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زاهد باش تا ببینى! 
 ُ ْرَك اللَّ نَْيا يَُبصِّ قال اميرالمؤمنين)ع(: »اْزَهْد فِــي الدُّ

َعْوَراتَِها َو َل تَْغُفْل َفلَْسَت بَِمْغُفوٍل َعْنَك )حکمت391 (؛
در دنيــا زاهد و بى رغبت باش تا خداوند عيب های آن 
را به تو فرا نمايد و غافل مباش كه از تو غفلت نمى شود«.

مقدمه:
روشن است كه انسان هرگاه دل بسته و عاشق چيزی 
باشــد هرگز عيوب آن را نمى بيند بلکه بسيار مى شود كه 
عيوب را محاسن و صفات برجسته مى شمرد، لذا گفته اند 
كه عيوب خود را از ديگران بشــنويد، زيرا انسان به خود 
بسيار خوش بين است و همين خوش بينى مانع از مشاهده 
عيوب خويشــتن اســت، اما اصل اين اســت كه بايد در 

محبت ها اعتدال حاكم باشد.
نکته ها:

* محبــت افراطى به چيــزی، از حجاب های معرفت 
محسوب مى شود )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* محبت افراطى شاخه ايى از تعصب غلط است.
ُ َعْوَراتَِها... «  ــْرَك اللَّ نَْيا يَُبصِّ * عبــارت »اْزَهْد فِي الدُّ
بســيار در تربيت فرزندان كاربرد دارد، زيرا گاهى عيوب 
فرزندان را حسن مى بينيم )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی (.
* عيب يك امر نســبى است، يعنى چيزی نسبت به 
امری كه از كمال بيشتری برخوردار است معيوب مى باشد، 

اما فى نفسه به احسن وجه خلق شده است.
* بى اعتنايى به دنيا، يعنى اينکه بتوان به راحتى تمام 

دارای و اموال را برای خدا فدا كرد.
* عالقــه افراطى به هر چيز باعث غفلت اســت )َو َل 
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تَْغُفْل َفلَْسَت بَِمْغُفوٍل َعْنَك (.

شخصیت انسان زیر زبان او نهفته است
قال اميرالمؤمنين)ع(: »تََکلَُّموا تُْعَرُفوا َفإِنَّ الَْمْرَء َمْخُبوٌء 

تَْحَت لَِسانِِه )حکمت392 (؛
سخن گوييد تا شناخته شــويد كه آدمى زير زبانش 

نهان است«.
مقدمه:

مقامات علمى و فضل و كمــال و ايمان و ارزش های 
وجودی زمانى آشــکار مى گردد كه سخن بگوييم تا مردم 
از آن بهره ببرند و بتوانيم فرد مفيدی باشــيم، زيرا زبان، 
ترجمان عقل و كليد گنجينه های روح آدمى اســت و »تا 
مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد « و اگر 
كاماًل ســکوت كنيم در واقع مانند محتکری هستيم كه 
مــواد مورد نياز مردم را در انباری پنهان كرده و دِر آن را 

قفل نموده است.
نکته ها:

* يکى از روش های شناخت موجودات، شناخت از راه 
ظهورات و آثار آنهاست.

* عدالت در كالم باعث عزت است، يعنى سخن گفتن 
در جايى كه بايد گفت و سکوت به موقع )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی (.
* ذات هيچ موجودی قابل شــناخت نيست زيرا برای 
شــناخت بايد بر ذات آن مسلط شــد و اين سلطه امکان 

ندارد.
* كالم هر كس برگرفته از نيت و باطن اوست.
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تالش معقول
نَْيا َما أَتَاَك َو تََولَّ  قــال اميرالمؤمنين)ع(: »ُخْذ ِمَن الدُّ
لَِب  ــا تََولَّى َعْنَك َفــإِْن أَنَْت لَْم تَْفَعــْل َفأَْجِمْل فِي الطَّ َعمَّ

)حکمت393 (؛
آنچه از دنيا به تو رسيد، بِِسَتان، و از آنچه به تو پشت 
كند، روی بگردان و اگر چنين نمى توانى، باری به صورت 

پسنديده طلب و جستجو كن«.
مقدمه:

هر انسانى در شــرايط معمولى و كسب و كار عادی، 
درآمدی دارد كه اين درآمد خواه ناخواه به سراغ او مى آيد، 
ولى بسيار مى شود كه اضافه بر آن به سراغ انسان نمى آيد 
چه بهتر كه آدمى هم به سراغ آن نرود، لذا نبايد اصرار بر 
افزودن مال و ثروت در جايى كه اســبابش فراهم نيست، 
داشــت، زيرا هم مشــقت زيادی دارد و هم آلوده به انواع 
گناهان مى شــويم، و اين حقيقت زهــد و بى اعتنايى به 

دنياست.
نکته ها:

* عقل، مقامى نيســت كــه در دنيا تالش مضاعف و 
بيش از نيازش كند.

ا تََولَّى  نَْيا َما أَتَــاَك َو تََولَّ َعمَّ * عبــارت »ُخْذ ِمَن الدُّ
َعْنَك... « اشاره به عدم تعلق انسان به دنيا و قناعت است.

* اكثر توجه انســان بايد در كسب توفيقات معنوی 
باشد.

* مطابقت انســان با قوانين دنيا باعث ســعادت خود 
اوست.

* اصل و قانون دنيا اين است كه به كسى رو مى كند 
كه از آن دوری مى كند.
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* بالترين مرتبه زهد رضايت به مقدرات و رضايت الل 
است و پائين ترين مرتبه زهد بى ميلى به دنياست )ُخْذ ِمَن 

ا تََولَّى َعْنَك... (. نَْيا َما أَتَاَك َو تََولَّ َعمَّ الدُّ

كلمات نافذتر از تیرها
قــال اميرالمؤمنيــن)ع(: »ُربَّ َقْول أَنَْفــُذ ِمْن َصْول 

)حکمت394 (؛
چه بســيار ســخنانى كه از حمله )و اعمال قدرت ( 

نافذتر است «.
مقدمه:

بعضى نام »لسان « را »سنان « گذاشته اند، زبان آدمى 
به راستى از عجايب مخلوقات پروردگار است، قطعه گوشتى 
بيشتر نيســت اما كارهای حيرت آوری انجام مى دهد، به 
هنگام غذا خوردن، بسيار در جويدن غذا مؤثر است، و به 
هنگام سخن گفتن، صدايى كه از تارهای صوتى از گلوی 
انسان بيرون مى آيد يك صدای ممتد و بى معناست. اين 
زبان اســت كه آن را به وسيله حركات مختلف تبديل به 

مخارج حروف مى كند.
نکته ها:

* قولى كه از حمله و شمشــير نافذتر است، حکمت 
است، يعنى هر حرفى كه بر مبنای اصل است.

* عبــارت »ُربَّ َقــْوٍل أَنَْفُذ ِمْن َصــْوٍل « هم ناظر به 
تأثيرات مثبت سخن مى باشد هم تأثيرات منفى آن )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی (.
* مدبر حقيقى جسم، روح است و روح با سخنان نافذ 

بهتر تأثير مى گيرد و آن را تدبير مى كند.
* غالبا با سخنان حکمت آميز بهتر مى توان فرزندان را 
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تربيت كرد تا كتك زدن )ُربَّ َقْول أَنَْفُذ ِمْن َصْول(.
* عزت و قدرت مربى اين است كه در تربيت شاگردان 

كالم نافذ بداند.
* كســى كه با كالم حکمت هدايت نشود يقينا با زور 

كتك و شمشير هدايت نمى شود.
* اعتدال روح اين است كه با حکمت تأثير پذيرد.

زندگى ساده قانع كننده است
قــال اميرالمؤمنيــن)ع(: »ُكلُّ ُمْقَتَصــر َعلَْيــِه َكاف 

)حکمت395 (؛
به هر مقدار )از دنيا ( قناعت كنى همان برای تو كافى 

است«.
مقدمه:

انســان قانع مى تواند با زندگى ســاده ای بســازد، در 
حالى كه افراد غير قانع فکر مى كنند نياز آنها با اين گونه 
زندگى ها تأمين نمى شود و بايد امکانات فراوان در اختيار 
داشته باشند، منزل وسيع همچون يك قصر، وسايل منزل 
گسترده و در حد آن، خادمان فراوان، مركب های سواری، 
سفره های رنگين و امثال آن، گاهى تصور مى كنند اين ها 
همه نيازهای اصلى زندگى آنهاست و گاه نام آن را زندگى 
در حد شــأن مى گذارند كه همــه اينها فريب نفس اماره 

است.
نکته ها:

* آنچه مازاد قناعت اســت اســراف اســت )شــرح 
نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* نياز آدمى با نحوه تفکر و روحيات او متفاوت مى شود 
)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
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* قناعت يك امر نسبى است.
* كســانى كه به بهانه شأن شغلى و جايگاه اجتماعى 
خــود به دنبال تجمــالت و دنياگرايى هســتند به خطا 

مى روند.
* امام على)ع( در بحارالنوار ج75 مى فرمايد: »َمْن لَْم 
يْقِنْعُه الْيِســيُر لَْم يْنَفْعُه الَْکِثيُر ؛ كسى كه مقدار كم، او را 

قانع نسازد مقدار زياد نيز او را قانع نخواهد ساخت «.
* نفس انســان فطرتا حريص و زياده خواه است، زيرا 

ظرفيتش بى نهايت است.
* قناعت در دنيا حسنه و قناعت به جهل و قناعت به 

كم در كسب كمال سيئه مى باشد.

