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هِ امَلُنَّ وَ  ماحَ هِ الَبغُى وَ آَفهُ احلََسبِ ااِلفِتخارُ وَ آَفهُ الَسَّ جاعَ ِِذُُ وَ آَفهُ آَفهُ اجلَمالِ اخَلیالءُ وَ آَفهُ احلَدیثِ الَک آَفهُ الَشَّ
ى؛ ینِ اهلَوَ

رُف وَ آَفهُ الِدَّ َفهُ وَ آَفهُ اجلُوِد الَسَّ  الِعمِل الِنَّسیانُ وَ آَفهُ احِلمِل الَسَّ
ن است سرکشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت است، خود پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخ

  فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دین است

؛  ٢ یُتُ عوهَ إذا ُدعِ ئُتوا الَدَّ  اِ
  وقتى شما را دعوت کردند بپذیرید

بُ أذَنکَ أن َیقوَل َلکَ الَقومُ إذا ُقمتَ    ٣ وَف وَ اجَتِنبِ امُلنَکرَ وَ انُظر ما ُیعجِ ئتِ امَلعرُ نِدِهم فَ  اِ ِِه وَ ِمن عِ تأ ؛ نِدِهم َفاجَتِنبهُ ه أن َیقوَل َلکَ الَقومُ إذا ُقمتَ ِمن عِ  انُظرِ اَلَِّذى َِکرَ
برکنار  ویندنیک کردار باش و از کار بد بپرهیز ببین میل دارى دیگران در باره تو چه بگویند همان طور رفتار کن و از آنچه نمیخواهى در باره تو بگ

  باش

َتِهٌد جاِهٌل؛آَفهُ   ۴ : َفقیهٌ فاِجرٌ و إمامٌ جائرٌ و ُمُ ینِ ثاَلثَهٌ
 الِدَّ

  آفت دین سه چیز است: داناى بد کار و پیشواى ستم کار و مجتهد نادان

ریَ أهِله؛  ۵ ثَ به غَ َتهُ أن ُُتِدَّ  آَفهُ الِعمِل الِنَّسیانُ وَ إضاعَ
  آفت دانش فراموشیست و دانشى که بنا اهل سپارى تلف مى شود

ِلسُ الَعبُد؛   ۶  آِکُل َکما َیتأُکُل الَعبُد وَ أجِلسُ َکما َیَ
  مانند بندگان غذا میخورم و مانند آنها بر زمین مى نشینم

؛   ۷ ِِِهنَّ وا الِنَّساءَ ِفِ َبنا  آِمرُ
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  با زنان در باره دخترانشان شور کنید

َد أخ  ۸ عَ ثَ َکِِذَُ وَ إذا وَ َدَّ ، إذا حَ ؛آَیهُ امُلناِفقِ ثاَلثٌ  لََف وَ إذا ائَتَمَن خانَ
  نشان منافق سه چیز است، سخن بدروغ گوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید

ُ أَبَ    ۹ ؛ اهلَلَّ ِِلِ امُلؤِمنِ َِوَبهً َعَل ِلقا  أن َیَ
  خداوند از گناه قاتل مؤمن نمیگذرد و توبه او را نمى پذیرد

ُ أَبَ    ۰۱ َمَل  اهلَلَّ ؛أن َیقَبَل عَ َتهُ ََتَّ َیدعُ ِبدعَ هٍ حَ  صاِحبِ ِبدعَ
  خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذیرد تا از بدعت خویش دست بردارد

نَد    ۰۰ فَعهَ عِ بَتُغوا الرََّ ِ اِ َمک؛ اهلَلَّ رَ لیکَ وَ ُِعِطَى َمن حَ ِهل عَ ن جَ َمَّ ُ عَ  َُتملَ
  محرومیت را به عطا تالفى کنیداگر میخواهید پیش خداوند منزلتى بلند یابید خشونت را به بردبارى و 

؛   ۰۱ َک َفإنََّها أثَبتَ هَ مِلَن واَدَّ َدَّ  أبد امَلوَ
  آنکه با تو در دوستى مى زند با وى ره دوستى گیر که این گونه دوستى پایدارتر است

ن أه   ۰۱ هِلکَ َفإن َفِضَل َشى ءٌ عَ لَیها َفإن َفضَل َشى ءٌ َفِلِ َق عَ بَدأ ِبَنفِسکَ َفَتَصَدَّ  َفإن ِلکَ َفِلِذى َقراَبِتکَ اِ
ن َُِعوُل؛ َ بدأ ِبِ ن ِذى َقراَبِتک َشى ءٌ َفهَکِذا وَ هکِذا اِ  َفِضَل عَ

 صدقه را از خوشتن آغاز کن اگر چیزى فزون آمد بکسان خود ده اگر از کسان تو چیزى فزون آمد بخویشان ده و اگر از خویشان نیز چیزى فزون

  از عیال خویش آغاز کن آمد به دیگران ده و همچنین صدقه را

ُ أَبَ   ۰۴ ؛ اهلَلَّ َتِسبُ یثُ ال َیَ بِده امُلؤِمنِ إالَّ ِمن حَ َق عَ  أن َیرزُ
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  خدا روزى بنده مؤمن خویش را از جایى که انتظار ندارد میرساند

ا َبَدأ    ۰۵ بَدئُوا ِبِ ُ اِ  ِبه؛ اهلَلَّ
  صدقه را از آنچه خداوند آغاز کرده است آغاز کنید

و   ۰۶ ُکم أنََّه َمن َشِهَد أن ال إلهَ إالَّ أبِشرُ راءِ وا ِمن وَ رُ ُ ا وَ َبِشَّ ؛ اهلَلَّ هَ  صاِدقاً هَلا َدَخَل اجلََنَّ
شما را مژده میدهم و شما بدیگران مژده دهید که هر کس شهادت دهد که خدائى جز خداى یگانه نیست و بدان معتقد باشد وارد بهشت 

  مى شود

ِ أبَغُض احلاَللِ إَلى    ۰۷ الُق؛ اهلَلَّ  الَطَّ
  منفورترین چیزهاى حالل در پیش خدا طالق است

ِ أبَغُض اخَللقِ إَلى    ۰۸ ؛ اهلَلَّ ََّ َکَفرَ  َمن آَمَن ثُ
  منفورترین مردم پیش خدا آن کس است که ایمان آورد و سپس کافر شود

جالِ إَلى    ۰۹ ِ أبَغُض الرَِّ ؛ اهلَلَّ  األَلُد اخَلصمُ
  مرد لجوج و ستیزه جوست منفورترین مردان در پیش خدا

ِ أبَغُض الِعباِد إَلى    ۱۱ یَن؛ اهلَلَّ َمَل اجلَبَّارِ َملُهُ عَ َمِله: أن َِکونَ ثِیاُبهُ ثِیاَُ األنبیاءِ وَ عَ  َمن کانَ ثَوباهُ َخریًا ِمن عَ
  باشد و کار وى کار ستمگرانمنفورترین بندگان در پیش خدا کسى است که جامه وى از کارش بهتر باشد، یعنى جامه او جامه پیمبران 

ُکم؛   ۱۰ ونَ ِبُضَعفاءِ ُقونَ وَ َِنُصرُ ا َِرزُ َعفاءَ َفإََنَّ  أبُغوِنِ الُضَّ
  ناتوان را پیش من آرید زیرا شما به برکت ناتوانان خود روزى مى خورید و یارى مى شوید
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ِته   ۱۱ هَ َمن ال َیسَتِطیُع إبالغَ حاجَ اجَ َُّغوا حَ ها ثََبَّتَ َفَمن أبلََغ سُ   َبِل هَ َمن ال َیسَتِطیُع إبالغَ ُ الطاناً حاجَ راطِ  هلَلَّ َلَ الِصَّ َقَدَمیهِ عَ
؛  َیومَ الِقیاَمهِ

ا حاجت کسى را که از ابالغ آن ناتوانست ببزرگان برسانید زیرا هر کس حاجت درمانده اى را ببزرگى برساند روز رستاخیز خداوند پاهاى وى ر

  بر صراط استوار میسازد

َبَّکَ َُِسَمََّ عاِقاًل وَ ال َِعِصهِ َفُتَسَمََّ جاِهاًل؛   ۱۱ بَن آَدمَ أِطع رَ  اِ
  فرزند آدم! پروردگار خویش را فرمانبردار باش تا ترا خردمند خوانند و از فرمان وى بیرون مباش که ترا نادان شمارند

نَد    ۱۴ َسِدَک آَمنَّا ِف َسربکَ عِ بَن آَدمَ إذا أصَبحتَ ُمعاِف ِفِ جَ نیا الَعفاِ ؛َک ُقوتَ َیوِمکَ َفَعَل الُدَّ  اءُ
  فرزند آدم وقتى تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خویش را دارى جهان گو مباش

بَن آَدمَ ال ِبَقلیلٍ َِقَنع و ال ِبَکِثرٍی َِشَبع؛   ۱۵ یکَ وَ َِطلُبُ ما َیطِغیک اِ نَدَک ما َیکفِ بَن آَدمَ عِ  اِ
آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود دارى و در پى آنچه ترا به طغیان وامیدارد روز میگذارى، به اندک قناعت نمیکنى و از فرزند آدم، 

  بسیار سیر نمیشوى

َقهٌ وَ اعَمل ما ِشئ   ۱۶ ش ما ِشئتَ َفإنَّکَ َمِیَّتٌ وَ أحِبب ما ِشئتَ َفإنَّکَ ُمفارَ ُد عِ َمَّ َ رِبیُل َفقاَل یا حمُ  َفإنَّکَ تَ أِاِنِ جَ
ٌىَّ ِبه زِ اِس؛  ُمَ نِ النَّ

هُ عَ هُ اسِتغناؤُ زََّ ََّیلِ وَ عِ َف امُلؤِمنِ ِقیاُمهُ ِبالل  وَ اعملَ أنََّ َشرَ
جبریل پیش من آمد و گفت اى محّمد هر چه میخواهى زنده بمان که عاقبت خواهى مرد، هر چه را میخواهى دوست بدار زیرا از آن جدا 

  بکن که پاداش آن را خواهى دید و بدان که شرف مؤمن بپا خاستن شب است و عزت وى بى نیازى از مردمخواهى شد و هر چه میخواهى 

ُک بِ    ۱۷ َتک إنََّهُ َمن ماتَ ال ُیشرِ ر ُاَمَّ رِبیُل َفقاَل َبِشَّ ِ أِاِنِ جَ َق وَ إن زَ  اهلَلَّ رِبیُل وَ إن َسرِ هَ ُقلتُ یا جَ َِن َشیئاً َدَخَل اجلََنَّ
؛ قاَل نََعم ُقلتُ  َُ اخَلمرَ َِن قاَل نََعم وَ إن َشرِ َق وَ إن زَ َِن َقاَل نََعم ُقلتُ وَ إن َسرِ َق وَ إن زَ  وَ إن َسرِ



7 
 

جبریل پیش من آمد و گفت امت خود را بشارت بده که هر کس بمیرد و چیزى را با خدا شریک نسازد به بهشت میرود گفتم اى جبرئیل و اگر 

شد؟ گفت آرى گفتم و اگر دزدى کرده باشد و اگر زنا کرده باشد؟ گفت آرى گفتم و اگر دزدى کرده باشد و دزدى کرده باشد و اگر زنا کرده با

  اگر زنا کرده باشد گفت آرى و اگر هم شراب خورده باشد

أَسهُ وَ أطِعمهُ ِمن َطعامِ    ۱۸ مِ الَیتمیَ وَ امَسح رَ رحَ َتک؟ اِ اجَ َک حَ بَُّ أن َیِلنَی َقلُبکَ وَ ُِدرِ  َقلُبکَ وَ کَ َیِلَن أُُتِ
َتک؛ ک حاجَ  ُِدرِ

آیا دوست دارى دلت نرم شود و حاجت خود بیابى بر یتیم رحمت آور وى را بنواز و از غذاى خویش بدو بخوران تا دلت نرم شود و حاجت خود 

  بیابى

ُدُکم    ۱۹ هُ أن ََیَتَلِ أحَ َدَّ ا الِشَّ هِ إََنَّ هَ ِفِ ََحلِ احِلجارَ َدَّ ؛أَُتَسُبونَ الِشَّ ََّ َیغِلُبهُ یظاً ثُ  غَ
  آیا گمان میکنید نیرومندى در بردن سنگ است، نیرومند حقیقى آنست که خشمگین شود و بر خشم خود غالب گردد

؛   ۱۱ نَد الُفَقراءِ أیاِدى َفإنََّ هَلُم َدوَلهٌ َیومَ الِقیاَمهِ ُِذوا عِ ِ
 اََتَّ

  دبا فقرا دوستى کنید زیرا در روز رستاخیز دولتى بزرگ دارن

؟  ۱۰ هُ ونَ َما الِعَضَّ ؛   أَِدرُ اِس إَلى َبعٍض ِلُیفِسُدوا َبیَنُهُ  نَقُل احلَدیثِ ِمن َبعِض النَّ
  آیا میدانید سخن چینى چیست؟ سخن چینى آنست که سخنى را از کسان پیش دیگران نقل کنند و میان آنها را بهم بزنند

سُبکَ ِمَن الَکال   ۱۱ ک ُفضوَل الَکالمِ وَ حَ ِرُ
ُ
؛أ َتکَ  مِ ما َِبلُُغ ِبه حاجَ

  از سخنان بیهوده چشم بپوش سخنى که رفع حاجت کند ترا کفایت کند

؛   ۱۱ هِ وَ ُهوَ ال َیشَعرٌ تفِ یهِ أَخَِذ ِمن حَ هِلها َفإنََّهُ َمن أَخَِذ ِمنه َفوَق ما َیکفِ نیا ألِ کوا الُدَّ  ُاِرُ
  د کفایت بر گیرد در هالک خویش میکوشد اما نمیدانددنیا را بمردم دنیا واگذارید زیرا هر کس از دنیا بیش از ح
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ََِّقِ    ۱۴ َ اِ َک؛ اهلَلَّ َک وَ ُیسرِ سرِ  ِف عُ
  در سختى و سستى از خدا بترس

ََِّقِ    ۱۵ َ اِ َک ِفِ إناءِ امُلسَتسِقى وَ أن ُِلِقَى أخاَک وَ  اهلَلَّ غَ ِمن َدلوِ وِف َشیئاً وَ َلو أن َِفرُ نََّ ِمَن امَلعرُ  وَ ال َُتِقرَ
؛ جُهکَ إلیهِ ُمنَبِسطٌ  وَ

از خدا بترس و هیچ کار نیکى را حقیر مشمار گر چه کار نیک منحصر باین باشد که دلو خویش را در ظرف تشنه اى بریزى و برادر خود را با 

  روى گشاده مالقات کنى

ا َیستأُل    ۱۶ هَ امَلظلومِ َفإََنَّ ََِّقِ َدعوَ َ اِ هُ وَ إنََّ  اهلَلَّ َقَّ َ َِعالى حَ ؛ اهلَلَّ هُ َقَّ َّ حَ
قٍ  َِعالى ال ََیَنع ذا حَ

  از دعاى مظلوم بپرهیز زیرا وى بدعا حق خویش را از خدا میخواهد و خدا حقرا از حق دار دریغ نمیدارد

ََُِّقوا    ۱۷ َ اِ وُکم؛ اهلَلَّ َُّ ُبَّونَ أن َیربُ  واعِدُلوا َبنَی أوالِدکم َکما ُُتِ
  ار کنید همان طور که میخواهید با شما بنیکى رفتار کننداز خدا بترسید و میان فرزندان خود بعدالت رفت

َل الَغمامِ َیُقوُل    ۱۸ هَ امَلظلومِ َفإِنَّها َُتِمُل عَ ََُِّقوا َدعوَ ُ اِ نََّک وَ َلو َبعَد ِحنٍی؛ اهلَلَّ نُصرَ َ اللى الَ یت وَ جَ زََّ  َِعالى وَ عِ
مى گوید بعزت و جالل من سوگند که ترا یارى میکنم اگر چه پس از مدتى از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وى بر ابرها میرود و خداوند 

  باشد

؛ ِ  ۱۹  ََُِّقوا احلََجرَ احلَرامَ ِفِ الُبنیانِ َفإنَّهُ أساُس اخَلراُِ
  از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانى است

ََُِّقوا َفراَسهَ امُلؤِمنِ َفإنَّهُ َینُظرُ ِبُنو   ۴۱ ِ رِ اِ ؛ اهلَلَّ َلَّ زََّ وَ جَ  عَ
  از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا مینگرد
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َمُهُ    ۴۰ ارِ
ُهم وَ اسَتَحلَُّوا حمَ َلَ أن َسَفُکوا ِدماءَ لَُهُ عَ َحَّ أهلَکَ َمن کانَ َقبلَُکم وَ ََحَ َحَّ َفإنََّ الُشَّ ََُِّقوا الُشَّ  ؛اِ

  ک کرد و آنها را وادار کرد که بخون یک دیگر دست بیاالیند و محارم خویش را حالل شمارنداز بخل بپرهیزید زیرا که بخل پیشینیان را هال

؛   ۴۱ َبهٍ ُدوا َفِبَکلََمهٍ َطِیَّ هٍ َفإن َلم ََتِ َّ ََترَ
ارَ وَ َلو ِبَشقِ ََُِّقوا النَّ  اِ

  از آتش بپرهیزید و گر چه بوسیله یک پاره خرما باشد و اگر ندارید بوسیله سخنى نیک

ا َقَسمَ    ۴۱ اِس وَ ارِض ِبِ مَ َُِکن أعَبَد النَّ ََِّقِ امَلحارِ ُ اِ اِس؛ اهلَلَّ  َلکَ َُِکن أغََن النَّ
  از چیزهاى حرام بپرهیز تا از همه کس عابدتر باشى و بقسمت خویش راضى باش تا از همه کس ثروتمندتر باشى

؛  ۴۴ لَیهِ اِس َمن قاَل احلَقََّ ِفیما َله وَ عَ  أَِقى النَّ
  مردم پرهیزگارتر آن کس است که حق را بر نفع و ضرر خویش بگویداز همه 

؛   ۴۵ نیا َفوَ اَلَِّذى نَفِسى ِبَیِدهِ إنََّها ألسَحرَ ِمن هاروتَ وَ ماروتَ ََُِّقوا الُدَّ  اِ
  از دنیا بپرهیزید، قسم بآن کس که جان من در کف اوست که دنیا از هاروت و ماروت ساحرتر است

ََُِّقوا    ۴۶ َ اِ ؛ اهلَلَّ وانٌ نَدکم عَ  ِفِ الِنَّساءِ فإنََُّهَنَّ عِ
  در باره زنان از خدا بترسید که آنها پیش شما اسیرند

ََِّقِ    ۴۷ َ اِ ؛ اهلَلَّ َسنٍ
اَس ِِبُلقٍ حَ َئهَ احلََسَنهَ ََتُحها وَ خاِلقِ النَّ ِیَّ یُثما ُکنتَ وَ أَِبع الَسَّ  حَ

  م بده تا آن را محو کند و با مردم خوش اخالق و نیکو رفتار باشهر کجا هستى از خدا بترس؛ به دنبال گناه کار نیک انجا

؛   ۴۸ هٌ ماءِ کتأنََّها َشرارَ هَ امَلظلومِ َفإنََّها َِصَعُد إَلى الَسَّ ََُِّقوا َدعوَ  اِ
  از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود
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هَ امَلظلُومِ وَ إن کانَ کاِفرًا َفإنَّ    ۴۹ ََُِّقوا َدعوَ ؛اِ  ها َلیسَ ُدونَها ِحجاٌُ
  از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى نیست

