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مقدمه
اعمال نیک و عبادات در صورتی سودمند هستند و موجب پاداش الهی می شوندکه با ترک گناه
همراه باشند؛ زیرا قرآن میفرماید...« :إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اهللُ مِنَ المُتَّقِینَ»...« .خدا فقط از پرهیزکاران میپذیرد».
(سوره مائده،آیه .)27
افرادی که غرق گناه میشوند و بدون توبه به عبادت روی آورند ،آن عبادت اثری ندارد و به
ساختمانی میمانَد که روی زمین سُست بنا شود که با اندک حرکت بادی ویران میگردد.
امام صادق (علیه السّالم) فرمودند:
«جدّیّت کنید ،تالش نمایید و اگر عمل خوب انجام نمیدهید ،حدّاقل گناه نکنید؛ زیرا کسی که
ساختمانی را میسازد و خراب نمیکند ،باال میرود؛ هرچند با مکث کارکند ،بر خالف کسی که هم میسازد
و هم خراب میکند؛ زیرا ممکن است هیچگاه بَنای او به کمال نرسد»( .بحاراالنوار ،جلد ،70صفحه)286 :
کتاب ارزشمند نهج البالغه ،یک کارگاه انسانسازی در جهت خودشناسی و خداشناسی است ،در

عظمت و شگفتی این اثر جاودانه همین بس که در توصیفش گفتهاند« :کَالمٌ فَوقَ کَالمِ المَخلوقِ وَ دونَ کَالمِ
الخالِق :کالمی که باالتر از کالم بشر و پایینتر از کالم خداوند است» ،این گنجینه عظیم در سه بخش کلی
«خطبهها»« ،نامهها» و «حکمتها» تنظیم شده است که ما در این فرصت قصد داریم شما را با تعدادی از
حکمت ها آشنا کنیم.
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حکمت :94

«وَ سُئِلَ عَنِ الْخَیْرِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ «لَیْسَ الْخَیْرُ أَنْ یَكْثُرَ مَالُكَ وَ وَلَدُكَ ،وَ لَكِنَّ الْخَیْرَ أَنْ یَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ أَنْ
یَعْظُمَ حِلْمُكَ وَ أَنْ تُبَاهِیَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ؛ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَ إِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ؛ وَ لَا خَیْرَ فِی الدُّنْیَا
إِلَّا لِرَجُلَیْنِ ،رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ یَتَدَارَکُهَا بِالتَّوْبَةِ ،وَ رَجُلٍ یُسَارِعُ فِی الْخَیْرَاتِ».
از امام پرسیدند «خِیر» چیست؟ فرمود« :خوبى آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود ،بلکه خِیر آن است
که دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و گرانمقدار باشد ،و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشى،
پس اگر کار نیکى انجام دهى ،شکر خدای به جا آورى و اگر بد کردى از خدا آمرزش خواهى .در دنیا جز براى
دو کس خِیر نیست .یکى گناهکارى که با توبه جبران کند ،و دیگر نیکوکارى که در کارهاى نیکو شتاب ورزد».
توضیح کوتاه:
امام علی (علیه السّالم) در این کالم پربار حکمتآمیز ،به سؤالکنندهاى پاسخ مىدهد که «از آن حضرت
پرسید :خیر و نیکى چیست؟» (وَسُئِلَ عَنِ الْخَیْرِ مَا هُوَ) .امام در پاسخ جامع خویش« ،خِیر» را در پنج چیز خالصه
کرد :نخست فرمود« :خِیر و خوبى در آن نیست که مالت فراوان و فرزندانت زیاد شوند».
منظور از این سخن ،نفىِ دیدگاه غالب در مسئلهی مال و فرزندان (نیروى انسانى) است که ارزش واال را
در مال و فرزند خالصه مىکنند و براى افرادی شخصیت قائل هستند که اموال بیشترى در اختیار دارند و ثروت و

