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 حکم حکیمانه

رُفَِع إِلَْیهِ َرجُالنِ سَرَقَا ِمْن مَالِ اللَِّه أََحدُهَُما عَبٌْد ِمنْ مَالِ اللَِّه  (ع)ُروِيَ أَنَّهُ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

، مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعُْضهُ بَعْضاً، أمَّا هذَا فَهُوَ مِْن مَالِ اللِّه وَاَل َحدَّ عَلَیْهِ(: ع)فقال، وَاآلْخَرُ ِمنْ عُرُوِض النَّاسِ 

 ( ؛ 271)حکمت وَأَمَّا االْخَُر فَعَلَیْهِ الْحَدُّ آلشَّدِيدُ فَقَطََع يَدَهُ

ت كرده المال سرق دو نفر را كه از بیتهنگامى فرمود كه ( ع)اين سخن را امامگويد: می سیّد رضى

، ال و ديگرى غالمى متعلق به مردميکى غالمى بود مربوط به بیت الم ،بودند نزد آن حضرت آوردند

دى بر او آيد و حاست( خود از مال اهلل به شمار مىاما اين يکى )كه برده بیت المال امام)ع( فرمود: 

ايد مشمول حد اما نفر دوم ب است، خوردهبخشى از مال اهلل بخش ديگرى را بود، جارى نخواهد 

 «. دست او را قطع كردندپس  ،شديد باشد

 مقدمه:
در سامان بخشیدن مسائل ظاهري )فردي و اجتماعی ( و باطنی انسان  علم فقه، از علومی است كه

السالم »هاي حکیمانه، از خالق عالم است، كه اقتضاي اسم نقش بسزايی دارد، زيرا اين دستورالعمل

 امور انسانهاست.خدا، سامان بخشیدن « 

 ها:نکته
يعنى « عُرُوضُ الّناس»نابراين ـ به گفته لسان العرب ـ جمع عَرض به معناى متاع است، ب« روضع *

البالغه آيةاهلل مکارم )شرح نهج شده نه بیت المالاز امتعه و دارايى مردم محسوب مىغالمى كه 

 شیرازي (.

البالغه )شرح نهج هاى اجراى حد، دفع ضرر است و ضرر را نبايد با ضرر دفع كرديکى از فلسفه* 

 آيةاهلل مکارم شیرازي (.

بر جرأت  اى كه بار ديگربه گونه ،دكراو را تأديب  را بر كسی جاري كرد، ولی بايداگر نتوان حد  *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج دنکنخالف 

)شرح  * دستورات حد و مجازات در اسالم، جهت هدايت است نه صرف برخورد و ظهورخشم و كینه

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.نهج

غذاهاى مقوى از گوشت و  ،دستور داد غالمبعد از قطع دست  (ع)امام ت ديگر فرمودند:* در روايا

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي )شرح نهج دكنهايش التیام پیدا روغن به او بخورانند تا زمانى كه دست

.) 



 * قضاوت بخشی از دستورات فقهی اسالم است.

 

 هامبارزه با بدعت
 ( ؛ 272)حکمت لَْو قَدِ اسْتَوَْت قَدَمَاَى مِْن هذِهِ الْمَدَاحِِض لَغَیَّرُْت أَشْیَاءَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« ها استوار بماند امورى را تغییر خواهم دادهايم در اين لغزشگاهاگر گام

 مقدمه:
روى داد كه  ،چه در مسائل عقیدتى وچه در احکام اتیدر زمان خلفا انحراف (ص)پس از پیامبر اكرم

مترصد بود مسلمانان را از آن  (ع)غالبًا منشأ سیاسى يا عدم آگاهى به تعلیمات اسالم داشت و امام

هاى ولى متأسفانه جنگ ،سوق دهد )ص(انحرافات بازگرداند و به اسالم خالص و راستین زمان پیامبر

منافقان به آن حضرت  داخلى كه يکى پس از ديگرى واقع شد و بى وفايى كوفیان و فعالیت شديد

 .دادمجال نمى

 ها:نکته
هايى به انحرافات و بدعت )ع(امام« لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَاىَ مِنْ هذِهِ الَْمدَاِحضِ لَغَیَّرْتُ أَشْیَاءَ »در عبارت * 

آيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ند )پیدا شده بود اشاره كرد (ص)كه بعد از رسول خدا

 .( خوئى

زيادي هايی است كه براي امت مسلمان امام)ع( خطرات انحرافی لغزش«  هذِهِ اْلمَدَاِحضِ »* مراد از 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.داشت )شرح نهج

جلوه تاريخ درشرح نهج البالغه ابن است ) هاى ستمگران و خوارججنگ«  هذِهِ اْلمَدَاِحضِ »* مراد از 

 (. ابى الحديد

، بیت المالعدم تقسیم يکسان و  عرب و عجمتبعیض میان * بخشی از اين انحرافات عبارتند از: 

 (، خواندن نماز تراويح )نمازهاى مستحب شب ماه رمضان ،مخالفت با حج تمتع و ازدواج موقت

از  « خَیِْر الْعَمَلَِحىِّ عَلى »حذف ان صبح به عنوان جزء اذان، اذدر «  الصَّالةُ خَیْرٌ ِمنَ النَّوْمِ»گفتن 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج اذان

البالغه ابن میثم بحرانی است )شرح نهج استوارى پاها، كنايه از پايدارى و قدرت بر اجراى احکام* 

.) 



گذار دروغین است كه به تعبیر روايات بايد رسوا شود تا مردم گمراه گذار، شارع و قانون* بدعت

 نشوند.

 

 از حرص خود بکاه و به سهم خود قانع باش
ـ وَإِنْ َعظَُمتْ حِیلَتُهُ، وَاشْتَدَّتْ طِلْبَتُهُ، »قال امیرالمؤمنین)ع(:  اعْلَموا عِلْماً يَقِیناً اِنَّ اللّهَ لَمْ َيجْعَلْ لِلْعَبْدِ 

وَلَمْ يَحُلْ بَیْنَ الْعَبْدِ ِفی ضُعْفِهِ وَقِلَّةِ حِیلَتِهِ، ، حَِکیمِوَقَوِيَتْ مَکِیدَتُهُ ـ أَكْثَرَ ِممَّا سُمِّىَ لَهُ فِی الذِّكْرِ الْ

وَآلْعَاِرفُ لِهذَا آلْعَامُِل بِهِ، أَْعظَُم النَّاِس رَاحًَة فِی مَنْفَعَةٍ، ، وَبَیْنَ أَْن يَبْلُغَ مَا ُسمَِّی َلُه فِی الذِّكِْر الْحَکِیمِ 

وَرُبَّ مُنْعٍَم عَلَیْهِ مُسْتَدَْرجٌ بِالنُّعْمَى، وَرُبَّ مُبْتَلًى ، أَْعظَمُ النَّاسِ شُغُاًل فِی َمضَرَّةٍوَالتَّارِکُ لَهُ الشَّاکُّ فِیهِ 

 َفزِدْ أَيُّهَا الْمُسْتَنفِعُ فِی شُکِْرکَ، وَقَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِکَ، وَقِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِکَ ، مَصْنُوعٌ َلهُ بِالْبَلْوَى

 ؛ ( 273)حکمت

ها قوى باشد كوش و در طرح نقشهر چاره جو وسختاش ـ اگرچه بسیابه يقین بدانید خدا براى بنده

به عکس( ـ هرچند ) و، ( مقدر شده قرار نداده است ـ بیش از آنچه در كتاب الهى براى او )از روزى

ته مانع نگرديده مقرر گش بنده اش ناتوان و كم تدبیر باشد ـ میان او و آنچه برايش در كتاب الهى

كسى كه از اين حقیقت آگاه باشد و به آن عمل كند آسايش و راحتى و منفعتش از همه كس ، است

مردم گرفتارتر و بیشتر است و آن كس كه آن را ترک گويد ودر آن شک و ترديد كند از همه 

ه بال و هالكت اما اين نعمت مقدم ،رادى كه مشمول نعمت خداوند هستندبسیارند اف، زيانکارتر است

اى براى آزمايش اما اين بال وسیله ،انى كه در بال و سختى قرار دارندايشان است و چه بسیارند كس

ها بیفزا و از سرعت و شتاب )براى به ( بر شکر نعمت اى بهره گیرنده )اى شنونده، و تکامل آنهاست

 .« اى توقف كنل رسیدهكام( بکاه و هنگامى كه به روزى خود به طور  دست آوردن زخارف دنیا

 مقدمه:

دهد اند مىهاى زيادى به افرادى كه طغیان و سركشى را از حد گذراندهشود خداوند نعمتگاه مى

گیرد تا عذابشان دردناكتر باشد تا مست نعمت و غرق عیش و نوش شوند، ناگهان آنها را از ايشان مى

 ،رود كه هرچه باالتر برود سقوطش از فراز درختدرست همانند كسى كه از درختى غاصبانه باال مى

 تر است.دردناكتر و شکننده

 ها:نکته



با لوح محفوظ و كتاب علم الهى تناسب دارد كه در آنجا همه مقدرات  « ذِكِْر الْحَکیم»عبارت  *

مکارم البالغه آيةاهلل ( )شرح نهج باب القلم و اللوح المحفوظ ،بحاراالنوار ،عالمه مجلسى) ثبت است

 شیرازي (.

 اقتضاي ذات خالق است. ،* رزاقیت

البالغه نیست، بلکه گاهی باعث هالكت است )شرح نهج گشاجا و نامناسب، نه تنها راه* تالش بی

 آيةاهلل مکارم شیرازي (.

 .نشانه توحید و پذيرش حکومت خداست ،* قناعت

هاد فى ج ،تأمین زندگى آبرومندانهبراى پیشرفت اقتصادى و به اندازه و حالل، تالش و كوشش * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج سبیل اهلل است

 * اداي شکر خدا، در فقر و ثروت، نشانه رضايت از تقدير الهی است.

* مالک انسان خوب بودن، فقر و ثروت نیست، بلکه مالک، تسلیم بودن در مقابل حق و انجام واجب 

 است. وترک حرام در هر حالی

 * شکر عملی در نعمت مالی، كسب از راه حالل و حساب خمس و زكات و خرج در راه حالل است.

