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  – ٢٠٠٧ ,١ October ١٤٢٨رمضان ١٩  مصادف با ١٣٨٦ مهر ٩شنبه دو

  

  
  

  
  البالغه نهج 111ترجمه خطبه 

  
   هشدار از دنیا پرستى .1

پس از ستایش پروردگار، همانـا مـن شـما را از دنیـاى حـرام                
 سبز و رنگارنگ    ،ترسانم، زیرا در کام شیرین و در دیده انسان         مى

هـاى نفـسانى پوشـیده شـده و بـا            است، در شهوات و خواهش    
رزد، با متاع اندک زیبـا جلـوه        و هاى زود گذر دوستى مى     نعمت
 و با زینت غرور     دهد  لباس آرزوها خود را نشان مى      کند و در   مى

 و کسى از اندوه آن ایمن       آراید، شادى آن دوام ندارد     را مى خود  
  . نیست

  

   شناخت ماهیّت دنیا .2
دنیاى حرام بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده است، دگرگـون           

 و  اى تبهکار اسـت    ذیر و مرگبار و کشنده    نا پ شونده و ناپایدار، ف   
هاى آنان دمـساز     آنگاه که به دست آرزومندان افتاد و با خواهش        

: نگرند که جز سرابى بیش نیست که خداى سبحان فرمود          شد مى 
زندگى چون آبى ماند که از آسمان فرو فرستادیم و بـه وسـیله              «

کنـده  آن گیاهان فراوان رویید سپس خشک شده، باد آنهـا را پرا           
کسى از دنیا شـادمانى     . »کرد و خدا بر همه چیز قادر و تواناست        

ندید جز آن که پس از آن با اشک و آه روبـرو شـد، هنـوز بـا                   
ها و پشت کردن     هاى دنیا روبرو نشده است که با ناراحتی        خوشى

گردد، شبنمى از رفاه و خوشى دنیا بـر کـسى فـرود              آن مبتال مى  
هـر  . کند مه چیز را از بیخ و بن مى       نیامده جز آن که سیل بالها ه      

گاه صبحگاهان به یارى کسى برخیـزد، شـامگاهان خـود را بـه              
زند اگر از یک طرف شیرین و گوارا باشد از طـرف             ناشناسى مى 

هاى دنیـا کـام      کسى از فراوانى نعمت   . دیگر تلخ و ناگوار است    
 ها دامنگیر او شد، شـبى را       نگرفت جز آن که مشکالت و سختى      

هـاى    جز آن که صـبحگاهان بـال       ش امن دنیا به سر نبرد     در آغو 
ترس و وحشت بر سر او کوبید، بسیار فریبنده است و آنچـه در              
دنیاست نیز فریبندگى دارد، فانى و زودگذر است، و هر کس در            

   . پذیرد کند فنا مى آن زندگى مى

                                                                                                                               در مکتب امامدر مکتب امام
  

  راز شب قدر
با قدرت ولی اعظم است که قـرآن        

ــی ــازل م ــازل   ن ــک ن ــود و مالئ ش
ولـی اعظـم، بـه حقیقـت        . شوند  می

رسد در ماه مبارک و شـب         قرآن می 
کند   ، متنزل می  قدر، و پس از رسیدن    

ن شریف را، تا بـه       قرآ - که همه تابع او هستند     -به وسیله مالئکه  
قران در حد ما نیست، در حـد بـشر   . حدی که برای مردم بگوید    

االعظم که رسول خدا    ... ا  قران سری است بین حق و ولی      . نیست
رسد به اینجایی که به صورت  شود تا می  نازل می تبع اواست، به

کنیم   آید که ما هم از آن استفاده ناقص می          حروف و کتاب درمی   
 کـه  -های قدر در شب» نزول مالئکه «و سر   » القدر  هلیل«و اگر سر    

ایـن  ) علیه...ا  سالم(االعظم حضرت صاحب    ...ا  االن هم برای ولی   
، همـه مـشکالت مـا آسـان          اینها را بدانیم   ّ سر -معنا امتداد دارد  

