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 چکیده:

.     المجاهد من جاهد نفسَه       

فرماید: مجاهد کسی است که با نفسش مبارزه کندمی در خطبه نهج البالغه امیرالمؤمنین )ع(          

 "نفس بزرگ انسانی گاهی در جنجال طبیعت بدنبال آرامش است وبه قول امیرالمؤمنین علی)ع( در نهج البالغه    

و این حماسه در وجود انسان یک شرافتی را بوجود می آورد که او به  "انسان باید در روح خود احساس حماسه کند

نام کمال انسانی باز می شود و انسان تمایل می یابد که سبب آن از جاه طلبی دور می شود و در این مرحله فضائی به 

به سبب این فضای درونی خود را از خودکامگی و حظوظ دنیا و آخرت جدا سازد و جزء خداوند تعالی را دوست نداشته 

ارزشهای اسالمی زنده نگه داشته است جز علی بن باشد و این زاهد حقیقی وزاهد مطلق که شریعت را در احیای 

طالب)ع( و فرزندان گرامی اش کسی دیگر نیست.ابی  

زهد حقیقی –غنا و بی نیازی  -زهد در قرآن و روایات -رهبانیت وزهد در اسالمکلید واژگان:   
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:مقدمه  

 

  حب الدنّیا رأس کل، خطیئه: عالقه به دنیا ریشه و اساس هر خطا و گناه است.1

دنیا که مرحلۀ نازل هستی و نماد نازلترین مراحل وجود است ، پدیدۀ شگفتی است که باید از منظر حق و بصیرت به آن 

نگاه شود زیرا سپری کردن دوران که در بستر دنیا صورت می گیرد ذاتأ کمال نبوده بلکه سقوط انسانی و هبوط اورا به 

 همراه خواهد داشت. 

به معنای پست تر است در یک معنا مقابل نشأۀ آخرت قرار دارد و در  "دناءت  "دنی "یا از مادۀ  "ادنی"دنیا که مؤنث 

می تواند ، تفاخر، و تکاثر به اوالد و اموال خالصه می کند. دنیا معنای دیگر وابستگی ها را در تعلقات انسانی،لهو و لعب 

اگر در گیر اوهام و خیاالت ، برتری طلبی ، افتخار به ثروت، مقام، لقب ، و تفاخر  در مرحلۀ مذموم یا ممدوح باشد. دنیا

دنیا  است ،  زیرا اوست که باطن شود مذموم است و این همان دنیایی است که امام در نهج البالغه آنرا سه طالقه کرده

عالمی است که ویژگیهای دنیای  زیرا حیات طیّب ب و معرفت دینی عشق می ورزد ،یّرا می بیند، پس به حیات طّ

برای انسان رقم می زند.حیات طیّب انسانهای مؤمن را در آغوش می گیرد و با اولیای الهی محشورشان می ممدوح را 

در حیات طیّب مؤمنان نه تنها که در بین مردم عادی زندگی می کنند ولی با آنان نیستند .چنین انسانی با آنسازد. این 

ب، حرص ،حسد ، کینه، عداوت، وجهل و گمراهی را ندارند بلکه وجودشان سرشار ازمعرفت و علم و ،غم، ترس، اضطرا

شناخت دنیای ممدوح همان است که انسان را در مرحلۀ حیات طیّبه قرار می دهد. و شناخت است.  دانش و حکمت 

 تفکر و با بصیرت با انتخاب راه انسان مّ. و حیات خبیثه وارد می سازددنیای مذموم همان است که انسان را درمرحلۀ 

خیر وشر می توان سعادت دنیا وآخرت را کسب  صحیح و شناخت ارزشها و درک آزمونهای الهی در امور 

نماید.همچنانکه خداوندتعالی می فرماید : "بلوناهم بالحسنات و السیئات لعّلهم یرجعون" 2 و بدین سبب می تواند 

  را بیابد و با حکمتهای آن آشنا شود و سیر الی اهلل را طی نماید.مراحل رسیدن به زهد مطلق 

زاهد تالش دارد که نسبت به دنیا بی رغبت باشد ولی از عطر معنوی دنیا در جهت رسیدن به کمال انسانی استفاده 

وواجبات و نماید . او همواره می کوشد که جهاد با نفس را فراموش نکند و خردمندانه بر نفس خویش فائق آید 

و از را از ترس حساب آن و حرام دنیایی را از ترس عقاب و کیفر آن ترک نماید.و حالل الهی  را انجام دهد مستحبات

آنچه بدان علم ندارد پیروی نمی کند و پیوسته مراقب گوش و چشم و درون و نیّتهای خود هست و خود را در برابر 

 اعضاء و جوارح مسئول می داند.

                                                           
  .شرح غررالحکم ج2، ص297- ر.ک : آثار جوادی آملی1 -
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" وال تقف ما لیس لک به علم انّ السّمع و البصر والفؤاد کُلُ اولئک کان عنه مسئوالً"3. زاهد در کسب صفات پسندیده 

همواره تالش می  "یقین و توکّل و قناعت و صبر و شکر و بردباری و خوش خلقی و سخاوت و غیرت و شجاعت "،

شود.زاهد به تمام امور و جریانات موجود در  کند و در طلب زیادتی آن سجده گاهش درحسرت به سوز دل اشکباران می

طبیعت بشری واقف است ودر گنج تنهایی اوقات را نمی گذراند وبا مردم درراه خلق جامعه ای باسعادت و بدور از فتنه 

ها،با وقار و بردباری همراه است.هنگام بال شکیبایی می ورزد . صبر وشکر بر نعمتهای داده و نداده الهی را فراموش 

آرزوهای طوالنی ندارد . تواضع و خشوع شیوۀ عبرتی زاهد در زندگی است پس در دنیا هست ولی از می کند .ن

محرکات آن دست می کشد و چشم پوشی می کند . پس باال می رود و شیرینی دوستی خداوند متعالی را در ک می 

د فهم حقیقت را در قلب او پابر جا می کند و خداون"و به غیر خداوند مشغول نمی شود. امام صادق)ع( می فرماید: کند 

و او را سالم و بدون  زبانش را به گفتن سخنان حکیمانه گویا می کند و درد و دوای عیبهای دنیا را به او می نمایاند
 نقص از دنیا به سوی بهشت که سرای سالمت است بیرون می برد."4

لکیال تأسوا علی ما "دنیاست که زهد در دو کلمه خالصه می شود: شیرینی دنیا در زهد است و زهد در بی رغبتی به 
 فاتکم و ال تفرحوا بما اتکم "5

 

زهد در اصل معنی لغوی یعنی بی میلی و بی رغبتی، زهد یعنی این که انسان از امور مورد طبع خودش برای مدتی 

رد .بعضی گمان دارند که زهد یعنی رو آوردن از کار دنیا به کار آخرت با عزلت و انزوا و رهبانیت و غار نشینی دست بردا

همانند همان رهبانیتی که در دنیای مسیحیت رایج بود6.پس در اینجا باید فرق بین آندو "زهد – رهبانیت" مشخص 

 گردد.

