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 .1حکمت :12الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ.
فرصتها مانند ابر در حال رفتن است ،پس فرصتهاى خوب را غنيمت بشماريد.
 .2حکمت :83لِابْنِهِ الْحَسَنِ [عليه السالم] :يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ ،فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ؛ وَ
إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ ،فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِر ِ،فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ
بِالتَّافِهِ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ ،فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيََ.
به فرزندش امام حسن(ع) فرمود :فرزندم! از دوستى با انسان احمق بپرهيز ،زيرا وقتي بخواهد به تو منفعت برساند ،زيان مى
رساند .از دوستى با انسان خسيس برحذر باش ،زيرا در سختترين زمان که به او احتياج داري ،رهايت مىکند .از دوستى با
انسان تبهکار و فاسق نيز بپرهيز زيرا تو را به اندک چيزي مىفروشد .از دوستى با دروغگو بپرهيز زيرا چنين کسي مانند
سراب است ،دور را در نظر تو نزديك ،و نزديك را دور نشان ميدهد.
 .3حکمت :64سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ.
کار بدى که تو را ناراحت و پشيمان کند ،نزد خدا بهتر از کار نيکى است که تو را مغرور نمايد.
 .4حکمت  :75الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ.
قناعت ،ثروتي است که تمام نمىشود.
 .5حکمت :76لَا غِنَى كَالْعَقْلِ ،وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ ،وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ ،وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ.
هيچ ثروتى مانند عقل نيست؛ و هيچ فقرى مانند جهل نيست .هيچ ارثيه اي [براي انسان] بهتر از ادب نيست؛ و هيچ ياري
کنندهاي مانند مشورت نيست.
 .6حکمت :52إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ.
هنگامى عقل انسان کامل ميشود ،که کمتر سخن بگويد.
 .7حکمت  :32قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ.
ارزش هر کس به اندازه کار خوبى است که انجام دهد.
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 .8حکمت :31لَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ ،أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ.
اگر از شما چيزى پرسيدند که نمىدانيد ،از گفتن« :نمىدانم»! خجالت نکشيد.
 .9حکمت  :83اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ ،فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ ،وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ.
هرگاه خبري را شنيديد ،درباره آن تفکر و عمل کنيد ،نه فقط تفکر و سپس بازگو کنيد ،زيرا راويان علم بسيارند و عمل کنندگان به
آن کم!
 .11حکمت  :223إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ.
از دست دادن فرصتها باعث غصه (و پشيماني) است.
 .11حکمت  :284الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ.
نماز موجب تقرب (و نزديکي) هر پرهيزکاري به خداست.
 .12حکمت  :265يَا كُمَيْلُ! الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ .الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَ أَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ ،وَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ ،وَ
الْعِلْمُ يَزْكُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ وَ صَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ...
اى کميل! علم از مال بهتر است .زيرا علم تو را محافظت مىکند ولى مال تو بايد حفظ کنى .مال با خرج کردن کم مى
شود ،ولى علم هر چه انفاق شود ،بيشتر مىگردد و آنچه با مال به دست آيد [مثل پست و مقام و نام نيك و  ]...با از بين
رفتن مال ،نابود ميشود...

 .13حکمت  :263الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.
[شخصيتِ] انسان زير زبانش پنهان است.
 .14حکمت  :257إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ ،فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ.
هرگاه از کاري مىترسى ،خود را در آن بيفکن! زيرا گاهي ترس از انجام آن کار ،از خود آن سختر است!
 .15حکمت  :107كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ ،إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ.
هر ظرفى با ريختن چيزى در آن پر مىشود ،جز ظرف علم که هر چه دانش در آن ريزند ،وسعتش بيشتر شود.
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 .16حکمت  :123حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ.
حسادت نسبت به دوست ،نشانه [ايجاد] شکاف در دوستى است.

 .17حکمت  :116بِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ ،وَ بِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ.
انصاف داشتن موجب ميشود دوستان انسان زياد شوند ،و با بذل و بخشش ،قدر و منزلت انسان باال مى رود.
 .18حکمت  :188لَا تَصْحََِ الْمَائِقَ ،فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ ،وَ يَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ.
با انسان احمق دوستي مکن! زيرا کارهاى احمقانه اش را برايت [زيبا] جلوه مى دهد و دوست دارد تو هم مثل او باشى.

