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  جلسه اول

 معرفی نهج البالغه و کلیاتی راجع به این کتاب شریف

معنای راه است و  بالغت به معنای منتقل کردن تمام  و به نهج و منهاج هر دو  .نهج به معنی راه وروش است

و کمال معنای مفهوم ذهنی در سخن است.بالغت معنی دیگری هم دارد بعضی ها خوب سخن میگویند  

بعضی دیگر سخن خوب می گویند وکسی که هر دوی این خصوصیت را در سخن گفتن داشته باشد یعنی 

از  کتاب قرآن ،قله دوم بالغت و ادبیات عرب در طول تاریخ بشر چه قبل از اسالم و چه  بالغت دارد.بعد

 بعد از اسالم ،  کتاب نهج البالغه است.

فراتر و از سخن خدا فروتر است. در برخی جاهای نهج البالغه امیر ،وزن نهج البالغه از سخن بشر 

قرن پس از حیات طیبه  41ن داده است که در تمام المومنین)ع( شاهکار صنایع ادبی خودش را آنچنان نشا

ایشان، عقال و شعرا و عرفا را متحیر کرده است مثال: امیرالمومنین)ع( خطبه بلندی دارد که در آن حرف  

قربانی فقدان الف نشده است. در جای دیگر خطبه بلند  مفهوم،الف بکار نرفته است اما هیچ کجای این خطبه

ن این خطبه تمام کلمات بدون نقطه هست و در حقیقت نشاندهنده قدرت نمایی ایشدیگری دارند که در ا

در همه چی امیر هستیم حتی در سخن.  یعنی"ما امیران کالم و سخن هستیم "میباشد که در جایی میفرمایند 

خودتان را سبک کنید تا زودتر به مقصد برسید. گویی زندگی شبیه   "تَلْحَقُوا تَخَفَّفُوا "گاهی دو کلمه گفتند: 

صفحه  077به مسابقه  است که  انسان هرچه بارش سبک تر باشد زودتر به مقصد میرسد و برنده است. 

 نوشتم.  را تازه شارح  می گوید به ایجاز این شرح که شرح این دو کلمه نوشته شده

 نهج البالغه چیست ؟ 

برای ما شیعیان قبل ازینکه نهج البالغه باشد، نهج الحیات ، نهج الکمال ،نهج الفالح  نهج البالغه

 )رستگاری(،نهج السعاده و نهج التشیع)راه و رسم شیعه  و علوی بودن( است.

 مولف کتاب نهج البالغه کیست؟



که توسط عالم و  میباشد نهج البالغه کتابی است که دربرگیرنده خطبه ها و نامه ها و سخنان حکمت امام

 عارف بلند آوازه شیعی،  مرحوم سیدرضی یا شریف رضی تالیف و گردآوری شده است.

 (:سید رضی )مولف نهج البالغه زندگیشرحی بر  

هم دو طفل  سید) طفلمرتضی از علمای سرآمد شیعه هستند و پدر این دو ،ن اسیدرضی و برادر بزرگتر ایش

از مادر)از مادر به زین العابدین ( به ائمه مرتبط میشوند لذا به آنها ذوالحسبین  سید هستند و هم  از پدر هم

از نقیب طالبیان عراق بوده است) نقیب یعنی کدخدای شیعه( هر وقت حکومت  کودکمیگویند( پدر این دو 

 سال 41 ،سید رضیسن سال اول  41میخواست به شیعه فشاری بیاورد این پدر را به زندان می انداخت و از 

در حالی سپری کرد که پدرش در زندان بود و مادر تربیت او را عهده دار شد .در اشعارش میگوید اگر  را

شعر دیگری دارد که  خدا مادرم را  مونو مض همگان مادری مثل مادر من داشتند دیگر نیازی به پدر نبود

پدری  کا همراه با شیر به من خورانید./ینوشید و این  والیت رع عذاب نکند که از جام والی امیرالمومنین 

 شیفته و شیدای علی شدم.،مادر و پدر  آن هم داشتم که شیفته و شیدای ابوالحسن بود و من از

 177در سال  راو کتاب نهج البالغه 4( 174تا  113سال بیشتر زندگی نکرد)از سال  10مرحوم سید رضی 

ریف رضی از شعرای تراز اول شعر عرب است و در هم از دنیا  رفت. ش 174تمام کرد و ششم محرم 

صنعت ایهام نفر اول است) چه قبل از اسالم چه بعد از اسالم(.داستان های زیادی هم در زندگی داشتند.از 

دوران کودکی این دو طفل در شیعه  سرآمد عالمان  .مادری داشتند بنام فاطمه کودکجمله اینکه این دو 

 .مرحوم شیخ مفید بود ،بغداد

سر قبر ی ن در نزدیکی امام کاظم و امام جواد )ع( در کاظمین است، باالاقبر ایششیخ مفید کسی است که 

نوحه مرگ ترا  ،: که مباد نوحه گراننن سروده است با این مضمواشعری است که امام عصر در سوگ ایش

شیخ مفید کسی بود که بارها حضور امام عصر  سردهند که این خبر برای آل رسول خبر بسیار گرانی است.

خواب میبیند که در  یک شب شیخ مفید درست اندیش میخواند.و رسیده بودند و امام او را برادر درستکار 

و امام  ع ،حضرت زهرا)سالم ا.. علیها(در حالی که دست امام حسناست  و محل تدریس نشسته همدرس

د و سالم میکنند و میفرمایند: به این دو فرزندم فقه بیاموز.از خواب میشون مدرسه وارد ،گرفتند را حسین ع

به محل تدریس  ؟!!!!!!!!!! به رسم هر روز بود ؟  هکه این خواب چبا خود میگوید  بلند میشود و متعجب 

مادر این دو ،در مدرسه باز میشود فاطمه می شود ، نجا می نشیند و منتظر شاگردانآو می رود  خودش 

مرتضی( وارد میشود و سالم میدهد و می گوید به این دو فرزندم فقه بیاموز. بعدها  دسیدرضی و سی)کودک



فت اینها گایستاد و ادای احترام میکرد و می شیخ مفید تمام قد می، وارد کالس میشدند  کودکوقتی این دو 

 .هستند)سالم ا.. علیها(سفارش شده های حضرت زهرا 

أَلْعِْلمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللّه ُ  "وجود دارددر ورای این علوم رسمی و آنچه که در کتاب و مدرسه میخوانیم چیزهایی       

علم نوری ست که خدا در دلهای مستعد و پذیرا می افکند . راه هایی برای رسیدن روح  " فِى قَْلبِ مَنْ یَشآءُ

 ارد .غیر از پشت میز نشستن وجود ده و گوهر علم  ب

.یعنی انکس که ندارد عشق یار  کل ما حصلتموها وسوسه /ایها القوم الذی فی المدرسه شیخ بهایی میفرماید:

 رب الجلّ الیه و الرسن /ُکلّ من لم یعشق الوجه الحسن/بحر او افسار و پاالنی بیار.

دیوار  ابتدایبه .رسید   ها یهودی گورستان به ، داشت حرکت میکرد بود و سیدرضی وقتی سوار بر مرکبی

دوباره سوار مرکب  ،دیوار که تمام میشد پیاده طی کرد ورا که رسید از مرکب پیاده شد و تمام گورستان 

استاد یهودی  :ایشان فرمودند؟دبخاطر یهودی ها اینقدر احترام میکنی د؟کردیرا پرسیدند چرا اینکار ،شد 

به احترام این استاد از مرکب است و من در این قبرستان مدفون شده  اکنون داشتم که به من درس میداد و

به احترام  ند:گفت در جواب ایشان!! تعجب کردند و گفتند به احترام یک یهودی؟ .خود پیاده شدم

احترام به علمی است این  .احترام میکنم او یهودی بود بهآن و در سینه  عرضه کردمن  ه،علمی که بعلمش

 احترام واقع شود.علم هر جا که باشد باید مورد  گرفته ام و در شخصیت من تاثیرگذار بود. او که من از

 :نهج البالغه از سه بخش تشکیل شده است

 خطبه در این کتاب گرد آوری شده است 114:خطبه  ها  -4

 جمع شده است )ع( نامه از نامه های امیرالمومنین 03نامه ها: -1

 4سخن حکمت یا کلمات قصار )که بعضی دو کلمه و بعضی  187سخنان حکمت یا کلمات قصار: -1

 صفحه و نیم است(

یعنی بخشی از خطبه برگزیده شده  "و من خطبه له علیه اسالم":در ابتدای خطبه ها این عبارت آمده است -

 است بخشی که بیشتر مورد توجه سید رضی از نظر بالغت بوده است.

نچه در کتاب آیعنی بخشی از نامه ها آورده شده است یعنی  "من الکتاب له علیه اسالم":در ابتدای نامه  -

مقدمات و موخراتی داشته باشد که بیان نشده است مثال از شبه هایی که به غدیر وارد  است هست ممکن

جع به آن در کتابش را )ع( چرا امیرالمومنین،میکنند  این است که اگر غدیر این اندازه مهم بوده است 



نیست و مقصود سید  ندگفت)ع(طلبی که امیر مچیزی نیست و پاسخ ما این است که این کتاب گرد آورنده هر 

 ،مقصود سید بیان قدرت بالغت علی )ع(بوده است.رضی هم این نبوده است 

ماه  0و چهار مورد( همه آنچه که در این کتاب آمده است مربوط به چهار سال -بجز چند مورد استثنایی )سه -

سال خانه نشینی و نامه های ایشان و  11دوران حکومت امام  بوده است.یعنی فرمایشات امام در حدود 

 فرمایشات امام در زمان حیات پیغمبر )ص( در این کتاب نیامده است.

ی و تعابیر زیادی دارد گوی میباشد بعد از دفن پیامبر اکرم)ص(زمان  متنی در این کتاب است که راجع به   -

می فرماید: صبر بسیار زیباست مگر در سوگ تو. یک است که  سر خاک پیغمبر)ص( برروضه امیر )ع( 

که این یکی از اسناد تاریخی  در آن وجود دارد  سالم ا.. علیها( )سوگنامه دیگری بعد از شهادت فاطمه زهرا

ن و از دخترت که چه زود سالم بر تو ای رسول خدا از م با این مضمون ، بعد از رحلت پیامبر)ص( است

 بسوی تو شتافت و در کنار تو آرمید و دو مورد دیگر هم که مربوط به حکومت قبل از امیر )ع(بوده است.

کتاب غررالحکم و درر الکلم  هم کتابهای دیگری هستند که فرمایشات امیر )ع( است که بیشتر گزیده های  -

 است.با مضامین نهج البالغه هم مشترک  که  کوتاه است

کتاب شریف قانون/کافی/ شریف ارشاد شیخ مفید و کتاب بحاراالنوار مضامینی از فرمایشات در  -

امیرالمومنین )ع( وجود دارد که در نهج البالغه نیست مثال خطبه معروفی از امیر  که در مورد غدیر است. و 

 به جنبه های اخالقی غدیر اشارات متعددی دارد.

 روش برداشت از نهج البالغه:بحث ترجمه نهج البالغه و 

برای درک کامل باید عربی یاد بگیرد و  شخص کتابهایی مثل قرآن و نهج البالغه اصوال قابل ترجمه نیست و

بخشی از  ،هم در ترجمه و از منبع سخن و با زبان اصلی این کتاب را بخواند چون در سطح متون متعارف

 .ردتوان منتقل کنمیرا مفاهیم که در موسیقی کالم نهفته است 

 اسالم سه معجزه دارد:

 فاطمه زهرا )سالم  ا...و علیها(  -1علی)ع(  -1قرآن  -4

این سه معجزه همسنگ و همپا  هستند که هر سه بیان حقیقت الهوتی هستند که اگر خدا مقدر میکرد  که  

خود علی بود و اگر نه در شکل علی بلکه  ،ن نه در هیات کتاب بلکه هیات و شکل مرد آفریده میشدآقر

این زن نه مثل فاطمه  ،فریده میشدآن نه در غالب کتاب بلکه در هیات یک زن آخداوند مقدر میکرد که قر

علی و فاطمه نه در هیات انسان بلکه خود خود فاطمه )سالم  ا...و علیها(  بود و اگر خداوند مقدر میکرد که 



که  )ص(معنای این جمله پیامبربه  ن بود لذا آ،کتاب قربلکه در غالب یک کتاب آفریده میشدند این کتاب 

 بیشتر باید دقت کرد. "علی مع القران و  القران مع علی"دنمیفرمای

روان بودن  ،اما زیبایی آناست قطعا  از مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی  نهج البالغه  زیباترین ترجمه فارسی

 در بازارنیز فوالدوند  و آن را تحت الشعاع قرار داده است.ترجمه آقای زمانی/عالمه جعفری/مکارم شیرازی

ن اکه هر کدام خودمان بشویم ترجمه.فعل و فکر و عمل م قرار دهیمبر این   ار ست اما باید بناا موجود 

 جاری کنیم.مان بشود ترجمه و نهج البالغه را در زندگی 

چاپ شد که ترجمه مکارم شیرازی است که روان و  یی از نهج البالغه تفسیر روان و زیبا ،ر عرصه تفسیر د

 سهل الفهم است. وخوب 

 که شامل: ها میباشد که ترجمه فارسی از یکی ازین متن امروز دو متن عربی نهج البالغه داریم

  متن معروف صبحی صالح-4

 محمد عبدو)یار صمیمی اقای سید جمال الدین اسدآبادی بود( متن معروف -1 

 قدیمی ترین دانشگاه اهل سنتکه دانشگاه االزهر هر دو از علمای برجسته دانشگاه االزهر مصر میباشند 

شده به علت چیدمان  یی هایی کهچیدمان خطبه ها و حکمت ها و نامه ها با هم متفاوت است و جابجااست .

 یباشد.این  دو مصحح م

 روش برداشت از کتاب نهج البالغه:

 اید رعایت شود:ب ل یبرای فهم و برداشت درست نهج البالغه موارد ذ

 شرایط زمانی و مکانی صدور سخن-1سیره امیرالمومنین -1عرضه به قرآن  -1جامع نگری است  -4

 :که اینست(  ع) معصومین فرمایشات و ابالغه نهج صحیح برداشت روش *

 نهج از  است ممکن ما اوقات برخی و باشیم نگر جامع موضوعی و چیزی هر به راجع: باشیم نگر جامع -4

 بنابراین.باشیم داشته امامان یا و امیرالمومنین نظر مورد منظور از متفاوت خیلی هایی برداشت البالغه

 عَلَیْکَ أَنْزَلَ الَّذِی هُوَ " شده اشاره آن به عمران آل سوره در و دارد متشابه و محکم قرآن که همانطور

 معنای= محکم آیات -4هستند دسته دو ما آیات "مَُتشَابَِهاتٌ  َوأُخَرُ الْکَِتابِ  أُمُّ ُهنَّ ُمحْکَمَاتٌ آَیاتٌ ِمنْهُ الْکِتَابَ



 و ندارد دوست را گویان دروغ خداوند= الصادقین مع کونوا کذاب کل الیحب اهلل ان)است یکی باطن و ظاهر

 العرش علی الرحمن)»کرد باطل مفهوم بر حمل را ظاهر معنای نمیتوان= متشابه آیات -1( است صادقین با

 عرش روی بر هم آن و هست مکانی خداوند برای که شود می مشخص آیه این ظاهر به توجه با «استوی

 متشابهات اما دارد همتشاب و محکم قرآن مثل هم البالغه نهج(.است لمیده عرش بر خداوند و باشد می عظیم

 ماه 8 و سال 1 دوران به مربوط )ع( امیرالمومنین سخنان بیشتر زیرا است قرآن از بیشتر خیلی آن

 ایشان حکومت دوران اسالم مقاطع دشوارترین از شاید و بود سیاسی پرالتهاب دوران که است حکومتشان

 یکطرف  "جمل جنگ" داشتند مسلمانی ادعای طرف دو و داد رخ اسالم تاریخ در که جنگی اولین.بود

 سلمان/ابوذر/حسین/حسن/ابیطالب بن علی دیگر  طرف و پیغمبر زن عایشه/پیغمبر  عمه پسر زبیر/طلحه

 دریافت درست را مفهوم باشیم نداشته البالغه نهج فهم برای صحیحی لوژیومتد اگر لذا و بود عمار و

 هست زن با مورد در که نهج البالغه 14 نامه پایانی فرازهای در. رفت خواهیم بیراهه به و  کرد نخواهیم

 نیست شایسته اصال.نکنید مشورت زنان با که اند فرموده ع امیرالمومنین که دارد وجود غلط هایی برداشت

 و دربیاوریم هست موضوع به راجع چی هر کتاب اول از باید کنیم قضاوت نآ به راجع و بگیریم را جمله یک

 کنیم دریافت را اصلی مفهوم تا بگذاریم هم کنار پازل قطعات مثل

 اول رسید، شما به ما از چی هر که کردند سفارش ما به ائمه خود: است قرآن با تطبیق و قرآن به عرضه-1

 باشید داشته دقت خوب. بگذارید پا زیر نه اگر و بپذیرید بود، سازگار قرآن با اگر.نآقر به کنید ش عرضه

 قرآن در خدا سخن با امام سخن ندارد امکان چون. هرگز.بکوب؟نه دیوار به مرا سخن فرموده امام آیا که

 سخن آن از خودمان برداشت و چیست؟فهم بگذاریم پا زیر باید که چیزی پس باشد داشته تناقض و تعارض

 مشرف االن همین که باشیم داشته افتخار و سعادت این ما اگر.دارد جا ما سر روی معصوم سخن وگرنه است

 از که ،سخنانی است ع عصر امام ما مخاطب تشریف  این در باشیم مطمئن و ع عصر امام محضر در شویم

 قرآن با تطبیق به الزم دیگر و دارد حجیت ما برای قرآن مانند عینا میشنویم ایشان مبارک دهان

)ع(  امیرالمومنین و ما  بین چون منتهی است قرآن در خدا سخن اندازه به آن  حجیت معصوم سخن.نیست

 که بخورد قسم و بگذارد قرآن بر را خود انگشت 47 نتواند شاید هیچکس ،است فاصله اندی و سال 4177

 قرآن با باید شویم نئمطم اینکه برای بنابراین . است)ع(  امیرالمومنین سخن، کاست و کم بی جمله این عینا

 ،سخن یا و حدیث این که میکنند چک که رجال علم بنام داریم زمینه این رد علمیما   کال.دهیم تطبیق

 قرآن به باید شویم نئمطم بودنش درستاز   را خود فهم اینکه برای بعد نه؟ یا است صحیحیا  قوی حدیث

 که کاری هر پس نیفکنید هالکت به را خودتان= تهلکه الی بایدیکم تنقوا وال: میفرماید نآقر که کنیم عرضه



 را خودم میگویند اینکه پس.نمیکند حرام به دعوت ع علی حتما و است حرام، باشد هالکت ان القای زمینه

 برای داده انسان به عقل خدا که اینست بر فرض نمیمیرم، نه اگر و میرم می باشد قسمتم ،اگر چاه در بندازم

 معجزه و استثنا اساس بر وما میرد می که اینست اول فرض پیش بیفتد چاه در  کی هرو   کند استنباط اینکه

 پس، است  اوردهآ فحشا با برابر و است حرام نفس به ظلم :میفرماید  نآقر.بگیریم تصمیم، نیست قرار

 محافظت آن از خوب باید که است ،امانتی داده بما که نعمتی خدا و است حرام خدا های نعمت کردن حرام

 قسمتی اگر منتهی کنم محافظت باید است من برای خدا های نعمت چون،  خانه/لباس/ماشین یعنی کنیم

 را باقی و کارمیبریم به خود از محافظت برای را امکانات همه ما کنیم قبول باید ،باشد ما اختیارات از خارج

 .میکنیم خدا به توکل

 نه؟مثال یا داشته انطباق خودشان زندگی در آیا میکنیم ائمه جمالت از که برداشتی:سیره با انطباق -1

 ناقصات النساء: میفرمایند )ع(امیرالمومنین البالغه نهج از جایی در:زن موضوع در البالغه نهج برداشت

 حضرت به ایشان نگاهکه  ببینیم ع امیرالمومنین سیره در و برویم...الحظوظ نواقص االیمان، نواقص العقول،

 اینطور میبینیم وقتی ؟ بود الحظ ناقص و االیمان ناقص و العقل ناقص نگاه ، البنین ام و علیها اهلل سالم  زهرا

 نهج در ؟متنی چیست کالم این صدور فضای ببینیم  و کنیم درک را ناقص معنای و برگردیم باید  نیست

 مردان که=   البَِهیمَةِ وَأَتَْباعَ الْمَْرأَةِ، جُنْدَ کُْنتُمْ میکند سرزنش را مردانی ع امیرالمومنین که هست غهالالب

 سخن این که مینویسند برخی نآ  شرح در و شدید مرد سپاهیان و رفتید که شما سر بر خاک، بیچاره

 مدیریت  که میشود فرسایی قلم کلی و بگیرند قرار زنان مدیریت تحت نباید مردان که  دارد آن از حکایت

 زن سپاهیان که مردانی  ،میابیم در را واقعی معنای بخوانیم که کامل را جمله اما است ممنوع مرد برای زن

 خاص موقعیت یک و  است عایشه بنام خاص زن یک به ع امیرالمومنین نگاه پس=  شتر پیروان و بودید

 این در  را نفر هزار 11 مدندآ و  خوردند را زن فریب که میکند سرزنش را مردانی. جمل جنگ بنام است

 پیغمبر زن عایشه اینکه حرمت به منتها .نیست عام حکم و است خاص مصداق این و  دادند کشتن به جنگ

 یک تعبیر زن این و زن گفتن کنایه با و نکردند بیان روشن را ایشان اسم)ع(  امیرالمومنین، است بوده)ص( 

 انطباق یعنی  دوم مرحله در صورتیکه در ضمنا.  معین ماهیت با است خاص  شخص تعبیربلکه  نیست جنس

 از جایی در برعکس است مرد از کمتر زن ایمان که کرد استنباط نمیشود قرآن منطق در جایی هیچ ،نآقر با

 انّ: میکند معرفی ایمانی خصوصیات عنوان با را مونث و مذکر صفت ده خداوند احزاب سوره 11 یهآ قرآن

 و الّصابرین و الصّادقات و الصّادقین و القانتات و القانتین و المؤمنات و المؤمنین و المسلمات و المسلمین

 و فروجهم الحافظین و الصئمت و الصمئین و المتصدّقات و المتصدّقین و الخاشعات و الخاشعین و الصّابرات



 که مردانی= عظیما اجرا و مغفره لهم اهلل اعد الذکرت و کثیرا اهلل الذکرین و الحفظت و فروجهم الحفظین

 .نمیشود خارج نهاآ ذکر و فکر از خدا که کسانی هستند خدا بیاد همش که زنانی و هستند خدا یاد به زیاد

 .کرد جلوگیری ائمه فرمایشات از نادرست های استنباط از حدی تا میتوان باال روش و مرحله سه با

 جلسه دوم

ما  امروزه در عرصه خندق فکری قرار داریم بنابراین باید در گسترش دین و معارف علوی تمام تالش مان 

ویژگی جنگ خندق چه بود؟ کفر همه امکاناتش را آورده بود لذا در قرآن جنگ خندق ، جنگ  را  بکنیم.

 احزاب خوانده میشود. 

 شرح کوتاهی بر داستان جنگ خندق:

یک ،در همه جنگ های قبلی ناموفق شدند کفار خندق آخرین جنگ بزرگ بین اسالم و کفر بود.وقتی 

همه جمع شده بودند ،آسیب دیده بود  )ص(ن از بعثت پیامبرامنافع  شکفار که و ائتالفی از منافقین مشرکین 

جمع کرد و از  را اصحاب .ایشان رسید  )ص(. این خبر به پیامبر ندمبر و دین را یکسره کناکه کار این پی

است و نیازی به مشورت ندارد اما او الگو  )ص(درست که او پیغمبر) نها نظرخواهی و با آنها مشورت کردآ

جمله  . ندکرد را و برای یاد دادن مشورت به ما اینکار"وشاورکم فی االمر"و خدا به او فرمان داده است ست 

هر کس با مردم مشورت  "عقولهم شارکهم الناس شاور من "زیبایی امیرالمومنین)ع( راجع به مشورت دارد

در  ،سلمان فارسی عرض کرد ما در ایران وقتی در چنین موقعیت هایی ( کند،شریک عقل آنها میشود.

از هر  تا اطراف شهر خندق میکندیم،ها زیاد  بودآنکه عده قرار میگرفتیم  معرض و حمله یورش دشمنان

پذیرفت و  را  این پیشنهاد )ص( جهت مورد حمله قرار نگیریم و از یک جا رودرروی دشمن بایستیم.پیغمبر

از پهلوانان  ( نفر 1 یا1)،ندبکنند .سپاه قریش و دشمن آمد خندقمدینه  اطرافدستور دادند که  به اصحاب

با خود آورده بودند که سرآمد آنها یل عرب بنام عبدوود بود) که هنوزم در ادبیات عرب سمبل شجاعت را 

که  نداصال شک نداشتو  ندو اسب خود را رها کرد ندو پیاده شد نداست( و از راه باریک خندق عبور کرد

صف آرایی کردند که در خط اول  نیز د.سپاه مسلمینند بود و نیازی به فرار ندارنپیروز این میدان خواه

که بعد عنوان خلیفه اول و دوم وسوم و همه اینها بودند( و جلوتر از همه رسول  نامداران مدینه النبی )کسانی

بود و رجز میخواند و طلب کسی میکرد که با او بجنگد.پیغمبر  عبدوود از اسب پیاده شدهقرار داشتند .ا.... 

به سمت چپ نگریست ،همه سرها به پایین بود که مبادا نگاهی به نگاه ،خدا  به سمت راست نگریست 



فقط یک جوان بنام علی بن ابی طالب برمیخیزد و دست  .گره بخورد و پیامبر فرمان جنگ بدهد )ص(پیامبر

بنشین.یکی از سیاست های  :دند من حاضر به جنگ هستم،  پیامبر به ایشان میفرمایبلند میکند و میگوی

دیگران اعتراض میکردند  ،میداد به علی ع را  ن اول اجازه جنگاحکیمانه رسول ا.. اینجا بود چون اگر هم

و سایرین این بهانه را می برای جنگ فرستاد، ار یشخو یپارتی بازی کرد و پسرعمو )ص(که پیغمبر

م گرفت از یباز رجز میخواند و میگوید صدا ،او نمیرفت ما میرفتیم.عبدوود  که اگر کاری نداشتآوردند که 

د و با من بجنگد؟پیغمبر)ص( باز به راست و چپ نگاه کرد و  یبس که گفتم اگر مرد دارید بفرستید بیا

مادگی برای جنگیدن کرد و باز هم آعلی )ع (اعالم میبیند که همه سرها پایین است و باز هم فقط 

پیغمبر و د:بنشین.بار سوم داستان تکرار میشود و باز همان جوان است که برمیخیزد نمیفرمای )ص(پیغمبر

 11نی به جنگ چه کسی میخواهی بروی؟ و آن جوان امید و د هستواو  امربن عبدو ،د:یا علینمیفرمای)ص(

ی که خدا را دارد باید از یعلی ا،و من هم علی هستم.چرا باید علی از امر بترسد ساله در حال آرامش میگوید

 را امری که خدا را ندارد بترسد. راز شجاعت علی )ع( در ایمان به خدا  بوده است. مومنی که همه جا خدا

امیر  ."یَنصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ َأقْدَامَکُمْ اللَّهَإِن تَنصُرُواْ یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ " ش معنا نداردیترس برا ،میبیند

به خدا سوگند اگر همه عرب دست به دست "میخوانیم که فرمودند : 11المومنین )ع( در نهج البالغه نامه 

. ترس  "جنگ من بیایند و من تنها باشم  از آنها نخواهم ترسید و به آنها پشت نخواهم کرده هم بدهند و ب

 حمایت برای پروردگار "وکفی بربک هادیا و نصیرا "ها از ضعف ایمان است . آیه قرآنیها  و تردید

و هر کس بر خدا  "یَتَوََکّلْ َعلَى اللَّهِ َفهُوَ حَسُْبهُ "چرا؟ایه قرانی دیگران به دلبستن ، است کافی وهدایت

 .توکل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد

و  ن رفتند قسمت عقب صفاگذاشتند و خودش )ع(برداشتند و بر سر علی را ناعمامه خودش )ص(پیغمبر

اگر در زمین پرستنده ای   که خداوندا با خدا پرداختند پشت یک بلندی ایستادند و به راز و نیاز و مناجات

همه اسالم رفته بود به جنگ شرک  گویی که به میدان رفت)ع(علی  . خواهد ترا بپرستد علی را یاری کنمی

الفتی اال  "در عمل نشان داد که)ص( ون سه بار رجز خواندند و کسی به غیر علی به میدان نرفت و پیغمبر چ،

.و صدای اهلل اکبر مسلمین بلند شد که علی )ع(، امربن عبدوود را شکست داده بود. "علی ال سیف اال ذوالفقار

ضربت  "ومَ الخَنَدقِ اَفَضلُ مِن عِبادَةِ الثّقلینضَربَةُ عَلِی یَ "معروف پیغمبر)ص( که فرمودند: این بود جمله و 

 در خندق برتر از عبادت جن و انس است . علی

 در این خندق فکری امروزه  هر کدام باید یک مبلغ باشیم.



 جنبه های مختلف آشنایی با نهج البالغه و تحلیل آن

 قواعد لغت()تجزیه و ترکیب لغات/مبانی دستوری و یعنی  از منظر ادبیات عرب -4

 را نهج البالغهکه  امیر الکالم ،کالم االمیر:)فن بیان و سخنوری و کتابت( یعنی از منظر ادب شناسی  -1

 ن معرفی میکندآاخ القر

 183سخن حکمت  مانند  :از شکم لغات بیرون کشید( را  پیامباید )یعنی از منظر مفهومی شناخت -1

دریافت و  را باید اخالقی و معرفتی نهج البالغه ،یتی *نیاز اصلی روزگار ما این است که پیام های ترب

توسط  نهج البالغه کلی و و در زندگی جاری کنیم. ما در این کالس از جنبه برداشت مفهومی  کرد منتقل

 شنا خواهیم شد.آعالم بزرگوار دکتر سید حمید خوئی 

 نهج البالغه 183حکمت 

از یک انسان  کامل تراز قرآنی  )ع(امیرالمومنین نهج البالغه:توصیفی است از زبان 183سخن حکمت 

او را بعنوان  )ع(به او میدهد که علی بن ابیطالب را این شایستگی ،.انسانی که خصوصیت های اخالقی ش

زیرا پیغمبر خدا اشرف  باالتر از شیعه علی است بسی برادر خودش بداند و بشناسد.و برادر علی مقامی

خورده  )ص(شانه اش به شانه پیغمبر ،برادر رسول خداست)ع( ابیطالب  مخلوقات عالم است و علی بن

است و حاال یک انسان چه خصوصیاتی باید داشته باشه که شانه اش به شانه علی بخورد؟چگونه میشود 

 داده اند. به رفیع ترین قله کمال انسان رسید؟ که در این خطبه توضیح

 الرَّحیم الرَّحمنِ اهللِ بِسمِ

 .=   بود برای من در گذشته برادری خدایی اللَّهِ ِفى َأخٌ مَضَى فِیَما لِى کَانَ

و یا از سلب پدر باشیم چون خدای ما  )خدا مارو برادر کرده بود نه اینکه از یک رحم به دنیا آمده  باشیم 

ی وجوددارد و تا خدا هست عامل برادر و دین مارو با هم برادر کرده بود. یکی بود با هم برادر شده بودیم

عقد  ،هیچ پیوندی دو انسان مومن را محکمتر از برادری بهم مرتبط نمیکند. یکی از افضل اعمال عید غدیر

مثل  را تکلیف نسبت بهم پیدا میکنند مثال اگر از دنیا رفت باید بچه های او 17 دو برادر، اخوت است که

برادری را در غزوات رسول ا...و حادثه کربال میتوان دید. در یکی از  که این مصداق نمابچه های خودم بد

نفر از مسلمین در بیابان گرم گرفتار شده بودند و از تشنگی هالک ، کاسه آبی  41جنگهای رسول ا.. 



