بِسم الّلَه الّرَحمنِ الّرَحیِم

عمل صالح در نهج البالغه

دس اداهْی تشسسی ػول صالح دس تیاًات اهیش هؤهٌاى ػلی ػلیِ السالم ٍ دس تخص پایاًی تِ
خوالت دیگشی اص آى حضشت اضاسُ ٍ تَضیحاتی اسائِ خَاّذ ضذ.
 اص ولوات لصاس ػلی ػلیِ السالم دس ًْح الثالغِ -حىوت  -95ایطاى هیفشهایٌذ:
«الٗٓقِّلُ عٓوّٓلٌ هع الّتَقَٕ ٍ ،ک٘ف ٗٓقِّلُ ها ّٗٔتَقَّبَّلُ؟»
ّیچ ػولی تا تمَی ون ًیست ،چگًَِ ون تاضذ ػولی سا وِ خذاًٍذ هیپزیشد؟
دس ایي سٍایت ،اهام ػلی ػلیِ السالم اصالت سا تِ ویفیت ػول هیذٌّذ ًِ ،وویّتّ .یچ ػولی اگش
تا تمَا تاضذ ،ون ًخَاّذ تَد.
ایي سٍایت تِ آیِ ضشیفْی  27سَسّی هائذُ اضاسُ داسد وِ « :إًّوا ّٗٓتَقَّبِّلُ اهللُ هِيَ الوّتَق٘ي » ّواًا
خذاًٍذ اص هتمیي(اػوالطاى) سا هی پزیشد.
ایي آیِ هشتَط تِ داستاى فشصًذاى آدم (ع) ٍ ّذیْای وِ آًْا تشای تمذم تِ دسگاُ الْی ػشضِ
وشدًذ ،هیثاضذ.
«إًّوا» دس اتتذای آیِ ،حصش سا هیشساًذ .یؼٌی هٌحصشاً ٍ فمظ خذاًٍذ اػوال هتمیي سا لثَل
هیىٌذ ٍ ػولی دس ًضد خذاًٍذ پزیشفتِ است وِ تَؤم تا تمَی تاضذ.
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تٌاتشایي هالن پزیشش ػول تمَی است .تمَا دس حمیمتّ ،واى حسي فاػلی است ،وِ هشاتة آى
لثالً تیاى ضذ.
هَاسدی هثل ایواى ،تمَا ،هشالثِ ٍ ػول صالح اص ًظش هفَْم تا ّن هتفاٍتٌذ ٍلی هصذاق ػولی آًْا
یىساى است.
تشای تثییي هَضَع تِ ایي هثال تَخِ فشهاییذ :گاّی تا اًگطت تِ یه فشدی اضاسُ هیىٌین.
ّویي اضاسُ هیتَاًذ هسخشُ وشدى آى فشد تاضذ ،هیتَاًذ غیثت اٍ تاضذ ٍ ،هوىي است تَّیي تاضذ.
تٌاتشایي یه اضاسُ تا اًگطت وِ یه ػول خاسخی ٍاحذ است هیتَاًذ هصذاق اضاسُ ،غیثت ،توسخش ٍ
یا تَّیي تاضذ؛ دس حالی وِ ّش وذام اص ایي هفاّین ،هؼٌای هتفاٍتی تا ّن داسدًذ.
تش ّویي اساس ّش چٌذ ایواى ،تمَا ،هشالثِ ٍ ػول صالح اص ًظش هفَْم هتفاٍتٌذ ٍلی هصذاق
ػولی ٍ خاسخی آًْا یىساى است .واسی وِ تا ّذف خذایی (ّش وذام اص هشاتثی وِ لثالً تیاى ضذ)
صَست هیپزیشدّ .ن هشالثِ استّ ،ن تمَا ٍ ّن ػول صالح.
دس آیْی هزوَس ّن خذاًٍذ هیفشهایذ« :

إًّوا ّٗٓتَقَّبِّلُ اهللُ هِيَ الوّتَق٘ي» یؼٌی ّش وس وِ تا ًیت

خذایی ػولی سا اًدام دّذ ٍ حسي فاػلی سا سػایت وشدُ تاضذ ،خذاًٍذ ػول اٍ سا هیپزیشد .هْن ًیت
اًدام ػول است .هوىي است یه ػول ٍاحذ سا دٍ ًفش اًدام دٌّذ .هثالً یه لیَاى ضشتت تٌَضٌذ .یىی
تشای خلة سضایت خذاًٍذ ایي لیَاى سا هیٌَضذ ٍ دیگشی فمظ تشای سفغ تطٌگی وِ ػولی هثاح است.
