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یادداػت هتزجن
ايى کتاب بـگـػاو ٥اؿمی اف کتاب "هى٪٥یت واٞ٩ی چینت؟" هی باىؼ که بـگـ٥ته ىؼه
اف کتاب "٩له ی َ٥اصت" امت .کتاب هى٪٥یت واٞ٩ی چینت تىمٔ ػکتـ میؼ صنى
اعتـ يىىته ىؼه و به چاپ ؿمیؼه امت .ػکتـ اعتـ ماکى اهـيکا بىػه و ػؿ صال صاّـ
اهکاو عـيؼ کتاب اف ٕـي ٨آهافوو هىرىػ هی باىؼ .هًب ٜاٍلی يًٞی يهذ البال١ه به
فباو ٝـبی بىػه که تىمٔ میؼ هضمؼ ؿافی به تضـيـ ػؿ آهؼه امت .تـرمه ی ايگلینی
يهذ البال١ه به يام "٩له ی َ٥اصت" بىػه که تىمٔ میؼ ٝلی ؿافی اف ٝـبی به ايگلینی
تـرمه ىؼه امت .ايى کتاب ػاؿای  932عٖبه 92 ،ياهه و  982مغى اف اهام
ٝلی( )ٛهی باىؼ.
کتاب اٍلی يهذ البال١ه ىاهل هىّىٝات هغتل٦ی هیيىػ که ٩نمت های هغتل٦ی اف
هـ هىّى ٛػؿ بغو های هت٦اوتی هٖـس ىؼه امت و بـای ٥ـاگیـی يک هىّى ٛواصؼ
بايؼ تمام کتاب ؿا هٖالٞه يمىػ .ػؿ ايى کتاب ،تمام هٖالب هـتبٔ با هـ هىّى ٛبه
ٍىؿت يکزا و واصؼ گـػآوؿی ىؼه و بؼيى تـتیب و٩ت کمتـی بـای هٖالٞه هـ
هىّى ٛالفم امت.
اولیى بغو اف ايى کتاب ه٦هىم تىصیؼ ،عؼاآ کاهی ،و عل٪ت بی يٚیـ او ؿا به ها هی
آهىفػ .ػؿ بغو ػوم ،با ه٦هىم ت٪ىا و فيؼگی همـاه با آگاهی اف عؼا آىًا هیيىين.
بغو مىم به هىّى ٛاؿتبآ با عؼا اف ٕـي ٨ػٝا هی پـػافػ .بغو پايايی ىاهل
مغًاو اهام ٝلی و ؿاهًمايی های او هی ىىػػ.
اف عؼاويؼ بـای ٥ـاهن آوؿػو اهکاو تـرمه ی ايى کتاب بنیاؿ مپاك گقاؿ بىػه و ٕلب
٦ٝى بـای هـگىيه عٖای ياعىػآگاه ػؿ ايى تـرمه ؿا ػاؿم.
و ػؿ پاياو ،اف ههًؼك صنیى ىزـه که هيى ٧اٍلی ايى تـرمه بىػه و يیق ػکتـ صنى
اعتـ بـای ؿاهًمايی و صمايت ػؿ ايى ؿاه کمال تيکـ ؿا ػاؿم.
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اهیؼ امت که ايى کتاب ؿوىًايی ؿاهی بـای عىايًؼگاو بىػه و پامظ مىاالت ىما ؿا ػؿ
اؿتبآ با هىّىٝات هٖـس ىؼه ٥ـاهن آوؿػ .بی ىک يٚـات ىما ػؿ هىؿػ کتاب و
تـرمه به اؿت٪ای کی٦یت کتاب بنیاؿ کمک عىاهؼ يمىػ .صهت اؿتبآ با هتـرن لٖ٦ا
با اػؿك ايمیل فيـ ػؿ تماك باىیؼ.
Mozhan.saeidi@gmail.com
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طخًی کىتاه درهىرد يىیظًذه ی يهج البالغه ،طیذ هذمذ راسی
میؼ ؿافی مغًاو و ياهه های اهام ٝلی ؿا به فباو ٝـبی ،فباو اٍلی ،صؼوػ هقاؿ مال
پیو گـػآوؿی يمىػه امت .ايى اهـ صؼوػ چهاؿٍؼ مال پل اف ٥ىت اهام ٝلی ات٦ا٧
ا٥تاػ.
میؼ ؿافی ػؿ مال 352هزـی ػؿ ىهـ ب٢ؼاػ ػؿٝـا ٧به ػيیا آهؼ .تباؿ و عايؼاو او به
صْـت هضمؼ(ً) هیـمؼ .او اف عايىاػه ای ػاييمًؼ هی آيؼ .آهىفه ها و تٞالین
اولیه او فيـ يٚـ امتاػ ىیظ ه٦یؼ بىػه امت .پل اف آو او به هىمنات ٝالی فياػی
ؿ٥ت که يکی اف آيها فيـ يٚـ ابى اصمؼ ابى هضمؼ ٕبـی بىػ .ؿىته هايی که او ػؿ آيها
به تضَیل پـػاعت ىاهل ٩ـآو ،صؼيج ،تاؿيظ امالم٥ ،لن٦ه ،و اػبیات بىػ.
ػاييمًؼاو فهاو او ؿا اٝزىبه هی عىايؼيؼ .ػؿ ٕىل فيؼگی کىتاه  99ماله ی او ،کتاب
های فياػی يىىت .ت٦نیـ ٩ـآو او هىؿػ تىره ػاييمًؼاو امت.
اف فهاو کىػکی او ٝال٩ه به يىىته ها وآهىفه های صْـت ٝلی ػاىت .بـعی اف
کاؿهای رم ٜآوؿی ىؼه ی اولیه ی اهام ٝلی اف بیى ؿ٥ته ايؼ .میؼ ؿافی تَمین به
رم ٜآوؿی آيها يمىػ .او م٦ـهای ٕىاليی بـای رم ٜآوؿی عٖبه ها و ياهه های اهام
ٝلی يمىػ .آيها ؿا ػؿ مه ٕب٪ه ی ؽکـ ىؼه ی ٥ى ٧رم ٜاوؿی يمىػه و به همه آيها يام
يهذ البال١ه ؿا ػاػ .بـعال ٣صال ياهناٝؼ رنمی ،او ماٝت های فياػی ؿا مالیاو
فياػی ؿوفايه بـای ايى رم ٜآوؿی مپـی يمىػ .او يهايت تاله عىػ ؿا يمىػ تا يىىته
های اٍل ؿا ر ٜآوؿی و ايتياؿ يمايؼ.
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سيذگی ياهه ی هختصزی اسيىیظًذه ی يهج البالغه ،اهام ػلی (ع)
صْـت ٝلی عىيياويؼ و ػاهاػ صْـت هضمؼ بىػ .تىلؼ :او ػؿ مال  066بٞؼ اف
هیالػ ػؿ عايه ی کٞبه ،عايه ی عؼا ػؿ هکهٝ ،ـبنتاو ،به ػيیا آهؼ .پؼؿ ٝلی ،ابىٕالب
بىػ ،مـليکـ ٩بیله ی هاىمی و ٝمىی صْـت هضمؼ .هاػؿ او ٥إمه ابى امؼ ،کنی
که اف ٕاي٦ه ای يزیب هی آهؼ ،بىػ.
ػوؿاو کىػکی :صْـت هضمؼ ٝلی ؿا همچىو کىػک عىيو بقؿگ کـػ و ػؿ يتیزه،
ٖٝى٥ت ٝمی٪ی هیاو آو ػو ىکل گـ٥ت .هًگاهی که صْـت هضمؼ ػؿ مى چهل
مالگی به يبىت ؿمیؼ ،اهام ٝلی ،کنی که تًها ػوافػه مال مى ػاىت ،اولیى ىغَی
بىػ که ػٝىت او ؿا پؾيـ٥ت و به امالم گـويؼ.
ػؿ چهاؿهیى مال اف يبىت عىيو ،صْـت هضمؼ عىيياويؼاو عىيو ؿا به امالم
ػٝىت يمىػ تا به پـمتو عؼای يگايه ؿوی آوؿيؼ و به آيها اٝالم يمىػ که او ٥ـمتاػه ی
عؼامت .او با بی ت٦اوتی و صتی تمنغـ آيها ؿوبـو ىؼٝ .لی رلى آهؼ و با صْـت
هضمؼ بیٞت يمىػ٩ ،ىل به هضاٚ٥ت اف او ؿا ػاػ و ايماو عىيو ؿا تافه يمىػ .صْـت
هضمؼ عيًىػ ىؼ و ٝلی ؿا بًٞىاو ياؿ و راييیى عىػ اٝالم يمىػ .کنايی که آيزا
صاّـ بىػيؼ ،ىـو ٛبه عًؼه و تمنغـ کـػيؼ ،و ٝالوه بـ ايى ابىٕالب ؿا مـفيو
يمىػيؼ و گ٦تًؼ او تًها اف پنـ عىػ ٥ـهاو هی بـػ.
اها ٝلی به ٝهؼ عىيو و٥اػاؿ هايؼه ،او ؿا صمايت و ػيبال کـػ همچىو يک مايه ،و اف
او ػؿ ه٪ابل ػىمًاو هضاٚ٥ت يمىػ و صتی راو عىػ ؿا بـای يزات امالم به عٖـ
ايؼاعت.
بـای يزات فيؼگی پیاهبـٝ ،لی ػؿ بنتـ او عىابیؼ :هيـکاو هکه ي٪يه کيیؼيؼ که
پیاهبـ امالم ؿا بکيًؼ تا هاي ٜاف ايتياؿ پیام او ىىيؼ .پیاهبـ اف ايى عبـ آگاه ىؼه و
تَمین به ههارـت گـ٥ت (که به هزـت ،ىـو ٛت٪ىين امالهی ،هيهىؿ امت) و به
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ىهـ هزاوؿ ،هؼيًه ؿ٥ت .او اف ٝلی ػؿعىامت يمىػ تا ػؿ ؿعتغىاب او بغىابؼ تا
هيـکاو ؿا گمـاه يمىػه و فهاو بیيتـی بـای هزـت او ٥ـاهن بيىػ تا هکه ؿا تـک يمايؼ.
اهام ٝلی ايى هنئىلیت ؿا پؾيـ٥ت و فيؼگی عىػ ؿا به عٖـ ايؼاعت تا راو صْـت ػؿ
اهاو بمايؼ.
ػهز هذیًه خىػاهذگىی پیاهبز خىیغ بىد:
ػؿ صالیکه امالم ػؿ هؼيًه ػؿ صال ىکل گیـی بىػ ،هيـکاو رًگ های فياػی ؿا ػؿ
بـابـ صْـت هضمؼ به پا يمىػيؼ تا ايى ػيى رؼيؼ ؿا اف ؿييه بـکًًؼٝ .لی ػؿ عٔ
ه٪ؼم ػ٥ا ٛاف پیاهبـ ٩ـاؿ ػاىت و يکی اف ٝاهلیى اٍلی ػؿ ايى اهـ بىػ .ىزاٝت و
ىميیـ فيی او ػؿ ٝـبنتاو هخال فػيی بىػ.
پیاهبـ ػعتـ عىػ ؿا به افػواد با صْـت ٝلی ػؿآوؿػ :پیاهبـ عىامتگاؿاو فياػی ؿا اف
٩بايل مـىًاك و حـوتمًؼ ؿػ يمىػ .او هيتا٩ايه ػؿعىامت ٝلی ؿا ٩بىل يمىػ .او بـای
بـکت افػواد آيها ػٝا يمىػ و به پیيگاه عؼاويؼ بـای عىىبغتی و ىاػی و پیـوفی آيها
ػٝا يمىػ .ايى ات٦ا ،٧ؿابٖه ی پیاهبـ و صْـت ٝلی ؿا گـم تـ يیق يمىػ.
م٦ـ فياؿتی پیاهبـ :ػهمیى مال پل اف هزـت ،هًگاهی که پیاهبـ اف آعـيى صذ عىػ
باف هیگيت ،کاؿواو ؿا ػؿ هیايه ی ؿاه هتى ٤٩کـػه و همه ؿا رم ٜيمىػ .و آيگاه "آعـيى
عٖبه" ؿا ايـاػ يمىػ .او اف پیو هيؼاؿ ػاػه بىػ که پاياو ػوؿاو او يقػيک امت .ػؿ
اواعـ عٖبه اه اٝالم يمىػ ،عؼاويؼ هىالی هى و تمام ايماو آوؿيؼگاو امت .مپل
مىال يمىػ ،آيا به ايى گ٦ته ايماو ػاؿيؼ؟ ،تمام صْاؿ آو ؿا تايیؼ يمىػيؼ.
مپل با رؼيت بیاو ػاىت :پل بيًىيؼ و به عإـ بنپاؿيؼ :هـکه ؿا هى هىال هنتن،
ٝلی هىالی اومت  .او بـای هى همچىو هاؿوو بـای هىمی امت .عؼاويؼا با کنی که
او ؿا ػومت ػاؿػ ػومت ىى و با کنی که با او ػىمًی ػاؿػ ،ػىمى باه .به کنايی که
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به او کمک هیکًًؼ ،کمک کى و کنايی که او ؿا يا اهیؼ هیکًًؼ ،يا اهیؼ گـػاو .هًگاهی
که ايى مغًاو ؿا هیگ٦تٝ ،لی ؿا به همه هـػم يياو ػاػ.
ايى ؿويؼاػ ػؿ مًؼ اهام اصمؼ بى صًبل ،بغو  5و ٍ٦ضه  982و يیق ػؿ کتاب اهام
١قالی مـالٞالمیى بیاو ىؼه امت .هىاليا ٝنکـی ر٦ٞـی اٙهاؿ هیؼاؿػ که 253
يىينًؼه ی هيهىؿ ايى ؿويؼاػ ؿا ،هٞـو ٣به ١ؼيـعن ،حبت يمىػه ايؼ.
ٝلی به ًٝىاو علی٦ه و صاکن :پل اف هـگ علی٦ه ی مىمٝ ،لی ( )ٛبه عىامت هـػم
علی٦ه ىؼ .ػؿ فهاو صکىهت وی ،اولىيت اٍلی او صؾ ٣والیاو ٥امؼ اف ػولت
امالهی بىػ .او عىامتاؿ ٍؼا٩ت ،اهايت ،هنئىلیت پؾيـی و ػلنىفی ػؿ ه٪ام های
ػولتی بىػ .او ىغَا ػاؿای مبک فيؼگی پـ هي٪تی بىػ.
هًگاهی که وی هالک االىتـ ؿا به ًٝىاو والی هَـ هًَىب کـػ  ،عىػ مـپـمتی اػاؿه
ی بـعی هىّىٝات ؿا به ٝهؼه گـ٥ت .هىّىٝات ػاؿای اهمیت بـ وی ىاهل
عؼاىًامیٍ ،ؼا٩ت ٝ ،ؼالت و ٥ـوتى بىػو بىػ.
هض ٨٪و ٥یلنى ٣هيهىؿ ٝـب هیگىيؼ که ػمتىؿات صْـت ٝلی هىرب بًا يهاػو
بهتـ اػاؿه ی راهٞه ينبت به ايچه تىمٔ صْـت هىمی تًٚین ىؼه بىػ .به همیى ػلیل
ٝلی ؿا بـای بًا يهاػو ايى ػمتىؿات اؿد يهاػه امت .اٍىل اػاؿه ىهـهای صْـت
ٝلی ػؿ کتاب يهذ البال١ه اهؼه امت و ػؿ مافهاو هلل هتضؼ يیق ػؿ مال  9669ػؿ
رلنه ای تىمٔ صاکماو و ه٪اهات ػولتی تىٍیه گـػيؼ که اف ايى اٍىل ػؿ الگىی
صاکمیت عىػ امت٦اػه کًیؼ( .لٖ٦ا به ياهه هالک اىتـ  ،ياهه ىماؿه  ،53ػمتىؿ به
هالک اىتـ ،هـارٞه کًیؼ).
ػؿ صؼوػ ىو مال صْـت ٝلی هزبىؿ به ه٪ابله با ٥ناػ ىؼ و با يىؿه بـعی
٥ـهايؼاؿاو ؿوبـو بىػ .او ػؿ چًؼيى رًگ ىـکت يمىػ تا اف اٍىل عىػ و صکىهت
امالهی هضاٚ٥ت يمايؼ .ايياو ػؿمى ىَت و مه مالگی ػؿ صالی که تىمٔ ػىمى
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هًگام يماف ػؿ هنزؼ فعمی ىؼه بىػيؼ ػؿگؾىتًؼ .ايياو ٥ـهىػيؼ":عؼاويؼا
مپامگقاؿم که هـا به ه٪ام ىهاػت ؿمايؼی .ؿصمت و بغيايو تى هـا به رالل ٩لمـو
تى مى ٧هیؼهؼ".
ػلن دضزت:
اؿتبآ يقػيک او با پیاهبـ هىرب کنب ػايو ٚٝیمی ىؼه بىػ که کل ػيگـی به آو
ٝلن ػمت يیا٥ت .ػاه گنتـػه او ىاهل فينت ىًامی ،پقىکی ،متاؿه ىًامی و
مـهًيا صیات ٥لن٦ه٪٥ ،ه امالهی ،ؿياّیات ،بال١ت و ػيگـ ٝلىم هی ىؼ( .لٖ٦ا به
عٖبه هٞـو ٣ىماؿه يک ػؿ يهذ البال١ه هـارٞه کًیؼ ).ايياو مهن ٝمؼه ای ػؿ
تىم ٜفباو ٝـبی ػاىتًؼ.
يهج البالغه:
ًٝىاو کتاب به هًٞای اود َ٥اصت و بال١ت امت .ىاهل عٖبه ها ،ياهه ها و مغًاو
اهام ٝلی امت .ايى هتىو تىمٔ میؼ ؿافی رم ٜاوؿی ىؼه ايؼ و گ٦ته هیيىػ که
هىّى ٛهىرىػ ػؿ او تًها ػؿ باب هٞـ٥ت ،ػايو و َ٥اصت و ؿاهًمايی ػؿ کًاؿ ٩ـاو
امت .اهىفه های اهام ٝلی يه تًها بـای هنلماياو بلکه بـای همه ايناو ها مىػهًؼ
امت ،هىرىػاتی که ػؿ رنتزىی ص٪ی٪ت و ٝؼالت هنتًؼ و آؿفوی آگاهی اف
عؼاويؼ ؿا ػاؿيؼ.
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اظهارات دايؼمًذاو و تار یخ ػًاطاو در هىرد دضزت ػلی(ع)
ابى ابیل دذیذ
ايى ه٦نـ هيهىؿ هَـی ػؿهىؿػ کتاب يهذ البال١ه هیگىيؼ :صْـت ٝلی ىغَیتی
ػاىتًؼ که ػؿ آو عَىٍیاتی هتْاػ ؿا هن فهاو گـػآوؿی يمىػه بىػيؼ .او باوؿ ػاىت
که چًیى تـکیبی هت٦اوت امت .او ىزا ٛتـيى ايناو و رنىؿتـيى رًگزى ػؿ ٕىل
تاؿيظ امت .با آيکه ا٥ـاػ رًگزى هٞمىال مـمغت ،بی ؿصن و عىيغىاه هنتًؼ ،او
ههـباو ،ػلنىف ،عىيگـم و هنئىلیت پؾيـ بىػ .ايى عَىٍیات يک ايناو پـهیقکاؿ و
با عؼامت .او با حـوتمًؼاو و ٪٥ـا ػومت بىػ و يیق با عـػهًؼاو و ا٥ـاػ ٝاهی يیق
ػومت بىػ .تمام ا٥ـاػ رايگاه يکنايی ػؿ ٩لب او ػاىتًؼ؛ ا٥ـاػ مالن ،هٞلىل ،بیىه
ىؼگاو ،ياػيؼه گـ٥ته ىؼگاو .او همیيه لبغًؼ بـ لب ػاىت و به ػيگـاو مالم هیکـػ.
او ٥ـػی بنیاؿ ىىط ٕب ٜبىػ و ػؿ بضج ها کنی يمی تىاينت بـ او ١لبه کًؼ.
ػالهه ػظکزی جؼفزی:
هض ٨٪بـرنته و هتـرن ػاييگاه هیگىيؼ :رهاو يمیتىايؼ هخال ػيگـی ؿا بیابؼ که
همچىو ٝلی هباؿفی ػؿره يک بىػ .هٖالٞات تاؿيغی يياو هیؼهؼ که او همىاؿه تًها
يک ىميیـ همـاه با عىػ ػؿ يبـػها ػاىت .بـای امالم ،او همىاؿه ػؿ عٔ ه٪ؼم ػ٥ا،ٛ
هیاو ربهه ،و يیق ػؿ عٔ ايتهايی ػ٥ا ٛصْىؿ ػاىت.
تىهاص کارلی ،هىؿط ،هًت٪ؼ ،يىينًؼه و راهٞه ىًاك امکاتلًؼی (:)2882-2925
کنی يینت که ٝلی ،ايى رىاو ؿًٝا ؿا ػومت يؼاىته باىؼ .همايگىيه که عىػه
يياو هیؼهؼ ،همـاه رنىؿ و پـ اف هضبت امت .او همىاؿه ىزا ٛهمچىو ىیـ ،ػاؿای
ْ٥ل ،ص٪ی٪ت رى و با هضبت بىػ.
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تىهاص کارلیله :هیچ رىايی با مى و مال صْـت ٝلی يمیتىايؼ به ايؼافه ی او ىیـػل
و ػؿ ٝیى صال اينايی ػاؿای ْ٥یلت ،ص٪ی٪ت رى و با هضبت باىؼ که ايى ها ييايه ی
يک ىىالیه هی باىؼ.
(اف کتاب ػؿباؿه ٩هـهاياو تاؿيظ ،2892 ،مغًـايی ىماؿه )9
ادوارد گیبىو ،بقؿگتـيى هىؿط ايگلینی ػؿ فهاو عىػ هضنىب هیيؼ (١ :)2939یـت
و ت٪ىايی که ٝلی ػاىت ؿا بٞؼ اف او کنی يياو يؼاػ .او همچىو يک ىاٝـ ،مـباف و
ايناو ه٪ؼك عـػهًؼی بىػ که مغًاو اعال٩ی و هؾهبی او هًىف گىيا فيؼه هنتًؼ .هـ
هباؿفی تنلین َ٥اصت و رناؿت او بىػ .او هـگق صْـت هضمؼ ؿا اف اولیى لضٚه ی
هباؿفه ت ا به اعـيى هًنک هـامن تيیی ٜتًها يگؾاىت .او بـاػؿ و هٞاوو او و همچىو
هاؿوو ػوم بىػ.
(ىـس ٙهىؿ و پیيـ٥ت٦ٍ ،ضه ی )83
طز ادوارد گیبىو :صْـت ٝلی تماهی ٍ٦ات يک ىاٝـ ،يک مـباف ،و يک ايناو
ه٪ؼك ؿا هن فهاو يک را ػاىت؛ عـػ او همـاه با مغًاو اعال٩ی و هؾهبی بىػ.
ػکتـ هًؾی امتب٥ ،یلنى٥ ،٣یقيکؼاو ،پقىک ( :)2090-2039ػيیا بـای او اؿفىی
يؼاىت ،اف عؼا بنیاؿ هی تـمیؼ ،همیيه ٍؼ٩ه هی ػاػ .ػؿ تمام اٝمالو ٥ـوتى و
ههـباو بىػ .او بنیاؿ ىىط ٕب ٜو چاالک بىػ .او تمام ٝلىهی که يیاف به تمـيى ػاىتًؼ
ؿا مـي٥ ٜـا هیگـ٥ت.
(ىـس ٙهىؿ و پیؼايو)
دکتز هًزی اطتبىل :صْـت ٝلی هايه ی ٥غـ و ىکىه رهاو بىػ .او اينايی عؼاتـك
بىػ که ػؿ ؿاه او عؼهات بنیاؿی ؿا ٥ـوتًايه و با اصتـام ايزام ػاػ.
چارلش هیلش ،يىينًؼه ی بـرنته ی تاؿيغی فهاو عىػ ( :)2888-2988بًٞىاو ؿئیل
عايىاػه هاىمی و بًٞىاو پنـٝمى و ػاهاػ کنی که هىؿػ اصتـام اٝـاب بىػ ،او ػومت
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پیاهبـ يیق بىػ .پنـ ابىٕالب يکی اف اولیى کنايی بىػ که به امالم ايماو اوؿػ .ايتَاب
هىؿػ ٝال٩ه ی او ،هاؿوو ػوم بىػ .او امتٞؼاػهايی چىو هؼؿك ،رًگزى ،و ىاکـ بىػ.
(ٙهىؿ و پیيـ٥ت ٦ٍ ،2965ضه ی )83
چارلش هیلش :امتٞؼاػهای صْـت ٝلی بًٞىاو يک هىاػاؿ و يگـه او بًٞىاو يک
رًگزى بـای هلتی که ْ٩اوت ىزاٝت او هايه ی ْ٥یلت بىػ بنیاؿ اؿفىمًؼ و
مغًىؿی او بنیاؿ عـػهًؼايه بىػ.
طیمىو اوکلی امتاػ فباو ٝـبی ػؿ ػاييگاه کمبـيذ ( :)2998-2098يکته ی ٩ابل
تىره ػؿهىؿػ او ايى امت که هاػؿ صْـت ٝلی ػؿ هکه و ػؿ عايه ی عؼا او ؿا به ػيیا
آوؿػ ،که هـگق بـای ىغٌ ػيگـی ؿط يؼاػه امت.
(لًؼو٦ٍ ،2892 ،ضه ی .)332
میمىو اوکلی :هاػؿ صْـت ٝلی ايياو ؿا ػؿ کٞبه بؼيیا آوؿػ ،ػؿ عىػ کٞبه ،هضلی که
بـای هیچ ايناو ػيگـی ايى ات٦ا ٧يی٦تاػه و يغىاهؼ ا٥تاػ.
واػًگتى ارویًگ ،اولیى هـػ يىينًؼه ی اهـيکا ( :)2852-2983او اف يزیب تـيى
يژاػ ها بىػ و ػاؿای مه عَلت با اؿفه اٝـاب بىػ که ىاهل َ٥اصت ،ىزاٝت و
بغيًؼگی بىػ .پیاهبـ او ؿا به مبب ػاىتى ؿوصی بی باک ،ىیـ عؼا ياهیؼَ٥ .اصت
وی ػؿ بـعی اف گ٦ته های اٝـاب هًىف با٩ی هايؼه امتَ٥ .اصت بال١ت او هیاو
ػيگـاو تباػل هیيؼ و هـ رمٞه ػؿ عقايه با٩ی هی هايؼ .اف بقؿگىاؿی او هىاؿػ هکـؿی ؿا
ػاؿين که ػؿ آيها ؽؿه ای عىػعىاهی و هًا ٜ٥ىغَی به چين يمیغىؿػ.
ايياو با فبايی ىاٝـايه و بال١ت بیاو ٍضبت هیًمىػيؼ و بنیاؿی اف مغًاو ايياو
اهـوفه به فباو های هغتل ٤تـرمه ىؼه امت.
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ههـ يياو ايياو ػاؿای ايى مغى بىػ" :ملًٖت هتٞل ٨به عؼامت ".يکی اف مغًاو
ايياو يياو ػهًؼه ی بی اؿفىی ػيیا امت" :فيؼگی چیقی رق ابـی گؾؿاو يینت
همچى عىاب يینت".
واىًگتى ايـويًگ :او ػاؿای مه ويژگی بـتـ اٝـاب بىػ :ىزاٝتَ٥ ،اصت و
هٚلىهیت.
ؿابـت ػوؿی امبىؿو :او بهتـيى و ؿامتیى ٩لبی ػؿ تاؿيظ امت که امالم ياب هضمؼی
ؿا ص ٘٦کـػه امت.
ؿابـت ػوؿی اوفبـو ،اٚٝن مپاه بًگال ( :)2882-2835ايياو بهتـيى و عىه ٩لب
تـيى هنلمايی امت که ػؿ تاؿيظ امالم هضمؼی به ياػ هايؼه امت.
ػالهه هظؼىدی ،تاؿيظ ىًاك امالهی بـرنته هیگىيؼ " :ػؿعياو تـيى يام هتٞل٨
به اولیى هنلماو ،ؿ٥ی ٨پیاهبـ ػؿ تبٞیؼ ،همـاه و٥اػاؿ او بـای هباؿفه و پامؼاؿی اف
ايماو ،هن ؿفم ٍمیمی پیاهبـ ػؿ ٕىل فيؼگی ،عىيياويؼ ايياو که اف تٞلیمات ايياو
بهـه بـػه بىػ و ػؿ ٩ـاو يیق اف او يام بؼه ىؼه امت .هًگام مغى اف ٥ؼاکاؿی همىاؿه
تيىي ٨به ٝؼالت ،به هًگام ؿامتی ،علىً ،و ٝي ٨به ص٪ی٪ت امت .به هًگام مغى
اف ٝلن و ص٪ى ٧همگی بايؼ ٝلی ؿا ػؿ يٚـ بگیـين.
رنتزىی ها بیهىػه عىاهؼ بىػ اگـ ػؿ هیاو پیيیًیاو او بزق پیاهبـ و يیق آهؼگاو بٞؼ اف
به ػيبال يا٥تى ْ٥یلت هايی بگـػين که عؼاويؼ به ايياو اٖٝا يمىػه بىػ.
دکتز ػطا هذی الذیى :صْـت ٝلی ػاؿای امتٞؼاػهای هغتل٦ی بىػ .اف بقؿگتـيى
هت٪یى٩ ،ايىو گقاؿاو ،ژيـال ها ،ػولت هـػاو ،ػاييمًؼاو ،و مـپـمتايی بىػ که تاکًىو
ػيیا به عىػ ػيؼه امت .او ػاؿای ػايو صيـت آػمْ٥ ،یلت صْـت يىس٥ ،ؼاکاؿی
صْـت ابـاهین ،و ٚٝمت صْـت هىمی١ ،یبت و ت٪ىی صْـت ٝینیٍ ،بـ
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صْـت ايىب ،عـػ صْـت ملیماو ،ػالوؿی امکًؼؿ بقؿگ ،ؿامغی ژولیىك مقاؿ،
عـػ ا٥الٕىو ،ػايو ٝلمی مینـو ،و اٍالس ٕلبی رىمتیًیى بىػ.
رىؿد رىؿػاک :صْـت ٝلی ٩ىايیى هضکمی ؿا وّ ٜيمىػه بىػ تا ػيؼگاهی بـای
ص٪ى ٧بيـ و ؿ٥اه راهه بيـی باىؼ که ؿييه های آيها ػؿ اٝما ٧فهیى و ىاعه های
آيها تا به آمماو ها گنتـه هی يابؼ.
بـای إالٝات بیيتـ ػؿ هىؿػ ايى هىّى ،ٛبه "رمالت ػاييمًؼاو و هىؿعاو ػؿهىؿػ
صْـت ٝلی" ،هـارٞه کًیؼ.

