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 اِعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ.:8حکمت  .1

گويد و با تکه استخوانى سخن مى 2كند، با تکه گوشتىنگاه مي 1از ]آفرينش[ اين انسان در شگفت باشيد كه با يك تکه پيه

 كند.تنفس مي 4و از شکافى 3شنودمى
 .است زبان منظور -2                                .است چشم( ع)امام منظور كه گويندمي چربي تکه به پيه -1

 .است بيني شکاف( ع)امام منظور -4                                                      .مياني گوش داخل هاي استخوان به اشاره -2

 

 خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.   :10حکمت .2

 شما اشك ريزند و گريه كنند و اگر زنده بوديد با شوق و اشتياق به سوي شما آيند. با مردم آنگونه معاشرت كنيد كه اگر از دنيا رفتيد، بر

 

 إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.  :11حکمت  .3

 هنگامى كه بر دشمنت چيره شدى به شکرانه اين پيروزى او را عفو كن.

 

 أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ. :12حکمت  .4

 ترين مردم كسى است كه در يافتن دوست ناتوان باشد و از او عاجزتر كسى است كه دوستي را كه يافته، از دست بدهد.ناتوان

 

 إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ.إِذَا وَصَلَتْ   :13حکمت  .5

 ها[ را به خاطر كم سپاسي از خود دور نکنيد.ها به شما رسيد، ادامه آن ]نعمتهنگامى كه مقدمات نعمت

 

 نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ. يَا ابْنَ آدَمَ! إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ  :25حکمت  .6

كنى، پس ]از رساند، در حالى كه تو معصيت او را مىاى فرزند آدم! هروقت ديدي پروردگارت، پى در پى به تو نعمت مى

 *كيفر او[ بترس
 .توست انتظار در سنگيني مجازات صورت اين در چون مراقب يعني*

 

  أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا.فَوْتُ الْحَاجَةِ : 66حکمت  .7

 از دست رفتن حاجت بهتر از آن است كه آن را از ]شخصِ[ نااهل درخواست كنى.

  لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً.: 70حکمت  .8

 انسان نادان يا در حال افراط است و يا تفريط.
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قَبْلَ تَأْدِيبِهِ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً، فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِه،ِ وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ مَنْ نَصَبَ  :73حکمت  .9

 مْ.بِلِسَانِهِ، وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِ 

دهد، بايد قبل از تعليم ديگران، به تعليم خويش بپردازد؛ و پيش از آنکه بخواهد با كسى كه خود را پيشواىمردم قرار مى

كسى كه معلم و ادب كننده خود باشد، اليق احترام و تکريم  **زبانش مردم را تربيت كند، بايد با عملش آنان را تربيت نمايد.

 و مربى مردم است.بيشتر، از كسي است كه معلم 
 .كند عمل آن به خودش آنها، از قبل و دهد نشان مردم به عمل در را دين دستورات بايد يعني**

اللَّهُ لَهُ أَمْرَ هِ، أَصْلَحَ مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ؛ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِ : 89حکمت  .10

  دُنْيَاهُ؛ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ.

كسى كه رابطه ميان خود و خدا را اصالح كند، خدا نيز رابطه او و مردم را اصالح خواهد كرد؛ و كسى كه كار آخرتش را 

اي داشته باشد، خداوند حافظ و هد كرد؛ و كسى كه از درون وجودش، پنددهندهاصالح كند، خدا كار دنيايش را اصالح خوا

 نگاهباني براى او قرار خواهد داد.

 

هَا ذُو اللُّبِّ اهِلُ وَ يَحْذَرُ مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا، وَ السَّمُّ النَّاقِعُ فِى جَوْفِهَا، يَهْوِى إِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَ : 119حکمت  .11

 الْعَاقِلُ. 

كند، ولي انسان خورده به آن عالقه پيدا مىدنيا مانند ماري است كه پوستي نرم، ولى سمي كشنده دارد. انسان نادانِ فريب

 كند.هوشمند عاقل از آن پرهيز مي

 

سَرِيرَتُهُ، وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِى نَفْسِهِ، وَ طَابَ كَسْبُهُ، وَ صَلَحَتْ : 123حکمت   .12

 عَةِ.وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إلَى الْبِدْ

دم بزرگ است(، و كسب و كارش پاك و حالل، و باطن او شمارد )ولي در نظر مرخوشا به حال كسى كه خود كوچك مي

رساند. سنت پيامبر)ص( مي دا انفاق كرده و به مردم آزار نصالح و شايسته، و اخالقش نيکو است. اضافه مال خود را در راه خ

 گذارد.براى او كافى است و )به همين دليل( بدعتى در دين نمى

 
 

 دِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِى ثَلَاثٍ: فِى نَكْبَتِهِ، وَ غَيْبَتِهِ، وَ وَفَاتِهِ. لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَ : 134حکمت  .13

را در سه جا از ياد نبرد: وقتي كه دنيا به او پشت كرده، وقتي كه  دوست انسان، دوست او نخواهد بود مگر اينکه برادرش

 حضور ندارد، و پس از مرگش.
 .است دوست مفهوم به اينجا در برادر -1
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 سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ. :146حکمت  .14

 ايمانتان را با صدقه حفظ كنيد و اموالتان را با زكات نگهداريد و امواج بالء را با دعا دور نماييد.