ََُِّقوا    ۵۱ َ اِ  وَ أصِلُحوا ذاتَ َبیِنُکم؛ اهلَلَّ
  از خدا بترسید و میان خویش را اصالح کنید

نیا وَ اََُِّقوا الِنَّساءَ فإنََّ إبل   ۵۰ ََُِّقوا الُدَّ اٌد وَ ما ُهوَ ِبَشى ءٍ ِمن َفخوخه بتأوثَقِ ِلَصیِدهِ ِفِ األِِقیاءِ ِمَن اِ صَّ عٌ رَ یسَ َطالَّ
؛  الِنَّساءِ

نان میاز دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان نگران و در کمین است و هیچ یک از دامهاى وى براى صید پرهیزکاران مانند زنان مورد اط

  نیست

مل    ۵۱ مل ظلمات یوم القیامهاَِّقوا الظَّ   فإنَّ الظَّ
  از ستمگرى بپرهیزید که ستمگرى مایه تاریکى روز رستاخیز است

بع إذا هبط وادیا فاهبطوا غریه  ۵۱   اَِّقوا صاحب اجلِذام کما یتَّقى السَّ
  ر فرود آئیداز بیمارى که بخوره مبتال است بپرهیزید چنان که از شیر میگریزید اگر در دره اى فرود آمد شما در دره دیگ

  اَِّقوا زلَّه العالم و انتظروا فیئته   ۵۴
  از لغزش دانا بترسید و منتظر باز گشت وى باشید

  اثنان ال َتاوز صالِهما رءوسهما عبد أبق من موالیه حَتَّ یرجع و امرأه عصت زوجها حَتَّ ِرجع   ۵۵
خود گریخته باشد تا هنگامى که باز گردد و زنى که شوهر خود را نافرمانى دو کسند که نمازشان از سرشان باالتر نمیرود بنده اى که از آقایان 

  کرده باشد تا باز گردد
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حم و جار السوء اهلَلَّ اثنان ال ینظر    ۵۶   إلیُه یوم القیامه قاطع الرَّ
  دو کس را خداوند روز قیامت بنظر رحمت نمى نگرد، آنکه با خویشان ببرد و آنکه با همسایه بدى کند

  اثنان خری من واحد و ثالثه خری من اثننی و أربعه خری من ثالثه فعلیکم باجلماعه   ۵۷
  دو تن از یکى بهتر و سه تن از دو تن برتر و چهار تن از سه تن نیکوتر است، همیشه با جماعت باشید

  ال أقلَّ للحساُاثنان یکرههما ابن آدم املوت و املوت خری له من الفتنه و یکره قلَّه املال و قلَّه امل   ۵۸
فرزند آدم از دو چیز بیزار است یکى مرگ در صورتى که مرگ براى او از فتنه بهتر است و کمى مال در صورتى که هر چه مال کمتر باشد 

  حساب آن آسانتر است

لهما    ۵۹ نیا البغى و عقوق الوالدین اهلَلَّ اثنان یعجَّ   ِف الدَّ
  دهد تعدى و ناسپاسى پدر و مادردو چیز را خداوند در این جهان کیفر مى 

  اجتنبوا اخلمر فإنَّها مفتاح کلَّ شرَّ    ۶۱
  از شراب بگریزید که کلید همه بدیهاست

  نِعالى أکتبوا عبدى هِذا ِف اجلبَّاری اهلَلَّ اجتنبوا التَّکربَّ فإنَّ العبد ال یزال یتکربَّ حَتَّ یقول    ۶۰
  فت خداوند مى گوید این بنده را در شمار گردن کشان بشمار آریداز تکبر بپرهیزید زیرا بنده همین که بتکبر خو گر

  اجتنبوا کلَّ مسکر   ۶۱
  از هر چه مست میکند بپرهیزید

  اجتنب الغضب  ۶۱
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  از خشم بپرهیز

  حجاُ اهلَلَّ اجتنبوا دعوات املظلوم ما بینها و بنی    ۶۴
  از نفرین هاى مظلوم بترسید که میان آن و خدا حجابى نیست

ار   ۶۵   أجرؤکم عَل قسم اجلدَّ أجرؤکم عَل النَّ
 هر کس از شما در خوردن قسم جدى جرى تر است بجهنم نزدیکتر است

  ِف األرض حمارمه اهلَلَّ إنَّ لکلَّ ملک َحى و إنَّ َحى    ۶۶
  هر پادشاهى قرقى دارد و قرق خدا در زمین محرمات اوست

  یغفر لکم اهلَلَّ أجلَّوا    ۶۷
 تا شما را بیامرزد خدا را ستایش کنید

ر ملا کتب له منها   ۶۸ نیا فإنَّ کالَّ میسَّ   أمجلوا ِف طلب الدَّ
 در طلب دنیا معتدل باشید زیرا بهر کس هر چه قسمت اوست میرسد

  أجوع النَّاس طالب العمل و اشبعُه الَِّذى ال یبتغیه   ۶۹
  سیرتر آن کس است که طالب آن نیستاز همه مردم گرسنه تر آن کس است که در پى دانش میرود و از همه مردم 

وا اهلدیَّه و ال ِضربوا املسلمنی   ۷۱ اعى و ال ِردَّ   أجیبوا الدَّ
  دعوت را بپذیرید، هدیه را رد مکنید و مسلمانان را نزنید

اله لوقتها ثَّ برَّ الوالدین ثَّ اجلهاد ِف سبیل  اهلَلَّ أحبَّ األعمال إلى    ۷۰   اهلَلَّ الصَّ
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  د خدا نماز بوقت است آنگاه نیکى با پدر و مادر آنگاه جنگ در راه خدابهترین کارها در نز

  أسواقها اهلَلَّ مساجدها و أبغض البالد إلى  اهلَلَّ أحبَّ البالد إلى    ۷۱
  محبوبترین جاى شهرها در پیش خدا مسجدهاست و منفورترین جاى شهرها در پیش خدا بازارهاست

  ء األخفیاءاألِقیا اهلَلَّ أحبَّ العباد إلى    ۷۱
  محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزکاران گمنامند

  أدومها و إن قلَّ  اهلَلَّ أحبَّ األعمال إلى    ۷۴
  محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است اگر چه اندک باشد

کون حبیبک ی أحبب حبیبک هونا ما عسى أن یکون بغیضک یوما ما و أبغض بغیضک هونا ما عسى أن   ۷۵
  یوما ما

  در دوستى میانه نگهدار که شاید دوست روزى دشمن تو شود و در دشمنى راه افراط مسپار که شاید دشمن روزى دوست گردد

  أحبب للنَّاس ما ُتبَّ لنفسک ِکن مؤمنا و أحسن ُماوره من جاورک ِکن مسلما   ۷۶
  و با همسایگان نیکى کن تا مسلمان باشىآنچه براى خود مى خواهى براى مردم بخواه تا مؤمن باشى 

 من أطعم من جوع أو دفع عنه مغرما أو کشف عنه کربا اهلَلَّ أحبَّ األعمال إلى    ۷۷
 بهترین کارها در پیش خدا آنست که بینوائى را سیر کنند، یا قرض او را بپردازند یا زحمتى را از او دفع نمایند

رور عَل املسملبعد الفر اهلَلَّ أحبَّ األعمال إلى    ۷۸   ائض إدخال السَّ
  بهترین کارها در پیش خدا بعد از اداى واجبات خوشحال کردن مرد مسلمان است
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  حفظ الَّلسان اهلَلَّ أحبَّ األعمال إلى    ۷۹
  بهترین کارها در پیش خدا نگه دارى زبان است

  اهلَلَّ و البغض ِف  اهلَلَّ احلبَّ ِف  اهلَلَّ أحبَّ األعمال إلى    ۸۱
  کارها در پیش خدا دوستی و دشمنى در راه خداست بهترین

  کلمه حقَّ ِقال إلمام جائر اهلَلَّ أحبَّ اجلهاد إلى    ۸۰
  بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقى است که به پیشواى ستم کار گویند

 أحبَّ احلدیث إلىَّ أصدقه   ۸۱
  در نظر من بهترین سخنان آنست که راست تر باشد

عام    ۸۱   ما کثرت علیه األیدى اهلَلَّ إلى أحبَّ الطَّ
  بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروهى بسیار بر آن بنشینند

مى اهلَلَّ إلى  اللَّهوأحبَّ    ۸۴   ِعالى إجراء اخلیل و الرَّ
  بهترین بازى ها در پیش خدا اسب دوانى و تیر اندازى است

  أحسنُه خلقا اهلَلَّ إلى  اهلَلَّ أحبَّ عباد    ۸۵
  بندگان در پیش خدا کسى است که خلقش نیکتر باشدبهترین 

  ِعالى عبدا مسحا إذا باع و مسحا إذا اشرتى و مسحا إذا قضى و مسحا إذا اقتضى اهلَلَّ أحبَّ    ۸۶
  خداوند بنده اى را که بهنگام خرید و هنگام فروش و هنگام پرداخت و هنگام دریافت سهل انگار است دوست دارد
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  أنفعُه لعباده اهلَلَّ إلى  اهلَلَّ أحبَّ عباد    ۸۷
  از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که براى بندگان خدا سودمندتر است

  أحبب للنَّاس ما ُتبَّ لنفسک   ۸۸
 آنچه براى خود میخواهى براى مردم بخواه

م اهلَلَّ أحبَّ بیوِکم إلى    ۸۹   بیت فیه یتمی مکرَّ
  خانه ایست که در آن یتیمى محترم باشدمحبوبترین خانه هاى شما در نظر خدا 

نَّ    ۹۱ اس بسوء الظَّ   احرتسوا من النَّ
  بوسیله بدگمانى از مردم در امان باشید

ه إحلاد   ۹۰ عام ِبکَّ  احتکار الطَّ
  احتکار خوردنیها در مکه کفر است

احنی   ۹۱ اُ ِف وجوه املدَّ   أحثوا الرتَّ
  بر چهره ستایشگران خاک بیفشانید

  ن یرى علیک آثار املحسننی و أنت َتلو من ذلک فتحشر مع املرائنیاحِذر أ   ۹۱
  مبادا آثار نیکان در تو نمودار باشد و نیک نباشى که در این صورت با ریاکاران محشور خواهى شد

ه: العالم َیبَّ أن َیلس إلیه   ۹۴ هوه اخلفیَّ   احِذروا الشَّ
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 وست دارد کسان در محضر وى بنشیننداز شهوت مخفى بپرهیزید شهوت مخفى آنست که دانشمند د

  أحِذروا البغى فإنَّه لیس من عقوبه هى أحضر من عقوبه البغى   ۹۵
  از ستمگرى بپرهیزید زیرا کیفرى از کیفر ستمکارى آماده تر نیست

  أحزم النَّاس أکظمُه للغیظ   ۹۶
  آنکه در فرو بردن خشم از دیگران پیشتر است از همه کس دوراندیش تر است

ار   ۹۷   أحِذروا زلَّه العالم فإنَّ زلَّته ِکبکبه ِف النَّ
 از لغزش عالم بپرهیزید که لغزش او در آتش نگونسارش خواهد کرد

  ال ِنفروها فقلَّما زالت عن قوم فعادت إلیُه اهلَلَّ أحسنوا جوار نعم    ۹۸
  قومى زایل شود و پس آنان باز گردد قدر نعمتهاى خدا را بدانید و آن را از خود مرانید زیرا کمتر ممکن است نعمتى از

ا ملکُت   ۹۹   أحسنوا إذا ولَّیُت و اعفوا عمَّ
 وقتى فرمان روائى یافتید به نیکى گرائید و زیر دستان خود را ببخشید

  َتده أمامک اهلَلَّ احفظ    ۹۹
  جانب خدا را نگهدار تا همیشه وى را روبرو بینى

  احفظ لسانک    
  زبان خویش را نگهدار

  احفظ ما بنی حلییک و ما بنی رجلیک   ۰۱۰



17 
 

  دهان و فرج خویش را نگهدار

  نورک اهلَلَّ احفظ ودَّ أبیک ال ِقطعه فیطفى   ۰۱۱
  دوستى پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر که خداوند نور تو را خاموش میکند

ل إن استطعت عضُه من بعض قاقیل إذا کان القوم ب  احفظ عورِک إالَّ من زوجتک أو ما ملکت َیینک   ۰۱۱
ها قیل إذا کان أحدنا خالیا قال  ها أحد فال یرینَّ   أحقَّ أن یستحىی منه من النَّاس اهلَلَّ أن ال یرینَّ

عورت خویش را جز از همسر و کنیز خود مستور دار گفتند اگر کسان خویشاوندان یک دیگر باشند؟ گفت اگر توانستى که هیچ کس آن را 

  نه بینند گفتند اگر یکى از ما تنها باشد گفت از خداوند بیش از مردم باید شرم کنند نبیند بهتر است که

م عَل ذکورها   ۰۱۴ َت و حرَّ هب و احلریر الناث أمَّ   أحلَّ الِذَّ
 طال و ابریشم بر زنان امت من حالل است و بر مردانشان حرام

َت من بعدى ثالثا: ضالله األهواء و اَِّباع ال   ۰۱۵ هوات ِف البطون و الفروج و الغفله بعد املعرفأخاف عَل أمَّ   هشَّ
  پس از خودم بر امتم از سه چیز بیم دارم، گمراهى هوسها و پیروى خواهشهاى شکمها و فرجها و غفلت پس از معرفت

جل خیادن من یعجبه   ۰۱۶   اختربوا النَّاس بتأخدانُه فإنَّ الرَّ
  ا هم جنس پروازمردم را از معاشرانشان بشناسید زیرا کند هم جنس ب

شوه کفر   ۰۱۷   أخِذ األمری اهلدیَّه سحت و قبول القاضى الرَّ
 هدیه گرفتن امیر نارواست و رشوه گرفتن قاضى کفر است
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نیا بغری زاد و    ۰۱۸ ته فخرج من الدَّ أخسر النَّاس صفقه رجل أخلق یدیه ِف آماله و لم یساعده األیَّام عَل أمنیَّ
  هِعالى بغری حجَّ  اهلَلَّ قدم عَل 

لى دلی زیانکارترین مردم آن کس است که که عمرى بآرزو گذارند و روزگار وى را بمنظور نرساند و از دنیا بى توشه برون رود و در پیشگاه خداوند

  نداشته باشد

َت کرب البطن و مداومه النَّوم و الکسل و ضعف الیقنی   ۰۱۹   أخشى ما خشیت عَل أمَّ
  ز شکم پرستى و پر خوابى و بیکارگى و بى ایمانى بیمناکمبر امت خویش، بیشتر از هر چیز، ا

  أخلص دینک یکفک القلیل من العمل   ۰۰۱
  ایمان خویش را خالص کن که اندکى عبادت ترا کفایت کند

  ال یقبل إالَّ ما خلص له اهلَلَّ أخلصوا أعمالکم هلَلَّ فإنَّ    ۰۰۰
 ، زیرا خدا فقط کارهائى را میپذیرد که از روى اخالص براى او انجام گرفته باشداعمال خویش را براى خداوند از روى اخالص انجام دهید

َت کلَّ منافق علمی الَّلسان   ۰۰۱   أخوف ما أخاف عَل أمَّ
  بیش از هر چیز از منافقان دانا بر امت خود بیم دارم

ن طعامه و لیلبسه م فنیه ُتت أیدیکم فمن کان أخوه ُتت یده فلیطعمه اهلَلَّ إخوانکم خولکم جعلُه    ۰۰۱
  من لباسه و ال یکلَّفه ما یغبه فإن کلَّفه ما یغلبه فلیعنه

بندگان شما برادران شما هستند که خداوند آنها را زیر دست شما قرار داده هر کسى برادر وى زیر دستش باشد باید از غذاى خود بدو 

 باشد بدو رجوع نکند و اگر کار سختى بدو رجوع کرد یاریش کند بخوراند و از لباس خویش بر او بپوشاند و کارى که بیش از طاقت وى

َت اهلوى و طول األمل   ۰۰۴   أخوف ما أخاف عَل أمَّ
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  بر امت خویش بیش از هر چیز از هوس و آرزوى دراز بیم دارم

م  اهلَلَّ أدَّ ما افرتض    ۰۰۵ اس و اجتنب ما حرَّ النَّاس و  ععلیک ِکن من أور اهلَلَّ ِعالى علیک ِکن من أعبد النَّ
 لک ِکن من أغَن النَّاس اهلَلَّ ارض ِبا قسمه 

 واجبات خدا را بجاى آر تا عابدترین مردم باشى، و از محرمات خدا بپرهیز تا پارساترین مردم باشى به قسمتى که خدا براى تو تعیین کرده

  راضى باش تا بى نیازترین مردم باشى

 ال یستجیب دعاء اهلَلَّ و اعلموا أنَّ و أنُت مؤمنون باإلجابه  اهلَلَّ أدعوا    ۰۰۶
  خدا را بخوانید و باجابت دعاى خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمیپذیرد

  أدَّ األمانه إلى من ائتمنک و ال َتن من خانک   ۰۰۷
 کرده است خیانت مکن با کسى که تو را امین میداند به امانت رفتار کن و با کسى که بتو خیانت

بَن رَبَّ فتأحسن ِتأدییب   ۰۰۸   أدَّ
  خداوند مرا ادب آموخت و نیک آموخت

  إدرءوا احلدود عن املسلمنی ما استطعُت فإنَّ اإلمام ألن خیطى ِف العفو خری من أن خیطى ِف العقوبه   ۰۰۹
  ئى در بخشش خطا کند بهتر از آن است که در مجازات خطا کندتا آنجا که مى توانید مجازات ها را از مسلمانان باز دارید زیرا اگر پیشوا

بهات و أقیلوا الکرام عثراُِه إالَّ ِف حدَّ من حدود    ۰۱۱   اهلَلَّ إدرءوا احلدود بالشَّ
 وقتى تردید پیش آمد مجازاتها را باز دارید و لغزشهاى بزرگان را ببخشید مگر در کار حد و مجازات

  ینتعل بنعلنی من نار یغَل دماغه من حراره نعلیه أدِن أهل النَّار عِذابا   ۰۱۰
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  از مردم جهنم آنکه عذابش از همه آسانتر است دو کفش آتشین بپا دارد که مغز وى از حرارت کفشهایش بجوش مى آید

یف   ۰۱۱   أدِن جبِذات املوت ِبنزله مائه ضربه بالسَّ
  آسانترین کششهاى مرگ مانند صد ضربت شمشیر است

 أبردمت إلىَّ بریدا فابعثوه حسن الوجه حسن االسمإذا    ۰۱۱
  وقتى قاصدى پیش من میفرستید نیک صورت و نیک اسم بفرستید

  إذا ابتغیُت املعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه   ۰۱۴
  اگر نیکى میخواهید آن را پیش نیکصورتان بجوئید

  شارهبان و لیسوَّ بینُه ِف النَّظر و املجلس و اإلإذا ابتَل أحدکم بالقضاء بنی املسلمنی فال یقض و هو غض   ۰۱۵
اگر یکى از شما بکار قضاوت میان مسلمانان دچار شود باید به هنگام غضب از قضاوت خوددارى کند و میان ارباب دعوى در نگاه و نشیمنگاه 