بخغ یک:
(ػًاخت خذاويذ)
هفهىم خذاويذ ،یگايگی و صفات الهی او
بخؼغ و بزکت خذاويذ
آفز یًغ بهؼت ،سهیى و آدم
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ه٦هىم امالم اف عؼاويؼ ه٦هىهی ػ٩ی ٨و هيغٌ امت؛ امالم بـگـ٥ته اف کتاب ه٪ؼك
٩ـآو و اف آهىفه های صْـت هضمؼ(ً) ،پیاهبـ امالم امت.
صْـت ٝلی ( 2966 )ٛمال پیو فيؼگی هی يمىػيؼ ،فهايی که امالم ػؿ صال ىکل
گیـی ػؿ ٝـبنتاو بىػ .او با هضمؼ(ً) ،پیاهبـ عؼاويؼ ،عى يياهًؼ بىػ .ايياو ػاؿای
ايى اهتیاف بىػ که تضت تٞلین صْـت هضمؼ باىؼ .بٞالوه ،او يکی اف ػاييمًؼاو ٝـب
بىػه و ػاؿای ػايو کاهل ينبت به ه٦هىم ٩ـآو بىػ.
ػؿ اػاهه هزمىٝه ای اف مغًاو اهام ػؿ هىؿػ ه٦هىم عؼا آوؿػه ىؼه امت .ايى عٖبه ها
ػؿ ٕی مال های فياػی اؿائه ىؼه امت .آيچه ػؿ ايًزا آوؿػه ىؼه هزمىٝه ای هًتغب
هی باىؼ و اهیؼ به آو امت که عىايؼو آو بـای عىايًؼه لؾت بغو بىػه و هىرب
ؿوىً٦کـی گـػػ.

طتایغ و جالل خذاويذ:
متايو هغَىً عؼاويؼ امت ،که يمیتىتى او ؿا با کلمات تىٍی ٤يمىػ و يٞمت
های او ٩ابل ىماؿه يینتًؼ ،و ٝ .م ٨اػؿاکات آػهی يمیتىايؼ بقؿگی ه٪ام او ؿا ػؿک
يمايؼ ،و يمیتىايؼ به ػؿک او بـمؼ .هیچ هضؼوػيتی بـای تىٍی ٤او ورىػ يؼاؿػہ
(عٖبه )2
عؼاويؼ ٝالی هـتبه امت که هضؼوػه تاله ها يمیتىايؼ به او بـمؼ و هیچ عـػی به او
يمیـمؼ .او تًها هىرىػی امت که هیچ هضؼوػيتی يؼاؿػ و هیچ پايايی يؼاؿػ تا ورىػ
او هتى ٤٩ىىػ.
(عٖبه )23
متايو هغَىً عؼاويؼ امت که همه ی آ٥ـيًو او ؿا متايو هیکًًؼ ،تضت ٩ؼؿت
و تٞالی او هنتًؼ .هى او ؿا به عإـ يٞمت های بی پاياو و هؼايايی که اؿفايی ػاىته
متايو هیکًن .بغيو او بؼوو صؼ امت .او اف صال و گؾىته آگاهی ػاؿػ .او آ٥ـيًو
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ؿا با ػايو ياهضؼوػی ٕـاصی کـػه و آو ؿا با ٙـ٥یت ياهضؼوػ عىػ ،و بؼوو يیاف به
ياػگیـی و ػيبال کـػو هیچ يمىيه ٩بلی و هیچ گىيه کمکی به ورىػ آوؿػه امت.
(عٖبه )226
متايو هغَىً عؼاويؼ امت که تنلین ىؼو ػؿ بـابـ او بقؿگتـيى ا٥تغاؿ امت و
اهیؼ ػؿ ٦ٝى بـای يا٥ـهايی اومت .تًها به او تکیه هیکًن و تًها اف او ياؿی هیزىين تا
ؿاهًمايی ام کًؼ گمـاه ييىم .عؼاويؼ کنی امت که ْ١ب او بقؿگتـيى ْ١ب امت.
او بـآوؿيؼه ی يیافهای ايماو آوؿيؼگاو امت .او واالتـيى اؿفه ها ؿا ػاؿػ.
(عٖبه )2
عؼاويؼا! متايو هغَىً تىمت که يٞمت ها ؿا هی بغيی و هـ چه ؿا بغىاهی
هیگیـی ،و هـ آيچه ؿا بغىاهی تنکیى هیؼهی .متاييی به ٚٝمت عل٪تت و متاييی
که بـای تى راوػايه امت.
(عٖبه )252
تىٍیه ی صْـت به هـػم بـای متايو و ىکـگقاؿی اف عؼاويؼ.
به ىما تىٍیه هیکًن که عؼاپـمت باىیى و او ؿا بـای يٞمت هايی ٥ـاوايی که اؿفايی
ػاىته ىکـ گقاؿيؼ .او ىما ؿا ايتغاب کـػ و با ؿصمت با ىما ؿ٥تاؿ يمىػ .ىما همىاؿه
گًاهاو آىکاؿا هـتکب هیيىيؼ اها او آيها ؿا پًهاو يگاه ػاىته امت .او به ىما فهاو
بـای تىبه همىاؿه ػاػه امت.
(عٖبه )289

یکتایی و یگايگی خذاويذ
ههمتـيى وٙی٦ه ػؿ ػيى ،تَؼي ٨عؼاويؼ امت .کمال ىًاعت او ،ىهاهت امت.
کمال ىهاػت به او ،ايماو به يکتايی اومت .کمال ايماو به يگايگی او ،يگايه ػاينتى
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اومت .کمال باوؿ به او ،عالٌ ػاينتى او اف هـ ٍ٦تی امت؛ و عالٌ ػاينتى او اف
هـ ٍ٦تی ،ايکاؿ او اف هتٞل٪ات امت .فيـا هـ هىرىػی که به او ٍ٦اتی ينبت ػاػه
هیيىػ ،اف عىػ ٍ٦ات هزقامت.
بًابـايى هـکنی که تاله به تىٍی ٤عؼاويؼ يمايؼ ،همايًؼ او ؿا هیغىاهؼ عل ٨بکًؼ و
هـکل هايًؼ او ؿا عل ٨کًؼ ،او ؿا ػاؿای ىـيک کـػه و هـکل او ؿا ػاؿای ىـيک بؼايؼ،
او ؿا ييًاعته امت .و هـکل او ؿا ييًامؼ ،او ؿا ػاؿای عٖا هیؼايؼ .و هـکل او ؿا
ػاؿای عٖا بؼايؼ ،هضؼوػيت هايی ؿا بـای او بـىمـػه امت .ػؿ وا ،ٜ٩ايضَاؿ و
هًضَـ بىػو او ؿا ايکاؿ کـػه امت.
هـکل مىال يمايؼ :او ػؿ چه چیقی هنت؟ او هضزىؿ امت .و هـکل پـمیؼ او
چینت؟ او ػؿ هیچ چیق ػيگـی يینت .او يک هىرىػيتی ػاؿػ اها يه ػؿ ٩الب ورىػی.
او ورىػ ػاؿػ اها يه ػؿ بیـوو آهؼو اف بی ورىػی .او به هـچیقی يقػيک امت اها يه ػؿ
٩الب ٥یقيکی .او اف هـچیق رؼامت اها يه ػوؿی اف يٚـ ٥اٍله و هنا٥ت .او ٝمل
هیکًؼ اها بؼوو يیاف به صـکت و يا يیاف به مافه ای .او يکتا امت به گىيه ای که هیچ
ىـيکی يؼاؿػ.
(عٖبه )2
هى ىاهؼ و گىاه هنتن که هیچ عؼايی رق عؼاويؼ يگايه يینت .همتايی يؼاؿػ .ايى
گىاهی امت که با ٍـاصت آفهىػه ىؼه و رىهـ اٝت٪اػ هامت .ها تا فهايی که فيؼه
هنتین به آو چًگ هیقيین ،آو ؿا ؽعیـه هیکًین ،ػؿ ه٪ابل هَیبت هايی که بـ ها واؿػ
هیيىػ هی اينتین که ايى تايیؼ اٝت٪اػ و اولیى ٩ؼم به ممت ا٩ؼاهات عىب و لؾات
الهی امت .ايى ومیله ای بـای ػوؿ يگاه ػاىتى ىیٖاو امت.
کنی که به او صاالت هغتل ٤اعتَاً هیابؼ ،به يگايگی عىػ ايماو يؼاؿػ ،يا کنی
که او ؿا به هـيک اف آ٥ـيؼه هايو تيبیه بکًؼ ،واٞ٩یت عىػ او ؿا ػؿک يکـػه امت.
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کنی که او ؿا ػؿ تَىؿات عىػ به تَىيـ هیکيؼ ،کنی ١یـ اف او ؿا ػيؼه امت .او ػؿ
کاؿ امت اها يه با کمک ابقاؿ .او ا٩ؼاهات الفم ؿا ايزام هیؼهؼ اها يه با يیاف به هيىؿت.
او حـوتمًؼ امت اها يه اف ٕـي ٨کنب حـوت.
(عٖبه )285
او واصؼ و يکتا امت .او ابؼی امت بؼوو هیچ صؼی .او ورىػ ػاؿػ بؼوو هیچ
پيتیبايی .او بقؿگ امت اها يه اف يٚـ بٞؼ ٥یقيکی .او ػؿ ه٪ام بقؿگی و ػاؿای ا٩تؼاؿ
ٝالی امت.
(عٖبه )289

صفات الهی ياسل ػذه ی خذاويذ
هى باوؿ ػاؿم که او يک اٍل امت .هى اف او ؿاهًمايی هی رىين فيـا او يقػيک امت
به هى و او ؿاهًما امت .هى به ػيبال کمک او هنتن فيـا که او تىايامت و همه
هيکالت ػؿ بـابـ او تنلین هیيىػ .هى به وابنته هنتن فيـا که او هن ػؿػ و هن ػؿهاو
امت.
(عٖبه )89
متايو هغَىً عؼاويؼ امت ،فيـا ىـٓ او ه٪ؼم امت بـ هـ ىـٕی ،به گىيه ای که
او اولیى و آعـ يى او ٩لمؼاػ هیيىػ و ٩بل اف پًهاو ىؼو آىکاؿا تل٪ی هیيىػ .هـکه
ػاؿای ا٥تغاؿ امت ػؿ بـابـ عؼا ٥ـوتى امت و هـکه ٩ؼؿتمًؼ هضنىب هیيىػ ػؿ بـابـ
عؼا ّٞی ٤امت .ػؿ ص٪ی٪ت هـ هلکی هتٞل ٨به اومت.
هـکنی رق عؼاويؼ که ػاييی ػاؿػ ،ػايو ؿا اف او آهىعته امت .هـکنی همکى امت
ههاؿت های آهىعته اه ؿا اف ػمت بؼهؼ .هیچ کل رق او ٩اػؿ به ىًیؼو ٍؼاهای
ػوؿ و ّٞی ٤يینت ػؿصالیکه ٍؼاهای بلًؼ همکى امت او ؿا ياىًىا کًؼ .هـ بیًًؼه
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ای رق او ينبت به اىیای ؿيق کىؿ امت .هـآيچه او آىکاؿ ماعت ػؿ ه٪اينه با او
ياچیق امت و هـآيچه تىمٔ او پًهاو ىؼه باىؼ ؿا يمیتىاو آىکاؿ يمىػ.
آيچه ؿا آ٥ـيؼه يه بـای امتضکام ٩ؼؿت عىػ و يه بـای تـك اف ٝىا٩ب يبىػو آو ػؿ گؾؿ
فهاو بىػه امت ،و يه تـك اف بـعی همناالو و ؿ٩یباو بىػه امت .همه هىرىػات
تىمٔ او ت٢ؾيه هیيىيؼ و ٥ـوتى ايؼ .او ايؼؿوو هیچ رنمی رای يمیگیـػ .آ٥ـيًو او
ؿا عنته يکـػ و هیچ ٝملی او ؿا ياتىاو يمی مافػ .هیچ گاه بؼگىيی به ٝقم او يیاهؼه
امت .صکن او صتن امت ،عـػ او کاهل امت و صکىهت او ٩إٞايه امت .او ػؿ هىاٜ٩
پـييايی رنتزى هیيىػ و صتی به هًگام ىاػی و يٞمت يیق بايؼ عؼا ؿا ياػ يمىػ.
(عٖبه )09
متايو هغَىً عؼاويؼ امت که اف همه چیق باالتـ امت و اف ؿاه ْ٥ل عىػ به عل٨
يقػيک امت .او بهتـيى پاػاه ها وهٖمئى تـيى هاهى اف همه ی هَیبت ها و مغتی
ها امت .هى او ؿا بـای مغاوت ػلنىفايه اه هی متاين.
(عٖبه )89
متايو هغَىً عؼاويؼ امت که مغاوتمًؼ امت و بغيو اه او ؿا ٪٥یـ يمیکًؼ.
هـکنی ک ه چیقی ؿا ببغيؼ آو ؿا اف ػمت هیؼهؼ به رق او .او همىاؿه يیکىکاؿ امت و
به مـتامـ آ٥ـيًو هؼايايی هی بغيؼ .او هـ آيچه بـای اهـا هٞاه هغلى٩ات يیاف
امت ؿا تاهیى کـػه امت و هیکًؼ .او ؿاه ؿمیؼو به هى٪٥یت ؿا بـای کنايی که ؿوی به
مىی او هی آوؿيؼ باف هیکًؼ .او مغاوتمًؼايه يیافها ؿا پامظ هیؼهؼ و صتی ػؿ ٍىؿت
ٝؼم ػؿعىامت ،پاػاه ها ؿا به هغلى٩ات هی بغيؼ .او ٩بل اف هـ چیق ورىػ ػاىته
امت و ػؿ ايتها بٞؼ اف هـ چیق امت به گىيه ای که هیچ چیق ١یـ اف او با٩ی يغىاهؼ
هايؼ .او ٩ابل ػيؼه ىؼو و ٥همیؼه ىؼو تىمٔ ايناو ها يینت .گؾؿ فهاو ػؿ او احـی
يؼاؿػ و او يیافهًؼ به هکاو هيغَی يینت ک يیاف به صـکت ػاىته باىؼ.
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او آي٪ؼؿ ٩ؼؿتمًؼ امت که هًگاهی که تغیل پیکاو های عىػ ؿا بنىی ٥همیؼو او
هیپـايؼ ،و هًگاهی که ؽهى ػؿ تاله بـای ٥همیؼو ٝم ٨ورىی اومت ،و هًگاهی که
٩لب تاله بـای ٥همیؼو او ػاؿػ ،همه ی آيها به ٪ٝب ؿايؼه هیيىيؼ .آيها با ايى ٝلن
بافعىاهًؼ گيت که ؽات ورىػ او ؿا يمیتىاو ػؿک يمىػ.
(عٖبه )26
او عال ٨امت ،بؼوو هیچ فصمت و ٞ٥الیتی .او ىًىيؼه امت بؼوو امت٦اػه اف هیچ
ايؼام رنمی .او بیًًؼه امت اها يه با باال بـػو پلک ،بلکه او همىاؿه ىاهؼ امت ،اها
بؼوو همزىاؿی رنمی .او هتمايق امت ،اها يه اف ٕـي ٨هیچ ايؼافه گیـی .او آىکاؿ
امت اها يه اف ٕـي ٨رنن و تزنن .او پًهاو امت اها يه به هًٞای ٥یقيکی .او اف
هغلى٩ات هتمايق امت ،فيـا او بـ آيها ١لبه ػاؿػ و بـ آيها هنلٔ امت .ػؿ صالیکه
هغلى٩ات به ػلیل إاٝت اف او و اف ايى ؿو که به مىی او بافعىاهًؼ گيت اف او هتمايق
ايؼ.
عىايؼ ٍضبت هیکًؼ اها يه اف ٕـي ٨گ٦تاؿ و بؼوو يیاف به فباو .او هیيًىػ بؼوو يیاف به
گىه .او به ياػ هی آوؿػ بؼوو هیچ ص ٘٦کـػو و به عإـ مپـػيی .او همه چیق ؿا
تٞییى هیکًؼ بؼوو يیاف به ايؼوعته ی ؽهًی .او ٝاى ٨امت بؼوو ايًکه ػچاؿ
اصنامات بيىػ .او ػاؿای ْ١ب امت اها بؼوو ايًکه ػؿػ ايزاػ کًؼ.
(عٖبه )285

درهىرد لذرت ،ػظمت ،تؼالی ،و هؼزفت خذاويذ:
متايو هغَىً عؼاويؼ امت که به ػؿوو تمام اهىؿ پًهاو ي٦ىؽ هیکًؼ و تمام اهىؿ
هىيؼا بنىی اومت .او ؿا يمیتىاو با چين اينايی ػيؼ ،يمیتىاو او ؿا ايکاؿ کـػ ،ؽهى که
ورىػ او ؿا احبات هیکًؼ يمیتىايؼ او ؿا ػؿک کًؼ .ػؿره ی او ٝالی تـيى ػؿره همکى
امت ،او به ٩ؼؿی يقػيک امت که هیچ کل يمیتىايؼ يقػيک تـ اف عىػه باىؼ .تٞالی
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و هـتبه ی بلًؼ او ،او ؿا اف هیچ يک اف هغلى٩اتو ػوؿ يمیکًؼ .عؼاويؼ ؽهى ايناو ؿا
اف ؽات عىػ آگاه يکـػه امت و ايى تىايايی ؿا به او يؼاػه امت .با ايى ورىػ ،او ايناو ؿا
اف ػؿيا٥ت آگاهی هضـوم يکـػه امت .بًابـايى ،تمام هغلى٩ات ٝالئن ورىػ او ؿا تايیؼ
هیکًًؼ تا فهايی که ؽهى های ايکاؿ کًًؼه يیق به او ايماو هی آوؿيؼ .عؼاويؼ ٥ـاتـ اف
آ يچه تىٍی ٤ىؼه تىمٔ کنايی که او ؿا با چیقها ه٪اينه هیکًًؼ ،يا کنايی که او ؿا
ي٦ی هی کًًؼ تىٍی ٤هیيىػ.
(عٖبه )99
همه چیق تضت تنلین اومت و همه چیق به عإـ او ورىػ ػاؿػ .او حـوت ٪٥ـا ،ا٥تغاؿ
٥ـوهايه گاو ،ايـژی ا٥ـاػ ّٞی ٤و پًاهگاه هٚلىهاو امت .او مغى همه هىرىػات ؿا
هیيًىػ و هـکه مغى يگىيؼ ،او تمام امـاؿ آيها ؿا هی ػايؼ .هٞیيت همه به او بنتگی
ػاؿػ و بافگيت همه به مىی اومت.
عؼاويؼا ،چين ها ىما ؿا يؼيؼه امت ،اها ىما ٩بل اف اوٍا٥ت ورىػ ػاؿی .تمام
هغلى٩ات آ٥ـيًو ؿا به ػلیل تًهايی عل ٨يکـػه ای و يه هًٞ٦تی بـای ورىػت ػاؿيؼ.
هیچ کل يمیتىايؼ اف تى بگـيقػ .اگـ کنی اف ىما مـپیچی يمايؼ ،ا٩تؼاؿ و بقؿگی عىػ
ؿا اف او ػؿي ٠يمیؼاؿی و هـکه اف تى پیـوی کًؼ هًٞ٦تی بـای تاو يؼاؿػ .کنی که اف
ػاوؿی ىما هغال ٤امت يمی تىايؼ بؼوو عىامت تى ت٢ییـ کًؼ و کنی که اف ٥ـهاو
ىما ػوؿ امت ،بؼوو تى يمیتىايؼ آو ؿا ايزام ػهؼ .تمام ؿافها بـای عؼايؼ آىکاؿ امت
و هـ آيچه بـای ػيگـاو ياىًاعته امت بـای ىما ىًاعته ىؼه امت.
(عٖبه )268
اگـ عؼاويؼ تمام آيچه ؿا که ػؿ هٞاػو فيـ فهیى ورىػ ػاؿػ ،گًزیًه های کىه هإ ،ال،
ي٪ـه ،هـواؿيؼ ،و هـراو ؿا اف ا٩یايىك ها بگیـػ ،هیچ تاحیـی بـ بقؿگی عؼاويؼ يغىاهؼ
ػاىت و يه چیقی اف ػاؿايی های او کامته يمیيىػ .او چًیى ْ٥ل ها و گًزیًه هايی
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ػاؿػ که با تاهیى عىامته های هىرىػات کاهو يمی يابؼ .او چًیى هىرىػ
مغاوتمًؼی امت .هـگق اف ْ٥ايل او کن يمیيىػ و يیق ػؿعىامت های هکـؿ اف ٕـ٣
رنتزىگـاو ،او ؿا ياهیؼ يمیکًؼ.
(عٖبه )26
ايى رهاو و رهاو بٞؼی همه تنلین اهـ اومت .ػؿعتاو هـ ٍبش و َٝـ او ؿا ٝباػت
هیکًًؼ که ايى اهـ بـای ايناو ياىًاعته امت و هیىه های ؿمیؼه به عىامت او تىلیؼ
هیيىيؼ و به باؿ هی آيًؼ.
(عٖبه )239
متايو هغَىً عؼاويؼی امت که ا٩تؼاؿ ،رالل ،ىکىه و ٚٝمت عىػ ؿا به
ٝالمیاو يياو ػاػه امت و با ىگ٦تی های آ٥ـيًو چين ها ؿا عیـه هیکًؼ .اؽهاو اف
ػؿک واٞ٩یت ٍ٦ات او بنیاؿ ػوؿ هنتًؼ .هى ىاهؼ هنتن و ي٪یى ،اعالً و اٝت٪اػ
ؿامظ ػاؿم که عؼايی رق عؼاويؼ يکتا ورىػ يؼاؿػ.
(عٖبه )229
عؼاويؼ ارقای رؼا اف هن ؿا پیىيؼ هی ػهؼ و ارقايی که به هن پیىمته هنتًؼ ؿا اف
يکؼيگـ رؼا هیکًؼ .او هیچ هضؼوػيت فهايی و هکايی يؼاؿػ .او بنیاؿ ٥ـاتـ اف چين
بیًًؼگاو امت.
(عٖبه )285
صْىؿ و يا ٝؼم صـکت ػؿ او ؿط يمیؼهؼ .ايى اهـ اها چگىيه همکى امت؟ اومت که
هىرب صـکت امت چگىيه هیتىايؼ ػؿ هٞـُ چیقی باىؼ که عىػ آ٥ـيؼه امت؟ و
چگىيه هیتىايؼ چیقی ػؿ او ٙاهـ ىىػ صال آيکه عىػ عال ٨بىػه امت؟ اگـ ايى اهـ
ػؿمت بىػ ،او تضت تًى٩ ٛـاؿ هیگـ٥ت ،هنتی او ٩ابل ت٪نین به بغو هايی هی ىؼ و
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اف واٞ٩یت رلىگیـی هیيؼ تا ابؼی بيىػ .اگـ ابتؼايی ػاىت ،بايؼ ػاؿای يٖ٪ه پايايی يیق
هی بىػ .او بنیاؿ باالتـ اف اهىؿی امت که تضت تاحیـ چیقی ٩ـاؿ بگیـػ.
(عٖبه )285
عؼاويؼ اف يؼای رايىؿاو هىرىػ ػؿ رًگل ها ،گًاهايی که هـػم ػؿ علىت هیکًًؼ آگاه
امت .او اف هـ صـکتی ػؿ اٝما ٧ا٩یايىك ها و يیق اف باال آهؼو آب ا٩یايىك ها با وفه
باػ ىؼيؼ آگاه امت.
(عٖبه )229
آيا آيها به ٚٝمت ٩ؼؿت عؼاويؼ و گنتـػگی مغاوت او ايؼييیؼه ايؼ؟ آيها همکى
امت به ؿاه ػؿمت بـگـػيؼ (با ايماو آوؿػو به عؼاويؼی عؼا) و همکى امت اف ٝؾاب
الهی بتـمًؼ (بغإـ ايکاؿ عؼاويؼ) ،اها ػؿي ٠که ٩لب ها بغيًؼه و چين ها بنته
امت .آيا آيها به هغلى٩ات ؿيق و کىچکی که عؼاويؼ به آيها راو ػاػ يمی يگـيؼ.
چگىيه عؼاويؼ به رخه ی آيها يیـو ػاػ تا بتىايًؼ صـکت کًًؼ ،به آيها ٩ؼؿت ىًىايی ػاػ،
ارقای هغتل ٤بؼو آيها ؿا عل ٨يمىػ و ايى هىرىػات ؿيق ؿا آ٥ـيؼ؟
(عٖبه )289
عؼاويؼ هغلى٩ات ؿا بؼوو ػاىتى هیچ گىيه هخال و تمخیلی و بؼوو يیاف به هیچ گىيه
کمکی عل ٨يمىػ.
عؼاويؼ فهیى ؿا عل ٨کـػ و آو ؿا ػؿ هیاو مايـ متاؿگاو بَىؿت هٞل ٨و بؼوو يیاف به
يیـويی يگه ػاىت ،آو ؿا ػؿ رای هٞیًی بؼوو هیچ کمکی ص ٘٦يمىػ ،آو ؿا بؼوو هیچ
متىيی بلًؼ يمىػ ،و اف آو ػؿ بـابـ آ٥ات هضاٚ٥ت يمىػ .کىه ها ؿا بـؿوی فهیى هن
چىو هیظ ػؿآوؿػ ،مًگ ها ؿا هضکن ماعت ،يهـها ؿا راؿی ماعت و ػؿه های
٥ـاعی آ٥ـيؼ .هـآيچه او آ٥ـيؼه امت بؼوو ٝیب و ي ٌ٪امت.
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هًگاهی که اؿاػه به عل ٨هـ گىيه ای يمايؼ،به آو چیق هیگىيؼ باه و آو هیيىػ ،اها ايى
اهـ اف ٕـيٍ ٨ؼايی ياهًزاؿ و گىه عـاه ؿط يمیؼهؼٝ .مل عل٪ت اف ٕـي٨
کلمات او ايزام هیپؾيـػ ،هیگىيؼ "باه" و هیيىػ.
(عٖبه )285
متايو هغَىً عؼاويؼ امت کنی که ػيؼه يمیيىػ و بؼوو يیاف به تزـبه ٩بلی ،هی
آ٥ـيًؼ بؼوو هیچ هيکلی .ملًٖت هغَىً اومت٩ ،ؼؿػايی بـای تىاو اومت.
او بىمیله مغاوت و بقؿگی عىػٚٝ ،مت عىيو ؿا يياو هیؼهؼ .او امت کنی که
هغلى٩ات عىػ ؿا ا٥ـيؼ تا فهیى ؿا اف هغلى٩ات هملى يمايؼ و پیاهبـاو عىػ ؿا ٥ـمتاػ
بنىی هـػم تا به ياتىايايی های عىػ پی ببـيؼ .پیاهبـاو او ينبت به هيکالت هيؼاؿ
هیؼهًؼ ،تا هخال های عىبی ٥ـاهن آوؿيؼ ،تا ؿاهًمايی ٥ـاهن آوؿيؼ .پیاهبـاو بـای بیاو
٩ىايیى و آيچه هً ٜامت ٥ـمتاػه ىؼه ايؼ .هيؼاؿ بـای پاػاه و هزافات (بهيت و
رهًن) عؼاويؼ بـای إاٝت و ٝؼم إاٝت .هى او ؿا هیپـمتن ،فيـا او هغلى٩ات عىػ
ؿا ػومت ػاؿػ که او ؿا بپـمتًؼ .او بـای هـ چیق هیقايی ٩ـاؿ ػاػه امت .بـای هـ ايؼافه،
هضؼوػيت فهايی ٩ـاؿ ػاػه امت ،و بـای هـ هضؼوػيت فهايی يک هنتًؼاتی ٩ـاؿ ػاػه
امت.
(عٖبه )289
ػؿ هىؿػ ػايو عؼاويؼ:
تمام اهىؿ فيـ ملٖه عؼاويؼ امت و چیقی اف اصإه او عاؿد يینت .ايى اهـ هض٦ىٗ
ىؼه امت و چیقی ؿا اف ػمت يمیؼهؼ .ها به او باوؿ ػاؿين ،همايًؼ آيکه او ؿا ػيؼه
باىین ( اف ٕـي٩ ٨لب) پاػاه و وٝؼه آعـت تْمیى ىؼه امت؛ ايمايی که علىً آو
هـ ىـيکی ؿا اف او ػوؿ هینافػ ،و ايمايی که هـ ىک و ىبهه ای ؿا اف بیى هیبـػ.
(عٖبه )223
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او ػايو عىػ ؿا اف کنی يیاهىعته امت و او همه اهىؿ ؿا بؼوو تىره با بافتاب آو يا
تاهل و يیاف آو بـآوؿػه هینافػ.
(عٖبه )929
هیچ اهـی او ؿا هي٢ىل يمینافػ .گؾؿ فهاو هیچ تاحیـی ؿوی او يؼاؿػ .او هضؼوػ به
هیچ هکايی يینت و فباو ها ٩اٍـ اف تىٍی ٤او هنتًؼ .تٞؼاػ ٖ٩ـات آب ا٩یايىك ها،
تٞؼاػ متاؿگاو آمماو ،و يا صتی هیقاو باػها همگی بـ او آىکاؿ امت .صـکت هىؿچه
ها و يا صـکت صيـات ػؿ ىب تاؿ بـ او آىکاؿ امت .او هٖل ٜاف هکاو تک تک بـگ
هايی امت که بـؿوی فهیى هی ا٥تًؼ .او آگاه به صـکت هغ٦ی چين هامت.
(عٖبه )299
بًابـايى ،عؼاويؼ اف آيچه ػؿ ؿصن امت با عبـ امت ،ػعتـ امت يا پنـ ،فىت امت
يا فيبا ،ىغاوتمًؼ امت يا يه ،بؼعل ٨امت يا بات٪ىا ،و کنی که به بهيت هیـوػ و
همًيیى پیاهبـاو هیيىػ و يا به رهًن هیـوػ .ؿهق ٝالن بـ کنی هىيؼا يینت ،تًها عؼا
آگاه امت ،هگـ ٝلمی که عؼاويؼ به صْـت هضمؼ(ً) اؿمال يمىػ.
تىره :اهام ٝلی ٥ـهىػه امت که ٝلن پیاهبـ به ايياو يیق هًت٪ل ىؼه امت.
(عٖبه )29
عؼاويؼ ،با ىکىه و رالل ،هیچ چیقی اف او پًهاو يینت ،آيچه ايناو ها ىب و ؿوف
ايزام هیؼهًؼ .او اف همه رقئیات آگاه امت و آگاهی او ىاهل همه اهىؿ هیيىػ .ايؼام
ىما ىاهؼ امت و اؿتيی تيکیل هیؼهًؼ بـ ّؼ عىػ ىما ،ػؿوو ىما ػؿ عؼهت
اومت (ىاهؼ کاؿهای بؼ ىمامت) ،و صتی هًگاهی که تًها هنتیؼ ،او با ىمامت.
(عٖبه )228
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خذاويذ يه ساییذه اطت و يه سائیذه ػذه اطت:
او ػاؿای ٥ـهی يینت و بًابـايى اهکاو ت٢ییـی ورىػ يؼاؿػ .او هیچ گاه تىلیؼ ييؼ و به
ػيیا يیاهؼ .اگـ ايًگىيه بىػ ،او ػاؿای هضؼوػيت هیيؼ .او بنیاؿ هتٞالی تـ اف آو امت
که ػاؿای ٥ـفيؼی باىؼ .او بنیاؿ ٝالی تـ اف آو امت که ػاؿای ىـيکی باىؼ.
اصنامات ،تَىؿات و وهن و گماو ايناو يمیتىايؼ به او بـمؼ .يمیتىاو ٝؼی به ينبت
ػاػ .او واالتـ اف تَىؿات و ٥هن امت .او اف هکايی به هکاو ػيگـ ي٪ل هکاو يمیکًؼ.
گؾؿ ىب و ؿوفها هىرب پیـ ىؼو او يمیىيؼ .تاؿيکی و ؿوىًايی بـ او احـی يؼاؿيؼ.
(عٖبه )285
عؼاويؼ پايايی بـ ايى رهاو هی آوؿػ و ؿمتاعیق ؿا همايگىيه که هیغىاهؼ ،هی آوؿػ:
او پايايی بـ رهاو هی آوؿػ ،چىو او همىاؿه ورىػ ػاؿػ و بًابـايى هـچیقی ١یـ اف او
يینت.
پاياو رهاو پل اف عل٪ت ،پؼيؼه ی ٝزیبی بیو اف آ٥ـيًو او بـای او يینت.
ؿمتاعیق پگىيه عىاهؼ بىػ؟
صتی تمام هغلى٩ات او ،همـاه با ايناو ،با به کاؿ بـػو تمام عـػ عىػ ،يمیتىايًؼ صيـه
ای ؿا پؼيؼ بیاوؿيؼ .آيها هبهن و آفاؿ ػهًؼه عىاهًؼ بىػ .تمام يیـوها و بـياهه های آيها اف
بیى هیـوػ و عنته و يااهیؼ هیيىيؼ ،به ىکنت های عىػ آگاه هیيىيؼ ،ياتىايی عىػ ؿا
هیپؾيـيؼ و به ّ ٤ٞعىػ آگاه هیيىيؼ که صتی يمیتىايًؼ صيـه ای ؿا بـ عال ٣هیل
عؼا اف بیى ببـيؼ.
ٖٞ٩ا ،پل اف پاياو رهاو ،عؼاويؼ با رالل به تًهايی با٩ی عىاهؼ هايؼ .او پل اف
ايهؼام ػيیا همچًاو با٩ی عىاهؼ هايؼ ،همايگىيه که ٩بل اف همه چیق او ورىػ ػاىت.
ػؿ آو هًگام ،فهاو ،هکاو و گؾؿ فهاو ػؿ صیات هتى ٤٩هیيىيؼٖٞ٩ .ا هیچ چیق رق
عؼاويؼ هايؼگاؿ يینت ،يگايه و يیـوهًؼ .همه چیق به او باف هیگـػػ .عل٪ت ػاؿای هیچ
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٩ؼؿتی يبىػ ،و يینتی او يیق به ٩ؼؿت عىيو يینت .اگـ هىرىػی ػاؿای ٩ؼؿت بىػ تا
اف يابىػی عىػ رلىگیـی کًؼ ،آيگاه هیتىاينت به بىػو عىػ تا بی يهايت اػاهه ػهؼ.
هًگاهی که عؼاويؼ عل٪تی ايزام ػهؼ ،آو هىرىػ او ؿا به عىػ هي٢ىل يمینافػ و
هيکلی بـای او پیو يمی آوؿػ ،و ٝمل عل٪ت او ؿا عنته يمیکًؼ .او بـای ا٥قايو
٩ؼؿت عىػ چیقی ؿا عل ٨يًمىػ ،و يه به عإـ تـك اف چیقی ،و يه بـای کمک گـ٥تى
ػؿ ه٪ابل ػىمًی ،و يه بـای ه٪ابله با ػىمًی ،و يه بـای ا٥قايو ومٞت عىػ ،و يه به
ػلیل اصناك تًهايی.
او به همه هغلى٩ات پاياو هیؼهؼ ،يه به ػلیل يگـايی اف چیقی که به او ملٖه گیـػ و يه
بـای هیچ ت٢ییـ ػيگـی .هؼت فهاو هىرىػيت فهیى او ؿا عنته يمیکًؼ .اگـچه،
عؼاويؼ با رالل ،آو ؿا ههـبايی عىػ پـوؿه ػاػه امت ،آو ؿا با ٥ـهاو عىػ ػمت
يغىؿػه يگاه ػاىته امت ،و آو ؿا با ٩ؼؿت عىػ کاهل يمىػه امت .و پل اف ويـايی آو،
او ؿا اصیا هیکًؼ ،يه چىو به آو يیاف ػاؿػ ،و يه بـای بؼمت آوؿػو هیچ يیـو و يه
ا٥تغاؿی.
(عٖبه )285
ؿصمت ،بغيو و ْ٥ل عؼا:
متايو هغَىً عؼامت که کنی اف ؿصمت او هايىك ييىػ ،کنی اف ْ٥ل او اف
کنی هضـوم يمیيىػ ،بغيو او ىاهل همه هیيىػ و بـای او کنی بـ ػيگـی بـتـی
يؼاؿػْ٥ .ل و ؿصمت او هـگق هتى ٤٩يمیيىػ.
(عٖبه )95
آگاه باه که او تى ؿا بـای هؼ٥ی عل ٨يمىػه امت و تى ؿا کاهال ؿها يکـػه امت .او اف
هیقاو يٞمت هاييبه تى آگاه امت .او ؿا متايو کى و به مغاوت او امتًاػ کى .هیچ

