ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺎر ﻓﻠﺴﻔ ﺷﺨﺼ را ﻣﻨﻌﺲ ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم
زﻧﺪﮔ اﺳﺖ .او ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا در ﻟﺬت ﺟﻮﯾ ،ﺣﻤﺖ و ﺛﺮوت ﺑﯿﺎﺑﺪ .او ﻫﻤﮥ
آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از آن ﻫﯿ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻋﺎﯾﺪش ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ را ﭘﻮچ و
ﺑﯿﻬﻮده ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺸﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا داد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺎر ﻓﻠﺴﻔ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻔ و ﺗﺄﺛﺮآور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻪ ﻗﻮﻣ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺣﺘ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ روﺣﺎﻧ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﯿﺪی
ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﺎﺷﻔﮥ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﻮد در آﯾﻨﮥ »ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺗﺴﻠ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘ ﺑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺎر را ﻣﻨﻌﺲ ﻣﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨ
و ﻣﻔﻬﻮم ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺰ ﻣ ﺳﺎزد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و اواﻣﺮ او را
ﺑﺠﺎ آورد و اﯾﻦ اﻣﺮ وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺮ ﮐﺲ اﺳﺖ) «.ﺟﺎﻣﻌﻪ (۱۳ :۱۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
آﯾﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﻌﻨ و ﻣﻔﻬﻮم دارد؟ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱
ﮔﻔﺘﺎر راﺟ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ :ﻓﺼﻞ ۸ :۱۱ ‐ ۳
ﻫﺪاﯾﺎت آﺧﺮ :ﻓﺼﻞ ۷ :۱۲ ‐ ۹ :۱۱
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :ﻓﺼﻞ ۱۴ ‐ ۸ :۱۲
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ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ اﺳﺖ

۱

۱

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﭘﺴﺮ داود اﺳﺖ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﺮد و ﻟﻘﺐ »ﺣﯿﻢ«

ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
۳

۲

ﺣﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﻬﻮدﮔ اﺳﺖ! ﺑﯿﻬﻮدﮔ اﺳﺖ! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ!« از اﯾﻨﻬﻤﻪ
۴

رﻧ و زﺣﻤﺘ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در روی زﻣﯿﻦ ﻣﮐﺸﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻣ ﺑﯿﻨﺪ؟ ﯾ ﻧﺴﻞ ﻣ آﯾﺪ و
۵

ﻧﺴﻞ دﯾﺮی ﻣ رود ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب
۶

ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺠﺎﺋ ﻣ ﺷﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ .ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل
۷

ﻣ وزد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف دوران ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺪار ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد .ﻫﻤﻪ درﯾﺎﻫﺎ در ﺑﺤﺮ
ﻣ رﯾﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد .آب ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ای ﮐﻪ درﯾﺎ از آن ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮد
ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد و دوران دوﺑﺎره آﻏﺎز ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۸ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﻘﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن از ﺑﯿﺎن
آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎﻧ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﻢ.
۹در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾ ﺗﺮار ﻣ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﺎً ﭼﯿﺰ ﻧﻮ و ﺗﺎزه ای دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد۱۰ .آﯾﺎ ﮐﺪام ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ای را ﻧﺸﺎن
داده ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ؟ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻗﺒﻼ و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ۱۱ .از
اﺣﻮال ﮔﺬﺷﺘﺎن و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮐﺴ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از آن ﻫﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻠﺴﻮف
۱۲ﻣﻦ ،ﺣﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮده ام۱۳ .ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ.
ﺧﺪا ﺑﺎر زﺣﻤﺖ را ﺑﺪوش اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ۱۴ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ام و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮچ و ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﺎد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺳﺖ۱۵ .ﭼﯿﺰ ﮐ را
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ﻧﻤ ﺗﻮان راﺳﺖ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻤ ﺗﻮان ﺷﻤﺮد.
۱۶

ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ زﯾﺎدی اﻧﺪوﺧﺘﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از

ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم«.

۱۷

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮق

ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ را ﺑﺪاﻧﻢ ،اﻣﺎ ﭘ ﺑﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دوﯾﺪن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺎد،
ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ۱۸ ،زﯾﺮا ﮐﺜﺮتِ ﺣﻤﺖ ﻏﻢ اﻓﺰا اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،اﻧﺪوه
ﺧﻮد را زﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ.

ﺑﯿﻬﻮدﮔ ﻋﯿﺶ و ﺛﺮوت

۲

۱ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮐﻨﻢ و از زﻧﺪﮔ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم ،اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ

آن ﻫﻢ ﯾ ﭼﯿﺰ ﻓﺎﻧ اﺳﺖ۲ .و ﺧﻨﺪۀ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﻮن و ﯾ ﻋﻤﻞ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﻓﺎﯾﺪۀ
۳

