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موضوع  :احترام  ،با نیم نگاهی به قرآن کریم
 احترام در لغت
احترام از ریشه"حرم"در لغت به معنای چیزی است که هتک آن حالل و جایز نیست]۱[ ،
از این رو احترام به معنای بزرگداشت میباشد ]۲[ .و اینکه می گوئیم" :المسجدالحرام"،
"بیتاهلل الحرام"و "الشهرالحرام" ،همه به این معناست که اینها حدودی دارند و چیزهائی در
آنها حرام شده که در غیر آنها حرام نیست]۳[ .
مثال  :معنای احترام به قرآن
و منظور از "احترام به قرآن"از همین باب بوده که عظمت قرآن را بزرگ شمرده و نسبت به آن،
مسائلی را باید رعایت کنیم که در قبال دیگر کتابها مقید به رعایت این مسائل نیستیم.
در ضمن مراد از قرآن ،تنها مجموع آن نیست؛ بلکه هر سوره و هر آیه از قرآن ،در هر کجا نقل و
ثبت شده باشد ،جزو قرآن بوده و باید احترام آن رعایت شود]۴[ .
 احترام از دیدگاه قرآن
از نگاه قرآن برخی از امور ،الیق احترام بوده و خداوند متعال این امور را خود ،مورد احترام قرار
داده و مقدس شمرده است؛ []۵
از جمله :احترام به کعبه ،مسجد الحرام ،مسجد اقصی ،مقام ابراهیم و احترام به خود قرآن و . . . .
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برخی از آیات مربوط به احترام
 نحوه ی سالم و جواب دادن
وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ حَسیباً

نساء آیه 6۰

اگر به شما سالم و تحیت فرستادند شما بهتر از ایشان عمل کنید و یا دست کم همانند آنان به
ایشان احترام بگذارید.
وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بَِایَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ
مِنکُمْ سُوءَ ا بجَِهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِیم انعام آیه ۵۴
هر گاه کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند ،به آنها بگو« :سالم بر شما پروردگارتان،
رحمت را بر خود فرض کرده هر کس از شما کار بدى از روى نادانى کند ،سپس توبه و اصالح (و
جبران) نماید( ،مشمول رحمت خدا مىشود چرا که) او آمرزنده مهربان است.
 شهدا قابل احترامند
وَ لَا تحَْسَبنَ الَّذِینَ قُتِلُواْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ()۱۰1
فَرِحِینَ بِمَا ءَاتَئهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشرُِونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ بهِِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیهِْمْ وَ
لَا هُمْ یَحْزَنُونَ()۱7۲
* یَسْتَبْشرُِونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ( )۱7۱آل عمران  ۱۰1تا۱7۱
(اى پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند ،مردگانند! بلکه آنان زندهاند ،و
نزد پروردگارشان روزى داده مىشوند)۱۰1( .
آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است ،خوشحالند و بخاطر
کسانى که هنوز به آنها ملحق نشدهاند [مجاهدان و شهیدان آینده] ،خوشوقتند (زیرا مقامات
برجسته آنها را در آن جهان مىبینند و مىدانند) که نه ترسى بر آنهاست ،و نه غمى خواهند
داشت)۱7۲( .
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و از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نیز) مسرورند و (مىبینند که) خداوند ،پاداش
مؤمنان را ضایع نمىکند (نه پاداش شهیدان ،و نه پاداش مجاهدانى که شهید نشدند))۱7۱( .
 احترام مجاهدان در راه خدا
لَّا یَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیرُْ أُوْلىِ الضرََّرِ وَ المُْجَاهِدُونَ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ
فَضَّلَ اللَّهُ المُْجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلىَ الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَ کالًُُّ وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنىَ وَ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِینَ عَلىَ الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا()1۵
دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ کاَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا()1۰

