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 سرانجام دوراندیشى

 ؛ ( 181)حکمت ثََمرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ، وَثَمَرَُة الْحَزْمِ السَّالََمةُ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« میوه درخت تفريط پشیمانى و میوه درخت دورانديشى سالمت است

 مقدمه:

هدف اسالم، ايجاد عدالت در بین بشريت است، و راه آن استفاده از عقل در جمیع امور است، زيرا 

 عدالت نتیجه عقل است.

 ها:نکته

قرار كه به معناى دورانديشى و تدبیر امور و آينده نگرى است،  « حَزْم»مقابل  در« تفريط»واژه  *

به معناى ترك دورانديشى و تدبیر در امور و انحراف از حق در اين كالم «  تفريط»بنابراين گرفته، 

 )شرح ابن میثم بحرانی (. است

ثَمََرةُ شود )اش پشیمان می* هر كه در كارهايش بی تفکر باشد و به انحراف رود، يقیناً از نتیجه

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة  )( التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ

)شرح  ( وََثمَرَُة الْحَزْمِ السَّالَمَةُشود )روح و غالباً جسم میدين، زندگی از روی عقل باعث سالمتی * 

 .البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (نهج

و از بهترين دستورهايى كه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده پیروى »: فرمايدمیقرآن مجید  *

مبادا . دناگهان به سراغ شما درآيد در حالى كه از آن آگاه نیستنكنید پیش از آن كه عذاب الهى 

كردم واز مسخره  كسى روز قیامت بگويد: افسوس بر من از كوتاهى هايى كه در اطاعت فرمان خدا

 (. 56و  55زمر، آيه ) « بودم كنندگان

ط همان ترك شأ تفرياما غالبًا من ،گیردتفريط از سستى و تنبلى سرچشمه مىشود كه گاه مى *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجدورانديشى است

 

 كجا خاموش باش و كجا سخن بگو

( 182)حکمت كَمَا أَنَّهُ الَ خَیْرَ فِی الْقَْولِ بِالْجَهْلِ ،الَ خَیْرَ فِی الصَّمْتِ َعنِ الْحُْکمِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛



 .« اى ندارد، همان گونه كه سخن گفتن نابخردانهکمت آمیز فايدهخاموش ماندن از گفتار ح

 مقدمه:

شود، باعث ثبت اعمال در پرونده انسان است، لذا بايد برای سعادت، لسان و كالمی كه از آن خارج می

 از اين نعمت الهی درست استفاده كرد.

 ها:نکته

كََما أَنَّهُ اَل  ;الصَّْمتِ عَنِ الْحُکْمِ)اَل خَیْرَ فِی هردو مذموم و قبیح است  ،كالم بیجا * سکوت بیجا و نیز

 .البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی ()شرح نهج ( خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ

کوت را بیان كنى خواهى فضیلت سكه مىهنگامى»در فضیلت سخن حق فرمود: ( امام سجاد )ع* 

 ( 68)بحاراالنوار ج « نخواهى كردرا با سکوت بیان  كنى و هرگز فضیلت كالمبا كالم بیان مى

 .سانی است )شرح ابن میثم بحرانی (دال در لسان از فضايل ان* عدالت و اعت

سکوت از امر به معروف و نهى از منکر و از حکم به حق و عدالتی لسان عبارتند از: * از مصاديق بی

ن به دروغ، سخن گفت ،خردمندانهانه و از مشورت هاى مخلصهادت عادالنه و از اندرز و نصیحتاز ش

 .البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی ()شرح نهجو...  غیبت، تهمت، اهانت

 ( تنها به معناى قضاوت كردن در محاكم قضايى يا فتواى به حاللدر كالم امام)ع« حکم»ه تعبیر ب* 

در  نقطه مقابل آنگیرد، زيرا اى را فرا مىبلکه هر سخن حکیمانه و خردمندانه ،صرف نیستو حرام 

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة  ) ذكر شده است« جهل»همین كالم 

وَإِذْ أَخََذ اهلُل مِیثَاَق الَّذِينَ أُوتُوا الْکَِتاَب لَتُبَیِّنُنَّهُ »فرمايد: حق مىمسئله تکلم به  درقرآن مجید * 

هنگامى را كه خدا، از كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده شده، ؛ به ياد آوريد  کْتُمُونَهُ لِلنَّاِس وَاَل تَ 

 .( 187)آل عمران آيه « مان نکنید!پیمانى گرفت كه حتمًا آن را براى مردم آشکار سازيد و كت

 

 ادّعاهاى متضاد

 ؛ ( 183)حکمت ضَاَللَةً َما اخْتَلَفَْت دَعْوَتَانِ إِالَّ كَانَْت إِحْدَاُهمَا »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« گاه دو دعوت مختلف و متضاد وجود ندارد مگر اين كه يکى از آندو ضاللت و گمراهى استهیچ

 مقدمه:



اسالم دين اختالفات نیست، بلکه هدف دين، ايجاد اتحاد بین بشريت و بخصوص مسلمین است، لذا 

 بايد از بین اين همه كثرات و احکام، به وحدت آراء رسید.

 ها:نکته

)در فقه  و هرگونه نظرات متضادعام است  « مَا اْختَلَفَتْ دَْعوَتَانِ إِالَّ َكانَتْ ِإحْدَاُهمَا َضالَلَةً»عبارت  *

 .البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی ()شرح نهج شودرا شامل مى خالق و اعتقادات (و ا

گروهى از اهل )عقیده سخیف تصويب  « دَاُهمَا ضَالَلَةً مَا اخْتَلَفَْت دَْعوَتَانِ إِالَّ كَانَْت إِحْ»* عبارت 

 ،داند و ديگرى واجبيکى فالن كار را حرام مى ،سنت معتقدند مجتهدانى كه اختالف در آراء دارند

 كندمیرا ابطال (  همگى برحقند و عقیده همه حکم الهى است نه حکم ظاهرى بلکه حکم واقعى

 .)شرح ابن میثم بحرانی (

بايد بکوشند و  و آنچه در نقطه مقابل آن باشد باطل است و همه با هم ،حق يکى استهمیشه * 

 حق را پیدا كنند.

 دال بر جهل به واقع و ضعف استنباط خودشان است، نه تکثر حکم. ،* اختالف آراء علما

فرع بر يگانگی خداوند متعال است، چون «  مَا اخْتَلََفتْ دَْعوَتَانِ إِالَّ كَانَتْ إِْحدَاهَُما َضالَلَةً»* عبارت 

 خالق يکی است لذا حکم در موضوع خاص نیز يکی است.

 

 هیچ گاه در شناخت حق شک نکردم!

 ؛(  184)حکمت َما شَکَکْتُ فِی الْحَقِّ مُذْ أُرِيُتهُ»قال امیرالمؤمنن)ع(: 

 .« از آن زمان كه حق به من نشان داده شده هرگز در آن شك و ترديد نکردم

 مقدمه:

كه حق ، به خصوص زمانیر روايات ما مذموم و قبیح استشك و ترديد از رذايلی است كه بسیار د

 برای انسان آشکار باشد.

 ها:نکته

 * شك، يعنی در مورد حکم موضوعی، بین دو يا چند حکم مردد باشد و حق را تشخیص ندهد.



و تجربه و  با مقدمات ضرورى، زمانى با حسكند و گاه را با ادله نظرى درك مى حقسان گاه ان* 

 (. خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) هنگامى با شهود باطنى

و گاهی شك جهت رد كردن حقیقت است، شك در انسان دو نوع است: گاهی شك در موضوعی، * 

 در موضوعی، برای فهم بیشتر است.

 (. َما شََککْتُ ِفی الْحَقِّ مُْذ أُرِيتُهُضعف انسان است )جهل و نفسه نشانه  * شك به هر نوعی فی

ضعف خودش است، يا علمی كه كسب كرده موثق نیست و يا استادی جهل و * علت شك انسان، يا 

 .( در او ممکن است )شرح ابن میثم بحرانی كه به او علم آموخته، فرديست كه نفوذ شك و ترديد

 اين است«  مَا شََککْتُ فِی الَْحقِّ مُذْ أُرِيتُهُ»از عبارت يکى از نامهاى خداوند است و مقصود  ،حق *

جلوه تاريخ درشرح نهج البالغه ابن ) از هنگامى كه خدا را شناختم در آن شك و ترديد نکردم كه

  (. ابى الحديد

 

 آنچه مى گویم حق است

 ؛ ( 185)حکمت ، وَ الَ ضَلَلْتُ وَ الَ ضُلَّ بِیوَاَل كُذِّبْتَُما كَذَبْتُ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

نیز به ام و كسى و هرگز گمراه نبودهام و هیچ گاه دروغ به من گفته نشده است هرگز دروغ نگفته

 .« وسیله من گمراه نشده است

 مقدمه:

كننده در روايات مورد دروغ گفتن از گناهان كبیره است، كه وعده عذاب و آتش داده شده، و گمراه 

 لعن خدا معرفی شده است، لذا بايد از ايندو رذايل اخالقی اجتناب كرد.

 ها:نکته

السعادة مال احمد * دروغ يعنی عدم مطابقت با واقع، و بیان چیزی كه مطابق با واقع نیست )معراج

 نراقی (.