سلب هر گونه رهبانیت بر ضد زندگی و ضد جامعه گرایی است و مستلزم کناره گیری از خلق وبریدن از مردم و

زهد اسالمی مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی تکلف است وبه معنای پرهیز از تنعم و مسئولیت و تعهد از خود است.

تجمل و لذت گرایی است.پیامبر اسالم می فرماید:" ال رهبانیۀ فی االسالم"7 رهبانیت در اسالم وجود ندارد.ازنظر 

پس زهد بهره گیری مادی از و بهم واسطه است و دنیا مزرعه آخرت است.اسالم کار دنیا و آخرت از هم منفک نیست 

ارزشهای معنوی دارد و  شناخت جهان واستفاده از لذتهای طبیعی و جسمانی نیست بلکه زهد مسیری است که نیاز به

                                                           
  . اسرا 363

  .کتاب جهاد بانفس- شیخ حر عاملی4
  . سوره حدید- 5-24
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ن و پاکی و سعادت واقعی محقق نمی گردد .اگر تعهدات و مسئولیتهای این جهان با ایمابدون شناخت ارزشهای معنوی 

این باعث سعادت در آن جهان است . پس باید در ایمان آنقدر قوی بود که به دنیا و آنچه در  طهارت و تقوا توام گردد 

زهد کلید جهان آخرت و کلید خالص شدن از آتش است. زهد آن است که چون به چیزی  .اوست اعتنا نداشته باشد

 باید مراقب باشی تا دچار میان و برای ترک آن تأسف بخوری و در این مشغول شوی یاد پروردگار متعال را ترک نکنی

. جب و خود بینی نگردیع  

   " لکیال تحزنوا علی ما فاتکم و ال ما اصابکم"8

یعنی پاداش غم و اندوه شما را به غم دیگری داد تا شما را از حزن به آنچه که گذشت منصرف سازد،و این غمیکه 

جهت برای آنها فرستاد که  ، چه آنکه خداوند این غم را از آنشد نعمتی است الهیبعنوان پاداش به آن رسید هر چه با

حزنشان بر طرف شده و بر آنچه که از آنان فوت شده بود یا به آنان رسیده بود محزون و دلگیر نشوند ، و این حزن 

علی ما فاتکم وال تفرحوابما  لکیال تأسوا "همانست که خداوند آنرا در کتاب خود مورد مذمت قرار داده و گفته است 
 اتیکم"9

در تفسیر قمی بسند خود از حفض بن غیاث روایت آورده که گفت:    

لکیال تأسوا  "عرضه داشتم ، فدایت شوم حد زهد در دنیا چیست؟ فرمود: حدآنرا خدای تعالی در کتابش بیان کرده است:

."علی ما فاتکم وال تفرحوابما اتیکم  

نعمت فوت شده  "ماتی"و نیز از  "مافات"که مبدا فعل تأسوا است به معنای اندوه می باشد و منظور از  "أسی "کلمه  

اندوه مخورید و به علت نزول نعمت خوشحالی مکنید برای اینکه اگر انسان است پس برای نعمتی که از دست داده اید 

رد رفتاری متعادل داشته باشد وودیعه الهی که به او سپرده می شود از آنچه که از دست داده و به آنچه که بدست می آو

و یا گرفته می شود تغیر حال ندهد صدمه روحی نخواهد خورد و همواره در روش انتخابی خود در شیوه زندگی تعادل 

 ایجاد می کند نه از گرفتن حقوق شادمان می شود و نه از دادن بدهی غمناک می شود.

ما فاتکم،آنچه از شما فوت می "ر المیزان می گوید:چرا فوت شدن را بخود فوت شدنی ها نسبت داده عالمه طباطبائی د

آنچه خدا بشما می دهد( -ولی نعمت های تازه رسیده را بخدا نسبت داده، خداوند تعالی در قرآن فرموده: )ما اتاکم "شود

لی فوت آن احتیاج به مفوت یعنی کسی که آن را فوت گفته اند : علتش این است که آمدن نعمت احتیاج به علّت دارد و

 کند ، ندارد ،چون فوت وفنا ذاتی

                                                           
  . 153 آل عمران8

  . تفسیر المیزان – عالمه طباطبائی – حدید -249
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هر چیز است ،اگر بطبع خودش واگذار شود فوت می شودو باقی نمی ماند ،بخالف حاصل شدن نعمت و بقاء آن که 

.عمت را بخدا نسبت دادنعلت می خواهد و آن خداست پس باید بقاء نعمت و خود   

 

 

بالسند المتصل الی المحث القاسانی )ق/س( عن التهذیب من البرقی عن الجهم بن الحکم عن اسماعیل بن .  1-ب   

بل الزهد فی الدنیا ان التکون بما فی نیا باضاعۀ المال و التحریم الحالل دمسلم ،قال ابوعبداهلل )ع( لیس الزّهد فی ال

 یدک اوثق منک بما عنداهلل عزّوجل.

: که او گفت حضرت صادق)ع( فرمود: بسند متصل به محدث کاشانی )ق/س( از اسماعیل بن مسلم روایت می نمایم 

به آنچه در دست بلکه زهد در دنیا این است که اعتماد تو  –زهد در دنیا بضایع کردن مال و حرام نمودن حالل نیست 

امام صادق )ع( زهد را عبارت از ترک مباحات که نفس از داری بیش از اعتماد به آنچه نزد خدای عزّوجل است نباشد. 

و در اصطالح تارک محرمات زاهد نامیده آن محفوظ بماند و رغبت است از چیزی به چیز دیگر که از آن بهتر است . 

مباحات تخصیص داده شده چنانکه اسم الحاد بر تمایل به باطل تخصیص یافته نمی شود زیرا عادتأ این اسم به ترک 

 است اگر چه زهد در لسان لغت فقط انصراف میل است.

