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  اول فصل

 شناسی خدا

  اهلل معرفه

 حُدُوثِبِ وَ خَلْقِهِ بِحُدُوثِ قِدَمِهِ عَلَى الدَّالِّ السَّوَاتِرُ تَحْجُبُهُ لَا وَ النَّوَاظِرُ تَرَاهُ لَا وَ الْمَشَاهِدُ تَحْوِیهِ لَا وَ الشَّوَاهِدُ تُدْرِكُهُ لَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ

 ...... .وُجُودِ عَلَى خَلْقِهِ

 پوشيدنش هاپرده و نياراند، دیدنش دیدگان نگيرند، برش در جایگاهها و نيابند، در را او حواس كه سزد ستایش را خداوندي  

 است راهنما موجودیّتش بر آفریدگانش وجود و دليل است هميشگى و قدیم او اینكه بر خلقش تازگى و حدوث نتوانند،

 .... لِسَان یَصِفُهُ لَا وَ مَكَانٌ یَحْوِیهِ لَا وَ زَمَانٌ یُغَيِّرُهُ لَا وَ شَأْنٌ یَشْغَلُهُ لَا

 و( نيست كار یك جز او نزد در كارها همه و دارد، احاطه آفرینش بهمه قدرتش و علم چون) ندارد باز كارى از كارى را خدایتعالى 

 جائيكه رد گزیدن جاى و تبدّل و تغيير از مكانها و زمانها آفریننده) نگيرد بر در را او مكانى و جا و نسازد، دگرگونش زمان تغييرات

 (711 خطبه البالغه، نهج( ) نتواند رسيدن ذاتش بحقيقت و) نيارد ستودن را او زبانى هيچ( است منزّه است جسم لوازم از

 كُونَیَ أَنْ قَبْلَ الْكَائِنِ بَاطِناً یَكُونَ أَنْ قَبْلَ ظَاهِراً یَكُونَ وَ آخِراً یَكُونَ أَنْ قَبْلَ أَوَّلًا فَيَكُونَ حَالًا حَالٌ لَهُ تَسْبِقْ لَمْ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ

 .... إِنْس أَوْ جَانٌّ أَوْ أَرْضٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ عَرْشٌ أَوْ كُرْسِيٌّ

 و وّلا باشد آخر آنكه از پيش پس نگرفته پيشى دیگرش حال بر او حاالت از هيچيك كه است خداوندى( ذات) ویژه سپاس و حمد

 اسمان ای عرش با كرسىّ شود موجود كه آن از پيش است موجود كه است خدائى مختصّ سپاس است پيدا باشد پنهان آنكه از قبل

 (787 خطبه البالغه، نهج)   انس یا جنّ یا زمين یا

  تعالی اهلل صفات معرفه

 ..... فَيَنْقَضِي لَهُ آخِرَ لَا وَ فَيَنْتَهِيَ لَهُ غَایَةَ لَا الَّذِي الْأَوَّلُ الْفِطَنِ حَدْسُ یَنَالُهُ لَا وَ الْهِمَمِ بُعْدُ یَبْلُغُهُ لَا الَّذِي اللَّهُ فَتَبَارَكَ

 برایش ایانىپ كه اوّليست نرسند، او به هشياران زیركهاى و نيابند، در را او بلند همّتهاى خداوندیكه آنچنان است فضل و بركت با  

 )39 خطبه البالغه، نهج.  ) گردد تمام تا نيست برایش از آخرى و پذیرد، پایان تا نبوده،

 وَهُ وَ  -خَلَاهُ مَا مَذْمُومٌ مَانِعٍ كُلُّ وَ سِوَاهُ مُنْتَقِصٌ مُعْطٍ كُلُّ إِذْ -الْجُودُ وَ الْإِعْطَاءُ یُكْدِیهِ لَا وَ -الْجُمُودُ وَ الْمَنْعُ یَفِرُهُ لَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ َ

 -الْقِسَمِ وَ الْمَزِیدِ عَوَائِدِ وَ النِّعَمِ بِفَوَائِدِ الْمَنَّانُ
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 وا جز اىبخشنده هر زیرا نماید،نمى تهيدستش بخشش و عطا و كند،نمى اضافه ثروتش بر جمود و امساك كه را خداى سپاس

 .هانصيب و هابهره فراوانى و ها،نعمت انواع بخشنده اوست. است مذمّت شایسته او جز اىكننده منع هر و شود،مى كم ثروتش

 یُسْأَلْ لَمْ مَابِ مِنْهُ بِأَجْوَدَ سُئِلَ بِمَا لَيْسَ وَ لَدَیْهِ مَا الطَّالِبِينَ وَ إِلَيْهِ الرَّاغِبِينَ سَبِيلَ نَهَجَ وَ أَقْوَاتَهُمْ قَدَّرَ وَ أَرْزَاقَهُمْ ضَمِنَ الْخَلَائِقُ عيَالُهُ

 كنندگان رغبت به را روشنش راه و نموده، مقدّر را آنان توشه و قوت و كرده، ضمانت را همه رزق اویند، خور روزى هاآفریده جميع

 از هك باشد آنجا از بيشتر بخواهند او از كه آنجا در او بخشش و جود كه نيست طور این و داده، نشان اوست نزد آنچه خواهندگان و

  .نخواهند او

 بَعْدَهُ ءٌشَيْ فَيَكُونَ بَعْدٌ لهُ لَيْسَ الَّذِي الْآخِرُ وَ  قَبْلَهُ ءٌشَيْ فَيَكُونَ قَبْلٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ الَّذِي الْأَوَّلُ

 موجودى ات نيست بعدى آخریتش براى كه است آخرى و باشد، چيزى او از پيش تا نبوده قبلى اوليّتش براى كه است اولى همان

  باشد، او از پس

 ...... قَالالِانْتِ عَلَيْهِ فَيَجُوزَ مَكَانٍ فِي كَانَ لَا وَ الْحَالُ مِنْهُ فَيَخْتَلِفَ دَهْرٌ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ مَا تُدْرِكَهُ أَوْ تَنَالَهُ أَنْ عَنْ الْأَبْصَارِ أَنَاسِيَّ الرَّادِعُ وَ

 است مكانى در نه و شود، دگرگون حالش زمان گذر از تا گذردمى او بر زمان نه. داشت باز دركش و دیدن از را هادیده مردمك و

 )39 خطبه البالغه نهج. ) بگيرد صورت برایش انتقال كه

 التوحید

 .... تَتَوَهَّمَه لَا أَنْ التَّوْحِيدُ

 (264 حکمت البالغه نهج)  نياورى وهم در را خدا كه است آن توحيد

 غَيْرُه إِلَهٌ مَعَهُ لَيْسَ لَهُ شَرِیكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ .....

 (93 خطبه البالغه نهج) . نيست او با دیگرى خداى و شریك،بى و است یگانه كه نيست اللّه جز معبودى كه دهممى شهادت و

 ..... لَه غَایَةَ لَا الْآخِرُ وَ قَبْلَهُ ءَشَيْ لَا الْأَوَّلُ لَهُ شَرِیكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ

 ار او كه است آخرى و نبوده، او از پيش چيزى كه است اولى. شریكبى است اىیگانه نيست، اللّه جز معبودى دهممى شهادت

  (82 خطبه البالغه نهج. ) نيست انتهایى

 شَهَادَةً اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ لَهُ آخِرَ لَا أَنْ وَجَبَ بِآخِرِیَّتِهِ وَ لَهُ أَوَّلَ لَا أَنْ وَجَبَ بِأَوَّلِيَّتِهِ وَ آخِرٍ كُلِّ بَعْدَ الْآخِرِ وَ أَوَّلٍ كُلِّ قَبْلَ الْأَوَّلِ

 ..... اللِّسَان الْقَلْبُ وَ الْإِعْلَانَ السِّرُّ فِيهَا یُوَافِقُ
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 موجب آخریتش و نباشد، اولى او از قبل كه است آن موجب اوليّتش آخر هر از بعد آخر و اول، هر از پيش اول همان را خداى حمد

.  . است متّحد آن در زبان و دل و ظاهر و باطن كه شهادتى باشد،نمى او جز معبودى دهممى شهادت و نباشد آخرى او از بعد آنكه

 (799 خطبه البالغه نهج) 

 االلهی العلم معرفة

 كُمْجَوَارِحُ وَ شُهُودُهُ أَعْضَاؤُكُمْ عِلْماً بِهِ أَحَاطَ وَ خُبْراً بِهِ لَطُفَ نَهَارِهِمْ وَ لَيْلِهِمْ فِي مُقْتَرِفُونَ الْعِبَادُ مَا عَلَيْهِ یَخْفَى لَا سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ

 . عِيَانُه خَلَوَاتُكُمْ وَ عُيُونُهُ ضَمَائِرُكُمْ وَ جُنُودُهُ

 اكتسابب است نافذ خود روز و خود شب در را او ميكنند كسب بندگان كه چيزى او بر نيست پنهان سبحانه خداى كه بتحقيق  

 لشكرهاى شما كار التهاى و اویند گواهان شما عضوهاى دانائى و علم روى از بان محيطست و آگاهى و خبرت روى از بندگان

 (739 خطبه البالغه، نهج)   است او آشكار شما خلوتهاى و اویند جاسوسان شما باطن قواى و خواطر و اویند

 الْعَاصِفَات حِبِالرِّیَا الْمَاءِ تَلَاطُمَ وَ الْغَامِرَاتِ الْبِحَارِ فِي النِّينَانِ اخْتِلَافَ وَ الْخَلَوَاتِ فِي الْعِبَادِ مَعَاصِيَ وَ الْفَلَوَاتِ فِي الْوُحُوشِ عَجِيجَ یَعْلَمُ

..... 

 با را آب امواج تالطم و ژرف، دریاهاى در را ماهيان شد و آمد و نهانها، در را بندگان گناهان و بيابانها، در را وحوش آواز خداوند

 (783 خطبه البالغه، نهج. ) دارد خبر تندبادها وزش

  المعرفة و الحق مفتاح التفکر

 فَلَا أَ ولَةٌمَدْخُ الْأَبْصَارُ وَ عَلِيلَةٌ الْقُلُوبُ لَكِنِ وَ الْحَرِیقِ عَذَابَ خَافُوا وَ الطَّرِیقِ إِلَى لَرَجَعُوا النِّعْمَةِ جَسِيمِ وَ الْقُدْرَةِ عَظِيمِ فِي فَكَّرُوا لَوْ وَ

 .  ..... الْبَشَرَ وَ الْعَظْمَ لَهُ سَوَّى وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ لَهُ فَلَقَ وَ تَرْكِيبَهُ أَتْقَنَ وَ خَلْقَهُ أَحْكَمَ كَيْفَ خَلَقَ مَا صَغِيرِ إِلَى یَنْظُرُونَ

 ادله لكن بهراسند، آتش سوزش سختى از و گردند، باز بره بيندیشند جهان خداى نعمت بزرگى و قدرت عظمت در مردم اگر 

 و است ينمت پيوندش و محكم، خلقتش چسان كه نمينگراند، شده آفریده كه را كوچكى حيوان چرا است عيبناك بينشها و رنجور،

 (441 خطبه البالغه، نهج)   است داده متناسب استخوانى و پوست را او و آورده، پدید آن در چشم و گوش خداوند
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  دوم فصل

 آفرینش شناخت

 خلق اهللمعرفة 

  : الکون معالم فی النظر 

 لْجِبَالِا هَذِهِ كَثْرَةِ وَ الْبِحَارِ هَذِهِ تَفَجُّرِ وَ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ هَذَا اخْتِلَافِ وَ الْحَجَرِ وَ الْمَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّبَاتِ وَ الْقَمَرِ وَ الشَّمْسِ إِلَى فَانْظُرْ .....

 وَ زَارِعٌ مْلَهُ مَا كَالنَّبَاتِ أَنَّهُمْ زَعَمُوا الْمُدَبِّرَ جَحَدَ وَ الْمُقَدِّرَ أَنْكَرَ لِمَنْ فَالْوَیْلُ الْمُخْتَلِفَاتِ الْأَلْسُنِ وَ اللُّغَاتِ هَذِهِ تَفَرُّقِ وَ الْقِلَالِ هَذِهِ طُولِ وَ

 !جَان غَيْرِ مِنْ جِنَایَةٌ أَوْ بَانٍ غَيْرِ مِنْ بِنَاءٌ یَكُونُ هَلْ وَ وَعَوْا لِمَا تَحْقِيقٍ لَا وَ ادَّعَوْا فِيمَا حُجَّةٍ إِلَى یَلْجَئُوا لَمْ صَانِعٌ صُوَرِهِمْ لِاخْتِلَافِ لَا

 و كوهها این بسيارى و دریاها این شد روان و روز و شب این شد و آمد و سن و آب و درخت و گياه و ماه و بآفتاب كن نظر پس

 اشيا ینا كننده تقدیر كرد انكار كه كس آن بر واى پس گوناگون مختلف زبانهاى و لغتها بودن متفرق و كوهها این سرهاى درازى

 كه نيست و هآورند بيرون را ایشان مر نيست كه اندزمين گياه مانند ایشان كه بردند گمان مخلوقات این كننده بتدبير شد جاحد و را

 گاهن آنچه براى از یقينى بسوى نه و كردند دعوى آنچه در حجّتى شدنبسوى ملجاء و آفریننده را ایشان صورتهاى اختالف مر

 (441 خطبه البالغه، نهج)    كنند جنایت بدون جنایتى یا كننده بنا بدون بنائى ميباشد آیا و داشتند

 : الخلقة بدیع

 طْبَاقاًأَ مِنْهُ فَطَرَ ثُمَّ جَامِداً یَبَساً الْمُتَقَاصِفِ الْمُتَرَاكِمِ الزَّاخِرِ الْبَحْرِ مَاءِ مِنْ جَعَلَ أَنْ صَنْعَتِهِ لَطَائِفِ بَدِیعِ وَ جَبَرُوتِهِ اقْتِدَارِ مِنِ كَانَ وَ

  حَدِّهِ عَلَى قَامَتْ وَ بِأَمْرِهِ فَاسْتَمْسَكَتْ ارْتِتَاقِهَا بَعْدَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَفَتَقَهَا

 زمين پرموج، سوار برهم و ژرف دریاى آب از كه آنست او پاكيزه و شگرف كاریهاى ازكن و توانا، آفریدگار شوكت و قدرت از

 جزّام هم از پيوستگى از پس را آنها و آفریده، را گرفته قرار برهم آسمانهاى طبقات آب آن از آنگاه آورد، پدید را جنبشبى خشك

 بود دهش مهيّا برایشان جائيكه در و افكنده، در بهم چنگ تعالى خداوند بفرمان آسمانها آن سپس گرداند، آسمانش هفت و ساخته،

 ایستادند،

 ِ لِخَشْيَتِهِ مِنْهُ الْجَارِي وَقَفَ وَ لِهَيْبَتِهِ أَذْعَنَ وَ لِأَمْرِهِ ذَلَّ قَدْ الْمُسَخَّرُ الْقَمْقَامُ وَ الْمُثْعَنْجِرُ الْأَخْضَرُ یَحْمِلُهَا أَرْضاً أَرْسَى وَ

 در كه دریایى نمود، جا بر پا و استوار داردمى بر را آن شده مسخّر دریاى و كندمى حمل را آن رنگ سبز روان آب كه را زمينى و

 .است متوقف او خشيت از جریانش و تسليم، هيبتش مقابل در و خاكسار امرش برابر

  اءِالْمَ فِي أُصُولُهَا رَسَتْ وَ الْهَوَاءِ فِي رُءُوسُهَا فَمَضَتْ قَرَارَاتِهَا أَلْزَمَهَا وَ مَرَاسِيهَا فِي فَأَرْسَاهَا أَطْوَادِهَا وَ مُتُونِهَا نُشُوزَ وَ جَلَامِيدَهَا جَبَلَ وَ
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 قلّه .كرد مستقر قرارگاهشان در و نمود، ثابت خود جاى در را آنها و آفرید، را زمين كوههاى و بلند هاىتپه و عظيم، سنگهاى تخته

 .گرفت قرار آب در آنها ریشه و رفت، باال فضا در كوهها

 وَ عِمَاداً لِلْأَرْضِ جَعَلَهَا وَ أَنْشَازَهَا أَطَالَ وَ قِلَالَهَا فَأَشْهَقَ أَنْصَابِهَا مَوَاضِعِ وَ أَقْطَارِهَا مُتُونِ فِي قَوَاعِدَهَا أَسَاخَ وَ سُهُولِهَا عَنْ جِبَالَهَا فَأَنْهَدَ

 أَوْتَاداً فِيهَا أَرَّزَهَا

 و برد، باال را هاقله برد، فرو برقرارند كه مراكزى و زمين اطراف پشت در را آن هاىپایه و افراشت، بر هموار زمينهاى از را كوهها

 كوبيد، آن بر هایىميخ چون و ساخت، زمين ستون را كوهها و نمود، طوالنى را آن بلندیهاى

  مَوَاضِعِهَا عَنْ تَزُولَ أَوْ بِحِمْلِهَا تَسِيخَ أَوْ بِأَهْلِهَا تَمِيدَ أَنْ مِنْ حَرَكَتِهَا عَلَى فَسَكَنَتْ

. ودش منحرف خود جاى از یا برد، فرو خود در را گرانش بار یا اندازد، اضطراب به را ساكنانش اینكه از شد ساكن متحرك زمين پس

 (494 خطبه البالغه نهج) 

  الحیوان خلقة عجائب

 وَ أُمَمِهَا مُتَبَلِّدَةِ وَ أَجْنَاسِهَا وَ أَسْنَاخِهَا أَصْنَافِ وَ سَائِمِهَا وَ مُرَاحِهَا مِنْ كَانَ مَا وَ بَهَائِمِهَا وَ طَيْرِهَا مِنْ حَيَوَانِهَا جَمِيعُ اجْتَمَعَ لَوِ وَ ..... 

 وَ اهَتْتَ وَ ذَلِكَ عِلْمِ فِي عُقُولُهَا لَتَحَيَّرَتْ وَ إِیجَادِهَا إِلَى السَّبِيلُ كَيْفَ عَرَفَتْ لَا وَ إِحْدَاثِهَا عَلَى قَدَرَتْ مَا بَعُوضَةٍ إِحْدَاثِ عَلَى أَكْيَاسِهَا

 إِفْنَائِهَ عَنْ ضَّعْفِبِال مُذْعِنَةً إِنْشَائِهَا عَنْ بِالْعَجْزِ مُقِرَّةً مَقْهُورَةٌ بِأَنَّهَا عَارِفَةً حَسِيرَةً خَاسِئَةً رَجَعَتْ وَ تَنَاهَتْ وَ قُوَاهَا عَجَزَتْ

 رها و اهگبستن به شودمى آورده شبانگاه در كه حيواناتى از هست آنچه و آن چارپایان و مرغان از دنيا حيوانات همه شوند جمع اگر  

 بر ندعقل صاحب فهم و اندفهم بى كه حيوانات طایفه و هاطایفه و آنها جنسهاى و اصول صنفهاى جميع و چراگاه در ميشوند كرده

 شود حيران ینهآ هر و آن كردن موجود بسوى راه است چگونه كه نشناسند و آن كردن پيدا بر باشند نداشته توانائى پشه بر كردن پيدا

 فتور با اشندب خوار كه حالتى در برگردند و ایستند باز و ایشان قوتهاى گردد عاجز و شود متحيّر و طریق آن دانستن در ایشان عقلهاى

 ناتوانى و عفبض نهنده گردن پشه آن مثل آفریدن از ناتوانى به كننده اقرار همچون قدرت زیر در مغلوبند آنها كه آن به شناسا كالل و

 (448 خطبه البالغه، نهج) آن كردن فانى از

  االنسان خلق فی عجائب

 مَكِينٍ رٍقَرا فِي وُضِعْتَ وَ طِينٍ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ بُدِئْتَ الْأَسْتَارِ مُضَاعَفَاتِ وَ الْأَرْحَامِ ظُلُمَاتِ فِي الْمَرْعِيُّ الْمُنْشَأُ وَ السَّوِيُّ الْمَخْلُوقُ أَیُّهَا...

