حم
بس
م اهلل ارل ن ارلحیم
مقدمه
بنیاد نهج البالغه به منظور آشنایی بیشتر نسل جوان و دانش آموز سراسر کشور با فضای نهج البالغه و فرهنگ
علوی و استفاده بهینه از اوقات فراغت ،حفظ چهل حدیث از نهج البالغه را به مسابقه گذارده است.
عالقهمندان میتوانند از این فرصت حداکثر بهره برداری را نموده و فکر و دانش خود را با کلمات نورانی موالی
متقیان علی علیه السالم آشنا کرده و در نتیجه زندگی خود را به برکت آن محتوا و مفهوم گرانقدر ،رونق و صفا
بخشند.
این چهل حدیث از کلمات قصار نهج البالغه انتخاب ،ترجمه و عنوان گذاری شده است ،شمارههایی که در پایان
احادیث مالحظه میشود ،شمارهی کلمات قصاری است که در نهج البالغه چاپ بنیاد و نیز ترجمه مرحوم فیض
االسالم آمده است و شماره آغاز هر حدیث شماره ترتیب پیوسته در این جزوه میباشد.
برای حفظ این احادیث الزم است هر حدیث را به طور صحیح چند بار بخوانید تا حفظ شوید و سپس ترجمه
آن را به دقت مرور کرده و پس از درک و دریافت مطلب و فکر کردن درباره آن و احیانا بحث و گفت و گو
درباره آن به حفظ آن بپردازید.
برای بهتر فراگرفتن احادیث مزبور خوب است که به اصل کتاب نهج البالغه هم مراجعه شود و احادیث و
ترجمه آنها را از متن کتاب هم مطالعه کنند تا آشنایی بیشتر با این گنجینه ارزشمند پیدا کنند.
موفقیت شما را از خداوند متعال خواهانیم.
معاونت آموزش بنیاد نهج البالغه

1

طم
رد زشتی ع

 )1أ ْزرى بِن ْف ِس ِه م ِن ٱ ْست ْشعر ٱلطَّمع ،و ر ِضى بِ ُّ
ت علْي ِه ن ْف ُسهُ م ْن أ َّمر علْي ها
الذ ِّل م ْن كشف ُ
ضَّرهُ ،و هان ْ

لِسانهُ(.حکمت)2

آن كه طمع را شعار ساخت شخصيّت خود را باخت ،و آنكس كه سفرة دل نزد هركس بگشاد به
خفّت و خوارى خود رضايت داد ،و هركس كه زبانش فرمانرواى او باشد ارزش خود از دست خواهد
داد.
بخ
رد زشتی ل

ِ
ِِ
ِ
ِ
يب ِِف ب ْلدتِِه ،و ٱلْع ْج ُز
 )2ٱلْبُ ْخ ُل ع ٌار ،و ٱ ْْلُْ ُ
س ٱلْفطن ع ْن ُح َّجته ،و ٱلْ ُمق ُّل غ ِر ٌ
ْب مْن قصةٌ ،و ٱلْف ْق ُر ُُيْر ُ
لصْب ُر شجاعةٌ ،و ٱ ُّلزْه ُد ث ْروةٌ ،و ٱلْورعُ ُجنَّةٌ(.حکمت)3
آفةٌ ،و ٱ َّ

بخل ننگ است و ترس نقص ،و نادارى زبان زيرك را از بيان دليل خود بندد ،و تنگدست در شهر
خود غريب نمايد ،ناتوانى آفت است و صبر شجاعت ،زهد ثروت است و پارسايى سپر.
رد زشتی خود بینی

ِِ
لصدقةُ دواء مْن ِجح ،و أعم ُ ِ ِ
لس ِ
ب
ط علْي ِه ،و ٱ َّ
اخ ُ
 )3م ْن ر ِضى ع ْن ن ْف ِس ِه كثُر ٱ َّ
ْ
ال ٱلْعباد ِف عاجل ِه ْم نُ ْ
ٌُ ٌ
صُ
أ ْعيُنِ ِه ْم ِف آ ِجلِ ِه ْم(.حکمت)6
از خودراضى ،ناراضيان زيادى خواهدساخت؛ و صدقه داروى بهبود و شفاست؛ و كردار بندگان در
دنيا ،رويارويشان است در روز جزا.
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انسان موجود شگفت انگیز

