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راه استجابت دعا
قال امیرالمؤمنین)ع(: »إَِذا َكانَْت لََك إِلَى الّل، ُسْبَحانَُه، 
اَلةِ َعلَى َرُســولِِه)ص(، ثُمَّ َســْل  َحاَجٌة َفابَْدأْ بَِمْســَألَِة الصَّ
َل َحاَجَتْیِن، َفَیْقِضَي  َحاَجَتَك، َفإِنَّ اللَّ أَْكَرُم ِمْن أَْن يُْســأَ

إِْحَداُهَما َويَْمَنَع االُْْخَری )حکمت361(؛
هرگاه حاجتى به درگاه حق داشتى، نخست با صلوات 
بر پیامبر)ص( شروع كن، سپس حاجت خود را بخواه زيرا 
خداوند، كريم تر از آن اســت كه دو حاجت از او بخواهند، 

يکى را قبول و ديگری را رد كند«.
مقدمه:

دعا، يعنى طلب و خواســتن حاجــت خود از خداوند 
متعال، دعا يکى از دســتورالعمل هايى است كه بسیار در 
موفقیت انســان مؤثر است، البته شــناخت اين اعتقاد با 
عظمت و آدابش در بهره مندی كامل تر و بهتر از آن تأثیر 

بسزايى دارد.
نکته ها:

* عبــارت »َفــإِنَّ اللَّ أَْكَرُم ِمْن أَْن يُْســَأَل َحاَجَتْیِن، 
َفَیْقِضــَي إِْحَداُهَما َويَْمَنَع االُْْخــَری « نهايت كرم خداوند 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* صلوات، دعايى اســت كه توحید و نبوت و امامت و 

تولَّى را در بر دارد.
* ذكر صلوات در واقع توسل به ائمه)ع( است.

* اجابت دعا به اين صورت است كه خداوند، گاه عین 
آن را مى دهــد و گاه عــوض آن را در دنیــا يا آخرت به 
صورت ديگری خواهد داد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی(.
* هیچ دعايى نیســت كه به اجابت نرســد )شــرح 
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نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* مقامات قرب الى الل بى نهايت است، بنابراين خداوند 
به بركت دعای ما رحمت تازه ای بر روان پاك پیغمبر)ص( 

مى فرستد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* در واقع، اين خداوند اســت كــه گاه خودش و گاه 
به بركت تقاضای فرشــتگان و گاه بــه تقاضای بندگان 
صالح، رحمت تــازه ای بر روان پــاك پیغمبر اكرم)ص( 

مى فرستد)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

براى حفظ آبرو
قــال امیرالمؤمنین)ع(: »َمْن َضنَّ بِِعْرِضِه َفلَْیَدِع الِْمَراَء 

)حکمت362(؛
كسى كه به آبروی خود عالقه مند است بايد بحث های 

لجاجت آمیز را با ديگران ترك گويد«.
مقدمه:

آبروی مؤمن برای خــدا و اولیائش ارزش وااليى دارد 
زيرا آبروزی مؤمن آبروی اسالم و مسلمین حقیقى است، 
لذا شــخص مؤمن حق ندارد كاری كند كه حتى آبروی 

خودش نیز هتك حرمت شود.
نکته ها:

* ِمَراء، جدال پیوســته است كه به قصد حق صورت 
نگیرد )جلوه تاريخ درشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد(.

* »ِعــرض« در كتب لغت فرهنگ ابجدی، به معنای 
اصالت و بزرگى اســت كه انسان بدان مى بالد: مانند آبرو، 
حیثیت، نفس، شــرف و بزرگى نیاكان و اخالق پسنديده 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* مراء، هتك حرمت مى كند و باعث نفاق مى شــود 
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)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* مراء با چند گروه از مذّمت بیشتری برخوردار است: 
شخص دانشمند، رئیس جمعیت، شخص پست، بد زبان، 
زن )نــادان( و كودك، زيرا در برابر فقیه و رئیس ناتوانى و 
در برابر مابقى آبروی ريزی است )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی(.
* مراء از جهل )علمى و عملى( است و جدل احسن و 

استدالل از عقل است.
* تقويت شــهوت و زبان، نتیجــه اش ضعف نفس و 

بى صبری و مراء است.
* مراء، نتیجه توجه زياد به غیرالل است.

دو دلیل نادانى
قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »ِمَن الُْخــْرِق الُْمَعاَجلَُة َقْبَل 

االِْْمَکاِن، َو االَْنَاُة بَْعَد الُْفْرَصِة )حکمت363(؛
عجله كردن پیش از فراهم شــدن امکانات، و از دست 
دادن امکانات و سستى نمودن پس از فرصت، از حماقت 

و نادانى است«.
مقدمه:

در روايات اسالمى در نکوهش عجله و شتاب بى مورد 
و همچنین نکوهش از دست دادن فرصت ها مطالب زيادی 
وارد شده است ازجمله درباره عجله و شتاب بى مورد كه 
تعجیل كردن قبل از فراهم شدن امکانات مثل اين است 
كه كســى در فصل غوره كردن درختــان انگور، اصرار بر 

چیدن انگور رسیده داشته باشد.
نکته ها:

* عبارت »ِمــَن الُْخْرِق الُْمَعاَجلَُة َقْبَل االِْْمَکاِن، َو االَْنَاُة 
بَْعَد الُْفْرَصِة « اشــاره به عدالت و میانه روی در جمیع امور 
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دارد )شرح نهج البالغه ابن میثم بحرانى(.
* مدير عاقل كســى اســت كه صبر كند و در انتظار 
فرصت باشــد و هنگامى كه فرصت فراهم شد بدون فوت 
وقت دســت به كار شود )شــرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی(.
* انسان فطرتاً عجول خلق شــده است، اما شتاب و 
عجله برای كســب كمال دارد )شــرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی(.
* اگر عقل بر صفت عجله حاكم نشــود باعث هالكت 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* امام باقر)ع( در كتاب شــريف كافى ج2 مى فرمايد: 
»كسى كه تصمیم به كار خیری گرفت بايد در آن شتاب 
كند زيرا به هنگام تأخیر، شــیطان ممکن اســت در آن 

وسوسه كند و آن را به عقب بیندازد«.

تفکر منطقى
ا الَ يَُکوُن، َفِفي  قال امیرالمؤمنین)ع(: »الَ تَْســَأْل َعمَّ

الَِّذي َقْد َكاَن لََك ُشْغٌل )حکمت364(؛
درباره آنچه تحقق يافتنى نیســت سؤال مکن چراكه 
در آنچه تحقق يافته به اندازه كافى اســباب مشغولى فکر 

وجود دارد«.
مقدمه:

در احاديث اسالمى به پیروی از قرآن، سؤال به عنوان 
كلید علم معرفى شــده است ولى سؤال با تمام اهمّیتش، 
اســتثنائاتى هم دارد كه در آن موارد سؤال كردن زشت 
است مانند اينکه انســان درباره امور غیر ممکن پرسش 
كند و ديگر اين كه ســؤال ها جنبه فراگیری علم نداشته 



کالبکا جهک یاک تمکح حرش 

7

باشد بلکه كسى بخواهد برای خوار كردن طرف مقابل يا 
به عنوان لجبازی چیزی بپرســد و سؤال خود را پیگیری 

نمايد.
نکته ها:

* عدالت در در سؤاال كردن و كسب علم از آداب علم 
آموزی است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

* در سؤاالت كسب اصول در اولويت هستند.
* اشــتغال به فروعات)آنچه كه بود و نبودشــان در 

امورات زندگى تأثیری ندارد ( غیر ضروری هستند. 
* در داستان حضرت موسى)ع( و جناب خضر)ع( نیز 
حضرت خضر)ع( امر كرد كه از عجله در سؤاالت خودداری 

بايد كرد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* ســؤال كردن دربــاره اموری كه تکلیف انســان را 
سنگین مى كند مناسب نیست، مثل سؤاالت مکرری كه 
بنى اسرائیل درباره گاوی كه مأمور بودند آن را ذبح كنند از 
موسى)ع( كردند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

* سؤال درباره اموری كه عقل انسان هرگز به حقیقت 
آن نخواهد رسید، ممنوع اســت، مانند سؤال درباره كنه 
ذات پروردگار كه هیچ انسانى نمى تواند به آن برسد چون 
فکر و روح انسان محدود است و ذات پاك خداوند نامحدود 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* ســؤال درباره مســائل پیچیده ای كــه فهم آن در 
استعداد سؤال كننده نیست نیز ممنوع است، مانند سؤال 
درباره قضا و قدر كه از پیچیده ترين مسائل علمى و فلسفى 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
بهترین راه ادب آموزى خویشتن

قال امیرالمؤمنین)ع(: »الِْفْکــُر ِمْرآٌة َصافَِیٌة، َو االِْعِتَباُر 
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ُمْنِذٌر نَاِصٌح، َوَكَفى أََدباً لَِنْفِسَك تََجنُُّبَك َما َكِرْهَتُه لَِغْیِرَك 
)حکمت365(؛

فکــر، آينه شــفاف و درخشــنده ای اســت، حوادِث 
عبرت انگیــز، بیم دهنده و اندرزگوســت، بــرای تأديب 
خويشتن همین بس كه از آنچه برای ديگران نمى پسندی 

بپرهیزی«.
مقدمه:

هنگامى كه اشیا در مقابل آينه قرار مى گیرند و نور بر 
آن ها مى تابد، نور از اشیا بر مى خیزد و به آينه مى خورد و 
از آن بازمى گردد و به چشم انسان منتقل مى شود، انديشه 
آيینه صاف اســت، كلمه »مــرآة، آيینه « برای فکر از آن 
رو اســتعاره آورده مى شود كه بدان وسیله معقوالت ديده 

مى شود چنان كه در آيینه صورت ها را مى بینند.
نکته ها:

* قوه تفکر فى نفسه از هر عیبى مصون است.
* نعمت تفکر زمانى هادی  و آينه انســان اســت كه 
به وســیله هوس هــا، تعصب ها، پیــش داوری های غلط، 
تقلیدهای كوركورانه و در يك كلمه موانع شناخت، تاريك 

و كدر نشود )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی (.
* برای هدايت انســانى در أنُفس )قــوة تفکر درون 
خودش ( و آفاق )عبرت های بیرونى ( اســبابى وجود دارد 

)منهاج البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى (.
* قــرآن مجید در آيه 176 ســوره اعراف مى فرمايد: 
ُرون ؛ اين داستان ها را )برای  »َفاْقُصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم يَتَفکَّ

آنها( بازگو كن، شايد بینديشند )و بیدار شوند(«.
* بهترين راه برای شــناخت عیوب خود اين اســت 
كه انســان آنچه را برای ديگران عیب مى شــمرد از خود 
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دور سازد و ديگران را مقیاس و معیار برای سنجش حال 
خويشــتن قرار دهد )منهاج البراعة في شرح نهج البالغة 

آيةالل خوئى(.
* قرآن مجیــد در ســوره بقره آيــه44 مى فرمايد: 
َن أَنُْفَســُکْم ؛ آيا مردم را به  »أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِالِْبّر َوتَْنَســوْ
نیکى دعوت مى كنید، اما خودتان را فراموش مى نمايید؟«.

* عبــارت »...َوَكَفى أََدباً لَِنْفِســَك تََجنُُّبَك َما َكِرْهَتُه 
لَِغْیِرَك « اشاره به عبارت حکیمانه » ادب از كه آموختى، 

از بى ادبان « منسوب به جناب لقمان حکیم)ع( دارد.