 لَمْ وَ تَشْهَدْهَا لَمْ دَارٍ إِلَى مَقَرِّكَ مِنْ أُخْرِجْتَ ثُمَّ نِدَاءً تَسْمَعُ لَا وَ دُعَاءً تَحِيرُ لَا جَنِيناً أُمِّكَ بَطْنِ فِي تَمُورُ مَقْسُومٍ أَجَلٍ وَ مَعْلُومٍ قَدَرٍ إِلى

 عَنْ یَعْجِزُ مَنْ إِنَّ هَيْهَاتَ إِرَادَتِكَ وَ طَلَبِكَ مَوَاضِعَ الْحَاجَةِ عِنْدَ عَرَّفَكَ وَ أُمِّكَ ثَدْيِ مِنْ الْغِذَاءِ لِاجْتِرَارِ هَدَاكَ فَمَنْ مَنَافِعِهَا سُبُلَ تَعْرِفْ

  أَبْعَد الْمَخْلُوقِينَ بِحُدُودِ تَنَاوُلِهِ مِنْ وَ أَعْجَزُ خَالِقِهِ صِفَاتِ عَنْ فَهُوَ الْأَدَوَاتِ وَ الْهَيْئَةِ ذِي صِفَاتِ
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 شده هداشتهنگ و كرده نما و نشو بسيار هاىپرده درون و رحمها، تاریكيهاى در كسيكه اى و شده، آفریده اندام تناسب با انسانيكه اى

 كمش آن در شده، داده قرار محكمى جایگاهى در شده، تقسيم زمانى و معيّن مدّتى تا و بوده، خالص و محض گل از پيدایشت مبدأ

 از پس آن از شنيدى،مى را صدائى نه ميدادى، پاسخ را سخنى نه ميجنبيدى نبودى بيش گوشتى پاره و جنين حاليكه در مادرت

 را يرش تا كرد، راهنمائى را تو كسى چه گشتى، وارد بودى نشناخته را آن سود راههاى و نشده، وارد بآن كه بخانه و خارج، جایگاهت

 آنكه یراز است دور خيلى كرد اتاراده و درخواست بمواضع آشناى نيازمندى هنگام را تو كى و بنوشى، و كشيده در مادرت پستان از

 هاآفریده يلهبوس دریافتش از و تر،ناتوان او آفریدگار صفات شناسائى از است ناتوان صورت و شكل و اندام داراى صفات شناسائى از

 (764 خطبه البالغه، نهج. ) است دورتر

 االنسان خدمة فی الکون

  إِلَيْكُمْ زُلْفَةً الَ وَ لَكُمْ تَوَجُّعاً بِبَرَكَتِهِمَا لَكُمْ تَجُودَانِ أَصْبَحَتَا مَا وَ لِرَبِّكُمْ مُطِيعَتَانِ تُظِلُّكُمْ الَّتِي السَّمَاءَ وَ تَحْمِلُكُمْ الَّتِي الْأَرْضَ إِنَّ وَ أَلَا

 شما هب را خود بركات شمایند، پروردگار فرمانبردار اندازدمى سایه سرتان بر كه آسمانى و كند،مى حمل را شما كه زمينى بدانيد

 شما، به جستن نزدیكى براى نه و دلسوزى، خاطر به نه دارند،مى ارزانى

 فَأَقَامَتَا مَصَالِحِكُمْ حُدُودِ عَلَى أُقِيمَتَا وَ فَأَطَاعَتَا بِمَنَافِعِكُمْ أُمِرَتَا لَكِنْ وَ مِنْكُمْ تَرْجُوَانِهِ لِخَيْرٍ لَا وَ

 توردس و اند،كرده اطاعت را خدا پس مأمورند شما به منافع رساندن براى حق جانب از بلكه دارند، توقع شما از كه خيرى براى نه و

 (729 خطبه البالغه، نهج.  ) كردند قيام پس كنند قيام شما مصالح به دارند
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 سوم فصل

  عدل

 پیش درآمد

 مَعْسُورِهَا وَ بِمَيْسُورِهَا أَرَادَ مَنْ بْتَلِيََ فِيهَا فَعَدَلَ السَّعَةِ وَ الضِّيقِ عَلَى قَسَّمَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ فَكَثَّرَهَا الْأَرْزَاقَ قَدَّرَ وَ

 تقسم فراخى و تنگى مبناى بر را ارزاق و داد، قرار اندك دیگر بعضى براى و فراوان برخى براى را آن و فرمود مقدر را مردم روزى

 هخطب البالغه نهج) كند، آزمایش آن كمى و رزق فراوانى با بخواهد را كس هر تا داد خرج به عدالت بندى تقسيم این در و نمود،

39) 

  لِلْعَبِيد بِظَلَّامٍ لَيْسَ اللَّهَ ألَنَّ اجْتَرَحُوهَا بِذُنُوبٍ إِلَّا عَنْهُمْ فَزَالَ عَيْشٍ مِنْ نِعْمَةٍ غَضِّ فِي قَطُّ قَوْمٌ كَانَ مَا اللَّهِ أَیْمُ وَ

 (711 خطبه البالغه نهج) ندادند دست از را زندگى عيش و نعمت خرمى ملّتى خدا به سوگند

 وَ شَارِدٍ كُلَّ عَلَيْهِمْ لَرَدَّ قُلُوبِهِمْ مِنْ وَلَهٍ وَ نِيَّاتِهِمْ مِنْ بِصِدْقٍ رَبِّهِمْ إِلَى فَزِعُواُ النِّعَم عَنْهُمُ تَزُولُ وَ النِّقَمُ بِهِمُ تَنْزِلُ حِينَ النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ

 فَاسِدٍ كُلَّ لَهُمْ أَصْلَحَ

 ناهپ پروردگار به مشتاق دلهاى و صادقانه هاىنيت با برود، دستشان از نعمتها و آید، فرود آنان بر بالها كه وقتى به مردم اگر و

 (711 خطبه البالغه نهج. )كندمى اصالح ایشان بر را فسادى هر و گرداند،مى باز آنان به رفته دستشان از را آنچه ببرند

 حکمه و خلقه فی عدل

 حُكْمِهِ فِي عَلَيْهِمْ عَدَلَ وَ خَلْقِهِ فِي بِالْقِسْطِ قَامَ وَ عِبَادِهِ ظُلْمِ عَنْ ارْتَفَعَ وَ مِيعَادِهِ فِي صَدَقَ.......  الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ

 حكم در و قسط، به عبادش ميان در است، دور به كند ستم خود بندگان به اینكه از و صادق، اشوعده در كه خداوندى ستایش

 (441 خطبه البالغه نهج. )كند رفتار عدالت به آنان بر كردن

 فَصَل حَكَمٌ وَ عَدَلَ عَدْلٌ أَنَّهُ أَشْهَدُ وَ

 نهج. )كندمى جدا هم از را باطل و حق كه حاكمى و نموده، رفتار عدالت به كه است محض عدل خداوند كه دهممى شهادت

 (493 خطبه البالغه

 مَضَى مَا وَ یَمْضِي بِمَا عَلِمَ وَ قَضَى مَا كُلِّ فِي عَدَلَ وَ فَعَفَا حِلْمُهُ عَظُمَ الَّذِي ِ
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 است گذشته و گذردمى را آنچه و نمود، عدالت كرد حكم آنچه در و فرمود، عفو پس است عظيم حضرتش بردبارى كه خداوندى

 (499 خطبه البالغه نهج. ) داند

 الْوَعِيد وَ الْوَعْدُ سَقَطَ وَ الْعِقَابُ وَ الثَّوَابُ لَبَطَلَ كَذَلِكَ ذَلِكَ كَانَ لَوْ وَ حَاتِماً قَدَراً وَ لَازِماً قَضَاءً ظَنَنْتَ لَعَلَّكَ .....

 نهج)  .شدمى ساقط تهدید و بشارت و باطل، عقاب و پاداش آینه هر بود گونه این اگر اىبرده گمان را حتم قدر و الزم قضاء شاید

 (13 قصار البالغه

  السیئه األعمال ثمرة البالیا، نزول

 یَتَذَكَّرَ وَ مُقْلِعٌ عَیُقْلِ وَ تَائِبٌ لِيَتُوبَ الْخَيْرَاتِ خَزَائِنِ إِغْلَاقِ وَ الْبَرَكَاتِ حَبْسِ وَ الثَّمَرَاتِ بِنَقْصِ السَّيِّئَةِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ عِبَادَهُ یَبْتَلِي اللَّهَ إِنَّ

 مُزْدَجِر یَزْدَجِرَ وَ مُتَذَكِّرٌ

 كننده هتوب كند،تامى آزمایش خيرات در بستن و بركات، داشتن باز و ها،ميوه كمبود به بدشان اعمال وقت به را بندگانش خداوند

 خطبه البالغه نهج.  ) كند خوددارى گناه از كننده خوددارى و گيرد، پند گيرنده پند و نماید، قطع گناه از دل گناهكار و كند، توبه

729) 

 العدل ضالل فی األرزاق تقدیر

 وَ الشُّكْرَ ذَلِكَبِ لِيَخْتَبِرَ وَ مَعْسُورِهَا وَ بِمَيْسُورِهَا أَرَادَ مَنْ لِيَبْتَلِيَ فِيهَا فَعَدَلَ السَّعَةِ وَ الضِّيقِ عَلَى قَسَّمَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ فَكَثَّرَهَا الْأَرْزَاقَ قَدَّرَ وَ

  فَقِيرِه وَ غَنِيِّهَا مِنْ الصَّبْرَ

 تقسم فراخى و تنگى مبناى بر را ارزاق و داد، قرار اندك دیگر بعضى براى و فراوان برخى براى را آن و فرمود مقدر را مردم روزى

 وسيله بدین و كند، آزمایش آن كمى و رزق فراوانى با بخواهد را كس هر تا  داد خرج به عدالت بندى تقسيم این در و نمود،

 (39 خطبه البالغه نهج. ) دهد قرار امتحان مجراى در سختى تحمل و نعمت شكر جهت از را فقرا و ثروتمندان

 مِينَلِلظَّالِ هُوَ وَ الْمُضْطَهَدِینَ دَعْوَةَ یَسْمَعُ اللَّهَ فَإِنَّ ظُلْمٍ عَلَى إِقَامَةٍ مِنْ نِقْمَتِهِ تَعْجِيلِ وَ اللَّهِ نِعْمَةِ تَغْيِيرِ إِلَى أَدْعَى ءٌشَيْ لَيْسَ وَ

 بِالْمِرْصَادِ

 رد و ستمدیدگان، دعاى شنواى خداوند كه نيست، ستمكارى از ترقوى او عقوبت به دادن سرعت و خدا، نعمت تغيير در چيزى

 (39 نامه البالغه نهج. ) است ستمكاران كمين
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 فصل چهارم

 نبوت

 فی الرّسالة االلهیة

 هُوَ وَ بِجُودِهِ الْعُظَمَاءَ سَادَ وَ بِعِزَّتِهِ الْأَرْبَابَ اسَْتَعْبَدَ  وَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلَائِقَ خَلَقَ  مَنْصََبَةٍ  غَيْرِ مِنْ الْخَالِقِ وَ رُؤْیَةٍ غَيْرِ مِنْ الْمَعْرُوفِ لِلَّهِ الْحَمْدُ

 رُسُلَه الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ إِلَى بَعَثَ وَ خَلْقَهُ الدُّنْيَا أَسْكَنَ الَّذِي

 با و آفرید، را موجودات قدرتش به. زحمت و رنج غير به است آفریننده كه خدایى شده، شناخته شَدن  دیده بدون كه را خداى حمد

 داد، اىج دنيا در را مخلوقاتش كه خدایى اوست. جست مهترى بزرگان بر جودش با و كشيد، بندگى بند به را فرازان گردن عزّتش

 (784) نهج البالغه، خطبه فرستاد انس و جن سوى به را رسوالنش و

 یُرُوهُمْ وَ الْعُقُولِ نَدَفَائِ لَهُمْ یُثِيرُوا وَ بِالتَّبْلِيغِ عَلَيْهِمْ یَحْتَجُّوا وَ نِعْمَتِهِ مَنْسِيَّ یُذَكِّرُوهُمْ وَ فِطْرَتِهِ مِيثَاقَ لِيَسَْتَأْدُوهُمْ  أَنْبِيَاءَهُ إِلَيْهِمْ وَاتَرَ وَ
  قَائِمَة مَحَجَّةٍ أَوْ لَازِمَةٍ حُجَّةٍ أَوْ مُنْزَلٍ كِتَابٍ أَوْ مُرْسَلٍ نَبِيٍّ مِنْ خَلْقَهُ سُبْحَانَهُ اللَّهُ یُخْلِ لَمْ الْمَقْدِرَة ....وَ آیَاتِ

 مردم از ار الهى فطرت عهد اداى تا داشت، گسيل آنان سوى به هم دنبال به را پيامبرانش پيامب و انگيخت، بر را رسوالنش خداوند
 بر ار آنان عقول پنهان نيروهاى و كنند، حجت اتمام آنان بر دالیل ارائه با و آرند یادشان به را او شده فراموش نعمتهاى و بخواهند،
 انپایش زیر گهواره كه زمين و افراشته، سَرشَان   باالى بر كه آسَمان  بلند این از: بنمایانند آنان به را الهى هاىنشَانه  و انگيزانند،

 رىپي به را آنان كه ناگواریهایى و سپارد،مى مرگ دسَت  به را ایشَان  كه اجلهایى و دارد،مى زنده را آنان كه معيشَتهایى  و نهاده،
 جتىح یا آسََمانى، كتاب یا پيامبر، بدون را بندگانش سََبحان خداوند. آوردمى هجوم آنان بر هم دنبال به كه حوادثى و نشََاند،مى

 ( 7) نهج البالغه، خطبه  .نساخت رها روشن راه دادن نشان یا الزم،

 هُمْمِنْ امَقَ سَلَفٌ مَضَى كُلَّمَا الْأَرْحَامِ مُطَهَّرَاتِ إِلَى الْأَصْلَابِ كَرَائِمُ تَنَاسَخَتْهُمْ مُسْتَقَرٍّ خَيْرِ فِي أَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَوْدَعٍ أَفْضَلِ فِي فَاسَْتَوْدَعَهُمْ 
 خَلَف   اللَّهِ بِدِینِ

. كردند قلمنت پاك رحمهاى به را آنان كریمانه اصالب. ساخت مستقر قرارگاه بهترین در و نهاد، امانت به ودیعتگاه برترین در را آنان
 (39) نهج البالغه، خطبه  نمود، علم قد دین ابالغ براى دیگرى رفت دنيا از آنان از یكى هرگاه

 الْقُرُونُ تِنَسَلَ ذَلِكَ قَبْلَه : عَلَى مَنْ عَرَّفَهُ غَابِرٍ أَوْ بَعْدَهُ مَنْ لَهُ سُمِّيَ سَابِقٍ مِنْ لَهُمْ الْمُكَذِّبِينَ كَثْرَةُ لَا وَ عَدَدِهِمْ قِلَّةُ بِهِمْ تُقَصِّرُ لَا رُسُلٌ

  الْأَبْنَاءُ خَلَفَتِ وَ الْآبَاءُ سَلَفَتِ وَ الدُّهُورُ مَضَتِ وَ

 آینده پيامبر نام از را او كه اىگذشته پيامبر از نداشت، باز تبليغ از را آنان كنندگانشان تكذیب كثرت و عددشان، كمى كه پيامبرانى

 و گذشتند رد پدران شد، سپرى روزگار و گذشت، قرنها منوال این بر. كرد معرفى را او گذشته پيامبر كه اىآینده پيامبر و دادند، خبر

 (7) نهج البالغه، خطبه گرفتند  را آنها جاى فرزندان
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 الرسالة المحمدیة

 مِيلَادُهُ  یماًكَرِ سِمَاتُهُ مَشْهُورَةً مِيثَاقُهُ النَّبِيِّينَ عَلَى مَأْخُوذاً نُبُوَّتِهِ إِتْمَامِ وَ عِدَتِهِ لِإِنْجَازِ ص اللَّهِ رَسُولَ مُحَمَّداً سُبْحَانَهُ اللَّهُ بَعَثَ أَنْ إِلَى

 حالى رد كرد، مبعوث نبوت مقام بردن پایان به و اش،وعده رساندن انجام به براى را آله و عليه اللّه صلى اللّه رسول محمّد خداوند تا
 (7نهج البالغه، خطبه بود. ) كرامت و عزت با ميالدش و روشن، هایشنشانه بود، گرفته انبيا تمام از را او رسالت قبولى كه

  .دِیمَةً الْمُسْتَمْطَرِینَ أَجْوَدَ وَ شِيمَةً الْمُطَهَّرِینَ أَطْهَرَ كَهْلًا، أَنْجَبَهَا وَ طِفْلًا الْبَرِیَّةِ خَيْرَ  

)  .بود بيشتر همه از سخایش و جود دوام و  پاكان، پاكترین اخالق در انسان، تریننجيب سالى بزرگ در  مردم، بهترین كودكى در
 ( 792نهج البالغه، خطبه 

 وَ عِتَرِالْ خَيْرُ عِتْرَتُهُ أُمَنَاءَهُ مِنْهَا انْتَخَبَ وَ أَنْبِيَاءَهُ مِنْهَا صَدَعَ الَّتِي الشَّجَرَةِ مِنَ مَغْرِسَاً  الْأُرُومَاتِ أَعَزِّ وَ مَنْبِتاً الْمَعَادِنِ أَفْضََلِ  مِنْ فَأَخْرَجَهُ

  تُنَال لَا ثَمَرَةٌ وَ طِوَالٌ فُرُوعٌ لَهَا كَرَمٍ فِي بَسَقَتْ وَ حَرَمٍ فِي نَبَتَتْ الشَّجَرِ خَيْرُ شَجَرَتُهُ وَ الْأُسَرِ خَيْرُ أُسْرَتُهُ

 را خود امناى و كرد، آشكار آن از را پيامبرانش كه درختى همان از كاشت، هاسرزمين. عزیزترین در و رویاند، معادن برترین از را او 
 حرم در كه اىشجره ها،شجره بهترین اششجره و ها،دودمان بهترین دودمانش و هاست،عترت بهترین عترتش. نمود انتخاب آن از

) نهج البالغه،  .دسترس از دور هایىميوه و دارد، بلند هایىشاخه كه اىشجره رسَيده،  رشَد  به مجد و كرامت عرصَه  در و رویيده،
 (39خطبه 

 وَ افِيَةٍشَ مَوْعِظَةٍ وَ كَافِيَةٍ بِحُجَّةٍ أَرْسَلَهُ صََوْتُهُ  مِنْهَا امْتَدَّ وَ ذِكْرُهُ بِهَا عَلَا بِطَيْبَةَ هِجْرَتُهُ وَ بِمَكَّةَ مَوْلِدُهُ مُتَهَدِّلَةٌ ثِمَارُهَا وَ مُعْتَدِلَةٌ أَغْصََانُهَا 

  الْمَفْصُولَةَ الْأَحْكَامَ بِهِ بَيَّنَ وَ الْمَدْخُولَةَ الْبِدَعَ بِهِ قَمَعَ وَ الْمَجْهُولَةَ الشَّرَائِعَ بِهِ أَظْهَرَ مُتَلَافِيَةٍ دَعْوَةٍ

 شنام مدینه در بود، طيّبه مدینه هجرتش و مكّه، والدتش جایگاه. است دسترس در هایشميوه و معتدل، هایششاخه كه اىشجره
 گمراهيها از را مردم كه دعوتى و شفابخش، پندى و كافى دليل با را او خداوند. رسَيد  جا همه به آنجا از صَدایش  و شَد،  آوازه پر

 كنونا هم كه را احكامى و كوبيد، درهم را نادرست بدعتهاى و نمود، آشكار او وسيله به را دین ناشناخته دسَتورات . فرسَتاد  برهاند
 (796) نهج البالغه، خطبه  .داشت بيان است معلوم ما نزد

 االسالم فی ظلمة الجهالیةرسالة 

  الصَّادِعِ الْأَمْرِ وَ اللَّامِعِ الضِّيَاءِ وَ السَّاطِعِ النُّورِ وَ الْمَسْطُورِ الْكِتَابِ وَ الْمَأْثُورِ الْعَلَمِ وَ الْمَشْهُورِ بِالدِّینِ أَرْسَلَهُ

 مردم سوى به آشكار و روشن دستور و فروزان، چراغ و درخشان، نور و مسَطور،  كتاب و معروف، نشَانه  و مشَهور،  دین به را او و
  فرستاد،
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 مَصََْدَرُالْ عَمِيَ وَ الْمَخْرَجُ ضَََاقَ وَ الْأَمْرُ تَشَََتَّتَ وَ النَّجْرُ اخْتَلَفَ وَ الْيَقِينِ سَََوَارِي تَزَعْزَعَتْ وَ الدِّینِ حَبْلُ فِيهَا انْجَذَمَ فِتَنٍ فِي النَّاسُ وَ

 عَفَتْ وَ سُبُلُهُ دَرَسَتْ وَ مَعَالِمُهُ تَنَكَّرَتْ وَ دَعَائِمُهُ فَانْهَارَتْ الْإِیمَانُ خُذِلَ وَ الشَّيْطَانُ نُصِرَ وَ الرَّحْمَنُ عُصِيَ شَامِلٌ الْعَمَى وَ خَامِلٌ فَالْهُدَى

 بِأَخْفَافِه دَاسَتْهُمْ فِتَنٍ فِي لِوَاؤُهُ قَامَ وَ أَعْلَامُهُ سَارَتْ بِهِمْ مَنَاهِلَهُ وَرَدُوا وَ مَسَالِكَهُ فَسَلَكُوا الشَّيْطَانَ أَطَاعُوا شُرُكُهُ

 گرفتار یند اصل و متزلزل، یقين هاىپایه و گسسته، آن اثر از دین ریسمان كه بودند اىفتنه دچار مردم كه بود وقتى به او رسالت
 به نسبت گمراهى و خاموش، راهنما چراغ پوشيده، هدایت مصدر و تنگ، مردم بر رهایى راه بود، ریخته درهم امور همه و اختالف،

 و تغيرم هایشنشانه ریخته، فرو هایشپایه ورشكسته، ایمان شد،مى داده یارى شيطان و شَد، مى نافرمانى خداوند. بود فراگير همه
 ورهاىآبشخ به و پيموده، را او راههاى برده، فرمان را شيطان. بود رفته بين از هایشجاده آثار و پوشيده، و ویران راههایش ناشناخته،

 حيوان همچون كه هایىفتنه در بود، شده افراشته بر پرچمش و افتاده، كار به متابعانش وسَيله  به شَيطان  آثار. بودند شَده  وارد او
 (4) نهج البالغه، خطبه كردمى مال لگد را آنان چموش

 ظلمات قبل الظهور

 فِي حَيَارَى هْلَاءُالْجَ الْجَاهِلِيَّةُ اسْتَخَفَّتْهُمُ وَ الْكِبْرِیَاءُ اسْتَزَلَّتْهُمُ وَ الْأَهْوَاءُ اسْتَهْوَتْهُمُ قَدِ فِتْنَةٍ فِي خَابِطُونَ وَ حَيْرَةٍ فِي ضُلَّالٌ النَّاسُ وَ بَعَثَهُ

 الْجَهْل مِنَ بَلَاءٍ وَ الْأَمْرِ مِنَ زِلْزَالٍ

 را خرد و عقل نفسانى هواهاى رفتند،مى كوركورانه فتنه در و بودند، حيران گمراهى وادى در مردم كه فرستاد وقتى را پيامبر خداوند
 و رامآ نا كارها در. بود نموده اعتبارشانبى و سبكسر تاریك جاهليت و كرده، لغزش دچار را آنان پسَندى  خود و كبر ربوده، آنان از

 (32) نهج البالغه، خطبه  .بودند نادانى گرفتار ملتى و سرگردان،

 ر االسالمفج

   الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ الْحِكْمَةِ إِلَى دَعَا وَ الطَّرِیقَةِ عَلَى مَضَى وَ النَّصِيحَةِ فِي ص فَبَالَغَ

 موعظه و حكمت به را آنان و كرد، حركت حق راه به  رساند، نهایت به آنها به نسبت را خيرخواهى آله و عليه اللّه صلّى حق رسول
 (32) نهج البالغه، خطبه  فرمود دعوت حسنه

 وَ اءِالِاهْتِدَ أَعْلَامَ أَقَامَ وَ عَلَيْهَا دَالًّا الْمَحَجَّةِ عَلَى حُمِلَ وَ بِهَا صَادِعاً الرِّسَالَةَ فَبَلَّغَ الْمَنْهَجِ إِیضََاحِ  وَ الْفَلَجِ ظُهُورِ وَ الْحُجَجِ بِوُجُوبِ أَرْسََلَهُ 
 وَثِيقَةً  الْإِیمَانِ عُرَى وَ مَتِينَةً الْإِسْلَامِ أَمْرَاسَ جَعَلَ وَ الضِّيَاءِ مَنَارَ

 استر راه به را انسانها و رساند، مردم به آشكارا را حق رسالت هم او فرستاد، روشن راه و آشكار، پيروزى و كننده، الزام دالیل با را او
 ىهادستگيره و محكم، را اسالمهاىرشته و كرد، پا به را دین روشن مشعل و هدایت هاىنشانه و نمایاند، آنان به را راه و واداشَت 

 (441) نهج البالغه، خطبه  .نمود استوار را ایمان
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 فصل پنجم

 قرآن کریم

 القرآن برنامج الحیاة

 یُظْلِمُ الَ شََُعَاعاً وَ نَهْجُهُ یُضََِلُّ لَا مِنْهَاجاً وَ قَعْرُهُ یُدْرَكُ لَا بَحْراً وَ تَوَقُّدُهُ یَخْبُو لَا سََِرَاجاً وَ مَصَََابِيحُهُ تُطْفَأُ لَا نُوراً الْكِتَابَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ.... 
 مَعْدِنُ فَهُوَ  .أَعْوَانُهُ تُخْذَلُ لَا حَقّاً وَ أَنْصَارُهُ تُهْزَمُ لَا عِزّاً وَ أَسْقَامُهُ تُخْشَى لَا شِفَاءً وَ أَرْكَانُهُ تُهْدَمُ لَا تِبْيَاناً وَ بُرْهَانُهُ یُخْمَدُ لَا فُرْقَاناً وَ ضَوْءُهُ

