
 مجلس سی و یکم 

 های عید فطر امام علی های اخالقی در خطبه آموزه

 *مصطفیآزادیاندکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

نهـج البالغـه را فر  ۴18و حکمـت  ۴6و  18های  خطبه محققان بر این باورند که امام علی
است. کتاب شریف تمـام نهـج البالغـه، فر نیـل  روز عید فطر و فر ضمن یک خطبه بیان نموفه 

و  18های  فر روز عید فطر را آورفه که افزون بـر مطالـب خطبـه  ، خطبه امام۱۱خطبه شماره 
مرحوم صـدوق نیـز فر کتـاب مـن  1.، فارای مطالب ارزشمند بیشتری است۴18و حکمت  ۴6

های نهـج البالغـه  تر از خطبه را بسیار گسترفه  الیحضره الفقیه، ضمن یک خطبه، مطالب امام
فر واقع محتوای یـک  ۴6و  18های  شارحان نهج البالغه تأکید فارند که خطبه 2 بیان کرفه است.

مرحـوم فشـتی فر کتـاب  3سـت.خطبه بوفند که سید رضی آنها را به صورت جداگانه نکر کرفه ا
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ها را به طور کافی بیان  های تحقیق فر اسناف و مدارک نهج البالغه، اسناف و مدارک این خطبه روش
 1کرفه است.

، 18های  فر خطبـه  های اخالقـی امـام فر این نوشتار، تنها به ترجمه و شرح عناوین و فغدغه
فاشتن محدوفیت، از نقل و ترجمـه همـه پرفازیم و به فلیل  نهج البالغه می ۴18و حکمت  ۴6

 کنیم.  مطالب آنها خوففاری می
، فر محورهـای نیـل قابـل شده فر خطبه عید فطر امیر مؤمنـان، علـی های اخالقی اراهه آموزه

 بحث و بررسی است:

 اممعیار عیدبودن ای  . 1
ایـد: فرم فر روز عیـد فطـر اسـت، می  که بخشی از خطبه امام ۴18فر حکمت  امام علی

َو َحْوُم ع د» ُْ َِ َف َُ ف  ی الّّل ََ ، َوُ ُ  َحْوم اُحْع َُ ََ َُ َوَشَكَإ ِق   ََ َُ ِص   د یـن، عیا 2؛ِاَنّم  ُهَو ع ٌد ِلَّمْن َقِبَ  الّّل
ه خـدا را نافرمـانی کـرفته و نماز او را سـتوفه اسـت و هـر روز یاش را پذ ه خدا روزهکسی است ک
 «د است.ینند، آن روز، عکن

ام نیز به شـمار حضرت فر  این حکمت، بر فو نکته مهم تأکید فارند که هر فو، مالک عیدبوفن ای 
 آیند: می

. برای اینکه خداوند طاعات و عبـافات انسـان را بپـذیرف، بایـد سـبک زنـدگی انسـان فر طـول ۳
 ای باشد که نهایت آن، رضایت خدا و قبـولی روزه و گونه ویژه فر ماه مبارک رمضان، به حیاتش، به

فاری، کمک به نیازمنـدان، احتـرام  عبافات انسان باشد. انسان فر ماه مبارک رمضان از طریق روزه
به پدر، مافر و عالم فینی، حضور فر مساجد و شرکت فر نمـاز جماعـت، قراهـت قـرآن کـریم، 

واسطه حضور فر پـای منـابر عالمـان، فافن  مناجات با حضرت حق، کسب معارف بلند فینی به
تواند رضایت الهی را به خوف جلب نماید. البتـه بایـد  ویژه مستمندان، می فاران، به روزه افطاری به

توجه فاشت که فاشتن اخالص و انجام همه امور برای قرب الهی، شرط اساسی پـذیرش اعمـال 
 آید.  به شمار می

رهـای . انسان، گناه و محرمات الهی را مرتکب نشوف؛ یعنی فر کنـار عبـافت خـدا و انجـام کا1
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ویژه فر ماه مبارک رمضان، از انجـام محرمـات و گناهـان بپرهیـزف.  نیک، فر طول زندگی خوف، به
فرخطبـه شـعبانیه فر  کـه پیـامبر اعظـم اهمیت این کار، بیش از هر چیز فیگری است؛ چنان

ای پیامبر خدا  برترین  کارها فر ایـن مـاه »که از وجوف نازنین حضرت پرسید:  پاسخ امام علی
َِ »، فرموف: «یست؟چ ِم الَّلا ِْ ا  َِ ََ ُع َعاْن  َْ ِإ اْلاَو ْْ ْفَّضاُ  اْْلَْعَّما ِل ِفای َهاَها الَّشا

َ
َساِن أ َِ َا  اْل

َ
ای  1؛َح  أ

 «های الهی است. ابوالحسن  برترین  کارها فر این ماه ، پرهیز از حرام
طاعاتشـان را  آید که خداوند عبافات و بنابراین، عید فطر فر حقیقت برای کسانی عید به شمار می

پذیرفته باشد. همچنین، ایام مسعوف به اعیاف فطر، قربان و غدیر محدوف نیسـت؛ بلکـه هـر روزی 
 که انسان به معصیت و گناه آلوفه نشوف، آن روز برایش عید و خجسته است.

