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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)15(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 –17؛ 1388  – 03 – 27 ؛1430  – 06 – 24چھارشنبھ 

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   اْلقُْربىقُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي   42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. كاةَ تَْزِكیَةً لِ   ً لَُكْم َعِن الِكْبِر، والزَّ الةَ تَْنِزیھا ْرِك، َوالصَّ یاَم تَْثبیتاً فََجَعَل هللاُ اإلیماَن تَْطھیراً لَُكْم ِمَن الشِّ ْزق، والصِّ لنَّْفِس َونَماًء في الرِّ
ً لِْلقُلوِب، َوطا ً ِمَن اْلفُْرقَِة، َواْلِجھاَد ِعزاً لِْإلْسالِم، لِإلْخالِص، والَحجَّ تَْشییداً لِلّدیِن، َوالَعْدَل تَْنسیقا ً لِْلِملَِّة، َوإماَمتَنا أمانا َعتَنا نِظاما

ِة، َوبِرَّ اْلوالَِدْیِن ِوقا ْبَر َمُعونَةً َعلَى اْستِیجاِب اْألْجِر، َواْألْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصلََحةً لِْلعامَّ حاِم َمْنماةً یَةً ِمَن السََّخِط، َوِصلَةَ األَرْ َوالصَّ
ً لِْلَمْغفَِرِة، َوتَْوفِیَةَ اْلَمكاییِل َواْلمَ  ماِء، َواْلَوفاَء بِالنَّْذِر تَْعریضا ً لِلدِّ َوازیِن تَْغییراً لِْلبَْخِس، َوالنَّْھَي َعْن ُشْرِب لِْلَعَدِد، َواْلقِصاَص ِحْصنا

ْجِس، َواْجتِناَب اْلقَْذِف حِ  بُوبِیَِّة، اْلَخْمِر تَْنِزیھاً َعِن الرِّ ْرَك إخالصاً لَھُ بالرُّ َم هللا الشِّ ْرقَِة إیجاباً لِْلِعفَِّة. َوَحرَّ جاباً َعِن اللَّْعنَِة، َوتَْرَك السِّ
إنَّما یَْخَشى هللا ِمْن ِعباِدِه "إنَّھ َو أطیُعوا هللاَ فیما أَمَرُكْم بِِھ َونَھاُكْم َعْنھُ، فَ  "فَاتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقاتِِھ َوال تَُموتُنَّ إال َوأْنتُْم ُمْسلُِمونَ "

. "الُعلِماءُ   
نفس،  زكات را تزكیھو شما از تكبّر، دور داشتن نماز را موجب و ، قرار داد خداوند ایمان را موجب پاكي شما از شرك ،پس

و اطاعت ما ھا،  آراستن قلب و عدل رادین،  ستواری و افراشتگیرا ا حجّ و روزه را موجب پایداري اخالص، افزایش رزق، و 
امر بھ معروف را و صبر را كمكي بر شایستگي پاداش، و جھاد را عّزت اسالم، و امان از تفرقھ، و امامت را ما ، کیشم ارا نظ

قصاص را جلوگیري از و ، عددمصلحت عاّمھ، نیكي بھ پدر و مادر را سپري از خشم، پیوند با خویشان را موجب كثرت 
نھي از و فروشي،  كمھا و موازین را مانع از  کامل دادن پیمانھ، مغفرتدر معرض قرار گرفتند فاي بھ نذر را وو ،  خونریزي

خدا ، و را موجب حفظ عفّتترک سرقت ، تاز لعن حجابیاز پلیدي، دوري از قذف (تھمت نارواي جنسي) پاکی آشامیدن شراب 
و جز در حال  ،پیشھ كنید بدان گونھ كھ شایستھ استی ، پس،  تقوایّتورزیدن برای او در ربوباخالص را برای شرك حرام کرد 

كند،  چھ كھ نھي مي كند و آن و خدا را در آنچھ كھ شما را بدان امر مي آل عمران)  3:102" (مسلماني از دنیا نروید!
عالِم او".بندگان دارند فقط خدا خشیّت  "برداري كنید! زیرا فقط  فرمان  