 )4إِ ْعجبوا ِلذا ٱ ِْلنْس ِ
ان ي ْنظُر بِش ْحم ،و ي تكلَّم بِل ْحم ،و يسمع بِ
َّس ِم ْن خ ْرم!(حکمت)7
ف
ن
ت
ي
و
،
م
ظ
ع
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
شگفتا از اين انسان كه با اندك پيهى بيند ،و با تكّه گوشتى گويد ،و با قطعه استخوانى شنود ،و از
دريچهاى تنفّس كند!

علم زندگی

ِ
ِ
ُّم معها بك ْوا علْي ُك ْم ،و إِ ْن ِع ْشتُ ْم حنُّوا إِلْي ُك ْم(.حکمت)9
 )5خالطُوا ٱلنَّاس ُمالطةً إ ْن ُمت ْ
با مردم چنان زى كه در مرگت بگريند ،و در بودت به سويت آيند و با تو انس گيرند.

عفو و گذشت

اجع ِل ٱلْع ْفو عْنهُ ُش ْكًرا لِْل ُق ْدرةِ علْي ِه(.حکمت)10
 )6إِذا قد ْرت على ع ُد ِّوك ف ْ

چون بر دشمنت چيره شدى ،گذشت را شكرانة اين پيروزى قرار ده.

دوست یابی

اس من عجز ع ِن ٱ ْكتِس ِ
اب ٱ ِْل ْخو ِان ،و أ ْعج ُز ِمْنهُ م ْن ضيَّع م ْن ظ ِفر بِِه ِمْن ُه ْم(.حکمت)11
 )7أ ْعج ُز ٱلنَّ ِ ْ
آنكس كه نتواند دوستى گزيند ،ناتوانترينِ مردم است؛ و آن كه دوست خويش را از دست دهد،
ناتوانتر از اوست.
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حسب و نسب جایگزن همت و تالش نشود

 )8م ْن أبْطأ بِِه عملُهُ َلْ يُ ْس ِر ْع بِِه حسبُهُ(.حکمت)22
آنكس كه در كارش كُندى كند تبارش جبران نكند.

رفیاد رسی

وب ٱلْعِظ ِام إِغاثةُ ٱلْم ْله ِ
ِ )9من ك َّفار ِ
وف ،و ٱلتَّ ْن ِفيس ع ِن ٱلْم ْكر ِ
ات ٱ ُّلذنُ ِ
وب(.حکمت)23
ُ
ْ
ُ
ُ
تاوان گناهان بزرگ ،فريادرسىِ ستمديدگان و غمزدايىِ اندوهگينان است.

مع
از صیت بپرهیز.

ِِ
ِ
احذ ْرهُ(.حکمت)24
 )10ياٱبْن آدم إِذا رأيْت ربَّك ُسْبحانهُ يُتابِ ُع علْيك نعمهُ و أنْت ت ْعصيه ف ْ
اى فرزند آدم ،آنگاهكه نعمتهاى پروردگارت پياپى بر تو فرو بارد و تو او را نافرمانى كنى ،بترس و
برحذر باش.

از ارساف بپرهیز

ِّرا و ال ت ُك ْن ُمقت ًِّرا(.حکمت)32
ُ )11ك ْن َسْ ًحا و ال ت ُك ْن ُمب ِّذ ًرا ،و ُك ْن ُمقد ً
دستباز و بخشنده باش ،ولى از ريختوپاش بپرهيز؛ و در زندگى اندازه نگهدار ،امّا سخت مگير.
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خیر خواهی

 )12م ْن أ ْسرع إَِل ٱلنَّ ِ
اس ِبا ي ْكرُهون قالُوا فِ ِيه ما ال ي ْعل ُمون(.حکمت)34

آن كه با زبان هرچه خواست بر مردم تاخت ،آنان نيز دربارة او هرچه خواهند ،بافت.