آنجا كه علم فرار مى كند!
قال امیرالمؤمنین)ع(: »الِْعلُْم َمْقُروٌن بِالَْعَمِل َفَمْن َعلَِم 
َعِمــَل َو الِْعلُْم يَْهِتُف بِالَْعَمِل َفإِْن أََجابَــُه َو إاِلَّ اْرتََحَل َعْنُه 

)حکمت366(؛
علم بايد پیوسته با عمل باشد و هر كس دانست بايد 
عمل كند، علم عمل را فرا مى خواند اگر پاسخ داد نفس به 

كمال خواهد رسید و گرنه روی از او بگرداند«.
مقدمه:

اصل عمل به علم، يك دســتور منحصر در شــريعت 
اسالم نیست، بلکه در هر مذهب و آئینى، هر كس كه در 
پى كمال است بايد اين راه را طى كند، ضمن اين كه اين 

امر، يك اصل كاماًل عقلى مى باشد.
نکته ها:

* عبارت »الِْعلُْم َمْقُروٌن بِالَْعَمِل َفَمْن َعلَِم َعِمَل... « در 
پیشرفت تمام مسائل علمى اجتماعى )مانند: رياضیات و 

پزشکى و... ( نیز حاكم است.
* علمى كه عمل نشــود با جهل و نادانى يکى است 
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)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* اصــوالً علــم جنبه مقدمیت دارد يعنــى مقّدمه  و 
محركى اســت برای عمل، و تکامل انســان از اين طريق 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* عمل به علم همان تطبیق ظاهر و باطن است )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* اصل عمل بــه علم بر مبنای »محال بودن حق بى 
خلق است « يعنى نمى شــود حقیقت مجرد و باطنى در 

ظاهر ظهوری نداشته باشد.

سرنوشت دنیاپرستان
نَْیا ُحَطاٌم  قال امیرالمؤمنین)ع(: »يَا أَيَُّها النَّاُس َمَتاُع الدُّ
ُموبٌِئ َفَتَجنَُّبوا َمْرَعاُه ُقلَْعُتَها أَْحَظى ِمْن ُطَمْأنِیَنِتَها َو بُلَْغُتَها 
أَْزَكى ِمْن ثَْرَوتَِها ُحِکَم َعلَــى ُمْکِثٍر بَِها بِالَْفاَقِة َو أُِعیَن َمْن 
اَحِة َمْن َراَقُه ِزبِْرُجَها أَْعَقَبْت نَاِظَريِْه َكَمهاً َو  َغِنــَي َعْنَها بِالرَّ
ــَغَف بَِها َمَلَْت َضِمیَرُه أَْشَجاناً لَُهنَّ َرْقٌص  َمِن اْسَتْشَعَر الشَّ
َعلَى ُســَويَْداءِ َقلِْبِه َهمٌّ يَْشــَغُلُه َو َغمٌّ يَْحُزنُُه َكَذلَِك َحتَّى 
 ِ يُْؤَخــَذ بَِکَظِمِه َفُیلَْقى بِالَْفَضاءِ ُمْنَقِطعاً أَبَْهَراُه َهّیناً َعلَى اللَّ
نَْیا  ََّما يَْنُظُر الُْمْؤِمُن إِلَى الدُّ َفَنــاُؤُه َو َعلَى اْلِْخَواِن إِلَْقاُؤُه َو إِن
بَِعْیِن ااِلْعِتَبارِ َو يَْقَتاُت ِمْنَها بَِبْطِن ااِلْضِطَرارِ َو يَْسَمُع فِیَها 
بُِأُذِن الَْمْقِت َو اْلِبَْغاِض إِْن قِیَل أَثَْری قِیَل أَْكَدی َو إِْن ُفِرَح 
لَُه بِالَْبَقاءِ ُحِزَن لَُه بِالَْفَناءِ َهَذا َو لَْم يَْأتِِهْم يَْوٌم فِیِه يُْبلُِســوَن 

)حکمت367(؛
ای مــردم، خواســته دنیا خرده گیاه آلوده اســت، از 
چراگاهى كه دل كندن از آن خوشتر از درنگ در آن است 
و اندكى روزی از آن پسنديده تر از توانگری آن است دوری 
گزينید، آن كس كه از آن بســیار برداشــت به درويشى 
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محکوم اســت و آن كس كه خود را از آن بى نیاز پنداشت 
به آســايش ياری داده مى شــود، آن كس را كه زيور دنیا 
در نظرش خوش آمد، نابینايى از پى آن دو چشــمش را 
فرو مى گیرد، و آن كس كه خود را شیفته دنیا دارد، دنیا 
درونش را آكنده از اندوه ها مى سازد كه در سويدای دلش 
به جنبش مى آيد، غمى كه او را گرفتار مى سازد و اندوهى 
كه اندوهگینش مى دارد تا آنکه گريبانش را مى گیرد و به 
گوشه ای فکنده مى شود و رگ های گردنش بريده مى شود، 
نابودی او در نظر خدا و به خاك كردنش در نظر برادرانش 
آســان و بى ارزش اســت، همانا كه مؤمن به دنیا با ديده 
اعتبار مى نگرد و از آن به اندازه ضرورت بهره مى برد، سخن 
دنیا را به گوش خشــم و دشمنى مى شنود، كه اگر گويند 
توانگر شد، ديری نپايد كه گويند تهیدست گرديد، اگر به 
بودنش شــاد شوند به زودی به نبودنش اندوهگین شوند، 
اين حال دنیاست و حال آنکه هنوز روزی كه در آن نومید 

شوند - رستاخیز-  فرا نرسیده است«.
مقدمه:

تکــرار نکوهش دنیا در آيــات و راوايات با عبارت ها و 
مثال های گوناگون جهت تعديل نفس انسان در مواجهه با 

آن است، و اينکه انسان راه سعادت را فراموش نکند.
نکته ها:

* قرآن مجید در ســوره  حديد آيــه20 مى فرمايد: 
»بدانید زندگى دنیا تنها بازی و سرگرمى و تجّمل پرستى و 
فخرفروشى در میان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان 
است، همانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در شگفتى 
فرو مى برد، ســپس خشك مى شــود به گونه ای كه آن را 

زردرنگ مى بینى سپس تبديل به كاه مى شود«.
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* يکى از امراض نفس حب دنیاســت )منهاج البراعة 
في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.

* افراد بخیل  غالباً حريص اند )شرح نهج البالغه آيةالل 
مکارم شیرازی(.

* الزمه دل بستن و آرامش در دنیا، شقاوت و بدبختى 
در آخرت است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

* مراد از عبارت »َمْن َراَقُه ِزبِْرُجَها أَْعَقَبْت نَاِظَريِْه َكَمهاً 
« به توجهى به آخرت و غفلت از سعادت است.

* توجه و اشــتغال زياد به دنیا باعــث فقدان علم و 
كماالت انسانى مى شود.

* مؤمن حقیقى همه ماسوی را با خدا دارد يعنى تمام 
مراتب لذات را وسیله وصل به الل مى داند.

فلسفه ثواب و عقاب
َحانَُه َوَضَع الثََّواَب  َ ُســبْ قال امیرالمؤمنین)ع(: »إِنَّ اللَّ
َعلَى َطاَعِتِه َو الِْعَقاَب َعلَى َمْعِصَیِتِه ِذيَاَدًة لِِعَباِدهِ َعْن نِْقَمِتِه 

َو ِحَیاَشًة لَُهْم إِلَى َجنَِّتِه )حکمت368(؛
خداوند ســبحان ثــواب را بر اطاعتــش و كیفر را بر 
معصیتش مقرر داشــته است تا بندگانش را از عذاب خود 

بازدارد و آن ها را به سوی بهشتش سوق دهد«.
مقدمه:

قرآن به كرات انسان را امر به تفکر و شناخت حقیقت 
اشیاء مى كند، يکى از موارد بسیار مهمى كه شناختش در 
سعادت انسان ها مؤثر است علم به داليل و فلسفه شريعت 
است كه در انجام وظايف تهیج كننده و در بهبود كیفیت 

اطاعت الل مؤثر است.
نکته ها:
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* يکى از راه های اصالح نفس پاداش و كیفر آن است.
* انسان جامع اضداد و خیر و شر است )َوَضَع الثََّواَب 

َعلَى َطاَعِتِه- َو الِْعَقاَب َعلَى َمْعِصَیِتِه(.
* درون انسان دائماً جهاد بزرگى است كه شکست و 
پیروزی به طور مستمر در نوسان است )ِذيَاَدًة لِِعَباِدهِ َعْن 

نِْقَمِتِه- َو ِحَیاَشًة لَُهْم إِلَى َجنَِّتِه(.
* پیروزی خیر بر شر همان بهشت است و غلبه نفس 

اماره بر جان آدمى همان جهنم اوست.
َ ُسْبَحانَُه َوَضَع الثََّواَب َعلَى َطاَعِتِه- َو  * عبارت »إِنَّ اللَّ
الِْعَقــاَب َعلَى َمْعِصَیِتِه... « اشــاره به اين دارد كه در عالم 
كثرات اضداد و جنگ خیر و شــر از مقــدرات حتمى و 

سنةالل است.
* »ثواب« از كلمه »ثوب« اســت كه يك معنای آن 
»پوشاندن لباس « اســت لذا اعمال حسنه بین انسان و 

غیرالل حجاب و دوری مى اندازد.
* »العقاب « در عبــارت »...َو الِْعَقاَب َعلَى َمْعِصَیِتِه... 
« به معنای چیزی اســت كه به دنبال چیزی مى آيد، لذا 
عذاب و گرفتاری كه نصیب انسان مى  شود از عواقب و آثار 

كارهای خطای خود اوست.

مهجوریت اسالم و قرآن
قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »يَْأتِي َعلَى النَّــاِس َزَماٌن اَل 
يَْبَقى فِیِهْم ِمَن الُْقْرآِن إاِلَّ َرْسُمُه َو ِمَن اْلِْساَلِم إاِلَّ اْسُمُه َو 
انَُها  َمَساِجُدُهْم يَْوَمِئٍذ َعاِمَرٌة ِمَن الِْبَناءِ َخَراٌب ِمَن الُْهَدی ُسکَّ
اُرَها َشرُّ أَْهِل الَْْرِض ِمْنُهْم تَْخُرُج الِْفْتَنُة َو إِلَْیِهْم تَْأِوي  َو ُعمَّ
َر َعْنَها  الَْخِطیَئُة يَُردُّوَن َمْن َشذَّ َعْنَها فِیَها َو يَُسوُقوَن َمْن تَأَخَّ
َحانَُه َفِبي َحلَْفُت َلَبَْعَثنَّ َعلَى أُولَِئَك  ُ ُســبْ إِلَْیَها- يَُقوُل اللَّ
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فِْتَنًة أَتُْرُك الَْحلِیَم فِیَها َحْیَراَن َو َقْد َفَعَل َو نَْحُن نَْســَتِقیُل 
َ َعْثَرَة الَْغْفلَِة )حکمت369(؛ اللَّ

روزگاری بر مردم فرا خواهد رســید كه در آن از قرآن 
جز نشــانى بر جای نماند و از اســالم جــز نامى بر جای 
نخواهد ماند، در آن روزگار مســاجد ايشــان از لحاظ بنا 
و ســاختمان آباد اســت و از جهت هدايت كردن ويران، 
ســاكنان و عمارت كننــدگان آن مســاجد بدترين مردم 
روی زمیــن خواهند بود كه فتنه از ايشــان خیزد و خطا 
بــه آنان پناه مى بــرد، آن كس كه از فتنــه كنار ماند به 
آتش برگردانند و هر كس كه از آن باز ماند او را به سوی 
آن رانند، خداوند ســبحان فرمايد به خويشــتن سوگند 
مى خورم كه بر ايشــان فتنه ای گسیل خواهم داشت كه 
در آن خردمند را ســرگردان رها مى سازم، و چنین كرده 
است و ما از خداوند مى خواهیم از لغزش غفلت درگذرد«.

