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Son Dönem Azerbaycan / Türk Düşünürlerinden
Abbaskulu Bakühanlı ve Nesâyih İsimli Eseri
Elmin Aliyev*

Abbaskulu Bakuhanlı, an Azerbaijani / Turkish thinker of the Last Period and his
Work Entitled Nasåyeh
The great socio-political and cultural changes that were experienced in
Azerbaijan from the 19th century on led to criticism of the traditional culture
and order and a search for innovation. One of the leading thinkers of this era
was Abbaskulu Bakuhanlı; Bakuhanlı’s thought is accepted as forming a
bridge between tradition and modernization in Azerbaijani / Turkish thought.
Bakuhanlı made efforts to establish a Muslim school that would provide modern
education in Azerbaijan and he planned to write a set of works to be read in the
new schools he was hoping to establish. One of the works proposed for reading
at primary school level was the moral treatise entitled Nasåyeh. In this treatise,
Bakuhanlı accepts education of children as the starting point, and establishes
his suggestions for solving social problems on the views of “public benefit” and
“social order”. In this context, he searches in particular for answers to questions
like “What is considered or to be considered ethical in society?” “What are
the criteria that determine that which is known as good or bad behavior by
people?” In this study, a critical edition and translation of Abbasulu Bakuhanlı’s
work Nasåyeh, which should be examined when studying the modernization
movement of this era, and the contents of the treatise will be examined.
Key words: Azerbaijan, Bakuhanlı, Nasayeh, Education, Morals

Azerbaycan, XIX. yüzyılın başlarından itibaren büyük sosyo-politik ve
kültürel değişiklikler yaşamıştır. Rusya’nın siyasî egemenliği altına giren
bölge halkının bir taraftan İran ve Osmanlı gibi kültürel bağları bulunan
devletlerle ilişkileri zayıflamış, diğer taraftan ise Avrupa’daki fikrî yeniliklerle tanışma dönemi başlamıştır. Bunun bir uzantısı olarak dönemin öne çıkan fikir adamları kendi düşüncelerini şu veya bu ölçüde geleneksel kültür
ve düzen eleştirisi ve etkileri günümüze kadar uzanan yenilik arayışları etrafında şekillendirmişlerdir. Bir “ihya çabası” olarak adlandırılabilecek bu
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arayışlar, esas itibariyle, yaşamın tamamını kuşatması gereken ahlâk anlayışı ve bununla sıkı bir ilişki içerisinde görülen ilim/eğitim telakkisi üzerine
yoğunlaşmıştır. Bu dönemin önde gelen düşünürlerinden biri de Azerbaycan/
Türk düşüncesinde gelenek ile modernleşme arasında köprü olarak kabul
edilen Abbaskulu Bakühanlı’dır. Bakühanlı, Azerbaycan’da çağdaş eğitim
verecek bir Müslüman okulunun kurulması için -o dönemde okullar, Müslüman ve Rus okulları olarak ayrılıyordu- girişimlerde bulunmuş ve kurulacak yeni okullarda okutulmasını düşündüğü birtakım eserler yazmayı planlamıştır. Yazmayı planladığı eserlerin tamamını kaleme aldığı bilinmemekle birlikte ilköğretim seviyesinde okutulmasını önerdiği Nesâyih isimli bir
ahlak risalesi yazdığı bilinmektedir. Dönemin yenileşme hareketleriyle ilgili çalışmalarda üzerinde durulması gereken eserlerden biri olmasına rağmen,
şimdiye kadar bu risalenin tamamı neşredilmemiş ve içeriği tahlil edilmemiştir. Bu nedenle elinizdeki çalışmada, Abbaskulu Bakühanlı’nın hayatına
ve entelektüel şahsiyetine kısaca değinildikten sonra Nesâyih isimli eserinin tenkitli neşri ve çevirisi yapılacak ve risalenin içeriği tahlil edilecektir.

Abbaskulu Bakühanlı’nın Hayatı
Bakü hanlarından II. Mirza Muhammed’in (ö. 1836) Gürcü asıllı Sofya Hanım (ö. 1836) ile evliliğinden doğan1 Abbaskulu Bakühanlı (17941846),2 edebî eserlerinde “Kutsî” mahlasını,3 resmî devlet görevi sırasında ise daha çok “Bakihânov” soyadını kullanmıştır.4 Kaynaklarda Bâkuyî,
1

2

3

4
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Yakov Ozeretskovskiy, “Nuker”, Ivan Enikolopov, Sovremenniki o Bakihanove içinde
(Bakü: Elm, 1975), s. 14; Enver Ahmedov, A.K. Bakihanov: Epoha, Jizn, Deyatelnost
(Bakü: Elm, 1989), s. 42-55.
Bazı kaynaklarda düşünürün ismi yanlışlıkla Abbasali ve Abaz Kuli olarak verilmiştir.
bk. Mirzâ M. Ali Muallim Habîbâbâdî, Mekârimü’l-âsâr (İsfahan: Encümen-i Kitâbhaneyi Umûmî, 1337-1352), IV, 1411; Azerbaycan Devlet Arşivi (ADTA), fon 144, dosya 40,
A.Gaziyants, “K Rodoslovnıy A. Bakihanova”, Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasının
Heberleri, 12 (1945), s. 50-51.
Bakihanov, Gülistân-ı İrem, nşr. Abdülkerim Alizade v.dğr. (Bakü: Elm, 1970), s. 2, 216;
a.mlf., Tehzîb-i Ahlâk, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Yazmalar Enstitüsü Kütüphanesi (AMEA Eİ), nr. A-153/2941, vr. 56b; Nesâyih, AMEA Eİ Ktp., nr. A-153/2941,
vr. 41b; Esrârü’l-melekût, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi (ÇH), nr. 4097/2, vr.
18b; Seyyid Şeref Hayâtîzâde, Efkârü’l-ceberût fî tercemeti Esrâri’l-melekût (İstanbul:
Dârü’t-tıbaati’l-Âmire, 1265), s. 7; M. Fuad Köprülü, “Abbas Kulu Ağa”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, (İstanbul: Türkiyat Enstitüsü, 1935), I, 18; Firudun Bey Köçerli,
Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Materyalları (Bakü: Azerneşr, 1925), I/2, s. 279; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Sadâret Divânı Mühimme Defteri (BOA, A.DVN.MHM), 3A/90.
Düşünürün soyadının Bakihânof, Bakıhânov, Bakihânûf, Bakühanlı, Bakihanskiy, Bakühani ve Hânov, Hanzâde gibi farklı şekillerde kullanılmasıyla ilgili bk. Köprülü, “Abbas
Kulu”, s. 21; Resûlî, “Godsî Bâküyî”, Dânişnâme-i Edeb-i Fârisî, nşr. Hasan Enûşe (Tahran: Vizâret-i Ferheng u İrşâd-ı İlâmî, 1382), V, 437; Alexandre Bennigsen, “Bakikhanlı”,
El2 (İng.), 1960, I, 958; Tahsin Yazıcı, “Bakihanlı”, DİA, IV, 543; “Bakühani Abbas-Kuli-
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Bâkûî, Bâkûî-yi Azerbaycânî, Bâdkûbî 5 gibi nisbelerle de anılan düşünürün,
seçkin bir ailede yetişmesi nedeniyle, dönemine nazaran iyi bir klasik eğitim
aldığı ifade edilebilir. Yedi yaşındayken okul hayatına başlamış, önce Farsça dil bilgisi, ardından ise başta “Arabî fünûn” olmak üzere on sene boyunca çeşitli ilimleri tahsil etmiştir. 1820 yılında Kafkasya yöneticisi Aleksey
Ermalov (ö. 1861) tarafından Tiflis’e davet edilmesi, Rusça öğrenmesinin
yanı sıra, bu dile çevirileri yapılan Batılı yazarların eserleriyle tanışmasına
vesile olmuştur.6 Eser yazacak kadar iyi bir şekilde Arapça, Farsça, Rusça
ve Osmanlı Türkçesi’ne vâkıf olan düşünürün,7 Varşova’ya seyahati sırasında Lehçe’yi öğrenmeye çalıştığı, bazı kelimeleri karşılaştıracak düzeyde de
Fransızca bildiği belirtilmektedir.8
Rusya devlet memurluğuna atanmasını (1820) müteakiben savaşlara
genellikle mütercim olarak iştirak eden Bakühanlı,9 Rusya ve İran arasında yapılan Türkmençay Antlaşması’na (1828) baş mütercim sıfatıyla
katılmıştır. 1832 yılında yarbay rütbesine terfi etmiş, Osmanlı’ya karşı yapılan savaşlardaki hizmetlerinden dolayı 1828–1829 yıllarında Rusya’nın
“Kutsal Anna” ve “Aziz Vladimir”; İran’ın “Şîr-i Hurşit” nişanlarına layık
görülmüştür.10 1833-1834 yılları arasında Kuzey Kafkasya, Ukrayna ve
Beyaz Rusya, Letonya, Polonya ve Rusya’nın çeşitli bölgelerine seyahatler gerçekleştirmiş;11 1820’li yılların sonlarından itibaren ciddi anlamda
entelektüel faaliyette bulunma çabasından, askerlik hayatının getirdiği sıkıntılardan ve Müslümanlara itimat etmeyen Grigoriy Rozen’in (ö. 1841)
Kafkasya yöneticiliğine atanmasından olacak ki, Petersburg’da Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmayı planlamıştır. Fakat Polonya’daki Rus ordusu
Aga”, Literaturnaya Ensiklopediya, Moskova 1929, I, 776; İlya Nikolayeviç Berezin,
Puteşestviye po Vostoku (Kazan: Universitetskoy Tipografiya, 1850), I (ek.8), 16.
5 Bakihanov, Gülistân-ı İrem, s. 2; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 56b; Nesâyih, AMEA Eİ Ktp., nr.
A-153/2941, vr. 41b; Hayâtîzâde, Efkâr, s. 7; Âga Büzürg-i Tahrânî, ez-Zerîa ilâ tesânîfi’şŞîa (Beyrut: Dârü’l-edvâ, 1983), XV, 373; XVIII, 43; XX, 267, XXI, 54; Habîbâbâdî, I,
341, IV, 1411; Resûlî, “Godsî Bâküyî”, s. 437; Charles A. Storey, Persian Literature: A
Bio-Bibliographical Survey (London: The Royal Asiatic Society, 1970), I/1, s. 425.
6 Bakihanov, Gülistân-ı İrem, s. 216.
7 AMEA Eİ Ktp., f.1, nr. 9.
8 Bakihanov, Kratkaya Grammatika Persidskago Yazıka (Tiflis: Tipografiya Arzanovıh,
1841), s. 2. Değerlendirmeler için bk. Feyzulla Kasımzade, Abbasgulu Ağa BakihanovKutsi (Bakü: Azerbaycan Uşag ve Gencler Edebiyatı Neşriyatı, 1956), s. 39-44.
9 Gülistân-ı İrem, s. 216; AMEA Eİ Ktp., f.1, nr. 9. E. Ahmedov’a göre Bakühanlı 9 Ocak
1822 tarihine kadar bazı askeri hareketlere katılarak Rusça’yı öğrenmiş ve ancak bu tarihten itibaren Kafkasya Genel Valiliği Defterdarlığı’nda mütercim olarak işe başlamıştır.
bk. Ahmedov, A.K. Bokihanov, s. 201-202.
10 AMEA Eİ Ktp., f.1, nr. 9.
11 AMEA Eİ Ktp., f.1, nr. 9; Bokihanlı, Gülistân-ı İrem, s. 216; Bâkuyî, Divan, AMEA Eİ Ktp.,
nr. M-120/11099, vr. 24b-26a.
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komutanı İvan Paskeviç’in (ö. 1856) yardımıyla12 kendisine bakanlıkta
çalışma imkânı sunulmuşsa da maaş bağlanmak suretiyle emekli olmayı
(1834) tercih etmiştir.13
1840 yılında askerî hayata geri dönerek14 bazı resmî raporların altına
imza atan ve Kuzey Kaf kasya halklarına karşı yapılan savaşlardaki başarılarından dolayı albaylığa terfi eden15 Bakühanlı, sağlık sorunlarını
ve ilmî araştırmalarda bulunma isteğini gerekçe göstererek 1846’da İran
yolculuğuna çıkmış; sırasıyla Erdebil, Tebriz ve Tahran’da bulunmuş ve
Kaçar Hükümdarı Muhammed Şah (ö. 1848) tarafından ikinci defa “Şîr-i
Hurşit” nişanıyla ödüllendirilmiştir.16 Buradan Bağdat yoluyla Mekke’ye
gitmeyi planlamışsa da Rus komutan Moisey Zaharoviç Dolgorukiy’in
(ö. 1855) tavsiyesi üzerine Tebriz, Erzurum ve Trabzon’un ardından
İstanbul’a geçmiştir.17 Ekim 1846’da Sultan Abdülmecid’le (ö. 1861) görüşmüş,18 “hey’et-i cedîdenin şeriat-i şerîfeye tatbîkine dâir” Esrârü’l-melekût isimli risalesi ve gayrı müslim bir ülke mümessili olarak Sultan’la
görüşen ilk Müslüman albay olması dikkate alınarak kendisine ikinci dereceden nişan tevcih edilmesine karar verilmiştir.19 Aynı ayın sonlarına
doğru önce İskenderiye’ye, ardından ise Kahire’ye giden 20 Bakühanlı, Kasım 1846’da hac ibadetini eda ettikten sonra Mekke ile Medine arasında
bulunan Fatıma Vadi’sinde veba hastalığından vefat etmiştir.21 Mezarının
12 “Gürcistan Devlet Tarih Arşivi (GDTA), f.2, op.1, d.3685”, Soçineniya Zapiski Pisma,
nşr. Enver Ahmedov (Bakü: Elm, 1983), s. 281.
13 AMEA Eİ Ktp., f.1, nr. 9; Ahmedov, A.K. Bokihanov, s. 63-67.
14 “GDTA, f.2, op.2, d.438”, Soçineniya, s. 282.
15 Ahmedov, A.K. Bokihanov, s. 68-69.
16 AMEA Eİ Ktp., f.1, nr. 49; Ahmedov, A.K. Bokihanov, s. 70.
17 GDTA, f.2, d.1586, Enikolopov, Sovremenniki içinde, s. 51; BOA, İ.HR, 36/1689.
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrâde-i Hâriciye (BOA, İ.HR), 37/1697; Hayâtizâde, Efkâr, s. 7.
Bakühanlı’nın Türkiye’de sultan tarafından kabul edilmesi hakkında Almanya’nın Augsburg
kentinde çıkan Allgemeine Zeitung gazetesinin 30 Ekim 1846 tarihli sayısında (sy. 303,
s. 2421) bilgi verilmektedir. Yazıda, geçen birkaç gün içinde Sultan’ın, Rusya Büyükelçisi
Mihail Ustinov ile beraber, soyu Bakü’nün meşhur Müslüman ailelerinden olan Albay Abbaskulu Hanzâde’yi kabul ettiği ve Albay’ın bu ziyareti sırasında Türkler tarafından bid’at
olarak algılanan Nikola Kopernik (ö. 1543) sisteminin, aslında Kur’an’a ters düşmediğini
kanıtladığı astronomiyle ilgili kitabını Sultan’a takdim ettiği belirtiliyor. Ayrıca Bakühanlı’yı,
gayrımüslim bir ülke mümessili olarak Sultan’la görüşen ilk Müslüman albay şeklinde nitelendiren muhabir, Rusya’nın bu görüşmeden siyasî amaçları için yararlandığını da zikretmektedir. Ahmedov, A.K. Bokihanov, s. 4; “Bakihanov Alman Metbuatında”, Elm ve Heyat,
2 (1981), 32; İzlojenie Kosmografiçeskih Vozzrenie A.K. Bakihanova (Bakü: Azerbaycan
SSR Elmler Akademiyası, 1967), s. 6-7.
19 BOA, İ.HR, 36/1689.
20 Nureddin Keremov, Gudsinin Seyahetleri: A. Bakihanov Coğrafiyaşünas ve Seyyah
Kimi (Bakü: Azerneşr, 1983), s. 50; Ahmedov, A.K. Bokihanov, s. 72.
21 Hayâtizâde, Efkâr, s. 8. M. Ustinov, Mihail Vorontsov (ö. 1856)’a gönderdiği 8 Nisan 1847
tarihli mektubunda Suriye konsolosluğundan 2 Şubat 1847 tarihte haber verildiği üzere
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nerede olduğuna dair bilgi bulunmadığı gibi, ölüm tarihiyle ilgili görüşler
de kesin değildir.22