 و اشاره تفاوتى نگذارد

بَن إلى    ۰۱۶ مس ذلک الیومِ اهلَلَّ إذا أیت عَلَّ یوم ال أزداد فیه علما یقرَّ   عالى فال بورک لى ِف طلوع الشَّ
  اگر روزى بر من بگذرد و در آن روز دانشى نیاموزم که مرا بخداوند نزدیک کند، طلوع آفتاب آن روز بر من مبارک مباد

إذا أیت أحدکم خادمه بطعامه قد کفاه عالجه و دخانه فلیجلسه معه فإن لم َیلسه معه فلیناوله أکله    ۰۱۷
  تنیأو أکل

باو  وقتى خادم شما غذائى مى آورد که آن را تهیه کرده و دود آن را خورده باید وى را با خویشتن بنشاند و اگر او را ننشاند یک یا دو لقمه

  بدهد

د العریین   ۰۱۸ دان َترَّ   إذا أیت أحدکم أهله فلیسترت و ال یتجرَّ
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  انند شتران برهنه نباشندوقتى یکى از شما پیش کسان خود میرود خود را بپوشاند و م

  علیک و کرامته اهلَلَّ ماال فلری أثر نعمه  اهلَلَّ إذا آِاک    ۰۱۹
  اگر خداوند چیزى بتو داد باید نشان نعمت و کرم وى در تو پدیدار شود

جوه إن ال ِفعلوا ِکن فتنه ِف األرض و فساد عریض   ۰۱۱ وَّ   إذا أِاکم من ِرضون خلقه و دینه فزَّ
خلق و دین وى مایه رضایت است بخواستگارى مى آید بوى زن بدهید و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد وقتى کسى که 

  شد

ائل فضعوا ِف یده و لو ظلفا حمرقا   ۰۱۰   إذا أِاکم السَّ
  وقتى سائلى پیش شما آمد چیزى بدو بدهید اگر چه یک قطعه سم سوخته باشد

  قوم فتأکرموهإذا أِاکم کرمی    ۰۱۱
  وقتى بزرگ طایفه اى پیش شما آمد او را بزرگ شمارید

  إذا أثَن علیک جریانک أنَّک حمسن فتأنت حمسن و إذا أثَن علیک جریانک أنَّک مسى ء فتأنت مسى ء   ۰۱۱
 اگر همسایگانت ترا نیکوکار دانستند نیکوکارى و اگر همسایه گانت ترا بدکار شمردند بد کارى

م بعبادِک و قیل للعالم قف هنا إذا اجتم   ۰۱۴ ه و ِنعَّ راط قیل للعابد أدخل اجلنَّ ع العالم و العابد عَل الصَّ
عت فقام مقام األنبیاء   فاشفع ملن أحببت فإنَّک ال ِشفع ألحد إالَّ شفَّ

ینجا بایست و براى هر که وقتى عالم و عابد بر صراط اجتماع کنند بعابد گویند ببهشت درآى و از عبادت خویش بهرمند شو و بعالم گویند ا

  میخواهى شفاعت کن زیرا هر که را شفاعت کنى شفاعت تو پذیرفته خواهد شد آنگاه عالم در صف پیغمبران میایستد
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اعیان فتأجب أقربهما بابا فإنَّ أقربهما بابا أقربهما جوارا و إن سبق أحدمها فتأجب الِذى    ۰۱۵ إذا اجتمع الدَّ
  سبق

وت کردند دعوت کسیرا که خانه اش نزدیکتر است بپذیر زیرا آنکه خانه اش نزدیکتر است در همسایگى مقدم وقتى دو کس ترا با هم دع

  است و اگر یکى زودتر دعوت کرده است دعوت او را بپذیر

  دالعبدا ابتاله و إذا أحبَّه احلبَّ البالغ اقتناه قالوا ما اقتناؤه قال ال یرتک له ماال و ال و اهلَلَّ إذا أحبَّ    ۰۱۶
وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد وى را مبتال سازد و وقتى ویرا کامال دوست دارد او را خاص خود سازد گفتند چگونه او را خاص خود 

 میسازد گفت مال و فرزندى براى او باقى نمیگذارد

نیا کما یظل أحدکم َیَم سقیمه املاء اهلَلَّ إذا أحبَّ    ۰۱۷   عبدا َحاه الدَّ
  د بنده اى را دوست دارد دنیا را از او منع میکند چنان که شما مریض خویش را از نوشیدن آب منع میکنیدوقتى خداون

عه اهلَلَّ إذا أحبَّ    ۰۱۸   عبدا ابتاله لیسمع ِضرَّ
  وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد ویرا مبتال سازد تا تضرع او را بشنود

عبدا قِذف بغضه ِف قلوُ  اهلَلَّ وُ املالئکه و إذا أبغض عبدا قِذف حبَّه ِف قل اهلَلَّ إذا أحبَّ    ۰۱۹
  املالئکه ثَّ یقِذفه ِف قلوُ اآلدمیَّنی

وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد دوستى ویرا در دل فرشتگان جاى میدهد و وقتى بنده اى را دشمن دارد دشمنى او را در دل فرشتگان 

 اندازد سپس آن را در دل آدمیان جاى دهد،

ه   ۰۴۱   إذا أحبَّ أحدکم أخاه فلیعلمه فإنَّه أبقى ِف االلفه و أثبت ِف املودَّ
  وقتى کسى آشناى خود را دوست دارد بدو خبر دهد که این کار موجب بقاى الفت و دوام مودت است
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ا فیخرب   ۰۴۰ ه و ال ِسئل عنه أحدا فعسى أن ِواِف له عدوَّ ک ِبا إذا أحببت رجال فال َتاره و ال َتاره و ال ِشارَّ
ق ما بینک و بینه   لیس فیه فیفرَّ

وقتى با کسى دوست شدى با او مجادله و رقابت مکن و بر او برترى مجو و از هیچ کس در باره او چیزى مپرس چه ممکن است به یکى از 

  دشمنان او بر خورى و در باره وى سخن بخطا گوید و میان شما را تفرقه اندازد

ناء إذا أحببُت أن ِعلموا   ۰۴۱   ما للعبد عند ربَّه فانظروا ما یتبعه من الثَّ
  وقتى بخواهید مقام بنده را در نظر خدا بدانید بنگرید که پشت سر او چه میگویند

ره عیوبه اهلَلَّ إذا أراد    ۰۴۱ نیا و بصَّ ین و زهَّده ِف الدَّ هه ِف الدَّ   بعبد خریا فقَّ
  ن دانا و بدنیا بى اعتنا سازد و عیوب ویرا بدو بنمایاندوقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد ویرا در کار دی

  بعبد خریا صریَّ حوایج النَّاس إلیه اهلَلَّ إذا أراد    ۰۴۴
  وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد حاجت هاى مردم را در دست او قرار میدهد

نیا و إذا أرا اهلَلَّ إذا أراد    ۰۴۵ ل له العقوبه ِف الدَّ رَّ أمسک عنه بِذنبه حَتَّ  اهلَلَّ د بعبده اخلری عجَّ  بعبده الشَّ
  یواِف به یوم القیامه

ر یفوقتى خداوند براى بنده خویش نیکى خواهد کیفر او را در دنیا میدهد و وقتى براى او بد خواهد گناه وى را میگذارد که در روز رستاخیز ک

  دهد

دق و جعل قلبه واعیا ملا سلکبعبد خریا فتح له قفل قلبه و جعل فیه  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۴۶ فیه و  الیقنی و الصَّ
  جعل قلبه سلیما و لسانه صادقا و خلیقته مستقیمه و جعل أذنه مسیعه و عینه بصریه
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وقتى خداوند براى بنده اى خوبى خواهد قفل دل ویرا میگشاید و در آن ایمان و راستى قرار میدهد و قلب وى را نسبت برفتار او هوشیار 

  وى را سلیم و زبانش را راستگو و اخالقش را مستقیم و گوش ویرا شنوا و چشمش را بینا میسازد میسازد دل

فق ِف معیشتُه و  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۴۷ ر صغریهم کبریهم و رزقُه الرَّ ین و وقَّ هُه ِف الدَّ بتأهل بیت خریا فقَّ
رهم عیوبُه فیتوبوا منها و إذا أراد بُه غری ذ   لک ِرکُه مهالالقصد ِف نفقاُِه و بصَّ

  خوردگانشان را محترم دارند  وقتى خداوند براى مردم خانه اى نیکى خواهد آنان را در کار دین دانا سازد و خوردساالنشان سال

بخودشان  مدارا در معیشت و اعتدال در خرج را نصیب آنها سازد و عیوبشان را بآنها بنمایاند تا از آن باز گردند و اگر براى آنها جز این خواهد

  واگذارشان کند

کر اهلَلَّ إذا أراد    ۰۴۸   بقوم خریا أمدَّ هلم ِف العمر و أهلمُه الشَّ
  وقتى خداوند براى قومى نیکى خواهد عمرشان را دراز و زبانشان را بشکر باز کند

ماحه و العفاف و إذا أراد بقوم انقطاعا فتح علیُه  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۴۹   انهباُ اخلیبقوم َناء رزقُه السَّ
وقتى خدا بخواهد قومى را بزرگ کند آنها را صاحب عفت و گذشت میکند و وقتى بخواهد قومی را منقرض سازد در خیانت را برویشان 

  میگشاید

بقوم خریا ولَّى علیُه حلماءهم و قضى بینُه علمائُه و جعل املال ِف مسحائُه و إذا أراد  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۱
ا ولَّ  اهلم و جعل املال ِف ِبالئُهبقوم شرَّ   ى علیُه سفهائُه و قضى بینُه جهَّ

ن اوقتى خداوند براى قومى نیکى خواهد خردمندانشان را بر آنها فرمانروا سازد و دانشمندانشان میان آنها قضاوت کند و مال را بدست بخشندگ

  نادانان میان آنها قضاوت کنند و مال را بدست بخیالنشان دهددهد و وقتى براى قومى بدى خواهد سفیهانشان را بر آنها فرمانروا سازد و 

فق اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۰   بتأهل بیت خریا أدخل علیُه الرَّ
  وقتى خدا براى مردم خانه اى نیکى خواهد آنها را با مدارا قرین سازد
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  بقوم سوء جعل أمرهم إلى مرتفیُه اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۱
  پرستان آنها مى سپارد  بدى خواهد کارشان را بدست تجملوقتى خداوند براى مردمى 

نا اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۱   بقریه هالکا أظهر فیُه الزَّ
  وقتى خدا بخواهد مردم قریه اى را نابود سازد زنا را در میان آنها پدید مى آورد

  بعبد خریا جعل له واعظا من نفسه یتأمره و ینهاه اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۴
  دا براى بنده اى نیکى خواهد واعظى از نفس وى بر او گمارد که او را بکار نیک وادارد و از کار بد باز داردوقتى خ

ره قبل موِه قالوا و ما طهور العبد قال عمل صالح یلهمه إیاه حَتَّ یقبضه علیه اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۵   بعبد خریا طهَّ
ز مرگش پاک میکند گفتند پاکى بنده چگونه است گفت کار نیکى بدو الهام مى کند تا جان وقتى خدا براى بنده اى نیکى خواهد او را پیش ا

  وى را در اثناى انجام آن بگیرد

  بعبد خریا عاِبه ِف منامه اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۶
  وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد او را در خواب عتاب کند

له اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۷   قیل و ما عسله قال یفتح له عمال صاحلا قبل موِه ثَّ یقبضه علیه بعبد خریا عسَّ
وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد او را شیرین کند گفتند شیرینى او چگونه است گفت پیش از مرگش کار نیکى را پیش پاى او میگذارد 

  و در اثناى انجام آن جانش را میگیرد

استعمله قیل و ما استعماله؟ قال یفتح له عمال صاحلا بنی یدى موِه حَتَّ یرضى عنه بعبد خریا  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۵۸
  من حوله
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د روقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد او را بکار گیرد گفتند بکار گرفتن او چگونه است گفت نزدیک مرگ وى کار نیکى را پیش پایش میگذا

  تا اطرافیانش را از او خشنود کند

ا رزقُه اخلرق ِف معایشُه اهلَلَّ أراد  إذا   ۰۵۹ فق ِف معایشُه و إذا أراد بُه شرَّ   بعبد خریا رزقُه الرَّ
ده وقتى خداوند براى بندگان نیکى خواهد آنها را در کارهاى زندگیشان با مدارا قرین سازد و هنگامى که برایشان بدى خواهد آنها را با زیا

  روى همراه کند

ره و إن ذکر أعانه و إذا أراد به غری  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۶۱ باألمری خریا جعل له وزیر صدق إن نسى ذکَّ
ره و إن ذکر لم یعنه   ذلک جعل له وزیر سوء إن نسى لم یِذکَّ

در  وقتى خداوند براى امیر نیکى خواهد براى او وزیرى راست و درست قرار میدهد که اگر چیزى را فراموش کرد یاد آوریش کند و اگر بیاد آورد

ورد یاریش انجام آن یاریش کند و اگر براى او جز این خواهد براى او وزیر بدى قرار دهد که اگر چیزى را فراموش کرد یاد آوریش نکند و اگر بیاد آ

  نکند

ا جعل ص اهلَلَّ بعبد خریا جعل صنائعه و معروفه ِف أهل احلفاظ و إذا أراد  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۶۰ نائعه و بعبد شرَّ
  ه ِف غری أهل احلفاظمعروف

وقتى خدا براى کسى نیکى خواهد سر و کار او با مردم حقشناس مى افتد و موقعى که براى کسى بدى خواهد سر و کار او با مردم حق 

  ناشناس مى افتد

ا جعل فقره بنی عینی اهلَلَّ إذا أراد    ۰۶۱   هبعبد خریا جعل غناه ِف نفسه و ِقاه ِف قلبه و إذا أراد بعبد شرَّ
وقتى خدا براى کسى نیکى خواهد ثروتش را در روحش و تقوایش را در قلبش قرار میدهد و وقتى براى کسى بدى خواهد فقر را پیش چشم 

  او جاى میدهد
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بقوم خریا کثَّر فقهاءهم و أقلَّ جهاهلم فإذا ِکملَّ الفقیه وجد أعوانا و إذا ِکملَّ اجلاهل  اهلَلَّ إذا أراد    ۰۶۱
اهلم و أقلَّ فقهاءهم فإذا ِکملَّ اجلاهل وجد أعوانا و إذا ِکملَّ الفقیه  اهلَلَّ  قهر و إذا أراد ا کثَّر جهَّ بقوم شرَّ

  قهر
یشان را کم کند تا هنگامى که دانا سخن گوید یاریش کنند و موقعى که نادان   وقتى خدا براى قومى نیکى خواهد دانایان آنها را زیاد و نادانها

ى براى قومى بد خواهد نادان هایشان را زیاد و دانایان آنها را کم کند تا هنگامى که نادان لب گشاید یاریش لب گشاید مغلوب گردد و وقت

  کنند و وقتى دانا سخن گوید مغلوب گردد

  أن یوقع عبدا أعَم علیه احلیل اهلَلَّ إذا أراد    ۰۶۴
  ددوقتى خداوند خواهد بنده اى را از پا درآرد راههاى چاره را بر او ببن

  خلق شى ء لم َینعه شى ء اهلَلَّ إذا أراد    ۰۶۵
  وقتى خدا بخواهد چیزى را بیافریند چیزى مانع او نمیشود

  قبض عبد بتأرض جعل له فیها حاجه اهلَلَّ إذا أراد    ۰۶۶
  وقتى خداوند بخواهد بنده اى را در سرزمینى بمیراند براى وى در آنجا حاجتى پدید مى آورد

ِعالى إنفاد قضائه و قدره سلب ذوى العقول عقوهلم حَتَّ ینفِذ فیُه قضاؤه و قدره فإذا  اهلَلَّ  إذا أراد   ۰۶۷
  قضى أمره ردَّ إلیُه عقوهلم و وقعت النَّدامه

وقتى خدا بخواهد قضا و قدر خویش را اجرا کند عقل صاحب خردان را میگیرد و قضاى خویش را در باره آنها جارى میسازد، وقتى فرمان وى 

  جام گرفت عقولشان را باز پس میدهد و پشیمانى رخ میدهدان

  إذا أراد أحدکم أن یبیع عقاره فلیعرضه عَل جاره   ۰۶۸
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  وقتى کسى بخواهد خانه یا ملک خویش را بفروشد باید نخست به همسایه خویش پیشنهاد کند

ه حَت یریک    ۰۶۹   منه املخرج اهلَلَّ إذا أردت أمرا فعلیک بالتَّؤدَّ
  خواستى کارى را انجام دهى تأمل کن تا خدا راه آن را بتو نشان دهدوقتى 

نیا و إذا أردت أن َیبَّک النَّاس فما کان عندک من فضوهلا  اهلَلَّ إذا أردت أن َیبَّک    ۰۷۱ فابغض الدَّ
  فانبِذه إلیُه

  نچه از زواید دنیا دارى پیش آن ها بریزاگر میخواهى خدا ترا دوست دارد دنیا را دشمن دار و اگر مى خواهى مردم ترا دوست دارند آ

ا فانته   ۰۷۰   إذا أردت أن ِفعل أمرا فتدبَّر عاقبته فإن کان خریا فتأمضه و إن کان شرَّ
  وقتى در کارى تصمیم میگیرى در نتیجه آن بیندیش اگر نتیجه نیک است آن کار را انجام بده و اگر بد است از آن در گذر

  وُ غریک فاذکر عیوُ نفسکإذا أردت أن ِِذکر عی   ۰۷۱
  وقتى میخواهى عیوب دیگران را یاد کنى عیوب خویش را بیاد آر

  إذا أستأت فتأحسن   ۰۷۱
  وقتى بدى کردى، بدى را بنیکى محو کن

  إذا استتأجر أحدکم أجریا فلیعلمه أجره   ۰۷۴
  وقتى یکى از شما کسیرا مزدور مى کند مزدش را باو بگوید

  حدکم أخاه فلیشر علیهإذا استشار أ   ۰۷۵
  وقتى یکى از شما با برادر خود مشورت مى کند وى باید رأى خود را صریح بگوید
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یطان   ۰۷۶ لطان ِسلَّط الشَّ   إذا استشاط السَّ
  وقتى سلطان بغضب آید شیطان تسلط یابد

ت عَل القوم لیجدوا رَیها فهى زانیه   ۰۷۷   إذا استعطرت املرأه فمرَّ
  طر کند و بر مردمى بگذرد که بوى او را دریابند زناکار استاگر زنى خود را مع

  إذا استکُت فاستاکوا عرضا   ۰۷۸
  وقتى مسواک مى کنید مسواک را بعرض دهان بکشید

ئات   ۰۷۹ یَّ   إذا أستأت فتأحسن فإنَّ احلسنات یِذهنب السَّ
  وقتى بدى کردى بدنبال آن نیکى کن که نیکى ها بدیها را محو مى کند

مارإ   ۰۸۱ نیا و أهلها مَنَّ الدَّ   ذا اشتدَّ کلب اجلوع فعلیک برغیف و جرَّ من ماء القراح و قل عَل الدَّ
  وقتى گرسنگى سخت شد نانى و جرعه آبى برگیر و جهان و هر چه در آنست گو مباش

نوُ کما خیلص الکری خبث احلدید   ۰۸۰   إذا اشتکى املؤمن أخلصه من الِذَّ
  شود او را از گناهان پاک مى کند چنان که کوره کثافت آهن را پاک میسازدمصیبتى که بر مؤمن وارد مى 

