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  )ع(عيسي مسيح 
  

سؤال كنيد كه به شما داده خواهد شد، بطلبيد كه خواهيد  �

 )7:7متي(. يافت، بكوبيد كه در به روي شما باز خواهد شد

نمايند چه  هرگاه آناني را محبت نماييد كه شما را محبت مي �

 )46:5متي(كنند؟  گيران چنين نمي د؟ آيا باجاجر داري

ايد عمل  شما نيز چون به هر چيزي كه مأمور شده همچنين �

 )10:17لوقا(. منفعت هستيم رديد گوييد كه غالمان بيك

جدا سازم [...] ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادرش  آمده �
. و هركه صليب خود را برنداشته از عقب من نيايد اليق من نباشد* 

 )38:10،35متي(

اي  تا آن را در پنهاني يا زير پيمانه افروزد كس چراغي نمي هيچ �
. بگذارد، بلكه بر چراغدان، تا هركه داخل شود روشني ببيند

 )33:11لوقا(

ها به جهت خود در آَسمان بيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ  گنج �
. كنند يو دزدي نم زنند رسانند و جايي كه دزدها نقب نمي زيان نمي

 )20:6متي(

پس . فرستم ميان گرگان مي بهفندان را مانند گوس شما من! هان �

 )16:10متي(. باشيد كبوتران ساده مارها هوشيار و چون  مثل

واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه نعناع و ثبت و زيره  �
اعظم احكام شريعت يعني عدالت و رحمت و  ليدهيد و را عشر مي

ه را صافي اي رهنمايان كور كه پش * [...]ايد  ايمان را ترك كرده

 )23- 24:23متي( .بريد ميكنيد و شتر را فرو مي

گويم از قاتالن جسم كه  من به شما مي! ليكن اي دوستان �
بلكه به شما نشان * قدرت ندارند بيش از اين بكنند ترسان مباشيد 

دهم كه از كه بايد ترسيد؛ از او بترسيد كه بعد از كشتن قدرت  مي

 )4- 5:12لوقا(. دارد كه به جهنم بيفكند

طفل  همچونگويم هر كه ملكوت خدا را  هر آينه به شما مي �

 )17:18لوقا(. نپذيرد داخل آن نگردد

� ببراي آدمي مقرر ) روز شنبه و مناسك خاص آن(ت س

 )27:2مرقس(. است نه آدمي براي سبت شده

خود را به قربانگاه ببري و آنجا به خاطرت  ي پس هرگاه هديه �
خود را پيش قربانگاه واگذار  ي دارد هديهي آيد كه برادرت بر تو حق

خود را  ي ادر خويش صلح نما و بعد آمده هديهو رفته و اول با بر

 )23-24:5متي(. بگذران

سازيد  بيرون پياله و بشقاب را طاهر مي! همانا شما اي فريسيان �
آيا آن كه ! احمقان اي. ولي درون شما پر از حرص و خباثت است

 )39- 40:11لوقا(ن را نيز نيافريد؟ بيرون را آفريد درو

 )21:6متي(. هرجا گنج توست دل تو نيز درآنجا خواهدبود �

 )24:6متي(. تواند كرد هيچ كس دو ارباب را بندگي نمي �

پسندند و  بپرهيزيد از كاتباني كه خراميدن در لباس دراز را مي �
ها را  و باال نشستن در ضيافت ها سالم در بازارها و صدرِ كنيسه

بلعند و نماز را به  زنان را مي هاي بيوه و خانه* دارند  ت ميدوس
. اينها عذاب شديدتر خواهند يافت. دهند رياكاري طول مي

 )46- 47:20لوقا(

� هر كه از شما بزرگتر باشد خادم شما ب11:23متي(. دو( 

هر كه خواهد خود را نجات دهد آن را هالك سازد و هر كه  �
. يل فدا كند آن را برهاندجان خود را به جهت من و انج

 )35:8مرقس(

از در تنگ وارد شويد، زيرا دري كه بزرگ و راهي كه وسيع  �
شوند  شود و كساني كه بدان داخل مي است به هالكت منتهي مي

 )13:7متي(. بسيارند

كند  چون صدقه دهي دست چپ تو از آنچه دست راستت مي �

 )3:6متي(. مطلع نشود

تواند ديد مگر  خداوند را نمي يقين بدان كه هيچ كس ملكوت �

 )3:3يوحنا(. آنكه از نو متولد شود

گير به هيكل رفتند تا عبادت  دو نفر يكي فريسي و ديگري باج �
خدايا تو «با خود دعا كرد كه طور  آن فريسي ايستاده بدين* كنند 