همین نفر و بازم  41به دومی تا رسید به  ددادند به اولی گفت برادرم از من تشنه تر است دادن،فراهم شد 

ید و دیدند که اولی از تشنگی جان داده است و آنها در حق برادر خود ایثار کردند)ایثار با انفاق فرق چرخ

چیزی که خودت الزم یعنی احتیاج نداری اما ایثار  آن به کسی می بخشی که به ادارد انفاق یعنی چیزی ر

 نی بیشتر از تو الزم دارد(.امیبخشی به کسی که مید را داری

نیا در در چشم من کوچکی داو را  عَیْنِِه=   بود و بزرگ میکرد فِى الدُّنْیَا عَْینِى صِغَرُ  فِى ظِمُهُیُعْ کَانَ-4

.او چشم  

)کوچیکی دنیا در چشم او، اورا در چشم من بزرگ میکرد و چون دنیارو کوچک میدید من اورا بزرگ  

آدم  نتیجه اخالقی این فراز زهد است یعنی کوچک بینی دنیا در چشم او یعنی زهد بنابراین( )میدیدم

بخش مهمی از آموزه های دین و   که است زندگی هنر برقراری صحیح و متعادل چهار رابطه( زاهدی بود

را با ت دهم  رابطه خو ،مثال کبر:نهج البالغه دستورالعمل  برقراری ارتباط صحیح این چهار رابطه است

کبر مثل کوهی می ماند که انسان متکبر از  :فرمودند )ع(نینمخراب میکند.امیرالمو را خودت و هم مردم

 .باالی کوه مردم را کوچک میبیند و مردم هم ازین پایین اورا کوچک میبینند

 خیر انا)کرد بدبخت من از غلط تعریف را ابلیس خود داشته باشید منانسان با خود:تعریف درست از -4

خود را  اینطور تعریف میکرد)انت القوی انا  مناما علی )ع( (  االعلی ربک انا)همینطور هم فرعون(منه

در بندگی کمال می آورد نه در خدایی ، منضعیف،انت العزیز و انا ذلیل،انت المالک و انا المملوک و...(این 

خداشناسی  که مقدم بر "من عرفه نفسک فقد عرف ربه"کردن و فرعونی و قارونی شدن.به ما گفتند 

 کَفى وَ قَدْرَهُ عََرفَ َمنْ لْعالِمُا "خودشناسی است . تعریف زیبایی امیرالمومنین ع در توصیف عالم دارد،

عالم کسی  است که قدر خودش را بداند و در جهل انسان همین بس که قدر  "قَدْرَهُ یَعْرِفَ ال اَنْ جَهْال بِالْمَرْءِ

  خویش را نداند.

 ا انسان با خد-1

   انسان با مردم -1 

 .است.انسان با دنیا:دنیا مجموعه خواسته ها و داشته های مادی هر کس -1  

از  )ع(تصویری که امیرالمومنین خطیئةٍ: همه خطاهای انسان ریشه در حب دنیا دارد. کلّ رَأسُ الدنیا * حبُّ

بی ارزش را است که در عین اینکه دنیا  یتصویر منحصربفرد،دنیا رابطه متعادل  انسان و دنیا بیان میکند 



و در خطبه سوم  "کوچک میدید من بزرگ میدیدمش را این برادر من چون  دنیا"دنمیفرمای ،معرفی میکند

و در جای دیگر  -"این دنیای شما برای من ارزشش از عطسه بز کمتر است "دننهج البالغه میفرمای

و در جایی  - "ی که در دست یه آدم جزامی است کمتر استارزشش از استخوان دنیا برای من  "دنمیفرمای

یا جوانمرد آزاده ای نیست که این دنیای ناچیز و زشت را برای داوطلبان و آ"دندیگر میفرمای

الدنیا مسجد  "-"الدنیا مزرعه االخره"اما در عین حال در جای دیگری میفرمایند -"خواستگارانش رها بکند

نم که همه عالم ازوست/عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست(.در این دنیا آ)به جهان خرم از "احباء اهلل

 چطور ارتباط برقرار میکنیم.  نیماداشته باشیم مهم این است با داشته ها ه چیزیمهم این نیست که چ

 من فخذوا المَقَر، دار هی واآلخرة مَمَر، دار الدنیا أن ":میفرمایند که دنیا از ع امیرالمومنین زیبای تعبیر

 ازینجا و است اخرت شما قرارگاه. است عبور و گذر محل فقط که دنیاست اینجامنظور="لمقرِّکم ممرِّکم

 .بردارید توشه آنجا برای باید

بیان میکنند که با هم در بیابانی همسفر شدند درویش مدام به شاه کنایه میزد  را حکایت درویش و شاهی

ی رکه تو گرفتار ملک و قصر و حکم و حکومت هستی اما من آزاد زندگی میکنم و جز این عصا مال دیگ

هان کرد و درویش از در بیابان خوابیدند صبح شاه زودتر بلند شد و عصا را زیر شن ها پن یشب .ندارم

راهزنان بردند.درویش شروع به فغان و گریه و زاری  :م کجاست؟شاه گفتیخواب بلند شد و گفت عصا

تشکیالت و قصر و حکومت دل  آنشاه لبخند زد و گفت به قدری که تو به این عصا دل بستی من به  ،کرد

 نبستم. 

زهد به معنای بی بند و باری و بی مسئولیتی و محور رابطه انسان مومن در دنیا با ادبیات دینی چیست؟ 

نم که زیر چرخ کبود/زهر آ غالم همت )شلختگی و ازلت گزینی نیست بلکه زهد در ادبیات فارسی یعنی

 (چه رنگ تعلق بگیرد آزاد است.

رسید به این مرحله؟کلیدواژه اصلی  آیا میشودما چیزی داشته باشیم و دلبسته آن نباشیم و  است  ممکن

را  شلوغ کنیم که دست و پای مارا  ن اتعلق است یعنی تا جایی حق داریم پیرامون خودم ،در مفهوم زهد

داستان کرم ابریشمی است  که پیله به دور خود به قدری می تند که در نهایت پیله  ،حکایت انسان.نبندند 

 ها گور او میشود.

 :بان امیرالمومنین)ع(دو تعریف زهد از ز



= زهد یعنی تو مالک دنیا باشی دنیا مال تو الدنیا یملکَکَ ال أن الدنیا، تملک ال أنقال علی )ع(: الزهد -4

 نباشد .

گریه میکنند و در گفتگوی با خدا  ،ن در اوج قدرتاکه ایشبی نظیر است طوری زهد امیرالمومنین ع  

:قبل از درخواست هر نعمتی اول طلب ظرفیت داشتن دندارد.بزرگی میفرمای را  علی غیر تو کسی :دنمیگوی

ن تعبیر آی. قرونش آن  ی که بندوای دلت بره نی سراغ خواستهانعمت از خدا بکنید.تا جایی میتو آن

 دم آاین و ن می چسبد به زمین اشیزیبایی دارد بعضی انسان ها به قدری به دنیا تعلق پیدا میکنند که پاها

که چه بسیار عقل هایی ":دنمیفرمای ،دارندع .تعبیر زیبایی امیرالمومنین هد هم پرواز کند،نمیتواندابخواگر 

حس تملک و تعلق در زندگی انسان را بیچاره میکند  باید قبول کنیم همه ."که در هوی زندان نفس اسیرند

 چیز مال خداست و ما فقط امانتدار هستیم.

 است )ملک و خلود=جاودانگی(شیطان دو چیز از خدا خو

تاسف نخورید برانچه از دست میدهید و  ="آتَاکُمْ بِمَا تَفْرَحُوا وَلَا َفاتَکُمْ مَا َعلَى تَأْسَوْا لِکَیْلَا "ی آنایه قر-1

 به انچه که بدست می اورید دل نبندید.

دل ببندید که تا وقتی الزم شد دل  آنجایی*در زندگی به هر کس و هرچیز جز ذات اقدس کبریایی، تا 

 .نیدابتو،بکنید

روزی به بست دل زین و آن گذشت/روز دیگر به :  کلیم کاشانی شعری دارد که زندگی دو روز است*

 .  کندن دل زین و آن گذشت

أَلْسَِنتِِهمْ یَحُوُطونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایِشُُهمْ نَّ النَّاسَ عَبِیدُ الدُّنْیَا، وَالدِّینُ لَعْقٌ عَلَى *جمله معروف امام حسین )ع(:.ا

وقتی پای امتحان پیش  است.ن او دین لقلقه زبان ش دا= مردم بنده دنیا هستنفَإِذَا مُحِّصُوا بِالَْبَلاءِ قََلّ الدَّیَّانُونَ

 ت.خیلی کم اس د،ش بگذریادم متدین کم است ادمی که حاضر باشد بخاطر اخرت از دنیا،د آی می

 بیان میکنیم: در رابطه با اعتدال و میانه روی در زندگی  ( را در اینجا روایتهایی از امیرالمومنین)ع

= جاهل را نمیبینی مگر در حال تفریط یا افراط على علیه السالم : ال تَرَی الجاهَِل اِلّا مُفرِطاً َاو مُفَِرّطاً*امام 4

حق  هظلم یعنی افراط و تفریط چیزی ک .تفریط هست و میانه رو استدور از افراط و ه ب،عاقل  انسان بنابراین

دور از افراط و ه عدل است یعنی قرار دارن هر چیز بجای خویش و ب،ما اصل دوم دین مان  ش نیست.



تفریط) جهان جز خط و خال و چشم و ابرو/ که هر چیزی بجای خویش نیکوست( و اعتدال  در همه چیز باید 

ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و  "در دنیا و اخرتهست اعتدال  نیز اعتدال  که در قنوت نماز مانریبطوداشته باشیم 

نه خوف بیشتر از رجا باشه نه بالعکس یعنی  د. در خوف و رجا مومن باید اعتدال داشته باش"فی االخره حسنه

ک وجب چه صد وجب و یا نه نه انقدر از خدا بترسیم  که اگر گناه کردیم بگوییم آب که از سر گذشت چه ی

ن بخشش و آنقدر  به رحمت خدا امیدوار باشیم که در معصیت بی پروا شویم .یکی از زیباترین تظاهرات قرآ

ن تاکید دارد که نباید در انفاق هم افراط و آانفاق است که خدا پابه پای نماز اشاره میکند ولی در دو جای قر

این عزیزان خدا که انفاق میکنند نه خشک دستی و نه ":   ه فرقانتفریط داشته باشید یکی در سوره مبارک

که دستت  ")ع(:  لقمان  حضرت  در وصایایو دیگری  "یشه میکنندپاسراف میکنند در انفاق بلکه میانه روی 

هم نده که  را به گردنت نچسبان کنایه از خشک دستی است و کامال هم باز نکن یعنی هرچی داری ار

 ."حسرت زده بمانی و مت شدهمال روزی فردا

راست و چپ هر دو  =«مَضَلَّة وَالطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الجادَّة کالهما اَلْیَمینُ وَ الشِّمالُ :على علیه السالمامام * 

 گمراهی است راه درست راه میانه است

 شکم خویش آزاد شده بود و سلطنت = از سلطه َبطْنِه سُلْطَانِ مِنْ خَارِجاً کَانَ و-1

 (عفیف بودو  و عفت داشت )اسیر شکم نبود

.میخوری که زندگی کنی یا زندگی میکنی که بخوری؟ بعضی آدم ها ؟شکم مال توست یا تو مال شکمی

زندگی میکنند که شکم پر کنند که این خصوصیات حیوان است اما برخی انسان ها میخورند که زندگی کنند 

هدف است اما برای انسان هدف نیست پس شاخص های بزرگی انسان این ست که از ،.خوردن برای حیوان 

دینداری  ،اتفاقا در گرسنگی شکم و .بسیار شنیده اید که شکم گرسنه دین نداردسلطه شکم خارج شود

ازین بیان اصل اخالقی عفت استخراج میشود اینکه میگوییم خانمی عفیفه است و یا انسانی  امتحان میشود.

.فرق انسان و حیوان در چیست؟هر رت کنترل غرایز حیوانی در انساندعفت یعنی قعفیف است یعنی چه؟

بر اساس غریزه اصال زندگی میکند.اما اصال  و  و غریزه دارند اما حیوان قدرت کنترل غریزه را نداردد

میخواهد  ،خداوند به انسان این قدرت کنترل را داده است. در جنگل هر حیوان نری به ماده ای که میرسد

ام و نه محرم و نامحرم میداند نه حالل و حر ،نمیتواند خودش را کنترل کندو  غریزه جنسی خود را ارضا کند

ناموس نمیشناسد.غرایز مادی در انسان بد نیستند مثل) غریزه جنسی( اصوال خداوند در انسان هیچ اصال و 

سیل میشوند و اگر کنترل شوند ،چیز بدی نیافریده است.غرایز حیوانی مانند آبی می مانند که اگر رها شوند 



 اگر غریزه شهرت وجود نداشته باشد بسیاری از انسانها انگیزه خود .مثالاست منبع آبادانیکه  میشوند آب 

را در یافتن مجهوالت از دست میدهند.یکی از غرایز انسان غریزه رفع گرسنگی است که در حیوان و انسان 

 .مشترک است

 سه عنوان اصلی عفت عبارتند از:

 :میفرمایندع  امیرالمومنین .زبان داریمآفت  43در کتابهای اخالق ما حدود کنترل زبان  عفت السان:-4 

د به زبانم فرصت بیشتری برای ید بیاهاشتم به بلندای گردن شتر که تا وقتی حرف میخوادکاش گردنی 

فکر کردن داشتم.فقدان عفت السان را سعدی اینگونه توصیف کرده است :زبان بریده به کنجی نشسته صم 

که زبان داشته باشی و زبان تحت  است الل باشی بهتر ازین کم=بکم / به از کسی که نباشد زبانش اندر ح

کنترل تو نباشد.امیرالمومنین)ع(  میفرمایند:فرق آدم عاقل و احمق اینست که َآدم عاقل اول فکر میکند بعد 

السان جرمه صغیر و جرمه کبیر= زبان گوشتی است .بعد فکر میکنداما  حرف میزند احمق اول حرف میزند 

 ندارد اما جرم و گناه زیاد باعث میشود.که وزنی 

بریزی.یک  در آن شکم انسان چاه فاضالب نیست که هرچی -شکم را کنترل کردنیعنی  عفت البطن:-1

لقمه حرام نباید از آن عبور کند که کار را دشوار مینماید.امیرالمومنین )ع(فرمود:هر کسی که تمام هم و غم 

جایی یه نفر در کنار امیرالمومنین  در. که از شکمش خارج میشودآن شکم ش است ارزشش به تمام چیزی 

امام فرمودند :وای بر تو  "استغفرا... و ربی الیک"ورد و میگفت :آ ع نشسته بود و صیغه استغفار بجا می

 آن  ی.یکی ازویبگرا  برطرف کنی و بعد این جمله را  ن آاول باید شروط  .شرط دارد 4نی این جمله امید

گوشتهای حرام آب شود و آن اگر لقمه حرامی خوردی باید به قدری ریاضت بکشی تا  شرط ها این است که

 .گوشت دیگر جایگزین شود که اینکار بسیار سخت است)شرط تعجیزی=شرطی که انجامش سخت است (

ه کاری است که همه گفتند اخر بی غیرت این چ دحکایت میکنند کسی مادر خود را به بازار میبرد تا بفروش

رآید اینکار باز پس  چون کسی نمیتواند  م که هیچکس نتواند بخرد.ویقیمتی میگ کمن ی :گفت ؟میکنی

کالس  دردر لقمه ای که میخورید باید خیلی دقت داشته باشید.داستان عالمی را نقل میکنند که  بنابراین

عالم سر خود را پایین .ل دزدی گرفتند درس بود و آمدند به او خبر دادند که در بازار پسرت را در حا

مد،رفت خانه به همسرش گفت امروز بمن خبر آمد که پسر مارا اانداخت مدتی فکر کرد چیزی به ذهنش نی

از  آمدم اما چیزی به ذهنم نیامد ؟در حال دزدی گرفتند. من هرچی فکر میکنم چیز حرامی به خانه آوردم

روزی  که و ویار داشتم گفت من باردار بودم .زنچیزی هست بگو اگر قسم  خدا را به  شما سوال کنم تو



د و انار میفروخت و من هوس کردم اما پولی در خانه نبود رفتم به کرمی عبورانارفروشی از جلوی درب ما 

و با سوزن آبی  بد یا نه؟آمدم پشت درهاوه میخانانار فروش گفتم چند تا ازین انار ها بده ببینم آقای خ

 .ه بودگذاشت اتا قطره آب انار اثر حرام خودش ر دچنپس دادم. را ازین انار نوشیدم و بعد انارها

 :کنترل غریزه جنسیعفت الفرج-1

  میکنم. ضمینپیغمبر)ص(فرمودند:هر کس این سه عفت را در خودش کنترل کند من بهشت را برایش ت

 ()قناعت داشت به چیزی که خدا داده بود= به چیزی که پیدا نمیکرد طمعی نداشت یَجِد لَا مَا َیشْتَِهى فَلَا-1

یشتهی از اشتها  مشتق میشود میل اگر خوش خیم باشد اشتها معنی میشود و اگر بدخیم باشد میشود 

نست به آنچه که دارد قناعت کند و به هر چیزی که خدا اچون از سلطه شکم خویش خارج بود میتو شهوت.

د رضای خدا باشد.امیرالمومنین ع میفرماید :انسان عاقل به چیزی ایداده بود قانع بود.انگیزه حرکت ب وا به

هم میکند،انسان احمق چشمش به داشته های  او ازش حداکثر استفاده ر دداده شکر میکن او که خدا به

ش را هم از دست دیگران است و غصه نداشته هایش را میخورد و فرصت و لذت استفاده از داده های

گربه مسکین اگر پر داشتی/تخم )میدهد.بشر باید ناقص باشد بشر باید محتاج باشد وگرنه طغیان میکند.

 (گنجشک از زمین برداشتی

 که: باید بعنوان اصل پذیرفترا این 

پول  دبه یکی پول میدهد سالمتی نمیدهد به یکی سالمتی میده  :خداوند به هیچکس همه چی نمیدهد -4 

) کرم داران عالم را درم نیست دعقل نمیده دبه یکی قدرت میده دقدرت نمیده دنمیده به یکی عقل میده

 /درم داران عالم را کرم نیست( 

اصل دوم این است که اینجا اسمش دنیاست و هیچکس به همه خواسته های خودش نمیرسد و همه چیز  -1

یوم لک:یک روز به نفع -4:روزگار دو روز است(دهر یومان)د: النن درهم است .امیرالمومنین ع میفرمایآ

یوم علیک:یک روز به ضرر توست) فان کان علیک،فصبر(= -1توست) فان کان لک،فال تبطر(= مست نشو

صبر کن.ترجمه این شعر است:چنین است رسم سرای درشت/گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. 

فقر شدیدی بر من چیره شده بود و من حتی پول خرید کفش  وقتی در زندگی :سعدی  در گلستان میگوید

را هم نداشتم رفتم مسجد به خدا شکایت کنم ،به مسجد اندرشدم مردی را دیدم که پا نداشت بر زمین 

 افتادم و سجده شکر همی بجا آوردم که خدارو شکر من پای دارم این بنده خدا حتی پا هم ندارد. 



 .قناعت گنجی است بی پایان =فنیقال علی)ع(:القناعت کنز الی

که زیاد دارد ندو کس بی نیاز است آ. غنی در فارسی بمعنای پولدار است اما در اصل به معنای بی نیاز است 

 .و آنکه کم میخواهد و غنی واقعی دومی است نه اولی

ازین  داشت مستی نمیکردوقتی ) وقتی هم چیزی پیدا میکرد زیاده روی نمیکرد = وَجَد إِذَا یُکِْثرُ لَا وَ-1 

 (جمله درس میانه روی و اعتدال میگیریم

را میانه روی در قرآن به معنای قصد است اقتصاد یعنی میانه روی. امیرالمومنین ع وقتی پیامبر خدا 

همه چیزش میانه بود هیچ نشانی از افراط و تفریط در زندگی ش یافت نمیشد : میگوید ،توصیف میکند 

 اسراف و تبذیر است. آفت میانه روی،.

تبذیر یعنی حرام کردن  و  داری منتها بیشتر از حدفرق اسراف  و تبذیرچیست= اسراف چیزی که الزم 

 نعمت ها.

 ()کم حرف میزندبیشتر روزگارش خاموش بود = صَامِتا دَهِْرهِ أَْکثَرَ کَانَ وَ-1

 ( فکر کار میکند)فرق صمت و سکوت :صمت) سکوت+ تفکر( است زبان کار نمیکند اما 

د :اگر جنس سخن گفتن نقره باشد جنس سکوت طالست. هر چیزی و قتی نامیرالمومنین) ع( میفرمای

زیاد شد بی ارزش میشود. چرا شن ارزان و الماس گران است؟ چون شن زیاد و الماس خیلی کم 

است.قال علی )ع(:من  پرحرفی، است.قال علی) ع( : من قله العقل کثرت الکالم= از نشانه های کم عقلی 

 کثره کالمه کثره  زلل= کسی که زیاد حرف میزند خطا و لغزش و اشتباهش هم زیاد است.

سخنوران را همه  وقتی که سخن میگفت پس  )سخنوران( = الْقَائِلِینَ )نشاندن سر جای( بَذَّ قَالَ فَإِنْ-4

 بر جای خویش می نشاند

عطش پرسشگران را سیراب  )پرسش کننده( =السَّائِِلینَ ( )تشنگیغَلِیلَ ( )سیراب میکردنَقَعَ وَ-0

 ()علمی و مستدل حرف میزددرمیک

دالیل قوی باید و معنوی/نه رگ های گردن به حجت قوی= با دلیل حرف بزنید و نه صدای بلند. 

که تازه ت که از صدای االغ باالتر نمیرود یمصداق این آیه قرانی ان انکر االصوات لصوت الحمیر=صدا

 میرسی به مقام شامخ  االغی.



 : کم گوی و گزیده گوی چون دردر ادبیات فارسی 0-4-1خالصه موارد

)ضعیف نمود مى مستضعف و ناتوان ظاهر به )به ضعف کشیده شده است(= واُمسْتَضْعَف ضَعِیفاً کَانَ وَ-8

 (بود و مستضعف

این انسان  ،ضعف انسان درونی باشدضعیف بود و مستضعف.فرق بین ضعیف و مستضعف= اگر منشا 

مستضعف است )مستضعف در معنای فارسی یعنی به  ،ضعیف است و اگر منشا ضعف بیرونی باشد

ضعف کشانده شده و این انسان ضعف ذاتی نداشته ما به ضعف کشانده ایم او را(.این ادم ضعیف بود 

ه به آخر خط تقوی رسیده اند ، از ترس این افرادی ک :چرا ؟امیرالمومنین ع در خطبه متقین میفرمایند

به دلیل اینکه نگران روز قیامت هستند  و  ضعیف شده اندتراشیده میشوند و ،مثل نی  عذاب روز قیامت 

ضعف خود را باور میکند و رفتار گردن کشی از خود نشان نمیدهد و باور دارد که خدا انسان ،این انسان 

 عرض رحمت خدا قرار میدهد.را ضعیف افریده است و خودش را در م

مستضعف صفت خوبی است یا بد؟ما در قرآن هم مستضعف بهشتی داریم هم جهنمی . نمونه مستضعف 

بهشتی =آیه معروفی که برای امام زمان عج است:اراده کردیم که منت نهیم بر آنان که در زمین به 

م . نمونه مستضعف جهنمی = در جای نان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیآضعف کشیده شده اند و 

کار کرده اید که به جهنم ه دیگر میخوانیم عده ای را میبرند جهنم و علت را از آنها می پرسند که چ

میروید و آنها در جواب میگویند ما مستضعف بودیم مامور بودیم و معذور باالدستی هایمان میگفتند 

ن از دایره ظالم بیرون نیاوردید و اآنها گفته میشود چرا خودت اینکار را انجام بده و ما انجام میدادیم. به

بهشت است اما اگر در  انتیگاهجا ،عوامل استضعاف مقاومت کنی  برابر . اگر در؟نکردید  هجرتچرا 

 جهنم است انتیگاهجا دو یا زمینه ظلم فراهم کنی دبرابر ظالم تسلیم شوی

انی کرهت ظالم و المظلوم سویا= من از ظالم و مظلوم به یک امام علی) ع( جمله ای دارند که میفرمایند: 

و از مظلوم چون زیر بار ظلم میرود و ظالم است  د و کراهت دارم .از ظالم که معلومیا اندازه بدم می

 پروری میکند.پیغمبر)ص( فرمودند:المومن کیس= مومن زیرک است . 

بهشتی داریم و هم جهنمی.حسین بن علی   چون مظلوم هم ؟چرا میگوییم امام حسین )ع( مظلوم بود

نمونه مظلوم بهشتی است اگر در روز عاشورا  او را  می ستاییم چون تا اخرین رمقی که در بدن داشت 

بود. از همه هستی  او  از خون و ناموس و دین ش حمایت کرد منتها قدرت ظاهری دشمن بیشتر  از



در مورد ابوذر باشد  )ع(یرود این سخن امیر المومنینم و نیز احتمال.خود جهت دفع ظلم استفاده کرد

 .زیرا عثمان او را خیلی اذیت کرد

وقتی موقعیت  =)وادی و صحرا(وَاد )مار( صِلُّ وَ )بیشه و جنگل(غَابٍ)شیر( لَیْثُ  َفهُوَ الْجِدُّ جَاءَ فَإِنْ-3 

کنایه از چابکی و )و مار بیابان ( کنایه از شجاعت)جدی پیش میومد )پاش می افتاد( شیر بیشه بود 

  چاالکی(

که ظاهرش فروتن و خاکسار بود.مالک اشتر  کسی مثل مار چابک و مثل شیر بیشه شجاع بود همین

فرمانده سپاه حضرت علی ع بود. وقتی در کوفه زنی را دید که گریه میکند و گفت ای بنده خدا گریه تو 

اب من گفته برو خرما بخر خرمایی که خریدم خوب از سر چیست؟گفت من کنیز خانه ای هستم ارب

ه ندم چادعوا کرد و گفت برو پس بده و این خرما فروش پس نمیگیرد و من ممرا  نیست و بردم ارباب 

خرمایی که دادی خوب :گفت خرمافروش  بیا با هم بریم سراغ خرما فروش و به :گفتمالک  کار کنم؟

هم سر به زیر  کتو مربوط نیست.ماله سینه مالک و گفت ب خرمافروش زد به ؟نیست چرا ظلم میکنی 

او مالک اشتر  ؟بعد یه بنده خدایی به خرما فروش گفت میدانی او کیست.انداخت و انجا را ترک کرد 

او را  و د در مسجدآمچرا اینگونه با او برخورد کردی؟خرمافروش ترسید و دنبال مالک رفت و .است 

تو عذر خواهی کنم.مالک گفت : من  از آمدمتم که تو مالک اشتر هستی و پیدا کرد و گفت من نمیدانس

چون شود به این زن نرم  تکنم که دل تو نسب ستغفاربه مسجد نیامدم جز اینکه برای تو از خدا طلب ا

 نمیخواستم از روی کینه با تو برخورد کنم..لذا شجاعت نتایج طبیعی ایمان بخداست.

 یا جز در موقع قضاوت در نزد قاضی مگر کرد نمی دلیل اقامه=  قَاضِیا یَأِْتیَ حَتَّى بِحُجَّةٍ یُدْلِى لَا-47

سعدی میگوید :دو چیز طیره  عقل است :دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت 

الساکت عن الحق شیطان االخرس)الل(= کسی که در برابر حق  میفرماید: خاموشی.امیرالمومنین ع

.سخن گفتن راجع به دیگران باید مشروعیت داشته باشد در غیراینصورت الل استن اسکوت کند شیط

 .غیبت میشود

ی است که انسان او را انگناه اننا به صاحبه= بدترین گناههستما ا: شر الذنوب ندامیرالمومنین ع فرمود

شاید بر همان گناه  ی که میکنی ایمن مباشکبر هر گناه کوچ :و در جایی دیگر میفرمایند. سبک بشمارد

عذابت کنند و بر هر گناه بزرگی که میکنی نا امید نشو شاید خدایت ببخشاید و این معنای خوف و 

 رجاست.



نقل میکنند که آدم متدینی بود و در نماز وقتی قنوت میگرفتند و دیگران در قنوت از  را داستان خیاطی

نیازی به فضل خدا ندارم  ه متدین هستم وگفت من کمیخدا فضل و عدل طلب میکردند او پیش خودش 

یک .فقط در قنوت میگفت خدایا با عدلت با من رفتار کن  من احتیاجی به فضلت ندارم  و به همین دلیل 

شب در خواب میبیند  که روز قیامت است و  نزدیک چاه جهنم نشسته است و یک پرچمی رنگارنگی از 

:این نخ هایی که میخواستی به سوزن وارد کنی او  د بهتعجب کرد و گفتن،برمیخورد  شاتش به صورت

)حاال بگو خدایا با ستزیاد زیاد میبریدی جمع این نخ ها شده این پرچم که حق الناس به گردن تو

 (. !لت با من رفتار کناعد

را مالمت  کسى و = اعْتِذَارَه یَسْمَعَ حَتَّى مِثْلِهِ فِى الْعُذْرَ یَجِدُ مَا عَلَى َأحَداً )مالمت(یَلُومُ لَا کَانَ وَ-44

حرف طرف یا ( )خوش بینی و حمل بر صحتکار عذری بتراشد آننست برای انمیکرد تا وقتی که میتو

 (زود قضاوت نکن)بشنو

عتذار در فارسی به معنای پوزش است اما در عربی دو معنی دارد یکی توجیه کردن و دلیل اعذر یا   

 آوردن.

