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های نهج هاست که از آخرین حکمت نهج البالغه از شرحای از شرح کوتاه حکمتاین مختصر گزیده

 البالغه به ویژه شرح ابن میثم، ابن ابی الحدید، بهج الصباغه، فی ظالل نهج البالغه بهره برده ایم.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 674 حکمت 

هُ فِیهِ عَنْ یٍٍ کَاََ بَیََْهُمَا نَهَالِزِیَادِ ابْنِ أَبِیهِ وَ قَدِ اسْتَخْلَفَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى فَارِسَ وَ أَعْمَالِهَا فِی کَلَامٍ طَوِ وَ قَالَ ع
 فَإََِّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَیْفَ یَدْعُو إِلَى السَّیْف اسْتَعْمٍِِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیْفَ :[ تَقَدُّمِ الْخَرَاجِ]تَقْدِیمِ

به زیاد بن ابیه هَگامى که او را جانشین عبد اللّه بن عباس در سرزمین فارس و قلمرو آَ قرار داد، در سخَى طوالنى 
 ستم کردَ حذر ار گیر، و از سختگیرى وعدالت را به ک که او را از گرفتن مالیات پیش از موعد آَ نهى نمود، فرمود:

 ، و ستم کردَ کار را به جَگ کشاندباعث آوارگى مردم شود کن، چرا که بی تدبیری

 واژه شناسی:

 قرار دادَ هر چیزی را در جای خودش، در برابر ظلم. :عدل

 شود.معَا میعسف: کار بدوَ تدبیر،پیمودَ بیاباَ بدوَ رسیدَ به مقصد، در ایَجا هماَ بی تدبیری 

 انحراف، ستم  :حیف

 :توضیح

النی امیر مؤمَاَ با زیاد بن ابیه است. زیاد بن ابیه فرماندار فارس و مَاطق پیراموَ این حکمت قسمتی از گفتگوی طو

آَ بود. زیاد به سفارش عبداهلل بن عباس که در دوراَ امیرمؤمَاَ حاکم بصره بود، به فرمانداری فارس مَصوب شد.علی 

فه زماَ خالفیت خلیدر زیرا  داردرا از گرفتن مالیات پیش از موعد بر حذر می زیاد بن ابیه این حکمت ه السالم در علی

-در انتظار درآمد واقعی آناَ نمیگرفتَد و ها، مالیات را به صورت پیش پرداخت از مردم میپیش از رسیدَ میوه سوم 

داشت، رویه خلیفه سوم را انتخاب کرد ولی حضرت با استداللی که در این زیاد بن ابیه که شخصیتی سخت گیر ماندند.

 حکمت آمده است، او را از این کار بازداشت.

 ی شهره بودگیری و سَگدلمدیریت کردَ بر شخصیتی مانَد زیاد بن ابیه است که در سختعلیه السالم هَر امیرمؤمَاَ 

. برای نمونه زیادبن ابیه بعد از شهادت داشتجام کارهای ناشایست باز میولی نظارت امیرمؤمَاَ علیه السالم او را از ان

تی و قوانین سخامیرمؤمَاَ علیه السالم و با نقشه معاویه جذب حکومت اموی شد. وی در دوراَ معاویه حاکم بصره بود 

ته از خانه بیروَ بماند کش کسی بعد از نماز عشاءهر حکومت نظامی اعالم کرد و دستور داد در بصره مدتی  .کردوضع می

وند هایشاَ برت کَد تا مردم به خانهوتالاز قرآَ آیه  هفتشب اول بعد از نماز عشاء به قاری قرآَ دستور داد  خواهد شد.

نفر و شب سوم یکَفر و از شب چهارم  07نفر را کشت و شب دوم  077شب اول  و اگر کسی بیروَ ماند کشته شود. 

یر ر امَاین ه َین فردی را حضرت توانست مدیریت کَد و در حکومت خود به وی مسئولیت دهد.چهمه در خانه بودند.

 مؤمَاَ است. 

 نهی از منکر همراه با تبیین
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آمد شَاسی از گرفتن مالیات پیش از درآمد نهی کرد. امام در ابتدا گرفتن با روش پیرا زیاد بن ابیه  علی علیه السالم،

از  را دلسردی مردم و فراوانی مهاجرتآمد بی تدبیری بی تدبیری و ستم دانست و آَ گاه پی مالیات پیش از سررسید را

جَگ و خونریزی بیاَ کرد. به دیگر سخن تَها یک تصمیم نا به جا سبب  آمد ستم کردَ را هم وطن دانست؛ و پی

َ کوچ می َ یار وفروپاشی حکومت خواهد شد زیرا از سویی مردما مدیدگاَ ستسو ماند و از دگر یاور می کََد و حکومت بدو

آورند. از این رو الزم است حکومت با تدبیر و بدوَ ظلم و ستم که توانایی کوچ کردَ ندارند به مقابله و خشونت روی می

  تصمیم بگیرد.

به سلطه مایٍ ت اد بن ابیه است که شایدمانَد زیظریفی که در این حکمت نهفته است تبیین دلیٍ برای شخصیتی نکته 

زندگی او پس از حکومت علوی نمایاَ است ولی با این  چَاَ که درز گرایش به حق باشد همو ستم در نهاد او بیش ا

 همه حضرت در نامه به او هم استدالل زیبا آورده است.

 ها:پیام

 تر است. ـ اجرای عدالت از افزایش درآمد مهم۱

 ـ حاکم جامعه فرماَ خود را برای زیردستاَ با ادله محکم توصیه کَد. ۲

 تدبیری سبد از دست دادَ نیروهای خوب خواهد شد. ـ بی3

 شود. ـ ستم کردَ، سبب شورش و از بین رفتن زمامداری می4
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  674حکمت 

 القَاعة مالٌ الیََْفَد

 قَاعت ثروت تمام ناشدنی است.

 واژه شناسی:

 شود. با کم ساختنخشَود شدَ به آنچه روزی میقَاعت: 

شود چوَ در مال: اصٍ آَ از میٍ به معَای انحراف از حد وسط به سمت یکی از دو طرف است، مال هم مال نامیده می

 حال از بین رفتن و زائٍ شدَ است. 

 شود، قطع میرودیَفد: از بین می

 :توضیح

ی فقر روزگار احتمالثروتمَد از شود انساَ اضطراب پیدا کَد ترس از آیَده است. معموالً یکی از چیزهایی که سبب می

رفتار فرزندانش دلهره دارد چرا که اطمَیاَ ندارد  پیر و کهَسال از ترسد چرا که به ماندگاری ثروتش مطمئن نیست.می

َد و کآورد برای نگهداری آَ کوشش میاست که انساَ وقتی به دست میای مال و ثروت به گونهآناَ نگهدارش باشَد.

همواره دغدغه از دست دادَ آَ را دارد. کارگر و کارمَدی که حقوق اندکی دارند نگراَ همین حقوق اندک هستَد و 

هر  ر دارد و بههای نگرانی بخواهیم و نخواهیم فراروی ما قراعرصه برایشاَ بسیار مهم است. بَابر اینامَیت شغلی 

ول ترس از دست دادَ آَ بیشتر است. حتی کسانی که پاش از آیَده کمتر ولی دارایی و ثروت بیشتر باشد نگرانیمیزاَ 

حال امیرمؤمَاَ با استعاره ای زیبا آرامش کََد. گذارند با هر افزایش تورمی ، احساس نگرانی مینقد خود را در بانک می

اَ ثروت پایکلمة مال را با صفت الیَفد استعاره از قَاعت آورده است یعَی قَاعت  : حضرتدهدرا به همگاَ هدیه می

زائٍ شدَ و از بین رفتن است ولی حضرت با صفت ال یَفد مال ،  گوهر معَاییناپذیر است خیلی جالب است چرا که در 

آنچه  آورد و انساَ قانع بهارمغاَ می یگراَ رای از دای بی نیاززیرا قَاعت مانَد ثروت فراواَ گونهداند او را فَا ناپذیر می

 شود و چشم طمع به مال دیگراَ ندارد. دارد خرسَد می

 خرسندی و قناعت

ت بلکه کَد. انساَ قانع فقیر نیسخرسَدی در مفهوم قَاعت نهفته است و انساَ قانع شاداب است و با شادابی تالش می

را که  کَد و آنچهاید و با خرسَدی به آنچه روزی اش شده است تالش بیشتر میزدبا قَاعت خود ریشه افسردگی را می

داند. اشتباه نشود قَاعت به معَای کم مصرف کردَ نیست بلکه به آورد هم قدر میدر پی تالش بیشترش به دست می

 آورده وجود میروحیه قَاعت نوعی حس توانمَدی در انساَ بمعَای درست مصرف کردَ همراه با حس رضایت است. 

که بر اثر کمبودها سست نشود بلکه با تکیه بر آنچه دارد و با روحیه خرسَدی اش به سوی زندگی بهتر حرکت کَد و در 

 ۱« فَلََُحْییََّهُ حَیاةً طَیبَةً»بَابر روایتی امیرمؤمَاَ علیه السالم  در تفسیر آیه برابر دیگراَ خود را خوار نگرداند .

                                                 
 .79آیه  ،سوره نحل .1
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این زندگی پاکیزه قَاعت است.امیر علیه السالم در سخَاَ گوناگوَ مردم را به سوی فرهَگ قَاعت  فرمودند: مراد از

 فرمود:کرد و میتشویق می

زداید و هیچ گَجى ارزشمَدتر از قَاعت نیست. هر کس به قدر کفایت هیچ مالى به اندازه قَاعت رضایتمَدانه، فقر را نمى

 ۲و در فراخىِ رفاه جاى گیرد.بسَده کَد، به آسودگى ساماَ یابد 

 خرسَدی هماَ قَاعت است: در ادبیات فارسی کهن ما هم رسد به نظر می

 در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسَد است 

 خدایا مَعم گردَ به درویشی و خرسَدی

 ها:پیام

 آورد که از بین نرودثروتی آرامش می .۱

  قَاعت ثروتی است که در اختیار همگاَ است  .۲

                                                 
 .4ح  17ص  8الکافی ج  2.
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  676حکمت 

 کاً مِنَ الْمَلَائِکَةمَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِیدُ فِی سَبِیٍِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکَادَ الْعَفِیفُ أََْ یَکُوََ مَلَ

 َکسی که در راه خدا جهاد کَد و شهید شود اجرش بزرگتر از کسی نیست که بتواند گَاه کَد و عفت ورزد انسا

 ای از فرشتگاَ خدا شود.پاکدامن نزدیک است که فرشته

 واژه شناسی

عفت: از ریشه ع ف ف به معَای بازدارندگی از آنچه زشت است. حالتی در نفس و جاَ آدمی که به وسیلة آَ از غلبه و 

 کَد.تسلط شهوت جلوگیری می

 :توضیح

 گستره عفت:

عفت در :ها نرود . عفت در عرصه فکر ، زباَ و رفتار کاربرد داردای که به سوی زشتیعفت یعَی تربیت نفس به گونه

ممانعت  های بد و زنَده، عفت در رفتار یعَیاندیشه، یعَی بازدارندگی از فکر زشت، عفت در گفتار یعَی بازدارندگی از حرف

نیز گراَ نیست بلکه در گفتگوی با دیمسائٍ جَسی  ورفتارهای ناپسَد و گَاه . بَابر این عفت تَها در حوزه پوشش از 

 .بود تا عفیف شمرده شویممراقب کلمات باید 

 مقایسه عفت و شهادت

مت شود. در این حکشود و یکی باز دیگری برتر شمرده میدر متوَ حدیثی گاه دو فضیلت با یکدیگر مقایسه می

ات ها در روایرفی کرده است. چرا این گونه مقایسهتراز و یا برتر از مجاهد شهید معامیرمؤمَاَ علیه السالم عفت را هم

رای بوده است و ب مشهوروجود دارد؟ شاید بتواَ گفت عظمت و بزرگی یک فضیلت در زماَ صدور روایت نزد مخاطبین 

 کردند. برای نمونه زیارت خانه خدا نزد مسلماناَ، آَ را با فضیلت شَاخته شده مقایسه میفضیلت دیگرمعرفی کردَ 

اند.  در قرآَ و روایات معصومین گاهی واال دارد از این رو گاه زیارت برادر مؤمن را به زیارت خانه خدا تشبیه کردهجای

خورند، از شهدا با عَواَ خورد، همگاَ به مقام شهید غبطه میشهید کسی است که زنده است و در نزد خدا روزی می

ند. ابرند نیز ستایش شدهو کسانی که در انتظار شهادت به سر می اند یاد شده استمردانی که به عهد خود وفاکرده

 کرد .امیرمؤمَاَ برای خود و دوستانش از خداوند شهادت را درخواست می

 حال با این جایگاه، سخن از عفیف گفتن و او را برتر و یا هم تراز شهید معرفی کردَ، بسیار با معَاست.

 چرا عفیف مانند شهید است؟

 :داشتن آَ قدر اهمیت دارد که عفیف همانَد مجاهد شهید و بلکه باالتر معرفی شده است؟شاید بتواَ گفتچرا عفت 

کَد و بازدارندگی در برابر جلوه می ... قدرت، ثروت و مسائٍ جَسی نفسانی به صورتِ های شهوت و خواهش  .۱

 تر است. ها سختآَ

 بسیار دشوار است.  یافتَی، و دستحاضر  ترک لذتِبرخاسته از شهوت آنی است ولی لذت  .۲
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 است ولی مبارزه با شهوت وسعتی به اندازة تمام عمر دارد.  جَگ مقطعی و کوتاه صحَة نبرد و .3

و عفت ورزیدَ را سبب ایمن شدَ جاَ و بازداشتن از پستی  دانَدمی ورزیدَ از این رو در روایات برترین عبادت را عفت

با  هایشاَجاَنیازهایشاَ سبک و ؛حاجاتهم خفیفة و انفسهم عفیفه :متقین فرمودندو در وصف  3اندها معرفی فرموده

 4عفت است. 

بَابر  ؛لَکَادَ الْعَفِیفُ أََْ یَکُوََ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَةهاست که امیر علیه السالم در ادامه همین حکمت فرمود: تمامی این ویژگی

ه بدوَ دهد کآهسته آهسته انساَ را در شمار فرشتگاَ خدا قرار می ، همیشگیحالت بازدارندگی و مَاعت این پیدا شدَ 

 کََد. ارادة او هیچ کاری نمی

 اشاره قرآنی

ه بتواند گَاه کَد ولی خود را با اختیار از گَاه کردَ بازدارد داند کدر این حکمت حضرت پاداش شهید را برای کسی می

تواند ه میکبا اینخواهد تا عفت ورزد یعَی نیز از هر سرپرست یتیمی که توانگر است می 0فَلْیَسْتَعْفِفوَ مَنْ کاََ غََِیًّا در آیه 

فت یک عبرای نیازهای ضروری یتیم از اموال یتیم هزیَه کَد ولی خودداری کَد و از اموال یتیم هزیَه نکَد.بَابر این 

 فس خودش را از غلبة شهوت باز دارد. تواند ننیروی فوق العاده است که انساَ توانمَد می

  

                                                 
 .1787غرر الحکم ح  .3

 .173خطبه  ،نهج البالغه 4.

 6آیه  ،سوره نساء .5
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 674حکمت 

 )ص(هِ  یُرِیدُ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّوَ قِیٍَ لَهُ ع لَوْ غَیَّرْتَ شَیْبَکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمَِِینَ فَقَالَ ع الْخِضَابُ زِیََةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِی مُصِیبَةٍ

 کردى. فرمود:ریش سفیدت را رنگ مىبه على علیه السالم گفته شد: اى امیرمؤمَاَ، کاش 

 «ایم.زدهخضاب کردَ زیَت است و ما قومى مصیبت»

 مَظور امام وفات پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود

 واژه شناسی

 خضاب: رنگ کردَ با حَا و یا شبیه آَ

 لو غیرت؛ لو در ایَجا به معَای تمَا کردَ، ای کاش تغییر دادی ، عوض کردی، 

 توضیح

 هم دلیٍ رنگشود و حضرت حکمت درخواست دیگراَ برای رنگ کردَ ریش امیرمؤمَاَ علیه السالم دیده می در این

نکردَ ریش خود را به خاطر مصیبت و اندوهی دانستَد که بر ایشاَ وارد شده است. بسیاری از شارحاَ و مترجماَ به 

زیَت شده  َِوانهادالم آورده است، مصیبتی که سبب دلیٍ توضیح کوتاهی که سید رضی پس از سخَاَ علی علیه الس

بود را رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله دانسته اند. اما حقیقت آَ است که میاَ رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله تا 

ی از سدورانی که علی علیه السالم حکومت را برعهده گرفت و مردم او را با عَواَ امیر مؤمَاَ خطاب میکردند بیش 

غه . شارحاَ نهج البالجواَ بودند و ریش ایشاَ نیاز به خضاب نداشت ، سال فاصله است و امام در زماَ رحلت رسول خدا

 اند:برای تبیین مصیبت وارد شده چَد گونه تفسیر نوشته

 ـ مَظور مصیبت رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله است. ۱

الم وارد شد مانَد جریاَ سقیفه و هجوم به خانة سامبر بر اهٍ بیت علیهم الهایی است که پس از پیـ مَظور مصیبت۲

 الم اهلل علیه(حضرت زهرا )س

پیامبر صلی اهلل علیه و آله، امام علی علیه السالم را از خضاب کردَ بازداشتَد چرا که به ایشاَ نوید خضاب شدَ ـ 3

 محاسن با خوَ فرق مبارکشاَ را دادند.

مراجعه به  403استه از روایت دیگری است و در ایَجا معَا ندارد. اما روش علمی برای فهم حکمت احتمال سوم برخ 
ذشته به سال   درگ –آبی  تالیف فاضٍ یکی از مَابع قدیمی کتاب نثر الدر اند.ی است که همین حدیث را آوردهسایر مَابع

یشش [ سر و ربازگشت، در حالتى که گویى ]موى على علیه السالم از صفین:خوانیم. در این کتاب میاست  -ق 4۲۱
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حَا، زیَت است و ما قومى »کردى.فرمود: پَبه است. پس به ایشاَ گفته شد: اى امیر مؤمَاَ! کاش ]آنها را[ رنگ مى
 6«.ایمزدهاندوه

داشتَد و سؤال از رنگ نکردَ سال  67صفین حدود  امیرمؤمَاَ در جَگتر باشد چرا که رسد این نقٍ درستبه نظر می

در آَ  مسلماناَ شیوه مرسومو از سویی معلوم است که  شخصی که در آستانه پیری است، پذیرفته استریش برای 

روزگار رنگ کردَ ریش است چرا که دست کم دوبار چَین سؤالی را از امیرمؤمَاَ علیه السالم پرسیده اند، یکبار حضرت 

و ریش خود را  کَیددانستَد و بار دیگر که از ایشاَ پرسیدند چرا به سَّت پیامبر عمٍ نمی خود را سوگوار شهدای صفین

 هکچَین ) دستور به رنگ کردَ( فرمود در حالیکَید پاسخ دادند: رسول خدا که درود خدا بر او باد مانَد ایشاَ رنگ نمی

 0عوت آَ به همه جا رسیده هرکس  آَ کَد که خواهد.و ددین اندک بود و امروز که اسالم گسترش یافته است  مردِ شمارِ

 هاپیام

ز که تغییر چهره برای مردم سؤال انگیای ـ نظافت و آراستگی در زندگی اهٍ بیت جایگاه واالیی داشته است به گونه۱

 شده بود.

 شاَ داد.ـ احترام به خوَ شهدا را باید در ظاهر هم حفظ کرد و در فراق آناَ هم باید اندوه خود را ن۲

  

                                                 
 .309 ص  1ٌنثر الدّر ج  .6
 .19البالغه حکمت نهج .  9
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 674 حکمت

 [ السَّحَابِ دُوََ صِعَابِهَااللَّهُمَّ اسْقََِا ذُلٍَُ ]السَّحَائِبِ

 .خدایا ما را به ابرهای رام و نه ابرهای سرکش سیراب ساز

 ها:واژه

 گویَد از همین ریشه است.سیراب کن ما را ، از ماده سقی: به معَای سیراب کردَ، سقا هم که می :اسقَا .۱

 رود یعَی فرمانبردار شدَ، نرم شدَ.از ریشه ذلٍ یعَی زبوَ و خوار شدَ،وقتی دربارة حیواَ به کار میالذل:  .۲

 صعب: سخت شدَ، سرسخت شدَ و نا فرمانی کردَ حیواَ .3

  توضیح:

بدوَ  ی راهای طبیعد؟ اگر پدیدهنگرمی و سردی هوا چه نسبتی با نگاه توحیدی ما دار ،باراَ های طبیعی مانَد باد،پدیده

های نهج البالغه یکی از پدیده 40۲حکمت  ؟م چه اثری داردیم چه آثاری دارد و اگر با نگاه توحیدی ببیَینگاه توحیدی ببیَ

سود و  هاست وتمامی سبببه این صورت که خداوند پدید آورنده اصلی  کَد.طبیعی را با نگاه توحیدی برای ما تبیین می

ختیار اوست پس از این موقعیت باید بهره جست و از خداوند خواست تا بهترین و های طبیعی هم در ازیاَ پدیده

 های طبیعی را فراروی ما قرار دهد.سودمَدترین پدیده

ت اند که سید رضی گرد آورنده نهج البالغه از آَ شگفدر این حکمت استعاره زیبایی به کار بردهعلیه السالم امیر مؤمَاَ 

ه چموش را برای ابرهایی کوصف گاه و آَ ابرها را به شتراَ تشبیه کردر علیه السالم در ابتدا زده شده است چرا که امی

ر مستمر دارند به کا همراه صاعقه و رعد و برق هستَد به کار برد و صفت رام را برای ابرهای خالی از رعد وبرق که باراَ

  دوشَد.یبست. گویی ابر آرام مانَد شتر رام است که به راحتی او را م

 اهل بیت علیهم السالم و دعای باران 

کردند و در دعاهای خود بارانی را پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و اهٍ بیت علیهم السالم برای فرو آمدَ باراَ دعا می

 هایی از دعاهای معصومین این گونه است:کردند که برای مردم سودمَد باشد . نمونهدرخواست می

  غَدَقاً غیر رائثٍ نافعاً غیرَ ضارٍّاللَّهُمَّ اسْقََِا غَیْثاً مُغِیثاً مَرِیعاً طَبَقاً  خدا صلی اهلل علیه و آله: دعای پیامبر

 زیاَ عطا فرما.تأخیر، سودمَد و بیبار خدایا ما را بارانی کمک کََده، رویانَده، فراگیر، فراواَ، بی

 8سَقیاً ....تُرخِصُ به االَسعارَ فی جمیع االمصار  هُمَّ اسْقََِااللَّو در دعایی دیگر از خدا درخواست کردند:

 ها را در همه جا ارزاَ سازیبار خدایا ما را سیراب ساز تا با آَ، نرخ

                                                 
 .244ح  163ص  راوندی، ،النوادر .8
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اعَِا ومُدُنَِا؛ ضِیامام حسن علیه السالم: اسقِ سَهلََا وجَبَلََا، وبَدوَنا وحَضَرَنا؛ حَتّى تُرخِصَ بِهِ أسعارَنا، وتُبارِکَ بِهِ فی دعای 
 9أرِنَا الرِّزقَ مَوجودا وَالغاَلءَ مَفقودا.

ها و شهرهاماَ را برکت هاماَ را ارزاَ سازى و کشتگاهدشت و کوه و بیاباَ و شهر ما را سیراب گرداَ تا بداَ، نرخ 
 دهى. روزى را به ما بَمایاَ و گرانى را از ما نهاَ دار.

 ۱7هِ الْمَهِیضَضَ، وَ تَجْبُرُ بِاللَّهُمَّ اسْقََِا غَیْثاً مُغِیثاً مَرِیعاً مُمْرِعاً عَرِیضاً وَاسِعاً غَزِیراً، تَرُدُّ بِهِ الََّهِی :دعای امام سجاد علیه السالم

خدایا ما را از بارانی که به فریاد رسَده، قحط زدایَده، گیاه رویانَده، فرا گیرنده و فراواَ بارنده سیراب نمای تا گیاهاَ 

 ایستاده را طراوت تازه دهی و گیاهاَ بر زمین خفته را بر پای داری.