مرگ آرى ولى تن دادن به ذّلت هرگز
َقلُُّل َو َل  نِيَُّة َو التَّ قال اميرالمؤمنين)ع(: »الَْمِنيَُّة َو َل الدَّ
ْهُر يَْوَماِن  ــلُ َو َمْن لَْم يُْعَط َقاِعداً لَْم يُْعَط َقائِماً َو الدَّ التََّوسُّ
يَْوٌم لَــَك َو يَْوٌم َعلَْيَك َفإَِذا َكاَن لََك َفــاَل تَْبَطْر َو إَِذا َكاَن 

َعلَْيَك َفاْصِبًر )حکمت396 (؛
مردن و زبونى نبردن و به اندك بسنده كردن و متوسل 
نشدن، آن را كه نشســته ندهند ايستاده هم نمى دهند، 
روزگار دو روز اســت روزی به سود تو و روزی به زيان تو، 
روزی كه به سود توست سرمست مشو و روزی كه به زيان 

توست، شکيبا باش«.
مقدمه:

انســان با شخصيت اگر بر سر دو راهى قرار بگيرد كه 
يك راه به سوی مرگ و شهادت مى رود و راه ديگر به سوی 
ذلت و پســتى، هرگز دومى را بر اولى ترجيح نمى دهد، با 
قامتى رســا به ســوی خدا مى رود و با قامتى شکسته و 
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پست، زيردست افراد دون همت و پست قرار نمى گيرد.
نکته ها:

* مراد از عبــارت »َمْن لَْم يُْعَط َقاِعداً لَْم يُْعَط َقائِماً « 
اين اســت كه انســان بايد برای به دست آوردن روزی، از 
راه های صحيح و معقول وارد شود )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.
* عبارت »َمْن لَْم يُْعَط َقاِعداً لَْم يُْعَط َقائِماً « در پى رد 
اختيار نيست بلکه در پى بيان حاكميت تقدير است يعنى، 
ر اســت حاصل مى شود، نه آنچه تدبير مى شود  آنچه ُمَقدَّ

)منهاج البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.
* عبارت »َمْن لَْم يُْعَط َقاِعداً لَْم يُْعَط َقائِماً « شــامل 
رزق مقســوم مى شود نه روزی هايى كه مشروط به تالش 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* »تبطر « از ماده »بََطر « به معنای غرور و مســتى 
حاصل از فزونى نعمت اســت )شــرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.
* دنيا، دارای نوســان اســت، در ايــن حالت با طرز 
صحيح برخورد با اين نوســانات، عدالت و قوام در انسان 
ْهُر يَْوَماِن يَْوٌم لََك َو يَْوٌم َعلَْيَك( )شرح  حاصل مى شود )الدَّ

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* نوسانات در دنيا، برای آزمايش انسان هاست )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

بهترین عطرها
يُب الِْمْســُك َخِفيٌف  قال اميرالمؤمنين)ع(: »نِْعَم الطِّ

َمْحِمُلُه َعِطٌر ِريُحُه )حکمت397(؛
مشــك، عطر خوبى است حملش ســبك و عطرش 
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بسيار خوب است«.
مقدمه:

بــوی خوش در اســالم و مخصوصــاً احاديث پيامبر 
اكرم)ص( و ائمه هدی)ع( بســيار مدح شــده است و به 
مسلمانان دســتور داده اند كه از عطريات استفاده كنند و 
هميشه خوشــبو باشند و مخصوصاً به هنگام نماز از بوی 
خوش استفاده نمايند، امام چيزی كه مهم است اين است 
كه آداب استفاده از عطر و بوی خوش بايد فرا گرفته شود 

تا به حرام كشيده نشود.
نکته ها:

* عطر و بوی خوش، ظهور طهارت و نماد بهشــتيان 
است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* بهترين عطرها بوی مشــك است كه از ماده ايى در 
كيســه ايى در زير شکم نوعى آهو است )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
يُب الِْمْســُك َخِفيٌف  * در تطبيق عبــارت »نِْعَم الطِّ
َمْحِمُلُه َعِطٌر ِريُحُه « با انســان های شايســته بايد گفت 
آنها كسانى هستند كه خفيف المئونة و پرفايده اند، يعنى 
همچون مشــك، وزن آنها كم و عطر )اثرات مثبت( آنها 

فراوان است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* عطر ُمشــك از خواص طبى فراوانى نيز برخوردار 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* برای روزه دار بوييدن گل ها مکروه است اما استفاده 
از عطريات نه تنها ممنوع نيســت بلکه توصيه شده است 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* از آداب استعمال بوی خوش برای فرمودند: استفاده 
بوی خوش توســط خانم ها در مکانى كه نامحرم حضور 
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دارد حرام است.

رداى فخر و تکبر را بیفکن
قال اميرالمؤمنين)ع(: » َضًع َفًخَرَك، َو اًحُطًط ِكًبِرَك، 

َو اًذُكًر َقًبَرَك )حکمت398 (؛
فخرفروشــى خود را كنار بگذار، كبر خود را فروبريز و 

گور خود را ياد كن«.
مقدمه:

ممکن اســت انسان امتيازاتى داشــته باشد كه مايه 
افتخار اســت چه ازنظر علم و دانش و چه ازنظر موقعيت 
اجتماعى و حســن ظاهر و صفات برجسته اخالقى، اينها 
واقعيت است ولى آنچه نکوهيده است اين است كه انسان 
افتخارات خود را ذكر كرده و به آنها افتخار كند و خود را 

به اين وسيله از ديگران برتر بشمارد.
نکته ها:

* قرآن مجيد در ســوره لقمان آيه 18 مى فرمايد:»با 
بى اعتنايــى از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمين راه 
مرو كه خداوند هيچ متکبر مغرورِ فخرفروشــى را دوست 

ندارد«.
* كبر، فريبى اســت از جانب انسان به خودش، يعنى 
شخص متکر، با عدم برتری مطلق، ادعای برتری مى كند.

* واژه »َواًحُطًط ؛ فرو بريز « اشــاره به اين اســت كه 
رذائل اخالقى برای روح انســان اصل نيســت بلکه يك 
موجود مزاحم اضافاتى اســت كه بايد ترك شــود )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* كبر جنــگ با خود خداســت، چــون اين صفت 
مخصوص خداســت و متکبر در فکر تصاحب اين صفت 
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ست.
* ياد مرگ يعنى دائماً در اين حال و اعتقاد باشيم كه 

هر چيز محدود و ممکن الوجودی فانى است جز وجه الل.
* در واقــع يــاد مرگ يکــى از درمان هــای تکبر و 
فخرفروشى است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* جاذبه، بين مرگ و هر موجودی كه مســتعد مرگ 
اســت، دوطرفه اســت )شــرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.

حقوق متقابل پدر و فرزند
قــال اميرالمؤمنين)ع(: »إِنَّ لِلَْولَِد َعلَــى الَْوالِِد َحّقاً، َو 
إِنَّ لِلَْوالِــِد َعلَى الَْولَِد َحّقاً، َفَحقُّ الَْوالِِد َعلَى الَْولَِد أَْن يُِطيَعُه 
َحانَُه، َو َحقُّ الَْولَِد  فِي ُكلِّ َشــْيء، إِلَّ فِي َمْعِصَيِة اللِّ ُســبْ
َن أََدبَُه َو يَُعلَِّمُه الُْقْرآَن  َن اْسَمُه، َو يَُحسِّ َعلَى الَْوالِِد أَْن يَُحسِّ

)حکمت399 (؛
همانا فرزند را بر پدر حقى اســت و پــدر را بر فرزند 
حقى، حق پدر بر فرزند اين اســت كه در همه كارها جز 
نافرمانى خداوند سبحان از او اطاعت كند و حق فرزند بر 
پدر اين است كه نام نيکو بر وی نهد و او را نيکو ادب كند 

و به او قرآن بياموزد«.
مقدمه:

در روايات اســالمى همان گونه كه مــوارد فراوانى از 
حقوق پدران و مادران بر فرزندان ذكر شــده موارد زيادی 
نيز از حقوق فرزندان بر پدران و مادران بيان گرديده است، 
در تعاليم اسالمى فرمودند اگر فرزندان حقوق والدين را ادا 

نکنند، خود به خود عاق والدين مى شوند
نکته ها:
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* قرآن مجيد در ســوره اسراء آيه 24 مى فرمايد: »و 
بال هــای تواضع خويش را از محّبت و لطف، در برابر آنان 
)پــدر و مادر ( فرود آر! و بگو: پــروردگارا! همان گونه كه 
آنها مرا در كوچکى تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار 

ده!«.
* قرآن مجيد در ســوره لقمان آيــه 15 مى فرمايد: 
»و هرگاه آن دو )پــدر و مادر ( تالش كنند كه تو چيزی 
را همتــای من قرار دهى، كــه از آن آگاهى نداری )بلکه 
مى دانى باطل اســت ( از ايشان اطاعت مکن، ولى با آن دو 

در دنيا به طرز شايسته ای رفتار كن«.
* ازجمله حقوق والدين بر فرزندان عبارتست از: پدر را 
با نام خطاب نکند بلکه با الفاظى مانند پدر باشد، به هنگام 
راه رفتن از او جلوتر نرود، هنگام ورود در مجلس پيش از 
او ننشيند، كاری نکند كه مردم پدرش را دشنام دهند يا 

لعن كنند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* در مســائل سرنوشت سازی كه اگر پسر بخواهد از 
پدر اطاعت كند گرفتار خسارت عظيمى مى شود هرچند 
داخل در عنوان معصيت نيست، اطاعت واجب نيست، مثاًل 
پدر از عروس خود ناراحت باشــد و به فرزند دستور دهد 
كه همســرت را طالق بده )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.
* نــام، اثر تلقينى در روح انســان دارد، مثال اگر نام 
كسى »ظالم « باشد و هر روز او را به اين نام خطاب كنند 
اگر روح ســتمگری بر او غالب شــود جای تعجب نيست 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* نــام نيکو مطابق با فطرت پاك و توحيدی انســان 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
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* در بحارالنوار ج 101 آمده پيامبر اكرم)ص( اسماء 
زشتى را كه بر مردان و شهرها گذاشته بودند تغيير مى داد، 
و به يقين كار پيغمبر)ص( برای ما الگو و اسوه است )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* نام نيکو، ترغيبى است برای اينکه احترام بيشتری 
به فرزند بگذاريم )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* روح و ذهن انســان در كودكى بسيار تأثيرپذيرتر از 
سال های ديگر است لذا كودكى بهترين زمان برای تربيت 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* بهترين تعليم برای فرزندان تعليم قرآن است، زيرا 
قرآن مجموعه بى نظيری از تمام درس های زندگى مادی 

و معنوی است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* اولين تعليم برای انســان بايد قرآن باشــد )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* همــان گونه كه فرزندان براثر عدم ادای حق پدران 
و مادران، عاق پدر و مادر مى شــوند پدر و مادر نيز براثر 
عدم ادای حق فرزندان عاق فرزندان خواهند شــد )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* مــراد از نام نيکو، نام های اهــل بيت)ع( و نام هايى 

است كه در قرآن آمده باشد.