 

 راه پایدارى علم و یقین

 ذَا تَیَقَّنْتُمْ فَأَْقدِمُواإِذَا عَلِمُْتمْ فَاْعمَُلوا، وَإِ، وَيَقِینَکُمْ شَکّاً ، الَ تَجْعَلُوا عِلْمَکُمْ جَهْالً»: )ع(قال امیرالمؤمنین

 ( ؛ 274)حکمت

آنگاه كه عالم شديد عمل كنید و  يقین خود را شک قرار ندهیدعلم خويشتن را جهل قرار ندهید 

 «. زمانى كه يقین كرديد اقدام نمايید

 مقدمه:
شود، و بخشی با مکاشفات و ها و شنیدن از ديگران حاصل میعلم، بخشی از راه مطالعات در كتاب

، كه علم حقیقی به تعبیر امام صادق)ع( از نوع شودآدمی حاصل میي در جان و درون ظهور انوار

 آيد.دوم است، كه از راه عمل كردن به دستورات خدا بدست می

 ها:نکته



به اينکه هرچیزى آثارى دارد كه از آثار آن مى توان دارد اشاره « الَ تَجْعَلُوا عِْلمَُکمْ جَهْاًل »* عبارت 

هرچند  ،از دست بدهد به منزله معدوم است و خاصیت خود را آن را شناخت، هنگامى كه اثر

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) ظاهرآ وجود داشته باشد

علمی كه به آن عمل نشود، جهل است و يقینی كه انسان را به كمال و خدا نرساند، شکی بیش * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.( )شرح نهج وَيَقِینَکُْم شَکّاً ، اَل تَجْعَلُوا عِلْمَکُْم جَهْالًنیست )

هماهنگ گردد و  علم و عمل براي اين است كه«  إِذَا عَلِمْتُْم فَاْعمَُلوا، وَإِذَا تَیَقَّنْتُْم َفأَقْدِمُوا»عبارت *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج برچیده شود ان باطن و ظاهرتناقض می

زاده آملی، دروس معرفت سازهستند )عالمه حسنعلم و عمل باهم و به اندازه، مجرد و انسان* 

 نفس (.

 

 شش نکته آموزنده
وَرُبََّما شَرَِق شَاِربُ اْلمَاِء قَبَْل ، وََضامٌِن غَیُْر وَفِیٍّ، ِإنَّ الطَّمََع مُورِدٌ غَْیرُ ُمصِْدرٍ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

وَالْحَظُّ ، وَاالَْمانِیُّ تُعِْمی أَعْیُنَ الَْبصَائِرِ، وَكُلَّمَا َعظُمَ قَدُْر الشَّْیءِ آلْمَُتنَافَِس فِیهِ َعظَُمتِ الرَّزِيَّةُ لِفَقْدِهِ، رِيِّهِ

 ( ؛ 275)حکمت يَأْتِی مَْن اَل يَأْتِیهِ 

طمع، ضامنى است كه وفا ، گرداندكند و او را تشنه بازمى( به سرچشمه آب وارد مى طمع )انسان را

هرقدر ارزش ، بسیار شده است كه نوشنده آب پیش از آنکه سیراب شود گلوگیرش شده، كندنمى

اى كه افراد براى به دست آوردن آن، با يکديگر به رقابت برخیزند، همانقدر، چیزى بیشتر باشد به گونه

گاه سود و بهره ، سازدنابینا مىآرزوها چشم بصیرت را ، مصیبت از دست دادنش زيادتر خواهد بود

 .« رودآيد كه دنبالش نمىبه سراغ كسى مى

 مقدمه:

خواهی براي نهايتی است، لذا نیازهايش هم پايانی ندارد، پس زيادهانسان، موجود ممکن الوجد بی

خواهی بايد در اموري باشد كه باعث چنین موجودي يک امر طبیعی است، حال فرمودند اين زياده

 سعادت شود.

 ها:نکته



َوضَامٌِن ، إِنَّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَیْرُ ُمصْدِرٍشود )پنداري میشود، اهل توهم و اشتباهكسی كه اهل گناه می *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.( )شرح نهج غَیْرُ وَفِیٍّ

إِنَّ )رسد سعادت نمیثمر نهايی و گاه به اما هیچ * شخص در طمع موفقیت موقتی دنیايی دارد،

 (. الطَّمََع مُورِدٌ غَْیرُ ُمصْدِرٍ 

 (. وَضَاِمنٌ غَیُْر وَِفیٍّطلب است )* شخص طماع، منفعت

 * حرص و طمع در كسب علم و معرفت اهلل و خودشناسی خوب است.

آْلمُتَنَاَفسِ وَكُلَّمَا َعظُمَ قَدْرُ الشَّیْءِ هايش در شدت غم و شادي، دنیايی است )شخص طماع، سنجش* 

 (. فِیهِ عَُظمَِت الرَّزِيَُّة لِفَقْدِهِ 

 اشاره به غفلت انسان دارد كه علتش توجه به غیراهلل است.«  وَاالْمَانِیُّ تُعْمِی أَعْیُنَ الْبَصَائِرِ »* عبارت 

 َمنْ اَل يَأْتِیهِ  وَالْحَظُّ يَأْتِی* راه دست يابی به دنیا و آخرت، توجه به اهلل و قطع تعلق از غیراهلل است )

.) 

 

 از ریاكارى به خدا پناه بریم

الّلهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِْن أَنْ تُحَسِّنَ فِی الَمِعَِة الْعُیُونِ عَالَنِیَتی، وَتُقَبِّحَ فَِیما »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

فَأُبِْدي لِلنَّاسِ ، بِجَمِیعِ مَا أَنْتَ ُمطَّلٌِع عَلَیْهِ مِنِّیمُحَاِفظاً عَلى رَِثاءِالنَّاسِ مِْن نَفْسِی ، أُبْطِنُ لَکَ سَرِيرَتِی

 ( ؛ 276)حکمت حُسْنَ ظَاِهرِي، وَأُفْضِی إِلَْیکَ بِسُوءِ عَمَلِی، تََقرُّباً إِلَى عِبَادِکََ تَبَاعُداً ِمنْ مَْرضَاِتکَ

باطنم را در پیشگاهت  جلوه دهى وبرم از اينکه ظاهرم را در چشمها نیکو بارپروردگارا! به تو پناه مى

كه حُسن ظاهرم  ،از آن آگاهى جلب كنم خوشبینى مردم را نسبت به خودم در آنچه تو، زشت سازى

را براى مردم آشکار سازم و اعمال بدم را فقط به سوى تو آورم تا به اين وسیله به بندگانت نزديک 

 .« و از رضا و خشنودى تو دور شوم گردم

 مقدمه:

روشهاي بیان حقايق و تبلیغ دين، لسان دعا و مناجات است، لذا غالباً أئمه)ع( از اين روش  ازيکی 

كردند، شايد دلیل اجتماعی آن، فضاي خفقانی است كه حکام براي احیاي دين بسیار استفاده می

 براي همگان درست كرده بودند.جور 



 ها:نکته

البالغه آيةاهلل )شرح نهج گیردمیحقايق ري در پذيرش تأثیر بهتر و بیشت نفس انسان، با لسان دعا، *

 مکارم شیرازي (.

تعريف رذيله ريا «  أَنْ تُحَسِّنَ فِی الَمِعَِة الْعُیُونِ َعالَنِیَتی، َوُتقَبِّحَ فَِیما أُبْطُِن لَکَ سَرِيَرتِی»* عبارت 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.است )شرح نهج

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج است * ريا، شرک خفی باهلل

البالغه آيةاهلل )شرح نهج ى و دنیوى استرسیدن به منافع ماد ران جلب توجه مردم وهدف رياكا* 

 مکارم شیرازي (.

البالغه آيةاهلل )شرح نهج است ريابلکه غايت و نتیجه  ،نیسترياكار ف هدغالباً  ،دورى از خداوند *

 (.مکارم شیرازي 

هاى خود ايد! بخششاى كسانى كه ايمان آورده»يد: فرماسوره بقره مى 264قرآن مجید در آيه * 

كند؛ مردم، انفاق مىرا با منّت و آزار، باطل نسازيد! همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به 

و رگبار  خاک باشد نگى است كه بر آنهمچون قطعه س ،آوردبه خدا و روز رستاخیز، ايمان نمىو 

آورند؛ و اند، چیزى به دست نمىآنها از كارى كه انجام داده ،رها كند صاف آن را و باران به آن برسد

 «. كنداوند، جمعیت كافران را هدايت نمىخد

 

 سوگندى بسیار زیبا

 َدهْمَاءَ، َتکْشِرُ عَنْ يَْومٍ أَغَرَّ، مَا َكانَ كَذَا وَكَذَاالَ وَالَّذِي أَمْسَیْنَا مِنْهُ فِی غُبْرِ لَیْلَةٍ »لمؤمنین)ع(: اقال امیر

 ( ؛ 277)حکمت

شبى كه لبخند سپیده دمش از روز  ،كس كه ما را در بقاياى شب تاريک نگه داشتنه، سوگند به آن

 .« روشن پرده برداشت، كه چنین و چنان نبوده است

 مقدمه:
ياد كرده حدس زد كه قسم، اشاره به ظهور اسالم و محو آثار  (ع)توان به قرينه قسمى كه اماممى

پرستى و انتقال مردم از دوران تاريک جاهلیت به دوران نورانى اسالم بوده و جمله شرک و كفر و بت



هايى بود كه در اسالم گذاشته شد و در زمان درواقع اشاره به نفى بعضى از بدعت« ما كانَ كَذا وكَذا»

 ت.وجود نداش (ص)پیامبر اكرم

 ها:نکته
كه به دنبال آن، روز روشنى  ،به معناى سیاه و تاريک است«  َدهْماء»به معناى باقیمانده و «  غُبْر» *

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) است

 :ديگر* در فقه اسالمی قسم خوردن دو نوع است: يک نوع براي اثبات يا انکار چیزي است، و نوع 

واهلل قسم، من »ل قبیحی است مانند اينکه بگويد: براي بیان تأكید بر انجام امر حسن و يا ترک عم

 «.خوانم از امروز نمازهايم را اول وقت می

در قَسَم نوع اثبات يا انکار چیزي اگر راست باشد، مکروه و اگر دروغ باشد، قَسَم، دروغ و گناه * 

 كبیره است.

