
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 1400اسفند -1443حکمت های برگزیده نهج البالغه جهت آزمون بهار امامت ، شعبان 

 

ْظم، ب عَ  ْسَمعُ یَ ب لَْحم، وَ  تََکلَّمُ یَ ب َشْحم، وَ  ْنُظرُ یَ ْنَسان  ْعَجبُوا ل َهَذا االا  -1

ْن َخْرم. تَنَفَّسُ یَ وَ   ( هشتم )حکمتم 

 السالم( فرمود: هی)علامام

با قطعه  ند،ی( مى بی)چربهیقطعه پ کیکه با  دیانسان تعجب کن نیا از

 با استخوانى مى شنود و از شکافى تنفس مى کند. د،یگوشتى سخن مى گو

-------------------------------------- 

َن غَ  ایَ إ َذا أَْقبَلَت  الدُّنْ -2 ،یْ َعلَى أََحد أََعاَرتْهُ َمَحاس  ه  أَْدبََرْت َعْنهُ  َذاَوإ  ر 

. ه  َن نَْفس   (نهم)حکمت  َسلَبَتْهُ َمَحاس 

 السالم( فرمود: هی)علامام

 تیرا به او عار گرانیهاى د کىیبه کسى روى آورد ن ایکه دن هنگامى

 زیرا ن انسان هاى خود کىیبه کسى پشت کند ن ایمى دهد و هنگامى که دن

 .ردیاز او مى گ

--------------------------------------- 

تُّْم َمعََها بَ خَ -3 ْشتُْم َحنُّ  ُکْم،یْ َکْوا َعلَ ال ُطوا النَّاَس ُمَخالََطًة  إ ْن م  وا َوإ ْن ع 

 (دهم)حکمت  .ُکمْ یْ إ لَ 

 السالم( فرمود: هی)علامام

و  زندیبر مرگ شما اشک بر دیریکه اگر بم دیگونه با مردم معاشرت کن آن

 به شما عشق ورزند. دیاگر زنده بمان

------------------------------------- 

ْلقُْدَرة  َعلَ -4 َک فَاْجعَل  اْلعَْفَو َعْنهُ ُشْکرا  ل  )حکمت  .ه  یْ إ َذا قََدْرَت َعلَى َعُدو  

 (یازدهم



 السالم( فرمود: هی)علامام

قرار  روزىیپ نیشدى عفو را شکرانه ا روزیکه بر دشمنت پ هنگامى

 )او را ببخش(ده.

------------------------------------ 

، َوأَْعَجُز م  ن  اْکت َساب  اال  ْن َعَجَز عَ أَْعَجُز النَّاس  مَ -5  عَ یَّ ضَ  َمنْ  ْنهُ ْخَوان 

ْنُهْم.  (دوازدهم)حکمت  َمْن َظف َر ب ه  م 

 السالم( فرمود: هیامام)عل

ز باشد و دوستان عاج مردم کسى است که از به دست آوردن ناتوان ترین

کسى است که دوستانى را که به دست آورده از دست  ناتوان تراز او 

 .بدهد

---------------------------------- 

نَان أََمل ه  َعثَرَ  یَمْن َجَرى ف  -6 . ع   (نوزدهم)حکمت  ب أََجل ه 

 السالم فرمود: هیامام عل

 گام بردارد در )دام( مرگ خواهد افتاد! شیآرزوها ریکه در مس کسى

------------------------------------ 

ْم، فَ  یَذو   لُوایأَق  -7 ْنُهْم َعاث ٌر إ الَّ  ْعثُرُ یَ َما اْلُمُروَءات  َعثََرات ه  َّللاَّ   دُ یَ  وَ م 

ه  یَ ب    (بیستم)حکمت  .ْرفَعُهُ یَ  د 

 السالم( فرمود: هی)علامام

چرا که  د،ی)و جوانمرد( چشم پوشى کن تیلغزش هاى افراد با شخص از

که دست خدا به دست  نیکس از آنها گرفتار لغزش نمى شود مگر ا چیه

 او را بلند مى کند. و اوست

---------------------------------- 



، َوالتَّْنف  -8 َظام  إ َغاثًَةُ اْلَمْلُهوف  ْن َکفَّاَرات  الذُّنُوب  اْلع  َعن   سُ یم 

 (بیست و چهارم)حکمت  اْلَمْکُروب .