هایی است که برای مردماَ سود بخش دعاهای پیامبر و اهٍ بیت علیهم السالم برای باراَ همگی همراه با درخواست 

فراوانی و ارزانی را هم  های کشاورزاَ و مردم شهر و روستا را در نظر داشتَد و همراه با درخواست باراَ ،باشد . نگرانی

ها بیانگر ضرورت تالش برای رشد اقتصادی جامعه است زیرا دعاهای معصومین گونه درخواستخواستَد. ایناز خداوند می

گیرد و در نگاه اهٍ بیت علیهم السالم دعا مانع تالش نیست بلکه سرفصلی برای در برابر تالش انساَ قرار نمی

 و این هماَ نگاه توحیدی است.دد جوید و در آَ مسیر گام بردارد باید از خدا م های انساَ است کهدرخواست

 اشارۀ قرآنی.

توانَد با ذخیره کردَ آب از خداوند بی در قرآَ کریم ، سیراب کردَ مردم به خداوند نسبت داده شده است و مردم نمی

 نیاز شوند:

 ۱۱السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیَْاکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنین وَ أَرْسَلََْا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلَْا مِنَ

 هم چَین میاَ پایداری مردم و روزی فراواَ رابطه مستقیم برقرار است:

  ۱۲وَ أََْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَةِ لَأَسْقَیَْاهُمْ ماءً غَدَقا

 ها:پیام

 فراموش نکَیم.های طبیعی خدا را ترین پدیدهـ در عادی۱

  زا نباشدای درخواست که آسیبید دقت کرد و به گونهـ در دعا کردَ هم با۲

 ف و زیبا از خداوند درخواست کَیم.ـ با زباَ لطی3

  

                                                 
 .1504 ح539 ص1 ،جمن ال یحضره الفقيه کتاب .7

 .17صحيفه سجادیه، دعای  10.
 .22سوره حجر آیه  .11
 .16سوره جن آیه . 12
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 674 حکمت

 لَا خَیْرَ فِی الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ کَمَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهٍْ

 باشد.حکمت خیری نیست هم چَاَ که در ندانسته سخن گفتن خیری نمیدر فرو بستن زباَ از 

 ها:واژه

کوت ای مبهم یا سگفتن نکتهبا سکوت کمی تفاوت دارد. صمت سکوت طوالنی و یا ابهام و اغالق است. پس :صمت 

 طوالنی هم صمت گویَد.

که از ظلم و جهالت بازدارندگی دارد حکم ریشه آَ از ح ک م به معَای مَع کردَ است و حُکم و حکمت از آَ رو حکم: 

 و حکمت نامیده شده است. کالم حکمت آمیز کالمی محکم و استوار است که از نادانی جهالت بازدارنده است.

 :توضیح

 المعلیه الس امیر مؤمَاَ «الوسیله خطبة»است. این جمله کوتاه بخشی از نهج البالغه  ۱8۲ کمتتکرار ح  40۱حکمت 

سراسر این خطبه حکیمانه  ۱3روز پس از رحلت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در مدیَه بیاَ شده است.است که هفت 

 در نهج البالغه آورده است. 40۱ای از آَ را در قالب حکمت است که سید رضی جمله

ید او که ، علم مفدر این جمله تاکید بر سخن گفتن حکیم و سخن نگفتن ناداَ است .زیرا چَانچه حکیم خاموش بماند

وت کَد تا از فضای سکرود و از سویی سخن نگفتن او عرصه را برای ناداَ باز میباید به جا استفاده شود از بین می

ا هحکیم، سوء استفاده کَد و حرفهای بیهوده خود را رواج دهد .بَابر این کسی که حکیم است و دردهای جامعه و انساَ

توار و به جای خود از فراگیری نادانی و نفهمی در جامعه ممانعت ورزد.حکیم سکوت و شَاسد باید با سخن اسرا می

َ در وصف پیامبر عزیز صلی اهلل علیه و آله فرمود: کالمُ ٌَ وصَسخَش هر دو درس است . امیرمؤمَا سخَش ۱4اٌَه لسمتُه بیا

 روشَگر و سکوتش زباَ با معَا بود.

ا خلق کرد اصوالً خداوند انساَ ر زیباست که سکوت کردَ را زباَ پرمعَا دانستَد.تضاد به کار رفته در این حدیث بسیار 

 و عَلَّمه البیاَ، بیاَ روشن را بر او تعلیم داد تا حکیمانه سخن گوید و حکیمانه لب فرو بَدد.

 تر است ازسخن گفتنِ به حق، به مدار به مراتب بهتر از خاموشی است:در جمله ای مَسوب به امیرمؤمَاَ سخن حق

 ۱0درماندَ و خاموشى.

واند تبَابر این اگرچه سخن گفتن نقره و لب فرو بستن طالست ولی برای سخَاَ حکیمانه چَین نیست و کسی که می

 خطاست.حکیمانه بیَدیشد و سخن گوید، خاموشی گزیدَ 

 

                                                 
 .18ص  8الکافی، ج  13.
.14  
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 هاپیام

 ـ سخن و سکوتی خیر است که حکیمانه باشد.۱

 دانیم سکوت طالست.قتی چیزی را نمیـ سکوت همیشه طال نیست بلکه و۲

 ـ هر اندازه که حرف زدَ ناداَ زیاَ آور است، سکوت حکیم هم زیاَ بار است.3
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 674 حکمت

 وَ الْعَدْلُ أََْ ال تَتَّهِمَه التَّوحِیدُ أَْ ال تَتَوَهَّمَهُ

 نکَی ی و عدل آَ است که او را متهمیگانه دانستن خدا آَ است که او را در وهم نیاور

 ها:واژه

گذرد خواه وجود داشته باشد یا موجود نباشد، به معَای آنچه در خاطر میاو را به وهم نیاوری ، از ریشه وهم  :تتوهمه

 تخیٍ .

 .به معَای پیرایه بستن ، مورد سوء ظن قرار دادَ تتهمه: او را متهم نکَی، از ریشه وهم  

 :توضیح

در یک جمله کوتاه دو  امیرمؤمَاَ علیه السالم .۱6اندبرخی آَ را بی نظیر دانستهیکی از کلمات زیبای نهج البالغه که 

در  ملهج کوتاهی :ن حکمت هستایی که در نکته زیبای توحید و عدل را تبیین فرموده است. اصٍ اساسی دین یعَی 

مله ای ن توحید و عدل در جبییعلیه السالم برای تعین پرمعَایی و ظرافت نهفته در استخدام کلمات است. امیرمؤمَاَ 

ب تفعٍ است که وقتی به با «مه و »مه، هِتَّو تَ همَوهَّتَتَاصلی ریشةبر ساخته است. یک ریشه کوتاه دو مفهوم متفاوت را از 

 هام و تهمه است.رود توهم است و وقتی به باب افتعال برود اتمی

 فرمود:امیر مؤمَاَ دو اصٍ مهم را به صورت بسیار کوتاه تبیین 

 ـ اصل توحید:۱

 بَدد و نوعی پَدار کههایی است که در ذهن نقش میها و کیفیتصورت، توحید یعَی خدا را در وهم نیاوری زیرا وهم  

کَد و معموالً کاربرد فارسی آَ هم همین است و از این رو گاه گفته های ذهَی را دارای حقیقت خارجی تصور میصورت

ده است. چرا نباید خدا را در وهم آورد؟ زیرا هر چیزی که تصور شود، محدود است، و خدا محدود شود:  فالنی توهم کرمی

هایی را توهم بیَم و از هماَ محسوسات صورتما معموالً در توهماتماَ، محسوسات را می اید. نیست که در تصور بی

َ در آسماَ هم پرواز کرد و آهسته آهسته هماَ توهم تواکَیم. مثالً پرواز پرنده را دیدند، و از هماَ پَداشتَد که میمی

هم رسد ولی آنچه مگاه به حقیقت نمیها هم هیچالبته بسیاری از توهمبه حقیقت خارجی که هواپیما باشد مَجر شد. 

است تشبیه کردَ و صورت تراشیدَ برای توهم است که در باره خدا محال است چوَ جسم نیست و شبیه چیزی هم 

 که خدا را به وهم نیاوری شوی یکتاپرست میوقتی علیه السالم فرمود:  ل امیر مؤمَاَحانیست.

نگاه علی علیه السالم در شَاساندَ خدا در جای جای نهج البالغه وجود دارد از جمله در خطبه ای امیر مؤمَاَ )علیه 

رسد تا او را در وهم محدود به او در نمى اوهامداند: السالم( بسیار زیبا حواس پَج گانه را در شَاخت خدا ناتواَ می

گرداند و او را هوش به وهم در نیاورد تا تصورش کَد، و حواس او را ادراک نکَد تا او را به احساس دریابد، او را دست 
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 شود، و او را شباَ وگردد و مبدل به احوال نمىکَد تا به او دسترس داشته باشد، به حالتى دگرگوَ نمىلمس نمى

 ۱0گرداندفرساید، و روشَایى و تاریکى دگرگونش نمىزاَ نمىرو

 های بشر را از صفات خداگونه جمالت در نهج البالغه یعَی درک یگانگی خدا وقتی امکاَ دارد که بتواَ ویژگیاین

ا دیدَ ما بمتمایز گرداند. برای نمونه خداوند سمیع است ولی با شَیدَ بشر قابٍ مقایسه نیست، خداوند بصیر است ولی 

ر ببیَید. تکه ما ببیَیم ولی خداوند دقیقمتفاوت است و اصوال دیدَ و شَیدَ ما و خداوند از اساس متفاوت است نه آَ

اصوال دیدَ در انساَ و خدا ذاتا متفاوت است. شخصی از امام صادق علیه السالم تقاضا کرد تا از توحید چیزی بگوید که 

 م صادق فرمود:فهمش برای او آساَ باشد، اما

 التوحید فاالّ تُجَوّز علی ربّک ما جاز علیک 

 آنچه در بارة تو رواست دربارة پروردگارت روا ندانی.  توحید یعَی

 :اصل عدالت -۲

عدل یعَی هر چیزی در جای خودش قرار گیرد و خدا عادل است یعَی عطا و لطف و عذاب و بخشش او همگی در جای 

داند که خدای را متهم نکَیم .تهمت السالم در این حکمت عادل دانستن خدا را به این می خودش دقیق است. امیر علیه

  نسبت دادَ، بدگمانیاست یعَی کسی را به گَاهی که نکرده و اتهام 

ر همتهم نکردَ خداوند به شَاخت تجسم اعمال وابسته است یعَی باید دانست که دنیا بر پایه نظام سبب و مسبب است. 

شود بر اساس سببی است بَابر این در فقر و بدبختی و کمبود مادی و معَوی نباید ای که بر انساَ وارد میحادثهحالت و 

خدا را متهم کرد که خدا ما را بدبخت و فقیر آفریده است. و یا دوست دارد بَدگانش را عذاب کَد و از این رو جهَم را 

ر جای خودش هست و حاالت و کمبودهای خود را ریشه یابی کَیم خلق کرد. خیر عدل این است که بدانیم هر چیزی د

دا کَد و نباید خبشر با اعمالش درست میهای الهی را آتش جهَم و عذاب و سبب آَ را دریابیم تا  از آَ رهایی یابیم .

لت بیچارگی و...ع جا رسیدیم که در بدبختی ورا متهم کرد که برای شکَجه مردماَ جهَم را آفریده است. هر وقت به آَ

 را دریابیم و خدا را متهم نکَیم از مَظر علی علیه السالم عدل را دریافته ایم و خدا را عادل شمرده ایم.

 ها:پیام

 در انتقال مفهوم ماندگارتر است گوییگویی و گزیدهـ کم۱

 ها را باید شَاخت و در نسبت دادَ به دیگراَ وسواس داشت.علت -۲
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 644 حکمت

 یَهْلِکُ فِیَّ رَجُلَاَِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتٌ مُفْتَر

 شوند: دوستدار زیاده رو و تهمت زَ دروغ بَد.دو کس در بارة من هالک می

 ها: واژه

 مفرط: اسم فاعٍ از ریشه ف ر ط به معَای زیاده رو ، کسی که از حد بگذرد، 

تحیّر و سرگردانی و ترس است و به کسی که دروغ ، سخَی غیر باهت:  باهت اسم فاعٍ از  ریشه ب ه ت، در اصٍ 

گویَد چرا که از این نسبت، شَونده سراسیمه و حیرت زده دهد هم باهت میواقعی و غیر مستَد را به دیگری نسبت می

 ماند.و مبهوت می

 ود در آوردَ است.است. به معَی دروغ ساختن و چیزی از خر و،  از ریشة ف باب افتعالمُفْتَر: اسم فاعٍ 

 :توضیح

و گاه محب  ۱9و گاه مُفرط غال ۱8گاه محب مفرط:های مختلف نقٍ شده استجملة امیر مؤمَاَ علیه السالم به گونه

لسالم چَین مفهومی را چَد که امیر علیه اتواَ برداشت کرد جمالت هم معَا و متفاوت در الفاظ می . از این ۲7ظَییقرِّ

ابر این یک سخن نیست  که راویاَ مختلف آَ را نقٍ کرده باشَد ، بلکه خطر بزرگی است که بَکرده است.  بار تکرار

 های مختلف و با جمالتی شبیه هم ولی متفاوت آَ را تذکر دادند.علی علیه السالم چَد بار و در مَاسبت

 دو گروه گمراه و خطرناک

ر شوند چه کسانی هستَد؟ ههالک می منبارها بیاَ فرمودند که به خاطر علیه السالم اما این دو گروه که امیر مؤمَاَ  

 دو گروه در یک چیز مشترکَد: تَدروی، معیار نداشتن و رفتارهای بدوَ معیار.

اری شود که کمحبٌّ مُفْرِطٌ، مفرط اسم فاعٍ باب افعال از فَرَط است. فَرطَ وقتی گفته می گروه اول: دوستدار تندرو:

صد پیش از رسیدَ موعد انجام شود. مثالً این جملة پیامبر که فرمود: اَنا فَرطُکُم علی الحوض یعَی من با هدف و ق

شوم. وقتی که به باب افعال برود و افراط بگوییم یعَی در همین پیشی جستن زیاده روی تر از شما بر حوض وارد میپیش

ه شوند ککَد، این گروه غالی هم گفته میمَاَ زیاده روی میکرد. حال مُحِبٌّ مُفرط یعَی در همین دوستی با امیر مؤ

دانَد و یا معتقدند خدا خالق جهاَ هستی است ولی نمونة بارز آناَ کسانی هستَد که امیر مؤمَاَ علیه السالم را خدا می

فرماید یه السالم میامیر عل است . مقدرات جهاَ را به علی واگذار کردهاختیار عالم و روزی موجودات  و مرگ و میر و 

  است. اند و هیچ اجری ندارند و عذاب اخروی هم در انتظارشاَکََد نابود شدهایَاَ که دربارة من ایَگونه فکر می
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 فرماید کسانی که بهامیر مؤمَاَ علیه السالم می ، باهِتٌ مُفتَر: تهمت زَ دروغ بَد:تهمت زن دروغگوگروه دوم: 

شوند. این گروه کسانی هستَد که مقام والیت امیر مؤمَاَ علیه السالم را زیر بَدند هم هالک میمن تهمت و دروغ می

 دادند.های دروغ میو به علی علیه السالم نسبتسؤال بردند. 

زدند. دانستَد و تهمت میای بودند که ایشاَ را نعوذ باهلل دروغگو میدر هماَ دوراَ خالفت امیر مؤمَاَ علیه السالم عده

خواند و در میاَ خطبه کَد که امیر مؤمَاَ علیه السالم خطبه میماجرایی را مدائَی از مورخاَ قرَ دوم و سوم نقٍ می

یاَ را داشتم، برای یهودیاَ مطابق تورات و برای مسیحیاَ مطابق انجیٍ و برای فرمودند: اگر جایگاه قضاوت میاَ اد

انم دمگر آنکه من میای در کتاب خدا در دشت و کوه نازل نشده است کردم و هیچ آیهمسلماناَ مطابق قرآَ حکم می

 ی دروغی و فرد دیگری گوشةعاچه ادو در حق چه کسی نازل شد. در همین موقع فردی پای مَبر بود و گفت یا اهلل  کی

این دو  ۲۱دهم که تویی خدای صاحب اختیار جهاَ.مسجد نشسته بود و گفت اشهد انک انت اهلل رب العالمین شهادت می

 دو معیار را کَار نهادند. مجلس و این همه تَاقض چرا که هر  نفر در یک

 :شدند اش هالکگروه تَدرو درباره ودت چرا که در حدیثی از رسول خدا علی علیه السالم به حضرت عیسی شبیه شده اس

 دانستَد. یهودیاَ که به مادرش تهمت زدند و برخی مسیحیاَ که او را خدا 

 ها پیام

 های خود مقدم کرد.ـ در هر زماَ باید معیار حق را برخواسته۱

 ـ زیاَ دوستداراَ ناداَ کم از دشمَاَ قسم خورده نیست. ۲
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 644 حکمت

ا الْفَضٍَْ سُبْحَانَهُ وَ ال تََْسَوُ عَلَى الََّاسِ زَمَاٌَ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ قَالَ اللَّه یَأْتِی

 ضْطَرُّوََ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّین[ تُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایِعُ الْمُتََْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ ]یُسْتَذَلُ بَیََْکُم

دست دارد سخت نگهدارد و او را چَین  ا درر گزا فرا رسد که در آَ توانگر، آنچهمردم را روزگاری دشوار و جاَ

بلَد مقدار شوند و نیکاَ  در آَ روزگار اشرار اند. خدای سبحاَ فرماید: بخشش میاَ خود را فراموش نکَید.نفرموده

 خوار و به ناچار با درماندگاَ خرید و فروش کََد در حالی که رسول خدا از معامله با درماندگاَ نهی فرموده است.

 ها:واژه

ضوض ،صیغه مبالغه یعَی بسیار شدید و سخت. . عَیشه ع ض ض به معَای به دنداَ گرفتن، گاز گرفتنعضوض: از ر

 بخٍ ورزید و از بخشش خودداری کرد. :عضّ علی فالَ

 الموسر: اسم فاعٍ از ی س ر یعَی توانگر

 شود.رود، برجسته میتَهد:باال می

ف چاره که بر اساس زیانی اختیار از کاسم مفعول باب افتعال از ریشه ض رر ، ضرر رسیده، ناچار، بی اختیار و بی المضطر:

 داده است. 

 :توضیح

امیر مؤمَاَ  ۲۲که در کتب قدیمی و معتبر گزارش شده است. در حقیقت قسمتی  از خطبه استنهج البالغه  468حکمت 

ست شوند و اشرار بر حکومت دکََد که توانگراَ بخیٍ میای را ترسیم میخوانَد و زمانهای میطبهعلیه السالم روزی خ

 ها آمده است.بخش حکمت یازند.در نهج البالغه نیز با اندکی اختالف در لفظ همین دو مسئله درمی

کََد که از آَ به زمانه عضوض به معَای گزنده و ای را ترسیم میامیرمؤمَاَ علیه السالم در این سخن وضعیت زمانه

 های دوراَ سخت را چَین بر شمرد:شود. علی علیه السالم ویژگیسخت یاد می

ا انجام دهد. رهر کاری تواند به آسانی میکسی که است . توانگر  ر به معَای مالدار و یاتوانگراَ: موس مسئولیتیـ بی۱

 وندگی فقیراَ و همسایگاَ ناتواَ اما در دوراَ سختی که علی علیه السالم آَ را وصف کرد توانگراَ ، ضعف و درما

عیفاَ افزوَ ض.در حالیکه در فرهَگ دیَی کمک کردَ به چسبَدَد ولی دو دستی به آنچه دارند میَبیاقشار محروم را می

ر راه خدا د فرمود: امروز انفاق کردی ؟در روایتی امام رضا علیه السالم به خدمتکارش بر پاداش الهی، آثار دنیوی نیز دارد.

انفاق  خداوند جایگزین آَ را به ما دهد؟ پس از کجا:فرمایدخیر امام می :دهداو هم جواب می ؟از پول من خرج کردی

  ؟؟؟کن هر چَد

                                                 
 .84صحيفه الرضا ص  22



 

17 

 

ای که افراد نابکار دومین نشانة روزگار دشوار، بلَد مقدار شدَ افراد بد و شرور است. جامعه :ه شدَ اشرار. برجست۲

 شود. ای دشوار خواهد بود که زندگی در آَ گزنده میهای حساس را بگیرند، جامعهپست

اری در است. کسانی که به نیکوک نیکوکارخوار و حقیر شدَ افراد  ،سومین ویژگی جامعه دشوار . حقیر شدَ نیکوکار: 3

 شوند. خوار شمرده می ،شوند و از آَ بدترجامعه شهره هستَد، با مشکالت روبرو می

شوار از بین رفتن رحم و دلسوزی است به دچهارمین ویژگی زماَ عضوض یا روزگار گزنده و  :گسترش سَگدلیـ 4

یرا زخرند، اش میباب و اثاثیه او را کمتر از ارزش واقعیاسزمین ، خانه ، شود ،ای که وقتی شخصی نیازمَد میگونه

گیرند و ترحم روزگاری است که افراد مانَد حیواَ درنده همدیگر را گاز می این خصلتِ دانَد نیازمَد پول است.می

 اند. کََد. در حالی که پیامبر خدا از معامله با درماندگاَ نهی فرمودهنمی

 اشاره قرآنی 

وَ ال تََْسَوُا الْفَضٍَْ بَیََْکُمْ إََِّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُوََ تضمین شده است که فرمود: سورة بقره  ۲30در این حکمت قسمتی از آیه 

 بَصیر

 ها:پیام

ه ردها به افراد نیکوکار سپاش عمٍ نکَد و پستسازد و اگر توانگر به وظیفههای افراد میها و ویژگیـ زمانه را خصلت۱

 نشود و مردم در پی فرصت باشَد تا از درماندگاَ خرید کََد. زمانه آناَ زمانه گزنده و سخت خواهد بود. 

 ـ اگر توانگراَ دلسوز باشَد، جایی برای بدکاراَ نخواهد ماند.۲
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 644 حکمت

 دِیهِمُ السِّبَاطِ وَ أَلْسََِتِهِمُ السِّلَاطهُمْ وَ اللَّهِ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ کَمَا یُرَبَّى الْفِلْوُ مَعَ غَََائِهِمْ بِأَیْ

 برنده شیوا هایهای بخشَده و زباَبه خدا آناَ اسالم را پروراندند چَانکه کره اسب از شیر گرفته را پروانَد، با توانگی و دست

 ها:واژه

 از ریشه ر ب و به معَای رشد، رشد دادند. :ربوا

 الفلو:کره اسب

شاد در ایَجا به معَای گ نیزه زَ ماهر،،امتداد، نوهاز ریشه سبط به معَای موی نرم و فروهشته مقابٍ موی مجعد،  :السباط

 دستی

 تیز و برنده السالط:

 :توضیح

لی اهلل صپیامبر  ترین شرایط،. مردم مدیَه درسختدر ستایش از انصار یعَی ساکَاَ اصلی مدیَه است 460حکمت 

ها و درآمد خود را با آناَ تقسیم در آغاز ورود به مدیَه،خانهو مهاجراَ مکه را به خوبی پذیرایی کردند و علیه و آله 

پیش از ورود مسلماناَ مرور کَیم.در مدیَه و را شود که وضعیت آناَ زمانی بهتر شَاخته میارزش کار انصار  کردند. 

