
 

 

 

 

 

 

 

 رفق و مدارا
 ابوالفضل یغمایی

 

ظَ اّلْقَلْبِ النْفَضُوا مِنْ حَوّْلِکَ يفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اّللَهِ ّلِنْتَ ّلَهُمْ وَّلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِ

  ؛…

واسطة رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و  به
 .شدند دل بودی از اطراف تو پراکنده می سنگ

 شناسی مفهوم

از جمله  3لطف کردن، آزرم داشتن، نيكويی و مهربانی 5نرمی و ماليمت در برخورد، سازگاری،

 .معانی رفق و مداراست
به معنای آگاهی و شناختی است « دری». اشتقاق يافته است« درأ»يا « دَری»مدارا از مادّة 

از اين رو، دربارة صيد آهو از راه حيله و  7.آيد دست می تی پنهان و غير معمول بهکه از راه مقدّما

« دفع کردن»نيز در اصل به معنای « درأ» 0.«دريتُ الظبی»: شود مقدّمات غيرمعلوم گفته می

اگر از مادّة  7است،« مالطفت و برخورد نرم»که به معنای « مدارا»بر اساس اين، واژة  6.است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 ن، عمرا آل.  

 .4154، ص 3، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .834 ، ص فرهنگ عمیدو عمید،  115 ، ص 8، ج فرهنگ فارسیمعین، . 4

 .12 ، ص مفرداتراغب، . 3

 .855، ص 3 ، ج لسان العربابن منظور، . 5

 . 81، ج ، ص معجم مقاییس اللّغهجوهری، . 1

 .855، ص 3 ، ج لسان العربابن منظور، . 1
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تناسب دارد، گويی آدمی با تحمّل طرف « دريت الظبی»با معنای اصلی آن در باشد « دری»
« درأ»سازد؛ و اگر از  مخالف و برخورد ماليم با او، وی را در کمند محبّت خويش گرفتار می

 1.کند مشتق باشد به اين مناسبت است که آدمی با برخورد ماليم خويش، بدی او را دفع می

نهفته است؛ از اين رو، کاربرد بيشتر آن دربارة « پرهيز و احتياط»وم بنابراين، در مدارا، مفه
که غالباً دربارة موافقان و دوستان و بيشتر از آن، « رفق»مخالفان و دشمنان است، برخالف 

 5.دربارة غير مخالفان کاربرد دارد

وارد در همة م 3.است« شدّت و خشونت»در برابر « نرمی و لطافت»رفق در اصل، به معنای 

روی در انجام  طور معمول، ميانه جا که به از آن 7.را دربردارد« نرمی و راحتی»کاربرد آن، مفهوم 

حسن »، «روی ميانه»کارها، سهولت، نيكی و استحكام عمل را در پی دارد، واژة رفق به معنای 

 0.کار رفته است نيز به« اِحكام عمل»و « دادن عمل انجام

 تفسیر آیه

به کسی « غيظ القلب»به معنای کسی است که سخنانش تند و خشن است و در لغت « فظّ»

دهد؛ بنابراين، اين دو کلمه  باشد و عمالً انعطاف و محبّتی نشان نمی دل می گويند، که سنگ می
گرچه هر دو به معنای خشونت است؛ امّا يكی غالباً در مورد خشونت در سخن و ديگری در مورد 

و  رود؛ به اين ترتيب، خداوند اشاره به نرمش کامل پيامبر  خشونت در عمل به کار می
اين نرمش و رفق و برخوردمدارای، يكی از . کند کار می انعطاف او در برابر افراد نادان و گنه

است؛ البته آثار و پيامدهايی هم دارد که آيه به آنها  العاده اخالقی پيامبر اکرم  مزايای فوق

ها کردند و مصائبی چون جنگ، برای  وفائی بی ر مردم نسبت به پيامبر که اگ اشاره دارد؛ چنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مانه.  