ر اللَّسان فتقول اَِّق    ۰۸۱ ا حنن بک فإن استق اهلَلَّ إذا أصبح ابن آدم فإنَّ األعضاء کلَّها ِکفَّ مت استقمنا فینا فإَنَّ
  و إن اعوججت اعوججنا

و گویند در باره ما از خدا بترس زیرا صالح کار ما بتو وابسته است، اگر باستقامت  وقتى صبح فرا رسد همه اعضاى تن در مقابل زبان تعظیم کنند

  گرائیدى ما نیز باستقامت گرائیم و اگر بکجى متمایل شدى ما نیز کج شویم
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 أحدکم خریا فلیبدأ بنفسه و أهل بیته اهلَلَّ إذا أعطى    ۰۸۱
  ن خود آغاز کندوقتى خدا بیکى از شما چیزى داد در صرف آن از خود و کسا

ار قیل یا رسول    ۰۸۴ هِذا القاِل فما  هلَلَّ اإذا التقى املسلمان بسیفیهما فقتل أحدمها صاحبه فالقاِل و املقتول ِف النَّ
  بال املقتول قال إنَّه کان حریصا عَل قتل صاحبه

و مقتول به جهنم میروند، گفتند اى پیغمبر خدا  وقتى دو مسلمان شمشیر بدست با یک دیگر روبرو شوند و یکى از آنها دیگرى را بکشد قاتل

  قاتل بجاى خود مقتول چرا گفت براى آنکه او نیز بکشتن دیگرى راغب بود

  ِف قلب امرء خطبه امرأه فال بتأس أن ینظر إلیها اهلَلَّ إذا ألقى    ۰۸۵
  وقتى خداوند خواستگارى زنى را بدل کسى انداخته باشد مانعى نیست که او را بنگرد

عیف و املریض و ذا احلاجه و إذا    ۰۸۶ غری و الکبری و الضَّ ف فإنَّ فیُه الصَّ إذا أمَّ أحدکم النَّاس فلیخفَّ
ل ما یشاء   صَلَّ لنفسه فلیطوَّ

وقتى کسى در نماز پیشواى مردم شد نماز را سبک گیرد که در میان کسان کوچک و بزرگ و بیمار و ناتوان و حاجتمند هست و هر وقت براى 

  از گذارد هر چه خواهد طول دهدخود نم

  إذا باِت املرأه هاجره فراش زوجها لعنتها املالئکه حَتَّ ِصبح   ۰۸۷
  وقتى زنى دور از بستر شوهر خود شب را بروز آورد فرشتگان تا صبح او را لعنت کنند

ا هو نار و شنار   ۰۸۸   إذا ِطیَّبت املرأه لغری زوجها فإَنَّ
  خود بوى خوش بکار برد مایه آتش و عار است وقتى زنى براى کسى جز شوهر

بق   ۰۸۹ طب من الطَّ َت کما ینتقى أحدکم خیار الرَّ مان أنقى املوت خیار أمَّ   إذا ِقارُ الزَّ
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  وقتى آخر زمان فرا رسد مرگ نیکان امت مرا گلچین مى کند چنان که شما خرماهاى خوب را از طبق انتخاب مى کنید

  ظر ما َتَنَّ فإنَّه ال یدرى ما کتب له من أمنیَّتهإذا َتَنَّ أحدکم فلین   ۰۹۱
  وقتى کسى آرزوئى میکند مراقب باشد که چه آرزو مى کند زیرا نمیداند که از آرزوى وى در نامه اعمال چه مینویسند

  إذا متَّ فجور العبد ملک عینیه فبکى بهما مَت شاء   ۰۹۰
  باشد و هر وقت بخواهد گریه آغاز کندوقتى بد کارى بنده کمال یابد چشمانش در اختیار او 

ائر فتأکرموه   ۰۹۱   إذا جاءکم الزَّ
  وقتى کسى بمالقات شما آمد ویرا گرامى دارید

  إذا جاءکم األکفاء فتأنکحوهنَّ و ال ِربَّصوا بهنَّ احلدثان   ۰۹۱
  نتظر حوادث مباشیدوقتى اشخاص همشأن بخواستگارى پیش شما آمدند دختران خود را بشوهر بدهید و در کار آنها م

  إذا جاء املوت بطالب العمل مات و هو شهید   ۰۹۴
  وقتى مرگ طالب علم فرا رسد شهید میمیرد

  إذا جامع أحدکم زوجته أو جاریته فال ینظر إلى فرجها فإنَّ ذلک یورث العَم   ۰۹۵
  است وقتى یکى از شما با همسر یا مملوک خویش نزدیک شود بفرج او ننگرد که مایه کورى

  إذا حاک ِف نفسک شى ء فدعه   ۰۹۶
  وقتى دل تو از کارى چرکین است از آن چشم بپوش

جل حبدیث ثَّ التفت فهى أمانه   ۰۹۷ ث الرَّ   إذا حدَّ
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  وقتى مردى سخنى گفت و به اطراف خود نگریست آن سخن در پیش شما امانت است

جل ِبال من غری حلَّه فقال لبَّیک    ۰۹۸ ود ال لبَّیک و ال سعدیک هِذا مرد اهلَلَّ لبَّیک قال  ُهَّ اللَّ إذا حجَّ الرَّ
  علیک

  وقتى کسى با مالى که حالل نیست بحج رود هنگامى که گوید لبیک خدا یا لبیک، خدا گوید نه لبیک و نه سعدیک این ها به تو باز میگردد

قوا و إذا وزنُت فارجحوا         إذا حسدمت فال ِبغوا و إذا ظننُت فال ُتقَّ
  دچار حسد شدید تعدى نکنید و وقتى گمان بردید آن را حقیقت میپندارید و وقتى چیزى را وزن میکنید چیزى بر آن بیفزائید وقتى

  حمسن َیبَّ املحسننی اهلَلَّ إذا حکمُت فاعدلوا و إذا قلُت فتأحسنوا فإنَّ      
  خدا نیک است و نیکوکاران را دوست داردوقتى حکم مى کنید به عدل رفتار کنید و وقتى سخن میگوئید نیک گوئید زیرا 

  من کلَّ شى ء اهلَلَّ أخافه  اهلَلَّ منه کلَّ شى ء و إذا لم خیف العبد  اهلَلَّ العبد أخاف  اهلَلَّ إذا خاف    ۱۱۰
  وقتى بنده از خداى بترسد خداوند همه چیز را از او بترساند و اگر بنده از خداى نترسد خداوند او را از همه چیز بترساند

واد فلیعلمها أنَّه خیضب  ۱۱۱   إذا خطب أحدکم املرأه و هو خیضب بالسَّ
  اگر کسى زنى را خواستگارى کرد و موى خود را رنگ میبندد باید بدو خبر دهد که موى خود را رنگ مى بندد

ه   ۱۱۱ ت العامَّ   إذا خفیت اخلطیئه ال یضرَّ إالَّ صاحبها و إذا ظهرت فمل ِغریَّ ضرَّ
  بماند بجز گنهکار کسیرا ضرر نمیرساند و اگر آشکار شود و از آن جلوگیرى نکنند براى همه مردم زیان داردوقتى گناهى مخفى 

یف عَل القوم دخل برزقه و إذا خرج خرج ِبغفره ذنوبُه   ۱۱۴   إذا دخل الضَّ
  نها برون رودوقتى میهمانى بر کسان در آید روزى خود را همراه مى آورد و وقتى برون رود با آمرزش گناهان آ



33 
 

دق و إذا لم ِرها فال ِرجه   ۱۱۵   إذا رأیت من أخیک ثالث خصال فارجه: احلیاء و األمانه و الصَّ
  وقتى در برادر خود سه صفت دیدى بدو امیدوار باش، حیا و امانت و راستى و اگر این صفاترا ندارد از او امیدى نداشته باش

  من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالربکه فإنَّ العنی حقَّ  إذا رأى أحدکم من نفسه أو ماله أو   ۱۱۶
  وقتى یکى از شما از خود یا مال خود یا برادر خود چیز جالب توجهى دید براى وى بدعا برکت خواهد زیرا چشم حق است

ت أماناُِه و کانوا هکِذا  ۱۱۷ فالزم   و شبَّک بنی أنامله  إذا رأیت النَّاس قد مرجت عهودهم و خفَّ
ه أمر نفسک ودع عنک بیتک و  املک علیک لسانک و خِذ ما ِعرف ودع ما ِنکر و علیک ِباصَّ
ه   أمر العامَّ

و انگشتان خود را از هم باز کرد در خانه خود   وقتى دیدى که مردم پیمان هایشان سست شده و امانتشان سبکى گرفته و چنین شده اند

  و آنچه را نمى شناسى رها کن؛ بکار خویش مشغول باش و از کار مردم کناره گیربنشین و زبان خویش را نگهدار و آنچه را میشناسى بگیر 

ه اهلَلَّ إذا رأیُت األمر ال ِستطیعون ِغیریه فاصربوا حَتَّ یکون    ۱۱۸   هو الَِّذى یغریَّ
  وقتى دیدید نمى توانید چیزى را تغییر دهید صبر کنید تا خدا آن را تغییر دهد

ر فادنوا منُه فإنَّ احلکمه َترى عَل ألسنتُه إذا رأیُت أهل اجلوع و  ۱۱۹   التَّفکَّ
  وقتى اهل گرسنگى و تفکر را دیدید بآنها نزدیک شوید زیرا حکمت بر زبان آنها جارى مى شود

  العافیه اهلَلَّ إذا رأیُت أهل البالء فاستألوا    ۱۰۱
  وقتى اهل بال را دیدید از خداوند طلب عافیت کنید

  یرید أن یصافیه اهلَلَّ به الفقر و املرض فإنَّ  اهلَلَّ د ألَّم إذا رأیُت العب   ۱۰۰
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  وقتى دیدید خداوند فقر و مرض را بر بنده اى فرود آورد میخواهد او را تصفیه کند

  إذا زِن العبد خرج منه اإلَیان فکان عَل رأسه کالظلَّه فإذا أقلع رجع إلیه   ۱۰۱
  و چون سایه اى بر سرش بایستد و هنگامى که از آن دست بردارد باز میگردد وقتى بنده اى زنا کند ایمان از او بیرون رود

  إذا سبَّک رجل ِبا یعمل منک فال ِسبَّه ِبا ِعمل منه فیکون أجر ذلک لک و وباله علیه   ۱۰۱
نصیب تو شود و وبال آن بدو باز اگر کسى ترا بدان چه از تو مى داند دشنام گوید تو بدان چه از او میدانى ویرا دشنام مگوى تا اجر این کار 

  گردد

ِک حسنتک و ساءِک سیَّئتک فتأنت مؤمن   ۱۰۴   إذا سرَّ
  اگر از کار نیک خود خوشحال و از کار بد خود دلگیر میشوى مؤمن هستى

قوا فإنَّه یصرب إلى ما    ۱۰۵ قوا و إذا مسعُت برجل زال عن خلقه فال ِصدَّ إذا مسعُت جببل زال عن مکانه فصدَّ
  یهجبل عل

اگر شنیدید کوهى از جاى خود تکان خورده باور کنید و اگر شنیدید کسى از خوى خویش دست بر داشته باور مکنید زیرا عاقبت به فطرت 

  خویش باز میگردد

  ِعالى ِلعنه حَتَّ یشیمه عنه اهلَلَّ إذا شهر املسمل عَل أخیه سالحا فال ِزال مالئکه    ۱۰۶
  شمشیر کشد فرشتگان او را لعنت کنند تا هنگامى که شمشیر را در غالف کندوقتى مسلمانى بروى برادر خود 

  إذا طلب أحدکم من أخیه حاجه فال یبدأه باملدحه فیقطع ظهره   ۱۰۷
  اگر کسى از برادر خویش حاجتى میخواهد گفتار خود را با مدح آغاز نکند و پشت او را گران بار نکند

با ِف   ۱۰۸ نا و الرَّ   اهلَلَّ  قریه فقد أحلَّوا بانفسُه عِذاُ إذا ظهر الزَّ
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 وقتى زنا کارى و ربا خوارى در دهکده اى آشکار شود مردم آن عذاب خدا را بخود خریده اند

ه ظهر العدوَّ    ۱۰۹ مَّ ام قلَّ املطر و إذا غدر بتأهل الِذَّ جفه و إذا جار احلکَّ   إذا ظهرت الفاحشه کانت الرَّ
  وقتى حاکمان ستم کنند باران کم شود و وقتى که با ذمیان خیانت شود دشمنان چیره شوندوقتى زنا رواج گیرد زلزله پیدا شود، 

  إذا عمل العالم فمل یعمل کان کاملصباح یضى ء للنَّاس و َیرق نفسه   ۱۱۱
  دانشمندى که بداند و بکار نبندد مانند چراغ است که مردم را روشن کند و خود را بسوزد

  فلیتقنه إذا عمل أحدکم عمال   ۱۱۰
  هر کس کارى میکند باید آن را خوب انجام دهد

رَّ و العالنیه بالعالنیه   ۱۱۱ رَّ بالسَّ ئه فتأحدث عندها ِوبه، السَّ   إذا عملت سیَّ
  وقتى کار بدى از تو سر زد از آن توبه کن براى گناه نهانى توبه نهانى و براى گناه آشکار توبه آشکار

کان من شهدها فکرهها کمن غاُ عنها و من غاُ عنها فرضیها کان  إذا عملت اخلطیئه ِف األرض   ۱۱۱
  کمن شهدها

وقتى گناهى در زمین رخ دهد کسى که آن را دیده ولى از آن متنفر است، مانند کسیست که آن را ندیده و کسى که آن را ندیده ولى از آن 

  راضیست مانند کسیست که آن را دیده باشد

  ن قائما فلیقعد و إن کان قاعدا فلیضطجعإذا غضب أحدکم و کا   ۱۱۴
  وقتى یکى از شما خشمگین شود اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است بخوابد

  إذا غضبت فاسکت   ۱۱۵
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  وقتى خشمگین شدى خاموش باش

  إذا قالت املرأه لزوجها ما رأیت منک خریا قطَّ فقد حبط عملها   ۱۱۶
  خیرى ندیدم اعمال نیکش بى اثر مى شود وقتى زنى بشوهر خود گوید از تو

ک فاجعل العفو شکرا للقدره علیه   ۱۱۷   إذا قدرت عَل عدوَّ
 وقتى بر دشمن خود قدرت یافتى بشکرانه قدرت از او در گذر

ه و لو یلقى ِف خمالِه حجرا   ۱۱۸   إذا قدم أحدکم من سفر فلیقدم معه بهدیَّ
  بیاورد اگر چه سنگى در توبره خود بیندازد وقتى کسى از سفرى مى آید ارمغانى با خود

ر العبد ِف العمل ابتاله    ۱۱۹   ِعالى باهلمَّ  اهلَلَّ إذا قصَّ
  وقتى بنده اى در عمل کوتاهى کند خداوند او را بغم مبتال سازد

  إذا کان اثنان یتناجیان فال ِدخل بینهما   ۱۱۱
  وقتى دو تن آهسته سخن مى گویند میان آنها داخل مشو

  إذا کان عندک ما یکفیک فال ِطلب ما یطغیک   ۱۱۰
 اگر چیزى که مایه کفایت باشد در دسترس دارى در جستجوى آنچه ترا بطغیان وامیدارد مباش

إذا کانت أمراؤکم خیارکم و أغنیاؤکم مسحاءکم و أمورکم شورى بینکم فظهر األرض    ۱۱۱
غنیاؤکم ِبالءکم و أمورکم إلى نساءکم خری لکم من بطنها و إذا کانت أمراؤکم أشرارکم و أ

  فبطن األرض خری لکم من ظهرها
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وقتى امراى شما نیکان شما باشند و ثروت مندان شما بخشندگان باشند و کارها میان شما بمشورت انجام گیرد پشت زمین از شکم آن 

و کارهاى شما به دست زنان افتد شکم زمین براى براى شما بهتر است و وقتى امراى شما اشرار شما و ثروتمندان شما بخیالن باشند 

  شما بهتر از پشت آنست

ن عمله له اهلَلَّ إذا کان یوم القیامه نادى مناد من عمل عمال لغری    ۱۱۱   فلیطلب ثوابه ممَّ
  که براى او کار کرده بگیردوقتى روز رستاخیز در آید بانگزنى بانگ میزند که هر کس کارى براى غیر خدا انجام داده پاداش خود را از آن کس 

ه ساقط   ۱۱۴ جل امرأِان فمل یعدل بینهما جاء یوم القیامه و شقَّ   إذا کانت عند الرَّ
 وقتى مردى دو زن داشته باشد و میان آنها بعدالت رفتار نکند روز رستاخیز یک نیمه او افتاده است

الث   ۱۱۵   إذا کانوا ثالثه فال یتناجى اثنان دون الثَّ
  تن باهمند دوتاشان آهسته با هم سخن نگویند وقتى سه

  إذا کنُت ثالثه فال یتناجى رجالن دون اآلخر حَتَّ َتتلطوا بالنَّاس فإنَّ ذلک َیزنه   ۱۱۶
  وقتى سه تن باهمید دو تن از شما با هم آهسته سخن نگویند، تا با دیگران مخلوط شوید زیرا این کار ویرا غمگین مى کند

رها ابتاله إذا کثرت ذن   ۱۱۷ رها عنه اهلَلَّ وُ العبد فمل یکن له من العمل ما ِکفَّ   باحلزن لیکفَّ
  کند نوقتى گناهان بنده فزونى گیرد و کار نیک آنقدر نداشته باشد که گناهان را جبران کند خداوند او را بغم مبتال سازد تا گناهانش را جبرا

  إذا لم ِستحىی فاصنع ما شئت   ۱۱۸
  هر کار مى خواهى بکنوقتى حیا ندارى 

  إذا مات اإلنسان انقطع عمله إالَّ من ثالث صدقه جاریه أو عمل ینتفع به أو ولد صالح یدعو له   ۱۱۹
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وقتى انسان بمیرد دنباله کارهاى نیک او بریده شود جز سه چیز صدقه جارى و دانشى که کسان از آن بهره ور شوند و فرزند درست کارى 

  که براى او دعا کند

ِعالى ملالئکته قبضُت ولد عبدى؟ فیقولون نعم فیقول ما ذا قال عبدى؟  اهلَلَّ إذا مات ولد العبد قال    ۱۴۱
وه بیت احلمد اهلَلَّ فیقولون َحدک و اسرتجع فیقول    ابنوا لعبدى بیتا ِف اجلنَّه و مسَّ

آرى گوید بنده من چه گفت؟ گویند ترا سپاس گزاشت و گفت وقتى فرزند بنده اى بمیرد خداوند بفرشتگان گوید فرزند بنده مرا گرفتید؟ گویند 

« خانه سپاسگزارى»همه ما متعلق به خدا هستیم و بسوى او باز میگردیم خداوند گوید براى بنده من خانه اى در بهشت بسازید و آن را 

  نام نهید

 إذا مات صاحبکم فدعوه ال ِقعوا فیه   ۱۴۰
  او بد نگوئیدوقتى کسى بمیرد ویرا بگذارید و از 

م  ۱۴۱  إذا مات العبد قال النَّاس ما خلَّف و قالت املالئکه ما قدَّ
 وقتى بنده اى بمیرد مردم گویند چه بجا گذاشت و فرشتگان گویند چه همراه آورد؟

ل علیه ِف املال و اخللق فلینظر إلى من هو أسفل منه   ۱۴۱   إذا نظر أحدکم إلى من فضَّ
  ال از شما پیش است مینگرید بکسى که از شما پست تر است نیز نظرى بیفکنیدوقتى کسیرا که در مال و جم