كنم كه مثل ساير مردم حريص و ظالم و زناكار نيستم و  را شكر مي
دارم و از آنچه  هر هفته دو مرتبه روزه مي*  .رگي نه مثل اين باج

گير دور ايستاده  اما آن باج* » .دهم كنم ده يك مي پيدا مي
 ي هسوي آسمان بلند كند بلكه به سين نخواست چشمان خود را به

به شما * » !هكار ترحم فرماگن خدايا بر منِ«: خود زده گفت
خود رفت، به  ي كه اين شخص عادل كرده شده به خانهگويم  مي

زيرا هركه خود را برافرازد پست گردد و هركس . خالف آن ديگر

 )10- 14:18لوقا(. خويشتن را فروتن سازد سرفرازي يابد

دانيد كه در چه وقت صاحبخانه  پس بيدار باشيد زيرا نمي �

- 36:13مرقس( .مبادا ناگهان آمده شما را خفته يابد* آيد  مي

35( 

ر كه مردگان مردگان خود را دفن مرا متابعت كن و بگذا[...]  �

 )22:8متي(. كنند

پاشيد قدري در راه افتاد و مرغان آمده آن را  و چون تخم مي �
و بعضي بر سنگالخ جايي كه خاك زياد نداشت افتاده به * خوردند 

و چون آفتاب برآمد * زودي سبز شد چون كه زمين عمق نداشت 
ميان خارها و بعضي در * بسوخت و چون ريشه نداشت خشكيد 

و برخي در * ريخته شد و خارها رشد كرده آن را خفه نمودند 
آورد، بعضي صد و بعضي شصت و بعضي  رزمين نيكو كاشته شده با

