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) با اندكي تصرف (

امام حسين )عليه السﻼم( هنگامى كه تصميم گرفت )از مكّه( رهسپار عراق شود ،برخاست و خطبهاى به اين مضمون ايراد فرمود
ط الْقَﻼدَ ِه عَلى جي ِد ا ْلفَتاهَِ ،و ما اَوْلَهَني اِلى اَسْﻼفي اِشْتِياقُ يَعْقُوبَ اِلى يُوسُفَ ،وَ خُيﱢرَلِي
خ ﱠ
ت عَلى وُ ْلدِ آدَمَ مَ َ
ط ا ْلمَوْ ُ
»اَلْحَ ْمدُلِ ّلهِ ما شاءَ اللّهَُ ،و ﻻ قُوﱠهَ اِﻻّ بِال ّلهَِ ،و صَلﱠى ال ّلهُ عَلى رَسُولِهِ ،خُ ﱠ
ﻼنﱠ مِنﱢي اَكْراشاً جَوْف ًا وَ اَجْ ِر َبهً َسغْباً ،ﻻ مَحيصَ عَنْ َيوْم خُطﱠ بِالْ َقلَمِ ،رِضَى ال ّلهِ رِضانا َاهْلَ الْبَيْتِ ،نَصْبِ ُر
س َو كَ ْربَﻼءَ فَيَمْ َ
ن النﱠواوي ِ
ت بَيْ َ
مَصْرَعٌ َانَا ﻻقيهَِ .ك َانﱢي ِباَوْصالي تَقْطَعُها عَسْﻼنُ الْفَلَوا ِ
ى مَجْمُوعَهٌ لَ ُه فى حَظي َرهِ ا ْلقُدْسِ ،تَ َقرﱡ ِبهِمْ عَيْنُهُ وَ يُنْجَزُ بِهِ ْم وَعْدُهُ.
ن تَشُذﱠ عَنْ رَسُولِ اللّهِ)صلى اﷲ عليه وآله( َلحْمَتُهُ ،وَ هِ َ
عَلى بَﻼ ِئهِ وَ يُوَفّينا َاجْرَ الصّابِرينَ .لَ ْ

مَنْ كانَ باذِﻻ فينا مُهْجَتَهُ ،وَ مُوَطﱢناً عَلى لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَاِنﱠنِي راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى .
بحار اﻷنوار )ط  -بيروت( ،ج ،٤٤ص٣٦٧ :
ستايش مر خداى راست ،و مشيّت از آن او ،و قوت و نيرويى جز به خدا نباشد )قوت هم ازوست( و درود خدا به رسول مكرّم او )و آلش( و سﻼم خدا بر او باد،آرايش مرگ بر فرزند آدم
چون آرايش گردنبند بر گردن دوشيزگان است ،گرايش و اشتياقم به زيارت اسﻼفم )ج ّد و پدر و مادر و برادرم( چون اشتياق يعقوب به يوسف است ،و برايم قتلگاهى گزيده شد كه من
بدان جايم بايد رفت ،گوئيا مىنگرم كه گرگهاى بيابان بند بند مفاصلم را از هم جدا ك نند در ميان نواويس و كربﻼء ،چه شكمها از من پر ،و چه انبانها كه از من آكنده گردد ،گريزى از
آنچه بر قلم تقدير رفته نيست ،ما -اهل البيت -خشنودى خدا را خرسندى خود دانسته ،بر بﻼيش صابريم ،و او اجر صابران را به ما مىدهد ،هيچ گوشت پيامبر )پاره تن( او از وى جدا
نگردد مگر آن كه در حضيرة القدس نزدش گرد آيد ،چشمش بدانها روشن گرديده و بدانها وعدهاش انجاز گردد،
هر كس كه در راه ما خون نثار و بذل مىكند ،و لقاى خدا را توطين نفس خويش مى نمايد ،پس آماده كوچيدن با ما باشد ،چه ما ان شاء اللﱠه بامداد فردا حركت مىكنيم.