نفرات آنان فراوان است .به تعبیر دیگر ،فقط از جنبههاى مادى و دنیوى به مال و فرزند نگاه مىکنند ،در صورتی
که اگر این مواهب در راه خدمت به خلق و جلب رضاى خالق صَرف شود ،مصداق خِیر است؛ چراکه در قرآن
مجید در آیات متعددى واژهی «خِیر» برای مال ذکر شده است .از جمله در آیهی  180سوره «بقره» آمده است:
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«کُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَاألقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقینَ»« .بر شما نوشته شده هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد ،اگر چیز خوبى (مالى) از
خود به جاى گذارده براى پدران و مادران و نزدیکان به طور شایسته وصیّت کند .این حقّی است برای
پرهیزکاران!».
سپس مىفرماید« :ولى خِیر در این است که علمت زیاد گردد و حِلمت فزونى یابد و با پرستش
پروردگار به مردم مباهات کنى و هرگاه کار نیکى از تو صادر شد ،خدا را سپاسگویى و اگر گناهى
سر زد استغفار نمایى».
در واقع ،موالی متّقیان علی (علیه السّالم) در این عبارات پرمعنا ،نظام ارزشى اسالم را در این
زمینه بیان مىکنند و برخالف آنچه در دنیاى مادّى دیده مىشود که ارزش را در مال ،ثروت و قدرت
ناشى از نفرات خالصه مىکنند ،امام (علیه السّالم) بر وجود ارزش در علم ،حلم ،عبادت ،شکر و

استغفار تأکید می نمایند؛ زیرا مال و ثروت و قدرت اگر جدا از علم و حلم و بندگى پروردگار باشد
مایهی فساد و تباهى و ابزارى است که در مسیر شرّ و بدی قرار خواهد گرفت .البته علم هم در صورتی
که از عبودیت پروردگار و حِلم جدا شود نیز ممکن است انسان را در مسیر انحراف و بدبختى قرار
دهد؛ لذا امام ،آن را به همراه امور دیگرى که علم را به کنترل در مىآورد ،به عنوان «خِیر» معرّفى
فرموده است.
هدف امام علی (علیه السّالم) این است که به بشر بفهماند :خیر و سعادت انسان در فزونى مال و
نیروهاى انسانى اطراف او نیست ،بلکه در علم و حِلم و عبادت است .منظور از «حلم» ،بردبارى آمیخته
با تدبیر است .ممکن است انسانى عالم باشد اما شتابزده و بىتدبیرعمل نماید .چنین فردی به جایى
نمىرسد ولى وقتى علم ،آمیخته با بردبارى و تدبیر شد ،آثار عمیقى از خود به جاى مىگذارد .منظور
از مباهات به عبادت و بندگى پروردگار این نیست که انسان عباداتش را به رُخ مردم بکشد ،بلکه
مقصود آن است که افتخار واقعى او به بندگى پروردگار باشد و در درون وجود خود به آن مباهات

کند.
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آنگاه امام (علیه السّالم) در پایان این گفتار به نکته مهمّ دیگرى اشاره کرده و خیر و سعادت دنیا را
در دو چیز خالصه مینمایند و مىفرمایند« :دنیا فقط براى دو کس خوب است :کسى که گناهانى کرده و
مىخواهد با توبه جبران کند و کسى که با سرعت به سراغ کارهاى خیر مىرود».
حقیقت امر نیز همین است؛ زیرا اگر انسان دنیا را به صورت یک گذرگاه براى زندگى جاویدان
آخرت و به عنوان یک منزلگاه و هدف تصوّر نماید ،خواهد دانست بهرهاى که مىتواند از این مزرعه یا از این
بازار براى سراى دیگر اندوخته سازد ،جبران گناهان و یا سرعت در امور خیر است.
حکمت :32
«الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ ،وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ».
«نیکوکار ،از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است».
توضیح کوتاه:

چگونه فاعل خِیر بهتر از فعل خود است و فاعل شرّ بدتر از فعل خود؟
نخست اینکه همواره فاعل از فعل قوىتر است؛ به همین دلیل اگر کار ،نیک باشد آن فاعل از کارش
قوىتر و اگر کار ،بد باشد از کارش بدتر است .دیگر اینکه شخصى که کارى انجام مىدهد بیشتر داراى
ملکهی آن است و آن ملکه مىتواند سرچشمهی کارهاى فراوانى شود؛ بنابراین به طور مثال اگر مشاهده شود
که فردی یتیمى را نوازش مىکند و دست افتادهاى را مىگیرد بیتردید آن فرد داراى صفتى درونی است که
مىتواند سرچشمهی دهها و گاه صدها و هزاران گونه از این کارها شود و به همین دلیل از کارش بهتر است.