Abbaskulu Bakühanlı’nın Entelektüel Şahsiyeti
Hayatına dair bilgileri kısaca özetlediğimiz Bakühanlı’nın bir süre Tiflis’te
yaşamış olması, entelektüel şahsiyeti değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etkenlerdendir. XIX. yüzyılda Osmanlı ile bir
sınır kapısı olması hasebiyle Avrupa ve Asya’nın -“eski” ve “yeni” olanınkesiştiği kavşak mahiyeti taşıyan ve Rusya’nın Kafkasya yönetim merkezinin bulunduğu Tiflis, farklı kültürlere mensup insanların bir araya geldiği önemli ilim merkezlerindendi.23 Başka bir ifadeyle Rusya’nın kendi tebaasından uç görüşlere sahip insanları buraya sürmesi ve müsteşriklerin bu
coğrafyayla yakından ilgilenmeleri nedeniyle bir taraftan Batı’da, diğer taraftan ise Kırım’dan Mısır’a kadar bütün İslâm dünyasında zuhur eden yeni
gelişmelerden kısa sürede haberdar olma imkânının mevcudiyeti, Tiflis entelektüel hayatına ivme kazandırmıştır. Bu da Bakühanlı’nın, Kafkasya’ya
sürülmüş Çarlık subaylarının yanı sıra, dönemin bazı müsteşrikleriyle tanışmasını; çeşitli konulara dair fikir alış verişinde bulunmasını beraberinde
getirecekti. Kendisinin, farklı düşüncelere sahip bu insanlardan ne kadar etkilendiği ve eserlerine bunu ne kadar yansıtmış olduğu çok açık değildir. Fakat hem Bakühanlı ile beraber savaşlara katılmış askerlerin notlarının hem
de müsteşriklerin onun hakkındaki görüşlerinin düşünürün hayatına, özellikle müverrih ve şair kimliğine dair önemli bilgileri ihtiva ettiği de bir gerçektir. Örneğin, Yakov Ozeretskovskiy (ö. 1864) ve Aleksandr Griboyedov
(ö. 1829) kendisi hakkında önemli bilgiler aktarmış,24 Bestujev Marlinskiy
(ö. 1837) Doğu kültürünü çok iyi bilen biri olarak söz etmiş,25 Alman müsteşrik Friedrich Bodenstedt (ö. 1892) yazılarında şair kimliğiyle ilgili anılarına yer vermiştir.26 Yine “Diyâr-ı Nazm-ı Şiirin Pâdişâhı” şeklinde nitelen-

22

23
24

25
26

Bakühanlı’nın öldüğünü söylemektedir. bk. GDTA, f.2, d.1586, Enikolopov, Sovremenniki
içinde, s. 52.
Ahmedov, A.K. Bokihanov, s. 73; Enikolopov, Sovremenniki, s. 51; Hayâtizâde, Efkâr, s. 8.
Osmanlı arşiv belgelerinde de, düşünürün Hac ibadetini yaptıktan sonra öldüğü kayıt altına
alınmışsa da ölüm tarihi belirtilmemiştir. bk. BOA, A.DVN.MHM, 3A/90; İ.HR, 40/1871.
Gyultekin Bakihanova, Etyudı o Gudsi: A. Bakihanov i Ego Svyazi s Peredovımi Predstavitelyami Rossii Pervoy Polovinı XIX veka (Bakü: Yazıçı, 1984), s. 29.
Ozeretskovskiy, “Nuker”, s. 14; Aleksandr Griboyedov, Putevıe Zapiski, A.S. Griboyedov: Soçineniya içerisinde, nşr. V.Orlov (Moskova-Leningrad: Goslitizdat, 1959), s. 446,
449.
Aleksandr Bestujev Marlinskiy, Voennıy Antikvariy: İzbrannıe Proizvedeniya (Bakü: Azerneşr 1990), s. 12-13.
Enikolopov, Sovremenniki, s. 47-49.
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dirilen 27 ve Rusça şiirlerin mütercimi olarak bilinen 28 Bakühanlı’nin “Tatar
Nağmesi” şiiri önce Tadeuch Zablotskiy (ö. 1847) tarafından Lehçe’ye tercüme edilerek yayımlanmış, ardından ise Y. Polonskiy söz konusu çeviriyi
Rusça’ya aktarmıştır.29
Şair kimliğiyle tanınmanın ötesinde Bakühanlı, Çarlık yönetimi tarafından Doğu kültürüne vâkıf bir bilgin, dönemin kavramlarıyla ifade edecek
olursak, bir Doğubilimci sıfatıyla değerlendirilmiştir. Kafkasya’da yürütülen
savaşlar sırasında İran’da bulunan yazmaların Petersburg’a götürülmesiyle
ilgili müsteşrik Osip Senkovskiy (ö. 1858) tarafından tertip edilen proje bunun en açık örneğidir. Takdirle karşılanan projenin uygulanması için görevlendirilen A. Griboyedov’un girişimleri sonucunda Erdebil’deki Dârü’l-İrşâd
Kütüphanesi’nde bulunan yazmaların Rusya’da istinsah edilmesi için İran
yönetiminden izin alınmış; fakat Tiflis üzerinden Petersburg’a gönderilen
eserler geri verilmemiştir. Söz konusu yazmalarla birlikte Gürcistan’ın Ahalsıh bölgesindeki Ahmet Paşa Camii Medresesi’nden, Doğubayazıt’taki Mahmut Paşa Kütüphanesi’nden ve Erzurum’dan Petersburg’a götürülen yazma
eserlerin Tiflis’teki kataloglama işi Bakühanlı tarafından yürütülmüştür.30
Öte yandan bazı müsteşrikler müellifin ilmî eserleriyle ilgilenmiş; İlya Berezin (ö. 1896), Doğu ve Batı kaynaklarından müteşekkil özel kütüphanesinin
katalogunu yayımlamakla beraber, tıpkı Comte de Suzannet gibi tarihe dair
görüşleri üzerine fikir beyan etmiştir.31 Hatta Osmanlı sultanı ile görüşmesinin Almanya gazetelerinde uyandırdığı yankıya değinen bir başka müsteşrik Karl Koch’un (ö. 1879), Gülistân-ı İrem’i 32 Almanya’da yayımlatmak
istediği belirtilmektedir.33

27 Köçerli, Azerbaycan Edebiyatı, I/2, 253, 278.
28 Meselâ F. Köçerli, Rus şairi İ.A. Krılov’un “Eşek ve Bülbül” isimli şiirinin Bakühanlı tarafından yapılmış çevirisinin tam metnini vermiştir. Köçerli, Azerbaycan Edebiyatı, 1/2, s.
289-90.
29 Murtuz Sadıhov, Oçerki Russko-Azerbaydjansko-Polskih Literaturnıh Svyazey XIX
Veka (Bakü: Azerbaydjanskoe Gosudarstvennoe İzdatelstvo, 1975), s. 65; Enikolopov,
Sovremenniki, s. 37-38.
30 Süleyman Aliyarlı, Azerbaycan Tarihi: Uzak Keçmişden 1870-ci İllere Geder (Bakü:
Azerbaycan Neşriyat, 1996) s. 678-81; Vasiliy Barthold, Rusya ve Avrupa’da Oryantalizm, çev. Kaya Bayraktar ve Ayşe Meral (İstanbul: Küre Yayınları, 2004), s. 384; Ahmedov, A. K. Bakihanov, s. 79-82; Aziz Devletâbâdî, Kitâbhânehâ-yi Azerbaycan (Tebriz:
Çâphâne-yi Şafak, 1972), s. 15. Eserlerin Bakühanlı tarafından oluşturulan listesi için
bk. Petersburg Merkez Kütüphanesi (PM), Puteşestviye, ar.1829 g., op.1, d.4, Soçineniya içerisinde, s. 270-80.
31 Berezin, Puteşestviye po Vostoku, I/4, 65, 71, 74, 128, 129 (ek.8), 16-22.
32 Bakihanov, Gülistan-i İrem, nşr. Abdülkerim Alizâde v.dğr. (Bakü: Elm Neşriyatı, 1970),
XX+288+40 s.
33 Enikolopov, Sovremenniki, s. 45-46.
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Bütün bunlara, Mirza Kazım Bey (ö. 1870) ve Mirza Cafer Topçubaşı
(ö. 1869) ile iyi ilişkilerini,34 Petersburg’daki diğer doğubilimcilerle yapmış
olduğu ilmî tartışmaları 35 ve Tiflis’teki Tatar Ahbârı gazetesi editörlüğünü
yürüttüğüne ilişkin görüşleri 36 de eklersek, Bakühanlı’nın dönemin politik
ve kültürel hayatında önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tarih, astronomi, coğrafya, mantık, dil bilimi, felsefe ve tasavvuf gibi
çeşitli alanlarda Arapça, Farsça, Rusça ve Türkçe olarak kaleme aldığı eserleri; resmî raporları ve mektupları dönemin kültürel ortamını, ilim anlayışını, gelenek ve yenilik telakkisini yansıtması açısından büyük önemi haizdir.
Örneğin, Rusya’da Farsça’nın grameriyle ilgili ilk çalışmalardan Kånûn-i
Kudsî’yi 37 telif eden düşünür,38 Batı kaynaklarından da faydalanarak kaleme aldığı Gülistân-ı İrem adlı eserinde izlediği metot, tarihle ilgili tanımı, tarih ilminin gerekliliği ve yararları hakkındaki görüşleri ile Azerbaycan’daki
çağdaş tarih yazıcılığının oluşması için zemin hazırlamıştır.39 Yine “Aklî
ilimlerde taklit caiz değildir” önermesi üzerine bina ettiği ve Osmanlı ilim
camiasında birtakım tartışmaları alevlendirdiği40 Esrârü’l-melekût risalesinin41 yanı sıra Aynü’l-mîzân, Mişkâtü’l-envâr, Coğrafya, Keşfü’l-garâib,
Riyâzü’l-kuds, Kitab-i Askeriye, Beyân-ı Ahvâl-i Vehhâbiyân, Dîvân-ı Kutsî

