/ 1: تفسري فخر رازى -)2(

  312: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و مقام واالى انسانّيت را در  در هر صورت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله براى اين كه حقيقت احتاد در جان انسان
براى سالمت و امنّيت و رفاه زندگى ديگران، دهد كه  مهرورزى به يكديگر به عرصه نوظهور برساند، به امت تعليم مى
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ايت در ارتباط باشيد و از حضرت او رسيدن هر نوع خريى را به  خملصانه و با سوز دل از طريق دعا با منبع فيض ىب
ديگران درخواست مناييد زيرا دعاى غري در حّق غري چون دعاى پدر و مادر در حّق فرزند و دعاى مظلوم بر ضد ظامل و 

ى زائران حرم خدا در حق ديگران و دعاى فرشتگان و پيامربان و امامان نسبت به اهل اميان و اهل توبه، مستجاب دعا
  .است

   زيارت مؤمن

دهد كه گاهى به زيارت و ديدار يكديگر برويد كه اين ديدار و زيارت مايه شادماىن و  و آن حضرت به امت تعليم مى
شأ بركات و سبب فيوضات و كارى است كه نزد حضرت حق داراى پاداش و ثواب ها و من نشاط و عامل رفع دل آزردگى

  .است

  :كند كه آن حضرت فرمود حضرت امام باقر عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله روايت مى

رد تا گذرش بر اى را به زمني فرستاد و آن فرشته آمد و آغاز رفنت ك جربئيل براى من حكايت كرد كه خداى عّزوجّل فرشته
چه نيازى به : خواست، آن فرشته به او گفت خانه اجازه ورود مى درى افتاد كه مردى بر آن در ايستاده و از صاحب

كنم، آن فرشته به وى   او برادر ديىن من است و من به خاطر خدا از او ديدن مى: صاحب اين خانه دارى؟ پاسخ داد
  :گفت

  313: فرهنگ مهرورزى، ص

من پيك خدا به سوى توام، : ام، به او گفت آرى، جز براى اين كار نيامده: يارت و ديدن او آمدى؟ گفتفقط براى ز 
هر مسلماىن از : فرمايد خدا مى: گاه فرشته گفت شت بر تو واجب است، آن: فرمايد رساند و مى خدايت سالم مى

شت استمسلماىن ديدن كند، او را ديدن ننموده، مرا ديدن كرده و ثواب او ب   .»1«  ر عهده من، 

  :در مهني زمينه از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده است

  .»2« »َمن زَاَر أخاُه ِىف َجاِنِب املِْصِر ابِتَغاَء َوجِه اللَِّه فـَُهَو َزْورُُه َوَحقٌّ َعَلى اللَِّه أن ُيكرَِم َزْورَهُ «

به خاطر جلب خشنودى خدا ديدن كند، زائر خداست و بر  را كه در يك سوى شهر است» اش ديىن«هر كس برادر 
  .خداست كه زائرش را گرامى بدارد
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  :و نيز از آن حضرت روايت شده است

______________________________  
َثِىن َجبـْرَئِيُل ع: قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ « -)1( ليه السالم َأنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َحدَّ

اِر فـََقالَ َأْهَبَط ِإَىل اْألَْرِض َمَلكاً َفَأقْـَبَل َذِلَك اْلَمَلُك َميِْشى َحىتَّ َوَقَع ِإَىل بَاٍب َعَلْيِه َرُجٌل َيْسَتْأِذُن عَ  َلُه اْلَمَلُك َما : َلى َربِّ الدَّ
اِر َقالَ  َما َجاءَ : َما َجاَء ِبَك ِإّال َذاَك فـََقالَ : َأٌخ ِىل ُمْسِلٌم ُزْرُتُه ِىف اللَِّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل َقاَل َلُه اْلَمَلكُ : َحاَجُتَك ِإَىل َربِّ َهِذِه الدَّ

اْلَمَلُك ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يـَُقوُل : َقالَ  ِإىنِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيَك َو ُهَو يـُْقرُِئَك السََّالَم َو يـَُقوُل َوَجَبْت َلَك اْجلَنَُّة وَ : ِىب ِإّال َذاَك فـََقالَ 
َا ُمْسِلٍم زَاَر ُمْسِلماً فـََلْيَس ِإيَّاُه زَاَر ِإيَّاى زَاَر َو ثـََوابُُه َعَلى اْجلَنَّةُ  ؛ كتاب 3، باب زيارة اإلخوان، حديث 176/ 2: الكاىف. »َأميُّ

/ 56: ؛ حبار األنوار19864، حديث 97، باب 583/ 14: ؛ وسائل الشيعة150، حديث 6، باب 59: املؤمن
  .39، حديث 23، باب 188

  .5، حديث 21، باب 345/ 71: ؛ حبار األنوار5، باب زيارة اإلخوان، حديث 176/ 2: الكاىف -)2(

  314: فرهنگ مهرورزى، ص

سِلَم ِىف اللَِّه َوللَِّه إّالنَاَداُه اللَُّه َعزَّوَ «
ُ
  .»1« »أيـَُّها الزَّاِئُر ِطبَت َوطَاَبْت َلَك اجلَنَّةُ : َجلَّ َما زَاَر ُمسِلٌم أَخاُه امل

اى : مسلمان برادر مسلمانش را در راه خشنودى خدا و براى خدا ديدن نكند جز آن كه خداى عّزوجّل او را ندا دهد
شت برايت خوش باد! زائر   .خوش باشى و 

  عيادت بيمار

دهد كه حمّبت و عشق امياىن و انساىن خود را از طريق عيادت  امت تعليم مى پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله به
  .بيمار حتقق خبشيد كه عيادت بيمار نزد حضرت حق داراى پاداش و ثواب است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت مى

هِ «   .»2« »ِطبَت َوطَاَب َممَْشاَك تـَبَـوَّأَت ِمن اجلَنَِّة َمنزًِال ! نُ يَا ُفال: َمن َعاَد َمرِيَضاً نَاَدى ُمناٍد ِمَن السَّماِء بِامسِْ

فالىن خوش باشى و قدم برداشتنت : دهد اى او را از آمسان به نامش ندا مى هر كس بيمارى را عيادت كند، ندا دهنده
شت منزىل فراهم آوردى   .براى عيادت بيمار خوش باد، براى خود در 
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  :عليه السالم روايت شده استاز حضرت امام صادق 

______________________________  
؛ 19860، حديث 97، باب 581/ 14: ؛ وسائل الشيعة10، باب زيارة األخوان، حديث 177/ 2: الكاىف -)1(

  .10، حديث 21، باب 384/ 71: حبار األنوار

  .1، حديث 4ب ، با214/ 78: ؛ حبار األنوار361: ؛ مكارم األخالق8: قرب اإلسناد -)2(

  315: فرهنگ مهرورزى، ص

رِيُض لِلَعاِئِد شيئاً إّالاسَتَجاَب اللَّهُ َلهُ «
َ
  .»1« »َمْن َعاَد َمريَضاً ِىف اللَِّه َملْ َيسَأِل امل

كند مگر اين كه خدا  كسى كه بيمارى را عيادت كند، بيمار چيزى را از خدا براى عيادت كننده درخواست منى
  .ت منايددرخواست او را اجاب

  :حضرت موسى عليه السالم در مناجاتش با حضرت حق عرضه داشت

ريِض ِمَن األجِر؟ فـََقاَل اللَُّه َعزََّوَجلَ «
َ
  .»2« »أُوَكُِّل ِبِه َمَلكاً يَعوُدُه ِىف َقربِِه إَىل َحمَْشرِهِ : يَا َرب َما بـََلَغ ِمن ِعَياَدِة امل

اى را بر او  فرشته: رسد چيست؟ خداى عّزوجّل فرمود كننده بيمار مىاز پاداش و ثواب آنچه به عيادت  ! پروردگارا
  .گمارم كه او را در قربش تا حمشر عيادت كند مى

  :فرمايد و نيز امام ششم عليه السالم مى

َالِئَكةِ «
َ
َعاَء َفإنَُّه َيعِدُل ُدَعاَء امل   .»3« »ُعوُدوا َمَرَضاُكم َوَسُلوُهُم الدُّ

  .يد و از آنان درخواست دعا مناييد زيرا دعاى آنان برابر با دعاى فرشتگان استاز بيمارانتان عيادت كن

______________________________  
، 4، باب 217/ 78: ؛ حبار األنوار2526، حديث 12، باب 420/ 2: ؛ وسائل الشيعة194: ثواب األعمال -)1(

  .10حديث 
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؛ 2515، حديث 10، باب 416/ 2: ؛ وسائل الشيعة9حديث ، باب ثواب عيادة املريض، 121/ 3: الكاىف -)2(
  ).با كمى اختالف( 11، حديث 4، باب 217/ 78: حبار األنوار

  .15، حديث 4، باب 219/ 78: ؛ حبار األنوار2528، حديث 12باب  421/ 2: وسائل الشيعة -)3(

  316: فرهنگ مهرورزى، ص

   نوع خدمت به هم

 1338سته به معارف داشتم مشهور به حاج شيخ على اكرب برهان كه در سال استادى فقيه و عارف و مرشدى آرا
از دنيا رفت و من تاكنون كسى به جامعّيت او در  -پس از اعمال حج و مناسك بيت اللَّه -مشسى به درخواست خودش

  .ام تر ديده علم و عمل و اخالق و منش و مهر و حمّبت كم

به ويژه كودكان، عالقه شگفت و حمبىت سرشار و عشقى وافر داشت، به مهني  او براى تربيت مردم به خصوص جوانان و
ران براى تربيت عموم و دبستان پسرانه و دخرتانه براى تربيت و پرورش   خاطر مسجد بسيار مهمى در يكى از مناطق 

ران و كنار حرم حضرت عبدالعظي م در شهررى براى تربيت كودكان و دبريستاىن براى رشد جوانان و دو حوزه علميه در 
هاى با ارزش، مردان و زناىن مؤمن و جواناىن با كرامت به وجود آمدند كه هر يك منشأ  عامل ربّاىن بنا كرد كه از اين كانون

  .آثار و بركاتى شدند

ران و برخى از شهرهاى ايران داشت و از كرامت و مهر و  حمّبت او كه دوستان زيادى در عراق و مشاهد مشرفه و در 
ره شناختند و تا زنده بود  ها و حوادث و مصائب مى گاهى براى خود در نامالميات و گرفتارى مند بودند، وى را تكيه او 

اى متبسم آنان را  كردند و وى هم با روىي گشاده و چهره براى حّل مشكالتشان به مسجد و حوزه و خانه او مراجعه مى
   كرد و چون گاهى ت مىهايشان را اجاب پذيرفت و خواسته مى

  317: فرهنگ مهرورزى، ص

اش كه رو به روى  كنندگان به او از شهرستان يا مشاهد مشرفه بودند، ساختمان نسبتاً قابل توجهى در جنب خانه مراجعه
از مسجدش قرار داشت با وسايل الزم و راه رفت و آمدى مستقل بنا كرده بود كه مراجعه كنندگان شهرستاىن يا آنان كه 

شان حل   آمدند در آجنا سكونت گزينند و از نظر خرج و خمارج مهمان او باشند تا كارشان اصالح شود و مشكل عراق مى
  .شان به سامان برسد و با دىل خوش به خانه و كاشانه يا شهر و ديارشان برگردند گردد و پريشاىن و نابساماىن
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توامن به داد مردم برسم واجب است به داد آنان برسم و چنان  مى او عقيده داشت اكنون كه من به خاطر آبروى خدادادى
كه من مورد مهر و حمّبت حضرت حق هستم بايد مهگان را از مهر و حمّبت خود برخوردار سازم تا حمّبت و مهر خدا را 

  .بيش از پيش به سوى خود جلب كنم

   پناه پر مهر غريبان و مسافران

شغول حتصيل بودم و گاهى هم براى تبليغ معارف حقه در جمالس مذهىب سخنراىن ايّامى كه در حوزه با بركت قم م
  .كردم به وسيله يكى از دوستامن جهت تبليغ دين در خانه تاجرى مؤمن و مّتقى در شهر قم دعوت شدم مى

  :واسطه دعوت كه از سادات حمرتم قم بود، آن تاجر مؤمن متقى صاحب جملس را اين گونه برامي توصيف كرد

  318: فرهنگ مهرورزى، ص

زماىن كه در شهر قم مسافرخانه به اندازه مسافر نبود و شهر از هر جهت در حمدوديت قرار داشت و مجعيت چنداىن در 
هاى مسافرتى و مسافران  هاى مسافربرى كه نوعاً ماشني آن سكونت نداشت، اين تاجر در مركز شهر در حمّلى كه به پايانه

اش بود، بنا كرد،  هاى متعدد كه بيش از نياز خود و خانواده اى وسيع، داراى اتاق نزديك بود، خانه كردند از آن عبور مى
هاى متعددى كه مورد نياز نيست چرا بنا  گرفتند كه اين خانه وسيع و اتاق شايد اقوام و دوستان در دل خود به او ايراد مى

  شود؟ مى

  .و با منفعىت داشت وىل او در بنا كردن اين خانه نّيت بسيار پاك

فرسا بود، نزديك نيمه  وقىت خانه ساخته شد، از ابتداى زمستان تا انتهاى آن در سرماى بسيار خشك كويرى قم كه طاقت
ديد يا مسافرى را تنها يا مهراه زن و فرزندش  پرداخت، اگر غريىب را مى آمد و به گشت و گذار مى شب از خانه بريون مى

آورد  علت خراىب اتومبيل يا پيدا نكردن مسافرخانه يا به علت ديگر سرگردان مانده، او را به خانه مىكرد كه به  مشاهده مى
گذاشت تا آن شب را از خطر سرما  و با روىي گشاده، اتاقى گرم مهراه با وسائل پذيراىي از ميوه و خوراك در اختيارش مى

براى او ثابت شود كه اهل اميان و اهل تقوا با عنايت و لطف  در امان مباند و فرداى آن شب به شهر و ديارش بازگردد و
هاى  خدا از مهر و حمبىت گسرتده نسبت به مهگان برخوردارند و از هيچ كمكى نسبت به مهنوعان و برادران امياىن و خانواده

  .اسالمى دريغ ندارند

  هزينه كردن مهر و حمّبت تا جاىي مورد توجه اسالم و پيشوايان با
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  319: مهرورزى، صفرهنگ 

ها بلكه از مردگان خود هم ياد كنيد و براى آنان كار خري اجنام دهيد و  كرامت آن است كه فرمان رسيده نه فقط زنده
شود و باعث دعاگوىي آنان به  اى يك بار كنار مزارشان حاضر شويد كه سبب خوشحاىل و شادماىن آنان مى حداقل هفته

مشا و سؤال از حال زندگان و كار خري براى مردگان براى مشا نزد خدا داراى پاداش بزرگ  گردد زيرا اين مهر ورزى مشا مى
  .و سبب حل مشكالت خواهد بود

  320: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاىي از مهرورزى اولياى اهلى منونه

   مهرورزى براى مهه

مفيدى كه با او داشتم اين مطلب در جنوب استان خراسان خدمت عاملى ربّاىن و متخلق به اخالق رسيدم، در جملس 
  :گفت بسيار با ارزش كه ناشى از مهر و حمّبت وى بود، از او آموختم كه مى

كنم به نيابت از پدر و  زيارت مى«: گومي شوم پس از اذن دخول مى هر بار به زيارت حضرت رضا عليه السالم مشرف مى
تا ثواب زيارت به هر كه استحقاق » !و مهه اجنه و مهه موجودات مادر و اقوام و مهه مردگان و مهه زندگان و مهه فرشتگان

اين عامل رباىن به اخالق پيامرب صلى اهللا عليه و آله تأسى جسته و از . دارد برسد و من هم از اين مند، كالهى نصيبم شود
  :آن حضرت تعليم گرفته چرا كه در روايىت آمده است

  :خواند مسجد شدند، ديدند عرىب به مناز ايستاده در قنوت اين دعا را مىروزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله وارد 

  »1« »...اللَُّه َعَلْيِه َوآِلهِ   اللَُّهمَّ إْغِفْر ِىل َوِلُمَحمٍَّد َصّلى«

  ...من و حممد پيامربت را بيامرز! خدايا

  :حضرت پس از پايان مناِز عرب به اين مضمون به او فرمود

   ى؟ كار صحيحى نبود كه به درگاه كرمي راهچرا اين گونه دعا كرد
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______________________________  
  .171/ 2: مسند امحد -)1(

  321: فرهنگ مهرورزى، ص

ياىب و از او براى دو نفر آمرزش خبواهى، چون از خدا عنايت و لطفى طلبيدى و چيزى خواسىت براى مهگان خبواه، يعىن 
  .»1«  گسرتانشعاع مهر و حمّبت را به سوى مهه ب

  عشق مالك اشرت

هاى برجسته اهل اميان و مورد توجه خاّص امري مؤمنان عليه  مالك اشرت كه در علم و عمل و معرفت و بينش از چهره
  .السالم بود، از قلىب پر از عشق و حمّبت و مهر به ديگران، نصيب كامل داشت

شود الزم است به كالم موالى عاشقان و سرور عارفان، براى اين كه چهره معنوى و شخصيت با ارزش انساىن او روشن 
  :على عليه السالم پس از شنيدن خرب شهادتش با دقت الزم توجه كرد

  .»»2«  َربَّهُ   َلَقىَحنَْبُه، وَ   ِبَعْهِدِه، َوَقضى  أَللَُّهمَّ َأْحَتِسْبُه ِعْنَدَك فَِإنَّ َمْوَتهُ ِمْن َمَصاِئب اْلَدْهِر، َرِحَم اْللَّهُ َماِلكاً فـََقْد َوىف«

هاى روزگار است، خدا مالك را مورد  آورم زيرا مرگ او از مصائب و سوگ من مصيبت اشرت را نزد تو به مشار مى! خدايا
رمحت و مهر قرار دهد كه به پيمانش در راه دين و رهربى وفا منود و عمرش را به خري و سعادت به پايان برد و به لقاى 

  .پروردگارش رسيد

   َو للَِّه َدرُّ َماِلٍك َوَما َماِلٌك َلو َكاَن ِمن َجَبٍل َلَكاَن َفنداً وَلو َكاَن ِمن َحَجٍر َلَكان«

______________________________  
  .221/ 2: ؛ مسند أمحد بن حنبل626، حديث 127: أدب املفرد -)1(

لس التاسع، حديث 83: األماىل، شيخ مفيد -)2( ، 30، باب 554/ 33: ؛ حبار األنوار169 /1: ؛ الغارات4، ا
  .2308، حديث 61، باب 403/ 2: ؛ مستدرك الوسائل721حديث 

  322: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .»»1«  ٌد َكماِلكَصْلداً أما َواللَِّه لَيَـُهدَّنَّ َمْوُتَك َعاَلمًا، ولُيفرَِحنَّ عاَلماً َعلى ِمثِل َماِلٍك َفلَتْبِك البَـَواكى وَهل َموُجو 

! دا به مالك پاداش خري دهد كه اگر كوه بود كوهى بود عظيم و بزرگ، و اگر سنگ بود سنگى بود سخت، آگاه باشخ
كنندگان بر مردى مانند مالك بگريند، آيا يار و  كند، بايد گريه مرگ تو جهاىن را ويران و جهاىن را شاد مى! به خدا سوگند

  شود؟ ياورى چون مالك ديده مى

عظمت و شخصيت و دالورى و بزرگوارى و در حاىل كه سپهساالر ارتش امري مؤمنان عليه السالم بود، به او با اين مهه 
  .پارساىي و قناعت و بردبارى و كرامت و قلىب ماالمال از مهر و حمّبت آراسته بود

اى از  ه تن داشت و پارههاى ارزان قيمت روزگار بود ب گذشت، كرباس خامى كه از پارچه روزى از بازار كوفه مى: اند گفته
مهان را به جاى عمامه بر سر گذاشته بود، يكى از بازاريان از روى حقري مشردن او و سبك به حساب آوردنش شاخه 

آلود را بر او انداخت، اشرت در كمال بردبارى و بدون اعتنا به حادثه به راه خود ادامه داد، يكى از  سبزى خوردىن گل
نه،  : گفت! واى بر تو، آيا دانسىت به چه شخصى اهانت كردى؟: ناخت به آن بازارى گفتش حاضران كه اشرت را مى

او مالك اشرت دوست و يار امري مؤمنان بود، آن مرد بازارى از عمل زشت خود به لرزه افتاد و به دنبال اشرت روان : گفت
  مى كه از مناز فارغ شد، آن مردشد تا عذرخواهى كند، مشاهده كرد كه اشرت در مسجد به مناز ايستاده، هنگا

______________________________  
  .30، باب 556/ 33: ؛ حبار األنوار169/ 1: الغارات -)1(

  323: فرهنگ مهرورزى، ص

عذر : گفت! كىن؟ چه مى: سالم داد و خود را به پاى اشرت انداخت و بوسيد، اشرت او را از روى پايش برداشت و گفت
ام   بر تو هيچ گناهى نيست، به خدا سوگند من به مسجد آمده: اشرت فرمود! خواهم ن سر زد، از تو مىعمل زشىت كه از م

  .»1«  كه براى تو درخواست آمرزش منامي

  سلمان و ابودرداء

سلمان روزى به ديدار ابودرداء رفت، مهسر . سلمان و ابودرداء از طريق مايه امياىن، دو يار و دوستدار يكديگر بودند
اين چه وضعى : پوش و دور از زينت زنان و به صورتى خيلى عادى و معموىل ديد، به او گفت ابودرداء را بسيار ساده
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كند و گويا  نياز حس مى برادرت ابودرداء خود را از مهه امور دنياىي ىب: اى؟ پاسخ داد است كه خود را در آن قرار داده
  .احتياجى به هيچ امرى از امور دنيا ندارد

اد، سلمان به او گفته تو ! اى ابودرداء: نگامى كه ابودرداء وارد خانه شد به سلمان خوش آمد گفت و غذاىي نزد او 
دهم كه از اين غذا خبور، زيرا تا تو دست  تو را سوگند مى: سلمان گفت. ام من روزه: هم از اين غذا خبور، ابودرداء گفت

  د، در هر صورت سلمان شب را نزد ابودرداء ماند، مشاهده كرد بااى از آن خنواهم خور  به غذا نربى من لقمه

______________________________  
حكى أنَّ مالك األشرت رضى اهللا عنه كان ُجمتازاً بسوق الكوَفِة َو َعَليه َقميٌص خام َو عمامة ِمْنُه فرآه بعض السوقة « -)1(

اونا به فمضى و مل ي ال فقيل له هذا مالك صاحب : لتفت فقيل له ويلك أتدرى مبن رميت فقالفازدرى بزيه فرماه ببندقة 
أمرياملؤمنني عليه السالم فارتعد الرجل و مضى إليه ليعتذر منه فرآه و قد دخل مسجدا و هو قائم يصلى فلما انفتل أكب 

عليك فو اللَّه ما دخلت املسجد ال بأس : أعتذر إليك مما صنعت فقال: ما هذا األمر فقال: الرجل على قدميه يقبلهما فقال
  .2/ 1: جمموعة ورام. »إال ألستغفرن لك

  324: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرا رسيدن شب ابودرداء براى عبادت آماده شد، سلمان او را نگه داشت و به او گفت

هم چنان بر تو ات  براى پروردگارت بر تو حقى است و براى بدنت نيز بر تو حقى است و براى خانواده! اى ابودرداء
حقى است، در ايام معيىن روزه بگري و ديگر ايام را خبور و مناز بگذار، به بسرت خواب و اسرتاحت هم برو و حق هر 

توجهى به مهسرت و هزينه نكردن عشق و حمّبت به او امرى ناپسند و  ميلى به غذا و ىب صاحب حقى را نيز ادا كن، اين ىب
  .رف و كارى دور از اخالق انساىن استعملى نامشروع و روشى غري متعا

ابودرداء پس از اين جريان خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و پيامرب را از برخورد و گفتار سلمان خرب داد، 
  .»1« ايتاً پيامرب هم به مهان صورتى كه سلمان ابودرداء را هدايت كرده بود، او را راهنماىي فرمود

   اوج عشق به ديگران

. صفوان بن حيىي از اصحاب حضرت امام موسى بن جعفر و حضرت امام رضا و حضرت امام جواد عليهم السالم بود
  رجال حديث درباره او
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______________________________  
إنَّ أخاَك : شأُنِك قاَلتما : قيل إنَّ َسلمان رضى اهللا عنه جاء زاِئراً ألىب الدَّرداء فرأى أم أىب الدرداء ُمبَتِذَلة فقال« -)1(

اطعم : فـََلما جاء أبو الدَّرداء َرَحبَّ ِبَسلماٍن َو قـَرََّب إليه َطعاماً فقال َلُه َسلمانٌ : ء ِمن أْمِر الدُّنيا قال لَْيَس َلُه حاَجة ىف َشى
َو باَت ِعْنَدُه فـََلما جاء اللَّيل قام : ما أنا ِبآِكٍل حّىت َتأُكل قال: أقسمت َعَلْيَك إّالما َطِعمت َفقال: إىن صائم فقال: فقال

يا أبا الدرداء إن ِلرَبَِّك َعَلْيَك َحقا َو إنَّ جلََِسِدَك َعَلْيَك حقا و ِألْهِلَك َعَلْيَك حقاً َفُصم : أبو الدرداء َفَحِبَسُه َسلمان ُمثَّ قال
نىب صلى اهللا عليه و آله فأخبَـَرُه ِمبا قال لُه َسلمان فقال لهُ و أفطر و َصلِّ و من و أْعِط ُكلَّ ذى َحٍق َحقَُّه فأتى أبو الدرداء ال

  .2/ 1: جمموعة ورام. »ِمثل قول سلمان

  325: فرهنگ مهرورزى، ص

نزد حضرت امام رضا عليه السالم از م نزلت واالىي برخوردار بود، از حضرت امام رضا و حضرت امام جواد : اند نوشته
تر بود، در زهد و بندگى خدا مقامى  ت داشت، در ميان اهل زمانش از مهه عابدتر و موفقعليهم السالم در مهه أمور وكال

صرب  : اش پوىل به او داد كه آن را به زن و فرزندش برساند، به او گفت باال داشت، در سفر حج يكى از مهسايگان كوفه
  .رسامن پذيرم و به زن و فرزندت مى كن تا بروم و برگردم، اگر زمينه بود آن را مى

  !شود اگر راضى هسىت بپذيرم؟ اين مقدار به بار من اضافه مى: نزد شرتدارى كه شرت كرايه كرده بود رفت و به او گفت

اش بودند، در بيت اللَّه قرار گذاردند كه هر كدام از  با دو دوستش عبداللَّه بن جندب و على بن نعمان كه شريك كسىب
  !او به جاى او مناز و روزه و زكات ادا كنددنيا رفتند، ديگرى به اندازه عمر 

خواند، هفده ركعت واجب و  دو نفر شريك و دوستش پس از او مردند، صفوان شبانه روز صد و پنجاه ركعت مناز مى
خواند و دو خبش ديگر را براى دو شريكش، و در سال سه زكات  بقيه نافله، يك خبش از مناز را براى خود مى

ى خودش و دو سهم براى دو شريكش و اين غري از ماىل بود كه از طرف آنان به اهل استحقاق يكى برا: پرداخت مى
  .»1«  پرداخت مى

راسىت حمّبت به ديگران و عشق و حمّبت چيزى جز شعاع اميان و اخالق و انسانّيت نيست كه فقط از افق وجود 
   شدگان مكتب تربيت

______________________________  
  .، باب الصاد132/ 5: ؛ سفينة البحار2، حديث 2، باب 304/ 85: ؛ حبار األنوار88: االختصاص -)1(
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  326: فرهنگ مهرورزى، ص

  .نصيب و سهمى نيست كند و ديگران را از آن ىب وحى طلوع مى

  اهلى آتش عشقم به جان زن
 

  ام بر استخوان زن شرر زان شعله

  چو مشعم بر فروز از آتش عشق
 

 «1»  سان زن آتش دمل پروانهبر آن 

  

   مهرورزى فيلسوف بزرگ حاجى سبزوارى

زمستان بسيار سردى بود هواى سبزوار كه شهرى در دل كوير است، به شدت حتت تأثري سرما بود و در آن هواى سرد 
عارف و فيلسوف  شد، حاج مّال هادى سبزوارى آن حكيم زمستاىن برف هم به تدريج از آمسان به سوى زمني سرازير مى

اگر برف سنگني باريد و سبب : آراسته به حقايق و معارف به شاگردان حوزه درسش كه تعداد قابل توجهى بودند فرمود
  .زمحت بود درس فردا تعطيل است

جد و مناجات و مناز صبح برخاستند مشاهده كردند برف  دانشجويان مقيم در مدرسه هنگامى كه براى مناز شب و 
گيىن روى زمني نشسته و قطعاً كالس درس تشكيل خنواهد شد وىل حاجى برابر وقت هر روز به درس آمد، بسيار سن

مشا ديروز فرموديد اگر : دانشجويان هم با ديدن حاجى به سالن تدريس آمدند و به حمضر آن حكيم عارف عرض كردند
  !به درس آمديد؟ برف سنگني بود درس تعطيل است، چه شد در اين سرماى سخت و برف سنگني

در اطاق خانه نشسته بودم از بريون صداى چارپاياىن چون گاو و اسرت و االغ شنيدم كه صاحبانشان آنان را براى  : فرمود
   اين حيوانات در اين هواى سرد و برف سنگني تن: برند، به خود گفتم كار به دنبال خود مى

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  327: مهرورزى، صفرهنگ 

به تعطيلى كار ندادند ما كه اشرف خملوقاتيم به چه سبب تعليم و تعّلم را تطعيل كنيم؟ براى اين كه مشا عزيزامن از درس 
  .حمروم نشويد و عمرتان ضايع نگردد به درس آمدم
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اش  زه نداد كه سود علمىسوزى معّلمى آگاه و عارىف بينا و حكيمى با كرامت نسبت به شاگردانش اجا آرى؛ حمّبت و دل
  .را از شاگردانش دريغ ورزد و زمينه ضايع شدن عمرشان را با تعطيل كردن درس فراهم سازد

   كاسب مهرورز بازار كرمان

هجرى مشسى به دعوت اهل دىل به مدت ده شب در كرمان جهت تبليغ دين و بيان حالل و حرم خدا بر  1365سال 
  .ل بيت عليهم السالم رفته بودماساس آيات قرآن جميد و فرهنگ اه

هاى كرمان باغ زيباىي كه  رفتم، در مسري راه در يكى از خيابان شىب با آن اهل دل پس از پايان جلسه به خانه مى
اين باغ كه داراى ساختماىن : ساختماىن بر اساس معمارى ايراىن اسالمى در آن بود نظرم را جلب كرد، از او پرسيدم

اين باغ و ساختمانش داستان بسيار جالىب دارد كه شنيدىن است، سپس : ّلق به كيست؟ پاسخ دادجالب توجه است متع
برامي نقل كرد كه نزديك به صد سال پيش كاسىب از بازاريان كرمان اول غروب در حاىل كه هواى سرد زمستاىن بر شهر  

ند، هنگامى كه از بازار قدميى و سرپوشيده  ك اش حركت مى كويرى كرمان مسّلط بود، مغازهاش را تعطيل و به سوى خانه
   آيد در ميدان جلوى بازار در حاىل كه از رفت و آمد خربى نبود، نوجواىن را در حدود ده ساله كرمان بريون مى

  328: فرهنگ مهرورزى، ص

مسئوليت شرعى،  او بر اساس اميان و! لرزد كند كه با يك پرياهن روى سّكوىي در ميدان نشسته و از سرما مى مشاهد مى
من يتيم هستم و كسى : گويد بيند، با مهرباىن و خوشروىي به آن، نوجوان مى تفاوت گذشنت از كنار آن نوجوان را روا منى ىب

را ندارم كه از من سرپرسىت كند، تنها پناه من مادرم بود كه پس از مرگ پدرم به خانه شوهر رفت در حاىل كه شوهرش با 
  ام چه خواهد شد؟ دامن آينده ام و منى مهراه او نباشم، از ناچارى در اين ابتداى زمستان بريون ماندهاو شرط گذاشت كه من 

كند و در ضمن پرستارى، با  برد و آن شب را پدرانه از او پرستارى مى آن مرد با حمّبت دلسوز، نوجوان را به خانه خود مى
انداز را چرا در راه خدا هزينه نكنم و از اين  اندوخته و پس خود حديث نفس منوده كه من اين مال و ثروت مجع شده و

  راه به آبادى آخرمت برخنيزم؟

سرپرست  فرداى آن شب اين باغ را خريد و ساختمان را جمهز به جتهيزات آن روز در آن بنا كرد و آن نوجوان و يتيمان ىب
مادى و معنوى آنان را به عهده گرفت تا اين كه هر يك  شهر را مهراه معّلمان و پرستاراىن دلسوز در آن گرد آورد و خمارج

  .سرپرستان شهر شدند از يتيمان پس از حتصيل و ورود به اجتماع، منبعى از خري و بركت براى ديگر يتيمان و ىب
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اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين حمّبت و دل سوزى و مهرورزى و عشق به ديگران كه در قلب آن كاسب  
اى و قبسى از رمحت رحيمّيه حضرت  زد، ريشه در اميان به خدا و يقني به قيامت دارد و شعاعى و شعله اىن موج مىكرم

ى كند و به فضاى سرد و سرمازده ىب حق است كه از افق قلب اهل اميان طلوع مى    دستان و يتيمان نوايان و 
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  .شدخب و مشكل داران، گرمى و حرارت مى

توجه به آخرت و الئيك و منقطع از حقايق، وجود ندارد، چنني  اميان و ىب اين گونه رمحت و شفقت در قلب مردم ىب
كنند در حاىل كه در باطن،  زنند و نسبت به هم اظهار حمّبت مى مردماىن در ظاهر كار، لبخندى به روى يكديگر مى
ها محّام خون  كشند و هيتلروار در ميان ملت د به روى هم اسلحه مىموافق و دوست يكديگر نيستند و زماىن كه اقتضا كن

  :فرمايد اندازند، چنان كه قرآن جميد مى به راه مى

ءُ يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ [   .»1« ] اْألَِخالَّ

  .در آن روز دوستان دمشن يكديگرند مگر پرهيزكاران

  :فرمايد السالم مى امرياملؤمنني عليه

  .»2«  ٍء ِىف اجلَنَِّة َوأََلذُُّه، ُحبُّ اللَِّه َواُحلبُّ ِىف اللَِّه َواَحلمُد للَّهِ  إّن أطيَب َشى

شت، عشق به خدا و عشق به ديگران به خاطر خدا و سپاس و محد براى خداست پاكيزه   .ترين و لذيذترين حقيقت در 

ها و قراردادهايشان هيچ اعتمادى نيست، به اين خاطر قرآن  ان و اهل كفر و شرك و پيماندين بنابراين به دوسىت و حمّبت ىب
ى مى   :فرمايد داند، آجنا كه مى هاى آنان را مورد اعتماد منى كند و پيمان جميد از دوسىت و رابطه با آنان 

______________________________  
  .67): 43(زخرف  -)1(

  .30، حديث 36، باب 251/ 66: ؛ حبار األنوار93، باب 194: مصباح الشريعة -)2(
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  .»1« ]...َأْولِياءَ   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َو النَّصارى[

  ...يهود و نصارى را سرپرستان و دوستان خود مگرييد! اى اهل اميان

  .»2« ] اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم ال َأْمياَن َهلُمْ َفقاتُِلوا أَِئمََّة ... [

  ...هيچ تعهدى نيست]  هايشان نسبت به پيمان[با پيشوايان كفر جبنگيد كه آنان را ... 

  مهر و حمّبت، مرا پايبند مسجد كرد

  .ددر سنني هفت يا هشت سالگى بودم كه پس از شنيدن اذان صبح هواى رفنت به مسجد براى خواندن مناز به سرم ز 

اند، من  هنگامى كه به مسجد نزديك حمل سكونتم رفتم ديدم مردمى مشتاق براى خواندن مناز صبح به مجاعت گرد آمده
هم چون ديگران در صف مجاعت قرار گرفتم، مناز با اقتدا به عامل مسجد به پايان رسيد، پريمردى كه نزديك هشتاد سال 

نامم حسني است، به خاطر مناز و : حه كرد و از نامم پرسيد گفتمگذشت با من به عادت مسجديان مصاف از عمرش مى
نامم مرا به شدت تشويق كرد و مورد مهر و حمّبت و نوازش قرار داد و با زباىن نرم و پرجاذبه براى مناز صبح آينده دعوت 

  .شدم

از اوصاف او برامي سخن گفت و هاى آن پريمرد با حمّبت را براى پدرم گفتم وى را شناخت،  وقىت به خانه آمدم و نشانه
   وى را مردى مؤمن

______________________________  
  .51): 5(مائده  -)1(

  .12): 9(توبه  -)2(
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مند به مسجد و مناز مجاعت   و امني مردم و پرجاذبه معرىف كرد، حمّبت و مهر و نوازش و برخورد او، مرا به شدت عالقه
نويسم نزديك پنجاه سال است از آن برخورد سپرى شده، هنوز شرييىن آن برخورد را  كه اين سطور را مىكرد، اكنون  
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كنم و خبشى از پايبندى خود به مسجد و مناز و قرار گرفتنم در گروه مؤمنان و مصون ماندمن از مفاسد را  احساس مى
  .دامن ضمري مى مديون موج حمّبت و مهرباىن آن پري روشن

يامب و  تر مى گردم كم هاى واال و بيدار و با حمبتم وىل با كمال تأسف هرچه مى ان است در جستجوى چنان انسانمن سالي
هاى پاك و برجسته كه از اميان باالىي برخوردار باشند و موج حمبتشان به مهه  شگفت آن كه روز به روز عدد اينگونه چهره

روزى بر اين جامعه برسد كه جامعه از وجود اين منابع پرخري و پرحمّبت ترسم كه  شود و از آن مى تر مى برسد، كم و كم
  :حمروم شود و مهه انگشت حسرت به دندان بگزند و با سوز دل بگويند

 هدهدى كو كه از سبا گويد
 

 خرب يار آشنا گويد

 كو سليمان كه رمز منطق طري
 

 از خدا گريد و به ما گويد

 كو خضر تا كه موسى جان را
 

 ها گويد نا اشارهاز لد

 نوح كو تا كه كشتىي سازد
 

 من ركب فيه قد جنا گويد

 كو خليلى كه رو به حق آرد
 

 الاحىب به ما سوا گويد

  كو كليم اللهى لقاجوىي
 

 رو حرف با خدا گويد روبه

 كو مسيحى كه مرده زنده كند
 

 خربى چند از مسا گويد

  كو حممد كه سّر ما اوحى
 

 گويدبا احّبا و اوليا  
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  كو على آن دِر مدينه علم
 

 اى به ما گويد تا زحق مشه
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 يا چو جامى زهل اتى نوشد
 

 رمزى از سّر اّمنا گويد

 اهل بيت نىب كجا رفتند
 

 و ان كه زايشان حديث واگويد

 مهدمى كو كه آشنا باشد
 

 با دمل حرف آشنا گويد

  كو طبيب دىل در اين عامل
 

 خسته درددل كه را گويد

  

  يا بگوشم رسد نداى الست
 

 هر سر موى من بلى گويد

 شكوه بس فيض اهل دردى كو
 

 «1» تا طبيبش از دوا گويد

  

   آور و دلسوزانه خدمىت شگفت

ران به حمضر عاملى آگاه و دانشمندى بصري كه داراى خدماتى بسيار پر ارزش به اسالم و مردم  مسلمان بود روزى در 
اش  كرد و در آن سنني عاشقانه و مشتاقانه به خدمات ارزنده مشرف شدم، او در آن روز، سنني نود سالگى را سپرى مى

  .نشست داد و از پاى منى ادامه مى

اى از آن حوادث  اى از جتربيات، مشاهدات و حوادثى بود كه در دوران عمرش افتاده بود و خود در پاره وجودش گنجينه
  .ور داشتحض

  .هاى او بود جملس مفيد، بيان گرم و آموزنده، كالم موزون و سنجيده، از خصوصيات و ويژگى

  .داد رفتم مورد تفقد قرار مى از لطف و حمبتش نصيب داشتم و مرا در هر بار كه به زيارتش مى

ران مردى: فرمود آن جناب مى    در ايام جنگ جهاىن اول در بازار 

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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طالفروش بود كه از امكانات ماىل قابل توجهى برخوردار بود، او مورد اعتماد بازاريان قرار داشت و كار خريى نبود مگر 
  .كران برخوردار بود كرد و در اين زمينه از عشقى فراوان و شوقى ىب اين كه با مال خود در آن شركت مى

او . بر خود مقرر و حتم كرده بود كه آفتاب روز غروب نكند مگر اين كه چند كار خري و الاقل يك كار خري اجنام دهد
ديد  دارى را مى داشت و هر چهره غصه رفت و براى گره گشودن از كار مردم قدم خالصانه برمى هر روز از مغازه بريون مى
  .كرد براى حل كار او اقدام مى

نصيب ماند؛ دردى  ها كه مانند هر روز شوق اجنام كار خري و گشودن گره از كار دردمندان را داشت، ىبيكى از روز 
شد و او هنوز اميد  ور شد، روز به غروب نزديك مى جانكاه متام وجودش را فرا گرفت، غصه و اندوهى كمرشكن به او محله

شد و او با دىل پر از اندوه و  تاب به چاه غروب فرود مىداشت كار خريى اجنام دهد وىل اجنام كار خري پيش نيامد، آف
  .قلىب دردمند از اين كه توفيق كار خريى نيافت به خانه رفت

مهسر مهربانش برايش غذا گذاشت وىل او از خوردن غذا به خاطر اين كه هيچ ميلى به غذا نداشت امتناع منود، به 
روزهاى من بود زيرا حضرت حق به من نظر لطف و مرمحت نداشت و ترين  امروز يكى از بدترين و ظلماىن: مهسرش گفت
  .نصيبم گذاشت و توفيق خدمت به بندگانش را رفيق راهم نكرد از كار خري ىب

با دىل پر غصه به بسرت رفت وىل تا نيمه شب خوابش نربد و به ناچار از بسرت كناره گرفت و به قصد بريون رفنت از خانه 
  .هاى شب و خلوت شهر آماده گشت اريكىو يافنت كار خري در ت
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دمل آرام ندارد، باطنم غرق رنج و اندوه است، برامي قرارى برقرار نيست، چون شبگردان بيدار در : به مهسرش گفت
د و از چرخم شايد حضرت دوست نظر عنايت كند و كار خريى نصيبم مناي ها و حمالت مهچون چرخ مى ها و كوچه خيابان

  .اين تنگناى روحى و خأل معنوى جنامت خبشد

با تكيه بر لطف حق از خانه بريون رفت و كوچه به كوچه و خيابان به خيابان و حمل به حمل تا نزديكى سحر قدم زد و 
آرام  اى از حمالت جواىن را در سنني بيست سالگى ديد كه سر به ديوار گذاشته و آرام ايتاً در دل تاريك شب در حمله

  .ريزد كند و اشك مى زمزمه مى
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اش را پرسيد، جوان هنگامى كه چهره اهلى آن مرد را ديد كه آثار سجده و عبادت و  نزد جوان رفت و سبب گريه و زمزمه
  .پاكى و طهارت و درسىت و صداقت از آن پيداست به خاطر شرم و حيا از گفنت دردش خوددارى كرد

بيدارى شب من و بريون آمدمن از خانه و اين حمل و آن حمل  : دل سوزى به او گفت آن منبع مهر و مهرورزى و لطف و
  .كشم تا دردت را به من بگوىي و از گرفتارى و مشكلت با من سخن آغاز كىن گشتنم به خاطر توست، دست از تو منى

ان و اين حمل جاى زنان بدكاره اين مك: جوان گريان چون اصرار و پافشارى او را در بيان درد و گرفتارى ديد به او گفت
كردم ديدم  شهر است، من اواسط روز جهت اجنام كارى مثبت از اين حمل بدون اين كه بدامن چه حملى است عبور مى

  كنم هنوز دامنش به اين گناه آلوده نشده حتويل اين خانه دادند، من با ديدن دخرت دخرتى را از شهرى ديگر كه فكر مى
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دلباخته او شدم و مهر و حمبتش سراپامي را فرا گرفت، اول شب به اين خانه مراجعه كردم، صاحب اين خانه زىن است كه 
خود از بدكاران بوده وىل به خاطر مسن شدن به عنوان خامن رئيس، كارگردان معاصى و گناهان ديگران است و دخرتان و 

گذارد، از او خواستم آن دخرت را رها كند تا من با او در عني  ريدان شيطان مىهاى شهر و م زنان جوان را در اختيار هرزه
دسىت و فقر ازدواج كنم وىل او با خشم و غضب مرا از خانه راند اما من به سبب دلبستگى به دخرت از اين جا نرفتم،  ى

  !!خورم ع آن دخرت به شدت غصه مىبارم و بر وض از ابتدا شب تا اآلن سر به ديوار گذاشته و از شدت اندوه اشك مى

آن چهره ملكوتى و منبع نور و معنويت دِر خانه آن زن را زد و وى را از خواب گران كه از پى خستگى معصيت او را فرا  
گرفته بود بيدار كرد و با او درباره آن دخرت گفتگو منود، زن به قول خودش به دليل اين كه براى تصرف آن دخرت پول 

ه بود از سپردن آن دخرت به آن انسان واال امتناع داشت وىل آن مرد دلسوز و مهربان و منجى دردمندان و سنگيىن داد
گشاى مستمندان با پرداخت پول سنگني به صورت نقد، آن دخرت را از چنگال آن عفريته جنات داد و مهراه خود  مشكل

  .با آن جوان به خانه برد

گنجيد، به مهسرش   فى ويژه در حق او منوده بود از خوشحاىل در پوست خود منىاو در آن حلظه كه پروردگار چنني لط
برم  براى مدتى حمدود تعاليم دين را به اين دخرت بياموز، من هم اين جوان را به عنوان شاگرد مغازه خود به مغازه مى: گفت

   از نظر شرعى و عرىف زمينه آموزم، پس از دو سه ماه كه براى هر دو و به تدريج تعاليم اسالم را به او مى
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  .كنم سپارم و زندگى خوشى را براى آنان آماده مى ازدواج فراهم گشت، هر دو را به گردونه ازدواج مى