تٌاتشایي ّیچ ػولی تا تمَا ون ًیست ،چشا وِ تمَا هَخة پزیشفتِ ضذى آى ػول ًضد خذاًٍذ خَاّذ
ضذ.
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 حضشت ػلی ػلیِ السالم دس حىوت ًْ 337ح الثالغِ هیفشهایٌذ:
« الذّاعٖ بال عوّلٍ کالشَاهِٖ بِال ٍٓتَشٍ»
وسی وِ دػا وٌذ ٍ اص خذاًٍذ تخَاّذ تذٍى آًىِ ػولی اًدام دّذ ،هثل تیش اًذاص تذٍى وواى
است.
ایي ػثاست اهام ػلی ػلیِ السالم ،تطَیك تِ اًدام ػول صالح هیثاضذ .اًساى ًثایذ تِ دػای تٌْا
اوتفا وٌذ .تلىِ تایذ ّوت داضتِ تاضذ ٍ ػول وٌذ .الثتِ ًَع ػول دس ّش خا هتفاٍت است .گاّی تالش
تایذ وشد ٍ گاّی صثش .هثالً اًساًی وِ تِ هصیثتی دچاس ضذُ ٍ واسی اص اٍ تش ًویأیذ ،تایذ صثش وٌذ.
خَاًی ًیاص تِ اصدٍاج داسدٍ ،لی تِ ّش دلیلی هَلؼیّت آى فشاّن ًیست ،تایذ صثش وٌذ .دس ایي گًَِ هَاسد
تایذ تا تْشّگیشی اص اصَل اػتمادی ،روش ٍ ... ٍ ،تا تمَیت ایواى صثش پیطِ وشد .تٌاتشایي خَد صثش ،ػول
هْوی است وِ دس تسیاسی هَالغ ها اص آى غافلین.
 اهام ػلی ػلیِ السالم دس ًاهْای تِ هحوذ تي اتی تىش( دس صهاًی وِ فشهاًشٍای هصش تَد)،
هدوَػْای اص اصَل اخاللی ٍ سیاسی سا هشلَم فشهَدّاًذ وِ دس ًْح الثالغِ دس ًاهْی  27لسوتی اص آى
آٍسدُ ضذُ است.
اهام ػلی (ع) دس فشاصی اص ایي ًاهِ تِ ًواص وِ تا فضیلتتشیي اػوال هیثاضذ اضاسُ هیفشهایٌذ:
« صّٓلِ الّصَالٓ لَِٓقّتْا الوؤقَتِ لَْا ٍ ،ال تُعّٓجِّل ٍٓقّتَْا لِفشاغِ ٍ التؤَّخِشّا عٓي ٍٓقّتْا لِاشّتِغالِ »

 .فرازهایی از این نامه که نقل خواهد شد( قسمتهایی که در مورد نماز میباشد) ،بسیار مورد تأکید و سفارش حضرت آیت اهلل بهجت (ره) بوده.
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« ًواص سا دس ٍقّتش بِ جإ ب٘اٍسّ ،واى ٍقّتٖ کِ ّخذاًٍذ هشخص کشدُ است .بشإ آصاد بَدى
ٍقتً ،واص سا اص صٍدتش اص هَعذ بِ جإ ً٘اٍس ٍ بِ دلّ٘ل هشغَل بَدى بِ کاسّإ دٗگش آى سا اص
ٍقّتش بِ تأّخ٘ش ً٘اًذاص».
« ٍ أعلَن أىَ کّلَ شٖءٍ هِي عٓوٓلِک تَّبٓعٌ لِّصالتِکٓ»
« ٍ بذاى کِ تواهٖ اعوالت تابع ًواص تَست»
اهام (ع) دس ایي خوالت تش سٍی ًواص تِ ػٌَاى هْوتشیي ػول صالح وِ تمیْی اػوال تاتغ آى هی -
تاضذ ،تإویذ هیىٌٌذ.
ًواص اٍل ٍلت ،حضَس للة دس ًواص ،آساهص دس ًواص ّوگی هْن است .یىی اص دستَسّای
اساسی ائوِ ػلیْن السالم ًیض ًواص اٍل ٍلت هیثاضذ ٍ اّویت تاالی ًواص است وِ فشهَدّاًذ دس لیاهت
اٍلیي چیضی وِ اص اًساى سؤال هیطَد ًواص است ،اگش ًواص پزیشفتِ ضَد تمیْی اػوال ّن پزیشفتِ ٍ دس
غیش ایي صَست دیگش اػوال ًیض لثَل ًخَاّذ ضذ ٍ .یا ایي وِ فشهَدّاًذ ضفاػت ها ضاهل حال وساًی
وِ تشای ًواص اسصش لائل ًطًَذً ،ویطَد.