34 Ahmedov, Soçineniya, s. 299; “Dokumentı o Svidetelstva o Bakihanove”, Trudı İnstituta
Literaturı i Yazıka İmena Nizami, 1958, XIII, 201.
35 Ahmedov, Soçineniya, s. 320-21.
36 Bu konudaki tartışmalar için bk. İvan Enikolopov, “Pervaya Tyurkskaya Gazeta na Kavkaze”, Kultura i Pismennost Vostoka, 1928, III, 142. Resûlî, Bakühanlı’nın 1828-1832
yıllarında Tiflis Haberleri gazetesinin Farsça yayınının editörü olarak çalıştığını zikretse de
bu bilgiyi her hangi bir kaynağa dayandırmamıştır. Resûlî, “Godsî Bâküyî”, V, 438.
37 Bakihanov, Gülistân-ı İrem, s. 218; Ali Fâzıl el-Kâinî Necefî, Mu‘cemü müellifî’ş-Şîa
(Kum: Vizaretü’l-İrşâdi’l-İslâmî, 1984), s. 309; Tahrânî, ez-Zerîa, XVII, 25; Köçerli, Azerbaycan Edebiyatı, I/2, 284; Storey, I/1, s. 426.
38 1831-32 tarihinde Tiflis’te yayımlanmış eserin müellif tarafından yapılmış Rusça çevirisi
1841’de neşredilmiştir. Bâkûyî, Kånûn-i Kutsî (Tiflis: Dârü’t-Tab‘, 1248); Bakihanov, Kratkaya Grammatika Persidskago Yazıka (Tiflis: Tipografiya Arzanovıh, 1841). Hânbâbâ
Müşâr, Fihrist-i Kitâbhâ-yi Çâpî-yi Fârsî, (Tahran: Çâphâne-i Erjeng, 1973), III, 3874.
39 Erik Pahomov, “O Zaglavii Truda A. Bakihanova Gyulistan İram”, Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasının Heberleri, 4 (1947), s. 113-15; L. Bagriy, Materialı Dlya Bibliografii
Azerbaydjana (Bakü 1924), s. 54; Ziya Buniyatov, İzbrannıe Soçineniya (Bakü: Akademiya Nauk Azerbaydjanskoy SSR, 1999) III, 335.
40 bk. Elmin Aliyev, “Osmanlı Arhiv Materiallarına Göre A.A. Bakihanov ve ‘Esraru
el-Melekut’un Yeni Bir Elyazma Nüshesi”, Bakı Dövlet Universiteti İlahiyyat Fakültesi
Elmi Mecmuesi, 11 (2009), s. 442-46.
41 Bakihanov, Gülistân-ı İrem, s. 218; M. Ali Terbiyet, Dânişmendân-i Âzerbaycân (Tahran: Matbaa-i Meclis, 1314), s. 306; Köçerli, Azerbaycan Edebiyatı, I/2, 283; Köprülü,
“Abbas Kulu”, s. 20; Habîbâbâdî, Mekârimü’l-âsâr, I, 342; Yazıcı, “Bakihan”, IV, s. 544;
Resûlî, “Godsî Bâküyî”, IV, 438; Bennigsen, “Bakihanlı”, I, 958; Storey, Persion Literature, I/1, s. 426. Tahrânî, Esrârü’l-meknûne adı altında zikrettiği bir eserin bazı fihristlerde
Esrârü’l-mülk ve’l-melekût ( )ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕşeklinde geçtiği ve üzerine Efkârü’l-ceberût isimli şerh yazıldığını söylemektedir. ez-Zerîa, II, 56.

85

İslâm Araştırmaları Dergisi

gibi manzum ve mensur eserlere imza atmıştır. Bir sistem filozofu olmasa da
İşrakî ve Meşşâî ekollerden esinlenerek eklektik bir tarzda ortaya koyduğu
ve tasavvufla iç içe bulunan felsef î görüşlerini ise genellikle amelî hikmetle
ilgili Tehzîb-i Ahlâk adlı eserinde işlemiştir.42

Nesâyih’in Telif Sebebi ve Muhtevası
Nesâyih, müellifin 1836-1837 yıllarında telif ettiği bir ahlâk risalesidir.43
Bazı kaynaklarda Kitâb-ı Nasîhat44 ve Nasîhatnâme45 isimleriyle anılan eserin, dibacesindeki ifadelerden de görüldüğü üzere, Bakühanlı’ya nispeti hususunda hiçbir kuşku yoktur.46 M. Terbiyet, A. Tahrânî ve M. Habibabâdî’nin
eserlerinde risalenin isminin yer almaması ise kanaatimizce Bakühanlı’nın
otobiyografisinin zikredildiği Gülistân-ı İrem’de Nesâyih’ten bahsedilmemesinden kaynaklanmıştır.47 Eserin özgün dili hakkında bazı tartışmalar bulunmamakla beraber,48 genellikle Farsça yazıldığı ve sonradan Azerbaycan
Türkçesi’ne tercüme edildiği üzerinde durulur.49 Elimizde bulunan en eski
nüshasının Farsça olması 50 ve müellifin ticarî, askerî ve kültürel hayatı dikkate alarak bu dilin önemini vurgulaması da söz konusu ihtimali kuvvetlendirir niteliktedir. Zira düşünüre göre Farsça, Asya’nın büyük bölümünde
ortak yazı dili olduğundan ve bölgedeki bütün kitaplar ve yazılı ilişkiler bu
dilde ortaya konulduğundan bir tek Tatarca’nın eğitimiyle yetinmek, halkın
kendi geleneğine yabancı kalması anlamına gelmekteydi. Yine bölge insanı
Farsça’yı öğrendiği zaman Tatarca (Azerbaycan Türkçesi’yle) söylediklerini,
çok iyi bir şekilde olmasa dahi, yazabilirdi.51
42 Bakühanlı’nın hayatı, entelektüel şahsiyeti ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi ve Tehzîb-i
Ahlâk’ın tahkikli metni için Yrd. Doç. Dr. Harun Anay’ın danışmanlığında yaptığımız yüksek lisans tezine bakılabilir. Elmin Aliyev, “Abbaskulu Bakühanlı ve Ahlâk Düşüncesi”
(yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), s. 14-60, 3760, 104-156.
43 Nesâyih, vr. 42a.
44 Köçerli, Azerbaycan Edebiyatı, I/2, 283.
45 Köçerli, Azerbaycan Edebiyatı, I/2, 297; Köprülü, “Abbas Kulu”, s. 20; Yazıcı, “Bakihanlı”, IV, 544; Bennigsen, “Bakihanlı”, I, 958; Resûlî, “Godsî Bâküyî”, V, 438.
46 Nesâyih, vr. 41b.
47 Köprülü buradan yola çıkarak yazarın esere önem vermediğine ilişkin ilginç bir görüş ortaya koymuştur. Köprülü, “Abbas Kulu”, s. 20.
48 Köprülü, “Abbas Kulu”, s. 20; Yazıcı, “Bakihanlı”, IV, s. 544; Resûlî, “Godsî Bâküyî”,
s. 438; İnâyetullah Rızâ, “Bakihânûf”, Dâiretü’l-Meârif-i Büzürg-i İslâmî, Tahran 2001,
XI, 245.
49 Bakihanov, Abbasgulu Ağa Bakihanov: Bedii Eserleri, nşr. Memmedağa Sultanov (Bakü:
Azerbaycan Devlet Neşriyatı, 1973), s. 8; Enikolopov, Soçineniya, s. 299; Bennigsen,
“Bakihanlı”, I, 958.
50 Nesâyih, AMEA Eİ Ktp., nr. A-153/2941, vr. 41b-54b.
51 Enikolopv, Soçineniya, s. 252.
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“Dibace” (vr. 41b-42a) ve yüz üç nasihati ihtiva eden “Nesîhet ve Hitâb
be Etfâl” (vr. 42a-54b) bölümlerinden müteşekkil Nesâyih ferdî ahlâk, toplum ahlâkı, kısmen de aile ve devlet hakkındaki konuları içermektedir. Klasik literatürde olduğu gibi “Besmele”, Tanrı’ya dua, Hz. Peygamber’e ve ailesine salât ü selâmla başlayan Dibace’de eserin telif sebebi yazarın kendisi tarafından açıklanmıştır. Burada ahlâk kitaplarının aşırı teferruatlı olmasından ve ister dil, isterse de anlam itibariyle yetişkin insanlara hitap ettiğinden yakınan müellif, Nesâyih’i çocuklar için, dolayısıyla kolay ve anlaşılır bir üslupta yazdığını vurgulamış; eserin sonuna kadar bu prensibe sadık
kalmıştır.52 Eserin telif sebebini açıklayan bir diğer husus ise Bakühanlı’nın
1832’de hazırladığı ve 8-15 yaşları arasındaki çocuklara yeni tarzda eğitim verilmesini hedefleyen okul projesidir. Nitekim yönetime sunmuş olduğu
takdim yazısında düşünür, projeyle bağlantılı olarak kendi eserlerini Rusça
ve Farsça’nın öğretiminde kullanılmak üzere sadeleştirmek ve böylece bu
diller arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak gibi bir düşünceyi de dile getirmiştir.53
Buradan hareketle, konusundan dolayı kolay bir üslupla kaleme alınan
Nesâyih’in felsef î bir üslupla yazılan Tehzîb-i Ahlâk’ın özeti şeklinde değerlendirilmesi mümkündür. İman ve ibadet esaslarının, büyüklere saygının işlendiği ilk on altı nasihatin54 Tehzîb-i Ahlâk’ta bulunmadığını dikkate almazsak bu husus, kaynakları zikredilmeyen ve içerisinde ayet ve hadis türünden alıntılara yer verilmeyen Nesâyih’in hem muhtemel kaynaklarına
dair bilgi vermekte hem de içeriğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
Örneğin Tehzîb-i Ahlâk’ta “tecrübe” kavramının vurgulanması ve izlemeye
çalıştığı metot 55 açısından Bakühanlı’nın Gazzâlî’yi (ö. 1111) andırması belli oranda Nesâyih’e de yansımıştır. Düşünürün elimizde bulunan herhangi
bir eserinde atıf yapmadığı Gazzâlî’den hangi oranda ve hangi eserler üzerinden etkilendiğini tespit etmek zordur. Fakat onun, İşrakî gelenekten olan
bazı düşünürlerden iktibaslar yaptığını göz önünde bulundurursak, en azından, Şîa’nın Gazzâlî’si olarak kabul edilen Feyz Kâşânî’nin (ö. 1679)56 eserNesâyih, vr. 41b-42a.
Moskova Devlet Tarih Müzesi (MDTM), f.6, nr. 41, Soçineniya içerisinde, s. 251-54.
Nesâyih, vr. 42b-44b.
Meselâ, Tehzîb-i Ahlâk’ın mukaddimesi, hikmetin anlamı ve gereği, onu kazanmanın yolları ve insanı ulaştırabileceği nihaî hedef hakkındadır. Bakühanlı burada insanların hikmetin mahiyetine dair düşüncelerinin hatalı olduğunu belirtmekte ve bunun bir uzantısı olan
yanlış ilim anlayışını eleştirmektedir. Yine müellif hikmet, ilim, akıl, âdet, ahlâk ve kader
kavramlarını birbiriyle irtibatlı bir şekilde ele almış, kendi yaşantısını kelimelere dökerek,
hakikate ulaşmanın farklı evreleri üzerinde durmuştur. bk. Tehzîb-i Ahlâk, vr. 57a-b.
56 Seyyid Hüseyin Nasr, “İsfahan Okulu”, M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, çev. Mustafa
Armağan (İstanbul: İnsan Yayınları, 1991), III, 147.
52
53
54
55
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lerinden haberdar olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Tehzîb-i Ahlâk’ta
kendisine atıf yapılan Sokrates (ö. M.Ö. 399),57 Mevlânâ Celâleddin Rûmî
(ö. 1273), Senâî Gaznevî (ö. 1131), Şah Kasım Envar (ö. 1433), Hallâc Mansûr (ö. 922), Hafız Şîrâzî (ö. 1390), Mahmut Şebüsterî (ö. 1320), Sâdî Şîrâzî
(ö. 1292), Muhteşem Kâşânî (ö. 1588), Baba Efdal Kâşânî (ö. 1269), Mir
Findiriskî (ö. 1640), Nişat (ö. 1828) ve Yeğmâ (ö. 1859) gibi şair ve düşünürlerin eserleri, ayet ve hadisler, İncil 58 ve Nehcü’l-belâga 59 türünden eserler Nesâyih’in olası kaynaklarındandır.60
Döneminin eğitim ve ilim anlayışına yönelik eleştirileri61 müteakiben
“Azizim sen bir insansın!” ibaresiyle başlayan ve ilâhî kaderin vurgulanmasıyla son bulan Nesâyih’te insanın anlamı ve varoluşunun gereği problemi,
eğitimin yaşam üzerindeki etkisinden yola çıkılarak nizâm-ı âlem ve umumun menfaati bağlamında ele alınmaktadır. Binaenaleyh eserin ilk sayfalarında çocuklukta verilen eğitimin, taşın üzerine yazılan yazı kadar kalıcı
olacağının altını çizen62 Bakühanlı’nın fıtrî ve kesbî şeklinde taksim ettiği63
huyların değiştirilebileceğini savunması,64 aslında eğitimin insan hayatındaki belirleyiciliğine dair düşüncesinin ifadesidir. Zira kötülüğe mutlak anlamda bir varlık atfetmemekle65 rezîletleri, aslında orta yoldan sapmış eylemler, dolayısıyla bozulmuş faziletler olarak gören düşünür için değişmeyen bir huy anlayışına sahip olduğu zaman, eğitimin öneminden ve ahlâkın arındırılmasından konuşmak anlamsız olacaktı. Onun “itidal” ve “vasat” kavramlarıyla ifade ettiği orta yol anlayışı, âlemin belli bir gaye doğrultusunda yaratıldığına66 ve zıt özelliklere sahip şeylerin, Tanrı (hakîm-i ale’lıtlak) tarafından vaz’ edilmiş sebeplilik prensibine esasen birbiriyle sıkı bir
şekilde irtibatlı olduğuna dayanmaktadır.67 İnsanın, kozmolojik âleme nispetle küçük âlem misalinde olan vücudunda tabii şekilde oluşmuş böyle bir
düzene ahlâkî açıdan da uyması gerekir. Zira şahsın kendi davranışların-