دخرت در دامن تربيت اسالمى مهسر آن مرد اهلى قرار گرفت، جوان كه جواىن امني و درستكار بود در آغوش مهر و حمّبت 
سوزى آن مرد سر سپرد و پس از مدتى عروسى هر دوى آنان با هزينه آن انسان واال در خانه خودش اجنام گرفت و و دل 

اى قابل توجه از راه كسب مشروع نصيب آن  سالياىن چند نزد آن مرد، روزگار به خوشى و سالمت سپرى كردند و سرمايه
  .زن و شوهر شد

من ! خبش من و مهسرم و اى جنات! اى پدر مهربان و دلسوز: او گفت روزى جوان، نزد آن مرد به سخن نشست، به
ران رخت  متولد منطقه منجيل در مسري جاده شهر رشت هستم و در آن جا اقوامى دارم، خود و مهسرم عالقه دارمي از 

  .بسته به ديار خود رومي و بقيه عمر را در آن جا به دعاگوىي مشا مشغول باشيم

اش  اى كه به خاطر مايه امياىن دوست نداشت آزادى مشروع كسى را حمدود كند با مهه دلبستگى و عالقهآن انسان واال كه 
تافت، تن به پذيرش اين پيشنهاد داد و زمينه رفنت هر دو را به منجيل فراهم  به آن دو نفر داشت و دورى آن دو را برمنى

  .ساخت

اش طوالىن بود از وضع خود به آن  آن روز بسيار حمدود و خربدهىآن دو به منجيل رفتند و گاهى به وسيله پست كه در 
  .دادند چهره پرفروغ خرب مى

چند ساىل از اين ماجرا گذشت و در حاىل كه تنها ارتباط ميان آن زن و شوهر و آن منبع كرامت نامه بود، سفرى به 
  سوى رشت براى آن دو
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صادف با پايان جنگ اول جهاىن بود و آوارگاىن از جنگ در مناطق مشاىل كشور با انواعى بزرگوار پيش آمد، سفرى كه م
يدسىت اسكان گرفته بودند از گرفتارى   .ها و به ويژه فقر و 

هاى نانواىي ديد، سبب   آن انسان واال يكى دو ساعت مانده به غروب وارد منجيل شد، تراكمى از مجعيت كنار مغازه
يه نان دچار مشكل كرده است، : هاى نانواىي پرسيد، گفتند ب مغازهكثرت مجعيت را جن كمبود گندم و آرد مردم را براى 

تاجر گندم در اين منطقه كيست؟ نشاىن و آدرس تاجر را در اختيارش گذاردند، به سوى خانه تاجر روان شد، در : پرسيد
مردى متني و : ه را ببينم، خادم به صاحب خانه گفتخواهم صاحب خان مى: زد، خادم تاجر در را باز كرد، به او گفت
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طلبد، تاجر هنگامى كه از در خانه بريون آمد، منجى خود و  باادب كه آثار بزرگى از صورت او پيداست، مشا را مى
مهسرش را ديد، از شوق ناله زد و اشك عاشقانه رخيت، مهسرش نيز با شنيدن صداى ناله شوهر از خانه بريون شد، او 

من قدم در اين : با ديدن آن پدر مهربان با صداىي بلند گريه عاشقانه كرد، او را به درون خانه دعوت كردند، پاسخ داد هم
  .گذارم تا مشكل نان مردم و به ويژه آوارگان و درماندگان حل نشود خانه منى

د تا پس از پخنت نان و كم كردن حق درنگ نانوايان را خواست و هرچه آرد در انبار داشت جماىن حتويل آنان دا تاجر ىب
ها پر از نان  ترين قيمت در اختيار مردم بگذارند، ساعىت از غروب نگذشته بود كه ختت نانواىي الزمحه خود، آن را به ارزان

  .بود وىل مشرتى نداشت

رزى و هزينه كردن آن مرد اهلى و چهره ملكوتى با اعمال پر ارزش و بركات پرقيمت وجودش ثابت كرد كه اينگونه مهرو 
   عشق و حمّبت
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كه پيامرب اسالم صلى اهللا  چنان. براى ديگران ريشه در اميان به خدا و قيامت دارد و بلكه اين حمّبت از شرايط اميان است
  .»1«  عليه و آله در چند روايت و بلكه در رواياتى فراوان به اين حقيقت اشاره فرموده است

______________________________  
جمموعة . »أن يكون اللَّه ورسوله أحّب إليك ممّا سوامها: ما االميان؟ قال: يا رسول اللَّه: إذ قال أبو رزين العقيلى« -)1(

  .ولرسوله ، بيان احلب للَّه223/ 1: ورام
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   آثار شگفت حمبت

  341: فرهنگ مهرورزى، ص

   العمل اعمال عكسآثار و 

از حقايقى كه جتربه حيات انسان ثابت كرده است و آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم هم آن را جزء 
  .العمل دنياىي و آخرتى نسبت به هر عمل ظاهرى و باطىن است داند، عكس مسّلمات غري قابل ترديد مى
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العمل و پاسخ آن نيز مثبت است و اگر عمل  ، عكسبدون شك اگر عمل انسان چه كوچك و چه بزرگ مثبت باشد
العمل و پاسخ آن منفى است مگر اين كه آن عمل منفى را توبه واقعى از عهده انسان برطرف كند و  منفى باشد عكس

  .جاى پاىي از آن برجاى مناند

ه، سروده شده كه ثبتش در اين اى جالب بر اساس اين حقيقت كه در تاريخ حتقق يافت در اين زمينه در ادبيات پارسى قطعه
  دفرت خاىل از لطف نيست،

 نادره مردى زعرب هومشند
 

 گفت به عبدامللك از راه پند

  گاه روى مهني مسند و اين تكيه
 

  زير مهني قّبه و اين بارگاه

 بودم و ديدم بر ابن زياد
 

 آه چه ديدم كه دو چشمم مباد

  تازه سرى چون سپر آمسان
 

انطلعت خورشيد ِز    رويش 

 بعد ِز چندى سر آن خريه سر
 

 بُد بر خمتار به روى سپر

 بعد كه مصعب سر و سردار شد
 

 دستكش او سر خمتار شد
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 نك سر مصعب به تقاضاى كار
 

 «1» تا چه كند با تو دگر روزگار

  

به صورت مايه فطرى و سرمايه معنوى قرار داده شده و راه  ها از مجله حاالت باطىن و حقايق معنوى كه در مهه انسان
هزينه آن هم از سوى آفريننده آن و فرستادگانش تعيني گشته، حالت مهر و حمّبت و عاطفه و عالقه است كه اهل دل 

  .شود وقىت اين حالت كامل گردد و اوج يابد تبديل به عشق مى: گويند مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

العمل نيز مثبت و در آخرت به صورت پاداش پر ارزش ابدى است  ه شود، عكسعشق و حمّبت اگر در مسري مثبت هزين
اين . العملش نيز منفى و در آخرت به شكل كيفر ابدى و آتش دوزخ است و اگر منفى و شيطاىن مصرف گردد عكس

افراد هم به اثبات ها و  ها و خانواده حقيقىت است كه قرآن جميد و روايات، ناطق به آن هستند و در زندگى اقوام و ملت
  .رسيده است

  رسد و در اين برنامه هيچ اشتباهى وجود ندارد، العمل هر عملى در دايره هسىت به طور مستقيم به صاحب عمل مى عكس

  .»2« ] َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى[

ره[و اين كه براى انسان جز آنچه تالش كرده    .نيست]  اى هيچ نصيب و 

  .»3« ]... َو ال َتِزُر وازَِرٌة ِوْزَر ُأْخرى [...

  ...دارد و هيچ سنگني بارى بار گناه ديگرى را بر منى... 

______________________________  
  .جامى -)1(

  .39): 53(جنم  -)2(

  .164): 6(انعام  -)3(
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ين كه در آيات قرآن و روايات به اين مطلب هشدار داده شده  در اين جا حقيقت بسيار مهمى را نانوشته نگذارم و آن ا
كه اگر كسى ميل قلىب و رضايت به عمل مثبت ديگران يا كار منفى و شيطاىن افراد داشته باشد، به خاطر آن ميل قلىب 

  العمل آن ميل در امان خنواهد ماند، جزء آنان حمسوب خواهد شد و از عكس

  .»1« ]...ِذيَن ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّارُ َو ال تـَرَْكُنوا ِإَىل الَّ [

اند، متايل و اطمينان نداشته باشيد و تكيه مكنيد كه آتش  ستم كرده]  به آيات خدا، پيامرب و مردم مؤمن[و به كساىن كه 
  ...به مشا خواهد رسيد]  دوزخ[
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  :گويد صاحل هروى مى

در حديثى كه از حضرت امام صادق عليه السالم روايت !  خدااى فرزند پيامرب: به حضرت امام رضا عليه السالم گفتم
هنگامى كه قائم خروج كند نسل قاتالن حضرت امام حسني عليه السالم را به خاطر كار : فرمايد كنند، آن حضرت مى مى

ال َتِزُر وازَِرٌة  وَ : [پس معناى آيه: مهني طور است، گفتم: رساند، حضرت امام رضا عليه السالم فرمود پدرانشان به قتل مى
  كه گفتار خداست، چيست؟  »2« ] ِوْزَر ُأْخرى

خدا در مهه گفتارش صدق و راسىت دارد وىل به اين حقيقت هم توجه داشته باش كه نسل و ذريه قاتالن : حضرت فرمود
  حضرت امام حسني عليه السالم به كار پدران و گذشتگان خويش خشنودند و به آن افتخار

______________________________  
  .113): 11(هود  -)1(

  .164): 6(انعام  -)2(
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كنند و هركس راضى و مايل به كارى باشد، مانند كننده آن است، اگر مردى در مشرق كشته شود و مردى در مغرب  مى
شود، پس قائم زماىن   خدا شريك قاتل حمسوب مى به كشته شدنش ميل و رضايت داشته باشد، آن مرد راضى به قتل، نزد

كه خروج كند آن نسلى كه از كشندگان حسني عليه السالم بر جاى مانده، به خاطر رضايتشان به كار پدرانشان از ميان 
  .»1« دارد برمى

   زندان تنگ و باريك

دست انقالبيون مسلمان افتادند و به  وزير آن به پس از پريوزى انقالب اسالمى ايران، سران رژمي طاغوت از مجله خنست
  .حكم حاكمان اسالمى در زندان قرار گرفتند

امللل براى ديدن زندانيان طاغوت مسلك و رسيدگى به وضع آنان به زنداىن كه معروف به  هاى عفو بني گروهى از سازمان
  زندان قصر بود آمدند، از مجله كساىن را كه در زندان مورد توجه قرار دادند
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______________________________  
يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه َما تـَُقوُل ِىف : قـُْلُت ِألَِيب احلََْسِن الرَِّضا عليه السالم: اْهلَْمَداِىن َعْن َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعِن اْهلََرِويِّ َقالَ « -)1(

رََج اْلَقاِئُم قـََتَل َذرَاِرى قـَتَـَلِة احلَُْسْنيِ عليه السالم ِبِفَعاِل آبَاِئَها فـََقاَل عليه ِإَذا خَ : َحِديٍث ُرِوى َعِن الصَّاِدِق عليه السالم أَنَُّه َقالَ 
يِع أَقْـَوالِ : َما َمْعَناُه َقالَ   ُهَو َكَذِلَك فـَُقْلُت َو قـَْوُل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى: السالم ِه َو َلِكْن َصَدَق اللَُّه ِىف مجَِ

َا َو َمْن َرِضى َشْيئاً َكاَن َكَمْن أَتَا ُه َو َلْو َأنَّ َرُجًال قُِتَل ِباْلَمْشِرِق فـََرِضى َذرَاِرى قـَتَـَلِة احلَُْسْنيِ يـَْرَضْوَن ِبِفَعاِل آبَاِئِهْم َو يـَْفَتِخُروَن ِ
َا يـَْقتـُُلُهُم اْلَقاِئُم عليه السالم ِإَذا َخرََج ِلِرَضاُهْم ِبِفْعِل  ِعْنَد اللَّهِ  ِبَقْتِلِه َرُجٌل بِاْلَمْغِرِب َلَكاَن الرَّاِضى َعزَّ َو َجلَّ َشرِيَك اْلَقاِتِل َو ِإمنَّ

ْم ِألَنـَُّهْم ُسرَّاُق بـَْيِت اللَِّه َعزَّ َو يـَْبَدأُ بَِبِىن َشْيَبَة فـَيَـْقَطُع أَْيِديـَهُ : ٍء يـَْبَدأُ اْلَقاِئُم ِمْنُكْم ِإَذا قَاَم َقالَ  بَِأى َشى: قـُْلُت َلهُ : آبَائِِهْم َقالَ 
؛ 21180، حديث 5، باب 138/ 16: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 28، باب 273/ 1: عيون اخبار الرضا. »َجلَّ 

  .1، حديث 45، باب 295/ 45: حبار األنوار
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و ظاملانه بر جامعه مسلمان ايران حكومت داشت و از  وزير رژمي شاهنشاهى بود كه حدود چهارده سال مستبدانه خنست
  .ظلم و ستم بر آنان چيزى فرو نگذاشت

از نظر غذا و وسائل و : در چه وضعى هستيد؟ پاسخ داد! وزير آقاى خنست: امللل از او پرسيد مأموران سازمان عفو بني
م، تنها مشكل من اين سلول انفرادى است كه طول ابزار و در اختيار داشنت راديو و روزنامه و مالقات كسامن مشكلى ندار 

هاى انقالىب و مؤمن و مردى دانشمند بود به  مدير زندان كه از چهره! و عرضش بسيار نامناسب و تنگ و باريك است
يون وزير براى ما انقالب امي، اين زندان زير نظر معاون اين خنست اين زندان را ما نساخته: امللل گفت رئيس گروه عفو بني

  !!هاى خويش هستند ساخته شده بود كه اكنون خود او و دست يارانش گرفتار ساخته

  .»1« ]ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ [

  .هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست

آلوده به كار و  هاىي هستند كه خود خطاكاران گناه آرى؛ خطاها، گناهان و معاصى و حاالت منفى و دروىن، زندان
  .حاالت منفى در آن گرفتار خواهند شد

حوصلگى،  رعشه سر و گردن، دست و پا، ضعف اعصاب، ناتواىن بدن، مشكل دستگاه گوارش، خراىب كليه و كبد، ىب
   هاىي هستند كه خورنده مشروبان الكلى گرفتار آن سسىت و تنبلى، لكنت زبان؛ زندان
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______________________________  
  .38): 74(دثر م -)1(
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  .خود كرده را تدبري نيست: شوند و بايد به خود بگويند مى

العمل اعمال زشت و حاالت منفى استثناء كنند،  جهت نيست كه او را از عكس كسى در دستگاه آفرينش عزيزدردانه ىب
  :بدون ترديد

   هركسى آن درود عاقبت كار كه ِكشت

   عمالروايىت در بازتاب ا

هاى عظيم فرهنگ تشيع است، در كتاب پرقيمت  هاى برجسته علم و عمل و از استوانه شيخ طوسى كه از چهره
  :كند العمل كردارها و حاالت مثبت از حضرت امام باقر عليه السالم روايت مى خود درباره عكس» األماىل«

اِنِه َوُحمَِّصْت ُذنُوبُُه َوَلِقَى رَبَُّه َوُهو َعنُه رَاٍض َوَلو َكاَن ِفيَما َبَني َقرنِِه إَىل َقَدِمِه َأْربٌع َمن ُكنَّ ِفيِه َكُمَل إسالُمُه َوأُِعَني َعَلى إميَ «
َبُح ِعْنَد اللَِّه وعنَد احلََياءُ ِممَّا يـَقْ ُذنُوٌب َحطَّها اللَُّه تـََعاَىل عنه َوِهَى الَوفَاءُ ِمبَا َجيَْعُل لِلَِّه َعَلى نَفِسِه َوِصْدُق اللِّساِن َمَع النَّاِس و 

  .الناِس َوَحْسُن اْخلُْلِق َمَع اْألْهِل َوالنَّاسِ 

اْلَيِتيَم َوَنَظَر َلُه َفكاَن   ِعلِّيَني ِىف ُغَرٍف ِىف َحمَلِّ الشََّرف ُكلِّ الشَّرِف، َمْن آوى  َوأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه ِمَن املؤِمنَني َأْسَكَنُه اللَّهُ ِىف َأْعلى
ما   واَلِدْيِه َورََفَق ِِما َوبـَرَُّمها وََملْ ُحيْزِنـُْهُما وََملْ ُخيْرِْق ِلَمْمُلوِكِه َوَأعاَنُه َعلى  أَباً َوَمْن َرِحَم الّضِعْيَف َوأَعاَنُه وََكفاُه َوَمْن أَنـَْفَق َعلى َلهُ 

  .»1«  ُيَكلُِّفُه وََملْ َيْسَتْسِعِه ِفيما ال يُِطْيقُ 

______________________________  
  .38، حديث 38، باب 380/ 66: ؛ حبار األنوار319، حديث 7، جملس 189: األماىل، شيخ طوسى -)1(

  347: فرهنگ مهرورزى، ص

گردد و خدا را ديدار  شود و گناهانش پاك مى چهار چيز است در هركس باشد اسالمش كامل است و بر اميانش يارى مى
ريزد و آن چهار چيز  باشد و اگر از فرق تا قدمش گناه باشد خدا آن را از وجودش مى كند در حاىل كه از او خشنود مى
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هاىي كه خدا بر او مقرر منوده است و راسىت گفتار با مهه مردم و شرم و حيا از آنچه نزد  وفا به پيمان: عبارت است از
  .اخالقى با زن و فرزند و مردم خدا و مردم زشت است و خوش

هاىي در مكان شرف، مهه شرف جاى  در هركس از مردم مؤمن باشد خدا او را در اعالعلّيني، در غرفه و چهار چيز است
كسى كه يتيمى را پناه دهد و به او نظر رمحت اندازد و نسبت به او پدر باشد و آن كه به ناتوان مهر ورزد و او را : دهد

پدر و مادرش از مال خود هزينه كند و به آنان مهرباىن اش را كفايت منايد و كسى كه براى زندگى  يارى دهد و زندگى
منايد و نيكى ورزد و اندوهگينشان نكند و آن كه به خدمتكار و زيردستش خشونت روا ندارد و وى را بر آنچه به او 

  .تكليف كرده كمك دهد و بيش از توان و طاقت خدمتكار كار خنواهد

ره البته چنني قلوب مهرباىن بايد صاحبانشان از مند باشند،  فيوضات و عنايات و الطاف دنياىي و آخرتى حضرت حق 
تفاوت است، بايد  قلىب كه مهچون سنگ نسبت به خانواده، مردم، يتيم، پدر و مادر، ضعيف و خدمتكار نامهربان و ىب

  .ره باشد صاحبش از مهه فيوضات اهليه و بركات ربانيه حمروم و ىب

  :فرمايد باره قلىب كه مهچون سنگ است مىحضرت عسكرى عليه السالم در 

   التـَْرَشُح ِبُرطُوبٍَة َوال يـَْنَتِفُض ِمْنها ما يـُْنتَـَفُع ِبِه َأْى ِإنَُّكْم الَحقَّ اللَِّه تـَُؤدُّونَ «

  348: فرهنگ مهرورزى، ص

قُوَن َوال ِباْلَمْعروِف » ِمنْ «َوال  تـََتَكرَُّموَن َوَجتُوُدوَن َوال الضَّْيَف تـُْقرُؤْوَن َوال َمَكُرَوباً تُِغْيثُوَن َوال َأْمواِلُكْم َوال ِمْن َمواِشَيها تـََتَصدَّ
  .»1« ٍء ِمَن اِإلْنسانِيَِّة ُتعاِشُروَن َوتُعاِمُلوَن َأْو َأشََّد َقْسَوةً  ِبَشى

ره كند و از آن چيزى كه بتوان از مشا سنگدالن منى از حمّبت و مهر و عشق از قلبتان ترشح منى جوشد و  مند شد منى آن 
دهيد و نه از  كنيد و نه از اموالتان و چهارپايان آن در راه خدا صدقه مى به بيان روشن، نه حقى را از خدا ادا مى

رسيد و نه به چيزى از  ديده مى كنيد و نه به فرياد غم مناييد و نه از مهماىن پذيراىي مى خبشيد و هزينه مى هايتان مى خوىب
  .تر است مناييد يا اين كه از آنچه گفتيم سخت ت با مردم معاشرت و معامله مىانسانيّ 

______________________________  
  .18، حديث 52، باب 161/ 67: ؛ حبار األنوار141، حديث 283: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)1(

  349: فرهنگ مهرورزى، ص
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   آثار مهر و حمّبت راستني

بستگى اگر از ناحيه حيوانّيت و شهوت انسان باشد، نبايد از آن انتظار آثار مثبت  دادگى و دل حمّبت و دلسبب مهر و 
قيد و شرط و شكسنت حصارهاى معنوى و   گراىي ىب ساز لّذت و حىت دوام و بقا داشت؛ اين گونه مهر و حمّبت فقط زمينه

است و چنانچه سبب مهر و حمّبت و دلدادگى و دلبستگى  گاهى عامل اجياد ننگ و عار و مزامحت براى خود و ديگران
  .از ناحيه اميان و انسانّيت و معنوّيت آدمى باشد، بايد از آن در دنيا و آخرت انتظار آثار مثبت و نيز دوام و بقا داشت

   سه اثر مهرورزى از زبان قرآن

و زنان بااميان را به يكديگر كه از اميانشان سوره توبه مهرورزى مردان  71قرآن جميد پس از آن كه در خبشى از آيه 
  :منايد كند، در آيه بعد به سه اثر بسيار مثبت و ابدى اين مهرورزى در قيامت اشاره مى گريد مطرح مى سرچشمه مى

اُر خاِلِديَن ِفيها وَ [ ْ َمساِكَن َطيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن  َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ
  اللَِّه َأْكبَـرُ 

  350: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

ى از منكر و اقامه مناز و پرداخت (خدا به مردان و زنان با اميان  به پادش مهرورزيشان به يكديگر و امر به معروف و 
رها جارى است در آن جاودانه]  درختانِ [هاىي را وعده داده كه از زيِر  شت) عت از خدا و پيامربشزكات و اطا اند،  آن 

شت و نيز سراهاى پاكيزه كه از مهه [چنني خشنودى و رضايىت از سوى خدا  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 
  .استتر است؛ اين مهان كامياىب بزرگ  بزرگ] آن نعمت ها

  :آثار ديگر

   مهرورزى متقابل

هنگامى كه انسان غرق در حمّبت . از آثار مهرورزى انسان به ديگران در دنيا، مهرورزى متقابل آنان به انسان است
اش چون  كند كه هريك براى انسان در امور حيات و زندگى شود، در حقيقت ياران و دوستان فراواىن پيدا مى ديگران مى
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شتابند و به سرعت   ستند كه موقع لزوم به سبب مهر و حمبتشان نسبت به انسان به يارى و كمك انسان مىبازوىي توانا ه
  .رهانند دهند و جان را از رنج و بار مشكالت مى گشايند و دل آدمى را از اندوه و غصه جنات مى گره از كارش مى

   عبادت و بندگى

______________________________  
  .71) 9(توبه  -)1(

  351: فرهنگ مهرورزى، ص

از آثار مهر و حمّبت پاك و عشق تابناك به خدا، بندگى و عبادت است، انساىن كه عاشق خداست يقيناً عاشق اطاعت 
  ها و احكام حضرت ربوىب است، از او و دلداده به اجراى فرمان

  .»1« ..].ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين [

  ...اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد: بگو

خواهد  آرى؛ حمّبت سبب طاعت و عبادت است وىل ادعاى حمّبت سبب طاعت و عبادت نيست لذا در اين آيه مى
اش پريوى از من است كه مبّلغ رساالت او هستم و از سوى  ورزيد نتيجه بگويد اگر خدا را دوست داريد و به او عشق مى

كنيد ما خدا را دوست دارمي وىل در مقام عبادت و اطاعت نيستيد  كنم اين كه ادعا مى را به مشا ابالغ مى او پيام وحى
ى و خاىل است دليل بر اين است كه چيزى را به زبان جارى مى   .كنيد كه دل مشا از آن 

و اجراى آن فرمان با مهه حمّب و عاشق واقعى سراپا مطيع معشوق و گوش به فرمان اوست و از شنيدن فرمان معشوق 
  .برد وجود لّذت مى

   عبادت عاشقانه

و نيز مصاديق بندگى و عبادت و مفاهيم  -خواهد حضرتش را بندگى كند كه مى  -چه نيكوست كه انسان خداى خود را
اسد تا گريى از آيات قرآن و روايات و تفكر و انديشه صحيح بشن چنني اهداف واالى عبادات را با كمك ها را و هم آن

  .بر پايه معرفت و آگاهى و حمصول شريين معرفت و آگاهى كه عشق و حمّبت است مهه عبادات را اجنام دهد
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______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(

  352: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد حمّبت و مهر مىپيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره عبادت عاشقانه و بندگى ناشى از 

  ُعْسٍر أْم َعلى  ما أصَبَح ِمَن الدُّنَيا َعلى  لىَمْن َعِشَق اْلِعَباَدَة فـََعانـََقَها َوأَحبـََّها ِبَقْلِبِه َوبَاَشَرَها ِجبََسِدِه َوتـََفرََّغ َهلَا فـَُهَو َال يـَُباِىل عَ «
  .»1« »ُيْسرٍ 

ايت كوشش خود را در آن بكار كسى كه عاشق بندگى حق باشد و آن را به آغوش   كشد و با بدنش به عمل آورد و 
  .اندازد پس باكى خنواهد داشت كه چگونه ديده بر دنيا بگشايد بر سخىت يا بر آساىن

   جايگاه عاشقان

اصحاب حضرت امام حسني عليه السالم در معرفت و آگاهى و يارى دين و عشق به عبادت و شهادت برترين منونه در 
  .گاران و قرون و اعصار هستندمهه روز 

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

امرياملؤمنني عليه السالم با گروهى اندك از مردم از لشكريانش در مسري صفني بريون آمد تا دو ميل يا يك ميل مانده به 
: گفتند، آجنا فرمود َمْقَدفان مىزمني كربال، پيشاپيش آنان قرار گرفت و در مكاىن شروع به گردش و طواف كرد كه به آن 

  .اند جا به قتل رسيده دويست پيامرب و دويست فرزند پيامرب كه مهه از شهيدان هستند در اين

   اين مكان حمل اسرتاحت شرتان كاروان كربال و جاى افتادن عاشقان

______________________________  
/ 67: ؛ حبار األنوار192، حديث 19، باب 83/ 1: الشيعة؛ وسائل 3، باب العبادة، حديث 83/ 2: الكاىف -)1(

  .10، حديث 55، باب 253

  353: فرهنگ مهرورزى، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .»1« است، آنان شهيداىن هستند كه گذشتگان در بزرگى و عظمت از آنان پيش جنويند و آيندگان به آنان نرسند

   مهاهنگى با اهل بيت عليهم السالم

تابناك به پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان معصوم عليهم السالم الگوگريى از اخالق  از آثار مهر و حمّبت پاك و عشق
  .و روش و منش آنان و مهاهنگى اعمال و اطوار با فرهنگ آنان است

عاشق اهل . شود و اين پيامربصفىت حمصول و نتيجه عشق به پيامرب صلى اهللا عليه و آله است عاشق پيامرب، پيامربصفت مى
صفىت بدون ترديد ميوه شريين و حمصول شريين  شود و اين اهل بيت عليهم السالم، اهل بيت عليهم السالم صفت مى بيت

  .و حمصول پر بار عشق به اهل بيت عليهم السالم است

  :اگر در روايات ومعارف ما آمده

  .»2« »َسْلماٌن ِمّنا أَْهَل اْلبَـْيتِ «

  .سلمان از ما اهل بيت است

ت كه سلمان متخلق به اخالق ماست، مهرنگ ماست و از نظر مقام در طول روش و منش و اطوار ماست به اين معناس
   و اميان و اعمال

______________________________  
َم بـَْنيَ أَْيِديِهْم َحىتَّ اْلَباِقُر عليه السالم َخرََج َعِليٌّ َيِسُري بِالنَّاِس َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِبَكْرَبَالَء َعَلى ِميَلْنيِ أَ : َقالَ « -)1( ْو ِميٍل تـََقدَّ

قُِتَل ِفيَها ِمائـََتا َنِيبٍّ َو ِمائـََتا ِسْبٍط ُكلُُّهْم ُشَهَداءُ َو ُمَناُخ رَِكاٍب َو َمَصارُِع ُعشَّاٍق ُشَهَداَء : اْلمقدفان فـََقالَ : َطاَف ِمبََكاٍن يـَُقاُل َهلَا
َلُهْم وَ    .18، حديث 114، باب 295/ 41حبار األنوار . »َاليـَْلَحُقُهْم َمْن بـَْعَدُهم َالَيْسِبُقُهْم َمْن َكاَن قـَبـْ

  .28، حديث 10، باب 326/ 22: ؛ حبار األنوار2، حديث 31، باب 64/ 2: عيون اخبار الرضا عليه السالم -)2(

  354: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دهد و اخالقش بوى ما را مى
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  چون كه گل رفت و گلستان شد خراب
 

 «1»  بوى گل را از كه جوييم؟ از گالب

  

كند كه اوصاف و حاالتش چون خود  اش ياد مى از انساىن به عنوان برادر اهلى» ج البالغة«امرياملؤمنني عليه السالم در 
  .وى اوصاف و حاالت پيامربان عليهم السالم بود

حمّبت و عشق به پاكان و به خصوص عشق به موالى شود كه آن مرد از شدت  از فرمايشات امرياملؤمنني استفاده مى
متقيان و امام عارفان و اسوه جماهدان، رنگ و بوى پاكان و بويژه حضرت امام على عليه السالم را گرفته بود و اعمال و 

  :فرمايد رفتار خود را مهاهنگ با آن حضرت منوده بود، امام درباره او مى

منود، از سلطه و حكومت  ى و حقارت دنيا در نظرش او را در نظرم بزرگ مىمرا در گذشته برادرى اهلى بود، كوچك
يافت و در دسرتسش قرار  كرد و هرگاه مى يافت و در دسرتس نبود، آرزو منى زيست، آنچه را منى شكمش آزاد مى

سخن گفنت  كرد و اگر به منود، اكثر روزگارش را به خاموشى و سكوت سپرى مى روى منى گرفت، اسراف و زياده مى
شد و تشنگى پرسندگان را به زالل معرفت فرو  نشست با سخن حق و آراسته به برهانش بر گويندگان پريوز مى مى
مشردند وىل هنگام كوشش و جهاد، شري خشمگني و مار زهرآگني بود، تا نزد  نشاند، افتاده بود و او را ناتوان مى مى

منود تا عذرش را  يافت، سرزنش منى احدى را به كارى كه در مثل آن عذر مى كرد، آمد، اقامه دليل و برهان منى قاضى منى
بودى   داد و آنچه را گفت اجنام مى كرد، چيزى را كه مى اش شكايت منى بشنود، دردى را جز هنگام 

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، ديباچه -)1(

  355: فرهنگ مهرورزى، ص

شد، بر شنيدن  شدند، در سكوت مغلوب منى داد، اگر در سخن بر او پريوز مى ل نكند، وعده عمل منىخواست عم مى
تر است، به خمالفت با آن  كرد كه كدام به هواى نفس نزديك آمد، دقت مى تر از گفنت بود، هرگاه دو كار پيش مى حريص

كنم، پس اگر آراسته شدن به مهه  ها سفارش مى نمشا را به اين اوصاف و مالزمت و رغبت به آ! خاست، اى مردم برمى
رت از ترك بسيار است! ها را قدرت نداريد، آگاه باشيد آن   .»1«  كه به دست آوردن اندك 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

بديل براى خود و نزديكان است؛ كسى كه به  پذيرى از فرهنگ پاك و ناب آن عرشيان ىب نقطه قابل توجه مهاهنگى و رنگ
ترديد به تربيت و رشد و تكامل زن و فرزند و سعادت دنيا و آخرتشان توجه  عشق تابناك دارد ىبزن و فرزند حمّبت پاك و 

  .منايد كه از خزى و خوارى دنيا و عذاب و كيفر آخرت در امان مبانند اى با آنان رفتار مى كند و به گونه عميق مى

______________________________  
نـَْيا ِىف َعْيِنِه َو َكاَن : عليه السالم َقاَل َأِمريُاْلُمْؤِمِننيَ « -)1( َكاَن ِىل ِفيَما َمَضى َأٌخ ِىف اللَِّه َو َكاَن يـُْعِظُمُه ِىف َعْيِىن ِصَغُر الدُّ

َبذَّ اْلَقائِِلَني َو نـََقَع َغِليَل : ِإْن َقالَ  فَ َخارِجاً ِمْن ُسْلَطاِن َبْطِنِه َفَال َيْشَتِهى َما َالجيَُِد َو َالُيْكِثُر ِإَذا َوَجَد َو َكاَن َأْكثـََر َدْهرِِه َصاِمتاً 
َو ِصلُّ َواٍد َاليُْدِىل ِحبُجٍَّة َحىتَّ يَْأِتى َقاِضياً َو َكاَن ]  لَْيُث َغابٍ [السَّائِِلَني َو َكاَن َضِعيفاً ُمْسَتْضَعفاً فَِإَذا َجاَء اجلِْدُّ فـَُهَو َلْيُث َغاٍد 

ِمْثِلِه َحىتَّ َيْسَمَع اْعِتَذاَرُه َو َكاَن َالَيْشُكو َوَجعاً ِإّال ِعْنَد بـُْرئِِه َو َكاَن يـَُقوُل َما يـَْفَعُل َو  جيَُِد اْلُعْذَر ِىف َاليـَُلوُم َأَحداً َعَلى َما َال 
َيْسَمُع َأْحَرَص ِمْنُه َعَلى َأْن يـََتَكلََّم َو   َاليـَُقوُل َما َاليـَْفَعُل َو َكاَن ِإْن ُغِلَب َعَلى اْلَكَالِم َملْ يـُْغَلْب َعَلى السُُّكوِت َو َكاَن َعَلى َما

َِذِه اخلََْالِئِق فَالْ  َزُموَها َو تـََناَفُسوا ِفيَها فَِإْن َملْ َتْسَتِطيُعوَها َكاَن ِإَذا َبَدَهُه أَْمرَاِن َنَظَر أَيـُُّهَما أَقْـَرُب ِإَىل اْهلََوى َفَخاَلَفُه فـََعَلْيُكْم ِ
، 14، باب 314/ 64: ؛ حبار األنوار289، حكمت 526: ج البالغة. »ْخَذ اْلَقِليِل َخيـٌْر ِمْن تـَْرِك اْلَكِثريِ َفاْعَلُموا َأنَّ أَ 

  .49حديث 

  356: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ]...يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو أَْهِليُكْم ناراً [

  ...كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ كنيد  خود و خانواده خود را از آتشى! اى مؤمنان

دهد خود و زن و فرزند و اهل خويش را از امورى   مهم اين است كه در اين آيه شريفه كه حضرت حق فرمان واجب مى
اش آتش قيامت است، حفظ كنيد؛ خطابش به اهل اميان است، اهل امياىن كه حمّبت و مهرشان به اهل بيتشان  كه نتيجه

باشد، آن حمّبت و مهرى كه از آثار مثبتش حفظ زن و فرزند از اعمال و حاالت و اخالقى است   از اميان آنان مىناشى 
كوشد كه متام اعمال و رفتار خود و خانواده  كه دامن زدن به آن جز آتش فرداى قيامت حمصوىل ندارد، مؤمن واقعى مى

  .هارت عليهم السالم كندخود را مهاهنگ با دستورات و اوامر اهل بيت عصمت و ط

   اثر مهرورزى در كار و كسب

خلقى و  كاسب و تاجر چنان كه در آداب كسب و جتارت بيان شده است، بايد برخوردشان با مردم بر اساس خوش
  .رفتارى باشد تا رزق و روزى به سويشان جلب شود و بر نصيب و قسمت آنان افزوده گردد نرمى و خوش
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  :فرمايد السالم مىامرياملؤمنني عليه 

  .»2« »ِىف َسَعِة األْخَالِق ُكُنوُز األرزَاقِ «

______________________________  
  .6): 66(حترمي  -)1(

: ؛ حبار األنوار5383، حديث 255: ؛ غرر احلكم4، خطبة المرياملؤمنني عليه السالم، حديث 22/ 8: الكاىف -)2(
  .86، حديث 16، باب 53/ 75

  357: ص فرهنگ مهرورزى،

  .روىي و اخالق خوب است هاى رزق و روزى در گشاده گنج

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

  .»1« »ُحسُن اخلُُلِق يَزِيُد ِىف الرِّزقِ «

  .افزايد اخالق خوب به رزق و روزى مى

جا از  تدليس و تعريف ىب كاسب و تاجر بايد در گفتاِر كسىب و جتارتى خود با مشرتيان مانند مراحل ديگر از دروغ و
  .ويژه از دست بردن به حرام و آلوده كردن خريد و فروش بپرهيزند جنس و به

كاسب و تاجر بايد هنگام كشيدن وكيل كردن و پيمانه منودن و مرت كردن چه در فروش، چه در خريد از مردم كم 
  نگذارند و حقوق آنان را پاميال ننمايند،

  .»2« ]...اَس َأْشياَءُهمْ َو ال تـَْبَخُسوا النَّ ... [

  ...و از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد... 

اگر از كسى طلبكارند و بدهكار به مضيقه و مشكل دچار شده، به او تا مدتى كه قدرت پرداخت دارد مهلت دهند و 
خانه مديون در حاىل كه باشد بپرهيزند كه تصرف  از تصرف تنها خانه ملكى او كه پناهگاه وى و زن و فرزندش مى

  مهرى و سنگدىل است، سرپناهى جز آن ندارد كمال ىب
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______________________________  
  .77، حديث 92، باب 396/ 68: ؛ حبار األنوار1، فصل 221: مشكاة األنوار -)1(

  .85): 7(اعراف  -)2(

  358: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ..].َمْيَسرَةٍ   َو ِإْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإىل[

  ...او را تا هنگام تواناىي مهلت دهيد]  بر مشاست كه[تنگدست بود ] بدهكار[و اگر 

كاسب و تاجر مؤمن بايد در سود بردنش از داد و ستد كسىب، انصاف و رحم را نسبت به مشرتيان رعايت كند و از  
  .رهيزدويژه زماىن كه مردم نيازمند به جنسى هستند بپ فروشى به گران

مهرى است و  فروشى تا جاييكه بر مردم به خصوص طبقات ضعيف فشار و ناراحىت وارد كند، يقيناً از موارد ىب گران
  .حضرت حق از چنني كاسب و تاجرى بيزار و برى است

  باغ آباد و زيارت عاشورا

پيش از مناز مغرب و عشا بود، در يكى از مناطق كشاورزى جهت تبليغ دين در ايام تابستان دعوت داشتم، سخنراىن 
روزى پس از پايان جلسه پريمردى نوراىن و باحال كه گفتند عمرش متجاوز از صد و ده سال است به من مراجعه كرد و  

ار به باغ من در چند كيلومرتى اين منطقه بياييد، دعوتش  دوست دارم هر روزى كه خود مى: گفت خواهيد براى صرف 
هاى دو طرف جاده با درختانش از حمصول و ميوه خاىل بود يا  راه را كه نزديك باغ بود پياده رفتم، باغرا پذيرفتم، خبشى از 

ميوه و حمصولش اندك و كم بود وىل هنگامى كه وارد باغ آن مرد نوراىن و چهره ملكوتى شدم، ديدم زير اكثر درختان به 
  ها خاطر سنگيىن شاخه

______________________________  
  .280): 2(بقره  -)1(

  359: فرهنگ مهرورزى، ص
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اند بسيار تعجب كردم، از صاحب باغ سبب پر حمصوىل باغ او و كم حمصوىل  از كثرت ميوه و حمصول دو شاخه گذاشته
من سه برنامه را از ابتداى جواىن نسبت به اين باغ كه جزء منابع هزينه زندگى من است : باغ ديگران را پرسيدم گفت

  :ام كردهرعايت  

  ام، پس از فروش ميوه و تأمني هزينه زندگى مخس مامل را پرداخت كرده: اوًال 

  ام، كنار هر درخىت بارها زيارت عاشوراى حضرت حسني عليه السالم را خوانده و پاى خاك درخت اشك رخيته: ثانياً 

ا به راحىت بتوانند به باغ درآيند و از حمصولش گذارم ت هر روز تابستان كه در باغ هستم در باغ را به روى مهه باز مى: ثالثاً 
اى  اى كه بتوامن ميوه در سبد يا كيسه روم به اندازه در حد الزم استفاده كنند و چون هنگام عصر از باغ به طرف خانه مى

ال از اين كنم و بركت و پر حمصوىل اين باغ را در هر س رسم ميوه هديه مى ريزم و در مسري باغ به خانه به هركس مى مى
  .دامن سه برنامه مى

  :آرى؛ بر اساس آيات قرآن جميد و روايات

 ِماَئُة َحبٍَّة َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ َو َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلةٍ [
  .»1« ] واِسٌع َعِليمٌ اللَُّه 

اى است كه هفت خوشه بروياند، در هر خوشه صد دانه  كنند، مانند دانه َمَثل آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى
  .كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست باشد و خدا براى هر كه خبواهد چند برابر مى

______________________________  
  .261): 2(بقره  -)1(

  360: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ..].ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكْم َو ِإْن َأَسْأُمتْ فـََلها[

  ...ايد ايد، و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
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ِه ُف اللَُّه َهلُْم اَحلَسناِت ِلُكلِّ َحَسَنٍة َسْبِعَني ِضْعفاً َفهذا ِمْن َفْضِلِهْم َوَيزِيُد اللَُّه املؤِمَن ِىف َحَسناتِ َفاْلُمؤِمُنوَن ُهُم الِذيَن ُيضاعِ «
  .»2« »َقْدِر ِصَحِة إميانِِه َأْضَعاَفاً ُمضاَعَفًة َكِثريًَة َويـَْفَعُل اللَُّه بِاْلُمؤِمنَني ما َيشاءُ   َعلى

اى هفتاد حسنه و اين از فضيلت ايشان است و  افزايد، در برابر هر حسنه تند كه خدا بر حسناتشان مىمؤمنان آناىن هس
افزايد و خدا نسبت به مؤمنان هر چه اراده كند، اجنام  خدا حسنات مؤمن را بر پايه اندازه راسىت اميانش به چندين برابر مى

  .دهد مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

افزايد، بر هر عملى هفتصد برابر و اين بر پايه سخن  ه مؤمن عملش را نيكو اجنام دهد، خدا بر عملش مىهنگامى ك
  :فرمايد خداست كه مى

  ].َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ [

به حضرت امام صادق : گويد دهيد، به خاطر پاداش اهلى، خوب و نيكو اجنام دهيد، راوى مى پس اعماىل كه اجنام مى
  احسان چيست؟: عليه السالم گفتم

  خواىن ركوع و سجودت را نيكو هنگامى كه مناز مى: حضرت فرمود

______________________________  
  .7): 17(اسراء  -)1(

  .39، األخبار، حديث 283/ 65: ؛ حبار األنوار479، حديث 146/ 1: تفسري العياشى -)2(

  361: فرهنگ مهرورزى، ص

روى آنچه در حج و عمره  شود بپرهيز و وقىت به حج مى ات مى گريى از هرچه سبب فساد روزه روزه مى جبا آر و زماىن كه
  .»1« دهى، بايد از آلودگى پاك و پاكيزه باشد بر تو حرام شده، از آن اجتناب كن و هر عملى را كه براى خدا اجنام مى

   مهرورزى باعث جنات از مرگ
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مت كفر و خدانشناسى دستگري كرده، نزد حاكم عّباسى بردند، حاكم پس از حماكمه،  عارىف را با گروهى از يارانش به
  .فرمان داد مهه را اعدام كنند

ورزى و  چرا در اعدام خود شتاب مى: مريغضب پرسيد! ابتدا مرا اعدام كن: حلظه اعدام عارف پيش آمد و به جّالد گفت
ساعت زندگاىن را بر ياران و دوستان ايثار كردم، خرب به حاكم يك : خواهى زودتر اعدام شوى؟ عارف پاسخ داد مى

  .دست از آنان برداريد، اگر آنان اهل كفر و زندقه باشند پس در مهه جهان يك نفر موّحد و مؤمن نيست: رسيد، گفت

   مهرورزى مايه آزادى

   براى من ثابت است كه رسول: از امام حسني عليه السالم نقل است كه گفت

______________________________  
ْعُت أَبَا َعْبِداللَِّه عليه السالم يـَُقولُ : اْبُن َحمُْبوٍب َعْن ُعَمَر ْبِن يَزِيَد َقالَ « -)1( ِإَذا َأْحَسَن اْلُمْؤِمُن َعَمَلُه َضاَعَف اللَُّه َعَمَلهُ : مسَِ

َعَماَئٍة َو َذِلَك قـَْوُل اللَِّه تـََباَرَك وَ  تـََعاَىل َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ َفَأْحِسُنوا َأْعَماَلُكُم الَِّىت تـَْعَمُلونـََها ِلثـََواِب اللَِّه  ِلُكلِّ َحَسَنٍة َسبـْ
ْحَساُن َقالَ  َساُد َصْوِمَك َو ِإَذا َصلَّْيَت َفَأْحِسْن رُُكوَعَك َو ُسُجوَدَك َو ِإَذا ُصْمَت فـَتَـَوقَّ ُكلَّ َما ِفيِه فَ : فـََقالَ : فـَُقْلُت َلُه َو َما اْإلِ

: تفسري العياشى. »َو ُكلُّ َعَمٍل تـَْعَمُلُه فـَْلَيُكْن نَِقّياً ِمَن الدََّنسِ : ِإَذا َحَجْجَت فـَتـََوقَّ َما َحيُْرُم َعَلْيَك ِىف َحجَِّك َو ُعْمَرِتَك َقالَ 
، حديث 71ب ، با247/ 68: ؛ حبار األنوار283، حديث 30، باب 254/ 1: ؛ احملاسن478؛ حديث 146/ 1
7.  