خوش  ،نی حمل بر صحت کنیاوقتی حرفی از برادرت میشنوی تا وقتی میتو :دنمیفرمایامیرالمومنین ع 

 بین باش و گمان بد نکن.

 شکایتاز درد = )تبرئه کردن  یا برائت و رهایی(ِبُرْئِه إِلَّا عِنْدَ )درد(وَجَعاًوَ کَانَ لَا یَشْکُو -41

 .)شکر( از آن و رهایی بهبودی شفا و مگر پس از،)صبر(نمیکرد

میفرماید: یا ایها الذین امنوا اصبرو و صابرو=ای مردم صبر کنید و به  آن که خداوندقر اشاره به آیه

 د برای صبر کردنهیدیگران امید بد

 مصیبت-1نعمت -1معصیت  -1صبر بر طاعت -4چهار نوع صبر داریم:

که میگفت انجام میداد و راجع به کاری که نمیکرد  کاری = یَفْعَل لَا مَا یَقُولُ لَا وَ یَفْعَلُ مَا یَقُولُ کَانَ وَ-41ِِ

 ()قول و فعل ش تناقض نداشت ،اشاره به نفاق داردحرفی نمیزد

شد)دیگران  مىمغلوب  گفتن سخن در اگر= و السُّکُوتِ َعَلى یُْغلَبْ لَمْ الْکَلَامِ عََلى غُِلبَ إِذَا َکانَ وَ-41 

 گردید نمى مغلوب سکوت در بیشتر ازو حرف میزدند(



اگر دیگران در صحبت کردن از او پیشی میگرفتند او پیروز میدان خاموشی بود.بزرگوار بود که شهوت 

 سخن گفتن نداشت گاهی ارزش ها در سکوت خودش را نشان میدهد.

 بود حریص گفتن سخن از بیشتر شنیدن در و =َیتَکَلَّمَ أَنْ عََلى مِنْهُ أَحَْرصَ یَسْمَعُ مَا َعلَى کَانَ وَ-41

دو کا ر و امر بر  اگر=َفیَُخالِفُه الْهَوَى إِلَى َأقْرَبُ َأیُّهَُما )نگاه کن(یَنْظُرُ أَمْرَانِ )بدیهی(بَدَهَهُ إِذَا کَانَ وَ-44

 مى مخالفت آن با است تر نزدیک شنفسه هوای ب از دو راه  کدامیک که اندیشید مى ، او بدیهی میشد

 مالک انتخاب معرفی میکند()کرد

یکی را انتخاب کن زیرا اصوال کشش های دل و عقل با هم مخالف  نم را میخواهد ااببین دلت کد

هوی هم به معنای عشق/حب شدید/میل و کشش معنا شده است مثل هوی نفس. این کشش  .هستند 

نها نفس اماره بکار گرفته میشود اما انسا جذبه هایرای این اصطالح بممکن مثبت یا منفی باشد و بیشتر 

بندگی خدا متکامل میشوند حتی کشش هایشان هم متعالی میشود .کشش های نفس اماره در مسیر 

را به جهنم میکشاند  و هاویه میشود پس هوی ممکن برای انسان های خوب بازتاب کارهای نسان ا

 خوب باشد و برای انسانهای بد کشش های بد را نشان میدهد.

ترکت  الخلق طرا فی "یدهند که روز عاشورا میخواند . میگوید شعری که به امام حسین ع نسبت م-4

چون جذبه  است خوب بمعنای خدایا پشت پا به همه دنیا زدم بخاطر عشق تو. این هوی "هوی کا

 حسین است  به سمت خدا.

رزو میکردم آچقدر  ند:و گفت ند ن امدابعد از جنگ صفین یکی از یاران پیامبر)ص( خدمت ایش-1

امروز اینجا بود و توفیق خدمت به شما و دین خدا داشت.امام پرسیدند:اهوی اخیک معنا؟  برادرم هم

مامن  ء:المرفرموده اند )ص(پیغمبر "دل برادرت پیش ماست ؟بله. فرمودند: پس خودش هم با ماست. 

هرگز حدیث حاضر و االحب:آدم همیشه با کسی هست که دوستش دارد حتی اگر جسمش دور باشد.

 .یده ای /من در میان جمع و دلم جای دیگر استغایب شن

اما این واژه هوی بیشتر بار منفی دارد و میفرماید راهکار سعادت این است که باید اسیر عقلت 

که اسیر دل  آنهاییکه اسیر عقلند امیر بر دلند و آنهایی یا دل.  دیا اسیر عقل هستن انسان ها باشی.

 امیر بر عقل هستند. دهستن

 ا=فِیهَ )رقابت کنید( تََنافَسُوا وَ )خودتان را ملزم کنید( اَفالْزَمُوهَ الْخَلَاِئقِ بِهَِذهِ )فعل امر وجوبی(فَعَلَْیکُمْ



 آن و برای رسیدن به خودتان را ملزم کنید  و ،بیارایید اخالقى هاى ارزش  گونه این بهست شما بر پس

 کنید رقابت ها

 به که بدانیدپس   ، نتوانستید اگر و=الْکَثِیر تَرْکِ مِنْ خَیْرٌ الْقَلِیلِ أَخْذَ أَنَّ فَاْعلَمُوا تَسْتَطِیعُوهَا لَمْ فَإِنْ

)ضرب المثل کاچی به از هاست آن همه کردن رها از بهتر اخالقى هاى ارزش آن از برخى آوردن دست

 (هیچی

 

 جلسه سوم

نهج البالغه صحبت  کوتاهی کردیم که در این جلسه به تفضیل   183جلسه پیش در مورد  سخن حکمت 

از یک انسان کامل تراز  عاین حکمت توصیفی از زبان امیرالمومنین   بیشتر این حکمت خواهیم پرداخت.

ت سخن میگوید و توصیف زیبا و بدیع مقرآنی است.به نظر میرسد این شخصیتی که امیر از آن در این حک

ون است).چون وقتی سخن با کان شروع عناب ابوذر غفاری و یا جناب عثمان بن مظتفسیر میکند یا ج

میشود معلوم است وقتی علی )ع( در مورد ایشان سخن میگوید اون شخص از دنیا رفته بود( و شخصی که 

ر یا عثمان بن مظئون است یا ابوذر غفاری. توضیحات مختصری د بود از دنیا رفتهع در حیات امیر المومنین 

 مورد این دو شخصیت  در اینجا بیان میکنیم.

مالک اشتر را اینگونه توصیف میکند که اگر کوه بود،کوهی متمایز و سربلند و جدا از همه کو ه ( ع) علی *

 ها به شمار میرفت.

 )ص(که اسم اایشان را پیغمبریکی از اصحاب خاص رسول ا.. و امیرالمومنین )ع( است. ابوذر غفاری: -4

جمله مخصوصی در مورد ابوذر دارد که میفرماید: زمین حمل نکرده  ص اکرم پیامبر تعیین کرد .برایش 

یک  )ص(پیغمبررا است و آسمان سایه نیفکنده است بر راستگوتر و صریح الهجه تر از اباذری.این جمله 

کسی  ،میگفت سخنع تا سالها پس از رحلت ایشان وقتی ابوذر از والیت علی بن ابیطالب که  روزی گفت 

منطقه ای در جنوب لبنان فعلی که مخلص ترین غفار صدق سخن او را زیر سوال نبرد.ابوذر اهل غفار است )

شیعیان را داشت و داراست و شهید اول و دوم و سوم شیعه هر سه ازین منطقه و جبل عامل هستند(. در 

تا  1ر( وارد جنگ شد و هر مص -اردن -لبنان-سوریه-کشور عرب )عراق 1اسرائیل با  43370سال 

مصر)صحرای سینا( اشغال کرد  و اولین  -اردن)کرانه باختری(-از سوریه) بلندی های جوالن( داد راشکست



و از شیعیان لبنان بود.تشیع جنوب لبنان مدیون تشیع  1777باری که طعم تلخ شکست را چشید در سال 

به  ا و اسالم ر ودمسلمان میش ع  با وساطت امیرالمومنینابوذر است. او از جنوب لبنان آمد و رفت به حجاز و 

 ع او از معدود کسانی است که پای والیت امیرالمومنین ص  جنوب لبنان منتقل میکند.بعد از رحلت پیامبر

هم می ایستد و دست از والیت امیر برنمیدارد و دست بیعت به هیچیک از خلفای اول و دوم وسوم 

میدهد، ابوذر با  صوقتی کعب االحبار یهودی نسبت دروغ به پیامبر ،مان.روزی در حضور عثنمیدهد

عثمان فرمان میدهد که او را به شام تبعید  به به خلیفه برمیخورد و که استخوان ران گاو بر سر او میکوبد 

وقت تحت فشار قرار بده.شام هیچ او را  کنند و نامه ای به معاویه مینویسد که در شام بر او سخت بگیر و

و با بیانات  درا باور میکردن دیدنروایت علوی از اسالم نشنیده بود و مردم شام انچه را که از معاویه می شن

به عثمان اعالم کرد که اگر ابوذر در شام  حس خطر کرد و  معاویه طوریکهفکر مردم روشن میشد ، ابوذر 

عثمان فرمان میدهد او را سوار به همین دلیل  به خطر می اندازد. اش علوی اندیشه باباشد حکومت شام را 

 زگردان.ابر شتر بی جهاز کن و  به مدینه ب

کوهان دارد و اگر فرش های فشرده )جهاز (سطح شتر صاف و هموار میکند  که شتریمنظور  شتر بی جهاز

کوهان  راکب روی .و به راکب اجازه میدهد بر روی شتر بنشیند  و اگر نباشد حرکت شتر سریع میشود 

شتر باید بنشیند و برای حفظ تعادل، پاهای خود را به شتر بچسباند و دست خود را به کوهان بگیرد که در 

شکنجه است.ابوذر را با  که نوعی مسافتهای طوالنی این نشستن باعث خورده شدن گوشت ران میشود

دیدند به شدت را ن ای ایشطوری که امیرالمومنین)ع( وقت ،همچنین شرایطی از شام به مدینه فرستادند

در مدینه نیز موضع صریح دفاع از دین ابوذر ،عثمان را مجبور میکند که برای بار دوم او را تبعید گریستند.

و امام حسن و حسین  ع د به صحرای بی آب و علفی بنام ربذه )مرز عراق و شام(. و وقتی امیرالمومنیننکن

و حسین )ع( سخنانی با او میگویند که با این عنوان شروع میشود  )ع( برای بدرقه ایشان می آیند، امام حسن

قوم بخاطر از دست دادن  عمو جان این میفرمایند: ع یا عما)عمو( او را عموی خود میخوانند.امام حسین، 

نچه را که آو تو بخاطر از دست ندادن آخرت از اینها فاصله میگیری پس  داز تو میترسن ی خوددنیا

ه  ربذه  تبعید و همانجا هم در ابوذر ب رضوان خدا.  و نها رها کن تا تو بمانی و خداآدستان میخواهند در 

 د.غربت و تنهایی فوت میکن

در بقیع و به شهادت میرسد  ص ون: از یاران رسول ا... است که در یکی از غزوات پیامبرئعثمان بن مظ-1

در بقیع شیعیان در بقیع بعد از زیارت قبر ائمه و ام البنین به زیارت قبر عثمان هم میروند اما .دفن میشود 

ون. علی )ع( یکی از ئعثمان مدفون هستند یکی عثمان بن عفان)خلیفه سوم( و دیگری عثمان بن مظ ود



عثمان بن به احترام  علت فرزندان خودشون و ام البنین را عثمان نام نهادند نه بخاطر خلیفه سوم بلکه به

 ون بود.ئمظ

 جلسه چهارم

 :خالصه خصوصیات انسان تراز قرآنی

 زهد داشت چون دنیارو کوچک میدید خودش آدم بزرگی بود-4

 عفت بطن داشت آدمی بود که از سلطه شکم خارج بود-1

 عفت کالم داشت )صامت بود(بیشتر روزگارش خاموش بود-1

نمیکرد بر انچه که داشت بر آنچه که نمی یافت اشتها -1

 راضی بود

 قناعت داشت

 اسراف و تبذیر نداشت وقتی که داشت زیاده روی نمیکرد -1

فروتن و  -ضعیف بود و مستضعف ضعیف بود و مستضعف-4

 خاکساربود

 شجاع و چابک بود در میدان کارزار شیر بیشه بود و مار بیابان -0

 مستدل و علمی حرف میزد قضاوت راجع به دیگران سخن نمیگفت جز در موضع-8

 خوش بین بود بدبین نبود وقتی میتونست کار دیگران حمل بر صحت کند-3

 زود قضاوت نمیکرد یکطرفه به قاضی نمیرفت-47

 صبر داشت وقتی گرفتار میشد صبر میکرد-44

وقتی از گرفتاری خالص میشد شکر میکرد و در بیان -41

 میکردشکر دیگران را دعوت به صبر 

 شاکر بود

اگر دیگران در صحبت کردن از او پیشی میگرفتند او  -41

 پیروز میدان خاموشی بود

 بزرگوار بود و  ارزش سکوت را میداند

  حرص او در شنیدن بیشتر از حرص او در گفتن بود-41

در دو راهه های انتخاب فکر میکرد و راهی انتخاب  -41

سعادت این است  باشد.مخالف هوی نفس  اماره میکرد که 

 که باید اسیر عقلت باشی نه اسیر دل

 مالک انتخاب معرفی میکند 

 همه کردن رها از بهتر اخالقى هاى ارزشبدست آوردن  -44

 هاست آن

 ی به از هیچیچکا

 



 

 

 نهج البالغه 11نامه  -جلسه پنجم

عامِلُهُ عَلَى الْبَصْرةِ وَ قَدْ بَلَغَهُ اءَنَّهُ دُعِىٍَِّ إ لى وَلِیمَةِ قَومٍ من کتاب له ع إ لى عُثْمانَ بْنِ حُنَیْفٍ اءال نصارِی وَ هُوَ 

 :مِنْ اءَهْلِها، فَمَضى إ لَْیها

ن عثمان بن حنیف انصاری در بصره ااین بخشی از یک نامه از حضرتش که سالم خدا بر او باد به کارگزارش

یرسد که عثمان دعوت شده به مهمانی اهالی پولدار و به حضرت علی ع خبر م ماجرا اینطور بودکه  بود که 

سرشناس بصره و این بنده خدا هم رفته بود به این مهمانی)در واقع علت نوشتن نامه شرکت در این مراسم 

 نامه آمیزه ای از شکر و شکایت است.بود(

 ما سه تا عثمان داریم:

انصاری لقب  ،چون جزو یاران انصار بوده بودند وعثمان بن حنیف انصاری: کارگزار امام در بصره   -4

پیرمردی که در زمین کار میکند که به نزد امام فراخوانده میشوند و امام ع میگویند باید بروی است گرفته 

شبانه مروان بن حکم او را دستگیر میکند و پولهای بیت المال  نماند طوری که به بصره و زیاد هم در بصره 

 را نامیکنند و از شهر بیرونش میکنند و وقتی امام ع در مسیر جنگ جمل ایش ازو میگیرند و شکنجهرا 

چون در اثر .عثمان پیر از پیش ما رفتی و جوان برگشتی  :دنبسیار گریه میکند و به مزاح میگوی ،میبیند 

 شکنجه تمام ریشه های مو را می کندند.

 عثمان بن عفان :خلیفه سوم - 1

شده و در بقیع دفن  رسیدون:از صحابه جلیل القدر رسول ا.. که در جنگ احد به شهادت ئعثمان بن مظ -1

بخاطر را  ن از ام البنین اعالقه داشت که اسم یکی از فرزندانشبه ایشان است و حضرت علی ع به قدری 

 عثمان میگذارند که برادر حضرت عباس بودند.،ن اایش

اءَهْلِ جوان(-سرشناس و پولدار -)جمع فتی =جوانمرد فِتْیَةِ دْ بَلَغَنِی اءَنَّ رَجُالً مِنْاءَمَّا بَعْدُ، یَا بْنَ حُنَیْفٍ فَقَ

 فَاءَسَْرعْتَ إِلَْیهَا، )سفره غذا= مائده(الْبَصْرَةِ دََعاکَ إِلَى مَأْدُبَةٍ 



که مردی از سرشناسان بصره دعوتت کرده به مهمانی و تو شتابان همچنین  باری، به من خبر رسیده است

 شرکت کردی.در آن مراسم  اجابت کردی و  را دعوتی

 به پلک چشم–)جمع جفن= ظرف بزرگ الْجِفَانُ، وَ تُنْقَلُ عَلْیکَ )جمع لون=رنگارنگ(الْاءَلْوَانُتُسْتَطَابُ لَکَ 

)سائل  نیازمندی که دست به سوی دیگران دراز  عائلهمءَنَّکَ تُجِیبُ إِلَى وَ مَا ظَنَنْتُ ا ،هم جفن میگویند(

 مَجْفُوُّ، وَ غَِنیُُّهمْ مَدْعُوُّ، میکند و عائل کسی که صورت خودش رو با سیلی سرخ میکند(

ان نمیکردم که تو م.و گ پیش تو نهادندو کاسه های بزرگ می آید نها خوشت آغذاهای رنگارنگ که تو از 

دارها و اغنیا دعوت لفقرا و نیازمندان بهره ای ازین سفره نمیبردند و فقط پو که اجابت کنی دعوت قومی را

 شدند)چرا سر سفره طبقاتی نشستی(

فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ ِعلْمُهُ ، =دهان( ا)محل جویدن غذمِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ -)قضم=جویدن لقمه(انْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ فَ

 .مِنْهُتناول کردن ( -به چیزی رسیدن  و )نیلفَالْفِظْهُ، وَ مَا اءَیْقَنْتَ بِطِیبِ وَْجهِهِ فََنلْ 

بیاندیش.اگر حتی شبهه داری پاک هست یا نه  ،جوی  پس دقت کن به غذایی که در دهانت میگذاری و می

 یقین به پاکی ش داری نوش جان کن. از دهانت بیرون بریز، و انچه را که

که  هست بجز در خوردن غذا نجس ن آ در اسالم همه چی و اصل بر پاکی است مگراینکه یقین کنی که 

باید به پاکی ش یقین داشته باشی و اگر شبهه ناک بود نباید بخوری.این به این معنا نیست که اگر جایی 

یا نه؟وقتی میگویند طرف مومن  دمیدهدعوت میشویم باید اصل و نسب طرف را برسی کنیم ببینیم خمس 

مارو به زحمت می  اجع به چیزهایی سوال کنیم که جوابش وظیفه نداریم ر،است و مشهور به مسلمانی 

 داللت دارد.،مستندات این روایات بیشتر در مورد شیر مادر و پولی که پدر کسب میکند اندازد. 

که دارای سمت کارگزاری است  و او را به این جهت توبیخ میکند و  نه  است  به حنیفع  این بیان امام 

نکه این سفره غذایش حرام باشد بلکه معمولی که در مهمانی ها شرکت نکنید و نه ای انسان هایدرباره 

نباید بنشیند.فردی  ،منظور امام این بوده که یک کارگزار حکومتی سر سفره ای که فقرا ازش بهره نمیبرند

آمد نزد امام  )ع (و گفت برادر من درویش شده است و ازلت گزیده و به همه نعمتهای خدا پشت کرده 

تو فکر است . میفرماید :ای دشمن خویش، شیطان بر تو چیره شده  او را صدا میکند و ع است امیرالمومنین

کردی خدا رودرواسی با تو داشته که بگوید از نعمت های من استفاده نکن؟ تو کوچیکتر از اونی هستی که 

بر خودت حرام کردی؟ عرض کرد یا  ار نعمتهای خدا هچ برای.خدا از تو رودرواسی داشته باشد 



فرمودند:وای بر تو .ایشان  میبینم شما هم دارید اینطور زندگی میکنید ،من بشما تاسی کردم ع امیرالمومنین

،تو مثل من نیستی.من حاکم جامعه هستم و وظیفه دارم با سطح زیردست ترین طبقات جامعه زندگی کنم 

 حرام نکن.را  نداری برو خوب زندگی کن اما اسراف نکن و اموال خدا  را تو وظیفه م

  وَ إِنَّ لِکُلم مَأْمُومٍ إِمَاما یَقْتَدِی بِهِ، وَ یَسْتَضِی ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ،اءَالَ

بدان هر مامومی را امامی است که به او اقتدا میکند،و از نور علم او پرتو و روشنی میگیرد)محور رابطه امام 

 ومامون باید اقتدا باشد و دوم بهره گیری از علمش را بیان میکند(

 وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ، ، )پیراهن بی ارزش (بِطِمْرَیْهِاءَالَ وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ  

بدان و آگاه باش که امام شما  در این دنیا به دو کهنه پیراهن ، و ازهمه غذای خویش به دو قرص نان اکتفا 

 کرده است

)از عون گرفته میشود یاری کردن ،استعانت از درگاه خدا  اءَعِینُونِیدِرُونَ عَلَى ذَِلکَ، وَ لَکِنْ اءَالَ وَ إِنَّکُمْ الَ تَقْ

صفت ورع که کسره زیر ر  -تقوی گناه نکردن است– گرد گناه نگشتنورع :فکر گناه نکردن و  )  بِوَرَعٍ(

گفتار -درستکاری-)درستیسَدَادٍوَ عِفَّةٍ وَ کوشش (-) جد و جهداجْتِهَادٍ وَباشد به معنای پرهیزکار میباشد (

  ، نیک کردار نیک پندار نیک(

گرد گناه -همانا شما قادر نیستید مثل علی زندگی کنید ،ولی اگر میخواهید با کمک گرفتن از درگاه خدا

 با جد و جهاد و کوشش و درستی و درستکاری مرا یاری کنید.-نگشتن

وَ الَ ادَّخَْرُت )طال و نقره پرداخت نشده به مفهوم امروز شمش(  ِتبْرا مِنْ ُدنْیَاکُمْ )گنج(َکنَزْتُفَوَاللَّهِ مَا 

لِبَالِی ثَوِْبی  )آماده کردن(اءَعْدَدْتُوَ الَ ، )مال وافر و زیاد و در خور توجه(مِنْ غَنَائِمَِها َوْفرا)مدخر=انبار(

 )یک وجب باز شده(اءَرْضِهَا شِْبرا  مِنْ )حاز=برنده شدن  برنده =حائز(وَ الَ حُزْتُ.طِمْرا

ذخیره  زیاد و در خور توجهی مال، نیندوخته ام و از همه غنایم و گنجی  از دنیاى شما پاره زرى به خدا قسم 

وبرنده یک وجب خاکم نیستم.)یک  ، برای این کهنه پیراهن خودم لباس جدیدی آماده نکردمنکرده ام

 م و نبردم(هوجب خاکم نمیخوا



وَ لَِهیَ ِفی عَیِْنی اءَوْهَى وَ اءَوْهَُن  شتربچه مریض()اءَتَانٍ دَبِرَةٍقوت و روزی()کَقُوتِ اءَخَذْتُ مِنْهُ إِال  وَ الَ

)دانه های تلخی که خوردنی نیست  مثل  عَفْصَةٍ مَقِرَةٍمِنْ بی ارزش کردن ( -وهن و سبک کردن-)توهین

 علف تلخ(.

کنایه ازینکه به  -روزی  مگر شتر بچه مریض)اصل غذای شتر خار استو نگرفتم از مال این دنیا قوت و 

کمترین نعمت  خدا بسنده کردم( و این قوتی که از دنیا برداشتم برای من بی ارزش تر ازین دانه های تلخ 

 دباغی است.

-)شح =تنگ چشمی و بخل ورزیدنَشحَّتْ فَالسَّمَاءُ، )ظل=سایه( ءََظلَّتْهُبَلَى َکانَتْ فِی اءَیْدِینَا فَدَکٌ ِمنْ کُلم مَا ا

 عَلَْیهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سََختْ عَْنهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِینَ، (

بود در دستان ما از هرآنچه که آسمان بر ما سایه افکنده بود)از همه کره زمین یک فدک در دستان ما بود 

حذف کنند( تحمل  را ستند تنها سرمایه علیم میخواونمیگوید مالکش ما بودیم ( پس گروهی)خلیفه اول و د

که  فدک در دست ما باشد و گروهی دیگر )مروان (بر این زمین سخاوت نشان دادند و  دنداشتن هم این را

 به کسی بخشیدند و هر دو کار بدی کردند.

)گور و جَدَثٌفِی غَدٍ  (جایگاه-)اخر یک خطانُّهَامَظَوَ نِعْمَ الْحََکمُ اللَّهُ وَ مَا اءَصْنَُع بِفَدَکٍ وَ غَیِْر فَدَکٍ وَالنَّفْسُ 

 ،  جمعش اجداث(

؟ و برای من  و چه خوب داوری است خدا . و مرا با فدک و غیرفدک چه کار؟)مگه قرار بود چیکار کنیم 

 در حالیکه فرجام این تن در فردای دور یا نزدیک گور است. ( داشتن و نداشتن فدک فرقی نمیکرد

وَ اءَوْسَعَتْ یَدَا  (،)فسیح=گشادهوَ تَغِیبُ اءَخْبَارُهَا، وَ حُفْرَةٌ لَوْ زِیدَ فِی فُسْحَِتهَاتَنْقَطِعُ فِی ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا، 

 التُّرَابُ الْمَُترَاکِمُ، )سوراخ ( فُرَجَهَاالَْحجَرُ وَالْمَدَرُ، وَ سَدَّ )فشار( ضْغَطَهَالَاءَ  )حفر کننده(حَافِرِهَا

در تاریکی قبر همه آثار تو محو میشود و اخبار تو کم کم از بین می رود و قبر گودالی است که اگر پولی به 

یواش یواش سنگ  ،بزرگ کنی و اگر حفر کننده گشاده دستی کند ودمیش  را گودال اینیم که هگورکن بد

د و به صاحب قبر فشار می اورد و خاک فشره تمام سوراخ های و کلوخ  همه این فاصله و فضا را می پوشان

 قبر را می بندد



آِمنَةً یَوْمَ الْخَْوفِ الْاءَکَْبرِ، َو تَثْبُتَ عََلى حَوَانِبِ  )آمدن(لِتَأْتِیَوَ إِنَّمَا هَِی نَفْسِی اءَرُوضَُها بِالتَّقْوَى 

 (.مزلق=لغزشگاه-)زلق=لغزیدنالْمَزْلَقِ)طرف(

نفس خودم را با تقوی ریاضت بدهم تا بیاید بسوی قیامت در حالیکه  میدانم بهتر است  که اینطورپس حاال 

در لغزشگاه های زندگی )حاشیه امن ثابت قدم بماند  در امنیت باشد در روز ترس بزرگ )روز قیامت(.و 

 (ر دانستن استو تقوی داشتن و خدارو حاضر و ناظ زندگی جایی است که خودت را زیاد بند دنیا نکنی

 الناس نیام فاذا ماتنتبهم =مردم خوابند وقتی می میرند بیدار میشوند.

 جلسه ششم

وَ ، )گندم(الْقَمْحِهَذَا خرد(-)مغز لُبَابِ الَهَْتدَیْتُ الطَّرِیقَ إِلَى مُصَفَّى َهذَا الْعَسَلِ، وَ)خواستن (  شِئْتُ وَ لَوْ

 ، )ابریشم(الْقَزمهََذا  جمع نسیج =بافت()نَسَائِجِ

برسم به تسویه شده عسلی که میخورید، و مغز گندم)اگر  وبدست بیاورم  میتوانستم و اگر میخواستم

میخواستم میتونستم غذا ی خودم را عسل تسویه شده و مغز گندم قرار بدم(لباس هایم را ابریشمین قرار 

 مهبد

 )حرص وآزجَشَعِیراهبر ( -پیشوا )قائد=یَقُودَنِی وَ ، )هوای نفس(هَوَایَ اءَنْ یَغْلِبَِنی)هرگز( هَیْهَاتَوَ لَکِنْ 

وَ مَنْ الَ طَمَعَ لَهُ فِی الْقُرْصِ،  یمن فعلی()بالْیَمَامَةِبِاْلحَِجازِ اءَوْ  )شاید(لَعَلَّ ِِالْاءَطْعِمَةِ وَ )اختیار کردن(تَخَیُّرإِلَى (

،  خالی( -)گرسنهغَرَْثىوَ حَوْلِی بُطُونٌ خوابیدن (–)شب را به صبح اوردن  مِبْطَانااءَبِیَت اءَوْ  !الَ عَهْدَ لَهُ ِبالشمبَعِ 

 ، اتش گرفته( -)سوختهحَرَّى)جمع کبد(اءَکْبَادٌ وَ 

ولیکن هرگز چنین نخواهد شد که هوی نفس من بر من غلبه کند و حرص و آز ،من را راهبری کند به 

اختیار غذاهای گوناگون شاید در دورترین نقطه قلمرو حکومت من فقیری عهدی به سیری و چشمداشتی و  

کامل(چگونه شب  امیدی به یک قرص نان را نداشته باشد)همین احتمال علی را باز میدارد از خوردن غذای

 را به صبح کنم و بخوابم سیر در حالیکه  پیرامون من شکم های گرسنه و جگر های سوخته قرار داشته باشد 

 )ارزن(  الْقِدم ُِإِلَى  )میل کردن(تَحِنّوَ حَوْلَکَ اءَکْبَادٌ     وَ َحسْبُکَ دَاءً اءَنْ تَبِیتَ بِبِطْنَةٍقال القائل:اءَوْ اءَکُونَ کَمَا 

بس که شب با شکم سیر بخوابى و در اطراف تو  در مرض تو همین: همانگونه که شاعر گفته است

 ارزن .گرسنگانى باشند در آرزوى 



اءَوْ الدَّهْرِ، )سختی های ( مَکَارِهِِفی )شریک ( اءُشَارِکُهُمْ اءَاءَقْنَعُ مِنْ نَفْسِی بِاءَنْ یُقَالَ: هَذَا اءَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَ

 الْعَیْشِ،)سختی و رنج (جُشُوبَةِ  اءَکُونَ اءُسْوَةً لَهُمْ فِی

که مردم به من بگویند امیرالمومنین اما  من در سختی های زندگی با  داز خودم قانع کن راآیا باید این م

 نها نباشم برای تحمل سختی های زندگی؟آمومنین شریک  نباشم و اسوه 

 الْمُرْسَلَةِهَمُّهَا عَلَُفهَا، اءَوِ  )به بند کشیده شده(الْمَرُْبوطَةِ چهار پا()َکالْبَِهیمَةِفَمَا خُلِقْتُ لِیَْشغَلَِنی اءَْکلُ الطَّیمبَاتِ  

 شُغُلُهَا تَقَمُّمُهَا، )حیوان ازاد(

فندی که به بند کشیده پس من افریده نشدم برای اینکه  مشغول کنم خودم  را باخوردن مثل گاو و گوس

کاری جز چریدن ندارد و و ش میکنی یحیوانی که رها د ونشده که دغدغه ای در زندگی جز علف ندار

 مشغولیتی جز این ندارد.