ها ّن تایذ سؼی وٌین ،تیص اص آًچِ ّستین ،تِ ًواص اسصش ٍ اّویّت لائل ضذُ ٍ ًواص سا تِ
هْوتشیي سوي صًذگی تثذیل ًوایین.
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 اص خوالت دیگش ػلی ػلیِ السالم پیشاهَى هَضَع تحث حىوت ًْ 458ح الثالغِ هیثاضذ وِ
آى حضشت تا اضاسُ تِ ایواى وِ دس تیي اػوال صالح ،یىی اص واسّای سخت هیثاضذ ،هیفشهایٌذ:
«االٗواىُ اى تؤثش الّصذق ح٘ث ٗضشّک  ٍ ،الکزب ح٘ثَ ٌٗفَعٔک»
اٗواى آى است کِ دس جاٖٗ کِ ساسّتگَٖٗ ٍ صذق بِ ضشس تَست ٍ دس جاٖٗ کِ دسٍغگَٖٗ
بِ ًفع تَست ،ساست بگَٖٗ.
« ٍألّا ٗکَىَ فِٖ حذٗثک فضّلٌ عي عٓوٓلِک»
ٍ اٗواى آى است کِ دس سخي تَ ،چ٘ضٕ صٗادٕ بش عوّل تَ ًّباشذ.
« ٍ أى تَّتَقِٖ اهللَ فِٖ حٓذٗثِ عوشِک»
ٍ اٗواى آى است کِ ٌّگاهٖ کِ دس هَسد دٗگشاى سخي ه٘گَٖٗ ،تقَا سا سعاٗت کٌٖ.
دس ایي خوالت ،ػلی ػلیِ السالم تشخی اص هصادیك ػولی ایواى سا تشضوشدّاًذ.
صذالت ٍ ساستگَیی خضء الیٌفه ایواى هی تاضذ .تِ ٍیژُ ٌّگاهی اًساى دس ایي هَسد هحه
هیخَسد وِ ساستگَیی تِ ضشس اًساى ٍ دسٍغگَیی تِ ًفغ اٍ تاضذ .دس چٌیي ضشایغی است وِ ایواى
اًساى تِ تَتْی آصهایص گزاضتِ هیطَد.
ایٌىِ اًساى دس گفتاسش تیص اص آًچِ وِ ّستٍ ،اًوَد ًىٌذ .وِ الثتِ ایي ّن اص سٌخ دسٍؽ
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هیثاضذ .ها ػادت داسین خَدهاى سا چِ اص ًظش هادی ٍ چِ هؼٌَی ،تیص اص آًچِ ّستینً ،طاى دّین .ایي
ػادت ،دسٍؽ ػولی ٍ گشفتاسی تضسگی است.
ٍ ًىتْی سَّهی وِ دس ایي والم ،اهام ػلی (ع) تِ آى تإویذ فشهَدّاًذ ،سػایت دس سخي ٍ گفتاس
است( .تمَای دس سخي) چیضی وِ اغلة ها دس آى ضؼفْای تسیاسی داسین وِ ضاهل دسٍؽ ،غیثت،
تْوت ،استْضاء ،تَّیي ،افطای سشّ ٍ  ...هیثاضذ.
ها دس ػول صالح هؼوَالً تِ ًواص ضة خَاًذى ،سٍصّی هستحثی ،روشّای هختلف ،هٌاخات
ضؼثاًیِ ٍ  ...تَخِ داسین ،دس حالی وِ اهام ػلی (ع) سِ ًوًَِ اص هصادیك ػولیِ ػول صالح سا تشضوشدّاًذ
وِ سػایت وشدى آى چٌذاى آساى ّن ًیست.
سػایت ًىشدى ایي هَاسدی وِ دس ایي سٍایت اضاسُ ضذُ ،ایواى اًساى سا اص تیي هیثشد .لزا اًساى
تایذ هشالة اػوال ،سفتاس ٍ گفتاسش تاضذ.
 دس اداهِ تِ لسوتی اص ًاهْی ًْ 53ح الثالغِ وِ ًاهْی اهام تِ هاله اضتش ٍ یىی اص عَالًیتشیي
ًَضتْْای حضشت هیثاضذ اضاسُ خَاّین وشد:
«  ٍٓ ...أهضِ لِکُّلِ َٗٓمٍ عٓوٓلَِٔ فَئى لِکُّلِ َٗمٍ ها فِ٘»
تشای ّش سٍص ٍظیفْی ّواى سٍص سا اًدام تذُ ،صیشا ّش سٍصی تشای خَدش تشًاهْای خاظ داسد.