ََْلَامِ أَثَافِيُّ وَ غُدْرَانُهُ وَ الْعَدْلِ رِیَاضُ وَ بُحُورُهُ وَ الْعِلْمِ یَنَابِيعُ وَ بُحْبُوحَتُهُ وَ الْإِیمَانِ  یَنْزِفُهُ لَا رٌبَحْ وَ غِيطَانُهُ وَ الْحَقِّ أَوْدِیَةُ وَ بُنْيَانُهُ وَ الْإِس
 نْهَاعَ یَعْمَى لَا أَعْلَامٌ وَ الْمُسَََافِرُونَ نَهْجَهَا یَضََِلُّ لَا مَنَازِلُ وَ الْوَارِدُونَ یَغِيضََُهَا لَا مَنَاهِلُ وَ الْمَاتِحُونَ یُنْضََِبُهَا لَا عُيُونٌ وَ الْمُسََْتَنْزِفُونَ

  الْقَاصِدُونَ عَنْهَا یَجُوزُ لَا إِكَامٌ وَ السَّائِرُونَ

 كه دریایى و دارد،نمى بر كاهش اشافروختگى كه چراغى و شود،نمى خاموش چراغهایش كه نورى كرد، نازل او بر را قرآن سپس
 باطلى و حق كننده جدا و شود،نمى تاریك آن روشنى كه شعاعى و ندارد، گمراهى آن در حركت كه راهى و گردد،نمى درك قعرش

 كه اىمرتبه بلند و رود،نمى آن بيماریهاى بيم كه دارویى و نگردد، ویران هایشپایه كه ساختمانى و ندارد، خاموشَى  برهانش كه

 و دانش هاىچشمه آن، سراى ميان و ایمان معدن قرآن نشوند شَكست  دچار كارانش مدد كه حقّى و نرسَد،  شَكسَت   را یارانش
 دریایى است، آن سبز سر هاىدشت و حق وادیهاى آن، اساس و اسالم هاىپایه آن، حوضَهاى  و داد و عدل باغهاى آن، دریاهاى

 اردانو كه است آبشخورهایى و نرسانند، آخر به را آنها آب آبكشان كه است هایىچشمه و نكنند، تمام را آبش برداران آب كه است
 هایىتپّه و نماند، پنهان راهروان چشم از كه است هایىنشانه و نكنند، گم را راهش مسافران كه اسَت  منازلى و ننمایند، كم آن از

 .نگذرند آنها از روندگان كه است

 وَثِيقاً حَبْلًا وَ ظُلْمَةٌ مَعَهُ لَيْسَ نُوراً وَ دَاءٌ بَعْدَهُ لَيْسَ دَوَاءً وَ الصُّلَحَاءِ لِطُرُقِ مَحَاجَّ وَ الْفُقَهَاءِ لِقُلُوبِ رَبِيعاً وَ الْعُلَمَاءِ لِعَطَشِ رِیّاً اللَّهُ جَعَلَهُ..... 
 شَاهِداً وَ بِهِ تَكَلَّمَ لِمَنْ بُرْهَاناً وَ انْتَحَلَهُ لِمَنِ عُذْراً وَ بِهِ ائْتَمَّ لِمَنِ هُدًى وَ دَخَلَهُ لِمَنْ سَِلْماً  وَ تَوَلَّاهُ لِمَنْ عِزّاً وَ ذِرْوَتُهُ مَنِيعاً مَعْقِلًا وَ عُرْوَتُهُ

 وَ وَعَى لِمَنْ عِلْماً وَ اسََْتَلْأَمَ لِمَنِ جُنَّةً وَ تَوَسَََّمَ لِمَنْ آیَةً وَ أَعْمَلَهُ لِمَنْ مَطِيَّةً وَ حَمَلَهُ لِمَنْ حَامِلًا وَ بِهِ حَاجَّ لِمَنْ فَلْجاً وَ بِهِ خَاصَََمَ لِمَنْ
  قَضَى لِمَنْ حُكْماً وَ رَوَى لِمَنْ حَدِیثاً

 مارىبي آن از پس كه دوایى و صالحان، راههاى مقصَد  و بينایان، قلوب بهار نيز و داد، قرار دانایان تشَنگى  سَيرابى  را آن خداوند
 آن اوج رب را آفات كه بنيانى با حصار و است، محكم آن به زدن چنگ جاى كه ریسمانى و نباشد، تاریكى آن با كه نورى و نيست،

 مذهب را آن كه آن براى و راهنما، آن به كننده اقتدا براى و ایمنى، و صلح واردش براى و عزّت، دوسَتدارانش  براى و نيسَت،  راه
 پيروزى و برخيزد، دشمن با جدال به آن وسيله به كه آن شاهد و گوید، سخن آن با كه كسَى  برهان و دليل، و عذر دهد قرار خود
 كه كسى براى واضَح  نشَانه  و اندازد، كار به را آن كه آن مركب و نماید، عمل آن به كه كسَى  راهبر و آورد، حجّت آن به كه آن

 حصحي خبرى و دهد، جاى گوش در را آن كه كسى براى دانش و بركند، در را آن كه آن براى بال از دارنده باز سپر و جوید، نشانه
 (783) نهج البالغه، خطبه نماید حكم آن با كه كسى براى حقّ حكمى و كند، روایت كه آن براى
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 ششمفصل 

 امامت و خالفت

 االمامة امتداد الرسالة

  قَائِمٍ عَلَمٍ لَا وَ وَاضِحٍ طَرِیقٍ بِغَيْرِ هَمَلًا یَتْرُكُوهُمْ لَمْ إِذْ أُمَمِهَا فِي الْأَنْبِيَاءُ خَلَّفَتِ مَا فِيكُمْ خَلَّفَ وَ.... 

 كه  نهاد، ودیعت به شما ميان در نهادند ودیعت به خود امت در گذشَته  انبياء را آنچه هر( آخرت به انتقال وقت به) حضَرت  آن و 
 (7نگذاشتند ) نهج البالغه، خطبه  رها و گردان سر برجا، پا نشانه و روشن، راه بدون را امتها پيامبران

 معرفة االمام معرفة الحق

 حَتَّى بِهِ مَسَّكُواتَ لَنْ وَ نَقَضَهُ الَّذِي تَعْرِفُوا حَتَّى الْكِتَابِ بِمِيثَاقِ تَأْخُذُوا لَنْ وَ تَرَكَهُ الَّذِي تَعْرِفُوا حَتَّى الرُّشْدَ تَعْرِفُوا لَنْ أَنَّكُمْ اعْلَمُوا وَ..... 
  نَبَذَهُ الَّذِي تَعْرِفُوا

ََُوا  وَ مَنْطِقِهِمْ عَنْ صَََمْتُهُمْ وَ عِلْمِهِمْ عَنْ حُكْمُهُمْ یُخْبِرُكُمْ الَّذِینَ هُمُ الْجَهْلِ مَوْتُ وَ الْعِلْمِ عَيْشُ فَإِنَّهُمْ أَهْلِهِ عِنْدِ مِنْ ذَلِكَ فَالْتَمِس
 نَاطِقٌ  صَامِتٌ وَ صَادِقٌ شَاهِدٌ بَيْنَهُمْ فَهُوَ فِيهِ یَخْتَلِفُونَ لَا وَ الدِّینَ یُخَالِفُونَ لَا بَاطِنِهِمْ عَنْ ظَاهِرُهُمْ

 كتاب عهد هك آنان به مگر نگيرید محكم را قرآن پيمان و بشناسيد، كردند ترك را آن كه را كسانى مگر نشناسيد را حق راه بدانيد و
 . ایيدنم پيدا معرفت انداختند جانبى به را آن كه آنان وضع به مگر نشوید آن به متمسّك و كنيد، پيدا شناخت شكستند را

 انشََحكيمانه سََخنان كه آنان جهلند، مرگ و علم حيات آنان زیرا بخواهيد،( پيامبرند بيت اهل كه) اهلش از را واقعيات این همه
 فاختال دین در نه و انددین با مخالفت در نه دهد،مى خبر باطنشان از ظاهرشان و گفتارشان، از سكوتشان و دانشَشان،  از را شَما 

 (721) نهج البالغه، خطبه  گویا  است ساكتى و راستگو، است گواهى بيت اهل ميان در دین كنند،مى

 الزموا  اهل البیت 

َََمْتَهُمْ فَالْزَمُوا نَبِيِّكُمْ بَيْتِ أَهْلَ انْظُرُوا....   إِنْ وَ افَالْبُدُو لَبَدُوا فَإِنْ رَدًى فِي یُعِيدُوكُمْ لَنْ وَ هُدًى مِنْ یُخْرِجُوكُمْ فَلَنْ أَثَرَهُمْ اتَّبِعُوا وَ س
  فَتَهْلِكُوا عَنْهُمْ تَتَأَخَّرُوا لَا وَ فَتَضِلُّوا تَسْبِقُوهُمْ لَا وَ فَانْهَضُوا نَهَضُوا

 بيرون تهدای راه از را شما آنان كه نمایيد، پيروى را آنها روش و راه باشيد، آنان الهى جهت ملتزم و كنيد نظر پيامبرتان بيت اهل به
 حركت هم اشم كردند حركت جهتى به اگر و ایستيد، باز هم شما ایسَتادند  باز چيزى از اگر. گردانندنمى باز گمراهى به و برند،نمى

 (36) نهج البالغه، خطبه  .رسيدمى هالكت به كه نمانيد عقب و گردید،مى گمراه كه مجویيد پيشى آنان از نمایيد،
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 االمام معدن الحکمة و منار الهدایة

  فَرَائِصِهِ ارْتِعَادَ أَذْهَبَ وَ ظَهْرِهِ انْحِنَاءَ أَقَامَ بِهِمْ دِینِهِ جِبَالُ وَ كُتُبِهِ كُهُوفُ وَ حُكْمِهِ مَوْئِلُ وَ عِلْمِهِ عَيْبَةُ وَ أَمْرِهِ لَجَأُ وَ سَرِّهِ مَوْضِعُ هُمْ 

ََول بيت اهل ََتور مرجع و رحمان، علم ظرف و یزدان، امر پناهگاه و حق، راز جایگاه رس  و پروردگار، كتابهاى مخازن و خدا، دس
 (4) نهج البالغه، خطبهنمود  آرام را آیين بدنه لرزش و راست، را دین كژیهاى آنان وسيله به. اندالهى دین پشتوانه كوههاى

 عَقْلَ لدِّینَا عَقَلُوا مَنْبِتِهِ عَنْ لِسَانُهُ انْقَطَعَ وَ مَقَامِهِ عَنْ الْبَاطِلِ انْزَاحِ وَ نِصَابِهِ فِي الْحَقُّ عَادَ بِهِمْ الِاعْتِصَامِ وَلَائِجُ وَ الْإِسْلَامِ دَعَائِمُ هُمْ ....ِ
   قَلِيلٌ رُعَاتَهُ وَ كَثِيرٌ الْعِلْمِ رُوَاةَ إِنَّ وَ رِوَایَةٍ وَ سَمَاعٍ عَقْلَ لَا رِعَایَةٍ وَ وِعَایَةٍ

 عقطریشه از زبانش و شد، دور جایگاهش از باطل و بازگشَت،  اصَليش  جاى به آنان به حق. مردمند پناهگاه و اسَالم،  سَتونهاى 
ََنيدن راه از فقط نه كردند، درك عمل و فراگيرى با همراه را دین. گردید  عمل و فراوانند، دانش راویان زیرا كردن روایت و ش

   (493) نهج البالغه، خطبه    اندك حق به كنندگان

  هوِرَاثَالْ وَ الْوَصِيَّةُ فِيهِمُ وَ الْوِلَایَةِ حَقِّ خَصَائِصُ لَهُمْ وَ التَّالِي یُلْحَقُ بِهِمْ وَ الْغَالِي ءُیَفِي إِلَيْهِمْ الْيَقِينِ عِمَادُ وَ الدِّینِ أَسَاسُ هُمْ... 

 حقّ هاىویژگي ،(شوند هدایت تا) رسند ایشَان  به هامانده عقب و گردند، باز آنان به گرایان افراط. اندیقين سَتون  و دین پایه آنان
 (4) نهج البالغه، خطبه  .است ایشان خاص پيامبر ارث و وصيت و آنان، مخصوص والیت

 األئمة صنائع اهلل

 تَمَسِّكُونَمُ النَّهَارِ مَنَارُ وَ اللَّيْلِ عُمَّارُ الْأَبْرَارِ كَلَامُ كَلَامُهُمْ وَ الصَِّدِّیقِينَ  سَِيمَا  سَِيمَاهُمْ  لَائِمٍ لَوْمَةُ اللَّهِ فِي تَأْخُذُهُمْ لَا قَوْمٍ لَمِنْ إِنِّي وَ..... 
 فِي أَجْسَادُهُمْ وَ الْجِنَانِ فِي قُلُوبُهُمْ یُفْسِدُونَ لَا وَ یَغُلُّونَ لَا وَ یَعْلُونَ لَا وَ یَسْتَكْبِرُونَ لَا رَسَُولِهِ  سَُنَنَ  وَ اللَّهِ سَُنَنَ  یُحْيُونَ الْقُرْآنِ بِحَبْلِ
  الْعَمَلِ

 و صدّیقان، چهره آنان چهره كه هسَتم  كسَانى  از ندارند، باك كنندگان مالمت مالمت از خدا راه در كه هسَتم  كسَانى  از من  -
 زنده را رسولش و خدا سنّت دارند، قرآن ریسمان به تمسك روشن، روز هاىنشانه و دارانند زنده شب است، نيكان سخن سخنشان

 خداوند عبادت در بدنهایشان و بهشت، در دلهایشان نيست، كارشَان  در فسَاد  و خيانت و ندارند، جویى برترى و اسَتكبار  كنند،مى
   (492) نهج البالغه، خطبه  است

 لَنَا صَنَائِعُ بَعْدُ النَّاسُ وَ رَبِّنَا صَنَائِعُ فَإِنَّا الرَّمِيَّةُ بِهِ مَالَتْ مَنْ عَنْكَ فَدَعْ.... 

 آن از پس مردم و هستيم، پروردگارمان پرورده دست ما مسلّما كه واگذار، شَده  منحرف حق راه از دنيا صَيد  طمع به كه را كسَى 

   (48) نهج البالغه، نامه  .هستند ما شده تربيت
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 فصل هفتم 

 معاد ) روز رستاخیز(

 الموت، سنة کونیة

 أُمُورُهُ تَشَابِهَةٌمُ كَأَوَّلِهِ فَعَالِهِ آخِرُ فِيهِ مَا سَرْمَداً یَبْقَى لَا وَ مِنْهُ وَلَّى قَدْ مَا یَعُودُ لَا بِالْمَاضِينَ كَجَرْیِهِ بِالْبَاقِينَ یَجْرِي الدَّهْرَ إِنَّ اللَّهِ عِبَادَ.... 
 وَ الْهَلَكَاتِ يفِ ارْتَبَكَ وَ الظُّلُمَاتِ فِي تَحَيَّرَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ نَفْسَهُ شَغَلَ فَمَنْ بِشََوْلِهِ  الزَّاجِرِ حَدْوَ تَحْدُوكُمْ بِالسََّاعَةِ  فَكَأَنَّكُمْ أَعْلَامُهُ مُتَظَاهِرَةٌ

 .الْمُفَرِّطِين غَایَةُ النَّارُ وَ السَّابِقِينَ غَایَةُ فَالْجَنَّةُ أَعْمَالِهِ سَيِّئَ لَهُ زَیَّنَتْ وَ طُغْيَانِهِ فِي شَيَاطِينُهُ بِهِ مَدَّتْ

. نماند جاویدان هست آنچه و نگردد، باز شدسپرى آنچه. گذشَت  گذشَتگان  بر كه گذرد چنان ماندگان باقى بر روزگار خدا، بندگان
 ویاگ. است یكدیگر پشَتيبان  پرچمهایش و گيرند،مى پيشَى  هم از( پذیرى فنا در) امورش. اسَت  آن اوّل كار همچون آخرش كار

 او شایسته كه آنچه به را خود كس هر پس  .راندمى را چابكش شترهاى كه ساربانى چون راندمى را شما هستيد، قيامت در حاضَر 
 ارهاىك و كشند، سركشى راه به را او شيطانهایش و شود، گرفتار هامهلكه در و گردد، سَرگردان  هاتاریكى در كند سَرگرم  نيسَت 

نهج  ) .است بندگى در مقصَّران  كار عاقبت آتش و خير، در گيرندگان پيشَى  كار نهایت بهشَت . دهند جلوه نظرش در را زشَتش 
 ( 736البالغه، خطبه 

 الموت یأتی بغتة

 لَا وُقُوفٍ كَرَكْبٍ مْأَنْتُ فَإِنَّمَا الْمَسََِيرِ عَلَى حُثِثْتُمْ وَ بِالظَّعَنِ أُمِرْتُمْ وَ الزَّادِ عَلَى دُلِلْتُمْ قَدْ الْبَقَاءِ لِأَیَّامِ الْفَنَاءِ أَیَّامِ فِي فَتَزَوَّدُوا ...عباداهلل ...  ٌ
  حِسَابُهُ وَ تَبِعَتُهُ لَيْهِعَ تَبْقَى وَ یُسْلَبُهُ قَلِيلٍ عَمَّا مَنْ بِالْمَالِ یَصْنَعُ مَا وَ لِآلْخِرَةِ خُلِقَ مَنْ بِالدُّنْيَا یَصْنَعُ فَمَا أَلَا بِالسَّيْرِ یُؤْمَرُونَ مَتَى یَدْرُونَ

 اند،كرده امر نكرد كوچ به را شما و اید،شده هدایت برداشتن توشه بر كه برگيرید، توشه آخرت براى فانى دنياى این از این بر بنا    
 هوش به. شد دخواهي رفتن به مأمور زمان چه دانيدنمى كه ایستاده هستيد سوارانى شما. اندداشته شتابتان به دنيا از رفتنتان براى و

 وا از را ثروت زودى به كه كسى دهدمى انجام معامله چه ثروت با و شَده  آفریده آخرت براى كه كسَى  كندمى چه دنيا با باشَيد، 
 (736) نهج البالغه، خطبه ماند.  نخواهد برایش ثروت به نسبت پرسى باز و وبال جز و گيرند،مى

 استعدّوا الموت، حتی تستعدّوا للحیاة 

 مَعَهُ كُونُیَ لَا شَرٍّ أَوْ أَبَداً شَرٌّ مَعَهُ یَكُونُ لَا بِخَيْرٍ جَلِيلٍ خَطْبٍ وَ عَظِيمٍ بِأَمْرٍ یَأْتِي فَإِنَّهُ عُدَّتَهُ لَهُ أَعِدُّوا وَ قُرْبَهُ وَ الْمَوْتَ اللَّهِ عِبَادَ فَاحْذَرُوا ٍ
  أَبَداً خَيْرٌ

. دآیمى بزرگ اىحادثه و عظيم، امرى با مرگ كنيد، آماده برگ و ساز آن براى و نمایيد، حذر بودنش نزدیك و مرگ از خدا بندگان

 ( 41نهج البالغه، نامه) .باشدنمى خيرى آن با كه شرّى یا نيست، شرّى آن با كه خيرى به
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ََْتَعِدُّوا وَ بِكُمْ جُدَّ فَقَدْ تَرَحَّلُوا وَ عَنْكُمْ یَزُولُ بِمَا لَكُمْ یَبْقَى مَا ابْتَاعُوا وَ بِأَعْمَالِكُمْ آجَالَكُمْ بَادِرُوا وَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ فَاتَّقُوا  فَقَدْ لْمَوْتِلِ اس
 یَتْرُكْكُمْ لَمْ وَ ثاًعَبَ یَخْلُقْكُمْ لَمْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ فَاسَْتَبْدَلُوا  بِدَارٍ لَهُمْ لَيْسََتْ  الدُّنْيَا أَنَّ عَلِمُوا وَ فَانْتَبَهُوا بِهِمْ صَِيحَ  قَوْماً كُونُوا وَ أَظَلَّكُمْ
 وَ الْمُدَّةِ بِقِصَرِ لَجَدِیرَةٌ السَّاعَةُ تَهْدِمُهَا وَ اللَّحْظَةُ تَنْقُصُهَا غَایَةً إِنَّ وَ بِهِ یَنْزِلَ أَنْ الْمَوْتُ إِلَّا النَّارِ أَوِ الْجَنَّةِ بَيْنَ وَ أَحَدِكُمْ بَيْنَ مَا وَ  سُدًى

  الْعُدَّةِ لِأَفْضَلِ لَمُسْتَحِقٌّ الشِّقْوَةِ أَوِ بِالْفَوْزِ یَقْدَمُ قَادِماً إِنَّ وَ الْأَوْبَةِ بِسُرْعَةِ لَحَرِيٌّ النَّهَارُ وَ اللَّيْلُ الْجَدِیدَانِ یَحْدُوهُ غَائِباً إِنَّ
 چيزى به ماندمى باقى شما براى را آنچه بخرید و جویيد، پيشى مرگ بر نيكو اعمال وسَيله  به و بپرهيزید، را خدا خدا، بندگان اى
 باشيد مردمى شوید، مهيّا انداخته سایه شما سر بر كه مرگ براى هستند، جدّى كوچاندنتان در كه كنيد كوچ رود،مى دسَتتان  از كه
 به را فانى حيات خاطر همين به نيست ابدى جاى دنيا كه اندیافته و اند،شده بيدار پس شَده  زده آنان بر دهنده هشَدار  صَيحه  كه

 مرگ جز ایلىح جهنم یا بهشت و شما بين. نگذاشته خود حال به و نيافریده، بيهوده را شما خداوند زیرا. اندكرده تبدیل باقى زندگى
 اجل و است، كوتاهى سزاوار نمایدمى منهدم را آن مرگ ساعت و كاهند،مى آن از هالحظه كه حياتى مدت. رسدمى راه از كه نيست
 دآور بختى بد یا رستگارى خود با كه اىآینده آن و است، گشت باز سرعت سَزاوار  آوردمى را آن روز و شَب  رفت و آمد كه پنهان

 ( 69نهج البالغه، خطبه )است  توشه بهترین كردن آماده شایسته

 حساب یوم القیامة ینتظرکم

   .الدُّنْيَا مَصَائِبِ فِي جَرَّبْتُمُوهَا قَدْ فَإِنَّكُمْ نُفُوسَكُمْ فَارْحَمُوا النَّارِ عَلَى صَبْرٌ الرَّقِيقِ الْجِلْدِ لِهَذَا لَيْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ

 قَرِینَ وَ جَرٍحَ ضَجِيعَ نَارٍ مِنْ طَابَقَيْنِ بَيْنَ كَانَ إِذَا فَكَيْفَ تُحْرِقُهُ الرَّمْضَاءِ وَ تُدْمِيهِ الْعَثْرَةِ وَ تُصَِيبُهُ  الشََّوْكَةِ  مِنَ أَحَدِكُمْ جَزَعَ فَرَأَیْتُمْ أَ 

 ؟شَيْطَانٍ

  زَجْرَتِهِ مِنْ جَزَعاً أَبْوَابِهَا بَيْنَ تَوَثَّبَتْ زَجَرَهَا إِذَا وَ لِغَضَبِهِ بَعْضاً بَعْضُهَا حَطَمَ النَّارِ عَلَى غَضِبَ إِذَا مَالِكاً أَنَّ عَلِمْتُمْ أَ

 انامتح رنجها و مصََائب به دنيا در را خود شََما كه كنيد، رحم خود به پس نيسََت، آتش بر طاقت را نازك پوسََت این كه بدانيد
 . ایدكرده

 ریگ از و گردد،مى خونریزى دچار كه لغزیدنى از و رودمى فرو بدنش به كه خارى خاطر به شََما از یكى كه ایدكرده مشََاهده آیا

 آتش از طبقه دو بين وقتى داشت خواهد حالى و طاقت چه پس كندمى درد اظهار و داده سَر  ناله چگونه سَوزاند مى را او كه داغى

 گردد شيطان همنشين و سوزان سنگ همخوابه كه حالى در گيرد، قرار

 بانگ آتش هب هرگاه و كوبند،مى سختى به را یكدیگر و غلتيده هم روى به آتشها گيرد خشم آتش بر دوزخ مالك وقتى دانيدمى آیا

 (784) نهج البالغه، خطبه  جهد بر جهنم درهاى ميان در او نهيب از تابانهبى دوزخ آتش زند
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 فصل هشتم

 سیاست و حکومت

 نصیحة القاسطین و ارشادهم الی الحق

  سُبُالً نَيِّرَةً،ما التُعْذَرُ بِجَهالَتِهِ، فَاِنَّ لِلطَّاعَةِ اَعْالماً واضِحَةً، وَ  فَاتَّقِ اللّهَ فيما لَدَیْكَ، وَ انْظُرْ فى حَقِّهِ عَلَيْكَ، وَ ارْجِعْ اِلى مَعْرِفَةِ

جهلِ به آن معذور نيستى بازگرد،  خدا را در آنچه نزد توست بپرهيز، و در حق پروردگار بر خود دقّت كن، و به شناخت آنچه كه از

 هاى آشكار، و راههاى روشن، كه حقّاً براى طاعت نشانه

وَ غَيَّرَ اللّهُ نِعْمَتَهُ،  االَْنْكاسُ. مَنْ نَكَبَ عَنْها جارَ عَنِ الْحَقِّ، وَ خَبَطَ فِى التِّيهِ، وَ یُخالِفُهَا وَ مَحَجَّةً نَهْجَةً، وَ غایَةً مَطْلُوبَةً یَرِدُهَا االَْكْياسُ،

 .وَ اَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ

 اعت روىكه از ط ورزند. كسىيمخالفت م شوند، و مردم پست با آن و جادّه آشكار و هدفى مطلوب است، كه زیركان بر آن وارد مى

كند، و عذابش را بر او جارى  مراهى گذاشته،و خداوند نعمتش را بر او دگرگون مىگبگرداند از حق روى گردانده، و قدم در وادى 

 (99)نهج البالغه نامه شماره   .سازد مى

 یة النقاذ الناس و دفع المخالفین ة الهّولیّالحکومه مسؤ

اِنّى وَ اللّهِ لَوْ لَقيتُهُمْ واحِداً وَ هُمْ طِالعُ االَْرْضِ  ...... .حَتّى زاحَ الْباطِلُ وَ زَهَقَ، وَ اطْمَاَنَّ الدّینُ وَ تَنَهْنَهَتِلْكَ االَْحْداثِ  فَنَهَضْتُ فى .... 

 وَ الَ اسْتَوْحَشْتُ. كُلِّها، ما بالَيْتُ

اگر به  به خدا قسم ین به استوارى و استحكام رسيدها قيام كردم تا باطل از بين رفت و نابود شد، و د آن فتنه بنابراین در ميان

 كه تمام زمين را پر كرده باشند، مرا نه باك است و نه ترس. تنهایى با دشمنان روبرو شوم در حالى

 اللّهِ لَمَشْتاقٌ، نْ رَبّى. وَ اِنِّى اِلى لِقاءِاَنَا عَلَيْهِ، لَعَلى بَصيْرَة مِنْ نَفْسى، وَ یَقين مِ وَ اِنّى مِنْ ضاَللِهِمُ الَّذى هُمْ فيهِ، وَ الْهُدَى الَّذى

 بصيرت از سوى پروردگارم بر یقينم. هرآینه من آرزومند لقاى خدایم من بر گمراهى آنان و هدایت خویش از جانب خود بر

وَ عِبادَهُ خَوَالً، وَ الصّالِحينَ  ها وَ فُجّارُها، فَيَتَّخِذُوا مالَ اللّهِ دُوَالً،اَمْرَ هذِهِ االُْمَّةِ سُفَهاؤُ وَ لِحُسْنِ ثَوابِهِ لَمُنْتَظِرٌ راج، وَلكِنَّنى آسى اَنْ یَلِىَ

  حَرْباً، وَ الْفاسِقينَ حِزْباً،

خردان و تبهكاران افتد، و مال خدا را  حكومت این امت به دست بى و به پاداش نيك او در انتظار و اميد، اما تأسّفم از این است كه

 و عباد حق را به بردگى گيرند، و با شایستگان به جنگ خيزند، و فاسقان را همدست خود نمایند، ست به دست كنند،در بين خود د

 (64)نهج البالغه، نامه 

 سْمَهُرَ إاِلَّ اَلْإِیمَانِ مِنَ تَعْرِفُونَ الَ وَ بِاسْمِهِ إاِلَّ اَلْإِسْالَمِ مِنَ تَتَعَلَّقُونَ مَا أَحْزَاباً اَلْمُوَاالَةِ بَعْدَ وَ أَعْرَاباً اَلْهِجْرَةِ بَعْدَ صِرْتُمْ أَنَّكُمْ اِعْلَمُوا .....
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 از و ندارید، نآ نام به جز اسالم به تعلّقى گشتيد، حزب حزب برادرى و الفت از بعد و شدید، دینبى دیندارى از پس شما كه بدانيد و

   .دانيدنمى را آن نشان جز ایمان

 اَلْأَرْضِ فِي اَلْفَسَادِ وَ اَلنَّكْثِ وَ اَلْبَغْيِ أَهْلِ بِقِتَالِ اَللَّهُ أَمَرَنِيَ قَدْ وَ ،أَالَ أَحْكَامَهُ أَمَتُّمْ وَ حُدُودَهُ عَطَّلْتُمْ وَ اَلْإِسْالَمِ قَيْدَ قَطَعْتُمْ قَدْ وَ أَالَ......

 ؛ دَوَّخْتُ فَقَدْ اَلْمَارِقَةُ أَمَّا وَ جَاهَدْتُ فَقَدْ اَلْقَاسِطُونَ أَمَّا وَ قَاتَلْتُ فَقَدْ اَلنَّاكِثُونَ فَأَمَّا

 مرا ندخداو كه باد معلومتان.   ميراندید را احكامش و واگذاشتيد، را آن حدود برداشتيد، جان گردن از را اسالم رشته شما كه بدانيد

 با و گيدم،جن شكنان پيمان با اساس این بر. فرموده امر فسادند اهل زمين در كه آنان و شكنان پيمان و پيشگان ستم با جنگ به

 (492)نهج البالغه، خطبه  ساختم، زبون و خوار را دین مدار از شدگان بيرون و خاستم، بر نبرد به متجاوزان

اِنَّهُ  .  اَرَ لى اِالَّ الْقِتالَ اَوِ الْكُفْرَ بِما جاءَ مُحَمَّد صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ اَنْفَ هذَا االَْمْرِ وَ عَيْنَهُ، وَ قَلَّبْتُ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ،.... 

 .، ثَُمَّ نََقََمََُوا فََغََيَََّرُوا فَقََالَُوا قَدْ كانَ عَلَى االُْمَّةِ وَال اَحْدَثَ اَحْداثاً، وَ اَوْجَدَ لِلنّاسِ مَقاالً،

اى جز جنگ یا كفر به آورده محمّد صلّى  ام،براى خود چاره كار را سنجيده، و ظاهر و باطن آن را زیر و رو كردههمه جوانب این 

را پدید آورد، وجاى اعتراضوگفتگو عليه خود را براى مردم  از من براى مردم حاكمى بودكه حوادثى قبل .اللّه عليه وآله ندیدم

  (29)نهج البالغه، خطبه  .ها گرفتند و به تغيير او دست زدند گاه بر او خرده تند، آنمردم هم درباره او سخنانى گف . بازكرد،

 القاسطین بقتال( ع) صحابهأ مرأ

  اَنْ یَغْزُوكُمْ، فَوَاللّهِ ما غُزِىَ قَوْمٌوَ اِعْالناً، وَ قُلْتُ لَكُمُ: اغْزُوهُمْ قَبْلَ  اَال وَ اِنِّى قَدْ دَعَوْتُكُمْ اِلى قِتالِ هؤاُلءِ الْقَوْمِ لَيْالً وَ نَهاراً، وَ سِراًّ

كردم، به شما گفتم كه با اینان بجنگيد پيش از اینكه با  بدانيد كه من شب و روز و نهان و آشكار، شما را به جنگ این قوم دعوت

 اش مورد حمله شما بجنگند، به خدا قسم هيچ ملّتى در خانه

 الْغاراتُ، وَ مُلِكَتْ عَلَيْكُمُ االَْوْطانُ. ا. فَتَواكَلْتُمْ وَ تَخاذَلْتُمْ حَتّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُقَطُّ فى عُقْرِ دارِهِمْ اِالّ ذَلُّو

ا دشمن از هر ت یكدیگر حواله كردید و به یارى یكدیگر برنخاستيد قرار نگرفت مگر اینكه ذليل شد. اما شما مسئوليت جهاد را به

 (41)نهج البالغه، خطبه  .شما گرفت سو بر شما تاخت، و شهرها را از دست

  هؤُالءِ الْقَوْمِ عَلى باطِلِهِمْ، وَ تَفَرُّقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ. فَقُبْحاً لَكُمْ فَيا عَجَباً عَجَباً! وَاللّهِ یُميتُ الْقَلْبَ، وَ یَجْلِبُ الْهَمَّ اجْتِماعُ

ميراند، و باعث جلب غم و غصه  دل را مى اكندگى شما از حقّتانعجبا عجبا! به خدا سوگند كه اجتماع اینان بر باطلشان، و پر

 است.رویتان زشت و قلبتان غرق غم باد

 وَ تُغْزَوْنَ وَال تَغْزُونَ، وَ یُعْصَى اللّهُ وَ تَرْضَوْنَ. وَ تَرَحاً حينَ صِرْتُمْ غَرَضاً یُرْمى، یُغارُ عَلَيْكُمْ وَ التُغيرُونَ،

جنگيدند ولى شما نجنگيدید، خدا را  دست نياوردید، ار دادید، آنان شما را غارت كردند و شما چيزى بهكه خود را هدف تير دشمن قر

 .كنند و شما خشنودید معصيت مى
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  اِلَيْهِمْ فى اَیّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ: هذِهِ حَمارَّةُ الْقَيْظِ، اَمْهِلْنا یُسَبَّخْ عَنَّا فَاِذا اَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ 

 كنم گویيد: هوا گرم است، مهلت ده تا گرما دعوت به جهاد آنان مى تابستان شما رادر 

قُرِّ. فَاِذا كُنْتُمْ اَمْهِلْنا یَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ. كُلُّ هذا فِراراً مِنَ الْحَرِّ وَالْ الْحَرُّ. وَ اِذا اَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ اِلَيْهِم فِى الشِّتاءِ قُلْتُمْ: هذِهِ صَبارَّةُ الْقُرِّ،

  .الْحَرِّ وَ الْقُرِّ تَفِرُّونَ فَاَنْتُمْ وَاللّهِ مِنَ السَّيْفِ اَفَرُّ مِنَ

ها براى فرار از گرما و  تا سرما بنشيند. همه این بهانه خوانم گویيد: هوا سرد است، مهلت ده برود. و در زمستان شما را مى

 (41 البالغه، خطبه ) نهج.تر خواهيد بود زید پس به خدا سوگند از شمشير گریزانگری و سرما مى سرماست. شما كه از گرما

 دعوة الناکسین الی السالم و الطاعة

وَ بایَعَنى. وَ اِنَّ  اِنَّكُما مِمَّنْ اَرادَنىاُبایِعْهُمْ حَتّى بایَعُونى، وَ  اَرادُونى، وَ لَمْ اُرِدِ النّاسَ حَتّى اَمّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُما َ وَ اِنْ كَتَمْتُما َ اَنّى لَمْ ...

 حاضِر، تُبایِعْنى لِسُلْطان غالِب، وَ ال لِعَرَض الْعامَّةَ لَمْ

من آمدند، و با آنان بيعت نكردم تا با من  دارید َ كه من دنبال مردم نرفتم تا مردم دنبال اما بعد، شما آگاهيد َ گرچه پنهان مى

و بيعت كردید. عموم مردم با من به خاطر سلطنت و قدرت یا متاع  فر از كسانى بودید كه دنبال من آمدیدبيعت نمودند، شما دو ن

 موجود دنيا بيعت ننمودند،

السَّبيلَ بِاِظْهارِكُمَا  لْتُما لى عَلَيْكُمَاقَریب، وَ اِنْ كُنْتُما بایَعْتُمانى كارِهَيْنِ فَقَدْ جَعَ فَاِنْ كُنْتُما بایَعْتُمانى طائِعَيْنِ فَارْجِعا وَ تُوبا اِلَى اللّهِ مِنْ

  .الطّاعَةَ، وَ اِسْرارِكُمَا الْمَعْصِيَةَ

كنيد، و اگر از روى ناخشنودى بوده، به اظهار  پس اگر شما از روى رغبت بيعت كردید تا زود است برگردید و به محضر خداوند توبه

  .ست از خودتان را به روى من گشودیدشكنى راه بازخوا پيمان طاعت و پنهان داشتن گناهِ

  .مِنْ قَبْلِ اَنْ یَجْتَمِعَ الْعارُ وَ النّارُ. وَالسَّالمُ فَارْجِعا اَیُّهَا الشَّيْخانِ عَنْ رَأْیِكُما، فَاِنَّ االْنَ اَعْظَمُ اَمْرِكُمَا الْعارُ،

و این بهتر از این است كه  مسأله براى شماننگ است، حال بزرگترین اینكه دراین اى دومرد سالخورده، از رأى خودبازگردید، چه

 (32)نهج البالغه، نامه  .ننگ و آتش دوزخ دامنتان را بگيرد. والسالم

 التهدید بالحرب 

  ثُهُمْ اِلَىَّ اَنْ اَبْرُزَ لِلطِّعانِ،وَ ناصِراً لِلْحَقِّ. و مِنَ الْعَجَبِ بَعْ فَاِنْ اَبَوْا اَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ، وَ كَفى بِهِ شافِياً مِنَ الْباطِلِ،

يدان خواهند به م دهنده حق. شگفتا! از من مى كنم، كه درمان ایشان از باطل است، و یارى اگر سر برتابند تيغ تيز حواله آنان مى

 جنگ آیم،

مِنْ  اُرْهَبُ بِالضَّرْبِ. وَ اِنِّى لَعَلى یَقين مِنْ رَبّى، وَ غَيْرِ شُبْهَة وَالَ الْحَرْبِ،وَ اَنْ اَصْبِرَ لِلْجِالدِ! هَبِلَتْهُمُ الْهَبُولُ، لَقَدْ كُنْتُ وَ ما اُهَدَّدُ بِ

  .دینى
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به  و از شمشير به وحشت نينداخته. من و در نبرد با آنان صبر ورزم! مادر به عزایشان بنشيند، تاكنون كسى مرا از نبرد نترسانده،

 (44)نهج البالغه، خطبه  .دینَم نَدارم دراى  پروردگارم یقين دارم، و شبهه

الْمارِقَةُ  فَاَمَّا النّاكِثُونَ فَقَدْ قاتَلْتُ، وَ اَمَّا الْقاسِطُونَ فَقَدْ جاهَدْتُ، وَ اَمَّا .اَال وَ قَدْ اَمْرَنِىَ اللّهُ بِقِتالِ اَهْلِ الْبَغْىِ وَالنَّكْثِ وَالْفَسادِ فِى االَْرْضِ

 فَقَدْ دَوَّخْتُ،

بر این اساس با  .كه در زمين اهل فسادند امر فرموده شكنان و آنان پيشگان و پيمان معلومتان باد كه خداوند مرا به جنگ با ستم

به )نهج البالغه، خط از مدار دین را خوار و زبون ساختم، شدگان شكنان جنگيدم، و با متجاوزان به نبرد برخاستم، و بيرون پيمان

249) 

 اهل البصرة عند خروجه لقتال

  مِنَ الْعَرَبِ یَقْرَأُ كِتاباً وَ الیَدَّعى نُبُوَّةً. فَساقَ النّاسَ حَتّى بَوَّأَهُمْ اِنَّ اللّه َ سُبْحانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَيْسَ اَحَدٌ

از عرب كتابخوان نبود، و ادّعاى نبوت نداشت.  كه احدى حالى خداوند سبحان محمّد صلّى اللّه عليه وآله را به نبوت برانگيخت در

 حضرت ایشان را رهبرى كرد تا در محل اصلى آدميت آن

  .صَفاتُهُمْ مَحَلَّتَهُمْ، وَ بَلَّغَهُمْ مَنْجاتَهُمْ، فَاسْتَقامَتْ قَناتُهُمْ، وَ اطْمَأَنَّتْ

)نهج البالغه،   .آرام گردید ان استقامت یافت، و احوال متزلزل آنانهاى آن بخش رساند، تا كجى مستقر ساخت، و به زندگى نجات

 ( 99خطبه 

 خصائص االمام علی )ع( العسکریه

  لَما ضَعُفْتُ وَ ال جَبُنْتُ، وَ اِنَّ مَسيرى هذا لِمِثْلِها، فَالََبْقَرَنَّ الْباطِ .ما وَاللّه اِنْ كُنْتُ لَفى ساقَتِها حَتّى وَلَّتْ بِحَذافيرِها.... 

از جنگ عاجز نشدم و نترسيدم، این بار .جمعيت این لشكر بودم كه به سپاه كفر هجوم بردیم تا فرار كردند خدا قسم من در ميان به

 شكافم شك باطل را مى هم وضع من مانند آن زمان است، بى

كافِرینَ، وَالَُقاتِلَنَّهُمْ مَفْتُونينَ، وَ اِنِّى لَصاحِبُهُمْ بِاالَْمْسِ كَما  قاتَلْتُهُمْحَتّى یَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ. ما لى وَ لِقُرَیْش؟! وَاللّهِ لَقَدْ 

 صاحِبُهُمُ الْيَوْمَ. اَنَا

جنگيدم، امروز هم محض انحرافشان با آنان  تا حق از پهلوى آن بيرون آید. مرا با قریش چه كار؟! به خدا در روزگار كفرشان با آنان

 ( 99)نهج البالغه، خطبه ام.  در مقابلشان ایستاده م، دیروز رویارویشان قرار داشتم، امروز همكن پيكار مى

 فی ذکر السائرین الی البصره لحربه )ع( 

 بَيْعَتِي عَلَى وَ طَاعَتِي فِي كُلُّهُمْ مِصْرٍ أَهْلِ عَلَى وَ یَدَيَّ فِي اَلَّذِي اَلْمُسْلِمِينَ بَيْتِ خُزَّانِ وَ عُمَّالِي عَلَى فَقَدِمُوا.... 
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 بودند من بيعت و طاعت در تمامشان كه شهرى اهل بر و بود من دست در كه مسلمانان المال بيت داران خزانه و من عامالن بر

  بردند، هجوم

 حَتَّى بِهَا ضَارَبُوافَ أَسْيَافِهِمْ عَلَى عَضُّوا طَاِئفَةٌ وَ غَدْراً منْهُمْ طَاِئفَةً فَقَتَلُوا شِيعَتِي عَلَى وَثَبُوا وَ جَمَاعَتَهُمْ عَلَيَّ أَفْسَدُوا وَ كَلِمَتَهُمْ فَشَتَّتُوا

  صَادِقِينَ اَللَّهَ لَقُوا

 كشتند، يلهح و مكر با را آنان از گروهى تاختند، شيعيانم بر كشيدند، فساد به من عليه را ایشان اتفاق و كردند، پراكنده هم از را آنها

خطبه  )نهج البالغه،نمودند  مالقات را خدا صادقانه تا پرداختند خورد و زد به و پاخاستند، به آنان با جنگ براى شمشير با گروهى و

498) 

 مِنَ يبُوایُصِ لَمْ لَوْ غَدْراً فَوَاللَّهِ طَائِفَةً وَ صَبْراً طَائِفَةً فَقَتَلُوا أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ وَ اَلْمُسْلِمِينَ مَالِ بَيْتِ خُزَّانِ وَ بِهَا عَامِلِي عَلَى فَقَدِمُوا…

 وَاحِداً رَجُالً إاِلَّ اَلْمُسْلِمِينَ

 لهحي و مكر به را اىعده و شكنجه، به را گروهى بردند، هجوم بصره مردم و مسلمين المال بيت داران خزانه و من فرماندار به آنان

 یافتندنمى دست مسلمانان از نفر یك به جز اگر قسم خدا به. كشتند

 قَدْ أَنَّهُمْ امَ بِيَدٍدَعْ الَ وَ بِلِسَانٍ عَنْهُ یَدْفَعُوا لَمْ وَ یُنْكِرُوا فَلَمْ حَضَرُوهُ كُلِّهِ إِذْ اَلْجَيْشِ ذَلِكَ قَتْلُ لِي لَحَلَّ جَرَّهُ جُرْمٍ بِالَ لِقَتْلِهِ مُعْتَمِدِینَ 

 عَلَيْهِمْ بِهَا دَخَلُوا اَلَّتِي اَلْعِدَّةِ مِثْلَ اَلْمُسْلِمِينَ مِنَ قَتَلُوا

 به وا از و نشدند مانع ولى بودند حاضر قتل آن در همه زیرا بود، حالل من بر آنان همه كشتن كشتند،مى را او گناه بدون و عمدا و

البالغه،  )نهج رساندند قتل به مسلمانان از شدند بصره داخل كه عددى با برابر اینان اینكه به رسد چه نكردند، دفاع دست و زبان

 (717خطبه 

 الخوارج

كُلَّما  فٌ فى اَصاْلبِ الرِّجالِ وَ قَراراتِ النِّساءِ،لَمّا قُتِلَ الْخَوارِجُ، فَقيلَ لَهُ: یا اَميرَالْمُؤْمِنينَ، هَلَكَ الْقَوْمُ بِاَجْمَعِهِمْ كَالّ وَاللّهِ; اِنَّهُمْ نُطَ 

  .قَرْنٌ قُطِعَ حَتّى یَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَالّبينَنَجَمَ مِنْهُمْ 

هایى  به خدا قسم چنين نيست; اینان نطفه در وقتى كه خوارج به قتل رسيدند و به آن حضرت گفته شد همه آنان هالك شدند

)  .كننده مردم شوند ن دزدانى لُختهرگاه از آنان شاخى سر زند بریده شود تا اینكه آخرین آنا هستند در صلب مردان، و رَحِم زنان،

  (69نهج البالغه، خطبه 
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 فصل نهم

 مدیریت

 )) صفات المدیر ((

 اوالً: )) فی مجال الشکل الظاهری ((

 (964، ص 9)غرر الحکم آمدی ج .«است او سنگينى و وقار در مرد زیبائى و جمال الوقار؛ فی الرَّجُلِ جَمال»

 .ستا باطن زیبائى باطنى خوش. است ظاهر زیبائى سيمائى خوشالجَمََالُ الظّاهِرُ حُسنُ الصُّورَةِ ، الجَمَالُ الباطِنُ حُسنُ السَّرِیرَةِِ. 