آن ﭼﯿﺴﺖ؟« در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺖ ﺑﻮدم ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ دم ﺧﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺣﻤﺎﻗﺖ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ و ﻓﺮ
ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﻨﺪ.
۴‐۶ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ را اﻧﺠﺎم دادم .ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آﺑﺎد ﮐﺮدم ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﮔﻞ
و ﻣﯿﻮه ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و در آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه دار را ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم .ﺑﺮای آﺑﯿﺎری آن ﻫﺎ
ﻣﺨﺰن ﻫﺎی آب ﺳﺎﺧﺘﻢ۷ .ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺮﻋﻼوه ،ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﺎﻧﻪ زاد
ﻫﻢ داﺷﺘﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯿ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،
داراﺋ و ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۸ .ﺑﺎ ﺟﺰﯾﻪ ای ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺧﻮد ﻣﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼی زﯾﺎدی اﻧﺪوﺧﺘﻢ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد و زن ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻦ ﻣ ﺳﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ .زﻧﻬﺎی
ﻗﺸﻨ ،آﻧﻘﺪر ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
۹ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔ ﺑﻮدم و ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم۱۰ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
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ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪﺳﺘﺮس ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮﺷ دل ﺧﻮد از ﻫﯿﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬت دﻧﯿﺎ درﯾ
ﻧﺮدم .از زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﮐﺸﯿﺪم ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮدم و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓ و ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔ
ﺑﻮد۱۱ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮده ام و زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ام ﻓﺮ ﮐﺮدم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ﻫﻤ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ دوﯾﺪن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎد ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮد و ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﯿﻬﻮدﮔ ﺣﻤﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ
۱۲

ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎنِ ﭘﯿﺶ از او ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،

ﺣﻤﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدم.

۱۳

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ

روﺷﻨ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾ ﺑﺮﺗﺮی دارد ،ﺣﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ.

۱۴

ﺷﺨﺺ ﺣﯿﻢ

ﺑﺼﯿﺮت دارد و راه و ﭼﺎه را ﻣ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺟﺎﻫﻞ در ﻧﺎداﻧ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﺮﻋﻼوه ،اﯾﻦ
را ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﺮ دو ﯾﺴﺎن اﺳﺖ۱۵ .در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﻮن ﻣﻦ و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ
ﯾ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻓﺎﯾﺪۀ ﺣﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺘ داﺷﺘﻦ
ﺣﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ۱۶ .زﯾﺮا ﺧﺎﻃﺮۀ ﻣﺮد ﺣﯿﻢ و ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻫﻞ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﺮ دو ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۱۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از زﻧﺪﮔ ﻧﻔﺮت دارم و
از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺰارم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤ ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
اﺳﺖ.
۱۸ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑ ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻦ ﻫﻤﮥ دﺳﺘﺮﻧ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﻢ ﻣ رﺳﺪ۱۹ .ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﻦ ﭼﻮﻧﻪ
ﺷﺨﺼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،داﻧﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ؟ ﻟﻬﺬا او ﻣﺎﻟ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ رﻧ و ﻣﺸﻘﺖ
زﯾﺎد در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام ،ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﻮچ و ﺑﯿﻬﻮده اﻧﺪ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان از
اﯾﻨﻬﻤﻪ زﺣﻤﺘ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪه ام ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ۲۱ ،زﯾﺮا ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان
و از روی ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﺎل و داراﺋ ﻣ اﻧﺪوزد ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺴ
ﺑﺠﺎ ﻣﮔﺬارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای آن زﺣﻤﺖ ﻧﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺑﺎر ﻣ آورد۲۲ .از اﯾﻨﻬﻤﻪ زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﯾ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺷﻮد
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ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ؟ ۲۳ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﺸﻮﯾﺶ و درد ﺳﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﻋﺎﯾﺪش
ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺣﺘ در ﺷﺐ ﻫﻢ آراﻣﺶ ﻓﺮی ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻬﻮده و ﻋﺒﺚ اﻧﺪ.
۲۴

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و از دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ

داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺬت را ﻧﯿﺰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ،

۲۵

زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ﺧﺪا

ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و ﻟﺬت ﺑﺒﺮد؟ ۲۶ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ او را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد ،ﺣﻤﺖ ،داﻧﺶ
و ﺧﻮﺷ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﺸﻘﺖِ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖِ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل را ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪا آﻧﺮا از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ راﺿ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ دوﯾﺪن
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺎد ﺑ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﯿﻬﻮده اﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد وﻗﺖ دارد

۳

۱

ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ﺧﺪا وﻗﺘ را ﻣﻘﺮر ﻣﮐﻨﺪ.

۲وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ،وﻗﺘ را ﺑﺮای ﻣﺮدن،
زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ و زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای درو ﮐﺮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ.
۳وﻗﺘ را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ،وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺷﻔﺎ دادن،
وﻗﺘ را ﺑﺮای وﯾﺮان ﮐﺮدن ،وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن،
۴وﻗﺘ را ﺑﺮای ﮔﺮﯾﻪ ،وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺧﻨﺪه،
زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢ و زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای رﻗﺺ ﻣﻘﺮر ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۵وﻗﺘ را ﺑﺮای دور رﯾﺨﺘﻦ ﺳﻨﻬﺎ ،وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺟﻤ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ،
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وﻗﺘ را ﺑﺮای در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ،وﻗﺘ را ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از آن،
۶

زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﮐﺮدن ،زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای ﺧﺴﺎرت دﯾﺪن،

وﻗﺘ را ﺑﺮای اﻧﺪوﺧﺘﻦ ،وﻗﺘ را ﺑﺮای دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ،
۷

وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ،وﻗﺘ را ﺑﺮای دوﺧﺘﻦ،

وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺳﻮت ،وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺣﺮف زدن،
۸وﻗﺘ را ﺑﺮای دوﺳﺘ ،وﻗﺘ را ﺑﺮای دﺷﻤﻨ،
وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺟﻨ و وﻗﺘ را ﺑﺮای ﺻﻠ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﺸﺄ زﯾﺒﺎﺋ و ﺳﺮور
۹ﭼﻪ ﻧﻔﻌ ﯾ ﮐﺎرﮔﺮ از زﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮد؟ ۱۰زﺣﻤﺎﺗ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻻی ﺑﻨ آدم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدم۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را در وﻗﺘﺶ ﻧﯿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺑﺪﯾﺖ را در دل اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد آن ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﻫﺎی او را از
اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ درک ﮐﻨﯿﻢ۱۲ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﺎ ﮐﻪ
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ از زﻧﺪﮔ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ۱۳ .ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و از ﺣﺎﺻﻞ
زﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﺶ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪااﻧﺪ.
۱۴ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪ .ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را از آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از او ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ۱۵ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه دﯾﺪه ﺷﻮد ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺗﺮار ﻣﮐﻨﺪ.
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داوری و آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ
۱۶

ﺑﺮﻋﻼوه ،در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﻠﻢ و ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ

ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ.

۱۷

داوری ﻣﮐﻨﺪ«.

۱۸

ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪا در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ اﻧﺴﺎن را
و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﻣ آزﻣﺎﯾﺪ و ﺑﻪ او ﻣ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از

ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺴﺖ۱۹ ،زﯾﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﯾﺴﺎن اﺳﺖ .ﯾ ﻣﺜﻞ دﯾﺮی ﻣ ﻣﯿﺮد
و ﻫﺮ دو ﯾ ﻫﻮا را ﺗﻨﻔﺲ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﻮچ و
ﺑﯿﻬﻮده اﻧﺪ۲۰ .اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﺠﺎ ﻣ روﻧﺪ .ﻫﺮ دو از ﺧﺎک ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ و
۲۱

ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﻮت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻣ رود و

روح ﺣﯿﻮان ﺑﺰﯾﺮ زﻣﯿﻦ؟

۲۲

ﻟﻬﺬا ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺒﺮد،

زﯾﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ واﻗﻌﺎﺗ در دﻧﯿﺎ رخ ﻣ دﻫﻨﺪ.

۴

۱آﻧﺎه دوﺑﺎره در اﻃﺮاف ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﻓﺮ ﮐﺮدم .ﻣﺮدم

ﻣﻈﻠﻮم را دﯾﺪم ﮐﻪ اﺷ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ آن ﻫﺎ را ﺗﺴﻠ ﻧﻤ دﻫﺪ .ﮐﺴ ﺑﻪ داد
ﺷﺎن ﻧﻤ رﺳﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،دارای زور و ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ۲ .ﻣﻦ
ﺣﺴﺮت ﮐﺴﺎﻧ را ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﻣﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ .وﺿ آن ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ۳ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ اﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻇﻠﻤ را ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ.
۴ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺣﺴﺎدت و رﻗﺎﺑﺖ او ﺑﺎ
دﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﯾﺪن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺎد ﺑ ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ۵ .‐۶ﻣﺮد
اﺣﻤﻖ دﺳﺖ ﺳﺮ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﮔﺮﺳﻨ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد
را ﻣ ﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑ زﺣﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻠ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
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۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﯿﻬﻮدۀ دﯾﺮی را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﯾﺪم ۸و اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ .ﻧﻪ ﭘﺴﺮی دارد و ﻧﻪ ﺑﺮادری ،اﻣﺎ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﻣﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل و داراﺋ
ﺟﻤ ﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺶ از ﺛﺮوت ﺳﯿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻧ او ﻫﻢ ﺑﯿﻬﻮده و ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و
زﻧﺪﮔ او را رﻗﺘﺒﺎر ﻣ ﺳﺎزد.

ارزش ﯾ دوﺳﺖ
۹

دو ﻧﻔﺮ دو ﭼﻨﺪِ ﯾ ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

۱۰

ﻫﺮﮔﺎه ﯾ از

آن ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،دﯾﺮی او را ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد .اﻣﺎ وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﯿﻔﺘﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ او ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.

۱۱

در ﯾ ﺷﺐ ﺳﺮد اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ

ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﮔﺮم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮم ﺷﻮد؟
۱۲ﻫﺮﮔﺎه ﯾ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮔﺮدد ،وﻟ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻪ ﻻ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﮔﺴﯿﺨﺖ.
۱۳ﯾ ﺟﻮان ﻓﻘﯿﺮ اﻣﺎ داﻧﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺮ و اﺣﻤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرۀ دﯾﺮان
ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﺪ۱۴ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﺑﺮﺳﺪ۱۵ .دﯾﺪم ﻫﺮ ﮐﺴ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ۱۶ .او رﻫﺒﺮ ﻋﺪۀ ﺑ ﺷﻤﺎری ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻬﺮﺗﺶ ﻋﺎﻟﻤﯿﺮ ﻣﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺘ ﻧﺴﻞ
دﯾﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ از ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر او
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دوﯾﺪن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺎد ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺗﺎن وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ

۵

۱وﻗﺘ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ روﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﻣﺜﻞ

اﺷﺨﺎص اﺣﻤﻖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣ روﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺧﻮب ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺳﺨﻨ ﮐﻪ ﻣ زﻧﯿﺪ ،ﻋﺠﻠﻪ
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ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺣﺮف ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﺰﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘ .ﭘﺲ ﮐﻼﻣﺖ ﺧﻼﺻﻪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
۳

زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ زﯾﺎد در ﮐﺎر ﺧﻮاب را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣ ﺳﺎزد و ﭘﺮﮔﻮﺋ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ.