شرکاَ، م یثرب، یهودیاَ. مختلفی داشتَد یهاو تعصب هایقهسل ، یدعقا بودند که گوناگونیهای قبیله اطراف آَ، 

 ساکن بودند.  جاآَدر  یهمگ یحیاَمس

 ردرگب یَهمردم مد بیشتر، اسالم به برکت  یداشتَد ول ینخون یهاو جَگ هایریبزرگ اوس و خزرج درگ یلهقب دو

مَافق امثال  یاشکٍ گرفت، هر چَد عده هایبرادر و ها خاموش شده( حلقه زدند، کدورتوآل یهاهلل عل ی)صل یامبرپ

و  یدرخوش یَهعموم مردم مد یول کردندیو توطئه مپایاَ عمر کارشکَی و بودند که تا  یگراَو د یعبداهلل بن اب

 همراه رسول خدا شدند. یگرفتار

ای که بیت کره اسب یکسالهاسالم را رشد دادند مانَد ترکه انصار ر کَدیم یشآناَ را ستا یباز یلیمؤمَاَ خ یرام حال

 او را از شیر گرفته باشَد.یعَی تمام توجه خودشاَ به اسالم بود تا فراگیر و گسترده شود

 رشد اسالم

سخن امیرمؤمَاَ علیه السالم بسیار مهم است زیرا اسالمی که برتر و در اوج است چگونه به وسیله مردمی که کمتر از 

گذشت ، رشد کرد؟ به دیگر سخن اسالم خود مایه رشد دیگراَ است حال با همین یک دهه از اسالم آوردَ آناَ می

تمجید از مردم مدیَه و بیاَ کردَ صفات برجسته آناَ در سخَاَ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مردم رشد کرده است؟ 

 الفزع وتقلوَ عَد الطمع  تکثروَ عَدانکم ما علمت نیز آمده است برای نمونه پیامبر عزیز به مردم مدیَه فرمود: 
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 ۲3شوید.شوید و به هَگام طمع کاسته میشما به هَگام ترس افزوَ میدانم بی تردید آنچَاَ که من می

دهد مردم مدیَه مردمانی شجاع و بلَد نظر بودند به گونه ای که رفتاری نشاَ میای است و ستایش فوق العاده این جمله

اَ در ورزیدند.امیر مؤمَکردند و هَگام کمبودها بیشتر طمع میهَگام ترس فرار می متفاوت با سایر مردمی داشتَد که

 این حکمت دو عاملی که در مردم مدیَه بود و با هماَ عوامٍ اسالم را رشد دادند ، بیاَ فرمود:

 .نخستین صفتی که در مردم مدیَه بود و سبب رشد اسالم شد، گشاده دستی و بخشش آناَ بود :گشاده دستی -۱

َجا گویَد که در نیزه زدَ ماهر است در ایبِاَیْدیهُم السباط: سِباط در اصلی به کسی میامیر علیه السالم فرموئ: 

هایش باز و دستچرا که نیزه انداز ماهر خیلی لطیف است  ت . تعبیر علی علیه السالم به معَای بخشَدگی اس

 تواند اسالم را یاری کَد کهت . بَابر این کسی میو همین باز بودَ دستها استعاره از بخشش اساست  رواَ

 بخشَده و ماهر باشد. به راحتی بتواند در راه اسالم از اموال خود بگذرد و از سویی در این کار کارکشته باشد.

آهن تیز ه بفصیح و روشن الزم است. اَلسَِتَهُم الساِّلط: سالط  فصیح؛ برای رشد اسالم زباَ گویا ،زباَ گویا و  -۲

زیبایی  به راحتی و روشَی وو  که ابهام نداردشود یعَی سخَی که وقتی به زباَ نسبت داده میگویَد و رنده و ب

 رساند .مقصود خود را می

 های نیکوی شاَ ، اولین شعله اختالف و دوری از پیامبر صلی اهللانصار با همه خصلت :البته یک نکته را باید گوشزد کرد

علیه و آله را پس از رحلت پیامبر در سقیفه روشن کردند و سفارش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در جانشین کردَ 

َ روشن فتَه را آنا ریاست امت در سقیفه گردهم آمدند. اگرچه آتشامیرمؤمَاَ علیه السالم را نادیده گرفتَد و با ادعای 

  ها قرار دارد و تضمیَی برای تداوم آَ نیست.های نیکو در معرض آسیبکردند. بَابر این باید به یاد داشت که خصلت

 

 ها پیام

 ـ رشد اسالم به توجه به همه جانبه مسلماناَ وابسته است. ۱

 ـ کار فرهَگی و فعالیت اقتصادی در راه دین سبب رشد اسالم خواهد شد. ۲

 در اماَ نیست. هالغزشنیازمن مراقبت بیشتر است و از ها ـ بهترین خصلت3
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 646 حکمت

 لَغَلَبَتْهُم الضِّبَاعُ کَادَتْهُمُ [لَوْ] ثُمَّ بَیََْهُمْ فِیمَا اخْتَلَفُوا قَدِ لَوْ وَ فِیهِ یَجْرُوََ وَداًرْمَ أُمَیَّةَ لِبََِی إََِّ

 گشایَدتازند و اگر در بین خود اختالف ورزند، کفتارها برای غلبه بر آناَ، دهاَ میبَی امیه را فرصتی است که در آَ می

 هاواژه

 مرود: از ریشه ر و د به معَای طلب کردَ و در ایَجا اسم مکاَ ساخته شده به معَای میداَ مسابقه

 کفتار الضباع:

 :نکته بالغی

ریشه مرود، رود است که به معَای طلب کردَ و مهلت داشتن است حضرت در ایَجا از این ریشه اسم مکاَ ساخته که  

میداَ مسابقه و تمرین اسب سواری است. در میداَ مسابقه هدف پیروز شدَ است و نهایت آَ برنده به معَای رود مَ

مسابقه است. امیر مؤمَاَ علیه السالم حکومت بَی امیه را در تاخت و تاز به میداَ شدَ ها و تمام شدَ یکی از اسب

اند و برای همین هم سید رضی آَ را پسَدیده و در قسمت جمالت حکیمانه حضرت ها تشبیه کردهتاخت و تاز اسب

 آورده است.

 توضیح:

 ۲4ست.گر معرفی فرموده ابَی امیه را پادشاهانی دنیا طلب، ستم پیشه خوَ ریز و فتَه امیرمؤمَاَ علیه السالم بارها،

ف در حکمت یاما نکته لطداشت. دانست، برحذر میمی۲0بَی امیه که فتَه ای کور و تاریک ترسَاک و یاراَ خود را از فتَه 

َ حکومتیاَ ماختالف را ومت بَی امیه شَاسی حکومت بَی امیه است که علت کوتاهی حکپیشگویی همراه با آسیب 464 یا

ی مثٍ شیر و گرگ حمله یوقتی اختالف بیفتد الزم نیست حیواَ قودانستَد. تعبیر به غلبه کفتار بر آناَ هم زیباست یعَی 

 برد. را از بین میکَد و حکومت ت به راحتی حمله میهم که چَداَ قوی نیس کفتاربلکه کَد 

 سر انجام پیشگویی

ند ها را به وجود آوردهای احد و بدر و دیگر درگیریکه روزگاری دشمن رسول خدا بودند و در برابر پیامبر جَگ بَی امیه

 .های کلیدی حکومت اسالمی را تصاحب کردندسال پس از رحلت پیامبر عزیز به حکومت بازگشتَد و نقش 37در کمتر از 

ز ماجرای صلح با امام حسن علیه السالم خود را خلیفه خواند و خالفت در دوراَ خلفا به عَواَ فرماندار شام و پس امعاویه 

را آیَده بَی امیه  بود، امیر مؤمَاَ )علیه السالم( در روزگاری که معاویه حاکم شام  را به روش پادشاهی ادامه داد.

م صادر شده علیه السال َاَای دیگر شبیه به همین حکمت از امیر مؤمجملهها به وقوع پیوست .پیشگویی کرد که تمام آَ

  ۲6 اند.است که سرانجام نابودی بَی امیه را به اختالفات درونی آناَ پیوند زده

                                                 
 های االرشاد، الفتن و منابع دیگرکتابو در غير نهج البالغه در  158و  105، 73، 78، 89های نهج البالغه خطبه 24
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به  را کَار زد ویزید بن ولید های درونی رو به زوال نهاد . ابراهیم بن ولید برادرش با درگیریو سرانجام هم بَی امیه 

ها ابراهیم را کَار زد و در همین اختالف ،روف به مرواَ حمار جای او نشست و چَدی نگذشت که مرواَ بن محمد مع

ی بَی امیه را کَار زند و حکومت را به بَ ، بَی عباس دستید به راحتی توانست با همابو مسلم که چَداَ قوی هم نبو

  عباس سپارد.

 ها پیام

 ها خواهد شد.ـ وحدت و انسجام سبب امتداد بدترین حکومت۱

 ـ اختالف میاَ سراَ سبب فروپاشی نظام خواهد شد. ۲

 ات درونیت بَی امیه را به اختالفبه زیبایی فرجام شکس علیه السالم  گر بود، امیرباید واقع هادر تحلیٍ حوادث و واقعهـ 3

 سازد. مرتبط می
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 644حکمت 

 الدُّنْیَا خُلِقَتْ لِغَیْرِهَا وَ لَمْ تُخْلَقْ لََِفْسِهَا

 یرخودش آفریده شد نه برای دنیایا برای غدن

 توضیح:

ست . در به زیبایی فراهم آمده االبالغه های امیر مؤمَاَ علیه السالم ، نگاه به دنیاست که در نهج نگاهیکی از زیباترین 

  تبیین شده است. مَدی از آَعلیه السالم حقیقت دنیا و چگونگی بهره سراسر سخَاَ علی 

 کَد، نمی دعوتبودَ نسبت به دنیا  تفاوتبی از دنیا، عزلت وگیری امیر مؤمَاَ )علیه السالم( به کَاره 463در حکمت 

ورت فروش مشم و برای خریدَ گلداَ از گٍرویوقتی به گٍ فروشی می برای مثالدهد.بلکه ماهیت دنیا را نشاَ می

طبیعی است گلی که برای باغچه مَاسب است باغچه؟ باغ و یا آپارتماَ؟ خواهی؟کجا می پرسد: برایگیریم ، از ما میمی

در سایه مَاسب است در زیر آفتاب سوزاَ خشک خواهد شد. و یا گلی که برای آپارتماَ  آورد در آپارتماَ دوام نمی

 ها هم مَاسب مَاطق هوایی هستَد . خرما در گرمسیر و گردو در مَاطق سردسیر ثمربخش است. درخت

مثال دیگر: برای رفتن به کوه بروی کفش مَاسب کوهَوردی و برای راه رفتن در اتاق دمپایی رو فرشی الزم است و 

 خردی است چرا که هر کدام را برای  کاری ساخته اند. استفاده هر کدام به جای دیگری،بی

برای غیر  اند بلکهبرای دنیا نیافریدهدنیا اصلی نیست، بدل است. دنیا را  فرمودامیر علیه السالم  حال در این حکمت

نیاز است ، برای رسیدَ به کمال قله برای رسیدَ به خودش آفریده شده است. پس همانگونه که کفش کوهَوردی 

یا توقف دندر رسیدَ به سرای جاوید باید بر دنیا سوار شد و از آَ بهره گرفت تا به آخرت رسید.کسی که انسانیت و 

 کَد و آَ را واکسهایش را پاک میکَد، گٍِهایش را تمیز میدر پایین کوه کفشکه وردی است کَد مانَد کوهَمی

رسد و از فواید کوهَوردی مانَد شادابی روح و سالمت بدَ دارد.چَین فردی هرگز به قله نمیزند ولی قدمی بر نمیمی

 کَد.اَ فخر فروشی میورزد و به دیگرنخواهد شد و تَها به کفش تمیز خود عشق می برخوردار

 مندی از دنیابهره

اگر دنیا برای خودش آفریده نشده است و آفریَش او مجازی است، چگونه باید در این دنیا زیست؟ در روایتی از رسول 

اید و دنیا براى شما آفریده شده شما براى آخرت آفریده شده ؛۲0 إنَّکُم خُلِقتُم لِآلخِرَةِ، وَالدُّنیا خُلِقَت لَکُم خوانیم:خدا می

ایم باید کارهای آخرتی انجام دهیم، نیکی کردَ به دیگراَ، محبت ورزیدَ بَابر این وقتی برای آخرت خلق شده است.

ید ست.پس بافرجامی ادارد، راه رسیدَ ما به سعادت و نیکدارد و دوست نمیو شَاخت تمام چیزهایی که خدا دوست می

امام سجاد علیه السالم در دعای بسیار زیبایی با کالمی شیرین از خدا ها نکرد.مراقب بود و خود را فدای آنچه رفتَی

 خواهد:می

 اللّهُمَّ ومَتى وَقَفَا بَینَ نَقصَینِ فی دینٍ أو دُنیا فَأَوقِعِ الََّقصَ بِأَسرَعِهِما فََاء
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یکى در دین و یکى در دنیا، قرار گرفتیم، نقصاَ را در همانى قرار بده که زودگذرتر بارخدایا! هر گاه میاَ دو نقصاَ، 

 است

دارد که کاستی در دنیا مانَد ها را در دنیا قرار دهد با زباَ لطیف عرضه میکه از خدا بخواهد کاستیحضرت به جای آَ

 ماهیت دنیا زودگذر است و تحملش آساَ تر.

 که باید در دنیا بهره گرفت در آیاتی از قرآَ فهرست شده است:  نمونه ای از کارهای آخرتی

( 4) وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُوََ( 3) وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوََ(۲) الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوََ(۱) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمَُِوََ

وَرَاءَ ذَالِکَ فَأُوْلَئکَ  (فَمَنِ ابْتَغَى6(إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانهُُمْ فَإِنهَُّمْ غَیرُْ مَلُومِینَ)0لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوََ)وَ الَّذِینَ هُمْ 

(أُوْلَئکَ هُمُ 9صَلَوَاتهِِمْ یحَُافِظُوََ) مْ عَلىَ(وَ الَّذِینَ ه8ُ(وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوََ)0هُمُ الْعَادُوََ)

 ۲8(۱۱(الَّذِینَ یَرِثُوََ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَلِدُوََ)۱7الْوَارِثُوََ)

(و آناَ 3(و آناَ که از بیهوده رویگردانَد، )۲اند، )(آناَ که در نمازشاَ ترساَ و فروتن۱براستى که مؤمَاَ رستگار شدند، )

مگر بر همسراَ یا کَیزاَ  (0اند، )[ نگهدارندهو آناَ که شرمگاه خود را ]از حرام (4اند، )[ را دهَده]مال خویش که زکات

[ بجوید، ایَاَ از حد (پس هر که افزوَ از این ]که یاد کردیم6[ سرزنش نشوند، )خویش، که ]براى آمیزش با آناَ

مواظبت  -(و آناَ که بر نمازهاى خویش نگهبانَد8اند، )خویش را نگهدارنده(و آناَ که امانتها و پیماَ 0اند، )درگذرنده

 (۱۱(که بهشت برین را به میراث برند و در آَ جاویدانَد. )۱7براَ، )(ایشانَد میراث9، )-کََدمى

 سورة قصص  00و یا در آیة 

 ا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عََْهُ وَقَالُوا لَََا أَعْمَالََُ

 گویَد اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما.گردانَد و میای بشَوند از آَ روی بر میچوَ سخن بیهوده

 خوانیم سورة واقعه در وصف اهٍ بهشت می ۲0و یا در آیة 

  اإِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامً لَا یسْمَعُوََ فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا

 شَوند و نه سخن گَاه آلود سخَی جز سالم و درود نیست ای میدر آنجا نه بیهوده

اید ب کرده است بَابر این در دنیا  و آیات دیگری که وصف اهٍ بهشت است  همگی فضای مقصد و مقصود ما را ترسیم

لح و ه گویی ، فضایی سرشار از صای زیست که برای آَ فضای پیش رو آماده شد: فضایی به دور از لغو و بیهودبه گونه

 صفا و فضایی آکَده از تالش و عبادت خالصانه که در نماز خاشعانه تجلی کرده است.

 ها:پیام

 ها برای انتخاب راه درست مؤثر استآگاه سازی و بیاَ واقعیت  .۱

  زندگی مؤمَانه باید مطابق زندگی در فضای بهشتی تَظیم شود.  .۲
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 644 حکمت

 فِیه بِحُسْنِ الْقَوْلِ رُبَّ مَفْتُوٍَ

 چه بسیار کساَ که از ستودَ دیگراَ فریفته شوند

 واژه:

 امتحاَ شده، آزمایش شده، شگفت زده،مفتوَ: اسم مفعول از ریشه ف ت َ به معَای 

 :توضیح

، فرزند، پست و مقام همگی وسیله آزمایش هستَد.چه های گوناگوَ است. ثروت و داراییآزمایشها و دنیا محٍ امتحاَ

دا شدند. ج به خاطر محبت فرزند از معصومین علیهم السالماهٍ بیت علیهم السالم که دار دوستپدراَ متدین و بسیار 

رای بمرگ فرزند نسبت به خداوند بدبین شدند. و چه بسیار انساَ ها که  و یاکه به خاطر بیماری  یهایچه بسیار انساَ

های دیَی و انقالبی خود کشیدند و برخی هم سربلَد بیروَ آمدند. به هر ترتیب، در حمایت از فرزند، دست از ارزش

آمده است که ریشه آَ فاء و تاء و نوَ است که اصٍ آَ برای ذوب کردَ طال و نقره به وسیلة  واژة مفتوَ 46۲حکمت 

 ی استفاده شده است که چکیده تمامی معانی ، امتحاَ و آزمایش است.آتش به کار رفته است و آَ گاه در معانی مختلف

رود یعَی گویی آنچَاَ آزمایش و مفتوَ که اسم مفعول از هماَ فاء و تاء و نوَ است به معَای دیوانه هم به کار می

یری میم گدهد. فریفته نیز به همین معَاست که در تصشود و عقٍ از سر میامتحاَ سخت است که شگفت زده می

تواند از خرد خود بهره ببرد. بَا بر این، جملة ربّ مفتوَ بحسن القول فیه یعَی چه بسیار کسانی که از کالم نیکو نمی

 دهَد. شوند و عقلشاَ را از دست میفریفته می

و ست ها واقعی او تمجید هاتعریفپَدارند زیرا میشود، خیلی زیباست که چاپلوسی و مدح بیهوده سبب زوال عقٍ می

خواَ افتَد. برای نمونه دانشجوی درسها دور میشود و از واقعیتآهسته آهسته توهم بر اندیشه آناَ چیره می

دارد و همین امر سبب توقف وی دانَد از مطالعه دست بر میبَابرتمجیدهای دیگراَ که خوش استعدادی او را کافی می

و اهٍ کار و تالش است، از تعریف و تمجیدهای دیگراَ که دست به هر چه بزند، طال  خواهد شد. و یا کسی که فعال

 .شودماند و سر انجام ورشکست میشود و از تالش باز میشود و نیازی به این همه تالش نیست، فریفته میمی

 اال تا نشوی مدح سخَگوی 

 که اندک مایه نفعی از تو دارد  

 که گر روزی مرادش بر نیاری

 دو صد چَداَ عیوبت بر شمارد   

َد کاراَ نیست بلکه دشمن نیز از ضعف انساَ استفاده میهمیشه از سوی دوستاَ و طرفدحسن القول که نکته مهم آَ

دهد تا از تالش و کوشش باز مانَد. برای نمونه های مثبت ، افراد ساده دل را فریب مینمایی برخی ویژگیو با درشت

معاویه گفت: سزا نیست که هاشمى، بخشَده نباشد و امَوى، بردبار نباشد و زبیرى، شجاع و مخزومى،  روزی معاویه گفت:
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ر ببخشَد هاشم، آَ قدخواهد که بَىخدا او را بکشد! مى»السالم رسید. فرمود: متکبّر نباشد.این سخن به امام حسین علیه

د و محبوبِ مردم شوند و خانداَ زبیر، شجاعت ورزند و از میاَ امیّه، بردبارى کََکه هر چه دارند، از دست بدهَد و بَى

 ۲9«.مخزومیاَ، تکبّر کََد و مَفورِ مردم شوند و بروند

ای معاویه ، هتمام سخَانی که معاویه گفته بود، حرفهای نیکویی بود ولی سیدالشهدا علیه السالم با شَاخت ریشه حرف

 هاشم را از فریفته شدَ باز داشت.بَی

امیه بردباری کََد تا محبوب مردم شوند و هاشم آَ قدر ببخشَد که هر چه دارند، از دست بدهَد و بَیخواهد که بَیمی

 خانداَ زبیر، شجاعت ورزند و از میاَ بروند و فخرومیاَ، تکبر کََد و مَفور مردم شوند.

 ها:پیام

 تاثیر قرار نگرفت.های دیگراَ را باید با تامٍ شَید و تحت ها و حرفـ قضاوت۱

 شود.ـ و تعریف و تمجید بیهوده مایه زوال عقٍ می۲

  

                                                 
 .243ح  289ص  1نامه امام حسين عليه السالم ج حکمت 27



 

28 

 

  644حکمت 

 الْغِیبَةُ جُهْدُ الْعَاجِز

 غیبت کردَ، نهایت کوشش فرد ناتواَ است.

 ها:واژه

 جهد: نیرو، تواَ، نهایت کوشش

 عاجز: اسم فاعٍ از ع ج ز به معَای ناتواَ

 :توضیح

ارهای ککَد و از دعوت می کارهای پسَدیده )معروف(های دیَی انساَ را به آموزه دارند .دین و اخالق پیوند ناگسستَی 

حرف ی، پشت سر کسیعَی غیبت کردَ رفتارهای زشت اخالقی، غیبت کردَ است. دارد. یکی از باز می (مَکرناپسَد )

رای َ دوست ندارد را پشت سرش بسخَی که انسا و به تعبیر دیگراست و یا رفتارش را برای دیگری بازگو کردَ زدَ 

 دیگراَ بگویَد.

 روش اسالم برای دوری از غیبت کردن

 :های مختلفی دارداسالم برای بازدارندگی از غیبت کردَ روش

 تصویر سازی از حقیقت غیبت:الف. 

حقیقت  قرآَکَد. برای نمونه نخستین روش اسالم آَ است که واقعیت رفتار ناپسَد را آنچَاَ که هست، تصویر می

 داند: غیبت کردَ را خوردَ گوشت برادر مؤمن می

 37وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أََْ یَأْکٍَُ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوه

 دارد.ر میب تصور خوردَ گوشت انساَ نفرت آورد است و کسی که به این حقیقت توجه کَد از غیبت کردَ دیگراَ دست

و یا حدیث پیامبر عزیز صلی اهلل علیه وآله که اثر غیبت کردَ در نابودی دین را سریعتر از اثر بیماری خوره در بدَ انساَ 

بَابر این کسی که به دین خود حساس است از هر گونه سخَی که شائبه غیبت داشته باشد، پرهیز  3۱تصویر کردند.

 کَد.می

 بیاَ مجازات الهیب. 
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آخرت است . مانَد روایاتی که غیبت کردَ را  مین روش بازدارندگی از غیبت، بیاَ کردَ مجازات الهی در سرایدو

 به غیبت شونده و یا 33و یا واگذاری پاداشِ تمامی کارهای نیک در سرای قیامت  3۲دانَدمیهای جهَم سگ خورِشِ

بر  نمازالبته پذیرفته نشدَ نماز به معَای نماز نخواندَ نیست بلکه 34شود. روز می 47نپذیرفتن نماز و روزه به مدت 

َ واجب است  َ در هر حالتی حتی هَگام غیبت کرد َ را در نمیانسا به ابد.یولی نمازش نماز حقیقی نیست و آثار نماز خواند

راَ تی پشت سر دیگهر حال مجازات الهی در انتظار کسی است که نسبت به آبروی دیگراَ بی تفاوت است و به راح

 زندحرف می

 پیآمد شَاسیج . 

آمدهای دنیوی غیبت است. از جمله در حدیثی امام صادق علیه سومین روش بازدارندگی از غیبت کردَ، شَاخت پی

 رودهسشود؛ این هماَ مهفومی است که جَاب سعدی : غیبت نکن که از تو غیبت میلَا تَغْتَبْ فَتُغْتَبفرمود:  السالم 

 .است

 هر که عیب دگراَ پیش تو آورد و شمرد 

 گماَ عیب تو پیش دگراَ خواهد بردبی   

 و آبروی خودشبرای حفظ کرامت این روش حتی بر افرادی که اعتقاد دیَی آناَ سست است، مؤثر خواهد بود چرا که 

ز ر ریختن آبروی شَونده نیکَد دکسی که آبروی دیگراَ را هر جا بازگو میزیرا دهد اجازه غیبت کردَ به کسی نمی

آورد و اگر همگاَ در برابر غیبت کردَ فراهم نمیباکی ندارد برای همین انساَ عاقٍ فضایی برای بدگویی دیگراَ 

 دیگراَ مقاومت نشاَ دهَد، بدگویی پشت سر دیگراَ اندک خواهد شد.