مروري بر جلسات گذشته محرم و بررسي جنبه هاي عملي و كاربردي



اشاره به جنبه هاي وجودي انسان



o

هواي نفس و مقابله با جنبه رحماني وجود انسان

o

اهميت شناخت عوامل هواي نفس در حركت صحيح و تقابل با آن

o

حسادت يكي از مهمترين ابزارهاي هواي نفس

بررسي و تحليل چگونگي رفتار با انسانهاي حسود و تابع هواي نفس در جامعه
o

اشاره به دو مبناي اصلي در نحوه برخورد با اينگونه افراد


برخورد خودخواهانه انسان






عدم پذيرش فرهنگ قرآن و اسﻼم با اينگونه برخورد خودخواهانه

رفتار محبت آميز بر اساس دلسوزي بر مبناي انسانيت

اهميت رفتار محبت آميز در جامعه در كﻼم قرآن كريم
جايگاه عفو و بخشش در نخوه مقابله با صفات رذيله اجتماع با توجه به آيه  ١٠٩سوره مباركه بقره
o

حسَدًا مِنْ عِنْدِ أَ ْنفُسِهِمْ ِمنْ بَعْدِ مَا تَبَيﱠنَ لَهُمُ ا ْلحَقﱡ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتﱠى
كمْ ِمنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفﱠارًا َ
وَدﱠ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدﱡونَ ُ
يَأْتِيَ اللﱠهُ بِأَمْرِهِ إِنﱠ ال ﱠلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



بسياري از اهل كتاب آرزو دارند كه شما را از ايمان به كفر برگردانند به سبب رشك و حسدي كه در نفس خود بر ايمان شما برند
بعد از آنكه حق بر آنها آشكار گرديد ،پس )اگر ستمي از آنها به شما رسيد( در گذريد )و مدارا كنيد( تا هنگامي كه فرمان خدا
برسد ،كه البته خدا بر هر چيز قادر و تواناست(١٠٩) .
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جمله )) حسدا من عند انفسهم (( )انگيزه آنها حسدى از ناحيه خودشان است ( ممكن است اشاره به اين باشد كه حسد گاهى در
شكل هدف منعكس مى شود و آب و رنگ دينى به آن ميدهند ،ولى حسدى كه آنها در اين زمينه نشان ميدادند حتى اين رنگ را
نيز نداشت بلكه صرفا جنبه شخصى داشت .




اين احتمال نيز وجود دارد كه اشاره به حسدى باشد كه در جان آنها ريشه دوانيده است .

))اصفحوا(( از ماده ))صفح (( در اصل به معنى دامنه كوه  ،پهنى شمشير ،و يا صفحه صورت است  ،و اين جمله معموﻻ به معنى روى
گرداندن و صرف نظر كردن به كار ميرود ،و با قرينه جمله ))فاعفوا(( معلوم مى شود كه اين روى بر گرداندن به خاطر قهر و بى
اعتنائى نيست بلكه به خاطر گذشت بزرگوارانه است .


ضمنا اين دو تعبير نشان مى دهد كه مسلمانان حتى در آن زمان آنقدر قوت و قدرت داشتند كه عفو و گذشت نكنند و به
مقابله با دشمنان بپردازند ،ولى براى اينكه دشمن اگر قابل اصﻼح است اصﻼح شود ،نخست دستور به عفو و گذشت مى
دهد ،و به تعبير ديگر در برابر دشمن هرگز نبايد خشونت  ،نخستين برنامه باشد ،بلكه اخﻼق اسﻼمى ايجاب مى كند كه
نخستين برنامه عفو و گذشت باشد ،اگر مؤ ثر نشد آنگاه متوسل به خشونت شوند.



همراهي رحمت و مغفرت با توجه به آيه  ١٤سوره مباركه تغابن
o

يَا أَيﱡهَا الﱠذِينَ آمَنُوا إِنﱠ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ َأوْﻻدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُو ُهمْ وَإِنْ تَ ْعفُوا وَتَصْ َفحُوا وَ َتغْفِرُوا فَإِنﱠ اللﱠهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



اي كساني كه ايمان آورده ايد! بعضي از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند  ،از آنها بر حذر باشيد و اگر عفو كنيد و چشم
بپوشيد و ببخشيد  ) ،خدا شما را مي بخشد ( چرا كه خداوند بخشنده و مهربان است!