چهار خصلت نیکو

ضُّرك ما ع ِم ْلت مع ُه َّن :إِ َّن أ ْغَن ٱلْغَِن ٱلْع ْق ُل؛ و أ ْكب ر ٱلْف ْق ِر
َن ٱ ْحف ْظ ع َِّن أ ْرب ًعا و أ ْرب ًعا ال ي ُ
 )13يا بُ َّ
ٱ ْْلُ ْم ُق؛ و أ ْوحش ٱلْو ْحش ِة ٱلْعُ ْجب؛ و أ ْكرم ٱ ْْلس ِ
يد
َن إِيَّاك و ُمصادقة ٱ ْل ْْح ِق فِإنَّهُ يُِر ُ
ب ُح ْس ُن ٱ ْْلُْل ِق .يا بُ َّ
ُ
ضّر ّّ ُّك؛ و إِيَّاك و ُمصادقة ٱلْب ِخ ِيل فِإنَّهُ ي ْقعُ ُد عْنك أ ْحوج ما ت ُكو ُن إِلْي ِه ،و إِيَّاك و ُمصادقة
أ ْن ي ْن فعك ف ي ُ
ٱلْف ِ
اب فِإنَّهُ ك َّ ِ
اج ِر فِإنَّهُ يبِيعك بِالتَّافِ ِه ،و إِيَّاك و مصادقة ٱلْك َّذ ِ
ب علْيك ٱلْبعِيد ،و يُب ِّع ُد علْيك
ُ
السراب يُقِّر ُ
ُ
ٱلْق ِريب(.حکمت)37
پسر جانم ،چهار نكته در فضايل و چهار نكته در رذايل از من ياد گير ،تا هيچچيز به تو ضرر نرسانَد:
بىنيازترين بىنيازى عقل است؛ بزرگترين نادارى نابخردى است؛ باالترين وحشت ،خودپسندى است؛
و ارزندهترين تبار ،اخالق نيكوست .فرزند جانم ،از دوستى با احمق بپرهيز ،كه اگر خواهد به تو سودى
رسانَد سرانجام به تو ضرر زند؛ از دوستى با بخيل نيز دورى كن ،كه آنچه را سخت بدان نيازمندى از
تو مضايقه كند؛ و همچنين از دوستى با فاسق و فاجر بپرهيز ،كه تو را به پشيزى فروشد؛ و باالخره با
دروغگو هرگز دوست مشو ،كه چونان سراب است و با جادوى كالمش دور را نزديك ،و نزديك را دور
جلوه دهد.

زبان رخدمند

ِ
ِِ
ب ٱ ْل ْْح ِق وراء لِسانِِه(.حکمت)39
 )14لسا ُن ٱلْعاق ِل وراء ق ْلبه ،و ق لْ ُ
زبان عاقل در سنگر قلب اوست و قلب نابخرد در پشت زبانش.
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ردباره خباب

 )15ي رحم ٱلل خبَّابا ف لق ْد أسلم ر ِ
اغبًا ،و هاجر طائِ ًعا ،و قنِع بِالْكفاف ،و ر ِضى ع ِن ٱللِ ،و عاش
ْ
ْ ُ ُ ً
ُم ِ
اب ،و قنِع بِالْكف ِ
اه ًدا .طُوب لِمن ذكر ٱلْمعاد ،و ع ِمل لِْل ِحس ِ
اف ،و ر ِضى ع ِن ٱللِ(.حکمت)41
ْ

خدا رحمت كند خبّاب را كه از صميم دل اسالم آورد ،و هجرتش از روى اطاعت بود ،و به قدر حاجت
قناعت مىكرد ،و از خداوند خشنود بود ،و زندگى او جهاد بود.خوشا آنانكه همواره به ياد رستخيزاند،
و كارشان پسند ديوان محاسبات الهى است ،و به زندگى سادة آبرومندانه بسنده كنند ،و از خداوند
شادمان باشند.
مح
لم
بت امیرا ومنین(ع)