 آگاهی بخشید. 

رند بحقیقت این رفتار ناپسَد  است. برخی از غیبت کردَ لذت میکار مبارزه با غیبت کردَ آگاهی بخشی از چهارمین راه

کََد اطالعاتی در باره دیگراَ دارند که بقیه از آَ آگاه نیستَد و غیبت کََده را به خاطر حجم اطالعاتش زیرا احساس می

ردَ رغبت به غیبت کستایَد اما اگر در جامعه حقیقت غیبت کردَ به عَواَ روشی ذبوحانه و حقیرانه معرفی شود می

در حقیقت داند.فرد ناتواَ می نیرویِ غیبت کردَ را نهایتِ 46۱شود. امیرمؤمَاَ علیه السالم در حکمت کاسته می

را  های خود پیش دیگراَداند که حتی جرأت بیاَ کردَ خواستهامیرمؤمَاَ غیبت کََده را فردی درمتَده و ناتواَ می

  گوید.اد سخن میندارد و از این رو پشت سر افر

 هاپیام

 کََد.های قوی و مصمم غیبت نمیـ انسا۱َ

 های متعدد انجام داد. ـ نهی از مَکر را باید با روش۲
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 ـ کسی که برای خودش ارزشی قائٍ است، اهٍ غیبت کردَ نیست. 3
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  644 حکمت

 الْحِلْمُ وَ الْأَنَاةُ تَوْأَمَاَِ یَُْتِجُهُمَا عُلُوُّ الْهِمَّة

 شوند.بردباری و درنگ کردَ دو همزادند که از بلَد همتی زاده می

 ها:واژه

 دارد.الحلم:بردباری، نیرویی که نفس را از غضب کردَ باز می

 ورزیدَ ثبات داشتن، مخالف شتاب آرام بودَ،االناة:درنگ کردَ،

 :توضیح

د َشَاسمیکمتر د اما چگونگی به دست آوردَ صفات خوب را َدانارزش برخی رفتارها و صفات خوب را می هاانساَ 

تواَ خوش اخالق شد و خوی پسَدیده خود را در .برای نمونه خوش اخالقی نزد همگاَ پسَدیده است ولی چگونه می

ولی چرا  همت برای عبادت خوب است شد؟تواَ مَظم نظم در کارها مطلوب است ولی چگونه میهر حالت نگه داشت؟ 

توانیم با عبادات انس بگیریم و روحیه عبادی را در خود حفظ کَیم؟چرا گاهی کار خوب را پس از مدتی ترک کمتر می

ز شود و گیاه ااش نازک میشود اما پس از چَد روز شاخهمیند و سبز هم کاربذر گیاه که در باغچه میکَیم؟ مانَد می

شکٍ مخاک و هوا برای آَ گیاه مَاسب نیستَد. کشاورز کارکشته در چَین مواردی آب، نور و یا رود. چرا؟ چوَ بین می

ش آَ کَد.بَابر این باید روش اصلی کشت بذر و پرورکَد و با اصالح شرایط از زیاَ بیشتر جلوگیری میمیرا شَاسایی 

 را فراگرفت.

 منشأ صفات نیک

َد. کو نیرویی است که انساَ را کَترل میَ کردَ غضب است به معَای قدرت نگهداشتن نفس از فورایا بردباری م حِل 

ود فالنی شدر گفتگوهای روزمره گاه گفته میش را نگهدارد. دخو ،عصبانیت هایِدر بزنگاهشود که به کسی گفته میحلیم 

  رود.ای از کوره در نمیظرفیتش خوب است یعَی حلم او آنچَاَ زیاد است که در برابر هر حادثه

 انساَ کَد، خردورزی اوست.زیرا یکی از عواملی که انساَ را بردبار می رود.عقٍ هم به کار میاهی به معَای گحلم 

 عاقٍ ظرفیتش زیاد است.

به معَای  اناة .در برابر شتابزدگی استاست که به معَای تثبّت و أناة نیکوی دیگری که در این حکمت وجود دارد؛ صفت  

ی که را در بهترین زماَ انجام دهد. انسانکار برای رسیدَ به مقصود،تا بلکه تامٍ و درنگی است کَدی و تَبلی نیست 

 گیرد.اندازد ولی تمام مهلت را در نظر میکار را از دقت خودش به تأخیر نمی تأنّی دارد

َ و شتابزده رنگ کردظرفیت داشتن و بردباری کردَ و دیگری، دبَابر این دو صفت نیکو در این حکمت بیاَ شده است: 

 عمٍ نکردَ 

که این دو خصلت نیکو در انساَ محکم و علی علیه السالم ریشه این دو صفت همزاد را بلَد همتی دانست و برای آَ

 استوار شود، باید همت بلَد داشت.
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 رابطه  بردباری و آرامش با بلند همتی

که  مسائٍ ریز و حقیرو از این رو  کََدنگاه میور دست به افقی د دَ به مقصود خود ، های بلَد همت برای رسیانساَ

سواری  بیََد. کودکانی که دوچرخهو گاه اصال آَ را نمی شمارندناچیز می رند،وآاسباب عصبانیت و شتابزدگی را فراهم می

رخه َگامی دوچگیرند و هیاد نمی نگاه کََد، هرگز دوچرخه سواری گیرند اگر به پیش پای خود و رکاب دوچرخهیاد می

ن مثال دیگر نادیده گرفت پیش پای آناَ است درگذرند.شوند که به دور دست بَگرند و از مسائلی که سوار ماهر می

آید زیرا هدف رسیدَ به کربال در ایام اربعین و مشکالت فراوانی است که در راه زیارت اربعین برای زائراَ پدید می

  مَدی از فضیلت آَ است .بهره

 یاباَ گر به شوق کعبه خواهی زد قدم در ب

 ها گر کَد خوار مغیالَ غم مخور سرزنش   

، خشَودی خداست بَابر این کاستی شَوندهمبلّغ دین هدف این حکمت در مسائٍ مادی و معَوی کاربرد دارد . برای نمونه 

بلکه ظرفیت او را بیشتر نمایاَ  کَداذیت و آزار غرض ورزاَ، تمسخر بدخواهاَ و کج فهمی مخاطب او را عصبانی نمی

  گزیَد.کَد و روش نیکوتری بر میکار بهتری درنگ میکَد و برای یافتن راهمی

 پولی، شتابزدگی و. برای نمونه هدف پزشک تَدرستی بیمار است . از این رو کمدر مسائٍ مادی هم همین طور است

دهد.  کَد تا بهترین و مؤثرترین درماَ را برای بیمار انجامدرنگ می کَد بلکه با بردباریتابی بیمار او را عصبانی نمیبی

ر شوند تا سهای پی در پی سرخورده نمیدو عامٍ حلم و أناة است که از شکست موفقیت بسیاری از دانشمَداَ عامٍ

  انجام به موفقیتی بزرگ دست یابَد.

ته است. یعَی م و أناة داشحِل گویَد: انوشیرواَ،ه السالم می. گویا به امیرمؤمَاَ علیبسیار زیباست حکمتاین سبب ورود  

یر ام. کردمجازات نمی سریع از این رو خطاکاراَ را کردَ مشهور بوده است و  پادشاه غیر مسلماَ به بردباری و درنگ

ن دو خصلت وجود ایانوشیرواَ را کافری بشمارد که ایَگونه صفات برای او مؤثر نیست، دلیٍ  کهعلیه السالم به جای آَ

تَد و شتابزده هسبردبار  لماَ خواه کافر به طور طبیعی های بلَد همت خواه مسر این انساَببَا را ریشه یابی و بیاَ فرمود.

 کََد.عمٍ نمی

 ها:پیام

 فرا گرفت. ایاساسی و ریشه ـ هر سخن و رفتاری را باید۱

 است هر چَد از دشمن باشد.  پسَدیدهـ ظرفیت داشتن و شتابزده نبودَ ۲

 شخصیت افراد را باید با تامٍ شَاخت و به حدس و گماَ بسَده نکرد.-3
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 644 حکمت

 یَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِیرِ حَتَّى تَکُوََ الْآفَةُ فِی التَّدْبِیرِ

 شود.تقدیر )حق( بر حسابگری )ما( چَاَ چیره است که تدبیر، مایه آسیب می

 هاهواژ

مقدار: مقدار بر وزَ مثقال از ریشه ق د ر  به معَای اندازه گرفتن .در ایَجا یعَی آنچه خداوند برای انساَ اندازه گرفته و 

 حتمی کرده است.

به معَای اندازه قرار دادَ. در ایَجا به معَای آَ چیزی است که انساَ برای خودش تقدیر: باب تفعیٍ از ریشه ق د ر 

 کرده استگیری اندازه

 جویی، برنامه ریزی، ، چارهپایاَ کار را دیدَ،اندیشه کردَ در عاقبت کارباب تفعیٍ از ریشه د ب ر یعَی تدبیر: 

 :توضیح

در این حکمت نهج البالغه به بحث قضا و قدر خداوند و تدبیر انسانی اشاره دارد.  30همانَد حکمت شانزدهم 409حکمت 

دا در همة خ ی سترگ و امید آفریَی را بازگو کردند یعَی یکوتاه معَاای در جملهویم . امام شزیبا با توحید افعالی آشَا می

 هست.چقدر خدا ات ما وجود دارد. به تعبیری کارها و در همه لحظ

 تقدیر و اختیار انسان

ن همه ولی با ای کَدری میحسابگ ومشورت  ،انساَ برنامه ریزیاما تقدیر الهی چگونه با اختیار انساَ سازگار است؟ 
. آیا در این صورت باید برنامه تقدیر الهی چیز دیگری استو خواست  یابد زیراخواهد، دست نمیهمیشه به آنچه می

داشتن و حسابگری خود را کَار نهد؟ خیر چرا که انساَ باید برنامه ریزی، مشورت و حسابگری کَد اما نباید به خود 
 نساَاکه تقدیر الهی بر حسابگری  َ هستی بداند بلکه باید به خدا توکٍ کَد و بداندمغرور شود و خود را همه کاره جها

یرد گط دارد. بَابراین نتیجه باور به حکمت امیرمؤمَاَ علیه السالم آَ است که انساَ در همه کار خدا را در نظر میتسل
ماند و چَانچه های اعتماد به خود در اماَ میاز آسیببرد و از دگرسو کارهای خود را پیش می «اَ شاء اهلل »و با جمله

داند در انجام کار خود شود چرا که میمطابق برنامه و محاسبات خود به نتیجه دلخواه نرسید، افسرده و غمگین نمی
شود هم انساَ تالش کَد چرا که . این باور سبب میکوتاهی نکرده است و آنچه رقم خورده است خواست خداوند است 

ز او تالش و کوشش را خواسته است و هم نا آرام و مضطرب نشود و آهسته آهسته خود را مطیع حضرت حق خدا ا
داند که باید برنامه بریزد ولی نقشه نهایی همانی است که خدا برایش بداند و به تقدیرات الهی خشَود شود. انساَ می

حدیثی از امیرمؤمَاَ علیه السالم است از جمله در اندازه گیری کرده است.در احادیث دیگر نیز همین مفهوم نهفته 

؛ قَدَرها، با نیرو و 36بِالقُوَّةِ وَالمُغالَبَة المَقادیرُ ال تُدفَعُ» انساَ ترسیم شده است:های جایگاه تقدیر الهی بسی فراتر از برنامه

 «گردندچیرگى دفع نمى

                                                 
ِبير 35  دأ ُف ِفي التَّ َحتأ ی َیُکوَن الأ َمَقاِدیِر َحتَّ ُموُر ِللأ ُ  َتِذلُّ اْلأ
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 شکٍ نشود مسعی تو کلید قفٍ 

 نشودتقدیر به تدبیر تو باطٍ   

 گر هر دو جهاَ خواسته باشَد چه سود

 چیزی که خدا نخواست حاصٍ نشود.   

 ها:پیام

 کرد.پیش و بیش از هر چیز باید به خدا اعتماد و توکٍ  .۱

 ر فرما.ها را برای من مقدّاز برنامه ریزی از خدا خواست که بهترین تقدیر قبٍ و بعد .۲
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 644 حکمت

لِکَ وَ أََْ [ عَمَالصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ عَلَى الْکَذِبِ حَیْثُ یََْفَعُکَ وَ أَلَّا یَکُوََ فِی حَدِیثِکَ فَضٌٍْ عَنْ ]عِلْمِکَالْإِیمَاَُ أََْ تُؤْثِرَ 

 تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی حَدِیثِ غَیْرِک

 توست، ترجیح دهی و ایماَ آَ است که راستگویی را ]حتی[ آَ که به زیاَ توست، بر دروغ )حتی( آَ جا که به سود

 در گفتارت، فزونی بر کردارت نباشد و در سخن گفتن از دیگراَ، از خدا پروا بداری.

 ها:واژه

 باب افعال از ریشه أ ث ر ، برتری دادی، مقدّم کردی، ترجیح دادیتؤثر: 

 زیادی، فزونیفضٍ:

 حدیث: سخن

 :توضیح

 پیامبرکه همراه  همراه بوده است چَانچه قرآَ به مدعیاَ ایماَیی و مؤمن بودَ از صدر اسالم با ادعاها داشتن ایماَ

 فرمود:  ،بودندصلی اهلل علیه و آله 

 30قالَتِ الْأَعْرابُ آمَََّا قٍُْ لَمْ تُؤْمَُِوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمَْا وَ لَمَّا یَدْخٍُِ الْإِیماَُ فِی قُلُوبِکُمْ 

را هَوز ایماَ در ایم زیبلکه بگویید: اسالم آوردهاید َ آوردیم بگو: ایماَ نیاوردهبادیه نشیَاَ گفتَد ما از صمیم قلب ایما

 هایتاَ وارد نشده است.دل

هد اَ ال اله اش »ی نیست و کسی با گفتن جمالتزبانادعای ایماَ تَها به زیرا خواهد عالمت میو بَابر این ایماَ نشانه 

بلکه مفهوم ایماَ در اندیشة قرآنی یعَی شود نمیمؤمن  « ولی اهلل اعلی اَّمحمداً رسول اهلل و اشهد  اال اهلل و اشهد اَّ

پس   .ها آورده است، همراه با باور قلبی و التزام عملیهدایت انساَ برایتصدیق حقایقی که پیامبر عزیز از سوی خداوند 

گی خدا یگان داند، بهشود. انساَ مؤمن خدا را یگانه میمیمتجلی وی در رفتار انساَ است و ایماَ باید در قلب جایگاه 

َد و تَها از او ککَد بلکه بر خداوند توکٍ میبازی تکیه نمیدارد و در رفتارش نیز بر پیوند خویشاوندی و رابطهباور قلبی

 جوید .مدد می

 های ایمان:نشانه

 های ایماَ را بیاَ فرمود از جمله: برخی از نشانهامیرمؤمَاَ در این حکمت 

ه راستگویی کها راستگو هستَد ولی مؤمن کسی است که حتی در شرایط سخت خیلی از انساـ ترجیح دادَ راستگویی: ۱

 67گیرد و شخصی خانه  انی که خانه ندارند تعلق میبه کس متر زمین ۲77به زیاَ اوست نیز راست گوید. برای نمونه 
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دهد ولی اگر مؤمن نباشد انواع توجیهات را برای خودش گوید و زمین را از دست میمؤمن باشد راست می متری دارد . اگر

گویَد بَابر این در حقیقت من خانه ای ندارم و با همین توجیه متر خانه را خانه نمی 67گوید کَد و با خود میدرست می

 یَضُرُّکَ َْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُت زیرا علی علیه السالم فرمود: َگیرد . چَین شخصی مؤمن نیسدروغگویی خود را نادیده می

 عَلَى الْکَذِبِ حَیْثُ یََْفَعُکَ 

ٌٍ عَنْ فِی حَدِیثِکَ فَضْوَ أََْ لَا یَکُوََ عبارت دومین نشانه ایماَ، دقت در سخن گفتن است .: ـ هماهَگی گفتار و رفتار۲

زدَ بیش از عمٍ کردَ چیزی نگوید. به دیگر سخن انساَ مؤمن گفتارش مطابق  فبه معَای آَ است که در حر کَمَلِعِ

  شود.گوید . وعده دروغین در کالم او دیده نمیدهد سخن میرفتارش است و تَها بر اساس آنچه انجام می

. در ایَجا به جای عمٍ، علم  وَ أَلَا یَکُوََ فِی حَدِیثِکَ فَضٌٍْ عَنْ عِلْمِکَاین عبارت گونه دیگری هم نقٍ شده است. 
را  یعَی تَها چیزیهایش نباشد.نشانة مؤمن آَ است که حرف زدنش بیش از دانستهآمده است. در این صورت دومین 

مؤمن .شودبیهوده کم می و حسابهای بیداند و بلد است. اگر این نشانة مؤمن فراگیر شود حرفواقعاً میگوید که می
 خوانیم: اللهم انیگوید . در دعایی از امام سجاد علیه السالم میتخصص الزم ندارد سخن نمیوقتی در زمیَه سواد و 

 38که در مسائٍ علمی سخَی ندانسته بگویم.برم ...از این؛ بارالها به تو پَاه میبِغَیْرِ عِلْم نَقُولَ فِی الْعِلْمِ اعوذُ بک ....اََ

ولی حرف خوب  زنَد در مسائلی که تخصص ندارند، خوب حرف می چه بسیار کسانی که ادعای ایماَ دارند ولی
 زنَد. نمی

َ دقت در سخن گفتن از دیگراَ است.3 مؤمن کسی است که هَگام سخن  ـ رعایت حال دیگراَ: سومین نشانة اهٍ ایما

 تتقی فی حدیث غیرکأَ زند: آورد و هر حرفی را در نبودِ آناَ نمییاد میخدا را در ، دوست و همکار فامیٍگفتن از 

ق حرف دیگراَ را دقیکسی است که مؤمن  است .سخن دیگراَ مفهوم دیگر این جمله، امانت داری هَگام بازگو کردَ  

  کَد.آَ کم نمیافزاید و یا چیزی از نمی آَچیزی به و  کَدنقٍ می

 ها پیام

 ـ مؤمن بودَ به حرف زدَ نیست.۱

 . استنمایاَ و رفتار ر سخن گفتن باور قلبی به خداوند د اعتقاد وـ۲

 های دقیق و مَصفی هستَد.ـ اهٍ ایماَ انسا3َ
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 644 حکمت

 لَّا بِهَاأَلَا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَیْسَ لِأَنْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَََّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِ

ته مانده غذا در دهاَ را براى کسى که در خورِ آَ است، وا نهد؟ به راستى که  شود که ایناى یافت نمىآیا آزاده
 هاى شما را بهایى جز بهشت نیست. پس، آنها را جز به بهشت مفروشید.جاَ

 هاواژه

 آزادمرددر ایَجا آزاده، مرد آزاد در مقابٍ برده،  حرّ:

 بازمانده غذا در دهاَ، بازمانده چیز کم.ه:ماظَاللُ

 .کَد ،بها، قیمت،ارزشاسم است براى چیزى که فروشَده در مقابٍ فروختن جَس یا چیز ارزشمَدى دریافت مى ثمن:

 توضیح:

نیا را نشاَ ارزشی دترین استدالل، ارزشمَدی انساَ و بیجمالت امیرمؤمَاَ علیه السالم که با لطیفیکی از زیباترین 

 داند.را دشوار نمیخواند و رسیدَ به مرحله آزادگی فرا میدهد.امیر علیه السالم همگاَ را به آزادگی می

 ارزش دنیا

ه ماندة دهد. لماظة تارزشی دنیا را با لفظ لماظة نشاَ مینهایت بی استدالل علی علیه السالم ساده و لطیف است. امام،

 همیشه سودمَد واختن آَ . از طرفی بیروَ اندخوشمزه و نیرو بخش نیستخوردَ آَ  ماند ومیکه الی دنداَ  ستغذا

 .تر استراحت

واک کَد تا باالخره با زباَ یا  مسانساَ را درگیر خودش میچقدر بماند، الی دنداَ اندکی گوشت یا سبزی تصور کَید 

لیه امیر عکَد. حال و نخ دنداَ بیروَ انداخته شود و همین ذره ناچیز تا بیروَ انداخته نشود، فکر آدمی را مشغول می

بریم، به زیبایی حکمت پی میر دهاَ را استعاره از دنیا آورده است. هم ایَک دغذای ارزش السالم همین باقی ماندة بی

 . هَر نیست و از سویی دشوار نیست تا نیازمَد تشویق دیگراَ باشددل کَدَ از ماندة الی دنداَ 

ست و برای کسی که موفق شود نگاهش را به دنیا تغییر دهد و آَ ا حال حضرت همین ته مانده را استعاره از دنیا آورده

 نامه آزادگی صادر کرده است.را ته مانده غذا ببیَد، تشویق

 ارزش انسان

اَ هر کاری که سبب شود ارزش انستصور ناشدنی است و از این رو داند که امیر علیه السالم ارزش انساَ را بهشتی می

 سورة توبه:  ۱۱۱ای است به آیه خن حضرت اشارهاین سکاسته شود، نارواست. 

 مِنَ الْمُؤْمَِِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَََّ لَهُمُ الْجَََّةَ  إََِّ اللَّهَ اشْتَرى

 که بهشت برای آناَ باشد خریده است. ها و اموالشاَ را به بهای آَتردید خدا از مؤمَاَ جاَبی



 

38 

 

 .و خریدار هم خداست؛است؛ قیمت: بهشت است انساَ ی یجاَ و دارا کاال:دقت در این آیه بسیار زیبا و صریح است: 

 تضمین شده است. بَابر این هم قیمت باالست . هم وعده خریدار 

ی کََد و ها درست زندگکردند تا انساَمعصومین علیهم السالم همواره با تبیین حقیقت دنیا ، آخرت و انساَ کوشش می

در روایتی نسبتا طوالنی امیرمؤمَاَ علیه السالم از فرصت بهره ارزش خود را پایین نیاورند و خود را ارزاَ نفروشَد. 

هایی از دنیا را برای صحابی باوفای پیامبر جَاب جابر بن عبداهلل انصاری بیاَ کردند. امام علیه السالم جستَد و حقیقت

 هایحضرت لذت.یدند که آهی بلَد از دل بر کشید حضرت فرمود: برای دنیاست؟ جابر جواب داد: آری روزی جابر را د

سپس حقیقت هر .دنیا را هفت نوع تقسیم کرد: خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، آمیزشی، سوار شدنی، بوییدنی و شَیدنی 

ها ٍ است که بزاق حشره است، ارزشمَدترین بوییدنیها عسها را بیاَ فرمود: مثالً فرمود: لذیذترین خوردنیکدام از این

گوید: جابر بن عبداللَّه مى کشد.آه نمی هادنیایی با این ویژگیآهوست پس هیچ خردمَدی برای  مشک است که خوَ نافِ

 39به بعد هرگزدنیا بردلم خطور نکرد.زماَبه خدا سوگَد از آَ

ا و ارزشمَدی انساَ را به گونه استداللی تبیین کرد تا همواره انساَ در امیرمؤمَاَ علیه السالم در این حکمت ارزش دنی

های خالصانه مسیری گام بردارد که بر بهایش افزوده شود . این نگاه، انساَ را برای یافتن جایگاه بهتر در بهشت به تالش

ت داند که بهایش بهشت اسا میکَد زیرکَد و  بدوَ مَت به دیگراَ کمک میدارد و چَین انسانی کم کاری نمیوامی

های اجتماعی را برای رضای خدا بر و هرگونه بی توجهی سبب کاهش مقام او در سرای جاویداَ خواهد شد.مسئولیت

کَد تا یاری رساندش نیز در دفتر حضرت دوست گیرد و از هر گونه هیاهو و تبلیغات و نام و شهرت پرهیز میعهده می

 و به دور از اضطراب در مسیر آخرت ساختن دنیایی زیبا  :ی )علیه السالم( به دنیاثبت شود.این است نگاه عل

 ها:پیام

 رفتار بهتر در دنیا نیازمَد شَاخت حقیقت انساَ و دنیاستـ ۱

 های محسوس ماندگارتر است.های معَوی با تمثیٍتبیین حقیقت-۲

  ارزش بخشیدَ به انساَ راهی برای انسانی زیستن اوست.-3
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 647حکمت 

 مََْهُومَاَِ لَا یَشْبَعَاَِ طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْیَا

 سیر نمی شونددو سیری ناپذیرند که هرگز 

 واژه

 شود.از َ ه م ، پرخوری که هیچ وقت سیر نمی :مَهوم

 :توضیح

ها نقٍ شده است که در آ4۱َو امام صادق علیه السالم 47این حکمت با اندکی تفاوت ، از پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

آمده است. بازگو شدَ همین مفهوم به وسیله معصومین ، بیانگر اهمیت توجه به « طالب دنیا» به جای « طالب مال»

 این دو موضوع است.

