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حکمت از نگاه معصومین
هادی مازندرانی

اهلبیتمعدنحکمت
:پیامبراکرم

أنا مدینة الحکمة و على بابها فمن أراد الحکمة فلیأت الباب. من 
شهر »حکمت« هستم و علی در آن است هرکس بخواهد وارد 

این شهر شود باید از در وارد شود.1
:امامصادق

اذا اردت العلم الصحیح فخذ عن اهل البیت فانّاروینا و اوتینا 
شرح الحکمة و فصل الخطاب اّن اهلل اصطفانا و آتانا مالم یؤت 

احداً من العالمین. 
اگر در پی علم صحیح هستی آن را از ما اهل بیت بگیر که به ما 
حکمت و فصل خطاب )منطقی نیرومند و گفتاری مؤثر و نافذ( داده 
شده است، خداوند ما را برگزید و به ما عنایتی کرد که به هیچکس 

از مردم نداشته است. 2
:امامصادق

نَحُن َشَجَرةُ النُّبّوةِ، َو بَیُت الرَّحَمِة، َو َمفاتیُح الِحکَمِة، َو َمعِدُن الِعلِم. 
ما درخت نبوت، خانه رحمت، کلیدهای حکمت و معدن دانش هستیم3.

اشاره: 

پیام تسلیت مقام معظم  اینکه در  به  توجه  با   
رهبري به مناسبت رحلت آیت اهلل مصباح یزدي 
از این عالم رحیل با عنوان »حکیم« یاد کرده اند، 
حضرات  کالم  بررسی  به  پیش رو  مطلب  در 
موانع  و  حکمت  ارزش  درباره   معصومین
تقدیم حضور شما  پرداختیم که  به آن  رسیدن 

خوانندگان ارجمند می شود.
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:اماممحمدباقر
بِیُل لَِمِن اقتََدى بِنَا َو  َراُج لَِمِن استََضاَء بِنَا َو نَحُن السَّ نَحُن السِّ
نَحُن الُهَداةُ إِلَى الَجنَِّة َو نَحُن ِعزُّ اإلِسَلمِ  َو نَحُن الُجُسوُر َو 
الَقنَاِطُر َمن َمَضى َعَلیَها َسبََق َو َمن تََخلََّف َعنَها َمَحَق َو نَحُن 
َِّذیَن بِنَا نََزلَ  الرَّحَمُة َو بِنَا تُسَقوَن الَغیَث.  نَاُم األَعَظُم َو نَحُن ال السَّ
ما چراغ راهنما هستیم برای هر که از ما طلب نور کند. ما راهی 
هستیم برای کسی که پیرو ما باشد و ما هدایت کنندگان به بهشت 
هستیم. ما عزت اسالم و ما پل ها و معبرهای بزرگی هستیم که 
هر کس از روی آن بگذرد پیش می افتد و هر که تخلف جوید 
گمراه می شود. ما رکن اصلی هستیم و ما همان کسانی هستیم 
که به واسطه ما رحمت نازل می  شود و به وسیله ما بر شما باران 

می  بارد و به واسطه ما عذاب از شما برطرف می گردد.4
امامهادیدر»زیارتجامعه«:

السلم َعلى َمحالِّ َمعِرفَِة اهلل، َو َمساکِن بََرکِة اهلل، َو َمعاِدِن 
ِحکَمِة اهلل. درود خدا بر جایگاه های شناخت الهی، جایگاه های 

