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کرد و پیامبر؟ص؟ را  که قرآن را برای نمایاندن حقیقت نازل  حمد و سپاس مخصوص خداوندی است 
مفّسِر  آن و والیت معصومان؟مهع؟ را ادامه خط رسالت و تداوم روشنی حقیقت قرار داد.

سالم و درود بی پایان بر پیامبر خاتم محمد مصطفی؟ص؟ که عمر شریف خود را برای تبیین و تفسیر قرآن 
و بیان حقیقت ناب، صرف کرد و انسان هایی چون علی و فاطمه؟امهع؟ را به جامعه انسانی هدیه نمود.

درود عالمیــان بــر  امیرمؤمنان، علی؟ع؟، انســان واالى تاریخ و دومین شــخصیت عالم وجود؛ همو که 
علم از او نور و زهد از او زیبایی گرفت و عدالت از انتساب به او مسرور شد و شجاعت از مقامش، ارزش و 
ْیُل،  ی الّسَ اخالق از کمالش، قداست یافت و انسانّیت به عظمت او افتخار کرد؛ همو که فرمود: َیْنَحِدُر َعّنِ

ه فضایلم ناتوان.
ّ
ْیُر؛ از دامن گسترده افکارم، چشمه ها روان است و اوهام از صعود به قل  َیْرَقٰی ِإَلّیَ الّطَ

َ
َو ل

نهج البالغه، سخنان آتشین و گفتار دلنشین موالى متقیان است؛ آیینه اى است که به خوبی، گوینده 
عالی قــدر خــود و شــخصیت بی نظیر وی را می نمایاند و میزانی اســت که حق و باطــل را از هم جدا و وزنه 

سنگین فضیلت را کامال جلوه گر می سازد. 

ســپاس خــدایی را که ســخنـوران در سـتودن او مبانند و شــامرگـران شــمردن نعمت هـای او را ندانـند.
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آرى! نهج البالغــه جلــوه گاه حــق و حقیقــت و مرکز تابش انوار درخشــان صراحت و صداقــت، آزادى و 
عدالت، شجاعت و شهامت و دانش و فضیلت است.

ــ  بعد از قرآن کریم، بهترین و عظیم ترین  ــ که به حق »برادر قرآن« نــام گرفتهـ  کتــاب شــریف نهج البالغهـ 
اثر جاودانه اســالمی اســت که با دســتورها و مضامین بلند خود به زندگی مسلمانان شور و شعف خاصی 
بخشــیده اســت؛ کتاب با عظمتی که ســند افتخار هر مســلمان و مایه اعتبار انســانیت است. براى یک 
مســلمان چــه افتخــارى از این باالتر که گوینده این ســخنان نغز و پرمحتوا، پیشــواى عالی مقام اوســت و 
ــ  با تمام مزایاى علمی و  ــ گوینده نهج البالغهـ  براى  یک انسان چه اعتبارى از این مهم تر که امام علی؟ع؟ـ 
عملی که داشته مانند او یک انسان بوده است؛ انسانی که معنی انسانیت و راه و رسم زندگی را فقط باید 

از او پرسید و در وجود بی مانند او جستجو کرد.
امام خمینی؟ق؟ می فرماید : 

ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن، دستور زندگی مادی و معنوی و باالترین 
کتــاب رهایی بخش بشــر اســت و دســتورات معنــوی و حکومتــی آن باالتریــن راه نجات 
است، از امام معصوم ماست.کتاب نهج البالغه که نازله روح اوست برای تعلیم و تربیت 
ما خفتگاِن در بســتر منّیت و در حجابِ  خود و خود خواهی خود، معجونی اســت برای 
شــفا و مرهمی اســت برای دردهای فردی و اجتماعی و مجموعه ای است دارای ابعادی 
به اندازه یک انســان و یک جامعه بزرگ انســانی از زمان صدور آن تا هرچه تاریخ به پیش 
رود و هرچه جامعه ها به وجود آید و دولت ها و ملت ها متحقق شوند و هرقدر متفکران و 

فیلسوفان ومحققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند.1
آن ها که قدر این گنجینه ارزشــمند را دانســتند از آن بهره ها بردند؛ مطهری ها، »طهارت روح« را در این 
چشــمه زالل یافتند و باهنرها، »هنر شــجاعت و شــهادت« را از آن آموختند و بهشــتی ها، »عطر دل انگیز 

بهشت« را از آن استشمام کردند.
اینک ما باید از این گنجینه بی نظیر، کمال استفاده را ببریم و به ندای بیداری گرانه رهبر معظم انقالب 

ــ   لبیک بگوییم که فرمود:   ـــ  آیت اهلل خامنه ای ـ 
مــن دربــاره توّجهی که ما باید بــه نهج البالغه پیدا کنیم می خواهم هشــدار بدهم. ما این 
توجه را امروزه کم داریم، مثل اینکه نمی دانیم چه گنجینه معرفت بی پایانی در این کتاب 
هست یا هنوز براى مردم ما، حتی براى محققین ما، اهمیت دستیابی به منبع عظیم این 
کید می کنم که این کتاب، گنجینه  کتاب بی نظیر به طور کامل کشف نشده است...2  تأ

1. صحیفه امام ، ج 14 ، ص 348.
2 . بازگشت به نهج البالغه، ص38. 
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بی نظیرى است، تمام نشدنی است و امروز هم بیشتر از همیشه ملت ما و جامعه اسالمی 
ما به آن نیازمند است. ما امروز به این کتاب احتیاج داریم.1

امروز روز استفاده هرچه بیشتر از نهج البالغه است. امروز شرایطی مشابه شرایط حکومت  
دوران امیرمؤمنان علی؟ع؟ اســت. پس روزگار، روزگار نهج البالغه اســت. امروز می شود از 
دیدگاه دقیق و نافذ امیر مؤمنان ؟ع؟ به  واقعیت های جهان و جامعه نگاه کرد و بســیاری 
از حقایــق را دیــد و شــناخت و عــالج دردها را پیدا کرد. همین اســت که به نظــر ما امروز از 

همیشه به نهج البالغه ما محتاج تریم.2

گی های این مجموعه ویژ
گی اول: رعایت اصول آموزشی   ویژ

ـــ  سید  ســیر تدریجی از آســان به سخت: متن نهج البالغه بر اساس هدفی که مورد نظر گردآورنده آنـ   .1
ـــــ بــوده بــا ســایر کتاب هــا و متن های دینــی و مجموعه هــای گردآوری شــده از ســخنان  رضــی؟هر؟ـ 
معصومان؟مهع؟ تفاوت آشکاری دارد و از دشواری خاصی برخوردار است. این دشواری به ویژه برای 
افرادی که نسبت به ادبیات عرب و برخی علوم مقدماتی از دانش الزم برخوردار نیستند یا برای اولین 

بار با این گنجینه ارزشمند مواجه می شوند، بیشتر رخ می نماید. 
به همین دلیل برای تســهیل امر آموزش، ســیر تدریجی از آســان به ســخت در کل مجموعه مورد توجه   
گرفته به نحوی که روند آموزش از حکمت های نهج البالغه ـــ که دشواری کمتری نسبت به سایر  قرار 
ـــ  منتقل شــده  ـــ که در مقایســه با خطبه ها آســان تر هســتندـ  ــ  آغاز و به آموزِش نامه هاـ  بخش ها دارندـ 
و بــا آمــوزش خطبه هــا خاتمه می یابد. ســیر مذکور، در هر بخش مراعات شــده و درس هــای هر جلد از 

حکمت ها، نامه ها و خطبه های آسان به سخت تنظیم و تدوین شده  است.
موضوع محور بودن درس ها: نهج البالغه بر اساس سخنرانی ها )خطبه ها(، نامه های امام علی؟ع؟،   .2
حکمت ها و جمالت کوتاِه منتخب از سایر سخنان امیرمؤمنان؟ع؟ تنظیم شده و ترتیب موضوعی 
نــدارد. مجموعــه حاضــر برای ســهولت در امر یاددهی و یادگیــری، معرفت افزایی نهج آموزان، پاســخ 
به نیازهای بینشــی و انگیزشــی مخاطبان و جذابیت آفرینی و ایجاد رغبت، به صورت موضوعی با 
محوریت موضوعات اساسی از قبیل مسائل اخالقی، اصول رفتاری و مباحث اجتماعی، اعتقادی 

و سیاسی درس بندی شده است.
گویا  کوتاه و جامع: در تمام این مجموعه ســعی شــده اســت تا مطالب با بیانی ســاده،  بیان ســاده،   .3
و کوتــاه بــه مخاطــب انتقال داده شــود؛ به همین منظور از پرداختن به مطالــب و توضیحات اضافِی 

1 . همان، ص49.
2. همان ، ص 28.
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ــ  پرهیز شــده اســت؛ اما به منظور  ــــ که ارتباط روشــنی بــا موضوع درس نداردـ  مــالل آور و غیرضــروریـ 
جامع بودن مطالب، دو بخش با عناوین »آیینه در آیینه« و »حکایت و هدایت« برای پیوند محتوا با 

گانه ای ارائه شده است. قرآن و ملموس شدن مفاهیم، در کادر جدا
جذابیــت و رغبت آفرینــی: محتــوای درس های این مجموعــه در موضوِع محوری خــود، از جامعیت،   .4
اختصــار و اســتقالل خاصــی برخوردارنــد کــه به اصل تداعــی در ذهــن نهج آموز کمک کــرده، موجب 
می شود مخاطب، تمام یک درس را به صورت کامل در نظر داشته باشد. این مسئله حس شروع و اتمام 
و حرکت مجدد را به نهج آموز القا و محتوا را جذاب تر می کند و در مخاطب برای پیگیری مطالِب کل 

مجموعه، رغبت بیشتری به وجود می آورد و قابلیت یاددهی و یادگیری او را افزایش می دهد.
کید بر تمرین و پژوهش: به دلیل تأثیر  بسزای تمرین ، ممارست و پژوهش در یادگیری و نهادینه شدن  تأ  .5

آموخته ها، بخش ویژه ای برای این منظور در نظر گرفته شده است.

گی دوم: مهارت آفرینی و مهارت افزایی   ویژ
ــ  به ویــژه برای افرادی  قرائــت و ترجمــه متــن نهج البالغه و درک مفهوم و مقصــود از کالم امام علی؟ع؟ـ 
کــه نســبت بــه ادبیــات عــرب و برخی علــوم مقدماتی از دانــش الزم برخوردار نیســتند یــا برای اولیــن بار با 
نهج البالغه مواجه می شوند ـــ  دشواری خاصی دارد؛ به همین دلیل در مجموعه حاضر سعی شده است 
تــا در زمینه  هــای روخوانی و روان خوانی، ترجمه متن و درک مفاهیم، مهارت های الزم در نهج آموزان ایجاد 

شود یا در صورت برخورداری از چنین مهارت هایی، این مهارت ها افزایش یابد.
همچنین با توجه به اهمیت مطالعه و پژوهش در دانش افزایی و تعمیق آن، ســعی شــده اســت تا بستر 
الزم برای مطالعاِت بیشتر و تحقیق و پژوهش در زمینه موضوعات مرتبط با درس ها ایجاد شود و نهج آموزان 

با تمرین و ممارست، در این عرصه نیز به مهارت الزم دست یابند. 

ݢگی سوم: جامعیت، به روز بودن و سودمندی ݢ ݢ ویژݢ
در ایــن مجموعــه موضوعاتــی کــه در ســخنان امــام علــی؟ع؟ فراوانــی بیشــتری دارنــد یا جزء مســائل و 

ــ  محسوب می شوند در اولویت قرار گرفته اند. ــ  به ویژه جوانانـ  موضوعات روز و مورد نیاز مخاطبانـ 
محتوای درس های این مجموعه، به گونه ای گزینش و چیده شده که مهم ترین مسائل اخالقی، اصول 
رفتــاری، مباحــث اجتماعــی، اعتقادی و سیاســی مؤثر در مســیر تکامل فــردی و اجتماعــی را دربرگرفته و 
ضمن برقراری رابطه ســازمان یافته میان نهج آموز و متن نهج البالغه، نگاه مثبت و ســازنده ای نســبت به 
گیــری نهج البالغــه در وی ایجاد می کند و نســبت به نیازها و پرســش های اساســی مخاطبان پاســخ گو  فرا

است و حس سودمندی و مفید بودن را القا می نماید.
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کاربردی مجموعه حاضر اهداف علمی و 
بر اساس ویژگی های طرح شده، مجموعه حاضر، برای رسیدن به اهداف ذیل تألیف و تدوین شده است: 

آشنایی با بخش های مختلف نهج البالغه )حکمت ها، نامه ها، خطبه ها(؛   •
ایجاد عالقه و شوق برای ارتباط هرچه بیشتر با نهج البالغه و انس با آن؛   •

آشنایی با اکثر موضوعات مطرح شده در نهج البالغه به ویژه موضوعات به روز و مورد نیاز؛   •
بهره مندی علمی و عملی از معارف و آموزه های ناب علوی در زندگی فردی و اجتماعی؛  •

آموزش روخوانی و روان خوانی متن نهج البالغه؛  •
ݢگاِن مهم و کلیدی؛  ݢ ݢ آموزش معنا و شرح واژݢ  •

آموزش ترجمۀ نهج البالغه، به صورت کاربردی و کسب مهارت در این زمینه؛   •
آشنایی اجمالی با شرح و توضیح سخنان امام علی؟ع؟ در نهج البالغه؛  •

آشنایی با شیوه های مطالعه و پژوهش در موضوعات نهج البالغه و کسب مهارت در این زمینه؛   •
آشنایی با پیام های مختلِف عبارات نهج البالغه.  •

این مجموعه در قالب 96 درس برای سطح متوسطه طراحی شده است: 
▪     32 درس : برگزیدۀ حکمت های نهج البالغه

▪     32 درس : برگزیدۀ نامه های نهج البالغه 
▪     32 درس : برگزیدۀ خطبه های نهج البالغه

نهج آموزان پس از گذراندن این درس ها، عالوه بر آشنایی با واژگان و اسلوب بیانی نهج البالغه و کسب 
ــ که پاسخ گوی نیازهای امروز جامعه  مهارت ترجمه متن نهج البالغه از معارف ناب این گنجینه بی بدیلـ 

ــ  بهره مند می شوند. استـ 
مان نهج البالغه خواسـتاریم.

ّ
مان و متــعـل

ّ
از مـحضـر خــدای رحـمان، فضل و عـنایت بـی کـران، بـرای معل



•      متن عربی

بر اساس موضوع تعیین شده برای هر درس، در بخش عربی، چند جمله از بخش حکمت های نهج البالغه 
)سخنان حکمت آمیز امام علی؟ع؟( به عنوان متن اصلی درس و محور اساسی بحث، ارائه می شود.

الزم به ذکر اســت که در حال حاضر  از میان نســخه های متعّدد نهج البالغه،دو نســخه مورد توجه قرار 
گرفته و توسط ناشران منتشر می شود:

1.  نسخۀ فیض االسالم که شامل 239 خطبه، 79 نامه و 472 حکمت است.
2. نسخۀ صبحی صالح که شامل 241 خطبه، 79 نامه و 480 حکمت است.

ایــن دو نســخه از نظــر محتــوا تفاوتی بــا هم ندارنــد و دلیل اختــالف در شــماره گذاری ها این اســت که 
کالمی از امام علی؟ع؟ در یک نسخه به عنوان یک کالم واحد و همان کالم در نسخۀ دیگر با دو شماره 

جداگانه آمده است.
به غیر از حکمت های ابتدای نهج البالغه، شماره سایر حکمت ها در نسخۀ صبحی صالح نسبت به 
نسخۀ فیض االسالم بین 1 تا 9 شماره بیشتر است؛ به عنوان مثال، شماره حکمت َهَلَك اْمُرٌؤ َلْم َیْعِرْف 

َقْدَره  در فیض االسالم 141 و در صبحی صالح 149 است.
تمام متن های استفاده شده از نهج البالغه در این مجموعه، بر اساس نسخۀ صبحی صالح آدرس داده 

شده است.

•      ترجمه
کید برحفظ معنای اصلی واژه، ســعی شــده اســت تا شــیرینِی ترجمه شــیوا و  در این بخش، عالوه بر تأ

آهنگین نیز مراعات شود.
برای آماده ســازی این بخش، از تمام ترجمه های مشــهور اســاتید محترم، همچون: »مکارم شــیرازی«، 
»انصاریان«، »استادولی« ، »شهیدی«، »فیض االسالم«، »دین پرور« و... بهره برده شده و تغییرات الزم و 

ضروری اعمال گردیده است.
•      نمایی از حکمت

در این بخش، تصویر کلی از محتوای درس ارائه شده است که با طرح یک یا دو پرسِش انگیزشی، ذهن 
نهج آموزان را برای پیگیری و دریافت بهتر مطالب، آماده می سازد.

کتاب آشــنایی با بخش ها  و شیؤه آموزش 
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ݢگان ݢ ݢ •      شرح واژݢ
در این قسمت، شرح کوتاه و جامِع برخی واژگان نهج البالغه، ارائه شده است. 

محتوای علمی این بخش با بهره گیری از کتاب های لغت معتبر؛ از جمله: »َالعین«، »مصباح الُمنیر«، 
»مقاییس اللغة« ، »المحکم و المحیط االعظم« ، »قاموُس المحیط«، »ِصحاح اللغة«، »لسان العرب«، 
»َالطــراز األول«، »َمجمــع البحریــن«، »َالنهایــة فــی غریــِب الحدیث«، »مفــردات الفاظ القــرآن« )راغب 

اصفهانی( و »التحقیق فی کلماِت القرآن« )سید حسن مصطفوی( نوشته شده است.
•      شرح حکمت

در این بخش، شرح مختصری از حکمت ها به منظور تأمین اهداف ذیل، ارائه شده است:
روشن کردن موارد ابهام متن، ایجاد پیوند بین حکمت ها، فهم عمیق مقصود امام علی ؟ع؟، برقراری 
پیوند گفتارهای امیرمؤمنان؟ع؟ با قرآن تحت عنوان »آیینه در آیینه«،استفاده از حکایت های تاریخی 
معتبــر بــه منظور ملموس تر شــدن مفهــوم ارائه شــده و باال بردن مانــدگاری موضــوع در ذهن مخاطب و 

جذابیت بیشتر مطلب برای نهج آموزان تحت عنوان »حکایت و هدایت«.
محتوای علمی این بخش با استفاده از شرح های معتبر نهج البالغه، مانند: »پیام امام«، »شرح ابن ابی الحدید«، 

باغة« و... تهیه شده است. »شرح ابن میثم«، »فی ِظالل نهج البالغه«، »ِمنهاج الَبراعة« ، »بهج الّصُ
•      پیام حکمت

در این بخش از عباراتی کوتاه، مؤثر و مستند به حکمت ها استفاده شده؛ به طوری که هر پیام در قالب 
یک تابلو قابل استفاده است.

•      حفظ نهج البالغه

کید شــده اســت. امام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: َمْن َحِفــَظ ِمْن  در روایــات بــر حفــظ احادیث، بســیار تأ

َاَحاِدیـِثَنا َاْرَبِعیَن َحِدیثًا َبَعَثُه اهلُل َیْوَم اْلِقیاَمِة َعاِلمًا َفِقیهًا؛1 کسی که چهل حدیث از احادیث ما را حفظ 
کند، خدای تعالی او را در روز قیامت، عالم و فقیه مبعوث می کند.

حفظ نهج البالغه، آن هم پس از یادگیری واژگان و مفاهیم هر درس، بهترین وســیله برای انس بیشــتر با 
نهج البالغه است.

ایــن بخــش، محتوایی حداقلــی برای حفــظ، در هر درس به نهج آموز پیشــنهاد می کنــد. مربی محترم 
می تواند با تشویق های الزم، نهج آموزان را به حفظ تمام حکمت های درس راهنمایی کند.

•      حدیث خوانی
در این بخش سعی شده است برای ارتباط و انس بیشتر نهج آموزان با متن نهج البالغه، عبارات دیگری 

از امیرمؤمنان ؟ع؟ در موضوع درس، از حکمت ها و نامه ها و خطبه ها آورده شود.

1. الکافی، کلینی، ج1، ص49.
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که چنان چه در حکمت  ها  روش انتخاب متن های بخش حدیث خوانی نیز به این صورت بوده است 
پیرامون موضوع مورد نظر به اندازه مورد نیاز عبارت وجود داشت، از حکمت ها استفاده شده است در غیر 
اینصورت از عبارات خطبه ها و نامه هایی که از نظر موضوعی مرتبط و جذاب بوده اند استفاده شده است.

•      کارگاه ترجمه
میـان  از  احادیثـی  ترجمـه،  زمینـه  در  نهج آمـوزان  مهارت هـای  تکمیـل  بـرای  بخـش،  ایـن  در 
واژه هـای  معنـای  ابتـدا  نهج آمـوز  منظـور،  ایـن  بـه  اسـت؛  شـده  انتخـاب  نهج البالغـه  حکمت هـای 
 جدیـد را از جـدول واژگان آخـر کتـاب در جـدول کارگاه می نویسـد و بـا کمـک مربـی، احادیـث کارگاه را 
بـا وجـود این کـه متـن دروس از نامه هـا و  تـا ششـم ایـن درسـنامه،  ترجمـه می کنـد.در جلدهـای سـوم 
کارگاه ترجمه از حکمت های نهج البالغه اسـتفاده گردیده، تا نهج آموز در  خطبه ها انتخاب شـده، در 

طـول ایـن شـش جلـد بیـش از 90 درصدحکمت هـا را بیامـوزد.
•      پرسش و تمرین

تمرین و مرور، نقش اساسی در فراگیری و تثبیت آموخته ها دارد.
در ایــن قســمت، تمرین هــا و پرســش هایی طرح شــده تا نهج آموز با مراجعــه به درس و پاســخ به آن ها، 

آموخته های خود را در زمینه معنای واژگان، ترجمه عبارت ها و شرح و پیام حکمت، مرور کند. 
•      مطالعه و پژوهش

این  با  ارتباط بیشتر نهج آموز  برقراری  آموزه های نهج البالغه، می تواند در  و توسعۀ  که تعمیق  آنجا  از 
کتاب گران سنگ و ایجاد روحیۀ تحقیقی و تحلیلی او مؤثر باشد، پژوهش هایی مرتبط با محتوای درس 
گرفته شده است تا  از قسمت های مختلف نهج البالغه، شرح های نهج البالغه و منابع دیگر، در نظر 

نهج آموزان به صورت فردی یا گروهی و با راهنمایی مربی، آن ها را انجام دهند و در کالس ارائه نمایند. 

اجمالی از شیوه آموزش کتاب
بخش هــای مختلــف دروس ایــن مجموعــه بر اســاس ترتیب خاص و مناســب بــا یاددهــی و یادگیری 
نهج البالغه در چهار مرحلۀ: آموزش، تثبیت مطالب، مهارت آفرینی و تمرین، طراحی شده؛ به نحوی 

که طی کردن این مراحل به برگزاری یک دوره موفق منجر خواهد شد.
اجرای هر درس از نظر زمانی  حداقل 45 دقیقه و حداکثر 75 دقیقه نیاز دارد، که به طور متوسط هر درس 

در حدود 60 دقیقه قابل تدریس می باشد.

اهداف آموزشی هر بخش و روش اجرای آن
1.   متن عربی

آشنایی با روخوانی و روان خوانی متن حکمت ها.   : هدف	آمــوزشی	
رغبت و آمادگی برای دریافت محتوای هر درس.   : هدف	انگیزشی	
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شایسته است برای آشنایی بیشتر نهج آموزان با متن درس و به عنوان سرآغازی برای ایجاد ارتباط    : روش	آمـــــــوزش	
و انس با نهج البالغه، بخشی از فرصت کالس به قرائت متن عربی توسط مربی یا ابزارهای کمک 

آموزشی اختصاص داده شود و در صورت لزوم از روش تکرار و همخوانی  نیز استفاده شود.
پیشنهاد می شود قرائت متن در دو مرحله صورت گیرد:    

مرحلــه اول: در ابتــدای هــر درس و قبل از آشــنایی بــا واژگان و مفاهیم، صرفا بــرای آموزش    
صحیح قرائت.

مرحله دوم: بعد از اتمام درس، با رویکرد توجه به مفهوم حکمت ها.   
2.   ترجمه 

آشنایی با معنای عبارات و ترجمه دقیق آن.   : هدف	آمــوزشی	
رغبت برای آشنایی با شرح حکمت.   : هدف	انگیزشی	

پیشنهاد می شود بخش ترجمه در دو مرحله ارائه گردد:    : روش	آمـــــــوزش	
مرحله اول: ترجمۀ هر بند از متن بدون هیچ توضیحی همراه قرائت متن عربی.   

مرحله دوم: ترجمه هر بند از متن، با تطبیق معنای واژگان و عبارات با متن عربی.   
3.   نمایی از حکمت

ارائه تصویر کلی از درس و آماده سازی ذهن نهج آموز برای دریافت بهتر مطالب.     : هدف	آمــوزشی	
رغبت و احساس نیاز به فهم معانی و مقصود حکمت ها.   : هدف	انگیزشی	

این بخش بعد از قرائت اولیه متن عربی و قبل از ورود به بحث های آموزشی، ارائه می شود.    : روش	آمـــــــوزش	
شایســته اســت مربی محترم در طول درس، با توجه دادن نهج آموزان به این بخش، ارتباط 

مباحث را با نمای طرح شده یادآور شود.
ݢگان ݢ ݢ 4.   شرح واژݢ

ارائه شرح کوتاه و جامع برای واژگان مهم و کلیدی درس.   : هدف	آمــوزشی	
ݢگان برای فهم دقیق کالم امیرمؤمنان؟ع؟ . ݢ ݢ احساس نیاز به شرح واژݢ   : هدف	انگیزشی	

با توجه به نقش اساسی آشنایی با واژگان در ترجمه متون عربی و برداشت صحیح از آن ها،    : روش	آمـــــــوزش	
شایسته است مربی محترم با اهتمام ویژه به این بخش، ضمن ارائه توضیحات جامع موجود 
در جــدول، کاربــرد واژه در حدیــث مورد بحث را یادآوری و پیوند الزم بیــن واژه و متن را برقرار 
کند. پیشنهاد می شود در صورت عدم محدودیت زمانی با استفاده از این موقعیت، زمینه 

کار بیشتر نهج آموزان با واژگان و نحوه استخراج معنای صحیح از منابع معتبر مهیا گردد.
5.   شرح حکمت

:   تبیین مراد و مقصود امیرمؤمنان؟ع؟ . هدف	آموزشی	
پی بردن به ضرورت تبیین کالم امام علی؟ع؟ و لزوم به کار بستن آموزه های نهج البالغه    : هدف	انگیزشی	

در زندگی.
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محتـــوای حداقلی ایــن بخش بر اساس اهداف مّد نظر تدوین شده و برخالف کتاب های     : روش	آمـــــــوزش	
مفّصل، در صدد بیان تمام نکات نیست؛ بنابراین شایسته است مربی محترم با حرکت 
در همیــن چهارچــوب و اســتفاده از بخش هــای »حکایــت و هدایــت« و »آیینــه در آیینه« 

اهداف پیش گفته را محقق سازد.

6.   پیام حکمت
برجسته کردن بخشی از پیام و مقصود کالم امام علی؟ع؟  و توجه دادن به آن.   : هدف	آمــوزشی	

ایجاد زمینه توجه بیشتر به پیام ها و آموزه های کالم امام علی؟ع؟.   : هدف	انگیزشی	
خواندن پیام و بیان وجه استناد آن به متن به همراه ارائه توضیحات الزم درباره پیام.   : روش	آمـــــــوزش	

7.   حفظ نهج البالغه
باالبردن محفوظات روایی.    : هدف	آمــوزشی	

ایجاد عالقه برای ارتباط بیشتر با نهج البالغه و انس با آن.   : هدف	انگیزشی	
شایســته اســت ضمن اهتمام به این بخــش، حفظ حکمت های انتخاب شــده، از همۀ    : روش	آمـــــــوزش	

نهج آموزان مطالبه شود.
پیشــنهاد می شود در مخاطبان مســتعد، برای حفظ آیات مرتبط با حکمت ها که تحت     

عنوان »آیینه در آیینه« ارائه شده است ، ترغیب و انگیزش الزم صورت گیرد.
کید بر نکات مذکور در متن، ارائه گردد. پیشنهاد می شود این بخش به صورت کاربردی با تأ   

8.   حدیث خوانی 
:   آشنایی بیشتر با متن نهج البالغه. هدف	آموزشی	

باال بردن و جامعیت بخشیدن به اطالعات ناقص خودمان در موضوعات مبتالبه فردی     : هدف	انگیزشی	
و اجتماعی.

شایسته است مربی محترم نسبت به زمان کالس، این بخش را مدیریت کند و چون این     : روش	آمـــــــوزش	
بخش تکمله ای بر متن درس در همان موضوع می باشد لذا غیر از حدیث خوانی می توان از 
مفاهیم این بخش برای تکمیل شرح حکمت یا برای ارائه گزارش های مفصل از سوی نهج 

آموزان به عنوان مقاله استفاده کرد.

9.   کارگاه ترجمه

تکمیل فرایند یادگیری و مهارت آفرینی یا مهارت افزایی در زمینۀ ترجمه نهج البالغه و    : هدف	آمــوزشی	

آشنایی با سایر سخنان امام علی؟ع؟.
ایجاد انگیزه برای آشنایی با حکمت های  نهج البالغه.   : هدف	انگیزشی	
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در این بخش، نهج آموز ابتدا با استفاده از »جدول واژگان« ارائه شده در آخر کتاب، واژه های    : روش	آمـــــــوزش	

جدید کارگاه را معنا کرده، با راهنمایی استاد، به ترجمه احادیث این بخش می پردازد.

10.   پرسش و تمرین

تکمیل فرایند آموزش در خارج از کالس و مرور مطالب آموخته شده در هر درس.   : هدف	آمــوزشی	
ایجاد شوق و رغبت جهت تثبیت مطالب.   : هدف	انگیزشی	

شایســته اســت نهج آموزان در خارج از کالس به حل تمرین ها و پاســخ گویی به پرســش ها    : روش	آمـــــــوزش	
بپردازند و مربی محترم با طرح آن ها قبل از ورود به درس جدید، ضمن رفع اشکال و ابهام، 

زمینه مرور آموخته ها را فراهم آورد.

11.   مطالعه و پژوهش 

:   تعمیق و توسعه آموزه های نهج البالغه و مباحث مرتبط با متن درس. هدف	آمــوزشی	
برقــراری ارتبــاط بیشــتر بــا نهج البالغه و کتاب هــای مرتبط بــا آن و ایجاد یــا تقویت روحیه    : هدف	انگیزشی	

تحقیقی.
در این بخش، منابعی برای مطالعه و پژوهش به نهج آموزان پیشنهاد شده؛ شایسته است    : روش	آمـــــــوزش	
مربی گرامی با معرفی منابع  مذکور و نحوه مراجعه به آنها سعی بر این داشته باشد که در طول 
دوره هر نهج آموز دو تا سه مورد از پژوهش ها را به صورت فردی یا گروهی انجام دهد. در ضمن 

مربی محترم برای این بخش حداقل 2 نمره از نمره پایانی این درس را اختصاص دهد.

گرامی می توانند سیر تطّور علم اخالق و همچنین نظام اخالقی  مربیان 

اول  از مقدمه جلد  را  متوسطه(  نهج البالغه )سطح  مجموعه درسنامه 

صفحات 18 تا  21 مطالعه فرمایند.
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َعْقِل ...1
ْ
 ِغَنٰ َكل

َ
هیچ بی نیازی و غنایی چون خرد نیست.ل

▪ حکمت 54 ▪

وَْضَح لََك ُســبَُل 2
َ
َكَفاَك ِمْن َعْقِلَك َما أ

َغيَِّك ِمْن رُْشِدَك
راه های  که  عقلت  از  مقدار  آن  است  کافی  تو  برای 

گمراهیت را از هدایت آشکار سازد.

▪ حکمت 421 ▪

هِ ...3 َعاقِِل ُصنُْدوُق ِسِّ
ْ
سینۀ خردمند، صندوق راز او است.َصْدُر ال

▪ حکمت 6 ▪

 َعْقَل َكتلَّْدبِرِي ...4
َ

هیچ اندیشیدنی مانند تدبیر  و دور اندیشی نیست. ... ل

▪ حکمت 113 ▪

عقل بهترین سرمایه و چراغ راه انسان است.
آثار و نتایج خردورزی در زندگی فردی و اجتماعی چیست؟



حمعناکلمه شر

 
ّ َ
غ

)غ و ی(
گمراهی

غّی: گمراهی، ضّد هدایت
گویا  گرفته شــده اســت  گرد و غبار و ظلمت  این واژه از واژه »َغٰیاَبة« به معنای 

انسان گمراه را چیزی پوشانده است که همراه آن راه حق را نمی بیند.

رُْشد
)ر ش د(

هدایت یافتن
ُرْشد: نقطه مقابل »َغّی« و به معنای راهیابی و هدایت یافتن است. 

در زبــان عربی فعل »َرِشــَد« زمانــی به کار می رود که فاعل آن به حقیقت و خیر 
رسیده باشد.

ُصنُْدوق
)ص د ق(

جعبه بزرگ 
چوبی یا فلزی

که دارای قّوت و نیروی زیادی باشد، دللت دارد؛ برای  این ماده بر هر چیزی 
مثــال، حــرف راســت را به آن دلیل که دارای قّوت و اســتحکام اســت »ِصْدق« 

گویند.
»ُصْنــُدوق« نیز از این ماده گرفته شــده اســت؛ زیرا از قــّوت لزم برای نگهداری 

اشیاء داخل خود برخوردار است.

اتَلَّْدبِري
)د ب ر(

دوراندیشی،
عاقبت اندیشی

َدْبر: به پشت هر چیزی »َدْبر« گفته می شود. کسی که در کارها تدبیر می کند، در 
کار می نگرد و به عاقبت آن می اندیشد. واقع به پشت و آخر 
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▪  سرمایۀ ِخَرد  ▪
خرد، ســرمایه ای اســت که انســان را از همه چیز 
بی نیــاز می کنــد و مــال و ثروت، مقام و شــخصیت، 
آســایش و آرامش به دنبال می آورد. عقل ودیعه ای 
که انسان را در همه شئونات  از سوی خداوند است 
زندگــی همراهــی می کند و راه درســت را از نادرســت 
می شناســاند؛ بــه همین دلیل در روایــات از عقل به 

رسول باطنی تعبیر شده است.
که خدا فرســتادن  در اهمیــت عقــل همین بس 
کرده اســت.  پیامبران را مشــروط به تمامیت عقل 

کامل شد و عقل  کرم؟ص؟ می فرماید: »خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه عقلش  پیامبر ا
َکاْلَعْقِل؛ هیچ بی نیازی و غنایی   ِغَنٰی 

َ
او برتر از عقول تمام اّمتش بود.«1  امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: ل

که  که در روایات وارد شــده ـــ  هوش و فراســتی اســت  چــون خــرد نیســت. منظــور از عقل ـــ  همان گونه 
کند و از زشــتی ها دور ســازد. شــخصی به امام صادق؟ع؟ عرض  انســان را به خدا و اطاعت او نزدیک 
کــرد: می گوینــد معاویــه عاقــل بــود؟ فرمود: »این نوعی شــیطنِت شــبیه عقل اســت و عقل نیســت.«؛2 
کسی که برای   که رنگ خدایی داشته باشد.  ع زرنگی  را عقل نامید؛ عقل آن است  بنابراین نباید هر نو
ع حالل و حرامی را مرتکب شــود و زندگی همیشــگی آخرت را تباه ســازد، عاقل  کوتاه دنیا هر نو زندگی 

نیست بلکه نادان و جاهل است.
کرم؟ص؟می فرماید: »خداوند هیچ نعمتی برتر از عقل میان  نعمت عقل آنقدر با ارزش است که رسول ا

بندگانش تقسیم نکرده است. خواب عاقل از شب زنده داری جاهل برتر است.«3

▪  چراغ راه  ▪
اشاره کردیم که روایات، عقل را رسول باطنی دانسته اند؛ زیرا راهنمایی انسان را بر عهده دارد و رسول 
ظاهری همان پیامبر و فرستاده خدا است که خوب و بد را به ما می شناساند؛ پس عقل برای ما همچون 

1. ِمْشَکاُت األنوار،طبرسی، ص 251.
2. الکافی، کلینی، ج1، ص11.

3. مشکات األنوار، طبرسی، ص 251.
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خــدا بــه هرکس بخواهــد حکمت می بخشــد و هرکه 
بــه او حکمت بخشــیده شــد، به راســتی خیِر فــراوان 
عطا شده است و جز صاحبان اندیشه ]به این نکته[ 

متذکر  نمی شوند.
بقره : 269

شـــرح حـکـمــت
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راهنمــا و چــراغ راه اســت و بــه طــور قطع هــر اندازه 
چــراغ پــر نورتر باشــد به همــان مقدار، راه روشــن تر 
کامــل  کــه عقلشــان  اســت؛ از ایــن رو پیامبــران ـــــ 
اســت ـــ  تا آخــِر جاده هدایــت را می بینند و بهترین 
راهنمایان اند. مقداری از این نور در هر انســانی به 
کسی به حرف عقل  گر  گذاشته شده است. ا ودیعه 
کــه چراغی در  کســی اســت  گوش دهد، مانند  خود 
دســت دارد و راه مــی رود و همیشــه، پیــش پایــش 
گر به حرف عقــل گوش ندهد،  روشــن اســت؛ ولی ا
که بــدون چــراغ در تاریکی  قدم  کســی اســت  مانند 
َک  َکَفا برمی دارد. امیر مؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: 
َک ِمْن ُرْشــِدَک؛  ْوَضَح َلَک ُســُبَل َغّیِ

َ
ِمــْن َعْقِلَک َما أ

که راه های  کافی اســت آن مقــدار از عقلت  برای تو 
گمراهیت را از هدایت آشکار سازد.

▪  جلوه های خردورزی  ▪
کنون که اهمیت عقل در هدایت و رشــد انسان  ا
مشخص شد، به نمونه هایی از آثار خردورزی اشاره 

می شود: 
الف( رازداری

کـردن وسـایل بـا ارزش و اشـیای قیمتـی  پنهـان 
کـه عقـل حکـم  انسـان اسـت  آثـار خـردورزی در  از 
می کنـد در معـرض عمـوم قـرار داده نشـوند. اسـرار 
انسـان نیـز ماننـد اشـیای قیمتـی بایـد در صنـدوق 
امـام  نگردنـد.  فـاش  و  شـوند  نگهـداری  دل 
ِه؛  ِسـّرِ ُصْنـُدوُق  اْلَعاِقـِل  َصـْدُر  علـی؟ع؟ می فرمایـد: 

اسـت. او  راز  صنـدوق  خردمنـد،  سـینۀ 

1. الکافی، کلینی، ج1، ص12.

سلیمان دیلمی می گوید: در محضر امام صادق؟ع؟ از 
کردم،  عبادت و دینداری شخصی تعریف و تمجید 
امام صادق؟ع؟ پرسیدند: عقلش چگونه است؟ عرض 
بزرگوارشان  از جّد  نقل  به  امام؟ع؟  کردم: نمی دانم. 
الَعْقِل؛  َقْدِر  َعَلٰی  َواَب 

َ
الّث ِاّنَ  فرمودند:  علی؟ع؟  امام 

آن گاه  است؛  عقل  اندازه  به  عمل  پاداش  راستی  به 
فرمودند: مردى از بنی اسرائیل در مکانی بسیار سرسبز 
و خرم که داراى درختان بسیار و چشمه هاى گوارا بود 
خدا را پرستش می کرد. فرشته اى از آنجا می گذشت، او 
را دید، عرض کرد: پروردگارا! مقدار پاداش و ثواب این 
بنده ات را به من نشان بده. خداوند ثواب مرد عابد را 
به فرشته نشان داد. ثواب مرد به نظر فرشته خیلی 
آن همه عبادت،  با  که چرا  کرد  و تعجب  آمد  اندک 
کم است. خداوند فرمود: برو پیش او و با وى  ثوابش 

همنشین باش تا قضیه برایت روشن گردد.
او  از  عابد  رفت.  او  نزد  انسانی  صورت  به  فرشته 
بنده  من  داد:  پاسخ  فرشته  کیستی؟  تو  پرسید: 
این  در  تو  عبادت  و  مقام  از  چون  هستم؛  عابدى 
که در اینجا خدا را با هم  گاه شدم، آمده ام  مکان آ
کنیم. فرشته آن روز را با عابد به سر آورد.  عبادت 
خوش  جاى  عجب  گفت:  عابد  به  دیگر  روز  صبح 
که تنها شایسته عبادت  آب و هوا و باصفایی دارى 
است؛  خوب  لحاظ  هر  از  آرى!  گفت:  عابد  است! 
ولی اینجا یک عیب دارد! فرشته پرسید: آن عیب 
گر  کاش خداى ما الغی داشت! ا گفت:  کدام است؟ 
پروردگار ما الغی داشت او را در اینجا می چراندیم و 

گیاهان سرسبز و خرم ضایع نمی شد. این 
گفت:  آیا پروردگار تو الغ ندارد؟ عابد  فرشته پرسید: 
و  نمی شد  تباه  علف ها  این  داشت،  الغی  گر  ا آری! 
وحی  فرشته،  به  خداوند  نمی رفت.  بین  از  بی فایده 
که من به اندازه عقل او پاداش می دهم؛ چون  نمود 

عقلش کم است، پاداشش نیز اندک است.«1
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که  کرده است؛ زیرا همان طور  امام علی؟ع؟ در این حکمت، سینه عاقل را به صندوق اسرار تشبیه 
صندوق از اشیای داخل خود محافظت می کند، سینه خردمند هم محافظ رازهایی است که در آن قرار 
دارد؛ در واقع منظور امام؟ع؟ این است: عاقل، کسی است که سینه اش صندوق اسرار او باشد و کسی که 

اسرارش را در سینه خود حفظ نکند، نادان است.
گون  گونا کردن راز ممکن اســت باعث آبروریزی یا به خطر افتادن امنیت ملی یا ناراحتی های  فاش 

کاری نمی کند. دیگری شود و عاقل هرگز چنین 

گفتن که مگویخامشی به که ضمیر دل خویش گفتن و  با کسی 

که چو  ُپر شد نتوان بستن جویای سلیم! آب ز سـرچشمه ببنـد
سعدی

ب(  دوراندیشی
کــرد. تدبیر و  کــه می تــوان بــرای خــردورزی بیــان  برنامه ریــزی و عاقبت اندیشــی اثــر دیگــری اســت 
کرم؟ص؟  عاقبت اندیشــی باعــث می شــود انســان در هیــچ کاری مغبــون نباشــد. شــخصی نــزد پیغمبــر ا
گر بگویم به آن عمل خواهی کرد؟« عرض کرد: آری! این سخن  تقاضای اندرز کرد، حضرت فرمودند: »ا
کــه تصمیم گرفتی کاری  میــان او و پیغمبر؟ص؟ســه بار تکرار شــد، حضرت بار ســوم فرمودند: »هنگامی 
گر گمراهی و ضاللت  گر عاقبت نیکی دارد به دنبــال آن کار برو و ا انجــام دهــی بــه عاقبت آن بیندیش؛ ا

کن.« 1 است از آن صرف نظر 

شــرمـــسار نگــردد  او  آخـــــر،  انــدر  کار                    پایــان  بنگــرد  اول  کــه  هــر 

مولوی

ْدِبیِر؛ هیچ اندیشیدنی مانند تدبیر و دور اندیشی نیست؛ بنابراین  َکالّتَ  َعْقَل 
َ

امام علی؟ع؟ می فرماید: ل
عقل بهترین دارایی و نعمت است و مهم ترین کار عقل، تدبیر و دوراندیشی است.

1. ُقْرب اإلسناد، حمیری،  ص 65.
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خـــــــردورزی

هِ َصْدرُ اْلَعاقِِل ُصنُْدوُق ِسِّ
▪   حکمت 6  ▪

َل َعْقَل َكتلَّْدبرِِي
▪   حکمت 113  ▪

َعْقِل (.. 1
ْ
 ِغَنٰ َكل

َ
عقل ثروتی است که با آن فقری نیست )ل

وَْضَح لََك ُسبَُل َغيَِّك ... (.. 2
َ
شناخت انحرافات، از آثار خرمندی است )َكَفاَك ِمْن َعْقِلَك َما أ

هِ (.. 3 َعاقِِل ُصنُْدوُق ِسِّ
ْ
رازداری، از شاخصه های خردمندی است )َصْدُر ال

 َعْقَل َكتلَّْدبِرِي (.. 4
َ

عاقل ترین انسان، کسی است که عاقبت اندیش باشد )ل

پیام حـکـمــت
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بـرای مـطالـعــهِخــــــردورزی حدیث خوانی

زی  جلوه های خردور

1. �ُ َها َر�بَّ �ي �ي �نِ ا�بِ َ �ن ُ  �ي
َ�اَع�ةٌ : �نَ ُ َساَعا�ةٍ ا�ش

َ
ل

َ ِم�نِ �ش ُم�ؤْ
ْ
 ِلل

که در آن با پروردگار خود مناجات نماید  مؤمن باید سه وقت برای خود در نظر بگیرد: وقتی 

َها    �ةِ
�نَّ
َ
�نَ ل ْ �ي َ ِ�ِ� َو �ب �نْ �نَ �نَ ْ �ي َ � �ب ِ

ّ
ل حنَ ُ ُ� َو َساَع�ةٌ �ي َ ُرّمُ َمَعاسش َ  �ي

َو َساَع�ةٌ

که نْفس خود را برای لذت بردن از لذاتی که وضع زندگی خود را سامان دهد و وقتی  و وقتی 

  : ا�شٍ
َ
ل

َ ا �نِ�ي �ش
َّ
ل  ٕاِ

ً
صا ا�نِ َ ��نَ سش

ُ
ك َ �نْ �ي

ؤَ
ِل ا َعا�ةِ

ْ
َس ِلل �يْ

َ
ُمل َو ل ْ حب َ ِحّلُ َو �ي َ َما �ي �ي �نِ

که حالل و پسندیده است، آزاد بگذارد و برای عاقل روا نیست که از جا برخیزد مگر برای سه کار:

. ٍ ݫ مݫ ِر ُمَحّرَ �يْ
�ةٍ �نِ�ي عنَ

�نَّ
َ
ْو ل

ؤَ
�ي َمَعاٍد، ا ْطَ��ةٍ �نݪِ ْو �نُ

ؤَ
، ا �ةٍ ِلَمَعا�شٍ

َمَرّمَ

حکمت 390 سامان دادن به وضع زندگی، یا قدمی برای آخرت، یا لذت بردن از غیر محرمات. 

َصَحُ�. .2 �نْ ُل َم�نِ اْس�ةَ َع�ةْ
ْ
 ال

ُّ سش عنُ َ ا �ي
َ
 ل

حکمت 281 که از او نصیحت خواهد خیانت نمی کند.   کسی  خرد به 

َدا�بِ .3 اݦݖ
ْ
ال  �بِ

ِع�نُ
�ةَّ َ َل �ي َعا�ةِ

ْ
�نَّ ال ٕاِ

َ �ةُ ... �ن ِعطنَ
ْ
ُعُ� ال �نَ �نْ ا �ةَ

َ
�نْ ل �نَّ ِمّمَ ��نَ

ُ
ك ا �ةَ

َ
 َو ل

گیرد  که عاقل به ادب پند  که موعظه به آنان سود ندهد،  کسانی مباش  از 

 . ْر�بِ
الصنَّ ا �بِ

َّ
ل  ٕاِ

ِع�نُ
�ةَّ ا �ةَ

َ
َم ل َها�ؤِ �بَ

ْ
َو ال

نــــــامـــــــــــه  31 و چهارپایان جز با ضرب تازیانه اصالح نگردند.  

4. �ِ ِ ِم�نْ َوَراِء ِلَ�ا�نِ �ة ا�نِ َ ُم�ن
ْ
�بَ ال

ْ
ل �نَّ �ةَ ِ� َو   ٕاِ �بِ

ْ
ل َراِء �ةَ ِم�نِ ِم�نْ َو ُم�ؤْ

ْ
�نَّ ِلَ�ا�نَ ال  ٕاِ

 قطعا زبان مؤمن پشت قلب او و دل منافق پشت زبان اوست؛ 

ِ��ِ �نْ َرُ� �نِ� �نَ َّ َ��ب
اٍم �ةَ

َ
كَل َم �بِ

َّ
كَل �ةَ َ �نْ �ي

ؤَ
َراَد ا

ؤَ
ا ا دنَ ِم�نَ  ٕاِ ُم�ؤْ

ْ
�نَّ ال

ِلاؤَ

گوید در باره آن در دل خود اندیشه نماید،  زیرا مؤمن چون بخواهد سخنی 

 �ِ � ِلَ�ا�نِ
َ
� َعل

�ةَ
ؤَ
َما ا ُم �بِ

َّ
كَل �ةَ َ �ةَ �ي ا�نِ َ ُم�ن

ْ
�نَّ ال ݭِٕ  َواَراُ� َو اݫ

ً
ّرا َ �نْ َكا�نَ سش َ�اُ� َو  ٕاِ �بْ

ؤَ
 ا

ً
را �يْ

�نْ َكا�نَ �نَ ٕاِ
َ �ن

گر شّر بود پنهان می کند و منافق هر چه به زبانش آید می گوید،  گر خیر بود آشکارش می کند و ا ا
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بـرای مـطالـعــهِخــــــردورزی حدیث خوانی

 .�ِ �يْ
َ
ا َعل ُه َو َما دنَ

َ
ا ل ْ�ِر�ي َما دنَ ا �يَ

َ
ل

خطبه 176     گفتار براى او زیان آور است.  کدام  نمی فهمد چه سخنی براى او سودمند و 

ك. .5 ْ�ةَ َما َوَعطنَ �ب ّرَ َ ُر َما �ب �يْ
اِر�بِ َو �نَ �بَ

�نُ ال�ةَّ ُل ِ��نْ َع�ةْ
ْ
ل
َ
ا

نـــــامــــــه  31 عقل حفظ تجربه هاست و بهترین چیزى که تجربه کرده اى آن است که تو را پند دهد. 

ل 
ّ

موانع تعق

َمَطاِمِع..6
ْ
ِ ال ُرو�ة ُ ْح�ةَ �ب

�ِل �ةَ ُع�ةُ
ْ
ُر َمَصاِرِع ال َ ْك�ش

ؤَ
  ا

حکمت 219  بیشترین محل سقوط عقل ها، زیر برق طمع ها است. 

7.. �ةً َّ ِلِه َمحب َّ ِم�نْ َع�ةْ اَم�ب
َّ
ل  ٕاِ

َ��ةً وؤٌ َمرنْ َح اْمُر  َما َمرنَ

حکمت 450 که مقداری از عقل خود را بیرون می اندازد.  انسان مزاحی نمی کند مگر این 

ِل. .8 َع�ةْ
ْ
 ِلل

ً
ا �ن ْحِص�ي

ْمِر �ةَ حنَ
ْ
ْر�بِ ال ُ ْرَك سش َر�نَ اهلُل ... �ةَ  �نَ

حکمت 252 کرده است خداوند نیاشامیدن شراب را براى حفظ عقل.  واجب 

َر.9 �ةْ �نَ
ْ
َك ال �يْ

َ
ا�نُ َعل َ �ن

ؤَ
�نِّ�ي ا َّ ٕاِ �نَ�ي ُ َا �ب �ةِ �ي �يَّ �نِ َح�نَ

ْ
�نِ ال ْ ِ� ا�ب

ِ� ُمَحّمَ ِ �ن ْ ݧ َاَل؟ع؟ ِلا�ب  �ة

امیرمؤمنان؟ع؟به فرزندش محّمد بن حنفّیه فرمود: پسرم از تهیدستی بر تو می ترسم، 

 . ِ �ة َم�ةْ
ْ
�ةٌ ِلل ِل َداِع�يَ َع�ةْ

ْ
�ةٌ ِلل َ �نِ َمْ�َه�ش �ي َص�ةٌ ِللّ�ِ �ةَ َر َم�نْ �ةْ �نَ

ْ
�نَّ ال ٕاِ

َ ُ� �ن ِه ِم�نْ
َ
الّل  �بِ

ِع�نْ اْس�ةَ َ �ن

آورنده  پدید  و  که تهیدستی نقصان در دین، سرگردانی عقل  ببر؛ چرا  پناه  آن به خداوند  از 

حکمت 319 دشمنی است. 

َل. .10 َع�ةْ
ْ
ُْ�ِه�ي ال َمَل �ي

اؤَ
ْ
�نَّ ال

ؤَ
ُم�ا ا

َ
 َو اْعل

خــطــبـــه 86 که آرزو عقل را به اشتباه می اندازد.  بدانید 

11. . ا�بِ َ �ب
ْ
ل
اؤَ

ْ
�ةُ ال �نَ

ݖ
َ�ا�بِ َو ا  الّصَ

ُ
�ّ ا�بَ �نِ ْع�بَ ٕاِ

ْ
�نَّ ال

ؤَ
ْم ا

َ
 َو اْعل

نــــــامـــــــــــه 3 که خودپسندى ضّد درستی و آفت خردهاست .  گاه باش  آ
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	113:

َعْقِل ...
ْ
ْعَوُد ِمَن ال

َ
 أ

َ
 َمال

َ
هیچ مالی ..................................................................................................................   نیست.ل

▪	 حکمت	211:

ِمیٍر...
َ
ِسیٍر َتْحَت َهَوٰى أ

َ
....................................... عقلی که اسیر هوا و هوس......................................... است....َکْم ِمْن َعْقٍل أ

▪	 حکمت	235:

َعاِقَل؛ 
ْ
َنا ال

َ
ُه: ِصْف ل

َ
ِقیَل ل

ْی َء َمَواِضَعُه
َ

ِذی َیَضُع الّش
َّ
؟ع؟: ُهَو ال َ

َقال
َ
ف

َجاِهَل؛ 
ْ
َنا ال

َ
ِصْف ل

َ
ِقیَل: ف

َ
ف

ُت.
ْ
َعل

َ
: َقْد ف

َ
َقال

َ
ف

...................................................................................................................................................................

پس امام؟ع؟ فرمود: عاقل کسی است که ...........................................................

...................................................................................................................................................................

پس امام؟ع؟ فرمود: همانا ]وصف جاهل را نیز[ ......................................

▪	 حکمت	407:

 َعْقاًل 
ً
َما اْسَتْوَدَع اهّلُل اْمَرأ

 َما.
ً
ُه ِبِه َیْوما

َ
 اْسَتْنَقذ

َّ
ِإل

خداوند در کسی عقل را ....................................................................................................

مگر اینکه .......................................................................................................................................

گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ....................................... ْدِبیِر .....................................     َالّتَ  َغّی ..........................................     ُصـْنُدوق
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َ
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َ
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ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ ُرْشِدَكجـ َك ِمْن  َغّیِ َلَك ُسُبَل  ْوَضَح 
َ
أ َما  َعْقِلَك  َکَفاَك ِمْن 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ َجـ
ْدِبــیِرَکـــَعْقَلل الّتَ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

کرده	است؟ چرا	امام	علی؟ع؟	»سینه	عاقل«	را	به	»صندوق	اسرار	تشبیه«	 	.3
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

روایتی	از	پیامبر؟ص؟	در	اهمیت	عقل	بیان	کنید. 	.4
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

گان	بنویسید. تحلیل	واژه	»َغّی«	را	با	توجه	به	بخش	شرح	واژ 	.5
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

هر چیزی آفتی دارد؛ عقل و ِخَرد انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست.   .1

انسان ضرر  که به عقل  را  امیرمؤمنان؟ع؟، »اموری  بر اساس سخنان  به نهج البالغه،  با مراجعه   
می رساند« استخراج و بر اساس آن ها، مقاله ای حدود سه صفحه تنظیم کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
درس هایی از نهج البالغه، جواد محدثی، دفتر اول، ص315

خــرد، گوهــری اســت کــه همه ادعــا می کننــد از آن بهره مند هســتند و هیچ کس نمی پســندد که به   .2
نداشتن آن متهم یا منسوب شود.

اکنون که با برخی از جلوه های عقل در این درس آشنا شدید، بر اساس رهنمودهای امام علی؟ع؟،   
موارد دیگری از جلوه های عقل و خردورزی را بیان کنید.

 ▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
درس هایی از نهج البالغه، جواد محدثی، دفتر اول، ص306
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ْدرِي1
َ
 أ

َ
َمْن تََرَك قَْوَل ل
ِصيبَْت َمَقاتِلُُه

ُ
أ

کند،  گفتِن »نمی دانم« را ترک  کس  هر 

در معرض کشته شدن قرار می گیرد.    ▪ حکمت 85 ▪

ا2 َحٌد ِمنُْكْم إَِذا ُسئَِل َعمَّ
َ
 يَْستَِحَيَّ أ

َ
...ل

ْعلَُم
َ
 أ

َ
ْن َيُقوَل ل

َ
 َيْعلَُم أ

َ
ل

ْ َء  َحٌد إَِذا لَْم َيْعلَِم الشَّ
َ
 يَْستَِحَيَّ أ

َ
َو ل

ْن َيتََعلََّمُه...
َ
أ

که  احدی از شما وقتی]از او[ سؤال شود درباره چیزی 

نمی داند، از گفتن »نمی دانم« هرگز احساس شرم نکند.

و وقتی کسی چیزی را نمی داند،

از آموختن آن هرگز خجالت نکشد.          ▪ حکمت 82 ▪

 َتَعنُّتاً؛3
ْ

ل
َ
 تَْسأ

َ
هاً َو ل َسْل َتَفقُّ

َعالِِم،
ْ
ُمتََعلَِّم َشِبيٌه بِال

ْ
َاِهَل ال

ْ
إِنَّ ال

فَ
َف  ُمتََعسِّ

ْ
َعالَِم ال

ْ
َو إِنَّ ال

ُمتََعنِِّت
ْ
َاِهِل ال

ْ
َشِبيٌه بِال

برای دانستن بپرس نه برای آزار دادن؛

که جاهِل طالب علم، شبیه عالم است چرا 

و عالم بی انصاف 

به نادان آزار دهنده شباهت دارد.        ▪ حکمت 320 ▪

ْحَِق 4
َ ْ
ُب ال

ْ
ِبِه َو قَل

ْ
َعاقِِل َوَراَء قَل

ْ
لَِساُن ال

َوَراَء لَِسانِِه
زبان عاقل در پس دل او و دل نادان 

در پس زبان او قرار دارد.                           ▪ حکمت 40 ▪

ََبَ إَِذا َسِمْعتُُموُه 5
ْ
ِاْعِقلُوا ال

 َعْقَل ِرَوايٍَة
َ

َعْقَل رَِعيٍَة ل
ِم َكِثرٌي 

ْ
ِعل

ْ
إِنَّ ُرَواَة ال

فَ
َو رَُعتَُه قَِليٌل

چون خبری را شنیدید آن را نگاه دارید؛ 

کنید.  که ]فقط[ روایت  که بفهمید نه آن  آنگونه 

که به راستی راویان علم، بسیار 

و درک کنندگان آن، اندک هستند.    ▪ حکمت 98 ▪



حمعناکلمه شر

 يَْستَِحَيَّ
َ

ل
)ح ی ی(

حــیا نکنـد، شرم 
نکند

کار مــی رود، ضــّد وقاحــت و  کــه »ح ی ی« در آن بــه  یکــی از معانــی ای 
زشتی است.

»ِاْسِتْحَیاء« دوری کردن از کار زشت به خاطر ترس از مالمت دیگران است. 

ه َتَفقُّ
)ف ق ه(

دانستن، دانا 
شدن، فهمیدن

کثر لغت نامه هــا »ِفْقه« را علم و فهم ترجمــه کرده اند؛ ولی  ِفْقــه: شــکافتن / ا
تفاوت عمده ای بین فقه و علم وجود دارد؛ »فقه« دانشــی اســت که با دقت 
نظــر و تأّمــل به دســت می آید؛ ولــی در »علم« تأمل لحاظ نمی شــود. »فقیه« 
عالمی است که علم را می شکافد و حقایق آن را تفتیش می کند و گره مسائل 

و مشکالت را باز می کند. به این کار عالم، »تفّقه« گفته می شود.

َتَعنُّت
)ع ن ت(

اذّیت کردن، 
خوار کردن

ت« یعنی سؤال کردنی که  این ماده به معنای سختی و مشقت است / »َتَعّنُ
کردن او باشد. کسی که  به قصد به اشتباه انداختن مخاطب و خوار و ذلیل 

ت« نامیده می شود.  به این نحوه سؤال کند »َاْلُمَتَعّنِ

ف ـُمتََعسِّ
ْ
اَل

)ع س ف(

کسی که بیراهه 
می رود، 

بی انصاف

َعْســف: بــدون تدبیر به کاری پرداختن، بدون نشــانه و هدفــی در بیابان راه 
کم باشد. این  که بصیرت  کار می رود  رفتن. ماده »ع س ف« در جایی به 
مــاده پــس از اســتعمال در معنــای »بیراهــه رفتــن«، بــه معنــای ظلــم نیز 

استعمال شده است.
ف« اسم فاعل آن است. کرد. »َاْلُمَتَعّسِ َفُه: به او ظلم  َتَعّسَ

رَِعيَة
)ر ع ی(

دریافتن،
کـردن درک 

مــاده »ر ع ی« بــه معنــای مراقبت و محافظت و ضــّد آن اهمال و رها کردن 
ح، حقوق دیگران و... .  است؛ مانند مراقبت از اعضا و جوار

ْمـَر«: به پایان کار و حفظ آن توجه کردم.   َ ْ
»َراَعْیُت ال

نــمایــی از حکمت

کار، ادب آن را بیاموزد. شایسته است انسان قبل از اقدام به هر 
آداب علم آموزی و آثار مراعات نکردن آن چیست؟
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▪  ادب علم آموزی  ▪
در ایــن درس، راه و رســم علم آمــوزی را از محضــر امیرمؤمنــان؟ع؟ فرا  می گیریم. چهــار نکته در ادب 

علم آموزی از بیانات ایشان استفاده می شود: 

1. اعتراف به جهل 

اعتــراف بــه جهل، اولین گام در علم آموزی اســت؛ زیرا تا انســان به جهل خــود اعتراف نکند، دنبال 
ِصیَبــْت َمَقاِتُلُه؛ 

ُ
ْدِری أ

َ
 أ

َ
یادگیــری نخواهــد رفت؛ از این رو حضــرت علی؟ع؟ می فرماید: َمْن َتــَرَک َقْوَل ل

که چنین  کشته شدن قرار می گیرد؛ منظور این است  کند، در معرض  گفتِن »نمی دانم« را ترک  کس  هر 
ک می کند و زمینه فساد را فراهم می آورد؛ زیرا ترک »نمی دانم« باعث  شخصی خود را با دست خود، هال
کالم از روی جهل، آبروی  کند و چه بسا یک  می شود انسان در ماجراهای مختلف، جاهالنه اظهار نظر 

انسانی را بریزد یا جان کسی را به خطر اندازد یا فردی را از عقیده درستش منحرف سازد.

در این حکمت، »َمَقاِتل« جمع »َمْقَتل« و اســم مکان، به معنای »مواضع کشــته شــدن« است؛ یعنی 
گر به آن ها ضربه وارد شود، حیات انسان به خطر می افتد؛ مانند سر و سینه؛ منظور  جاهایی از بدن که ا
امام علی؟ع؟ این اســت که تبعات ترک کردن »نمی دانم« به مثابه ضربه وارد کردن و مجروح ســاختن 

که باعث مرگ شود.  ک بدن است به طوری  مواضع حساس و خطرنا

ْعَلُم؛ 
َ
 أ

َ
ْن َیُقوَل ل

َ
 َیْعَلُم أ

َ
ا ل َحٌد ِمْنُکْم ِإَذا ُسِئَل َعّمَ

َ
 َیْسَتِحَیّنَ أ

َ
امام علی؟ع؟ در کالم دیگری می فرماید: ل

چیزی  درباره  شود  سؤال  او[  وقتی]از  شما  از  احدی 
احساس  هرگز  »نمی دانم«  گفتن  از  نمی داند،  که 
شرم نکند. شرم و خجالت بی مورد باعث می شود از 
گفتن »نمی دانم« دوری کنیم. َمثل کسی که از گفتن 
»نمی دانم« شرم می کند ولی از پاسخ جاهالنه ابایی 
و  صحیح  واژه  یک  که  است  کسی  همچون  ندارد 
کار نمی برد به توهم اینکه زشت است  مؤدبانه را به 
در عوض واژه رکیک و زشت دیگری را به توهم اینکه 
اشکالی ندارد، زیاد استفاده می کند؛ این بدان جهت 

1. مجموعه آثار، مطهری، ج16، ص152.

شـــرح حـکـمــت

مرحوم شــیخ انصــارى از علمــا و فقهای بزرگ شــیعه 
کــه در علــم و تقوى نابغــه روزگار بــود و هنوز هم  بــود 
علمــا و فقها به فهم دقایــق کالمش افتخار می کنند. 
یکــی از صفــات نیکــو و جالــب وی این بــود که وقتی 
از ایشــان مطلبــی ســؤال می کردنــد که نمی دانســت، 
تعّمــد داشــت بلنــد بگویــد: ندانــم، ندانم، ندانــم؛ با 
گر چیزى را  گردان یاد بگیرند ا کار می خواست شا این 
نمی دانند از گفتِن »نمی دانم« احساس شرم نکنند. 1
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است که هر کس از گفتن »نمی دانم« شرم  کند و از روی نادانی پاسخ اشتباه  دهد، در واقع کاری انجام داده 
که باید از آن خودداری می کرد و در عوض از کاری که هیچ عیب و ایرادی نداشت خودداری کرده است.

گر بگویید »نمی دانم« به شــما یاد  از بــزرگان نقل شــده اســت: گفتِن »نمی دانــم« را یاد بگیرید؛ زیــرا ا
گر بگویید »می دانم« از شما سؤال می کنند؛ آن گاه نمی دانید و رسوا می شوید.  می دهند تا بدانید و ا

2. حیا در آموختن ممنوع 

کنار گذاشتن حیا و شرم در پرسیدِن نادانسته ها، دومین گام در راه علم آموزی است. دو نوع حیا داریم: 
کردن در برابر خدا یا حیا از بی ادبی در  گناه  حیای عقل و حیای ُحمق. حیای عقل همان حیا و شــرم از 
برابر پدر و مادر و امثال این ها اســت که از عقل ناشــی می شــود؛ اما حیای ُحمق از حماقت و نادانی ناشی 
می شــود و مهم ترین مصداق آن، جایی اســت که انســان مســئله ای را نداند و از پرســیدن آن شــرم کند. 
َحٌد ِإَذا َلــْم َیْعَلِم 

َ
 َیْســَتِحَیّنَ أ

َ
ایــن حیــا مانع از کســب علم می شــود؛ از ایــن رو امام علی؟ع؟  می فرمایــد: ل

َمُه؛ وقتی کسی چیزی را نمی داند، از 
َ
ْن َیَتَعّل

َ
ْی َء أ

َ
الّش

آموختن آن هرگز خجالت نکشد. در حدیثی از پیامبر 
کرم؟ص؟ چنین آمده اســت: »علم و دانش به منزله  ا
کلید آن، ســؤال و پرســش می باشــد؛  خزانه اســت و 

پس هر چه نمی دانید سؤال کنید.«1 

3. پرسش به قصد فهم 

نوع سؤال کردن، گام سوم در یادگیری است. باید سؤال را به قصد یاد گرفتن مطلب جدیدی بپرسیم 
نــه بــه قصد امتحــان کردن، خوار کردن یــا ایجاد زحمت بــرای دیگران. امام علی؟ع؟ می فرماید: َســْل 
ِت؛  َف َشِبیٌه ِباْلَجاِهِل اْلُمَتَعّنِ َم َشِبیٌه ِباْلَعاِلِم َو ِإّنَ اْلَعاِلَم اْلُمَتَعّسِ تًا َفِإّنَ اْلَجاِهَل اْلُمَتَعّلِ ْل َتَعّنُ

َ
 َتْسأ

َ
هًا َو ل

ُ
َتَفّق

برای دانســتن بپرس نه برای آزار دادن؛ چرا که جاهِل طالِب علم، شــبیه عالم است و عالم بی انصاف، 
به نادان آزار دهنده شباهت دارد. 

ح است؛ یکی سؤال به قصد »تفّقه و یادگیری« و دیگری پرسش به  دو شــیوه برای ســؤال کردن مطر
انگیزه »تعّنت و به زحمت انداختن«. روش دوم بر علم و بینش کسی نمی افزاید؛ ولی روش اول بر علم 
انسان افزوده،  جاهل را شبیه عالم می کند؛ زیرا همانطور که عالم همیشه به دنبال دانش بیشتر است، 

جاهل متعّلم نیز در پی کسب دانش است.

1. ُتَحُف الُعقول، ابن شعبه حّرانی، ص 41.

...  ٺ ٺ ٿ ٿ

 و بگو: پروردگارا! بر دانِش من بیفزا.

طه: 114
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از سوی دیگر، عالمی که انصاف را رعایت نکند و به پرسش جاهالن پاسخ مناسب ندهد، شبیه جاهلی 
است که دیگران را به زحمت و مشقت می اندازد. عالمی که از او سؤال شده است باید به صورت واضح و 
گر از جواب دادن طفره رود یا با جواب هایی  گر جواب را نمی داند، بگوید نمی دانم، اّما ا شفاف پاسخ دهد و ا

بخواهد سؤال کننده را ساکت کند شبیه جاهلی خواهد بود که دیگران را به زحمت می اندازد.

منظور این اســت که هدف عالم و متعّلم در ســؤال و جواب باید یاد دادن و یاد گرفتن باشــد نه اینکه 
طرف مقابل را به زحمت بیندازند.

4. ارزیابی و تحلیل

کــه از اظهار نظر عجولنه و بدون فکر بپرهیزد. انســان  جوینــدۀ دانــش بایــد در گام چهارم دقت کند 
باید در هر کاری ابتدا فکر کند، بعد ســخن بگوید تا میزان خطایش کم باشــد؛ این معیار باید در مســائل 
کم ارزش اســت.امام  کســی که بدون فکر نظر می دهد، رأیش ســطحی و  علمی هم رعایت شــود؛ چون 
ْحَمِق َوَراَء ِلَســاِنِه؛ زبان عاقــل در پس دل او و دل 

َ ْ
علــی؟ع؟ می فرمایــد: ِلَســاُن اْلَعاِقِل َوَراَء َقْلِبِه َو َقْلُب ال

نــادان در پــس زبــان او قرار دارد. در این حکمت کســی که بدون فکر حرف بزند، احمق نامیده شــده هر 
چند او عالم باشد. 

َکِثیٌر   َعْقَل ِرَواَیـٍة َفِإّنَ ُرَواَة اْلِعْلِم 
َ

ٍ ل ݫ ݫ حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ِاْعِقُلوا اْلَخَبَر ِإَذا َسِمْعُتُموُه َعْقَل ِرَعاَیةݫ
کــه ]فقط[ روایت  کــه بفهمید نه آن  َو ُرَعاَتــُه َقِلیــٌل؛ چــون خبــری را شــنیدید آن را نــگاه دارید؛ آن گونه 
که به راســتی راویان علم، بســیار و درک کنندگان آن، اندک هســتند. در واقع جویای دانش پس  کنید 
کنــد؛ از این رو وقتی در مســائل علمی  از پرســش بــه قصــد فهــم، باید برای فهــم صحیح مطلب تالش 
مطلبــی را از کســی می شــنویم، ممکن اســت در وهله اول اشــکالتی به ذهــن بیاید؛ ولــی نباید آن ها را 
کنیــم و مقصود  کنیــم؛ بلکــه بایــد در مرحلــۀ اول آن مطلب را بــرای خودمان تجزیــه و تحلیل  ح  مطــر
گر نظریۀ صحیحی  کنیم و ا ح  گر اشکالی بود مطر کامل بفهمیم و در مرحلۀ بعد ا صاحب نظر را به طور 

بود، می توانیم به نقل آن بپردازیم. 

پس عالم واقعی کسی است که ابتدا از گفتن »نمی دانم« شرم نکند تا به او یاد دهند، سپس چیزهایی 
را که نمی داند بپرســد تا دانا شــود و در گام بعدی ســؤال هایش برای فهمیدن و عمل کردن باشــد و بعد 
کند؛ وقتی به جواب قانع کننده ای رسید،  که به مرحله نظریه پردازی رسید، عجولنه نظر ندهد و تأّمل 

رأیش را اعالم نماید.
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ْدِری . 1
َ
 أ

َ
کــت می کشــاند )َمْن تََرَك قَْوَل ل گاهی ســخن گفتن، انســان را بــه گمراهی و هال بــدون آ

ِصيبَْت َمَقاتِلُُه(.
ُ
أ

ْن َيتََعلََّمُه(.. 2
َ
ْعلَم ... أ

َ
 أ

َ
ْن َيُقوَل ل

َ
 يَْستَِحَيَّ ... أ

َ
گاهی و طلب دانش، شرم کرد )ل نباید از اظهاِر عدِم آ

 َتَعنُّتاً...(.. 3
ْ

ل
َ
 تَْسأ

َ
هاً َو ل پرسشگری باید برای علم آموزی باشد نه آزمودن و آزار دیگران )َسْل َتَفقُّ

ــَف َشــِبيٌه . 4 ُمتََعسِّ
ْ
َعالَِم ال

ْ
عالم بی انصاف همچون نادان، مایه آزار و اذیت دیگران اســت )إِنَّ ال

ُمتََعنِِّت(.
ْ
َاِهِل ال

ْ
بِال

ِبِه(.. 5
ْ
َعاقِِل َوَراَء قَل

ْ
انسان خردورز، بدون اندیشه سخن نمی گوید )لَِساُن ال

ْحَِق َوَراَء لَِسانِِه(.. 6
َ ْ
ُب ال

ْ
بدون اندیشه سخن گفتن، نشانه حماقت است )قَل

 َعْقَل ِرَوايٍَة(. . 7
َ

ََبَ ... َعْقَل رَِعيٍَة ل
ْ
طلب علم باید برای درک آن باشد نه نقل آن )اِْعِقلُوا ال

ادب عـــــــلم آمـــــــوزی

َمْن َتََك قَْوَل َل أَْدِري أُِصيبَْت َمَقاتُِلُ 
▪ حکمت85 ▪

ْل تََعنُّتاً 
َ
هاً َو َل تَْسأ َسْل تََفقُّ
▪  حکمت 320  ▪

ْحَِق َوَراَء ِلَسانِِه  ِلَساُن اْلَعاقِِل َوَراَء قَْلِِه َو قَْلُب اْلَ
▪ حکمت40 ▪

پیام حـکـمــت
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بـرای مـطالـعــهادب علم آموزی حدیث خوانی

زش علم  ار

1. . َم�ةٌ �ةٌ َكِر�ي
َ َرا�ش ُم ِو

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
 ا

حکمت 5 گرانبها است.   دانش میراثی 

2.. � اُءوا �بِ َ َما �ب ُمُهْم �بِ
َ
ْعل

ؤَ
اِء ا َ �ي �بِ

�نْ
اؤَ

ْ
ال اِ� �بِ

َ � ال�نّ
َ
ْول

ؤَ
�نَّ ا  ٕاِ

حکمت 96 گاه ترین آنان است به آنچه آنها از جانب حق آورده اند.  نزدیك ترین مردم به انبیا آ

م ..3
ْ
ِعل

ْ
َر�نَ َكال َ ا سش

َ
 ل

حکمت 113  هیچ شرفی مثل دانش نیست. 

ِم. .4
َ
ِحك

ْ
�نَ ال َها َطَرا�ؤِ

َ
�ا ل عنُ �ةَ ْ ا�ب

َ َ�ا�نُ �ن �بْ
اؤَ

ْ
َمّلُ ال َمّلُ َكَما �ةَ ��بَ �ةَ

ُ
ل �ةُ

ْ
ِ� ال �نَّ َه�نِ  ٕاِ

حکمت 91 دلها همچون بدنها خسته می شود، براى رفع ماللت دلها لطائف حکمت را بجویید. 

همراهی علم و عمل

5.ِ َ�ا�ن ِ
ّ
� الل

َ
�نَ َعل ِم َما ُو�ةِ

ْ
ِعل

ْ
ُع ال ْو�نَ

ؤَ
 ا

که بر سر زبان است،  بی ارزش ترین دانش، دانشی است 

 . ْرَكا�نِ
اؤَ

ْ
َ�اِرِح َو ال َ حب

ْ
َهَر �نِ�ي ال ُعُ� َما طنَ ْر�نَ

ؤَ
َو ا

حکمت 92 ح آشکار است.  که در اعضا و جوار و برترین علم، علمی است 

ُه .6
ُ
ْهل َ ُه �ب

َ
ل �ةَ ْ� �ةَ  ُر�بَّ َعاِلٍم �ةَ

که جهلش او را از پاى در آورد چه بسا دانشمندى 

ُعُ� . �نَ �نْ َ ا �ي
َ
ُمُ� َمَعُ� ل

ْ
َو ِعل

حکمت 107 که علمش همراه او باشد اّما سودى به حالش نداشته باشد.  در حالی 
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بـرای مـطالـعــهادب علم آموزی حدیث خوانی

معرفی مردم

ْوَعاَها.7
ؤَ
ُرَها ا �يْ

حنَ
�ةٌ �نَ ْوِع�يَ

ؤَ
��بَ ا

ُ
ل �ةُ

ْ
ِ� ال �نَّ َه�نِ اٍد ٕاِ َ �ي ِ �نَ رن ْ َل �ب ا ُكَم�يْ َ  �ي

اى کمیل، این دلها ظرف ها )ى علوم و حقایق و اسرار( هستند و بهترین آنها نگاه دارنده ترین آنهاست، 

َا�ةٍ  حب
ِل �نَ �ي � َس�بِ

َ
ٌم َعل ِ

ّ
َعل ٌّ َو ُم�ةَ ِ�ي

ا�ن َ َعاِلٌم َر�بّ �ةٌ �نَ
َ ا�ش

َ
ل

َ اُ� �ش
َ َك ال�نّ

َ
�ُل ل �ةُ

ؤَ
�ي َما ا ِ

�نْ َع�نّ اْ��نَ َ �ن

گروهند: عالم رّبانی، دانشجوى بر راه نجات کن؛ مردم سه  پس آنچه را برایت می گویم حفظ 

 �ٍ ��نَ َمَع ُكّلِ ِر�ي
ُ
ل ِم�ي َ ٍ �ي َاِع�ة اُع ُكّلِ �ن َ �ب

�ةْ
ؤَ
ٌ َرَعاٌع ا َو َهَم�ب

که به دنبال هر صدایی می روند و با هر بادى حرکت می کنند، و مگسانی ناتوان 

 . ٍ �ة �ي �نٍ َو�شِ
ْ
� ُرك

َ
ل �ا ٕاِ

�ؤُ َ حب
ْ
ل ْم �يَ

َ
ِم َو ل

ْ
ِعل

ْ
�ِر ال �نُ �ا �بِ

�ؤُ �ي صنِ َْ��ةَ ْم �ي
َ
ل

حکمت 147 به نور دانش روشنی نیافته و به رکنی محکم پناه نبرده اند.  

ْ�َرُ�. .8 ْعِر�نَ �ةَ َ ا �ي
َّ
ل
ؤَ
ْهلًا ا َ َمْرِء �ب

ْ
ال ى �بِ

ْ�َرُ� َو َك�نَ َعاِلُم َم�نْ َعَر�نَ �ةَ
ْ
ل
َ
 ا

دانا کسی است که اندازه و قدر خود را بشناسد و براى نادانی کسی همین بس که اندازه خود را نداند. 

خــطــبـــه 103  

نحوه یادگیری علم

�ةٍ .9 َوا�يَ َل َسَماٍع َو ِر ا َع�ةْ
َ
�ةٍ ل �ةٍ َو ِرَعا�يَ َل ِوَعا�يَ �نَ َع�ةْ �ي �ا الّ�ِ

ُ
ل  َع�ةَ

کردند، نه فقط از راه شنیدن و روایت کردن؛ گیرى و عمل درك  دین را همراه با فرا

ٌل.  ِل�ي ُ� �ةَ ٌر َو ُرَعا�ةَ �ي ِم َك�شِ
ْ
ِعل

ْ
َوا�ةَ ال �نَّ ُر ٕاِ

َ �ن

خــطــبـــه 23 کنندگان به آن اندك.  زیرا راویان دانش فراوانند و عمل 
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	274:

َمُکْم َجْهاًل َو َیـِقیَنُکْم َشّکًا 
ْ
وا ِعل

ُ
 َتْجَعل

َ
ال

ــوا
ُ
ِإَذا َعــِلْمُتْم َفاْعـَمل

ْقِدُموا.
َ
ْنُتْم َفأ

َ
َو ِإَذا َتَیّق

علمتان را ....................... و یقینتان را........................... قرار ندهید 

گاه شدید، عمل کنید زمانی که آ

و ...................................................................................................................................

▪	 حکمت	288:

َم.
ْ
ِعل

ْ
ْیِه ال

َ
 اهلُل َعْبدًا َحَظَر َعل

َ
ْرَذل

َ
هر گاه خدا، بنده ای را ............................ ، علم را ................................ِإَذا أ

▪	 حکمت	372:

ْرَبَعٍة: 
َ
ْنَیا ِبأ

ُ
یِن َو الّد ِقَواُم الّدِ

َمُه 
ْ
َعاِلٍم ُمْسَتْعِمٍل ِعل

َم 
َّ
ْن َیَتَعل

َ
 َیْسَتْنِکُف أ

َ
َو َجاِهٍل ال

 َیْبَخُل ِبَمْعُروِفِه 
َ

َو َجَواٍد ال

 َیِبیُع آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه...
َ

َو َفِقیٍر ال

پایداری دین و دنیا به چهار چیز ]وابسته[ است: 

دانشمندی که .............................................................. علمش است

و نادانی که از ....................................................................................................

و بخشنده ای که به احسان خود ....................................................

و نیازمندی که آخرتش را به دنیایش ..........................................

▪	 حکمت	478:

ُموا
َّ
ْن َیَتَعل

َ
َجْهِل أ

ْ
ْهِل ال

َ
ی أ

َ
 اهلُل َعل

َ
َخذ

َ
َما أ

ــُموا. ِ
ّ
ْن ُیــَعل

َ
ِم أ

ْ
ِعل

ْ
ْهِل ال

َ
ی أ

َ
 َعل

َ
َخذ

َ
ی أ َحّتَ

خداوند از جاهالن ]پیمان[  .........................................، نگرفت

مگر اینکه از دانشمندان ]پیمان[ ................... ........... گرفت.

ْنُتْم
َ

ْرَذَلَاْقِدُمواَتَیّق
َ
ُمْسَتْعِملَحَظَر َعَلْیـِهأ

ــَم ل َیْسَتْنِکُف
َ
ْن َیـَتــَعّل

َ
ُموال َیِبیُعل َیْبَخُلأ ْن ُیَعّلِ

َ
أ
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گان	زیر	را	بنویسید. معنای	واژ 	.1

 .............................................
 َیْسَتِحَیّنَ

َ
ل   ................................................... ُرَواة   ........................................ َسْل   

ت.................................................  َاْلُمــَتَعـّنِ ف.....................................   .......................................   َاْلُمَتَعّسِ ه
ُ

َتَفّق  

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َمَقاِتُلُهجـ ِصیَبْت 
ُ
أ ْدِري 

َ
أ  

َ
َقْوَل ل َتَرَك  َمْن 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ٍلَعْقَل ِرَعاَیـٍةَسِمْعُتُموُهِإَذااْلَخَبَرِاْعِقُلواجـ ݫ َعْقَل ِرَواَیةݫ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

کنید؟ گام	مورد	اشاره	هر	یک	از	احادیث	زیر	را	بیان	 گام	در	»ادب	علم	آموزی«	بیان	شد،	 چهار	 	.3

َمَقاِتُلــُه ِصیَبــْت 
ُ
أ ْدِری 

َ
أ  

َ
ل َقــْوَل  َتــَرَک  َمــْن 

 .................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

َمــُه
َ
َیَتَعّل ْن 

َ
أ ــْی َء 

َ
الّش َیْعَلــِم  َلــْم  ِإَذا  َحــٌد 

َ
أ َیْســَتِحَیّنَ   

َ
ل

ــًا  ــت ــّنُ ــَع َت ْل 
َ
َتــــْســــأ  

َ
ل َو  ـــهـــًا 

ُ
َتـــَفـــّق ــْل  ــ َسـ

ِرَواَیـٍة  َعْقَل   
َ

ل ِرَعاَیـٍة  َعْقَل  َسِمْعُتُموُه  ِإَذا  اْلَخَبَر  ِاْعِقُلوا 
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دو	اصطالح	زیر	را	توضیح	دهید.	 	.4

الف.	حیای	عقل:	................................................................................................................................

ب.		حیای	ُحمق:	................................................................................................................................

کنید.	 آخرین	مرحله	از	مراحل	علم	آموزی،	»ارزیابی	و	تحلیل«	است،	خالصه	ای	از	این	مرحله	را	بیان	 	.5
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

وجه	شباهت»عالم	متعّسف«	به	»جاهل	متعّنت«	را	بیان	کنید. 	.6
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید. گان	فرق	بین	»فقه«	و	»علم«	را	بیان	 با	توجه	به	بخش	شرح	واژ 	.7
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   
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ادب علم آمـوزی

در بخش حدیث خوانی در ارتباط با معرفی مردم، فرازی از حکمت147 بیان شد، امیرمؤمنان؟ع؟، در   .1
این گفتار مردم را بر اساس »علم و جهِل« آن ها به سه دسته تقسیم کردند.

الف. این دسته بندی را با اوصاف هر دسته بیان کنید.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ــ 546 ترجمۀ  شرح  نهج البالغۀ ابن میثم، ج 5، ص545ـ 

ب. علت اینکه امام علی؟ع؟ برخی صاحبان علم را فاقد صالحیت لزم برای دریافت علم می داند،   
چیست؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ــ  550 ترجمۀ  شرح  نهج البالغۀ ابن میثم، ج 5، ص548ـ 

یکی از کتاب های ارزشمند در باب »آداب تعلیم و تعّلم« کتاب شریف »ُمنیُة الُمرید« مرحوم شهیدثانی   .2
گرد«  ــ نویسنده به بیان »آداب استاد و شا ــ که به فارسی هم ترجمه شدهـ  است؛ در فصل اول این کتابـ 

پرداخته است.