 )4-9:13متي(. هر كه گوش شنوا دارد بشنود* سي 

آدمي را چه سود هر گاه كه تمام دنيا را ببرد و خويشتنِ  �

 )36:8مرقس(خويش را ببازد؟ 



 رويد نه بر روي سنگ شت در دشت ميكتان، به حق بگويم �

شود نه در قلب  حكمت در قلب متواضع شكوفان مي همچنين ؛خارا

 )538العقول، ص تحف(. متكبر جبار

به حق بگويمتان، هر كس ماري را ببيند كه به طرف برادرش  �

رود تا او را نيش زند و برادر خود را بر حذر ندارد و مار او را  مي

هر  همچنين. بكشد نبايد خودش را از شركت در خون او مبرّا بداند

كند و او را از عاقبت آن بر حذر ندارد تا  برادرش گناه مي ببيند كه

هر كس بتواند . گيرد از شركت در گناه وي بري نيستگناه او را فرا 

است كه مرتكب ظلم  جلو ستمگري را بگيرد و نگيرد همچون كسي

چگونه ستمگر بهراسد با اينكه در ميان شما آسوده . او شده باشد

با  .زيد و بازش ندارند و جلو او را نگيرند و دستش را كوتاه نسازند

آيند و چگونه مغرور نگردند؟ چنين حالي چگونه ستمگران كوتاه 

كنم و  نمي من خود ستم«آيا كافي است كه هر فردي از شما بگويد 

و جلو آن را نگيرد؟ اگر » هر كه خواهد گو ستم كند و ستم بيند

گوييد، پس چرا وقتي در دنيا بر ستمگران  چنين باشد كه شما مي

در  شويد رسد شما نيز به همراه آنان مجازات مي كيفر و بال مي

 )539العقول، ص تحف(ايد؟  كه مانند آنها ستم نكرده حالي

هاي چركين كسي كه آنها را  چگونه پاكيزه شود جامه �

 )541العقول، ص تحف(د؟ شوي نمي

تاريك را چه سود كه بر بامش چراغ افروزند و درونش  ي خانه �

 رهمچنين شما را چه حاصل كه نو! وحشتناك و تاريك باشد؟

[...]  !بهره؟ ان باشد اما درونتان از آن تهي و بيدانش در دهانهايت

بشتابيد و دلهاي سخت خويش را با حكمت نرم سازيد پيش از آنكه 

العقول،  تحف(. تر شوند گناهان بر آنها چيره آيد و از سنگ سخت

 )541ص

به حق بگويمتان، همچنان كه شخص بيمار خوراك خوب و  �

ارد از آن غذا لذتي ولي از درد شديدي كه دبيند  لذيذ را مي

ن دنيادار با وجود عشق به مال و ثروت از عبادت يبرد، همچن نمي

 )543العقول، ص تحف(. چشد برد و شيريني آن را نمي لذت نمي

العقول،  تحف(شود از درخت خار انگور چيد؟  آيا مي �

 )538ص

به حق بگويمتان، هر كه زراعتش را از علفهاي هرز وجين نكند  �

ند تا جايي كه زراعتش را فرو گيرند و تباهش علفها زياد شو

 )545العقول، ص تحف(. گردانند

كنيد و خود  مردم را بر اساس گمان سرزنش مي! اي بندگان بد �

د؟ كني داريد سرزنش نمي] به بدي كردار خويش[را با آنكه يقين 

 )535العقول، ص تحف(

و پوشند ه پشمين آنها كه ؛خود را از علماي دروغين حفظ كنيد �

. از راه تزوير سر به زير نمايند تا خطاي خود را صواب وانمود كنند

زير چشمي نگاه كنند، نگاهي گرگانه، و گفتارشان با كردارشان 

 )538العقول، ص تحف(. مخالف است

داريد كه هيچ يك از شما نوشيدني خود را گوارا ناز خدا شرم  �

ه مانند جنگلي از نداند تا از خاشاك بپااليد، حال آنكه باك نداريد ك

 )537العقول، ص تحف( !؟حرام را به كام فرو بريد

خود را ببيند كسي كه در آينه ننگرد؟  ي چگونه عيب چهره �

 )542العقول، ص تحف(

اش را در دلش نهد و دل به ديده  خوشا به حال آن كه ديده �

 )537العقول، ص تحف(. ندهد

شان اي  هايبه عيبهاي مردم چون خواجگان منگريد بلكه به عيب �

 )537العقول، ص تحف(. چون بندگان بنگريد

اش از عورتش  اگر يكي از شما بر برادرش گذر كرد و ديد جامه �

! است آيا بيشتر عريانش كند يا جامه بر او افكند؟ نه به كنار رفته

كنيد؛ اين مثَل كسي از شماست كه بر  تر مي بلكه شما او را عريان

العقول،  تحف(. آن را نپوشاندعيبي از برادرش مطلع شود و 

 )536ص

با دشمن خويش به عدالت رفتار كنيد و از آن كه به شما ستم  �

. گذرند دوست داريد از بدي شما در همچنانكه ،گذريد است در كرده

خداوند بر نيك  از عفو خداوند عبرت گيريد، آيا نبينيد كه خورشيد

بارد؟  ان فرو ميتابد و بارانش بر صالحان و خطاكار و بد شما مي

 )537العقول، ص تحف(

افتد و پيوسته از  به حق بگويمتان، آتش در يك خانه مي �

هاي  كند تا جايي كه خانه ديگر سرايت مي ي هاي به خان خانه

نخست جلو آتش  ي هسوزاند، مگر آنكه در همان خان بسياري را مي

ست نخ ي اگر آتش در خانه[...] است ستمگر  بدين سان. را بگيرند

العقول،  تحف(. سوزاند يافت چيزي را نمي اي نمي چوب و تخته

 )539ص

در تابش خورشيد با خود چراغ ! واي بر شما اي دنياپرستان �

كنيد با اينكه روشني آفتاب شما را بس است و چراغ را در  حمل مي

همچنين . اند گذاريد حالي كه براي آنش به شما داده تاريكي وامي

كنيد با اينكه دنيا براي  از پرتو دانش استفاده ميشما براي كار دنيا 

علم را براي آخرت  روشنياما استفاده از  ،شما ضمانت شده

گوييد  مي. اند كه براي آن به شما دانش داده ايد حالي واگذاشته

گوييد مرگ حق  سازيد و مي آخرت حق است و دنيا را آماده مي

بيند و  شنود و مي ميگوييد خداوند  گريزيد و مي از آن مي و است

پس چگونه كسي . شما را در نظر گيرد خوف آن نداريد كه گناهانِ

كه از شما بشنود باور كند؟ زيرا آن كس كه ندانسته دروغ گويد 

معذورتر است از آن كه دانسته دروغ گويد، هرچند هيچ عذري 

 )541العقول، ص تحف(. براي هيچ دروغي نيست

است  بر نيايي چونان گناهي ي شكرش هر نعمتي كه از عهده �

 )6897الحكمه، ص ميزان( .شوي بازخواست مي آن  كه از

داني  دارد از اينكه براي هراسي كه نمي چه چيز تو را باز مي �

 )305االنوار، ص  õمشكا(رسد آماده شوي؟  كي به تو مي


