بِسم الّلَه الّرَحمنِ الّرَحیِم
عمل صالح در نهج البالغه

 در اداهْی بزرسی ػول غالح در والم اهیز هؤهٌاى ػلی (ع) با هحَریت وتاب ضزیف ًْج البالغِ،
بِ بِ لسوتی اس خغبِ ی  106ایي وتاب ،اضارُ خَاّذ ضذ.
در ایي خغبِ ابتذا اهیز هؤهٌاى ػلی

(ع)

در هَرد فضیلت دیي هبیي اسالم ٍ سپس در فضایل

پیاهبز اوزم (ظ) هغالبی ایزاد فزهَدّاًذ ٍ بؼذ بِ هالهت ٍ سزسًص بزخی اس یاراى خَد پزداختْاًذ وِ ّز
چٌذ ظاّزاً در اعزاف اهام (ع) بَدّاًذ ٍلی هتأسفاًِ با ػولىزد ًادرست خَد ،هطىالت سیادی را بزای
ایطاى ایجاد وزدّاًذ.
اهام ػلی ػلیِ السالم در لسوت اًتْایی خغبِ بِ ٍغف دضوٌاى خَد پزداختِ ٍ هی فزهایٌذ:
« یَعمَلونَ بالّشُبُهات و یسیرونَ فی الّشَهوات »...
بِ ضبْات ػول هیىٌٌذ ٍ بزای رسیذى بِ ضَْات ٍ بز هبٌای اهیال ًفساًی حزوت هی وٌٌذ.
گاّی حك ٍباعل ،وار درست ٍ ًادرست هطخع ٍ هؼیي استٍ ،ظیفْی ها ّن هؼلَم .بایذ ػول
غالح اًجام ضَد ٍ اس سَی دیگز باعل ًیش واهالً ٍاضح ٍ ًادرستی آى آضىار است وِ ٍظیفْی ها دٍری
اس آى هیباضذ.
ٍلی گاّی حك ٍ باعل واهالً هطخع ًیستٌذ .لسوتی اس حك با باعل بِ ًحَی آهیختِ ضذُ وِ
تطخیع درست اس ًادرست وار آساًی ًیست .ایي هَارد را «شبهه» ٍ یا «فتنه» هیگَیین .اتفالاً ّز چِ
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بِ سهاى ظَْر ًشدیه هیطَین ،ضبِْ ٍ فتٌِ ًیش بیطتز ضذُ ٍ وار ها ّن سختتز هیطَد.
ّز چِ سهاى هیگذرد ،ػمل بطزیّت واهلتز هی ضَد ،لذا اگز باعل بِ ضىل هستمین ٍ ٍاضح ارائِ
ضَد ،وسی اس آى پیزٍی ًویىٌذ ،بٌابزایي باعل را بِ ًحَی با حمیمت هیأهیشًذ ٍ بِ ظاّز آى رًگ
لؼاب درستی ٍ پاوی هیذٌّذ .در بزخَرد اٍل اًساى حمیمت هیبیٌذ ٍلی ٍلتی خَب دلیك ضَین ،هی

-

فْوین چٌذ تا باعل ًیش در آى ٍارد ضذُ است.
لذا هزالبت ٍ تَجِ اًساى در ایي هَارد بایذ دٍ چٌذاى باضذ.
ػزفاًْای بذٍى ضزیؼت ّن هػذاق بارسی اس ایي ضبْات است .در ظاّز ،اسالم ٍ دیي ٍ
حمیمت است ٍلی باعي آى ضاللت ٍ گوزاّی.
ٍظیفْی ها در بزخَرد با ضبْات ،در ابتذا تَلف است .اًساى هؤهي ًبایذ بِ ضبْات ػول وٌذ.
یىی اس تَغیْْای اساسی آیت اهلل بْجت (رُ) ّویي بَد وِ بِ هؼلَهات خَد ػول وٌیذ ٍلی در هجَْالت
ٍ ضبْات تَلف وٌیذ .در ایي گًَِ هَارد بایذ احتیاط وزد ٍ با دلت ٍ ٍسَاس بیطتزی بزخَرد ضَد.
در هَاردی وِ حك ٍ باعل با ّن آهیختِ است ًبایذ اًساى سزیغ آى را بپذیزد ٍ بِ آى ػول وٌذ.
هتأسفاًِ یىی اس هطىالت ػوذّی جاهؼْی فؼلی ها ّویي ػول بِ ضبْات استّ .واى چیشی وِ
ػلی ػلیِ السالم ًیش ًسبت بِ اعزافیاى خَد گلْوٌذ بَدًذ .یه هغلبی را هیطٌَین ،بذٍى آًىِ ًسبت بِ