، ص 2، ج كافیكلینی، )« التحملوا علی شیعتنا وارفقوا بهم»: برای نمونه، در این باره در روایات چنین آمده است. 8
؛ البتّه واژة مدارا گاه در معنایی ( 32، ص 15، ج بحاراالنوارمجلسی، )« وأما المخالفون فیکلمهم بالمداراة»؛ (443

 (.12 ، ص 4، ج كافیكلینی، )« أمرنی ربّی بمداراة الناس»: شود؛ مانند یرود و هر دو را شامل م كار می وسیع به
 .32 ، ص 5، ج العینخلیل، . 4

 .همان. 3

 .18 ـ  12 ، ص 5، ج مجمع البحرینطریحی، . 5
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آن حضرت پيش آوردند بايد از حق خودش بگذرد و از گناه آنها درگذرد و از پيشگاه خدا طلب 

 1.غفران نمايد

 های آیه پیام

 .(فبما رحمة من اهلل ّلنت ّلهم)نرمش یک هدیة الهی است . 1

 .داری کنند توانند مردم میگیر ن دل و سخت افراد سنگ. 5

 .رهبری و مدیریّت صحیح با جذب و عطوفت همراه است. 3

و گاهی شدّت و خشونت نیاز است ( واعف)در مدیریّت گاهی نرمش الزم است . 7

 5.(واغلظ عليهم)

خو، مالیم، باگذشت و  انسان مؤمن، نرم»: فرماید در این باره می رسول خدا

 3.«دارای اخالق نیک است

ای جز خشونت ندارند، از  ق روایات، آنان که در زندگی اجتماعی خود، شیوهطب

 7.اند خارج« شیعیان واقعی»جرگة 

داران در طول تاریخ،  خلقی و مدارای دین با وجود این، به همان اندازه که خوش

داری در میان جامعة بشری بوده است، توسّل به زور و خشونت،  موجب گسترش دین

گریزی و گرایش به  ی پیروان مسیحیّت تحریف شده، نیز موجب دینویژه از سو به

 .گری فراهم شده است مادّی

 آیات و عناوین مرتبط

توان از عناوين تساهل و  در فرهنگ قرآن عنوان رفق و مدارا نيست، ولی آيات مرتبط را می
 .تسامح و معاشرت استفاده کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15  ، ص4، تفسیر نمونه، ج مکارم شیرازی  

 .تفسیر نورقرائتی، . 8

 .521، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 4

 .522 ، صهمان. 3
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 :تساهل و تسامح با دشمنان؛ (00ـ  00عمران،  آل) :تساهل و تسامح با اهل کتاب

 1(.30سبا، ) :تساهل و تسامح با کافران؛ (90ـ  99فصّلت، )

بقره، : )؛ اجتناب از اذيّت(30؛ انفال، 109عمران،  آل: )اجتناب از اختالف :آداب معاشرت
: ؛ اجتناب از القاب بد(30نساء، : )؛ اجتناب از افترا(15ـ  10بقره، : )؛ اجتناب از استهزا(309

؛ (10مزّمّل، : )؛ صبر(99بقره، : )؛ سخن نيك(153عمران،  آل: )؛ خوش خلقی(11حجرات، )

 5(.197نساء، : )؛ عدالت(113نور، : )صداقت

 انارزش مدارا در کالم معصوم

خداوند  3.«که به تبليغ رسالت من به مدارای با مردم مأمورم، چنان»: فرمود پيامبر اکرم

خو  به واسطة رحمتی که از خدا به تو رسيد تو نرم»: فرمايد می امبردر قرآن کريم خطاب به پي

يعنی ) 7.«شدند القلب بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدی و اگر خشن و تندخو و غليظ

 رو، از اين( عامل موفّقيّت و رمز نفوذت در مردم، مدارا و رفق است

 0.رفق و مدارا، نصف زندگی است

آمد، از او زیباتر چیزی  رفت و به قیافة مخلوقی درمیگ شکل می« رفق»اگر 

 6.نبود

 7.کنند این سجیّة مردان کریم است که با مردم مدارا می

ای را بخواهد، درهای رفق و مدارا را بر روی آنها باز  اگر خداوند خیر خانواده

 2.کند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص 2، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 . 38ـ  321، ص 82، ج همان. 8

 .22، ص تحف العقولحرّانی، . 4

 .52 آل عمران، . 3

 (.1451، ش میزان الحکمهری شهری، )« الرفّق نصف العیش»(: ع)قال اإلمام الکاظم. 5

، ش میزان الحکمهری شهری، )« شئ أحسن منهلوكان الرفّق خلقا یُری ما كان ممّا خلّق اهلل »: قال رسول اهلل. 1
1452.) 