عمل نکردن به * در قَسَم تأكید بر انجام دادن يا ترک فعلی، اگر با تمام شرايط الزم در قََسم باشد، 

 قَسَم بدون عذر موجه گناه و بايد كفاره ترک قسم پرداخت كند.

گیرد، قسم خورد * گاهی جهت فهماندن اهمیت موضوعی مهم، به مخاطبی كه موضوع را جدي نمی

 الزم است.اشکالی ندارد، و گاهی 

* بايد به چیزي قسم خورد كه از حقايق و اصول پاک در نظام هستی باشند، مانند: اهلل، جان انسان، 

 ها و... .شب و روز و خورشید و آسمانمالئکة، موجودات تکوينی مانند 

 

 ارزش اعمال كم توأم با نشاط
 ( ؛ 278 )حکمتكَثِیرٍ مَمْلُولٍ ِمنْهُقَِلیلٌ تَدُوُم عَلَیْهِ أْرجى مِْن »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« كننده استتر از كار زياد و خستهكار كمى كه )با نشاط( آن را ادامه دهى امیدبخش

 مقدمه:
آورند، به مقدار زيادى شنوند به آن هجوم مىبسیارى افراد هنگامى كه اهمیت و فوايد كارى را مى

شوند واى بسا كمتر رغبت تکرار كار سرخورده مى دهند و خسته شده و درنتیجه، از آنانجام مى

كنند در حالى كه اگر كار كمتر باشد وانسان آنرا با میل و رغبت ادامه دهد بسیار مفیدتر آنرا پیدا مى

 .است

 ها:نکته



فتد آیمو سیالبى راه  بارندمیكه از آسمان  باران شديدي هستندمانند كنند، افرادي كه افراط می *

هاى مانند باران، دهندولی مستمر انجام می ،افرادي كه كارهاي كمو ، دزسامیوهمه جا را ويران 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج دنكنكه همه جا را آباد مى ند،ستهنرم طوالنى و مفید 

لذا هركس به اندازه  ها به يک اندازه نیست،و ظرفیت همه مردم در ايمان و عمل يکسان نیستند *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.خود عمل كند )شرح نهج

درواقع درسى است به همه مسلمانان و به  « قَلِیلٌ َتدُومُ عَلَیْهِ أرْجى ِمنْ كَثِیرٍ َممْلُولٍ مِنْهُ »عبارت * 

)شرح نهجكه اسالم را براي ديگران سخت جلوه ندهند خصوص براى مبلغان و پدران و مادران 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.

 * راه سعادت و وصال استقامت و استمرار است.

برد، لذا قرب نیاورده بُعد و * كاري كه با خستگی و مالل باشد توجه و حضور قلب را از بین می

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة آورد )غفلت می

 

 را ترك گوییدمستحبات مزاحم واجبات 
 ( ؛ 279)حکمت إَِذا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« که مستحبات به واجبات زيان رساند آنها را ترک گويیدیهنگام

 مقدمه:
لطمه كنند كه نمازهاى واجب آنها ها، بعضى چنان افراط مىگاه در سفرهاى زيارتى يا عزادارى

بینیم كه سخاوتمندند و در راه كمک به ايتام و مؤسسات خیريه پیشگام بعضى افراد را مى ،خوردمى

ورزند و چه بسا آن بذل و بخشش ولى در پرداختن وجوهات واجب شرعى خود تعلل مى ،شوندمى

 مستحب، آنها را از انجام اين فريضه الهى باز دارد.

 ها:نکته
 يعنی در علم اصول است،تعارض اهمّ و مهم بحث «  أَضَرَّتِ النَّوَاِفلُ بِالْفَرَائِضِ فَارُْفضُوَهاإِذَا »عبارت  *

اگر دو عمل، يکى مستحب و ديگرى واجب و يا دو عمل واجب كه يکى از ديگرى مهمتر است با هم 

البالغه آيةاهلل )شرح نهج ندك مقدممهم  برر اين است كه اهم را ب عقل وشرع تعارض كنند، حکم

 مکارم شیرازي (.



انسان به آن مستحب  یصخشتواند عالقه واجبات و پرداختن به مستحبات مى دلیل رها كردن *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.، نه اطاعت اهلل )شرح نهجباشد

وزه میگاهی انجام مستحبات، انسان را درگیر حرام میکند،مانند: فرزندي كه با نهی والدينش ر* 

 شود، روزه او حرام است.شان میگیرد و اين روزه او باعث اذيت

 سه براي انسان مضر نیست.نف* مستحبات فی

 * واجبات بما هو واجب، اثر تکاملی بیشتري نسبت به مستحبات براي انسان دارد.

 

 آمادگى براى سفر آخرت
 ( ؛ 280)حکمت اسْتَعَدََّمنْ تَذَكََّر بُعْدَ السَّفَِر »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« سازدرا به ياد داشته باشد خود را مهیا مى( آخرت )كسى كه دورى سفر 

 مقدمه:
اند كه به سوى منزلگاه دوردست اما بسیار مرفه و در احاديث، مردمِ دنیا به مسافرانى تشبیه شده

اى فراوان زاد و توشهمقصود مركبى راهوار و پربركت درحركتند و بايد براى رسیدن به سرمنزل 

 د.مانند و به مقصد نخواهند رسیآماده سازند وگرنه در وسط راه مى

 ها:نکته
 و حشر بااي است براي رسید ، لذا ذكر و ياد چیزي در ذهن مقدمه«به ياد بودن »يعنی « ذكر » *

 آن چیز.

 ذكر، ضد غفلت است، كه ذكر يک امر وجودي و غفلت يک امر عدمی است.* 

سفر، رفتنی است كه برگشتن به مبدأ در آن باشد، برخالف هجرت، كه رفتن از جايی است كه * 

 نبايد به مبدأ برگشت، اما هر دو بايد براي رسیدن به كمال باشد.

 گناهان نتیجه غفلت از آخرت است.انجام واجبات و مستحبات نتیجه ذكر آخرت، * 

 آخرت، به اقتضاء حب بقاء در انسان است.* 

 كند.شخص غافل از سفر آخرت، خالف فطرت باقی خويش سیر می* 

 

 خطاى حس را با عقل اصالح كنید



وَالَ يَغُشُّ الْعَقْلُ  نُ أَهْلَهَافَقَدْ َتکْذِبُ الْعُیُو، لَْیسَتِ الرَّوِيَّةُ كَالْمُعَايَنَِة مَعَ االْبْصَارِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 281)حکمت مَنِ اسْتَنْصَحَهُ 

ولى عقل  ،گويدچه بسا چشم به صاحبش دروغ مى، تفکّر و انديشه همچون ديدن با چشم نیست

 .« كنداز او راهنمايى بخواهد خیانت نمى)سلیم( به كسى كه 

 مقدمه:

ترين اطالعات را در اختیار انسان همیشه حسّ صحیح ،پندارندبرخالف آنچه علماى حسّى مى

اند كه لیست بزرگى را تشکیل آورى كردهخطاهاى حّس را بسیارى از دانشمندان جمع ،گذاردنمى

گردان را به دور خود بینیم هنگامى كه آتشهاى ساده آن را در زندگى روزانه خود مىمثالد، دهمى

بینیم در حالى كه آتش همواره در يک نقطه از اين دايره از دور دايره كامل آتش مى ،گردانندمى

 .بیش نیست

 ها:نکته

 در عبارت، عقل تربیت شده و خالی از آلودگی وهم است.« اَلعَقلُ »* مراد از 

البالغه ا در كلیات و اصول خطا راه ندارد )شرح نهجسازد لذ* عقل همیشه قاعده كلی و اصول می

 آيةاهلل مکارم شیرازي (.

البالغه ابن میثم )شرح نهج كندخیانت نمى گاهمدبر امور آنهاست، لذا هیچمرجع حواس و  ،عقل* 

 بحرانی (.

البالغه ابن )شرح نهج صورت بگیرد، از اشتباهات قوه وهم استو اشتباه ، غلط حواسهرچه در * 

 میثم بحرانی (.

، كه آنها خیال و وهم و حواس را به بازي و خطا نبايد به كار شعبده بازان وساحران فريب خورد* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.نهجكشانند )شرح می

أَهلَها »ا نباشد، آن چشم و حواسی است كه عقل حاكم بر آنه«  فَقَدْ َتکْذِبُ الُْعیُونُ أَهْلَهَا»* مراد از 

 عقلشان تربیت نشده است.فقط ادراكات حسی دارند و كه  افرادي« 

 

 حجاب معرفت
 ( ؛ 282)حکمت الْمَوِْعظَِة حِجَابٌ مَِن الْغِرَّةِبَْینَکُمْ وَبَیَْن »قال امیرالمؤمنین)ع(: 



 «. ( وجود دارد اى از غفلت )و غرورمیان شما و موعظه، پرده

 مقدمه:
تاريخ پیشینیان، واعظ بسیار  ،كنیم هم واعظان بسیارند و هم موعظه هادر جهانى كه زندگى مى

ها و از كار ها، سرنگونى دولتقدرتدهد و دگرگونى گويايى است، حوادثى كه در طول تاريخ رخ مى

افتادن قهرمانان و فقر گروهى از ثروتمندان، هركدام واعظى هستند، خیل انبیا و اولیا و معصومان 

هاى گروهى تأثیر هاى بسیار قوى در دلبا اين حال چرا اين موعظه ،ندهستهمگى واعظان بزرگى 

 .گذارد؟ قطعاً دلیلى داردنمى

 ها:نکته
البالغه آيةاهلل )شرح نهج است و فريب خوردن به معناى غفلت و بى خبرى و كم تجربگى«  غِرَّة» *

 مکارم شیرازي (.

 ايی است كه انسان را به انسانیت و كسب كماالت برساند.* موعظه، شامل هر كالم حکیمانه

دنیا و يا  هاى نفسانى و شهوت و زرق و برقممکن است هوا و هوس ،عدم پندپذيريسرچشمه * 

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )اشد هاى شیطانى جن و انس بوسوسه

به اكثر مردم برمیگردد،  «بینکم »در « كم »پندپذير نیستند، لذا ضمیر  هااً انساناز آنجايی كه اكثر* 

 لذا افراد پندپذير قلیل هستند.