گرد«، از هر ِقسم، پنج مورد نقل کنید. با مراجعه به این کتاب، ضمن بیان اقسام »آداب مختص شا  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ترجمۀ منیة المرید، ساعدی خراسانی، ج1، ص144
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ْن يَِعَظُه 
َ
ُ أ

َ
ل

َ
َو قَاَل؟ع؟: لِرَُجٍل َسأ

ِخَرةَ بَِغرْيِ َعَمٍل 
ْ

ْن يَرُْجو ال  تَُكْن ِممَّ
َ

ل

َمِل 
َ ْ
َو يَُرجِّ اتلَّْوَبَة بُِطوِل ال

اِهِديَن  ْنيَا بَِقْوِل الزَّ َيُقوُل ِف ادلُّ

اِغِبَي                      َو َيْعَمُل ِفيَها بَِعَمِل الرَّ

 يَنْتَِه 
َ

... َينَْهٰ َو ل

ِت
ْ
 يَأ

َ
ُمُر بَِما ل

ْ
َو يَأ

 َيْعَمُل َعَملَُهْم 
َ

اِلَِي َو ل ُيِبُّ الصَّ

َحُدُهْم 
َ
ُمْذنِِبَي َو ُهَو أ

ْ
َو ُيبِْغُض ال

ْدَنٰ ِمْن َذنِْبِه 
َ
... َيَاُف َعَل َغرْيِهِ بِأ

َثَ ِمْن َعَمِلِه 
ْ
ك

َ
َو يَرُْجو ِلَْفِسِه بِأ

َة  ِعْبَ
ْ
... يَِصُف ال

 َيْعتَِبُ 
َ

َو ل

 َيتَِّعُظ 
َ

َموِْعَظِة َو ل
ْ
َو ُيبَاِلُغ ِف ال

... يَْستَْعِظُم ِمْن َمْعِصيَِة َغرْيِهِ َما 

َثَ ِمنُْه ِمْن َنْفِسِه
ْ
ك

َ
يَْستَِقلُّ أ

امام علی؟ع؟  به مردی که از او خواست تا پندش دهد، فرمود: 

از کسانی نباش که بدون عمل، به آخرت امید دارد

و به دلیل آرزوی دراز، توبه را به تأخیر می اندازد.

درباره دنیا همچون پارسایان و تارکان دنیا سخن می گوید؛

ولی به سان عالقه مندان و دنیاپرستان عمل می کند.

کار بد باز می دارد؛ اّما خود باز نمی ایستد   دیگران را از 

که خود انجام نمی دهد. و به چیزهایی توصیه می کند 

نیکان را دوست دارد؛ ولی مانند آنان عمل نمی کند 

و گناهکاران را دشمن می دارد با اینکه خود یکی از آن هاست.

 نسبت به دیگران به گناهی کوچک تر از گناه خود می ترسد 

و برای خود ]پاداشی[ بیش از مقدار عمل خود امید دارد.

 آنچه را مایه عبرت است وصف می کند؛ 

ولی خود عبرت نمی گیرد 

و در پند دادن مبالغه می کند؛ ولی خود پذیرای آن نیست.

که  گناه دیگران بزرگ می شمارد آنچه را   از 

زیاده از آن را از خود ُخرد می شمارد



نــمایــی از حکمت

خواستن خوبی ها بدون عمل به آنها، انسان را به سر منزل مقصود نمی رساند.
جلوه ها و نمودهای این تناقض، در رفتار انسان چیست؟

َو يَْستَْكِثُ ِمْن َطاَعِتِه َما 

َيِْقُرهُ ِمْن َطاَعِة َغرْيِهِ 

َفُهَو َعَل الَّاِس َطاِعٌن 

َو ِلَْفِسِه ُمَداِهٌن ...

که و از بندگی خویش زیاد می داند آنچه را 

مانندش را از دیگران ناچیز به حساب می آورد؛ 

پس او بر مردم عیب گیر و طعنه زننده 

و نسبت به خویش سهل انگار است.            

  ▪ حکمت 150 ▪

حمعناکلمه شر

يَـِعُظُه 
)و ع ظ(

پند می دهد او را

گر به باب  ماده»و ع ظ« در ثالثی مجرد به معنای پند دادن است؛ ولی ا
»ِاْفِتٰعال« برود به معنای مطاوعی)اثر پذیری( پندگرفتن خواهد بود: 

َعَظ: پند و اندرز را پذیرفت.  ِاّتَ
ِعُظ: پند نمی پذیرد، موعظه قبول نمی کند.  َیّتَ

َ
ل

يَرُْجو
)ر ج و(

امیدوار است، 
امــــــیـــــد دارد

مــاده »ر ج و« بــه معنای انتظار به وقوع پیوســتن یک واقعه ممکن و 
خوشحال کننده است که از این انتظار به امیدواری تعبیر می کنند.

ی« نیز از همین ماده مشتق شده و در باب »َتْفِعیل« به معنای  فعل »ُیَرّجِ
»به تأخیر انداختن« است.

يَنْتَه
)ن هـ  ی(

باز می ایستد

ــه  ــاده »ن ه ی« ب ــی م ــزی/ وقت ــردن از چی ک ــع  ــتن و من ــی: بازداش َنْه
بــه اســتعمالت مختلــف، معانــی  »ِاْفِتٰعــال« مــی رود، نســبت  بــاب 

مختلفی پیدا می کند: 
در این درس به معنای »دست برداشتن و باز ایستادن« است: »ِاْنَتَهی َعِن 
ْیِء: از آن کار دست برداشت.«و  به دلیل وجود قرینه، حرف جّر »عن« 

َ
الّش

حذف شده است.
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شـــرح حـکـمــت
امیرمؤمنان)ع( در جای جای نهج البالغه مواعظ و نصایح گران بهایی دارد، یکی از آنها حکمت شماره 
کند  کامل و جامعی برای زندگی بشر است و هر کس به آن ها عمل  گهربار برنامه  کالم  150 می باشد. این 
سعادت دنیا و آخرت نصیب او می شود. امام علی؟ع؟ در جواب شخصی که درخواست پند و اندرز می کند، 
حدود ســی و چهار مورد از رذائل اخالقی را با بیانی اســتدللی و شــیوا بیان و از آن ها نهی می کند که در این 

درس گزیده ای از آنها ذکر می شود: 

گنج میسر نمی شود ▪ ▪ نابرده رنج، 
انسان برای رسیدن به آرزوهای کم ارزش دنیا بدون سعی و کوشش هرگز به مقصود نمی رسد، پس چگونه 
ــ که نه چشمی همانند آن را دیده و نه گوشی وصف  می تواند برای رسیدن به وعده های پرارزش الهی در آخرتـ 
 

َ
ــ  بدون ســعی و کوشــش دست یابد. امام علی؟ع؟ می فرماید: ل آن را شــنیده و نه بر قلب انســانی خطور کردهـ 
ِخَرَة ِبَغْیِر َعَمٍل؛ از کسانی نباش که بدون عمل، به آخرت امید دارد. انسان نباید بدون کار 

ْ
ْن َیْرُجو ال َتُکْن ِمّمَ

و تالش انتظار مزد داشته باشد و به خیال رحمت بیکران الهی خوش گذرانی کند.

کار امروز را به فردا مسپار ▪  ▪
کمـی  کار موجـب  کاری را بـه موقـع و سـر وقتـش انجـام دهـد؛ زیـرا تأخیـر در انجـام  انسـان بایـد هـر 
کارهایـی اسـت که تأخیـر در آن به  گناهـان از جملـه  بهـره و در مـواردی باعـث خسـران می شـود؛ توبـه از 

هیـچ وجـه صحیـح نیسـت.

حمعناکلمه شر

َطاِعن
)ط ع ن(

عیب گیر، 
گو ناسزا

َطْعــن: فــرو بردن شــیء تیز به قصد ضــرر زدن / نیــزه زدن را نیز »َطْعن« 
گفته اند؛ چون نیزه را به قصد کشتن دشمن در بدنش فرو می کنند. 

ایــن مــاده بــه طــور اســتعاره در مــورد عیب گویــی و عیب گرفتــن از 
کار مــی رود؛ چــون عیب گیرنــده هدفــی جــز ضــرر زدن بــه  دیگــران بــه 

مخاطب خود ندارد.

ُمَداِهن
)د هـ  ن(

سهل گیر، 
سهل انگار

َدْهــن: نرمــی، لطافــت و آســانی / روغــن را »ُدْهــن« گفته انــد؛ چــون در 
بالترین مرتبه لطافت قرار دارد.

»ُمَداِهن« اسم فاعل از باب »ُمفاَعَلة« است. »ُمداَهَنة« به معنای سهل 
گرفتن و نرمش نشان دادن است.
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خوب خواهان بدرفتار

َمِل؛از کســانی نباش که به دلیل آرزوی 
َ ْ
ْوَبَة ِبُطوِل ال ی الّتَ ْن ... ُیَرّجِ  َتُکْن ِمّمَ

َ
امــام علــی؟ع؟ می فرماید: ل
دراز، توبه را به تأخیر می اندازد.

 به تأخیر انداختن توبه سه منشأ می تواند داشته باشد:

شهوت بر انسان چیره شود طوری که نتواند از آن روی برگرداند و توبه را به کلی فراموش کند؛  .1

لذت دنیا را نقد و ثواب آخرت را نسیه بداند و نقد را بر نسیه ترجیح دهد؛  .2

که به او رو می آورد با خود می گوید این را انجام می دهم  گناهی  همیشه عزم توبه دارد اّما هر   .3
بعد توبه می کنم.

آنچه امام علی؟ع؟ بیان می کنند قسم اخیر است؛ زیرا در دو قسم اول به طور کلی توبه فراموش شده 
است؛ ولی در قسم سوم، آرزو می کند عمرش طولنی شود تا توبه کند؛ چنین کسی در خیال خودش جمع 
کند متوجه می شود او توبه را به زمانی موکول می کند  گر خوب فکر  که ا بین دنیا و آخرت می کند در حالی 

که معلوم نیست در اختیارش باشد؛ چون ممکن است بمیرد و نتواند توبه کند. 

گر کسی به دلیل غلبه شهوت، توبه کردن برایش سخت باشد و به این دلیل آن را به تأخیر اندازد باید  ا
توجه داشته باشد که در روزهای بعد هم شهوت همراه اوست و اصال خداوند روزی را خلق نکرده که در آن 
روز، توبه کردن و روی گرداندن از گناه، آسان  و بدون زحمت باشد؛ زیرا درخت شهوت روز به روز در انسان 
کند  کندن آن سخت تر می گردد؛ از این رو انسان هر چه سریع تر توبه  ریشه دارتر می شود و هر چه بگذرد، 

برایش راحت تر خواهد بود. 

▪  جدایی حرف و عمل  ▪
گفته می شود. یکرنگی  که به آن نفاق و دورویی  یکسان نبودن قول و فعل، یکی از رذائل اخالقی است 
که از آن به »اخالص« یاد می کنیم ـــ   و یکرویی و هر لحظه به شکلی در نیامدن، هم نزد خدا مطلوب است ـــ 
ْن   َتُکْن ِمّمَ

َ
و هم نزد مردم؛ زیرا حّس اعتماد را میان مردم افزایش می دهد. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ل

اِغِبیَن؛ از کسانی نباش ... که دربارٔه دنیا همچون  اِهِدیَن َو َیْعَمُل ِفیَها ِبَعَمِل الّرَ ْنَیا ِبَقْوِل الّزَ
ُ

... َیُقوُل ِفي الّد
پارسایان و تارکان دنیا سخن می گوید؛ ولی به سان عالقه مندان و دنیاپرستان عمل می کند.

▪  عالم بی عمل  ▪
گروهی از  که مرا به آسمان بردند، به  از َاَنس بن مالک نقل شده است: رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »شبی 
 مردم رسیدم که لب هایشان با قیچی هاى آهنین بریده می شد، گفتم: اى جبرئیل! اینها چه کسانی هستند؟
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گویندگانــی از اهــل دنیــا و از جملــه  گفــت: ایشــان   
کسانی هستند که مردم را به کارهاى خیر و نیک امر 

می کردند و خود را فراموش می نمودند.«1

ْن ... َیْنَهی   َتُکْن ِمّمَ
َ

حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ل
ِتـــی؛ از کســانی نباش ... که 

ْ
 َیأ

َ
ُمــُر ِبَما ل

ْ
 َیْنَتِهــی َو َیأ

َ
َو ل

دیگران را از کار بد باز می دارد؛ اّما خود باز نمی ایستد و به 
چیزهایی توصیه می کند که خود انجام نمی دهد؛ یعنی 
عالم بی عمل مباش که امر  و نهی چنین عالمانی هیچ 

تأثیری بر مستمع ندارد و بر فرض هم اثر بگذارد رسوایی اش بیشتر است؛ زیرا فردا در صحنه قیامت شخص امر 
و نهی کننده مشاهده می کند که عده ای امر و نهی او را به اجرا در آورده و سعادتمند شده اند و راهی بهشت برین 
هستند؛ ولی او باید در موقف قیامت بایستد و محاکمه شود؛ این اشخاص چون طبیبانی هستند که برای مردم 

نسخه های شفابخش می نویسند؛ ولی خود بیمارند و به دستورات خویش عمل نمی کنند.

▪  دشمنی با خویشتن  ▪
باشــد  داشــته  دوســت  را  چــه  هــر  عاقــل  انســان 
آن را بــرای خــود انتخــاب می کنــد. امــام علــی؟ع؟ 
 

َ
اِلِحیــَن َو ل ــْن ...  ُیِحــّبُ الّصَ  َتُکــْن ِمّمَ

َ
می فرمایــد: ل

َحُدُهــْم؛ از 
َ
َیْعَمــُل َعَمَلُهــْم َو ُیْبِغــُض اْلُمْذِنِبیــَن َو ُهــَو أ

کــه نیــکان را دوســت دارد؛ ولــی ماننــد  کســانی نبــاش 
گناهــکاران را دشــمن مــی دارد  آنــان عمــل نمی کنــد و 
افــراد  برخی هــا  آن هاســت.  از  یکــی  خــود  اینکــه  بــا 
صالــح و با ایمــان را دوســت دارنــد و از آن هــا تعریــف 

گناهــکاران تنّفــر دارنــد و در عمــل مثــل  و تمجیــد می کننــد؛ ولــی در عمــل طــور دیگــری عمــل می کننــد یــا از 
آنــان عمــل می کننــد؛ ایــن تناقــض در فکــر و عمــل، ناشــی از ضعــف ایمــان و غلبــه هــوای نفــس اســت؛ چــون 
گــر عمــل شــخص صالــح خــوب اســت بــرای همــه ایــن  گناهــکار بــد اســت بــرای همــه بــد اســت و ا گــر عمــل  ا
کــه راه صحیــح را  کســی بــا خــودش دشــمنی می کنــد؛ زیــرا بــا عقــل خــود  چنیــن اســت؛ در حقیقــت چنیــن 

ــد. ــل می کن ــری عم ــور دیگ ــرده و ط ک ــت  ــد مخالف ــان می ده نش

1. بحاراألنوار، مجلسی، ج 69، ص 223.

َ�ُكْم َو  �نُ �نْ
ؤَ
َ�ْ��نَ ا �نْ ّرِ َو �ةَ �بِ

ْ
ال اَ� �بِ

ُمُرو�نَ ال�نّٰ
ؤْ
ا َ  �ة

ؤَ
 ا

��نَ 
ُ
ل ْع�ةِ لٰا �ةَ  �نَ

ؤَ
ا�بَ ا ِك�ةٰ

ْ
��نَ ال

ُ
ل �ةْ ْم �ةَ �ةُ �نْ

ؤَ
ا

آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش 

می کنید، با اینکه شــما کتاب ]خدا[ را می خوانید؟ آیا 

]هیچ [ نمی اندیشید؟ 

بقره: 44

 * ��نَ
ُ
َعل �نْ ��نَ ٰما لٰا �ةَ

ُ
�ل �ةُ �ا ِلَم �ةَ َم�نُ

ݖ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

ؤَ
ا ا  �يٰ

��نَ 
ُ
َعل �نْ �ا ٰما لٰا �ةَ

ُ
�ل �ةُ �نْ �ةَ

ؤَ
ِه ا َ� اللّٰ  ِع�نْ

ً
ا �ة َر َم�ةْ  َك�بُ

که ایمان آورده اید! چرا چیزى می گویید  کســانی  اى 
که انجام نمی دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که 

چیزى را بگویید و انجام ندهید.

صف: 3-2
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▪ حسابگر دیگران  ▪
کــه برخی هــا حســابگر خوبــی هســتند؛ ولــی نــه بــرای خــود بلکــه نســبت بــه  همــه مــا دیده ایــم 
کــم؛ حــال آنکــه خــودش  کــه انجــام می دهــد بیمنا گناهــی  کــس از  دیگــران. می گویــد مــن بــر فــالن 
کافــی  کــه بــرای نجــات او  گناهــی زشــت تر می شــود و بــا انجــام دادن خوبی هــای اندکــی ـــــ  مرتکــب 

نیســت ـــــ  بــرای خــود آرزوی رســتگاری دارد.

ْکَثَر ِمْن 
َ
ْدَنی ِمْن َذْنِبِه َو َیْرُجو ِلَنْفِسِه ِبأ

َ
ْن ... َیَخاُف َعَلی َغْیِرِه ِبأ  َتُکْن ِمّمَ

َ
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ل

َعَمِلهِ؛ از کســانی نباش که نســبت به دیگران به گناهی کوچک تر از گناه خود می ترســد و برای خود ]پاداشی[ 
بیش از مقدار عمل خود امید دارد.

▪  دانایی و دارایی  ▪
فرق است بین دانا بودن و دارا بودن. ممکن است کسی خیلی از مطالب را بداند، ولی از آن ها عاری باشد؛ 
ْن ... َیِصُف اْلِعْبَرَة   َتُکْن ِمّمَ

َ
چون هیچ گاه عامل دانسته های خود نبوده است. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: ل

ِعُظ؛ از کسانی نباش که آنچه را مایه عبرت است وصف می کند، ولی خود   َیّتَ
َ

 َیْعَتِبُر َو ُیَباِلُغ ِفی اْلَمْوِعَظِة َو ل
َ

َو ل
عبرت نمی گیرد و در پند دادن مبالغه می کند؛ ولی خود پذیرای آن نیست.

عبرت یعنی عبور از سطح و ظاهر و رسیدن به عمق و پیام یک حادثه. هر رویدادی پیامی دارد؛ کسی که 
آن پیام را دریابد، یعنی از حوادث عبرت گرفته است؛ برخی هم تنها با لیه ظاهری حوادث برخورد می کنند 

که طبعا برخوردی سطحی و بدون درس آموزی خواهد بود.

کــه ایــن جهــان، خانــه عبــرت و تاریــخ پیشــینیان مملــّو از درس هــای عبرت آمــوز اســت.  شــّکی نیســت 
گــوش شــنوا داشــته باشــد می توانــد سرنوشــت خــود را در آیینــه تاریــخ و  گاه انســان چشــم بینــا و  هــر 
کــه هــوای نفــس و حــّب ذات، پــرده ای در برابــر چشــمان  حــوادث عبرت آمــوز زمــان ببینــد؛ ولــی افســوس 
گــوش او پیام هــای تاریــخ را بشــنود و عجــب اینکــه ایــن درس هــا را بــه دیگــران  او می کشــد و نمی گــذارد 

کوتاهــی می کنــد.  یــاد می دهــد؛ ولــی خــود در عمــل بــه آن هــا 

▪  خودبین مباش  ▪
در تعالیــم اســالمی چنیــن آمده اســت که در مقایســه اعمــال نیک خود بــا دیگران، خــود را پایین تر از 
کنار عیب های بزرگ  کوچک دیگران را می بیند؛ اما از  که انسان عیوب  گاه می شود  دیگران ببینید؛ ولی 

خود با مسامحه می گذرد.

خوب خواهان بدرفتار
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درس 19

خــــوب خـــواهان بدرفتار

َمِل  ٍل َو ُيَّجِ اتلَّْوبََة بِطُوِل اْلَ ةَ بَِغرْيِ َعَ َّْن َيُْج اْلِخَ َل تَكُْن ِم
اِغِبنَي اِهِديَن َو يَْعَمُل ِفهَيا بَِعَمِل ارلَّ نْيَا بَِقْوِل ازلَّ يَُقوُل ِف ادلُّ

▪   حکمت 150  ▪

ِخَرةَ بَِغرْيِ َعَمٍل...(.. 1
ْ

ْن يَرُْجو ال  تَُكْن ِممَّ
َ

امید به پاداش آخرت باید در عمل آشکار شود )ل

َمِل...(.. 2
َ ْ
آرزوهای دراز، توبه را از یاد می برد )يَُرجِّ اتلَّْوَبَة بُِطوِل ال

اِهِديَن َو َيْعَمُل ِفيَها...(.. 3 ْنيَا بَِقْوِل الزَّ گرایانه، با ادعای زهد سازگار نیست )َيُقوُل ِف ادلُّ عمل دنیا

ِت...(.. 4
ْ
 يَأ

َ
ُمُر بَِما ل

ْ
 يَنْتَِه َو يَأ

َ
التزام گوینده به گفتار صالح، بر  وعظ دیگران مقدم است )َينَْهٰ َو ل

 َيْعَمُل َعَملَُهْم ...(.. 5
َ

اِلَِي َو ل عمل، معیاِر ُحّب و بغض حقیقی است )ُيِبُّ الصَّ

در محاسبۀ اعمال خود مسامحه نکن )َفُهَو ... ِلَْفِسِه ُمَداِهٌن(.. 6

پیـــام حـکـمــت

ْن ... َیْسَتْعِظُم ِمْن َمْعِصَیِة َغْیِرِه َما   َتُکْن ِمّمَ
َ

امیر مؤمنان علی؟ع؟  در نهی از این صفت رذیله می فرماید: ل
اِس َطاِعٌن َو ِلَنْفِسِه  ْکَثَر ِمْنُه ِمْن َنْفِسِه َو َیْسَتْکِثُر ِمْن َطاَعِتِه َما َیْحِقُرُه ِمْن َطاَعِة َغْیِرِه َفُهَو َعَلی الّنَ

َ
 أ

ُ
َیْسَتِقّل

ُمَداِهٌن؛ از کســانی نباش که از گناه دیگران بزرگ می شــمارد آنچه را که زیاده از آن را از خود خرد می شــمارد و از 
بندگی خویش زیاد می داند آنچه را که مانندش را از دیگران ناچیز به حساب می آورد؛ پس او بر مردم عیب گیر و 

طعنه زننده و نسبت به خویش سهل انگار است. 
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خوب خواهان بدرفتار

ــتـــار بـرای مـطالـعــهخــــوب خــــواهــــان بـــدرفـ حدیث خوانی

�ن  ... �نْ ِمّمَ
ُ
ك ا �ةَ

َ
ل

از کسانی نباش که

ْع ... �نَ �ةْ َ ْم �ي
َ
َها ل َع ِم�نْ �نْ ُم�نِ ْع َو ٕاِ �بَ

ْ َ�ش ْم �ي
َ
َها ل َ ِم�نْ ْعِطىي

ؤُ
�نْ ا ٕاِ

گر منع شود قناعت نمی ورزد  گر از دنیا به او داده شود سیر نمی گردد و ا ا

ى  �ةِ َ َما �ب �ي اَد�ةَ �نِ َ �ي ِ
ىي الرنّ �نِ

�ةَ �بْ َ َ َو �ي ــىي و�ةِ
ؤُ
ِر َما ا

ْ
ك ُ رنُ َع�نْ سش ْعحبِ َ �ي

از شکر آنچه به او عنایت شده ناتوان و نسبت به باقی مانده افزون طلب است

ِلِه ... �بْ
ؤَ
َمْ��ةَ ِم�نْ ا

ْ
َرُ� ال

ْ
ك َ � َما �ي

َ
ُم َعل �ي �ةِ ُ ِ� َو �ي ��بِ �نُ َر�ةِ دنُ ْ �ش

َ
َمْ��ةَ ِلك

ْ
َرُ� ال

ْ
ك َ �ي

به علت کثرت گناهش از مرگ نفرت دارد و به گناهی که به خاطر آن از مرگ می ترسد، ادامه می دهد
ً
َطّرا اٌء َدَعا ُمصنْ

َ
ل ُ� �بَ َ�ا�بَ

ؤَ
�نْ ا ٕاِ

گر مصیبتی به او برسد به حال اضطرار دعا می کند ا

 
ً
ّرا �ةَ ْعَر�نَ ُمعنْ

ؤَ
اٌء ا َ ُه َر�ن

َ
ال َ �نْ �ن َو ٕاِ

گر آسایشی به او رسد در حال غرور از خدا روى می گرداند  و ا

�نُ ... �ةِ �يْ
َْ��ةَ � َما �ي

َ
َها َعل ِل�بُ عنْ َ ا �ي

َ
�نُّ َو ل طنُ َ � َما �ي

َ
ُ�ُ� َعل �نْ ُ� �نَ ِل�بُ عنْ �ةَ

نفسش با ظّن و گمان بر او غالب می شود و او با یقین بر آن غالب نمی شود 
َ� َو َوَه�نَ �نِ

َر �ةَ �ةَ �ةَ ِ ا�نْ �ن �نَ َو ٕاِ �ةِ
ِطَر َو �نُ َ �نَ� �ب عنْ �نِ اْس�ةَ ٕاِ

گر تهیدست گردد ناامید و سست می شود گر توانگر شود از خود بی خود شده و گمراه می گردد  و ا ا

َل
ؤَ
ا َسا دنَ  ٕاِ

اِلعنُ َ �ب ُ ا َعِمَل َو �ي دنَ ُر ٕاِ ّصِ �ةَ ُ �ي

و در زمان عمل  کوتاهی می کند و چون درخواست نماید مبالغه می کند.

�ةَ  ْ��بَ
�نَ ال�ةَّ �ةَ َو َسّ�َ َمْعِص�يَ

ْ
�نَ ال

َ
ْسل

ؤَ
ْهَ��ةٌ ا َ ُه سش

َ
�ةْ ل �نْ َعَر�نَ ٕاِ

گناه را جلو انداخته و توبه را تأخیر می اندازد کند  گر شهوتی به او روى  ا
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درس 19

ــار ــتـ ــدرفـ ــان بـ ــ ــواهـ ــ ــوب خـ ــ بـرای مـطالـعــهخـ حدیث خوانی

هةِ ...
َّ
ِمل

ْ
ِ� ال َرا�ؤِ

َ َ َع�نْ سش َرحب �نَ �ةٌ ا�نْ ُ� ِمْح�نَ �نْ َعَر�ةْ َو ٕاِ

گر رنجی به او رسد از شرایط دین دور می شود و ا

ّلٌ  َعَمِل ُم�ةِ
ْ
ْ�ِل ُمِ�ّلٌ َو ِم�نَ ال �ةَ

ْ
ال ُهَ� �بِ �نَ

او به گفتار می نازد و به عمل کمتر می پردازد

ى �ةَ �بْ َ َما �ي �ي َُ�اِمُ� �نِ �نَ� َو �ي �نْ َ َما �ي �ي ُس �نِ ا�نِ َ �ن ُ �ي

در آنچه فانی است رغبت می کند و نسبت به آنچه باقی است سهل انگارى می نماید
ً
ما �نَ ْرَم َمعنْ عنُ

ْ
 َو ال

ً
َرما َم َمعنْ �نْ عنُ

ْ
َرى ال َ  �ي

انفاق را که غنیمت است غرامت و غرامت را غنیمت می بیند

ْ��ةَ ... �نَ
ْ
اِدُر ال َ �ب ُ ا �ي

َ
َمْ��ةَ َو ل

ْ
� ال �شَ حنْ َ �ي

مرگ را وحشت دارد، ولی قبل از فوت وقت، به عمل نمی شتابد

َراِء �ةَ �نُ
ْ
ْكِر َمَع ال ِ

ِ� ِم�نَ ال�نّ �يْ
َ
ل  ٕاِ

َ��بُّ
ؤَ
اِء ا َ �ي �نِ

عنْ
اؤَ

ْ
ْهُ� َمَع ال

َّ
لل

َ
ا

لهو با ثروتمندان را از یاد خدا با تهیدستان بیشتر دوست دارد

ِرِ� �يْ
َها ِلعنَ �يْ

َ
ُم َعل

ُ
ْحك َ ا �ي

َ
ِ�ِ� َو ل �نْ ِرِ� ِل�نَ �يْ

� عنَ
َ
ُم َعل

ُ
ْحك َ �ي

براى سود خود به زیان دیگران حکم می کند و براى سود دیگرى به ضرر خود حکم نمی راند، 

 �ُ�َ �نْ ِ��ي �نَ عنْ ُ َرُ� َو �ي �يْ
ُ� عنَ ْرسشِ ُ �ي

دیگرى را ارشاد و خود را گمراه می نماید،

��نِ� 
ُ ا �ي

َ
ْ��نِ� َو ل

َْ��ةَ ْعِص� َو �ي َ َطاُع َو �ي ُ ُهَ� �ي �نَ

از او اطاعت می شود و خود عصیان می کند، حق خود را کامل می ستاند و حق را کامل نمی دهد

 .�ِ �ةِ
ْ
ل ُ� �نِ� �نَ

� َر�بَّ �شَ حنْ َ ا �ي
َ
ِ� َو ل ِ

ِر َر�بّ �يْ
 �نِ� عنَ

�ةَ
ْ
ل حنَ

ْ
� ال �شَ حنْ َ َو �ي

حکمت 150 از خلق خدا می ترسد، اما نه به خاطر خدا و در باره مردم از خدا نمی ترسد.  
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خوب خواهان بدرفتار

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	170:
ْوَبِة.1 ِب الّتَ

َ
ْهَوُن ِمْن َطل

َ
ْنِب أ

َّ
ترک کردن گناه .............................................................................................  است.َتْرُک الذ

▪	 حکمت	249:

ْعَماِل
َ ْ
ْفَضُل األ

َ
أ

ْیِه.
َ
ْکَرْهَت َنْفَسَک َعل

َ
َما أ

با فضیلت ترین عمل ها،

عملی است که نفست را........................................................................................
▪	 حکمت	331:

اَعَة  اهلَل ُسْبَحاَنُه َجَعَل الّطَ
َ

ِإّن

ْکَیاِس 
َ ْ
َغِنیَمَة األ

َعَجَزِة.
ْ
ِعْنَد َتْفِریِط ال

خداوند سبحان اطاعتش را 

..................................................................................................................قرار داده است

هنگامی که ................................................................................. کوتاهی کنند.

▪	 حکمت	337:

 َوَتٍر.
َ

اِمی ِبال  َعَمٍل َکالّرَ
َ

اِعی ِبال
َ

.............................. بدون عمل، همچون ................................................ است .َالّد

▪	 حکمت	384:

َعَمِل 
ْ
ْقِصیُر ِفی ُحْسِن ال ... َالّتَ

ْیِه َغْبٌن 
َ
َواِب َعل

َ
ِإَذا َوِثْقَت ِبالّث

َحٍد 
َ
ی ُکّلِ أ

َ
ِنیَنُة ِإل

ْ
َمأ َو الّطُ

ُه َعْجٌز.
َ
ْخِتَباِر ل ِ

ْ
َقْبَل اال

کوتاهی در ]انجام[ کاِر خوب 

............................................................................................................... خسارت است.

 ........................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ناتوانی است.

1

َمُعوَنة« آمده است.
ْ
وَبة«، »َال 1. در نسخۀ صبحی صالح به جای »َالّتَ

ْهَون
َ
ْکَرْهَتأ

َ
ْکَیاسأ

َ ْ
ݢاَ ل اِعیَاْلَعَجَزةݢ

َ
َالّد

اِمی ِنـیَنةَوِثْقَتَوَترَالّرَ
ْ
َمأ ْخِتَبارَالّطُ ِ

ْ
َال
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ........................................ ..........................................     َوِثْقَت  ٰلَتُکْن ....................................     لَیْعَتِبُر

َمل.......................................... 
َ ْ
.........................................     َال ِعُظ .....................................     لَیّتَ ی  ُیَرّجِ

...............................     َطاِعن...........................................     ُمَداِهن......................................  ْکَیاس
ْ

ݢل َاݢ

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َعَمِلِه جـ ِمْن  ْکَثَر 
َ
ِبأ ِلَنْفِسِه  َیْرُجو  َو  َذْنِبِه  ِمْن  ِبَاْدنٰی  َغْیِرِه  َعلٰی  َیخاُف 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ  َیْنَتِهيَیْنَهٰيجـ
َ

ُمُرَو ل
ْ
ِتــيِبَماَو َیأ

ْ
 َیأ

َ
ل

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

»به تأخیر انداختن توبه«	سه	منشأ	می	تواند	داشته	باشد؛	آنها	را	بیان	کنید. 		.3

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید. کامل	 عبارات	زیر	را	با	توجه	به	پیام	ها	 	.4

گرایانه،	با	........................................................................................................		سازگار	نیست. الف.	عمل	دنیا

ب.	امید	به	پاداش	آخرت	باید	..................................................................................................		آشکار	شود.

ترجمه	صحیح	کدام	است؟ 	.5

ی تݪݭِ
ْ
	َیأ

َ
ُمُر	ِبَما	ل

ْ
ْن	...	َیأ 	َتُکْن	ِمّمَ

َ
ل 	

الف.	از	کسانی	نباش	...	که	به	چیزهایی	امر	می	کند	که	تحقق	نمی	پذیرد. 	

که	خود	انجام	نمی	دهد. که	به	چیزهایی	توصیه		می	کند	 ب.	از	کسانی	نباش	...	 	

ِعُظ 	َیّتَ
َ

ْن	...	ُیَباِلُغ	ِفی	اْلَمْوِعَظِة	َو	ل 	َتُکْن	ِمّمَ
َ

ل  

که	در	پند	دادن	مبالغه	می	کند	ولی	خود	پذیرای	آن	نیست.		 الف.	از	کسانی	نباش	...	 	

که	در	پند	دادن	مبالغه	می	کند	ولی	خود	را	موعظه	نمی	کند. ب.	از	کسانی	نباش	...	 	
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امــام علــی؟ع؟، در حکمت 150، در پاســخ شــخص طالِب پنــد و موعظه، وی را از 34 صفت ناپســند   .1
ــ  را بیان کنید.  ــ که در متن درس به آن ها اشاره نشده استـ  بازداشته، پانزده مورد از این اوصافـ 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ترجمۀ شرح  نهج البالغۀ ابن میثم، ج 5، ص 555

گوناگونی از مواعظ که مایه پند و اندرز برای هر انســانی اســت، اشــاره شــده  2.     در نهج البالغه، به انواع 
است؛ این موارد را بر اساس سخنان امیرمؤمنان؟ع؟ استخراج و بیان کنید. 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
درس هایی از نهج البالغه، جواد محدثی، دفتر اول، ص396

 َوَتٍر( وجود دارد؛ آنها را بیان کرده و  
َ

اِمی ِبال َکالّرَ  َعَمٍل 
َ

اِعی ِبال
َ

3.    برداشت های مختلفی از حکمت 337 )َالّد
وجه شباهِت تشبیه به کار رفته را بر اساس این برداشت ها توضیح دهید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام امام، مکارم شیرازی، ج14، ص705

ترجمۀ شرح  نهج البالغۀ ابن میثم، ج 5، ص692

خوب خواهان بدرفتار
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جامه های همیشه نو 

َدةٌ ...1 َداُب ُحلٌَل ُمَدَّ
ْ

اخالق نیکو همانند لباس های زیبا و نوشونده است. ... اَل

▪ حکمت 5 ▪

َدِب ...2
َ ْ
 ِمرَياَث َكل

َ
هیچ ارثی همسنگ ادب نیست.... ل

▪ حکمت 113 ▪

َدباً ِلَْفِسَك3
َ
َكَفاَك أ

اْجِتنَاُب َما تَْكَرُهُه ِمْن َغرْيَِك
در تأدیب نفست همین بس که

از آنچه در دیگران نمی پسندی، پرهیز کنی.

▪ حکمت 412 ▪

ْن تَِعيَب َما4
َ
َعيِْب أ

ْ
َبُ ال

ْ
ك

َ
أ

ِفيَك ِمثْلُُه
بزرگ ترین عیب، عیب شمردن چیزی است که

شبیه آن در خودت است.

▪ حکمت 353 ▪

5
ً َمْن نََصَب َنْفَسُه لِلنَّاِس إَِماما

 بِتَْعِليِم َنْفِسِه َقبَْل َتْعِليِم َغرْيِهِ 
ْ
يَبَْدأ

ْ
فَل

ِديِبِه بِِلَسانِِه...
ْ
ِديبُُه بِِسرَيتِِه َقبَْل تَأ

ْ
َُكْن تَأ َو لْ

هر کس خود را پیشوای مردم قرار دهد

باید پیش از تعلیم دیگری، به تعلیم خویش پردازد

کردار ادب نماید.  گفتار، به  و پیش از تأدیب به 

▪ حکمت 73 ▪



گنجینه های تمام ناشدنی است.  ادب یکی از 
کــسب ادب و مــــوانـع آن چـــیست؟ راه هـــای 

حمعناکلمه شر

َداب 
ْ

اَل
)ا د ب(

اخــــــــالق نــیــکــو
کردن  کردن و جمع  ْدب: دعوت 

َ
أ

کــه موجــب دعــوت مــردم بــه خوبی هــا و  »َاَدب«: مجموعــه رفتارهایــی 
زیبایی ها می شود.

ُحلَل
)ح ل ل(

لــبـاس ها

که تمام  کاملی است  ة« به معنای لباس زیرین و رویین 
َ
»ُحَلل« جمع »ُحّل
بدن را بپوشاند. 

کرده اند که صحیح نیســت؛  کثــر مترجمــان »ُحَلــل« را »زینت ها« ترجمــه  ا
چون »ِحْلَیة« به معنای زینت، جمعش »ِحِلـــّی و ُحِلـــّی« اســت و به صیغه 

»ُحَلل« جمع ندارد.

ِمرَياث
)و ر ث(

ارث، َتـَرکه

ِوراَثة: رسیدن دارایی یک شخص به دیگران
که در اصل »ِمْوراث« بوده و حرف »واو«  »ِمیَراث« بر وزن »ِمْفَعال« اســت 

کسره بودن ماقبلش به یاء تبدیل شده است.  به دلیل 
کــه بــدون معاملــه و قــرارداد بــه دیگــری منتقل  بــه دارایــی یــک انســان 

گفته  می شود.   می شود، »میراث« 

ْ
يَبَْدأ

ْ
فَل

)ب د أ(

باید شروع 
کــــــــنـد

« فعل امر از مفرد مذکر غائب است.
ْ
»َفْلَیْبَدأ

ع  در ساختن فعل امر از شش صیغه غائب، لم مکسوری به اول فعل مضار
گر بعد از واو یا فاء یا ثّم قرار گیرد، می توانیم  افزوده می شود که این لم امر ا
کن کنیم: َوْلَتْنُظْر، َفْلَیْعُبُدوا، ُثّمَ ْلَیْقُضوا که در اصل ِلَتْنُظْر، ِلـَیْعُبُدوا،  آن را سا

ِلـَیْقُضوا بوده اند.

نــمایــی از حکمت
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▪  جامه های همیشه نو  ▪
 انســان در زندگی پوشــش های مختلفی دارد. تمیز بودن لباس و ظاهر از پوشــش های مادی انســان 
به شمار می رود. وقتی کسی لباس تمیز و آراسته می پوشد، نشاطی در او و کسانی که با او برخورد می کنند 
گستره ادب خیلی وسیع است؛  ایجاد می شود. از پوشش های معنوی نیز می توان ادب را نام برد؛ البته 

ولی در اینجا فضائل اخالقی مخصوصا مسائل مربوط به روابط اجتماعی مّد نظر است. 
همان طور که انسان از کسی که لباس تمیز و تازه پوشیده خوشش می آید، از همنشینی با آدمی که در 
گفتار و رفتار و نشست و برخاست مؤدب است نیز لذت می برد. منشأ هر دو لذت، فطرت انسان است که 
َدٌة؛ اخالق نیکو همانند 

َ
َداُب ُحَلــٌل ُمَجّد

ْ
ذاتــا زیبا و طالب زیبایی اســت. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: َال

که پیوســته تجدید و نو می شــود  َدة« به معنای چیزی اســت 
َ

لباس های زیبا و نوشــونده اســت. »ُمَجّد
و هرگــز کهنــه نخواهد شــد؛ پس ادب همچــون لباس های زیبایی اســت که آدمی بر تــن می کند و هرگز 

کهنه می شوند و از بین می روند. که زمانی  فرسوده نمی شود؛ بر خالف لباس های ظاهری 

که ادب، انسان را در چشم دیگران آراسته نشان می دهد، در محضر خدا هم برای انسان  همان طور 
با ادب منزلت خاصی وجود دارد.

ادب ــــــق  ــیـ ــــــوفـ تـ ــــــم  ــیـ ــــــویـ جـ خـــــــــدا  از 

را داشـــــت بد نـــه خــــود  ــنــهــا  ت بــــــی ادب 

رب لطـف  از  گـشـت  محــروم  ــی ادب  ـــ ب

زد آفــــــــاق  هــــــــمــــــــه  در  ـــــش  ـــ آت بــلــکــه 

مولوی

▪  بهترین میراث  ▪
ماده »َاْدب« در اصل به معنای دعوت کردن است. به سفره ای که از سوی میزبان باز شده و مهمانان 
ُدَبة« گفته می شود و چون رعایت احترام افراد در گفتار و رفتار و تواضع و فروتنی 

ْ
به آن دعوت می شوند »َمأ

گفتارها را  کردن در قبال دیگران سبب دعوت مردم به سوی انسان می شود، مجموعه این رفتارها و 
»َاَدب« نامیده اند؛ پس ادب به معنای دعوت کردن مردم به نیکی ها و باز داشتن از زشتی هاست. 

هــرگاه ســخن از میــراث به میان می آید، ذهــن متوجه مال و ثروت می شــود، در حالی که میراث فقط 
مال و ثروت نیست؛ بلکه رعایت ادب، معاشرت نیک با دیگران و ... نیز ارث محسوب می شوند. ارزش 
کدام ارث بیشــتر اســت؟ مال و ثروت یا ادب؟ کدام میراث، ماندگارتر  اســت؟ در مقایســه مال و ثروت با 

شـــرح حـکـمــت
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ادب  گفته شــده اســت: مال و ثروت خوب اســت؛ اما انسان بی ادب با رفتار خود باعث از بین رفتن مال 
گر هم دارایی نداشته باشد، رفتار او ثروت به دنبال می آورد.  و ثروت می شود؛ در حالی که انسان باادب ا

َدِب؛ هیچ ارثی همسنگ ادب نیست.
َ ْ
َکال  ِمیَراَث 

َ
امیرمؤمنان؟ع؟  می فرماید: ل

▪  بهترین راه ادب  ▪
هیچ انسانی به کمال نمی رسد مگر اینکه در اصالح عیب های خود بکوشد؛ ولی شناخت عیوب غالبا 
کند یا حتی آن  مشکل است؛ چه بسا انسان بر اثر حّب ذات نه تنها عیب خود را نبیند بلکه آن را توجیه 
را ُحســن بشــمارد؛ از این رو یافتن عیوب و مؤدب به آداب شــدن از این طریق ســخت است؛ ولی انسان 
در برابــر دیگــران چنین نیســت و عیب های دیگــران را با تمام ریزه کاری ها می بینــد و گاه زبان به انتقاد 
می گشــاید؛ بنابراین بهترین، عاقالنه ترین و کامل ترین راه برای شــناخت عیب های خود این اســت که 
انســان آنچــه را بــرای دیگران عیب می شــمرد از خود دور ســازد و دیگران را برای ســنجش حال خویش 
َدبًا ِلَنْفِسَک اْجِتَناُب َما َتْکَرُهُه ِمْن َغْیِرَک؛ 

َ
َک أ َکَفا مقیاس و معیار قرار دهد. امیرمؤمنان ؟ع؟ می فرماید: 

که از آنچه در دیگران نمی پسندی، پرهیز کنی.  در تأدیب نفست همین بس 

کــه آموختــی؟ گفــت: از بی ادبان؛ هر چه از ایشــان در نظرم ناپســند آمد از  از لقمــان پرســیدند: ادب از 
کردم.1 انجام آن پرهیز 

▪  بزرگ ترین مانع  ▪
برخــی افــراد کارهایــی را بر دیگران خــرده می گیرند؛ ولی برای خود می پســندند و این امری غیر قابل 
کردن نفس انســان وجود دارد. چنین اشــخاصی  که برای مؤدب  انکار اســت و بزرگ ترین مانعی اســت 
ْکَبــُر اْلَعْیِب 

َ
بــه تناقضــی آشــکار گرفتارند. امام علــی؟ع؟ همه انســان ها را از این رذیله نهــی می فرماید: أ

ْن َتِعیــَب َمــا ِفیــَک ِمْثُلــُه؛ بزرگ تریــن عیب، عیب 
َ
أ

که شبیه آن در خودت است. شمردن چیزی است 

کند در  گر انسان عیب دیگران را ببیند و مالمت   ا
ناشایستی  اخالق  داراست،  را  آن  خودش  که  حالی 
است. توجه به عیوب دیگران، انسان را از خودش 
در  که  عیب هایی  از  را  خود  گر  ا ولی  می کند؛  غافل 
مؤدب  نوعی  این  سازیم،  پاک  می بینیم  دیگران 

1. گلستان سعدی،حکایت 21.

 �ُ ْم َع�نْ
ُ
ٰهاك �نْ

ؤَ
لٰ� ٰما ا ْم ٕاِ

ُ
ك اِل�نَ �نٰ

ؤُ
�نْ ا

ؤَ
ُ� ا ِر�ي

ؤُ
 َو ٰما ا

]حضــرت شــعیب بــه قــوم خــود فرمــود: [ مــن هرگــز 
نمی خواهم چیزى که شما را از آن باز می دارم، خودم 

مرتکب شوم . 
هود: 88
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کردن خویش است و امر پسندیده ای به شمار می رود. تجسس در عیوب دیگران شرعًا و عرفًا صحیح 
نیست؛ بلکه منظور عیوبی است که ظاهر و آشکار هستند. حضرت علی؟ع؟ در حکمت 349 نهج البالغه در 
مورد کسی که به این تناقض گرفتار است می فرماید: »هر کس به عیوب مردم بنگرد و آن ها را زشت بشمرد 

و بعد همان ها را برای خود بپسندد، احمق واقعی است.«

کنیم  ▪ ▪  از خود شروع 
در امــر تأدیــب، انســان بایــد اول خــودش را ادب 
کنــد و ســپس بــه تأدیــب دیگران بپــردازد؛ چــون تا 
کالمش اثری  خوِد شــخص مؤدب به آداب نباشد، 

نخواهد بخشید. 
ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند که شود هستی بخش
جامی

َنْفَسُه  َنَصَب  َمْن  می فرماید:  امیرمؤمنان؟ع؟ 
َغْیِرِه؛  َتْعِلیِم  َقْبَل  َنْفِسِه  ِبَتْعِلیِم   

ْ
َفْلَیْبَدأ ِإَمامًا  اِس   ِللّنَ

کس خود را پیشوای مردم قرار دهد باید پیش  هر 
انسانی  پردازد.  تعلیم خویش  به  تعلیم دیگری،  از 
او  جوارح  و  اعضا  در  اثرش  کند،  ادب  را  خود  که 
برای  شیوه  بهترین  کار  همین  و  می شود  ظاهر 
ادامه  در  علی؟ع؟  حضرت  است.  دیگران  تأدیب 
ِدیِبِه ِبِلَساِنِه؛ 

ْ
ِدیُبُه ِبِسیَرِتِه َقْبَل َتأ

ْ
 می فرماید: َو ْلَیُکْن َتأ

و پیش از تأدیب به گفتار، به کردار ادب نماید. 

در حقیقــت تــا تأدیــب عملــی نباشــد فایــده ای 
طبیبــی  گــر  ا مثــال  عنــوان  بــه  داشــت؛  نخواهــد 

کند و بیماری های متعدد ناشــی از آن را یکی  ســخنرانی های متعددی درباره زیان های دخانیات ایراد 
گرفت.  پس از دیگری برشمرد، ولی دهانش بوی سیگار بدهد، هیچ کس سخن او را جدی نخواهد 

1. برگرفته از مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج18، ص416.

محلی  از  حسین؟امهع؟  امام  و  حسن  امام  روزى 
وضو  مشغول  که  دیدند  را  پیرمردى  می گذشتند، 
و  نمی گیرد  به طور صحیح وضو  ولی  است؛  گرفتن 
گرفتند  آداب و شرایط آن را به جا نمی آورد. تصمیم 
به طور غیر مستقیم با کمال ادب، وضوی صحیح را 
گفتگو  به او بیاموزند. نخست با یکدیگر به بحث و 
که پیرمرد سخنانشان را بشنود.  پرداختند، طورى 
کامل تر است. گفت: وضوی من از وضوی تو  یکی 
کامل تر  گفت: نه! وضوی من از وضوی تو  دیگرى 
گفتند: ما در حضور  است، سپس نزد پیرمرد آمدند و 
کدام یک از ما  کن و ببین  شما وضو می گیریم، نگاه 

خوب وضو می گیریم و درباره ما داور باش!
کاملی  و  درست  وضوى  پیرمرد  چشم  جلوى  دو  هر 
گرفتند. آن گاه از پیرمرد پرسیدند: وضوى کدام یک از ما 
که وضوى  صحیح تر و بهتر است؟ پیرمرد متوجه شد 
کودک،  دو  آن  اصلی  منظور  و  است  چگونه  صحیح 
داشت:  اظهار  فروتنی  کمال  با  پس  بود؛  او  آموختن 
عزیزان! وضوى هر دوى شما خوب و صحیح است؛ 
گرفتن را نمی دانم  من پیرمرد نادان هنوز درست وضو 
که بر امت جدتان  و شما به دلیل محبت و دلسوزى 
گاه ساختید و وضوى درست و صحیح را به  دارید، مرا آ

من آموختید، سپاسگزارم.1        
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جامـــه های همیشــه نو

كََفاَك أََدباً ِلَْفِسَك اْجِتنَاُب َما تَكَْرهُهُ ِمْن َغرْيَِك
▪   حکمت 412  ▪

أَكَْبُ اْلَعْيِب أَْن تَِعيَب َما ِفيَك ِمْثُلُ 
▪   حکمت 353  ▪

َدةٌ (.. 1 َداُب ُحلٌَل ُمَدَّ
ْ

آداب نیکو، یعنی خود را به پوشش های نوشونده آراسته کردن )اَل

َدِب (.. 2
َ ْ
 ِمرَياَث َكل

َ
آداب نیکو، گران بهاترین و ماندگارترین چیزی است که انسان ها به ارث می گذارند )ل

َدباً ... اْجِتنَاُب َما تَْكَرُهُه ... (.. 3
َ
انساِن با ادب، آنچه از دیگران خوش ندارد، انجام نمی دهد )َكَفاَك أ

پیشوای مردم کسی است که خود را پیش از دیگران و دیگران را با رفتار خویش تأدیب کند )َمْن نََصَب . 4

ِديبُُه بِِسرَيتِِه ... (.
ْ
َُكْن تَأ  بِتَْعِليِم َنْفِسِه ... َو لْ

ْ
يَبَْدأ

ْ
َنْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً فَل

پیـــام حـکـمــت
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بـرای مـطالـعــه حدیث خوانی

تأدیب نفس

ِرَك ..1 �يْ
ُ� ِلعنَ َك َما َكِرْه�ةَ �بُ

�نُّ َ حب
ِ�َك �ةَ �نْ  ِل�نَ

ً
ا َد�ب

ؤَ
ى ا  ... َك�نَ

که از آنچه در دیگری نمی پسندی دوری کنی. حکمت 365 برای ادب کردن خود این امر بس است 

حّق مردم نسبت به حاکم در امر تأدیب

َّ َ��ةٌّ.2 �ي
َ
ْم َعل

ُ
ك

َ
 َو ل

ً
ا ْم َ��ةّ

ُ
ك �يْ

َ
 لِ� َعل

�نَّ اُ� ٕاِ
َ َها ال�نّ ُّ �ي

ؤَ
 ا

اى مردم، مرا بر شما حّقی است و شما را بر من حّقی

ْم
ُ
ك �يْ

َ
ْم َعل

ُ
ك ِ �ؤ �يْ

ُر �نَ �ي ْ��نِ ْم َو �ةَ
ُ
ك

َ
َح�ةُ ل ِص�ي

ال�نَّ َ َّ �ن �ي
َ
ْم َعل

ُ
ك

ا َ��ةُّ ّمَ
ؤَ
ا َ �ن

اما حق شما بر من این است که خیر خواه شما باشم، و غنیمت شما را به نحو کامل به شما بپردازم

ُم�ا...
َ
ْعل َما �ةَ ْم َك�يْ

ُ
ك �بُ ِد�ي

ؤْ
ا َ �ا َو �ة

ُ
َهل ْ حب

ا �ةَ
َ
ل ْم َك�يْ

ُ
ُمك ْعِل�ي َو �ةَ

خــطــبـــه 34 و شما را تعلیم دهم تا جاهل نمانید و مؤدب به آداب نمایم تا بیاموزید.  

ِشکوه از ادب نشدن مردم 

َمَمُهْم .3
ؤُ
َها ا اُء �بِ َ �ي �بِ

�نْ
اؤَ

ْ
�ي َوَع�نَ ال �ةِ

َّ
َمَ�اِع�نَ ال

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
�ةُ ل �شْ

َ �ش َ ْ� �ب
ِ�ي �ةَ

�نّ اُ� ٕاِ
َ َها ال�نّ ُّ �ي

ؤَ
 ا

که انبیاء الهی اّمت هاى خود را به آن اندرز دادند،  اى مردم، من به شما اندرزهایی دادم 

ْعَ�ُهْم  َ � َم�نْ �ب
َ
ل اُء ٕاِ َ ْوِ��ي

اؤَ
ْ
�ةِ ال

َ
ّد

ؤَ
ْم َما ا

ُ
ك �يْ

َ
ل  ٕاِ

ْ�ةُ �ي
َ

ّد
ؤَ
َو ا

و به شما رساندم آنچه اوصیا به مردم بعد از خود رساندند

�ا  ْ�ِس�ةُ ْ��ةَ
ْم �ةَ

َ
ل ِر �نَ َوا�بِ الرنَّ ْم �بِ

ُ
ك ُم�ا َو َ�َدْو�ةُ �ي �ةِ ْ��ةَ

ْم �ةَ
َ
ل َ�ْ�ِط� �نَ ْم �بِ

ُ
ك �ةُ ْ �ب

َ
ّد

ؤَ
َو ا

شما را به تازیانۀ پندم ادب کردم مستقیم نشدید و با انذارهاى حق راندم به نظم نیامدید 

َل.  �ي �بِ
ُ� ُكُم الّ�َ ْرسشِ ُ �ةَ َو �ي ِر�ي ُم الّطَ

ُ
ك  �بِ

ؤُ
َطا َ ِر�ي �ي �يْ

 عنَ
ً
َماما  ٕاِ

ُع��نَ
َ��ةَّ �ةَ  �ةَ

ؤَ
ْم ا �ةُ �نْ

ؤَ
ِه ا

َ
ِلّل

شگفتا از شما، آیا امامی غیر از مرا توقع دارید که شما را به راه آورد و در مسیر ارشاد قرار دهد. 

خــطــبـــه 182  

جامه های همیشه نو 
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	6:

َمْن َرِضَی َعْن َنْفِسِه

ــْیِه.
َ
ــاِخُط َعــل َکُثَر الّسَ

هر کس از نفس خود ...............................................................................،

..................................................................................   بر او بسیار  می شود.

▪	 حکمت	73:

ُبَها ُم َنْفِسِه َو ُمَؤّدِ ِ
ّ
ُمَعل

ِبِهْم. اِس َو ُمَؤّدِ ِم الّنَ ِ
ّ
ِل ِمْن ُمَعل

َ
ْجال ِ

ْ
َحّقُ ِباإل

َ
أ

تعلیم دهندۀ نفس خویش و .................................................................... 

سزاوارتر است به .......................................  از  .................................................

▪	 حکمت	197:
ُ

وَب َتَمّل
ُ
 َهِذه الُقل

َ
ِاّن

بداُن
َ

 اال
ُ

َکَما َتَمّل

َها َطَراِئَف الِحکَمِة.
َ
َفاْبَتُغوا ل

همانا این قلب ها .........................................................................................

همچنان که بدن ها ....................................................................................

پس ............................................................................................................................

▪	 حکمت	359:

ِدیَبَها 
ْ
ْنُفِسُکْم َتأ

َ
ْوا ِمْن أ

َّ
اُس َتَول َها الّنَ ّیُ

َ
أ

وا ِبَها َعْن َضَراَوِة َعاَداِتَها.
ُ
َو اْعِدل

ای  مردم! خودتان ادب کردن نفستان را ................................

.و نفس را از ................................  بر عادت هایش ..............................

اِخطَرِضَی بَالّسَ لُمَؤّدِ
َ

ْجال ِ
ْ

َال
ُ

َتَمّل

ْواَطَراِئَف اْلِحْکَمِةِاْبَتُغوا
َ
َضَراَوةِاْعِدُلواَتَوّل
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

....................................     ُحَلل...............................................     َتِعیُب.........................................   َنَصَب 
 ...........................................

ْ
.................................     َاَحّق...............................................     ِلَیْبَدأ َدة

َ
 ُمَجّد

معنای	عبارت	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

 ............................................................................. َقْبَل َتعلِیِم َغْیِرِه ِدیُبُه ِبِسیَرِتِه.....................................................................   
ْ
َتأ

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ َغْیِرَكجـ ِمْن  َتْکَرُهُه  َما  اْجِتَناُب  ِلَنْفِسَك  َدبًا 
َ
أ َکَفاَك 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْکَبُرجـ
َ
ْن َتِعیَباْلَعْیِبأ

َ
ِمْثُلُهِفیَكَماأ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

کنید. کامل	 عبارات	زیر	را	با	توجه	به	پیام	ها،	 	.4

کردن. الف.	آداب	نیکو	یعنی	خود	را	به	..................................................................	آراسته	

کند. که	خود	را	..............................................	و	دیگران	را	..............................................	تأدیب	 کسی	است	 ب.	پیشوای	مردم	

با	توجه	به	محتوای	شرح،	»احمق	واقعی«	چه	کسی	است؟ 	.5

.................................................................................................................................................................................................................................................................   

	بهترین	راه	برای	شناخت	عیب	های	خود،	کدام	است؟ 	.6

.................................................................................................................................................................................................................................................................   
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گر می خواهید مثل بوتۀ گلی عطر شما  مقام معظم رهبری می فرماید : فرزندان من! جوانان! ... ا  .1
کراه،  گر می خواهید معنویت مثل چشمه اى از شما سرازیر شود و بدون اجبار، بدون ا فضا را معطر کند، ا

تشنگان بنوشند و به سوى آن بشتابند، راهش این است: َفْلَیْبَدأ ِبَتعِلیِم َنْفِسِه
)بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه 90/7/20( 

بر اساس آیات قرآن، مقاله ای در موضوع ضرورت خودسازی در سه صفحه بنویسید.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ــ  377 تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج9، ص375ـ 
و ج27، ص38، 47 و 62

بر اساس حکمت های نهج البالغه، آداب مربوط به هریک از موضوعات زیر را استخراج و بیان کنید.   .2

الف( زندگی با مردم  
ب( برخورد با دشمن  

ج( بهره مندی از نعمت ها   
د( به هنگام فزونی نعمت ها  

هـ ( بخشش  
و( حسابرسی  

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
نهج البالغه، صبحی صالح، حکمت: 10، 11، 13، 25 و 33
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1...  َداُر َمَقرٍّ
َ

ْنيَا َداُر َمَمرٍّ ل دنیا سرای گذر است نه جاى ماندن.  ▪ حکمت 133 ▪ادَلُّ

ْنيَا َمَع َما2  ادلُّ
َ

ُكوُن إِل اَلرُّ

ُتَعايُِن ِمنَْها َجْهٌل...
اعتماد به دنیا، با آنچه 

به چشم خود از ]تحولت[ آن می بینی، و نادانی است.

  ▪ حکمت 384 ▪

ٍب3
ْ
ْنيَا َكَرك ْهُل ادلُّ

َ
أ

يَُساُر بِِهْم َو ُهْم ِنيَاٌم  

اهل دنیا همچون سواران اند

که در خواب اند و آنان را می برند.            ▪ حکمت 64 ▪

ِخَرِة َو َحَلَوُة 4
ْ

ْنيَا َحــَلَوُة ال َمَراَرُة ادلُّ
ِخَرِة

ْ
ْنيَا َمَراَرُة ال ادلُّ

تلخــی و ناســازگارِی دنیــا، شــیرینِی آخــرت و شــیرینِی 

دنیا، تلخِی آخرت است.                                  ▪ حکمت 251 ▪

َعَرتُْه َمَاِسَن 5
َ
َحٍد أ

َ
ْنيَا َعَل أ ْقبَلَِت ادلُّ

َ
إِذَا أ

دْبَرَْت َعنُْه
َ
َغرْيِهِ  َو إِذَا أ

َسلَبَتُْه َمَاِسَن َنْفِسِه

وقتی دنیا به کسی رو آورد، خوبی های دیگران را به او 

نسبت می دهد  و وقتی به او پشت کند،

خوبی های خودش را هم از او می ستاند.  ▪ حکمت 9 ▪

ْنيَا: 6 َو قَاَل؟ع؟ َو قَْد َسِمَع رَُجًل يَُذمُّ ادلُّ
ُمْغــَرُّ بُِغُرورَِها 

ْ
ْنيَــا ال امُّ لدِلُّ َهــا اذلَّ يُّ

َ
أ

بَاِطيِلَها
َ
َمْخُدوُع بِأ

ْ
ال

َها ...  ْنيَا ُثمَّ تَُذمُّ  َتْغَرُّ بِادلُّ
َ
أ

ْنيَا َداُر ِصْدٍق لَِمْن َصَدَقَها إِنَّ ادلُّ
َو َداُر َعِفيٍَة لَِمْن فَِهَم َعنَْها،

َو َداُر ِغًن لَِمْن تََزوََّد ِمنَْها
َو َداُر َموِْعَظٍة لَِمِن اتََّعَظ بَِها ...

امام؟ع؟ شنید شخصی دنیا را نکوهش می کند، فرمود:

اى نکوهنده دنیا که خود فریفتٔه وعده هاى دروغ آن 

و گرفتار نیرنگ نویدهاى باطل آن شده اى!

آیا فریفته دنیا می شوی آن گاه نکوهشش می کنی؟!

همانا دنیا سرای راستی است برای هر  که با آن راست باشد 

و سرای سالمتی برای کسی که از آن درس بگیرد

و سرای توانگری برای کسی که از آن توشه 

گیرد. و سرای پند است برای کسی که از آن پند 

▪ حکمت 131 ▪



دنیا محل زندگی است؛ اما دار اقامت نیست.
کرد؟ چگونه می توان با دنیا تعامل درستی برقرار 

حمعناکلمه شر

ْنيَا  ادَلُّ
)د ن و(

دنیا، زندگی 
کنونی

ُدُنّو: نزدیک شدن/ »ُدْنیا« بر وزن »ُفْعلی« اسم تفضیل و مؤنث »َاْدَنی« 
است و غالبا به موصوف نیاز دارد؛ مانند: حیات دنیا، دار دنیا.

کــه از زندگی آخرت به ما  »زندگــی دنیــا« را دنیــا می گوییم به این دلیل 
نزدیک تر است.

برخــی از اهــل لغــت دنیا را از مــاده »د ن أ« به معنای پســت و بی ارزش 
گرفته انــد و می گوینــد »دنیا« را از این حیث که پســت تر از آخرت اســت 
کلمــه »دنیا« در قــرآن و احادیث،  گفته اند. با بررســی اســتعمالت  دنیا 
استفاده می شود که دنیا از ماده »د ن و« به معنای »نزدیک تر« است.

َمـَمّر
)م ر ر(

گذرگاه، 
عبورکردن

مرور: گذشتن از چیزی/ »َمَمّر« بر وزن »َمْفَعل«، اسم مکان )به معنای 
گــذرگاه( و مصــدر میمــی )بــه معنــای عبور کــردن، گذر کــردن( می تواند 

باشد.
گوینــد؛ زیرا گذشــتن از چیزی بدون توقف، نشــان از  تلخــی را »َمــراَرة« 

نامالیم و ناسازگار بودن آن است.

َمَقّر
)ق ر ر(

اقـامــتگاه، 
اقامت کردن

قــرار: ثبــات و محــل اســتقرار / اصل آن از »ُقّر« به معنی ســرما اســت و 
ســرما مقتضی ســکون اســت چنان که حرارت مقتضی حرکت است؛ از 

کرده اند.  این رو ثبات و اقامت را از ماده »ق ر ر« مشتق 
»َمَقّر« بر وزن »َمْفَعل« می تواند اسم مکان یا مصدر میمی باشد.

ُمْغَرّ
ْ
اَل

)غ ر ر(

فریفته شـده، 
فریب خـورده

»َغَرر«و»ُغُرور«: فریب دادن با چیزهای باطل 
ْنیــا«: به وســیله دنیا فریفته شــد. از اینکه فریــب دنیا با ماده 

ُ
»ِاْغَتــّرَ ِبالّد

»غرر« به کار رفته، بی ارزش بودن دنیا فهمیده می شود.
ــای  ــا چیزه ــا ب ــای دنی ــه فریفتن ه ــورده ب ــب خ ــا«: فری ــّر ِبُغُروِره »َاْلُمْغَت

باطل و بیهوده.

نــمایــی از حکمت
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گذر  ▪ ▪  خانۀ 

حقیقت دنیا چیست؟ 
آغاز  که  را  امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: دنیایی 
آن رنج و پایان آن مرگ است، حالل آن حساب 
کیفر، ثروتمندش دچار فتنه است  دارد و حرام آن 
کنم؟ آن که  و فقیرش دچار اندوه، چگونه وصف 
در طلب دنیا باشد آن را به چنگ نمی آورد و آن که 
راه دنیا را برنگزیند، دنیا به او رو می کند؛ آن که با 
عبرت به او نگریست بینا شد و آن که به زینت دنیا 
چشم دوخت نابینا شد.1 این بیانات گهربار فردی 
است که دنیا را می شناسد. اینکه دنیا آغاز و پایانی 
انسان  است.  گذر  خانۀ  که  می دهد  نشان  دارد 
سرمایه گذاری  گذرا،  و  موقتی  سرای  برای  عاقل 

نمی کند بلکه به اندازه ضرورت هزینه می کند.

گـــذر راه آخـــرت ــا پــلــی اســـت بـــر  ــی ــر پلیدن اهــــل تــمــیــز خـــانـــه نــگــیــرنــد بـ

سعدی  

ح یک خیابــان قرار  کــه قرار اســت بــه زودی در طر کســی بــرای ســاخت منزل، قطعــه زمینی را  گــر  ا
کار  بگیرد، بخرد و مقدمات ســاختن را هم شــروع کند، بدون اســتثنا همه او را ســرزنش می کنند؛ چون 
بیهوده ای انجام می دهد. همین دلیل در زندگی دنیا برای کسانی که بیش از حّد خود را به آب و آتش 
می زنند وجود دارد؛ آنچه باعث غفلت می شــود عدم توجه به این مســأله و طولنی بودن مّدت زندگی 
کرده اند بیندیشد، مسلمًا  کوچ  که از این سرا  کسانی  گذرا و فانی بودن دنیا و  کسی به  گر  در دنیاست. ا
؛   َداُر َمَقّرٍ

َ
ْنَیــا َداُر َمَمّرٍ ل

ُ
بــرای مســائل دنیوی هزینــه زیادی َصرف نمی کند. امام علی؟ع؟ می فرماید: َالّد

گذر است نه جاى ماندن. دنیا سرای 

1.  نهج البالغه، رضی، خطبه82.

شـــرح حـکـمــت

اُ�  �نٰ
ْ
ل رنَ �نْ
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�نْ
ُ

ا�ةِ الّ� َح�يٰ
ْ
َل ال

َ ُهْم َم�ش
َ
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ا
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ا
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]در  کــه  کــن  وصــف  آنــان  بــرای  را  دنیــا  زندگــی  و 
کــه آن  ســرعت زوال و ناپایــداری[ ماننــد آبــی اســت 
گیــاه زمیــن بــه وســیله  کنیــم، پــس  را از آســمان نــازل 
کوتــاه خشــک و ریــز ریــز  آن برویــد، آن گاه در مّدتــی 
کننــد و  کنــده  کــه بادهــا آن را بــه هــر ســو   پرا شــود 

ــت. کاری تواناس ــر  ــر ه ــدا ب خ

کهف: 45
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▪  اعتماد نکردن به دنیا  ▪
بــا مطالعــه زندگــی گذشــتگان به این نکته خواهیم رســید که دنیــا روزی به نفع انســان و روزی به 
ضــرر اوســت. انســان مدتــی جــوان و نیرومند اســت و مدتی پیــر و ناتــوان؛ روزی دارای مقام و منســب 
اســت و روزی بــدون مقــام و تنهــا؛ مدتی ثروتمند اســت و مدتی فقیر و بی چیز؛ با این تحولت ســریع و 
ُکوُن  دگرگونی های دنیا آیا اعتماد به آن نشانه جهل و نادانی نیست؟! حضرت علی؟ع؟ می فرماید: َالّرݦݨݨݨُ
ْنَیــا َمــَع َمــا ُتَعاِیــُن ِمْنَها َجْهٌل؛ اعتمــاد به دنیا، با آنچه به چشــم خود از ]تحولت[ آن مشــاهده 

ُ
ِإَلــی الّد

می کنی، جهل و نادانی است. 

مــــرده  کــــه  هــــر  ــده  ــنـ ــبـ نـ ــا دل  ــ ــی ــ دن بــــه 
کــــن تــــا بــبــیــنــی گــــــذر  ــان  ــ ــت ــ ــورس ــ گ بــــه 

درده  و  انـــــــدوه  ــر  ــ س ــه  ــ ب ــر  ــ س دنـــیـــا  ــه  ــ ک

ــرده ــ کـ ــه  ــ ــا عــــزیــــزانــــت چـ ــ ــه دنــــیــــا بـ ــ کـ
بابا طاهر

▪  سواران در خواب  ▪

کاروان بدون اختیار و انتخاب آنها حرکت  اهل دنیا چون سوارانی هستند که در خواب  فرورفته اند و 
که به دنیا دل بسته اند؛ هّم  کسانی هستند  می کند؛ ایشان از حرکت و مقصد خود غافل اند. اهل دنیا 
که مقصد حرکت انسان است ـــ  غافل شده اند و خود را به  و غّم خود را صرف آن می کنند و از آخرت ـــ 

گناه آلوده می کنند.

همه انسان ها ممکن است به چنین خواب زدگی دچار شوند؛ برخی در خواب غفلتی عمیق به سر 
می برند که فقط با مرگ بیدار می شوند و برخی در خواب غفلتی سبک هستند که با تذّکری بیدار می شوند.
َکَرْکٍب ُیَســاُر ِبِهْم َو ُهْم ِنَیاٌم؛ اهل دنیا همچون ســواران اند  ْنَیا 

ُ
ْهُل الّد

َ
امیــر مؤمنــان؟ع؟ می فرماید: أ

که آب در آن جریان دارد. وقتی انســان  گذر عمر شــبیه نهری اســت  که در خواب اند و آنان را می برند. 
غافل به نهر نگاه می کند، می گوید این همان نهر دیروزی است؛ در حالی که چنین نیست؛ آب دیروزی 
که در نهر روان است؛ عمر هم چنین است. شخص غافل  رفته و باز نمی گردد و این آب جدیدی است 
امروز را چون دیروز می پندارد؛ در حالی که فرصت دیروز دیگر برنمی گردد و امروز فرصت جدیدی است 

گر استفاده نشود از دست خواهد رفت. که ا

ببین عــمــر  گـــذر  و  جـــوى  لــب  ــر  ب بسبنشین  را  مــا  گـــذران  جهان  ز  اشـــارت  کاین 

حافظ
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▪  شیرینی و تلخی دنیا  ▪

گرفته شــده؛ پــس دنیا جای  دنیــا ســرای امتحــان و تکلیف اســت. تکلیــف از »کلفت« و »مشــقت« 
کارنامه ای  کارنامه ای دارد؛ امتحانات دنیا هم  ســختی ها و مشــقت ها است. هر امتحانی در پس خود 
که خوشــایند او نیســت مخالفت  به نام آخرت دارد. انســان موجودی راحت طلب اســت و با هر چیزی 
کام او اســت و هیچ  کامال به  می کند. پس دنیا با انســان دو نســبت می تواند داشــته باشــد؛ یکی اینکه 
ک می کند و دیگر اینکه با  مشــکلی ندارد؛ زیرا به جای روبه رو شــدن با مشــکالت، صورت مســئله را پا
که مشکالت و سختی های دنیا را به جان می خرد و برای حل آن ها  هوای نفس او در تضاد است؛ چرا 
گر حضرت یوســف؟ع؟ تســلیم خواسته نامشــروع زلیخا می شد، هرچند برای او  تدبیر و توکل می کند. ا
لذت  دنیوی داشت اما عذاب اخروی در پی داشت و چون تسلیم نشد و به سبب آن سال ها در زندان 
مانــد و ســختی ها را بــه جان خرید، در دنیا و آخرت ســعادتمند شــد. امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرماید: َمَراَرُة 
ِخَرِة؛ تلخی و ناسازگارِی دنیا، شیرینِی آخرت و شیرینِی دنیا، 

ْ
ْنَیا َمَراَرُة ال

ُ
َوُة الّد

َ
ِخَرِة َو َحال

ْ
َوُة ال

َ
ْنَیا َحال

ُ
الّد

تلخِی آخرت است.

کار رفتــه؛ »َمــَراَرة« اول اســتعاره از ســختی های اعمــال نیک در  در ایــن حکمــت چهــار اســتعاره بــه 
دنیاســت، »َمَراَرة« دوم اســتعاره از عذاب اخروی اســت که در پی لذت های بی حد و حصر دنیا می آید. 
َوة« 

َ
که نتیجه اعمال خداپســندانه در دنیاســت و »َحال َوة« اول اســتعاره از ســعادت اخروی اســت 

َ
»َحال

دوم استعاره از لذت های ظاهری و زودگذر دنیا است. 

کردن دنیا  ▪ ▪  رو آوردن و پشت 

گاهــی انســان  امتحانــات دنیــا مختلــف اســت. 
بــا اقبــال و روآوردن دنیــا امتحان می شــود و گاهی 
گردانــدن آن. موفقیــت در هــر دو  بــا ادبــار و روی 
که دنیا اقبال نشــان  امتحان، ســخت اســت؛ آنجا 
کــه دنیا به  می دهــد، انســان نبایــد خوبی هایــی را 
کند و فریفته آنها شــود  او نســبت داده اســت، بــاور 
کــه دنیا پشــت می کند نباید غافل شــود و  و جایــی 
کنــد. امیرمؤمنــان؟ع؟  از زمیــن و زمــان بدگویــی 

َو  �ةٌ  �نَ �ي ِ رن َو  ْهٌ� 
َ
ل َو  ِع�بٌ 

َ
ل ا  �يٰ

�نْ
ُ

الّ� ا�ةُ  َح�يٰ
ْ
ال َما 

�نَّ
ؤَ
ا ُم�ا 

َ
ِاْعل  

ْولٰاِد 
ؤَ
ا

ْ
ْمٰ�اِل َو ال

اؤَ
ْ
ٌر �نِ�ي ال

ُ كٰا�ش ْم َو �ةَ
ُ
ك �نَ �يْ َ ٌر �ب

ا�نُ �نٰ �ةَ

بدانید که زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی و آرایش و 
فخر فروشی شما به یکدیگر و افزون خواهی در اموال 

و اولد است.

حدید: 20
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ْدَبَرْت َعْنُه َسَلَبْتُه َمَحاِسَن َنْفِسِه؛ وقتی 
َ
َعاَرْتُه َمَحاِسَن َغْیِرِه َو ِإَذا أ

َ
َحٍد أ

َ
ْنَیا َعَلی أ

ُ
ْقَبَلِت الّد

َ
می فرماید: ِإَذا أ

کند، خوبی های  دنیا به کســی رو آورد، خوبی های دیگران را به او نســبت می دهد و وقتی به او پشــت 
خودش را هم از او می ستاند.

▪  نکوهش یا مدح دنیا  ▪

ْنَیا اْلُمْغَتّرُ 
ُ

اّمُ ِللّد
َ

َها الّذ ّیُ
َ
کرد، امام ؟ع؟ به او فرمود: أ فردی خدمت حضرت علی؟ع؟ دنیا را نکوهش 

که خود فریفتٔه وعده هاى دروغ  ها؛  اى نکوهنده دنیا  ْنَیا ُثّمَ َتُذّمُ
ُ

 َتْغَتّرُ ِبالّد
َ
َباِطیِلَها أ

َ
ِبُغُروِرَها اْلَمْخُدوُع ِبأ

گرفتار نیرنگ نویدهاى باطل آن شده اى! آیا فریفته دنیا می شوی آن گاه نکوهشش می کنی؟!  آن و 

که درباره دنیا وارد شــده غیر از کالمی اســت  کنیم می بینیم عباراتی  گــر بــه قرآن و روایــات مراجعه  ا
 
َ
ْنیا ِإّل

ُ
کــه امــام)ع( در این حکمت فرمودند. قرآن درباره زندگی دنیوی چنین می فرماید: َو َما اْلَحیاُة الّد

 َمتاُع اْلُغُروِر؛2 و زندگی 
َ
ْنیا ِإّل

ُ
َلِعٌب َو َلْهو؛1 و زندگی دنیا چیزی جز  بازی و سرگرمی نیست. َو َما اْلَحیاُة الّد

کالی فریبنده نیست. این دنیا جز 

حضرت علی؟ع؟ در نامه ای به شریح قاضی، دنیا را دار غرور )سرای فریب( معرفی می کند.

جاِفــَی َعــن َداِر اْلُغــُروِر؛3  ُهــّمَ اْرُزقِنــی الّتَ
َ
امــام ســجاد؟ع؟ در دعــای معروفــش چنیــن می فرمایــد: َالّل
پروردگارا! برای من، دوری از سرای فریب)دنیا( را مقّدر فرما.

نکوهش دنیا در موارد مذکور با مدح دنیا در کالم حضرت علی؟ع؟ منافاتی ندارد؛ زیرا اعمال انسان 
به سه صورت است: 

کــه ربطــی بــه آخــرت انســان نــدارد و در قیامــت بــرای آن حســاب پــس نمی دهــد؛ مثــل  الــف. عملــی 
گیــاه. گل و  رســیدگی بــه 

ع و حــل  ک تریــن و بهتریــن آثــار را در پــی دارد؛ مثــل خدمــت بــه هم نــو کــه در آخــرت پا عملــی  ب. 
مشــکالت آنــان.

ع.  که برای آخرت انسان بدترین آثار را در پی دارد؛ مثل ظلم به هم نو عملی  ج. 

1. َانعام: 32.
2. آل عمران: 185.

3. بحارالنوار، مجلسی، ج95، ص63.
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مقصود حضرت از مدح دنیا صورت دوم است؛ یعنی دنیا ظرفی برای انجام اعمال صالح است. 

ْنَیا َداُر ِصــْدٍق ِلَمْن َصَدَقَهــا َو َداُر َعاِفَیٍة ِلَمْن 
ُ

امیرمؤمنــان ؟ع؟ در ادامــه مــدح دنیا می فرمایــد: ِإّنَ الّد
َعَظ ِبَها؛ همانا دنیا سرای راستی است برای هر  َد ِمْنَها َو َداُر َمْوِعَظٍة ِلَمِن اّتَ َفِهَم َعْنَها َو َداُر ِغًنی ِلَمْن َتَزّوَ
که با آن راســت باشــد و ســرای سالمتی برای کسی که از آن درس بگیرد و سرای توانگری برای کسی که 
کســی را  کســی دروغ نمی گوید و  گیرد. دنیا به  کســی که از آن پند  از آن توشــه برگیرد و ســرای پند برای 
گرنه کسی که با دنیا  فریب نمی دهد مگر اینکه انسان دنیا را دروغین و جای بازی و سرگرمی بپندارد و 
روراســت باشــد و واقعیت حوادث دنیا را دریابد، دنیا برای او ســرای راستی و سالمتی خواهد بود. برای 

کردن جهان دیگر است. گرفتن و مقدمه ای برای آباد  کسی، دنیا سرای پند  چنین 

پیـــام حـکـمــت

ْنيَا َداُر َمَمرٍّ ...(. دنیا، منزلگاه موقت است )ادَلُّ  .1

ْنيَا ... َجْهلٌ(.  ادلُّ
َ

ُكوُن إِل جاهل کسی است که با همۀ شناختش از دنیا، باز به آن اعتماد می کند )اَلرُّ  .2

ٍب ... َو ُهْم ِنيَاٌم (.
ْ
ْنيَا َكَرك ْهُل ادلُّ

َ
دل بستن به دنیا سبب غفلت است )أ  .3

ِخَرةِ ...(.
ْ

ْنيَا َحَلَوةُ ال راحتی آخرت در سختی دنیا است )َمَراَرةُ ادلُّ  .4

َعَرتُْه َمَاِسَن َغرْيِهِ ...(.
َ
ْنَيا ... أ ْقبَلَِت ادلُّ

َ
عناوین دنیا، اعتباری است )إَِذا أ  .5

ْنيَا َداُر ِصْدٍق لَِمْن َصَدَقَها ...(. خوبی و بدی دنیا به نحوهݘ عملکرد ما بستگی دارد )إِنَّ ادلُّ  .6

شناخت دنیا

أَْهُل ادلُّنْيَا َكَكٍْب يَُسارُ ِبِْم َو ُهْ نِيَاٌم 
▪   حکمت 64  ▪

اَرةُ اْلِخَِة  اَرةُ ادلُّنْيَا َحَلَوةُ اْلِخَِة َو َحَلَوةُ ادلُّنْيَا َمَ َمَ
▪   حکمت 251  ▪
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بـرای مـطالـعــه شناخت دنیاحدیث خوانی

ناپایداری دنیا 

َمْ��ةِ .1
ْ
ْ�ٍم: ِلُ�وا ِلل َ اِد� �نِ� ُكّلِ �ي َ �ن ُ  �ي

ً
كا

َ
ِه َمل

َ
�نَّ ِلّل  ٕاِ

که عاقبت خواهید مرد،  که هر روز ندا می کند: بزایید  خدای را فرشته ای است 

َرا�بِ . حنَ
ْ
�ا ِلل �نُ ْ اِء َو ا�ب َ �ن �نَ

ْ
َمُع�ا ِلل ْ َو ا�ب

حکمت 132 گشت.   که عاقبت ویران خواهد  کنید  که عاقبت از دست خواهید داد، بنا  گرد آورید 

ِرِ�، .2 ْ��بِ
ُمْ��ةَ َس �بِ

�يْ
َ
، ل

ً
ْ�ما َ ٍل �ي �بِ

�ةْ  ُر�بَّ ُمْ��ةَ

کننده به آن نباشد ]و اجل مهلتش ندهد[ که پشت  بسا روآورندۀ به روزی 

ِرِ�. �نِ
ݖ
ِ� �نِ�ي ا َ�اِك�ي َ اَم�ةْ �ب َ ِلِه، �ة �يْ

َ
ِل ل ّوَ

ؤَ
�ٍط �نِ�ي ا �بُ

َو َمعنْ

کردند. و بسا کسی که در آغاز شب مورد غبطه مردم بود و در پایان شب سوگواران به سوگ او قیام 

حکمت 380  

ْ�َم َسْ�ٍء..3 َ ْهُر �ي
َ

ُه الّ�
َ
 ل

ؤَ
ا َ �ب

ْ� �نَ ا َو �ةَ
َّ
ل ُه،ٕاِ

َ
َ� ل

ْ ٍء ُط��ب �ي َ اُ� ِل�ش
َ اَل ال�نّ َ  َما �ة

مردم به چیزی »خوشا به حالش« نگفتند، مگر آنکه روزگار برای آن، روز بدی را نهان داشت.

حکمت 286  

زش بودن دنیا بی ار

4. �ِ ا�ؤِ َ ْوِل�ي
 ِلاؤَ

ً
ا َ�ا�ب

َ َها �ش ْر�نَ َ ْم �ي
َ
� ل

َ
َعال َه �ةَ

َ
�نَّ الّل  ٕاِ

ُمّرُ ّرُ َو �ةَ صنُ ّرُ َو �ةَ عنُ  �ةَ

]دنیا[ فریب می دهد و ضرر می زند و می گذرد. خدای تعالی آن را نه برای ثواب اولیای خود پسندیده

�ا 
ُّ
ا ُهْم َ�ل َ �ن �يْ َ �بٍ �ب

ْ
ا َكَرك َ �ي

�نْ
ُ

ْهَل الّ�
ؤَ
�نَّ ا ِ� َو ٕاِ ْعَدا�ؤِ

 ِلاؤَ
ً
ا ا�ب

َ ا ِع�ة
َ
َو ل

که در اثنای فرود آمدن ]در دنیا[،  و نه برای عقاب دشمنانش و اهل دنیا هم چون سواران اند 

�ا. 
ُ
َحل

اْر�ةَ َ ُهْم �ن �ةُ ِهْم َسا�ؤِ دنْ َ�اَح �بِ ٕاِ

حکمت 415 کنند.  کوچ  کوچ برآورد و آن ها  کاروان سالر فریاِد  گهان  نا
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بـرای مـطالـعــهشناخت دنیا حدیث خوانی

ٍر .5 �ي ِ رن
�نْ ِ �نِ � ِم�نْ ِعَرا�ة �نِ

 �نِ� َع�يْ
ْهَ��نُ

ؤَ
ِ� ا ْم َه�نِ

ُ
اك �يَ

ُ��نْ
َ
ِه ل

َ
 َو الّل

به خدا قسم این دنیای شما در دیده من پست تر است، از استخوان نیم خوردۀ خوکی 

وٍم .
دنُ ِ� َم�بْ �نِ� �يَ

حکمت 236 که در دست شخصی جذامی است. 

َها .6 �ي ا �نِ
َّ
ل ْعَص� ٕاِ ُ ا �ي

َ
ُ� ل

�نَّ
ؤَ
ِه، ا

َ
� الّل

َ
ا َعل َ �ي

�نْ
ُ

ِ الّ�  ِم�نْ َهَ�ا�ن

که، خداوند جز در آن نافرمانی نمی شود  از نشانه های خواری دنیا نزد خداوند این است 

ْرِكَها. �ةَ ا �بِ
َّ
ل َ�ُ� ٕاِ اُل َما ِع�نْ َ �ن ُ ا �ي

َ
َو ل

حکمت 385 و آنچه نزد خداست جز با ترک دنیا به دست نمی آید. 

ناگواري دنیا 

ْه�بٌ .7 ا َو �نَ َ ا�ي َ َم�ن
ْ
ِ� ال �ي ُل �نِ صنِ �ةَ �نْ َر�نٌ �ةَ ا عنَ َ �ي

�نْ
ُ

َمْرُء �نِ�ي الّ�
ْ
َما ال

�نَّ  ٕاِ

انسان در دنیا آماجی است که مرگ ها به ]سوی[ آن تیر می اندازند و تاراج شده ای است که 

َصٌص  هةٍ عنَ
َ
ْكل

ؤَ
َر�ةٌ َو �نِ� ُكّلِ ا َ ْرَع�ةٍ سش ُ َمَصا�ؤِ�بُ َو َمَع ُكّلِ �ب

ْ
اِدُرُ� ال َ �ب

�ةُ

کی، گلوگرفتنی است  مصیبت ها به ]سوی[ آن می شتابند با هر جرعۀ آبی گلوگیرشدنی و با هر خورا

 ِم�نْ ُعُمِرِ� 
ً
ْ�ما َ ُل �ي �بِ

�ةْ َْ��ةَ ا �ي
َ
َرى َو ل �نْ

ؤُ
ِ ا َرا�ة �نِ ا �بِ

َّ
ل  ٕاِ

ْعَم�ةً ُ� �نِ َع�بْ
ْ
اُل ال َ �ن َ ا �ي

َ
َو ل

و بنده به نعمتی نمی رسد مگر با فراق نعمت دیگری و به استقبال هیچ روزی از عمر خود نمی رود 

ِلِه ... �بَ
ؤَ
َر ِم�نْ ا �نَ

ݖ
ِ ا َرا�ة �نِ ا �بِ

َّ
ل ٕاِ

حکمت 191 مگر با جدایی از ]روز[ دیگری از عمر خود. 
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	119:

ِة َحّیَ
ْ
َکَمَثِل ال ْنَیا 

ُ
َمَثُل الّد

َها  ٌن َمّسُ ّیِ
َ
ل

اِقُع ِفی َجْوِفَها  ّمُ الّنَ َو الّسَ

َجاِهُل 
ْ
ِغّرُ ال

ْ
ْیَها ال

َ
َیْهِوی ِإل

َعاِقُل.
ْ
ّبِ ال

ُّ
ُرَها ُذو الل

َ
َو َیْحذ

َمَثل دنیا همانند ماری است که 

.......................................................................................................................................