 .19حکمت :611افْعَلُوا الْخَيْرَ وَ لَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئ ًا
کار خوب را انجام دهيد (حتي اگر کار کوچکي بود) و آن را کم و کوچك ندانيد.
 .21حکمت :655أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهَا صَاحِبُهُ.
بزرگترين گناه ،آن گناهي است که انسان آن را کوچك بشمارد.

 .21براي شرکت در مسابقه حکمت هاي علوي تا تاريخ  2883/02/80فرصت داريد به آدرس
 ht t ps://nahj ol bal aghe.f arhangsara.i r/فرهنگسراي نهج البالغه مراجعه و به 20سوال برمبناي10
حکمت منتخب جواب مناسب دهيد.
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03حكمت از نهج البالغه برای سنين باالی  81سال
ن يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ يَتَكَ َّلمُ بِلَحْمٍ َو يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ.
 .8حکمت :3اِعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَا ِ
از [آفرينش] اين انسان در شگفت باشيد که با يك تکه پيه 2نگاه ميکند ،با تکه گوشتى 1سخن مىگويد و با تکه استخوانى مى
شنود 8و از شکافى 6تنفس ميکند.
 -1منظور زبان است.

 -2پيه به تکه چربي ميگويند که منظور امام(ع) چشم است.

 -6منظور امام(ع) شکاف بيني است.

 -1اشاره به استخوان هاي داخل گوش مياني .

م وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
 .0حکمت :20خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُ ْ
با مردم آنگونه معاشرت کنيد که اگر از دنيا رفتيد ،بر شما اشك ريزند و گريه کنند و اگر زنده بوديد با شوق و اشتياق به سوي شما آيند.

 .3حکمت  :22إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِ ْلقُدْرَةِ عَلَيْهِ.
هنگامى که بر دشمنت چيره شدى به شکرانه اين پيروزى او را عفو کن.
 .4حکمت  :21أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.
ناتوانترين مردم کسى است که در يافتن دوست ناتوان باشد و از او عاجزتر کسى است که دوستي را که يافته ،از دست بدهد.

 .5حکمت  :28إِذَا وَصَلَتْ إِلَ ْيكُمْ َأطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ.
هنگامى که مقدمات نعمتها به شما رسيد ،ادامه آن [نعمتها] را به خاطر کم سپاسي از خود دور نکنيد.

 .6حکمت  :17يَا ابْنَ آدَمَ! إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ.
اى فرزند آدم! هروقت ديدي پروردگارت ،پى در پى به تو نعمت مىرساند ،در حالى که تو معصيت او را مىکنى ،پس [از کيفر او]
بترس*

*يعني مراقب چون در اين صورت مجازات سنگيني در انتظار توست.

 .7حکمت  :44فَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا.
از دست رفتن حاجت بهتر از آن است که آن را از [شخصِ] نااهل درخواست کنى.
 .1حکمت  :50لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً.
انسان نادان يا در حال افراط است و يا تفريط.
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سهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِه ِ،وَلْيَ ُكنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ
 .9حکمت  :58مَنْ نَصَََ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً ،فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْ ِ
بِلِسَانِهِ ،وَ مُعَ ِّلمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَ ِّلمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ.
کسى که خود را پيشواىمردم قرار مى دهد ،بايد قبل از تعليم ديگران ،به تعليم خويش بپردازد؛ و پيش از آنکه بخواهد با زبانش مردم
را تربيت کند ،بايد با عملش آنان را تربيت نمايد **.کسى که معلم و ادب کننده خود باشد ،اليق احترام و تکريم بيشتر ،از کسي است
که معلم و مربى مردم است.
**يعني بايد دستورات دين را در عمل به مردم نشان دهد و قبل از آنها ،خودش به آن عمل کند.

صلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ
صلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ؛ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَ ْمرَ آخِرَتِهِ ،أَ ْ
 .82حکمت  :38مَنْ أَ ْ
دُنْيَاهُ؛ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ.
کسى که رابطه ميان خود و خدا را اصالح کند ،خدا نيز رابطه او و مردم را اصالح خواهد کرد؛ و کسى که کار آخرتش را اصالح کند،
خدا کار دنيايش را اصالح خواهد کرد؛ و کسى که از درون وجودش ،پنددهندهاي داشته باشد ،خداوند حافظ و نگاهباني براى او قرار
خواهد داد.
 .88حکمت َ :228مثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا ،وَ السَّمُّ النَّا ِقعُ فِى جَوْفِهَا ،يَهْوِى إِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ وَ يَحْذَرُهَا ذُو
اللَُِّّ الْعَاقِلُ.
دنيا مانند ماري است که پوستي نرم ،ولى سمي کشنده دارد .انسان نادانِ فريبخورده به آن عالقه پيدا مىکند ،ولي انسان هوشمند
عاقل از آن پرهيز ميکند.
 .80حکمت  :218طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِى نَفْسِهِ ،وَ طَابَ كَسْبُهُ ،وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ ،وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ ،وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ
مَالِهِ ،وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ ،وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ،وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ يُ ْنسََْ إلَى الْبِدْعَةِ.
خوشا به حال کسى که خود کوچك ميشمارد (ولي در نظر مردم بزرگ است) ،و کسب و کارش پاک و حالل ،و باطن او صالح و
شايسته ،و اخالقش نيکو است .اضافه مال خود را در راه خدا انفاق کرده و به مردم آزار نمي رساند .سنت پيامبر(ص) براى او کافى
است و (به همين دليل) بدعتى در دين نمىگذارد.

 .83حکمت  :286لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِى ثَلَاثٍ :فِى نَكْبَتِهِ ،وَ غَيْبَتِهِ ،وَ وَفَاتِهِ.
دوست انسان ،دوست او نخواهد بود مگر اينکه برادرش را در سه جا از ياد نبرد :وقتي که دنيا به او پشت کرده ،وقتي که حضور ندارد،
و پس از مرگش.
 -2برادر در اينجا به مفهوم دوست است.

 .84حکمت  :264سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ.
ايمانتان را با صدقه حفظ کنيد و اموالتان را با زکات نگهداريد و امواج بالء را با دعا دور نماييد.
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سبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ ،فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَ ْيرِكَ.
 .85حکمت  :281يَا ابْنَ آدَمَ! مَا كَ َ
اى فرزند آدم! آنچه بيش از مقدار خوراک و قوت روزانهات بدست آورى ،خزانه دار آن براي ديگران خواهى بود.
ن أَضْمَرْ ُتمْ عَلِمَ؛ وَ بَادِرُوا الْمَ ْوتَ الَّذِى إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ
 .86حکمت  :108أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ ،وَ إِ ْ
أَدْرَكَ ُكمْ ،وَ إِنْ أَقَمْ ُتمْ أَخَذَكُمْ ،وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَ َكرَكُمْ.
اى مردم! بترسيد از خدائى که اگر سخنى بگوئيد ،مىشنود؛ اگر چيزي را پنهان کنيد ،مىداند؛ و براى مرگى آماده باشيد که اگر از آن فرار کنيد،

به شما ميرسد؛ و اگر برجاي خود بمانيد ،شما را مىگيرد؛ و اگر فراموشش کنيد ،شما را از ياد نميبرد.

 .87حکمت َ :103منْ حَاسَََ نَفْسَهُ رَبِحَ ،وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ ،وَ مَنْ خَافَ أَمِنَ ،وَ مَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَر َ،وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ ،وَ
مَنْ فَهِمَ عَلِمَ.
کسى که به حساب خودش برسد ،سود مىبرد؛ و کسى که از خود غفلت کند ،زيان مىبيند؛ کسى که (از خدا) بترسد ،ايمن مىشود؛ و
کسى که عبرت گيرد ،بينا مىشود؛ و کسى که بينا شد ،مىفهمد؛ و کسي که بفهمد ،دانا مىشود.

