
 

 به نام خدا  
ری راز نگاه آفتابگردانموسسه فرهنگی هن  

هج البالغه سات شرح نسله جللس  

: دکتر علیرضا هزارسخنران  

1401مهر    30جمعه جلسه اول :   

 

م میشود:کتاب نهج البالغه به سه بخش اصلی تقسی  

  ( کتاب  آغاز  )   رانی های امیرالمومنین )ع( سخن  -1

المومنین )ع( نامه های امیر-2  

صار کلمات ق-3  

ق خ ،ک،:  کتاب داریم  این تصاری درخ*سه عالمت ا  

: خطبه های نهج البالغه نهج البالغه  خ  

غه : نامه های نهج البالغه نهج البال  ک  

نهج البالغه : قصار ها   ق  

. کلمات قصار استجلسات ن ایمحور گفتگو در   

 



 

نهج البالغه :   160قصار    

 قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِی عَیْنَیْنِ

ت روشن اس  خواهد ببیندکسی که می صبح برای    

.ج البالغه از کلمات مفرد تشکیل شده استکلمات نه*  

)مفرد( این حدیث:کلمات   

ی دادن روشنای  :  ضَاءَ أَ-1  

: تمام مکان و زمان زندگی   الصُّبْحُ  -2  

صاحب  ذو :-3  

متعلق به دکتر شهیدی است.بهترین ترجمه نهج البالغه  *  

 این حدیث به ما این مفهوم را می رساند که صبح زندگی ما روشن است. 

چه کسی زندگی ما را روشن می سازد؟ -  

ن خودما  

ی الرُّشْد مِنَ الْغَ  نَ یقد تَبَ  نیالد  ی ال اکراه ف»   »  

ولی اگر   اگر کسی درست و از غلط تشخیص دهد خودش به این سمت می آید در دین ما اجباری نیست 

.باشدبه اصول پایبند  باید    دارد شواسالم وکه به دین    قبول کرد  

ذهبی عمل کردن خودمان است.، مانمان  دیندار تربیت کردن فرزند  الزمه*  

 



 

:   عَیْنَیْنِ  

مراقبت کنیم دو  باید از این  ،    دو چشم ما عقل و قلب ما است  

شویی خود باشید.ب قلب زناقلب بسیار مهم است ، مراق*  

 حسن خلق با همسر خود باعث نورانی شدن قلبمان میشود.

: تفقه و تعقل   

درستگار به این موارد بستگی دارد گی انسان سالم و  میزان زند  

اییاعط   -2تسابی اک  -1عقل :  

 خدا هرکس را با عقل خودش مقایسه می کند.

اگر ما   است   ر برای ما روشناین است که مسیمنظور  ریف از امیرالمومنین)ع(  پس در این سخن ش*

. چشم داشته باشیم  

 