برکت خداوندی و معادن حکمت پروردگار5 !
:اماممحمدباقر

ُة اهللِ  فِى ِعبَاِدهِ َو ُشَهَداُؤهُ َعَلى َخلِقِه َو أَُمنَاُؤُه   نَحُن ُحجَّ
َِّذى یؤتَى ِمنُه َو  انُُه َعَلى ِعلِمِه َو َوجُهُه ال َعَلى َوحیِه َو ُخزَّ
َِّذى  َعینُُه فِى بَِریتِِه َو لَِسانُُه النَّاِطُق َو قَلبُُه الَواِعى َو بَابُُه ال
اُعوَن إِلَى َسبِیلِِه بِنَا  یُدلُّ َعَلیِه َو نَحُن الَعاِمُلوَن بَِأمِرهِ َو الدَّ
ُء َعَلى اهللِ َو لَوَلنَا َما  ُعِرَف اهلل َو بِنَا ُعبَِد اهلل نَحُن األَِدلَّ
ُعبَِد اهلل . ما حجت خدا در میان بندگان او و گواهان بر خلق و 
امینان بر وحی او و خزانه داران علم او هستیم و وجه  خداییم 
که از طرف او آمده ایم و دیده او میان مردم و زبان گویا و قلب 
آگاه الهی و باب اهلل هستیم که به سوی او رهبری می نماییم. 
ما عالم به امر و دعوت کننده به راه الهی هستیم. به واسطه 
ما خدا شناخته شد و پرستش گردید ما راهنمایان به سوی 

خداوند هستیم اگر ما نبودیم خدا پرستش نمی شد.6

ارزشحکمت
:امامعلی

ِمن َخزائِن الَغیِب تَظَهُر الِحکَمُة. حکمت، از خزانه های غیب 
آشکار می شود7.
:امامعلی

گلزار  حکمت،  النُّبَلِء.  نُزَهُة  و  الُعَقلِء،  َروَضُة  الِحکمه 
خردمندان است و گردش گاه فرزانگان.8

پیامبرصلیاهللعلیهوآله:
قَلٌب لَیَس فیِه َشى ٌء ِمَن الِحکَمِة کبَیٍت َخِرَب فَتََعلَّموا َو 
َعلِّموا َو تََفقَّهوا َو ل تَموتوا ُجّهالً فَاِنَّ اهلل َ ل یعِذُر َعَلى 
الَجهِل؛ دلی که در آن حکمتی نیست، مانند خانه ویران است، 
پس بیاموزید و آموزش دهید، بفهمید و نادان نمیرید. براستی 

که خداوند، بهانه ای را برای نادانی نمی پذیرد.9

:امامعلی
َّه ُکلِّ ُموِمن؛ حکمت  َّى کانَت فَاِنَّ الِحکَمة ضال ُخِذ الِحکَمة اَن
را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گم شده هر مومن 

است.10
امیرالمؤمنین:الِحکَمُة َضالَُّة الُمؤِمنِ  فَلیَطُلبَها َو لَو فِى 
ِرّ؛ حکمت، گم شده ی مؤمن است، پس باید  أَیِدى أَهِل الَشّ

آن را طلب کند، ولو در دستان اهل شر باشد.11
:امامعلی

کلُّ َشىٍء یِملُّ ما َخل َطرائَِف الِحکِم. هر چیزی مالل آور 
می شود، جز سخنان دل نشین حکیمانه.12

:امامعلی
الِحکَمُة َشَجرةٌ تَنبُُت فى الَقلِب، و تُثِمُر على اللِّساِن. حکمت 
درختی است که در دل می روید و بر زبان به بار می نشیند.13 

:امامصادق
إنَّ الِحکَمَة لَتَکوُن فى قَلِب الُمنافِِق فَتَُجلِجُل فى َصدِرِه 
َحتّى یخِرَجها فَیوِعیَها الُمؤِمُن َوتَکوُن کلِمُة الُمنافِِق فى 
َصدِر الُمؤِمِن فَتَُجلِجُل فى َصدِرهِ َحتّى یخِرَجها فَیِعیَها 
الُمنافُِق؛ به راستی حکمتی که در قلب منافق جا می گیرد، 
در سینه اش بی قراری می کند تا از آن بیرون آید و مؤمن آن 
را برمی گیرد و سخن منافقانه )لغو و بیهوده( در سینه مؤمن 
بی قراری می کند تا از آن بیرون برود و منافق آن را برگیرد.14

:امیرالمؤمنین
ن أَتَاَک بَِها َو انُظر إِلَى َما قَاَل َو َل تَنُظر  ُخِذ الِحکَمَه ِمَمّ
إِلَى َمن قَاَل؛ حکمت  را از کسی که برایت بیاورد، بگیر و به 
آن چه گفته می شود بنگر و به آن کس که می گوید، منگر.15 

:امامکاظم
ـُوها اَهَلها  ع ـَ لتَمنَُحوا الُجّهاَل الِحکَمَه فَتَظلُِموها، َولتَمن
فَتَـظلُِموُهم؛ »حکمت« را به نادانان ندهید،که به حکمت 
ظلم کرده اید و آن را از اهلش دریغ نکنید، که به آنان ستم 