 حضرت امیرالمؤمنین)ع(فرمودند: هیچ خلقی معین ویاور دین نیست، مانند ترک دنیا وزهد درآن.10                     

حرام است و در معنای لغوی آن نیز بهمین معنا می باشد ودر هر صورت با معنای  در زبان اخبار زهد به معنی اعراض از

اصطالحی آن که بیان شد منافاتی ندارد.از بعضی از اعالم نقل می شود که زهد به ترک سه چیز است ،ترک زینت)ز( 

 ترک تمایالت)ه( و ترک دنیا)د(است ولی عالیترین

بهترین معنا آن         "زهد در شیء خالف رغبت در آن است. "وید:تعریف در تعریف صاحب مجمع است که می گ

است که بگوئیم ، زاهد عالوه بر بی میلی به دنیا ، اعراض از مال و جاه بخاطر آخرت ، یا اعراض از غیر خدای تعالی 

نیم زیرا حال زاهد شیوه و مسلک او قرار می گیرد. به نظر می آید که باید کلمۀ اعراض را در صورتهای مختلف بیان ک

انسان گاهی از چیزی می گذرد  باالتر از آن است که اعراض نماید و با این بیان بهتر می توان موضوع را بررسی کرد.

استفاده کنیم مثل  "معاوضه"بخاطر بدست آوردن و رسیدن به مرحلۀ دیگری و یا در واقع برای بیان بهتر از کلمه 

، و یا اینکه از جمع است صرف نظر می نماید ، این شخص مصداق زاهد را ندارد کسی که از مال برای رسیدن به ری

نمودن مال لذت می برد و در استعمال زینت دنیایی و یا خوراک و پوشاک و غیره قناعت می ورزد . این شخص که از 

      مصداق اسم زاهد نیست و زهد بر او اطالقی ندارد. ی از بعضی چیز های دیگر می گذردالتذاذ بعضی چیزهای دنیای

دیگر اینکه بخاطر آخرت و رسیدن به نعمتهای آن از نهر ها ،باغها، وغیره.... از جمیع حظوظ دنیا گذشت می کند .       

                                                           
  .اصول کافی – 2/128- ح210 -
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ی گاهی از جمیع حظوظ دنیا و آخرت یعنی از هر چه غیر خدا ی تعالی است ماین شخص مصداق معنای زاهد است.

از این دسته و  که علی ابن ابیطالب )ع( و زاهد مطلق  گذرد و جز خدای تعالی را دوست نمی دارد این است زاهد حقیقی

لکیال – "الزهد کلُّه بین دو کلمه از قرآن است  "گروه است. ایشان در نهج البالغه زهد را در دو کلمه خالصه می کنند

، فقد أخذ الزهد بطرفیه بیان حقیقت زاهد است.تیباآلیفرح لم یأس علی الماضی و لم  –تأسوا   

محدث کاشانی )ق/س(در وافی به اسناد خود از حضرت صادق)ع( روایت می کند که از آن حضرت راجع به .2 –ب      

زاهد کسی است که  "الذی یترک حاللها مخافۀ حسابه و یترک حرامها مخافۀ عذابه ":زهد در دنیا سؤال نمودند فرمود

لکیال تأسوا علی ما فاتکم و ال  "آن را از ترس عقابش ترک می نماید پس از آیهل دنیا را از ترس حسابش و حرام حال

استفاده می شود که زاهد کسی است که اگر دنیا به او روی آورد یا از او بر گردد باکی ندارد و از اقبال  "تفرحوا بما اتاکم

           لق به خدای تعالی یا به نعمتهای آخرت است.عچون قلب او مت آن خوشحال و از برگشت آن محزون نمی شود

براستی که انسان باید در یقین خود از علم الیقین به حق القین برسد تا بتواند در برابر آنچه در دنیا از دست می دهد  

حق الیقین است.غمگین نشود زیرا ضمانت خداوند سبحان که عوضش را در آخرت می دهد باورش در رسیدن به   

انسان در زندگی دنیا باید به این حقیقت برسد که دنیا دار زوال و فناء و آخرت دار قرار و بقاء است . دنیا حقیر است   

. چگونه به آنچه که بطور واقع و حتمی موجود می  ندرا فراموش می کو آخرت به دنیا دل میبندد انسان پس چگونه 

برای چه وبه خاطر چه این انسان عدم است جان و مال و عرض و آبرو را فدا می کند. توجه ندارد و به آنچه کهشود 

به تصویر می واقعیتهای جهان موجود را در غالب دنیا قبول دارد و از آخرت که بینه های قرآنی و روایی زیادی آن را 

اعلموا انّما الحیوۀ "ن کریم می فرماید :خداوند در قرآرا قبول نمی کند.آخرت  دارد  و شواهد و دالئل متقن از بقاء کشد

. بدانید حیات حدید( 19)نیا الّا متاع الغروردال اثرفی االموال .......و ما الحیوۀالدنیا لعب و لهو و زینۀ و تفاخر بینکم و تک

 دنیا بازی و سرگرمی و زینت و تفاخر است و در ادامه آیه ......نیست دنیا مگر مایۀ فریب.

روایتی در بحار در باب زهد از روضۀ الواعظین از امیرالمؤمنین )ع( که می فرماید:. 3-ب     

و آفضل الزّهد اخفاء الزهد ، الزهد یُخلق االبدان و یجدّاالمال و یُقّرب المنیمه و یباعد االمنیّۀ  –الزهد ثروۀ و الورع جُنۀ 

 و منظفر به نصب و من فاته تعب. زهد ثروت و تقوی سپر از آتش جهنم و

ید و مرگ و امید به وعده های خدا را تازه می نمابهترین مرتبه زهد مخفی کردن زهد است. زهد بدن زاهد را فرسوده 

 را در نظر زاهد نزدیک و آمال و آرزوهای دنیا را کوتاه می گرداند . کسی که به زهد ظفر یابد مرتبه اش باال می رود.