ه گويی ديگران بدروغجهت دفع نسبت «  ُضلَّ بِی َما كَذَبُْت وَاَل كُذِّبْتُ، وَ الَ ضَلَلْتُ وَ الَ» عبارت *

 .البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (امام)ع( است )شرح نهج



يعنی در مقام قلب تمام اعتقادات صحیح را قبول كرده، و در مقام عمل «  ...مَا كَذَبْتُ»...* عبارت 

 دروغ نگفته است. اعمالش مطابق با امر خداوند است، و در مقام لسان نیز كالمی باطل و

یت كردند )شرح ابن صديق ترباهلل، ايشان را يعنی استاد ايشان، جناب رسول« َوالَ كُذِّبْتُ »* عبارت 

 .میثم بحرانی (

 (. وَ الَ ضَلَلْتُ َو الَ ضُلَّ بِی* امام معصوم)ع( خالی از هر گونه گمراهی و ظلمت است )

 (. مَا كَذَبُْت وَالَ كُذِّبُْت، َو الَ ضَلَلُْت وَ الَ ضُلَّ بِی) شودگويی باعث گمراهی شخص می* دروغ و دروغ

 

 سرنوشت ظالم آغازگر

 ؛ ( 186)حکمت لِلظَّالِِم الْبَادِی غَداً بِکَفِّهِ َعضَّةٌ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 «. گزد( مى كند فرداى قیامت دست خود را از پشیمانى )به دندانآن ستمگر كه ابتداى به ظلم مى

 مقدمه:

هم ظالم نیست، لذا در روايات و آيات  خداوند كه صاحب اسالم است نیزاسالم دين ظلم نیست، 

 اند.ها را از اين رذيله نهی كرده و بازداشتهبسیار انسان

 ها:نکته

* ظلم به معنای عام يعنی هر چیزی كه در اقتضای ذات خودش نباشد، و به معنای خاص يعنی 

 .السعادة مال احمد نراقی ()معراج حريم كسیتجاوز به حق يا 

)شرح باشد شديدى به ظالمان و ستمگران مىهشدار «  لِلظَّالِِم الْبَادِی غَداً بِکَفِّهِ َعضَّةٌ »* عبارت 

 .البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (نهج

شود، را ، افرادی كه بنای ظلمی را میگذارند و ماندگار می« لِلظَّالِِم الْبَادِی غَداً بِکَفِّهِ َعضَّةٌ »* عبارت 

 شود.نیز شامل می

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّاِلمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا »د: باشقان مىسوره فر 27آيه مؤيدكالم امیرالمؤمنین)ع(  * 

د: اى گويگزد و مىرا به دندان مى ستمکار دست خودروزى كه و  ؛ خَْذتُ َمعَ الرَّسُوِل سَبِیاللَیْتَنِى اتَّ

 «. گزيده بودمكاش با رسول )خدا( راهى بر



 مثل كند ظلم نیست بلکه احقاق حق که شخص دوم اگر مقابله بهيعنى اين ،«بادى»به ظالم قدم ت* 

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) است

 میثم بحرانی (.)شرح ابن  كنايه از روز قیامت است« اً غد»* 

 .استشخص از ظلم خويش )به دندان گزيدن( كنايه از شدت ناراحتى «  عَضَّة»تعبیر به  *

از ظلم بپرهیزيد كه در  ؛ اتَّقُوا الظُّلَْم فَاِنَّهُ ظُُلماٌت يَوَْم الْقِیامَةِ »: فرمودند(صرسول اكرم)) يتاز روا *

تاريکى مجسم ظلم به صورت در روز قیامت كه شود استفاده مى(  «روز قیامت ظلمت و تاريکى است

 .شودمى

 .گیرد ظلم استن در اين دنیا دامان انسان را مىاز جمله گناهانى كه كیفر و عقوبت آ *

 

 باید آماده بود

 ؛ ( 187)حکمت الرَِّحیلُ وَشِیكٌ»قال امیرالمؤنین)ع(: 

 .« كوچ كردن )از دنیا( سريع است

 مقدمه:

پیر و پیران از صحنه خارج  ،جوان و جوانان ،گويى تا چشم بر هم زنى كودكاندنیا محل گذر است، 

 .لذا آدمی بايد برای حضور ابدی در عالم باطن و مجرد آماده بشود ،شوندمى

 ها:نکته

به معناى هرگونه كوچ كردن است ولى در اينجا با قرائن حالیه به كوچ كردن از دنیاى « رحیل»* 

 )شرح ابن میثم بحرانی (. اشاره دارد به آخرت زودگذر

كه  یسرعتو  ،به معناى سرعت گرفتن در سیر است )بر وزن اشك(« وشك»از ماده « وشیك»* 

 (. جلوه تاريخ درشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد) بسیار شديد و عجیب باشد

البالغه آيةاهلل )شرح نهج ( الرَّحِیلُ وَشِیكٌ * حضور در دنیا با جسم عنصری مادی بسیار كم است )

 مکارم شیرازی (.

 حضور در عالم آخرت است، يعنی زندگی در آخرت بسیار طوالنی است.* كمی عمر دنیا به نسبت 



اشاره به اين دارد كه نبايد به دنیا وابستگی  كامل داشت، به طوريکه «  الرَّحِیُل وَشِیكٌ»* عبارت 

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) را از دست ندهیمآخرت  به خاطر دنیا،

البالغه آيةاهلل مکارم )شرح نهج پذيرندبسیار زود زوال مى ،هاها و حکومتسلطنتها و قدرت* 

 شیرازی (.

آبى تشبیه كن كه از آسمان فرو اى پیامبر!( زندگى دنیا را براى آنان به )»فرمايد: میقرآن مجید * 

اى به گونه د،خشکمى امّا بعد از مدتى ،رودآن، گیاهان زمین در هم فرو مىو به وسیله  فرستیممى

 .( 45كهف، آيه ) « و خداوند بر همه چیز تواناست ،كندبادها آن را به هر سو پراكنده مىكه 

 دهد )شرحمی رسازی او را از حق غافل كرده و فريبكند، يعنی با ظاه* دنیا انسان را مغرور می

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

 

 سرانجام مبارزه با حق

 ( ؛ 188)حکمتَمنْ أَبْدَى صَفْحَتَُه لِلْحَقِّ هََلكَ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« هالك خواهد شد ،آنکس كه در برابر حق قد علم كند

 مقدمه:

 ،كوبدانسان را بر زمین مى رتى دارد كه، زيرا حق قدخاسته مخالفت و مقابله با حق بربنبايد هرگز 

 ، لذا حق آن است كه تسلیم حق شويم.اگر در كوتاه مدت انجام نشود در دراز مدت انجام خواهد شد

 ها:نکته

مخالفت  حق به معناى واقعیت هاى ثابت است و واقعیت ها آثارى دارد و هر چه با آثارش به* 

 .برخیزند از میان نمى رود

 اساس اقتضای ذات و فطرت هر چیزی است. حق همان راه درست و بر *

 كنايه از خود را در معرض قرار دادن و قیام كردن به چنین كارى است« و ابدى صفحته» * عبارت

 )شرح ابن میثم بحرانی (.

 يك سنت واصل وقانون در نظام هستی است.«  مَْن أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ »* عبارت 



 َبلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الَْباِطلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ»د: فرمايمى 18انبیاء، آيه در سوره قرآن مجید * 

 «. شودسازد و اين گونه باطل محو و نابود مىكوبیم و آنرا هالك مىبلکه ما حق را بر باطل مى ؛

 شود.مخفی و آشکار را شامل میالفت هر گونه مخ«  مَْن أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ »* عبارت 

ده است: كراى در قرآن مجید ذكر مه حق موارد استعمال دوازدهبراى كل ،«وجوه القرآن»در كتاب * 

، حق به معناى ذات پاك خداوند و به معناى قرآن، اسالم، توحید، عدل، صدق، طرز صحیح، عالنیه

 (. سوره يونس 55، ذيل آيه 8تفسیر نمونه، ج ) شايستگى، واجب شدن، وام و بهره

نهج منهاج البراعة فی شرح )* مراد از هالكت همان گمراهی و جهالت و دوری از خداوند است 

  .( خوئىآيةاهلل البالغة 

 

 بى تابى كشنده است

 ؛ ( 189)حکمت َمنْ لَْم يُنْجِهِ الصَّبُْر أَهْلََکهُ اْلجَزَعُ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .«د آوربى تابى او را از پاى در مى ،شکیبايى او را نجات ندهدكسى كه صبر و 

 مقدمه:

به يقین در طول زندگى انسان، مصائب و مشکالت فراوانى است كه هیچ كس از آن بر كنار نمى

تواند در مقابل اين حوادث دردناك و غم انگیز نشان بدهد يکى از عکس العملى كه انسان مى ،ماند

 .تابىديگر جزع و بىو دو چیز است: نخست صبر و شکرگزارى به درگاه خدا 

 ها:نکته

جزع يعنی اظهار نارضايتی به خدا در مقابل مصیبت ها تسلیم حق باشیم و * صبر يعنی در مصیبت

 ی (.السعادة مال احمد نراقوارده )معراج

 * صبر و جزع دو صفت متضاد يکديگرند.

جلوه تاريخ درشرح ) شودمىسبب ناشکرى به درگاه خداوند تابی جزع و بیسعادت به صبر است، و * 

 (. نهج البالغه ابن ابى الحديد

اخروى هر  دنیوى وو نجات هالك  « َمنْ َلمْ يُنْجِهِ الصَّْبرُ َأهْلَکَهُ الْجَزَعُ »عبارت در و صبر هالكت * 

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) شوددو را شامل مى



در  ، وكند ، و خويشان خوداست انسان توجه به مصائب اولیاءاهلل در گذشته براى درمان جزع الزم* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج و آثار منفى بى تابى بینديشد آثار مثبت صبر
 

 واهى براى تصّدى خالفتر عذ

 ؛ ( 190)حکمت وَاعَجَبَاهُ! أَتَکُونُ الخِالَفَُة بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ؟»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

ولى با همنشینى و خويشاوندى حاصل  ،شودپیامبر حاصل مىبا عجبا! آيا خالفت با همنشینى 

 .« گردد؟نمى

 مقدمه:

دستت را دراز كن تا با تو بیعت كنم عمر در پاسخ او گفت: تو همراه هنگامى كه ابوبکر به عمر گفت: 

تو دستت را دراز كن تا من با تو بیعت  ،پیغمبر در همه جا بودى در حاالت شدت و سختى و آسانى

 د: اگرفرمايعلى)ع( در پاسخ اين سخن مىحضرت  ( 18)شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ج  كنم

دان نزديك پیغمبر از خويشاون كسى كه ،شودمىاو براى خالفت  ب شايستگىمصاحبت با پیغمبر سب

 تر است.هم بوده شايسته

 ها:نکته

است كه جز در على)علیه السالم(  هاى علمى و اخالقى فراوانايستگىخالفت پیامبر مرهون ش *

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی )شرح نهج مصاحبت با رسول اهلل و نه خويشاوندىصرف اشت نه وجود ند

.) 

منهاج البراعة فی شرح نهج اهلل نیاز به نص صريح پیامبر از جانب خداوند است )خالفت رسول *

 .( خوئىآيةاهلل البالغة 

* خلیفه پیامبر)ص( ادامه دهنده راه ايشان به تمام مراتب عالم و نظام هستی است، و بايد دارای 

 باشد. نبوت انبايی تام

خواهد ابت استدالل كردند امیرمؤمنان)ع( مىمصاحبت و قر الفان خود بهاز آنجا كه آنها در برابر مخ* 

 ، كه مؤيد فن جدل احسن در علم منطق است.سخن خودشان دلیلشان را باطل كند با

امام)ع( آنرا باطل اشاره به داستان سقیفه است كه « أَتَکُونُ الخِالَفَُة بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ »* عبارت 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.اعالن كردند )شرح نهج



* امروزه نیز در داخل و خارج از كشورمان، افرادی هستند كه بی تخصص و برای هوس و 

 اندوزی به دنبال پست ومقام هستند.ثروت

شود امروز كشورهای عربی، كه يك كشور ش میايريم نتیجهمسؤولیت را بپذ ،* اگر بی تخصص

 مصرف كننده صرف و هزار فرقه هستند.