و سّمِ ..................................................  در ............................................. است

..........................................................................................................................نادان

و .................................................................................................................. عاقل.

▪	 حکمت	463:

ْق ِلَنْفِسَها.
َ
ْم ُتْخل

َ
ْنَیا ُخِلَقْت ِلَغْیِرَها َو ل

ُ
دنیا برای غیر خودش خلق شده و ...................................................َالّد

ن اِقعَمّسَلّیِ َیْهِوی ِإَلْیَهاَجْوفَالّنَ

ّبُذوَیْحَذُرَاْلِغّر
ُ
َلْم ُتْخَلْقَالّل
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ....................................... ْدَبَرْت
َ
ْقَبَلْت...........................................     أ

َ
َیْهِوی ِاَلیها  ........................     أ

.................................................     َالّناِقع.........................................   َمَمّر...........................................     َمَقّر

 ............................................ َد ................................................     َتَزّوَ
َمٰراَرة.........................................     َتْغَتّرُ

معنای	عبارت	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

 ...................................................... َباِطیِلَها 
َ
َاْلُمْغَتّرُ ِبُغُروِرَها.............................................................       َاْلَمْخُدوُع ِبأ

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ َجْهٌلجـ ِمْنَها  ُتَعاِیُن  َما  َمَع  ْنَیا 
ُ

الّد ِإَلي  ُکوُن  َالّرُ

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْهُلجـ
َ
ْنَیاأ

ُ
َکـ الّد  ِنَیاٌم َو ُهْم ُیَساُر ِبِهْم َرْکٍب 

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

نیا«	را	بنویسید.
ُ

گان	تحلیل	واژٔه	»الّد با	توجه	به	بخش	شرح	واژ 	.4

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

چرا	امام	علی؟ع؟	در	مواردی	دنیا	را	مدح	و	در	مواردی	نکوهش	می	کند؟ 	.5

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   
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شــــناخت دنیا

اینکه  که میان دنیا و آخرت تضاد وجود دارد؛ مثل  به نظر می رسد  از بعضی متون دینی چنین   .1

کدام عین دورى از  که نزدیکی به هر  گفته می شود: دنیا و آخرت به منزلۀمشرق و مغرب هستند 

دیگرى است. 

چگونه می توان چنین تعبیراتی را توجیه کرد؟   
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ــ  586 مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج 16، ص584ـ 

امیرمؤمنان؟ع؟ در خطبه 82 در جمالتی کوتاه، زندگی دنیا و مشکالت و گرفتاری ها و نابسامانی های   .2

آن را به روشنی ترسیم نموده است تا جایی که می توان گفت: چیزی درباره دنیا باقی نمانده، مگر اینکه 

امام؟ع؟ در این ده جمله بیان فرموده است. 

این اوصاف را در قالب مقاله کوتاهی )در حدود سه صفحه( شرح دهید.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ــ   328 پیام امام، مکارم شیرازی، ج3، ص315ـ 
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22

ْنيَا َعِمَلِن:1 اَلَّاُس ِف ادلُّ
ْنيَا ْنيَا لدِلُّ َعِمٌل َعِمَل ِف ادلُّ

قَْد َشَغلَتُْه ُدْنيَاهُ َعْن آِخَرتِِه 
َفْقَر

ْ
ٰ َمْن َيْلُُفُه ال َيَْشٰ َعَ

ٰ َنْفِسِه َمنُُه َعَ
ْ
َو يَأ

َفيُْفِن ُعُمَرهُ ِف َمنَْفَعِة َغرْيِهِ     
ْنيَا لَِما َبْعَدَها َو َعِمٌل َعِمَل ِف ادلُّ

ْنيَا بَِغرْيِ َعَمٍل  ُ ِمَن ادلُّ
َ

ِي ل
َّ

فََجاَءهُ اذل
يعاً  اَريِْن َجِ ْيِ َمعاً َو َملََك ادلَّ

َظَّ
ْ
ْحَرَز ال

َ
فَأ

ْصبََح وَِجيهاً ِعنَْد اهلِل
َ
فَأ

ُل اهلَل َحاَجًة َفيَْمنَُعُه
َ
 يَْسأ

َ
ل

مردم درباره دنیا دو گونه عمل می کنند: 

یکی در دنیا برای دنیا عمل  می کند

که بی شک دنیا او را از آخرتش بازداشته است، 

از فقر و تنگدستِی بازماندگانش می ترسد

و خود را از آن در امان می داند،

پس عمر خود را در منفعت دیگری از بین می برد

و دیگری در دنیا برای بعد از دنیا عمل می کند؛

پس روزِی او از دنیا بدون زحمت به او می رسد

پس هر دو بهره را به دست آورده و مالک هر دو خانه شده 

و طوری در پیشگاه خدا آبرومند گشته است

که هر حاجتی از خدا بخواهد، از او دریغ نمی دارد.

▪ حکمت 269 ▪

تَاَك2
َ
ْنيَا َما أ ُخْذ ِمَن ادلُّ

ٰ َعنَْك ا تََولَّ َو تََولَّ َعمَّ
لَِب ْل ِف الطَّ ْجِ

َ
نَْت لَْم َتْفَعْل فَأ

َ
إِْن أ

فَ

آنچه از دنیا به سویت آمد بگیر

کرد روی بگردان و از آنچه به تو پشت 

گر چنین نکردى در طلب، زیاده روى مکن. و ا

▪ حکمت 393 ▪

ْنيَا3 بُُه ِبُبِّ ادلُّ
ْ
... َمْن لَِهَج قَل

بُُه ِمنَْها بِثََلٍث
ْ
َاَط قَل

ْ
اتل

هر کس دلش شیفته محبت دنیا شود، 

دل او به سه چیِز دنیا می چسبد:



نوع برخورد با دنیا، رابطه مستقیم با سعادت یا شقاوت ُاخروی دارد.
چگونه می توان دنیا را سرمایه سعادت قرار داد و از آخرت غافل نشد؟

حمعناکلمه شر

ْحَرَز
َ
أ

)ح ر ز(
آورد ــت  دسـ بــه 

َحْرز: نگهداری کردن، حفظ کردن
م شدن یا تلف شدن جلوگیرى کند؛ مثل دِژ استوار و صندوق.

ُ
ِحْرز: آنچه از گ

کرد. َاْحَرَز: در حرز قرار داد، در جای محکم و مطمئن نگهداری 
ْیــِن« یعنــی هر دو بهره )دنیا و آخــرت( را در جای مطمئن قرار 

َ
»أْحــَرَز اْلَحّظ

داده اســت و هیچ کــدام در معرض خطر نیســتند. در ترجمــٔه روان به جای 
این توضیحات، عبارت »به دست آورد« بکار رفته است.

تََولَّ َعن ...
)و ل ی(

روی بگردان، 
اعــراض کــن

کنار هم. گرفتن دو شیء بدون فاصله در  َوْلی: قرار 
در  )نزدیکی  کرده اند.  تعبیر  و قرب  نزدیکی  را  این عبارت  لغات  کثر  ا در   
ل« زمانی   مکان، در صداقت، نصرت، اعتقاد و ...( و این ماده در باب »َتَفّعُ
که با حرف جّر »عن« به کار رود به معنای »اعراض« و »روی گردانی« است.

َاَط
ْ

ِاتل
)ل و ط(

چســبید

َلْوط: چسبیدنی که با در هم تنیدن همراه باشد.
ایــن ماده در باب »ِاْفِتٰعــال« »ِاْلَتَوَط« بوده که بعد از اجرای قواعد اعالل به 

»ِاْلَتاَط« تبدیل شده است.
در این حکمت منظور این است: هر کس شیفته دنیا شود، سه خصوصیِت 

دنیا به او می چسبد طوری که در هم تنیده شده باشند.

 يُـِغبُّ
َ

ل
)غ ب ب(

پیوسته همراه 
است

کاری را انجام دادن و روز دیگر ترک کردن. ِغّب: یک روز، 
ُه: غــم و اندوهی که دائمی اســت و این طور نیســت که یک روز  َهــّمٌ ل ُیـــِغّبُ

باشد و روز دیگر نباشد.

نــمایــی از حکمت

ُكُه  َيْرُ
َ

 يُِغبُُّه َو ِحْرٍص ل
َ

َهمٍّ ل

 يُْدِرُكُه
َ

َمٍل ل
َ
َو أ

غمی که پیوسته همراه اوست و حرصی که او را رها نمی کند

که به آن نمی رسد.                       ▪ حکمت 228 ▪ و آرزویی 

َْك اهلُل َعْوَراتَِها4 ْنيَا ُيبَصِّ ِازَْهْد ِف ادلُّ
 َتْغُفْل فَلَْسَت بَِمْغُفوٍل َعنَْك

َ
َو ل

به دنیا بی رغبت باش تا خدا زشتی های آن را به تو نشان دهد

و غافل نشو؛ چون تو مورد غفلت نیستی.

▪ حکمت 391 ▪
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▪  برخورد با دنیا  ▪
بر اساس نوع شناخت مردم از دنیا، برخورد آنها با دنیا متفاوت است.

ْنَیا ... َو َعاِمٌل َعِمَل 
ُ

ْنَیا ِللّد
ُ

ِن: َعاِمٌل َعِمَل ِفی الّد
َ

ْنَیا َعاِمال
ُ

اُس ِفی الّد حضرت علی؟ع؟  می فرماید: َالّنَ
ْنَیــا ِلَمــا َبْعَدَهــا؛ مــردم درباره دنیا دو گونــه عمل می کنند: یکــی در دنیا برای دنیــا عمل  می کند و 

ُ
ِفــی الّد

دیگری در دنیا برای بعد از دنیا عمل می کند.

گرایان  ▪ ▪  دنیا
الف. دنیا آنها را از آخرت بازداشته است.     گرایان سه ویژگی دارند:  دنیا 

ب. بر فقر بازماندگانشان هراسان و از فقر خود غافل اند.  
ج. عمرشان را در نفع رساندن به دیگران از بین می برند.  

که تمام هّم و غّم شان دنیاست و صبح و شام ایشان بر مدار دنیا می گذرد، از آخرت غافل اند  کسانی 
که مبادا فقیر شوند و امکانات لزم  آن هم نه برای دنیای خود، بلکه نگران بازماندگان خویش هستند 
زندگی را نداشته باشند؛ در حالی که کمترین ترس و نگرانی بر خودشان ندارند و از هر نظر احساس امنیت 

نسیه  منافع  هزینه  را  خویش  عمر  نقد  می کنند؛ 
َقْد  می فرماید:  علی؟ع؟  حضرت  می کنند.  دیگران 
َیْخُلُفُه  َمْن  َعَلی  َیْخَشٰی  آِخَرِتِه،  َعْن  ُدْنَیاُه  َشَغَلْتُه 
َمْنَفَعِة  ِفی  ُعُمَرُه  َفُیْفِنی  َنْفِسِه،  َعَلی  َمُنُه 

ْ
َیأ َو  اْلَفْقَر، 

َغْیِرِه؛  بی شک، دنیا او را از آخرتش بازداشته است، 
را  بازماندگانش می ترسد و خود  از فقر و تنگدستِی 
از آن در امان می داند، پس عمر خود را در منفعت 

دیگری از بین می برد. 
کرده اند:  َمُنُه َعَلی َنْفِسِه« را به دو صورت تفسیر 

ْ
شارحان نهج البالغه عبارت »َیأ

برای  مال  کردن  دنیوی ذخیره  زندگی  از  کسی که هدفش  است؛  مادی  فقر  فقر،  از  منظور  الف.   
کسی خود را به رنج و سختی  وارثان خود است و خود را از فقر )مادی( ایمن می داند؛ چنین 
ج نمی کند و فقط با فکر اینکه ثروتمند است گذران زندگی می کند  می اندازد و برای خودش خر
گمان می کند فقیر نیست. این فرد در دنیا مانند فقیران زندگی می کند و در  و با این خیالت 

آخرت باید حساب اغنیا را پس دهد.

شـــرح حـکـمــت

ا�ةُ  َ �ي ا�ةِ َ �ب
ْ
اۖ  َوال َ �ي

�نْ
ُ

ا�ةِ الّ� َ َح�ي
ْ
�ةُ ال �نَ �ي ِ ��نَ رن �نُ �بَ

ْ
َماُل َوال

ْ
ال

َملًا
ؤَ
ٌر ا �يْ

ا َو�نَ ً َ�ا�ب
َ َك �ش ِ

َ� َر�بّ ٌر ِع�ن �يْ
اِلَحا�ةُ �نَ الّصَ

مــال و فرزنــدان، آرایش و زیور زندگی دنیا هســتند؛ و 
اعمال پایدار و شایسته، نزد پروردگارت از نظر پاداش 

بهتر و از لحاظ امید داشتن به آنها نیکوتر است .
کهف : 46
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ب. منظــور از فقــر، فقــر معنوی اســت. این فرد به دلیل پرداخت بیش از حد به دنیا، توشــه ای برای 
آخرتش جمع نکرده اســت و خود را از این فقر در امان می داند؛ با توجه به این دو تفســیر چنین 

شخصی، هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی فقیر است.

▪  آخرت گرایان  ▪
مؤمــن از زیرکــی و کیاســت برخوردار اســت؛ زیرا دنیا را از ُبعــد ابزاری مورد توجه قــرار می دهد و هدف 
کارها پل قرار دادن دنیا برای رســیدن به آخرت و به دســت آوردن رضایت خدا اســت. امام  او در تمامی 
ْیِن َمعًا، َو 

َ
ْحــَرَز اْلَحّظ

َ
ْنَیــا ِبَغْیِر َعَمٍل، َفأ

ُ
ِذی َلُه ِمَن الّد

َ
علــی؟ع؟ دربارۀ چنین شــخصی می فرماید: َجــاَءُه اّل

ُل اهلَل َحاَجًة َفَیْمَنُعُه؛ روزِی او از دنیا بدون زحمت به 
َ
 َیْسأ

َ
ْصَبَح َوِجیهًا ِعْنَد اهلِل، ل

َ
اَرْیِن َجِمیعًا، َفأ

َ
َمَلَک الّد

او می رسد؛ پس هر دو بهره )دنیا و آخرت( را به دست آورده و مالک هر دو خانه شده و طوری در پیشگاه 
که هر حاجتی از خدا بخواهد، از او دریغ نمی دارد.  خدا آبرومند گشته است 

کار و تالش  کرده اند از دست رنج دیگران بخورند و از نتیجه  که عادت  گروهی  انسان ها دو دسته اند: 
گروه صرفًا برای دنیا عمل می کنند  خود هیچ بهره ای نمی برند؛ بلکه برای وارثان ذخیره می کنند. این 
و پیش خدا از خاســران محســوب می شــوند. گروه دیگر کسانی هستند که از دست رنج خود امرار معاش 
می کنند و از آن انفاق می نمایند. این گروه برای دنیا و آخرت عمل می کنند و نزد خدا از مقربان هستند.

چنیــن افــرادی بــه دلیل الهی بودن اعمال شــان، هم دنیا را به دســت آورده و هم برای آخرت توشــه 
برداشــته اند؛ پس بهرۀ هر دو را مالک شــده و در واقع، معاملۀ پرســودی با دنیا انجام داده اند. این افراد 
عــالوه بــر ســعادتمند شــدن در دنیا و آخــرت، پیش خدا نیز آبرومند گشــته؛ طوری که هــر حاجتی از خدا 

بخواهند برآورده می شود.

کسب دنیا  ▪ ▪  اعتدال در 
بــرای  عملــی  راهــکار  یــک  امیرمؤمنــان؟ع؟ 
می کنــد:  بیــان  اســت،  آخــرت  طالــب  کســی که 
ــَک  ــی َعْن

َ
ــا َتَوّل  َعّمَ

َ
ــَوّل َک َو َت ــا َت

َ
ــا أ ــا َم ْنَی

ُ
ــَن الّد ُخــْذ ِم

َلــِب؛ آنچــه از  ْجِمــْل ِفــی الّطَ
َ
ْنــَت َلــْم َتْفَعــْل َفأ

َ
َفــِإْن أ

دنیــا بــه ســویت آمــد بگیــر و از آنچــه بــه تــو پشــت 
گــر چنیــن نکــردى در طلــب،  کــرد روی بگــردان و ا

زیــاده روى مکــن.

ِرُ��ا  َو�نَ ِ�ُر  �ةْ َ َو�ي اُء  َ َ�ش �ي ِلَم�نْ  �ةَ  رنْ الِرّ  �ُ�ُ �بْ َ �ي ُه 
َ
لّل

َ
ا

اٌع  َ ّٰا َم�ة ل َر�ةِ ٕاِ ا �نِ� الاݖ�نِ َ �ي
�نْ

ُ
ا�ةُ الّ� َ َح�ي

ْ
ا َوَما ال َ �ي

�نْ
ُ

ا�ةِ الّ� َ َح�ي
ْ
ال �بِ

خداوند روزی را برای هر که بخواهد فراخ می دارد و یا 
تنگ می گرداند و ]آنان که از حیات جاوید و پرنعمت 
آخــرت بی خبرند[ بــه زندگــی ]زودگذر[ دنیا شــادمان 
کــه زندگــی دنیــا در برابر آخــرت جز  شــدند، در حالــی 

بهره ای ]ناچیز[ نیست.  

  رعد : 26
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که با تالش طبیعی به دست می آورد و درآمد بیشتر از آن  هر انسانی در شرایط معمولی، درآمدی دارد 
که در این مسیر ممکن است انسان به  به برنامه ریزی های بلندمدت و مشغولیت های فراوان نیاز دارد 
غفلت دچار شود یا به انواع گناهان و انحرافات آلوده گردد؛ از این رو امام علی؟ع؟ آخرت گرایان را از اینکه 
گر هم  که ا به سراغ درآمدهای پر زحمت و پر مشغولیت بروند برحذر می دارد و در پایان سفارش می کند 

کسی خواست درآمد بیشتری به دست آورد، حداقل اصرار نورزد و در طلب، زیاده روی نکند.

▪  دلبستگی به دنیا  ▪
بــه  مــادی  بهره هــای  و  دنیــا  از  اســتفاده 
بــرای  کــه  بزرگــی  آرمان هــای  و  اهــداف  تناســب 
بشــر پیش بینــی شــده، مشــروع و عیــن عقالنیــت 
منظــور  بــه  آن  از  ابــزاری  بهــره وری  یعنــی  اســت؛ 
پیشــرفت بشــر، یــک ضــرورت اســت؛ ولــی دلدادگــی 
و سرســپردگی بــه مظاهــر مــادی، عامــل بازدارنــده و 
کــه توجیــه عقالنــی نــدارد و  زمین گیر کننــده ای اســت 
مــورد مذمــت اهــل معرفــت اســت. امیرمؤمنــان؟ع؟ 
ْنَیــا اْلَتــاَط َقْلُبــُه 

ُ
می فرمایــد: َمــْن َلِهــَج َقْلُبــُه ِبُحــّبِ الّد

َمــٍل 
َ
ــُه َو أ  َیْتُرُک

َ
ــُه َو ِحــْرٍص ل  ُیِغّبُ

َ
ٍث: َهــّمٍ ل

َ
ِمْنَهــا ِبَثــال

دنیــا  محبــت  شــیفته  دلــش  کــس  هــر  ُیْدِرُکــُه؛   
َ

ل
شــود، دل او بــه ســه چیــِز دنیــا می چســبد: غمــی 
کــه او را رهــا  کــه پیوســته همــراه اوســت و حرصــی 

نمی رســد. آن  بــه  کــه  آرزویــی  و  نمی کنــد 

کــه جاذبه هــای دنیــوی پایانــی نــدارد،  از آن جــا 
انــدوه دســتیابی بــه آن هــا نیــز پایان ناپذیــر اســت و 
پیوســته وجــود انســان را احاطــه می کنــد. آیــا فــالن 
بدهــکار بدهــی خــود را بــه موقــع می پــردازد؟ آیــا 
ــا شکســت مواجــه  ــا ب فــالن تجــارت ســود می کنــد ی

1. گلستان، سعدی، باب سّوم، مثل 23، ص124.

به  مرا  حریصی،  بازرگان  شب  یک  می گوید:  سعدى 
حجره خود دعوت کرد. به حجره اش رفتم، از آغاز شب 
تا صبح آرامش نداشت، مکرر پریشان گویی می کرد و 
می گفت :فالن انبارم در ترکمنستان است و فالن کالیم 
گرو فالن جنس است، در  در هندوستان، فالن چیز در 
که هواى خوش دارد؛  آن اندیشه ام به اسکندریه بروم 
ولی دریاى مدیترانه طوفانی است. اى سعدى! سفر 
گر آن را انجام دهم، دیگر به سفر  دیگرى در پیش دارم، ا
نمی روم .پرسیدم: آن کدام سفر است؟ در پاسخ گفت: 
که شنیده ام  گوگرد ایرانی را به چین ببرم  می خواهم 
این کال در چین بهاى گران دارد و از چین کاسه چینی 
بخرم و به روم ببرم و در روم حریر نیک رومی بخرم و 
به هند ببرم و در هند فولد هندى بخرم و به شهر حلب 
)سوریه( ببرم و در آنجا شیشه و آینه حلبی بخرم و به 
یمن ببرم و از آنجا لباس یمانی بخرم و به پارس )ایران( 
دکانی  در  و  می کنم  ترک  را  تجارت  آن  از  بعد  بیاورم، 
می نشینم. او این اندیشه هاى دیوانه وار را آنقدر به زبان 
آورد که خسته شد و در پایان گفت: اى سعدى! تو هم 

سخنی از آنچه دیده اى و شنیده اى بگو، گفتم: 
که در صحرای غور آن شنیدستم 

از ســتــور بــیــفــتــاد  ســــــــالری  بـــــار 
را دنــیــا دوســت  تنگ  چشم  گفت 

ــور1 گ ــا خـــاک  کــنــد ی ــر  ــا قــنــاعــت پ ی
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ــر دامنــۀ  می شــود؟ چنیــن شــخصی چــون بــه حفــظ عالیــق مــادی خویــش دلبســته اســت، پیوســته ب
ــود. ــته می ش ــه روی او بس ــی ب ــه راه رهای ک ــه ای  گون ــه  ــد؛ ب ــش می افزای ــرص و آز خوی ح

خصلت دیگری که حضرت برای دلبســتگان به دنیا بیان می کند، آرزوهای درازی اســت که هرگز به 
آن ها نمی رسند؛ آرزوهایی که گاهی چند برابر عمر آدمی برای رسیدن به آن نیز کفایت نمی کند و آرامش 

انسان را برهم می زند.

▪  بی رغبتی به دنیا  ▪
بــی رغبتــی نقطه مقابل دلبســتگی اســت. هرگاه انســان به چیــزی دل ببندد، هرگز عیب هــای آن را 
کرم؟ص؟  نمی بیند؛ بلکه عیب ها را محاســن و صفات برجســته می شــمرد. در حدیث مشهوری از پیامبر ا

ْی ِء ُیْعِمی  َو ُیِصّمُ ؛1 عالقۀ تو  به چیزی، نابینا و کرت می کند.
َ

َک ِللّش آمده است: ُحّبُ
ــْرَک اهلُل َعْوَراِتَها؛ بــه دنیا بی رغبت بــاش تا خدا  ْنَیــا ُیَبّصِ

ُ
حضــرت علــی؟ع؟ می فرمایــد: ِاْزَهــْد ِفــی الّد

زشتی های آن را به تو نشان دهد. بی رغبتی به دنیا، هم انسان را از هّم و غم های دنیا می رهاند و هم 
 َتْغُفْل َفَلْسَت ِبَمْغُفوٍل َعْنَک؛ 

َ
زشتی ها و بدی های آن را می نمایاند. امام علی؟ع؟ در ادامه می فرماید: َو ل

و غافل نشو؛ چون تو مورد غفلت نیستی. انسان های فریفتۀ دنیا غالبًا از خود و آیندۀ خویش غافل اند و 
همین امر مایۀ شقاوت آنان می شود؛ از این رو امیرمؤمنان بعد از بیان ضرورت شناخت زشتی های دنیا 

کنترل خدای تعالی است، مبادا غافل شوید! هشدار می دهند که اعمال شما تحت 

1. َمن ل َیْحُضُرُه الَفقیه، ابن بابویه، ج 4، ص 380.
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پیـــام حـکـمــت
ْنيَا ... قَْد َشَغلَتُْه  ْنيَا لدِلُّ اهتمام به دنیا، انسان را از آخرت غافل و عمر  را تباه می کند )َعِمٌل َعِمَل ِف ادلُّ  .1

ُدْنيَاهُ َعْن آِخَرتِِه ... َفيُْفِن ُعُمَرهُ ِف َمنَْفَعِة َغرْيِهِ...(.
ْنيَا لَِما َبْعَدَها ...  کار کند )َعِمٌل َعِمَل ِف ادلُّ بهره دنیا و آخرت، نصیب کســی اســت که برای آخرت   .2

ْيِ َمعاً ...(.
َظَّ

ْ
ْحَرَز ال

َ
فَأ

تَاکَ...(.
َ
ْنيَا َما أ به آنچه از دنیا نصیبت می شود قانع باش )ُخْذ ِمَن ادلُّ  .3

بُُه ...(.
ْ
َاَط قَل

ْ
ْنيَا اتل بُُه ِبُبِّ ادلُّ

ْ
دلباختۀ دنیا، دل مشغول است )َمْن لَِهَج قَل  .4

ْکَ اهلُل َعْوَراتَِها(. ْنيَا ُيبَصِّ بی رغبتی به دنیا، زشتی های آن را نمایان می سازد )اِزَْهْد ِف ادلُّ  .5

بـــرخـــورد با دنیـــــــــــا

ْل ِف الطََّلِب   ْجِ
َ
نْيَا َما أَتَاَك َو تََولَّ َعَّا تََولَّ َعنَْك  فَِإْن أَنَْت َلْ تَْفَعْل فَأ ُخْذ ِمَن ادلُّ

▪  حکمت 393  ▪

ُ َعَْراِتَا  َو َل تَْغفُْل فََلْسَت ِبَْغفُوٍل َعنَْك  َك اللَّ ْ نْيَا يُبَّصِ ِاْزَهْد ِف ادلُّ
▪  حکمت 391  ▪
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بـرای مـطالـعــه برخورد با دنیاحدیث خوانی

یز از دنیا  علی ؟ع؟و گر

؟ع؟ .1 �نَ �ي ِم�نِ ُم�ؤْ
ْ
ِر ال ِم�ي

ؤَ
ُه َع�نْ ا

َ
ِ� ل �ةِ

َ
ل
ؤَ
�ةَ َو َمْ�ا � ُمَعاِو�يَ

َ
�ِلِه َعل َ� ُد�نُ ِ ِع�نْ

ّ ا�ؤِ�ي َ �ب
�ةَ الصنَّ �نِ َ�ْمرنَ ْ َراِر �ب ِر �نِ �بَ

 َو ِم�نْ �نَ

از خبر ضرار بن حمزه ضبائی وقتی بر معاویه وارد شد و او دربارٔه امیرمؤمنان ؟ع؟ پرسید ]این است که[، 

�ِ �نِ ْعصنِ َمَ�ا�ةِ ُ� �نِ� �بَ
�ةُ ْ �ي

ؤَ
ْ� َرا �ةَ

َ
َهُ� ل ْ سش

ؤَ
ا َ اَل �ن َ َو �ة

که او را در یکی از جاهای عبادتش دیدم گواهــی می دهم  گفــت:  وی 

�ِ ٌم �نِ�ي ِمْحَرا�بِ ا�ؤِ
َ ُه َو ُهَ� �ة

َ
ُل ُسُ�ول �يْ

َّ
� الل ْر�نَ

ؤَ
ْ� ا َو �ةَ

درحالی که شــب پرده ســیاهش را افکنده بود و او در محراب عبادت خود ایستاده

ِم  ِل�ي ُمَل الّ�َ
ْ
َمل َمُل �ةَ

ْ
َمل �ةَ َ ِ� �ي ِ �ة � ِلْح�يَ

َ
صنٌ َعل ا�بِ

َ �ة

گرفته چون مارگزیده به خود می پیچید  محاســن خود را به دست 

 ِ �ة �نْ َعّرَ  �بِ� �ةَ
ؤَ
� ا ِ

ِك َع�نّ �يْ
َ
ل ا ٕاِ

َ �ي
ا ُد�نْ َ ا �ي َ �ي

ا ُد�نْ َ �ُل �ي �ةُ َ �نِ َو ]ُهَ�[ �ي �ي ِ َحرن
ْ
كَاَء ال ُ ِك� �ب �بْ َ َو �ي

و چون غم زده می گریست و می گفت: ای دنیا ای دنیا! از من دور شو آیا در نظر من خودنمایی می کنی 

ِك �نُ ا َ�ا�نَ ِ��ي
َ
؟ ل �ةِ �ةْ َ�ّ َ �ش

َّ �ةَ �ي
َ
ل ْم ٕاِ

ؤَ
ا

یــا بــه من اظهار شــوق می نمایی؟ هنگام ]فریب[ تــو نزدیک مباد.

ِك  �ي  لِ�ي �نِ
�ةَ َ ا َ�ا�ب

َ
ِر�ي ل �يْ

�ي عنَ ّرِ
َها�ةَ عنُ َه�يْ

هیهــات! دیگــری را بفریب مرا در تو نیازی نیســت. 

َها �ي َع�ةَ �نِ ْ ا َر�ب
َ
 ل

ً
ا ا�ش

َ
ل

َ ِك  �ش �ةُ �ةْ
َّ
ْ� َطل �ةَ

که دیگر بازگشــتی در آن نباشــد. کرده ام  تو را ســه طالقه 

ٌر  �ي ِك َ��ةِ
ُ
َمل

ؤَ
ٌر َو ا َِ��ي َطُرِك �ي ٌر َو �نَ ِص�ي ِك �ةَ ُ �ش َع�يْ �نَ

کوتاه و ارزشــت اندک و آرزویت ناچیز اســت. زندگانیت 

ِرِد. َمْ�
ْ
ِم ال �ي ِ ِر َو َعطن �نَ ْعِ� الّ�َ ُ ِ َو �ب �ة ِر�ي اِد َو ُط�ِل الّطَ هةِ الرنَّ

َّ
ل ِ� ِم�نْ �ةِ

ݖ
ا

حکمت 77 کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و عظمت مقصد.  آه از 
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	106:

ْمِر ِدیِنِهْم 
َ
اُس َشْیئًا ِمْن أ  َیْتُرُک الّنَ

َ
ال

َّ
ِح ُدْنَیاُهْم ِإال

َ
اِلْسِتْصال

َضّرُ ِمْنُه.
َ
ْیِهْم َما ُهَو أ

َ
َفَتَح اهلُل َعل

مردم چیزى از کار دینشان را 

براى..................................... دنیایشان رها نمی کنند مگر اینکه

خداوند ..................................................................... بر آنان می گشاید.

▪	 حکمت	228:
ْنَیا َحِزینًا

ُ
ی الّد

َ
ْصَبَح َعل

َ
َمْن أ

ْصَبَح ِلَقَضاِء اهلِل َساِخطًا.
َ
َفَقْد أ

هر کس به خاطر دنیا  .....................................................................................

پس یقینا بر .............................................. خشمگین ...................................

▪	 حکمت	431:

ْزُق ِرْزَقاِن:  َالّرِ

وٌب 
ُ
َطاِلٌب َو َمْطل

َمْوُت 
ْ
َبُه ال

َ
ْنَیا َطل

ُ
َب الّد

َ
َفَمْن َطل

ی ُیْخِرَجُه َعْنَها  َحّتَ

ْنَیا 
ُ

َبْتُه الّد
َ
ِخَرَة َطل

ْ
َب ال

َ
َو َمْن َطل

ی َیْسَتْوِفَی ِرْزَقُه ِمْنَها. َحّتَ

روزى دو نوع است: 

]یکی[ جویندۀانسان است و ]دیگرى[ ..........................................

کسی که دنیا را طلب کند، مرگ ......................................................... 

تا اینکه او را ..............................................................................................................

و کسی که آخرت را طلب کند...............................................................

تا روزى اش را از آن، ..........................................................................................

▪	 حکمت	457:

 َیْشَبَعاِن: 
َ

َمْنُهوَماِن ال

ٍم َو َطاِلُب ُدْنَیا.
ْ
َطاِلُب ِعل

دو .............................................................، .................................................................. : 

جویندۀعلم و جویندۀدنیا.

ح
َ

َضّر ِمْنُهِاْسِتْصال
َ
ْصَبَحأ

َ
َمْطُلوبَحِزینأ

ُجَطَلَبُه ل َیْشَبَعاِنَمْنُهومَیْسَتْوِفیُیْخِر
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برخورد با دنیاݤ

گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 .......................................... ...............................................     ُیْفِنی ْحَرَز
َ
.................................     أ  َیْخَشٰی 

 ........................................ ْجِمْل
َ
 ِاْلَتاَط.......................................     َلِهَج................................................     أ

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َعْوَراِتَهاجـ اهلُل  ْرَك  ُیَبّصِ ْنَیا 
ُ

الّد ِفي  ِاْزَهْد 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْنَیا ِمَن ُخْذجـ
ُ

َتاَك َماالّد
َ
  أ

َ
اَو َتَوّل َعْنَك َتَوّلٰی َعّمَ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

کرده،	سه	ویژگی	برای	هر	نوع	بنویسید؟ 3.	انواع	مردم	را	در	برخورد	با	دنیا	مشخص	

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

َمُنُه َعَلی َنْفِسِه در	حدیث	اول	را	توضیح	دهید.
ْ
4.مراد	امام	علی؟ع؟	از	عبارت َیأ

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

آثار	سوء	دلبستگی	به	دنیا	چیست؟ 	.5

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

  اسـتاد مطهـری؟هر؟ در بحـث از »دنیـا و دنیاگرایـی« می گویـد: »قـرآن با اینکه دنیا را به عنوان غایت آمال 
و منتهاى آرزو، قابل و لیق نمی داند، در عین حال نمی گوید موجودات و مخلوقات با همه نظاماتی که 
دارند و گردش ها و حرکت ها که می کنند زشت و باطل هستند، بلکه برعکس، این نظام را نظام راستین  

و حـق می داند.«
آیا بر اساس منطق قرآن، عالقه به دنیا مذموم است؟  

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ــ  219 مجموعه  آثار شهید مطهرى، ج 22، ص211ـ 



نــمایــی از حکمت

ک ترین تنهایی وحشتنا

23

ُعْجِب...1
ْ
وَْحُش ِمَن ال

َ
 وَْحَدةَ أ

َ
ک تر  از خودپسندی نیست. ...ل هیچ انزوایی وحشتنا

▪ حکمت 113 ▪

َسيِّئٌَة تَُسوُءَك َخرْيٌ ِعنَْد اهلِل ِمْن 2
َحَسنٍَة ُتْعِجبَُك

گناهی که تو را ناراحت کند، نزد خدا بهتر از

کار خوبی است که تو را به خودبینی وادارد.

▪ حکمت 46 ▪

اِد َعْقِلِه3 َحُد ُحسَّ
َ
َمرِْء بِنَْفِسِه أ

ْ
خودپسندِی شخص، یکی از حاسداِن عقل او است. ُعْجُب ال

▪ حکمت 212 ▪

ِزِْديَاَد  4
ْ

ِْعَجاُب َيْمنَُع ال
ْ

خودپسندی، مانع افزودن ]بر اعمال نیک[ است. اَل

▪ حکمت 167 ▪

گام های مهم برای درمان آنهاست. شناخت رذایل اخالقی، یکی از 
 ُعجب و خودپسندی چیست و انسان خودپسند چه ضررهایی

به خــود وارد مــی کـند؟



حمعناکلمه شر

اَوَْحش 
)و ح ش(

وحشتناک تر

َوْحش نقطه مقابل انس است.
هــر چیــزی کــه مــورد پســند واقع نشــود و نســبت به آن هیچ انســی نباشــد 
»َوْحــش« نامیــده می شــود؛ بــرای مثال، حیوانــی که با انســان انس نگیرد 

»وحشی« نامیده می شود.

ُعْجب
ْ
اَل

)ع ج ب(
خودپسندی

کار رفته است: مادٔه »ع ج ب« در دو معنا به 
ِکبر و بزرگی 2( نوعی خلقت در حیوانات  )1

کار رفته معنای اول است. آنچه در این بحث به 
به کار شگفت انگیز از این رو »عجیب« گفته اند که بزرگ جلوه می کند.

»ُعْجــب« یعنــی انســان خــودش را در نظــر خــود بــزرگ ببینــد؛ یعنــی خــود 
بزرگ بینی.

َسيِّئَة
)س و ء(

گناه کوچک

کــه مقابــل نیکــی و خوبــی باشــد و در ذات آن اثــری از  ُســوء: هــر چیــزی 
نیکی نباشد. 

َئة« در اصل »َسْیِوَئة« بر وزن »َفْیِعَلة« بوده که با قاعدۀ اعالل واو به یاء  »َسّیِ
تبدیل شده و سپس ادغام گردیده است.

ُحّساد
)ح س د(

بدخواهان، 
حـســـودهــــا

َحَسد: آرزو داشتن براى زوال و نیستی نعمت کسی که استحقاق آن نعمت را 
که با این آرزو و حسادت، در نابودى نعمت او نیز بکوشد. دارد و چه بسا 

»ُحّساد« بر وزن »ُفّعال« جمع »حاِسد« است.
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درس 23

ک ترین تنهایی  ▪ ▪  وحشتنا
مردم از افراد خودبین و خودخواه متنّفرند و از آن ها فاصله می گیرند و از سوی دیگر، افراد خودبین مردم را 
در حــّد دوســتی خــود نمی بینند و ایــن برتری خیالی و وهمی، آن ها را از مردم جدا می ســازد و به این ترتیب به 
ْوَحُش ِمَن اْلُعْجِب؛ هیچ انزوایی 

َ
 َوْحَدَة أ

َ
تنهایی وحشتناکی گرفتار می شوند. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ل

وحشتناک تر از خودپسندی نیست.

گناه بهتر از نیکی خودپسندانه  ▪ ▪  پشیمانی از 
َئٌة َتُســوُءَک َخْیٌر ِعْنَد اهلِل ِمْن َحَسَنٍة ُتْعِجُبَک؛ گناهی که تو را ناراحت کند،  امام علی؟ع؟ می فرماید: َســّیِ
گاه گناهی از انسان سر زند و پشیمان شود  کار خوبی است که تو را به خودبینی وا دارد؛ زیرا هر  نزد خدا بهتر از 
و به راستی توبه کند، توبه او گناهش را از میان می برد و عذابی را که مستحق آن بوده است، بر طرف می سازد 
و پاداش توبه هم براى او حاصل می شود؛ ولی آن کس که واجبی را اطاعت می کند و مستحق ثواب می شود، 
گر بر خود شیفته شود و بر مردم تکبر کند، ثواب عبادتش به سبب شیفتگی و غرور از میان می رود و بدون شک  ا

گناه از او  که ثواب توبه براى او آماده و عذاب  آن کس 
کار ثوابی انجام  که  ساقط می شود، بهتر از کسی است 

می دهد و مغرور می شود.
امام صادق ؟ع؟ فرمود:

 ... ِإّنَ ِمْن ِعَباِدَي اْلُمْؤِمِنیَن َلَمْن 
َ

َقاَل اهلُل َعّزَ َو َجّل
َیْجَتِهُد ِفي ِعَباَدِتي َفَیُقوُم ِمْن ُرَقاِدِه َو َلِذیِذ ِوَساِدِه 
ِعَباَدِتي  ِفي  َنْفَسُه  َفُیْتِعُب  َیاِلَي 

َ
الّل ِلَي  ُد  َفَیَتَهّجَ

ِإَلْیِه  ي  ِمّنِ َنَظرًا  ْیَلَتْیِن 
َ
الّل َو  ْیَلَة 

َ
الّل َعاِس  ِبالّنُ ْضِرُبُه 

َ
َفأ

َماِقٌت  ُهَو  َو  َفَیُقوُم  ُیْصِبَح  ی  َفَیَناُم َحّتَ َعَلْیِه  ِإْبَقاًء  َو 
ُیِریُد ِفي  َما  َبْیَن  َو  َبْیَنُه  ي  َخّلِ

ُ
أ َلْو  َو  َعَلْیَها  َزاٍر  ِلَنْفِسِه 

اْلُعْجُب  ُرُه  َفُیَصّیِ اْلُعْجُب  َذِلَك  ِمْن  َلَداَخَلُه  ِعَباَدِتي 
ِفیِه  َما  َذِلَك  ِمْن  ِتیِه 

ْ
َیأ َفَکاَن  ْعَماِلِه 

َ
ِبأ اْلِفْتَنِة  ِإَلی 

ْعَماِلِه َو ِرَضاُه َعْن َنْفِسِه... ؛2 
َ
ُکُه ِلُعْجِبِه ِبأ

َ
َهال

1. رنگارنگ، کریمی، ج1، ص411.
2. الکافی، کلینی، ج2، ص 60-61.

شـــرح حـکـمــت

پهلوانی هنرهاى بسیار از خود نشان داده و پهلوانان 
جهان را بر زمین افکنده و شهرتی فراوان یافته بود. 
به  رو  و  ساخت  مغرور  را  او  قدرت،  و  توانایی  این 
آسمان کرد و گفت: بار خدایا! حال جبرئیل را بفرست 
کسی  زیرا در زمین  کنم؛  نرم  و پنجه  او دست  با  تا 
روز  چند  باشد.  داشته  مرا  مقاومت  تاب  که  نیست 
کرد و براى  که حق تعالی او را ضعیف و ناتوان  نشد 
آنقدر  انداخت.  ویرانه اى  به  را  او  غرورش  شکستن 
گذاشته  که سرش   را بر خشتی  ضعف بر او غالب شد 
بود و موشی بر رویش می جست و سر انگشتان پایش 
را  پایش  تا  او قدرت نداشت  و  به دندان می گزید  را 
گفت:  گذشت و  کنار وى  کند. صاحب دلی از  جمع 
کوچک تر است بر  که از همه  خدا یکی از لشکرش را 
کنی.  تو مسلط فرمود تا متنبه شوى و از غرور توبه 

کنی خداوند تو را می بخشد.1 گر استغفار  ا
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وحشتناک ترین تنهایی

ْم 
َ
ل

ُكْم �نَ َر�ةُ
ْ ُكْم َك�ش �ةْ �بَ َ ْعحب

ؤَ
 ا

دنْ �نٍ ٕاِ ْ �ي ْ�َم ُ��نَ َ َو �ي
ْر�نُ 

اؤَ
ْ
ُكُم ال �يْ

َ
�ةْ َعل ا�ةَ  َو �نٰ

ً
ا �ؤ �يْ

َ ْم سش
ُ
ك �نِ َع�نْ عنْ �ةُ

�نَ  ِر�ي ْم ُمْ��بِ �ةُ �يْ
َّ
ّمَ َول

ُ �ةْ �ش ٰما َرُ��بَ �بِ
کثرت جمعیتتان  که  و روز حنیــن]را به یاد آور[ آن گاه 
شــما را مغرور ســاخت اما از شــما مشــکلی را رفع نکرد 
و زمیــن بــا همــۀ فراخــی بــر شــما تنــگ آمــد، ســپس 

پشت کنان گریختید.
توبه: 25

که بعضی از بندگان من در مسیر عبادت تالش می کنند و شب از  خدای سبحان به پیامبر؟ص؟ وحی فرستاد 
خواب خوش و بستر لذت بخش بر می خیزند و به عبادت مشغول می شوند و خود را در عبادت من به رنج و 
سختی می اندازند. گاه من او را یک یا دو شب گرفتار خواب می کنم تا در مسیر صحیح گام بردارد؛ زیرا هنگامی 
گر او را در  که به خواب می رود و صبح بیدار می شود نسبت به خود خشمگین است و خود را سرزنش می کند و ا
آنچه از عبادت من می خواهد آزاد بگذارم، چه بسا عجب و خودپسندی به او عارض شود و از این راه حالتی به 

او دست دهد که هالکتش در آن است.

▪  آثار سوء عجب  ▪

الف( زایل کنندۀ عقل
که آرزوی زوال نعمت دیگری را دارد و همین امر سبب می شود با او به دشمنی برخیزد  حسود کسی است 
که از دسـتش سـاخته اسـت، در این راه انجام دهد؛ چهرۀ او را در جامعه نازیبا نشـان دهد، عیوب  کاری  و هر 
کار و مقـام او را  کسـب و  گـر بتوانـد  کنـد و حتـی ا کنـی از وی دور  او را فـاش سـازد، افـراد را از طریـق شـایعه پرا
کنـد. حضـرت علـی؟ع؟ می فرمایـد: ُعْجـُب اْلَمـْرِء  گـر هـم نتوانسـت، در مسـیر آن مانع تراشـی  از وی بگیـرد و ا
ـاِد َعْقِلـِه؛ خودپسـندِی شـخص، یکـی از حاسـداِن عقـل اوسـت. خودپسـندی نیـز نسـبت بـه  َحـُد ُحّسَ

َ
ِبَنْفِسـِه أ

کارهای حسـود را انجام می دهد؛ قدرت عقل را از انسـان می گیرد و او را به خطا می افکند و عیب انسـان  عقل 
را ظاهر می سـازد؛ از این رو مردم از او متنفر می شـوند، اطرافیانش گرفتار مشـکالت می گردند و مقام و موقعیت 
او متزلزل می شـود؛ زیرا انسـان خودپسـند، خودمحور و انحصار طلب اسـت و همه چیز  را برای خود می خواهد 

و هیـچ حقـی بـرای دیگران قائل نیسـت.

ب( مانع رشد انسان 
که انسان نقطه های  خودپسندی موجب می شود 
مثبت خود را بزرگ تر از آنچه هست ببیند و نقطه های 
کمتر از آنچه هست ببیند.  ضعف را هیچ گاه نبیند و یا 
خودپســندی یکــی از حجاب هــا و موانــع شــناخت و 
معرفت است. انسان تا زمانی که خود را ناقص می بیند 
برای پیشــرفت تالش می کند و آن روز که نواقص خود 
را نبینــد و خــود را کامــل پندارد، متوقف می شــود. امیر 
اِلْزِدَیــاَد؛  َیْمَنــُع  ْعَجــاُب  ِ

ْ
َال می فرمایــد:  مؤمنــان؟ع؟ 

خودپسندی مانع افزودن ]بر اعمال نیک[ است.  
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تواضــع و فروتنــی، نقطه مقابل خودپســندی اســت. افرادی که خــود را ناچیز می شــمرند هیچ گاه به 
گرفتار نمی شوند. این افراد دایم در حال پیشرفت هستند و نقطۀ سکون ندارند. عجب 

ابـــــــری چــکــیــد ِز  بـــــــــاران  ــره  ــ ــط ــ ق ــی  ــکـ خـــجـــل شـــــد چـــــو پـــهـــنـــای دریــــــــا بـــدیـــدیـ

کیستم؟ ــن  مـ ــاســــت  ــ ــه دری کـ ــه جـــایـــی  نــیــســتــمکـ مـــــن  کـــــه  او هـــســـت حــــّقــــا  گـــــر 

ــارت بــدیــد ــ ــق ــ ــه چـــشـــم ح ــ ــو خـــــود را ب ــ ــــدچ ــروری ــ پ بــــه جـــــان  کــــنــــارش  صـــــدف در 

ــار ــ ک ــی رســــانــــیــــد  ــ ــایـ ــ ــرش بـــــه جـ ــ ــه ــ ــپ ــ کــــــــه شــــــــد نــــــــامــــــــور لـــــــؤلـــــــؤ شـــــــاهـــــــوارس

شــد ــســـت  پـ کــــو  ــــت  ــاف ــ ی آن  از  ــنـــدی  ــلـ شــدبـ ــســــت  هــ تـــــا  کــــوفــــت  نـــیـــســـتـــی  َدِر 

سعدی

ک ترین تنهایی وحشتنا

ِ ِمْن َحَسنٍَة تُْعِجبَُك 
َسيِّئٌَة تَُسوءَُك َخرْيٌ ِعنَْد اللَّ

▪   حکمت 46  ▪

اِد َعْقِلِ  ُعْجُب اْلَْرِء بِنَْفِسِه أََحُد ُحسَّ
▪   حکمت 212  ▪

پیام حـکـمــت

ُعْجِب(.. 1
ْ
وَْحُش ِمَن ال

َ
 وَْحَدةَ أ

َ
خودپسندی، انسان را به غربتی گرفتار می کند که از آن راه نجاتی نیست )ل

شرمندگِی گناه، از عمل خیِر ُعجب آفرین بهتر است )َسيِّئٌَة تَُسوُءَك َخرْيٌ ... ِمْن َحَسنٍَة ُتْعِجبَُك(.. 2

اِد َعْقِلِه(.. 3 َحُد ُحسَّ
َ
َمرِْء ... أ

ْ
خودپسندی، دشمن عقل است )ُعْجُب ال

ِْعَجاُب َيْمنَُع اِلزِْديَاَد(.. 4
ْ

انسان خودپسند، از تکامل بازمی ماند )اَل
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ک ترین تنهایی بـرای مـطالـعــهوحشتنا حدیث خوانی

خودبینی، دشمن عقل

اْسَع �نِ� َكْ�ِ�ك. .1 َ ا�بِ �ن َ �ب
ْ
ل
اؤَ

ْ
�ةُ ال �نَ

ݖ
َ�ا�بِ َو ا  الّصَ

ُ
�ّ ا�بَ �نِ ْع�بَ ٕاِ

ْ
�نَّ ال

ؤَ
ْم ا

َ
 َو اْعل

نــــــامـــــــــــه  31 گاه باش که خودپسندی ضّد صواب و آفت خردهاست، پس کوششت را به نهایت برسان.   آ

خودبینی، فرصتی برای شیطان

ْطَراِء .2 ٕاِ
ْ
َها َو ُ��بَّ ال َك ِم�نْ �بُ ْعحبِ ُ َما �ي  �بِ

�ةَ �ةَ ِ
ّ ِ�َك َو ال�ش �نْ �نَ  �بِ

ا�بَ ْع�بَ ٕاِ
ْ
اَك َو ال َ �يّ  َو ٕاِ

از خودپسندى و تکیه بر آنچه تو را آلوده به خود پسندى کند و از عالقه به تعریف مردم برحذر باش؛ 

. �نَ �ي ُمْحِ��نِ
ْ
ِ ال ْ�َ�ا�ن ��نُ ِم�نْ ٕاِ

ُ
ك َ ْمَح�ةَ َما �ي ِ�ِ� ِل�يَ �نْ ِ �نِ�ي �نَ َطا�ن �يْ

َّ َرِ� ال�ش ِ �نُ �ة
َ ْو�ش

ؤَ
ِلَك ِم�نْ ا �نَّ دنَ ٕاِ

َ �ن

زیرا  این حالت از مطمئن ترین فرصت هاى شیطان در نظر اوست تا نیکی نیکوکاران را نابود کند.

نــــــامـــــــــــه 53

یاء دو صفت خاص خدا عزت و کبر

3.�ِ �ةِ
ْ
ل ِ�ِ� ُدو�نَ �نَ �نْ اَرُهَما ِل�نَ َ �ة اَء َو ا�نْ َ ِر�ي ِك�بْ

ْ
ِعرنَّ َو ال

ْ
َس ال �بِ

َ
� ل ِ �ن

َّ
ِه ال َحْمُ� ِللّٰ

ْ
ل

َ
 ا

که لباس عزت و بزرگوارى پوشید و آن دو را برای خود _  نه برای مخلوقاتش _ برگزید  حمد خدایی را 

اِلِه
َ
ل َ اُهَما ِلحب َ ِرِ� َو اْ�َط�ن �يْ

� عنَ
َ
 َعل

ً
ُهَما ِ�ًمى َو َ�َرما

َ
َعل َ َو �ب

ع ساخت و هر دو را برای مقام جالل خویش برگزید  و آن دو را حریم خود قرار داد و بر دیگران ممنو

اِدِ� َ ِهَما ِم�نْ ِع�ب �ي َعُ� �نِ ارنَ َ � َم�نْ �ن
َ
�ةَ َعل ْع�نَ

َّ
َعَل الل َ  َو �ب

که در این دو ]صفت[ با او بستیزند،  کسانی از بندگانش قرار داد  و لعنت خود را بر 

�ن ِر�ي �بِ
ْ
ك ُمْ��ةَ

ْ
ُهْم ِم�نَ ال �نَ ِم�نْ ِع�ي َ�ا�نِ ُم�ةَ

ْ
رنَ ال ِم�ي �نَ ِل�يَ �ي �بِ

ّرَ ُم�ةَ
ْ
ُ� ال �ةَ

َ
ك ا�ؤِ

َ
ِلَك َمل

�نَ َر �بِ
�بَ �ةَ ّمَ ا�نْ

ُ  �ش

آن گاه با این دو وصف؛ فرشتگان مقّرب خود را آزمایش نمود، تا خاشعان آنان را از گردنکشان جدا کند 
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ک ترین تنهایی بـرای مـطالـعــهوحشتنا حدیث خوانی

��بِ  �يُ
عنُ
ْ
��بَا�ةِ ال ُ ��بِ َو َمْححب

ُ
ل �ةُ

ْ
َمَرا�ةِ ال ُمصنْ َعاِلُم �بِ

ْ
ُ� َو ُهَ� ال َ�ا�نَ اَل ُس�بْ َ �ة �نَ

و با اینکه به اسرار دل ها و رازهای پوشیده دانا بود، ]خطاب به فرشتگان[ فرمود:

ِ� ِم�نْ ُروِ�� �ي �ةُ �نِ حنْ �نَ ُ� َو �نَ �ةُ ْ �ي ا َسّ�َ دن ٕاِ
َ * �ن �نٍ  ِم�نْ ِط�ي

ً
را َ َ�ش اِل�ةٌ �ب ِ� �ن

�نّ > ٕاِ

که او را ساختم و از روح خود در او دمیدم ِگل خواهم آفرید، پس زمانی  »من بشرى را از 

َس <1 ِل�ي �بْ ا ٕاِ
َّ
ل * ٕاِ

َمُع��نَ ْ �ب
ؤَ
ُهْم ا

ُّ
�ةُ ُكل

َ
ك َملا�ؤِ

ْ
َد ال َ��بَ * �نَ �نَ ِد�ي ُه سا�بِ

َ
ُع�ا ل �ةَ �نَ

کردند مگر ابلیس« کنید. همۀ فرشتگان سجده  براى او سجده 

�ِ �ةِ
ْ
ل حنَ َدَم �بِ

ݖ
� ا

َ
َر َعل حنَ �ةَ ا�نْ َ �ةُ �ن َحِم�يَّ

ْ
ُ� ال �ةْ َر�نَ ِاْع�ةَ

کرد که خودخواهی بر او عارض شد پس به آفرینش خویش بر آدم فخر 

ْ�ِلِه
ِ� ِلاؤَ �يْ

َ
�بَ َعل َعّصَ َو �ةَ

کرد. و به دلیل اصل ]خلقت[ خود ]که از آتش بود[ با آدم مخالفت 

�ةِ  �يَّ َعَص�بِ
ْ
َساَ� ال

ؤَ
َع ا � َو�نَ ِ �ن

َّ
�نَ ال ِر�ي �بِ

ْ
ك ُمْ��ةَ

ْ
�نُ ال

َ
�نَ َو َسل �ي �بِ َعّصِ ُم�ةَ

ْ
َماُم ال َعُ�ّوُ اهلِل ٕاِ �نَ

پس او دشمن خداوند، پیشواى متعّصبان و پیشرو گردنکشان است او که بنیان عصبیت را بنا کرد 

ِ رن
َعرنُّ

اَ� ال�ةَّ َ َرَع ِل�ب
َ

�ةِ َو اّد ِر�يَّ �بْ َ حب
ْ
َع اهلَل ِرَداَء ال ارنَ َ َو �ن

کبریایی نزاع نمود و عزت و خودخواهی را لباس تن خویش ساخت و با خدا در جامۀ 

ِل ...
ُّ
ل

�نَ
اَع ال�ةَّ َ �ن َع �ةِ

َ
ل َو �نَ

خــطــبـــه 192 کسارى را در آورد.   و پوشش فروتنی و خا

1. ص: 71-74.
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	38:

َعْقُل 
ْ
ِغَنی ال

ْ
ْغَنی ال

َ
 أ

َ
ِإّن

ُحْمُق 
ْ
َفْقِر ال

ْ
ْکَبَر ال

َ
َو أ

ُعْجُب 
ْ
َوْحَشِة ال

ْ
ْوَحَش ال

َ
َو أ

ِق.
ُ
ُخل

ْ
َحَسِب ُحْسُن ال

ْ
ْکَرَم ال

َ
َو أ

همانا بی نیازکننده ترین ........................................... .....................................................

و بزرگ ترین ...............................................................................................................................

ک ترین ........................................................................................................... و وحشت نا

و ارجمندترین .............................................. ....................................................... است.

▪	 حکمت	150:

ن  ...  َتُکْن ِمّمَ
َ

ال

 َناِدمًا 
َ

ِإْن َسِقَم َظّل

ِهیًا 
َ

ِمَن ال
َ
َو ِإْن َصّحَ أ

ُیْعَجُب ِبَنْفِسِه ِإَذا ُعوِفَی 

َو َیْقَنُط ِإَذا اْبُتِلَی.

از کسانی مباش که

اگر ............................................................، پشیمان .................................................................. 

و اگر صحت و شفا یابد ............................. در حالی که ............................. است.

زمانی که ............................................................................................ خودپسند می شود 

و زمانی که ........................................................................................................................................

َسِقَمَاْلَحَسبَاْلَوْحَشةَالُحْمق
َ

َظّل

ِمَن
َ
ِهیأ

َ
ُاْبُتِلَیَیْقَنُطُعوِفَیل
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 َتُسوُء ......................................     ُتْعِجُب.........................................     َاْوَحش...................................... 

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َعْقِلِهجـ اِد  ُحّسَ َحُد 
َ
أ ِبَنْفِسِه   ِ اْلَمْرءݬݬݫ ُعْجُب 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْعَجاُبجـ ِ
ْ

ْزِدَیاَدَیْمَنُعَال ِ
ْ

ال

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

با	توجه	به	محتوای	درس،	جاهای	خالی	را	پرکنید. 	.3

 .......................................................................................................................................................................................................................  .1  
آثـــــــار ســــــوء عــجــب       

 ...................................................................................................................................................................................................................... .2  

چرا	»گناه	همراه	با	پشیمانی«،	بهتر	از	»نیکی	به	همراه	خودپسندی«	است؟ 	.4

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید؟ کامل	 عبارات	زیر	را	با	توجه	به	پیام	ها	 	.5

الف.	خودپسندی،	دشمن	........................................	است.

ب.	انسان	خودپسند،	از	........................................	باز	می	ماند.
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عالمان اخالق یکی از بدترین بیماری های اخالقی انسان را تحت عنوان عجب و خودپسندی معرفی   .1

که باعث  کی است  کرده اند؛ زیرا این بیماری طبق روایات معصومان؟مهع؟ یکی از سه بیماری خطرنا

کت شخصیت انسان می شود و آدمی را از انسانیت ساقط می کند. هال

کتاب شریف ِمعراُج الّسعادة در بحث »عجب« دو راه برای عالج این  مرحوم مال احمد نراقی، مؤلف   

بیماری مطرح کرده است؛ با مراجعه به این کتاب راه های معالجه عجب را به تفصیل بیان کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
معراج السعادة، نراقی، ص273

کید  در روایات معصومان؟مهع؟ بر برتری انسان معصیت کاِر پشیمان نسبت به انسان نیکوکار مغرور تأ  .2

شده است؛ چهار مورد از این روایات را با توضیح مختصر نقل کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ــ  11955 میزان الحکمة، ری شهری، ح11952ـ 



گــــناه دوری از 

24

ْن يََراَك اهلُل ِعنَْد َمْعِصيَِتِه1
َ
اِْحَذْر أ

َو َيْفِقَدَك ِعنَْد َطاَعِتِه
يَن ... َاِسِ

ْ
َفتَُكوَن ِمَن ال

بپرهیز از اینکه خداوند تو را هنگام نافرمانی اش ببیند

و در زمان اطاعت و بندگی اش تو را نیابد

که در این صورت از زیانکاران خواهی بود.

 ▪ حکمت 383 ▪

نُوِب َما اْستََهاَن بِِه َصاِحبُُه2 َشدُّ اذلُّ
َ
گناه آن است که صاحبش آن را سبک بشمارد.أ بدترین 

▪ حکمت 348 ▪

َاِلِق3
ْ
 َطاَعَة لَِمْخلُوٍق ِف َمْعِصيَِة ال

َ
در معصیت خدا هیچ اطاعتی از مخلوق ]جایز [ نیست.ل

▪ حکمت 165 ▪

ْجراً 4
َ
ْعَظَم أ

َ
ِهيُد ِف َسِبيِل اهلِل بِأ ُمـَجاِهُد الشَّ

ْ
َما ال

ْن قََدَر َفَعفَّ ِممَّ
َمَلئَِكِة

ْ
 ِمَن ال

ً
ْن يَُكوَن َملاَك

َ
َعِفيُف أ

ْ
لاََكَد ال

پاداش مجاهدى که در راه خدا شهید می شود بیشتر نیست 

از کسی که قادر بر گناه باشد ولی پارسایی پیشه  کند؛ 

عفیف نزدیک است که فرشته اى از فرشتگان باشد.

▪ حکمت 474 ▪

اِض بِِفْعِل قَْوٍم 5 اَلرَّ
اِخِل ِفيِه َمَعُهْم  َكدلَّ

َو َعَل ُكِّ َداِخٍل ِف بَاِطٍل إِْثَماِن
َعَمِل بِِه َو إِْثُم الرَِّضٰ بِِه

ْ
إِْثُم ال

کار عده ای خشنود باشد،  که از  کسی 

همانند کسی است که همراه آنها در آن کار مداخله داشته

کرده است: گناه  کس در باطلی وارد شود، دو  و هر 

گناه رضایت به آن.  گناه عمل به آن و   

▪ حکمت 154 ▪

ْثُم بِِه6 ِ
ْ

َما َظِفَر َمْن َظِفَر ال
ِّ َمْغلُوٌب  َغاِلُب بِالشَّ

ْ
َو ال

پیروز نشد کسی که گناه بر او پیروز شد

و کسی که به واسطه شرارت غلبه یابد، مغلوب است.

▪ حکمت 327 ▪
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ِاْحَذْر 
)ح ذ ر(

بپرهیز

کردن از آنها حالتی اســت  کردن / مراقبت در برابر خطرات و پرهیز  َحَذر: پرهیز 
گفته می شود. »ِاْحَذْر« فعل امر از این ماده است. که به آن »َحَذر« 

بــا مراجعــه به موارد کاربرد این ماده، مشــخص می شــود که بــه معنای مطلق 
دوری نیست بلکه پرهیز و احتیاط از یک خطر است.

يَن َاِسِ
ْ
اَل

)خ س ر(
زیانکاران

ُخْسر، َخسارة، ُخْسران: ناقص شدن اصل سرمایه / ضرر گاهی به معنای عدم 
منفعت یا کمی آن اســت و گاهی به معنای کم شــدن اصل ســرمایه اســت. به 

این معنای دوم »خسران« گفته می شود.

ِاْستََهاَن
)هـ و ن(

ســــبـک 
شـــــمـرد

یکی از معانی مادٔه »ه و ن«، ذّلت و خواری است. / این ماده در باب »ِاْسِتْفعال« 
به معنای »خوار و سبک شمردن« به کار رفته است؛ همان طور که »ِاْسِتْضٰعاف« 

یعنی »ضعیف شمردن«.

نــمایــی از حکمت

گناه و نافرمانی خدا بالترین مصیبت و خسارت است.
گناه، توجه به چه نکاتی لزم است؟ برای ترک 

 َربَُّه7
َّ

َحٌد ِمنُْكْم إِل
َ
 يَرُْجَونَّ أ

َ
... ل

 َذْنبَُه ...
َّ

 َيَاَفنَّ إِل
َ

َو ل

هرگز احدی از شما جز به خدا امید نداشته باشد

و جز از گناه خود نترسد.                                  ▪ حکمت 82 ▪

يَْت َربََّك ُسبَْحانَُه8
َ
يَا اْبَن آَدَم إَِذا َرأ

ُيتَابُِع َعلَيَْك نَِعَمُه
نَْت َتْعِصيِه فَاْحَذرُْه

َ
َو أ

ای فرزند آدم! وقتی دیدی خدای سبحان نعمت های 

خود را پی در پی به تو می رساند

و تو به معصیت او ادامه می دهی، از او بترس.

▪ حکمت 25 ▪
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▪  خدا می بیند   ▪
َک اهلُل ِعْنَد َمْعِصَیِتِه  ْن َیَرا

َ
امام علی؟ع؟ هشدار می دهد که انسان ها مراقب اعمال خود باشند: ِاْحَذْر أ

َو َیْفِقَدَک ِعْنَد َطاَعِتِه َفَتُکوَن ِمَن اْلَخاِسِریَن؛ بپرهیز از اینکه خداوند تو را هنگام نافرمانی اش ببیند و در 
که در این صورت از زیانکاران خواهی بود.  زمان اطاعت و بندگی اش تو را نیابد 

گاه است؛ بنابراین چگونه به خود اجازه  خدا نه تنها اعمال ما را می بیند، بلکه بر افکار و خیالت ما آ
که مقربان پروردگار  می دهیم در صحنه های معصیت، حضور داشته باشــیم و در صحنه های اطاعت ـــ 
ــ  جای ما خالی باشــد؟! اینها به دلیل عدم احســاس حضور خدا در همۀ  و مؤمنــان صالــح حضــور دارنــدـ 

حالت زندگی است. 

یقینًا ایمان راســتین و احســاس حضور در پیشــگاه خدا، راز و رمز بندگی خدا اســت و میزان خدا ترسی 
انسان با مراتب باور و یقین او رابطه مستقیم دارد.                

▪  کوچک شمردن گناهان  ▪
ُنــوِب َمــا اْســَتَهاَن ِبـــِه َصاِحُبــُه؛ بدترین گناه آن اســت که 

ُ
 الّذ

ُ
َشــّد

َ
امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ می فرمایــد: أ

گرفتار می شود و  کوچک می شمرد به آسانی به آن  گناهی را  کسی که  صاحبش آن را سبک بشمارد؛ زیرا 
که عادت او می شود و بارها و بارها آن را انجام می دهد و استغفار نمی کند. گاه آن را آنقدر تکرار می کند 

از طرفی، هیچ گناهی کوچک نیست؛ زیرا گناهکار، از خدای بزرگ نافرمانی می کند و نافرمانی هرچه 
باشد، از این نظر بزرگ است و قابل چشم پوشی نیست. 

شـــرح حـکـمــت

حمعناکلمه شر

َعفَّ
)ع ف ف(

پـارســــایــی
 پیشه کرد

مــادٔه »ع ف ف« بــر دو معنا دللت می کند: 1( باز ایســتادن از قبیح 2(کم بودن 
کار رفته است. چیزی. در حکمت 474، این ماده در معنای اول به 

که به وسیله آن از غلبه  ة«، حاصل شدن حالتی براى نفس و جان آدمی 
َ

»َاْلِعّف
و تسّلط شهوت جلوگیرى می شود.

ُيتَابُِع
)ت ب ع(

پــــی در پـــی 
می رساند

مادٔه »ت ب ع«، دللت می کند بر معنای پشت سر هم بودن. 
کرد. این واژه برای بیان  ُمتاَبَعــة: دنبالــه روى کردن / َتاَبَع: دیگری را دنبــال 
کار مــی رود؛ یعنی امری را در پی امر دیگری  پــی در پــی بودن یک امر هم به 

انجام داد.
»ُیَتاِبُع َعَلْیَک ِنَعَمُه«: نعمت های خود را پی در پی به تو می رساند.
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امام صادق؟ع؟ می فرماید:   کسی که هرگز گناهی 
که  است  کسی  از  آسوده تر  خاطرش  ندهد،  انجام 
انجام  خالص  توبه  هرچند  می شود؛  مرتکب  گناه 
گناهان  یقین  به  باشد؛  برگشته  گناه  از  و  داده 
می شوند،  شمرده  کوچک  که  گناهانی  و  کوچک 
گناهان را برای شما  از حیله های شیطان است؛ او 
جلوه می دهد؛ پس گناهان جمع و فراوان می شوند 

تا اینکه شما را احاطه می کنند.1

می پیوندنـد،  هـم  بـه  کوچـک  گناهـان  وقتـی 
سـعادت انسـان را بـه خطـر می اندازنـد و در صـورت 
غفلـت نسـبت بـه جلـب رضایـت پـروردگار هماننـد 
مبـدل  بدخیمـی  غـّده   بـه  سـرطانی  سـلول  یـک 

می کننـد. بیمـار  را  انسـان  وجـود  همـه  شـده، 

گناه هرگز  ▪ ▪  با 
یکی از ابعاد توحید این است که اطاعت و فرمانبری در انحصار خداوند است؛ یعنی اطاعت از دیگران 

فقط به منظور  اطاعت از خدا توجیه پذیر  است.

اینکه انسان در اطاعت مخلوقی درآید که او فرمان معصیت خالق را صادر کرده است، نهایت نادانی 
کار باید مطیع فرمان او باشیم. و ناسپاسی است؛ ما هر چه داریم از خدا است و در هر 

کنند، اطاعت از  گر پدر و مادر، انسان را به معصیت خدا دعوت  اطاعت از پدر و مادر واجب است؛ اما ا
 َو ِإْن جاَهداَک ِلُتْشِرَک ِب  

ً
ْنساَن ِبواِلَدْیـِه ُحْسنا ِ

ْ
ْیَنا ال ایشان لزم نیست. خدا در قرآن می فرماید:)َو َوّصَ

گر آن دو  کند و ا کردیم به پدر و مادرش نیکی  ٌم َفال ُتِطْعُهما(؛3 و به انسان سفارش 
ْ
َک ِبــِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
َما ل

تالش کنند تا ]تو[  چیزی را که به آن علم نداری همتا و شریک من قرار دهی، پس از آن دو اطاعت مکن.
 َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفی َمْعِصَیِة اْلَخاِلِق ؛ در معصیت خدا، هیچ اطاعتی از 

َ
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ل

مخلوق ]جایز [ نیست.

1. ُتَحُف الُعقول، ابن شعبه حّرانی، ص 392.
2. الکافی، کلینی، ج2، ص 287.

3. عنکبوت : 8.

کرم؟ص؟در سفری در سرزمین خشک و بی آب  پیامبر ا

و علفی فرود آمد و به یارانش فرمود: مقداری هیزم 

زمین  اینجا  خدا!  رسول  ای  کردند:  عرض  بیاورید. 

کرم؟ص؟  بی آب و علفی است، هیزمی ندارد. پیامبر ا

فرمود: هر یک از شما به هر اندازه که می تواند بیاورد. 

آوردند و  با خود  آنها پخش شدند و هر یک هیزمی 

آنها را در برابر پیامبر؟ص؟ روی هم ریختند و از فزونی 

گناهان  کرم؟ص؟فرمود:  ا پیامبر  کردند.  تعجب  آن 

نگاه  در  انسان  یعنی  می شوند؛2  جمع  این گونه  نیز 

گناهی ندارد؛ ولی دقت که می کند  اول خیال می کند 

می بیند گناهان بسیاری را مرتکب شده است.
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گناه  ▪ ▪  نتیجه دوری از 
ْن 

َ
 َلَکاَد اْلَعِفیُف أ

َ
ْن َقَدَر َفَعّف ْجرًا ِمّمَ

َ
ْعَظَم أ

َ
ِهیُد ِفی َسِبیِل اهلِل ِبأ

َ
امام علی؟ع؟ می فرماید: َما اْلُمَجاِهُد الّش

که قادر بر  که در راه خدا شهید می شود بیشتر نیست از کسی  ِئَکِة؛ پاداش مجاهدى 
َ

َیُکوَن َمَلکًا ِمَن اْلَمال
گناه باشد ولی پارسایی پیشه  کند؛ عفیف نزدیک است که فرشته اى از فرشتگان باشد.

ح است؛ هرچند در  ح مطر که امام علی؟ع؟ اشاره می کند در مورد همه اعضا و جوار  پارسایی و عفتی 
کدامنی اهمیتی دو چندان دارد.  مورد پا

کرم؟ص؟ در جمع اصحاب خود فرمود: روز قیامت گروهی می آیند که حسنات ایشان همچون  پیامبر ا
کنده می کند و ســپس فرمان داده می شود آنان  کوه ها اســت؛ ولی خداوند آن حســنات را چون گردى پرا
خ برنــد. ســلمان عرض کرد: اى رســول خدا؟ص؟! آنــان را براى ما وصف کــن. فرمود: آنان نماز  را بــه دوز
می خوانند و روزه می گیرند و بخشی از شب را به عبادت می گذرانند؛ ولی همین که حرام بر ایشان عرضه 

می شود بر آن هجوم می برند.1

گناه دیگران  ▪ ▪  راضی به 

کنار کشیدن و در حاشیه بودن، انسان را از  خود را 
مؤاخذه الهی نجات نخواهد بخشید؛ زیرا رضایتمندی 
گناه  گناه و عدم نهی از منکر، فراهم آوردن زمینه  به 
ناقه  مثال،  به عنوان  است؛  دیگران  و  خود  برای 
ُکشت، ولی خدا آن را  صالح؟ع؟ را در ظاهر یک نفر 
به همه قوم ثمود نسبت می دهد )َفَعَقُروَها(؛ چرا که بر 

گناه او راضی شدند.
اِضی ِبِفْعِل َقْوٍم  امیرمؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: َالّرَ
ُکّلِ َداِخٍل ِفی َباِطٍل ِإْثَماِن  اِخِل ِفیِه َمَعُهْم َو َعَلی 

َ
َکالّد

کار عده ای  که از  َضی ِبِه؛ کسی  ِإْثُم اْلَعَمِل ِبِه َو ِإْثُم الّرِ
خشنود باشد، همانند کسی است که همراه آنها در آن 
کس در باطلی وارد شود، دو  کار مداخله داشته و هر 
گناه کرده است: گناه عمل به آن و گناه رضایت به آن. 

ی الصواب، دیلمی، ج 1، ص191.
َ
1. إرشاد القلوب ِال

اٰها*  �ةٰ ْ سش
ؤَ
َ ا َع�ش �بَ

دنِ ا�نْ ٰ�اٰها* ٕاِ َطعنْ ُم�ُد �بِ
َ �بَ�ةْ �ش

�نَّ
َ
ك

اٰها * �يٰ
ِه َو ُس�ةْ �ةَ اللّٰ ا�ةَ ِه �نٰ ُهْم َرُس�ُل اللّٰ

َ
اَل ل �ةٰ �نَ

ِهْم  �بِ
�نْ

�نَ ُُّهْم �بِ ِهْم َر�ب �يْ
َ
َ�ْمَ�َم َعل ُروٰها �نَ َع�ةَ �ُ� �نَ ُ �ب

�نَّ
َ
ك �نَ

اٰها ٰ�ّ�َ �نَ
ثمــود از روى سرکشــی خــود، ]صالــح و دیــن حــق را[ 
کــه شــدیدترین آن هــا بــه پــا  تکذیــب کردنــد. آن گاه 
خاســت ]و برای کشتن شتر صالح داوطلب شد[ پس 
پیامبر خدا به آن ها گفت: از آسیب به شتر خدا و منع 
وی از ســیراب شدن در نوبت خودش بر حذر باشید. 
اما آن ها او را تکذیب کردند و شتر خدا را کشتند، پس 
کرد و  ک  گناهشان هال کیفر  پروردگارشــان آن ها را به 

ک یکسان نمود. همه را با خا
شمس: 11 - 14
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▪  شکست با ظاهِر پیروزی  ▪

کت انســان و از دســت دادن سعادت می شود این است که  یکی از اندیشــه های باطلی که موجب هال
»هدف، وسیله را توجیه می کند«. افرادی که کارهای خود را با این اندیشه باطل، توجیه و خیلی راحت 
کت خود را  بــه دیگــران ظلــم می کنند، باید بداننــد که با این کار به پیروزی نرســیده اند؛ بلکه مســیر هال

کار خواهند پرداخت. کرده اند و در دنیا و آخرت، تاوان سختی برای این  هموار 
ّرِ َمْغُلوٌب؛   پیروز نشد کسی که گناه بر او 

َ
ْثُم ِبِه َو اْلَغاِلُب ِبالّش ِ

ْ
امام علی؟ع؟ می فرماید: َما َظِفَر َمْن َظِفَر ال

پیروز شد و کسی که به واسطه شرارت غلبه یابد، مغلوب است.

کــه بــه پیروزی های ظاهــری دل خوش می کننــد و برای رســیدن به ایــن پیروزی ها مرتکب  کســانی 
خالف و گناه می شــوند، بدانند که این گناه و زشتی هاســت که بر آنان پیروز و مســّلط شــده است و آنان 

که خسران آن به مراتب از سود ظاهری به دست آمده بالتر است. چنان شکست خورده اند 

َع ِلَمِجی ِء َما َیْحَذُر؛1  ْسَر
َ
ْفَوَت ِلَما َیْرُجو َو أ

َ
َکاَن أ ْمرًا ِبَمْعِصَیِة اهلِل 

َ
امام حسین؟ع؟ می فرماید: َمْن  َحاَوَل  أ

کند، آنچه را امید دارد، بیشتر از دست می دهد و به آنچه از آن  کارى اقدام  که با نافرمانی خدا به  کسی 
می پرهیزد، زودتر گرفتار می شود.

گناه و پا نهادن بر اوامر خدا به نتیجه برســد، اوًل در بســیاری از موارد رســیدن  کســی که می خواهد با 
به نتیجه را به تأخیر انداخته و ثانیًا آنچه حاصل شده است در دنیا و آخرت به نفع او نخواهد بود و به 

زودی نتیجه عکسی از آن خواهد یافت. 

گناه  ▪ ▪  ترس از 
ک ترین مصیبت ها و بال های دنیایی در نهایت، حیات دنیایی انســان را به خطر می اندازد؛ اما  هولنا
کــه در زندگی جــاودان آخرت نیز  کــردن خــود بــا گناه، نه تنهــا ضربه زدن به حیات دنیوی اســت  آلــوده 

گرفتار می کند. انسان را به رنج و بال 

 ِبَذْنٍب؛2 هیچ گرفتاری و نکبتی دامن گیر بشــر 
َّ

امــام باقــر؟ع؟ می فرماید: َما ِمــْن  َنْکَبٍة ُتِصیُب اْلَعْبَد ِإل
َحٌد 

َ
 َیْرُجَوّنَ أ

َ
گناهــان او دارد؛ از این رو امیر مؤمنان علی؟ع؟ می فرمایــد: ل نمی شــود مگر اینکه ریشــه در 

گناه خود نترسد.  َذْنَبُه؛ احدی از شما جز به خدا امید نداشته باشد و جز از 
َّ

 َیَخاَفّنَ ِإل
َ

ُه َو ل  َرّبَ
َّ

ِمْنُکْم ِإل

1. الکافی، کلینی، ج 2، ص 373.
2. همان، ج 2، ص 269.
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بنابرایــن، تنهــا باید به »پروردگار« امید داشــت که اعتماد به او و عمل به دســتوراتش نردبان رشــد و 
تکامل اســت و تنها باید از »گناه و نافرمانی خدا« بیم و هراس داشــت که نافرمانی خدا موجب بدبختی 

در دنیا و آخرت است.

گرفتاری و نکبتی را  گناه حذر نمی کند و خدا نعمت های خود را از او نمی گیرد و  گاهی انسان از  البته، 
شامل حال او نمی گرداند؛ چنین شخصی به طور معمول در غفلت باقی می ماند؛ زیرا نکبت و گرفتاری، 
خود عاملی برای توجه دادن بنده به ســوی خدا اســت و خدا آن را از چنین بنده ای دریغ داشــته اســت؛ 

کردن بنده به حال خود و اعراض از او است.  که معنای این رفتاِر خدا، رها  باید دانست 

ْنَت َتْعِصیِه َفاْحَذْرُه؛ 
َ
َک ُسْبَحاَنُه ُیَتاِبُع َعَلْیَک ِنَعَمُه َو أ ْیَت َرّبَ

َ
امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید: َیا اْبَن آَدَم ِإَذا َرأ

ای فرزند آدم! وقتی دیدی خدای سبحان نعمت های خود را پی در پی به تو می رساند و تو  به معصیت 
او ادامه می دهی، از او  بترس.
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دوری از گـــــــــنــــاه

أََشدُّ اذلُّنُوِب َما اْسَتَاَن بِِه َصاِحبُُه 
▪   حکمت 348  ▪

ْلُوٍق ِف َمْعِصيَِة اْلَاِلِق َل َطاَعَة ِلَ
▪   حکمت 165  ▪

ِ َمْغلُوٌب ّ
ْثُ بِِه َو اْلَغاِلُب بِالشَّ َما َظِفَر َمْن َظِفَر اْلِ

▪   حکمت 327  ▪

پیام حـکـمــت

ْن يََراَك اهلُل . 1
َ
زیانکار حقیقی کســی اســت که مشغول معصیت است و اهل اطاعت نیســت )اِْحَذْر أ

يَن(. َاِسِ
ْ
ِعنَْد َمْعِصيَِتِه ... َفتَُكوَن ِمَن ال

َاِلِق(.. 2
ْ
 َطاَعَة لَِمْخلُوٍق ِف َمْعِصيَِة ال

َ
اطاعت مخلوق، مشروط به عدم معصیت خالق است )ل

ِهيُد . 3 ُمَجاِهُد الشَّ
ْ
کدامن، در اوصاف همچون فرشتگان و در پاداش همچون شهدا است )َما ال انسان پا

.)...
ً
ْن يَُكوَن َملاَك

َ
َف ... أ ن قََدَر َفعَّ ... ِممَّ

اِخِل ِفيِه َمَعُهْم ...(.. 4 باید در برابر اعمال ناشایست بدکرداران اظهار ناخشنودی کرد )اَلرَّاِض بِِفْعِل قَْوٍم َكدلَّ

ِّ َمْغلُوٌب(.. 5 َغاِلُب بِالشَّ
ْ
ْثُم بِِه َو ال ِ

ْ
گنهکار همیشه مغلوب و شکست خورده است )َما َظِفَر َمْن َظِفَر ال

ــَت . 6 نْ
َ
ــُه َو أ ــَك نَِعَم ــُع َعلَيْ ابِ

غــرق شــدن در نعمت هــای الهــی نشــانۀرضایت خــدا نیســت )... ُيتَ

َتْعِصيــِه فَاْحــَذرُْه(.
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گناه بـرای مـطالـعــهدوری از  حدیث خوانی

راهی برای رهایی از گناه

1. . َعا�ةِ �بِ
اَء ال�ةَّ َ �ة َ ا�ةِ َو �ب

�نَّ
َّ
َطاَع الل �ةِ

ُكُروا ا�نْ دنْ
ُ
 ا

حکمت 433 همواره به یاد پایان یافتن لذت ها و برجای ماندن عواقب ناگوار آن باشید. 

2. �ُ َع�ةُ �بِ
ى �ةَ �ةَ �بْ

ُ� َو �ةَ �ةُ
�نَّ
َ
َه�بُ ل

�نْ : َعَمٍل �ةَ �نِ ْ �ي
َ
�نَ َعَمل ْ �ي َ ا�نَ َما �ب

َ �ةّ َ  سش

که لذتش می رود و پیامدش می ماند خیلی فرق است میان دو عمل: عملی 

ُرُ�.  ْ �ب
ؤَ
ى ا �ةَ �بْ َ ُ� َو �ي �ةُ ��نَ َه�بُ َم�ؤُ

�نْ َو َعَمٍل �ةَ

حکمت 121 که رنجش می رود و اجرش می ماند.  و عملی 

یق حالل برای جلوگیری از گناه  ارضای شهوات از طر

هةٌ .3
َ
ل ِم�ي َ �ةٌ �ب

ؤَ
ِهُم اْمَرا  �بِ

�ةْ َمّرَ ِ� �نَ ْ�َ�ا�بِ
ؤَ
 �نِ� ا

ً
اِل�ا َ ُ�؟ع؟ َكا�نَ �ب

�نَّ
ؤَ
ِوَ� ا  َو ُر

روایت است که آن حضرت در میان یارانش نشسته بود که زنی زیباروی از کنار آنان رد شد 

ُح�ِل َطَ�اِمُ� �نُ
ْ
ِ� ال َصاَر َه�نِ ْ �ب

ؤَ
�نَّ ا اَل؟ع؟ ٕاِ َ �ة َصاِرِهْم �نَ ْ �ب

ؤَ
ا ْ�ُم �بِ �ةَ

ْ
َها ال َرَم�ةَ �نَ

و یاران به او چشم دوختند، امام فرمود: دیدگان این مردان آزمندانه نگریست

�ُ �بُ ْعحبِ �ةٍ �ةُ
ؤَ
� اْمَرا

َ
ل ْم ٕاِ

ُ
َ�ُدك

ؤَ
َر ا طنَ ا �نَ دنَ ٕاِ

َ َها �ن ا�بِ
َ �بُ ِه�ب ِلَك َس�بَ �نَّ دنَ َو ٕاِ

که او را خوش آمد و همین سبب هیجان شهوت آنان شد. هرگاه چشم یکی از شما به زنی افتاد 

 �ِ �ةِ
ؤَ
�ةٌ َكاْمَرا

ؤَ
َما ِهَ� اْمَرا

�نَّ ٕاِ
َ ُه �ن

َ
ْهل

ؤَ
اِمْس ا

َ
ل �يُ

ْ
ل �نَ

که آن نیز همانند زن اوست. باید با همسر خود همبستر شود 

 �ُ�
ُ
ل �ةُ �ةْ ْ�ُم ِل�يَ �ةَ

ْ
�بَ ال

َ��شَ َهُ�! �نَ �ةَ �نْ
ؤَ
 َما ا

ً
را ُه اهلُل َكا�نِ

َ
ل ا�ةَ َ َ�اِرحبِ �ة حنَ

ْ
ٌل ِم�نَ ال اَل َر�بُ َ �ة �نَ

مردی از خوارج گفت: خدا این کافر را بکشد که چه فهیم است یاران برجستند تا او را بکشند، 
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گناه بـرای مـطالـعــهدوری از  حدیث خوانی

�نْ�بٍ . ٌ� َع�نْ دنَ ْو َع�نْ
ؤَ
ٍ ا

َ��بّ  �بِ
َما ُهَ� َس�بٌّ

�نَّ  ٕاِ
ً
�ا َو�يْ اَل ؟ع؟ ُر َ �ة �نَ

حکمت 420 گناه!  گیرید، پاداش دشنام دشنام است یا بخشیدن آن  امام فرمود: آرام 

هشدار از گرفتار شدن در استدراج

َر..4 �نَ ْ� عنَ ُ� �ةَ
�نَّ
ؤَ
َر َ��ةَّ� َكا ْ� َس�ةَ �ةَ

َ
ِه ل

َ
َ�الّل َر �نَ

َح�نَ
ْ
َر ال

َح�نَ
ْ
ل

َ
 ا

مراقب باشید! مراقب باشید! که به خدا سوگند، او چنان گناه را می پوشاند که گویی آمرزیده است.