 دانش سیری ناپذیر

 ناز ایکَد ، مجددا نیازمَد معلومی دیگر است تا اشباع شود. روح وقتی غذای خود را دریافت میعلم غذای روح است و 

افرادی که در پی علم هستَد و جاَ آناَ با علم آمیخته شده است همواره در حال حٍ کردَ مجهولی جدید هستَد  رو 

امروز  هآید. در طول تاریخ بسیاری از مطالبی کو هر مجهولی که برایشاَ حٍ شود ، مجهول دیگری برایشاَ پدید می

َ با یکدیگر از کیلومتر َ در آسماَ، صحبت کرد َ ما نامعلوم بوده است. مثال پرواز انسا ا هبرای ما معلوم است برای پیشیَیا

ز این های بشری و مواردی اتبیین فقهی مسائٍ جدید مانَد بیمه و بانک و .. ، تفسیر علمی آیات قرآَ با دانشدورتر، 

ش فهمیدَ َ است ولی عطکه معلومات بشر بسیار بیشتر از گذشتگابوده است . اما با این دست روزگاری از مجهوالت بشر

 دهد کهلحظات پایانی عالمانی که در دانش سرآمد بوده اند ، نشاَ میدر میاَ عالماَ همواره وجود دارد.  معلومات جدید

 حتی در بستر بیماری هم در جستجوی دانش بوده اند.

 دنیای سیری ناپذیر

نیاخواهاَ د ویژگی دنیا و ثروت هم همین گونه است . دنیاداراَ و ثروتمَداَ نیز برای یافتن ثروت جدید حریص هستَد. 

 – عدیخواهَد. سمانَد کسانی که مریضی عطش دارند، هر چه بیشتر از دنیا بهره مَد شوند، باز هم بیشتر از دنیا را می

از شب  در جزیره کیش تا پاسی برای سعدی  کَد کهنقٍ میرا ر خود با بازرگانی حکایتی از دیدا  -شاعر بلَد آوازه ایراَ 

گاه از تصمیم نهایی خود برای سفری گفت که از سرایی کرد و آَهای فراواَ خود در گوشه و کَار جهاَ داستاَاز ثروت

اه قصد استراحت داشت. تصویر گیافت و آَشد و در چین و روم و هَدوستاَ و حلب و یمن ادامه میایراَ شروع می

چَین مسافرتی در روزگار سعدی برای بازرگانی که احتماال در سنّ کهَسالی بوده است، نشاَ دهَده حریص بودَ اوست 

 از این رو سعدی گفتگوی خود با بازرگاَ را با دو بیت شعر پایاَ برده است:

 آَ شَیدستی که در اقصای غور
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 بار ساالری بیفتاد از ستور

 ت چشم تَگ دنیا دوست راگف

 4۲یا قَاعت پر کَد یا خاک گور

-علیه السالم است که دنیاجویاَ از جست حکایتی که سعدی در ساختار داستاَ نوشته است، ترجماَ حکمت امیرمؤمَاَ

 وجوی دنیا سیر نخواهَد شد.

 تکمیٍ:

تذکری زیبا برای تداوم دانش پژوهی  همین روایت از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نقٍ شده است که در ادامه آَ
. پس هر که از دنیا به آنچه خداوند شوند: طالب دنیا و طالب علمدو آزمَدند که سیر نمى وجود دارد. پیامبر خدا فرمودند:

ر شود، مگمانَد و هرکه آَ را از غیرِ حاللش به دست آورد، نابود مىبرایش روا شمرده است، بسَده کَد، به سالمت مى
یابد و هرکه مرادش مى فراگیرد و به علم خویش عمٍ کَد، نجات و هرکه علم را از اهلش 43آَ که توبه کَد یا برگردد

 44[ دنیا باشد، هماَ دنیا بهره اوست ]و در آخرت، نصیبى ندارد[.[ علم ]رسیدَ بهاز ]تحصیٍ

ا پیمود و در غیر این صورت دنیا و دانش آَ سودمَد ین برای رسیدَ به دارایی و دانش ماندگار باید راه صحیح ربَابر ا  

 نخواهَد بود

 ها:پیام

 علم غذای روح و مال و ثروت غذای جسم است و در هر دو باید دقت کرد -۱

 سیری ناپذیری روح و جسم نیازمَد اتصال به معدَ بی پایاَ الهی است تا سیراب شوند. -۲
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که در متن عربی آمده، تردیدی از سوی راوی باشد. « أو یراجع» ( توبه کند و از ظلم به مردم باز ایستد. احتمال دارد تعبير1)  43

واو تفسيری باشد؛ یعنی توبه کند و از خطاها و گناهانش دست بکشد. احتمال هم دارد که به صيغه مجهول باشد؛ « أو» احتمال هم دارد
 یعنی خداوند با فضل خود، او را بازگرداَند.
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  644 حکمت

 یٍلِّإََِّ الْقَوْمَ لَمْ یَجْرُوا فِی حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَایَةُ عَِْدَ قَصَبَتِهَا فَإَِْ کَاََ وَ لَا بُدَّ فَالْمَلِکُ الضِّ الشُّعَرَاءِ فَقَالَ عوَ سُئٍَِ مَنْ أَشْعَرُ 

 ها:واژه

 دهَدگروهی از اسباَ که با هم مسابقه میلبة:حَ

ه گذاشتَد و نفرات اول تا سوم در مسابقکردند و بر نقطه دوری میقصب: نی ، در قدیم سه نی را با سه رنگ مشخص می

 شدند.معلوم می

 گمراه، گَاهکار، آواره و حیراَیٍ:ضلّ

 :توضیح

دادند و پس از افطار چَد نفر از جمله ابواالسود دُئلی با هم گفتگو امیرمؤمَاَ علیه السالم در ماه رمضاَ افطاری می

کَیم ث میشاعراَ بح ترینناَ پاسخ دادند که در باره قویموضوع گفتگوی آناَ را پرسید و آکردند. امیر علیه السالم می

فالَ شخص از همه تواناتر است. حضرت سخن آناَ را نپذیرفت و فرمود: باید شاعراَ در یک میداَ مسابقه و به نظر ما 

وی رغبت و ترس شعر نسروده باشد. یعَی کسی بهترین شاعر است که از رو گرنه  دهَد تا شاعرترین آناَ معلوم شود

اَ چه کسی از حضرت پرسیدند مرادتشعر گفتن ذاتی اوست و نیازمَد تهدید و تشویق نیست تا برای بزرگاَ شعر بگوید. 

ٍ ذوالقروح ؛ فرمانروای آواره زخم خورده از حضرت پرسیدند: مَظورتاَ امرؤالقیس  40است ؟ حضرت فرمودند: الملک الضلّی

 حضرت پاسخ دادند: آریاست؟ و 

 پادشاه گمراه یا آواره؟

های آویخته شده بر دیوار کعبه گانهوی یکی از هفتنامدار عصر جاهلیت است که اشعار اشراف و بزرگاَ امرؤالقیس از 

 گساری وزیست. از نظر صفات اخالقی فردی زشت رفتار بود و در میاو حدود یک قرَ پیش از اسالم می 46بوده است.

توانست در میاَ قبیله کَده جایگاهی پیدا زَ بارگی تا جایی پیش رفت که پدرش او را از خود راند. اما پس از مرگ پدر 

کَد و به عَواَ ریاست قبیله با قاتالَ پدر نبرد کَد. برخی ضلیٍ را به معَای گمراه ترجمه کرده اند و برخی آَ را آواره 

ها آواره شد. به هر روی هر دو ترجمه با روحیات یدی از دست یافتن به معشوقه اش در بیاباَاند که به خاطر ناامدانسته

 وی سازگار است.احتمال هم دارد نام هَری وی بوده باشد.

 برتر دانستن شعر امرؤالقیس 

بر اساس  ر است. وکه ارزیابی سخن، رفتار و آثار دیگراَ نیازمَد معیانخست آَ :در این حکمت دو نکته زیبا نهفته است

گیرد.در ایَجا نیز وقتی دیگراَ بر اساس سلیقه ، شاعری را تعیین کردند، امیر مؤمَاَ معیار، سَجش صحیح صورت می

علیه السالم ، فرمودند تمامی شاعراَ در یک میداَ نتاخته اند تا پیروز میداَ معلوم شود. چرا که برخی شاعراَ غزل 

                                                 
 .154ص  20الحدید ج شرح نهج البالغه ابن ابی  45
های فاخری سروده بودند و در دوران پيش از اسالم به عنوان آثاری ماندگار در ادبيات عرب بر قصيده ،هفت شاعر نامدار عرب 46

 دیوار کعبه نصب شده بود. معروف به معلقات سبعه
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مثَوی و ....بَابر این برای شاعراَ باید معیاری مشخص در نظر گرفت تا مَصفانه در باره سرایَد و برخی قصیده و برخی 

 آثار آناَ ارزیابی کرد.

دومین نکته، آزاد اندیشی امیرمؤمَاَ علیه السالم است که به راحتی شاعری مانَد امرؤالقیس را سرآمد شاعراَ معرفی 

 سابقه اخالقی وی ازسابقه نیکویی نداشت و امام با جدا کردَ همگاَ کرد. زیرا وی از جهت اخالقی و رفتاری در میاَ 

 دانش ادبی او، شعر او را ستایش کرد. 

 ها:پیام

 قضاوت دیگراَ باید با معیاری عادالنه صورت پذیرد .۱

   ستایش از آثار و سخن دیگراَ به معَای تایید تمامی سخَاَ و رفتار ایشاَ نیست. .۲
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 646حکمت 

 آدَمَ وَ ]الْفَخْرُ[ الْفَخْرِ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ لَا یَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَا یَدْفَعُ حَتْفَهمَا لِابْنِ 

تواند تواند خود را روزی دهد و نه میای است و فرجامش مرداری. نه میآدمیزاد را چه به فخر فروشی؟ آغازش نطفه

 جلو مرگ خویش را بگیرد.

 ها:واژه

 فخر:ادعای بزرگی و عظمت، 

 نطفه:آب کم ، قطره ، اندکی رطوبت

 الشه بد بوجیفه:

 مرگ طبیعی حتف:

 توضیح

و  کَد نباید به دیگراَ مباهات کَدکه احساس میهایی که علیرغم برتریدهد تذکر میحضرت در این حکمت به انساَ 

و گونه کََد دزدایَد. افرادی که فخر فروشی میدیگراَ را میآَ گاه با بیاَ آغاز و انجام انساَ ، ریشه فخر فروشی به 

کَد مانَد چهره زیبا،تبار عالی ، بیاَ و قلم شایسته ، سواد بیشتر و گاه به اند: گاه به آنچه در وجودش دارد مباهات می

ٍ کشور . مانَد مث در وجود انساَ نیست مانَد ثروت و دارایی و پست و مقام و قبیله وکه کَد میچیزهایی مباهات 

گوید: من آنم که رستم بوَد پهلواَ و یا گذشته ما چَین و چَاَ بود. سابقه خوب ، بسیار خوب است ولی مشهوری که می

 نه برای مباهات کردَ بلکه سابقه نیکو باید نردبانی برای پیشرفت باشد .

کسانی که به آنچه در وجودشاَ دارند، تفاخر برای هر دو گروه بیاَ فرمودند.  حال حضرت در این حکمت مَشأ فخر را

کََد باید مَشا خلقت خود را به یاد آورند که آب اندک و بی ارزشی به نام نطفه بودند و پایاَ زندگی شاَ هم الشه می

 بدبویی به نام جیفه است. 

و  روت و وابستگی شهرکََد که در وجود انساَ نیست و به خاطر ریاست و ثو کسانی هم که به چیزهایی مباهات می

هَگامی که کودک خردسال بودند دانَد باید بدانَد که روزی و مرگ در اختیار خداست . کشور خود را از دیگراَ برتر می

توانَد مرگ را از خود دور کََد بَابراین به ، روزی شاَ تامین شده بود و هَگامی که در اوج شهرت قرار دارند هم نمی

 و ال یرزق نفسه؛ و ال یدفع حتفه. واال نباید مباهات کرد.ثروت زیاد و مقام 

ه ای برای دانَد بلکه عرصمسئولیَی که پیرو امیرمؤمَاَ علیه السالم هستَد، ثروت و مقام را مایه فخر نمیثروتمَداَ و 

 دانَد.خدمت کردَ می

ای ست که حضرت مَشأ خلقت را نطفهنکته لطیفی که در این حکمت وجود دارد ظرافت در فروپاشی توهم فخر فروشی ا 

دانست که هم اندک است و هم کم ارزش زیرا مرحله قبٍ از دمیدَ روح است و سر انجام آدمی هم بدبویی است ؛حال 

 حضرت چه زیبا ما را از فخر فروشی و برتری طلبی بر دیگراَ باز داشته است: ابتدا آب کم ارزش و انتها مردار بد بو.
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 ها:پیام

تواند همسفر یافراد زشت م به وسیلة تبیین شفاف: تعبیر جیفه برای مرگ زیباست زیرا انساَ با های بدودَ خصلتـ زد۱

 تواند.باشد ولی با بدبو نمی

  که روزی و مرگ در اختیار اوست بپیوندد.زندگی و روزی دست انساَ نیست پس بهتر است با آَ-۲
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  644 حکمت

 رَجُلًا مََِّا أَهٍَْ الْبَیْتِ حَتَّى نَشَأَ ابَُْهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللَّهمَا زَالَ الزُّبَیْرُ 

 بیر همیشه از ما اهٍ بیت بود تا زمانی که فرزند نامبارکش، عبداهلل بزرگ شدز

 ها:واژه

 خانواده، خویشاَ، وابستگاَ :اهٍ

 خانه البیت: 

 اهٍ البیت: در ایَجا یعَی خانداَ نبوّت

 سارنامبارک، بدیمن، نگوَمشئوم:

 توضیح:

 جامای که سرانای صحابه پر سابقههای نهج البالغه است. ماجرآموزترین حمکتنهج البالغه یکی از عبرت 403حکمت 

عَی اهٍ ی داند.در برابر علی علیه السالم ایستاد. امیر مؤمَاَ علیه السالم در این سخن زبیر را در زمرة اهٍ بیت می

شود شود. گاهی اهٍ خانه فالنی گفته میوابستگاَ و بَا بر آَ که مضاف الیه اهٍ چیست ، معَایش متفاوت میخانداَ و 

انی شود که مَظور خاندکه معَایش شخصیت حقیقی اوست به معَای همسر و فرزندانش و گاه اهٍ خانه علم گفته می

ری خانداَ نبوت است یعَی کسانی که به گونه با پیامب« تالبی»ای با دانش ارتباط دارند. در این حکمت است که به گونه

و نبوت ارتباط دارند. احتمال دارد شخصی فرزند امام باشد ولی از اهٍ بیت نبوت نباشد و فردی از خانداَ ائمه نباشد ولی 

وار که دربارة هر دو بزرگهای پیامبر دارد از اهٍ بیت نبوت خوانده شود. مانَد سلماَ و ابوذر به خاطر ارتباطی که با آموزه

مَا اهٍ البیت گفته شده است و یا سعد الخیر که از خانداَ اموی بوده است ولی امام باقر علیه السالم او را از اهٍ بیت 

بارک تا زمانی که فرزند نام بودما خانداَ نبوت  در زمرهزبیر  علیه السالم فرمود:اند.حال امیر مؤمَاَ علیهم السالم خوانده

 عبداهلل بزرگ شد و او هم تحت تأثیر پسر قرار گرفت و در مقابٍ علی علیه السالم ایستاد.او 

 زبیر کیست؟ 

زبیر پسر عمة پیامبر صلی اهلل علیه و آله  و امام علی علیه السالم و داماد ابوبکر بود، چهارمین یا پَجمین نفری است که 

ها همراه پیامبر بود و بارها مجروح شد، پس از رحلت پیامبر م جَگبه رسول خدا ایماَ آورد. شجاع و سرشَاس  و در تما

هم با خلیفه اول بیعت نکرد. جزو یاراَ ویژه و خاص امیر مؤمَاَ علیه السالم بود. بَابر برخی روایات در مراسم تدفین 

علیه  د که به نفع اماممخفیانه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( حاضر شد. یکی از اعضای شورای شش نفره خلیفه دوم بو

السالم کَاره گرفت. پس از قتٍ عثماَ هم با امام علیه السالم بیعت کرد ولی چوَ به مقام و ریاست نرسید و امتیازات 

دورة عثماَ را هم از دست داد به تحریک فرزندش عبداهلل مقابٍ امیر علیه السالم ایستاد و در جَگ جمٍ شرکت کرد 

 40از جَگ کَاره گرفت ولی به دست جرموز ترور شد.علیه السالم با وی مؤمَاَ اما پس از گفتگوی امیر 
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 شخصیت عبداهلل بن زبیر

عبداهلل فرزند زبیر، نخستین پسر از مهاجرین مکه است که در مدیَه و در مَطقة قبا متولد شد. نام مادرش اسماء دختر 

متولد شد کودک را به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ابوبکر و خواهر عائشه است. عبداهلل وقتی در سال اول هجرت 

دادند. پیامبر صلی اهلل علیه و آله کام او را با خرمایی که تبرک کرده بود، برداشت. عبداهلل بسیار اهٍ نماز و روزه بود. 

یار یه السالم بسجو، بد اخالق هم بود.عبداهلل با امام علی علشجاع، تیزهوش و سخَور بود و در عین حال حسود، ستیزه

 ورزید.دشمن بود و نسبت به خانداَ اهٍ بیت شدیداً کیَه می

گوید چرا من را از شرکت در جَگ جمٍ نهی نکردی؟ عبداهلل بن عمر ها عائشه به عبداهلل بن عمر میدر برخی گزارش

ه کَار ام جَگ جمٍ هم پیوستکَی.در هَگپاسخ داد: دیدم عبداهلل بن زبیر بر تو چیره شده است و تو هم مخالفتی نمی

کرد و سرانجام به شدت مجروح شد و امیر مؤمَاَ علیه گردید و او را بر ادامة نبرد تحریک میاش عائشه میشتر خاله

که به دست  03تا  60السالم، به درخواست عائشه او را عفو کرد.عبداهلل بعد از مرگ معاویه با یزید بیعت کرد و از سال 

تبعیت  اواعالم کرد و برخی مَاطق یمن و خراساَ و عراق هم از ساختگی خود را  در مکه خالفتحجاج کشته شد 

 48کردند.

 ها:پیام

 ـ انساَ در لحظه لحظة عمرش نیازمَد عَایات الهی است.۱

در مسائٍ اعتقادی و والیی مؤثر است. عبداهلل به نماز و روزه شهرت داشت ولی حسادت و  ـ خصوصیات اخالقی۲

 القی و ستیزه جویی بر او چیره آمد. بداخ

 ـ عالقه به فرزند نباید بیشتر از عالقه ما به خداوند باشد. 3
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 644 حکمت

 الْغََِى وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ

 شود.توانگری و فقر )واقعی( پس از عرضة اعمال به پیشگاه خداوند معلوم می

 ها:واژه

 بسَدگیغَی:بی نیازی، 

 فقر:  نیاز، احتیاج 

 توضیح:

فقر و غَی، نیازمَدی و  پرمعَایی است. دو مفهومی که همواره کاربرد دارد: نهج البالغه جمله کوتاه و 40۲حکمت 

 نیازی، بیچارگی و توانگری، گدایی و ثروتمَدی.بی

چ کس پیش فرمود هینیازم؟ امیر مؤمَاَ علیه السالم تواند بگوید من بیاست؟ چه کسی میبه راستی چه کسی توانگر 

 نیازی و نیازمَدی کَد.تواند ادعای بیاز قیامت و عرضه اعمالش به پیشگاه الهی نمی

 حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است 

 کس ندانست که آخر به چه حالت برود  

 حقیقت فقر و غنی

ها وجود همهر ای که میاَیی فقر ، فاصله افتادَ بین عضو یا غیر عضو است . ستوَ فقرات نیز به خاطر فاصلهگوهر معَا

د. شود که بین او و پول فاصله افتاده باششود . گدا و یا فقیر در عرف جامعه هم به کسی گفته میدارد، فقرات نامیده می

له وجود دارد ای فاصگیرد. بَابر این در تمامی موارد گونههَگی شکٍ میوقتی میاَ جامعه و فرهَگ فاصله افتد ، فقر فر

 کم شدَ فاصله و یا حذف آَ است.که نیازمَد 

د متفاوت است . بَابر این احتمال دارد کسی ثروتمَد باشبا ثروت . غَی نیازی استبیبه معَای در مقابٍ فقر غَی است  

دازد و یا به آنچه دارد بسَده نکَد و حرص افزونی پیدا کَد در این صورت ولی هم چَاَ چشم طمع به اموال دیگراَ بیَ

  پول و ثروت و مقام .....است. چَین شخصی ثروتمَد است ولی غَی نیست .نیازمَد 

 های فقر:گونه 

فقر مادی و فقر فرهَگی. یعَی چَانچه شخص نیازمَد مادیات  :تواَ تقسیم کرد، بر اساس جَس نیازفقر را چَدگونه می

شود و چَانچه رفتاری خالف هَجارهای دیَی و عرفی از شخصی سر زند مانَد پول و خانه و...باشد، فقر مادی نامیده می

 یری مسائٍ فرهَگی باشد، فقر فرهَگی است.و نیازمَد یادگ
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ارهای ود: فقر برخاسته از تَبلی، فقر کسالت است. فقر برخاسته از زور و فششفقر بر اساس مَشأ پیدایش آَ نیز تقسیم می

ز تَبلی افراد فقیر شوند ، فقر طبیعت است. فقر برخاسته ادیگراَ را فقر استضعاف نامیده اند. چَانچه بر اساس خشکسالی، 

 همواره نکوهش شده است.

ود. شمردم هستیم و گاه نیازمَد خدا که فقر الی اهلل نامیده میداشت هم قابٍ تقسیم است. گاه نیازمَد فقر بر اساس چشم

فقر الی اهلل بر خالف نیاز به مردم بسیار پسَدیده است؛ زیرا شخص باید فقر مطلق خود را احساس کَد و از سویی غَای 

ر جدایی تصوای که لحظه ایمطلق حضرت حق را در نظر بگیرد و آَ گاه با تمام وجود خود را وابسته به خدا بداند به گونه

 .از خدا برایش ممکن نباشد

 فقر و غنی در متون دینی:

بلکه  رسد مطلق فقر ستایش نشده استفقر و غَی در قرآَ و روایات گاه نکوهش و گاه ستایش شده اند. البته به نظر می

هراسد چرا که از و مؤمن از فقر می 49.دهد.بیشتر نکوهش شده است تا جایی که فقر آدمی را در آستانه کفر قرار می

در قرآَ کریم فقر و غَا به زیبایی کَار هم نشسته اند. غَای پروردگار در کَار 07.داری در شرایط فقر مطمئن نیستدین

مردم، شمایید نیازمَداَ به خدا، و اى  0۱یا أَیُّهَا الََّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغََِیُّ الْحَمید»:فقر مطلق موجودات

بَابر این نیازمَدی به خدا «نیاز است و شما نیازمَدیدو خدا بى ؛0۲وَ اللَّهُ الْغََِیُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراء »و « نیاز و ستودهخداست بى

 است.، حقیقت وجود آدمی است و چَانچه انساَ این حقیقت را دریابد، مطابق آفریَش خود گام برداشته 

ای همین شود. برنیازی و نیازمَدی واقعی در چگونگی ارتباط انساَ با خداوند ، تعریف میکه حس بینکته زیباتر آَ

 داشت:رسول عزیز صلی اهلل علیه و آله به خداوند عرضه می

 «اللّهُمّ أغََِی باالفتِقارِ إلیکَ، وال تُفقِرْنی باالستِغَاءِ عَکَ»

 «نیازى از خودت مرا نیازمَد مگرداَنیاز گرداَ و با بىى به خودت مرا بىبار خدایا! با نیازمَد»

نهج البالغه متَاسب است زیرا در هر دو سخن ، فقر و غَی با آنچه در تصور مردم است،  40۲جمله پیامبر خدا با حکمت 

 متفاوت است. 