1. وضع الشىء فى عدل آن است کھ " اھل کالم عقیده"عدل" در مقابل ظلم است.  ھا. آراستن قلب و عدل را :قاً لِْلقُلوبِ َوالَعْدَل تَْنسی 
غیر  ظلم قرار دادن چیزى در" (وضع الشىء فى غیر موضعھاست)، و "ظلم عدل قرار دادن چیزى در جاى خود " (موضعھ

اند کھ "عدل ادای حقوق ھر موجودی است، و ظلم محروم  بیان کرده است). برخی دیگر ھمین معنا را بدین صورت  ی خودجا
جزیی و  معرفت و شناخت جایگاه و یا حقوق مخلوقات امری است ،ساختن موجودی است از حقوقش". در ھر دو تعریف

ن بیان چنین از ای. و انتظام امور است راستن و ترتیب دادن" آتنسیق"اساس  تحصیل شود.طرق خاّص خود شخصی کھ باید از 
شود. پس،  شود کھ عدل را بھ عنوان فضیلتی اخالقی یاد کرده است کھ موجب نزاھت و زیبایی و آراستگی قلوب می استنباط می

اء ضای است نفسانی کھ آثار آن در اع گردد. این بدان خاطر است کھ عدالت ملکھ ظلم موجب قساوت قلب و چرک و رین آن می
شود. می و جوارح و افعال شخص ظاھر  

2. ً لِْلِملَّةِ   توّجھ شود بھ اینکھ بھ صورت جمع از خود یاد "ملّت" آیین و کیش است.  کیش.م او اطاعت ما را نظ :َوطاَعتَنا نِظاما
جملھ اشاره دارد بھ اینکھ إطاعت اھل بیت رسول هللا، صلی هللا و علیھ و الھ و سلّم، یک از ضروریات دین است در این فرمود. 

انتظام و سامان یافتگی امر دین است، و این بدان خاطر است کھ آنھا آگاه بھ دین خدا ھستند و مردم را از روی و موجب 
خوانند. بصیرت بھ خدا می  

این نشانگر آن است کھ از ھمان اّول احتجاج شده است بھ لزوم إطاعت اھل بیت رسول هللا، علیھم الّسالم. مویّد آن قول خدای 
ُسوَل َو أُولِي اْألَْمِر ِمْنُكمیا تعالی است، " َ َو أَطیُعوا الرَّ اید،  اى كسانى كھ ایمان آوردهالنّساء) ( 4:59" ( أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا أَطیُعوا هللاَّ

و ). ھم چنین خدای تعالی نبی اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت كنید
ِ َعلى  قُْل ھِذِه َسبیليسلّم، را فرمود، " ِ َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشِركینَ   بَصیَرٍة أَنَا َو َمِن اتَّبََعني  أَْدُعوا إِلَى هللاَّ  )یوسف 12:108(" َو ُسْبحاَن هللاَّ

و منّزه است خدا، و   و نیز کسی کھ پیروی کند از من، كنیم، سوى خدا دعوت مىکھ از روی بصیرت این است راه من،  بگو(
). من از مشركان نیستم  

 
3. ً ِمَن اْلفُْرقَةِ   و إمامت و رھبری ما را عاملی قرار داد برای جلوگیری از تفرقھ و  .امان از تفرقھو امامت ما را  :َوإماَمتَنا أمانا

او باشند از تفرقھ و چند دستگی  بااین بدان خاطر است کھ امام بر حّق متن صراط مستقیم است و اگر اّمت  پراکندگی و اختالف.
َق بُِكْم َعْن َسبیلِِھ ذلُِكْم   َو أَنَّ ھذا ِصراطيفرماید، " کنند. خدای تعالی می نجات پیدا می بَُل فَتَفَرَّ ً فَاتَّبُِعوهُ َو ال تَتَّبُِعوا السُّ ُمْستَقیما
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اُكْم بِِھ لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ  ھا [ى دیگر]  من پس، از آن پیروى كنید. و از راهصراط مستقیم این است  و [بدانید]( )األنعام 6:153( "َوصَّ
سازد پیروى مكنید. اینھاست كھ [خدا] شما را بھ آن سفارش كرده است، باشد كھ بھ تقوا  كھ شما را از راه وى پراكنده مى