 

 واقعى دنیا و سرانجام دنیاپرستانچهره 

وَ مَعَ ، إِنَّمَا الْمَْرءُ فِی الدُّنْیَا غَرٌَض تَنْتَضُِل فِیهِ اْلمَنَايَا، وَنَهٌْب تُبَادِرُُه الَْمصَائِبُ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

وَ الَ يَسْتَقْبِلُ يَوْماً مِْن ، وَ الَ يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِالَّ بِفِرَاقِ أُخَْرى، وَفِی كُلِّ أَكْلَة غَصَصٌ  جُرْعَة شَرَقُكُلِّ 

َوهَذَا ، َن نَْرجُو الْبَقَاءَفَنَحْنُ أَعْوَانُ اْلمَنُوِن وَأَنْفُسُنَا نَصُْب الْحُتُوِف فَِمنْ أَيْ، عُمُرِهِ ِإالَّ بِفِرَاقِ آخَرَ ِمنْ أَجَلِهِ

 191)حکمت جَمََعااللَّیْلُ وَ النَّهَارُ لَْم يَرْفَعَا مِْن شَیْء شَرَفًا إِالَّ أَسْرَعَا الْکَرَّةَ فِی هَْدِم مَا بَنَیَا وَتَفْرِيِق مَا 

 ؛ (

روتى است كند و ثگیرى مىانسان در اين دنیا هدفى است كه تیرهاى مرگ همواره به سوى او نشانه

اى گلوگیر شدنى همراه هر جرعه، گیرندكه مصائب، در غارت آن شتاب دارند و بر يکديگر سبقت مى

ى از مشکالت مهم دنیا اين است كه انسان به نعمتى يک، اى )نیز( گلوگرفتنى استو همراه هر لقمه

كه  رود جز اينبه استقبال هیچ روز از عمرش نمى انسان ،رسد جز با فراق نعمت ديگرىاز آن نمى

بنابراين ما اعوان و ياران مرگیم و جانمان هدف )عوامل( ، شوداز روز ديگرى از عمرش جدا مى

اين شب و روز هرگز ارزش چیزى را ، توانیم امید بقا داشته باشیمو با اين حال چگونه مى ،مرگبار

د و هرچه را جمع سازندند و آنچه را بنا كرده ويران مىگرىنبرده جز اين كه به سرعت باز م باال

 «. كنندكرده پراكنده مى

 مقدمه:

امام)ع( چهره واقعى دنیا را به همگان نشان داده و از بى وفايى و ناپايدارى و مشکالت گوناگون آن 

و به  ، كه با اين شناختنشیندسخنى كه از جان موال برخاسته و بر جان مى ،گويدسخن مى

 تواند در دنیا زندگی ُاخروی و الهی داشته باشد.كارگیريش، آدمی می

 ها:نکته



 )شرح ابن میثم بحرانی (. اندازندمعناى هدفى است كه به آن تیر مى به« ضٌ رَ غَ» *

َغرَضٌ تَنَْتضُِل إِنَّمَا الَْمرْءُ فِی الدُّنْیَا * انسان تا در دايره حدود و تعلقات دنیا است در معرض باليا است )

 (. فِیهِ الْمََنايَا

 در كنار هر نوشى نیشى است ، يادارد هايى وجودتى از لذات دنیا خطرات و ناراحتىدر كنار هر لذ *

البالغه آيةاهلل مکارم ( )شرح نهج وَفِی كُلِّ أَكْلَة َغصَصٌ  وَ مَعَ كُلِّ جُرْعَة شَرَقُ ، وَنَهْبٌ تُبَادِرُُه اْلمَصَاِئبُ)

 یرازی (.ش

وَإِنَّ الدَّارَ االْخِرَةَ » اويدان آخرت در بهشت برين استزندگى ج ،زندگى خالى از هر گونه ناراحتى* 

)عنکبوت،  « دانستندمى است، اگر قط سراى آخرت، سراى زندگىو ف ؛ وَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَُمونَلَهِىَ الْحَیَ

 (. 64آيه

ها در يك جا جمع و همه خوبی شوندجمع نمى ها با همنعمتهاى دنیا اين گونه است كه نعمت* 

 وَ الَ يَسْتَقْبِلُ يَوْماً مِنْ ُعمُرِِه إِالَّ بِفِرَاقِ آخََر مِنْ َأجَلِهِ، وَ اَل يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِالَّ بِفِرَاقِ ُأخْرَىشود )نمی

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.( )شرح نهج

مرگ عمر انسان را قطع به معناى قطع و نقصان گرفته شده و از آنجا كه « منّ »از ريشه « منون»* 

البالغه آيةاهلل )شرح نهج گفته شده است« منون»گردد به آن ها مىكند و مايه نقصان عدد انسانمى

 مکارم شیرازی (.

هاى ها و حادثهها، جنگها، زلزلهیلها، سعوامل نابودى، بیمارىيعنی « مَنُونأعْوانُ الْ»تعبیر به * 

 .اندر كدام جان انسان را نشانه گرفتهناگوار ه

كه  « حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ كُلِّ َخطیئَة»است:  2كافى، ج  * مؤيد اين حکمت، روايت امام صادق)ع( در 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجبسته دنیا نشدن هشداريست برای دل

 

 خزانه دار دیگران بودن

 ( ؛ 192)حکمت يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبَْت فَوْقَ قُوتِكَ، فَأَنَْت فِیِه خَازِنٌ لِغَیِْركَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 دار ديگران در آن خواهى بودنهخزا ،به دست آورى اى فرزند آدم هر چه بیش از مقدار خوراك خود

». 

 مقدمه:



اى براى به دست آوردن مال و ثروت قائل نیستند و معتقدند هر چه بیشتر غالب مردم حد و اندازه

كوچکى  اين مواد مصرفى تنها گوشهو  ،ندكنان همان است كه مصرف مىشاز اموال آنها اما بهره ،بهتر

ساير بستگان خود  سرانجام به فرزندان و تاكنند، شود و بقیه را ذخیره مىاز اموال آنها را شامل مى

 و با يك كفن بسیار كم ارزش وارد سراى ديگر شوند.بسپارند 

 ها:نکته

 وتنبیه صفت حرص و طمع «  يَا ابْنَ آدََم مَا َكسَبْتَ فَوَْق قُوتِكَ، َفأَنْتَ فِیهِ َخازِنٌ لِغَیْرِكَ »بارت * ع

 )شرح ابن میثم بحرنی (. بخل است

آن نیست «  ابَْن آدَمَ َما كَسَبَْت فَوْقَ قُوتِكَ، فَأَنَْت فِیِه َخاِزنٌ لِغَیْرِكَ يَا »عبارت مقصود امام)ع( از * 

البالغه )شرح نهج ى داشته باشدكه انسان تنها به اندازه تحصیل قوت خود تالش و فعالیت اقتصاد

 آيةاهلل مکارم شیرازی (.

، برای آن را در راه خداكند، اضافه رد ولى اموالى را كه جمع آورى مىتالش ك ق حاللبايد از طر *

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) خدمت به بندگانش صرف كند

جلوه تاريخ درشرح نهج البالغه ابن ) نادرست استو انبار كردن اموال اندوزی سازی و ثروتذخیره *

 (. ابى الحديد

د كنناز تو سؤال مى ؛ اذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَْفوَوَيَسْأَُلونَكَ مَ»: فرمايدمی 219بقره، آيه سوره  درقرآن  *

 «. انفاق كنیدرا هاى خود چه چیز را انفاق كنند؟ بگو از مازاد نیازمندى

)شرح  اضافى مال و نیز بهترين قسمت مالاز جمله مقدار  ،در لغت معانى فراوانى دارد«  فوَ عَ»* 

 رازی (.البالغه آيةاهلل مکارم شینهج

پردازند و نه صله آورند، نه حقوق آنرا مىكسانى كه به اندوختن مال روى مى در واقع بسیارى از *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج دهندنه كار نیك با آن انجام مى آورند ورحم به جاى مى

 

 با نشاط كارها را آغاز كنید

لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَاالً وَإِدْبَاراً، فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَْهوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلَْب إِنَّ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 193)حکمت إِذَا أُكْرِهَ عَمِیَ



خواهید كارى انجام دهید از سوى عالقه که مىیهنگام ،ها عالقه و اقبال و تنفر و ادبار استبراى دل

 .« شودینا مىرد شويد، زيرا اگر قلب را مجبور به كارى كنند نابو اشتیاق وا

 مقدمه:

و زمانى در حال تنفر و بى میلى و بى است گاهى در حال نشاط و عالقه به انجام دادن كارى انسان، 

 د،برمیبه پايان و كامل احسن  به نحودهد، انجام میرا  ط، كاریهر گاه در حال نشا ،عالقگى است

شود و ايجاد خستگى و ناراحتى اما در حالى كه تمايالت درونى موافق نیست كار به زحمت انجام مى

 كند.مى

 ها:نکته

انسان مجرد باطنی و در واقع بعد و قوة خیال و فکر  در اين عبارت،« قلوب»و « لبق»منظور از * 

 .است

كاربرد زيادی غالبا در عبادات و نوافل )مستحبات (  ... (وَإِدْبَاراًإِنَّ لِلْقُلُوبِ شَْهوَةً وَإِقْبَاالً »* عبارت 

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )دارد 

 .حاالت مختلف داردكه محکوم احکام جسم است، مانند جسم آدمى  نفس ناطقه *

البالغه آيةاهلل است )شرح نهج بسطدر حالت گاه در حالت قبض است و گاه  ،قلببه تعبیر عرفا  *

 مکارم شیرازی (.

البالغه آيةاهلل تر قلوب، و ايجاد تالش بیشتر است )شرح نهجها برای ايجاد نشاط و بسط بیش* تشويق

 مکارم شیرازی (.