کرده اید.16
:امامعلی

لَیَس الَحکیُم َمن لَم یداِر َمن لیِجُد بُّدا ِمن ُمداراتِِه؛
حکیم نیست آن کس که مدارا نکند با کسی که چاره ای جز 

مدارا کردن با او نیست.17
:امامکاظم

فا فَکذلِک  هِل َولینبُُت فِى الصَّ السَّ رَع ینبُُت فِى  الزَّ إِنَّ 
الِحکَمُة تَعُمُر فى قَلِب الُمتَواِضِع َول تَعُمُر فى قَلِب الُمتَکبِِّر 
الَجبّاِر، ألِنَّ اهلل َجَعَل التَّواُضَع آلََة الَعقِل َوَجَعَل التَّکبَُّر ِمن 
آلَِة الَجهِل؛ زراعت در زمین هموار می روید، نه بر سنگ 
سخت و چنین است که حکمت، در دل های متواضع جای 
می گیرد نه در دل های متکبر. خداوند متعال، تواضع را وسیله 

عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است.18

حکمت، در دل هاى متواضع جاى 
مى گیرد نه در دل هاى متکبر. 

خداوند متعال، تواضع را وسیله 
عقل و تکبر را وسیله جهل قرار 

داده است.
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:امامموسیکاظم
َُّه َدَعٌة َحَسنٌَه َو قِلَُّة ِوزٍر َو ِخفٌَّة  مِت فَان قِلَُّة الَمنِطِق ُحکم َعظیٌم، فََعَلیُکم بِالصَّ
نوِب؛ کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که آسایش  ِمَن الذُّ

نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است.19 
:اد َجّ امامَسّ

لِلَعبِد أربَُع أعیٍن: َعیناِن یبُصُر بِِهما أمَر دینِِه َوُدنیاهُ َوَعیناِن یبُصُر بِِهما أمَر 
آِخَرتِِه فَإذا أراَد اهللُ بَِعبٍد َخیراً فَتََح لَُه الَعینَیِن الَلّتَیِن فِى قَلبِِه فَأبَصَر بِِهما الَغیَب 
َوامَر آِخَرتِِه. حضرت سجاد امام زین العابدین علیه السالم فرمود: برای عبد 
چهار چشم است، دو چشم که به وسیله آن دو، دین و دنیای خود را می نگرد 
و دو چشم که به وسیله آن دو آخرت خود را نظر می کند، پس وقتی خداوند 
خیری را برای بنده اش بخواهد، دو چشم دل خود را باز می کند تا با آن دو، غیب 

و امر آخرت خود را ببیند.20
:امامعلی

و ِمن ِحکَمتِِه ـ یعنى الَمرَء ـ ِعلُمُه بنَفِسِه. و از حکمت آدمی، خودشناسی 
اوست.21

:پیامبرخد
فَق رأُس الِحکَمِة. مدارا کردن، سرآمد حکمت است.22 إّن الرِّ

:امامعلی
ین ثَمَرةُ الَمعِرفَِة و َرأُس الِحکَمِة. حفظ دین، ثمره معرفت و سرآمد  ِحفُظ الدِّ

حکمت است.23
:پیامبرخد

إّن أشَرَف الَحدیِث ِذکُر اهلل ِ، و رأَس الِحکَمِة طاَعتُُه. بهترین سخن، ذکر 
خداست و سرآمد حکمت، اطاعت از اوست24.

:امامعل
لَیس بَحکیٍم َمن قَصَد بحاَجتِِه َغیَر کریٍم. حکیم نیست، کسی که نیاز خود را 

نزد شخص غیرکریم برد25.
:امامعلی

او جای گیرد،  الِعبَرةَ. هر که حکمت در دل  َعَرَف  الِحکَمُة  لَُه  ثَبتَت  َمن 
عبرت شناس شود26.