 . امید به رحمت و آمرزش الهی2

ی رحمـت و مغفـرت او های الهی و گسترفگ بر فراگیری نعمت ۴6فر ابتدای خطبه   امام علی
یابـد. فر نتیجـه،  هایش پایان نمی گرفف و نعمت گاه رحمتش قطع نمی تأکید فارف؛ خدایی که هیچ

 بندگان خدا نباید هرگز فچار یأس و نومیدی شوند:
ْغ » ََ ْن  َِ ُحو  

ْ
أ ََ ، َوا  َِ ْن ِنْعَّمِت َِ ُّلٍو  َْ ََ ، َوا  َِ ْحَّمِت َْ ْن  َِ ْقُنوط  ََ َِ َغْ َإ  ّْمُد ِلّّل َِ ْساَتْنَك  َعاْن اْل َُ ، َوا  َِ ِفَإِت

َُ ِنْعَّماةٌ  ْحَّمٌة، َوا ُتْفَقُد َل َْ  َُ ْن َِ ؛ اَلهى اَتْبَإُح  َِ ِت َُ سـی از که کـش خداونـدی را سزاسـت یسـتا 2؛ِعب 
ه از آمـرزش او کـرون نتوان رفت؛ خداوندی یهای فراوان او ب وس نگرفف و از نعمتیرحمت او مأ

ه رحمـتش قطـع کـی یرف؛ خـداکـچی ید سـرپیـپرسـتش او نباد نگرفف و از یاری ناامکچ گنهیه
 «رف.یپذ ان نمییهای او پا گرفف و نعمت نمی

آید و به تعبیر قـرآن کـریم،  یأس و ناامیدی از رحمت و آمرزش الهی، از گناهان بزرگ به شمار می
ُهَ َیْیَخُسِمنَرْوِحالّلـِهِإَ َوَ َتْیَخُسوْاِمنَرْوِحالّلِهِإنَ»شوند:  تنها کافران از رحمت الهی نامید می

خـدا مـأیوس   افران، از رحمـتکـخدا مأیوس نشوید؛ تنها گـروه   و از رحمت 3؛اْلَقْوُماْلَكاِفُروَن
َياَلِذیَنَأْسَرُفواَعَلیَأنُفِسِهْمَ َتْقَنُطـوا»فرماید:  کریم میهمچنین، قرآن « شوند. می ُِ ُقْلَیاِعَبا

اِإَنُهُهَواْلَغُفوُرالَرِحیُمِمنَرْح ه بـر کـبگـو ای بنـدگان مـن  4؛َمِةالَلِهِإَنالَلَهَیْغِفُرالُذُنوَبَجِمیع 
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خـدا همـه گناهـان را  د. همانـا ید مشـویـخـدا نوم  د  از رحمـتیا روی روا فاشته افهیشتن زیخو
 «ه او آمرزنده مهربان است.کآمرزف  می

بخشـد و هـم  کار و مـؤمن خـوف را می های توبه مهربانی خوف، هم بنده خداوند از روی محبت و
اَفُخْولِئـَ»های او را به حسنات تبدیل نمایـد:  تواند بدی می صـاِلح  ِإّ َمْنتاَبَوآَمَنَوَعِمَلَعَمال 

ا اَرحیم  ار کـمـان آورف و ید و انکه توبه کسی کمگر  1؛یَبِدُلالّلُهَسیئاِتِهْمَحَسناٍتَوماَنالّلُهَغُفور 
ند و خدا همواره آمرزنـده مهربـان ک ل مییها تبد یکیشان را به نیها یند، پس خداوند بدکسته یشا

 «  است.
ي »کند:  فر فعای کمیل به خداوند عرض می امیر مؤمنان ِِ ِجُد ِلُهُنوِاي َغ ِفإا  َوَا ِلَقَبا ِئ

َ
َم َا أ ُْ الَّل

ْن َع ْی َس ِتإا  َوَا ِلَّش  َِ ّْماِدَك َظَّلّْماُت ٍء  َِ َِ َنَك َوِا ْناَت ُساْب
َ
َا أ َِ  

ََ َلا َِ َباِدا  َغْ اَإَك َا  َُ َسِن  َِ َّمِّليَ اْلَقِب ِ، ِا ْل
ِّلي ْْ ُت ِاَج

ْ
م و یها یارکپوشـی بـرای زشـت ای بـرای گناهـانم و پرفه ا  آمرزنـدهیخـدا 2؛َنْفِسي َوَتَجَإأ

هـی و  کست. پـایابم. معبوفی جز تو نی نمیی، جز تو یبایار زشتم به زکای برای  نندهک لیتبد و منز 
 «رفم و از روی نافانی جرهت نموفم.کام. به خوف ستم  شت برخاستهیبه ستا

 نیک  عمل همراهی امید با

فهنده امیـدواری  فانیم که امیدواری، موتور حرکت انسان است. کار و تالش انسان، نشان همه می
تر خواهـد بـوف. بنـابراین،  عزم و ارافه او بـرای عمـل جـدیاوست. انسان هرچه امیدوارتر باشد، 

ای ندارف. آن امیدی واقعـی اسـت کـه همـراه عمـل  جهت و بدون عمل، هیچ فایده امیدواری بی
رفه بـوف، فرمـوف: کـخطاب به مرفی که از ایشان فرخواست اندرز  که امیر مؤمنان باشد؛ چنان

َّمْن َحْإُجو اآلِخَإَة ِاَغ » َِ اِ  َحُقاوُل ِفای الاُدْنَ   ِاَقاْوِل الَزاِهاِدحَن َا َتُكْن  ََ ُحَإِجی الَتْوَااَة ِاُطاوِل اْْلَ ْ ِإ َعَّمٍ  َو
َْ  ِاَعَّمِ  الَإاِغِب َن  َحْعَّمُ  ِف  دوار اسـت و یـه بدون عمل صالح، بـه آخـرت امکسانی مباش کاز  3؛َو