كدام حق است و كدام خرافه؟ 
 ، ، َوالرَُّقى َحقٌّ قــال اميرالمؤمنيــن)ع(: »الَْعيُن َحــقٌّ
، َوالَْعْدَوی  يَرُة لَْيَسْت بَِحقٍّ ، َوالطِّ ، َوالَْفْأُل َحقٌّ ــْحُر َحقٌّ َوالسِّ
يُب نُْشَرٌة، َوالَْعَسُل نُْشَرٌة، َوالرُُّكوُب نُْشَرٌة،  ، َوالطِّ لَْيَسْت بَِحقٌّ

َوالنََّظُر إِلَى الُْخْضَرةِ نُْشَرٌة )حکمت400(؛
چشم زخم حق است، و تعويذ حق است، و سحر حق 
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است، و فال )نيك( حق است، و طيره )فال بد( حق نيست 
و عدوی )اثرگذاری كســى بر ديگری در امور خرافى نيز ( 
حق نيست، و بوی خوش، و عسل، و سوار شدن بر مركب 

و نگاه كردن به سبزه، مايه قوت و نشاط است«.
مقدمه:

بسياری از مردم معتقدند كه چشم های برخى از افراد، 
دارای اثر مخصوصى است و يا به تعبير ديگر، انرژی خاص 
و فوق العــاده ای دارد كه هــرگاه از روی تعجب به چيزی 
بنگرند ممکن اســت آن را درهم بشکنند و يا تأثير بدی 
در آن بگذارند و اين امر مورد تأئيد آيات و روايات اســالم 

مى باشد.
نکته ها:

* »الرَُّقى « دعاهايى است كه برای خنثى كردن چشم 
زخم استفاده مى شود و معنى وسيع تر آن هرگونه دعايى 
است كه جلوی آفت ها را مى گيرد )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.
* يکــى از درمان های بيماری های مختلف در روايات 
اسالم ُرَقيِّه خوانى است )شــرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.
* بهترين رقيه خوانى آن است كه متن آن آيات قرآن 

باشد.
* امروزه از رقيه خوانى تعبير به امواج مغناطيســى يا 
مانند آن مى شود )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* ســحر آن اســت كه چيزی به صورت خارق العاده 
انجام شــود كه عوامل متعددی ماننــد عوامل تلقينى، يا 
خواص ناشناخته فيزيکى و شــيميايى بعضى از اجسام، 
يا قدرتهای غيبى از اجنه، يا مســائل نجومى داشته باشد 
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)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* منظور از فال در ادبيات عرب اين اســت كه انسان 
حادثه ای را نشــان پيروزی، موفقيت و پيشامدهای خير 
بداند مثاًل بگويد كه چون فالن نوزاد در روز ميالد مبارك 
يکى از معصومين)ع( متولد شده آينده خوبى دارد )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* به يقين اگر فال نيك با توكل بر خدا همراه باشــد 
اثر معنوی آن غير قابل انکار است )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.
* خيــر، در عالم اصل و مطلق اســت، لذا فال نيك 
پســنديده است، اما شر و بدی پسنديده نيست لذا تلقين 
آن نيز انکار مى شــود )شــرح نهج البالغه آيــةالل مکارم 

شيرازی(.
* قرآن مجيد در سوره يس آيه 19 مى فرمايد: »شومى 

شما از خودتان است«.
* شخص موحد هرگز به سراغ خرافات نمى رود و غير 
خدا را در سرنوشت خود مؤثر نمى داند )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
* »عدوی « به معنای ســرايت، به خصوص ســرايت 
بيماری از شخصى به شخص ديگر است )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
* در عصر جاهليت به شــّدت و به طور افراط از همه 
بيمــاران پرهيز مى كردند و يك اعتقاد خرافى داشــتند 
مثاًل مى گفتند: فالن كس فرزندش را از دســت داده، به 
سراغ او نرويم ممکن است فرزندمان از دست برود )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* نشاط و سرور بايد از امور حالل باشد نه از راه حرام 
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مانند: موسيقى و رقص و تمسخر و گناهان ديگر.

هماهنگى معقول با مردم
قال اميرالمؤمنين)ع(: »ُمَقاَربَُة النَّاِس فِي أَْخاَلقِِهْم أَْمٌن 

ِمْن َغَوائِلِِهًم )حکمت401(؛
هماهنگى با مردم در اخالقشان سبب در امان بودن از 

كينه توزی و دشمنى آنهاست«.
مقدمه:

شك نيســت كه هر قوم و جمعيتى اخالق ويژه خود 
را دارد و به كســانى عالقه مند هســتند كه در اخالق با 
آنها هماهنگ باشند، به آداب و رسومش احترام بگذارند، 
هماهنگى با مردم در اين امور، سبب مى شود رابطه دوستى 

برقرار شود و امنيت از كينه توزی و دشمنى حاصل شود.
نکته ها:

* عبارت »ُمَقاَربَُة النَّاِس فِي أَْخاَلقِِهْم أَْمٌن ِمْن َغَوائِلِِهًم 
« اشــاره به صفت مدارا كردن با مردم در چهارچوب شرع 

است )شرح نهج البالغه ابن ميثم بحرانى(.
* يکى از حســنات اين است كه انسان با همراهى با 

مردم آنها را در رفع كينه توزی و دشمنى كمك كند.
* اتحاد و يك دلى و دوستى بر هر امری اولويت دارد.

* راه افزايــش اُنس و محبت با دوســت خوب و بقاء 
دوستى اين است كه در صفات خوب شبيه او بشويم.

* ترك حرام، ولو به قيمت ناراحت شــدن ديگران و 
قطع رحم پسنديده است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.
فراتر از حدت سخن مگو

قال اميرالمؤمنين)ع(: »لَِبْعــِض ُمَخاِطِبيِه َو َقْد تََکلََّم 
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بَِکلَِمة يُْســَتْصَغُر ِمْثُلُه َعْن َقْوِل ِمْثلَِها: لََقْد ِطْرَت َشِکيراً، َو 
َهَدْرَت َسْقباً، قال الّرضّي: والّشکيُر هاهنا: أّول ما يَنُبت من 
ريِش الطائِر قبل أن يَقوی ويســَتْحِصَف. والّسقُب: الّصغيُر 

ِمَن اإلبِل، ول يَهِدُر إلّ بعد أن يسَتفِحل )حکمت402 ( ؛
امام)ع( به يکى از مخاطب های خود كه سخنى گفته 
بود كه از گفتن چنان ســخنى كوچك تر شمرده مى شد 
فرمود: پيش از پر درآوردن پرواز كردی و هنوز بالغ نشده 
بانگى كه درخور بالغان است سردادی، مرحوم سيد رضى 
در شرح كالم امام)ع( چنين مى گويد: »منظور از »شکير « 
در اين جا نخستين پرهايى است كه بر بال پرنده مى رويد 
پيش از آن كه قوی و محکم شود و »سقب « به شتر نابالغ 
گفته مى شود و شتر معمولً پيش از رسيدن به بلوغ فرياد 

مخصوص را سر نمى دهد«.
مقدمه:

يکى از آداب مجلس اين اســت كه هركس در جای 
خود بنشــيند و هركس به اندازه قدر و مقام خود سخن 
بگويد، تاريخ نشان مى دهد افرادی كه بلندپروازی كردند 
و از حد خود تجاوز نمودند و ســخنان نامناســبى گفتند 
گرفتار مشــکالت مهمى شدند و شايد گاه جان خود را بر 

سر سخنان خود دادند.
نکته ها:

* عزت هر كس به رعايت ادب در هر امری است.
* علم و ســخن و اعمال هر كــس بايد در يك مقام 
باشد، نه عملش از گفتارش بيشتر و نه گفتارش از عملش 

بزرگتر باشد.
* غالبــا انســان ها در عقــل و ادراكات نظری و بيان 
سخنان گران سنگ قوی هستند، اما در عقل عملى و تقوا 
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بسيار ضعيف هستند.
* عبارت »لََقْد ِطْرَت َشــِکيراً، َو َهَدْرَت َسْقباً « مطابق 
با ضرب المثل »هنوز غوره نشده مويز شدی « است )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* ممکن است افراد كوچکى دارای استعدادهای فوق 
العاده  و كالم مهم و كاربردی باشــند و نبايد تحقير شوند 
بلکه بايد مورد تشويق قرار گيرند )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.

پراكنده كارى و شکست
قال اميرالمؤمنين)ع(: »َمــْن أَْوَمأَ إِلَى ُمَتَفاِوِت َخَذلَْتُه 

الِْحَيُل )حکمت403 (؛
كســى كه به كارهــای مختلف بپردازد نقشــه ها و 

تدبيرهايش به جايى نمى رسد«.
مقدمه:

افراد زيــادی را در جامعه مى بينيــم كه قانع به يك 
يا چند شغل نيســتند و حتى گاهى شغل های متضاد و 
مختلف برای خود انتخاب مى كنند و با اين كه از استعداد 
خوبى برخوردارند و گاه ممکن است جزء نخبه ها باشند باز 
مى بينيم به موفقيت چشمگيری نائل نمى شوند، زيرا هر 
كاری تدبير خاص خودش را مى طلبد و كارهای مختلف 
تدبيرهــای مختلفى را طلب مى كنــد و جمع كردن بين 

تدبيرهای متضاد، كار بسيار مشکلى است.
نکته ها:

* پرداختن بــه كارهای گوناگون باعث پراكندگى در 
قوة خيال، كه اولين محرك جســم و اعمال انسان است، 

مى شود.
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* پراكندگــى در قوة خيال باعث كج روی و انحرافات 
زيادی در كارها و تحصيل نتيجه های نامطلوب مى شود.

* علت عبارت »َمْن أَْوَمــأَ إِلَى ُمَتَفاِوِت َخَذلَْتُه الِْحَيُل 
« اين اســت كه اين عالم )عالم ماده و برزخ ( عالم اسباب 

است و اسباب به قدر و ظرفيتخاصى محدود هستند.
* حتــى افــراد ذوالفنونى هــم كــه دارای توانايى 
فوق العاده ايى هســتند، مهارتشان در حد متخصصين در 
يك فن خاص نيز نمى باشد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.
* يکى از مصاديق عبــارت »َمْن أَْوَمأَ إِلَــى ُمَتَفاِوِت 
َخَذلَْتُه الِْحَيُل « كســانى هســتند كــه بخواهند از حق 
طرفداری كنند و در عين حال حامى باطل نيز مى باشند، 
كه شکست مى خورند )منهاج البراعة في شرح نهج البالغة 

آيةالل خوئى(.
* البته افرادی كه از توانايى خارق العاده ايى برخوردارند 
و به اصطالح ذوالفنون هستند از اين امر مسثنى مى باشند.