حکمت 30

5.�ِ �يْ
َ
ل ِ ٕاِ ْ�َ�ا�ن ٕاِ

ْ
ال ْ�َرحبٍ �بِ  َكْم ِم�نْ ُمْ��ةَ

بسا کسانی که با احسان و نعمت خداوندی غافلگیر می شوند و در دام می افتند

�ِ �يْ
َ
ِر َعل �ةْ الّ�َ ُروٍر �بِ َو َمعنْ

و بسا کسانی که با پرده پوشی بر گناهانشان فریب می خورند

 �ِ �ي ْ�ِل �نِ �ةَ
ْ
ُحْ��نِ ال ��نٍ �بِ �ةُ َو َم�نْ

و بسا کسانی که با ستایش دیگران مغرور و فریفته می شوند

ُه .
َ
اِء ل

َ
ْمل ٕاِ

ْ
ِل ال ْ ِم�ش  �بِ

ً
َ�دا

ؤَ
ُه ا

َ
� الّل

َ
ل �ةَ ْ َو َما ا�ب

حکمت 116 و خداوند هیچ کسی را به چیزی مانند مهلت دادن به او نیازموده است. 
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	24:

ِعَظاِم 
ْ
ُنوِب ال

ُّ
اَراِت الذ

َ
ِمْن َکّف

ُهوِف 
ْ
َمل

ْ
ِإَغاَثُة ال

َمْکُروِب.
ْ
ْنِفیُس َعِن ال َو الّتَ

از کفاره های ......................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................ از غمدیده است.

▪	 حکمت	324:

َواِت، 
َ
َخل

ْ
ُقوا َمَعاِصَی اهلِل ِفی ال

َ
ِاّت

ِکُم.  َحا
ْ
اِهَد ُهَو ال

َ
 الّش

َ
َفِإّن

از .......................................................................................... تقوا پیشه کنید،

کـــم و قاضـــی اســت. یـــرا شـــاهــد، خـــودش حا ز

▪	 حکمت	330:

َزُمُکْم هلِِل 
ْ
 َما َیل

ُ
َقّل

َ
أ

ی َمَعاِصیِه .
َ
 َتْسَتِعیُنوا ِبِنَعِمِه َعل

َّ
ال

َ
أ

کمترین چیز  از حق خدا که ...............................................................

این است که از نعمت هایش ............................................................ 

▪	 حکمت	345:

َمَعاِصی.
ْ
ُر ال

ُّ
ِعْصَمِة َتَعذ

ْ
کی است.ِمَن ال ...............................................، ]نوعی[ از عصمت و پا

▪	 حکمت	477:

ُنوِب
ُّ

 الذ
ُ

َشّد
َ
أ

 ِبَها َصاِحُبُه.
َ

َما اْسَتَخّف

شدیدترین گناهان،

گناهی است که انجام دهنده  اش، .............................................

ْنِفیسَاْلَمْلُهوفِإَغاَثةَاْلِعَظام َمــَعاِصــــیَالّتَ

رل َتْسَتِعیُنواَیْلَزُمـــُکْمَاْلـــَخــَلـــَوات
ُ

َتـــَعّذ
َ

ِاْســَتَخّف
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  امام صادق؟ع؟ می فرماید: هرگاه خداوند خیر بنده اى را بخواهد، هنگامی که گناهی انجام می دهد او را 
گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد و هرگاه شّر بنده اى را )بر اثر اعمالش( بخواهد، هنگامی که گناهی 

می کند نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به آن ادامه دهد.

»ِاستدراج« یکی از مجازات هاى الهی است که به صورت یک سّنت درباره بسیارى از گنهکاران سرکش   
اجرا می شود؛ بر اساس آیات قرآن، در مورد این سّنت الهی توضیح دهید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
ــ  35 تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج 7، ص32ـ 

گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ..........................................  ِاْحَذْر .......................................     ِإْثَماِن............................................     ُیٰتاِبُع
 .............................. ........................................     َاْلَخاِسریَن  ِاْسَتَهاَن.................................     َاْلَعِفیف

معنای	عبارت	های	زیر	را	بنویسید. 	.2
 .................................... ْثُم ِبِه ِ

ْ
........................................                       َمْن َظِفَر ال اِضي ِبِفْعِل َقْوٍم َالّرَ

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ جـ
َ

َفَعّف َقَدَر  ْن  ِمّمَ ْجرًا 
َ
أ ْعَظَم 

َ
ِبأ اهلِل  َسِبیِل  ِفي  ِهیُد 

َ
الّش اْلُمـَجاِهُد  َما 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ  َیْرُجَوّنَجـ
َ

َحٌدل
َ
ِمْنُکْمأ

َّ
ُهِإل  َیَخاَفّنََرّبَ

َ
 َذْنَبُهَو ل

َّ
ِإل

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

منظور	از	»شکست	با	ظاهِر	پیروزی«	چیست؟ 	.4

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

پیامدهایی	 پــیــروزی«	چه	 به	 رسیدن	 بــرای	 گناه	 به	 »توسل	 امــام	حسین؟ع؟،	 به	حدیث	 توجه	 با	 	.5 
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ْصلََح َما بَيْنَُه َو َبْيَ اهلِل1
َ
َمْن أ

ْصلََح اهلُل َما بَيْنَُه َو َبْيَ الَّاِس 
َ
أ

ْمَر آِخَرتِِه
َ
ْصلََح أ

َ
َو َمْن أ

ْمَر ُدْنيَاُه 
َ
ُ أ

َ
ْصلََح اهلُل ل

َ
أ

ُ ِمْن َنْفِسِه َواِعٌظ
َ

َو َمْن َكَن ل

َكَن َعلَيِْه ِمَن اهلِل َحافٌِظ

کند، هرکس رابطۀ بین خود و خدا را اصالح 

خدا ]رابطۀ[ بین او و مردم را اصالح می کند،

کند، و هرکس امر آخرت خود را اصالح 

خدا امر دنیای او را اصالح می کند،

و هرکس واعظی از درون داشته باشد،

نگهبانی از جانب خدا بر او خواهد بود.

▪ حکمت 89 ▪

يَرتَُه2 ْصلََح َسِ
َ
َمْن أ

ْصلََح اهلُل َعَلنِيَتَُه 
َ
أ

يِنِه َو َمْن َعِمَل دِلِ

ْمَر ُدْنيَاُه 
َ
َكَفاُه اهلُل أ

ْحَســَن ِفيَما بَيْنَــُه َو َبْيَ اهلِل 
َ
َو َمْن أ

ْحَسَن اهلُل َما بَيْنَُه َو َبْيَ الَّاِس
َ
أ

هرکس باطن خود را اصالح کند،

خدا ظاهر او را اصالح می کند،

و هرکس برای دین خود عمل کند،

خدا امر دنیای او را به عهده می گیرد،

وهرکس رابطۀ بین خود و خدا را نیکو کند،

خدا رابطۀ بین او و مردم را نیکو می گرداند.

▪ حکمت 423 ▪

ــه هــا ــ ــطـ ــ اصـــــــاح رابـ



حمعناکلمه شر

ْصلََح 
َ
أ

)ص ل ح(
اصالح کرد

َصالح: شایسته شدن و خوب شدن / »ُصْلح« به معنای مسالمت، سازش 
و مقابل آن فساد است. »َصاِلـح«: شایسته و خوب. 

»اصالح«: ایجاد صلح و سازش، از بین بردن نفرت میان مردم.

يَرة َسِ
)س ر ر(

ِسّر، َسِریَرة: هر چیز پوشیده و پنهان / از این رو به باطن و درون انسان که باطن
از دیگران پوشیده  است، »َسِریَرة« گفته می شود.

َعَلِنيَة
)ع ل ن(

کــه در منظر ظاهر َعَلــْن: آشــکار شــدن / از ایــن رو به اعمال و رفتار یک انســان 
ِنـَیة« گفته می شود.

َ
دیگران صورت می گیرد، »َعال

ْحَسَن
َ
أ

)ح س ن(
نیکو کرد

ُحْسن : هر اثر بهجت آفرین و شادى بخش / این ماده در باب »ِاْفعال« به 
صورت»أْحَسَن«، استعمال شده است: أْحَسَن إلی فالن )نیکی رساند(.

نیکی، کمک، انفاق، دستگیری و ... باعث ایجاد سرور و بهجت  در قلب 
انسان ها می شود که از آن به عنوان احسان و نیکوکاری یاد می شود.

نــمایــی از خــطــبــه

یکی از دغدغه  های انسان، اصالح روابط اجتماعی و برقراری تعامل موفق با مردم است.
اصالح رابطه انسان با خدا چه تأثیری بر روابط اجتماعی او دارد؟
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▪  اصالح روابط با خدا  ▪
جلــب  و  اجتماعــی  ارتباطــات  در  موفقیــت  رمــز 
اقبــال عمومــی را بایــد در چگونگی رابطه انســان با 
کــرد. عمل به وظایف بندگی و ســعی  خدا جســتجو 
و تالش در جلب رضایت پروردگار، زمینه ساز اصالح 
روابط اجتماعی اســت؛ به بیان دیگر، رابطه انسان 
بــا جامعــه از رابطــه انســان بــا خــدا رنــگ می گیــرد. 
کار  بــه  را  رفتــاری  زیبایی هــای  و  زیســتن  انســانی 
بســتن، لزمه تقّرب به خدا اســت؛ از این رو انســاِن 
کــه جاذبه دل ها  بــا خدا، محبوب مردم اســت؛ چرا 
در دست قدرت الهی است، خدا دل های مردم را به 

سوی مقربان خود جذب می کند.
ْصَلَح َمــا َبْیَنُه 

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرماید: َمــْن أ

اِس؛ هرکس  ْصَلــَح اهلُل َما َبْیَنــُه َو َبْیَن الّنَ
َ
َو َبْیــَن اهلِل أ

کند، خدا رابطۀبین  رابطۀ بین خود و خدا را اصالح 
ْحَسَن ِفیَما َبْیَنُه َو 

َ
او و مردم را اصالح می کند، َو َمْن أ

اِس؛ و هرکس  ْحَســَن اهلُل َما َبْیَنُه َو َبْیَن الّنَ
َ
َبْیَن اهلِل أ

رابطــه بین خود و خــدا را نیکو کند، خدا رابطۀ بین 
او و مردم را نیکو می گرداند. 

▪  اصالح امر آخرت  ▪1
زندگــی  بــه  بخشــیدن  اصالــت  و  آخرت گرایــی 
واپســین، حــال و روز دنیــوِی انســان را نیز ســامان 
می بخشــد؛ زیــرا آخرت گرایــی معنایی جز اســتفاده 
کــه باور  درســت از امکانــات مــادی ندارد. انســانی 

َهب، مسعودی، ج4، ص12.
َ

1. برگرفته از ُمُروُج الّذ

شـــرح حـکـمــت

در زمــان حکومت عباسی، شخصی به نام اسحاق، 
کرم؟ص؟  والی بغداد بود؛ شبی در خواب دید که پیامبر ا
بعد  روز  حاکم  کــن.  آزاد  را  قاتل  ایــن  می گوید:  او  به 
فهرست زندانیان را بررسی و بعد از پرس و جو قاتل را 
پیدا می کند و واقعیت ماجرا را از او می پرسد و می گوید 
کرد. آن مرد چنین  گر راست بگویی تو را آزاد خواهم  ا
گفت: من و دوستانم در یکی از شهرها زندگی می کردیم 
ـ که واسطه  ـ و به هر گناهی آلوده بودیم. روزی پیر زنیـ 
ـ  به همراه زن جوان زیبایی آمـد.  فساد میان ما بود ــ
هنگامی که آن زن وارد شد فریاد کشید؛ من به سراغ او 
رفتم و او را داخل اتاقی بردم و به او آرامش دادم و درباره 
کردم. گفت: این پیرزن مرا فریب داد  کار او سؤال  این 
و گفت خزانه ای دارم که در آن جعبه زیبایی است که 
که آن را  کرد  هیچ کس مثل آن را ندیده و مرا تشویق 
ببینم و من به او اطمینان کردم. جد من رسول خدا؟ص؟ 
ــان  ــ و مــــادرم فــاطــمــه زهــــرا؟اهع؟ اســــت. مــن از دودم
من  دربـــاره  را  آنها  احترام  هستم؛  حسن بن علی؟امهع؟ 
که هر طور باشد  کنید. من به او تضمین دادم  رعایت 
گفتم و  کرد. ماجرا را به دوستانم  او را خالص خواهم 
آنها حریص تر شدند و گفتند تو خواسته خود را برآوردی 
و می خواهی ما را باز داری. برخاستند و به سراغ آن زن 
رفتند و من هم برای حمایت از او رفتم. کسی که بیشتر 
از همه بر هتک حرمت اصرار داشت با من درگیر شد و 
من او را کشتم و در نهایت آن زن را از خانه بیرون بردم و 
او مرا دعا کرد و رفت. همسایه ها صدا را شنیدند و آمدند 
و مرا چاقو به دست دیدندو نزد مأموران آوردند. اسحاق 
که تو در حفظ آن زن کوشیده ای. تو را  گفت: فهمیدم 

به خدا و رسول خدا؟ص؟ بخشیدم.1
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بــه آخــرت در او مــوج می زنــد و در مســیر آبادانــی 
گفتارهــای او بــه  گام برمــی دارد، رفتارهــا و  آخــرت 
منظور اصالح و آبادانی و استفاده درست و بهینه از 

امکانات دنیا خواهد بود. 

نــوع  عهــد،  بــه  وفــای  امانتــداری،  صداقــت، 
دوســتی، توجــه بــه فقــرا، دســتگیری از مســتمندان، 
احتــرام بــه حقــوق مــردم، شــکر نعمت هــا و دیگــر 
ســایه  در  انســانی  رفتارهــای  و  اخالقــی  َمَلــکات 

آخرت بــاوری تحقــق می یابــد و ایمــان بــه جــزای اخــروی، ضامــن دوام آنهــا در جامعــه ایمانــی اســت؛ از 
کســی که تابــع دســتورات الهــی اســت، امداد هــای الهــی بــه عنــوان قوی تریــن پشــتوانه، موجــب  طرفــی، 

اصــالح امــور دنیــوی او خواهــد بــود و در واقــع، خــدا امــور دنیــوی او را بــه عهــده می گیــرد.

کســانی در ظاهــر اهــل دین انــد ولی دنیای آنها تباه شــده، ممکن اســت ایشــان دین را تمــام و کمال 
نشــناخته  و تنهــا به بخشــی از آن بســنده کرده انــد یا نتیجه اعمال ســابق خود را درک می کننــد یا درگیر 
آزمونــی از آزمون هــای الهــی بــرای ترفیــع مقــام یا آزمایــش هســتند و...؛ بنابرایــن نباید وجــود بعضی از 

کند. استثنائات، ما را دربارۀ اصل این قانون به شک و تردید دچار 
ْمَر ُدْنَیــاُه؛ و هرکس امر آخرت خود را 

َ
ْصَلــَح اهلُل َلُه أ

َ
ْمَر آِخَرِتِه أ

َ
ْصَلــَح أ

َ
امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: َو َمْن أ

ْمَر 
َ
َکَفــاُه اهلُل أ کنــد، خدا امــر دنیای او را اصــالح می کند؛ همچنین می فرمایــد: َو َمْن َعِمَل ِلِدیـــِنِه  اصــالح 

کند، خدا امر دنیای او را به عهده می گیرد. ُدْنَیاُه؛ و هرکس برای دین خود عمل 

▪  موعظه گر درونی  ▪

ندای وجدان آدمی، ندای فطرت او است. کسی که گوش شنوایی برای نداهای وجدان داشته باشد 
و اندرِز موعظه گر درونی را بشنود، از حفظ و حراست 

الهی برخوردار می گردد. 
َکاَن َلـُه ِمْن  حضـرت علـی؟ع؟ می فرمایـد: َو َمـْن 
َکاَن َعَلْیـِه ِمـَن اهلِل َحاِفـٌظ؛ و هرکـس  َنْفِسـِه َواِعـٌظ 
واعظـی از درون داشـته باشـد، نگهبانـی از جانـب 

خـدا بـر او خواهـد بـود.

 
ً
ا َر�ب ُه َمحنْ

َ
َعْل ل ْ حب َ َه �ي ِ اللّٰ �ة

�ةَّ َ َو َم�نْ �ي
ِ��بُ ْح�ةَ َ  لٰا �ي

ُ �ش ُ� ِم�نْ َ��يْ
�ةْ رنُ ْر َ  َو �ي

و هرکس از خدا پروا کند خدا برای او راه بیرون شدن 
]از مشــکالت[ قــرار می دهــد و او را از جایــی که گمان 

نمی برد روزی می دهد.

طالق: 2-3

ا �نٰ
َ
ل ُهْم ُس�بُ �نَّ َ ْهِ��ي �نَ

َ
ا ل �نٰ �ي اَهُ�وا �نِ �نَ �بٰ �ي ِ �ن

َّ
 َو ال

کــه در راه ما کوشــیده اند به یقیــن راه های  و کســانی 
خود را بر آنان می نماییم.

عنکبوت: 69
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َ

ی َو اْرِتَفاِع َمَکاِنی ل ِتی َو َعَظَمِتی َو ُعُلّوِ  َیُقوُل َو ِعّزَ
َ

َوَجّل از امام باقر؟ع؟ روایت شده است: ِإّنَ اهلَل َعّزَ
ُکْنُت َلُه  ْرَض ِرْزَقُه َو 

َ ْ
ـَماَواِت َو ال ْنـُت الّسَ َکَفْفـُت َعَلْیِه َضْیَعَتُه َو َضّمَ  

َّ
ُیْؤِثـُر َعْبـٌد َهـَواَی َعَلـی َهـَوی َنْفِسـِه ِإل

ُکّلِ َتاِجـٍر؛1 خـدای سـبحان فرمـود:  ِمـْن َوَراِء ِتَجـاَرِة 
مقامـم  رفعـت  و  عظمـت  بـه  و  جاللـم  و  عـزت  بـه 
کـه خواسـِت مـرا بـر خواسـت خـود  سـوگند! بنـده ای 
کفایـت می کنـم و زمیـن و  مقـّدم دارد، حوائـج او را 
آسـمان را ضامـن رزق او قـرار می دهـم و من برای او 

از تجـارت هـر تاجـری بالتـر هسـتم. 

▪  اصالح درون  ▪
َمَلــکات باطنــی و روحیــات درونــی انســان در عملکــرد و ظاهــر او تأثیرگذارنــد؛ هــر چنــد انســان اهــل 
ظاهرسازی باشد و نخواهد افکار و اعتقادات خویش را علنی کند. کسی که از درون به خدا ایمان ندارد، 

ظاهر و عملکرد او نیز ـــ خواسته یا ناخواسته ـــ  درون او را نشان خواهد داد.

عــالوه بــر رابطــۀ مســتقیمی که بیــن ظاهر و باطن انســان اســت، امدادهای الهی شــامل حال کســی 
که درون خود را اصالح می کند خدا او را در  کند؛ از این رو فردی  که باطن و درون خود را اصالح  می شــود 

اصالح ظاهر مدد می رساند.
ِنَیَتُه؛ هرکس باطن خود را اصالح کند، خدا 

َ
ْصَلَح اهلُل َعال

َ
ْصَلَح َسِریَرَتُه أ

َ
امام علی؟ع؟ می فرماید: َمْن أ

ظاهر او را اصالح می کند.

1. الکافی، کلینی، ج 2، ص137.

ْم
ُ
َ�ك �نُ �نْ

ؤَ
ْم ا

ُ
ك �يْ

َ
�ا َعل َم�نُ

ݖ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

ؤَ
ا ا  �يٰ

کــه ایمــان آورده ایــد! بــر تربیــت نفــس  کســانی  ای 
خویش همت گمارید.

مائده : 105
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ُ َما بَْينَهُ َو بنَْيَ الَّاِس  ِ أَْصَلَح اللَّ
َمْن أَْصَلَح َما بَْينَهُ َو بنَْيَ اللَّ

ُ َلهُ أَْمَ دُنْيَاهُ  َو َمْن أَْصَلَح أَْمَ آِخَتِِه أَْصَلَح اللَّ
ِ َحِفٌظ

َو َمْن َكَن َلهُ ِمْن نَْفِسِه َواِعٌظ َكَن َعَلِْه ِمَن اللَّ
▪   حکمت 89  ▪

پیام حـکـمــت

ــْيَ اهلِل . 1 ــُه َو َب ــَح َمــا بَيْنَ ْصلَ
َ
اصــالح رابطــه بــا خــدا بــر روابــط انســان بــا مــردم تأثیرگــذار اســت )َمــْن أ

ــاِس(. ــْيَ الَّ ــُه َو َب ــا بَيْنَ ــَح اهلُل َم ْصلَ
َ
أ

ــَح . 2 ْصلَ
َ
ــِه أ ــَر آِخَرتِ ْم

َ
ــَح أ ْصلَ

َ
ــْن أ در پــی اصــالح آخــرت بــاش تــا دنیــای تــو نیــز اصــالح شــود )َو َم

ــاُه(. ــَر ُدني ْم
َ
ُ أ

َ
اهلُل ل

ُ ِمْن َنْفِسِه َواِعٌظ َكَن . 3
َ

وجدان بیدار و موعظه گر، حمایت و حفاظت الهی را جلب می کند )َمْن َكَن ل

َعلَيِه ِمَن اهلِل حافٌِظ(.
گـر می خواهـی ظاهرت اصالح شـود، درون خود را اصـالح کن )َمْن . 4 ظاهـر تـو بازتابـی از دورن تـو اسـت؛ ا

ْصلَـَح اهلُل َعلنِيَتَُه(.
َ
يَرتَُه أ ْصلَـَح َسِ

َ
أ

يِنِه َكَفاُه . 5 کنـد بـر عهـده می گیـرد )َمْن َعِمـَل دِلِ کـه بـرای آخـرت تـالش  خداونـد امـور دنیـوی کسـی را 

ْمـَر ُدنياُه(.
َ
اهلُل أ
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اصالح دین و دنیا

ُکْم .1 ُکْم َتْضِییُع َشْي ٍء ِمْن ُدْنَیا  َیُضّرُ
َ

ُه ل  َو ِإّنَ
َ

ل
َ
 أ

بدانید از دست دادن متاع دنیا به شما زیانی وارد نمی کند

َبْعَد ِحْفِظُکْم َقاِئَمَة ِدیِنُکْم
در صورتی که پایه دین خود را حفظ نموده باشید

ُکْم  ْمِر ُدْنَیا
َ
 َیْنَفُعُکْم َبْعَد َتْضِییِع ِدیِنُکْم َشْي ٌء َحاَفْظُتْم َعَلْیِه ِمْن أ

َ
ُه ل  َو ِإّنَ

َ
ل

َ
أ

و بدانید در صورت تباه کردن دین آنچه از دنیا حفظ کرده اید به شما سودى ندهد. 

ْبَر.  ُکُم الّصَ ا ْلَهَمَنا َو ِإّیَ
َ
َخَذ اهلُل ِبُقُلوِبَنا َو ُقُلوِبُکْم ِإَلی اْلَحّقِ َو أ

َ
أ

خــطــبـــه 173 خداوند دل هاى ما و شما را متوجه حق کند و شکیبایی را به ما و شما ارزانی دارد.  

ْسَخْطَت ِإَلَهَك.2
َ
ُکْنَت َفَعْلَتُه َفَقْد أ ْمٌر ِإْن 

َ
 َبَلَغِنی َعْنَك أ

گر آن را به جا آورده باشی خدایت را به خشم آورده  خبری از تو به من رسیده که ا

ِذی َحاَزْتُه ِرَماُحُهْم َو ُخُیوُلُهْم 
َ
َك َتْقِسُم َفْي َء اْلُمْسِلِمیَن اّل ّنَ

َ
َو َعَصْیَت ِإَماَمَك أ

و امام خود را نافرمانی کرده اى؛ این که تو غنایم مسلمانان را که نیزه ها و اسب هاى آنان گرد آورده 

ْعَراِب َقْوِمَك 
َ
ِریَقْت َعَلْیِه ِدَماُؤُهْم ِفیَمِن اْعَتاَمَك ِمْن أ

ُ
َو أ

نموده اند  انتخاب  را  تو  که  قبیله ات  عرب های  میان  در  شده  ریخته  راه  این  در  خونشان  و 

تقسیم می کنی.

َکاَن َذِلَك َحّقًا  َسَمَة َلِئْن   الّنَ
َ
َة َو َبَرأ ِذي َفَلَق اْلَحّبَ

َ
َفَواّل

گر این برنامه حقیقت داشته باشد،  سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، ا

ّنَ ِعْنِدی ِمیَزانًا 
َ

َلَتِجَدّنَ َلَك َعَلّيَ َهَوانًا َو َلَتِخّف
خود را نزد من خوار و بی اعتبار خواهی یافت.

 ُتْصِلْح ُدْنَیاَك ِبَمْحِق ِدیِنَك
َ

َك َو ل  َتْسَتِهْن ِبَحّقِ َرّبِ
َ

َفال
پس حق خداوندت را سبک مشمار و دنیاى خود را با نابودى دین خویش آباد مکن، 
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 .
ً

ْعَمال
َ
ْخَسِریَن أ

َ ْ
َفَتُکوَن ِمَن ال

نـــــامــــــــه 43 که از زیانکارترین مردم خواهی بود.  

ا ُمَناَفَسًة ِفی ُسْلَطاٍن .3 َکاَن ِمّنَ ِذی 
َ
ُه َلْم َیُکِن اّل ّنَ

َ
َك َتْعَلُم أ ُهّمَ ِإّنَ

َ
 َالّل

خدایا تو می دانی که آنچه انجام دادیم نه براى رغبت به قدرت بود 

 اْلِتَماَس َشْي ٍء ِمْن ُفُضوِل اْلُحَطاِم َو َلِکْن ِلَنِرَد اْلَمَعاِلَم ِمْن ِدیِنَك 
َ

َو ل
و نه براى زیاده خواهی از مال بی ارزش دنیا، بلکه براى آن بود که نشانه هاى دینت را باز گردانیم

َمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعَباِدَك
ْ
ِدَك َفَیأ

َ
َح ِفی ِبال

َ
ْصال ِ

ْ
َو ُنْظِهَر ال

و برنامه اصالح را در شهرهایت آشکار کنیم، تا بندگان ستم کشیده ات ایمنی یابند

َلُة ِمْن ُحُدوِدَك.  َو ُتَقاَم اْلُمَعّطَ
خــطــبـــه 131 و حدود معّطل شده ات اقامه گردند.  

ِتَك .4  َفاْسُتِر اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت َیْسُتِر اهلُل ِمْنَك َما ُتِحّبُ َسْتَرُه ِمْن َرِعّیَ
پس تا می توانی عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوب تو را که عالقه دارى از مردم پوشیده 

بماند، بپوشاند.

ُکّلِ ِوْتٍر  ُکّلِ ِحْقٍد َو اْقَطْع َعْنَك َسَبَب  اِس ُعْقَدَة  ْطِلْق َعِن الّنَ
َ
أ

گره هر کینه اى که از مردم به دل دارى بگشاى و رشته هر انتقامی را قطع کن،

 َیِضُح َلَك 
َ

ُکّلِ َما ل َو َتَغاَب َعْن 
و در هــر چــه از دیگــران برایــت ثابت نشــده خود را به غفلت زن،

 َتْعَجَلّنَ ِإَلی َتْصِدیِق َساٍع
َ

َو ل
گفتار ســخن چینان شــتاب مکن؛  کردن  در باور 

اِصِحیَن.  َه ِبالّنَ  َو ِإْن َتَشّبَ
ٌ

اِعَي َغاّش َفِإّنَ الّسَ
نـــــامــــــــه 53 زیرا سخن چین خائن است گرچه خود را شبیه خیر خواهان نشان دهد.  
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	42:

 اهلَل ُسْبَحاَنُه ُیْدِخُل
َ

... ِإّن

اِلَحِة  ِریَرِة الّصَ ِة َو الّسَ ّیَ ِبِصْدِق الّنِ

َة. َجّنَ
ْ
َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ال

همانا خداوند سبحان،

به خاطر نّیت درست و باطن  شایسته،

که ................. ، به بهشت .................... هر کس از بندگانش را 

▪	 حکمت	430:

اِس َصْفَقًة ْخَسَر الّنَ
َ
 أ

َ
ِإّن

ْخَیَبُهْم َسْعیًا
َ
َو أ

ِب َماِلِه 
َ
َق َبَدَنُه ِفی َطل

َ
ْخل

َ
َرُجٌل أ

ی ِإَراَدِتِه 
َ
َمَقاِدیُر َعل

ْ
ْم ُتَساِعْدُه ال

َ
َو ل

ْنَیا ِبَحْسَرِتِه 
ُ

َفَخَرَج ِمَن الّد

ِخَرِة ِبَتِبَعِتِه.
ْ

ی ال
َ
َو َقِدَم َعل

همانا ................................................ مردم در ................................................

و ..................................  آن ها در سعی و تالش 

کسی است که بدنش را در ................................................................

و .............................. برای ]رسیدن به[ خواسته اش .......................

پس با حسرت از دنیا خارج شد،

................................................................................................................................

گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

...................................................     َسِریَرة........................................  .......................................     َاْصَلَح َکٰفاُه   

ْخَسرَیَشاُءُیْدِخُل
َ
َاْخَیبَصْفَقةأ

َتِبَعةَقِدَمَاْلَمَقاِدیرَلم ُتَساِعْدُهَاْخَلَق
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ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َعَلْیِه ِمَن اهلِل َحاِفٌظجـ َکاَن  َنْفِسِه َواِعٌظ  َلُه ِمْن  َکاَن  َمْن 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْحَسَنَمْنجـ
َ
ْحَسَن اهلُلَو َبْیَن اهلِلَبْیَنُهِفیَماأ

َ
اِسَما َبْیَنُهأ َو َبْیَن الّنَ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

با	توجه	به	بخش	پیام	های	حکمت،	جاهای	خالی	را	پرکنید. 	.3

الف.	وجدان	بیدار	و	موعظه	گر،	................................................................،		را	جلب	می	کند.

ب.	اصالح	رابطۀ	با	خدا	بر	...............................................................................،		تأثیرگذار	است.

با	توجه	به	روایت	امام	باقر؟ع؟	»برخورد	خدا	با	بنده	ای	که	خواست	او	را	بر	خواست	خود	مقّدم	می	دارد«	 	.4

چگونه	است؟	
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

چرا	عده	ای	از	دینداران	در	اصالح	امور	دنیوی	خود	موفق	نیستند؟ 	.5
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

  بهتریــن باغبان هــا و عالی تریــن بذرهاى اصالح شــده و دقیق تریــن مراقبت ها در آبیــارى و تغذیه گیاه، 
نمی تواند از زمین شوره زار، بوته گل پرطراوتی به بار آورد؛ چرا که با عدم قابلّیت محل، تمام این زحمت ها 
بر باد می رود؛ در تربیت نفوس انسانی نیز همین اصل حاکم است، تا واعظی از درون نباشد و انصاف و 

حق جویی و حق طلبی بر روح انسان حاکم نگردد، از  واعظ هاى برون، کارى ساخته نیست. 
الف. با مراجعه به روایات آثار »نداشتن واعظ درونی« را ذکر کنید.  

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ــ  22161 میزان الحکمة، ری شهری، ح22154ـ 

ّواَمِة﴾ استفاده می شود که خدا در وجود انسان »نفس 
َّ
ْفِس الل ْقِسُم ِبالّنَ

ُ
 ا

ٰ
ب. از آیه دوم سوره قیامت﴿ل  

َلّوامه« آفریده است؛ مقصود از »نفس َلّوامه« و شباهت آن با »دادگاه قیامت« چیست؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج 25، ص276 و 282
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ْنيَا   بَاِطِن ادلُّ
َ

يَن َنَظُروا إِل ِ
َّ

ْوِلَاَء اهلِل ُهُم اذل
َ
إِنَّ أ

 َظاِهرَِها
َ

إَِذا َنَظَر الَّاُس إِل
َو اْشتََغلُوا بِآِجِلَها

إَِذا اْشتََغَل الَّاُس بَِعاِجِلَها
َماتُوا ِمنَْها َما َخُشوا

َ
فَأ

ْن يُِميتَُهْم َو تََرُكوا
َ
أ

ُكُهْم نَُّه َسيَْرُ
َ
ِمنَْها َما  أ

ُوا اْسِتْكثَاَر َغرْيِِهْم ِمنَْها اْسِتْقَلًل
َ
َو رَأ

َو َدَرَكُهْم لََها فَْوتاً
ْعَداُء َما َسالََم الَّاُس

َ
أ

ُم َما َعَدي الَّاُس
ْ
َو َسل

ِكتَاُب
ْ
بِِهْم ُعِلَم ال

َو بِِه ُعِلُموا ۱
ِكتَاُب

ْ
َو بِِهْم قَاَم ال

َو بِِه قَاُموا
 يََرْوَن َمرُْجّواً فَْوَق َما يَرُْجوَن

َ
ل

 َمُوفاً فَْوَق َما َيَافُوَن
َ

َو ل

به یقین اولیای خدا، همان هایی اند که به باطن دنیا 

می نگرند آن زمان که مردم به ظاهر آن می نگرند، 

و به سرآمد دنیا مشغول می شوند،

که مردم به امروز آن سرگرم اند.  آن هنگام 

کــه می ترســند  بنابرایــن، از دنیــا می ُکشــند آنچــه را 

کت برساند و رها می کنند، ایشان را به هال

کرد. که می دانند به زودى رهایشان خواهد  آنچه را 

و زیاده خواهی دیگران را از دنیا، کم می شمارند

و به دست آوردن آن را از دست دادن ]سعادت[ می دانند. 

دشمن چیزى هستند که مردم با آن سازش می کنند 

و سازگارند با آنچه مردم دشمنی می کنند. 

کتاب فهمیده می شود به وسیله ایشان، 

کتاب شناخته می شوند و ایشان به وسیله 

کتاب به وسیله ایشان برپا می گردد و ]دستورات[ 

کتاب، قیام می کنند.  و ایشان به وسیله 

امیدی بالتر از آنچه خود به آن امیدوارند

و ترسی بالتر از آنچه خود از آن بیم دارند، نمی بینند. 

▪ حکمت 432 ▪
 1

که صحیح  1. این عبارت در اکثر نسخه های نهج البالغه مانند: بنیاد، محمد عبده و ابن ابی الحدید، به صورت »ُعِلُموا« آمده ـــ 
ــ  و فقط در نسخه صبحی صالح »َعِلُموا« درج شده است. استـ 



نــمایــی از حکمت

اولیای الهی راهبران انسان به سوی خدا و روشن کننده راه درست از نادرست اند.
که آنها را از دیـگران مــمتاز می کند ـــ  چیست؟ خصوصیات اولیای الــهی ـــ  

حمعناکلمه شر

آِجل 
)أ ج ل(

سرآمد، فـــــــردا

َجل : سرآمد و سررسید هر چیزى / خواه در مورد عمر انسان باشد یا اشیاى 
َ
أ

دیگر یا سررسید قراردادها و بدهی ها.
که برای امروز در نظر  به فردا » آِجل« می گویند؛ چون سرآمد مهلتی است 
که  گفته می شود؛ چون سرآمد وقتی است  گرفته شده و به آخرت » آِجل« 

برای دنیا تعیین شده است.

َعِجل
)ع ج ل(

امروز

گفته شده؛ چون فرصتی است  َعَجل و َعَجلة: شتاب  / به امروز »َعاِجل« 
کــه بــا عجله طــی می شــود و به پایــان می رســد و به دنیــا »َعاِجــل« گفته 
می شود؛ چون مهلتی است برای انسان که مثل برق طی می شود و انسان 

به آستانه مرگ و انتقال به عالم آخرت می رسد.

َماتُوا
َ
أ

)م و ت(
ُکشتند

َمــْوت: ُمــردن، از دنیــا رفتــن / ایــن فعــل در ثالثــی مجــرد لزم اســت و در 
ک  ُکشــت، هــال کار مــی رود )أَمــاَت:  بــاب »ِاْفٰعــال« بــه صــورت متعــدی بــه 

کرد(. کرد، سرکوب 

ِاْسِتْكثَار
)ک ث ر(

زیـــــــاده
خواهی

َکْثَرة: زیاد شدن / ِاْسَتکَثَر: زیاده خواهی کرد، زیاد شمرد.
ــ که  : زیاده خواهــِی دیگــران از دنیــا راـ 

ً
ل

َ
ُوا اْســِتْکَثاَر َغْیِرِهــْم ِمْنَهــا اْســِتْقال

َ
َرأ

ــ  خوار شمردند. زیادی و فراوانِی خیالی استـ 
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کرده  است.  گفتار، بندگان مقّرب خدا )اولیاءاهلل( را معرفی  حضرت علی؟ع؟ در این 

▪ چشم باطن بین ▪
مقامــات  در  کــه  کســانی  هســتند  اهلل«  »اولیــاء 
معنــوی به خدا نزدیک شــده اند و رنــگ خدایی در 

زندگی آنها جاری است. 
بندگان مقّرب خدا ظاهرگرا و ظاهربین نیســتند؛ 
ایشان تا به حقیقت اشیا و امور پی  نبرند، درباره آن 
تصمیــم نمی گیرنــد؛ از این رو چون حقیقــت دنیا را 
گذرا و محدود یافته اند، به آن دل نمی بندند و خود 

را در دام دوستی فریبکارانه آن اسیر نمی کنند.
اُس ِإَلی  ْنَیا ِإَذا َنَظَر الّنَ

ُ
ِذیَن َنَظُروا ِإَلــی َباِطِن الّد

َ
ْو ِلَیاَء اهلِل ُهُم اّل

َ
امیــر مؤمنــان علی؟ع؟ می فرماید: ِإّنَ أ

که مردم به ظاهر آن  که به باطن دنیا می نگرند؛ آن زمان  َظاِهِرَها؛ به یقین اولیای خدا همان هایی اند 
می نگرند.

▪ آخرت گرایی ▪
گذر و رســیدن به  اولیــای الهی، دنیا را پلی برای 
ســرای جــاودان آخــرت می داننــد؛ از ایــن رو ایشــان 
بیشــتر بــه آبادانــی آخرت و ســرای حقیقی مشــغول 

هستند. 
به  آن  در  اقامت  مهلت  که  است  سرایی  دنیا 
سرعت رو به پایان است؛ ولی سرای  آخرت منزلی 
است که اقامت و سکونت در آن دایمی است و عاقل 
که برای اقامتگاه همیشگی خود تالش  کسی است 

کند و سرای گذر، او را از سرای اقامت غافل نکند.  
اُس ِبَعاِجِلَها؛ و ]اولیای خدا[ به ســرآمد  حضــرت علــی؟ع؟ می فرماید: َو اْشــَتَغُلوا ِبآِجِلَها ِإَذا اْشــَتَغَل الّنَ

که مردم به امروز آن سرگرم اند.  دنیا مشغول می شوند آن هنگام 

ا َو ُهْم َع�نِ  �يٰ
�نْ

ُ
ا�ةِ الّ� َح�يٰ

ْ
 ِم�نَ ال

ً
اِهرا ُم��نَ طنٰ

َ
ْعل َ  �ي

��نَ 
ُ
ل ا�نِ َر�ةِ ُهْم عنٰ اݖ�نِ

ْ
ال

]مردمــی که وعده های الهی را باور ندارند[ ظاهرى از 
ــ  می شناسند و از  ــ که به چشم می آیدـ  زندگانی دنیا راـ 

زندگانی دیگری که بعد از دنیاست، غافل اند. 

روم : 7

ُ�و�نَ  ِر�ي ُ �نَ لٰا �ي �ي �نِ
َّ
ٰها ِلل

ُ
َعل ْ حب

َر�ةُ �نَ اݖ�نِ
ْ
اُر ال

ٰ
َك الّ�

ْ
ل  �ةِ

�نَ  �ي �ةِ
ُم�ةَّ

ْ
�ةُ ِلل �بَ ٰعا�ةِ

ْ
 َو ال

ً
ٰ�ادا ْر�نِ َو لٰا �نَ

اؤَ
ْ
ِ�ي ال

ا �ن ً�ّ
ُ
ُعل

قــرار  کســانی  بــراى  را  آخــرت  ]پــرارزش [  ســراى  آن 
می دهیــم که در زمین هیچ برترى و هیچ فســادى را 

نمی خواهند و پایان ]نیک [ براى پرهیزکاران است .

قصص: 83

شـــرح حـکـمــت
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گریزی ▪1 ▪ دنیا 
انســانی که حقیقت دنیا را با چشم باطنی  ببیند 
و زندگــی اش را بر آخرت محوری بنا نهد، برای دنیا 
ارزش و استقاللی قائل نخواهد بود؛ چنین شخصی 
کــه حیــات واقعــی او را بــه مخاطــره  آنچــه از دنیــا 
می انــدازد، رهــا می کنــد و جــز آنچــه بقــای جاودانه 
داشــته باشــد، توّجــه او را بــه خــود جلــب نمی کند. 
او می دانــد مقام هــا، زینت هــا و ثروت هــا او را تــرک 
کــرد و بســیاری از ایــن مقام هــا و زینت هــا  خواهنــد 

ممکن است حیات معنوی او را به خطر بیندازند.
َماُتوا ِمْنَها َما َخُشوا 

َ
امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید: َفأ

ُه َســَیْتُرُکُهْم؛  ّنَ
َ
ْن ُیِمیَتُهــْم َو َتَرُکــوا ِمْنَهــا َمــا َعِلُمــوا أ

َ
أ

بنابراین، از دنیا می ُکشند )سرکوب می کنند(، آنچه 
کت برساند )حیات  را که می ترســند ایشــان را به هال
معنوی شــان را از بیــن ببرد( و رهــا می کنند، آنچه را 

کرد. که می دانند به زودى رهایشان خواهد 
در مسیر زندگی، احتمال دارد بهره مندی فراوان 
دیگــران از دنیــا موجــب سســتی مؤمنــان در تــالش 
گــردد؛ ولی بندگان مقّرب خدا کســانی  بــرای آخرت 
هستند که بهره مندی فراوان دیگران از دنیا در نظر 

آن ها ناچیز و بی ارزش است.  
ًل َو َدَرَکُهْم َلَها َفْوتًا؛ و زیاده خواهی 

َ
ُوا اْسِتْکَثاَر َغْیِرِهْم ِمْنَها اْسِتْقال

َ
امیرمؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: َو َرأ

کم می شمارند و به دست آوردن آن را از دست دادن ]سعادت[ می دانند.  دیگران را از دنیا، 

▪ دین مداری ▪
که  مهم ترین مسئله در نظر اولیای الهی، رضایت خداوند متعال است از این رو در بسیاری از موارد ـــ 

سبک زندگی مردم بر خالف رضایت خدا بنا نهاده شده است ـــ  با مردم مخالفت می کنند.
1. الکافی، کلینی، ج2، ص140.

شتربانی  بــه  بــیــابــان  در  هــمــراهــان  ــا  ب پــیــامــبــر؟ص؟ 
پاسخ  در  کردند.  تقاضا  او  از  شیر  مقدارى  رسیدند، 
گــفــت: آنــچــه در ســیــنــه شــتــران اســـت اخــتــصــاص 
ظــرف  در  آنــچــه  و  دارد  قبیله  اهـــل  صــبــحــانــه  ــه  ب

دوشیده ایم براى شامگاه آنان است.
فرزندان  و  مال  :خدایا  فرمودند  و  کردند  دعا  پیامبر 
این مرد را زیاد کن! از آنجا گذشتند و در راه با ساربان 
کردند،  شیر  درخواست  او  از  برخوردند،  دیگرى 
ساربان شتران را دوشید، و همه را در میان ظرف هاى 
بر شیر  نیز اضافه  گوسفند  پیامبر؟ص؟ ریخت و یک 
تقدیم نمود و عرض کرد: فعال همین مقدار پیش من 
بود چنانچه اجازه دهید بیش از این تهیه و تقدیم 
گفتند:  کرده و  کنم. پیامبر؟ص؟ دست خویش را بلند 
کفایت رزق به این ساربان عنایت  خداوندا به اندازه 
آنکه  اهلل!  رسول  یا  کردند:  عرض  همراهان  کن. 
که  کردى  کرد برایش   دعائی  را رد  در خواست شما 
کسی که  ما همه آن دعا را دوست داریم، ولی براى 
کفاف ـــ   حاجت شما را برآورد از خداوند چیزى ـــ  رزق 

خواستید که ما دوست نداریم!
کافی باشد در زندگی بهتر از  که  کمی  فرمود: مقدار 
کند بعد  که انسان را بخود مشغول  ثروت زیاد است 
به  محمد  آل  و  محمد  به  خدایا  کردند:  را  دعا  این 

کفایت رزق لطف فرما.1 مقدار 
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اُس؛ دشمن چیزى هستند  اُس َو َسْلُم َما َعاَدى الّنَ ْعَداُء َما َساَلَم الّنَ
َ
امیرمؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: أ

که مردم با آن سازش می کنند و سازگارند با آنچه مردم دشمنی می کنند. 

▪ قیام قرآنی ▪
امیرمؤمنــان؟ع؟ در ادامــه اوصاف بنــدگان مقّرب الهی می فرماید: ِبِهــْم ُعِلَم اْلِکَتاُب َو ِبــِه ُعِلُموا؛ به 

وسیله ایشان کتاب فهمیده می شود و ایشان به وسیله کتاب شناخته می شوند.
 اولیای خدا معّلمان قرآن برای مردم هستند؛ زیرا خوْد پرورش یافتۀ مکتب قرآن اند؛ ایشان تشنگان 

حقیقت را با معارف ناب قرآنی سیراب می کنند.
کرم؟ص؟ توسط جانشینان معصوم ایشان ادامه یافته و  نشر اندیشه وحی و تفکر قرآنی پس از پیامبر ا
بشــر از دو ســرمایه گرانسنگ قرآن و اهل بیت؟مهع؟ بهره  برده  است؛ سپس این مسئولیت بزرگ بر دوش 
دیگر بندگان مقّرب خدا گذاشته شده  است تا ضمن تبلیغ و ترویج اندیشه های قرآن و اهل بیت همچون 

پرچمداران این حرکت عمل کنند. 
مقام و منزلت بندگان مقرب خدا نیز در قرآن معرفی شده است؛ از این رو به وسیله قرآن، اولیای الهی 

در جامعه شناخته می شوند.
امام علی؟ع؟ در ادامه می فرماید: َو ِبِهْم قاَم اْلِکتاُب َو ِبِه قاُموا؛ و ]دستورات[ کتاب به وسیله ایشان 

کتاب قیام می کنند. بر پا می گردد و ایشان به وسیله 
گــر اهل بیــت؟مهع؟  نبودنــد و آیــات خــدا را در وجــود خویــش و اعمــال و افــکار توحیدی شــان تبیین  ا
گر سلمان و ابوذر و مقداد و میثم و دیگر اصحاب خاص معصومان؟مهع؟ در سایه تعلیمات  نمی کردند و ا

ایشان تربیت نمی شدند، قرآن سرنوشت دیگری پیدا می کرد.
ایشان در عمل به دستورات قرآنی گوی سبقت را از دیگران ربوده و در قّله ایستاده اند و این عمل آنها 
گر قیام ایشان در عمل  که حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »قرآن به قیام ایشان برپاست.« ا تا حدی است 

کتاب جز جوهری بر صفحه باقی نمی ماند.   کتاب آسمانی نبود از  به دستورات این 

▪ خوف و رجا ▪
کت و امید  حرکت با دو بال ترس و امید، رمز موفقیت اولیای خدا است؛ ترس از افتادن در ورطه هال

به رحمت خدا.
امام صادق؟ع؟ از قول پدر بزرگوارشان، امام باقر؟ع؟، می فرماید: هیچ بنده مؤمنی نیست، جز آنکه 
در دلش دو نور است: نور ترس و نور امید و هیچ  یک از این دو بر دیگری غالب نمی شود؛1 زیرا بنده مؤمن 

1. الکافی، کلینی، ج2، ص67.
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بندگان مقّرب خدا

يَن نََظرُوا إَِل بَاِطِن ادلُّنْيَا إِذَا نََظَر الَّاُس إَِل َظاِهِرَها  ِ ِ ُهُ اذلَّ
إِنَّ أَْوِلَاَء اللَّ

َو اْشتََغلُوا بِآِجِلَها إِذَا اْشتََغَل الَّاُس بَِعاِجِلَها
▪   حکمت 432  ▪

خــود را از یــک ســو ناقــص، ضعیف، ناتــوان و بلکه 
فقیر محض می بیند و از ســویی، خدا را غنّی مطلق 
و لطف محض می یابد؛ از این رو از یک طرف ترس 
و بیــم دارد و از طرفــی امید و رجا که لزمه حرکت به 
سوی خدا است؛ احساس نیاز به یاری خدا،  انسان 
را در مسیر عبودیت و قرب حق تعالی قرار می دهد.

 َیَرْوَن َمْرُجّوًا َفْوَق َما 
َ

امام علی؟ع؟ می فرماید: ل
 َمُخوفًا َفْوَق َما َیَخاُفوَن؛ ]بندگان مقّرب 

َ
َیْرُجوَن َو ل

خــدا[ امیــدی بالتــر از آنچه خود بــه آن امیدوارند و 
ترسی بالتر از آنچه خود از آن بیم دارند، نمی بینند.

ْنيَا إَِذا . 1  بَاِطِن ادلُّ
َ

يَن َنَظُروا إِل ِ
َّ

ظاهر دنیا، بندگان مقّرب الهی را از حقیقت دنیا غافل نمی کند )ُهُم اذل

 َظاِهرَِها...(.
َ

َنَظَر الَّاُس إِل
پرداختــن بــه امــور پایدار و پرهیز از آنچه ماندگار نیســت، از خصوصیات اولیاء اهلل اســت )اِْشــتََغلُوا . 2

بِآِجِلَها إَِذا اْشتََغَل الَّاُس بَِعاِجِلَها...(.
ُكُهْم(.. 3 نَُّه َسيَْرُ

َ
آنچه رفتنی است، دلبستنی نیست )تََرُكوا ِمنَْها َما َعِلُموا أ

4 ..)...
ً

ُوا اْسِتْكثَاَر َغرْيِِهْم ِمنَْها اْسِتْقَلل
َ
بهره های دنیوی در چشم بندگان مقّرب الهی ناچیز است )رَأ

ُم َما َعَدى الَّاُس(.. 5
ْ
ْعَداُء َما َسالََم الَّاُس َو َسل

َ
اولیاء اهلل از جامعه رنگ نمی پذیرند )أ

* 
ً
را ْمَطِر�ي

 �ةَ
ً
�سا  َع�بُ

ً
ْ�ما َ ا �ي

�نٰ ِ
ّ ا�نُ ِم�نْ َر�ب حنٰ

ا �نَ
�نّٰ  ٕاِ

َر�ةً  صنْ اُهْم �نَ
�ةّٰ
َ
ْ�ِم َو ل �يَ

ْ
ِلَك ال

ّرَ دنٰ
َ ُه سش اُهُم اللّٰ

َ��ةٰ
 �نَ

 
ً
َو ُسُرورا

]آنها گفتند:[ ما از پروردگارمان درباره روزى که 
ک است، می ترسیم؛ پس خدا  عبوس و بسیار هولنا

گزند آن روز نگه  داشت و شادابی و  آنان را از آسیب و 
شادمانی به آنان عطا کرد. 

انسان: 11 - 10

پیام حـکـمــت
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بـرای مـطالـعــهبندگان مقرب خدا حدیث خوانی

ِهْم  �يْ
َ
ُه َعل

َ
َم الّل ا َ�ّرَ َصاَرُهْم َعّمَ ْ �ب

ؤَ
�ا ا

صنُّ ��نَ ... عنَ �ةُ
ُم�ةَّ

ْ
ال َ �ن

کرده، پوشیده اند  پرهیزکاران چشمان خویش را از آن چه خداوند بر آن ها حرام 

ُهْم
َ
ِع ل ا�نِ

َ ِم ال�نّ
ْ
ِعل

ْ
� ال

َ
ْسَماَعُهْم َعل

ؤَ
�ا ا �نُ َو َو�ةَ

کرده اند که برای آن ها سودمند است  گوش هاى خود را وقف دانشی  و 

اِء  َ �ن  �نِ� الّرَ
�ةْ

َ
ل ِ

رنّ � �نُ �ةِ
َّ
اِء َكال

َ
ل �بَ

ْ
ُهْم �نِ� ال ُسُهْم ِم�نْ �نُ �نْ

ؤَ
�ةْ ا

َ
ل ِ

رنّ �نُ

گرفتاری، هم چون حاِل ایشان در آسایش و راحتی است  حاِل آنان در سختی و 

ِهْم  �يْ
َ
ُه َعل

َ
�بَ الّل � َك�ةَ ِ �ن

َّ
ُل ال �بَ

اؤَ
ْ
ْ� لا ال

َ
َو ل

گر نبود، اجلی که خداوند براى آن ها مقرر داشته، و ا

ا�بِ َ ِع�ة
ْ
 ِم�نَ ال

ً
ا ْ��ن َ�ا�بِ َو �نَ

َّ � ال�ش
َ
ل  ٕاِ

ً
ا ْ��ة َ �نٍ سش ْ �ةَ َع�ي َ�اِدِهْم َطْر�نَ ْ �ب

ؤَ
َواُ�ُهْم �نِ� ا ْر

ؤَ
ّرَ ا �ةِ ْ��ةَ

ْم �ةَ
َ
ل

روح و جان های آنان از شوِق پاداش و ترِس عذاب یک چشم برهم زدن در جسمشان قرار نمی گرفت، 

ِهْم  ِ �ن ْع�يُ
ؤَ
ُ� �نِ� ا

َر َما ُدو�نَ َصعنُ ِسِهْم �نَ �نُ �نْ
ؤَ
 �نِ� ا

اِل�ةُ َ حن
ْ
َم ال َعطنُ

کرده و غیر او در نظرشان کوچک و حقیر است. خالق و آفریدگار، در روح و جانشان بزرگ جلوه 

ُم��نَ  ّعَ َها ُم�نَ �ي ُهْم �نِ َها �نَ
ݖ
ْ� َرا �ةُ َكَم�نْ �ةَ

�نَّ َ حب
ْ
ُهْم َو ال �نَ

]اعتقاِد[ آنان به بهشت همانند کسی است که آن را دیده و در آن از نعمت ها بهره مند شده

��نَ  ُ �ب
َها ُمَع�نَّ �ي ُهْم �نِ َها �نَ

ݖ
ْ� َرا اُر َكَم�نْ �ةَ

َ َو ُهْم َو ال�نّ

خ هم چون کسی است که آن را مشاهده کرده و در عذاب آن گرفتار شده است.  و ]باوِر[ ایشان به دوز

�ةٌ  ُم��نَ
ؤْ
ُروُرُهْم َما ُ �ةٌ َو سش و�نَ ُُهْم َمْحرنُ ��ب

ُ
ل �ةُ

قلب های آنان اندوهگین و ]مردم از[ شّرشان ایمن

�ةٌ  �نَ �ي ُسُهْم َع�نِ �نُ �نْ
ؤَ
�ةٌ َو ا �نَ �ي �نِ

ا�ةُُهْم  �نَ َ �ةٌ َو َ�ا�ب �نَ ِح�ي
َ�اُدُهْم �نَ ْ �ب

ؤَ
َو ا

و پیکرهایشان لغر و نیازهای آنان اندک و َنْفس هایشان با عّفت است، 
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بـرای مـطالـعــهبندگان مقرب خدا حدیث خوانی

هةً 
َ
ل ُهْم َراَ��ةً َطِ��ي �ةْ �بَ

ْع�ةَ
ؤَ
َر�ةً ا ِص�ي  �ةَ

ً
اما َ �يّ

ؤَ
ُروا ا َ��بَ

کوتاه را صبر و استقامت ورزیدند که راحتِی بس طولنی برایشان در پی داشت، ]در دنیا[ دوران 

ُُّهْم  ُهْم َر�ب
َ
َرَها ل َ�ّ َ  �ي

َح�ةٌ ـِ َاَر�ةٌ ُمْر�ب حب �ةِ

]این همان[ تجارت سودآوری است که پروردگارشان برایشان فراهم ساخته است

ُ�وَها  ِر�ي ُ ْم �ي
َ
ل ا �نَ َ �ي

�نْ
ُ

َراَد�ةُْهُم الّ�
ؤَ
ا

دنیا آن ها را طلبید، اما آن ها دنیا را نخواستند

َها.  َسُهْم ِم�نْ �نُ �نْ
ؤَ
َ�ْوا ا �نَ َسَر�ةُْهْم �نَ

ؤَ
َو ا

کردند. کشید، اما ایشان تاوان آن را دادند و جانشان را از ]اسارِت[ دنیا آزاد  و دنیا آنان را به اسارت 

َ�اَمُهْم  �ةْ
ؤَ
��نَ ا

َصا�نُّ ُل �نَ �يْ
َّ
ا الل ّمَ

ؤَ
ا

]پرهیزکاران[ همواره در ]نماِز[ شب بر پاهایشان ایستاده، 

لًا  �ي ْر�ةِ َها �ةَ ��نَ
ُ
ل َر�ةِّ ُ ِ �ي �ن

ݖ
ْرا �ةُ

ْ
اِء ال رنَ ْ �ب

�نَ ِلاؤَ اِل�ي َ �ة

آیات قرآن را پشت سر هم و با تأّنی و تأّمل می خوانند 

ِهْم ِ� َدَواَء َدا�ؤِ  �بِ
ُرو�نَ �ي ِ �ش

َْ��ةَ َسُهْم َو �ي �نُ �نْ
ؤَ
ِ� ا  �بِ

��نَ �نُ ِ
َحرنّ ُ �ي

]و[ با ]اندیشه در آیاِت[ آن، جان  و دل هایشان را محزون می سازند و داروى درد خود را از آن برمی گیرند؛ 
ً
َها َطَمعا �يْ

َ
ل �ا ٕاِ

�نُ
َ
�ةٌ َرك ِ��ي ْ �ش

َها �ةَ �ي �ةٍ �نِ �يَ
ݖ
ا وا �بِ

ا َمّرُ دنَ ٕاِ
َ �ن

هر گاه به آیه اى برسند که در آن تشویق و امیدواری باشد، با عالقۀ فراوان به آن روى آورده و دل می بندند 

ِهْم ِ �ن ْع�يُ
ؤَ
ْص�بَ ا َها �نُ

�نَّ
ؤَ
�ا ا

�نُّ  َو طنَ
ً
ا ْ��ة َ َها سش �يْ

َ
ل �ُسُهْم ٕاِ �نُ َع�ةْ �نُ

َّ
َطل َو �ةَ

که در برابر دیدگانشان است.  گمان می کنند  و روح و جانشان با شوق بسیار در آن خیره می شود و 
خــطــبـــه  193

)معروف به خطبه َهّمام(
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	131:

اِء اهلِل  ِحّبَ
َ
ْنَیا … َمْسِجُد أ

ُ
 الّد

َ
ِإّن

ِئَکِة اهلِل َو َمْهِبُط َوْحِی اهلِل 
َ

ٰی َمال
َّ
َو ُمَصل

ْوِلَیاِء اهلِل 
َ
َو َمْتَجُر أ

َة. َجّنَ
ْ
ْحَمَةَو َرِبُحوا ِفیَها ال ْکَتَسُبوا ِفیَها الّرَ ِا

همانا دنیا ...................................................................................................... 

و نمازگاِه فرشتگان خدا.................................................................... 

 .................................................................................................................................

در آن .........................................................و بهشت را سود بردند.

▪	 حکمت	333:

ِبِه 
ْ
ُمْؤِمُن ِبْشُرُه ِفی َوْجِهِه َو ُحْزُنُه ِفی َقل

ْ
َال

ْوَسُع َشْی ٍء َصْدرًا
َ
أ

 َشْی ٍء َنْفسًا 
ُّ

َذل
َ
َو أ

ْمَعَة   الّسُ
ُ
ْفَعَة َو َیْشَنأ َیْکَرُه الّرِ

ُه  ُه، َبِعیٌد َهّمُ َطِویٌل َغّمُ

 َوْقُتُه .
ٌ

َکِثیٌر َصْمُتُه، َمْشُغول

مؤمن ......................................................... و غمش در دل او است

سعه صدرش از همه چیز بیشتر

و نفسش از همه چیز رام تر است.

.....................................................................................................................................

اندوهش طوالنی، همتش بلند

.........................................................، ...................................................... است.

گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

.....................................     َدَرَک..............................................     آِجل............................................   َنَظُروا 
.......................................     ٰعاِجل........................................  ..................................     ِاْسِتْکَثار  ِاْشَتَغُلوا
ل......................................     َتَرُکوا............................................ 

َ
......................................     ِاْسِتْقال  َخُشوا

اء ِحّبَ
َ
ْکَتَسُبواَمْتَجرَمْهِبطأ ِبْشرِا

ْفَعةَیْکَرُه َالّرِ
ُ
ْمَعةَیْشَنأ َصْمتَالّسُ
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ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َقاُمواجـ ِبِه  َو  اْلِکَتاُب  َقاَم  ِبِهْم  َو  ُعِلُموا  ِبِه  َو  اْلِکَتاُب  ُعِلَم  ِبِهْم 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ  َیَرْوَنجـ
َ

 َیْرُجوَنَماَفْوَقَمْرُجّوًال
َ

َفْوَق َما َیَخاُفوَنَمُخوفًاَو ل

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

با	توجه	به	محتوای	درس،	اوصاف	شش	گانه	اولیاء	اهلل	را	بنویسید. 	.3
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید. عبارات	زیر		را	با	توجه	به	پیام	ها	تکمیل	 	.4

الف.	پرداختن	به	......................................	و	پرهیز	از	آنچه	............................................	نیست،	از	خصوصیات	اولیاء	اهلل	است.

ب.	ظاهر	دنیا،	بندگان	مقرب	الهی	را	از		...............................................	غافل	نمی	کند.

کنید. حدیثی	از	امام	صادق؟ع؟	دربارۀ	خوف	و	رجا	بیان	 	.5
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

  در حکمت 333 امام علی؟ع؟ هفده صفت را در مقام وصف مؤمن بیان کرده است که با قسمتی از آن 
در بخش کارگاه ترجمه آشنا شدیم.

الف( سایر خصوصیات مؤمن را که در این حکمت به آن ها اشاره شده است بیان کنید.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

نهج البالغه، صبحی صالح،حکمت333

ْمَعَة توضیح دهید.  الّسُ
ُ
ْفَعَة َو َیْشَنأ ب( مقصود امیرمؤمنان؟ع؟ را از جمله َیْکَرُه الّرِ  

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام امام، مکارم شیرازی، ج14،ص677

ُه و َکِثیٌر َصْمُتُه است؟ ج( چرا مؤمن َطِویٌل َغّمُ  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ترجمٔه  شرح  نهج البالغٔه  ابن میثم، ج 5، ص690



نــمایــی از حکمت

تشکر از خدا

27

ْطَراُف الَِّعِم 1
َ
ُْكْم أ

َ
إَِذا وََصلَْت إِل

ْكِر قَْصاَها بِِقلَِّة الشُّ
َ
ُروا أ فََل ُتنَفِّ

وقتی بخش هایی از نعمت ها به شما رسید، 

کم شکری ادامه آنها را از خود مرانید. با 

▪ حکمت 13 ▪

إِنَّ هلِلِ ِف ُكِّ نِْعَمٍة َحّقاً 2
اُه َزاَدُه ِمنَْها  دَّ

َ
َفَمْن أ

َ ِفيِه  َو َمْن قَصَّ
َخاَطَر بَِزَواِل نِْعَمِتِه

خداوند را در هر نعمتی حقی است؛

هر کس حق آن را ادا کند، خداوند بر نعمتش می افزاید

کند، کوتاهی  و هر کس در ادای آن 

آن نعمت را در خطر زوال و نابودی قرار می دهد.

▪ حکمت 244 ▪

ْكَر 3 ْعِطَي الشُّ
ُ
... َمْن أ

َياَدَة لَْم ُيَْرِم الزِّ
هر کس توفیق شکرگزاری به او عطا شود،

از افزون شدن نعمت، محروم نمی شود.

▪ حکمت 135 ▪

ِغَن4ٰ
ْ
ْكُر ِزينَُة ال َفْقِر َو الشُّ

ْ
َعَفاُف ِزينَُة ال

ْ
پارسایی، زینت فقر و شکر، زینت دارایی است.اَل

▪ حکمت 68 ▪

که نصیب بندگان خوب خدا می شود. توفیق شکرگزاری، نعمتی است 
کدام است؟ »تشکر از خدا« چه آثاری در زندگی انسان دارد و مراتب و مراحل آن 



حمعناکلمه شر

ْطَراف 
َ
أ

)ط ر ف(
گوشه ها

مادٔه »ط ر ف« در دو معنا به کار می رود: 1( کرانه و لبه یک چیز 2( حرکت دادن 
پلک ها هنگام نگاه کردن.

در این درس در معنای اول به کار رفته است. »َاْطٰراُف الِنَعم« یعنی گوشه هایی  
یا بخش هایی از نعمت ها.

»َاْطٰراف« جمع »َطَرف« می باشد.

ُروا ل ُتنَفِّ
)ن ف ر(

مـــــــرانــید،
دور نکنید

َنْفر، ُنُفور: دور شدن از چیزى، کوچ کردن.
ُة: حیوان از مکان و مقّر خودش دور شد. َنَفَر الّداّبَ

کرد، از خود راند. َر: دور 
َ

این واژه در باب »َتْفِعیل« متعّدی می شود؛ َنّف

قَْصا
َ
أ

)ق ص ی(
ادامه، دورتر

َقٰصــا: دور بــودن، دور شــدن. َقِصَی  عن ِجواِرنا: از پیش ما دور شــد. »أقصا« به 
معنای دورتر،َافعل تفضیل از همین ریشه است و در بعضی از جمله ها گاهی به 

کنونی شیء است. کار می رود؛ چون ادامه، دورتر از حال  معنای ادامه نیز به 

َخاَطَر بِ  ...
)خ ط ر(

در معرض 
 خـــــــــــطـر
قـــــرار داد

مــادٔه »خ ط ر« بــر دو معنا دللــت دارد: 1( قدر و منزلت 2( اضطراب و حرکت در 
این درس در معنای دوم استعمال شده است.

َخَطَر اْلَبعیُر ِبَذْنِبِه: شتر دم خودش را به حرکت درآورد.
خاَطــَر ِبــَزوال ِنْعَمِتِه: زائل شــدن نعمت خویش را به حرکــت درآورد. به عبارت 

ساده تر یعنی نعمت خویش را در معرض خطر قرار داد.

ْعِطَی
ُ
أ

)ع ط ی(
عطا شد

کار  کــردن / فعــل »أْعَطــی« دو مفعولی اســت و به صورت زیــر به  إعطــاء: عطــا 
مــی رود: أْعَطــی فــالٌن زیدًا درهمــًا )فالنی به زید درهمی عطا کــرد( و در صورت 
مجهول شــدن مفعول اول آن نایب فاعل و مفعول دوم آن به حال خود باقی 

می ماند: ُاْعِطَی زیٌد درهمًا )درهمی به زید عطا شد(.
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▪  شکر، رمز تداوم نعمت ها  ▪
شکر نعمت ها و سپاسگزاری از خدا یکی از مهم ترین وظایف انسان در مقابل پروردگار است. امیرمؤمنان 
علی؟ع؟ می فرماید: اّوُل ما َیِجُب َعَلیُکم هلِل ُسبحاَنُه ُشکُر أیاِدیِه و ابِتغاُءمراِضیِه؛1 نخستین چیزی که بر 

شما در برابر خداوند سبحان واجب است، شکر نعمت های او و به دست آوردن خشنودی اوست.
نعمت هــا اغلــب بــه صــورت تدریجی به انســان داده می شــود و راه تــداوم آن، شــکرگزاری از صاحب 
گر در شــروع نعمتی، شکر الهی با آن نعمت همراه شود، ادامه یافتن آن نعمت تضمین  نعمت هاســت و ا

شده است؛ در غیر این صورت، زوال نعمت و تبدیل آن به نقمت، حتمی است.
ْکِر؛وقتی بخش هایی 

ُ
ِة الّش

َ
ْقَصاَها ِبِقّل

َ
ُروا أ  ُتَنّفِ

َ
َعِم َفال ْطَراُف الّنِ

َ
امام علی؟ع؟ می فرماید: ِإَذا َوَصَلْت ِإَلْیُکْم أ

از نعمت ها]ى الهی[ به شما رسید، با کم شکری ادامه آنها را از خود مرانید.
که باید در قفس شــکر و  گویا امیرمؤمنان؟ع؟ در این حکمت، نعمت را به پرنده تشــبیه می فرماید، 
کند و شرایط مراقبت را رعایت نکند، به دست خود،  گر آدمی غفلت  سپاس نگهداری و مراقبت شود و ا

پرنده را پرواز داده و نعمت ها را از دست داده است.
ُکّلِ ِنْعَمــٍة َحّقًا  همچنیــن می فرمایــد: ِإّنَ هلِِل ِفــی 
ــَر ِفیــِه َخاَطــَر ِبــَزَواِل  اُه َزاَدُه ِمْنَهــا َو َمــْن َقّصَ

َ
ّد

َ
َفَمــْن أ

کس  ِنْعَمِتِه؛ خداوند را در هر نعمتی حقی است؛ هر 
حق آن را ادا کند، خداوند بر نعمتش می افزاید و هر 
کند، آن را در خطر زوال و  کوتاهی  کــس در ادای آن 

نابودی قرار می دهد. 
ادای شکر در سه مرحله صورت می پذیرد:

مرحله قلبی، یعنی انسان، خدا را به عنوان صاحب نعمت خویش باور داشته باشد.
مرحلــه زبانــی، یعنــی در زبان نیز بر بــاور قلبی خود اقرار کند و از صاحب نعمت تشــکر و سپاســگزاری 

نماید، که بهترین و جامع ترین شکرگزاری طبق روایات، گفتن »َاْلَحْمُدهلِل« است.
به  باشد؛  الهی  دستورات  چارچوب  در  خدا  نعمت های  از  انسان  بهره مندی  یعنی  عملی،  مرحله 
گوش دادن به  را در  نامحرم و نعمت شنوایی  به  کردن  را در نگاه  بینایی خود  عنوان مثال نعمت 

غیبت استفاده نکند. 

1. ُغَرُرالِحکم و ُدَرُرالَکِلم، تمیمی آمدی، ص214.

ْم  ْر�ةُ �نْ َك�نَ �ؤِ
َ
ُكْم َو ل

َ��نَّ �ي ِ رن
اؤَ

َ
ْم ل ْر�ةُ

َ
ك َ �نْ سش �ؤِ

َ
... ل

 �ٌ ِ��ي
َ �ش

َ
ا�بِ�ي ل

�نَّ َعدنٰ ٕاِ
ــزار باشــید، قطعــًا شــما را ]نعمــت [  گ گــر ســپاس  ... ا
کنیــد، یقینــًا عــذاب مــن  گــر ناسپاســی  بیفزایــم و ا

ســــخت اســــت.
ابراهیم : 7

شـــرح حـکـمــت
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پــس ناسپاســی انســان در مقابــل پــروردگار مانع 
کر، قلبی  کســی که زبانــی شــا تــداوم نعمت هاســت؛ 
کــر و عملــی طاهــر دارد، حــق نعمــت را بــه جــای  ذا

می آورد و شایسته انعام بیشتر خدا است.
ْکَر َلْم 

ُ
ْعِطَی الّش

ُ
امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید: َمْن أ

کس توفیق شــکرگزاری به او عطا  َیاَدَة؛ هر  ُیْحَرِم الّزِ
شود، از افزون شدن نعمت محروم نمی شود.1

امام علی؟ع؟  در این حدیث شریف، شکر کردن 
کس توفیق شــکرگزاری به او عطا شــود...«؛ چرا  بنده را عطایی از جانب خدا می داند و می فرماید: »هر  
که، هر کســی توفیق رســیدن به مقام شکر و اظهار ســپاس در پیشگاه خدا را پیدا نمی کند؛ بلکه این نیز 

که به بندگان مؤمن خود عطا می کند.  هدیه ای از جانب خدا است 

▪  شکر، زینت دارایی  ▪
ــرض  ــر دو در مع ــدار، ه ــد، دارا و ن ــر و ثروتمن فقی
امتحــان و آزمایــش الهــی هســتند؛ فقیــر در معــرض 
دســت  مــردم،  پیــش  ذّلــت  اظهــار  ماننــد:  آفاتــی 
بــردن بــه مــال حــرام و عــدم توجــه بــه خــدا قــرار 
کــه عفــاف و خویشــتن داری باعــث خواهد شــد  دارد 
از ایــن آفــات جلوگیــری شــود و ثروتمنــد در معــرض 
آفاتــی ماننــد: غــرور و مســتی ثــروت، عــدم توجــه بــه 
کــه شــکر  فقــرا و محرومــان و دوری از خــدا قــرار دارد 
و سپاســگزاری موجــب خواهــد شــد از ایــن آفــات 

جلوگیــری شــود.
ــْکُر ِزیَنــُة اْلِغَنــٰی؛ پارســایی، زینــت فقــر و شــکر، زینــت 

ُ
امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: َاْلَعَفــاُف ِزیَنــُة اْلَفْقــِر َو الّش

دارایی اســت.
کدامنــی و پایبنــدی بــه شــرف انســانی را زینــت و زیــور فقیــران معرفــی  امیرمؤمنــان؟ع؟، عفــاف و پا
می کنــد، تــا در پرتــو آن، موجودیــت انســانی خــود را پــاس دارنــد و از افتــادن در دام صیــادان شــرف 

1. الکافی، کلینی، ج2، ص98.

تشکر از خدا

ِ�ي
َ��ن

ُ
ل �بْ ِ�ي ِل�يَ

ّ
ِل َر�ب صنْ ا ِم�نْ �نَ

اَل ٰه�نٰ �ةٰ
�ِ�ِ �نْ ُر ِل�نَ

ُ
ك ْ َ�ش ٰما �ي

�نَّ ٕاِ
َ َر �ن

َ
ك َ ُر َو َم�نْ سش ْك�نُ

ؤَ
ْم ا

ؤَ
ُر ا

ُ
ك ْ سش

ؤَ
 ا

ؤَ
ا

ٌم  ٌّ َكِر�ي �ي �نِ
ِ�ي عنَ

ّ
�نَّ َر�ب ٕاِ

َ َر �ن َو َم�نْ َك�نَ
گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید 
هرکس  و  می کنم  ناسپاسی  یا  سپاسگزارم  آیا  که 
گزارد، تنها به سود خویش سپاس می گزارد  سپاس 
کند، بی گمان پروردگارم بی نیاز  و هرکس ناسپاسی 

کریم است. و 
نمل: 40

کاظم؟ع؟ در اطراف  گوید: همراه امام  هشام بن احمر 
که ناگاه زانوان خود را از بالى  مدینه حرکت می کردم 
کرد و روى زمین به سجده افتاد و مدتی  مرکب خم 
طول داد، سربلند کرد و سوار شد. عرض کردم: فدایت 
شوم! چه سجده طولنی کردی؟ فرمود: به یاد نعمتی 
افتادم که خدا به من عطا فرموده است، دوست داشتم 

پروردگارم را شکر کنم.1
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تشـــکر از خـــدا

كِْر ِ الشُّ
رُوا أَقَْصاَها بِِقلَّ إِذَا َوَصَلْت إَِلْكُْم أَْطَراُف الَِّعِم فََل تُنَّفِ

▪   حکمت 13  ▪

كْرُ ِزينَةُ اْلِغنَىّْ اَْلَعَفاُف ِزينَةُ اْلَفْقِر َو الشُّ
▪   حکمت 68  ▪

پیام حـکـمــت

ْطَراُف الَِّعِم ...(.. 1
َ
ُْكْم أ

َ
نعمت های الهی به تدریج به انسان عطا می شود )إَذا وََصلَْت إِل

قَْصاَها ...(.. 2
َ
ُروا أ نعمت ها در صورت قدرناشناسی زایل می شوند )فََل ُتنَفِّ

یـاد شـدن یـا از بیـن رفتـن  نعمت هـا بـه اختیـار انسـان ها اسـت )إِنَّ هلِلِ ِف ُكِّ نِْعَمـٍة َحّقـاً َفَمـْن . 3 ز

اُه َزاَدُه ِمنَْهـا ...(. دَّ
َ
أ

ْكَر...(.. 4 ْعِطَی الشُّ
ُ
توفیق سپاسگزاری، هدیه ای الهی است )َمْن أ

َفْقِر(.. 5
ْ
َعَفاُف ِزينَُة ال

ْ
حاجت نخواستن از مردم در عین نداری، زینت است )اَل

مصــون بماننــد، ضمــن این کــه از لطــف و عنایــت 
اعتمــادی  قابــل  پشــتوانه  عنــوان  بــه  خداونــدی 
بهره منــد شــوند. همچنیــن می فرمایــد: شــکر نعمــت 
کمــک بــه  کــه یکــی از جلوه هــای آن  خــدادادی ـــــ 
ــا و ثروتمنــدان اســت؛  دیگــران اســت ـــــ  زینــت اغنی
ایــن شــکرگزاری و ســپاس از خــدا روحیــه سرکشــی و 
طغیــان را در انســان از بیــن می بــرد و او را از اســراف و 

ــاز مــی دارد. تبذیــر ب

ِ �ن
َع�نُّ

اَء ِم�نَ ال�ةَّ �يٰ �نِ
عنْ
ؤَ
اِهُل ا ٰ حب

ْ
ُهُم ال ْحَ��بُ َ �ي

ً
ا ٰحا�ن

ْ
ل اَ� ٕاِ

��نَ ال�نّٰ
ُ
ل َْ��ؤَ ٰماُهْم لٰا �ي ِ��ي ُهْم �بِ

ْعِر�نُ  �ةَ

گاه آنــان را از شــدت عّفــت و خویشــتن داری  فــرد نــاآ
بی نیاز می پندارد. آنان را از سیمایشــان می شناسی با 

اصرار چیزی از مردم نمی خواهند.

بقره : 273
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تشکر از خدا

بـرای مـطالـعــهشکرگزاری حدیث خوانی

ورت شکر   ضر

ْم.1
ُ
ك �يْ

َ
ل ِ� ٕاِ ا�ؤِ

َ
ل
ݖ
� ا

َ
َر�ةِ َ�ْمِ�ِ� َعل ْ ِه َو َك�ش

َ
َ�ى الّل �ةْ �ةَ اُ� �بِ

َ َها ال�نّ ُّ �ي
ؤَ
ْم ا

ُ
ك وِ��ي

ؤُ
 ا

اى مردم، شما را سفارش می کنم به تقواى الهی و حمد بسیار بر احسانش

ْم
ُ
ك َ��يْ

َ
ِ� ل ا�ؤِ

َ
ل ْم َو �بَ

ُ
ك �يْ

َ
ِ� َعل ْعَما�ؤِ َو �نَ

که از او به شما رسیده؛ که به شما ارزانی داشته و بر هر برنامه اى  و نعمت هایی 

. َرْ�َم�ة ْم �بِ
ُ
ك

َ
َ�اَرك ْعَم�ةٍ َو �ةَ ِ �ن ْم �بِ

ُ
ك ّصَ ْم �نَ

َ
ك �نَ

خــطــبـه 188 چه بسا شما را به نعمتی مخصوص داشت و به رحمتی دریافت. 

2..�ِ ْ�َ�ا�نِ َعِمِ� َو ٕاِ ْعَداِد �نِ
ؤَ
ْحَص� ِم�نْ ا ُ ا �ي

َ
ِ� َو َما ل ِ

�بِ َ��ةّ َداِء َوا�بِ
ؤَ
� ا

َ
َه َعل

َ
�ا الّل �نُ ِع�ي  َو اْس�ةَ

کمك بجویید.   و براى اداى حق واجب خداوند و سپاس نعمت ها و احسان بی شمارش از او 

خــطــبـه 99  

یافت نعمت های الهی به صورت کامل در

3. �ِ ِ �ة �ةِ ِلَمْعِص�يَ �بَ
ا�نَ ُم�بَ

ْ
ِ� َو ال � َطاَع�ةِ

َ
ِر َعل �بْ

الّصَ ْم �بِ
ُ
ك �يْ

َ
ِه َعل

َ
َعَم الّل �ا �نِ

ّمُ ِ �ة
 َو اْس�ةَ

کنید، کامل  گناه، نعمت هاى خدا را بر خود  با استقامت در بندگی و دورى از 

ْهِر
َّ اَم �نِ�ي ال�ش َ �يّ

اؤَ
ْ
ْسَرَع ال

ؤَ
ْ�ِم َو ا �يَ

ْ
اَعا�ةِ �نِ�ي ال ْسَرَع الّ�َ

ؤَ
ِر�ي�بٌ َما ا

ْ�ِم �ةَ �يَ
ْ
 ِم�نَ ال

ً
دا �نَّ عنَ ٕاِ

َ �ن

که فردا به امروز نزدیك است. ساعت  ها در روز و روزها در ماه

ُعُمِر.
ْ
�نَ �نِ�ي ال �ي �نِ ْسَرَع الّ�ِ

ؤَ
�ةِ َو ا �نَ ُه�َر �نِ�ي الّ�َ

ُّ ْسَرَع ال�ش
ؤَ
َو ا

و ماه ها در سال و سال ها در عمر چه با سرعت می گذرد.

خــطــبـه 188
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بـرای مـطالـعــهشکرگزاری حدیث خوانی

استفاده درست از نعمت ها

َك.4 �يْ
َ
ُه َعل

َ
َعَمَها الّل �نْ

ؤَ
ْعَم�ةٍ ا  �نِ

ْصِلْ� ُكّلَ  َو اْس�ةَ

کن گذاشته به راه صالح مصرف  که خداوند در اختیارت   از هر نعمتی 

َ�َك ِه ِع�نْ
َ
َعِم الّل ْعَم�ةً ِم�نْ �نِ َع�نَّ �نِ ِ

�يّ
صنَ ا �ةُ

َ
َو ل

و هیچ نعمت خداداده را به تباهی نبر،

ك . �يْ
َ
ِ� َعل ُه �بِ

َ
َعَم الّل �نْ

ؤَ
ُر َما ا

َ �ش
ؤَ
َك ا �يْ

َ
َر َعل �يُ

ْ
َو ل

نامه 69 که خداوند به تو داده در تو دیده شود.   باید نشانه نعمت هایی 

بازگرداندن نعمت های از دست رفته

َعُم .5 ُهُم ال�نِّ وُل َع�نْ رنُ ُم َو �ةَ �ةَ ِهُم ال�نِّ ُل �بِ ِ رن
�نْ �نَ �ةَ اَ� ِ��ي

َ �نَّ ال�نّ
ؤَ
ْ� ا

َ
 َو ل

که بالها بر آنان فرود آید و نعمت ها از دستشان برود، گر مردم زمانی  و ا

ِهْم ��بِ
ُ
ل ٍه ِم�نْ �ةُ

َ
ِهْم َو َول ا�ةِ

َ �يّ ٍ ِم�نْ �نِ ِصْ��ة ِهْم �بِ ِ
ّ � َر�ب

َ
ل ُع�ا ٕاِ ِ رن

�نَ

با نیت هاى صادقانه و دل هاى مشتاق به پروردگار پناه ببرند،

اِسٍ�.  َ ُهْم ُكّلَ �ن
َ
َ� ل

َ
ْ�ل

ؤَ
اِرٍد َو ا َ ِهْم ُكّلَ سش �يْ

َ
 َعل

َ
َرّد

َ
ل

آنچه را از دستشان رفته به آنان باز می گرداند و هر فسادى را برایشان اصالح می کند. 

خــطــبـه 178  

علت از دست رفتن نعمت ها

ُهْم .6 اَل َع�نْ رنَ سشٍ �نَ ْعَم�ةٍ ِم�نْ َع�يْ ِ �نِ
صنّ  �نِ� عنَ

ُ�ّ ْ�ٌم �ةَ ِه َما َكا�نَ �ةَ
َ
ُم الّل ْ   َو ا�ي

سوگند به خدا هرگز مّلتی، خّرمِی نعمت و عیش زندگی را از دست ندادند 

 .>� �ي َع�بِ
ْ
اٍم ِلل

َّ
ل طنَ َس �بِ

�يْ
َ
َه ل

َ
�نَّ الّل

ؤَ
ـِ >ا َرُ��َها ل �ةَ ْ ��بٍ ا�ب �نُ

�نُ ا �بِ
َّ
ل ٕاِ

که مرتکب شدند، زیرا »خداوند هرگز ستمکار به بندگان نیست«. گناهانی  مگر به خاطر 

خــطــبـه 178  
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تشکر از خدا

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	246:

َعِم ُروا ِنَفاَر الّنِ
َ

ِاْحذ

 َشاِرٍد ِبَمْرُدوٍد.
ُ

َفَما ُکّل

 .......................................................................................................................................

چون هر ............................................................................... باز نمی گردد.

▪	 حکمت	290:

ی َمْعِصَیِتِه، 
َ
ِد اهلُل َعل ْم َیَتَوّعَ

َ
ْو ل

َ
ل

 ُیْعَصٰی ُشْکرًا ِلِنَعِمِه.
َّ

ال
َ
َکاَن َیِجُب أ

َ
ل

اگر خدا برای نافرمانی اش .......................................................................

یقینا ...................................................   به خاطر شکر نعمت هایش.

▪	 حکمت	435:

ْکـِر 
ُ

ی َعْبٍد َباَب الّش
َ
َما َکاَن اهلُل ِلَیْفَتَح َعل

َیاَدِة َو ُیْغِلَق َعْنُه َباَب الّزِ

َعاِء 
ُ

ی َعْبٍد َباَب الّد
َ
 ِلَیْفَتَح َعل

َ
َو ال

َجاَبِة  ِ
ْ

َو ُیْغِلَق َعْنُه َباَب اإل

ْوَبِة   ِلَیْفَتَح ِلَعْبٍد َباَب الّتَ
َ

َو ال

َمْغِفَرِة.
ْ
َو ُیْغِلَق َعْنُه َباَب ال

خدا این چنین نیست که به روی بنده ای ............................

و ..................................................................................................................................

و نه اینکه ............................................................................................................

.......................................................................................................................................

و نه اینکه به روی بنده ای .....................................................................

......................................................................................................................................