مقدمه:
انســان هرچه از اصل خويش دورتر شــود بیشتر به 
گمراهى و گناهان كشیده مى شود، ائمه)ع( به عنوان اصل 
واساس همه چیز ما هستند لذا دوری از آنها يعنى بدبختى 
در دنیا و آخرت، لذا سعادت ما در عصر حاضر اُنس هر چه 

بیشتر با امام زمان)عج( است.
نکته ها:

* عبارت »يَْأتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن- اَل يَْبَقى فِیِهْم ِمَن 
الُْقْرآِن إاِلَّ َرْسُمُه- َو ِمَن اْلِْساَلِم إاِلَّ اْسُمُه- « اشاره به اين 
كه آنها تنها به ظواهر اســالم و مساجد قناعت مى كنند و 
میان ظاهر و باطن آن ها فرق بسیار است )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
اُرَها َشرُّ أَْهِل الَْْرِض- ِمْنُهْم  انَُها َو ُعمَّ * عبارت»- ُســکَّ
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تَْخُرُج الِْفْتَنُة َو إِلَْیِهْم تَْأِوي الَْخِطیَئُة « يعنى افراد ناسايشت 
و نااليق زمام امورات را در دست مى گیرند.

* علت تمام سستى ها در متصديات دين و دين داری، 
بى طهارتى و لقمه حرام و ربای بانك ها مى باشد.

* افراد كارشکن نه تنها خود كارشکنى مى كنند بلکه 
هركس مانع آنها شوند را هم به خالف مى كشانند.

* فتنه در عبــارت »...َلَبَْعَثنَّ َعلَى أُولَِئَك فِْتَنًة أَتُْرُك 
الَْحلِیَم فِیَها َحْیَراَن... « ممکن اســت يك بالی آســمانى 
يا زلزله هــای ويرانگر زمینى يا بیماری هــای فراگیر و يا 
شمشیرهای دشمنان سلطه گر باشــد )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* فعــل مضارع »يأتى« و »ال يبقــى« و جمله »وقد 
فعل« نشان مى دهد كه چنین گروهى در هر عصر و زمانى 
هســتند حتى در زمان خود امام)ع( نیــز بودند )منهاج 

البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.
* عبارت »َونَْحُن نَْســَتِقیُل اللَّ َعْثَرَة الَْغْفلَِة « اشاره به 
اين است كه درب توبه باز است و ناامیدی در درگاه الهى 

نیست )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
یك پیام مستمر

َُّه)ع( َقلََّما اْعَتَدَل بِِه  قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »َو ُرِوی أَن
َ َفَما ُخلَِق  الِْمْنَبــُر إاِل َقاَل أََماَم الُْخْطَبِة: أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا اللَّ
َِّتي  اْمُرٌؤ َعَبثاً َفَیلُْهَو َو اَل تُِرَك ُســًدی َفَیلُْغــَو َو َما ُدنَْیاُه ال
َِّتي َقبََّحَها ُسوُء النََّظِر ِعْنَدُه  َنْت لَُه بَِخلٍَف ِمَن اْلِخَرةِ ال تََحسَّ
ِتِه َكاْلَخِر الَِّذي  نَْیا بِأَْعلَى ِهمَّ َو َما الَْمْغُروُر الَِّذي َظِفَر ِمَن الدُّ

َظِفَر ِمَن اْلِخَرةِ بِأَْدنَى ُسْهَمِتِه )حکمت370(؛
روايت شــده اســت كه آن حضرت كمتــر به منبر 
مى نشســت كه پیش از خطبه خود چنیــن نفرمايد: ای 
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مردم از خدا بترسید كه خداوند هیچ كس را عبث نیافريده 
اســت كه به بازی بپردازد و آدمى وانهاده نشده است كه 
خود را به كار بي هوده ســرگرم ســازد و مبادا دنیايى كه 
خود را در ديده او آراسته است، جايگزين آخرتى شود كه 
خود آن را زشــت انگاشته است، و شیفته ای كه از دنیا به 
برترين مقصود خود برسد، چون كسى نیست كه از آخرت 

به كمترين بهره رسیده باشد«.
مقدمه:

هنگامى كه بــه اين جهان پهناور با اين همه نظامات 
و ايــن همه بدايع نگاه مى كنیم و ســپس به مواهب زياد 
و نعمت هــای گوناگونى كه در وجــود ما به وديعت نهاده 
شده مى نگريم يقین پیدا مى كنیم كه آفريننده آن دستگاه 
باعظمت و اين موجود عجیب هدف مهمى در نظر داشته 
است، هرگز نه اين عالم پهناور بیهوده آفريده شده است و 
نه خلقت اين اعجوبه جهان هستى كه نامش انسان است 

بى هدف مى باشد.
نکته ها:

* تفــاوت »لهو « و »لغو « اين اســت كه »لهو « به 
معنای ســرگرمى است و انواع بازی های سرگرم كننده را 
شامل مى شود اما »لغو « بیهوده كاری است حتى اگر هیچ 
سرگرمى  ای در آن نباشــد )منهاج البراعة في شرح نهج 

البالغة آيةالل خوئى(.
* هدف از خلقت، ســیر الى الل و رسیدن به سعادت 
جاويدان است كه همه پیامبران الهى به خصوص پیغمبر 
اسالم)ص( از آن خبر دادند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی(.
َنْت لَُه بَِخلَف ِمَن  * علت عبارت »َو َما ُدنَْیاُه الَّتي تََحسَّ
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َِّتي َقبََّحَها ُسوُء النََّظِر ِعْنَدُه « گناهان است. االِْخَرةِ ال
* قرآن مجید در ســوره عنکبوت آيه 38 مى فرمايد: 
َطاُن أَْعَمالَُهْم ؛ شــیطان اعمال آنها را  ــیْ »َوَزيََّن لَُهُم الشَّ
در نظرشان زينت داده اســت« و در سوره بقره آيه 212 
نَْیا ؛ زندگى دنیا در  مى فرمايد: »ُزيَّن لِلَِّذيَن َكَفُروا الَْحَیاُة الدُّ

نظر كافران زينت داده شده است«.
* مراد از دنیا عالم ماده و برزخ اســت و مراد از آخرت 

عالم عقل فوق آن )نشئه اسماءالل و باالتر( است.
* نصیب كم از آخرت، برتر اســت از بیشــترين حد 
نصیب از دنیا، زيرا آخرت، مجرد است و باقى ولو نسبى و 

دنیا )عالم ماده ( ماده و عنصر و فانى نسبى است.

ده موضوع مهم و سرنوشت ساز
قال امیرالمؤمنین)ع(: »اَل َشَرَف أَْعلَى ِمَن اْلِْساَلِم َو اَل 
ِعزَّ أََعزُّ ِمَن التَّْقَوی َو اَل َمْعِقَل أَْحَسُن ِمَن الَْوَرِع َو اَل َشِفیَع 
أَنَْجُح ِمَن التَّْوبَة َو اَل َكْنَز أَْغَنى ِمَن الَْقَناَعِة َو اَل َماَل أَْذَهُب 
لِلَْفاَقِة ِمَن الّرَضا بِالُْقوِت َو َمِن اْقَتَصَر َعلَى بُلَْغِة الَْکَفاِف َفَقِد 
ْغَبُة ِمْفَتاُح النََّصِب َو  َعِة َو الرَّ أَ َخْفَض الدَّ اَحَة َو تََبوَّ انَْتَظَم الرَّ
ِم  َمِطیَُّة التََّعِب َو الِْحْرُص َو الِْکْبُر َو الَْحَســدُ َدَواٍع إِلَى التََّقحُّ

رُّ َجاِمُع َمَساِوِئ الُْعُیوِب )حکمت371(؛ نُوِب َو الشَّ فِي الذُّ
هیچ شرفى برتر از اسالم نیست و هیچ عزتى ارجمندتر 
از پرهیزگاری نیســت و هیچ دژی استوارتر از پارسايى و 
هیچ شفیعى رستگارتر از توبه و هیچ گنجینه ای پرمايه تر 
از قناعت نیست، هیچ مالى چون خشنودی به روزی روزانه 
درويشــى را نمى زدايد و آنکه به روزی روزانه بسنده كرد 
آسايش خود را فراهم ســاخت و در راحتى جای گرفت، 
رغبــت به دنیا كلید دشــواری و مركب رنج اســت، آز و 
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خودپسندی و رشك انگیزه های بى پروا به گناه درافتادن 
است و شر و بدی فراهم آورنده همه عیب هاست«.

مقدمه:
اســالم مجموعه ای از عقايد واالی دينى و برنامه های 
سازنده عبادی و دستورات مهم اخالقى است كاماًل روشن 
است، بسیاری از افراد، شرف را در مقام های مادی متزلزل 
و اموال و ثروت های ناپايدار و قدرت قوم و قبیله كه دائماً 
در معرض فناست مى دانند، در حالى كه شرافت واقعى اين 

است كه انسان يك مسلمان راستین باشد.
نکته ها:

* اسالم، يعنى جمع تمام انبیاء و كتب و صحفى كه 
از جانب خداوند باشند.

* تقوا، انسان را مســلط بر خويش مى سازد و سلطه 
شیطان و هوای نفس را به عقب مى راند )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* ورع دوری از مکروهات و شــبهات است كه در واقع 
پیش گیری از ابتالء به حرام است )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی(.
* انتقال به مرتبه باالتر و هم نشینى با اولیاء الل در آن 
مرتبه و عین آنها شدن را شفاعت گويند )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* شــفاعت به مراتب و مقامات انســان دارای مراتب 

زيادی است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* بین شــفاعت كننده و شفاعت شونده بايد شباهت 
باشد، يعنى اگر كسى توبه از كبیره كرد خطاهای كوچك 
مورد شفاعت قرار مى گیرد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی(.
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* حقیقت قناعت يك ملکه درونى اســت كه انسان 
با داشــتن آن با حّداقل الزم برای زندگى مى سازد )شرح 

نهج البالغه ابن میثم بحرانى(.
* امیرمؤمنان)ع( در غررالحکم فرموده اند: »الُْحرُّ َعْبٌد 
َما َطِمَع َو الَْعْبُد ُحرٌّ إَِذا َقِنَع ؛ شــخص آزاده، برده اســت 
هنگامــى كه طمع كند، و برده، آزاده اســت هنگامى كه 

قناعت پیشه كند«.
* عالقه و میل به محدوديت ها مانند دنیا و امور دنیايى، 
انسان نامحدود را محدود مى كند )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی(.
م «، به معنای فرو رفتن در چیزی است )شرح  * »تََقحُّ

نهج البالغه ابن میثم بحرانى(.
* طبق روايات در كتاب اصول كافى، سه رذيله حرص، 
تکبر و حســد ريشه كفر )عملى و اعتقادی ( است )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