:پیامبرخدا
کلَِمُة الِحکَمِة یسَمُعها المؤمُن َخیٌر ِمن ِعباَدةِ َسنٍة. سخن حکیمانه ای را که 

مؤمن بشنود بهتر از عبادت یک سال است.27 
:پیامبرخدا

هَوةِ َحّرَم اهللُ  على قَلبِِه الِحکَمَة. هر کس غذایی را برای  َمن أکَل َطعاما للشَّ
شهوت ]و لذت و نه سد جوع[ بخورد، خداوند حکمت را بر دل او حرام گرداند.28

:پیامبرخد
کلمُة الحکمِة ضالُّة المؤمِن، فحیُث وجَدها فُهو أحقُّ بها. سخن حکیمانه، 

گم شده مؤمن است، پس هر جا آن را بیابد به آن سزاوارتر است.29
:امامعلی

َُّة الُمؤِمِن، فُخِذ الِحکَمَة و لَو ِمن أهِل النِّفاِق. حکمت، گم شده  الِحکَمُة ضال

مؤمن است؛ پس، آن را،
گر چه از منافقان، فرا گیرید30. 

:امامعلی
هَوةُ. هر چه حکمت نیرومندتر شود، شهوت و  کلَّما قَِویِت الِحکَمُة َضُعَفِت الشَّ

خواهش های نفسانی ناتوان تر می شود. 31
:امامعلی

به  فِق.  الرِّ استِعماُل  و  النُّطِق،  إجماُل  الِحکَمِة  کسُب 
در  و  با کوته گویی  آوردن حکمت  دست 

میسر  مدارا  و  نرمی  گرفتن  پیش 
می شود.32

:امامعلی
ــرک  ــِة تَ أّوُل الِحکَم
ــا  ــّذاِت، و آِخُره اللَّ

الفانِیــاِت.  َمقــُت 
ــت،  ــتین گام حکم نخس

و  لذت هاســت  نهــادن  وا 
آخریــن گام آن، دشــمن داشــتن 

هــر آن چــه فانــی می شــود 33.
:پیامبرخدا

إّن هذهِ الُقلوَب تََملُّ کما تََملُّ األبداُن، فأهُدوا إلَیها َطرائَف 
الِحکِم. این دل ها نیز، همچون بدن ها، خسته می شوند؛ پس ]برای 

زدودن خستگی آن ها[ سخنان دل نشین حکیمانه را به آن ها پیش کش کنید.34
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:پیامبراعظم
َغریبَتاِن فَاحتَِمُلوُهما: کلَِمُة ِحکَمٍة ِمن َسفیٍه فَاقبَلوها، َو 
کلَِمُة َسَفٍه ِمَن َحکیٍم فَاغِفروها. دو چیز استثنایی است، اول 
این که اگر کالمی حکمت آمیز از انسان نادان صادر شد، آن را 
بپذیرید، دوم این که هر گاه شخص حکیمی کالم اشتباهی 

گفت، قبول نکنید و از سخن او پیروی نکنید.35
:إمامباقر

َعَلیِه ِمن  َّذى أجَمعَت  ال َما  لُِلقماَن:  قیَل 
ِحکَمتَِک؟قاَل: ل أتََکلَُّف ما قَد 
ُکفیتُُه، ول اَُضیُِّع ما ُولّیتُُه. 

به لقمان گفته شد: حکمت 
خود را در چه چیز گردآوردی ]و 
خالصه کردی[؟ گفت: »برای چیزی که کفایت 
)تضمین( شده ام، خود را به زحمت نمی اندازم و کاری 

را که در آن سرپرستی شده ام، ضایع نمی کنم.36

:پیامبرصلی
َمن اَخَلَص هلِلِّ اَربَعیَن َصباحا، َظَهَرت یَنابیُع الِحکَمِة ِمن 

قَلبِِه َعلى لِسانِِه
هر کس چهل روز خود را برای خدا خالص کند، چشمه های 

حکمت از قلب وی بر زبان او جاری می شود.37
:امامعلی

َلت بِِه النَّبیوَن  أل إنَّ الِعلَم الّذى َهبََط بِِه آدُم و َجمیُع ما فُضِّ
إلى خاتَِم النَّبییَن فى ِعتَرةِ خاتَِم النَّبییَن و الُمرَسلیَن، فَأیَن یتاُه 
بِکم َو أیَن تَذَهبوَن؟! آگاه باشید علمی که آدم علیه السالم آن 
را فرود آورد و هر آن چه پیامبران تا خاتم پیامبران، بدان ترجیح 
 داده شده اند، در خاندان خاتم پیامبران و رسوالن، محّمد