 

 ابْنَ آدَمَ! مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ.يَا  :192حکمت  .15

 ات بدست آورى، خزانه دار آن براي ديگران خواهى بود.اى فرزند آدم! آنچه بيش از مقدار خوراك و قوت روزانه

 

 إِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ؛ وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِى إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَ : 203حکمت  .16

  أَدْرَكَكُمْ، وَ إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ.

مرگى آماده باشيد كه اگر از آن داند؛ و براى شنود؛ اگر چيزي را پنهان كنيد، مىاى مردم! بترسيد از خدائى كه اگر سخنى بگوئيد، مى

 .بردگيرد؛ و اگر فراموشش كنيد، شما را از ياد نميرسد؛ و اگر برجاي خود بمانيد، شما را مىفرار كنيد، به شما مي

 

ر،َ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، وَ مَنْ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَ مَنْ خَافَ أَمِنَ، وَ مَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَ  :208حکمت  .17

 .فَهِمَ عَلِمَ

بيند؛ كسى كه )از خدا( بترسد، ايمن برد؛ و كسى كه از خود غفلت كند، زيان مىكسى كه به حساب خودش برسد، سود مى

 شود.فهمد؛ و كسي كه بفهمد، دانا مىشود؛ و كسى كه بينا شد، مىمىشود؛ و كسى كه عبرت گيرد، بينا مى

 

 لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ. :220حکمت  .18

 داورى كردن درباره افراد، ]تنها[ با تکيه بر حدس و گمان از عدالت به دور است.

 

بِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ، وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ؛ وَ بِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ وَ  :224حکمت  .19

 النِّعْمَةُ...

شود دوستان انسان زياد شوند؛ و با بذل و بخشش، منزلت انسان باال آورد؛ و انصاف موجب ميسکوت فراوان، وقار و ابهت مي

 شود...مى رود؛ و با فروتني، نعمت كامل مى

 وِثَاقِ الذُّلِّ. الطَّامِعُ فِى: 226حکمت  .20

 كار، هميشه گرفتار ذلت است. )انسان طمع كار هميشه ذليل است(انسان طمع
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 وَ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. :227حکمت  .21

 ايمان سوال شد. پس فرمود: ايمان شناخت قلبي )خدا(، و اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح است.از امام عليه السالم درباره تفسير 

 

 أَقَلُّ مَا يَلْزَمُكُمْ لِلَّهِ أَلَّا تَسْتَعِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ.: 330حکمت  .22

 او را نافرماني نکنيد.كمترين حقى كه براى خدا رعايتش الزم است اينکه با استفاده از نعمتهايش، 

 

إِنَّ  عِبَادَةُ الْعَبِيدِ؛ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ؛ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، فَتِلْكَ  :237حکمت   .23

 قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ 

كنند، اين عبادت تاجران است؛ و گروهي خدا را از روي ترس )از جهنم( ميگروهي خدا را از روي ميل و رغبت )به بهشت( عبادت مي

 پرستند، پس اين عبادت آزادگان است.هايش ميپرستند، پس اين عبادت بردگان است؛ و گروهي خدا را براي شکر نعمت

 

 وَصِيَّ نَفْسِكَ فِى مَالِكَ، وَ اعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ.يَا ابْنَ آدَمَ! كُنْ  :254حکمت  .24

اى فرزند آدم! تو خود وصى خويش در اموال و ثروتت باش! امروز طوري به آن عمل كن كه مى خواهى بعد از تو )طبق 

 وصيتت( عمل كنند.

 

 هِ، فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ، وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ.إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّ  :304حکمت  .25

انسان مستمند، فرستاده خدا است. كسى كه از كمك به او دريغ دارد از خدا دريغ داشته و كسى كه به او عطا و بخشش كند به 

 خدا عطا كرده است.

 

 فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ. ،وَ إِدْبَاراً إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا :312حکمت  .26

دلهاى انسانها گاهى پرنشاطند و گاه بى نشاط. آنگاه كه پرنشاطند آنها را به انجام مستحبات نيز وادار كنيد و آنگاه كه بى 

 به انجام فرائض و واجبات قناعت جوئيد.نشاطند تنها 

 

 أَكْبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ. :353حکمت  .27

 بزرگترين عيب آن است كه آنچه خود داراى آن هستى بر ديگران عيب بشمارى.

 

 كُلِّ سُوءٍ.الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى  :378حکمت  .28

 افسارى است كه انسان را به سوى هر بدى مى كشاند. گويا مثلتمام عيبها است، و  جمعبخل 
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 رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ، وَ مَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ.:380حکمت  .29
 مورد زندگيشان شب آغاز در كه كسانى بسيار چه و نبردند پايان به را روز اما بودند زنده روز آغاز در كه كسانى بودند بسيار

 .بودند نشسته سوكشان به عزاداران شب همان پايان اما بود مردم غبطه

 

 الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ.: 461حکمت  .30

 هاي عاجز و ناتوان استالش انسانغيبت كردن، كار و ت

 

 

فرصت دارید به آدرس  30/01/1398برای شرکت در مسابقه حکمت های علوی تا تاریخ 
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