اركان دین و دنیا
قال امیرالمؤمنین)ع(: »َو َقــاَل)ع( لَِجابِِر بِن َعبِد اللِ 
نَْیا بِأَْربََعٍة َعالٍِم ُمْسَتْعِمٍل ِعلَْمُه  االَنَصاِری: »يَا َجابُِر قَِواُم الدُّ
َو َجاِهٍل اَل يَْسَتْنِکُف أَْن يََتَعلََّم َو َجَواٍد اَل يَْبَخُل بَِمْعُروفِِه َو 
َفِقیٍر اَل يَِبیُع آِخَرتَُه بُِدنَْیاُه َفإَِذا َضیََّع الَْعالُِم ِعلَْمُه اْسَتْنَکَف 
الَْجاِهــُل أَْن يََتَعلََّم َو إَِذا بَِخَل الَْغِنــيُّ بَِمْعُروفِِه بَاَع الَْفِقیُر 
ِ َعلَْیِه َكُثَرْت َحَوائُِج  آِخَرتَُه بُِدنَْیاُه يَا َجابُِر َمْن َكُثَرْت نَِعُم اللَّ
َواِم  َضَها لِلدَّ ِ فِیَها بَِما يَِجُب فِیَها َعرَّ النَّــاِس إِلْیِه َفَمْن َقاَم لِلَّ
َواِل َو الَْفَناِء  َضَها لِلزَّ َو الَْبَقاءِ َو َمْن لَْم يَُقْم فِیَها بَِما يَِجُب َعرَّ

)حکمت372(؛
و آن حضرت به جابــر بن عبد الل انصاری فرمود: ای 
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جابر، پايداری دين و دنیا به چهار چیز وابسته است: دانايى 
كــه دانش خــود را به كار بندد و نادانــى كه از آموختن 
سرباز نزند و بخشنده ای كه در بخشش خود بخل نورزد، 
و درويشــى كه آخرت خود را به دنیای خويش نفروشد، 
و هــرگاه عالم، علم خود را تباه ســازد، نادان از آموختن 
ســرباز مى زند و هرگاه توانگر در بخشش مال خود بخل 
بورزد، درويش آخرت خود را به دنیايش مى فروشــد، ای 
جابر، هر كس نعمت خدا بر او فزون شود، نیازهای مردم 
بر او فزونى مى يابد و هر كس به آنچه خداوند در نعمت او 
واجب فرموده اســت قیام كند، خداوند نعمتش را برای او 
پايدار فرمايد، و هر كس آنچه را خداوند در نعمت او واجب 
فرموده است تباه سازد خداوند نعمتش را به زوال كشاند«.

مقدمه:
جابــر بن عبدالل يکى از اصحــاب جلیل القدر پیامبر 
اكرم)ص( و از عاشقان اهل بیت)ع( است و روايات فراوانى 
در فضیلت او نقل شــده است، او در داستان عقبه شركت 
داشــت و در آن زمان جوان كم ســن و سالى بود و بعداً 
كــه پیامبر)ص( به مدينه هجرت فرمود جزء ياران خاص 
آن حضــرت شــد و در غالب غزوات اســالمى در ركاب 
پیغمبر)ص( شركت داشت و در عمر طوالنى خود امامان 

متعددی را مالقات كرد و در اواخر عمر نابینا شده بود.
نکته ها:

* اســاس نظام هستى علم اســت و همه ظهور علم 
هستند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

* جهل حقیقى كه باعث نابودی انســان اســت آن 
جهلى اســت كه تبديل به علم نشــود، يعنى شخص به 

دنبال آموختن نرود.
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* اسالم برای مؤمنین نه ترك دنیا و نه ترك آخرت، 
هیچ كدام را نمى پسندد )شــرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی(.
* قرآن مجید در ســوره بقره آيه201 مى فرمايد: »َو 
نْیا َحَســَنًة َو فِي اْلِخَرِة  ِمْنُهــْم َمْن يَُقوُل َربَّنا آتِنا فِي الُدّ
َحَســَنًة َو قِنا َعذاَب الَنّــارِ ؛ بعضى از مــردم مى گويند: 
پــروردگارا! در دنیا به ما نیکى عطــا كن و در آخرت نیز 

نیکى مرحمت فرما و مارا از عذاب آتش نگهدار«.
* معروف« در عبــارت »...َو َجَواد الَ يَْبَخُل بَِمْعُروفِِه... 
« بــه معنای كمك مالى كردن به مردم اســت )شــرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* تقسیم درســت دنیا بین مستحقان عدالت است و 
اين عدالت ظرف اصلى اجرای علم و دانش اســت )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
ِ فِیَها بَِما يَِجُب فِیَها  * مراد از عبارت »...َفَمــْن َقاَم لِلَّ
َواِم... « پرداخت نفقه و خمس و زكات اســت  َضَها لِلدَّ َعرَّ

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* افرادی كه واجب النفقه مرد هستند شامل: زن )دائماً 
و چه دارا باشــد و چه ندار (، فرزند )پسر تا به سن رشد و 
استقالل و كمال برسد و دختر تا ازدواج كند (، پدر و مادر 
)در صورتى كه نیازمند باشــند و فرزندشان نیز دارا باشد 

واگر دارا نیست در حد توانش(.

مراحل سه گانه نهى از منکر
قــال امیرالمؤمنین)ع(: »و روی ابن جرير الطبری فى 
تاريخه، عن عبد الرحمن بن ابى لیلى الفقیه، و كان مّمن 
خــرج لقتال الحجاج مع ابن االشــعث، انّه قال فیما كان 
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يحّض بــه الناس على الجهاد: انّى ســمعت علیا رفع الل 
درجته فى الصالحین، و اثابه ثواب الشــهداء و الصديقین، 
َُّه َمْن َرأَی  يقول يوم لقینا اهل الشــام: أَيَُّها الُْمْؤِمُنــوَن إِن
ُعْدَواناً يُْعَمُل بِِه َو ُمْنَکراً يُْدَعى إِلَْیِه َفأَنَْکَرُه بَِقلِْبِه َفَقْد َسلَِم َو 
بَِرَئ َو َمْن أَنَْکَرُه بِلَِسانِِه َفَقْد أُِجَر- َو ُهَو أَْفَضُل ِمْن َصاِحِبِه 
ِ ِهَي الُْعلَْیا َو َكلَِمُة  ــْیِف لَِتُکوَن َكلَِمــُة اللَّ َو َمْن أَنَْکَرُه بِالسَّ
لَى َفَذلَِك الَِّذي أََصاَب َسِبیَل الُْهَدی َو  ــفْ الِِمیَن ِهَي السُّ الظَّ

َر فِي َقلِْبِه الَْیِقیُن )حکمت373(؛ ِريِق َو نَوَّ َقاَم َعلَى الطَّ
ابن جرير طبری در تاريخ خود از عبد الرحمان بن ابى 
لیلى فقیه، چنین آورده است: عبد الرحمان از كسانى بود 
كه همراه ابن اشعث برای جنگ با حجاج بیرون آمده بود، 
او ضمن ســخنانى كه در تشويق مردم به جهاد مى گفت، 
چنین اظهار داشت: روز رويارويى ما با مردم شام، از على 
كه خداونــد درجه او را میان صالحــان برتر كند و ثواب 
شــهیدان و صديقان به او ارزانى دارد، شنیدم كه چنین 
مى فرمود: ای مؤمنان هر كس ببیند ستم مى شود و به كار 
منکر فرا مى خوانند و با دل خود آن را نپسندد به سالمت 
مانده و از گناه بری است، و هر كس كه آن را به زبان انکار 
كند همانا كه پاداش داده شده است و از دوست خود - كه 
فقط در دل آن را ناپســند شمرده است-  برتر است، و هر 
كس با شمشــیر به انکار آن برخیزد تــا كالم خدا برتر و 
ســخن ستمگران پست گردد، او همان كسى است كه به 
راه هدايت رســیده و بر آن ايستاده است و پرتو يقین در 

دل او تابان مى شود«.
مقدمه:

امــر به معروف و نهى از منکر از واجبات دين اســالم 
اســت، كه بر هر مسلمانى واجب اســت كه در مرتبه ايى 
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واجب عینى و در مرتبه ايى واجب كفايى است، لذا بر هر 
مسلمانى واجب است اين واجب شرعى را بشناسد يعنى 

شرايط وجوب و مراتب اجرای آن را بداند.
نکته ها:

* امــر به معروف و نهى از منکــر در فقه غالباً نیاز به 
اخالص ندارد، اما در مقام اخالق و سیر الى الل حتماً بايد 

خالصاً لوجه الل و مانند پدری دل سوز باشد.
* بخش اصلى امر به معروف و نهى از منکر از راه عمل 
كردن خود شخص مسلمان و بخش بسیار قلیل آن بیان 

معروف و نهى منکر در زبان و ظاهر است.
* بخش ظاهری امر به معروف و نهى از منکر در فقه 

اسالم، وجوبش پنج شرط و چند مرتبه دارد.
* هر مرتبه از امر به معروف و نهى از منکر كه اثرگذار 
بود بايد در همان مرتبه توقف كرده و از مرتبه بعدی نبايد 

تجاوز كرد.
* پنج شــرط وجوب امر به معــروف و نهى از منکر 
عبارتند از: خود آمر و ناهى علم به واجب و حرام داشــته 
باشــد، مفسده ايى نداشته باشــد، خطر جانى برای آمر و 
ناهى و اطرافیانش نداشته باشد، تأثیر داشته باشد، شخص 

گناه كار قصد تکرار گناه داشته باشد.
* تعبیر به »من انکره بالســیف « به معنای تکیه بر 
قدرت اســت و »ســیف « به معنای شمشیر موضوعیتى 

ندارد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* جمله »لتکون كلمة الل...« بیان كننده اين حقیقت 
اســت كه گاهى برای پیشــبرد اهداف مقــدس الهى و 
برچیدن بســاط ظلم بايد از قدرت و قوت اســتفاده كرد 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
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* دستور امر به معروف و نهى منکر از دستوراتى است 
كه معّرف اصل ديانت عین سیاســت و تشکیل حکومت 

اسالمى است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
َر «، را اســتعاره برای روشن شدن حق از  * كلمه »نَوَّ
باطل در دل شخص آورده است )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی(.

مردگان زنده نما!
قــال امیرالمؤمنین)ع(: »و قــال)ع( في كالم آخر له 
يجري هذا المجری: َفِمْنُهُم الُْمْنِکُر لِلُْمْنَکِر بَِیِدهِ َو لَِسانِِه َو 
َقلِْبِه َفَذلَِك الُْمْسَتْکِمُل لِِخَصاِل الَْخْیِر َو ِمْنُهُم الُْمْنِکُر بِلَِسانِِه 
َو َقلِْبِه َو التَّاِرُك بَِیِدهِ َفَذلَِك ُمَتَمّسٌك بَِخْصلََتْیِن ِمْن ِخَصاِل 
الَْخْیِر َو ُمَضّیٌع َخْصلًَة َو ِمْنُهُم الُْمْنِکُر بَِقلِْبِه َو التَّاِرُك بَِیِدِه 
َو لَِســانِِه َفَذلَِك الَِّذي َضیََّع أَْشَرَف الَْخْصلََتْیِن ِمَن الثَّاَلِث َو 
َك بَِواِحَدةٍ َو ِمْنُهْم تَاِرٌك ِلِنَْکارِ الُْمْنَکِر بِلَِسانِِه َو َقلِْبِه  تََمسَّ
َو يَِدهِ َفَذلَِك َمّیُت الَْْحَیــاءِ َو َما أَْعَماُل الِْبّر ُكلَُّها َو الِْجَهاُد 
ِ ِعْنَد الَْْمِر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهِي َعْن الُْمْنَکِر إاِلَّ  فِي َسِبیِل اللَّ
وِف َو النَّْهَي َعِن  َكَنْفَثٍة فِــي بَْحٍر لُّجيٍّ َو إِنَّ الَْْمَر بِالَْمْعــرُ
الُْمْنَکــِر اَل يَُقّربَاِن ِمْن أََجٍل َو اَل يَْنُقَصاِن ِمْن ِرْزٍق َو أَْفَضُل 