57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
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Tehzîb-i Ahlâk, vr. 66b.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 73a-b.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 84a.
Ayrıca A. Altstadt, Nesâyih ve Kutadgu Bilik arasındaki benzerliği de vurgulamıştır.
bk. Audrey Alstadt, “Nasihatlar (Admonitions) of Abbas Kulu Agha Bakikhanlı”, Central
Asian Monuments, ed. Hasan Paksoy (İstanbul: The Isis Press, 1992), s. 120-24.
Nesâyih, vr. 41b-42a.
Nesâyih, vr. 42a.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 69a-69b.
Nesâyih, vr. 42a, 51a; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 69b.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 61a.
Nesâyih, vr. 52b.
Nesâyih, vr. 46a; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 59b, 72b, 74a, 89a.
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da itidali gözetmesi, davranışlarının diğerleri tarafından beğenilmesine ve
onun yarar sağlamasına vesile olur.68
İnsanların tıpkı fiziksel özelliklerinde olduğu gibi ahlâkî açıdan da farklı olduklarını ve aynı ahlâkî özelliklere sahip iki insanın bulunamayacağını69 savunan yazara göre dünya yaşamının gayesi, aslî hedef olan iyiliğe
ulaşmaktır. Bu anlayış, insanın insan olma özelliğine uygun bir bilinç ve
davranış geliştirmesini ve başkalarından da böyle bir davranış beklemesini sağlar. Gerçek anlamda iyilik ise iyi (husun) ve kötü (kubuh) arasında
hikemî (akıl ve marifet sonucunda ulaşılan) bir bilgi vasıtasıyla temyîz yapabilen70 ve bunlardan birini tercih etme konusunda irade sahibi olan71 insanın umumun menfaatine uygun davranışlarından ibarettir.72 Bakühanlı,
ahlâkî değerlerin göreceliliği problemini73 de bu nüansa dayanarak ele almış,
aynı olaylara çeşitli bakış açılarından kaynaklanan değer farklılıklarının giderilmesi için ilk önce bilgiye (dâneş) başvurulmasını, bilgi vasıtasıyla giderilmediği takdirde ise aralarında mukayese yaparak ortak yönlerinin bulunmasını önermiştir. Ona göre, yaşama tarzı (siyâg-ı meîşet) denilen böyle
bir olgu, insanların beraber yaşama zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.74
Böyle yaşam tarzının birinci şartı ise toplumu oluşturan her bir ferdin kendi
eylemlerini amme menfaatine uygun bir biçimde yapmasıdır.75
Görüldüğü gibi, düşünürün nizâm-ı âlem görüşünün merkezinde, toplumun bir parçası hâlinde yetkinliğe ulaşması hedeflenen birey bulunmaktadır. Birey her şeyin karşılıklı sebep-sonuç ilişkisine bağlı olduğu âlemde fiziksel varlığını devam ettirmeli, Tanrı tarafından kendisine verilmiş insanlık görevini yerine getirme zorunluluğundan dolayı kendini toplumdan tecrit etmemek ve başkalarının da onu dışlamasına olanak tanımamak76 suretiyle olumsuzlukları görmeli ve bunların tedricî bir tarzda giderilmesi için
çalışmalıdır.77 Zira eylemlerin sonucu, Tanrı’nın hikmetine bağlı olsa da birey, evrende olup bitenler karşısında bir seyirci değil, en azından kendi huzur ve mutluluğunu kazanması açısından önemli rolleri olan bir aktördür.78
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Nesâyih, vr. 53a-b; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 60a.
Nesâyih, vr. 52b-53a; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 72b-73a.
Nesâyih, vr. 49b; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 57a-b, 58a.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 61a.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 61b; Divan, vr. 45a.
Nesâyih, vr. 52b-53a; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 66a-b.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 73a.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 73b.
Nesâyih, vr. 45a-b, 49a, 51a, 54a; Tehzîb-i Ahlâk, vr. 73a-b, 94a.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 58b-59a.
Tehzîb-i Ahlâk, vr. 73b.
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Burada bir eylemin iyi veya kötü oluşunun belirlenmesinde aklı ön plana çıkarması ve umumun menfaatini vurgulaması, Bakühanlı’nın metafizik temellere dayanmayan bir ahlâk sisteminden söz ettiği anlamına gelmemektedir. Bilakis o, ahlâkî değerlerin tamamen somutlaştırılarak insanların belirlediği bir sistem üzerine inşa edildiği takdirde, yani din ve şeriat olmadan yapılan her türlü “riyâzât” ve “ihtimâm”ın faydasız olacağını,79
hiç kimsenin kendi aklına güvenerek ilâhî teyidi olan şeriattan daha iyi
bir yol vaz’ edemeyeceğini dile getirmiştir.80 Dolayısıyla umumun menfaati, Bakühanlı’nın farklı inanç ve kültürlere sahip insanlar için ahlâkî değerleri (kaynak açısından değil, içerdikleri maslahat ve hikmetin göz önünde
bulundurulmasıyla sonuç açısından) dayandırdığı ortak bir zemindir. Aksi
takdirde, yaşadığı coğrafyanın bütün insanlarına hitap edecek ve evrensel
bir mahiyeti haiz olacak ahlâkî değerlerden söz etmesi imkânsız olurdu. İster fazilet ve reziletler, isterse siyasetle ilgili teorik bilgilerden daha çok, pratik eylemleri belirtmek suretiyle bahsetmiş olması dahi bu bakış açısıyla değerlendirilebilir. Örneğin, devletin yasasında yardımlaşma, dayanışma, fazilet, hak, hukuk ve benzeri değerlerin temel esaslar olmasını istediği ve yaşadığı toplumda bu tür niteliklerin eksikliğini açık bir şekilde olmasa bile,
zaman zaman ima ettiği gözlemlenmektedir.81 Ona göre devlet, insanların
din, can, mal ve namusunun muhafazasının temini için zorunlu olan tabii
bir oluşum,82 adaletin sağlanması ve sosyal bütünlüğün oluşması için gerekli “ceza”yı uygulayan bir otoritedir.83 Hukukî ve ahlâkî ilkeleri uygulayan bir araç olan devlet, insanlar arasında zulüm anlayışıyla değil, adaletle
hükmeden bir yöneticiye sahip olmalıdır.84 Hükümdarın kâfir olması, adaletine engel ol(a)mayacağı gibi,85 yönetilenler de toplumun istikrarını ve ferdî
yetkinleşmeyi sağlamak adına bu nitelikleri kendisinde bulunduran devlete
ve yöneticiye her konuda tabi olmalıdır.86
79 Tehzîb-i Ahlâk, vr. 91b.
80 Tehzîb-i Ahlâk, vr. 92a.
81 Petersburg Devlet Tarih Arşivi (PDTA), f.1018, op.10, d.1, Soçineniya içerisinde, s. 14547; MDTM, f.6, nr. 41, Soçineniya içerisinde, s. 251-54; Bâkuyî, Mişkâtü’l-envâr, AMEA
Eİ Ktp., nr. M-120/11099, vr. 15b-16b.
82 Nesâyih, vr. 44b.
83 Bâkuyî’ye göre her suç mutlaka ceza ile sonuçlanmalıdır. Zira kötülük yapana iyi davranmak, iyilik yapana kötü davranmakla aynı mahiyettedir. Dahası, bütün dinlerin hatta putperestlerin bile kabul ettiği bu zorunluluğun göz ardı edilmesi, suçluların artmasına olanak
tanıdığı gibi sosyal kargaşaya da sebep olur. bk. Nesâyih, vr. 50b, 53b.
84 Nesâyih, vr. 49a; Mişkâtü’l-envâr, vr. 15b.
85 Mişkâtü’l-envâr, vr. 16a.
86 Nesâyih, vr. 44b. Müellif, Keşfü’l-garâib’de bunun aksinin nasıl kargaşaya yol açtığını belirtmiştir. Bakihanov, Keşfü’l-garâib (Abbasgulu Ağa Bakihanov Güdsî: Seçilmiş Eserleri içinde), (Bakü: Yazıçı, 1984), s. 94; Otkrıtie Dikovin, Soçineniya içerisinde, s. 216.
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Sonuç olarak Abbaskulu Bakühanlı’nın XIX. yüzyıl Azerbaycan/Türk
düşüncesinin önemli isimlerinden biri olduğu söylenebilir. Döneminin ilim
adamlarıyla ilişkileri, okul projesi, doğubilimcilik alanındaki faaliyetler ve
çeşitli konulara dair kaleme aldığı eserleri bunun en belirgin göstergesidir.
Onun ahlâkla ilgili problemleri konu edinmekten kastı, kendisine kadar gelmiş teorileri tekrarlamanın ötesinde bunların neden fert ve toplumun hayatına hâkim olmadığı hakkında görüş belirtmektir. Bu nedenle, felsef î anlamda nefs, nefsin mahiyeti ve güçleri gibi teorik konulara ilişkin fazla bilgi vermemiş eserlerinde ahlâkın ilim veya sanat olduğuna ilişkin sorulara
değinmemiş, ahlâkın tarifleri, konusu ve metodu gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunmamıştır. Farklı idrak seviyelerine ve inançlara sahip insanların bir arada yaşama zorunluluğunu her zaman dikkate alarak
“Toplumda ahlâkî olan veya olması gereken nedir?”, “İnsanların iyi ve kötü
diye nitelendirdikleri davranışları belirleyen kıstaslar hangilerdir?” kabilinden sorulara cevap aramıştır. Bu nedenle özellikle Nesâyih’te işlediği çocuk
eğitimini başlangıç noktası olarak kabul etmiş, toplumsal sorunların çözümüne ilişkin önerilerini “umumun menfaati” (kamu yararı) ve “nizâm-ı
âlem” (toplum düzeni) görüşlerine dayandırmıştır.

Nesâyih’in Tahkikli Metni ve Çevirisi
Azerbaycan Türkçesi ile ve Farsça bazı kısımları yayımlanan,87 Rusça
ve İngilizce çevrileri88 bulunan Nesâyih’in şimdiye kadar tenkitli metni hazırlanmamıştır. Eserin, Azerbaycan Bilimler Akademisi Yazmalar Enstitüsü Kütüphanesi (AMEA Eİ Ktp.) katalogunda, sadece A–153/2941 numaralı nüshası zikredilmişse89 de, tespit ettiğimiz kadarıyla aynı kütüphanede, C–283/10148, M–124, D–367/259, D–395/262, B–2462/3002, A–58/501,
A–777 numaralarda yedi nüshası daha mevcuttur. Pek fazla farklılık içermediklerinden, tahkik sırasında söz konusu nüshalardan sadece ikisi kullanılmış, ardından ise tahkikli metinden hareketle risalenin Türkçe çevirisi yapılmıştır.
87 Bakihanov, Nesâyeh (Bedii Eserleri içinde), s. 349-58; Nesihetler (Seçilmiş Eserleri
içinde), s. 68-74; Nesihetler, çev. M. Sultanov (Bakü: Yazıçı, 1982). Sonuncu kitapta
Nesâyih’in Azerbaycan Türkçesi’ne çevirisinin yanı sıra, Farsça metni de verilmiştir. Fakat
ister Azerbaycan Türkçesi’ne çevirisinde, isterse de Farsça baskısında eserin içerisinden
belli bölümler çıkartılmıştır.
88 Bakihanov, Kniga Nastavleniy (Soçineniya içinde), s. 104-12; Alstadt, “Nasihatlar”,
s. 105-42.
89 Memmedağa Sultanov, Elyazmalar Katalogu (Bakü: Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası
Neşriyatı, 1963), I, 363.
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A–153/2941 numarada (vr. 41b-54b) bulunan birinci nüsha Nesâyih’in
1254 (1838-39) yılında, yani telifinden iki sene sonra istinsah edilen en eski
nüshasıdır. Farsça olarak kaleme alınmış, 14 varak hacmindeki bu yazmanın her sayfasında sekiz satır bulunmaktadır. Başlıklar kırmızı, esas metin
ise siyah mürekkeple yazılmıştır. “ ”ﺏharfi ile işaret ettiğimiz bu nüshayı,
hem müellifin yaşadığı dönemde istinsah edilmiş olması hem de aynı numarada kayıtlı Tehzîb-i Ahlâk ile yazım tarzı açısından büyük bir benzerlik
içermesi dolayısıyla müellif nüshası olarak kabul ettik.
A–58/501 numarada kayıtlı (vr. 1b-28b) ikinci nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi belirtilmemiştir. Dili Farsça olan, 28 varak hacmindeki bu
nüshanın her sayfasında yedi satır bulunmaktadır. Ana metin siyah, başlıklar ise kırmızı mürekkeple verilmiştir. Tahkik sırasında “ ”ﺝharfiyle işaret edilen bu nüshadaki en büyük farklılık eserin “Dibace” kısmında yer
almaktadır.
Tahkikli metin “ ”ﺏnüshası esas alınarak hazırlanmış, “ ”ﺝnüshasındaki farklılıklar ise genellikle dipnotta belirtilmiştir. Dipnotlardaki eksi (-) işareti nüshalardaki eksikliği, artı (+) işareti fazlalığı, iki nokta üst üste (:) işareti ise farklı ibareleri göstermek için kullanılmıştır. Metnin aslında bulunmamakla beraber, doğru okuma için gerekli olan nokta, virgül, iki nokta üst
üste, noktalı virgül, tırnak, ünlem ve soru işaretleri tarafımızdan konulmuştur. Yine muhtemel yanlış okumaları önlemek maksadıyla gerekli görülen
yerlerde “hareke”, “sükûn” ve “şedde” işaretlerine yer verilmiştir. Metnin
daha doğru anlaşılması için tarafımızdan ilave edilen sözcük ve zamirler