 ، )بی هدف و مقصد(عَمَّا یُرَادُ بِهَا، اءَوْ اءُتْرَکَ سُدًى  فراموش کردن(-)غافل شدنتَکْتَرِشُ مِنْ اءَعْالَفَِها، وَ تَْلهُو

ه علف دان هایش را پر از علف میکند و تا اخرش میخورد اما مشکلش این است که غافل میشود که برای چ

 دارند پروارش میکنند و هدف ازین پروار کردن چیست؟

راه دشوار ) اءَعْتَسِفَاءَوْ اءَجُرَّ حَبْلَ الضَّالَلَةِ، اءَوْ . ، عبث=بیهوده و بی فایده ()َعاِبثا ) مهمل= باطل(اءُهْمَلَ اءَوْ

 )تاه=گم شدن(طَرِیقَ الْمَتَاهَةِرفتن(

م و  ریسمان ظاللت را دنبال خودم بی فایده در بیابان زندگی رها شو  همینطوری من اینطوری افریده نشدم 

 بکشانم و گمشده بیابان زندگی باشم. )راه دارم/ هدف دارم/ راهنما دارم(

 نباشد جای پیغام سروش( نامحرم تا نباشی اشنا زین پرده رازی نشنوی/گوش )

 باز کنید و ببینیدرا قد بصرتم ان ابصرتم =همه چی بشما نشان داده شده به شرطی که چشمانتان 

 و اسمعتم ان استمعتم =همه چی به گوش تان خوانده شده به شرطی که بخواهید بشنوید

 هدایت برای شما روشن است به شرط اینکه بخواهید هدایت شوید.و هدیتم ان اهدتیتم = راه 

بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ  )زمینگیر(قَعَدَإِذَا کَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ اءَبِی طَالِبٍ فَقَدْ :کَاءَنمی بِقَاِئلِکُمْ یَقُولُ وَ

 وَ مَُنازَلَةِ الشُّجْعَانِ؟ )قرن=پهلوانان(الْاءَقْرَانِ



اینگونه گفته است:اگر غذا و روزی پسر ابی طالب )دو قرص نان (است ضعف او را زمینگیر و گویا کسی 

کرده از جنگ با پهلوانان و دست و پنجه نرم کردن و کشتی گرفتن  با شجاعان؟)این علی که با دو قرص 

 نان زنده است چگونه میجنگد و در خیبر را جابجا میکند؟(

وَالنَّابِتَاتِ جُلُودا، )رقیق= نازک و شکننده (بَرمیَّةَ اءَصْلَبُ عُودا، وَالرَّوَائِعَ الْخَضَِرةَ اءَرَقُّ اءَالَ وَ إِنَّ الشَّجَرَةَ الْ 

 خاموش شدن()وَ اءَبْطَأُ خُمُودا، ،)منبع حرارت(اءَقْوَى وَقُوداالْعِذْیَةَ )نبات =روییدنی های صحرایی (

درختان بیابانی که با باران فصلی زنده اند چوبهای محکمتری دارند و روییدنی های سبز شکننده تر  .هان 

هم بیشتر  ،بر اثر حرارت  کسی ناز آنها را نمیکشد  و این روییدنی های صحرایی و چوبهایی که دهستن

 میسوزند و هم دیرتر خاموش میشوند)شجاعت هیچ نسبتی با حجم و وزن انسان ندارد(

 .وَالذمرَاعِ مِنَالْعَضُدِید (آ) دو شاخه که از یک تنه درخت بیرون می  وَ اءَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ کَالضَّوْءِ مِنَ الصَّنْوْءِ

من ،و نسبت من و رسول خدا مثل نسبت نوری است که از نور دیگری پرتو میگیرد مثل ارنج نسبت به بازو 

 ن است ادنباله سیره ایش ،هستم سیره من ص دنباله طبیعی پیغمبر

 وَ لَوْ اءَمْکَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَاِبهَا لََسارَعْتُ إِلَیَْهاوَاللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ َعلَى قِتَالِی لَمَا وَلَّیْتُ عَْنهَا، 

نخواهم کرد و اگر  نها پشتآاگر همه عرب دست به دست دهند و بر علیه من بپاخیزند به سوگند  بخدا 

)اوج ها خواهم شتافت.آنشتابان بسوی  ،های آنها نزدیک کنند  به گردن  رام که فراهم شودطوری فرصتها 

 نشان میدهد(امیرالمومنین ع را  شجاعت 

 جلسه هفتم

 ،)واژگونه(وَالْجِْسمِ الْمَرْکُوسِِفی اءَنْ اءُطَهمرَ الْاءَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْکُوسِ، ( ن)تالش کرداءَجْهَدُ وَ سَ

 .)دانه گندم(حَبم الْحَصِیدِمِنْ بَیْنِ )سنگ و کلوخ های ریز ( الْمَدَرَةُ حَتَّى تَخْرُجَ

 )گویا مهمترین عوامل آلودگی محیط زیست آدم های بد هستند (و تالش خواهم کرد که زمین را پاک کنم

)اشاره به ماهیت ماده و جسم زیر و رو و شیطانی شدهفکر ()اشاره به ازین آدم وارونه و شخص معکوس 

 و سنگ و ریزه های ریز باید از دانه های گندم جدا و خارج کرد. اشاره به معاویه (استو است 



اگر بنا شد که بپذیریم مصیبت ها حاصل اعمال انسان است پس چرا در غرب که دین ندارند تمام خوشی ها 

 و لذت ها برای آنهاست؟

و غیره ندارد مثال اتحاد  انبعضی از سنتهای الهی هست که غربی و شرقی و شیعه و سنی و گبر و مسلم -4

 تفرقه ضعف می آورد چه مسلمان باشی و چه نباشی -قوت می آورد چه در مومنین و چه در کافران

فقط برای مومنین یا کرامتی که خداوند به همه انسانها بخشیده است این کرامت مال همه است اما عزت  -1

است لذا مثال هر انسانی با هر دین و آیینی وقتی درستی و راستی پیشه کند حاصل این راستی و درستی برای 

ممکن است بگوییم خداوند عمل صالح  بله وجود ندارد،او آرامش خواهد بود قید اینکه حتما باید مومن باشد 

مومن گذاشته است فلذا وقتی میگویند کار خوب بکن  نمی پذیرد چون برای پذیرفتن عمل صالح قیدرا  همه

کار خوب بکن در چهارچوبی که خدا و  پاک کن را  ،دلت را پاک کن الزم است اما کافی نیست پس دلت 

ت تعریف کرده است.یکسری آثار بد و خوب اعمال هست که در حقیقت مقید به دین و آیین خاص یبرا

 راب خاص در او ایجاد میشود نامسلمان هم همینطور.نیست مسلمان هم اگر دروغ بگوید اضط

اما انگیزه عمل  و تاثیر آن  دیکی باش  ممکن است نتیجه عمل در دو انسان چه مصیبت و چه خوشی -1

یم الحمد ا... این کفاره گناهانش شد و در زندگی ویو میگ دمومنی سرطان میگیر نسانمتفاوت باشد مثال یه ا

بی ایمان هم  انسان هایاما بسیاری از  .کشید پاک ش کرد و پاک از دنیا رفتزجری که ازین بیماری 

 کی است عمل )بیماری( برای یکی ممکن-ها هم نتیجه ش پاکسازی است ؟نهآنیا برای آسرطان میگیرند 

به آدمی که تب را اگر   سپرینآمثال قرص  د.داشته باش ریمعنی دیگ  رو برای کسی دیگد معنی داشته باش

به آدمی که التهاب -اثر ضد درد میبینید بدهیدبه آدمی که درد داره  -اثر تب بر آنرا میبینید د بدهیددار

دارو یکی است -اثر ضد پالکت میبینید بدهیدبه آدمی که سکته کرده م -اثر ضد التهاب میبینید بدهیدداره 

 اما نوع ثاثیر در انسانهای مختلف فرق میکند.

ی مومن تمحیص )خالص سازی و پاکسازی ( است اما برای کافر مقح است. امروز مصیبت برا :ن میگویدآقر

حسین ،یزید بل سال است در تاریخ قابل ستایش است اما مقا 4101ما داریم حسینی را ستایش میکنیم که 

 هیچ اثری از آیندهسال  47ن باشید در ئشما مطم .که در تاریخ چیزی از آنها نمانده است هستندومعاویه  

داعش نخواهد بود شاید یه نطفه حرام دیگر بوجود بیاید اما ماندگار نیست و اصالت ندارد این فرق دو 

 باطل زاهق است و حق ماندنی است. :ن میفرمایدآجریان است که قر



.شاید شکلش فرق کند سو باشددنیا و همه بالها برای اینآنسوی اینطور نیست که همه نعمت ها برای  -1

میلیون کشته است . ما انسانها نگاه های  11که حاصلش  دسال یکبار جنگی دربگیر 17هر آنجا شاید 

مصیبت هایی که در مغرب زمین است  .نگاه تاریخ وسیع تر است .محدود داریم اما نگاه خدا اینطور نیست

تی سید وق کهوجود دارد واقعا کمتر از مصیبت های مشرق زمین بوده؟نه.اما به هرحال مسائل اجتماعی 

گفت:من در غرب اسالم دیدم اما مسلمان  ،خوب بیان کرد وقتی به اروپا رفت را جمال الدین اسد آبادی این

به نتیجه  دهر کسی عمل کنرا  ندیدم و در شرق مسلمان دیدم اما اسالم ندیدم.بسیاری از آموزه های ما

کرده به راستگویی چون نتیجه ش دعوت  را و همه جای دنیا همین است دین ما 1(نتیجه ش 1+1میرسه )

   د .یبه آرامش میرس دداشته باشوجود  راستگویی است و هرجای دنیا این راستگویی 

ع دنبال باطل رفت .امیرالمومنین آگاهانه معاویه حق را خوب میشناخت و باطل را هم خوب میشناخت اما 

طالب حق بودند اما  .اشتباه گرفتندنها راه حق و باطل را آبعد از مرگ من خوارج را نکشید : میفرماید 

 اشتباها به باطل رفتند. پس معاویه آدم عوضی بود. و خوب میدانست بر موضع باطل نشسته است.

وَ ، چنگال جمع مخالب()مَخَالِبِکَِقدِ انْسَلَلْتُ مِنْ ، )پشت اسب(غَارِبِکِإِلَیْکِ عَنمی یَا دُنَْیا َفحَبُْلکِ عََلى 

 ، )دحض=کله پا شدن در لغزشگاه ها(مَدَاحِضِکِ، وَاجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِی )ریسمان(حَبَاِئلِکِ مِنْ  (در رفتن)اءَفْلَتُّ

داختم به انمخاطب در این جمالت دنیاست.دنیا از من دور شو)گمشو(،خودم را از تو رهاندم و افسارت رو 

: زن و بچه و کت و شلوار و مال و ثروت رزق ی دنیارهانیدم)چنگال هاگردن ت، خودم را از چنگال های تو 

اما  رشته های تعلق را حذف کردند) چه بسا گاهی این تعلق ها هم دلبستگی به خدا باشد  و برق دنیا(.

 اجتناب کردم از رفتن به لغزشگاه ها. ،بعضی ازین دلبستگی ها دام هستند(

لم یسمع کالم ا...  میفرماید:کانه  د،(که با علی ع جنگیدن قاسطینین و فصل مشترک سه گروه )مارقین و ناکث

ن اشاره دارد :تلک دار االخره نجعلها للذین الیریدون  علو آنشنیدند و به این ایه قررا  ویی کالم خداگکه 

دنبال منفعت  و فی االرض و ال فسادا والعاقبه للمتقین:ما سرای اخرت  را برای کسانی قرار دادیم  که در دنیا 

 ن قشنگ امد و مفتون دنیا و اسیر دنیا شدند.ابرتری طلبی و فسادجویی نیستند .اما دنیا به چشمانش

چیست دنیا از خدا غافل شدن/ نیل با سوق نقد و دینار و زر/  مال را کز بهر حق باشی حمول/نعم و مال 

خوب  را که این مال دو ظرفیت بده نعمت انسانچه نعمت خوبی که خدا به  = الصالحین خواندش رسول

 .خرج کند



فَتَنْتِهِمْ ؟ اءَْینَ الْاءُمَمُ الَّذِینَ (ِِ )اسباب بازیبِمَدَاعِبِکالَّذِینَ غَرَرْتِهِمْ  (قوم ها-جمع قرن-پهلوانان)الْقُرُونُاءَیْنَ 

؟ دارد یعنی اراسته(مزخرف در عربی معنای مثبت  -زرق و برق)زَخَارِفِکِبِتعلق ( -امتحان-)دلبسته کردن

 سنگی که سر مرده رویش قرار میگیرد(–سنگ قبر )اللُّحُودِالْقُبُورِ، وَ مَضَامِینُ  )گروگان(رَهَائِنُهاهُمْ 

آن امت هایی که  دکجاینکه  انها را با بازیچه هایت فریفتی؟ مردمانی. کجایند آن داز دنیا سوال میکنن

 ت؟ حاال همین ها گروگان های گورها هستند و همدمان سنگ قبر.ین کردی با اون زرق و برق هاادلبسته ش

 -)جمع امنیهالْاءَمَانِیموَاللَّهِ لَوْ کُنْتِ شَخْصا مَرْئِّیا، وَ قَالَبا حِسمّیا، لَاءَقَمْتُ عَلَیْکِ حُدُودَ اللَّهِ، فِی عِبَادٍ َغرَرْتِهِْم بِ

، َو مُلُوکٍ اءَسْلَمْتِهِمْ إِلَى (جهنم-عشق -مهوی=پرتگاه-)هاویهمَهَاوِی ، وَ اءُمَمٍ اءَلْقَیْتِهِمْ فِی الْ جمع مونا (

 . اءَوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ الْبَالَءِ، إِذْ الَ وِرْدَ وَ الَ صَدَرَ َالتَّلَفِ،

مثل شخصی قابل دیدن بودی و یک غالبی که میشد حسش کرد همانا حدود خدا  تو  بخدا سوگند اگر دنیا 

و اقامه حد میکردم بر تو  .بر تو جاری میکردم بخاطر بندگانی که آنها را با آرزوهای دور و دراز فریفتی ا ر

بخاطر امت هایی که به پرتگاه افکندی  و پادشاهانی که انها را تسلیم نابودی کردی ، انها رو گرفتار بال 

 .نند وارد شوند نه خارج شونداکردی، و جوری گرفتار میکنی نه میتو

رزوهای دور و آدل کندن از ،= باالترین درجه بی نیازی یاشرف الغنی ترک المونامیرالمومنین ع میفرماید :

:اگر امل یا امید نبود هیچ مادری به ند.آیا آرزو مندی چیز بدی است؟نه. امیرالمومنین ع فرموددراز است

زندگی انسان است اما خطر هیچ کشاورزی بذری نمیکاشت پس امل موتور محرک –بچه ش شیر نمیداد 

تهدید میکند ، آرزوهای دور و دراز و رویایی است که) امنیه یا مونا( در عرب  را بسیار مهم که این زندگی

 ن باالتر است .اشین از آرزوهااشیگفته میشود.آدم های بزرگ همت ها

وَ مَنْ رَکَِب ، مزلق=لغزشگاه(-لغزیدن)زَلِقَدَْحضَکِ  قدم گذاشتن(-)توطئه= زمینه سازیوَِطئَهَیْهَاتَ مَنْ 

)کسی که عَنْ حَبَالِکِ وُفمقَ، وَالسَّالِمُ مِْنکِ الَ یُبَاِلی )آزاد کردن (َغرِقَ، وَ مَنِ اْزوَرَّ )جمع لجه = موج ( لُجَجَکِ

نْیَا عِنْدَهُ کَیَوْمٍ وَالدُّ محیط زندگی()مُنَاخُهُبِهِ )ذیق =تنگ(إِنْ ضَاقَ هیچی برایش مهم نیست یعنی بی مبادالتی(

 تمام شدن(.-)کنده شدنانْسِالَخُهُ)فرا رسیدن( حَانَ

وای برتو ای دنیا هر که پای بر لغزشگاه های تو نهند ،خواهد لغزید، و هر کس سوار مو ج های تو)دنیا( شد 

 غرق خواهد شد. و هر کس بتواند خود را از دام های تو برهاند موفق شده است.



و هوای زندگی  بزندگی برایش تنگ بگیرد و ا رسالم بماند دیگه برایش مهم نیست اگکسی که از تو 

 چون دنیا نزد او همچون  رزوی است که  به غروبش نزدیک میشود و پایانش فرا رسیده است.،سخت باشد 

 یَمِینا -لَکِ فَتَقُودِیِنی ، وَایُْم اللَّهِ  کردن()شل الَ اءَسَْلسُواءُعْزُبِی عَنمی فَوَاللَّهِ الَ اءَذِلُّ لَکِ فَتَسْتَذِلمیِنی ، وَ 

لَاءَرُوضَنَّ نَفْسِی رِیَاضَةً تَهُشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُْرصِ إِذَا َقدَرَتْ عَلَیْهِ مَطْعُوما، وَ  -اءَسْتَثْنِی فِیَها بِمَشِیئَِة اللَّهِ )سوگند(

پلک باال و )مُقْلَتِی )رها کردن(، وَ لَاءَدَعَنَّ  میکنند مثل نمک و پیاز(چیزی که به غذا اضافه )مَأْدُوماتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ 

 .جمع دمع =اشک()دُمُوَعهَا )خالی کند(کَعَیْنِ َماءٍ نَضَبَ مَعِینَُها، مُسْتَفْرِغَةً پایین کنایه از چشم (

 راک نمیکنم که تو م)اوج نفرت دارد نشان میدهد( از من دور شو دنیا پس بخدا خودم را در مقابل تو کوچی

خار کنی یا سر در برابر تو فرود نمیارم که تو بر سر من زنی. افسارم را شل نمیکنم که تو هر کاری با من 

بکنی)خودمان را بازیچه عرصه دنیا نباید قرار دهیم(،و سوگند بخدا ، سوگندی که استثنایی نخواهد داشت 

برای یک  یا اشتیاق داشته باشد بزند چنانکه له له دادانچنان ریاضتی به خویشتن خواهم -جز مشیت الهی

و  -باشد(شکمم از من طلبکار نمیگذارم  ) ن قرص نان را فراهم کنمآقرص نان تازه اگر تقدیر اجازه دهد 

متشکر  ی اواگر نمک را هم بعنوان خورشت به طعام اضافه کنم قانع باشد )اگر نون و نمک هم بذارم جلو

بش آو  ی که سرچشمه اش خشک شدهآباهم کرد چشمان خویش را همچون چشمه باشد( ، پس رها خو

تمام اشکهایش را خالی -و سرچشمه خشک شود( دبریز د)یعنی  از خوف خدا هرچی اشک دار تموم شده

 کرده است.

َفتَرْبِضَ، َو یَاءُْکلُ َعلِیُّ مِنْ زَادِهِ چراگاه () عُشِْبهَااءَ تَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنْ رِعِْیهَا فَتَبْرُکَ، وَ تَشْبَعُ الرَّبِیضَةُ مِْن 

ِإذَا اقْتَدَى بَعْدَ السمنِینَ الْمُتَطَاوِلَةِ بِالَْبهِیمَةِ الْهَامِلَةِ، وَالسَّائِمَةِ  )چشم علی روشن(_ َقرَّتْ ِإذا عَیْنُهُفَیَْهجَعَ؟ 

 !الْمَرْعِیَّةِ

بعد از اینکه شکمش از علف پر میشود )مثل گاو  غول و طویله آچهار پای دربند  آیا اینطور است که یک 

 و  – (چراگاه بخوابند درو بعد برود  چراگاه  در ی که گوسفندمثل گوسفند(لم میدهد و بر زمین می افتد )

باد  د و با غذاهای رنگارنگ شکم خود را پر کند و بعد بخوابد.چشم علی روشنیبیااینطوری باشد ؟ علی هم 

و زندگی ش شده گاو  اقتدا کرده  یا چهارپا  وگوسفند گاوکه بعد ازین سالهای دور و دراز به  ن کنداگر چنی

 .و گوسفند

نظر  رد)فرض در فارسی یعنی َفرْضَهَالِنَفْسٍ اءَدَّْت إِلَى رَبمَها  تمندی انسان (دباالترین درجه سعا)طُوبَى

فِی اللَّیِْل  فاصله گرفتن( (هَجَرَتْ ، وَ عَرَکَتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسََها، وَ گرفتن و در عربی به معنای واجب (



اءَرْضَهَا، وَ تَوَسَّدَتْ کَفََّها، ِفی  )فراش=جای خواب(افَْترَشَتْحَتَّى ِإذَا غََلبَ الْکَرَى عَلَْیَها ، )چشم بستن (غُمْضََها

-قبر –)مضجع=آرامگاه  مَضَاجِعِهِمْ وَ تَجَاَفتْ عَنْ مَعْشَرٍ اءَسْهَرَ عُیُونَهُمْ خَوْفُ مَعَادِهِمْ،

وَ هَمْهَمَتْ بِذِکْرِ رَبمِهمْ شِفَاهُهُمْ، وَ تَقَشَّعَتْ بِطُولِ اسْتِغَْفارِهِمْ ذُنُوبُهُمْ اءُولئَِک ، جنب= کنار()جُنُوُبهُمْتختخواب(

وَلْتَکْفُفْ اءَقْرَاصُکَ، لِیَکُونَ مِنَ النَّارِ اتَّقِ اللَّهَ َیا بْنَ حُنَیْفٍ، فَ .إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حِزْبُ اللّهِ، اءَال

 .خَالَصُکَ

 و سختی های زندگی را  راحت می پذیرند  -خوش به حال کسانیکه واجبات خود را بخدای خود ادا میکنند ،

حتی وقتی خواب بر آنها مستولی میشود  -و شب از فرو بستن چشم ها  فاصله میگیرند و،  -،و تحمل میکنند

)به هیچ چیز این دنیا بند و دو دست خود را بالش خودشان قرار میدهند، -زمین را تشک خود قرار میدهند ،

و باعث میشود  -نها میگیرد که آن خوف قیامت و معاد هست،آیک چیزی خواب از چشم   فقط و – (ندنیست

و به قدری در استغفار  -برخیزند در نیمه شب به همهمه ذکر و استغفار،پهلوها  را از بسترها دور کنند، و 

بدرستی که  پیگیر  و مستمر هستند که گناهان شون فرو میریزد که شاخص های حزب اهلل این است.

قرص هایی که خدا پیشه کن و به  خدا حنیف تقوی پیروان حزب خدا از رستگاران هستند. پس ای پسر

 خدا ترا از اتش دوزخ رهایی بخشد.اکتفا کن تا داده 

)شاخص حجاب پاکی نگاه و چشم است. فلسفه حجاب پاک کردن خواستگاه های سلوک انسان است که 

 یکی از شاخصه های آن نگاه است. انسان به جسم زیبا نیست به سالمت و دینداری و اخالقش زیبا میشود.(

( در بیداری رشد میکند.روح انسان هم  شان اهیگآن در خواب و متافیزیک )شعور و اادم ها فیزیک ش)

 (رشدش در ساعت شب است البته در بیداری شبانه.

 

 نهج البالغه 401خطبه  -جلسه هشتم

 شامل چند محور است: که این خطبه از خطبه های میانی است

تعریف  قرآن ناطق ،قرآن صامت را گویی چوندر آن وجود دارد توصیف قرآن :تعاریف منحصربفردی -4

یکی اسالم  ،علی و قرآن دو تجلی متفاوت حقیقت بالغه الهی هستند .میکند که هر دو ماهیت یکسانی دارند

 .است در عرصه تنزیل و یکی اسالم است در عرصه تاویل



 دعوت به کار و کوشش و تالش-  1

 تعریف و طبقه بندی ظلم و بیان انواع ظلم -1 

 بسمه تعالی

 م وفیها یعظ ویبیّن فضل القرآن وینهی عن البدعة عظة الناسومن خطبة له علیه السال

نفع و بهره  =اهللِ)اثر خیرخواهی (اهللِ، وَاتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اهللِ، وَاقْبَلُوا نَصِیحَةَ )واضح و روشن( بِبَیَانِانْتَفِعُوا 

، و از موعظه های خدا در قرآن پند بگیرید)قرآن کتاب موعظه برداری کنید از سخن واضح و روشن خداوند

ن را که هدفش خیر آن  اثر خیرخواهی دیده میشود را بپذیر. دستورالعمل های قرآاست(، حرفی که در 

 هست برای بندگان بپذیر،

نچه پیش روی آسلف ضد خلف است .خلف= یعنی )یات محکم و متشابه داریم .آن اعتقاد به آما در قر

گذشته ما و قبل از ما است.سلفی  یا سلفی گری به یک یعنی سلف و  آیندماست و ادم هایی که بعد از ما می 

 برمیگردد مکتبی گفته میشود که قائل به این هستند که  اصل و اساس به زمان پیغمبر خدا و خلفای راشدین

می مانند و سرگردان  و خلیفه اول  و خلیفه دوم  ص ، )که ادعا میکنند خلفای راشدین اما واقعا بین پیغمبر

ست و ازیادی  از نظر آنان به بعد به دین اضافه شده آنخلیفه سوم  و چهارم را حذف میکنند( و هر چی از 

این  روحانی سعودی بنام ابن تیمیه بوده است که ،بنیانگذار این فکر سلفی .باید حذف و دورریخته شود 

وجه نظامی ش القاعده و طالبان و داعش است .یکی از -اخوان المسلمین مصر و اردن تفکر ، وجه سیاسی ش

یات قرآن را باید حمل آهمه  و شاخص های اصلی سلفی گری این است که تفسیر و تاویل قرآن حرام است

 ددست دارنیم که چطور اما حتما اما نمید دحتما دست دار"ید اهلل  "فرمودهاگر خدا  بطور مثال به ظاهر کنیم

این است که شیعه ها ،نها که شیعه را کافر میدانند آو یکی از دالیل  دحتما دار "دعرش دار "فرموده،خدا 

یات محکم و متشابه داریم و :آقائل به تاویل  و تفسیر قرآن هستند. خود قرآن در سوره آل عمران میگوید 

میروند که فتنه بپا کنند اما تاویل آیات نها غرض و مرض است سراغ آیات متشابه آکسانی که در دل 

بدون تردید ما  .ائمه اطهار هستند انمتشابه را جز خدا و راسخون فی العلم نمیدانند و راسخون فی العلم هم

 ن نیاز به امام معصوم و روایت امام معصوم داریم که سلفیون به این قائل نیستند.آبرای فهم قر



هدف این است که ما از این موعظه ها درس بگیریم  ،ف میکندیعریوسف را ت حضرت داستان آناگر قر

صبر بر مصیببت و صبر بر نعمت (درس هایی است که ما باید ازین  -صبر بر طاعت-)صبر بر معصیت.

 داستان برگیریم.

بَیَّنَ لَکُمْ مََحابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَمََکارِهَهُ مِنْهَا، فَإنَّ اهللَ تَعَالَی قَدْ أَعْذَرَ إلَیُْکمْ بِالْجَِلیَّةِ، وَاتَّخَذَ َعلَیْکُمْ اْلُحجَّةَ، وَ

 لِتَتَّبِعُوا هذِهِ، وَتَجْتَنِبُوا هذِهِ،

حجتهای الهی هستند( یا با این قرآن ،ائمه اطهار ع از )منظور استبرای این باید و نباید ها حجتی قرار داده 

نچه را که دوست آنچه را که دوست میدارد و آشما حجت را بر شما تمام کرده است،روشن کرده برای 

                نچه که خدا نهی کرده است.آکه تبعیت کنید از انچه که خدا فرمان داده است و اجتناب کنید از -نمیدارد

 ) فلسفه احکام اسالم تبعیت از خداست(

الْمَکَارِهِ، وَإنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِ)پوشانیده شدن( حُفَّتْإنَّ الْجَنَّةَ »کَانَ یَقُولُ: -صَلَّی اهللُ َعلَْیهِ وَآلِهِ-فَإنَّ رَسُولَ اهللِ

 «. بِالشَّهَوَاتِ

:همانا بهشت پوشیده شده است از سختی ها)راه بی دردسر رسیدن به بهشت مودپس رسول خدا )ص( میفر

که اگر قرار بود بدهد به اولین کسی که میداد پیامبر –خداوند بهشت را مفت به کسی نمیدهد  -(نداردوجود 

راهش شهوت  ،هرراه جهنم اما پیغمبر خدا کسی بود که بیشترین سختی را تحمل کرد ( و همانا  )بودص 

 است و جاذبه دارد.

 یَأْتی فِی ُکرْهٍ، وَمَا مِنْ مَعْصِیَةِ اهللِ شَیءٌ إالَّ یَأْتِی فِی شَهْوَةٍوَاعْلَمُوا أنَّهُ مَا مِنْ َطاعَةِ اهللِ َشیْءٌ إالَّ 

وبدانید هیچ طاعتی از طاعتهای الهی نیست که با سختی همراه نباشد و هیچ  معصیتی از معصیتهای الهی 

 نیست مگر اینکه با شهوتی همراه باشد.

هَوَی نَفْسِهِ، فَإنَّ هذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَیْءٍ )سرکوب کردن( قَمَعَهْوَتِهِ، وَنَزَعَ عَنْ شَ()کسی را  رَجُالً فَرَحِمَ اهللُ 

  وَإنََّها الَ تَزَالُ تَنِْزعُ إِلَی مَعْصِیَةٍ فِی هَویً مَنْزِعاً

)از شهوت جدا بشود نه اینکه در خودش سرکوب خدا رحمت کند کسی را که جدا بشود از شهوت خویش

( میادهاادها و خوشم وو هوی نفس)دلم میخ -مال و...اسیر و بدهکار شهوت نباشد( -شهوت شهرت -کند



لحظه مرگ هم دنبال این هست که  طوریکه تاخود را سرکوب کند، و بریدن از نفس اماره کار سختی است 

 بکشد ترا به سمت معصیت) که معصیت هوی نفس است(.

إالَّ  )صبح را به شب رساندن(وَالَ یُمْسِی )شب را به صبح رساندن(الَ یُصْبِحُوَاعْلَمُوا ـ عِبَادَ اهللِ ـ أَنَّ الْمُؤْمِنَ 

ینَ أَمَامَُکمْ. قَوَّضُوا مِنَ الْمَاضِ وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ، فَالَ یَزَالُ زَارِیاً عََلیَْها وَمُْستَزِیْداً لََها. فَُکونُوا کَالسَّابِقِینَ قَبَْلکُمْ، وَ

   .الدُّنْیَا تَقْوِیضَ الرَّاحِلِ، وَطَوَوْهَا طَیَّ الْمَنَازلِ 

را به شب نمیرساند و هیچ شبی را به صبح نمیرساند مگر اینکه  نسبت  صبحیو بدانید بندگان خدا که مومن 

ی اینکه نفس ازو طلبکار باشد او از به نفس خود بدگمان باشد، نفسش رو خوار و زار و تحقیر میکند و بجا

. پس باشید مانند پیشینیانی که قبل از شما بودند و کسانیکه جلوی شما حرکت است  نفسش طلبکار

دنیارو همچون مسافری که منزل و طی کردن ازین دنیا  از دنیا دل کندند همچون دل کندن مرده  .میکردند 

 بین راهی را پشت سر میگذارد.