د؛ امـا فر رفتـار، یـگو زاهدان سخن میا چونان یاندازف. فر فن ر مییتوبه را با آرزوهای فراز به تأخ
 «اپرستان است.یهمانند فن

بنابراین، امید باید با عمل نیک همراه باشد و هرکس باید به تناسب و انـدازه کـار و تـالش خـوب 
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اْن َعَّمِّلاَ»فرماید:  می خوف، امیدوار باشد. امام علی َِ ْ َثَإ 
َ
َِ ِااأ َّماْن َحْإُجاو ِلَنْفِسا َِ از  1؛َا َتُكاْن 

 «نی مباش که بیش از کار و عمل خوف امید فارند.کسا
 امید و توکل به خداوند 

انسان  امیدوار باید فر زندگی خوف به خداوند اعتماف فاشته باشد و تنها بـر او توکـل نمایـد. وقتـی 
هـای  ها و جنبش انسان خدا را بشناسد و بداند که او محور آفرینش است و همه حرکات و کوشش

َوِلَلـِهَغْیـُّبالَسـمَوِت»کند:  فهد، به او اعتماف و توکل می نن حق تعالی رخ میجهان هستی به ا
ْمُرُمُلُهَفاْعُبْدُهَوَتَوَمْلَعَلْیِهَوَماَرُبَكِبغِفٍلَعَماَتْعَمُلوَن ْرِضَوِإَلْیِهُیْرَجُعاْْلَ هـا  نهان آسـمان 2؛َواْْلَ

شـوف. پـس، او را بنـدگی  ارها به او باز گرفانده میکه طره فانش خداست. همین، فقط فر سیو زم
 «ست.یخبر ن د، بییفه ل فاشته باش و پرورفگارت از آنچه انجام میکن و بر او توک

ِِ »فرمایـد:  می نهج البالغه به امام حسن مجتبی ۱۳فر نامه  امام علی َن اَلاِهي ِاَ اِد
َ
َواْعَّلاْم أ

َُ ِلُ ْعِطَ اَك َخَزاِئُن الَسَّم َواِت  َل
َ
ْن َتْساأ

َ
اَإَك أ ََ َ

َج َااِة َوأ َن َلَك ِفاي الاُدَع ِء َوَتَكَفاَ  َلاَك ِا إْلِ ُِ
َ
ِض َقْد أ ْْ َواْْلَ

َحا اْن ِز َِ  ُِ َِ َغْ اُإ ْعَط ِئا َِ ُْ َعَّلی  ََ  َا َحْقِد  َِ ْحَّمِت َْ ْن َخَزاِئِن  َِ  َُ ْلَت
َ
َُ ِلَ ْإَحَّمَك؛... َوَسأ ِة اْْلَْعَّماَوَتْسَتْإِحَّم َُ   ِْ  
َزاِق  ْْ ْاَداِن َوَسَعِة اْْلَ ِة اْْلَ َِ ن فر فست اوسـت، بـه یهای آسمان و زم ه گنجکی ی؛ آگاه باش  خداَوِص

ه از او بخواهی، تـا کتو اجازه فرخواست فافه و اجابت آن را به عهده گرفته است. تو را فرمان فافه 
ی را یزهـایرحمـت او، چهای  نـهید... و از گنجینـی، تـا ببخشـاکند؛ فرخواست رحمـت کعطا 

ش فر یشتر، تندرستی بدن و گشـایند؛ مانند عمر بکتواند عطا  سی نمیکه جز او کن کفرخواست 
 «روزی.

َِ »د: یفرما همچنین، آن حضرت می َِ َتَوَ َ  َعَّلْ ا َِ ِا لَّل ْن َوِّم ه به خدا اعتمـاف فاشـته باشـد، کهر 3؛ََ
َُ َحْكفای»ز فرموفه: یو ن« امور را به او واگذارف. ، َفِاَن َِ َِ َوِّمُقوا ِا َْ  الَن   َتَوَ ُّلوا َعَّلی الَّل ُِ   اُح َّماْن ِساوا  4؛َِ

و فر جـای فیگـر « از اسـت.ین ر خوف بییرا او از غید؛ زیای مرفم  به خدا اعتماف و باور فاشته باش
َِ »فرموف:  ْن َتَوَ َ  َعَّلْ  ََ ، َو َْ ُِ الُسُإو ْا

َ
َِ أ َِ ِا لَّل ْن َوِّم َا  ََ َِ  َِ ُن ِف ا ََ َِ ٌن اَحَت َْ َِ ِح َْ َوالِثَقُة ِا لَّل و َُ ُِ اْْلُ َ ف 
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َِ ٌن 
َ
ٌن أ َِ ْؤ نـد، کل که به او توکفهد و هر ند، خداوند شافمانی نشانش میکه به خدا اعتماف کهر 1؛َُ

مـان و یه تنهـا انسـان بااکـمی است کت نماید. اعتماف به خدا، قلعه محیفاکش را یارهاکخداوند 
 «برف. فار به آن پناه می انتام

َِ َتع لی»د: یفرما چه زیبا می امام جواف َلی ُ ِ  عا ٍل   الِثَقُة ِا لَّل َِ اعتمـاف بـه  2؛َّمَّمٌن ِلُكِ  غ ٍل َوُسَّلٌم 
 «دن به هر مقام باالست.یز گران، و نرفبان رسیخداوند متعال، بهای هر چ