هر چه هست از اوست
قال اميرالمؤمنين)ع(: »و قد سئل عن معنى قولهم: ل 
ِ َشْيئاً َو َل نَْملُِك  َّا َل نَْملُِك َمَع اللَّ حول و ل قوة اّل بالّل: إِن
إِلَّ َمــا َملََّکَنا َفَمَتى َملََّکَنا َما ُهَو أَْملَُك بِِه ِمنَّا َكلََّفَنا َو َمَتى 

أََخَذُه ِمنَّا َوَضَع تَْکلِيَفُه َعنَّا )حکمت404(؛
از امام )ع( وقتى كه در باره معنای »ل حول و ل قوة ال 
بالّل العلى العظيم « پرسيدند، فرمود: ما در چيزی با خدا 
شريك نيستيم و ما جز آنچه او داده است چيزی نداريم، 
پــس هر گاه چيزی را به ما داد كه او از ما در آن صاحب 
اختيارتر است، در آن صورت ما را مکلّف ساخته و اگر آن 
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چيز را از ما بازستاند، تکليف آن را از ما برداشته است«.
مقدمه:

يکى از وظايف امام)ع( اصالح اعتقادات مسلمين است، 
و بر مسلمين واجب اســت كه اين اعتقادات صحيح را از 
ائمه هدی)ع( بياموزند، و وظيفه حاكمان اسالمى نيز اين 
است كه با تأمين دنيای مســلمين آنها را از دغدغه دنيا 

فارغ كرده تا آنها بتوانند بهتر در اين مسير گام بردارند.
نکته ها:

* توحيد در مالکيت، يکى از شاخه های توحيد افعالى 
است كه بدون اعتقاد به آن توحيد انسان كامل نمى شود 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* مالکيت ما نسبت به مالکيت خداوند مالکيت طولى 
اســت نه مالکيت عرضى يعنى مالکيت مــا از ذات پاك 
او سرچشــمه مى گيرد )َو لَ نَْملُِك إِلَّ َما َملََّکَنا ( )شــرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* عبارت »َفَمتى َملََّکَنا َما ُهــَو أَْملَُك بِِه ِمنَّا َكلََّفَنا، َو 
َمَتــى أََخَذُه ِمنَّا َوَضَع تَْکلِيَفُه َعنَّا « اشــاره به نکته باريك 
و دقيــق »األمُر بين األمَرين « دارد، يعنى نه جبر اســت 
و نه اختيار محض اســت )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.
* يکــى از مصاديق عبارت »َفَمتى َملََّکَنا َما ُهَو أَْملَُك 
بِِه ِمنَّا َكلََّفَنا، َو َمَتى أََخَذُه ِمنَّا َوَضَع تَْکلِيَفُه َعنَّا «اين است 
كــه اموالى به ما بخشــيده و تکليف خمس و زكات را در 
كنار آن قرار داده اســت )جلوه تاريخ درشرح نهج البالغه 

ابن ابى الحديد(.
* »حول « در لغت به دو معنای: تغيير و مانع شــدن 
اســت، و بنابر معنى دوم، معنى جمله اين است كه: هيچ 
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مانعى دربرابر معاصى و هيچ قدرتى بر اطاعات جز به وسيله 
خداوند نيست )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* امــام صادق)ع( نيز در تفســير جمله »ل حول ول 
قــّوَة إلّ بالل« بحارالنوار ج90 مى فرمايد: »ل يَحوُل بَيَننا 
وبيَن الَمعاِصى إلّ اللُ ول يَُقّوينا على أداءِ الّطاعِة والفرائِض 

إلّ الل«.

این مرد لجوج را رها كن
ارِ بِْن يَاِســر َو َقْد َســِمَعُه  قال اميرالمؤمنين)ع(: »لَِعمَّ
َُّه لَْم يَْأُخْذ  اُر، َفإِن يَُراِجُع الُْمِغيَرَة بَْن ُشْعَبَة َكالماً: َدْعُه يَا َعمَّ
نَْيا، َو َعلَى َعْمد لََبَس َعلَى  يِن إِلَّ َما َقاَربَُه ِمــَن الدُّ ِمــَن الدِّ

َبَهاِت َعاِذراً لَِسَقَطاتِِه )حکمت405(؛ نَْفِسِه لَِيْجَعَل الشُّ
وقتى كه امام )ع( شــنيد، عمار بن ياسر، به مغيرة بن 
شعبه پاســخ مى دهد، به او فرمود: ای عمار! رهايش كن، 
چراكه او از دين خدا آن مقدار گرفته كه به دنيا نزديکش 
ســازد و از روی عمد حق را بر خود مشــتبه ســاخته تا 

شبهات را بهانه لغزش ها و خالف هايش قرار دهد«.
مقدمه:

گفتگوی عمار با مغيره درباره اين بود كه عمار، مغيره 
را دعوت كرد تا با اميرمؤمنان)ع( بيعت كند و او را در برابر 
دشمنانش )ازجمله معاويه ( ياری دهد، مغيره نپذيرفت و 
به عمار گفت: ياری تــو برای على بن ابى طالب)ع( مانند 
كســى اســت كه از گرما به بيابان سوزان فرار كند يعنى 
تو از آن مصيبت هــای زمان عثمان فرار كردی و اآلن در 
فشار معاويه ای خواهى افتاد كه مصائبش بيشتر از اوست، 
هنگامى كه اميرمؤمنان على)ع( اين گفتگو را )يا گوشه ای 

از آن را شنيد ( اين سخنان را به عمار فرمود.
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نکته ها:
* مجادله با كسى كه در برابر حق تسليم نمى شود و 
آگاهانه مخالفت مى كند، صحيح نيست )شرح نهج البالغه 

ابن ميثم بحرانى(.
* دســتورات دين هم برای تأمين دنيا كاربرد دارد و 
يِن إِلَّ  برای تأمين آخرت وكمال انسانى )لَْم يَْأُخْذ ِمَن الدِّ

نَْيا... (. َما َقاَربَُه ِمَن الدُّ
* دينداران سه دسته اند: عده ايى دينشان وسيله كسب 
منافع است، عده ايى برای دفع ضرر دين داری مى كنند، و 

عده ايى متدين به عشق الل هستند.
* يکى از انحرافات خطرناك دين گريزی و قانون گريزی 
با خود دين و قوانين است كه غالبا اين رذيله در مسئولين 

حکومتى هست.
* عبــارت »َو َعلَى َعْمــد لََبَس َعلَى نَْفِســِه لَِيْجَعَل 
َبَهاِت َعاِذراً لَِسَقَطاتِِه « همان روش تبعيض است، يعنى  الشُّ
انســان آنچه را به نفعش باشد را مى پذيرد و بقيه را انکار 

مى كند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی (.
* قرآن مجيد در ســوره نســاء آيه 150 مى فرمايد: 
»كســانى كه خــدا و پيامبــراِن او را انــکار مى كنند، و 
مى خواهنــد ميان خدا و پيامبرانش تبعيض قائل شــوند 
و مى گوينــد: به بعضى ايمان مى آوريــم و بعضى را انکار 
مى كنيم و مى خواهند در ميــان اين دو راهى برای خود 

انتخاب كنند«.

دو كار زیبا
قال اميرالمؤمنين)ع(: »َما أَْحَســَن تََواُضــَع األْْغِنَياِء 
ِ َو أَْحَســنُ ِمْنــُه تِيُه الُْفَقَراءِ َعلَى  لِلُْفَقَراءِ َطلَباً لَِما ِعْنَد اللَّ
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ِ )حکمت406(؛ األْْغِنَياءِ اتَِّکاًل َعلَى اللَّ
چه خوب است فروتنى ثروتمندان برای نيازمندان به 
خاطر پاداشــى كه نزد خدا مى جويند و بهتر از آن است 
بى اعتنايى نيازمنــدان به ثروتمندان بــه جهت توّكل و 

اعتماد بر خدا«.
مقدمه:

تکبــر صاحبان ثروت و خضوع ذلت بار مســتمندان 
در برابر آنها چهره جامعه انســانى را زشت و نفرت انگيز 
مى كند، وقتى افرادی كه امکانــات مالى فراوان دارند در 
برابــر نيازمندان تواضع كنند، يعنى به درد دل آنها گوش 
فرادهند و مشکالتشان را در حد توان حل كنند، كينه ها 
تبديل به دوستى، و فاصله ها مبدل به نزديکى خواهد شد.

نکته ها:
* فروتنى و تواضع نيت های گوناگونى دارد كه بهترين 

آن خالصا لوجةالل است.
* ارزش تواض رمانى اســت كه شخص قدرت داشته 

باشد اما در مقابل ضعيفتر تواضع كند.
* راه پياده شــدن عبارت »َما أَْحَسَن تََواُضَع األْْغِنَياِء 
ِ « اين است كه ثروتمندان بدانند  لِلُْفَقَراءِ َطلَباً لَِما ِعْنَد اللَّ
همه اموال و ثروت ها از آِن خداســت )شــرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی (.
* قرآن مجيد در سوره حديد آيه7 مى فرمايد: »َوأَنِْفُقوا 
ا َجَعلَُکْم مُّْسَتْخلَِفيَن فِيِه ؛ انفاق كنيد از آنچه خداوند  ِممَّ

شما را نماينده خود در آن قرار داده است«.
* اعالم نياز به شــخصى كه خود محتاج است، بسيار 

زشت و كمال بى عقلى است. 
* توجه نيازمندان به اغنياء شــرك اســت )شــرح 
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نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

هر درك عاقالنه اى روزى نجات بخش است
قال اميرالمؤمنين)ع(: »َما اْســَتْوَدَع اللُّ اْمَرأً َعْقاًل إِلَّ 

اْسَتْنَقَذُه بِِه يَْوماً ما )حکمت407(؛
خداوند هيچ نوع عقلى را در وجود كســى به وديعت 
ننهاده جز اين كه روزی به وسيله آن وی را نجات خواهد 

داد«.
مقدمه:

عقل، شاخه های مختلفى دارد و خداوند در هر كسى 
شاخه يا شاخه هايى از آن را به وديعت مى نهد، بعضى عقل 
معــاد دارند، بعضى عقل معاش و بعضى هر دو، عقل معاد 
نيز شــاخه های متعددی دارد، كسانى از طريق ادله عقلى 
وارد مى شــوند و افرادی از طريــق ادله نقلى كه هركدام 
نيز شــاخه های متعددی دارد و در عقل معاش نيز بعضى 
عقل صنعت دارند، بعضى استعداد خوبى برای كشاورزی 
و بعضى بــرای امور ديگر و هركدام از اينها نيز برای خود 

شاخه هايى دارد.
نکته ها:

* مراد از »عقاًل « ضريب هوشــى و استعداد نزديك 
هر كســى در يك امری مى باشد )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.
* هر چيزی در نظام هستى محتاج عقل است و خود 

قوة عاقله محتاج تربيت است.
* واسطه تدبير و هدايت انسان از طرف خداوند عقل 

است.
* قوة عاقله يك وديعه و امانت الهى اســت كه روزی 
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مورد حساب قرار مى گيرد، يعنى سؤال مى شود كه با اين 
نعمت چه كار كرده ايم.