است. پس به کدام کژراهه می دوید و به کدام سو می روید؟!38

عواملرسیدنبهحکمت
شناختخدا

:رسولاکرم
أَفَضُل العماِل الِعلُم بِاهلل إِنَّ الِعلَم ینَفُعک َمَعُه قَلیُل الَعَمِل 
َوکثیُرهُ َوإِنَّ الَجهَل لینَفُعک َمَعُه قَلیُل الَعَمِل َول کثیُرهُ؛بهترین 
اعمال، خداشناسی است، زیرا با وجود علم و معرفت، عمل، کم 
یا زیاد تو را سود می بخشد اما با وجود نادانی )نسبت به خدا( 

عمل، نه اندکش تو را سود می بخشد نه بسیارش.39
:امامعلی

للَُة  َّتک الدَّ َو لَو َضَربَت فى َمذاِهِب فِکِرک لِتَبُلَغ غایاتِِه ما َدل
إِلّ َعلى أَنَّ فاِطَر النَّمَلِة ُهَو فاِطُر النَّخَلِة لَِدقیِق تَفصیِل کلِّ 
َشى ٍء وَ غاِمِض اختِلِف کلِّ َحىٍّ َو َما الَجلیُل َو اللَّطیُف َو 
عیُف فى َخلِقِه إِلّ َسواًء؛ اگر  الثَّقیُل وَ الَخفیُف وَ الَقوىُّ َو الضَّ
راه های اندیشه ات را در نوردی تا به پایانه های آن رسی، هیچ 
دلیلی تو را جز به این رهنمون نشود که آفریننده مورچه همان 
آفریننده درخت خرما است و این به سبب دقت و ظرافتی است 
که جداسازی هر چیزی از چیز دیگر و پیچیدگی و تنوعی 
است که در هر موجود زنده ای به کار رفته است موجودات 
بزرگ و کوچک، سنگین و سبک و نیرومند و ناتوان، همگی 

در آفرینش برای خداوند یکسانند.40

اطاعتازخدا
:امیرالمومنین

؛ پایبندی به حق و  رأُس الِحکَمِه لُزوُم الحِقّ وطاَعُه الُمِحِقّ
فرمانبری از کسی که بر حق می باشد، اساس حکمت است.41

خشیتازخدا:
:پیامبر

هر  اساس  خداوند  خشیت  ِحکَمٍه؛  ُکلِّ  رأُس  اهللِ  َخشیَُه   
حکمتی است.42

بردبارى پرده اى پوشاننده و 
عقل شمشیرى برنده است، 

پس عیب هاى اخالقى خود را با 
بردبارى بپوشان و با عقل خود به 

جنگ هوا و هوست برخیز.
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:پیامبرخدا
رأُس الِحکَمِة َمخافَُة اهللِ. ترس از خدا، سرآمد حکمت است.43

زهد:
نیا أثبََت اهلَلُّ الِحکَمَه فى قَلبِِه، وأنَطَق بها  امامصادق: َمن َزِهَد فى الُدّ
لِسانَُه؛ هر که به دنیا پشت کند خداوند حکمت را در دل او استوار گرداند و زبان 

او را به آن گویا سازد.44

تفکر
:امامعلی

َدةٌ، َو الِفکُر ِمرآةٌ صافِیٌَة؛ علم میراث  الِعلُم َوراثٌَة َکریَمٌة، َو الداُب ُحَلٌل ُمَجدَّ
گران بهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.45

:پیامبر
رِّ َو الَعلنیِة َو اَن اَعُفَو َعمَّن   اَوصانى َربّى بَِسبٍع: اَوصانى بِالِخلِص فِى السِّ
َظَلَمنى و اُعطَى َمن َحَرَمنى و اَِصَل َمن قََطَعنى و اَن یکوَن َصمتى فِکرا َو 
نََظرى ِعبَرا؛ پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخالص در نهان و 
آشکار، گذشت از کسی که به من ظلم نموده، بخشش به کسی که مرا محروم 
کرده، رابطه با کسی که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با تفکر و 