ن ان با صداى زيبا و صوت حسن خواندقرآن و اذ تن،گرف وضو دستوراى ايجاد نشاط، نیز بر اسالم* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج و... داده است

 .)شرح ابن میثم بحرنی ( * اجبار و اكراه در كارها، باعث خراب شدن كارهاست

 فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِیَ* مراد از كوری قلب همان عدم ادراك صحیح يا ادراك ضعیف قلب است )

 (. البالغه ابن ابى الحديد جلوه تاريخ درشرح نهج)( 

 

 یزاز انتقام بپره



مََتى أَشْفِی غَیْظِی إِذَا غَضِْبتُ؟ أَحِینَ أَعْجِزُ عَنِ االِنْتَِقامِ فَیُقَالُ لِی لَوْ صََبرْتَ؟ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 194)حکمت أَمْ حِینَ أَقْدُِر عَلَیِْه فَیُقَالُ ِلی: لَوْ عَفَْوتَ

گويند: اگر صبر كه به من مى ،آيا هنگامى كه از انتقام ناتوانم ؟را فرو نشانممن كى آتش خشمم 

 .« شود: اگر عفو كنى بهتر استمم كه به من گفته مىبهتر است يا هنگامى كه قادر بر انتقا ،كنى

 مقدمه:

 هايى برآتش ، زيرا انتقامكندبه ترك انتقام و در پیش گرفتن روش صبر و عفو دعوت مىاسالم، 

 شود.دار مىهاى خونین و گسترده و دامنهفروزد و گاه سرچشمه جنگمى

 ها:نکته

 گذشت )شرح ابن میثم بحرنی (.* در مقابل ظلم وستم دو راه است: انتقام و قصاص، عفو و 

بر انتقام است )شرح * گذشت، يا در حالت توان و قدرت بر انتقام است، و يا با ضعف و عدم توانايی 

 غه آيةاهلل مکارم شیرازی (.البالنهج

 * گذشت در حال قدرت را صبر گويند، و گذشت در حال عجز را عفو گويند.

جلوه تاريخ درشرح نهج )زكات قدرت و پیروزی بر دشمن است  * در روايات فرمودند: عفو و گذشت،

 (. البالغه ابن ابى الحديد

براى رسیدن به و شتاب كنید »فرمايد: می 134و  133آل عمران، آيات  در سورهقرآن مجید * 

پرهیزگاران آماده شده و براى  ،ها و زمین استو بهشتى كه وسعت آن، آسمان ،آمرزش پروردگارتان

و از خطاى  ،برندو خشم خود را فرو مى ،كننددر توانگرى و تنگدستى، انفاق مى كسانى كه ،است

 .« خدا نیکوكاران را دوست دارد و ،گذرندمردم درمى

 

 حقیقت بخل

 ؛ ( 195)حکمت وََقدْ مَرَّ بِقَذَر عَلَى مَزْبَلَة هَذَا مَا بَخِلَ بِِه الْبَاخِلُونَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« ورزيدنداى عبور كرد و فرمود: اين همان است كه بخیالن به آن بخل مىامام)ع( از كنار مزبله

 مقدمه:



هنگامى كه ببیند لذيذترين و  ،درباره آغاز آن تجديد نظر خواهد كرد ،به پايان امور بنگرد انسان اگر

اى در ترين غذاها بعد از وارد شدن در بدن و جذب موادى از آن، تفاله آن به شکل گنديدهپاكیزه

 كند كه آنچه را به آن بخل ورزيده بود اشتباه بود.آيد باور مىمى

 ها:تهنک

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )همان فضوالت و مدفوع انسان است  «مَزبَلَه »* 

السعادة مال * بخل همان امساك )خود داری ( از بخشش در جايی است كه بايد ببخشد )معراج

 احمد نراقی (.

حسنه،طهارت و سعادت * نتیجه حرام و اعمال زشت، نجاسات و حرام است، و نتیجه حالل و اعمال 

 است.

كه  ،دنیا را به منزله میته فرض كن و از آن به مقدار نیازت برگیر»فرمود:  مجتبى)ع(حسن مام * ا

را به مقدار خوردن مردار اى و اگر حرام باشد گناهى در آن نیست، زيشد زهد پیشه كردهاگر حالل با

 44بحاراالنوار، ج «.) باشد عتاب آسان و اندكى است اى و اگر عتابى )از سوى خداوند( در آنبرگرفته

.) 

بخل و ها از باز داشتن انسان « وََقدْ َمرَّ بِقَذَر عَلَى مَزْبَلَة هَذَا َما بَخِلَ بِهِ الَْباخِلُونَ »عبارت هدف از * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.است )شرح نهجدنیاپرستى و غرق شدن در لذات مادى 

مواد تفکر است، برای تفکر در اعمال «  وَقَدْ َمرَّ بِقَذَر َعلَى مَزْبَلَة َهذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ» * عبارت

 خويش )شرح ابن میثم بحرنی (.

 

 ضررهاى عبرت آموز منفعت است

 ؛(  196)حکمت لَْم يَذْهَْب مِْن مَالِكَ َما وََعَظكَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« گردد در حقیقت از دست نرفته استرود و مايه پند و عبرتت مىاز دست مى آنچه از مال تو

 مقدمه:



و انجام كارهاى اگر در مسیر اطاعت فرمان خدا  ،ى براى رسیدن به اهداف مختلف استامال، وسیله

 كارآيد و اگر در مسیر عصیان و گناه و كارهاى زيانبار به ار گیرد بهترين وسیله به شمار مىقر مثبت

 .رود بدترين وسیله است

 ها:نکته

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج بهترين و بدترين است ،مال دنیا *

لَْم يَذَْهبْ ِمْن باقی است، و ارزش آن چیز را تعیین میکند ) * آثار برزخی و عقلی موجودات مادی،

 ( )شرح ابن میثم بحرنی (. مَالِكَ َما وََعظَكَ

و يا در راه  مانند صرف آن براى علم آموختن و بقای آن، مال در جنبه هاى مثبتاستفاده مثال * 

 (. خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ، انفاق، رفع فقر و... )جهاد فى سبیل اهلل

هاى نعمت بلکه ،ال و ثروت نیستمنحصر به صرف م « لَْم يَذَْهبْ مِْن مَالِكَ َما وَعَظَكَ »عبارت  *

البالغه آيةاهلل مکارم )شرح نهج شودضرر محسوب نمى ،بیدارى انسان گرددعبرت و كه سبب ديگر 

 شیرازی (.

 صیبت نیستاز دست رفتن عزيزترين عزيزان اگر مايه بیدارى و هشدارى انسان گردد در واقع م *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج

 

 راه تحصیل نشاط

 197)حکمت إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ َكمَا َتَملُّ االْبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِْکمَةِ »امیرالمؤمنین)ع(: قال 

 ؛( 

براى رفع ماللت و افسردگى آنها سخنان  ،شوندها، خسته و افسرده مىها همانند تناين دل

 .« آمیز و زيبا و ظريف انتخاب كنیدحکمت

 مقدمه:

زيرا توان نیروى  ،شونداين يك واقعیت است كه روح و جسم هر دو بر اثر كارهاى مختلف خسته مى

اما خداى متعال كه انسان  ،گرددانسان محدود است و اين محدوديت سبب خستگى جسم و جان مى



و اين  تواند جوششى از درون ايجاد كندى آفريده به وى قدرتى داده كه مىرا براى ادامه زندگ

 جوشش، نیرو و توان جديدى براى كارهاى مجدد به او بدهد.

 ها:نکته

 نسان نشاط و سرور برای بندگی است، افسردگی وكسالت در انسان اصل نیست.* اصل در ا

البالغه آيةاهلل آثار هر كدام در ديگری اثر دارد )شرح نهج دارند، كهباهم * روح و جسم ارتباط متقابل 

 (.مکارم شیرازی 

ها، لطیفهها، حکمتبخشد و تفريحات معنوى، ها، جسم را نیرو مىتفريحات مادى و انواع ورزش *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.روح است )شرح نهجها نشاط آور ها، شعرهاى زيبا، داستانمزاح

 )شرح ابن میثم بحرنی (. شوندگاهى نفوس انسانى از يك نوع علم و دانش زده مى* 

نشاط بیشتری  ،بیشتر باشدكردن و برای او انجام دادن ( هرچه  * ذكراهلل )يعنی در كارها خدا را ياد

 كند.ايجاد می

جلوه تاريخ درشرح آور است )فر را برطرف كرده و نشاط* مزاح درست و كافی در سفر خستگی س

 (. نهج البالغه ابن ابى الحديد

البالغه )شرح نهج آلوده گناه شد آنگونه كه در دنیاى امروز معمول است ،نبايد براى رفع خستگى *

 آيةاهلل مکارم شیرازی (.

 

 باطل در لباس حق

 198)حکمت لَمَّا سَمَِع قَوْلَ الْخَوَارِجِ اَل ُحکْمَ إِالَّ لِلَِّه كَلِمَُة َحقّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ (

سخن حقى است كه فرمود:  « إالَّ لِلّهِ  ال ُحکْمَ»گفتند كه مىشنید، که اين سخن خوارج را یهنگام

 .« معنى باطلى از آن اراده شده است

 مقدمه:

گويد: على)ع( از صفین باز گشته بود و در مسجد قاضى نعمان مغربى در كتاب شرح االخبار مى

را سر داد. امام)ع( « ال حُکَْم إالَّ لِلّهِ»شعار  اى بود كه يك نفر از گوشه مسجدمشغول بیان خطبه



باز  ،مقدارى گذشت نفر دومى همین شعار را از گوشه ديگر سر داد ،سکوت كرد و پاسخى نداد

، لذا امام)ع( اين كالم را سرانجام جمعى از خوارج با هم اين شعار را سر دادند ،امام)ع( اعتنايى نکرد

 .فرمودند

 ها:نکته

(  كَلِمَُة حَّق يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌبه انحراف برود )اما با فهم نادرست، ممکن است انسان با حرف حقی  *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج

ت در مساجد و نماز خواندن از شرك :)كه برای ما آموزش( استادنددامام)ع( سه امتیاز به خوارج  *

و اگر آغازگر جنگ  اد،مى درا از بیت المال  ناسهمش كاری میکردند،مکه هیو تا زمان ،داشتندباز ن

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.نمیکردند )شرح نهجند با آنها جنگی نباش

سفیدان نیست توسط قضات و ريشحََکمیت براى رفع اختالف منکر «  اَل حُکَْم إِالَّ لِلَّهِ»* عبارت 

 مکارم شیرازی (.البالغه آيةاهلل )شرح نهج

، هیچ اين است كه همه بايد طبق احکام وارده خدا حکم كنند«  الَ حُْکمَ إِالَّ لِلَّهِ »از عبارت مراد * 

جلوه تاريخ درشرح نهج البالغه تواند خالف دستورات خدا حکم صادر كند )قدرتی در اين عالم نمی

 (. ابن ابى الحديد

معنای ند نتواضعف عقل و حماقت و تعصب شديد نمىبر اثر ، مانند آنهايا هر گروه ديگری خوارج  *