. الزهد ثروۀ ، زهد موجب ثروت نفس و استغناء آن از دنیاست یعنی همچنانکه انسان از مال دنیا از مردم 4 -ب 

نیز مستغنی می گردد. مستغنی می شود، بزهد از غیر خدای سبحان  

و کسی که خود را در ،. تقوی ، ترک محرمات ، قیام بر واجبات ، وقوف بر شبهات و باالخره اخالص در عمل 5 -ب

الزهد "این موارد بزحمت اندازد و از آن بهره بگیرد در نتیجه قوای حیوانی اوضعیف و قوای روحانی او قوی گردد پس 

ده می کند در برابر نامالیمات و حرامها و غیره  پس درعوض آن به نیروئی مجهز می زهد بدن را فرسو "یخلق االبدان
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رساند، ونیروئی به  کند که براساس آن قادر است معارف خود را کسب کند و اطاعت و عبادت الهی را در خود به تثبیت

  عقلش می دهد تا آثار عجیبه از قبیل کرامات و خوارق عادات از او ظاهر گردد.

س زهد موجب حمتش ، پلقاء ر . یجدداالمال: امید به آنچه نزد پروردگار است از فوز بجوار او ، و قرب به او و6-ب

 محدود شدن آرزوها ی دنیوی و تقلیل آن است.

نیا برایش ائب دو نتیجتأ مص. زهد در دنیا مرگ را در نظر زاهد نزدیک می گرداند و نصف العین او قرار می هد 7 -ب

 و از مصائب وارده باکی ندارد. گرددآسان می 

 دور کردن آرزوها و زیاده خواهی های بشر   . یباعد االمنیه:8-ب

عاش تالش وم وز کار باید متوجه بود که معنای زهد ترک کسب مال حالل نیست زیرا که کسانی هستند که االبته 

ازند در سحروم می الل محزندگی نفس خود را به خمودی می کشانند و خود را از خوردنیها و ارزاق و آشامیدنیها ی 

یا  "یم ر آیه دیگر می بینویا د – ؤمنونواهلل الذی انتم به محالیکه قران می فرماید: کلوا مّما رزقکم اهلل حالال طیبا و اتق

نیا دانسان نسبت به  پس رغبت"عتدیناهلل لکم و ال تعتدوا انّ اهلل ال یحب الم ایها الذین امنوا ال تحرموا طیبات ما احل

میسّر  ان و اینی سبحو بقاء حیات باید مقدمه ای باشد به جهت تحصیل معرفت خدای تعالی و محبت و انس با خدا

ندگی ر لوحۀ زیه نفس را سوکسی که تزک -من عرف نفسه فقد عرف ربّه –نمی گردد مگر با شناخت قرآن ،سنت، عقل 

ت را بر نفس آخرتهای ه نعمبدنیا قرار دهد حتما می تواند از محبت مذموم بیرون بیاید و محبت خدا و یا میل رسیدن 

دای تعالی وجه به خقط تفزهد یا دنیای خود باشد زیرا هدف اصلی از دنیا و خود غلبه دهد اگر چه که ضری بر خود و

د در دنیا یا امّا زه یست ونباشد،پس تا نفس انسان از دنیا و نعمتهای آخرت قطع نشود این درجه از زهد برایش ممکن 

ار انکه اخبست چنابرای نجات از عذاب اخروی است چون در حاللش حساب  و در حرامش عقاب و در شبهاتش عتاب 

کدیگر یه مانند و مرتبثوابهای خدا و نعمتهای آخرت ، ولی این دمستفیضه گویای این مطلب است یا برای میل به 

الحظۀ م هپس کسی که ب نیستند زیرا انسان تا بچیزخطیری مشغول نشود چیز خردی را رها نمی کند مگر به مشقّت ،

ی شود من منصرف زینت آاز دنیا و  ل باشد ، البته از آن لذت می برد وجالل و کبریایی و عظمت خدای سبحان مشغو

ت نه نیا دفع االم اسلذائذ د واقع چون دنیا در نظر او حقیر بلکه اطالق لذت را بر لذائذ آن را سزاوار نمی داند زیرا در

  لذت ومقصود اصلی از زهد باشد .

حدید را ورق می زنی ، علی را زاهدترین فرد می یابی . او می نویسد: زمانی که کتاب امام علی)ع( از دیدگاه ابن ابی ال 

بود در نماز و روزه و نوافل و انجام مستحبات بیشترین عبادات را داشت . در  در عبادت عابد ترین مردم  )ع(امام علی

می آمد ، بدون هیچ ترسی  شب لیلۀ الهریر ) دو لشگر در صفین تا صبح کارزار داشتند ( در حالیکه تیر در اطرافش فرود

برنامۀ عبادتش ترک نشد و تو چه تصّور می کنی در بارۀ مردی که پیشانی او به علّت طول سجده اش پینه بسته بود و 
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به عالیترین حد رسیده از علی ابن الحسین )ع( که در عبادت هیبتش خاضع و عزّتش خاشع و فروتن بود . 

 11نسبت به عبادت رسول خدا)ص(. ؟ ! عبادت تو چه نسبتی با عبادت جدّت دارد؟ فرمود: مثل عبادت جدّم ..،پرسیدندبود

ا جمع آوری کرد ه قرآن رکبود  تنها در زمان رسول خدا او بود که قرآن را حفظ کرد نه غیر او.امام علی )ع( اولین کسی

از ود و هرگز ی زاهد بد .علا در میان بود مدارا نمی کرودر سیاست شدید السّیاسه بوده وبا احدی در جائیکه پای خد

ز یراهنش اپما و طعامی سیر نگشت و خشن ترین خوراک و لباس را داشت . لباسش وصله دار و کفشش از لیف خر

قدر آنرا می ت . و آنی دوخکرباس بود که در صورت بلند بودن آستین مازاد آنرا با کاردی می برید و دیگر آن را نم

ی و داری سبزرقی مقتخوراکش سرکه یا نمک و هنگام ید تا تارهای لباسش می ماند و دیگر پودی نمی ماند . پوش

ید یوانات قرار ندها قبور حتان رباالتر از آن اندکی از شیر شتر بود و جز اندکی از گوشت نمی خورد و می فرمود: شکمهای

نیا را دست . او می کانسنگی و کم خوردن از قوه و قدرتش و با این حال قوی ترین و زورمند ترین مردم بود و گر

 کرد. یم میطالق داد و اموالی که از سرزمینهای اسالمی غیر از شام می آمد همه را بین مسلمین تقس

ت درگذشاو  ازبود واردم و مبغض ترین آنان نسبت به که از دشمن ترین مرا در جنگ جمل مروان بن حکم علی )ع(

طرف  ز دشمناناگذشت  ترین آنان نسبت به گناهکاران بود . پیروزی علی)ع( در جنگ جمل یکطرف ،وزیرا با گذشت 