 السالم فرمود: هیامام عل 

 و دنیو مظلوم رس چارهیب ادیجمله کفاره هاى گناهان بزرگ، به فر از

 است. نیتسل ى دادن به افراد غمگ

---------------------------------      

 

 ه  ین عََمهُ َوأَْنَت تَْعص   کَ یْ َعلَ  تَاب عُ یُ َربََّک ُسْبَحانَهُ  تَ یْ ْبَن آَدَم، إ َذا َرأَ  ایَ -9

 ( نجمبیست و پ )حکمت فَاْحَذْرهُ.

 السالم( فرمود: هی)علامام

را پى درپى  شیپروردگارت نعمت ها نىیفرزند آدم! هنگامى که مى ب اى

)مبادا  او را مى کنى از او بترس تیبر تو مى فرستد در حالى که تو معص

 در انتظار تو باشد(. نشیمجازات سنگ

----------------------------------------- 

نَى ف ي اْلغُْربًَة  َوَطٌن; َواْلفَْقُر ف ي اْلوَ ا -10  پنجاه و ششم )حکمت َطن  ُغْربًَةٌ.ْلغ 

) 

در وطن است  ی)علیه السالم( فرمود: بى نیازى در غربت همانند زندگامام

 در غربت است! یو نیازمندى در وطن همانند زندگ

---------------------------------------- 

ْن َطلَب َها إ لَى َغْیر  فَ -11  ( شصت و ششم )حکمت  أَْهل َها.ْوُت اْلَحاَجًة  أَْهَوُن م 

)علیه السالم( فرمود: از دست رفتن حاجت)و برآورده نشدن آن( بهتر امام

 ن است!از طلب كردن آن از نااهال

------------------------------------- 



َوایًَة، فَإ نَّ ُرَواةَ ا  -12 َعایًَة، الَ َعْقَل ر  ْعتُُموهُ َعْقَل ر  ْعق لُوا اْلَخبََر إ َذا َسم 

ْلم  َكث یٌر، َوُرَعاتَهُ قَل یٌل.  ( نود و هشتم  )حکمت اْلع 

)علیه السالم( فرمود: هنگامى كه خبرى را مى شنوید در آن بیندیشید امام

ت محتواى آن را درك نمایید( تا آن را به كار بندید نه اینكه فقط )و حقیق

براى نقل به دیگران باشد، زیرا راویان علم بسیارند و عمل كنندگان به آن 

 كمند!

-------------------------------------- 

 

 

 َوَعَمل تَْذَهُب َشتَّاَن َما بَْیَن َعَملَْین  َعَمل تَْذَهُب لَذَّتُهُ َوتَْبقَى تَب عَتُهُ  -13

 (صد و بیست و یکم)حکمت  َمُؤونَتُهُ َویَْبقَى أَْجُرهُ.

)علیه السالم( فرمود: چقدر این دو عمل با هم متفاوتند: امام

( كه لذتش مى رود و عواقب سوء آن باقى مى ماند و یعملى)گناهان

 ( كه زحمتش مى رود و اجر و پاداشش باقى است.یکین یعملى)کارها

---------------------------------------- 

، تََوقَُّوا ا -14 ل ه  ه  ْلبَْرَد ف ي أَوَّ ر  ْبَدان  الَ ; فَإ نَّهُ یَْفعَُل ف ي اَوتَلَقَّْوهُ ف ي آخ 

ْعل ه  ف ي االَ  رُ َكف  ُق، وآخ  لُهُ یُْحر  ، أَوَّ ُق.ْشَجار   ( صد و بیست و هشتم )حکمت هُ یُور 

 

السالم فرمود : از سرما در آغاز آن )در پاییز( بپرهیزید و در  هیعل امام

هاى شما همان آخرش )نزدیك بهار( از آن استقبال كنید، زیرا با بدن

رویاند سوزاند و آخرش مىدهد؛آغازش مىكند كه با درختان انجام مىمى

 آورد.و برگ مى

------------------------------------------ 