است، لذا شاعر فرمود: جانور فربه شود از راه نوش ***  موعظه و پند، باعث رشد و تعالی انسان* 

 آدمی فربه شود از راه گوش.

* عبادت گوش و قوة سامعه، شنیدن حکمت و موعظه است، لذا امیرالمؤمنین)ع( به جناب كمیل 

 «.اي كمیل مرا نصیحت كن »فرمود: 

 

 عالم و جاهلِ شما، هر دو خطاكارند
 ( ؛ 283)حکمت ْم مُزْدَادٌ، وَعَالِمُُکمْ ُمسَوِّفٌَجاهِلُکُ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« كنندافزايند و دانشمندانتان امروز و فردا مىافراد نادانتان پیوسته بر اعمال خالف خود مى

 مقدمه:
اند و آنهايى كه عالم هستند گرفتار ترديد و آنها كه نادانند براثر نداشتن بصیرت به راه خالف افتاده

اين در  ،گیرى و اراده هستند و به همین دلیل جامعه شما از درون تهى شده استضعف تصمیم 



حالى است كه عالمان بايد قدوه و اسوه باشند و راه تهذيب نفس واصالح جامعه را به مردم نشان 

 د.دهند و جاهالن نیز بايد از نور علم عالمان بهره گیرند و در مسیر اصالح خويش و جامعه خود باشن

 ها:نکته
يعنى انسان به اشتباهات و  ،هاى نفس و شیطان تسويف استترين وسوسهيکى از خطرناک *

البالغه )شرح نهج گذرندها مىكند تا فرصتولى پیوسته امروز وفردا مى ،شودخطاهاى خود واقف مى

 آيةاهلل مکارم شیرازي (.

سازد دهد و به آرزوها سرگرم مىمى هاشیطان به آنها وعده»يد: فرمانساء مى قرآن مجید در سوره* 

 «.د دهدر حالى كه جز فريب و نیرنگ، به آنها وعده نمى

 گیرد، چه در مسیر خالف و چه در مسیر حق.* هركه سعی و صبر كند نتیجه می

رود كه همان جهل * انحرافات انسان دو نوع است: يکی در مسیر حركت كه به خطا و گناهان می

زياد است )شرح نهج ی در اراده و همت و قصد حركت، كه غالباً در مسیر حقاست، و ديگر سست

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.

 تکبر و خودپسندي است. ،ترين علت تسويفبزرگ* 

 

 راه عذر بر شما بسته است
 ( ؛ 284)حکمت َقطَعَ الْعِلْمُ ُعذْرَ اْلمُتَعَلِّلِینَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 «. بسته استجو بهانهعلم و آگاهى، راه عذر را بر افراد 

 مقدمه:
زير بار مسئولیت  و پیوسته شانه از نندزوجدانى خود سربازمىافرادى آگاهانه از انجام وظايف الهى و 

 .كنندجويى مىو بهانه نمايندخالى مى

 ها:نکته
( )شرح  قََطعَ الْعِلْمُ عُذْرَ اْلمُتَعَلِّلِینَ ) شودكسی كه حجت بر او تمام شده است عذرش پذيرفته نمی *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.نهج

ها و عذرتراشیاگر مردم علم و آگاهی به قوانین و عملکرد مسئولین كشور داشته باشند، فريب دروغ* 

 خورند.هاي آنها را نمی

 .است و خطاهاي عامدانهجويی از جهل * دالئل و ادله از عقل است، اما تعلُّل و بهانه



 از عقل است. ،* صداقت و پذيرش خطاي خويش

 

 هااز دست دادن فرصت
 ( ؛ 285)حکمت ُكلٌّ مُعَاجٌَل يَسْأَلُ آالْنَْظارَ، وَكُلٌّ مُؤَجَّلٌ يَتَعَلَّلُ بِالتَّسْوِيفِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

ورزد و كوتاهى كس كه مهلت دارد تعلل مىآنو  كس كه زمانش پايان گرفته، خواهان مهلت استآن

 .« كندمى

 مقدمه:
دهد هاى شهوات به انسان اجازه نمىاين يک واقعیت است كه آمال و آرزوهاى دور و دراز و جاذبه

از فرصتى كه در دست دارد بهره گیرد و خطاها و گناهان گذشته را جبران نمايد و با اعمال صالح 

يا پیر و ناتوانند، يا بیمار و در آستانه مرگ و  ،گروهى كه مهلت آنها سرآمده، بزدايدآثار شوم آنها را 

 ، عبرت براي ما هستند كه از عمر خويش بهره كافی را ببريم.يا مستحق مجازاتند

 ها:نکته
گاه كه يکى از ايشان را مرگ در تا آن»فرمايد: سوره المؤمنون مى 99خداوند متعال در آيه  *

ام عمل صالحى انجام گويد: بار خدايا مرا برگردان شايد كه من نسبت به آنچه واگذاردهرسد، مىمى

دهم، هرگز نه چنان است و آن سخنى است كه او گوينده آن است و از پى ايشان برزخى است تا 

 «. شوندروزى كه برانگیخته مى

 داند.* غالبًا انسان قدر نعمات را نمی

 ؛ ذلِکَ لَشَهِیدٌ َو إِنَّهُ عَلى*  ِإنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ »فرمايد: سوره عاديات می 7و6* قرآن در آيات 

 «. شک بر اين )ناسپاسى( گواه استو بى * همانا انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است

 شود و هم استفاده غلط كردن.* ناسپاسی عمر، هم شامل بهره كافی نبردن می

يعنی «  كُلٌّ مُعَاَجلٌ يَسْأَلُ آالْنْظَارَ»از غفلت است و عبارت «  وَكُلٌّ مُؤَجَّلٌ يََتعَلَّلُ بِالتَّسْوِيفِ»* عبارت 

 شود.شود اينگونه میكسی كه از غفلت خارج می

 

 در حال دگرگونى است ،همه چیز دنیا
 286)حکمت إِالَّ وَقَدْ خَبََأ لَهُ الدَّهُْر يَوْمَ سُوءٍ« لَهُ وبَى طُ»الَ النَّاسُ لِشَیْءٍ مَا قَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛



روز بدى را براى آن پنهان و  ،هیچگاه مردم به چیزى نگفتند: خوشا به حال او؛ مگر اينکه روزگار

 .« فراهم ساخت

 مقدمه:
هاى طبیعت گذرد كه دگرگونىاما چیزى نمى ،گويند: خوشا به حال اودرباره شخصی میهمه  امروز،

گذارد و جوانى و سالمت به رود، قدرت رو به افول مىگیرد، ثروت از میان مىدنیا، دامان او را مى

شود و اينجاست كه ستايش كنندگان سابق انگشت حیرت به دندان پیرى وبیمارى منتهى مى

 .آمده استدر قرآن مجید « قصص»اواخر سوره كه ، است داستان قارون طلب،نمونه اين م، گزندمى

 ها:نکته
 كنندشود و در زوال آن كوشش مىىچون مردم چیزى را بستايند، حسودان، حسادتشان تحريک م *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج

ولى  ،هاى الهى را آشکار سازدنعمتانسان بايد برخی از  « ا بِنِعَْمةِ رَبَِّک فَحَدِّثْ وَأَمَّ»به مقتضاى  *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج ابر حسودان، استثنايى وجود دارددر بر

سفارش كرد كه خواب خود را كه نشانه اوج عظمت او  (ع)به فرزندش يوسف (ع)حضرت يعقوب* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.د )شرح نهجده است از برادران حسود پنهان كندر آين

هاست )شرح نهجو دنیا امانتی در خدمت انسان ستو فنادنیا در حال دگرگونى و زوال  همه چیز* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي يک واقعیت خارجی است )شرح نهجو  حقیقینیروي * چشم زخم، يک 

.) 

 تعلق به غیراهلل منقطع كند.* فلسفه دگرگونی و فانی بودن دنیا، اين است كه انسان را از 

 غیراهلل، با هم سنخیت ندارد. اقی، يعنی انسان، به موجود فانی، يعنی* تعلق يک موجود ب

 

 راه پر پیچ وخم و ظلمانى
تَلِجُوهُ، : طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَالَ تَسْلُکُوهُ، وَبَحْرٌ عَمِیقٌ فَالَ (ع)فقال ،َوسُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 287)حکمت وَسِرُّ اللّهِ فَال تَتَکَلَّفُوهُ

اين راه تاريکى است در آن گام ننهید و درياى از امام)ع( درباره قدر سؤال شد، پس امام)ع( فرمودند: 

 .« ژرفى است در آن وارد نشويد و راز پنهان الهى است، براى گشودن آن خود را به زحمت نیفکنید



 مقدمه:
ترين مسائلى است كه از هزاران سال پیش ترين و پیچیدهاز بزرگ ،قضا و قدر و جبر و تفويضمسئله 

 ها بوده و فالسفه ومتکلمان در اين زمینه سخن بسیارمورد توجه انسان

 ها:نکته
و احکام به معناى تقديرات الهى ومقدّرات  صطالحدر ا و ،به معناى اندازه گیرى است«  قََدر»واژه * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج ستخدا در عالم پايین احتمی 

شبهات زيادى وجود دارد كه باعث گم راه شناخت قضا و قدر، در يعنی،  «... طَرِيٌق مُظْلِمٌ»* عبارت 

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهج شودكردن راه مى

ز ، و نیااندها در آن غرق شدهاستعاره آورده است كه انديشه ،را با صفت عمیق براى قدر«  البحر»* 

 البالغه ابن میثم بحرانی (.به تفکر و طهارت و استاد راه قوي دارد )شرح نهج

 علمايو  ءاهللهر مشکلى از مشکالت علمى جز براى اولیايعنی، « ... وَسِرُّ اللّهِ فَال َتتَکَلَّفُوهُ»...* عبارت 

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهج نیست و از اسرار الهى استبرجسته قابل كشف 

افراد عادي بودند كه توان فهم و ادراک « ... طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَاَل تَسْلُُکوهُ»...* مخاطب امام در عبارت 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.اين مباحث و سیر باطنی اين راه را نداشتند )شرح نهج

 

 دهندرا به نااهالن نمىگوهر علم 
 ( ؛ 288)حکمت إَِذا أَرْذَلَ اللّهُ عَبْداً حََظرَ عَلَْیهِ الْعِلْمَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« دارداى را پست بشمرد علم را از او دريغ مىهرگاه خداوند بنده

 مقدمه:
نخواهد  بديهى است خداوند، هم حکیم است و هم عادل، و هرگز كارى برخالف حکمت و عدالت

كه  ،كرد، پست شمردن افراد به يقین براثر گناهان ومعاصى آنهاست و مفهوم اين سخن آن است

 كند.از آنها منع مى راعلم ، خداوند ،افرادى كه براثر گناه از درگاه خداوند بیرون شوند

 ها:نکته
منهاج ) به معناى منع است«  َحظْر»از ريشه «  َحظَرَ »به معنى پست و «  رَذْل»از مادّه «  أرْذَلَ» *

 .( خوئىآيةاهلل البراعة فی شرح نهج البالغة 

 .رب إلی اهلل استعد از خدا، و علم حقیقی، باعث قُ* جهل، بُ



صرف علم حصولی و مطالعه كردن نیست، بلکه پذيرفتن حقايق اعقادي صحیح «  الْعِلْمَ »* مراد از 

 در قلب، و تشخیص خیر از شر و ترک  شر و انجام خیر است.