سوم اینکه بسیاری از اوقات ،افرادی که کار نیکى انجام مىدهند ،آرزو دارند بهتر از آن را انجام
دهند ولى امکانات آن را در اختیار ندارند و به تعبیر دیگر همّت آنان از آنچه انجام مىدهند ،بسیار باالتر است
و گاه این تمایل و آرزو را به زبان جارى ساخته ،مىگویند« :افسوس که بیش از آن توان نداریم و اگر
مىتوانستیم چنین و چنان مىکردیم» .همینگونه ،شَروران بسیاری داراى چنین باطنى هستند؛ یعنى اگر قدرت
و توانى داشتند شرارت را به مرتبه باالترى مىرساندند.
در حدیثى از امام باقر(علیه السّالم) آمده است« :نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَذَلِكَ الِنَّهُ یَنْوِي مِنَ الْخَیْرِ
مَا الَ یُدْرِکُهُ وَ نِیَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَذَلِكَ لَإنَّ الْكَافِرَ یَنْوِي الشَّرَّ وَیَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا الَ یُدْرِکُهُ»« .نیّت مؤمن از
عملش بهتر است ،زیرا کارهاى خیرى در دل دارد که نمىتواند آنها را انجام دهد و نیّت کافر بدتر از عمل
اوست ،زیرا کارهاى بدى در سر دارد که توان آن را ندارد» (.بحاراالنوار ،ج  ،67ص)190 :
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و چهارم اینکه که وقتی فردی کار خیرى انجام مىدهد معموالً عوامل بازدارندهاى از جمله هوا و
هوسها در دل او قرار دارد ،در برابر آنها مقاومت مىکند و آن عوامل را به عقب مىراند و کار خیر را انجام

مىدهد؛ به همین دلیل این فرد از کارش با ارزشتر است و به عکس فردی که کار بدى انجام مىدهد نیز
عوامل بازدارندهای از قبیل فطرت الهى ،اوامر و نواهى آسمانى در برابر اوست ولى به همهی آنها پشت پا
مىزند و به سراغ شرّ مىرود؛ به همین دلیل این فرد از عملش بدتر است.
حکمت :127
«مَنْ قَصَّرَ فِی الْعَمَلِ ابْتُلِیَ بِالْهَمِّ ،وَ لَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِیمَنْ لَیْسَ لِلَّهِ فِی مَالِهِ وَ نَفْسِهِ نَصِیبٌ».
«آن کس که در عمل کوتاهى کند ،دچار اندوه گردد و آن را که از مال و جانش بهرهاى در راه خدا
نباشد ،خدا را به او نیازى نیست».
توضیح کوتاه:
پیشوای پرهیزکاران امام علی (علیه السّالم) در این کالم حکمتآمیز نخست با اشاره به سرنوشت
افرادی که در انجام وظایف الهى خود کوتاهى مىکنند ،مىفرمایند« :کسى که در عمل کوتاهى کند ،به اندوه
گرفتار مىشود».
ممکن است این اندوه و غم در آستانهی انتقال از این دنیا باشد که چشم برزخى پیدا مىکنند و
سرنوشت تأسفبار خود را میبینند و فریادشان بلند مىشود و مىگویند« :رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحاً
فِیمَا تَرَکْتُ»« .پروردگارا! مرا بازگردانید ،شاید در برابر آنچه ترک کردم (و کوتاهى نمودم) عمل صالحى
انجام دهم»(.سوره مؤمنون ،آیات 99 :و )100
نیز ممکن است اشاره به غم و اندوه در سراى آخرت باشد ،همانگونه که قرآن از زبان آنها نقل
مىکند که مىگویند« :یَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ اهللِ»« .اى افسوس بر من از کوتاهیهایى که در
اطاعت فرمان خدا کردم»( .سوره زمر ،آیه)56 :
شاید این غم و اندوه در خود دنیا باشد ،زیرا گاهی انسان بیدار مىشود و برای کوتاهىهایى که انجام
داده است ،افسوس مىخورد و غم و اندوهى جانکاه او را فرا مىگیرد؛ چراکه مىبیند دیگران با اعمال صالح
سراى جاویدان خود را آباد ساختهاند و او با کوتاهىهای خود سراى جاوید خویش را ویران نموده است.
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سپس امام (علیه السّالم) در ادامهی این سخن ،با جملهی پرمعنایى که در واقع شرحى بر کوتاهى در عمل
است .مى فرمایند« :خدا به کسى که در مال و جانش نصیبى براى او نیست ،اعتنایى ندارد».
این کالم ،اشاره به افرادی دارد که مورد عنایت پروردگار در دنیا و آخرت هستند و از بذل جان و مال
در راه خدا دریغ ندارند و به بیان دیگر؛ ایمان و یقین و وفادارى خود را به اسالم در عمل ثابت مىکنند.
درست است که جان و مال همه از سوى خداست و اگر انسان در بذل آنها اقدام کند در واقع به خود
خدمت کرده است؛ زیرا خدا از همگان بىنیاز است ولى خداوند به دلیل الطاف بیکرانش آن را به عنوان حاجتى
از سوى خود گرفته است .این سخن دربارهی مؤمنانى که داراى مقامات باال هستند ،نیست ،آنها فقط نصیبى از
جان و مال خود را در راه خدا صرف نمىکنند ،بلکه هرچه دارند در راه خدا مى دهند.
جمله «الَ حَاجَةَ لِلَّهِ» به معناى بىاعتنایى و دوری خداوند از افرادى است که چیزى از جان و مال را در