وَالْهَادِی الَّذِی الَ یُضِلُّ، وَالُِْمحَدمثُ ، )فریب دادن(الَ یَُغشُّوَاْعلَمُوا أَنَّ هذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِی فضل القرآن 

، أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمیً. زِیَادَةٍ فِی هُدیً :الَّذِی الَ یَکْذِبُ. وَمَا جَالَسَ هذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِالَّ قَامَ عَنْهُ بِِزیَادٍَة َأوْ نُقْصَانٍ

 فَاسَْتشْفُوهُ مِنْ ;وَالَ لِأَحَدٍ قَْبلَ الْقُرْآنِ ِمنْ غِنیً، )تهیدستی(فَاقَةٍوَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ َعَلی أَحَدٍ َبعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ 

فَإنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ ، ردسر و مخمصه(د-)گرفتاریلَأْوَاِئکُمْ وَاسْتَعِینُوا بِهِ عََلی، )داء=بیماری و مرض(أَْدوَائِکُمْ

 .وَالضَّالَلُسرکشی و نافرمانی()وَالْغَیُّ أَکْبَرِ الدَّاءِ، وَهُوَ الْکُفْرُ وَالنمفَاُق، 

هدایت کننده ای است که هرگز  -و بدانید که این قرآن نصیحت کننده ای است که هرگز فریب نمیدهد

و هیچکس همنشین با قرآن نشد مگر اینکه با  -دروغ نمی گوید سخنگویی است که هرگز -گمراه نمیکند

و بدانید  که هیچکس را  -یا کوری و نابینایی ش کمتر میشود ودیا هدایتش افزونتر میش -زیادتی یا نقصانی

و هیچکس بدون  -بعد از قرآن تهیدستی و نیازی نیست یعنی آنکس که قرآن را دارد تهیدست نیست

، طلب شفا پس از قرآن برای شفای بیماریهای خود کمک بجویید  -بی نیازی نمیرسد قرآن غنی نیست و به

در قرآن شفای بدترین بیماری های -کمک بخواهیدن ان برای گشودن گره های زندگی تآاز قر -کنید

 -)مثل کبر .است گمراهی و سرکشی و نافرمانی بدترین بیماریهای انسان کفر و نفاق و -انسان است.

گاهی در سلوک و گاهی در خلق است یعنی باید باور کنم که برای –گاهی در فعل  -سرکشی گاهی در فکر

   م نه برای خدایی کردن( ه ایگی کردن افریده شددبن



 نفاق به معنای زیر و رو داشتن است-کفر به معنای پوشاندن و جهود است و در برابر ایمان مطرح میشود

که در جنگ احد شایعه است جریانی ،فاق یکی است فقط ظاهرش فرق دارد .جریان نفاق ماهیت کفر و ن

ص شفته کرد و در سالهای اخر زندگی پیغمبر آ را را به زبان انداخت و صحنه جنگ ص کشته شدن پیغمبر

منتظر شایعه میکردند که پیامبر شاعری هست که سحر سخن دارد و مردم را مفتون کالم خود کرده و باید 

غدیر و  سوره کوثر خنثی  او پسر ندارد که این شایعه ر است  مرگش باشیم و یا میگفتند که این پیامبر ابتر

مثال کبر نوعی غی است و سرکشی گاهی در فکر، گاهی در  نای سرکشی و نافرمانی استعغی به مال -کرد

م نه ه ایی بندگی کردن افریده شدگاهی در سلوک و گاهی در خلق است یعنی باید باور کنم که برا،فعل 

 برای خدایی کردن.

ن یک شاه هستیم و هر وقت فرهنگ شاهی کردن رخت بربست و فرهنگ بندگی اما هرکدام برای خودم

 ن نشست باید جشن بگیریم.آکردن جای 

در  .در آنزمانکی از اساتید دانشگاه به  دستشویی مسجد شاه رفت روزی ی داستان افتابه مسجد شاه:

فتابه هارو برمیداشت و میرفت آباید یکی ازین  کهتعریف میکرد  .ایشان ذاشتند گدستشویی ها افتابه می

و دست نزن به آن آفتابه قا آداد زد هی  ،نشسته بود  که آنجاداخل دستشویی که یکدفعه یک افتابه بپایی 

افتابه با افتابه  رفکر میکردم مگ خودبا کردم اما  را این کار  هم  من.بردار  را یکی آنش  و یذار  سرجاگب

 از او با تواضع و فروتنی چون بجواب نرسیدم خالصه  ؟!که این اقا اینطوری برخورد کرد دچه فرقی دار

 دنی اینجا صاحب دارااستم بدومیخ:داد زدی؟گفت  ینطوریافتابه با افتابه چه فرقی داشت که ا رپرسیدم: مگ

بجای  د.شاهی میکن و ابه بپا مسجد شاه هم در سطح خودش شاه هستو هر کی به هر کی نیست.یعنی افت

ضالل و گمراهی :چه  -این رفتار ،رفتار فرعونی است.از غالب بندگی بیرون امدن را غی میگویند ،بندگی

یا  دیا دور؟اصال مقصدی دار ودبه مقصدش نزدیک میش ددر زندگی دار دناکسی گمراه است کسیکه نمید

 نه؟

  و دهم جلسه نهم

 لَی اهللِ بِمِثْلِهِ. ، فَاسْأَلُوا اهللَ بِهِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَیْهِ بِحُبمهِ، وَالَ تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إ

وسیله اول قرآن و  دومی اهل بیت است.برای رفتن و رسیدن  به  .برای  رسیدن بخدا دنبال وسیله بگردید

قرآن را وسیله روابط پست انسانی قرار -ن خودتان را عزیز خدا کنیدآید و با حب قروسراغ قرآن بر خدا به



بنابراین  .ید)حافظ: حافظا می خور و مستی کن و خوش باش/ ولی دام تزویر نکن چون دگران قرآن راهند

هیچ وسیله ای  -(ندحرام است کسی بخاطر تعلیم قرآن وجهی اخذ کند یا برای تالوت آن پولی  دریافت ک

 بنده را به خدا به اندازه قرآن نزدیک نمیکند .

فِیهِ، وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ یَوَْم  وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَقَاِئلٌ مُصَدَّقٌ، َوأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شُفمعَ

 لَیْه، الْقِیَامَةِ صُدمقَ عَ

ن شفیعی است که شفاعت آن  قطعا پذیرفته میشود،سخنگویی است که سخن او مورد تصدیق آقربدانید 

 –انبیا و اولیا قرار خواهد گرفت، و همانا شفاعتش پذیرفته میشود و دیگران اجازه شفاعت را خواهند داشت 

ن را تصدیق خواهند آهم موضع قردیگران  دن مورد گله و شکایت قرار بدهآو هرکس را که روز قیامت  قر

 -کرد

 ;مُبْتَلیً ِفی حَرْثِهِ وََعاقِبَةِ عََمِلهِ، غَیْرَ حَرَثَةِ الْقُرآنِ  )کشت کننده(حَارِثٍفَإنَّهُ یُنَادِی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامةِ: َأالَ إنَّ کُلَّ 

رمبمکُمْ، وَاسْتَنِْصُحوهُ عَلی أَنْفُسِکُمْ، وَاتَّهِمُوا عَلَْیهِ آرَاءَکُمْ، وَاسْتَغِشُّوا فَکُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتَْباعِهِ، وَاسْتَدِلُّوهُ عَلی 

  .فِیهِ أَهْوَاءَکُمْ 

بدرستی که منادی روز قیامت ندا خواهد داد که : مردم امروز همه در گرو کشته های خویش هستند و همه 

درو کردی و عاقبت  هکشتی و چ هگرفتار هستی که چ ت باید پاسخ اعمالشون را بدهند و در نتیجه عمل

ن فعل قرآنی ان را بر اساس قرآن ساماندهی کردن بجز کسانی که فعل شا،کسانی که عملشبوده  هعملت چ

بوده و پیروان قرآن بودند، در قرآن دنبال خدا بگردید، دنبال یک نصیحت کننده میگردید قرآن را بعنوان 

ن عرضه کنید  و آن  را مثل یک متهم به قرابگیرید ، و همیشه آرا و افکار خودتناصح و خیرخواه ازش پند 

 کنار ن پیدا کنید وآن را با تطبیق با قراذارید و  بدی هوای نفس تگب را کنار ن نبودآکه سازگار با  ههرچ

 .ذارید گب

 !وَالْإِسْتَقَامَةَ الْإِسْتِقَامَةَ، ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَالْعَمَلَ الْعَمَلَ، ثُمَّ النمَهایَةَ النمهَایَةَ، الحث علی العمل 

مورد را از  1د برای تاکید(.مردم این ند ) تکرار میکننتوصیه میکن مطلب و نکته 1  بیان بهامیرالمومنین ع 

از طی طریق  ار های راه  شماسختی )مقاومت و استقامت   –کار را به انجام رساندن  -دست ندهید کار کار

 ورع و ورع -صبر صبر -(باز ندارد



یَةً فانَْتهُوا إلی غَایَتِهِ. إنَّ لَکُمْ نِهَایَةً فَانَْتهُوا إلی نِهَاَیتِکُمْ، وَإنَّ لَکُمْ عَلَماً َفاهَْتدُوا بِعَلَمِکُمْ، وَإنَّ لِلْإِسْالَمِ غَا 

  .لَیْکُمْ مِنْ حَقمهِ، وَبَیَّنَ لکُمْ مِنْ وََظائِفِهِ. أَنَا شَاهِدٌ لَکُمْ، وَحَجِیجٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْکُمْ وَاخْرُجُوا إلَی اهللِ بِمَا افْتَرَضَ عَ 

خداوند برای شما در زندگی ،ن را به این نقطه پایان برسانید اشما را پایانی است در زندگی که باید خودت

، اسالم را غایتی این نشانه راه در زندگی حرکت کنید و نلغزیدکه باید با است قرار داده و نشانی  علمی 

 د، وظایفی که خدا برای شما بیان کردهیادا کرده باش ا است .ازین دنیا خارج شوید در حالیکه حق خدا ر

 است. امروز من برای شما شاهدی هستم و روز قیامت هم حجتی برای شما خواهم بود.

 

 الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ، وَالْقَضَاءَ الْمَاضِیَ قَدْ تَوَرَّدَ، وَإنمی مُتَکَلممٌ بِعِدَِة اهللِ وَحُجَّتِهِ،أَالَ وَإنَّ نصائح للناس 

هم اکنون رخ داده است )اشاره به خالفت است که  ،مردم بدانید تقدیری که قرار بود پیش ازین رخ دهد

( و من  بر اساس وعده است رخ داده اکنونکید و مکر جماعتی رخ میداد اما به  ص باید بعد از رحلت پیامبر

 های خدا و حجت های الهی  با شما سخن میگویم.

أَبِْشرُوا  َتخَافُوا وَالَ تَْحزَنُوا وَقَالَ اهللُ تَعَاَلی: )إِنَّ الَّذِینَ قَاُلوا رَبُّنَا اهللُ ُثمَّ اسْتَقَامُوا تَتََنزَُّل عََلیْهُِم الْمَالَئِکَةُ أَنْ الَ 

، وَقَدْ ُقلْتُمْ: )رَبَُّنا اهللُ(، َفاسْتَقِیمُوا عَلَی کِتَابِهِ، َوعََلی مِْنهَاِج أَمْرِهِ، َوعََلی الطَّرِیقَةِ (بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنُْتمْ تُوعَدُونَ 

وَالَ تُخَالِفُوا عَنْهَا. فَإنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطَعٌ بِهمْ عِنْدَ اهللِ  الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادتِهِ، ثُمَّ الَ تَمْرُقُوا مِنْهَا، وَالَ تَبْتَدِعُوا فِیَها،

 یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

کسانیکه گفتند اهلل پروردگار ماست پس بر این سخن استقامت ورزیدند و فرشتگان مدام بر آنان فرود می 

شما بهشتی که پیشتر وعده داده شده  آیند که هرگز نترسید و محزون و غمگین  نباشید و بشارت باد بر

بود. مردم شما که گفتید خدا پروردگار ماست پس استقامت بورزید به قرآن و روش درست بندگی کردن 

را پیدا کنید و تبعیت کنید ،از دین خدا خارج نشوید، و در دین خدا بدعت گذاری نکنید، و با دین خدا 

 .دینداران خارج میشوند مشمول رحمت خدا نمیشوند مخالفت نکنیدکه روز قیامت کسانیکه از جمع

-)مردالرَّجُلُ  )مخزن=انبار(ثُمَّ إیَّاُکمْ وَتَهِْزیعَ الْأَخْالَقِ وَتَصْرِیفَهَا، وَاجْعَلُوا اللمسَانَ وَاحِداً، وَلْیَخْتَزِنَ 

 بِصَاحِبِهِ.  نافرمان( -)جامح=سرکشلِسَانَهُ، فَإنَّ هذَا اللمسَانَ جَمُوحٌانسان(

نگی و رنگارنگی در اخالق ،و زبانتان را یکی کنید، پس باید که انسان زبان خویش در ابپرهیزید از چند گ

 کام فرو گیرد که این زبان بسیار سرکش هست نسبت به صاحبش.)کنترلش کار راحتی نیست(



لِسَانَهُ، وَإنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإنَّ قَلْبَ  )مخزن(زِنَوَاهللِ مَا أَرَی عَبْداً یَتَّقِی تَقْوَی تَنْفَعُهُ حَتَّی یَخْتَ .

إنْ کَانَ خَیْراً أَبْدَاهُ، وَإنْ کَانَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ: لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا أَرَادَ أَنْ یَتَکَلَّمَ بََکالَمٍ تَدَبَّرَهُ فِی نَفْسِهِ، فَ

 اً وَارَاهُ، وَإنَّ الْمُنَافِقَ یََتکَلَُّم بِمَا أَتَی َعلَی لَِسانِهِ الَ یَدْرِی مَاذَا لَهُ، وَمَاذَا َعلَیْهِ. شَرّ

بخدا نمیبینم که  تقوی کسی به دردش بخورد مگراینکه بتواند زبان خودش کنترل کند،و بدرستی که زبان 

، مومن وقتی )اول حرف میزند بعد فکر میکند(داردمومن در پس قلبش و قلب منافق پشت زبانش قرار 

ورد و اگر باعث شری آ میخواهد حرفی بزند اول می اندیشد اگر سخنش خیری داشت او را بر زبان می

به  هبه نفع و چ هرا دفن میکند. اما منافق هر چی بر زبانش می آید میگوید بدون اینکه بداند چ نآ  ،میشود

 اخالقی است(.)خصوصیات نفاق ضررش است.

 امیرالمومنین ع میفرمایند: تا حرف در دهان توست مال توست وقتی که بیرون می آید تو مال آن میشوی.

تَّی الَ یَسْتَقِیمُ إیمَانُ عَبْدٍ حَتَّی یَْستَقِیمَ قَلْبُهُ. وَالَ یَْستَقِیمُ َقلْبُهُ حَ: »-صَلَّی اهللُ َعلَیْهِ َوآلِهِ-وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اهللِ 

  «.یَسْتَقِیمَ لَِسانُهُ

د:ایمان بنده ای راست نمیشود مگر اینکه قلبش درست باشد و قلب مومنی راست نپبغمبر خدا )ص( میفرمای

 نمیشود مگر اینکه زبانش درست باشد)بدگمانی نشانه بددلی است(

 یازدهمجلسه 

الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ َوأَمْوَالِهِمْ، سَلِیمُ  زالل و صاف(–)پاک نَقِیُّفَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أَنْ یَلْقَی اهللَ تَعَالَی وَهُوَ 

  .، فَلْیَفَْعلْ (ناموس-شرف-آبرو-)اعراضاللمسَانِ مِنْ أَْعرَاضِهِمْ

دستش به خون و اموال و هر کس از شما که توانست و استطاعت داشت خدا را مالقات کند در حالی که 

مسلمانان آلوده نشده باشد و زبانش به عرض و ناموس مسلمانان باز نشده باشد باید حتما اینکار را انجام 

 دهد. 

 در ایه های اخر سوره فرقان سه گناه با عذاب مضاعف معرفی شده است:

 زنا-1شرک به خدا -1قتل نفس -4

  شرک:



 برای خدا شریکی وجود دارد شرک اعتقادی)در عقیده(: معتقدند که-4

است که چیزی یا کسی را به اندازه خدا دوست داشته باشید. انداد جمع ند = بدین معنی : شرک در وال- 1

 )تا یا همتا(

یک مداری در گردش الکترون عاطفی هست که فقط الکترون حب ا... در حال  -4خصوصیت مومنین: 

حب رسول ا...  است که جزو مدار عمودی وال است   آن عدیمدار بیرونی حب اهلل و مدار ب کهحرکت است 

اصل .مدار افقی این است که همه باید همدیگر را دوست داشته باشند و تعرضی با محور عمودی ندارد.

 ما قدر دوست داشتن ها مهم است که باید بدانید.نیستند ادوست داشتن ها محکوم 

یست.مهم این است که حد و مرزهای دوست داشتن را دین چیزی غیر از حب و بغض ن= نسبت دین و حب

 درست حفظ کنیم.

 مَ عَاماً َأوَّلَ، وَاْعلَمُوا عَِبادَ اهلِل أَنَّ الْمُؤمِنَ یَسْتَحِلُّ الَْعامَ مَا اسْتََحلَّ َعاماً َأوَّلَ، وَُیحَرممُ الْعَاَم مَا حَرَّالبدع  تحریم

حالل میداند و هر انچه که حرام ،و بدانید مومن هر انچه را در سال نخست )سال نخست تشریع ( حالل شد 

حرام میداند)یعنی حالل و حرام تابع زمان و مکان نیست( )حالل و حرام در دین و شریعت ثابت است  ،شد

 تغییر کند(  بر اساس فهم فقهیاما مصادیق حالل و حرام ممکن است 

النَّاسُ الَ یُحِلُّ لَُکمْ شَیْئاً مِمَّا حُرممَ عَلَیُْکمْ، وَلکِنَّ الْحَاَللَ مَا أَحَلَّ اهللُ، وَالْحَرَامَ مَا  (تازه/نوآوری)مَا أَحْدَثَ وَأَنَّ 

 حَرَّمَ اهللُ،

نمیکند.حالل اما کارهایی که مردم بعنوان نواوری انجام میدهند هیچ چیزی را که بر شما حرام شده را حالل 

 چیزی است که خدا حرام کرده است. چیزی است که خدا حالل کرده و حرام هم آن ان

  ;ُتمْ إلَی الْأَمْرِ الْوَاضِحِفَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأَمْورَ وَضَرَّسْتُمُوهَا، وَُوعِظْتُمْ بِمَنْ کَانَ َقبْلَُکمْ، وَضُرِبَتِ الْأَمْثَالُ لَُکم، وَُدعِی 

آزمودید باید از گذشته و تجربه های تاریخ درس بگیرید و از پیشینیان بشما وعظ و اندرز  شما کارها را

داده شده است و مثل ها برای شما زده اند و دعوت شدید برای امر روشن)دعوت و پیروی از والیت اهل 

 (ع  بیت



عْمَی. وَمَنْ لَمْ یَنْفَعْهُ اهللُ بِالْبَالَءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ َینْتَفِعْ بِشَیْءٍ فَالَ یَصَمُّ عَنْ ذلِکَ إالَّ أَصَمُّ، َوالَ یَعْمَی عَنْ ذَلِکَ إالَّ أَ

سُ رَجُالَنِ: مُتَّبِعٌ شِرْعَةً، مِنَ الْعِظَةِ، وَأَتَاهُ الْتَّقْصِیرُ مِنْ أَمَامِهِ، حَتَّی یَعْرِفَ مَا أَنْکَرَ، وَیُنْکِرَ مَا َعرَفَ. وَإنَّمَا النَّا

  .دِعٌ بِدْعَةً، لَیْسَ مَعَهُ مِنَ اهللِ سُبَْحانَهُ بُرْهَانُ سُنَّةٍ، وَالَ ضِیاءُ حُجَّةٍوَمُبْتَ

که کر است یا گوش خود را بسته است،و کسی این عبرت را نمیبیند که  دوننمی ش را  کسی این پیام

یرد از چیز دیگری بهره بهره نگ ،چشمانش بسته است. هر کس از بالها و تجربیاتی که خدا بر او مینمایاند

دارند که  امیرالمومنین )ع( یتعبیر.نخواهد برد)ما اینقدر عمر نمیکنیم که هر چیزی را خودمان تجربه کنیم

روزگار تربیت  ،را تربیت نکند هر کس که پدر و مادر او=الزمان  یودبه االبوان یودبه لم منمیفرماید: 

میکند(،انسانهایی که از پندهای خدا بهره نگیرند جای منکر و معرف را با هم اشتباه میگیرند جای خوب و 

 . ندارند دلیل و حجت اقامه برای روشنایی و ندارند بدعت این برای الهی برهان هیچ بد را اشتباه میگیرند .

 مردم بر دو دسته اند: 

 )فرمان خدارو شنیدیم و اطاعت کردیم( ستندکه تابع شریعت ه آنهایی-4

هر  اند: فرمودهص )پیغمبر خدا که زیادی خودشان را قبول دارند بدعت گذاری در دین میکنند آنهایی -1

 کس از دین چیزی کم کرد و یا به دین چیزی افزود،باید جایگاه خودش را در اتش دوزخ ببیند(،

 وَیَنَابِیعُ مِینُ، وَفِیهِ رَبِیعُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ اهللَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ )حَبْلُ اهللِ الْمَتِینُ(، وَسَبَبُهُ الْأَ

 ذَکمرُونَ، وَبَقِیَ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتََناسُونَ. الْعِلْمِ، وَمَا لِلْقَلْبِ جَاَلءٌ غَیْرُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَ)چشمه (

ن ریسمانی است که آانچنانکه با قرآن بندگانش را وعظ کرده است.قر،خداوند هیچکس را وعظ نکرده 

بنده را بخدا مرتبط میکند. )این حبلی که بنده را بخدا متصل میکند( وسیله امین  ارتباط بین تو و خداست که 

است)هیچ کذبی در آن نیست(.این قرآن ربیع و بهار دلهاست)گویی دل در زمستانها پژمرده  کامال امین

میشود که زمستان دل دنیا زدگی و روزمره گی است و باید با بهاری نشاطش را برگرداند و آنچه که آن را 

هیچ چیز دلش را زنده میکند(. در قرآن سرچشمه های دانش است و  است که ن و دعاآقر ،احیا میکند

 ن.آجالبخش اصیل و واقعی بر دلهای انسان نیست جز آیات قر

)به فضای سیاسی اشاره دارد( حیف روزگار ما روزگاریست که آنانی که اهل قرآن  و تذکر و ذکر بوده اند 

 رفته اند و کسانی مانده اند که یا فراموش کرده اند یا خودشان را به فراموشی زده اند.



 انَکَ-وَآلِهِ َعلَیْهِ اهللُ صَلَّی-اهللِ  رَسُولَ فَإنَّ عَنْهُ، َفاذْهَبُوا َشرّاً رََأیْتُمْ وَإِذَا َعَلیْهِ، فَأَِعینُوا خَْیراً رَأَْیتُمْ فَإِذَا

 .قَاصِدٌ جَوَادٌ أَنْتَ فَإِذَا الشَّرَّ، وَدَعِ الَْخیْرَ اعْمَلِ آدَمَ، یَابْنَ»: مرتب تکرار میکردند()یَقُولُ

)آموزه اخالقی  اشاره دارد (مردم هرجا خیری دیدید به کمکش بشتابید هر جا شری دیدید ازش فاصله 

دوری از آن مکرر تکرار میکردند که ای فرزند آدم خیر را  عمل کن و شر را واگذار و ص بگیرید. پیغمبر 

 کن در اینصورت تو سواره ای خواهی بود که به مقصد خواهی رسید.

 أَالَ وَإنَّ الظُّلْمَ ثَاَلَثةٌ: فَظُلْمٌ الَ یُغْفَرُ، وَُظلْمٌ الَ ُیتَْرکُ، وظُلْمٌ مَغْفُورٌ الَ یُطْلَبُ.:أنواع الظلم 

ظلمی که  بی کیفر نمیماند)ظلمی که ظالمش را رها -ظلم بر سه نوع است:ظلمی که بخشیده نمیشود

 نمیکند(و ظلمی که مورد مغفرت قرار میگیرد.

( وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی یُغْفَرُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی الَ یُغْفَرُ فَالشمرْکُ بِاهللِ، قَالَ اهللُ تَعَالَی: )إنَّ اهللَ الَ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ

 . )گناه کوچک/لغزش(الْهَنَاتِفَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ 

خشش قرار نمیگیرد شرک است )به شرطی که کسی مشرک بمیرد اما اگر طلب ظلمی که هیچوقت مورد ب

مغفرت کند راه بسته نیست(.خداوند فرموده است:خدا نمی بخشد که به او شرک ورزیده شود)دو گناه 

بعضی ظلم هاست که  ناامیدی و یاس از رحمت خدا(.:قنوط-1شرک  -4داریم در قرآن  غیرقابل بخشش 

 ی کوچک که بنده به نفسش میکند  که با استغفار خدا میبخشد.گناه ها و لغزش ها

وَاَل  )چاقو(بِالْمُدَی اًوَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی الَ یُْترَکُ فَُظْلمُ الْعِبَادِ بَعْضِِهمْ بَعْضاً. الْقِصَاصُ هَُناکَ شَدِیدٌ، لَیْسَ هُوَ جَرْح

 وَلکِنَّهُ مَا یُسْتَصَْغرُ ذلِکَ مَعَهُ. ، )تازیانه (بِالسمَیاطِ ضَرْباً

خداوند از حق خودش میگذرد اما -ظلمی که بی کیفر نمی ماند ظلم بندگان خدا به یکدیگر است)حق الناس

از حق بندگان نه(. خداوند قصاص شدید برای این ظلم درنظر میگیرد نه اینکه با چاقو زخم بر تن ت وارد 

 دنت زده میشود قصاصی است که اینها پیشش هیچ هست.میشود و یا با تازیانه بر ب

فِیَما تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ،  )تفرقه(فَإِیَّاُکمْ وَالتَّلَوُّنَ فِی ِدینِ اهللِ، فَإِنَّ جَمَاعَةً فِیَما تَکْرَهُونَ مِنَ الْحَقّ، خَیْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ

 .رْقَةٍ خَیْراً مِمَّنْ مَضَی، وَالَ مِمَّنْ بَقِیَوَإِنَّ اهللَ سُبَْحانَهُ لَمْ یُعْطِ أَحَداً بِفُ

نها آحتی اگر کارهای  دپرهیز کنید از چند رنگی کردن و بازی کردن با دین خدا،به جماعت اهل حق پیوستن

)شاید اشاره به ادها سراغ اهل باطل رویدورا دوست نداشته باشید خیلی بهتر ازین هست که بخاطر دلم میخ



دارد که به معاویه پیوست و از دایره حق خارج شد(.خداوند سبحان هیچوقت  ع نینمرالموعقیل برادر امی

 .  است ندادهقرار  خیری در تفرقه نه در گذشتگان و نه در آیندگان

لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ النَّاسِ، وَطُوبی لِمَنْ  )اوج سعادت .و خوشبختی(یَا أیُّهَا النَّاسُ ُطوبی:لزوم الطاعة 

 !، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍلَزِمَ بَیْتَهُ، وَأََکلَ قُوتَهُ، وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبمهِ، وَبَکَی عََلی خَطِیئَتِِه، فَکَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِی شُغُلٍ

خویش او را از عیب جویی از مردم بازدارد ، و خوشا به حال و ای مردم خوشا به حال آنکس که معایب 

سعادت آنکس که مالزم خانه خویش شد)خیلی در زندگی دیگران فضولی نکرد(،خوش به حال کسی که 

روزی خودش را میخورد)و به رزق و روزی  که خدا راضی است(، خوش به حال کسیکه مشغولیت ش 

ه کند)گریه لوازم توبه واقعی است(،همیشه مشغول تکامل بندگی خداست، و بر خطاهای خویش گری

است که دیگران از زبان و  سیمسلمان ک.)خودش است و در نتیجه اینکه مردم  از دست او در امان هستند

سعدی در شعری :دیگران بسیار ناراحت میکنند،.بسیاری از افراد با زبان  درامان باشند دستان او

 ه سازم به خاری که بر دل نشیند(.چ /سان برآرمآمیگوید:خلد گر به پا خاری 
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این متن یکی از دستورالعمل های امیرالمومنین ع است که بیانگر دیدگاه سیاسی و مدیریتی ایشان میباشد 

برای ما در عین حال بخش مهم و اساسی شاخص جهان بینی علوی و نگاه علی ع از پیرامون خویش را 

و دارند  یوسواسچه دقت و   ،نه تنها به انسان بلکه نسبت به حیوان از نظر رفتاری ایشان روشن میکند که

 د.نمد نظر قرار میده را نشانگر اینست که چه احترامی این 

 مسئول دریافت مالیات یا کارگزاران دریافت مالیات :کان یکتبها لمن یستعمله علی الصدقاتو

َعلَی تَقَْوی اهللِ وَحْدَهُ الَ شَرِیَک  حرکت با چابکی(-بلند شدن هواپیما از زمین-)کندن موشک از زمینانْطَلِقْ

)از کنار چیزی  َتجْتَازَنَُّمسْلِماً، وَالَ  نون اخر کلمه برای تاکید است( -ترساندن انسان یا حیوان)لَهُ، وَالَ تُرَومعَنَّ

 عَلَیْهِ َکارِهاً،گذشتن (

ایی که یگانه است و شریکی دو چاالکی حرکت کن منتهی انگیزه حرکتت تقوی اهلل باشد خ با چابکی

ش یی طوری رفتار کنی و براوندارد.مبادا طوری رفتار کنی که آنها را بترسانی.مبادا از کنار مسلمانی رد بش



)حاصل از خوشش نیاد مده و یا طوری رفتار کنی که او از تواخوشت نی او از ودقیافه بگیری که او متوجه بش

 کنار هم  رد شدن کراهت نباشد(

بگیری )نه هیچوقت اینکار و از د مبادا بیشتر ازحقی که خدا دار وَالَ تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَکثَرَ مِنْ َحقم اهللِ فِی مَالِهِ.  