ْدَشاِردِنَفارِاْحَذُروا کان َیِجُبَلْم َیَتَوّعَ

َیاَدةَبابَیْفَتُحل ُیْعَصٰی ُیْغِلُقَالّزِ
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ........................................... ْقَصا
َ
................................     أ .............................     ٰخاَطَر ِبـ ... ـُروا   ُتـَنّفِ

َ
 ل

ْطَراف..........................................     َاْلَعٰفاف...................................... 
َ
.........................................     أ َر  َقّصَ

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َزاَدُه ِمْنَهاجـ اُه 
َ

ّد
َ
أ ِنْعَمٍة َحّقًا َفَمْن  ُکّلِ  ِإّنَ هلِِل ِفي 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْعِطَيَمْنجـ
ُ
ْکَرأ

ُ
َیاَدَةَلْم ُیْحَرِمالّش الّزِ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

مراحل	شکر	را	نام	برده،	هر	یک	را	توضیح	دهید. 	.3

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

آفاتی	که	فقیر	و	ثروتمند	را	تهدید	می	کند،	کدام	است؟ 	.4

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

رمز	تداوم	نعمت	ها	چیست؟	توضیح	دهید. 	.5

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   
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1.  در این درس با رمز تداوم نعمت ها و علت از دست دادن آنها آشنا شدیم. بر اساس کالم امام علی؟ع؟ 

که موجب زوال نعمت می شود را توضیح دهید. در نهج البالغه، چهار عامل دیگر 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
درس هایی از نهج البالغه، جواد محدثی، دفتر دوم، ص446

2. در »کارگاه ترجمـه« بـا حکمـت 246 آشـنا شـدید؛ ایـن حکمـت را بـا اسـتفاده از یـک مثـال، بـه طـور 

کنیـد. مختصـر شـرخ داده، یـک پیـام از آن اسـتخراج 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام امام، مکارم شیرازی، ج14، ص49



کلید رحمت دعا، 

28

َعَء 1 ْعِطَي ادلُّ
ُ
... َمْن أ

َِجابََة ...
ْ

لَْم ُيَْرِم ال

هر کس توفیق دعا به او عطا شود، 

از اجابت محروم نمی شود.

▪ حکمت 135 ▪

َعِء2 ََلِء بِادلُّ ْمـَواَج الْ
َ
امواج بال را با دعا دفع کنید.                             ▪ حکمت 146 ▪... ِاْدَفُعوا أ

ََلُء 3 ي قَِد اْشــتَدَّ بِِه الْ ِ
َّ

ُمبْتََل اذل
ْ
َمــا ال

ي  ِ
َّ

ُمـَعاِف 1 اذل
ْ
َعِء ِمَن ال  ادلُّ

َ
ْحَوَج إِل

َ
بِأ

ََلَء َمُن الْ
ْ
 يَأ

َ
ل

گرفتاری بر او سخت شده، کسی که بال و 

نیازمندتر به دعا نیست از تندرستی که

از بال ایمن نمی باشد.

▪ حکمت 302 ▪

َصابَُه بََلٌء 4
َ
نْ  ... إِْن أ  تَُكْن ِممَّ

َ
ل

ُ رََخاٌء
َ

َدَع ُمْضَطّراً َو إِْن نَال

اً ... ْعَرَض ُمْغَرّ
َ
أ

گر بالیی به او برسد،  که ا کسانی نباش  از 

گر به آسایشی برسد، با حال اضطرار دعا می کند و ا

مغرورانه ]از خدا[ روی بر می تابد.                ▪ حکمت 150 ▪

ْن 5
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن أ

َ
اَللُّّهمَّ إِنِّ أ

ُعيُوِن َعَلنِيَِت
ْ
ِمَعِة ال

َ
ُْسَن2 ِف ل

َ
ت

يَرِت ... بِْطُن لََك َسِ
ُ
َو َتْقبَُح ِفيَما أ

خدایا! به تو پناه می برم از اینکه

کند ظاهرم پیش چشم های بینا، نیکو جلوه 

و باطنم ــــ  در آنچه از تو مخفی می دارم ــــ  زشت باشد.

▪ حکمت 276 ▪  1

 2

1. عبارت » ِمن الُمعاِفی« بنابر نسخه های نهج البالغه جزو متن حدیث است؛ ولی نسخه صبحی صالح فاقد این عبارت است.
َح« آمده است. َن« و »ُتَقّبِ کثر نسخه های نهج البالغه »َتْحُسَن« و »َتْقُبَح« ذکر شده ولی در نسخه صبحی صالح »ُتَحّسِ 2.  در ا



نــمایــی از حکمت

و قیمت  ارزش  تمام  و  با خالق است  ارتباط مخلوق  و وسیله  دعا سالح مؤمن 
انسان در ارتباط با خدا است.

آیــا دعــا مخصوِص گــرفــتاری هاســت؟

حمعناکلمه شر

ََلء  اَلْ
)ب ل و (

بـال  و مـصیبت

مادٔه »ب ل و« در دو معنا استعمال شده است: 1( کهنه و پوسیده شدن چیزی 
2( نوعی از امتحان و اختبار 

َبـِلـَی الُثوُب: لباس کهنه و پوسیده شد.
ء« گفته می شود؛ زیرا موجب فرسودگی و رنج است.

َ
به مصیبت و گرفتاری »َبال

َبَلْوُتُه: او را آزمودم.
»َالُمبَتلٰی« کسی است که مورد ابتال و آزمایش قرار گرفته است.

ُمْضَطّر
)ض ر ر(

شخِص در 
حــــــــــــــــال 
اضـــــطـرار

کــه مــاده »ض ر ر« بــر آن دللــت دارد، خــالف نفــع یــا همــان  یکــی از معانــی ای 
ضرر است.

ــاء بــاب بــه  ــا تبدیــل ت ــال« بــه صــورت »ِاْضِطــٰرار« )ب ایــن مــاده در بــاب »ِاْفِتٰع
طاء( در می آید. 

کــرد  کاری ملــزم و مجبــور  ه الیــه: او را بــه  ِاْضِطــرار: احتیــاج بــه چیــزی/ ِاْضَطــّرَ
پس چاره ای ندارد و مضطّر است.

ِمَعة
َ

ل
)ل م ع(

روشـــن
َلْمع و َلَمَعان: روشن شدن / َلَمَع: روشن شد.

ِمَعُة )چشم های 
ّ

لِمَعُة الُعُیوِن: اضافه صفت به موصوف است؛ یعنی َاْلُعُیوُن الال
روشن، چشم های بینا و تیزبین(.
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▪  توفیق دعا  ▪
کردن با حق  گفتگو  ع، به معنای  دعا در لغت به معنای صدا زدن و یاری طلبیدن و در اصطالح شــر
تعالی به صورت طلِب حاجت و درخواست حل مشکالت از درگاه اوست. دعا یکی از مهم ترین عبادات 
گرامی اسالم؟ص؟می فرماید: »دعا اسلحه مؤمن و ستون  و امور سرنوشت ساز در زندگی بشر است. پیامبر 
دیــن و نور آســمان ها و زمین اســت.«1 دعا عامل ارتبــاط بنده با خدا، مایه آســایش جان و راحتی بخش 

کســی که با خدا ارتباط ندارد، ارزشــی  زندگی اســت. 
که تمام ارزش و قیمت انســان در ارتباط  نــدارد؛ چرا

با خدا است.
جانـب  از  توفیقـی  دعـا،  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
کـه قلـب بنـده را متوجـه خـود می سـازد  خـدا اسـت 
درخواسـت،  و  مناجـات  قـدرت  بنـده،  زبـان  بـه  و 
عنایـت می کنـد؛ خدایـی کـه بـه رحمت سرشـار خود 
هرگـز  کـرده،  خویـش  بنـده  نصیـب  را  توفیـق  ایـن 
نسـبت بـه درخواسـت او بی تفـاوت نخواهـد بـود. 
دعایـی  هـر  می کنـد  اقتضـا  خـدا  بی کـران  رحمـت 
عملـی  را  خویـش  بنـده  خواسـت  و  دهـد  جـواب  را 
ْعِطـَی 

ُ
کنـد. امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ می فرمایـد: َمـْن أ

َجاَبـَة؛ هر کـس توفیق دعا به او  ِ
ْ

َعـاَء َلـْم ُیْحـَرِم ال
ُ

الّد
نمی شـود.23 اجابـت محـروم  از  عطـا شـود، 

کـه  ایـن نیسـت  اسـتجابت دعـا همیشـه  البتـه 
خواسـتۀ انسـان زود برآورده شود؛ بلکه گاه حکمت 
از  بعـد  را  بنـده اش  خواسـته  می کنـد  اقتضـا  خـدا 
ـــ کـه اوج نیـاز  سـال ها بـه او بدهـد یـا آن را در آخـرتـ 

بنده اســـت ــــ  بـه او عطـا نمایـد.

1. بحار النوار، مجلسی، ج 90، ص 294.
2. غافر: 60.

3. الکافی، کلینی، ج2، ص486.

ُكْم  ْ� لٰا ُدٰعاوؤُ
َ
ِ�ي ل

ّ
ْم َر�ب

ُ
ك ا �بِ

�ؤُ ْع�بَ َ ْل ٰما �ي  �ةُ
گر دعاى شــما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی  بگو: ا

به شما نمی کند.
فرقان: 77 

شـــرح حـکـمــت

کردم: خدا  راوى می گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض 
مرا  بخوانید  َلُکم﴾؛2  اسَتِجب  ﴿ُادُعوِنی  می فرماید: 
اجابتی  و  می خوانیم  را  او  ما  و  را  شما  کنم  اجابت  تا 
کــرده اى خداوند  گمان  امــام؟ع؟ فرمود:  نمی بینیم. 
خالف وعده کرده است؟ عرض کردم: نه! فرمود: پس 
کردم: نمی دانم! فرمود:  چرا اجابت نمی شود؟ عرض 
که  از دستوراتی  کس  گــاه می کنم؛ هر  آ را  تو  ولی من 
خداوند به او داده است اطاعت کند، آن گاه او را بخواند، 
خدا اجابت می کند. عرض کردم: راه دعا کردن چیست؟ 
امام؟ع؟ فرمود: با حمد خدا شروع می کنی و نعمت هاى 
او را بر زبان می آورى، سپس او را شکر می گویی و بعد 
گناهان خود  از آن بر پیامبر؟ص؟صلوات می فرستی و 
را یادآور می شوى و به آنها اعتراف می کنی و از آنها به 

خداوند پناه می برى. این است راه دعا کردن.3
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▪  رابطه دعا و بال  ▪
گرفتـاری اسـت؛ زیـرا توفیـق دعـا و  دعـا بـه عنـوان ارتبـاط بنـده بـا خـدا، عامـل مهمـی در دفـع بـال و 
اجابِت آن، از سـوی کسـی اسـت که گشـایش گرفتاری ها به دسـت اوست و حسن استفاده از دعا و توجه 
َعاِء؛ 

ُ
ِء ِبالّد

َ
ْمـَواَج اْلَبـال

َ
بـه شـرایط اسـتجابت آن نیز، سـبب دفع بالسـت. امام علـی؟ع؟ می فرمایـد: ِاْدَفُعوا أ

امـواج بـال را بـا دعـا دفـع کنید. 

کارها بکند که سوز تو  دعای نیمه شبی دفع صد بال بکنددل بسوز 

حافظ
دعا مغز عبادت ها است و فقط به زمان گرفتاری و مصیبت اختصاص ندارد؛ بلکه اساس زندگی باید 
بر مبنای دعا و ارتباط عمیق با خدا پی ریزی شود؛ زیرا انسان بدون ارتباط با قدرت بی انتها، نمی تواند 
ســعادت خود را به دســت آورد. انســان به اندازه ای که در گرفتاری به خدا احتیاج دارد، به همان اندازه 
در زمان آســایش و راحتی محتاج او اســت؛ زیرا او از بال و گرفتاری ایمن نیســت و هر لحظه ممکن اســت 
با سوء تدبیر خود در هزاران مشکل قرار بگیرد؛ ارتباط با خدا، هم از سوء تدبیرها جلوگیری می کند و هم 

قادر است اثر آنها را از بین ببرد.
َعـاِء ِمـَن اْلُمٰعاِفـی 

ُ
ْحـَوَج ِإَلـی الّد

َ
ُء ِبأ

َ
 ِبـِه اْلَبـال

َ
ـِذی َقـِد اْشـَتّد

َ
امیـر مؤمنـان؟ع؟ می فرمایـد: َمـا اْلُمْبَتَلـی اّل

َء؛ کسـی که بـال و گرفتـاری بـر او سـخت شـده، نیازمندتر به دعا نیسـت از تندرسـتی که 
َ

َمـُن اْلَبـال
ْ
 َیأ

َ
ـِذی ل

َ
اّل

از بـال ایمـن نمی باشـد. 
از این رو شایســته است انسان در همه حال دعا 
کنــد و خــود را از معدن عظمت و قــدرت دور نکند و 
برای رسیدن به زندگی سعادتمندانه دست از طلب 
ندارد، که دست کشیدن همان و در امواج بال گرفتار 

آمدن همان.
ـْن  ... ِإْن   َتُکـْن ِمّمَ

َ
امـام علـی؟ع؟ می فرمایـد: ل

ْعـَرَض 
َ
أ َرَخـاٌء  َناَلـُه  ِإْن  َو  ُمْضَطـّرًا  َدَعـا  ٌء 

َ
َبـال َصاَبـُه 

َ
أ

گـر بالیـی بـه او برسـد،  کـه ا کسـانی نبـاش  ُمْغَتـّرًا؛ از 
گر به آسایشـی برسـد،  بـا حـال اضطرار دعا می کند و ا

مغرورانـه ]از خـدا[ روی بـر می تابـد.

 �ِ �يْ
َ
ل  ٕاِ

ً
ا �ب �ي ُ� ُم�نِ ّرٌ َدٰعا َر�بَّ ٰ�ا�نَ �نُ

�نْ ٕاِ
ْ
ا َمّسَ ال دنٰ  َو ٕاِ

ْ�ُع�ا  َ ٰما ٰكا�نَ �يَ ِ��ي
ُ� �نَ ْعَم�ةً ِم�نْ ُه �نِ

َ
ل َ�ّ ا �نَ دنٰ  ٕاِ

ّمَ
ُ �ش

ُل  �بْ
ِ� ِم�نْ �ةَ �يْ

َ
ل ٕاِ

و چون به انسان آسیبی رسد پروردگارش را می خواند 
کننده اســت سپس  در حالیکه به ســوی او بازگشــت 
کند آن مصیبتی  چون او را از جانب خود نعمتی عطا 
را کــه پیش تــر برای برطرف شــدنش بــه درگاه او دعا 

می کرد، فراموش می کند.
زمر: 8 
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▪  دعایی از امام علی؟ع؟  ▪
ِمَعـِة 

َ
ْن َتْحُسـَن ِفـی ل

َ
ُعـوُذ ِبـَک ِمـْن أ

َ
ــی أ ُهـّمَ ِإّنِ

َ
امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه پیشـگاه خـدا عرضـه مـی دارد: َالّل

ْبِطـُن َلـَک َسـِریَرِتی؛ خدایـا! بـه تـو پنـاه می بـرم از اینکـه ظاهـرم پیـش 
ُ
ِنَیِتـی َو َتْقُبـَح ِفیَمـا أ

َ
اْلُعُیـوِن َعال

کنـد و باطنـم ــــ  در آنچـه از تـو مخفـی مـی دارم ــــ  زشـت باشـد. چشـم های بینـا، نیکـو جلـوه 
ک داشته باشد،  اینکه انسان خود را در ظاهر اهل صالح و درستی نشان دهد، ولی درونی آلوده و ناپا
کــه در اصــالح ظاهــر خود می کوشــد باید بــرای اصالح  نهایــت نفــاق و دورویــی اســت. آدمــی بــه انــدازه ای 
 درون خود نیز تالش کند و در این راه از مدد الهی غافل نماند و این خواسته حیاتی را از پیشگاه خداوند

کند. طلب 
امیرمؤمنــان؟ع؟از نفــاق و دورویــی بــه خدا پناه می برد و همســویِی ظاهر و باطــن را یکجا از خداوند 

درخواست می کند. شایستگی در صورت و سیرت یکی از خواسته های مهم بندگان الهی است. 

دعا، کلید رحمت

اُء
َ
َبل

ْ
ذی َقِد اْشَتّدَ ِبِه ال

َّ
ى ال

َ
ـُمْبَتل

ْ
َما ال

َعاِء ي الّدُ
َ
حَوَج ِإل

َ
ِبأ

اءَ
َ
َبل

ْ
َمُن ال

ْ
ا َيأ

َ
ِذي ل

َّ
ِمن الـُمعافِي ال

▪   حکمت 302  ▪

پیام حـکـمــت
َعَء ...(.. 1 ْعِطَی ادلُّ

ُ
توفیق دعا، هدیه ای از جانب خدا است )َمْن أ

َعِء...(.. 2 ََلِء بِادلُّ ْمَواَج الْ
َ
گون گرفتار می شود )اِْدَفُعوا أ انسان بدون دعا، به بالهای گونا

َعِء ...(.. 3 ََلِء بِادلُّ ْمَواَج الْ
َ
دعا، رافع و مانع گرفتاری ها است )اِْدَفُعوا أ

اً (.. 4 ْعَرَض ُمْغَرّ
َ
ُ رََخاٌء أ

َ
ن  ... إِْن نَال  تَُكْن ِممَّ

َ
ترک دعا هنگام آسایش، نشانه غفلت است )ل

ُعيُوِن . 5
ْ
ِمَعِة ال

َ
ُْسَن ِف ل

َ
ْن ت

َ
ـَ ِمْن أ ُعوُذ بِك

َ
باید از ظاهری آراسته و درونی آلوده به خدا پناه برد )أ

َعَلنِيَِت ...(
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  دعا، کلید رحمت

کلید رحمت بـرای مـطالـعــهدعا،  حدیث خوانی

چه دعایی نکنیم؟

َ�ٌد .1
ؤَ
َس ا �يْ

َ
ُ� ل

�نَّ
�ةِ ِلاؤَ �نَ �ةْ �نِ

ْ
َك ِم�نَ ال  �بِ

ُع�دنُ
ؤَ
ِ�ي ا

�نّ  ٕاِ
ُهّمَ

َّ
ْم الل

ُ
َ�ُدك

ؤَ
�نَّ ا

َ
�ل �ةُ َ ا �ي

َ
 ل

کسی نیست  کسی از شما نگوید: »الهی، از امتحان به تو پناه می برم« برای اینکه 
َعادنَ ِك�نْ َم�نِ اْس�ةَ

َ
�ةٍ َو ل �نَ �ةْ � �نِ

َ
ِمٌل َعل �ةَ ْ ا َو ُهَ� ُم�ش

َّ
ل ٕاِ

کسی خواست از خدا پناه جوید گر  مگر اینکه مشمول امتحان است اما ا

 . �نِ �ةَ �نِ
ْ
ا�ةِ ال

َّ
ل  ِم�نْ ُمصنِ

ِع�نْ ْ��ةَ �يَ
ْ
ل �نَ

حکمت 93 کننده پناه جوید.  گمراه  باید از فتنه هاى 

دعای خوب

2. ��ِ �نْ ُم �بِ� ِم�نْ �نَ
َ
ْعل

ؤَ
َك ا

�نَّ  ٕاِ
ُهّمَ

َّ
اَل الل َ �ة ِهِ� �نَ ْ ْ�ٌم �نِ�ي َو�ب   َمَ�َ�ُ� �ةَ

گروهی در مقابل امیرمؤمنان؟ع؟ او را ستایش کردند فرمود: بار خدایا تو مرا از خودم بهتر می شناسی
��نَ

�نُّ طنُ َ ا �ي
 ِمّمَ

ً
را �يْ

ا �نَ َ �ن
ْ
َعل ْ ُهّمَ ا�ب

َّ
ُهْم الل ِ�� ِم�نْ �نْ �نَ ُم �بِ

َ
ْعل

ؤَ
ا ا َ �ن

ؤَ
َو ا

و من خود را بیشتر از آنان می شناسم، خدایا مرا از آنچه اینان می پندارند، نیکوتر قرار ده

. ُم��نَ
َ
ْعل َ ا �ي

َ
ا َما ل َ �ن

َ
ْر ل �نِ

 َو اعنْ

که نمی دانند بیامرز.  حکمت 100 و آنچه را 

نحوه استجابت دعا

3. �ِ ِ �ن ا�ؤِ رنَ َ� �نَ �ي ا�ةِ
َ َك َم�ن َ��يْ َعَل �نِ� �يَ َ ّمَ �ب

ُ   �ش

گذاشته  کلیدهاى خزائن خود را در اختیار تو  خداوند 

�ِ �ةِ
َ
ل
ؤَ
ِ� ِم�نْ َمْ�ا �ي َك �نِ

َ
�نَ ل دنِ

ؤَ
َما ا �بِ

به دلیل آنکه به تو اجازه درخواست از خودش را داده، 
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کلید رحمت بـرای مـطالـعــهدعا،  حدیث خوانی

 �ِ �بَ َرْ�َم�ةِ �ي �بِ
ݖ
ا َ ْمَطْر�ةَ سش ِ� َو اْس�ةَ ْعَم�ةِ َ�ا�بَ �نِ ْ �ب

ؤَ
َعاِء ا

ُ
الّ�  �بِ

ْح�ةَ �ةَ �نْ �ةَ اْس�ةَ �ؤْ َم�ةَ� سشِ �نَ

کنی و باران رحمتش را بخواهی پس هرگاه بخواهی می توانی درهاى نعمتش را با دعا باز 

�ةِ  �يَّ ْ�ِر ال�نِّ � �ةَ
َ
�ةَ َعل َعِط�يَّ

ْ
�نَّ ال ٕاِ

َ ِ� �ن ِ �ة َ ا�ب َ �ب َطاُء ٕاِ ْ �ب َك ٕاِ
َط�نَّ �نِّ

�ةَ ُ ا �ي
َ
ل �نَ

پس تأخیر در اجابت دعا نا امیدت نکند؛ زیرا عطا و بخشش به اندازه نّیت است، 

ِمِل  اݖ
ْ
َل ِلَعَطاِء ال رنَ ْ �ب

ؤَ
ِل َو ا ا�ؤِ

ِر الّ�َ ْ �ب
َم ِلاؤَ ْعطنَ

ؤَ
ِلَك ا ��نَ دنَ

ُ
ك �ةُ ِل�يَ ا�بَ َ �ب ٕاِ

ْ
َك ال َر�ةْ َع�نْ ِ

�نّ
ؤُ
َما ا َّ َو ُر�ب

چه بسا که اجابت دعایت به تأخیر افتد تا پاداش دعا کننده بیشتر و عطاى امیدوار فراوان تر گردد 

لًا  �بِ
ݖ
ْو ا

ؤَ
لًا ا ُ� َعا�بِ  ِم�نْ

ً
را �يْ

�ةَ �نَ �ي و�ةِ
ؤُ
اُ� َو ا َ �ة �ؤْ ا �ةُ

َ
ل ْ َء �نَ �ي

َّ �ةَ ال�ش
ْ
ل
ؤَ
َما َسا َّ َو ُر�ب

و چه بسا چیزى را بخواهی و به تو داده نشود ولی بهتر از آن در دنیا یا آخرت به تو عنایت گردد 

َك 
َ
ٌر ل �يْ

َك ِلَما ُهَ� �نَ ْو ُ�ِر�نَ َع�نْ
ؤَ
ا

یا به خاطر برنامه نیکوترى این دعایت مستجاب نشود

�ُ �ةَ �بْ
َ
ْ� َطل ْمٍر �ةَ

ؤَ
َّ ا ُر�ب

َ
ل �نَ

و چه بسا چیزى را می خواهی

 �ُ �ةَ �ي و�ةِ
ؤُ
ْ� ا

َ
َك ل ِ �ن اُك ِد�ي

َ
ِ� َهل �ي �نِ

که اگر اجابت گردد دینت را تباه کند.

ُه. 
ُ
ال َ َك َو�ب ى َع�نْ �نَ �نْ ُ ُه َو �ي

ُ
َمال َ َك �ب

َ
ى  ل �ةَ �بْ َ َما �ي �ي َك �نِ �ةُ

َ
ل
ؤَ
�نْ َمْ�ا

ُ
ك �ةَ

ْ
ل �نَ

که زیباییش براى تو برقرار و وبالش از تو برکنار باشد. روى این حساب باید چیزى را بطلبی 

نــامــه 31  
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	228:

ْت ِبِه 
َ
ْصَبَح َیْشُکو ُمِصیَبًة َنَزل

َ
... َمْن أ

ُه  ْصَبَح َیْشُکو َرّبَ
َ
َفَقْد أ

َتٰی َغِنّیًا
َ
َو َمْن أ

ُه ِلِغَناُه 
َ
َفَتَواَضَع ل

َثا ِدیـِنِه ...
ُ
َذَهَب ُثل

هر کس از مصیبِت نازل شده بر او .................................................

پس از پروردگارش .........................................................................................

و هر کس ]نزد[ ثروتمندی ......................................................................

و به خاطر ثروتش ............................................................................................

دوسوِم .....................................................................................................................

▪	 حکمت	361:

ی اهلِل سْبَحاَنُه َحاَجٌة
َ
َک ِإل

َ
ِإَذا َکاَنْت ل

ی َرُسوِلِه؟ص؟
َ
ِة َعل

َ
ال ِة الّصَ

َ
ل
َ
 ِبَمْسأ

ْ
َفاْبَدأ

ُثّمَ َسْل َحاَجَتَک 

 َحاَجَتْیِن 
َ

ل
َ
ْن ُیْسأ

َ
ْکَرُم ِمْن أ

َ
 اهلَل أ

َ
َفِإّن

ْخَرٰى.
ُ ْ
َفَیْقِضَی ِإْحَداُهَما َو َیْمَنَع األ

وقتی از خدای سبحان برای تو حاجتی بود

پس با ..........................................................................................................................

سپس حاجتت را درخواست کن

زیرا خدا کریم تر از آن است که از او ..................................................

پس یکی از آن دو را .............................. و منع کند ......................... را.

▪	 حکمت	448:

َمَصاِئِب
ْ
َم ِصَغاَر ال

َ
َمْن َعّظ

ُه اهلُل ِبِکَباِرَها.
َ

اْبَتال

هرکس ...............................................................................................................

خدا او را به بزرگ ترش مبتال می کند.

ْصَبَح َیْشُکو
َ
َتٰیأ

َ
أ

ْ
َلةِاْبَدأ

َ
ةَمْسأ

َ
ال َالّصَ

ُل
َ
ْخَرٰىَیْقِضیُیْسأ

ُ ْ
َمَال

َ
ِصَغارَعّظ
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ........................................ ......................................     ُاْعِطَی  ِاْدَفُعوا ....................................     َاْلُمعاِفـی

 ......................................... ......................................     ُاْبِطُن ........................................     َاْلُمـْبـَتَلی
َ

 ِاْشَتّد

معادل	فارسی	جمله	های	زیر	را	بنویسید. 	.2 

 ....................................................... ٰعاء 
ُ

َاْحَوَج ِاَلی الّد   ............................................. َء
َ

َمُن اْلَبال
ْ
 َیأ

َ
ِذي ل

َ
َاّل

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ ْعــَرَض ُمْغَتّرًاجـ
َ
ٌ َدَعــا ُمْضَطــّرًا َو ِإْن َناَلُه َرَخاٌء أ ءݧ

َ
َصاَبــُه َبــال

َ
ِإْن أ

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ُهّمَجـ
ٰ
ـݭݭݭِيَالّل ُعوُذ ِبَكِإّن

َ
ْن َتْحُسَنِمْنأ

َ
ِمَعِة اْلُعُیوِنِفي أ

َ
ِنَیِتيل

َ
َعال

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

آیا	استجابت	دعا،	به	معنای	برآورده	شدن	سریع	حاجت	ها	است؟	توضیح	دهید. 	.4

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید. رابطه	»دعا«	با	»بال«	را	بیان	 	.5

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید. عبارات	زیر		را	با	توجه	به	پیام	ها	تکمیل	 	.6

گرفتاری	ها	است. الف.	دعا	................................................	و	................................................	 	

ب.	ترک	دعا	هنگام	آسایش	نشانۀ	................................................	است. 	
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دعا، کلید رحمت

مقــام معظــم رهبری در بیان اهمیت دعا می فرماید: دعا، وســیلۀ مؤمن و ملجأ مضطر و رابطۀ   .1
انسان ضعیف و جاهل با منبع فیاض علم و قدرت است و بشر بی رابطۀ روحی با خدا و بدون عرض 

نیاز به غّنی بالذات، در عرصۀ زندگی سرگشته و درمانده و هدر رفته است.
)یادداشت درباره مناجات شعبانیه، سال 1388(

دعا، همانند هر دستور دینی دیگر، آداب و شرایطی دارد. رعایت آداب دعا و فراهم آوردن شرایط آن،   
ضمن اینکه دعا را به اجابت نزدیک می کند زمینه ساز بهره وری از دعا و نشانه شناخت دعاکننده از 

موقعیت خویش است.
شما نیز بر اساس سخنان امام علی؟ع؟ به مواردی از »آداب دعا« اشاره کنید.  

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
درس هایی از نهج البالغه، جواد محدثی، دفتر اول، ص190

عالوه بر آنچه در کتاب های دعا نیایش های علوی )همچون دعای کمیل، دعای صباح و مناجات   .2
مسجد کوفه( موجود است، در لبه لی سخنان امیرمؤمنان؟ع؟ در نهج البالغه نیز برخی از دعاهای 

امام علی؟ع؟ نقل شده است.
▪  منبع مطالعه و پژوهش:  به پنج نمونه از این دعاها اشاره کنید.    

درس هایی از نهج البالغه، جواد محدثی، دفتر اول، ص209
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ُقْرآِن: 1
ْ
اَلزُّْهُد ُكُُّه َبْيَ َكَِمتَْيِ ِمَن ال

قَاَل اهلُل ُسبَْحانَُه 
َسْوا َعل  ما فاتَُكْم 

ْ
﴿ِلَكيْل تَأ

َو ل َتْفرَُحوا بِما آتاُكْم﴾
َماِض 

ْ
َس َعَل ال

ْ
َو َمْن لَْم يَأ

ِت 
ْ

َو لَْم َيْفَرْح بِال
َخَذ الزُّْهَد بَِطَرَفيِْه

َ
َفَقْد أ

تمام زهد بین دو عبارت از قرآن است: 

خدای سبحان می فرماید:

»تا برای آنچه از دست داده اید محزون نشوید

و برای آنچه به شما رسیده، شادی نکنید.«

کس بر آنچه از دست رفته محزون نشود و هر 

و به سبب آنچه به او رسیده شادی نکند،

هر دو روِی زهد را به دست آورده است.

               ▪ حکمت 439 ▪

زهد و دل نبستن به دنیا، ثروت است.... اَلزُّْهُد ثَرَوٌة ...2

▪ حکمت 4 ▪

ْنيَا 3 ...َمْن زَِهَد ِف ادلُّ
ُمِصيبَاِت ...

ْ
اْستََهاَن بِال

کس به دنیا دل نبندد، هر 

مصیبت ها را سبک می شمارد.

                                                           ▪ حکمت 31 ▪

فَْضُل الزُّْهِد إِْخَفاُء الزُّْهِد4
َ
کردِن زهد است. أ بالترین زهد، مخفی 

▪ حکمت 28 ▪

ََراِم ...5
ْ
 زُْهَد َكلزُّْهِد ِف ال

َ
گرداندن از حرام نیست.... ل هیچ زهدی مانند روی 

▪ حکمت 113 ▪



نــمایــی از حکمت

زهد، آخرت گرایی را در انسان بارور و آرامش معنوی را در او تثبیت می کند.
حقیقت معنای »زهد« چیست؟ 

کدام است؟ راه رسیدن به زهد واقعی 

حمعناکلمه شر

َكَِمة 
)ک ل م (

عبارت، جمـلــــه

کار رفته است: مادٔه »ک ل م« در دو معنا به 
 1( سخن قابل فهم

کار رفته است.  2( جراحت در این حکمت، معنای اّول به 
در  ولــی  اســت؛  »کالم«  تشــکیل دهنــده  واحــد  »کلمــه«،  عربــی  زبــان  در 
َکِلَمــُة  کار رفتــه اســت؛ ماننــد:  مــواردی »کلمــه« بــه معنــای »کالم« نیــز بــه 
 اهلل ِحْصِنـــی)بحار النــوار، ج49، ص127( در ایــن جملــه بــه عبــارت 

ّ
لإلــَه إل

کلمــه  کالم بــه حســاب می آیــد ـــــ  کــه در زبــان عربــی یــک   اهلل« ـــــ 
ّ

»لإلــَه إل
اطالق شده است.

ل َتْفرَُحوا
)ف ر ح (

شادی نکنید

ح: دلشاد شدن  َفَر
کار می رود مانند: کثرًا در لذت های بدنی و دنیوی به  ا

ُکْم﴾ )حدید: 23(  َسْوا َعلٰی ٰما ٰفاَتُکْم َو ٰل َتْفَرُحوا ِبٰما آٰتا
ْ
﴿ِلَکْیاٰل َتأ

نْٰيا﴾ )رعد: 26(  َحٰياةِ اَلّدُ
ْ
﴿فَرُِحوا بِال

ُکْنُتْم َتْفَرُحوَن﴾ )غافر: 75( ﴿ ٰذِلُکْم ِبٰما 

إِْخَفاء
)خ ف ی(

مخفی کــردن

کار رفته است: مادٔه »خ ف ی« در دو معنای متضاّد به 
1( پوشاندن 

2( اظهار کردن
کار رفته است.  در این حکمت معنای اّول به 

أخَفــٰی: پنهــان کــرد. إخفاء در اصل إخفــای )مصدر باب ِاْفٰعــال( بوده که طبق 
قاعده اعالل یاء به همزه تبدیل شده است.
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حضـرت علـی؟ع؟ بعـد از خاتمـۀ جنِگ جمل وارد شـهر 
بصـره شـد. در خـالِل اّیامـی کـه در بصـره بـود، روزی بـه 
عیـادت یکـی از یارانـش، بـه نـام »عالء بـن  زیـاد حارثـی« 
رفـت. ایـن مـرد خانـۀ مجّلـل و وسـیعی داشـت. امـام 
علـی؟ع؟ همینکـه آن خانـه را بـا آن عظمـت و وسـعت 
کار تـو  دیـد، بـه او فرمـود: »ایـن خانـۀ وسـیع، بـه چـه 
کـه بـه خانـۀ وسـیعی در  در دنیـا می خـورد، در صورتـی 
کـه  گـر بخواهـی می توانـی  آخـرت محتاج تـری؟ ولـی ا
همیـن خانـۀ وسـیِع دنیـا را وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه 
خانـۀ وسـیِع آخـرت قـرار دهـی، به اینکـه در ایـن خانه از 
مهمـان پذیرایـی کنـی، صلـۀ رحم نمایـی و حقوقی که 

بـر گـردن تـو اسـت بـه صاحبـان حـق برسـانی.3

▪  معنای صحیح زهد  ▪
کــه جایگاه ویــژه ای در تعالیــم دینــی دارد و تعریف  مفهــوم زهــد از مهم تریــن مفاهیــم اخالقی اســت 
نادرســت از آن می تواند انســان را به بیراهه ببرد. شــهید آیت اهلل مطهری؟هر؟ می فرماید: »کلمه زهد با 
مفهوم بلندی که دارد، سرنوشت شومی پیدا کرده است؛ در مفهوم این کلمه غالبًا تحریف و اشتباهات 
خ می دهد؛ گاهی مساوی با تظاهر و ریا معرفی می شود و گاهی مرادف با رهبانیت و  عمدی یا غیر عمد ر
گوشه گیری«1  و حال آنکه زهد در فرهنگ اخالقی اسالم برخاسته از اخالص و دلدادگی به حق  عزلت و 
است  و مرادف دانستن آن با ریا و خودنمایی یا عزلت و گوشه نشینی، ظلم آشکار به این حقیقت است؛ 

به همین دلیل، روشن شدن مفهوم دقیق »زهد« لزم و ضروری است.
ح داده و می فرمایــد:  امــام علــی؟ع؟ ایــن مفهــوم را بــا اســتفاده از آیــات نورانــی قــرآن بــه زیبایــی شــر
ــوا ِبمــا  ــْم َو ل َتْفَرُح ــا فاَتُک ــی  م ــْوا َعل َس

ْ
ــْبَحاَنُه﴿ِلَکْیال َتأ ــاَل اهلُل ُس ــْرآِن َق ــَن اْلُق ــِن ِم َکِلَمَتْی ــَن  ــُه َبْی

ُ
ُکّل ــُد  ْه َالّزُ

ْهــَد ِبَطَرَفْیــِه؛ تمــام زهــد بیــن دو  َخــَذ الّزُ
َ
ِتــی َفَقــْد أ

ْ
ْح ِبال َس َعَلــی اْلَماِضــی َو َلــْم َیْفــَر

ْ
ُکــْم﴾2 َو َمــْن َلــْم َیــأ آتا

عبــارت از قــرآن اســت: خــدای ســبحان می فرمایــد: 
ــرای آنچــه از دســت داده ایــد محــزون نشــوید  ــا ب »ت
و بــرای آنچــه بــه شــما رســیده شــادی نکنیــد« و 
ــر آنچــه از دســت رفتــه محــزون نشــود و  کــس ب هــر 
بــه ســبب آنچــه بــه او رســیده شــادی نکنــد، هــر دو 

ــه دســت آورده اســت. روِی زهــد را ب

نباشــی  بهره منــد  دنیــا  از  کــه  نیســت  آن  زهــد 
یــا از امکانــات آن اســتفاده نکنــی؛ بلکــه حقیقــت 
کســی اســت  زهــد، دل نبســتن بــه دنیاســت و زاهــد 
کــه بــدون وابســتگی بــه دنیــا از نعمت هــای الهــی 
اســتفاده می کنــد و لحظه هــای عمــر را بــه منظــور 
انجــام وظایــف و تعهــدات انســانی و اســالمی مغتنم 

1. مجموعه آثار، مطهری، ج16 )سیری در نهج البالغه(، ص540.
2. حدید: 23.

3. نهج البالغه، رضی، خطبه 209.

شـــرح حـکـمــت
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ــاب  ــگ و لع ــرو رن گ ــه دل در  ــدون آنک ــمارد؛ ب می ش
دنیــا ببنــدد و در غفلــت دنیا پرســتی غوطــه ور شــود؛ 
بنابرایــن زهــد ریایــی، از فرهنــگ خالصانــه زهــد 
بــا زهــد اســالمی  بیگانــه اســت و هیــچ مناســبتی 
کــه  کســی اســت  نــدارد. زاهــد در فرهنــگ اســالم 
دنیــا  رنــگ  ولــی  دارد؛  حضــور  عرصه هــا  همــه  در 
بــه خــود نمی گیــرد و زندگــی را بــر مبنــای اصالــت 

ــت.  ــاده  اس ــا نه ــرت بن آخ

▪  زهد و ثروت  ▪1
کـه  اسـت  کسـیری  ا همـان  مـردم  میـان  ثـروت 
می پندارنـد بـا وجـود آن بی نیـاز خواهنـد بـود؛ ولـی 
و  طمـع  جـز  ثـروت،  فزونـی  وجـود  بـا  مـواردی  در 
ثـروت  اسـت.  نیافتـه  افزایـش  انسـان  دنیا طلبـی 
کسـیر بی نیـازی رهنمـون  کـه انسـان را بـه ا ـــ  واقعـیـ 
انسـان  دنیاسـت.  بـه  بی رغبتـی  و  زهـد  ــــ   می کنـد 
بی نیـاز  چـون  فقیـر،  چـه  باشـد  ثروتمنـد  چـه  زاهـد 
مؤمنـان  امیـر  اسـت.  واقعـی  ثروتمنـد  پـس  اسـت، 
ْهـُد َثْرَوٌة؛ زهد و دل نبسـتن  علـی؟ع؟ می فرمایـد: َالّزُ

اسـت. ثـروت  بـه دنیـا، 

▪  آرامش در مصیبت ها  ▪
گرفتاری ها  که انسان خود را در تالطم امواج روزگار نمی بازد و  از برکات دل نبستن به دنیا این است 
کـه  انسـان دنیاطلـب  بـر خـالف  پـای در نمـی آورد؛  از  را  او  کـه لزمـه زندگـی دنیاسـت  و مصیبت هایـی 
کوچک تریـن مشـکل و گرفتـاری را بزرگ تریـن درد بـرای خـود می بینـد و از روی نادانـی، آرامش خود را در 
ْنَیا اْسـَتَهاَن ِباْلُمِصیَباِت ؛ 

ُ
مسـیر دنیـا طلبـی بیهـوده فدا می کند. امام علی؟ع؟ می فرماید: َمـْن َزِهَد ِفی الّد

هـر کـس بـه دنیـا دل نبنـدد، مصیبت ها را سـبک می شـمارد.

1. مردان علم در میدان عمل، حسینی، ج7، ص163.

کـه توانسـت  میـرزا محمـد تقـی شـیرازی، مرجعـی بـود 
بـا حمایـت مـردم عـراق در مـدت 6 مـاه انگلسـتان را از 
عراق اخراج کند. شـخصی می گوید در همان زمان نزد 
ایشـان رفتـم، دیدم زیرشـلواری ایشـان پـاره پاره اسـت. 
نزد یکی از فرزندانشان رفتم به او گفتم که برای چنین 
شـخصی کـه عـالوه بـر مرجعیـت اعـالی شـیعه در زمان 
خـودش، رهبـر مبـارزه انقـالب مردم اسـت، پارگی شـلوار 
مناسـب نیسـت. فرزنـدش گفـت: ایشـان می فرمایـد مـا 
کنیـم. موقوفـه ای در  نبایـد در حقـوق شـرعی تصـرف 
کـه سـالی 100 تومـان درآمـد دارد، ایشـان  شـیراز هسـت 
همیـن 100  انـدازٔه  بـه  مـا  سـال  خـرج  بایـد  می فرمایـد 
تومـان باشـد تـا مجبـور بـه اسـتفاده از حقـوق شـرعی 
نباشیم و این 100 تومان هم برای مخارج منزل کفاف 

نمی دهـد لـذا خـوراک را بـر پوشـاک مقـدم می داریـم.1

ٰى   �ة
ٌر ِلَم�نِ ا�ةَّ �يْ

َر�ةُ �نَ �نِ
ݖ
ا

ْ
ٌل َو ال ِل�ي

ا �ةَ �يٰ
�نْ

ُ
اُع الّ� ْل َم�ةٰ

 �ةُ

]ای پیامبر![ بگو: بهرۀ دنیا اندک است و آخرت بهتر 
است برای کسی که تقوا پیشه کند.

النساء : 77
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▪  زهد برتر  ▪
کـه انسـان همیـن زهـد و بی رغبتـی بـه دنیـا  زهـد مراتبـی دارد؛ یکـی از برتریـن مراتـب زهـد ایـن اسـت 
را بهانـه شـهرت و دسـتمایه  تفاخـر قـرار ندهـد؛ زیـرا ایـن خـود نشـانگر دنیا طلبـی اسـت. امـام علـی؟ع؟ 

کـردِن زهـد اسـت. ْهـِد؛ بالتریـن زهـد، مخفـی  ْهـِد ِإْخَفـاُء الّزُ ْفَضـُل الّزُ
َ
می فرمایـد: أ

یکـی دیگـر از مراتـب والی زهـد، دوری انسـان از حرام هـای الهـی اسـت. زاهـد حقیقـی بیشـتر از هـر 
گرایـی این اسـت که  چیـز بـه تـرک حـرام و بی رغبتـی در معصیـت اهتمـام دارد. اصـل اساسـی در نفـی دنیا
انسـان خواسـته خویـش را بـر خواسـته مـول و صاحـب اختیـارش مقـدم نـدارد و بـا او مخالفـت نکنـد. دلی 
گـرو دنیـا و اسـیر شـهوات باشـد، نمی توانـد بـه محرمـات الهـی بی رغبـت باشـد. امیـر مؤمنـان؟ع؟  کـه در 

ْهـِد ِفـی اْلَحـَراِم؛ هیـچ زهـدی ماننـد روی گردانـدن از حـرام نیسـت. َکالّزُ  ُزْهـَد 
َ

می فرمایـد: ل

معنای زهد

پیام حـکـمــت

َخَذ الزُّْهَد ...(.. 1
َ
َس ... َو لَْم َيْفَرْح ... أ

ْ
حقیقت زهد، در بنِد داشته ها نبودن است )َمْن لَْم يَأ

ُمِصيبَاِت(.. 2
ْ
ْنيَا اْستََهاَن بِال زهد، آستانۀ تحّمل انسان را باال می برد )َمْن زَِهَد ِف ادلُّ

فَْضُل الزُّْهِد إِْخَفاُء الزُّْهِد(.. 3
َ
انسان زاهد باید از خودنمایی بپرهیزد )أ

ََراِم(.. 4
ْ
 زُْهَد َكلزُّْهِد ِف ال

َ
کردن از لذت حرام، باالترین زهد است )ل دوری 

ُقْرآِن
ْ
اَلّزُْهُد ُكلُّه َبيَْن َكِلَمتَيِْن ِمَن ال

َسْوا َعلي  ما فاتَُكْم َو ل َتْفرَُحوا بِما آتاُكْم (  
ْ
قَاَل اللّـُه ُسبَْحانَُه )  ِلَكيْل تَأ

َخَذ الّزُْهَد بَِطَرَفيِْه.
َ
تِي َفَقْد أ

ْ
َماِضي َو لَْم َيْفَرْح بِال

ْ
َس َعلَي ال

ْ
َو َمْن لَْم يَأ

▪   حکمت 439  ▪

ُ
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پایه های زهد

َمَ�اِرِم .1
ْ
َ� ال َرُع ِع�نْ �َ

ْ
َعِم َو ال َ� ال�نِّ ُر ِع�نْ

ْ
ك

ُّ َمِل َو ال�ش
اؤَ

ْ
َصُر ال َهاَد�ةُ �ةِ اُ� الرنَّ

َ َها ال�نّ ُّ �ي
ؤَ
 ا

کناره گیرى از محرمات است کوتاهی آرزو، شکر نزد نعمت ها و  اى مردم، زهد عبارت از 

ْم
ُ
َرك َحَراُم َ��بْ

ْ
ِل�بِ ال عنْ َ ا �ي

َ
ل ْم �نَ

ُ
ك ِلَك َع�نْ �بَ دنَ �نْ َعرنَ ٕاِ

َ �ن
گر این سه واقعیت از دسترس شما دور بود، حرام، بر صبر شما غلبه نکند  ا

اِهَر�ةٍ َ َر�ةٍ طن �بٍ ُمْ��نِ َ ُححب ْم �بِ
ُ
ك �يْ

َ
ل ُه ٕاِ

َ
َر الّل

ْعدنَ
ؤَ
ْ� ا �ةَ ْم �نَ

ُ
َرك

ْ
ك ُ َعِم سش َ� ال�نِّ َ�ْ�ا ِع�نْ �نْ ا �ةَ

َ
َو ل

و به هنگام نعمت شکرتان را فراموش نکنید، زیرا خداوند راه عذر و بهانه را با دلیل آشکار و روشن

 . َح�ةٍ ِر َوا�نِ
ُع�نْ

ْ
�ةِ ال رنَ اِر َ �بٍ �ب َو ُك�ةُ

کننده عذر، بر شما بسته است.  خــطــبـــه 81 کتاب هایی واضح و برمال  و 

حاالت انسان زاهد

ا .2 َ �ي
�نْ

ُ
�نَ �نِ�ي الّ� اِهِ��ي �نَّ الرنَّ ْم ٕاِ

ُ
ك ْ�َع� �بِ �نْ �يُ

ؤَ
َل ا �بْ

ْم �ةَ
ُ
ك ا�نَ دنَ

ݖ
َمْ��ةِ ا

ْ
ْسِمُع�ا َدْعَ��ةَ ال

ؤَ
 َو ا

کنند. زاهدان در دنیا  و دعوت مرگ را به گوش هاى خود بشنوانید پیش از آنکه شما را دعوت 

ِرُ��ا  �نْ �نَ �نُُهْم َو ٕاِ  ُ�رنْ
ُ

�ّ �ةَ ْ َ�ش �ا َو �ي
ُ
ِحك �نْ �نَ ُُهْم َو ٕاِ ��ب

ُ
ل ِك� �ةُ �بْ

�ةَ
گرچه شاد باشند  گرچه ]در ظاهر[ بخندند و اندوهشان شدید است  دلشان می گرید 

�ا.  �ةُ ِ رن َما ُر ُط�ا �بِ �بَ �ةَ �نِ اعنْ َسُهْم َو ٕاِ �نُ �نْ
ؤَ
ُهْم ا �ةُ ُر َم�ةْ ُ �ش

ْ
ك َ َو �ي

و خشمشان بر خود زیاد است گرچه در میان مردم به خاطر آنچه از آن بهره مندند مورد غبطه اند. 

خــطــبـــه 113  

ْهِلَها .3
ؤَ
ُ��ا ِم�نْ ا �يْ

َ
ا َو ل َ �ي

�نْ
ُ

ْهِل الّ�
ؤَ
 ِم�نْ ا

ً
ْ�ما �ا �ةَ   َكا�نُ

 ]پارسایان در ظاهر[ مردمی از اهل دنیا بودند ولی ]در واقع[ از اهل آن نبودند، 
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بـرای مـطالـعــهدل نبستن به دنیا حدیث خوانی

ِصُرو�نَ  �بْ ُ َما �ي َها �بِ �ي �ا �نِ
ُ
َها َعِمل َس ِم�نْ �يْ

َ
َها َكَم�نْ ل �ي �ا �نِ كَا�نُ �نَ

که بصیرت داشتند عمل می کردند که اهل آن جا نیست، به آنچه  کسی بودند  در دنیا چون 

ُرو�نَ 
ْح�نَ َ َها َما �ي �ي اَدُروا �نِ َ َو �ب

و به دفع آنچه از آن حذر داشتند، می شتافتند.

َر�ةِ  �نِ
اݖ

ْ
ْهِل ال

ؤَ
ْ ا ْهَرا�نَ�ي �نَ طنَ ْ �ي َ َ�ا�نُُهْم �ب �بْ

ؤَ
�بُ ا

َّ
ل �ةَ �ةَ

که اهل آخرتند معاشرت می کنند کســانی  آنها با 

َ�اِدِهْم  ْ �ب
ؤَ
ُم��نَ َمْ��ةَ ا ِ

َعطنّ ُ ا �ي َ �ي
�نْ

ُ
ْهَل الّ�

ؤَ
َرْو�نَ ا َ َو �ي

که به مرگ جســم و تنشــان اهمیت می دهند؛ و اهل دنیا را می بینند 

ِهْم.  ا�ؤِ َ ْ��ي
ؤَ
��بِ ا

ُ
ل  ِلَمْ��ةِ �ةُ

ً
اما َ ْعطن  ٕاِ

ُ
�ّ َ سش

ؤَ
َو ُهْم ا

خــطــبـــه 230 اما آنان )پارســیان( دل مردگی زندگان را بزرگتر می شــمارند.  

برخورد دنیا با انسان

ْم .4
ُ
ك

َ
�ةِ ل

َ
اِرك

َ ا ال�ةّ َ �ي
�نْ

ُ
ِ� الّ� صنِ ِلَه�نِ �نْ الّرَ ْم �بِ

ُ
ك وِ��ي

ؤُ
  ا

که شــما را ترک می کند اى بندگان خدا، شــما را ســفارش می نمایم به ترک دنیایی 

ْم
ُ
َ�اِمك ْ �ب

�ةِ ِلاؤَ ِل�يَ ُم�بْ
ْ
َها َو ال

َ
ْرك �ا �ةَ ِح�بُّ

ْم �ةُ
َ
�نْ ل َو ٕاِ

کننده بدن هایتان است گر چه شــما ترک آن را دوســت ندارید، فاسد 

َ�َها  ِ��ي ْ حب
��نَ �ةَ ِح�بُّ

ْم �ةُ �ةُ �نْ ُك�نْ َو ٕاِ

گر چه شــما به تازه ماندنش عالقه دارید 

َطُع�ُ�  ْ� �ةَ �نَُّهْم �ةَ
ؤَ
كَا لًا �نَ �ي �ا َس�بِ

ُ
ك

َ
ٍر َسل َها َكَ��نْ

ُ
ل َ ْم َو َم�ش

ُ
ك

ُ
ل َ َما َم�ش

�نَّ ٕاِ
َ �ن

کرده و آن را به پایان برده اند،  که راه را طی  شــما نســبت به دنیا همچون مســافرانی هستید 

  �ُ� عنُ
َ
ل ْ� �بَ

�نَُّهْم �ةَ
ؤَ
كَا  �نَ

ً
ما

َ
�ا َعل ّمُ

ؤَ
َو ا

خطبه 99 گویا به آن رســیده اند.   که  کرده اند  و مقصد و نشــانه اى را قصد 
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	104:

ْنَیا
ُ

اِهِدیَن ِفی الّد ُطوَبٰی ِللّزَ

ـِئَک َقْوٌم  ـٰ
َ
ول

ُ
ِخَرِة أ

ْ
اِغِبیَن ِفی ال َالّرَ

ْرَض ِبَساطًا 
َ ْ
وا األ

ُ
َخذ

َ
اّت

َو ُتـَراَبَها ِفَراشًا َو َماَءَها ِطیبًا.

خوشا به حال زاهدان در دنیا،

عالقه مندان به آخرت،آنان گروهی هستند که

.................................................................................................................................. 

و ..............................................................................................................................

▪	 حکمت	367:

ْعِتَباِر  ِ
ْ

ْنَیا ِبَعْیِن اال
ُ

ی الّد
َ
ُمْؤِمُن ِإل

ْ
َما َیْنُظُر ال

َ
... ِإّن

ْضِطَراِر  ِ
ْ

َو َیْقَتاُت ِمْنَها ِبَبْطِن اال

ْبَغاِض ... ِ
ْ

َمْقِت َو اإل
ْ
ُذِن ال

ُ
َو َیْسَمُع ِفیَها ِبأ

به تحقیق، مؤمن با دیدۀ ....................................... به دنیا نگاه می کند.

و از دنیا در حد .....................................................................................................

و در مورد دنیا با گوش ........................ و ....................... گوش می دهد.

َخُذوا ِطْیبِفَراشُتَرابِبَساطِاّتَ

ْعِتَبار ِ
ْ

ْضِطَرارَیْقَتاُتَا ل ِ
ْ

ْبَغاضَاْلَمْقتَبْطِن ال ِ
ْ

َال
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ......................................... ْح......................................     ِإْخَفاء ِتی.........................................     َلْم َیْفَر
ْ

اَ ل

 ........................................... .......................................     َکِلَمة َس.................................     َاْلَماِضی
ْ
َلـْم َیأ

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ ِباْلُمِصیَباِتجـ اْسَتَهاَن  ْنَیا 
ُ

الّد ِفي  َزِهَد  َمْن 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ َسْواِلَکْيجـ
ْ
ُکْمِبماَو ل َتْفَرُحوافاَتُکْمماَعلٰي ل َتأ آتا

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

کنید. گهربار	امام	علی؟ع؟	بیان	 تعریف	دقیق	زهد	را	با	توجه	به	سخن	 	.3

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

گرفته	است؟ گفتار	شهید	مطهری؟هر؟	چه	انحرافی	در	شناخت	معنای	زهد	صورت	 با	توجه	به	 	.4

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

چگونه	زهد	و	بی	رغبتی	به	دنیا،	ثروت	است؟ 	.5

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   



155

دل نبستن به دنیا

کــرد؛ از جمله در  1. بی رغبتــی امــام علی؟ع؟ نســبت بــه دنیا را می تــوان در لبه لی نهج البالغه مشــاهده 

 َحاَن ِحیُنِک َهْیَهاَت 
َ

ْقِت ل ْم ِإَلّیَ َتَشّوَ
َ
ْضِت أ  ِبی َتَعّرَ

َ
ی أ حکمت 77 می فرماید: »َیا ُدْنَیا َیا ُدْنَیا ِإَلْیِک َعّنِ

َمُلِک 
َ
 َرْجَعَة ِفیَها َفَعْیُشِک َقِصیٌر َو َخَطُرِک َیِسیٌر َو أ

َ
ثًا ل

َ
ْقُتِک  َثال

َ
 َحاَجَة ِلــی ِفیِک َقْد َطّل

َ
ی َغْیِری ل ُغّرِ

َفِر َو َعِظیِم اْلَمْوِرد.« ِریِق َو ُبْعِد الّسَ اِد َو ُطوِل الّطَ ِة الّزَ
َ
َحِقیٌر. آِه ِمْن ِقّل

ضمن ترجمه حکمِت فوق، شرح مختصری از آن را ارائه دهید و پنج پیام کوتاه و گویا استخراج کنید.  

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام امام، مکارم شیرازی، ج12، ص451

آیینۀ حکمت، قربانعلی فصیحی، دفتر اول، ص298

که با بخشی از آن در »کارگاه ترجمه« آشنا  ح حکمت 367 ـــ  ح نهج البالغه ـــ  در شر 2.  ابن میثم ـــ  شار

گفتار، دو مطلب بیان می کند:  شدیم ـــ  می گوید: امام علی؟ع؟ در این 

1. دل نبستن به دنیا    

2. ویژگی های مؤمن در ارتباط با دنیا

مواردی که امام علی؟ع؟ مردم را با آن ها از دنیا برحذر می دارد، بیان کنید.    

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ترجمۀ  شرح  نهج البالغۀ ابن میثم، ج 5، ص713
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ُْخُل َعٌر ...1 بخل ننگ است.                                           ▪ حکمت 3 ▪اَلْ

ُعيُوِب 2
ْ
ُْخُل َجاِمٌع لَِمَساِوِئ ال اَلْ

َو ُهَو ِزَماٌم 
 ُكِّ ُسوٍء

َ
ُيَقاُد بِِه إِل

گردآورندۀ زشتی های عیوب است بخل، 

که ]انسان[ و آن افساری است 

کشانده می شود. کار بدی  بوسیلۀ آن به هر 

                                     ▪ حکمت 378 ▪

َفْقَر3
ْ
بَِخيِل يَْستَْعِجُل ال

ْ
َعِجبُْت لِل

ي ِمنُْه َهَرَب، ِ
َّ

اذل
ي إِيَّاُه َطلََب، ِ

َّ
ِغَن اذل

ْ
َو َيُفوتُُه ال

ُفَقَراِء
ْ
ْنيَا َعيَْش ال َفيَِعيُش ِف ادلُّ

ْغِنيَاِء ...
َ ْ
ِخَرِة ِحَساَب ال

ْ
َو ُيَاَسُب ِف ال

از حال بخیل در شــگفتم! می شتابد به سوی فقری 

که از آن می گریخت،

و بی نیازی و غنایی را که طلب می کرد از دست می دهد 

پس در دنیا، مانند فقرا زندگی می کند

و در آخرت، همچون اغنیا از او حساب کشیده می شود.

▪ حکمت 126 ▪

َغِنُّ بَِمْعُروفِِه4
ْ
َل ال ... إَِذا َبِ

َفِقرُي آِخَرتَُه بُِدْنيَاُه ...
ْ
بَاَع ال

وقتی ثروتمند در بخشیدن خود بخل بورزد،

فقیر آخرتش را به دنیایش می فروشد. 

▪ حکمت 372 ▪

َو قَاَل؟ع؟ َو قَْد َمرَّ بَِقــَذٍر َعَل َمْزَبلٍَة: 5
َاِخلُوَن

ْ
َل بِِه ال َهَذا َما َبِ

نَُّه قَاَل: َهَذا
َ
َو ُروَِي ِف َخَبٍ آَخَر أ

ْمِس
َ ْ
َما ُكنْتُْم تَتَنَافَُسوَن ِفيِه بِال

وقتی امام؟ع؟ از کنار مدفوعی در زباله دانی عبور کرد، فرمود:

این همان است که بخیالن به آن بخل می ورزیدند.

و در خبر دیگری نقل شــده  است که فرمود: این همان 

چیزی است که دیروز بر سر آن با هم مسابقه می دادید.

                                                   ▪ حکمت 195 ▪



نــمایــی از حکمت

که انسان را به همۀ زشتی ها می کشاند. ُبخل، َمرکب سرکشی است 
آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی بخل چیست؟

حمعناکلمه شر

َمَساِوئ 
)س و ء(

زشتی ها

مادٔه »س و ء« بر معنای قبح و زشتی دللت دارد. 
که با قواعد اعالل واو آن به  ة« بر وزن »َمْفَعَلة« بوده 

َ
»َمَساَءة«: أصل آن »َمْسَوأ

کار زشت و بد است. الف تبدیل شده و معنای آن، 
»َمٰساِوئ« جمِع »َمٰساَءة« می باشد.

ُيَقاُد
)ق و د(

کشانــده 
می شـود

مــاده »ق و د« دللــت می کند بر معنای امتداد در چیزی و این امتداد یا بر روی 
زمین است و یا در هواست.

ُجُل َاْلَفَرَس: مرد افسار اسب را گرفت و از جلو کشید و راه ُبرد. َقاَد الّرَ
ع مجهــول این ماده در ثالثی مجرد  بر وزن ُیْفَعُل)ُیْقَوُد( اســت که بعد از  مضــار

اعالل به صورت »ُیَقاد« در می آید.

َيُفوُت
)ف و ت(

از دست 
می دهـد

مادٔه »ف و ت« بر معنای درک نکردن چیزی یا نرسیدن به چیزی دللت دارد. 
کار گذشت؛ کار از دست رفت، موقع انجام آن  مُر: آن 

َ
فاَت ال

کار را انجام دهد. ْمُر: فرصت از دستش رفت و نتوانست آن 
َ ْ
فاَتُه ال

ع اســتعمال دوم اســت: َیُفوُتــُه اْلِغَنــی؛ بی نیــازی و غنــا را از  عبــارت درس از نــو
دست می دهد.

َمْزَبلَة
)ز ب ل(

زباله دان
که سرگین یا پشکل دام و  ْبل: ســرگین یا پشکل دام و ســتور / َمْزَبَلة: محلی  َالّزَ
کار  ســتور در آن فراوان اســت. این واژه به معنای محل ریختن آشغال نیز به 

می رود.
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▪  جامع عیب ها  ▪
صفت زشت و ناپسند بخل، گویای عقب ماندگی انسان از فضیلت بخشندگی و نشانۀ دنیا پرستی او و 
یکی از موانع بزرگ در راه بندگی خداست؛ عاقبت این صفت،  دوستی با دنیا و دشمنی با خداست. امام 
علی؟ع؟ می فرماید: َاْلُبْخُل َعاٌر؛ بخل ننگ است و در حدیث دیگری می فرماید: َاْلُبْخُل َجاِمٌع ِلَمَساِوِئ 
که  گردآورندۀ زشتی های عیوب است و آن افساری است  ُکّلِ ُسوٍء؛ بخل،  اْلُعُیوِب َو ُهَو ِزَماٌم ُیَقاُد ِبِه ِإَلی 

کار بدی کشانده می شود. ]انسان[ بوسیلۀ آن به هر 
غبار و  است  دود  که  َمـَیـندوز  بخل  گــرددتوشه  خنجر  کــه  َمـــــَپـــــرتــاب  کینه  ــوزن  سـ

اعتصامی

کار نرفته؛ بلکه برای هر یــک از آموزه های  گفتنــی اســت که بخل فقــط در مورد تنگ نظری مالی بــه 
انسانی و ارزش های اخالقی کاربرد دارد؛ دریغ داشتن محبت از فرزند، لبخند از دوست، یاری از درمانده 

و مانند آن از مصادیق بخل به شمار می رود و نزد خدا ناپسند است.

ــُه   َمّسَ
َ
ْوَجُه َجاهًا ِمْنُه ِإّل

َ
ِخیِه اْلُمْؤِمِن َو ُهَو أ

َ
َما ُمْؤِمٍن َبِخَل ِبَجاِهِه َعَلی أ ّیُ

َ
امــام صــادق؟ع؟ می فرماید: أ

ْو َمْغُفورًا َلُه؛1
َ
َکاَن أ بًا 

َ
یَراِن، ُمَعّذ َصاَبْت َوْجَهُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َنَفَحاُت الّنِ

َ
ِخَرِة، َو أ

ْ
ْنَیا َو َال

ُ
ٌة ِفي َالّد

َ
َقَتٌر َو ِذّل

کنــد جــاه و  کــه مضایقــه  هیــچ مؤمنــی نیســت 
کــه  مقامــش را نســبت بــه بــرادر مؤمنــش درحالــی 
از او برتــر اســت، مگــر آنکــه در دنیا و آخرت پســت و 
خوار می گردد و در روز رســتاخیز شــعله های آتش به 
چهــره اش اصابــت می کنــد؛ چه از عذاب شــوندگان 

باشد و چه از بخشیده شده ها.

امام زین العابدین؟ع؟ از وجاهت خاصی برخوردار 
بود، هرگز نســبت به درمانده و نیازمندی که از حضرتش کمک می خواســت، کلمۀ »نه« بر زبان نمی آورد. 

َفرزَدِق شاعر در قصیدۀ معروفی که در وصف امام سجاد؟ع؟ سروده است می گوید:

ــــِدِه َتــــَشــــّهُ ِفـــــی   
ّ

ِال َقــــــــّطُ   »
َ

»ل َقــــــــاَل  َنـــَعـــُمَمـــــا  ُءُه 
َ

ل َکـــــاَنـــــْت  ــــُد  ــــَشــــّهُ الــــّتَ  
َ

َلـــــــول

فرزدق

1. اَلمالی، طوسی، ص670.

ُحْ��نٰ�* 
ْ
ال  �بِ

�بَ
�نٰ�* َو َك�نَّ عنْ َل َو اْس�ةَ حنِ َ ا َم�نْ �ب ّمٰ

ؤَ
 َو ا

ُعْ�رٰى 
ْ
ُرُ� ِلل ِ�ّ �يَ

َ��نُ �نَ
و اّمــا آن کــه بخــل ورزیــد و خــود را بی نیاز پنداشــت و 
پــاداش  نیکــوی الهــی را دروغ شــمرد، بــه زودى راِه 

دشوارى را برای او هموار خواهیم نمود.
لیل : 10- 8

شـــرح حـکـمــت
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او کسی است که در برآوردن حوایج و رفع مشکالت و گرفتاری های مردم، همواره همراه بود و به هیچ 
گر تشــّهد نبود آنجا هم به جای  نیازمندی »نه« نمی گفت و کلمۀ »نه« تنها در تشــّهد او دیده می شــودو ا

»نه«، »آری« می فرمود.

▪  بخل، مایه بدبختی  ▪
فقــر، یکــی از  آثــار حتمی و قطعی بخل اســت؛ بر خالف تصور افراد که گمــان می کنند در صورت عدم 
انفاق و جمع مال و ثروت، زندگی راحتی خواهند داشت. قرآن و روایات تصریح می کنند که انسان بخیل 
در زندگی به ســختی و بدبختی دچار خواهد شــد و روزگار او را در فشــار قرار خواهد داد. حضرت علی؟ع؟ 
اُه َطَلَب َفَیِعیُش ِفی  ــِذی ِإّیَ

َ
ــِذی ِمْنُه َهَرَب َو َیُفوُتُه اْلِغَنی اّل

َ
می فرمایــد: َعِجْبُت ِلْلَبِخیِل َیْســَتْعِجُل اْلَفْقَر اّل

ْغِنَیاِء؛ از حال بخیل در شــگفتم! می شتابد به سوی 
َ ْ
ِخَرِة ِحَســاَب ال

ْ
ْنَیا َعْیَش اْلُفَقَراِء َو ُیَحاَســُب ِفی ال

ُ
الّد

که طلب می کرد از دست می دهد؛ پس در دنیا، مانند  که از آن می گریخت و بی نیازی و غنایی را  فقری 
فقرا زندگی می کند و در آخرت، همچون اغنیا از او حساب کشیده می شود.

امام علی؟ع؟ چه تعبیر زیبایی در اینجا فرموده است؛ افراد بخیل تنها نسبت به دیگران بخیل نیستند؛ 
که نسبت به خویشتن هم بخیل اند؛ با اینکه دارای ثروت اند، زندگی سخت و همراه با  بسیار می شود 
که امام می فرماید: برای فرار از فقر آینده، فقر امروز را برای  مشقت برای خود فراهم می کنند و همان گونه 
خود ترتیب می دهند. از سویی دیگر در روز قیامت باید در صف اغنیا و ثروتمندان بایستند و حساب اموال 
خود را پس دهند؛ در حالی که در دنیا با مشکالت و سختی ها زندگی کرده اند و از مواهب الهی بهره نبرده اند.

▪ ▪  اثر اجتماعی بخل 
است.  جامعه  در  بخل  اثر  تأمل،  قابل  نکته 
جامعه ای که ثروتمندانش تنگ نظر و خشک دست 
کنند، فقیران  باشند و از بخشش و عطا خودداری 
این جامعه از شدت فقر به پایمال کردن دین و عبور 
کشیده می شوند. بخشش و  ع  از خط قرمز های شر
عطا موجب می شود ثروت در جامعه تعدیل شود و از 
طرفی، مانع غرور و مستی ثروتمندان و از سویی مانِع 

به انحراف کشیده شدن تهیدستان خواهد بود. 

1. الکافی، کلینی، ج 4، ص43.

امــام رضــا؟ع؟ در نامــه اى به فرزندش امــام جواد؟ع؟ 
نوشــت: اى اباجعفــر! بــه من خبر رســیده اســت وقتی 
می خواهــی از منــزل بیرون روى غالمــان، تــو را از درب 
کوچــک منــزل بیــرون می برنــد و ایــن بــه خاطــر بخل 
آنهاست که نمی خواهند خیرى از سوى تو به نیازمندان 
برســد. بــه حقــی که بــر تــو دارم ســوگندت می دهم که 
پیوسته از درب بزرگ رفت و آمد کن! وقتی سوار مرکب 
می شــوى درهم و دینار به همراه داشــته بــاش و به هر 

کسی که از تو در خواستی می کند عطا کن.1
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امام علی؟ع؟ می فرماید: ِإَذا َبِخَل اْلَغِنّیُ ِبَمْعُروِفِه َباَع اْلَفِقیُر آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه؛ وقتی ثروتمند در بخشیدن 
خود بخل بورزد، فقیر آخرتش را به دنیایش می فروشد.

▪  معرفت و شناخت  ▪

به یقین معرفت و شــناخت نســبت به دنیا و حقیقت آن انســان را از رذیله بخل و آثار ســوء آن نجات 
می بخشــد. فــردی را تصــور کنیــد که تمــام روز مشــغول فعالیت بــوده، او لباســی را که بر تن دارد زشــت 
کند؛ ولی همین انسان، بعد از شستشوی  نمی پندارد و حتی حاضر است آن را برای روز بعد نیز استفاده 
تن از کثافات، به پوشــیدن لباس هایی که اندکی پیش، آنها را بر تن داشــته، رغبتی ندارد. َمَثل انســان 
و دنیا نیز چنین است؛ انسان بعد از هجرت از دنیا وقتی به دنیا نگاه می کند آن را پست و ناچیز  خواهد 
کسیر معرفت، قبل از مرگ و انتقال به عالم آخرت به این حقیقت  یافت؛ البته انسان هایی هستند که با ا
کش محبت ها اسیر دنیا نمی شوند. امام  دست  یافته اند؛ از این رو جمال دنیا آنها را نمی فریبد و در کشا
علی؟ع؟ از هر فرصتی استفاده می کرد تا حقیقت دنیا را به اصحاب خویش نشان دهد. ایشان وقتی از 
کنــار مدفوعــی در زباله دانی عبور کرد، فرمود: َهَذا َما َبِخَل ِبِه اْلَباِخُلوَن؛ این همان اســت که بخیالن به 
ْمِس؛ این 

َ ْ
ُکْنُتْم َتَتَناَفُسوَن ِفیِه ِبال آن بخل می ورزیدند. در خبر دیگری نقل شده  است که فرمود: َهَذا َما 

که دیروز بر سر آن با هم مسابقه می دادید. همان چیزی است 
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ِ ُسوٍء
اَْلُْخُل َجِمٌع ِلََساِوِئ اْلعُيُوِب َو هَُو ِزَماٌم يَُقادُ بِِه إَِل ُكّ

▪   حکمت 378  ▪

ي ِمنْــهُ َهَرَب  َو يَفُوتُهُ اْلِغنَى  ِ َعِجْبُت ِلْلَِخيِل يَْســتَْعِجُل اْلَفْقَر اذلَّ
َّاهُ َطَلَب ي إِي ِ اذلَّ

▪   حکمت 126  ▪

پیام حـکـمــت

ُْخُل َعٌر(.. 1 بخل، انسان را در جامعه منفور می کند )اَلْ

 ُكِّ ُسوٍء(.. 2
َ

ُْخُل ... ِزَماٌم ُيَقاُد بِِه إِل کار ناشایستی وامی دارد )اَلْ بخل، انسان را به هر 

ِغٰن ...(.. 3
ْ
َفْقَر ... َو َيُفوتُُه ال

ْ
بخیل هرگز به هدفش نمی رسد )يَْستَْعِجُل ال

َفْقَر ...(.. 4
ْ
یکی از ثمرات بخل، فقر است )يَْستَْعِجُل ال

ْغِنيَاِء(.. 5
َ ْ
ِخَرةِ ِحَساَب ال

ْ
عاقبت بخل، حسابرسی سخت در قیامت است )ُيَاَسُب ِف ال

َاِخلُوَن(.. 6
ْ

َل بِِه ال توجه به حقیقت دنیا، انسان را از بخل باز می دارد )َهَذا َما َبِ
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بـرای مـطالـعــهبخل و تنگ نظری حدیث خوانی

مراوده با بخیل 

ر..1 �ةْ �نَ
ْ
ِعُ�َك ال َ ِل َو �ي صنْ �نَ

ْ
َك َع�نِ ال ْعِ�ُل �بِ َ لًا �ي �ي حنِ َ َك �ب �َر�ةِ ُ  �نِ�ي َم�ش

�نَّ
َ
ل ْ��نِ ا �ةُ

َ
ل

در امور خود بخیل را وارد مشورت مکن که تو را از بخشش منع می کند و از تهیدستی می ترساند. 

نـــــامــــــــه 53  

بخِل پسندیده

ُل  .2 �نْ �بُ
ْ
�نُ َو ال ْ �ب ُ حب

ْ
ْهُ� َو ال اِل الرنَّ َ �ب َصاِل الّرِ َراُر �نِ َ�اِء سشِ ِ

َصاِل ال�نّ اُر �نِ َ �ي  �نِ
کبر، ترس، بخل.   بهترین خصلت هاى زنان بدترین خصلت هاى مردان است: 

ِ�َها �نْ �نْ ِم�نْ �نَ ِ
ّ
َمك ْم �ةُ

َ
�ةً ل ُهّ�َ �ةُ َمرنْ

ؤَ
َمْرا

ْ
ِ ال ا َكا�نَ�ة دنَ ٕاِ

َ �ن
کبر باشد جز در برابر شوهر سر فرود نمی آورد  هرگاه زن داراى 

ْعِلَها  َ َها َو َماَل �ب
َ
�ةْ َمال طنَ هةً َ��نِ

َ
ل �ي حنِ َ ا َكا�نَ�ةْ �ب دنَ  َو ٕاِ

و چون بخیل باشد مال خود و شوهرش را حفظ می کند 

َها. 
َ
ْعِر�نُ ل َ ْ ٍء �ي �ي

َ �ةْ ِم�نْ ُكّلِ �ش ِر�ةَ �ةً �نَ ا�نَ َ �ب َ ا َكا�نَ�ةْ �ب دنَ َو ٕاِ
حکمت 234 و وقتی ترسو باشد از هر چه به او روى آرد دورى می نماید.  

وتمندان  بخل، مال اندوزی نادرست ثر

ُل .3 �ي حنِ �بَ
ْ
�نَ ال ُمْ�ِلِم�ي

ْ
َماَم�ةِ ال ْ�كَاِم َو ٕاِ

اؤَ
ْ
ِم َو ال ا�نِ

َ َمعن
ْ
َماِء َو ال ݭِ َو الّ�ِ ُروحبݫ �نُ

ْ
� ال

َ
َ�الِ�ي َعل

ْ
��نَ ال

ُ
ك َ �نْ �ي

ؤَ
ىي ا �نِ �بَ

�نْ َ ا �ي
َ
 ل

شایسته نیست والی بر نوامیس و نفوس و اموال و احکام خدا و رهبری مسلمانان بخیل باشد 

 .�ُ ْهَم�ةُ ْمَ�اِلِهْم �نَ
ؤَ
 �نِ�ي ا

��نَ
ُ
ك �ةَ �نَ

خــطــبـــه 131 گرد آورى مال مسلمانان به نفع خود حریص باشد.   تا در 

ِصُر.4 �بْ
َهْل �ةُ اِ� �نَ

َ �ةَ ِم�نَ ال�نّ �ؤْ ُ سشِ �ش َك َ��يْ َطْر�نِ  �بِ
ِر�بْ  ِا�نْ

کن، آیا می بینی که می خواهی به مردم نظر  به هر طرف 
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ً
را �ةْ ُ� �نَ كا�بِ  �يُ

ً
را �ي �ةِ

ا �نَ
َّ
ل ٕاِ

که رنج فقر را تحمل می کند به جز نیازمندى 
ً
را ِه ُك�نْ

َ
ْعَم�ةَ الّل َل �نِ

َ
�ّ  �بَ

ً
ا �يّ �نِ

ْو عنَ
ؤ
ا

کفران می کند  که نعمت خدا را  یا ثروتمندى 

 
ً
را ه َو�نْ

َ
ِ الّل

َح�ةّ َل �بِ �نْ �بُ
ْ
 ال

�نَ حنَ
لًا ا�ةَّ �ي حنِ َ ْو �ب

ؤَ
ا

که از بخل ورزیدن در حقوق الهی ثروت به دست آورده،  یا بخیلی 

.
ً
را ِ و�ةْ َمَ�اِع�ن

ْ
ِ� َع�نْ َسْمِع ال �نِ

دنُ
ؤُ
ا  �بِ

�نَّ
ؤَ
 َكا

ً
دا َمّرِ ْو ُم�ةَ

ؤَ
ا

خــطــبـــه 129 گوشش از شنیدن موعظه ها، سنگین است؟   که انگار  یا سرکشی 

شناخت بخیل از بخشنده

َها .5
َ
ل

َّ
ل َرَها َو �ةَ

َّ �ش
َ
ك ا�ةَ �نَ رنَ ْر

اؤَ
ْ
َر ال

َ
�ّ  �ةَ

]خداوند[ روزى مردم را مقدر فرمود و آن را براى برخی فراوان و براى بعضی دیگر اندك قرار داد

َها  �ي َعَ�َل �نِ َع�ةِ �نَ ِ َو الّ�َ �ة �ي ِ
� الصنّ

َ
َمَها َعل َ�ّ َو �ةَ

ج داد  و ارزاق را بر مبناى تنگی و فراخی قسمت نمود و در این تقسیم بندى عدالت به خر

ُ��ِرَها َو َمْعُ��ِرَها  َم�يْ َراَد �بِ
ؤَ
َ َم�نْ ا ِل�ي �ةَ �بْ ِل�يَ

کند،  کمی آن آزمایش  کس را بخواهد با فراوانی رزق و  تا هر 

ِرَها. �ي �ةِ
َها َو �نَ ِ

�يّ �نِ
َر ِم�نْ عنَ �بْ

َر َو الّصَ
ْ
ك

ُّ ِلَك ال�ش
�نَ َر �بِ �بِ

�ةَ حنْ َو ِل�يَ
کند.  و بدین وســیله ثروتمندان و فقرا را از جهت شــکر نعمت و تحمل سختی امتحان 

خــطــبـــه 91  
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	3:

ِتِه  َفِطَن َعْن ُحّجَ
ْ
َفْقُر  ُیْخِرُس ال

ْ
َال

َدِتِه
ْ
 َغِریٌب ِفی َبل

ُ
ُمِقّل

ْ
َو ال

 فقر انساِن ...................................... را از ]بیان[ .........................................

و انساِن ......................... ..................................................... غریب است.

▪	 حکمت	6:

ُعُیوِب
ْ
 َقْبُر ال

ُ
ْحِتَمال ِ

ْ
.......................................................... مخفی گاِه ..................................................... َاال

▪	 حکمت	328:

 اهلَل ُسْبَحاَنُه
َ

ِإّن

ُفَقَراِء 
ْ
ْقَواَت ال

َ
ْغِنَیاِء أ

َ ْ
ْمَواِل األ

َ
َفَرَض ِفی أ

َفَما َجاَع َفِقیٌر

َع ِبِه َغِنّیٌ   ِبَما ُمّتِ
َّ

ِإال

ُهْم َعْن َذِلَک.
ُ
ی َساِئل

َ
َو اهلُل َتَعال

همانا خدای سبحان

در اموال ثروتمندان، ..................................... را قرار داده است.

پس فقیری ......................................................................................................... 

مگر به سبب آن چه ثروتمندی از آن ...........................................

و خدای متعال در این مورد ..............................................................

گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

.................................     ِزَمام............................................  ........................................     َتَتَناَفُسوَن  ُیَقاُد 
.................................................     َمْزَبَلة..........................................   َمٰساِوئ.................................     َقَذر
ْمِس....................................... 

َ ْ
ُیٰحاَسُب.................................     َعْیش............................................     َال

ةَاْلَفِطنُیْخِرُس َبْلَدةَاْلُمِقّلُحّجَ

ْحِتَمال ِ
ْ

ْقَواتَال
َ
َعما َجاَعأ َساِئُلُهْمُمّتِ
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ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ ِبُدْنَیاُهجـ آِخَرَتُه  اْلَفِقیُر  َباَع  ِبَمْعُروِفِه  اْلَغِنّيُ  َبِخَل  ِإَذا 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ِذياْلَفْقَرَیْسَتْعِجُلِلْلَبِخیِلَعِجْبُتجـ
َ
َهَرَبِمْنُهاّل

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

انواع	بخل	)مادی	و	معنوی(	را	با	مثال	توضیح	دهید. 	.3
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید. ــ		را	بیان	 که	در	آن	به	زندگی	سخِت	انسان	بخیل	اشاره	شده	استـ	 ــ	 آیه	ای	از	قرآنـ	 	.4
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

که در معنای »بخل« به  کار برده می شود. از آیه 9 سوره حشر ﴿َو َمْن  کلماتی است  واژه »ُشّح« از جمله   .1
ولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ به خوبی استفاده می شود که جلوگیری از ُشّحِ نفس، انسان را 

ُ
ُیوَق ُشّحَ َنْفِسِه َفأ

به رستگارى می رساند، در حالی که آلودگی به این صفت مذموم، کاخ سعادت انسان را ویران می کند.

فرق »ُشّح« با »ُبخل« چیست و کدام مذموم تر و شدیدتر است؟  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج 23، ص520

یکی از راه های درمان رذایل اخالقی، آشنایی با آثار سوء آن ها است. اگر عده ای، بخل را به دلیل آنکه    .2
گردآورنده تمام  که  ذاتا صفت ناپسندى است مذمت می کنند، امام علی؟ع؟ »بخل« را از این نظر 
عیوب است و انسان را به هر گونه انحراف اخالقی و عملی می کشاند، مذمت کرده است؛ زیرا بخیل 

از دورویی، تجاوز، غیبت، حسد، پستی، تقلب، حرص، نارضایتی و ستمگرى برخوردار است. 

کنون که در حکمت 126و 372 با برخی از آثار فردی و اجتماعی بخل آشنا شدید، پنج روایت را  ا  
که در آنها به آثار دیگری از بخل اشاره شده است، نقل کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ــ   1605 میزان الحکمة، ری شهری، ح 1591ـ 
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31

ُطوَبٰ لَِمْن َذلَّ ِف َنْفِسِه َو َطاَب َكْسبُُه 1
يَرتُُه َو َحُسنَْت َخِليَقتُُه ... َو َصلََحْت َسِ

خوشــا به حال کسی که نفســش متواضع، کسبش حالل، 

باطنش صالح و اخالقش نیکو باشد.      

  ▪ حکمت 123 ▪

َمْن َنَظَر ِف َعيِْب َنْفِسِه2
اْشتََغَل َعْن َعيِْب َغرْيِهِ ...

َو َمْن َنَظَر ِف ُعيُوِب الَّاِس
نَْكَرَها ُثمَّ رَِضيََها ِلَْفِسِه

َ
فَأ

ْحَُق بَِعيِْنِه ...
َ ْ
فََذلَِك ال

هر کس به عیب خود بنگرد،

از عیب دیگری باز می ماند.

و هر کس به عیوب مردم بنگرد

و آن ها را زشت بشمارد، سپس آن ها را برای خود بپسندد،

احمق واقعی است.                                       ▪ حکمت 349 ▪

َمْن َحاَسَب َنْفَسُه َربَِح3
َو َمْن َغَفَل َعنَْها َخِسَ ...

کس به حساب نفس خود برسد، سود می برد هر 

و هرکس از آن غافل شود، زیان می بیند.

▪ حکمت 208 ▪

َمَع4 ْزَرٰی بِنَْفِسِه َمِن اْستَْشَعَر الطَّ
َ
أ

هِ لِّ َمْن َكَشَف َعْن ُضِّ َو رَِضَ بِاذلُّ
َر َعلَيَْها لَِسانَه مَّ

َ
َو َهانَْت َعلَيِْه َنْفُسُه َمْن أ

کرده کند، خود را خوار  کسی که طمع را جامۀ دل 

و هر کس مشکالت خود را اظهار کند، به ذلت راضی شده، 

و هر که زبانش را بر خود حاکم کند، خود را سبک شمرده است.

                                                    ▪ حکمت 2 ▪

... َمْن فَاتَُه َحَسُب َنْفِسِه5
لَْم َينَْفْعُه َحَسُب آبَائِِه

کس مقام و منزلت خود را از دست بدهد، هر 

شرف پدرانش به حال او سودی نخواهد داشت.

▪ حکمت 389 ▪



نــمایــی از حکمت

حمعناکلمه شر

 
َذلَّ

)ذ ل ل(
متواضع شد

مادٔه »ذ ل ل« دللت می کند بر معنای خضوع، نرمی، خواری. 
گر بر اثر توجه  : نرم شد، ضعیف شد، خوار و ذلیل شد / این نرمی و ضعف ا

َ
َذّل

بــه عظمــت  خــدا ایجــاد شــود، تواضــع اســت و یکــی از زیبایی هــای اخالقی و 
عرفانی به شمار می رود.

ِاْشتََغَل َعن...
)ش غ ل(

باز ماند، 
منصرف شد

ماده»ش غ ل« دللت می کند بر آرامش نداشتن و نبود آسودگی خاطر.
َشَغَلُه ِبَکَذا: او را به چیزى مشغول کرد؛ 
َکَذا: او را از چیزی باز داشت. َشَغَله َعْن 

ِاْشَتَغَل ِبَکَذا: به چیزى مشغول شد؛ 
َکَذا: از آن چیز روی گردان شد، باز ماند. ِاْشَتَغَل َعْن 

ِاْستَْشَعَر
)ش ع ر(

جامه پوشید،
مـــالزم کرد

ِشــَعار: لبــاس زیر، عرقگیر / ِاْسَتْشــَعَر: لباس زیر یا عرقگیر پوشــید. این فعل در 
مورد هر خصلتی که انسان با آن مالزم است استفاده می شود؛ مراد خصلت های 

خوب یا بدی است که صاحبش مانند لباس زیر همیشه با آنها همراه است.