ات ثَّ انظر إلى الَِّذى یسبق إلى قلبک فإنَّ اخلریه فیه   ۱۴۴   إذا مهمت بتأمر فاستخر ربَّک فیه سبع مرَّ
  ر آن استوقتى بکارى تصمیم گرفتى هفت بار استخاره کن سپس بنگر دل تو به کدام طرف نگران است زیرا نیکى د

  إذا وجد أحدکم ألخیه نصحا ِف نفسه فلیِذکره له   ۱۴۵
  اگر کسى نصیحتى براى برادر خود در خاطر مى باید باو یاد آورى کند
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اعه   ۱۴۶ د األمر إلى غری أهله فانتظر السَّ   إذا وسَّ
  وقتى کار را بدست نااهالن سپارند منتظر رستاخیز باش

جل و أنت   ۱۴۷ ع ِف الرَّ جل ناصرا و للقوم زاجرا و قم عنُه إذا وقَّ   ِف مالء فکن للرَّ
  وقتى در انجمنى که تو هستى در باره مردى بد میگویند آن مرد را یارى کن و آن گروه را از بد گوئى باز دار و از آنجا برخیز

  فإنَّه عون لک عَل ما ِطلب اهلَلَّ أذکر    ۱۴۸
  تخداوند را یاد کن زیرا او در کارها یاور تو اس

وا عن مساویُه   ۱۴۹   أذکروا حماسن موِاکم و کفَّ
  نیکى هاى مردگان خود را یاد کنید و از بدیهایشان چشم بپوشید

  أذلَّ النَّاس من أهان النَّاس   ۱۵۱
  خوارترین مردم کسى است که مردم را خوار شمارد

نیا صدق احلدیث و حفظ األ  ۱۵۰ ه مانه و حسن اخلأربع إذا کنَّ فیک فال علیک ما فاِک من الدَّ لق و عفَّ
  مطعم

  چهار چیز است که اگر دارى بر آنچه ندارى غم مخور: راستى گفتار و حفظ امانت و نیکى خلق و عفت در کار خوراک

ار   ۱۵۱   أربعه قلیلها کثری: الفقر و الوجع و العداوه و النَّ
  چهار چیز است که اندک آن بسیار است بینوائى و درد و دشمنى و آتش

اِن و اإلمام اجلائر اهلَلَّ أربعه یبغضُه    ۱۵۱ یخ الزَّ ف و الفقری املختال و الشَّ   ِعالى: البیَّاع احلالَّ
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  چهار کس را خداوند دشمن دارد، فروشنده قسم خور، فقیر متکبر و پیر زنا کار و پیشواى ستمگر

با و آکل مال اِعالى أن ال یدخلُه اجلنَّه و ال یِذیقُه نعیمها اهلَلَّ أربع حقَّ عَل   ۱۵۴ لیتمی : مدمن مخر و آکل الرَّ
  بغری حقَّ و العاقَّ لوالدیه

در چهار کس را خداوند ببهشت درنیارد و از نعیم آن نچشاند، شرابخوار و رباخوار و آن کس که مال یتیم بناحق خورد و آن کس که که پدر و ما

  از او ناخشنود باشند

قاء: مجود العنی    ۱۵۵   و قساوه القلب و بعد األمل و حبَّ البقاءأربع خصال من الشَّ
 چهار چیز نشان بدبختى است خشکى چشم و سختى دل و آرزوى دراز و حب بقا )بیش از حد لزوم(

نا   ۱۵۶ رقه و شرُ اخلمر و الزَّ   أربع ال یدخل بیتا واحده منها إال خرُ و لم یعمر بالربکه: اخلیانه و السَّ
  ر خانه اى در آید خراب شود و ببرکت آباد نگردد، خیانت و دزدى و شرابخوارى و زناچهار چیز است که هر یک از آنها د

  أربع من سعاده املرء أن ِکون زوجته صاحله و أوالده أبرارا و خلطاؤه صاحلنی و أن یکون رزقه ِف بلده   ۱۵۷
اشرانش صالح باشند و روزى خویش را در شهر چهار چیز نشان خوشبختى مرد است، زنش پارسا باشد و فرزندانش نیکوکار باشند، و مع

  خود بدست آورد

مه    ۱۵۸ یطان من ملک نفسه حنی یرغب و حنی یرهب و حنی  اهلَلَّ أربع من کنَّ فیه حرَّ ار و عصمه من الشَّ ِعالى عَل النَّ
  یشتهى و حنی یغضب

گام رغبت و هنگام بیم و وقت شهوت و موقع غضب چهار چیز است که هر که دارد خدایش بر آتش حرام و از شیطان حراست کند آنکه بهن

  عنان خویش از کف نگذارد
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نیا و اآلخره لسان ذاکر و قلب شاکر و بدن عَل البالء صابر و    ۱۵۹ أربع من أعطیهنَّ فقد أعطى خری الدَّ
  زوجه ال ِبغیه خونا ِف نفسها و ال ماله

ن بهره ور است، زبانى که یاد خدا کند و قلبى که سپاس پروردگار گذارد و تنى از نیکى دو جها  چهار چیز است که هر کس از آن بهره دارد

 که بر بال صبور باشد و زنى که بناموس و مال وى خیانت نکند

اَتنی   ۱۶۱ اویه أحد الشَّ ُت اهلجاء و الرَّ با شُت األعراض و أشدَّ الشَّ   أرَب الرَّ
و سخت ترین ناسزاها هجو است و کسى که هجا را نقل کند یکى از ناسزا گویان بدترین رباها ناسزائى است که در باره عرض کسان گویند 

  است

ماء   ۱۶۰   ارحم من ِف األرض یرَحک من ِف السَّ
  بآنها که در زمینند رحم کن تا آنکه در آسمان است بر تو رحم کند

ال   ۱۶۱ ا افتقر و عاملا ضاع بنی جهَّ   ارَحوا عزیزا ذلَّ و غنیَّ
  ید، عزیزى که خوار شده و ثروتمندى که فقیر گشته و دانشمندى که میان جاهالن گمنام ماندهبر سه کس رحم کن

  ارَحوا ِرَحوا و اغفروا یغفر لکم   ۱۶۱
  کسان را رحم کنید تا بشما رحم کنند دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید

  اارفعوا ألسنتکم عن املسلمنی و إذا مات أحد منُه فقولوا فیه خری   ۱۶۴
  زبان خود را از بد گوئى مسلمانان باز دارید، اگر کسى مرد در باره او بنیکى سخن گوئید

ا ِلبسون و إن جاءوا بِذنب ال ِریدون أن ِغفروه    ۱۶۵ ا ِتأکلون و ألبسوهم ممَّ اءکم أرقتأکم فتأطعموهم ممَّ أرقَّ
بوهم اهلَلَّ فبیعوا عباد    و ال ِعِذَّ
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ورید بآنها بخورانید و هر چه مى پوشید بآن ها بپوشانید و اگر گناهى کردند که نمیخواهید ببخشید آنها بندگان خود را رعایت کنید هر چه میخ

  را بفروشید و عذابشان ندهید

اؤکم إخوانکم فتأحسنوا إلیُه إستعینوهم عَل ما غلبکم و أعینوهم عَل ما غلبُه  ۱۶۶   أرقَّ
  ها را در کارهاى مشکل خود بکمک گیرید و آنها را در کارهاى مشکل کمک کنیدبندگان شما برادران شما هستند با آنها نیکى کنید آن

جل بقوسه    ۱۶۷ جل باطل إالَّ رمى الرَّ ارموا و ارکبوا و أن ِرموا أحبَّ إلىَّ من أن ِرکبوا کلَّ شى ء یلهو به الرَّ
مى بعد ما علمه ف   علَّمه قد کفر الَِّذىأو ِتأدیبه فرسه أو مالعبته امرأِه فإنَّهنَّ من احلقَّ و من ِرک الرَّ

تیر اندازى کنید و سوارى کنید اگر تیراندازى کنید بیشتر دوست دارم که سوارى کنید هر چیزى که مرد بدان سر گرم شود بیهوده است جز 

آموزد و آن را ترک  آنکه مردى با کمان خود تیر اندازد یا اسب خود را تربیت کند یا با زن خود بازى کند همه اینها حق است و هر کس تیراندازى

  کند حق معلم خود را ادا نکرده است

نیا َیبَّک    ۱۶۸   و ازهد فیما ِف أیدى النَّاس َیبَّک النَّاس اهلَلَّ ازهد ِف الدَّ
  و از آنچه در دست مردم است چشم بپوش تا مردم ترا دوست دارند  از دنیا چشم بپوش تا خدا ترا دوست دارد

  هله و جریانهأزهد النَّاس ِف العالم أ   ۱۶۹
  کسان و همسایگان مرد دانشمند از همه مردم نسبت باو بى رغبت ترند

نیا و آثر ما یبقى عَل ما یفَن و لم یعدَّ غدا    ۱۷۱ أزهد النَّاس من لم ینس القرب و البالء و ِرک أفضل زینه الدَّ
امه و عدَّ نفسه ِف املویت   من أیَّ

فراموش نکند و از بهترین زینت دنیا چشم بپوشد و نعمت باقى را بر نعمت فانى ترجیح دهد و زاهدترین مردم آن کس است که قبر و بال را 

  فردا را از عمر خویش حساب نکند و خود را در ردیف مردگان شمارد

  استتمام املعروف خری من ابتدائه   ۱۷۰
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  انجام دادن کار نیک بهتر از آغاز کردن آنست

 من رجلنی من صاحلى عشریِک استحیاءک اهلَلَّ استحى من    ۱۷۱
  از خدا مانند دو تن از خویشان صالح خود شرمگین باش

م بینکم أخالقکم کما قسم بینکم أرزاقکم اهلَلَّ ِعالى حقَّ احلیاء فإنَّ  اهلَلَّ استحیوا من    ۱۷۱   قسَّ
  ان شما تقسیم کرده استاز خداوند چنان که باید آزرم داشته باشید زیرا خداوند اخالق شما را نیز مانند روزیتان می

أس و ما وعى و لیحفظ البطن و ما ح اهلَلَّ حقَّ احلیاء من استحىی من  اهلَلَّ استحیوا من    ۱۷۴ وى و حقَّ احلیاء فلیحفظ الرَّ
نیا فمن فعل ذلک فقد استحیا من  حقَّ  هلَلَّ الیِذکر املوت و البالء و من أراد اآلخره ِرک زینه احلیاه الدَّ

  احلیاء
متعلقات آن   ان که شایسته است شرم کنید، هر که از خدا چنان که شاید شرم کند سر و اعضاى آن را از گناه نگهدارد و شکماز خداوند چن

ز خدا را از ناروا حفظ کند و مرگ و بال را بخاطر داشته باشد و هر که نعیم آن جهان را خواهد زینت این جهان را ترک کند و هر که چنین کند ا

  شرم کرده استچنان که باید 

  اسرتشدوا العاقل ِرشدوا و ال ِعصوه فتندموا   ۱۷۵
  از خردمند رهبرى جوئید تا براه راست برسید و وى را نافرمانى نکنید که پشیمانى برید

  استعدَّ للموت قبل نزول املوت  ۱۷۶
  پیش از آنکه مرگ درآید براى آن آماده باش

  قام فإنَّ جار املسافر إذا شاء أن یزایل زایلمن شرَّ جار امل اهلَلَّ استعیِذوا ب   ۱۷۷
  از شر همسایه مقیم، بخدا پناه برید زیرا همسایه مسافر اگر خواهد از او بر کنار شود، بر کنار شود
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  من الفقر و العیله و من أن ِظلموا أو ِظلموا اهلَلَّ استعیِذوا ب   ۱۷۸
  ا تحمل ظلم کنیدبخدا پناه برید از فقر و عیالمندى و اینکه ظلم کنید ی

 من شرار النَّساء و کونوا من خیارهنَّ ِف حِذر اهلَلَّ استعیِذوا ب  ۱۷۹
  از زنان بد بخدا پناه ببرید و از نیکانشان بپرهیزید

  من العنی فإنَّ العنی حقَّ  اهلَلَّ استعیِذوا ب   ۱۸۱
  از چشم بد بخدا پناه ببرید زیرا چشم حق است

  ن فإنَّ کلَّ ذى نعمه حمسوداستعینوا عَل أمورکم بالکتما   ۱۸۰
  بوسیله پرده پوشى بر انجام کارهاى خود یارى جوئید زیرا هر که نعمتى دارد محسود کسانست

  استعینوا عَل النَّساء بالعرى فإنَّ إحداهنَّ إذا کثرت ثیابها و أحسنت زینتها أعجبها اخلروج  ۱۸۱
  باس فراوان و زینت کامل دارد مایل به بیرون رفتن استاز بى لباسى براى نگهدارى زنان کمک جوئید زیرا زن وقتى ل

واک   ۱۸۱   استغنوا عن النَّاس و لو بشوص السَّ
  از مردم بى نیاز باشید و یک قطعه چوب مسواک هم از آن ها نخواهید

  استفت نفسک و إن أفتاک املفتون   ۱۸۴
 ویندنیکى و بدى چیزها را از دل خویش بپرس، دیگران هر چه میخواهند بگ

 استقم و لیحسن خلقک للنَّاس   ۱۸۵
  استوار باش و رفتار خویش را در باره مردم نیک ساز
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  استقیموا و نعما إن استقمُت   ۱۸۶
  استوار باشید و چه نیکست که استوار باشید

لع أعاله فإن ذه   ۱۸۷ ت ِقیمه باستوصوا بالنَّساء خریا فإنَّ املرأه خلقت من ضلع أعوج و إنَّ أعوج شى ء ِف الضَّ
  کسرِه و إن ِرکته لم یزل أعوج فاستوصوا بالنَّساء خریا

با زنان بنیکى رفتار کنید زیرا زن از دنده کج خلق شده است و در دنده آنچه کجتر است باالتر است و اگر بخواهید راستش کنید آن را مى 

  پس با زنان بنیکى رفتار کنید  شکنید و اگر رهایش کنید کج میماند

  استووا و ال َتتلفوا فتختلف قلوبکم   ۱۸۸
  با یک دیگر برابر شوید و مختلف مشوید تا دلهایتان مختلف نشود

وا ِراَحوا   ۱۸۹   استووا ِستو قلوبکم و َتاسَّ
  با یک دیگر برابر شوید تا دلهایتان برابر شود و با یک دیگر آمیزش کنید تا بهم رحم کنید

 عَل کلَّ حال و اإلنصاف من نفسک و مواساه األخ ِف املال اهلَلَّ أسدَّ األعمال ثالثه ذکر    ۱۹۱
  استوارترین کارها سه چیز است یاد خداوند در همه حال و رعایت انصاف بر ضرر خویش و تقسیم مال با برادر دینى

حم   ۱۹۰ رَّ عقوبه البغى و قطیعه الرَّ حم و أسرع الشَّ   أسرع اخلری ثوابا الربَّ و صله الرَّ
رى و پیوند خویشاوندان از نیکى هاى دیگر زودتر میرسد و کیفر ستمکارى و بریدن از خویشاوندان از بدى هاى دیگر سریعتر پاداش نیکوکا

 میرسد

عاء إجابه دعاء غائب لغائب  ۱۹۱   أسرع الدَّ
  دعائى که غائبى براى غائبى دیگر کند از همه دعاها زودتر مستجاب مى شود
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  امسح یسمح لک   ۱۹۱
  هل انگارى کن تا با تو سهل انگارى کنندبا کسان س

  اهلَلَّ عَل من زعم أنَّه ملک األمالک ال ملک إالَّ  اهلَلَّ اشتدَّ غضب    ۱۹۴
  خشم خدا بر آنکه گمان مى کند ملک ملکان است بسیار سخت است ملکى جز خدا نیست

ناه اهلَلَّ اشتدَّ غضب    ۱۹۵   عَل الزَّ
  خشم خدا نسبت بزناکاران بسیار سخت است

ه ِنفرجى  ۱۹۶ ى أزمَّ   اشتدَّ
  وقتى کار بنهایت سختى رسید راه چاره پیدا مى شود

لع عَل عوراُِه و یشرکُه ِف أمواهلم اهلَلَّ اشتدَّ غضب    ۱۹۷   عَل امرأه أدخلت عَل قوم ولدا لیس منُه یطَّ
یند و در اموالشان شرکت کند خشم خدا نسبت بوى و بر خانواده اى در آورد که بناحق محارم آنها را بب« بخطا پدید آورد»زنى که فرزندى 

  بسیار سخت است

  اهلَلَّ عَل من ظمل من ال َید ناصرا غری  اهلَلَّ اشتدَّ غضب    ۱۹۸
 آن کس که بر بینوائى که بجز خدا پناهى ندارد ستم میکند خشم خدا نسبت باو بسیار سخت است

  أشجع النَّاس من غلب هواه   ۱۹۹
  است که بر هوس خویش تسلط یابدشجاعترین مردم آن کس 

  أشدَّ النَّاس عِذابا یوم القیامه إمام جائر     



47 
 

 روز رستاخیز عذاب پیشواى ستمگر از همه کس سختتر است 

جل عَل حسب دینه فإن کان ِف دینه صلبا اشتدَّ بالؤه و إن    ۱۱۰ أشدَّ النَّاس بالء األنبیاء ثَّ األمثل فاألمثل یبتَل الرَّ
  ه ابتَل عَل قدر دینه فما یربح البالء بالعبد حَتَّ یرتکه َیشى عَل األرض و ما علیه خطیئهکان ِف دینه رقَّ 

م کابتالى پیغمبران از همه مردم سخت تر است و پس از آن هر که بآنها نزدیکتر باشد، مرد باندازه قوت دین خود بال مى بیند اگر دین او مح

  باشد باندازه دین خود بال مى بیند بال بر بنده فرو مى آید تا همه گناهان او را پاک کندباشد ابتالى او سخت است و اگر دین او سست 

نیا أشدَّ النَّاس عِذابا عند    ۱۱۱   یوم القیامه اهلَلَّ أشدَّ النَّاس عِذابا للنَّاس ِف الدَّ
  ستآنکه در دنیا مردم را بیشتر آزار کند در روز رستاخیز پیش خدا از همه مردم عذاب وى سخت تر ا

  أشدَّ النَّاس عِذابا یوم القیامه من یرى النَّاس أنَّ فیه خریا و ال خری فیه   ۱۱۱
  در روز رستاخیز از همه مردم عذاب آن کس سخت تر است که مردم گمان میکنند خیرى در او هست ولى خیرى در او نیست

  أشدَّ النَّاس عِذابا یوم القیامه عالم لم ینفعه علمه   ۱۱۴
  اب دانشمندى که از دانش خود بهره نمى برد از همه مردم سخت تر استروز رستاخیز عذ

نیا فمل یطلبه و رجل عملَّ علما فانتفع به من    ۱۱۵ أشدَّ النَّاس حسره یوم القیامه رجل أمکنه طلب العمل ِف الدَّ
  مسعه منه دونه

ى طلب دانش فرصت داشته ولى به جستجوى آن دو کس روز رستاخیز از همه مردم بیشتر حسرت میخورند یکى مردى که در دنیا برا

  برنخاسته است یکى دیگر مردى که دانشى بدیگرى آموخته و شاگرد وى از آن بهره مند شده ولى او بى بهره مانده است

کم من ملک نفسه عند الغضب و أحلمکم من عفى بعد املقدره   ۱۱۶   أشدَّ
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ط داشته باشد و بردبارترین شما کسى است که پس از قدرت از گناه کسان نیرومندترین شما کسى است که هنگام غضب بر خود تسل