* حساب رسى و پرس و جو برای موجوداتى است كه 
دارای عقل هستند لذا موجوداتى كه عقل ندارند حساب 

و كتاب نيز ندارند.
* نقطه قوت و تمايز انســان با همه موجودات محتاج 
عالم در عقلى اســت كه به صــورت متصل در جان خود 

اوست )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

با حق ستیزه مکن، به زمین خواهى خورد
قال اميرالمؤمنيــن)ع(: »َمْن َصــاَرَع الَْحــقَّ َصَرَعُه 

)حکمت408(؛
آن كس كه با حــق درافتد حق او را بر زمين خواهد 

زد«.
مقدمه:

و طرفداران باطل مى خواهند با زور و فشار آن را سرپا 
نگاه دارند و طبيعى اســت روزی فرا مى رسد كه آن زور 
و فشــار كم مى شود و بســاط باطل برچيده خواهد شد، 
و اصل كلى بر اين اســت كه حق پايدار و اســتوار است و 
ســرانجام ثابت و برقرار خواهد شد و باطل چون برخالف 

واقعيت هاست سرانجام شکست خواهد خورد.
نکته ها:

* حق به يك معنای كلى يعنى واقعيت و وجود و هر 
چيــزی كه وجود خارجى دارد، امــا حق در معنای ديگر 
يعنى هر چيزی كه مطابق با فطرت پاك الهى باشد )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* حــق به معنای اول يعنى وجــود در مقابل عدم و 
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نيستى كه يك امر نسبى است مى باشد.
* حق به معنای دوم يعنى پاكى در مقابل باطل است 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* قرآن مجيد در ســوره رعد آيــه 17مى فرمايد: »...

خدا به مثل اين )آب و فلزات و كف روی آنها ( برای حق 
و باطل مثل مى زند كه )باطــل چون ( آن كف به زودی 
نابود مى شود و اما )حق چون ( آن آب و فلز كه به خير و 
منفعت مردم است در زمين درنگ مى كند، خدا مثلها را 

بدين روشنى بيان مى كند«.
* بالترين حق و واقعيت در عالم، ذات پاك خداست و 
اوست كه از حق حمايت مى كند )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.
* مصداق بارز حــق، اميرالمؤمنين حضرت على)ع( 
اســت، كه بنى اميه هشتاد سال او را بر منابر لعن كردند 
اما عزت امام)ع( باقى و افزايش يافت اما دشمنانش ذليل 
شدند )منهاج البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.

قلب كتاب چشم است
قــال اميرالمؤمنيــن)ع(: »الَْقلْــُب ُمْصَحــُف الَْبَصِر 

)حکمت409 (؛
قلب، كتاب چشم است«.

مقدمه:
علــوم تجربى و حقايق زيادی را كه انســان مى تواند 
با چشــم درك كند مانند علوم و حقايق مربوط به اسرار 
آفرينش، نشانه های عظمت خدا، آثار پيشينيان و كتاب ها 
و نوشته هايى كه از آنها باقى مانده و درس های عبرتى كه 
انسان در طول عمر خود مى بيند بسيار اهميت دارد زيرا 
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همگى به وسيله چشم و ساير حواس در قلب انسان ثبت 
مى شود

نکته ها:
* لفظ »ُمْصَحُف « دال بر اين است كه همان طور كه 
متن ها در كتاب ثبت مى شوند، آثار اعمال انسان هم زمانى 

كه در كتاب نفس ثبت شود ابدی مى شود.
* باطن انسان نتيجه صور برزخى ايى است كه توسط 

اعمال انسان ساخته مى شود.
* علــت ذكر »الَبَصر « اين اســت كه نفس انســان 
بيشترين اثر را در بين حواس پنجگانه از طريق قوة باصره 

دارد.
* به تعبير جناب بابا طاهر عريان همدانى: 

» ز دست ديده و دل هر دو فرياد   هر آنچه ديده بيند 
دل كند ياد

   بِساُزم خنجری نيشش ز فولد
َزنُم بر ديده تا دل گردد آزاد «.

* عبارت »الَْقلْــُب ُمْصَحُف الَْبَصــِر « دللت بر اصل 
»ارتباط بين ظاهر و باطــن « دارد، يعنى اثرگذاری بين 
قلب و حواس ظاهری دوطرفه اســت )شــرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
* مراد از »القلب « روح و بعد مجرد انسان است )شرح 

نهج البالغه ابن ميثم بحرانى (.
* كلمــه مصحف، به اعتبار اين اســت كه هر چه در 
ذهن نقش ببندد، بازگو مى شــود و مورد حســاب واقع 

مى شود )شرح نهج البالغه ابن ميثم بحرانى(.
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رئیس صفات پسندیده
قــال اميرالمؤمنيــن)ع(: »التَُّقــى، َرئِيــُس الْْخاَلِق 

)حکمت410 ( ؛
پرهيزكاری، رئيس صفات پسنديده است«.

مقدمه:
تقــوا، به معنای ترك گناهان صغيره و كبيره، رشــد 
آدمى اســت و برتر از همه صفاتى اســت كــه آدم به آن 
ســتوده مى شود از قبيل شــجاعت و بخشندگى و ديگر 
صفات پســنديده، عصمت و تقوی چنان فضيلتى اســت 
كه آدمى با آن به بهشــت و سرای پاداش جاودانه منتقل 
مى شــود و اين خود بزرگترين مزيتى اســت كه بر همه 

طبقات ديگر اخالق برتری دارد.
نکته ها:

* مراد از »التَُّقى « صرف ترك و انجام ندادن هر عمل 
يا فعاليت نادرستى است، صرف نظر از خطا يا گناه خاصى.

* مراد از »اخالق « در عبارت »التَُّقى، َرئِيُس الْْخاَلِق 
« قوا و ســجايا و صفات درونى اســت كه آثاری در ظاهر 
دارد و اعمال و رفتار، بخشــى از اين معنا مى باشد )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* هر موجود زنده ايى بدون رأس )سر( مرده است، لذا 
هر شخصيت بزرگ اجتماعى بدون طهارت )انجام واجب 
و ترك حرام قرآن ( يقينا مرده ايى متحرك است )َرئِيُس 

الْْخاَلِق (.
* راه موفقيــت در هر امر و تخصصى، ترك خطاها و 
انحرافات در آن أمر اســت )التَُّقى، َرئِيُس الْْخاَلِق( )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* قرآن مجيد در سوره اعراف آيه 26 تقوا را تشبيه به 
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لباس كرده است: »َولَِباُس التَّْقَوی َذلَِك َخْيٌر « زيرا انسان 
را از آســيب های فراوانى حفظ مى كند )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
* دليــل ديگر تشــبيه تقوا ببه لباس اين اســت كه 
عيوب انسان را مى پوشاند، زيرا قرآن در سوره نساء آيه31 
مى فرمايــد: اگر گناهان كبيره را تــرك كنيد ما گناهان 

صغيره شما را مى بخشيم.

مراقب باش با چه كسى سخن مى گویى؟ 
قال اميرالمؤمنين)ع(: »لَتَْجَعلَنَّ َذَرَب لَِسانَِك َعلَى َمْن 

َدَك )حکمت411(؛ أَنَْطَقَك، َوباََلَغَة َقْولَِك َعلَى َمْن َسدَّ
تندی و تيزی زبانت را بر ضد كســى كه نيکوســخن 
گفتن را به تو آموخت به كار مگير و بالغت ســخنت را بر 

ضد كسى كه سخنوری به تو آموخت صرف مکن«.
مقدمه:

حق شناســى ايجاب مى كند كه اگر انســان نعمت و 
موهبتى از كســى به دست آورده، بر ضد او به كار نگيرد 
زيرا اين نهايت بى انصافى و ناسپاســى اســت اين سخن 
شــامل پدر و مادرها و همه اســتادان و معلم ها مى شود، 
انســان نبايــد در برابر پدر و مادری كــه يك حرف و دو 
حرف بر زبانش گذاشته اند تا شيوه سخن گفتن را فراگيرد 
درشتى و خشونت كند، اين كار گذشته از اين كه از نظر 

شرعى منفور است ازنظر وجدانى نيز ناجوانمردانه است.
نکته ها:

* قدردانى و حفظ احترام مربى بخشى از شکرگذاری 
است.