خودشناسی مقدمه خودسازی است.
کند و چگونه خودشناسی  توجه  باید  نکاتی  به چه  برای شناخت خود  انسان 

مقدمه خودسازی است؟

ُ ُنْطَفٌة6
ُ

ل وَّ
َ
َفْخِر أ

ْ
َما ِلبِْن آَدَم َو ال

 يَْرُزُق َنْفَسُه
َ

َو آِخُرُه ِجيَفٌة َو ل
 يَْدَفُع َحتَْفُه

َ
َو ل

کار!  اول او نطفه آدمیزاد را با فخر چه 

و آخر او مردار است؛ نه به خود روزی می دهد

و نه مرگ را از خود دفع می کند.             ▪ حکمت 454 ▪
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خودشناســی مقدمه و راه خودســازی اســت. انســانی که حقیقت وجودی خویش را بشناسد، هرگز در مسیر 
رشــد، سســتی نمی کند. راه سعادت راهی است که بدون شناخت صحیح از خود، قدم برداشتن در آن مشکل 

است. در این درس به بعضی از ویژگی های درونی انسانی که در راه خدا قدم برمی دارد، اشاره شده است.

▪  تواضع  ▪
سازگار  خودبزرگ بینی  و  تکّبر  با  بودن  مطیع 
پروردگار  محضر  در  را  خود  مؤمن  انسان  نیست. 
گر از تحت ربوبیت و  ذلیل می بیند؛ چون می داند ا
مدیریت الهی خارج شود، همچون غباری به هر سو 
روان و سرگردان خواهد بود و راه را از چاه نخواهد 
شناخت؛ مؤمن کار و کسبش طبق دستور خدا انجام 
و درونش از آلودگی ها پاک و به حسن ُخلق آراسته 
 

َ
است. امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید: ُطوَبی ِلَمْن َذّل
َکْسُبُه َو َصَلَحْت َسِریَرُتُه َو َحُسَنْت  ِفی َنْفِسِه َو َطاَب 
متواضع،  نفسش  کسی که  حال  به  خوشا  َخِلیَقُتُه؛ 
کسبش حالل، باطنش صالح و اخالقش نیکو باشد.

▪  عیب خود دیدن 1  ▪

که در  یافتن عیب های خویش و اصالح آنها  یکی از مهم ترین ویژگی های انســان ســالک این اســت 
کردن عیوب دیگران سرگرم نمی کند و همین ویژگی راز رشد و ترقی  اهتمام می ورزد و خود را با جستجو 
انســان های با ایمان اســت. امام علی؟ع؟ می فرماید: َمْن َنَظَر ِفی َعْیِب َنْفِســِه اْشــَتَغَل َعْن َعْیِب َغْیِرِه َو 
ْحَمُق ِبَعْیِنِه؛ هر کس به عیب خود بنگرد، 

َ ْ
ْنَکَرَها ُثّمَ َرِضَیَها ِلَنْفِسِه َفَذِلَک ال

َ
اِس َفأ َمْن َنَظَر ِفی ُعُیوِب الّنَ

از عیب دیگری باز می ماند و هر کس به عیوب مردم بنگرد و آن ها را زشت بشمارد، سپس آن ها را برای 
خود بپســندد، احمق واقعی اســت؛ از این رو، بزرگ ترین عیب این اســت که انســان عیب خود را نبیند و 

کند. عیب دیگران در نظر او بیشتر جلوه 
کـــه عــیــب خــودپــوشــی ــت بـــاشـــد  ــ کــوشــیزش وانــــــــدر افــــشــــای دیـــــگـــــران 

جامی 

1. الکافی، کلینی، ج2، ص262.

شـــرح حـکـمــت

خدمت  تمیز  و  پاکیزه  لباس هاى  با  ثروتمندى  مــرد 
با  فقیرى  مــرد  او  از  بعد  نشست.  و  آمــد  پیامبر؟ص؟ 
کهنه و مندرس وارد شد و پهلوى همان  لباس هاى 
کنار  ثروتمند نشست. ثروتمند لباس آراسته خود را از 
مستمند تازه وارد جمع کرد. پیامبر؟ص؟ فرمود: ترسیدى 
کرد: خیر، پرسید: پس  کثیف نماید؟ عرض  لباست را 
چرا این عمل را انجام دادى؟ عرض کرد: نفس من هر 
کار خوب را در نظرم بد و هر کار بد را در نظرم خوب جلوه 
می دهد. یا رسول اهلل؟ص؟ نصف مال خود را براى کیفر 
عملم به او بخشیدم. پیامبر؟ص؟ به فقیر فرمودند: آیا 
کرد: نه یا رسول اهلل؟ص؟. ثروتمند  می پذیرى؟ عرض 
گفت: چرا؟ گفت: می ترسم خودپسندى و تکبری که تو 

را فرا گرفته، مرا هم فرا گیرد.1
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▪  حسابگر بودن  ▪

یکی دیگر از ویژگی های انسان سالک این است 
که پیوسته حسابگر است. او با خود می اندیشد چه 
است  توشه ای لزم  راه است؛ چه  بر سر  مشکالتی 
که  انسانی   .  ... و  برود  باید  چگونه  ببرد؛  خود  با 
اشتباه،  از  غفلت  و  بی خبری  در  نباشد،  حسابگر 
در  و  کرده  تکرار  را  خود  خطای  بارها  و  بارها 
علی؟ع؟  امام  گرفت.  خواهد  قرار  کت  هال ورطه 
می فرماید: َمْن َحاَسَب َنْفَسُه َرِبــَح َو َمْن َغَفَل َعْنَها 
سود  برسد،  خود  نفس  حساب  به  کس  هر  َخِسَر؛ 

می برد و هرکس از آن غافل شود، زیان می بیند.

کــه  کشــیدن از خــود بــا هــدف تســلط بــر خــود و حرکــت در مســیری  محاســبه نفــس، یعنــی حســاب 
موجــب رضــای الهــی اســت.

گذشتگان صالح ما معتقد بودند  علمای اخالق، همواره به محاسبه نفس توصیه می کنند؛ بزرگان و 
هرکس اهل محاسبه نفس نیست، به جهان دیگر ایمان ندارد یا آنکه عقل سلیم ندارد. چگونه می شود 

کسی به سخن خدا ایمان و اعتقاد داشته باشد و در عملکرد خود دقت نکند؟! 

گر به وزن ذره ای انسان عمل نیک یا عمل بد داشته باشد در آن جهان آن  خدا در قرآن می فرماید: »ا
عمل را می بیند و به آن ملحق می شود.«1

امام صادق؟ع؟ می فرماید: 

بــر هــر مســلمانی که ما را می شناســد لزم اســت در هر شــب و روز، عملش را بر خــود عرضه کند و 
گر عمل بدی یافــت از آن  گر عمــل خوبی یافت بــر آن بیفزایــد و ا حســابگر خویــش باشــد؛ پــس ا

استغفار نماید تا در رستاخیز خوار نگردد.2

این حدیث شــریف به دو نکتۀ اساســی اشــاره کرده اســت: نخست اینکه محاســبۀ صحیح مبتنی بر 
ک  شناخت اهل بیت؟مهع؟ و الگو قرار دادن ایشان است و دوم اینکه غفلت از حسابگری، فرجامی خطرنا

دارد و آن، خواری و زبونی در قیامت است.

1. زلزال: 7-8.
2. بحارالنوار، مجلسی، ج75، ص279.
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ْ
ل َو  َه  اللّٰ �ا  �ةُ

ا�ةَّ �ا  َم�نُ
ݖ
ا �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال َها  ُّ �ي

ؤَ
ا ا  �يٰ  

ٰما  �بِ ٌر  �ي �بِ
َه �نَ اللّٰ  

�نَّ ٕاِ َه 
اللّٰ �ا  �ةُ

ا�ةَّ َو   �ٍ ِلعنَ َم�ةْ 
َ

�ّ
�ةَ ٰما 

��نَ 
ُ
ْعَمل �ةَ

ای کســانی که ایمــان آورده ایــد! تقــوای الهــی پیشــه 
که برای فردا از پیش، چه  کنید و هرکسی باید بنگرد 
فرســتاده و از خــدا پــروا کنید که در حقیقــت، خدا به 

گاه است. آنچه می کنید، آ

 حشر: 18
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▪  خود را خوار مکن  ▪

گذار نموده اســت مگر  امام صادق؟ع؟ می فرماید: »خداوند تمام کارهای هر مســلمانی را به خود او وا
کردن خود؛ یعنی مؤمن حق ندارد موجبات خواری و ذّلت خود را فراهم آورد.«1 ذلیل 

ِه َو َهاَنْت  ّلِ َمْن َکَشَف َعْن ُضّرِ
ُ

َمَع َو َرِضَی ِبالّذ ْزَرٰى ِبَنْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَر الّطَ
َ
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: أ

َر َعَلْیَها ِلَساَنُه؛ کسی که طمع را جامۀ دل کند، خود را خوار کرده و هر کس مشکالت خود  ّمَ
َ
َعَلْیِه َنْفُسُه َمْن أ

را اظهار کند، به ذلت راضی شده و هر کس زبانش را بر خود حاکم کند، خود را سبک شمرده است. 

که موجب ذلت انسان می شود اشاره می کند: امیرمؤمنان؟ع؟ در این حدیث نورانی، به برخی موارد 

کسی  کرد برای به دست آوردن خواسته های خود، پیش هر  1. حرص و طمع، انسان را وادار خواهد 
که طمع در وجود او مدیریت شده است ـــ  حاضر نمی شود برای رسیدن  کند؛ ولی انسان آزاده ـــ   سر خم 

گردد. به خواسته هایش، خوار و زبون 

امام حسن عسکری؟ع؟ می فرماید: »چقدر قبیح است که در باطِن مسلمان، میل و رغبت به چیزی 
که سبب ذّلت و خواری او شود.«2 باشد 

2. کسی که همیشه زبان گالیه اش به راه است و از روزگار می نالد و گرفتاری های خود را در هر کوی و برزنی 
افشا می کند، خود لباس ذلت بر تن کرده است؛ ولی انسانی که درد خود را تحمل می کند و گرفتاری و مصیبت 

خود را در هر مجلسی بازگو نمی کند، ارزش و احترام دارد و هیچ گاه در نظر دیگران خوار نخواهد بود.

گر کنترل نشود، انسان را بردۀ خود خواهد کرد و بر او فرمان خواهد  3. زبان یکی از عواملی است که ا
کم و امیر اســت و بجا ســخن  که بر زبان خود حا راند و عاقبتی جز خواری نخواهد داشــت؛ ولی انســانی 

می گوید و بجا سکوت می کند، هرگز خوار و زبون نمی شود و همیشه مورد احترام مردم است.

▪  تکیه بر خود  ▪
انســان ســالک می داند شــرافت او به عمل اوســت و هیچ رابطه خانوادگی جایگزین آن نخواهد بود. 

کردن بر باد است و پایداری ندارد. تکیه بر شهرت، نام، طایفه، شهر و ...، تکیه 

امام علی؟ع؟ می فرماید: َمْن َفاَتُه َحَســُب َنْفِســِه َلْم َیْنَفْعُه َحَسُب آَباِئِه؛ هر کس مقام و منزلت خود را 
از دست بدهد، شرف پدرانش به حال او سودی نخواهد داشت.

1. الکافی، کلینی، ج 5، ص63.
2. همان، ج2،ص320.
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ســقوط یک انســان به پرتگاِه دوری از خدا زمانی شــروع می شود که مستی کبر و غرور، درک و شعور را 
کند و راه را از چاه تشخیص ندهد. از او سلب 

خود بینــی غیــر از معرفــت نفس اســت؛ خودبیــن، خوِد ظاهــری را می بینــد و عارف، خــود حقیقی را؛ 
خودبین با پرورش خوِد ظاهری از خدا دور می شود؛ ولی عارف با معرفت نفس، به معرفت خدا می رسد. 
 َیْرُزُق 

َ
ُلــُه ُنْطَفٌة َو آِخُرُه ِجیَفٌة َو ل ّوَ

َ
امــام علــی؟ع؟ برای درماِن کبر انســان می فرماید: َما ِلْبِن آَدَم َو اْلَفْخِر أ

 َیْدَفــُع َحْتَفــُه؛ آدمیــزاد را بــا فخــر چــه کار! اول او نطفــه و آخر او مردار اســت؛ نه بــه خود روزی 
َ

َنْفَســُه َو ل
می دهد و نه مرگ را از خود دفع می کند.
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ِه ّلِ َمْن كََشَف َعْن ُضِّ
أَْزَريّْ بِنَْفِسِه َمِن اْستَْشَعَ الطََّمَع َو َرِضَ بِاذلُّ

َ َعَلَْها ِلَسانَُه َو َهانَْت َعَلِْه نَْفُسهُ َمْن أَمَّ
▪   حکمت 2  ▪

پیام حـکـمــت

ــِه َو . 1 ــْن َذلَّ ِف َنْفِس ــوَبٰ لَِم کســب حــالل و اخــالق نیکــو، انســان را بهشــتی می کنــد )ُط تواضــع، 

ــبُُه ...(. ــاَب َكْس َط

ــِب . 2 ــَر ِف َعيْ ــْن َنَظ ــد )َم ــل می کن ــود غاف ــای خ ــان را از عیب ه ــردم، انس ــوب م ــه عی ــن ب پرداخت

ــْن...(. ــتََغَل َع ــِه اْش َنْفِس

کارهــای ناشایســت دیگــران، از نشــانه های بی خــردی اســت )َو َمــْن َنَظــَر ِف ُعيُــوِب . 3 انجــام دادن 

ْحَــُق بَِعيِْنــِه(.
َ ْ
نَْكَرَهــا ُثــمَّ رَِضيََهــا ِلَْفِســِه فََذلـِـَك ال

َ
الَّــاِس فَأ

ــَع . 4 َم ــَعَر الطَّ ــِن اْستَْش ــِه َم ْزرَٰى بِنَْفِس
َ
طمــع و اظهــار نیــاز دائــم، انســان را خــوار و ذلیــل می کنــد )أ

هِ(. ... َمــْن َكَشــَف َعــْن ُضِّ

َر َعلَيَْها لَِسانَه(.. 5 مَّ
َ
مغلوب زبان شدن، موجب خواری و سبکی است )َو َهانَْت َعلَيِْه َنْفُسُه َمْن أ

ــُه . 6 ـَـْم َينَْفْع ــُه َحَســُب َنْفِســِه ل ــْن فَاتَ گیــرم پــدر تــو بــود فاضــل، از فضــل پــدر تــو را چــه حاصــل )َم

ــِه(! َحَســُب آبَائِ

کاســتی ها، انســان را از خودخواهــی و فخرفروشــی بازمــی دارد )َمــا ِلبـْـِن آَدَم . 7 توجــه بــه ضعف هــا و 

ُ ُنْطَفــٌة ...(.
ُ

ل وَّ
َ
َفْخــِر أ

ْ
َو ال
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بـرای مـطالـعــهضرورت خودسازی حدیث خوانی

دعوت به خودسازی

1. ِ َ��ن �بَ
ْ
�ةِ َمَر�نُ ال

ا�ةَ َ �ن
ْ
 ِم�نَ ال

ُ
�ّ َ سش

ؤَ
�ةَ َو ا ا�ةَ َ �ن

ْ
اِء ال

َ
ل �بَ

ْ
�نَّ ِم�نَ ال ا َو ٕاِ

َ
ل
ؤَ
ا

گاه باشید که یکی از بالها تهیدستی است و بدتر از تهیدستی بیماری تن است  آ

َماِل 
ْ
َعِم َسَع�ةَ ال �نَّ ِم�نَ ال�نِّ ا َو ٕاِ

َ
ل
ؤَ
�بِ ا

ْ
ل �ةَ

ْ
َ��نِ َمَر�نُ ال �بَ

ْ
 ِم�نْ َمَر�نِ ال

ُ
�ّ َ سش

ؤَ
َو ا

گاه باشید که یکی از نعمت ها، مال فراوان است  و بدتر از بیماری تن بیماری دل است، آ

 . �بِ
ْ
ل �ةَ

ْ
َ�ى ال �ةْ ِ �ةَ َ��ن �بَ

ْ
�ةِ ال

لُ  ِم�نْ ِ�ّحَ صنَ �نْ
ؤَ
ِ َو ا َ��ن �بَ

ْ
�ةُ ال َماِل ِ�ّحَ

ْ
ُل ِم�نْ َسَع�ةِ ال صنَ �نْ

ؤَ
َو ا

حکمت 388 و برتر از مال فروان تندرستی است و برتر از تندرستی تقوای دل است.  

2..
َ

َعّ� ِر اْس�ةَ �نَ ْعَ� الّ�َ ُ َر �ب
َ

ّك
�نَ َم�نْ �ةَ

حکمت 280 که دورى سفر قیامت را به یاد آورد براى آن آماده می شود.   آن 

یاد مرگ

ِر. .3 ِ��ي �يَ
ْ
ال ا �بِ

َ �ي
�نْ

ُ
َ� ِم�نَ الّ� َمْ��ةِ َر�نِ

ْ
ِر ال

ْ
ك َر ِم�نْ دنِ َ ْك�ش

ؤَ
 ... َم�نْ ا

حکمت 349 گردد.   کند از دنیا به کم و اندك راضی  که زیاد یاد مرگ  کسی 

4. . ٍ �ة �ي ْرٍط َو�شِ َ �ش ا �بِ
َّ
ل  ٕاِ

َمْ��ةَ
ْ
َم�نَّ ال �ةَ ا �ةَ

َ
َمْ��ةِ َو ل

ْ
ْعَ� ال َ َمْ��ةِ َو َما �ب

ْ
َر ال

ْ
ك ْر دنِ ْك�شِ

ؤَ
ا

فراوان از مرگ و جهان پس از مرگ یاد کن و مرگ را جز با شرط محکم و استوار آرزو مکن. 

نـــــامــــــــه 69

ْم .5
ُ
ك �ةُ

َ
ل �نْ �نَ عنَ ُ� َو َك�يْ هةِ َع�نْ

َ
ل �نْ عنَ

ْ
اِل ال

َ
ل �ةْ َمْ��ةِ َو ٕاِ

ْ
ِر ال

ْ
ك �نِ ْم �بِ

ُ
ك وِ��ي

ؤُ
ا

سفارشتان می کنم به یاد مرگ باشید و از آن کمتر غفلت نمایید، چگونه غافل می مانید

ْم. 
ُ
ك

ُ
ْمِهل ُ َس �ي �يْ

َ
َم�نْ ل �ي ْم �نِ

ُ
ْم َو َطَمُعك

ُ
ك

ُ
ل �نِ

عنْ ُ َس �ي �يْ
َ
ا ل َعّمَ

از چیزى که از شما غافل نیست و چگونه طمع می بندید به کسی که شما را مهلت نمی دهد. 

خــطــبـــه 188  
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بـرای مـطالـعــهضرورت خودسازی حدیث خوانی

ا�ةِ .6 �يَ ْم�نِ
اؤُ

ْ
اِطَع ال َ َهَ�ا�ةِ َو �ة

َّ َص ال�ش ِ
عنّ ا�ةِ َو ُم�نَ

�نَّ
َّ
ُكُروا َهاِدَم الل ادنْ َ �ن

کنید کننده آرزوها یاد  از نابودکننده لّذات و بر هم زننده عیش ها و قطع 

. َح�ةِ �ي �بِ
�ةَ
ْ
ْعَماِل ال

اؤَ
ْ
ُمَ�اَوَر�ةِ ِلل

ْ
َ� ال ِع�نْ

خــطــبـــه 99 گناهان می روید.   که شتابان به سوى  آن زمان 

7. . َمْ��ةِ
ْ
ُر ال

ْ
ك ِع�بِ دنِ

َّ
� ِم�نَ الل ُع�نِ ْم�نَ �يَ

َ
ِ� ل

�نّ ِه ٕاِ
َ
 َو الّل

خــطــبـــه 84 به خدا قسم یاد مرگ مرا از بازى باز می دارد. 

محاسبه نفس

8. . ِحَ�ا�بِ
ْ
َمَعاَد َو َعِمَل ِلل

ْ
َكَر ال َ� ِلَم�نْ دنَ

ُط��ب

حکمت 44 کرد.   کار  که به یاد معاد بود و براى ]روز [ حساب  خوشا به حال کسی 

�ا .9 �نُ �رنَ �نْ �ةُ
ؤَ
ِل ا �بْ

ْم ِم�نْ �ةَ
ُ
َ�ك �نُ �نْ

ؤَ
�ا ا �نُ ِ ِه رن

َ
اَد الّل َ ِع�ب

ای بندگان خدا، خود را بسنجید پیش از آنکه سنجیده شوید 

 ِ ا�ة َ �ن حنِ
ْ
ِ ال �ة �ي َل �نِ �بْ

ُ��ا �ةَ
�نَّ �نَ �ا َو �ةَ َحاَس�بُ

�نْ �ةُ
ؤَ
ِل ا �بْ

�َها ِم�نْ �ةَ َو َ�اِس�بُ

و خود را محاسبه نمایید پیش از آنکه محاسبه شوید و َنَفس بکشید پیش از آنکه راه نفس بسته شود 

ِ ا�ة َ �ي ِ الّ�ِ �ن َل ُع�نْ �بْ
اُدوا �ةَ َ �ة َو ا�نْ

و مطیع ]خدا[ گردید قبل از آنکه به زور رانده شوید

ٌر  ا�بِ َها َواِع�نٌ َو رنَ ُه ِم�نْ
َ
��نَ ل

ُ
ك َ � �ي

ِ�ِ� َ��ةَّ �نْ � �نَ
َ
َع�نْ َعل ُ ْم �ي

َ
ُ� َم�نْ ل

�نَّ
ؤَ
ُم�ا ا

َ
َو اْعل

و بدانید کسی که علیه َنْفس او به او کمک نشود که از نفس خود واعظ و بازدارنده ای داشته باشد،

 . ا َواِع�نٌ
َ
ٌر َو ل ا�بِ ا رنَ

َ
ِرَها ل �يْ

ُه ِم�نْ عنَ
َ
�نْ ل

ُ
ك َ ْم �ي

َ
ل

خــطــبـــه 90 از غیر نفس خود بازدارنده و پنددهنده ای برای او نخواهد بود. 
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	126:

ْمِس ُنْطَفًة 
َ ْ
ِذی َکاَن ِباأل

َّ
ِر ال ُمَتَکّبِ

ْ
َعِجْبُت ِلل

َو َیُکوُن َغدًا ِجیَفًة.

از شخص متکبر در شگفتم که دیروز نطفه ای بود

و فردا ......................................................................................................................

▪	 حکمت	178:

ّرَ ِمْن َصْدِر َغْیِرَک 
َ

ُاْحُصِد الّش

ِعِه ِمْن َصْدِرَک.
ْ
ِبَقل

شّر را از سینه دیگران....................................................................................

با ............................................................................................................... خودت.

▪	 حکمت	224:

ْعَمُة   َواُضِع َتِتّمُ الّنِ ِبالّتَ

ْؤُدُد. ُمَؤِن َیِجُب الّسُ
ْ
َو ِباْحِتَماِل ال

با تواضع ..............................................................................................................

و با تحّمل.............................. ................................... حاصل می شود.

▪	 حکمت	349:

َمُه ِمْن َعَمِلِه 
َ

 َکال
َ

ّن
َ
َمْن َعِلَم أ

 ِفیَما َیْعِنیِه.
َّ

ُمُه ِإال
َ

 َکال
َ

َقّل

هر کس بداند که سخنش ]جزئی[ از عملش است

............................................. مگر در آنچه به او ..........................................

▪	 حکمت	398:

َضْع َفْخَرَک 

ِکْبَرَک َو اْذُکْر َقْبَرَک . َو اْحُطْط 

فخرفروشی خود را ]بر زمین[ بگذار

و تکّبرت را ................................................ و .................................................

َاْلُمَؤنَتِتّمَُقْلعُاْحُصْدِجیَفة

ْؤُدد َالّسُ
َ

ُاْذُکْرُاْحُطْطَیْعِنیَقّل
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 .........................................  ِاْشَتَغَل َعْن..........................     َحاَسَب.........................................     َاْلَفْخر
ْنَکَر..........................................     َخِلیَقة...........................................     َسِریَرة........................................ 

َ
 أ

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ ِلَساَنُهجـ َعَلْیَها  َر  ّمَ
َ
أ َمْن  َنْفُسُه  َعَلْیِه  َهاَنْت 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْزَرٰيجـ
َ
َمَعاْسَتْشَعَرَمِنِبَنْفِسِهأ الّطَ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

مــنـظـور	از	مــحاســـبه	نـفـس	چیسـت؟ 	.3

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کنید. عبارات	زیر		را	با	توجه	به	پیام	ها	تکمیل	 	.4

الف.	پرداختن	به	عیوب	مردم	انسان	را	از	................................................................		غافل	می	کند.

ب.	انجام	دادِن	................................................................	از	نشانه	های	بی	خردی	است.

ج.	توجه	به	................................................................	انسان	را	از	خودخواهی	و	................................................................		باز	می	دارد.

که	ذّلِت	انسان	را	به	بار	می	آورد،	بنویسید. مواردی	 	.5
..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   
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با توجه به اینکه در درس بیست و سوم بحثی در ارتباط با »عجب و خودپسندی« داشتیم و در این درس   .1

با حکمتی در مذمت »فخر و تکبر« آشنا شدیم، فرق بین »عجب« و »تکبر« را به همراه اقسام تکبر و راه های 

درمان آن، بیان کنید.   

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
معراج السعادة، مال احمد نراقی، ص 294-287.

کارهای ناپسند است؛ این مسئله نه تنها  گناه آنان یکی از  کردن  پرداختن به عیوب دیگران و فاش   .2

شخص را از پرداختن به عیوب خود و خودسازی و پیمودن مسیر کمال بازمی دارد بلکه موجب ریخته 

شدن آبروی دیگران و اشاعه منکرات در جامعه می شود.

َحٍد 
َ
 َتْعَجْل ِفی َعْیِب أ

َ
کرده، می فرماید: »َیا َعْبَد اهلِل ل امام علی؟ع؟ در خطبه 140 به این موضوع اشاره   

ٌب َعَلْیِه َفْلَیْکُفْف َمْن َعِلَم ِمْنُکْم 
َ

َک ُمَعّذ
َ
َمْن َعَلی َنْفِسَک َصِغیَر َمْعِصَیٍة َفَلَعّل

ْ
 َتأ

َ
ُه َمْغُفوٌر َلُه َو ل

َ
ِبَذْنِبِه َفَلَعّل

ا اْبُتِلَی ِبِه َغْیُرُه.« ْکُر َشاِغاًل َلُه َعَلی ُمَعاَفاِتِه ِمّمَ
ُ

َعْیَب َغْیِرِه ِلَما َیْعَلُم ِمْن َعْیِب َنْفِسِه َو ْلَیُکِن الّش

متن فوق را ترجمه و سه پیام از آن استخراج کنید.   
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

پیام امام، مکارم شیرازی، ج5، ص556

خودشـناسی
برای خــودسازی 



امر به معروف و نهی از منکر

32

َمْعُروِف َمْصلََحًة 1
ْ
ْمَر بِال

َ ْ
فََرَض اهللُ  ... ال

ُمنَْكِر 
ْ
َعَوامِّ  َو الَّْهَ َعِن ال

ْ
لِل

َفَهاِء ...  لِلسُّ
ً
رَْدع

کــرد بــرای مصلحت  خــدا امــر بــه معــروف را واجــب 

کرد عموم مردم و نهی از منکر را واجب 

برای باز داشتن سفیهان.                     ▪ حکمت 252 ▪

ِبِّ ُكَُّها 2
ْ
ْعَماُل ال

َ
... َو َما أ

َهاُد ِف َسِبيِل اهلِل ِ
ْ
َو ال

ُمنَْكِر
ْ
ْهِ َعْن ال

َمْعُروِف َو الَّ
ْ
ْمِر بِال

َ ْ
ِعنَْد ال

 ٍّ  َكنَْفثٍَة ِف َبٍْر لُجِّ
َّ

إِل
ُمنَْكِر 

ْ
َمْعُروِف َو الَّْهَ َعِن ال

ْ
ْمَر بِال

َ ْ
َو إِنَّ ال

 َينُْقَصاِن ِمْن رِْزٍق ...  
َ

َجٍل َو ل
َ
َباِن ِمْن أ  ُيَقرِّ

َ
ل

... و اعمال خیر با همه انواع آن

و همچنین جهاد در راه خدا نیست

در برابر »امر به معروف و نهی از منکر«،

مگر همچون آب دهان انداختن در برابر دریایی بزرگ

و امر به معروف و نهی از منکر

نه مرگی را نزدیک می کنند و نه از رزقی می کاهند.

               ▪ حکمت 374 ▪

ُمْؤِمِنَي 3
ْ
َمْعُروِف َشدَّ ُظُهوَر ال

ْ
َمَر بِال

َ
... َفَمْن أ

ُمنَْكِر 
ْ
! َعِن ال َو َمْن َنَهٰ

اَكفِِريَن ...1
ْ
نُوَف ال

ُ
ْرَغَم أ

َ
أ

هر کس امر به معروف کند، پشت مؤمنان را تقویت کرده 

کند، کس نهی از منکر  و هر 

ک مالیده است. کافران را به خا بینی 

▪ حکمت 31 ▪

1. در سایر نسخه های نهج البالغه به جای »الکافرین«، »المنافقین« ذکر شده است.



نــمایــی از حکمت
گیر دارد و موجب می شود جامعه  »امر به معروف و نهی از منکر« مصلحتی فرا

اسالمی از هرگونه آسیب محفوظ بماند.
کم اهمیت شدن این فریضه بزرگ در جامعه اسالمی چیست؟ عوامل 

حمعناکلمه شر

َعَواّم 
)ع م م(

عــــوام
کثرت و ُعُلّو. مادٔه »ع م م« دللت می کند بر معنای طول و 

ــة: مقابــل خــاّص و خاّصة / جمع آن »َعَواّم« اســت. بــه عموم مردم  َعــاّم، َعاّمَ
بدون در نظر گرفتن خصوصیت هر یک از آنها عوام گفته می شود.

َفَهاء اَلسُّ
)س ف هـ (

سفیهان

مادٔه »س ف ه« بر معنای سخیف بودن و خّفت و سبکی دللت دارد.
َســَفه، َســَفاَهة: مقابل حلم و بردباری، کم خردی و بد اخالقی / کسی که عقل 
درســتی ندارد یا عقل خود را درســت به کار نمی گیرد »سفیه« خوانده می شود و 

جمع آن »ُسَفهاء« است.

َنْفثَة
)ن ف ث(

آب دهان 
انداخـــتن

گویند. گر آب دهان زیاد باشد آن را »َتْفل«  َنْفث: انداختن کمی از آب دهان / ا
»َنْفَثة« بر وزن »َفْعَلة« یک بار انداختن آب دهان را گویند.

ّ لُـجِّ
)ل ج ج(

دریای بزرگ

مــادٔه »ل ج ج« دللــت می کند بر رفت و آمد پیاپی بخشــی از یک شــٔی بر روی 
بخش دیگر آن مثل موج دریا.

که زمین و  ُة الَبْحِر: وسط دریا )جایی  کرد / ُلّجَ کار مداومت  ْمِر: در آن 
َ ْ
َلّجَ ِفی ال

کوهی دیده نمی شود(.
ّی: دریایی که ُلّجه آن وسیع است )دریای وسیع و پر آب، اقیانوس(. ُلّجِ



180

درس 32

▪  مصلحت عمومی  ▪
اسالم همه افراد را در برابر آنچه در جامعه می گذرد مسئول می داند. هرگاه کسی از انجام وظیفه خود 
عدول کند، همه مأمورند او را نصیحت کنند و به انجام وظیفه فراخوانند و هرگاه کسی منکری را آشکارا 

کار بازدارند. انجام دهد، همه مسئول اند او را اندرز دهند و از آن 

کــــه نـــابـــیـــنـــا و چـــــاه اســـت گـــــر بـــیـــنـــی  ــاه اســـتا ــ ــن ــ گ ــنــی  ــنــشــی گـــــر خــــامــــوش ب ا

صائب تبریزی

بنابراین »امر به معروف و نهی از منکر« مصلحتی 
از  گیــر دارد و موجــب می شــود جامعــه اســالمی  فرا
ــ که ایمان جامعه را در مخاطره قرار  هرگونه آســیبـ 
می دهد ـــ محفوظ بماند. امام علی؟ع؟ می فرماید: 
ْهَی  ْمَر ِباْلَمْعُروِف َمْصَلَحًة ِلْلَعَواّمِ َو الّنَ

َ ْ
َفَرَض اهلل  ... ال

ــَفَهاِء؛ خدا »امر بــه معروف« را  َعــِن اْلُمْنَکــِر َرْدعًا ِللّسُ
کرد بــرای مصلحت عمــوم مــردم و »نهی از  واجــب 

کرد برای باز داشتن سفیهان. منکر« را واجب 

جامعــه  عمومــی  فضــای  نیکی هــا  بــه  دعــوت 
سرشــار  معنویــت  و  عبــادت  عطــر  از  را  اســالمی 
می ســازد و منــع از زشــتی ها موجــب می شــود جامعــه 
ایمانــی بــه دســت بــدکاران و نااهــالن اداره نشــود؛ 
کوتاهــی در مــورد اول بــه رکــود ایمــان در جامعــه و 
کوتاهــی در مــورد دوم بــه میــدان داری فاســقان در 

می انجامــد. ایمانــی  جامعــه 

در حدیــث معروفــی از پیامبــر اعظــم؟ص؟ آمــده 
کنیــد و نهــی از منکر  اســت: »بایــد امــر بــه معــروف 
بــر شــما مســّلط   خــدا اشــرار را 

ّ
داشــته باشــید و ال

1. جامع السعادات، نراقی، ج2، ص231.

ُمُرو�نَ 
ؤْ
ا َ ِر َو �ي �يْ

حنَ
ْ
� ال

َ
ل  ٕاِ

ْ�ُع��نَ  �يَ
�ةٌ ّمَ

ؤُ
ْم ا

ُ
ك �نْ ِم�نْ

ُ
ك �ةَ

ْ
 َو ل

َك ُهُم  وٰل�ؤِ
ؤُ
ا َو  ِر 

َ
ك ُم�نْ

ْ
ال َهْ��نَ َع�نِ  �نْ َ �ي َو   ِ َمْعُرو�ن

ْ
ال �بِ

ِلُح��نَ  ُم�نْ
ْ
ال

گروهــی، ]مــردم را[ بــه نیکــی  و بایــد از میــان شــما، 
کار شایســته وادارنــد و از زشــتی  کننــد و بــه  دعــوت 

بازدارند، و آنان همان رستگارانند.
 آل عمران: 104

شـــرح حـکـمــت

خداوند دو ملك را مأمور کرد تا شهرى را سرنگون کنند. 
چون به آنجا رسیدند مردى را دیدند که خدا را می خواند 
ع می کند. یکی از آن دو فرشته به دیگرى گفت:  و تضر
گفت: چرا، ولی امر خدا  کننده را نمی بینی؟  این دعا 
گفت: نــه، باید از خدا  ــراء شــود. اولــی  اســت و باید اج
که در این شهر بنده اى تو را  کرد  کنم، عرض  ســؤال 
ع می کند آیا عذاب را نازل کنیم؟ فرمود:  می خواند و تضر
که دادم انجام دهید، آن مرد هیچ گاه به خاطر  امرى 
نافرمانی مردم از امر من رنگش تغییر نکرده و از کارهاى 

ناشایست مردم خشمگین نشده است.1
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گر دســت به دعا بردارنــد، اجابت و پذیــرِش الهی در  می کنــد، پــس در چنین شــرایطی خوبان شــما هم ا
که وقتی امر به معروف و نهی از منکر از قلمرو  پی نخواهد داشت.«1 نکته لطیف این حدیث این است 
حیات اجتماعِی شــما حذف می شــود، خوبان شــما هم سقوط می کنند و آن قدر پست می شوند و عزت و 
کرامتشان از بین می رود که ایشان نیز از درگاه الهی طرد می شوند و دعایشان مورد اجابت قرار نمی گیرد.

»امر به معروف و نهی از منکر«، نشانه عشق انسان به مکتب و عالقه انسان به سالمتی جامعه و ضامن 
گاه کردن افراد جاهل و تلخ کردن کام خالفکاران  اجراى تمام واجبات و موجب ترک همه محرمات است؛ آ
است و در یک کالم »امر به معروف و نهی از منکر«، اهرمی است که جامعه را در مسیر درست قرار می دهد.

▪  دریایی بزرگ  ▪
کوچــک دیــدن عمــل، یکــی از مهم ترین موانع انجام عمل اســت. عمــل هر چه کوچک باشــد نباید 

کوچک دیده شود.
َها 

ُ
ُکّل ْعَماُل اْلِبّرِ 

َ
 امیرمومنــان علــی؟ع؟ در تبیین عظمت امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: َو َما أ

؛ و اعمال خیر با  ّیٍ َکَنْفَثٍة ِفی َبْحٍر ُلّجِ  
َّ

ْهِی َعْن اْلُمْنَکــِر ِإل ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ
َ ْ
َو اْلِجَهــاُد ِفــی َســِبیِل اهلِل ِعْنَد ال

همه انواع آن و همچنین جهاد در راه خدا نیســت در برابر »امر به معروف و نهی از منکر«، مگر همچون 
آب دهان انداختن در برابر دریایی بزرگ است.

»امر به معروف« پشتوانه اجرایی تمام اعمال صالح و »نهی از منکر« مانع بزرگ رواج گناه در جامعه است.

▪  عمل به وظیفه بدون هراس  ▪

که باعث ترک »امر به معروف و نهی از منکر«  ترس و هراس از مشــکالت، یکی دیگر از عواملی اســت 
می شود. بعضی ها گمان می کنند ورود به »امر به معروف و نهی از منکر« موجب بروز مشکالتی برای فرد 
کار، جان و  که انسان با این  که جز  دردسر  نتیجه ای ندارد؛ همچنین عده ای بر این باورند  خواهد شد 
که درد نمی کند دســتمال  مال خود را به خطر می اندازد؛ به همین دلیل با بهانه هایی همچون »ســری 

نمی بندند« از این وظیفه شانه خالی می کنند.

در برخورد با چنین افرادی باید گفت: به خطر افتادن مال و جان در راه خدا و احیای امر خدا، افتخار 
مؤمن است و البته خدا این اثر را در »امر به معروف و نهی از منکر« قرار نداده؛ بلکه اجل و روزی هر کس 
َجٍل 

َ
َباِن ِمْن أ  ُیَقّرِ

َ
ْهَی َعِن اْلُمْنَکِر ل ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ

َ ْ
تعیین شــده اســت. امام علی؟ع؟ می فرماید: َو ِإّنَ ال

 َیْنُقَصاِن ِمْن ِرْزٍق؛ امر به معروف و نهی از منکر  نه مرگی را نزدیک می کنند و نه از رزقی می کاهند.
َ

َو ل

1. الکافی، کلینی، ج4، ص56.
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▪  نیروی جامعه ایمانی  ▪
»امر به معروف و نهی از منکر« موجب قّوت و پایداری جامعه اسالمی و مهم ترین عامل ضربه زدن به 
کافران و دشــمنان اســت. »امر به معروف و نهی از منکر« باورها را بارور، قلب ها را محکم، قدم ها  جبهه 

را استوار و جامعه را بیمه می کند.

مؤمنان بدون »امر به معروف و نهی از منکر« نیرویی برای ادامه مسیر ایمانی و اسلحه ای برای دفاع 
از خود در برابر  بدخواهان ندارند. »امر به معروف و نهی از منکر« نیروی حرکت جامعه را همیشه در حد 
عالی نگاه می دارد و مانع تهاجم دشــمن به قلب و ایمان ایشــان اســت. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: َمْن 
 ُنــوَف اْلَکاِفِریَن؛  هر کس امر به معروف 

ُ
ْرَغَم أ

َ
 ُظُهوَر اْلُمْؤِمِنیَن َو َمْن َنَهٰی َعــِن اْلُمْنَکِر أ

َ
َمــَر ِباْلَمْعــُروِف َشــّد

َ
أ

ک مالیده است. کافران را به خا کند، بینی  کرده و هر کس نهی از منکر  کند، پشت مؤمنان را تقویت 

امر به معروف و نهی از منکر

وِف َو  ْمِ بِاْلَْعُ
ِ ِعنَْد اْلَ

اُل اْلِبِّ ُكَُّها َو اْلَِهادُ ِف َســِبيِل اللَّ َو َما أَْعَ
الَّْهِ َعْن اْلُنْكَِر إِلَّ كَنَْفَثٍة ِف بَْحٍ ُلِّّيٍ 

▪   حکمت 374  ▪

پیام حـکـمــت

َعَوامِّ ...(.. 1
ْ
َمْعُروِف َمْصلََحًة لِل

ْ
ْمَر بِال

َ ْ
مصلحت عموم مردم در گرو امر به معروف است )اَل

نهــی از منکــر، بهترین ابزار برای بازداشــتن انســان های نــادان از اعمال ناشایســت اســت )اَلَّْهَ َعِن . 2

َفَهاِء ...(.  لِلسُّ
ً
ُمنَْكِر رَْدع

ْ
ال

ِبِّ . 3
ْ
ْعَماُل  ال

َ
امر به معروف و نهی از منکر در میان واجبات الهی از ارزش بسیار واالیی برخوردار است )َما أ

.) ٍّ  َكنَْفثٍَة ِف َبٍْر لُجِّ
َّ

َهاُد ... إِل ِ
ْ
ُكَُّها َو ال

ُمْؤِمِنَي ...(.. 4
ْ
َمْعُروِف َشدَّ ُظُهوَر ال

ْ
َمَر بِال

َ
امر به معروف موجب تقویت اهل ایمان است )َمن أ

نُوَف ...(.. 5
ُ
ْرَغَم أ

َ
ُمنَْكِر أ

ْ
نهی از منکر، کافران را ذلیل می کند )َمْن نَٰه َعِن ال
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امر به معروف
بـرای مـطالـعــه و نهی از منکر حدیث خوانی

دو صفت الهی

1. �ُ َ�ا�نَ ِه ُس�بْ
َ
ِ الّل �ة

ُ
ل ا�نِ ِم�نْ �نُ َ �ة

ُ
ل حنُ

َ
ِر ل

َ
ك ُم�نْ

ْ
َ َع�نِ ال ْه�ي

ِ َو ال�نَّ َمْعُرو�ن
ْ
ال ْمَر �بِ

اؤَ
ْ
�نَّ ال ٕاِ

ک و منزه هستند  امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند پا

 . ٍ �ة رنْ َصا�نِ ِم�نْ ِر �ةُ �نْ َ ا �ي
َ
ٍل َو ل �بَ

ؤَ
ا�نِ ِم�نْ ا َ �ب ّرِ

�ةَ ُ ا �ي
َ
ُهَما ل

�نَّ َو ٕاِ

خــطــبـــه 156 این دو مرگ را نزدیك نمی کنند و روزى را کاهش نمی دهند.  

وف و نهی از منکر مراتب امر به معر

2. �ِ �بِ
ْ
ل ِ� َو �ةَ ِ�ِ� َو ِلَ�ا�نِ �يَ ِر �بِ

َ
ك ُم�نْ

ْ
ِكُر ِلل ُم�نْ

ْ
ُهُم ال ِم�نْ   �نَ

 از این مردم کسی است که به دست و زبان و قلبش به انکار بر می خیزد، 

ِر  �يْ
حنَ
ْ
َصاِل ال ِمُل ِلحنِ

ْ
ك ُمْ��ةَ

ْ
ِلَك ال

�نَ �نَ

چنین انسانی خصلت هاى خوب را به کمال رسانده 

 �ِ�ِ �يَ اِرُك �بِ
َ ِ� َو ال�ةّ �بِ

ْ
ل ِ� َو �ةَ ِلَ�ا�نِ ِكُر �بِ ُم�نْ

ْ
ُهُم ال َو ِم�نْ

و کسی است که به زبان و دل انکار می کند و دست به برنامه اى نمی برد، 

هةً 
َ
ْصل ٌع �نَ ِ

�يّ
ِر َو ُمصنَ �يْ

حنَ
ْ
َصاِل ال �نِ ِم�نْ �نِ ْ �ي �ةَ

َ
ْصل حنَ ٌك �بِ َمّ�ِ ِلَك ُم�ةَ

�نَ �نَ

چنین انسانی به دو خصلت از خصلت هاى خوب چنگ زده و خصلتی را ضایع نموده 

 �ِ ِ�ِ� َو ِلَ�ا�نِ �يَ اِرُك �بِ
َ ِ� َو ال�ةّ �بِ

ْ
ل �ةَ ِكُر �بِ ُم�نْ

ْ
ُهُم ال َو ِم�نْ

که با دل به انکار بر خاسته نه با دست و زبانش،  و کسی است 

َ�اِ�َد�ةٍ  َك �بِ
َمّ�َ ا�شِ َو �ةَ

َ
ل

َّ �نِ ِم�نَ ال�ش ْ �ي �ةَ
َ
ْصل حنَ

ْ
َر�نَ ال ْ سش

ؤَ
َع ا �يَّ

�ي �نَ ِ �ن
َّ
ِلَك ال

�نَ �نَ

چنین کسی دو خصلت را که شریف تر است تباه نموده و یك خصلت را گرفته 
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امر به معروف
بـرای مـطالـعــه و نهی از منکر حدیث خوانی

اِء.  َ ْ��ي
اؤَ

ْ
�ةُ ال ِ

ِلَك َم�يّ
�نَ ِ�ِ� �نَ ِ� َو �يَ �بِ

ْ
ل ِ� َو �ةَ ِلَ�ا�نِ ِر �بِ

َ
ك ُم�نْ

ْ
كَاِر ال �نْ اِرٌك ِلٕاِ َ ُهْم �ة َو ِم�نْ

کرده، او مرده اى است میان زندگان. که انکار با زبان و قلب و دست را ترك  و کسی 

حکمت 374   

ْم .3
ُ
ك ِ �ة

ِ��نَ
ْ
ل
ؤَ
ا  �بِ

ّمَ
ُ ْم �ش

ُ
ك ِ��ي �يْ

ؤَ
ا َهاُد �بِ حبِ

ْ
َهاِد ال حبِ

ْ
ِ� ِم�نَ ال �يْ

َ
��نَ َعل �بُ

َ
ل عنْ ُل َما �ةُ ّوَ

ؤَ
 ا

اولین مرتبۀ  جهاد که از شما گرفته می شود، جهاد با دست هایتان است سپس ]جهاد[ با زبان هایتان 

 
ً
را

َ
ك ِكْر ُم�نْ �نْ ُ ْم �ي

َ
 َو ل

ً
ا ِ� َمْعُرو�ن �بِ

ْ
ل �ةَ  �بِ

ْعِر�نْ َ ْم �ي
َ
َم�نْ ل ْم �نَ

ُ
ك ��بِ

ُ
ل �ةُ  �بِ

ّمَ
ُ �ش

و بعد ]جهاد[ با دل هایتان است. پس هر کس با قلبش معروف را نشناسد و منکر را انکار نکند

اُ�. 
َ
ْعل

ؤَ
ُه ا

ُ
ل ْس�نَ

ؤَ
ُه َو ا

َ
ل ْس�نَ

ؤَ
اُ� ا

َ
ْعل

ؤَ
ِعَل ا ُ حب

ِل�بَ �نَ �ةُ

حکمت 375 ]طبیعتش[ وارونه گشته و بالی او پایین و پایینش بال قرار داده می شود. 

وف و نهی از منکر ترک امر به معر

4. ِ َمْعُرو�ن
ْ
ال ْمَر �بِ

اؤَ
ْ
ْرِكِهُم ال ا ِل�ةَ

َّ
ل ْم ٕاِ

ُ
ك ِ��ي �يْ

ؤَ
�نَ ا ْ �ي َ َ �ب �ي َما�نِ

ْ
ْر�نَ ال �ةَ

ْ
َع�نِ ال

ْ
ل ْم �يَ

َ
ُ� ل َ�ا�نَ َه ُس�بْ

َ
�نَّ الّل ٕاِ

َ  �ن

گذشتگان را از رحمتش دور نکرد مگر به خاطر ترك امر به معروف خداوند پاك و منّزه، 

اِه�. َ �ن
ْرِك ال�ةَّ َماَء ِل�ةَ

َ
ُحل

ْ
َمَعاِ��ي َو ال

ْ
��بِ ال

ُ
َهاَء ِلُرك �نَ ُه الّ�ُ

َ
َع�نَ الّل

َ
ل ِر �نَ

َ
ك ُم�نْ

ْ
َ َع�نِ ال ْه�ي

َو ال�نَّ
ــت تــرك نهــی از  ــه عّل گنــاه و عاقــالن را ب و نهــی از منکــر پــس پــروردگار جاهــالن را بــه خاطــر ارتــکاب 

منکــر لعــن می کنــد.

خــطــبـــه 192  

ْم .5
ُ
َراُرك ْم سشِ

ُ
ك �يْ

َ
� َعل

َّ
َ�ل �يُ

ِر �نَ
َ
ك ُم�نْ

ْ
َ َع�نِ ال ْه�ي

ِ َو ال�نَّ َمْعُرو�ن
ْ
ال ْمَر �بِ

اؤَ
ْ
�ا ال

ُ
ُرك �ةْ ا �ةَ

َ
 ل

امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید که بدترین شما حکمرانی شما را بر دست می گیرند 

ْم. 
ُ
ك

َ
ا�بُ ل �بَ ُْ��ةَ ا �ي

َ
ل ْ�ُع��نَ �نَ ّمَ �ةَ

ُ �ش
نـــــامــــــــه 47 آن گاه دعا می کنید و از شما نمی پذیرند.  
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گاِن	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	373:

ُمْؤِمُنوَن!
ْ
َها ال ّیُ

َ
أ

ٰى ُعْدَوانًا 
َ
ُه َمْن َرأ

َ
ِإّن

ُیْعَمُل ِبِه 

ْیِه، 
َ
َو ُمْنَکرًا ُیْدَعٰی ِإل

ِبِه
ْ
ْنَکَرُه ِبَقل

َ
َفأ

َفَقْد َسِلَم َو َبِرَئ 

ِجَر، 
ُ
ْنَکَرُه ِبِلَساِنِه َفَقْد أ

َ
َو َمْن أ

ْفَضُل ِمْن َصاِحِبِه
َ
َو ُهَو أ

ْیِف  ْنَکَرُه ِبالّسَ
َ
َو َمْن أ

َیا 
ْ
ُعل

ْ
ِلَتُکوَن َکِلَمُة اهلِل ِهَی ال

ٰی، 
َ
ْفل اِلِمیَن ِهَی الّسُ

َ
َو َکِلَمُة الّظ

ُهَدٰى، 
ْ
َصاَب َسِبیَل ال

َ
ِذی أ

َّ
ِلَک ال

َ
َفذ

َیِقیُن.
ْ
ِبِه ال

ْ
َر ِفی َقل ِریِق َو َنّوَ ی الّطَ

َ
َو َقاَم َعل

ای مؤمنان!

همانا هر کس مشاهده کند ........................................................... را

که به آن .................................................................................................................. 

و ]کار[ زشت و منکری را که ...............................................................

و در دل آن کار زشت را بد بداند،

پس یقینًا ........................................... و ]از گناه[ دور شده است

و هر کس با زبانش آن را انکار کند پس یقینا .......................

و او از شخص قبلی با فضیلت تر است

و هر کس با .................................................................. به انکار برخیزد

برای اینکه کلمه "اهلل" ...............................................................................

و ظالمان ..............................................................................................................

پس او همان کسی است که ..............................................................

و بر راه ]حق[ ایستاده و در  ...................................................................

ُاِجَرَسِلَمُیْدَعٰی ِإَلْیهُیْعَمُلُعْدَوان

ْیف ْفَلیَاْلُعْلَیاَالّسَ َصاَبَالّسُ
َ
َرأ َنّوَ
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گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

 ................................... باِن ُیَقّرِ
ٰ

ّی..............................................     ل ..........................................     ُلّجِ  
َ

 َشّد

َیْنُقٰصاِن.............................     َنْفَثة...............................................     ُظُهور.......................................... 
ٰ

 ل

ترجمه	کنید. 	.2

ــه ــلـ ــمـ َفَهاِء جـ ِللّسُ َرْدعًا  اْلُمْنَکِر  َعِن  ْهَي  الّنَ َو  ِلْلَعَواّمِ   َمْصَلَحًة  ِباْلَمْعُروِف  ْمَر 
َ ْ
ال اهلُل  ...  َفَرَض 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ْرَغَماْلُمْنَکِرَعِنَنَهٰيَمْنجـ
َ
ُنوَفأ

ُ
اْلَکاِفِریَنأ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

تأثیر	اجتماعی	»امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر«	را	بنویسید. 	.3

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

کدام	است؟ که	مانع	تحقق	»امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر«	در	جامعه	می	شود،	 دو	امری	 	.4

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

ترک	»امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر«	چه	آسیب	هایی	دارد؟ 	.5

..................................................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................   
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امر به معروف و نهی از منکر در اسالم، به تعبیر امام باقر؟ع؟ پایه و استوانه سایر فرائض اسالمی است.   .1

این اصل، مسلمان را در حال یک انقالب فکرى مداوم و اصالح جویی جاودان و مبارزه پیگیر و ناآرام با 

فسادها و تباهی ها نگه می دارد؛ اما این اصل مهم در مرحله اجرا شروطی دارد.

شهید مطهری دو مورد از این شروط را با عنوان »بصیرت در دین و بصیرت در عمل« مطرح کرده است.   

مقصود ایشان از شرط بودن »بصیرت« در امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج 4، ص822

از جمله شبهاتی که درباره »امر به معروف و نهی از منکر« مطرح می شود، این است که عقل می گوید:   .2

که زیانش فقط متوجه خود او است، باز دارد و  کار بدى  الزم نیست یک انسان، انسان دیگرى را از 

عمل به »امر به معروف و نهی از منکر« آزادی را در جامعه سلب و موجب هرج و مرج می شود.

شبهات مطرح شده را توضیح داده و پاسخ خود را در رّد آنها، بیان کنید.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج 3، ص37و 40





درسمــــــعـنـا واژه

أَباِطیل
21باطل ها)جمع باِطل(

23گرفتار شدُاْبُتِلَی 

20طلب کنیدِإْبَتُغوا
ْ
28شروع کنِاْبَدأ

ْبِطُن 
ُ
28مخفی می دارمأ

29کینهِإْبَغاض

َتاَك 
َ
22به سویت آمدأ

َخُذوا 29قرار دادندِاّتَ

َعَظ ِبَها 21از آن پند گرفتِاّتَ

َتی
َ
28رسیدأ

24دو گناهِإْثَمان 

ــ برآوردن نیازِاَجاَبة 28پاسخ دادنـ 

درسمــــــعـنـا واژه

20 پرهیز ِاْجِتَناب 

32اجر برده استُاِجَر

َجل
َ
32مرگأ

ل
َ

ــ ِإْجال احترام کردنـ 
20بزرگ داشتن

ْجِمْل ِفی الَطَلِب
َ
در خواستن - اعتدال را أ

22رعایت کن

اء ِحّبَ
َ
أ

26دوستان)جمِع َحِبیب( 

ــ بردباریِاْحِتَمال 30تحمل کردنـ 

24بپرهیز ِاْحَذْر 

ــ پرهیز کنیدِاْحَذُروا 27بترسیدـ 

ْحَرَز
َ
22به دست آوردأ

ْحَسَن 
َ
25نیکو کردأ

31درو کنُاْحُصْد

گـــــان ــت واژ ــرس ــه ف



190

درسنامهنهجالبالغه

درسمــــــعـنـا واژه

31فرو ریزُاْحُطْط

ْحَمق
َ
ــ بی عقلأ 31احمقـ 

ْحَوج
َ
28محتاج تر أ

ــ  آزمودنِاْخِتَبار 19امتحان کردنـ 

ْخَرى
ُ
28دیگریأ

ْخَسر
َ
25زیان کارترینأ

29مخفی کردنِإْخَفاء

25فرسوده و کهنه کردَاْخَلَق

25ناکام ترینَاْخَیب

ْدَبَرْت 
َ
21پشت کردأ

28 دفع کنیدِاْدَفُعوا 

ْدَنی
َ
19کوچک ترأ

ی
َ

27ادا کردأّد

31یاد کنُاْذُکْر

ْرَذَل
َ
18پست و فرومایه کردأ

ْرَغَم 
َ
ک مالیدأ 32به خا

23افزودنِاْزِدَیاد

درسمــــــعـنـا واژه

ْزَرى ِبَنْفِسِه 
َ
کردأ 31خود را خوار 

22بی رغبت باش ِاْزَهْد 

َ
24کوچک شمردِاْسَتَخّف

ـ در باطن قرار دادِاْسَتْشَعَر  31مالزم کردـ ـ

ح
َ

22اصالح کردنِاْسِتْصال

ل 
َ

26کم شمردنِاْسِتْقال

26زیاده خواهیِاْسِتْکَثار

17نجات دادِاْسَتْنَقَذ

29 و 24سبک شمردِاْسَتَهاَن

 
َ

28شدید شدِاْشَتّد

ــ باز  ماندِاْشَتَغَل َعْن 31مشغول شدـ 

َصاَب
َ
32و 28رسیدأ

ْصَبَح 
َ
ــ گردیدأ 22گشتـ 

ْصَبَح َیْشُکو
َ
کی می شودأ 28شا

ْصَلَح 
َ
25اصالح کردأ

ِصیَبْت
ُ
18مورد اصابت واقع شدأ
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درسمــــــعـنـا واژه

َضّر ِمْنُه
َ
22زیان بارتر از آنأ

ْطَراف
َ
أ

ــ گوشه ها)جمع َطَرف( 27بخش هاـ 

َعاَرْت
َ
ــ نسبت دادأ 21عاریه دادـ 

29عبرتِاْعِتَبار

23خودپسندیِإْعَجاب

ْعَداء
َ
26دشمنانأ

20بازگردانیدِاْعِدُلوا

ــ روی گرداندأْعَرَض  28اعراض کردـ 

ْعِطَی 
ُ
27عطا گردیده شدأ

18نگاه داریدِاْعِقُلوا

ْعَود
َ
17سودمندترأ

ُعوُذ 
َ
28پناه می برمأ

24یاری کردنِإَغاَثة

ْقَبَلْت
َ
21رو آوردأ

18اقدام کنیدَاْقِدُموا

ْقَصا
َ
ــ  انتهاأ 27ادامهـ 

درسمــــــعـنـا واژه

ْقَوات
َ
أ

30روزی ها)جمِع ُقوت(

ْکَتَسُبوا 26کسب کردندِا

ْکَرْهَت
َ
19وادار کردیأ

ْکَیاس
َ
أ

س( 19هوشیار ها)جمِع َکّیِ

22چسبیدِاْلَتاَط 

َماُتوا 
َ
26میراندند )سرکوب کردند(أ

َر َعَلْیَها  ّمَ
َ
31حکومت کرد بر او أ

ْمِس
َ
30دیروزأ

َمل
َ
22و  19آرزوأ

ِمَن
َ
23احساس امنیت کردأ

ْمَواج
َ
28موج هاأ

17امر کنندهَاِمیر

ــ َمـ 
َ
ْن َیَتَعّل

َ
أ

ُموا
َ
ْن َیَتَعّل

َ
أ

یادگرفتنـ ــ
18آمـــــوخــتن

ُموا ْن ُیَعّلِ
َ
18تعلیم دادنأ

ْنَکَر
َ
ــ منَکر أ زشت شمردـ 

31دانست
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درسمــــــعـنـا واژه

ُنوف
ُ
أ

32بینی ها)جمع َاْنف(

ْوَحش 
َ
23وحشتناک تر أ

ْوَضَح
َ
17مشخص کردأ

ْوِلَیاء
َ
أ

26دوستان)جمع َوِلّی(

ْهَون
َ
19آسان ترأ

29به شما رسیدآَتاُکْم

29آنچه رسیده آِتی

26آیندهآِجل

آَداب
20اخالق نیکو)جمع َاَدب(

27دربَباب

30بخل ورزانَباِخُلون

30فروختَباَع 

32دریاَبْحر

ّیٍ 32دریایی بزرگَبْحٍر ُلّجِ

30بخل ورزیدَبِخَل 

درسمــــــعـنـا واژه

ــ  خساستُبْخل 30بخلـ 

29فرشِبَساط

26شادیِبْشر

ْضِطَرار ِ
ْ

29ضرورت شکمَبْطِن ال

28بال و مصیبتَبالء

30شهرَبْلَدة

25پیامد و نتیجه بدَتِبَعة

31کامل و تمام می شودَتِتّمُ

30مسابقه می دهیدَتَتَناَفُسوَن

28نیکو می شودَتْحُسُن

ــَتْدِبیر دور اندیشیـ 
17عاقبت اندیشی

21نکوهش می کنیَتُذّمُ

29خاکُتَراب

26رها کردندَتَرُکوا

َد ِمْنَها 21توشه می گیردَتَزّوَ

23تو را ناراحت می کندَتُسوُءَك 
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21مشاهده می کنیُتَعاِیُن 

23تو را به خودبینی وا می داردُتْعِجُبَك 

ر
ُ

24سخت و دشوار شدنَتَعّذ

24او را نافرمانی می کنیَتْعِصیِه 

ت 18آزار دادنَتَعّنُ

20عیب می شماریَتِعیُب

21فریفته می شوی َتْغَتّرُ 

ه
ُ

18دانستن َتَفّق

28زشت می شودَتْقُبُح 

20نمی پسندیَتْکَرُه
ُ

20خسته می شودَتَمّل

24زدودن غم و اندوهَتْنِفیس

 
َ

22روی بگردانَتَوّل

ْوا
َ
20بر عهده بگیریدَتَوّل

ی َعْنَك 
َ
22به تو پشت کردَتَوّل

ْنُتْم
َ

18یقین کردیدَتَیّق

29ثروت و داراییَثْرَوة

درسمــــــعـنـا واژه

22رسید به اوَجاَءُه

30گردآورندۀَجاِمع

32از راه حق منحرف شده َجاِئر

ــ شکمَجْوف 21خأل درونیـ 

32جهادِجهاد

31مردارِجیَفة

31و 20محاسبه کردَحاَسَب

ــ حفظ کنندهَحاِفظ 25نگهبانـ 

31مرگَحْتف

ة 30دلیلُحّجَ

ــ  عالقه شدیدِحْرص  22حرصـ 

22اندوهگینَحِزین

اد ُحّسَ
ــ  بدخواهان)جمع َحاِسد( 23حاسدانـ 

ــ  مقام و منزلتَحَسب 31و 23شرفـ 

23کار خوبَحَسَنة

31نیکو شدَحُسَنْت 

18از او منع کردَحَظَر َعَلْیِه
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ْین 
َ

22دو بهرهَحّظ

َوة 
َ

21شیرینیَحال

ة(
َ
20لباس هاُحَلل )جمع ُحّل

23حماقتُحْمق

24زیانکارانَخاِسِریَن

27در خطر قرار دادَخاَطَر 

22بگیر ُخْذ 

31و 20زیان کردَخِسَر

26 ترسیدندَخُشوا 

َخَلَوات
24جاهای خالی و خلوت)جمِع َخْلَوة(

31ُخلق و خوَخِلیَقة

22دو خانهَداَرْین 

19دعوت کنندهَداِعی

26به دست آوردنَدَرك

ــ زندگی کنونیُدْنیا 21دنیاـ 

21نکوهش کنندهَذاّم

 
َ

31متواضع شدَذّل

درسمــــــعـنـا واژه

24گناهانُذُنوب 

ــ دارندهُذو 21صاحبـ 

ــ  تیراندازَراِمی 19پرتاب کنندهـ 

31و 20سود بردَرِبَح

28راحتیَرَخاء

32باز داشتنَرْدع

32رزق و روزیِرْزق

17هدایت یافتنُرْشد

20راضی شدَرِضَی

ّلِ 
ُ

31به ذلت راضی شدَرِضَی ِبالّذ

ُرَعاة 
18درک کنندگان)جمع َراِعی(

18دریافتنِرَعاَیة

26برتریِرْفَعة

َرْکب
ِکب( 21سواران)جمع َرا

21اعتماد ُرُکون 

ُرَواة
ــ نقل کنندگان )جمع َراِوی( 18راویانـ 

18نقل کردنِرَواَیة
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27 افزودَزاَد

30افسارِزَمام

ــ نابودیَزَوال  27زوالـ 

ــ بی رغبتی به دنیاُزْهد 13زهدـ 

ــ افزودنِزَیاَدة 27فزونیـ 

27زینتِزیَنة 

20خشم گیرندهـ ــ خشمگینَساِخط

26سازش کردَساَلَم

30سؤال کننده از آن هاَساِئُلُهْم

ُسُبل
17راه ها)جمع سبیل(

28و 25باطن و درونَسِریَرة

32پست ترُسْفَلی

ُسَفَهاء 
32سفیهان)جمع َسِفیه(

23بیمار شدَسِقَم

ــ ستاندَسَلَبْت 21سلب کردـ 

32سالم مانده استَسِلَم

ــ سازگاریَسْلم 26سازشـ 

درسمــــــعـنـا واژه

26شهرتُسْمَعة

ْؤُدد ــ سروریّسُ 31بزرگیـ 

20کردارِسیَرة

32شمشیرَسْیف

َئة 23گناهَسّیِ

ــ َشاِرد ــ فراریـ  رمیدهـ 
27از دست رفته

 
َ

32تقویت کردَشّد

ــ بازداشته استَشَغَلْتُه 22او راـ 

28کوچکِصَغار

17توصیف کنِصْف

25معاملهَصْفَقة

ة
َ

ــ درودَصال 28صلواتـ 

31صالح شد َصَلَحْت 

26سکوتَصْمت

17صندوقُصْنُدوق

ــ ضررُضّر 31مشکلـ 

ــ اصرارَضَراَوة ــ حرصـ  20جرئتـ 
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ــ حالل شدَطاَب  ک شدـ  31پا

19عیب گیر و طعنه زننده َطاِعن 

20حکمت های لطیفَطراِئَف اْلِحْکَمِة 

29دو روی آن ـــ دو طرف آنَطَرَفْیِه

ــَطَلَبُه او را می طلبدـ 
22او را مــــی جوید

ِنیَنة
ْ
19اعتمادُطَمأ

31خوشاُطوَبی 

29عطرِطیب

24پیروز شدَظِفَر 
َ

23گردیدَظّل

32پشت ها ُظُهور

ــ حاِل حاضرَعاِجل کنونـ  26هم ا

26دشمنی کردَعاَدى

30ننگَعار

19عبرتِعْبَرة

23خودپسندی ُعْجب 

30تعجب کردمَعِجْبُت 

درسمــــــعـنـا واژه

َعَجَزة 
19ناتوان ها)جمِع َعاِجز(

32ظلم و ستمُعْدَوان

24بزرگِعَظام

َم
َ

28بزرگ شمردَعّظ

َ
24پارسایی پیشه  کردَعّف

27پارساییَعَفاف

کدامنَعِفیف ــ پا 24عفیفـ 

ِنـَیة
َ

28و  25ظاهر و بیرونَعال

26فهمیده  شدُعِلَم

ــ بالترُعْلَیا 32برترـ 

ــ عموم مردمَعَواّم 32عوامـ 

َعْوَرات 
22زشتی ها)جمع َعْوَرة(

عافیت و سالمتی به او ُعوِفَی
23داده شد

ُعُیون 
28چشم ها)جمع َعین(

24غلبه کنندهَغاِلب

21جوان ناپخته و بی تجربهِغّر
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31غافل شدَغَفَل

17گمراهیَغّی

29از دست شما رفتَفاَتُکْم

31فخر َفْخر

29رخت خوابِفَراش

32واجب کردَفَرَض 

ــ باهوشَفِطن 30زیرکـ 

17انجام دادمَفَعْلُت

26از دست دادنَفْوت

گرفتَفِهَم َعْنَها 21از آن درس 

24قدرت داشتَقَدَر 

25وارد شدَقِدَم

30مدفوعَقَذر

َر  27کوتاهی کردَقّصَ

َ
31کم شدَقّل

ة
َ
27کمیِقّل

درسمــــــعـنـا واژه

31َکندنَقْلع

17گفته شدِقیَل

27واجب و لزم می بودَکاَن َیِجُب

24نزدیک استَکاَد 

ــ  در آمدَکْسب 31کسبـ 

31اظهار کردَکَشَف

25او را کفایت کردَکَفاُه 

29دو عبارتَکِلَمَتْین

17چه بسیار ...َکْم

30مسابقه می دادیدُکْنُتْم َتَتَناَفُسوَن 

ْدِری
َ
 أ

َ
18نمی دانمل

َسْوا
ْ
29محزون نشویدل َتأ

24کمک نگیریدل َتْسَتِعیُنوا

 َتْغُفْل 
َ

22غافل نشول

29شادی نکنیدل َتْفَرُحوا

 َتُکْن
َ

28و 19نباش ل
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ُروا  ُتَنّفِ
َ

ــ دور نکنیدل 27مرانیدـ 

َمُن 
ْ
 َیأ

َ
28ایمن نیستل

18بخل نمی ورزدل َیْبَخُل

18نمی فروشدل َیِبیُع

ِعُظ   َیّتَ
َ

19موعظه نمی پذیردل

 َیَخاَفّنَ
َ

24البته البته نمی ترسد ل

 َیْرُجَوّنَ 
َ

24البته البته امید ندارد ل

 َیَرْوَن
َ

26نمی بینندل

 َیْسَتِحَیّنَ
َ

18احساس شرم نکندل

18ِابا نمی کندل َیْسَتْنِکُف

22سیر نمی شوندل َیْشَبَعان

 َیْعَتِبُر 
َ

19عبرت نمی گیردل

ُه  22پیوسته همراه اوستل ُیِغّبُ

َباِن  ُیَقّرِ
َ

32نزدیک نمی کنندل

 َیْنَتِهی 
َ

19باز نمی ایستد ل

 َیْنُقَصاِن 
َ

32نمی کاهندل

ِمَعة
َ

28روشنل

درسمــــــعـنـا واژه

ِهی
َ

ــ غافلل 23سرگرمـ 

22او را رها نمی کندلَیْتُرُکُه 

27نافرمانی نمی شودلُیْعَصی

21عقل خالصُلّب

22نیستی َلْسَت 

21خلق نشده استَلْم ُتْخَلْق

25او را یاری نکردَلم ُتَساِعْدُه

22انجام ندادیَلْم َتْفَعْل 

َس
ْ
29محزون نشدَلْم َیأ

ْد 27وعده ]تهدید[ ندادَلْم َیَتَوّعَ

27محروم نشد َلْم ُیْحَرْم

ْح 29شادی نکردَلْم َیْفَر

31سود نکردَلْم َیْنَفْع

22شیفته شدَلِهَج 
ْ
20باید شروع کندِلَیْبَدأ

ن ــ انعطاف پذیرَلّیِ 21نرمـ 

17به ودیعه نگذاشتَما اْسَتْوَدَع
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30گرسنه نشدما َجاَع

29از دست رفتهَماِضی

28 گرفتار بالُمْبَتَلی 

26تجارتخانهَمْتَجر

َع 30بهره مند شدُمّتِ

ف 18بی انصاف ُمَتَعّسِ

ت 18آزار دهندهُمَتَعّنِ

ــ تالش گرُمَجاِهد 24مجاهدـ 

َدة
َ

20نو  شونده ُمَجّد

21گرفتار نیرنگ شده َمْخُدوع

ــ َمُخوف آنچه ترسیده می شودـ 
26ترسناک

ــ  سهل گیر ُمَداِهن  19سهل انگار ـ 

30عبور کردَمّرَ 

23شخصَمْرء

21تلخی َمَراَرة

26آنچه مورد امید است َمْرُجّو

30زباله دانَمْزَبَلة 

درسمــــــعـنـا واژه

ــَمّس لمس کردنـ 
21دست مالیدن

َلة
َ
28درخواستَمْسأ

َمَساِوئ
30زشتی ها)جمع َمَساَءة(

18به کار گیرندهُمْسَتْعِمل

32مصلحتَمْصَلَحة

28در حال اضطرارُمْضَطّر

22طلب شدهَمْطُلوب

َمَعاِصی
)جمِع َمْعِصَیة(

گناهانـ ــ
24نافرمانی ها

ــ عافیت داده شدهُمَعاِفی 28سالمـ 

30احسانَمْعُروف

28و  21فریب خوردهُمْغَتّر

ــَمْغُفول مورد غفلتـ 
22فراموش شده

ــ شکست خوردهَمْغُلوب 24مغلوبـ 

18مواضع قتلَمَقاِتل

25تقدیرهاَمَقاِدیر

29خشمَمْقت

ــ  اقامت گاهَمَقّر 21ماندنـ 
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30مستمندُمِقّل

ــ  ستمدیدهَمْلُهوف 24مصیبت زدهـ 

ــ گذرگاهَمَمّر 21گذرکردنـ 

22بازماندگانشَمْن َیْخُلُفُه

ــ  پرخورَمْنُهوم 22حریصـ 

َمَواِضع
17جایگاه ها)جمِع َموِضع(

26محل نزولَمْهِبط

ب 20تأدیب کنندهُمَؤّدِ

ُمَؤن
)جمِع َمُؤوَنة(

هزینه هاـ ــ  
31رنج ها و مشکالت

ــ  ترکهِمیراث 20ارثـ 

21ُکشندهَناِقع

28رسیدَناَل

26نگاه کردندَنَظُروا 

ــ فرار کردنِنَفار 27رمیدنـ 

32آب دهان انداختنَنْفَثة

َر 32تابیده استَنّوَ

درسمــــــعـنـا واژه

21انسان های در خوابِنیام )جمع َناِئم(

25موعظه کنندهَواِعظ

19زِه کمانَوَتر

19اطمینان یافتیَوِثْقَت

22آبرومندَوِجیه

23انزواَوْحَدة

23تنهاییَوْحَشة

27رسیدَوَصَلْت 

31سبک شمردَهاَنْت

30 گریختَهَرَب 

22غمَهّم

24تو را می بیندَیَراَك 

29غذا می خوردَیْقَتاُت

28برآورده می کندَیْقِضی

َمُن
ْ
22در امان می داندَیأ

19مبالغه می کندُیَباِلُغ 
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ُر  22نشان می دهدُیَبّصِ

19دشمن می دارد ُیْبِغُض

24پی در پی می رساند ُیَتاِبُع 

26رهایشان می کندَیْتُرُکُهْم 

30حساب کشیده می شودُیَحاَسُب 

21پرهیز می کندَیْحَذُر

19ناچیز به حساب می آوردَیْحِقُر

26می ترسندَیَخاُفوَن

ــ ُیْخِرُج ج می کندـ  خار
22اخراج می کند

30لل می کندُیْخِرُس

22هراسان استَیْخَشی 

25وارد می کندُیْدِخُل

 ُیْدِرُکُه
َ

22به آن نمی رسدل

32به آن دعوت می شودُیْدَعی ِإَلْیه

31دفع می کندَیْدَفُع 

19امید داردَیْرُجو 

درسمــــــعـنـا واژه

26امیدوارندَیْرُجوَن

ی  19 به تأخیر می اندازدُیَرّجِ

21آنان را می برندُیَساُر ِبِهْم 

ُل
َ
28خواسته می شودُیْسأ

30می شتابدَیْسَتْعِجُل 

19بزرگ می شمارد َیْسَتْعِظُم

 
ُ

19کوچک می شمارد َیْسَتِقّل

19زیاد به حساب می آوردَیْسَتْکِثُر 

22به طور کامل می گیردَیْسَتْوِفی

ــ اراده می کندَیَشاُء 25می خواهدـ 
ُ
26تنفر داردَیْشَنأ

19وصف می کندَیِصُف 

17قرار می دهدَیَضُع

19پند می دهدَیِعُظ

32اقدام می شودُیْعَمُل

31مربوط می شودَیْعِنی
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درسمــــــعـنـا واژه

30زندگی می کندَیِعیُش 

27می بنددُیْغِلُق

ــ  باز می کندَیْفَتُح 27می گشایدـ 

24تو را نمی یابد َیْفِقُدَك 

22از بین می بردُیْفِنی 

30از دست می دهدَیُفوُت

30کشانده می شود ُیَقاُد 

29غذا می خورد َیْقٰتاُت 

درسمــــــعـنـا واژه

23مأیوس می شودَیْقَنُط

26نمی پسنددَیْکَرُه

24بر شما واجب می شودَیْلَزُمُکْم

22دریغ می داردَیْمَنُع

26می میراند ایشان راُیِمیُتُهْم 

19باز می دارد َیْنَهی 

21به او عالقه مند می شودَیْهِوی ِإَلْیَها
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فصل اول: شناخت خدا و صفات او
توحید

ْرِك.  یَماَن َتْطِهیرًا ِمَن الّشِ ِ
ْ

ح252: َفَرَض اهلُل ال
علم و حکمت خدا

ْصَلــَح اهلُل َما َبْیَنُه َو َبْیَن 
َ
ْصَلــَح َما َبْیَنُه َو َبْیَن اهلِل أ

َ
ح89: َمــْن أ

اِس. الّنَ
ْضَمْرُتْم 

َ
ِذی ِإْن ُقْلُتْم َسِمَع َو ِإْن أ

َ
ُقوا اهلَل اّل اُس اّتَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح203: أ

َعِلَم.
ْن ُتحُسَن )الی قوله( َتَباُعدًا 

َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن أ

َ
ُهّمَ ِإّنِی أ

َ
ح276: َالّل

ِمْن َمْرَضاِتَک.
 َیَرْوَنه.

َ
ح300: َکْیَف ُیَحاِسُب اهلُل اْلَخْلَق )الی قوله( ل

ــاِهَد ُهــَو 
َ

ُقــوا َمَعاِصــَی اهلِل ِفــی اْلَخَلــَواِت َفــِإّنَ الّش ح324: ِاّتَ
اْلَحاِکُم.

عظمت و قدرت خدا
ُر اْلَمْخُلوَق ِفی َعْیِنَک.  ح129: ِعَظُم اْلَخاِلِق ِعْنَدَك ُیَصّغِ

َد اهلَل  اِلَم )الی قوله( َقْد َوّحَ
َ

ْحِلُفوا الّظ
َ
َکاَن؟ع؟ َیُقوُل أ ح253: 

َتَعاَلی.

بصیر
ُموًل. 

ْ
َع َمأ اُس ِلَیَرُکُم اهلُل )الی قوله( َفَقْد َضّیَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح358: أ

ْن َیَراَك اهلُل )الی قوله( َعْن َمْعِصَیِة اهلِل. 
َ
ح383: ِاْحَذْر أ

سمیع
ِذی ِإْن ُقْلُتْم َسِمَع. 

َ
ُقوا اهلَل اّل اُس اّتَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح203: أ

یاری خدا و انتقامش
اُه َزاَدُه ِمْنَها َو َمْن 

َ
ّد

َ
ُکّلِ ِنْعَمــٍة َحّقــًا َفَمــْن أ ح244: ِإّنَ هلِِل ِفــی 

َر ِفیِه َخاَطَر ِبَزَواِل ِنْعَمِتِه. َقّصَ
ُکْم  َکَما َیَرا ْعَمِة َوِجِلیَن  اُس ِلَیَرُکــُم اهلُل ِمَن الّنِ َهــا الّنَ ّیُ

َ
ح358: أ

ْقَمِة َفِرِقیَن . ِمَن الّنِ
ح368: ِإّنَ اهلَل ُســْبَحاَنُه َوَضــَع )الــی قولــه( ِحَیاَشــًة َلُهْم ِإَلی 

ِتِه. َجّنَ
روزی و روزی دهنده

اِضَی ِبِقْسِمِه.  ُهّمَ )الی قوله( الّرَ
َ
َحُدُکْم الّل

َ
 َیُقوَلّنَ أ

َ
ح93: ل

َدَقِة.  ْزَق ِبالّصَ ح137: ِاْسَتْنِزُلوا الّرِ
ْخَلُق ِلْلِغَنی َو 

َ
ُه أ ْزُق َفِإّنَ ْقَبَل َعَلْیِه الــّرِ

َ
ِذی َقْد أ

َ
ح230: َشــاِرُکوا اّل

که با رنگ آبی مشخص شده، در دو جلد  کلی است. حدود 30 درصد از آنها  1. حکمت های نهج البالغه شامل سیزده عنوان 
حکمتی  هر  مختلف  موضوعات  ذیل  در  حکمت ها  تکرار  دلیل  به  باشید  داشته  توجه  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  درسنامه 

یک بار رنگی شده است.
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ْجَدُر ِبِإْقَباِل اْلَحّظِ َعَلْیِه. 
َ
أ

ْزِق.  َکاَة َتْسِبیبًا ِللّرِ ح252: َالّزَ
 َتْحِمْل )الی قوله(  ِبِرْزِقَک.

َ
ح267: َیا اْبَن آَدَم ل

ح273: ِاْعَلُموا ِعْلمًا َیِقینًا )الی قوله( ِعْنَد ُمْنَتَهی ِرْزِقَک. 
 َیَرْوَنُه. 

َ
ح300: َکْیَف ُیَحاِسُب اهلُل اْلَخْلَق )الی قوله( ل

ح349: َمْن َرِضَی ِبِرْزِق اهلِل َلْم َیْحَزْن َعَلی َما َفاَت.
ُه.  ِبَحْضَرِتِه َرُجٌل )الی قوله( ُرِزْقَت ِبّرَ

َ
أ ح354: َو َهّنَ

َباِن ِمْن   ُیَقّرِ
َ

ْهَی َعِن اْلُمْنَکِر ل ْمــَر ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ
َ ْ
ح374: ِإّنَ ال

 َیْنُقَصاِن ِمْن ِرْزٍق. 
َ

َجٍل َو ل
َ
أ

ْزُق ِرْزَقاِن َطاِلٌب )الی قوله( َیْسَتْوِفَی ِرْزَقُه ِمْنَها. ح431: َالّرِ
َر َلَك.  ْزُق ِرْزَقاِن ِرْزٌق َتْطُلُبُه )الی قوله( َقْد ُقّدِ ح379: الّرِ

ُج ِلَمْن َمَضی َرْحَمَة اهلِل َو ِلَمْن َبِقَی ِرْزَق اهلِل.   ح416: َفاْر
 َیْرُزُق 

َ
ُلُه ُنْطَفٌة َو آِخُرُه ِجیَفٌة َو ل ّوَ

َ
ح454: َما ِلْبِن آَدَم َو اْلَفْخِر أ

 َیْدَفُع َحْتَفُه. 
َ

َنْفَسُه َو ل
قضاء و قدر

ْدِبیِر. ی َیُکوَن اْلَحْتُف ِفی الّتَ ُموُر ِلْلَمَقاِدیِر َحّتَ
ُ ْ
 ال

ُ
ح16: َتِذّل

اِر. ِذیَن َکَفُروا ِمَن الّنَ
َ
َك َظَنْنَت )الی قوله( ِلّل

َ
ح78: َوْیَحَك َلَعّل

ُه. ْنَیا )الی قوله( َیْشُکو َرّبَ
ُ

ْصَبَح َعَلی الّد
َ
ح228: َمْن أ

ح250: َعَرْفــُت اهلَل ُســْبحاَنُه ِبَفْســِخ اْلَعَزاِئــِم َو َحــّلِ اْلُعُقــوِد َو 
َنْقِض اْلِهَمِم. 

ُفوُه. 
َ
 َتَتَکّل

َ
ح287: َو ُسِئَل َعِن اْلَقَدِر )الی قوله( َفال

ْشَعُث ِإْن َتْحَزْن )الی قوله( َثَواٌب َو َرْحَمٌة. 
َ
ح291: َیا أ

َر َلَک. ح379: َسُیْؤِتیَك ِفی ُکّلِ )الی قوله( َما َقْد ُقّدِ
اِس )الی قوله( ِبَتِبَعِتِه.  ْخَسَر الّنَ

َ
ح430: ِإّنَ أ

َفــُة ِفی 
ْ

ــی َتُکــوَن ال ْقِدیــِر َحّتَ ح459: َیْغِلــُب اْلِمْقــَداُر َعَلــی الّتَ
ْدِبیِر.  الّتَ

کمک های غیبی
 َو 

َّ
ِقیُلوا َذِوی اْلُمُروَءاِت َعَثَراِتـِهْم َفَما َیْعُثُر ِمْنُهْم َعاِثٌر ِإل

َ
ح20: أ

َیُد اهلِل ِبَیِدِه َیْرَفُعُه. 
ْصَلَح َما َبْیَنُه )الی قوله( ِمَن اهلِل َحاِفٌظ. 

َ
ح89: َمْن أ

ْوِفیِق.  َقاِئَد َکالّتَ
َ

ح113: َو ل

َد اهلَل َتَعاَلی.  ْحِلُفوا )الی قوله( َقْد َوّحَ
َ
ح253: َو َکاَن؟ع؟ َیُقوُل أ

ِبِل.  ِ
ْ

ْهَلَك )الی قوله( َکَما ُتْطَرُد َغِریَبُة ال
َ
ح257: َیا ُکَمْیُل ُمْر أ

َدَقِة.  ْمَلْقُتْم َفَتاِجُروا اهلَل ِبالّصَ
َ
ح258: ِإَذا أ

ُقوا ُظُنوَن اْلُمْؤِمِنیَن َفِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َجَعَل اْلَحّقَ َعَلی  ح309: ِاّتَ
ْلِسَنِتِهْم. 

َ
أ

َقاِویُل َمْحُفوَظٌة )الی قوله( َمْن َعَصَم اهلُل. 
َ ْ
ح343: َال

ْعَداِء اهلِل .
َ
ْکَثَر )الی قوله( ِبأ

َ
 َتْجَعَلّنَ أ

َ
ح352: ل

ْن َیَراَك اهلُل )الی قوله( َعْن َمْعِصَیِة اهلِل.
َ
ح383: ِاْحَذْر أ

 َعَلی اهلِل.
ً

َکال ْحَسَن َتَواُضَع )الی قوله( اّتِ
َ
ح406: َما أ

َلَها ِإَلی َغْیِرِهْم.  ُهُم )الی قوله( َحّوَ ح425: ِإّنَ هلِِل ِعَبادًا َیْخَتّصُ
ْوِلَیاَء اهلِل )الی قوله( َفْوَق َما َیَخاُفوَن. 

َ
ح432: ِإّنَ أ

فصل دوم: شناخت هستی
آسمان و زمین

اِر.  َماَواِت )الی قوله( َکَفُروا ِمَن الّنَ  َخَلَق الّسَ
َ

 ح78: َو ل
مالئکه

ِئَکِة اهلِل. 
َ

ی َمال
َ
ْنَیا َداُر )الی قوله( ُمَصّل

ُ
ح131: ِإّنَ الّد

ح132: ِإّنَ هلِل َمَلــکًا ُیَنــاِدی ِفی ُکّلِ َیْوٍم ِلُدوا ِلْلَمْوِت َو اْجَمُعوا 
ِلْلَفَناِء َو اْبُنوا ِلْلَخَراِب. 