دس ایي سٍایت ،اهام ػلی ػلیِ السالم ها سا اص تٌثلی ٍ واس اهشٍص تِ فشدا اًذاختي ،تش حزس
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هیداسًذ .اهشٍص ،اهشٍص است ٍ ًثایذ افسَس گزضتِ ٍ ًگشاًی ًسثت تِ آیٌذُ ها سا اص واس ٍ ٍظیفِی
اهشٍصهاى تاص داسد.
 دس حىوت ًْ 274ح الثالغِ ًیض اهام ػلی (ع) دس هَسد تطَیك تِ اًدام ػول هیفشهایٌذ:
«لَا تَّجٕعٓلَُا عِلْوٓکُنٕ جْٕٓلًا ٍٓ ٗٓقٌَِ٘کُنٕ شَکّاً إِرَا عٓلِوّٕتُنٕ فَاعٕوٓلَُا ٍٓ إِرَا تَ٘ٓقٌَّْتُنٕ فَأَقْذِهَٔا »
ػلن خَد سا تِ خْل ٍ یمیي خَد سا تِ ضه تذل ًىٌیذّ .شگاُ ػلن پیذا وشدیذ ػول وٌیذ ٍ ّش
گاُ یمیي پیذا وشدیذ ،الذام وٌیذ.
ٌّگاهی وِ اًساى تِ تِ صحت ٍ دسستی ػولی یمیي پیذا وشد ،تایذ دس اًدام آى تؼدیل وٌذ .تإخیش
دس اًدام واس گاّی هَخة تؼلّل ٍ سستی دس آى ٍ حتی اًصشاف ٍ سلة تَفیك اص واس خیش هیضَد .حتی
دس سٍایات داسین تؼذ اص آًىِ اصَل سػایت گشدیذ ٍ هطَست الصم صَست پزیشفت ٍ اًساى هصوّن تش
اًدام واس ضذ ،دس ّواى اتتذای واس ،تِ دیگشاى ًگَیذ ،صیشا دیذگاّْای دیگشاى گاّی هَخة اًصشاف اص
اصل واس گشدد.
 اهیش هؤهٌاى (ع) دس لسوتی اص خغثِی  216تا اضاسُ تِ حسي فؼلی هیفشهایٌذ:
«  ٍ ...تُشکَت هٓحٓاّجُ الّسٌَُي ،فَعّٔ٘لَ بِالَْٕ»...
سٌتّای سٍضي تشن ضذُ ٍ تِ َّی ٍ َّس ػول ضذُ است.
ػولی صالح است وِ دس آى حسي فؼلی سػایت ٍ هغاتك تا سٌت پیاهثش اوشم

(ظ) ٍ ضشع همذس ٍ

دٍس اص َّای ًفس اًدام ضَد.
 اهام ػلی ػلیِ السالم دس حىوت ًْ 372ح الثالغِ خغاب تِ خاتش تي ػثذاهلل اًصاسی هیفشهایٌذ:
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« ٗاجابش ،قَام الذّٗي ٍ الذً٘ا بِأسبعٔ»
پاتش خا تَدى دیي ٍ دًیا ٍ یا تِ ػثاست دیگش استحىام یه خاهؼِی اسالهی تِ چْاس سوي
هیتاضذ:
 )1عالِنٍ هّٔسّٕتَعٕوِّلٍ عِلْؤِّ
عالوٖ کِ علوش سا بِ کاس گ٘شد.
ایي ػثاست ،تطَیك تِ ػول هیتاضذٌّ ،گاهی وِ اًساى ًسثت تِ هَضَػی ػلن پیذا وشد ،تایذ تِ
ػلوص ػول وٌذ.
اگش اًساى دًیایی اص ػلن داضتِ تاضذ ٍ تواهی وتاتْای دیٌی سا هغالؼِ وٌذ ،فایذُای ًذاسد هگش آًىِ
تِ ػولص ػول وٌذ.
دیي ٍ دًیای یه خاهؼِ ٍاتستِ تِ ػالواًی است وِ تِ ػلوطاى ػول هیوٌٌذ .هیتَاى ًتیدِ گشفت
ػالن تی ػول تاػث تخشیة خاهؼِ هیضَد.