 (979،ص 9)غرر الحکم آمدی ج 

 ثانياً: )) الليوئة وسعة الصدر((

 . اَغْصانُهُ كَثُفَتْ عُودُهُ النَ َ مَنْ

 (472)نهج البالغه قصار  .است فراوان آشنا و دوست است نرم خو و خلق كه را آن  

  . الصَّدْرِ سَعَةُ الرِّیاسَةِ آلَةُ  َ

 (716)نهج البالغه قصار  .است مشكالت تحمّل قدرت بودن دارا ریاست ابزار

 ثالثاً: )) ضبط النفس و الحيلولة دون الغضب((.

 .مُسْتَحْكِمٌ فَجُنُونُهُ یَنْدَمْ لَمْ فَاِنْ یَنْدَمُ، صاحِبَها الَِنَّ الْجُنُونِ، مِنَ ضَرْبٌ الْحِدَّةُ  َ

لبالغه  قصار )نهج ا   دیوانگى اوست. برجایى پا بر دليل نشود اگر و شود، مى پشيمان چون تندخو است، دیوانگى از نوعى تندخویى

433 ) 

        اَلْهِمَّةِ  عُلُوُّ یُنْتِجُهُمَا تَوْأَمَانِ اَلْأَنَاةُ وَ اَلْحِلْمُ   َ 

 (  234)نهج البالغه، قصار    زایدبردبارى و درنگ دو فرزند دو قلویند كه همت بلند آنها را مى

 رابعاً: )) مداراة االفراد((.

 .(932، ص7)غرر الحکم آمدی ج   .است خردمندى ریشه مردم با كردن دوستىَ التَّوَدُّدُ اِلَی الّنَاسِ رَأسُ العَقلِ. 
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 .(34، ص2)غرر الحکم آمدی ج .است مردم با كردن مدارا فرزانگى و حكمت اساساِلحکمَةِ مُدَارَاةُ النّاسِ .  َ رَأسُ

 خامساً : )) العفو عن المسيئين((. 

 . الْعُقُوبَةِ عَلَى اَقْدَرُهُمْ بِالْعَفْوِ النّاسِ اَوْلَى َ 

 (. 34) نهج البالغه قصار  .است مجازات به آنان تواناترین گذشت، به مردم سزاوارترین

 سادساً : )) التأنی فی اصدار القرارات((.

 اَلْفُرْصَةِ  بَعْدَ اَلْأَنَاةُ وَ اَلْإِمْكَانِ قَبْلَ اَلْمُعَاجَلَةُ اَلْخُرْقِ َ مِنَ

 ( 933) نهج البالغه قصار   شتاب ورزیدن پيش از امكان، و كندى نمودن بعد از فرصت از حماقت است

 )) بذل الوسع ((.سابعاً : 

 ودخ آرمان نهایت به بندد كار به خود آرمان به رسيدن براى دارد توان در را آنچه كه كسىمِن بَذَلَ جُهدَ طاقَتِه بَلَغَ کُنهَ اِرادَتِه .  َ

 (.968، ص 3) غرر الحکم آمدی، ج  .رسيد خواهد

 ثامناً : )) انجاز العمل فی وقته((.

 را امروزش كار و كند وفا اشبوعده كه مردیست مردم ترینوراندیشمَن أنجَزَ وَعدَهُ و لَم یُؤَخِّر عَمَلَ یَومه لِغَدِهِ. دأَحزَمُ النّاسِ رَأیاً 

 (.214، ص 4) غرر الحکم آمدی، ج (كند اداره را آخرتش فرداى كار دنيا امروز امر در) نيفكند بفردا

 تاسعاً : )) التقدم الدائم (( 

 البالغه، هجن. ) ندانند زیاد را زیاد طاعت و شوند، نمى خشنود اندك طاعت به .الْكَثيرَ وَالیَسْتَكْثِرُونَ الْقَليلَ، اَعْمالِهِمُ مِنْ َ الیَرْضَوْنَ

 (.782 خطبه

)غرر الحکم باشد  دیروزش از به امروزش كه است كسى خردمند َ اَلکَيّسُ ) المدیر المدبر لالمور ( مَن کانَ یَومُه خَيراً مِن أمسِه .

 (.39، ص4آمدی، ج

 ً:  )) کسب رضا العالمين ((. عاشرا

 بِهِمْ، اللُّطْفَ وَ لَهُمْ، الْمَحَبَّةَ وَ لِلرَّعِيَّةِ الرَّحْمَةَ قَلْبَكَ اَشْعِرْ وَ َ 

 ده، قرار خود قلب شعار را رعيت لطف به و محبت و مهربانى
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 اَكْلَهُمْ، تَغْتَنِمُ ضارِیاً سَبُعاً عَلَيْهِمْ التَكُونَنَّ وَ

 (39)نهج البالغه نامه ،  دانى را غنيمت آنان خوردن كه مباش درنده حيوان همچون رعيت بر
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 فصل دهم 

 حقوق

 الحقوق المتبادلة

 فِى ياءِاالَْشْ اَوْسَعُ الْحَقُّ وَ. عَلَيْكُمْ لى الَّذى مِثْلُ الْحَقِّ مِنَ عَلَىَّ لَكُمْ وَ اَمْرِكُمْ، بِواِلیَةِ حَقّاً عَلَيْكُمْ لى سُبْحانَهُ اللّهُ جَعَلَ فَقَد بَعْدُ، اَمّا

 التَّواصُفِ،

 هك حقّى مانند است حقّى من بر نيز را شما داده، و قرار حقّى شما عهده بر من براى شما بر من حكمرانى خاطر به خداوند بعد، اما

 اشياء، ترین وصف وسيع عرصه در حقّ. شماست بر مرا

 لَهُ....  جَرى اِالّ عَلَيْهِ الیَجْرى وَ عَلَيْهِ، جَرى ااِلّ الَِحَد الیَجْرى. التَّناصُفِ فِى اَضْيَقُها وَ

 از ىحق و. است حقّى او بر نيز دیگرىرا آن اینكه جز نيست حقّى دیگرى بر را كسى. چيزهاست تنگترین انصاف مرحله در و

 نهج البالغه( 491)خطبه  .است حقّى وى گردن بر نيز او براى اینكه جز نيست كسى عهده بر دیگرى

  يْالتَجْهَلُوا،كَ تَعْليمُكُمْ وَ عَلَيْكُمْ، فَيْئِكُمْ وَتَوْفيرُ لَكُمْ، فَالنَّصيحَةُ عَلَىَّ حَقُّكُمْ فَاَمّا. حَقٌّ عَلَىَّ لَكُمْ وَ حَقّاً، عَلَيْكُمْ لى اِنَّ النّاسُ، .... اَیُّهَا

 به را شما غنيمت و باشم، شما كه خيرخواه است این من بر شما حق اما. حقّى من بر را شما و است، حقّى شما بر مرا مردم، اى

 نمانيد، جاهل تا دهم تعليم را شما و بپردازم، شما به كامل نحو

 . آمُرُكُمْ حينَ اعَةُالطّ وَ اَدْعُوكُمْ، حينَ وَاالِْجابَةُ. وَالْمَغيبِ الْمَشْهَدِ فِى وَالنَّصيحَةُ بِالْبَيْعَةِ، فَالْوَفاءُ عَلَيْكُمْ حَقّى اَمّا وَ. كَيْماتَعْلَمُوا تَأْدیبُكُمْ وَ

 من به نسبت خيرخواهى اید، و نموده من با كه است بيعتى به وفا دارم شما بر من كه حقى اما و. بياموزید تا نمایم آداب به مؤدب و

 (92)نهج البالغه خطبه  .كنم صادر دستورى چون من از اطاعت بخوانم، و را شما كه وقتى به دعوتم اجابت و غياب، و حضور در

 اِالّ وَ حَظِّهِمْ، مِثْلُ لَكَ كانَ حَرْبِهِمْ فى شَرِكْتَهُمْ فَاِنْ. اَسْيافِهِمْ جَلْبُ وَ لِلْمُسْلِمينَ فَىْءٌ هُوَ اِنَّما وَ لَكَ، ال وَ لى لَيْسَ الْمالَ هذَا .... اِنَّ

 . اَفْواهِهِمْ لِغَيْرِ تَكُونُ ال اَیْدیهِمْ فَجَناةُ

 آنان اب اگر. هاست جبهه در آنان شمشير نتيجه ایشان و اندوخته و اسالم ملّت غنيمت بلكه تو، از نه است من از نه مال این قطعاً

 .نيَست دیگَران دهَان بَراى آنَان زحمَت محصَول است، وگرنَه آنان همچون نصيبى هم را تو بودى شریك جهادشان در

 (449)نهج البالغه خطبه 
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 حقوق الفقراء

 . لَِكَذ عََنْ سَائِلُهُمْ جََدُّهُ تَعالَى غَنِىٌّ، وَاللَّهُ مَنَعَ بِما اِالّ فَقيرٌ جاعَ فَما الْفُقَراءِ، اَقْواتَ االَْغْنِياءِ اَمْوالِ فى فَرَضَ سُبْحانَهُ اللّهَ اِنَّ

 ىگرسنگ واالمقام خداوند ثروتمند، و منع با جز نماند گرسنه تهيدستى نموده، اغنيا واجب ثروت در را تهيدستان روزى خداوند

 (948)نهج البالغه، قصار  .كرد خواهد بازخواست ثروتمندان از را فقيران

 حقوق األیتام

 . بِحَضْرَتِكُمْ الیَضيعُوا وَ اَفْواهَهُمْ، فَالتُغِبُّوا االَْیْتامِ، فِى اللّهَ اللّهَ

 (.21 )نهج البالغه، نامه .شوند تباه شما كنار در كه مباد مگذارید، گرسنه گاهى و سير گاهى را آنان یتيمان، درباره را خدا را خدا

 حقوق األصدقاء

 .وَفاتِهِ وَ غَيْبَتِهِ، وَ نَكْبَتِهِ، فى: ثَالث فى اَخاهُ یَحْفَظَ حَتّى صَدیقاً الصَّدیقُ الیَكُونُ

)نهج  .ودبر دنيا از كه هنگامى و سر، پشت و بال، و رنج در: بپاید موضع سه در را دینى خود برادر اینكه مگر نيست دوست دوست

 (792البالغه، قصار 

 أداء حقوق الناس و التوبة

اَمْلَسَ  للّهَا تَلْقَى حَتّى حُقُوقَهُمْ الْمَخْلُوقينَ اِلَى تُوَدِّىَ اَنْ وَالثّالِثُ.... : مَعان سِتَّةِ عَلى واقِعٌ اسْمٌ هُوَ وَ الْعِلّيّينَ، دَرَجَةُ االْستِغْفارَ ..... اِنَّ

 ....تَبِعَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ

 و كنى مالقات را خدا تا حقوق مردم پرداخت سوم...  : معناست شش را آن كه است نامى آن است، و بلندمرتبه مردم مقام ستغفارا

  (.271) نهج البالغه، قصار  .نباشد ات عهده مردم بر از حقى
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 فصل یازدهم 

 اصل عدالت اقتصادی

 االقتصاد عند االمام امیرالمونین )ع(

 وَ الْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ كُتَّابُ مِنْهَا وَ اللَّهِ جُنُودُ فَمِنْهَا بَعْضٍ عَنْ بِبَعْضِهَا غِنَى لَا وَ بِبَعْضٍ إِلَّا بَعْضُهَا یَصْلُحُ لَا طَبَقَاتٌ الرَّعِيَّةَ أَنَّ اعْلَمْ وَ.... 

 أَهْلُ وَ التُّجَّارُ مِنْهَا وَ النَّاسِ مُسْلِمَةِ وَ الذِّمَّةِ أَهْلِ مِنْ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْیَةِ أَهْلُ مِنْهَا وَ الرِّفْقِ وَ الْإِنْصَافِ عُمَّالُ مِنْهَا وَ الْعَدْلِ قُضَاةُ مِنْهَا

 أَوْ تَابِهِكِ فِي فَرِیضَتِهِ وَ حَدِّهِ عَلَى وَضَعَ وَ سَهْمَهُ لَهُ اللَّهُ سَمَّى قَدْ كُلٌّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْحَاجَةِ ذَوِي مِنْالسُّفْلَى الطَّبَقَةُ مِنْهَا وَ الصِّنَاعَاتِ

  مَحْفُوظاً عِنْدَنَا مِنْهُ عَهْداً(  وآلهعليهاهللصلى)  نَبِيِّهِ سُنَّةِ

 ردیگ گروه از گروهى داشتن با و شود،نمى اصالح دیگر گروه به جز گروه هر كه مختلفند گروههاى مملكت مردم كه باش آگاه

 هلا و مدارا، و انصاف مأموران و عدل، قاضيان و خصوصى، و عمومى نویسندگان و حق، ارتش از عبارتند اینان. نيست نيازىبى

 این از یك هر سهم خداوند. افتادگان و نيازمندان از پایين طبقه و صنعتگران، و تاجران و مسلمان، و مسلمان غير از ماليات و جزیه

 رارق ما نزد آن واجب اندازه و حدّ بر را محفوظ عهدى آله و عليه اللّه صلّى پيامبرش سنّت یا كتابش در و فرموده، مقرر را طبقات

 است داده

 مِنْ یَكُونُ وَ یُصْلِحُهُمْ فِيمَا عَلَيْهِ یَعْتَمِدُونَ وَ عَدُوِّهِمْ جِهَادِ عَلَى بِهِ یَقْوَوْنَ الَّذِي الْخَرَاجِ مِنَ لَهُمْ اللَّهُ یُخْرِجُ بِمَا إِلَّا لِلْجُنُودِ قِوَامَ لَا ثُمَّ

 الْمَعَاقِد مِنَ یُحْكِمُونَ لِمَا الْكُتَّابِ وَ الْعُمَّالِ وَ الْقُضَاةِ مِنَ الثَّالِثِ بِالصِّنْفِ إِلَّا الصِّنْفَيْنِ لِهَذَیْنِ قِوَامَ لَا ثُمَّ حَاجَتِهِمْ وَرَاءِ

 وانات دشمن با جنگ در آن وسيله به كه مالياتى نگردد، استوار داده قرار آنان براى خداوند كه مالياتى با جز ارتش نظام سپس

 هندگاند ماليات و ارتش كار سپس. است آنان نيازمندیهاى رفع مایه و نمایند،مى تكيه آن به خود زندگى اصالح براى و شوند،مى

 كنندمى محكم را قراردادها كه حسابگر منشيان و حكومت كارگزاران و قضات از عبارتند كه سوم گروه با جز نگردد استوار

 مَرَافِقِهِم مِنْ عَلَيْهِ یَجْتَمِعُونَ فِيمَا الصِّنَاعَاتِ ذَوِي وَ بِالتُّجَّارِ إِلَّا جَمِيعاً لَهُمْ قِوَامَ لَا .... وَ

 آورندمى فراهم است سودمند مردم براى آنچه كه صنعتگران و تاجران با جز نشود سامان به نيز اینان كار و

  مَعُونَتُهُمْ وَ رِفْدُهُمْ یَحِقُّ الَّذِینَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْحَاجَةِ أَهْلِ مِنْ السُّفْلَى الطَّبَقَةُ ثُمَّ.... 

 .است الزم ایشان یارى و احسان كه است افتاده كار از و نيازمند جمع سپس

 خَيْرا بِهِمْ أَوْصِ وَ الصِّنَاعَاتِ ذَوِي وَ بِالتُّجَّارِ .... اسْتَوْصِ

 (39)نهج البالغه، نامه  كن نيكى به سفارش آنان به نسبت و باش، سفارش پذیراى صنعتگران و تاجران باره در



29 
 

 عمارة األرض قبل طلب الخراج

 إِلَّا كُیُدْرَ لَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَرَاجِ اسْتِجْلَابِ فِي نَظَرِكَ مِنْ أَبْلَغَ الْأَرْضِ عِمَارَةِ فِي نَظَرُكَ لْيَكُنْ وَ أَهْلِهِ وَ الْخَرَاجِ عَلَى عِيَالٌ كُلَّهُمْ .... النَّاسَ

 الْعِبَاد أَهْلَكَ وَ الْبِلَادَ أَخْرَبَ عِمَارَةٍ بِغَيْرِ الْخَرَاجَ طَلَبَ مَنْ وَ بِالْعِمَارَةِ

 يشترب ماليات آورىجمع در تدبيرت از زمين آبادى در اتاندیشه باید. هستند آن كنندگان پرداخت و ماليات خوار جيره مردم تمام 

 رده،ك خراب را شهرها بگيرد ماليات نمودن آباد منهاى بخواهد كس هر و آید،نمى دست به زمين كردن آباد با جز ماليات زیرا باشد،

 (39)نهج البالغه، نامه  انداخته هالكت به را خدا بندگان و

 العدالة االقتصادیة 

 العطاء في التسویة على عوتب لما

 لِي لْمَالُا كَانَ لَوْ وَ نَجْماً السَّمَاءِ فِي نَجْمٌ أَمَّ مَا وَ سَمِيرٌ سَمَرَ مَا بِهِ أَطُور لَا اللَّهِ وَ عَلَيْهِ وُلِّيتُ فِيمَنْ بِالْجَوْرِ النَّصْرَ أَطْلُبَ أَنْ تَأْمُرُونِّي أَ

  اللَّهِ مَالُ الْمَالُ إِنَّمَا وَ فَكَيْفَ بَيْنَهُمْ لَسَوَّیْتُ

 مرا من به آیا كندمى مساوات همه ميان المال بيت تقسيم در چرا كه گفتند او به تندى با وقتى است حضرت آن سخنان از 

 و ود،رمى و آیدمى روز و شب تا سوگند خدا به بجویم پيروزى دارم حكومت آنان بر كه كسانى حق در كردن ستم با تا كنيدمى

 داشتممى برابر كردن پرداخت در را همه بود من خود از مال اگر. زنمنمى كارى چنين به دست كندمى حركت ستاره دنبال به ستاره

 خداست مال مال، اینكه به رسد چه تا

 فِي یُكْرِمُهُ وَ الْآخِرَةِ فِي یَضَعُهُ وَ الدُّنْيَا فِي صَاحِبَهُ یَرْفَعُ هُوَ وَ إِسْرَافٌ وَ تَبْذِیرٌ حَقِّهِ غَيْرِ فِي الْمَالِ إِعْطَاءَ إِنَّ وَ أَلَا(  السالمعليه)  قَالَ ثُمَّ

 النَّعْلُ هِبِ زَلَّتْ فَإِنْ وُدُّهُمْ لِغَيْرِهِ كَانَ وَ شُكْرَهُمْ اللَّهُ حَرَمَهُ إِلَّا أَهْلِهِ غَيْرِ عِنْدَ وَ حَقِّهِ غَيْرِ فِي مَالَهُ امْرُؤٌ یَضَعِ لَمْ وَ اللَّهِ عِنْدَ یُهِينُهُ وَ النَّاسِ

 خَلِيل أَلْأَمُ وَ خَدِینٍ فَشَرُّ مَعُونَتِهِمْ إِلَى فَاحْتَاجَ یَوْماً

 موجب آخرت در ولى دهدمى بلندى سر دنيا در را شخص كار این و است، اسراف و تبذیر موردش غير در مال پرداخت كه بدانيد

 مستحق غير نزد و حق غير برنامه در را مالش كسى. كندمى خوار خداوند نزد اما ارزش با مردم دیده در را او است، شكستگى سر

 قدمش روزى اگر و گشت، او غير متوجه محبّتشان و كرد، محروم مردم همان سپاسگزارى از را او خداوند اینكه مگر نكرد صرف

 (746لبالغه، خطبه ا) نهج   بود. خواهند رفيق ترینپست و دوست بدترین مردم همان شود نيازمند آنان یارى به و بلغزد

 التشدید فی خیانة االقتصادیة

 أعماله من واله ما بعض في األمانة فخان النواحي بعض على استعمله كان قد و العبدي الجارود ابن المنذر إلى



31 
 

 لَا وَ انْقِيَاداً كَلِهَوَا تَدَعُ لَا عَنْكَ إِلَيَّ رُقِيَ فِيمَا أَنْتَ فَإِذَا سَبِيلَهُ تَسْلُكُ وَ هَدْیَهُ تَتَّبِعُ أَنَّكَ ظَنَنْتُ وَ مِنْكَ غَرَّنِي أَبِيكَ صَلَاحَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا

 شِسْعُ وَ هْلِكَأَ لَجَمَلُ حَقّاً عَنْكَ بَلَغَنِي مَا كَانَ لَئِنْ وَ دِینِكَ بِقَطِيعَةِ عَشِيرَتَكَ تَصِلُ وَ آخِرَتِكَ بِخَرَابِ دُنْيَاكَ تَعْمُرُ عَتَاداً لِآخِرَتِكَ تُبْقِي

 عَلَى ؤْمَنَیُ أَوْ أَمَانَةٍ فِي یُشْرَكَ أَوْ قَدْرٌ لَهُ یُعْلَى أَوْ أَمْرٌ بِهِ یُنْفَذَ أَوْ ثَغْرٌ بِهِ یُسَدَّ أَنْ بِأَهْلٍ فَلَيْسَ بِصِفَتِكَ كَانَ مَنْ وَ مِنْكَ خَيْرٌ نَعْلِكَ

 . اللَّهُ شَاءَ إِنْ هَذَا كِتَابِي إِلَيْكَ یَصِلُ حِينَ إِلَيَّ فَأَقْبِلْ خِيَانَةٍ

 كرد خيانت گزاریش كار امانت در او و گمارد كار به نواحى بعضى در را او كه عبدى جارود بن منذر به 

 رسيد گزارش من به ناگاه روى،مى او روش به و هستى، او پيرو كردم فكر و نمود، خوشبين تو به نسبت مرا پدرت درستى بعد، اما 