ِ
ِ
ِ
ت ٱلدُّنْيا ِِب َّم ِاتا على
ت خْي ُشوم ٱلْ ُم ْؤم ِن بِسْيفى هذا على أ ْن يُْبغض ِن ما أبْغض ِن ،و ل ْو صبْب ُ
 )16ل ْو ضربْ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّب ٱ ْل ُِّم ِّى صلَّى ٱللُ علْي ِه و آلِِه
ٱلْ ُمناف ِق على أن ُُيبَِّن ما أحبَِّن .و ذلك أنَّهُ قُضى فانْقضى على لسان ٱلنِ ِّ
ِ
ِ
ضك ُم ْؤِم ٌن ،و ال ُُِيبُّك ُمنافِ ٌق»(.حکمت)42
أنَّهُ قال« :يا عل ُّى ال يُْبغ ُ

اگر با اين شمشيرم بر فرق مؤمن زنم كه مرا دشمن دارد هرگز نخواهد داشت ،و نيز اگر همة دنيا را
به كام منافق ريزم كه مرا دوست بدارد ،نپذيرد .و اين از آن روست كه چنين رقم زده شده و بر زبان
پيامبر امّى ـ درود خدا بر او و خاندانش ـ جارى گشته است كه فرمود« :يا على ،فرد باايمان تو را
دشمن نگيرد و منافق هم تو را دوست نبيند».
مم
خودپسندی نوع

 )17سيِّئةٌ ت ُسوءُك خْي ٌر ِعْندٱللِ ِم ْن حسنة تُ ْع ِجبُك(.حکمت)43

گناهى كه شرمسارت سازد ،نزد خدا بهتر است از كار نيكويى كه خودپسنديت آرد.
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ارزش انسان

 )18ق ْد ُر ٱ َّلر ُج ِل على ق ْد ِر ِِهَّتِ ِه ،و ِص ْدقُهُ على ق ْد ِر ُم ُروءتِِه ،و شجاعتُهُ على ق ْد ِر أن فتِ ِه ،و ِعفَّتُهُ على ق ْد ِر

غْي رتِِه.

ارزش هرکس همسنگ همت اوست و راستی او به اندازه جوانمردی او وشجاعت او همتای شرم و حیای او و
عفت او همپای غیرت او(حکمت)44

عفو و گذشت هن گام قدرت

 )19أ ْوَل ٱلنَّ ِ
اس بِالْع ْف ِو أقْ د ُرُه ْم عل ى ٱلْعُ ُقوب ِة(.حکمت)49
سزاوارترينِ مردم به عفو كردن ،توانمندترينِ آنها به كيفر دادن است.
عق
ارزش ل

قل ،و ال فقر کاْل ِ
 )20ال ِغنی کالع ِ
هل ،و ال مریاث کاالدب و ال ظهری کاملشاوره (حکمت )51
ُ
هیچ بی نیازی چون عقل و هیچ بینوایی چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون رأی زدن با
دیگران نباشد.

ردباره قناعت

ال ال ي ْن ف ُد(.حکمت)54
 )21ألْقناعةُ م ٌ
قناعت ثروتى است پايان ناپذير.
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هشداردهنده یعنی ژمده دهنده

 )22م ْن ح َّذرك كم ْن بشَّرك(.حکمت)56
آن كه تو را هشدار دهد ،چونان كسى است كه تو را مژده دهد.

مواظب زبانتان باشید

 )23ٱللِّسا ُن سبُ ٌع ،إِ ْن ُخلِّى عْنهُ عقر(.حکمت)57
زبان درندهاى است ،اگر رهايش كنى ،بدرد.