 ٍٓ )2جاّّلٍ ال ّٗسّتٌکفٔ أى ّٗٓتَعٓلَنٓ
ٍ جاّلٖ کِ اص ٗادگ٘شٕ ّخَدداسٕ ًکٌذ.
خاّلی وِ تِ دًثال ػلن تاضذ ،دس ٍالغ دیگش خاّل ًیست .اگش خاّالى یه خاهؼِ تِ دًثال تشعشف
وشدى خْل خَد تاضٌذ ،آى خاهؼِ هستحىن خَاّذ ضذ .تشًاهِسیضی دس خاهؼِ ّن تایذ تِ ًحَی تاضذ وِ
اتضاس ٍ اهىاًات تشای استماء سغح آگاّی ػوَم فشاّن تاضذ.
اگش دس یه خاهؼِ افشاد خاّل تِ دًثال ػلن ًثاضذ ،آى خاهؼِ افَل خَاّذ وشد.
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 ٍ )3جَادٍ الّٗبخَّلُ بِوعشٍفِِِ
ٍ بخشٌذُإ کِ دس بخشش بخّل ًَسصد.
اگش اًساىّایی وِ توىّي هالی داسًذً ،سثت تِ فمشا دستگیشی وٌٌذ ،خاهؼِ سًٍك خَاّذ گشفت.
 ٍ )4فق٘شٍ الّٗٓب٘عٔ اّخِشَتَِٔ بِذًٔ٘أُ
ٍ فق٘شٕ کِ آّخشتش سا بِ دً٘ا ًفشٍشذ.
اص یه سَ وساًی وِ اص هال دًیا تْشُای داسًذ تایذ تِ صیش دستاى ووه وٌٌذ ،اص سَی دیگش فمشا ًیض
تایذ ػضت ًفس داضتِ تاضٌذ.
ًىتِی هْوی وِ دس ایي حىوت هتٌاسة تا هَضَع تحث هاٍ ،خَد داسد ،تَخِ تِ ػول هیتاضذ.
ػلن تٌْا فایذُای ًذاسد .هتإسفاًِ تسیاسی اص ها فمظ تِ دًثال داًستي ّستین ٍ رّي خَدهاى سا اًثاسی اص
هؼلَهات ًظشی وشدُاین .الثتِ ػلن فضیلت است ٍلی تِ تٌْایی اًساىساص ًیست .اًساى اگش تِ خیلی اص
هؼلَهات اتتذاییاش ػول وٌذ ،تسیاس پیطشفت خَاّذ وشد .اًساى تایذ واسی وٌذ وِ خذاًٍذ دسّای ػلن
لذًّی سا تِ سٍیص تاص وٌذ.
ها حتی آداب تؼلین ٍ تؼلّن ّن سػایت ًویوٌین .حتی دس دستَسات اخاللی تَصیِ ضذُ اص ػلوای
ستّاًی خیلی سَال ًپشسیذ .آًْا سا تِ دسخت خشها تطثیِ وشدُاًذ وِ تایذ هٌتظش تَد تا ثوشُاش تشای اًساى
تیافتذ .ػلوای ستّاًی سا « جَاس٘سٔ القلَب» ًاهیذُاًذ ،یؼٌی اص دلّا خاسَسی هیوٌٌذ ٍ هتَخِ آًچِ دس
دل دیگشاى هیگزسًذ ّستٌذ ٍ خَدضاى ّش چِ الصم تاضذ تیاى هیوٌٌذ.
تا ایي والم اص اهیش الوَهٌیي ػلی (ع) ،تحث ها دس هَسد ػول صالح تِ پایاى هیسسذ.
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خذایا تِ هحوذ ٍ آل هحوذ (ظ) ها سا ػالن ٍ هتؼلّن ستطاًی لشاس تذُ ٍ تَفیك ػول صالح ٍ آًچِ اص
آیات لشآى ٍ والم ًَساًی هؼصَهیي ػلیْن السالم تیاى ضذ ،ػٌایت تفشها.
آهیي

دس پایاى اص صحوات خالصاًِی خَاّشاى ٍ تشادساى ػضیض وِ دس آهادُ ساصی ایي خضٍات ّوىاسی
فشهَدًذ ،تمذیش ٍ تطىش هیًوایین.
اهیذ آًىِ ایي تالش ،ػولی تالی ٍ صالح ٍ تْاًِای تشای تَخِ وشین اّل تیت اهام حسي هدتثی
تِ ایي ػضیضاى تاضذ.
واًَى فشٌّگی ٍ ٌّشی
هسدذ اهام حسي هدتثی
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