۴

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬری دارﯾﺪ در ادای آن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا او از ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ ﺑﯿﺰار
۶

۵

اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺗﺎن وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ وﻋﺪه ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻧﺬارﯾﺪ
ﮐﻪ ﺣﺮف زﺑﺎن ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺒﺮد ،آﻧﺎه در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻮاً ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻗﻮل داده اﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎن ﺧﺸﻢ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ آورد و دﺳﺘﺮﻧ ﮐﺎر ﺗﺎن را از
ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد.
۷ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل زﯾﺎد و ﮔﻔﺘﺎر ﺑ ﻣﻌﻨ ﺣﺎﺻﻠ ﻧﺪارد ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ.
۸اﮔﺮ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ و ﺣﻖ ﺗﻠﻔ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﯾ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﮐﻨﺪ و ﯾ ﻣﺄﻣﻮر دﯾﺮ و
ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ ﻫﻤ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دارد۹ .ﻫﺮ ﮐﺴ از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﮔﯿﺮد ،ﺣﺘ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ در آن ﺣﻖ دارد.
۱۰ﺷﺨﺺ ﭘﻮل دوﺳﺖ از ﭘﻮل و دوﺳﺘﺪار ﺛﺮوت از ﺟﻤ ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺳﯿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻫﻢ ﭘﻮچ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
۱۱ﻫﺮ ﻗﺪر ﺛﺮوت زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺼﺎرف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ
ﻓﺎﯾﺪه ای از آن ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺠﺰ اﯾﻨﻪ از دﯾﺪن آﻧﻬﻤﻪ ﺛﺮوت دل ﺧﻮد را ﺧﻮش ﺳﺎزد.
۱۲ﺷﺨﺺ زﺣﻤﺘﺶ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﻮراک ﮐﺎﻓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮاب ﺷﯿﺮﯾﻦ و آرام
ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﺲ ،ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎ از دﺳﺖ ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﺳﻮدا ﺑﯿﺪار ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۳ﻣﺸﻞ ﺑﺰرگ دﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﯾﺪم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﻮل ذﺧﯿﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در
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وﻗﺖ ﺿﺮورت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۴ ،ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﺧﻮد را در ﯾ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺑﺪ از
دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬارﻧﺪ.
۱۵ﺑﺮﻫﻨﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺮﻫﻨﻪ از ﺟﻬﺎن ﭼﺸﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ و از ﺛﺮوت
۱۶

واﻗﻌﺎً ﺟﺎی اﻓﺴﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم رﻧ و

و داراﺋ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤ ﺑﺮﻧﺪ.

زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﮐﺸﻨﺪ ،زﯾﺮا دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ و دﺳﺖ ﺧﺎﻟ از دﻧﯿﺎ ﻣ روﻧﺪ.
۱۷

ﺑﻘﯿﮥ زﻧﺪﮔ آن ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﮥ ﻏﻢ ،ﺑﯿﻤﺎری ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺸﻢ ﺳﭙﺮی ﻣ ﺷﻮد.

۱۸ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و از دوران ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
او داده اﺳﺖ و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

۱۹

اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴ ﺛﺮوت و داراﺋ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭘﺲ

ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﮐﺮده از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.

۲۰

ﭼﻮن ﺧﺪا

ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوران ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﻏﻢ
ﺑﺨﻮرد.

ﺑﯿﻬﻮدﮔ ﺛﺮوت و ﺟﺎه

۶

۱در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺷﺮارت و ﺑﺪی ﻫﺎی زﯾﺎدی را دﯾﺪم۲ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻌﻀ ﮐﺴﺎن ﺛﺮوت،