بخغ یک :ػًاخت خذاويذ <@ /

پـػ ه ای هیاو او و تى يینت و يه ػؿی هیاو تى و او بنته يینت .او ػؿ هـ هکاو و هـ
فهاو صاّـ امت ،او همیيه با ايناو هنت و اؿفايی يٞمت چیقی اف او يمی کاهؼ.
(عٖبه )229

درهىرد جاودايگی خذاويذ:
هیچ عؼايی رق عؼای يگايه يینت ،او يکی امت و ىـيکی يؼاؿػ به گىيه ای که
چیقی پیو اف او ورىػ يؼاىت .او آعـيى امت به گىيه ای که چیقی پل اف او ورىػ
يغىاػ ػاىت .يمیتىاو او ؿا به چًؼ رق ت٪نین يمىػ٩ .لب ها اف ػؿک او ٝارق ايؼ و
چين ها يمیتىايًؼ او ؿا ببیًًؼ.
(عٖبه )89
متايو هغَىً عؼاويؼ امت ،کنی که بىػه و عىاهؼ بىػ و همه چیق ،آمماو،
فهیى ،و ايناو همگی تضت ملًٖت او هنتًؼ .او ػؿ تغیل يمیگًزؼ و ٩ابل ػؿک
يینت .کنی که اف او چیقی بغىاهؼ ،او ؿا اف تىره به ػيگـاو باف يمیؼاؿػ .و يه بغيو
او ،اف ْ٥ل او هیکاهؼ .او ؿا يمیتىاو با چين مـ ػيؼ و يه به هکاو وابنته امت .او
ػاؿای ٥ـفيؼ يینت و يیافی به کمک بـای عل٪ت يؼاؿػ .او ؿا يمیتىاو با صىاك ػؿک کـػ
و ٥ـاتـ اف تَىؿ ايناو امت.
(عٖبه )282
ورىػ او ه٪ؼم بـ هـ چیقی امت و او پیو اف هـ چیقی ورىػ ػاىت .ايى ييايه ی
واالی اومت .عل٪ت ايؼام های صناك ييايه ی ٩ؼؿت او ػؿ ا٥ـيًو امت و آ٥ـيًو
چًیى ايؼام های صنامی ييايه ی آو امت که او همايًؼی يؼاؿػ و چیقی همايًؼ او ػؿ
آ٥ـيًو ورىػ يؼاؿػ .او عال ٨تمام اهىؿ هتْاػ امت؛ يىؿ ػؿ ه٪ابل تاؿيکی ،ؿوىًايی
ه٪ابل ١ن و ايؼوه ،عيکی ه٪ابل ؿٕىبت ،و گـها بـٝکل مـها.
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يمیتىاو گ٦ت که او پل اف ٝؼم ورىػ ،بىرىػ آهؼ؛ فيـا ػؿ ايى ٍىؿت ويژگی های
هىرىػات به او باف هیگـػػ .هیچ تمايقی بیى او و آ٥ـيًو او ورىػ يؼاؿػ و بًابـايى
عال ٨و هغلى ٧بـابـ هیيىيؼ و ػؿػ يک ه ٜٖ٪فهايی ٩ـاؿ هیگیـيؼ ( که ايًگىيه يینت).
(عٖبه )285

بزکات خذاويذ
ه٪ؼهه :صل بىيايی هؼيه ای اف ٕـ ٣عؼاويؼ امت .بؼو ها ػاؿای تىايايی های
بیًايی ،گ٦تاؿ ،گـػه عىو و ١یـه امت که همگی هؼايايی اف ٕـ ٣عؼاويؼ هنتًؼ.
٪ٝل ،ػايو٩ ،ؼؿت امتؼالل ،و ايماو ها هىهبت هنتًؼ .پؼؿ و هاػؿ٥ ،ـفيؼاو،
عىيياويؼاو ،و ػومتاو هؼايايی اف او به ها هنتًؼ .عىؿىیؼ ،هاهٕ ،بیٞت و تمام میاؿه
های کىچک و بقؿگ هتٞل ٨به او هنتًؼ و بنیاؿی ػيگـ ٥ـاتـ اف ػايو ها ورىػ ػاؿيؼ
که همگی يٞمت های عؼاويؼ بـای بيـ امت .ها تىايايی ػؿک او ؿا يؼاؿين و يمیتىايین
اف او بـای يٞماتو تيکـ کًین .ػؿ اػاهه ػيؼگاه صْـت ػؿ هىؿػ رنت و رىی يٞمت
های عؼاويؼ امت ،ػؿ صالیکه ػؿ هماو صال ،به مـيىىت عىػ يگاه يمیکًین.
ياػاوؿی يٞمت های عؼاويؼ به هـػم:
عؼاويؼ گىه ؿا ماعته تا آيچه ههن امت ؿا ػؿيابین و چين ػاػه تا ص٪ی٪ت ؿا ببیًین و
کىؿ يمايین.
(عٖبه )86
او به ىما ؿوفی ػاػه  ،ىما ؿا با ػايو عىػ هضاٍـه کـػه امت ،پاػاه وٝؼه ػاػه ىؼه
و به ىما پاػاه و هؼيه ػاػه امت.
(عٖبه (89
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خذاويذ خالك و تاهیى کًًذه اطت:
عؼا ؿا مپاك که ىکـ گؾاؿػه هیيىػ بؼوو ػيؼه ىؼو ،و بؼوو يیاف به تاهل ،عل٨
هیکًؼ .آو فهاو که هیچ بهيت و اممايی ،يه يک ىب ١ن ايگیق  ،يه يک ا٩یايىك آؿام
 ،يه کىههايی با هنیـهای گنتـػه  ،يه فهیًی با ػىت و هیچ هىرىػی ورىػ يؼاىت،
او بىػ .عىؿىیؼ و هاه هٖاب ٨هیل او (٩ىايیى او) هٖیٞايه صـکت هی کًًؼ.
او ؿف ٧و ؿوفی تىفي ٜهی کًؼ  ،صناب کاؿها ؿا هی کًؼ و(صتی) ي٦ل کيیؼو ؿا
صناب هی کًؼ .او اف يگاههای يىاىکی و آيچه پًهاو امت آگاه امت .ػؿ آ١ىه او
هکايهای ا٩اهت (ا٥ـاػ عىػ) ؿا ػؿ ايى کيىؿ هی ػاؿػ .او اف پؼؿ و هاػؿ هممه عل ٨و
فهاو اتمام فيؼگی آيها آگاه امت.
(عٖبه )82
يٞمت های عىػ ؿا به اىتـاک بگؾاؿيؼ و بـای ػايو بیيتـ ػٝا کًیؼ (تىٍیه به پنـ
عىػ):
اگـ ػؿ إـا ٣عىػ ا٥ـاػ ٪٥یـ ،يیافهًؼ و بی بْاٝتی ؿا هی ىًامیؼ و هايلیؼ که اف
ػاؿايی عىػ با آيها ٩نمت کًیؼ ،بؼايیؼ که ايى عَلت يک يٞمت امت .حـوت عىػ ؿا
با آيها ت٪نین کـػه و بغيو کًیؼ .به ػيگـاو ػؿ صؼ تىايايی عىػ کمک کًیؼ  ،و با
همًىٝاو ههـباو و ػلنىف باىیؼ .به ايى ومیله ،عىػ ؿا اف هنئىلیت مًگیى بافپـمی
ػؿ فوؿ ٩یاهت و يضىه امت٦اػه ىما اف يٞمتها ؿهايی بغيیؼ .بؼيى تـتیب ،ىما ػؿ پاياو
م٦ـ (فيؼگی پل اف هـگ) مبک و تافه هی باىیؼ ،و ػؿ آيزا بـای ىما ؽعیـه کا٥ی ػؿ
يٚـ گـ٥ته ىؼه و بـای ايزام وٙی٦ه عىػ ػؿ ٩بال عؼا و بيـيت ػؿ فيؼگی ػيیىی عىػ
پاػاه ػاػه هیيىيؼ.به ومیله ی ػٝا کـػو ،به عؼاويؼ يقػيک ىىيؼ و هـ فهاو يیافهًؼ
گًزیًه های او ىؼيؼ ،ػٝا کًیؼ و اف او ٖٝای بـکاتو ؿا عىاهاو باىیؼ.
(ياهه )32
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به ؿامتی  ،آو (هـگ) به ًٝىاو ههمتـيى صالت به ىما عىاهؼ آهؼ بقؿگتـيى واٞ٩ه
فيؼگی ىما همکى امت يٞمت و پاػاه بـای آو ػاىته باىؼ و يا همکى امت هزافاتها
و ؿيزهايی ؿا به ػيبال ػاىته باىؼ .ايى امت بـای ايًکه ىما تَمین بگیـيؼ که آيا به
ممت ٍلش ػائمی پیو بـويؼ و بـکت  ،بهيت  ،يا به مىی لًٞت ابؼی  ،يًٞی
رهًن..
(ياهه )99

دػای خیزات خذاويذ:
الضمؼلله که يٞمتو هـگق اف ػمت يمی ؿوػ و لٖ٦و ٩ابل ربـاو يینت
(عٖبه )98
به آيها (بًؼگاو عؼا) ٥ـٍت ػاػه هی ىىػ تا ؿهايی پیؼا کًًؼ  ،ؿاه ػؿمت ؿا يياو ػاػ ،
و هزاف به فيؼگی (ؿوی فهیى) و رنتزىی (او) امت ،يه آيها که لٖ ٤هی کًؼ
تاؿيکی تـػيؼها اف آيها ػوؿ ىؼه امت و آيها ػؿ ايى ػوؿه اف فيؼگی به ًٝىاو يک هکاو
آهىفىی بـای ماعت آفاػ هنتًؼ .آهاػه ىؼو بـای ؿوف ٩یاهت  ،بـای رنتزىی هؼ٣
با ايؼييیؼو  ،بـای تأهیى هًا ٜ٥و تأهیى هضل ا٩اهت (ابؼ) (ػيیای بٞؼی)
(عٖبه )89
متايو عؼاويؼی امت که بافگيت همه هىرىػات عل ٨ىؼه به مىی امت ،پاياو
همه اهىؿ ها او ؿا به عإـ ٚٝمت او متايو هی کًین.
مغاوت  ،عیـات بـهاو های او  ،ا٥قايو يٞمت های او و به لٖ ، ٤متايو همکى
امت ص٪ى ٧او ؿا بـآوؿػه کًؼ  ،با مپاك بافپـػاعت کًیؼ (،ها) ػؿ يقػيکی پاػاىهای
او (ػؿ آعـت)  ،و ايى بـ پاػاه ههـبايی او ا٥قوػه هی ىىػ
(عٖبه )282
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خلمت آطماو  ،سهیى و آفزیًغ آدم
ه٪ؼهه :اف هیچ چیق ،صیىايات  ،گیاهاو  ،صیىايات  ،صيـات  ،عؼا آ٥ـيًو عىػ ؿا اف
آو بیـوو آوؿػه امت.
هیکـوب ها ًٝ ،اٍـ ٕبیٞت  ،همه بـای ها ايزاػ ىؼه ايؼ
اصناو عؼاويؼ ػؿ کتاب ه٪ؼك هی ٥ـهايؼ که عىؿىیؼ  ،هاه و گاوها بـای ها  ،و او به
ها ػمتىؿ هی ػهؼ ػؿ ه٪ابل او ؿا تنبیش و متايو کًین .صْـت ٝلی ( )ٛػؿ ايًزا
بـعی اف آ٥ـيًو ها ؿا بـىمـػه  ،آيها ؿا اف يٚـ عىػه بـؿمی هی کًؼ .چين ايؼاف ،
ابـاف ىگ٦تی  ،و متايو هی ٥ـمتؼ و مپامگقاؿی اف عؼا با کلمات فيبا هیًمايؼ.
عؼاويؼ با ٩ؼؿت هٖل ٨عىػ عل٪ت ؿا پؼيؼ آوؿػ  ،پـاکًؼه ىؼ اف ٕـي ٨ى٪٦ت او هی
پیچؼ و فهیى ؿا با لـفه کىه ها ػؿ هی آوؿػ
(عٖبه )2

آفزیًغ جهاو:
او آ٥ـيًو ؿا اف ابتؼا آ١اف کـػ  ،بؼوو يیاف به ايزام ت٢ییـ  ،بؼوو امت٦اػه اف هیچ آفهايو
و بؼوو يیاف به هـ صـکتی ايزام ػاػ .او به همه چیقهای عل٪ت هضؼوػيت فهايی آيها
اعتَاً ػاػ  ،به آيها ايىا ، ٛويژگی ها و عَىٍیات آيها ؿا اٖٝا کـػ .او ٩بل اف ايًکه
آ٥ـيًو ؿا به ورىػ بیاوؿػ  ،ػايو کاهلی ػاىت .ورىػ  ،هضؼوػيت ها  ،هضؼوػه ها ،
تمايالت و پیچیؼگی های آيها ؿا به عىبی هی ػاينت.
و٩تی عؼاويؼ هتٞال ؿوفيه هايی ؿا ػؿ رى  ،ومٞت فهیى و اليه های باػها ايزاػ کـػ ،
او آب ؿا به ػؿوو آو  ،هىد هايو ٕى٥ايی امت و هىد هايو يکی بیو اف ػيگـی هی
رهؼ .او آو ؿا ؿوی باػهای تًؼ و ٕى٥او های ٩ؼؿتمًؼ باؿايؼ  ،به آيها ػمتىؿ ػاػ آو ؿا
پل بقيًؼ (به ًٝىاو باؿاو)  ،وفه باػ ؿا کًتـل کـػ يیـوی باؿاو  ،و هضؼوػيت های آو
ؿا تٞییى کـػ .باػ وفيؼ فيـ آو ػؿ صالی که آب بیو اف صؼ به آو بؼهکاؿ بىػ .عؼای

;=  /رهًمىوهای دضزت ػلی ػلیه الظالم

هت ٞال باػ ؿا آ٥ـيؼ  ،هکاو آو ؿا تٞییى کـػ  ،صـکت آو ؿا ىؼت بغيیؼ و آو ؿا به همه
را ٥ـمتاػ مپل  ،به او ػمتىؿ ػاػ تا باػ ؿا اف هىا بلًؼ کًؼ.
آبها و تيؼيؼ اهىاد ا٩یايىمها .بًابـايى  ،باػ آيـا هايًؼ عالل کيک  ،تا فهايی که مٖش
آو باال ؿ٥ت و مٖش با ک ٤پىىايؼه ىؼ .مپل ص ٨تٞالی ک ٤ؿا بلًؼ کـػ تا باػ و
ومٞت ومی ، ٜو ه٦ت آمماو ؿا ماعت .او آمماو م٦لی ؿا يک رهو حابت و آمماو
بااليی ؿا ٩ـاؿ ػاػ .م ٤٪هضا ٘٥بؼوو متىو بـای صمايت اف آو يا هیظ بـای يگه ػاىتى
آو با يکؼيگـ .مپل  ،او پايیى تـيى آمماو ؿا با متاؿگاو و ػؿعياو و ىهاب مًگ
تقئیى کـػ ،و مپل او عىؿىیؼ ػؿعياو و لـفه ؿا به صالت تٞلی ٨ػؿآوؿػ .هاه ،
آمماو های گـػاو ؿا ايزاػ هی کًؼ و هی چـعايؼ.
(عٖبه )2

ػظمت خذا؛ آفزیًغ جهاو:
ٚٝمت و ٩ؼؿت هًضَـ به ٥ـػ بـای عؼا و يىآوؿی اومت .فهیًی عيک ؿا اف آب
ا٩یايىك بی مـ و ٍؼا و پـتضـک ماعته امت.
مپل آو ؿا به ٍىؿت اليه ها ػؿآوؿػ و آيها ؿا به ه٦ت آمماو رؼا کـػ .مپل آيها به
ػمتىؿ او حابت ىؼيؼ (هىٞ٩یت عىػ ؿا ت٢ییـ ػاػيؼ) .آيها هٖی ٜاو بىػيؼ و با تـك اف او
تنلین ىؼيؼ.
وی همچًیى مًگها  ،تپه ها و کىههای بلًؼ ؿا ايزاػ کـػ .آيها ؿا گؾاىت و حابت کـػ.
آيها ؿا ػؿ هىٞ٩یت های هـبىٕه به عىػ ٩ـاؿ ػاػه و آيها اف فهیى بلًؼ ىؼيؼ ػؿ صالیکه
ؿييه های آيها ٝمی ٨بىػ.
او کىهها ؿا باالتـ اف ػىتها بـا٥ـاىت و آيها ؿا بـا٥ـاىت.
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٩له های آيها ؿا بلًؼ و بؼيهايياو ؿا بلًؼ کـػ .او آيها ؿا هايًؼ گیـه ػؿ اٝما ٧فهیى ماعته
امت.ػؿ يتیزه  ،فهیى پايؼاؿ ىؼ .ػؿ ١یـ ايى ٍىؿت ،مٖش آو تنلین هی ىىػ  ،با
ماکًايو ١ـ ٧هی ىىػ  ،يا صـکت هی کًؼ و تکاو هی عىؿػ.
اف ايى ؿو متايو ىؼه امت که فهیى ؿا پايؼاؿ ماعته  ،فهیى ؿا ههاؿ کـػه امت .به ايى
تـتیب  ،او فهیى ؿا به يک گهىاؿه گنتـه هیؼهؼ و آو ؿا بـای هغلى٩اتو به ىکل
ػىت های بیو اف اٝما ٧ا٩یايىك گنتـايؼ .او آو ؿا حابت کـػ  ،بًابـايى همکى امت
صـکت يکًؼ .او با باػهای ىؼيؼی آب ؿا به صـکت ػؿآوؿػ و ابـها ؿا بـای کيیؼو
واػاىت" .ػؿ ايى ػؿمی بـای کنی که اف (عؼا) هی تـمؼ ورىػ ػاؿػ"
(٩ـآو )92:90
(عٖبه )926

اطالػات بیؼتز در هىرد خلمت جهاو:
ػؿ عل٪ت  ،بقؿگ ٙ ،ـي ، ٤مًگیى  ،مبک ٩ ،ىی و ّٞی ٤ها همه به يک ايؼافه ههن
هنتًؼ .به ٕىؿ هيابه  ،آمماو  ،هىا  ،باػها  ،و آب به هماو ايؼافه ههن امت .بًابـايى ،
به عىؿىیؼ  ،يگاه کًیؼ .هاه  ،پىىو گیاهی  ،گیاهاو  ،ىب و ؿوف .ؿٝايت کًیؼ.
چيمه های رىيباؿها  ،کىه های ٚٝین ٩ ،له های بلًؼ آيها  ،تًى ٛػؿ ٕبیٞت و تًىٛ
فبايها .پل  ،وای به صال کنی که به عال ٨کا٥ـ يمی ىىػ .او که هٞت٪ؼ امت ورىػ
ػاؿػ ٥لؼ هی کًؼ اها کيت کًًؼه ورىػ يؼاؿػ و مافيؼه اىکال هتًى ٛورىػ يؼاؿػ .ػؿ
عل٪ت  ،امتؼالل هًٖ٪ی بـای آيچه هٞت٪ؼ امت يؼاؿػ .آيا هی تىاو يک ماعتماو ؿا
بؼوو مافيؼه ماعت؟
(عٖبه )289
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درباره خلمت:
عؼاويؼ عال٪یت ؿا بؼوو هیچ هخال ٩بلی پؼيؼ آوؿػ .او به ها يياو ػاػ ٩لمـو ٩ؼؿت او و
ىگ٦تی هايی ؿا يياو هی ػهؼ که اف او ٍضبت هی کًًؼ٪ٝ.ل احبات ٩ؼؿت عال٩یت و
عـػ او امت .چیقهای ىگ٦ت ايگیقی که هی بیًین آ٥ـيًو او يک امتؼالل به ي ٜ٦او
امت  ،و ها ؿا به ممت او ؿاهًمايی هی کًؼ .صتی يک عل٪ت بی راو ها ؿا ؿاهًمايی
هی کًؼ ينبت به او  ،گىيی که ػؿ مکىت عىػ "ٍضبت" هی کًؼ.
(عؼايا)  ،هى ىاهؼ هنتن که کنی که تى ؿا با ػاىتى ايؼام تَىؿ هی کًؼ يا رنمی
هیچ ىًاعتی اف ىما يؼاؿػ و ٩لب او يیق چًیى امت .هت٪اٝؼ ييىيؼ که هیچ ىـيکی
يؼاؿيؼ .کنايی که ىما ؿا به بتهای آيها هنتًؼ و تَىؿ هی کًًؼ که ىما هايًؼ
هىرىػات لباك هی پىىیؼ  ،آيها ػؿ ػاعل هنتًؼ .عٖای آىکاؿ هى ىاهؼ هنتن که
هـکل ىما ؿا با هـ چیقی اف عل٪ت ىما ه٪اينه کًؼ بـای ىما بـابـ امت و هـکل که
ايى کاؿ ؿا ايزام ػهؼ که ٕب ٨آيات ٍـيش و اػله ؿوىى کتاب ىما (٩ـآو) کا٥ـ امت.
(هى ىاهؼ هنتن که) تى عؼا هنتی  ،چه کنی يمی تىايؼ با صؼ هىه (اينايی) ػؿک
ىىػ و همچًیى ىما هیچ ت٢ییـی ػؿ وّٞیت يا ت٢ییـ وّٞیت کيو تغیل يؼاؿيؼ.
(عٖبه (26