نساء  1۵و1۰

(هرگز) افراد باایمانى که بدون بیمارى و ناراحتى ،از جهاد بازنشستند ،با مجاهدانى که در راه خدا
با مال و جان خود جهاد کردند ،یکسان نیستند! خداوند ،مجاهدانى را که با مال و جان خود جهاد
نمودند ،بر قاعدان [تركکنندگان جهاد] برترى مهمّى بخشیده و به هر یک از این دو گروه (به
نسبت اعمال نیکشان )،خداوند وعده پاداش نیک داده ،و مجاهدان را بر قاعدان ،با پاداش عظیمى
برترى بخشیده است)1۵( .
درجات (مهمّى) از ناحیه خداوند ،و آمرزش و رحمت (نصیب آنان مىگردد) و (اگر لغزشهایى
داشتهاند )،خداوند آمرزنده و مهربان است)1۰( .
 احترام به پدر و مادر
وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ ذِى الْقُرْبىَ وَ الْیَتَامَى وَ
الْمَسَاکِینِ وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوةَ ثمُ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَ أَنتُم
مُّعْرِضُون

بقره آیه 6۳

و (به یاد آورید) زمانى را که از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید
و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکى کنید و به مردم نیک بگویید نماز را برپا
دارید و زکات بدهید .سپس (با اینکه پیمان بسته بودید) همه شما -جز عده کمى -سرپیچى
کردید و (از وفاى به پیمان خود) روىگردان شدید.
 نیکی به پدر و مادر در کنار توحید

3

وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ لَا تُشرِْکُواْ بِهِ شَیًْا وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَنًا وَ بِذِى الْقُرْبىَ وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ الجَْارِ ذِى
الْقُرْبىَ وَ الجَْارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ مَن کَانَ
مخُْتَالًا فَخُورًا

نساء ،آیه ۳۰

و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتاى او قرار ندهید! و به پدر و مادر ،نیکى کنید همچنین به
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان ،و همسایه نزدیک ،و همسایه دور ،و دوست و همنشین ،و
واماندگان در سفر ،و بردگانى که مالک آنها هستید زیرا خداوند ،کسى را که متکبر و فخر فروش
است( ،و از اداى حقوق دیگران سرباز مىزند )،دوست نمىدارد.
وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ
مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ

عنکبوت آیه 6

و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى کند و[لى] اگر آنها با تو درکوشند تا چیزى
را که بدان علم ندارى با من شریک گردانى از ایشان اطاعت مکن سرانجامتان به سوى من است و
شما را از [حقیقت] آنچه انجام مىدادید باخبر خواهم کرد
* قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشرِْکُواْ بِهِ شَیًْا وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَنًا وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَکُم مِّنْ
إِمْلَاقٍ نحَّْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ ذَالِکمُ وَصَّئکُم بِهِ لَعَلَّکمُ تَعْقِلُون

انعام ،آیه ۱۵۱

بگو« :بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم :اینکه چیزى را شریک
خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکى کنید! و فرزندانتان را از (ترس) فقر ،نکشید! ما شما و آنها
را روزى مىدهیم و نزدیک کارهاى زشت نروید ،چه آشکار باشد چه پنهان! و انسانى را که
خداوند محترم شمرده ،به قتل نرسانید! مگر بحق (و از روى استحقاق) این چیزى است که
خداوند شما را به آن سفارش کرده ،شاید درك کنید!
* وَ قَضىَ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَنًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْکِبرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا
اسراء ،آیه ۲۳

تَقُل لهَُّمَا أُفٍ وَ لَا تَنهَْرْهُمَا وَ قُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا
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و پروردگارت فرمان داده :جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکى کنید! هر گاه یکى از آن دو ،یا
هر دوى آنها ،نزد تو به سن پیرى رسند ،کمترین اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن! و
گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!
وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ الِبْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یَابُنىَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ()۱۳
وَ وَصَّیْنَا الْانسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلىَ وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فىِ عَامَینْ أَنِ اشْکُرْ لىِ وَ لِوَالِدَیْکَ إِلىَ
الْمَصِیرُ()۱۴
وَ إِن جَاهَدَاكَ عَلىَ أَن تُشْرِكَ بىِ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فىِ الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَ
اتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلىَ ثُمَّ إِلىَ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ

لقمان ،آیه ۱۵،۱۴،۱۳

(به خاطر بیاور) هنگامى را که لقمان به فرزندش -در حالى که او را موعظه مىکرد -گفت« :پسرم!
چیزى را همتاى خدا قرار مده که شرك ،ظلم بزرگى است)۱۳( ».
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل کرد (به
هنگام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازهاى را متحمّل مىشد) ،و دوران شیرخوارگى او در دو
سال پایان مىیابد (آرى به او توصیه کردم) که براى من و براى پدر و مادرت شکر بجا آور که
بازگشت (همه شما) به سوى من است! ()۱۴
و هر گاه آن دو ،تالش کنند که تو چیزى را همتاى من قرار دهى ،که از آن آگاهى ندارى (بلکه
مىدانى باطل است) ،از ایشان اطاعت مکن ،ولى با آن دو ،در دنیا به طرز شایستهاى رفتار کن و از
راه کسانى پیروى کن که توبهکنان به سوى من آمدهاند سپس بازگشت همه شما به سوى من
است و من شما را از آنچه عمل مىکردید آگاه مىکنم.
وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ

األحقاف آیه ۱۵

و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج به او باردار
شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه که به
رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد مىگوید پروردگارا بر دلم بیفکن تا نعمتى را که به من
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و به پدر و مادرم ارزانى داشتهاى سپاس گویم و کار شایسته اى انجام دهم که آن را خوش دارى و
فرزندانم را برایم شایسته گردان در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمانپذیرانم
آیاتی که در مورد سفارش به احترام به والدین و وجوب احسان به آنها و دعای خیر در حق آنها و
سپاسگزاری از آنها است عبارت است از :
-۱سوره اسراء ۲۳و ۲۴
و قَضى رَبُّکَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً ،إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ اَلْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِالهُما فَال
تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْالً کَرِیماً
وَ اِخْفِضْ لَهُما جَناحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَهِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً
پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید ،هر گاه یکى از آنها -یا هر
دو آنها -نزد تو ،به سن پیرى برسند کمترین اهانتى به آنها روا مدار ،و بر آنها فریاد مزن ،و گفتار
لطیف و سنجیده بزرگوارانه به آنها بگو.
بالهاى تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر ،و بگو پروردگارا همانگونه که آنها
مرا در کوچکى تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده*.
----------------------------------------------------------* در این دو آیه بخشى از وظایف فرزندان در برابر پدر و مادر مشخص گشته که عبارتند از:
 - ۱احسان و نیکى به آنها؛ (مصادیق احسان عرفاً و عقالً مشخص است از قبیل :هدیه دادن به آنها ،برآوردن حاجات آنها ،انجام دستورات ،رابطه گرم و
صمیمى و)...؛
 - ۲ادب در گفتار؛ (پرهیز از سخنان ناخوشآیند و تند و خشن و همچنین پرهیز از بلند کردن صداى خود در مقابل آنها (بنى اسرائیل ،آیه  )۲۴که
عبارتند از:
 - ۳تواضع و فروتنى در مقابل آنها؛ این مسأله به حدى مهم است که از آن به گستراندن بالِ ذلت در مقابل آنها تعبیر شده؛
 - ۴دعاهاى خیر به آنها
 - ۲انعام ........ : ۱۵۱و بالوالدین احسانا
 – ۳لقمان  : ۱۴ان اشکر لی و لوالدیک
 - ۴مریم  : ۱۴و برا بوالدیه و لم یکن جبارا شقیا
 - ۵عنکبوت  : ۲1و وصینا االنسان بوالدیه حسنا
 - ۰احقاف  : ۱۵و وصینا االنسان بوالدیه احسانا
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 - 7احقاف  : ۱7و الذی قال لوالدیه اف لکما اتعداننی ان اخرج
 - 6ابراهیم  : ۴۱ربنا اغفر لی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب
 - 1احقاف  : ۱۵رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی
 – ۱۲نوح  : ۲6رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا
 - ۱۱مریم  : ۳۲و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا
 - ۱۲مائده  : ۱۱۲اذکر نعمتی التی انعمت علیک و علی والدتک
جهت مطالعه در موضوع احترام و احسان به والدین می توانید به موارد ذیل مراحعه کنید :
 - ۱تفسیر نمونه  ،ج  ، ۲۱ص  ۳۲۵و  ۰ص  ۳۳و  ۲۱ص  ۳۳۳و  ۱۰ص  ۲۱۵و  ۱7ص ۴۱
و  ۱7ص  ۴۱و  ۳۵و  ۱۲ص  76و  7۵و ۲۱ص  ۳۳7و  ۱۲ص  ۵۱1و  ۱7ص ۴۲
و  ۱ص  ۳۱۲و  ۱۳ص ۵۰