  362: فرهنگ مهرورزى، ص

روزى . رتين كارها پس از مناز، دِل مؤمىن را شاد كردن است، اگر گناهى در كار نباشد: خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده
زده هستم،  اى پسر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، غم: گفت. خورد، سبب پرسيدم غالمى را ديدم كه با سگى غذا مى

اى دارم كه يهودى است و آرزومندم كه از او جدا  خواهم اين سگ را خوش دل ساخته تا خود دل خوش شوم، خواجه مى
  .شوم

اى غالم را بپردازد و خبرد، خواجه به عرض رساند غالم : امام حسني عليه السالم دويست دينار نزد خواجه برد، خواست 
  .گردامن پول را هم به حضرتت بازمىفداى قدمت و اين باغ را هم بدو خبشيدم و اين 

  :خبشم، خواجه گفت من هم اين مال را به تو مى: امام حسني عليه السالم گفت
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ها را بدو  كنم و اين مال من غالم را آزاد مى: خبشش تو را پذيرفتم و آن را به غالم خبشيدم، حسني عليه السالم گفت
  .خبشم مى

  :بود، مسلمان شده، گفتها  مهسر خواجه كه ناظر اين نيكوكارى

  .اش را به مهسرش ببخشيد من هم، مهرم را به شوهرم خبشيدم سپس، خواجه نيز اسالم آورد و خانه

نياز گرديد، كافرى مسلمان شد، زن و شوهرى با هم صميمى شدند و  اى آزاد شد، نيازمندى ىب برداشنت يك گام، برده
  !؟»1« اين گام، چگونه گامى بود. رداردار گرديد و زىن از نعمت ملك برخو  مهسرى خانه

   استجابت دعا به بركت مهرورزى

   يكى از دوستامن نقل كرد كه پدرى به بيمارى سخىت مبتال شد كه

______________________________  
، 24، باب 398/ 12؛ مستدرك الوسائل 17، حديث 26، باب 194/ 44: ؛ حبار األنوار75/ 4: املناقب -)1(

  .14407حديث 

  363: فرهنگ مهرورزى، ص

تر كسى حاضر بود از او پرستارى كند، فرزندش در كمال خوشروىي و استقامت و صربى قابل توّجه، عيادت و  كم
پرستارى پدر را به عهده گرفت و آنچه در توان او بود براى پدر اجنام داد، پدر در حاىل كه از فرزندش اظهار رضايت 

  .زمحت و مشقت پر كند دا دست او را از هر نعمىت ىبكرد به او دعا كرد كه خ مى

دويد، روزگار  هاى خدا دنبال آن پسر مى دعاى پدر در حق فرزند به اجابت رسيد تا جاىي كه گوىي هر نعمىت از نعمت
كننده و پرستار  پسر غرق در خوشى و نعمت و رفاه و امنّيت شد و اين حقيقت كه دعاى بيمار در حق عيادت

  .ست، رخ نشان دادمستجاب ا

   ترحم باعث ختفيف عذاب قارون

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

نگى براى غرق كردن آنان به كشىت محله   يونس عليه السالم در حاىل كه از معصيت هاى قومش خشمگني بر كشىت شد، 
نگ اندا نگ با مشغول شدن به او از محله به  كرد، سه بار قرعه انداختند كه به نام هركس افتاد او را در دهان  زند تا 

نگ من هستم، مرا در كام او : كشىت دست بردارد، هر سه بار قرعه به نام يونس افتاد، يونس گفت منظور از محله 
نگ وحى كرد نگ انداختند خدا به  ام،  من يونس را رزق و روزى تو قرار نداده: بيندازيد، هنگامى كه او را در كام 

برد و يونس هم  نگ يونس را با خود در دريا به اين طرف و آن طرف مى. خواىن از او مشكن و گوشىت از او خنوراست
نگ و تاريكى شب و تاريكى زير آب    در تاريكى شكم 

  364: فرهنگ مهرورزى، ص

معبودى جز تو نيست، تو از هر عيب و [...  »1« ] ِمنيَ َأْن ال ِإلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإينِّ ُكْنُت ِمَن الظَّالِ  : [...زد فرياد مى
  ]. نقصى منّزهى، مهانا من از ستمكارامن

كرد كه قارون برزخش در آن جا بود و به عذاب اهلى به جرميه خبل و امساكش از پرداخت  نگ در درياىي حركت مى
اين چه صداىي است؟  : گمارده شده بر خود گفتكشيد، صداىي شنيد كه نشنيده بود، به فرشته   مال در راه خدا، رنج مى

نگ است، قارون گفت: گفت آرى؛ : دهى با او سخن بگومي؟ فرشته گفت اجازه مى: صداى يونس پيامرب در شكم 
كند؟   گفت موسى چه مى! از دنيا رفت، قارون گريه كرد: هارون در چه حاىل است؟ يونس گفت! يونسا: قارون گفت

ايت است، به فرشته گمارده شده بر قارون  خداى بزرگ كه عظمتش ىب! ا رفت، قارون گريستموسى نيز از دني: گفت
  .»2« !!عذاب را به خاطر دل رمحى و مهر و دل سويش او به اقوامش، بر او سبك گردان: وحى كرد

____________________________________________________________  
  .87): 21(انبياء  -)1(

َخرََج يُوُنُس عليه السالم ُمَغاِضباً ِمْن قـَْوِمِه َلمَّا َرَأى ِمْن َمَعاِصيِهْم َحىتَّ رَِكَب : َعْن َأِىب َعْبِداللَِّه َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه َقالَ « -)2(
َو َلمَّا َأَخَذِت  يُوُنُس ِإيَّاى َأرَاَد َفاْقِذُفوِىن : اٍت فـََقالَ َمَع قـَْوٍم ِىف َسِفيَنٍة ِىف اْلَيمِّ فـََعَرَض َهلُْم ُحوٌت لِيـُْغرِقـَُهْم َفَساَمهُوا َثَالَث َمرَّ 

َلُه َعْظماً َو َالتَْأُكْل ]  َفَال َتْكِسرِى[َملْ َأْجَعْلُه َلِك ِرْزقاً َفَال َتْكِسْر  السََّمَكُة يُوُنَس َأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل َجلَّ َو َعَال ِإَليـَْها َأىنِّ 
: ِىف الظُُّلماِت َأْن ال ِإلَه ِإّال أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإىنِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني َو َقالَ   َفَطاَفْت ِبِه اْلِبَحاَر َفنادى: َلُه حلَْماً َقالَ ]  َالَتْأُكِلى[

َع َقاُروُن َصْوتاً َملْ َيْسَمْعُه فَـ  ُهَو : َما َهَذا الصَّْوُت َقالَ : َقاَل ِلْلَمَلِك اْلُموَكَِّل ِبهِ َلمَّا َصاَرِت السََّمَكُة ِىف اْلَبْحِر الَِّذى ِفيِه َقاُروُن مسَِ
َماَت فـََبَكى : يَا يُوُنُس َما فـََعَل َهاُروُن َقالَ : نـََعْم َقالَ : فـََتْأَذُن ِىل َأْن أَُكلَِّمهُ َقالَ : َبْطِن اْحلُوِت َقالَ  يُوُنُس النَِّىب عليه السالم ِىف 

 َماَت فـََبَكى َقاُروُن َفَأْوَحى اللَّهُ تـََعاَىل َجلَّْت َعَظَمُتُه ِإَىل اْلَمَلِك اْلُموَكَِّل ِبِه َأْن َخفِِّف اْلَعَذابَ : ُموَسى َقالَ  َما فـََعلَ : َقاُروُن قَالَ 
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، 26، باب 391/ 14: ؛ حبار األنوار295، حديث 252: قصص األنبياء للراوندى. »َعَلى َقاُروَن ِلرِقَِّتِه َعَلى قـَرَابَِتهِ 
  .11حديث 

  365: فرهنگ مهرورزى، ص

   تأخري مرگ به واسطه مهرورزى

  :كند ابومحزه مثاىل از حضرت امام باقر عليه السالم روايت مى

پوش را كنار خود ديد كه نشستنش طوالىن و سكوتش  داود پيامرب عليه السالم در ميان مجعى نشسته بود، جواىن ژنده
: پوش نظر دوخت، حضرت داود گفت د و به داود سالم داد و به جانب جوان ژندهبسيار بود، ناگهان ملك املوت درآم

آرى؛ تا پايان هفته كه هفت روز است، مأمورم اين جوان را در اين مكان قبض روح  : گفت! به اين جوان نظر دوخىت
  .كنم

نه، تاكنون موّفق به : تمهسر دارى؟ گف: داود نسبت به جوان به ترحم آمد و از روى حمّبت و دل سوزى به او گفت
گويد  داود مى: نزد فالن مرد كه در بىن اسرائيل داراى شخصيت بزرگى است برو و بگو: ام، داود گفت ازدواج نشده

ات و پس از هفت روز در  دخرتت را به مهسرى من درآور و مهني امشب هم عروسى كن و اين هم خرجى و هزينه عروسى
  .مهني مكان نزد من آى

نسبت به آنچه براى تو پيش آمد : خواسته داود عمل كرد و روز هشتم پس از ازدواج نزد داود آمد، داود گفتجوان به 
بنشني؛ هرچه انتظار كشيد : تاكنون در نعمت و سرورى مانند آنچه در آن هستم، نبودم، داود گفت: اى؟ گفت چگونه

سرت برو و روز هشتم نزد من بيا، جوان رفت و پس نزد مه: جوان قبض روح شود، نشد، پس از مدتى طوالىن به او گفت
  از پايان هفت روز، آمد و زماىن طوالىن نزد داود نشست، باز رفت و پس از

  366: فرهنگ مهرورزى، ص

تو نگفىت پس از هفت روز مأمور : هفت روز نزد داود آمد، در آن وقت ملك املوت به داود وارد شد، داود به او گفت
  جواىن؟قبض روح اين 

خدا به سبب ! اى داود: ملك املوت گفت! سه هشت روز گذشت و او را قبض روح ننمودى: چرا، داود گفت: گفت
  .»1«  مهرورزى تو به او، وى را مورد لطف و حمّبت قرار داد و مرگش را تا سى سال به تأخري انداخت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

و كردن به مهه مردم است و آن اين كه مهرورزى راسىت مسأله بسيار مهمى در بساط حق است كه قابل توجه و قابل بازگ
ره   .تر از زندگى است ورى بيش مردم نسبت به يكديگر بركات عظيمى دارد كه از مجله آن بركات طوالىن شدن عمر و 

______________________________  
بـَيـَْنا َداُوُد َعَلى نَِبيـَِّنا َو آِلِه َو َعَلْيِه السََّالُم : َفٍر عليه السالم َقالَ َأِىب َعِليٍّ اْلَعطَّاِر َعْن َرُجٍل َعِن الثَُّماِيلِّ َعْن َأِيب َجعْ « -)1(

ْوِت َفَسلََّم َعَلْيِه َو َأَحدَّ َمَلُك اْلمَ َجاِلٌس َو ِعْنَدُه َشابٌّ َرثُّ اْهلَْيَئِة يُْكِثُر اْجلُُلوَس ِعْنَدُه َو ُيِطيُل الصَّْمَت ِإْذ أَتَاُه َمَلُك اْلَمْوِت 
نـََعْم ِإىنِّ أُِمْرُت ِبَقْبِض ُروِحِه ِإَىل َسبـَْعِة أَيَّاٍم : َنَظْرَت ِإَىل َهَذا فـََقالَ : النََّظَر ِإَىل الشَّابِّ فـََقاَل َداُوُد َعَلى نَِبيـَِّنا َو آِلِه َو َعَلْيِه السََّالمُ 

فَْأِت ُفَالناً َرُجًال َكاَن َعِظيَم : َالَو َما تـََزوَّْجُت َقطُّ َقاَل َداُودُ : َلَك اْمَرأٌَة َقالَ  يَا َشابُّ َهلْ : ِىف َهَذا اْلَمْوِضِع فـََرمحََُّه َداُوُد فـََقالَ 
ا َحتَْتاُج ِإلَْيِه َو ُكْن ِعْنَدَها َو ُخْذ ِمَن النـََّفَقِة مَ اْلَقْدِر ِىف َبِىن ِإْسرَائِيَل فـَُقْل َلهُ ِإنَّ َداُوَد يَْأُمُرَك َأْن تـَُزوَِّجِىن ابـَْنَتَك َو تُْدِخَلَها اللَّيـَْلَة 

ِلِه َو َعَلْيِه السََّالُم فـََزوََّجُه الرَُّجُل ابـَْنَتهُ َفِإَذا َمَضْت َسبـَْعُة أَيَّاٍم فـََواِفِىن ِىف َهَذا اْلَمْوِضِع َفَمَضى الشَّابُّ ِبرَِساَلِة َداُوَد َعَلى نَِبيـَِّنا َو آ
َما  : يَا َشابُّ َكْيَف َرأَْيَت َما ُكْنَت ِفيِه َقالَ : اَم ِعْنَدَها َسبْـَعَة أَيَّاٍم ُمثَّ َواَىف َداُوَد يـَْوَم الثَّاِمِن فـََقاَل َلُه َداُودُ َو َأْدَخُلوَها َعَلْيِه َو أَقَ 

: ُوُد يـَْنَتِظُر َأْن يـُْقَبَض ُروُحُه فـََلمَّا َطاَل قَالَ اْجِلْس َفَجَلَس َو َدا: ُكْنُت ِىف نِْعَمٍة َو َالُسُروٍر َقطُّ أَْعَظَم ِممَّا ُكْنُت ِفيِه َقاَل َداُودُ 
اَفاُه يـَْوَم الثَّاِمِن َو َجَلَس ِعْنَدُه ُمثَّ اْنَصِرْف ِإَىل َمْنزِِلَك َفُكْن َمَع أَْهِلَك َفِإَذا َكاَن يـَْوُم الثَّاِمِن فـََواِفِىن َهاُهَنا َفَمَضى الشَّابُّ ُمثَّ وَ 

ثـَْتِىن بِأَنََّك أُِمْرَت : آَخَر ُمثَّ أَتَاُه َو َجَلَس َفَجاَء َمَلُك اْلَمْوِت َداُوَد فـََقاَل َداُوُد َصَلَواُت اللَِّه َعلَْيهِ  اْنَصَرَف ُأْسُبوعاً  أََلْسَت َحدَّ
يَا َداُوُد ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َرِمحَُه : انَِيٌة َو َمثَانَِيٌة َقالَ َقْد َمَضْت َمثَانَِيٌة َو مثََ : بـََلى فـََقالَ : ِبَقْبِض ُروِح َهَذا الشَّابِّ ِإَىل َسبـَْعِة أَيَّاٍم قَالَ 

، 111/ 4: ؛ حبار األنوار265، حديث 3، فصل 204: قصص األنبياء راوندى. »ِبَرْمحَِتَك َلُه َفَأخََّر ِىف َأَجِلِه َثَالِثَني َسَنة
  .31، حديث 3باب 

  367: فرهنگ مهرورزى، ص

  تربيت فرزندتأثري مهر قصاب در 

اى كه علوم اهل بيت عليهم  مرحوم آيت اللَّه العظمى حاج شيخ عبدالكرمي حائرى رمحهم اهللا مؤسس حوزه علميه قم، حوزه
هاى زنده دنيا و رسانه تبليغى و جزوه و انواع ابزار تبليغات و  السالم را به پنج قاره و مهه كشورها از طريق كتاب به زبان

  .و جمالت معنوى رسانيده، پدر با كرامت و با حمّبت و با تقوايش قصاب بودهاى عظيم ديىن  سايت

با منش و روش مثبت خود و مهر و حمّبت انساىن و امياىن خويش و زبان مشّوق و هدايتگر خود آن چنان فرزندش را 
ايتاً به جنف اشرف حوزه اى كه  پرمايه و پرسابقه تربيت كرد كه در فضاى آن تربيت، عاشق فراگريى علوم اسالمى شد و 

يادگار شيخ طوسى است مهاجرت منود و با درجه اجتهاد و مرجعيت درحاىل كه متخلق به اخالق اسالمى و تقواى 
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بسيار بود به ايران بازگشت و پس از مدتى كه در شهر اراك به تدريس اشتغال داشت، به قم آمد و بناى آن حوزه با 
نظريترين خدمت را به  هزينه كردن حمّبت و عشقش به دانشجويان علوم اسالمى، كمبركت را گذاشت و با نفس اهلى و 

اش عاملاىن بزرگ و مفسراىن عاليقدر و فقيهاىن با  مكتب انبيا و امامان منود و در سايه علم و اخالق و تقوا و مهرورزى
  .ارزش و نويسندگاىن دانشمند و مراجعى حافظ دين و ملت و كشور تربيت كرد

ز مردان بزرگى بود كه معرفت و مهت و عشق را در مهه امور خود به كار گرفت و از اين راه يادگارهاىي بزرگ از خود او ا
  .به جاى گذاشت

  368: فرهنگ مهرورزى، ص

   اثر مهرورزى عامل ديىن

آورمي   فقيه بافقى مىاى بسيار شريين و جذاب هم از يكى از شاگردان و ياران آيت اللَّه العظمى حائرى، معروف به  خاطره
  .كه درس و پند و عربتى مهم براى مهه ماست

ى از منكر و فوق العاده مهرورز به  او مردى عامل، پرهيزكار و به شدت عاشق اصالح جامعه و قهرمان امر به معروف و 
  .طّالب حوزه و دانشجويان علوم ديىن بود

مان وى با كمك استعمار پليد بر كشور ايران مسلط شده بود آن انسان اهلى از حكومت رضاخان قلدر و مستبد كه در ز 
خواست حجاب و عفت مهه زنان را كه از ضروريات  هاى ديىن و اخالقى را در معرض هجوم داشت و مى و مهه ارزش

 دين بود نابود كند، فوق العاده نفرت داشت و در عيد نوروزى با زن و دخرتان رضاخان كه به صورتى نامناسب در حرم
ى  حضرت معصومه سالم اللَّه عليها در مجع ناحمرمان حاضر شده بودند، برخورد كرد و آنان را از طريق امر به معروف و 

  .دامىن و حفظ وقار و متانت دعوت منود از منكر به عفت و عصمت و حجاب و پاك

پوش سّفاك مهراه دار و دسته  ، چكمهباك و حيوان صفت رسيد خرب برخورد ديىن و انساىن آن مرد خدا به حاكم قلدر و ىب
زير  -كه معروف به آشيانه آل حممد است  -دين و ستمكارش به قم آمد و آن چهره معنوى را در حرم حضرت معصومه ىب

ران كرد و به زنداىن انداخت كه اهل    ضربات مشت و لگد گرفت و سپس او را با مأمورانش روانه 

  369: فرهنگ مهرورزى، ص

  .امش وحشت داشتندمملكت از ن
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دين كه آخرتش را در برابر حقوقى اندك به ستمكاران زمان فروخته بود، مأمور او شد وىل  پاسباىن خشن، بداخالق و ىب
پس از مدتى عبادات و اخالق و كرامت و مهرورزى آن انسان واال چنان اثرى بر روحيات و خلقيات آن پاسبان گذاشت 

  .اخالق، آرام، متني و اهل مناز و راز و نياز با خدا تبديل كرد خوشخو،  كه وى را به مردى نرم

گزارش تأثري نفس اهلى آن مرد در مأمور زندان سبب شد كه آن مأمور را از آن مأموريت برداشتند و به جاى او پاسباىن 
ناب و اهل عبادت  يهودى مذهب گذاشتند وىل ديرى نگذشت كه آن پاسبان هم حتت تأثري آن انسان واال به مسلماىن

تبديل شد و حكومت جاى او را با پاسباىن مسيحى عوض كرد و آن روح تقوا و منبع كرامت و اخالق، پاسبان مسيحى 
  .را هم به دايره اسالم كشيد و او را به شدت حتت تأثري معنويت خود قرار داد

را از زندان آزاد و در شهر رى نزديك حرم حضرت  گزارش اين تغيري و حتول وقىت به قلدر زمان رسيد فرمان داد فقيه بافقى
  .عبدالعظيم جاى دهند تا مأموران حتت تأثري نفس و اخالق و مهرورزى او قرار نگريند

  :توان مقايسه كرد آرى؛ اين راه و رسم عاشقاىن است كه شدت عشقشان به حضرت حق در حدى است كه با چيزى منى

  .»1« ]...ُحبا لِلَّهِ َو الَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ  [...

______________________________  
  .165): 2(بقره  -)1(

  370: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...تر است تر و قوى اند، حمّبت و عشقشان به خدا بيش وىل آنان كه اميان آورده... 

اطر اهداىف مثبت عشق و اينان خنبگاىن از بندگان حضرت حق هستند كه به زن و فرزند و اقوام و ساير مردم به خ
  .اى از عبادت و معنويت است رشته -چنان كه در معارف اهليه آمده -ورزى آنان ورزند و عشق مى

   كاران تأثري مهرورزى بر گناه

ران معروف به معلم اخالق و معنويت بود روحاىن عامل و دانشمندى را مى   .شناختم كه در 

ران به    .كردند هاى اخالقى او شركت مى ورزيدند و در مناز مجاعت و درس او ارادت مىبسيارى از پاكان و پرهيزكاران 
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من هنگامى كه آن انسان واال را درك كردم در سنني ميان چهارده و پانزده بودم و توفيق آشناىي و شركت در حمضر او را 
  .نيافتم

ند نفر مؤمن مشتاقانه به زيارت او آمدند، ها از درگذشت او برامي نقل كرد كه روزى چ يكى از ارادمتندانش پس از سال
گويد زيارت عامل و نظر به چهره او عبادت  بر اساس روايىت كه مى: هدف مشا از آمدن نزد من چيست؟ گفتند: پرسيد

گذرد مگر اين كه از  مشا كه به توفيق خدا اهل اميان هستيد و روز و شىب بر مشا منى: است، به حمضر مشا آمدمي، فرمود
خواهيد كارى بسيار مثبت و با ارزش اجنام دهيد، در  كنيد اگر مى رفنت به مسجد و جمالس مذهىب عاملى را زيارت مى طريق

  هاى پر خيابان

  371: فرهنگ مهرورزى، ص

ران و كنار سينماها و كاباره ادى اى گشاده، گمراهان و افتادگان در و  ها برويد و هنرمندانه و با زباىن نرم و چهره از فساد 
  .ضاللت و فساد را نزد من آوريد تا آنان را به حق و حقيقت راهنماىي كنيم و از اسارت شيطان جنات دهيم

نسبت به گمراهان و اهل فساد دل بسوزانيد و به آنان ترحم كنيد و با به كار گرفنت مهر و حمّبت، آنان را از شّر هواى 
  .هاى خطرناك برهانيد نفس و شيطان

  : عليه السالم روايت شدهاز امرياملؤمنني

  .»1« كار نااميد نباشيد از درمان گناه

تفاوت  كاران و فاسدان ىب توانند نسبت به گناه بر اين اساس است كه مردم مؤمن و عاشقان خدا و مهرورزان به انسان منى
ممكن است آنان را به  كوشند تا جاىي كه باشند، آنان مهيشه نسبت به اسريان در بند شيطان دغدغه خاطر دارند و مى

  .ساحل جنات برسانند و از خطرات دنياىي و آخرتى برهانند

اوندى كه عمرى را در مسجد گوهرشاد كنار حرم » خزينة اجلواهر«در كتاب  عامل متقى مرحوم حاج شيخ على اكرب 
  :فرمايد دم كه مىمطهر حضرت ثامن االئمه عليه السالم به مناز و منرب و تربيت مردم سپرى كرد، روايىت دي

اش عرش را نورباران  كند، حلظه توبه شود و از گناه توبه مى كارى كه بيدار مى حضرت حق از شدت مهر و حمبتش به گناه
  .كند مى
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______________________________  
  .100خطبه : ج البالغة -)1(

  372: فرهنگ مهرورزى، ص

رسد كه گنهكارى از گناه دست برداشت و به  پرسند خطاب مى مىهنگامى كه فرشتگان از سبب نورباران شدن عرش 
  .گاه توبه راه يافت، به اين خاطر عرش را نورباران كردم درگاه من بازگشت و به عرصه

باالترين سند قطعى و يقيىن مهر و حمّبت خدا به بازگشت اهل فساد به صالح و سداد كه پس از بازگشت حمبوب خدا 
  :شريفه استشوند، اين آيه  مى

يعاً ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن يُ   ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى[ ْشَرَك ِبِه َو أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
  .»1« ] الرَِّحيمُ  يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفورُ 

از رمحت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را ! ايد بر خود جتاوز كار بوده]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه : بگو
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

   نتيجه مهرورزى كافر به مؤمن

ديىن به مؤمىن در موردى مثبت حمّبت ورزد، خداى  اگر كافر و ىبحمبت و مهرورزى از چنان ارزشى برخوردار است كه 
  .پاسخ خنواهد گذاشت مهربان مهرورزى و حمّبت او را ىب

خود از حضرت امام » ثواب األعمال«شناس صادق، شيخ صدوق كه بيش از سيصد اثر دارد، در كتاب پر قيمت  روايت
  :كند موسى بن جعفر عليهما السالم روايت مى

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

  373: فرهنگ مهرورزى، ص
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كرد و   در بىن اسرائيل مؤمىن، مهسايه كافرى داشت، اين مهسايه كافر نسبت به اين مؤمن رفق و مدارا و مهر و حمّبت مى
  .گرفت كارهاى خوىب را در دنيا براى آن مؤمن به عهده مى

اى از گل در آتش بنا كرد كه او را از حرارت و سوزندگى آتش نگه  خدا براى او خانههنگامى كه كافر از دنيا رفت، 
اين به سبب رفق و مداراىي است كه با مهسايه مؤمن : آمد، به او گفتند داشت و از بريون آن خانه براى او روزى مى مى

  .»1«  گرفىت خود فالن بن فالن داشىت و نيز كارهاى خوىب كه در دنيا براى او به عهده مى

   هدايت، اثر مهرورزى

ايام فاطميه در شهرستاىن نسبتاً پر مجعيت به وسيله امام مجعه حمرتم آن كه انساىن واال و دلسوز و با حمّبت بود و عالقه 
  .شديدى به هدايت و سالمت معنوى مردم داشت و در اين مسري هم جان باخت، دعوت شدم

كرد و از راه آن جملس با من آشنا شد، شىب پس از پايان جلسه به  شركت مىطبيىب حاذق و خوش اخالق در آن جلسه 
  :من گفت

   من به خاطر اين جملس يكى دو ساعت زودتر مطب خود را تعطيل

______________________________  
 َبِىن ِإْسرَائِيَل ُمْؤِمٌن َو َكاَن َلُه َجاٌر َكاِفٌر َكاَن ِىف : أَبُو احلََْسِن ُموَسى عليه السالم قَاَل ِىل : َعْن َعِلى ْبِن يـَْقِطٍني قَالَ « -)1(

نـَْيا فـََلمَّا َأْن َماَت اْلَكاِفُر بـََىن اللَّ  ُه َلُه بـَْيتاً ِىف النَّاِر ِمْن ِطٍني َو َكاَن يَِقيِه َفَكاَن اْلَكاِفُر يـَْرُفُق بِاْلُمْؤِمِن َو يـَُولِّيِه اْلَمْعُروَف ِىف الدُّ
الرِّْفِق َو تـَُولِّيِه ِمَن اْلَمْعُروِف تِيِه الرِّْزُق ِمْن َغْريَِها َو ِقيَل َلُه َهَذا َما ُكْنَت ُتْدِخُلُه َعَلى َجارَِك اْلُمْؤِمِن ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن ِمَن َحرََّها َو يَأْ 
نـَْيا   .21570، حديث 1، باب 289/ 16: ؛ وسائل الشيعة169: ثواب األعمال. »ِىف الدُّ

  374: رزى، صفرهنگ مهرو 

ها و  آورم و سپس به خانه كنم و با اتومبيل خود به روستاى اطراف رفته مردمى كه با من آشنا هستند به اين جملس مى مى
ورزم و از اين كار پر زمحت خود  گردامن، من به مردم به خاطر آشنا شدنشان با معارف اهلى عشق مى هايشان باز مى آبادى

  .برم لذت مى
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كند كه از دين و اهل دين و مسجد و حمراب و اين   اين است كه فردى ثرومتند در اين شهر زندگى مى آنچه مهم است
گونه جلسات و بويژه از روحاىن مجاعت فرارى است و به خاطر دوسىت و رفاقت كه ميان ما برقرار است شايد بتوامن او را 

  .به اين جلسه بياورم

مهر و رمحت است و يك روحاىن واجد شرايط، مسئوليت دارد اين فرهنگ مهر اسالم دين حمّبت است، دين : به او گفتم
كنم شيوه سخنراىن و تبليغ اين فقري به   آميز به مردم برساند و گمان مى و رمحت را بر اساس زبان و بياىن نرم و حمّبت

  .اين گونه افراد را جمذوب اسالم منايد -به خواست خدا -تواند اى است كه مى گونه

سه جلسه شركت كرد، جمذوب پاكى و سالمت  -دلسوز، او را به آن جملس معنوى هدايت كرد، پس از آن كه دو طبيب
هاى آن  و معنويت و احكام استوار اسالم شد و به عالوه در ديدارى با من، پايبندى خود را به اسالم و عمل به برنامه

  .جريان گذشته، پايبند به فرهنگ مثرخبش حق است اعالم داشت و تا زمان اين نوشته كه بيش از ده سال از آن

  :اند در رابطه با مهرورزى و آثارش نوشته

خانواده شخصى كه از دنيا رفته بود از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله درخواست مناز ميت كردند، حضرت رمحة للعاملني 
   ر آن ميت امتناع ورزند وىلخواستند از خواندن مناز ب داشتند مى به خاطر امرى كه پوشيده مى

  375: فرهنگ مهرورزى، ص

  :امني وحى به حمضر حضرت نازل شد و عرضه داشت

شىب باران تندى در مدينه نازل شد و تقريباً مهه شهر را آب و گل و الى گرفت و مردم : فرمايد خدا مى! يا رسول اللَّه
اى از بندگامن مشكل داشت و اين مرد كه اآلن از دنيا  بنده. ها بريون نيامدند مدينه شهر را در وضعى ديدند كه از خانه

ام را برطرف كرد، به خاطر كار آن شب بر  رفته، آن شب از خانه بريون آمد و در آن وضعيت حبراىن، مشكل آن بنده
  .»1«  اش مناز خبوان و براى او درخواست آمرزش كن جنازه

______________________________  
  .نيشابورىعطار  -)1(

  379: فرهنگ مهرورزى، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   مهرورزى در قيامت

   پايان مهرورزى انداز ىب قيامت چشم

آيات قرآن جميد و روايات ائمه معصومني عليهم السالم پريامون اين موضوع كه قيامت و صحنه حمشر عالوه بر اين كه 
است كانون پر مهر و حمبت حضرت حق ... جايگاه اقامه عدل اهلى و عذاب و عقاب كافران و ظاملان و ستمگران و

شود كه به روايىت شگفت پريامون اين حقيقت با عظمت  ها نگاشته مى اى كه با شرح و تفسري آن كتاب باشد، به اندازه مى
  .شود اى از مهرورزى و رمحت حضرت حق در قيامت اشاره مى به عنوان جلوه

رد و منظور از بيان آن در آيات و روايات يا اشاره به كثرت و وسعت بايد توجه منود كه در اين گونه روايات عدد جاىي ندا
  .حقيقت است و يا نزديك كردن مطلب به فهم عموم مردم است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ا ِطباُق َما بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض، َفَأْهَبَط َرَمحًة ِمنها َخَلَق ِماَئَة رمحٍة يَوَم َخَلَق السَّماواِت َواْألَْرَض، ُكلُّ َرْمحٍَة ِمنه  إنَّ اللََّه َتعاىل«
َا تـَْعِطُف الواِلَدُة َعلى ا َتِعيُش اَخلالِئقُ   إَىل اْألَْرِض فَِبَها تـَرَاَحَم اخلَْلُق َوِ َا َتْشَرُب الطَّيـُْر والُوُحوُش ِمْن اْلماِء َوِ  »َوَلِدَها َوِ

»1«.  

______________________________  
  .6985، الرمحة، حديث 2000/ 4: ؛ ميزان احلكمة10464حديث : كنز العمال  -)1(

  380: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و زمني، صد رشته مهر و رمحت پديد آورد، هر رشته مهر و رمحىت از آن صد رمحت، برابر فضاى  خدا روز آفرينش آمسان
ته را به زمني فرود آورد، مهه خملوقات به وسيله آن به يكديگر مهر ميان آمسان و زمني است، يك رشته از آن صد رش

نوشند و مهه خاليق  كند، پرندگان و وحوش در سايه آن آب مى ورزند، هر مادرى به وسيله آن به فرزندش مهرباىن مى مى
  .كنند به كمك آن زندگى مى

  :فرمايد و درباره نود و نه رشته ديگر آن مى

ا وادََّخَر ِألَولِيائِه ِتْسَعًة َوِتسِعنيَ   إنَّ اللََّه َتعاىل«   .»1« »َخَلَق ماَئًة َرْمحٍَة فـََرْمحٌَة بـَْنيَ َخْلِقِه يـََرتاَمحُوَن ِ
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خدا صد رشته رمحت آفريد، يك رشته از آن صد خبش در ميان موجودات و خملوقات اوست كه به وسيله آن به يكديگر 
  .ذخريه كرده است» در قيامت«ى عاشقان و اوليائش ورزند و نود و نه خبش را برا مهر مى

   كار در قيامت مهرى خدا به گناه ىب

ايت است، آنان كه به قيامت وارد شوند و درخت انسانّيت آنان  قيامت براى شايستگان كانون مهر و حمبت ىب
ره   .حسابند ايت و مهر و حمّبت ىب ىباند، مشمول آن رمحت  اى داشته خنشكيده و از عبادت خدا و خدمت به خلق 

  اما آنان كه با آتش گناه و معصيت مداوم، ريشه انسانّيت خود را

______________________________  
  .6991، الرمحة، حديث 2000/ 4: ؛ ميزان احلكمة5668حديث : كنز العمال  -)1(

  381: فرهنگ مهرورزى، ص

ايت به تقصري و كوتاهى خودشان  خلق وارد قيامت شوند، از آن رمحت ىب عبادت و بدون خدمت به سوزانده باشند و ىب
  .حمرومند

خوارى روى آوردند، حجاب زنان و دخرتان  امىت كه حالل و حرام حممد صلى اهللا عليه و آله را واگذاشتند، به ربا و نزول
آن و احكامش را به مهجوريت بردند و خود را براى مهرنگ شدن با يهود و نصارى و فرهنگ غربيان از دست دادند و قر 

اهل بيت پيامرب صلى اهللا عليه و آله را در غربت نشاندند و از عمل صاحل و اخالق حسنه دورى جستند، پيامربشان را 
  !تر از يوسف فروختند ارزان

اندند، در قيامت چه ترين قيمت به فروش رس ترين گوهر هسىت را به ارزان خرداىن كه گران اين سوداگران نادان و اين كم
  !پاسخى نسبت به اين داد و ستد به خدا خواهند داشت؟

مهرى  خبىت و سعادتشان كمال ىب اينان در مرحله خنست نسبت به خود و زن و فرزندشان و زيرجمموعه خويش و زمينه نيك
آلود گناه و معصيت پر شد و  مرا به كار گرفتند و وقىت فضاى وجودشان را از حمّبت و مهر خاىل كردند، از خار و گياه س

  .مستحق قهر و نفرت خدا در دنيا و عذاب ابد در قيامت شدند
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گريه دوزخ، هيزم و نفت و بنزين و ابزارى از اين گونه نيست بلكه  اينان بايد بدانند كه بر اساس آيات قرآن و روايات، آتش
كه در دنيا به صورت ربا، زنا، دزدى، دروغ،   هاست عذاب دوزخ و آتش جهنم در مهه درجاتش مهان گناهان و معصيت

  ...مت، غيبت، ظلم، جتاوز و

  .ها و آتش سوزنده و فروزان است و مهني امور در قيامت به صورت انواع عذاب

  382: فرهنگ مهرورزى، ص

شت هم با مهه نعمت   .استها و درسىت و صداقت  ها و مهرورزى ها و خدمت هايش صورت حقيقى مهان عبادت و 

   مثره گناهان در قيامت

اين كه در معارف اسالمى خوردن مال يتيم خوردن آتش قلمداد شده و خشم و غضب به عنوان اخگرى از عذاب دوزخ 
  .سوز ياد شده، بر اساس آيات قرآن و بر پايه وحى است در قلب به مشار آمده و از حسد به عنوان آتشى حسنات

وار، فاسق، فاجر و كافر در صورتى كه تا پايان عمر به گناهشان اصرار ورزند، يقيناً به خ رباخوار، زناكار، ستمكار، شراب
اى خشك بدون آن كه مبريند در آتش  خاطر بازنگشنت به حق و توبه ننمودن، مستحق عذاب و دوزخند و چون هيمه

  .سوزند سوزان مى

  :گفت وى منرب مىگويد از امرياملؤمنني عليه السالم شنيدم كه ر  اصبغ بن نباته مى

ْتَجَر، َواللَِّه َللرِّبا ِىف َهِذِه اُألمَِّة أخ! يَا َمعَشَر التُّجَّارِ «
َ
ْتَجَر، اْلِفْقَه ُمثَّ امل

َ
ْتَجَر، اْلِفْقَه ُمثَّ امل

َ
َفى ِمن َدِبيِب النَّمِل َعَلى الِفْقَه ُمثَّ امل

َمن أَخَذ اَحلقَّ َوأعَطى اَحلقَّ الصََّفا، ُشوبُوا أميَاَنُكْم بِالصِّدِق، التَّاِجُر َفاجِ    .»1« »ٌر َوالَفاِجُر ِىف النَّاِر إالَّ

   اول آموخنت فقه و احكام حالل و حرام، سپس! اى گروه تاجران

______________________________  
ذيب األحكام1، باب آداب التجارة، حديث 150/ 5الكاىف  -)1( : الشيعة؛ وسائل 16، حديث 1، باب 6/ 7: ؛ 

  .22794، حديث 1، باب 381/ 17

  383: فرهنگ مهرورزى، ص
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جتارت، اول آموخنت فقه سپس جتارت، اول آموخنت فقه سپس جتارت، به خدا سوگند هر آينه ربا در اين امت از خزيدن 
اجر در تر است، اميانتان را به صدق و درسىت درآميزيد، تاجر، فاجر است و ف مورچه روى سنگ صاف و شفاف پنهان

  .آتش دوزخ است مگر آن كه حق بستاند و حق بپردازد

  :فرمايد قرآن درباره زنا مى

  .»1« ]ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبيًال   َو ال تـَْقَربُوا الزِّىن[

  .و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است

  .»2« ]اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمِة َو َخيُْلْد ِفيِه ُمهاناً  ُيضاَعْف َلهُ * َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق أَثاماً [

روز قيامت عذابش دو چندان شود، و در آن با خوارى .* و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سخىت برسد... 
  .و سرشكستگى جاودانه ماند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره مرد زناكار فرمود

ِمْن َرُجٍل قـََتَل نَِبيَّاً أو إَماماً أو َهَدَم الَكْعَبَة الىت َجعَلها اللَُّه عزََّوَجلَّ ِقبـَْلًة   يـَْعَمَل ابُن آدَم َعَمًال أْعَظَم ِعْنَد اللَِّه تـََبارَك َوتـََعاىلَلْن «
  .»3« »ِلِعَباِدِه أْو أفْـرََغ ماَءُه ىف اْمرَأٍَة حراماً 

______________________________  
  .32): 17(اسرا  -)1(

  .69 -68): 25(فرقان  -)2(

  .9، حديث 69، باب 20/ 76: ؛ حبار األنوار461/ 2: ؛ روضة الواعظني109، حديث 120/ 1: اخلصال -)3(

  384: فرهنگ مهرورزى، ص

يا امامى را كشته باشد يا مردى اجنام نداده كه پيامربى ]  عمل[تر از  فرزند آدم هرگز عملى را نزد خداى تبارك و تعاىل بزرگ
خانه كعبه را كه خدا قبله عبادت بندگانش قرار داده ويران منوده باشد يا با زىن به طور نامشروع و حرام مهبسرت شده 

  !!باشد
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  :و درباره زن زناكار كه داراى مهسر است فرمود

ْت َعينَـَها ِمن َغِري َزوِجَها أو َغِري ِذى َحمَرٍم ِمنَها فَإنـََّها إن فـََعَلْت َذِلَك إشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعزََّوَجلَّ َعَلى إْمرَأٍَة َذاِت بـَْعٍل َمَألَ «
بـََها ِىف َقِربَهاأحَبَط اللَُّه ُكلَّ َعَمٍل َعِمَلْتُه فَإْن أوطََأْت ِفرَاَشُه َغريَُه َكاَن َحّقاً َعَلى اللَِّه أن ُحيرِقـََها ِبالنَّار بَ    .»1« »عَد أن يـَُعذِّ

خدا شديد است بر زن شوهر دارى كه چشم شهوت به غري شوهرش يا كسى كه حمرم او نيست بدوزد و اگر اين   خشم
كند و اگر بسرتش را براى غري مهسرش آماده كند و با آن  كار را اجنام دهد، خدا هر عمل نيكى كه اجنام داده، نابود مى

  .از عذاب قرب بسوزاندغري به زنا برخيزد، بر خداست كه او را به آتش دوزخ پس 

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

سه خصلتش در دنيا و سه خصلتش : شش خصلت است» شوهر چه زناى با زن شوهردار و چه زناى با زن ىب«در زنا 
  .در آخرت است

  .كند منايد، مرگ را نزديك مى برد، روزى را قطع مى نور چهره را مى: اما سه خصلت در دنيا

______________________________  
؛ 366/ 73: ؛ حبار األنوار25509، حديث 129، باب 232/ 20: ؛ وسائل الشيعة286: ثواب األعمال -)1(

  .30، حديث 67باب 

  385: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1«  خشم خدا، بدى و سخىت حساب، جاويد بودن در آتش: و سه خصلت در آخرت

دنياىي و آخرتى است كه در آيات قرآن و روايات مشروح و مفصل بيان شده گناهان ديگر هم هريك داراى تبعات 
  .است

   راىن مثره شهوت

شىب در يكى از جلسات تبليغ پيش از آن كه سخنراىن خود را شروع كنم، جواىن حدود هفده ساله به اين جانب مراجعه  
مطلب بسيار مهمى دارم كه برامي حياتى  :زد، گفت كرد و با اضطراب و ناراحىت كه در چهره و حالت صدايش موج مى

ام كه  ام و دامن به گناهى آلوده دست به كارى زده: بگو، گفت: است و شايد پاسخش درمان درد جانكاهم باشد، گفتم
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دنيا و زندگى را در نظرم تريه و تار كرده و مرا به تنگناىي روحى دچار منوده كه چاره آن را يا در فرار از خانواده براى 
دامن يا خودكشى و آن اين كه با دخرت يكى از نزديكامن به معاشرت تنگاتنگ برخاستم و نتيجه اين معاشرت، به  يشه مىمه

  !!گرفتم قرار داد و آن زناست عشق و عاشقى كشيد، اين عشق و عاشقى شهواىن مرا در كارى كه نبايد در آن قرار مى

   انزده و شانزدهمن اآلن حمصّلم و بسيار جوان، او هم در سنني پ

______________________________  
نـَْيا َفِإنَّهُ : َعْن َأِىب َعْبِداللَِّه عليه السالم قَالَ « -)1( نـَْيا َو َثَالٌث ِىف اآلِخَرِة َفَأمَّا الَِّىت ِىف الدُّ ِللزَّاِىن ِستُّ ِخَصاٍل َثَالٌث ِىف الدُّ

 ِىف َر َو يـَُعجُِّل اْلَفَناَء َو أَمَّا الَِّىت ِىف اآلِخَرِة َفَسَخُط الرَّبِّ َجلَّ َجَالُلُه َو ُسوءُ احلَِْساِب َو اْخلُُلودُ َيْذَهُب ِبُنوِر اْلَوْجِه َو يُوِرُث اْلَفقْ 
: ؛ حبار األنوار25692، حديث 1، باب 309/ 20: ؛ وسائل الشيعة3، باب الزاىن، حديث 541/ 5: الكاىف. »النَّار
  .17، حديث 69، باب 22/ 76

  386: فرهنگ مهرورزى، ص

دار وخانواده هيچكدام از ما دو نفر از اين جنايت و ظلمى كه واقع شده آگاه نيستند و ما  سالگى است و دامنش لكه
دو نفر هم ابداً در شرايطى نيستيم كه با يكديگر ازدواج كنيم، هم اكنون زير بار سنگني ضربات كوبنده وجدامن و در ترس 

تر اين كه دامن عفت انساىن به اغواى من و ميل جاهالنه  ه او حامله شود و از مهه اين امور دردناكو وحشت از اين ك
  .دار شده و از ميان رفته است خودش براى مهيشه لكه

توبه كن و سپس اين آيه شريفه را يادآور شدم كه خداى مهربان : من در پاسخ او فقط براى اين كه خودكشى نكند گفتم
  :رمودهاز اين كه ف

  .»1« ]ِإنَُّه كاَن فاِحَشةً   َو ال تـَْقَربُوا الزِّىن[

  .و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است

ها امورى را چون رابطه نامشروع، معاشرت دو ناحمرم با  ديده و از روى مهر و حمبتش به مشا انسان هر دوى مشا را مى
  .مردى كه حمرمّيت با هم ندارند، حرام كرده بودچراىن و خلوت منودن زن و  يكديگر، چشم

آرى؛ آنچه بر بندگان حرام شده، ريشه در مهر و حمّبت و رمحت خدا به بندگان دارد و آنچه بر بندگان واجب شده نيز 
ايتاً حالل و واجب و حرام خدا هر يك كانون مهر و چشمه حمبىت از جانب دوست  ريشه در مهر و حمّبت حق دارد 
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ايتاً اگر بگوييم فقه و احكام فقهى هم مثل مسائل اعتقادى و اخالقى چون ابر باران انسان براى زا منبع مهرزاىي  هاست، 
  .امي سازى براى انسان هستند، چيزى به گزاف نگفته و حمّبت

______________________________  
  .32): 17(اسراء  -)1(

  387: فرهنگ مهرورزى، ص

   اسطه گناهبار به و  مرگى تأسف

  :مردى در طواف كعبه زبانش مشغول به اين دعا بود: آمده» ابو الفتح رازى«در تفسري 

  .»اللَُّهمَّ َأْخرِْجِىن ِمَن الدُّنَيا َساِلماً «

  .مرا در حال سالمت دين و اميان از دنيا بريون برب! خدايا

دعاخوان را به اين دعا از او بپرسد، هنگامى كه از او اى پس از شنيدن اين دعا دنبال او را گرفت تا سبب توسل  شنونده
برادرى داشتم آلوده به گناه كبريه از آن گناه توبه نكرد تا مرگش فرا : خواىن؟ پاسخ داد پرسيد چرا در طواف اين دعا را مى