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) ك كنندرا در « اَل ُحکْمَ ِإالَّ لِلَّهِ»صحیح 

 

 هیاهوى اوباش

 وَإِذَا تَفَرَّقُوا لَْم يُعْرَفُواِفی صَِفِة الْغَوْغَاءِ: هُُم الَِّذينَ إِذَا اجَْتمَعُوا غَلَبُوا، »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 199)حکمت

فرمايد: آنها كسانى هستند كه هر وقت هماهنگ شوند غالب حضرت در وصف اين گروه از اوباش مى

 .« که پراكنده شوند شناخته نخواهند شدیهنگام گردند ومى

 مقدمه:



نخست افراد عاقل كه آلت دست اين و آن  :شودهاى مختلفى تشکیل مىجوامع انسانى از گروه

هاى كم اطالع و پايبند به اصول اخالق و ايمان كه آنها نیز برپايه ايمان در دوم توده ،شوندنمى

در میان  كه ،كنند، سوم گروهى كه سطح پايینى از فکر و اخالق دارندهاى شرور شركت نمىگروه

 .شودآنها گاه افراد شرور و موذى نیز يافت مى

 ها:نکته

 (. ُهمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوااست ) هلبموجب غآور و جمع و جمعیت قدرت *

صفت شرارتش ظهور قرار میگیرد  اما وقتی در جمع كند،* گاهی انسان تنها كه باشد شرارت نمی

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.كند )شرح نهجمی

بهره های مورد نیاز از آنها توان با پراكنده كردن افراد اوباش و تربیت آنها، در اجتماع، در حرفهمی *

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة برد )

 تماع را در سطح عقال جامعه باال ببرند.* هنر مردان خدا اين است كه افراد اوباش اج

 افاتی با روابط محترمانه با آنهاآنها برای سعادت و امنیت اجتماع، من شناخت افراد شرور و كنترل* 

 در وقت خودش ندارد.

 

 غوغاطلبان

 وَأُتِیَ بِجَان وَمَعَُه غَوْغَاُء، َفقَالَ اَل مَْرحَباً بُِوجُوه اَل ُترَى إِالَّ عِنَْد كُلِّ سَوْأَة»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛(  200)حکمت

اى از اوباش همراه او بودند )گويا مى خواستند مجازات آن حضرت آوردند و عدهجنايتکارى را خدمت 

هايى كه جز به هنگام حوادث بد ديده خوش آمد مباد بر چهره ( امام)ع( فرمود: او را تماشا كنند

 .« شوندنمى

 مقدمه:

با هم که دو نفر زمانی ،در جوامع بشرى در پى حضور در حوادث جنجالى هستند همواره گروهى

، نه براى میانجیگرى، بلکه براى اينکه آن صحنه زشت را بنگرند ،شوندجمع مى ،در خیابان دعوا كنند

 كند.روايات ما شديداً اين صفت بد را نهی می



 ها:نکته

البالغه آيةاهلل مکارم ، حتی اگر از اوباش باشیم )شرح نهجيمد از بدی يا عذاب ديگران شاد شونباي* 

 شیرازی (.

شود، كه با فطرت انسان رحمی میشادی كردن در غم و مصیبت ديگران باعث قساون قلب و بی* 

 و فطرةاهلل مغايرت دارد.

محل وسیع و مناسبى به معناى وسعت مکان است يعنى بفرمايید كه در « رحب»از ماده « مرحبا» *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج است« َلاَمرحَبا »، ضد آن ايدوارد شده

باشد تا مايه عبرت  معدر قرآن مجید و روايات دستور داده شده است اجراى حد در حضور ج *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج ، اما اين جمعیت برای عبرت نیامدندمردم گردد

 

 اجل همچون سپرى محافظ است

اِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَان مَلَکَیْنِ يَحْفَظَانِهِ، فَإِذَا َجاءَ الْقَدْرُ خَلَّیا بَیْنَهُ وَبَیْنَهُ، وَإِنَّ االْجََل »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 201)حکمت جُنَّةٌ َحصِینَةٌ 

كنند، اما هنگامى كه روز مقدّر فرا رسد او همراه هر انسانى دو فرشته است كه وى را محافظت مى

 .« سپرى است محافظ و نگهدار ،سازند و اجل و سرآمد زندگىحوادث رها مىرا در برابر 

 مقدمه:

هايی است در ايات فرآن و روايات وعقالً مورد تأيید و قابل اثبات ماليکة و موجودات مجرد، از واقعیت

انی هايی از جانب خدا دارند، و به اذن خدا رفع بال و خادماست، و اينکه ماليکة در عالم مسؤولیت

 ها هستند.برای انسان

 ها:نکته

* حقیقت مرگ برای انسان و هر موجودی كه دارای نفس باشد، حتمی است )كُلُّ نَفسٍ ذَايِقَةُ المَوت 

.) 

اجل است: يکی اجل حتمی )كه غیر قابل اجتناب است ( و ديگر اجل معلق يا  انسان داراى دو* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهجگیزی و اجتناب است ( كه قابل پیشمشروط )



درباره كسانى به اجل حتمی اشاره میکند، آنجايی كه، سوره آل عمران  154قرآن مجید در آيه * 

گفتند: اگر بنا بود ما پیروز شويم بردند و مىهاى نادرستى به خدا مىكه )بعد از حادثه احد( گمان

هايتان هم بوديد آنهايى در خانه اگر ،ى پیغمبر! به آنها بگوا»فرمايد: شديم مىدر اينجا كشته نمى

 «. رسیدندآمدند ـ و به قتل مىكه مقرر بود كشته شوند قطعاً به سوى قتلگاه خود بیرون مى

منهاج البراعة دهد )انجام میخداوند افعال و اعمال عالم را با واسطه موجودات مجرد مانند ماليکة  *

 .( خوئىآيةاهلل فی شرح نهج البالغة 

ها و ، زلزله، خطرات رانندگىهاانواع بیمارى :مانندموارديست  هاوفات انسان* اسباب اجل در 

 و... ها طوفان

که چشمش به یهنگام ،( در زير ديوار كجى نشسته بود)عامیرمؤمنانآمده كه  5بحاراالنوار، ج در * 

كسى عرض كرد: از قضاى الهى  ،امنى نشست يوار بلند شد و در جاىوضع ديوار افتاد از زير آن د

 .كنمز قضاى الهى به قدر الهى فرار مىمن ا فرار مى كنى؟ امام)ع( فرمود:

 

 بیعت مشروط!

مْر: الَ، وَلکِنَُّکمَا ى أَنّا شُرَكاؤُكَ فی هذَا االْوَقَدْ قالَ لَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبِیرُ: نُبايِعُكَ عَل»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 202)حکمت وَدِوْنَانِ عَلَى الْعَجِْز وَاالْ سْتِعَانَةِ، وَعَرِيکَانِ فِی الْقُوَّةِ وَاالْشَ

ايى كردند و گفتند با تو بیعت آنجا كه به امام پیشنهاد خالفت شور ،زبیر( در پاسخ طلحه و امام)ع

شما شريك در تقويت  ود،شآنها فرمود: نمى به ،ر حکومت شريك باشیمكنیم به اين شرط كه دمى

 .« ناتوانى و سختى و مشکالت باشیدو كمك و يار و ياور به هنگام 

 مقدمه:

( بیعت كرد امام به او فرمود: من از عدر بعضى از منابع معروف آمده است آن روز كه زبیر با امام)

كارى را  ترسم كه تو پیمان خود را بشکنى، عرض كرد: هرگز بیم نداشته باش تا ابد چنیناين مى

چیزى  ،امام فرمود: آيا خداوند شاهد و گواه بر اين موضوع باشد، عرض كرد: آرى ،نخواهم كرد

دانى در زمان عثمان چه اندازه به ما جفا شد نگذشت كه آن دو به امیرمؤمنان)ع( عرض كردند: مى

بعضى از اين اما اكنون كه خداوند خالفت را به تو سپرده  ،و او همواره طرفدار بنى امیه بود

 .ها را در اختیار ما بگذارفرماندارى



 ها:نکته

 اين نعمت الهی را حفظ كنند. انستند* طلحه و زبیر، مظهر افراد خادم و پر تالشی هستند كه نتو

 * انسان، تا آخرين لحظه در معرض خطر انحراف است.

 ادبی به حجت خداست.* بیعت به  شرط، با امام، توهین و بی

 هاى مکارانه و دور از تقوا و پرهیزگارى بودنداهل توطئه و سیاست* دشمنان حضرت علی)ع(، 

 )شرح ابن میثم بحرنی (.

خالفت و امامت، به دو دلیل ممنوع است: يکی اينکه امامت امر الهی و نصب از جانب  شراكت در* 

ايجاد نشود و باعث فساد حکم ر دخدا و پیامبر است، ديگر اينکه حاكم بايد يك نفر باشد تا اختالف 

 .( خوئىآيةاهلل براعة فی شرح نهج البالغة منهاج ال)نشود 

هدف خدمت باشد نه كسب جاه و مقام * در خدمت به امام و مردم بايد با اخالص اقدام كرد، و 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج

 برای اجرای حکومت اسالمی نیاز دارد. ،* حاكم اسالمی به افراد متخصص و تخصص آنها

 

 اندرزى بسیار حکیمانه

أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ الَِّذی إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَْضمَْرتُمْ عَلِمَ، وَبَادِرُوا اْلمَوَْت »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 203)حکمت ْم أََخذَكُمْ، وَِإنْ نَسِیتُمُوهُ ذَكَرَكُمْالَّذِی إِنْ هَرَبْتُمْ مِْنهُ أَدْرَكَُکمْ، وَإِنْ أَقَمْتُ

داند شنود و اگر چیزى را در دل پنهان داريد مىاى مردم! از خدايى بترسید كه اگر سخنى بگويید مى

گیرد يابد و اگر بايستید شما را مىو بر مرگ پیشى گیريد كه اگر از آن فرار كنید به شما دست مى

 .« كنید شما را فراموش نخواهد كردو اگر فراموشش 

 مقدمه:

فلسفه شريعت و دستورات دين اين است كه ما به اين نقطه برسیم كه اين عالم خالقی دارد حکیم 

 و شاهد، كه خودش قاضی است و مرگ را محرك ما به سوی خودش قرار داده است.