َدیدند که پسکردند، بلکه فقر و غَایی را میمیاز این رو اهٍ بیت علیهم السالم هر گونه فقر و یا غَایی را درخواست ن

 در مسیر الهی استوارشاَ دارد:

 03، و فَقرٍ یَُسیَییُطغیَی اللّهُمَّ إنّی أعوذُ بِکَ مِن غَِىً
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که مرا به فراموشى ]از تو و یاد تو[  نیازیاى که مرا به سرکشى وا دارد، و از برم از بی نیازییا! به تو پَاه مىبار خدا
 بکشاند

ه بسا داند زیرا چعلی علیه السالم آشکار شدَ حقیقت فقر و غَا را در سرای آخرت می :در جمع بَدی مطالب باید گفت

ود که شمدعی فقر الی اهلل باشد و همین احساس نیاز به خدا را پسَدیده بداند ولی در سرای آخرت معلوم می شخصی

کردَ  و یا زاهدانه زندگیکَد  نفوذدل مردماَ در همین فقر الی اهلل برای دست یافتن به مقام معَوی بوده است تا حتی 

و یا احساس بی نیازی از مردماَ نه تَها ستوده نبوده است  برخاسته از تَبلی بوده باشد که نزد پرودگار نکوهیده است

بر این باید همواره به خدا توجه داشت و از ادعای فقر و غَی دست شست دارد. بَابلکه او را به طغیاَ و سرکشی وا می

 ود .ارزش شها در پیشگاه الهی بیها و نامالیمتیها، تمام صبوری.زیرا بعید نیست که بر اساس بی دقتی در نیت

 پیام ها:

 فقر و غَا هر دو خطرآفرین است و باید مراقب بود .۱

 فقر و غَی با رابطه انساَ با خداوند نسبت مستقیم دارد.  .۲

 است تا به یأس و سرکشی نیَجامد.زندگی مؤمَانه میاَ خوف و رج .3
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  644 حکمت

 زُهْدُکَ فِی رَاغِبٍ فِیکَ نُقْصَاَُ حَظٍّ وَ رَغْبَتُکَ فِی زَاهِدٍ فِیکَ ذُلُّ نَفْس

 است و گرایشت بداَ که تو را نخواهد، خوار ساختن گوهر جاَ است. گیات به کسی که خواهاَ توست، کم بهرهمیلیبی

 ها:واژه

 گرداندَ از چیزی به خاطر کوچک شمردَ آَ، ترک میٍ، چیز اندکناخواهانی، روی زهد:

 رغب فی: خواهاَ چیزی شدَ، گرایش داشتن به چیزی

 بهره، نصیب، سهمحظّ:

 توضیح:

ی شایسته رفاقتدیَی از نگاه  چگونه باید رفاقت کرد؟فرماید.را بیاَ می شرت با یکدیگریکی از اصول معا 40۱حکمت 

از از گَاه ب و اندازدبه یاد خدا میش، انساَ را که دیدنباید دوست بود با کسی  است که یاد خدا در آَ آشکار باشد.

همی اشاره فرمودند و آَ های مؤمن دوست شد؟ حضرت در این حکمت به اصٍ ماما چگونه باید با همین انساَدارد.می

 ایجاد رابطه دوستی است . از این رو حضرت دو شاخص برای ارتباط با دیگراَ را بیاَ کردند:لزوم محبت دو سویه برای 

 شاخص برقراری ارتباط با دیگران

حق  ،طرح دوستی با دیگراَ به معَای نادیده گرفتن شخصیت انسانی نیست و انساَ به بهانه نیکو بودَ طرف مقابٍ

 فرمود:ندارد عزت نفس خود را پایمال کَد. علی علیه السالم برای سودمَد بودَ روابط و پرهیز از خوار شدَ 

 : رعایت سود و عزت .۱

شتاز مسائٍ دنیایی و یا آخرتی پیدر  کهزندگی مادی و معَوی نیازمَد ارتباط داشتن با دیگراَ است . حال اگر شخصی  

 چَین رفاقتی عزتمَدانه وبهره مَد شد.  رابطه با اواز باید آَ را غَیمت شمرد تا  کَداقدام برای دوستی کردَ است 

هد زیرا دخردی انساَ را نشاَ میسودمَد است . اما اگر نسبت به ابراز محبت دیگراَ بدوَ دلیٍ ، سرد برخورد شود، کم

سودمَد  کََد چَداَانی که ابراز عالقه میحتی اگر کسهای موفق سبب فزونی خرد و تواَ آدمی است . دوستی با انساَ

ای با همین رابطه احترام میاَ افراد بیشتر شود، باید از آَ استقبال کرد. امام صادق علیه السالم هم نباشَد ولی به گونه

تَها در 04ر بدار.هر که تو را گرامى داشت، او را گرامى بدار و هرکه تو را خوار شمرد، خودت را از او مَزّه و بر کَافرمودند: 

 صورتی نباید به محبت دیگراَ توجهی کرد که رابطه با آناَ سبب گَاه و خواری انساَ شود.

 پرهیز از زیاَ و ذلت .۲

دومین شاخص برای طرح دوستی با دیگراَ، دوری از ذلت است. زیرا وقتی طرف مقابٍ هر چَد مؤمن و شایسته باشد 

دست دادَ گوهر جاَ آدمی خواهد شد که بسیار ارزشمَد است. بَابر این  ولی به انساَ عالقه ای نشاَ ندهد سبب از
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حتی برای رسیدَ به مقامات باالی معَوی نباید ارزش انساَ نادیده گرفته شود. مقامات معَوی سبب فزونی ارزش انساَ 

هم ناممکن خواهد بود. خواهد شد و چَانچه در راه رسیدَ به آَ انسانیت انساَ خدشه دار شود، رسیدَ به مقام معَوی 

دهد تا دنیایی را به دست حال در مسائٍ دنیوی به مراتب زیاَ بارتر است زیرا انساَ گوهر وجودی خود را از دست می

 آورد که در برابر گوهر او به مراتب کم ارزش تر است. 

 که یک سر مهربونی درد سر   الهی مهربونی هر دو سر بی 

 مفهوم زهد و رغبت

ه به ک شدالسالم در این حکمت از دو مفهوم زهد و رغبت استفاده کردند. زهد در اصٍ به چیز کم گفته می امیر علیه

کَد ولی اگر هماَ سکه طال باشد، رغبت تومانی توجه نمی 07کردند.برای نمونه انساَ به سکه راحتی از آَ گذشت می

ی در نتیجه آَ چیز و داندناچیز می های آخرتبرابر دلبریهای دنیا را در کسی است که دلفریبی زاهدبه آَ زیاد است 

 د.پوشد تا جانی فربه یاباو بی ارزش است .از این رو از مادیات چشم میکه برای دیگراَ فوق العاده ارزشمَد است برای 

 دو معَای با توجه به حرف همراه آَاست که  «رغب»دومین مفهوم به کار رفته در این حکمت رغبت است که اصٍ آَ 

به معَای اعراض همراه شود « عن»با رغب به معَای طلب کردَ و خواستن است و اگر « فی»متضاد دارد. رغب همراه با 

 . و دوری است

 ها:پیام

 ها باید فرصت شَاس بوددر انتخاب دوستی .۱

 ای است که همواره باید درست محاسبه کرد.رابطه با دیگراَ معادله .۲
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 644حکمت 

 مَزَحَ امْرُؤٌ مَزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةمَا 

 ای از عقٍ خود را دور انداخت.مگر این که پاره ای نکرد،هیچ انسانی شوخی

 :هاواژه

 شوخی کردَ، خوش طبعی مزح:

 بیروَ انداختن چیزی از دهاَمجّ:

ولی با بررسی مفهوم شوخی مَظور این نهج البالغه، نکوهش مزاح یا چوَ شوخی کردَ است،  407حکمت توضیح: 

 شود.حکمت بهتر تبیین می

 مفهوم شوخی 

 ه وآله لی اهلل علیپیامبر خدا ص در کَار این حکمت، روایاتی وجود دارد که بر شوخ طبعی سفارش کرده اند. برای نمونه
 «ست و مَافق اخمو و عصبانی گ امؤمن شوخ و شَ؛00، والمَُافقُ قَطِبٌ غَضِبدَعِبٌ لَعِبٌ المؤمنُ »فرمودند:

ض هست. عر« عابهدُ»خوانیم: هیچ مؤمَی نیست جز این که در او میعلیه السالم و یا در سخن دیگری از راه امام صادق 

 06شد دُعابه چیست؟ فرمود: شوخی

تا جایی که ود شروایات نه تَها شوخی کردَ نکوهیده نیست بلکه به عَواَ خصلت نیکوی مؤمن شَاخته میبَا بر این 

از مَافق بازشَاسانده شود. پس باید گفت حکمت نهج البالغه نیز هر گونه شوخی کردنبی را نکوهش نکرده است بلکه 

گونه خاصی از شوخی کردَ مانَد تمسخر دیگراَ، دروغ گفتن در شوخی و یا زیاد شوخی کردَ شایسته نیست که با 

 است.سایر روایات اهٍ بیت علیهم السالم هم سازگار 

 رابطۀ میان شوخی و عقل 

از  پاره ایهر که شوخی کَد حتماً و یقیَاً تاکیدی است ، مفعول مطلق که « مزحة»با توجه به کلمه  407در حکمت 

به معَای آب از دهاَ بیروَ ریختن را برای آَ مقداری از عقٍ  «جَّمَ» شود.حضرت امیر علیه السالم کلمه عقلش کم می

 استعاره آورده است.  ،شودبیروَ پرتاب میکه با هر شوخی به 

جه تومسائٍ  سیر مَطقی وای میاَ شوخی نابجا و کم شدَ عقٍ هست؟ در شوخی انساَ به واقعیت حال چه رابطه

فکر ت آهسته آهسته  پَدارد.اگر شوخی کردَ روش همیشگی انساَ باشد،یر ممکَی را در شوخی ممکن میغ و ندارد،

َد، کبرای نمونه گاه خواندَ مطالب طَز در کتاب و شبکه اجتماعی به عَواَ یک رویه ادامه پیدا می. رودکَار میعقالنی 

ه مطالبی بسیار سبک که دروغ بودَ آَ گیرد. گاصورت واقعی می طولی نخواهد کشید که شوخی را برای چَین فردی
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 توانایی تشخیصو  است را از دست داده د خودعقٍ کارکر شود زیراآشکار است از سوی افراد شوخ طبع پذیرفته می

 یست.ای پسَدیده نبه جا ، متَاسب و به اندازه نیکوست ولی هر شوخیشوخی مطالب درست و نادرست را ندارد. بَا بر 

 هاپیام

 مخاطب، زماَ و مکاَ شوخی کردَ را در نظر بگیریم .۱

 شوخ طبعی اندازه دارد .۲

 رد.در هر حالتی باید خردورزی را تقویت ک .3
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  664 حکمت

 مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَیْهِ شَهَوَاتُه

 ارج گردد.هایش در نزد او بیخواسته هر که خویشتن را ارج نهد

 ها:واژه

 ارجمَد شد، گرامی شد. نفیس شد :مَرُکَ

 هانت: از ریشه هوَ یعَی خوار شدَ، حقیر شدَ، ذلیٍ شدَ

 خواهش، شوق نفس در به دست آوردَ لذت و مَفعت. شهوة:

 توضیح

 های نفسانی و ارزشمَدی انساَ  نیازمَد شَاخت مفاهیم حکمت و کارکرد کرامت انسانی است . رابطه میاَ خواهش 

 :شناسی مفهوم 

عَی اند. یقرار کردههای نفس بر ای مَطقی میاَ شرافت جاَ و خواستهدر این حکمت رابطهامیر مؤمَاَ علیه السالم 

 کََد. مراقبتهای نفسانی خود را توانَد خواهشبا شخصیت به طور طبیعی می و  های شریفانساَ

ه شود و یا مردی کگفته می «کریمه» ،تابه جواهر مفهوم کرامت، به معَای شریف، نفیس و با ارزش است. برای نمونه

نامَد. پس کرمت  «مةکرُارض مَ»زمین حاصلخیز را  شود.می نامیدهکریم  ،بزرگوار و ارزشمَدی دارد  فرزنداَ شریف،

 با ارزش است و شخصیت دارد. جانش برایش کسی نفسه یعَی 

شود مانَد همین حکمت که به شهوت نسبت داده است . اما وقتی به عملی نسبت داده میهَوَ به معَای خواری و ذلت 

 ها وهانت علیه شهواته یعَی خواستهبی اهمیت دانستن است . شده است به معَای سبک شمردَ، آساَ شدَ و 

 شود. ارزش میبی شودهایش کم اهمیت میخواهش

راَ هایی که برای دیگخواهش و در نتیجه شودارجمَدتر شود تمایالت نفسانی او کمتر می انساَ بَابر این هر چه جاَِ

 های ارزشمَد کم اهمیت است. مهم است برای انساَ

 کارکرد شناسی:

چه اثری بر اندیشه و رفتار دارند؟ در متوَ دیَی است ارزشمَدی هر چیزی کارکردی مشخص دارد. ارزشمَدی و کرامت  

و در نتیجه دنیای خود را فدای دین خواهد  00شود اهمیت میدین نزد کسی ارزشمَد شود دنیا نزد او بی برای نمونه وقتی 

از در نتیجه  08شوند.ارزش میاهمیت و بیو ثروت برایش ارزشمَد شود مردم برای او بیکسی که مال کرد . نمونه دیگر 

حفظ آبرویش هزیَه کَد و حرف و حدیث مردم برایش ارزشی ندارد و حاضر نیست برای اندوزی می ثروت هر راهی 
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ب به امیرمؤمَاَ علیه نیست. در سخَی مَسو 449حکمت محدود به نیز کرامت نفس یا هماَ کرامت جاَ  کَد.کارکرد

هر که برای خودش شخصیت و احترام قائٍ باشد آَ ای که السالم میاَ کرامت جاَ و گَاه رابطه مستقیم است به گونه

  67.و یا کرامت نفس سبب خردی و ناچیزی دنیا در چشم انساَ با کرامت خواهد شد. 09کَدارزش نمیرا با معصیت بی

ه کجایگزین تذکرات پی در پی شده است. یعَی امیرمؤمَاَ به جای آَای است که در حقیقت کلید واژه 449حکمت 

ی ارزش انجام ب، کارهای سبک و نباشددنیا طلب یکایک گَاهاَ و اشتباهات را نام ببرد و از انساَ بخواهد تا گَاه نکَد ، 

 َیکر آَ صورت خودت را کوچک نمیخودت را بشَاس د ارزش:یک کلید واژه اساسی یاد داد کهد و....، لودگی نکَندهد

  د.گذاررا زیر پا نمی ش، ارزش خودهایشخواسته، برای به دست آوردَ بَابر این کسی که این حکمت در جانش بَشیَد

 کَد:ایَجاست که مفهوم برخی رفتارها و گفتارهای امیر مؤمَاَ برای ما معَا پیدا می

 6۱السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاکِهَا عَلَى أََْ أَعْصِیَ اللَّهَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُهُوَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ الْأَقَالِیمَ 

ای هاست به من دهَد تا با گرفتن پوست جوی از دهاَ مورچههای آَبه خدا سوگَد اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسماَ

 خدا را نافرمانی کَم چَین نخواهم کرد. 

 تای از مورچه در برابر به دسزیرا در نگاه ما گرفتن دانه یابیم مفهوم این سخن امیر علیه السالم را به خوبی در نمی

تواَ برای حیوانات زیادی از جمله مورچگاَ آذوقه تهیه کرد امکانات فراواَ، اشکالی ندارد و بر اساس هماَ امکانات می

که ارزش خودش را شَاخته است و همین حرکت کوچک نیز بر  امیر مؤمَاَ علیه السالم ولی این نگاه ماست نه نگاه

 انجام دهد. گذارد و آَ را هم حاضر نیستجانش اثر مَفی می

 ها:پیام

 شود.شخصیت داشتن و شخصیت بخشیدَ به افراد سبب دوری از خطاها می .۱

  برای تربیت نیازمَد سخَاَ جامع و کاربردی هستیم. .۲
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  664 حکمت

 مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِکِبَارِهَا

 کَد.های بزرگ مبتال میرا به مصیبت خداوند او های کوچک را بزرگ شماردهر که مصیبت

 واژه

 و رنج. مصائب: جمع مصیبت به معَای حادثه، نکبت، محَت

 توضیح

 مشکالت دنیا:

ه هاست. علی علیها و ناخوشیای از خوشیآمیختهفرماید. دنیا کار افزایش ظرفیت انسانی را بیاَ میراه 448حکمت 

مانَد ناَ و پَیری که به  . تعبیر محفوف6۲دانست: دارٌ بالبالء محفوفةها میآزمایشها و السالم دنیا را پیچیده در سختی

است  یَطوردنیا هم همشود. مه به هم پیچیده شده است و جدا کردَ پَیر از ناَ سبب از بین رفتن مزه پَیر نمیصورت لق

-ها نفس گیر، ناباروری، ناتوانییهای شغلی،بیمارهای عاطفی، محرومیت، مشکالت خانوادگی، شکستمشکالت مادی. 

 های درسی و..بخشی از مشکالت زندگی دنیایی هستَد. 

 کار تحمل مشکالتراه

کار استواری برای های متعددی است اما امیرمؤمَاَ در این حکمت راهحٍ فراوانی مشکالت زندگی نیازمَد راه
رسد یبه نظر مشود.ست و تَها انواع آَ جا به جا میهمیشگی اها و مشکالت سختی رویارویی با مشکالت بیاَ کردند.

ت بیانگر ظرفیت انساَ اسکوچک بخشی از حکمت مشکالت، افزایش صبوری انساَ است. صبر کردَ در مشکالت 
را با  اودا خ تواند در برابر مشکالت کوچک صبور باشد،آید ولی کسی که نمیکه در مشکالت بزرگتر نیز از پای در نمی

از سفر  سعدیداند.د چرا که با آمدَ مشکلی بزرگتر ، مشکٍ پیشین را مشکٍ نمیمشکٍ بزرگ تری صبور خواهد کر
ید و جزع ترسمیدریایی پادشاه به همراه غالماَ حکایت زیبایی نقٍ کرده است که یکی از غالماَ دریا ندیده از کشتی 

ای ساکت کَد تا شاه آرام شود. سپس دستور داد غالم را م را به گونهحکیمی از شاه اجازه خواست تا غالکرد.و فزع می
گفتا ز اول  »ای او را از دریا گرفتَد و بر کشتی نشاندند و او کامال آرام نشست: از کشتی به دریا انداختَد و پس از لحظه

گرفتار  ند که به مصیبتیدانست همچَین قدر عافیت کسی دامحَت غرقه شدَ ناچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی
 آید

 ای سیر تو را ناَ جوین خوش نَماید 

 63«معشوق من است آَ که به نزدیک تو زشت است
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اش زندگی را جزئی از ت، بزرگ دانستن آَ است در حالی که اگر انساَ مصیبدهدجلوه میرا بزرگ  تبَابر این آنچه مصیب

ین و بود و غمگ یکَفر را دیدم که همه چیز را از دست دادهاری فرمود: بزرگوکَد. سازد و رشد میها میبداند، با مصیبت

؟ گفت کَیبه او گفتم اگر در این حال من یک پارچ آب روی تو بریزم چه حالی پیدا می ای نشسته بود.افسرده گوشه

چ آب رویت خواهی من رو اذیت کَی؟ گفتم نه ولی یک سؤالی دارم اگر در حمام بودی و یک پاریعَی تو هم می

اگر نگاه ما به زندگی و دنیا زیستن در انبوهی از ریختَد چه حالی داشتی؟ آرام بودی چوَ انتظارش را داشتی. حال می

  تاب نخواهیم شد.یابد و چَانچه مشکلی هم پیش آید ، بیمشکالت باشد ، توانماَ افزایش می

ت، آرام شویم. برای نمونه زیاَ مالی از بیماری فرزند بهتر اس آمدی به مشکالت بزرگتر فکر کَیم تابَابر این با هر پیش

  آبرویی او بیشتر تاب آور است .تر است. مرگ فرزند از بیبیماری فرزند از مرگ او قابٍ تحمٍ

حال اگر کسی بتواند تمامی مشکالت دنیا را در برابر ارزشهای سرای جاوداَ محاسبه کَد، تمامی مشکالت دنیا را تحمٍ 

 . ایستدکَد و از تالش باز نمیمی

تر خوانیم: هر چه ارزش شیء مطلوب بیشتر باشد مصیبت از دست دادَ آَ بزرگدر سخَی مَسوب به امیر مؤمَاَ می

برای مؤمَاَ از دست دادَ بهشت و خشَودی خدا بزرگترین مصیبت است و از دست دادَ دنیا در برابر آَ   64است. 

 ناچیز است.

 ها:پیام

 های بدتر را مرور کرد.ای درنگ کرد و مصیبتتحمٍ مشکالت کافی است لحظه برای .۱

 ها رابطه مستقیم دارد. از دست دادَ دنیا برای اولیای خدا غصه نیست.ها با ارزشغصه .۲
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 667 حکمت

 مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا

 ربا در افتد.آنکه بدوَ دانستن دانش دین سوداگری کَد، به ورطة 

 ها:واژه

در اصطالح دانش دین و به طور خاص آگاهی از احکام شرعی و چگونگی استدالل به مسائٍ و  شکافتن، ژرفَگری،فقه:

 مستَدات آَ

 : فرو افتادَ در گٍ و الیارتطم

 امله ای که حرام است.رشد، افزایش و در اصطالح فقهی گونه ای معالربا:

 توضیح  

 شود.در این حکمت رابطه میاَ تجارت درست و نادرست با دانش دین تبیین می

 انواع ربا

و ربایی که در ادین حرام شده است گونه ای مبادله خارج از ربا هم در لغت به معَای زیاد شدَ و رشد کردَ است  
 قرضی و ربای معاملی یا تجاری . ضوابط شرعی است . ربای حرام دو نوع است: ربای

واگذاری پول به دیگری و تعیین سود برای آَ . در این مبادله شخصی پول میگیرد و در هَگام تحویٍ  :ربای قرضی
 َد.کدهد. ربا گیرنده به سرنوشت پول خود بی تفاوت است و تَها سود پول را درخواست میدرصدی بیشتر باز پس می

کیلو برنج طارم هاشمی را  07جَس و مشابه . برای نمونه گرفتن مقداری اضافی در مبادله دو کاالی هم :ربای تجاری
متقابٍ دو جَس مختلف است و مَافع طرفین در  بر خالف بیع که مبادله کَد.کیلو از هماَ نوع برنج مبادله می 07با 

یعَى مبادلة کاال و پول، و ممکن است هر دو طرف  شود. در بیع ممکن است یک طرف پول باشد،آَ در نظر گرفته می
البته ربا در نزد همه مسلماناَ یکساَ نیست و در برخی موارد مثٍ مبادله کاالهای شمارشی مانَد تخم مرغ کاال باشَد.

هم چَین در فروختن مدت دار یک جَس شرایط خاصی حاکم است که نیازمَد مراجعه به دانش فقه ربا وجود ندارد. 
  .است

 قرار گرفته است. حالل در برابر بیع  حرام است و ربا در اصطالح قرآنی،

 دانش و تجارت

با خرید و فروش ، سود و سرمایه خود را افزایش تجارت و دانش دین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ تاجر کسی است 

فرو  برای« ارتطم» داند و از فعٍ یدهد.امیر علیه السالم فعالیت چَین کسی را بدوَ دانش الزم دیَی خطرناک ممی

 که نتواَ از آَ یااست به گونه یدر گٍ و البه معَای فرو افتادَ و ورود م ارتطَافتادَ وی در ربا استفاده کرده اند. 