جوانان عزیز و مـؤمن مـا، بـه فلیـل بـروز مشـکالت ویژه  امروزه، ممکن است برخی از مرفم، به
ناکرفه فچار یأس و نوامیدی شوند که از فیدگاه اسـالم، امـری  اقتصافی، گرانی و بیکاری، خدای

آید. فارغ از وظایفی که فولتمرفان ما فارند، هر شخصی وظیفه فارف بـا امیـد و  مذموم به شمار می
های باشـرافتی کـه بـا تـالش و زحمـت  وپذیری از انسانتوکل به خدای متعال به پا خیزف و با الگ

تنهایی و یـا بـا کمـک سـایر فوسـتان و  اند بر مشکالتشان فایق بیایند، آنهـا نیـز بـه فراوان توانسته
بستگان خوف، اقدامی هرچند کوچک را شروع کنند و بدانند که از جانب آنها باید حرکتی صورت 

های  ازل نماید. کافی است به اطرافمان نگاه کنیم؛ قطعًا نمونهبپذیرف تا خداوند نیز برکات خوف را ن
ای اندک، کار خوف را شروع کرفه، اکنـون بحمدللـه بـا ایجـاف  فراوانی را خواهیم فید که با سرمایه

ای قابل توجه شـده و موجبـات اشـتغال فیگـران را نیـز  های تولیدی کوچک، فارای سرمایه کارگاه
 اند. فراهم آورفه

 درباره امید به خداحکایتی 

شده بوف، با کمـک جریـان آب بـه یـک جزیـره فور افتـافه  فرفی که تنها بازمانده یک کشتی غرق
رو، روزهـا و  خواسـت کـه نجـاتش فهـد. ازایـن رسید. او با ناراحتی و اضطرار زیاف، از خـدا می

شـد؛  ، ناامیدتر میکرف نموف تا شاید کمکی برسد؛ اما هرچه بیشتر نگاه می ها به فریا نگاه می شب
ای بسازف. روزی بـرای تهیـه غـذا بیـرون رفـت؛ امـا وقتـی  تا اینکه تصمیم گرفت برای خوف کلبه

اش فر آتش سوخته و فوفش به آسمان رفته است. عصبانی و ناراحت فریاف زف:  گشت، فید کلبه بر
 خدایا  چرا با من چنین کرفی؟

آمده بوف تـا او را نجـات فهـد.  شد. آن کشتی   صبح روز بعد، با صدای یک کشتی از خواب بیدار
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مرف از نجات فهندگانش پرسید: چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟ آنها فر جـواب گفتنـد: 
 1 ما عالمت فوفی را که فرستافه بوفی، فیدیم 

 معرفی دنیا و روش صحیح برخورد با آن. 3

ِنَی لَ »فرماید:  می امیر مؤمنان َُ  ٌْ ُا ا  اْلَجاَلُء، َوِهاَی ُحّْلاَوٌة َخّْضاإاُء، َوالُدْن    َْ ْن َِ ْ  اْلَفن ُء، َوِاْهِّلْ  
، ُِ َن الاّزا َِ ّْضَإِتُكْم  َِ ْنْ  ِاَ ْحَسِن َ  ِا َِ ُّلوا  ِِ َت ْْ ُلوا  َوَقْد َعِجَّلْت ِلّلّط ِلِ ، َواْلَتَبَسْت ِاَقّْلِ  الّن ِظِإ. َف 

َ
َوا َتْساأ

نْ  َِ َن اْلاَبَلِ  ف ْ  َفْوَق اْلَكف ِف، َوا َتْطُّلُبوا  َِ ه زوف نـابوف کـی اسـت یا، خانـه آرزوهـایـفن 2؛ْ  َاْ َثَإ 
سرعت به سوی  ه بهکمنظر است  ن و خوشیریا، شیرفن از وطن، حتمی است. فنک وچکشوف و  می

ش از ید و بـیـنکوچ کن زاف و توشه از آن ید با بهترینکبد. سعی یفر ننده را مییروف و ب خواهانش می
 «  د.ینکد، طلب نیاز فاریشتر از آنچه نید و بیاز آن نخواهاز خوف، یفاف و نک

 پرفازیم. فر این خطبه، چند ویژگی فنیا را معرفی نموفه است که فر افامه به آنها می امام علی
 ر:محل عبوـ 

کرفن  رسد و انسان مجبور است از آن کـوچ کنـد. فنیـا، سـرای کـوچ فنیا، خیلی زوف به پایان می
ای بایـد  خواهیم سفر کنیم و چه توشه است و مهم این است که بدانیم بعد از این فنیا، به کجا می

الز کند ابتدا همه اطالعـات  خواهد به مسافرتی بروف، سعی می همراه خوف ببریم. وقتی انسان می
گیـرف بـرای زیـارت اربعـین سـاالر  فرباره مقصد م را کسب نماید؛ برای مثال، وقتی تصـمیم می

کنـد کـه  وجـو می اند، پرس شهیدان پیافه به کربالی معال بروف، قباًل از کسانی که به این سفر رفته
رانی کافی هایی باید با خوف فاشته باشم؟ کفش چه بپوشم؟ پول چقدر برفارم؟ آیا پول ای چه وسیله

 است یا باید پول عراقی تهیه کنم؟ وسایل مورف نیازم چیست؟ آیا پتو برفارم یا کیسه خواب؟ 
وقتی انسان برای یک سفر چند روزه این همه فغدغه فارف، آیا سزاوار نیست بـرای سـفر ابـدی بـه 