بود  یفرشتگان شد و مسجود آنها گرديد علمهمه موجودات، و چیزى كه سبب فضیلت آدم بر * 

 آيةاهلل مکارم شیرازي (.البالغه )شرح نهج داوند به آدم براثر استعدادش دادكه خ

 شوند.، كه در اسماءاهلل متخلق می* علم، موهبت الهی است براي خاصان درگاهش

 ست.به میزان علم و معارف آنها ها،* ارزش عبادات انسان

 

 برادرى با تمام صفات انسانى
، يُعْظُِمهُ فِی عَیِْنی صِغَُر الدُّنْیَا فِی عَیْنِهِوَكَاَن ، كَانَ لِی فِیَما مَضَى أٌَخ فِی اللَّهِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ َصامِتاً فَإِْن ، وَكَانَ خَاِرجاً ِمنْ سُلْطَانِ َبطْنِهِ فَال يَشْتَهِی مَا ال يَجِدُ وَال يُکْثِرُ إِذَا َوجَدَ

ال ، انَ ضَعِیفاً ُمسْتَضْعَفاً فَإِنْ َجاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ َغابٍ َوصِلُّ وَادٍوَكَ، قَالَ بَذَّ الْقَائِلِینَ وَنَقَعَ غَلِیلَ السَّائِلِینَ

، وَكَاَن ال يَلُوُم أَحَدًا َعلَى مَا يَجُِد الْعُذَْر فِی مِثِْلهِ حَتَّى يَسْمََع اعْتِذَارَهُ، يُدْلِی بِحُجٍَّة حَتَّى يَأْتَِی قَاضِیاً

َوكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى اْلکَالِم ، وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ وَال يَقُولُ مَا ال يَفْعَلُ، ِإالَّ عِْندَ بُرْئِهِوَكَانَ ال يَشْکُو وَجَعاً 

ظُُر َوكَانَ إِذَا بَدَهَُه أَمْرَانِ يَنْ، َوكَانَ عَلَى مَا يَسْمَُع أَْحَرصَ مِْنهُ عَلَى أَنْ يَتَکَلَّمَ، لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّکُوتِ 

فَعَلَیْکُْم بِهَذِهِ الَْخالئِقِ فَاْلزَمُوَها َوتَنَافَسُوا ِفیهَا فَإِنْ َلمْ تَسْتَطِیعُوَها ، أَيُّهُمَا أَقْرَُب إِلَى الْهَوَى فَُیخَالِفُهُ

 ( ؛ 289)حکمت فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخَْذ الْقَلِیلِ خَْیرٌ مِْن تَْرکِ اْلکَثِیرِ

داد كوچکى دنیا در نظر نچه او را در نظرم بزرگ جلوه مى، آنى داشتمدر گذشته برادرى الهى و دي

افت اشتهايش را نداشت و آنچه را ياو از تحت حکومت شکم خارج بود ازاينرو آنچه نمى، او بود

گفت برگويندگان اش ساكت بود و اگرسخنى مىبیشتر اوقات زندگانى، كرديافت زياد مصرف نمىمى

فى بود و مردم نیز او را ضعیف انسان ضعی ،نشاندىمال كنندگان را فروشد و عطش سؤچیره مى

خروشید ومانند مار آمد همچون شیر بیشه مىى هرگاه كار مهم وجدى به میان مىشمردند ولمى

هیچکس را ، كرددر مجلس داورى، دلیلى اقامه نمى پیش از حضور، آمدركت درمىبیابانى به ح

كرد تا عذر او داشت عذرى داشته باشد مالمت نمى داده، در آنجا كه امکاننسبت به كارى كه انجام 

گفت كه خود همواره سخنى مى، كردد خود جز هنگام بهبودى شکايت نمىاو هرگز از در، را بشنود

هرگز در شد اگر در سخن گفتن مغلوب مى، گفتداد نمىكه انجام نمى داد و چیزى راانجام مى

ود كه هرگاه دو كار او چنان ب، تر بود تا گفتناو بر شنیدن حريص، يافتبه نمىسکوت كسى بر او غل



، ورزيدت مىكرد كه كدام به هوا و هوس نزديکتر است، با آن مخالفآمد انديشه مىبرايش پیش مى

اشتن آنها سبقت بر شما باد كه اين صفات را تحصیل كنید، پیوسته با آن باشید و از يکديگر در د

 .« قدار كم بهتر از ترک بسیار استو بدانید انجام م، دهیدتوانید همه آنها را انجام و اگر نمى بگیريد

 مقدمه:

الرفیق، ثم الطريق »انتخاب دوست، در اسالم بسیار با اهمیت و مورد سفارش زياد است، فرمودند: 

وسیله وصل به خدا ، اما از آن مهمتر صفات آن دوست است، يعنی در روايات، براي دوستی كه «

 وامام زمان)عج( باشد صفاتی را معرفی فرمودند.

 ها:نکته

 كند.* قطع تعلق از دنیا، انسان را در تولی و تبري موفق می

 نشانه عفت شکم است .«  َفال يَشْتَهِی مَا ال يَجِدُ وَال يُکْثُِر إِذَا وَجَدَ »* عبارت 

عالمت حکمت و علم «  صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِِلینَ وَنَقَعَ غَلِیلَ السَّائِلِینَوَكَانَ أَكْثَرَ دَْهرِهِ »عبارت * 

 حقیقی است.

البالغه ابن میثم )شرح نهج فعال هستند عملدر ولى  د،كنناظهار قدرت و توانايى نمىمؤمنین،  *

 بحرانی (.  

البالغه )شرح نهج دطلباز كسى نمىو چیزى ماوراى قانون خدا  استتابع قانون شرع مسلمان، * 

 آيةاهلل مکارم شیرازي (.

البالغه )شرح نهج د چون عقل در او حاكم استبرهر چیزى را در جاى خود به كار مى* مؤمن، 

 آيةاهلل مکارم شیرازي (.

 بحرانی (. البالغه ابن میثم)شرح نهج نیست قلكار ع ،شتاب كردن در مالمت افراد *

سبب شادى  ،آزردگى خاطر و براى دشمنان ،براى دوستان كه، استهنگام ابتال شکايت بیان درد  *

)شرح  توأم با نوعى شکرگزارى است ، حکايت و هنگام بهبودىاما بیان ابتالئات،  است،شماتت  و

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.نهج

 گرددمى شود و پرهیز از آنان به وسیله سکوت حاصل مى بسیارى از گناهان كبیره با سخن انجام* 

 البالغه ابن میثم بحرانی (.)شرح نهج



به موقع ( و سکوت )يعنی كالم يکى از مهمترين مواد برنامه خود را صمت  ،اهللسالکان طريق الى *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج دانندمى

نیوي در ظاهر نداشته باشد، يقینًا فوائد اُخروي است اگر فائده ديی كه از روي هوس * ترک كارها

 فراوانی دارد.

 

 هایش عصیان مکنبه پاس نعمت

 290)حکمت لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ آللّهُ عَلَى مَْعصِیَِتهِ َلکَانَ يَجِبُ أَالَّ يُْعصَى ُشکْراً لِنِعَِمهِ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛

هايش نافرمانى باز واجب بود كه به پاس نعمت ،عذاب در برابر عصیان نکرده بوداگر خداوند تهديد به 

 .« او نشود

 مقدمه:
دهند مسئله وجوب معرفة اهلل اى را كه مورد بحث قرار مىمتکلمان، در علم كالم، نخستین مسئله

يعنى ما بايد به دنبال اين مسئله برويم كه خالق اين جهان كیست و صفاتش چیست؟ چراكه  ،است

، ها از ما نیستدانیم اين نعمتبینیم و مىهاى فراوان مادى و معنوى مىوجود خود را مشمول نعمت

 .گیرداز اينجا مسائل مربوط به خداشناسى و معارف دينى شکل مى

 ها:نکته
)شرح  ردگیز مسئله شکر منعم، سرچشمه مىاست كه انیز عقلى  مسئله اهلل، يک مسئله اطاعت *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.نهج

واجب مالزم با طاعت واجبه است،  ، عقال واجب است، ترک معصیت هم كهنعمت چون شکر* 

 البالغه ابن میثم بحرانی (.ت )شرح نهجشود، زيرا الزم واجب نیز واجب اسمى

 * اطاعت، فرع معرفت است، يعنی، هر كس خداوند را بشناسد، بی هیچ انتظاري او را اطاعت میکند.

 * بندگی خدا، باعث تعالی و رشد انسان است.