ت کـه مـا   سـ تمام مشکالتی که ما داریـم بـرای ایـن ا        . شود  می
و نظام هـستی    محجوبیم از این که واقعیت را آن طور که هست           

مـا گمـان    . را به آن طوری که تنظیم شده است، مـشاهده کنـیم           
کنیم که حیات در اینجا چیزی است و نبودن در اینجا نقـصی        می

است، در صورتی که حیات در اینجا نازله آن حقیقتی است کـه             
 اگـر چنانچـه مـوت انـسانی     -از عالم غیب آمده است و مـوت      

 که در اول بـوده اسـت، و         ای است   رجوع به همان مرتبه    -باشد
ما امیـدواریم کـه از      . البته مراتب مختلف و شئون مختلف است      

 - که عید وصال اسـت     -فیض ماه مبارک و فیض عید ماه مبارک       
شـود،    حظی ببریم که بتوانیم در این مشکالتی که بر ما وارد می           

انـد، مقـصود       آورده ون بیاییم، تمام چیزهایی که انبیا     سرافراز بیر 
؛ تشکیل حکومت، مقصود به ذات نیست        ذات نبوده است   آنها به 

شود مقدمه است برای اینکه انسان        ها هرچه می    دعوت. برای انبیا 
  .                 را بیدار کنند
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  :دعای روز نوزدهم
ــبیلی فیــهِ الــی   « ــهّل سَ ــهِ، وَ سَ ــهِ، وَال اللهــم وَفّــر فیــهِ حَظــی فیــهِ مِــن بَرَکاتِ خَیراتِ

 ». الحَقّ المُبین تَحرمنی قَبُولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الی
خدایا در این روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان وراهم را بـه سـوی                

ای  خیراتش سهل وآسان ساز واز حسنات مقبول آن مرا محروم مـساز           
  .راهنمای به سوی دین حق وحقیقت آشکار

   

  :دعای روز بیستم 
م افتَح لی فیهِ ابوابَ الجِنانِ، وَاغلِق عَنّـی فیـهِ ابـوابَ النیـرانِ، وَ وَفّقنـی            الله«

  ».فیهِ لِتِالوَۀِ القُرآنِ یا مُنزِلَ السکینَۀِ فی قُلوُبِ المومِنین
ها را به روی مـن بگـشا ودرهـای           خداوندا در این روز درهای بهشت     
ت قرآن عطا فرما ، ای فروز آورنـده         آتش دوزخ را ببند مرا توفیق تالو      

  .های اهل ایمان وقار وسکینه بر دل
  

  :دعای روز بیست ویکم
اللهم اجعَل لی فیهِ اِلی مَرضاتِکَ دَلیال، وَال تَجعَل لِلشَیطانِ فیـهِ عَلَـی سَـبیال،                «

  ».وَاجعَل الجَنَۀَ الی مَنزِال وَ مَقیال یا قاضِیَ حَوائِجَ الطالِبین
ر این روز مرا به سوی رضا وخشنودی خود راهنمـایی کـن          خداوندا د 

ای , وشیطان را بر من مسلط مگردان وبهشت را منزل ومقـامم قـرار ده             
  .برآورنده حاجات معرفت ومشتاقان حق وحقیقت

   

  :دوم دعای روز بیست و 
فّقنــی فیــهِ  اللهــم افْــتَح لــی فیــهِ اَبْــوابَ فَــضْلِکَ وَاَنْــزِلْ عَلَــی فیــهِ بَرَکاتِــکَ وَوَ        «

  ». المُضطَرّینحاتِ جَنّاتکَ یا مُجیبَ دَعْوَۀِ وَاَسْکِنّی فیهِ بُحْبوُلِموُجِبات مَرْضاتِکَ
خداوندا در این روز درهای فضل وکرمت را به روی من بگشا و برمن              
برکاتت را نازل فرما وبر موجبات رضا وخشنودیت مـوفقم بـدار ودر             