)گرایید.  
تواند مردم را از اختالف و تفرقھ نجات دھد. کھ میتوجھ شود کھ اتّحاد در حّق ممکن است، نھ در باطل، و تنھا امامت حّق است   

4. و جھاد در راه خدا و دفاع از دین خدا را موجب عّزت و سربلندی إسالم قرار داد.  .جھاد را عّزت اسالمو  :َواْلِجھاَد ِعزاً لِْإلْسالمِ  
اسییعنی، دفاع از دین در برابر دشمنان خدا را واجب ساخت تا عّزت و شرف إسالم از جھت سی إجتماعی محفوظ ماند. -  

5. ْبَر َمُعونَةً َعلَى اْستِیجاِب اْألْجرِ   باری است کھ انسان یاری دیعنی، با صبر و بر .صبر را كمكي بر شایستگي پاداشو  :َوالصَّ
ممکن نیست. سیئاتشود تا سزاوار و مستحّق پاداش نیک گردد زیرا بدون صبر، اتمام طاعات و ترک  می  

صبر باید کرد بر طاعت، کھ انجام آنھا دشوار ، وه انسان را بھ سوی آنھا سوق می دھدّمارانفس  گناھان، کھصبر باید داشت از 
آن واجب  شكرھ قیام بکھ  ت،نعم صبر باید داشت بر ، ومی آیند تعالىبالھا، کھ از قھاریت خدای  و صبر باید ورزید بر است،
است.  

شود کھ بین میزان صبر و تحّمل سختی و رنج از  برداشت میم هللا علیھا، بیان مبارک حضرت فاطمھ زھراء، سالاز این  
استحقاق و شایستگی اجر و پاداش از طرفی دیگر تناسبی است مستقیم.و  ،طرف یک  
حافظ:  

کنی خاری نمی تحمل کز گلشنش  گل ترسم کز این چمن نبری آستین  
باید سفت ات ژهــوک مـر کھ بھ نی بسا دُ ا می لعل گر طمع داری از آن جام مرصع  

نرفت رخساره ھر کھ خاک در میخانھ بھ دـرسـن شـامـھ مشـت بـوی محبـد بــا ابـت  
ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ فرماید،  خدای تعالی می باشد از آن کسانی  سپس،(البلد)  90:17" ("ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذیَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ

کھ ایمان آوردند و یکدیگر را بھ صبر و ترحم سفارش کردند)  
و برترین آن  باشد، آن می أشرف أنواع و حكمت است تایمان فضیلفرماید: ...  مولی عبدالرّزاق قاسانی در ذیل این آیھ کریم، می

 امتناعآورد بخاطر  إیماناعت می باشد،  آنرا بعد از شج أعظم أنواع است کھ از  شدائدبر صبر  واست، علمي یقیني یمان ا ھمان
عدالت است. أفضل أنواع کھ  ،ت متقابلطفوعیعنی مھربانی و  بدون یقین، ومرحمة ت شجاعحصول فضیلت   

ْبرِ فرماید، " ھم چنین خدای تعالی در سوره مبارکھ عصر، می و اعمال صالح العصر) ( 103:3( "َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ
)اند، و یكدیگر را بھ حق سفارش كرده انجام داده  

فرماید: ، میتفسیر سوره مبارکھ عصرمولی عبدالرّزاق قاسانی در   
"وتواصوا بالحق" و سفارش و توصیھ کردند یکدیگر را  بھ حق، یعنی بھ  آنچھ ثابت و دائمی وباقي است بھ حال خود ھمیشھ 

فعلي زیرا فقط او ھمان حق ثابت، "وتواصوا بالصبر"  و سفارش نمودند یکدیگر  یعنی توحید ذاتي و وصفي و ت...کھ توحید اس
بر او از ھرچھ غیر اوست با تمكین واستقامت، زیرا کھ وصول بھ حق آسان است اما بقاء بر آن  وصبر با  ، ووابھ صبر با را 