  درگذرد

  أشرف اإلَیان أن یتأمنک النَّاس و أشرف اإلسالم أن یسمل النَّاس من لسانک و یدک   ۱۱۷
  دبهترین ایمان آنست که مردم از تو در امان باشند و بهترین اسالم آنست که مردم از دست و زبان تو بسالمت مانن

هد أن یسکن قلبک عَل ما رزقت و إنَّ أشرف ما ِستأل من    ۱۱۸ ین و  اهلَلَّ أشرف الزَّ عزَّ و جلَّ العافیه ِف الدَّ
نیا   الدَّ

  بهترین زهدها آنست که از آنچه دارى خشنود باشى و بهترین چیزى که از خدا توان خواست عافیت دین و دنیاست

  باطل اهلَلَّ أال کلَّ شى ء ما خال  أشعر کلمه ِکملَّ بها العرُ کلمه لبید:   ۱۱۹
  بهترین شعرى که عرب گفته سخن لبید است که گوید بجز خدا همه چیز باطل است

  اشفقوا ُتمدوا و ِؤجروا   ۱۰۱
  مهربان باشید تا شما را ستایش کنند و پاداش یابید

نیا و عِذاُ اآلخره   ۱۰۰  أشقى األشقیاء من اجتمع علیه فقر الدَّ
  ان بدبخت تر کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با هم دارداز همه بدبخت

  أشکر النَّاس أشکرهم للنَّاس   ۱۰۱
  از همه مردم سپاسگزارتر آن کس است که بهتر سپاس مردم را مى گزارد

  أشیدوا النَّکاح و أعلنوه   ۱۰۱
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  عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنى سازید

اء   ۱۰۴ رَّ رن  أصابتکم فتنه الضَّ اء من قبل النَّساء إذا ِسوَّ رَّ فصربمت و إنَّ أخوف ما أخاف علیکم فتنه السَّ
ام و عصب الیمن و أِعنب الغَنَّ و کلَّفن الفقری ما ال َید هب و لبسن ربط الشَّ   الِذَّ

وى طال بدست و پارچه فتنه سخت را دیدید و صبر کردید و من از فتنه اى سخت تر بر شما بیم دارم که از طرف زنان مى آید هنگامى که النگ

  هاى فاخر ببر کنند و توانگران را بزحمت اندازند و از فقیر چیزى که بدان دسترس ندارد بخواهند

ؤیا باألسحار   ۱۰۵   أصدق الرَّ
  راست ترین خوابها را در سحرگاه توان دید

  أصرم األَحق   
  با احمق آمیزش مکن

  أصلح النَّاس أصلحُه للنَّاس   ۱۰۷
  دم کسى است که براى مردم سودمندتر استبهترین مر

  أصلح بنی النَّاس و لو ِعَن الکِذُ   ۱۰۸
  میان مردم را باصالح آر اگر چه با دروغ باشد

  أصلحوا دنیاکم و اعملوا آلخرِکم کتأنَّکم َتوِون غدا   ۱۰۹
 دنیاى خویش را اصالح کنید و براى آخرت خویش بکوشید چنان که گوئى فردا خواهید مرد،
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اصنع املعروف إلى من هو أهله و إلى غری أهله فإن أصبت أهله أصبت أهله و إن لم ِصب أهله کنت    ۱۱۱
  أنت أهله

با آن کس که سزاوار نیکى است و آن کس که سزاوار آن نیست نیکى کن، اگر نیکى تو باهل آن رسید چه بهتر و گر نه تو خود اهل آن 

  هستى

وا إذا اضمنوا لى ستَّا من أنفسک  ۱۱۰ ثُت و أوفوا إذا وعدمت و أدَّ م أضمن لکم اجلنَّه أصدقوا إذا حدَّ
وا أیدیکم وا أبصارکم و کفَّ   ائتمنُت و احفظوا فروجکم و غضَّ

شش چیز را از طرف خود براى من تعهد کنید تا من بهشت را براى شماها تعهد کنم وقتى سخنى مى گوئید راست گوئید و وقتى وعده 

دید ببن« از نگاههاى ناروا»ى امانت به شما سپردند رد کنید، خویشتن را از آمیزشهاى ناپاک حفظ کنید، چشمهاى خود را وقت  مدهید وفا کنید

  نگهدارید« از اعمال ناپسند»و دست خویش را 

اضمنوا لى ستَّ خصال أضمن لکم اجلنَّه ال ِظاملوا عند قسمه مواریثکم و أنصفوا النَّاس من أنفسکم    ۱۱۱
کم و ال ِغلوا غنائمکم و امنعوا ظاملکم من مظلومکمو ال َتبن   وا عند قتال عدوَّ

شش صفت را براى من تعهد کنید تا بهشت را براى شما تعهد کنم، هنگام تقسیم ارث بیکدیگر ستم مکنید؛ با مردم به انصاف رفتار کنید و 

  مظلوم دفع کنیدهنگام جنگ با دشمن ترسان مباشید و در غنائم خیانت مکنید و ظالم را از 

زق ِف خبایا األرض  ۱۱۱   اطلبوا الرَّ
  روزى را در نهانگاههاى زمین بجوئید

نی فإنَّ طلب العمل فریضه عَل کلَّ مسمل إنَّ املالئکه ِضع أجنحتها لطالب العمل رضا   ۱۱۴ اطلبوا العمل و لو بالصَّ
  ِبا یطلب
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مسلمانى واجب است و فرشتگان بال خویش را براى طالب علم پهن مى کنند دانش را بجوئید اگر چه در چین باشد زیرا طلب دانش بر هر 

  زیرا از آنچه وى در طلب آنست خشنود هستند

ه األنفس فإنَّ االمور َترى باملقادیر   ۱۱۵   اطلبوا احلوائج بعزَّ
 حوائج خویش را با عزت نفس بجوئید زیرا کارها جریان مقدر دارد،

  قها ِف نفسکأطلب العافیه لغریک ِرز   ۱۱۶
  عافیت را براى دیگران بخواه تا نصیب تو شود

  اطلبوا العمل من املهد إلى اللَّحد   ۱۱۷
 از گهواره تا گور دانش بجوئید

  أطعموا طعامکم األِقیاء و أولوا معروفکم املؤمننی   ۱۱۸
  دغذاى خود را به پرهیزکاران بخورانید و نیکیهاى خود را در باره مؤمنان انجام دهی

َت ِعیشوا ِف أکنافُه و ال ِطلبوه من القاسیه قلوبُه   ۱۱۹ َحاء من أمَّ   اطلبوا الفضل عند الرَّ
  بزرگوارى را در پیش رحیمان امت من بجوئید و در پناه آنها زندگى کنید و آن را از سنگ دالن مجوئید

لع ِف القبور و اعترب بالنَّشور   ۱۱۱   اطَّ
 د آموزدر قبرها بنگر و از رستاخیز پن

ار فرأیت أکثر أهلها النَّساء   ۱۱۰ لعت ِف النَّ لعت ِف اجلنَّه فرأیت أکثر أهلها الفقراء و اطَّ   اطَّ
  در بهشت نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن فقیرانند و در جهنم نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن زنانند
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جل بیده   ۱۱۱   أطیب الکسب عمل الرَّ
  د با دست خود کار کندبهترین کسبها آنست که مر

جل املسمل سهمه ِف سبیل    ۱۱۱   اهلَلَّ أطیب کسب الرَّ
 بهترین کسب مرد مسلمان تیرى است که در راه خدا میاندازد

یب املسک   ۱۱۴   أطیب الطَّ
  بهترین بوهاى خوش مشک است

  کتأنَّک ِراه فإن کنت ال ِراه فإنَّه یراک اهلَلَّ أعبد    ۱۱۵
  که گوئى او را مى بینى اگر تو او را نمى بینى او ترا میبیندخداى را چنان پرستش کن 

احب   ۱۱۶ احب بالصَّ   اعتربوا الصَّ
 یار را بیار توان سنجید

الم   ۱۱۷ نیا و أِبل النَّاس من ِبل بالسَّ   أعجز النَّاس من عجز عن الدَّ
  که در اداى سالم بخل ورزد عاجزترین مردم آن کس است که از کار دنیا عاجز ماند و بخیل ترین مردم آن کس است

ک نفسک الََّت بنی جنبیک   ۱۱۸   أعدى عدوَّ
  خطرناکترین دشمن تو نفس تو است که میان دو پهلوى تو است

ک زوجتک الََّت ِضاجعک و ما ملکت َیینک   ۱۱۹   أعدى عدوَّ
  خطرناکترین دشمن تو همسر تو است که با تو همخوابه است و مملوک تو
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  من رضى للنَّاس ما یرضى لنفسه و کره هلم ما کره لنفسهأعدل النَّاس    ۱۴۱
 عادلتر از همه مردم کسى است که آنچه براى خود پسندد براى مردم نیز پسندد و آنچه بر خود روا ندارد بر مردم روا ندارد

  اعدلوا بنی أوالدکم بالنَّحل کما ُتبَّون أن یعدلوا بینکم ِف الربَّ و اللَّطف   ۱۴۰
  ید فرزندانتان در نیکى و محبت با شما بعدالت رفتار کنند در کار بخشش با آنها بعدالت رفتار کنیدشما که میخواه

ر أجله حَتَّ بلغ ستَّنی سنه اهلَلَّ أعِذر    ۱۴۱   إلى امرئ أخَّ
  هر کس را خداوند تا شصت سال زنده نگاهدارد در عذر را به روى او بسته است

  أعروا النَّساء یلزمن احلجال   ۱۴۱
  نان را بى لباس بگذارید تا در خانه بمانندز

ک  اهلَلَّ أعزَّ أمر    ۱۴۴   اهلَلَّ یعزَّ
  کار خدا را عزیز دار تا خدایت عزیز کند

  أعزل األذى عن طریق املسلمنی   ۱۴۵
  مانع از راه مسلمانان دور کن

  أعطى و ال ِوکئى فیوکتأ علیک   ۱۴۶
  ببخش و تنگ مگیر که بر تو تنگ گیرند

ه قبل أن َیفَّ عرقه  ۱۴۷ ائل و لو جاءک عَل فرس و أعط األجری حقَّ   أعط السَّ
  به گدا چیزى بده و گر چه بر اسب بنزد تو آمد و مزد اجیر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپرداز
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  أعطیت جوامع الکمل و اختصر لى الکالم اختصارا   ۱۴۸
  پیچیده و مختصر شد کلمات جامع و پر معنى را بمن بخشیدند و سخن براى من

  أعظم العباده أجرا أخفیها   ۱۴۹
  پراجرترین عبادت ها آنست که نهانتر باشد

ا املؤمن یهُتَّ بتأمر دنیاه و أمر آخرِه   ۱۵۱   أعظم النَّاس مهَّ
 مؤمن از همه مردم گرفتارتر است زیرا باید بکار دنیا و آخرت هر دو برسد

ا عَل املرأه زو   ۱۵۰ هأعظم النَّاس حقَّ جل أمَّ ا عَل الرَّ   جها و أعظم النَّاس حقَّ
  شوهر از همه کس بیشتر بر زن حق دارد و مادر از همه کس بیشتر بر مرد حق دارد

  أعظم اخلطایا اللَّسان الکِذوُ   ۱۵۱
  سر گناهان، زبان دروغپرداز است

مل ذراع من األرض ینتقصه املرء من حقَّ أخیه لیست حصاه أخِذها إالَّ    ۱۵۱ قها یوم القیامهأعظم الظَّ    طوَّ
 بزرگترین ستمها آنست که مردى یکذراع زمین از حق برادر خویش بگیرد، هر ریگى که بدین طریق در تصرف او در آید روز رستاخیز در گردن او

 طوقى مى شود

نیا عنده خطرا   ۱۵۴ نیا خطرا من لم َیعل للدَّ   أعظم النَّاس ِف الدَّ
 ا در نظرش قدر ندارددر دنیا قدر کسى بیشتر است که دنی

  أعظم النَّاس قدرا من ِرک ما ال یعنیه   ۱۵۵
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  عالیقدر از همه مردم کسیست که در آنچه بدو مربوط نیست مداخله نکند

  أعظم النَّساء أحسنهنَّ وجوها و أرخصهنَّ مهورا  ۱۵۶
 بهترین زنان آن است که رویش خوبتر و مهرش کمتر است

  مؤنه أعظم النَّساء برکه أقلَّهن   ۱۵۷
  از همه زنان پربرکت تر آنست که خرجش کمتر باشد

هم مداراه للنَّاس   ۱۵۸   أعقل النَّاس أشدَّ
  عاقلتر از همه مردم کسى است که با مردم بیشتر مدارا کند

ل   ۱۵۹   اعقلها و ِوکَّ
 زانوى شتر را ببند و توکل کن

  أعمل النَّاس من مجع عمل النَّاس إلى علمه   ۱۶۱
  همه مردم کسى است که دانش دیگران را بدانش خود بیفزاید دانشمندتر از

رفوا عنک أن یعطیک لم یقدروا علیه أو یص اهلَلَّ اعمل أنَّ اخلالئق لو اجتمعوا عَل أن یعطوک شیئا و لم یرد    ۱۶۰
  هلَلَّ او إذا استعنت فاستعن ب اهلَلَّ أن یصیبک به لم یقدروا عَل ذلک فإذا سئلت فاستأل  اهلَلَّ شیئا أراد 

ع ز تو منبدان که اگر جهانیان بخواهند چیزى بتو بدهند و خداوند نخواهد نمیتوانند و اگر جهانیان بخواهند چیزى را که خداوند براى تو خواسته ا

 کنند نمیتوانند بنا بر این وقتى چیزى میخواهى از خدا بخواه و وقتى کمک مى جوئى از خدا بجوى

  لیخطتأک و ما أخطتأک لم یکن لیصیبک اعمل أنَّ ما أصابک لم یکن   ۱۶۱
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  بدان که آنچه بتو رسیده ناچار میرسید و آنچه از تو فوت شده بناچار فوت میشد

رب و أنَّ الفرج مع الکرُ و أنَّ مع العسر یسرا   ۱۶۱   اعمل أنَّ النَّصر مع الصَّ
  بدان که ظفر قرین صبر است و گشایش قرین رنج و بدنبال سختى سستى اى هست

  اعمل أنَّ القمل قد جرى ِبا هو کائن   ۱۶۴
  بدان که قلم تقدیر، بر همه شدنیها رفته است

رت  اعمل أنَّه لیس منکم من أحد إالَّ مال وارثه أحبَّ إلیه من ماله   ۱۶۵ مت و مال وارثک ما أخَّ   مالک ما قدَّ
ت که از پیش میفرستى و مال وارث آنست که بجا مال تو آنس  بدانید که همه شما مال وارث خویش را از مال خویش بیشتر دوست دارید

  میگذارى

بعنی   ۱۶۶ تَّنی إلى السَّ َت ما بنی السَّ   أعمار أمَّ
  عمرهاى امت من میان شصت و هفتاد سال است

  اعمل عمل امرئ یظنَّ أنَّه لن َیوت أبدا و احِذر حِذر امرئ خیشى أن َیوت غدا   ۱۶۷
  و چنان بیمناک باش که گوئى فردا خواهى مردچنان کار کن که گوئى هیچ وقت نخواهى مرد 

ر ملا خلق له  ۱۶۸   اعملوا فکلَّ میسَّ
  کار کنید زیرا هر کسى آنچه را براى آن ساخته شده بدست مى آورد

ه   ۱۶۹ یَّ   األعمال بالنَّ
 کارها وابسته به نیت است
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  أعینوا أوالدکم عَل الربَّ من شاء إستخرج العقوق من ولده   ۱۷۱
  ود را در خوب شدن کمک کنید زیرا هر که بخواهد مى تواند نافرمانى را از فرزند خود بیرون آوردفرزندان خ

و  هلَلَّ اأغبط النَّاس عندى مؤمن خفیف احلاذَّ ذو حظَّ من صاله و کان رزقه کفافا فصرب علیه حَتَّ یلقى    ۱۷۰
ته و قلَّ ِراثه و ق   لَّت بواکیهأحسن عباده ربَّه و کان غامضا ِف النَّاس عجلت منیَّ

خوشبخت ترین مردم در نظر من مؤمنى است که متعلقاتش کم و از نماز بهره ور باشد، روزى او بحد کفاف باشد و با آن بسازد تا بخداى 

خویش برسد، خداى را به خوبى پرستش کند و در میان مردم گمنام باشد، وقتى مرگش برسد ارثش کم باشد و گریندگانش انگشت شمار 

  باشند

تک قبل سقمک و غناک قبل فقرک و فراغک قبل    ۱۷۱ اغتمن مخسا قبل مخس شبابک قبل هرمک و صحَّ
  شغلک و حیاِک قبل موِک

پنج چیز را پیش از پنچ چیز غنیمت شمار جوانى پیش از پیرى صحت پیش از بیمارى و ثروت پیش از نیازمندى و فراغت پیش از اشتغال و 

 زندگى پیش از مرگ

ه فإنَّها رَحهاغتنمو   ۱۷۱ قَّ عاء عند الرَّ   ا الدَّ
 بهنگام رقت دعا را غنیمت شمارید که رقت مایه رحمت است

  اغتنموا دعوه املؤمن املبتَل   ۱۷۴
  دعاى مؤمن مبتال را غنیمت شمارید

  أغد عاملا أو متعلَّما أو مستمعا أو حمبَّا و ال ِکن اخلامسه فتهلک   ۱۷۵
  مع یا دوستدار علم و پنجمى مباش که هالک خواهى شددانشمند باش یا دانش آموز یا مست
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  الغدوَّ برکه و جناح  أغدوا ِف طلب العمل فإنَّ    ۱۷۶
  در طلب علم زود خیز باشید زیرا زود خیزى مایه برکت و کام یابى است

فوا فإنَّ بَن إسرائیل لم یکون   ۱۷۷ نوا و ِنظَّ ا یفعلون واغسلوا ثیابکم و خِذوا من شعورکم و استاکوا و ِزیَّ
  ذلک فزنت نساؤهم

  دندش لباسهاى خود را تمیز کنید و موهاى خود را کم کنید، مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودان چنین نکردند و زنانشان زناکار

نب و اَِّق الوجه   ۱۷۸   اغفر، فإن عاقبت فعاقب بقدر الِذَّ
  ناه مجازات کن و صورت را میازارگناه کسان را ببخش و اگر مجازات میکنى بقدر گ

نیا من حال إلى حال   ۱۷۹   أغفل النَّاس من لم یتَّعظ بتغریَّ الدَّ
 غافلتر از همه مردم کسى است که از تغیر احوال جهان پند نگیرد

  أغَن النَّاس من لم یکن للحرص أسریا  ۱۸۱
  بى نیازتر از همه مردم کسى است که در بند آز نباشد

الم بینکم ُتابَّواأفشوا ال   ۱۸۰   سَّ
  سالم را آشکار کنید تا رشته دوستى شما استوار شود

الم ِسلموا   ۱۸۱   أفشوا السَّ
  سالم را آشکار سازید تا سالمت مانید

ه بسالم   ۱۸۱ عام و صلوا األرحام و صلَّوا باللَّیل و النَّاس نیام ِدخلوا اجلنَّ الم و أطعموا الطَّ   أفشوا السَّ
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  طعام بخورانید، با خویشاوندان الفت گیرید و هنگام شب که مردم در خوابند نماز بخوانید تا وارد بهشت شویدسالم را فاش کنید و 