* باالترين مقام انسان عبداهلل است، يعنی كسی كه در هفت آسمان وجودي خود، كاماًل خدا را 

 كند.اطاعت می

 



 اینگونه باید تسلیت گفت

يَا أَشْعَثُ، إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِکَ فَقَدِ و قد عزي األشعث بن قیس عن ابن له: »امیرالمؤمنین)ع(: قال 

يَا َأشْعَثُ، إِنْ صَبَرَْت جََرى ، وَإِنْ تَصِْبرْ فَفِی اللِّه ِمنْ كُلِّ ُمصِیبَةٍ خَلَفٌ، اسْتَحَقَّتْ مِنْکَ ذلِکَ الرَِّحمُ

يَا أَشْعَُث، ابْنُکَ سَرَّکَ َوهُوَ بَالٌَء ،  مَْأجُورٌ، وَإِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَیْکَ اْلقَدَرُ وَأَنْتَ مَْأزُورٌعَلَیْکَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ

 ( ؛ 291 )حکمتوَفِتْنَةٌ، وََحزَنَکَ وَهَُو ثَوَاٌب وَرَحَْمةٌ

ز دست اى اشعث! اگر براثر احضرت)ع( براي تسلی دادن اشعث پسر قیس از مرگ پسرش فرمود: 

اگر صبر و شکیبايى پیشه كنى، ، كندیوند نَسَبى، تو را سزاوار آن مىپ ،دادن فرزندت محزون شوى

کیبايى كنى مقدرات بر تو جارى اگر صبر و ش، دهدقرار مى ،جاى هر مصیبتى عِوَضى خداوند به

و وزر  پیمايدا مىتابى كنى بازهم مقدرات مسیر خود رو تو پاداش خواهى داشت و اگر بى، شودمى

ور ساخت در حالى كه آزمايش و فتنه براى تو اى اشعث، فرزندت تو را مسرد، و گناه بر تو خواهد بو

 «. ه براى تو مايه ثواب و رحمت استشد ولى تو را محزون ساخت در حالى كمحسوب مى

 مقدمه:

ظاهرآ مسلمان شد و بعد از آن  (ص)كه در زمان پیامبر ،مردى منافق و مفسد بود ،اشعث بن قیس

سپس اسیر شد واظهار ندامت و پشیمانى كرد و خلیفه ، در صف مرتدّين قرار گرفت )ص(حضرت

با دشمنان آن حضرت رابطه داشت، هرچند ظاهرآ  (ع)اول او را بخشید و در حکومت امیرمؤمنان على

در كربال در  زندان اشعث نیزفر، در صف پیروان آن حضرت بود و فعالیتهاى تخريبى فراوانى داشت

 را مسموم كرد. (ع)امام حسن مجتبى همسردخترش جعده،  بودند، امام حسین)ع(صف دشمنان آن 

 ها:نکته

تا آنجا  از دستورات اسالم است،تعزيت گفتن و تسلّى دادن افراد غمگین و مخصوصاً مصیبت ديده * 

البالغه آيةاهلل مکارم )شرح نهج گفتندتسلیت مىها شان نیز در مصیبتبه دشمنانائمه)ع( حتی كه 

 شیرازي (.

ناراحتی وگريه كردن در غم از دست دادن عزيزي، از عواطف انسانی و حق و مورد پسند و از سیره  *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج اهل بیت)ع( است

 را بگیرد و زبان به ناسپاسى نگشايد خود جلوى طغیان عواطفبايد  ،انساندر اينجا يعنی  * صبر

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج



ممکن است پاداش دنیوى و معادل چیزى كه از دست رفته است يا بهتر از آن ، « خَلَفْ »تعبیر * 

البالغه آيةاهلل مکارم )شرح نهج خروى باشد و با هر دو سازگار استباشد و ممکن است پاداش ا

 .شیرازي (

 باعث سعادت انسان است. ،نعمتی چیزي، حتی * گاهی از دست دادن

 شود.* با رضايت در مقابل تقدير الهی حق بندگی أدا شده، و در امتحان خدا پیروزي حاصل می

 

 ت!صبر نیس اینجا جاى

عَنْکَ، وَإِنَّ آلْجَزََع : إِنّ الصَّبْرَ لَجَِمیلٌ إِالَّ قال ساعة دفنه (ص)اهللعلى قبر رسول»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 292)حکمت وَإِنَّ الُْمصاَب بِکَ لَجَلِیلٌ، وَإِنَّهُ قَبَْلکَ وَبَعْدَکَ لَجَلَلٌ، لَقَبِیٌح إاِلَّ عَلَیْکَ

اى د: داریچنین عرضه م ه ايشان، خطاب بيشانو به هنگام دفن ا (ص)در كنار قبر پیغمبر (ع)امام

و قبیح است ولى نه در فراق  تابى زشتزيباست ولى نه درباره تو و بىصبر و شکیبايى  رسول خدا!

 و در برابر آن كوچک و حقیر استمصیبت وفات تو بسیار سنگین و هر مصیبتى پیش و بعد از ت، تو

.» 

 مقدمه:
تابى در مورد او، بد نیست، براى آن است كه او اصل اينکه صبر در مصیبت آن بزرگوار ناپسند و بى

تابى در مصیبت او باعث ادامه ياد او، و ياد او باعث يادبود همیشگى پیشواى ديانت است، پس بىو 

اخالق، سنّت و روش اوست، و مصیبت وى مصیبتى بزرگ و او مهمترين چیزى است كه از دست 

 .تابى براى او خوب استاين بىربناب ،رفته است

 ها:نکته
ايه از شدت عظمت مصیبت كن«  الَّ عَنْکَ، وَإِنَّ آلْجَزَعَ لََقبِیحٌ إِالَّ عَلَیْکَإِنّ الصَّبَْر لََجمِیلٌ إِ»عبارت * 

آيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة وارده است، نه اينکه انسان واقعاً اظهار ناشکري و كفر كند )

 .( خوئى

)شرح نهج و امّا صبر، چون به معنى فراموشى و از خاطر بردن اوست، پس از اين رو ناپسند است *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.

 * دوري و قطع ارتباط از انسان كامل، بزرگترين مصیبت وارده بر بشريت است.

 انسان كامل، واسطه بین مبدأ هستی با كل ماسوي است.* 



 است. همان فقدان ارتباط با اهلل* قطع ارتباط با پیامبر، 

ايی كه امام زمان)عج( به نائب چهارم خويش دادند، تمام دارايی پیامبر)ص( با تمام * طبق نامه

 دارايی خدا يکی است، اما فرق ايشان در اين است كه هرچه دارد از خداست.

 

 !مصاحبت احمق

 ( ؛ 293)حکمت تَصْحَِب آْلمَائِقَ فَإِنَُّه يُزَيِّنُ َلکَ فِعْلَهُ، وَيَوَدٌّ أَنْ تَکُونَ ِمثْلَهُالَ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

دهد و دوست دارد تو هم مصاحبت نکن كه كارهاى احمقانه خود را براى تو زيبا جلوه مى قبا احم

 .« مثل او باشى

 مقدمه:

الوجود و محتاج است و چون در موجود ممکنانسان، فطرتاً يک موجود اجتماعی است، و اينکه يک 

كند، لذا در رفع احتیاجات خود نیاز به وسیله دارد، اما  بايد هوشیار باشد دنیاي اسباب زندگی می

 كه با چه كسانی در معاشرت است، كه دچار ضرر و زيان نشود.

 ها:نکته
 نشینی و محرمیت اسرار در بیشتر امورات شخصی.* مصاحبت يعنی هم

 احمق، كسی است كه كارهاي او بر اساس عقل نیست. *

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي )شرح نهج ى كسى است كه حماقت او شديد باشدبه معنا«  مائق» *

.) 

فَإِنَّهُ يُزَيُِّن داند )پسندد و خوب می* يکی از صفات احمق عجب است، يعنی كارهاي خود را می

 (. لَکَ فِعْلَهُ

نشین ( در سعادت و شقاوت انسان تأثیر مصاحب خويش تأثیر میگیرد، يعنی معاشر)هم* انسان از 

 بسزا دارد.

 ترين مُصاحب انسان، جهل اوست و بهترين مصاحبش، عقل تربیت شده است.* احمق

 

 فاصله میان مشرق و مغرب چقدر است؟

الْمَشْرِقِ وَاْلمَغْرِبِ، فَقَالَ علیه السالم: مَسِیرَةُ يَوٍْم وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَساَفةِ ما بَیَْن »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 294)حکمت لِلشَّمْسِ 



به اندازه فرمود:  پس امام)ع(،ق و مغرب چه اندازه است؟ كه مسافت میان مشرشد سؤال  (ع)اماماز 

 .« مسیر يک روز خورشید است

 مقدمه:
اى كاش حامالنى براى اين علم پیدا  ،فرمود: در سینه من دانش فراوانى است (ع)علىحضرت روزى 

فرمود:  (ع)فاصله میان مشرق و مغرب چه مقدار است؟ امام :پرسیدجهت بی ادبی، مردى  ،كردممى

 (ع)عرض كرد: مسافت آن هوا چقدر است؟ امام ،به اندازه فاصله فضايى است كه در میان آنهاست

به اندازه فرمود: ( ع)عرض كرد: مسافت دوران فلک چه اندازه است؟ امام ،فرمود: به اندازه دوران فلک

 ی.ت گفتعرض كرد: راس ،حركت خورشید در يک روز

 ها:نکته
 نیت سائل، در سؤال كردن، بايد براي رضاي خدا و فهم و آگاهی باشد. *

 * سائل، بايد به اندازه فهم و عملش سؤال كند.

 .م استلالعسؤال، مفتاح* 

شخص جواب داده شود و ظرفیت * فصاحت و بالغت در پاسخ دادن، اين است كه به اندازه فهم 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج

 نهايت است.علم انسان كامل، در تمام امور، كامل و بی* 

جلوه تاريخ ( ) مَسِیرَةُ يَوٍْم لِلشَّمْسِ ) گويندپاسخ اقناعى مى ،حکیمان اين گونه پاسخ دادن را* 

 (. درشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد

 

 دوستان و دشمنان
َفأَصْدِقَاُؤکَ: صَدِيقُکَ، َوصَدِيقُ صَدِيقِکَ، وَعَدُوُّ ، أَْصدِقَاؤُکَ ثَالََثةٌ، وَأَعْدَاؤُکَ َثالثَةٌ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 295)حکمت عَدُوَُّک، وَعَدُوُّ صَدِيقِکَ، وََصدِيقُ َعدُوِّکَوَأَعْدَاؤُکَ: ، عَدُوِّکَ

)اما( دوستانت: دوست تو و دوست ، باشنددوستان تو سه گروهند و دشمنانت نیز سه گروه مى

 دشمنان تو: دشمنت هستند و دشمن دوستت و دوست دشمنت، و دوستت و دشمن دشمنت هستند

». 