ػکىه آفزیًغ:
الضمؼلله عؼای عال ٨بيـيت .او فهیى ؿا گنتـه ػاػ  ،او يهـهايی ؿا به ورىػ هی
آوؿػ و گیاهاو ؿا ؿىؼ هی ػهؼ .بؼوی او ورىػ يه آ١اف ػاؿػ و يه راوػايگی او پايايی
ػاؿػ .پیيايی ها به او عن هی ىىيؼ و لب ها يگايگی او ؿا اٝالم هی کًًؼ .او
هضؼوػيت های چیقهايی که ػؿ فهاو ايزاػ آيها بىػ .او عىػ ؿا اف هـ ىباهتی (به
آ٥ـيًو او)عىػ رؼا يگه ػاىت
)عٖبه (209
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اف رمله بـاهیى عل٪ت او عل٪ت آممايهامت که بؼوو متىو هٞل ٨هنتًؼ و بؼوو
پيتیبايی پايؼاؿ هنتًؼ .او آيها ؿا ييايه گـ٥ت و آيها با ٥ـهايبـػاؿی و ٥ـوتًی با آيها
پامظ ػاػيؼ .فوػهًگام بىػو اگـ آيها عؼايی او ؿا تَؼي ٨يمی کـػيؼ و إاٝت يمی
کـػيؼ .به ػمتىؿ او  ،او آيها ؿا به ًٝىاو هکايی بـای ايتغاب ايتغاب يمی کـػ.
تغت او ،هضل امکاو ٥ـىتگايو و هَ٪ؼ پاک ها مغًاو و اٝمال ٍالش
هىرىػاتو.
او متاؿگاو آممايها ؿا به ًٝىاو تابلىهايی ماعته امت که به ومیله آيها هنا٥ـاو ؿوی
فهیى هؼايت هی ىىيؼ .تاؿيکی پـػه های تاؿيک ىب يه يىؿ آيها ؿا هنؼوػ هی کًؼ و
يه صزاب های ىب تاؿيک٩ .ؼؿت بـای رلىگیـی اف يىؿ هاه هًگام گنتـه آو .رالل
باػ عؼايا هًإ ٨کن اؿت٦ا ٛفهیى يا هًإ ٨هـت ٜ٦اف او پًهاو يینتًؼ.
کىهها  ،صتی و٩تی تاؿيکی ىب تاؿيک آيها ؿا ک٦ى هی کًؼ .ؿٝؼ و بـ ٧ابـها ػؿ ا٨٥
آممايها  ،يا رـ٩ه های ؿٝؼ و بـ ٧ػؿ ابـها  ،يا ؿيقه بـگهايی که اف بـگ آيها هً٦زـ
ىؼه امت .هکايهايی که تىمٔ باػ ىؼيؼ يا ؿيقه آمماو ورىػ ػاؿػ  ،اف او پًهاو
يینتًؼ .او هی ػايؼ که ٖ٩ـات باؿاو ػؿ کزا ؿيغته و ػؿ کزا ٩ـاؿ ػاؿيؼ .او هی ػايؼ که
چه هٞیيتی پيه تضمل هی کًؼ  ،و يیق چه ػؿ ػاعل ؿصن ها صمل هیيىػ.
(عٖبه (282

درباره کمال در خلمت:
عؼاويؼ بـای هـ آيچه آ٥ـيؼه امت هضؼوػيت هايی ٩ائل ىؼه و هضؼوػيت ها ؿا بـای
آو ايزاػ کـػه امت  ،و کاؿکـػ آو ؿا ا٥قايو ػاػه و کاؿ ؿا ٙـي ٤ماعته امت .او هنیـ
عىػ ؿا هٞیى کـػه امت و اف صؼ عىػ ٝبىؿ يمی کًؼ .هىٞ٩یت و ؿمیؼو به پاياو هؼ٣
عىػ کىتاه يینت.
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هًگام ٥ـهاو چگىيه هی تىاينت مـپیچی کًؼ  ،فيـا همه اهىؿ تىمٔ او اػاؿه هی
ىىيؼ .اؿاػه؟ او عال ٨ايىا ٛاىیا بؼوو امت٦اػه اف تغیل  ،بؼوو اٍـاؿ ايگیقه  ،بؼوو
(فيـ) هیچ آفهايو و بؼوو يیاف به ىـيکی که همکى امت به او کمک کـػه باىؼ.
او ػؿ عل ٨چیقهای ىگ٦ت ايگیق کاهل امت.
بًابـايى  ،آ٥ـيًو به ػمتىؿ او کاهل ىؼ؛ ػؿ إاٝت او عن ىؼ و به يؼای او پامظ ػاػ.
تًبلی يک صلقوو صـکت (صيـه) يا بی تضـکی يک بهايه گیـ هاي ٜاف پامظ ػاػو او به
ٍؼا فػو .بًابـايى  ،او چیقها ؿا ٍا ٣کـػ و صؼوػ آيها ؿا هضؼوػ کـػ .با ٩ؼؿت عىػ ،
اينزام ؿا ػؿ رًبه های هتًا ِ٩آيها ايزاػ کـػ و به کنايی که ىبیه هن بىػيؼ پیىمت.
مپل  ،آيها ؿا به ايىا ٛهغتل ٤رؼا کـػ که ػؿ ايؼافه ها  ،ه٪اػيـ  ،عَىٍیات و
اىکال هت٦اوت هنتًؼ .او آيها ؿا ماعت و هـ ٕىؿ که عىامت به آيها ىکل ػاػ
(عٖبه )26

ػزح آفزیًغ آدم:
عؼاويؼ عاک ؿك ؿا اف ايىا ٛمغت  ،يـم  ،ىیـيى و تـه فهیى رم ٜکـػ مپل آو ؿا
ػؿ آب ٥ـو بـػ تا تَ٦یه ىىػ و مپل آيـا وؿف ػاػ و ؿٕىبت اّا٥ه کـػ تا چنبًاک
ىىػ .اف آو  ،او تَىيـی با هًضًی ها  ،ه٦اٍل  ،ايؼام ها و بغو ها .او آو ؿا هضکن
کـػ تا رايی که عيک ىؼ بـای يک هؼت هيغٌ مپل او اف ؿوس عىػ به آو
ػهیؼ.پل اف آو به ىکل يک ايناو با ؽهى صاکن بـ او ٪ٝ ،لی که او امت٦اػه هی کًؼ و
ايؼاههايی که به او عؼهت هی کًًؼ هىٞ٩یت عىػ ؿا ت٢ییـ ػهیؼ .او به او صکمتی
بغيیؼ که بیى آيها ت٦اوت ايزاػ هی کًؼ .ص٪ی٪ت و ػؿو ٟو صل چيايی و بىيايی .او
هغلىٕی اف امت عاک ؿمهای با ؿيگهای هغتل ، ٤هىاػ هًنزن و عَىٍیات
هت٦اوت هايًؼ گـها  ،مـها  ،يـهی و مغتی.
) عٖبه (26
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آفزیًغ ايظاو (اداهه):
به اينايی که عؼا ػؿ ؿصمهای تاؿيک آ٥ـيؼه امت  ،پيت اليه ها يگاه کًیؼ .پـػه ها
(ػاعل ىکن هاػؿ)  ،اف يک امپـم کىچک.
مپل  ،آو ؿا به ٍىؿت يک لغته بؼوو ىکل  ،مپل به يک رًیى و مپل به ٍىؿت
يک لغته ػؿ آوؿػ .يىفاػ ىیـعىاؿ  ،مپل يک کىػک  ،و ػؿ يهايت يک هـػ .او به او
يک ٩لب  ،يک فباو بـای گ٦تى و چين بـای ػيؼو  ،تا بتىايؼ ػؿك (افهـ آيچه ػؿ
إـا ٣او امت) و به آو واکًو يياو ػهیؼ  ،و به هيؼاؿ تىره کًیؼ و بؼيى تـتیب اف
ىـ پـهیق کًیؼ.
(عٖبه (26

اطالػات بیؼتز در هىرد خلمت ايظاو:
ای هىرىػی که هًَ٦ايه آ٥ـيؼه ىؼه و پـوؿه يا٥ته ای و ػؿ تاؿيکی ؿصن اف او هـا٩بت
هی ىىػ! ىما با رىهـ عاک ؿك و ػؿ يک هکاو ماکت و بـای هؼت هيغٌ و يک
اٍٖالس ؽعیـه هی ىىػ .ىما به ًٝىاو رًیى ػؿ ؿصن هاػؿ عىػ صـکت کـػيؼ .يه به
تماك پامظ هی ػهؼ و يه ٍؼايی هی ىًىػ .مپل  ،ىما ؿا اف هضل ا٩اهت عىػ به
هکايی که ػاىتیؼ بیـوو بـػيؼ ،و ىما هیچ ىًاعتی اف هًتٚـاو يؼاؿيؼ.
ىما يمی ػاينتیؼ چه کنی ىما ؿا بـای ػمتیابی به ت٢ؾيه اف پنتاو هاػؿتاو ؿاهًمايی
ً
هی کًؼ .کنی که ٩اػؿ به ػؿک يینت پیچیؼگی های يک هىرىػ ٥یقيکی ٖٞ٩ا يمی
تىايؼ ؽات عال ٨ؿا ػؿک کًؼ.
(عٖبه (209
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در هىرد آفزیًغ اولیى ايظاو و همام پیاهبزاو:
هًگاهی که عؼا فهیى ؿا گنتـه ػاػ و ػمتىؿات عىػ ؿا ارـا کـػ  ،او آػم (مالم الله
ٝلیه) ؿا به ًٝىاو بهتـيى آ٥ـيًو عىػ بـگقيؼ .او ؿا واػاؿ به ا٩اهت ػؿ بهيت کـػ و
بـای ؿف ٧و ؿوفی عىػ تـتیب ػاػ  ،و او آيچه ؿا که همًى ٛامت به او إال ٛػاػ .او به
آػم هيؼاؿ ػاػ که يقػي ٬ىؼو به صـام  ،يا٥ـهايی ػؿ بـابـ عؼا تل٪ی هی ىىػ  ،و
وّٞیت او ؿا به عٖـ هی ايؼافػ .با ايى صال  ،آػم يا٥ـهايی کـػ  ،و عؼا آو ؿا اف ٩بل
هی ػاينت .ػؿ يتیزه  ،عؼا او ؿا پل اف تىبه او به فهیى ٥ـو ٥ـمتاػ  ،تا فهیى ؿا با
٥ـفيؼاو عىػ (آػم) و بـای او آباػ کًؼ و به ًٝىاو يک پیاهبـ ػؿ هیاو هغلى٩ات عىػ
عؼهت کًؼ.
هًگاهی که عؼاويؼ آػم ؿا بمیـايؼ  ،بيـيت ؿا بؼوو آو ؿها يکـػ ىغٌ ػيگـی  ،که به
ًٝىاو احبات و التماك او بـای عؼاپؾيـی او عؼهت هی کًؼ و پیىيؼی بیى بيـيت و
عؼامت .او هن به و٥ىؿ و هن به يؼؿت اهـاؿ هٞاه کـػ .يٞمت کن و همچًیى ٥ـاواو
ؿا تىفي ٜکـػ .او هـ کنی ؿا با ؿ٥اه يا ٪٥ـ آفهايو کـػ  ،تَمین گـ٥ت تا بؼايؼ که چه
کنی ىکـگقاؿ امت و چه کنی ٍبىؿ امت .او تأحیـ ؿا با بیچاؿگی  ،ايمًی با هَیبت
و لؾت ؿا با ايؼوه مًزیؼ.
بْٞی ٕىاليی بىػيؼ و ػيگـاو کىتاه بىػيؼ .او هـگ ؿا بـای همه تٞییى کـػه امت.
اف هاػه هىرىػ  ،يا اف يمىيه های هىرىػ عل ٨يکـػه امت .او هـ آيچه ؿا که َ٩ؼ
ػاىت عل ٨کـػ و مپل صؼوػ آو ؿا کنب کـػ  ،و هـچه ؿا که ىکل ػاػ بهتـيى ىکل
ؿا به آو ػاػ .إاٝت اف او ه٪ؼؿ ىؼه امت؛ با ايى صال  ،هیچ ٥ايؼه ای بـای او يؼاؿػ .او
ػايو گؾىته  ،ػايو صال  ،ػايو اف آيچه ػؿ آممايهای بلًؼ امت و آيچه (ػؿ اٝما٧
فهیى) امت ػاؿػ.
(عٖبه (26
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درباره کظايی که گمزاه هظتًذ:
و٩تی اينايی به بقؿگنالی ؿمیؼ ٩ ،ـبايی عىػپًؼاؿی هی ىىػ و گیذ هی ىىػ .او
(ايناو) عىامته های عىػ ؿا بـآوؿػه هی کًؼ  ،ػؿ تض ٨٪عىامته هايو هي٢ىل هی
ىىػ و به ػيبال لؾت های ػيیا امت.
او اف ٝىا٩ب اٝمال عىػ يمی تـمؼ .او فيؼگی ػؿ پیگیـی های بیهىػه کىتاه عىػ ؿا هی
گؾؿايؼ .او هیچ پاػاىی بـای فيؼگی پل اف هـگ ػؿيا٥ت يمی کًؼ و يه او به تٞهؼات
عىػ ٝمل هی کًؼ .ػؿ صالی که هًىف ػؿ لؾت ها ١ىٕه وؿ امت بیماؿی ههلکی او ؿا
٥ـا هی گیـػ و ػچاؿ صیـت هی ىىػ .او ىب ؿا ػؿ بیؼاؿی به ػلیل ايؼوه و ػؿػ ياىی اف
بیماؿی هی گؾؿايؼ .بنتگاو او با ؿيذ و ٝؾاب هـگ  ،بی اعتیاؿ او ؿا تماىا هیکًًؼ و او
با باؿ مًگیى هی هیـػ.
(عٖبه (89

درباره خلمت هىرچه:
آيا آيها هىرىػات ؿيقی ؿا که او آ٥ـيؼه امت يمی بیًًؼ؛ چگىيه او مینتن های عىػ ؿا
ٕـاصی کـػ  ،به آيها ىًىايی  ،بیًايی و تىايايی ػاػ؟
به هىؿچه با بؼو کىچک و ٥ـم ٙـي ٤آو يگاه کًیؼ .چگىيه صـکت هی کًؼ و ػؿهىؿػ
تأهیى هٞاه عىػ ػايه ١ؾا ؿا به مىؿاط عىػ ػؿ فهیى هی ؿمايؼ و آو ؿا ػؿ رای عىػ
٩ـاؿ هی ػهؼ .ػؿ ٕىل فيؼگی ؿف ٧و ؿوفی عىػ ؿا ػؿ تابنتاو بـای امت٦اػه ػؿ فهنتاو
رم ٜهی کًؼ .عؼا اهىؿ اهـاؿ هٞاه ؿا بـای او ههیا کـػه امت .عؼاويؼ با او ههـباو
امت  ،اف يیافهای آو چين پىىی يمی کًؼ و اف ؿف ٧و ؿوفی آو ؿا هضـوم يمیگـػايؼ.
اگـ ػؿ هىؿػ آياتىهی و ٥یقيىلىژی آو ٥کـ هی کًیؼ ،اف چين مـ آو گـ٥ته  ،ىما اف
ايزاػ آو ىگ٦ت فػه عىاهیؼ ىؼ و ايى ٩ؼؿت عؼاويؼ امت که او ؿا بـ پاهای عىػ
اينتاػه امت .هیچ کل به او ػؿ پیؼايو آو کمک يکـػ و هیچ کل او ؿا ػؿ عل ٨آو
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ياؿی يکـػ .اف تَىؿات ىما ىًاعتی ػؿ هىؿػ او ػؿک يغىاهؼ کـػ  ،رق ايى که هتىره
عىاهیؼ ىؼ که عال ٨هىؿچه هماو عامتگاه ک ٤عـها امت .عؼا همه چیق ؿا با
رقئیات پیچیؼه آ٥ـيؼه امت  ،و همه هىرىػات فيؼه هًيأ هيابهی ػاؿيؼ.
(عٖبه (289

درباره خلمت خفاع:
يمىيه ای اف عل٪ت ٙـي ٤و ىگ٦ت ايگیق و صکمت ٝالی او ػؿ ع٦اه ها ػيؼه هی
ىىػ .آيها ػؿ يىؿ ؿوف پًهاو هی هايًؼ  ،اگـچه يىؿ ؿوف همه هىاؿػ ػيگـ ؿا يياو هی
ػهؼ .آيها ػؿ ىب ٞ٥ال هنتًؼ  ،ػؿ صالی که هىرىػات ػيگـ ػؿ ىب امتـاصت هی
کًًؼ .چيمايياو اف يىؿ ؿوف هات ىؼه امت .عؼاويؼ آيها ؿا به رای هغ٦ی کـػو ػؿ
ؿوف  ،ػؿ هکاو های هغ٦ی عىػ هضؼوػ کـػه امت .ػؿ يتیزه  ،آيها چيماو عىػ ؿا ػؿ
ؿوف هی بًؼيؼ  ،ىب ؿا به ًٝىاو چـا ٟػؿ يٚـ هی گیـيؼ و ػؿ رنتزىی اهـاؿ هٞاه
عىػ ٝلى٥ه هی عىؿيؼ .تاؿيکی ىب هاي ٜبیًايی آيها يمی ىىػ و يیق تاؿيکی هاي ٜپـواف
آيها يینت .آيها ؿف ٧و ؿوفی عىػ ؿا ػؿ ىب به ػمت هی آوؿيؼ .با ىکىه او که ىب ؿا
به ًٝىاو "ؿوف" ع٦اه ها بـای اهـاؿ هٞاه ٩ـاؿ ػاػه و ؿوف ؿا بـای امتـاصت و عىاب
ً
آيها ٩ـاؿ ػاػه امت .او به آيها بال و بؼوو پـ ػاػه امت .ؿگهای بال ؿا کاهال هيغٌ
هی بیًیؼ .ايى ػو بال ٙـي ٤و ػؿ ٝیى صال هضکن هنتًؼ و ػؿمت بـای پـواف هًامب
هنتًؼ .هًگام پـواف  ،يىفاػايياو بـای هضاٚ٥ت به آيها آويقاو هی ىىيؼ .کىػک هـ
کزا که هی ؿوػ يقػ والؼيى هی هايؼ و تا و٩تی که بـای پـواف به ايؼافه کا٥ی ٩ىی ييىػ ،
آيزا ؿا تـک يمی کًؼ .با ىکىه عؼاويؼی امت که همه چیق (بی يٚیـ) ؿا بؼوو هیچ
گىيه ماب٪ه ای هی آ٥ـيًؼ.
(عٖبه )259
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درباره ایجاد طاووص و ایجاد پزيذگاو:
عؼاويؼ آ٥ـيًو های ىگ٦ت ايگیقی ؿا ايزام ػاػه امت  ،اف رمله ا٥ـاػ فيؼه  ،بی راو
 ،حابت و هتضـک .وی بـای ٩ؼؿت عال٩یت عىب و تىايايی عىػ چًیى اػله ؿوىًی ؿا
احبات کـػه امت که ؽهًها با تمزیؼ اف او تنلین هی ىىيؼ .عل٪ت او ػلیل بـ يگايگی
اومت .او پـيؼگاو با ؿيگها و اىکال گىياگىو عل ٨کـػه امت که ػؿ گىػالهای فهیى ،
ػهايه های گـػيه های بلًؼ و ٩له های کىهها فيؼگی هی کًًؼ .آيها به اؽو عؼا پـواف هی
کًًؼ .آيها ػؿ ٩نمت ْ٥ای باف با بالهای عىػ بال هی فيًؼ .عؼاويؼ آيها ؿا اف ٝؼم به
ورىػ هی آوؿػ( .او به بـعی اف آيها) اىکال ٝزیب و ١ـيب ػاػ  ،و امتغىاو ها و
ه٦اٍل آيها ؿا ٥ـم ػاػ و آيها ؿا با گىىت پىىايؼ .وی به ػلیل مًگیى بىػو بؼو هايٜ
پـواف آماو بْٞی اف آيها ػؿ آمماو ىؼ و به آيها ارافه ػاػ  ٔ٪٥اف فهیى يقػيک به بال
عىػ امت٦اػه کًًؼ .او آيها ؿا با ٩ؼؿت و عال٩یت ي٦یل عىػ ػؿ ؿيگ های هغتل٩ ٤ـاؿ
ػاػه امت.
ىگ٦ت آوؿتـيى آيها ايزاػ ٕاووك امت .عؼاويؼ يـ آو ؿا به هت٪اؿو تـيى ىکل آ٥ـيؼ
 ،ؿيگهای هتًىٝی به آو ػاػ و آيها ؿا ػؿ ٕـاصی رؾاب ٩ـاؿ ػاػ .ػم آو (به ٕىؿ
١یـهٞمىل) بلًؼ امت .و٩تی به هاػه يقػيک امت  ،ػم تا عىؿػه عىػ ؿا پهى کـػه و آو
ؿا باال هی بـػ تا مايه ای ؿوی مـ عىػ ايزاػ کًؼ  ،هخل ايًکه باػباو ٩اي ٨باىؼ .با
صـکاتو به ػم ؿيگاؿيگ عىػ اصناك ١ـوؿ هی کًؼ.
هى همه ايًها ؿا اف هياهؼه (عىػم) به ىما هی گىين .تَىؿ هی کًیؼ پـهای آو هیله
هايی اف ي٪ـه و ػايـه های ٥ى ٧الٞاػه و ٕـس آ٥تابی ؿوی آو اف ٕالی عالٌ و فهـػ مبق
باىؼ .آيها ىبیه يک ػمته گل هنتًؼ .اگـ آيها ؿا به فيىؿ آالت تيبیه کًیؼ  ،آو ها هايًؼ
گىهـهايی با ؿيگ های هغتل ٤هنتًؼ که ي٪ـه ای پـ ىؼه ايؼ.
ٕاووك با ١ـوؿ ؿاه هی ؿوػ  ،و ػم و بالهای عىػ ؿا باف هی کًؼ  ،فيبايی و ؿيگ های
عىػ ؿا تضنیى هی کًؼ .ؿوی تاد مـ آو ػمته ای اف پـهای ؿيگاؿيگ مبق ٩ـاؿ ػاؿػ.
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گـػو آو به ىکل رام ىـو ٛهی ىىػ و کيو تا ىکن آو به ٍىؿت ؿيگ هىی يمى
امت  ،يا هايًؼ پاؿچه ابـييمی امت که ؿوی آيًه ٍی٪لی ٩ـاؿ هی گیـػ و به يٚـ هی
ؿمؼ با صزاب میاه پىىايؼه ىؼه امت .به ػلیل ػؿعيو بیو اف صؼ و ؿوىًايی بیو
اف صؼ  ،به يٚـ هی ؿمؼ که يک ؿيگ مبق ىاػاب با آو هغلىٓ ىؼه امت .ػؿ اهتؼاػ
ػهايه گىىهای آو  ،يک عٔ اف ؿيگ ػؿعياو گل هـواؿيؼ هايًؼ ايتهای يافک ٩لن
ورىػ ػاؿػ .م٦یؼی به پل فهیًه میاه هی تابؼ .به مغتی ؿيگی ورىػ ػاؿػ که آو ؿا
يؼاىته باىؼ  ،مٖش آو رال ػاػه ىؼه و ٙاهـ آو ؿوىى و ابـييمی امت .بًابـايى
هايًؼ ىکى٥ه های پـاکًؼه ای امت که تىمٔ باؿاو های بهاؿ يا آ٥تاب تابنتاو چاىًی
ييؼه ايؼ .با ايى صال  ،هًگاهی که يگاه عىػ ؿا به پاهای عىػ بیًؼافػ  ،گـيه هی کًؼ ،
و ١ن و ايؼوه عىػ ؿا يياو هی ػهؼ  ،فيـا پاهای آو هايًؼ پاهای عـوك های يژاػ
هت٪ابل هًؼ و ايـايی يافک امت.
همچًیى پـ و بال عىػ ؿا هی ؿيقػ و لباك عىػ ؿا هی پىىؼ .همه آيها هی ؿيقيؼ اها
ػوباؿه ؿىؼ هی کًًؼ .آيها هايًؼ ؿيقه بـگ اف ىاعه ها اف بیى هی ؿويؼ و مپل ؿىؼ
هی کًًؼ تا فهايی که ػوباؿه به صالتی که ٩بل اف ؿيقه آيها ورىػ ػاىت بـگـػيؼ .ؿيگ
های رؼيؼ با هىاؿػ ٩بلی هٖاب٪ت ػاؿػ و همه ؿيگ ها هايًؼ ؿيگ اٍلی بافيابی هی
ىىيؼ .اگـ پـ آو ؿا به ػ٩ت بـؿمی کًیؼ  ،هايًؼ گل ؿف ٩ـهق به يٚـ هی ؿمؼ که با مبق
فهـػ و مپل فؿػ ٕاليی اصإه ىؼه امت.
(عٖبه )209

آفزیًغ هلخ:
عؼا به هلظ ػو چين ٩ـهق با ػو هـػهک هاه هايًؼ ػاػ  ،به آو گىه های ؿيق ػاػ ،
ػهايو ؿا هؼ کـػ  ،ػو ػيؼاو بـای بـه به آو ػاػ و ػو ػاك هايًؼ هامه هايًؼ ػاىت تا
با آيها چًگ بقيؼ .کياوؿفاو اف هلظ بـای هضَىالت عىػ هی تـمًؼ  ،فيـا به هقاؿٛ
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ً
(هٞمىال به تٞؼاػ فياػ) صمله هیکًًؼ .آيها ٝلیـ١ن کىچک بىػو ىاو  ،هضَىل ؿا اف
ً
بیى هی بـيؼ .کياوؿفاو هٞمىال ٩اػؿ به ؿايؼو آيها يینتًؼ.
(عٖبه )289

بخغ دوم:
(راهًمایی بزای داػتى یک سيذگی خذاآ گاهايه)
هؼاوره دضزت به پظزع بزای داػتى یک سيذگی هىفك
ػذالت  ،بی ػذالتی و ظلن
دمىق دیگزاو
ههزبايی  ،دظى يیت و رفتار خىب با
فضیلت  ،پزهیش و خصىصیات یک هؤهى
تمىا
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هؼاوره بزای سيذگی هىفك به پظزع
(بغو هايی اف ياهه ىماؿه )32
ه٪ؼهه :گقيؼه های فيـ اف تىٍیه های ٝمی ٨اهام ٝلی ( )ٛبه پنـه امت .ايى تىٍیه
بنیاؿی اف رًبه های فيؼگی  ،ؿابٖه با عؼا  ،ؿوه ؽکـ با عؼا  ،ؿ٥تاؿ با ػيگـاو (تأکیؼ
بـ عايىاػه  ،همنايگاو  ،ػومتاو  ،صتی ػىمًاو) و آهاػه ىؼو بـای فيؼگی ػؿ آعـت
ؿا ىاهل هی ىىػ .ىغَیت بی ٝیب و ي ٌ٪صْـت ٝلی  ،تٞالی هًٞىی  ،ؿابٖه با
عؼا  ،هباؿفه بـای ٝؼالت و ػؿمهای مغت فيؼگی او اف ايى تىٍیه ها هيهىػ امت.
ً
او هـ بیت اف آيچه ؿا که تبلی ٠هی کـػ  ،تمـيى هی کـػ .ايى مًؼ ٖٞ٩ا تأحیـ ٝمی٪ی بـ
عىايًؼه عىاهؼ گؾاىت.