 ﮎşeklinde geçen kâf-i
 ﮒşeklinde düzeltilmiştir.
Aynı şekilde, genellikle “ ”ﺝnüshasında görüldüğü üzere “ ”ﺑﻴﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢbiçiminde
yazılan sayılar “ ”ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢolarak tashih edilmiştir.
köşeli parantez [ ] içine alınmış, yazma nüshada
fârisî’ler modern imla kurallarına uygun olarak
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ﻧﺼﺎﻳﺢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻥ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﺎﮐﻮﻳﯽ
ﻋﺒّﺎﺱ ﻗﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍ ّ
]ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ[
]٤١ﻅ[ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ.
١
ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ ٢(.ﻭ ﺁﻟﻪ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﯽ ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻻﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ّ
ﺍﻟﻄﻴﺒﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ ٣.ﺍ ّﻣﺎ ﺑﻌﺪ...٤
٦
٥
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻥ ﺑﺎﮐﻮﻳﯽ ٧:ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ ﻋﺒّﺎﺱ ﻗﻠﯽ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻘﺪﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻴﺮﺯﺍ ّ
ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻻﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺒﺮ ﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻡ ،ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﺪﺍﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺍﺗﻤﺎﻡ »ﻗﺮﺁﻥ« ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺁﻧﻬﺎ ٨ﺑﻨﻮﻋﯽ ﻣﻐﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ٩ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ١٠ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻄﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺿﺒﻂ
ﺁﻥ ﻣﺸﮑﻞ ]٤٢ﻭ[ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻭ ﺑﺎﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﺯ ﻣﻀﻤﻮﻥ »ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﮐﺎﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ« ﻏﻔﻠﺖ
ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ١١ﺩﺭ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ
ﺍﺧﻼﻕ ﺫﻣﻴﻤﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺎ ﮔﻴﺮﺩ ،ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺛﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺩﺭ ﺳﻨﻪﺀ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ١٢ﺩﻭ ﺍﺯ ﻫﺠﺮﺕ ﻧﺴﺨﻪﺀ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ
ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻭ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ »ﻧﺼﺎﻳﺢ« ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻧﻤﻮﺩﻡ .ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﻨﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ
ﺁﻥ ﺑﺎﻃﻔﺎﻝ ﻋﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ١٣.
 ١ﺝ :ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.
 ٢ﺝ :ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﻻﺗﻤﺎﻡ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ.
 ٣ﺝ :ﻭ ﺍﻭﺻﻴﺎﺋﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ.
 ٤ﺏ -ﺍ ّﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
 ٥ﺝ :ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻨﺪﻩﺀ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻌﺠﺰ ﻭ ﻋﺼﻴﺎﻥ.
 ٦ﺏ :ﺗﺨﻠﺺ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻥ )ﻭﻓّﻘﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺮﺿﻮﺍﻥ(.
ﻣﻴﺮﺯﺍ
ﺑﻦ
ﻗﻠﻲ
 ٧ﺝ :ﻋﺒّﺎﺱ
ّ
ﺀ
 ٨ﺝ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻭ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ
ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮐﻨﺪ.
 ٩ﺝ :ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﻪ ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﻐﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ.
 ١٠ﺝ -ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ.
 ١١ﺏ +ﻫﻢ.
 ١٢ﺝ -ﻭ.
 ١٣ﺝ :ﮔﺮﺩﺩ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻭ ١٤ﺧﻄﺎﺏ

ﺑﺎﻃﻔﺎﻝ١٥

ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻌﺎﻟﯽ ١٦ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﯽ
]٤٢ﻅ[ ﮐﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﺁﻥ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻧﺪ؟ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺳﻴﺎﻕ
ﮐﺎﺭﻫﺎﺳﺖ .ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮐﺎﺭﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺳﻴﺎﻕ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺍﻭﻝ :ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪﺍﺋﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ
ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺩﻭﻡ ١٧:ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻳﮏ
ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﻤﺎﺭﺩ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻋﺒﺚ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ﻭ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ]٤٣ﻭ[ ﻧﻪ
ﻧﻬﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﻴﻢ :ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻭ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺑﻮﺍﺳﻄﻪﺀ ﻣﻼﻳﮑﻪ ﺑﺎﻭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﺴﺮﺍ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ١٨ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ١٩ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ٢٠ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻨﺪ .ﺍ ّﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻭﻗﺘﯽ
٢٢
٢١
ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ (.ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﻱ
ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺸﻮﺩ ،ﺣﺎﻻ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ ﺣﻀﺮﺕ ّ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ٢٣ﺍﺯ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ٢٤ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ٢٥ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺁﻥ ﺍﻣﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ٢٦ﺑﻤﺎ ﺭﺳﺎﻳﻨﺪﻩ »ﻗﺮﺁﻥ« ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﭘﺎ
ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩﻥ .ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﺨﻦ ﺧﺪﺍ
ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 ١٤ﺝ -ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻭ.
 ١٥ﺝ :ﺑﻄﻔﻞ.
 ١٦ﺝ :ﺧﺪﺍ.
 ١٧ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ
 ١٨ﺏ :ﭘﻨﻐﻤﭙﺮ.
 ١٩ﺏ :ﭘﻨﻐﻤﭙﺮﺍﻥ.
 ٢٠ﺏ -ﻭ.
 ٢١ﺝ -ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ.
 ٢٢ﺏ :ﭘﻨﻐﻤﭙﺮ.
 ٢٣ﺝ :ﺧﺪﺍ.
 ٢٤ﺏ :ﭘﻨﻐﻤﭙﺮﺍﻥ.
 ٢٥ﺝ -ﻭ.
 ٢٦ﺏ :ﭘﻨﻐﻤﭙﺮ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺸﻢ :ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ]٤٣ﻅ[ ﺍﺋﻤﻪﺀ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﺹ.ﻉ ٢٧(.ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺍﺭﺛﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻭﻳﻨﺪ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ٢٨ﻣﻬﺪﻱ )ﻉ ٢٩(.ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻬﻤﻪ
ﺭﻭﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺯﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﻢ :ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﻞ ﺑﺂﻥ ﮐﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺩ ،ﻭ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺫﻟﻴﻞ ﻭ ﺑﯽ ﺁﺑﺮﻭ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺪﻭﺯﺥ ﺭﻭﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﻢ :ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮑﺠﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ،ﺣﺴﺎﺏ
ﻋﻤﻠﻬﺎﯼ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻬﻢ :ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﻬﺎﯼ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﻗﺼﺮﻫﺎﯼ
ﺩﻝ ﻧﺸﻴﻦ ﻓﺎﻳﺾ ]٤٤ﻭ[ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺩﻫﻢ :ﺑﺪﮐﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﺯﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺗﻨﺪ
ﺍﮊﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﻮﺯﻧﺪ٣٠

ﻭ

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ :ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﮑﻠﻴﻔﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﺎﺯ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ :ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎﻡ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ٣١ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺣﻢ ﮐﻨﯽ.
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﮐﻮﺓ ﻭ ﺧﻤﺲ ﻭ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﺑﻔﻘﺮﺍ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻪﺀ

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ:
ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

٣٢
ﺍﺋﻤﻪ ]٤٤ﻅ[ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ :ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻭ ّ
ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ ﺷﻤﺎﺭ ،ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ٣٣،ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﻣﻴﺎﺯﺍﺭ! ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻌﺎﻟﯽ ٣٤ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺴﻴﮑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯﻭ ٣٥ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻋﻤﻮ ﻭ ﺧﺎﻟﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ!

 ٢٧ﺝ -ﺹ .ﻉ.
 ٢٨ﺝ -ﺍﻣﺎﻡ.
 ٢٩ﺝ -ﻉ.
 ٣٠ﺏ :ﺑﻪ ﺳﻮﺯﻧﺪ.
 ٣١ﺏ :ﺑﺒﺎﻳﺪ.
 ٣٢ﺏ :ﭘﻨﻐﻤﭙﺮ.
 ٣٣ﺏ -ﻋﻤﻞ ﮐﻦ.
 ٣٤ﺝ :ﺧﺪﺍ.
 ٣٥ﺝ -ﺍﺯﻭ.
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٣٦
ﺳﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺭ ﺗﺎ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻳﺎ ﺩﺭ ّ
ﮐﺴﺎﻧﻴﮑﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﻤﺘﺮﻧﺪ ﺗﺮﺍ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ٣٧:ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺩﻳﻨﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ٣٨ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ) ٣٩ﺹ ٤٠(.ﻭ ﺍﻣﺎﻡ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ٤٢ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﺸﺎﻧﻴﻢ.

)ﻉ٤١(.

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻭ ﺍﻣﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺼﺪ
ﺟﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻭ ﻣﺎﻝ ٤٣ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻠﮑﻴﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻧﻪ ﭘﺰﻳﺮﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ٤٤:ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻳﺎﺭ ]٤٥ﻭ[ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻠﮑﻴﻪﺀ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﺸﻮﯼ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ :ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺳﺨﻨﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺁﺧﺮﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮑﻦ ﻭ ﻣﮕﻮﯼ ﮐﻪ
ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺘﻮ ﺭﺳﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺘﻢ :ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻭ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﯼ ﻣﺨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺍ
ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺳﯽ ﺳﻼﻡ ﮐﻦ ،ﻭ ﺍﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ ٤٥ﺑﺘﻮ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺗﻮﺍﺿﻊ
ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻮﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺗﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ٤٦:ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ٤٧ﺧﻼﻳﻖ ٤٨ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﮑﻮ ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻭ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻥ ﺍﺟﻼﻑ ﻭ ﻫﺮﺯﻩ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻪ ﺷﻮﯼ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﭼﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻴﻨﯽ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ]٤٥ﻅ[ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ
ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺑﺘﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ٤٩.
 ٣٦ﺏ؛ ﺝ :ﭘﺎﺯﺩﻫﻢ.
 ٣٧ﺏ؛ ﺝ :ﺷﺎﺯﺩﻫﻢ.
 ٣٨ﺝ -ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ.
 ٣٩ﺏ :ﭘﻨﻐﻤﭙﺮ.
 ٤٠ﺝ -ﺹ.
 ٤١ﺝ -ﻉ.
 ٤٢ﺝ -ﻭ.
 ٤٣ﺝ -ﻭ ﻣﺎﻝ.
 ٤٤ﺝ :ﻫﺠﺪﻫﻢ.
 ٤٥ﺝ :ﺳﺨﻦ.
 ٤٦ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٤٧ﺏ :ﺑﺰﺭﮒ.
 ٤٨ﺝ -ﺧﻼﻳﻖ.
 ٤٩ﺝ :ﮐﻨﻨﺪ.
96

Abbaskulu Bakühanlı ve Nesâyih İsimli Eseri

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺑﺪﯼ ٥٠ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﮐﺴﯽ ﻣﮕﻮﯼ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺂﻧﮑﺲ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺪﮔﻤﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ٥١.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ :ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺪ
ﺳﺨﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﮐﺴﻴﮑﻪ ﻋﻴﺐ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺘﻮ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺍﺯﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻋﻴﺐ ﺗﺮﺍ ﺑﺪﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺑﮕﻮﻳﺪ٥٢.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﻮﺩ ﺗﺮﺍ ﻋﺎﺟﺰ
ﮐﻨﺪ ،ﻭ ٥٣ﺩﺭ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻧﻴﺰ ٥٤ﺑﺪﯼ ٥٥ﭼﻨﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺮﺍ ﺍﺯﻭ ﺷﺮﻡ ﺁﻳﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ :ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻏﻀﺐ ﻋﻘﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ؛ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎﺭ ﻣﻌﺰﻭﻝ ﺩﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ]٤٦ﻭ[ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﻏﻀﺐ ﺑﮑﻦ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺫﻣﻪﺀ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﺒﺚ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﮑﻮﺵ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻧﻴﺎﺑﯽ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﯽ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﺍﻡ :ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺘﺮﺱ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﻴﺒﻬﺎﺳﺖ ،ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﯼ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪﺗﺮ
ﺑﻴﮑﺎﺭﯼ ٥٧ﻧﻴﺴﺖ.

ﺍﺯ٥٦

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺑﯽ ﺩﻳﮕﺮﯼ
ﻗﺎﻳﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﺍﮔﺮ ﺑﻴﮑﺎﺭ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺳﻨﮓ ﻭ ﮔﻞ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ٥٨ﮐﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ٥٩
ﺑﮑﺎﺭ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻡ ٦٠:ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺗﺮ ﺷﻤﺎﺭ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ٦١.
ّ
 ٥٠ﺝ :ﺑﺪ.
 ٥١ﺝ :ﺷﻮﺩ.
 ٥٢ﺏ :ﮔﻮﻳﺪ.
 ٥٣ﺏ -ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﻮﺩ ﺗﺮﺍ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﻨﺪ ﻭ.
 ٥٤ﺏ -ﻧﻴﺰ.
 ٥٥ﺏ :ﺑﺎ ﮐﺴﯽ.
 ٥٦ﺝ -ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ.
 ٥٧ﺝ :ﺑﯽ ﮐﺎﺭ.
 ٥٨ﺝ -ﺯﻳﺮﺍ.
 ٥٩ﺝ -ﺍﻳﺸﺎﻥ.
 ٦٠ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٦١ﺝ :ﺷﻮﺩ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺑﺪﯼ ﺑﺪﻳﮕﺮﺍﻥ ]٤٦ﻅ[ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺑﺪﺍﻥ ،ﺑﺪﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩﺀ ﻧﻴﮑﻮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﮑﻦ! ﻳﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩﺀ ﺁﻥ ﻏﺮﺿﯽ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻧﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﮑﻦ!
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﺷﻮﺩ ٦٢ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﺷﻮﺧﯽ ﻭ ﻫﺰﻝ ﺭﺍ ﺷﻌﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﮑﻦ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺧﻔﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻭ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺠﻨﺪ ﻭ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻗﺼﺪ ﺑﺪﯼ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﮑﺴﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﻭ ﺑﻪ ّ
ﺀ
ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﺩ! ]٤٧ﻭ[ ﺑﺎﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻭ ﺟﺎﯼ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ّ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ :ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺭﺍ ﺑﺪﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﻩ! ﻳﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﺤﻴﻠﯽ
ﺳﻬﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣ ّﺪﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺻﻼﺡ ﺗﺮﺍ ﮔﻮﻳﺪ .ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﻮﻳﯽ ﺧﻄﺎ ﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﻝ .ﺑﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻴﺮﯼ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻏﺘﺸﺎﺵ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻭ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻠﻢ :ﭼﻮﻥ ﺑﻤﺼﻴﺒﺘﯽ ﺩﺭﺍﻓﺘﯽ ّ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻎ ﭘﺲ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻳﺤﺘﻤﻞ
ﺗﻮﮐﻞ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ! ْ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﯽ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳﮑﻢ٤٧] :ﻅ[ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩ ﮐﺴﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺷﻤﻨﻨﺪ ﺳﺒﺐ
ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻗﻮﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻴﻘﺪﺭ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻼﻝ ﺍﻳﺸﺎﻥ ٦٣ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻮ ﺷﻮﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ ٦٤:ﺍﮐﺜﺮ ﺧﺼﺎﻳﻞ ﺫﻣﻴﻤﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﻴﺪﻫﺪ؛ ٦٥ﺧﺴﻴﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﻢ ﺗﻨﮕﯽ
ﻣﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻋﺴﺮﺕ ﻣﻴﮕﺬﺭﺍﻧﺪ ،ﻭ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻨﮓ ﻣﻴﺘﺮﺳﺪ ﺁﻟﺖ
ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺸﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ.