بر حذر بودن از همسران و اوﻻد بيايمان


سياق خطاب به تعبير »يا َأيﱡهَا الﱠذِينَ آمَنُوا« و نيز وابسته كردن دشمنى همسران را به مؤمنين مجموعا علت حكم را
مىرساند و مىفهماند كه بعضى از همسران مؤمنين كه با آنان دشمنى مىورزند بدان علت مىورزند كه شوهرانشان ايمان
دارند ،و عداوت به خاطر ايمان جز اين نمىتواند علت داشته باشد كه اين زنان بىايمان مىخواهند شوهران خود را از اصل
ايمان ،و يا از اعمال صالحهاى كه مقتضاى ايمان است ،از قبيل انفاق در راه خدا و هجرت از دار الكفر ،برگردانند و منصرف
كنند ،و شوهران زير بار نمىروند ،قهرا زنان با آنان دشمنى مىكنند ،و يا مىخواهند كفر و معصيتهاى بزرگ از قبيل
بخل و خوددارى از انفاق در راه خدا را بر آنان تحميل كنند ،چون دوست مىدارند شوهران بجاى عﻼقهمندى به راه خدا
و پيشرفت دين خدا و مواسات با بندگان خدا ،به اوﻻد و همسران خود عﻼقهمند باشند ،و براى تامين آسايش آنان به دزدى
و غصب مال مردم دست بزنند.



معناي كلمه »عفو«


راغب در مفردات مىگويد كلمه »عفو« به معناى قصد براى گرفتن چيزى است ،مثﻼ وقتى گفته مىشود» :عفاه« ،و يا
»اعتفاه« ،معنايش اين است كه :قصد فﻼن چيز را كرد ،در حالى كه آنچه را نزد خود داشت ،به دست گرفته بود -تا آنجا
كه مىگويد -و چون گفته شود» :عفوت عنه« معنايش اين است كه من گناه او را زايل كردم و از او چشم پوشيدم.
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راغب در مفردات مىگويد كلمه »مغفرت« كه از ماده »غفر« است ،به معناى آن است كه جامهاى در تن كسى بپوشانى
كه تن او را از آلودگى نگه بدارد ،و از همين باب است كه مىبينى يكى به ديگرى مىگويد »اغفر ثوبك فى الوعاء« يعنى
جامهات را در خم رنگ بينداز و آن را رنگ كن تا چركتاب شود ،و ديرتر چرك را نشان دهد و غفران و مغفرت از ناحيه
خداى تعالى به اين است كه بنده را از اينكه عذاب به او برسد حفظ فرمايد و در قرآن فرموده» :غُفْرانَكَ رَبﱠنا«)بقره،(٢٨٥/
ن يَغْفِرُ الذﱡنُوبَ إِلﱠا اللﱠهُ«)آل عمران.(١٣٥/
و » َمغْفِ َر ٍة مِنْ رَبﱢكُمْ«)آل عمران ،(١٣٣/و » َو مَ ْ



معناي صبر ممدوح از نظر قرآن كريم آيه  ٢٢سوره مباركه رعد
o

حسَنَةِ السﱠيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدﱠارِ
وَالﱠذِينَ صَبَرُوا ابْ ِتغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصﱠﻼةَ وَأَنْفَقُوا مِمﱠا رَزَقْنَاهُمْ سِرا وَعَﻼنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْ َ



و آنان را كه در پى خشنودى پروردگارشان شكيبايى پيشه مىكنند و نماز را برپا مىدارند و از آنچه ما روزى آنان كردهايم پنهان و
آشكار مىبخشند و به نيكى ،بدى را دور مىدارند؛ فرجام )نيك( آن سراى است،



اينكه صبر را مطلق آورده مىرساند كه اشخاص مورد نظر آيه همه اقسام صبر را دارند ،يعنى هم صبر در موقع برخورد به مصيبت ،و
هم صبر بر اطاعت حق ،و هم صبر در برابر معصيت را .و ليكن مع ذلك صبرشان را مقيد به قيد »ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبﱢهِمْ« نموده ،يعنى اگر
صبر مىكنند فقط و فقط به منظور رضاى پروردگارشان است.