 ها:نکته



 دانى كه خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه راآيا نمى»: فرمايدمى« مجادله»سوره  7در آيه * قرآن 

 ...كنند مگر اين كه خدا چهارمین آنهاست، وهیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمى ،دانددر زمین است مى

» 

ترس از خدا يعنی ترس از فراق و جدايی از خدا به واسطه گناهان خويش، و اينکه اين گناهان * 

 يم )شرح ابن میثم بحرنی (.شوآثار سوءی دارند كه دچارشان می

چیزش آگاه است هرگز بیند و به همه * اگر انسان بر جانش حاكم كند كه خدا همیشه او را می

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.كند )شرح نهجگناه نمی

 دهد.* توجه به خدا، در ترك حرام به انسان قدرت می

 .رگ كنندها بايد خودشان را آماده پذيرش م* همه انسان

 كند.* توجه و ياد مرگ، تعلقات توجه به غیراهلل را از دل آدمی خارج می

 پذيرند.ست كه مرگ را به راحتی میهای مؤمن و صالح، اين اهای انسان* از نشانه

 

 نکنندتو نیکى كن هر چند سپاسگزارى 

يَشْکُرُهُ لَكَ، فَقَدْ يَشْکُُركَ عَلَْیهِ مَنْ الَ يَسْتَمْتُِع الَ يُزَهِّدَنَّكَ فِی اْلمَعْرُوفِ َمنْ الَ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( 204)حکمت بِشَیْء مِنْهُ، وَقَْد تُدِْركُ ِمنْ شُکِْر الشَّاكِرِ أَكْثََر ِممَّا َأضَاعَ الَْکافِرُ: وَاللُّه يُحِبُّ اْلُمحْسِنِینَ

 ؛

كند كه از گاه كسى از تو سپاسگزارى مىبه علت ناسپاسى افراد، از كار نیك مضايقه نکنید، چرا كه 

اى نبرده و چه بسا همین شکرگزارى اثرش بیش از ناسپاسى افراد ناسپاس عمل نیکت هیچ بهره

 «. باشد و خدا نیکوكاران را دوست دارد

 مقدمه:

همان گونه كه انسان بايد شکر نعمت هاى پروردگار را بگزارد، هرچند هیچ انسانى قادر بر اين كار 

نیست، حداقل اعتراف به عدم توانايى شکر نعمت كند كه اين خود نوعى شکر نعمت است، بايد در 

برابر انسان ها نیز همین حالت را داشته باشد و شکر خالق بدون شکر خلق، همان خلقى كه واسطه 

 نعمت بوده، كامل نمى شود.



 ها:نکته

َمنْ الَ يَشْکُرُهُ لََك، فَقَدْ شکرگذار و قدر دان )و افراد  ،مردم دو گروهند: افراد پر توقع و ناسپاس* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.( )شرح نهجيَشْکُرُكَ عَلَیِْه مَْن اَل يَسْتَْمتِعُ بِشَیْء مِْنهُ 

هر عمل خیری است، چه عبادات شخصی، و چه خدمات اجتماعی برای جمیع « المعروف * »

 مخلوقین.

)شرح ابن میثم  (  يَُزهِّدَنَّكَ فِی الْمَْعرُوفِ)الَ خیر دلسرد شدن از انجام آن است* يکی از آفات كار 

 بحرنی (.

 * علت دلسردی از معروف يا ناسپاسی ديگران است، يا تنبلی شخص، يا ايمان ضعیف و كفر درونی.

 اهلل انجام دهد.جهِوَ* انسان بايد معروف را برای رضای الهی و خالصًا لِ 

هايش توجه به قدردانی كه با ناسپاسی ديگران از معروف مضايقه میکنند، يکی از درمان * افرادی

 افراد سپاسگذار است.

اند را به خود سنخ معروفهای پاك و قدردان، كه همكه فطرتاى دارد كار نیك جاذبه فوق العاده *

 .كندجذب می

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة * غالبًا افراد شاكر معروف بسیار كم است )

 .خوئى(آيةاهلل هاج البراعة فی شرح نهج البالغة منرود ) گاه از بین نمی* اجر كار خیر، هیچ

 

 وسعت پیمانه علم

 ( ؛ 205)حکمت يَتَِّسعُ بِهُِكلُّ وِعَاء َيضِیُق بِمَا جُعَِل فِیهِ إِالَّ وِعَاَء الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

شود مگر پیمانه علم كه هرقدر از هر ظرفى بر اثر قرار دادن چیزى در آن از وسعتش كاسته مى

 .« گردددانش در آن جاى گیرد وسعتش افزون مى

 مقدمه:

ت، بلکه نشاط آور و روح خسته كننده نیسنیز شويم كه واقعاً از فراگیرى علوم خسته هرگز نبايد ما 

مى در سرزمین مغز خود بیند در كنار نهالى كه از يك مسئله علکه انسان مىیهنگام ،پرور است



كند، قطعاً به شوق و رويد و اطراف خود را پر گل مىزند و مىهاى ديگرى جوانه مىكاشته نهال

 آيد.نشاط مى

 ها:نکته

 شرح ابن میثم بحرنی (.شود )ه ظرف از مظروفش ضیق و پر می* اصل در عالم ماده اين است ك

* اصل در عالم مجردات)عالمی كه از ماده و وزن و جرم خالی باشد ( اين است كه مظروف، ظرفش 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج شودظرف مجرد وسیعتر می ، بلکهكندرا ضیق نمی

)شرح  و بعد مجر و باطنی انسان است نفس ناطقه انسان يا همان روح« وِعَاءَ الِْعلْمِ »مراد از عبارت * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

شود دال بر اين است كه بعد مجردش مغلوب احکام و خواص * اگر كسی در كسب علم خسته می

 باشد.جسمش می

، حافظه انسان است كه همه چیز را در خود حفظ مى كند نفس ناطقه انسانهاى يکى از بخش* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج قواى مادى اين چنین نیست حالى كهدر 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.وقف بر جهل باعث هالكت انسان است )شرح نهج* قناعت و ت

در  ؛ اْلمُهَجِ ِض اللُّجَجِ وَسَفْكِ ُأطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَْو بِخَوْ»: فرمودند 75بحاراالنوار ج در ( امام صادق)ع *

 .« رويد و خون خود را فدا كنید طلب دانش باشید هرچند براى تحصیل آن در درياها فرو

 

 در برابر جاهالن بردبار باش

 ؛ ( 206)حکمت أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِیِم مِْن حِْلمِِه أَنَّ النَّاسَ أَنَْصارُهُ عَلَى الَْجاهِلِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

برد اين است كه مردم در برابر جاهل و نادان كه شخص بردبار از بردبارى خود مى اىنخستین نتیجه

 .« از وى حمايت خواهند كرد

 مقدمه:

که در برابر دانشمند یاينرو هنگام بسیارى از افراد جاهل و نادان پرادعا، بلندپرواز و پرخاشگرند، از

حال اگر شخص  ،ها را روا دارندواع اهانتبراى اظهار خودنمايى ممکن است ان ،اى قرار گیرندوارسته

 .هد، مقام خود را پايین آورده استالعمل نشان دمتقى بخواهد در برابر آنها عکس والم و با ايمان ع



 ها:نکته

* حلم يعنی انسان خشمگین نشود و پرخاشگری نکند، در واقع پیشگیری صفت غضب در مقابل 

 احمد نراقی (.السعادة مال اهانت جاهالن است )معراج

منهاج ) توجهی در مقابل آنها است * راه از بین بردن اهانت و جهل جاهالن، حلم و تحمل و بی

 .خوئى(آيةاهلل البراعة فی شرح نهج البالغة 

البالغه آيةاهلل )شرح نهجكسی است كه قوةعاقله آن قوی باشد حلیم است، يعنی  حلم نشانه عقل* 

 مکارم شیرازی (.

پذيرد )شرح اوست، وفطرت سالم آنرا می* كسی كه در مقابل جاهل حلیم باشد، نشانه درستی راه 

 ابن میثم بحرنی (.

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی )شرح نهجدالرحمان يعنی بندگان  خاص خداست * حلم از صفات عبا

.) 

)عبادالرحمان و  ؛ الْجَاهِلُونَ قَاُلوا سَالَماًمُ وَإِذَا خَاطَبَهُ»فرمايد: مى 63آيه  قانفردر سوره قرآن مجید * 

اعتنايى و بزرگوارى و با بىگويند )به آنها سالم مى ،سازندکه جاهالن آنها را مخاطب یهنگام( 

 «. گذرند(مى

انبیاى پیشین حضرت ابراهیم و در جاهای ديگر در مدح مقام مدح  در 114* قرآن در سوره توبه آيه 

 است.از صفت حلم نام برده 

 

 راه تحصیل بردبارى

 فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبََّه بِقَوْم ِإالَّ أَوْشَكَ أَنْ يَکُونَ مِنْهُمْ ،ِإنْ لَمْ تَُکنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 207)حکمت

زيرا كمتر شده است كسى خود را شبیه قومى  ،اگر حلیم و بردبار نیستى خود را به بردبارى وادار كن

 .« كند و سرانجام از آنان نشود

 مقدمه:



اى ولى خودش را كنترل كند و قیافه ،جوشدشود و انسان از درون مىآورى واقع مىحادثه خشموقتی 

اين كار در نخستین بار ممکن است بسیار مشکل باشد ولى هرچه  ،همچون حلیمان به خود بگیرد

 .شودتبديل به ملکه مىن انسادر گردد تا زمانى كه تر مىتکرار شود آسان

 ها:نکته

إِنْ لَْم تَُکنْ حَلِیمًا های ايجاد صفت حلم تلقین و وادار كردن خود به آن صفت است )ی از راهيک* 

 ( )شرح ابن میثم بحرنی (. فَتَحَلَّمْ

قَلَّ مَْن تَشَبَّهَ * روش تلقین و وادار كردن، برای تمام صفات حمیده جاری و قابل استفاده است )

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.( )شرح نهج بِقَوْم

در نیت متفاوت است،تلقین، به نیت  ،با ريا در آن صفت ،ايی* وادار كردن خود به صفت حمیده

 يجاد آن صفت در درون است، اما ريا برای كسب رضايت ديگران و فريب دادن آنهاست.ا

كند و باعث * روش ديگر كسب صفت حلم اين است كه، از هر چیزی كه نفس انسان را ضعیف می

 السعادة مال احمد نراقی (.د )معراجشود دوری كنزود عصبی شدن می

، تکبر، حسادت، ضعف نفس ی مزاجنشینی با افراد عصب، همارتند از: پر خوریعب آور* از موارد غضب

 السعادة مال حمد نراقی (.)معراج
 

 شش اندرز ناب

َمنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَمَنْ َخافَ أَمِنَ، وََمنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 208)حکمت نْ فَهَِم عَلِمَوَمَنْ أَبْصََر فَهِمَ، وَمَ 

كسى كه )از خدا(  ،بیندبرد و آنکس كه غافل بماند زيان مىهر كس به حساب خود برسد سود مى

ن كس كه بینا گردد )حقايق را( شود و آگردد و كسى كه عبرت گیرد بینا مىبترسد ايمن مى

 .« شودكس كه )حقايق را( بفهمد دانا مى فهمد و آنمى

 مقدمه:

های اهل بیت)ع( بخصوص امیرالمؤمنین)ع(، باعث سعادت انسان در توجه به نصیحت و دستورالعمل

 شود.گشايد، امنیت و آرامش واقعی حاصل میشود، گره از كارها میدنیا و آخرت می



 ها:نکته

شود )شرح ابن میثم حضر الهی، و دوری از غفلت می* حسابرسی باعث توجه و مقام حضور در م

 ی (.بحرن

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی الكت و ضرر و عدم اصالح امور است )شرح نهج* غفلت، باعث جهل و ه

.) 