جواب سالم

ِ
 )24إِذا حيِّ يت بِت ِحيَّة فحى بِأحسن ِمْن ها ،و إِذا أ ِ
ض ُل مع
ت إِلْيك ي ٌد فكافْئ ها ِبا يُْرِب علْي ها ،و ٱلْف ْ
ُسدي ْ
ُْ
ْ
ِّ ْ

ذلِك لِْلب ِادي(.حکمت)59

آنگاه که درود و سالمت گفتند بهتر از آن پاسخ گوی و آنگاه که دستی از سر مهر و احسان به سویت دراز شد
افزونتر از آن پاداش ده ،و در عین حال فضیلت از ِ
آن آغازگر است.

ازاناهالن حاجت مخواه

ت ٱ ْْلاج ِة أ ْهو ُن ِم ْن طلبِها إَِل غ ِْری أ ْهلِها(.حکمت)63
 )25ف ْو ُ
از دست شدن خواستهها ،آسانتر از خواستن از نااهالن است.
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نومید مکن

 )26ال ت ْست ْح ِى ِم ْن إِ ْعط ِاء ٱلْقلِ ِيل ،فِإ َّن ٱ ْْلِْرمان أق ُّل ِمْنهُ(.حکمت)64
از بخشش اندك شرم مدار ،كه نوميد ساختن اندكتر از آن است.

اپکدامنی

لش ْك ُر ِزينةُ ٱلْغَِن(.حکمت)65
اف ِزينةُ ٱلْف ْق ِر ،و ٱ ُّ
 )27ٱلْعف ُ
پاكدامنى ،آرايش درويشى و آبروى درويشان است؛ و سپاسگزارى ،زينت توانگرى و توانگران.
عق
امکل ل

الم(.حکمت)68
 )28إِذا َتَّ ٱلْع ْق ُل ن قص ٱلْك ُ
اگر عقل به كمال رسد ،سخن كم و كوتاه گردد.

ارزش هب قدر تالش نیکو

 )29قِيمةُ ُك ِّل ٱ ْم ِرىء ما ُُْي ِسنُهُ(.حکمت)78

ارزش هركس به كار نيكوى اوست.
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جنپ نکته اخالقی

ِ ِ
ت لِذلِك أ ْهالً :ال ي ْر ُجو َّن أح ٌد ِمْن ُك ْم إِالَّ ربَّهُ؛ و
 )30أُوصي ُك ْم ِب ْمس ل ْو ضربْتُ ْم إِلْي ها آباط ٱ ِْلبِ ِل ،لكان ْ

َي أح ٌد
َي أح ٌد ِمْن ُك ْم إِذا ُسئِل ع َّما ال ي ْعل ُم أ ْن ي ُقول ال أ ْعل ُم؛ و ال ي ْست ِح َّ
ال ُياف َّن إِالَّ ذنْبهُ؛ و ال ي ْست ِح َّ

لصب ر ِمن ٱ ِْلي ِ
ِ
ِ
الرأْ ِس ِمن ٱ ْْلس ِد ،ال خْي ر ِف
َّىء أ ْن ي ت علَّمهُ؛ و علْي ُك ْم بِ َّ
ان ك َّ
الص ِْْب فِإ َّن ٱ َّ ْ
إذا َل ي ْعلم ٱلش ْ
جسد ال رأْس معهُ ،و ال ِف إِيان ال صْب ر معهُ(.حکمت)79
شمايان را به پنج چيز سفارش كنم كه اگر براى به دست آوردن آنها بر مركبهاى بادپاى سخت
برنشينيد ،سزاست :هيچ يك از شما چشم اميدش جز به پروردگار نباشد؛ و جز از گناه او نهراسد؛ و
آنگاهكه از كسى دربارة چيزى كه نداند پرسند ،شرم نكند كه گويد ندانم؛ و هيچكس از يادگيرى شرم
نكند؛ و بر شما باد به صبر ،كه صبر از ايمان چون «سر» از «بدن» است؛ و در پيكرى كه سر نباشد
خيرى نيست ،همانگونه در ايمانى كه صبر نباشد خيرى نخواهد بود.