 (.1452، ش میزان الحکمهری شهری، )« الرفّق باالتباع من كرم الطباع»(: ع)قال اإلمام علی. 1

 (. 141، ش میزان الحکمهری شهری، )« إذا أراد اهلل بأهل بیت خیراً أدخل علیهم باب رفّق»: قال رسول اهلل. 2
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 1.ستمند شده ا اش رفق و مدارا شد، از خیر دنیا و آخرت بهره کسی که بهره

ترین مردم، کسی است که رفق و مدارای او نسبت به مردم از دیگران  عاقل

 5.شدیدتر باشد

 3.مدارا، کلید رستگاری است

 7.خداوند رفیق است و رفق را دوست دارد

خو و مالیم باش و اگر خواستی  اگر دوست داری اکرام و احترام شوی، پس نرم

 0.توهین شوی، خشن باش

 فوارزشمندی مدارا و ع

کسی . رديف ورع و تقوا شمرده شده است در برتری عفو و مدارا همين بس که در روايات هم

ترين برخوردی، درگير نزاع و  که از روحيّة سماحت و گذشت برخوردار نيست و در اثر کوچك

گيرد، نه تنها آسايش زندگی از او سلب  شود و خشم و خشونت به کار می کشمكش با افراد می

گردد که تا ابد در  ها و گاه جناياتی بزرگ گرفتار می كه به بسياری از گناهان، لغزششود، بل می

آتش ندامت آن خواهد سوخت؛ از اين رو، در روايات، حلم و مدارا در رديف ورع و تقوا ذکر شده 

کند و حتّی بدون آن، هيچ عمل نيكی به کمال  سان سپری در برابر گناهان عمل می است که به

هر کس که در او سه »: کند که فرمود نقل می از رسول خدا امام صادق. رسد خود نمی

که او را از نافرمانی خدا ( و تقوايی)ورع : شود يك از اعمالش کامل نمی خصلت نباشد، هيچ

 6.«که نادانی نادان را دفع سازد( و بردباری)بازدارد، اخالق نيكی که با مردم مدارا کند و حلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ش میزان الحکمهری شهری، )« أعطی خطه من الرفّق أعطی خطه من خیر الدنیا واآلخرة من»: قال رسول اهلل.  
1418.) 

 (.1414، ش میزان الحکمهری شهری، )« أعقل الناس أشدّهم مداراةً للناس»: قال رسول اهلل. 8
 (.1415، ش میزان الحکمهری شهری، )« الرفّق مفتاح النجاح»(: ع)قال اإلمام علی. 4

 (.1411، ش میزان الحکمهری شهری، )« إنّ اهلل رفیّق یحب الرفّق»(: ع)أو اإلمام الصادق مام الباقرقال اإل. 3

 .1421، ش میزان الحکمهری شهری، . 5

آرامش نفس در برابر خشم و »و « داری خودنگه»در اصل به معنای « حلم». 1  ، ص 8، ج كافیكلینی، . 1
حتی به خشم نیاید و هنگام خشم، فرو بردن آن دشوار نباشد و چون در را ای كه شخص، به گونه است؛ به« احساسات

گویند و زمان بلوغ را كه هیجان و اضطراب كودكی فروكش « حُلم»وقت خوابیدن، خشم و هیجانی وجود ندارد، به آن 
برد،  می را كسب نکرده و با دشواری خشم خود را فرو« حلم»سان، كسی كه فضیلت  بدین. نامند« حُلُم»كند،  می
، 8، ج التحقیّق؛ مصطفوی، 23 ، ص 5، ج معجم مقاییس اللّغهابن فارس، : ک. ر)كند  گویند، تحلّم و كظم غیظ می می
 (.12 ، ص 4، ج احیاء علوم الدین؛ غزالی، 813ـ  814ص 
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و جدايی دو مسلمان که بازتاب فقدان روحيّة عفو و سماحت است، حتّی مانع قبول بنابراين، قهر 

از ! ای ابوذر»: فرمايد به ابوذر می که رسول خدا شود؛ چنان شدن اعمال نيك ديگر نيز می

 1.«شود قبول نمی( نيكی)جدايی و ترك برادرت بپرهيز که در اين حال، عمل 

 های رفق و مدارا نمونه

 ا، چگونه با مردم رفق و مدارا کنیم؟در برخورده

جويی، برخورد مناسب،  پرسی از خود و خانواده، دل کردن، احوال کردن، مصافحه تبسّم، سالم