با توسل به آن، خواهد قرآن را روى سينه بگذارد و  رسيد، هنگام مرگ و حلظه احتضار قرآن را خواست، فكر كردمي مى
جان دادنش را آسان كند، قرآن در اختيارش گذاردمي، با خشم و عصبانّيت آن را پاره پاره كرد و از دنيا رفت، از روزى كه 

  .»1« اين حادثه وحشتناك را ديدم مهواره اين درخواست را از خدا دارم كه مرا در حال سالمت دين از دنيا بربد

  :گفت كنند كه شنيدمي حضرت مى مام صادق عليه السالم روايت مىراويان معترب شيعه از حضرت ا

نَيا َساِلماً َوَزوِّْجِىن ِمَن اُحلوِر الِعِني َواكفِ « ِىن َمُؤوَنِىت َوَمُؤوَنَة ِعَياِىل وَمُؤوَنَة اللَُّهمَّ أِعىنِّ َعَلى َهوِل يَوِم الِقَياَمِة َوأخرِْجِىن ِمَن الدُّ
   النَّاسِ 

______________________________  
  .تفسري ابوالفتوح رازى -)1(

  388: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .»1«  َوَأْدِخْلِىن ِبَرمحَِتَك ِىف ِعَباِدَك الصَّاِحلنيَ 

مرا در برابر هول و هراس قيامت يارى ده و از دنيا در سالمت دين و اميان بريون بر و از حورالعني به من تزويج  ! خدايا
  .ات درآور ام و مردم را كفايت فرما و مرا به رمحتت در بندگان شايسته ْوت و خوراك من و خانوادهكن و قُـ 

______________________________  
  .2، باب دعوات موجزات جلميع احلوائج، حديث 578/ 2: الكاىف -)1(

  389: فرهنگ مهرورزى، ص

   آورد مهرورزى در قيامت ره

ميان و ديندارى و كماالت نفسى و فضايل انساىن نسبت به يكديگر كانون مهرورزى و حمّبت مردمى كه در دنيا از پى ا
هستند، در آخرت نيز با يكديگر بر پايه مهرورزى و حمّبت و هزينه كردن عشق و كرامت زندگى ابدى و جاويد خود را در 

  .دهند ورزان است بر ادامه مى شت كه جاى حمبان و عشق

گذاران دانش روحى مغرب زمني نيز به  شود و پايه ه از آيات قرآن و روايات به طور صريح استفاده مىاين حقيقىت است ك
اند، يقني صد  مهني معنا با تكيه بر داليل و براهني علمى و رواىن و نيز با ارتباطى كه در اين زمينه با ارواح نسبتاً پاك گرفته

  .اند در صد و اعتقاد كامل و جازم پيدا كرده

شود شايد به حقايقى كه تا كنون به طور كامل تفسري  هاى دانشمندان روحى اشاره مى ه برخى از آيات و روايات و گفتهب
  .نشده، بيش از پيش آشنا شومي

  :فرمايد قرآن مى

ءُ يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ [   .»1« ] اْألَِخالَّ

  .يكديگرند مگر پرهيزكاراندر آن روز دوستان دمشن 

______________________________  
  .67): 43(زخرف  -)1(
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  390: فرهنگ مهرورزى، ص

هاى  شان با يكديگر و مهرورزيشان نسبت به هم، مالكى جز ماديات و شهوات و لذت دوستاىن كه در دنيا دوسىت
  :فرمايد لسالم مىزودگذر و جلب منافع ظاهرى نداشت چنان كه حضرت امام صادق عليه ا

نـَْيا ِىف َغِري اللَِّه َعزََّوَجلَّ َفِأنـََّها َتِصيـُْر َعَداَوًة يـََوَم الِقَياَمةِ «   .»1« »أال ُكلُّ ِخلٍَّة َكاَنَت ىف الدُّ

  .شود بدانيد كه دوسىت كه در دنيا براى غري خدا بوده در روز قيامت بدل به دمشىن مى

گردد مگر مهرورزى و حمّبت پرهيزگاران به يكديگر كه  و دمشىن و نفرت از يكديگر مى دوسىت دنيا در قيامت تبديل به كينه
  .خورد ريشه حمّبت و عشق و مهرورزيشان در دنيا از چشمه اميان و ديندارى آنان آب مى

  :فرمايد فيلسوف اهلى و عارف عاشق، مرحوم فيض كاشاىن مى

هاى زمني باشد، و عمرت  طريق و راهت براى يافنت آنان به سوى تاريكىبه دنبال رفاقت و دوسىت با اهل تقوا باش، گرچه 
را در طلب آنان به پايان بر، زيرا خدا در روى زمني پس از پيامربان خملوقاتى برتر از آنان نيافريده است و نعمىت به 

  .»2«  بندگانش چون نعمت توفيق مهنشيىن با آنان را عطا نفرموده است

شت عنرب سرشت بنا به فرموده قرآن جميد بر ختتاينان از شدت مهرور  هاىي  زى به يكديگر، در سراى جاويدان، در 
  ساخته شده از طال

______________________________  
  .56، باب 277/ 67: ؛ حبار األنوار537/ 2: ؛ تفسري الصاىف287/ 2: تفسري قمى -)1(

  .537/ 2: تفسري الصاىف -)2(

  391: فرهنگ مهرورزى، ص

  :شوند ودرهم و بافته شده از دّر و ياقوت مقابل و روبه روى هم تكيه دارند و با نظر به يكديگر شادمان و مسرور مى

  .»1« ] ُمتَِّكِئَني َعَلْيها ُمَتقاِبِلنيَ * ُسُرٍر َمْوُضونَةٍ   َعلى[
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  .ها تكيه دارند كه روبروى هم بر آن* هاىي زربافت، بر ختت

شت جداى ا برند و  ز پدران و مهسران و فرزندان و ذرّيه خود نيستند، شايستگان از آنان هم كنارشان به سر مىاينان در 
  .اند منايند خوشحال برند و يكديگر را مالقات مى از اين كه در كنار هم به سر مى

ا َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرِّيَّا[   .»2« ]...ِِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَ

  .شوند كارشان در آن وارد مى هاى جاويدى كه آنان و پدران و مهسران و فرزندان شايسته و درست شت

   كران اهل بيت عليهم السالم در قيامت مهرورزى ىب

گرفتارى آنان را اى است كه   مهر و حمّبت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت گراميش نيز به مطيعان و تابعانش به اندازه
كه در حقيقت واسطه قرار دادن برخى از صفات   -گاه قيامت با شفاعت اى از گناهان و كمبودها در عرصه به خاطر پاره

شت رهنمون مى -شونده است حق چون رمحت و مغفرت بني خدا و شفاعت   .شوند به سوى 

   اى كه به هآرى؛ پيامرب و اهل بيت عليهم السالم از شدت مهر و حمّبت و عالق

______________________________  
  .16 -15): 56(واقعه  -)1(

  .23): 13(رعد  -)2(

  392: فرهنگ مهرورزى، ص

گذارند و با شفاعت خود كه درخواست و طلب رمحت براى مؤمن   مؤمن مطيع دارند، او را در گرفتارى قيامت تنها منى
  .دهند گرفتار است، او را جنات مى

  :قر عليه السالم در توضيح آيه شريفهحضرت امام با

  .»1« ] َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرضى[

  .و به زودى پروردگارت خبششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى
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  :فرمود

  .»2« »الَشَفاعُة واللَِّه الَشَفاَعُة واللَِّه الَشَفاَعةُ «

  .واللَّه مهان شفاعت استشفاعت است، واللَّه مهان شفاعت است، ]  اين مهان[

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْؤِمِنَني ِمْن أُمَِّىت يـَْوَم الِقَياَمِة فـََفَعَل ذلِ «
ُ
  .»3« »كَ إنَّ اللََّه َأْعطَاِىن مسألًة َفَأخَّْرُت َمْسأََلِىت ِلَشَفاَعِة امل

رخواست را براى شفاعت مؤمنان از امتم در به يقني خدا درخواست بسيار مهمى را در اختيارم گذاشت و من آن د
  .قيامت به تأخري انداختم و حضرت حق هم آن را به اجنام رسانيد

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .5): 93(ضحى  -)1(

  .72، حديث 21، باب 57/ 8: ؛ حبار األنوار734، حديث 570: تفسري الفرات -)2(

با كمى ( 14، حديث 21، باب 37/ 8: ؛ حبار األنوار81، حديث 2، جملس 56: األماىل شيخ طوسى -)3(
  ).اختالف

  393: فرهنگ مهرورزى، ص

ْذنِِبَني ِمْن ِشيْـَعِتَنا َفَأّما اْلُمْحِسنُوَن فـََقْد َجنَّاُهُم اللَّهُ «
ُ
  .»1« »إَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َنْشَفُع ىف امل

كنيم  كه قيامت بر پا شود، ما اهل بيت نسبت به شيعيامنان كه گرفتار گناهند درخواست رمحت و مغفرت از خدا مىزماىن  
  .اما نيكان از آنان را خدا جنات داده بود

______________________________  
  ).با كمى اختالف( 77، حديث 21، باب 59/ 8: ؛ حبار األنوار42: فضائل الشيعة -)1(
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  394: مهرورزى، صفرهنگ 

شتيان ىب    مهرى به دوزخيان و مهرورزى با 

شت است؛ خبل و   عصيان و ياغى گرى و طغيان، از اوصاف اهل دوزخ و عبادت و متانت و آرامش، از اوصاف اهل 
شتيان است رنگى و يك دل و يك كينه و حسد و نفاق و دوروىي از اوصاف دوزخيان و جود و نرمى   .دىل، از اوصاف 

گري آنان  ها، گريبان در قيامت به صورت انواع عذاب -گري برخى از مردم است كه در دنيا گريبان  -امور منفى و شيطاىن
در آخرت به  -كه در دنيا زينت گروهى از مردم است كه حسنات اخالقى و مهرورزى است  -است و امور مثبت و اهلى

  .كند ها جلوه مى شكل انواع نعمت

ها در حمشر به صورت  ها در قيامت به صورت عذاب ظهور كند و مهه خوىب پايه مقرر شده كه مهه بدى نظام هسىت بر اين
  .ها نعمت و آسايش است ها آتش و عذاب و خوىب شت درآيد و به عبارت ديگر در نظام استوار هسىت، بدى

ه آراسته به حسنات است نسبت مهرى است و كسى ك رمحى و ىب پس كسى كه آلوده به گناه است نسبت به خود در ىب
  .به خود در حمّبت و مهرورزى است

  :گويد چنان كه در قرآن جميد آمده مهرى و با درشىت و خشونت سخن مى خداوند در قيامت با دوزخيان در كمال ىب

  395: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويند دوزخيان به خدا مى

  .»1« ] قاَل اْخَسُؤا ِفيها َو ال ُتَكلُِّمونِ * ظاِلُمونَ َربَّنا َأْخرِْجنا ِمْنها فَِإْن ُعْدنا َفِإنَّا [

] خدا.* [ترديد ستمكار خواهيم بود بازگشتيم، ىب] ها ها و گمراهى به بدى[ما را از دوزخ بريون آر، پس اگر ! پروردگارا
  !در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] اى سگان: [گويد مى

شتيان در كمال مهر و حمّبت   :گويد تا جاىي كه در قرآن جميد آمده و نرمى و عاطفه سخن مى و با 

  .»2« ] َسالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ [
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  .كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم 

  :و فرشتگان از هر جانب به آنان وارد شوند و گويند

  .»3« ...] َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا َصبَـْرمتُْ [

  ]... در برابر عبادت، معصيت و مصيبت[سالم بر مشا به پاس استقامت و صربتان :] و به آنان گويند[

  :زنند گويند و از گذشته مثبت و خوب خود با هم حرف مى و خود نيز با يكديگر با مهر و حمّبت سخن مى

______________________________  
  .108 -107): 23(مؤمنون  -)1(

  .58): 36( يس -)2(

  .24): 13(رعد  -)3(

  396: فرهنگ مهرورزى، ص

ِإنَّا ُكنَّا * َفَمنَّ اللَُّه َعَلْينا َو َوقانا َعذاَب السَُّمومِ * قاُلوا ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل ِيف َأْهِلنا ُمْشِفِقنيَ * بـَْعٍض يـََتساَءلُونَ   َو أَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعلى[
  .»1« ] ُهَو اْلبَـرُّ الرَِّحيمُ ِمْن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه 

  .*پرسند از هم مى]  و از احواالت گذشته[كنند  و به يكديگر روى مى

اد و ما را از * ترسان بودمي؛] از عذاب امروز[در ميان كسان خود ] در دنيا[ما پيش تر : گويند مى وىل خدا بر ما منت 
  .خواندمي؛ زيرا كه او نيكوكار و مهربان است مى]  ذاببراى جنات از ع[از پيش او را .* عذاب مرگبار حفظ كرد

  :كنند گويند و يكديگر را به شدت طرد مى دوزخيان در دوزخ با يكديگر به خشونت و بدزباىن سخن مى

  .»2« .]..ُكلَّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتها  [...

  ...هرگاه گروهى وارد شوند، هم مسلكان خود را لعنت كنند... 
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گروهى از دوزخيان از خدا براى دوزخيان ديگر كه در دنيا سبب گمراهى آنان شدند عذاب دو چندان درخواست 
  كنند، مى

  .»3« .]..َفآِِْم َعذاباً ِضْعفاً ِمَن النَّارِ  [...

  ...اينان ما را به گمراهى كشيدند، پس عذابشان را از آتش دو چندان گردان! پروردگارا... 

______________________________  
  .28 -25): 52(طور  -)1(

  .38): 7(اعراف  -)2(

  .38): 7(اعراف  -)3(

  397: فرهنگ مهرورزى، ص

شتيان با چهار گروه    مهنشيىن 

اش به صورت بناى زيباى اطاعت از  ورزد و مهرورزى كند، به خود مهر مى انساىن كه بر اساس آگاهى و معرفت زندگى مى
شود او را در قيامت با چهار گروه كه از خاصگان  كند، اطاعىت كه سبب مى اهللا عليه و آله ظهور مىخدا و پيامرب صلى 

  .اند، براى مهيشه مهنشني كند حضرت حمبوب

 َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُولِئَك َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقنيَ [
  .»1« ]َرِفيقاً 

و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

آرى؛ عشق و مهر، مايه تبديل و تغيري است، عاصى را مطيع، خائن را امني، خشن را لطيف، سردار دمشن را حّر بن 
  .منايد گذران را ُبشر حاىف، طاغى را آرام و بد اخالق را خوش اخالق مى يزيد، دزد گردنه را فضيل، مطرب خوش

   پسىت در قيامت به خاطر پسىت اعمال
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عشق به حقايق و حمّبت به خدا و پيامربان تغيري و تبديل يافت، حمبوب خدا و مورد اكرام حضرت انسان، وقىت به سبب 
  شود حق مى

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

  398: فرهنگ مهرورزى، ص

خدا قرار  حمّبت و خشك و خشن نسبت به خود و به ديگران زيست، مورد غضب و نفرت مهر و ىب و هنگامى كه ىب
  .گريد مى

پسىت شخصيت و پسىت عمل و پسىت اخالق . اگر كسى نزد خدا پست مشرده شود، به خاطر پسىت و رذالت خود اوست
  .اش پست مشرده شدن نزد خداست نتيجه

بُّوَن اْلماَل ُحبا َمجا* اَث َأْكًال َلماَو َتْأُكُلوَن الرتُّ  * َطعاِم اْلِمْسِكنيِ   َو ال َحتَاضُّوَن َعلى* َكالَّ َبْل ال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ [   .»1« ]َو حتُِ

يتيم را گرامى ]  زبوىن، خوارى و دور شدن مشا از رمحت خدا براى اين است كه[پنداريد، بلكه  اين چنني نيست كه مى
توجه به حالل  ديگران ىببا مرياث [و مرياث خود را * كنيد و يكديگر را بر طعام دادن به مستمند تشويق منى* داريد منى

  .وثروت را بسيار دوست داريد* خوريد جا و كامل مى يك]  وحرام بودنش

نه اين كه خدا بدون علت و بدون سبب آنان را پست مشرده و مستحق خزى دنيا و عذاب دانسته بلكه اينان به يتيم 
يدستان نكردند و مرياث زن ان و كودكان و خواهران و برادران خود را هرچه اكرام ننمودند و ديگران را تشويق به اطعام 

  .بود خوردند و با حرص و آز به ثروت عشق ورزيدند و چيزى از آن را در راه خدا انفاق ننمودند

شت    دعوت به 

  حضرت دوست بندگانش را در كمال مهر و حمّبت به امورى كه ذاتاً 

______________________________  
  .20 - 17): 89(فجر  -)1(
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چيزى جز مهر و حمّبت نيست، دعوت فرموده و به آنان در صورتى كه دعوتش را اجابت منايند اعالم عشق و حمّبت كرده 
  :است

يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َو الضَّرَّاِء َو  الَِّذينَ * َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ   سارُِعوا ِإىل[
  .»1« ] اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

نايش  شىت كه  شىت كه براى  آمسان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و  ها و زمني است بشتابيد؛ 
برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى آنان كه در گشايش و تنگ دسىت انفاق مى* ماده شده است؛پرهيزكاران آ

  .گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [

شت، دعوتى برخاسته از عشق و حمّبت است، انفاق به مردم در آسايش و سخىت و فرو  دعوت به آمرزش و دعوت به 
  .م و گذشت از مردم جز عشق و مهرورزى چيزى نيستخوردن خش

دهد كه عاشق بندگان است و عشق دارد كه بندگانش در حاالت و اعمال  ها نشان مى حضرت حق با اينگونه دعوت
ايتاً جزء حمسنان شوند تا مستغرق درياى ىب   .پايان حمّبت او گردند عاشقانه قرار گريند و 

مهر است، قرآن او مهر است، پيامرب او هم پيامرب مهر است و اهل بيت او، اهل بيت آرى؛ خدا مهر است، دعوت او 
گاهى كامل و تام از مهر شومي و اين مهر اهلى و معنوى و  مهراند، ما هم بياييم به اين منابع مهر متصل شومي تا جلوه

   انساىن را براى مهه هزينه كنيم و در برابرش

______________________________  
  .134 -133): 3(آل عمران  -)1(

  400: فرهنگ مهرورزى، ص

نايش آمسان شت كه    .ها و زمني است به دست آورمي پاداشى چون 

  آخرت آباد با دنياى پاك و آباد

  :از پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شده است
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  .»1« »الدُّنْيا َمْزَرَعُة اآلِخَرةِ «

  .ستدنيا كشتزار آخرت ا

كارد  ترديد آنچه را در دنيا مى ساحل رمحت حق متصل شود، ىب انسان، هنگامى كه از طريق اعتقاد و عمل به درياى ىب
توجه به احكام و واقعيات آن كتاب  جز دانه قابل رشد و شايسته حمصول در آخرت خنواهد بود و مهجور از قرآن و ىب

ط حمدود به دنيا خواهد داشت و براى آخرت هيچ حمصوىل نصيب او كارد، داراى مثرى اندك، آن هم فق هرچه را مى
  .خنواهد شد

  :فرمايد قرآن جميد درباره اين دو طايفه مى

ْنيا نـُْؤِتِه ِمْنها َو ما َلهُ [   .»2« ] َنِصيبٍ  ِيف اْآلِخَرِة ِمنْ  َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َو َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

دهيم،  افزاييم و كسى كه زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از آن را به او مى كسى كه زراعت آخرت را خبواهد، بر زراعتش مى
ره و نصيىب نيست   .وىل او را در آخرت هيچ 

______________________________  
  .54، باب 225/ 67: ؛ حبار األنوار66حديث ، 10، فصل 267/ 1: ؛ عواىل الآلىل183/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .20): 42(شورى  -)2(

  401: فرهنگ مهرورزى، ص

اهل قرآن اهل آخرتند و در سراسر زندگى دنياى . خواهى و عمل به قرآن دارد ترديد ريشه در قرآن خواهى ىب مايه آخرت
دى خواهند داشت و اين مهه نتيجه رمحت كارند و در آخرت برداشىت اب پاكشان كه دنياىي قرآىن است، براى آخرت مى

  .خداست كه از آثار أمت و أكملش قرآن و توفيق اميان به قرآن و فهم قرآن و عمل كردن به قرآن است

   درخواست مهر و رمحِت دنيا و آخرت

 -قع مثبىت استكه انتظار و تو   -اهل قرآن كه هم اهل رمحت خدايند و هم با متام وجود انتظار و توقع رمحت خدا را دارند
  :كنند به تعليم قرآن از جان و دل و از راه حركت و كوشش تا زنده هستند از خدا درخواست مى
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  .»1« ]َربَّنا آتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ  [...

  .، و ما را از عذاب آتش نگاه داربه ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن! پروردگارا... 

  :كند عالمه جملسى در توضيح اين آيه شريفه نقل مى

حسنه در دنيا، مهر و رمحت نيكوىي است كه مهه امور دنياىي انسان به آن نظام يابد و در آخرت، مهر و رمحت و نعمىت 
  .»2« است كه مهه امور آخرت به سبب آن اصالح شود

______________________________  
  .201): 2(بقره  -)1(

  .، االيضاح93/ 88: حبار األنوار -)2(

  402: فرهنگ مهرورزى، ص

در سفرى كه به شهر مهدان رفته بودم حكيم اهلى مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ هادى تأهلى روايىت از حضرت امرياملؤمنني 
  :عليه السالم به اين مضمون نقل فرمودند

تا نزد مىن مالك تو نيستم، : گفت شد، به آن مال مى رگاه مال دنيا از طريق كسب و كار و زراعت نصيب او مىه
هنگامى كه از نزد من به اختيار و عالقه خود من در راه خدا قرار گرفىت و تبديل به عملى مثبت شدى مالك تو خواهم 

  .بود

از جانب خدا برخوردار بود، نسبت به مال چنني نگاه مثبىت داشت كه  امرياملؤمنني عليه السالم كه از حسنات كامل دنيا
دانست كه به صورت مثبت در راه خدا قرار گريد و از تكاثر و انباشته شدن روى هم كه  نظام حقيقى آن را در اين مى

  .حمصول تلخ خبل است پاك مباند

ر آخرت خود را به اصالح و آبادى رسانيد كه پس از پيامرب امرياملؤمنني عليه السالم از طريق امور معنوى هم، آن چنان امو 
  .صلى اهللا عليه و آله احدى از اولني و آخرين، آخرتى چون آخرت او خنواهد داشت

كند  ترديد در امور دنياىي و آخرتى، انسان را امتحان مى ما بايد به اين حقيقت هم توجه داشته باشيم كه حضرت حق ىب
  .ه و اختيار خود با امتحان صحيح برخورد كند، حسنه دنيا و آخرت از افق وجودش طلوع منايدتا اگر انسان به اراد
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ثروت و مال، امتحان اهلى است، اگر انسان خبل نورزد و از مال و ثروت به وسيله انفاق و صدقه و پرداخت حقوق ماىل 
ره گريد، در حقيقت از امتحان حق سرفراز بريون    .آمده و به حسنه دنيايش حتقق داده استو رسيدگى به حمرومان 

  403: فرهنگ مهرورزى، ص

اند يا برخورد صحيحى با امتحان حق ندارند يا عكس آنچه را كه  تفاوت آنان كه نسبت به امتحانات و آزمايشات اهلى ىب
ابل جرباىن به خود شوند و ضربه غري ق اند عمل كنند، در حقيقت مانع حتقق حسنه دنيا و آخرت خود مى از آنان خواسته

  .زنند مى

ها در صراط مستقيم حق بودند تا با اراده و اختيار خود نسبت به مهه امتحانات اهليه برخورد صحيح  اى كاش مهه انسان
كردند و عالوه بر آن، از اين كه براى ديگران سخىت و  كردند و از اين راه حسنه دنيا و آخرت خود را تأمني مى مى

  .منودند د پرهيز مىمشكل اجياد مناين

  :حضرت امام صادق عليه السالم در توضيح آيه شريفه

  .»1« ] اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ [

  .ما را به راِه راست هدايت كن

  :فرمودند

بَـلِِّغ إَىل ِرضَواِنَك َوَجنَِّتَك «
ُ
َُؤدِّى إَىل َحمَبَِّتَك َوامل

اِنِع ِمن أْن نـَتَِّبَع أهَواَءنَا فـَنَـْعَطَب أْو نَأُخَذ ِبآرَائَِنا أرِشْدنَا ِلُلُزوِم الطَّريِق امل
َ
َوامل

  ».»2«  فـَنَـْهِلكَ 

شتت تو مى ما را به پايبندى نسبت به راهى كه به حمبتت مى رساند و مانع از پريوى  كشاند و به رضوان و خشنودى و 
گردد يا مانع از تكيه كردن به آراى باطلمان  بودميان مىشود كه سبب فساد و نا حماسبه و بيجاميان مى هاى ىب خواسته

  .شود، راهنماىي كن خواهد شد كه موجب هالكتمان مى

______________________________  
  .6): 1(محد  -)1(
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، 238/ 47، 47: ؛ حبار األنوار33179، حديث 6، باب 49/ 27: ؛ وسائل الشيعة368/ 2: االحتجاج -)2(
  .23، حديث 7باب 

  404: رهنگ مهرورزى، صف

 »1« آورد را امرياملؤمنني عليه السالم و شناخت آن حضرت به مشار مى» صراط مستقيم«و نيز حضرت در روايىت مصداق 
و به عبارت ديگر كسى كه در مهه امورش آن وجود مبارك را مقتدا و پيشوا قرار دهد و به مهان راهى برود كه او رفت، در 

  .ته استصراط مستقيم قرار گرف

  :فرمايد مى]  اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ [حضرت امام عسكرى عليه السالم در تفسري 

آن توفيقى كه به وسيله آن در گذشته روزگارمان تو را اطاعت كردمي بر ما تداوم خبش تا به مهان صورت تو را در ! پروردگارا
  .آينده از عمرمان اطاعت مناييم

است صراطى در دنيا و صراطى در آخرت، اما صراطى مستقيم در دنيا صراطى پاك و دور از  صراط مستقيم دو صراط
شت است   افراط و تفريط است و در آن كم ترين احنراىف به سوى باطل وجود ندارد و در آخرت راه اهل اميان به سوى 

شت منتهى منى   .»2« شود كه از آن به سوى دوزخ احنراىف ندارد و جز به 

______________________________  
ُهَو َأِمريُاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َو َمْعرِفـَُتُه َو الدَّلِيُل : َعْن َأِىب َعْبِداللَِّه ِىف قـَْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم َقالَ « -)1(

 ُه َعزَّ َو َجلَّ َو ِإنَُّه ِىف أُمِّ اْلِكتاِب َلَديْنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم َو ُهَو َأِمريُاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِىف أُمِّ َعَلى أَنَُّه َأِمريُاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم قـَْولُ 
  .4، حديث 24، باب 11/ 24؛ حبار األنوار 3، حديث 32: معاىن األخبار. »اْلِكَتاِب ِىف قـَْوِلِه اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ 

أَِدْم َلَنا تـَْوِفيَقَك : يـَُقولُ : قَـْوِلِه اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم َقالَ  اْلُمَفسُِّر ِبِإْسَناِدِه ِإَىل َأِىب ُحمَمٍَّد اْلَعْسَكِرى عليه السالم ِىف « -)2(
ْعَمارِنَا َو الصِّرَاُط اْلُمْسَتِقيُم ُهَو ِصرَاَطاِن ِصرَاٌط ِىف الدُّنـَْيا َو الَِّذى ِبِه َأَطْعَناَك ِىف َماِضى أَيَّاِمَنا َحىتَّ نُِطيَعَك َكَذِلَك ِىف ُمْستَـْقَبِل أَ 

ٍء  َشىلتـَّْقِصِري َو اْستَـَقاَم فـََلْم يـَْعِدْل ِإَىل ِصرَاٌط ِىف اآلِخَرِة َفَأمَّا الصِّرَاُط اْلُمْسَتِقيُم ِىف الدُّنـَْيا فـَُهَو َما َقُصَر َعِن اْلُغُلوِّ َو اْرتـََفَع َعِن ا
لُوَن َعِن اْجلَنَِّة ِإَىل النَّاِر َو َالِإَىل َغْريِ النَّاِر ِمَن اْلَباِطِل َو أَمَّا الطَّرِيُق اآلَخُر فـَُهَو َطرِيُق اْلُمْؤِمِنَني ِإَىل اْجلَنَِّة الَِّذى ُهَو ُمْسَتِقيٌم َاليـَْعدِ 

  .1، حديث 24، باب 9/ 24: ؛ حبار األنوار20يث ، حد44: تفسري االمام العسكرى عليه السالم. »ِسَوى اْجلَنَّة
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  :و از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است

  .»1«  صراط مستقيم، دين خداست كه جربئيل آن را به حممد صلى اهللا عليه و آله نازل كرده است

املؤمنني عليه السالم و اقتداى به آن حضرت و متدين آرى؛ كسيكه بر اساس اين روايات از توفيق خدا و شناخت امري 
بودن به دين پروردگار برخوردار باشد، در مهه امتحانات چه ماىل، چه بدىن، چه معنوى از عهده بريون خواهد آمد و 

  حسنه دنيا و آخرت او تأمني خواهد شد،

  .»2« ]ًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ َربَّنا آتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسنَ  [...

  .به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار! پروردگارا... 

______________________________  
ِه َقالَ « -)1( اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم ِدْيَن اللَِّه : عليه و آله َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا: َعْن ُحمَمَِّد ْبِن احلَُْسْنيِ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َرئِيُل َعَلى ُحمَمَّد   .71، حديث 39، باب 128/ 36: ؛ حبار األنوار10، حديث 51: تفسري الفرات. »الَِّذى نـَزََّل َجبـْ

  .201): 2(بقره  -)2(
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   شناسان غرب مهرورزى و حمّبت در نگاه روح

وقىت علىن بودن مهه شؤون زندگى در جهان ارواح قانون خنست و اساسى حيات اجتماعى آجنا باشد، توافق روحى هم «
شود و حمّبت و دوست داشنت قانون سوم، حىت ارواح، حمّبت را از حيث اثر و  طبعاً قانون دوم آن جهان حمسوب مى

  .اند ردهترين و واالترين قانون حيات اجتماعى معرىف ك عمل، بزرگ

شود نه از  باشد كه از قلب انسان برانگيخته مى گويند، رشددهنده و مثبت مى حمبىت كه ارواح پيشرفته از آن سخن مى
  .زبانش

ها و مهه  بيند كه نور و حرارت آن مانند خورشيد به مهه انسان كند و مى حمبىت است كه وجدان آدمى به خوىب درك مى
  .كند راسىت و دل سوزى عمل مىتابد و با نيكى و  ها مى مكان
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دهد و به مهت او كرامت و ارزش  سازد و براى حيات آدمى هدف و غرض نشان مى مهني حمّبت است كه انسان را مى
ها و اساس اعتماد و زيربناى تواضع و امانت و حكمت و عدالت  خبشد، زيرا حمّبت مثبت، رشددهنده مهه سعادت مى

ذيب اخالق و    .كند از خودگذشتگى هديه مىاست و به مهه، 

هاست و بدون وجود حمّبت، اضطراب و پريشاىن جاى آرامش و سعادت را  ها و پيشرفت بنابراين حمّبت، اصل مهه متدن
  گريد، در مى

  407: فرهنگ مهرورزى، ص

، و شهوت، كند و تعّدى و زورگوىي، جانشني عدالت ها جاى حكمت را اشغال مى نتيجه، برخوردها جاى ايثار و محاقت
  .كند گردد، مهان طورى كه بدون وجود حمّبت، در عوض اهلام، شك و وسواس به آدمى غلبه مى جايگزين عاطفه مى

كند، زيرا  هاى آمساىن از راه قلب كمك مى حمّبت، يگانه راه شناخت حقايق است كه آدمى را به كشف عجايب و زيباىي
ونه با رأفت و دل سوزى از آتش غرور و خشم جنات يابد و هنگامى كه وقىت كه انسان در سايه حمّبت متوجه شد كه چگ

  .تواند آن را بدون توجه به حاجت و يا شهوت و يا ريا اجنام دهد پرتو احسان را شناخت، آن وقت مى

مهني حمّبت به موقِع خود، يگانه منبع هوش و ذكاوت انسان است چون بدون حمّبت، روح آدمى و فكرش به سوى 
كننده  شود، چه بسا مردان بزرگى هستند كه حسد، آنان را داخل آتش هالك ، خودخواهى و غرور كشانده مىتاريكى

كشاند و براى آنان قدرتى به  هاى عادى وىل شريفى هستند كه حمّبت، آنان را به سوى نور مى اندازد و چه بسا انسان مى
  .تآورد كه دانش دانشمندان از كسب آن مقام عاجز اس وجود مى

كند جهان هسىت غري از جهان  ترساند و مهني حمّبت است كه اثبات مى حمّبت، يگانه نريوىي است كه جباران قدرمتند را مى
هاست، در حاىل كه جهان هسىت واقعى حمكوم يك قدرت  مادى است كه تا حدى حمكوم قدرت و خواست ما انسان

شود كه ماده با مهه استحكامى كه  كند و مانع از اين مى سم مىباشد كه خري و نيكى و حيات را جم باالتر از اراده مى
  .دارد به وى حكومت كند

  408: فرهنگ مهرورزى، ص
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دهد بلكه از اين  حمّبت، برتر از ماده و عقل است، نه از اين جهت كه آدمى را از قيد و بند اين جهان مادى جنات مى
  .سازد منايد و او را با ساير آدميان مربوط مى را از قيد نفس خود هم آزاد مىحيث كه شخص 

برد تا متحد شدن با  حمّبت، از عقل و ماده باالتر است زيرا آدمى را از جهان وجودش جنات داده، به سوى خدا مى
  .اقيانوس هسىت را حتقق خبشد

ّبت مبدأ و اساس مهه چيز در جهان است و اساس معرفت و فهميم كه حم هنگامى كه ما اين حقايق را فهميدمي آنوقت مى
  .باشد شناخت خدا و خود انسان نيز مى

  :فيلسوف نعيمه درباره حمّبت چنني گفته است

ره ها نبود، آدمى لذت هسىت را درك منى اگر حمّبت در ميان انسان شد، پس ما به حمّبت  مند منى كرد و از ساغر حيات 
برد كه از جاذبه  كند و ما را آن قدر باال مى خبش كشف مى هاى آرام خاطر اين كه براى روح ما افق بدهكارمي نه تنها به

سازد كه در آجنا نه غم هست و نه فنا شدن، نه شك و گمان وجود دارد و نه ترس و خوف بلكه به  زمان و مكان رها مى
  .زدسا اين جهت به حمّبت مديونيم كه حيات را با جاودانگى مهراه مى

باشى، آن هم روح كامل و  فهماند كه تو نسبت به اين حيات زميىن به منزله روح در جسد مى حمّبت است كه به تو مى
تواند مزه  حيات منى. برد كند و ما را به درون آن مى جسد كامل، اين است جهاىن كه حمّبت دِر آن را به روى ما باز مى

   خبش وحدت راهنماىي كند چون وجود، وحدتى داخل جهان آرام حمّبت را به بچشاند مگر اين كه ما را به

  409: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و تناقضات و اختالفات است و در آجنا حيات به ما  شود و باالتر از مهه نفرت است كه شامل مهه موجودات مى
شت : گويد مى شىت است   است كه از ابتداى تأسيس جهان هسىت براى مشا آماده» معنوى«اين مهان  شده است، اين 

  .باشد كه كليد آن حمّبت مى

هاى جوامنردانه و كرميانه است، بنابراين حمّبت به معناى واقعى خود به قلب يك انسان  روشناىي روح، منبع مهه گذشت
ني تر است، به مه ها به قلب مادر نزديك تر است تا به عقل يك فيلسوف، حىت حمّبت از هر دوى اين خريخواه نزديك

شت را زير پاى مادران معرىف كرده   .هاى علما، مكتشفني و رهربان ظاهرى ، نه زير قدم»1«  جهت است كه دين اسالم 
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براى نابود كردن حمّبت عاملى مؤثرتر از كينه و حسد ندارمي به مهني جهت است كه باالترين قدرت در انسان، قدرت  
  .هاست ترين راه به سوى آمسان نسبت به ديگران كوتاهها  فراموش كردن دمشىن. باشد گذشت و عفو مى

هاى بعضى از ارواح مرتقى را درباره  براى آگاهى به امهيت حمّبت در تنظيم زندگاىن اجتماعى و انفرادى الزم است ما پيام
  :دگوي بينيم كه روح ژوليا در پيام خود براى ويليام سيتد حمقق رومى چنني مى حمّبت بيان كنيم، مثًال مى

  ها حمّبت است، جهان ما رمحت، حيات، زيباىي و باالتر از مهه آن

______________________________  
؛ مستدرك 45439حديث : كنز العمال. »اجلنة حتت اقدام االمهات«: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله -)1(

  .17933، حديث 70، باب 180/ 15الوسائل 

  410: فرهنگ مهرورزى، ص

مهه جاى جهان ما زيباىي و پاكيزگى و حمّبت حكمفرماست، چون خدا مصدر مهر و حمّبت است، هنگامى كه مشا در 
  .كىن مناىي، وجود خود را در اقيانوس وجود خدا پيدا مى كىن و به ديگران مهرورزى مى خود را در فضاى حمّبت گم مى

يم، چون ما اكنون در داخل آن اقيانوس حمّبت خداوندى براى ما ارواح، ممكن نيست كه در حمّبت و عنايت خدا شك كن
باشد،  ء واقعى در جهان هسىت مى ترين حقيقت و بلكه يگانه شى هستيم، پس حمّبت خدا نسبت به مهه موجودات، بزرگ

ها منحصر به زمني مشا نيست بلكه در جهان ما هم رنج گناه، حسد، كرب، ستم و زورگوىي هست كه  ها و مشقت رنج
شت و نعمت ى هر كدام اينبرا ها هم در طرف ديگر جهان  ها جهنم و عذاب در كنار جهان ما هست مهان طور كه 

  .ما وجود دارد

شد هيچ آرزوىي در آجنا نداشتم جز اين كه به مشا بگومي به يكديگر  ها ممكن مى اگر براى من بازگشت دوباره نزد مشا زميىن
خواهيد به خدا نزديك شويد، حمّبت كنيد؛ حمّبت مشا را  خبشد، اگر مى  كمال مىحمّبت كنيد چون حمّبت به ناموس هسىت

خواهيد در  كند، اگر مى ترين صفت خداست و خدا در حمّبت جتلى مى كند، حمّبت بزرگ قادر به نزديك شدن به خدا مى
ف زياد آمسان با زمني و دوزخ در اين خواهيد در آمسان باشيد، حمّبت كنيد زيرا اختال جوار خدا باشيد، حمّبت كنيد؛ اگر مى

كنند، پس دوست بداريد و  است كه مهه موجودات آمساىن به هم حمّبت دارند و از اعماق وجودشان به يكديگر حمّبت مى
  .حمّبت كنيد، اين اولني و آخرين سخن من است
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   حمّبت نريوىي است كه سعادت و كمال حيات به سوى آن جلب
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كننده و سازنده استفاده كنند،  هاى روى زمني الزم است كه ياد بگريند، چگونه از اين نريوى ابداع شود، بر انسان مى
كند،   موردش نابود مى هاى ىب ها و خواسته متأسفانه آدمى به واسطه ناداىن، اين نريوى داخلى و دروىن را در ميان شهوت

  .»1« »كند گريد و آن آتش مقدس را خاموش مى نريوى اهلامى را مى كم كم شهوت و خشم و حسد و نفرت جاى آن

______________________________  
  .866: هاى دانش گنجينه  -)1(

  415: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى به جانوران

مردم جهان به عنايىت كه امروز . در دنياى امروز حقوق حيوانات از موارد در خور توجه و اهتمام مردم سراسر جهان است
  .اى از تاريخ انسان سابقه نداشته حيوانات دارند شايد در هيچ دوره

ا زندگى مى بينيم كه شخصى جباى انسان گاه مى كند، اين برخورد در برخى مناطق  ها، تعدادى حيوان را برگزيده، با آ
آورند و براى  صوص فراهم مىجهان مبدل به يك رفتار عمومى شده است و به مهني سبب براى حيوانات غذاهاى خم

ا امكانات ويژه يه مى نظافت و شستشوى آ ا مكاىن آن چناىن اختصاص  اى  كنند و جهت خواب و اسرتاحت آ
رسد كه يك ميلياردر ثروت خود را براى يك حيوان  گاه هم خرب مى. خورند ها حسرت آن را مى دهند كه برخى انسان مى

  !!به ارث گذاشته است

  .كه افراط و تفريط از خمتصات دوران كنوىن بشر است  بايد گفت

اى كه در بعضى از جوامع،  يكى از پيامدهاى ناهنجار عنايت افراطى به حيوانات، ضعف روابط انساىن است به گونه
ها شود كه اين خود يك آسيب اجتماعى است، آسيىب كه  ممكن است مهرورزى به حيوانات جانشني مهرورزى به انسان

  .ه دامنگري بعضى از مردم به ظاهر مسلمان هم شده استامروز 
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اسالم، كه مهواره به واقع گراىي و توازن تكيه دارد، در اينجا نيز راه ميانه را در پيش گرفته، بر اساس قاعده عقالىي و طبيعى 
اط و تفريط و متناسب با جايگاه حيوان در  ؛ مهرورزى به جانوران را به دور از افر »هر چيزى به جاى خويش نيكوست«

  .هاى اين دين بزرگ و آمساىن است كند كه يكى از شگفىت كارگاه هسىت توصيه مى

  .آيد تر در عرصه زندگى انساىن به مشار مى كارهاى برتر و عقالىن كارهاىي پيشنهاد كرده كه امروزه راه ها پيش راه اسالم، قرن

   حيوانات در طبيعت

  .پايان خداوندى در طبيعت هستند يوانات مظهر لطف و رمحت ىببه يقني ح

  :گويد مى» ميشله«دانشمندى به نام 

  »وجود پرندگان، زمني طعمه حشرات خواهد شد ىب«

  :نويسد در تأييد او مى» فابر«و ديگرى به نام 

  !»كند وجود پرندگان، قحطى، بشر را نابود مى ىب«

ن كرمها و حشراتى كه هر سال پرندگان كوچك به مصرف طعمه خود و اگر حساب نسبتاً دقيقى از ميزا... 
  .رسانند به دست آورمي، اين مسأله بسيار روشن خواهد شد هايشان مى جوجه

يك نوع سار به ! خورد از اين حشرات غارتگر را مى» سه ميليون«وجود دارد كه هر سال » رواتوله«مرغ كوچكى به نام 
را براى تغذيه » بيست و چهار ميليون«خورد و  حشره را مى» شش ميليون و نيم«ساليانه است كه » سار آىب رنگ«نام 

  هاى خود كه معموًال از دوازده يا جوجه

  417: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...كند شانزده جوجه كمرت نيستند مصرف مى

وجود دارد  » تروگلوويت«به نام مرغى . گريد ها مگس مى كند و ميليون پرستو در روز بيش از ششصد كيلومرت طى طريق مى
  !حشره غذاى اوست» نه ميليون«پرد  آورد تا روزى كه از النه مى كه از روزى كه از ختم سر در مى
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ا را بكشيد و حمتواى چينه مردم معموًال كالغ سياه را پرنده مضر مى بينيد  دانش را بررسى كنيد مى دانند اما اگر يكى از آ
  .د استمملو از يك نوع كرم سفي

ا سهم خمتصرى از دانه اين گوشه هاى غذاىي  اى از خدمات پرندگان به كشاورزان و حميط زيست است، حال فرض كنيد آ
ا منى و ميوه ا را حيوانات موذى و  شود؟ آيا اين سبب مى هاى ما را نيز بربند، سهمى كه يك هزارم مزد آ گردد كه ما آ

  ؟»1«  مزاحم بدانيم

   آنحيوانات در قر 

كند بنابراين حيوانات در  حداقل نام شش سوره در قرآن، نام حيوانات است و نزديك به نود آيه آن به حيوانات اشاره مى
هاى حيواناتى كه در قرآن است  فضاى آيات قرآن دورمناىي درخور توجه و دقت دارند؛ براى روشن منودن اهتمام قرآن، نام

  .و كتاب تدوين ناظر به يكديگرند مشارمي تا مشخص شود كتاب تكوين برمى

   برد بدان قرآن جميد گاه به نام و گاه با صفت به حيوانات اشاره مى

______________________________  
  .»نظرى به طبيعت و اسرار آن«: به نقل از 376 -377/ 4پيام قرآن  -)1(

  418: فرهنگ مهرورزى، ص

  :كنيد گونه كه مالحظه مى

شرت باركش، : شرت نر، محولة: شرتان، حام) مجع مجل(شرت، ِمجاَله : شرت قرباىن، بعري): مجع َبَدنَه(شرت؛ بُْدن شرت، ماده : ابل
  :سائبه

شرت : شرت يا شرتان خرد، الناقة): مجع است و مفرد ندارد(شرتان آبسنت، فرش ): مجع َعَشرَاءَ (شرتهاى نذرى، العشار 
  شرتان تشنه؛: ماده، هيم

يمةچارپ: االنعام چارپاى مرده : چارپاى به چوب مرده، النطيحة: چارپاى خفه شده، املوقوذة: چارپايان، املنخنقة: ايان، 
  چارپاىي كه براى ذبح به مكه برند؛: به زخم شاخ، هدى

  گاو ميان سال، فارض، گاو پري؛: گوساله، عوان: گاو جوان، العجل: ماده گاوان، بكر): مجع بقرة(بقرات 
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  گوسفند ماده؛: ميش، وصيلة: بزان، النعجة: ميش، املعز: ندان، الضأنگوسف: الغنم

اسباىن كه به هنگام ايستادن تك پاى خود را بر زمني : اسبان، الصافنات: اسب نيك، خيل): مجع جواد(اجلياد 
  :گذارند، العاديات مى

: خران، احلمري): مجع محار(رت، محر اس): مجع بغل(اسبان به سم خويش آتش فروزننده، بغال : اسبان دونده، املوريات
  خران؛