ِمْن َذلَِك َكلَِمُة َعْدٍل ِعْنَد إَِماٍم َجائٍِر )حکمت374(؛
و آن حضــرت در گفتار ديگــری كه در همین زمینه 
است، چنین فرموده اســت: برخى از مردم كار ناپسند را 
با دســت و دل و زبان خود ناپسند مى دارند، چنین كسى 
خصلتهای پســنديده را به كمال رسانده است، و برخى از 
ايشــان با زبان و دل آن را ناپسند مى شمرند ولى با دست 
اقدامى نمى كنند، چنین كسى دو خصلت از خصال خیر 
را گرفته اســت و يك خصلت را تباه ساخته است، برخى 
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آن را با دل خويش ناپسند مى شمرد و دست و زبان را به 
كار نمى برد، چنین كسى دو خصلتى را كه شريف تر است 
از آن ســه خصلت رها كرده است و فقط به يك خصلت 
پرداخته است، برخى آن را با دل و دست و زبان رها ساخته 
است، چنین كسى مرده زندگان است، تمام كارهای خیر 
و جهــاد در راه خدا در قبال امر به معروف و نهى از منکر 
چون دمیدنى است بر دريای پهناور موج انگیز، و همانا كه 
امر به معروف و نهى از منکر نه مرگ را نزديك مى سازد و 
نه روزی را مى كاهد و برتر از همه اينها سخن عدالت است 

كه پیش روی حاكم ستمگر گفته شود«.
مقدمه:

درباره اين دو فريضه اســالمى آيات فراوان و روايات 
بسیاری وارد گرديده و مقدار اهمیتى كه به آنها داده شده 
در هیچ موضوع ديگری تا اين حد ديده نمى شود، فلسفه 
اين اهمیت اين اســت كه قوانین الهــى در صورتى اجرا 
مى گردد كه نظارتى بر آن باشــد و اين نظارت در درجه 
اول همان نظارت عمومى از ناحیه امر به معروف و نهى از 
منکر است كه اگر ترك شود اجرای احکام الهى يا متوقف 

و يا سست مى شود.
نکته ها:

* كمال دين اين اســت كه باطن و ظاهر آدمى خیر 
باشد و ديگران را نیز سوی خیر ببرد )َفِمْنُهُم الُْمْنِکُر لِلُْمْنَکِر 

بَِیِدهِ َو لَِسانِِه َو َقلِْبِه- َفَذلَِك الُْمْسَتْکِمُل لِِخَصاِل الَْخْیِر(.
* قرآن مجید در سوره آل عمران آيه110 مى فرمايد: 
»ُكْنُتْم َخْیَر أُمَّة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن 

َعِن الُْمنَکِر َوتُْؤِمُنوَن بِالل«.
* میزان شــجاعت در اجرای امر بــه معروف و نهى 
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ازمنکر به مراتب ايمان هر شــخص بســتگى دارد )شرح 
نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

* مؤمن زنده كسى است كه در برابر زشتى ها حركتى 
از خود نشــان دهد، لذا يادش و اثرش همیشه باقى است 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* عبارت »...َو إِنَّ االَْْمَر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهَى َعِن الُْمْنَکِر الَ 
يَُقّربَاِن ِمْن أََجل، َو الَ يُْنِقَصاِن ِمْن ِرْزق... « در واقع جواب 
افرادی است كه در امربه معروف وتهى از منکر به بهانه های 
مختلف و ترس كوتاهى مى كنند )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی(.
* امر به معروف و نهى از منکر وابسته به همند، نهى 
از منکر، مســتلزم امر به معروف، و امر به معروف مستلزم 

نهى از منکر است )شرح نهج البالغه ابن میثم بحرانى(.

قلب هاى واژگونه!
قال امیرالمؤمنین)ع(: »َو َعْن أَبِي ُجَحْیَفَة َقاَل: َسِمْعُت 
أَِمیَرالُْمْؤِمِنیَن)ع( يَُقــوُل: أَوَُّل َما تُْغلَُبوَن َعلَْیِه ِمَن الِْجَهاِد 
الِْجَهاُد بَِأيِْديُکْم ثُمَّ بَِألِْســَنِتُکْم ثُمَّ بُِقُلوبُِکْم َفَمْن لَْم يَْعِرْف 
بَِقلِْبِه َمْعُروفاً َو لَْم يُْنِکْر ُمْنَکراً ُقلَِب َفُجِعَل أَْعاَلُه أَْســَفلَُه َو 

أَْسَفُلُه أَْعاَلُه )حکمت375(؛
ابو جحیفه گويد: از امیر المؤمنین)ع( شنیدم مى فرمود: 
نخســتین مرحله از جهاد كه از آن باز مى مانید، جهاد با 
دســت هايتان خواهد بود و سپس به زبان هايتان و پس از 
آن به دل هايتان و آنکه با دل كار پسنديده را پسنديده و 
كار ناپسند را زشت نشمرد سرشت او دگرگون مى گردد، 

فرازش نشیب و نشیب او فراز مى شود«.
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مقدمه:
ظالمان و دشمنان اسالم تالش مى كنند چراغ پرفروغ 
امر به معروف و نهى از منکر عملى را از مسلمانان بگیرند و 
اجازه ندهند كسى عمال امر به معروف يا نهى از منکر كند 
مبادا موقعیت آنها به خطر افتد، بعد به سراغ جهاد زبانى 
مى روند و اجازه نمى دهند كسى بر فراز منابر يا در مجامع 

ديگر امر به معروف و نهى از منکر كند.
نکته ها:

* قلب در عبارت »...ثُــمَّ بُِقُلوبُِکْم... « به معنای عقل 
و حس تشــخیص و يا آن نیروی مجرد در روح است، كه 
باعث انقالبات حاالت انسان مى شــود )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* نفس و شیطان به تدريج و مرحله به مرحله انسان 

را از امر به معروف ونهى از منکر دور مى كند.
* كسى كه حداقل اندازه امر به معروف و نهى از منکر 
را حفظ كند از عواقب گناه محفــوظ مى ماند )...َفَمْن لَْم 
يَْعِرْف بَِقلِْبــِه َمْعُروفاً َو لَْم يُْنِکْر ُمْنَکــراً ُقلَِب َفُجِعَل أَْعاَلُه 

أَْسَفلَُه َو أَْسَفُلُه أَْعاَلُه(.
* كســى كه در جهاد با نفس خويش شکست بخورد 

يقیناً در جهاد اصغر با دشمنان بیرونى مغلوب است.
* نفس انســان فطرتاً خوبى ها را معروف و بدی ها را 

منکر مى داند.
* آرامــش نفس زمانى اســت كه فطرت انســان در 
تشخیص درست معروف و منکر دچار نقص و قلب نشود.

عاقبت حق و باطل
قال امیرالمؤمنین)ع(: »إِنَّ الَْحــقَّ ثَِقیٌل َمِريٌء، َو إِنَّ 



28

الَْباِطَل َخِفیٌف َوبِيٌء )حکمت376(؛
حق، سنگین اما گواراست و باطل، سبك اما بالخیز و 

مرگ آور است«.
مقدمه:

سنگینى حق به اين دلیل است كه در بسیاری از موارد 
برخالف میل انسان است و اصوالً حركت كردن در مسیر 
حق كار بسیار پیچیده و مشکل است و به گفته بعضى از 
دانشمندان مانند راه رفتن روی طناب است كه اگر اندك 
خطايى در آن شــود انسان سقوط مى كند، در مسیر حق 
نیز اگر انسان خطا كند در وادی باطل گرفتار خواهد شد.

نکته ها:
* مخالفت با يك نیروی مجرد غیبى به نام نفس اماره 

سخت است.
* كســى كه بر نفس أماره مسلط شود ثقل راه حق 

برايش وجود ندارد.
* عبارت »...َو إِنَّ الَْباِطَل َخِفیٌف َوبِيٌء« برای كســى 
است كه در مرحله دوم و بعد از آن گناه مى كند، اما برای 

هر فطرت پاكى گناه در مرحله اول بسیار سخت است.
* بهترين شیرينى راه حق، لذت مع الل بودن و بدترين 
بال در راه باطل، غفلت و دوری از خدا و اهل بیت)ع( است.

* باالترين مرتبه »الَحّق « خود خدا و حضور عندالل 
اســت لذا بقاء در اين مرتبه بســیار ثقیل است و راهش 

طهارت مطلق است.
* حق، چیزی اســت كه بقاء إلى االبد دارد، كه شجره 
طیبه است كه »اَصُلها ثَابِت َو َفرُعَها فِى الَسَماء « است، لذا 
با حق بودن بقاء و سعادت است )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی (.
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* باطل، شجره خبیثه است كه محکوم به عقیم بودن 
و نابودی است، لذا نابودی بال و زشت است.

نه نیکوكاران در امانند نه بدكاران مأیوس
ِة  قال امیرالمؤمنین)ع(: »اَل تَْأَمَننَّ َعلَى َخْیِر َهِذهِ اْلُمَّ
ِ إاِلَّ الَْقْوُم الْخاِسُروَن  ِ لَِقْولِِه تََعالَى َفال يَْأَمُن َمْکَر اللَّ َعَذاَب اللَّ
َُّه ال  ِ لَِقْولِِه تََعالَى إِن ِة ِمْن َرْوِح اللَّ َو اَل تَْیَأَســنَّ لَِشّر َهِذهِ اْلُمَّ

ِ إاِلَّ الَْقْوُم الْکافُِروَن )حکمت377(؛ يَْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَّ
بــر نیکوترين افراد اين امت از عذاب خدا ايمن مباش 
كه خدای ســبحان و متعال فرموده اســت: از كیفر خدا، 
ايمن نیستند مگر زيان كاران، و برای بدترين فرد اين امت 
از رحمت خدا نومید مشــو كه همانا از رحمت خدا نومید 

نباشند جز كافران«.
مقدمه:

افرادی كه در صف نیکوكاران قرار دارند از آينده خود 
در امان نباشند زيرا هر زمان ممکن است لغزشى برای آنها 
پیدا شود و از مســیر حق منحرف گردند و گرفتار عذاب 
الهى شــوند، همان گونه كه در میان يــاران پیامبر)ص( 
افرادی مثل طلحــه و زبیر بودند كه در زمان پیامبر)ص( 
خدمات بزرگى به اسالم كردند، ولى در زمان امام على)ع( 
بیعت او را شکســتند و شمشــیر به روی امام وقت خود 

كشیدند.
نکته ها:

* خوف و رجاء دو بال ضروری برای صعود در ســیر 
إلى الل هستند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی (.

* خــوف و رجاء زمانیســت كه احتمــال انحراف از 
صراط المستقیم برای سالك إلى الل باشد.
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* رجاء زيادی عجب مى آورد، و خوف زيادی نیز يأس 
از رحمت خدا مى آورد.

* صفــت »ايمنى از مکــرالل « و همچنین »يأس از 
رحمت خدا « هر دو از گناهان كبیره هستند.

* درب توبه به روی همگان باز است )َوالَ تَْیَأَسنَّ لَِشّر 
ِة ِمْن َرْوِح الّل( )شــرح نهج البالغه آيةالل مکارم  هِذهِ االُْمَّ

شیرازی(.
* »مکر « در لغت عرب به معنای هرنوع چاره انديشى 
برای بازداشتن ديگری از كار يا از چیزی است خواه خوب 

باشد يا بد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* مکــر بــه معنای چاره انديشــى برای باز داشــتن 
خالف كاران از كار بد، بسیار خوب است )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* هنگامى كه مکر به خداوند نســبت داده مى شــود 
به معنای چاره انديشــى برای بازداشــتن است كه همان 
مجازات های الهى است )شــرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی(.