آميز  چهرة گشاده، ظاهری شاداب، باطراوت و پاکيزه داشتن، خوش و بش کردن، لطايف حكمت

دادن، خداحافظی کردن،  جا پذيرفتن، پاسخ مناسب و منطقی و به کردن و دعوت گفتن، دعوت

رساندن، التماس دعا گفتن، آرزوی سالمتی کردن، تلفن کردن و خبرگرفتن مكرّر، در  سالم

کردن،  ای که سبكی نياورد، مشورت کردن به اندازه نمودن، شوخی کردن و ياری ها شرکت سختی

ها  شها و ورز کردن، در تفريحات و بازی کردن، در وقت بيماری عيادت در کارها کمك

کردن تا حدّی که موجب وهن نشود، از غيبت، تهمت، ناسزا، عصبانيّت، بدزبانی،  شرکت

کردن، مسخرگی و  زدگی، خشونت، خودخواهی، تكبّر، طمع، سوءاستفاده کردن، ورّاجی شتاب

گزيدن و در وقت اشتباه، عذرخواستن، و از خطاهای مخاطب گذشتن و عفو و  بيهودگی دوری

همة اينها از موارد و مصاديق ... ه رسيدن به کمال، تالش و راهنمايی کردن وصفح کردن و در را

 .رفق و مدارا با مردم است

 قلمرو رفق

رفق و مدارا با مردم مطلوب و دارای فوايد فراوان است، امّا به شرطی که پای حقّ شما در 

کنی و حقوق آنان جا که حقّ خدا و حقوق مردم در ميان است، اگر مدارا  ميان باشد؛ ولی آن

جا بايد استوار و باصالبت بود و از حقّ خدا و مردم قاطعانه  پايمال شود، جای مدارا نيست؛ در آن

رفق، در واقع يك شيوه است برای رسيدن به مقصد، پس اگر به واسطة آن، اصل . دفاع کرد

ه داليلی از عطوفت ممكن است افرادی ب. رود، جدّاً بايد از آن دوری کرد مقصد و هدف از بين می

و ماليمت انسان سوءاستفاده کنند، و بر گناه و جسارت خود بيفزايند با اين افراد بايد برخورد کرد 

 .و در برابر آنان قدرتمندانه ايستادگی کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82فتح، .  
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 :فرمود امام علی

  ؛ّلّا مَنْ الیُصانِع والیُضارِعُ والیَتِبِعُ اّلمَطامِعَإمْرَ اهللِ سبحانَه أالیُقيمُ 

کار نباشد و به روش اهل  که سازش رمان خدای سبحان را برپا ندارد مگر آنف

 .ها نگردد باطل عمل نکند و پیرو طمع

 .ناپذير باشد مؤمن بايد در اصول اعتقادی خود سازش

ناپذيری در اصول و  ناپذيری در اصول به معنای داشتن قاطعيّت، صالبت، انعطاف سازش

 .احكام الهی و حقوق مردم استها و  مبانی دين و مذهب، ارزش

ها و  گزار دينی، ايستادگی در برابر انحراف و کژی ويژه يكی از صفات ممتاز برای پيام به

 :فرمود که رسول خدا قاطعيّت در اجرای اوامر الهی است؛ چنان

به خدا سوگند، اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من 

که از تبلیغ آیین و از ( ایی همة جهان را به من دهندیعنی فرمانرو)قرار دهند 

کنم،  هدفم دست بردارم، هرگز چنین نخواهم کرد، و هدف خود را تعقیب می

تا بر مشکالت پیروز شوم و به مقصد نهایی برسم و یا در راه هدف جان 

 5.بسپارم

 :باشد عبارتند از ترين مواردی که الزم است مؤمن پرهيزکار دربارة آنها محكم و استوار مهم

ترين تحريف و انحراف در باورهای دينی،  دربارة اصول و مبانی مذهب، هرگز راضی به کم. 1

دهند،  ها و احكام الهی نشود و با کسانی که ايمان و عقايد اسالمی را مورد تعرّض قرار می ارزش

 .تسامح و تساهل روا مدارد

تفاوت نبوده و به  ان فردی و يا اجتماعی، بیدر برابر انواع منكرات و گناهان، چه گناه. 3

 .وظيفة امر به معروف و نهی از منكر عمل نمايد

 :امّا مواردی که سزاوار است آسان بگيرد و با گذشت باشد

 .در مسائل و حقوق شخصی، با خانواده، همكاران و مردم با مهربانی و مدارا برخورد کند. 1