  أفضل األصحاُ من إذا ذکرت أعانک و إذا نسیت ذکرک   ۱۸۴
  بهترین دوستان کسى است که وقتى یاد کردى ترا یارى کند و و وقتى فراموش کردى ترا بیاد آرد

ه بغری املنَّهأفضل األ   ۱۸۵ وله و العفو عند القدره و العطیَّ   عمال ثالثه:التَّواضع عند الدَّ
  بهترین کارها سه چیز است، تواضع بهنگام دولت و عفو بهنگام قدرت و بخشش بدون منت

  أفضل األعمال أن ِدخل عَل أخیک املؤمن سرورا أو ِقضى عنه دینا   ۱۸۶
  را خوشحال سازى یا قرض او را بپردازىبهترین کارها آنست که برادر مؤمن خویش 

د إلى النَّاس اهلَلَّ أفضل األعمال بعد اإلَیان ب   ۱۸۷  التَّودَّ
  بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستى با مردم است

  أفضل األعمال الکسب من احلالل   ۱۸۸
  بهترین کارها کسب حالل است

و ال  عک معه قلیل العمل و کثریه و إنَّ اجلهل ال ینفعک معه قلیل العملإنَّ العمل ینف اهلَلَّ أفضل األعمال العمل ب   ۱۸۹
  کثریه

بهترین کارها خداشناسى است کارى که با دانش قرینست اندک و بسیار آن سودمند است و کارى که با نادانى قرینست نه اندک آن سود 

  میدهد و نه بسیار

  اهلَلَّ و البغض ِف  اهلَلَّ أفضل األعمال احلبَّ ِف    ۱۹۱
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  بهترین کارها دوستى و دشمنى در راه خداست

  معک حیثما کنت اهلَلَّ أفضل اإلَیان أن ِعمل أنَّ    ۱۹۰
  بهترین اقسام ایمان آنست که بدانى هر جا هستى خدا با تست

سک و نفو أن ُتبَّ للنَّاس ما ُتبَّ ل اهلَلَّ أفضل اإلَیان أن ُتبَّ هلَلَّ و ِبغض هلَلَّ و ِعمل لسانک ِف ذکر   ۱۹۱
  ِکره هلم ما ِکره لنفسک و أن ِقول خریا أو ِصمت

بهترین اقسام ایمان اینست که براى خدا دوست بدارى و براى خدا دشمن بدارى و آنچه براى خود میخواهى براى مردم بخواهى و آنچه براى 

  خود نمیخواهى براى دیگران نخواهى و سخن نیک بگوئى یا خاموش مانى

ماحهأفضل اإلَی   ۱۹۱ رب و السَّ  ان الصَّ
  بهترین خصال ایمان صبر و گذشت است

  أفضل اجلهاد کلمه حقَّ عند سلطان جائر  ۱۹۴
 بهترین جهاد سخن حقیست که پیش پادشاه ستمکار گویند

  أفضل اجلهاد من أصبح و لم یُهَّ بظمل أحد   ۱۹۵
  باشدبهترین اقسام جهاد آنست که کسى روز آغاز کند و در اندیشه ظلم کسى ن

  أفضل احلسنات ِکرمه اجللساء   ۱۹۶
  بهترین کارهاى نیک آنست که جلیسان را عزیز دارى

جل نفسه و هواه   ۱۹۷   أفضل اجلهاد أن َیاهد الرَّ
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  بهترین جهاد آنست که انسان با نفس و هوس خود پیکار کند

عاء دعاء املرء لنفسه   ۱۹۸   أفضل الدَّ
 راى خود میکندبهترین دعاها دعائیست که انسان ب

جل عَل عیاله   ۱۹۹ نانری دینار ینفقه الرَّ   أفضل الدَّ
  بهترین پولها پولى است که انسان براى نان خوران خود خرج میکند

فَل و ابدأ ِبن ِعول     دقه ما کان عن ظهر غَن و الید العلیا خری من الید السَّ   أفضل الصَّ
  گیرد و دست دهنده بهتر از دست گیرنده استبهترین صدقه ها اینست که در حال بینیازى صورت 

دقه أن یتعملَّ املرء املسمل علما ثَّ یعلَّمه أخاه املسمل   ۴۱۰   أفضل الصَّ
  بهترین صدقه ها آن است که مرد مسلمان دانشى بیاموزد و به برادر مسلمان خود تعلیم دهد

فاعه ِفک بها األسری و ُتقن بها ال   ۴۱۱ م و َترَّ بها املعروف و اإلحسان إلى أخیأفضل صدقه الَّلسان الشَّ ک دَّ
  و ِدفع عنه الکریهه

بهترین صدقه زبان، شفاعتى است که بوسیله آن اسیر را آزاد سازى و از ریختن خون جلوگیرى کنى و نیکى و احسان را به سوی برادر 

  خویش بکشانى و بدى را از او دفع کنى

  أفضل األعمال أن ِشبع کبدا جائعا   ۴۱۱
  هترین کارها آنست که گرسنه را سیر کنىب

دقه حفظ الَّلسان   ۴۱۴   أفضل الصَّ
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  بهترین صدقه ها، نگهدارى زبانست

دقه صدقه الَّلسان   ۴۱۵   أفضل الصَّ
  بهترین صدقه ها، صدقه زبان است

ق و أنت صحیح شحیح ِتأمل الغَن و َتشى الفقر و ال َتهل حَتَّ إذا بلغ   ۴۱۶ دقه أن ِصدَّ احللقوم  تأفضل الصَّ
  قلت لفالن کِذا و لفالن کِذا، أال و قد کان لفالن

بهترین صدقه ها آنست که هنگامى که سالم و تنگدستى و امید ثروت و بیم فقر دارى صدقه بدهى نه آنکه بگذارى تا وقتى جان بگلو رسید 

  گوئى؛ این مال فالنى و این مال فالنى، زیرا آنها متعلق بفالنى شده است

دقه إصالح ذات البنیأف   ۴۱۷   ضل الصَّ
  بهترین اقسام صدقه آنست که میان دو کس را اصالح دهى

حم الکاشح   ۴۱۸ دقه عَل ذى الرَّ دقه الصَّ   أفضل الصَّ
  بهترین صدقه ها آنست که به خویشاوندى که دشمن توست چیزى بدهى

  أفضل العباده انتظار الفرج   ۴۱۹
  بهترین اقسام عبادت انتظار گشایش است

  أفضل العمل أدومه و إن قلَّ    ۴۰۱
  بهترین کارها آن است که دوامش بیشتر است اگر چه اندک باشد

ادقه   ۴۰۰ ه الصَّ یَّ   أفضل العمل النَّ
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 بهترین کارها نیت پاک است

  أفضل العباده أجرا سرعه القیام من عند املریض   ۴۰۱
  مریض برخیزى از همه عبادت ها بهتر و پراجرتر آن است که زودتر از پیش

ن ظلمک   ۴۰۱   أفضل الفضائل أن ِصل من قطعک و ِعطى من حرمک و ِصفح عمَّ
 بهترین فضایل اینست که با آنکه از تو ببرد پیوند گیرى و بکسى که تو را محروم میکند عطا کنى و از آنکه بر تو ستم کند درگذرى

جل بیده   ۴۰۴   أفضل الکسب بیع مربور و عمل الرَّ
  ها معامله اى است که نادرستى در آن نباشد و کارى است که مرد با دست خود انجام دهدبهترین کسب

  أفضل املؤمننی إسالما من سمل املسلمون من لسانه و یده و أفضل املؤمننی إَیانا أحسنُه خلقا   ۴۰۵
مه مؤمنان ایمان آن کس بهتر است که اخالق از همه مؤمنان اسالم آن کس بهتر است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و از ه

  وى نیکتر است

  أفضل املؤمننی إَیانا الَِّذى إذا سئل أعطى و إذا لم یعط استغَن   ۴۰۶
  از همه مؤمنان ایمان آن کس بهتر است که وقتى از او چیزى بخواهند بدهد و اگر چیزى باو ندهند راه بى نیازى سپرد

  هدهأفضل النَّاس رجل یعطى ج   ۴۰۷
  بهترین مردم آنست که همه کوشش خود را بکار میبرد

  أفلح من رزق لبَّا   ۴۰۸
  آنکه خرد دارد رستگار مى شود
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ه و حمل عن قدره   ۴۰۹   أفضل النَّاس من ِواضع عن رفعه و زهد عن غنیه و أنصف عن قوَّ
اشد و در عین قوت انصاف دهد و در حال قدرت برد بارى بهتر از همه مردم کسى است که در حال رفعت فروتنى کند و در عین ثروت زاهد ب

 کند

  أفضلکم إَیانا أحسنکم أخالقا   ۴۱۱
  هر کس از شما اخالقش نیکتر ایمانش بهتر است

امع   ۴۱۰   أفقر النَّاس الطَّ
  طمعکار از همه مردم فقیرتر است

  أفلح من هدى إلى اإلسالم و کان عیشه کفافا و قنع به   ۴۱۱
 الم راهبر شده و لوازم زندگى بقدر رفع حاجت دارد و بدان قناعت کند رستگار شده استهر که باس

  اقرءوا القرآن ما ائتلفت علیه قلوبکم فإذا اختلفُت فیه فقوموا   ۴۱۱
  قرآن را تا هنگامى که دلهاى شما بر آن اتفاق دارد بخوانید و وقتى در باره آن اختالف پیدا کردید برخیزید

  أ القرآن ما نهاک فإذا لم ینهک فلست ِقرؤهاقر   ۴۱۴
  اگر خواندن قرآن ترا از کار بد منع میکند آن را بخوان ولى اگر ترا از کار بد وانمیدارد به حقیقت قرآن نمیخوانى

  اقرءوا القرآن و اعملوا به و ال َتفوا عنه و ال ِغلوا فیه و ال ِتأکلوا به و ال ِستکثروا به   ۴۱۵
  انید و بدان عمل کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید بوسیله قرآن نان نخورید و به کمک آن فزونى مجوئیدقرآن را بخو

ُ قلبا وعى القرآن اهلَلَّ اقرءوا القرآن فإنَّ    ۴۱۶   ِعالى ال یعِذَّ
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  قرآن را بخوانید زیرا خداوند دلى را که قرآن را دریافته معذب نمیکند

  و ال یقاربه شى ء اهلَلَّ اجلهاد ِف سبیل  اهلَلَّ ى أقرُ العمل إل   ۴۱۷
 نزدیکترین کارها بخدا جهاد در راه خداست و چیزى مانند آن نیست

ن أِاک به من صغری أو کبری و إن کان بغیضا بعیدا و اردد الباطل عَل من جاءک به من    ۴۱۸ اقبل احلقَّ ممَّ
  صغری أو کبری و إن کان حبیبا قریبا

  هر که شنیدى به پذیر اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدى نپذیر اگر چه دوست و نزدیک باشدسخن حق را از 

نیا إالَّ حرصا و ال ِرداد منُه إالَّ بعدا   ۴۱۹ اعه و ال یزداد النَّاس عَل الدَّ   اقرتبت السَّ
  دورتر مى شود رستاخیز نزدیک شده است و آز مردم بدنیا دائما بیشتر و دنیا از آن ها

  أقلَّ النَّاس راحه البخیل   ۴۱۰
  آسایش بخیل از همه کس کمتر است

ه احلسود   ۴۱۱   أقلَّ النَّاس لِذَّ
  لذت حسود از همه کس کمتر است

ا   ۴۱۱ ین ِعش حرَّ   أقلَّ من الدَّ
  قرض کمتر گیر تا آزاد باشى

نوُ یهن علیک املوت   ۴۱۱   أقلَّ من الِذَّ
   تو آسان شودگناه کمتر کن تا مرگ بر 
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خول عَل األغنیاء فإنَّه أحرى أن ال ِزدروا نعم    ۴۱۴   عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ أقلَّوا الدَّ
  پیش توانگران کمتر روید زیرا در این صورت نعمتهاى خدا را خوار نخواهید شمرد

خىَّ زلَّته فإنَّ    ۴۱۵   آخِذ بیده کلَّما عثر اهلَلَّ أقیلو السَّ
  را هر دم بلغزد خدا دست او را میگیرداز لغزش مرد سخاوتمند بگذرید زی

  لومه الئم اهلَلَّ ِعالى ِف البعید و القریب و ال ِتأخِذکم ِف  اهلَلَّ أقیموا حدود    ۴۱۶
  مقررات خدا را در باره بیگانه و خویش اجرا کنید و در کار خدا بسخن کسان گوش مدهید

َت الَِّذین لم یعطوا فیبطروا و لم یقرت علیُه   ۴۱۷   فیستألوا أکرب أمَّ
  بزرگترین افراد امت من آنها هستند که نه چندان توانگرند که خود را گم کنند و نه چندان فقیرند که دست بسؤال گشایند

  و قتل النَّفس و عقوق الوالدین و شهاده الزور اهلَلَّ أکرب الکبائر اإلشراک ب   ۴۱۸
  در و مادر و شهادت دروغ استبزرگترین گناهان بزرگ شرک بخدا و قتل نفس و بد رفتارى با پ

نَّ ب   ۴۱۹  اهلَلَّ أکرب الکبائر سوء الظَّ
  بدترین گناهان بزرگ بدگمانى بخداست

  أکثر خطایا ابن آدم ِف لسانه   ۴۴۱
  بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست

  أکثر النَّاس ذنوبا یوم القیامه أکثرهم کالما فیما ال یعنیه   ۴۴۰
  مه مردم گناه آن کس بیشتر است که بیشتر از همه در چیزهائى که بدو مربوط نیست سخن گویددر روز رستاخیز از ه



67 
 

  أکثر النَّاس قیمه أکثرهم علما   ۴۴۱
  هر که بدانش از دیگران پیش تر است، قیمتش از دیگران بیشتر است

ا سواه   ۴۴۱   أکثر ذکر املوت فإنَّ ذکره یسلَّیک ممَّ
  یرا یاد مرگ ترا از رنج هاى دیگر تسلیت مى دهدمرگ را بسیار بخاطر بیاور ز

نیا فإن ذکرَتوه عند الغَن هدمه و إن    ۴۴۴ نوُ و یزهَّد ِف الدَّ ص الِذَّ أکثروا ذکر املوت فإنَّه َیحَّ
  ذکرَتوه عند الفقر أرضاکم بعیشکم

اگر مرگ را بهنگام توانگرى به یاد آرید اهمیت آن را  مرگ را بسیار به یاد آرید زیرا یاد مرگ گناهان را پاک مى کند و حرص دنیا را کم مى کند،

  کم میکند و اگر بهنگام تنگدستى یاد کنید، شما را از زندگى تان خشنود مى سازد

ُ عبده بنی إخوانه یوم القیمه   ۴۴۵   أکثروا من اإلخوان فإنَّ ربَّکم حىیَّ کرمی یستحىی أن یعِذَّ
  خشنده است و شرم دارد که روز رستاخیز بنده خود را میان برادرانش عذاب کنددوست بسیار گیرید زیرا خداى شما با حیا و ب

عاء یردَّ القضاء   ۴۴۶ عاء فإنَّ الدَّ   أکثر من الدَّ
 بسیار دعا کن که دعا قضا را دفع میکند

ات فإنَّه ال یکون ِف کثری إالَّ قلَّله و ال ِف قلیل إالَّ أجزله   ۴۴۷   أکثروا من ذکر هادم اللَِّذَّ
  بسیار بیاد آرید زیرا یاد مرگ بسیار را کم و کم را کافى جلوه مى دهدمرگ را 

هود فإنَّ    ۴۴۸ مل اهلَلَّ أکرموا الشَّ   یستخرج بُه احلقوق و یدفع بُه الظَّ
  شاهدان را گرامى شمارید زیرا خدا حقوق کسان را بوسیله آنان احقاق میکند و ستم را بوسیله آنها دفع مى نماید
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  اس أِقاهمأکرم النَّ    ۴۴۹
 بزرگوارتر از همه مردم کسى است که پرهیزکارتر است

  و رسوله اهلَلَّ أکرموا العلماء فإنَُّه ورثه األنبیاء فمن أکرمُه فقد أکرم    ۴۵۱
  دانشمندان را گرامى دارید که آنها وارثان پیغمبرانند و هر که آنها را عزیز دارد خدا و پیغمبر را عزیز داشته است

  وا أوالدکم و أحسنوا آدابُهأکرم   ۴۵۰
  فرزندان خود را گرامى شمارید و نیکو تربیتشان کنید

ماء و أخرجه من برکات األرض اهلَلَّ أکرموا اخلزب فإنَّ    ۴۵۱   أنزله من برکات السَّ
  نان را گرامى شمارید زیرا خداوند آن را از برکات آسمان فرو فرستاده و از برکات زمین بیرون آورده است

  لَّ ِعالى أدومه و إن ق اهلَلَّ ال َیلَّ حَتَّ َتلَّوا و إنَّ أحبَّ العمل إلى  اهلَلَّ اکلفوا من العمل ما ِطیقون فإنَّ    ۴۵۱
بقدر توانائى خود عبادت کنید زیرا وقتى شما ملول شدید خدا نیز ملول مى شود، در نظر خدا بهترین کارها آنست که بادوامتر است اگر چه 

  اندک باشد

  مل املؤمننی إَیانا أحسنُه خلقا و خیارکم خیارکم لنسائُهأک   ۴۵۴
  کامل ترین مؤمنان آن است که خلقش نیک تر است و از همه شما نیک تر کسانى هستند که براى زنان خود نیکترند

اع منوع  ۴۵۵ اظ مستکرب مجَّ ار؟ کلَّ جعظرىَّ جوَّ   أال أخربک بتأهل النَّ
 هر کس که خود پسند و خود خواه و متکبر و حریص و بخیل باشد مى خواهى تو را از اهل جهنم خبر دهم؟
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ِه و إذا أمرها أطاعته و إذا غاُ    أال أخربک ِبری ما یکنز املرء؟   ۴۵۶ احله إذا نظر إلیها سرَّ املرأه الصَّ
  عنها حفظته

که بدو فرمان دهد اطاعت کند و هنگام غیبت  میخواهى ترا از بهترین گنجینه مرد خبر دهم؟ زن پارسا که وقتى بدو نگرد مسرور شود و همین

 امانت او را محفوظ دارد

ه؟ رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین ال یؤبه له لو أقسم عَل    ۴۵۷ هأل اهلَلَّ أال أخربک عن ملوک اجلنَّ   برَّ
قسم خورد که چیزى واقع مى  میخواهى ترا از پادشاهان بهشت خبر دهم؟ مرد ضعیف و ناتوان و ژنده پوش که هیچ کس بدو اعتنا نکند و اگر

  شود خداوند قسم او را راست کند

دقه اصالح ذات البنی فإنَّ فساد ذات البنی    ۴۵۸ لوه و الصَّ یام و الصَّ أال أخربکم بتأفضل من درجه الصَّ
  هى احلالقه

  د میان کسان مایه هالک استمیخواهید شما را از چیزى که بهتر از روزه و نماز و صدقه است خبر دهم؟ اصالح میان کسان، زیرا فسا

  أال أخربکم ِبن َیرم علیه النَّار غدا؟ عَل کلَّ هنیَّ لنیَّ قریب سهل   ۴۵۹
  هر کس که مالیم و نرم و زودجوش و آسان گیر باشد که فردا آتش بر چه کس حرام است؟ میخواهید شما را خبر دهم

ه؟ الودود الولود ال   ۴۶۱ عئود الََّت إذا ظلمت قالت هِذه یدى ِف أال أخربکم بنسائکم من أهل اجلنَّ
  یدک ال أذوق غمضا حَتَّ ِرضى