بریت أحمر و کالغ  سفید است. نتیجھ آنکھ، نوع انسان ھمھ درزیان می باشند آن ھمراه با استقامت درعبودیت نایاب تر از ك
مگر آنان کھ در علم وعمل کامل می باشند، مكمل دیگران نیز ھستند بدین دو صفت. و نیز می توان "العصر" را بھ معنای 

و مجاھده و ریاضت تا آنکھ صافی  مصدری از عصر یعصر دانست، و گفت، سوگند کھ خدا  بفشرد و بپیچاند انسان را بھ بالء
و پاک گردد و یا آنکھ عصاره آن صاف و خالص گردد، ھمانا انسان باقي با تفالھ ھا با حجاب بشریت در خسران است مگر 
کسانی کھ متصف بھ علم و عمل می باشند،  توصیھ بھ حق ثابتی می کنند کھ اعتقاد یقیني ھمراه عصاره صافی باقي است بعد 

شدن تفالھ ھا. "وتواصوا بالصبر"  و یکدیگر را توصیھ بھ صبر می کنند در برابر فشرده و پیچانده شدن بھ بالء و ازگرفتھ 
ریاضت، برای ھمین رسول اکرم علیھ السالم فرمود: بال بر انبیاء اّول نوشتھ شده است، سپس بر اولیاء، آنگاه بھ ترتیب بر 

شالقی است از شالق ھای خدا کھ با آن بندگانش را بھ سوی خود می راند.   ھرکھ برجستھ تر است، ، و نیز فرمود: بالء  
و نیز خدای تعالی رسول خویش را می فرماید:  

ْنیَا َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا  ھُْم تُِریُد ِزینَةَ َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَّھُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ یُِریُدوَن َوْجھَھُ َوَال تَْعُد َعْینَاَك َعنْ  اْلَحیَاِة الدُّ
)الکھف 18:28(قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع ھََواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطًا   

خوانند، و تنھا ذات او را مي طلبند، ھرگز چشمھاي خود را، بخاطر  كھ پروردگار خود را صبح و عصر مي باشبا كساني (
زینتھاي دنیا، از آنھا برمگیر، و از كساني كھ قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مكن، ھمانھا كھ پیروي ھواي نفس 

)كردند، و كارھایشان افراطي است.  
کریمھ، می فرماید: آیھاسانی در ذیل این مولی عبدالرّزاق ق  

باب از  کھ صبراو. این  غیربھ وعدم التفات  هللا، أھل هللا وبا صبر ھ بفرمود أمر را)  نفست" (و صابر دار  َواْصبِْر نَْفَسكَ " 
" (با کسانی کھ می خوانند پروردگارشان را   يِّ َمَع الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَّھُم بِاْلَغَداِة َواْلَعشِ ، " ا!است، نباشد مگر ب تمكین و تاستقام

ت آخر دنیا وتی در حاج و خدا را نمی جویند،یر می باشند، کھ غ ر مجّردیفقان دموحّ  مانھ، و آنھا دائمصبح و شام) یعنی، 
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او را می خوانند ، ش را فقطذات " ( وجھ او را می خواھند) یعنی، یُِریُدوَن َوْجھَھُ صفات، "  أفعال ونمی کنند نزد  وقفت ، وندارند
مان ھبا آنھا بر . پس، صقاءا آنھا ھنگام بب شوقت احتجاب و ،فناءش در صبح وقت ظھور او غیرنمی باشند از او، با  حتجبم و

.است غیرشده است چھ آن التفات بھ نھي چشم از آنھا  جاوزت ، وبا خداستصبر   
الطور) (و صبر کن  52:48" ( لُِحْكِم َربَِّك فَإِنََّك بِأَْعیُنِنَا َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحیَن تَقُومُ َواْصبِْر ھم چنین خدای تعالی می فرماید: "

بخاطر حکم پروردگارت، چھ تو بھ چشمان ما می باشد، و تسبیح گوی بھ حمد پروردگارت ھنگامی کھ بر می خیزی).   
حكم  اعتراض بر ظھور بانفس از منع ا ب" (و صبر کن) اْصبِرْ  وَ فرماید: " مولی عبدالرّزاق قاسانی در ذیل این آیھ کریمھ، می