َیا 
َ
ح201: ِإّنَ َمَع ُکّلِ ِإْنَساٍن َمَلَکْیِن َیْحَفَظاِنِه َفِإَذا َجاَء اْلَقَدُر َخّل

ٌة َحِصیَنٌة. َجَل ُجّنَ
َ ْ
َبْیَنُه َو َبْیَنُه َو ِإّنَ ال

ِئَکِة.
َ

ِهیُد )الی قوله( َمَلکًا ِمَن اْلَمال
َ

ح474: َما اْلُمَجاِهُد الّش
خلق انسان

ُم ِبَلْحٍم َو َیْسَمُع 
َ
ْنَساِن َیْنُظُر ِبَشْحٍم َو َیَتَکّل ِ

ْ
ح8: ِاْعَجُبوا ِلَهَذا ال

ُس ِمْن َخْرٍم. 
َ

ِبَعْظٍم َو َیَتَنّف
امتحان الهی

َك ُســْبَحاَنُه ُیَتاِبُع َعَلْیَك ِنَعَمُه َو  ْیَت َرّبَ
َ
ح25: َیــا اْبــَن آَدَم ِإَذا َرأ
ْنَت َتْعِصیِه َفاْحَذْرُه. 

َ
أ

َة.  ح42: َجَعَل اهلُل َما َکاَن )الی قوله(  ِمْن ِعَباِدِه اْلَجّنَ
َم اْلَحاِل. 

َ
َحُدُکْم )الی قوله( َو َیْکَرُه اْنِثال

َ
 َیُقوَلّنَ أ

َ
ح93: ل

ِء َلُه. 
َ

ْمال ِ
ْ

ٍج )الی قوله( ِبِمْثِل ال ح116: َکْم ِمْن ُمْسَتْدَر
 ُیْدِرُکُه. 

َ
َمٍل ل

َ
ْنَیا َحِزینًا )الی قوله( أ

ُ
ْصَبَح َعَلی الّد

َ
ح228: َمْن أ
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ِص اْلَخْلِق. 
َ

ْخال ًء ِلِ
َ

َیاَم اْبِتال ح252: َو الّصِ
ح273: َو ُرّبَ ُمْنَعٍم َعَلْیِه )الی قوله(  ِعْنَد ُمْنَتَهی ِرْزِقَك. 

ْشــَعُث ِإْن َتْحــَزْن َعَلــی اْبِنــَك )الــی قوله( َثــَواٌب َو 
َ
ح291: َیــا أ

َرْحَمٌة. 
ُموًل.

ْ
َع َمأ اُس ِلَیَرُکُم )الی قوله( َفَقْد َضّیَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح358: أ

عمر انسان
ْنَیا َغَرٌض )الی قوله( َتْفِریِق َما َجَمَعا. 

ُ
َما اْلَمْرُء ِفی الّد ح191: ِإّنَ

ِن )الی قوله( َفَیْمَنُعُه. 
َ

ْنَیا َعاِمال
ُ

اُس ِفی الّد ح269: َالّنَ
وَن َسَنًة.  ْعَذَر اهلُل ِفیِه ِإَلی اْبِن آَدَم ِسّتُ

َ
ِذی أ

َ
ح326: َاْلُعُمُر اّل

َر َلَك.  ْزُق ِرْزَقاِن )الی قوله( َما َقْد ُقّدِ ح379: َیا اْبَن آَدَم الّرِ
ارزش انسان 

ِتِه )الی قوله( َعَلی َقْدِر َغْیَرِتِه.  ُجِل َعَلی َقْدِر ِهّمَ ح47: َقْدُر الّرَ
ح81: ِقیَمُة ُکّلِ اْمِرٍئ َما ُیْحِسُنُه. 
ح149: َهَلَك اْمُرٌؤ َلْم َیْعِرْف َقْدَرُه. 

 ِبِه َعَمُلُه )الی قوله( َحَسُب آَباِئِه. 
َ
ْبَطأ

َ
ح389: َمْن أ

ُة. ِنّیَ
َ

 الّد
َ

ُة َو ل ح396: َاْلَمِنّیَ
َفّنَ )الی قوله( ِلَمْن َبِقَی ِرْزَق اهلِل َتَعاَلی.   ُتَخّلِ

َ
ح424: َیا ُبَنّیَ ل

ْنُفِســُکْم 
َ
ُه َلْیَس ِل ْهِلَها ِإّنَ

َ
َماَظــَة ِل

ُ
 ُحــّرٌ َیــَدُع َهِذِه الّل

َ
ل

َ
ح456: أ

 ِبَها.
َّ

 َتِبیُعوَها ِإل
َ

َة َفال  اْلَجّنَ
َّ

َثَمٌن ِإل
معرفت انسان

ح419: ِمْسِکیٌن اْبُن آَدَم )الی قوله( ُتْنِتُنُه اْلَعْرَقُة.
فلسفه خلق انسان

ْدَنی ُسْهَمِتِه.
َ
ُقوا اهلَل )الی قوله( ِبأ اُس اّتَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح370: أ

عقل
ِه. ح6: َصْدُر اْلَعاِقِل ُصْنُدوُق ِسّرِ

ْغَنی اْلِغَنی اْلَعْقُل. 
َ
ح38: ِإّنَ أ

ح40: ِلَساُن اْلَعاِقِل َوَراَء َقْلِبِه. 
 ِغَنی َکاْلَعْقِل.

َ
ح54: ل

ُم. 
َ

ح71: ِإَذا َتّمَ اْلَعْقُل َنَقَص اْلَکال
 َعْقَل ِرَواَیٍة َفِإّنَ 

َ
ح98: ِاْعِقُلوا اْلَخَبَر ِإَذا َسِمْعُتُموُه َعْقَل ِرَعاَیٍة ل

ُرَواَة اْلِعْلِم َکِثیٌر َو ُرَعاَتُه َقِلیٌل. 
ْوَحُش ِمَن اْلُعْجِب 

َ
 َوْحَدَة أ

َ
ْعــَوُد ِمَن اْلَعْقِل َو ل

َ
 َمــاَل أ

َ
ح113: ل

ْدِبیِر.  َعْقَل َکالّتَ
َ

َو ل
اِقُع ِفی  ــّمُ الّنَ ــَها َو الّسَ ٌن َمّسُ ِة َلّیِ َکَمَثِل اْلَحّیَ ْنَیا 

ُ
ح119: َمَثُل الّد

ّبِ اْلَعاِقُل. 
ُ
َجْوِفَها َیْهِوی ِإَلْیَها اْلِغّرُ اْلَجاِهُل َو َیْحَذُرَها ُذو الّل

ُد ِنْصُف اْلَعْقِل. 
ُ

َوّد ح142: َالّتَ
َجاَل َشــاَرَکَها ِفی  ِیِه َهَلَك َو َمْن َشــاَوَر الّرِ

ْ
 ِبَرأ

َ
ح161: َمِن اْســَتَبّد

ُعُقوِلَها. 
ِمیٍر.

َ
ِسیٍر َتْحَت َهَوى أ

َ
ح211: َکْم ِمْن َعْقٍل أ

اِد َعْقِلِه.  َحُد ُحّسَ
َ
ح212: ُعْجُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه أ

ِع اْلُعُقوِل َتْحَت ُبُروِق اْلَمَطاِمِع . ْکَثُر َمَصاِر
َ
ح219: أ

ح252: َو َتْرَك ُشْرِب اْلَخْمِر َتْحِصینًا ِلْلَعْقِل. 
ُة َکاْلُمَعاَیَنِة )الی قوله( َمِن اْسَتْنَصَحُه.  ِوّیَ ح281: َلْیَسِت الّرَ

ح301: َرُسوُلَك َتْرُجَماُن َعْقِلَک. 
یِن َمْدَهَشٌة ِلْلَعْقِل.  ح319: َفِإّنَ اْلَفْقَر َمْنَقَصٌة ِللّدِ

ٍم.  ٍة ِفی َغْیِر ُمَحّرَ
َ

ح390: َو َلْیَس ِلْلَعاِقِل )الی قوله( َلّذ
 اْسَتْنَقَذُه ِبِه َیْومًا َما. 

َّ
 ِإل

ً
 َعْقال

ً
ح407: َما اْسَتْوَدَع اهلُل اْمَرأ

َك ِمْن ُرْشِدَک.  ْوَضَح َلَك ُسُبَل َغّیِ
َ
ح421: َکَفاَك ِمْن َعْقِلَك َما أ

ح424: َو اْلَعْقــُل ُحَســاٌم َقاِطٌع َفاْســُتْر َخَلَل ُخُلِقــَك ِبِحْلِمَك َو 
َقاِتْل َهَواَك ِبَعْقِلَک. 

ًة.  َمّجَ ِمْن َعْقِلِه َمّجَ
َّ

َح اْمُرٌؤ َمْزَحًة ِإل ح450: َما َمَز
قلب

ْقَبَلْت َعَلْیِه. 
َ
َفَها أ

َ
ّل
َ
ٌة َفَمْن َتأ َجاِل َوْحِشّیَ ح50: ُقُلوُب الّرِ

ْبَداُن َفاْبَتُغوا َلَها َطَراِئَف 
َ ْ
 ال

ُ
 َکَما َتَمّل

ُ
ح91: ِإّنَ َهِذِه اْلُقُلوَب َتَمّل

اْلِحَکِم. 
ح103: َو ُرِئــَی َعَلْیــِه ِإَزاٌر َخَلــٌق َمْرُقوٌع َفِقیَل َلُه ِفــی َذِلَك َفَقاَل 

ْفُس َو َیْقَتِدی ِبِه اْلُمْؤِمُنوَن.   ِبِه الّنَ
ُ

َیْخَشُع َلُه اْلَقْلُب َو َتِذّل
 ِإْفَراٍط َلُه ُمْفِسٌد. 

ُ
َق ِبِنَیاِط )الی قوله( ُکّل ح108: َلَقْد ُعّلِ

ْوَعاَها 
َ
ْوِعَیٌة َفَخْیُرَها أ

َ
ح147: َیا ُکَمْیَل ْبَن ِزَیاٍد ِإّنَ َهِذِه اْلُقُلوَب أ

ُقوُل َلَک.
َ
ی َما أ َفاْحَفْظ َعّنِ
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ْحَناِئِه َیْنَقِدُح 
َ
 َبِصیَرَة َلُه ِفی أ

َ
ْو ُمْنَقادًا ِلَحَمَلِة اْلَحّقِ ل

َ
ح147: أ

ِل َعاِرٍض ِمْن ُشْبَهٍة. ّوَ
َ
 ِفی َقْلِبِه ِل

ُ
ّك

َ
الّش

ُتوَهــا ِمــْن ِقَبــِل 
ْ
 َو ِإْدَبــارًا َفأ

ً
ح193: ِإّنَ ِلْلُقُلــوِب َشــْهَوًة َو ِإْقَبــال

ْکِرَه َعِمَی. 
ُ
َشْهَوِتَها َو ِإْقَباِلَها َفِإّنَ اْلَقْلَب ِإَذا أ

یَماُن َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب َو ِإْقَراٌر  ِ
ْ

یَماِن َفَقاَل ال ِ
ْ

ح227: ُســِئَل َعِن ال
ْرَکاِن. 

َ ْ
َساِن َو َعَمٌل ِبال ِبالّلِ

ٍث َهّمٍ 
َ

ْنَیا اْلَتاَط َقْلُبُه ِمْنَها ِبَثال
ُ

ح228: َمْن َلِهَج َقْلُبُه ِبُحّبِ الّد
 ُیْدِرُکُه. 

َ
َمٍل ل

َ
 َیْتُرُکُه َو أ

َ
ُه َو ِحْرٍص ل  ُیِغّبُ

َ
ل

 َو َخَلَق اهلُل َلُه ِمْن َذِلَك 
َّ

ْوَدَع َقْلبًا ُســُرورًا ِإل
َ
َحٍد أ

َ
ح257: َما ِمْن أ

ُروِر ُلْطفًا. الّسُ
ح333: َاْلُمْؤِمُن ِبْشُرُه ِفی َوْجِهِه َو ُحْزُنُه ِفی َقْلِبِه. 

اَر.  َوَرُعُه َماَت َقْلُبُه َو َمْن َماَت َقْلُبُه َدَخَل الّنَ
َ

ح349: َمْن َقّل
ْشــَجانًا َلُهّنَ 

َ
ْت َضِمیَرُه أ

َ َ
ــَغَف ِبَها َمأل

َ
ح367: َمِن اْسَتْشــَعَر الّش
َرْقٌص َعَلی ُسَوْیَداِء َقْلِبِه. 

َر ِفی َقْلِبِه اْلَیِقیُن.  ُه )الی قوله( َنّوَ َها اْلُمْؤِمُنوَن ِإّنَ ّیُ
َ
ح373: أ

ح374: َفِمْنُهُم اْلُمْنِکُر ِلْلُمْنَکِر ِبَیِدِه َو ِلَساِنِه َو َقْلِبِه. 
ُه. 

َ
ْعال

َ
ْسَفُلُه أ

َ
ُل َما ُتْغَلُبوَن َعَلْیِه )الی قوله( أ ّوَ

َ
ح375: أ

ِء اْلَفاَقَة )الی قوله( َتْقَوى اْلَقْلِب. 
َ

 َو ِإّنَ ِمَن اْلَبال
َ

ل
َ
 ح388: أ

ح409: َاْلَقْلُب ُمْصَحُف اْلَبَصِر.
غرائز انسانی

ْشَرُف اْلِغَنی َتْرُك اْلُمَنی. 
َ
ح34: أ

َهَواِت. 
َ

ُة الّش
َ

ح58: َاْلَماُل َماّد
ح103: َو ُرِئَی َعَلْیِه ِإَزاٌر َخَلٌق )الی قوله( َیْقَتِدی ِبِه اْلُمؤِمُنوَن.

ٍم.  ُث َساَعاٍت )الی قوله( ِفی َغْیِر ُمَحّرَ
َ

ح390: ِلْلُمْؤِمِن َثال
ح424: َو َقاِتْل َهَواَك ِبَعْقِلَک. 

شیطان
ــَیاِطیِن َو َمِن 

َ
ْیِب َوِطَئْتُه َســَناِبُك الّش َد ِفــی الّرَ

َ
ح31: َمــْن َتــَرّد

ِخَرِة َهَلَك ِفیِهَما.
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

اْسَتْسَلَم ِلَهَلَکِة الّد
اَر.  )الی قوله( َفاْقَتَحَمْت ِبِهُم الّنَ

ُ
ْیَطاُن اْلُمِضّل

َ
ح323: َالّش

فصل سوم: نبوت و انبیاء
ْنِبَیاَء َلِعبًا َو َلْم ُیْنِزِل اْلُکُتَب ِلْلِعَباِد َعَبثًا.

َ ْ
ح78: َلْم ُیْرِسِل ال

عیسی؟ع؟
ْنَیــا )الــی قوله( َعَلــی ِمْنَهاِج 

ُ
اِهِدیــَن ِفــی الّد ح104: ُطوَبــی ِللّزَ

اْلَمِسیِح.
پیروی انبیاء

ِذیَن آَمُنوا.
َ
ْنِبَیاِء )الی قوله( َو اّل

َ ْ
اِس ِبال ْوَلی الّنَ

َ
ح96: ِإّنَ أ

اثر النبی؟ص؟
َماَناِن )الی قوله( َو ُهْم َیْسَتْغِفُروَن. 

َ
ْرِض أ

َ ْ
ح88: َکاَن ِفی ال

مهاجرین
اَب )الی قوله( َعاَش ُمَجاِهدًا. ح43: َیْرَحُم اهلُل َخّبَ

کرم؟ص؟ وفات پیامبر ا
ح292: َقاَل؟ع؟ َعَلی َقْبِر )الی قوله( َبْعَدَك َلَجَلٌل. 

صحابه پیامبر؟ص؟
ٍد )الی قوله( َو ِإْن َقُرَبْت َقَراَبُتُه.  ح96: ِإّنَ َوِلّیَ ُمَحّمَ

َحاَبِة َو اْلَقَراَبِة. َفُة ِبالّصَ
َ

 َتُکوُن اْلِخال
َ
ح190: َوا َعَجَباْه أ

قداست پیامبر؟ص؟ نزد خدا
َکاَنــْت َلــَك ِإَلــی اهلِل ُســْبَحاَنُه )الــی قولــه( َیْمَنــَع  ح361: ِإَذا 

ْخَرى. 
ُ ْ
ال

فصل چهارم: قرآن
ْرَض ِبَساطًا َو ُتَراَبَها ِفَراشًا َو َماَءَها 

َ ْ
َخُذوا ال وَلِئَك َقْوٌم اّتَ

ُ
ح104: أ

ِطیبًا َو اْلُقْرآَن ِشَعارًا.
 

َّ
 َیْبَقی ِفیِهْم ِمَن اْلُقــْرآِن ِإل

َ
ــاِس َزَماٌن ل ِتــی َعَلی الّنَ

ْ
ح369: َیأ

َرْسُمُه. 
ح432: ِبِهــْم ُعِلــَم اْلِکَتاُب َو ِبِه َعِلُموا َو ِبِهْم َقاَم اْلِکَتاُب َو ِبِه 

َقاُموا.
یاد دادن قرآن به فرزندان 

َمُه اْلُقْرآَن.  ح399: َفَحّقُ اْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلِد )الی قوله( ُیَعّلِ
قرائت قرآن و عمل نکردن به آن

ِخُذ  ْن َکاَن َیّتَ اَر َفُهَو ِمّمَ  اْلُقْرآَن َفَماَت َفَدَخَل الّنَ
َ
ح228: َمْن َقَرأ
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درسنامهنهجالبالغه

آَیاِت اهلِل ُهُزوًا.
نظام غیبی قرآن

 َما َقْبَلُکْم َو َخَبــُر َما َبْعَدُکْم َو ُحْکُم َما 
ُ
ح313: َو ِفــی اْلُقــْرآِن َنَبأ

َبْیَنُکْم. 

فصل پنجم: دین و اسالم 
دین

ِح ُدْنَیاُهْم 
َ

ْمِر ِدیِنِهْم ِلْسِتْصال
َ
اُس َشْیئًا ِمْن أ  َیْتُرُك الّنَ

َ
ح106: ل

َضّرُ ِمْنُه. 
َ
 َفَتَح اهلُل َعَلْیِهْم َما ُهَو أ

َّ
ِإل

ِم. 
َ

ْسال ِ
ْ

ْعَلی ِمَن ال
َ
 َشَرَف أ

َ
ح371: ل

ْمَر ُدْنَیاُه.
َ
ح423: َمْن َعِمَل ِلِدیِنِه َکَفاُه اهلُل أ

یُن ِبِجَراِنِه. ی َضَرَب الّدِ َقاَم َو اْسَتَقاَم َحّتَ
َ
ح467: َوِلَیُهْم َواٍل َفأ
پذیرفتن دین اسالم

ْسَلَم َراِغبًا.
َ
ح43: َفَلَقْد أ

یاران دین
ــی اْلِفْلــُو َمــَع َغَناِئِهْم  َم َکَمــا ُیَرّبَ

َ
ْســال ِ

ْ
ــُوا ال ح465: ُهــْم َو اهلِل َرّبَ

ِط.
َ

ال ْلِسَنِتِهُم الّسِ
َ
َباِط َو أ ْیِدیِهُم الّسِ

َ
ِبأ

تکامل در دین
َمــَر ِعَباَدُه َتْخِییــرًا َو َنَهاُهْم َتْحِذیرًا َو 

َ
ح78: ِإّنَ اهلَل ُســْبَحاَنُه أ

ْف َعِسیرًا. َف َیِسیرًا َو َلْم ُیَکّلِ
َ
َکّل

قداست مسلمان
وَن َعَلــی 

ُ
ــِذی َصَنْعُتُمــوُه )الــی قولــه( َلَتُشــّق

َ
ح37: َمــا َهــَذا اّل

ْنُفِسُکْم .
َ
أ

ٌة 
َ
ح322: ِاْرِجــْع َفِإّنَ َمْشــَی ِمْثِلَك َمَع ِمْثِلی ِفْتَنــٌة ِلْلَواِلی َو َمَذّل

ِلْلُمْؤِمِن.
اختیار در اسالم

َســَع ِنَطاُقُه َو َضــَرَب ِبِجَراِنِه َفاْمــُرٌؤ َو َما  َن َو َقــِد اّتَ
ْ

ــا ال ّمَ
َ
ح17: أ
اْخَتاَر.

بدعت
ْرُت  ح272: َلــْو َقــِد اْســَتَوْت َقَدَماَی ِمْن َهــِذِه اْلَمَداِحــِض َلَغّیَ

ْشَیاَء.
َ
أ

فرق سنت و بدعت
ُة َو َلْم ُیْنَسْب إَلی اْلِبْدَعِة. ّنَ ح123: َوِسَعْتُه الّسُ

مبارزه یا مقابله با افکار نادرست
ُه.   ِبَحْضَرِتِه َرُجٌل )الی قوله( ُرِزْقَت ِبّرَ

َ
أ ح354: َو َهّنَ

ایمان و مؤمن
ْرَضاُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة.

َ
ْرَبِع َدَعاِئَم )الی قوله( أ

َ
یَماُن َعَلی أ ِ

ْ
ح31: َال

 َصْبَر َمَعُه. 
َ

 ِفی ِإیَماٍن ل
َ

ْبِر )الی قوله( ل ح82: َعَلْیُکْم ِبالّصَ
ْرِک. یَماَن َتْطِهیرًا ِمَن الّشِ ِ

ْ
ح252: َفَرَض اهلُل ال

َمــا اْزَداَد 
َ
ُکّل یَمــاَن َیْبــُدو ُلْمَظــًة ِفــی اْلَقْلــِب  ِ

ْ
ح5غرائــب: ِاّنَ ال

ْمَظُة.
ُ
یَماُن اْزَداَدِت الّل ِ

ْ
ال

 ِإیَماَن َکاْلَحَیاِء.
َ

ح113: ل
َدَقِة. ح146: ُسوُسوا ِإیَماَنُکْم ِبالّصَ

یَماُن َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب َو ِإْقَراٌر  ِ
ْ

یَماِن َفَقاَل ال ِ
ْ

ح227: ُســِئَل َعِن ال
ْرَکاِن. 

َ ْ
َساِن َو َعَمٌل ِبال ِبالّلِ

ْوَثَق 
َ
ی َیُکوَن ِبَما ِفی َیِد اهلِل أ  َیْصــُدُق ِإیَمــاُن َعْبٍد َحّتَ

َ
ح310: ل

ِمْنُه ِبَما ِفی َیِدِه. 
ْن ُتْؤِثَر )الی قوله( ِفی َحِدیِث َغْیِرَك. 

َ
یَماِن أ ِ

ْ
َمُة ال

َ
ح467: َعال

ْصَلَح َما َبْیَنُه )الی قوله( اهلِل َحاِفٌظ. 
َ
ح89: َمْن أ

ُر اْلَمْخُلوَق ِفی َعْیِنَك.  ح129: ِعَظُم اْلَخاِلِق ِعْنَدَك ُیَصّغِ
 ُیْعَصی 

َّ
ل

َ
ِد اهلُل َعَلی َمْعِصَیِتِه َلَکاَن َیِجُب أ ح290: َلــْو َلْم َیَتَوّعَ

ُشْکرًا ِلِنَعِمِه. 
ْشــَعُث ِإْن َتْحــَزْن َعَلــی اْبِنــَك )الــی قوله( َثــَواٌب َو 

َ
ح291: َیــا أ

َرْحَمٌة. 
 َتْعَلُم )الی قوله( َعَلْیَك َیْوَم اْلِقَیاَمِة. 

َ
 َتُقْل َما ل

َ
ح382: ل

نشانه های ایمان 
ْوَثَق 

َ
ی َیُکوَن ِبَما ِفی َیِد اهلِل أ  َیْصــُدُق ِإیَمــاُن َعْبٍد َحّتَ

َ
ح310: ل

ِمْنُه ِبَما ِفی َیِدِه. 
َك َعَلی  ــْدَق َحْیُث َیُضــّرُ ْن ُتْؤِثــَر الّصِ

َ
یَمــاِن أ ِ

ْ
َمــُة ال

َ
ح467: َعال

اْلَکِذِب َحْیُث َیْنَفُعَک. 
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فهرست موضوعی

آثار ضعف ایمان 
 

َ
ِخــَرَة ِبَغْیــِر َعَمــٍل )الــی قوله( ل

ْ
ــْن َیْرُجــو ال  َتُکــْن ِمّمَ

َ
ح150: ل

ُه ِفی َخْلِقِه. َیْخَشی َرّبَ
صفات مؤمن

ْن ُیْبِغَضِنی 
َ
ح45: َلْو َضَرْبُت َخْیُشوَم اْلُمْؤِمِن ِبَسْیِفی َهَذا َعَلی أ

ْبَغَضِنی. 
َ
َما أ

ح79: ُخِذ اْلِحْکَمَة )الی قوله( َصْدِر اْلُمْؤِمِن. 
ْهِل 

َ
ــُة اْلُمْؤِمــِن َفُخــِذ اْلِحْکَمــَة َو َلْو ِمــْن أ

َ
ح80: َاْلِحْکَمــُة َضاّل

َفاِق.  الّنِ
ُقوا ُظُنوَن اْلُمْؤِمِنیَن َفِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َجَعَل اْلَحّقَ َعَلی  ح309: ِاّتَ

ْلِسَنِتِهْم. 
َ
أ

 ِمَن اْلَعْبِد. 
ُ

َذّل
َ
ح333: َاْلُمْؤِمُن ِبْشُرُه )الی قوله( أ

ْبَغاِض.  ِ
ْ

َما َیْنُظُر اْلُمْؤِمُن )الی قوله( اْلَمْقِت َو ال ح367: ِإّنَ
َخاُه َفَقْد َفاَرَقُه.  

َ
ح480: ِإَذا اْحَتَشَم اْلُمْؤِمُن أ

مؤمن و قداست او و توسل به او 
ُه َشَکاَها ِإَلی اهلِل. ّنَ

َ
ح427: َمْن َشَکا اْلَحاَجَة ِإَلی ُمْؤِمٍن َفَکأ

کفر
ْرَبِع َدَعاِئَم )الی قوله( َهَلَك ِفیِهَما.

َ
ح31: َاْلُکْفُر َعَلی أ

فصل ششم: احکام شرعی
واجبات و فلسفه آنها

َماَمِة. ِ
ْ

اَعَة َتْعِظیمًا ِلل یَماَن )الی قوله( الّطَ ِ
ْ

ح252: َفَرَض اهلُل ال

قوانین واضح و احکام غیر ثابت
َســَع  َن َو َقِد اّتَ

ْ
ــا ال ّمَ

َ
 َفأ

ٌ
یــُن ُقــّل َمــا َقــاَل؟ص؟ َذِلــَك َو الّدِ ح17: ِإّنَ
ِنَطاُقُه َو َضَرَب ِبِجَراِنِه َفاْمُرٌؤ َو َما اْخَتاَر. 

تطبیق احکام قوانین قطعی
ْضَمْرُتْم 

َ
ِذی ِإْن ُقْلُتْم َسِمَع َو ِإْن أ

َ
ُقوا اهلَل اّل اُس اّتَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح203: أ

َعِلَم. 
واجبات و محرمات

ُفوَها. 
َ
 َتَتَکّل

َ
ح105: ِإّنَ اهلَل اْفَتَرَض )الی قوله( َفال

َی  ْعَتَها َفُتَؤّدِ ْن َتْعِمَد ِإَلی ُکّلِ َفِریَضٍة َعَلْیَك َضّیَ
َ
اِبُع أ ح417: َالّرَ

َها.
َ

َحّق
نماز

 . ٍة ِفی َشّكٍ
َ

ح97: َنْوٌم َعَلی َیِقیٍن َخْیٌر ِمْن َصال
ُة ُقْرَباُن ُکّلِ َتِقٍی. 

َ
ال ح136: َالّصَ

ح145: َکْم ِمْن َصاِئٍم )الی قوله( َو ِإْفَطاُرُهْم. 
َة َتْنِزیهًا َعِن اْلِکْبِر.

َ
ال ح252: َالّصَ

ــَی َرْکَعَتْیِن َو  َصّلِ
ُ
ی أ ْمِهْلــُت َبْعَدُه َحّتَ

ُ
ِنــی َذْنٌب أ َهّمَ

َ
ح299: َمــا أ

َل اهلَل اْلَعاِفَیَة. 
َ
ْسأ

َ
أ

َما ُهَو ِعیٌد ِلَمْن َقِبَل اهلُل ِصَیاَمُه َو َشَکَر ِقَیاَمُه. ح428: ِإّنَ
روزه

َیاُم.  ح136: ِلُکّلِ َشْی ٍء َزَکاٌة َو َزَکاُة اْلَبَدِن الّصِ
.

ُ
َمأ

َ
 اْلُجوُع َو الّظ

َّ
ح145: َکْم ِمْن َصاِئٍم َلْیَس َلُه ِمْن ِصَیاِمِه ِإل

ِص اْلَخْلِق .
َ

ْخال ًء ِلِ
َ

َیاَم اْبِتال ح252: َالّصِ
 

ُ
ُکّل َما ُهَو ِعیٌد ِلَمْن َقِبَل اهلُل ِصَیاَمُه َو َشَکَر ِقَیاَمُه َو  ح428: ِإّنَ

 ُیْعَصی اهلُل ِفیِه َفُهَو ِعیٌد.
َ

َیْوٍم ل
حج

ح136: َاْلَحّجُ ِجَهاُد ُکّلِ َضِعیٍف. 
یِن. ح249: َاْلَحّجَ َتْقِوَیًة ِللّدِ

خمس
ح270: َاْلُخُمُس َفَوَضَعُه اهلُل َحْیُث َوَضَعُه. 

زکات
َیاُم.  ح136: ِلُکّلِ َشْی ٍء َزَکاٌة َو َزَکاُة اْلَبَدِن الّصِ

َکاِة. ْمَواَلُکْم ِبالّزَ
َ
ُنوا أ َدَقِة َو َحّصِ ح146: ُسوُسوا ِإیَماَنُکْم ِبالّصَ

ْزِق.  َکاَة َتْسِبیبًا ِللّرِ ح252: َالّزَ
لواط

ْسِل. َواِط َتْکِثیرًا ِللّنَ ح252: َتْرَك الّلِ
زنا

َسِب.  َنا َتْحِصینًا ِللّنَ ح249: َتْرَك الّزِ
. ح305: َما َزَنی َغُیوٌر َقّطُ
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شراب
ح252: َتْرَك ُشْرِب اْلَخْمِر َتْحِصینًا ِلْلَعْقِل. 

موسیقی
ْو َصاِحَب َعْرَطَبٍة.

َ
ح104: َیا َنْوُف ِإّنَ َداُوَد؟ع؟ )الی قوله( أ

امر به معروف و نهی از منکر
ْرَضاُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة.

َ
ْرَبِع )الی قوله( أ

َ
ح31: َاْلِجَهاُد ِمْنَها َعَلی أ

ِتی. 
ْ
 َیأ

َ
ُمُر ِبَما ل

ْ
 َیْنَتِهی َو َیأ

َ
ح150: َیْنَهی َو ل

ْهــَی َعِن اْلُمْنَکِر  ْمــَر ِباْلَمْعــُروِف َمْصَلَحــًة ِلْلَعَواّمِ َو الّنَ
َ ْ
ح252: َال

َفَهاِء. َرْدعًا ِللّسُ
َر ِفی َقْلِبِه  ى )الی قولــه( َنّوَ

َ
ُه َمْن َرأ َهــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإّنَ ّیُ

َ
ح373: أ
اْلَیِقیُن. 

ح374: َفِمْنُهُم اْلُمْنِکُر ِلْلُمْنَکِر )الی قوله( ِعْنَد ِإَماٍم َجاِئٍر.
َکِلَمُة َعْدٍل  َها َو اْلِجَهاُد )الی قوله( 

ُ
ُکّل ْعَماُل اْلِبّرِ 

َ
ح374: َو َمــا أ

ِعْنَد ِإَماٍم َجاِئٍر. 
ُه.

َ
ْعال

َ
ْسَفُلُه أ

َ
َل َما ُتْغَلُبوَن )الی قوله( أ ّوَ

َ
ح375: ِإّنَ أ

تقّیه
ٌع   َضْر

َ
 َظْهــٌر َفُیْرَکــَب َو ل

َ
ُبــوِن ل

َ
َکاْبــِن الّل ُکــْن ِفــی اْلِفْتَنــِة  ح1: 

َفُیْحَلَب.
جهاد

فلسفه جهاد
ِم. 

َ
ْسال ِ

ْ
ح252: َاْلِجَهاَد ِعّزًا ِلل

َر ِفی َقْلِبِه  ى )الی قولــه( َنّوَ
َ
ُه َمْن َرأ َهــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإّنَ ّیُ

َ
ح373: أ
اْلَیِقیُن. 

کیفیت جهاد و جنگ و آداب آن دو
اِء 

َ
ِشــّد

َ
 ِســَناَن اْلَغَضــِب هلِِل َقــِوَی َعَلــی َقْتِل أ

َ
َحــّد

َ
ح174: َمــْن أ

اْلَباِطِل. 
ِجْب َفِإّنَ 

َ
 َتْدُعــَوّنَ ِإَلــی ُمَبــاَرَزٍة َو ِإْن ُدِعیَت ِإَلْیَهــا َفأ

َ
ح233: ل

اِعَی ِإَلْیَها َباٍغ َو اْلَباِغَی َمْصُروٌع. 
َ

الّد
 

َّ
 ِإل

ً
ْقَراَن َفَقــاَل؟ع؟ َما َلِقیُت َرُجال

َ ْ
ّیِ َشــْی ٍء َغَلْبَت ال

َ
ح318: ِبــأ

َعاَنِنی َعَلی َنْفِسِه. 
َ
أ

ى ُعْدَوانــًا )الی قوله( ِهَی 
َ
ُه َمــْن َرأ َهــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإّنَ ّیُ

َ
ح373: أ

اْلُعْلَیا.
 . ّرُ

َ
 الّش

َّ
 َیْدَفُعُه ِإل

َ
ّرَ ل

َ
وا اْلَحَجَر ِمْن َحْیُث َجاَء َفِإّنَ الّش

ُ
ح314: ُرّد
انواع جهاد

ْرَضاُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة.
َ
ْرَبِع َدَعاِئَم )الی قوله( أ

َ
یَماُن َعَلی أ ِ

ْ
ح31: َال

ُه.
َ

ْعال
َ
ْسَفُلُه أ

َ
َل َما ُتْغَلُبوَن )الی قوله( أ ّوَ

َ
ح375: ِإّنَ أ

نرفتن به جنگ
ِذیَن اْعَتَزُلوا اْلِقَتاَل َمَعُه َخَذُلوا اْلَحّقَ َو َلْم 

َ
ح18: َقاَل؟ع؟ ِفی اّل

َیْنُصُروا اْلَباِطَل. 
اوصاف مجاهدین

َك َفاْجَعــِل اْلَعْفَو َعْنُه ُشــْکرًا ِلْلُقْدَرِة  ح11: ِإَذا َقــَدْرَت َعَلــی َعــُدّوِ
َعَلْیِه. 

َما  ح296: ِلَرُجٍل َرآُه َیْسَعی َعَلی َعُدّوٍ َلُه ِبَما ِفیِه ِإْضَراٌر ِبَنْفِسِه ِإّنَ
اِعِن َنْفَسُه ِلَیْقُتَل ِرْدَفُه.  ْنَت َکالّطَ

َ
أ

َساِء َما اْسَتَطْعُتْم. ح7غرائب: ِاْعِذُبوا َعِن الّنِ
ترغیب به جهاد

ْکَثُر َوَلدًا.
َ
ْبَقی َعَددًا َو أ

َ
ْیِف أ ُة الّسَ ح84: َبِقّیَ

گریه نکردن بر جهاد کنندگان
ِنیِن. ا َوَرَد اْلُکوَفَة )الی قوله( َعْن َهَذا الّرَ ح322: َلّمَ

فصل هفتم: امامت و خالفت 
شناخت امام

ُکَمْیُل  ْرُض )الی قوله( اْنَصِرْف َیا 
َ ْ
 َتْخُلو ال

َ
ُهّمَ َبَلی ل

َ
ح147: َالّل
ِإَذا ِشْئَت. 

 ُتْعَذُروَن ِبَجَهاَلِتِه. 
َ

ح156: َعَلْیُکْم ِبَطاَعِة َمْن ل
ک و پوشاک امام خورا

ْفــُس َو َیْقَتــِدی ِبــِه   ِبــِه الّنَ
ُ

ح103: َیْخَشــُع َلــُه اْلَقْلــُب َو َتــِذّل
اْلُمْؤِمُنوَن. 

صفات امام
ُع َو   ُیَضاِر

َ
 ُیَصاِنُع َو ل

َ
 َمْن ل

َّ
ْمَر اهلِل ُســْبَحاَنُه ِإل

َ
 ُیِقیُم أ

َ
ح110: ل

ِبُع اْلَمَطاِمَع.   َیّتَ
َ

ل
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فهرست موضوعی

ْدِر. َیاَسِة َسَعُة الّصَ ح176: آَلُة الّرِ
ُکَمْیُل  ْرُض )الی قوله( اْنَصِرْف َیا 

َ ْ
 َتْخُلو ال

َ
ُهّمَ َبَلی ل

َ
ح147: َالّل
ِإَذا ِشْئَت.

تعلیم خود قبل از دیگران
ِبِهْم. اِس َو ُمَؤّدِ ِم الّنَ ح73: َمْن َنَصَب َنْفَسُه )الی قوله( ُمَعّلِ

اهلیت ائمه؟ع؟ برای خالفت
ِبِل َو ِإْن َطاَل  ِ

ْ
ْعَجــاَز ال

َ
 َرِکْبَنا أ

َّ
ْعِطیَناُه َو ِإل

ُ
ح22: َلَنــا َحّقٌ َفِإْن أ

َرى. الّسُ
جایگاه امام

ْرِضِه. 
َ
ْلَطاُن َوَزَعُة اهلِل ِفی أ ح332: َالّسُ

واجب بودن اطاعت از امام
َماَمِة.  ِ

ْ
اَعَة َتْعِظیمًا ِلل ِة َو الّطَ ّمَ

ُ ْ
َماَمَة ِنَظامًا ِلأل ِ

ْ
ح244: َو ال

ا َبَلَغُه ِإَغاَرُة )الی قوله( ُهُم اْلَوَزَعُة. ح261: َقاَل؟ع؟ َلّمَ
اِس )الی قولــه( َعَصْیُتَك  ح321: َقــاَل؟ع؟ ِلَعْبــِد اهلِل ْبــِن اْلَعّبَ

ِطْعِنی. 
َ
َفأ

امام منتَظر؟جع؟
ُکَمْیُل  ْرُض )الی قوله( اْنَصِرْف َیا 

َ ْ
 َتْخُلو ال

َ
ُهّمَ َبَلی ل

َ
ح147: َالّل
ِإَذا ِشْئَت. 

ْنَیا )الی قوله( َنْجَعَلُهُم اْلواِرِثیَن. 
ُ

ح209: َلَتْعِطَفّنَ الّد
ْمَســْیَنا ِمْنُه ِفی ُغْبِر َلْیَلٍة َدْهَماَء َتْکِشــُر َعْن 

َ
ِذی أ

َ
 َو اّل

َ
ح277: ل

َکَذا.  َکَذا َو  َغّرَ َما َکاَن 
َ
َیْوٍم أ

یــِن ِبَذَنِبــِه  َکاَن َذِلــَك َضــَرَب َیْعُســوُب الّدِ ح1غرائــب: َفــِإَذا 
ُع اْلَخِریِف. َفَیْجَتِمُعوَن ِإَلْیِه َکَما َیْجَتِمُع َقَز

فصل هشتم: امام علی؟ع؟ و تاریخ ایشان
علم امام 

ْمــَواِل )الــی قولــه( ِبَمــْوِت 
َ ْ
اُن ال ُکَمْیــُل َهَلــَك ُخــّزَ  ح147: َیــا 

َحاِمِلیِه. 
عدالت امام

اِر.  َماُن ِمَن الّنَ
َ ْ
ح37: َو اهلِل َما َیْنَتِفُع ِبَهَذا )الی قوله( ال

زهد و تقوای امام 
ح77: َیا ُدْنَیا َیا ُدْنَیا ِإَلْیِك )الی قوله( َعِظیِم اْلَمْوِرِد. 

َنا ُدوَن َما َتُقوُل َو َفْوَق َما ِفی َنْفِسَك. 
َ
ح83: أ

 َیْعَلُموَن. 
َ

ْعَلُم ِبی )الی قوله( َما ل
َ
َك أ ُهّمَ ِإّنَ

َ
ح100: َالّل

ِتِه َو  َکْیَف َیُکوُن َحاُل َمْن َیْفَنی ِبَبَقاِئِه َو َیْســَقُم ِبِصّحَ ح115: 
َمِنِه. 

ْ
ُیْؤَتی ِمْن َمأ

ْهَوُن ِفی َعْیِنی ِمْن ِعَراِق ِخْنِزیٍر 
َ
ُکــْم َهِذِه أ ح236: َو اهلِل َلُدْنَیا

ِفی َیِد َمْجُذوٍم. 
جهاد امام علی؟ع؟ و شجاعت او

َعاَنِنی َعَلی َنْفِسِه.
َ
 أ

َّ
 ِإل

ً
ح318: َما َلِقیُت َرُجال

 عصمت امام علی؟ع؟ 
ِریُتُه.

ُ
ح184: َما َشَکْکُت ِفی اْلَحّقِ ُمْذ أ

 ِبی. 
َ

 ُضّل
َ

 َضَلْلُت َو ل
َ

ْبُت َو ل ُکّذِ  
َ

َکَذْبُت َو ل ح185: َما 
هدایت امام؟ع؟ برای بشرّیت

اِر.  َنا َیْعُسوُب اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلَماُل َیْعُسوُب اْلُفّجَ
َ
ح316: أ

امام علی؟ع؟ و آراء مخالف
َك ُمَناِفٌق.   ُیِحّبُ

َ
ح45: َلْو َضَرْبُت َخْیُشوَم )الی قوله( ل

ِن ُمِحّبٌ َغاٍل َو ُمْبِغٌض َقاٍل. 
َ

ح117: َهَلَك ِفّیَ َرُجال
ِن ُمِحّبٌ ُمْفِرٌط َو َباِهٌت ُمْفَتٍر.

َ
ح469: َیْهِلُك ِفّیَ َرُجال

تواضع امام علی؟ع؟
اِر.  َماُن ِمَن الّنَ

َ ْ
ح37: َو اهلِل َما َیْنَتِفُع ِبَهَذا )الی قوله( ال

َنا ُدوَن َما َتُقوُل َو َفْوَق َما ِفی َنْفِسَك. 
َ
ح83: أ

 َیْعَلُموَن. 
َ

ْعَلُم ِبی )الی قوله( َما ل
َ
َك أ ُهّمَ ِإّنَ

َ
ح100: َالّل

ح103: َو ُرِئَی َعَلْیِه ِإَزاٌر َخَلٌق )الی قوله( َو َیْقَتِدی ِبِه اْلُمْؤِمُنوَن. 
ِتِه َو  َکْیَف َیُکوُن َحاُل َمْن َیْفَنی ِبَبَقاِئِه َو َیْســَقُم ِبِصّحَ ح115: 

َمِنِه.
ْ
ُیْؤَتی ِمْن َمأ

روشن کردن قضایا برای امت قبل از شروع بیعت 
َبْیُر )الی قوله( َعَلی  ح202: َقــاَل؟ع؟ َو َقــْد َقاَل َلُه َطْلَحــُة َو الّزُ

َوِد.
َ ْ
اْلَعْجِز َو ال
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مسأله شوری در امر خالفت
َحاَبِة َو اْلَقَراَبِة. َفُة ِبالّصَ

َ
 َتُکوُن اْلِخال

َ
ح190: َوا َعَجَباْه أ

قال الرضی: و روی له شعر فی هذا المعنی:
ُموَرُهْم

ُ
ـــوَرى َمـَلْکـــَت أ

ُ
ُکْنــَت ِبالّش         َفــِإْن 

ــُب؟  َفَکْیــَف ِبَهــذا َو اْلُمِشــیُروَن ُغّیَ
ُکْنَت ِباْلُقْرَبی َحَجْجَت َخِصیَمُهْم         َو ِإْن 

ْقــَرُب 
َ
أ َو  ِبــّیِ  ِبالّنَ ــی  ـَ أْول َفـَغـــْیُرَك 

مالک اشتر
 ُیوِفی 

َ
ْشــَتِر )الی قوله( ل

َ ْ
ح443: َو َقاَل؟ع؟ َو َقْد َجاَءُه َنْعُی ال

اِئُر.  َعَلْیِه الّطَ
محمد بن ابی بکر

ا َبَلَغُه َقْتُل )الی قوله( َنَقْصَنا َحِبیبًا.  ح325: َقاَل؟ع؟ َلّمَ
عمار بن یاسر

اِر ْبِن َیاِسٍر )الی قوله( َعاِذرًا ِلَسَقَطاِتِه.  ح405: َقاَل؟ع؟ ِلَعّمَ
خوارج و جنگ نهروان

 هلِِل«: 
َّ

 ُحْکــَم ِإل
َ

ِج: »ل ا َســِمَع َقــْوَل اْلَخَواِر ح198: َقــاَل؟ع؟ َلّمَ
َکِلَمُة َحّقٍ ُیَراُد ِبَها َباِطٌل. 

ِج )الی قوله( َفاْقَتَحَمْت  ح323: َقاَل؟ع؟ َو َقْد َمّرَ ِبَقْتَلی اْلَخَواِر
اَر.  ِبِهُم الّنَ

طلحه و زبیر 
َبْیُر )الی قوله( اْلَعْجِز  ح202: َقاَل؟ع؟ َو َقْد َقاَل َلُه َطْلَحُة َو الّزُ

َوِد. 
َ ْ
َو ال

 اْبُنُه 
َ
ــی َنَشــأ ْهــَل اْلَبْیــِت َحّتَ

َ
ــا أ  ِمّنَ

ً
َبْیــُر َرُجــال ح453: َمــا َزاَل الّزُ

اْلَمْشُئوُم َعْبُد اهلِل.
عمر بن خطاب

اِب )الی قوله( َو َتَرَك  ُه ُذِکَر ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اْلَخّطَ ّنَ
َ
ح270: َو ُرِوَی أ

اْلَحْلَی ِبَحاِلِه.
بنی امّیة

َة ِمْرَودًا َیْجُروَن ِفیِه َو َلْو َقِد اْخَتَلُفوا ِفیَما  َمّیَ
ُ
ح464: ِإّنَ ِلَبِنی أ

َباُع َلَغَلَبْتُهْم. َبْیَنُهْم ُثّمَ َکاَدْتُهُم الّضِ

انس بن مالک
 ُتَواِریَهــا 

َ
ح311: و قــال؟ع؟ لنــس بــن مالــك )الــی قولــه( ل

اْلِعَماَمُة.
سعد بن مالک و عبداهلل بن عمر

 
َ

ح262: و قیــل إن الحــارث بــن حــوط )الــی قوله( َلــْم َیْخُذل
اْلَباِطَل. 

مغیرة بن شعبة
اِر ْبِن )الی قوله( َعاِذرًا ِلَسَقَطاِتِه.  ح405: َو َقاَل؟ع؟ ِلَعّمَ

تأثیر کلمات امام علی؟ع؟ در افراد
 ُتَواِریَهــا 

َ
ح311: و قــال؟ع؟ لنــس بــن مالــك )الــی قولــه( ل

اْلِعَماَمُة.

فصل نهم: علم و جهل
ارزش علم

ح5: َاْلِعْلُم ِوَراَثٌة َکِریَمٌة.
ْبَداُن َفاْبَتُغوا َلَها َطَراِئَف 

َ ْ
 ال

ُ
 َکَما َتَمّل

ُ
ح91: ِإّنَ َهِذِه اْلُقُلوَب َتَمّل

اْلِحَکِم.
ْعَلُمُهْم ِبَما َجاُءوا ِبِه.

َ
ْنِبَیاِء أ

َ ْ
اِس ِبال ْوَلی الّنَ

َ
ح96: ِإّنَ أ

 َشَرَف َکاْلِعْلِم.
َ

ح113: َو ل
ِمیــُر اْلُمْؤِمِنیَن )الی 

َ
َخــَذ ِبَیِدی أ

َ
ح147: َقــاَل ُکَمْیــُل ْبــُن ِزَیاٍد أ

قوله( اْنَصِرْف َیا ُکَمْیُل ِإَذا ِشْئَت.
ُه   ِوَعــاَء اْلِعْلِم َفِإّنَ

َّ
 ِوَعــاٍء َیِضیــُق ِبَما ُجِعَل ِفیِه ِإل

ُ
ُکّل ح205: 

ِسُع ِبِه. َیّتَ
ْرَذَل اهلُل َعْبدًا َحَظَر َعَلْیِه اْلِعْلَم.

َ
ح288: ِإَذا أ

جمع بین علم و عمل
ِبِهْم. اِس َو ُمَؤّدِ ِم الّنَ ح73: َمْن َنَصَب َنْفَسُه )الی قوله( ُمَعّلِ

ْرَفُعــُه َما َظَهَر ِفی 
َ
َســاِن َو أ ْوَضــُع اْلِعْلــِم َما ُوِقَف َعَلی الّلِ

َ
ح92: أ

ْرَکاِن.
َ ْ
ِح َو ال اْلَجَواِر

ح366: َاْلِعْلــُم َمْقُروٌن ِباْلَعَمِل َفَمْن َعِلَم َعِمَل َو اْلِعْلُم َیْهِتُف 
 اْرَتَحَل َعْنُه.

َّ
َجاَبُه َو ِإل

َ
ِباْلَعَمِل َفِإْن أ
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وظیفه عالمان
 اْلَفِقیِه )الی قوله( َلْم ُیْؤِمْنُهْم ِمْن َمْکِر اهلِل.

ُ
ح90: َاْلَفِقیُه ُکّل

 َیْنَفُعُه.
َ

ح107: ُرّبَ َعاِلٍم َقْد َقَتَلُه َجْهُلُه َو ِعْلُمُه َمَعُه ل
َکاَن  َکاَن َدَواًء َو ِإَذا  َکاَن َصَوابــًا  َم اْلُحَکَمــاِء ِإَذا 

َ
َکال ح265: ِإّنَ 
 َکاَن َداًء.

ً
َخَطأ

ِلیَن. ح284: َقَطَع اْلِعْلُم ُعْذَر اْلُمَتَعّلِ
َخَذ 

َ
ی أ ُمــوا َحّتَ

َ
ْن َیَتَعّل

َ
ْهــِل اْلَجْهِل أ

َ
َخــَذ اهلُل َعَلی أ

َ
ح478: َمــا أ

ُموا. ْن ُیَعّلِ
َ
ْهِل اْلِعْلِم أ

َ
َعَلی أ

حکمت
ی َکاَنْت )الی قوله( ِفی َصْدِر اْلُمْؤِمِن. ّنَ

َ
ح79: ُخِذ اْلِحْکَمَة أ

یقین
ْبِر َو اْلَیِقیِن َو اْلَعْدِل َو  ْرَبِع َدَعاِئَم َعَلی الّصَ

َ
یَماُن َعَلی أ ِ

ْ
ح31: َال
اْلِجَهاِد.

. ٍة ِفی َشّكٍ
َ

ح97: َنْوٌم َعَلی َیِقیٍن َخْیٌر ِمْن َصال
َما َکاَن ِفی  ّنَ

َ
ْرَبِع ُشَعٍب )الی قوله( َفَکأ

َ
ح31: َاْلَیِقیُن ِمْنَها َعَلی أ

ِلیَن. ّوَ
َ ْ
ال

 َو َیِقیَنُکــْم َشــّکًا ِإَذا َعِلْمُتْم 
ً

 َتْجَعُلــوا ِعْلَمُکــْم َجْهــال
َ

ح274: ل
ْقِدُموا.

َ
ْنُتْم َفأ

َ
َفاْعَمُلوا َو ِإَذا َتَیّق

َر ِفی َقْلِبِه اْلَیِقیُن. ْیِف )الی قوله( َنّوَ ْنَکَرُه ِبالّسَ
َ
ح373: َمْن أ

شّک
ِخَرِة 

ْ
ْنَیا َو ال

ُ
ْرَبِع ُشَعٍب )الی قوله( ِلَهَلَکِة الّد

َ
 َعَلی أ

ُ
ّك

َ
ح31: َالّش

َهَلَك ِفیِهَما.
. ٍة ِفی َشّكٍ

َ
ح97: َنْوٌم َعَلی َیِقیٍن َخْیٌر ِمْن َصال

انواع علوم
 َبِصیــَرَة َلُه ِفی 

َ
ح147: َهــا ِإّنَ َهاُهَنــا َلِعْلمــًا َجّمــًا )الی قوله( ل

ْحَناِئِه.
َ
أ

 َیْنَفُع اْلَمْسُموُع ِإَذا 
َ

ح338: َاْلِعْلُم ِعْلَماِن َمْطُبوٌع َو َمْسُموٌع َو ل
َلْم َیُکِن اْلَمْطُبوُع.

تعلیم و تعّلم
ْهِل 

َ
ــُة اْلُمْؤِمــِن َفُخــِذ اْلِحْکَمــَة َو َلْو ِمــْن أ

َ
ح80: َاْلِحْکَمــُة َضاّل

َفاِق. الّنِ
ْن َیُقوَل 

َ
 َیْعَلُم أ

َ
ا ل َحٌد ِمْنُکْم ِإَذا ُسِئَل َعّمَ

َ
 َیْسَتِحَیّنَ أ

َ
ح82: َو ل

َمُه.
َ
ْن َیَتَعّل

َ
ْی َء أ

َ
َحٌد ِإَذا َلْم َیْعَلِم الّش

َ
 َیْسَتِحَیّنَ أ

َ
ْعَلُم َو ل

َ
 أ

َ
ل

ْن َیْکُثَر َماُلَك 
َ
ح94: َو ُسِئَل َعِن اْلَخْیِر َما ُهَو َفَقاَل َلْیَس اْلَخْیُر أ

ْن َیْکُثَر ِعْلُمَک.
َ
َو َوَلُدَك َو َلِکّنَ اْلَخْیَر أ

ْرَبَعٍة َعاِلٍم ُمْسَتْعِمٍل ِعْلَمُه 
َ
ْنَیا ِبأ

ُ
یِن َو الّد ح372: َیا َجاِبُر ِقَواُم الّدِ
َم.

َ
ْن َیَتَعّل

َ
 َیْسَتْنِکُف أ

َ
َو َجاِهٍل ل

 َیْشَبَعاِن َطاِلُب ِعْلٍم.
َ

ح457: َمْنُهوَماِن ل
رابطه فهم و علم

ح31: َفَمْن َفِهَم َعِلَم َغْوَر اْلِعْلِم َو َمْن َعِلَم َغْوَر اْلِعْلِم َصَدَر َعْن 
َشَراِئِع اْلُحْکِم.

ْبَصَر َفِهَم َو َمْن َفِهَم َعِلَم.
َ
ْبَصَر َو َمْن أ

َ
ح208: َو َمِن اْعَتَبَر أ

علم نافع
ح366: َاْلِعْلــُم َمْقُروٌن ِباْلَعَمِل َفَمْن َعِلَم َعِمَل َو اْلِعْلُم َیْهِتُف 

 اْرَتَحَل َعْنُه.
َّ

َجاَبُه َو ِإل
َ
ِباْلَعَمِل َفِإْن أ

جهل و جهالت
 َفْقَر َکاْلَجْهِل.

َ
ح54: َو ل

ْعَداُء َما َجِهُلوا.
َ
اُس أ ح172: َالّنَ

ْرَبِع َدَعاِئــَم )الی قوله( ِباْلَجْهِل َداَم َعَماُه 
َ
ح31: َو اْلُکْفــُر َعَلی أ

. َعِن اْلَحّقِ
اعتراف نکردن به جهل و نتیجه آن

ِصیَبْت َمَقاِتُلُه.
ُ
ْدِری أ

َ
 أ

َ
ح85: َمْن َتَرَك َقْوَل ل

نشانه های جاهل
طًا. ْو ُمَفّرِ

َ
 ُمْفِرطًا أ

َّ
 ُیَرى اْلَجاِهُل ِإل

َ
ح68: ل

ــِذی َیَضُع 
َ
ح235: ِقیــَل َلــُه ِصــْف َلَنــا اْلَعاِقَل َفَقــاَل؟ع؟ ُهَو اّل

ْی َء َمَواِضَعُه َفِقیَل َفِصْف َلَنا اْلَجاِهَل َفَقاَل َقْد َفَعْلُت.
َ

الّش
َم َشِبیٌه  تًا َفِإّنَ اْلَجاِهَل اْلُمَتَعّلِ ْل َتَعّنُ

َ
 َتْسأ

َ
هًا َو ل

ُ
ح320: َسْل َتَفّق

ِت. َف َشِبیٌه ِباْلَجاِهِل اْلُمَتَعّنِ ِباْلَعاِلِم َو ِإّنَ اْلَعاِلَم اْلُمَتَعّسِ
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فصل دهم: مسائل اجتماعی
تحولت جامعه و انحطاط آن

ُب )الــی قولــه( َتْدِبیــِر   ُیَقــّرَ
َ

ــاِس َزَمــاٌن ل ِتــی َعَلــی الّنَ
ْ
ح102: َیأ

اْلِخْصَیاِن. 
ا َبَلَغُه ِإَغاَرُة )الی قوله( َنْحُن َنْکِفیَکُهْم.  ح261: قال؟ع؟ َلّمَ

ٌف.  ح283: َجاِهُلُکْم ُمْزَداٌد َو َعاِلُمُکْم ُمَسّوِ
 َیْبَقی )الی قوله( َنْســَتِقیُل 

َ
اِس َزَماٌن ل ِتــی َعَلی الّنَ

ْ
ح369: َیأ

اهلَل َعْثَرَة اْلَغْفَلِة.
اِس َزَماٌن َعُضوٌض )الی قوله( َعْن َبْیِع  ِتــی َعَلی الّنَ

ْ
ح468: َیأ

یَن. اْلُمْضَطّرِ
فرد و اجتماع

ٌع   َضْر
َ

 َظْهــٌر َفُیْرَکــَب َو ل
َ

ُبــوِن ل
َ
َکاْبــِن الّل ُکــْن ِفــی اْلِفْتَنــِة  ح1: 

َفُیْحَلَب. 
ْم َمَعَها َبَکْوا َعَلْیُکْم َو ِإْن  اَس ُمَخاَلَطًة ِإْن ِمّتُ ح10: َخاِلُطــوا الّنَ

وا ِإَلْیُکْم.  ِعْشُتْم َحّنُ
 

َ
ــاِس ِبَمــا َیْکَرُهــوَن َقاُلــوا ِفیــِه ِبَمــا ل َع ِإَلــی الّنَ ْســَر

َ
ح35: َمــْن أ

َیْعَلُموَن. 
ح150: َیْسَتْعِظُم ِمْن َمْعِصَیِة َغْیِرِه )الی قوله( ِلَنْفِسِه ُمَداِهٌن. 

 َیْحُکُم َعَلْیَها ِلَغْیِرِه. 
َ

ح150: َیْحُکُم َعَلی َغْیِرِه ِلَنْفِسِه َو ل
 ُیوِفی. 

َ
ح150: َفُهَو ُیَطاُع َو َیْعِصی َو َیْسَتْوِفی َو ل

َصَفِة َیْکُثُر اْلُمَواِصُلوَن.  ح224: ِبالّنَ
ی  َحــدًا َعَلــی َما َیِجُد اْلُعْذَر ِفــی ِمْثِلِه َحّتَ

َ
 َیُلــوُم أ

َ
َکاَن ل ح289: 
َیْسَمَع اْعِتَذاَرُه. 

ح298: َمْن َباَلَغ ِفی اْلُخُصوَمِة )الی قوله( َمْن َخاَصَم.
انقالب گروه ها

ِئیِم ِإَذا َشِبَع.
َ
ح49: ِاْحَذُروا َصْوَلَة اْلَکِریِم ِإَذا َجاَع َو الّل

وضع قوانین
ُفوَها. 

َ
 َتَتَکّل

َ
ح105: ِإّنَ اهلَل اْفَتَرَض َعَلْیُکْم )الی قوله( َفال

ْنِزَل )الی قوله( َو َتَرَك اْلَحْلَی ِبَحاِلِه. 
ُ
ح270: ِإّنَ َهَذا اْلُقْرآَن أ

شناخت حق و باطل

َکُثَر ِنَزاُعُه ِباْلَجْهِل  َق َلْم ُیِنْب ِإَلی اْلَحّقِ َو َمْن  ح31: َفَمْن َتَعّمَ
َداَم َعَماُه َعِن اْلَحِق. 

 هلِِل َکِلَمُة 
َّ

 ُحْکَم ِإل
َ

ِج ل ا َسِمَع َقْوَل اْلَخَواِر ح198: َو َقاَل؟ع؟ َلّمَ
َحّقٍ ُیَراُد ِبَها َباِطٌل. 

 
َ

ــَك َلــْم َتْعِرِف اْلَحّقَ َفَتْعِرَف )الی قولــه( َو َلْم َیْخُذل ح262: ِإّنَ
اْلَباِطَل. 

شبهه
ِلَها. ّوَ

َ
ُموَر ِإَذا اْشَتَبَهْت ُاْعُتِبَر آِخُرَها ِبأ

ُ ْ
ح76: ِإّنَ ال

مفاهیم حق
َقی َحّقٌ )الی قوله( ِإَلی اْلُخْضَرِة ُنْشَرٌة. ح400: َاْلَعْیُن َحّقٌ َو الّرُ

عدم مبالت برای حق و باطل
ح18: َخَذُلوا اْلَحّقَ َو َلْم َیْنُصُروا اْلَباِطَل.

استواری در راه حق
ِبِل َو ِإْن َطاَل  ِ

ْ
ْعَجــاَز ال

َ
 َرِکْبَنا أ

َّ
ْعِطیَناُه َو ِإل

ُ
ح22: َلَنــا َحّقٌ َفِإْن أ

َرى. الّسُ
سنگینی حق

ح376: ِإّنَ اْلَحّقَ َثِقیٌل َمِری ٌء َو ِإّنَ اْلَباِطَل َخِفیٌف َوِبی ٌء.
حق گرفته می شود و داده نمی شود

َخَذ َما َلْیَس 
َ
َما ُیَعاُب َمْن أ ِه ِإّنَ ِخیِر َحّقِ

ْ
 ُیَعاُب اْلَمْرُء ِبَتأ

َ
ح166: ل

َلُه.
ایستادن در مقابل حق

َع اْلَحّقَ َصَرَعُه. ح408: َمْن َصاَر
حق خدای سبحان

اُه َزاَدُه ِمْنَها َو 
َ

ّد
َ
ُکّلِ ِنْعَمٍة َحّقًا َفَمــْن أ ح241: ِإّنَ هلِِل َتَعاَلــی ِفی 

َر ِفیِه َخاَطَر ِبَزَواِل ِنْعَمِتِه.  َمْن َقّصَ
 َتْسَتِعیُنوا ِبِنَعِمِه َعَلی َمَعاِصیِه.

َّ
ل

َ
 َما َیْلَزُمُکْم هلِِل أ

ُ
َقّل

َ
ح330: أ

حقوق انسان
َع اْلُحُقوَق.  َواِنَی َضّیَ َطاَع الّتَ

َ
ح239: َمْن أ

ی َتْلَقی  َی ِإَلی اْلَمْخُلوِقیَن ُحُقوَقُهْم َحّتَ ْن ُتَؤّدِ
َ
اِلُث أ

َ
ح417: َالّث

ْمَلَس َلْیَس َعَلْیَك َتِبَعٌة.
َ
اهلَل أ
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فهرست موضوعی

ِمیَر 
َ
ح446: َما َفَعَلْت ِإِبُلَك اْلَکِثیَرُة؟ َقاَل َدْغَدَغْتَها اْلُحُقوُق َیا أ

ْحَمُد ُسُبِلَها. 
َ
اْلُمْؤِمِنیَن. َفَقاَل؟ع؟: َذِلَك أ

حقوق متقابل پدر و پسر
َمُه اْلُقْرآَن. ح399: ِإّنَ ِلْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلِد َحّقًا )الی قوله( ُیَعّلِ

حق عالم و جاهل
َخَذ 

َ
ی أ ُمــوا َحّتَ

َ
ْن َیَتَعّل

َ
ْهــِل اْلَجْهِل أ

َ
َخــَذ اهلُل َعَلی أ

َ
ح478: َمــا أ

ُموا. ْن ُیَعّلِ
َ
ْهِل اْلِعْلِم أ

َ
َعَلی أ

قصاص و حدود
َمــاِء َو ِإَقاَمــَة اْلُحــُدوِد ِإْعَظامــًا  ح252: َو اْلِقَصــاَص َحْقنــًا ِللّدِ

ِلْلَمَحاِرِم. 
شهادت

َهاَداِت اْسِتْظَهارًا َعَلی اْلُمَجاَحَداِت. 
َ

ح252: َو الّش
قسم

َد اهلَل َتَعاَلی. اِلَم )الی قوله( َقْد َوّحَ
َ

ْحِلُفوا الّظ
َ
ح253: أ

فصل یازدهم: مسائل اقتصادی
معامله مشروع

 ِفی َنْفِسِه َو َطاَب َکْسُبُه.
َ

ح123: ُطوَبی ِلَمْن َذّل
وَن َو َقْد َنَهی َرُسوُل اهلِل؟ص؟ َعْن َبْیِع  ح468: َو ُیَباِیُع اْلُمْضَطّرُ

یَن. اْلُمْضَطّرِ
مال باطل

ُقوا اهلَل َفَکْم )الی قوله( َو اْحَتَمَل ِبِه آَثامًا.  ح344: ِاّتَ
نوع زندگی کردن

رًا.   َتُکْن ُمَقّتِ
َ

رًا َو ل رًا َو ُکْن ُمَقّدِ  َتُکْن ُمَبّذِ
َ

ح33: ُکْن َسْمحًا َو ل
ح390: َساَعٌة َیُرّمُ َمَعاَشُه. 

شرایط تاجر
َبا. َجَر ِبَغْیِر ِفْقٍه َفَقِد اْرَتَطَم ِفی الّرِ ح447: َمِن اّتَ

قوانینی برای شریک ها در تجارت
ْخَلُق ِلْلِغَنی َو 

َ
ُه أ ْزُق َفِإّنَ ْقَبَل َعَلْیِه الــّرِ

َ
ِذی َقْد أ

َ
ح230: َشــاِرُکوا اّل

ْجَدُر ِبِإْقَباِل اْلَحّظِ َعَلْیِه.
َ
أ

منافع
ُکْن َوِصّیَ َنْفِسَك ِفی َماِلَك َو اْعَمْل ِفیِه َما  ح254: َیا اْبَن آَدَم 

ْن ُیْعَمَل ِفیِه ِمْن َبْعِدَک.
َ
ُتْؤِثُر أ

اقسام اموال
ْنِزَل )الی قوله( َفَجَعَلَها اهلُل َحْیُث َجَعَلَها.

ُ
ح268: ِإّنَ اْلُقْرآَن أ
تالش برای زندگی

ْنَت ِفیــِه َخاِزٌن 
َ
َکَســْبَت َفْوَق ُقوِتــَك َفأ ح192: َیــا اْبــَن آَدَم َمــا 

ِلَغْیِرَك. 
ُل اهلَل 

َ
 َیْســأ

َ
ِن )الی قولــه( ل

َ
ْنَیــا َعاِمــال

ُ
ــاُس ِفــی الّد ح269: َالّنَ

َحاَجًة َفَیْمَنُعُه.
فقر

ح3: َاْلُبْخــُل َعاٌر َو اْلُجْبُن َمْنَقَصــٌة َو اْلَفْقُر ُیْخِرُس اْلَفِطَن َعْن 
 َغِریٌب ِفی َبْلَدِتِه. 

ُ
ِتِه َو اْلُمِقّل ُحّجَ

ْکَبَر اْلَفْقِر اْلُحْمُق. 
َ
ح38: أ

ح56: َاْلِغَنی ِفی اْلُغْرَبِة َوَطٌن َو اْلَفْقُر ِفی اْلَوَطِن ُغْرَبٌة.
ْکُر ِزیَنُة اْلِغَنی. 

ُ
ح68: َاْلَعَفاُف ِزیَنُة اْلَفْقِر َو الّش

ْکَبُر. 
َ ْ
ح163: َاْلَفْقُر اْلَمْوُت ال

ِء )الی قوله( َتْقَوى اْلَقْلِب. 
َ

 َو ِإّنَ ِمَن اْلَبال
َ

ل
َ
ح388: أ

 مبارزه با فقر
 ح140: َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد.  

َع اْلُحُقوَق.  َواِنَی َضّیَ َطاَع الّتَ
َ
ح239: َمْن أ

بدی فقر
ِئیِم ِإَذا َشِبَع. 

َ
ح49: ِاْحَذُروا َصْوَلَة اْلَکِریِم ِإَذا َجاَع َو الّل

َخاُف )الی قوله( َداِعَیٌة ِلْلَمْقِت. 
َ
ح319: َیا ُبَنّیَ ِإّنِی أ

 ح372: ِإَذا َبِخَل اْلَغِنّیُ ِبَمْعُروِفِه َباَع اْلَفِقیُر آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه .

فقیر و غنّی
ْغِنَیاِء.

َ ْ
ح126: َعِجْبُت ِلْلَبِخیِل َیْسَتْعِجُل )الی قوله( ِحَساَب ال

 .
ً

ُمول
ْ
َع َمأ اُس ِلَیَرُکُم اهلُل )الی قوله( َفَقْد َضّیَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح358: أ
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گردش ثروت
ْحَمُد ُسُبِلَها.

َ
ح446: ِلَغاِلِب ْبِن َصْعَصَعَة )الی قوله( َذِلَك أ

انفاق
 ِمْنُه. 

ُ
َقّل

َ
 َتْسَتِح ِمْن ِإْعَطاِء اْلَقِلیِل َفِإّنَ اْلِحْرَماَن أ

َ
ح67: ل

 َحاَجَة هلِِل ِفیَمْن َلْیَس هلِِل ِفی َماِلِه َو َنْفِسِه َنِصیٌب. 
َ

ح127: َو ل
َدَقِة.  ْزَق ِبالّصَ ح137: ِاْسَتْنِزُلوا الّرِ

ِویَلِة.  ح232: َمْن ُیْعِط ِباْلَیِد اْلَقِصیَرِة ُیْعَط ِباْلَیِد الّطَ
 َیِبیُع آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه. 

َ
 َیْبَخُل ِبَمْعُروِفِه َو َفِقیٍر ل

َ
ح372: َو َجَواٍد ل

ُهُم )الی قوله( َنَزَعَها ِمْنُهْم.  ح425: ِإّنَ هلِِل ِعَبادًا َیْخَتّصُ
ْنَفَقُه ِفی َطاَعِة اهلِل ُســْبَحاَنُه َفَدَخَل ِبِه 

َ
ح429: َفَوِرَثُه َرُجٌل َفأ

َة. اْلَجّنَ
 ِفی َنْفِســِه )الی قوله( َو َلْم ُیْنَسْب إَلی 

َ
ح123: ُطوَبی ِلَمْن َذّل

اْلِبْدَعِة.
کیفیت انفاق و موارد آن

 َیْسَتِقیُم َقَضاُء اْلَحَواِئِج )الی قوله( ِلَتْهُنَؤ.
َ

ح101: ل
َك ِفی )الی قوله( ُیِحّبُ اْلُمْحِسِنیَن.  َدّنَ  ُیَزّهِ

َ
ح204: ل

ح328: ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض )الی قوله( َساِئُلُهْم َعْن َذِلَك. 
َفّنَ َوَراَءَك َشــْیئًا ِمَن   ُتَخّلِ

َ
ح416: َو َقــاَل ِلْبِنِه اْلَحَســِن؟ع؟ ل

َحِد َرُجَلْیِن. 
َ
ُفُه ِل َك َتَخّلِ ْنَیا َفِإّنَ

ُ
الّد

صدقه
َدَقُة َدَواٌء ُمْنِجٌح. ح7: َالّصَ

َدَقَة ِفیِه ُغْرمًا. وَن الّصَ
ُ

ح102: َیُعّد
َدَقِة.  ْمَلْقُتْم َفَتاِجُروا اهلَل ِبالّصَ

َ
ح258: ِإَذا أ

َدَقاُت َفَجَعَلَها اهلُل َحْیُث َجَعَلَها. ح270: َالّصَ
َدَقِة. ح146: ُسوُسوا ِإیَماَنُکْم ِبالّصَ

مالک فقط خداست
ا.  َنْمِلُك َمَع )الی قوله( َوَضَع َتْکِلیَفُه َعّنَ

َ
ا ل ح404: ِإّنَ

غصب
اِر َرْهٌن َعَلی َخَراِبَها. 

َ
ح240: َاْلَحَجُر اْلَغِصیُب ِفی الّد

 بدی احتکار
َهَواِت. 

َ
ُة الّش

َ
ح58: َاْلَماُل َماّد

َم اْلَحاِل. 
َ

ْمواُلُکْم )الی قوله( َیْکَرُه اْنِثال
َ
ما أ ّنَ

َ
ح93: َو اْعَلُموا أ

ح150: ِإِن اْسَتْغَنی َبِطَر  َو ُفِتَن. 
ْکِر َمَع اْلُفَقَراِء. َحّبُ ِإَلْیِه ِمَن الّذِ

َ
ْغِنَیاِء أ

َ ْ
ْهُو َمَع ال

َ
ح150: َالّل

اِر.  ح316: َاْلَماُل َیْعُسوُب اْلُفّجَ
َفــّنَ )الی قوله( ِلَمْن   ُتَخّلِ

َ
ح416: َو َقــاَل ِلْبِنِه اْلَحَســِن؟ع؟ ل

َبِقَی ِرْزَق اهلِل. 
اهلِل  َطاَعــِة  ِفــی  قولــه(  )الــی  اْلَحَســَراِت  ْعَظــَم 

َ
أ ِإّنَ  ح429: 

ُسْبَحاَنُه. 
ارث

َمَها َبْیَن اْلَوَرَثِة ِفی  ْمَواُل اْلُمْسِلِمیَن َفَقّسَ
َ
ْرَبَعٌة أ

َ
ْمَواُل أ

َ ْ
ح270: َال
اْلَفَراِئِض.
رشوه و ربا

َبا. َجَر ِبَغْیِر ِفْقٍه َفَقِد اْرَتَطَم ِفی الّرِ ح447: َمِن اّتَ
طریقه گرفتن مالیات

ْیِف. ِبیِه )الی قوله( َیْدُعو ِإَلی الّسَ
َ
ح476: َو َقاَل؟ع؟ ِلِزَیاِد اْبِن أ

فیء
یِه.  َمُه َعَلی ُمْسَتِحّقِ ح270: َاْلَفْی ُء َفَقّسَ

فصل دوازدهم: اخالق
سخن و سخن گفتن

 َظَهَر ِفی َفَلَتاِت ِلَساِنِه َو َصَفَحاِت 
َّ

َحٌد َشْیئًا ِإل
َ
ْضَمَر أ

َ
ح26: َما أ

َوْجِهِه. 
ْحَمِق َوَراَء ِلَساِنِه.

َ ْ
ح40: ِلَساُن اْلَعاِقِل َوَراَء َقْلِبِه َو َقْلُب ال
َی َعْنُه َعَقَر.  َساُن َسُبٌع ِإْن ُخّلِ ح60: َالّلِ

ُم.
َ

ح71: ِإَذا َتّمَ اْلَعْقُل َنَقَص اْلَکال
ْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن ِلَساِنِه.

َ
ح123: َو أ

ح148: َاْلَمْرُء َمْخُبوٌء َتْحَت ِلَساِنِه. 
ْمِت َتُکوُن اْلَهْیَبُة. ح224: ِبَکْثَرِة الّصَ

َواُب.  ح243: ِإَذا اْزَدَحَم اْلَجَواُب َخِفَی الّصَ
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فهرست موضوعی

َکاَن  َکاَن َدَواًء َو ِإَذا  َکاَن َصَوابــًا  َم اْلُحَکَمــاِء ِإَذا 
َ

َکال ح265: ِإّنَ 
 َکاَن َداًء.

ً
َخَطأ

ِتِنی )الی قوله( َو ُیْخِطُئَها َهَذا.
ْ
ح266: ِإَذا َکاَن اْلَغُد َفأ

ْکَثَر َدْهِرِه َصاِمتًا.
َ
ح289: َو َکاَن أ

ی  َحــدًا َعَلی َما َیِجُد اْلُعْذَر ِفی ِمْثِلِه َحّتَ
َ
 َیُلــوُم أ

َ
ح289: َو َکاَن ل

َیْسَمَع اْعِتَذاَرُه.
ِتَی قاِضیًا.

ْ
ی َیأ ٍة َحّتَ  ُیْدِلی ِبُحّجَ

َ
ح289: ل

َم.
َ
ْن َیَتَکّل

َ
ْحَرَص ِمْنُه َعَلی أ

َ
ح289: َو َکاَن َعَلی َما َیْسَمُع أ

ُقوا ُظُنوَن اْلُمْؤِمِنیَن َفِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َجَعَل اْلَحّقَ َعَلی  ح309: ِاّتَ
ْلِسَنِتِهْم .

َ
أ

ُمُه َکُثَر َخَطُؤُه.
َ

ح349: َمْن َکُثَر َکال
 ِفیَما َیْعِنیِه. 

َّ
ُمُه ِإل

َ
 َکال

َ
َمُه ِمْن َعَمِلِه َقّل

َ
ّنَ َکال

َ
ح349: َمْن َعِلَم أ

ُم ِفی َوَثاِقَك )الی قوله( َسَلَبْت ِنْعَمًة.
َ

ح381: َاْلَکال
 َما َتْعَلُم َفِإّنَ اهلَل َفَرَض 

َ
 َتُقْل ُکّل

َ
 َتْعَلُم َبْل ل

َ
 َتُقْل َما ل

َ
ح382: ل

َها َفَراِئَض َیْحَتّجُ ِبَها َعَلْیَك َیْوَم اْلِقَیاَمِة.  َعَلی َجَواِرِحَك ُکّلِ
ُموا ُتْعَرُفوا َفِإّنَ اْلَمْرَء َمْخُبوٌء َتْحَت ِلَساِنـِه. 

َ
ح392: َتَکّل

ْنَفُذ ِمْن َصْوٍل.
َ
ح394: ُرّبَ َقْوٍل أ

َم ِبَکِلَمٍة ُیْسَتْصَغُر ِمْثُلُه َعْن 
َ
ح402: ِلَبْعِض ُمَخاِطِبیِه َو َقْد َتَکّل

َقْوِل ِمْثِلَها َلَقْد ِطْرَت َشِکیرًا َو َهَدْرَت َسْقبًا. 
َغَة َقْوِلَك 

َ
ْنَطَقَك َو َبال

َ
 َتْجَعَلّنَ َذَرَب ِلَساِنَك َعَلی َمْن أ

َ
 ح411: ل

َدك.
َ

َعَلی َمْن َسّد
طریقه سؤال و جواب

ِصیَبْت َمَقاِتُلُه. 
ُ
ْدِری أ

َ
 أ

َ
ح85: َمْن َتَرَك َقْوَل ل

َواُب.  ح243: ِإَذا اْزَدَحَم اْلَجَواُب َخِفَی الّصَ
َلُه َعْن ُمْعِضَلٍة )الی قوله( ِباْلَجاِهِل 

َ
ح320: َقاَل؟ع؟ ِلَساِئٍل َسأ

ِت.  اْلُمَتَعّنِ
ِذی َقْد َکاَن َلَك ُشُغٌل.

َ
 َیُکوُن َفِفی اّل

َ
ا ل ْل َعّمَ

َ
 َتْسأ

َ
ح364: ل
نقد کردن

ْن َتِعیَب َما ِفیَك ِمْثُلُه.
َ
ْکَبُر اْلَعْیِب أ

َ
ح353: أ

طریقه نامه نوشتن
ْبَلُغ َما َیْنِطُق َعْنَك.

َ
ح301: َرُسوُلَك َتْرُجَماُن َعْقِلَك َو ِکَتاُبَك أ

ْجَدُر 
َ
ِبی َراِفٍع )الی قوله( أ

َ
ح315: قاَل؟ع؟ ِلَکاِتِبِه ُعَبْیِد اهلِل ْبِن أ

 . ِبَصَباَحِة اْلَخّطِ
نگه داشتن زبان

ِه َو َهاَنْت َعَلْیِه َنْفُسُه َمْن  ّلِ َمْن َکَشَف َعْن ُضّرِ
ُ

ح2: َرِضَی ِبالّذ
َر َعَلْیَها ِلَساَنُه.  ّمَ

َ
أ

َی َعْنُه َعَقَر. َساُن َسُبٌع ِإْن ُخّلِ ح60: َالّلِ
روش زندگی در بین مردم
َدٌة.

َ
َداُب ُحَلٌل ُمَجّد

ْ
ح5: َال

ْم َمَعَها َبَکْوا َعَلْیُکْم َو ِإْن  اَس ُمَخاَلَطًة ِإْن ِمّتُ ح10: َخاِلُطــوا الّنَ
وا ِإَلْیُکْم.  ِعْشُتْم َحّنُ

 
َ

ــاِس ِبَمــا َیْکَرُهــوَن َقاُلــوا ِفیــِه ِبَمــا ل َع ِإَلــی الّنَ ْســَر
َ
ح35: َمــْن أ

َیْعَلُموَن. 
ُد َعَلْیَك  ْکــَرَم اْلَحَســِب ُحْســُن اْلُخُلِق )الی قولــه( ُیَبّعِ

َ
ح38: أ

اْلَقِریَب.
َدِب.

َ ْ
َکال  ِمیَراَث 

َ
ح113: ل

ْمٌن ِمْن َغَواِئِلِهْم. 
َ
ِقِهْم أ

َ
ْخال

َ
اِس ِفی أ ح401: ُمَقاَرَبُة الّنَ

َدبًا ِلَنْفِسَك اْجِتَناُب َما َتْکَرُهُه ِمْن َغْیِرَک.
َ
ح412: َکَفاَك أ

زنان و معاشرت با آنان
ْسَبِة. 

َ
ُة َعْقَرٌب ُحْلَوُة الّل

َ
ح61: َاْلَمْرأ

ُجِل ِإیَماٌن.  ِة ُکْفٌر َو َغْیَرُة الّرَ
َ
ح124: َغْیَرُة اْلَمْرأ

ِل. َبّعُ ِة ُحْسُن الّتَ
َ
ح136: ِجَهاُد اْلَمْرأ

َساِء )الی قوله( َیْعِرُض َلَها.  ح234: ِخَیاُر ِخَصاِل الّنِ
 ِمْنَها. 

َ
 ُبّد

َ
ُه ل ّنَ

َ
َها َو َشّرُ َما ِفیَها أ

ُ
ُکّل ُة َشّرٌ 

َ
ح238: َاْلَمْرأ

ِنیِن.  ا َوَرَد اْلُکوَفَة )الی قوله( َعْن َهَذا الّرَ ح322: َلّمَ
ْصَحاِبِه )الی قوله( َعْفٌو َعْن َذْنٍب. 

َ
ح420: َکاَن َجاِلسًا ِفی أ

ْوَلی. 
َ
َساُء َنّصَ اْلِحَقاِق َفاْلَعَصَبُة أ ح4غرائب: ِإَذا َبَلَغ الّنِ

َســاِء َما  َع َجْیشــًا ِبَغْزَیٍة َفَقاَل اْعِذُبوا َعِن الّنِ ُه َشــّیَ ح7غرائب: أّنَ
اْسَتَطْعُتْم. 
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درسنامهنهجالبالغه

ْعَداِء 
َ
ْصَحاِبِه )الی قوله( ُشُغُلَك ِبأ

َ
ح352: َو َقاَل؟ع؟ ِلَبْعِض أ

اهلِل. 
صله رحم

ِحِم َمْنَماًة ِلْلَعَدِد. ح252: ِصَلَة الّرَ
نظافت و تمیزی

یُب اْلِمْسُك َخِفیٌف َمْحِمُلُه َعِطٌر ِریُحُه.  ح397: ِنْعَم الّطِ
ح473: َاْلِخَضاُب ِزیَنٌة.

برنامه روزانه
ُث َســاَعاٍت )الی قوله( ِفی َغْیِر 

َ
ح390: َو َقاَل؟ع؟ ِلْلُمْؤِمِن َثال

ٍم. ُمَحّرَ
پرخوری نکردن

 َیِجُد َو 
َ

 َیْشَتِهی َما ل
َ

ح289: َکاَن َخاِرجًا ِمْن ُسْلَطاِن َبْطِنِه َفال
 ُیْکِثُر  ِإَذا  َوَجَد.

َ
ل

تسلیت گفتن
ْشــَعَث )الی قوله( ُهَو َثَواٌب َو 

َ ْ
ى ال ح291: َو َقــاَل؟ع؟ َو َقــْد َعّزَ

َرْحَمٌة. 
 َقِدْمُتْم َعَلْیِه.

َّ
ٍت )الی قوله( ِإل ى َقْومًا َعْن َمّیِ ح357: َو َعّزَ

سستی و مبارزه با آن
ح27: ِاْمِش ِبَداِئَك َما َمَشی ِبَك. 

 . َر ِفی اْلَعَمِل اْبُتِلَی ِباْلَهّمِ ح127: َمْن َقّصَ
ــُل 

َ
َیَتَعّل ــٍل  ُمَؤّجَ  

ُ
ُکّل َو  ْنَظــاَر  ِ

ْ
ال ُل 

َ
َیْســأ ُمَعاَجــٍل   

ُ
ُکّل ح285: 

ْسِویِف. ِبالّتَ
جوانمردی

ِتِه َو ِصْدُقُه َعَلی َقْدِر ُمُروَءِتِه َو  ُجِل َعَلی َقْدِر ِهّمَ ح47: َقــْدُر الّرَ
ُتُه َعَلی َقْدِر َغْیَرِتِه. 

َ
َنَفِتِه َو ِعّف

َ
َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أ

اِس ِباْلَکَرِم َمْن ُعِرَفْت ِبِه اْلِکَراُم. ْوَلی الّنَ
َ
ح436: أ

نحوه سالم گفتن و تبریک گفتن
ْسِدَیْت ِإَلْیَك 

ُ
ْحَسَن ِمْنَها َو ِإَذا أ

َ
ٍة َفَحّیِ ِبأ یَت ِبَتِحّیَ ح62: ِإَذا ُحّیِ

َیٌد َفَکاِفْئَها ِبَما ُیْرِبی َعَلْیَها َو اْلَفْضُل َمَع َذِلَك ِلْلَباِدِئ.
َمانًا ِمَن اْلَمَخاِوِف.