اهمیت هىػیاری يظبت به خذا:
پنـم  ،اولیى و ههمتـيى تىٍیه هى به تى ايى امت که عؼا آگاه باىیؼ .بًؼه هٖی ٜاو
باىیؼ٥ .کـ او ؿا همیيه ػؿ ؽهى عىػ تافه يگه ػاؿيؼ .به هبايی امالم (تنلین ػؿ بـابـ
عؼا) که ىما ؿا با عؼا هـتبٔ هی کًؼ  ،پیىمته و هضتآ باىیؼ .آيا اؿتبآ ػيگـی هی
تىايؼ هنتضکن تـ  ،با ػوام تـ و پايؼاؿتـ اف ايى باىؼ تا بتىايیؼ اصتـام و هالصٚه بیيتـی
اف رايب عؼا ؿا ٍاػؿ کًیؼ؟
پًؼها و يَايش عىب ؿا بپؾيـيؼ و ؽهى عىػ ؿا با آيها تافه کًیؼ .ت٪ىا ؿا بپؾيـيؼ و با
کمک آو بـ عىامته های بیو اف صؼ عىػ ١لبه کًیؼ .ىغَیت عىػ ؿا با کمک ايماو
واٞ٩ی با ػيى و عؼا بنافيؼ.
اف آيزا که ىما يک رىاو يزیب ٥ ،اّل و با ت٪ىا هنتیؼ  ،إمیًاو ػاؿم که هؼايت
الهی و ىاػهايی ؿا ػؿيا٥ت عىاهیؼ کـػ .هى اٝت٪اػ ؿامظ ػاؿم که عؼا به ىما کمک
هی کًؼ تا به اهؼا ٣عىػ ػؿ فيؼگی بـمیؼ .هى اف ىما هی عىاهن که به عىػ ٩ىل ػهیؼ
که به ػ٩ت اف تىٍیه های هى پیـوی کًیؼ.
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عال ٨همچًیى يابىػ کًًؼه امت .کنی که يابىػ کًؼ ايى ٩ؼؿت ؿا ػاؿػ که همه چیق ؿا
ػوباؿه به ورىػ بیاوؿػ .کنی که هَیبت هی ٥ـمتؼ همچًیى ٩ؼؿت هضاٚ٥ت اف ىما
ػؿ بـابـ آو ؿا ػاؿػ.
هصیبت ها
به ياػ ػاىته باه  ،پنـ هى  ،اگـ ١یـ اف عؼای يگايه عؼای ػيگـی ورىػ ػاىته باىؼ ،
او (ػيگـی) پیاهبـاو عىػ ؿا يیق هی ٥ـمتاػه امت  ،و آيها به ايناو و ػاهًه و رالل
عؼای ػيگـ اىاؿه هی کـػه ايؼ .چًیى چیقی ات٦ا ٧يی٦تاػه امت .او عؼای يگايه واٞ٩ی
امت که همه بايؼ او ؿا تَؼي ٨و پـمتو کًًؼ .او ايى هىّى ٛؿا عىػ (ػؿ ٩ـآو)
تىّیش ػاػه امت .هیچ کل ػؿ صىفه ٩ؼؿت و رالل او با او ىـيک يینت .او ابؼی
امت  ،او همیيه چًیى بىػه امت و همیيه بايؼ به همیى تـتیب با٩ی بمايؼ.
او ٩بل اف پیؼايو رهاو ورىػ ػاىته امت .ورىػ او بؼوو آ١اف امت .او با٩ی عىاهؼ
هايؼ و٩تی که هـ چیق ػيگـی (ػؿ عل٪ت عىػ) اف بیى بـوػ .ورىػ او بی پاياو امت.
رالل عؼا و ورىػ او بـرنته  ،هتٞالی و ١یـ٩ابل ه٪اينه هنتًؼ .او ٥ـاتـ اف تىاو ٪ٝل
(ايناو) امت .هیچ کل تىايايی ػؿک يا تزنن عؼا ؿا يؼاؿػ.
هًگاهی که ايى ص٪اي ٨ؿا پؾيـ٥تیؼ  ،پل ؿ٥تاؿ ىما بايؼ هايًؼ ىغَی باىؼ که هتىره
ىىػ ه٪ام ٩ ،ؼؿت و هىٞ٩یت عىػ ػؿ ه٪اينه با پـوؿػگاؿ چیقی يینت .ىما هی
عىاهیؼ کنی باىیؼ که هی عىاهؼ اف ٕـي ٨ػٝا و إاٝت يٞمت عىػ ؿا بؼمت آوؿػ ،
ً
کنی که اف عين و هزافات او هی تـمؼ و کاهال به کمک و هضاٚ٥ت او يیاف ػاؿػ.
بغإـ بنپاؿ  ،پنـم  ،عؼا به تى ػمتىؿ يؼاػه امت رق آيچه ؿا که عىب امت و يیکي
ؿا تبلی ٠هي کًؼ  ،ايزام ػهؼ و تى ؿا اف هیچ چیقي هً ٜيکـػه امت رق آيچه بؼ امت و
يتايذ بؼي به همـاه عىاهؼ ػاىت.
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به ياػ ػاىته باه  ،پنـم  ،بهتـيى تىٍیه هى به تى ايى امت که (ت٪ىا)عؼا ؿا آگاه باىی
 ،وٙاي٦ی ؿا که عؼا بـ ٝهؼه تى گؾاىته امت  ،و پیـوی اف يیاکاو و عىيياويؼاو
(يزیب و پاؿما) عىػ باه .به ؿامتی  ،آيها ا٥کاؿ و اٝمال عىػ ؿا به ػ٩ت اؿفيابی
کـػيؼ و ٩بل اف گ٦تى هـ چیقی يا ٩بل اف ا٩ؼاهی با ػ٩ت اؿفيابی کـػيؼ .هى به ىما
تىٍیه هی کًن اف آيها الگى بگیـيؼ.

چگىيه بزای يیاسهای خىد به درگاه خذاويذ دػا کًین:
به رق عؼا اف کنی کمک و هضاٚ٥ت يغىاهیؼ .ػٝاها  ،ػؿعىامت ها و ت٪اّاهای
عىػ ؿا  ٔ٪٥اف عؼا بغىاهیؼ  ،فيـا تًها ػؿ ٩ؼؿت او امتًکا ، ٣هضـوم کـػو و ايکاؿ
ػؿو ٟامت.
بًابـايى  ،بهتـيى کاؿ بـای ىما ايى امت که اف کنی که ىما ؿا آ٥ـيؼه امت  ،ىما ؿا
يگه هی ػاؿػ و ت٢ؾيه هی کًؼ  ،که به ىما يک ؽهى هتٞاػل و يک بؼو هٞمىل کاؿ هی
کًؼ  ،ؿاهًمايی بغىاهیؼ .ػٝاوی ىما بايؼ  ٔ٪٥به او اعتَاً ػاىته باىؼ ،
ػؿعىامتها و ػؿعىامتهای ىما  ٔ٪٥به او اعتَاً ػاؿػ و  ٔ٪٥بايؼ اف او بتـمیؼ.
پنـم  ،ايى ص٪ی٪ت ؿا ػؿياب  ،که پـوؿػگاؿ ٍ ،اصب و يگهؼاؿيؼه گًزیًه های آمماو
و فهیى  ،به تى ارافه ػاػه امت که آيها ؿا بغىاهی و آيها ؿا ياػ کًی  ،و او ٩ىل ػاػه که
ػٝای تى ؿا بـآوؿػه کًؼ .او به ىما گ٦ت که بـای يٞمتهای او ػٝا کًیؼ  ،تا آيها ؿا به ىما
ٖٝا کًؼ  ،و يٞمتهای او ؿا بغىاهیؼ  ،تا آيها ؿا به ىما اؿفايی ػاؿػ .عؼاويؼ يگهبايايی
تٞییى يکـػه امت که ػٝای ىما به او يـمؼ و همچًیى يیافی يینت کنی اف ٕـ٣
ىما ى٦اٝت کًؼ.
هـ و٩ت او ؿا ٍؼا کـػيؼ ىما ؿا هی ىًىػ و هـ فهاو که او ؿا ػٝا کًیؼ ػٝای ىما ؿا
هی پؾيـػ .اف عؼا بغىاهیؼ که آؿفوی ٩لبتاو ؿا به ىما اؿفايی ػاؿػ  ،امـاؿ ٩لب عىػ ؿا
ػؿ بـابـ او ٩ـاؿ ػهیؼ  ،ػؿ هىؿػ تمام بالهايی که بـ ىما واؿػ ىؼه  ،اف مغتیهای پیو
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ؿويتاو بگىيیؼ و بـای ١لبه بـ آيها اف او کمک بگیـيؼ .ػؿ همه ػىىاؿی ها و پـييايی
ها اف ياؿی و پيتیبايی عؼا امت٦اػه کًیؼ.
بغإـ بنپاؿيؼ که ايؼکی که اف ٕـ ٣عؼاويؼ به ىما اٖٝا هی ىىػ بـای ىما ه٦یؼتـ ،
ىـا٥تمًؼايه و ٩ابل اصتـام عىاهؼ بىػ تا آيچه که به و٥ىؿ اف ٕـ ٣ايناو اٖٝا هی ىىػ.
يک ايناو چه چیقی هی تىايؼ به ىما بؼهؼ  ،رق آيچه تًها اف ٕـ ٣عؼامت؟
همکى امت اف عؼا بغىاهیؼ که به ىما ٝمـ ٕىاليی و مالهتی ٖٝا کًؼ .ىما همکى
امت اف او بـای مٞاػت ػٝا کًیؼ .ىما همکى امت چًاو لٖ ٤و بغيو هايی اف او
بغىاهیؼ که هیچ کل رق او ٩اػؿ به اٖٝای آو يباىؼ.
به ايى ٥کـ کًیؼ که او به ؿاصتی با اٖٝای ايى اهتیاف که به او ػٝای عیـ و ههـبايی کًیؼ
 ،کلیؼهای گًزیًه های عىػ ؿا به ىما تضىيل ػاػه امت .هـ و٩ت هضتاد ىؼيؼ  ،بايؼ
ػٝا کًیؼ  ،و او يٞمت ها و بـکات عىػ ؿا به ىما اؿفايی عىاهؼ ػاىت .بْٞی او٩ات
هتىره هی ىىيؼ که ػؿعىامتهای ىما بال٥اٍله پؾيـ٥ته يمی ىىػ  ،اها الفم يینت
يااهیؼ ىىيؼ  ،فيـا اٖٝای يیاف ا١لب با هؼ ٣و َ٩ؼ واٞ٩ی مالک امت .گاهی او٩ات
يیاف به تأعیـ هی ا٥تؼ فيـا پـوؿػگاؿ ههـباو هی عىاهؼ پاػاه های بیيتـی ؿا به عإـ
تضمل ٍبـ و هَیبت و هَائب ػؿيا٥ت کًیؼ تا همچًاو ٍاػ٩ايه به (ػؿيا٥ت) کمک
او ايماو ػاىته باىیؼ .بًابـايى  ،همکى امت به ىما لٖ ٤بیيتـی ينبت به آيچه
ػؿعىامت کـػه ايؼ  ،تٞل ٨بگیـػ.
گاهی او٩ات ػٝای ىما ؿػ هی ىىػ؛ ايى همکى امت به ي ٜ٦ىما باىؼ  ،فيـا ىما
ً
١البا يؼاينته هىاؿػی ؿا که بـای ىما هْـ امت ػؿعىامت هی کًیؼ .اگـ ػؿعىامت
های ىما پؾيـ٥ته ىىػ ّ ،ـؿ ىما بیيتـ اف مىػ ىما عىاهؼ بىػ و بنیاؿی اف
ػؿعىامت های ىما همکى امت به گىيه ای باىؼ که ػؿ ٍىؿت پامظ به لًٞت ابؼی
ىما هًزـ ىىػ .بًابـايى  ،اهتًا ٛاف پامغگىيی به ػؿعىامت های ىما يک يٞمت
امت .بًابـايى  ،بايؼ ػؿ ٕلب لٖ ٤های عؼاويؼ بنیاؿ هـا٩ب باىیؼ .بـای چًیى
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چیقهايی که بـای ىما ه٦یؼ امت ػٝا کًیؼ .پنـ ٝقيقم به ياػ ػاىته باه که حـوت و
٩ؼؿت (اگـ بـای آيها ػٝا کًی) هىاؿػی امت که همیيه با تى يمی هايًؼ و همکى امت
ػؿ فيؼگی آعـت به تى آمیب بـمايًؼ.
پنـم  ،بؼاو که يمی تىايی هـ آؿفوی عىػ ؿا بـآوؿػه کًی .يمی تىايیؼ ايتٚاؿ ٥ـاؿ اف
هـگ ؿا ػاىته باىیؼ .بًابـايى  ،ػؿ ايتٚاؿات  ،عىامته ها و هىك های عىػ وا ٜ٩بیى
باىیؼ .ػؿ ػؿعىامت ها هًٖ٪ی (و وا ٜ٩بیًايه) باىیؼ.

فضایل صبز:
ْ٥یلت ٍبـ ؿا ػؿ بـابـ ؿيذ ها و هَیبت ها ا٥قايو ػهیؼٍ .بـ يکی اف ٝالی تـيى
اىکال اعال٩ی ىـي ٤امت و بهتـيى ويژگی امت که هی تىاو به ػمت آوؿػ .به عؼا
تىکل کًیؼ و ػؿ هـ هَیبت و ؿيزي ٍبـ پیيه کًیؼ ،فيـا بؼيى ومیله عىػ و اهىؿ عىػ
ؿا به بهتـيى اهیى و ٩ىي تـيى يگهباو هي مپاؿيؼ.

سيذگی در ایى جهاو:
کنايی که فيؼگی ايى رهاو ؿا با ػ٩ت بـايؼاف کـػه ايؼ  ،ؿوفهای عىػ ؿا چًاو مپـی
هی کًًؼ که گىيی هی ػايًؼ هنا٥ـايی هنتًؼ که ػؿ ايًزا هزبىؿ به تـک هکايی ؿيذ
ً
باؿ ،ياعىىايًؼ و (١البا) ١یـ ػومتايه هنتًؼ .آيها هی ػايًؼ که بايؼ به ممت
مـفهیًهای (ػيیای بٞؼی) که صاٍلغیق همنايگاو امت  ،رايی که هىاػ ١ؾايی ،
ؿاصتی و لؾت ٥ـاواو ورىػ ػاؿػ  ،پیو ؿويؼ .آيها با اىتیا ٧م٦ـ ؿا آ١اف کـػه ايؼ .آيها
اصناك عىىبغتی هی کًًؼ  ،اهیؼ به بـکت آيًؼه و ٍلش (ابؼی) ؿا گـاهی هی ػاؿيؼ.
آيها با کمال هیل ؿيذ ها  ،هيکالت و عٖـات هىرىػ ػؿ ايى ػيیا ٥ ،ـا ٧با ػومتاو ،
کمبىػ ١ؾا و کمبىػ ؿاصتی ػؿ ٕىل م٦ـ (ػؿ ايى ػيیا) ؿا پؾيـ٥ته ايؼ تا به هَ٪ؼ
(بهيت)  ،هکايی ىاػ بـمًؼ .آيها اف تضمل مغتی ها ياؿاصت يینتًؼ و اف ٍؼ٩ه ػاػو
و کمک به ٪٥ـا و يیافهًؼاو پيیماو يمیيًؼ.

بخغ دوم :راهًمایی بزای داػتى یک سيذگی خذاآ گاهايه ?: /

هـ ٩ؼهی که به ممت هؼ ٣عىػ بـػاؿيؼ  ،هـچًؼ که عنته کًًؼه و ٕا٩ت ٥ـما باىؼ
 ،يک ات٦ا ٧عىىايًؼ ػؿ فيؼگی آيها امت.
بـٝکل  ،ا٥ـاػی که به ايى ػيیا وابنته ايؼ هتأم٦ايه ػؿ لؾت های کىتاه هؼت  ،مـيٜ
هضى و ػؿ ٥ناػ آو ١ىٕه وؿ هی ىىيؼ .آيها هايًؼ هنا٥ـايی هنتًؼ که ػؿ هًٖ٪ه ای
صاٍلغیق و ىاػ هنتًؼ و هی ػايًؼ م٦ـی که بايؼ ايزام ػهًؼ آيها ؿا به مـفهیًی
عيک و ياباؿوؿ ؿهًمىو عىاهؼ ماعت .آيا چیقی هی تىايؼ ي٦ـت ايگیقتـ اف م٦ـ آيها
باىؼ؟

ً
هیچ چیق ػؿ ايى ػيیا (واٞ٩ا) بـای ىما ه٦یؼ يینت  ،هگـ ايًکه ػؿ ػيیای بٞؼی اف
کاؿبـػ و اؿفىی بـعىؿػاؿ باىؼ .اگـ اف چیقهايی که ػؿ ايى ػيیا اف ػمت ػاػه ايؼ ابـاف

ياؿاصتی هی کًیؼ  ،پل يگـاو اف ػمت ػاػو چیقهايی باىیؼ که اف هقايای ابؼی(ػؿ
آعـت) بـعىؿػاؿ هنتًؼ .گؾىته ىما و بیيتـ آيچه ػؿ اعتیاؿ ػاىتیؼ  ،اف ىما ػوؿ
ىؼه امت .تمام آيچه که ػؿ صال صاّـ ػؿ اعتیاؿ ىما امت يیق (با هـگ ىما) ىما ؿا
تـک عىاهؼ کـػ.

طزيىػت بؼزیت:
ؿوس ؿام يي ؼه (عىامته های بی بًؼ و باؿی ٩لب) عىػ ؿا با چين ايؼاف (يًٞی ٥کـ)
هـگ تنلین کًیؼ .آيـا به ياػ ؽات گؾؿای فيؼگی و همه تله های آو بیًؼافػ .به عىػ
ٕبیٞی عىػ ارافه ػهیؼ ارتًاب ياپؾيـبىػو(بـعىؿػ) با بؼبغتی ها  ،ياهاليمات ،
ت٢ییـ ىـائ و ت٢ییـ او٩ات ؿا ػؿک کًؼ .فيؼگی ا٥ـاػ گؾىته ؿا هٖالٞه کًیؼ .ىهـهای
ويـاو ىؼه  ،کاط های ٥ـمىػه  ،تابلىهای ػؿ صال عـابی  ،آحاؿ اهپـإىؿی های م٪ىٓ
کـػه و هلت های يابىػ ىؼه ؿا هياهؼه کًیؼ .مپل ػؿ هىؿػ فيؼگی آو ا٥ـاػ هـا٩به کًیؼ
 ،ػؿهىؿػ ايًکه آيها ػؿ فهاو فيؼه بىػو و ػؿ ػمت ػاىتى ٩ؼؿت چه کـػيؼ  ،چه
هى٪٥یت هايی ؿا به ػمت آوؿػيؼ و چه مهن آيها ػؿ ؿ٥اه ايناو ها بىػ.
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اگـ به ػ٩ت ػؿ هىؿػ ايًها تأهل کًیؼ  ،هی ٥همیؼ که هـ يک اف آو ا٥ـاػ اف ػيگـاو رؼا
ىؼه و همه چیقهايی ؿا که ػومت ػاىتًؼ  ،پيت مـ گؾاىتًؼ و اکًىو او ػؿ يک هًقل
(٩بـ) هًقوی امت .بًابـايى ( ،ػؿک کًیؼ که) ىما يیق به ؿوىی هيابه (اف ايى ػيیا)
عىاهیؼ ؿ٥ت.
هـا٩بت کًیؼ تا ا٩اهتگاه آيًؼه عىػ ؿا تأهیى کًیؼ .يٞمتهای ابؼی ؿا بـای لؾتهای گؾؿای
ايى ػيیای ٥ايی هباػله يکًیؼ.
ػؿباؿه هىاؿػی که يمی ػايیؼ ٍضبت يکًیؼ .ػؿهىؿػ هىّىٝاتی که يمی تىايیؼ ػؿ هىؿػ
ً
آيها تَمین گیـی کًیؼ  ،صؼك بقيیؼ يا ػؿ هىؿػ آيها صکن ٍاػؿ کًیؼ  ،عَىٍا و٩تی
که هیچ کل اف ىما يٚـ يغىامته امت .ػؿ رايی که اصتمال گمـاهی ىما ورىػ ػاؿػ
 ،اف ايى پیگیـی ػمت بکيیؼ .هًگاهی که عٖـ مـگـػايی ػؿ بیاباو ياآگاهی و اصتمال
اف ػمت ػاػو هؼ ٣ىما ورىػ ػاؿػ  ،بهتـ امت ىما اف تاله بـای کًاؿ آهؼو با
عٖـات پیو بیًی ييؼه (با اف ػمت ػاػو هنیـ هنت٪ین) ػمت بکيیؼ.

اس آرهاو خذا دفاع کًیذ:
اف آؿهاو عؼا ػ٥ا ٛکًیؼ .هًگام ػ٥ا ٛاف آؿهاو عؼا  ،يتـمیؼ که هـػم ىما ؿا هنغـه
کًًؼ  ،اٝمال ىما ؿا هىؿػ ماينىؿ ٩ـاؿ ػهًؼ و يا صتی به ىما تهمت بقيًؼ .اف ص ٨و
ٝؼالت بؼوو تـك و رناؿت کمک کًیؼ (و اف آو ػ٥ا ٛکًیؼ) .هتضمل ٍبـ و تضمل
هَائب پیو آهؼه باىیؼ و با ىزاٝت با هىايٞی که بـ مـ ؿاه ىما ٩ـاؿ ػاؿيؼ ؿوبـو
ً
ىىيؼ مٞی کًیؼ به ٪٥ه و کالم کاهال هنلٔ باىیؼ و ىًاعت کاهلی اف ٩ىايیى ػيى
ػاىته باىیؼ.

هؼاهالت ػما با دیگزاو:
هـچه بـای عىػ ػومت ػاؿيؼ  ،هماو ؿا بـای ػيگـاو ػومت بؼاؿيؼ .هـچه ػومت
يؼاؿيؼ بـای ىما ات٦ا ٧بی٦تؼ  ،ػيگـاو ؿا اف چًیى ات٦ا٩اتی ػؿ اهاو يگه ػاؿيؼ .به کنی
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ً
ٙلن و امتبؼاػ يکًیؼ  ،فيـا هٖمئًا ػومت يؼاؿيؼ هىؿػ ٙلن و متن ٩ـاؿ بگیـيؼ .با
ػيگـاو ههـباو و ػلنىف باىیؼ  ،همايٖىؿ که هی عىاهیؼ ػيگـاو با ىما ؿ٥تاؿ کًًؼ .اگـ
ػؿ ػيگـاو ٝاػت های ٩ابل اٝتـاُ و ي٦ـت ايگیقی هياهؼه کـػيؼ  ،اف ايزاػ ايى
ٝاػت ها ػؿ عىػ عىػػاؿی کًیؼ .اگـ اف ػؿيا٥ت يى ٛعاٍی اف ػؿهاو اف ػيگـاو
اصناك عىىبغتی و ؿّايت ػاؿيؼ  ،پل با ػيگـاو يیق به همیى ؿوه ؿ٥تاؿ کًیؼ.
ػؿهىؿػ ػيگـاو ٕىؿی ٍضبت يکًیؼ که ػومت يؼاىته باىیؼ ػيگـاو ػؿ هىؿػ ىما
ٍضبت کًًؼ .اف ؿمىائی و ا٥تـا پـهیق کًیؼ  ،فيـا ػومت يؼاؿيؼ عىػ ؿا ؿمىا کًیؼ.

غزور یک دمالت اطت که آطیب هی رطايذ:
به ياػ ػاىته باه  ،پنـ  ،پىچی و ١ـوؿ اصم٪ايه امت .ايى ٍ٦ات آمیب رؼی به ىما
واؿػ هی کًًؼ و مالهتی ىما ؿا به عٖـ هی ايؼافيؼ .بًابـايى  ،يک فيؼگی هتٞاػل
ػاىته باىیؼ (يًٞی يه ه٢ـوؿ باىیؼ و يه اف ٪ٝؼه ص٪اؿت ؿيذ ببـيؼ) و بـای تأهیى هقيًه
های فيؼگی ٍاػ٩ايه تاله کًیؼ .بـای ػيگـاو "عقايه ػاؿ" يباىیؼ [تىره :ايى يک تيبیه
هًامب اف ىغٌ بغیل امت که حـوت ؿا ايؼوعته و هی هیـػ  ،حـوت عىػ ؿا پيت
مـ هی گؾاؿػ تا ػيگـاو اف آو لؾت ببـيؼ] .هـگاه اف رايب پـوؿػگاؿ بـای ؿمیؼو به
چیقی که هی عىاهیؼ ؿاهًمايی هی عىاهیؼ  ،پل اف يٞمت عىػ ه٢ـوؿ ييىيؼ  ،بلکه
٥ـوهايه و هٖی ٜعؼا باىیؼ  ،فيـا هی ػايیؼ که هى٪٥یت ىما اف ؿصمت او بىػه امت.

در هًگام تىايایی ايفاق کًیذ:
به ياػ ػاىته باىیؼ که عیـات و کاؿهای يیک ىما هايًؼ وام هايی (به عؼا) امت که او
به ىما ػؿ ػيیا و بنیاؿ ػؿ آعـت بافپـػاعت هی کًؼ .بًابـايى  ،هًگاهی که هتمىل و
ٍا صب ٩ؼؿت هنتیؼ  ،اف حـوت و ٩ؼؿت عىػ به گىيه ای امت٦اػه کًیؼ که ػؿ ٩یاهت ،
هًگاهی که يیافهًؼ و ػؿهايؼه باىیؼ  ،به ىما بافگـػايؼه ىىػ .هٞلىم امت پنـم  ،گؾؿ
تى (اف ايى رهاو به رهاو بٞؼی) اف ٕـي ٨يک ػؿه هغى ، ٣يک م٦ـ بنیاؿ ػىىاؿ و
ٕا٩ت ٥ـما ايزام هی ىىػ.
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ػؿ ايى م٦ـ  ،يک هـػ (هنا٥ـ) با وفو کمتـ (يًٞی گًاهاو و هنئىلیت های کمتـ)
بنیاؿ بهتـ اف آو امت که يک ٥ـػ بیو اف صؼ مًگیى (با گًاهاو و ػؿآهؼ ١یـ ٍاػ٩ايه)
باىؼ .اولی هی تىايؼ مـيٞتـ و ؿاصت تـ اف ػوهی م٦ـ کًؼ .بايؼ اف ايى ػؿه ٝبىؿ کًیؼ.
م٦ـ ىما ؿا به بهيت يا رهًن هی بـػ .بًابـايى ٝ ،ا٩اليه امت که پیو اف ايى هايضتاد
عىػ ؿا اؿمال کًیؼ  ،تا پیو اف ىما به آيزا (به بهيت) بـمؼ٩ .بل اف وؿوػ ه٪ؼهات
ؿفؿو و ه٪ؼهات ا٩اهت عىػ ؿا ايزام ػهیؼ  ،فيـا بٞؼ اف هـگ  ،اصتمال ىايل ػوم بـای
ربـاو اىتباهات ورىػ يؼاؿػ.
اگـ ػؿ م٦ـ به ؿوف ٩یاهت ا٥ـاػ ٪٥یـ و يیافهًؼی ؿا پیؼا هی کًیؼ که صاّـيؼ باؿ ىما ؿا
صمل کًًؼ (يًٞی ػؿيا٥ت کًًؼگاو حـوت يکباؿ هَـ ٣ىما که ػؿ اهىؿ عیـيه به ىما
ػاػه هی ىىػ)  ،پل ايى اهـ ؿا يک بـکت بؼايیؼ .بًابـايى  ،عىػ ؿا اف هنئىلیت مًگیى
اؿائه صناب ػؿ ؿوف ٩یاهت ػؿباؿه چگىيگی امت٦اػه اف يٞمت های عؼاويؼ (يًٞی
مالهتی  ،حـوت ٩ ،ؼؿت و هىٞ٩یت) عالً کًیؼ.

اهمیت ػشت يفض:
اف ؿاه ػ٩یٍ ٨اػ٩ايه اهـاؿ هٞاه کًیؼ و به چًیى ػؿآهؼی بنًؼه کًیؼ .ارافه يؼهیؼ
عىامته های ىما ،ىما ؿا به گىيه ای مى ٧ػهؼ که با يااهیؼی و ّـؿ ؿوبـو ىىيؼ .به
ياػ ػاىته باىیؼ که هـکنی که (اف عؼا) چیقی ؿا ت٪اّا کًؼ همیيه آو ؿا ػؿيا٥ت يمی
کًؼ .کنی که عىامته های عىػ ؿا کًتـل کًؼ اف اصتـام به عىػ هضاٚ٥ت هی کًؼ .ػؿ
بْٞی هىا ، ٜ٩همکى امت عىامته های ٩لبتاو ؿا با امت٦اػه اف ومیله ای که باٝج هی
ىىػ ٝقت ي٦ل عىػ ؿا اف ػمت بؼهیؼ  ،تأهیى کًیؼ  ،اها هیچ چیق ػؿ ايى ػيیا يمی
تىايؼ اف ػمت ػاػو ٝقت ي٦ل  ،اىـا ٣و ا٥تغاؿ ؿا ربـاو کًؼ.
پنـم هىاٙبت کى و هىاٙب باه که عىػت ؿا بـػه (هٖی )ٜىغٌ ػيگـی ٩ـاؿ
يؼهی .عؼاويؼ ىما ؿا يک ايناو آفاػه آ٥ـيؼه امت .آفاػی عىػ ؿا ػؿ افای هیچ چیق
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(ايى ػيیا) هباػله يکًیؼ .ػؿ حـوت و ٩ؼؿتی که به ٕىؿ ياهًامب بؼمت آهؼه هیچ عیـی
ورىػ يؼاؿػ.
ٕم ٜهًزـ به يابىػی هی ىىػ:
پنـم هىاٙب باه  ،تا بغل و صـً تى ؿا به ممت يابىػی و لًٞت مى ٧يؼهؼ .هیچ
کل رق عؼا ؿا عیـعىاه عىػ ٩ـاؿ يؼهیؼ.
تمام تاله عىػ ؿا بـای ؿمیؼو به ايى اىـا ٣ايزام ػهیؼ  ،فيـا عؼا به ىما کمک
عىاهؼ کـػ (اف يٞمت ها) چه ػيگـاو به ىما کمک کًًؼ يا يه.
هضاٚ٥ت اف ػاىته های عىػ و ٍـ٥ه ا٩تَاػی بهتـ اف ايى امت که اف ػيگـاو بغىاهیؼ.
ً
تلغی ٪٥ـ ػؿ وا ٜ٩بهتـ اف ؿمىايی گؼايی امت١ .البا  ،يک ٥ـػ مٞی هی کًؼ چیقی ؿا
بؼمت آوؿػ که احبات هی کًؼ هًگام ػمتیابی به آو هْـ امت.