نگاهم برای عبرت باشد.46

علم
:رسولاهلل

نیا َواآلِخَرةِ َمَع الَجهِل؛ خیر دنیا و آخرت  نیا َواآلِخَرةِ َمَع الِعلِم َوَشرُّ الدُّ َخیُر الدُّ
با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی.47

:معصوم
عِف؛ به  ةُ البداِن ِمَن الضَّ اِنَّ الِعلَم َحیاةُ الُقلوِب َو نوُر البصاِر ِمَن الَعمى َو قُوَّ
راستی که دانش، مایه حیات دل ها، روشن کننده دیدگان کور و نیروبخش 

بدن های ناتوان است.48

عقل
:امامعلی

اَلِحلُم ِغطاٌء ساتٌِر َوالَعقُل ُحساٌم قاِطٌع، فَاستُر َخَلَل َخلِقک بِِحلِمک َوقاتِل 
َهواک بَِعقلِک؛ بردباری پرده ای پوشاننده و عقل شمشیری برنده است، پس 
عیب های اخالقی خود را با بردباری بپوشان و با عقل خود به جنگ هوا و 

هوست برخیز.49
:امامصادق

ِدعاَمُة الِنساِن الَعقُل َو الَعقُل ِمنُه الِفطنَُة َو الَفهُم َو الِحفُظ َو الِعلُم َو بِالَعقِل 
یکُمُل َو ُهَو َدلیُلُه َو ُمبِصُرهُ َو ِمفتاُح اَمِرهِ فَاِذا کاَن تَاییُد َعقلِِه ِمَن النّوِر کاَن 
عالِما حافِظا ذاکرا فَِطنا فَِهما فََعلَِم بِذلِک کیَف َو لَِم َو َحیُث َو َعَرَف َمن 
ُه فَاِذا َعَرَف ذلِک َعَرَف َمجراهُ َو َموصولَُه َو َمفصولَُه َو  نََصَحُه َو َمن َغشَّ
ُه ِمن تَاییِد الَعقِل؛ ستون انسانیت، عقل است و از عقل، زیرکی، فهم،  اَخَلَصُّ
حفظ و دانش بر می خیزد. با عقل، انسان به کمال می رسد. عقل، راهنمای 
انسان، بینا کننده و کلید کارهای اوست. هر گاه عقل با نور یاری شود، دانا، 
حافظ، تیزهوش و فهیم می شود و بدین وسیله )پاسخ( چگونه، چرا و کجا را 

می فهمد و خیرخواه و دغلکار را می شناسد و هرگاه این را دانست، مسیر حرکت 
و خویش و بیگانه را می شناسد و در توحید و طاعت خداوند اخالص می ورزد و 
چون چنین کرد، آن چه از دست رفته جبران می کند و بر آن چه در آینده می آید 
چنان وارد می شود که می داند در کجای آن است و برای چه منظوری در 
آن جاست. از کجا آمده و به کجا می رود. و این همه از پرتو تأیید عقل است.50

ترکلذاتوشهوات:
امام علی: أّوُل الِحکَمِه تَرُک اللَّّذاِت، وآِخُرها َمقُت الفانِیاِت؛ نخستین گام 
حکمت وانهادن لذت هاست و آخرین گام آن دشمن داشتن هر آن چه فانی 

می شود.51
:امامعلی

 اغلِِب الّشهَوَة تَکُمل لَک الِحکَمُة؛ بر شهوت و خواهش نفس چیره شو، 
حکمت تو به کمال می رسد.52 

خویشتنداریازگناه:
امامعلی: ل ِحکَمَة إلّ بِعصَمٍة. حکمت، جز با خویشتن داری از گناه به 

دست نمی آید.53

حفظدین:
الَمعِرفَِة وَرأُس الِحکَمِة؛ حفظ دین میوه  ین ثَمَرهُ  امامعلی: ِحفُظ الدِّ

معرفت و خود آن اساس حکمت است.54

کمگویی:
فِق؛ کسب حکمت  امامعلی: َکسُب الِحکَمِه إجماُل النُّطِق، واستِعماُل الرِّ