 احترام مؤمنان
سجده آیه ۱6

أَ فَمَن کاَنَ مُؤْمِنًا کَمَن کاَنَ فَاسِقًا لَّا یَسْتَوُن

آیا کسى که باایمان باشد همچون کسى است که فاسق است؟! نه ،هرگز این دو برابر نیستند.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَینْ أَخَوَیْکمُ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکمُ تُرْحَمُون حجرات آیه ۱۲
مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید و تقواى الهى پیشه کنید ،باشد
که مشمول رحمت او شوید.
و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً إالّ خطأ نساء آیه 1۲
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند  ،مگر آن که این کار از روى خطا و
اشتباه از او سرزند.
و من یقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فیها
و هر کس فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند ،مجازات او دوزخ است در حالى که جاودانه
در آن مى ماند.
رَبَّنَا اغْفِرْ لىِ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ
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(ابراهیم آیه)۴۱

پروردگارا :مرا برپا کننده نماز قرار ده ،و از فرزندانم (نیز چنین فرما) ،پروردگارا :دعاى مرا بپذیر!
 احترام به پدر و مادر ،خویشاوند ،یتیمان  ،نیاز مندان  ،همسایگان ،دوست وهمنشین
* وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ لَا تُشرِْکُواْ بِهِ شَیًْا وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَنًا وَ بِذِى الْقُرْبىَ وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ الجَْارِ
ذِى الْقُرْبىَ وَ الجَْارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ مَن
کَانَ مخُْتَالًا فَخُورًا

نساء آیه ۳۰

و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتاى او قرار ندهید! و به پدر و مادر ،نیکى کنید همچنین به
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان ،و همسایه نزدیک ،و همسایه دور ،و دوست و همنشین ،و
واماندگان در سفر ،و بردگانى که مالک آنها هستید زیرا خداوند ،کسى را که متکبر و فخر فروش
است( ،و از اداى حقوق دیگران سرباز مىزند )،دوست نمىدارد.
 احترام به مردم هنگام سخن گفتن
وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ ذِى الْقُرْبىَ وَ الْیَتَامَى وَ
الْمَسَاکِینِ وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوةَ ثمُ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَ أَنتُم
مُّعْرِضُون بقره آیه 6۳
و (به یاد آورید) زمانى را که از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید
و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکى کنید و به مردم نیک بگویید نماز را برپا
دارید و زکات بدهید .سپس (با اینکه پیمان بسته بودید) همه شما -جز عده کمى -سرپیچى
کردید و (از وفاى به پیمان خود) روىگردان شدید.
 احترام به قرآن
وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ أَنصِتُواْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون

اعراف آیه ۲۲۴

هنگامى که قرآن خوانده شود ،گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید!
إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ کَرِیمٌ ( )77فىِ کِتَابٍ مَّکْنُونٍ ( )76لَّا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون ( )71سوره واقعه
که آن ،قرآن کریمى است )77( ،که در کتاب محفوظى جاى دارد )76( ،و جز پاکان نمىتوانند به
آن دست زنند [دست یابند])71( .
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 احترام به ماه های حرام
اِ نَّ عِدَّةَ الشهُُّورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شهَْرًا فىِ کِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
ذَالِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِیهِنَّ أَنفُسَکُمْ وَ قَتِلُواْ الْمُشْرِکِینَ کاَفَّةً کَمَا یُقَتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَ اعْلَمُواْ
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِین .توبه آیه ۳۰
تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب الهى ،از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده ،دوازده ماه است
که چهار ماه از آن ،ماه حرام است (و جنگ در آن ممنوع مىباشد ).این ،آیین ثابت و پابرجا (ى
الهى) است! بنا بر این ،در این ماهها به خود ستم نکنید (و از هر گونه خونریزى بپرهیزید)! و (به
هنگام نبرد) با مشرکان ،دسته جمعى پیکار کنید ،همان گونه که آنها دسته جمعى با شما پیکار
مىکنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است!
 احترام کعبه
وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّکَ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَسوره

بقره آیه ۱۴1

از هر جا (و از هر شهر و نقطهاى) خارج شدى( ،به هنگام نماز )،روى خود را به جانب «مسجد
الحرام» کن! این دستور حقى از طرف پروردگار توست! و خداوند ،از آنچه انجام مىدهید ،غافل
نیست!
وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا
یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنهُْمْ فَلَا تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنىِ وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتىِ عَلَیْکمُ وَ
لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُون

سوره بقره آیه ۱۵۲

و از هر جا خارج شدى ،روى خود را به جانب مسجد الحرام کن! و هر جا بودید ،روى خود را به
سوى آن کنید! تا مردم ،جز ظالمان (که دست از لجاجت برنمىدارند )،دلیلى بر ضدّ شما نداشته
باشند (زیرا از نشانههاى پیامبر ،که در کتب آسمانى پیشین آمده ،این است که او ،به سوى دو
قبله ،نماز مىخواند ).از آنها نترسید! و (تنها) از من بترسید! (این تغییر قبله ،به خاطر آن بود که)
نعمت خود را بر شما تمام کنم ،شاید هدایت شوید! ()۱۵۲
 احترام به پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله
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إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبىِ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مىفرستد اى کسانى که ایمان آوردهاید ،بر او درود فرستید و
سالم گویید و کاملًا تسلیم (فرمان او) باشید .احزاب آیه ۵۰



عالم و علم
فَتَعَلىَ اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضىَ إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُل رَّبّ زِدْنىِ
عِلْمًا

سوره طه ۱۱۴

پس بلندمرتبه است خداوندى که سلطان حقّ است! پس نسبت به (تالوت) قرآن عجله
مکن ،پیش از آنکه وحى آن بر تو تمام شود و بگو« :پروردگارا! علم مرا افزون کن!»
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَ إِذا قیلَ
انْشُزُوا فَانْشُزُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ
خَبیرٌ (مجادله آیه )۱۱
اى کسانى که ایمان آوردهاید! هنگامى که به شما گفته شود« :مجلس را وسعت بخشید (و
به تازهواردها جا دهید)» ،وسعت بخشید ،خداوند (بهشت را) براى شما وسعت مىبخشد و
هنگامى که گفته شود« :برخیزید» ،برخیزید اگر چنین کنید ،خداوند کسانى را که ایمان
آوردهاند و کسانى را که علم به آنان داده شده درجات عظیمى مىبخشد و خداوند به
آنچه انجام مىدهید آگاه است!
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَاءَ الَّیْلِ سَاجِدًا وَ قَائمًا یحَْذَرُ االَْخِرَةَ وَ یَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِى
الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ

(زمر آیه )1

(آیا چنین کسى با ارزش است) یا کسى که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در
حال سجده و قیام ،از عذاب آخرت مىترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو:
«آیا کسانى که مىدانند با کسانى که نمىدانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر
مىشوند!» ()1
 احترام به مردم
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وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فىِ الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ کلُ مخُْتَالٍ فَخُور
سوره لقمان آیه ۱6
(پسرم!) با بىاعتنایى از مردم روى مگردان ،و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ
متکبّر مغرورى را دوست ندارد.
 خدا وپیامبر و اهل بیت علیهم السالم
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً نساء ۵1
اى اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمان صاحبان امر (ائمه معصومین) را اطاعت کنید و اگر
در چیزى نزاع کردید بحکم خدا و رسول برگردید اگر بخدا و روز قیامت ایمان دارید و بر
کشتن بحکم خدا و رسول از هر چیز نیکوتر و عاقبتش بهتر خواهد بود
 یتیم نوازی
لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ
الْمَالئِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینَ وَ ابْنَ
السَّبیلِ وَ السَّائِلینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ
الصَّابِرینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
بقره آیه ۱77
نیکوکارى باین نیست که رو بجانب مشرق و مغرب کنید بلکه آنست که بخدا و روز قیامت و
فرشتگان و کتاب آسمانى و پیغمبران ایمان آورده و از دارایى خود بخاطر دوستى او بخویشان
و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهید و در آزاد کردن بندگان صرف نمائید و نماز را
بپا دارید و زکاة را بدهید و با هر که عهد و پیمان بسته باشید بموقع خود وفا کنید و در
سختیها بردبار باشید و بوقت رنج و زحمت استقامت نمائید و صبر پیشه نمائید اگر این صفات
را دارا باشید از راستگویان و پرهیز کارانید
أَ رَءَیْتَ الَّذِى یُکَذِّبُ بِالدِّینِ( )۱فَذَالِکَ الَّذِى یَدُعُّ الْیَتِیمَ( )۲ماعون آیات ۱و۲
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آیا کسى که روز جزا را پیوسته انکار مىکند دیدى؟ ()۱
او همان کسى است که یتیم را با خشونت مىراند)۲( ،
 حفظ مال یتیم
إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا
سوره نساء آیه ۱۲
«کسانی که مال یتیمان را از روی ظلم میخورند به درستی که آتش میخورند و به زودی در آتش
قرار می گیرند».
وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِالَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ ال نُکَلِّفُ
نَفْساً إِالَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ
تَذَکَّرُونَ

انعام آیه۱۵۲

و هرگز بمال یتیم نزدیک نشوید مگر براه نیکویى تا آنکه بحد رشد و بلوغ برسد وکیل و وزن را
تمام بدهید ما کسى را جز بقدر توانایى او تکلیف نکنیم و چون سخنى گوئید رعایت عدالت کنید
هر چند درباره خویشان خود باشد و بعهد خدا وفا کنید اینست سفارش خدا بشما تا متذکر
بشوید
وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِالَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُالً
اسراء آیه ۳۴
هرگز نفس محترم را نکشید خداوند قتل را حرام نموده و هر که مظلوم کشته شود ما ولى او را بر
قاتل تسلط دادیم که انتقام مقتول را بگیرد
«وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوبًا
کَبِیرً »

نساء آیه ۲

و اموال یتیمان را پس از بلوغ به دست آنها دهید ،و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب
(آنها) تبدیل نکنید و اموال آنان را به ضمیمه اموال خود مخورید ،که این گناهی بس بزرگ
است.
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 سرپرستی یتیم
أَ لَمْ یجَدْكَ یَتِیمًا فَاوَى()۰
وَ وَجَدَكَ ضَاالًُّ فَهَدَى()7
وَ وَجَدَكَ عَائلًا فَأَغْنىَ()6
ضحی آیات ۰تا1

فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ()1

آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟! ()۰
و تو را گمشده یافت و هدایت کرد)7( ،
و تو را فقیر یافت و بىنیاز نمود)6( ،
حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن)1( ،
 اکرام و احسان یتیم
فجر آیه.۱7

کَالَّ بَلْ ال تُکْرِمُونَ الْیَتیمَ

چنین نیست بلکه یتیم نوازى نمی کنند.