 ٦٢ﺝ :ﮔﺮﺩﺩ.
 ٦٣ﺏ +ﺷﻮﺩ.
 ٦٤ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٦٥ﺏ +ﻭ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﺣﺴﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ
ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ،ﺑﯽ ﻫﻨﺮ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ]٤٨ﻭ[ ﺑﺎﺭﯼ ﺗﻨﺰﻝ ﺩﻳﮕﺮﯼ
ﺭﺍ ﺟﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺁﺗﺸﯽ ﺳﻮﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮﺍﺯ ﺣﺴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﺮﺍﻏﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺯﻳﺴﺖ ،ﻏﻢ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺮﻳﺺ ﺩﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﺭﺩ ٦٦ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﺑﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﮑﻦ! ﻳﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ ﺗﺮﺍ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻳﺎ
ﺍﮔﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﮑﻦ! ﻳﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺪﻋﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ :ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺀ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﻴﺮ
ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻤﺎﺭ!
ﻧﺼﻴﺤﺖ ]٤٨ﻅ[ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺗﻮ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﻤﻞ٦٧

ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﯼ ﮐﻦ!
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ :ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪﺀ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭ! ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﻥ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﺭﯼ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﯽ ٦٨ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ٦٩ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﮑﻦ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻤﺎﯼ!
ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺸﻮﺵ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ ٧٠:ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﺧﻮﺵ ﺑﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺭ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻮ ]٤٩ﻭ[ ﺷﺮﻳﮑﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺗﺮﺍ ﺑﺘﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺤﺐ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺟﺎﻩ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻘﻴّﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻳﺪ .ﺯﻳﺮﺍ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﮐﺴﻴﮑﻪ ّ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻮﺷﻴﺪ.

 ٦٦ﺏ -ﺩﺍﺭﺩ.
 ٦٧ﺝ +ﻭ.
 ٦٨ﺏ +ﺑﺎﺭﯼ.
 ٦٩ﺝ -ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ.
 ٧٠ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ :ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺮﺽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻮﺭﺕ
ﮐﻦ! ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺡ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﻗﺪﺭ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩﺀ ﺁﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﮑﻦ! ﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺳﺨﻦ
ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻭ ﺩﺍﻧﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻝ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺪﻩﺀ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪﺀ ﺍﻳﺬﺍﺀ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻳﺰﻧﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ٤٩] :ﻅ[ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﺪﻥ ﻭ
ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺳﻼﻣﺘﯽ٧١

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻋﻘﻞ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﺩﺍﺭ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﺭﺍ ﻋﻘﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺘﻢ :ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﮑﺴﯽ ﮐﻨﯽ ﻳﺎ ﺻﻼﺡ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﯽ ﺩﺭ
ﺧﻠﻮﺕ ﺑﮕﻮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﻝ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ٧٢:ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﻭﻓﺎﯼ ٧٣ﺁﻥ ﺑﮑﻮﺵ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ
ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺘﻮ ﺩﻫﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﮑﻦ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ]٥٠ﻭ[ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻔﺮﺩﺍ ﻣﻴﻔﮑﻦ! ﻳﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﺘﻮﺍﻥ
ﮐﺮﺩﻥ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢْ :
ﭘﺎﮎ ﺩﺍﻣﻨﯽ ﺭﺍ ﺷﻌﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﻦ! ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺣﻴﺎ ﻭ
ﺩﻳﻦ ﺍﻭ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﺭﺳﻮﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﺍﮔﺮ ﻋﻴﺐ ﻭ ﺑﺪﯼ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﻴﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﮑﻮﺵ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻋﻴﺒﻬﺎﯼ
ﺗﺮﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

 ٧١ﺏ :ﺳﻼﻣﺖ.
 ٧٢ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٧٣ﺝ :ﻭﻓﺎﻳﯽ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ ٧٤ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﯼ ﺣﻤﻞ ﻣﮑﻦ! ﺷﺎﻳﺪ
ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﯽ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ :ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺧﻠﻒ ﻧﻨﮓ ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ]٥٠ﻅ[ ﺑﺨﻮﺩ ﺑﺪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ٧٥ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺭﻭﺍ ﻣﺪﺍﺭ،
ﺗﺎ ﺟﺰﺍﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺘﻮ ﻋﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮﺩﺩ.
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻴﮏ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ :ﭼﻮﻥ ﺟﺰﺍﯼ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺣﺘّﯽ ْ
ﻭ ﺑﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺪﻳﮕﺮﯼ ﻣﻴﮑﻨﯽ ﺑﺨﻮﺩ ﻣﻴﮑﻨﯽ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﯽ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻴﮑﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺧﻠﻮﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﺪ .ﺑﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﮐﺎﺭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺍ ّﻣﺎ ﺯﻭﺩ
ﺭﺳﻮﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ٧٦:ﺑﻀﺮﺭ ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺭﺍﺿﯽ ﻣﺸﻮ ،ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﺵ ،ﻭ ﺑﺎﻣﺎﻧﺖ
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﮑﻦ ،ﺗﺎ ﻣﻐﻀﻮﺏ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺧﻼﻳﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﺑﺎﻗﺮﺑﺎ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ٧٧ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺑﺎﺵ ،ﺗﺎ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ]٥١ﻭ[ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻴﺰ٧٨

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩﺀ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺭﺍ ﻣﺮﻋﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺗﻮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮﯼ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ ،ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ :ﺍﺯ ﺑ ْﺪ ﻣﺰﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺑ ْﺪ ﻣﺰﺍﺟﯽ ﺣﺬﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺀ ﺍﺧﻼﻕ ﻧﻴﮑﻮ ﺭﺍ ﺿﺎﻳﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﻠﻖ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ؟
ﺑ ْﺪ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﺯ ُﺧﻠﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ َ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﮐﺴﻴﮑﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﮑﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻨّﺖ ﺑﻮﯼ ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ
ﺑﺎﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﯼ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻳﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﻋﺎﻗﻞ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻴﺐ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻩ ٧٩ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻤﺎﺭﺩ.
 ٧٤ﺝ :ﻧﻴﮑﻮﯼ.
 ٧٥ﺝ :ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﯼ.
 ٧٦ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٧٧ﺝ :ﺧﻴﺸﺎﻥ.
 ٧٨ﺝ -ﻧﻴﺰ.
 ٧٩ﺏ :ﺯﻳﻠﻪ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ :ﮐﺴﻴﮑﻪ ﺑﺪﯼ ﺑﺘﻮ ﮐﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺑﻤﻼﻳﻤﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ]٥١ﻅ[ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎﯼ!
ﺷﺮ ﺍﻭ ﺟﺎﻳﺰ ﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻣﮑﻦ!
ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻘﺪﺭ ﺩﻓﻊ ّ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎﺵ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺭﺍ ﺛﻤﺮﻩﺀ ُﺟﺰ
ﻧﺪﺍﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ :ﻫﻴﭻ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺣﻘﻴﺮ ﻣﺸﻤﺎﺭ! ﻳﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﮑﺴﺎﻧﯽ
ﻗﻮﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻤﻘﺎﻡ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ.
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ّ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﮐﻴﻨﻪﺀ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺗﺮﺍ ﺑﺮﻫﻢ
ﺯﻧﺪ.
ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﺯﻭﺩ ﺑﺨﻮﺩ ﺁﻧﮑﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ٨٠:ﭼﻮﻥ ﺑﺪﯼ ﺩﺭ ّ
ﺣﻖ ﻭ ﺧﻼﻑ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﻃﻮﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺎﻕ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﮑﻦ! ﺑﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ّ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ]٥٢ﻭ[
ﺍﺳﺖ .ﮐﺴﻴﮑﻪ ﺑﺨﻞ ﻣﻴﻮﺭﺯﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺤﺎﺩﺛﻪ ﺭﻭﺩ ﻭ ٨١ﻳﺎ ﻭﺍﺭﺙ
ﺑﺮﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺩﺭ ﺻﺮﻑ ﻣﺎﻝ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺮﺍﻑ ﻧﮑﺸﺪ ،ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺮﻑ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻓﻮﺕ ﻧﮕﺮﺩﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻢ :ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯽ ﻧﻔﻊ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺏ ﺩﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﺫﻭﻕ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﯽ؛ ﻳﮑﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﯼ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺘﻮ ﺭﺳﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﺳﺖ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﯼ
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻘﻴّﺪ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻭﺍﻝ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ :ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﻠﻒ ﻣﮑﻦ ]٥٢ﻅ[ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺗﺮﮎ ﺁﻥ ﺗﺮﺍ
ﻻﺯﻡ ﺁﻳﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﺩﺭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺄﻧﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﮑﻦ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺎﺭ ﻭﺳﻌﺖ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ،ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺍﺳﺖ.

 ٨٠ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٨١ﺝ -ﻭ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩﻡ :ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﻭ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ،
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﯼ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﺪﯼ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﺧﺪﺍ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ٨٢ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ْ
ﻳﮏ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﺵ ﻧﻴﺎﻳﺪ ،ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ
ﺩﻫﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ .ﺧﺪﺍ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺗﯽ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ٨٣:ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺻﻮﺕ ]٥٣ﻭ[ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺣﮑﻴﻢ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﺟﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻓﻼﻧﯽ
ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻼﻧﯽ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ٨٤ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻋﺎﯼ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻪ ﺑﻨﺪﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺑﮑﻦ ،ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ؟ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪﺀ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭﻳﻢ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ .ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻴﺮ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ،ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ
ﻧﺪﺍﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺑﺨﻞ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻠﻢ ﺍﺣﺴﻦ ﺧﺼﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮﺩ .ﭘﺲ
ﻣﺮﺩ ﻋﺎﻗﻞ ]٥٣ﻅ[ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﺭﺍ ﺷﻌﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ٨٥.
ْ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ :ﺩﺭ ﺧﻼﺹ ﮔﻨﺎ ْﻩ ﮐﺎﺭﯼ ٨٦ﺍﺯ ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﺮ ﻭﯼ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮑﻦ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻨﺎﻩ ﺟﺮﺃﺕ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﮔﺎﻥ٨٧
ﺭﺍ ﺍﺫﻳﺖ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ :ﺍﮔﺮ ﺑﻴﮕﻨﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺼﻴﺒﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﻬﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﺧﻼﺹ ﻭ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭﺍﺳﻄﻪﺀ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ،
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺷﮑﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻟﻴﻨﻌﻤﺖ ٨٨ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 ٨٢ﺏ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ.
 ٨٣ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٨٤ﺏ -ﻫﺮ.
 ٨٥ﺝ -ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ.
 ٨٦ﺏ :ﮔﻨﻪ ﮐﺎﺭﯼ.
 ٨٧ﺏ :ﻓﻘﻴﺮﺍﻥ.
 ٨٨ﺏ؛ ﺝ :ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺖ.
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ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ :ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ]٥٤ﻭ[ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﺒﺚ ﺍﺳﺖ،
ﻏﻠﻂ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ٨٩.
ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻋﻄﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ْ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ :ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﺎﺵ! ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﮑﺲ
ﻧﻔﻊ ﺗﺮﺍ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩ ٩٠ﻧﺠﻮﻳﺪ ،ﻭ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻮﻥ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ٩١ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺭﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻳﮑﺼﺪﻡ ٩٢:ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻠﻴﻪ ]ﮐﻤﮏ[ ﺍﺯ ﺍﻋﻮﺍﻥ ٩٣ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﮑﻔﻞ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﻬﻤﻪ ٩٤ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ٩٥ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﮑﺴﯽ ﻭﺍﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﺟﻤﺎﻝ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮﺕ ﮐﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻘﺪﺭ ]٥٤ﻅ[ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻧﻔﺲ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺻﺪ ﻭ ﻳﮑﻢ :ﺗﮑﻔﻞ ﺑﺎﻣﻮﺭ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ّ
ﺑﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﯽ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺻﺪ ﻭ ﺩﻭﻡ ٩٦:ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﮑﻦ ،ﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰﺋﯽ
ﺑﻄﺒﻊ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﭼﻴﺰ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺗﺮ ﺍﻓﺘﺪ.
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺻﺪ ﻭ ﺳﻴﻢ :ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ٩٧ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﺴﺖ ﺍ ّﻣﺎ ﺑﯽ ﻗﻀﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ
ﮐﺮﺩﻥ ،ﭘﺲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺌﻠﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ٩٨.
ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻭ

ﺍﻟﻤﺂﺏ٩٩.

]ﲤﺖ[ ﺳﻨﺔ  ۱۲۵۴ﻧ ﺒﻮﻳﺔ.