سرچشمه تمام عیوب
قال امیرالمؤمنین)ع(: »الُْبْخُل َجاِمٌع لَِمَساِوي الُْعُیوِب، َو 

ُهَو ِزَماٌم يَُقاُد بِِه إِلَى ُكّل ُسوء )حکمت378(؛
بخل، جامع تمام عیب ها و وسیله ای است كه انسان را 

به سوی هر بدی ای مى كشاند«.
مقدمه:

انسان بخیل از يك سو از پرداخت حقوق شرعى امتناع 
كرده و سعى مى كند تا آنجا كه ممکن است از آن بکاهد، 
از ســويى ديگر در مواردی كه صله رحمى ايجاب مى كند 
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به ارحام كمك نمايــد خودداری مى كند و به اين ترتیب 
جزء قاطعان رحم مى شود، از سويى ديگر به سبب عالقه 
فوق العاده به اندوختن مال ممکن اســت آلوده به احتکار، 

رباخواری، غش در معامله و انواع كسب های حرام شود.
نکته ها:

* حقیقت بخل آن اســت كه انسان نخواهد ديگری 
از اموال يا موقعیت او و يا علم او برخوردار شــود )شــرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* كمترين مرتبه بخل اين اســت كه انســان نخواهد 
ديگران از امکانات او استفاده كنند و باالترين آن اين است 
كه نخواهد ديگران از اموال خود و يکديگر بهره مند شوند، 
و خودش از اموال خودش بهره مند گردد )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* قرآن در سوره نساء آيه 37 مى فرمايد: »آنها كسانى 
هســتند كه بخل مى ورزنــد، و مردم را بــه بخل دعوت 
مى كننــد، و آنچه را كه خداوند از فضل خود به آنها داده، 
كتمان مى نمايند، و ما برای كافران، عذاب خواركننده ای 

آماده كرده ايم«.
* سرچشــمه اصلى بخل همان سوءظن به وعده های 
الهى اســت آن جا كه در برابر انفاق وعده جبران بى شمار 
فرموده و بخیل به اين وعده های صريح الهى اعتنا نمى كند 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* درمان بخل سخاوت است، يعنى بخشش در جايى 

كه بايد ببخشد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* يکى از شــاخه های بخل، بخل در علم اســت مثاًل 
مطلبى را كشــف كرده و حاضر نیست به ديگران بیاموزد 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
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* بخیل در واقع ســفیه اخالقى است، يعنى نمى داند 
سخاوت و بخشش را كجا انجام دهد )شرح نهج البالغه ابن 

میثم بحرانى(.

روزى دو گونه است
قال امیرالمؤمنین)ع(: »يَابــَن آَدَم، الّرْزُق ِرْزَقاِن: ِرْزٌق 
تَْطُلُبــُه َو ِرْزٌق يَْطُلُبَك َفإِْن لَْم تَْأتِــِه أَتَاَك َفاَل تَْحِمْل َهمَّ 
َســَنِتَك َعلَى َهّم يَْوِمَك َكَفاَك ُكلُّ يَــْوٍم َعلَى َما فِیِه َفإِْن 
َ تََعالَى َسُیْؤتِیَك فِي ُكّل  ــَنُة ِمْن ُعُمِرَك َفإِنَّ اللَّ تَُکِن السَّ
ــَنُة ِمْن ُعُمِرَك  َغٍد َجِديٍد َما َقَســَم لََك َو إِْن لَْم تَُکِن السَّ
َفَما تَْصَنُع بِالَْهّم فِیَما لَْیَس لََك َو لَْن يَْســِبَقَك إِلَى ِرْزقَِك 
َطالٌِب َو لَْن يَْغلَِبَك َعلَْیِه َغالِب َو لَْن يُْبِطَئ َعْنَك َما َقْد ُقّدَر 
لََك، قال الشــريف: و قد مضى هذا الکالم فیما تقدم من 
هذا الباب إال أنَّه هاهنا أوضح و أشرح، فلذلك كررناه على 

القاعدة المقررة فى أول الکتاب )حکمت379(؛
ای پســر آدمى، روزی دو گونه است: يکى آنکه تو در 
جســتجوی آنى و روزی ای كه آن در جستجوی توست و 
اگر تو به سوی آن نروی، آن به سوی تو خواهد آمد، پس 
اندوه ســال خود را بر اندوه روز خويش منه كه روزی هر 
روز تو را بس اســت، اگر آن سال در شمار عمر تو باشد، 
خدای متعال در هر فردايى آنچه را كه روزی تو باشــد به 
تو مى رســاند و اگر آن سال از عمر تو نباشد با اندوهى كه 
از آن تو نیســت چه مى كنى، و در آنچه كه روزی توست 
هیچ خواهنده ای پیشى نمى گیرد و هیچ چیره گری بر آن 
چیره نخواهد شد، و آنچه برای تو مقّدر شده باشد، تأخیر 
نخواهد پذيرفت، ســید رضى مى گويد: اين سخن پیش 
از اين )در حکمت267 ( آمده اما چون اينجا آشــکارتر و 
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مشروح تر بیان شده، آن را بنابر قاعده ايى كه در آغاز كتاب 
مقرر داشتیم تکرار كرديم«.

مقدمه:
به يقین همه روزی ها مقدر است ولى بعضى مشروط 
اســت به تالش و كوشش و كار كه اگر اين شرط حاصل 
نشود فراهم نخواهد شــد، و برخى مشروط به اين شرط 
نیســت، لذا حرص و تالش غیر حالل برای كسب روزی 

كاماًل احمقانه و غیر عقالنى مى باشد.
نکته ها:

* عبــارت »...َو ِرْزٌق يَْطُلُبَك َفإِْن لَْم تَْأتِِه أَتَاَك... « آن 
روزی ايى اســت كه نیاز ضروری و قوة بدن است كه باعث 

سیری مى شود.
* عبارت »...ِرْزٌق تَْطُلُبُه... « اشاره به مال است، رزقى 

كه بیش از قوة بدن و نیاز ضروری انسان است.
* كســب مالى كه وســیله وصل به خدا باشد نیاز به 
تــالش و طهارت دارد )يعنى از راه حالل باشــد و در راه 

حالل و خدمت به خلق خرج شود(.
* عبارت »...َفاَل تَْحِمْل َهمَّ َسَنِتَك َعلَى َهّم يَْوِمَك... « 
با اينکه انسان بايد آينده نگر باشد و تنها به فکر امروز نباشد 
و بــا برنامه ريزی كردن منافاتى ندارد )شــرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* دلبســتگى زياد به دنیا پســنديده نیست )منهاج 

البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.
* رازقیت از اســماء فعلى خداست، يعنى فعلى است 
در مقابل نیاز بشر، و خداوند در ذاتش به اين امور محتاج 

نیست.
* رزق ضروری و عمومى انسان ها مقدر است، چه كافر 
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باشند و چه مسلمان و هیچ كس نمى تواند آن را قطع كند، 
مگر اينکه مرگ طبیعى شخص برسد.

بى اعتبارى این جهان
قــال امیرالمؤمنیــن)ع(: »ُربَّ ُمْســَتْقِبل يَْوماً لَْیَس 
بُِمْســَتْدبِِرهِ، َو َمْغُبوط فِي أَوَِّل لَْیلِِه، َقاَمْت بََواِكیِه فِي آِخِرِه 

)حکمت380(؛
چه بسیار كســانى كه در آغاز روز زنده بودند اما روز 
را به پايان نبردند و چه بســیار كســانى كه در آغاز شب 
زندگى شان مورد غبطه مردم بود اما در پايان همان شب 

عزاداران به سوگشان نشستند«.
مقدمه:

كســانى كه خیال مى كنند اگر امروز سالم و شاداب و 
سرخوش اند و ماه ها يا سال ها اين وضع ادامه پیدا مى كند 
كاماًل اشتباه است، در حالى كه اگر به تاريخ مراجعه كنیم 
و يا حتى حوادثى را كه در دوران عمر خود ديده ايم مورد 
بررســى قرار دهیم مى بینیم اين ها خیــال باطلى بیش 
نیست، افرادی بودند بسیار قوی و نیرومند ازنظر جسمانى 
و بســیار قدرتمند ازنظر موقعیت اجتماعى ولى ناگهان با 

گذشتن يك روز يا يك شب همه چیز دگرگون شد.
نکته ها:

* عبارت »ُربَّ ُمْسَتْقِبل يَْوماً لَْیَس بُِمْسَتْدبِِرهِ... « مبارزه 
با صفت غرور است )يعنى آدمى توجه اش به ظاهر چیزی 
جذب شــود و از باطن آن غافل شود ( )منهاج البراعة في 

شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.
* عمر، نعمتى است جهت خودسازی و شناخت خدا 

و تمام حقايق.
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* تمام قدرت ها و نیرو ها تحت قدرت خداست.
* نفس انسان فراموش كار است، لذا برای نجات از آن 

نیاز به تذكر به ياد مرگ دارد.
* عبارت »ُربَّ ُمْسَتْقِبل يَْوماً لَْیَس بُِمْسَتْدبِِرهِ... « اشاره 
به اين دارد كه عالم بــه دلیل عدالت و طهارتش مربى و 

تذكر خوبى برای آدمى است.

حتى با یك كلمه
قال امیرالمؤمنین)ع(: »الَْکاَلُم فِي َوثَاقَِك َما لَْم تََتَکلَّْم 
بِِه َفإَِذا تََکلَّْمَت بِِه ِصْرَت فِي َوثَاقِِه َفاْخُزْن لَِسانََك َكَما تَْخُزُن 
َذَهَبــَك َو َوِرَقَك َفُربَّ َكلَِمٍة َســلََبْت نِْعَمًة َو َجلََبْت نِْقَمة 

)حکمت381(؛
سخن تا آن را نگفته ای در بند توست و چون آن را بر 
زبان آوردی، تو در بند آن مى شوی، پس زبانت را اندوخته 
دار، همان گونه كه سیم و زر خويش را اندوخته مى داری، 

چه بسیار سخن كه نعمتى را ربود«.
مقدمه:

شك نیست كه انسان اجناس گران بهای خود را با دقت 
محافظت مى كند مبادا ســارقان آن را بربايند و يا به گونه 
ديگری از دســت برود، زبان نیز سرمايه بسیار گران بهايى 

است كه بايد با دقت در حفظ آن كوشید.
نکته ها:

* عواقــب و آثــار اعمال انســان در دنیــا و آخرت 
گريبان گیر اوست.

* خروجى داشته ها و علم آدمى زبان اوست.
* نحــوه برخورد مردم با ما در گرو كالم و نحوه رفتار 

ما با آنهاست.
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* گناهــان زبان روزی انســان را در دنیــا و آخر كم 
مى كند و يا از بین مى برد.

* راه حفــظ زبان عفت ) يعنى كنترل قوة شــهويه و 
عدالت در آن ( اســت، لذا بزرگان سخنان بى جا را شهوت 

سخنوری مى نامند.
* تفکری كه سکوت به موقع به همراه داشته باشد نیز 

راه ديگر مبارزه با سخن بیهوده است.

