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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش9 :

تاریخ پرسش1395/12/15 :

توجه به اینکه تشکر از مخلوق تشکر از خالق است ،آیا هدیه دادن و کمک کردن به
با ّ
انسان ناسپاس و ناشکر درست است؟
 پاسخ به پرسش شماره9 :

تاریخ پاسخ به پرسش1395/12/20 :

روشن است که مؤمن برای خشنودی خداوند به دیگران کمک میکند و هدیه میدهد و با
این وصف ،ناسپاسی دیگران باز دارندهی او از این کار خوب نیست؛ چراکه اگر آنان ناسپاسی
کنند ،خداوند سپاسگزاری داناست؛ چنانکه فرموده استَ  :و َم ْن َت َط َّو َع َخ ْي ًرا َف إِ� َّن اللَّ َه شَ ا ِك ٌر
َع ِلي ٌم( بقره)158 /؛ «و هر کس خیری را اختیار کند هرآینه خداوند سپاسگزاری داناست»،
بلکه کمک کردن و هدیه دادن او به سود خودش است و او در هر حال از آن زیان نمیبیند؛
چنانکه خداوند فرموده استَ  :و َما تُ ْن ِفقُوا ِم ْن َخ ْي ٍر َف ِل�أنْف ُِس ُك ْم ۚ َو َما تُ ْن ِفقُو َن �إِ َّلا ا ْب ِتغ ََاء َو ْج ِه اللَّ ِه ۚ َو َما
ف �إِلَ ْي ُك ْم َو�أنْ ُت ْم َلا تُ ْظ َل ُمو َن( بقره)272 /؛ «و هر خیری که انفاق کنید برای
تُ ْن ِفقُوا ِم ْن َخ ْي ٍر ُي َو َّ
خودتان است و جز برای خشنودی خداوند انفاق نمیکنید و هر خیری که انفاق کنید تمام ًا
به خودتان بازگردانده میشود و شما ستم نمیبینید»! فارغ از آنکه ناسپاسی دیگران قاعدت ًا
پس از کمک کردن و هدیه دادن به آنان معلوم میشود و پیش از آن گمانی بیش نیست ،در
ين �آ َم ُنوا ْاج َت ِن ُبوا َك ِث ًيرا ِم َن
حالی که خداوند از «گمان بد» نهی کرده و فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
ض ال َّظ ِّن �إِ ْث ٌم ۖ( حجرات)12 /؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! از بسیاری گمانها
ال َّظ ِّن �إِ َّن َب ْع َ
خودداری کنید؛ چراکه برخی گمانها گناهند»؛ چراکه اگر آنان قب ً
ال ناسپاسی کردهاند ،ممکن
ِين( أنعام)53 /؛ «آیا خداوند به سپاسگزاران
س اللَّ ُه بِ�أ ْع َل َم بِالشَّ ا ِكر َ
است بعداً سپاس گزارند؛ �ألَ ْي َ
توجه به اینکه احسان به ناسپاسان ،بزرگوارانهتر است و چه بسا
داناتر نیست؟!»؛ خصوص ًا با ّ
الس ِّي َئ َة ۚ
به اصالح آنان میانجامد؛ چنانکه خداوند فرموده است :ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي �أ ْح َس ُن َّ
(مؤمنون)96 /؛ «بدی را با چیزی که بهتر است پاسخ بده» و فرموده است :ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي
(فصلت)34 /؛ «با چیزی که بهتر است
�أ ْح َس ُن َف إِ� َذا الَّ ِذي َب ْي َنكَ َو َب ْي َن ُه َعد ََاو ٌة َك�أنَّ ُه َولِ ٌّي َح ِمي ٌمّ 
پاسخ بده ،آن گاه کسی که میان تو و او عداوتی بود انگار که دوستی صمیمی است»! وانگهی
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اگر کسانی ما را ناسپاسی میکنند ،چه بسا ما نیز کسانی را ناسپاسی میکنیم ،در حالی که
دوست نمیداریم احسان خود به ما را قطع کنند ،بلکه بیش از آنان پروردگارمان را ناسپاسی
میکنیم ،ولی او نعمت خود را از ما قطع نمیکند و برای ما در او الگوی بزرگواری است؛ مگر
اینکه نعمت او را در کردارمان ناسپاسی کنیم؛ به این معنا که آن را در نافرمانی او به کار بریم؛
چراکه در این صورت ،آن را قطع میکند و ما را کیفر میدهد؛ چنانکه فرموده است :لَ ِئ ْن
شَ َك ْرتُ ْم َل�أزِي َدنَّ ُك ْم ۖ َولَ ِئ ْن َك َف ْرتُ ْم �إِ َّن َع َذابِي لَشَ ِدي ٌد( إبراهیم)7 /؛ «اگر سپاس گزارید برایتان
میافزایم و اگر ناسپاسی کنید عذابم شدید است» و با این وصف ،بخشیدن چیزی به کسی
که از آن برای نافرمانی خداوند استفاده میکند ،جایز نیست؛ همچنانکه کمک کردن و هدیه
دادن به دشمنان خداوند مطلق ًا حرام است؛ چراکه گرایش به آنان محسوب میشود و خداوند
ين َظ َل ُموا َف َت َم َّس ُك ُم ال َّنا ُر َو َما لَ ُك ْم ِم ْن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن �أ ْولِ َي َاء ثُ َّم َلا
فرموده استَ  :و َلا َت ْر َك ُنوا �إِلَى الَّ ِذ َ
تُ ْن َص ُرو َن( هود)113 /؛ «و به سوی کسانی که ستم کردند نگرایید که شما را آتش میگیرد
و برایتان جز خداوند سرپرستانی نیست ،آن گاه یاری نمیشوید».
حاصل آنکه کمک کردن و هدیه دادن به دیگران کار پسندیدهای است اگرچه آن را سپاس
نگزارند ،مگر اینکه دشمنان خداوند باشند یا از کمک و هدیه برای نافرمانی او استفاده کنند؛
چراکه در این صورت کار پسندیدهای نیست ،بلکه کار ناروایی است.
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