  :شري، الكلب: گرگ، قسوره: مرغ شكارى، الذئب -سگ: جوارح

  پيل؛: بوزينگان، الفيل): مجع قرد(ها، القردة  خوك): مجع خنزير(سگ، خنازير 

  :هاى پرندگان، الغراب دسته: مرغ پران، ابابيل: پرنده، طري: طائر

  شانه به سر؛: كالغ؛ هدهد

  419: مهرورزى، ص فرهنگ

مار، : ماهى، حّية: ملخ، احلوت: مار خرد، جراد: مار بزرگ، اجلان: پشه، ثعبان: جنبنده، بعوضه): مجع دابه(دواب 
مجع (تارتـََنك، فراش : موش كور، العنكبوت: مگس، اْلَعرِم: موريانه، الذباب: ها، دابة االرض ماهى): مجع حوت(حيتان 
  :ها، النحل پروانه): فراشه

  مور؛ نون، ماهى؛: ملخ پياده، النمل: زنبور عسل، القمل

بيند كه پرداخنت به جانوران در قرآن بازتاب فراگري و در خور تأمل دارد با آن كه قرآن كتاب  بدين ترتيب خواننده مى
  .جانورشناسى نيست

انساىن كه اشرف خملوقات است قسم كه به نفس  اند بلكه گاه به جانور قسم ياد شده چنان جانداران در قرآن حتقري نشده
  .شود و اين منتهاى مهرورزى و احرتام به حيوان است ياد مى

  :در سوره عاديات آمده
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  .»1« ]فـََوَسْطَن ِبِه َمجْعاً  *فََأثـَْرَن ِبِه نـَْقعاً * فَاْلُمِغرياِت ُصْبحاً * فَاْلُمورِياِت َقْدحاً * َو اْلعاِدياِت َضْبحاً [

ها  و سوگند به اسباىن كه با كوبيدن مسشان از سنگ* تازند مى]  به سوى جنگ[اى كه مههمه كنان  دوندهسوگند به اسبان 
و به وسيله آن هجوم، گرد و * برند گريانه به دمشن هجوم مى و سوگند به سواراىن كه هنگام صبح غافل* جهانند جرقه مى

  .غبار فراواىن بر انگيزند

  :به اسب قسم ياد كرده به عنوان در اين سوره خداى متعال سه بار

  .عاديات، موريات و مغريات

______________________________  
  .4 -1): 100(عاديات  -)1(

  420: فرهنگ مهرورزى، ص

   جانوران در سخن پيامرب صلى اهللا عليه و آله و پيشوايان عليهم السالم

رو   را بايد در روايات مالحظه كرد، از اين» گفتار مفصل«بسى واضح است كه بناى قرآن جميد برگزيده گوىي است و اما 
ها به سخن پرداخته است و  گرچه قرآن جميد درباره حيوانات كم و بيش سخن رانده وىل احاديث به طور گسرتده درباره آن

ردمي تا روشن گردد  ما تا آجنا كه اين فصل گنجايش دارد، احاديث پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان عليهم السالم را آو 
  .كه حمبت به جانوران در احاديث هم تا چه حد مورد عنايت بوده و جدى گرفته شده است

هاىي كه در اخبار درباره عموم حيوانات  آيد سپس به توصيه از جهت تسلسل حبث خنست اخبار مربوط به چند حيوان مى
  :شود مذكور افتاده يادآورى مى

   گوسفندان

  :كند كه فرمود لسالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مىامريمؤمنان عليه ا

  .»1« »َعَلْيُكْم بِالَغَنِم َواحلَْْرِث فَإنـَُّهما يـَْغُدواِن ِخبَْريٍ َويـَُروحاِن ِخبَْريٍ «

  .گوسفند و كشتزار را برگرييد كه رفتنشان به هنگام بامداد خري است و بازآمدنشان به وقت شبانگاه خري
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  :گويد حممد باقر عليه السالم مىامام 

______________________________  
  .23، حديث 2، باب 133/ 61: ؛ حبار األنوار165، حديث 16، باب 643/ 2: احملاسن -)1(

  421: فرهنگ مهرورزى، ص

  ىف بـَْيِتِك اْلبَـرََكَة؟  ماِىل الأََرى: أُمِّ َسْلَمَة َفقاَل َهلا  َدَخَل َرُسْوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َعلى«

  .»1« »املاَء والنَّاَر والشَّاةَ : ِإنَّ اللََّه أَنـَْزَل َثالَث بـَرَكاتٍ : يا َرُسوَل اللَِّه واحلمُدللَِّه إنَّ اْلبـَرََكَة َلِفى بـَْيِىت َفقالَ   بَلى: قاَلتْ 

بينم؟ او در پاسخ   ات منى بركت را در خانه چه شده كه: پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله بر ام سلمه وارد شده، بدو گفت
: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود! ام هست بركت در خانه -خدا را سپاس -چرا يا رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله: گفت

  .آب، آتش و گوسفند: خداوند سه بركت فرود آورده

، وجود مقدس پيامرب »ام هست بركىت كه در خانه«از  مرادش: عالمه جملسى رضى اهللا عنه در توضيح سخن ام سلمه گفته
  .كند كه بركت، منو و زيادت و سعادت است نقل مى» القاموس«اسالم صلى اهللا عليه و آله است و 

  :در حديثى پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده

  .»2« َوأَنَا: ِه؟ َقالَ َوأْنَت يا َرُسْوَل اللَّ : اْلَغَنَم، ِقْيلَ   ما ِمْن َنِىبٍّ إالَوَقْد َرَعى

و من : يا رسول اللَّه؟ فرموده بود]  هم[به وى گفتند و مشا ! هيچ پيامربى نبوده مگر اين كه گوسفندان را شباىن كرده است
  ]. هم[

   گاوان

وصف شده است و نگاه به زمني انداخنت را نشانه شرم آن » شرم داشنت«و » مبارك بودن«گاه در احاديث ما، گاو به 
  .آورمي در اينجا هم چند حديث درباره گاو كه يكى از مظاهر حمبت و مهرورزى خداوند است مى. اند دانسته

______________________________  
  .8، حديث 3، باب 226/ 22: ؛ حبار األنوار8، باب الغنم، حديث 545/ 1: الكاىف -)1(
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  .2، باب 117/ 61: حبار األنوار -)2(

  422: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد امام حممد باقر عليه السالم مى

شاةٌ : يا َرُسوَل اللَِّه ما اْلبـَرََكَة؟ َفقالَ : ما َميْنَـُعِك ِمْن َأْن تـَتَِّخِذى ِىف بـَْيِتِك بـَرََكًة؟ َفقاَلتْ : َقاَل اْلّنِىبُّ صلى اهللا عليه و آله ِلَعمَِّتهِ «
  »1« »ٌة ُحتَْلُب َأْو نـَْعَجٌة َأْو بـََقَرٌة فـَبَـرَكاٌت ُكلَُّهنُّ ُحتَْلُب َفإنَُّه َمْن كاَنْت ِىف َدارِِه َشا

بركت : دارى؟ گفت ات نگه در خانه» بركت«چه مانع شده است كه يك : پيامرب صلى اهللا عليه و آله به عمه خود فرمود. 
  چيست يا رسول اللَّه؟

براى [اى يا ميش يا گاو نگاه دارد؛ اينها  فند شريدهاش گوس شود، كسى كه در خانه گوسفندى كه دوشيده مى: پيامرب فرمود
  .مهه بركت است] او

  :كند امام صادق عليه السالم از پدر خود از امام على عليه السالم نقل مى

  ...ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َأىُّ اْلماِل َخيـٌْر؟«

  :إىل أن قال

  .»2« »أَْلبَـَقُر تـَْغُدو ِخبَْريٍ َوَترُوُح ِخبَْريٍ 

  :تا اين كه فرمود... پيامرب خدا پرسيدند كه كدام داراىي خري است؟از 

  ...گاو، به هنگام صبح، رفتنش خري است و به هنگام شب، بازآمدنش خري است

  :فرمايد امام حممد باقر عليه السالم مى

َوما اْلُعْجُم؟ قاَل : ْم َوِىف اْلُعْجِم ِمْن أمواِلِكْم َفِقْيَل لَهُ إتـَُّقوا اللََّه ِفْيما َخوََّلكُ : قاَل أمريُاْلمؤمنِني على بِن أِىب طاِلَب عليه السالم«
  .»3« »الشاُة والبقُر واحلمامٌ 
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______________________________  
  .17، حديث 2، باب 131/ 61: ؛ حبار األنوار7، حديث 545/ 6: الكاىف -)1(

  .4، حيث 10 ، باب64/ 100: ؛ حبار األنوار6، حديث 260/ 5: الكاىف -)2(

  .2، حديث 2، باب 119/ 61: ؛ حبار األنوار1، حديث 518/ 11وسائل الشيعة  -)3(

  423: فرهنگ مهرورزى، ص

ها از  از خداوند بيمناك باشيد در آنچه به مشا عطا كرده و در زبان بسته: امريمؤمنان على بن اىب طالب عليه السالم فرمود
  :هايتان، به وى گفتند داراىي

  .گوسفند و گاو و كبوتر: اند؟ فرمود ها كدام تهزبان بس

   شرتان

در احاديث گاه از شرت به نيكى ياد . شرت يكى از آيات پر رمز و راز خداوندى و يكى از مظاهر لطف و حمبت اوست
  .ره منانده است اند، با اين مهه از نعمت مهرورزى ىب نشده و گوسفند و گاو را بر آن ترجيح داده شده

  :فرمايد جعفر صادق عليه السالم مىامام 

  .»1« »اْإلِبُل ِعزٌّ َالْهِلها: قاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«

  .شرت مايه عّزت است براى صاحبانش: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :امام جعفر صادق عليه السالم از امام على عليه السالم نقل كرده

ُمُرْوُه َأْن : أَْيَن صاِحُبها فـََلْم يُوَجْد َفقالَ : ناَقًة َمْعُقوَلًة ُحمَمََّلًة َوَعَلْيها َجهاُزها َفقالَ   صلى اهللا عليه و آله َرَأى إنَّ َرُسوَل اللَّهِ «
  .»2« »َيْسَتِعدَّ َهلا غداً ِلْلُخُصوَمةِ 

صاحبش  : ش بر آن قرار دارد، فرموداى ديد كه با بار، زانويش بسته شده و جهاز  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ناقه
  .كجاست؟ فردا خود را براى دادخواهى آن آماده كند
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______________________________  
  .1، حديث 495/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  .27، حديث 134/ 61: حبار األنوار -)2(

  424: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد امام حممد باقر عليه السالم مى

نَـهُ كاَن رسوُل ا« ْم َوُهْم للَِّه صلى اهللا عليه و آله وأمريُاْلمؤمنني عليه السالم وَمْرَثُد بُن أىب َمرَثٍد اْلَغَنوىُّ يـَتـََعقَُّبوَن َبِعرياً بـَيـْ
  .»1« »بدرٍ   ُمْنطَِلُقوَن إىل

رفتند به  بدر مى]  گجن[رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امريمؤمنان عليه السالم و مرشد بن مرشد غنوى در حاىل كه به 
  .شدند نوبت بر شرت سوار مى

  .فرداى قيامت است» فردا«مقصود پيامرب صلى اهللا عليه و آله از كلمه 

شود حىت  از قتاده آورده كه مهه چيز براى قصاص برانگيخته مى »َو ِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ «فخر رازى در تفسري آيه 
كند تا دردهاىي كه در دنيا از طريق  اند كه خداوند مهه حيوانات را در آن روز حمشور مى ها؛ و معتزليان هم گفته مگس

شت جاى مى ها بدان مردن و كشنت و جز اين د و اگر نه نابود ده ها رسيده جربان كند و پس از جربان اگر خواست در 
  .كند مى

  :گويد فخر رازى در ادامه مى

چيزى به حكم استحقاق بر خداوند واجب نيست وىل خداوند مهه وحوش را مبعوث ]  اشعريان[اما به نظر اصحاب ما 
  .مريد مبري و مى: فرمايد كند و سپس مى شاخ قصاص مى منايد و از حيوان شاخدار براى حيوان ىب مى

  :افزايد ى اهللا عنه پس از نقل اين مقطع از تفسري فخر رازى، مىعالمه جملسى رض

   داللت دارد و در اين كه -مهه يا برخى -اخبار بر حشر حيوانات
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______________________________  
  .15358، حديث 19، باب 495/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  425: فرهنگ مهرورزى، ص

شت درآيند، اخبار  بعضى از آن   .»1«  فراواىن استها به 

  حكايت سبكتكني با آهو

مهرى و مهرورزى ممكن  دهد مكافات ىب آموز كه نشان مى آموز آهوىي را آورده عربت بيهقى در تاريخ خود ماجراى عربت
است در اين جهان باشد و شايد مقصود پيامرب صلى اهللا عليه و آله در سخن پيشني مكافات اين جهاىن است و ما 

  :آورمي شده را با نثر شيوا و استوار خود ابوالفضل بيهقى مىماجراى ياد 

بدان وقت كه امري : گفت... و اين آزاد مرد مردى دبريست و مقبول القول... از عبدامللك مستوىف به ُبست شنيدم
  .سبكتكني رضى اهللا عنه بست بگرفت و با تيوزيان برافتادند

امري سبكتكني وى را بپسنديد از . بوعمر گفتندى، مردى پري و سديد و توانگرزعيمى بود به ناحيت طالقان، وى را امحد 
مجله مردم آن ناحيت و بنواخت و به خود نزديك كرد و اعتمادش با وى تا بدان جايگاه بود كه هر شىب مرا او را خبواندى 

اين پري، دوست پدر من بود، امحد  ها كردى، شادى و غم و اسرار گفىت و و تا ديرى نزديك امري بودى و نيز با وى خلوت
  .بوناصر مستوىف

هاى  كرد و احوال و اسرار سرگذشت گفت و من حاضر بودم كه امري سبكتكني با من شىب حديث مى روزى با پدرم مى
   پيشرت از آن كه من به غزنني افتادم، يك روز برنشستم، نزديك: منود، پس گفت خويش باز مى

______________________________  
  .276/ 7: حبار األنوار -)1(

  426: فرهنگ مهرورزى، ص
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كه هر صيد كه پيش  مناز ديگر و به صحرا بريون رفتم به بلخ و مهان يك اسب داشتم و سخت تيزتك و دونده بود چنان
و كردم و بچه از مادر جا ماند و غمى ر  آهوىي ديدم ماده و بچه با وى، اسب را برانگيختم و نيك. من آمدى باز نرفىت

ادم و باز گشتم   .شد، بگرفتمش و بر زين 

و روز، نزديك مناز شام رسيده بود چون خلىت براندم آوازى به گوش من آمد، بازنگريستم مادر بچه بود كه بر اثر من 
چون باد از پيش ! ه آيد و بتاختمكرد، اسب برگردانيدم به طمع آن كه مگر وى نيز گرفت آمد و غريوى و خواهشكى مى مى

ناليد تا نزديك شهر رسيدم، مادرش  آمد و مى افتاد و اين بيچارَكك مى بازگشتم و دو سه بار هم چنني مى. من رفت
  :آمد و دمل بر وى بسوخت و با خود گفتم چنان ناالن ناالن مى هم

بچه را بر صحرا انداختمم، سوى مادر . بايد كرد از اين آهو بره چه خواهد آمد؟ مادر او برين مهربان است، رمحت مى
  .بدويد و غريو كردند و هر دو برفتند سوى دشت و من به خانه رسيدم

جو مبانده، سخت دل تنگ شدم و چون غمناك در وثاق خبتم، به خواب ديدم پريمردى را  شب تاريك شده بود و اسبم ىب
بدان كه آن خبشايش كه بر آن آهو ماده كردى و اين ! كنييا سبكت«: سخت فرمهند كه نزديك من آمد و مرا گفت

جويله كردى، شهرى را كه آن را غزنني گويند و زار و بستان بر تو و بر فرزندان  بچَكك بدو باز دادى و اسب خود را ىب
  »...تو خبشيدم و من رسول آفريدگارم جل جالله

نديشيدم و اينك بدين درجه رسيدم و به يقني دامن كه ملك ا من بيدار شدم و قوى دل گشتم و مهيشه از اين خواب مهى
  .در خاندان و فرزندان من مباند تا آن مدت كه ايزد عز ذكره تقدير كرده است

  427: فرهنگ مهرورزى، ص

  حكايىت ديگر

بريون برف سنگيىن در فصل سرما در مصر به زمني نشست، براى كارى الزم از شهر : اند كه ذوالنون چيزى گفته آورده
رفتم، از شهرك دور شدم مهسايه خود را كه گرب مسلك بود و بر آيني آتش پرستان، ديدم؛ از او پرسيدم كه به چه كارى 

  :در اين موقعيت به بريون آمده است؟ گفت
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سا  ديدم برف سنگيىن به زمني نشسته، پرندگان و ديگر جانداران بيابان از تأمني آذوقه در مضيقه و تنگى هستند و چه ب
ره خواهم بر روى برف ام، مى اى ارزن به بيابان آورده گرسنه مبانند، كيسه مند  ها بپاشم تا اين گرسنگان نيازمند از آن 

  :كنند، گفت عمل تو را قبول منى: شوند، گفتم

  .از پاسخ به وى بازماندم! بينند؟ كنند آيا آن را هم منى قبول منى

ام رسيد، برگشتم آن گرب مسلك را ديدم كه مسلمان شده، در حال طواف  ه شانهسال بعد در حال طواف بودم كه دسىت ب
  :به من گفت! است

  .»1« ديدند و پسنديدند

   باز هم مهرورزى به شرتان

  اَعِدْل َعلى! يا غالمُ : فـََقالَ زاِمَلَة َقْد ماَلْت   َمّر قطاٌر ِألىب َعَبِداللَِّه عليه السالم فرأى«: ابُن فضَّاٍل َعْن َمحَّاِد اللحَّاِم قالَ   َرَوى«
  .»2« »حيُِبُّ اْلَعْدلَ   هذا اجلمِل فإْن اللََّه َتعاىل

______________________________  
  ).با تصرف(امحد آرام : ، مصحح120تذكرة األولياء، عطار نيشابورى، باب سيزدهم، ص  -)1(

  .70/ 4: حمجة البيضاء -)2(

  428: فرهنگ مهرورزى، ص

  :ال از محاد حلام آورده كه گفتابن فض

بر اين شرت ! اى غالم: رود، فرمود قطار شرتان بر امام صادق عليه السالم گذر كرد، امام شرت آذوقه را ديد كه كج مى
  .دارد دادگرى كن كه خداوند دادگرى را دوست مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .»1« »ِمْن نَِعِم اجلنَّةِ  أىُّ بعٍري ُحجَّ عليِه ثالَث سنَني ُجعلَ «

شت خواهد بود   .هر شرتى كه سه سال بر آن حج شود، از چارپايان 
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  :ابراهيم بن على مدىن از پدر خود آورده

 »القصاُص َوَردَّ َيَدُه َعْنهاآْه َلْوال : َحَجْجُت َمَع على بِن احلسِني َفاْلتاَثْت َعَلْيِه الناَقُة ِىف َسْريِها َفأشاَر إلَْيها باْلَقِضْيِب ُمثَّ َقالَ «
»2«.  

: اش در رفنت بنا بر سسىت و كندى گذاشت با تركه خود به آن اشارت كرد سپس گفت با على بن احلسني حج كردم، ناقه
  .و تركه را از آن برگرداند! واى اگر قصاص نبود

وكاَن ِفْيما قاَل عليه السالم ِمْن امِر : عليه السالم قالَ  سياِق وفاِة السجادِ  َعلى بِن احلسِني املسعودى ِىف اثباِت الوصِيِة، ِىف «
  .»3« »...احلَِْظريَةِ   الَكدِّ والسََّفِر وتكوَن على  َأْن ُحيَْسَن إَلْيها َويُقاَم َهلا اْلَعَلُف َوال ُحيَْمُل بـَْعَدُه على: ناقَِتهِ 

   اتدر سياق سخن درباره وف» اثبات الوصية«على بن احلسني مسعودى در 

______________________________  
  .10، حديث 482/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  .15، حديث 484/ 11: وسائل الشيعة -)2(

  .1، حديث 301/ 8: مستدرك الوسائل -)3(

  429: فرهنگ مهرورزى، ص

نيكى شود و علوفه ]  ناقه[به آن : اش آمده، اين بود آنچه در گفتار وى درباره ناقه: گويد حضرت سجاد عليه السالم مى
  ...آن فراهم آيد و پس از درگذشت وى، به مشقت و سفر به كار گرفته نشود و در آغل قرار گريد

  :امام جعفر صادق عليه السالم فرمود

هِذِه ِعْشريَن َحجًَّة فـََلْم أَقْـَرْعها  نَاَقىت  َقْد َحَجْجُت على إىنِّ : َقاَل على بِن اُحلسِني ِالبِْنِه حممٍد عليه السالم ِحْنيَ َحَضرَْتُه الوفاةُ «
ُكلُّ َبِعَريٍ يـُْوَقُف َعَلْيِه َمْوِقَف : ِبَسْوٍط قـَْرَعًة فإذا نـََفَقْت فَاْدِفْنها ال يَأُكُل حلََْمَها السِّباُع فإنَّ َرسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله قَالَ 

  .»»1« ِنَعِم اْجلَنَِّة َوباَرَك ِىف َنْسِلِه فـََلمَّا نـََفَقْت َحَفَر َهلا أبُوَجْعَفَر عليه السالم َوَدفـََنها َعَرَفَة َسْبَع ِحَجٍج ِإّال َجَعَلُه اللَُّه ِمنْ 
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ام بيست بار حج كردم، يك بار  من بر روى اين ناقه: به هنگامه وفات على بن احلسني به فرزندش حممد عليه السالم گفت
شرتى : مد، آن را به خاك بسپار تا درندگان گوشتش را خنورند كه رسول خدا فرمودهم آن را نزدم؛ اگر عمرش به پايان آ

شت قرار دهد و به نسل آن ]  نيست[ كه در موقف عرفه هفت بار بر آن درنگ شود مگر خداوند آن را از چارپايان 
  .بركت دهد

  .كند و آن را در آن به خاك سپرداى بر  گاه كه عمر ناقه به پايان آمد، امام حممد باقر عليه السالم حفره آن

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

ا اْلَقبـَْر َوَمتَرََّغْت َعَلْيِه وإنَّ َأِىب كاَن َحيُجُّ  َلمَّا َماَت على بِن احلسِني عليه السالم جاَءْت ناَقٌة َلُه ِمَن الرَّْعى« َ َحّىت َضَرَبْت ِجبَرا
   َعَلْيها َويـَْعَتِمُر وَملَْ 

______________________________  
  .15486، حديث 51، باب 541/ 11: ؛ وسائل الشيعة50: ثواب األعمال -)1(

  430: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »يـَْقَرْعها قـَْرَعًة َقطُّ 

بر اى از او از چراگاه آمد و سينه بر زمني زد و با جلو گردن خود  وقىت على بن احلسني عليهما السالم وفات يافت، ناقه
  .منود و آن را هرگز حىت يك بار هم نزد كرد و عمره مى قرب كوبيد و بر آن غلت زد؛ پدرم بر آن ناقه حج مى

   حكايىت شگفت

  .اى به نوزادهايش اشاره شود منايد كه در اينجا از مهرورزى شگفت گربه مناسب مى

دميدن آفتاب جهت صرف صبحانه خود را از قول مردى كشاورز آمده بود كه در آغاز » شگردهاى طبيعت«در كتاب 
اى از پشت در خانه كه مهراه با سوز و گداز بود توجهم را جلب كرد، اندكى خوراكى  آمده كردم، ناگهان صداى گربه

  .آمد متناسب با آن پيش او گذاشتم وىل خوددارى كرد، در را بستم و به درون خانه رفتم اما صداى آن مهچنان مى

كشاورزى خود از خانه بريون آمدم و به دنبال مقصود خود رفتم، ناگاه ديدم كه گربه به دنبال من به راه   گريى كار براى پى
به دنبال ! خواند زباىن مرا براى اجنام كارى مى افتاد و دم فروبست، به ذهنم گذشت كه گربه را دنبال كنم، شايد با زبان ىب
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آن منطقه كشاند، ديدم كنار نوزادهاى خود قرار گرفت و نوزادها براى  اى از اى گلني در گوشه او رفتم كه مرا تا كلبه
منظره بسيار زيباىي بود، حلظاتى به متاشاى آن منظره ايستادم سپس در پى كار خود . خوردن شري به سينه او هجوم بردند

  .رفتم

______________________________  
  .35، حديث 2، باب 137/ 61: حبار األنوار -)1(

  431: فرهنگ مهرورزى، ص

صبح فرداى آن روز به هنگام صرف صبحانه به ياد گربه افتادم پس از امتام صبحانه به كلبه ديروزى رفته، ديدم گربه مرده 
به نظرم آمد كه گربه مهرپرور با كار خود مرا راهنماىي كرد تا پس ! مكند است و نوزادهاى گرسنه، سينه خشكيده آن را مى

  .دارى كنم تا بزرگ شوند مادر نگه وزادان ىباز مرگ، از ن

 نه طفلى كز آتش ندارد خرب
 

 «1» نگه دارش، مادر مهرور

  

  !مهر بفزا اى نگار ماه چهر مهربان

آمد تا اين كه به نزديك مدينه رسيد، شرتى از سوى  باز مى... وقىت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از غزوه ذات الرقاع
اد و سپس صداىي در گلوى  خانه صاحبش روى آورد تا به پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسيد، جلو گردن خود را بر زمني 

خدا و پيامربش داناترند، : گويد؟ گفتند دانيد كه اين شرت چه مى آيا مى: خود گردانيد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
]  و اكنون[ا به پريى رسانيده و به آن آسيب زده و نزار ساخته كند كه صاحبش از آن كار كشيده ت مرا خرب مى: فرمود

به سوى صاحبش ! اى جابر: خواهد آن را حنر كند و گوشتش را بفروشد، سپس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود مى
  .منايد خود شرت تو را به او راه مى: شناسم، فرمود صاحبش را منى: برو و وى را نزد من آر، گفتم

اى شدم كه ناگاه خود را در برابر جملسى ديدم، جملسيان   با شرت رفتم تا به حمله بىن واقف رسيدم، وارد كوچه: ر گفتجاب
  :چگونه پيامرب را واگذاشىت و چه سان مسلمانان را ترك گفىت؟ گفتم! اى جابر: گفتند

   مهه به سالمتند وىل كدام يك مشا صاحب اين شرت است؟ يكى از آنان
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______________________________  
  .سعدى شريازى، بوستان -)1(

  432: فرهنگ مهرورزى، ص

شرت تو عليه تو درخواست يارى  : خواهد؟ گفتم مرا به چه كار مى: گفت! رسول خدا را اجابت كن: من، گفتم: گفت
  !كرده است

شرت تو خربم  :  عليه و آله فرمودخدا صلى اهللا من و شرت و صاحبش به سوى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمدمي، رسول
خواهى آن را بكشى و   كرد كه از آن كار كشيدى تا به پريى رساندى و به آن آسيب زدى و نزار ساخىت و اكنون مى

آن را به من بفروش،  : مهني طور است اى رسول خدا، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: گوشتش را بفروشى؛ گفت
بلكه به من بفروش، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله : امرب خدا، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودشرت مال تو اى پي: گفت

لويش زد و آن را رها ساخت كه در حومه مدينه بچرد، از آن روز هر يك از ما اگر  از او خريدارى كرد و سپس بر 
  .نواخت شرت مى آمد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از پشم و شري آن رفت يا مى مى

  .»1«  پس از مدتى شرت را ديدم كه از آسيب پشت شفا يافته است: گويد جابر مى

   علم و سخن جانوران

  .گويند كه چنني است گويند؟ قرآن جميد و اخبار و علوم عقلى و دانش روز مهه مى آيا جانوران علم دارند و سخن مى

  :فرمايد قرآن كرمي از زبان حضرت سليمان مى

  .»2« ..].يا أَيـَُّها النَّاُس ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّْريِ  [...

  ...اند زبان و منطق پرندگان را به ما آموخته]  معرفت و آگاهى به! [اى مردم... 

______________________________  
  .34، حديث 136و  137/ 61: حبار األنوار -)1(

  .16): 27(منل  -)2(
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  433: فرهنگ مهرورزى، ص

زد،  روزى مرغكى به سليمان بگذشت و صفريى مى: در ذيل اين آيه شريفه آمده است كه» روض اجلنان«تفسري در 
نه يا رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله،  : داىن كه اين مرغك چه گفت؟ گفتند: سليمان عليه السالم اصحاب خود را گفت

  :گفت

  سالم بر تو باد اى پادشاه مسلط بر بىن اسرائيل، خداى تعاىل سرائيل؛بىن ا  السالم عليك أيها امللك املسلط على گويد مى
  .روم تا بچگان خود را تعهدى كنم و با خدمت تو آمي و برفت تو را كرامت داد و ظفر داد بر دمشن، مى

  .ساعىت بود باز آمد و بايستاد و صفريى زد. اكنون بنگريد تا باز آيد: سليمان گفت

كنم تا بزرگ شوند، آنگه به  گويد اگر دستور باشى تا بروم و براى بچگان كسىب مى مى: فتسليمان عليه السالم گ
  .»1« »روا باشد، مرغ برفت: خدمت تو آمي؟ گفت

  .ها اشاره شده است در اين آيه به روشىن از نطق پرندگان و مراتىب از علم و درك آن

دارند كه در خور تأمل و دقت  صداهاىي از خود ابراز مىهاى گوناگون  در حالت -چون حيوانات ديگر -شك پرندگان ىب
اين خبش از صداهاى پرندگان شك بردار نيست . توان از نوع صدا به وضع حاالت پرندگان پى برد اى كه مى است به گونه

ن حبث گويد چو  چيزى بيش از اين را مى -و آيات ديگر مهراه آن - با آن آشنا هستيم وىل آيه سابق -كم و بيش  -و مهه
ترى در آن انعكاس دارد و با توجه به مطالىب كه  اى مرموز با يك انسان است كه مطالب دقيق ها به شيوه از سخن گفنت آن

  .اند، چيز عجيىب نيست دانشمندان در اين باره آورده

______________________________  
  .19و  18/ 15: روض اجلنان و روح اجلنان -)1(

  434 :فرهنگ مهرورزى، ص

ها نيز  پردازى گاه از انسان ها در خانه سازى و النه بعضى از آن. هوش حيوانات خاصه پرندگان شگفت آورتر است
  .جلوترند
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ها دارند و چنان دقيق براى حل  هاى آن بعضى از پرندگان چنان اطالعاتى از وضع نوزادان آينده خود و نيازها و گرفتارى
  .است كنند كه اعجاب آور ها عمل مى آن

  .ها از زلزله قبل از وقوع، معروف است ها درباره وضع هوا حىت نسبت به چند ماه بعد و آگاهى آن پيش بيىن آن

ها آگاه  ها به شكل خمصوصى تكلم كنند و بتوانند با كسى كه از الفباى آن با توجه به اين امور، تعجب ندارد كه آن
  .باشد، سخن بگويند

  :فرمايد الم از امريمؤمنان عليه السالم خطاب به ابن عباس مىبه نقل امام صادق عليه الس

  .»1« »إّن اللََّه َعلََّمنا َمْنِطَق اْلطَّْريِ َكما َعلََّم ُسَلْيماَن بَن داوَد َوَمْنِطَق ُكلِّ دابٍَّة ِىف بـَرٍّ أْو َحبْرٍ «

اى چه در خشكى و چه در  هر جنبندهخداوند سخن گفنت پرندگان را به ما آموخت چون سليمان بن داود و سخن گفنت 
  .»2« دريا

  گويد؟ اخبار در اين باره چه مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َِْم َعلى«    َمْعرَِفةُ َأنَ : ٍء َفال يـُبـَْهُم َعَلْيها َأْربـََعُة ِخصالٍ  اْلَبهاِئِم ِمْن َشى  َمْهما ا

____________________________________________________________  
  .10، حديث 16، باب 264/ 27: حبار األنوار -)1(

  ).با تصرف(سورة منل  16، ذيل آيه 15: تفسري منونه -)2(

  435: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »َوَخماَفُة اْلَمْوتِ   نـَْثىَهلا خاِلَقاً َوَمْعرَِفُة طََلِب الرِّْزِق َوَمْعرِفُة الذََّكِر ِمَن األُ 

ائم پوشيده باشد، چهار حقيقت پوشيده نيست دانسنت اين كه خالقى دارد و شناخت طلب رزق و : هر چه بر 
  .شناخت نر از ماده و ترس از مرگ
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  :كند ابوذر نقل مى

ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يـَُقولُ « ابََّة : مسَِ اللَُّهمَّ اْرزُْقِىن َمِلْيَك ِصْدٍق ُيْشِبُعِىن َوَيْسِقْيِىن َوال ُيَكلُِّفِىن ما : تـَُقولُ ِإنَّ الدَّ
  .»2« »الأِطْيقُ 

مرا صاحىب راستني روزى كن كه مرا ! خداوندا: گويند چارپايان مى: فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را شنيدم كه مى
  .نكند سري كند و آب دهد و بيش از توامن بار

  :و از امام جعفر صادق عليه السالم نقل است كه فرمود

  .»3« »الّلُهمَّ اْجَعْلُه ِىب َرِحْيَماً : أحٌد دابًَّة إّالقاَلتْ   ما اْشتـََرى«

  .او را به من مهربان قرار ده! خدايا: هيچ كسى چارپاىي خنريد مگر اين كه بگويد

  :كند كه فرمود  عليه و آله نقل مىامريمؤمنان على عليه السالم از پيامرب صلى اهللا

______________________________  
  .11، باب نوادر ىف الدواب، حديث 539/ 6: الكاىف -)1(

  .15306، حديث 9، باب 479/ 11: وسائل الشيعة -)2(

  .15307، حديث 9، باب 479/ 11: وسائل الشيعة -)3(

  436: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »ٍء فيِه الرُّْوُح َفإنَُّه ُيَسبُِّح ِحبَْمِداللَّهِ  الدَّوابِّ وُكلُّ َشىالَتْضرِبُوا ُوُجْوَه «

  .گويد چارپايان را نزنيد و نيز هر چيزى كه در او جان است، خداوند را تسبيح مى

ى از اخبار اخبار در اين خصوص فراوان است و ما در اينجا تنها اندكى از بسيار برمشردمي، شايد در آينده نيز مشار ديگر 
  .را در اين زمينه بياورمي

  آيا دانش بشرى در اين باره سخىن براى گفنت دارد؟
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  :در مباحث فلسفى، علم داراى چهار مرحله است

  .آيد علم حسى كه از طريق حواس پنجگانه به دست مى. 1

  .شود اشيا پى برده مى شود و با آن به كوتاهى و بلندى و شدت و ضعف علم خياىل كه با قّوه خميّله حتصيل مى. 2

  .گردد آيد و با آن معاىن جزئى مثل ترس، غم، نااميدى حاصل مى علم ومهى كه با قّوه وامهه به دست مى. 3

توانيم مدركات حسى، خياىل و ومهى را ارزياىب كنيم و درست  آيد و با آن مى علم اكمل كه با قوه عاقله به چنگ مى. 4
  .ها معاىن كلى به دست آورمي از نادرست را بشناسيم و از آن

اند و مرحله چهارم خمتص انسان است   اند كه انسان و حيوان در سه مرحله اول و دوم و سوم مشرتك فلسفه پژوهان گفته
  .شود كه با آن انسان، انسان مى

______________________________  
  .15327، حديث 10، باب 484/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  437: ص فرهنگ مهرورزى،

اند و بدين طريق انسان را از حيوانات ديگر  تعريف كرده» حيوان ناطق«آدمى را » شناسى فلسفى انسان«هاى  در بررسى
معىن  » زبان حيوانات ىب«اند كه در زبان فارسى  گفته» عجمادات«كنند و به اعتبار اين نطق، آن حيوانات را  جدا مى

  .اند كرده

است و در تقسيم بندى سابق در » تفكر«در اينجا، نطق باطىن است كه مهان » نطق«از اما سزاست بدانيم كه مراد 
  گنجد؛ مرحله چهارم مى

توان فصل انسان دانست چون تاكنون حقيقت انسان جمهول  منى -اند كه برخى فيلسوفان گفته چنان -افزون بر اين، نطق را
كرد؟ اگر در منابع منطق و فلسفه مهواره اين تعريف را از   توان جنس و فصل او را تعيني است و بنابر اين چگونه مى

  .كنند، به جهت تعليم و تفهيم است نه بيان حقيقت انسان تكرار مى

  .»گويند حيوانات سخىن مى«بنابر آنچه گذشت، در فلسفه هيچ مانعى وجود ندارد كه بگوييم 
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  .ى طبيعى است، مطلب را رنگ ديگرى استهاى عيىن و جار  و اما از ديد دانش روز كه سر و سرش با واقعيت

ها با  كنند، مورچه دانشمندان معتقدند، بسيارى از حيوانات براى خود زباىن دارند و به وسيله آن با يكديگر تفاهم مى«
ا به هنگام خطر با   كنند و پيام مبادله مى متاس بدىن يا برخورد شاخكهاى خود با هم صحبت مى منايند، و بعضى از آ

  .كنند هاى رمز، خمابره مى پيام) مانند تلگرام(يدن پاهايشان به كف النه كوب

فهمند و به   بيشرت جانوران عالوه بر زبان خصوصى، داراى يك زبان مهگاىن هستند كه به كمك آن، زبان يكديگر را مى
   كمك مهني زبان

  438: فرهنگ مهرورزى، ص

دهند تا هر چه زودتر از منطقه  به حيوانات ديگر هشدار مىها هنگام احساس خطر با صداى خمصوص  است كه كالغ
  .خطر بگريزند، اين حيوانات در واقع جاسوسان جنگلند

ا، از سيستم ارتباطى تكامل يافته زيست شناسان در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده اى  اند كه حشرات، بعد از انسا
است بورها عجيببرخوردارند به ويژه مكامله و سيستم خمابراتى زن   .ترين و كم نظريترين آ

سخنراىن جالب توجهى درباره زبان زنبوران عسل كرده است و نتيجه اين » الند«در دانشگاه » سوئدى«يك جانورشناس 
تواند به معىن آن پى  حتقيق و جتربه، زباىن است كه جانورشناس به يارى دستگاههاى خود و به وسيله مقايسه به آساىن مى

  .»1« »بربد

اند مواردى است كه امروزه مورد  شود كه آنچه قرآن و احاديث اسالمى درباره زبان حيوانات گفته و بدين گونه روشن مى
كه زبان   عنايت دانشمندان علوم طبيعى و زيسىت است اما هنوز جاى كار بسيار است تا متخصصان بتوانند چنان

  .بان حيوانات را رمز گشاىي كنندهاى آثار باستاىن را رمز گشاىي كردند، ز  كتيبه

جانورشناس به يارى دستگاههاى خود و به وسيله مقايسه، به «: گويد مطلب جالب در سخن پيشني اين است كه مى
  .»پى بربد]  زبان جانوران[تواند به معىن آن  آساىن مى

  اما پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله با عنايت اهلى و بدون استفاده از
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______________________________  
  .»پرورش زنبور عسل«و » شكار و طبيعت«به نقل از جمله  424و  423/ 2: پيام قرآن -)1(

  439: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد طالب عليه السالم مى هاى پيشرفته، عرض حال شرت را فهميد و اين مهان است كه امريمؤمنان على بن اىب دستگاه

  .»َعّلَمنا َمْنِطَق اْلطَّْريِ َكما َعلََّم ُسَلْيماَن بَن داوَد َوَمْنِطَق ُكلِّ دابٍَّة ِىف بـَرٍّ أو حبرٍ إنَّ اللََّه «

اى چه در خشكى و چه در  خداوند سخن گفنت پرندگان را به ما آموخت چون سليمان بن داود و سخن گفنت هر جنبنده
  .دريا

   اسبان

كرد و امروز گرچه نقش آن حمدود شده اما باز هم  چرخش زندگى انسان ايفا مىدر گذشته، اسب نقش بسيار مهمى در 
هاى مهرورزى آدمى به اسب، نياز اوست به آن   شك يكى از جهت ىب. هاى خمتلف مورد نياز جامعه انساىن است به گونه

  .كه مهچنان ادامه دارد

در . يده، به اسب عنايت و اهتمام بسيار شده استدر اخبارى كه از پيامرب و اهل بيت گرامى عليهم السالم به ما رس
و در اخبار ديگرى پيامرب  »1«  داشت بعضى اخبار است كه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله اسب را بسيار دوست مى

شىت مى صلى اهللا عليه و آله در پاسخ برخى از پرسشگران از اسب   .»2« گويد هاى 

آورمي كه اهتمام و مهرورزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان عليهم السالم به  مى در اينجا مشارى از احاديث و اخبار
  .اسب را نشان مى دهد

  :فرمايد پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .3566، حديث 218/ 6: سنن نسائى -)1(

  .2544و  2543، حديث 403و  402/ 3: سنن ترمذى -)2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  440: فرهنگ مهرورزى، ص

  »1« »...يـَْوِم اْلِقياَمةِ   أْخلَْيُل َمْعُقوٌد ِبَنواِصْيها اخلَيـُْر إىل«

  ...هاى اسبان گره خورده است تا روز رستاخيز خري به پيشاىن. 

  :فرمايد و در روايىت ديگر مى

  .»2« »البـَرََكُة ِىف َنواِصى اْخلَْيلِ «

  .هاى اسبان است بركت در پيشاىن

  :كند دارى از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى متيم

َرٍة َحَسَنةً   َشِعْرياً ِلَفَرِسِه ُمثَّ قاَم ِبِه َحّىت   َمْن نـَقَّى«   .»3« »يـَْعِلَفُه َعَلْيِه، َكَتَب اللَُّه َلُه ِبُكلِّ َشِعيـْ

اى براى  خبوراند، خداوند با هر جوى حسنهجو براى اسب خود پاك كند سپس برخيزد تا آن را به او ]  مقدارى[كسى كه 
  .نويسد او مى

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده است

  .»4« »قـَلُِّدو اْخلَْيَل َوال تـَُقلُِّدوها اْألَْوتارَ ... «

  ].ميل گردند تا هنگام چريدن خفه نشوند و يا به علوفه ىب[ها بنديد  اسبان را بند زنيد اما تار بر آن

  :كند باقر عليه السالم از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مىامام 

______________________________  
  .1، حديث 7، باب 159/ 61: حبار األنوار -)1(

  .3573، حديث 221/ 6: سنن نسائى -)2(

  .37، حديث 7، باب 177/ 61: حبار األنوار -)3(
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  .8، باب 210/ 61: حبار األنوار -)4(

  441: مهرورزى، ص فرهنگ

  .»1« »َواْلُمْنِفُق َعَلْيها ِىف َسِبْيِل اللَِّه َكاْلباِسِط َيَدُه ِباْلصََّدَقِة اليـَْقِبُضها... «

  .و آن كس كه در راه خدا بر اسبان خرج كند چون كسى است كه دستش را به صدقه باز كرده، آن را نبندد

  :فرمودهپيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله درباره اسبان 

ا َكنـْزٌ «   .»2« »ُظُهورُها ِعزٌّ َوبُُطوُ

  .پشتشان مايه عزت و اندرونشان گنجينه است

  :امام جعفر صادق عليه السالم از پدر خويش عليه السالم حديث كرده كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3« »ُخُيوُل اْلُغزاِة ُخُيوُهلُْم ِىف اْجلَنَّةِ «

شتهاى رزم  اسب   .اند آوران، اسبان آنان در 

   اسب نيك

ره اى درباره  در آخرين خبش اين فصل، درباره حيوان به طور كلى در متدن اسالمى، سخن خواهيم گفت اما اكنون 
ار يك جمموعه متدن اسالمى   -عنصراملعاىل كيكاووس ومشگري» قابوس نامه«از » اسب نيك« كه به گفته ملك الشعراى 

   گريمي كه خاىل از لطف نيست، امري عنصر املعاىل كيكاووس به بر مى -ل استپيش از مغو 

______________________________  
با اندكى ( 17768، حديث 180/ 4: ؛ مسند امحد15285، حديث 3، باب 470/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  ).تفاوت

  .15283، حديث 2، باب 469/ 11: وسائل الشيعة -)2(

  .19926، حديث 1، باب 18/ 15: شيعةوسائل ال -)3(
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  442: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويد فرزندش گيالنشاه مى

اسب نيك و مرد نيك را هر . اما اگر اسب خرى هشيار باش تا بر تو غلط نرود كه جوهر اسب و آدمى يكى است«
اند كه جهان به مردم به  حكيمان گفتهكه اسب بد و مرد بد را چندان كه بتوان نكوهيدن شايد و  قيمىت كه كىن برتابد چنان

  .پاست و مردم به حيوان و نيكوتر حيواىن از حيوانات اسب است كه داشنت او هم از كدخداىي است و هم از مروت

و در مثل گويند كه اسب و جامه را نيكودار تا اسب و جامه ترا نيكو دارد و معرفت نيك و بد ايشان دشوارتر از آِن مردم 
اسب ديدار است تا از معىن خرب يافنت، اول به ديدار نگر    معىن بود و اسب را نبود بلكه دعوى  م را با دعوىاست كه مرد

  »...كه اگر به هنر غلط كند به ديدار نكند كه اغلب اسب نيك را صورت نيك بود و بد را بد بود

  :گويد هاى اسب نيك، مى نويسنده پس از يادآورى ويژگى

  .»1« »االطالق در هر اسىب بود تا نيك بود  تم بايد كه علىو اين هنرها كه گف«

   پرندگان

اى از آن اخبار درباره  ها، اخبار فراواىن وارد شده است كه در اين خبش تنها گزينه درباره پرندگان و مرغان و بذل توجه بدان
  .آورمي برخى از پرندگان و مرغان مى

______________________________  
غالحمسني : س نامه، عنصراملعاىل كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن ومشگري بن زيارة، به اهتمام وتصحيحقابو  -)1(

  .124و  123: يوسفى

  443: فرهنگ مهرورزى، ص

   خروس

  :از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله نقل است

ْيِك َمخَْس ِخصالٍ « َرَة َوالسَّخاَء والشَّجاَعَة وََكثْـَرَة الطَُّرْوَقةِ َأْوقاِت الصَّ   ُحماَفظََته َعلى: تـََعلَُّموا ِمَن الدِّ   .»1« »الِة َواْلِغيـْ
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  .حمافظت آن بر اوقات مناز، غريت، سخاوت، شجاعت و فزوىن آميزش: از خروس پنج خصلت فراگرييد

  :كند كه فرمود ثعالىب از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى

ُْستـَْغِفرِْيَن ِباْألَْسحارِ  َصْوُت الدِّيِك َوْصوُت قارِى:  اللَُّه َتعاىلَثالثَُة َأْصواٍت حيُِبُّها «
  .»2« »ِء القرآِن َوَصْوُت امل

صداى خروس، صداى قارى قرآن و صداى استغفار كنندگان به هنگامه : دارد ها را دوست مى سه صداست كه خداوند آن
  .سحر

  :از امام صادق عليه السالم نقل است

  .»3« »املؤمنَني عليه السالم ِصياُح الدِّْيِك َصالُته َوَضْربُُه ِجبَناِحِه، رُُكوُعُه َوُسُجوُدهُ قاَل امريُ «

  .بانگ خروس، مناز اوست و پر و بال زدنش، ركوع و سجود او: امريمؤمنان فرمود

______________________________  
  .3، حديث 2، باب 3/ 62: حبار األنوار -)1(

  .2، باب 8/ 62: األنوارحبار  -)2(

  .10، حديث 2، باب 5/ 62حبار األنوار  -)3(

  444: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويد زيد بن خالد جهىن مى

 »صَّالةِ ال  التـَْلَعْنُه َفإنَُّه َيْدُعْوا إىل: َلَعَن َرُجٌل ِدْيّكاً َصاَح ِعْنَد النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َفقاَل النَِّىب صلى اهللا عليه و آله«
»1«.  