  .نده دعالی پریشانانای پذیر, وسط بهشتهایت مرا مسکن ده
   

  :دعای روز بیست وسوم 
»  رْنی فیهِ مِـنَ العُیـوبِ وَامْـتَحِنْ قَلبـی فیـهِ         مِنَ الْذُّنوُبِ    فیهِاغسِلْنی  اللهموَ طَه

  .بِتَقْوَی القُلوُبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین
خدایا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب پاک سـاز                

ای پذیرنـده عـذر     , های اهل تقوی بخـش     دلم را در آزمایش رتبه دل     و
  .لغزشهای گناهکاران

  

  البالغه هایی از نهج حکمت
  
  
  

  ها   شناخت ضدّ ارزش2حکمت 
آن که جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پست کرده، و آن که راز                

هاى خود را آشکار سازد خود را خوار کرده، و آن که زبـان را                سختى
  . ارزش کرده است ر خود حاکم کند خود را بىب

  هاى اخالقى   شناخت ارزش5حکمت 
دانش، میراثى گرانبهـا، و آداب، زیورهـاى همیـشه تـازه، و اندیـشه،               

  اى شفّاف است آیینه

 نیازى   راه بى34حکمت 
  . نیازى، ترک آرزوهاست بهترین بى

 ها و آداب معاشرت با مردم   ارزش38حکمت 
پسرم چهار چیز از مـن یـاد        : م حسن علیه السّالم فرمود    به فرزندش اما  

، که تـا بـه      )هشدارها(، و چهار چیز به خاطر بسپار        )ها در خوبى (گیر  
  : کنى زیان نبینى آنها عمل مى

  ها   خوبى -الف
تـرین فقـر      و بـزرگ    -2نیازى عقل است،      همانا ارزشمندترین بى    -1
 و   -4. ودپـسندى اسـت   ترین تنهایى خ    و ترسناک   -3خردى است،    بى

  . ترین ارزش خانوادگى، اخالق نیکوست گرامى
   هشدارها  -ب
خواهد بـه تـو نفعـى         پسرم از دوستى با احمق بپرهیز، چرا که مى          -1

 از دوستى با بخیـل بپرهیـز، زیـرا           -2. کند رساند امّا دچار زیانت مى    
ز  و ا   -3. دارد آنچه را که سخت بـه آن نیـاز دارى از تـو دریـغ مـى                

 و از    -4. فروشـد  دوستى با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایى تو را مـى           
دور را به تو نزدیـک،      : دوستى با دروغگو بپرهیز، که او به سراب ماند        

  . نمایاند و نزدیک را دور مى
  راه شناخت عاقل و احمق 40 حکمت 

زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبـانش قـرار               
   . دارد

این از سخنان ارزشمند و شگفتى آور است، که عاقل زبانش را بدون             (
سازد، امّا احمق هر چـه بـر زبـانش     مشورت و فکر و سنجش رها نمى     

گوید بدون فکـر و دقّـت، پـس          آید مى 
زبان عاقل از قلب او و قلـب احمـق از           

 بـه   40حکمت  ). (گیرد زبان او فرمان مى   
  .)گونه دیگرى نیز نقل شده

 ز دارى و پیروزى  را48حکمت 
پیروزى در دوراندیشى، و دور اندیـشى       
در بــه کــار گیــرى صــحیح اندیــشه، و 

  . اندیشه صحیح به راز دارى است
 قدرت و عیب پوشى 51حکمت 

عیب تو تا آن گـاه کـه روزگـار بـا تـو         
  . هماهنگ باشد، پنهان است

 هاى اخالقى   ارزش54حکمت 
هیچ ثروتى چـون عقـل، و هـیچ فقـرى           

هیچ ارثى چون ادب،    . نى نیست چون نادا 
  . و هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست

  ترک دوستان و تنهایى 65حکمت 
  . از دست دادن دوستان غربت است

  حفظ روح امیدوارى 69حکمت 
خواستى نرسـیدى، از     اگر به آنچه که مى    

  . آنچه هستى نگران مباش
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