ت می باشیم. پس، بپرھیز از ذنب ظھور قبارم و" (چھ تو بھ چشمان ما ھستی) و ما می بینیم ترا فَإِنََّك بِأَْعیُنِنَا[پروردگارت]، "
می گویی  حمددر حالی کھ مالبس صفات نفس از تجرد  بادار خدا را نّزه " (و تسبیح گوی) مَوَسبِّحْ ما، " حضوردر نفس 

 از خواب غفلتوسطى  " (ھنگامی کھ بر می خیزی) در قیامتِحیَن تَقُومُ اوست، " صفاتی کھ إظھار كماالتا بپروردگارت را 
ھور صفتی از ھ ظتلوین بھنگام  ظلمتأوقات ی بعضاز  و " (و از شب) [یعنی،]َوِمَن اللَّْیلِ بھ فطرت. "رجوع  مقام نفس با

" (و إِْدبَاَر النُُّجومِ  وَ ، "نور روحا ب انی شدننور واز آن [صفت نفس] تجرد  با " (تسبیح گوی او را)فََسبِّْحھُ آن (نفس)، " صفات
هللا تعالى أعلم. ، وهمشاھد تطلوع فجر بدای ظھور نور شمس ذات وا ب غیبت آنھا صفات وستارگان  پشت کردن ستارگان)  

6. نیک کارھا و امور یعنی، امر کردن مردم بھ معروف و  .امر بھ معروف را مصلحت عاّمھو  :بِاْلَمْعُروِف َمْصلََحةً لِْلعامَّةِ َواْألْمَر  
عامھ مردم را صالحیت و شایستگی برای ھدایت و جلب رحمت بخشد. پس، در امر بھ معروف را خدای تعالی واجب ساخت تا 

و خواّص و برگزیدگان. صالح ھمھ مردم، نھ تنھا خویشان شخص  
ُكْنتُْم َخْیَر ھای بودن این اّمت مرحومھ را امر بھ معروف و نھی از منکر ذکر فرمود، " خدای تعالی یکی از وجوه بھترین اّمت

 ِ ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تُْؤِمنُوَن بِا#َّ شما بھترین امتى ھستید كھ براى آل عمران) ( 3:110" (أُمَّ
).دارید، و بھ خدا ایمان دارید دھید، و از كار ناپسند بازمى اید: بھ كار پسندیده فرمان مى مردم پدیدار شده  

فرماید: مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می  
مراد از اخراج امت براى مردم و خدا داناتر است - نین امتى براى مردم است.اظھار چ -  

اش این است كھ بفھماند چنین امتى را ما  گوئیم: نكتھ اى ایجاب كرد كھ اینطور تعبیر بیاورد؟ در پاسخ مى خواھى گفت: چھ نكتھ
لَِّذي َو ا"، پدید آوردیم، و تكون آن بھ دست ما بود. ھم چنان كھ در باره تكون و پدید آمدن گیاھان ھمین تعبیر را آورده و فرمود

.)و آنكھ بیرون آورد چراگاه رااألعلی) ( 87:4("  أَْخَرَج اْلَمْرعى  
اند  طورى كھ گفتھ ھ"ناس" عموم بشر است و ب و خطاب در این آیھ بھ مؤمنین است و این خود قرینھ است بر اینكھ مراد از كلمھ

خواھد  اید، بلكھ مى شما در زمان گذشتھ چنین بودهخواھد بفرماید  چون نمى فعل" كنتم" در خصوص این آیھ منسلخ از زمان است.
. شود و ھم بر فرد بفرماید شما چنین امتى ھستید، و كلمھ" امت" كھ ھم بر جماعت اطالق مى  

كنند و ذكر ایمان بھ خدا بعد از ذكر امر بھ معروف و نھى از  پس امت بھ معناى جمعیت یا فردى است كھ ھدفى را دنبال مى
ذكر كل بعد از جزء، و یا ذكر اصل بعد از فرع است.منكر، از قبیل   