دو نکته حکیمانه
قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »اَل تَُقْل َما اَل تَْعلَُم بَْل اَل تَُقْل 
َ َفَرَض َعلَــى َجَواِرِحَك ُكلَّها َفَرائَِض  ُكلَّ َمــا تَْعلَُم َفإِنَّ اللَّ

يَْحَتجُّ بَِها َعلَْیَك يَْوَم الِْقَیاَمِة )حکمت382(؛
چیزی را كه نمى دانى مگو، بلکه همه چیزهايى را هم 
كه مى دانــى مگو، كه خداوند بر اندام های تو چیزهايى را 
واجب فرموده است و روز قیامت بر آنها بر تو حجت خواهد 

آورد«.
مقدمه:

گفتن چیزی كه نمى دانیم، ازنظر عقل نیز كار قبیحى 
است زيرا هنگامى كه انسان چیزی را نمى داند ولى به طور 
قطع از آن خبر مى دهد مفهومش اين است كه من درباره 
آن علم و اطالع دارم در حالى كه اين دروغ است و دروغ، 
از زشت ترين كارهاست، اضافه بر اين امکان دارد آن سخن 
برخالف واقع و كذب باشد بنابراين ذكر آن به طور قطع، 
نوعى تجری در برابر خداوند است چراكه چیزی را بى پروا 

مى گويد كه احتمال دارد معصیت خداوند باشد.
نکته ها:

* قرآن مجید در سوره اعراف آيه33 مى فرمايد: »بگو: 
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خداوند، تنها اعمال زشــت را، چه آشکار باشد چه پنهان، 
حرام كرده اســت، و گناه و ســتم به ناحــق را، و اين كه 
چیزی را كه خداوند دلیلى برای آن نازل نکرده، شريك او 
قرار دهید، و به خدا مطلبى نسبت دهید كه نمى دانید «.

* بهترين و شجاعانه ترين جواب در زمانى كه به چیزی 
جهل داريم، كلمه )نمى دانم ( اســت )شــرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* عبــارت »اَل تَُقْل َما اَل تَْعلَُم بَْل اَل تَُقْل ُكلَّ َما تَْعلَُم... 
« غالباً دراُمور تبلیغى و عزيزان مبلغ بســیار مورد كاربرد 

است )منهاج البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.
* يکى از داليل در عبارت»اَل تَُقْل َما اَل تَْعلَُم بَْل اَل تَُقْل 
ُكلَّ َما تَْعلَُم... « اين اســت كه اصالح يك اعتقاد نادرست 
القاء شــده در جان مخاطب، بسیار كاری مشکل و گاهى 

غیرممکن است.
* ســکوت در زمان جهــل به چیــزی، از ادای حق 
بندگى نسبت به خداست )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی(.
* علوم انســان گاه اسرار مؤمنین )مثالى برای حرام ( 
و گاه مطالب بى فائده برای ديگران )مثالى برای غیر حرام 
( است لذا افشــا بیان آن صالح نیست )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* سنجیدن زمان مناسب برای بیان برخى حقايق بر 

عهده گوينده است.
* واجب است انسان با تمام اعضای ظاهری و باطنى 
كــه خداوند به او عنايت فرمود اطاعــت فرامین او را بجا 

آورد.
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در برابر معاصى ضعیــف و در برابر طاعات 
قوى باش

ُ ِعْنَد  قــال امیرالمؤمنین)ع(: »اْحــَذْر أَْن يَــَراَك اللَّ
َمْعِصَیِتِه َو يَْفِقَدَك ِعْنَد َطاَعِتِه َفَتُکوَن ِمَن الَْخاِسِريَن َو إَِذا 
ِ َو إَِذا َضُعْفَت َفاْضُعْف َعْن َمْعِصَیِة  َقِويَت َفاْقَو َعلَى َطاَعِة اللَّ

ِ )حکمت383(؛ اللَّ
بپرهیز از اينکه خداوند تو را در معصیت خويش بیند و 
تو را در فرمانبرداری خود نیابد و از جمله زيان كاران باشى، 
اگر نیرومند شــوی، بر طاعت خــدا نیرومند باش و چون 
ناتوان شوی، ناتوانى خويش را در معصیت او به كار بند «.

مقدمه:
عالَم محضر خداســت و خداوند از ما به ما نزديك تر 
است حتى افکار و خیاالتى را كه در ذهن ما نقش مى بندد 
مى داند و مى بیند بنابراين چگونه به خود اجازه مى دهیم 
كه در صحنه هــای معصیت در حضــور خداوند، حضور 
داشته باشیم و در صحنه های اطاعت كه خاصان و مقربان 
پروردگار و مؤمنان صالح حضور دارند جای ما خالى باشد؟.

نکته ها:
* بى تقوايى هــای انســان ها نتیجه ضعــف ايمان و 
كم توجهى آن ها به خداوند و معاد است )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شیرازی(.
* امام صادق)ع( فرمود: »حقیقت تقوا اين اســت كه 
خدا تو را در جايى كه امر كرده، غايب نبیند و در جايى كه 

نهى كرده حضور نداشته باشى« )بحاراالنوار ج67(.
* اســم بصیر الهى و همچنین اســم سمیع به علم 
خداوند برمى گردد، يعنى او بــه اُمور ما علم ازلى و ابدی 
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ُ... ( )منهاج البراعة في شــرح نهج  دارد )...أَْن يَــَراَك اللَّ
البالغة آيةالل خوئى(.

* حداقل اندازه يقین انجام واجبات و ترك محرمات 
الل اســت و اين گونه حاصل میشــود كه بدانى و متوجه 
باشى، او تو را مى بیند )منهاج البراعة في شرح نهج البالغة 

آيةالل خوئى(.
* عبارت »َو إَِذا َقِويَت َفاْقَو َعلَى َطاَعِة الّل، َو إَِذا َضُعْفَت 
َفاْضُعْف َعْن َمْعِصَیِة الّل « اشــاره به اين دارد كه قدرت و 
ضعف در روح و بعد مجرد مطرح اســت و جسم فى نفسه 

و مستقاًل هیچ قدرتى ندارد.
* ضعــف حقیقــى از گناه حاصل مى شــود و قدرت 
حقیقى با اطاعت الل )شــرح نهج البالغــه آيةالل مکارم 

شیرازی(.
* قرآن در آيه14 ســوره مى فمايد: »أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ اللَ 
يََری ؛ آيا او نمى دانست كه خداوند اعمالش را مى بیند «، 
و در آيه108 سوره نساء مى فرمايد: »يَْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس 
َوالَ يَْســَتْخُفوَن ِمَن اللِ ؛ آن ها زشتکاری خود را از مردم 

پنهان مى دارند، اما از خدا پنهان نمى دارند«.

سه نکته حکیمانه
نَْیا َمَع َما تَُعايُِن  قال امیرالمؤمنین)ع(: »الرُُّكوُن إِلَى الدُّ
ِمْنَها َجْهٌل َو التَّْقِصیُر فِي ُحْســِن الَْعَمِل إَِذا َوثِْقَت بِالثََّواِب 
َمْأنِیَنُة إِلَى ُكّل أََحــٍد َقْبَل ااِلْخِتَباِر َعْجٌز  َعلَْیــِه َغْبٌن َو الطُّ

)حکمت384(؛
گرايش به دنیا با آنچه كه از آن مى بینى نادانى اســت 
و هــرگاه به پاداش اعتماد داری كوتاهى در كار نیك مايه 
زيان است، و اطمینان كردن به هر كس پیش از آزمودنش 
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ناتوانى است و كار مردم ناتوان است«.
مقدمه:

همه افراد، بدون اســتثنا يــا در تواريخ خوانده اند و يا 
درباره پیشــینیان شنیده اند و يا با چشم خود ديده اند كه 
افراد قدرتمند يا ثروتمند و پرتوان ناگهان قدرت و ثروت 
و توان خود را از دســت داده و به صورت فردی ضعیف و 
ناتوان درآمده اند، با اين تحوالت ســريع و دگرگونى هايى 
كه در امور دنیا مى بینیم، عاقل كسى است كه دل به دنیا 

نبندد هر چند از امکانات فراوانى برخوردار باشد.
نکته ها:

* ركن و اساس نظام هستى خداست نه دنیا )الرُُّكوُن 
نَْیا َمَع َما تَُعايُِن ِمْنَها َجْهٌل... (. إِلَى الدُّ

* يکى از نشــانه جهل، تکیه كردن بر هر امر فانى و 
ناپايدار است )شرح نهج البالغه ابن میثم بحرانى(.

* گنــاه عالمانه و عامدانه هم دارای اثر در نفس و هم 
دارای عقاب است، اما گناه غیر عمد و جاهالنه فقط اثر در 
نفس دارد اما حساب و عقاب ندارد )...التَّْقِصیُر فِي ُحْسِن 

الَْعَمِل إَِذا َوثِْقَت بِالثََّواِب َعلَْیِه َغْبٌن...(.
* حقیقت غبن آن اســت كه انسان سرمايه ای را از 
دســت دهد و نتواند معادل يا بیش از آن به دســت آورد 
و نیز فرصت مناســبى برای به دست آوردن سود كالنى 
در اختیار او باشــد اما فرصت را از دست دهد و آن سود 
را تحصیل نکند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.

* اختبار و امتحان كردن، از نشانه های علم و سلطنت 
عقل مى باشد )شرح نهج البالغه ابن میثم بحرانى(.

* میزان در سنجیدن و امتحان افراد و هر چیزی برای 
اطمینان حالل وحرام شرع مقدس اسالم است.
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* قرآن مجید در ســوره تغابن آيه9 مى فرمايد: »يْوَم 
يْجَمُعُکْم لِیْوِم الَْجْمِع َذلَِك يْوُم التََّغابُِن ؛ اين )رســتاخیز 
عام( در زمانى خواهد بود كه خداوند همه شــما را در روز 

اجتماع گردآوری مى كند و آن روز، روز تغابن است«.

در پستى دنیا همین بس!
َُّه الَ  نَْیا َعلَى الّل أَن قال امیرالمؤمنین)ع(: »ِمْن َهَواِن الدُّ
يُْعَصى إاِلَّ فِیَها، َو الَ يَُناُل َما ِعْنَدُه إاِلَّ بَِتْرِكَها )حکمت385(؛

برای پستى دنیا همین بس كه معصیت خداوند فقط 
در آن انجام مى شود و برای رسیدن به پاداش الهى راهى 

جز ترك آن نیست«.
مقدمه:

منظــور از تــرك دنیا در روايات و ايــات قرآن، ترك 
ضروريــات و نیازهای زندگانى ســاده نیســت چراكه در 
احاديث ديگر، كمکى برای رسیدن به آخرت شمرده شده 
)نعم العون الدنیا على الخرة ( بلکه به تعبیر امام كاظم)ع( 
منظور فضول دنیاســت، زرق و برق ها، زينت و تجمالت 
بى حســاب و مانند آن اســت بنابراين هیچ منافاتى بین 
رواياتى كــه درباره لزوم برخورداری از حّد معقول زندگى 

آمده نیست.
نکته ها:

* هر جايى كه مســتعد گناه باشد پست است و بايد 
آنجا را ترك كرد.

* حقیقت دنیای حرام فراق از خدا و دنیای حالل به 
َُّه  نَْیا َعلَى الّل أَن اندازه نیاز، وصل به الل است )ِمْن َهَواِن الدُّ

الَ يُْعَصى إاِلَّ فِیَها...(.
* از آثار گناه، نگاه دنیاگرايانه به عالم است.
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* دنیا مطلقا فى نفسه مستعد دوری از خداست.
* در عالم مجردات مانند برزخ و عقل و باالتر گناهى از 
انسان سر نمى زند بلکه فقط آثار اعمال دنیای انسان است.