َ
َم أ

َ
ال ح252: َو الّسَ

ُه.   ِبَحْضَرِتِه َرُجٌل )الی قوله( َو ُرِزْقَت ِبّرَ
َ
أ ح354: َو َهّنَ

روش پیروزی 
ُی ِبَتْحِصیِن 

ْ
أ ِی َو الّرَ

ْ
أ َفــُر ِباْلَحْزِم َو اْلَحــْزُم ِبِإَجاَلِة الّرَ

َ
ح48: َالّظ

ْسَراِر.
َ ْ
ال

ّرِ َمْغُلوٌب.
َ

ْثُم ِبِه َو اْلَغاِلُب ِبالّش ِ
ْ

ح327: َما َظِفَر َمْن َظِفَر ال
حزن و سرور

َخَذ 
َ
ِتی َفَقْد أ

ْ
ْح ِبال َس َعَلی اْلَماِضی َو َلْم َیْفَر

ْ
ح439: َمْن َلْم َیأ

ْهَد ِبَطَرَفْیِه.  الّزُ
ح473: َاْلِخَضاُب ِزیَنٌة َو َنْحُن َقْوٌم ِفی ُمِصیَبٍة. 

شهامت
ٌع   َضْر

َ
 َظْهــٌر َفُیْرَکــَب َو ل

َ
ُبــوِن ل

َ
َکاْبــِن الّل ُکــْن ِفــی اْلِفْتَنــِة  ح1: 

َفُیْحَلَب. 
مشورت

 َظِهیَر َکاْلُمَشاَوَرِة. 
َ

ح54: ل
ْوَثُق ِمَن اْلُمَشاَوَرِة.

َ
 ُمَظاَهَرَة أ

َ
ح113: ل

َثَر. 
ْ
ح160: َمْن َمَلَك اْسَتأ

َجاَل َشــاَرَکَها ِفی  ِیِه َهَلَك َو َمْن َشــاَوَر الّرِ
ْ
 ِبَرأ

َ
ح161: َمِن اْســَتَبّد

ُعُقوِلَها. 
َراِء َعَرَف َمَواِقَع اْلَخَطِإ. 

ْ
ح173: َمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَه ال

ِیِه. 
ْ
ح211: َاِلْسِتَشاَرُة َعْیُن اْلِهَداَیِة َو َقْد َخاَطَر َمِن اْسَتْغَنی ِبَرأ

َشاَر ِإَلْیِه ِفی َشْی ٍء 
َ
اِس َو َقْد أ ح321: َقاَل؟ع؟ ِلَعْبِد اهلِل ْبِن اْلَعّبَ

ِطْعِنی. 
َ
َرى َفِإْن َعَصْیُتَك َفأ

َ
ْن ُتِشیَر َعَلّیَ َو أ

َ
َیُه َلَك أ

ْ
َلْم ُیَواِفْق َرأ

سرزنش کردن
ی  َحــدًا َعَلــی َما َیِجُد اْلُعْذَر ِفــی ِمْثِلِه َحّتَ

َ
 َیُلــوُم أ

َ
َکاَن ل ح289: 
َیْسَمَع اْعِتَذاَرُه.

برآوردن حاجت ها
 َیْسَتِقیُم َقَضاُء اْلَحَواِئِج )الی قوله( ِلَتْهُنَؤ.

َ
ح101: ل
احسان

ْنَعاِم َعَلْیِه.  ِ
ْ

ُه ِبال ْحَساِن ِإَلْیِه َو اْرُدْد َشّرَ ِ
ْ

َخاَك ِبال
َ
ح158: َعاِتْب أ
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َك ِفی اْلَمْعُروِف )الی قوله( ُیِحّبُ اْلُمْحِسِنیَن.  َدّنَ  ُیَزّهِ
َ

ح204: ل
ْقَداُر.

َ ْ
ْفَضاِل َتْعُظُم ال ِ

ْ
ح224: ِبال

َو  ِبــاْلــَعــْدِل  ُمــُر 
ْ
ــأ َی اهلَل  ِإّنَ  َتَعاَلی  ــِه  َقــْوِل ِفــی  َقـــاَل؟ع؟  ح231: 

ُل. 
ُ

َفّض ْحَساُن الّتَ ِ
ْ

ْنَصاُف َو ال ِ
ْ

ْحساِن اْلَعْدُل ال ِ
ْ

ال
ِویَلِة. ح232: َمْن ُیْعِط ِباْلَیِد اْلَقِصیَرِة ُیْعَط ِباْلَیِد الّطَ

ِحِم.  ْعَطُف ِمَن الّرَ
َ
ح247: َاْلَکَرُم أ

ْحِسُنوا ِفی َعِقِب َغْیِرُکْم ُتْحَفُظوا ِفی َعِقِبُکْم. 
َ
ح264: أ

غنیمت شمردن فرصت ها
َحاِب َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَخْیِر.  ح21: َاْلُفْرَصُة َتُمّرُ َمّرَ الّسَ

ٌة.  ح118: ِإَضاَعُة اْلُفْرَصِة ُغّصَ
 ُیَباِدُر اْلَفْوَت. 

َ
ح150: َیْخَشی اْلَمْوَت َو ل

َیاَدَة ِفیَما َبِقَی.  ْن َیْرُجو )الی قوله( َیْبَتِغی الّزِ  َتُکْن ِمّمَ
َ

ح150: ل
َش ِفی َمَهٍل َو َباَدَر َعْن َوَجٍل.  َکّمَ ح210: 

ح333: َو َقــاَل؟ع؟ ِفــی ِصَفــِة اْلُمْؤِمــِن )الــی قوله( َمْشــُغوٌل 
َوْقُتُه. 

اسراف
رًا.   َتُکْن ُمَقّتِ

َ
رًا َو ل رًا َو ُکْن ُمَقّدِ  َتُکْن ُمَبّذِ

َ
ح33: ُکْن َسْمحًا َو ل

افترا
ِن ُمِحّبٌ ُمْفِرٌط َو َباِهٌت ُمْفَتٍر. 

َ
ح469: َیْهِلُك ِفّیَ َرُجال

امید و آرزو
َجِلِه. 

َ
َمِلِه َعَثَر ِبأ

َ
ح19: َمْن َجَرى ِفی ِعَنان أ

ْشَرُف اْلِغَنی َتْرُك اْلُمَنی. 
َ
ح34: أ

َة َو  ُب اْلَمِنّیَ َماَل َو ُیَقــّرِ
ْ

ُد ال ْبــَداَن َو ُیَجّدِ
َ ْ
ْهــُر ُیْخِلــُق ال

َ
ح72: َالّد

َة.  ْمِنّیَ
ُ ْ
ُیَباِعُد ال

ْوَبَة  ی الّتَ ِخــَرَة ِبَغْیِر َعَمــٍل َو ُیَرّجِ
ْ

ــْن َیْرُجو ال  َتُکــْن ِمّمَ
َ

ح150: ل
َمِل. 

َ ْ
ِبُطوِل ال

 ُیْدِرُکُه. 
َ

ح228: َمْن َلِهَج َقْلُبُه )الی قوله( ل
ْعُیَن اْلَبَصاِئِر.

َ
َماِنّیُ ُتْعِمی أ

َ ْ
ح275: َال

َماِنی. 
َ ْ
ْتُهْم ِبال ُهْم )الی قوله( َغّرَ ح323: َفِقیَل َلُه َمْن َغّرَ

َمَل َو ُغُروَرُه. 
َ ْ
ْبَغَض ال

َ َ
َجَل َو َمِصیَرُه ل

َ ْ
ى اْلَعْبُد ال

َ
ح334: َلْو َرأ

 
َ

 َیْبُلُغــُه َو َبــاٍن َمــا ل
َ

ــٍل َمــا ل ُقــوا اهلَل َفَکــْم ِمــْن ُمَؤّمِ ح344: ِاّتَ
َیْسُکُنُه. 

مذمت بخل
ح3: َاْلُبْخُل َعاٌر.

ْحَوَج َما َتُکوُن 
َ
ُه َیْقُعُد َعْنَك أ اَك َو ُمَصاَدَقَة اْلَبِخیِل َفِإّنَ ح38: ِإّیَ

ِإَلْیِه. 
ْغِنَیاِء.

َ ْ
ح126: َعِجْبُت ِلْلَبِخیِل َیْسَتْعِجُل )الی قوله( ِحَساَب ال

َساِء )الی قوله( َیْعِرُض َلَها.  ح234: ِخَیاُر ِخَصاِل الّنِ
ْنَیا )الی قوله(  آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه. 

ُ
یِن َو الّد ح372: ِقَواُم الّدِ

ح378: َاْلُبْخُل َجاِمٌع ِلَمَساِوِئ اْلُعُیوِب َو ُهَو ِزَماٌم ُیَقاُد ِبِه ِإَلی 
ُکّلِ ُسوٍء.

 همت بلند
ِتِه. ُجِل َعَلی َقْدِر ِهّمَ ح47: َقْدُر الّرَ

ِة.  َماِن ُیْنِتُجُهَما ُعُلّوُ اْلِهّمَ
َ
َناُة َتْوأ

َ ْ
ح460: َاْلِحْلُم َو ال

تفکر
ح5: َاْلِفْکُر ِمْرآٌة َصاِفَیٌة. 
ِر.

ُ
َفّک  ِعْلَم َکالّتَ

َ
ح113: ل

ح333: َشُکوٌر َصُبوٌر َمْغُموٌر ِبِفْکَرِتِه. 
ترس

ح3: َاْلُجْبُن َمْنَقَصٌة.
ح21: ُقِرَنِت اْلَهْیَبُة ِباْلَخْیَبِة.

َمــاِری )الی قوله( َعَلی  ْرَبِع ُشــَعٍب َعَلی الّتَ
َ
 َعَلــی أ

ُ
ــّك

َ
ح31: َالّش

َعِقَبْیِه .
ُه ِفی َخْلِقِه.   َیْخَشی َرّبَ

َ
ِه َو ل ح150: َیْخَشی اْلَخْلَق ِفی َغْیِر َرّبِ

ا  ْعَظُم ِمّمَ
َ
یــِه أ َة َتَوّقِ

َ
ْمــرًا َفَقــْع ِفیــِه َفِإّنَ ِشــّد

َ
ح175: ِإَذا ِهْبــَت أ

َتَخاُف ِمْنُه. 
ح210: َو َباَدَر َعْن َوَجٍل. 

َساِء )الی قوله( َیْعِرُض َلَها.  ح234: ِخَیاُر ِخَصاِل الّنِ
تجربه

ِم. 
َ

َحّبُ ِإَلّیَ ِمْن َجَلِد اْلُغال
َ
ْیِخ أ

َ
ُی الّش

ْ
ح86: َرأ
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ْجِرَبِة. ْوِفیِق ِحْفُظ الّتَ ح211: ِمَن الّتَ
َجاِل.  ْحَواِل ِعْلُم َجَواِهِر الّرِ

َ ْ
ِب ال

ُ
ح217: ِفی َتَقّل

تقوی
ُل.   َما ُیَتَقّبَ

ُ
ْقَوى َو َکْیَف َیِقّل  َعَمٌل َمَع الّتَ

ُ
 َیِقّل

َ
ح95: ل

ْقَوى .  َکَرَم َکالّتَ
َ

ح113: ل
ْقَوى.  اِد الّتَ ّنَ َخْیَر الّزَ

َ
یَن )الی قوله( أ ح130: َو َقْد َرَجَع ِمْن ِصّفِ

 . ُة ُقْرَباُن ُکّلِ َتِقّیٍ
َ

ال ح136: َالّصَ
ْضَمْرُتْم 

َ
ِذی ِإْن ُقْلُتْم َسِمَع َو ِإْن أ

َ
ُقوا اهلَل اّل اُس اّتَ َها الّنَ ّیُ

َ
ح203: أ

َعِلَم.
ِة اْلَمْرِجِع.  َة )الی قوله( َمَغّبَ ُقوا اهلَل َتِقّیَ ح210: ِاّتَ

 َو اْجَعــْل َبْیَنَك َو َبْیَن 
َ

َقــی َو ِإْن َقّل ــِق اهلَل َبْعــَض الّتُ ح242: ِاّتَ
 .

َ
اهلِل ِسْترًا َو ِإْن َرّق

ح298: َمْن َباَلَغ ِفی اْلُخُصوَمِة )الی قوله( َمْن َخاَصَم. 
ُقوا ُظُنوَن اْلُمْؤِمِنیَن َفِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َجَعَل اْلَحّقَ َعَلی  ح309: ِاّتَ

ْلِسَنِتِهْم. 
َ
أ

ــاِهَد ُهــَو 
َ

ُقــوا َمَعاِصــَی اهلِل ِفــی اْلَخَلــَواِت َفــِإّنَ الّش ح324: ِاّتَ
اْلَحاِکُم. 

ُقــوا اهلَل )الــی قولــه( ُهــَو اْلُخْســراُن  ــاِس اّتَ ح344: َمَعاِشــَر الّنَ
اْلُمِبیُن. 

 ُتِرَك 
َ

ُقوا اهلَل َفَما ُخِلَق اْمُرٌؤ َعَبثًا َفَیْلُهَو َو ل اُس اّتَ َها الّنَ ّیُ
َ
ح370: أ

ُسًدى َفَیْلُغَو.
ْقَوى . َعّزُ ِمَن الّتَ

َ
 ِعّزَ أ

َ
ح371: ل

ِة اْلَبَدِن َتْقَوى اْلَقْلِب.  ْفَضُل ِمْن ِصّحَ
َ
ح395: أ

ِق. 
َ

ْخال
َ ْ
َقی َرِئیُس ال ح410: َالّتُ

ِقَی اهلَل ِفی َحِدیِث َغْیِرَك.  ْن َتّتَ
َ
ح458:  أ

فخر فروشی  
ح195: َقــاَل؟ع؟ َو َقــْد َمــّرَ ِبَقــَذٍر )الــی قولــه(  َتَتَناَفُســوَن ِفیِه 

ْمِس. 
َ ْ
ِبال

ح398: َضْع َفْخَرَك َو اْحُطْط ِکْبَرَك َو اْذُکْر َقْبَرَك. 
 َیْرُزُق 

َ
ُلُه ُنْطَفٌة َو آِخُرُه ِجیَفٌة َو ل ّوَ

َ
ح454: َما ِلْبِن آَدَم َو اْلَفْخِر أ

 َیْدَفُع َحْتَفُه. 
َ

َنْفَسُه َو ل
قناعت

ح229: َکَفی ِباْلَقَناَعِة ُمْلکًا.
َبًةَفَقاَل  ُه َحیاًة َطّیِ ح229: ُسِئَل؟ع؟ َعْن َقْوِلِه َتَعاَلی َفَلُنْحِیَیّنَ

ِهَی اْلَقَناَعُة. 
 َیْنَفُد. 

َ
ح57: َاْلَقَناَعُة َماٌل ل

ْغَنــی ِمــَن اْلَقَناَعــِة )الــی قولــه( َفَقــِد اْنَتَظَم 
َ
َکْنــَز أ  

َ
ح371: َو ل

اَحَة. الّرَ
 ُمْقَتَصٍر َعَلْیِه َکاٍف. 

ُ
ح395: ُکّل

اِس.  ْیِدی الّنَ
َ
ا ِفی أ ُس َعّمَ

ْ
ْکَبُر اْلَیأ

َ ْ
ح342: َاْلِغَنی ال
تملق و چاپلوسی

َنا 
َ
ِهمًا أ َناِء َعَلْیِه َو َکاَن َلُه ُمّتَ

َ
ْفَرَط ِفی الّث

َ
ح83: َقاَل؟ع؟ ِلَرُجٍل أ

ُدوَن َما َتُقوُل َو َفْوَق َما ِفی َنْفِسَك. 
 َیْعَلُموَن. 

َ
ح96: َقاَل؟ع؟ َو َقْد َمَدَحُه َقْوٌم )الی قوله( َما ل

ِء 
َ

ْمال ِ
ْ

ْحَســاِن )الی قولــه( ِبِمْثِل ال ِ
ْ

ٍج ِبال ح116: َکْم ِمْن ُمْســَتْدَر
َلُه. 

ْقِصیــُر َعــِن  ْکَثــَر ِمــَن اِلْســِتْحَقاِق َمَلــٌق َو الّتَ
َ
َنــاُء ِبأ

َ
ح347: َالّث

ْو َحَسٌد. 
َ
اِلْسِتْحَقاِق ِعّیٌ أ

ح262: ُرّبَ َمْفُتوٍن ِبُحْسِن اْلَقْوِل ِفیِه. 
تکبر

ْمِس ُنْطَفًة َو َیُکوُن َغدًا 
َ ْ
ِذی َکاَن ِبال

َ
ِر اّل ح126: َعِجْبُت ِلْلُمَتَکّبِ

ِجیَفًة.
َة َتْنِزیهًا َعِن اْلِکْبِر.

َ
ال ح252: َو الّصَ

ــِم ِفــی  َقّحُ ح371: َاْلِحــْرُص َو اْلِکْبــُر َو اْلَحَســُد َدَواٍع ِإَلــی الّتَ
ُنوِب.

ُ
الّذ

ح398: َضْع َفْخَرَك َو اْحُطْط ِکْبَرَك َو اْذُکْر َقْبَرَك. 
تواضع

ح103: َو ُرِئَی َعَلْیِه ِإَزاٌر َخَلٌق )الی قوله( َیْقَتِدی ِبِه اْلُمْؤِمُنوَن. 
َواُضِع.   َحَسَب َکالّتَ

َ
ح113: ل

ْعَمُة. َواُضِع َتِتّمُ الّنِ ح224: ِبالّتَ
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َتی َغِنّیًا َفَتَواَضَع َلُه ِلِغَناُه َذَهَب ُثُلَثا ِدیِنِه. 
َ
ح228: َمْن أ

 َعَلی اهلِل. 
ً

َکال ْحَسَن َتَواُضَع )الی قوله( اّتِ
َ
ح406: َما أ

توبه و استغفار
ْنِفیُس  ُنوِب اْلِعَظاِم ِإَغاَثُة اْلَمْلُهوِف َو الّتَ

ُ
اَراِت الّذ

َ
َکّف ح24: ِمْن 

َعِن اْلَمْکُروِب. 
ُه َقْد َغَفَر. ّنَ

َ
ی َکأ ح30: َاْلَحَذَر َاْلَحَذَر َفَواهلِل َلَقْد َسَتَر َحّتَ

ْرَبِع ُشَعٍب )الی قوله( َلْم ُیْصِبْح َلْیُلُه. 
َ
 َعَلی أ

ُ
ّك

َ
ح31: َالّش

ح87: َعِجْبُت ِلَمْن َیْقَنُط َو َمَعُه اِلْسِتْغَفاُر. 
ْرِض )الی قوله( َو ُهْم َیْسَتْغِفُروَن. 

َ ْ
ح88: َکاَن ِفی ال

ْصَلَح َما َبْیَنُه َو َبْیَن اهلِل )الی قوله( ِمَن اهلِل َحاِفٌظ. 
َ
ح89: َمْن أ

 َیْعَلُموَن. 
َ

ْعَلُم ِبی )الی قوله( َما ل
َ
َك أ ُهّمَ ِإّنَ

َ
ح96: َالّل

ْعِطــَی 
ُ
ْوَبــَة َلــْم ُیْحــَرِم اْلَقُبــوَل َو َمــْن أ ْعِطــَی الّتَ

ُ
ح135: َمــْن أ

اِلْسِتْغَفاَر َلْم ُیْحَرِم اْلَمْغِفَرَة.
ْوَبَة  ی الّتَ ِخــَرَة ِبَغْیِر َعَمــٍل َو ُیَرّجِ

ْ
ــْن َیْرُجو ال  َتُکــْن ِمّمَ

َ
ح150: ل

َمِل. 
َ ْ
ِبُطوِل ال

َساَء ِبِه 
َ
 َیُلوَمّنَ َمْن أ

َ
َهَمِة َفال ح159: َمْن َوَضَع َنْفَسُه َمَواِضَع الّتُ

 . ّنَ
َ

الّظ
ْهَوُن ِمْن َطَلِب اْلَمُعوَنِة. 

َ
ْنِب أ

َ
ح170: َتْرُك الّذ

ُع ِفی اْلَخْیَراِت.  َت اْسَتْغَفْرَت )الی قوله( ُیَساِر
ْ
َسأ

َ
ح94: ِإْن أ

ــَی َرْکَعَتْیِن َو  َصّلِ
ُ
ی أ ْمِهْلــُت َبْعَدُه َحّتَ

ُ
ِنــی َذْنٌب أ َهّمَ

َ
ح299: َمــا أ

َل اهلَل اْلَعاِفَیَة. 
َ
ْسأ

َ
أ

ح362: َمْن َضّنَ ِبِعْرِضِه َفْلَیَدِع اْلِمَراَء. 
ْوَبِة. ْنَجُح ِمَن الّتَ

َ
 َشِفیَع أ

َ
ح371: ل

ْســَتْغِفُر اهلَل )الی قوله( 
َ
ح417: َقاَل؟ع؟ ِلَقاِئٍل َقاَل ِبَحْضَرِتِه أ

ْسَتْغِفُر اهلَل. 
َ
َتُقوُل أ

ْوَبِة َو ُیْغِلَق َعْنُه َباَب اْلَمْغِفَرِة.   ِلَیْفَتَح ِلَعْبٍد َباَب الّتَ
َ

ح435: َو ل
حرص

 ُیْدِرُکُه. 
َ

ح228: َمْن َلِهَج َقْلُبُه )الی قوله( ل
ُنوِب 

ُ
ِم ِفی الّذ َقّحُ ح371: َاْلِحْرُص َو اْلِکْبُر َو اْلَحَسُد َدَواٍع ِإَلی الّتَ

ّرُ َجاِمُع َمَساِوِئ اْلُعُیوِب. 
َ

َو الّش

اخالق نیک
 َقِریَن َکُحْسِن اْلُخُلِق. 

َ
ح113: ل

َکْســُبُه َو َصَلَحْت   ِفی َنْفِســِه َو َطاَب 
َ

ح123: ُطوَبــی ِلَمــْن َذّل
َسِریَرُتُه َو َحُسَنْت َخِلیَقُتُه. 

ْغَصاُنُه. 
َ
َن ُعوُدُه َکُثَفْت أ

َ
ح214: َمْن ل

ح229: َکَفی ِباْلَقَناَعِة ُمْلکًا َو ِبُحْسِن اْلُخُلِق َنِعیمًا.

ُن اْلَعِریَکِة. ِتِه َسْهُل اْلَخِلیَقِة َلّیِ
َ
ح333: َضِنیٌن ِبَخّل

حیا
ح21: ُقِرَنِت اْلَهْیَبُة ِباْلَخْیَبِة َو اْلَحَیاُء ِباْلِحْرَماِن.

 
َ

ْن َیُقوَل ل
َ
 َیْعَلُم أ

َ
ا ل َحٌد ِمْنُکْم ِإَذا ُسِئَل َعّمَ

َ
 َیْسَتِحَیّنَ أ

َ
ح82: ل

َمُه. 
َ
ْن َیَتَعّل

َ
ْی َء أ

َ
َحٌد ِإَذا َلْم َیْعَلِم الّش

َ
 َیْسَتِحَیّنَ أ

َ
ْعَلُم َو ل

َ
أ

 ِإیَماَن َکاْلَحَیاِء.
َ

ح113: ل
اُس َعْیَبُه.  ح223: َمْن َکَساُه اْلَحَیاُء َثْوَبُه َلْم َیَر الّنَ
اَر. ُمُه َکُثَر )الی قوله( َدَخَل الّنَ

َ
ح349: َمْن َکُثَر َکال

حسد
اِد َعْقِلِه.  َحُد ُحّسَ

َ
ح212: ُعْجُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه أ

ِة.
َ

ِدیِق ِمْن ُسْقِم اْلَمَوّد ح218: َحَسُد الّصَ
ْجَساِد. 

َ ْ
َمِة ال

َ
اِد َعْن َسال ح225: َاْلَعَجُب ِلَغْفَلِة اْلُحّسَ

ِة اْلَحَسِد. 
َ
ُة اْلَجَسِد ِمْن ِقّل ح256: ِصّحَ

ْقِصیــُر َعــِن  ْکَثــَر ِمــَن اِلْســِتْحَقاِق َمَلــٌق َو الّتَ
َ
َنــاُء ِبأ

َ
ح347: َالّث

ْو َحَسٌد. 
َ
اِلْسِتْحَقاِق ِعّیٌ أ

ــِم ِفــی  َقّحُ ح371: َاْلِحــْرُص َو اْلِکْبــُر َو اْلَحَســُد َدَواٍع ِإَلــی الّتَ
ُنوِب. 

ُ
الّذ

حلم و بردباری
اِس َحِمیدًا. ْمِرِه َو َعاَش ِفی الّنَ

َ
ْط ِفی أ ح31: َمْن َحُلَم َلْم ُیَفّرِ

ْن َیْعُظَم ِحْلُمَک. 
َ
ْن َیْکُثَر ِعْلُمَك َو أ

َ
ح94: َلِکّنَ اْلَخْیَر أ

 ِعّزَ َکاْلِحْلِم. 
َ

ح113: ل
ْنَصاُرُه َعَلی 

َ
اَس أ ّنَ الّنَ

َ
ُل ِعــَوِض اْلَحِلیــِم ِمْن ِحْلِمِه أ ّوَ

َ
ح206: أ

اْلَجاِهِل.
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َّ

َه ِبَقْوٍم ِإل  َمْن َتَشّبَ
َ

ُه َقّل ْم َفِإّنَ
َ
ح207: ِإْن َلْم َتُکْن َحِلیمًا َفَتَحّل

ْن َیُکوَن ِمْنُهْم. 
َ
ْوَشَك أ

َ
أ

ْنَصاُر َعَلْیِه. 
َ ْ
ِفیِه َتْکُثُر ال ح224: ِباْلِحْلِم َعِن الّسَ

ح418: َاْلِحْلُم َعِشیَرٌة. 
ح424: َاْلِحْلُم ِغَطاٌء َســاِتٌر َو اْلَعْقُل ُحَســاٌم َقاِطٌع َفاْســُتْر َخَلَل 

ُخُلِقَك ِبِحْلِمَك َو َقاِتْل َهَواَك ِبَعْقِلَک. 
ِة. َماِن ُیْنِتُجُهَما ُعُلّوُ اْلِهّمَ

َ
َناُة َتْوأ

َ ْ
ح460: َاْلِحْلُم َو ال

خوف و رجا
ح87: َعِجْبُت ِلَمْن َیْقَنُط َو َمَعُه اِلْسِتْغَفاُر.

 اْلَقْوُم اْلکاِفُروَن. 
َّ

َمَنّنَ َعَلی َخْیِر )الی قوله( ِإل
ْ
 َتأ

َ
ح377: ل

 َمُخوفــًا َفْوَق َما 
َ

 َیــَرْوَن َمْرُجــّوًا َفــْوَق َمــا َیْرُجوَن َو ل
َ

ح432: ل
َیَخاُفوَن. 
خیر و شر

ح21: َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَخْیِر. 
َع ِإَلی اْلَخْیَراِت.  ح31: َمِن اْرَتَقَب اْلَمْوَت َساَر

ّرِ َشّرٌ ِمْنُه. 
َ

ح32: َفاِعُل اْلَخْیِر َخْیٌر ِمْنُه َو َفاِعُل الّش
َئٌة َتُسوُءَك َخْیٌر ِعْنَد اهلِل ِمْن َحَسَنٍة ُتْعِجُبَک. ح46: َسّیِ

 َصْبَر َمَعُه. 
َ

 ِفی ِإیَماٍن ل
َ

َس َمَعُه َو ل
ْ
 َرأ

َ
 َخْیَر ِفی َجَسٍد ل

َ
ح82: ل

ُع ِفی اْلَخْیَراِت.  ح94: ُسِئَل َعِن اْلَخْیِر )الی قوله( ُیَساِر
ْقَوى.  اِد الّتَ ح130: َخْیَر الّزَ

ح147: َاْلِعْلُم َخْیٌر ِمَن اْلَماِل )الی قوله( اْلَماُل َمْحُکوٌم َعَلْیِه.
ْنَعاِم َعَلْیِه.  ِ

ْ
ُه ِبال ْحَساِن ِإَلْیِه َو اْرُدْد َشّرَ ِ

ْ
َخاَك ِبال

َ
ح158: َعاِتْب أ

ّرَ ِمْن َصْدِر َغْیِرَك ِبَقْلِعِه ِمْن َصْدِرَك. 
َ

ح178: ُاْحُصِد الّش
 َخْیَر ِفی 

َ
ــُه ل ّنَ

َ
َکَمــا أ ْمــِت َعــِن اْلُحْکِم   َخْیــَر ِفــی الّصَ

َ
ح182: ل

اْلَقْوِل ِباْلَجْهِل. 
َساِء )الی قوله( ُکّلِ َشْی ٍء َیْعِرُض َلَها. ح234: ِخَیاُر ِخَصاِل الّنِ

 ِمْنَها. 
َ

 ُبّد
َ

ُه ل ّنَ
َ
َها َو َشّرُ َما ِفیَها أ

ُ
ُکّل ُة َشّرٌ 

َ
ح238: َاْلَمْرأ

ُه.  ْق َظّنَ ح248: َمْن َظّنَ ِبَك َخْیرًا َفَصّدِ
 . ّرُ

َ
 الّش

َّ
 َیْدَفُعُه ِإل

َ
ّرَ ل

َ
ح314: َفِإّنَ الّش

ّرِ َمْغُلوٌب.
َ

ح327: َاْلَغاِلُب ِبالّش

اِر َعاِفَیٌة.  ح387: َما َخْیٌر ِبَخْیٍر )الی قوله( الّنَ
ْهُلُه. 

َ
ُکُموُه أ ح422: ِاْفَعُلوا اْلَخْیَر )الی قوله( َکَفا

ِد َما َحَمَلَک.
َ

ح442: َخْیُر اْلِبال
ح444: َقِلیٌل َمُدوٌم َعَلْیِه َخْیٌر ِمْن َکِثیٍر َمْمُلوٍل ِمْنُه. 

َف َلُه. ْخَواِن َمْن ُتُکّلِ ِ
ْ

ح479: َشّرُ ال
کذب

ُب َعَلْیَك  ــَراِب ُیَقّرِ ُه َکالّسَ اِب َفِإّنَ
َ

ــاَك َو ُمَصاَدَقــَة اْلَکــّذ ح38: ِإّیَ
ُد َعَلْیَك اْلَقِریَب.  اْلَبِعیَد َو ُیَبّعِ

دوستی و دشمنی
َك ُمَناِفٌق.   ُیِحّبُ

َ
ح45: َلْو َضَرْبُت َخْیُشوَم )الی قوله( ل

ْنِبَیاِء )الی قوله( َو ِإْن َقُرَبْت َقَراَبُتُه. 
َ ْ
اِس ِبال ْوَلی الّنَ

َ
ح96: ِإّنَ أ

َتاِن.  ْنَیا )الی قوله( ُهَما َبْعُد َضّرَ
ُ

َحّبَ الّد
َ
ح103: َفَمْن أ

 َیْعَمُل َعَمَلُهْم َو ُیْبِغُض اْلُمْذِنِبیَن 
َ

اِلِحیَن َو ل ح150: ُیِحّبُ الّصَ
َحُدُهْم.

َ
َو ُهَو أ

ِة. 
َ

ِدیِق ِمْن ُسْقِم اْلَمَوّد ح218: َحَسُد الّصَ
ْحِبْب َحِبیَبَك َهْونًا َما )الی قوله( َیْومًا َما. 

َ
ح268: أ

 
َ

َر ِفیَها ُظِلَم َو ل ِثــَم َو َمْن َقّصَ
َ
ح298: َمــْن َباَلــَغ ِفی اْلُخُصوَمِة أ

ِقَی اهلَل َمْن َخاَصَم.  ْن َیّتَ
َ
َیْسَتِطیُع أ

ٌت )الی قوله( اْلَکِلَمُة اْلَواِحَدُة. ح343: َساِئُلُهْم ُمَتَعّنِ
دوست و همراه

ِة.
َ

ح6: َاْلَبَشاَشُة ِحَباَلُة اْلَمَوّد
ْم َمَعَها َبَکْوا َعَلْیُکْم َو ِإْن  اَس ُمَخاَلَطًة ِإْن ِمّتُ ح10: َخاِلُطــوا الّنَ

وا ِإَلْیُکْم.  ِعْشُتْم َحّنُ
ْعَجُز ِمْنُه 

َ
ْخَواِن َو أ ِ

ْ
ْکِتَساِب ال اِس َمْن َعَجَز َعِن ا ْعَجُز الّنَ

َ
ح12: أ

َع َمْن َظِفَر ِبِه ِمْنُهْم. َمْن َضّیَ
ْقَبَلْت َعَلْیِه. 

َ
َفَها أ

َ
ّل
َ
ٌة َفَمْن َتأ َجاِل َوْحِشّیَ ح50: ُقُلوُب الّرِ

َرَک.
َ

َرَك َکَمْن َبّش
َ

ح59: َمْن َحّذ
ِة ُغْرَبٌة.  ِحّبَ

َ ْ
ح65: َفْقُد ال

ٍث 
َ

َخاُه ِفی َثال
َ
ی َیْحَفَظ أ ِدیُق َصِدیقًا َحّتَ  َیُکوُن الّصَ

َ
ح134: ل

ِفی َنْکَبِتِه َو َغْیَبِتِه َو َوَفاِتـِه.
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ْنَعاِم َعَلْیِه.     ِ
ْ

ُه ِبال ْحَساِن ِإَلْیِه َو اْرُدْد َشّرَ ِ
ْ

َخاَك ِبال
َ
ح158: َعاِتْب أ

ُة َقَراَبٌة ُمْسَتَفاَدٌة.
َ

ح211: َاْلَمَوّد
ْغَصاُنُه. 

َ
َن ُعوُدُه َکُثَفْت أ

َ
ح214: َمْن ل

ِة.
َ

ِدیِق ِمْن ُسْقِم اْلَمَوّد ح218: َحَسُد الّصَ
َطاَع اْلَواِشــَی 

َ
ــَع اْلُحُقوَق َو َمْن أ َواِنَی َضّیَ َطــاَع الّتَ

َ
ح239: َمــْن أ

ِدیَق.  َع الّصَ َضّیَ
ْن َتُکوَن 

َ
 أ

ُ
ُن َلَك ِفْعَلُه َو َیَوّد ُه ُیَزّیِ  َتْصَحِب اْلَماِئَق َفِإّنَ

َ
ح293: ل

ِمْثَلُه. 
ٌخ )الی قوله( َخْیٌر ِمْن َتْرِك اْلَکِثیِر. 

َ
ح289: َکاَن ِلی ِفیَما َمَضی أ

َك.  َثٌة )الی قوله( َصِدیُق َعُدّوِ
َ

ْصِدَقاُؤَك َثال
َ
ح295: أ

ْحَوُج 
َ
ِة أ

َ
ْبَناِء َو اْلَقَراَبُة ِإَلی اْلَمَوّد

َ ْ
َباِء َقَراَبٌة َبْیَن ال

ْ
ُة ال

َ
ح308: َمَوّد

ِة ِإَلی اْلَقَراَبـِة.
َ

ِمَن اْلَمَوّد
ْخَواِن ِإْلَقاُؤُه.  ِ

ْ
ح367: َعَلی ال

َف َلُه.  ْخَواِن َمْن ُتُکّلِ ِ
ْ

ح479: َشّرُ ال
َخاُه َفَقْد َفاَرَقُه. 

َ
ح480: ِإَذا اْحَتَشَم اْلُمْؤِمُن أ

عبرت گرفتن
َما َکاَن ِفی  ّنَ

َ
ْرَبِع ُشَعٍب )الی قوله( َفَکأ

َ
ح31: َاْلَیِقیُن ِمْنَها َعَلی أ

ِلیَن.  ّوَ
َ ْ
ال

 اِلْعِتَباَر. 
َ

َقّل
َ
ْکَثَر اْلِعَبَر َو أ

َ
ح297: َما أ

ْعِتَباُر ُمْنِذٌر َناِصٌح.  ِ
ْ

ح65: َال
ْنَیا ِبَعْیِن اِلْعِتَباِر.

ُ
َما َیْنُظُر اْلُمْؤِمُن ِإَلی الّد ح367: ِإّنَ

ریا و تصّنع
اِس )الی قوله( ِمْن َمْرَضاِتَک.  ح276: ُمَحاِفظًا َعَلی ِرَثاِء الّنَ

ْمَعَة.  الّسُ
ُ
ح333: َیْشَنأ

رأی
ُی ِبَتْحِصیِن 

ْ
أ ِی َو الّرَ

ْ
أ َفــُر ِباْلَحْزِم َو اْلَحــْزُم ِبِإَجاَلِة الّرَ

َ
ح48: َالّظ

ْسَراِر. 
َ ْ
ال

ِم. 
َ

َحّبُ ِإَلّیَ ِمْن َجَلِد اْلُغال
َ
ْیِخ أ

َ
ُی الّش

ْ
ح86: َرأ

ِیـِه.
ْ
ح211: َقْد َخاَطَر َمِن اْسَتْغَنی ِبَرأ

َی. 
ْ
أ ُف َیْهِدُم الّرَ

َ
ح215: َاْلِخال

َوِل ُیْقِبُل ِبِإْقَباِلَها َو َیْذَهُب ِبَذَهاِبَها.
ُ

ِی ِبالّد
ْ
أ ح339: َصَواُب الّرَ

َضــی َو  ِیــِه الّرِ
ْ
ُه َعــْن َفْضــِل َرأ

ُ
یــًا َیــُرّد

ْ
ْفَضُلُهــْم َرأ

َ
ح343: َیــَکاُد أ

ْخُط. الّسُ
کتمان سر

ِه. ح6: َصْدُر اْلَعاِقِل ُصْنُدوُق ِسّرِ
ْسَراِر. 

َ ْ
ُی ِبَتْحِصیِن ال

ْ
أ ح48: َالّرَ

ُه َکاَنِت اْلِخَیَرُة ِبَیِدِه.  ح162: َمْن َکَتَم ِسّرَ
زهد

ْهُد َثْرَوٌة. ح4: َالّزُ
ْهِد.  ْهِد ِإْخَفاُء الّزُ ْفَضُل الّزُ

َ
ح28: أ

ْرَبــِع ُشــَعٍب )الــی قولــه( اْســَتَهاَن 
َ
ْبــُر ِمْنَهــا َعَلــی أ  ح31: َالّصَ

ِباْلُمِصیَباِت. 
اِهِدیــَن )الــی قولــه( َعَلــی ِمْنَهــاِج  ح104: َیــا َنــْوُف ُطوَبــی ِللّزَ

اْلَمِسیِح. 
ْهِد ِفی اْلَحَراِم.   ُزْهَد َکالّزُ

َ
ح113: ل

اِهِدیَن َو َیْعَمــُل ِفیَها ِبَعَمِل  ْنَیا ِبَقــْوِل الّزَ
ُ

ح150: َیُقــوُل ِفــی الّد
اِغِبیَن.  الّرَ

 َتْغُفْل َفَلْســَت 
َ

ْرَك اهلُل َعْوَراِتَها َو ل ْنَیا ُیَبّصِ
ُ

ح391: ِاْزَهْد ِفی الّد
ِبَمْغُفوٍل َعْنَك. 

ْهَد  َخــَذ الّزُ
َ
َکِلَمَتْیــِن )الی قوله( َفَقْد أ ــُه َبْیــَن 

ُ
ُکّل ْهــُد  ح439: َالّزُ

ِبَطَرَفْیِه. 
ح451: ُزْهُدَك ِفی َراِغٍب ِفیَك ُنْقَصاُن َحّظٍ َو َرْغَبُتَك ِفی َزاِهٍد 

 َنْفٍس. 
ُ

ِفیَك ُذّل
جود و کرم

رًا.  َتُکْن ُمَبّذِ
َ

ح33: ُکْن َسْمحًا َو ل
َلٍة َفَحَیاٌء َو 

َ
ا َما َکاَن َعْن َمْســأ ّمَ

َ
ــَخاُء َما َکاَن اْبِتَداًء َفأ ح53: َالّسَ

ٌم. َتَذّمُ
 ِمْنُه. 

ُ
َقّل

َ
 َتْسَتِح ِمْن ِإْعَطاِء اْلَقِلیِل َفِإّنَ اْلِحْرَماَن أ

َ
ح67: ل

ْعَراِض. 
َ ْ
ح211: َاْلُجوُد َحاِرُس ال

ح437: َاْلُجــوُد ُیْخِرُجَهــا ِمــْن ِجَهِتَهــا َو اْلَعْدُل َســاِئٌس َعاّمٌ َو 
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اْلُجوُد َعاِرٌض َخاٌص. 
سوء ظن

 . ّنِ
َ

َقِة ِبالّظ ح220: َلْیَس ِمَن اْلَعْدِل اْلَقَضاُء َعَلی الّثِ
ْنَت َتِجُد َلَها 

َ
َحٍد ُسوءًا َو أ

َ
ّنَ ِبَکِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن أ  َتُظّنَ

َ
ح360: ل

 .
ً

ِفی اْلَخْیِر ُمْحَتَمال
سخن چینی

 اْلَماِحُل. 
َّ

ُب ِفیِه ِإل  ُیَقّرَ
َ

اِس َزَماٌن ل ِتی َعَلی الّنَ
ْ
ح102: َیأ

ِدیَق. َع الّصَ َطاَع اْلَواِشَی َضّیَ
َ
ح239: َمْن أ

شجاعت
ْبُر َشَجاَعٌة. ح4: َالّصَ

َنَفِتِه. 
َ
ح47: َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أ

 َواٍد.
ُ

 َفُهَو َلْیُث َغاٍب َو ِصّل
ُ

ح289: َفِإْن َجاَء اْلِجّد
شکر

َك َفاْجَعــِل اْلَعْفَو َعْنُه ُشــْکرًا ِلْلُقْدَرِة  ح11: ِإَذا َقــَدْرَت َعَلــی َعــُدّوِ
َعَلْیِه. 

ِة 
َ
ْقَصاَها ِبِقّل

َ
ُروا أ  ُتَنّفِ

َ
َعِم َفــال ْطَراُف الّنِ

َ
ح13: ِإَذا َوَصَلــْت ِإَلْیُکــْم أ

ْکِر. 
ُ

الّش
َك ُســْبَحاَنُه ُیَتاِبُع َعَلْیَك ِنَعَمُه َو  ْیَت َرّبَ

َ
ح25: َیــا اْبــَن آَدَم ِإَذا َرأ
ْنَت َتْعِصیِه َفاْحَذْرُه. 

َ
أ

ْکُر ِزیَنُة اْلِغَنی. 
ُ

ح68: َاْلَعَفاُف ِزیَنُة اْلَفْقِر َو الّش
ْرَبعًا )الی قولــه( َلْم ُیْحَرِم 

َ
ْرَبعًا َلــْم ُیْحَرْم أ

َ
ْعِطــَی أ

ُ
ح135: َمــْن أ

َیاَدَة.  الّزِ
وِتـَی. 

ُ
ح150: َیْعِجُز َعْن ُشْکِر َما أ

َضاَع اْلَکاِفُر.
َ
َك ِفی )الی قوله( أ َدّنَ  ُیَزّهِ

َ
ح204: ل

اُه َزاَدُه ِمْنَها َو 
َ

ّد
َ
ُکّلِ ِنْعَمٍة َحّقًا َفَمــْن أ ح241: ِإّنَ هلِِل َتَعاَلــی ِفی 

َر ِفیِه َخاَطَر ِبَزَواِل ِنْعَمِتِه.  َمْن َقّصَ
 َشاِرٍد ِبَمْرُدوٍد. 

ُ
َعِم َفَما ُکّل ح246: ِاْحَذُروا ِنَفاَر الّنِ

َها اْلُمْسَتْنِفُع ِفی ُشْکِرَک.  ّیُ
َ
ح73: َفِزْد أ

 ُیْعَصی 
َّ

ل
َ
ِد اهلُل َعَلی َمْعِصَیِتِه َلَکاَن َیِجُب أ ح290: َلــْو َلْم َیَتَوّعَ

ُشْکرًا ِلِنَعِمِه. 

 َتْسَتِعیُنوا ِبِنَعِمِه َعَلی َمَعاِصیِه. 
َّ

ل
َ
 َما َیْلَزُمُکْم هلِِل أ

ُ
َقّل

َ
ح330: أ

ْکُر ِزیَنُة اْلِغَنی. 
ُ

ح68: َالّش
َواِل َو اْلَفَناِء.   ح372: َیا َجاِبُر َمْن َکُثَرْت )الی قوله( ِللّزَ

ــْکِر َو ُیْغِلَق َعْنُه 
ُ

ح435: َمــا َکاَن اهلُل ِلَیْفَتــَح َعَلی َعْبٍد َباَب الّش
َیاَدِة. َباَب الّزِ

شوخی نکردن
ًة.   َمّجَ ِمْن َعْقِلِه َمّجَ

َّ
َح َرُجٌل َمْزَحًة ِإل ح442: َما َمَز

صبر
َع ِإَلی اْلَخْیَراِت.  ْرَبِع َدَعاِئَم )الی قوله( َساَر

َ
یَماُن َعَلی أ ِ

ْ
ح31: َال

 . ا ُتِحّبُ ْبُر َصْبَراِن َصْبٌر َعَلی َما َتْکَرُه َو َصْبٌر َعّمَ ح55: َالّصَ
 َصْبَر َمَعُه. 

َ
ْبَر )الی قوله( ل ْبِر َفِإّنَ الّصَ ح82: َعَلْیُکْم ِبالّصَ

ْبِر.  ِإیَماَن َکاْلَحَیاِء َو الّصَ
َ

ح113: ل
ْبُر َعَلی َقْدِر اْلُمِصیَبــِة َو َمْن َضَرَب َیَدُه َعَلی  ح144: َیْنــِزُل الّصَ

َفِخِذِه ِعْنَد ُمِصیَبِتِه َحِبَط َعَمُلُه. 
َماُن.  َفَر َو ِإْن َطاَل ِبِه الّزَ

َ
ُبوُر الّظ  َیْعَدُم الّصَ

َ
ح153: ل

ُع.  ْهَلَکُه اْلَجَز
َ
ْبُر أ ح189: َمْن َلْم ُیْنِجِه الّصَ

ْبُر ُیَناِضُل اْلِحْدَثاَن.  ح211: َالّصَ
ْشَعَث )الی قوله( َثَواٌب َو َرْحَمٌة. 

َ ْ
ى ال ح291: َو َقْد َعّزَ

ْبَر َلَجِمیٌل )الی قوله( َبْعَدَك َلَجَلٌل.  ح292: ِإّنَ الّصَ
ح333: َاْلُمْؤِمُن ِبْشُرُه ِفی )الی قوله( َشُکوٌر َصُبوٌر.

ْحَراِر.
َ ْ
ح413: َمْن َصَبَر َصْبَر ال

 َسَلْوَت ُسُلّوَ اْلَبَهاِئِم. 
َّ

َکاِرِم َو ِإل
َ ْ
ح414: ِإْن َصَبْرَت َصْبَر ال

صدق و راستی
ح31: َمْن َصَدَق ِفی اْلَمَواِطِن َقَضی َما َعَلْیِه. 

ِتِه َو ِصْدُقُه َعَلی َقْدِر ُمُروَءِتِه.  ُجِل َعَلی َقْدِر ِهّمَ ح47: َقْدُر الّرَ
ْدِق.  ح252: َو َتْرَك اْلَکِذِب َتْشِریفًا ِللّصِ

اطاعت و معصیت
َك ُســْبَحاَنُه ُیَتاِبُع َعَلْیَك ِنَعَمُه َو  ْیَت َرّبَ

َ
ح25: َیــا اْبــَن آَدَم ِإَذا َرأ
ْنَت َتْعِصیِه َفاْحَذْرُه. 

َ
أ

 َذْنَبُه.
َّ

 َیَخاَفّنَ ِإل
َ

ُه َو ل  َرّبَ
َّ

َحٌد ِمْنُکْم ِإل
َ
 َیْرُجَوّنَ أ

َ
ح82: ل
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ِة.
َ
ح150: ِإْن َعَرَضْت َلُه َشْهَوٌة )الی قوله( َشَراِئِط اْلِمّل

َضی  اِخِل )الی قولــه( َو ِإْثُم الّرِ
َ

اِضــی ِبِفْعــِل َقْوٍم َکالّد ح154: الّرَ
ِبه. 

 َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفی َمْعِصَیِة اْلَخاِلِق. 
َ

ح165: ل
 ُیْعَصی 

َّ
ل

َ
ِد اهلُل َعَلی َمْعِصَیِتِه َلَکاَن َیِجُب أ ح290: َلــْو َلْم َیَتَوّعَ

ُشْکرًا ِلِنَعِمِه.
ــاِهَد ُهــَو 

َ
ُقــوا َمَعاِصــَی اهلِل ِفــی اْلَخَلــَواِت َفــِإّنَ الّش ح324: ِاّتَ

اْلَحاِکُم.
 َتْسَتِعیُنوا ِبِنَعِمِه َعَلی َمَعاِصیِه. 

َّ
ل

َ
ِ أ

 َما َیْلَزُمُکْم هلِلَّ
ُ

َقّل
َ
ح330: أ

ُر اْلَمَعاِصی. 
ُ

ح345: ِمَن اْلِعْصَمِة َتَعّذ
ُنوِب َما اْسَتَهاَن ِبِه َصاِحُبُه. 

ُ
 الّذ

ُ
َشّد

َ
ح348: أ

ِتِه.  ح368: ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َوَضَع )الی قوله( ِإَلی َجّنَ
ْن َیَراَك اهلُل )الی قوله( َعْن َمْعِصَیِة اهلِل. 

َ
ح383: ِاْحَذْر أ

 
َ

 ِفیَها َو ل
َّ

 ُیْعَصــی ِإل
َ

ــُه ل ّنَ
َ
ْنَیــا َعَلی اهلِل أ

ُ
ح385: ِمــْن َهــَواِن الّد

 ِبَتْرِکَها. 
َّ

ُیَناُل َما ِعْنَدُه ِإل
 ِفی 

َّ
ُکّلِ َشْی ٍء ِإل ْن ُیِطیَعُه ِفی 

َ
ح399: َفَحّقُ اْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلِد أ

َمْعِصَیِة اهلِل ُسْبَحاَنُه. 
ْن ُتْؤِثَرُه 

َ
َفّنَ )الی قوله( أ  ُتَخّلِ

َ
ح416: َقاَل ِلْبِنِه اْلَحَسِن؟ع؟ ل

َعَلی َنْفِسَک. 
َوَة 

َ
َذْقَتــُه َحــال

َ
َکَمــا أ اَعــِة  َلــَم الّطَ

َ
ْن ُتِذیــَق اْلِجْســَم أ

َ
ح417: أ

اْلَمْعِصَیِة.
 ُیْعَصی اهلُل ِفیِه َفُهَو ِعیٌد. 

َ
 َیْوٍم ل

ُ
ح428: َکّل

 ِبَها َصاِحُبُه. 
َ

ُنوِب َما اْسَتَخّف
ُ

 الّذ
ُ

َشّد
َ
ح477: أ

طمع
َمَع.  ْزَرى ِبَنْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَر الّطَ

َ
ح2: أ

ٍت. 
َ

َکال
َ
ْکَلٍة َمَنَعْت أ

َ
ح171: َکْم ِمْن أ

ٌد.   ُمَؤّبَ
ٌ

َمُع ِرّق ح180: َالّطَ
ِع اْلُعُقوِل َتْحَت ُبُروِق اْلَمَطاِمِع.  ْکَثُر َمَصاِر

َ
ح219: أ

ِل. 
ُ

اِمُع ِفی ِوَثاِق الّذ ح226: َالّطَ
ِتیِه. 

ْ
 َیأ

َ
ِتی َمْن ل

ْ
َمَع ُموِرٌد َغْیُر )الی قوله( َیأ ح275: ِإّنَ الّطَ

عدل و ظلم
ْنِفیُس  ُنوِب اْلِعَظاِم ِإَغاَثُة اْلَمْلُهوِف َو الّتَ

ُ
اَراِت الّذ

َ
َکّف ح24: ِمْن 

َعِن اْلَمْکُروِب. 
اِس  ْرَبِع ُشَعٍب )الی قوله( َعاَش ِفی الّنَ

َ
ح31: َاْلَعْدُل ِمْنَها َعَلی أ

َحِمیدًا.
ٌة. 

َ
ِه َعّض اِلِم اْلَباِدی َغدًا ِبَکّفِ

َ
ح186: ِللّظ

 . ّنِ
َ

َقِة ِبالّظ ح220: َلْیَس ِمَن اْلَعْدِل اْلَقَضاُء َعَلی الّثِ
اُد ِإَلی اْلَمَعاِد اْلُعْدَواُن َعَلی اْلِعَباِد.  ح221: ِبْئَس الّزَ

َو  ِباْلَعــْدِل  ُمــُر 
ْ
َیأ اهلَل  ِإّنَ  َتَعاَلــی  َقْوِلــِه  ِفــی  َقــاَل؟ع؟  ح231: 

ُل. 
ُ

َفّض ْحَساُن الّتَ ِ
ْ

ْنَصاُف َو ال ِ
ْ

ْحساِن اْلَعْدُل ال ِ
ْ

ال
اِلِم َعَلی 

َ
 ِمْن َیــْوِم الّظ

ُ
َشــّد

َ
اِلِم أ

َ
ح241: َیــْوُم اْلَمْظُلــوِم َعَلی الّظ

اْلَمْظُلوِم. 
َد اهلَل َتَعاَلی.  ُه َقْد َوّحَ ّنَ

َ
اِلَم )الی قوله( ِل

َ
ْحِلُفوا الّظ

َ
ح253: َیُقوُل أ

 ِمــْن َیــْوِم اْلَجــْوِر َعَلی 
ُ

َشــّد
َ
اِلــِم أ

َ
ح341: َیــْوُم اْلَعــْدِل َعَلــی الّظ

اْلَمْظُلوِم. 
َلَمَة. 

َ
ُث )الی قوله( اْلَقْوَم الّظ

َ
َجاِل َثال اِلِم ِمَن الّرِ

َ
ح350: ِللّظ

ِه َکِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ِإَماٍم َجاِئٍر. ْفَضُل ِمْن َذِلَك ُکّلِ
َ
ح374: أ

ْشــَرُفُهَما َو 
َ
ِو اْلُجوُد )الی قوله( أ

َ
ْفَضــُل اْلَعــْدُل أ

َ
ُهَمــا أ ّیُ

َ
ح437: أ

ْفَضُلُهَما. 
َ
أ

ْیِف.  ح476: ِاْسَتْعِمِل اْلَعْدَل )الی قوله( ِإَلی الّسَ
عجب و خودپسندی

اِخُط َعَلْیِه.  ح6: َمْن َرِضَی َعْن َنْفِسِه َکُثَر الّسَ
ْوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجُب. 

َ
ح38: أ

َئٌة َتُسوُءَك َخْیٌر ِعْنَد اهلِل ِمْن َحَسَنٍة ُتْعِجُبَك.  ح46: َسّیِ
ْوَحُش ِمَن اْلُعْجِب.

َ
 َوْحَدَة أ

َ
ح113: ل

ح150: َیْسَتْعِظُم ِمْن َمْعِصَیِة )الی قوله( ِلَنْفِسِه ُمَداِهٌن. 
 ُیوِفی. 

َ
ح150: َیْحُکُم َعَلی َغْیِرِه ِلَنْفِسِه )الی قوله( َو ل

ْعَجاُب َیْمَنُع اِلْزِدَیاَد. ِ
ْ

ح167: َال
اِد َعْقِلِه.  َحُد ُحّسَ

َ
ح212: ُعْجُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه أ
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عبادت
اِس. ح102: َو اْلِعَباَدَة اْسِتَطاَلًة َعَلی الّنَ

َداِء اْلَفَراِئِض.
َ
 ِعَباَدَة َکأ

َ
ح113: ل

ْحَراِر.
َ ْ
ح237: ِإّنَ َقْومًا َعَبُدوا )الی قوله( ِعَباَدُة ال

عّفت
ْهِلَها. 

َ
ْهَوُن ِمْن َطَلِبَها ِإَلی َغْیِر أ

َ
ح66: َفْوُت اْلَحاَجِة أ

اِس.  ْیِدی الّنَ
َ
ا ِفی أ ُس َعّمَ

ْ
ْکَبُر اْلَیأ

َ ْ
ح342: َاْلِغَنی ال

ُتُه َعَلی َقْدِر َغْیَرِتِه. 
َ

ح47: ِعّف
ح68: َاْلَعَفاُف ِزیَنُة اْلَفْقِر.

ِة.
َ

ِرَقِة ِإیَجابًا ِلْلِعّف ح252: ُمَجاَنَبَة الّسَ
ِئَکِة.

َ
ِهیُد )الی قوله( َمَلکًا ِمَن اْلَمال

َ
ح474: َما اْلُمَجاِهُد الّش

عفو کردن
َك َفاْجَعــِل اْلَعْفَو َعْنُه ُشــْکرًا ِلْلُقْدَرِة  ح11: ِإَذا َقــَدْرَت َعَلــی َعــُدّوِ

َعَلْیِه. 
ْقَدُرُهْم َعَلی اْلُعُقوَبِة. 

َ
اِس ِباْلَعْفِو أ ْوَلی الّنَ

َ
ح52: أ

ُه َفَقْد َعَبَدُه. 
َ

 َیْقِضی َحّق
َ

ح164: َمْن َقَضی َحّقَ َمْن ل
ْشِفی )الی قوله( َلْو َعَفْوَت. 

َ
ح194: َیُقوُل َمَتی أ

َفِر.
َ

ح211: َاْلَعْفُو َزَکاُة الّظ
ا َیْعَلُم.  ْفَعاِل اْلَکِریِم َغْفَلُتُه َعّمَ

َ
ْشَرِف أ

َ
ح218: ِمْن أ

ح420: َعْفٌو َعْن َذْنٍب. 
به دنبال عیوب مردم بودن

َك. 
ُ

ْسَعَدَك َجّد
َ
ح51: َعْیُبَك َمْسُتوٌر َما أ

اِس َطاِعٌن َو ِلَنْفِسِه ُمَداِهٌن.  ح150: َفُهَو َعَلی الّنَ
ْن َتِعیَب َما ِفیَك ِمْثُلُه. 

َ
ْکَبُر اْلَعْیِب أ

َ
ح353: أ

عید
ح428: َقاَل؟ع؟ ِفی َبْعِض )الی قوله( َفُهَو ِعیٌد.

غضب
ْرَضاُه 

َ
ح31: َمْن َشــِنَئ اْلَفاِســِقیَن َو َغِضَب هلِِل َغِضَب اهلُل َلُه َو أ

َیْوَم اْلِقَیاَمِة.
ّنَ َصاِحَبَها َیْنَدُم َفِإْن َلْم 

َ
ُة َضْرٌب ِمَن اْلُجُنوِن ِل

َ
ح255: َاْلِحــّد

َیْنَدْم َفُجُنوُنُه ُمْسَتْحِکٌم. 
َخاُه َفَقْد َفاَرَقُه. 

َ
ح480: ِإَذا اْحَتَشَم اْلُمْؤِمُن أ

غفلت
ْنَیا َکَرْکٍب ُیَساُر ِبِهْم َو ُهْم ِنَیاٌم. 

ُ
ْهُل الّد

َ
ح64: أ

ْمــَواِت )الی قوله( ِبُکّلِ َفاِدٍح َو 
َ ْ
ــِذی َنــَرى ِمَن ال

َ
ّنَ اّل

َ
ح122: َکأ

َجاِئَحٍة.
ِهیًا.

َ
ِمَن ل

َ
 َناِدمًا َو ِإْن َصّحَ أ

َ
ح150: ِإْن َسِقَم َظّل

ح208: َمْن َحاَسَب َنْفَسُه َرِبَح َو َمْن َغَفَل َعْنَها َخِسَر.
ِة.  ح282: َبْیَنُکْم َو َبْیَن اْلَمْوِعَظِة ِحَجاٌب ِمَن اْلِغّرَ

ح369: َنْحُن َنْسَتِقیُل اهلَل َعْثَرَة اْلَغْفَلِة. 
غیبت کردن

ح461: َاْلِغیَبُة ُجْهُد اْلَعاِجِز.
غیرت

ُجِل َعَلی )الی قوله( َقْدِر َغْیَرِتِه.  ح47: َقْدُر الّرَ
ُجِل ِإیَماٌن.  ِة ُکْفٌر َو َغْیَرُة الّرَ

َ
ح124: َغْیَرُة اْلَمْرأ

 . ح305: َما َزَنی َغُیوٌر َقّطُ
دشمنی و مخفی کردن آن

ّرَ ِمْن َصْدِر َغْیِرَك ِبَقْلِعِه ِمْن َصْدِرَک. 
َ

ح178: ُاْحُصِد الّش
لجاجت

ْمُرُه َو َضاَق 
َ
ْعَضَل َعَلْیِه أ

َ
 َوُعَرْت َعَلْیِه ُطُرُقُه َو أ

َ
ح31: َمْن َشاّق
َعَلْیِه َمْخَرُجُه. 

َی.
ْ
أ  الّرَ

ُ
َجاَجُة َتُسّل

َ
ح179: َالّل

لهو
ْکِر َمَع اْلُفَقَراِء. ِهیًا )الی قوله( ِمَن الّذِ

َ
ِمَن ل

َ
ح150: ِإْن َصّحَ أ

محاسبه نفس
ح208: َمْن َحاَسَب َنْفَسُه )الی قوله( َمْن َفِهَم َعِلَم.

موعظه و نصیحت
َما َکاَن ِفی  ّنَ

َ
ِلیَن )الی قوله( َفَکأ ّوَ

َ ْ
ِة ال ح31: َمْوِعَظِة اْلِعْبَرِة َو ُسّنَ

ِلیَن. ّوَ
َ ْ
ال
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ح89: َمْن َکاَن َلُه ِمْن َنْفِسِه َواِعٌظ َکاَن َعَلْیِه ِمَن اهلِل َحاِفٌظ. 
ُه   َیْخَشی َرّبَ

َ
ْن َیِعَظُه )الی قوله( ل

َ
َلُه أ

َ
ح150: َقاَل؟ع؟ ِلَرُجٍل َسأ

ِفی َخْلِقِه. 
ح196: َلْم َیْذَهْب ِمْن َماِلَك َما َوَعَظَک. 

ِة.  ح282: َبْیَنُکْم َو َبْیَن اْلَمْوِعَظِة ِحَجاٌب ِمَن اْلِغّرَ
وفای به عهد

ِذیَن اْعَتَزُلوا اْلِقَتاَل َمَعُه َخَذُلوا اْلَحّقَ َو َلْم 
َ
ح18: َقاَل؟ع؟ ِفی اّل

َیْنُصُروا اْلَباِطَل. 
 َحاَجَة هلِِل ِفیَمْن َلْیَس هلِِل ِفی َماِلِه َو َنْفِسِه َنِصیٌب. 

َ
ح127: ل

ِلیَن.  ح284: َقَطَع اْلِعْلُم ُعْذَر اْلُمَتَعّلِ
ــی  ْوَلــی ِبِفْعــِل اْلَخْیــِر ِمّنِ

َ
َحــدًا أ

َ
َحُدُکــْم ِإّنَ أ

َ
 َیُقوَلــّنَ أ

َ
ح422: ل

َفَیُکوَن َو اهلِل َکَذِلَک.
 عمل طبق عقیده

ْرَفُعــُه َما َظَهَر ِفی 
َ
َســاِن َو أ ْوَضــُع اْلِعْلــِم َما ُوِقَف َعَلی الّلِ

َ
ح92: أ

ْرَکاِن.
َ ْ
ِح َو ال اْلَجَواِر

 َیْخَشــی 
َ

ْن َیِعَظُه )الی قوله( ل
َ
َلُه أ

َ
 ح150: َقاَل؟ع؟ ِلَرُجٍل َســأ

ُه ِفی َخْلِقِه.  َرّبَ
ْرَکاِن. 

َ ْ
َساِن َو َعَمٌل ِبال یَماُن َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب َو ِإْقَراٌر ِبالّلِ ِ

ْ
ح227: َال

 َو َیِقیَنُکــْم َشــّکًا ِإَذا َعِلْمُتْم 
ً

 َتْجَعُلــوا ِعْلَمُکــْم َجْهــال
َ

ح274: ل
ْقِدُموا. 

َ
ْنُتْم َفأ

َ
َفاْعَمُلوا َو ِإَذا َتَیّق

ح366: َاْلِعْلــُم َمْقُروٌن ِباْلَعَمِل َفَمْن َعِلَم َعِمَل َو اْلِعْلُم َیْهِتُف 
 اْرَتَحَل َعْنُه. 

َّ
َجاَبُه َو ِإل

َ
ِباْلَعَمِل َفِإْن أ

نیت
اِلَحِة  ِریَرِة الّصَ ِة َو الّسَ ّیَ ح42: ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه ُیْدِخُل ِبِصْدِق الّنِ

َة.  َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه اْلَجّنَ
نفاق و منافق

َك ُمَناِفٌق.   ُیِحّبُ
َ

ح45: َلْو َضَرْبُت َخْیُشوَم اْلُمْؤِمِن )الی قوله( ل
ی َکاَنْت )الی قوله( ِفی َصْدِر اْلُمْؤِمِن.  ّنَ

َ
ح79: ُخِذ اْلِحْکَمَة أ

ْهِل 
َ
ــُة اْلُمْؤِمــِن َفُخــِذ اْلِحْکَمــَة َو َلْو ِمــْن أ

َ
ح80: َاْلِحْکَمــُة َضاّل

َفاِق.  الّنِ

نشانه منافق
ِنی  ْن ُیِحّبَ

َ
اِتَها َعَلی اْلُمَناِفِق َعَلی أ ْنَیا ِبَجّمَ

ُ
 ح45: َلْو َصَبْبُت الّد

ِنی. َحّبَ
َ
َما أ

ع ور
ٌة.  ُع ُجّنَ ح4: َاْلَوَر

ْبَهِة.
ُ

َع َکاْلُوُقوِف ِعْنَد الّش  َوَر
َ

ح113: ل
اَر. ُمُه َکُثَر َخَطُؤُه )الی قوله( َدَخَل الّنَ

َ
ح349: َمْن َکُثَر َکال

ِع.  ْحَسُن ِمَن اْلَوَر
َ
 َمْعِقَل أ

َ
ح371: ل

به جا آوردن عهد
ْوَتاِدَها. 

َ
َمِم ِفی أ ح155: ِاْعَتِصُموا ِبالّذِ

ْهِل اْلَغْدِر َغْدٌر ِعْنَد اهلِل .
َ
ح259: َاْلَوَفاُء ِل

ی َیـِعَد.  ح336: َاْلَمْسُئوُل ُحّرٌ َحّتَ
هوی و هوس

َهَواِت. 
َ

ُة الّش
َ

ح58: َاْلَماُل َماّد
 َیْغِلُبَها َعَلی َما َیْسَتْیِقُن. 

َ
ح150: َتْغِلُبُه َنْفُسُه َعَلی َما َیُظّنُ َو ل

ْوَبَة. َف الّتَ ْسَلَف اْلَمْعِصَیَة َو َسّوَ
َ
ح150: ِإْن َعَرَضْت َلُه َشْهَوٌة أ

ِمیٍر.
َ
ِسیٍر َتْحَت َهَوى أ

َ
ح211: َکْم ِمْن َعْقٍل أ

ْهَوُة. 
َ

ِت الّش
َ
ح245: ِإَذا َکُثَرِت اْلَمْقِدَرُة َقّل

ْکَرْهَت َنْفَسَك َعَلْیِه. 
َ
ْعَماِل َما أ

َ ْ
ْفَضُل ال

َ
ح249: أ

ح289: َکاَن َخاِرجًا ِمْن ُسْلَطاِن َبْطِنِه.
ْقــَرُب ِإَلــی اْلَهَوى 

َ
ُهَمــا أ ّیُ

َ
ْمــَراِن َیْنُظــُر أ

َ
ح289: َکاَن ِإَذا َبَدَهــُه أ

َفُیَخاِلُفُه. 
وِء. اَرُة ِبالّسُ ّمَ

َ ْ
ُهْم )الی قوله( ال ح323: َفِقیَل َلُه َمْن َغّرَ

ْقِصُروا )الی قوله( َضَراَوِة َعاَداِتَها. 
َ
ْغَبِة أ ْسَرى الّرَ

َ
ح359: َیا أ

ْصَحاِبِه )الی قوله( َعْفٌو 
َ
َکاَن َجاِلسًا ِفی أ ُه؟ع؟  ّنَ

َ
ح420: ُرِوَی أ

َعْن َذْنٍب. 
ح424: َقاِتْل َهَواَك ِبَعْقِلَك. 

ح449: َمْن َکُرَمْت َعَلْیِه َنْفُسُه َهاَنْت َعَلْیِه َشَهَواُتُه. 
دعا و عمل

َعاَء ِدَثارًا.
ُ

ح104: َو الّد



َعاَء َلْم 
ُ

ْعِطــَی الّد
ُ
ْرَبعًا َمْن أ

َ
ْرَبعًا َلــْم ُیْحَرْم أ

َ
ْعِطــَی أ

ُ
ح135: َمــْن أ

َجاَبَة. ِ
ْ

ُیْحَرِم ال
َعاِء. 

ُ
ِء ِبالّد

َ
ْمَواَج اْلَبال

َ
ح146: ِاْدَفُعوا أ

ٌء َدَعا ُمْضَطّرًا.
َ

َصاَبُه َبال
َ
ح150: ِإْن أ

 َوَتٍر. 
َ

اِمی ِبال  َعَمٍل َکالّرَ
َ

اِعی ِبال
َ

ح337: َالّد
َکاَنــْت َلــَك ِإَلــی اهلِل ُســْبَحاَنُه )الــی قولــه( َیْمَنــَع  ح361: ِإَذا 

ْخَرى .
ُ ْ
ال

َعــاِء َو ُیْغِلــَق َعْنُه َباَب 
ُ

 ِلَیْفَتــَح َعَلــی َعْبــٍد َبــاَب الّد
َ

ح435: َو ل
َجاَبِة. ِ

ْ
ال

َء. 
َ

َمُن اْلَبال
ْ
 َیأ

َ
ِذی )الی قوله( ل

َ
ح302: َما اْلُمْبَتَلی اّل

فصل سیزدهم: معاد
اثبات معاد

َة 
َ
ْشــأ ْخَرى َو ُهَو َیَرى الّنَ

ُ ْ
َة ال

َ
ْشــأ ْنَکــَر الّنَ

َ
ح126: َعِجْبــُت ِلَمــْن أ

وَلی. 
ُ ْ
ال

دنیا و آخرت
َعاَرْتــُه َمَحاِســَن َغْیــِرِه َو ِإَذا 

َ
َحــٍد أ

َ
ْنَیــا َعَلــی أ

ُ
ْقَبَلــِت الّد

َ
ح9: ِإَذا أ

ْدَبَرْت َعْنُه َسَلَبْتُه َمَحاِسَن َنْفِسِه. 
َ
أ

ْنَیا اْسَتَهاَن ِباْلُمِصیَباِت.
ُ

ح31: َمْن َزِهَد ِفی الّد
ِخَرِة َهَلَك ِفیِهَما. 

ْ
ْنَیا َو ال

ُ
ح31: َمِن اْسَتْسَلَم ِلَهَلَکِة الّد

ْنَیا َکَرْکٍب ُیَساُر ِبِهْم َو ُهْم ِنَیاٌم. 
ُ

ْهُل الّد
َ
ح64: أ

ی )الی قوله( َعِظیِم اْلَمْوِرِد.  ح77: َیا ُدْنَیا َیا ُدْنَیا، ِإَلْیِك َعّنِ
ُع ِفی اْلَخْیَراِت.  ْنَیا)الی قوله( ُیَساِر

ُ
 َخْیَر ِفی الّد

َ
ح94: َو ل

َتاِن.  اِن )الی قوله( ُهَما َبْعُد َضّرَ ِخَرَة َعُدّوَ
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

ح103: ِإّنَ الّد
ِخَرِة.

ْ
اِغِبیَن ِفی ال ْنَیا الّرَ

ُ
اِهِدیَن ِفی الّد ح104: ُطوَبی ِللّزَ

َضّرُ ِمْنُه. 
َ
اُس َشْیئًا )الی قوله( َما ُهَو أ  َیْتُرُك الّنَ

َ
ح106: ل

َعُظوا.  ْنَیا اْلُمْغَتّرُ )الی قوله( َوَعَظْتُهْم َفاّتَ
ُ

اّمُ ِللّد
َ

َها الّذ ّیُ
َ
ح131: أ

ْعَتَقَها. 
َ
ْنَیا َداُر َمَمّرٍ )الی قوله( َنْفَسُه َفأ

ُ
ح133: َالّد

ِخَرَة )الی قوله( َلْم َیْقَنْع .
ْ

ْن َیْرُجو ال  َتُکْن ِمّمَ
َ

ح150: ل
ْنَیا َغَرٌض )الی قوله( َتْفِریِق َما َجَمَعا. 

ُ
َما اْلَمْرُء ِفی الّد ح191: ِإّنَ

 ُیْدِرُکُه. 
َ

ْنَیا َحِزینًا )الی قوله( ل
ُ

ْصَبَح َعَلی الّد
َ
ح228: َمْن أ

ْهَوُن ِفی َعْیِنی ِمْن ِعَراِق ِخْنِزیٍر 
َ
ُکــْم َهِذِه أ ح236: َو اهلِل َلُدْنَیا

ِفی َیِد َمْجُذوٍم. 
ِخَرِة. 

ْ
ْنَیا َمَراَرُة ال

ُ
َوُة الّد

َ
ِخَرِة َو َحال

ْ
َوُة ال

َ
ْنَیا َحال

ُ
ح251: َمَراَرُة الّد

ِن )الی قوله( َحاَجًة َفَیْمَنُعُه. 
َ

ْنَیا َعاِمال
ُ

اُس ِفی الّد ح269: َالّنَ
ٌخ ِفی اهلِل َو َکاَن ُیْعِظُمُه ِفی َعْیِنی 

َ
ح289: َکاَن ِلی ِفیَما َمَضی أ

ْنَیا ِفی َعْیِنِه. 
ُ

ِصَغُر الّد
ِه.  ّمِ

ُ
ُجُل َعَلی ُحّبِ أ ُم الّرَ

َ
 ُیال

َ
ْنَیا َو ل

ُ
ْبَناُء الّد

َ
اُس أ ح303: َالّنَ

ُقــوا اهلَل )الــی قولــه( ُهــَو اْلُخْســراُن  ــاِس اّتَ ح344: َمَعاِشــَر الّنَ
اْلُمِبیُن. 

ْنَیاِب اْلِحْدَثاِن. 
َ
ْقِصُروا )الی قوله( أ

َ
ْغَبِة أ ْسَرى الّرَ

َ
ح359: َیا أ

ْنَیــا ُحَطاٌم )الی قولــه( َیْوٌم ِفیِه 
ُ

ــاُس َمَتــاُع الّد َهــا الّنَ ّیُ
َ
ح367: أ
ُیْبِلُسوَن. 

ْدَنی ُسْهَمِتِه. 
َ
َنْت )الی قوله( ِبأ ِتی َتَحّسَ

َ
ح370: َما ُدْنَیاُه اّل

َواِل  َضَها ِللّزَ ْنَیا )الی قوله( َعّرَ
ُ

یِن َو الّد ح372: َیــا َجاِبُر ِقَواُم الّدِ
َو اْلَفَناِء. 

ْنَیا )الی قوله( اِلْخِتَباِر َلُه َعْجٌز. 
ُ

ُکوُن ِإَلی الّد ح384: َالّرُ
 

َ
 ِفیَها َو ل

َّ
 ُیْعَصــی ِإل

َ
ــُه ل ّنَ

َ
ْنَیــا َعَلی اهلِل أ

ُ
ح385: ِمــْن َهــَواِن الّد

 ِبَتْرِکَها. 
َّ

ُیَناُل َما ِعْنَدُه ِإل
 َتْغُفْل َفَلْســَت 

َ
ْرَك اهلُل َعْوَراِتَها َو ل ْنَیا ُیَبّصِ

ُ
ح391: ِاْزَهْد ِفی الّد

ِبَمْغُفوٍل َعْنَك. 
َلِب.  ْجِمْل ِفی الّطَ

َ
َتاَك)الی قوله( َفأ

َ
ْنَیا َما أ

ُ
ح393: ُخْذ ِمَن الّد

ْنَیا َتُغّرُ َو َتُضّرُ )الی قوله( َساِئُقُهْم َفاْرَتَحُلوا. 
ُ

ح415: َالّد
َفّنَ )الی قوله( ِلَمْن َبِقَی ِرْزَق اهلِل َتَعاَلی.   ُتَخّلِ

َ
ح424: َیا ُبَنّیَ ل

ِخَرِة ِبَتِبَعِتِه. 
ْ

اِس َصْفَقًة )الی قوله( ال ْخَسَر الّنَ
َ
ح430: وِإّنَ أ

ْزُق ِرْزَقاِن َطاِلٌب َو َمْطُلوٌب )الی قوله( َیْسَتْوِفَی ِرْزَقُه  ح431: َالّرِ
ِمْنَها. 

ْوِلَیاَء اهلِل ُهُم )الی قوله( اْشَتَغُلوا ِبآِجِلَها.
َ
ح432: ِإّنَ أ

 ِبَها. 
َّ

 َتِبیُعوَها ِإل
َ

 ُحّرٌ َیَدُع )الی قوله( َفال
َ

ل
َ
ح456: أ

 َیْشَبَعاِن َطاِلُب ِعْلٍم َو َطاِلُب ُدْنَیا.
َ

ح457: َمْنُهوَماِن ل
ْنَیا ُخِلَقْت ِلَغْیِرَها َو َلْم ُتْخَلْق ِلَنْفِسَها. 

ُ
ح463: َالّد
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اثر معاد در زندگی بشری
َع ِفی اْلَخْیَراِت.  ح31: َو َمِن اْرَتَقَب اْلَمْوَت َساَر

ح44: ُطوَبی ِلَمْن َذَکَر اْلَمَعاَد َو َعِمَل ِلْلِحَساِب َو َقِنَع ِباْلَکَفاِف 
َو َرِضَی َعِن اهلِل. 

ِة اْلَمْرِجِع.  ِة اْلَمْوِئِل َو َعاِقَبِة اْلَمْصَدِر َو َمَغّبَ ح210: َو َنَظَر ِفی َکّرَ
ْنَیا.

ُ
ْکَثَر ِمْن ِذْکِر اْلَمْوِت َرِضَی ِمَن الّد

َ
ح349: َمْن أ

مرگ
َجِلِه. 

َ
َمِلِه َعَثَر ِبأ

َ
ح19: َمْن َجَرى ِفی ِعَنان أ

َع اْلُمْلَتَقی.  ْسَر
َ
ح29: ِإَذا ُکْنَت ِفی ِإْدَباٍر َو اْلَمْوُت ِفی ِإْقَباٍل َفَما أ

َجِلِه. 
َ
ح74: َنَفُس اْلَمْرِء ُخَطاُه ِإَلی أ

ْنُفِسَنا ِباْلُهْلِك. 
َ
ا ِإَلْیِه راِجُعوَن ِإْقَراٌر َعَلی أ ح99: ِإّنَ

ّنَ اْلَحّقَ ِفیَها 
َ
َکأ ُکِتــَب َو  ّنَ اْلَمــْوَت ِفیَهــا َعَلی َغْیِرَنا 

َ
َکأ ح122: 

َعَلی َغْیِرَنا َوَجَب. 
ح126: َعِجْبُت ِلَمْن َنِسَی اْلَمْوَت )الی قوله( َداَر اْلَبَقاِء. 

ح132: ِإّنَ هلِِل َمَلــکًا ُیَنــاِدی ِفی ُکّلِ َیْوٍم ِلُدوا ِلْلَمْوِت َو اْجَمُعوا 
ِلْلَفَناِء َو اْبُنوا ِلْلَخَراِب. 

ْمُر َقِریٌب َو اِلْصِطَحاُب َقِلیٌل. 
َ ْ
ح168: َال

ِحیُل َوِشیٌك.  ح187: َالّرَ
ْنَیا َغَرٌض )الی قوله( َتْفِریِق َما َجَمَعا. 

ُ
َما اْلَمْرُء ِفی الّد ح191: ِإّنَ

ٌة َحِصیَنٌة.  َجَل ُجّنَ
َ ْ
ح201: ِإّنَ ال

َقْمُتْم 
َ
ْدَرَکُکْم َو ِإْن أ

َ
ِذی ِإْن َهَرْبُتْم ِمْنُه أ

َ
ح203: َباِدُروا اْلَمْوَت اّل

َخَذُکْم َو ِإْن َنِسیُتُموُه َذَکَرُکْم. 
َ
أ

َجِل َحاِرسًا. 
َ ْ
ح306: َکَفی ِبال

َجُلُه. 
َ
ِتیِه أ

ْ
 َعَلی َرُجٍل )الی قوله( َیأ

َ
ح356: ِقیَل َلُه؟ع؟ َلْو ُسّد

 َقِدْمُتْم َعَلْیِه. 
َّ

ٍت )الی قوله( ِإل ى َقْومًا َعْن َمّیِ ح357: َعّزَ
ِل  ّوَ

َ
ح380: ُرّبَ ُمْسَتْقِبٍل َیْومًا َلْیَس ِبُمْسَتْدِبِرِه َو َمْغُبوٍط ِفی أ

ِکیِه ِفی آِخِرِه.  َلْیِلِه َقاَمْت َبَوا
َجِل.

َ ْ
ح419: ِمْسِکیٌن اْبُن آَدَم َمْکُتوُم ال

اِت.
َ

ّذ
َ
ح433: ُاْذُکُروا اْنِقَطاَع الّل

فرار انسان از مرگ
َمَل َو ُغُروَرُه. 

َ ْ
ْبَغَض ال

َ َ
َجَل َو َمِصیَرُه ل

َ ْ
ى اْلَعْبُد ال

َ
ح334: َلْو َرأ

ْنَیا ِباْلَیِسیِر.
ُ

ْکَثَر ِمْن ِذْکِر اْلَمْوِت َرِضَی ِمَن الّد
َ
ح349: َمْن أ

َباِن ِمْن   ُیَقّرِ
َ

ْهَی َعِن اْلُمْنَکِر ل ْمــَر ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ
َ ْ
ح374: ِإّنَ ال

َجٍل. 
َ
أ

موقف مؤمن و غیر مؤمن نسبت به مرگ
 ُیَباِدُر اْلَفْوَت. 

َ
ح150: َیْکَرُه اْلَمْوَت ِلَکْثَرِة )الی قوله( ل

قبر
ح398: ُاْذُکْر َقْبَرَك. 

احوال قیامت
ــَفِر َو َعِظیِم  ِریِق َو ُبْعِد الّسَ اِد َو ُطــوِل الّطَ ــِة الّزَ

َ
ح77: آِه ِمــْن ِقّل

اْلَمْوِرِد. 
اُد ِإَلی اْلَمَعاِد اْلُعْدَواُن َعَلی اْلِعَباِد.  ح221: ِبْئَس الّزَ

حساب
ْغِنَیاِء.

َ ْ
ِخَرِة ِحَساَب ال

ْ
ح126: ُیَحاَسُب ِفی ال

اِلِم َعَلی 
َ

 ِمْن َیــْوِم الّظ
ُ

َشــّد
َ
اِلِم أ

َ
ح241: َیــْوُم اْلَمْظُلــوِم َعَلی الّظ

اْلَمْظُلوِم. 
 

َ
َکْیَف ُیَحاِســُب اهلُل )الی قوله( َیْرُزُقُهْم َو ل ح300: ُســِئَل؟ع؟ 

َیَرْوَنُه. 
ــاِهَد ُهــَو 

َ
ُقــوا َمَعاِصــَی اهلِل ِفــی اْلَخَلــَواِت َفــِإّنَ الّش ح324: ِاّتَ

اْلَحاِکُم. 
ح328: ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض )الی قوله( َساِئُلُهْم َعْن َذِلَك. 

ٌة. َراِئُر َمْبُلّوَ َقاِویُل َمْحُفوَظٌة َو الّسَ
َ ْ
ح343: َال

ِهفًا.
َ

ِه آِسفًا ل ح344: َفَباَء ِبِوْزِرِه َو َقِدَم َعَلی َرّبِ
ح452: َاْلِغَنی َو اْلَفْقُر َبْعَد اْلَعْرِض َعَلی اهلِل. 

جزاء و ثواب و عقاب
َة َوَراَءَها اْلِعَقاُب.

َ
ْخَسَر اْلَمَشّق

َ
ح37: َما أ

َة.  ْجَر ِفیِه )الی قوله( ِمْن ِعَباِدِه اْلَجّنَ
َ
 أ

َ
ح42: َفِإّنَ اْلَمَرَض ل

ــاِمّیِ )الی قوله( َو َســَقَط 
َ

ــاِئِل الّش ٍم َلُه؟ع؟ ِللّسَ
َ

َکال ح78: ِمــْن 
اْلَوْعُد َو اْلَوِعیُد. 
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َواُب َو اْلِعَقاُب. 
َ
ْعَلَم ِبِهْم )الی قوله( الّث

َ
ح93: ِإْن َکاَن ُسْبَحاَنُه أ
َواِب. 

َ
 ِرْبَح َکالّث

َ
ح113: ل

ْشَعُث ِإْن َتْحَزْن )الی قوله( َو ُهَو َثَواٌب َو َرْحَمٌة. 
َ
ح291: َیا أ

 ِمــْن َیــْوِم اْلَجــْوِر َعَلی 
ُ

َشــّد
َ
اِلــِم أ

َ
ح341: َیــْوُم اْلَعــْدِل َعَلــی الّظ

اْلَمْظُلوِم. 
ــَواَب َعَلی َطاَعِتِه َو اْلِعَقاَب 

َ
ح368: ِإّنَ اهلَل ُســْبَحاَنُه َوَضَع الّث

َعَلی َمْعِصَیِتِه. 
ــَواِب َعَلْیِه 

َ
ْقِصیــُر ِفی ُحْســِن اْلَعَمــِل ِإَذا َوِثْقَت ِبالّث ح384: َالّتَ

َغْبٌن. 
شفاعت

ْوَبِة. ْنَجُح ِمَن الّتَ
َ
 َشِفیَع أ

َ
ح371: ل

بهشت و جهنم
ْعُیِنِهْم ِفی آَجاِلِهْم. 

َ
ْعَماُل اْلِعَباِد ِفی َعاِجِلِهْم ُنْصُب أ

َ
ح7: أ

ْشَفَق 
َ
ــَهَواِت َو َمْن أ

َ
 َعِن الّش

َ
ِة َسال ح31: َفَمِن اْشــَتاَق ِإَلی اْلَجّنَ

َماِت.  اِر اْجَتَنَب اْلُمَحّرَ ِمَن الّنَ
اِلَحِة  ِریَرِة الّصَ ِة َو الّسَ ّیَ ح42: ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه ُیْدِخُل ِبِصْدِق الّنِ

َة. َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه اْلَجّنَ
ٌة.  ْو ُمّرَ

َ
ح151: ِلُکّلِ اْمِرٍئ َعاِقَبٌة ُحْلَوٌة أ

اِر َعاِفَیٌة.  ح387: َما َخْیٌر ِبَخْیٍر )الی قوله( الّنَ
اَر.  ُل ِبِه الّنَ ّوَ

َ ْ
ْعَظَم اْلَحَسَراِت )الی قوله( ال

َ
ح429: ِإّنَ أ

 ِبَها. 
َّ

 َتِبیُعوَها ِإل
َ

َة َفال  اْلَجّنَ
َّ

ْنُفِسُکْم َثَمٌن ِإل
َ
ُه َلْیَس ِل ح456: ِإّنَ