 مقدمه:



د، اشبموجود ها معموالً براثر اهداف مشترک است، هنگامى كه اهداف مشترک ها و دشمنىدوستى

هرگز  ،آيند، بنابراين وجود بعضى استثناهاهم دوست انسان هم دوستِ دوست او از در دوستى درمى

 .مانع از يک حکم كلى نیست

 ها:نکته

به خدا و روز رستاخیز  هیچ قومى را كه ايمان»د: مى فرمايمجادله  سوره 22، در آيهقرآن مجید* 

يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا دارند نمى

 «. آنان كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته است ،خويشاوندانشان باشند

و بسیارى از مسائل اجتماعى زندگى و درباره ملتها  در« صْدِقَاُؤکَ َثالََثةٌ، وَأَعْدَاؤَُک ثَالَثةٌاَ»عبارت  *

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج گشاستراهالمللی روابط بین

منهاج ) بگذارد و دشمنش را دشمن بدانداحترام  اين است كه دوستش را دوستی با كسی، الزمه* 

 .( خوئىآيةاهلل البراعة فی شرح نهج البالغة 

)شرح دوستان و دشمنانش چه كسانی هستند يکی از راههاي يافتن دوست، اين است كه ببینی * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.نهج

 

 به خودت ضرر مى زنى

نَفْسَهُ لَِرجُلٍ رَآهُ يَسْعى عَلى عَدوٍّ َلهُ، بِما فیهِ إِضرارٌ بِنَفْسِهِ: إِنَّما أَنْتَ كَالطَّاِعنِ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 296)حکمت لِیَقْتُلَ رِدْفَهُ 

فرمود:  ،زدولى در عین حال به خودش ضرر مى ،كردبه كسى كه بر ضد دشمنش سعايت مى (ع)امام

 زند تا كسى را كه پشت سرش سوار شده به قتل برساندانند كسى هستى كه نیزه بر خود مىتو م

». 

 مقدمه:
به غالمش گفت:  ،اش بسیار حسادت داشتشخصى به همسايههاى قديمى آمده است كه در افسانه

تا او  ،سر مرا از تن جدا كن و به پشت بام همسايه بینداز و بعد مأموران را خبر كن كه او قاتل است

انگیزه اينگونه كارها گاه حسادت است و گاه حماقت و گاه  ،را به عنوان قاتل تعقیب كنند و بگیرند

نسان، به دست ديگرى چنان گرفتار شود كه از زندگى سیر گردد و جز هر دو و گاه ممکن است ا

 .اين راهى براى نجات خود نبیند



 ها:نکته
 به معناى كسى است كه پشت«  رِدْف» ،زندشخصى است كه نیزه مى«  طَعْن»از ريشه «  طاِعن» *

 شیرازي (.البالغه آيةاهلل مکارم )شرح نهج شودسر ديگرى بر اسب يا شتر سوار مى

ينکه يقین ابا * سعايت، يعنی غیبت كردن و بد گفتن پشت سر كسی، پیش حاكم و سلطان، همراه 

 .كندرا مجازات می داشته باشد كه حاكم او

هاى سلفى انتحارى احمق هستند، مواد منفجره به خود گروهى از وهابىنیز در عصر و زمان ما * 

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي )شرح نهج كنندآن را منفجر مىتى بى گناه، بندند و در میان جمعیمى

.) 

 كند.* شخص عاقل، در اصل و روش دشمنی، هر دو، عاقالنه و عادانه كار می

* سعايت حتی براي دشمنان نیز، به غیر از مواردي كه مورد تأيی عقل و شرع باشد، دور مرام و 

 مردانگی است.

 زياد، و هزار دوست كم است. ،* يک دشمن

 

 :...اسباب عبرت بسیار است ولى

 ( ؛ 297)حکمت َما أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ االْعْتَبارَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 .« ولى عبرت گیرنده كم است ،اسباب عبرت، بسیار است

 مقدمه:
شود، خواه در تاريخ زندگى مى، حوادثى است كه در گذشته يا در زمان حال واقع « عبرت»منظور از 

ها و خواه در حوادث ديگر كه مايه بیدارى و پند گرفتن و استفاده كردن براى اصالح اشتباهات انسان

 و پیمودن صراط مستقیم در زندگى است.

 ها:نکته
در ؛  االْلْبَابِ نَ فِى َقَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لّاِْولِى لَقَْد كَا»فرمايد: مى 111در سوره يوسف آيه  قرآن مجید* 

 «. سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود!

ها : گذشت زمان، سرگذشت اقوام پیشین و ظهور و افول قدرتآموز عبارتند ازمصاديق عبرتبرخی * 

 بالها.حوادث طبیعی و ، مرگد، رسنیگرفتارانی كه به نجات م ها،و دولت



البالغه آيةاهلل )شرح نهجآموز، تفکر صحیح در آن است رتقدم اول در عبرت گرفتن از حوادث عب* 

 مکارم شیرازي (.

 كند.آموزي منع می* غفلت و تعلقات، انسان را از عبرت

و معقوالت ادراک به  ادراک محسوسات و ظاهر،است، يعنی انسان بايد از  برت كلید بصیرتع* 

 برسد.باطن 

 و... . چراغ راه آينده، بازداري از خطا، انتقال تجاربعبارتند از: عبرت * برخی آثار و فوائد 

 

 اعتدال در خصومت

وَالَ يَسْتَطِیعُ أَنْ يَتَّقِیَ اللّهَ َمْن ، وَمَنْ َقصَّرَ فِیهَا ظَلَمَ، َمنْ بَالَغَ فِی الُخصومَةِ أَثِمَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 298)حکمت خَاصَمَ 

كسى كه در مقام خصومت و احقاق ، شودكند به گناه آلوده مىكسى كه در دشمنى با مخالفان افراط 

تواند حق تقوا را رعايت و كسى كه در مقام خصومت برآيد نمى، حق كوتاهى كند بر خود ستم كرده

 .« كند

 مقدمه:

شوند معموال خصومت و ستیز با ديگران قابل كنترل نیست، حتى بهترين افراد وقتى گرفتار آن مى

قادر به كنترل خويشتن نیستند و گرفتار گناهانى  ،گرددور مىغضب در آنان شعلهو آتش خشم و 

 .شوندازقبیل ظلم و ستم، گفتن سخنان ناروا، ريختن آبروى ديگران و اذيت و آزار مسلمانان مى

 ها:نکته

نه ظلم كنید و نه  ؛  تَظِْلمُونَ وَالَ تُظَْلمُونَالَ...»فرمايد: مى سوره بقره 279آية یز درقرآن مجید ن *

 «. ظلم به شما شود

 اگر مسلمانان آمادگى كافى براى دفاع از خود داشته باشند، كسى نمى تواند به آنها ستم كند* 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج

در امروزه، به نیت دفع ظلم، كاماًل ها، و سالح هامانند انواع موشک ،* لذا تجهیزات جنگی كافی

 عقلی و شرعی است.



البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي )شرح نهج * مسلمان و مؤمن، نبايد شروع كننده جنگ و خصومت باشد

.) 

البالغه باشد زيرا هر دو جهتش ضرر است )شرح نهجافراط و تفريط در خصومت نیز پسنديده نمی* 

 ابن میثم بحرانی (.

منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )مت و دشمنی، صفت صلح و دوستی است * ضد رذيله خصو

 .( خوئىآيةاهلل 

 

 راه و روش توبه
 مَا أََهمَّنِی ذَنْبٌ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّىَ رَكْعَتَْینِ وَأَسْأَلَ اللّهَ الْعَافِیَةَ »قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 299)حکمت

مرا  ،مهلت داده شوم كه دو ركعت نماز بگزارم و از خداوند عافیت بطلبمگناهى كه پس از آن 

 «. سازداندوهگین نمى

 مقدمه:
ايی پايین به مرتبه باالتر برود، ايی به مرتبه ديگر، لذا فرقی ندارد، از مرتبهتوبه، يعنی حركت از مرتبه

 .برود، جهت به كمال رساندن ديگرانتر ايی باالتر به سوي مرتبه پايینجهت كسب كمال، يا از مرتبه

 ها:نکته
اهمیت شمردن گناه نیست، بلکه به معنى اندوهگین و نگران به معناى بى«  مَا أََهمَّنِی ذَنْبٌ » ملهج *

 .( خوئىآيةاهلل منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ) است نشدنو ناامید 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج استراه توبه  و مکمل نماز، باز كننده *

محو  انسان، روح و جانو آثار گناه را از نامه اعمال  ،نماز « إِنَّ الْحَسَنَاتِ ُيذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ»از باب * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج كندمى

)شرح  گشوده شده استتوبه، درى از درهاى مهم رحمت الهى است كه به روى بندگان خطاكار * 

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.نهج

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهج * توبه، نابود كننده يأس و ناامیدي است

البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي )شرح نهجاست توبه، تسويف)به تأخیر انداختن توبه (  هاي* يکی از آفت

.) 



 

 پاسخ جالب به دو سؤال

: َكمَا يَرْزُقُهُْم عَلَى (ع)فقال، : كَیْفَ يُحاسِبُ اهللُ الْخَلْقَ عَلى كَثْرَتِهِمْ؟(ع)وسُئِلَ»قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ( ؛ 300)حکمت : كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَاَل يَرَوْنَهُ(ع)فَقالَ ، فَقِیلَ: كَیْفَ يُحاسِبُهُمْ وَال يَرَوْنَهُ؟، كَثْرَتِهِمْ

 ،رسد؟مى ،با آن فزونى كه دارند ،سؤال كردند: خداوند چگونه به حساب همه مخلوقات امام)ع(از 

چگونه آنها را پس سؤال كرد: دهد، امام)ع( فرمود: همان گونه كه با اين همه فراوانی روزيشان می

دهد ىفرمود: همانگونه كه به همه آنها روزى م( ع)امام، بینند؟كند در حالى كه او را نمىمحاسبه مى

 .« بینندو او را نمى

 مقدمه:

د محاسبه خدا مانند محاسبه يک حسابدار از افراد مختلف است كه براى هر ننكگمان مى برخی،

و  ،ها طول بکشدها و ساليک بايد مدتى وقت صرف كند و اگر تعداد آنها زياد باشد ممکن است ماه

 د.هستناو غافل رسانی و روزيحسابگرى نحوه ولى از قدرت خدا ورسانی، طور در روزيهمین

 ها:نکته

 .زيرا احاطه كامل بر نظام هستی دارد است«  سريع الحساب»خداوند،  *

 * ذات خداوند، بسیط و بی تركیب است، لذا برنظام هستی سلطه و احاطه دارد.