 .81حکمت  :110لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ ا ْلقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ.
داورى کردن درباره افراد[ ،تنها] با تکيه بر حدس و گمان از عدالت به دور است.
 .89حکمت  :116بِ َكثْرَةِ الصَّمْتِ َتكُونُ الْهَيْبَةُ؛ وَ بِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ وَ بِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ ا ْلأَقْدَارُ ،وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ
النِّعْمَةُ...
سکوت فراوان ،وقار و ابهت ميآورد؛ و انصاف موجب ميشود دوستان انسان زياد شوند؛ و با بذل و بخشش ،منزلت انسان باال مى رود؛ و
با فروتني ،نعمت کامل مىشود...
 .02حکمت  :114الطَّا ِمعُ فِى وِثَاقِ الذُّلِّ.
انسان طمعکار ،هميشه گرفتار ذلت است( .انسان طمع کار هميشه ذليل است)
 .08حکمت  :115وَ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ :الْإِيمَانُ مَ ْعرِفَةٌ بِالْقَلَِْ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.
از امام عليه السالم درباره تفسير ايمان سوال شد .پس فرمود :ايمان شناخت قلبي (خدا) ،و اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح است.

 .00حکمت  :880أَقَلُّ مَا يَلْ َزمُ ُكمْ لِلَّ ِه أَلَّا تَسْتَعِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ.
کمترين حقى که براى خدا رعايتش الزم است اينکه با استفاده از نعمتهايش ،او را نافرماني نکنيد.
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 .03حکمت  :185إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا ال َّلهَ رَغْبَةً ،فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ؛ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً ،فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ؛ وَ إِنَّ
قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً ،فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَا ِر
گروهي خدا را از روي ميل و رغبت (به بهشت) عبادت ميکنند ،اين عبادت تاجران است؛ و گروهي خدا را از روي ترس (از جهنم) ميپرستند،
پس اين عبادت بردگان است؛ و گروهي خدا را براي شکر نعمتهايش ميپرستند ،پس اين عبادت آزادگان است.

 .04حکمت  :176يَا ابْنَ آدَمَ! كُنْ َوصِيَّ نَفْسِكَ فِى مَالِكَ ،وَ اعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ.
اى فرزند آدم! تو خ ود وصى خويش در اموال و ثروتت باش! امروز طوري به آن عمل کن که مى خواهى بعد از تو (طبق وصيتت)
عمل کنند.
سكِينَ رَسُولُ اللَّهِ ،فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ ،وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ.
 .05حکمت ِ :806إنَّ الْمِ ْ
انسان مستمند ،فرستاده خدا است .کسى که از کمك به او دريغ دارد از خدا دريغ داشته و کسى که به او عطا و بخشش کند به خدا
عطا کرده است.
 .06حکمت ِ :821إنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً ،فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ ،وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ.

دلهاى انسانها گاهى پرنشاطند و گاه بى نشاط .آنگاه که پرنشاطند آنها را به انجام مستحبات نيز وادار کنيد و آنگاه که بى نشاطند تنها
به انجام فرائض و واجبات قناعت جوئيد.
 .07حکمت  :878أَكْ َبرُ الْعَيَِْ أَنْ َتعِيََ مَا فِيكَ مِثْلُهُ.
بزر گترين عيب آن است که آنچه خود داراى آن هستى بر ديگران عيب بشمارى.
 .01حکمت  :853الْ ُبخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ.
بخل جمع تمام عيبها است ،و گويا مثل افسارى است که انسان را به سوى هر بدى مى کشاند.
 .09حکمت  :830رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً َليْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ ،وَ مَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ.
بسيار بودند کسانى که در آغاز روز زنده بودند اما روز را به پايان نبردند و چه بسيار کسانى که در آغاز شب زندگيشان مورد غبطه
مردم بود اما پايان همان شب عزاداران به سوکشان نشسته بودند.

 .32حکمت  :642ا ْلغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ.
غيبت کردن ،کار و تالش انسانهاي عاجز و ناتوان است

برای شركت در مسابقه حكمت های علوی تا تاريخ  8031/38/03فرصت داريد به آدرس
 ht t ps://nahj ol bal aghe.f arhangsara.i r/فرهنگسرای نهج البالغه مراجعه و به  81سوال برمبنای
 03حكمت منتخَ جواب مناسَ دهيد.
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