با اجمال و کم گویی و به کارگیری رفق در زندگی است.55

موانعحکمت
لجاجت

:امامعلی
وِء  َّذى راَن اهلل ُ َعلى قَلبِِه َو صاَرت دائَرةُ السَّ َمن لَجَّ َو تَمادى فَُهَو الّراکُس ال
َعلى َرأِسِه؛ هر کس لجاجت کند و بر آن پافشاری نماید، او همان بخت 
برگشته ای است که خداوند بر دل او پرده ]غفلت[ زده و پیشامدهای ناگوار بر 

فراز سر او قرار گرفته است.56

ُعجب
:رسولاهلل

نَب لِلُموِمِن َخیٌر ِمَن الُعجِب َما َخل اهللُ َعزَّ َو َجلَّ بَیَن َعبِدِه  لَول اَنَّ الذَّ
نِب اَبَداً؛ اگر گناهی برای مومن از ُعجب بهتر بود، خداوند عز  الُموِمِن َو بَیَن الذَّ

و جل، هرگز بنده مومن را به گناه گرفتار نمی کرد. 57

تکبر
:امامعلی

کواِت َوُمجاَهَدِة  َلواِت َوالزَّ َوَعن ذلِک ما َحَرَس اهلل ِعباَدهُ الُمؤِمنیَن بِالصَّ
یاِم فِى الیاِم الَمفروضاِت تَسکینا ألَطرافِِهم َوتَخشیعا ألَبصاِرِهم َوتَذلیًل  الصِّ
لِنُفوِسِهم َوتَخفیضا لُِقُلوبِِهم َوإِذهابا لِلُخیلِء َعنُهم... اُنُظروا إِلى ما فى هِذِه 
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این  از  الکبِر؛  َوقَدِع َطوالِِع  الَفخِر  نَواِجِم  قَمِع  الفعاِل ِمن 
جاست که خداوند بندگان مؤمن خود را به وسیله نمازها و 
نگهبانی  واجب،  روزها  در  روزه داری  در  و جدیت  زکات ها 
می کند، زیرا که این امور باعث آرام شدن اعضاء و جوارح 
و خشوع دیدگان و فروتنی جان ها و خضوع دل ها و بیرون 
راندن کبر و نخوت از وجود آنان می شود... بنگرید، که این 
اعمال چگونه نمودهای فخرفروشی را در هم می شکند و آثار 

و نشانه های تکبر را می زداید!58

پرخوری:
پیامبرخدا: الَقلُب یَتَحّمُل الِحکَمَه عند ُخُلِوّ البَطِن، 
الَقلُب یَُمُجّ الِحکَمَه عند امتِلِء البَطِن؛ آنگاه که معده خالی 
باشد، دل حکمت را می پذیرد؛ زمانی که معده پر باشد دل 

حکمت را بیرون می افکند.59

جهلونادانی
:امام

عقل  یردى؛  َو  یغوى  َالَجهُل  و  َینجى،  و  یهدى  اَلَعقُل 
راهنمایی می کند و نجات می دهد و نادانی گمراه می کند و 

نابود می گرداند.60
:رسولخدا

نیا َواآلِخَرةِ َمَع الَجهِل؛  نیا َواآلِخَرةِ َمَع الِعلِم َوَشرُّ الدُّ َخیُر الدُّ
خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی.61

خشموغضب:
لم  وَمن  الحکیِم،  لَقلِب  َممَحقٌه  الَغَضُب   :صادق امام
تباه  را  خشم، دل حکیم  َعقَلُه؛  یَملِک  لَم  َغَضبَُه  یَملِک 
می کند و کسی که اختیار خشم خود را نداشته باشد اختیار 

عقل خویش را ندارد.62

طبعفاسد:
باِع الفاِسَدهِ؛ حکمت  امامهادی: الِحکَمُه لتَنَجُع فى الِطّ

در جان های فاسد مؤثر و مفید نمی افتد.63
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 از این جاست که خداوند بندگان 
مؤمن خود را به وسیله نمازها و 
زکات ها و جدیت در روزه دارى در 

روزها واجب، نگهبانى مى کند، 
زیرا که این امور باعث آرام شدن 
اعضاء و جوارح و خشوع دیدگان 

و فروتنى جان ها و خضوع دل ها و 
بیرون راندن کبر و نخوت از وجود 

آنان مى شود... 