( نیز دشمن علی)ع داهلل اودش عبمهم قضیه بود . در تاریخ دارد که زبیر که از یاران اهل بیت)ع( بود با بزرگ شدن فرزن

و ظفر اضرتش بر حدند ، یاور چنین جرسومه هایی بوشد و حضرت را علنأ دشنام می داد و مردو هم تماشاگر و بلکه 

 .ودوچیزی بر آن نیفز"تو را نبینم برو "یافت و اورا اسیر کرد و از او در گذشت و فرمود: 

پذیر . دلهای ن جدا نااز آ وعلی )ع(بزرگ مرد تاریخ است،علی بطن قران است و ثقل اصغر . علی در کنار قران است    

 را بت . رنجهه علی هسک. علی است که فاطمه است و فاطمه است و نمی فهمندرا نمی پذیرند  علیو تاریک  وارونه 

در روزی عد از پیب. او  است علی مرد غیرت و صالبتولی بردباری و کرامت آنان وصف ناشدنی است. آنان سایه افکند 

ینان مردند اارند که ه بپندسی زن از زنان عبد القیس را لباس مردانه پوشاند وشمشیر حمایلشان نمود تا همجنگ جمل 

 ت علی آشنا نبودا تدبیرابآشوب  عایشه را چه به درک علی)ع( ، او زن فتنه گر و پروبه همراه عایشه به مدینه فرستاد . 

ا لشگرش و یا مرا بردۀ جاظهار ناراحتی می کرد به اینکه: پ ، مدام گفتارهای زشت نسبت به امام بر زبان داشت و

ایی ن بودیم و نسبتهد : ما زگفتن ومردانی که با من همراه کرد ،درید. عایشه وقتی به مدینه رسید زنها خود را نمایاندند 

کسی نمی کس و نا ال هرحزهد که بعد از تقوی جایگاه بلندی برای مخلصین دارد شامل که به علی دادی بیهوده بود.

ص در عمل د و اخالی دانمشود. زهد ترک محرمات دارد ووقوف بر شبهات را اهمیت می دهد ،قیام بر واجبات را غالب 

 .است  را پایه ریزی می کند عملی که ناشی از عملکرد دقیق و صحیح در اجتماع و سیاست و فرهنگ

توجه به امر به معروف و نهی  باید  ین عبادته زاهد در حبلک زهد واقعی زهدی است که تنها به عبادت معطوف نگردد

را داشته باشد . در روایتی آمده است که زاهدی مشغول عبادت بود .خداوند به ملکی دستورداد که اهل قریه ای  از منکر

پیشگاه  را نابود کند . ملک به هنگام انجام وظیفه متوجه شد که در گوشه ای عابدی مشغول عبادت خدا است. پس به

                                                           
  . امام علی از دیدگاه ابن ابی الحدید معتزلی – حسین طیبّیان11



10 
 

خداوند عرضه داشت : خداوندا عابد مشغول عبادت توست چگونه قریه را نابود کنم. خداوند فرمود: هر آنچه بتو گفتم به 

 انجام برسان زیرا که او بخود فکر می کند و فکر جامعه نیست.

اید. راهان را می پیملّین و گمضااه زاهد پیشوا دارد ، رهبر دارد، امام دارد، که اگر غیر از این باشد زاهد گمراه شده ور

  می گردد.نمگین زاهد علی)ع( است که از آنچه بدست می آورد شاد نمی شود و از آنچه که از دست می دهد غ

ی بروالیت ر را مبنپیغمب وبه فرزندانش ضربه زدند و اگر سفارشزاهد آن کسی است که اگر اهل بصره با او جنگیدند 

ان رضایت این بحر د ،دریت و خالفت او را غصب کردند وسبّ بر ایشان را جایز دانستنایشان نادیده گرفتند و وال

 یا علی!پروردگار همواره در صدر افکار و عملکردش بود.

زخمی ها و  ب نشود ،قیعت ؟......... در جنگها ندایش بگوش می رسید: آن کس که فرار کردیا علی .. تو چگونه بودی

ه عفو ککّه بود موز فتح رسالح بر زمین نهاد در امان است. کارش شبیه حضرت رسول)ص( در آنکه اسیران را نکشید ، 

 کرد.

انگونه که ک کن همگی هالو زمانیکه لشکر معاویه بر آب فرات مسلط شدند رؤسای شام به او گفتند: آنان را به تشن

انتقام پسر  خواستند یق میدند و بدین طرد .پس قطره ای آب به علی )ع( و اصحابش نداآنان عثمان را با تشنگی گشتن

حاب معاویه در و اصشد  مسّلط حمله را آغاز کرد و بعد از کشتار زیادی بر آب عفان را از علی )ع( بگیرند پس علی )ع(

  سرزمینی بی آب قرار گرفتند .                          

یز با آنها رفتار کنید و آب را بر روی آنها ببندید. علی )ع( اصحاب علی)ع( گفتند : همانطور که با ما رفتار کردند شما ن

فرمود: نه بخدا قسم من اینگونه تالفی نمی کنم ، راه آب را بر آنان بگشایید که شمشیر ،ما را از بستن آب بی نیاز می 

 12)یعنی جنگ با شمشیر جوانمردی است بخالف بستن آب(کند.

یابید، دینداری، پاکدامنی، بردباری ، گذشت، اوست که تمام زیبائیها و پس علی)ع( را در میدان جنگ چگونه می 

زیبائی را به رسم انسانیت و انسانیت را  شو سیاست نشان می دهد.اوست که در کالمش نیکوئیها را به رنگ واقعی خود

 و این نشانه زهد است.13. "صبغۀ اهلل و من احسن من اهلل صبغۀ"در رنگ خدایی جلوه می دهد.

حت اگر فصا ور او بیابی د، و هر آنچه که می خواهی می توانی "عنده ام الکتاب "است و "صراط مستقیم "علی)ع(    

ر و از کالم پایین ت م خالقاست. از کال "دون کالم الخالق و فوق کالم المخلوقین  "و بالغت  را در کالم او بنگری

 مخلوقین باالتر است.

ز زهد اه بگویم . من چعالقۀ غیر مسلمانان )یهود ونصاری( را بخود جلب کرده بودمن چه بگویم از زهد مردی که 

 مردی که فالسفه )مادی( با آنکه با اصل دین مخالفند او را بزرگ می شمارند .