َن »فرماید:  می ای بیندیشید و توشه راه برگیرف؟ امیر مؤمنان عالم آخرت چاره َِ اْلَ اْوَم َعَّماٌ  َوَا  َو
و امـروز، هنگـام عمـل اسـت؛ نـه حسابرسـی. و فـرفا، روز  3؛ِحَس َب، َوَغادا  ِحَسا ٌب َوَا َعَّماَ  

بنابراین، باید از فرصت فنیا استفافه کنیم و بـا انجـام اعمـال نیـک و « حسابرسی است؛ نه عمل.
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 رای خوف مهیا سازیم.اعتقافات حق، بهترین و ارزشمندترین سرمایه حیات اخروی را ب
 ه:زیبا و فریبندـ 

شـتابد. بـه همـین جهـت، امیـر  فنیا، ظاهری زیبا فارف و هرکس آن را طلب کند، بـه سـویش می
ُساْ  »گونه تشبیه کرفه است:  فر روایتی فیگر فنیا را این مؤمنان َِ َِ اِة َلا ٌن  َثُ  الُدن    َّمَثاِ  ال ََ

و الُّلِ  اْلع ِقاِ  َوالَسُم الَن ِقُع فی َجوِفْ  حْ ُُ ه   ُْ َه ِْ ح َْ  اْلَغُإ اْلج ِهُ  َو َل  َِ مثابـه  مثـل ایـن فنیـا، به 1؛وى 
ماند که پوستی نرم فارف؛ ولی فر فرونش زهـری کشـنده اسـت. انسـان نـافان بـه آن رو  ماری می

 «  کند. آورف و خرفمند هوشمند از آن فوری می می
 فنیـا چـو مـار ،زهر فارف فر فرون

 

 نقـــش و نگـــار ،فارف فر بـــرونگرچـــه  
 

 قاتـل اسـت ،زهر این مار مـنقش
 

 2هـر آنکـس عاقـل اسـت ،گریزف زو می 
 

َقاٍإ »شـوند:  به طور کلی، مرفمان فر تعامل با فنیا بـه فو فسـته تقسـیم می ََ  ُْ ُا َّماٍإ َا  ََ  ُْ ُا الاُدْن   
َُ َفَ ْوَاَقْ   ُجٌ  ا َع َنفَس َْ ُجَلِن  َْ َُ َفأْعَتَقََوالَن ُ  ف ْ   ُجٌ  اْات ُع َنفَس َْ فنیا، سرای گذر اسـت، نـه  3؛َو

کنند و گروهـی فیگـر  اند: گروهی خوف را فروخته و فر بند می جای ماندن و مرفم فر فنیا فو گروه
 «  سازند. خویشتن را خریده و آزاف می

شـوف:  فچار سـه ویژگـی می کسی که خوف را فر بند فنیا گرفتار کند، طبق فرمایش امام صافق
ج ٌء ا حَن ُل » َْ َْ  َو ٌ  احْد ََ َُ ِاَثَلِص ِخَ ٍل َهٌم ا حْنفی َوأ َِ َقّْلُب َُ ِا لُدْن   َتَعَّل َِ َقّْلُب ْن َتَعَّل هرکس بـه  4؛ََ

پذیرف، آرزویی که  یابد: اندوهی که پایان نمی فنیا فلبستگی پیدا کند، قلبش به سه ویژگی تعلق می
 «  آید و امیدی که به آن نخواهد رسید. یبه فست نم

 ناپذیر: اعتمادـ 

تـوان بـه فنیـا  گیرند که نمی های فنیا، نتیجه می فر خطبه عید فطر با توصیف ویژگی  امام علی
فاند که  اعتماف کرف و بدان تکیه زف؛ زیرا امور موقتی و فناپذیر، قابل اعتماف نیستند. انسان هیچ نمی

د ساعت، چند روز، چند ماه و یـا چنـد سـال فیگـر فر اختیـار فارف. بنـابراین، این امر فانی را چن
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 خرفی انسان فارف.  فلبستگی به فنیا و عدم توجه به آخرت، نشان از غفلت و کم
  :روز تمرین و آمادگیـ 

، َوَغادا  الِساب ُق »فرمایـد:  حضرت فر افامه خطبه عیـد فطـر می ُْ ، َوالَساْبَقُة َاا َوِاَن اْلَ اْوَم اْلِّمّْضاّم 
 ُْ ن و آمـافگی، و فـرفا روز مسـابقه اسـت. پـافاش  ید  امروز، روز تمری؛ آگاه باشاْلَجَنُة، َواْلغ َحُة الّن 

 «  ماندگان، آتش است. فر  عقبکیبرندگان، بهشت، و 
ایشان فر این فراز، ضمن مقایسه میان فنیا و آخرت، بر نکته مهم فیگری اشاره نمـوفه و آن اینکـه 

هایی مانند: سباق، جن ت، غایت و نار، بر لزوم آمافگی انسان تأکید فارف. مطـابق  استفافه از واژه با
، انسان فر مدت باقیمانده عمر خوف باید با ایمان و انجام کارهـای نیـک، بـه این فرمایش امام

، هرچه بـه ریاضت و تمرین بپرفازف و با کسب توشه تقوا خویش را آمافه روز مسابقه نماید. انسان
تر و فر مسابقه از همه جلوتر خواهد  لحاظ فکری و عملی نیرومندتر باشد، به همان نسبت مقرب

زیست باشد و خوف را از فلبستگی به فنیـا آزاف سـازف،  بوف. از سوی فیگر، انسان هرچه بیشتر سافه
سابقه بـه شـمار صورت، جزو برندگان م  سبکبارتر و خالی از سنگینی گناهان خواهد بوف و فر این