بدو لعن مكن كه به مناز : مردى در حضور پيامرب عليه السالم خروسى كه بانگ برآورده بود، لعن كرد، پيامرب فرمود
  .خواند فرامى

  :اند پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده
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َيَكِة َفاْسَأُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلهِ « ْعُتْم ِصياَح الدِّ   .»2« »...إذا مسَِ

  .شنويد، خداوند را از فضلش مسألت كنيد ها را مى وقىت صداى خروس

  .»3« كرد اند كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله در خانه و مسجد خروس نگاهدارى مى آورده

كردند تا  و شيخ حمب الدين طربى روايت كرده كه پيامرب خروس سفيدى داشت و اصحاب پيامرب با خروس سفر مى
  .»4« ها اعالم دارد ناوقات مناز را بدا

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

الَمْنيِ َصِبيَِّني َقْد َأَخذا ِدْيَكاً كاَن َرُجٌل َشْيٌخ ناِسٌك يـَْعُبُد اللََّه ِىف َبِىن إْسرائِيَل، فـَبَـْينا ُهَو ُيَصلِّى َوُهَو ِىف ِعباَدتِِه إْذ َبُصَر ِبغُ «
   َوُمها يِْنِتفاِن ريشهُ 

______________________________  
  .17160، حديث 115/ 4: مسند امحد بن حنبل -)1(

  .3303، حديث 1016/ 2: صحيح البخارى -)2(

  .7/ 62: حبار األنوار -)3(

  .7/ 62: حبار األنوار -)4(

  445: فرهنگ مهرورزى، ص

  :األرضِ   اللَّهُ ِإىل  ىما ِفْيِه ِمَن اْلِعباَدِة وََملْ يـَنـَْهُهما َعْن ذِلَك َفأْوح  َفاقْـَبَل َعلى

  .»1« »...ان ِسيِخى ِبَعْبِدى

منود، دو كودك را  كرد، در حاىل كه او مشغول مناز بود و عبادت مى پريمرد پارساىي از بىن اسرائيل خداوند را عبادت مى
روى آورد و آن دو   ها را از آن كار باز دارد، به آنچه به آن مشغول بود كندند، بدون آن كه آن ديد كه پر خروس را مى

ى نكرد، خداوند به زمني فرمان داد كه بنده   ...ام را فرو بر كودك را از آن كار 
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  كبوتر

ادهاى صلح طلب، كبوترى كه . كبوتر در فرهنگ دنياى امروز مناد صلح و دوسىت و امنيت عمومى است برخى از 
ن خاطر است كه هر وقت مردم خبواهند نارضايىت و نفرت خود را اند، به اي شاخه زيتوىن در منقار گرفته، مناد خود قرار داده

  .آورند از جغد جنگ و آثار شوم آن ابراز دارند و به آن اعرتاض كنند، كبوترهاى سفيد را به پرواز در مى

است  كبوتر در مسجد احلرام و مسجد النىب و حرم امامان اهل بيت عليه السالم نشانه امنيت و آزادى و الفت و حمبت 
  .كه از روزگار حضرت امساعيل عليه السالم به اين سو وجود داشته و وجود خواهد داشت

ها، كبوتر  توصيه شده كه در خانه -بر خالف تلقى امروزيان -در روايات و اخبار پيامرب و اهل بيت عليهم السالم
  .نگهدارى شود چون عامل انس و الفت و آرامش دروىن است

______________________________  
  .5، حديث 9، باب 223/ 61: حبار األنوار -)1(

  446: فرهنگ مهرورزى، ص

  اينك گزينه رواياتى كه مورد اهتمام راويان بوده و در منابع خمتلف روايىت آمده است؛

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

  .»1« »َأحلَْماُم ِمْن ِطُيوِر اْألنِْبياءِ «

  .پيامربان هستند كبوترها از پرندگان

  :فرمايند باز امام صادق عليه السالم مى

  .»2« »...أحلَْماُم طَيـٌْر ِمْن ِطُيوِر اْألَنِْبياِء الَِّىت كانُوا ُميَِسُكوَن ِىف ِبُيوِِمْ «

  ...اند داشته كبوتر يكى از پرندگان انبياء بوده است كه در خانه نگه مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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  .»3« »ِإنَّ أوََّل َمحاٍم كاَن ِمبَكََّة َمحاٌم كاَن إلْمساِعيلَ «

  .خنستني كبوترى كه در مكه بوده از آن امساعيل بود

  :امام صادق عليه السالم باز فرموده

  .»4« »ِهَى ِمن َنْسِل َمحَاِم اَمساِعيَل بَن إبرَاِهيَم الَِّىت َكاَنْت َله -َمحَاُم احلَْرمِ  -َهِذِه اَحلَمامُ «

  .از نسل كبوتران امساعيل فرزند ابراهيم است كه مال او بود -كبوتر حرم  -اين كبوتر

______________________________  
  .14، حديث 3، باب 17/ 62حبار األنوار  -)1(

  .21، حديث 3، باب 18/ 62: حبار األنوار -)2(

  .15، حديث 3، باب 15/ 62: حبار األنوار -)3(

  .17، حديث 3، باب 15/ 62: وارحبار األن -)4(

  447: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اند از امام جعفر صادق عليه السالم نقل كرده

  .»1« »َكاَن ِىف َمنزِِل َرسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َزوُج َمحَاٍم أَمحرٍ «

  .در خانه پيامرب صلى اهللا عليه و آله يك جفت كبوتر سرخ رنگ بود

  :ابومحزه مثاىل گويد

نوه دخرتمي كبوتراىن داشت، از روى خشم و غضب آن كبوتران را سر بريدم سپس عازم مكه شدم، پيش از طلوع آفتاب «
بر امام حممد باقر عليه السالم درآمدم، وقىت آفتاب طلوع كرد، كبوتران بسيارى در آن ديدم، به خود گفتم كه مسائلى از 

آورم، در اين گري و دار دمل مشغول كارى بود كه از من  ايشان را به قلم مى هاى پرسم و پاسخ مى]  امام عليه السالم[او 
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]  امام عليه السالم[اگر هيچ خريى در كبوتران نبود : جهت كبوتران بود، در دل به خود گفتم سر زد كه مهان سر بريدن ىب
  :كرد، در اين هنگام امام باقر عليه السالم به من گفت نگهدارى منى

  ه تو را چه شده است؟يا ابامحز  -

  خري است يابن رسول اللَّه،: گفتم

  گويا دلت در جاى ديگرى است؟: فرمود

  !آرى، به خدا سوگند: گفتم

  .داستان را نقل كردم و به وى گفتم كه كبوترها را سر بريدم و اكنون از كثرت كبوترهاىي كه دارى در تعجبم

  :امام باقر عليه السالم فرمود

   داىن كه زيان سرگرمى دى كردى، آيا منىابومحزه، چه كار ب

______________________________  
  .27، حديث 3، باب 17/ 62: حبار األنوار -)1(

  448: فرهنگ مهرورزى، ص

  كنيم؟ زمينيان را به تكان خوردن كبوتران از كودكامنان دور مى

دينارى صدقه بده چون ]  از كبوتران[براى هر يك ! ند؟آور  ها در پايان شب براى مناز بانگ اذان بر مى كه آن]  داىن ومنى[
  .»1« »ها را از روى خشم كشىت آن

  :عبدالكرمي بن صاحل گويد

ُجِعْلُت ِفداَك : الفراِش فقلتُ   ِفراِشِه َثالَث َمحاماٍت ُخضٍر َقْد َذَرْقَن َعلى  اىب عبِداللَِّه عليه السالم فـََرأْيُت َعلى  َدَخْلُت على«
  .»2« »ال، إنُّه ُيْسَتَحبُّ أْن ُميَْسْكَن ىف اْلبَـْيتِ : اِحلماِم تـَْقِذُر الِفراَش َفقالَ هؤالِء 
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جامن به : اند، گفتم وارد شدم، سه كبوتر سبز ديدم كه بر رختخواب فضله كرده) امام صادق عليه السالم(بر ابوعبداللَّه 
  .نه، مستحب است كه در خانه نگهدارى شوند :كنند؛ امام فرمود اين كبوترها رختخواب را جنس مى! فدايت

  :فرمود گويد كه امام عليه السالم را شنيدم مى ابوخدجيه مى

  .»3« »النِىبِّ صلى اهللا عليه و آله الَوْحَشَة فََأَمَرُه َأْن يـَتَِّخَذ ِىف بـَْيِتِه َزْوَج َمحامٍ   َرُجٌل اىل  َشَكى«

هاىي درد دل كرد، پيامرب به او فرمان داد كه يك جفت كبوتر در خانه نگهدارى  مردى نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله از تن
  .كند

______________________________  
  .9، حديث 3، باب 15/ 62: حبار األنوار -)1(

  .26، حديث 3، باب 20/ 62: حبار األنوار -)2(

  .19، حديث 3، باب 18/ 62: حبار األنوار -)3(

  449: فرهنگ مهرورزى، ص

  :زيد شحام آورده

ا َحمُْبوبٌَة حلََِقْتها َدْعَوُة نُوَح عليه السالم : ذََكْرُت احلَْماَم ِعْنَد َأِىب عبِداللَِّه صلى اهللا عليه و آله َفقالَ « َّ ُذوها ِىف َمنازِِلُكْم َفِإ اختَِّ
  .»1« »ٍء ِىف اْلبـُُيوتِ  َوِهى آَنُس شى

ها در خانه نگاه داريد كه دوست داشتىن هستند و  آن: كبوتران ياد شد، امام فرموددر حضور امام صادق عليه السالم از  
ا رسيده و مأنوس   .اند ترين چيز در خانه دعاى نوح بدا

  :كند حممد بن اىب محزه از عثمان بن االصبهاىن نقل مى

اْجَعُلوا َهَذا : َطْرياً راِعبّيًا، َفَدَخَل ابوعبِداللَِّه عليه السالم َفقالَ إْستَـْهداِىن امساعيُل بُن أىب عبِداللَِّه عليه السالم َفَأْهَدْيُت َلُه «
اىب عبِداللَِّه عليه السالم َوبـَْنيَ َيَدْيِه َمحاٌم يفتُّ هلنَّ   َدَخْلُت على: ، وقاَل عثمانُ  الطَِّري الرَّاِعىب َمِعى ِىف اْلبَـْيِت يُؤِنُسِىن، َقال

  .»2« »ُخْبزاً 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

به او هديه كردم، در اين هنگام امام  »3«  اى خواست، يك كبوتر راعىب ند امام صادق عليه السالم از من هديهامساعيل فرز 
  .اين كبوتر راعىب را در خانه با من بگذاريد تا با من انس گريد: صادق عليه السالم وارد شد و فرمود

  :كند از عثمان نقل مى] باز[حممد بن اىب محزه 

  .كرد ها نان ريز ريز مى ادق عليه السالم وارد شدم، پيش روى او كبوتراىن بودند كه براى آنبر امام ص]  روزى[

  :ابوهريره آورده

______________________________  
  .20، حديث 3، باب 18/ 62حبار األنوار  -)1(

  .25، حديث 3، باب 19/ 62: حبار األنوار -)2(

  .85/ 19: نامه دهخدا ر قتله امام حسني كند، لغتلعن ب: راعىب، قسمى كبوتر كه گويند -)3(

  450: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »شيطاٌن يـَْتَبُع َشْيطاناً : رجًال يـَْتَبُع َمحاَمًة، َفقالَ   أنَّ َرسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َرَأى«

  .اىن به دنبال شيطاىن استشيط: كند، فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مردى را ديد كه كبوترى دنبال مى

هاى مهسايگان  شود بر خانه ها كه باعث مى برخى از اهل علم روايت را بر اعتياد كبوتردار به اشتغال بدان و رفنت بر بام«
  .»2« »اند اشراف پيدا كند، محل كرده

  :ابراهيم بن هاشم از برخى راويان آورده

: َمحاماً َيِطُري َوَرُجٌل َحتَْتُه يـََعُد وفقاَل ُعمرُ   لسالم فقاَل َلُه َرُجٌل إنَّه بـََلَغِىن َأنَّ ُعمَر َرأىذُِكَر اَحلماُم ِعنَد أىب عبِداللَِّه عليه ا«
يٌق فقال: ما كاَن امساعيُل ِعْندَُكْم؟ فقيل: شيطاٌن يـَْعُدو َحتَْتُه َشْيطاٌن َفقاَل أبوعبِداللَِّه عليه السالم َرِم فإنَّ بَِقيََّة َمحاِم احلَْ : ِصدِّ

  »3« »ِمْن َمحاِم امساعيَل عليه السالم

  :در حمضر امام صادق عليه السالم از كبوتران ياد شد، مردى به امام گفت. 
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  !دود شيطاىن در زير شيطاىن مى: دويد، عمر گفت كرد و مردى در زير آن مى شنيدم كه عمر ديد كبوترى پرواز مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
، 4 23(/ كند  ؛ ابن ماجه در سنن خود مهني حديث را از قول عايشه نقل مى494، ح 146/ 5: سنن اىب داود -)1(

اما مستدرك الوسائل حديث را به نقل از ) 308/ 3(و امحد در مسند خود باز از ابوهريره نقل كرده است ) 376ح 
  ).5، ح 306/ 8مستدرك (ورده است امريمؤمنان عليه السالم آ

  .26/ 62: حبار األنوار -)2(

  .18، حديث 548/ 6: الكاىف -)3(

  451: فرهنگ مهرورزى، ص

  امساعيل نزد مشا چگونه آدمى است؟

  :آن مرد گفت

  ).به غايت راستگو و درست رفتار(صّديق  -

  :امام عليه السالم فرمود

  .امساعيل استباقى مانده كبوترهاى حرم از كبوترهاى  -

  پندار ناپايدار

بني اين روايت و روايت سابق كه هم منابع شيعى نقل كرده و هم منابع سىن، تعارض  -از روى توهم -شايد كساىن
وىل اگر دقت شود ... ببينند، به عبارت ديگر، روايت سابق را مؤيد سخن عمر بدانند نه سخن امام صادق عليه السالم

توان بني روايت منقول از پيامرب صلى  مى -و به اصطالح فقيهان -سابق، مؤيد سخن عمر نيستخواهيم ديد كه روايت 
اهللا عليه و آله و روايت منقول از امام صادق عليه السالم، به راحىت مجع عرىف كرد، چگونه؟ چون در سخن پيامرب صلى 

  :اهللا عليه و آله آمده بود
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  ).كند گرى را دنبال مىيك شيطان شيطان دي(/ شيطان يتبع شيطان  -

  :و در سخن عمر

  ).دود شيطاىن حتت شيطاىن مى(/ شيطان يعدو حتت شيطان  -

ى پيامرب صلى اهللا عليه و آله است، دنبال كردن كبوتر است كه مثًال سبب رفنت بر پشت بام مى ها  توان گفت آنچه مورد 
شود مهانطوركه  بنابر اين كبوتر دچار شيطنت عارضى مى آيد و بر مى» يتبع«كه از كلمه  شود چنان و عصيان خداوند مى

   هر انساىن ممكن است دچار شيطنت عارضى بشود چرا كه

  452: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شوند كنند، به شيطان توصيف مى ها را دنبال مى كبوتر، علت نافرماىن خداوند شده است و به مهان سبب افرادى كه آن

يامرب صلى اهللا عليه و آله از اهل علم آورده و مهچنني روايات فراواىن كه پيش از اين درباره  آنچه بيهقى در تفسري روايت پ
  .كبوتر برمشردمي، مؤيد اين برداشت است

و اما كبوترى كه در حال پرواز در آمسان است و كسى در زير آن و بر روى زمني بدود كه آن را به چنگ بياورد، چرا به 
  !دود، به شيطاىن بودن متصف گردد؟ ن مرد كه در زير آن مىو چرا آ! شيطنت وصف شود؟

-والعصمة ألهلها -آيد كه عمر سخن پيامرب صلى اهللا عليه و آله را شنيده اما در تطبيق آن به خطا رفته است به نظر مى
...  

  باز هم مهر به كبوتر

  :ابن عباس آورده

ا َفقالَ َمرَّ النىبُّ ِبَرْهٍط ِمَن األَْنصاِر َوَقْد َنَصبُ «   .»1« »التـَتَِّخُذوا َشْيئاً ِفْيِه الرُّوُح َغَرَضاً : وا َمحاَمًة يـَْرُموَ

پرتاب ] چيز[پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر گروهى از انصار گذشت در حاىل كه كبوترى را نشانه گرفته بودند و به آن 
  .قرار ندهيد]  آماج[نه هيچ جاندارى را نشا: كردند، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود مى
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توانند  شك جويندگان مى ها را آوردمي، ىب اى از آن كه اشاره شد، روايات درباره كبوتران، فراوان است و ما تنها گزيده چنان
  .از منابع، رواياتى بيش از آنچه آمد بيابند

______________________________  
  .2705، حديث 297/ 1: مسند امحد -)1(

  453: مهرورزى، صفرهنگ 

   گنجشك

اى است كوچك از دسته سبكباالن و از دسته خمروطى نوكان كه خانواده خاصى را به نام خانواده   گنجشك پرنده
  .»1« آورد گنجشكان به وجود مى

العصفور «به عنوان » سفينة البحار«در كتاب . »عصفوره«گويند و به ماده آن » عصفور«در زبان عرىب به گنجشك نر 
  :آمده» واعهوان

  .»ومن انواعه القربة والبلبل والصعوة والعندليب والصافر«

و ) شايد عندليل باشد كه نوعى گنجشك است(و عندليب  »2«  و از انواع آن، چكاوك است و هزار دستان و صعوه«
  .»)اند مهان چكاوك است گفته(صافر 

  :اند گفتهبنابر اين عصفور اسم عام است و از اين رو در تعريف آن  

  .تر باشد اى كه از كبوتر كوچك هر پرنده

  .مهني معىن را اراده كرده است» جممع البحرين«آيد طرحيى در  به نظر مى

  پس نام عصفور اسم عام است و به اين جهت ما به عنوان گنجشك يا

______________________________  
  .340/ 3: فرهنگ معني -)1(
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اند؛ البته در زبان شعر بيشرت  گويند، آبدارك و نژندك هم گفته گنجشك كه بدان سنگانه مىصعوه، مرغى است برابر   -)2(
  :كه عطار گويد لفظ صعوه آمده چنان

 صعوه آمد جان حنيف و تن نزار
 

 قرار پاى تا سر مهچو آتش ىب

  

  ).نامه دهخدا لغت(

  454: فرهنگ مهرورزى، ص

اصطالح از خانواده گنجشكان است هر چند كه در استعمال رايج نام گنجشك يا برمي كه به  اى اشاره مى عصفور به پرنده
  :و اينك احاديث اين باب. عصفور بر آن صدق نكند

  :مثاىل گويد) ثابت بن دينار(ابومحزه 

: ى ما يـَُقْلَن هُؤالِء اْلَعصاِفيـُْر؟ قلتُ أَتْدرِ : دارِِه وفيها َعصاِفٌري َوُهنَّ َيِصْحَن َفقاَل ِىل  ُكْنُت َمَع َعلى ْبِن اُحلَسِني عليه السالم ىف«
  [يا أَباَمحَْزَه : الأْدِرى، قَاَل ُيَسبِّْحَن َربـَُّهنَّ َويـَُهلِّْلَن َوَيْسأَلَْنُه قـُْوَت يـَْوِمِهنَّ ُمثَّ قالَ 

  »1« ]ءٍ  ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْريِ َوأُِوتِيَنا ِمن ُكلِّ َشى

« »2«.  

آيا : آوردند، وى به من فرمود هاىي بود كه بانگ بر مى اش بودم و در آن گنجشك السالم در خانهبا على بن احلسني عليه 
  :گويند؟ گفتم داىن چه مى مى

ليل مى خداى خود را تسبيح مى: دامن، فرمود منى :... منايد، سپس فرمود كنند و قوت امروزشان را درخواست مى گويند و 
  ...ه چيز به ما داده شده استزبان مرغان به ما آموخته شده و مه

  عربت گري! اى انسان

  :گويد سعدى مى
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اى كه در آن سفر مهراه ما بود،  شوريده. اى خفته ياد دارم كه شىب در كارواىن، مهه شب رفته بودم و سحر در كنار بيشه
   آنت: چون روز شد گفتمش. اى برآورد و راه بيابان گرفت و يك نفس آرام نيافت نعره

______________________________  
  .16): 27(منل  -)1(

  .4، حديث 11، باب 302/ 61: حبار األنوار -)2(

  455: فرهنگ مهرورزى، ص

امي از : چه حالت بود؟ گفت بلبالن را ديدم كه به نالش در آمده بودند، از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و 
  .تسبيح و من به غفلت خفتهبيشه، انديشه كردم كه مرّوت نباشد مهه در 

 ناليد دوش مرغى به صبح مى
 

  عقل و صربم بربد و طاقت و هوش

 يكى از دوستان خملص را
 

  مگر آواز من رسيد به گوش

 گفت باور نداشتم كه تو را
 

  بانگ مرغى چنني كند مدهوش

  گفتم اين شرط آدميت نيست
 

 «1»  مرغ تسبيح خوان و من خاموش

  

***  

  ذكرش هر چه بيىن در خروش استبه 
 

  دىل دارند در اين معىن كه گوش است

  نه بلبل بر گلش تسبيح خواىن است
 

  كه هر خارى به تسبيحش زباىن است

  

   مهر گنجشكان
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  :سليمان جعفرى گويد

ْعُت ابَا اَحلَسِن الرَِّضا عليه السالم يـَُقولُ « ا كثريُة التَّْسِبْيحِ التـَْقُتلوا الُقبـََّرَة َوال : مسَِ َّ َلَعَن : َوَتقُوُل ىف آِخِر َتْسبيِحَها تَْأُكُلوا حلََْمها فأ
  .»2« »اللَّهُ ُمبِغضى آِل ُحمَمَّدٍ 

چكاوك را نكشيد و گوشت آن را خنوريد كه بسيار تسبيح گوى : گفت امام اباحلسن الرضا عليه السالم را شنيدم كه مى
  .لعنت خدا بر دمشنان آل حممد: گويد است و در آخر تسبيحش مى

______________________________  
  .سعدى شريازى، مواعظ -)1(

  .1، حديث 11، باب 300/ 61: حبار األنوار -)2(

  456: فرهنگ مهرورزى، ص

  :امام ابن احلسن الرضا عليه السالم از پدر از نياى عليه السالم خود آورده

ا َكِثيْـَرِة التَّْسِبْيِح للَِّه وَتسبيُحَهاالتَْأُكُلوا الُقْنبـََرَة َوال تَ « َّ  »ض ُمبِغضى آِل ُحمَمَّدٍ  َلَعَن اللَّه: ُسبُّوها َوال تـُْعُطوَها الصِّْبياَن يـَْلَعُبوَن َفِإ
»1«.  

 :مرغ چكاوك را خنوريد و دشنام ندهيد و به كودكان نسپاريد كه با آن بازى كنند كه بسيار تسبيح گوى است و تسبيح آن
  .لعنت خدا بر دمشنان آل حممد است

  :گويد عبدالرمحن بن عبداللَّه مى

اى است  محره پرنده(اى  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در منزلگاهى فرود آمد، شخصى به سوى درخىت رفت ختم محره«
پيامرب صلى اهللا عليه و  از آن درخت بريون آورد، محره پرزنان بر باالى سر) سرخ رنگ كه در فارسى زورك يا ژورك گويند

  كدام يك مشا اين را مصيبت زده كرده است؟: آله و اصحابش آمد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« »آن را بازگردان: من ختمى از آن برگرفتم، پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: مردى از آن قوم گفت

  :عبداللَّه بن مسعود گويد
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َفجاَءَت احلُْمَّرةُ  َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ىف َسَفٍر َفاْنَطَلَق ِحلاَجٍة فـََرأَْينا ُمحََّرٌة َمَعها فـَْرخاِن َفَأَخَذنا فـَْرَخْيهاُكنَّا َمَع «
   َمنْ : َفَجَعَلْت تـَْفُرُش َفجاَء النىبُّ صلى اهللا عليه و آله َفقالَ 

______________________________  
  .7، حديث 11، باب 303/ 61: األنوار حبار -)1(

  .3835، حديث 404/ 1: مسند امحد -)2(

  457: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »...َفَجع هِذِه ِبَوَلِدها؟ ُردُّوا َوَلَدها ِإَلْيها

اى ديدمي كه دو جوجه با آن بود،  در سفر با رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بودمي، وى در پى حاجت خود رفت، محره
چه كسى اين را به فرزندانش داغدار  : ها را در ربودمي، محره آمد و شروع به پرزدن كرد، پيامرب از راه رسيده، فرمود جوجه

  ...كرده؟ فرزندانش را به آن باز گردانيد

  :آمده» حيواة احليوان«در 

يمه« تر باشد و اين چيزى است كه  قتر و عاش هايش پر عاطفه اى نيست كه از گنجشك بر جوجه هيچ پرنده يا درنده يا 
  .»2« »توان ديد هايش مى در هنگام ربودن جوجه

  :اى دارد بدين گونه اين روايت دنباله

  .»إنه الينبغى آن يُعذب بالنار إال رب النار: حنن، قال: من حرق هذه؟ قلنا: ورأى قرية منل قد حرقناها، فقال«

سزاوار نيست كه  : ما، فرمود: چه كسى اين را آتش زده؟ گفتيم: فرمود اى را ديد كه آتش زده بودمي، و النه مورچه... «
  .»كسى به آتش عذاب كند مگر آفريننده آتش

  :آمده) 88ص (و باز در پاورقى مهني صفحه 

فأحرقت قرية منل فقرصته منلة فامر بالنمل   إن نبياً من االنبياء نزل على«: وقد روى عن النىب صلى اهللا عليه و آله انه قال«
  .»أال منلة واحدة: إليه  فاوحى
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اى وى را   پيامربى از پيامربان بر النه مورچگاىن فرود آمد، مورچه: از نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه فرمود«
  »آيا بيش از يك مورچه بود؟: گزيد، فرمان داد مورچگان را آتش زدند؛ خداوند بدو وحى كرد

______________________________  
  .2675، ح 88/ 3: سنن ابن داود -)1(

  .304/ 61: حيواة احليوان به نقل حبار األنوار -)2(

  458: فرهنگ مهرورزى، ص

   اى از مهروزى گنجشكان منونه

  :كنند كه گفت بيهقى و ابن عساكر به سند خود از ابن مالك روايت مى

  :ْوَل ُعْصُفوَرٍة َفقاَل ألْصحاِبهِ َمرَّ ُسَلْيماُن بُن داوَد ِبُعْصُفوٍر َيُدْوُر حَ «

تـَُزوَِّجْيِىن ُأْسِكْنِك أىَّ ُقُصوِر ِدَمْشِق ِشْئِت، قاَل : نـَْفِسِه َويَقولُ   َخيْطُُبها إىل: َوما يـََقوُل يا َنِىبَّ اللَِّه قالَ : أََتْدُروَن ما يـَُقوُل؟ َقاُلوا
  .»1« »اليـَْقِدُر َأْن ُيْسِكَنها، لِكْن ُكلَّ خاِطٍب كذَّابٌ  َوُقصوُر ِدَمْشٍق َمْبِنيٍَّة بِالصَّْخرِ : ُسَليمانُ 

دانيد چه  مى: چرخيد، به اصحاب خود گفت اى مى سليمان بن داود بر گنجشكى گذر كرد كه به دور گنجشك ماده
در هر با من مهسرى كن، : گويد كند و مى از آن خواستگارى مى: گويد اى پيامرب خدا؟ گفت چه مى: گويد؟ گفتند مى

هاى دمشق از سنگ بنا شده،  در صورتى كه كاخ: دهم، سليمان گفت هاى دمشق كه خبواهى تو را سكىن مى يك از كاخ
  !تواند كه سكىن دهد وىل هر خواستگارى دروغ گوست؟ منى

  :در روايت آمده

نـَْفَسِك ِمىنِّ َوَلو ِشْئُت َأَخْذُت قـُبََّة ُسليماَن ِمبِْنقاِرى فَاْلَقْيُتها  ِملَ َمتَْنِعْنيَ : ُعْصُفوراً َيقوُل ِلُعْصُفورَةٍ   إنَّ ُسليماَن عليه السالم َرأى«
ال يا َرُسوَل اللَِّه َولكنَّ اْلَمْرَء َقْد : أَُتِطْيُق َأْن تـَْفَعَل َذِلَك؟ فـََقالَ : البحِر فـََتَبسََّم ُسَليماُن ِمن َكالِمِه ُمثَّ َدعاُمها وقاَل ِللُعْصفورِ  ِىف 

  ِملَ َمتَْنِعْيِه ِمْن نـَْفِسِك َوُهو: ما َيقوُل َفقاَل ُسليماُن لِْلَعْصُفوَرةٍ   نَفَسُه َويـَُعظُِّمها ِعْنَد َزْوَجِتِه َواْلُمِحُب ال يُالُم على يُزيِّنُ 

______________________________  
  .306و  305/ 61: حبار األنوار -)1(
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  459: فرهنگ مهرورزى، ص

ه السالم يا َنِىب اللَِّه انّه لَْيَس حمُِبّاً َولكنَُّه ُمدٍَّع النَّه حيُُِب َمِعى َغْريى َفأثر َكالُم العصفورِة ىف قلب سليمان علي: ُحيبُِّك؟ َفقاَلت
  .»1« »اِلطُها ِمبََحبَِّة َغْريِهَبكاًء شديداً واْحَتَجَب عن الناِس اربعَني يـَْوماً َيْدُعواللََّه َأْن يـُْفرَِغ قـَْلَبهُ ِلَمَحبَِّتِه َوَأْن الخيُ   َوَبكى

دارى؟ اگر خبواهم گنبد  چرا از من امتناع: گويد اى مى سليمان عليه السالم گنجشك نرى را ديد كه به گنجشك ماده
سليمان از سخن گنجشك لبخندى زده، هر دو را فراخواند و  ! اندازم دارم و در دريا مى سليمان را با نوك خود بر مى

ا دارى كه چنني كىن؟ گنجشك گفت نه اى رسول خدا وىل مرد ممكن است خود را براى زنش آراسته كند توانش ر : گفت
  !شود اش سرزنش منى و بزرگ بنماياند و عاشق بر گفته

اى : دارد؟ گنجشك ماده گفت دارى و او تو را دوست مى چرا از او امتناع: سليمان عليه السالم به گنجشك ماده گفت
  !عاشق نيست مدعى عشق است چون با من ديگرى را عاشق است او! پيامرب خدا

خواند تا  اين سخن در دل سليمان اثر كرد و سليمان به شدت گريست و چهل روز از مردم دورى گزيده، خداوند را مى
  .دلش را براى عشق او خاىل كند و عشق بدو را با عشق به ديگران نياميزد

  :اند آورده» حيواة احليوان«از 

 آيند كنند و چون باز گردند، گنجشكان نيز باز مى شهرى از مردمش خاىل شود، گنجشكان از آن شهر كوچ مى چون
»2«.  

______________________________  
  .، باب العني بعده الصاد279/ 6: سفينة البحار -)1(

  .305/ 61: حبار األنوار -)2(

  460: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اند از قول ابن عمر آورده
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أْن َتْذَحبَها َفتأُكَلها : َوما َحقُّها؟ قالَ : ما ِمْن انساٍن يـَْقُتُل ُعْصُفوراً َفما فـَْوَقها ِبَغْريِ َحقِّها إّالَسأََلُه اللَُّه َعْنها يـَْوَم القياَمِة، قيلَ «
ا   .»1« »َوال تـَْقَطَع َرأَسها فرتِْمْى ِ

ناحق بكشد مگر اين كه خداوند در روز قيامت درباره آن هيچ انساىن نيست كه گنجشكى يا از آن بزرگرت را به 
اين است كه آن را سر بربى و خبورى نه اين كه سر بكىن و آن را : حقش چيست؟ گفت: بازخواست كند، گفته شد

  .پرتاب كىن

  :عمرو بن زيد از پدر خود آورده

هذا قـَتَـَلِىن َعَبَثاً َفال ُهو انـْتَـَفَع ِبَقْتِلى َوال ُهَو تـَرََكِىن َفأِعْيُش ىف ! يا ربِّ : يَقولُ إّالَعجَّ يـَْوَم اْلِقيامِة ! ما ِمْن أحٍد يـَْقُتُل ُعْصُفوراً «
  .»2« »اْرِضكَ 

جهت   مرا ىب]  شخص[اين : هيچ كس نيست كه گنجشكى را بكشد مگر اين كه در روز قيامت فرياد بر آورد، بگويد
  .گذاشته تا بر زمني تو معيشت كنمكشته، نه از كشنت من سود جسته و نه مرا رها  

ني مشارى از آن مهه آوردمي و  چنان كه اشاره شد، احاديث درباره مهرورزى به گنجشكان فراوان است و ما در اينجا تنها 
  .برمي با اين تقرير سخن در مورد گنجشكان را به پايان مى

______________________________  
  .39963ث ، حدي15/ 15: كنز العمال  -)1(

  .39978، حديث 16/ 15: كنز العمال  -)2(

  461: فرهنگ مهرورزى، ص

   جانوران آزاررسان

ا بود الزم است به اين نكته نيز اشاره شود كه در منابع روائى  تاكنون حبث پريامون جانوران ىب آزار و عواطف حاكم بني آ
كه بررسى موضوعى و حكمى آن از اين جمال خارج است   خاصه و عامه مطاىب نيز پريامون جانوران آزار رسان آمده است

  .شود لكن بصورت اختصار به برخى از اين مطالب اشاره مى

  :فرمايد پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .»1« »َمخٌس َفواِسُق تـُْقَتْل ىف اِحللِّ َواَحلَرِم الُغراُب واِحلَداُة والَكلُب واحلَيَّةُ والَفأرةُ «

  .كالغ وزغن و سگ و مار و موش: شوند بدكار هستند، در حل و حرم كشته مى پنج جاندار،

  :گويد مى» حيواة احليوان«عمر بن عيساى دمريى در كتاب خود 

يوزپلنگ و پلنگ و گرگ و چرخك : رود مثل با ياد كردن اين پنج جاندار به جواز قتل هر حيوان زيانكار اشاره مى«
  .»كك و پشه خاكى و مارمولك و مگس و مورچه اگر زيان رسان باشد  و زنبور و) باشق(و باشه ) چرغ(

كه درباره قتل حشرات است، » حبار االنوار» «السماء والعامل«عالمه جملسى قدس سره در پايان باب دهم از كتاب 
  :فرمايد گريى كرده، مى نتيجه

  ها مطلقاً جايز است مگر آيد كه قتل آن و اما مارها، به نظر مى

______________________________  
  .1934، حديث 28باب  121/ 16: مستدرك الوسائل -)1(

  462: فرهنگ مهرورزى، ص

بايد احرتاز  ها هست وىل منى مارهاى خانگى اگر به اهل خانه آزارى نرسانند كه در اين صورت احتمال كراهت كشنت آن
ها باشد، با اين مهه، تفصيلى كه در اخبار  رساندن به آن ضرر] ترس از[ها يا  از كشنت به خاطر توهم گناه در كشنت آن

  .بينيم در اخبارمان منى]  در اين باره هست[عامه 

رت است كه آزارى از آن ها نيست و چنان اما حيوانات آزار رسان ديگر، هيچ حمذورى در كشنت آن از  -ها نرسد، شايد 
و اما . هاىي كه در برخى اخبار وارد شده، بنابر اين دقت شود كشته نشوند به خاطر تعليل  -باب ناروا بودن نه حرمت

شكنجه كردن حيوان زنده بدون وجود مصلحىت كه بدان فراخواند، از ديد عقل قبيح است و فحواى برخى اخبار اشاره به 
  .منع شكنجه دارد بر اين اساس احوط ترك آن است

  .»1« اند به اين احكام نپرداخته -ندكىمگر ا -بيشرتين اصحاب ما]  الزم به يادآورى است كه[

  !با حيوان زيانكار هم مهرباىن كن
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  :فرمايد پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ملاِء رأِس رَكى يـَْلَهُث كاد يقتله اَلَطُش، فـَنَـَزَعْت ُخضَّها فأوثـََقْتُه ِخبمارِها فنَـَزَعْت له ِمَن ا  ُغِفَر الْمرأٍَة موِمَسٍة مرَّْت ِبَكلٍب على«
  .»2« »فُغِفَر هلا بذلكَ 

اى خبشوده شد كه بر سگى گذشت، آن سگ بر باالى چاه آىب بود كه از شدت تشنگى رو به هالكت  گناه زن بدكاره
  افزار خود را داشت، زن پاى

______________________________  
  .299و  298/ 61: حبار األنوار -)1(

  .43109ح ، 333/ 15متقى هندى : كنز العمال  -)2(

  463: فرهنگ مهرورزى، ص

  .درآورده، با روسرى خود بسته و براى سگ آب كشيده بود، بدين جهت گناه او خبشوده گرديد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ُتْطِعُمها وََملْ تـُْرِسُلها تأُكُل من ِخشاِش االرِض َرأَْيُت ِىف الناِر صاِحَبَة اهلِّرِة تـَنـَْهُشها ُمْقِبَلًة َوُمْدِبرًة، كاَنْت أْوثـََقْتها فـََلْم َتُكْن «
  .»1« »َوَدَخْلُت ِىف اْجلَنَِّة فـََرأَْيُت ِفيها صاِحَب اْلَكْلِب الِذى أْرواهُ 

كند؛ اين زن آن گربه را بسته بود، نه  در آتش، زن صاحب گربه را ديدم كه در روى آوردن و پس رفنت، گوشت او را مى
شت شدم كه در آن صاحب آن سگ را  د و نه رها مىدا آن را خوراك مى كرد تا از حشرات زمني تغذيه كند و وارد 

  .ديدم كه آن را سرياب كرد

   مرام نامه حقوق حيوانات

شود كه به  تا پيش از اين به شكل موردى درباره حمبت به حيوانات سخن گفتيم و اكنون به بعضى از روايات اشاره مى
  .ت به حيوانات داد سخن داده استطور كلى درباره حمب

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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ًة َفَأْجنُوا َعَلْيها حيُُِب الرِّْفَق َويُِعْنيُ َعَلْيِه َفإذا رََكْبُتْم الدَّواَب اْلِعجاَف فأْنزُِلوها َمناِزَهلا فإْن كاَنْت اْألْرُض ُجمِْدبَ   ِإنَّ اللََّه َتباَرَك َوَتعاىل«
  .»2« »كاَنْت ُخمِْصَبًة فَاْنزُِلوها َمناِزَهلاَوإْن  

______________________________  
  .9502، حديث 44، باب 302/ 8: مستدرك الوسائل -)1(

  .21، حديث 8، باب 213/ 61: حبار األنوار -)2(

  464: فرهنگ مهرورزى، ص

به [چارپاى نزار شديد، در منزلشان فرود آوريد كند؛ چون سوار  دارد و بر آن يارى مى خداوند نرم خوىي را دوست مى
حاصل بود، شتاب كنيد تا به آب و علفزار برسيد و اگر سرسبز و خرم  اگر زمني خشك و ىب] اندازه توانشان كار بكشيد

  .بود، در جاى خود قرار دهيد

  :امام صادق عليه السالم از پدرانش آورده

الُحيَمُِّلها فـَْوَق طاَقِتها َوال يـَتَِّخَذ ُظُهوَرها َجماِلَس فـََيَتحدَُّث َعَليـَْها َويـَْبدأُ ِبَعْلِفها إذا نـََزَل : صاِحِبها ِستَُّة حقوقٍ   ِللّدابَِّة على«
ا ُتَسبِّحُ  َّ   .»1« »َويـَْعِرُض َعَلْيها املاءَ إذا َمرَّ ِبِه َوال َيِسُمها ىف ُوُجوِهِها فإ

بار نكند، پشتش را جاى نشسنت براى گفت و گو نگريد و چون  بيش از طاقتش: چارپا را بر صاحبش شش حق است
اش داغ نزند كه تسبيح گوى  درنگ علف دهد و چون از كنار آب بگذرد آن را بر او عرضه بدارد و در چهره فرود آيد ىب

  .خداوند است

  :فرمايد امام امريمؤمنان عليه السالم به نقل از پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

ا ُتَسبُِّح ِحبَْمد : صاِحِبها ِخصاٌل ِستٍ   ابَِّة َعلىِللدَّ « َّ يـَْبدأُ ِبَعْلِفها إذا نـََزَل َويـَْعِرُض َعَلْيها املاَء اذا مرَّ ِبِه َوال َيْضِرُب َوْجَهها َفإ
ا َواليِقُف على شى إّالما ُتطيقُ  َظْهرِها إّالِىف َسْبيِل اللَِّه عزََّوَجلَّ َوال ُحيَمِّْلها فـَْوَق طاَقِتها  َرِّ

َ
  .»2« »َوال ُيّكلُِّفها ِمن امل

   وقىت فرود آيد، آن را علف: شش چيز براى دابه بر صاحبش واجب است
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______________________________  
  .9، حديث 8، باب 205/ 61: حبار األنوار -)1(

  .1، حديث 8، باب 571/ 61: حبار األنوار -)2(

  465: فرهنگ مهرورزى، ص

گويد و بر پشت آن  اگر بر آب گذشت، آب را بدان عرضه كند و صورتش را نزند كه به محد خدايش تسبيح مىدهد و 
  .اش راه نربد اش بار نكند و افزون بر تواناىي درنگ نكند مگر در راه خداى عز و جل و بيش از تاب و حتمل

  :امام على بن موسى الرضا عليه السالم فرموده

  .»1« »ُجِل َأْن َتُكوَن َدوابَُّه ِمسانَاً ِمْن ُمرْوَئِة الرَّ «

  .از جوامنردى شخص است كه چارپايانش فربه باشند

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .»2« »ٍء ُحْرَمًة َوُحْرَمُة اْلبَـَهاِئِم ِىف ُوُجوِهها إنَّ ِلُكلِّ َشى«

ائم در صورت آن   .هاست هر چيزى را حرمىت است و حرمت 

  :على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آورده امريمؤمنان

  .»3« »ٍء ِفْيِه الروُح َفإنَُّه ُيَسبُِّح ِحبَْمِداللَّهِ  ال َتْضرِبُوا ُوجُوَه الدَّوابِّ وَُكَل شى«

  .چهره چارپا و هيچ جاندارى را نزنيد كه تسبيح گوى محد خداوند است

  :فرمايد ه چارپايان مىحضرت امرياملؤمنني عليه السالم دربار 

  .»4« »الَتْضرِبُوها اْلُوُجوَه َوال تـَْلَعُنوها فَإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ َلَعَن الِعَنها«
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______________________________  
  .28، حديث 8، باب 581/ 61: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 8، باب 573/ 61: حبار األنوار -)2(

  .8، حديث 8، باب 204/ 61: حبار األنوار -)3(

  .21، حديث 8، باب 212/ 61: حبار األنوار -)4(

  466: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اش را لعن كرده است بر چهره چارپايان نزنيد و لعن نكنيد كه خداوند لعن كننده

  :و از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله آورده

  .»1« »اللَّْعَنةُ إنَّ الدَّوابَّ إذا لُِعَنْت َلزَِمْتها «

  .گريد ها را مى چارپايان چون لعن شوند، لعنت آن

امام موسى بن جعفر عليه السالم از پدرانش از امام على عليه السالم روايىت نقل كرده كه در آن حقوق چارپايان را بر 
  :مشارد از مجله مى

ا إّالَعلى... «   .»2« »...َحقٍ   َوال َيْضُرُ

  ...حقو آن را نزند مگر به 

ى كرده آورده   :شيخ صدوق قدس سره در مشار چيزهاىي كه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله 

  .»3« »...ءٌ ِمَن اْحليواِن بالنّارِ  أْن ُحيَْرَق َشى  َى... «

ى فرمود از اين كه چيزى از حيوان با آتش سوزانده شود   ...پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

  :اند  عليه و آله به نقل ابن عمر آوردهاز پيامرب خدا صلى اهللا
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  .»4« »َمْن َمثََّل ِحبَْيواٍن فـََعلَْيِه َلعَنُة اللَِّه َواْلَمالئكِة والناِس أمجعنيَ «

______________________________  
  .21، دنباله حديث 8، باب 212/ 61: حبار األنوار -)1(

  .17، حديث 8، باب 210/ 61: حبار األنوار -)2(

  .24، حديث 8، باب 267/ 61: حبار األنوار -)3(

  .39968، حديث 16/ 15: كنز العمال  -)4(

  467: فرهنگ مهرورزى، ص

  .لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر كسى باد كه حيواىن را مثله كند

ى   :اند هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله آورده در مجله 

  .»1« »وابِّ َصْرباً ءٌ ِمَن الدَّ  أْن يـُْقَتَل َشى  َى«

ى كرد كه چيزى از چارپايان زجركش شود   .»پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله 