* نفس اماره انسان نسبت به اصل خويش ناسپاس و 
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بى ادب است.
* از انحرافــات و خطرات علم آموزی ســخن چرانى 

شاگرد در مقابل استاد است.
* يکى از دليل غالب بى ادبى در كالم نسبت به استاد 

كبر و خودپسندی است.
* انسان بايد بداند چه كسى را به عنوان معلم خويش 
انتخاب مى كند، تا مجبور نشــود برای حفظ احترام او در 
مقابل گناهان او گذشت كند )لَتَْجَعلَنَّ َذَرَب لَِسانَِك َعلَى 

َمْن أَنَْطَقَك... (.
* تجربه نشــان داده است كفران نعمت عمر را كوتاه 

مى كند )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

بهترین راه تأدیب خویشتن
قال اميرالمؤمنين)ع(: »َكَفاَك أََدباً لَِنْفِسَك اْجِتَناُب َما 

تَْکَرُهُه ِمْن َغْيِرَك )حکمت412(؛
برای اصالح خويشــتن همين بس كــه از آنچه برای 

ديگران نمى پسندی اجتناب ورزی«.
مقدمه:

بسياری از افراد دوست دارند واقعاً خود را اصالح كنند 
ولى كار آســانى نيســت زيرا به خاطر حب ذات، ای بسا 
نقاط ضعف خود را بر اثر اين حجاب نقاط قوت پندارد لذا 
يکى از روش ها برای تهذيب نفس مى تواند اين باشــد كه 
در اعمال و صفات ديگران دقت كند و ببيند چه چيزهايى 

را برای آنها عيب مى شمرد، همان ها را از خود دور سازد.
نکته ها:

* بــه تعبير العبــد بهجت )قدس ســره( اگر ما اهل 
عمل )اصالح خويش( باشيم، عالم برای ما معلم مى شود 
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)اْجِتَناُب َما تَْکَرُهُه ِمْن َغْيِرَك(.
* ناماليمتى های اطرافيان وســيله ايى برای دشمنى 

نيست بلکه فرصتى است برای ترقى.
* رذائل و صفات ناپسند برای همه انسان ها مشترك 
است، لذا همه انسان ها قابليت دارند تا به تمام رذيله ها يا 

صفات حميده مبتال شوند.
* عبــرت گيری در صفات حميده بــا تمايل و انجام 

دادن است و در رذايل اجتناب و ترك كردن.
* عبارت »َكَفاَك أََدباً لَِنْفِســَك اْجِتَناُب َما تَْکَرُهُه ِمْن 
َغْيــِرَك « مى تواند يکى از معانــى »المؤمن مرآة المؤمن 
« باشــد، يعنى رفتار ديگران آئينه ايى برای ديدن عيوب 

خودمان است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* انصاف در قضاوت باعث سعادت انسان است )َكَفاَك 

أََدباً لَِنْفِسَك اْجِتَناُب َما تَْکَرُهُه ِمْن َغْيِرَك(.

دو راهى مصائب
قال اميرالمؤمنين)ع(: »َمْن َصَبَر َصْبَر الْْحَراِر، َوإِلَّ َساَل 

ُسلُّوَّ الْْغَماِر )حکمت413(؛
هركس همچون آزادگان شکيبا باشد )به اجر و پاداش 
صابران خواهد رسيد و آرامش خواهد يافت( وگرنه همچون 

جاهالن، خود را به غفلت خواهد زد«.
مقدمه:

مؤمن، زندگى دنيا را آميخته با درد و رنج مى داند كه 
بســياری از آن ها اجتناب ناپذير است و همگان گرفتار آن 
مى شوند، خواه يك فرد ضعيف باشد يا رئيس نيرومند يك 
كشــور و فرمانده يك لشکر، اين شکيبايى سبب مى شود 
كه زبان به ناشــکری نگشايد و از خداوند شکايت نکند و 
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در عمل نيز جزع و فزع ننمايد بلکه خدا را شــکر گويد و 
مصيبت را آزمون الهى يا جبران خطاها و يا مقدمه نعمتى 

بدانند.
نکته ها:

* »سال« از ماده »ُسُلّو« به معنای به فراموشى سپردن 
و از ياد بردن چيزی است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.
* كسى كه طهارت كامل )صبرالحرار ( نداشته باشد، 
بايد با مشــکالت و ناماليمتى ها دست و پنجه نرم كند ) 

سلوالغمار(.
* مراد از »سلوالغمار « نحوه صبر در مصائب و بالها و 
مشکالت است، اما در انجام واجبات و ترك محرمات جای 

به غفلت زدن خود نيست.
* »صبرالحرار « قبول مشکالت با علم و اشراف كامل 
و روش صحيح كنار آمدن با آن مشکل و تبديل كردن آن 

به فرصت و تعالى است.
* »سلوالغمار « زمانى است كه شخص توان پذيرش 

مشکالت و تبديل كردن آن به فرصت را ندارد.
* صبرالحرار و ســلوالغمار دو روش برای كنترل و 

د است. تربيت قوة خيال و يا روشى برای كسب تََوحُّ
* علت بى صبری و جزع و فزع از جهل اســت )منهاج 

البراعة في شرح نهج البالغة آيةالل خوئى(.

نشانه بزرگى در سختى ها
َُّه َقاَل لِلْْشَعِث  قال اميرالمؤمنين)ع(: »َو فِي َخَبٍر آَخَر أَن
بِْن َقْيٍس ُمَعزِّياً إِْن َصَبْرَت َصْبَر األَْكاِرِم َو إِلَّ َســَلْوَت ُسُلوَّ 

الَْبَهائِِم )حکمت414(؛
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در ســخن ديگری امام)ع( به اشــعث بن قيس، برای 
تسليت و دلداری فرمود: اگر مثل بزرگان صبر كردی، چه 

بهتر و گرنه همانند چهارپايان از ياد خواهى برد«.
مقدمه:

صبــر در مقابل مصائب و رنج ها نياز به مقدماتى دارد، 
يعنى هر انســانى بايد كارهايــى را ترك كند و اعمالى را 
انجام دهد تا بتواند اين صفت را بدســت آورد، مثال غالبا 
اگر كسى مدتى با افراد صبور و دارای حلم هم نشين شود، 

دارای صفت صبر مى شود.
نکته ها:

* معنای دقيق »صبرالكارم « آيه 156و157 ســوره 
بقره اســت: »آنها كه هرگاه مصيبتى به ايشــان مى رسد 
مى گوينــد: ما از آن خدائيم و به ســوی او باز مى گرديم 
؛؛ اينها، همانها هســتند كه الطاف و رحمت خدا شــامل 

حالشان شده و آنها هدايت يافتگان هستند«.
* فراموشى در مشــکالت و سختى ها از نعمات الهى 

است.
* عالم تکوين خواه و ناخواه انسان را صبور خواهد كرد 

)َو إِلَّ َسلَْوَت ُسُلوَّ الَْبَهائِِم(.
* وظيفه اطرافيان در مصائب اين اســت كه شخص 

مصيبت زده را با اعتقادات صحيح آرام كند.
* يکى از مصاديق بى صبری در مصائب بيان اعتقادات 

غلط و كفر و شرك آلود است.
* يکى از زمان های سوءاستفاده نفس و شيطان جهت 

به گناه كشيدن آدمى در سختى ها و كمبودها است.
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سه ویژگى دنیا
نَْيا: تَُغرُّ َو تَُضرُّ َو  قال اميرالمؤمنين)ع(: »فِــي ِصَفِة الدُّ
َ تََعالَى لَْم يَْرَضَها ثََواباً أِلَْولَِيائِِه َو َل ِعَقاباً أِلَْعَدائِِه َو  تَُمرُّ إِنَّ اللَّ
نَْيا َكَرْكٍب بَْيَنا ُهْم َحلُّوا إِْذ َصاَح َسائُِقُهْم َفاْرتََحُلوا  إِنَّ أَْهَل الدُّ

)حکمت415(؛
دنيا مى فريبد و زيان مى رساند و مى گذرد، خداوند به 
)بخشــيدن ( آن به عنوان پاداش برای دوستانش رضايت 
نداده و )گرفتن ( آن را به عنوان كيفر دشمنانش نپذيرفته 
اســت، همانا اهل دنيا همچون كاروانى هستند كه هنوز 
رحل اقامت نيفکنده اند كه قافله سالر فرياد مى زند )كوچ 

كنيد ( و آنها كوچ مى كنند«.
مقدمه:

دنيا، فى نفسه وسيله تعالى هر موجودی است، اما اگر 
ارزش دنيا در مقايســه با ارزش عوالم عاليه قرار مى گيرد 
مى بينيم كه آخرت برای انســانى كه بــه دنبال كمال و 
مقامات بالتر اســت از ارزش بيشتری برخوردار است، لذا 

توقف در ارزش های پائين عقالنى نمى باشد.
نکته ها:

* فريبندگى دنيا زمانى حاكم مى شــود كه انسان در 
حد احکام دنيا توقف كند اما اگر دنيا را وسيله رسيدن به 

كمال اُخروی قرار دهد استفاده از آن فريبندگى ندارد.
َ تََعالَى لَْم يَْرَضَها ثََواباً أِلَْولَِيائِِه َو َل  * عبــارت »...إِنَّ اللَّ
ِعَقاباً أِلَْعَدائِِه... « اشــاره به اين دارد كه ثروت ثروتمندان 
نشــانه برتری آنها و فقر فقيران دال بر حقارت و پســتى 

آنها نيست.
َ تََعالَى لَْم يَْرَضَها  * دنيا آزمونى بر انسانها است )إِنَّ اللَّ

ثََواباً أِلَْولَِيائِِه َو َل ِعَقاباً أِلَْعَدائِِه(.
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* فريبندگــى دنيا از طريق ظواهر پرزرق و برق آن و 
تعلق قوة خيال به آن اســت )شرح نهج البالغه ابن ميثم 

بحرانى(.
... « اين اســت كه دنيا امانتى است  * مراد از »...تَُمرُّ
به دســت انسان ها و از شــخصى به شخص ديگر منتقل 

مى شود.
* فريبندگــى دنيا مقدمه ای برای زيان رســاندن آن 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

براى چه كسى باقى مى گذارى؟
قال اميرالمؤمنيــن)ع(: »َوَقاَل ِلبِْنِه الَْحَســِن)ع(: َل 
ََّك تََخلُِّفُه أِلََحِد َرُجلَْيِن  نَْيا َفإِن ئاً ِمَن الدُّ تَُخلَِّفنَّ َوَراَءَك َشــيْ
ا  يَت بِِه َو إِمَّ َد بَِما َشــقِ ِ َفَســعِ ا َرُجٌل َعِمَل فِيِه بَِطاَعِة اللَّ إِمَّ
َي بَِما َجَمْعَت لَُه َفُکْنَت  ِ َفَشــقِ َرُجٌل َعِمَل فِيِه بَِمْعِصَيِة اللَّ
َعْوناً لَُه َعلَــى َمْعِصَيِتِه َو لَْيَس أََحُد َهَذيِْن َحِقيقاً أَْن تُْؤثَِرُه 
ِضى: َويْرَوی َهَذا الَْکالُم َعلَى َوْجٍه آَخَر  َعلَى نَْفِسَك َقاَل الرَّ
نَْيا َقْد َكاَن لَُه أَْهٌل  ا بَْعُد َفإِنَّ الَِّذي فِي يَِدَك ِمَن الدُّ َوُهَو: أَمَّ
ََّما أَنَْت َجاِمٌع أِلََحِد  َقْبلََك َو ُهَو َصائِــٌر إِلَى أَْهٍل بَْعَدَك َو إِن
ِ َفَسِعَد بَِما َشِقيَت  َرُجلَْيِن َرُجٍل َعِمَل فِيَما َجَمْعَتُه بَِطاَعِة اللَّ
َي بَِما َجَمْعَت لَُه َو  ِ َفَشــقِ بِِه أَْو َرُجٍل َعِمَل فِيِه بَِمْعِصَيِة اللَّ
لَْيَس أََحُد َهَذيِْن أَْهاًل أَْن تُْؤثَِرُه َعلَى نَْفِسَك َو َل أَْن تَْحِمَل 
ِ َو لَِمْن بَِقَي ِرْزَق  لَُه َعلَى َظْهِرَك َفاْرُج لَِمْن َمَضى َرْحَمَة اللَّ