َفُفوَن »فرموفه:  که پیامبر اکرم خواهد آمد؛ چنان ََ امـام « سبکباران، رسـتگار شـدند. 1؛َنَج  الُّم
قاوا ف ّنّما  ُحْنَتَظاُإ »نیز فرموف:   علی َِ َففاوا َتّْل ََ ْاَءُ اُم الّسا َعَة َتِاُدو م َت كم َواّن و ََ ف ن الغ حَة اَ 

د، یبار شـوکراند. سب شماست و مرگ فر پشت سر، شما را میش روی یامت، پیق 2؛ِاأَوِلكم آخُإ م
 «ند.یدن شمایه رفتند، فر انتظار رسکد. همانا آنان یتا برس

گاه از فو امر  کند که فر این فرصت زندگی، هیچ به همین جهت، عقالنیت عملی انسان اقتضا می
 غفلت نکنیم: 

نعمـت فنیـا اسـتفافه کنـیم و خویشـتن را بـه . فریفته فنیا نشویم و تنها به قدر کفـاف و نیـاز از ۳
به امام  ۱۳فر نامه  که امام علی ها مشغول نسازیم؛ چنان آوری و نگهداری اموال و فارایی جمع
نهایت کوشش را فر زندگی فاشـته  3؛َف ْسَع ِفي َ ْدِحَك َوَا َتُكْن َخ ِزن   ِلَغْ ِإَك »فرماید:  می حسن

 «فیگران مباش. سازی برای باش و فر فکر نخیره
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هایی که خداوند فراین فنیا بـه مـا عنایـت نمـوفه،  . تالش کنیم از همه امکانات، اموال و فارایی1
 برای آبافانی عالم آخرت استفافه کنیم. 

 حکایت دفن مرد ثروتمند

ننـد. فر آن زمـان، کم ففـن یمرفی ثروتمند را فر حرم حضرت عبدالعظ  خواستند جنازه روزی می
سـت یت گفتنـد: هزینـه قبـر، فویـست هزار تومان بوف. به همسر میآن حرم نورانی، فوقیمت قبر 

صد هـزار تومـان. یمت است؟ گفتند سیهزار تومان است. همسرش پرسید: بهشت زهرا قبر چه ق
فار  فانگ منگولـه صـد سـند شـشیان گفتند: شوهر شما سین مقدار پول ندارم. اطرافیگفت: من ا

ل ون تومان پـول نقـد فاشـت. خـانم یلیبه هشتصد الی نهصد م یکیز نزفی فر گاوصندوق، و نکم 
ه فر حـرم کلی عالقه فاشت یباشد. گفتند: شوهر شما خ گفت: آن اموال، مال من و فو فرزندم می

ی از یکـه عالقه فاشت. جنازه فر تابوت بوف کـه کرف کم ففن شوف. گفت: غلط یحضرت عبدالعظ
د تا این بـدبخت را یرف: پول قبر را بدهکفاشت و به مرفم اعالم الهش را از سر خوف برکاطرافیان، 

 1م.ینکففن 
 آری، سهم و بهره ما از مال فنیا، فر نهایت، تنها چند متر پارچه کفن است.

ــذر  ــتان گ ــه گورس ــب ــ مکرفم ک  شیوب
 

ــبد  ــد و فروی ــال فولتمن ــدم ح  شی
 

 فـن مانـدک ی بـیکشـی بـه خـاینه فرو
 

 2شیبـفـن ک یـکنه فولتمند ُبرف از  
 

 و یکی از یارانش حکایت امام علی

زیاف وارف شد. وقتـی  بن پس از جنگ جمل، به خانه یکی از یاران خویش به نام عال   امام علی
 خانه بسیار ُپر زرق و برق او را فید، فرموف: 

َْ  ِفی » َلْ  َِ ْنَت 
َ
ِْ ِفی الُدْنَ  ، أ ِِ الدا َنُع ِاِسَعِة هِه َْ ْن ِشاْئَت َاَّلْغاَت ََ  ُ ْنَت َت َِ ْحاَوَج؟ َوَاَّلای 

َ
ااِْخَإِة ُ ْنَت أ

ْنا
َ
ا أ َُ َْ ، َفاا َط ِلَع ََ ُقوَق  ُِ َْ  اْل ْن َِ َْ  الَإِحَم، َوُتْطِّلُع  ُ  ِف  َِ َْ  الَّضْ َ ، َوَت َْ  ااِْخَإَة، َتْقِإى ِف  َت َقاْد َاَّلْغاَت ِا

َْ  ااِْخاَإةَ  که فر آخرت به آن نیازمنـدتری. آری،  رحالیکنی؟ ف با این خانه وسیع فر فنیا چه می 3؛ِا
توانی با همین خانه به آخرت برسی  اگر فر این خانه بـزرگ از مهمانـان پـذیرایی  اگر بخواهی می
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کنی، به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی و حقوقی که برگرفن توست، به صاحبان حق برسـانی، 
 «توانی فر آخرت آسوفه خاطر باشی. می

کسانی که از امکانـات مـافی برخورفارنـد، از امـوال خـوف بـرای ازفواج جوانـان،  شایسته است
فاران و یا فرمان فرمندان و رفع مشکل فقیـران  الحسنه به قرض فستگیری از نیازمندان، فافن قرض

 و بینوایان استفافه کنند و از این طریق، رضایت خداوند را طلب نمایند.
شـویم کـه فچـار فنیـاگرایی شـدند و  مسـلمانانی مواجـه می ا متأسفانه، فر تاریخ صدر اسالم بـ