 آباد ار دنيایت آخرتت كردن ویران با گذارى،نمى باقى آخرتت براى اىذخيره و  نيستى، بردار دست نفس هواى از تبعيت در كه

 و اتادهخانو شتر باشد درست شده گزارش من به تو از آنچه اگر. پيوندىمى خویشانت به دینت از شدن جدا قيمت به و كنى،مى

 اجرا او توسط به اىبرنامه نه و شود، بسته او وسيله به مرزى كه دارد اهليت نه باشد تو مانند كه كسى است بهتر تو از كفشت بند

 به سدر دستت به نامه این كه زمانى. باشند امان در او خيانت از یا نمایند، شریكش امانتى در یا برند، باال را مقامش یا و گردد،

 (17)نهج البالغه، نامه  .اللّه شاء ان كن حركت من طرف
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 فصل دوازدهم 

 فقرزداییعدالت اقتصادی 

 اسباب الفقر و عالجه 

    الف: اسباب الفقر 

  ذَلِكَ نْعَ سَائِلُهُمْ جَدُّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَ غَنِيٌّ مَنَعَ بِمَا إِلَّا فَقِيرٌ جَاعَ فَمَا الْفُقَرَاءِ أَقْوَاتَ الْأَغْنِيَاءِ أَمْوَالِ فِي فَرَضَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ .7

 گىگرسن مقام واال خداوند و ثروتمند، منع با جز نماند گرسنه تهيدستى نموده، واجب اغنيا ثروت در را تهيدستان روزى خداوند 

  كرد خواهد خواست باز ثروتمندان از را فقيران

  (949) نهج البالغه، قصار الحکم 

 تِلْكَ أَسْبَابِ بِقَطْعِ أُولَئِكَ مَادَّةَ فَاحْسِمْ مُعَامَلَةٍ فِي إِنْصَافٍ قِلَّةُ وَ تَطَاوُلٌ وَ اسْتِئْثَارٌ فِيهِمُ بِطَانَةً وَ خَاصَّةً لِلْوَالِي إِنَّ ..... ثُمَّ .4

 فِي سِالنَّا مِنَ ایَلِيهَ بِمَنْ تَضُرُّ عُقْدَةٍ اعْتِقَادِ فِي مِنْكَ یَطْمَعَنَّ لَا وَ قَطِيعَةً حَامَّتِكَ وَ حَاشِيَتِكَ مِنْ لِأَحَدٍ تُقْطِعَنَّ لَا وَ الْأَحْوَالِ

  الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فِي عَلَيْكَ عَيْبُهُ وَ دُونَكَ لَهُمْ ذَلِكَ مَهْنَأُ فَيَكُونَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَئُونَتَهُ یَحْمِلُونَ ُشْتَرَكٍ  عَمَلٍ أَوْ شِرْبٍ

 اجد به است، ستد و داد در انصاف كمى و مردم، مال به درازى دست و خواهى خود خوى را آنان كه است نزدیكانى را واليان سپس

 مسلمين اقطاع از زمينى خود اقوام و اطرافيان از یك هيچ به. كن قطع را آنان ریشه و ماده حاالت این وسایل و اسباب كردن

 شركت با باید كه كارى یا رساند، زیان همسایه به آن آبشخور در كه اىمزرعه گرفتن به كسى ورزد طمع تو در نباید. مكن واگذار

 در آن زشتى و عيب و كاران طمع آن براى سودش صورت آن در كند، تحميل همسایگان به را مشترك كار مشقّت رسد سامان به

 (39) نهج البالغه، نامه  .بود خواهد تو عهده بر آخرت و دنيا

 قِلَّةِ وَ بِالْبَقَاءِ ظَنِّهِمْ سُوءِ وَ الْجَمْعِ عَلَى الْوُلَاةِ أَنْفُسِ لِإِشْرَافِ أَهْلُهَا یُعْوِزُ إِنَّمَا وَ أَهْلِهَا إِعْوَازِ مِنْ الْأَرْضِ خَرَابُ یُؤْتَى إِنَّمَا وَ .9

  بِالْعِبَرِ انْتِفَاعِهِمْ

 بقاء به آنان بدگمانى و واليان، زراندوزى از ناشى آنان ندارى و فقر و است، زمين آن اهل تنگدستى و چيزىبى زمين خرابى علّت و

 ( 39پندهاست. )نهج البالغه، نامه  و عبرتها از آنان گيرى بهره كم و حكومت،

  الكَسَلُ مِغالقُها و الصَّبرُ فَمِفتاحُها  -مِغالقٌ و مِفتاحٌ نِعَمةٍ لكُلِّ ِ .2

 (944ص ،49الحدید،ج ابی ابن شرح. ) است کسالت آن قفل و صبر »آ کليد است، قفلی و کليدی دارای نعمتی هر
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 اِیّاکُم وَ الکَسَل ؛ فِانَّهُ مَن کسَلَ لَم یُودِّ حَقّاً -

 (779) تحف العقول حرانی، ص.كندنمى ادا را خدا حقّ تنبل آدم كه زیرا بپرهيزید، تنبلى از
 

 اِنَّ االَشياء لَمّا اَزدَوَجَت اِزدواجَ الکَسَلِ و العَجزِ، فَنتِجَ مِنهُمَا الفَقرُ. -

 ).732)تحف العقول حرانی:آمد پدید فقر آنها از و شدند جفت نيز ناتوانى و تنبلى شدند، جفت هم با چون چيزها
 

 فِي یُحَاسَبُ وَ اءِالْفُقَرَ عَيْشَ الدُّنْيَا فِي فَيَعِيشُ طَلَبَ إِیَّاهُ الَّذِي الْغِنَى یَفُوتُهُ وَ هَرَبَ مِنْهُ الَّذِي الْفَقْرَ یَسْتَعْجِلُ لِلْبَخِيلِ عَجِبْتُ  .3

 الْأَغْنِيَاء حِسَابَ الْآخِرَةِ

 دنيا در جسته،مى را آن كه دهدمى دست از را ثروتى و گریخته،مى آن از كه شتابدمى فقرى به كه عجبم در بخيل از

 (747)نهج البالغه، قصار 9 .رسندمى حسابش به ثروتمندان همچون آخرت در و كند،مى زندگى تهيدستان همچون

 اللَّهِ الُمَ الْمَالُ إِنَّمَا وَ فَكَيْفَ بَيْنَهُمْ لَسَوَّیْتُ لِي الْمَالُ كَانَ لَوْ وَ نَجْماً السَّمَاءِ فِي نَجْمٌ أَمَّ مَا وَ سَمِيرٌ سَمَرَ مَا بِهِ أَطُورُ لَا اللَّهِ وَ .6

 إِسْرَاف وَ تَبْذِیرٌ حَقِّهِ غَيْرِ فِي الْمَالِ إِعْطَاءَ إِنَّ وَ أَلَا(   السالمعليه)  قَالَ ثُمَّ

 اگر .زنمنمى كارى چنين به دست كندمى حركت ستاره دنبال به ستاره و رود،مى و آیدمى روز و شب تا سوگند خدا به

 مال پرداخت كه بدانيد خداست مال مال، اینكه به رسد چه تا داشتممى برابر كردن پرداخت در را همه بود من خود از مال

 است، اسراف و تبذیر موردش غير در

 عِنْدَ وَ حَقِّهِ رِغَيْ فِي مَالَهُ امْرُؤٌ یَضَعِ لَمْ وَ اللَّهِ عِنْدَ یُهِينُهُ وَ النَّاسِ فِي یُكْرِمُهُ وَ الْآخِرَةِ فِي یَضَعُهُ وَ الدُّنْيَا فِي صَاحِبَهُ یَرْفَعُ هُوَ وَ

  وُدُّهُمْ لِغَيْرِهِ كَانَ وَ شُكْرَهُمْ اللَّهُ حَرَمَهُ إِلَّا أَهْلِهِ غَيْرِ

 اما ارزش با مردم دیده در را او است، شكستگى سر موجب آخرت در ولى دهدمى بلندى سر دنيا در را شخص كار این و

 از را او خداوند اینكه مگر نكرد صرف مستحق غير نزد و حق غير برنامه در را مالش كسى. كندمى خوار خداوند نزد

 كرد، محروم مردم همان سپاسگزارى

 (746) نهج البالغه، خطبه 

  حَاجَتِكَ لِيَوْمِ الْفَضْلَ قَدِّمِ وَ ضَرُورَتِكَ بِقَدْرِ الْمَالِ مِنَ أَمْسِكْ وَ غَداً الْيَوْمِ فِي اذْكُرْ وَ مُقْتَصِداً الْإِسْرَافَ فَدَعِ -

 را زیادى و دار،نگاه خود براى الزم اندازه به مال از بر، سر به فرا اندیشه در امروز و باش، رو ميانه و بگذار را اسراف

  .فرست پيش خود نيازمندى روز براى

 ( 47) نهج البالغه، نامه

 مَضَرَّةٍ ابُبَ ذَلِكَ وَ الْبِيَاعَاتِ فِي تَحَكُّماً وَ لِلْمَنَافِعِ احْتِكَاراً وَ قَبِيحاً شُحّاً وَ فَاحِشاً ضِيقاً مِنْهُمْ كَثِيرٍ فِي أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اعْلَمْ وَ .... .1

 مِنْه مَنَعَ(  وآلهعليهاهللصلى)  اللَّهِ رَسُولَ فَإِنَّ الِاحْتِكَارِ مِنَ فَامْنَعْ الْوُلَاةِ عَلَى عَيْبٌ وَ لِلْعَامَّةِ
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 دمىمر و زشت، و قبيح شكلى به بخيل و نظر تنگ گروهى ایشان ميان در دادم تذكر آنچه همه با كه باش روشن ولى 

 زمامداران ننگ و عيب و جامعه زیان وضع این در كه دارد، وجود فروش و خرید امر در دلخواه به گذارانى نرخ و محتكر،

 (39) نهج البالغه، نامه .    فرمود منع را آن آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول كه كن جلوگيرى احتكار از پس. است

 تَأْخُذَهَا أَنْ یَكْرَهُ هُوَ وَ الطَّيِّبَاتِ لَكَ أَحَلَّ اللَّهَ تَرَى أَ وَلَدَكَ وَ أَهْلَكَ رَحِمْتَ مَا أَ الْخَبِيثُ بِكَ اسْتَهَامَ لَقَدِ نَفْسِهِ عُدَيَّ ..... یَا .8

  ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَهْوَنُ أَنْتَ

 ندخداو كنىمى گمان نكردى خودرحم فرزند و زن به آیا كشيده، بيراهه به را تو پليد شيطان خویش، جان دشمنك اى

 كه نىآ از مقدارتربى خداوند نزد تو است ناراضى شوى مندبهره آنها از اینكه از گاه آن كرده حالل تو بر را پاكيزه چيزهاى

 (499) نهج البالغه، خطبه . نماید رفتار گونه این تو با

 ب. طریق عالج الفقر

    الضمان االجتماعی. 7 

 وَ قَانِعاً الطَّبَقَةِ ذِهِهَ فِي فَإِنَّ الزَّمْنَى وَ الْبُؤْسَى أَهْلِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ الْمَسَاكِينِ مِنَ لَهُمْ حِيلَةَ لَا الَّذِینَ مِنَ السُّفْلَى الطَّبَقَةِ فِي اللَّهَ اللَّهَ ثُمَّ

  مُعْتَرّاً

 و سختى و زیان به دچارشدگان و نيازمندان و افتادگان كار از ندارند،و چاره راه كه آنان از اجتماع، پایين طبقه در را خدا را خدا

 اننفسش عفت كه كسانى و دارند حاجت اظهار و سؤال روى كه هستند كسانى اینان ميان در اند،آمده در پا از كه امراضى صاحبان

 .است سؤال از مانع

 لِلْأَقْصَى فَإِنَّ بَلَدٍ كُلِّ فِي الْإِسْلَامِ صَوَافِي غَلَّاتِ مِنْ قِسْماً وَ مَالِكِ بَيْتِ مِنْ قِسْماً لَهُمْ اجْعَلْ وَ فِيهِمْ حَقِّهِ مِنْ اسْتَحْفَظَكَ مَا لِلَّهِ احْفَظِ وَ

  لِلْأَدْنَى الَّذِي مِثْلَ مِنْهُمْ

 و وست،ت اختيار در كه المال بيت از نصيبى پرداز، آن حفظ به خواسته تو از حقوق حفظ از آنان مورد در خداوند كه را آنچه این بر بنا

 براى كه است سهمى همان آنها دورترین براى كه ده، قرار آنان براى منطقه هر در را اسالمى جات خالصه غلّات از سهمى

  است، آنان نزدیكترین

 لَا وَ عَنْهُمْ مَّكَهَ تُشْخِصْ فَلَا الْمُهِمَّ الْكَثِيرَ لِإِحْكَامِكَ التَّافِهِ بِتَضْيِيعِ تُعْذَرُ لَا فَإِنَّكَ بَطَرٌ عَنْهُمْ یَشْغَلَنَّكَ لَا وَ حَقَّهُ اسْتُرْعِيتَ قَدِ كُلٌّ وَ

  لَهُمْ خَدَّكَ تُصَعِّرْ

 چه ندارد، باز آنان به توجه از را تو نعمت در رفتن فرو و نشاط پس شده، خواسته تو از آنان از یك هر حق رعایت صورت هر در

 ریغد ایشان امور در اتاندیشه از نيستى، معذور مهم و زیاد كارهاى به پرداختن بهانه به آنان كوچك امور به توجهىبى از اینكه

  ندارند، دسترسى تو به كه محتاجانى و نيازمندان امور به نسبت برمتاب، آنان از رخ و مكن،
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 الرِّجَال تَحْقِرُهُ وَ الْعُيُونُ تَقْتَحِمُهُ مِمَّنْ مِنْهُمْ إِلَيْكَ یَصِلُ لَا مَنْ أُمُورَ تَفَقَّدْ وَ

 (39كن. ) نهج البالغه ، نامه  كنجكاوى كنندمى تحقيرشان مردم و شمارد،مى خوارشان هادیده كه آنان از

 . التدبير 4

 كَالتَّدْبِير عَقْلَ لَا وَ الْعُجْبِ مِنَ أَوْحَشُ وَحْدَةَ لَا وَ الْعَقْلِ مِنَ أَعْوَدُ مَالَ لَا

 (793تدبير، ) نهج البالغه، قصار  چون عقلى و پسندى، خود از ترترسناك اىتنهایى و عقل، از سودمندتر ثروتى 

  لُیَجْمُ وَ یَحِلُّ فِيمَا لَذَّتِهَا بَيْنَ وَ نَفْسِهِ يْنَبَ یُخَلِّي سَاعَةٌ وَ مَعَاشَهُ یَرُمُّ سَاعَةٌ وَ رَبَّهُ فِيهَا یُنَاجِي فَسَاعَةٌ سَاعَاتٍ ثَلَاثُ لِلْمُؤْمِنِ

 عتىسا و نماید،مى اقدام معاش ترميم به آن در كه ساعتى و كند،مى نياز و راز خداوند باآن در كه ساعتى: است ساعت سه را مؤمن

 . گيردمى بهره نيكو و حالل لذتهاى از آن در كه

  مُحَرَّمٍ غَيْرِ فِي لَذَّةٍ أَوْ مَعَادٍ فِي خُطْوَةٍ أَوْ لِمَعَاشٍ مَرَمَّةٍ ثَلَاثٍ فِي إِلَّا شَاخِصاً یَكُونَ أَنْ لِلْعَاقِلِ لَيْسَ وَ

حرام ) نهج البالغه، قصار  غير از بردن كام یا معاد، امر در نهادن گام یا معاش، اصالح: كند سفر چيز سه براى جز كه نرسد را عاقل

984) 

 االجتماعی. التکافل 9

  ذَلِكَ عَنْ سَائِلُهُمْ جَدُّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَ غَنِيٌّ مَنَعَ بِمَا إِلَّا فَقِيرٌ جَاعَ فَمَا الْفُقَرَاءِ أَقْوَاتَ الْأَغْنِيَاءِ أَمْوَالِ فِي فَرَضَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ  -

 گىگرسن مقام واال خداوند و ثروتمند، منع با جز نماند گرسنه ىتهيدست نموده، واجب اغنيا ثروت در را تهيدستان روزى خداوند 

 (949كرد ) نهج البالغه، قصار  خواهد خواست باز ثروتمندان از را فقيران

 عَيشاً مَن عَاشَ فِی عَيشِهِ غَيرُهُ   أنعَمُ النَّاسِ -

، 49بهره( دیگری باشد. ) شرح ابن ابی الحدید، جپر نعمت ترین مردم از جهت زندگی، کسی است که در زندگی او موجب زندگی ) 

 (499ص

 . اقامة التعاونيات2

ن یَدِهِ اَو یَستَغنی المَرءُ عَال تَدعُ اهللَ اَن یُغنِيَکَ عَنِ النَّاسِ، فإنّ حَاجات النّاسِ بَعضُهُم اِلَی بَعضٍ مُتَصِلةٌ کَاتِّصالِ األعضَاءِ، فَمَتَی  -

 رِجلِهِ ! وَ لَکِنِ ادعُ اهللَ أن یُغنِيَکَ عَن شِرَارِهِم. 
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به [ بهم متصل است، ]بدن [کند،  چرا که نيازهای مردم به یکدیگر مانند اتصال اعضایاز خدا نخواه که تو را از مردم بی نياز 

رح ابن ش) بلکه از خدا بخواه تو را از مردم بد بی نياز کند.  فرد می تواند از دست و پای خود بی نياز باشد!  چه زمانی ]همين جهت 

 (944، ص49ابی الحدید، ج

 . العمل 3

 خَافُوا وَ عَمَلَالْ فَبَادِرُوا عَمَلُه عَلَيْكُمْ الْمَفْرُوضِ مِنَ بِكُمْ أَوْلَى طَلَبُهُ لَكُمْ الْمَضْمُونُ یَكُونَنَّ فَلَا بِالْعَمَلِ أُمِرْتُمْ وَ  بِالرِّزْقِ لَكُمْ تُكُفِّلَ قَدْ

 الْأَجَل بَغْتَةَ

 تضمين كه روزى طلب براى شما كوشش مبادا پس اید،شده امر عمل به و اند،شده امر عمل به و اند،شده متكفّل را شما روزى

هج البالغه، بترسيد، ) ن ناگهانى مرگ از و بشتابيد، عمل سوى به پس باشد، گشته واجب شما بر كه عملى آوردن جا به از بيش شده

 (.779خطبه 

 . انتهاز الفرص6

 الْخَيْر فُرَصَ فَانْتَهِزُوا السَّحَابِ مَرَّ تَمُرُّ الْفُرْصَةُ وَ -

 (49دانيد ) نهج البالغه، قصار  غنيمت را نيك هاىفرصت پس گذرد،مى گذرا ابر مانند به فرصت

 غُصَّة تَكُونَ أَنْ قَبْلَ الْفُرْصَةَ بَادِرِ  -

 (97) نهج البالغه، نامه  .گردد حسرت و غصه ازآنكه پيش بشتاب فرصت جانب به 

 استعانة باهلل لحل المشکالت االقتصادیة

 أُفْتَتَنَ وَ انِيأَعْطَ مَنْ بِحَمْدِ أُبْتَلَى وَ خَلْقِكَ شِرَارَ أَسْتَعْطِفَ وَ رِزْقِكَ طَالِبِي فَأَسْتَرْزِقَ بِالْإِقْتَارِ جَاهِي تَبْذُلْ لَا وَ بِالْيَسَارِ وَجْهِي صُنْ اللَّهُمَّ

 ( قَدِیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى إِنَّكَ)  الْمَنْعِ وَ الْإِعْطَاءِ وَلِيُّ كُلِّهِ ذَلِكَ وَرَاءِ مِنْ أَنْتَ وَ مَنَعَنِي مَنْ بِذَمِّ

 شرار از و خواهم، روزى خواهند را تو روزى كه آنان از تا نشكن، تنگدستى به را حرمتم و فرما، حفظ نيازىبى به را آبرویم خدایا، بار

 مبتال رزدو دریغ من به بخشيدن از كه آن بدگویى به و آیم، ببخشایددچار من به كه كسى ثناى به و باشم، عطوفت خواستار مردم

 (476توانایى. ) نهج البالغه، خطبه  چيز هر بر اینكه چه منعى، و بخشش اختياردار همه، این وراى ما تو و گردم،
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 فصل سیزدهم 

 اصول عدالت اقتصادی بیت المال

 بیت المال

 جَنَاةُفَ إِلَّا وَ حَظِّهِمْ مِثْلُ لَكَ كَانَ حَرْبِهِمْ فِي شَرِكْتَهُمْ فَإِنْ أَسْيَافِهِمْ جَلْبُ وَ لِلْمُسْلِمِينَ ءٌفَيْ هُوَ إِنَّمَا وَ لَكَ لَا وَ لِي لَيْسَ الْمَالَ هَذَا إِنَّ

  أَفْوَاهِهِمْ لِغَيْرِ تَكُونُ لَا أَیْدِیهِمْ

 در آنان اب اگر. هاستجبهه در آنان شمشير نتيجه و ایشان اندوخته و اسالم ملّت غنيمت بلكه تو، از نه است من از نه مال این قطعا

. ) نهج  نيست دیگران دهان براى آنان زحمت محصول نه گر و است، آنان همچون نصيبى هم را تو بودى شریك جهادشان

 (449البالغه ، خطبه 

 التشدید  فی صرف بیت المال

 أردشيرخرة على عامله هو و الشيباني هبيرة ابن مصقلة إلى

 وَ هُمْخُيُولُ وَ رِمَاحُهُمْ حَازَتْهُ الَّذِي الْمُسْلِمِينَ ءَفَيْ تَقْسِمُ أَنَّكَ إِمَامَكَ أَغْضَبْتَ وَ إِلَهَكَ أَسْخَطْتَ فَقَدْ فَعَلْتَهُ كُنْتَ إِنْ أَمْرٌ عَنْكَ بَلَغَنِي

 قَوْمِكَ أَعْرَابِ مِنْ اعْتَامَكَ فِيمَنِ دِمَاؤُهُمْ عَلَيْهِ أُرِیقَتْ

  بود خرّه اردشير در حضرت عامل كه شيبانى هبيره بن مصقلة به

 خبر. اىكرده غضبناك را خود امام و آورده، خشم به را خدایت باشى آورده جا به را آن اگر كه رسيده من به تو از كارى انجام خبر

 نشينان بادیه ميان در ریخته زمين به راه این در خونشان و آورده، گرد اسالم اهل اسبهاى و هانيزه كه غنایمى كه است این

 كنىمى تقسيم اندنموده انتخاب را تو كه اتقبيله

 تُصْلِحْ لَا وَ رَبِّكَ بِحَقِّ تَسْتَهِنْ فَلَا مِيزَاناً عِنْدِي لَتَخِفَّنَّ وَ هَوَاناً عَلَيَّ بِكَ لَتَجِدَنَّ حَقّاً ذَلِكَ كَانَ لَئِنْ النَّسَمَةَ بَرَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلَقَ فَوَالَّذِي