پس اگر خداوند مدحشان كرده نه از اين نظر است كه صفات ممدوحى دارند ،بلكه مدحشان از اين جهت است كه اين صفت ممدوح
يعنى صبرشان بخاطر خداست ،چون كﻼم در آن صفاتشان است كه از استجابتشان نسبت به دعوت خدا نشو و نما نموده ،و از آنجا
سرچشمه گرفته كه به حقيقت آنچه از ناحيه پروردگارشان نازل شده علم بهم رساندهاند و باور كردهاند كه همه آنها حق است ،نه هر
صفتى كه مردم آن را در ميان خود ممدوح و پسنديده مىدانند ،هر چند كه ارتباطى به عبوديت و ايمان به پروردگار نداشته باشند.



ماده" درأ" به معناى دفع است ،و معناى آيه اين است :وقتى به گناهى تصادفا آلوده مىشوند ،كار نيكى مىكنند كه نيكيش از بدى
آن گناه بيشتر است ،و يا حد اقل معادل آنست و آثار سوء آن را جبران مىكند ،حال چه اينكه اين گناه را بوسيله كار نيك جبران
نمايند و يا بوسيله توبه لكه آن را بشويند ،چون فرمودهاند ":حسنات گناهان را از بين مىبرد".



اهميت رفق و مدارا در كﻼم روايات
o

عَنْ عَبْدِ اللﱠهِ ْبنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللﱠهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللﱠهِ ص أَمَرَنِي رَبﱢي بِمُدَارَاةِ النﱠاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِأَدَاءِ الْ َفرَائِض



رسول خدا صلى اللﱠه عليه و آله فرمود :پروردگارم مرا بسازگارى با مردم امر فرمود .چنان كه بانجام واجبات امر فرمود.


o

الكافي ،ج ،٢ص١١٨ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللﱠهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللﱠهِ ص مُدَارَاةُ النﱠاسِ ِنصْفُ الْإِيمَانِ وَ الرﱢفْقُ بِ ِهمْ نِصْفُ ا ْلعَيْشِ ثُمﱠ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللﱠهِ ع خَالِطُوا الْأَبْرَارَ
كمْ زَمَانٌ لَا يَ ْنجُو فِيهِ مِنْ ذَوِي الدﱢينِ إِلﱠا َمنْ ظَنﱡوا أَنﱠهُ أَبْلَهُ وَ
سِرّاً وَ خَالِطُوا الْفُجﱠارَ جِهَاراً وَ لَا تَمِيلُوا عَلَيْ ِهمْ فَيَظْلِمُوكُمْ فَإِنﱠهُ سَيَأْتِي عَلَيْ ُ
صَبﱠرَ نَ ْفسَهُ عَلَى أَنْ ُيقَالَ ]لَهُ[ إِنﱠهُ أَبْلَهُ لَا عَقْلَ لَه



امام صادق عليه السّﻼم فرمود رسول خدا صلى اللﱠه عليه و آله فرمود :سازگارى با مردم نصف ايمانست و نرمى با آنها نصف زندگى
است .سپس امام صادق عليه السّﻼم فرمود :با نيكان در پنهان آميزش كنيد و با بدكاران در آشكار ،و بر آنها حمله نكنيد كه بر شما
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) با اندكي تصرف (

ستم كنند ،زيرا زمانى براى شما پيش آيد كه از دينداران نجات نيابد ،جز آنكه را مردم ابلهش دانند و خود او هم آماده باشد و تحمل
كند كه باو گويند ابله و بيعقل است.
o

معاني اﻷخبار عَنِ الصﱠادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللﱠهِ ص أَعْقَلُ النﱠاسِ أَشَدﱡهُمْ مُدَارَاةً لِلنﱠاسِ




بحار اﻷنوار الجامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار ج ٧٢ص٥٣

باب  ٤٢الرفق و اللين و كف اﻷذى و المعاونة على البر و التقوى

اشاره به معناي مكارم اخﻼق و تفاوت آن با محاسن اخﻼق در كﻼم ائمه اطهار
o

در يك تقسيم بندي كلي مي توان دستورات اخﻼقي را به دو گروه محاسن و مكارم اخﻼق تقسيم كرد:


آن دسته از دستورات اخﻼقي كه مربوط به روابط اجتماعي و جلب منافع مادي و چگونگي معاشرت با ديگران است و موجب بهبود
زندگي دنيوي مي شود ،در گروه محاسن اخﻼق قرار مي گيرد.