داراﺋ و ﻋﺰت ﻣ دﻫﺪ ﻃﻮرﯾﻪ در زﻧﺪﮔ ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺧﺪا ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ از داراﺋ و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ،در ﻋﻮض ،ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﻣ آﯾﺪ
و از ﺛﺮوت آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد۳ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼ
ﯾﺼﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺧﻮﺷ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮه ای
ﻧﯿﺮد و ﺟﻨﺎزۀ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه از او ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ۴ .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﯿﻬﻮده ﻣ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ ﻣ رود و ﻧﺎم او در ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺨﻔ ﻣﮔﺮدد.
۵روﺷﻨ آﻓﺘﺎب را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ و از وﺟﻮد آن ﺧﺒﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻗﻼ ﻏﻢ و درد زﻣﺎﻧﻪ را
ﻧﺪﯾﺪه و آﺳﻮده اﺳﺖ۶ .ﺑﺮﻋﻼوه ،اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻫﻢ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،وﻟ در
زﻧﺪﮔ ﻗﺎﻧ و ﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای دارد؟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤ ﺑﻪ ﯾﺠﺎ ﻣ روﻧﺪ.
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۷اﺷﺨﺎص داﻧﺎ و اﺣﻤﻖ ﯾﺴﺎن ،ﺑﺮای ﺷﻢ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﻣﮐﺸﻨﺪ ،وﻟ ﻗﺎﻧ و ﺳﯿﺮ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۸ .ﻫﺮ دو ﯾ ﻣﺸﻞ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و داﻧﺎ دارای زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮی
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۹ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻗﺎﻧ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺣﺮص و آرزوی داراﺋ زﯾﺎد
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده ای اﺳﺖ.
۱۰ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی از ازل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﻫﻤﻪ
و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﻋﻮا ﮐﻨﯿﻢ۱۱ .ﺣﺮف زدنِ زﯾﺎد ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ،ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺣﺮﻓ ﻧﺰﻧﯿﻢ۱۲ .زﯾﺮا ﮐﺴ ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه او ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﻪ زودﮔﺬر اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮب اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿ
دﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از او ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻓﺎر ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ

۷

۱

ﻧﺎم ﻧﯿ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﻄﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و روز ﻣﺮگ ﺑﻬﺘﺮ از روز ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ.

۲ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﺎﺗﻢ ﺷﺮﯾ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻓﺮ ﻣﺮدن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
۳اﻧﺪوه ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻨﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻏﻤﯿﻨ آﺋﯿﻨﮥ دل را ﺻﯿﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
۴ﺷﺨﺺ داﻧﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﺪ ،وﻟ ﻣﺮد اﺣﻤﻖ در ﭘ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش اﺳﺖ.
۵اﻧﺘﻘﺎد ﯾ ﺷﺨﺺ داﻧﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾ ﻣﺮد اﺣﻤﻖ اﺳﺖ.
۶ﺧﻨﺪه ای اﺣﻤﻘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﺗَﺮق ﺗَﺮق ﺧﺎر در آﺗﺶ زﯾﺮ دﯾ ،ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ.
۷اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺴ آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ رﺷﻮت ﺑﯿﺮد ،ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ ﻣ زﻧﺪ.
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۸اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر از ﺷﺮوع آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ و ﺷﯿﺒﺎﺋ ﻧﯿﻮﺗﺮ از ﻏﺮور ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۹ﺑﺰودی ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ زود ﻗﻬﺮ ﻣ ﺷﻮد اﺣﻤﻖ اﺳﺖ.
۱۰

ﻫﯿﭽﺎه ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد؟« زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال،

ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
۱۱

ﺣﻤﺖ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﯿﺮاث ﻗﺪر دارد و ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲

ﮔﺮﭼﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻤﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ زﯾﺎدﺗﺮ

دارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۱۳ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؛ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﯿﺰی را ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ؟

۱۴

در وﻗﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑ

و ﺑﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﭼﻪ ﺣﻮادﺛ در دﻧﯿﺎ رخ ﻣ دﻫﺪ.

ﻧﺎرﺳﺎﺋ اﻧﺴﺎن
۱۵در اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺑﯿﻬﻮده و ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ را دﯾﺪه ام .ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ در
ﺟﻮاﻧ ﻣ ﻣﯿﺮد ،اﻣﺎ ﯾ ﻓﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺪی ﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﻬﺎی درازی زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ.
۱۶ﭘﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﻧﯿﮐﺮدار و ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﯾﺪ۱۷ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺮﯾﺮ و اﺣﻤﻖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﺎم ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﺷﻮد۱۸ .در ﻫﯿ ﮐﺪام آن ﻫﺎ
اﻓﺮاط ﻧﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ را ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺳﺎزد.
۱۹ﺣﻤﺖ ،اﻧﺴﺎن را از ده ﺣﺎﮐﻤ ﮐﻪ در ﯾ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ
ﻣ ﺳﺎزد.
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۲۰در دﻧﯿﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﻧﻨﺪ.
۲۱

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا دﺷﻨﺎم ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

۲۲

ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺮان دﺷﻨﺎم داده اﯾﺪ.

۲۳

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را آزﻣﻮدم و ﺳﻌ ﮐﺮدم ﮐﻪ داﻧﺎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺠﺎﺋ

ﻧﺮﺳﯿﺪم.

۲۴

ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔ را ﮐﺴ ﻧﻤ داﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﺳﻮﯾﮥ ذﻫﻨ ﻣﺎ دور و داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺮای

ﻣﺎ ﺧﯿﻠ دﺷﻮار اﺳﺖ.

۲۵

ﺑﺎ آﻧﻬﻢ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﺟﻮاﺑ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮارت و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ و دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ.
۲۶ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ زﻧ ﮐﻪ دل ﻓﺮﯾﺒﺎر دارد ﺗﻠﺨﺘﺮ از ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ او ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدان را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺎزواﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﻨﺪی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﮐﺸﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا از
او راﺿ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از دام او ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻣ ﺷﻮد.
۲۷‐۲۸ﺣﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم ،ﯾ ﭼﯿﺰ
دﯾﺮ را ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ و آن اﯾﻨﺴﺖ :از ﺑﯿﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾ ﻣﺮد را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﯾ
زن را ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ۲۹ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را راﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
ﮐﺸﻔﯿﺎت دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ«.

از ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ

۸

۱ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺣﯿﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪاﻧﺪ .ﺣﻤﺖ روی اﻧﺴﺎن را

روﺷﻦ ﻣ ﺳﺎزد و ﺳﺨﺘ ﭼﻬﺮۀ او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد.
۲ﭼﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﺧﻮرده اﯾﺪ ،از اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ۳ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪ ،ﭘﺲ از وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺪوش ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻨﯿﺪ.
۴ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺪرت دارد و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟« ۵ﮐﺴ ﮐﻪ
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار او ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮر ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺮد داﻧﺎ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ و ﭼﻄﻮر اﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ
آورد۶ ،زﯾﺮا ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ اﻣﺮی ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﻞ و ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾ وﻗﺖ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻ ﺑﻪﮐﺎر اﺳﺖ۷ .ﻫﯿ ﮐﺴ از آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ﮐﺴ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
۸

او ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ رخ ﻣ دﻫﺪ .ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روح ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روح
ﺧﻮد را ﻧﻬﺪارد و ﮐﺴ ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ روزی ﻣﺮگ او ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ .ﻣﺮگ ،ﺟﻨ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﯿﻠﻪ ﺧﻮد را از آن ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.

ﺷﺮﯾﺮ و ﻋﺎدل
۹

ﻣﻦ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﻓﺮ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ

اﻧﺴﺎن دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮرش ﺣﻤﺮاﻧ ﻣﮐﻨﺪ۱۰ .آﻧﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺮدﻧﺪ و زﯾﺮ
ﺧﺎک رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،از آن ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾ ﮐﺎر ﭘﻮچ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
۱۱ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﺰودی ﺟﺰا
ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ۱۲ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺻﺪ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ
آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۳ .ﮐﺴ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﺪ ،روی ﺳﻌﺎدت را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ .ﻋﻤﺮ او ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ای زودﮔﺬر ﺑﻮده در ﺟﻮاﻧ
ﻣ ﻣﯿﺮد ،زﯾﺮا از ﺧﺪا ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻧﺪارد.
۱۴ﺑﯿﻬﻮدﮔ دﯾﺮی را ﻫﻢ در دﻧﯿﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﻣﺠﺎزاﺗ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎران
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم راﺳﺘﺎر ﻣ رﺳﺪ و ﻣﺎﻓﺎت راﺳﺘﺎران را ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ
ﻣﻌﻨ ﻧﺪارد۱۵ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ﺗﺎ
اﻗﻼ در ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺎت اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﻪ ﺧﺪا در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﯿﺮد.
۱۶در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺷﺐ و روز ﺳﻌ و ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ رخ
ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﻢ و ﺣﻤﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزم۱۷ .اﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﻦ ﺑﺠﺎﺋ ﻧﺮﺳﯿﺪ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
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ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را درک ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ از درک ﮐﺎرﻫﺎی او
ﻋﺎﺟﺰ ﻣ ﻣﺎﻧﯿﻢ .ﻣﺮدم ﺣﯿﻢ ﻫﻢ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣ داﻧﻨﺪ ،وﻟ ﻓﺮ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻬﻮده
اﺳﺖ.

از زﻧﺪﮔ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﯿﺪ

۹

۱

ﻣﻦ ﻓﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ زﯾﺎد ﮐﺮدم و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ﺻﺎﻟ و داﻧﺎ را اداره

ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﭼﺮا ﺣﻮادث ﻧﯿ و ﺑﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن رخ ﻣ دﻫﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ.
۲

ﻫﻤ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮادث روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ راﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎر،

ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ ،ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻨﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﮔﻨﺎﻫﺎر ،ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﻧﺨﻮرد۳ .از ﺗﻤﺎم ﺣﻮادﺛ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن رخ ﻣ دﻫﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؛ و اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ از
ﺷﺮارت و دﯾﻮاﻧ دﺳﺖ ﻧﻤﮐﺸﺪ و دﻓﻌﺘﺎً ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۴ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ،
اﻣﯿﺪی ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .ﺳ زﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺮده اﺳﺖ۵ .ﮐﺴ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾ وﻗﺖ ﻣ ﻣﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺮده ﻫﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ .ﻣﺮده ﻫﺎ ﭘﺎداﺷ ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘ ﯾﺎد آن ﻫﺎ از
۶

ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد .دوﺳﺘ ،دﺷﻤﻨ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺎن ﻫﻤ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ
ﻣ روﻧﺪ و دﯾﺮ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﺳﻬﻤ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
۷ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﺮاب ﺗﺎن را ﺑﺎ دل ﺧﻮش ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮش
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی او ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ۸ .ﺗﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﻧﺪﮔ
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺧﻮش و ﺧﻨﺪان ﺑﺎﺷﯿﺪ۹ .از ﻫﺮ روز ﺑﯿﻬﻮدۀ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﻪ ﺧﺪا در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺎن ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و از زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﻣﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻬﺮه
ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۰ .ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،آن را ﺑﺨﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا در دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻪ
روزی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ روﯾﺪ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ ﺣﻤﺖ.
۱۱در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﺮی ﻫﻢ ﺷﺪم و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ دوﻧﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ در
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ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺷﺠﺎع ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺠﻮ در ﺟﻨ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﮔﺮدد .ﻣﺮدم داﻧﺎ
ﻫﻢ ﮔﺎﻫ روزی ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ذﮐﺎوت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮﻟﺪار و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺎردان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﻧﻤ رﺳﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺎﻟ و زﻣﺎن
اﺳﺖ.