دو رسماهی امنیت

ِ
ان ِمن عذ ِ
 )31کان ِِف ٱ ْل ْر ِ
اب ٱللِ ُسْبحانهُ و ق ْد ُرفِع أح ُد ُِها ف ُدون ُك ُم ٱ ْلخر ف تم َّس ُكوا بِِه .أ َّما
ض أمان ْ

ول ٱللِ صلَّى ٱللُ علْي ِه و آلِِه .و أ َّما ٱ ْلما ُن ٱلْباقِى ف ِْ
ال ْستِ ْغف ُار .قال ٱللُ ت عاَل:
ٱ ْلما ُن ٱلَّ ِذي ُرفِع ف ُهو ر ُس ُ

(و ما كان ٱللُ لِيُع ِّذب ُه ْم و أنْت فِي ِه ْم و ما كان ٱللُ ُمع ِّذب ُه ْم و ُه ْم ي ْست ْغ ِف ُرون )(.حکمت)85

در روى زمين دو جانپناه بود كه يكى از آنها از دست شد ،پس همّت كنيد دو ديگر را پاس داريد ،و
بدان چنگ زنيد .امّا جانپناه نخست كه از دست شد ،رسول خدا ـ درود الهى بر او و خاندانش ـ بود،
و جانپناه باقيمانده استغفار است .خداوند فرمود« :خدا مردم را عذاب نکند تا آنگاه که تو (پیامبر) در
میانشان هستى ،و نیز تا وقتى که استغفار کنند عذابشان نکند»
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رابطه با خدا

ِ ِِ
ِ
صلح ٱللُ ما ب ْي نهُ و ب َْي ٱلنَّ ِ
صلح أ ْمر آخرته أ ْ
اس ،و م ْن أ ْ
صلح ما ب ْي نهُ و ب َْي ٱلل أ ْ
 )32م ْن أ ْ
صلح ٱللُ لهُ
أمر دنْياه ،ومن كان له ِمن ن ْف ِس ِه و ِ
ظ(.حکمت)86
ظ كان علْي ِه ِمن ٱللِ حافِ ٌ
اع ٌ
ُ ْ
ْ ُ ُ ْ
آن كه رابطة خود با خدا را نيكو دارد ،خداوند نيز رابطة بين او و مردم را بهينه سازد ،و كسىكه كار
آخرتش را سامان دهد ،خداوند كار دنياى او را اصالح كند ،و آن كه خود واعظ خويش باشد ،خدا
براى او نگهبان گمارَد.

ارزنده رتین دانش اه

ان ،و أرف عه ما ظهر ِِف ٱ ْْلوارِِح و ٱ ْلرك ِ
 )33أوضع ٱلْعِْل ِم ما وقف على ٱللِّس ِ
ان(.حکمت)88
ْ ُُ
ْ ُ
ْ
كم بهاترين دانش ،مبادلة اطّالعات و اظهار فضل است؛ و ارزندهترينِ آن ،عملكردِ درست كه در اعضا و
جوارح است.
شبخ
خو تی کجاست

الم ع ِن ٱ ْْل ِْری ما ُهو؟ ف قال :لْيس ٱ ْْلْي ُر أ ْن ي ْكثُر مالُك و ول ُدك و ل ِك َّن ٱ ْْلْي ر أ ْن
 )34و ُسئِل علْيهٱ َّ
لس ُ
ي ْكث ر ِع ْلمك ،و أ ْن ي عظُم ِح ْلمك ،و أ ْن تُب ِ
اهى ٱلنَّاس بِعِبادةِ ربِّك ،فِإ ْن أحسْنت ِ
ْح ْدت ٱلل ،و إِ ْن
ْ
ْ
ُ
ُ ُ
أسأْت ٱ ْست ْغفرت ٱلل .و ال خْي ر ِِف ٱلدُّنْيا إِالَّ لِر ُجل ْ ِ
َي :ر ُجل أ ْذنب ذُنُوبًا ف ُهو ي تدارُكها بِالت َّْوب ِة؛ و ر ُجل
ْ
يسا ِرع ِِف ٱ ْْلي ر ِ
ات .و ال ي ِق ُّل عم ٌل مع ٱلتَّ ْقوى ،و كْيف ي ِق ُّل ما يُت قبَّ ُل؟(حکمت)91
ُ ُ
ْ
از آن حضرت پرسيده شد كه خير چيست؟ فرمود :خير و خوبى آن نيست كه مال و فرزندت زياد گردد ،بلكه
خير آن است كه دانشت افزون و بردباريت عظيم گردد ،و به بندگى پروردگارت مباهات كنى ،پس
اگر كار شايسته كردى ،خداى را ستايش كن؛ و اگر بد عمل نمودى ،استغفار نما.
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در دنيا دو كس بر خير و خوبىاند :مردى كه به گناهانى دست يازيده ،ولى با آب توبه آنها را شستشو
داده است؛ دو ديگر آن كه در خيرات پيشتاز است .بدانيد كه هيچ كار توأم با تقوايى كم نباشد ،و
چگونه كم باشد كارى كه مورد قبول الهى واقع شود.