شود كھ شما گروه مسلمانان بھترین امتى ھستید كھ خداى تعالى آن را براى مردم و براى ھدایت مردم پدید  پس معناى آیھ این مى
عنى امر بھ معروف و ھاى دینى خود ی آورده و ظاھر ساخت. چون شما مسلمانان ھمگى ایمان بھ خدا دارید، و دو تا از فریضھ

دھید. و معلوم است كھ كلیت و گستردگى این شرافت بر امت اسالم، از این جھت است كھ بعضى از  نھى از منكر را انجام مى
افرادش متصف بھ حقیقت ایمان، و قائم بھ حق امر بھ معروف و نھى از منكرند، این بود حاصل آنچھ كھ مفسرین در این مقام 

اند. گفتھ  
آیھ (و خدا داناتر است) این است كھ كلمھ" كنتم" ھمانطور كھ مفسرین گفتند منسلخ از زمان است و آیھ شریفھ حال  و ظاھر

مؤمنین صدر اسالم را كھ در آغاز ظھور اسالم ایمان آوردند. و بھ عبارتى دیگر حال سابقین اولین از مھاجر و انصار را 
یمان بھ دعوتى است كھ خداى تعالى در آیھ قبل كرد، و ایشان را بھ اجتماع و ستاید، و مراد از ایمان در خصوص مقام، ا مى

 أَ َكفَْرتُْم بَْعَد إِیمانُِكمْ "، اتحاد در چنگ آویختن بحبل هللاَّ خواند، و اینكھ در وظیفھ متفرق نشوند در مقابل كفر اھل كتاب كھ جملھ
اب ھم ایمان بھ ھمین دستور چنگ آویختن است، در نتیجھ برگشت معناى ..." بھ آن اشاره دارد. و ھمچنین مراد از ایمان اھل كت

شود كھ شما گروه مسلمانان در ابتداى تكون و پیدایشتان براى مردم بھترین امت بودید. چون امر بھ معروف و نھى  آیھ بھ این مى
زنید. و عینا مانند تن واحدى ھستید، اگر اھل  مى كنید و با اتفاق كلمھ و در كمال اتحاد بھ حبل هللاَّ چنگ كردید و مى از منكر مى

داشتند برایشان بھتر بود. ولى چنین نبودند بلكھ اختالف كردند. بعضى ایمان آورده و  كتاب ھم مثل شما چنین وضعى را مى
بیشترشان فسق ورزیدند.  

7. ھم چنین خدای تعالی نیکی بھ پدر و مادر را واجب  .از خشمنیكي بھ پدر و مادر را سپري و  :َوبِرَّ اْلوالَِدْیِن ِوقایَةً ِمَن السََّخطِ  
اند مراد خشم  ساخت تا سپری باشد در برابر خشم. در مورد اینکھ نیکی بھ والدین سپر در برابر خشم چھ کسی است، برخی گفتھ

است.پدر و مادر است، ولی بعضی دیگر بر آنند کھ مراد خشم خدای سبحان است، و این بھ نظر ما ظاھرتر   
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اّما وجھ سپر بودن نیکی بھ والدین در برابر خشم، احسان بھ والدین شکر نعمت و محبّت خداست. پس، چون این از باب شکر 
کند از آن خشم و عذاب خدای تعالی کھ بر بنده ناسپاس روا  شود، و ثانیا، از جلوگیری می است، اّوال، موجب استمرار نعمت می

 14:7( "لََشدیدٌ   َو إِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم َألَزیَدنَُّكْم َو لَئِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذابيفرماید، " تعالی میشود، چنانچھ خدای  داشتھ می
و ھنگامى كھ اعالم كرد پروردگار شما كھ اگر شكر كنید ھر آینھ زیاده میدھم شما را و اگر كافر شوید بدرستى كھ ( )ابراھیم

). آینھ سخت استعذاب من ھر   
ً َو بِِذي اْلقُْربىھم چنین خدای تعالی فرمود، " ً َو بِاْلوالَِدْیِن إِْحسانا َ َو ال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئا َو اْلَمساكیِن َو اْلجاِر   َو اْلیَتامى  َو اْعبُُدوا هللاَّ