                                                           
  بقره 13812

  . همان- امام علی)ع(13
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من چه بگویم از پادشاهان روم و فرنگ که صورتش را در عبادتگاهایشان و ملوک ترک و دیلم بر شمشیرهایشان به 

شند، نقش صورت حضرت بر شمشیر عضدالدوله دیلمی و پدرش رکن الدوله و نیز بر شمشیر آلب ارسالن تصویر می ک

 و پسرش ملکشاه سلجوقی وجود داشت.

حسن و جمال و که با این انتساب من چه بگویم در باره مردی که هرکس خود را به او منسوب می کند ، دوست دارد 

 فتوت و جوانمردی را کسب نماید.

 می فرماید:در باره زهد من چه بگویم از کالم گوهر بار امام که 

ای مردم زهد کوتاهی آرزو ، شکر نعمتها و پرهیز از حرامهاست. پس اگر این امور از دسترس شما دور بود دست کم 

روشن و  باید حرام بر صبرش چیره نشود و به هنگام نعمت ها شکر گزاری را از یاد نبرد زیرا خداوند با حجت های

)زهد در نهج  آشکار و کتابهایی که آشکارا در های بهانه جویی را بسته ، راه هر گونه عذری را بر شما بسته است.

 (– 8البالغه خطبه 

هر که در آن به  -دنیا سرایی است که آغازش رنج و پایانش نیستی است. در حاللش حساب است  و در حرامش عقاب

س که تهیدست شود به اندوه نشیند . و هر که در طلبش کوشد از دستش برود و هر که ثروت رسد به فتنه افتد و هرک

در طلبش بر نیاید خود در اختیارش قرارگیرد.هرکه آنرا وسیله بینش قرار دهد بینایش سازد و هر که بدان چشم دوزد 

 (-82) زهد در نهج البالغه خطبه کورش نماید.

فریب نعمت آنرا مخورید و از آسیب و سختی آن بی تابی نکنید زیرا عزّت و فخر در عزت و فخر دنیوی رقابت نکنید و 

 نهج البالغه(-99آن قطع شود و زینت و نعمتش به نابودی گراید و آسیب و سختی اش پایان پذیرد.)خطبه 

 که می فرماید: و پیغمبر عظیم الشان دیگر چه بگویم از کالم خداوند در قرآن مجید 

نزلهای دین و از باالترین مقامات اهل سلوک زهد است. خداوند می فرماید: من کان یرید حرث الدنیا بی شک یکی از م

نوته منها و ماله فی االخرۀ من نصیب، کسی که کشت این دنیا را بخواهد به او می دهیم ولی در آخرت نصیبی 

 (20ندارد.)شوری 

ازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس در دنیا زهد بورز تا حضرت رسول )ص( فرمودند: ازهد فی الدنیا یحبک اهلل..و 

 (446خداوند دوستت بدارد ، و از آنچه در دست مردمان است زهد نما ، تا مردمان دوستت داشته باشند.)نهج الفصاحۀ 

ش هرکس زهد بورزد خداوند حکمت را در قلبش وارد کند. پس زبانش به حکمت گشوده شده درد و درمان دنیا برای

 شناسانده می شود و خداوند وی را از دنیا به سالمت به دارالسالم )خانه سالمت و آرامش( می برد.
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تنگی در غذا  یا اظهار؟ آ دزهد حقیقی کجاست ، زاهد کیست ؟ آیا تمام کسانی که ترک مال دنیا می کنند ، زاهد هستن

د و دنبال زهتها بوپوشاک برای کسانی که دوست می دارند به زهد برسند کافی است؟ وقتی در واژه ها و عبار

راستی  برسی آیا  پمی  وددر رفتار وعقاید و اعمال مواجه می شوی و از خی خصوصیات زاهد جستجو می کنی با بن بست

کمترین  ر روز بههخود را  دنیا را ترک نموده ، و نفس های یا ریا پیشگان که مالآاینکه  ویایک رهبان زاهد است؟ 

،این باشد  رها ز این کااضشان مقدار از غذا تمرین و ریاضت داده ،  وبه هر خانه ای در هرجا ئی قناعت نمودند ، و غر

 .می کنند ترک برای جاه که مردمان آنها را به زهد شناخته و مدحشان نمایند آیا آنان در حقیقت مال را

 نی بودپس زهد حقیقی ، ترک مال و جاه ،بلکه همۀ لذت ها و بهره های دنیا بوده و عالمتش مساو

بشنو از زمانی که غلبۀ عشق بخدا در جانها از سوی دیگر است. "و ذلّت و عزّت "ذم و مدح"از یک سوو  "فقر و غنا " 

 14 "اللهم حبّک و حبّ من یحّبک و حبّ کل عملِ یوصلنٌی الی قربک"تراوش گیرد وبگوئی 

این قرار است  و ازند .برسا خدایا دوستت دارم ودوست دارم هر کس که تو را دوست بدارد و هر عملی که مرا به قرب تو

، مثل  ا در قلبند و دنیخداوهمانا دوستی زیرا ؛ رد دوستی دنیا رخت بر می بنددوقتی دوستی خدا در دل جا بگیکه 

ی شود و م عنه با هم جم ،وجود آب و هوا در ظرف است ، هر گاه یکی داخل شود ، دیگری خارج می شود، و از این رو 

 ، پس قلب نه هر دو مرتفع می شوند.

به خودی خود مملو از دنیا دوستی و از خدا دوستی تهی است، همچنانکه شخص مشغول به محبت و انس خدا است ،به 

صورت کامل از حبّ دنیا فارغ است، به هرمیزان که یکی از آنها  خارج شود، دیگری داخل می شود و بالعکس؛ از 

 15آنجمله است غنا: 

رد که راتبی دام ینشالتربی نیازی وجود هر چیزی است از اموال که مورد نیاز باشد واین کمترین حدش است و با   

سه ردار "غنا "موضوع قابل شمارش نیست ، تا آنجا که جمع مال برای گروهی از ملوک و پادشاهان روی داده است.