۱۲

ﮐﺴ ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣ آﯾﺪ .ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻣﺎﻫ دﻓﻌﺘﺎً در ﺗﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮد

و ﭘﺮﻧﺪه در دام ﻣ اﻓﺘﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در وﻗﺘ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارد ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﻣﮔﺮدد.

ﺑﺮﺗﺮی ﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ
۱۳

در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺣﻤﺖ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.

۱۴

در ﯾ ﺷﻬﺮ

ﮐﻮﭼ ﻣﺮدم ﮐﻤ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ آورد و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮد و ﻗﻮای او ﺑﺪور آن ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۱۵ .ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﻨﻮاﺋ در آن ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻧﺖ
داﺷﺖ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮد داﻧﺎ و ﻋﺎﻗﻠ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﺷﻬﺮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺴ ﺑﻪ ﻓﺮ او ﻧﺒﻮد۱۶ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺪرت اﺳﺖ،
اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾ ﺷﺨﺺ داﻧﺎ و ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم او را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ﺑﻪ ﺣﺮف او
ﺗﻮﺟﻬ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.

۱۷

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آرام ﯾ ﺷﺨﺺ داﻧﺎ ﮔﻮش داد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد

رﻫﺒﺮ اﺣﻤﻘﺎن۱۸ .ﺣﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﺳﻼح ﺟﻨ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﯾ اﺣﻤﻖ ﺧﺮاﺑ ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺒﺎر ﻣ آورد.

ﻣﺮد داﻧﺎ و اﺣﻤﻖ

۱۰

۱ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﻬﺎی ﻣﺮده ﻋﻄﺮ ﻋﻄﺎر را ﺑﺪﺑﻮ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﯾ ﻋﻤﻞ

ﮐﻮﭼ ِاﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺖ و ﻋﺰت ﯾ ﺷﺨﺺ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۲ .ﻗﻠﺐ ﯾ
ﻣﺮد داﻧﺎ او را ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﻣ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ دل ﯾ ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ او را وادار ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﻣﮐﻨﺪ۳ .آدم اﺣﻤﻖ ﺣﺘ در راه رﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ.

۱۷ / ۲۱
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۴وﻗﺘ آﻣﺮ ﺗﺎن ﺑﺎﻻی ﺷﻤﺎ ﻗﻬﺮ ﻣ ﺷﻮد ،وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻢ او
آرام و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﻼت ﺣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۵

ﯾ ﺑﺪی دﯾﺮ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ.

۶

ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺟﺎﻫﻞ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺎﻟ داده ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺴ ﺣﻖ و

اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤ دﻫﺪ۷ .ﻏﻼﻣﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﭗ ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﻧﺠﯿﺐ و ﺑﺰرگ
ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﻣ روﻧﺪ.
۸

ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﺎه ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش در آن ﻣ اﻓﺘﺪ و آن ﮐﻪ دﯾﻮار را ﺳﻮراخ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺎر او را
۹

ﻣﮔﺰد .ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪنِ ﺳﻨ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻨ زﺧﻤ ﻣ ﺷﻮد و آن ﮐﻪ ﭼﻮب را
ﻣ ﺷﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۱۰ .اﮔﺮ دم ﺗﺒﺮ ﺗﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﮐﺎر دارد و ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎر دم آن را ﺗﯿﺰ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .اﮔﺮ ﻣﺎر ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﻓﺴﻮن ﺷﻮد ﮐﺴ را
ﺑﺰد ،ﭘﺲ دم اﻓﺴﻮﻧﺮ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد.
۱۲ﮐﻼم ﺷﺨﺺ داﻧﺎ ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن آدم ﺟﺎﻫﻞ ﺧﻮدش را ﺗﺒﺎه ﻣﮐﻨﺪ.
۱۳ﺷﺮوع ﮐﻼم او ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ و ﺧﺘﻢ آن دﯾﻮاﻧ ﻣﺤﺾ۱۴ .ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ در ﻣﻮرد
آﯾﻨﺪه زﯾﺎد ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗ رخ ﻣ دﻫﺪ۱۵ .آدم اﺣﻤﻖ ﺑﺎ اﻧﺪﮐ ﮐﺎر آﻧﻘﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺧﻮد
را ﺑﺴﻮی ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
۱۶اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آن از ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻫﺒﺮاﻧﺶ
ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ! ۱۷ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ ﻧﺠﯿﺐ
ﺑﺎﺷﺪ و رﻫﺒﺮان آن در ﻣﻮﻗ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻧﺸﺌﻪ ﻧﻨﻨﺪ! ۱۸در اﺛﺮ
ﺗﻨﺒﻠ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﭼ ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﺮو ﻣ رﯾﺰد۱۹ .ﺟﺸﻦ ،ﺧﻮﺷ ﻣ آورد و ﺷﺮاب
ﺳﺮﻣﺴﺘ؛ ﭘﻮل ﻫﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد۲۰ .ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺘ در ﻓﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ
دﺷﻨﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺣﺘ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻣﺮغ ﻫﻮا ﯾﺎ ﯾ ﭘﺮﻧﺪۀ دﯾﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎن را ﺑﻮش آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﺣﻤﺖ ﻋﻤﻠ