البالغه آيةاهلل مکارم )شرح نهج مادی و معنوی هر دو، باعث سود و سعادت است* حسابرسی در امور 

 شیرازی (.

 های شیعه واقعی اهل بیت)ع( حسابرسی اعمال است.از نشانه *

با آن مواجه ، كه آدمی با گناهان هاى عادالنه اويعنى خوف از عدالت و مجازات ،خدا خوف از* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج شود، در واقع خوف فراق استمی

 السعادة مال حمد نراقی (.جاء در مؤمن بايد در اعتدال باشد )معراج* خوف و ر

نخست به مقدماتى كه آن را  ،بینداى را كه مىانسان حادثه است كهمنظور از عبرت گرفتن اين * 

سپس مشابه آن را در زندگى خود در نظر  ،شود توجه كندداده و آثارى كه بر آن مترتب مى تشکیل

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.، و از آن دوری كند )شرح نهجبگیرد

ادراك و علم صحیح به احکام و خصوصیات باعث كه بصیرت يعنی تشخیص بین حق و باطل،  *

 شود.میاشیاء 

 

 ینده از آنِ ماستآ

لََتعْطِفَنَّ الدُّنْیَا عَلَیْنَا بَعْدَ ِشَماسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا، وَ َتالَ عَقِیبَ ذَلِكَ: »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 209)حکمت اسْتُضْعِفُوا فِی االْْرِض وَ َنجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَوَ نُرِيدُ أَنْ نَُمنَّ عَلَى الَّذِيَن 

آورد و همچون شترى است كه دنیا همچون شتر بدخويى است كه بعد از چموشى به ما روى مى

« قصص» سوره 5سپس امام آيه  ،دارى كندگیرد تا شیر را براى فرزندش نگهدوشنده شیر را گاز مى

خواهیم بر مستضعفان زمین منت گذاريم و آنها را پیشوايان و وارثان آن قرار را تالوت فرمود: ما مى



 .« دهیم

 مقدمه:

دنیا، صفات و احکامی دارد، كه نسبت به توجه به هر صفتی، به نامی مسمی، و دارای اثر و ظهوراتی 

 تواند ايجاد كند.می آثار، معرفت كاملیشود، شناخت هر يك از اين صفات و می

 ها:نکته

( )شرح  بَعْدَ شِمَاسِهَا لَتَعْطَِفنَّ الدُّنْیَا عَلَیَْناها، به صورت امانت در گردش است )* دنیا به دست انسان

 ابن میثم بحرنی (.

گاهی بر خالف به كام آدمی است و گاهی * دنیا كاماًل به كام و بر وفق مراد انسان نیست، بلکه 

 (.َعطْفَ الضَّرُوِس عَلَى َولَدَِها انسان است )محاسبات 

بنى اسرائیل  مورد پیروزیگرچه در  ،لذابر استمرار دارد داللت فعل مضارع است و« نريد» * عبارت

حاكم است )شرح مستعضف  بلکه برای همه مؤمنین ،منحصر به آنها نیستاست، اما بر فرعونیان 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.نهج

 5آية " وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ َعلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی االْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ َنجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ»آيه * 

ر حضرت مهدى )ارواحنا فداه( اشاره به ظهودر روايات فرمودند: از آياتى است كه «  سوره قصص

 .خوئى(آيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )  دارد

وَ نُرِيُد أَْن نَمُنَّ عََلى الَّذِيَن اسْتُضْعِفُوا فِی »در تفسیر آيه  51بحاراالنوار، ج در ( یرمؤمنان على)عام* 

محمد است كه خداوند آل  منظور از مستضعفان»فرمود:  « االْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ َنجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ 

د و بخشانگیزد و به آنها عزت مىبر مىمهدى آنها را بعد از زحمت و فشارى كه بر آنان وارد شده 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.)شرح نهج « كنددشمنانشان را خوار و ذلیل مى

 

 این گونه تقوا پیشه كنید

وَكَمَّشَ فِی مَهَل، وَبَادََر عَْن  ،تَقِیََّة مَْن شَمَّرَ َتجْرِيداً، وَجَدَّ تَشْمِیراًاتَّقُوا اللَّهَ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ؛ ( 210)حکمت وَجَل، وَنَظََر فِی كَرَّةِ الْمَوِْئلِ وَعَاقِبَةِ اْلَمصْدَرِ، وَمَغَبَِّة الْمَْرجِعِ



تقواى كسى كه براى اطاعت خدا دامن به كمر زده در حالى كه خود را از  ،تقواى الهى پیشه كنید

كوشد و با بصیرت در راه خدا با چابکى گام )عالئق مادى( جدا ساخته و سخت )در اين راه( مى

رود و در بازگشت به دارد و از ترس اعمالِ خود، به سرعت )به سوى مغفرت الهى( پیش مىبرمى

 .« انديشدو به سرانجام زندگى و عاقبت كار مىپناهگاه اصلى )آخرت( 

 مقدمه:

دانیم تقوا و پرهیزگارى بهترين زاد و توشه سفر آخرت و واالترين نشانه شخصیت انسان و قرب مى

ولى تقوا مراحلى دارد كه بستگى زيادى به ، او در درگاه خدا و جواز عبور از دروازه هاى بهشت است

 در آثار آن دارد هايىهاى آن و نشانهانگیزه

 ها:نکته

 ،مطرح است، ولی در مورد حیوانات و گیاهان تقوای مورد نظر در شريعت هاها و جنا در انسان* تقو

 مطرح نیست.

 اتَّقُوا اللََّه تَقِیََّة مَْن شَمَّرَ تَجْرِيداً، وََجدَّ تَْشمِیراًو تالش و استقامت داشته باشیم ) * در تقوا بايد همت

 ( )شرح ابن میثم بحرنی (.

انگاری نیست بلکه بايد به جد باشد و راهش قطع تعلق كامل از * در تقوا جای مسامحه و سهل

 .خوئى(آيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) (  وََجدَّ تَْشمِیراًديگران است )

ی كسی كه گناه و خطايی شويم )يعناالرض میمفسد فی* اگر در تقوا دقت نداشته باشیم مصداق 

 شود (.به آن گناه و خطا مبتلی میكند اما مجدد را ترك می

 انجام دهدتأخیر مال را به وقت خودش و بدون تنبلی اعتقوای واقعی اين است كه های * از ويژگی

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.( )شرح نهج وَكَمَّشَ فِی مَهَل)

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازی (.خويش را نبیند )شرح نهج "من " باشد، وبرای اهلل * تقوا بايد 

وارد بهشت برين  ،* تقوای واقعی آن است كه صاحبش را عاقبت بخیر كند و شخص جهت تکامل

يةاهلل مکارم شیرازی البالغه آ( )شرح نهج وَنَظََر فِی كَرَِّة الْمَوِْئلِ وَعَاقِبَِة الَْمصْدَرِ، وَمَغَبَِّة الْمَرْجِعِ ) شود

.) 

 

 



 ها:مناسبت

 

 

 مهر ( 27روز: بیستم صفر )

 مناسبت: اربعین حسینی

عَالماُت المُؤِْمنِ خْمس: صَالةُ الَْخمْسِین، وَ زِيارَُة الْأرْبِعَیِن وَ »قال ابومحمد الحسن العسکری)ع(: 

 ( ؛ 10وسايل الشیعه جم )بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیالتَّخَتُّمُ فِی الْیمِینِ، وَ تَعفیرُ الْجَبِیِن وَ الْجَهْرُ 

های مؤمن پنج چیز است: پنجاه ركعت نماز )نماز يومیه و نمازهای نافله(، زيارت اربعین، انگشتر نشانه

اهلل الرحمن الرحیم را در نماز بلند به دست راست كردن، جبین را در سجده بر خاك گذاردن، بسم

 «.گفتن 

 مقدمه:

آيت اهلل جوادی آملی فرمود: در عدد اربعین خصوصیتی وجود دارد كه در ساير ارقام، آن خصوصیت 

اند، مدت مناجات حضرت وجود ندارد، غالب انبیا در سن چهل سالگی به مقام رسالت رسیده

مومن را دعا كنید، برای حسین بن  40اند در نماز شب موسی)ع( در كوه طور چهل شب بود، گفته

 ع( آسمان و زمین چهل روز گريستند.علی)

 ها:نکته

روی اربعین، حركت جابر بن عبداهلل انصاری است، كه در اين ايام به زيارت قبر امام * علت پیاده

 حسین)ع( مشرف شد.

* مؤمن حقیقی، بعد از چهل روز ناراحتی بر مصیبت امام حسین)ع( به زيارت امام حسین)ع( نايل 

 شود.می

نامه ای برای روز اربعین از امام صادق)ع( نقل شده است، كه شیخ عباس قمی اين زيارتنامه* زيارت

را در مفاتیح الجنان در باب سوم بعد از زيارت عاشورا غیر معروفه، با عنوان زيارت اربعین نقل كرده 

 .است



خداوند كسی كه پیاده به زيارت قبر حضرت امام حسین)ع( رود، »* امام جعفر صادق)ع(فرمودند: 

فرمايد و هزار دارد هزار حسنه برايش ثبت و هزار گناه از وی محو میمیمتعال به هر قدمی كه بر

 «.برد اش را باال میدرجه مرتبه

خداوندا دشمنان ما به خاطر خروج »* در دعای امام صادق)ع( برای زائران حسین)ع( آمده است: 

ها مانع حركت اما بر خالف میل دشمنان، اين دشمنیگیرند، شیعیان برای زيارت، بر آنها عیب می

دهد هايی كه تابش خورشید رنگ آنها را تغییر میو خروج شیعیان به سوی ما نشد پس بر آن صورت

 «.رحم كن 

 * زيارت بايد برای رضای خدا باشد و اهتمام به نماز و حجاب و همکاری با انتظامات رعايت شود.