 احترام سائل
وَ فىِ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائلِ وَ المَْحْرُوم
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در اموالشان حقی برای نیازمند و تهیدست قرار داده اند
وَ أَمَّا السَّائِلَ فَال تَنْهَر

ضحی آیه ۱۲

و سؤال کننده را از خود مران
والذین فى اموالهم حقّ معلوم .للسائل و المحروم معارج آیات ۲۵ـ۲۴
و آنها که در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا کننده و محروم.
 احترام برخی مکان ها
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سُبْحانَ الَّذی أَسْرى بِعَبْدِهِ لَیْالً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ
مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ اسراء آیه ۱
پاك و منزّه است خدایى که بندهاش را در یک شب ،از مسجد الحرام به مسجد االقصى -که
گرداگردش را پربرکت ساختهایم -برد ،تا برخى از آیات خود را به او نشان دهیم چرا که او
شنوا و بیناست.
 از سوی خدا آدمیزادگان گرامى داشته شده اند
وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى کَثیرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً

اسراء آیه 7۲

ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا( ،بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم
و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق
کردهایم ،برترى بخشیدیم.
 آداب دوستی
وَ اصْبرِْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَ الْعَشىِ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لَا تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنهُْمْ
تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَئهُ وَ کاَنَ أَمْرُهُ فُرُطًا
(کهف آیه )۲6
با کسانى باش که پروردگار خود را صبح و عصر مىخوانند ،و تنها رضاى او را مىطلبند! و
هرگز بخاطر زیورهاى دنیا ،چشمان خود را از آنها برمگیر! و از کسانى که قلبشان را از یاد
خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همانها که از هواى نفس پیروى کردند ،و کارهایشان افراطى
است.
 پذیرش والیت خدا رسول وائمه علیهم السالم
وَ مَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُون مائده آیه ۵۰
و کسانى که والیت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند ،پیروزند (زیرا) حزب و جمعیّت
خدا پیروز است.
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 اهل بیت علیهم السالم وسیله ی تقرب به خداوند متعال
یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ابْتَغُواْ إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ وَ جَاهِدُواْ فىِ سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون
مائده آیه ۳۵
اى کسانى که ایمان آوردهاید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیلهاى براى تقرب به او
بجوئید! و در راه او جهاد کنید ،باشد که رستگار شوید!
 مالك احترام
یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسىَ أَن یَکُونُواْ خَیرًْا مِّنهُْمْ وَ لَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسىَ أَن
یَکُنَّ خَیرًْا مِّنهُْنَّ وَ لَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَکمُ وَ لَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْایمَانِ وَ مَن
لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُونَ()۱۱
یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ کَثِیرًا مِّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ وَ لَا تجَسَّسُواْ وَ لَا یَغْتَب بَّعْضُکُم
بَعْضًا أَ یحُِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ()۱۲
یَأَیهَُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثىَ وَ جَعَلْنَاکمُ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَکْرَمَکمُ عِندَ اللَّهِ
أَتْقَئکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ()۱۳

حجرات آیات۱۳ ،۱۲ ،۱۱

اى کسانى که ایمان آوردهاید! نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند ،شاید
آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانى زنان دیگر را ،شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را
مورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید ،بسیار بد
است که بر کسى پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ،ظالم و ستمگرند!
()۱۱
اى کسانى که ایمان آوردهاید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید ،چرا که بعضى از گمانها گناه است
و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید و هیچ یک از شما دیگرى را غیبت نکند ،آیا کسى از
شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت
دارید تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبهپذیر و مهربان است! ()۱۲
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اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر
را بشناسید (اینها مالك امتیاز نیست )،گرامىترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست
خداوند دانا و آگاه است! ()۱۳
 بشارت به پیروان اهل بیت علیهم السالم
وَ الَّذِینَ اجْتَنَبُواْ الطَّغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُواْ إِلىَ اللَّهِ لهَُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ()۱7
الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئکَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ وَ أُوْلَئکَ هُمْ أُوْلُواْ
الْأَلْبَابِ()۱6

زمر آیات  ۱7و۱6

و کسانى که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوى خداوند بازگشتند ،بشارت از آن
آنهاست پس بندگان مرا بشارت ده! ()۱7
همان کسانى که سخنان را مىشنوند و از نیکوترین آنها پیروى مىکنند آنان کسانى هستند
که خدا هدایتشان کرده ،و آنها خردمندانند)۱6( .
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