با خايىاده خىد به خىبی رفتار کًیذ:
با اْٝای عايىاػه عىػ بؼؿ٥تاؿی يکًیؼ و هايًؼ آيها "بی ؿصمايه تـيى ٥ـػ فيؼه" ؿ٥تاؿ
يکًیؼ .به ػيبال ىغَی که مٞی هی کًؼ اف ىما رلىگیـی کًؼ  ،بؼويؼ.
بقؿگتـيى ػمتاوؿػ ىغَیت ىما ايى امت که با ورىػ عَىهت بـاػؿتاو  ،همچًاو
به او ػومتی يياو هی ػهیؼ .به بـاػؿ عىػ يیکی کًیؼ  ،صتی اگـ او هتمايل به آمیب
ؿمايؼو به ىما باىؼ .هًگاهی که او عىيياويؼی (با ىما) ؿا ياػيؼه هی گیـػ يا اف آو
عىػػاؿی هی کًؼ  ،مٞی کًیؼ با او ػومت ىىيؼ  ،ػؿ ٍىؿت يیاف به او کمک کًیؼ و
مٞی کًیؼ ؿابٖه عىػ ؿا ص ٘٦کًیؼ .اگـ او با ىما با عنامت ؿ٥تاؿ کـػ و اف کمک به
ىما اهتًا ٛوؿفيؼ  ،با او مغاوت ػاىته باىیؼ و اف لضاٗ هالی (ػؿ يیاف او) اف او
صمايت کًیؼ .اگـ او باٝج ياؿاصتی يا آفاؿ ىما ىؼ  ،ػؿ ٝىُ با او ههـبايی و هالصٚه
ؿ٥تاؿ کًیؼ .اگـکنی به ىما آمیب ؿمايؼ  ،بهايه های او ؿا بپؾيـيؼ .با او ٕىؿی ؿ٥تاؿ
کًیؼ که گىيی او عیـعىاه امت و ىما ؽی ي ٜ٦او هنتیؼ.

??  /رهًمىوهای دضزت ػلی ػلیه الظالم

هـا٩ب باىیؼ که ايى کاؿ ؿا به ٍىؿت ياهًامب و هًگام بـعىؿػ با کنايی که لیا٩تو ؿا
يؼاؿيؼ ايزام ػهیؼ.
با اْٝای عايىاػه عىػ با ٝي ٨و اصتـام ؿ٥تاؿ کًیؼ  ،فيـا "آيها بالهايی هنتًؼ که ىما
با آيها پـواف هی کًیؼ و ػمتهايی هنتًؼ که اف ىما صمايت هی کًًؼ و اف ىما ػ٥ا ٛهی
کًًؼ ".آيها ا٥ـاػی هنتًؼ که و٩تی ػچاؿ هيکل هی ىىيؼ و به آيها اصتیاد ػاؿيؼ ،به
ىما کمک هی کًًؼ.

با هالدظه با دػمى خىد بزخىرد کًیذ:
ينبت به ػىمى عىػ هـا٩ب باىیؼ  ،فيـا به ىما ارافه هی ػهؼ (اف يٚـ اعال٩ی) اف او
باالتـ بـويؼ و يا اف ىؼت عَىهت او هی کاهؼ.
اگـ هی عىاهیؼ با ػومت عىػ ؿابٖه عىػ ؿا  ٜٖ٩کًیؼ  ،ؿابٖه با آيها ؿا به ٕىؿ کاهل
ً
 ٜٖ٩يکًیؼ  ،فيـا همکى امت بٞؼا بغىاهیؼ آو ؿا ربـاو کًیؼ.

چگىيه با ظلن همابله کًین:
اگـ ىما يک ٩ـبايی ٙلن هنتیؼ  ،ارافه يؼهیؼ بیو اف صؼ ىما ؿا يگـاو کًؼ  ،فيـا يک
متمگـ ػؿ وا ٜ٩بـای عىػ آمیب هی ؿمايؼ  ،و ؿاههای مىػ (هًٞىی) ؿا بـای ىما باف
هی کًؼ.

هزوار یذهای خزد و راهًمایی بزای پظزع:
• ٥ـػ ه٪ٞىل به يَیضت تىره هی کًؼ و اف آو بهـه هی بـػ .هايًؼ ىغَی يباىیؼ که
يَیضت ػؿ او تأحیـی يؼاىته باىؼ.
• رايىؿاو کنايی هنتًؼ که بـای پیـوی اف آيها به ارباؿ يیاف ػاؿيؼ.
• با ٍبـ  ،و با ايماو به پـوؿػگاؿ ههـباو  ،بـ ١ن ها  ،يگـايی ها و بؼبغتی ها ١لبه
کًیؼ.
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• کنی که ؿاه هنت٪ین ؿا ؿها کًؼ (اف ْ٥یلت چين پىىی کًؼ) بؼيى تـتیب ٍؼا٩ت و
ت٦کـ هًٖ٪ی ؿا اف ػمت هی ػهؼ و ػؿ يتیزه به عىػ آمیب هی ؿمايؼ.
• ػومت واٞ٩ی کنی امت که پيت مـ ىما بغىبی ٍضبت کًؼ.
• آؿفوهای فياػ هًزـ به بؼبغتی هی ىىػ.
• هـکل ص٪ی٪ت ؿا ؿها کًؼ فيؼگی عىػ ؿا ٥يـػه و پـيياو هی کًؼ.
• ٍؼا٩ت و ً٩اٝت ػاؿايی هايی هنتًؼ که اٝتباؿ و هًقلت ؿا به اؿه٢او هی آوؿيؼ.
• هضکن تـيى ؿابٖه ،ؿابٖه ای امت که بیى عؼا و آيچه و ػومت هی ػاؿػ پـوؿه
يابؼ.
• ىغَی که به ىما اهمیتی يمی ػهؼ ػىمى ىمامت.
• اگـ ػؿ ؿمیؼو به هؼ٥ی اصتمال هـگ يا ٍؼهه ورىػ ػاؿػ ٝ ،ؼم ؿٝايت آو ايمًی
امت.
• ػؿ هىؿػ ي٪آ ّ ٤ٞو ي( ٌ٪ػيگـاو) ٍضبت يکًیؼ.
• ٥ـٍت ها ػيگـ تکـاؿ يمی ىىيؼ.
• ػؿ بْٞی هىا ، ٜ٩عـػهًؼاو ػؿ ؿمیؼو به هؼ ٣عىػ ياکام هی هايًؼ  ،ػؿ صالی که
ٝا٩الو ٩اػؿ به ايى کاؿ هنتًؼ.
پـهیق اف ا٥ـاػ ياػاو هايًؼ اؿتبآ با عـػهًؼاو امت.
• هـکل به ايى ػيیا اٝتماػ کًؼ عیايت هیبیًؼ و هـکل به آو اهمیت ػهؼ ؿمىا هیيىػ.
• ٩بل اف عـيؼ عايه  ،اف همنايگاو عىػ هـا٩بت کًیؼ.
• اف هىّىٝات هنغـه ػؿ هکالمه عىػ بپـهیقيؼ  ،صتی اگـ ػيگـاو ؿا ي٪ل ٩ىل هی
کًیؼ.
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• ىغَی ؿا که يٚـ عىبی ػؿ هىؿػ ىما ػاؿػ  ،هأيىك يکًیؼ .ارافه يؼهیؼ که يٚـ
عىػ ؿا ت٢ییـ ػهؼ.
• اف ٕـي ٨اهیؼهای ١یـ هًٖ٪ی  ،ياه٪ٞىل و امـا ٣ؿ٥اه عىػ ؿا به عٖـ يیًؼافيؼ.
• اهیؼهای بیهىػه ػاؿايی اصم٪او امت.
• ٥ـيب چاپلىمی ؿا يغىؿيؼ.
• هٞاه ػو يى ٛامت :يکی که ػيبال آو هی ؿويؼ و ػيگـی که ىما ؿا ت٪ٞیب هی کًؼ.
عؼاويؼ هىؿػ آعـ ؿا بـای ىما ه٪ؼؿ کـػه امت و صتی اگـ ػيبال آو يباىیؼ ،آو به ىما
هی ؿمؼ.
• با ػىمى ػومت عىػ ػومت ييىيؼ که هباػا ػومت ىما ػىمى ىما ىىػ.
• عـػ ػؿ ياػآوؿی تزـبیات گؾىته و بهـه هًؼی اف آيها يه٦ته امت.
• بهتـيى تزـبه هماو تزـبه ای امت که بهتـيى هياوؿه ؿا اؿائه هی ػهؼ و اصتیآ ؿا
آهىفه هی ػهؼ.
• ٩بل اف ػمت ػاػو ٥ـٍت ها اف آيها امت٦اػه کًیؼ.
• هـکنی تاله کًؼ هى ٨٥هی ىىػ.
• پل اف ٝقيمت اف ايى ػيیا  ،کنی بـيمی گـػػ.
• بؼتـيى صما٩ت اتال٥ ٣ـٍت ها (ايزام کاؿ عىب) ػؿ ايى فيؼگی و اف ػمت ػاػو
ؿاه يزات امت.
• هٖی ٜبىػو و التماك کـػو ػؿ هًگام يیاف  ،و ه٢ـوؿ و ٙالن بىػو ػؿ هًگام
حـوتمًؼی و ٩ؼؿتمًؼی  ،اف فىت تـيى ٍ٦ات ىغَیت ايناو امت.
• هـگق با ىغَی که به ىما يیکی کـػه بؼؿ٥تاؿی کًیؼ.

بخغ دوم :راهًمایی بزای داػتى یک سيذگی خذاآ گاهايه ?B /

به ياػ ػاىته باىیؼ  ،عىػ ؿا با تٞهؼات بیو اف صؼ مًگیى يکًیؼ (يًٞی بیو اف صؼ
عىػ ؿا هتٞهؼ يکًیؼ)  ،تا ىايؼ يتىايیؼ آيها ؿا به ٕىؿ ا٥تغاؿی ايزام ػهیؼ.

طخًاو يهایی در ياهه:
پنـ ٝقيقم! پل اف ػاػو ايى تىٍیه ها به ىما  ،ىما ؿا به پـوؿػگاؿ هی مپاؿم .او ىما ؿا
ػؿ ػيیا و ػؿ آعـت ياؿی هی کًؼ  ،ؿاهًمايی هی کًؼ و اف ىما هضاٚ٥ت هی کًؼ .اف او
هی عىاهن که ىما ؿا ػؿ هـ ػو رهاو تضت صمايت عىػ ٩ـاؿ ػهؼ.

ػذالت  ،بی ػذالتی و ظلن
يکی اف فيباتـيى يام های عؼا الٞؼلٝ " ،اػل " امت .ه٦هىم ٝؼالت (ٝؼل) ػؿ ايماو
هىهى ههن امت  ،فيـا عؼاويؼ ٝاػل امت و ٝؼالت ؿا اف ها هی عىاهؼ .کنايی که
ينبت به هن يىٝاو عىػ ٙلن هی کًًؼ و بؼوو تىبه هی هیـيؼ  ،ػؿ ؿوف ٩یاهت باؿ
مًگیًی بـ ػوه عىاهًؼ کيیؼ .صْـت ٝلی ( )ٛباالتـيى هىافيى ٝؼالت ؿا اٝمال
هی کـػ .وی به فيـػمتاو ٥ ،ـهايؼاؿاو  ،بارگیـاو و يیـوهای هنلش تىٍیه کـػ که
باالتـيى امتايؼاؿػهای ٝؼالت ؿا ؿٝايت کًًؼ و ػؿ بـابـ ؿ٥تاؿهای ياٝاػاليه تضمل
ٍ٦ـ ي ياو ػهًؼ .ػؿ بغيهای بٞؼی  ،صْـت ٝلی به فيبايی ٝ ،ؼالت ؿا با تهؾيب
ي٦ل  ،تٞالی هًٞىی و عيًىػی عؼاويؼ گـه هی فيؼ.

خذا يظبت به هخلىلاتغ ػادل اطت:

ً
هٖمئًا عؼاويؼ ينبت به هغلى٩ات عىػ ٙلن يمی کًؼ.

(عٖبه )299
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خذاويذ بظیار هًصف اطت:
او بیو اف ايى بقؿگ امت که ػؿ بـابـ هغلى٩اتو ٙلن يمی کًؼ .او ػؿ عل٪ت عىػ با
ٝؼالت مـ و کاؿ ػاؿػ و ػؿ ػمتىؿات اومت
(عٖبه )289

ػذالت خذا بزای فمیز و ثزوتمًذ اطت:
او اهـاؿ هٞاه ؿا با کمال ه٪ـؿ کـػ .او آو ؿا کن و فياػ و مغاوتمًؼايه تىفي ٜکـػ .او
ايى کاؿ ؿا با ٝؼالت ايزام ػاػ تا هـکنی ؿا که هی عىاهؼ با مٞاػت يا با بیچاؿگی
آفهايو کًؼ و ٩ؼؿىًامی و امت٪اهت حـوتمًؼاو و همچًیى ٪٥ـا ؿا آفهايو کًؼ.
ٝؼالت او به همه آيها کيیؼه هی ىىػ و ْ٥ل او ٝلی ؿ١ن کمبىػهايی که ػاؿػ  ،آيها ؿا
ػؿ بـ هی گیـػ.
(عٖبه )26
و٩تی کنی اف صْـت ٝلی مهن اّا٥ی پىل اف عقايه ٝمىهی عىامت  ،ايياو ايى
پامظ ؿا ػاػيؼ :آيا به هى ػمتىؿ هی ػهی که به کنايی که هى بـ آيها (بـای
اػاؿه)هًَىب ىؼه ام ٙلن کًن؟ به عؼا ٩نن  ،هى ايى کاؿ ؿا ايزام يمی ػهن  ،تا
فهايی که فهیى فيؼه بمايؼ  ،و تا فهايی که متاؿه ها با٩ی بمايًؼ .صتی اگـ ايى اهىال
(ىغَی) هى بىػ  ،هى آو ؿا به ٕىؿ هناوی بیى آيها تىفي ٜهی کـػم  ،به ويژه هًگاهی
ً
که ايى اهىال هتٞل ٨به عؼا باىؼ .بـصؾؿ بىػو؛ هٖمئًا  ،ػاػو حـوت به ا٥ـاػ ياىاينت
 ،امـا ٣و تزمل امت .همکى امت اهؼا کًًؼه (ػؿ يٚـ هـػم) ػؿ ايى رهاو اود
بگیـػ  ،اها رايگاه او ؿا ػؿ ػيیای بٞؼی (يقػ عؼا) پايیى هی آيؼ .ايى همکى امت او ؿا
يقػ هـػم تکـين کًؼ  ،اها ػؿ بـابـ عؼا ؿمىا کًؼ .اگـ هـػی اهىال عىػ ؿا به کنايی
بؼهؼ که ص٪ی ػؿ آو يؼاؿيؼ  ،يا لیا٩ت آو ؿا يؼاؿيؼ  ،عؼاويؼ او ؿا (اهؼا کًًؼه) اف
ىکـگؾاؿی ػؿيا٥ت کًًؼگاو هضـوم هی کًؼ .مپل  ،اگـ او (عیـعىاه) ػؿ ؿوفهای
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مغتی ٩ـاؿ هی گـ٥ت و به کمک اصتیاد ػاىت  ،آيها (ػؿيا٥ت کًًؼگاو ١یـ ىاينته)
ً
اصتماال ؿ٪٥ای ياىاينت و ػومتاو ياػاو بىػيؼ.
(عٖبه )295

تىصیه اهام ػلی (ع) بزای پزهیش اس پىچی  ،افتخار کزدو در ػذالت و ػمل
يیك:
ا٥تغاؿ ىما بايؼ به ػمت آوؿػو ويژگی های عىب  ،کاؿهای ٩ابل متايو و هىاؿػ ٩ابل
تضنیى باىؼ.
ىما بايؼ به ٝاػتهای متىػيی هايًؼ کمک به همنايه  ،تض٩ ٨٪ـاؿػاػها  ،همـاهی با
يیکىکاؿاو  ،هغال٦ت با ١ـوؿ  ،گنتـه مغاوت  ،پـهیق اف عىيـيقی  ،ارـای ٝؼالت
 ،کًتـل عين و پـهیق اف ايزاػ هيکل ػؿ فهیى ا٥تغاؿ کًیؼ.
(عٖبه )222
ػؿ هىؿػ ايناو هايی که عؼاويؼ ؿا هاػام به عإـ هی آوؿيؼٝ ،ؼالت ؿا تمـيى هیکًًؼ ،و
ػيگـاو ؿا يیق به ايى اٝمال ػٝىت هی يمايًؼ:
ايناو هايی ورىػ ػاؿيؼ که ياػ عؼاويؼ ؿا ػؿ ؿاك اهىؿ ػيیىی ىاو ٩ـاؿ ػاػه ايؼ تا هباػا
اهىؿ ػيیىی آيها ؿا ١ا٥ل يمايؼ .آيها فيؼگی ىاو ؿا بؼيى ىیىه هیگؾؿايًؼ .آيها با ايناو
های ١ا٥ل ٍضبت هیکًًؼ ،و آيها ؿا ينبت به اهىؿی که با ٩ىايیى عؼا هتًا ِ٩امت
هيیاؿ هی مافيؼ .آيها اف ارـای ٝؼالت عىىًىػ بىػه و به تمـيى هؼاوم آو هی پـػافيؼ
و هًگاهی که به اٝمال همًىٝه هیـمًؼ ،عىػ يیق اف ايزام آيها بافػاؿی هیکًًؼ( .عٖبه
ی )996
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دطتىرالؼمل های دضزت بزای طزباساو خىد:
ػؿ ايزام رًگ پیو ٩ؼم يباىیؼ ،ارافه ػهیؼ ػىمى تاو رًگ ؿا آ١اف يمايؼ .هًگاهی
که ىما ػؿ ٕـ ٣ص ٨و ٝؼالت هنتیؼ ،عؼاويؼ بنیاؿ عىىًىػ امت .ػىمًاو عىػ ؿا
به صال عىػ واگؾاؿيؼ تا رًگ ؿا ىـو ٛکًًؼ .ىـو ٛعَىهت اف مىی آيها ،احبات
ػيگـی بـ بـ ص ٨بىػو ىما عىاهؼ بىػ( .ياهه ی )29

يیایغ دضزت هًگام بزخىرد با دػمى:
پـوؿػگاؿا! ارافه بؼه تا ص٪ی٪ت پیـوف باىؼ؛ ارافه بؼه تا هـػم به ٝؼالت و بـ ص ٨بىػو
ها ايماو آوؿيؼ( .ياهه ی )25

يصایخ دضزت در رابطه با اهىر دولتی:
اگـ هیتىايیؼ ينبت به عؼاويؼ ػؿ کاؿهايتاو اصتـامٝ ،ي ٨و ىکـگقاؿی ٩ايل باىیؼ،
مپل ػو باوؿ ؿا همیيه فيؼه يگاه ػاؿيؼ (بهيت و رهًن) .هیقاو گـاهی ػاىتى ٝي،٨
اصتـام و متايو عؼاويؼ بـای هـ اينايی هتًامب با هیقاو هىىیاؿی او ينبت به
عؼاويؼ و تَىيـی امت که اف عؼاويؼ ػؿ ؽهى ايناو هايؼه امت .همايا ،هـکه به
ٝؼالت عؼاويؼ ايماو ػاىته باىؼ و اف ٝؾاب او بتـمؼ ،بهتـيى پاػاه ها اف رايب
عؼاويؼ ػؿ ايتٚاؿ اومت( .ياهه )99

تىصیه هایی به فزسيذاو:
هًگاهی که به احبات عؼاويؼ هی پـػافيؼ ،اف هىؿػ تمنغـ ٩ـاؿ گـ٥تى تىمٔ هـػم ،و
ْ٩اوت ىؼو و هىؿػ تهمت ٩ـاؿ گـ٥تى يگـاو يباىیؼ .بلکه بايؼ با ٩ؼؿت بیيتـ و بؼوو
تـك به احبات ٝؼالت و ص٪ی٪ت بپـافيؼٍ .بىؿايه ػؿػها ؿا تضمل کًیؼ؛ ىزاٝايه با
هيکالتی که بـ مـ ؿاه تاو هی آيًؼ ه٪ابله کًیؼ .هـکزا ػاليل صاکن بـ ٝؼالت و
ص٪ی٪ت ؿا يا٥تیؼ ،اف آو صمايت کًیؼ( .ياهه )32
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بخؼی اس ياهه ای هؼمىل بز تىصیه هایی به فزهايذاراو خىد:
همىاؿه به ياػ ػاىته باه :همیيه با آيها با همؼلی ،ههـبايی ،اصتـام و با عىىضالی
ؿ٥تاؿ کًیؼ .هًگاهی که با هـػم اف ػؿرات هغتل ٤بـعىؿػ هیکًیؼ ،ىاهل ً١ی يا ٪٥یـ،
بقؿگ و يا کىچک ،بايؼ ٝاػاليه ؿ٥تاؿ يمايیؼ گى يی ٥ـ٩ی با يکؼيگـ يؼاؿيؼ ػؿ ايًَىؿت
ههن تـيى ىغٌ ػؿ امتاو تضت ٥ـهايـوايی ىما هیچ ايتٚاؿی بـای ؿ٥تاؿی واالتـ
يغىاهؼ ػاىت و ا٥ـاػ پايیى تـ اف ههـبايی و ٝؼالت ىما بی يَیب يغىاهًؼ هايؼ .اگـ
ٝؼالت و هناوات ؿا ػؿ يٚـ يگیـيؼ ،هٖمئًا يک هنتبؼ و متمگـ تل٪ی عىاهیؼ ىؼ.
به ياػ ػاىته باىیؼ که هیچ چیق يمیتىايؼ ٙلن و متن ؿا ربـاو کًؼ( .ياهه های 53 ،90
و )52

يصایخ اهام در هىرد هالیات دهًذگاو:
با هالیات ػهًؼگاو با هناوات و ٝؼالت ؿ٥تاؿ کًیؼ؛ با ههـبايی و ٍبىؿی به عىامته
های آياو گىه بنپاؿيؼ فيـا ىما يمايًؼه ی هـػم هنتیؼ و يمايًؼگاو ا٩تؼاؿ ىما ؿا
يياو هی ػهًؼ( .ياهه )52

یکی اس طخًاو اهام:
هًگاهی که اف اهام ٝلی ( )ٛػؿ هىؿػ ايماو مىال ىؼ٥ ،ـهىػيؼ که چهاؿ اٍل يياو
ػهًؼه ی ايماو هنتًؼ :ىکیبايی٪ٝ ،یؼهٝ ،ؼالت و رهاػ.
ٝؼالت ػاؿای چهاؿ رًبه امتٝ :م ٨اػؿاک ،ژؿ ٣بىػو ػايو ،ايَا ٣ػؿ ْ٩اوت و
ؿوىًی ؽهى .فيـا هـکنی که تاله ػؿ ٥هن يک هنئله ػاؿػ ،بايؼ ػؿ هىؿػ آو هٖالٞه
کًؼ ،آو ؿا ى٦ا ٣مافی کًؼ٥ ،کـ کًؼ و تَمین ٍضیش ؿا اتغاؽ کًؼ .هـکل تاله ػؿ
ػمتیابی به هؼ ٣ػاىته باىؼ ،بايؼ ٍبـ و تضمل کا٥ی ػاىته باىؼ .هـکل چًیى
يمايؼٝ ،ؼالت ؿا ػؿ ؿاه ػيى ػؿ يٚـ گـ٥ته امت و ػاؿای فيؼگی عىبی عىاهؼ بىػ.
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هاػاهی که ٝؼالت و هناوات بـای ىما با اهمیت باىًؼ ،ؿ٥تاؿتاو با همه ا٥ـاػ يیق بايؼ
هًَ٦ايه و ٝاػاليه باىؼ( .مغًاو )32

ػذم ػذالت و ظلن
بی ٝؼالتی مه يى ٛامت )2 :بی ٝؼالتی که عؼاويؼ آو ؿا يغىاهؼ بغيیؼ )9 .بی
ٝؼالتی که بؼوو تـػيؼ با٩ی يغىاهؼ هايؼ  )3بی ٝؼالتی که همکى امت بغيیؼه ىىػ
بؼوو ايًکه هىؿػ بافپـمی ٩ـاؿ بگیـػ .بی ٝؼلتی که بغيیؼه يغىاهؼ ىؼ ،پیىمتى به
عؼاياو ػيگـ و هيـک ىؼو امت .عؼاويؼ هی ٥ـهايؼ :همايا ،عؼاويؼ آيچه که بـای او
ىـيک ٩ـاؿ هیؼهیؼ ؿا يغىاهؼ بغيیؼ.
(٩ـآو)220 ،9:98 .
بی ٝؼالتی که بغيیؼه عىاهؼ ىؼ آو امت که ايناو همـاه با اؿتکاب ىؼو به گًاهاو
کىچک ػؿ ص ٨عىػ ايزام هی ػهؼ ،صال آيکه بی ٝؼالتی که هىؿػ بافپـك ٩ـاؿ عىاهؼ
گـ٥ت آو امت که ػؿ ص ٨ػيگـاو ايزام بيىػ و هزافات ػؿ چًیى هىاؿػی همکى امت
بیيتـ باىؼ.
ای هـػم ،عىىا به صال کنی که کامتی های عىػه او ؿا اف پـػاعتى به يىاٌ٩
ػيگـاو باف هی ػاؿػ ،کنی که ؿوفی عىػ ؿا اف ٕـي ٨صالل بؼمت هی آوؿػ ،عىػ ؿا به
إاٝت اف عؼا هي٢ىل هی ػاؿػ ،ػؿ تىبه بـای گًاهاو عىػ گـيه هی کًؼ و هـػم اف او
ايمى هنتًؼ( .عٖبه )295

یک بی ػذالتی بشرگ:
ػؿ راهٞه ای هتيکل اف ا٥ـاػی ٍاػ ،٧با ْ٥یلت ،و هىىیاؿ ،ايزاػ يک يٚـ بؼ
ػؿهىؿػ يکی اف اْٝای آو ،هًگاهی که ػؿ وا ٜ٩هیچ هىؿػ ياٝاػاليه ای ػؿهىؿػ او ػيؼه
يمیيىػ ،بـای او يک بی ٝؼالتی بقؿگ امت.
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دمىق دیگزاو
ه٪ؼهه :به ؿممیت ىًاعتى و اص٪ا ٧ص٪ى ٧ػيگـاو ي٪يی امامی ػؿ هـ راهٞه هتمؼو
ػاؿػ .ايى ٝؼالت  ،مٞاػت هت٪ابل و ٍلش ؿا تْمیى هی کًؼ .امالم بـ ص٪ى٩ی تأکیؼ
کـػه امت که ػؿ کتاب ه٪ؼك ؽکـ ىؼه امتٝ .الوه بـ ايى ٝ ،لی بى صنیى  ،يىه
بقؿگ صْـت هضمؼ (ً)  2966 ،مال پیو کتابچه ای يىىت که به ًٝىاو "ؿماله
ص٪ى "٧ىًاعته هی ىىػ .ايى ص٪ى ٧عؼاويؼ بـ ؿٝايای او  ،ص٪ى ٧هـػم بـ عؼا ،
ص٪ى ٧والؼيى ٥ ،ـفيؼاو  ،همنايگاو  ،هميهـياو  ،صاکن و ١یـه ؿا تىٍی ٤هی کًؼ.
صؼوػ پًزاه ٕب٪ه اف ص٪ى ٧تىٍی ٤ىؼه امت .ػؿ اػاهه  ،صْـت ٝلی ( )ٛبه بـعی
اف ايى ص٪ى ٧پـػاعته امت.