دينی و معرفی اسالم ناب محمدی)ص( شکر اين نعمت، يعنی جمعیت  * استفاده از حضور مبلغان

 مردمی، است.

 های مورد تايید روايات عمل كرد.* بايد از بدعت در عزاداری پرهیز كرد و به روش

 * وحدت و پرهیز از اختالفات را بايد در بین مردم حاكم كرد.

 * زيارت بايد موجب تغییر در زندگی زائران باشد.

 

 آبان ( 5بیست و هشتم صفر )روز: 

 مناسبت: رحلت حضرت رسول اكرم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع(

لقد كان لکم فی رسول اللّه أسوة حسنة ّلمن كان يرجو اللّه والیوم اآلخر وذكر اللّه »قال اهلل تعالی: 

 ( ؛ 21احزاب آيه   )سوره كثیراً

است برای آنها كه امید به رحمت خداوند و  البته برای شما در زندگی، رسول خدا سرمشق نیکويی

 «.روز رستاخیر دارند و خدا را بسیار ياد می كنند 

 مقدمه:
پیامبر اسالم )ص( انسان كامل و خاتم انبیاء الهی است كه واجد همة مزايای مشترك انبیای پیشین 

اند و تا فاقد آن بودهها را ويژة ايشان قرار داده كه انبیای ديگر است، قرآن كريم برخی از خصوصیت

 .ها مّتصف نخواهد شدروز قیامت كسی به اين ويژگی



 ها:نکته

 اهلل)ص( كاماًل قرآن بود.* اعمال و كالم جناب رسول

* خداوند نطفه پاك پیامبران را در بهترين جايگاه به وديعت نهاد و در بهترين مکانها آنها را مستقر 

 ( 94ساخت.)نهج البالغه، خطبه 

مبر بايد معصوم باشد تا سخنان او قابل اعتماد باشد، پیامبر نبايد دچار سهو گردد و نبايد * پیا

گردد از قبیل پستی پدران و ناپاكی مادران داشته باشد )كشف المراد صفاتی كه باعث نفرت مردم می

 ( "ره"فی شرح تجريد االعتقاد جناب خواجه 

ان اهلل ادب محمداً )ص( فاحسن تأديبه ؛ خداوند »ايد: می فرم 16* امام صادق)ع( در بحاراالنوار، ج

 «.محمد)ص( را ادب نمود و چه خوب او را تربیت كرد 

خداوند بر اهل ايمان منت نهاد كه رسولی از خود آنها »فرمود:  164* قرآن در سوره آل عمران آيه 

را از نقص و آاليش پاك در میان آنان برانگیخت كه بر آنها آيات خدا را تالوت كند و نفوس آنها 

گرداند و به آنها احکام شريعت و حقايق حکمت را بیاموزد، هر چند قبل از آن در گمراهی آشکار 

 «.بودند 

البالغه، عبارتند از: امانت داری، استقامت و ا* صفات و ويژگیهای نبی گرامی اسالم )ص( در نهج

شجاعت و فداكاری، رسول رحمت، برترين پیامبران، پايداريدر مسیر دعوت به حق و جهاد در اين راه، 

 خاتم پیامبران، توجه به حقوق مردم

 * از فوايد بعثت نبی گرامی اسالم )ص( ايجاد روحیه اخوت و برادری است.

به خود پیچیده )و در بستر  خوابای جامه ؛  يا اَيُّهَا الْمُدَّثِّر»: قرآن در سوره مدثر آيه ا فرمود* 

است،  قیامتنبی مکرم، پیش از  رجعتبه اعتبار « مدثر»در حديث است كه خطاب « آرمیده(! 

پروردگار  عذابشو و برخیز و بار ديگر مردم را از  زنده !اییدهای كسی كه خود را به كفن پیچيعنی: 

 (. 2خود بترسان )تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم ج

رسد، يعنی در الّا اينکه به شهادت می امام صادق)ع( فرمود: هیچ پیامبر و وصی پیامبری نیست* 

منتهی االمال شیخ عباس  و 1راه خدا كشته خواهد شد )بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد)ص( ج

 قمی (.

 اهلل نیز به اثر سمِّ زن يهودی شهید شدند.شود اين است كه جناب رسو* آنچه از روايات استنباط می
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 شهادت امام حسن مجتبی)ع(

مَْن أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِی قَالَ اللَُّه َتعَالَى فِی كِتَابِهِ فَلْیُوَاِل  رَسُولُ اللَّهِ )ص(:قَالَ 

رْشِِه )كامل الزيارات [ عَلِیَّ بَْن أَبِی طَاِلبٍ َو الْحَسَنَ َو الْحُسَیَْن)ع( فَإِنَّ اللََّه يُحِبُّهُمَا ِمنْ فَْوقِ عَ]فَلْیَتَوَلَ 

 ( ؛

خواهد به ريسمان محکم خدا كه حضرتش در قرآن از آن ياد كرده چنگ بزند بايد على كسى كه مى

بن ابى طالب)ع( و حسن و حسین )علیهما السّالم( را دوست بدارد زيرا كه خداوند متعال از فوق 

 عرش اين دو را دوست دارد.

 مقدمه:

است، طبق نقل صحیح و روايات فراوانى كه راويان « سید »مجتبی)ع( يکی از القاب امام حسن 

همانا »اند، رسول خدا خطاب به امام حسن مجتبی)ع( فرمود: حديث و حافظان روايت نقل نموده

 باشد.مى« سّید»اين فرزندم سیّد و آقا است، طبق اين تعريف باالترين القاب آن حضرت 

 ها:نکته

من سرور پیامبران و علی بن ابیطالب سرور اوصیا و حسن و حسین »د: * رسول اهلل )ص( فرمودن

سروران جوانان اهل بهشت هستند و امامان پس از ايشان سروران پرهیزگاران و ياری كننده ما ياری 

 كننده خدا است )األمالی للصدوق (.

به صورت مردی لو كان العقل رجال لکان الحسن ؛ اگر عقل، خود را »* حضرت محمد)ص( فرمودند: 

 (. 2نشان دهد، آن مرد، حسن )ع( است )فرائد السمطین ج

هر كسی كه خداوند را عبادت و اطاعت كند، خدای متعال همه »* امام حسن مجتبی)ع( فرمود: 

 چیزها را مطیع او گرداند )مجموعه ورام (.

ه هنوز هم های وسیعی است ك* امام حسن)ع( شغل باغداری داشت، در جنوب مدينه، نخلستان

 هست.

 .* امام حسن)ع( به شدت اهل رفاقت بود

 نوشتند.* امام حسن)ع( اهل نامه نگاری بودند، به دوستان و دشمنان نامه می



 * امام حسن)ع( بسیار خوش رو و خوش پوش بود.

* آن بزرگوار،انس شديدی با قرآن داشت و صوتی زيبا در قرائت قرآن داشت و علوم قرآن را از 

 دانست.ه نیکی میكودكی ب

 

 آبان ( 7ام صفر )روز: سی

 مناسبت: شهادت امام رضا)ع(

ستدفن بضعه منى بخراسان ما زارها مکروب اال نفس اهلل كربته وال مذنب اال »قال رسول اهلل)ص(: 

 ( ؛ 2عیون اخبار الرضا ج) غفر اهلل ذنوبه

اورا زيارت نکند جز اين كه خداوند كارى پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گنه

 «.گرفتارى او را برطرف سازد وگناهانش را ببخشايد 

 مقدمه:

الملحدين است، زيرا بر اشتباهات و خطاهای مخفی ملحدان، خطّ بطالن القاب امام رضا)ع( مکّیده از

كاخ عباسیان برگزار هايی بود، كه در كرد و اين از طريق مناظرهها را رد میكشید و تصورات آنمی

، از اينرو كردهای آن را تثبیت میشد، و در جريان آن مناظرات، حضرت اصول اسالمی و ارزشمی 

 داده شد.« مکیّده الملحدين»به ايشان لقب 

 ها:نکته

دانند، مبالغه در فرمود: الزم نیست حوائج خود را در محضر امام بشمريد، حضرت می* العبد بهجت 

 نید، زيارت قلبی باشد، در موقع ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال داشتید به حرم برويد.دعاها نک

اش بسیار مهربانانه بود، به علت زندانی بودن پدر، مسؤولیت * اخالق و رفتار امام رضا)ع( با خانواده

 خانواده به دوش ايشان)ع( بود.

كردند و خواستند و جواب شنیدند، در ها از حضرت رضا)ع( سؤال * العبد بهجت فرمودند: خیلی

 نجف، در كربال، در مشهد مقدس )بُعد منزل نبود در سفر روحانی (.

 * اولین نکته اساسی برای زائر، معرفت داشتن به حق امام)ع( است.

 * هر كس امام رضا)ع( را زيارت كند، مانند آن است كه خداوند را در عرش زيارت كرده باشد.



 رساند.دهد و به دارالسالم میا از سرگردانی نجات می* زيارت؛ انسان ر

 های ابراز ارادت و عالقه به اهل بیت)ع( است.* زيارت، يکی از راه

 * زيارت اهل بیت سبب می شود انسان از اشتغال به دنیا بکاهد و به امور معنوی متوجه شود.

سیره و افکار و اهداف ايمه)ع( افزايش ها متونی هستند كه شناختمان را نسبت به توحید، * زيارتنامه

 دهد.دهد، و شیوه حضور مؤمنان در اين اماكن را توضیح میمی

* از آداب زيارت اينکه: در آستان قدس بسیار مودب بودن، همیشه به امام)ع( توجه داشتن، از 

سر را به  گفتگو با ديگران خودداری كردن، با خضوع و خشوع ايستادن، با تواضع و فروتنی نشستن،

زير انداختن، و جا را برای زوّار تنگ نکردن، زيارتنامه را بسیار آهسته خواندن و با آواز نخواندن و 

 فرياد نکشیدن، پس از انجام زيارت به زودی از حرم بیرون آمدن.

 * گرديدن دور ضريح، از آداب زيارت نیست.

زلت امام)ع( مطالعه كنیم، حركت قدم به * راه معرفت در زيارت امام)ع(: اينکه نسبت به مقام و من

قدم در پشت سر امام و الگو قرار دادن امام، نسبت به تمامی حركات و سکنات زندگی؛ نه جلوتر از 

 آنها حركت كنیم، كه در اين صورت گمراهیم، نه عقب بمانیم.