اگر از  طوریکهگاهی در طلب مال وجمع آن سعی و کوشش کرده ، متحمل زحمت گشته بگروه بررسی می کنیم ، 

ما اگر اکشیده ، نحمتی دستش رود اذیت می شود و این غنای حریصانه است ، ویا اینکه در کسب مال سعی نکرده ، ز

 ود . اطر می شخرده زثروتی به دستش برسد ،او نیز از حرص خالی نیست اخذ کرده ، شادمان گشته ، از فقدانش آ

ویا بهتر از عدمش باشد.  دسته ای دیگر از افراد هستند که داشتن مال برایشان علی السویه باشد، یا وجودش در نظرش

از دریافتش شادمان گردد ویا از رفتنش نیز غمین گردد، شاید در که اینکه نه به آن رغبتی دارد که دل به آن بندد 

گردد. ولی وقتی بحث در غنا می شود باید بررسی کرد که در غنی ضی راو  معرفی گردد  قانع،  ،چنین شخصیتیتعریف 

اگر لفظ غنا را کنار بگذاریم خواهیم دید یا همۀ اموالش حالل است، ویا مقداری از آن حالل و یا همه اش حرام باشد .آ

                                                           
  .فرازی از دعای خمس عشر محّبین14

  . جامع السعادات – عالمه مال مهدی نراقی ج115
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بود . رغبتها همه و همه مؤثر خواهد تمام این مراتب در رسیدن به زهد از خوردن مال حالل گرفته تا بر طرف کردن 

 زهد خود را در بین اغنیاء وضد آن فقرا پیدا نمی کند و باالتر از این حرفهاست.

زیرا کسی که به فقر دچار باشد به قول امیرالمؤمنین )ع( به چهار خصلت مبتال می شود: ضعف در یقینش، نقصان در 

به خداوند پناه می بریم از فقر.پس طی این مراتب در وجود عقلش، رقت در دینش  و کمی حیا در چهره اش پس 

 16اشخاص خالی از زهد است .

 :نیا گرائئ وزهدد -11 -ب

 17"یا ایها الناس انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین"

 18به معنای نزدیک تر."دنو"از ریشۀ به معنای پست تر است یا "دنائت" "دنی"است که یا از ماده  "ادنی"دنیا مؤنث 

ربّنا اتنا فی الدنیا "نشاۀ طبیعت که در برابر نشاۀ آخرت است؛مانند:  -1دنیا در قرآن کریم ، به دو معنا به کار رفته است: 

 19 "حسنۀ و فی االخرۀ حسنۀ

خارج است زیرا هایی که آدمی را به گناه وامی دارد.که این قسمت از تعریف زهد  "من"و  "ما"تعلقات،اعتبارات و  -2

و تمام زهد در معنای اول گنجانده شده است. زیرابه خاطر آخرت و با قدم در راه زهد پاک بودن از گناه است.اولین 

هدف دور نشدن از آخرت شخص زاهد باطن دنیا را مذموم می بیند و نه تنها به مردار دل نمی بندد بلکه آن را سه 

 20"فصار جیفۀ بین اهله " "طالقه می کند که رجوعی حاصل نشود.

و زهد (87طبه )خ."ایم زنده دار نمی شویم زیرا که پس از مرگ نیزرامیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع(می فرماید: ما م

دا را خاند . زاهد فقط دائی نمی یا گرباالتر و باالتر است و خود را در این تعریفها وارد نمیکند. زاهد راه درمان را در دن

ر سوره دنیست.ک رف ترصِو می بیند و خود را در متاع دنیائی وارد نمی کند . زهد ترک آمیخته با بی رغبتی است 

نسان را ااست که  رآن اینقیعنی آنان در خرید یوسف بی رغبت بودند،و تالش "دین...وکانوا فیه من الزاه"(20یوسف )

یز دیگری چئ ابزار لی جزنسبت به دنیا بی رغبت کند و بگوید : در عین حال که دنیا جالل و جمال فراوان دارد، و

 نیست.

ا به ازواجا منهم زهرۀ الحیوۀ الدنیا و ال تمدن عینیک الی ما متّعن "خدای سبحان نیز به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 

(به شکوفه هایی که در دست دیگران است و ما به آنان داده ایم چشم 131)طه "لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و أبقی

گاهی بین کلمات مدوز؛ زیرا ما می خواهیم آنان را با آن شکوفه ها بیازمایم؛ ولی رزق پروردگار تو بهتر ماندنی تر است.

آن در بین مردم ،تفسیر به رای می شود و واژگان درست معنای خود را پیدا نمی کند.گاهی انسان سوداگر است  و تفهیم

                                                           
  -همان16

  - 103 خطبه نهج البالغه17
  .رک: مقیاس اللغة ج2 ص303 بر گرفته از آثار آیت هللا جوادی آملی18

  .سوره بقره 20119
  .نهج البالغه خطبه 10920
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و ناروا خود را زاهد می پندارد ولی چون طمع بهشت دارد در دنیا زاهد است. مانند مهمانی که در خانه خود کم می 

 ست بلکه فرومایگی روح و سوداگری مذموم است.خورد تا بتواند در سفره مهمانی پر خوری کند. این زهد نی

گاهی کسی دنیا را برای دنیا یا ستایش مردم ترک می نماید و خود را به این اوهام سرگرم می کند.چنین کسی سوداگر 

 21ه تعبیر محقق طوسی ،فرومایه است.وب

آتش جهنم نسوزد یا به بهشت برود کسی نیز از مظاهر دنیا می گذرد و زاهدانه زندگی می کند تا در آخرت به گاهی 

امّا زهد راستین آن است که انسان به غیر خدا بی ،اگر چه که بهشت خوب است ولی درجۀ کمال انسانی نیست.

رغبت)زاهد(و نسبت به خدا راغب باشد)زاهد(وجز خدا را برای خدا ترک کند آن خدایی که همه چیز است و در اعماق 

آن احاطه دارد و همۀ هستی انسان را لذیذ و کامیاب می کند؛ لذتی که قابل وصف  هستی انسان حضور و ظهور و بر

الدنیا  این الزاهدون فی "نیست . این زهد مطلوب اولیای االهی است، چنانکه امام سجاد )ع( در دل شب می فرمود:

 22."أین الراغبون فی االخرۀ

بن  عثمان"ک.ش انداست و بهره برداری شخصی خود مؤمن دارای تالش و کوشش است و نفع او برای جامعه فراوان

ر )ص( شرف زد پیامبنر او تارک الدنیا شد و روزها را روزه می گرفت و شبها را به عبادت می گذراند . همس "مظعون

ا ای خود رهه کفش کایشان را از روش عثمان آگاه کرد؛حضرت غضبناک شدند وحرکت کردند به گونه ای یاب شد و 

( دست ار نماز یامبر )صشاهده پو آنها را در دست گرفت و به سراغ عثمان آمد . عثمان در حال نماز بود و با م نپوشید 

ینی حقّ ، را به د ست منکشید . حضرت به او فرمود : ای عثمان ! خدا مرا به رهبانیت و ترک دنیا مبعوث نکرده ا

 عاشرت مسرانم مهو با  نماز می خوانم و روزه می گیرممستقیم و آسان مبعوث کرد که سخت گیری نمی کند. من نیز 

دارم. پس آنان که فطرت و روش مرا می پسندند باید به سنت من عمل کنند و ازدواج و معاشرت با همسر از حمله 

 23سنت من است.