ِ )حکمت416(؛ اللَّ
و امام)ع( به فرزندشان امام حسن)ع( فرمودند: چيزی 
از مــال و ثروت دنيا را بعــد از خود باقى مگذار زيرا آنچه 
باقى مى گذاری برای يکى از دو كس خواهد بود: يا كسى 
كه آن را در راه اطاعت خداوند مصرف مى  كند كه در اين 
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صورت او به سبب چيزی سعادتمند شده كه تو به  سبب 
آن شقاوت يافته و محروم شده  ای يا برای كسى مى گذاری 
كه آن را در راه معصيت خداوند به  كار مى گيرد در نتيجه 
تو به  ســبب چيزی كه برای او اندوخته  ای شــقاوتمند و 
محروم از ســعادت مى شــوی و در واقع او را در گناهش 
ياری كرده  ای و ســزاوار نيســت هيچ يك از اين دو كس 
را بر خويشــتن مقدم داری، مرحوم سيد رضى مى گويد: 
اين سخن به  گونه ديگری نيز نقل شده است و آن چنين 
اســت: اما بعد، آنچه از دنيا هم  اكنون در اختيار توســت 
پيش از اين در دست ديگران بوده است و بعد از تو نيز به 
ديگران مى رسد، تو اموال را برای يکى از دو كس گردآوری 
مى كنــى: يکى آن كس كه آن را در راه طاعت الهى صرف 
مى كند و با آن ســعادتمند مى شود در حالى كه تو از آن 
محروم مانده ای يا كسى كه آن را در راه معصيت خداوند 
صرف مى كند و تو به  سبب آنچه برای او گردآوری كرده ای 
شقاوتمند خواهى شد، هيچ يك از اين دو، شايستگى اين 
را نــدارد كه تــو او را بر خود مقــدم داری و يا بار )گناه 
( او )شــخص ناصالح ( را بر دوش كشــى، بنابراين برای 
گذشتگان، رحمت خدا و برای بازماندگان، رزق پروردگار 

را طلب كن«.
مقدمه:

گذاشــتن اموالى به عنوان ارثيه در حد نياز فرزندان و 
بازماندگان فى نفسه مذموم و نکوهيده نيست، اما نکوهش 
برای حريصانى است كه به نام تأمين آينده فرزندان به هر 
دری مى  زننــد و حالل و حرام را به  هم مى آميزند و خود 
را به زحمت و درد و رنج فراوان و مسئوليت های سنگين 

گرفتار مى كنند.
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نکته ها:
* قانون عالم اين است كه مالکيت دارايى مؤثر )والدين 

( بايد به مالکيت اثرشان )فرزندان ( منتقل شود. 
* قرآن در آيه 180 ســوره بقــره  مى فرمايد: »ُكِتَب 
َعلَْيُکْم إَِذا َحَضــَر أََحَدُكُم الَْمْوُت إِْن تَــَرَك َخْيراً الَْوِصيَُّة 

لِلَْوالَِديِْن َواألْْقَربِيَن بِالَْمْعُروِف َحّقاً َعلَى الُْمتَِّقيَن«.
* بهترين ارث مؤمن برای بازماندگانش، تربيت نيکوی 

آنها و سيره قرآنى است.
* گاهــى پدر بنده نيك خدا نيســت اما فرزند در راه 
ا َرُجٌل َعِمَل فِيِه بَِطاَعِة  عبوديت قرار ميگيرد وبالعکس )...إِمَّ
 ِ ا َرُجٌل َعِمَل فِيِه بَِمْعِصَيِة اللَّ َد بَِما َشِقيَت بِِه َو إِمَّ ِ َفَســعِ اللَّ

َفَشِقَي... (.
* والدينى كه در گناه فرزند مؤثر هســتند در عقاب 
گناهانش نيز شــريك اند و گاهى عقابش كامال بر والدين 

است )...بَِما َجَمْعَت لَُه َفُکْنَت َعْوناً لَُه َعلَى َمْعِصَيِتِه... (.
* بهترين امانــت داری در اموال بــرای ثروت حالل 
ثرتمندان اين است كه در حد اعتدال انفاق كنند تا باقيات 
صالحات شــود )...َو لَْيَس أََحُد َهَذيِْن َحِقيقاً أَْن تُْؤثَِرُه َعلَى 

نَْفِسَك... (.
* كمترين انفاق ارث گذاران در زمان حياتشان، بهتر از 
بيشترين انفاقى است كه وارثين بعد از آنها برايشان انجام 

مى دهند.

مراحل استغفار كامل
 ، قال اميرالمؤمنين)ع(: »لَِقائٍِل َقاَل بَِحْضَرتِِه: أَْسَتْغِفُر اللَّ
ثَِکلَْتَك أُمَُّك أَ تَْدرِي َما اِلْسِتْغَفاُر اِلْسِتْغَفاُر َدَرَجُة الِْعلِّيِّيَن 
َو ُهَو اْسٌم َواقٌِع َعلَى ِستَِّة َمَعاٍن أَوَّلَُها النََّدُم َعلَى َما َمَضى َو 
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الثَّانِي الَْعْزُم َعلَى تَْرِك الَْعْوِد إِلَْيِه أَبَداً َو الثَّالُِث أَْن تَُؤدَِّي إِلَى 
َ َعزَّ َو َجلَّ أَْملََس لَْيَس  الَْمْخُلوقِيَن ُحُقوَقُهْم َحتَّى تَلَْقى اللَّ
ْعَتَها  ابُِع أَْن تَْعِمَد إِلَى ُكلِّ َفِريَضٍة َعلَْيَك َضيَّ َعلَْيَك تَِبَعٌة َو الرَّ
َها َو الَْخاِمُس أَْن تَْعِمَد إِلَى اللَّْحِم الَِّذي نََبَت َعلَى  َفُتَؤدَِّي َحقَّ
ْحِت َفُتِذيَبُه بِاألْْحَزاِن َحتَّى تُلِْصَق الِْجلَْد بِالَْعْظِم َو يَْنَشَأ  السُّ
اَعِة  اِدُس أَْن تُِذيَق الِْجْسَم أَلََم الطَّ بَْيَنُهَما لَْحٌم َجِديٌد َو السَّ
 َ َكَما أََذْقَتُه َحاَلَوَة الَْمْعِصَيِة َفِعْنَد َذلَِك تَُقوُل أَْســَتْغِفُر اللَّ

)حکمت417(؛
آن حضرت)ع( به كســى كه در حضورش استغفر الل 
گفت، فرمود: مادر بر تو بگريد آيا مى دانى استغفار چيست؟ 
اســتغفار درجه بلندپايگان است و بر نامى اطالق مى شود 
كه شش معنى لزمه آن است، نخست پشيمانى بر آنچه 
گذشت، دّوم تصميم استوار كه هرگز به سوی آن برنگردد، 
سوم آنکه حقوق خلق را به آنان چنان بپردازی كه خداوند 
عز و جل را نرم و در حالى كه بر تو گناهى نيســت ديدار 
كنى، چهارم آنکه آهنــگ ادای هر فريضه كه بر تو بوده 
است و آن را تباه ساخته ای كنى، پنجم آنکه قصد آن كنى 
كه گوشــتى را كه از حرام روييده است با اندوه ها چنان 
آب كنى كه پوست تو به استخوان چسبد و ميان پوست و 
استخوان گوشت نو برويد، ششم آنکه به جسم خويش درد 
طاعت را بچشانى همان گونه كه شيرينى معصيت را به آن 

چشانده ای، در اين هنگام مى توانى بگويى: استغفر الل«.
مقدمه:

استغفار بازيچه نيست و لقلقه زبان نمى باشد كه انسان 
هر زمان مرتکب گناهى شــود بى آن كه شــرايط توبه را 
فراهم كرده باشــد با گفتن استغفرالل خود را راحت كند 
و گمان كند گناهش بخشــوده شــده و از عذاب الهى در 
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امان اســت، بلکه توبه ايى پذيرفته مى شود و آثار مذكور 
در روايات به آن تعلق مى گيــرد كه تمام مراحل خود را 

طى كند.
نکته ها:

* نخستين گام در سير و سلوك الى الل ازنظر عمل، 
توبه از گناه است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* علت ســفارش به توبه اين است كه كسى كه پاك 
است به حريم پاك راه دارد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم 

شيرازی(.
* عبارت »...ثَِکلَْتَك أُمَُّك... « تعبيری است كه هنگام 
نهى اكيد از چيزی، در ادبيات عرب به كار مى رود )شــرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* عبارت »أَتَْدِري َما الِْسِتْغَفاُر؟ « دال بر جهل امام)ع( 
نيست، بلکه استفهام انکاری است يعنى تو حقيقت استغفار 
را نمى دانى، بگذار برای تو شــرح دهم )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
* توبه، برای ضعفا نيست بلکه به انسان ارزش مى دهد 

)شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* قــرآن در ســوره بقره آيــه 159و160 مى فرمايد: 
»كســانى كه دليل روشن، و وســيله هدايتى را كه نازل 
كرده ايم، بعد از آن كه در كتاب برای مردم بيان نموديم، 
كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مى كند و همه لعن كنندگان 
نيز آنها را لعن مى كنند مگر آنها كه توبه و بازگشت كردند 
و اصالح نمودند، من توبه آنها را مى پذيرم كه من تّواب و 

رحيمم«.
* عبــارت »...َو الَْخاِمُس أَْن تَْعِمَد إِلَــى اللَّْحِم الَِّذي 
ْحِت َفُتِذيَبُه بِاألْْحَزاِن... « درمورد هر گناهى  نََبَت َعلَى السُّ
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نيست بلکه مربوط به جايى است كه گوشت انسان از حرام 
روييده باشد )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* تعبير به »َحتَّى تُلِْصَق الِْجلَْد بِالَْعْظِم... « نوعى تأكيد 
و مبالغه است، و دال بر جبران حقيقى اعمال بد است.