اخﻼقياتي كه معيار انسانيت است و از بزرگواري و طبع باﻻ و تعالي روحي و معنوي انسان حكايت مي كند ،در زمره مكارم اخﻼق قرار
مي گيرد.

o

به عبارت ديگر ،از تقابل بين حسن خلق با سوء خلق و محاسن اخﻼق با مكارم اخﻼق در روايات چنين برمي آيد كه در مواردي كه اولياي الهي
خواسته اند پيرامون اخﻼق خوب به معناي جامع و كامل آن سخن بگويند و اهميت و ارزش آن را در مجموع بيان نمايند ،از كلمه »حسن
خلق« استفاده كرده اند و آن را با »سوء خلق« مي سنجيدند و بدينوسيله ،ما را بر ملكات حميده و سجاياي اخﻼقي پسنديده تشويق و ترغيب
مي كنند و از صفات ناپسند بازمي دارند و به موازات ذكر فوايد مادي و معنوي حسن خلق ،از زيان هاي دنيوي و اخروي سوء خلق نيز سخن
به ميان مي آورند .اما در مواردي كه اولياي دين خواسته اند از تعالي معنوي و كمال روحاني سخن بگويند و افراد جامعه را به ارزش هاي عالي
انساني متوجه كنند ،از مكارم اخﻼق نام برده اند و آن را در كنار محاسن اخﻼق آورده اند و گام نهايي هدف انبيا و اولياي الهي شمرده اند.

o

مكارم اﻻخﻼق در صحيفه سجاديه


در دعاهاي صحيفه سجاديه ،امام سجاد)ع( ضمن راز و نياز با خداوند ،به طورغير مستقيم از فضايل ورذايل اخﻼقي سخن مي گويد.
گويي در ديدگاه امام )ع( از طريق سخن گفتن و راز و نياز با خداوند ،مي توان همة كماﻻت انساني و وظايف فردي و اجتماعي را باز
شناخت.



امام زين العابدين)ع( در دعاي بيستم صحيفه با زبان مناجات از خداوند متعال مكارم اخﻼقي و درجات بلند ايمان و يقين را مسالت
ميكنند و عنوان اين دعاي نوراني به مكارم اﻻخﻼق معروف است و مي شود گفت تنها دعايي است كه بطور اختصاصي به بيان آموزه
هاي اخﻼقي پرداخته و بعنوان منشور جامع اخﻼقي در بين شيعيان اهل بيت به يادگار مانده است.



امام سجاد)ع( در دعاي هشتم به بيان رذايل اخﻼقي مهلكي مي پردازد بدون توفيق و عنايت ويژه خداوند،تصفيه باطن از آن رذايل
امري ناممكن است .حضرت در جاهاي مختلف صحيفه نوراني به بيان رذايل اخﻼقي و استعاذه به رب العالمين از آنها پرداخته است
اما در دعاي هشتم بخصوص به اين مبحث پرداخته شده است كه اينگونه شروع مي شود»اللهم اني اعوذ بك من هيجان الحرص و
سورةالغضب و غلبةالحسد و ضعف الصبر و  «...حضرت بعد از بيان بيش از بيست رذيله اخﻼقي و آثار اجتماعي آنها،از خداوند متعال
مي خواهد كه همه مومنين را از اين رذايل و پيامدهاي سوء آن پاك و حفظ كند.



چگونگي مقابه رفتار نادرست در كﻼم قرآن با توجه به آيه  ٩٦سوره مباركه مومنون
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) با اندكي تصرف (

o

صفُونَ
ادْفَعْ بِالﱠتِي هِيَ أَحْسَنُ السﱠيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَ ِ



به بهترين شيوه  ،بدي و تجرّي آنها را دفع كن ما به آنچه توصيف مي كنند )از اظهار شرك و استهزاء به دين و كتاب تو( داناتريم.