 ٨٩ﺏ -ﺑﺎﺷﺪ.
 ٩٠ﺏ :ﺗﻮ.
 ٩١ﺏ :ﺟﻬﺔ.
 ٩٢ﺝ :ﺻﺪﻡ.
 ٩٣ﺝ +ﺍﺯ ﺍﻋﻮﺍﻥ.
 ٩٤ﺏ :ﺑﻬﺮ.
 ٩٥ﺏ :ﺳﺒﺐ.
 ٩٦ﺝ :ﺩﻭﻳﻢ.
 ٩٧ﺝ :ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﯼ.
 ٩٨ﺝ :ﮐﻨﻴﻢ.
 ٩٩ﺝ -ﻭ ﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺂﺏ.
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ÖĞÜTLER
Giriş
Rahman ve Rahim (olan) Allah’ın adıyla.
Hamd Âlemlerin Rabbi’nedir. Gelmiş, geçmiş ve gelecek [olan bütün insanların] en şereflisi Hz. Muhammed’e (s.a.v), onun temiz ve pak ailesine
salât ü selâm olsun.
Merhum Mirza Muhammed Han’ın oğlu Kutsî mahlaslı Abbaskulu Bâkuyî şöyle der: İlimlerin niteliğine dair haber ve bilgi edinmek vesilesiyle
duacı[nız] [yani ben], öğrencilerin Kur’an’ı bitirdikten sonra, pek çok öğretmenin bile anlayamayacağı kadar karmaşık sözcükleri içeren birtakım kitapları [okumaya] başladıklarının farkına vardım. Yine, fazla ayrıntılı ve
dağınık oldukları için bazı eserlerdeki konuları kavramak ve ezberlemek zor
oluyor. Bütün bunlar, “Çocuklukta [öğrenilen] ilim taşın üzerine [kazınmış]
nakış gibidir” anlamına ilişkin bilgisizliği gösterir. [Oysa] ahlâkî güzellikleri, diğer dönemlerden daha çok çocuklukta öğretmek gerekir. Zira kötü huylar, sürekli yapılmak ve alışkanlık yolu ile mizaçta pekişir, ilim ve âdâp ona
kolaylıkla etki edemez.
Bu nedenle hicretin bin iki yüz elli ikinci (1252) yılında, açık seçik ifade
ve anlamlardan oluşan, “Öğütler” (Nesâyih) isimli kısa bir eser kaleme aldım. Faydasının çocuklara ulaşması ve giderek daha da yararlı olması için
Hz. Vâhibü’l-Minen’den yardımlarını diliyorum.