  مطلب پاياىن درباره اخبار

بسيارى از اخبار حقوق جانوران را آورده بدون اين  » املطالب ىف حتقيق املذاهب  منتهى«عالمه حلى قدس سره در كتاب 
  ...كندكه به وجوب يا استحباب تصريح  

  :افزايد عالمه جملسى قدس سره پس از درج اين سخن مى

ها  اند و بنابر اين حكم به وجوب يا حرمت آن اصحاب درباره آداب ديگرى كه در اخبار مذكور افتاده، چيزى نگفته
آجنا كه ها از آداب و سنن مستحب مطلوب است وىل احتياط اقتضا دارد تا  منايد كه اكثر آن مشكل است بلكه چنني مى

  .»2« ها عمل شود امكان دارد به مهه آن

   جانوران در متدن اسالمى
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هاىي كه در كتاب و  نطفه متدن اسالمى در مدينة النىب صلى اهللا عليه و آله بسته شد، عاملان اسالمى متام يا اكثر ويژگى
   ها خصال پدران ژنكه  اند چنان هاى خمتلف متدن اسالمى منتقل كرده سنت بوده، از طريقى به شعبه

______________________________  
  .39976، حديث 16/ 15: كنز العمال  -)1(

  .217/ 61: حبار األنوار -)2(

  468: فرهنگ مهرورزى، ص

در متدن اسالمى  -گويد شناسى متّدن مى بر خالف آن چه جامعه - كنند، بدين جهت و مادران را به فرزندان منتقل مى
هاى متدن اسالمى رنگ و  بينيم كه هر جنبه از جنبه ت بلكه زاينده و مولد متدن است، از اين رو مىدين جزء متدن نيس
  .بوى اسالمى دارد

براى » متدن اسالمى«گويا پيش از ما، غربيان به اين حقيقت پويا و پايدار در تاريخ پى بردند و از مهني جاست كه نام 
  .رديدخنستني بار از سوى دانشوران غرىب عنوان گ

هاى گوناگوىن درباره آن از سوى دانشمندان  هاى علوم در متدن اسالمى، جانورشناسى است كه كتاب يكى از شاخه
از اشاره به  -كه اخبار و احاديث است هم چنان -جالب است بدانيم كه در اين آثار. مسلمان به نگارش درآمده است

  .مهرورزى به جانوران فروگذارى نشده است

مشارمي كه اميد است  هاىي چند در اين زمينه بر مى ىي با تالش دانشمندان مسلمان در حوزه جانورشناسى، كتاببراى آشنا
  :مفيد افتد

   عمر بن حبر جاحظ بصرى: كتاب احليوان  -

   الدمريى الشافعى  حممد بن عيسى: حيواة احليوان -

   حممد بن بكر دماميىن: عني احلياة -

   على قارى: حليوانجة االنسان ىف مهجة ا -
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   جالل الدين سيوطى: ديوان احليوان -

   حممد بن على بن حممد شىب مكى: طيب احلياة -

  .هاى ديىن است وجود اين آثار درباره جانوران نشانه ديگرى از اهتمام روز افزون اسالم به جانوران در چشم انداز ارزش

  469: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى حيوانات به انسان

حيوانات و درخواست مهر و رمحت از خدا براى «تر از آن  و مهم» حيوانات و مهرورزى به انسان«يد از عنوان شا
  شگفت زده شويد مگر حيوانات از شعور و آگاهى برخوردارند؟» انسان

سى آرى؛ بر اساس آيات حق، مهه موجودات جهان هسىت و خملوقات آفرينش به ويژه حيوانات كه از حيات روحى و نف
برخوردارند، از شعور و آگاهى نسبت به مهه جوانب زندگى خود و جلب منفعت و دفع زيان برخوردارند و چنان معرفت 

اى  هاى مباركه گويند و دليل بر اين حقيقت سوره و شناخىت نسبت به آفريدگار خود دارند كه حضرتش را تسبيح و محد مى
هاى  آغاز شده است و عالوه بر آن آياتى در سوره »2« » َسبََّح لِلَّهِ «يا  »1« » هِ يَُسبُِّح لِلَّ «است كه در قرآن جميد با مجله 

  :دهد ها خرب مى خمتلف كتاب حق است كه خالق موجودات و آفريننده خملوقات از تسبيح و محد مهه آن

  .»3« ]...ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َو لِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ  َشيْ ُتَسبُِّح َلُه السَّماواُت السَّْبُع َو اْألَْرُض َو َمْن ِفيِهنَّ َو ِإْن ِمْن [

انبياء [» َو َسخَّْرنا َمَع داُوَد اْجلِباَل ُيَسبِّْحَن َو الطَّيـْرَ «؛ ]13): 13(رعد [»  َو ُيَسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َو اْلَمالِئَكةُ ِمْن ِخيَفِتهِ «
نور [»  ِبيَحهُ تـََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلهُ َمْن ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َو الطَّيـُْر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َو َتسْ  أَ ملَْ «؛ ]79) 21(
ْشراقِ «؛ ]41) 24( الِئَكَة َحافَِّني ِمْن َحْوِل َو تـََرى اْلمَ «؛ ]18) 38(ص [»  ِإنَّا َسخَّْرنَا اجلِْباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َو اْإلِ

مْ  مْ «؛ ]75): 39(زمر [»  اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ ): 40(غافر [»  الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلهُ ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ
َتكاُد السَّماواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن « ؛]38): 41(فصلت [» ُه ِباللَّْيِل َو النَّهارِ َفِإِن اْسَتْكبَـُروا َفالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن لَ «؛ ]7

مْ    ].24) 59(حشر [ »ُيَسبُِّح َلُه ما ِيف السَّماواِت َو اْألَْرضِ « ؛]5): 42(شورى [ »فـَْوِقِهنَّ َو اْلَمالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

______________________________  
  ).64(، تغابن )62(مجعه  -)1(
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  ).61(، صف )59(، حشر )57(حديد  -)2(

  .44): 17(اسراء  -)3(

  470: فرهنگ مهرورزى، ص

گويند، وهيچ چيزى نيست مگر اين كه مهراه با  هاست، او را تسبيح مى هاى هفتگانه و زمني و هر كس كه در آن آمسان
  ...فهميد ها را منى آنگويد، وىل مشا تسبيح  ستايش، تسبيح او مى

  ما مسيعيم و بصريمي و خوشيم
 

 «1»  با مشا ناحمرمان ما خامشيم

  

با توجه به اين معنا كه حيوانات طبق آيات و روايات مهچون ديگر موجودات از شعور برخوردارند، در برخى از روايات 
  .كنند مهر و رمحت مى ها از خدا براى انسان درخواست خوانيم كه اينان در بعضى از وقت مى

  :در روايىت از حضرت امام باقر عليه السالم نقل شده است

هنگامى كه مردم آلوده به معاصى و گناهان شوند، خدا به كيفر آن گناهان آنان را به حمروم شدن از باران رمحت دچار 
نا و مضيقه سازد، آنان به كند، خشكى بيابان و صحرا و كم آىب شديد، حيوانات و وحوش و طيور را دچار تنگ مى

   آىب و حمروم ما را به گناه آدميان دچار ىب! خدايا: گويند پيشگاه حق به خاطر شعورى كه دارند به دعا برخاسته، مى

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  471: فرهنگ مهرورزى، ص

  !!.ماندن از باران رمحت مكن

انات كه آمدن باران رمحت است، در حقيقت مهرورزى آنان نسبت به انسان است و گرنه آنان اثر اجابت دعاى حيو 
ره مى   .مند است بروند توانستند در قحطى آب جا و مكان خود را ترك گفته، به مناطقى كه از آب فراوان 

  :چنان كه در حديثى از حضرت امام باقر عليه السالم آمده است
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َطِر ِىف تِْلَك السََّنِة إىلإّن اللََّه َعزََّوجَ «
َ
َعاِصى َصَرَف َعنـُْهْم َما َكاَن َقدََّر َهلُْم ِمَن امل

َ
َغْريِِهم َوإَىل اْلَفَياِىف َوالِبَحاِر   لَّ إَذا َعِمَل قوٌم ِبامل

َطِر َعِن اْألَْرِض اّلىت
َ
َا َوَقْد َجَعل اللَُّه َهلَا  َواِجلَباِل َوإنَّ اللََّه لَيـَُعذُِّب اجلَُعَل ِىف ُجْحرَِها ِحبَْبِس امل ِهَى ِمبََحلَِّها ِخبََطايَا َمْن ِحبَْضَرِ

َعاِصى
َ
  .»1« »السَّبيَل ِىف َمْسَلٍك ِسَوى َحمَلَِّة أْهِل امل

شوند آنچه از باران در آن سال براى آنان مقدر شده به سوى غري آنان و به جانب  هنگامى كه قومى دچار گناهان مى
اش با منع باران از سرزميىن كه او النه  را در النه) نوعى حشره(شود، و خدا گشتك  ها برگردانده مى درياها و كوهها و  بيابان

گذارد در حاىل كه راهى براى او به سوى  اند در تنگنا مى دارد به سبب خطاهاى قومى كه در حول و حوش آن النه
  .طريقى جز حمل اهل معصيت قرار داده است

______________________________  
  .21505، حديث 37، باب 257/ 16: ؛ وسائل الشيعة15، باب الذنوب، حديث 272/ 2الكاىف  -)1(

  472: فرهنگ مهرورزى، ص

   فرجام سخن

  .اند آساىي است، به اين خاطر مهه بدان التفات داشته آور و معجزه حمبت اكسري شگفت

ز زاويه قرآىن، حمدثان از جنبه رواىن، روانشناسان از چشم روانشناخىت، جامعه شناسان از عارفان از ديد عرفاىن، مفسران ا
شناسى، فيلسوفان از نظر عقلى، اديبان از منظر ذوق شهودى، توده مردم از عمق جتربه زندگى و پيش و پس  نگاه جامعه

  .اند رداختهاز مهگان، خداوند حمبوب و حمب از بارگاه جربوتى خود؛ مهه و مهه بدان پ

  .هاى مرتادف و هم سنخ، هشتاد و سه بار در قرآن مذكور است و مشتقات آن به تنهاىي و بدون واژه» حب«كلمه 

  :ابراهيم خليل عليه السالم خطاب به مشركان روزگار خويش فرموده بود

  .»1« ] َو الَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِين َو َيْسِقنيِ [

  .كند دهد و سريامب مى مىاو آن خداوندى است كه خوراكم 

  .كند ذوالنون مصرى در پاسخ پرسشگراىن كه درباره آب و نانش پرسيده بودند، جواب را از مهني آيه زيبا اقتباس مى
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إن رىب يطعمىن ويسقيىن، يطعموىن طعام املعرفة وَيْسقيىن شراب احملبة «: خورى؟ گفته بود چه مى: به ذوالنون گفته بودند
  :نگه اين بيت بگفت] نوشاند خوراند و حمبت مى د و سرياب كند، معرفت مىخدامي خوراك ده[

______________________________  
  .79): 26(شعرا  -)1(

  473: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  شراب احملبة خري الشراب
 

 «1»  وكلُّ شراٍب سواه سرابُ 

  

ني شراب است و جز آن شراب مهه سراب است    شراب حمبت 

  :الدين حممد بلخى فرمايدجالل 

 رسيد ساقى جان ما مخار خواب آلود
 

 گرفت ساغر زرين سر سبو بگشود

  صالى باده جان و صالى رطل گران
 

 دهد به مخاران به گاه زودا زود كه مى

  

 زهى صباح مبارك زهى صبوح عزيز
 

 زشاه، جام شراب و زما، ركوع و سجود

 يارشراب صاىف و سلطان ندمي و دولت 
 

 «2» دگر نيارم گفنت كه در ميانه چه بود

  

  :يكى از عارفان آورده. منايد كه ترمجان حمبت خداوندى است كه در قرآن كرمي مسطور است گاه پيشامدهاىي رخ مى
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به رفت  رفتم، گژدمى را ديدم كه مى ها برون آمدم، شىب بود ُمْقِمر و ماهتاب روشن، بركنار رود نيل مى شىب از شب«
رفتم تا بر كنار آب رسيد و بزغى بيامد  اى باشد، بر اثر او مى مهانا در اين تعبيه: كه من در وى نرسيدم، گفتم شتاب چنان

سبحان آن خداىي كه اين گژدم را ىب سفينه : و پشت بداشت تا اين گژدم را بر نشست بر پشت او و عبور كرد، من گفتم
كردم  رفتم نگاه مى ن به خشك رسيد دگر باره تاخنت گرفنت گرفت و من بر اثر او مىگژدم چو . من نيز عرب كردم! رها نكرد

برناىي را ديدم مست افتاده و مارى سياه عظيم بر سينه او شده و آهنگ دهن او كرده، آن گژدم بيامد و بر پشت آن مار 
م بر بالني او باستادم و به آواز بيتها من از آن به شگفت فرو ماند. شد و او را نيش بزد و بكشت و بينداخت و برگرديد

  :خبواندم

______________________________  
  .331/ 14: روض اجلنان وروح اجلنان -)1(

  .جالل الدين حممد بلخى: كليات مشس تربيزى  -)2(

  474: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  يا نائماً واخلليل حيُرُسهُ 
 

  من كلِّ سوٍء يُدبُّ ِىف الظَُلمِ 

  تناُم العيون عن ملكٍ كيف 
 

  تأتيك منُه فوائُد النـَِّعمِ 

  

ها از پادشاهى خبوابد كه از او  خزد چگونه چشم ها مى كند از هر آنچه در تاريكى اى خفته و دوست از او نگهباىن مى
  .رسد ها به تو مى هاى نعمت فايده

  .»دست من توبه كردبه آواز من از خواب در آمد، من اين حال با او حكايت كردم، بر 

  .گريمي گونه اين نوشتار با نام خداوند متعال آغاز گرديد و با ياد او به پايان آمد كه به فال نيك مى بدين

كرانه دلوى زدمي و بضاعت خود را به بازار لطايف و ظرايف  به هر تقدير؛ تا آجنا كه در توان بود ما هم در اين درياى ىب
  .ن كه مقبول درگاه رمحت حضرت ارحم الرامحني افتد ان شاء اللَّه تعاىلو معارف آوردمي به اميد اي
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  475: فرهنگ مهرورزى، ص

  ها فهرست

  477آيات 

  491روايات 

  503انبياء و معصومني 

  507اعالم 

  513اديان، مذاهب، قبايل و فرق 

  515ها  كتاب

  521ها  مكان

  523اشعار 

  525منابع ومآخذ 

  531تأليفات مؤلف 

  477: مهرورزى، صفرهنگ 

   فهرست آيات

   صفحه مشاره آيه آيه

  1فاحته 

  4036» اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ «
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  *1567/ -1» ...احلَْْمُد للَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني * ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

  2بقره 

  182165» اَشدُّ ُحبَّاً للَّهِ «

  22830» ُمونَ اىنِّ اْعَلُم َما َال تـَْعلَ «

  136229» ...تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال تـَْعَتُدوَها َو َمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه «

نـَْيا َحَسَنًة َو ِىف اْآلِخَرِة َحَسَنًة «   405، 401، 82201» ...َربـََّنا آتَِنا ِىف الدُّ

  202138» ...ِصبـَْغَة اللَِّه َو َمْن اْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبْـَغًة «

  27537» فـََتاَب َعَلْيِه انَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ «

  10174» َفِهَى َكاحلَِْجاَرِة اْو اَشدُّ َقْسَوةً «

  359261» ...َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن اْمَواَهلُْم ِىف َسِبيِل اللَِّه «

  *22830» ...َفًة َو اْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة اىنِّ َجاِعٌل ِىف اَألْرِض َخِلي«

  369، 254165» َو الَِّذيَن آَمُنوا اَشدُّ ُحبَّاً للَّهِ «

  358280» َمْيَسرَةٍ   َو ان َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة اَىل «

  478: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  75143» َو َكذِلَك َجَعْلَناُكْم امًَّة َوَسطاً «

  148179» اةٌ َو َلُكْم ِىف اْلِقَصاِص َحيَ «
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  3آل عمران 

  399134 -133» ...َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكْم َو َجنٍَّة   َسارُِعوا اَىل «

  203159» ...فـََبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِنَت َهلُْم َو َلْو ُكنَت َفظّاً «

  35131» ُقْل ان ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِىن «

  179148» اُلمْحِسِننيَ َو اللَُّه حيُِبُّ «

  42146» ...َو َكايَِّن ِمْن َنِىبٍّ َقاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري «

  186161» ...َو َما َكاَن لَِنِىب ان يـَُغلَّ َو َمن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبا َغلَّ «

  4نساء 

  17479» ...َما اَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه «

  39769» ...َو الرَُّسوَل فَاولِئَك َمَع الَِّذيَن انـَْعَم اللَُّه  َو َمن يُِطِع اللَّهَ «

  5مائده 

  33051» اْولَِياءَ   يَا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َو النََّصاَرى«

بُّونَهُ « بـُُّهْم َو حيُِ   25454» حيُِ

  6انعام 

  343، 342164»  َو َال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اْخَرى«

  479: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه
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  7اعراف 

  104201» ...انَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا اَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن «

  17956» انَّ َرْمحَت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اُلمْحِسِننيَ «

  15179» اولِئَك َكاْالنـَْعاِم َبْل ُهْم اَضلُّ «

  27423» ...َنا انـُْفَسَنا َو ان َملْ تـَْغِفْر َلَنا َربـََّنا َظَلمْ «

  39638» َفآِِْم َعَذابَاً ِضْعفاً ِمَن النَّارِ «

  39638» ُكلََّما َدَخَلْت امٌَّة َلَعَنْت اْختَـَها«

  12331» ُكُلوا َو اْشَربُوا َو َال ُتْسرُِفوا انَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ «

  58176 -175» ...َبا الَِّذى آتـَيْـَناُه آيَاتَِنا َو اْتُل َعَلْيِهْم نَـ «

  304170» ...َو الَِّذيَن ُميَسُِّكوَن بِاْلِكَتاِب َو اَقاُموا الصََّالَة «

  4773» َمثُوَد اَخاُهمْ   َو اَىل «

  4765» َعاٍد اَخاُهْم ُهوداً   َو اَىل «

  4785» َمْدَيَن اَخاُهْم ُشَعْيباً   َو اَىل «

  35785» تـَْبَخُسوا النَّاَس اْشَياَءُهمْ َو َال «

  178203» هَذا َبَصاِئُر ِمن َربُِّكْم َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ «

  8انفال 

  3041» ...َفاتـَُّقوا اللََّه َو اْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم «
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  19369» ...َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال طَيِّباً «

  10245» وا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َو اذُْكرُ «

بـَُهْم َو اْنَت ِفيِهْم «   20033» ...َو َما َكاَن اللَُّه لِيـَُعذِّ

  480: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  9توبه 

  193104» ...ا َملْ يـَْعَلُموا انَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التَّوبََة َعْن ِعَباِدِه «

  3077» اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ انَّ «

  201128» بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ «

  19399» َسُيْدِخُلُهُم اللَُّه ِىف َرْمحَِتِه انَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ «

  33012» فـََقاتُِلوا اِئمََّة اْلُكْفِر انـَُّهْم َال اْميَاَن َهلُمْ «

  199، *195128» ...ِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن انـْفُ «

  19391» َما َعَلى الُمْحِسِنَني ِمن َسِبيٍل َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ «

  34971» ...َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر «

  240105» َمَلُكْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنونَ َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسيـََرى اللَُّه عَ «

  29571» ...َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمَناُت بـَْعَضُهْم اولِياءُ بـَْعٍض «

  18371» يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ «
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  10نس 

  4932» ...احلَْقِّ َفذِلُكُم اللَُّه َربُُّكُم احلَْقُّ َفَما َذا بـَْعَد «

  *5032» َفما ذا بـَْعَد احلَْقِّ اّال الضَّالُل َفاىنَّ ُتْصرَفُونَ «

  17857» ...يَا ايـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌة ِمن َربُِّكْم «

  11هود 

  21476 -74» ...فـََلمَّا َذَهَب َعْن ابـْرَاِهيَم الرَّْوُع «

  343113» يَن َظَلُموا فـََتَمسَُّكْم النَّارُ َو َال تـَرَْكُنوا اَىل الَّذِ «

  481: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  12يوسف 

  2214» ...اْذ َقاَل يُوُسُف ِالبِيِه يَا اَبِت اىنِّ رَاْيُت «

  2239» اقْـتـُُلوا يُوُسفَ «

  23054» انََّك اليَـْوَم َلَديـَْنا َمِكٌني اِمنيٌ «

َنا تَاللَِّه َلَقْد آثـََرَك «   22491» ...اللَُّه َعَليـْ

  22933» ...َربِّ السِّْجُن اَحبُّ اَىلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِىن الَْيِه «

  22598» َسْوَف اْستَـْغِفُر َلُكْم َرىبِّ انَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ «

  *22488» ...رُّ فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِه قَاُلوا يا ايـَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا َو اْهَلَنا الضُّ «
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  22592» ...َال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم «

  22310» ...َال تـَْقتـُُلوا يُوُسَف َو اْلُقوُه ِىف َغَياَبِت اجلُْبِّ «

  22825» ...َما َجزَاءُ َمْن ارَاَد ِباْهِلَك ُسوآً «

  178111» ...َتْصِديَق الَِّذى بـَْنيَ َيَدْيِه َو لِكن   َما َكاَن َحِديثاً يـُْفتَـَرى«

  22723» ...َمَعاَذ اللَِّه انَُّه َرىبِّ اْحَسَن َمثْـَواَى «

َنا الَْيَك «   *2183» ...َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك اْحَسَن اْلَقَصِص ِمبَا اْوَحيـْ

  *22285» ...يُوُسَف   َعَلى  َعنـُْهْم َو َقاَل يَا اَسَفى  َو تـََوىلَّ «

  22723» َو َغلََّقِت اْألَبـَْواَب َو قَاَلْت َهْيَت َلكَ «

  2216» ...َو َكذِلَك َجيَْتبيَك َربَُّك َو يـَُعلُِّمَك ِمن تَْأِويِل اْالَحاِديِث «

  22832» ...َو لَِئن ملَّْ يـَْفَعَل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننَّ «

  19453» ...بِالسُِّو َو َما ابـَرُِّى نـَْفِسى انَّ النـَّْفَس َالمَّاَرُة «

  22597» يَا ابَانَا اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا انَّا ُكنَّا َخاِطِئنيَ «

  2215» ...اْخَوِتَك   يا بـَُىنَّ َال تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى«

  482: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  13رعد 

  39123» ...آبَاِئِهْم َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َو َمن َصَلَح ِمْن «
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  39524» َسالٌم َعَلْيُكم ِمبَا َصبَـْرمتُْ «

  23821» ...َو الَِّذيَن َيِصُلوَن َما اَمَر اللَّهُ ِبِه ان يُوَصَل «

  *46913» َو ُيَسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َو اْلَمَالِئَكةُ ِمْن ِخيَفِتهِ «

  14ابراهيم 

ُلو «   7828» ...ا نِْعَمَت اللََّه ُكْفراً ا َملْ تـََر اَىل الَِّذيَن َبدَّ

  9044» ا َو َملْ َتُكونُوا اْقَسْمُتم ِمن قـَْبُل َما َلُكم ِمن َزَوالٍ «

  21537» ...َربـََّنا اىنِّ اْسَكنُت ِمن ُذرِّيَّىت ِبَواٍد َغْريِ ِذى َزرٍْع «

  24823» ...َو اْدِخَل الَِّذيَن اَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت «

  15حجر 

  27872» َلَعْمُرَك انـَُّهْم َلِفى َسْكَرِِْم يـَْعَمُهونَ «

  16حنل 

  194، 16918» َو ان تـَُعدُّوا ِنْعَمَة اللََّه َال ُحتُْصوَها انَّ اللََّه َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ «

  1947» ...بـََلٍد ملَّْ َتُكونُوا بَاِلِغيِه   َو َحتِْمُل اثـَْقاَلُكْم اَىل «

  17اسراء 

  3607» اْن اْحَسنُتْم اْحَسنُتْم َالنُفِسُكْم َو اْن اَسْأُمتْ فـََلَها«

  46944» ...ُتَسبُِّح َلُه السَّماواُت السَّْبُع َو اْألَْرُض َو َمن ِفيِهنَّ «

  386، 38332» انَُّه َكاَن َفاِحَشًة َو َساَء َسِبيًال   َو َال تـَْقَربُوا الزِّىنَ «
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  483: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  18كهف 

  46110» ...َفَمن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلاً «

  19مرمي 

  19261 -60» ...االَّ َمن تَاَب َو آَمَن َو َعِمَل َصاِحلاً َفاولِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة «

  19285» داً يـَْوَم ْحنُشُر اْلُمتَِّقَني اَىل الرَّْمحِن َوفْ «

  20طه 

َنا اَىل «   17638»  امَِّك َما يُوَحى  اْذ اْوَحيـْ

  *17150»  ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى ُكلَّ َشىْ    اْعَطى«

  11374» ...انَّهُ َمن يَْأِت َربَُّه ُجمْرِماً َفانَّ َلُه َجَهنََّم «

  1916 -5» ...َلُه َما ِىف السَّماَواِت   الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى«

  15418» ...َقاَل ِهَى َعَصاَى اتـَوَكَُّؤا َعَليـَْها «

  17739» َو اْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمىنِّ «

  31132» َو ْأمْر اْهَلَك بِالصََّالةِ «

  15417»  َو َما تِْلَك ِبَيِميِنَك يَا ُموَسى«

  192109» ...رَّْمحُن يـَْوَمِئٍذ الَّ تَنَفُع الشََّفاَعُة االَّ َمْن اِذَن َلُه ال«
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  21انبياء 

  36487» ان الَّ الَه االَّ انَت ُسْبَحاَنَك اىنِّ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ «

َا « َنا ِ   10347» ...َو ان َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل اتـَيـْ

  *46979» َو َسخَّْرنَا َمَع َداُوَد اْجلَِباَل يَُسبِّْحَن َو الطَّيـْرَ «

  199107» اْرَسْلَناَك االَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ  َو َما«

  484: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  22حج 

  72... و  70» انَّ ذِلَك َعَلى اللََّه َيِسريٌ «

  23مؤمنون 

  87100 -99» اَذا َجاَء اَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعونِ   َحىتَّ «

  395108 -107» ...ِمنـَْها فَاْن ُعْدنَا َفانَّا ظَاِلُموَن َربـََّنا اْخرِْجَنا «

َنا ِشْقَوتـَُنا َو ُكنَّا قـَْوماً َضالَِّني «   91107 -106» ...َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ

  91108» َقاَل اْخَسُئوا ِفيَها َو َال ُتَكلُِّمونِ «

  24نور 

  *46941» ...السَّماواِت َو اْالْرِض َو الطَّيـُْر ا َملْ تـََر انَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمن ِىف «

  6826» ...َو الطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبَني َو الطَّيُِّبوَن ِللطَّيَِّباِت «
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  25فرقان 

  38369 - 68» ...َو َمن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق اثَاماً «

  26شعراء 

  48161» اْذ َقاَل َهلُْم اُخوُهْم ُلوطٌ «

  47106» وُهْم نُوحٌ اْذ َقاَل َهلُْم اخُ «

  47279» َو الَِّذى ُهَو يُْطِعُمِىن َو َيْسِقنيِ «

  27منل 

  45416» ءٍ  ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْريِ َو اِوتِيَنا ِمن ُكلِّ َشى«

  43216» يَا ايـَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْريِ «

  485: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  28قصص 

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها ِللَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلّواً  تِْلكَ «   *6083» ...الدَّ

  30روم 

  169، 16550» ...آثَاِر َرْمحَِة اللََّه َكْيَف ُحيِْىي اْالْرَض   َفانُظْر اَىل «

  *8757» الَّ يَنَفُع الَِّذيَن ظََلُموا َمْعِذَرتـُُهْم َو َال ُهْم ُيْستَـْعَتُبونَ «

  31لقمان 
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  1823 -2» ...تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم «

  23915» ...ان ُتْشرَِك ِىب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم   َو ان َجاَهَداَك َعَلى«

  32سجده 

ْم   َو َلْو تـََرى«   8912» ...اِذ اُلمْجرُِموَن نَاِكُسوا ُروِسِهْم ِعنَد َرِِّ

  33احزاب 

  20321» ُسوِل اللَِّه اْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِىف رَ «

  35فاطر 

  9037» ...َربـََّنا اْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاِحلاً َغيـَْر الَِّذى ُكنَّا نـَْعَمُل «

  36يس 

  1945» َتنزِيَل اْلَعزِْيِز الرَِّحيمِ «

  39558» َسَالٌم قـَْوًال ِمن رَّبٍّ رَِّحيمٍ «

  486: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه آيهمشاره  آيه

  37صافات 

  17335» َال الَه االَّ اللَّهُ «

  38ص 

ْشرَاقِ «   *46918» انَّا َسخَّْرنَا اجلَِْباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشىِّ َو اْإلِ
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  20286» َما اْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن اْجرٍ «

  39زمر 

  37253» ...انُفِسِهْم   ُقْل يَا ِعَباِدَى الَِّذيَن اْسَرُفوا َعَلى«

مْ «   *46975» َو تـََرى اْلَمَالِئَكَة َحافَِّني ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

  40غافر 

  8912» ...ذِلُكم ِبأَنَُّه اَذا ُدِعَى اللَُّه َوْحَدُه َكَفْرُمتْ «

  *4697» ...الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه «

  8911» ...اَمتـََّنا اثـَْنتَـْنيِ َو اْحيَـْيتَـَنا اثـَْنتَـْنيِ َقالُوا َربـََّنا «

  41فصلت 

  *46938» ...َفاِن اْسَتْكبَـُروا َفالَِّذيَن ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه «

  3234» ...َو َال َتْسَتِوى احلََْسَنُة َو َال اْلسَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَِّىت ِهَى اْحَسُن «

  42شورى 

  *4695» ...سَّماواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمن فـَْوِقِهنَّ َتَكاُد ال«

  28023»  ُقل َال اْسئُلُكْم َعَلْيِه اْجراً االَّ اْلَمَودََّة ِىف اْلُقْرَىب «

  40020» ...َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه «

  487: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه
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  43زخرف 

ءُ يَـ «   389، 32967» ْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ االَّ اْلُمتَِّقنيَ اْألَِخالَّ

  48فتح 

نَـُهمْ «   18229» ُرَمحَاءُ بـَيـْ

اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر «   29529» ...ُحمَمٌَّد رَُّسوُل اللََّه َو الَِّذيَن َمَعُه اِشدَّ

  50ق 

  233، 1937» ...ِلَمن َكاَن َلُه قـَْلٌب   انَّ ِىف ذِلَك َلذِْكَرى«

  52طور 

  39628 - 25» ...بـَْعٍض يـََتَساَءلُوَن   َو اقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى«

  53جنم 

  34239»  َو ان لَّْيَس ِلْالنَساِن االَّ َما َسَعى«

  56واقعه 

  39116 -15» ُمتَِّكِئَني َعَليـَْها ُمتَـَقابِِلنيَ * ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ   َعَلى«

  18179» اْلُمَطهَُّرونَ َال َميَسُُّه االَّ «

  59حشر 

  *46924» ُيَسبُِّح َلُه َما ِىف السَّماواِت َو اْالْرضِ «

  488: فرهنگ مهرورزى، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   صفحه مشاره آيه آيه

  66حترمي 

  3566» يَا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا انُفَسُكْم َو اْهِليُكْم نَاراً «

  68قلم 

  *7628 - 17» ...اْصَحاَب اْجلَنَِّة انَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَا «

  7428» َقاَل اْوَسُطُهْم ا َملْ اُقل لَُّكْم َلْو َال ُتَسبُِّحونَ «

  2054» ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو انََّك َلَعَلى«

  70معارج 

  791» َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقعٍ «

  72جن 

  29415» َو امَّا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا جلََِهنََّم َحطَباً «

  74مدثر 

  34538» ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ «

  79نازعات 

  11941 -40» ...  َو امَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى«

  81تكوير 

  4926» َفاْيَن َتْذَهُبونَ «
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  489: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  89فجر 

  39820 -17» ...ْكرُِموَن اْلَيِتيَم َكالَّ َبْل َال تُ «

  90بلد 

  2317» ...ُمثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َو تـََواَصْوا ِبالصَّْربِ «

  93ضحى 

  3925»  َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرَضى«

  98بينه 

  302، 3007» اْلَربِيِّةِ انَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاحلَِاِت اولِئَك ُهْم َخيـُْر «

  3027» ...انَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن اْهِل اْلِكَتاِب َو اْلُمْشرِِكَني ِىف نَاِر َجَهنََّم «

  100عاديات 

  4194 -1» ...َفاْلُمورِيَاِت َقْدحاً * َو اْلَعاِديَاِت َضْبحاً «

  491: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست روايات

   صفحه معصوم روايت

نَيا فـَبـَْعدَك ُمْظِلَمٌة ابـََتا أ   308امام سجاد عليه السالم ... مَّا الدُّ
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  170رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ابـَْغُض َخِليَقِة اللَِّه اَىل اللَِّه يـَْوَم الِقَياَمِة الَكّذابُوَن 

  423اْإلِبُل ِعزٌّ َالْهِلها رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  454امام سجاد عليه السالم ... َن هُؤالِء اْلَعصاِفيـُْر؟ اَتْدِرى ما يـَُقلْ 

  422امرياملؤمنني عليه السالم ... اتـَُّقوا اللََّه ِفْيما َخوََّلُكْم َوِىف اْلُعْجِم 

  297امام رضا عليه السالم ... اتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا اْخَوًة بـََرَرًة ُمَتحابَِّني ِىف اللَِّه 

  449امام صادق عليه السالم ... لطَِّري الرَّاِعىب َمِعى ِىف اْلبَـْيِت اْجَعُلوا َهَذا ا

  255اِحبُّوا اللََّه ِلما يـَْغُدوُكْم ِمْن نَِعِمِه وأِحبُّوِىن ِحلُبِّ اللَِّه ايَّاَى رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  142ه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آل... اْدرَاوا اُحلدوَد ِبالشُّبَـَهاِت 

َا    311رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ادُعوا اللََّه بِاْلِسَنٍة َما َعَقْيُتُموُه ِ

  258رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اذا اَحبَّ اللَُّه َعبداً ابَتَالُه فَاْن َصبَـَر اْجَتَباهُ 

  268رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اذا اَحبَّ اللَُّه َعبَداً َجَعَل َلُه َواِعظاً ِمن نَفِسه 

  264رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اَذا اَحبَّ اللَُّه َعبداً ِمن امَِّىت َقَذَف ِىف قـُُلوِب أصِفَياِئِه 

  305اذا رَايَت َبَني اثَنِني ِمن ِشيَعِتنا ُمَناَزَعًة َفافَتِدَها ِمْن َماِىل امام صادق عليه السالم 

َيَكِة َفاْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله اذا  ْعُتْم ِصياَح الدِّ   444مسَِ

  27رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اَذا َطاَب قـَْلُب اْلَمْرِء َطاَب َجَسُدُه 

  25ل اللَّه صلى اهللا عليه و آله اذا َطَبْخَت َمَرَقًة فَاْكثـُْر َماَءَها َواْغُرْف جلِِْرياِنَك ِمْنها رسو 
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   صفحه معصوم روايت

ْذنِِبَني 
ُ
  393امام صادق عليه السالم ... اَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َنْشَفُع ىف امل

  346امام باقر عليه السالم ... اْربٌع َمن ُكنَّ ِفيِه َكُمَل اسالُمهُ 

  24يه السالم ارَحم ُترَحم امرياملؤمنني عل

َُؤدِّى اَىل َحمَبَِّتَك 
  403امام صادق عليه السالم ... ارِشْدنَا ِلُلُزوِم الطَّريِق امل

  384رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعزََّوَجلَّ َعَلى اْمرَاٍة َذاِت بـَْعٍل 

  306َوالصِّياِم رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله اصالُح َذاِت الَبِني افَضُل ِمن َعامَِّة الصَّالِة 

  25رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِذى الرَّْمحَِة ِمْن امَِّىت   اْطُلُبوا احلَْواِئَج اىل

  265قدسى ... اعَدْدُت ِلعَباِدَى الصَّاِحلَني َما الَعٌني رَاْت 

  94امام سجاد عليه السالم ... ياِىن َصِغرياً اْغِفْر ِىل َوِلواِلَدىَّ َواْرَمحُْهما َكما رَبَّ 

  134اَقاَمُة َحدٍّ َخيـٌْر ِمْن َمَطِر اْربَِعَني َصَباحاً رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  130امرياملؤمنني عليه السالم ... اقـََرُب َداٍر ِمْن َسَخِط اللَِّه َوابـَْعُدَها ِمْن ِرْضَواِن اللَِّه 

  109َواْألَْلَباِب امرياملؤمنني عليه السالم   الصَّواِب ِىف ُصْحَبِة اوِىل النُّهىاكثـَُر الصَّالِح وَ 

  305رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اال اْخِربُكم ِبأفضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّياِم َوالصَّالِة 

نـَْيا ِىف َغِري اللَِّه    390ه السالم امام صادق علي... اال ُكلُّ ِخلٍَّة َكاَنَت ىف الدُّ

َنِة   اال وَمن ماَت َعلى   276رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُحبِّ اَل حممٍَّد ماَت على السُّ

  321امرياملؤمنني عليه السالم ... اللَُّهمَّ اْحَتِسْبُه ِعْنَدَك فَانَّ َمْوَتهُ ِمْن َمَصاِئب اْلَدْهِر 
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  387امام صادق عليه السالم ... َياَمِة اللَُّهمَّ اِعىنِّ َعَلى َهوِل يَوِم القِ 

  135امرياملؤمنني عليه السالم ... اللَُّهمَّ انَُّه قد ثـََبَت َعليها ارَبع َشهاداٍت 

  265رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َبعَد الَقَضاِء   اللَّهمَّ اّىن اْسَأُلَك الرَِّضى

  182ٍء امرياملؤمنني عليه السالم  ِىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىاللَُّهمَّ اىنِّ َأْساُلَك ِبَرْمحَِتَك الَّ 

  259رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اللَُّهمَّ اْرزُْقىن ُحبََّك َوُحبَّ َمْن حيُِبَُّك 

  64رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... الّلُهمَّ َمْن َرَفَق بِاّمىت َفاْرُفْق ِبِه 

  268َحَالَوَة ُحمَبَِّتَك َفراَم ِمْنَك َبَدًال امام سجاد عليه السالم اهلى َمْن ذا الَّذى ذاَق 

  493: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  121رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اّما اَحلَياءُ فـَيََتَشعَُّب ِمْنُه اللِّْنيُ َوالرَّْأَفةُ 

  29رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله . ..َعِن الطَّرِيِق َصَدَقةٌ   اَماطَُتَك اَألذى

  329امرياملؤمنني عليه السالم ... ٍء ِىف اَجلنَِّة َواَلذُُّه، ُحبُّ اللَِّه  اّن اطيَب َشى

  392رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اللََّه َأْعطَاِىن مسألًة َفَأخَّْرُت َمْسأََلِىت 

  421املاَء والنَّاَر والشَّاَة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله : اتٍ انَّ اللََّه أَنـَْزَل َثالَث بـَرَك

  28رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُصَورُِكْم   انَّ اللََّه تـََباَرَك َوَتعاَىل َاليـَْنُظُر اىل

  463اهللا عليه و آله  رسول اللَّه صلى... حيُُِب الرِّْفَق َويُِعْنيُ َعَلْيِه   انَّ اللََّه َتباَرَك َوَتعاىل

  380رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َخَلَق ماَئًة َرْمحٍَة فـََرْمحٌَة   انَّ اللََّه َتعاىل
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  379رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َخَلَق ِماَئَة يَوَم َخَلَق السَّماواِت َواْألَْرَض   انَّ اللََّه َتعاىل

َعاِصى َصَرَف َعنـُْهْم اّن اللََّه َعزََّوَجلَّ اذَ 
َ
  471امام باقر عليه السالم ... ا َعِمَل قوٌم ِبامل

  439، 434امرياملؤمنني عليه السالم ... انَّ اللََّه َعّلَمنا َمْنِطَق اْلطَّْريِ َكما َعلََّم ُسَلْيماَن 

  137عليه السالم امام باقر ... انَّ اللََّه َغِضَب َعلى الزَّاِىن َفَجَعَل َلُه ِجلَد ِماَئٍة 

  267رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اللََّه يـُْعِطى الدُّنْيا َمْن حيُِبُّ َوَمْن َالحيُِبُّ 

  446انَّ اوََّل َمحاٍم كاَن ِمبَكََّة َمحاٌم كاَن إلْمساِعيَل امام صادق عليه السالم 

  246امرياملؤمنني عليه السالم ... اِطِن الدُّنَيا بَ   انَّ اوِلَياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا اىل

  30امام كاظم عليه السالم ... انَّ اْهَل اْألَْرِض َلَمْرُحُووَن َما َحتَابُّوا 

  285امام صادق عليه السالم ... َكانُوا ِشيَعَتُه    انَّ َحواِرىَّ ِعيسى

ابََّة تـَُقولُ    435للَّه صلى اهللا عليه و آله رسول ا... اللَُّهمَّ اْرزُْقِىن : انَّ الدَّ

  466انَّ الدَّوابَّ اذا ُلِعَنْت َلزَِمْتها اللَّْعَنُة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  118امام رضا عليه السالم ... انَّ الصَّْمَت بَاٌب ِمْن ابـَْواِب اِحلْكَمِة 

  94رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ الَعْبَد لَُيؤَمُر ِبِه اَىل الّناِر يـَْوَم الِقَياَمِة 

  29رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُكلِّ ُمْسِلٍم ِىف ُكلِّ يـَْوٍم َصَدَقًة    انَّ َعلى

  465ٍء ُحْرَمًة َوُحْرَمُة اْلبَـَهاِئِم ِىف ُوُجوِهها امام صادق عليه السالم  انَّ ِلُكلِّ َشى
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   صفحه معصوم روايت
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  27رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِىف اْألَْرِض أَواِىنَ اال َوِهَى اْلُقُلوب   انَّ للَِّه تـََعاىل

  429امام سجاد عليه السالم ... نَاَقىت هِذِه ِعْشريَن َحجًَّة   اىنِّ َقْد َحَجْجُت على

  255ا رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله اْن َيكوَن اللَُّه َوَرُسولُه اَحبُّ اَلْيَك ِممَّا ِسوامهُ 

  93امام باقر عليه السالم ... اوَشُك َدْعَوٍة َواسرَُع اَجابٍَة ُدَعاءُ اْلَمْرِء ِالخيِه 

  18اولِئَك ُهُم اْلَمْرُحوُموَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة امام كاظم عليه السالم 

نَيا َمْن َكثـَُر أكُلهُ َوِضحُكُه َونـَْوُمهُ    129قدسى ...  اْهُل الدُّ

  124رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ايّاُكم َوالِبْطَنَة َفانـََّها َمفَسَدٌة ِلْلَبَدِن 

  428اىُّ بعٍري ُحجَّ عليِه ثالَث سنَني ُجعَل ِمْن ِنَعِم اجلنَِّة امام صادق عليه السالم 

  440له البَـرََكُة ِىف َنواِصى اْخلَْيِل رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آ

  422أَْلبَـَقُر تـَْغُدو ِخبَْريٍ َوَترُوُح ِخبَْريٍ رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  34التَّاِئُب ِمَن الذَّنِب َكَمن الَذنَب َلُه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

بُّوَك رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله    296َحتَبَّْب اَىل النَّاِس حيُِ

  443رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... الدِّْيِك َمخَْس ِخصاٍل  تـََعلَُّموا ِمنَ 

  298تـََواَصُلوا َوتـََبارُّوا َوتـَرَاَمحُوا َوتـََعاَطُفوا امام صادق عليه السالم 

  34التَّوَبُة َجتُبُّ َما َقبَلها رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  34عليه السالم  التَّوَبةُ َتستَـْنزُِل الرََّمحَة امرياملؤمنني

  297التَـَودُُّد اَىل النّاِس ِنصُف الَعقِل امام رضا عليه السالم 
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بُّها اللَُّه َتعاىل   443رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ...   َثالثَُة اْصواٍت حيُِ

  153آله رسول اللَّه صلى اهللا عليه و ... َجَعَل اللَُّه َجلَّ ثـََناُؤُه قـُرََّة َعيىن ِىف الصََّالِة 

نَيا رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله    115ُجَلساءُ اللَِّه َغداً اهُل الَورَِع َوالزُّهِد ِىف الدُّ

  134فيها ِمن َمَطِر اْرَبعَني لَيَلًة َوايّاِمَها امام باقر عليه السالم   َحدٌّ يُقاُم ِىف األرِض ازكى

  357عليه السالم ُحسُن اخلُُلِق َيزِيُد ِىف الرِّزِق امام صادق 

  30قدسى ... َحقَّْت َحمَبَِّىت ِلْلُمَتَحابَِّني ِىفَّ 

  495: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  446امام صادق عليه السالم ... أحلَْماُم َطيـٌْر ِمْن ِطُيوِر اْألَْنِبياِء 

  122ُكلِّ َمجيٍل امرياملؤمنني عليه السالم    اَحلَياءُ َسَبٌب اَىل 

  122اءُ ِمَن اإلميَاِن واإلميَاُن ِىف اجلَنَِّة امام كاظم عليه السالم اَحليَ 

  122اَحلَياءُ َيُصدُّ َعْن ِفْعِل الَقِبيِح امرياملؤمنني عليه السالم 

  461رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمخٌس َفواِسُق تـُْقَتْل ىف اِحللِّ َواَحلَرِم 

يِن الَورَعُ    115امرياملؤمنني عليه السالم  َخيـُْر اُموِر الدِّ

  440رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... أْخلَْيُل َمْعُقوٌد بَِنواِصْيها اخلَيـُْر 

  441ُخُيوُل اْلُغزاِة ُخُيوُهلُْم ِىف اجلَْنَِّة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  126امرياملؤمنني عليه السالم ... ا َربـَِّها َفَخَلَط َحَالَهلَا ِحبَرَاِمهَ   َداُرَها َهاَنْت َعلى
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نـَْيا تـَُغرُّ وَتُضرُّ َوَمتُرُّ    272امرياملؤمنني عليه السالم ... الدُّ