ه دين آسان گرفته بر خود و ديگران آسان بگيرد؛ در مسائل فرعی دينی، آن مواردی ک. 3

 ... .مسئلة طهارت و نجاست، برخی از عبادات مثل نماز و روزه برای مسافر و بيمار و: مانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2  ، حکمت البالغه نهج.  
 .811، ص  ، ج فروغ ابدیتسبحانی، . 8
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 ناآثار رفق و مدارا در کالم معصوم

 1.رفق و مدارا، موجب زيادی و برکت است. 1

 5.آورد دست می خواهد به کسی که رفيق مردم باشد، آنچه از آنها می. 3

 3.هاست ها و ناچاری رفق، کليد بعضی از گرفتاری. 9

 7.کند ها را آسان می مدارا، سختی. 0

 0.مدارا، موجب صالح و رستگاری است. 5

 6.مدارا، اکرام آور است. 0

 7.های خود است مدارا، موجب دوستی به خود و برنامه. 7

 2.زدايد ها را می مدارا، کينه. 9

 1.ی برای نفوذ در مردم و موفّقيّت در کار استمدارا، راه. 3

 11.مندند آنها که اهل مدارا هستند، از امدادهای الهی در دنيا و آخرت بهره. 10

 11.شود رفق، منجر به سالمتی و صلح و صفا می. 11

 15.رفق، موجب رفاقت خدا در همة کارهاست. 13

 13.ودش با کسب رفق و مدارا، بخشی از ايمان نصيب آدمی می. 19

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1422، ش لحکمهمیزان اری شهری، .  
 .1422، ش همان. 8
 . 142، ش همان. 4
 .1423، ش همان. 3
 .1425، ش همان. 5
 .1421، ش همان. 1
 .43، ص 8، ج تعلیم و تربیت در اسالمحجّتی، . 1
 .همان. 2
 ..همان. 2

 .همان. 2 
 .1428، ش میزان الحکمهری شهری، .   
 . 142، ش همان. 8 
 .1428، ش همان. 4 
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 حکایت

 (ع)دزدی از باغ امام کاظم .9

يكی . های درختان بود در نخلستان خود مشغول بريدن شاخه امام کاظم: گويد متعب می
پشت ديوار باغ [ به قصد دزدی]های خرما را برداشت و  ای از خوشه از غالمان آن حضرت دسته

امام . برای آن حضرت نقل کردم من رفتم غالم را گرفتم و نزد حضرت آوردم و ماجرا را. انداخت

: فرمود امام! نه آقای من: غالم گفت« ای؟ آيا گرسنه»: به غالم رو کرد و فرمود کاظم

های خرما را  پس چرا آن خوشه»: فرمود امام! نه موالی من: غالم گفت« ای؟ آيا برهنه»

سپس . «و باشدآن خرماها برای ت»: فرمود امام. دلم چنين خواست: غالم گفت« برداشتی؟

 1.«غالم را رها کنيد»: فرمود

 مدارا با اسیر .2

، نخستين شهيد محراب را با ضربت شمشير (ع)که ابن ملجم مرادی، حضرت علی پس از آن
زهرآگين به شدّت مجروح کرد و آن حضرت در بستر شهادت قرار گرفت، حضرت در 

مبادا پس ! ی فرزندان عبدالمطّلبا»: فرمود ای خطاب به امام حسن و امام حسين نامه وصيّت
از من دست به خون مسلمانان فرو بريد و دست به کشتار بزنيد و بگوييد اميرمؤمنان کشته شد؛ 

اگر من از ضربت او مُردم، او . بدانيد جز کشندة من کس ديگری نبايد کشته شود، درست بنگريد

شنيدم که  من از رسول خدا. ريدرا تنها يك ضربت بزنيد و دست و پا و ديگر اعضای او را نبُ

 5.«بپرهيزيد از بريدن اعضای مرده، هرچند سگ درنده باشد: فرمود

 با پرستوها .3

آرام بيرون آمد، کسی در حياط نبود، . ها درِ اتاق باز شد، نگاه کنيزك لغزيد طرف باغچة گل
برگشت و به . آقاست نگاهی به اتاق آقا انداخت در باز بود، با خود فكر کرد که البد کسی پيش

يك لحظه به دنبال پروانه دويد، . های رنگی ای افتاد با بال طرف باغچه آمد، نگاهش به پروانه
انگشتان . هايش را بست و بوييد روی گل زيبايی نشسته بود، در برابر گل سرش را خم کرد، چشم