دمىق خذاويذ هتؼال:
ای هـػم  ،عؼا ؿا به ياػ آوؿيؼ  ،و (به ياػ ػاىته باىیؼ) که او ػؿ کتاب عىػ (٩ـآو) و
ص٪ى٩ی ؿا که به ىما مپـػه امت به ىما م٦اؿه کـػه امت به ؿامتی که عؼاويؼ ىما
ؿا بیهىػه عل ٨يکـػه امت  ،يه ىما ؿا آفاػ گؾاىته امت و يه ىما ؿا عىػتاو ػؿ ياػايی
ؿها کـػه امت.
(عٖبه )85
بـای اص٪ا ٧ص٪ى ٧وارب او (بـای ىهاػت به يگايگی او  ،ىـيک ماعتى ىغٌ
ػيگـی با او و تًها پـمتو او) و (مپامگقاؿه) بغإـ يٞمت ها و تٞهؼات بی ىماؿ
او اف عؼا کمک بگیـيؼ.
(عٖبه )28
ها او ؿا ػؿ همه اهىؿه متايو هی کًین و بـای اص٪ا ٧ص٪ى٩و اف او کمک هی گیـين.
(عٖبه )22
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بـای اص٪ا ٧ص٪ى ٧عؼا:
با اص٪ا ٧ص٪ی که ػؿ کتاب عىػ (٩ـآو) به ىما م٦اؿه کـػه امت  ،به عؼا يقػيک
ىىيؼ .او عىامته های عىػ ؿا به وّىس اف ىما بیاو کـػه امت  .هى ىاهؼ هنتن و اف
ٕـ ٣ىما ػؿ ؿوف ٩یاهت التماك هی کًن.
(عٖبه )295

درباره دمىق افزاد:
و همچًیى او (صاکن) يبايؼ به ياص ٨با هال بـعىؿػ کًؼ  ،بًابـايى گـوهی ؿا بـ گـوه
ػيگـ تـریش هی ػهؼ  ،و همچًیى هًگام تَمین گیـی يبايؼ ؿىىه بپؾيـػ  ،فيـا اف
ص٪ى( ٧ػيگـاو) ملب هی کًؼ.
(عٖبه )236

ادماق دمىق دیگزاو:
به هـ کنی که عؼاويؼ حـوت ٖٝا کًؼ  ،بايؼ اف آو ػؿ گنتـه يیکی به عىيياويؼاو
عىػ  ،عيًىػی آيها  ،آفاػ کـػو فيزیـفياو (٪٥ـ و رهل)  ،کنايی که اف بیماؿی ؿيذ
هی بـيؼ  ،ػؿ ػاػو ٪٥یـاو و بؼهکاؿاو امت٦اػه کًؼ .و صتی بـای تض ٨٪ص٪ى( ٧ػيگـاو)
ً
مغتی ؿا تضمل هی کًًؼ .هٖمئًا  ،ػمتیابی به ايى عَىٍیات  ،اگـ عؼا بغىاهؼ ،
بقؿگتـيى ػمتاوؿػ ػؿ ػيیا و ومیله تمايق ػؿ ػيیای بٞؼی (آعـت) امت.
(عٖبه )292
وی تىره به هىهًاو (يیافهای هىهًاو) ؿا اف همه اصتـام ها باالتـاٝالم کـػه امت .او
ص٪ى ٧آيها ؿا ػؿ هماو ػؿره (اف اهمیت) که اف عىػ گؾىتگی (ينبت به عىػ و
يگايگی او) ٩ـاؿ ػاػه امت ٩ ،ـاؿ ػاػه امت .بًابـايى  ،هىهى کنی امت که اف فباو و
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ػمت او ػؿ اهـ ص٪ی٪ت ايماو ػاؿػ .بؼؿ٥تاؿی با يک هىهى صالل يینت  ،هگـ ػؿ
هىاؿػی که ٩ايىو تٞییى کـػه باىؼ.
(عٖبه )200
ص٪ى ٧هت٪ابل صاکن و فيـ ػمتاو:
بقؿگتـيى ص٪ى٩ی که عؼاويؼ مبضاو وارب ٩ـاؿ ػاػه امت  ،ص ٨صاکن بـ صاکن و ص٨
صاکن بـ فيـػمت امت .ايى تٞهؼی امت که عؼاويؼ مبضاو به يکؼيگـ واگؾاؿ کـػه
امت .او آو ؿا هبًای هضبت (هت٪ابل) آيها و ا٥تغاؿی بـای ػيًياو ٩ـاؿ ػاػه امت .ػؿ
يتیزه  ،صکمـايی يمی تىايؼ پیيـ٥ت کًؼ هگـ ايًکه صاکماو مالن باىًؼ  ،ػؿ صالی
که صاکماو يمی تىايًؼ مالن باىًؼ هگـ ايًکه صاکن حابت ٩ؼم باىًؼ.
(عٖبه )925
صاکمايی که ص٪ى ٧هـػم ؿا ايکاؿ کـػيؼ:
به ؿامتی  ،صاکماو ٩بلی به ػلیل ياؿّايتی اف ص٪ى ٧هـػم  ،به پاياو ١ن ايگیقی ؿمیؼه
ايؼ .آيها ٥امؼ ىؼيؼ و ٩ابل عـيؼاؿی بىػيؼ  ،مپل ػؿ هٞـُ ومىمه گًاهاو و ؿؽايل
٩ـاؿ گـ٥تًؼ  ،که آيها ؿا گمـاه کـػ  ،و آيها به ػيبال متمکاؿاو ؿ٥تًؼ.
(ياهه )92

تىسیغ وجىه (خیزیه) اس خشايه ػمىهی:
وای بـ کنی که ٪٥ـا  ،هنتمًؼاو  ،هتکؼياو و کنايی که اف ص ٨عىػ هضـوم ىؼه ايؼ
ػؿ بـابـ او ىکايت هی کًًؼ.
(ياهه )90
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دمىق یک دوطت:
ص٪ى ٧ػومت عىػ ؿا فيـ پا يگؾاؿيؼ  ،فيـا و٩تی او اف ص٪ى ٧عىػ هضـوم ىىػ  ،ػيگـ
ػومت ىما يغىاهؼ هايؼ.
(ياهه )32

ههزبايی ،تىاضغ ،رفتار صذیخ با خىیؼاويذاو
ه٪ؼهه :هؼ١ ٣ايی تمام عىبی ها عىىًىػی عؼاويؼ و يقػيک ىؼو به او بؼوو ايتٚاؿ
و چين ػاىتی امت .همايگىيه که اهام ٝلی ػؿ اػاهه اىاؿه هی ٥ـهايًؼ ،هـ صـکتی که
ػؿ رهت عىىًىػی عل ٨عؼا و يه عؼا باىؼ ،ػؿ يقػ عؼا پؾيـ٥ته يینت و ػؿ آعـت
بهـه ای يؼاؿػ .ايناو هتکبـ به عؼا يقػيک يغىاهؼ ىؼ .ػؿ ٩ـاو بـ ههـبايی و ى٪٦ت
تاکیؼ ىؼه امت .صْـات هضمؼ(ً) ايى اهـ ؿا آهىعته بىػيؼ که عؼاويؼ ػؿ ٩ـاو هی
٥ـهايؼ که او بهتـيى امىه بـای پیـوی و بهتـيى يمىيه ی اعال ٧امت .اهام ٝلی ها ؿا
به ياػ بغيو عؼاويؼ ،هضتآ بىػو ػؿ بـابـ ػىمى ،تيىي ٨پیـواو ػؿ هـا٩بت اف يیاف
اىغاً هی ايؼافػ و يیق ياػآوؿی ايى يکته که يغنتیى ىغٌ ه٢ـوؿ ىیٖاو بىػ.
به ؿامتی هؼايای الهی اف آمماو به فهیى همايًؼ ٖ٩ـات باؿاو بـای هـ٥ـػی همايگىيه
که ت٪ؼيـ امت ٥ـوػ هی آيًؼ ،عىاه ٥ـاوايی و ٥ـاط باىؼ و عىاه يَ٪او باىؼ .بًابـايى،
اگـ ػومت ىما ػاؿای حـوت ٥ـاواو و يا ٥ـفيؼ امت ،هـگق صناػت يکًیؼ .يک ٥ـػ با
ايماو به گىيه ای ؿ٥تاؿ يمیکًؼ که هىرب عزالت او ىىػ.
٥ـػ با ايماو که به ػؿمتی فيؼگی کًؼ ،يکی اف ايى ػو ؿا ػؿ فيؼگی عىاهؼ ػيؼ :فيؼگی
مغاوتمًؼايه ػؿ ايى ػيیا و يا پاػاىی ػؿ فيؼگی راويؼ٥ .ـفيؼ و حـوت اف رمله
آؿامتگی های ايى ػيیا هنتًؼ ػؿ صالیکه اٝمال با ْ٥یلت بـای آهـفه فيؼگی راويؼ
هنتًؼ .و عؼا هیتىايؼ هـػوی ايى ْ٥ايل ؿا ػؿيا٥ت يمايؼ.
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ينبت به آيچه عؼاويؼ به ىما هيؼاؿ ػاػه آگاه باىیؼ و ينبت به عؼاويؼ آگاه باىیؼ که
پل اف ايى يیاف به ٝؾؿعىاهی يغىاهیؼ ػاىت .هـگق عىػيما و هتٚاهـ يباىیؼ ،چـا که
اگـ ىغَی به رق عؼا ؿا بنتايیؼ هىؿػ پؾيـه عؼاويؼ يغىاهؼ بىػ.
اف عؼاويؼ عىامتاؿ رايگاهی همچىو ىهیؼاو و همًيیًی پیاهبـاو و پـهیقکاؿاو ػؿ
فيؼگی آعـت ىؼين
ای هـػم! ي٪یًا کنی يمیتىايؼ بؼوو کمک عىيياويؼاو کاؿی ؿا عىاه ٥یقيکی و عىاه
٥کـی به عىبی ايزام ػهؼ .عىيياويؼاو همگی بـای صمايت هـ ىغٌ آهاػه هنتًؼ
که هًگام مغتی ها او ؿا صمايت کـػه و ههـبايی يخاؿ او هیکًًؼ .عإـه ی عىبی که
اينايی عؼاىًاك اف عىػ به را هیگؾاؿػ بهتـ امت اف حـوتی که به را هیگؾاؿػ.
هىىیاؿ باىیؼ! اگـ ىغَی اف يقػيکاو ىما ػچاؿ تًگؼمتی و يیاف ىؼ ،هباػا ػؿ کمک
کـػو به او عىػػاؿی يمايیؼ.اگـ ىما ػمت کمک به ٥ـػ هضتاد ؿا بنته يگاه ػاؿيؼ ،به
هًگام اصتیاد عىيو يیق ػيگـاو ػمت کمک اف ىما ػؿي ٠هی ػاؿيؼ.
کنی که ػؿ کمک به عىيياويؼاو ههـباو امتٝ ،ي ٨بی پاياو آيها ؿا يخاؿ عىيو
عىاهؼ يمىػ٥( .ـاف )93
مکىت هايه ی اصتـام و ىىکت امت؛ ؿ٥تاؿ ٝاػاليه هايه ی ا٥قايو ػومتاو امت.
عیـعىاهی و کمک به ػيگـاو هايه ی ٝقت امت .صنى يیت ييايه ی عیـعىاهی
امت .عؼهت به بيـيت هايه ی ؿاهبـی امت .کلمات و مغًاو ػؿمت هايه ی ١لبه
بـ ػىمًاو امت.

خذاويذ ػفمت را اجبار يکزده اطت:
اگـ عؼويؼ اؿاػه هیکـػ هیتىاينت آػم ؿا به گىيه ای اف يىؿ بیا٥ـيًؼ که ػؿعيو او
چين ها ؿا عیـه يمايؼ ،فيبايی او ٪ٝل ها ؿا هؼهىه کًؼ و ٖٝـ او ي٦ل ها ؿا ػؿ میًه
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صبل يمايؼ .اگـ او چًیى هیکـػ ،تمام هىرىػات مـ تٚٞین ػؿ بـابـ ٥ـوتًی او ٥ـوػ هی
آوؿػيؼ و هضاکمه ی ىیٖاو و مايـ ٥ـىتگاو بنیاؿ آماو هی ىؼ( .عٖبه ی )222

صبىری و اصالت در ػخصیت:
ت٪ىا و پاکؼاهًی ٥ـػ ٍابـ يکی اف واالتـيى اؿفه های اينايی ،اٍالت ىغَیت ،و
بهتـيى ىیىه ی ؿ٥تاؿی امت که ٥ـػی هیتىايؼ بـگقيًؼ( .ياهه ی )32

آداب ادب:
اٍالت ىغَیت عىػ ؿا ؿ٥تاؿ هىػبايه يياو هیؼهؼ( .ي٪ل اف صْـت ٝلی)

يصیذت دضزت ػلی درهىرد طخاوت و رفتار خىب:
ىما يیق بايؼ ٝاػات ٩ابل تضنیى ؿا متايو يمايیؼ ،همچىو کمک به همنايگاو ،و٥ای
بٞهؼ ،اهل ْ٥ل بىػو ،هغال٦ت با هتکبـ و مغاوتمًؼ بىػو با همگاو(.عٖبه ی )222

کظی که به آخزت ایماو دارد ،طخاوتمًذ اطت.
يَیضت صْـت ٝلی به يکی اف ٥ـهايؼاؿاو :با ا٥ـاػی هٞاىـت يمايیؼ که هتٞل ٨به
عايىاػه هايی هتؼيى و يزیب و با مًت های واال هنتًؼ؛ عايىاػه هايی هيهىؿ به
ىزاٝت ،ىهاهت و مغاوت و بقؿگی( .ياهه ی )53

دك  ،پزهیش  ،و ویژگی های یک هىهى
ه٪ؼهه :اٝتؼال ػؿ هـ رًبه اف فيؼگی ػؿ امالم هىؿػ تأکیؼ ٩ـاؿ گـ٥ته امت .آو ؿا هن
صْـت هضمؼ (ً) تمـيى و تبلی ٠کـػيؼ .تزمل و فهؼ ػلنـػ هی ىىػ .اف ٕـ٣
ػيگـ  ،صتی پـمتو بیو اف صؼ که هًزـ به ياػيؼه گـ٥تى وٙاي ٤ػيیىی ٥ـػ ىىػ
،تىٍیه يمی ىىػ .پیگیـی آؿفوهای بیهىػه ّ ٤ٞاينايی و مالصی ٩ؼؿتمًؼ ىیٖاو
بـای ا١ىا و گمـاهی امت .ػؿ بغيهای بٞؼی  ،اهام ٝلی به هـػم هيؼاؿ هی ػهتؼ که
بـای رلىگیـی اف ػام ىیٖاو  ،بـ عؼا هتمـکق باىًؼ.
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درباره ههار خىاطته ها:
ای هـػم! پـهیق به هًٞای کىتاه کـػو آؿفوها  ،مپامگقاؿی اف عؼاويؼ بـای يٞمت
هايو و ػوؿ يگه ػاىتى عىيو اف چیقهای همًىٝه امت .ارافه يؼهیؼ که پـهیق اف
هىاؿػ همًىٝه ٍبـ (و ؿ٥تاؿ) ىما ؿا افت٢ییـ بؼهؼ .عؼا با امت٦اػه اف هخالهای ؿوىى و
ػؿعياو کتابهای آىکاؿ عىػ (٩ـآو  ،تىؿات و ايزیل)  ،امتؼاللهای عىػ ؿا بـای ىما
به پاياو ؿمايؼه امت.
(عٖبه )86

ویژگی های یک هىهى:
ای هغلى٩ات عؼا! هضبىب تـيى عؼا کني امت که عؼاويؼ او ؿا بـ اصناماتو
هنلٔ کـػه امت .چـا ٟهؼايت ػؿ ٩لب او ؿوىى هی ىىػ .او آيچه ؿا ػيگـاو اف يٚـ
ػوؿ (هـگ و ٩یاهت) هی ػايًؼ ٥ ،ی الىا ٜ٩يقػيک هی ػايؼ .او (عؼا) ؿا بنیاؿ به ياػ هی
آوؿػ و ػؿ ؿاه او تاله هی کًؼ .او ؿويکـػ هتٞاػلی به فيؼگی ػاؿػ .او عىامته های
(بیهىػه و بیو اف صؼ) ؿا کًاؿ گؾاىته و اف گمـاهی و اصنامات ػؿ اهاو امت .او کلیؼ
ػؿهای هؼايت امت و ػؿهای بنته ؿا هی گيايؼ.
وی ٩ابل اٝتماػتـيى و هضکن تـيى پيتیبايی ها ؿا ػاىته امت .اٝت٪اػ او به عؼا هايًؼ
ؿوىًايی عىؿىیؼ امت .او عىػ ؿا و ٤٩بًؼگی عؼاويؼ مبضاو کـػه امت .او ػؿ
تاؿيکی هايًؼ چـا( ٟهؼايت) امت .هـ کاؿی که ايزام ػاػه به عإـ عؼا بىػه امت ،
بًابـايى عؼا او ؿا هضبىب عىػ ٩ـاؿ ػاػه امت .او هايًؼ هٞؼو ايماو (و اٝت٪اػ) امت.
او به عىػ اهـ کـػه امت که با ٝؼالت ٝمل کًؼ.
اولیى ٩ؼم ٝؼالت بـای او ؿػ عىامته های ٩لب امت .او آيچه که ػؿمت امت ؿا
تىٍی ٤هی کًؼ و ٕب ٨آو ٝمل هی کًؼ٩ .ـآو (ػؿ همه اهىؿ)ؿاهًمای اومت.
(عٖبه )80
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کظايی که در هظیز درطت لذم هی گذاريذ در اللیت هظتًذ:
ای هـػم  ،اف تٞؼاػ ايؼکی اف ا٥ـاػ پیـو ؿاه ػؿمت تٞزب يکًیؼ .ای هـػم  ،ىما بـ
اماك ايتغاب عىػ بـای هٞاىـت با عیـ يا ىـ(يقػ عؼا) گـوه بًؼی ىؼه ايؼ.
(هارـای ٩ىم حمىػ ؿا ػؿ کتاب ه٪ؼك بافگى کًیؼ ؛)  ٔ٪٥يک ي٦ـ ىتـ (ه٪ؼك) ؿا
کيت (ػؿ يک ا٩ؼام ىىؿىی)  ،اها عؼاويؼ همه ماکًاو ؿا هنئىل ػاينت و آيها ؿا
هزافات کـػ  ،فيـا همه آيها به ىـ او ؿّايت ػاػيؼ و با ايى ٝمل ،آيها همـاه با
مـفهیى عىػ  ،يابىػ ىؼيؼ .ای هـػم  ،آو که ؿاه ؿوىى (هؼايت) ؿا پیمىػ  ،به چيمه
آب (عً )٬هی ؿمؼ و هـ که ؿاه ؿامت ؿا ؿها کًؼ  ،هايًؼ هنا٥ـ تيًه ای امت که ػؿ
بیابايی که آب يؼاؿػ گن هی ىىػ.
(عٖبه )966

هؼاوره او:
بًابـايى  ،ايناو بايؼ ٝقت ؿا با اتغاؽ عَىٍیات فيـ تأهیى کًؼ :او بايؼ ٩بل اف
٥ـاؿمیؼو ؿوف ٩یاهت اف آو بتـمؼ .او بايؼ ػؿک کًؼ که فيؼگی فهیًی کىتاه امت و
هکايی بـای ا٩اهت هى٩ت امت .عىىا به صال کنی که ػاؿای ٩لبی با ْ٥یلت باىؼ ،
که هٖی ٜؿهبـ (ٍالش) و ؿاهًما باىؼ و اف کنی که او ؿا گمـاه هی کًؼ رؼا ىىػ.
بًابـايى  ،او هنیـ ايمًی (و ْ٥یلت) ؿا ٕی هی کًؼ .وی با إاٝت اف ؿهبـ ٩ ،بل اف
بنته ىؼو ػؿها به مىی هؼايت هی ىتابؼ و ػؿ تىبه و بغيو ؿا باف هی کًؼ  ،و اف ايى
ٕـي( ٨لکه گًاه) گًاه ؿا اف بیى هی بـػ.
(عٖبه )923

جشییات
ه٪ؼهه :واژه ٝـبی پـهیق "ت٪ىا" امت .ايى کلمه ػؿ وا ٜ٩يک کلمه راه ٜامت که ػاؿای
بنیاؿی هٞايی هضتل ٤امت  ،اف رمله پـهیقکاؿی  ،عؼاىًامی  ،تـك اف عؼا ،
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اصتـام به عؼا  ،عؼاپنًؼی و تـك اف  ٜٖ٩اؿتبآ با عؼا .ػؿ ٩ـآو  ،کلمه ت٪ىا بیو اف
ػوينت باؿ ػؿ هىٞ٩یت های هغتل ٤به کاؿ ؿ٥ته امت .همه پیاهبـاو (ً) عؼا ت٪ىا ؿا
ػؿ باالتـيى ىکل عىػ ايزام هی ػاػيؼ .آيها پیـواو عىػ ؿا به ت٪ىا آهىعتًؼ و ؿاهًمايی
کـػيؼ .ت٪ىا  ،و يه حـوت و ٩ؼؿت  ،ايناو ؿا به عؼا يقػيک هی کًؼ.

خصىصیات یک فزد هتذیى:
پًؼها (اف رايب عؼاويؼ)  ٔ٪٥ػؿ هىؿػ ا٥ـاػی با ٩لب پاک  ،گىه ىًىا  ،اٝت٪اػ ؿامظ
و ؽهى ؿوىى امت .کنی که آگاه به عؼا باىؼ (به تىٍیه های عىب) گىه هی ػهؼ
٥( ،ـوتًايه) آو ؿا هی پؾيـػ؛ هًگاهی که هـتکب گًاه ىؼه ايؼ اگـ آو ؿا بپؾيـيؼ هًگام
تـك (يتیزه گًاه)  ،باٝج هی ىىػ که او تَ٪یـ عىػ ؿا اٍالس کًؼ .هًگاهی که ػلهـه
(ػؿ هىؿػ آعـت) ػاؿػ ( ،به کاؿهای عىب) تٞزیل هی کًؼ؛ و او اف ؿوی اٝت٪اػ ؿامظ
اٝمال ياپنًؼ ؿا ايزام هی ػهؼ .هًگام هيؼاؿ  ،او تىره هی کًؼ؛ هًگاهی که اف او
عىامته ىىػ (اف ىـ) پـهیق کًؼ  ،ايى ٝمل ؿا ايزام هی ػهؼ .او به يؼای (عؼا) پامظ
هی ػهؼ و (به مىی او) رلب هی ىىػ؛ هًگام ا٥تاػو (ػؿ بؼی)  ،تىبه هی کًؼ؛ و ،
هًگاهی که به او (ؿاه ػؿمت) يياو ػاػه ىؼ  ،آو ؿا بـهیگقيًؼ.
چ ًیى هـػی ػؿ رنتزىی ص٪ی٪ت هي٢ىل بىػ و (اف ىـ) عالً ىؼ .او با آگاهی اف
ٝقيمت عىػ اف ايى ػيیا (هـگ)  ،ؿوفی (کاؿهای عىب) ؿا رم ٜکـػ  ،بإى عىػ ؿا
تٖهیـ کـػ و بـای ػيیای بٞؼی يیق ؿوفی رم ٜکـػ .م٦ـ عىػ (به ػيیای بٞؼی) و
ومايلی ؿا که ػؿ آيزا به آو اصتیاد ػاؿػ  ،ػؿ کايىو تىره ٩ـاؿ ػاػ .او (هضل فيؼگی)
ا٩اهت (ػائمی) عىػ (ػؿ آعـت) ؿا پیو اف عىػ ٥ـمتاػ .ای هغلى٩ات عؼا  ،عؼا ؿا
آگاه باىیؼ و ػلیلی ؿا که او ىما ؿا آ٥ـيؼه امت  ،اف يٚـ ػوؿ يگه يؼاؿيؼ .عىػ ؿا
هنتض ٨آيچه وٝؼه ػاػه (يٞمتها) ٩ـاؿ ػهیؼ .به وٝؼه های او اٝتماػ ػاىته باىیؼ و اف
ؿوف ٩یاهت بتـمیؼ.
(عٖبه )89
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پزهیشکاری:
ای هغلى٩ات عؼا  ،هى به ىما تىٍیه هی کًن که ينبت به عؼايی که يمىيه هايی آوؿػه
امت (بـای ؿاهًمايی ىما) آگاه باىیؼ .او پىىيی بـای پىىايؼو عىػ ٥ـاهن کـػه و
ؿف ٧و ؿوفی ٥ـاواو بـای ىما ٥ـاهن کـػه امت .او ىما ؿا با ييايه های عىػ هضاٍـه
کـػه امت (تا او ؿا بيًامیؼ) .او يٞمتهای ٚٝین و هؼايای گنتـػه ای به ىما اؿفايی
ػاىته امت .او با امتؼالل های ٩اي ٜکًًؼه ای (ٝلیه ٝؼم إاٝت اف او) به ىما هيؼاؿ
ػاػه امت .او بـای ىما يک ٝمـ ػؿ ايى هکاو افهاييات (ػيیا) حابت کـػه امت .ىما
ػؿ ايى ػيیا آفهايو ىؼه ايؼ و (ػؿ ؿوف ٩یاهت) صناب عىاهیؼ ػاػ.
(عٖبه )89
ای هغلى٩ات عؼا! هى به ىما تىٍیه هی کًن که عؼا ؿا آگاه باىیؼ .ايى ؿوفی امت که
با آو (به ػيیای بٞؼی) باف عىاهیؼ گيت .ايى هاػه به ىما کمک هی کًؼ تا به ػيیای
بٞؼی م٦ـ کـػه و با هى٪٥یت به هَ٪ؼ بـمیؼ.
ً
ای هغلى٩ات عؼا! هٖمئًا  ،آگاهی اف عؼا ،هـػم عؼا ػومت ؿا اف ا٩ؼاهات ١یـ٩ايىيی
يزات هی ػهؼ .آيها ىبهای عىػ ؿا ػؿ بیؼاؿی (ػؿ يماف) هی گؾؿايًؼ و ػؿ ٕىل ؿوف ،
ً
تيًگی ؿا تضمل هی کًًؼ (هخال اف ؿوفه گـ٥تى به عإـ عؼا) .آيها اف ٕـي ٨تضمل
مغتی به ؿاصتی و آمايو (ػؿ آعـت) هی ؿمًؼ و اف ٕـي ٨تيًگی به اىبا( ٛهًٞىی)
هی ؿمًؼ .آيها هـگ ؿا يقػي ٬هی ػايًؼ و بًابـايى ػؿ ايزام کاؿهای عىب ىتاب هی
کًًؼ .آيها (عىامته های ا٥ناؿ گنیغته و ياپنًؼ) ؿا کًتـل هی کًًؼ و هـگ ؿا ػؿ چين
عىػ يگه هی ػاؿيؼ.
رهاو (فيؼگی) رهاو پـ اف ػؿػ و ؿيذ  ،ت٢ییـ حـوت و ػؿمهای (تلظ) امت .ايى ا٥ـاػ
فيؼه ؿا به هـگ هبتال هی کًؼ  ،ا٥ـاػ مالن ؿا با بیماؿی و کنی ؿا که ػؿ آمايو امت با
پـييايی و هَیبت همـاه هیکًؼ.
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يمىيه ای اس هصیبت ها:
ىما هـػی ؿا هی بیًیؼ که (حـوتی) ؿا رم ٜهی کًؼ که همکى امت (به ٕىؿ کاهل) اف
آو امت٦اػه يکًؼ و ػؿ آو ماعتمايهايی ؿا بًا هی کًؼ که ػؿ آو فيؼگی يمی کًؼ .مپل
او (ايى ػيیا) ؿا به ػيؼاؿ پـوؿػگاؿ عىػ تـک هی کًؼ  ،اها بؼوو ايًکه هال و اهالک و
هنت٢الت ؿا با عىػ ببـػ  ،اف ػيیا هی ؿوػ

.يمىيه ای اس تغییز ثزوت:
ىما يک ايناو ص٪یـ ؿا هی بیًیؼ که صنىػ هی ىىػ و يک هـػ صنىػ که با اف ػمت
ػاػو حـوت عىػ و ّـبه عىؿػو به او اف يابىػی و بؼبغتی ص٪یـ هی ىىػ