ْنيا َمْزَرَعُة اآلِخَرِة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله    400الدُّ

  115الّديُن ُهَو اُحلبُّ َواُحلبُّ ُهَو الّديُن امام باقر عليه السالم 

  24رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ...   يَرَمحُُهم الّرمحُن تَباَرَك َوتـََعاىلالرَّاِمحُون 

  463رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َرأَْيُت ِىف الناِر صاِحَبَة اهلِّرِة تـَنـَْهُشها ُمْقِبَلًة 

  25قدسى ... َرْمحَىت ِىف ِذى الرَّْمحَِة ِمْن ِعَباِدى 

  353ْلبَـْيِت رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله َسْلماٌن ِمّنا اْهَل ا

  92امام رضا عليه السالم ... َشَكا يُوُسُف ِىف السِّْجِن اَىل اللَِّه، فـََقاَل 

  160امام صادق عليه السالم ... الَّذيَن َالَيشَهُدونـََها   َشَكِت اْلَمَساِجُد اَىل اللَِّه تـََعاىل

  448امام صادق عليه السالم ... َة النِىبِّ الَوْحشَ   َرُجٌل اىل  َشَكى

  109امرياملؤمنني عليه السالم ... َصاِحِب اُحلَكَماَء َوَجاِلِس احلَُلَماَء َواْعِرْض َعِن الدُّنَيا 

  443امرياملؤمنني عليه السالم ... ِصياُح الدِّْيِك َصالُته َوَضْربُُه ِجبَناِحِه 

ا َكنـٌْز رسول    441اللَّه صلى اهللا عليه و آله ُظُهوُرها ِعزٌّ َوُبُطوُ

  262قدسى ... َعْبِدى انا َوَحقَِّك َلَك حمُِبُّ 

  496: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  70َعِجْبُت ِلَمْن َيرُجو َرَمحَة َمْن َفوَقُه كيَف اليَرَحُم َمْن ُدونَُه امرياملؤمنني عليه السالم 
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  27َاليـَنْـَفُع اذا َكاَن اْلَقْلُب َخاِوياً امرياملؤمنني عليه السالم ِعَظُم اجلََْسِد َوطُولُُه 

ْؤِمِن َمخسٌ 
ُ
  294امام سجاد عليه السالم ... الَورَُع ِىف اخلَْلَوِة : َعَالَماُت امل

خِلِصَني امرياملؤمنني عليه السالم 
ُ
يِن َوِشيَمُة امل   116َعَلْيَك بِالَورَِع َفانَُّه َعوُن الدِّ

  420امرياملؤمنني عليه السالم ... ْم ِبالَغَنِم َواحلَْْرِث َفانـَُّهما يـَْغُدواِن ِخبَْريٍ َعَلْيكُ 

  315امام صادق عليه السالم ... ُعوُدوا َمَرَضاُكم َوَسُلوُهُم الدَُّعاَء 

  462رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... رأِس رَكى   ُغِفَر الْمرأٍَة موِمَسٍة مرَّْت ِبَكلٍب على

  117َفاْصِمْت ِلَساَنَك اّال ِمْن َخْريٍ رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  101َفالصُّوَرُة ُصوَرُة اْنَساٍن َواْلَقْلُب قـَْلُب َحيَـَواٍن امرياملؤمنني عليه السالم 

  360امام صادق عليه السالم ... َفاْلُمؤِمُنوَن ُهُم الِذيَن ُيضاِعُف اللَُّه َهلُْم اَحلَسناِت 

  299قدسى ... َحمَاِسُنُكم   ُصَورُكم َوَال اىل  َفاىنَّ َالاْنظُُر اىل

  208رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َفاوَُّل َمْن يـَْلَحُق ِىب يـَْوَم الِقياَمِة ِمْن امَّىت أْنِت َوَعِلىٍّ 

  309فاىُّ فقٍري أفَقُر ِمّىن امام حسني عليه السالم 

  356ُكُنوُز األرزَاِق امرياملؤمنني عليه السالم   ِىف َسَعِة األْخَالقِ 

  147امرياملؤمنني عليه السالم ... يـَْوِم الِقَياَمِة   َقد اغَتَسَل ِمبَا ُهَو َطاِهٌر اىل

  440قـَلُِّدو اْخلَْيَل َوال تـَُقلُِّدوها اْألَْوتاَر رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

َتوّجهَني اىلَّ  ُقل ِلَعباِدى
ُ
  267قدسى ... ما َضرَُّكْم اذااْحَتَجْبُتْم َعْن َخْلِقى  :امل

  64قدسى ... َالَيْذُكُروَنِىن َفانَُّه َحقٌّ َعَلىَّ : ُقْل لْلظّاِلمنيَ 
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  146امرياملؤمنني عليه السالم ... ُقْم يَا َهَذا فـََقْد اْبَكْيَت َمَالِئَكَة السََّماِء َوَمَالِئَكَة اْألَْرِض 

  444امام صادق عليه السالم ... ٌخ ناِسٌك يـَْعُبُد اللََّه كاَن َرُجٌل َشيْ 

  447َكاَن ِىف َمنزِِل َرسوِل اللَِّه َزوُج َمحَاٍم اَمحٍر امام صادق عليه السالم 

  117َكِثٌري َصْمُتهُ َمْشُغوٌل َوقْـُتُه امرياملؤمنني عليه السالم 

  191اللَّه صلى اهللا عليه و آله رسول ... ُكلُّ امٍر ِذى بَاٍل َملْ يُْذَكُر ِفيِه 

  497: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  456امام رضا عليه السالم ... ال َتْأُكُلوا الُقْنبَـَرَة َوال َتُسبُّوها 

  279امام رضا عليه السالم ... ال َتَدُعوا اْلَعَمَل الصَّاِلَح َواالْجِتهاَد ىف اْلِعباَدِة 

  347امام عسكرى عليه السالم ... َوال يـَْنَتِفُض ِمْنها  ال تـَْرَشُح ِبُرُطوبَةٍ 

  465، 435رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ٍء فيِه الرُّْوُح  ال َتْضرِبُوا ُوُجْوَه الدَّوابِّ وُكلُّ َشى

  465امرياملؤمنني عليه السالم ... ال َتْضرِبُوها اْلُوُجوَه َوال تـَْلَعُنوها 

  455امام رضا عليه السالم ... بـََّرَة َوال َتْأُكُلوا حلََْمها ال تـَْقُتلوا القُ 

  124َال ُتكِثُروا األكَل فَانَُّه َمن اكثـََر األْكَل اْكثـََر النـَّْوَم عيسى عليه السالم 

  444الصَّالِة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله   ال تـَْلَعْنُه َفانَُّه َيْدُعْوا اىل

  138امرياملؤمنني عليه السالم ... َصِىبٍّ َحىتَّ يُِدرَك   يُِفيَق َوال َعلى  َحّىت  َجمنونٍ   ال َحدَّ على

  141امرياملؤمنني عليه السالم ... َال َمْرَحباً ِبُوُجوٍه َالتـَُرى االَّ ِىف ُكلِّ ُسوٍء 
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ؤِمن قدسى 
ُ
  307َال َيَسُعِىن ارِضى َوَمساِئى َولكن َيَسُعِىن قَلُب َعبِدَى امل

  256رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اُكوَن اَحبَّ الَيِه ِمْن اْهِلِه   ِمُن اْلَعْبُد َحّىت ال يـُؤْ 

َشاَهَدِة 
ُ
  292رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َلطيُف اَحلركاِت ُحْلُو امل

ابَِّة َعلى   464رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... صاِحِبها ِخصاٌل ِسٍت   ِللدَّ

  464امام صادق عليه السالم ... صاِحِبها ِستَُّة حقوٍق   لّدابَِّة علىلِ 

  383رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َلْن يـَْعَمَل ابُن ادَم َعَمًال اْعَظَم ِعْنَد اللَِّه 

ؤِمِن ِمن َكثَرِة األكِل  لَيَس َشى
ُ
  125امام صادق عليه السالم ... ءٌ اَضرَّ ِلَقْلِب امل

  435امام صادق عليه السالم ... احٌد دابًَّة اّال قاَلْت   تَـَرىما اشْ 

  271امرياملؤمنني عليه السالم ... َما اِصُف ِمْن َداٍر اوَُّهلا َعَناءٌ َواِخُرَها فـََناءٌ 

  139امرياملؤمنني عليه السالم ... َما اقْـَبَح ِبالَّرُجِل ِمْنُكْم اْن يَأِتَى بـَْعَض َهذِه الَفواِحِش 

سِلَم ِىف اللَِّه َوللَِّه 
ُ
  314امام صادق عليه السالم ... َما زَاَر ُمسِلٌم اَخاُه امل

  26َما ُضِرَب َعْبٌد ِبُعُقوَبٍة اْعَظَم ِمْن َقْسَوِة اْلَقْلِب امام باقر عليه السالم 

  291امرياملؤمنني عليه السالم ... ٍء اْفَضَل ِمَن الَعْقِل  َما ُعِبَد اللَُّه ِبَشى

  498: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  285امام صادق عليه السالم ... ِباْطَوَع َلُه ِمْن َحَوارِيـَِّنا   َما َكاَن َحوارِىُّ ِعيسى

  190أعَظِم آيٍَة صادق عليه السالم   َما َهلُْم َقاتـََلُهُم اللَُّه َوَعَمُدوا إىل
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  124َممُْلوٍء امام باقر عليه السالم  ٍء ابَغُض اَىل اللَِّه ِمن َبْطنٍ  َما ِمن َشى

  421رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْلَغَنَم   ما ِمْن َنِىبٍّ اال َوَقْد َرَعى

  297ُجمَاَمَلُة النَّاِس ثـُُلُث الَعقِل امام صادق عليه السالم 

  87، 83َحمُْبوبًَة ِىف َأْرِضَك َوَمساِئَك امام سجاد عليه السالم 

  264ُفالٌن فـََلْم تـَُعْدُه َوَلْوُعْدَتُه َلَوَجْدَتِىن ِعْنَدُه قدسى َمِرَض 

ْرءُ َمَع َمْن اَحبَّ رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 
َ
  259امل

ْسِجِد اَصاَب احَدى الثََّماِن 
َ
  158امرياملؤمنني عليه السالم ... َمْن اْختَـَلَف اَىل امل

  106امام صادق عليه السالم ... لَّ اَحبَُّه اللَّهُ َمْن اْكثـََر ذِْكَر اللَِّه َعزََّوجَ 

  119َمْن َخاَف َربَُّه َكفَّ ظُْلَمُه امرياملؤمنني عليه السالم 

  109امرياملؤمنني عليه السالم ... الداِر الَباِقَيِة َواَعاَنَك َعَلى الَعَمِل َهلَا   َمن َدَعاَك اىل

  270َعنَك ِحَوَال امام سجاد عليه السالم َمْن َذا الذَّى انَس ِبُقرِبَك فابـَْتغى 

  196قدسى ... َمْن َذالَّذى َتاىلَّ َعَلىَّ ان َالاغِفَر ِلُفالٍن؟ 

  71َمْن َرِحَم َوَلْو َذبيَحَة ُعْصفوٍر َرِمحَُه اللَّهُ يـَْوَم الِقياَمِة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  313امام صادق عليه السالم ... ابِتَغاَء َوجِه اللَِّه َمن زَاَر اخاُه ِىف َجاِنِب املِْصِر 

رِيُض لِلَعاِئِد شيئاً 
َ
  315امام صادق عليه السالم ... َمْن َعاَد َمريَضاً ِىف اللَِّه َملْ َيساِل امل

ِه    314رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َعاَد َمرِيَضاً نَاَدى ُمناٍد ِمَن السَّماِء ِبامسِْ

  127رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ْن َعَرَضْت َلُه ُدنَيا َوآِخَرٌة َفاْخَتاَر الدُّنَيا مَ 
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  352رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن َعِشَق اْلِعَباَدَة فـََعانـََقَها َواَحبـََّها ِبَقْلِبِه 

اً ِمن ُحدوِدى فـََقد َعاَنَدىن    135قدسى ... َمن َعطََّل حدَّ

  119امام صادق عليه السالم ... َمْن َعِلَم انَّ اللََّه يـَرَاُه َوَيْسَمُع َما يـَُقوُل 

  422رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن كاَنْت ِىف َدارِِه َشاٌة ُحتَْلُب 

  499: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  124امرياملؤمنني عليه السالم ... هُ َمْن َكثـَُر َتسِبيُحُه َوَمتِجيُدُه َوَقلَّ َطَعامُ 

  305ِمْن َكماِل السََّعاَدِة السَّعُى ِىف َصالِح اُجلمهوِر امرياملؤمنني عليه السالم 

  80رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن ُكْنُت َموالْه فـََعلىُّ َمْوالْه 

  70ى اهللا عليه و آله َمْن اليـَْرَحِم الناَس ال يـَْرَمحُْه اللَُّه رسول اللَّه صل

  63َمْن َملْ يـَْرَحْم ال يُرَحْم رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

وِت بِاْجلَنَِّة   َمْن ماَت َعلى
َ
  276رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُحبِّ اَل ُحمَمٍَّد َبشََّرُه َمَلُك امل

   هُ ُحبِّ آَل ُحمَمٍَّد َجَعَل اللَُّه قـَبـْرَ   َمْن ماَت َعلى

  276َمزاَر مالِئَكِة الرَّْمحَِة رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  276رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُحبِّ اَل ُحمَمٍَّد فُِتَح َلُه ِىف قـَْربِِه باباِن   َمْن ماَت َعلى

  276 ُحبِّ اَل ُحممٍَّد مات تائِباً رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َمْن ماَت َعلى

  276ُحبِّ اَل ُحمَمَّد ماَت َشِهْيَداً رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله   َمْن ماَت َعلى
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  276ُحبِّ اَل ُحمَمٍَّد ماَت َمْغُفوراً َلُه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله   َمْن ماَت َعلى

  276رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ُحبِّ اَل ُحممٍَّد ماَت ُمؤِمَناً ُمْسَتْكِمَل اإلميانِ   َمْن ماَت َعلى

  276رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اجلنَِّة   ُحبِّ اَل ُحممٍَّد يـَُزفُّ اىل  َمْن ماَت َعلى

  466رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن َمثََّل ِحبَْيواٍن فـََعَلْيِه َلعَنُة اللَِّه 

  465ُكوَن َدوابَُّه ِمسانَاً امام رضا عليه السالم ِمْن ُمرْوَئِة الرَُّجِل َأْن تَ 

  159رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْسِجٍد َيْطُلُب ِفيِه اَجلَماَعَة   اىل  َمْن َمشى

  440رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َشِعْرياً ِلَفَرِسِه ُمثَّ قاَم ِبِه   َمْن نـَقَّى

َِْم َعلى   434امام صادق عليه السالم ... ٍء  َبهاِئِم ِمْن َشىالْ   َمْهما ا

ْؤِمُن يَاَلُف َويـُْؤَلْف َوال َخيـَْر ِفيَمْن اليَْأَلُف 
ُ
  290رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... امل

  216َحنُْن اُل اْبراِهْيَم امرياملؤمنني عليه السالم 

  206امام باقر عليه السالم ... َوَحنُن ِلساُن اللَِّه َحنُن ُحجَُّة اللَِّه َوَحنُْن بَاُب اللَِّه 

ى   466ءٌ ِمَن اْحليواِن بالّناِر رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اْن ُحيَْرَق َشى  َ

  500: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

ى   467آله  ءٌ ِمَن الدَّوابِّ َصْرباً رسول اللَّه صلى اهللا عليه و اْن يـُْقَتَل َشى  َ

  346امام باقر عليه السالم ... َواْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه ِمَن املؤِمنَني اْسَكَنُه اللَُّه 

  24رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َوالَِّذى نَفِسى بَِيِدِه َالَيدُخُل اجلَنََّة اّال َرِحيٌم 
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  127رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َوالَِّذى نَفِسى بَِيِدِه َللدُّنَيا اهَوُن َعَلى اللَِّه 

  279امام باقر عليه السالم ... َواللَِّه َلْو اَحبَّنا َحَجٌر َحَشَرُه اللَُّه َمَعَنا 

  116الَورَُع ِمصَباُح َجناٍح امرياملؤمنني عليه السالم 

ا اّال َعلى   466َحٍق امرياملؤمنني عليه السالم   َوال َيْضُرُ

  321امرياملؤمنني عليه السالم ... َماِلٍك َوَما َماِلٌك َلو َكاَن ِمن َجَبٍل َلَكاَن َفنداً  َو للَِّه َدرُّ 

  36قدسى ... ٍء اَحبَّ اَىلَّ  َوَما تـََقرََّب اَىلَّ َعبٌد ِبَشى

  441رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َواْلُمْنِفُق َعَلْيها ِىف َسِبْيِل اللَِّه َكاْلباِسِط َيَدُه 

  114َوهذا ما َال تـَُقوُم َلُه السَّماواُت َواْألَْرُض امرياملؤمنني عليه السالم 

  446امام صادق عليه السالم ... َمحَاُم احلَْرِم  -َهِذِه اَحلَمامُ 

يُن اّال احلُّْب امام صادق عليه السالم    132، 115، 40َهْل الدِّ

  112قدسى ... ْبُد َعاِبداً َيُكوُن ِىلَ العَ   يَا اْمحَُد َهْل َتدِرى َمىت

  299قدسى ... يَاْبَن ا َدَم َهْل ادَّيـُْتم فـَرَاِئَض َكَما اَمْرُتُكم 

  208رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يا َربِّ امَِّىت امَّىت َهوِّْن َعَلْيِهْم احلِْساَب 

َقَك   يا َعلىُّ ُطْوىب   280اهللا عليه و آله رسول اللَّه صلى ... ِلَمْن اَحبََّك َوَصدَّ

  427امام صادق عليه السالم ... هذا اجلمِل   اَعِدْل َعلى! يا غالمُ 

  43َمْعرَِفٍة امرياملؤمنني عليه السالم   َما ِمْن َحرََكٍة اّال َواْنَت ُحمَتاٌج ِفيَها اىل! يَا ُكَميلُ 

ْتَجَر 
َ
  382عليه السالم امرياملؤمنني ... يَا َمعَشَر التُّجَّاِر الِفْقَه ُمثَّ امل
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  105قدسى ... َالتـَْفرَْح ِبَكثْـَرِة اْلَماِل َوَال َتدَْع ذِْكرى   يَا ُموسى

  105ُكلِّ َحاٍل َفانَّ ِنسَياِىن ُميِيُت الَقْلَب قدسى    َالتـَْنَسىن َعلى  يَا ُموسى

  501: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  264قدسى ... َمِرضُت فـََلْم تـَُعْدِىن !  يا ُموسى

جنِْيلِ ! يا ِهشام   17امام كاظم عليه السالم ... ِلْلُمَرتاِمحَني   ُطوىب: َمْكُتوٌب ِىف اْإلِ

  181يَْأتى الُقْرا ُن يـَْوَم الِقَياَمِة ِبْكراً رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  311صلى اهللا عليه و آله رسول اللَّه ... َيدُعوا بَعُضُكم لَِبعٍض ِالنََّك َما َعَصْيَت بِِلَسانِِه 

  39رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يـَْلَزُم احلقُّ ِالمَِّىت ِىف أْرَبٍع 

  71رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يا َحنّاُن يا َمنّاُن َجنِِّىن ِمَن النّاِر : يُنادى ُمناٍد ىف النارِ 

  503: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست انبياء و معصومني

، 39، 38، 36، 35، 34، 33، *32، 31، 30، 29، 28، 27، 24، 15حممد رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله، 
40 ،41 ،49 ،50* ،62 ،63 ،64 ،66* ،70 ،74 ،79 ،80 ،81 ،82 ،85 ،94 ،95 ،104 ،106 ،

108 ،112 ،115 ،117 ،121 ،124 ،127 ،131* ،134 ،135 ،139 ،142 ،144 ،145 ،148 ،
153 ،156 ،157 ،158 ،159 ،170 ،179 ،181 ،182 ،186 ،187 ،189 ،191 ،195 ،196 ،
199 ،200 ،201 ،203 ،204 ،205 ،207 ،208 ،209 ،210 ،216 ،232 ،233 ،234 ،239 ،
240 ،250 ،251 ،254 ،255 ،257 ،258 ،259 ،261 ،264 ،265 ،266 ،267 ،276 ،277 ،
278 ،279 ،280 ،284 ،285 ،290 ،292 ،295 ،296 ،298 ،301 ،302 ،304 ،305 ،309* ،
310 ،311 ،312 ،313* ،314 ،320 ،324 ،331 ،338 ،343 ،344* ،350 ،352 ،353 ،362،  
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368 ،374 ،375 ،379 ،381 ،383 ،391 ،392 ،397 ،399 ،400 ،402 ،405 ،409* ،420 ،
421 ،422 ،423 ،424 ،425 ،429 ،431 ،432 ،433 ،435 ،438 ،439 ،440 ،441 ،443 ،
444 ،445 ،447 ،448 ،450 ،451 ،452 ،455 ،456 ،457 ،459 ،461 ،462 ،463 ،464 ،
465 ،466 ،467  

  208، 207، 39، 32فاطمه زهرا عليها السالم، 

، 109، 101، 80، 79، 70، 68، *66، 64، 59، 43، 34، 32، 26، 23، 20امرياملؤمنني على عليه السالم، 
114 ،115 ،117 ،119 ،122 ،124 ،126 ،128 ،130 ،134 ،136 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
145 ،146 ،147 ،158 ،181 ،191 ،207 ،208 ،209 ،216 ،232 ،233 ،234 ،240 ،246 ،
263 ،271 ،277* ،278 ،280 ،281 ،291 ،298 ،302 ،305 ،321 ،322 ،323* ،329 ،332 ،
352 ،353*،  

  504: فرهنگ مهرورزى، ص

354 ،355* ،356 ،371 ،382 ،402 ،404 ،405 ،420 ،422 ،423 ،424 ،434 ،435 ،439 ،
443 ،450* ،464 ،465 ،466  

  209، 208، 149امام حسن جمتىب عليه السالم، 

، 309، 308، 282، 281، 234، 209، 208، 207، 152، 98امام حسني، سيد الشهدا عليه السالم، 
343 ،344 ،352 ،359 ،361 ،362 ،449*  

، 429، 428، 308، 294، 268، 237، *236، 235، 94، 83العابدين عليه السالم،  ن احلسني زينامام على ب
430 ،454  

، 295، 278، 251، 206، 190، 177، 136، 134، 124، 115، 93، 25امام حممد باقر عليه السالم، 
296 ،312 ،346 ،352 ،353* ،365 ،392 ،420 ،422 ،424 ،429 ،440 ،447 ،470 ،471  

، 127، 125، 118، 117، 115، 106، 104، 79، *66، 64، 36، 30ام جعفر صادق عليه السالم، ام
132 ،137 ،138 ،139 ،145 ،160 ،190 ،191* ،235 ،236 ،237 ،238 ،241 ،250 ،262 ،
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263* ،284 ،297 ،305 ،313 ،314 ،315 ،343 ،344* ،357 ،360 ،361* ،363 ،366* ،384 ،
385* ،387 ،390 ،392 ،403 ،404* ،422 ،423 ،427 ،428 ،429 ،434 ،435 ،441 ،443 ،
444 ،446 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،464 ،465  

  466، *373، 372، 324، 291، 122، 29، 17امام موسى بن جعفر عليهما السالم، 

، 279، 240، *190، 189، 149، 117، 92، *34، *32، 31امام على بن موسى الرضا عليهما السالم، 
280 ،283 ،284 ،297 ،320 ،324 ،325 ،343 ،344* ،353* ،371 ،455 ،456 ،465  

  325، 324امام حممد تقى جواد االئمه عليه السالم، 

  404، *348، 347، *191امام حسن عسكرى عليه السالم، 

  344، 343امام مهدى حجة بن احلسن عليهما السالم، 

  368فاطمه معصومه عليها السالم، 

  275، 274عليه السالم، آدم 

  472، 446، 266، 258، 224، 221، 219، 216، 215، 214، 208ابراهيم عليه السالم، 

  221، 216اسحاق عليه السالم، 

  451، 450، 446، 445، 216امساعيل عليه السالم، 

  331خضر عليه السالم، 

  ،253، 252، 251، *82، 64داود عليه السالم، 

  505: فرهنگ مهرورزى، ص

266 ،267 ،365 ،366 ،434 ،439 ،458  
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  459، 458، 439، 434، 433، 432، 331، 309سليمان عليه السالم، 

  47شعيب عليه السالم، 

  47صاحل عليه السالم، 

  285، 261، 260، 211، 183، 124، 19عيسى عليه السالم، 

  48لوط عليه السالم، 

، 264، 261، 212، 186، 185، 177 ،176، 175، 174، 154، 153، 105، 60موسى عليه السالم، 
266 ،311 ،315 ،331 ،364  

  449، 331، *285، 47نوح عليه السالم، 

  364هارون عليه السالم، 

  47هود عليه السالم، 

  225، 222، 220، 219يعقوب عليه السالم، 

، 226، 224، 223، 222، 221، 220، 219، 218، 210، 162، 92، 52، 51يوسف عليه السالم، 
227، 228 ،229 ،381  

  364، 363يونس عليه السالم، 

  507: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست اعالم

  428ابراهيم بن على مدىن، 

  450ابراهيم بن هاشم، 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  55جيد،  ابن اىب

  341ابن زياد، 

  452، 434، 232، 199، 79، 74، 73، 49ابن عباس، 

  55ابن عبدون، 

  458ابن عساكر، 

  466، 460ابن عمر، 

  *190ابن عيسى، 

  428، 427ابن فضال، 

  458ابن مالك، 

  *361ابن حمبوب، 

  387ابو الفتح رازى، 

  295ابوبصري، 

  447، *366، 365، 235، 454ثابت بن دينار، / ابو محزه مثاىل

  235ابوخالد كابلى، 

  448ابوخدجيه، 

  324، 323ابودرداء، 

  435ابوذر، 
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  *338ابو رزين عقيلى، 

  *450، 449ابوهريره، 

  *366عطار، اىب على 

  *427امحد آرام، 

  *321امحد بن حنبل، 

  425امحد بوعمر، 

  *157امساعيل بن ابان، 

  449امساعيل فرزند امام صادق، 

  382، *141اصبغ بن نباته، 

  55القائم بأمر اللَّه، 

  421ام سلمه، 

  310انس، 

  20، 16انصاريان، حسني، 

  508: فرهنگ مهرورزى، ص

  157انصارى، جابر بن عبداللَّه، 

  *249ايرج مريزا، 

  316برهان، على اكرب، 
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  278بريد عجلى، 

  473بلخى، جالل الدين حممد، 

  57بلعم باعورا، 

  441ار، ملك الشعراى، 

  458، 452، 425بيهقى، ابوالفضل 

  408پاسكال، 

  402تأهلى، هادى، 

  440دارى،  متيم

  443ثعالىب، 

  431جابر، 

  *342جامى، 

  368، 367حائرى شيخ عبدالكرمي، 

  69، )لسان الغيب(حافظ 

  68، 67ر بن عدى، 

  *238، 237حسن بن على االفطس، 

  428، 427محاد حلام، 

  275، 274حوا، 
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  79خارقى، حسني بن حممد، 

  241داود بن كثري، 

  234دربندى، مّال آقا، 

  53دواىن، على، 

  472، 427ذوالنون مصرى، 

  *387رازى، ابوالفتوح، 

  *124، *82راوندى، 

  368رضاخان، 

  35زكريا بن آدم، 

  228، 227، 226زليخا، 

  444زيد بن خالد جهىن، 

  449زيد شحام، 

  409ژوليا، 

  *238، 237ساملة، 

  185سبزوارى، مال امساعيل، 

  326سبزوارى، هادى، 

  426، 425سبكتكني، 
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  232سدى، 

  235سدير صريىف، 

  *455، 454، *431، *187سعدى، 

  73سعيد بن جبري، 

  235سعيد بن مسّيب، 

  79سفيان بن عيينه، 

  353، 324، 323سلمان فارسى، 

  280سليمان بلخى حنفى، 

  277سليمان بن اعمش كوىف، 

  509: فرهنگ مهرورزى، ص

  455سليمان جعفرى، 

  85، 84مسره، 

  128سويد بن غفله، 

  468سيوطى، جالل الدين، 

  55، 54سيد مرتضى، 

53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،160* ،196* ،241* ،346 ،367 ،392*  

  343صاحل هروى، 
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  *230صدر، رضا، 

  466، 372، *160، *159، *119، *32، *24شيخ صدوق، 

  325، 324صفوان بن حيىي، 

  444طربى، حمب الدين، 

  *450عايشه، 

  207عباس بن عبداملطلب، 

  456عبدالرمحن بن عبداللَّه، 

  369، 316عبدالعظيم حسىن، 

  448عبدالكرمي بن صاحل، 

  240زيّات، عبداللَّه بن ابان 

  325عبداللَّه بن جندب، 

  *240عبداللَّه بن زيات، 

  456عبداللَّه بن مسعود، 

  64عبداللَّه بن حيىي، 

  341عبدامللك بن مروان، 

  296عبيداللَّه بن عبيد بن عمري، 

  449عثمان بن االصبهاىن، 
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  *453، *427، *375عطار نيشابورى، 

  232عطاء، 

  255عقيلى، ابو رزين، 

  180طباطباىي، عالمه 

  467، 56عالمه حلى، 

  467، 461، 424، 421، 401، 216، 180عالمه جملسى، 

  325على بن نعمان، 

  *373على بن يقطني، 

  468على قارى، 

  451، 450عمر، 

  468عمر بن حبر جاحظ بصرى، 

  461عمر بن عيساى دمريى، 

  *361عمر بن يزيد، 

  282عمر سعد، 

  296عمرو بن دينار، 

  460، عمرو بن زيد

  55غضائرى، حسني بن عبيداللَّه، 
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  416فابر، 

  424فخر رازى، 

  510: فرهنگ مهرورزى، ص

  *213فروغى بسطامى، 

  369، 368فقيه بافقى، 

  81، 80فهرى، حارث بن نعمان، 

  390، *332، 189، *106فيض كاشاىن، 

  *365، 364، 363، 60قارون، 

  424قتاده، 

  142، 141، 139، 136قنرب، 

  62عاصم، قيس بن 

  *182، 114، 43كميل بن زياد، 

  *442، 441، )عنصر املعاىل(كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن ومشگري بن زيارة 

  442گيالنشاه، 

  323، 322، 321مالك اشرت، 

  449حممد بن اىب محزه، 

  *405حممد بن احلسني، 
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  *117حممد بن النعمان االحول، 

  468حممد بن بكر دماميىن، 

  *190ن، حممد بن سنا

  468حممد بن على بن حممد شىب مكى، 

  468الدمريى الشافعى،   حممد بن عيسى

  *190حممد عطار، 

  341خمتار، 

  424مرشد بن مرشد غنوى، 

  425مستوىف، عبدامللك، 

  428مسعودى، على بن حسني، 

  68مسلم بن عقيل، 

  236مصادف، 

  342، 341مصعب، 

  257مصعب بن عمري، 

  305مفضل، 

  *321، 56، 55، 54، )مد بن حممد بن نعمانحم(شيخ مفيد 

  207منصور دوانيقى، 
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  *470، *354، *234، *162، *97، 18مولوى، 

  416ميشله، 

  *50ميمون بن مهران، 

  91ناصر خسرو، 

  209نراقى، مال امحد، 

  408نعيمه، 

  371اوندى، على اكرب، 

  232وكيع، 

  409ويليام سيتد، 

  174هاتف اصفهاىن، 

  261هرم بن حيان، 

  *344هروى، 

  511: فرهنگ مهرورزى، ص

  *238هشام بن امحر، 

  291، 17هشام بن حكم، 

  *205مهاى شريازى، 

  *344مهداىن، 
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  167هيتلر، 

  235حيىي بن ام طويل، 

  261حيىي بن معاذ، 

  241يعقوب بن شعيب، 

  *442يوسفى، غالحمسني، 

  513: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست اديان، مذاهب، قبايل و فرق

، 85، 67، 64، *63، 62، *57، 56، 53، 44، 42، 40، 39، 30، 29، 28، 24، 23، 16، 15الم، اس
102 ،104 ،106 ،108 ،117 ،121 ،124 ،137 ،144 ،147 ،153 ،156 ،157 ،170 ،184 ،
196 ،200 ،201 ،202 ،208 ،209 ،232 ،238 ،250 ،255 ،257 ،258 ،259 ،276 ،280 ،
292 ،296 ،298 ،310 ،311 ،312 ،314 ،319 ،332 ،335 ،338 ،352 ،362 ،369 ،374 ،
400 ،409 ،416 ،421 ،438 ،468  

  456، 455، 368، 279، 277، 276ال حممد، 

  221ال يعقوب، 

  424اشعريني، 

  261امت عيسى، 

  261، 74امت حممد، 

  261امت موسى، 

  445، 444، 433، 373، *366، 365، 175، 124بىن اسرائيل، 
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  303بىن اميه، 

  296بىن متيم، 

  *344بىن شيبه، 

  55آل عباس، / بىن عباس

  431بىن واقف، 

  425تيوزيان، 

  47مثود، 

  54زيدى، 

  174سبطى، 

  451، 301، 280، 276، 216، 151، 149، 56، 55، 54سىن، 

  ،284، 276، 235، 216، 200، 152، 151، 149، 133، 132، 57، 56، 55، 54شيعه، 

  514: فرهنگ مهرورزى، ص

285 ،298 ،301 ،305 ،387 ،393 ،451  

  47عاد، 

  174قبطى، 

  214قوم لوط، 

  427، )پرست آتش(گرب 
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  424معتزله، 

  441مغول، 

  381 369، 330، 301، 202، 150، 149مسيح، / نصارى

  381، 369، 330، 303، 301، 202يهود، 

  515: فرهنگ مهرورزى، ص

  ها فهرست كتاب

، 74، 73، 69، 67، 57، 51، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 39، 38، 34، 32، 23، 20، 19قران، 
75 ،78 ،86 ،87 ،91 ،92 ،101 ،102 ،104 ،113 ،118 ،123 ،141 ،148 ،151 ،154 ،161 ،

165 ،166 ،170 ،171* ،173 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،186 ،188 ،190 ،191 ،
194 ،195 ،199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،205 ،214 ،218، 232 ،233 ،247 ،254 ،274 ،
280 ،281 ،289 ،294 ،298 ،300 ،304 ،307 ،309 ،327 ،329 ،341 ،342 ،343 ،349 ،
351 ،359 ،379 ،381 ،382 ،383 ،385 ،387 ،389 ،390 ،394 ،395 ،399 ،400 ،401 ،
417 ،419 ،420 ،432 ،438 ،443 ،469 ،472 ،473  

  428اثبات الوصية، 

  *403االحتجاج، 

  *325ختصاص، اال

  *321ادب املفرد، 

  *309، *262، *131، *129، *129، *112، *25ارشاد القلوب، 

  *95اإلقبال، 

  *160، *159، *119، *32، *24األماىل، شيخ صدوق، 
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  *392، 346، *241، *196، *160، *28األماىل، شيخ طوسى، 

  *321األماىل، شيخ مفيد، 

  309، 303، 306، 17اجنيل، 

  185انسان، 

، *77، *66، *64، *50، *43، *40، *36، *34، *32، *29، *28، *27، *26، *24، *17ار األنوار، حب
81* ،82* ،85* ،92* ،95* ،101* ،105* ،115* ،117* ،118* ،119* ،121* ،122* ،124*،  

  516: فرهنگ مهرورزى، ص

127* ،128* ،129* ،131* ،132* ،153* ،157* ،159* ،160* ،177* ،183* ،185* ،187* ،
190* ،191* ،196* ،200* ،206* ،216 ،233* ،237* ،238* ،240* ،241* ،246* ،253* ،
258* ،264* ،265* ،266* ،271* ،272* ،276* ،278* ،279* ،285* ،291* ،293* ،294* ،
296* ،297* ،298* ،303*، 305* ،307* ،309* ،310* ،311* ،313* ،314* ،315* ،321* ،
322* ،325* ،329* ،344* ،346* ،348* ،352* ،353* ،355* ،356* ،357* ،360* ،361* ،
362* ،365* ،366* ،383* ،384* ،385* ،390* ،392* ،393* ،400* ،401* ،403* ،404* ،
405* ،420* ،421* ،422* ،423* ،425* ،430* ،432* ،434* ،440* ،443* ،444* ،445* ،
446* ،447* ،448* ،449* ،450* ،454* ،455* ،456* ،457* ،458* ،459* ،461 ،462* ،
463* ،464* ،465* ،466* ،467*،  

  *303الربهان، 

  *43بشارة املصطفى، 

  *431بوستان، 

  468جة االنسان ىف مهجة احليوان، 
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  *438، *417پيام قران، 

  *308، *282 پيشواى شهيدان،

  57التبيان، 

  *309، *307، *303، *297، *185، *122، *121، *117، *26، *17حتف العقول، 

  *427تذكرة األولياء، 

  387تفسري ابو الفتح رازى، 

  *404، *348، *191تفسري االمام العسكرى، 

  433تفسري روض اجلنان، 

  *390، *206، *191، *190، 189تفسري الصاىف، 

  *361، *360، *279، *190، *157العياشى، تفسري 

  *311تفسري فخر رازى، 

  *405، *392، *278، *81تفسري الفرات، 

  *390، *187، *177، *92، *77تفسري القمى، 

  276تفسري الكشاف الزخمشرى، 

  517: فرهنگ مهرورزى، ص

  180تفسري امليزان، 

  *434تفسري منونه، 
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  57تلخيص الشاىف، 

  *293التمحيص، 

  *299ه اخلواطر، تنبي

  *382، *135، 57ذيب األحكام، 

  *429، *384، *373، 372، *315، *306، *128ثواب األعمال، 

  *276، *157، *64جامع األخبار، 

  *63جاهليت و اسالم، 

  *70اجلعفريات، 

  210جّنات اخللود، 

  *109جوامع احلكايات، 

  *230حسن يوسف، 

  468، 461، 459، 457حيواة احليوان، 

  371خزينة اجلواهر، 

  *383، *294، *132، *115، *50، *40، *27اخلصال، 

  57اخلالف، 

  *124، *82الدعوات، راوندى، 

  468ديوان احليوان، 
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  *213ديوان فروغى بسطامى، 

  *474، *473، *433روض اجلنان و روح اجلنان، 

  *383، *115روضة الواعظني، 

  *459، 453، *325، *276سفينة البحار، 

  *457بن داود، سنن ا

  *450سنن ابن ماجة، 

  *450سنن اىب داود، 

  *439سنن ترمذى، 

  *440، *439سنن نسائى، 

ج البالغة، ابن اىب احلديد،    *262، *257شرح 

  430شگردهاى طبيعت، 

  *444، *79صحيح البخارى، 

  *270، *268صحيفة السجادية، 

  209طاقديس، 

  468طيب احلياة، 

  57عدة األصول، 

  *129ى، عدة الداع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  *211علم اخالق، 

  *400، *307، *306، *265، *34عواىل الالىل، 

  468عني احلياة، 

  518: فرهنگ مهرورزى، ص

  *353، *344، *190، *34عيون اخبار الرضا، 

  *322الغارات، 

  *81الغدير، 

  *356، *305، *122، *117، *116، *115، *109، *101، *70، *34، *27غرر احلكم، 

  *238، 57الغيبة، 

  *181، 180الفتوحات املّكيه، 

  *453فرهنگ معني، 

  *393فضائل الشيعة، 

  *279فقه الرضا، 

  *135الفقيه، 

  57الفهرست، 

  *442، 441قابوس نامه، 

  421القاموس، 
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  *314قرب اإلسناد، 

  *366، *365قصص األنبياء، راوندى، 

، *240، *237، *206، *135، *127، *119، *118، *117، *106، *105، *94، *93، *36الكاىف، 
241* ،251* ،253* ،285* ،291* ،296* ،297* ،298* ،305* ،313* ،314* ،315* ،352* ،
356* ،382* ،385* ،388* ،421* ،422* ،435* ،450* ،471*  

  468كتاب احليوان، 

  *313كتاب املؤمن، 

  *208كشف اليقني، 

  *299كلمة اللَّه، 

  *473كليات مشس تربيزى، 

، *409، *380، *379، *305، *290، *170، *115، *77، *71، *70، *63، *27، *24ال، كنز العم
460* ،462* ،466* ،467*  

  *411، *173هاى دانش،  گنجينه

  *453، *449نامه دهخدا،  لغت

  *470، *354، *234، *162، *97مثنوى معنوى، 

  453جممع البحرين، 

  *81جممع البيان، 

، *260، *259، *258، *257، *256، *255، *125، *124، *64، *30، *29، *26، *25جمموعة ورام، 
323* ،324* ،338* ،400*  
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  *420، *361، *135، *115احملاسن، 

  ،*257، *256، *255حمجة البيضاء، 

  519: فرهنگ مهرورزى، ص

258* ،259* ،260* ،261* ،262* ،264* ،265* ،267* ،267* ،268* ،427*  

  *268، *265مستدرك احلاكم، 

، *125، *124، *117، *112، *82، *79، *77، *70، *64، *43، *34، *30، *17مستدرك الوسائل، 
238* ،258* ،290* ،321* ،362* ،409* ،428* ،450* ،461* ،463*  

  *267مسكن الفؤاد، 

  *456، *452، *450، *444، *441، *321، *320مسند امحد بن حنبل، 

  *357، *297، *30مشكاة األنوار، 

  *329، *264، *263مصباح الشريعة، 

  57مصباح املتهجد، 

  *362معاشرت، 

  *87مفاتيح اجلنان، 

  *57مفاخر اسالم، 

  57مقتل احلسني، 

  *314، *310، *153مكارم األخالق، 

  *362، *233، *201املناقب، 
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  *236منتخب طرحيى، 

  467املطالب ىف حتقيق املذاهب،   منتهى

  *309، *160، *159من ال حيضره الفقيه، 

، *170، *125، *124، *122، *116، *115، *109، *77، *71، *70، *28، *27، *24ميزان احلكمة، 
305* ،379* ،380*  

  *236ناسخ التواريخ، 

  *417نظرى به طبيعت و اسرار ان، 

  *216، *115، *92نور الثقلني، 

  *371، 354، *355، *272، *271، *246، *130، *126، *117، *101ج البالغة، 

، *136، *135، *134، *128، *119، *118، *117، *106، *105، *94، *93، *31وسائل الشيعة، 
137* ،138* ،139* ،140* ،141* ،142* ،143* ،144* ،146* ،147* ،160* ،185* ،196* ،
237* ،240* ،241* ،251* ،291* ،296* ،297* ،298* ،305* ،306* ،313* ،314* ،315* ،
352* ،373* ،382* ،384* ،385* ،403* ،422* ،423* ،424* ،428* ،429* ،435* ،436* ،
441* ،471*  

  *281، 280ينابيع املودة، 

  521: فرهنگ مهرورزى، ص

  167هااملان،  فهرست مكان

  81، 80ابطح، 

  367اراك، 
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  149انگلستان، 

  368، 367، 345، 344، 316، 234، 96، 54، 35ايران، 

  424، *187، 186بدر، 

  425ُبست، 

  141بصره، 

  54بغداد، 

  426بلخ، 

  371، 370، 368، 336، 332، 316، 37ران، 

  316حرم حضرت عبدالعظيم، 

  320، 278، 96، 54خراسان، 

  35خيابان ارم، 

  438دانشگاه الند، 

  431ذات الرقاع، 

  336رشت، 

  331سبا، 

  326سبزوار، 

  369، 316شهررى، 
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  352صفني، 

  425طالقان، 

  54طوس، 

  317، 316، 54، 35عراق، 

  429عرفه، 

  79غدير خم، 

  426، 425غزنني، 

  158قُبا، 

  35قرب زكريا بن آدم، 

  368، 367، 318، 317، 35قم، 

  *353، 352، 234كربال، 

  327كرمان، 

  522: فرهنگ مهرورزى، ص

  387، 384، 383كعبه، 

  325، *323، 322، 282كوفه، 

  382كوه صفا، 

  96گرمسار، 
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  149، لندن

  47مدين، 

  467، 432، 431، 375، 310، 236، 209، 158، 84، 31، 30مدينه، 

  445مسجداحلرام، 

  445، 158مسجد النىب، 

  371مسجد گوهرشاد، 

  284، 283مشهد، 

  427، 236، 229، 228، 227، 226، 149، 51مصر، 

  *353، 352َمْقَدفان، 

  447، 277، 257، 241، 158، 76، 75مكه، 

  337، 336منجيل، 

  367جنف اشرف، 

  473نيل، 

  402مهدان، 

  75مين، 

  523: فرهنگ مهرورزى، ص

  فهرست اشعار
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   صفحه سراينده مصرع اول

  249ابليس شىب رفت به بالني جواىن ايرج مريزا 

  234از على آموز اخالص عمل مولوى 

  326اهلى آتش عشقم به جان زن مؤلف 

  270اى به مغز خرد زده اورنگ؟ 

  455يىن در خروش است؟ به ذكرش هر چه ب

  311ر اين فرمود موسى را خدا؟ 

  154به ره دوست عاشقانه رومي؟ 

  354چون كه گل رفت و گلستان شد خراب مولوى 

  61توان جربان منودن چشم من؟  خدمتت كى مى

  106ها فيض كاشاىن  خوشا دردى كه عشق آرد به جان

  455ناليد سعدى  دوش مرغى به صبح مى

  473الدين حممد بلخى  ما مخار خواب آلود جاللرسيد ساقى جان 

  473شراب احملبة خري الشراب ذوالنون مصرى 

  231شنيدستم كه جمنون دل افكار؟ 

  *453صعوه آمد جان حنيف و تن نزار عطار 

  69اند آدمى و پرى حافظ  طفيل هسىت عشق
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  524: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه سراينده مصرع اول

  97بود مولوى هاىي كز پى رنگى  عشق

  204گر برود سر چه غم بر سر سوداى يار مهاى شريازى 

  161گفت معشوقى به عاشق كى فىت مولوى 

  470ما مسيعيم و بصريمي و خوشيم مولوى 

  212مردان خدا پرده پندار دريدند فروغى بسطامى 

  187موحد چه در پاى ريزش زرش سعدى 
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