  أَعْمَالًا الْأَخْسَرِینَ مِنَ فَتَكُونَ دِینِكَ بِمَحْقِ دُنْيَاكَ

. یافت خواهى اعتباربى و خوار من نزد را خود باشد داشته حقيقت برنامه این اگر آفرید، را انسان و شكافت، را دانه كه كسى حق به

 .بود خواهى مردم زیانكارترین از كه مكن، آباد خویش دین نابودى با را خود دنياى و مشمار، سبك را خداوندت حق پس

  عَنْهُ یَصْدُرُونَ وَ عَلَيْهِ عِنْدِي یَرِدُونَ سَوَاءٌ ءِالْفَيْ هَذَا قِسْمَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنَ قِبَلَنَا وَ قِبَلَكَ مَنْ حَقَّ إِنَّ وَ أَلَا
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 و آیندمى من نزد سهميه گرفتن براى است، برابر المال بيت  از برى سهم در هستند ما و تو نزد كه مسلمانانى حقّ كه باد معلومت

 ( 29روند ) نهج البالغه، نامه مى

 خیانة بیت المال التشدید فی

 یُّهَاأَ الْحِسَابِ نِقَاشَ تَخَافُ مَا وْ أَ بِالْمَعَادِ تُؤْمِنُ مَا أَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ  أُمِّكَ وَ أَبِيكَ مِنْ تُرَاثَكَ أَهْلِكَ إِلَى حَدَرْتَ لِغَيْرِكَ أَبَا لَا .... كَأَنَّكَ

  حَرَاماً تَشْرَبُ وَ حَرَاماً تَأْكُلُ أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَ طَعَاماً وَ شَرَاباً تُسِيغُ كَيْفَ الْأَلْبَابِ ذَوِي مِنْ عِنْدَنَا كَانَ الْمَعْدُودُ

 خدا حسابرسى از و ندارى ایمان قيامت به آیا اللّه سبحان. بردى اتخانواده جانب به را مادرت و پدر از رسيده ميراث انگار

 حالى در دانىمى گوارا خود بر را مال این خوردن و آشاميدن چگونه شدى،مى شمرده خردمندان از ما نزد كه كسى اى ترسىنمى

  آشامىمى حرام و خورىمى حرام دانىمى كه

 هَذِهِ بِهِمْ أَحْرَزَ وَ الْأَمْوَالَ هَذِهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ أَفَاءَ الَّذِینَ الْمُجَاهِدِینَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْيَتَامَى مَالِ مِنْ النِّسَاءَ تَنْكِحُ وَ الْإِمَاءَ تَبْتَاعُ وَ

  الْبِلَادَ

 آنان به را اموال این خداوند كه اىكننده جهادمؤمنان و مساكين و یتيمان مال از هم آن كنىمى ازدواج زنان با و خرى،مى كنيزان

 .كرده حفظ را شهرها این آنان وسيله به و بخشيده،

 مَا الَّذِي فِيبِسَيْ لَأَضْرِبَنَّكَ وَ فِيكَ اللَّهِ إِلَى لَأُعْذِرَنَّ مِنْكَ اللَّهُ أَمْكَنَنِي ثُمَّ تَفْعَلْ لَمْ إِنْ فَإِنَّكَ أَمْوَالَهُمْ الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ إِلَى ارْدُدْ وَ اللَّهَ فَاتَّقِ

  النَّارَ دَخَلَ إِلَّا أَحَداً بِهِ ضَرَبْتُ

 چنانت بدهد را تو به یابى دست قدرت من به خداوند گاه آن نگردانى بر اگر برگردان، را اموالشان قوم این به كن، پروا خدا از

 . دش جهنّم وارد اینكه جز نزدم آن با را احدى كه شمشيرى بزنم را گردنت شمشيرم با و باشد، حق نزد خواهم عذر كه كنم عقوبت

 زِیلَأُ وَ مِنْهُمَا الْحَقَّ آخُذَ حَتَّى بِإِرَادَةٍ مِنِّي ظَفِرَا لَا وَ هَوَادَةٌ عِنْدِي لَهُمَا كَانَتْ مَا فَعَلْتَ الَّذِي مِثْلَ فَعَلَا الْحُسَيْنَ وَ الْحَسَنَ أَنَّ لَوْ اللَّهِ وَ

  مَظْلَمَتِهِمَا عَنْ الْبَاطِلَ

 نكهای تا رسيدند،نمى مرادى به و دیدند،نمى نرمشى من از دادند،مى انجام دادى انجام تو را آنچه حسينم و حسن اگر قسم خدا به

 ( 27) نهج البالغه، نامه  . سازم نابود آمده وجود به ستمشان از كه را باطلى و ستانم، باز آنان از را حق

 خیانة بیت المالتحذیر من 

 الْوَفْرِ قَلِيلَ دَعُكَتَ شَدَّةً عَلَيْكَ لَأَشُدَّنَّ كَبِيراً أَوْ صَغِيراً شَيْئاً الْمُسْلِمِينَ ءِفَيْ مِنْ خُنْتَ أَنَّكَ بَلَغَنِي لَئِنْ صَادِقاً قَسَماً بِاللَّهِ أُقْسِمُ إِنِّي وَ

  السَّلَامُ وَ الْأَمْرِ ضَئِيلَ الظَّهْرِ ثَقِيلَ
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 نانچ اى،ورزیده خيانت زیاد یا اندك مالى در مسلمانان المال بيت در كه رسد خبر من به اگر صادقانه، قسم خورممى قسم خدا به

 (  49السّالم ) نهج البالغه، نامه و كند پست و ذليل و بار سنگين و تهيدست را تو كه كنم گيرى سخت تو بر

(   السالميهعل)  المؤمنين أمير عامل اهلل عبد و البصرة على عباس بن اهلل عبد عامله خليفة هو و أبيه ابن زیاد هذا من کتاب له إلى

 كرمان و فارس و األهواز كور على و عليها یومئذ

 بر رتحض جانب از وقت آن در اللّه عبد و بود، عباس بن اللّه عبد جانشين بصره حكومت در كه زمانى ابيه بن زیاد از نامه امام به 

 بود. حكمران كرمان و فارس و اهواز نواحى و بصره
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 فصل چهاردهم

 اخالق

 خالق، الحجر االساسی فی حیاة االنسانتهذیب األ

  الْخَوْفَ تَجَلْبَبَ وَ الْحُزْنَ فَاسْتَشْعَرَ نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ أَعَانَهُ عَبْداً إِلَيْهِ اللَّهِ عِبَادِ أَحَبِّ مِنْ إِنَّ اللَّهِ عِبَادَ

 شعار را ندوها پس داده، یارى را او نفسش بر تسلّط به خداوند كه است اىبنده خداوند پيشگاه در بندگان محبوبترین خدا، بندگان 

 خویش پوش تن را عذاب از خوف و كرده، خود

  الشَّدِیدَ هَوَّنَ وَ الْبَعِيدَ نَفْسِهِ عَلَى فَقَرَّبَ بِهِ النَّازِلِ لِيَوْمِهِ الْقِرَى أَعَدَّ وَ قَلْبِهِ فِي الْهُدَى مِصْبَاحُ فَزَهَرَ

 و نزدیك، خود بر را قيامت روز پس كرده، آماده مرگ روز براى عمل و طاعت و شده، روشن دلش در هدایت چراغ رو این از

 .است نموده آسان خویش بر را سختى

 نَهاَل فَشَرِبَ مَوَارِدُهُ لَهُ سُهِّلَتْ فُرَاتٍ عَذْبٍ مِنْ ارْتَوَى وَ فَاسْتَكْثَرَ ذَكَرَ وَ فَأَبْصَرَ نَظَرَ

 ابسير بود شده هموار او براى ورودش راههاى كه معنى گواراى آب از نمود، بيشتر كوشش و كرد حق یاد شد، بينا و كرد اندیشه

 گشت، سيراب هم نوشيدن بار اولين با و شد،

 الْعَمَى صِفَةِ مِنْ فَخَرَجَ بِهِ انْفَرَدَ وَاحِداً هَمّاً إِلَّا الْهُمُومِ مِنَ تَخَلَّى وَ الشَّهَوَاتِ سَرَابِيلَ خَلَعَ قَدْ جَدَداً سَبِيلًا سَلَكَ وَ

 در شد، خالى دوست رضاى طلب غم جز هاغم تمام از و آورد، در به وجودش از را شهوات لباسهاى. رفت هموار و راست راه به و 

  دلى كور نتيجه

  الرَّدَى أَبْوَابِ مَغَالِيقِ وَ الْهُدَى أَبْوَابِ مَفَاتِيحِ مِنْ صَارَ وَ الْهَوَى أَهْلِ مُشَارَكَةِ وَ

 . شد ضاللت ابواب قفل و هدایت درهاى كليد وجودش و آمد، بيرون هوا ارباب مشاركت و

  بِأَمْتَنِهَا الْحِبَالِ مِنَ وَ بِأَوْثَقِهَا الْعُرَى مِنَ اسْتَمْسَكَ وَ غِمَارَهُ قَطَعَ وَ مَنَارَهُ عَرَفَ وَ سَبِيلَهُ سَلَكَ وَ طَرِیقَهُ أَبْصَرَ قَدْ

 از گذاشت، سر پشت و پيمود را خطرات دریاهاى و فهميد، را هدایت هاىنشانه شد، حق مسير سلوك وارد و شناخت، را راهش

 زد،  چنگ آنها ترینمحكم به ریسمانها از و استوارترین، به دستاویزها
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 إِلَى فَرْعٍ لِّكُ تَصْيِيرِ وَ عَلَيْهِ وَارِدٍ كُلِّ إِصْدَارِ مِنْ الْأُمُورِ أَرْفَعِ فِي سُبْحَانَهُ لِلَّهِ نَفْسَهُ نَصَبَ قَدْ الشَّمْسِ ضَوْءِ مِثْلِ عَلَى الْيَقِينِ مِنَ فَهُوَ

 أَصْلِه

 ئوال،س اهل پاسخ و واردان دستگيرى از داده، قرار خدا براى را خود وجود امور، بلندترین در. است آفتاب روشنى مانند به یقين در و

 . اصلش به فرعى هر برگرداندن و

  اسْتَخْلَصَهُفَ لِلَّهِ أَخْلَصَ قَدْ فَيَسْلَمُ یَسْكُتُ وَ فَيُفْهِمُ یَقُولُ فَلَوَاتٍ دَلِيلُ مُعْضِلَاتٍ دَفَّاعُ مُبْهَمَاتٍ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍكَشَّافُ ظُلُمَاتٍ مِصْبَاحُ

 و گویدمى. است گمراهى بيابانهاى راهنماى و مشكالت، كننده دفع مبهمات، كليد مشتبهه، امور كاشف ها،تاریكى چراغ او

نمود، ) نهج البالغه،  اختيار خود براى را او هم خدا و كرد خالص خدا براى را عملش. ماندمى سالم و شودمى ساكت فهماند،مى

 (86خطبه 

 إصالح النفس قبل إصالح الغیر

 فَكَانَ طِيئَتِهِخَ عَلَى بَكَى وَ رَبِّهِ بِطَاعَةِ اشْتَغَلَ وَ قُوتَهُ أَكَلَ وَ بَيْتَهُ لَزِمَ لِمَنْ طُوبَى وَ النَّاسِ عُيُوبِ عَنْ عَيْبُهُ شَغَلَهُ لِمَنْ طُوبَى النَّاسُ أَیُّهَا

 رَاحَة فِي مِنْهُ النَّاسُ وَ شُغْلٍ فِي نَفْسِهِ مِنْ

 بنشيند، اشخانه در كه آن خوشا و دارد، باز مردم عيوب كردن دنبال از را او خودش عيب كه كسى حال به خوشا مردم، اى یَا

 آسایش در او از مردم و بوده، خود كار گرم سر او كند، گریه گناهش بر و باشد، مشغول پروردگارش طاعت به بخورد، را خود روزى

 (713) نهج البالغه، خطبه  باشند

  عَلَيْهِ مُعَذَّبٌ فَلَعَلَّكَ مَعْصِيَةٍ صَغِيرَ نَفْسِكَ عَلَى تَأْمَنْ لَا وَ لَهُ مَغْفُورٌ فَلَعَلَّهُ بِذَنْبِهِ أَحَدٍ عَيْبِ فِي تَعْجَلْ لَا اللَّهِ عَبْدَ یَا...... 

 كه كوچكى گناه از و. باشد بخشيده را او گناه آن خداوند شاید مكن، شتاب گناهش خاطر به كسى از جویى عيب در خدا، بنده اى

 . شوى عذاب گناه آن به است ممكن كه مباش، آسوده اىشده آن گرفتار خود

  غَيْرُهُ بِهِ ابْتُلِيَ مِمَّا مُعَافَاتِهِ عَلَى لَهُ شَاغِلًا الشُّكْرُ لْيَكُنِ وَ نَفْسِهِ عَيْبِ مِنْ یَعْلَمُ لِمَا غَيْرِهِ عَيْبَ مِنْكُمْ عَلِمَ مَنْ فَلْيَكْفُفْ

 الزم و بردارد او جویى عيب از دست دارد خبر خود از كه عيبى خاطر به است، آگاه دیگرى عيب از كه شما از كدام هر این بر بنا

 (729دارد. ) نهج البالغه، خطبه  باز دیگران عيب كردن دنبال از را او است دچار آن به دیگرى كه گناهى از بودن پاك شكر است

 حفظ اللسان

  الرَّامِي یَرْمِي قَدْ إِنَّهُ أَمَا الرِّجَالِ أَقَاوِیلَ فِيهِ یَسْمَعَنَّ فَلَا طَرِیقٍ سَدَادَ وَ دِینٍ وَثِيقَةَ أَخِيهِ مِنْ عَرَفَ مَنْ النَّاسُ .....  أَیُّهَا
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 هك بدانيد. بشنود او حق در را مردم بيهوده گفتار نباید داندمى را راه درستى و دین در استوارى برادرش از كه كس آن مردم، اى

  اندازدمى تير گاهى تيرانداز

  شَهِيدٌ وَ سَمِيعٌ اللَّهُ وَ یَبُورُ ذَلِكَ بَاطِلُ وَ الْكَلَامُ یُحْيِكُ وَ السِّهَامُ تُخْطِئُ وَ

) نهج  .است شاهد و شنوا خداوند و رود،مى بين از آن نادرست ولى گذاردمى اثر( باشد چه هر) هم سخن رود،مى خطا به تيرش و

 (727البالغه، خطبه 

  الْعَهْدَ یَخُونُ وَ فَيَبْخَلُ یَسْأَلُ وَ فَيُلْحِفُ یَسْأَلُ وَ فَيُخْلِفُ یَعِدُ وَ فَيَكْذِبُ لَيَقُولُ الْكَذِبُ إِنَّهُ الْقَوْلِ شَرُّ وَ ..... أَمَا

 كندمى درخواست چون كند،مى تخلف و دهدمى وعده و گوید،مى دروغ راندن سخن در او. است دروغ گفتار بدترین كه بدانيد

 (89كند ) نهج البالغه، خطبه مى خيانت عهدش به ورزد،مى بخل شود درخواست او از چون و ورزد،مى اصرار

  اتَّسَعَ إِذَا النُّطْقُ یُمْهِلُهُ لَا وَ امْتَنَعَ إِذَا الْقَوْلُ یُسْعِدُهُ فَلَا الْإِنْسَانِ مِنَ بَضْعَةٌ اللِّسَانَ إِنَّ أَلَا

 رشگفتا باشد سخن بر تواناى اگر و ندهد، یارى را او زبان باشد گفتار از عاجز آدمى هرگاه است، انسان از اىقطعه زبان بدانيد

 (442) نهج البالغه، خطبه  .ندهد مهلت

 محاسبة النفس و تهذیبها 

  السِّيَاقِ نْفِعُ قَبْلَ انْقَادُوا وَ الْخِنَاقِ ضِيقِ قَبْلَ تَنَفَّسُوا وَ تُحَاسَبُوا أَنْ قَبْلِ مِنْ حَاسِبُوهَا وَ تُوزَنُوا أَنْ قَبْلِ مِنْ أَنْفُسَكُمْ زِنُوا عِبادَ اللّهِ،

 بزنيد نفس و كنيد، محاسبه را خود برسند حسابتان به اینكه از قبل و بسنجيد، را خود شوید سنجيده حق ميزان به آنكه از پيش

 .برانند آخرت سوى به اجبار به را شما آنكه از قبل گردید خدا مطيع و شود، بسته نفس راه آنكه از پيش

  وَاعِظٌ لَا وَ زَاجِرٌ غَيْرِهَا مِنْ لَهُ یَكُنْ لَمْ زَاجِرٌ وَ وَاعِظٌ مِنْهَا لَهُ یَكُونَ حَتَّى نَفْسِهِ عَلَى یُعَنْ لَمْ مَنْ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ

د ) بو نخواهد او براى خودش غير از اىكننده منع و واعظ اندنداده یارى را او خویش باطن از اىكننده منع و واعظ با كه آن بدانيد و

 (83نهج البالغه، خطبه 

  غَيْرُكَ حَسِيبٌ لَهَا الْأَنْفُسِ مِنَ غَيْرَهَا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ نَفْسَكَ فَحَاسِبْ

 (479)نهج البالغه، خطبه   رسد.مى تو غير حسابگرى را دیگران حساب زیرا برخيز، خویش نفس محاسبه به خود نفع به بيا

 خَالِصا قَدَّمَ ذَنْبَهُ خَافَ وَ رَبَّهُ رَاقَبَ فَنَجَا هَادٍ بِحُجْزَةِ وَأَخَذَ فَدَنَا رَشَادٍ إِلَى دُعِيَ وَ فَوَعَى حُكْماً سَمِعَ امْرَأً اللَّهُ رَحِمَ
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 هدایت به دعوت گردد، نزدیك آن به و شود هدایت به دعوت نماید، حفظ را آن و بشنود حكمتى كه را مردى كند رحمت خداوند

 شپي خالص تالش. بترسد خود گناه از و دارد، پاس را خداى. یابد نجات و بگيرد را هدایتگرى دامن و گردد، نزدیك آن به و شود

 فرستد

  مُنَاهُ كَذَّبَ وَ هَوَاهُ كَابَرَ عِوَضاً أَحْرَزَ وَ غَرَضاً رَمَى مَحْذُوراً اجْتَنَبَ وَ مَذْخُوراً اكْتَسَبَ صَالِحاً عَمِلَ وَ

 غلبه سنف هواى بر. بيابد آخرتى پاداش و زند، نشانه به تير. گزیند دورى حرام از و بيندوزد، سودمند ذخيره. دهد انجام صالح عمل و

 (13نماید. )نهج البالغه، خطبه  تكذیب را آرزویش و كند،
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 فصل پانزدهم 

 تربیت = پرورش

 ضرورة التربیة

 صفين من منصرفا بحاضرین إليه كتبها(   عليهماالسالم)  علي ابن للحسن((   السالمعليه )) له وصية من و)

 لَا مَا الْمُؤَمِّلِ وْلُودِالْمَ إِلَى غَداً عَنْهَا الظَّاعِنِ الْمَوْتَى مَسَاكِنَ السَّاكِنِ لِلدُّنْيَا الذَّامِ لِلدَّهْرِالْمُسْتَسْلِمِ الْعُمُرِ الْمُدْبِرِ لِلزَّمَانِ الْمُقِرِّ الْفَانِ الْوَالِدِ مِنَ

  هَلَكَ قَدْ مَنْ سَبِيلَ السَّالِكِ یُدْرِكُ

 زا بازگشت هنگام به حاضرین سرزمين در كه( حنفيّه محمّد یا) السّالم عليه مجتبى حضرت به است حضرت آن هاىوصيت از

  نوشته صفّين

 سفر ت،اموا سراى ساكن دنيا، كننده نكوهش روزگار، به تسليم گذاشته، سر پشت عمر زمان، هاىسختى پذیرنده فانى، پدرى از

  شدگان، تباه راه سالك آید،نمى دست به آنچه به آرزومند فرزند به فردا، در آن از كننده

 وَرَائِي مَابِ الِاهْتِمَامِ وَ سِوَايَ مَنْ ذِكْرِ عَنْ یَزَعُنِي مَا إِلَيَّ الْآخِرَةِ إِقْبَالِ وَ عَلَيَّ الدَّهْرِ جُمُوحِ وَ عَنِّي الدُّنْيَا إِدْبَارِ مِنْ تَبَيَّنْتُ فِيمَا فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا

  نَفْسِي هَمُّ النَّاسِ هُمُومِ دُونَ بِي تَفَرَّدَ حَيْثُ أَنِّي غَيْرَ

 غير به توجه از مرا من، به آخرت آوردن روى و من، بر روزگار سركشى و من، از دنيا گرداندن روى از شد معلوم من بر آنچه بعد، اما

 ودخ به نسبت اندیشه جز اندیشه تمام از چون آنكه جز دارد،مى باز ندارد سودى مرا و ماندمى باقى من از آنچه براى كوشش و خود

  شدم، سو یك به

  كَذِبٌ یَشُوبُهُ لَا صِدْقٍ وَ لَعِبٌ فِيهِ یَكُونُ لَا جِدٍّ إِلَى بِي فَأَفْضَى أَمْرِي مَحْضُ لِي صَرَّحَ وَ هَوَايَ عَنْ صَرَفَنِي وَ رَأْیِي فَصَدَقَنِي

 آن در كه واداشت جدّى كوششى به مرا كار این شد، روشن برایم كار حقيقت و بازگرداند، نفسم هواى از و كرد، تصدیق مرا رأیم و

 ( 97) نهج البالغه، نامه  .باشدنمى راهى آن به را دروغ كه صدقى به و نيست، بازیگرى

  ]الطرق الی وصول التربیة و تحققه [

 مِنْ يْرٌخَ الضَّلَالِ حَيْرَةِ عِنْدَ الْكَفَّ فَإِنَّ ضَلَالَتَهُ خِفْتَ إِذَا طَرِیقٍ عَنْ أَمْسِكْ وَ تُكَلَّفْ لَمْ فِيمَا الْخِطَابَ وَ تَعْرِفُ لَا فِيمَا الْقَوْلَ دَعِ وَ ..... َ

  الْأَهْوَالِ رُكُوبِ
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 دمق بترسى آن در گمراهى از كه راهى در. نزن حرفى نيست اتعهده بر كه اىوظيفه باره در و مگو، سخن ندارى علم آنچه باره در

 .اندازد خطرناك امور در را خود آدمى كه است این از بهتر سرگردانى هنگام به خویش حفظ زیرا منه،

 يفِ تَأْخُذْكَ لَا وَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِي جَاهِدْ وَ بِجُهْدِكَ فَعَلَهُ مَنْ بَایِنْ وَ لِسَانِكَ وَ بِيَدِكَ الْمُنْكَرَ أَنْكِرِ وَ أَهْلِهِ مِنْ تَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ أْمُرْ وَ