 در حق خدا نباید کم و زیاد کنی ها(.  -نکن 

مِنْ غَیْرِ أَْن )آبی که به سمت خانه انهاست (بِمَائِِهمْ  )اتراق کن( فَانِْزلْ شهر(-)آبادیالْحَیمفَإِذَا قَدِمْتَ َعَلی 

أَبْیَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إِلَیِْهمْ بِالسَّکِینَةِ وَالْوَقَارِ، حَتَّی تَقوُمَ بَیْنَهُمْ فَُتسَلممَ َعلَْیهِمْ،  مخلوط شدن/نزدیک شدن()تُخَالِطَ

 لَهُمْ،احترام گذاشتن(-)درودوَالَ تُخْدِجْ بِالتَّحِیَّةِ

ب بدون اینکه وارد خانه آای مالیات جمع کنی( در کنار چشمه وکه میخ نجاییوقتی به آبادی میرسی) به ا

هایشان بشوی اتراق کن، استراحت کن ،با آرامش و فروتنی و وقار به سوی مردم برو تا برسی به 

گران بیاد که تو  تو برمیدهی،مبادا سختت باشه و  که(تو اول سالم است مردم.)اولین کاری که میکنی این

ذاری در احترام گذاشتن و فروتنی به مردم کم نذار و کوتاهی نکن.بعد از سالم و گدرود و احترام به انها ب

 احوال پرسی

قَّ اهللِ فِی أَمْوَالِکُمْ، َفَهلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ ثُمَّ تَقُولَ: عِبَادَ اهللِ، أَرْسَلَِنی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اهللِ وَخَِلیفَتُهُ،آلخُذََِ مِنْکُمْ حَ

لَکَ مُنْعِمٌ  )نعمت گذاشت(أَنْعَمَ إِلَی وَلِیمهِ؟ فَإِنْ قَالَ َقاِئلٌ: الَ، فَالَ تُرَاجِعْهُ، وَإِنْ (ُِوهُ )ادا کردن میاد(ه فَتُؤَدّحَقّ 

) از وعید گرفته میشود  یعنی تهدید که قول و تهدیدات تُوعِدَهُمَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ  )همراه شو(انْطَلِقْفَ

)ارهاق= نیرو خالی أَوْ تُْرهِقَهُخشونت ورزی کنی( )تَعْسَِفهُ أَوْ چیز بد است اما وعده قول چیزهای خوب است(

 .،کردن /تو دلش خالی کنی(

من را بسوی شما فرستاده ولی خدا و نماینده او)فرستاده ولی ا.. هستم(برای  ن میگویی بندگان خدا،آپس از 

یا برای خدا در اموال شما حقی است آحقی که خدا در اموالتان دارد.  پس ،از شما بگیرم  را اینکه حق  خدا

به ولی ش  حق خدا راآن سوال کن که اصال شما در مال تون حقی برای خدا قائل هستید یانه؟( که  آنها ؟)از

.ولش کن و دیگه دنبالش نرو، اما اگر یک نعمت داری بر تو "نه" ویدو میگ ودادا کنید؟ کسی پیدا میش

نعمت گذاشت )تو مدیون مردم هستی(اگر نعمت داری بر تو نعمت گذاشت برای اینکه پول شماهارو داریم 

مبادا نگاه خشن داشته  ،تهدید کنی همراه شو و حرکت کن. طوری که او را نترسانی و او یم باهازینجا مید

 خالی کنی) با وعده و وعیدهایی که میدی(.را  مبادا که خسته ش کنی یا دلش،باشی و خشونت ورزی کنی 



الَّ فَالَ تَدْخُلْهَا إِ )شتر(َأوْ إِبِلٌ  )چهارپا/گاو و گوسفند(فَخُذْ مَا َأعْطَاکَ مِنْ ذَهَب أَ وْ فِضَّة، فَإنْ کَانَ لَهُ مَاشِیَةٌ

 بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ أَکْثَرَهَا لَهُ،

ش حساب کتاب کنی او هر جور داد بگیر یی و براواگر حق خدا رو از طال و نقره ش داد نه اینکه تو بر 

، اما اگر قرار شد زکات گاو وگوسفند و شتر داو باید جواب بده دحالل و حرامش هم با خودش اگر کم بده

ه مبادا بدون اجازه صاحب وارد شی)چون حیوان ها با دیدن شخص غریبه رم ی در طویلوبگیری باید بر را

(.) چرا چون تو نماینده ولی خدا هستی اینطور نخواهد بودمیکنند و میترسن اما اگر با صاحبش همراه باشی 

 که تو باید بگیری.آنی است اما او صاحب مال خودش است (،میزان مال او در اغول به مراتب بیشتر از 

 إِذَا أَتَیَْتهَا فَالَ تَدْخُلْ عََلیَْها دُُخولَ مُتَسَلمط َعلَیْهِ وَالَ َعنِیف بِهِ،فَ

تندی کنی و  و بگی زور هستی،مبادا مسلط که نشو فضا آن وارد چهارپایان سراغ مال صاحب با میری وقتی

 قیافه ادم سلطه گر و زورگو بگیری که صاحب مال یا خود حیوان وحشت کند

 وَالَ تَسُوءَنَّ ،(وحشت کردن-فزع =ترس و بیم و وحشت )تُفْزِعَنََّها بَهِیمَةً وَالَ )رم دادن /رموندن(وَالَ تُنَفمرَنَّ 

مبادا حیوانی وحشت  ایجاد کنی،ترس یا در انها مبادا چهارپایی را برمانی و صَاحِبََها فِیهَا، (بدی کردنسوء=)

 .یهمبادا با بد کردن به حیوان صاحبش را آزار بد ،کند

، ثُمَّ خَیمرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَالَ تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقیَ صَدْعَیْنِ، ثُمَّ  الْمَالَ صَدْعَیْنِ )نصف کردن(اصْدَعِوَ

 :تَارَخَیمرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَالَ تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْ

مال  را تقسیم کن  ، در تقسیم کردن او را مختار بکن، اگر )صاحب مال (چیزی رو اختیار کرد اعتراض نکن 

اگر دوباره  انتخاب کند،د هاوکه میخ  ااختیار بده چیزی ر او  ،دوباره باقیمانده را دو قسمت کن و دوباره به

 .دبردارد هاوچیزی خواست تو حق اعتراض نداری بذار هر چی میخ

 :حَقَّ اهللِ مِنْهُ.  )دریافت /رسید(فَاقِْبضْفَالَ تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبَْقی مَا فِیهِ وََفاءٌ لِحَقم اهللِ فِی َمالِهِ، 

هی قسمت کنید قسمت کنید تا برسید به تعدای که برابر حق خداست در مال شما)زکات(،مال و حق خدا را 

 ازو بستان.

 : فِی َمالِهِ. فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ، ثُمَّ اخْلِْطُهمَا، ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَْت أَوَّالً حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اهللِ



کن ، دوباره شروع کن،همان کاری بکن که  از اول انجام  و مخلوط اگر بعد پشیمان شد، دوباره همه رو قاطی

 به جایی که حق خدا رو از مالش بستانی. دادی تا وقتی برسی

، )مریض(مَهْلُوسَةًوَالَ ، )دست و پا شکسته(وَالَ مَکْسُورَةً، ()حیوان از کار افتادهوَالَ هَِرمَةً، )پیر(ًوَالَ تَأْخُذَنَّ عَوْدا

رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُوَصملَهُ إِلَ ی وَلِیمِهمْ وَالَ تَأْمَنَنَّ عَلَْیهَا إِالَّ مَنْ تَثِقُ بِدِیِنهِ، )عیب دار( عَوَارٍوَالَ ذَاتَ 

 :فَیَقْسِمَهُ بَیْنَهُمْ,

مبادا مال پیری را از صاحبش بستانی، و نه حیوان از کار افتاده ای را )تو این حیوان نگیر ازش بخاطر رابطه 

بگیری و زود  است او را  ممکننگه میدارد اما تو حیوان را  عاطفی که صاحبش به آن پیدا کرده 

)اما اگر انتخاب او بود بگیر اما تو اینهارو دبکشی(،مبادا حیوانی را بگیری که دست و پاش شسکسته باش

ی بفرستی کوفه( پس هاوانتخاب نکن(،حیوان مریض و عیب دار را انتخاب نکن .)حاال این حیوان ها را میخ

به حیوانها رحم کند و آنها را اذیت نکند(، و کسی امین بدان و  آدمی را انتخاب کن که دین داشته باشد )تا

ن به دینش باشی )و حیوانات را به او بده(، ماموریتی که قرار به عهده او بگذاری ئوثوق داشته باش که مطم

این است که همراهی کند  و برساند مال مسلمین  را به ولی مسلمین که این مال خدا  را به عدالت تقسیم 

 .کند

)از  ُملْغِبٍوَالَ ، )اجحاف کردن=ظلم کردن(وَالَ مُجْحِفٍوَالَ تُوَکملْ ِبهَا إِالَّ َناصِحاً شَفِیقًا وَأَمِینًا حَفِیظاً، غَْیرَ مُعَنمفٍ  

 :وَالَ مُتْعِبٍ. (کار افتادن 

برای حیوان آدم دیندار )آدم دیندار این خصوصیات باید داشته باشد( کسی رو بر سر حیوانات نگذارید ، 

خیرخواه است و دلش برای حیوان میسوزد و امانتداری  است که حیوانات را حفظ و نگهداری کند)برایشان 

ذار(،مبادا انقدر فشار گبه آنها ظلم نکند)بار زیادی بر دوش او ن (،با حیوانات تندی نکند وودارزش قائل بش

طوالنی  را را خسته کنی)بار زیادی بر دوشش بگذاری و یا مسیر ری که نتوانند راه بروند و مبادا حیوانوبیا

 کنی(.

فَأَْوعِْز إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ، نُصَیمرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اهللُ بِهِ, فَإِذَا أَخذَهَا أَمِینُکَ  ()انحدار=پایین آمدناحْدُرْ ثُمَّ

)دوشیدن  وَالَ یَمْصُرَ ، )بچه شتر شیرخوار(افَصِیلِهَ إِلَیْهِ أَالَّ یَحُولَ بَیَْن نَاقَةٍ وَبَْینَ )سفارش کردن و اصرار کردن(

فِی ذَلِکَ وَبَیَْنهَا،  ()صاحب=همراه اصَوَاحِبَاِتهَفََیضُرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهَا، وَالَ َیجْهَدَنََّها رُکُوباً، وَلْیَعْدِلْ بَیْنَ  )شیر(الَبَنَهَ(

، وَلْیُورِدْهَا مَا َتمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ، وَالَ یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَی وَلْیَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَالظَّالِعِرَفمهْ َعلَی الالَِّغبِ، وَلْیُ

ِعنْدَ النمطَافِ (مهلت دادن) هِْلَهالْیُمْ ، وَ لْیُرَومْحَها ِفی السَّاعَاتِ، وَ(راهی که زودتر به مقصد میرسد)جَوَادم الطُّرُقِ



َعلَی کِتَابِ اهلِل وَسُنَِّة نَبِیمهِ وَالْأَعْشَابِ، حَتَّی تَأْتَِینَا بِإِذْنِ اهللِ بُدَّناً مُنْقِیَاتٍ، َغیْرَ مُتَْعبَاٍت وَالَ مَْجهُودَاتٍ، لِنَقْسَِمهَا 

 .رِکَ، وَأَقْرَبُ لِرُشْدَِک، إِنْ شَاءَ اهللُصَلَّی َعلَیْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَْعظَمُ لِأَجْ

نطور که خدا فرمان داده عمل کنیم ) آکه جمع کردی سرازیر کن به سمت ما ،تا  ابیا بسوی ما چیزی ر

وردی و دیگری اورده حتما سفارش کن و اصرار افرمان خدا در تقسیم زکات ها(.اگر اینهارو خودت نی

د،)امیرالمومنین ع نسبت خودشون و نبچه شتری را از مادرش جدا نکن داشته باش روی این نکته که یک

را دنبال میکردم و پامو  صبچه شتری  همیشه پیغمبرمن به مانند  تعریف میکنند  ص را اینگونه پیغمبر

ن آ جای پای او میذاشتم(، مبادا شیر یک حیوان شیرده را انقدر بدوشید که به بچه شتر چیزی نرسد و برای

نماند که خالی کردن پستان حیوان به بچه ش ضرر برساند، مبادا در سوار شدن طوالنی مدت بر شیری 

حیوان او را خسته کنی،بین آن حیوان و دیگر حیواناتی که مثل او هستند عدالت پیشه کن)که به یکی فشار 

زمان  که د)عیبی نداربیشتر نسبت به بقیه وارد نشود( و حیوان خسته و تکیده را وسایل رفاهش را فراهم کن

، از یک سرعت حرکت کاروان را باید با ضعیف ترین حیوان تنظیم کنیصرف بازسازی نیروی حیوان کنی(،

از کشته های زمین دور نکن)فرصت بده  اا رآنهب و علف زیاد باشد از خشکی نبر،آراهی حیوانت را ببر که 

ه زودتر برسی به حیوانت گرسنگی نده،ساعاتی ار کاشتنی های خدا در زمین بهره مند شوند( بخاطر اینک

علف خواری کنند و خود  ،که الزم دارند آنقدربرای استراحت حیوان بگذار،وقتی میرسی به علف مهلت بده 

را سیر کنند، تا اینکه برسی بسوی ما به اذن خدا حیوانات را سالم و سرحال بدون اینکه خسته شده باشند 

نچه که خداوند در کتاب خویش فرمان داده و سنت آتقسیم کنیم براساس  تحویل ما بدهی تا اینها را

خداوند هم اجر تورو بیشتر میکند و ترا به مقصد انسانیت نزدیک میکند ،انجام دادی  را  پیامبر.اگر اینکارها

 انشااهلل.

 صحبتهایی در رابطه با مقام زن

ی زن نیست چهار تا از امامان ما زاده های ام ولد به کنیزی گرفتن الزاما به معنای تحقیر و شرایط پست برا

هستند)  ام ولد تعبیر محترمانه برای کنیز است( چون ما در ادبیات اسالم این عبارت را بکار نمیبریم.  مادر 

یا این زن تحقیر شد و یا  به افتخاری رسید آاما  است  حضرت رضا ع  یک وقتی عنوان اسیر جنگی داشته

 مجرد از نتایج، ارزیابی کردن ما را دچار اشتباه میکند و به بیراهه میبرد.؟بعضی چیزها را 

برخی تعابیر در بعضی فرهنگها بار متفاوت پیدا میکند مثال در فرهنگ ما تعبیر صیغه و کنیز خریدن و یا 

ر مثال مردی د تعدد زوجات بار منفی دارد اما ازینجا اگر در عربستان برویم کال مفاهیم عوض میشود



و این  زن داشته باشد اصال بد نمیدانند و همه انها با خوشی در کنار هم زندگی میکنند  1عربستان اگر 

 جاافتاده است.کامال  مفهوم 

اگر میخواهیم ارزش یابی کنیم باید در بستر زمانی و مکانی خود بررسی کنیم.یکی را  لذا مفاهیم اجتماعی 

 -4ضوع زن است مثال اسالم دینی است که زن را تحقیر میکند چون از محورهای حمله به اسالم و تشیع  مو

ارث دختر نصف ارث پسر است و............... اما اگر سه  امتیاز اسالم را نسبت به  -1دیه زن نصف مرد است.

ه مقایسادیان  وقتی با بقیه که  نگاه متعالی اسالم به زن است یک مورد آن مکاتب دیگر بخواهیم بیان کنیم 

 .توجه آن میشویممیکنیم م

در یک فضایی به مردم منتقل شد که وقتی به یک مردی خبر میدادند که خانم ت دختر زاییده  دین اسالم 

انها دختران و یا بر دوش خود بگیرد و غالبا  داز خشم سیاه میشد که این ننگ را به خاک بسپار اش چهر ه

گ ها به اسیری گرفته میشد ابزار غالب بر قبیله میشد و چون اگر در جن دزنده به گور میکردن خود را 

ها بهتر نبود  و  روز هم  اوضاعش از عرب بعنوان حیثیت ناموسی دو قبیله ازش استفاده میکردند.ایران آن

متقن ترین و جامع ترین فرهنگ ایران باستان .نداشت  وجود فرهنگ غنی در مورد زن در آن دوره خیلی

نقش مثبت برای زن پیدا  آیا نشان داده شده است. در تمام داستان های شاهنامهدر شاهنامه فردوسی 

.نگاه حیله گر و مکار و شیطانی نام برده شده است ،میکنید ؟ در تمام شاهنامه زن بعنوان عناصر اهریمنی 

 ه.ک در خاک به/جهان پاک ازین هر دو ناپاک بهزن و اژدها هر دو مجوعه این فرهنگ به زن اینست: 

مثل اژدهاست و در ادبیات عرب زن حیوانی است با موی  در ادبیات ایران  فرهنگی را منتقل میکند که زن

 بود.بلند/ عقل کوتاه و زبانی دراز این هم شاخص زن در فرهنگ عرب جاهلی 

برای اولین بار در تاریخ تمام  .بطور نمونه جامعه ای شکل میگیرد  همچنین  در این فضا، اسالم در میان

ادیان الهی  نقشی که در اسالم در دو موقعیت سرنوشت ساز به دو زن سپرده شده است : دو جایی که 

نجات میدهد و  )سالم ا..علیها(میرفت که به باد رود یکی بعد از سقیفه که فاطمه زهرااسالم  جامعیت و سالم

ینی را پیدا نمیکنید که زن در دنجات میدهد. هیچ  ..علیها ()سالم ادیگری بعد از کربال که حضرت زینب

( بانوی مقدس .. علیهاگیری و سرنوشت سازی دخالت داشته باشد بله در مسیحیت حضرت مریم )سالم ادر

در  ای سوره .تصویر میکند که ما این زیبایی را در خود انجیل پیدا نمیکنیمقرآن او را است و به قدری زیبا 

زن بهشتی معرفی میشود و به قدری زیبا  1ن بعنوان یکی از آمریم در قر.است )ع(حضرت مریم ن بنام آقر

این توصیفات زیبا را شنید. ارزش زن به این موارد توصیف میکند که  نجاشی از زبان مسلمانان قرآن او را 



د ( برای این معرفی از است:خداوند در قرآن مریم را ایت اهلل معرفی میکند) نشانه  و ایه خدا معرفی میکن

جنس زن استفاده کرده است و هرجا عیسی مقدس را معرفی میکند با مادرش معرفی میکند)عیسی بن 

یه قرار دادیم اما باز حضرت مریم )سالم ا..(در آمریم(و میفرمایند :و ما فرزند مریم و مادرش را دو 

اینست و مریم اعجازش ا آورده است و فرزندی را بدنی،مسیحیت فقط افتخارش این است که بدون همسر 

بانوی پاکی است که مادرش او را نذر کلیسا کرده بود و آرزو .او نقشی در تاریخ مسیحیت نداشته است 

و بخدا گفت من این را (چون دختران را به کلیسا راه نمیدادند )پسر باشد اما دختر شد  فرزندش  میکرد که

)سالم ..( نقش حضرت فاطمه اما نیم خدا این دختر را پذیرفت .اله ما میدخداوند پیغام میدهد ب.دختر زاییدم 

و  اسالم  بندگی را تجویز نمیکند محدود میکند اسالم، ن فضاآدر .نقش تاریخی بود  ع و حضرت زینب

به زنان که عنوان  کنیز داشتند  آزاد کند. لذا در بسیاری از موارد  ورود واهد،بردگی را به هر بهانه ای میخ

ند به ام االمام)مادر کفرودست تبدیل  و زنان را از زنان ناشناختهباعث شد  خانه  مردان مومن و سرشناس

مقام  ،اسیر و امام(.  منظور اینست که همیشه دنبال شاه و شاهزاده نگردید گاهی یک زن ساده ناشناخته

 باالیی پیدا میکند.

ه در دنیای مدرن این خرید و فروش ها هزار بار کثیف تر یم میخریم. کوییم و یه جا میگهیه جا مهریه مید

مبارزه کند. بدترین شکل خرید و  آن خواسته بادهد بلکه مشروعیت  آن ن است که دین نخواسته بهآاز 

فروش همین اداهایی  است که در روزگار ما انجام میشود.اسالم این پدیده خرید کنیز را بشدت محدود 

دین که نگاهش به حیوان اینست به قطع یقین نگاهش به کنیز باید .اخت ش سیکرد و  چهارچوب برا

نگاه کنیز /برده /سیاه و سفید  انسان چه  پس نمیتواند نگاهش به.هزاران برابر باالتر ازین  باشد 

هم طول تاریخ را دید. باالخره در و تحقیرآمیز باشد.در ارزیابی یک پدیده اجتماعی باید هم عرض تاریخ 

کار کنند و نوع تلفات برای مردان ه مردان کشته میشوند پس زنان باید چ که آید ین اتفاق پیش میجنگ ا

است و تعادل جمعیتی بهم میخورد چگونه باید این تعادل را برقرار کرد؟ .اسالم دین شعار نیست بر اساس 

در تمام اسالم اگر جز های اجتماعی قضاوت میکند. بعضی فرهنگ ها بعضی احکام را برنمی تابند. واقعیت

:احترام نمیگذارد و تکریم نمیکند زن را جز مرد باکرامت "نبود که میفرمایند ع این جمله امیرالمومنین

.کافی بود.آیا این دین دینی است که زن را تحقیر "بزرگوار و توهین نمیکند زن را جز مرد پست و فرومایه

 کند؟

مایه در جامعه است و هیچ ربطی به ارزش و کرامت انسان داستان ارث و دیه ،داستان مدیریت گردش سر

 ندارد چون ارزش انسان در منطق دین با مالک ها و معیارهای مادی قابل سنجش نیست.



 البالغه=جلسه سیزدهمنهج  410حکمت 

 داستان را کمیل بن زیاد نخعی نقل میکند.کمیل از اصحاب خاص امیرالمومنین ع و از اصحاب سر اوست. 

ؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَِبى مِنْ کََلامٍ لَهُ ]علیه السالم[ لِکُمَیْلِ بْنِ زَِیادٍ النَّخَِعیم َقالَ ُکمَیْلُ بْنُ زِیَادٍ أَخَذَ بِیَدِى أَمِیُر الْمُ وَ

) صعید =بلند و عَدَاءَتَنَفَّسَ الصُّفَلَمَّا أَْصحَرَ  قبرستان( -)صحراالْجَبَّانِ فَأَخْرَجَنِى إِلَى [طَالِبٍ ]علیه السالم

 : ثُمَّ قَالَ  )آه جگرسوز(دراز(

گرفت و از شهر بیرون به بیابان برد)گویا  رادست م ع نقل میکند روزی علی بن ابیطالب زیاد بن کمیل

چیزی میخاست به او بگوید که مردم نشنوند یا تاب شنیدن نداشتند یا جنس سخن در میان مردم مشتری 

نداشت( وقتیکه به صحرا رسید)مطمن شد که فقط علی و کمیل است و خدا و دیگر هیچ( آه جگرسوزی از 

کمیل را آورده بیرون با او درد و دل کند. تجلیات  کهتاب کرده سینه برآورد)گویا یک دردی علی ع را بی 

مظلومات امیرالمومنین ع است در شرایطی که او شخص اول مملکت است و همه قدرت در اختیارش میباشد 

 که حاکمی مظلوم باشد( پس از آن فرمودند: است خیلی سخت

َفخَْیرُهَا َأْوعَاهَا ()جمع وعاع که در سوره یوسف امده =ظرف  یَةٌَأوْعِ یَا کُمَْیلَ بْنَ زَِیادٍ إِنَّ هَذِهِ اْلقُلُوبَ 

 َعنمى مَا أَقُولُ لَکَ  )حفظ کن و بگیر(فَاحْفَظْ

زیاد این دلها ظرفهایی هستند که بهترین آنها پر گنجایش ترین آنهاست )پس ظرف دل ما  بن ای کمیل

یک اندازه نیست بعضی ها دریادل هستند و دلهای بزرگی دارند  یعنی ادم هایی که هر حادثه ای در زندگی 

را و عادل تاست که هیچی آرامش و ت ی آن این دریای وجودشان را طوفانی نمیکند.شرح صدر یکی از معنا

را انتخاب کردم و بهم نزند یکی از دستاوردهای حیات توحیدی اینست که ظرف دلها بزرگ میشود( ) ت

 چون بقیه ظرفیت درک این حرفها را ندارند( پس بگیر و حفظ کن آنچه را که بر تو میگویم.

ح صدر بده ن اینست خدایا بمن شرآزیباترین راهکارهای قر = )تحمل نکردن(شرح صدر و ذیق صدر

 ظرفیت بده.

 اطراف حیوانات جمع میشوند( یپشه های کوچک)هَمَجٌالنَّاسُ َثلَاثَةٌ فََعالِمٌ رَبَّانِیٌّ وَ مَُتعَلممٌ عََلى سَِبیلِ َنجَاٍة وَ 

یَمِیُلونَ مَعَ کُلم رِیحٍ لَمْ یَْستَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ )نعقه=فریادو صدا(َناعِقٍ أَتَْباعُ ُکلم )بی هدف( رَعَاعٌ

 َوثِیقٍ )دژ/گوشه/ پناهگاه( ُرکْنٍإِلَى  ملجا= پناهگاه()یَلَْجئُوا



خدا علم یاد بگیرد و  هاینست که در را ش عالم قید ربانی مردم سه دسته اند: دسته اول عالم ربانی است)

سعدی میگوید مرد اگر هست بگو عالم ربانی نیست/عالم ربانی کسی است که دانش  همانی که یاد دهد. 

عنوان علم دریافت کردید در راه خدا و خدمت بندگان خدا ه نچه را که بآو  خود را در خدمت خلق بکار برد

 نسیم که سبکی پشه: سوم دسته و آموزد می خویش نجات برای که آموزی دانش: دوم دستهبکار بریم. 

 بادی هر با و هستند باد حزب پیروان. ندارد استقامت و مقاومت ندارد هدف میبرد خودش با را او بوزد

 علم نور از اینها(. ندارد وجود هم چهارمی حالت.)میروند او دنبال کند صدایی هر هرکس میکنند حرکت

 رابطه بطنش در عبارت.)نمیبرند پناه محکم پناهگاه هیچ به و است تاریک درونشان نمیگیرند روشنایی

 (.میکند تصدیق را اشتباهش که هست جایی کی باشد بزرگتر پناه در که کسی میکند بیان امام و مامون

جایی که حکیم حکمت خودش را  بود آن وحکیم و به مطب ،محکمه میگفتند  به پزشک میگفتند در گذشته 

 ، حکیم دیروز حکمت نظری،  زیاد است در راه مریض خرج میکرد.بین حکیم دیروز و طبیب امروز تفاوت

لذا برای حکیم عنوان اقا و خانم دکتر ، بعد میرفت سراغ حکمت عملی که طب بود   و فقه و فلسفه میخواند

وسیله تقرب الی اهلل بود و لذا خداوند در دستان آنها شفا میگذاشت  بلکه وسیله کسب درآمد و پز دادن نبود

.بین عالم و حمال مدرک یا بین عالم و حمال علم خیلی تفاوت  (م که آنی داردبنده طلعت آن :به قول حافظ)

چون اولین قطره خون  مثال عالمی که در اسالم هیچ چیز ارزشش باالتر از خون شهید نیست ،وجود دارد

اما یک چیز را  قرآن ارزشمندتر از خون  شهید که به زمین میرسد خداوند تمام گناهان او را می بخشد 

قلم عالم هستش که ارزش خون شهید را  :مداد العلماء افضل من دماء الشهداء  آنهید معرفی کرده و ش

 :امام علی علیه السالم :عالمان وارثان انبیا هستند و یا جملهالعلماء ورثه األنبیاءحفظ میکند و یا این جمله که 

کسی  خالئی ایجاد میشود که وقتی عالمی از دنیا میرود شی:إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا 

ضرر  و دین م منهای اخالقنقدر که بشر از علم و عالآنمیتواند اون خال را پر کند اما این هر عالمی نیست. 

علم ابزار و ، ندیده است  . علم دراسالم فی نفسه مقدس نیست جهل جاهلرا از  هزارم ش دیده حتی یک

نجس  آن را  باز خوب باشد هم اگر در ظرف نجس ریخته شود محتوای ظرف هر چقدر که مظروف است

و این علم اگر دست  چه کسی باشداست علم از خود علم مهمتر است که حامل علم قرار ظرف میکند لذا 

 مصداق این میشود که: چو دزدی  با چراغ آید/گزیده تر برد کاال. ،فردی ناشایست قرار گیرد

حاصل علم بود اما  بلکه  حاصل جهل نبود،بمب اتمی که بر هیروشیما انداخته شد و جان هزاران تن را ستاند 

و گرایش ها یی که علم را در هاله ای از قداست می پوشانند اما  علم بدون اخالق و دین.لذا بر خالف نهله ها

اسالم هشدار میدهد که علم اگر در جای ناامن باشد خطرناک و تهدید کننده میشود و خودش میشود 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrhbHIlOrKAhVL6xQKHZ4_C3UQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fzendegirazavi.aqr.ir%2Fportal%2Fhome%2F%3Fnews%2F114496%2F116057%2F724613%2F%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A1-%281%29&usg=AFQjCNHljm5NjVH5uDQE0A370ntc3Goigw&bvm=bv.113943665,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrhbHIlOrKAhVL6xQKHZ4_C3UQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fzendegirazavi.aqr.ir%2Fportal%2Fhome%2F%3Fnews%2F114496%2F116057%2F724613%2F%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A1-%281%29&usg=AFQjCNHljm5NjVH5uDQE0A370ntc3Goigw&bvm=bv.113943665,d.d24
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipnr6llerKAhUJaRQKHYmrD-gQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hammihan.com%2Fpost%2F2064919&usg=AFQjCNFNrQxjs_uOzZTfYPSsnbPqm_6H7A


حجاب که علمای ما میفرمایند:العلم الحجاب االکبر .گاهی علم بجای اینکه انسان را به خودشناسی برساند 

علمی مفید است که  د لذا نه هر علمی مقدس و شریف است و نه هر عالمی.کنخودبیگانگی می انسان دچار از

جَهْلًا:  بِالْمَرْءِ کَفَى وَ قَدْرَهُ عََرفَ مَنْ به معرفت اهلل برساند.امیرالمومنین ع میفرمایند:العَالِمُ و به بندگی را ما

مین بس که قدر خویش نداند .سواد با علم و و در جهل انسان ه عالم کسی است که قدر خویش را بشناسد

 فرق دارد اولی یعنی علم و دومی یعنی آگاهی و معرفت. ممکن  knowledgeبا  sienceدانایی فرق دارد.