راه او نمىبخشند ،زیرا کسى که به چیزى یا شخصى نیاز ندارد طبعاً اعتنایى هم به او نمىکند ،بنابراین جمله «ال
حاجة »...با توجّه به اینکه خدا به هیچ کس نیاز ندارد ،کنایه از بىاعتنایى است و منظور از بىاعتنایى این است
که خداوند آنها را از مواهب خاص و عنایات ویژهی الهی محروم مىسازد.
این تعبیر مانند بیان کنایهآمیز دیگرى است که در آیهی  67سوره «توبه» دربارهی منافقان آمده است:
«نَسُوا اهللَ فَنَسِیَهُمْ»« .آنها خدا را فراموش کردند و خداوند نیز آنها را فراموش نمود» یعنى از رحمت خود
محروم ساخت.

حکمت :290
«لَوْ لَمْ یَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِیَتِهِ ،لَكَانَ یَجِبُ أَلَّا یُعْصَى شُكْراً لِنِعَمِهِ».
«اگر خدا بر گناهان وعده عذاب هم نمىداد ،الزم بود به خاطر سپاسگزارى از نعمتهایش نافرمانى
نشود».
توضیح کوتاه:
امام علی (علیه السّالم) در این کالم شریف خود به نکتهی دقیقى در مسائل مربوط به اطاعت وترک
معصیت اشاره مىکنند و مىفرمایند« :اگر خداوند تهدید به عذاب در برابر عصیان نکرده بود ،باز واجب بود که به
پاس نعمتهایش نافرمانى او نشود» .باید در جستجوی پاسخ این مسئله بود که خالق این جهان کیست و صفاتش
چیست؟ چراکه انسان وجود خود را مشمول نعمتهاى فراوان مادّى و معنوى مىبینید و مىداند این نعمتها از
سوی بشر نیست؛ از لحظهی انعقاد نطفه انسان در رحم مادر ،تا لحظهاى که چشم از این جهان فرو مىبندد،
نعمتهایى به سوى او سرازیر است که حتّى یک گام براى به دستآوردن بسیاری از آنها برنداشته است.
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وجدان آدمى قضاوت مىکند که به دنبال آفریننده این نعمتها برود و شکر نعمتدهنده را به جا بیاورد .از
اینجاست که مسائل مربوط به خداشناسى و معارف دینى شکل مىگیرد .در مسائل عملى که مربوط به اطاعت و
ترک گناه است نیز همین معنا صادق است .به فرض اینکه خداوند مجازاتى براى معصیتکاران قرار نداده بود ،بازهم
وجدان آدمی قضاوت مىکرد که به خاطر شکر نعمتدهنده ،گناه را ترک نماید .از اینجا روشن مىشود که مسئلهی
اطاعت از فرمان خدا و ترک عصیان او مسئلهاى عقلى است که از مسئله شکر نعمتدهنده سرچشمه مىگیرد،
برخالف افرادی که تصوّر مىکنند اینها تنها جنبهی شرعى و قرارداد الهى دارد .ازاینرو در حدیثى از پیامبر اکرم
(صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) آمده است که شبى از شبها عایشه (هنگامى که تالش و کوشش پیامبر (صلّی اهلل علیه و
آله و سلّم) را در عبادت پروردگار دید) گفت« :چرا اینقدر خود را به زحمت و رنج مىافکنى در حالىکه خداوند
گذشته و آیندهی تو را بخشیده است؟» پیامبر (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) فرمود« :أَال أَکُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟»« .آیا بنده
شکرگزار خدا نباشم؟»
افزون بر اینها ،ترک معصیت پروردگار و اطاعت فرمان او چیزى بر جالل و عظمت او نمىافزاید ،بلکه تمام
واجبات داراى آثار مثبت و مصالحى است که به انجامدهنده آن مىرسد و تمام معاصى و گناهان داراى زیانها و آثار
منفى است که از ترککننده آن دور مىشود .در کتاب مناقب «ابن جوزى» دو شعر در زمینهی همین روایت از