راز ربآدمن حاجت

ِ
 )35ال يست ِقيم قضاء ٱ ْْلوائِ ِج إِالَّ بِثالث :بِ ِ
استِ ْكت ِامها لِتظْهر؛ و بِت ْع ِجيلِها
است ْ
صغا ِرها لت ْعظُم؛ و بِ ْ
ْ
ُ
ْ ُ
لِت ْهنأ(.حکمت)97
روا ساختن حاجت در پرتو سه امر است :كوچك شمردن آن ،تا كارهاى بزرگ انجام شود؛ پنهان
نمودن آن ،تا خود آشكار شود؛ و فوريّت در آن ،تا گوارا گردد.

اصالح دین مقدم است

ِِ ِ ِ
ِ
ياه ْم إِالَّ ف تح ٱللُ علْي ِه ْم ما ُهو أضُّر
ص ِ
الح ُدنْ ُ
اس شْيئًا م ْن أ ْم ِر دين ِه ْم ال ْست ْ
 )36ال ي ْت ُرُك ٱلنَّ ُ
ِمْنهُ(.حکمت)103
هر آن كس كه به خاطر دنيا از دينش بكاهد ،خداوند ضرر بيشتر را به رويش گشايد.

رد راه حق اپیدار باشید

ِ
يم أ ْمر ٱللِ ُسْبحانهُ إِالَّ م ْن ال يُصانِ ُع ،و ال يُضا ِرعُ ،و ال ي تَّبِ ُع ٱلْمط ِامع(.حکمت) 107
 )37ال يُق ُ
پاسدار فرمان خدا نباشد ،مگر آنكه سازش نكند ،و تن به خوارى ندهد ،و فرمانبر طمعها نباشد.
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 18نکته اخالقی

ِ
ش ِمن ٱلْعُ ْج ِ
ب ،و ال ع ْقل كالتَّ ْدبِ ِری ،و ال كرم كالتَّ ْقوى ،و
 )38ال مال أ ْعو ُد من ٱلْع ْق ِل ،و ال و ْحدة أ ْوح ُ

ال ق ِرين كحس ِن ٱ ْْلُْل ِق ،و ال ِمریاث ك ْالد ِ
لصالِ ِح ،و ال ِربْح
ب ،و ال قائِد كالت َّْوفِ ِيق ،و ال ِتارة كالْعم ِل ٱ َّ
ُْ
اب ،و ال ورع كالْوقُ ِ
كالثَّو ِ
الزْه ِد ِِف ٱ ْْلرِام ،و ال ِع ْلم كالتَّف ُّك ِر ،و ال ِعبادة
وف ِعند ٱلشُّْب ه ِة ،و ال ُزْهد ك ُّ
ُ
كأد ِاء ٱلْفرائِ ِ
اض ِع ،و ال شرف كالْعِلْ ِم ،و ال عَِّز
ض ،و ال إِيان كا ْْلي ِاء و ٱ َّ
لص ِْْب ،و ال حسب كالتَّو ُ
كا ْْلِْل ِم ،و ال ُمظاهرة أ ْوث ُق ِم ْن ُمشاورة(.حکمت )109