۱۱

۱

ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﺮان ﺑﺒﺨﺶ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺪون ﻋﻮض
۲

ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﻃﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ.
۳

وﻗﺘ اﺑﺮ ﻫﺎ از آب ﭘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎرد .درﺧﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ در ﻫﻤﺎن
۴

ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎد اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﮐﺎرد و آﻧﻪ
ﺑﻪ اﺑﺮ ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی را درو ﻧﻤﮐﻨﺪ.
۵

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﮐﺴ درک ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴ

ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﭼﻮﻧﻪ ﻣ وزد و ﻃﻔﻞ ﭼﻄﻮر در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
۶ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن ﺑﺬر ﺧﻮد را ﺑﺎرﯾﺪ و در ﺷﺎﻣﺎﻫﺎن دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻧﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪاﻣﯿ ﺛﻤﺮ ﻣ دﻫﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺛﻤﺮ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ﺟﻮاﻧ و ﭘﯿﺮی
۷زﻧﺪﮔ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻟ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ،
ﺷﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ۸ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾ در ﭘﯿﺸﺮو دارﯾﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣ ﻣﯿﺮﯾﺪ و اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
۹ای ﺟﻮان ،روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧ ات را ﺑﺨﻮﺷ ﺑﺬران و از آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﻗﻠﺒ ات را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ و ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۱۰ﻏﻢ و درد را در دﻟﺖ راه ﻣﺪه ،زﯾﺮا دوران ﺟﻮاﻧ ﮐﻮﺗﺎه و زودﮔﺬر اﺳﺖ.
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دوران زﻧﺪﮔ

۱۲

۱

ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد را در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧ ﺑﯿﺎد آور ـ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ روزﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺨﺖ
۲

ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻮﺋ» :ﻣﻦ دﯾﺮ از زﻧﺪﮔ ﻟﺬت ﻧﻤ ﺑﺮم«؛ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و
۳

ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎرﯾ ﺷﻮﻧﺪ و اﺑﺮ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه آﺳﻤﺎن زﻧﺪﮔ ات را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﺮزﻧﺪ ،ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﻧﺪ ،دﻧﺪان ﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧ ﮐﻪ
ﺑِﺠﻮی ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮐﻤﺒﯿﻦ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ ﺳﻨﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ۴و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﮐﻮﭼﻪ و آواز
آﺳﯿﺎب و ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارت ﮐﻨﺪ۵ ،از ﺑﻠﻨﺪی
ﺑﺘﺮﺳ ،ﺧﻮف در ﺳﺮ راﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮت ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،
اﺷﺘﻬﺎﯾﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﺑﺪی ات ﺑﺮوی و ﻣﺮدم در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎﺗﻢ
۶

ﺑﯿﺮﻧﺪ ـ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور .ﺑﻠ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ رﺷﺘﮥ ﻧﻘﺮه ﯾ ﻋﻤﺮت ﻗﻄ ﺷﻮد،
ﺟﺎم ﻃﻼ ﺑﺸﻨﺪ ،ﮐﻮزه در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﺧُﺮد ﮔﺮدد ،ﭼﺮخ ﺳﺮ ﭼﺎه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد۷ ،ﺑﺪن ﺗﻮ ﮐﻪ
از ﺧﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎک ﺑﺮﮔﺮدد و روﺣﺖ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور.
۸

ﺣﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﻬﻮدﮔ اﺳﺖ! ﺑﯿﻬﻮدﮔ اﺳﺖ! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ!«

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
۹ﺣﯿﻢ ﭼﻮن ﺷﺨﺺ داﻧﺎﺋ ﺑﻮد ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ داد و ﭘﺲ از
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ اﻣﺜﺎل زﯾﺎدی را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد۱۰ .ﺣﯿﻢ ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی ﺑﺨﺮج داد ﺗﺎ
ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻋﺒﺎرات ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
۱۱ﮐﻼم ﺷﺨﺺ داﻧﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺗﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﻣﻪ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺨﻬﺎﺋ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از ﯾ ﺷﺒﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
۱۲اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪم ،ﺑﺮﻋﻼوۀ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺮ ﺣﺰر ﺑﺎش ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ زﯾﺎد
اﻧﺴﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﺳﺎزد.
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۱۳در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آورد و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎم وﻇﯿﻔﮥ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ۱۴ ،زﯾﺮا ﺧﺪا از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب و ﺑﺪ اﻧﺴﺎن ،ﺣﺘ اﮔﺮ در
ﺧﻔﺎ ﻫﻢ اﺟﺮاء ﺷﻮد ،ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
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