هر تالشى ســرانجام به نتیجه مى رسد، كم یا 
زیاد

قال امیرالمؤمنین)ع(: »َمْن َطلََب َشــْیئاً نَالَُه أَْو بَْعَضُه 
)حکمت386(؛

هركس برای رســیدن به چیزی تالش كند يا به همه 
آن مى رسد يا به قسمتى از آن«.

مقدمه:
بدون شك برای رسیدن به مقصود، عوامل زيادی بايد 
دست به دســت هم بدهند ولى در میان همه آن عوامل، 
نقش تالش و كوشش از همه پررنگ تر است و تجربه نیز 
همین را نشان مى دهد كه بزرگان دنیا كه به مقاصد عالى 
دســت يافته اند براثر كار و كوشــش و تالش فراوان بوده 

است.
نکته ها:

* از اهم وســايل رسیدن به مقصد، طلب و استقامت 
بر آن اســت )منهاج البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل 

خوئى (.
* طلب، اراده و خواست درونى برای رسیدن به چیزی 

يا انجام كاری در بطن نفس ناطقه انسانى است.
* عبارت »َمْن َطلََب َشْیئاً نَالَُه أَْو بَْعَضُه « حکم غالبى 
اســت زيرا در بعضى از موارد، مطلوب انســان با تالش و 
كوشش فراوان نیز بنابه حکمت هايى حاصل نشود )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
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* قرآن مجید در ســوره نجم آية39 مى فرمايد: »َوأَْن 
لَْیَس لِْلِنَْساِن إاَِلّ َما َسَعى ؛ و اينکه برای آدمى جز آنچه به 

سعى و عمل خود انجام داده نخواهد بود«.
* يکى از اسباب رسیدن به مقصود سعى و تالش است 

اما تمام اسباب نیست.
* عبارت »َمْن َطلََب َشْیئاً نَالَُه أَْو بَْعَضُه « هم در مسیر 

خیر و هم در مسیر شر صادق است.
* انســان قابلیت دارد تمام عالــم را غذای خود كند 

يعنى همه چیز تحت تسخیر انسان شود.

همه چیز دنیا در برابر آخرت ناچیز است
قال امیرالمؤمنین)ع(: »َما َخْیٌر بَِخْیٍر بَْعَدُه النَّاُر َو َما َشرٌّ 
بَِشــرٍّ بَْعَدُه الَْجنَُّة َو ُكلُّ نَِعیٍم ُدوَن الَْجنَِّة َفُهَو َمْحُقوٌر َو ُكلُّ 

باََلءٍ ُدوَن النَّارِ َعافَِیٌة )حکمت387(؛
خیــری كه آتش دوزخ از پى آن بود، خیر نیســت، و 
شــّری كه بهشت از پى آن باشد، شر نیست، و هر نعمتى 
در قبال بهشــت خوار و اندك اســت و هر باليى در قبال 

آتش عافیت است«.
مقدمه:

مفهوم »خیر « و »شر « و معیار سنجش آن در جوامع 
و مکاتب مختلف كامال متفاوت مى باشد، مادی گراها خیر 
و نیکــى را در لذات مادی مى دانند و بدی را در ضررهای 
مادی، در حالى كه مکاتب الهى، خیر را در سعادت جاويدان 
سرای ديگر و در فضايل انسانى و صفات برجسته اخالقى 
مى دانند، هرچند زيان های مادی نیز ظاهراً سنگین است، 
شر را در رذايل اخالقى و كارهای غیر انسانى و آنچه مايه 

خسران و زيان در سرای ديگر مى شود حساب مى كنند.
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نکته ها:
* خیر و شــر چیزی اســت كه با حکــم عقل درك 

مى شود )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* آنچه شــر واقعى را در نظر ما خیر و خیر حقیقى را 
شر نشان مى دهد، تعلیمات نادرست و جهل و توهمات قوة 

خیال پراكنده ماست.
* برخى از اعمال و دارايى ها غیر از حالل و حرام های 
معیــن و ابدی )مانند زنا و... ( خیر و شــر بودن در آن ها 

نسبى مى باشد.
* لذت های برزخــى و عقلى به مراتب شــريف تر از 

لذت های حالل مادی مى باشند.
* آنچه كه در دنیا خیر به نظر برســد اما شر اخروی 
است همان حرام ها هستند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شیرازی (.
* قــرآن مجید در ســوره انبیاء، آيــه35 مى فرمايد: 
ــّر َوالَْخْیِر فِْتَنًة َوإِلَْیَنا تُْرَجُعوَن ؛ و شما را با  »َونَْبُلوُكْم بِالشَّ
بدی ها وخوبى ها آزمايش مى كنیم و به سوی ما بازگردانده 

مى شويد«.
* امتحانات و ســختى ها جهت طهارت و برگشت به 

سوی خداست.

بدترین بالها
قال امیرلمؤمنین)ع(: »أاََل َو إِنَّ ِمَن الَْباَلءِ الَْفاَقَة َو أََشدُّ 
ِمَن الَْفاَقِة َمَرُض الَْبَدِن َو أََشدُّ ِمْن َمَرِض الَْبَدِن َمَرُض الَْقلِْب 
ُة  أاََل َو إِنَّ ِمَن الّنَعِم َسَعَة الَْماِل َو أَْفَضُل ِمْن َسَعِة الَْماِل ِصحَّ
ِة الَْبَدِن تَْقَوی الَْقلِْب )حکمت388(  الَْبَدِن  َو أَْفَضُل ِمْن ِصحَّ

؛
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بدانید كــه از جمله گرفتاري ها درويشــى اســت و 
سخت تر از درويشى بیماری تن است و سخت تر از بیماری 
تن، بیماری دل است، هان كه از نعمت ها، گشايش مالى 
اســت و برتر از گشايش مال، سالمت بدن است و برتر از 

سالمت بدن، پرهیزگاری دل است«.
مقدمه:

 خداوند انسان ها و همه موجودات عالم را جهت سختى 
كشیدن و مشقت نیافريده است، بلکه نعمت های فراوان و 
رزق متنوعى را برای رفع نیازهای همه ممکن الوجود قرار 
داده است، اما شناخت اين نعمت ها و نغمت ها در سعادت 

و شقاوت انسان ها مؤثر است.
نکته ها:

* مراد از عبــارت »أاََل َو إِنَّ ِمَن الَْباَلءِ الَْفاَقَة... «فقری 
است كه باعث دوری از خداست )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شیرازی(.
* مــراد از بال در عبــارت »...ِمــَن الَْبــاَلءِ الَْفاَقَة... ( 

سختى های در دنیاست.
* توان اســتفاده از نعمت ها خود نعمتى بس اصیل و 

اساسى است )َو أََشدُّ ِمَن الَْفاَقِة َمَرُض الَْبَدِن(.
* رذائــل اخالقــى لذت و راه درســت اســتفاده از 
نعمت های حالل را زائل مى كند )...أََشدُّ ِمْن َمَرِض الَْبَدِن 

َمَرُض الَْقلِْب...(.
* بیماری تن فانى اســت و بیماری دل مجرد و باقى، 

لذا اين بقاء سختى زيادی برای انسان به همراه دارد.
* بودن نعمت ها يك امر وجودی است و اصل است اما 
نبودنشان يك امر عدمى و فرع است، يعنى اصل ای است 
كه انسان در وصل به الل باشد و در رفاه باشد و اگر وصل 
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حاصل نشد يقیناً سختى به دنبال دارد.

هر افتخارى است در عمل است
قال امیرالمؤمنین)ع(: »َمًن اَبًَطأَ بِِه َعَمُلُه، لًَم يًُسِرًع بِِه 
نََســُبُه، َو فِى ِرَوايٍَة اًُخَری: َمًن َفاتَُه َحَسُب نًَفِسِه، لًَم يًَنَفًعُه 

َحَسُب آبَائِِه )حکمت389(؛
آن را كه كردار خودش به جايى نرســاند، نسبش او را 
پیش نخواهد برد، در روايت ديگری به اين صورت اســت: 
هر كس گهر خويش را از دســت دهد، تبار نیاكانش او را 

سودی نخواهد رساند«.
مقدمه:

انسان موجودی است كه از راه تولد به نشئه ماده وارد 
مى شود لذا وابستگى هايى بین او و افراد نسبى اش حاصل 
مى شود، اين وابستگى گاهى به ضرر او و گاهى به نفعش 
مى باشــد، هنر حقیقى آن است كه از اين نعمت الهى در 

جايى كه باعث وصل به خداست استفاده كند.
نکته ها:

* كسانى كه از صفات و فضايل انسانى بى بهره اند، برای 
جبــران ضعف خود به مقام پــدران خود افتخار مى كنند 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شیرازی(.
* افتخــار ائمه)ع( به نیاكان معصــوم)ع( خود از باب 
ضعف نبود، بلکه برای رسوايى دشمنان اسالمى كه به دين 

ظلم مى كردند در ديد عامه و هدايت مردم بود.
* قــرآن در تأئید اينکه اعتبار پدر برای فرزند ناَخلف 
اثری ندارد، در سوره هود آية46 مى فرمايد: »خدا فرمود: 
ای نــوح! به يقین او )پســر حضرت نــوح ( از خاندان تو 

نیست، او كرداری ناشايسته است«.
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* هر كس در حساب  و عقاب پرونده اش در گرو اعمال 
خويش است، اگر ديگران مقصر نباشند و اين منافات ندارد 

با اين كه اعمال ما در ديگران اثرگذار است.
* هر كس اعمال صالح داشته باشد، حسنات نیاكانش 

برای او مفید واقع مى شود.
* عبارت »َمًن اَبًَطأَ بِِه َعَمُلُه، لًَم يًُســِرًع بِِه نََســُبُه... « 
منافاتى ندارد به اين كه دعای والدين و نیاكان صالح باعث 

تغییر تقدير الهى و سعادت فرزندان شود.

تقسیم صحیح ساعات شب و روز
قال امیرالمؤمنین)ع(: »لِلُْمْؤِمِن ثاََلُث َســاَعاٍت َفَساَعٌة 
َُّه َو َساَعٌة يَُرمُّ َمَعاَشُه َو َساَعٌة يَُخلّي بَْیَن نَْفِسِه  يَُناِجي فِیَها َرب
تَِهــا فِیَما يَِحلُّ َو يَْجُمُل َو لَْیَس لِلَْعاقِِل أَْن يَُکوَن  َو بَْیَن لَذَّ
ٍة  ٍة لَِمَعاٍش أَْو ُخْطَوةٍ فِي َمَعاٍد أَْو لَذَّ َشاِخصاً إاِلَّ فِي ثاََلٍث َمَرمَّ

ٍم )حکمت390(؛ فِي َغْیِر ُمَحرَّ
مؤمن را ســه ساعت است: ساعتى كه در آن با خدای 
خويش مناجات كند و ساعتى كه كارهای زندگى خويش 
را به صالح آورد، و ساعتى كه واگذارد میان خود، و نفس 
خويش را در لذت های حالل و پسنديده، و عاقل را نشايد 
كه آهنگ كاری جز اين سه كار كند: مرمت امور زندگى يا 
گام برداشتن در راه آخرت، يا لذت بردن از چیز غیر حرام«.

مقدمه:
اسالم، به نظم و برنامه ريزی در زندگى بسیار اهمیت 
مى دهد، اما متأسفانه بعضى آن چنان غرق زندگى مادی 
مى شــوند كه تقريباً تمام اوقات شــب و روز آن ها به آن 
تعلــق مى گیرد و حتى در خواب نیز حســاب درآمدها و 
بدهى هــا را انجام مى دهند و به آخرت و زن و فرزند خود 
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