در هىرد دروص (تلخ) آو:
يک هـػ يقػيک امت به عىامته های عىػ (گـاهی ػاىت) بـمؼ  ،و مپل (ياگهاو)
هـگ ؿط هی ػهؼ؛ بًابـايى  ،يه آؿفو صاٍل هی ىىػ و يه مالک امت .مبضاو الله ،
لؾتهای ػيیا چ٪ؼؿ ٥ـيبًؼه امت ٖٝ ،و لؾتهای ػيیىی چ٪ؼؿ میـی ياپؾيـ امت و
مايه آو چ٪ؼؿ آ٥تابی (گـم) امت .ؿويکـػ (هـگ) ؿا يمی تىاو بـگـػايؼ  ،و کنی که
ٝقيمت هی کًؼ هـگق بـ يمی گـػػ .مبضاو الله  ،هـگ چ٪ؼؿ همکى امت به کنی
يقػيک باىؼ  ،چيمگیـ باىؼ (و٩تی صؼا٩ل ايتٚاؿ يمی ؿوػ)  ،و هـػگاو چ٪ؼؿ ػوؿ
هنتًؼ (به هکايی بؼوو بافگيت هًت٪ل هی ىىيؼ).
هیچ چیق به رق هزافات آو (بـای ا٥ـاػ ١یـ ٩ابل تىبه) وصيتًاک تـ اف ىـ يینت  ،و
رق پاػاه آو  ،هیچ چیق اف صنى لؾت بیيتـی يؼاؿػ .ىما بايؼ بؼايیؼ که ايؼکی (که
اف ٕـي ٨ؿوه های ٍاػ٩ايه بؼمت آهؼه امت) ػؿ ػيیای بٞؼی پاػاه فياػی ػؿيا٥ت
هی کًؼ و آيچه ػؿ ايى ػيیا بنیاؿ فياػ امت (١یـ ٍاػ٩ايه بؼمت هی آيؼ) هیچ پاػاىی
يغىاهؼ ػاىت .ػؿ بنیاؿی اف هىاؿػ  ،مىػ کن امت  ،ػؿ صالی که ّـؿ فياػ امت.
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عؼاويؼ اهـاؿ هٞاه ىما ؿا تْمیى کـػه و به ىما اهـ کـػه امت که (به ص )٨ؿ٥تاؿ
ً
کًیؼ .بًابـايى  ،پیگیـی آيچه (٩بال) بـای ىما تْمیى ىؼه امت يبايؼ بیو اف آيچه به
ىما م٦اؿه ىؼه امت (تٞهؼات) اؿرضیت ػاىته باىؼ.
بًابـايى  ،به مىی اٝمال (عىب) بيتابیؼ  ،تاله کًیؼ که ت٪ىا ػاىته باىیؼ و عىػ ؿا
بـای هـگ آهاػه کًیؼ (که همکى امت بؼوو اٝالهیه به ىما يقػيک ىىػ).
الضمؼلله عؼاويؼی که صمؼ و ياػ عىػ ؿا ومیله ای بـای ا٥قايو يٞمت های عىػ ٩ـاؿ
ػاػه امت.
ای هغلى٩ات عؼا! فهاو مـايزام با فيؼگايی به هماو ؿوىی که با کنايی که اف ػيیا
ؿ٥ته ايؼ بـعىؿػ هی کًؼ .فهاو گؾىته بافيابی يغىاهؼ ىؼ و هـ آيچه که يگه ػاؿيؼ
بـای همیيه با٩ی يغىاهؼ هايؼ .کنی که هي٢ىل کاؿ ػيگـی ١یـ اف اٍالس عىػ باىؼ
 ،ؿوو بنىی يابىػی امتٕ .بیٞت پايه او ؿا ٝمی٪ا ػؿ ؿؽايل ٥ـو هی بـػ و کاؿهای بؼ او
ؿا عىب رلىه هی ػهؼ .بهيت هَ٪ؼ کنايی امت که پیو ؿو هنتًؼ (ػؿ کاؿهای
عىب) و رهًن هضل فيؼگی کنايی امت که هـتکب گًاهاو (کبیـه) هی ىىيؼ (و بی
تىبه هی هیـيؼ).
ای هغلى٩ات عؼا  ،بؼايیؼ که ت٪ىا عايه ای هضکن امت که اف آو هضاٚ٥ت هی کًؼ ،
ػؿ صالی که بی ت٪ىايی عايه ای ّٞی ٤امت  ،که اف ٩ىم عىػ که ػؿ آو پًاه هی گیـيؼ
هضاٚ٥ت يمی کًؼ.
ای هغلى٩ات عؼا  ،او ؿاه ٍؼ ٧ؿا به ىما يياو ػاػه و ؿاههای آو ؿا ؿوىى ماعته
امت .بًابـايى ( ،همکى امت) يا بؼبغتی (پیگیـی بإل) يا مٞاػت ابؼی ؿامتگىياو
ؿا ايتغاب کًیؼ .بـای فيؼگی اعـوی آهاػه ىىيؼ .هـا٩ب کنی باىیؼ که بـای ػيیای
بٞؼی عل ٨ىؼه امت .او چه اؿتبإی با ايى ػيیا ػاؿػ؟ ػؿ صالی که  ٔ٪٥احـات مى آو
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(اصتکاؿ ١یـ٩ايىيی) ؿا به همـاه ػاؿػ  ،ىغَی با حـوتی که به فوػی پيت مـ عىاهؼ
گؾاىت  ،چه عىاهؼ کـػ؟
ای هغلى٩ات عؼا! اف عىبیهايی که عؼاويؼ به ىما وٝؼه ػاػه امت ١ا٥ل ييىيؼ و ػؿ
بؼی که اف ىما عىامته عىػػاؿی کًیؼ ٕ ،م ٜيکًیؼ .ای هغلى٩ات عؼا! عؼا ؿا آگاه
باىیؼ و اف ؿوفی که ا٩ؼاهات ىما هىؿػ ْ٩اوت ٩ـاؿ هی گیـػ  ،بتـمیؼ.
ای هغلى٩ات عؼا! "عىػ" ىما (ؿوس يا ّمیـ) هايًؼ يگهبايی امت که هـا٩ب
ىمامت .ايؼاههای ىما صاٚ٥او هـا٩بت هنتًؼ که اٝمال ىما ؿا ص ٘٦هی کًًؼ  ،و
تٞؼاػ ي٦ل های ىما ؿا (صتی حبت هی کًًؼ) .تاؿيکی ىب تاؿيک يه هی تىايؼ اٝمال
ً
ىما ؿا اف آيها پًهاو کًؼ و يه صتی هی تىايیؼ پيت ػؿهای بنته يیق پًهاو ىىيؼ .هٖمئًا
٥ـػا (ؿوف صناب) يقػيک امت.
صال با تمام آيچه که ػؿ آو ٩ـاؿ ػاؿػ ػوؿ عىاهؼ ىؼ و آيًؼه ػؿ پی آو عىاهؼ آهؼ .همه
با هـگ ؿوبـو هی ىىيؼ و ػؿ هماو هکاو ٩ ،بـ  ،تًها ٩ـاؿ هی گیـيؼ .مپل (پـػه های)
بإل اف ؿوی ىما بـػاىته هی ىىػ و بهايه های ىما ػؿ آو فهاو هیچ يتیزه ای
يغىاهؼ ػاىت .ص٪ی٪ت آىکاؿ عىاهؼ ىؼ .همه هىاؿػ هـبىٓ به ىما پاػاه (عىب يا
بؼ) آيها ؿا کنب هی کًؼ .بًابـايى  ،هياوؿه عىبی بگیـيؼ  ،اف هخالها بیاهىفيؼ  ،و به
هيؼاؿها تىره کًیؼ.
(عٖبه )250

یک دظاب اس هزدم گذػته و یادگیزی اس سيذگی آيها:
ای هغلى٩ات عؼا  ،به ىما تىٍیه هی کًن که به عؼا اصتـام وؿفيؼ (ت٪ىا پیيه کًیؼ) ،
او لباك عىبی به ىما ػاػ و به ىما ؿف٥ ٧ـاواو بغيیؼ .اگـ کنی (ػؿ تاؿيظ) ورىػ
ػاىت که بتىايؼ يـػبايی (بـای ٍٞىػ به آمماو) ؿا به فيؼگی ابؼی يا ؿاهی بـای
رلىگیـی اف هـگ هضکن کًؼ  ،ايى ملیماو  ،پنـ ػاووػ بىػ .وی به همـاه اٖٝای يبىت
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و ه٪ام ىـا٥تمًؼايه بـ مـفهیى رى و ايل تضت کًتـل ٩ـاؿ گـ٥ت  ،اها و٩تی آيچه ؿا که
بايؼ ػؿ ١ؾا (پاياو فيؼگی ايى رهاو) به پاياو هی ؿمايؼ تمام کـػ و فهاو (حابت) عىػ
ؿا به پاياو ؿمايؼ  ،کماو يابىػی او ؿا با تیـ هـگ ىلیک کـػ و عايه هايو عالی ىؼ.
ً
مـايزام گـوه ػيگـی اف هـػم آيها ؿا به اؿث بـػيؼٖٞ٩ .ا ٩ـو های گؾىته بـای ىما
ٝبـت ػاؿػ.
٥ـاًٝه کزا ه نتًؼ؟ کزايًؼ کنايی که با اؿتو پیيـوی کـػيؼ  ،ػىمًاو عىػ ؿا
ىکنت ػاػيؼ  ،يیـوهايی ؿا بنیذ کـػيؼ و ىهـها ؿا آباػ کـػيؼ؟
(عٖبه )282

اهمیت خذاپظًذ بىدو:
بًابـايى  ،بايؼ تاله کًیؼ که عؼا ؿا آگاه باىیؼ  ،فيـا ايى يک ًٕاب امت که هضکن
امت  ،اؿت٦ا ٛآو بلًؼ امت و ١یـ ٩ابل تغـيب امت٩ .بل اف يقػيک ىؼو به هـگ آهاػه
باىیؼ  ،فيـا بؼوو ىک صناب ػؿ ؿوف ٩یاهت ايزام هی ىىػ.
"ايى يک هيؼاؿ بـای کنی امت که ػاؿای ٩ىه ی اػؿاک امت  ،و يک ػؿك بـای کنی
امت که ػاؿای رهل امت".
(٩ـآو )32:93
آيها اف هزافات ػؿ اهاو هنتًؼ .هضل مکىيت آيها آؿام عىاهؼ بىػ و اف امکاو عىػ
ؿاّی عىاهًؼ بىػ .آيها هـػهی هنتًؼ که اٝمالياو ػؿ ايى ػيیا ٦ٝی ٤بىػ ،
چيمهايياو اىک آوؿ بىػ  ،ىبهايياو ػؿ ايى ػيیا به ػلیل تـك و امت٦٢اؿ هايًؼ ؿوفها
بىػ و ؿوفهايياو به ػلیل اصناك تًهايی و رؼايی (اف پـوؿػگاؿىاو) هايًؼ ىبها بىػ. .
بًابـايى  ،عؼاويؼ بهيت ؿا به ًٝىاو پاػاه و هضل بافگيت (يهايی) آيها ٩ـاؿ ػاػ.
ػؿ آفهاييات ٍبىؿ باىیؼ؛ ػؿ هنائلی که عؼاويؼ ٝزله يکـػه امت ٝزله يکًیؼ.
هـکنی اف ىما که ػؿ ؿعتغىاب عىػ بمیـػ ػؿ صالی که اف ص٪ى ٧عؼا  ،ص٪ى٧

بخغ دوم :راهًمایی بزای داػتى یک سيذگی خذاآ گاهايه AB /

پیاهبـه و اْٝای عايه پیاهبـ (ً) آگاهی ػاؿػ  ،او به ًٝىاو ىهیؼ عىاهؼ هـػ.
پاػاه او به ٝهؼه عؼاويؼ امت و هنتض ٨پاػاه آيچه که اٝمال عىبي ؿا ػؿ يٚـ
ػاىته امت  ،عىاهؼ بىػ.
(عٖبه )282

تىصیه ای بزای تمزیى خذاآ گاهی و ادتیاط در بزابز ػؼك به ایى ديیا:
ای هغلى ٧عؼا به تى يَیضت هی کًن که عؼاىًامی ػاىته باىی  ،فيـا ايى ص ٨عؼا
بـ تى امت و ص ٨تى ؿا بـ عؼا ايزاػ هی کًؼ و ػؿ (ػمتیابی به آو) و آگاهی اف عؼا ػؿ
ً
رنتزىی ت٪ـب با عؼا تى ؿا ياؿی هی کًًؼ .هٖمئًا  ،آگاهی اف عؼا يک هضا ٘٥و مپـ
امت و بـای ٥ـػا (ؿوف ٩یاهت)  ،ؿاهی به بهيت امت .ايى ؿاهی ؿوىى امت و
هـکنی که ؿوی آو ٩ؼم بگؾاؿػ هى ٨٥هی ىىػ .چه بنا کنايی که ػؿ ايى هنیـ ٩ؼم
بگؾاؿيؼ و ٝؼالت ؿا پیيه کًًؼ  ،ايؼک عىاهًؼ بىػ! تٞؼاػ آيها بنیاؿ کن عىاهؼ بىػ و
آيها ا٥ـاػی هنتًؼ که عؼاويؼ هتٞال ػؿ کتاب ه٪ؼك به ىـس فيـ به آيها اىاؿه کـػه
امت:
"و تٞؼاػ کمی اف هىرىػات هى مپامگقاؿ هنتًؼ!"
(٩ـآو )39:23
بًابـايى  ،به مىی آو (ت٪ىا) ىتاب کًیؼ و بـای ؿمیؼو به آو بکىىیؼ .عىاب عىػ (اف
٦١لت) ؿا با بیؼاؿی (اف ؿوی هـا٩ب) هباػله کًیؼ .آو ؿا (ت٪ىا) فيًت ٩لب عىػ ٩ـاؿ
ػهیؼ  ،گًاهاو عىػ ؿا با آو پا ٫کًیؼ و بیماؿی های (هًٞىی) عىػ ؿا با آو ى٦ا ػهیؼ.
اف او (بؼبغت) که آو ؿا ياػيؼه گـ٥ت ٝ ،بـت بگیـيؼ .هـا٩ب باىیؼ  ،ىما بايؼ آگاه
بىػه و بايؼ اف ٕـي ٨آو اف عىػ هـا٩بت کًیؼ.
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او ؿا ٥ـوهايه (اف يٚـ ٙاهـی) که همکى امت عؼاويؼ به او ه٪ام وااليی (هًٞىی) ػاػه
باىؼ  ،هالصٚه يکًیؼ و او ؿا (ػؿ ه٪ام هًٞىی) واال يؼايیؼ  ٔ٪٥ ،به ايى ػلیل که ايى
رهاو به او ه٪ام وااليی بغيیؼه امت .چين عىػ ؿا به چیقهای ػؿعياو ػيیا يیًؼافيؼ
 ،به مغًاو او که ػؿ هىؿػ آيها ال ٣هی فيؼ و ىما ؿا به ممت آيها ٍؼا هی کًؼ گىه
يؼهیؼ .فؿ ٧و بـ ٧آو ٥ـيبکاؿايه امت  ،وٝؼه های آو ػؿو ٟامت  ،و حـوتو به ً٥ا هی
ؿوػ.
هـا٩ب باىیؼ  ،ايى رهاو ابتؼا (٥ـػی) ؿا به عىػ رلب هی کًؼ و مپل ٥ـو هی پاىؼ.
ػؿو ٟهی گىيؼ و اف ىما مى امت٦اػه هی کًؼ .تکؾيب هی کًؼ و ياىکـ امت .بؼعىاه
امت و (ػومتؼاؿاو عىػ) ؿا ؿها هی کًؼ .رلب هی کًؼ اها ػؿػمـ ايزاػ هی کًؼ.
ىـائ آو همیيه ػؿ صال ت٢ییـ امت ٩ ،ؼم های آو هتقلقل امت  ،ا٥تغاؿ آو ػؿ واٜ٩
يًگ امت  ،رؼی بىػو آو ىىعی امت و ٩ؼؿ آو ؿا ٥ـوهايگی امت .هضل ١اؿت و
ويـايی امت .ػؿباؿه ٝاى٪او رهاو ١ ،یـ عؼا  ،ايى کتاب هی گىيؼ:
"پل بـ آيها آممايها و فهیى گـيه کًًؼ  ،و به آيها اصتـام يگؾاىتًؼ".
(٩ـآو )99:92
(عٖبه )226
آگاهی اف عؼا کلیؼ ػؿيا٥ت هؼايت  ،تأهیى ػيیای بٞؼی  ،آفاػی اف هـ يى ٛبـػگی و
ؿهايی اف ويـايی امت .با کمک آو  ،مالک اهیؼواؿ امت که به هى٪٥یت (ؿمتگاؿی)
ػمت يابؼ.
کاؿهای عىب ايزام ػهیؼ ػؿ صالی که ايتٚاؿ بافگيت فياػ امت  ،ػؿ صالی که تىبه
ه ی تىايؼ مىػهًؼ باىؼ  ،ػؿ صالی که ػٝاها ىًیؼه هی ىىػ و ػؿ صالی که ىـائ آؿام
امت .به مـٝت ينبت به اٝمال (يیکىکاؿايه) ٩بل اف پیـی ٝزله کًیؼ (ىما ؿا ّٞی٤
ً
هی کًؼ)  ،بیماؿی ياتىاو امت  ،يا هـگ ىما ؿا تنغیـ هی کًؼ .هٖمئًا هـگ به
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عىىضالی ها و لؾت های ىما پاياو هی ػهؼ و باٝج تض ٨٪اهؼا( ٣ػيیىی) ىما هی
ً
ىىػ .هٖمئًا ايى يک بافػيؼ کًًؼه ياعىىايًؼ امت  ،اها يک ػىمى ىکنت ياپؾيـ
امت که گىيی ياگهاو به مـا ٟىما آهؼه امت.
بًابـايى ايى ىما هنتیؼ که هی تىايیؼ لىافم فيؼگی آعـت ؿا بؼمت آوؿيؼ .بگؾاؿيؼ
فيؼگی ايى ػيیا ىما ؿا ٥ـيب ػهؼ  ،همايٖىؿ که پیيیًیاو ؿا ٥ـيب ػاػه امت٩ .بـهای
آيها هضل فيؼگی آيها ىؼ و حـوت آيها به ػيگـاو هًت٪ل ىؼ .آيها يمی ػاينتًؼ که چه
کنی اف آيها (٩بىؿ آيها) بافػيؼ کـػه امت و صتی يمی تىايًؼ کنايی ؿا که بـ مـ آيها
گـيه هی کًًؼ بيًىيؼ .بًابـايى هىاٙب ايى ػيیا باىیؼ که عیايتکاؿ ٥ ،ـيبکاؿ و
١یـٍاػ ٧امت .لؾت های آو هى٩تی امت و آحاؿ ياىی اف هَیبت های آو پايؼاؿ
امت.
(عٖبه )998

تىصیف وی اس یک ػخص وارطته:
عؼاپنًؼاو اهل تمايق هنتًؼ .گ٦تاؿ آيها به صؼ هٖلىب امت  ،لباك آيها هالين و ؿاه
ؿ٥تى آيها ٥ـوتًايه امت .آيها چيماو عىػ ؿا به آيچه عؼاويؼ بـای آيها صـام ػاينته
بنته يگه هی ػاؿيؼ و گىىهای عىػ ؿا با ػايو ه٦یؼ آيها تًٚین هی کًًؼ .ػؿ فهاو
آفهايو  ،آيها آؿام هنتًؼٚٝ .مت عال ٨ػؿ ٩لب آيها امت و هـ چیق ػيگـی بـای آيها
بی اهمیت به يٚـ هی ؿمؼ .اف يٚـ آيها  ،بهيت و لؾت هايو گىيی ػؿ صال تزنن
ً
آيها هنتًؼ .اف يٚـ آيها  ،ؿيذ ها و هزافات های رهًن به گىيه ای امت که گىيی واٞ٩ا
ىاهؼ آيها هنتًؼ.
٩لب آيها ١مگیى امت (اف ػيؼو ؿيذ های إـا ٣عىػ)  ،اف عىػ ػؿ بـابـ ىـ
هضاٚ٥ت هی کًًؼ  ،بؼو آيها ال١ـ امت (به ػلیل ؿوفه گـ٥تى و کمتـ ١ؾا عىؿػو) ،
يیافهای آيها ايؼک و ؿوس آيها پاک امت .آيها (مغتی ايى فيؼگی) ؿا بـای هؼت
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کىتاهی تضمل هی کًًؼ  ،و ػؿ ٝىُ  ،مٞاػت هايؼگاؿ (آعـت) ؿا بؼمت هی آوؿيؼ.
ايى هٞاهله ه٦یؼی امت و عؼاويؼ آو ؿا ػؿ ػمتـك آيها ٩ـاؿ ػاػه امت .ػيیا مٞی کـػ
آيها ؿا هزؾوب عىػ کًؼ  ،اها آيها پامغی به آو يؼاػيؼ .ػام ؿا بـای آيها ٩ـاؿ ػاػ  ،اها
آيها اف آو ارتًاب کـػيؼ.
ػؿ ٕىل ىب ها  ،آيها کتاب ه٪ؼك (٩ـآو) ؿا تالوت هی کًًؼ  ،و اف ٕـي ٨تالوت آو
به ػيبال تَ٦یه هًٞىی (تٞالی بغو) هنتًؼ .و٩تی با آيه ای ػؿ تىٍی ٤بهيت ؿوبـو
هی ىىيؼ  ،رؾب آو هی ىىيؼ و آو ؿا ػؿ تَىؿات عىػ تزنن هی کًًؼ .و٩تی با آيه ای
ؿوبـو هی ىىيؼ که صاوی تىٍی٦ی اف رهًن امت  ،اصناك هی کًًؼ که ٍؼای رهًن
به گىه آيها هی ؿمؼ .آيها مزؼه هی کًًؼ و بـای يزات عىػ به عؼاويؼ هتٞال
التماك هی کًًؼ .آيها ال١ـ و ّٞی ٤به يٚـ هی ؿمًؼ (به ػلیل ؿوفه ػاؿی و ٝاػت
های ١ؾايی مغت گیـايه).
آيها کاؿهای عىب عىػ ؿا ياػيؼه هی گیـيؼ .آيها مـي ٜتَ٪یـ ؿا ٩بىل هی کًًؼ .و٩تی
کنی آيها ؿا متايو هی کًؼ  ،با عىػ هی گىيًؼ " ،هى عىػم ؿا بهتـ اف ػيگـاو هی
ىًامن  ،و پـوؿػگاؿم هى ؿا بهتـ اف هى هی ىًامؼ ".آيها مپل ػٝا هی کًًؼ" :عؼايا ،
ٕب ٨آيچه آيها هی گىيًؼ با هى ؿ٥تاؿ يکى  ،هـا اف آيچه ػؿ هىؿػ هى ٥کـ هی کًًؼ بهتـ
کى و هـا (اف کمبىػهای هى) ببغو که آيها يمی ػايًؼ".
ويژگي هت٪ي ايى امت که او ػؿ ػيى ٩ؼؿت ػاؿػ  ،ػؿ کًاؿ يـهي ػاؿاي امتضکام امت ،
ايماو با اٝت٪اػ ؿامظ  ،اىتیا ٧به (رنتزىي) ػايو  ،اٝتؼال ػؿ حـوت ٥ ،ؼاکاؿي ػؿ
ٝباػت  ،لٖ ٤ػؿ هضـوهیت  ،تضمل ػؿ مغتي  ،آؿفو بـای صالل  ،و هتً٦ـ بىػو اف
صـً و آف .او کاؿهای يیکىکاؿايه ايزام هی ػهؼ اها همچًاو اصناك تـك هی کًؼ
(به ػلیل ٝؼم ايزام کاؿ کا٥ی) .او ٍبش و َٝـ عؼا ؿا ىکـ و متايو هی کًؼ .عًک
بىػو چين او ػؿ هىهبت هايی امت که راوػايه امت (ػؿ آعـت)  ،و ينبت به هنايل
هًٞىی اؿرش هنتًؼ.
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اهیؼها و آؿفوهای ػيیىی او بنیاؿ ايؼک و ماػه  ،ؿوصیه اه ؿاّی  ،وٝؼه های ١ؾايی
او کىچک و ماػه  ،ػيًو ايمى و عين او مـکىب ىؼه امت .اف او  ٔ٪٥عىبی ايتٚاؿ
هی ؿوػ .ىـ اف او بنیاؿ ػوؿ امت .او ؿا که به او متن هی کًؼ هی بغيؼ و به او که او ؿا
هضـوم هی کًؼ هی بغيؼ .با کنی که ؿ٥تاؿ بؼی ػاؿػ ،به عىبی ؿ٥تاؿ هی کًؼ.
او يـم فباو امت؛ گ٦تاؿ ياىاينت با او ٥اٍله فياػی ػاؿػ .گًاهاو او ورىػ يؼاؿػ و
ْ٥ايل او بنیاؿ فياػ امت .بـعىؿػ او ػؿ هًگام هَیبت ها با و٩اؿ امت .او ػؿ فهاو
پـييايی ٍبىؿ امت و ػؿ هًگام آمىػگی ىکـگقاؿ (اف عؼا) امت .او با هـػم صتی اگـ
اف آيها بؼه بیايؼ ٝ ،اػاليه بـعىؿػ هی کًؼ و به عإـ ٝقيقايو هـتکب گًاه يمی
ىىػ .او صتی ٩بل اف اؿائه هؼاؿکی ٝلیه او  ،ص٪ی٪ت ؿا اٝتـا ٣هی کًؼ .او اف آيچه ػؿ
صْايتو امت ػؿي ٠يمی کًؼ و تٞهؼ عىػ ؿا ٥ـاهىه يمی کًؼ .او به ػيگـاو يام بؼ
يمی گؾاؿػ و به همنايه عىػ آمیب يمی ؿمايؼ .او اف بؼبغتیهای ػيگـاو اصناك
عىىبغتی يمی کًؼ .او اف آيچه اىتباه امت ػوؿی هی کًؼ و به آيچه ػؿمت امت
پايبًؼ امت.
اگـ به او ٙلن ىىػ  ،او تضمل هی کًؼ و ارافه هی ػهؼ تا عؼا اف رايب او ايت٪ام بگیـػ.
هـػم اف او اصناك اهًیت هی کًًؼ .او به عإـ فيؼگی آعـت ػؿ ايى فيؼگی مغتی ها
ؿا تضمل هی کًؼ .ػوؿی او اف ػيگـاو اف ٕـي ٨فهؼ و تٖهیـ امت و ٩ـب او با کنايی
که يقػيک امت اف ٕـي ٨ههـبايی امت .ػوؿ يگه ػاىتى او اف هـػم به ػلیل پىچی يا
اصناك بـتـی يینت  ،و يه يقػيکی او با آيها  ٔ٪٥بـای يمايو امت.
(عٖبه )229

فىایذ بزای آ گاهی اس خذا:
يک ايناو آگاه اف عؼا هيکالت ؿا اف عىػ ػوؿ هی کًؼ .ػىىاؿيها بـای او آماو هی
ىىػ  ،ؿف ٧و ؿوفی بیيتـ هی ىىػ  ،لٖ ٤عؼا مـ هی ؿمؼ و بـکت هايًؼ باؿاو ٥ـو
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هی ؿيقػ .بًابـايى عؼا ؿا آگاه باىیؼ .عؼا يَیضت عىبی به ىما هی کًؼ .او ؿمىل
ً
عىػ ؿا بـای هؼايت ىما ٥ـمتاػ  ،و به ىما لٖ ٤هی کًؼ .بًابـايى  ،هًضَـا عىػ ؿا
و ٤٩عؼا کًیؼ.
(عٖبه )229

افزادی که يه با کاال و يه با هیچ چیشی اس یاد خذا دور يمی ػىيذ:

ً
هٖمئًا  ،عؼاويؼ مبضاو و هتٞال  ،ؽکـ عىػ ؿا يىؿی بـای ٩لب ها ٩ـاؿ ػاػه امت .با
کمک ايى يىؿ  ،هـػم عؼاپنًؼ بَیـت پیؼا هی کًًؼ  ،که آيها ؿا به تنلین اؿاػه الهی

ؿاهًمايی هی کًؼ.
ػؿ فهاو هايی که هیچ پیاهبـی ػؿ هیاو هـػم يبىػ  ،ا٥ـاػ عؼاپنًؼ (ه٪ؼمیًی) بىػيؼ
که عؼاويؼ به ومیله آيها ا٥ـاػ عىػ ؿا ؿاهًمايی هی کـػ .آيها به هـکنی که ؿاه ٍالش ؿا
ػؿ پیو گـ٥تتؼ بياؿت هی ػهًؼ  ،اها هـکل ؿاه ياػؿمتی ؿا ػؿ پیو بگیـػ  ،او ؿا اف
يابىػی بـ صؾؿ هی ػاؿيؼ .به ايى تـتیب  ،آيها به ًٝىاو چـا( ٟهؼايت) ػؿ هیاو تاؿيکی
های رهل عؼهت هی کـػيؼ.
ا٥ـاػی هنتًؼ که به ؽکـ (عؼا) اعتَاً ػاػه ىؼه ايؼ و آو ؿا به رای هنائل ػيیىی
تـریش ػاػه ايؼ .تزاؿت آيها ؿا اف ياػ عؼا ػوؿ يمی کًؼ.
عىاهیؼ ػيؼ که آيها چيمه های هؼايت هنتًؼ٥ .ـىتگاو به ػوؿ آيها هی چـعًؼ ،
پیاههای ٍلش (اف آمماو) بـ آيها يافل عىاهؼ ىؼ  ،و آيها بنیاؿ ا٥تغاؿ عىاهًؼ کـػ
فيـا عؼاويؼ عؼهات آيها ؿا اؿد يهاػ .آيها با ٥ـوتًی او ؿا ٕلب هی کًًؼ و اف او ٕلب
آهـفه و ػؿعىامت يٞمت هی کًًؼ .عؼا با بغيو ٪٥یـ يمی ىىػ و کنايی ؿا که
تاله هی کًًؼ به او يقػيک ىىيؼ يااهیؼ يمی کًؼ.
(عٖبه )996