 .* نديدن خدا توسط مخلوقین، تأثیري در كار خدا ندارد

هاج البراعة فی شرح من) اعمال بندگان، از افعال و صفت فعلیه خداسترسی رسانی و حساب* روزي

 .( خوئىآيةاهلل نهج البالغة 

ها آمده منافاتی باهم ندارند، بلکه هر يک رسی اعمال انسان* اعدادي كه در روايات در حساب

 البالغه آيةاهلل مکارم شیرازي (.)شرح نهجدارد كه بايد در جاي خود بحث شود اسراري 

 است.« الحساب يوم»* يکی از اسامی روز قیامت 

 اعراف سوره»شان و تک تک دهمه افرا :عبارتند از دي كه روز قیامت مورد سؤال استمواربرخی * 

 يس سوره» همه اعضا، « 284سوره بقره آيه»همه حاالت، « 47سوره انبیا آية» همه اعمال، « 6آيه

 «. 9و8سوره تکوير آيات » گناهبی قتل، « 44سوره زخرف آية» قرآن، « 65آيه



با  به زودى يسیراً ؛ پسفَسَوْفَ يحاسَبُ حِساباً »فرمايد: می 8در سوره انشقاق آيه ،* قرآن مجید

 .« شودمحاسبه آسانى حسابرسى مى

: يعنى مناقشه در حساب او نشود، و حسنات و فرمودنددر مورد حساب آسان ، المه طبرسیع* 

مجمع البیان فی ) جند يا به توبه يا به عفو و بخششسنهاى او را با گناهانش روبرو نموده و میثواب

 (. 10تفسیر القرآن ج
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 ها:مناسبت

 

 

 دی ( 11االولی )روز: یازدهم جمادی

 مناسبت: والدت حضرت زینب)س(

كاَن كََمن بَکى عَلى  ( {س)زَينََب بَنِت عَلِیٍّ}ن َبکى عَلى مُصاِب هذِهِ البِنتِ مَ»)ص(: اهللقال رسول

 ( ؛ 431األئمه ص)ع( )وفیاتو الحُسَینِ )ع(أخَوَيهَا الحَسَنِ

بگريد، همانند كسى است  ( {س)زينب}هاى اين دخترفرمودند :هر كس بر مصیبت (ص)پیامبر اكرم

 «.يسته باشد ، گر(ع)حسینامام و )ع( حسنامام كه بر برادرانش، 

 مقدمه:
عقیله بنی هاشم، عالمه غیرمعلَّمه، : ، القاب فراوانی نقل شده است، همانندحضرت زينب)س(براي 

هاي بسیاري كه در زندگی ديد، ام المصائب را به سبب سختی ايشان و...، عارفه، موثّقه، فاضله، كامله

، شهادت مادرش، بیماري و به شهادت رسیدن اهلل)ص(رسولدرگذشت جدش  ، مانند:اندنیز لقب داده

و به اسارت رفتن در  واقعه كربالامام حسن مجتبی)ع(، شهادت برادرش امیرالمؤمنین)ع(، رش پد

 .آيداز جمله وقايع سخت و تلخ زندگی وي به شمار می، شامو  كوفه

 ها:نکته
 دادائه میار تفسیر قرآن ،در كوفه براي زنان)ع( امیرالمؤمنینحضور هنگام  )س(زينبحضرت * 

 (. 3ج رياحین الشريعة)

براي اين دختر برگزيد، و در لغت به معناي درخت  ،كه خدااست، زينب، نامی در روايات فرمودند، * 

 .زينت پدر استيعنی افتخار و «  زين أب»نیکو منظر و خوشبو و يا به معناي 

ثبت ، مالمت مردم ،رسوايی يزيد و همراهان(عبارتند از: زينب )سحضرت هاي خطابه هايپیامد* 

 .ساندن پیام شهیدان كربالرا، رتاريخ عاشو

و از محضر شش معصوم كسب فیض و ، اندتنها شخصیتی است كه هفت معصوم را درک كرده* 

 .معرفت كرده است
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 .اندروايت كرده)س( عباس و ديگران، خطبه فدكیه را از وجود مقدس حضرت زينب ابن* 

حتی  ،اش نماز شبش را ترک نکردیدر طول زندگ ،عمه جانم زينب»فرمودند:  (ع)حضرت سجاد* 

 .« شب يازدهم مُحرّم

 .، لدنی است)ع(حسینامام و  )س(زينبحضرت عشق * 

يعنی ، « متی زينب انتِ بحمداللّه عالمة غیر مُعلمة و َفهِمَة غیر مُفَهمِعَ»فرمود:  (ع)حضرت سجاد* 

 ، و اين دال بر عصمت ايشان است.همان علم لدنی

ا ه»يعنی كربال، « كاف »: فرمودند « كهیعص»آيه  ( در تفسیرس)در تاريخ آمده كه حضرت زينب* 

 (ع)امیرالمؤمنین ،يعنی صبر«  صاد»يعنی عترت و «  عین»يعنی يزيد، «  يا»يعنی هالكت، « 

گويی به منبع: مركز مطالعات و پاسخ) حق آيه را ادا كردي»صورت زينب را بوسیده و فرمودند: 

 (. شبهات حوزه علمیه قم

اى فاطمه! آيا » ايشان به همسر خود فرمودند: ،آمدند (ع)روزي مهمانی به خانه امیرالمومنین* 

كه آن هم سهم  ،تنها قرص نانی فرمود: (س)حضرت زهرا ،طعامى براى میهمان در خانه داريم؟

رياحین ) كنمنان مرا براى میهمان ببريد، من صبر می گفت: (س)زينبحضرت  ،دخترم زينب است

 (. 3الشريعة  ج

در نماز شب مرا فراموش  ،فرمود: خواهرم (س)زينب كبري ، هنگام وداع آخر به)ع(امام حسین* 

 ن.نک

ام ها در مدينه در خدمت حضرت على)ع( به سر بردم و خانهمدت: يحیى مازنى روايت كرده است*

و هیچ گاه چشمم به او نیفتاده  ،به خدا سوگند ،بود( نزديک خانه زينب)س( دختر امیرالمؤ منین)ع

 )مقتل شیخ عباس قمی (.د صدايى از او به گوشم نرسی

 به نمايش گذاشت. كربال ترين شرايطخويش را حتى در سختعفت  )س(،زينب كبرى* حضرت 

 

 دی ( 19االولی )روز: سیزدهم جمادی

 ه روایتیمناسبت: شهادت حضرت زهرا)س( ب
 نسِ االِوَ نِالجِ ن مِ  اهللِ لقِن خَمِ یعٍ مِی جَلَعَ ةِ اعَالطَ ةَ وضَرُفمَ( س)تانَد كَقَلَوَ »ر)ع(: باقمحمدامام قال 

 ( ؛ 28دالئل االمامة صِة )کَائِلَالمَوَ  یاءِنبِاالَوَ شِ حالوَ وَ یرِالطَوَ
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ان و پرندگان و از جن و آدمی ،بر تمامی آفريدگان خدا اهلل علیها(سالم)فاطمهحضرت عت از طاا

 «.ت ش و پیامبران و فرشتگان واجب اسوحو

 مقدمه:
المباركه،  فاطمه، الصديقه،: در نزد خدا نه اسم استد: براي حضرت زهرا)س( فرمو (ع)امام صادق

 نامیدند،فاطمه ه )خصال شیخ صدوق (. ايشان را الطاهر ،المحدثه، الزهراء المرضیه، الزكیه، الراضیه،

زكیه ، يعنی پاكیزه از نقايص و صفات ناپسند نامیدند، طاهره، و و از دوزخ بريده است زيرا كه از شرّ 

 ت.يعنی رشد يافته و رشد يابنده در جنبه كماالت و خیرا ،است

 ها:نکته

سنة ؛ در دختر لی اسوة ح (ص)وفی ابنة رسول»د: فرماينهايشان میدر يکی از نامه ج(ع)امام زمان* 

 (. 53بحاراالنوار ج) براي من الگوي نیکويی است (ص)خدارسول 

 * ايشان، مصداق بارز حجاب قرآنی يعنی چادر هستند.

 * چادر زن، بايد سیاه باشد و كامالً زن در آن غرق شود.

 پوشاند.مرد نابیناي نامحرم هم خود را می * حضرت زهرا)س(، حتی از

گذاري شده به ام ابیها كنیه( س)فرمود: همانا فاطمه( ع)امام باقر، از قول پدرشان (ع)امام صادق *

 (. 43بحاراالنوار ج ) است

 (شدند، براى شفاى خويش به مادرشان حضرت فاطمه زهرا)سهرگاه امام باقر)ع( دچار تب می* 

 «.د يا فاطمة بنت محمّ»گفتند: با صداى بلند می جستند وتوسل می

 خام و غیر مسکوک بود.درهم نقره  چهارصدحضرت زهرا)س(  يهمهر* 

بیان احکام شرعی  ،مرجعیت فکري عبارتند از:بخشی از فعالیتهاي اجتماعی آن بانوي گرانقدر * 

سركشی و كمک به ، يگاندعا در حق همسا، بیان معارف الهی، حل اختالف در مسائل دينی، بانوان

 .ايثار و انفاق، هاهمسايه

ت ايشان، در اوج دارايی، بسیار الگوي باارزشی ساده زيستی حضرت زهرا)س( و پرهیز از تجمال* 

 براي ماست.

 .اهلل استحبل )س(صديقه طاهرهفرمودند: حضرت  آملیدي جوا اهللآيت* 
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 اللِّه خاِلصَ عِبادَِتهِ، اهْبَطَ اللّهُ عَزََّوجَلَّ لَهُ اْفضَلَ َمصْلَحَتِهَِمنْ اصْعَدَ إ لىَ » :(سحضرت الزهرا)قالَتْ * 

ها و بركات هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترين مصلحت؛ 

 (. 67ج  االنوارنمايد)بحارخود را براى او تقدير مى