 .جهت آگاهی بیشتر به جسوه جلسهی پنجم از همین مبحث مراجعه فرمایید.
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غحت ٍ درستی واهل آى اعویٌاى پیذا وزدُ باضین ،بذٍى فىز ٍ تأهل بزای دیگزاى ًمل هیىٌین ٍ یا اس
عزیك پیاهه بزای ػذّی سیادی بیاى هیىٌین .هجوَػْْا ٍ یا فیلوْایی درست هیىٌٌذ وِ ظاّز آى حك
است ٍلی البِ الی آى تؼذادی درٍؽ ٍ باعل ّن هخلَط هیىٌٌذ ٍ بِ سزػت در جاهؼِ اس عزیك بلَتَث
پخص

هیطَد .ها ّن در ایي هیاى بذٍى آًىِ فىز وٌین ،دووْی گَضی را هیشًین ٍ بزای دیگزاى هی -

فزستین.
بٌابزایي بایذ خیلی دلت داضتِ باضین .جایی وِ حك ٍ باعل هطخع است بِ ٍظیفِ ػول وٌین،
ٍلی جایی وِ ضبِْ ٍ فتٌِ در وار است اٍل تَلف وٌین .سپس با فىز ،تذبز ٍ تأهل ٍظیفِ را ضٌاختِ ٍ بِ
آى ػول وٌین .حك ٍ باعل بسیاری اس ضبْات با گذر اًذن سهاًی ،هطخع هیطَد ،پس ًبایذ خیلی
ػجلِ وزد.
در جولِ دٍم ػبارت ،اهام ػلی ػلیِ السالم اس ایي وِ اعزافیاى ایطاى بز هبٌای ضَْات سیز ٍ
ػول هیىٌٌذ ،گالیِ هیىٌذ.
هٌظَر اس «شهوات» فمظ ضَْت جٌسی ًیست ،بلىِ ول توایالت ًفساًی هَرد ًظز هیباضذ.
گاّی تػَر ها ایي است وِ بز هبٌای رضای خذا ػول هیىٌینٍ ،لی اگز خَب دلیك ضَین هی -
بیٌین در ٍالغ سیز ػولىزد ها بز هبٌای خَاستْْا ٍ توایالت ًفساًی است ًِ رضای خذاًٍذ .حتی اػوال
خَب ٍ ػبادی را چَى دلواى هیخَاّذ ٍ چَى خَدهاى خَضواى هیأیذ ،اًجام هیذّین .اگز ّویي
اػوال خَب ٍ ًیه با خَاستْْای ها در تضادّ باضذ یا اس اًجام آى ضاًِ خالی هیىٌین ٍ یا با سختی ٍ
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وزاّت اًجام

هیذّینّ .ویي وزاّت ًطاًذٌّذّی ػذم خلَظ ًیت ها در اًجام ػول هیباضذ.

آًجایی وِ اًساى بز خالف هیل ٍ خَاستْْای ًفساًی خَد ػول وٌذ ،فضیلت داردّ ،ز چٌذ وِ سخت
است .در رٍایتی وِ جلسْی لبل بیاى ضذ ،فضیلت ٍ بزتزی با اػوالی است وِ ًفس اًساى بِ آى وزاّت
داضتِ باضذ.
بایذ اًساى دلت وٌذ آیا هَاردی وِ رضای خذاًٍذ بز خالف هیل ٍ خَاستْی درًٍی اًساى
است ،با ّواى رغبت ٍ ضَق ػول هیىٌذ؟ یا فمظ ایي ضَق سهاًی است وِ رضای خذاًٍذ هغابك با
رضایت ًفس است؟ اگز ایي ضَر ٍ ضَق ون باضذ ٍ یا با وزاّت اًجام ضَد ،هؼلَم هیطَد اػوال لبلی
ّن خالع ًبَدُ است.
درست است خیلی اػوال ٍ وارّا هغابك با رضای خذاًٍذ است ٍلی هْن ایي است وِ ّویي
اػوال ّن بزای خذا اًجام ضَد ًِ بزای ًفس ٍ اهیال ًفساًی.
اى ضاءاهلل خذاًٍذ بِ ّوِ ها تَفیك ضٌاخت ٍ ػول بِ ٍظیفِ ،هغابك با رضایت ٍ خطٌَدیاش
ػٌایت بفزهایذ.

 .بیشتر وقت این جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافته است.

306