رید و تاجری که با خ :شودمتفاوت است. حال معَای حکمت بسیار زیبا می «درَوَ»و  « طقَسَ »بَابر این با فعٍ  خارج شد
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یکباره وارد گٍ و الی فعٍ حرام ربا به دلیٍ ناآشَایی با احکام خرید و فروش ،یابد فروش خود به سود حالل دست می

 افتد و از آَ رهایی نخواهد یافت.می

یعَی کسی که بدوَ دانش به تجارت بپردازد در ربا آنچَاَ فرو آمده است 60واژة فقه، واژة علم به جای در برخی روایات 

است یعَی سرانجام تجارت بدوَ آگاهی، « ارتطم فی الَار» در پاره ای از احادیث . تواند خارج شودکه دیگر نمیرود می

کردند که افراد پیش از ورود به عرصه خرید و فروش در بازار ، احکام آَ امیرمؤمَاَ علیه السالم تاکید می 66دوزخ است. 

  60را باید فراگیرند.

 پیام 

 کاری باید دانش آَ را فراگرفت.برای ورود به هر  .۱

 کَد.عدم آگاهی، ناخواسته کارهای نیک را به نا پسَد تبدیٍ می .۲

  

                                                 
 .23ح  154ص  5الکافی ج  65
 .15505ح  332ص  13مستدرک الوسائل ج  66
 .23ح  54ص  5الکافی ج  69
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 664 کمتح

 68غْدَغَتْهَادَکَثِیرَةُ قَالَ ]ذَعْذَعَتْهَا[مَا فَعَلَتْ إِبِلُکَ الْ -لِغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِی الْفَرَزْدَقِ فِی کَلَامٍ دَارَ بَیََْهُمَا لیه السالموَ قَالَ ع

 الْحُقُوقُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمَِِینَ فَقَالَ ع ذَلِکَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا

و به غالب پسر صعصعه ابو الفرزدق در گفتگویى که میانشاَ رفت فرمود:شتراَ فراوانت را چه شد؟ گفت: امیر مؤمَاَ! 
 شاَ کرد. فرمود: این بهترین راه آَ است.پرداخت حقوق پراکَده

 ژهوا

 پراکَده کردَ؛جدایی انداختن  :ذعذع

 توضیح

 ترین راه هزیَه کرد اموال را بیاَ فرمودگفتگوی کوتاه و پرمعَایی است که امیر علیه السالم ستوده 446حکمت 

 شخصیت غالب بن صعصعه

در زماَ جاهلیت، پدر شاعر نامی عرب جَاب فرزدق است. او از سخاوتمَداَ سرشَاس عرب است که غالب بن صعصعه 

 وی انسانی دلسوز و نیکورفتار بود که تاب بدرفتاریشتر را در برابر آزادی دختراَ از دست پدرشاَ هزیَه کرد. 477یا  377

واست خبا دختراَ را نداشت از این رو  در زماَ جاهلیت وقتی بَابر رسم ناپسَد آَ دوراَ پدری فقیر نوزاد دخترش را می

. از این رو بیش از یکصد نوزاد دختر را از مرگ داد بخشید و دختر را نجات میمی پدردو یا سه شتر به  زنده به گور کَد ،

نجات داد. فرزند وی نیز برای شیعیاَ نام آشَاست. فرزدق هماَ کسی است که شعر زیبایی در معرفی امام سجاد علیه 

بن عبدالملک به خاطر ازدحام جمعیت از دست کشیدَ بر  در برابر دستگاه حاکم بَی امیه سرود. زمانی که هشامالسالم 

حجراالسود مَصرف شد ولی هماَ زماَ مردم به گونه معَاداری برای امام سجاد علیه السالم راه باز کردند تا به راحتی  

رزدق هم ف حجر االسود را لمس نماید . این حرکت بر هشام که بعدها خلیفه شد، گراَ آمدَ و با طعَه پرسید: این کیه؟

در همانجا شعری سرود که نشَاختن شخصی مانَد امام سجاد علیه السالم را به شدت نکوهش میکرد. ابتدای قصیده 

 وی چَین است:

 69مُرَوالحَ ٍٍّه و الحِفُعرِیَ والبیتُ  ة هذا الذی تعرف البطحاءُ وطأتَ

 شَاسدهایش را مىاین، آَ کس است که سرزمین بطحا) مکه(، جاى گام

 شَاسَدخانه کعبه و حرم و بیروَ حرم نیز او را مى و

                                                 
رسد در اینجا ذعذع مناسب تر باشد که معنای پراکندگی معنای قلقک دادن یا رنجاندن کسی با سخن است. به نظر می دغدغه به 68

 دارد.
 .200ص  1روضة الواعظين ج  67
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 ،و سپس با شعری که در نکوهش این رفتار سرودزندانی شد بین مکه و مدیَه  پس از سرودَ این شعر ، فرزدق مدتی

 . حکومت مجبور شد وی را آزاد کَد

کودک  هَگامی که فرزدقو در تربیت فرزند خود نیز کوشا بود. شخصی سخاوتمَد و دلسوز به هر روی غالب بن صعصعه 

 07بود، وی را نزد امیرمؤمَاَ علیه السالم برد و حضرت به وی فرمود تا به فرزدق قرآَ بیاموزد

 ستوده ترین راه هزینه

شَاخته  َکه روزگاری به داشتن شتراَ فراوا غالب بن صعصعه گزارش شده است. غالب در این حکمت گفتگوی امام با

تو هماَ غالبی هستی که شتراَ زیادی دارد؟ و او هم جواب داد شد، خدمت امام علیه السالم رسید. امام به او فرمود: می

ها را پراکَده ساخت. یعَی  حقوق : پرداخت حقوق آَشتراَ زیادت چه شدند. غالب هم جواب دادت به او فرمود:بلی حضر

له گویی در این پاسخ نوعی شکایت و گواجب ....ثروتی برایم باقی نگذاشته است.شرعی است مثٍ زکات، خمس، صدقه 

عَی بخش و حقیقی: ذلک اَحْمَدُ سُبُلِها: ینهفته است.امیر مؤمَاَ علیه السالم خیلی لطیف به او پاسخ دادند. پاسخی آرام

 های پراکَدگی است. ترین راهاین پراکَدگی ستوده

دهد و جامداتی مانَد  آورد. پول میدهد و در برابرش چیزهایی به دست میخود را از دست می زیرا انساَ همواره اموال

کَد تا مقام و شود تا شکم پر شود و جسم فربه .گاه اموال خود را هزیَه میخرد.گاه اموال هزیَه میقصر و خانه می

ت ترین راه آَ استی به دست آورد.ولی ستودهبخشد تا با زیارت کردَ معَویشهرت به دست آورد.گاه ثروت خود را می

که مادیات را بدهد و خشَودی خدا را به دست آورد. از این رو امیر علیه السالم فرمود: ذلک احمد سُبُلها چرا که شتراَ 

 اش پرداخت کرده بود و رضایت خدا در این کار است. را برای حقوق شرعی

و یا به وسیله هزیَه کردَ آَ اجر و  0۱شودبا آَ حقوق به جای آورده میدر متوَ دیَی بهترین مال، ثروتی است که 

در 03. همچَین مالی که با آَ آبروی انساَ نگهداشته شود هم ستایش شده است.0۲کََدپاداشی برای انساَ ذخیره می

َها بخشی از متوَ ای04برخی متوَ، مالی که بتواَ با آَ واجب الهی را برجای آورد، سودمَدترین مال خوانده شده است.

دیَی است ولی با تأمٍ در مجموعه متوَ دیَی از دست دادَ مال و ثروت در برابر به دست آوردَ دین و آخرت بسیار 

 پسَدیده است.

 ها:پیام

 نیکو خواندَ اعمال واجب، سبب تشویق مؤمَاَ خواهد شد. .۱

 هزیَه کردَ دنیا برای رسیدَ به آخرت ، تجارتی سودمَد است. .۲

  

                                                 
 .21ص  10شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج  90
 3250غررالحکم، ح  91

 .3592غررالحکم، ح  92

 .4758غررالحکم، ح  93

 .3037غررالحکم، ح  94



 

62 

 

  664 حکمت

 [ أَخَوَاتِهَاإِذَا کَاََ فِی رَجٍٍُ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا ]مَِْهُ

 اگر در کسی خصلتی شگفت دیدید، همانَد آَ را انتظار برید.

 ها:واژه

 خصلت، ویژگیخلة:

 درخشَده ، پسَدیده رائقة:

 توضیح:

 ، انتظار صفات همسو با آَ وجود دارد. وجود انساَ مانَد معدنی است که با سرآمدَ یکی از صفات خوب یا بد

 صفات همسو

واَ تهای خوب و بد را به زیبایی تصویر کرده است. به تعبیر دیگر میعلی علیه السالم در این حکمت همسویی خصلت

های خوب یا بد مَشأ مشخصی دارند . برای نمونه کسی که برای خود ارزشی قائٍ نیست، از شرّ او در اماَ گفت خصلت

ج برخی نهاست . در از ریشه روق به معَای درخشَدگی و پسَدیده بودَ  «رائقه»این حکمت کلمه  در 00تواَ بودنمی

ثبت شده است که ریشه آَ روع به معَای شگفتی همراه با ترس اندک « رائعه»، کلمه« رائقه»به جای کلمه ها البالغه

ه از زیبا یا زشت وجود دارد ککه در او خصلتی را دیدید خصی هر گاه ش :مفهوم سخن امیر علیه السالم چَین استاست.

انتظار سخن  ،م تبسّهای همسو با آَ را نیز داشته باشید.برای نمونه با دیدَ انساَ مآَ به شگفت آمدید، انتظار خصلت

خوش . در انتظار اوست،شکست ناپذیری، و موفقیت بردباررود.با دیدَ انساَ از او میبا نشاط ملیح، امیدوارانه، و رفتار 

ر از سویی صفات ناشایست نیز با یکدیگبودَ یک شخص نوید بخش دلسوزی و رسیدگی به مستمَداَ است.اخالق 

ه بعید و خدای ناکرددرگیری واهٍ دعوا  ،پرخاشگر ، از او انتظار میرود تا عصبانیمرتبط هستَد از این رو با دیدَ شخص 

کردَ دیگراَ، تمسخر و زورگویی هم از او تحقیر دارد ، استکباری کسی که روحیه اهٍ قتٍ و غارت هم باشد.نیست 

  رود.انتظار می

 چرایی ارتباط صفات همسو با یکدیگر

سد رصفات را حدس زد؟ به نظر میسایر تواَ چرا صفات همسو با یکدیگر ارتباط دارند و با دیدَ یک ویژگی، می

ه با اخو شود،استخراج میاز معدَ طال، طال برای مثال گیرد. سرچشمه میاَ انساز طبیعت و سرشت درونی  ،هاخصلت

 آید. و از معدَ نقره نقره بیروَ می بَدآَ دستبَد بسازند یا انگشتر یا سکه یا گردَ

 گَدم از گَدم بروید جو ز جو

                                                 
 .483تحف العقول ص  95
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پسَدیده هم های سایر خصلتست بَابر این برای دوستی با کسی کافی است ، بن مایه او را شَاسایی کَیم . اگر مؤدب ا

.هم . های ناپسَد مانَد غیبت، تهمت، دو به هم زنی و.، سایر خصلت و اگر خدای ناکرده دروغگوستشود در او جمع می

های بد را مانَد حیوانات وحشی در خود تواند باغ وحش باشد و تمامی خصلتدر او جمع است. به تعبیری نفس انساَ می

 های میوه باشد و در هر زمانی خصلتی نیکو از وی سر زند.اَ دارد باغی سراسر درختجای دهد و هم امک

شود تا انساَ در برابر افراد نیکوکردار و بدکردار ، رفتاری مَاسب انجام تامٍ در حکمت امیرمؤمَاَ علیه السالم سبب می

احَف در برابرش کامالً بردبار بود، به او گفتَد چرا  ادبی به احَف بن قیس دشَام داد .بینقٍ شده است که فرد دهد.

ام او را کشتم. همین فرد پس از مدتی به زیاد بن ابیه که فرماندار بصره شده بود هم کاری نکردی؟ گفت با بردباری

احَف  06.دکه زیاد دستور داد دست و زبانش را قطع کردنکرد که زیاد هم مانَد احَف است. در حالیدشَام داد و فکر می

هد دفرد بی ادب شده است و ناخودآگاه روزی به کسی دشَام میدشَام گویی ملکه  دانست ،از آَ رو ساکت ماند که می

 آمدهای مجازات او نکرد.شود و احَف نیز خودش را گرفتار پیو او صبر احَف را نخواهد داشت و بدیَساَ مجازات می

 ها:پیام

 گوهر آناَ خواهد شدشَاخت صفات افراد، سبب شَاخت  .۱

  ها و از اشرار انتظار هر گونه شرارتی وجود دارد.از نیکاَ انتظار نیکی در تمامی عرصه .۲

                                                 
 .75ص  20ج  ،شرح نهج البالغه 96
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 666 حکمت

 قَلِیٌٍ مَدُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مَِْه

 اندکی که دوام دارد به از بسیاری که مالل آرد.

 ها:واژه

 پیوستهپایدار، همیشگی، مدوم:

 خسته شدَ دلگیر شدَ،ضجر، آزرده شدَ،مملول:

 توضیح

خستگی و نشاط در بهتر شدَ کار اثر دارد. از این رو باید کار نیکو را نیکو انجام داد. امیر علیه السالم در این حکمت به 

سید . نهج البالغه است  ۲08حکمت  ، تکراراین حکمتکَد بلکه کار نیکوتر را سفارش کردند.فراوانی کار سفارش نمی

در باره احتمال تکرار برخی جمالت پوزش طلبیده است و تکرار را از روی سهو خوانده است. با توجه به  رضی در مقدمه

اری و دابزار نوشتارهای قدیمی چَین سهوی کامال پذیرفته است و سخن سید رضی در مقدمه نهج البالغه بیانگر امانت

 ست.صداقت ایشاَ ا

 ماهیت کار اندک

را  اما هر کاریبهتر است. ، خستگی آور  ار اندک همیشگی از کار فراواَفرماید کدر این حکمت امیر علیه السالم می

تواَ کاست و مراد از کار اندک تواَ کمتر ولی مداوم انجام داد؟ پاسخ آَ است که برخی کارها مثٍ واجبات را نمیمی

کارهای نیکی است که بر انساَ واجب نشده است. بَابر این نماز، روزه،حج ، زکات ، جهاد را ی و مستمر، عبادات مستحب

اهٍ  تمانَد خواندَ قرآَ، زیارمستحباتی . اما تواَ به بهانه خستگی و ماللت ترک گفت و یا کمتر به جای آورد نمی

ا و اذکار باید به گونه ای باشد که خستگی نیاورد خواندَ دعاهها مثٍ زیارت عاشورا،تَامهم السالم، خواندَ زیاربیت علیه

.  00خدا و پیامبرش صلی اهلل علیه و آله کاری را دوست داشتَد که پیوسته هر چَد اندک باشداما همیشگی و مداوم باشد.

 اگر از عبادتعادت کَم دوست دارم بر آَ مداومت ورزم.  فرمود: هر گاه به کارى )عبادى(مى -امام باقر علیه السالم بارها

( را از دست دهم، شب قضاى آَ آورم و اگر روزْ چیزى )از عبادتاز من فوت شود، روز قضایش را به جا مىشبانه چیزى

 08آورم. محبوبترین کارها در پیشگاه خداوند کارى است که با مداومت همراه باشد.را به جا مى

 تالش و خستگی

اندک مداوم بهتر از کار فراواَ خسته کََده است؟ در پاسخ باید گفت: نفس و چرا کار چه نسبتی دارد؟ تالش با خستگی 

لَةٌ همانا مَلو الَفسَ إََّ صلی اهلل علیه و آله فرمود: رسول عزیز  شود.جاَ انساَ نیز کانَد سایر اعضا خسته و آزده می
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برخی دیرتر. برخی از ورزش خسته  شوند والبته افراد متفاوتَد برخی زود خسته می 09شود.گیر مینفس خسته و دل

ی َابر این طبیعت آدم. بشوند و برخی از خواندَ شعر های مذهبی خسته میشوند و برخی از مطالعه، برخی از کتابمی

تفریح  ایآنچه در تواَ نفس است را باید به هماَ وادار کرد. لحظه ای عبادت و لحظهشدَ است .بَابر این  آزرده و دلگیر

  ی تالش ولی در هر کدام مداومت ورزید تا هم بتواَ از عبادت لذت برد و هم نفس را مراقبت کرد.او لحظه

. بَابر این قرآَ خواندَ و زیارت رفتن و دعا خواندَ و دستگیری شودعبادت می یسبب ثمر بخشنشاط در عبادت ثانیاً: 

 ث همدانیعلیه السالم به حارامیر مؤمَاَ از این رو  از مستمَداَ چَانچه با لذت روی دهد، اثری ماندگار خواهد داشت .

و از اوقات فراغت و سرخوشی آَ برای عبادات مستحبی بهره  نفس خودت را به زور به عبادت واردارش مساز :نوشت

  :أنشطَها بادةِالعِ نَمِ کَاسألُ »دارد.. امام سجاد علیه السالم در دعای خود به خداوند عرضه می87برگیر

 «خواهم.ترین آَ را میدت با نشاطمن از عباخدایا 

 نتیجه تداوم کار خیر

شود. عشق به رستگاری، دور شدَ از سبکسری، حضور در نماز شود ولی در نیمه راه رها میگاهی کارهای نیک آغاز می

است. بَابر جماعت و جمعه و کارهای نیک دیگری که زمانی آغاز مشده است و هم ایَک تَها خاطره اش باقی مانده 

شود و از آَ پس نیز به راحتی نیز انجام خواهد شد.البته کار نیکی که یکسال مداوم انجام شود ، ماندگار میبرخی روایات 

نباید فراموش کرد که امتداد کار نیک نیازمَد تقویت کََده است و نشاط بهترین تقویت کََده برای تداوم کارهاست. هم 

 شود آهسته آهسته از ورزش وگاه که نشاط آناَ کم مینشاط دارند بدنی شاداب دارند و آَ چَاَ که ورزشکاراَ تا وقتی

گیرند.برخی عبادات به ظاهر کوچک سفارش شده است که مداوم انجام شود مانَد آَ که سه بار بدَ ورزیده فاصله می

َین سالم سالم داده شود. طبیعی است چ« هللصلی اهلل علیک یا ابا عبدا »در هر صبح به سیدالشهدا علیه السالم با عبارت

 مداومی نتایج ارزشمَدی همراه دارد و چَین شخصی از زورگویی و مخالفت با حق شرمَده خواهد شد.

 ها:پیام

 برددلگیر شدَ و خسته شدَ اثر هر کاری حتی عبادت را از بین می .۱

 شودتداوم در کارها سبب ماندگاری کار می .۲

 تر از فراواَ بدوَ کیفیت است.کار اندک با کیفیت بر .3
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 664 حکمت

حَافِرُ مَالِکٌ وَ مَا مَالِکٌ وَ اللَّهِ لَوْ کَاََ جَبَلًا لَکَاََ فَِْداً وَ لَوْ کَاََ حَجَراً لَکَاََ صَلْداً لَا یَرْتَقِیهِ الْ یُ الْأَشْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُوَ قَدْ جَاءَهُ نَعْ

 وَ لَا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّائِر

ر صخره بود و اگ به خدا سوگَد، اگر کوه بود کوهی تک مالک و چه بود مالک؟ :وقتی خبر درگذشت مالک اشتر را شَید

ای بر اوج آَ هتوانست برسد و هیچ پرندای که سم هیچ ستوری بر فراز آَ نمیبود، سخت و محکم بود به گونه

 رد.توانست بپنمی

 ها:واژه

 خبر مرگ :نعی

 ها جداست.تک قله کوه بزرگ ،کوهی که از سایر کوه :فَد

 صلد: سخت و خشک

 کَد.زیرا هَگام راه رفتن گویی زمین را حفر می حافر: حیواَ سم دار مانَد اسب ، حافر

 طائر:پرنده

 توضیح

مالک اشتر یکی از نیکویاراَ امیرمؤمَاَ علیه السالم که با توطئه معاویه پیش از رسیدَ به مصر شهید شد. امیر علیه 

 السالم در سوگ او غمگین شد و او را یگانه دانست.

 شخصیت مالک اشتر

علیه  سپاه علی اخالقی و خستگی ناپذیر سخاوتمَد و شاعر ، ر به مالک اشتر، چهرة مبارز،ث کوفی مشهومالک بن حار

وی اصالتی یمَی 8۲کرد. او درد دل می که علی علیه السالم با 8۱بود علیه السالم  سَگ صبور امیر مؤمَاَالسالم بود.او 

این جَگ مسلماناَ توانستَد شام را  . درکردهجری در زماَ خلیفه دوم شرکت  ۱0داشت و در جَگ یرموک در سال 

هایش به سمت پایین برگشت و از این رو به وی فتح کََد. مالک در این نبرد از ناحیه چشم زخمی شد و یکی از پلک

 گفتَد.اشتر می

مالک به دلیٍ اخالق خوب، شجاعت، چهره پهلوانی و زباَ گویایش در میاَ کوفیاَ جایگاه مهمی داشت و حرفهایش 

بود. او در زماَ خلیفة سوم به دلیٍ مخالفت با سعید بن عاص )فرماندار کوفه( به حمص تبعید شد ولی پس از چَدی  مؤثر

مالک  . پس از خالفت امام علی علیه السالمکرد قیامخلیفه سوم همراه سایر کوفیاَ و ناراضیاَ علیه به کوفه برگشت و 

 میر مؤمَاَ علیه السالم در کَار امام حضور داشت. به عَواَ یکی از یاراَ پرتواَ و مورد اعتماد ا
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ای میاَ دجله و فرات شد. مالک در جَگ جمٍ نقش مهمی در شکست دشمن پس از جَگ جمٍ فرماندار جزیره مَطقه 

ترین شب و روز جَگ که به لیلة الهریر معروف شد، های او بود و به ویژه در سختجَگ صفین نیز شاهد رشادتداشت، 

وانست آرایش لشکر معاویه را به هم ریزد و تا نزدیکی خیمه او پیش رفت ولی در آستانه پیروزی به دلیٍ دسیسه مالک ت

د، فریب آَ را خوردن علیه السالم ها بر سر نیزه که گروهی از لشکریاَ امیر مؤمَاَعمرو عاص و فتَه باال بردَ قرآَ

مله به خیمه معاویه صرفَظر کَد. مالک پس از جَگ صفین از از حعلیه السالم  مجبور شد برای نجات جاَ امیر مؤمَاَ

مَی وی به دلیٍ ریشه ی علیه السالم داور انتخاب شد ولی سپاهیاَ امیر مؤمَاَ به عَواَعلیه السالم سوی امیر مؤمَاَ 

 ه السالمعلی . امیر مؤمَاَدَابو موسی را انتخاب کرا مجبور کردند تا  امیر علیه السالمسر باز زدند و در آخر  پذیرش اواز 

هایی که در حکومت مصر پدید آمد مالک را به سوی مصر روانه کرد ولی در راه به دلیٍ توطئه معاویه به دلیٍ کاستی

ها حکایت از آَ دارد که معاویه غالمی را فریفته بود تا در کَار مالک مسموم شد و سرانجام شهید شد. برخی گزارش

 83مالک به او زیاد شد وی را با شربتی از عسٍ مسموم کرد. باشد و وقتی اعتماد 

ای حکومتی است شیوة حکومت بر مصر را برای مالک نوشت این نامه ای بلَد که بخشَامهعلی علیه السالم در نامه

 است. نهج البالغه هماَ نامه  03معروف به عهد مالک اشتر است. نامه 

 مالک از زبان علی علیه السالم

ا در م بیاَ فرمود. « مالک و ما مالک»با جمله  ت اندوه خود را علیه السالم با شَیدَ خبر شهادت مالک اشتر نهایعلی 

 و در معَای تعجب است . یعَی مالک و مالک که بود؟ایَجا استفهامیه 

 بود. ای یگانه بود و اگر سَگ بود سَگی سخت بود و خلٍ ناپذیرمالک اگر کوه بود،کوهی بی نظیر و قله

مله تر هم باشد چرا که دو جملة بعد با جدر شرح ابن میثم نیست و شاید درست «اگر سَگ بود :لو کاَ حجراً»جمله البته 

 رده استکدر بارة مالک و شهادتش اظهار تأسف  علیه السالم بارهاتواَ گفت امیر مؤمَاَ نظیر سازگارتر است.میکوه بی

م نهاده این موارد را کَار ه رضی َ صلدا و دگربار با جمله لو کاَ جبالً لکاَ فَدا  و سیدبار با جمله لو کاَ حجراً لکایک

 است.