بهترین یاور در برابر سفیهان
قال اميرالمؤمنين)ع(: »الِْحلُْم َعِشيَرٌة )حکمت418 ( ؛

حلم همچون يك قوم و قبيله است«.
مقدمه:

حقيقت حلم همان بردباری در برابر اهانت ها و سخنان 
درشت و سخيف و بى ادبانه افراد نادان است و هميشه در 
جوامع انسانى چنين افرادی بوده و هستند كه گاهى از سر 
حســادت و يا نادانى، افراد باشخصيت را مورد اهانت قرار 
داده و مى دهند، يکى از دســتورات اسالم كه هم در آيات 
قرآن به آن اشــاره شده و هم در روايات، سکوت و تحمل 

در برابر اين افراد است.
نکته ها:

* قــرآن مجيد در ســوره فرقان آيــه63 مى فرمايد: 
»بندگان )خاص خداوند ( رحمان، كســانى هســتند كه 
بــا آرامش و بى تکّبر بر زميــن راه مى روند و هنگامى كه 
جاهالن آنها را مخاطب سازند به آنها سالم مى گويند )و با 

بى اعتنايى و بزرگواری مى گذرند(«.
* حلم عزت اســت، يعنى سکوت و گذشت در مقابل 
بى ادبان، ضعف در مقابل آنها نيســت )شــرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
* همان گونه كه عشيره و قبيله از افراد فاميل زيادی 
برخوردار است، حلم نيز به دنبالش صفات حميده زيادی 

را برای شخص حليم به همراه مى آورد.
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* همان طــوری كه شــخص در مقابــل خطرات در 
كنار عشــيره اش آرامش دارد، شخص حليم هم در مقابل 

خطرات با حلم آرامش دارد.
* كسى كه حلم دارد، مالك نفس خويش است )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* در مقابل حلم، حدت و تندی و غضب است )شرح 

نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* كلمه »عشــيره « يعنى اينکه بردباری، شخص را از 
خطر افراد دشمن همانند پشــتيبانى عشيره و قبيله اش 

حمايت مى كند )شرح نهج البالغه ابن ميثم بحرانى(.

نقاط ضعف عجیب این انسان مغرور
قال اميرالمؤمنين)ع(: »ِمْسِکيٌن ابُْن آَدَم، َمْکُتوُم األَْجِل 
ْرَقُة َو  ُة َو تَْقُتُلُه الشَّ َمْکُنوُن الِْعلَِل َمْحُفوُظ الَْعَمِل تُْؤلُِمُه الَْبقَّ

تُْنِتُنُه الَْعْرَقُة )حکمت419(؛
بيچاره فرزند آدم، اجلش پنهان، و بيماريهايش پوشيده 
و عملش محفوظ اســت، پشه ای او را مى رنجاند، و آب در 

گلو گرفتن وی را مى كشد، و عرقى بدبويش مى كند«.
مقدمه:

انسان موجودی است از يك نظر بسيار قوی و نيرومند 
كه عرصه زمين و پهنای آسمان و اعماق درياها را جولنگاه 
خود قــرار داده و تمام موجودات زمينى را مســّخر خود 
ســاخته و از تمام مواهب اين جهان به نفع خود استفاده 
مى كند ولى با تمام قدرتى كه دارد موجودی بسيار ضعيف 

و آسيب پذير است.
نکته ها:

* عبارت »ِمْســِکيٌن ابُْن آَدَم، َمْکُتــوُم األَْجِل َمْکُنوُن 
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الِْعلَِل َمْحُفوُظ... « جهت كاهش مقام انســان و تحقير او 
نيست )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.

* يکى از راه های مبارزه با صفت عجب و تکبر توجه به 
عيوب خود است )ِمْسِکيٌن ابُْن آَدَم، َمْکُتوُم األَْجِل َمْکُنوُن 

الِْعلَِل َمْحُفوُظ الَْعَمِل... (.
* بهترين و بــا ارزش ترين روش برای تبديل تکبر به 
تواضــع، معرفت عظمت و هيبت الل وتوجه دائمى به اين 

حقيقت است.
* لفظ »مکتوم الجل « برای كسانى است كه در عالم 
پائين )ماده و برزخ ( توقف دارند اما اين فريضه برای أئمه 
معصومين)ع( و شــيعيان حقيقى آنها كه غيبى برای آنها 

نيست صدق نمى كند.
* با توجه به دعای »مناجات اميرالمؤمنين)ع( « توجه 
به فقر و احتياج ذاتى انسان برای انسان تواضع و شکست 

نفى دائمى را ايجاد مى كند.
* قرآن مجيد در سوره نساء آية28 مى فرمايد: »يُِريُد 
َف َعْنُکْم َو ُخلَِق اإْلِنَْساُن َضِعيًفا ؛ خدا مى خواهد  الَلُّ أَْن يَُخِفّ
كار بر شما آسان كند، كه انسان ضعيف خلق شده است«.

* يکى از نشــانه های ضعف انسان، ضعفش  در برابر 
غريزه ها مانند غريزه جنسى است )ُخلَِق اإْلِنْساُن َضِعيفاً( 

)تفسير نور آقای قرائتى(.
* گناهــان، نعمت را تبديل نغمت و بال مى كند يعنى 
آب دهان كه آب حيات است گاهى وسيله بيماری و رنج 

ْرَقُة...(. مى شود )...تَْقُتُلُه الشَّ

راه غلبه بر شهوت
َُّه)ع( َكاَن َجالِســاً فِى  قال اميرالمؤمنين)ع(: »َو ُرِوی أَن
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ْت بِِهُم اْمَرأٌَة َجِميلَــٌة َفَرَمَقَها الَْقْوُم بِأَبَْصارِِهْم  أَْصَحابِِه َفَمرَّ
ُب  َفقال)ع(: إِنَّ أَبَْصاَر َهِذهِ الُْفُحوِل َطَواِمُح َو إِنَّ َذلَِك َســبَ
ِهَبابَِها َفإَِذا نََظَر أََحُدُكْم إِلَى اْمــَرأَةٍ تُْعِجُبُه َفلُْياَلِمْس أَْهلَُه 
 ُ ََّما ِهَي اْمــَرأٌَة َكاْمَرأَتِِه َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الَْخَواِرِج َقاتَلَُه اللَّ َفإِن
ََّما ُهَو َسبٌّ  َكافِراً َما أَْفَقَهُه َفَوثََب الَْقْوُم لَِيْقُتُلوُه َفَقاَل ُرَويْداً إِن

بَِسبٍّ أَْو َعْفٌو َعْن َذنٍْب )حکمت420(؛
و روايت شده اســت كه آن حضرت ميان ياران خود 
نشســته بود ناگاه زنى زيبا از كنار ايشان گذشت، آن قوم 
ديــده بر او دوختند، فرمود: همانــا ديدگان اين نرينگان 
به شهوت نگران اســت و اين سبب هيجان است، هرگاه 
كسى از شما به زنى نگريست كه او را خوش آمد با همسر 
خويش گرد آيد كه آن زن هم زنى چون زن خود اوست، 
مردی از خوارج گفت: خدايش اين كافر را بکشــد كه چه 
فقيه دانايى است، همنشينان على)ع( برای كشتن آن مرد 
برجســتند، فرمود: آرام باشــيد كه بايد دشنامى در قبال 

دشنام داد يا بايد از آن گناه گذشت كرد«.
مقدمه:

وقتى مرد به زنى نگاه ميکند به طور غريزه ايى جذب 
مى شود زيرا خداوند مرد و زن را طوری خلق كرد كه زن 
جذب كننده و مرد جذب شــونده است، لذا اگر مردی در 
نگاه به زنى لذت شــهوانى مى برد دال بر سالمت جنسى 
مرد است اما دستور اخالقى اين است كه بايد از اين جذب 
و لذت حرام خودداری كرده لذت حالل را جای گزين كند.

نکته ها:
* نيت در نگاه به نامحرم مميز حکم درمورد آن نگاه 

است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.
* گاهى بــدون نيت لذت به نامحرم نگاه مى شــود، 



کالبکا جهک یاک تمکح حرش 

45

گاهى نگاه اتفاقى بوده و همراه با لذت نفسانى نيز مى باشد 
اما شخص نگاه را از نامحرم برمى دارد، اما گاهى شخص به 
نگاه شهوت آلودش ادامه مى دهد، فقط نگاه سوم گناه است 
)َفَرَمَقَها الَْقْوُم بِأَبَْصارِِهْم َفقــال)ع(: إِنَّ أَبَْصاَر َهِذهِ الُْفُحوِل 
َطَواِمُح َو إِنَّ َذلَِك َسَبُب ِهَبابَِها...( )شرح نهج البالغه آيةالل 

مکارم شيرازی(.
* قوة شــهويه برای إنشاء صورت انسانى و بقای نسل 

انسان است، نه برای شهوت رانى و بقاء بر حيوانيت.
* يکى از عوامل تحريك قوة شهويه نگاه به زن است 
)چه حالل و چه  حرام ( عامل ديگر پرخوری و شکم رانى 

است.
* نقطه مقابل قوة شــهويه عقل است، يعنى با تقويت 

عقل، شهوت معتدل )عفيف( مى شود.
* يکى از مهمترين عوامل تحريك جوانان خودنمايى 
زنان اســت، لذا زنان نيز برای حفظ عفت اجتماعى بايد 
حجاب قرآنى يعنى چادر داشته باشند )شرح نهج البالغه 

آيةالل مکارم شيرازی(.
* قرآن مجيد در سوره احزاب آية59 مى فرمايد: »ای 
پيغمبــر )گرامى( با زنان و دختــران خود و زنان مؤمنان 
بگو كه خويشــتن را به چادر فروپوشند، كه اين كار برای 
اينکه آنها )به عّفت و حّريت( شناخته شوند تا از تعرض و 
جســارت )هوس رانان ( آزار نکشند بسيار نزديکتر است و 

خدا بسيار آمرزنده و مهربان است«.
* شــخصى كه مستحق لعن باشــد، لعنش با حفظ 
شرايط جايز است )شرح نهج البالغه آيةالل مکارم شيرازی(.