  لَائِم لَوْمَةُ اللَّه

 كن جهاد خدا راه در. شو جدا منكر اهل از كوششت با و نما، منكر از نهى زبان و دست با باشى، آن اهل تا كن معروف به امر

 . ندارد باز خدا راه در جهاد از را تو كنندگان مالمت مالمت و كامل، جهدى

  الْحَقِّ فِي التَّصَبُرُ الْخُلُقُ نِعْمَ وَ الْمَكْرُوهِ عَلَى التَّصَبُّرَ نَفْسَكَ عَوِّدْ وَ الدِّینِ فِي تَفَقَّهْ وَ كَانَ حَيْثُ لِلْحَقِّ الْغَمَرَاتِ خُضِ وَ ٍ

 مقاومت و صبر به ناخوشایند امور در را خود باش، دین فهم پى در شو، فرو هاسختى و مشكالت در باشد كه جا هر حق راه به

 (97) نهج البالغه، نامه  .است نيكویى اخالق حق راه در صبر كه ده، عادت

  ]ی رسالة المعلم و المربّ [

 بُّكلُ یَشْتَغِلَ وَ قَلْبُكَ یَقْسُوَ أَنْ قَبْلَ بِالْأَدَبِ فَبَادَرْتُكَ قَبِلَتْهُ ءٍشَيْ مِنْ فِيهَا أُلْقِيَ مَا الْخَالِيَةِ كَالْأَرْضِ الْحَدَثِ قَلْبُ إِنَّمَا وَ ....  ِ

 زتمغ و شود، سخت دلت آنكه از پيش این بر بنا. پذیردمى شود ریخته آن در بذرى هر است، خالى زمين همانند جوان دل قطعا 

 كردم تو آموزى ادب به اقدام گردد گرفتار

 التَّجْرِبَة عِلَاجِ نْمِ عُوفِيتَ وَ الطَّلَبِ مَئُونَةَ كُفِيتَ قَدْ فَتَكُونَ تَجْرِبَتَهُ وَ بُغْيَتَهُ التَّجَارُبِ أَهْلُ كَفَاكَ قَدْ مَا الْأَمْرِ مِنَ رَأْیِكَ بِجِدِّ لِتَسْتَقْبِلَ َ

 كفایت طلب زحمت از تو و اند،كشيده را آن كردن تجربه مشقّت تجربه اهل كه امورى آورى، روى امورت به جدّى عزمى با تا

  اى،گشته آسوده دوباره تجربه از و شده،

  مِنْهُ عَلَيْنَا أَظْلَمَ رُبَّمَا مَا لَكَ اسْتَبَانَ وَنَأْتِيهِ كُنَّا قَدْ مَا ذَلِكَ مِنْ فَأَتَاكَ

نهج  ) .است گردیده روشن تو براى مانده پوشيده ما بر آنچه از قسمتى و رسيده، تو دست به بودیم آن تجربه صدد در ما آنچه و

 (97البالغه، نامه 

 ]اولویة معرفة القرآن فی التعلیم  [

  غَيْرِهِ إِلَى بِكَ ذَلِكَ أُجَاوِزُ لَا حَرَامِهِ وَ حَلَالِهِ وَ أَحْكَامِهِ وَ الْإِسْلَامِ شَرَائِعِ وَ تَأْوِیلِهِ وَ اللَّهِ كِتَابِ بِتَعْلِيمِ أَبْتَدِئَكَ أَنْ ..... َ
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 به و هم،د تعليم تو به را حرامش و حالل و اسالم احكام و قوانين و بياموزم، تو به را تأویلش و خدا كتاب ابتدا كه شد این بر رأیم 

 . ننمایم توجه آن غير

 كَرِهْتُ امَ عَلَى ذَلِكَ إِحْكَامُ فَكَانَ عَلَيْهِمْ الْتَبَسَ الَّذِي مِثْلَ آرَائِهِمْ وَ أَهْوَائِهِمْ مِنْ فِيهِ النَّاسُ اخْتَلَفَ مَا عَلَيْكَ یَلْتَبِسَ أَنْ أَشْفَقْتُ ثُمَّ

  الْهَلَكَةَ بِهِ عَلَيْكَ آمَنُ لَا أَمْرٍ إِلَى إِسْلَامِكَ مِنْ لَيَّإِ أَحَبَّ لَهُ تَنْبِيهِكَ مِنْ

 يزن تو بر شد اشتباه آنان بر كار تا نمود اختالف دچار را مردم باطل و ناحق آراء و نادرست خواهشهاى از آنچه كه ترسيدم گاه آن

 واگذارم اىبرنامه به را تو اینكه از است بهتر من پيش نبود پسندم چندمورد هر جهت این نمودن واضح خاطر همين به شود، اشتباه

 (97) نهج البالغه، نامه     نيست ایمن هالكتت از آن بر كه

 ]حسن المخاطبة مع الناس، من اصول التربیة [

 أَنْ تُحِبُّ لَا مَاكَ تَظْلِمْ لَا وَ لَهَا تَكْرَهُ مَا لَهُ اكْرَهْ وَ لِنَفْسِكَ تُحِبُّ مَا لِغَيْرِكَ فَأَحْبِبْ غَيْرِكَ بَيْنَ وَ بَيْنَكَ فِيمَا مِيزَاناً نَفْسَكَ اجْعَلْ بُنَيَّ یَا

 إِلَيْك یُحْسَنَ أَنْ تُحِبُّ كَمَا أَحْسِنْ وَ تُظْلَمَ

 چه هر و بدار، دوست هم دیگران براى دارى دوست خود براى آنچه این بر بنا بده، قرار دیگران و خود بين ميزان را خود پسرم

 عالقه هچنانك كن نيكى و نشود، ستم تو به دارى دوست چنانكه مكن ستم كسى به مخواه، هم دیگران براى خواهىنمى خود براى

 شود، نيكى تو به دارى

 لَا وَ عْلَمُتَ مَا قَلَّ إِنْ وَ تَعْلَمُ لَا مَا تَقُلْ لَا وَ نَفْسِكَ مِنْ لَهُمْ تَرْضَاهُ بِمَا النَّاسِ مِنَ ارْضَ وَ غَيْرِكَ مِنْ تَسْتَقْبِحُ مَا نَفْسِكَ مِنْ اسْتَقْبِحْ وَ َ

 لَك یُقَالَ أَنْ تُحِبُّ لَا مَا تَقُلْ

 هستى، راضى آنان براى خود از كهباش راضى را آن خود براى مردم از بدان، زشت نيز خود از دانىمى زشت خود غير از را آنچه 

) . مگوى دیگران درباره هم تو بگویند تو باره در ندارى دوست را آنچه و است، اندك هایتدانسته چه اگر مگو دانىنمى را آنچه هر

 (97نهج البالغه، نامه 

  ]رشاد قبل التأدیب العظة و اإل [

  بِالضَّرْبِ إِلَّا تَتَّعِظُ لَا الْبَهَائِمَ وَ بِالْأَدَبِ یَتَّعِظُ الْعَاقِلَ فَإِنَّ إِیلَامِهِ فِي بَالَغْتَ إِذَا إِلَّا الْعِظَةُ تَنْفَعُهُ لَا مِمَّنْ تَكُونَنَّ لَا .... وَ

 و گيرد، پند ادب به عاقل كه كنى، جدّیت آزردنشان و توبيخ در كه وقتى مگر ندهد سود آنان به موعظه كه مباش كسانى از

 . نگردند اصالح تازیانه ضرب با جز چهارپایان
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 لْهَوَىا وَغَيْبُهُ صَدَقَ مَنْ الصَّدِیقُ وَ مُنَاسِبٌ الصَّاحِبُ وَ جَارَ الْقَصْدَ تَرَكَ مَنْ الْيَقِينِ حُسْنِ وَ الصَّبْرِ بِعَزَائِمِ الْهُمُومِ وَارِدَاتِ عَنْكَ اطْرَحْ

 ..... الْعَمَى شَرِیكُ

 ار مستقيم راه كه هر. كن دور خود از یقين حسن با و استقامت و صبر بر قوى هاىتصميم با گرددمى وارد تو بر كه را غمهایى

 شریك نفس هواى. باشد دوست نيز انسان غيبت در كه است آن دوست. است خویشاوند منزله به همنشين. شد منحرف بگذاشت

 . است دلى كور

  السَّلَامُ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآجِلَةِ وَ الْعَاجِلَةِ فِي لَكَ الْقَضَاءِ خَيْرَ اسْأَلْهُ وَ دُنْيَاكَ وَ دِینَكَ اللَّهَ .... اسْتَوْدِعِ  

 . كنممى درخواست آخرت و دنيا و فردا و امروز در تو براى را سرنوشت بهترین او از و سپارم،مى خدا به را دنيایت و دین

          (97) نهج البالغه، نامه . السّالم و
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 فصل شانزدهم 

 نهی از منکر  امر به معروف و

 أهمیة االمر بالمعروف و النهی عن المنکر

  لُجِّيٍّ بَحْرٍ فِي كَنَفْثَةٍ إِلَّا الْمُنْكَرِ عَنْ النَّهْيِ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرِ عِنْدَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي الْجِهَادُ وَ كُلُّهَا الْبِرِّ أَعْمَالُ مَا ..... وَ

 دریاى در دهان آب انداختن مانند به جز نيست چيزى منكر از نهى و معروف به امر جنب خدادر راه در جهاد و نيك كارهاى تمام

 (966) نهج البالغه، الحکمة  .پهناور

 لماذا یترک تلک الفریضتان

 رِزْق مِنْ یَنْقُصَانِ لَا وَ أَجَلٍ مِنْ یُقَرِّبَانِ لَا إِنَّهُمَا وَ سُبْحَانَهُ اللَّهِ خُلْقِ مِنْ لَخُلْقَانِ الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ إِنَّ وَ

 نهج. ) دهندنمى كاهش را روزى و كنند،نمى نزدیك را مرگ دو این خداوندند، صفات از صفت دو منكر از نهى و معروف به امر

 (733 الحکمة البالغه،

 ر بالمعروف و النهی عن المنکرعواقب ترک االم

 لِرُكُوبِ هَاءَالسُّفَ اللَّهُ فَلَعَنَ الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ لِتَرْكِهِمُ إِلَّا أَیْدِیكُمْ بَيْنَ الْمَاضِيَ الْقَرْنَ یَلْعَنِ لَمْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ

  التَّنَاهِي لِتَرْكِ الْحُلَمَاءَ وَ الْمَعَاصِي

 البالغه، نهج. ) نمود دور خود رحمت از منكر از نهى ترك علّت به را عاقالن و گناه، ارتكاب خاطر به را جاهالن پروردگار آرى

 (492 الحکمة

  لَكُمْ یُسْتَجَابُ فَلَا تَدْعُونَ ثُمَّ أَشْرَارُكُمْ عَلَيْكُمْ فَيُوَلَّى الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ تَتْرُكُوا لَا َ

 الغه،الب نهج. ) نرسد اجابت به و كنيد دعا گاه آن شوند، مسلّط شما بركارانتان بد كه وانگذارید، را منكر از نهى و معروف به امر 

 (21نامه 

  بِالرِّضَا عَمُّوهُ لَمَّا بِالْعَذَابِ اللَّهُ فَعَمَّهُمُ وَاحِدٌ رَجُلٌ ثَمُودَ نَاقَةَ عَقَرَ إِنَّمَا وَ السُّخْطُ وَ الرِّضَا النَّاسَ یَجْمَعُ إِنَّمَا النَّاسُ .... أَیُّهَا

 ىپ نفر یك را ثمود ناقه كه نبود این غير. كندمى جمع محورى بر را مردم كه است خشم و خشنودى كه نيست این جز مردم، اى

  دادند، رضایت برنامه آن به همگان چون گرفت را همه خداوند عذاب امّا كرد،
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  الْخَوَّارَةِ الْأَرْضِ فِي الْمُحْمَاةِ السِّكَّةِ خُوَارَ بِالْخَسْفَةِ أَرْضُهُمْ خَارَتْ أَنْ إِلَّا كَانَ فَمَا( نادِمِينَ فَأَصْبَحُوا فَعَقَرُوها)  سُبْحَانَهُ فَقَالَ

 مانند كرد صدا رفتن فرو اثر بر آنان سرزمين گاه آن. «شدند پشيمان همه پس كردند، پى را آن همه: »فرمود سبحان خداوند

 (734البالغه، خطبه  نهج)  .هموار و نرم زمين در داغ آهن فرورفتن صداى
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 فصل هفدهم 

 خواص و عوام

 ة ة بسخط الخاصّتقدیم رضی العامّ

 وَ ةِالْخَاصَّ بِرِضَى یُجْحِفُ الْعَامَّةِ سُخْطَ فَإِنَّ الرَّعِيَّةِ لِرِضَى أَجْمَعَهَا وَ الْعَدْلِ فِي أَعَمَّهَا وَ الْحَقِّ فِي أَوْسَطَهَا إِلَيْكَ الْأُمُورِ أَحَبُّ لْيَكُنْ .... وَ

  الْعَامَّةِ رِضَى مَعَ یُغْتَفَرُ الْخَاصَّةِ سُخْطَ إِنَّ

 خشم كه راچ باشد، رعيت خشنودى در ترینشجامع و عدالت، در ترینشهمگانى و حق، در ترینشميانه تو نزد امور محبوبترین باید

 . است اثربى عموم خشنودى برابر در خواص خشم و كند،مى نتيجهبى را خواص خشنودى عموم

 ]الخواص أثقل علی الوالی  [

 شُكْراً أَقَلَّ وَ بِالْإِلْحَافِ أَسْأَلَ وَ لِلْإِنْصَافِ أَكْرَهَ وَ الْبَلَاءِ فِي لَهُ مَعُونَةً أَقَلَّ وَ الرَّخَاءِ فِي مَئُونَةً الْوَالِي عَلَى أَثْقَلَ الرَّعِيَّةِ مِنَ أَحَدٌ لَيْسَ .... وَ

  الْخَاصَّةِ أَهْلِ مِنْ الدَّهْرِ مُلِمَّاتِ عِنْدَ صَبْراً أَضْعَفَ وَ الْمَنْعِ عِنْدَ عُذْراً أَبْطَأَ وَ الْإِعْطَاءِ عِنْدَ

 خواهش در و ناخشنودتر، انصاف هنگام و تر، یارى كم مشكالت زمان و تر،خرج پر والى بر رعيّت از احدى رفاه و آسانى وقت به و

 خواص از صبرتربى روزگار حوادث در و پذیرتر، عذر دیر عطا از منع وقت و تر،سپاس كم بخشش زمان و اصرارتر، با خواسته و

 . نيست

  مَعَهُمْ مَيْلُكَ وَ لَهُمْ صَغْوُكَ فَلْيَكُنْ الْأُمَّةِ مِنَ الْعَامَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعُدَّةُ وَ الْمُسْلِمِينَ جِمَاعُ وَ الدِّینِ عَمُودُ إِنَّمَا وَ

)  .اشدب آنان به تو ميل و توجه باید پس مردمند، توده دشمن با جنگ براى شدگان مهيا و مسلمانان، جمعيّت و دین، ستون همانا

 (39نامه  البالغه، نهج

 ]التحفظ عن الخواص  [

  شَاهِداً بِذَلِكَ اكْتَفَيْتَ عُيُونِكَ أَخْبَارُ عِنْدَكَ عَلَيْهِ بِهَا اجْتَمَعَتْ خِيَانَةٍ إِلَى یَدَهُ بَسَطَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنْ الْأَعْوَانِ مِنَ تَحَفَّظْ وَ

 ایندنم گزارش را خيانتش باالتفاق تو مخفى مأموران و كند دراز خيانت به دست آنان از یكى اگر باش، حذر بر یاوران و یاران از

 باشد، بس را تو گزارش همين به اكتفاى

 تُّهْمَةال عَارَ تَهُقَلَّدْ وَ بِالْخِيَانَةِ وَسَمْتَهُ وَ الْمَذَلَّةِ بِمَقَامِ نَصَبْتَهُ ثُمَّ عَمَلِهِ مِنْ أَصَابَ بِمَا أَخَذْتَهُ وَ بَدَنِهِ فِي الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ فَبَسَطْتَ
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 شان،ن به خوارى و ذلّت مرحله به را او سپس و كن، عقوبت ناپسندش عمل اندازه به را وى و بده، بدنى كيفرخيانت جرم به را او و

 ( 39بينداز ) نهج البالغه، نامه  گردنش به را نامى بد و عار بند گردن و بگذار، او بر را خيانت داغ و

 ]الخواص و التطاول  [

 لْأَحْوَالا تِلْكَ أَسْبَابِ بِقَطْعِ أُولَئِكَ مَادَّةَ فَاحْسِمْ مُعَامَلَةٍ فِي إِنْصَافٍ قِلَّةُ وَ تَطَاوُلٌ وَ اسْتِئْثَارٌ فِيهِمُ بِطَانَةً وَ خَاصَّةً لِلْوَالِي إِنَّ .... ثُمَّ

 جدا به است، ستد و داد در انصاف كمى و مردم، مال به درازى دست و خواهى خود خوى را آنان كه است نزدیكانى را واليان سپس

 كن قطع را آنان ریشه و ماده حاالت این وسایل و اسباب كردن

 عَمَلٍ أَوْ شِرْبٍ فِي النَّاسِ مِنَ یَلِيهَا بِمَنْ تَضُرُّ عُقْدَةٍ اعْتِقَادِ فِي مِنْكَ یَطْمَعَنَّ لَا وَ قَطِيعَةً حَامَّتِكَ وَ حَاشِيَتِكَ مِنْ لِأَحَدٍ تُقْطِعَنَّ لَا وَ

  الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فِي عَلَيْكَ عَيْبُهُ وَ دُونَكَ لَهُمْ ذَلِكَ مَهْنَأُ فَيَكُونَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَئُونَتَهُ یَحْمِلُونَ مُشْتَرَكٍ

 در هك اىمزرعه گرفتن به كسى ورزد طمع تو در نباید. مكن واگذار مسلمين اقطاع از زمينى خود اقوام و اطرافيان از یك هيچ به

 در ند،ك تحميل همسایگان به را مشترك كار مشقّت رسد سامان به شركت با باید كه كارى یا رساند، زیان همسایه به آن آبشخور

 (39)نهج البالغه، نامه  . بود خواهد تو عهده بر آخرت و دنيا در آن زشتى و عيب و كاران طمع آن براى سودش صورت آن
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 فصل هجدهم 

 آداب معاشرت 

 حسن السلوک مع الناس

  إِلَيْكُمْ حَنُّوا عِشْتُمْ إِنْ وَ عَلَيْكُمْ بَكَوْا مَعَهَا مُتُّمْ إِنْ مُخَالَطَةً النَّاسَ خَالِطُوا

 (3، الحکمة . ) نهج البالغه نمایند ميل شما به ماندید زنده اگر و بگریند، شما بر رفتيد دنيا از چون كه كنيد معاشرت آنچنان مردم با

 حفظوا إخوانکم ا

 مِنْهُم بِهِ ظَفِرَ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ مِنْهُ أَعْجَزُ وَ الْإِخْوَانِ اكْتِسَابِ عَنِ عَجَزَ مَنْ النَّاسِ أَعْجَزُ

 دست زا را آورده دست به دوستان كه است كسى او از ترناتوان و است، ناتوان دوستان یافتن از كه است كسى مردم ترینضعيف

 (77بدهد) نهج البالغه، الحکمة 

 شرائط المخالطة

 لِلْبَادِي ذَلِكَ مَعَ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهَا یُرْبِي بِمَا فَكَافِئْهَا یَدٌ إِلَيْكَ أُسْدِیَتْ إِذَا وَ مِنْهَا بِأَحْسَنَ فَحَيِّ بِتَحِيَّةٍ حُيِّيتَ إِذَا

 ستا كسى براى برترى چه گر ده، پاداش افزونتر به را آن نمایند احسانت هرگاه و ده، پاسخ را آن از بهتر كنند سالم را تو چون 

 (33) نهج البالغه، الحکمة نموده  احسان و تحيّت به ابتداى كه

  أَغْصَانُهُ كَثُفَتْ عُودُهُ لَانَ مَنْ

 (493) نهج البالغه، الحکمة است فراوان آشنا و دوست است نرم خو و خلق كه را آن

 حساناإلحسان یولد اإل

  الطَّوِیلَةِ بِالْيَدِ یُعْطَ الْقَصِيرَةِ بِالْيَدِ یُعْطِ مَنْ

 (442) نهج البالغه، الحکمة . شودمى بخشيده بلند دست با ببخشد، كوتاه دست با كه كسى

 حد السلوک و الخلطة

 مَا یَوْماً حَبِيبَكَ یَكُونَ أَنْ عَسَى مَا هَوْناً بَغِيضَكَ أَبْغِضْ وَ مَا یَوْماً بَغِيضَكَ یَكُونَ أَنْ عَسَى مَا هَوْناً حَبِيبَكَ أَحْبِبْ



52 
 

گردد) نهج البالغه،  دوستت روزى شاید دار دشمن اندازه به را دشمنت و شود، دشمنت روزى شاید دار دوست اندازه به را دوستت 

 (469الحکمة 

 عَقِبِكُم فِي تُحْفَظُوا غَيْرِكُمْ عَقِبِ يفِ أَحْسِنُوا

 (436بدارند) نهج البالغه، الحکمة  را شما بازماندگان پاس تا كنيد، احسان مردم بازماندگان به 

 ایّاکم و الخلطة مع هون 

 مُصَادَقَةَ وَ یَّاكَإِ وَ فَيَضُرُّكَ یَنْفَعَكَ أَنْ یُرِیدُ فَإِنَّهُ الْأَحْمَقِ مُصَادَقَةَ وَ إِیَّاكَ بُنَيَّ یَا( ....  السالمعليه)  الْحَسَنِ لِابْنِهِ(  السالمعليه)  قَالَ وَ

  إِلَيْه تَكُونُ مَا أَحْوَجَ عَنْكَ یَقْعُدُ فَإِنَّهُ الْبَخِيلِ

 :فرمود السّالم عليه حسن حضرت فرزندش به

 كه نجاآ اینكه چه بپرهيز، بخيل با رفاقت از. رساندمىزیان ولى دهد سود را تو خواهدمى كه باش، برحذر احمق با دوستى از پسرم،

 .كرد خواهد دریغ تو از نيازمندى او به شدت به

  الْقَرِیبَ كَعَلَيْ یُبَعِّدُ وَ الْبَعِيدَ عَلَيْكَ یُقَرِّبُ كَالسَّرَابِ فَإِنَّهُ الْكَذَّابِ مُصَادَقَةَ وَ إِیَّاكَ وَ بِالتَّافِهِ یَبِيعُكَ فَإِنَّهُ الْفَاجِرِ مُصَادَقَةَ وَ إِیَّاكَ وَ

 دور ت،اس سراب مانند كه چرا كن، حذر دروغگو با رفاقت از و. فروشدمى چيزى اندك به را تو زیرا بگير، كناره بدكار با دوستى از و

 (91كند. ) نهج البالغه، الحکمة مى دور را نزدیك و نزدیك، نظرت در را

 