شاعرى آمده است که بعضى گفتهاند که گویندهی این شعر ،موال امیرمؤمنان علیه السّالم است:
هَبِ الْبَعْثَ لَمْ تَأْتِنَا رُسُلُهُ وَجَاحِمَةُ النَّارِ لَمْ تُضْرَمْ

أَلَیْسَ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُسْتَحَقِّ حَیَاءُ الْعِبَادِ مِنَ الْمُنْعِم

فرض شود خداوند پیامبران را به سوى انسانها نفرستاده بود و آتش دوزخ افروخته نبود ،آیا واجب و الزم
نیست که بندگان از بخشندهی نعمتها حیا کنند؟ (و ترک نافرمانى و عصیان نمایند؟)
مرحوم کُمرِهاى این حدیث را به شعر فارسى درآورده و مىگوید:
خدا گر به عصیان نکردى عذاب

سزا بود ترکش به شکر نِعَم

قابل توجّه اینکه در حدیث دیگرى از همان امام (علیه السّالم) در غررالحکم آمده است« :اَقَلُّ ما یَجِبُ
لِلْمُنْعِمِ أنْ ال یَعْصِىَ بِنِعْمَتِهِ»« .کمترین چیزى که به عنوان اداى حقّ بخشندهی نعمتها واجب است ،این است که با
نعمت او عصیان او نشود» .مثالً خداوند به انسان چشم و گوش بخشیده است ،نباید با چشم و گوش ،نافرمانی خدا
انجام شد .نباید با اموالى که خدا عنایت فرموده است ،به عصیان برخاست .از آنچه گفته شد ،این نکته روشن مىشود
که پاداشهاى الهى ،لطفی از سوی خداوند است ،نه لیاقتی از سوى بندگان؛ چراکه هرگونه اطاعت و ترک معصیت،
حدّاقلِ شکر نعمت است؛ بنابراین استحقاقى در کار نیست و همانگونه که پیشتر اشاره شد در اطاعت فرمان خدا و
ترک معصیت او منافعى است که به خود انسان باز مىگردد .در برابر خدمتى که انسان برای خود انجام میدهد،
پاداش چه مفهومى دارد؟
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درسهایی برای زندگی
حکمت :41
«قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِی فِیهِ ،وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِی قَلْبِهِ».
«قلب احمق در دهان او ،و زبان عاقل در قلب او قرار دارد».
حکمت :46
«سَیِّئَةٌ تَسُوءُكَ ،خَیْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ».
«گناهى که تو را اندوهگین سازد ،در نزد خدا بهتر است از کار نیکى که تو را به خودپسندی وادارد».
حکمت :54
«لَا غِنَى کَالْعَقْلِ ،وَ لَا فَقْرَ کَالْجَهْلِ ،وَ لَا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ ،وَ لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ».

«هیچ ثروتى چون عقل ،و هیچ فقرى چون نادانى نیست .هیچ ارثى چون ادب ،و هیچ پشتیبانى چون
مشورت نیست».
حکمت :80
«الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ ،فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ».
«حکمت گمشده مؤمن است ،حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد».
حکمت :125

«لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِی؛ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِیمُ وَ التَّسْلِیمُ هُوَ الْیَقِینُ وَ الْیَقِینُ هُوَ
التَّصْدِیقُ وَ التَّصْدِیقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ وَ الْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ».
«اسالم را به گونهاى وصف مىکنم که کس پیش از من چنانش وصف نکرده باشد :اسالم تسلیم
است و تسلیم ،یقین است و یقین ،تصدیق است و تصدیق ،اقرار است و اقرار ،به جاى آوردن است و به جاى
آوردن ،پرداختن به عمل صالح است».
حکمت :148
«الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ».
آدمى در زیر زبان خود پنهان است.
حکمت :172
«النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا».
مردم دشمن چیزهایى هستند که نمىدانند.
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