اِحِب بِاْلَجْنِب َو اْبِن ال  ِذي اْلقُْربى َ ال یُِحبُّ َمْن كاَن ُمْختاالً فَُخوراً َو اْلجاِر اْلُجنُِب َو الصَّ  4:36("  سَّبیِل َو ما َملََكْت أَْیمانُُكْم إِنَّ هللاَّ
و خدا را بپرستید، و چیزى را با او شریك مگردانید و بھ پدر و مادر احسان كنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و ( )النّساء

مانده و بردگاِن خود [نیكى كنید]، كھ خدا كسى را كھ متكبّر و  ھمنشین و در راهمستمندان و ھمسایھ خویش و ھمسایھ بیگانھ و 
).دارد فخرفروش است دوست نمى  

ً َعلىفرماید، " خدای تعالی باز می ھُ َوْھنا ْنساَن بِوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ والَِدْیَك إِلَيَّ َو لِ   عاَمْیِن أَِن اْشُكْر لي  َوْھٍن َو فِصالُھُ في  َو َوصَّ
و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كردیم مادرش بھ او باردار شد، سستى بر روى سستى. و ( )لقمان 31:14(" اْلَمصیرُ 

). كھ بازگشت بھ سوى من است ،كھ شكرگزاِر من و پدر و مادرت باش، از شیر بازگرفتنش در دو سال است  
نسب ینقطع یوم  "كل سبب و ،قی غیر از خویشاوندی ظاھری، چنانچھ در حدیث استتوّجھ شود کھ رابطھ خویشاوندی حقی

در آن نصیب  اال ابو لھب را و ،نھ نسب آب و گل ،تقواستایمان و  این نسب دین واند کھ مراد از  . گفتھنسبى" القیامة اال سببى و
بودى.  

و نیز نقل شده است کھ رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلم، علی، علیھ الّسالم، را فرمود تا بھ مسجد برود، و بھ مردم بگوید 
، و در توضیح آن رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلم، بر كسي كھ بھ غیر پدرش انتساب داشتھ باشدلعنت خدا و مالئکھ کھ  
أبوكم" من پدر شما ھستم. ھر كسي بھ پدرش ارتباط نداشتھ باشد یعني بھ پیامبر ارتباط ندارد. و بعد ھم در "أال وإنّى أنا  فرمود

ھر كس بھ این پدر ارتباط نداشتھ باشد و فرزند این پدر نباشد مشمول لعنت پس، . ّمة""أنا وعلى أبوا ھذه األفرمود،  این ارتباط 
خدا و فرشتگان خواھد بود.  

8. یعنی، خداوند  .استمصدر میمي  یااسم مكان  "المنماة" عدد.را موجب كثرت  خویشانپیوند با و  :ْرحاِم َمْنماةً لِْلَعَددِ َوِصلَةَ األَ  
کھ شخص بدان شود  میی و افزایش تعداد جماعتی سبب كثرة عددھای خویشاوندی  صلھ رحم را تشریع فرمود، و حفظ پیوند

در دنیا و آخرت  على سھ كارنبی اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، بھ حضرت علی، علیھ الّسالم، فرمود: ای  .است متعلّق
فزاید.اسفر حّج كھ فقرزداست، و كمك بھ بینوایان كھ بال گردان است، و صلھ رحم كھ بر عمر بی، پاداش پذیر است  

9. اشاره است بھ اینکھ حکم قصاص و مجازات کسانی کھ مرتکب  .خونریزي قصاص را جلوگیري ازو  :َواْلقِصاَص ِحْصناً لِلدِّماءِ  
َو لَُكْم فِي فرماید، " میشوند برای بازدارندگی و حفظ و جلوگیری از خون ریزی است، چنانچھ خدای تعالی  قتل و جنایت می

اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كھ بھ تقوا و ( )البقرة 2:179(" اْلقِصاِص َحیاةٌ یا أُولِي اْألَْلباِب لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 
. )گرایید  
است. قصاص عدالت قوه غضبیھحکم   

 
 
 