ارد ، ولی دباز می  ای حقهرچه غوطه وری در دنیا و دلبستگی به آن مذموم است و انسان را از هدف آفرینش یعنی لق

رک دنیا ، تر زمینه دحیان ترک افراطی دنیا نیز مطلوب نیست و مانع رشد و تکامل انسان است . از بدعتهای زشت مسی

امعه و نیز جنسان در ایف اتحریم ازدواج برای مردان و زنان و نیز توصیه به انزوا ی اجتماعی و پشت پا زدن به وظ

که انسان ،  ، حال آنع بودندگی در محیطی دور از اجتماه  ، برای عبادت و زانتخاب صومعه ها و دیر های دور افتاد

ز ادیان اهیچ یک  ین رواز اموجودی اجتماعی است و تکامل معنوی و مادی او نیز در زندگی جمعی به دست می آید . 

 آسمانی این حقیقت را نفی نمی کند.

مصداق بارز آن رهبانان 25 "هم الرهبان الذین حسبوا انفسهم فی السواری"می فرماید : 24در ذیل آیاتحضرت علی)ع(

 و گمان دارند که کار خوبی کردند. تارکان دنیایند که خود را در ارتفاعات کوه ها و در بیابان ها محبوس کردند

                                                           
  . آثار آیت هللا جوادی آملی- اوصاف االشراف ص1021

   . بحاراالنوار ج46ص76 22
  . بحاراالنوار ج22 ص26423 -
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دل را به صفای روح و بی رغبتی دنیا  باید ارزشهای دنیا شناخته شود ،باید به وظایف فردی و اسالمی آشنا باشیم ، باید

اولیائی الهی دل به  "من عرف نفسه فقد عرف ربه "عادت دهیم و بدانیم که صفای روح در شناخت خود و خدا است

همواره خود را زیرا در زندگی دنیا یی در بر داشتن قدمها خطا ندارند وماندنی باشند  در حین نبودن ، معشوق سپرده اند تا

پیامبر)ص( روی زمین با تواضع همچون . دنیا را سراب و زایل شدنی می دانند. رنداعمال به سنجش وامیدادر میزان 

بردگان می نشست و غذا می خورد وبا دست مبارک کفش و لباسش را وصله می کرد و بر مرکب برهنه سوار می 

پرده ای در مقابلش به نقش و نگار شدحتی گاهی فرد دیگری را پشت سرش سوار می کرد.حتی وقتی در اتاقش بود و 

ای دنیا را به یاد مزّین بود به همسرش می گفت: آن را از از نظرم پنهان دار که هر گاه به ان می نگرم دنیا و زیور ه

زیرا دنیا را پایدار نمی دانست پس می آورم.پیامبر از زرق و برق دنیا دوری می جست و یاد آن را در وجودش می میراند 

آن را از خود برون کردو دل از آن برداشت و دیده از آن فروبست.ویا اینکه وصی برحق رسول گرامی اسالم )ص( 

حضرت علی )ع( در مصرف بیت المال بسیار دقیق بودند وهمۀ مستحقان را فرا می خواند و از آنجا خارج نمیشد تا "

نماز خوانده ، می ندان و مستحقان تقسیم می کرد و آنگاه آنجا را جاروب می کرد و نیز دو رکعت همۀ اموال را بین نیازم

 26"فرمود: ای دنیا! خود را به من عرضه مکن و مرا به شوق نیاور که تو را سه طالقه کردم و برگشتی در آن نیست. 

نفس را تمرین به فضائل داد تا عادت کند در اید علی )ع( پیروز دو جبهه بود جبهه درونی و بیرونی و معتقد بودند که ب

سختیها صبر کند و کار حرام انجام ندهد و همواره باید لجامش را رها نکرد . ایشان در زمان حکومتش می گفت : دنیا 

 27!از من دور شو و خودت را به من نشان نده که خریدار تو نیستم.

د و ابصار آن راموش نکنرا ففس نبا جهاد  آراسته و زینت دهد ودر زندگی دنیارا به یاد خدا جه اینکه انسان باید دل ینت

 ، مشگالت آناند اشرت دارردم معمدر حین اینکه در دنیا با  وو خوار دنیا و آخرت می گردد؛یل لرا همواره رها نکند که ذ

در عمل  جب و ریاعچار شد تا درا از نظر روحی و روانی و جسمی و اقتصادی در نظر داشته باشد و مراقب شیطان با

ت تجمال رغبت به صه بینگردد واز سیئات دوری نماید و حسنات خود را با ضربه های مهلک سیئات خراب نکند و خال

با ای مرحله  هرقیر و درفو او  خداوند غنی است د که و زیبایئهای دنیا باشد تا باب زهد را بر روی خود بگشاید و بدان

اید مراقب بو هستم  ی خویشن مأمور انجام در امور تکلیفرا از طرف خدا بداند و به خود بگوید مکسب هر امتیاز آن 

ر آتش را دی سوختن وانایباشم دستم و پایم را در آتش جهنم وارد نکنم زیرا که اگر دست را بر روی آتش بگذارم ت

و بی رغبت به  آن نبند دل به زیور دنیا را و دستت را بر روی اتش بگذار وبخود بگو: رها کنو حال می گویم ،ندارم . 

ا شناخت ف گردد بدی مصر،واین هیزم باید در راه عشق خود وشریعت خداونآن باش زیرا دنیا آتش است و توهیزم آن 

 که این هم زیانبار و مزدوری است.والسالم حالل و حرام الهی نه بخاطر کسب بهشت و غیره

 

                                                                                                                                                                                     
  .سوره کهف آیات 10424-103

 کنزالعمال ج22 ص264- از آثار استاد جوادی آملی25
  بحار ج41 ص103-همان.26

  .نهج البالغه خطبه 22427
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