گل ديگری . وتر رفتگل را چيد و جل. باريكش را به ساقة سبز گل تكيه داد و آرام چرخی داد
آمد پشت در . ها شد هايش پُر از هاگِ گل دست. چيد و چند گل ديگر تا شد يك دسته گل زيبا

ها را  دست دراز کرد و گل. آقا نگاه کرد. بفرماييد آقا: هايش را دراز کرد و گفت اتاق آقا و دست
ها را به  بهترين هديه! اآق: کنيزك گفت! گرفت و بوييد و به او نگاه کرد، چه زيبا چه رنگارنگ

ای به او نگريست و  لبخندی صميمی بر لبان آقا سبز شد، چند لحظه. دهند ها می بهترين انسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22 ، ص 8ج  ،كافیكلینی، .  
 .31، نامه  51، ص (دشتی) البالغه نهج. 8
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خدا آزادی را به تو داده است، چيزی زيباتر از آزادی نيست  1!تو آزادی دخترم: زير لب زمزمه کرد

نه و پرستو افتاد، نگران شد، با خود کنيزك به ياد پروا. های زيبا به تو هديه شود که در برابر گل
اگر ! آقا: گفت. های خوشبو بيرون برود ها و گل کرد که نكند از باغ خانة آقا از ميان پروانه فكر می

ها را نشنيد، امّا حس  به طرف در برگشت، بقيّة حرف. تو آزادی: آقا گفت. آزادم پس بگذار بمانم
 .با پرستوها ها يا برو بمان با گُل: گويد کرد کسی می

آزادی يك : عرض کردم 5((ع)امام حسين)به آقا : گويد انس بن مالك ـ راوی داستان ـ می

وإذا حيّيتم بتحية »: گونه به ما آموخته است خدا اين»: فرمود! دختر در برابر چند شاخة گل؟
آن را بهتر از آن گويند، پاسخ  هرگاه به شما تحيّت و درود می 3؛«فَحَيّوا بِأحّْسَنَ منها أو ردّوها

 .«گونه پاسخ گوييد به همان( دست کم)بدهيد يا 

 7.«اش بود نيكوتر از درود وی، آزادی»: در ادامه فرمود امام

 شعر

ــود     ــاده ب ــی س ــعدی دل ــو س ــی را چ  يك
 

ــاده  ــا سـ ــه بـ ــود کـ ــاده بـ ــی در افتـ  رويـ
 

ــخت  ــمن سـ ــردی از دشـ ــا بـ ــوی جفـ  گـ
 

 ز چوگـــانِ ســـختی بختـــی چـــو گـــوی  
 

 نينـــداختیزکـــس چـــين بـــر ابـــرو    
 

 ز يـــــاری بـــــه تنـــــدی نپرداختـــــی 
 

ــت    ــگ نيس ــو را نن ــر ت ــتش آخ ــی گف  يك
 

ــنگ نيســت    ــيلی و س ــه س ــن هم ــر زي  خب
 

ــد   ــان کننـ ــغبه دونـ ــتن سُـ ــن خويشـ  تـ
 

ــد    ــان کننــ ــل زبونــ ــمن تحمّــ  ز دشــ
 

ــا درگذشــــت  ــمن خطــ ــايد ز دشــ  نشــ
 

ــت     ــردی نداشـ ــارا و مـ ــد يـ ــه گوينـ  کـ
 

ــر    ــوريده سـ ــيدای شـ ــت شـ ــدو گفـ  بـ
 

 زر جـــوابی کـــه شـــايد نبشـــتن بـــه     
 

 دلـــم خانـــه مهـــر يارســـت و بـــس    
 

ــس از آن مـــی  ــينِ کـ ــد در آن کـ  0نگنجـ
 

* * * 
 آرامش دو گيتی تفسير ايـن دو حـرف اسـت   

 

ــدارا     ــمنان م ــا دش ــروّت ب ــتان م ــا دوس  ب
 

 (حافظ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«أنتِ حُرّة لوجه اهلل».  

 (.434، ص 34، ج بحاراالنوار: ک. ر)نیز نقل شده است  نظیر این حکایت دربارة امام حسن مجتبی. 8
 .21نساء، . 4
 .512، ص  ، ج اعیان الشیعهو امین،  31ـ  31، ص 4، ش بشارتماهنامة . 3
 .885، ص بوستانی، سعد. 5