درس خوانده بی معرفت داشته باشیم و یک بیسواد بامعرفت.دین و اسالم بیشتر ازینکه به  یک مااست 

 محتوای علم حساسیت نشان دهد راجع به ظرف علم حساسیت نشان داده است.(

: و هر پیامبری یاران ربانی واْ لِمَا أَصَابَهُمْ ِفیوَکَأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاَتلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُ ن میفرماید:آقر

فراوان داشت که در کنار او میجنگیدند این کثیر عددی نیست بلکه کیفی است. واحد سرشماری انسان و 

شتر یکی است و نفر میباشد اما بعضی انسانها از مدار کمیت خارج میشوند و انسان کیفی میشوند.قرآن 

.گاهی در بازی إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً آدم معرفی نمیکند بلکه امت معرفی میکند:حضرت ابراهیم ع را یک 

های فوتبال یک دروازه بان میشود یک کشور.اگر بتواند توپ را بگیرد یک کشور میبرد و اگر نگیرد یک 

میبازد. عالمی از دنیا رفته بود رودکی در سوگ او سرود:از شمار دو چشم یک تن کم/ از شمار خرد کشور 

هزاران نفر از دنیا بنگری  گویی از دید خرد  اگر هزاران بیش:اگر با چشم سر ببینی یک نفر از دنیا رفته اما

ند امیخورا  اسکندر از گورستان شهری رد میشد روی سنگهای قبر رفته اند که این خصلت ربانی بودن است.

سال/دیگری  1و عمر مفید   از دنیا رفته استفالنی در تاریخ فالن  است و دید که روی سنگ قبر ها نوشته

فقط عمری  در اینجا سال.پرسید مردم این شهر چرا اینقدر کم زندگی میکنند؟ گفتند:نه 1سال/دیگری  4

جزو عمر حساب نمیکنند.یکی از  را بقیه  و حساب میکنند و مینویسند،لم صرف میشود که در طلب ع

یکی از علمای شیعه بنام آقای سید عبداله شبر میباشد که  متعلق بهتفسیر شبر است که ، تفاسیر مشهور ما 

و  پسرش غذا میخورددر که درس نمیداد و کتابی نمی نوشت  ن نوشتند که روزیادر تاریخ زندگی ش

تدریس  امروز که از بیت المال بخورم چون معارف اهل بیتحق ندارم  میگفت من هیچ وجوه شرعی 

 نکردم.

نیت است. عالم ، علم دو دسته است:علم معنا و علم ماده یا علوم انسانی و علوم تجربی.اما انچه مهم است 

عرفة الجبار و آخر العلم تفویض االمر اول العلم مقید ربانی ش اینست که هر کار میکند برای خدا میکند.

: علم با شناخت خدا آغاز میشود و با تفویض همه امور به دست خدا پایان میگیرد.قطعا ازین جمله الیه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipjJa0murKAhWBPxQKHWapCsEQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D439&usg=AFQjCNGa_Rpx00FzzVtFDpZgYiUYCqsQRw&bvm=bv.113943665,d.d24
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioj5mFm-rKAhWBPxQKHWapCsEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D120%26suraname%3D16%26nameofsora%3D%25C7%25E1%25E4%25CD%25E1&usg=AFQjCNGSAbfooQ4cP556xVDJPoUdAN1HlQ&bvm=bv.113943665,d.d24
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از از منظور  )نیاز داشته باشد آنهر علمی که جامعه به ،برداشت نمیشود که باید برویم دانشکده الهیات نه

 ( بندگان خداست.جامعه 

 :یَا کُمَْیلُ الْعِلْمُ خَْیرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ َیحْرُسُکَ وَ أَنْتَ َتحْرُسُ الْمَالَ 

ترا محافظت میکند اما اگر مال داشته باشی تو باید  آنمال اگر علم داشته باشی  از ای کمیل علم برتر است

 .محافظت کنی آن از

 َیزُولُ بِزَوَاِلهِ  وابسته به مال()الْمَالِوَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَ الْعِلْمُ یَزْکُوا عََلى الْإِنْفَاقِ وَ صَِنیعُ 

مال با بخشیدن کم میشود اما علم را هرچه به دیگران میبخشی بیشتر و بالنده تر میشود)بهترین راه 

یا صنیع المال /یا  انسانهاف شدند/ویاد دادن است(  شخصیتهای وابسته به مال)چون پولدارند معر ،یادگیری

 .مقام و شخصیتى که با مال به دست آمده با نابودى مال ، نابود مى گردد (صنیع العلم /یا صنیع الدین هستند

  :یَا کُمَْیلَ بْنَ زِیَادٍ مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ دِینٌ یُدَانُ بِهِ 

کسب علم  یا معرفت علم)علم شناسی() یک بدهی است که باید ادا کنی (یا  راهی است که باید در مقابلش 

 تسلیم شد.

  :بِهِ یَکْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِى حَیَاتِهِ وَ جَمِیلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ َوفَاتِهِ 

 وش نامی بعد از مرگ میرسانداین معرفت علم است که در زندگی انسان را به اهدافش و خ

 :وَ الْعِلْمُ حَاکِمٌ وَ الْمَالُ مَحْکُومٌ عَلَیْهِ

هر جا  را توکه محکوم میکند  را  علم حاکم بر زندگی انسان است اما مال هم محکوم علیه است و هم تو

 (هر حمال مدرکی ادم نمیشود..)بخواهد ببرد

شاه برای شاهزاده معلم خصوصی گرفته بود .خیلی اذیت میکرد ا یک شاهزاده بی تربیتی بود که معلمش ر 

تو دادن بتو نمی آیم. درس به اینجا برای  رکرد که معلم گفت من دیگ و را اذیتبه قدری شاهزاده ولی 

معلم را احضار کنید گویی  نآدم بشو نیستی و رفت .شاه مرد و شاهزاده بر تخت سلطنت نشست و گفت ا

میشناسی ؟معلم گفت بله که  رام :با نخوت و غرور به معلم گفتشاهزاده  ام بگیرد .انتق او است ازومیخ

.گفت حاال دیدی هست بودی؟ معلم گفت بله قربان یادم هگفت همن چه ب هست که  یادت وی گفتمیشناسم.



 هم پای هنوزو  دیومن بشما گفتم آدم نمیش د بلکهیوا نشستم؟معلم گفت :من بشما نگفتم شاه نمیشجکه ک

 ذاشتی.گشاه شدی اما آدم نشدی اگر آدم بودی به معلمت احترام می .حرفم هستم

 :یَا کُمَْیلُ هَلَکَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ َو هُمْ أَحْیَاءٌ وَ الْعُلََماءُ بَاقُونَ مَا َبقِیَ الدَّهْرُ 

ند و عالمان در مرگشان ن هم مرداای کمیل جمع کننده های مال هالک شدندیا مال اندوزان در زندگی ش

 .تا روزگار روزگار است عالمان باقی هستند هم زنده اند

این را  ی هماکه هر بچه  زیرا شاخص مرگ و زندگی در قرآن نفس کشیدن و راه رفتن و حرف زدن نیست

 از قرآن و معرفی مردگان به پیغمبر ،منظور(مرده آنست که دستش بزنی جم نخوردکه ) میفهمد  و میداند 

 غذا هم میخورند. ،حرف هم میزنند،مرده هایی است که راه هم میروند   ،ص

بین زنده گی و زندگی خیلی فرق است زنده گی  بروزعالئم حیاتی است که االغ هم دارد باکتری هم دارد 

در حقیقت .ش نفس کشیدن نیست ه اشاخص کهادم هم دارد اما زندگی معنای دیگر دارد  ،میب هم داردآ

دل زنده است و انسان مرده  ،زندگی و مردگی در قرآن به دل گره میخورد در حقیقت انسان زنده هشاخص

میبرد  بکار قرآن از تاسی را به" اموات االحیا و احیا االموات " مرده است.  امیرالمومنین ع تعبیر،دل 

 مردگان زنده و زندگان مرده:یعنی

َو  )بیکران و نامتناهی(جَّماًمَفْقُودَةٌ وَ أَمَْثالُهُْم فِى الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ هَا إِنَّ َهاهُنَا لَِعلْماً  )عین= جسم (أَعَْیانُهُمْ

 :لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً(أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ 

ن در دلها اشها یمهرثار و آاز دست دادیم و نمیبینیم اما مثل ها ورا ن اشیاینها افرادی هستند که جسم ها

بدان  کمیلگفتند:،ن را بر روی سینه گذاشته بودند اهمچنان مانده است در حالیکه  امیرالمومنین ع دستش

کنم  پیدا این دانش برای و حاملی  اگر ظرفی  البته در این سینه وجود دارد بیکرانی دانش های که اینجا

 م(هحاضر نیستم این علم به هر کسی بدبعبارتی )

ای جورج جورداق مورخ و جامعه شناس و ادیب معروف معاصر لبنانی بخاطر کتابی که راجع به آق

 .ش مراسم تکریم و بزرگداشت برگزار شد و میشودیامیرالمومنین ع نوشت بیش از ملک حسین اردنی برا

شته بود:ای اول این کتاب نو .خودش را با نوشتن کتاب در مورد امیرالمومنین  ع جاودانه کند ی توانستو

قاصبان حق خالفت علی اعالم جرم میکردم که چه کاش تاریخ را دادگاهی بود که من در این دادگاه بر علیه 

محروم کردند .علی ما را از داشتن علی ع ستمی به بشریت کردند و چه ظلمی به انسان از جمله من کردند و 



ماه به حکومت رسید و میراث این دوران کوتاه حکومتش این نهج البالغه شد که  8سال و  1ع بن ابیطالب 

تش من در خواندن این خطبه ها فروکش نکرده آبار خوانده ام و هنوز  477خطبه هایی از ان را بیش از 

چه کمالی  برسد اکنون بشر به  ،سال حکومتی که خدا برایش خواسته بود 11است و اگر میگذاشتند علی بر 

ن میگفتند در زندگی اعالم جرم میکردم. ایشو و معرفتی میرسید؟ ای کاش دادگاه تاریخ بود و من میرفتم ا

اما اگر از من بپرسند تلخ ترین جلوه جلوه های زیادی از مظلومیت دیده میشود. ع علی بن ابیطالب

ر مکانی که مکان او نبود و با دو مظلومیت علی چیست؟خواهم گفت:علی در زمانی زیست که زمان او نبود 

د و با ننفهم را مردمی که او را نفهمیدند.هیچ غربتی باالتر ازین نیست تو در زمان و مکانی زندگی کنی که تو

 مسجد درمردم را  علی بن ابیطالب ع کسی زندگی کنی که ترا نفهمد این بدترین رنج انسان است.طوری که

از دست ندادید که من در این  راسوالی دارید از من بپرسید تا وقتی که م هر :جمع میکند و میفرمایند کوفه

سینه دانش بیکرانی دارم و راه های آسمانها را بهتر از راه های زمین میشناسم .که عرب بیشعوری بلند 

موهای ریش من چند تاست؟!!!!!!!!!!چه فرصت سوزی هایی کردند و چقدر  دادعمیشود و میپرسد که بگو ت

 ادم رنج میبرد ازین سوال. این

ن آمتاثر میشوم و  ،برمیخورم آن یک جمله ای از علی ع در تاریخ هست که وقتی به:دکتر خوئی فرمودند 

مردم و  با معاویه مقایسه میکنند  راورد که مردم مآپایین و ورد آپایین  را این جمله است که روزگار من

نفر  4جزو  را  در خطبه شقشقیه میفرمایند:وقتی خلیفه سوم من حق با علی است یا معاویه؟آیا میگویند 

من کجا با اولین و و نفر نشستم  4ازین شورایی که من در کنار این  و تاسف برآورد آهی از سینهگذاشت  

 اخرینشان قابل مقایسه بودم اما بخاطر اسالم تحمل کردم.

بِنَِعمِ اللَّهِ )پشت گرم(مُسْتَظِْهراً ونٍ عَلَیْهِ مُسْتَعْمًِلا آلَةَ الدمینِ لِلدُّنْیَا وَ غَیْرَ مَأْمُ (باهوش و زیرک)لَقِناً بَلَى أَصَْبتُ

  :عََلى عَِبادِهِ وَ بُِحجَجِهِ َعلَى أَوْلَِیائِهِ

را پیدا کردم که باهوش و زیرک بودند  اما قابل اطمینان نبودند )منتهی اطمینانی به  انسانهاییاری یک 

امانتداری شان نداشتم (ممکن بود ازین علم سوءاستعمال کنند و یک ابزاری که برای دین بود را برای دنیا 

ن میخواستند بر گرده مردم استفاده کنند ) لذا نباید به این افراد علم بدهیم(.ادم هایی بودند که با این عناوی

 سوار شوند و پشت گرم این نعمت خدا از بندگان خدا سوار شوند و سینه به سینه اولیای خدا دهند.

 )گروه اول آدم های زیرکی که استفاده ابزاری از علم میخواهند بکنند.(



)روشن َِنْقَدِحُ  )گردنه ها و پیچ ها (أَحْنَائِهِلَهُ فِى  لَا بَصِیرَةَ )حامالن حق(الْحَقم اً لِحَمَلَةِ)پیرو /پذیرنده (مُنْقَادأَوْ 

 الشَّکُّ فِى قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ (شدن

پیرو و حامالن حق هستند منتهی قدرت  .گروه دوم:ادم هایی را دیدیم که خیلی رام و مثل خمیر هستند 

 عرضه بهش که شبهه مورد اولین با دلش در شکتشخیص ندارند و در پیچ های زندگی بصیرت ندارند 

 میشود روشن ،میشود

 ) ممکن است توسط دیگران مورد بهره کشی قرار بگیرند این قسمت اشکال در اینجاست که علم را تو به

تجزینه و و میدهی اما او نمیتواند به معرفت تبدیلش کند چون تبدیل به معرفت قدرت ذاتی انسان استآنها 

 ضعیف است(آنها تحلیل درونی 

)هیچکدام مراد من نیستند که علم خودم را به آنها  آن رانه  و  مهاومیخ را نه من نه این :أَلَا لَا ذَا وَ لَا ذَاکَ

 منتقل کنم(

 :ِللشَّهَْوةِ  )رهبری/افسار(الْقِیَادِ ()بی اختیاری ادرارسَلِسَبِاللَّذَّةِ  )غرق شده / فرو رفته(مَْنهُوماًأَوْ  

هستند و افسار خودشان را دست شهوت قرار دادند  و مادی سوم:آدم هایی که غرق در لذت زندگیگروه 

 نمیتوانند مخاطبان  خوبی برای دریافت علم من باشند

 ) کال آدم های عیاش و خوشگذران نمیتوانند عالم علم شوند(

 :الِادمخَارِبِالْجَمْعِ وَ  )غران =شیفتگی و غرم= وامداری(مُغْرَماًأَوْ 

 شیفته دنیا وجمع آوری مالو گروه چهارم:ادم دنیاطلب  

 افت علم دنیا پرستی و دنیا طلبی  است(-) دنیا پرستی و دنیازدگی

 ءٍ شَبَهاً بِهِمَا الْأَنْعَاُم السَّائِمَةُ ٍء أَقَْربُ شَیْلَیْسَا مِنْ رُعَاةِ الدمینِ ِفى شَیْ 

ان را مسئول به حفاظت دین نمیدانند  نزدیکترین شباهت به اینها هیچکدام درد دین ندارند(خودش

 چهارپایان هستند که میخوابند و میخورند و خوش گذرانی میکنند. 

 نباید ندارند دین درد که کسی به را علم،است دنیاطلبی دنبال یکی این و است خوشگذرانی دنبال یکی آن)

 (داد



 :بِمَوْتِ حَامِلِیهِ کَذَلِکَ یَمُوتُ الْعِلْمُ

علم را با آن اینطوری میشود که عالم اگر دریافت کننده مناسبی برای علمش نبیند وقتی به خاک میرود  

 خودش دفن میکند و باعث میشود علم در جامعه بمیرد.

صفت معموال برای واپسین  صفت عام برای همه ائمه اطهار است اما این)قَائِمٍاللَّهُمَّ بَلَى لَا تَْخلُو الْأَرْضُ مِنْ  

 مَغْمُوراً إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً  نشانه()بِحُجَّةٍلِلَّهِ  ن(ابکار میرود که صفت خاص هست برای ایش

 :)پنهان(

قائمی که حجت های الهی  -1از حجتی که به حق قیام کند یا  -4خدایا اری اینگونه است که زمین هیچگاه 

زمین تمام اهلش را فرو می بلعد حیات قائم است به :یا ترجمه دیگر را پاسداری کند  خالی نمی ماند). 

بمیرد در حالیکه امام زمان وجود این انسان و بدون وجود او حیات بشری معنایی نخواهد داشت یا هر کس 

ش را نشناسد در مرگ جاهلی خواهد مرد( این حجت خدا گاهی حجت عیان است)همه میبینند و میشناسند 

 همانگونه که علی ع بود( یا حجت بیمناک و پنهان)امام غایب که مصداقش امام عصر عج است(

  دیان است (:)نشان از ائَلَّا تَبُْطلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَیمنَاتُهُ لِِ

 .)قران از بین نرود(تا حجت خدا باطل نشود ، و نشانه هایش از میان نرود

 :وَ کَمْ ذَا وَ َأیْنَ ُأولَئِکَ ُأولَئِکَ وَ اللَّهِ الْأَقَلُّونَ عَدَداً وَ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ 

؟ به خدا سوگند ! که تعدادشان اندک  در کجا هستندآنها تعدادشان چقدر؟ و حجت های خدا چند نفرند و 

 ،  اعظم استنزد خدا  قدر انها در ولىتا بیشتر نیست ( 41)

 :هِِهمْ قَدْراً یَحْفَظُ اللَّهُ بِهِمْ حَُججَهُ وَ بَیمنَاتِهِ حَتَّى یُوِدعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ وَ یَزْرَعُوهَا ِفى ُقلُوبِ أَْشبَا

به کسانى هرکدام  ، تا )دین خود را( حفظ میکندنشان هاى خود را  و ان حجت های خویشکه خدا به وسیله 

)ائمه در مقام  امانت نظیر در مقام  و شبیه به معنای مقامی  هستند بسپارد ،یا نظیرشان  که همانندشان 

ها در دل هاى آن این دانش و علم را و /چون نظیر به معنای مقامی و شبیه معنای خلقی است( هستند

 د،نکارمی

مَا اسْتَوْعَرَهُ  (لین =نرم شد)اسْتَلَانُواجَمَ بِهِمُ الْعِْلمُ َعلَى حَقِیقَةِ الْبَصِیرَةِ وَ بَاشَُروا رُوَح الْیَقِینِ وَ ه

ریخت و پاش )مترف= دنیا زده/استفاده از زر و زور برای کسب قدرت/هدر دادن نعمتهای خدا/الْمُتْرَفُونَ



اءُ حَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّنْیَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمََحلم الْأَعْلَى ُأولَئِکَ خُلَفَوَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْ( کردن

  .إِذَا شِْئتَ یَا کُمَیْلُ ()رفتن و بازگشتن  انْصَرِفْاللَّهِ فِى أَرْضِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى ِدینِهِ آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤْیَتِِهمْ 

بفهمند  ااشیا ر تعلم خاصی که از طریق رسول دریافت کردند به انها قدرت بصیرت بی انتها داد که حقیق

 )، )این دانش اکتسابی نیست علمی که ا قدرت برخورداری از بصیرت و فهم قدرت اشیا را به انسان میدهد(

فرق اولیا اهلل با ، میرسندیقین واسطه به مرحله مستقیم که نور علم خاصی دریافت میکنند( بنابراین بی  و

برای انها )اولیا اهلل (  نرم و اسان شد انچه که که آنچه را خوشگذران ها دشوار مى شمارند ، بقیه اینست 

)از  حقیت و از آن هراس داشتندو جاهالن  ، و آنچه که ناآگاهان برای مترفان و دنیاپرستان ناممکن بود

و با دنیا همراهی کردند با بدن هایی که) جسم أنس گرفتند  رت/ مرگ  هراس داشتند(دانش و بینش / اخ

ن بهشتی اشان با دنیا ارتباط پیدا کرده بود و روحشان با بهشت اینها موجودات دو قطبی بودند بعد روحی ش

ا در زمین، و جانشینان خداینان ، ن دنیایی بود (به جایگاه واالتری )اشاره به بهشت است(او بعد جسمی ش

دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. آه، آه، چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم! کمیل! هرگاه خواستى 

 .بازگرد

 و پانزدهم جلسه چهاردهم:نهج البالغه 447خطبه 

 دیگر پیامبران اوالعزم میباشد.زهد پیامبر و بیان امیرالمومنین ع از زندگی پیامبر اکرم)ص( و 

 = قَضَاءٌ وَ حِکْمَةٌ وَ رِضَاهُ اءَمَانٌ وَ رَحْمَةُ، یَقْضِی بِعِلْمٍ وَ َیعْفُو بِحِلْمٍاءَمْرُهُ 

هر فرمانی که خداوند امر فرموده است در این فرمان حکمتی نهفته است چه در بایدها و چه در نبایدها .)در 

حتما  ع فرموده اند در هر کاری که خدا گفته بکن و یا نکن  امیرالمومنین نهج البالغه  14جایی در خطبه 

امر خدا در عرصه تشریع یعنی حکمتی نهفته است.امر و نهی خدا هدفدار است و خداوند حکیم است. قضا 

وقتی کاری کنی که رضای  گریز ناپذیر محقق خواهد شد و هیچکس جلوی قضا و امر خدا را نمیتواند بگیرد(

به امان  و امنیت واقعی میرسی و رحمت خدا بر تو سرازیر خواهد شد )رسیدن به مقام  جلب کنی را  خدا

و در  استو نامشروط  رضی اهلل عنه و رضوا عنه( ،خداوند به علم قضاوت میکند و عرصه علم خدا نامحدود 

شد. دارد بندگان را میبخ را اوج مقدرت بندگان خودش را ببخشد )خدا در عین اینکه همه ابزارها

است = تا  "العفو و عند المقدره "از نشانه های ایمان:امیرالمومنین ع در جایی از نهج البالغه میفرمایند 



ببخشی. در عفو لذتی است که در انتقام نیست  یکه قدرت و حق انتقام دار نجایینی ببخش ااجایی که میتو

 به شرطی اینکه ظالم بر ظلمش جری تر نشود.

حَمِْد حَمْدُ َعلَى َما تَأْخُذُ وَ تُعْطِی وَ عََلى َما تُعَافِی وَ تَْبتَلِی حَمْدا یَکُونُ اءَرْضَى الْحَمْدِ لَکَ وَ اءَحَبَّ الْللَّهُمَّ لََک الْا

وَ الَ یُقْصَرُ ُدونَکَ إِلَیْکَ وَ اءَفْضَلَ اْلحَمْدِ عِنْدََک حَمْدا یَمْالُ مَا خَلَقْتَ وَ یَْبلُغُ َما اءَرَدْتَ، حَمْدا الَ یُحْجَُب عَْنکَ 

  =.حَمْدا الَ یَنْقَطِعُ عَدَدُهُ وَ الَ یَفْنَى مَدَدُهُ

خدایا ترا سپاس و ستایش به آنچه که میدهی وآنچه که میگیری)در هر حال باید خدا را حامد باشی نه فقط 

مبتال میکنی بازم  راوقتی هم میگیری بازم شکر( وقتیکه م جاییکه به نفع توست. خدایا وقتی میدهی شکر و

بجا می آورم )به این  را  از آن بیماری عافیت میبخشی بازم حمدت راوقتی که مو  بجا می آورم را  حمدت 

: خداوند رئوف هست نسبت "ان اهلل رئوف بالعباد "بندگی کردن نامشروط میگویند رسیدن به این باور که 

و پذیرش تو باشد )من که باشم که از آن خاطر  یک حمدی که مورد رضایت به بندگانش و استثنا ندارد(

دارم که خداوند حمد را عاطر گذرم/این حمد های من با خوبی ها و بزرگی خدا نسبتی ندارد اما این آرزو 

رم که جزو دوست داشتنی وبجا بیاطوری  احمد تو ر  )مورد رضایت خویش قرار دهد راناچیز و بی ارزش م

ش ابنده  دکه هم این حمد را بپذیری هم دوست داشته باشی.خدا دوست داررم وها باشد)حمد را بجا بیا

ی هاوکه تو میخ آنجاییبه  رابرترین حمد ها نزد تو حمدی که مبروز بدهد(را و این بندگی  دبندگی کن

و حمدی که همه عالم را بپوشاند حمد باید به گستره خلقت خدا باشد،حمدی که مانعی برای  دنابرس

رسیدنش بتو وجود نداشته باشد،حمدی که محدود به زمان و مکان نیست حمد بی پایان و عددش هیچوقت 

 منقطع نمیشود و محدود به زمان و مکان نخواهد بود.

وَ الَ نَوْمٌ )چرت زدن( سِنَةٌ الَ تَأْخُذُکَ  )قیوم قایم به ذات(قَیُّومُإِال اءَنَّا نَعْلَمُ اءَنَّکَ حَیُّ فَلَسَْنا نَعْلَمُ کُنْهَ عَظَمَتِکَ 

 بِالنَّوَاصِیالْاءَعْمَالَ وَ اءَخَذْتَ  )شمردن(اءَحْصَیْتَلَمْ یَنْتَهِ إِلَیْکَ نَظَرٌ وَ لَمْ یُدْرِکْکَ بَصَرٌ اءَدْرَکْتَ الْاءَبْصَارَ وَ 

مَا وَ الْاءَقْدَامِ وَ مَا الَّذِی نَرَى مِنْ خَلْقِکَ وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِکَ وَ نَصِفُهُ مِنْ عَظِیمِ سُلْطَانِکَ وَ اصیه=پیشانی()ن

 =وبِ بَیْنَنَا وَ بَْینَهُ اءَعْظَمُتَغَیَّبَ عَنَّا مِنْهُ وَ قَُصرَتْ اءَبْصَارُنَا عَنْهُ وَ انْتَهَتْ عُقُولُنَا ُدونَهُ وَ حَالَتْ سُتُورُ الْغُیُ

هم حتی نمیشناسیم  را نیم آگاهی داشته باشیم عظمت توات تو آگاهی نداریم و نمیتوقخدایا ما نسبت به حقی

خدای زنده قایم به خویش و نیازی به هیچکس ندارد خدا نه چرت میزند و نه  را میدانیم که این

ندارد و هیچ چشمی ظرف درک وجود ترا ندارد .اما تو همه چیز را میخوابد.هیچ نگاهی توان رسیدن بتو را 

کسی را که میگرفتند از مو و پیشانی میگرفتند و وارد  میبینی و همه اعمال بندگان را احصا میکنی و میشماری



آنچه را که میبینیم از آفریده  زجهنم میکنند ) اشاره به اینست که همه هستی ما در اختیار خداست( و نی

یم از نشانه های قدرتت)مخاطب خداست(و ازین قدرت و سلطنت عظیم ت انچه وای تو و شگفت زده میشه

که میتوان توصیف کنیم و انچه را که از آفریده های تو هنوز به چشم ما غایب است و ما هنوز انها را کشف 

انرا ندارد)عقل بشر  . یا چیزهایی که عقل ما ظرف درکنکردیم و یا چشمان ما ظرفیت دیدن انرا ندارد

محدود است و ظرفیت بکارگیری ش نیست و  عقل نیز از محدوده های غیبی است و ابزار تجزیه و تحلیل 

خیلی ،که نمیبینیم و از درک و ظرف عقل  ما فراتر است آنهایی نیست( چیزهایی که میبینیم و نمیبینیم و 

ر از چیزهایی است که داریم میبینیم.)پرده های بیشتر است یعنی نادیده های قدرت خدا به مراتب عظیم ت

 از دیدن انها باز میدارد( را  غیب ما

هزار  48دارد اما انسان بیش از دمیلیون رنگ وجو 11)بینایی و شنوایی ما محدود است میگویند بیشتر از 

اهای زیادی رنگ را نمیتواند تشخیص دهد چون خارج از میدان ظرفیت ماست  یا در میدان امواج صوتی صد

یه سوره بقره ویژه متقین این است که آاولین  -است که گوش ما نمیشنود اما گوش سگ و خفاش میشنود

ن چیزهایی هستند که ما نمیتوانیم ببینیم  و اباور کنیم و ایمان بیاوریم در محیط پیرامون زندگی و درون م

گانه لمس  1را که بتوانیم با حواس  .استادی سر کالس میگفت چیزیلمس کنیم که به این میگویند غیب

هست و هر چیزی را که نتوانیم لمس کنیم نیست و خرافات است. شاگردی بلند شد و گفت استاد با ،کنیم 

م با فرمایشات شما نتیجه بگیرم شما ادم بسیار بیشعوری هاوتمام احترامی که برای شما قائل هستم االن میخ

چی؟ شاگرد گفت :بیشعور یعنی ادمی که عقل ندارد شما مدعی هستید هستید. استاد گفت یعنی چی و برای 

گانه لمسش کنم؟؟؟؟؟به استناد  1استاد گفت البته که دارم .ممکن لطفا من با حواس  ؟که عقل دارید

دمی میگوییم بیشعور. خواب هست یا نیست؟جنسش کجاست ؟ایا قابل لمس آین نفرمایشات شما به همچ

است؟ اما خیلی وقتها چیزهایی در خواب میبینیم که بعد ازین ممکن  در زندگی رخ دهد ما نمیتوانیم لمس 

کنیم اما هست .واقعیتهای متعدد و فراوانی از جنس غیب و غیرماده و نامحسوس در زندگی ما  وجود 

نیست /غیب اول ذات اقدس خداوند است  به این چهارچوب مادیفقط وب باور حقیقت زندگی دارد.چهارچ

 (و غیب دوم امام عصر عج اهلل است و....