آنچه بدى از ايشان مىبينى با نيكى تﻼفى كن و تازه از بين خوبىها خوبتر آنها را انتخاب كن ،مثل اينكه اگر بدى آنان به صورت
آزار و اذيت است ،تو ،به ايشان احسان كن و منتها درجه طاقت خود را در احسان به ايشان مبذول بدار ،و اگر اين مقدار نتوانستى
هر چه را كه توانستى ،و اگر آنهم مقدور نبود حد اقل از ايشان اعراض كن.



و اينكه فرمود ":نَحْنُ أَعْ َلمُ بِما يَصِفُونَ" ما بهتر مىدانيم كه چه برداشتى از دعوت تو دارند ،يك نوع تسليت خاطر رسول خدا )ص(
است ،تا از آنچه از ايشان مىبيند ناراحت و غمگين نشود و از جرأتى كه نسبت به پروردگارشان به خرج مىدهند ،اندوهگين نگردد،
چون خدا بهتر مىداند كه چه چيزها مىگويند.



بيان آثار عفو و بخشش ديگران باتوجه به آيه  ٢٢سوره مباركه نور
o

صفَحُوا أَﻻ ُتحِبﱡونَ أَنْ يَ ْغفِرَ
سعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْ َمسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللﱠهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَ ْ
وَﻻ يَأْتَلِ أُولُو ا ْلفَضْلِ مِنْكُمْ وَال ﱠ
اللﱠهُ لَكُمْ وَاللﱠهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



و نبايد صاحبان ثروت و نعمت از شما درباره خويشاوندان خود و در حق مسكينان و مهاجران راه خدا از بخشش و انفاق كوتاهى
كنند ،بايد مؤمنان عفو و صفح پيشه كنند و از بديها درگذرند ،آيا دوست نمىداريد كه خدا هم در حق شما مغفرت )و احسان(
فرمايد؟ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است



و اينكه فرمود ":نَحْنُ أَعْ َلمُ بِما يَصِفُونَ" ما بهتر مى دانيم كه چه برداشتى از دعوت تو دارند ،يك نوع تسليت خاطر رسول خدا )ص(
است ،تا از آنچه از ايشان مىبيند ناراحت و غمگين نشود و از جرأتى كه نسبت به پروردگارشان به خرج مىدهند ،اندوهگين نگردد،
چون خدا بهتر مىداند كه چه چيزها مىگويند.

o

معناي كلمه »ايتﻼء«


كلمه »ايتﻼء« به معناى تقصير و ترك و سوگند است ،و هر سه معنا با هم تناسب دارند ،و معناى آيه اين است كه صاحبان فضل و
سعه يعنى توانگران از شما نبايد در دادن اموال خود به خويشاوندان و مساكين و مهاجرين در راه خدا كوتاهى كنند .و يا معنايش اين
است كه توانگران چنين كارى را ترك نكنند و يا اين است كه توانگران هيچ وقت سوگند نخورند كه ديگر به نامبردگان چيزى
نمىدهيم.



وجه نزول آيه »وَ ﻻ يَ ْأتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْ ُكمْ وَ السﱠعَ ِة «...


بعضى گفتهاند :آيه »وَ ﻻ يَ ْأتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْ ُكمْ َو السﱠعَةِ  «...درباره ابى بكر و مسطح بن اثاثه و پسر خاله وى نازل شده و
او از مهاجرين ،و از جمله بدريين و مردى فقير بود ،و ابو بكر زندگىاش را تامين مىكرد و خرجىاش را مىداد ،همين كه
در قضيه افك شركت جست ،ابو بكر نفقهاش را قطع كرد ،و سوگند خورد كه تا ابد كمترين نفعى به او نرساند ،ولى وقتى
آيه فوق نازل شد ،به روش نخست خود برگشت و گفت به خدا سوگند من دوست مىدارم خدا مرا بيامرزد ،و به خدا تا
زندهام اين مرسوم را از او قطع نمىكنم) ،نقل از ابن عباس و عايشه و ابن زيد(.
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