های نامشروع انبوهی را به فست آورفند و عامل انحراف خوف و فرزندانشان شـدند. همـین  ثروت
فنیاگرایی و خورفن مال حرام موجب شـد کسـانی کـه مسـلمان نیـز بوفنـد، بـه جنـگ بـا امـام 

ْساَتِّمع ِلَقاْولي، َقاِد »فرباره آنها فرموف:   بروند. امام علی  حسین َُ إي َغْ اُإ  َْ َوُ ُّلُكْم ع ص ْل
َُ َعّلای ُقُّلاوِاُكْم  إاِم، َفَطَبَع الّّلا َِ َن اْل َِ ِّلَئْت ُاُطوُنُكْم  َُ إاِم َو َِ َن اْل َِ َزَلْت َعِطّ  ُتُكْم  ََ شـما از فسـتور  1؛اْن

ه بـرای کـ زییای شـما )جـوایه هداکد؛ چرایفه د و به سخنانم گوش فرا نمیینک چی مییمن سرپ
هـای  تان از حرام ُپر شده است و خداوند بر فلیها مکد(، تنها از راه حرام بوفه و شیشتن من گرفتک

 «  شما ُمهر زفه است.
های حـرام، فرآمـدهای نامشـروع و  امروزه نیز باید بسیار فقـت کنـیم، مبـاحثی همچـون: لقمـه

اسـت کـه زمینـه انحـراف از  های نجومی از بیت المال مسلمین، از جمله گناهان بزرگـی حقوق
آید. بایـد همـه مـرفم و مسـئوالن بـا ایـن  اهداف ارزشمند و متعالی انقالب اسالمی به شمار می

ی آن  کن نمایند تا مملکت از آسیب های شوم با قاطعیت برخورف کنند و آن را ریشه پدیده های جد 
 فر امان بماند.

 . اهتمام به توبه قبل از مرگ4

بوفن قیامت، به همـه مرفمـان توصـیه  های حیات فنیوی و نزفیک پس از بیان ویژگی امام علی
َِ »کند که قبل از فرارسیدن مرگ توبه کنند:  می ِنَ ِت ََ َِ َقْبَ   ْن َخط َئِت َِ آیا کسـی نیسـت  2؛َاَفَل ت ِئٌ  

 «  که بخواهد پیش از فرارسیدن مرگ، از گناهان خوف توبه کند؟
َن الَتْوَاِة َوَلْم ُحَع ِجّْلَك ِا لِنْقَّمِة َوَلاْم »فرماید:  اره توبه میفرب آقا امیر مؤمنان َِ َت 

ْ
َسأ

َ
ْن أ َِ َوَلْم َحّْمَنْعَك 
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َن َاا ُْ َعَّلْ َك ِفي َقُباوِل اإْلِ ْوَلی َوَلْم ُحَّشِد
َ
ُة ِاَك أ َِ َُ اْلَفِّض  َك َحْ  ِْ َن َاِة َوَلْم َحْفَّض  ِة َوَلاْم ُحَن ِقّْشاَك ُحَعِ ْإَك ِا إْلِ

َن الَإْحَّمِة َاْ  َجَعَ  ُنُزوَعَك َعِن الَهْنِ  َحَسَنة  َوَحَسَ  َساِ َئَتَك َواِحاَدة   َِ حَّمِة َوَلْم ُحْؤِحْسَك   َوَحَساَ  ِا ْلَجِإ
ا نَ  َُ

َِ َُ َسِّمَع ِنَداَك َو ْحَت َُ ا َن  َُ َُ َعِّلَم َنْجاَواَك َحَسَنَتَك َعّْشإا  َوَفَتَ، َلَك َا َب اْلَّمَت ِب َوَا َب اِاْسِتْعَت ِب َفِا  َجْ َت
َُ ُ ُإوَااَك َوا اَك َواْسَتْكَّشاْفَت ََ َِ ُهُّمو َلْ  َِ اَت َنْفِسَك َوَشَكْوَت  َُ  َُ ْاَثْثَت

َ
َِ َجِتَك َوأ َِ ِا َلْ  َِ ْفَّضْ َت 

َ
َُ َفأ ْساَتَعْنَت

َك  ِْ و َُ ُ
   1؛َعَّلی أ

شـتاب نـدارف و فر فر تو کیرفه است. فر کاب گناه، فر  توبه را مسدوف نک]خداوند[ فر صورت ارت
ی سزاوار توست، رسـوایت نسـاخته و یه رسواکب نگرفته است. فر آنجا یتوبه و بازگشت، بر تو ع

ده و یشکمه نکرفه است. فر گناهان تو را به محاکنی مطرح نیش شرایط سنگیبرای بازگشت به خو
اسـت. هـر ی شمرفه یکه بازگشت تو را از گناهان، نکرفه است؛ بلکدت نیش ناامیاز رحمت خو

ی تو را فه به حساب آورفه و راه بازگشت را به روی تو گشوفه است. هرگاه یکی، و هر نیکگناه تو را 
فاند. پس، حاجت خـوف را  ی، رازت را مییشنوف و چون با او راز فل گو ت را مییاو را بخوانی، ندا

ن، تـا کـشـگاه او مطـرح یبا او بگوی و آنچه فر فل فاری، نزف او بازگوی. غم و اندوه خـوف را فر پ
 «اری رساند.یالت تو را کند و فر مشکهای تو را بر طرف  غم