هيچ ثروتى سودمندتر از عقل نيست؛ و هيچ تنهايى وحشتناكتر از خودبينى و خودپسندى ،و هيچ
عقلى چون مديريت ،و هيچ بزرگوارى و بخششى چون پرهيزكارى ،و هيچ همنشينى چون اخالق
نيكو ،و هيچ ميراثى چون تربيت و حُسن معاشرت ،و هيچ راهبرى چون توفيق الهى ،و هيچ تجارتى
چون عمل صالح ،و هيچ سودى چون بهرههاى آخرت ،و هيچ پارسايى چون بازايستادن در برابر
شبهه ،و هيچ زهدى چون ترك حرام ،و هيچ دانشى چون تفكّر ،و هيچ عبادتى چون انجام واجبات ،و
هيچ ايمانى چون حيا و صبر ،و هيچ تبارى چون تواضع ،و هيچ شرافتى چون دانش ،و هيچ عزتى
چون بردبارى ،و هيچ پشتيبانى محكم تر از مشورت.

اپیان کار را بنگرید

ِ
ِ
ب م ُؤون تُهُ و ي ْبقى
ب ل َّذتُهُ و ت ْب قى تبعتُهُ ،و عم ٌل ت ْذه ُ
 )39شتَّان ما ب َْي عمل َْي :عم ٌل ت ْذه ُ
أ ْج ُرهُ(.حکمت )117
چقدر تفاوت است بين دو كار :كارى كه لذّت آن به پايان رسد ،ولى آثار تلخ آن برجاى مانَد؛ و كارى
كه رنج و زحمت آن تمام شود ،ولى اجر آن ماندگار باشد.
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 6هشدار اخالقی

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 )40ع ِجب ِ ِ
يش ِِف ٱلدُّنْيا
ُْ
ت ل ْلبخ ِيل ي ْست ْعج ُل ٱلْف ْقر ٱلَّذي مْنهُ هرب ،و ي ُفوتُهُ ٱلْغَن ٱلَّذي إِيَّاهُ طلب .ف يع ُ

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ت لِْل ُمتك ِِّْب ٱلَّ ِذي كان بِ ْال ْم ِ
س نُطْفةً و ي ُكو ُن
ب ِِف ٱ ْلخرةِ حساب ٱ ْل ْغنياء.و عجْب ُ
عْيش ٱلْ ُفقراء ،و ُُياس ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت لِم ْن ن ِسى ٱلْم ْوت و ُهو يرى م ْن
ت لِم ْن ش َّ
ك ِِف ٱلل و ُهو يرى خلْق ٱلل ،و عجْب ُ
غ ًدا جيفةً ،و عجْب ُ
ِ
يوت ،و ع ِجب ِ
ت لِع ِام ِر دا ِر ٱلْفن ِاء و تا ِرِك
ُ ُ
ت لم ْن أنْكر ٱلنَّ ْشأة ٱ ْلُ ْخرى و ُهو ي رى ٱلنَّ ْشأة ٱ ْل ْوَل ،و عجْب ُ
ُْ
دا ِر ٱلْب ق ِاء(.حکمت)121
در شگفتم از بخيل! از فقرى كه مىگريزد ،زودتر بدان رسد؛ و ثروتى را كه مىطلبد از دست دهد .در
دنيا چون فقيران زندگى كند؛ و در آخرت حساب ثروتمندان را از او خواهند.
در شگفتم از متكبّر ،كه ديروز نطفه بود و فردا مردار خواهد شد؛ و از آنكه دربارة خدا شك كند،
ولى خلق خدا را بيند؛ و از آن كه مرگ را از ياد برَد ،درحالىكه مىبيند مردم مىميرند؛ و از آن كه
آخرت ،يعنى سرمنزل اصلى را انكار كند ،ولى دنيا را كه آغاز آن راه است بيند؛ و از آن كه در آبادى
دنياى فانى كوشد ،ولى خانه جاودانه را رها كند.
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