Çocuklara Nutuk ve Öğütler
Azizim, sen insansın! Allah Teâlâ insanı dünyadaki her şeyden daha üstün yaratmıştır. Bu kadar güçlü ve büyük [olmalarına rağmen] hayvanların, insanın elinde esir olduklarını görmüyor musun? Bu, [insanın] işlerin
nizamını bilmesinden dolayıdır. Söz konusu gurupta [yani, insanların arasında] da işinin ehli ve hayırsever bir kimse her zaman saygınlık kazanır.
O yüzden, becerinin ve iyilik yapmanın niteliğini, iyilik ve kötülüğü tahkik
ve tecrübe üzerinden açıklayan ve söyledikleri bizler için öğüt olan kimselerden öğrenmemiz gerekir.
Birinci öğüt: Böyle bir esas ve düzen üzerine bina edilen âlem sahipsiz
olamayacağına göre, her şeyi yaratan bir Tanrı vardır ve onu tanımamız
gerekir.
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İkinci öğüt: Bir babanın kendi evlatlarını başına buyruk bırakmadığı, her
birini bir işle görevlendirdiği hâlde, Allah Teâlâ’nın bizi boşuna yaratmış olması ve herhangi bir vazifeyle yükümlü kılmaması mümkün mü?
Üçüncü öğüt: Tanrı’yı göremediğimiz için onun, melekler aracılığıyla
kendisine ilettiği söz ve buyruğunu bize ulaştıran birisinin var olması gerekmektedir. Biz bu kimseye peygamber ismi veriyoruz.
Dördüncü öğüt: Sayısı fazla olan peygamberlerin tamamı haktır. Fakat
her bir işin belli bir zamanda uygun olmasına binaen, Allah Teâlâ günümüzde peygamberimiz Hz. Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.v) şeriatını diğer peygamberlerin şeriatlarından üstün kılmış ve ona uymayı emretmiştir.
Beşinci öğüt: Allah Teâlâ’nın Peygamber (s.a.v) tarafından bize ulaştırılan emir ve buyrukları, başından sonuna kadar Tanrı’nın kelâmı olan
Kur’an’dır. Hiç kimse ona müdahale edemez ve onu değiştiremez. Zira insanın sözü Tanrı’nın sözüne benzemez.
Altıncı öğüt: Onun [yani, Hz. Muhammed’in] ilminin vârisleri oldukları
için Ehlibeyt imamlarını (s.a.v) sevmek ve onlara tabi olmak herkese farzdır. Ahir zamanda gelerek onun şeriatını bütün yeryüzünde uygulamaya
koyacak olan Hz. Mehdî (a.s.) de onlardan biridir.
Yedinci öğüt: Allah Teâlâ, bizi yükümlü kıldığı şeylere uyan kimseyi nimet ve asalete ulaştırır, kıyamet [günü] ise cennetine koyar. [Bunlara] amel
etmeyen kimse dünyadayken zelil ve rüsva olur, kıyamet [günü] de cehenneme gider.
Sekizinci öğüt: Kıyamet, Tanrı’nın bütün mahlukatı aynı zamanda [yeniden] dirilteceği ve kendi amellerinden dolayı hesaba çekeceği gündür.
Dokuzuncu öğüt: İyilik yapanları cennete koyacak, buradaki güzel bahçelerde ve büyüleyici köşklerde sonsuz nimetlerden ebediyen feyiz alacaklar.
Onuncu öğüt: Kötülük yapanları, birkaç bin yıl korkunç ateşte yanacakları, bedenlerindeki etlerin ejderha ve akrepler tarafından paramparça edileceği cehenneme atacaktır.
On birinci öğüt: Tanrı’nın [bizi yükümlü kıldığı] vazifelerden birisi beş
vakit namazdır. Tanrı’yı hatırlamak için bunu yerine getirmek gerekir.
On ikinci öğüt: Ramazan ayının bütün günlerini, sabahtan akşama kadar oruçlu geçirmek gerekir. Böylece aç olanların hâlinden haberdar olur ve
onlara merhamet edersin.
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Ön üçüncü öğüt: Zenginlerin zekât, humus ve fukaralara sadaka vermesi vaciptir. Böylece alan kimselerin geçimi sağlanır, verenlerin ise malları ve
canları emniyette olur.
On dördüncü öğüt: Allah, peygamber ve imamlardan sonra kendi babanı
ve anneni herkesten daha aziz tut, buyurdukları her şeyi yap ve hiçbir hâlde
onları incitme. Ebeveynlerinin kendisinden razı olmadığı bir kimseden Allah Teâlâ da razı olmaz. Aynı şekilde ağabeyinin, amca ve dayının da sözünü dinle.
On beşinci öğüt: Makam, ilim veya yaşça senden büyük kimselere karşı
saygılı davran ki küçük olanlar da sana saygı duysunlar.
On altıncı öğüt: Din âlimlerine saygı göster. Peygamber (s.a.v) ve imam
(a.s.) aramızda olmadığından, şeriat hükümlerini anlamak için onların varlığına muhtacız.
On yedinci öğüt: Sultan ve emîrlere itaati kendine vacip bil. Onlar olmazsa insanlar birbirinin canına, ırzına ve malına kıyar ve ülke işlerinde düzen kalmaz.
On sekizinci öğüt: Cezalandırılmayasın diye, bulunduğun ülkenin yasalarına aykırı davranma.
On dokuzuncu öğüt: Dünya veya ahiret için faydası olmayan söz ve davranışlardan kaçın. [Bunlardan dolayı] zarara uğrarsın.
Yirminci öğüt: Bedbaht ve bîçare birisini gördüğün zaman ona gülme.
Allah seni de onun gibi yapmaya muktedirdir.
Yirmi birinci öğüt: Herkesin seni sevmesi için karşılaştığın insanlara
selâm ver, sana bir şey söyledikleri zaman edep ve tevazu ile cevapla.
Yirmi ikinci öğüt: Büyük insanların iyi diye nitelendirdikleri şahıslarla
arkadaşlık yap. Boş insanlardan ve saçma sapan konuşanlardan uzak dur,
yoksa sen de onlar gibi olursun.
Yirmi üçüncü öğüt: Bir kimseyi ihtiyaç içinde görürsen, gücünün yettiği
ölçüde ona yardım etmekten kaçınma ki muhtaç olduğun zaman başkaları
da sana yardım etsin.
Yirmi dördüncü öğüt: Bir kimsenin kötü [yönlerini] başkalarının yanında söyleme. [Zira] eğer düşmanınsa bunu o kişiye ulaştırır; yok eğer dostunsa senin hakkında kötü düşüncelere kapılır.
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Yirmi beşinci öğüt: Yalan söylemekten sakın. Zira sendeki bu huyu bilen
birisi doğru sözüne de inanmaz.
Yirmi altıncı öğüt: Başkasının kusurunu sana söyleyen birisinden uzak
dur. Olur ki senin kusurunu da başkalarına söyler.
Yirmi yedinci öğüt: Bir kimseyle dostken, bir gün düşmanın olursa seni
zayıf düşürebileceği şeyler yapma. Düşmanlıkta da, günün birinde dost olursan, seni utandıracak bir kötülük işleme.
Yirmi sekizinci öğüt: İnsan sinirliyken aklı doğru çalışmaz. Bu hâldeyken kendini bütün işlerden alıkoy ve yapılması gereken bir işi sinirin yatıştıktan sonra yap.
Yirmi dokuzuncu öğüt: Yükümlü olmadığın bir işle boşuna uğraşma. Zira
ondan bir fayda gelmeyeceği gibi, kendi işinden de geri kalırsın.
Otuzuncu öğüt: En kötü kusur olan tembellikten kork. Dünyada hiçbir
şey boş gezmekten daha kötü olamaz.
Otuz birinci öğüt: Allah her şeyi, dünya düzeninin (nizâm-ı âlem) bir nedeni olarak yaratmıştır. Bunlardan biri olmazsa diğeri de var olamaz. Sen
de o [nedenlerden] birisin, boş oturursan taş ve toprak senden daha iyi [bir
varlık] olur. Zira onlar [en azından] bayındırlıkta işe yararlar.
Otuz ikinci öğüt: İlim ve kemal tahsil etmeyi her şeyden daha fazla önemse. Zira her şey bunlarla elde edilir.
Otuz üçüncü öğüt: Başkalarına kötülük yapmak isteyen birisine iyilikte
bulunma. Bu, kötülere iyilik, iyilere ise kötülük yapmak [demektir].
Otuz dördüncü öğüt: Yalın [bağlamından koparılmış] bir şekilde duyduğun her söze inanma. O sözü söyleyenin bir maksadı olabilir ya da bunun
gerçek anlamını kendisi dahi bilmez. Dolayısıyla bu sözü başka kaynaklardan da araştır.
Otuz beşinci öğüt: Çoğu zaman, bir işin keyfiyetinden emin olduğumuz
halde, sonradan işin aslının farklı olduğu ortaya çıkıyor.
Otuz altıncı öğüt: Şakacılık ve mizahı kendine şiar etme. Zira insanlara hafif görünürsün; alay ettiğin için de birileri sana kırılır ve muhtemelen
[hakkında] kötü şeyler amaçlar.
Otuz yedinci öğüt: Tartışma anında birisini yenersen, onun bilgisizliğini
orada hazır bulunanlara belli eden bir şey yapma. Zira bu takdirde o kimse
kalbinde sana kin besler ve intikam almak için fırsat kollar.
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Otuz sekizinci öğüt: Sohbet sırasında konuşma fırsatını [ilk önce] başkalarına tanı. Belki hilekâr birisi hata yaparak iddia edilen şeyin hakikatini açıklar ve düşman senin iyiliğin için bir şeyler söyler. Fazla konuştuğundaysa hata ve kusurları sen yaparsın.
Otuz dokuzuncu öğüt: Afiyet hâldedir, makam ve malda değil. Çoğu zaman fakir kimse bir parça ekmeğini huzur içinde yer, şevket sahibi ise işlerin karışıklığı yüzünden korku ve sıkıntı içinde olur.
Kırkıncı öğüt: Başına bir felaket gelirse tevekkül ve tahammül et. Telef
olan şey üzülmekle geri gelmeyeceği gibi, ısdırap nedeniyle gelecekle [ilgili]
tedbir de alamayabilirsin.
Kırk birinci öğüt: Kendi felaketini başkalarına belli etme. Eğer [söylediğin kişiler] düşmanlarınsa bu, sevinmelerine ve daha da güçlenmelerine;
yabancılarsa onların gözünde değersiz olmana; dostlarınsa, üzülmelerine ve
senin derdinin yenilenmesine neden olur.
Kırk ikinci öğüt: Kötü huyların büyük çoğunluğu [insanı], istediklerinin
tam tersi bir sonuca götürür. Cimri birisi, geçim sıkıntısı korkusuyla yoksulluk içinde yaşar; tekebbürlü birisi, insanların gözünde itibarını kaybeder;
gösterişi seven birisi, ayıplanmaktan korktuğu hâlde gülüş nedeni olur ve
öfkeli birisi, başkalarının günahlarından dolayı kendisini cezalandırır.
Kırk üçüncü öğüt: Kıskançlık (haset) yeteneksizliğe işarettir. Kendi becerisine güvenen birisi başkalarından daha fazla elde etmek için çalışır. Beceriksiz ise ilerleme gücünden yoksun olduğunu bildiği için başkasının gerilemesini ve böylece kendisiyle eşit durumda olmasını ister.
Kırk dördüncü öğüt: Kıskançlıktan daha kızgın bir ateş yoktur. Kıskanç
birisi asla huzurlu bir yaşam süremez; hem kendi tasası hem de başkalarının sevinci onun için felaket olur.
Kırk beşinci öğüt: Açgözlü insan her zaman dertli olur; ne kadar kazanırsa kazansın yine de az olduğunu düşünür.
Kırk altıncı öğüt: Düşmanın tevazu ve şefkatine itimat etme. Muhtemelen seni kandırıyor veya zayıfsa eğer fırsat bekliyor(dur).
Kırk yedinci öğüt: Bir kimsenin sana yönelttiği övgü ve beğenilerden dolayı yetenekli olduğunu sanma. Belki de bir maksadı var ve bunları kendi isteklerine perde yapıyor(dur).
Kırk sekizinci öğüt: Hangi mevkide olursan ol, kendi değerini bil; kendini ne alçalt ne de daha yüksekte gör.
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Kırk dokuzuncu öğüt: İnsanlar senin [gerçek] hâlinden hemen haberdar
olmazlar, konuştuklarından dolayı sana iyilik ve kötülük atfederler. Öyleyse
dilini konuşulmaması gereken şeylerden koru.
Ellinci öğüt: Her işi aklın kurallarına uygun biçimde yap. Kaderin onu
gerçekleştirmene izin vermese bile, dünyada senin için “becerikliydi” derler.
Elli birinci öğüt: Bilmediğin şeyi inkâr etme, bildiklerine de fazla güvenme. Zira ilmimiz fazlasıyla yetersiz, aklımız ise çok karışıktır.
Elli ikinci öğüt: Mütevazı ve tatlı dilli kimselerin çok dostu olur.
Elli üçüncü öğüt: Mutlu kimse, dostu fazla olan insandır. Dostunun, senin derdini paylaşmasından, sana kusurlarını göstermesinden ve ihtiyaç
anında sana yardım etmesinden daha güzel bir şey var mı?
Elli dördüncü öğüt: Dünyadaki mal ve makam sevgisine aşırı bağlı bir
kimseyle dost olunmaz. Zira o kendi menfaati için başkasına zarar vermek
ister.
Elli beşinci öğüt: İşlerinde, senden daha akıllı [ve fakat] garazsız kimselerle istişare et. Yalnız bir akıl her işin iyi [taraflarını] bilemez.
Elli altıncı öğüt: Bir sözün değerini onu söyleyenle ölçme. Bazen bilgisiz
birisi akıllıları hayrete düşürecek güzel sözler söyler; kimi zaman da akıllı
bir kimse cahillerin dahi yapmayacağı yanılgıya düşer.
Elli yedinci öğüt: İhsanda bulunarak özgür bir insanı kendine köle edersin ve eziyet ettiğin için emrindekiler senden kaçar.
Elli sekizinci öğüt: Bedenin sıhhatine ve aklın selâmetine zararlı olduğu
için çok yemekten kaçın.
Elli dokuzuncu öğüt: Kalbinin istediklerini değil, tam tersi aklının uygun
gördüğü şeyleri yap. Zira iyi ve kötüyü birbirinden akıl ayırt eder.
Altmışıncı öğüt: Akıl ve ilimden daha güzel zenginlik yoktur. Zira bunlar
her zaman seninle olur ve kimse onları senden alamaz.
Altmış birinci öğüt: Bir kimseye öğüt vermek ya da yaptığı işlerin uygun olup olmadığını dile getirmek istersen, bunu [o kişinin] yalnız olduğu
zaman söyle. [Zira] insanların arasındayken bunları hem kabul etmez hem
de sana kırılır.
Altmış ikinci öğüt: Bir söz verdiğin zaman tutmaya çalış ki başka bir zaman söz verdiğinde inanılsın.
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Altmış üçüncü öğüt: Olabildiğince başkasının sana verdiği bir şeyi alma.
Zira sen onun nazarında alçalırsın, o ise senin gözünde büyür.
Altmış dördüncü öğüt: Bugün yapabileceğin bir işi yarına bırakma, çünkü yarın yapamayabilirsin.
Altmış beşinci öğüt: Dürüstlüğü kendine şiar et. Fıska bulaşan [bir kimse] dinini ve utanma duygusunu kaybeder ve insanlar arasında rüsva olur.
Altmış altıncı öğüt: Bir kimsenin kusurunu ve kötü taraflarını görürsen
saklamaya çalış ki Tanrı da senin kusurlarını örtsün.
Altmış yedinci öğüt: İyilik ihtimali var olduğu sürece kimsenin işine kötülük atfetme. Belki de o iş iyidir ve sen içerdiği maslahattan habersizsin.
Altmış sekizinci öğüt: İnsanın asaleti soyu ile değil, kendisinden sonra
bıraktıklarıyladır. Nitekim becerikli evladın buna ihtiyacı yoktur; hayırsız
evlat ise soyunun utanç [kaynağıdır].
Altmış dokuzuncu öğüt: Kendin için hoş görmediğin şeyi başkasına da
yapma. Bunun cezası bir başkasından sana gelir.
Yetmişinci öğüt: Bütün dinlerin mensupları, hatta puta tapanlar bile
amellerinin karşılığının [verileceğine] emindirler. Demek ki başkasına yaptığın her bir iyilik ve kötülüğü [aslında] kendine yapıyorsundur.
Yetmiş birinci öğüt: Bir şey konuştuğunda veya bir iş yaptığın zaman
yalnız olduğuna ve kimsenin haberdar olmayacağına güvenme, bunlar
çoğu zaman ortaya çıkar. Tıpkı kötülük yapan birisinin böyle sandığı; fakat
kısa sürede rüsva olduğu gibi.
Yetmiş ikinci öğüt: Hiç kimsenin zarara uğramasına razı olma, alış verişte dürüst ol ve emanete ihanet etme. Yoksa Allah’ın gazabına uğrar, insanlar tarafından da reddedilirsin.
Yetmiş üçüncü öğüt: Seni sevmeleri için hısım akrabadan ve onlara bağlı
bulunanlardan saygı ve yardımlarını [esirgeme].
Yetmiş dördüncü öğüt: Komşularla ve bulunduğun beldedeki insanlarla
iyi geçin ki sana karşı da öyle davransınlar. Sen bir kişisin, onlar ise çoktur
ve tek olanın çoğunluğa muhtaç olduğu açıktır.
Yetmiş beşinci öğüt: Güzel ahlâkı mahvettiği için kötü huylu kimselerden
ve kötü huylu olmaktan kaçın. Kötü huylu bir kimse kendi mizacından dolayı azap çekerken insanlara ne verebilir?
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Yetmiş altıncı öğüt: İyilik yaptığın birisine açık ve üstü kapalı biçimde
minnet vurma. Bu nedenle yaptığın iyilik zayi olur ve hoşnutluk yerine kırgınlık ortaya çıkar.
Yetmiş yedinci öğüt: Akıllı, kendi kusurunu başkalarınınkinden daha
fazla gören ve kendisini daha yetersiz sayan kimsedir.
Yetmiş sekizinci öğüt: Sana birisi kötülük yaptığında sabret ve onu yumuşaklıkla kendinden uzaklaştır. Kötülük yapmak dışında bir çözüm olmazsa eğer, kötülüğü defetmek için gerektiği kadar yap, daha fazla değil.
Yetmiş dokuzuncu öğüt: Olabildiğince dostluk peşinde koş; zira düşmanlıktan ancak pişmanlık doğar.
Sekseninci öğüt: Hiçbir düşmanı hakir görme. Belki de ona yardım edebilecek dostlara sahiptir veya irtibatı bulunduğu güçlü kimseler vardır.
Seksen birinci öğüt: Kimseye karşı kin gütme, bu kalbindeki huzura ve
dinine zarar verir.
Seksen ikinci öğüt: Bir kimsenin seninle ilgili kötü şeyler konuştuğunu
duyarsan kendini hemen tanıt. Çoğu zaman söylenenlerin doğru veya yanlış olduğu, onun davranışlarından ve konuşma tarzından anlaşılır.
Seksen üçüncü öğüt: Allah’ın sana verdiği mal, dünya ve ahiret menfaatlerine harcaman içindir. Cimrilik yapan birisi kendisini bu zenginlikten
mahrum bırakır. Zira kısa sürede bunları ya bir olaydan dolayı [kaybeder]
ya da vâris alır.
Seksen dördüncü öğüt: Malı harcarken israfa yol verilmemeli ve gerekenin dışında yerlere sarf edilerek içerdiği maslahat yok edilmemelidir.
Seksen beşinci öğüt: Yaptığın kötü bir işin sana menfaati dokunmayacak, günah ve kötü namı ise baki kalacaktır.
Seksen altıncı öğüt: İyi amelden iki kez zevk alırsın. Birincisi yaptığın
anda, ikincisi ise sana faydası dokunduğunda.
Seksen yedinci öğüt: Dünyadaki her şey yok olabilir. [O hâlde], bir gün
yok olursa yaşantını zora sokacak kadar hiçbir şeye bağlanma.
Seksen sekizinci öğüt: Hayatını, sonunda bırakman gerekecek bir işte telef etme.
Seksen dokuzuncu öğüt: İşlerin önünü sonunu düşünürken acele etme,
uygulamasını ise hemen yap. Zira bir işin maslahatını idrak etmek için geniş
zaman gerekir; uygulamaya konması içinse fırsat ganimettir.
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Doksanıncı öğüt: Fakirlik ve bedbahtlıktan şikâyet etme. Dünyada çoğu
kimse senden daha fakir ve daha çaresizdir ve senin durumunda olsalar çok
sevinirlerdi.
Doksan birinci öğüt: Allah dünyayı bir düzen üzerine yaratmıştır. O halde mahlukatın tamamı birbirinin aynısı olamaz. Şöyle ki bir bedende gözün
amacını kulak gerçekleştiremez ve ağzın yaptıklarını el başaramaz. Allah
bunlardan her birini söz konusu iş için gerektiği şekilde yaratmıştır.
Doksan ikinci öğüt: İnsanlar görünüş ve ses açısından olduğu gibi, ilim
ve ahlâk açısından da farklıdır. Âlemlerin Rabbi’ni hâkim kabul ettiğimiz
için, falancayı öyle ve falancayı böyle yaptı diye ona itiraz edemeyiz.
Doksan üçüncü öğüt: Bir iş istediğin gibi olmadığı zaman [şunu] dürüstçe düşün: Acaba kendin buna neden olmadın mı? Çoğu zaman biz, işleri
aklın kurallarına göre yapmaz, ardından ise başkalarından şikâyet ederiz.
Daha da kötüsü Allah’ın iyiliğe mâni olduğunu sanarak “Allah [izin] vermedi” deriz.
Doksan dördüncü öğüt: Her durumda itidali gözetmek gerekir. İsraf gibi
cimrilik de kötüdür. Yumuşak başlılık en güzel huy olmakla birlikte ihtiyaç
hâlinde öfke de gereklidir. O hâlde akıllı insan her zaman ve her durumda
orta yolu kendisine şiar edendir.
Doksan beşinci öğüt: Bir suçluyu, hak ettiği için kendisine verilmiş cezadan kurtarmaya çalışma. Zira bu nedenle başkaları da suç işlemeye cesaretlenir ve çaresizlere eziyet eder.
Doksan altıncı öğüt: Suçsuz birisini felakette görürsen yapabildiğin her
yolla onu kurtarmaya ve [ona] yardımcı olmaya özen göster ki felakete uğradığında Tanrı da başkalarını sana yardımcı kılsın.
Doksan yedinci öğüt: Bedbaht, birisine iyilik yapabileceği hâlde bunu
yapmayan kimsedir. Şöyle ki ihsanda bulunan kimseye, kendi türünden birisinin velinimeti olduğu için şükretmek vacip olur.
Doksan sekizinci öğüt: Çalışmadan ve hak etmeksizin Tanrı’dan nimet
istemek abestir. Zira hak etmeyene yapılan bir itâ hata olur.
Doksan dokuzuncu öğüt: Bir işin varsa onun uygulamasından ya [bizzat] sorumlu ol ya da [o işle yakından] ilgilen. Zira kimse senin yararını
kendi menfaatinden daha fazla gözetmez. Ayrıca zevkler farklı olduğundan,
bir kimsenin bir işi bütün yönleriyle senin istediğin gibi yapması zordur.
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Yüzüncü öğüt: Genel işlerde yardımcıların yardımına başvurmak kaçınılmazdır. Zira bir kimse, bütün işlerle [bizzat] sorumlu olamayacağı gibi,
ayrıntılarla uğraşırken asıl önemli işleri de unutur. O hâlde her işi bir kişiye
havale etmek ve genel hatlarıyla bunlarla ilgilenmek gerekir.
Yüz birinci öğüt: Bir işle yeteneğin ve gücün ölçüsünde uğraş; nefsinin
istediği ölçüde değil. Çoğu zaman fazlasını istemek [insanı] azdan da mahrum bırakır.
Yüz ikinci öğüt: Herkese bulunduğu duruma göre ihsanda bulun. Bazen
küçük bir şey, bir kimsenin mizacınca büyük şeylerden daha makbul olur.
Yüz üçüncü öğüt: İşlerimizde seçim sahibi olsak da ilâhî yazgı olmadan
hiçbir işi yapamayız. Öyleyse, bir işin planını iyice oluşturmamız ve [o işin]
gerçekleşmesi için âlemlerin Rabbi’nden fırsat dilememiz gerekir.
Allah daha doğrusunu bilir ve O’na dönülecektir.
Hicrî 1254 (1838-39) yılında tamamlandı.
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