 . انجام عمل صالح 5

 بعد از سفارش به توبه، بر انجام عمل صالح تأکید ورزیده و فرموفه:  علیامیر مؤمنان، 
؟ َاا َوِاَنُكْم فی َاّح ِم » َِ َِ َقْبَ  َحْوِم ُاْؤِس ٌ  ِلَنْفِس َِ َِ َقْباَ  َاا ع  ِّلا ََ َِ َاَجٌ . َفَّمْن َعِّمَ  فی َاّحا ِم َا ْاِئ ْن َو َِ   ََ َا

ِْ َاَج  َِ َقْباَ  ُحُّضاو ِّلا ََ َإ فی َاّح ِم َا ََ ْن َق ََ . َو َُ ُِ َاَجُّل ْْ ، َوَلْم َحّْضُإ َُ َُ َعَّمُّل َِ َفَقْد َنَفَع ِْ َاَجِّل َِ َفَقاْد َخِساَإ ُحُّضو ِّلا
. َاا َف ْعَّمّلُ  َُ ُِ َاَجُّل ، َوَضَإ َُ َ  ْلَجَناِة نا َم ط ِلُبْا ، َعَّمُّل َْ وا ِفی الَإْغَبِة َ ّم  َتْعَّمُّلوَن ِفی الَإْهَبِة. َاا َوِاِنای َلاْم َا

ِْ ن َم  ُاْ   َوا َ  لّن  ِْ ی انجـام یکامت، اعمال نیدن روز فشوار قیه قبل از فرا رسکسی هست کا یآ 2؛ه 
ام یـس فر اکرا فر پـی فارف. پـس، هـره مـرگ کـد یینون فر روزگار آرزوهاکا د  همیفهد؟ آگاه باش

انی یـو انجام فهد، بهرمند خواهـد شـد و مـرگ او را زیکدن مرگ، عمل نیش از فرا رسیآرزوها، پ
ار بـوفه، کانیند، زکوتاهی کدن مرگ، یش از فرا رسیه فر روزهای آرزوها، پکس کرساند و آن  نمی

د، فر روزگـار یـنک ناراحتی برای خدا عمل میه به هنگام ترس و ک گونه انبار است. همانیمرگ او ز
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ه خواسـتاران آن، کدم یزی مانند بهشت ندید  هرگز چید. آگاه باشیز عمل نماییابی نیامکخوشی و 
ن فر خـواب فـرو رفتـه یان آن، چنـیـه فرارکزی مانند آتش جهنم یفر خواب غفلت باشند و نه چ

 «  باشند.
ُْ »فر این باره فرموفه:  رسول اکرم ُِ وا الاُهُنوَب َفاِاَن َا  ُْ َُ َواْحاَه ْن ُتّْشاَغُّلوا َعْنا

َ
ََ ِإ َقْبَ  أ وا ِاَعَّمِ  اْل

َُ الِإْزُق  َبُس َعْن ِْ به کارهای نیک مبافرت بورزید؛ پـیش از آنکـه فسـتتان از  1؛اْلَعْبَد حْهِنُ  الَهْنَ  َف 
یزید و فوری کنید؛ چون انجام عمل خیر کوتاه شوف و از عمل خیر بازفاشته شوید. از گناهان بپره

شـوف و بـه او فافه  شوف، تمام روزی یا قسمتی از آن حـبس می ای مرتکب گناه میهنگامی که بنده
 «گرفف. شوف و محروم می نمی

 . پرهیز از هوای نفس و آرزوی طوالنی6

ُِ َحّْضا»فرماید:  فر افامه بیان خویش می امام علی َِ َُ اْل ْن اَحْنَفْع ََ  َُ اْن َلاْم َاا َوِاَن ََ ُِ اْلب ِطاُ ، َو ْْ ُإ
ِلّْلُتْم َعّلَ  ُُ ْإُتْم ِا لَظْعِن، َو َِ َِ الَّضَلُل ِاَلی الَإُى. َاا َوِاَنُكْم َقْد ُا دى َحُجَإ ِا ُْ َِ اْل . َوِاَن َاْخاَوَف َحْسَتِقْم ِا ُِ ی الاّزا

وا ِفی ُُ ِ . َفَتَزَو ََ وى َوُطوُل اْل َْ َِ َاْنُفَسُكْم َغادا   َ  َاخ ُف َعَّلْ ُكُم اِتب ُع اْل ُإُزوَن ِا ِْ َن الُدْن   َ  َت َِ  2؛الُدْن   
ه کـس کـان خواهد رسـاند و آن یه حق به او منفعت نرساند، باطل به او زکس را کد  آن یآگاه باش

رفن فرمان ک وچکد  به یند. آگاه باشکت خواهد افکت راهنمای او نباشد، گمراهی او را به هالیهدا
ه بـر شـما کـزی یـن چیتر کد. همانا وحشتنایی شدیآوری توشه آخرت راهنما جمعد و برای یافتی

د تـا فـرفا خـوف را بـا آن یـریا توشه برگین فنیترسم، هواپرستی و آرزوهای فراز است. پس، از ا می
 «د.ییحفظ نما

نیز  به آثار زیانبار تبعیت از هوای نفس و فاشتن آرزوهـای طـوالنی اشـاره  ۴۳حضرت فر خطبه 
ِ  َفُ ْنِسي اآلِخاَإةَ »نماید:  می ََ ََ  ُطوُل اْْلَ َ

ِِ َوأ َِ ُد َعِن اْل َُ َوى َفَ  َْ ََ  اِتَب ُع اْل َ
روی هـوای یـامـا پ 3؛َفأ

 «برف. اف مییمرزبوفن آرزو، آخرت را از  فارف و بی نفس، انسان را از حق باز می
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