بیان میکند:فرق بین حمد و شکر چیست؟شکر حمد خدا نیست  ع اینگونه مقتضیات بندگی را امیرالمومنین

 د باید شکرش را بجا آوریم فلذا شکر خدا بجا میما محبتی میکند و حقی بر گردن ما داره .هر کسی که ب

زندگیت پیدا شد که گره از کارت باز کرد باید  در شکر پدر و مادر بجا می آوریم  و اگر مومنی -ریمآو

ستایش و سپاس مخصوص خداست و برای غیر خدا ، ازش تشکر کنی این تکلیف شرعی است اما حمد 



ن.حمد جمعی از ستایش و مدح و شکر است و فقط از آن خداست لذا نباید بکار بریم الحمدهلل رب العالمی

بسیاری از ع  تحمید خدا به معنای تشکر از خدا هم هست اما حمد فراگیر تر از شکر است و امیرالمومنین 

خطبه ها را با الحمدهلل شروع میکند که از مقتضیات بندگی است. امیرالمومنین ع فرمود: هر نعمتی که خدا 

داده شکری دارد ، شکر نعمت بینایی  و شنوایی اینست که این نعمتی که خدا داده برای معصیت ازش به تو 

 . استفاده نکنی

که .دخواست بکنی انبعد هر کار دلت یدرعایت کن انرا در زندگیت مورد 1مجتبی ع میفرمایند: حسن  امام

انتخاب کن که خدا  را  اگر خواستی معصیت کنی جایی -4دکتر خوئی سه مورد آن را بیان کردند :

)خداوند فرموده :هو معکم عین ماکنتم:هرجا باشید خدا با شماست/ انی اقرب الیکم من حبل دنباش

اگر خواستی معصیت کنی زمانی معصیت کن که خدا خواب  -1الورید:من از رگ گردن بشما نزدیکترم( 

ی هاگر میخوا -1لم یعلم بان اهلل یری:ایا نمیدانی که خداوند میبیند( و نبیند)التاخذه سنه و النوم/ا دباش

داده معصیت نکن از چیزهای خودت  استفاده کن )از قدرت بینایی و  تو معصیت کنی با چیزهایی که خدا به

 شنوایی و ... که خدا داده برای معصیت استفاده نکن(

خَلْقَکَ وَ َکیْفَ ()افریده های خویشذَرَاءْتَیَعْلََم کَیْفَ اءَقَمَْت عَرْشََک وَ کَْیفَ فَمَنْ فَرَّغَ َقلْبَهُ َو اءَعْمَلَ فِکْرَُه لِ

 وَ َعقْلُهُ مَبْهُورا وَ سَمْعُهُ وَعَلَّقْتَ ِفی الْهَوَاءِ سَمَاوَاتِکَ وَ کَیْفَ مَدَدْتَ َعلَى مَوْرِ الْمَاءِ اءَرْضَکَ رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِیرا 

 .َیدَّعِی فِْکرُهُ حَائِرامِْنهَاوَ )شیدا(الِها 

رش خویش را بنا کردی و عپس هرکس که دلش را فارغ کند و فکرش را بکار اندازد که بداند چگونه 

اسمانهای خودت را معلق نگه داشتی و چگونه زمین ،چگونه آفریده های خویش را آفریدی و چگونه در هوا 

خورده باز خواهد گشت )سوالهایی که فقط باعث حسرت  را بر آب ثابت نگه داشتی، حسرت خورده و زمین

می ماند و قدرت شنوایی ش و فکرش متحیر میشود )باعث  تعمربرباد رفته خواهد بود(عقلش مات و مبهو

 واله و شیدایی میشود(. دچارحیرت انسان میشود و انسان 

  =لُهُ الَ یَتَبَیَّنُ رَجَاُؤهُ فِی عََملِهِ،بِزَعْمِهِ اءَنَّهُ یَرْجُو اللَّهَ! کَذَبَ َو الْعَظِیمِ! مَا بَا

به زعم خودش ادعا میکند بخدا امیدوار است اما به خود خدا سوگند که دروغ میگوید. چرا؟ چون امیدش به 

 خدا در عملش نمایان نمیشود .هر کس چشمداشت و امیدی داشته باشد در عملش مشخص میشود

  =فَکُلُّ مَنْ رَجَا عُِرفَ رَجَاؤُهُ ِفی عَمَلِهِ وَ ُکلُّ رَجَاءٍ إِال رَجَاءَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ 



هر امید و رجایی و خواهشی که در عرض امید به خدا باشد شرک و قابل سرزنش است بجز رجا و امید 

 بخدا)عیب دینداری و توحید انسان(

 =مُحَقَّقٌ إِال خَوْفَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ،وَ کُلُّ خَْوفٍ 

و همه ترس ها جز ترس از خداوند ترس های معلولی است که علت بیرونی دارد که باید برطرف 

 شود)خوف از خدا هم بخاطر اعمال کارهای ماست( 

الْعَْبدَ مَا الَ یُعِْطی الرَّبَّ، فَمَا َباُل اللَّهِ جَلَّ ثََناؤُهُ یُقَصَّرُ بِِه  یَرْجُو اللَّهَ ِفی الْکَبِیرِ وَ یَرْجُو الْعِبَادَ فِی الصَّغِیرِ، َفیُعْطِی

مَوْضِعا؟ وَ کَذَلِکَ إِنْ  عَمَّا یُصْنَعُ بِهِ لِعِبَادِهِ؟ اءَ تَخَافُ اءَنْ تَکُونَ فِی رَجَائِکَ لَهُ کَاذِبا، اءَوْ تَکُونَ الَ تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ

خَالِقِهِ  دا مِنْ عَِبیدِهِ اءَْعطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا الَ یُعِْطی رَبَّهُ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعَِبادِ نَْقدا وَ خَوْفَهُ مِنْهُوَ خَافَ َعبْ

)از ایثار گرفته میشود آثَرَهَا وَ َوعْدا وَ کَذَلِکَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْیَا فِی عَْینِهِ َو کَبُرَ مَوْقُِعهَا مِنْ َقلْبِهِ،  ()نسیهضِمَارا

 .َعَلى اللَّهِ تَعَالَى فَانْقَطَعَ إِلَیْهَا وَ صَارَ عَبْدا لََهابرتر دانستن (=

چشمش  به مردم است،)مومن  مداموقتی گرفتاری بزرگ دارد سراغ خدا میرود اما در زندگی روزمره ش 

گی خدا را بجا نمی آورند، فکر کبیر و صغیرش خداست (،انقدر که مجیز گوی بندگان خدا هستند ادب بند

.ایا بیم آن داری که در ؟دگانش که میروند سراغ بندگانبن کردند خدا کوتاهی و قصوری کرده نسبت به

یا میبینی که خدا موضع خوبی برای امیدواری و رجا تو  جایی که نسبت به خدا داری کاذب و دروغگو باشی

نیست ممکن گره کار تو گشودنش بدست غیرخدا باشد؟ بعضی وقتها از ترس بندگان خدا انچنان فروتنی 

داریم که نسبت به خود خدا نداریم . حاال با خدا بعدا یه جوری کنار میاییم لذا با تعامل با بندگان خدا نقد 

فریب داد اما خودمان را نه. چقدر در زندگی  ود ر تعامل با خدا نسیه.)همه عالم و ادم را میشعمل میکنیم و د

ن را برای مردم انجام میدیم و چقدر برای خدا؟( این ترس از خدا وعده ای است )کی بهشت و امیکارها

چنین است هر  :ید حاال وعده ای است( امیرالمومنین ع یک هوو برای دنیا معرفی میکند و میگو ادهجهنم د

کس دنیا در چشمش بزرگ شود و این حب دنیا بخش مهمی از قلبش و دلش  را اشغال کند ، این ادم  

 )دم یواش یواش ازخداکنده میشود و به  دنیا می چسبد.آدنیارو بر خدا ترجیح میدهد و برتر میداند این 

از دنیا کندن دیگران منقطع الی الدنیا هستند.  )مومن منقطع الی اهلل اما نه عبداهلل(. دم عبدالدنیاستآاین 

 .(به دنیا رسیدن برای از خدا کندن برای به خدا رسیدن و 



نکوهش از مذمت )ذَمموَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِه کَافٍ لَکَ ِفی الْاءُسْوَةِ وَ دَلِیلٌ لَکَ عَلَى 

َو /پست و  فرومایه( بی آبرویی-بروریزیآ)خزی= مَخَاِزیَهاالدُّنْیَا وَ عَیْبِهَا وَ کَثْرَةِ  گرفته میشود(

 = ،)بدی ها(مَسَاِویَها

اقتدا کنید همین  ص شما به پیغمبربرای شما کافیست .(ص  )اگر دنبال یک الگو و راهنما هستید پیغمبر 

کوهش دنیا که دنیا معیوب است و چقدر دنیا فرومایه کافی است برای شما که نشانه هایی است برای تو در ن

دل ببندی و  آن ایی نیست که بهیفراوان است)دن و زشتی های دنیا و بدی ها و دنیای بی آبرویی است  است

 (.نیبهش اعتماد ک

 (َ )شیردادنضَاعَِها َعنْ رَاز پستان مادر()جدا کرن طفل  فُطِمَ  إِذْ قُبَِضتْ َعنْهُ اءَطْرَاُفهَا وَ وُطمَئتْ لِغَیْرِِه اءَکْنَافَُها وَ

  .زُوِیَ عَنْ زََخارِفَِهاو

)مهم اینست که انسان با دنیا درست ارتباط برقرار کند و ما مالک آنها باشیم آنها مالک ما نباشند. (این دنیا 

ا از دنیا پاک دنیایی که پیغمبر چهره ازش برگرداند .دنیا دامن از پیغمبر کشید  یا هم پیغمبر دامن ش ر

کرد و به همین دلیل دنیا هم سفره ش را برای دیگری پهن کرد یا فرشش را زیر پای دیگران نهاد انگار که 

پستانش را زیر دهان دیگری گذاشت یا زرق و برق ش را به دیگران عرضه کرد و چشمشش را بر این 

 زرق و برق بست

مُوسَى کَلِیمِ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عََلیهِ وَ آلِه حَیْثُ اِذْ یَقُولُ: بِگرفته شده ( )تثنیه ثَنَّیْتُ ی(ه)اگر تو بخواشِئْتَوَ إِنْ 

الْاءَرْضِ َو  )حبوبات(بَقْلَةَیَأْکُُل رَبم إِنمی لِما اءَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ، وَ اللَّهِ مَا َساءَلَهُ إِال خُبْزا یَأْکُلُهُ، لِاءَنَّهُ کَانَ 

از بس )بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ )پرده زیر پوست شکم (صِفَاقِ )چیز خیلی نازک(شَفِیفِدْ کَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ لَقَ

 .َلحْمِهِ ( )گوشت ها یک الیه بیشتر نبودتَشَذُّبِ وَ (نازک بود

دلیل اضافه برای بدی دنیا بیاورم  کی یهاوزهد شیوه مشترک همه انبیا ست نه فقط پیامبر حاال اگر میخ

موسی کلیم اهلل را مثال میزنم  و ستایشگرانه ازو سخن میگویم.آنجا که میگوید:خدایا  دومین مثالی که میزنم

محتاجم به همه خیری که بر من فرو فرستاده ای)چشمش را بر همه دنیا بسته و منتظر خیری است که خدا 

و محتاج رحمت الهی بخدا سوگند بیش از یک قرص نان از خدا طلب برای او میخواهد(،این بنده فقیر 

نمیکرد نانی که بخورد و شکمش را سیر کند همین حبوباتی که زمین می رویانید در اختیارش بود و نانی 

طلب کرد که با ان بخورد.انقدر پوست شکمش شفاف و نازک بود که وقتی یک باقاالی سبز میخورد از زیر 



سبزی دیده میشد  از بس پوست شکم نازک بود)نهیف و الغر بود(گویی یک الیه گوشت پوست شکم این 

 بیشتر نداشت.)کنایه از نحیف و الغر بودن حضرت موسی ع است( 

کَانَ یَعْمَلُ سَفَاِئفَ  وَ إِنْ شِئْتَ َثلَّثْتُ بِدَاُودَ صَّلى اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِه صَاحِبِ الْمََزامِیرِ وَ َقارِئِ اءَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَقَدْ

 .)بها/قیمت(ثَمَِنهَا مِنْ )جو(الشَّعِیرِالْخُوصِ بِیَدِهِ وَ یَقُولُ لُِجلََسائِِه: اءَیُّکُمْ یَکْفِیِنی بَیْعََها؟ وَ یَأُْکلُ قُْرصَ 

داود را بعنوان مثال سوم برمیگزینیم کسی که صاحب کتاب مزامیر)کتاب حضرت داوود(است و خوش 

چیزهایی شبیه خیمه با  ترین آن خواننده بهشتی است ،)برگهای نخل که خشک و بلند است با بلندصدای و 

چیزهایی شبیه زنبیل و با کوچکترهاش چیزی شبیه لیف خرما درست میکردند(.حضرت داوود  آن متوسط

به   بعد ناکارش این بود با برگهای درخت خرما چیزهایی شبیه زنبیل درست میکردند  با دست خودش

بیل ها را برای من میفروشد که من با پول ان بتوانم جویی نهمنشینانش میگفت کدامتان کمک میکند و این ز

 بود اما کار میکرد و با حاصل کارش زندگی میکرد(.ص  تهیه کنم و شکم خود را سیر کنم)پیغمبر 

الَْحجَرَ وَ َیْلبَسُ الْخَشِنَ وَ یَأُْکلُ  )وساده=بالش(وَسَّدُیَتَوَ إِنْ شِئْتَ ُقلْتُ فِی عِیَسى ابْنِ مَرْیَمَ ع فَلَقَدْ َکانَ 

وَ َکانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاُجهُ بِاللَّْیلِ الْقَمَرَ وَ ظِالَلُهُ )غذایی که انسان به ان بی رغبت است/ناگواری ( الْجَشِبَ

مَا تُنِْبتُ الْاءَرْضُ  سبزی خوشبو()رَْیحَانُهُوَ  )میوه(تُهُفَاکِهَ فِی الشمَتاءِ مََشارِقَ الْاءَرِْض وَ مََغارِبَهَا َو 

وَ الَ وَلَدٌ یَحْزُنُهُ وَ الَ مَالٌ َیلْفِتُهُ وَ الَ طَمَعٌ  )مشغول و مفتون(وَ لَمْ تَُکنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ چهارپایان()لِلْبََهائِمِ

 .رِجْالَهُ وَ خَادِمُهُ یَدَاهُسوار میشوی/جنبنده()مرکبی که بر ان  ابَّتُهُدَ، )خوار کننده (ذِلُّهُیُ

سر را  ،و اگر بخواهم راجع به عیسی با تو سخن بگویم که حضرت عیسی ع اینگونه بود به هنگام خوابیدن

و غذاهای ناگوار میخورد. بر روی سنگ میگذاشت و  روی زمین میخوابید و لباسهای خشن بر تن میکرد.

و روشنایی ش در شب تابش نور ماه بود و در سرما هم تنها پناهگاهی که  بیشتر روزگارش گرسنه بود

داشت خورشید طلوع میکرد خودش را با نور خورشید گرم میکرد )طلوع و غروب خورشید ار مشرق و 

مغرب زمین است( و میوه و سبزی ش همانهایی بود که زمین برای چهار پایان می رویاند نه زن و همسری 

مشغول و مفتون کند و نه فرزندی که غصه ش را بخورد و نه مالی که او را درگیر کند و نه داشت که اورا 

طمعی به چیزی داشت که اورا خوار کند و مرکب ش دو تا پاهایش بود و کلفت و نوکرش هم دو تادستانش 

 بود.

 للّهُ َعلَیهِ وَ آلِه ، فَإِنَّ فِیهِ اءُسْوَةً لِمَنْ تَاءَسَّى وَالْاءَْطهَرِ، صَلّى ا )پاک ترین(الْاءَطْیَبِبَِنبِیمکَ )تاسی (  فَتَاءَسَّاست

 لِمَنْ تَعَزَّى وَ اءَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَاَءسمی بِنَبِیمهِ وَ الْمُقْتَصُّ ِلاءَثَرِهِ، )بزرگواری(عَزَاءً



هر کسی میخواهد به کمال برسد تاسی و پیروی کن از پیامبرت )ص (که پاکیزه ترین و نیکوترین است.

باید پایش را جای پای پیامبر بگذارد و این راه بزرگ شدن است برای کسی که طالب  بزرگواری است.و 

را ل خدا ودوست داشتنی ترین بنده در پیشگاه خداوند انسانی است که تاسی به پیامبر کند و کسی که رس

 دنباله روی میکند.

)دو پهلوی حیوان را میگویند که کَشْحا اءَهْضَمُ اءَهْلِ الدُّنْیَا  -وَ لَمْ یُعِرَْها طَْرفا - قَضْماالدُّنْیَا )جویدن( قَضَمَ

 )فرورفتگی شکم(مِنَ الدُّنْیَا بَطْنا  خْمَصُهُمْوَ اءَ وقتی سیر میشود این دو پهلو پر میشود(

هیچوقت چشمشش را با دنیا پر نکرد و با  –دنیارو جوید و انداخت بیرون و هیچ جذابیتی دنیا براش نداشت 

هرگز شکم خود را از دنیا پر نکرد و هرگز سیر از دنیا  -چشم تمنا به دنیا نگاه نکرد و توجهی به دنیا نکرد

 شکم او از همه اهل دنیا فرورفته تر بود و هیچوقت شکم خود را از مال دنیا پر نکرد -نخورد

غَّرَ بَى اءَْن یَقْبََلهَا َو َعلَِم اءَنَّ اللَّهَ سُْبحَاَنهُ اءَبْغَضَ شَیْئا َفاءَبْغَضَهُ َو حَقَّرَ شَیْئا َفحَقَّرَُه َو صَعُرِضَتْ عََلیْهِ الدُّنْیَا َفاءَ

 :شَیْئا فَصَغَّرَهُ 

اینجوری نبود که پیامبر خدا )ص(دستش نرسید و نخورد یا دستش نرسید و نکرد.دنیا به او عرضه شد هم  

ی)وقتی پیغمبر ص شریعت خود را بر قریش عرضه کرد آمدند با او معامله کنند اما پیغمبر در وجه ماد

-فرمود اگر خورشید و ماه را در دست راست و چپ بگذارید بخدا قسم از آیین و شریعتم دست برنمیدارم

چشم خدا پست ( ابا و خودداری کرد ازینکه دنیارو بپذیرد و دانست که خدا دنیارو دوست ندارد و دنیا در 

دید که  -دید که دنیا در چشم خدا حقیر است پس او هم دنیارو حقیر دید-است و او هم دنیارو پست دید 

ما چرا  است  دنیا در چشم خدا کوچک است پس او هم دنیارو کوچک دید)چیزی را که خدا کوچک کرده

 بزرگ میبینیم.؟(

بْغَضَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ تَعْظِیمُنَا مَا صَغَّرَ اللَُّه وَ رَسُولُهُ لَکَفَى بِهِ وَ لَوْ لَمْ یَُکنْ فِینَا إِال حُبُّنَا مَا اءَ

  :لِلَّهِ وَ مَُحادَّةً عَنْ اءَمْرِ اللَّهِ  )سرکشی/نافرمانی(شِقَاقا

بغض  آن و اگر نبود در ما مگر دوست داشتنمان آن چیزی که خدا و پیغمبر انرا دوست نداشتند  و نسبت به

داشتند و ازش دوری می جستند  و بزرگ داشتن ما  انچه را که خدا و پیغمبرش آنرا خار می پنداشتند و  

کوچیک میدیدند .همین کافی بود برای ما که راهمان را از راه خدا  و پیغمبر جدا کردیم که داریم خدا را 

 و از امر خدا سرپیچی میکنیم -نافرمانی میکنیم



عُ بِیَدِهِ ثَوْبَهُ صَلّى اللّهُ َعلَیهِ وَ آلِه یَأْکُلُ َعلَى الْاءَرْضِ وَ یَْجِلسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ َیخْصِفُ بِیَِدهِ نَعْلَهُ وَ یَرْقَوَ لَقَدْ کَانَ 

 :وَ یَرَْکبُ الْحِمَارَ الْعَارِیَ وَ ُیرِْدفُ خَلْفَهُ 

)اوج تواضع و فروتنی  تند و غذا میخوردندخصوصیات اخالقی پیامبر را بیان میکند که بر زمین می نشس

با دستان خودش بندهای لیف خرما و کفشش -(قیافه نمیگرفت و پز نمیداد )مثل بردگان می نشست -بود(

و وقتی هم لباسش پاره میشد با دستان خودش وصله میکرد و بر االغ بی پاالن سوار  -را درست میکرد

نداشت )چون اسب برای پولدارها بود( و همیشه پشت االغ خود اصال اسب  میشد)اوج دوری از تفاخر بود(

 یک نفر دیگر را هم مینشاند.

ی إِذَا َعلَى بَابِ بَیْتِهِ فَتَکُونُ ِفیهِ التَّصَاوِیرُ، فَیَقُولُ: َیا فُالَنَةُ لِإِحْدَى اءَزْوَاجِهِ غَیمبِیِه عَنمی ، فَإِنم )پرده(لسمتْرُوَ یَکُونُ ا

 :إِلَیْهِ ذَکَرْتُ الدُّنْیَا وَ زََخارِفََها،نَظَرْتُ 

اینقدر چشم از دنیا شسته بود که یک روزی آمد و دید یکی از همسرانش که ظاهرا عایشه بود پرده 

فرمود:ای فالن کس به یکی از  ص انه آویزان کرده که عکس و نقش داشت.پیغمبرگلداری بر درخ

م حتی به اندازه نگاه کردن به این تصاویر هاوهمسرانشان، این پرده را ازینجا  دور کن و بردار که نمیخ

 پرده به یاد دنیا و زرق و برق دنیا بیفتم.)نقطه کمال زهدی است که رسول ا... تصویر میکند(

زِینَُتهَا عَنْ عَیْنِهِ لِکَیْالَ َیتَّخِذَ مِْنهَا تغیب َِ اتَ ذِکْرََها مِنْ نَفْسِهِ وَ اءَحَبَّ اءَنْاءَعْرَضَ عَنِ الدُّنْیَا بِقَلْبِهِ وَ اءَمَف

 )ماندگاری و اقامت کرد(مُقَاما وَ الَ یَعْتَقِدَهَا قَرَارا وَ الَ یَرْجُوَ فِیَها (لباس فاخر -)ارزشرِیَاشا

خواستگاه اصلی زهد واقعی قلب است)عامل دین گریزی تظاهر به زهد است.در ادبیات فارسی فراوان زهد 

ریایی را نکوهش کرده است :گفت شیخی به زنی فاحشه  گفتا مستی/ هر دم تو به دلبری دل بستی/گفتا تو 

 (گویی هستم اما تو چنان که مینمایی هستی؟نچه آهر 

یاد دنیارو هم از دلش بیرون  -خویش یعنی حب دنیارو از قلبش بیرون کرد اعراض کرد از دنیا در قلب

در این دنیاست  اما  ناشیتن هاع میفرمایند: مومنین  مومنیندر جایی از نهج البالغه خطبه متقین  امیرالبرد)

کار الوده )ما غالبا چون مدیریت فکر نمیکنیم درگیر افکار آلوده هستیم و این اف( بهشت استن در اارواح ش

خود میرسی به زهد ه این حب دنیارو از لیست افکارت بیرون برانی  خودب-منجر به اعمال آلوده میشویم

دوست داشت زینتهای دنیا از چشم او دور باشند تا دنیا فکر او را مشغول نکند تا اینکه فکر نکند از (واقعی

باید ارزش های ماندگار را در درون خودت ) تازه اونوقت میرسی به مرحله ای که  دنیا ارزش می ستاند.



خدا به قدری زیبایی های ماندگار و اصیل و درونی داده است که برای اثبات خودت به ابزارهای  –پیدا کنی 

بیرونی احتیاج  نداری و باید  با زیبایی های اصیل  مثل ایمان به خدا زیبا شوی. تو با درستکاری و علم و 

 شوی اینها زیبایی اصیل و ماندگار است. خدمت به دیگران زیبا می

فلسفه حجاب همین است که  زیبایی های ظاهری زن نباید مانع ایجاد و بروز و ظهور زیبایی های  اصیل 

ارزش یک زن به چشم و قامت و ابروی او نیست به شرافت و نجابت و دیانت و صداقتش  ماندگار او شود.

است .داستانی را مولوی در مثنوی خود بیان میکند در مورد طاووسی که داشت پرهایش را میکند و ازو می 

ت.بعدم میکنی؟ گفت همه میگویند پر طاووس انگار نه انگار که خود طاوسی هم هسرا  پرسند چرا پرهایت 

میکشند و من را از حق حیات محروم میکنند تا پر مرا به در و دیوار  راو بخاطر این پر م آیند تازه همش می

 .این پر شده دشمن من.د به سراغم بیایدآویزان کنند من این پرها را میکنم تا کسی که با خودم کار دار

رمودند:اللهم اجعل غنی فی نفسی:خدایا مرا انسان باید ارزش های درونی خود را کشف کند .امام صادق ع ف

دنیا محل قرار ما نیست محل عبور است  و  پیامبر دنبال ماندگاری کسب مقام و جاه در در درون غنی بکن(

 این دنیا نبود.

اءَبْغَضَ شَیْئا اءَبْغَضَ اءَنْ یَنْظُرَ  فَاءَخْرَجََها مِنَ النَّفْسِ وَ اءَشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَ غَیََّبهَا عَنِ الْبَصَرِ وَ کَذَلِکَ مَنْ

 :.إِلَیْهِ وَ اءَنْ یُذْکَرَ عِنْدَهُ 

و چشمش را از زینتهای  -او را از دلش جدا کرد –دنیا را از ذات و درون خودش خارج کرد و بیرون ریخت 

 به ان صحبت کند .د که او را ببیند و راجع هاودوست نداشته باشد نمیخ ادنیا بست. اگر واقعا کسی چیزی ر

جَاعَ فِیَها مَعَ خَاصَّتِهِ وَ  وَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِه مَا یَدُلُّکُ عَلَى مَسَاوِئِ الدُّنْیَا وَ عُیُوبَِها، إِذْ

 لِهِ اءَ اءَکْرَمَ اللَّهُ مُحَمَّدا بِذَلِکَ اءَمْ اءَهَانَهُ؟ زُوِیَتْ عَنْهُ زَخَارِفَُها مَعَ عَظِیمِ زُلْفَتِهِ، فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ بِعَقْ

و در رفتار و نگاه پیامبر به دنیا کافیست برای انچه که ترا داللت کند ترا به زشتی ها و بدیهای دنیا. با اینکه 

د. با تمام همه دنیا در اختیارش بود اما او و خویشاوندانش همه روزگار خودشان را به گرسنگی میگذراندن

مقام بلند و بی مانندی که داشت خودش را از زرق و برق دنیا بی بهره نگه داشت. ببینید که خدا با این 

از  را است پیغمبرش را بزرگ بدارد دنیاواختیار بر پیغمبرش او را تکریم کرد یا اهانت؟؟؟؟خدا چون میخ

 دست او خارج کرد و یا خار و ذلیل کند؟

 :انَهُ، فَقَدْ کَذَبَ وَ اللَّهِ الْعَظِیمِ، وَ اءَتِى بِالْإِفْکِ الْعَظِیمِ فَإِنْ قَالَ: اءَهَ



اگر کسی بگوید خدا پیغمبرش را خار کرد که اینطوری در فقر و سختی زندگیش را مقدر فرمود به خدا 

تهمت و ناروای   –سوگند این دروغ بزرگی است مگر میشود که خدا اشرف مخلوقات و حبیبش را خار کند 

 .بزرگی را به خدا بسته است

َربِ النَّاِس مِنْهُ، فََتاءَسَّى نْ َقالَ: اءَکْرَمَهُ َفلْیَْعلَمْ اءَنَّ اللَّهَ قَدْ اءَهَانَ غَیْرَُه حَیُْث بََسطَ الدُّنْیَا لَهُ وَ زَوَاَها عَْن اءَقْاِوَ 

 لَجَ مَوْلِجَهُ وَ إِال فَالَ یَأْمَنِ الْهََلکَةَ، مُتَاءَسم بِنَبِیمهِ وَ اْقتَصَّ اءََثرَهُ وَ وَ

و اگر کسی بگوید که  خداوند با این تقدیر او را بزرگ داشت پس بداند که خداوند دیگران را خار داشت 

با متعلق کردن به لذتهای دنیوی و بدانید این لطف خدا نیست به کسی که مال زیاد دهد در بهترین شرایط 

)امیرالمومنین ع میفرمایند:اگر میبینید که نعمتهای خدا همینطور بر تو فرو امتحان خداستدادن مال زیاد 

میریزد در حالیکه تو داری معصیت خدا میکنی خیلی باید بترسی. این را استدراج گویند مانند گوسفندی که 

. وقتی دمیرس ددار بالفاصله سرش را ببرند و این به نقطه پایاناست خیلی برایش آب میاورند چون قراره 

میبینی که داری گناه میکنی و نعمتها بر تو جاری میشود این باید برایت عالمت هشدار دهنده و خطر جدی 

از هالکت در امان  گرنهباشد( پس باید همه تاسی به رسول ا... بکنیم و دنبال او رویم و ازو پیروی کنیم و

 نیستند.

خَمِیصا صَلّى اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِه عَلَما لِلسَّاعَةِ وَ مُبَشمرا بِالْجَنَّةِ وَ مُنْذِرا بِالْعُقُوبَةِ، خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَمَّدا 

ءَعْظَمَ مِنَّةَ اللَّهِ عِنْدَنَا وَ وَرَدَ الْآخِرَةَ سَلِیما، لَمْ یَضَعْ حَجَرا عََلى حَجَرٍ حَتَّى مَضَى ِلسَبِیلِهِ وَ اءَجَابَ دَاعِیَ رَبمهِ، فَمَا ا

 :.حِینَ اءَنْعَمَ عَلَیَْنا بِهِ سَلَفا نَتَّبُِعهُ وَ قَائِدا نَطَأُ عَقِبَهُ

اوند پیامبرش را نشانی برای قیامت قرار داده و بشارت دهنده ای برای بهشت و هشدار دهنده ای دکه خ

ن سرای دیگر شد. سنگی بر سنگی آه سالمت وارد برای کیفر گناه.ازین دنیا با شکم ناپر خارج شد اما ب

ننهاد و بنایی برای خویش درست نکرد تا آنکه به فرجام زندگی خویش رسید تا اینکه دعوت پروردگارش 

را اجابت کرد، و چه عظیم است این نعمت خدا بر ما که چنین اسوه و الگویی برای ما قرار داده است که ما 

 رهبری که به دنبال او حرکت کنیم.و پیشوا و  ازو پیروی کنیم

هَذِهِ حَتَّى اسْتَحَْییْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ لَقَدْ قَالَ لِی قَاِئلٌ: اءَ الَ تَنْبِذُهَا )لباس /لباس جنگ ( مِدْرَعَتِیوَ اللَّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ 

 :.السُّرَىَفعِنْدَ الصَّبَاحِ َیحْمَدُ الْقَوْمُ ))اغُْربْ عَنمی  :عَنْکَ؟ فَُقلْتُ 



میگویند: به خدا سوگند اینقدر و اموختند  ص این جمله اخر را امیرالمومنین ع بعنوان درسی که از پیامبر

وصله پاره را سراغش  این زره جنگی خودم را برای تعمیر به تعمیرکار دادم که خجالت کشیدم لباس پر

ی عوض کنی و هاودور نمیکنی)نمیخ من گفت: بس است این لباس را از خودته ببرم. و یک روزی یکی ب

لباس خوب بگیری؟( به او گفتم از من دور شو که صبح که شد معلوم میشود چه کسی در راه مانده و چه 

 کسی به مقصد رسیده)فردای قیامت مشخص میشود چه کسانی در وضعیت بهتر قرار دارند(.

 پایان ترم اول