 کَد ویکه گویی با سم خود زمین را حفر مدار مانَد اسب گویَد،ر به حیواَ سمحاف:الْحَافِرُ وَ لَا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّائِر لَا یَرْتَقِیه

ر فراز در نتیجه یعَی سم هیچ ستوری ب کَد.پیدا میمعَای اشراف  رود،میباب افعال  که وقتی به یوفی هم از ریشه وفی

الم، گونه تعابیر افزوَ بر سوگواره علی علیه السبه هر روی این.اشراف نیابدای بر اوج آَ و هیچ پرندهبرود توانست آَ نمی

علیه السالم پیش از شهادت مالک هم از او به بزرگی علی بیانگر جایگاه بی نظیر مالک در نزد علی علیه السالم است.

های مالک را بر نمود و فرستادَ ای به مردم مصر واالییکرد و هَگامی که او را برای مصر انتخاب کرد، در نامهیاد می

 84مالک برای آناَ را ایثار نامید که مردم مصر را بر خود مقدّم کرده است .

 آه و تأسف 
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ای که برخی از یاراَ حضرت پس از شهادت مالک بارها تکرار شده است به گونهعلیه السالم مَاَ آه و تأسف امیر مؤ

هم پس عاویه م گفتَد: گویی تَها مصیبت بر علی علیه السالم وارد شده است و دیگراَ در این اندوه شریک نیستَد.می

 مار بود و دیگری مالک بود. علی دو دست داشت یکی را در صفین انداختیم که عاز شهادت مالک گفت: 

ی که آیَة تمام نما خواستسیدَ به اهداف یارانی را میشاید شدّت تأسف امیر علیه السالم از آَ رو باشد که برای ر

 یی و سخَوری را همگی درجَگجو،سخاوتمَد واند که نرمی و سختی ، ابهت خودش باشَد. آنچه در وصف مالک نوشته

ی علیه السالم  با کس بود.امیرعلیه السالم خصوصیاتی است که در حد اعالیش در امیر مؤمَاَ  خود فراهم آورده بود،

 به هدفش برسد که در اخالق و آداب و عبادت با او همسو باشد و پس از شهادت مالک امام کامالً تَها شد. توانستمی

 ها:پیام

 با امام هم افق باشَد هایاری امام معصوم نیازمَد یارانی است که در تمامی زمیَه .۱

 های نیک آناَ است.های واال تشویق خصلتسوگواره برای انساَ .۲
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 664 حکمت

 لَیْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِکَ مِنْ بَلَدٍ خَیْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَک

 تر از شهر دیگر نیست، بهترین شهرها آَ است که تو را پذیرا باشد.هیچ شهری برای تو مَاسب

 ها:واژه

 ، شهر، وطنمکانى است خط کشى شده، محدود و انس و الفت دهَده ساکَین آنجا قسمتی از زمین، بلد:

 برداشت، بر عهده گرفت، پذیرفت. حمٍ:

 توضیح:

رسد سرزمیَی بهتر است که دیگراَ بر انساَ سوار نشوند بلکه قدر بهترین سرزمین چه خصوصیتی دارد؟ به نظر می

 انساَ را بدانَد.

 جایگاه وطن دوستی 

کسی نسبت به وطن خود عالقه دارد و برای اثبات وطن رسد هرمیهن دوستی چه جایگاهی دارد؟ به نظر مییا وطن 

کودکی ا از رزباَ و آداب و رسومش که در آَ متولد شده است و شهر و کشوری دوستی نیازمَد دلیٍ نیست.زیرا انساَ به 

ین آید، عالقه به سرزمبر میمتوَ دیَی هم از برخی فراموش کَد. آَ را تواند نمیشود و است ، وابسته می فرا گرفته

ا در و یا رسول خد 80«شوندرَتِ البلداَُ بحبّ االوطاَ کشورها با میهن دوستی آباد میعُمِّ»حدیث اهمیت دارد از جمله 

به خدا که تو بهترین زمین خدا هستی و محبوبترین زمین خدایی و اگر مرا از تو بیروَ  فراق مکه خطاب به مکه فرمود:

رسیدند و از طبیعت مکه مکه خدمت رسول خدا میگاهی که مسافرانی از و  86رفتم کردند من به پای خود بیروَ نمینمی

ر برخی احادیث عالقه به میهن نشانه د. 80شددادند چشماَ رسول خدا و یارانش پر از اشک میبرای پیامبر گزارش می

هاست و در متوَ دیَی بر آَ تأکید شده انساَبَابر این میهن دوستی عالقه ذاتی . 88بزرگواری انساَ شمرده شده است

 در مَابع قدیمی روایی وجود ندارد. « حب الوطن من االیماَ»البته جمله مشهور است.

 مرز میهن دوستی

اوتی دیده تفکَد، چرا در این حکمت نسبت به وطن انساَ بیمتوَ دیَی هم آَ را تایید میاگر وطن دوستی مهم است و 

ها برخی عرب زیرا  مرز و اندازه وطن دوستی را تبیین فرمود 44۲رسد علی علیه السالم در حکمت شود؟ به نظر میمی

: دعلیه السالم در این جمله فرموعلی خوردند. و میریختَد بردند و گاهی آَ را در آب میخاک سرزمین خود را با خود می

 تر از شهر دیگری نیست، بهترین شهرها آَ است که تو را پذیرا باشد. برای تو مَاسب هیچ سرزمیَی
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شاید ست. آَ بالد ا شود و جمعانس و الفت ساکَین خود میگویَد که سبب بلد به سرزمیَی خط کشی شده و محدود می

ٍ آَ َ بیش از اندازه به سرزمینالسالم چَین سخَی را فرمودند، پرهیز از تعصب که امیر علیهدلی  های جاهلیت در ارج نهاد

اید خود ها و عقارزش بَدی بهپیشرفت و پای مادری انساَ است و دلیٍ دیگر ویژگی انساَ برای پیمودَ مسیر کمال،

شود که نتواند اعتقادات دیَی خود را حفظ کَد رگوَ دگای حال اگر سرزمیَی که در آَ به دنیا آمده است به گونه .است

یگراَ هم د وطَانش را نتواند تحمٍ کَد و همشود و یا رفتار تحقیر کََده می اشو یا مانع شکوفایی استعدادهای مادی

او بدانَد در ق وبهترین سرزمین جایی است که ارزش در این شرایط نباشَد تا بتواند شرایط بهتری فراهم آورد، با او همسو 

یدَ به چسبمن ضیقِ العَطَنِ لزومُ الوطن ؛»  :خوانیممیعلیه السالم ی مَسوب به امیر مؤمَاَ و وی را بپذیرند در سخَ

 بَا بر این ارزش انساَ و استعدادهایش از خاک و سرزمین واالتر و برتر است. 89«زادگاه از کوته همتی است 

  زشت یا زیبادوری از وطن؛ 

نامالیمات و ترک وطن پسَدیده نیست، پس چرا در این حکمت بهترین سرزمین را جایی میداند که پذیرای آدمی دیدَ 

اید مت و مردم بگوییم اوالً حکوکََد؟ در پاسخ میباشد ؟ آیا استعدادها با تامٍ در این حکمت ، سرزمین خود را رها نمی

اَ یکدیگر را از سرزمیَتوَلَا تُخْرِجُوََ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ »: نکََد دوررا از وطن   شرایطی پدید آورند که هموطَاَ خود

 . 97«بیروَ نکَید

پیامبر عزیز فرمود: خداوند نفرت دارد از مردی که در ها، عقاید و سرزمین است تکلیف اولیه مردم، دفاع از ارزشثانیاً 

. یعَی همت اولیه تالش برای له تکلیف فردی است نه حرکت جمعی ثالثاً این جم 9۱اش بر او حمله کََد و او نجَگیدخانه

گاه ترک وطن به شرطی وطَاَ است ولی اگر تالش و یا همراهی مردم ممکن نشد آَآبادی و رفاه مادی و معَوی هم

 فرماید:میشود: که در جای دیگر پذیرای او باشَد، توجیه می

اید، همانا زمین من فراخ است، اى بَدگاَ من که ایماَ آورده؛9۲ضِی وَاسِعَةٌ فَإِیای فَاعْبُدُوَِیا عِبَادِی الَّذِینَ آمََُوا إََِّ أَرْ

 پس ]به جایى روید که بتوانید[ تَها مرا بپرستید

ود مراقبت نتوانستَد از ایماَ خاستضعاف فرهَگی گروهی را توبیخ فرمود چرا که به بهانه ای دیگر،خداوند کسانی و در آیه

مگر زمین خدا فراخ نبود تا در آَ  ؛أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَََّمُ وَ ساءَتْ مَصیراکََد: 

 93هجرت کَید؟ جایگاه ایَاَ دوزخ است و بد بازگشتگاهى است

ند و پذیرکَد که او را نمیتواند در جمعی زندگیاست و نمیرداشت کرد انساَ اجتماعی تواَ بآنچه از این حکمت می

 آرامش و آرام آدمی در جمعی است که همانَد اویَد و وی را به عَواَ یک انساَ پذیرفته اند

 ها:پیام

 ارزش انساَ و دریافت استعدادهایش بیش از سرزمین اهمیت دارد .۱
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 جا ارزشش را قدر بدانَد.در آَ سرزمیَی محبوب انساَ است که .۲

 انساَ اجتماعی است و برای زیست خوب باید جامعه همسو را انتخاب کَد .3
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 664 حکمت

 الوِالیاتُ مَضامِیرُ الرِّجالِ

 های مسابقه مرداَ است.میداَ هافرماَ روایی

 واژه

 اسب دوانیجای پرورش اسب، میداَ مضامیر: جمع مضمار 

  توضیح

 است رابطة امتحاَ و فرماَ راندَ  فهم برتر این حکمت نیازمَد تبیین مفاهیم آَ و 

 والیات و مضامیر

 ی، قرب و نزدیکوالیت در گوهر معَاییی االمر یعَی کاری را بر عهده گرفتن است.یات جمع والیة به معَای تَوَلوال 

ای نیست و کسانی هم که والیت ولیّ را ،هیچ فاصلهاوست بر عهده . بَابر این میاَ ولیّ و کاری کهنهفته شده است

َها دغدغه و ت پذیرد ، اداره امور، مسئولیت را میوالی هَگامی که از این رو اند ، پیوسته با اویَد و بسیار نزدیک.پذیرفته

میَه فرماَ زمت نیست بلکه هر مَصبی که برای انساَ تَها به معَای مَصب فرمانروای حکوالبته والیت  فکر اوست .

ک مملکت روایی یباالترین سمت فرماََد، والیت است. بَابر این گستره والیت از فرماَ راندَ در مَزل شروع تا صادر ک

  شود.شامٍ مییا یک عقیده را 

جا که اسباَ فربه را حکمت، مضامیر جمع مضمار است.ریشه آَ از ضمر به معَای الغری است و از آَاین دومین واژه 

در همین میداَ اسباَ چابک و تَدرو از سایر دوانَد تا الغر و چابک شود، به چَین مکانی مضمار گویَد.میدانی میدر 

  شوند.اسباَ شَاخته می

است، خواه مرد  و طبقة ممتاز جامعه اَدولتمرد، اشرافبزرگاَ،  َای مرداَ است ولی در این حکمت به معَایبه معرجال 

 باشد. و خواه زَ

 امتحان و فرمان دادنرابطۀ 

شَاخت گوهر مردانگی را وابسته به پیروزی در عرصه دستوردادَ و فرماَ راندَ  علیه السالم در این حکمت امیرمؤمَاَ

 متَاسب زش هر چیزی با آزمایشکه اربتواَ پاسخ داد  شاید دانستَد. میاَ فرمانروایی با گوهر مردانگی چه نسبتی است؟

ود. شمعلوم می یبا امتحانات پایان دانشجویاَشود. سواد شود.عیار طال با سَگ محک سَجیده میش معلوم میخود

 شود. مهارت رانَدگی با آزموَ شهر معلوم می

توجه به  هم دردی با فقرا، دلسوزی با بیماراَ، ، انصاف، عدالت، مواساةبخواهیم گوهر مردانگی اشخاص در حال اگر 

عرصة دستور دادَ زندگی او در را باید یم رفاه اقتصادی و خالصه تمامی ادعاهای دیگر را محک بزنی،مسائٍ فرهَگ

ت اگر تغییر محسوسی نکرد، مرد اسخویشاونداَ و همسایگاَ . برای نمونه کسی که به ریاستی رسید و اخالقش با آزمود

اخالق  ،ا هترین بحراَاگر در سختد، مرد است.مدیریت یافت و برای توانمَدی رفاهی و فرهَگی زیردستانش تالش کر
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 به او پرخاش کردند و او صبورانه تحمٍ کرد، مرد است .مدار بود مرد است. اگر تالش کرد و مردم قدر او را ندانستَد و 

  ازد.سجدا می ادستور دادَ و حکمراندَ میداَ آزمایش بزرگی است که صفات خوب از بد را آشکار بر این ریاست،بَا

 هاپیام

 شودارزشیابی مردانگی در عرصه دستور دادَ انجام می .۱

 پست و مقام میداَ آزمایش است پس باید دقیق بود. .۲
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  664 حکمت

 ما اَنْقَضَ الَومَ لعزائِمِ الیومِ

 های روزانه را نقش بر آب کرد.خواب چه تصمیم

 واژه

 :شکست، گسست،انقض

 تصمیم راسخ :جمع عزیمهعزائم:

 توضیح

د تا در های آَ آگاه شگرفتن و پای بَدی به آَ تا مرحله اجرایی شدَ تصمیم کمی دشوار است و باید از آسیب تصمیم

 نهج البالغه هم آمده است. ۲۱0تصمیم استوار ماند . این حکمت در ضمن خطبه 

 جایگاه تصمیم 

اری کبه قصد اتمام برند. تصمیم یعَی کار میدانَد و به جای هم به تصمیم، اراده و عزم را در فارسی معموال هم معَا می

ا خداوند ببه خاطر فراموشی از عهدی که  حضرت آدم ای که در اسالم جایگاه تصمیم بسیار واالست به گونههَد.انجام درا 

 :شدنکوهش داشت از سوی حضرت حق 

 94زْماآدَمَ مِنْ قَبٍُْ فَََسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى

 و ما او را مصمم نیافتیم.از آدم پیماَ گرفته بودیم  و ما پیش از این

 مَاَ امیر مؤهای استواربودند.فرمودند همگی دارای تصمیمرا بیاَ می خداوندالهی که برای مردم دستورات  ما پیامبراَا

لَهُ أُولِی قُوَّةٍ فِی عَزَائِمِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِیمَا تَرَى الْأَعْیُنُ مِنْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعٍََ رُسُ»فرمود:  آناَدر وصف علیه السالم 

 90«خداوند سبحاَ فرستادگاَ خود را در تصمیماتشاَ نیرومَد قرار داد و در ظاهر ناتواَ و فقیر.حَاالتِهِمْ 

 یکی از زیباترین وصفها برای پیامبرانی که دارای شریعت بودند ، وصف اولوا العزم؛ یعَی صاحباَ عزم و اراده است. 

ه مردانی هستَد کپای عیسی و حضرت محمد صلی اهلل علیه وآلهحضرت موسی،  حضرت ابراهیم،حضرت حضرت نوح ،

 اند.مصمم هستَد از برترین پیامبراَ الگو گرفته هایی کهآناَ را اولوالعزم نامیده اند. بَابر این انساَ

 میم تقویت تص

کَیم . مطالعه روزانه قرآَ، ورزش روزانه، صله رحم کَیم ولی در ابتدا و یا میانه راه رها میگاه کارهای خوبی را آغاز می
 رسد هر کاری ، نیازمَد تقویت است. کارهایو...برخی از تصمیمات نیکویی است که متاسفانه مداوم نیست. به نظر می
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های انتظاری هر کار ، جمالت کوتاه و ها، دوستاَ همراه، پاداششوند. تشویقرند رها میتقویت کََده ندانیکویی که 
است.از « یشهرأی و اند» ها های تصمیم است.یکی از بهترین تقویت کََدهدلگرم کََده دوستاَ بخشی از تقویت کََده

 96«قَدْرِ الرأیِ تکوَُ العَزیمَة؛ تصمیم به اندازه اندیشه است عَلى» علیه السالم فرمود: امیر

برای نمونه تصمیم بر عبادت کردَ متفاوت است. شخصی تمام عباداتش رهایی از دوزخ است از این رو به انجام دادَ 
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و خانداَ نشیَی با کَد ولی دیگری همواجبات و دوری از کارهای حرام بسَده می

های مستحبی و دستگیری از نیازمَداَ در چَین شخصی پروراند، طبیعی است تصمیم بر عبادتعزیزش را در سر می
 رسد.بهتر به انجام می

 آفت تصمیم

گیرند رار میقآفاتی در راه رسد چرا که علیرغم برنامه ریزی و تقویت دوستاَ و آشَایاَ گاه به سرانجام نمیکارهای نیک 

ی کارهای نیک است که علکوچک شماری و تأخیر  ها، غفلت،شوند. یکی از آَ آفتمی تصمیمو مانع به اتمام رسیدَ 

شاید خواب شبانگاهی سبب سست شدَ تصمیم شود و البته احتمال علیه السالم در این حکمت به آَ هشدار داده است.

غلبه آناَ ر خواب ببروند ولی راه شب را قسمتی از تا  گرفتَدصمیم میت دتر به مقصد برسَدکه زودارد در قدیم برای آَ

 رفت. کرد و در نتیجه تصمیم روز از بین میمی

آَ استوار  تر کار را شروع و برای انجامدر انجام کار سستی و نکَیم و سریعگیریم وقتی تصمیم میبَابر این بهتر است 

 باشیم .

 هاپیام

 های نیکو نیازمَد اندیشه تقویت کََده استتصمیم .۱

 ها دوری کرد.برای به انجام رسیدَ تصمیمات باید از آفت .۲
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  644حکمت 

وَ مَنْ لَمْ  مْتَفْرَحُوا بِما آتاکُما فاتَکُمْ وَ ال  وَ قَالَ ع: الزُّهْدُ کُلُّهُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآَِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکَیْال تَأْسَوْا عَلى

 یَأْسَ عَلَى الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْرَحْ بِالْآتِی فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَیْه

رود، اندوهگین نشوید و بر آنچه تا بر آنچه از دستتاَ می»همه زهد در دو جمله قرآَ آمده است، خداوند سبحاَ فرمود: 

رسد شاد بَا بر این، کسی که بر گذشته اندوه نخورد و برای آنچه به دستش می«. نی نکَیدآید، شادمابه دستتاَ می

 نشود، هر دو سوی زهد را رعایت کرده است.

 هاواژه

 گرداندَ از چیزی به خاطر کوچک شمردَ آَ، ترک میٍ، چیز اندکالزهد: ناخواهانی، روی

 محزوَ نشویدتأسوا:از ریشه أسی ، اندوهگین نشوید، غصه نخورید، 

 فات:از دست رفتن، از دست دادَ فرصت

 شوید ، وقتی همراه باء بیاید: بی خیال و بی پروا و دلشاد شوید، مسرور میشوید، خوشحال میتفرحوا: شادماَ می

 توضیح

ین اشود. امیر علیه السالم در های مختلف تفسیر میزهد از اصطالحات پرکاربرد در متوَ اسالمی است که به گونه

 حکمت با بیاَ دو شاخص قابٍ سَجش ، زهد را تبیین فرمودند.

 حقیقت زهد

ارزشمَد است ولی مفهوم آَ  ،های دیَی ما کاربرد فراوانی دارد. معموالً انساَ زاهد زهد از کلماتی است که در آموزه
رُّها خَیرُها زَهیدٌ وشَ...إََّ الدُّنیا  »:فرموددر وصف دنیا .امیر علیه السالم چیست؟ معَای اصلی کلمه زهد چیز اندک است 

 .«اش آماده است اندک و بدى اشخوبى...همانا دنیا 90عَتیدٌ.

واَ تگونه متوَ میولی با توجه به این« زهیدرجٍ » :گویَددر ایَجا زهید یعَی اندک و یا در وصف مرد کم خوراک 
ل د رغبتی به دنیا ورا به معَای بیزهد گاه ثروت است؟  و مال و بهرة اندک از دنیاگفت که مَظور از زهد در روایات 

  های مختلفی بیاَ شده است.معَا کرده اند. ولی حقیقت زهد در روایات به گونه نبستن به دنیا

 در روایات:برخی از مفاهیم زهد 

 دَ شکر هر نعمتی و پرهیز از حرام به جای آورـ کوتاه کردَ آرزو و ۱

 خدا بیش از اطمیَاَ به دارایی خود. ـ اطمیَاَ به ۲

 های خود در صورت برخورداری از نعمت.ـ بسَده کردَ به دارایی3
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 ـ رغبت شایسته به آنچه نزد خداست. 4

 میلی به دنیا ـ رغبت به تقوا و بی0

 ی از زهد است.، تعریف جامع ، کامٍ و کاربرد439حکمت رسد تمامی این موارد در روایات ما آمده است ولی به نظر می

 زهد کاربردی 

 ای زهد را تعریف کردند که در هر زمانی قابٍ سَجش و کابردی باشد.امیر علی علیه السالم در این حکمت ، به گونه

هَگام نداری، افسرده و هَگام برخورداری » :زهد اصلی ریشه در قرآَ دارد و چکیده آَ چَین است :فرمودعلیه السالم 

تواند انسانیت و ب داشتن و شَاخت انساَ است که شرایط گوناگوَ او را تغییر ندهد  زهد ظرفیت حقیقت«، سرمست نباش

 .خودش را در هر شرایطی حفظ کَد

ی شود وقتشاید تصور شود که این روش خیلی دشوار است باالخره ما چیزهای با ارزشی داریم خانه، زندگی، مگر می

 ایم غصه نخوریم؟ها را از دست دادهاین

 اش یعَی حواریوَ فرمود: بر آنچه از دنیا ازخوانیم که حضرت عیسی به یاراَ ویژهدر روایتی از امام رضا علیه السالم می

رسَد، برای از دست دادَ چیزی از دهید تأسف نخورید هماَ گونه که دنیاپرستاَ هر گاه به دنیایشاَ میدست می

 خورند. دیَشاَ افسوس نمی

کَد که در زندگی روزمره بسیار دیده اند. افرادی ها یادآوری میای را به انساَالسالم در این روایت معادلهامام رضا علیه 

تواَ دید ، چرا که برای رسیدَ به دنیا، حاضرند تمام اعتقادات خود را زیر پا نهَد، حال که چَین افرادی را هر روز می

های خود دست بکشَد و اوداَ و خشَودی پروردگار از برخی خواستههای مؤمن نتوانَد برای رسیدَ به سرای جانساَ

 انسانیت خود را بشَاسَد و تسلیم زرق و برق دنیا و سخَاَ دنیاخواهاَ نشوند؟

یا نشویم از ای که تسلیم دنگویی مفهوم زهد در گذشته هماَ سبک زندگی دیَی بوده است. یعَی زندگی در دنیا به گونه

وجود دارد که عَاوین آَ با مفهوم زهد « الزهد»نام  از برخی اصحاب ائمه مانَد حسین بن سعید بههایی باین رو کتا

، کار نیک کردَ، حسن خلق، حق همسایه و رایج میاَ عرف مردم متفاوت است. برخی عَاوین آَ عبارت است از: ادب

رانه و از آفات زندگی برخوردار و زندگی فقیَد ک...بَابر این زاهد کسی است که در خوشی و ناخوشی  دنیا زیبا زندگی می

 رهایی یابد. 

 ها:پیام

 کَدزهد، سبک زندگی مؤمن است که در خوشی و ناخوشی دنیا تغییر نمی .۱

 های کالم علوی استسخن جامع و مستَد از ویژگی .۲

 شود و شرایط تسلیم او هستَد.زاهد تسلیم شرایط نمی .3

  


