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. زمان و مكاني كه در آن هستيمو هنگامي كه و هر جا : إِذَا  

صفت و ويژگي : خَلَّةٌ  

كم نظير و خيلي مهم   :رَائِقَةٌ   



 

انتظار به معني توقع و احتمال غريب به يقين است  : انْتَظِرُو   

شبيه ها و نظائر :   أَخَوَاتِ  

: انسان ها و تفكيک جنسيتي ندارد  رَجُلٍ  

خوبي ديدي توقع اشباهش را نيز    و  هرگاه در كسي صفت نيكو ترجمه:

 داشته باش 

افرادي كه ما با آن ها مواجه هستيم اشاره  اين كالم به ارتباطات انساني و 

 دارد.

امير المومنين )ع( در اينجا به ما مي آموزد كه اگر در كسي صفت درستي  

 ديدي توقع داشته باش شبيه آن را هم داشته باشي. 

.سي ديديم به آن يقين داشته باشيماگر ما اين صفت مثبت را در ك*  

 اوصاف كالم حضرت اوصاف رائقه و تحفه هستند.

 ويژگي اوصاف رائقه : 

است  شهير(1   

ابر صفت است(2    

شده است  ارياخت جادشيا  يبرا(3   

ند.هست يا  شهيو ر يكه اوصاف اصل ميدار ي اوصاف   يسر ک ي ما  



 

. كه اصطالحا انحدار دارند ياوصاف   يعنياوصاف  ابر*  

به پايين.از باال   زشي ر يعني  انحدار  

چه؟   يعني ارياخت-  

 ما مي توانيم هرچيزي را انتخاب كنيم اما اختيار انتخاب خير است.  

.ميعقل دار  رايز ميكن يم  اريكند اما ما اخت ي انتخاب م وانات يح  

باشم و جزو   دهيبرگز  يعقل و وح لي ن را به دلآاست كه من  ارياخت يصفت

.من شده باشد  تيهو  

:يابي شهير  

و ما   عمل كرد  يا  شهيآن كار كرد و ر يرو دياست كه با يكار يتيترب كار

 بايد ريشه اي روي تربيت فرزندانمان كار كنيم. 

  ما در انتخاب همسر آينده هم بايد روي صفات ريشه اي آن كار كنيم.

. كند  ي هستند را خدا مشخص م يي ها زيابر اوصاف چه چ نكهيا*  

:نمونه از ابر صفت ها چند  

است  ي ابر صفت اخالق  ک ي  نيكه ا، از آن ها صدق الحديث يكي   

 صدق الحديث يعني راست بودن و با حديث الصدق متفاوت است. 



 

.اخالقي و ريشه اي زمان و مكان ندارد و هميشه است اوصاف  

 ويژگي اوصاف ريشه اي:

در طول زمان ماندگار هستند (1  

ها فكر مي كنند اعتقادات به دين و خدا و پيغمبر از اوصاف ريشه  خيلي

.ن فرو مى ريزندابا يک تكلي ايشان است و    

:المومنين )ع( در اين باره فرموده اند  امير  

  جبل الراسخ ال تحركّه العواصفالمؤمن كال

.دهندي تند او را تكان نم يمؤمن مانند كوه، استوار است، كه بادها :ترجمه  

اوصاف ريشه اي با برنامه ريزى و سختي سواد پيدا مى كنند(2  

:هاى اخالقى ريشه  

الخوف من الل (1  

.كه از خداى متعال خوف داشته باشد كسي  

. يک پيش نياز به نام شناخت و عقل و شعور دارد به خوف هميشه  

. از ما خواسته در مقابل پدر و مادر خود خائف باشيم دين  

 



 

ترك الغضب(2   

.ديگر ترك الغضب متعادل شدن خودمان است معناى  

 