مى خواهید شما را از زنانى که اهل بهشتند خبر دهم؟ زن وفادارى که فرزند زیاد آورد و زود آشتى کند و همین که بدى کرد گوید این دست 

  من در دست توست چشم بر هم نمى گذارم تا از من راضى شوى
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کم من ال یرجى خریه أال أخرب   ۴۶۰ ه و شرَّ کم؟ خریکم من یرجى خریه و یؤمن شرَّ کم ِبریکم من شرَّ
ه   و ال یؤمن شرَّ

مى خواهید شما را از بدان و نیکان تان خبر دهم؟ بهترین شما کسى است که بخیرش امید توان داشت و از شرش امان توان یافت و بدترین 

  ستشما کسى است که بخیرش امید و از شرش امان نی

مت و حسن اخللق   ۴۶۱   أال أخربکم بتأیسر العباده و أهونها عَل البدن؟ الصَّ
  میخواهید شما را بعبادتى که از همه عبادتها بر بدن آسانتر است خبر دهم؟ سکوت و نیکخوئى

کم؟ أملککم عند الغضب   ۴۶۱   أال أدلَّکم عَل أشدَّ
  برى کنم؟ آنکه هنگام خشم بهتر خود را نگاه مى داردمى خواهید شما را بآن کس که از همه زورمندتر است ره

أال أنبئک بشرَّ النَّاس؟ من أکل وحده و منع رفده و سافر وحده و ضرُ عبده، أال أنبئک بشرَّ من    ۴۶۴
ه و ال یرجى خریه أال أنبئک بشرَّ من هِذا؟ من باع آخرِه بدنیا غریه أال أنبئک بشرَّ من  هِذا؟ من خیشى شرَّ

ینهِذا؟ من أکل ال نیا بالدَّ    دَّ
، آن کس که تنها غذا خورد و بکسى چیزى ندهد و تنها سفر کند و بنده خویش  میخواهى ترا از کسى که از همه مردم بدتر است خبر دهم؟

که را بزند، میخواهى ترا از کسى که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه از شر او بترسند و بخیرش امید نداشته باشند میخواهى ترا از کسى 

بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه آخرت خویش را بدنیاى دیگرى فروشد میخواهى ترا از کسى که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه بوسیله دین از 

 دنیا بهره مند شود

؟ علیک بالعمل فإنَّ العمل خلیل املؤمن و احلمل وزیره و العقل دلی اهلَلَّ أال أعلَّمک خصالت ینفعک    ۴۶۵ له ِعالى بهنَّ
رب أمری جنودهو  فق أبوه و اللَّنی أخوه و الصَّ   العمل قیَّمه و الرَّ
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مى خواهى صفاتى بتو بیاموزم که خداوند ترا بآنها منتفع سازد؟ دانش آموز که دانش دوست مؤمن است و بردبارى پشتیبان او و عقل رهبر 

  و عمل قیم و مدارا پدر و مالیمت برادر اوست و صبر امیر سپاه وى بشمار میرود

أال إنَّ الغضب مجره ِوقد ِف جوف ابن آدم أال ِرون إلى َحره عینیه و انتفاخ أوداجه فإذا وجد    ۴۶۶
  أحدکم شیئا من ذلک فاألرض األرض

بدانید که خشم آتشى است که در دل انسان مشتعل مى شود؛ مگر نمى بینید که بهنگام خشم چشمهاى او سرخ و رگهایش متورم مى 

 شما چنین شد روى زمین روى زمین!شود وقتى یکى از 

  أِقاهم اهلَلَّ أال إنَّ النَّاس من آدم و آدم من ِراُ و أکرمُه عند    ۴۶۷
  بدانید که مردم از آدم پدید آمده اند و آدم از خاک و بزرگوار ترین مردم در نظر خدا پرهیزکار ترین آنهاست

، منُه من ی   ۴۶۸ ولد مؤمنا و َییا مؤمنا و َیوت مؤمنا و منُه من یولد أال إنَّ بَن آدم خلقوا عَل طبقات شَتَّ
  کافرا و َییا کافرا و َیوت کافرا و منُه من یولد کافرا و َییا کافرا و َیوت مؤمنا
 بعضى دیگر کافر  بدانید که مردم بر طبقات مختلف آفریده شده اند بعضى مؤمن متولد مى شوند و مؤمن زندگى میکنند و مؤمن مى میرند

  د مى شوند و کافر زندگى میکنند و کافر میمیرند بعضى کافر متولد میشوند و کافر زندگى میکنند ولى مؤمن میمیرندمتول

ضا،    ۴۶۹ جال من کان سریع الغضب بطى ء الرَّ ضا و شرَّ الرَّ جال من کان بطى ء الغضب سریع الرَّ أال إنَّ خری الرَّ
جل بطى ء الغضب بطى ء الفى ء و سریع   الغضب سریع الفى ء فإنَّها بها فإذا کان الرَّ

بدانید که بهترین مردان آنست که دیر بخشم آید و آسان خشنود شود و بدترین مردان آنست که زود بخشم آید و دیر خشنود شود، اگر مردى 

  دیر بخشم آید و دیر خشنود شود یا زود بخشم آید و زود خشنود شود آنهم چیزیست

لب فإذا  أال إنَّ خری التَّجار من   ۴۷۱ ار من کان سیَّئ القضاء سیَّئ الطَّ لب و شرَّ التَّجَّ کان حسن القضاء حسن الطَّ
لب فإنَّها بها لب أو کان سیَّئ القضاء حسن الطَّ جل حسن القضاء سیَّئ الطَّ   کان الرَّ
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طلب باشد اگر  بدانید که بهترین تاجران کسى است که خوش پرداخت و خوش طلب باشد و بدترین تاجران کسى است که بد پرداخت و بد

  مردى خوش پرداخت و بد طلب یا بد پرداخت و خوش طلب باشد آنهم چیزیست

ار سهل بسهوه   ۴۷۰   أال إنَّ عمل أهل اجلنَّه حزن بربوه أال إنَّ عمل أهل النَّ
ر سراشیب زمین هموارى بدانید که کار اهل بهشت مانند آنست که از راه سختى بر تپه مرتفعى باال روند و کار اهل جهنم مانند آنست که د

  راه سپرند

م   ۴۷۱ م لنفسه و هو هلا مهنی أال رَُّ مهنی لنفسه و هو هلا مکرَّ    أال رَُّ مکرَّ
  چه بسیار کسان که خود را عزیز میکنند و بحقیقت خوار مى کنند و چه بسیار کسانى که خود را خوار میکنند و بحقیقت عزیز مى کنند

 ت حزنا طویال؛أال رَُّ شهوه ساعه أورث   ۴۷۱
  چه بسا شهوت ساعتی که رنجی طوالنى به جای گذارد

هر و رَُّ صائم لیس له من صیامه إالَّ اجلوع و العطش   ۴۷۴   أال رَُّ قائم لیس له من القیام إالَّ السَّ
ى که روزه مى گیرند و از چه بسیار کسان که هنگام شب براى نماز بر مى خیزند و از کار خود جز بیدارى ثمرى نمى برند و چه بسیار کسان

  روزه خویش جز گرسنگى و تشنگى سودى نمى برند

أال و إنَّ ِف اجلسد مضغه إذا صلحت صلح اجلسد کلَّه و إذا فسدت فسد اجلسد کلَّه أال و هى    ۴۷۵
  القلب

  گراید، بدانید که آن قلب است بدانید که در تن قطعه گوشتى است که اگر صالح بود تمام تن بصالح آید و اگر فاسد بود تمام تن بفساد

نیا جائعه عاریه یوم القیامه   ۴۷۶ نیا طاعمه أال یا رَُّ نفس جائعه عاریه ِف الدَّ   أال یا رَُّ نفس طاعمه ناعمه ِف الدَّ
  ناعمه یوم القیامه
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در این جهان گرسنه و برهنه  چه بسیار کسان که در این جهان سیر و خوشند و در روز رستاخیز گرسنه و برهنه اند و چه بسیار کسان که

  اند و روز رستاخیز سیر و خوشند

  أال ال َینعنَّ رجال خمافه النَّاس أن یقول احلقَّ إذا علمه   ۴۷۷
  کسى که سخن حقى مى داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خوددارى کند

یطان   ۴۷۸   أال ال خیلونَّ رجل بامرأه إالَّ کان ثالثهما الشَّ
  مردى با زن نامحرم خلوت نمى کند جز آنکه سومى آنها شیطان است بدانید که هیچ

  البس جدیدا و عش َحیدا  ۴۷۹
  لباس نو بپوش و نیک نام بزى

ریق   ۴۸۱ فیق قبل الطَّ ار و الرَّ   التمسوا اجلار قبل شرى الدَّ
  پیش از خریدن خانه همسایه بجوئید و پیش از سفر رفیق بیابید

زق با   ۴۸۰   لنَّکاحالتمسوا الرَّ
 بوسیله زناشوئى روزى بجوئید

  التمس و لو خاَتا من حدید   ۴۸۱
  انگشترى داشته باش اگر چه از آهن باشد

وا و ِستغنوا  ۴۸۱   ألزموا اجلهاد ِصحَّ
  جهاد کنید تا سالم باشید و بى نیاز شوید
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  نوا هلم القولو أشبعوا بطونُه و ألی  فیما ملکت أَیانکم ألبسوا ظهورهم اهلَلَّ  اهلَلَّ    ۴۸۴
  در رفتار با بندگان خود خدا را در نظر داشته باشید، تنشان را به پوشانید و شکمشان را سیر کنید و با آنها بمالیمت سخن گوئید

  اهلَلَّ فیمن لیس له ناصر إالَّ  اهلَلَّ  اهلَلَّ    ۴۸۵
 در باره کسى که جز خدا یاورى ندارد خدا را در نظر داشته باشید

  ِف عون العبد ما کان العبد ِف عون أخیه اهلَلَّ    ۴۸۶
  تا هنگامى که شخص بیارى برادر خویش مى پردازد خداوند یاور اوست

یطان اهلَلَّ مع القاضى ما لم َیر فإذا جار َتَلَّ  اهلَلَّ    ۴۸۷   عنه و لزمه الشَّ
  شیطان قرین او مى شودخداوند یار قاضى است تا موقعى که ستم نکند، وقتى ستم کرد خدا او را رها میکند و 

  اجعل أوسع رزقک عَلَّ عند کرب سَنَّ و انقطاع عمرى اللَُّهَّ    ۴۸۸
  خدایا روزى مرا هنگام پیرى و واپسین زندگانى بیشتر از مواقع دیگر وسعت ببخش

اجعلَن أخشاک حَتَّ کتأِن أراک و اسعدِن بتقواک و ال ِشقَن ِبعصیتک و خر لى ِف  اللَُّهَّ   ۴۸۹
لت و اجعل غناى ِف نفسىقضائک و بار رت و ال ِتأخری ما عجَّ   ک لى ِف قدرک حَتَّ ال أحبَّ ِعجیل ما أخَّ

خدایا مرا چنان از ذات خود ترسان کن که گوئى ترا مى بینم و مرا بپرهیزکارى خود خوشبخت کن و بنافرمانى خود بدبخت مکن قضاى خود را 

نخواهم آنچه را مؤخر کرده اى مقدم کنى یا آنچه را مقدم داشته اى مؤخر کنى و  براى من انتخاب کن و تقدیر خود را بر من مبارک کن که

  ثروت مرا در روحم مستقر کن

  اجعلَن شکورا و اجعلَن صبورا و اجعلَن ِف عیَن صغریا و ِف أعنی النَّاس کبریا اللَُّهَّ    ۴۹۱
  رگوار کنخداوندا مرا شاکر و صابر کن و مرا در چشم خویش خوار و در نظر مردم بز
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  اجعلَن من الَِّذین إدا أحسنوا استبشروا و إذا أساؤا استغفروا اللَُّهَّ    ۴۹۰
  خدایا مرا از جمله کسانى قرار ده که وقتى نیکى کنند خوشحال میشوند و وقتى بد کنند آمرزش مى طلبند

ع لى ِف دارى و بارک لى ِف رزقى اللَُّهَّ    ۴۹۱   اغفر لى ذنیب و وسَّ
  ببخش و خانه مرا وسعت بخش و روزى مرا افزون کن خدایا گناه مرا

نیا و عِذاُ اآلخره اللَُّهَّ    ۴۹۱   أحسن عاقبتنا ِف االمور کلَّها و أجرنا من خزى الدَّ
  خدایا در همه کارها عاقبت ما را بخیر کن و ما را از خوارى دنیا و عذاب آخرت نگهدار

ا احفظَن باإلسالم قائما و احفظَن با اللَُّهَّ    ۴۹۴ إلسالم قاعدا و احفظَن باإلسالم راقدا و ال ِشمت َب عدوَّ
  إِنَّ أستألک من کلَّ خری خزائنه بیدک و أعوذ بک من کلَّ شرَّ خزائنه بیدک اللَُّهَّ و ال حاسدا 

هائى خدایا مرا هنگام خفتن و ایستادن و نشستن بوسیله اسالم حفظ کن و مرا به سرزنش دشمن و حسود مبتال مساز، خدایا همه نیکى 

  که گنجینه آن را بدست دارى از تو مى خواهم و از همه بدیهائى که گنجینه آن را بدست دارى بتو پناه مى برم

َن مسکینا و احشرِن ِف زمره املساکنی و إنَّ أشقى األشقیاء من اجتمع علیه فقر  اللَُّهَّ    ۴۹۵ أحیَن مسکینا و ِوفَّ
نیا و عِذاُ اآلخره   الدَّ

قیر دار و فقیر بمیران و در صف فقیران محشور ساز، بدبخت تر از همه بدبختان کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت خدایا مرا در زندگى ف

  را با هم داشته باشد

بنا الفواحش  اللَُّهَّ    ۴۹۶ لمات إلى النَّور و جنَّ الم و جنَّنا من الظَّ أصلح ذات بیننا و ألَّف بنی قلوبنا و اهدنا سبل السَّ
اِنا و ِب علینا إنَّک  اللَُّهَّ   بطن ما ظهر منها و ما یَّ بارک لنا ِف أمساعنا و أبصارنا و قلوبنا و أزواجنا و ذرَّ

حمی اُ الرَّ   أنت التَّوَّ
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خدایا میان ما را اصالح ده و دلهاى ما را متفق ساز و ما را بآرامش هدایت کن و از تاریکى ها بسوى روشنى رهائى بخش و از زشتى هاى 

  ، خدایا گوشها و چشمها و دلها و زنها و فرزندان ما را مبارک گردان و توبه ما را بپذیر زیرا تو توبه پذیر و مهربانىآشکار و نهان دور ساز

موع دما و  اللَُّهَّ    ۴۹۷ موع من خشیتک قبل أن ِکون الدَّ التنی ِشفیان القلب بِذروف الدَّ ارزقَن عیننی هطَّ
  األضراس مجرا

ل را از ریزش اشگهائى که از بیم تو میریزد شفا بخشند پیش از آن که اشگها خون و دندان ها آتش خدایا مرا دو چشم اشگبار بخش که د

  شود

و أصلح لى دنیاى الََّت فیها معاشى و أصلح لى آخریت   أصلح لى دیَن الَِّذى هو عصمه أمرى اللَُّهَّ    ۴۹۸
  حه لى من کلَّ شرَّ الََّت فیها معادى و اجعل احلیاه زیاده لى ِف کلَّ خری و اجعل املوت را

خدایا دین مرا که حافظ کار من است و دنیاى مرا که زندگى من در آنست و آخرت مرا که باز گشتم بسوى آنست بصالح آر زندگى را براى 

  من مایه افزایش نیکیها ساز و مرگ را براى من مایه آسایش از بدیها کن

۴۹۹    َّ َمراتِ امَلوتِ وَ  َاللَُّهُ َلَ غَ َِنَّ عَ   َسَکراتِ امَلوتِ أعِ
  خدایا مرا بر تحمل سختیها و رنجهاى مرگ کمک کن

      َّ زِقى َاللَُّهُ ک ِلى ِفِ رِ ع ِلى ِف دارى وَ بارِ ِسَّ ر ِلى َذنیب وَ وَ   اغفِ
  خدایا گناه مرا ببخش و خانه ام را وسعت بخش و روزى مرا برکت ده

و عمدى  اغفر لى خطئى اللَُّهَّ   و ما أنت أعمل به مَنَّ  اغفر لى خطیئَت و جهَل و إسراِف ِف أمرى اللَُّهَّ    ۵۱۰
ى و کلَّ ذلک عندى رت و ما أسررت و ما أعلنت؛ اللَُّهَّ   و هزلى و جدَّ مت و ما أخَّ  اغفر لى ما قدَّ

دایا گناهان خدایا از گناه و جهالت و افراط کارى من و آنچه بهتر از من میدانى در گذر خدایا خطا و عمد و شوخى و جدى من همه را ببخش خ

  سابق و الحق و نهان و عیان مرا عفو کن
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لَن بالعافیه؛ اللَُّهَّ    ۵۱۱  أغنَن بالعمل و زیََّنَّ باحلمل و أکرمَن بالتَّقوى و مجَّ
  خدایا مرا بعلم توانگر ساز و بحلم زینت بخش و بتقوى عزیز کن و بعافیت زیبائى ده

ن بنی معاصیک و من طاعتک ما ِبلغنا به جنَّتک و من الیقنیاقسم لنا من خشیتک ما ُتول بیننا و  اللَُّهَّ    ۵۱۱  ما یهوَّ
نیا ا و اجعل ثارنا عَل من ظلمنا   علینا مصیبات الدَّ ِنا ما أحییتنا و اجعله الوارث منَّ و متَّعنا بتأمساعنا و أبصارنا و قوَّ

نا نیا أکرب مهَّ ال ِسلَّط علینا  و ال مبلغ علمنا و و انصرنا عَل من عادانا و ال َتعل مصیبتنا ِف دیننا و ال َتعل الدَّ
 من ال یرَحنا؛

ه در کخدایا از ترس خود آنقدر نصیب ما ساز که میان ما و نافرمانى تو حایل شود و از اطاعت خود آنقدر که ما را ببهشت برساند و از یقین آنق

ش و نیروى خود بهره ور ساز و آن را تا آخرین لحظه مصیبت هاى جهان را بر ما آسان کند و ما را تا هنگامى که زنده میدارى از چشم و گو

را  ابراى ما محفوظ دار و انتقام ما را از کسانى که بما ستم کرده اند بگیر و ما را بر کسانى که با ما دشمنى میکنند فیروز ساز و مصیبت م

  که بر ما رحم نمیکند بما مسلط مگرداندر دینمان قرار مده و کار دنیا را بزرگترین غم ما و نهایت دانشمان مساز و کسى را 

یها لک مماِها و حمیاها إن أحییتها فاحفظها و إن أمتَّها فاغفر هلا اللَُّهَّ    ۵۱۴ إِنَّ  للَُّهَّ ا  أنت خلقت نفسى و أنت ِوفَّ
 أستألک العافیه؛

محفوظش دار و اگر دچار مرگش ساختى  خدایا تو جان مرا آفریدى و تو آن را میگیرى زندگى و مرگ آن متعلق بتو است اگر زنده اش داشتى

  خدایا من از تو عافیت میخواهم  بر او ببخش

 انفعَن ِبا علَّمتَن و علَّمَن ما ینفعَن و زدِن علما؛ اللَُّهَّ    ۵۱۵
  خدایا مرا بآنچه تعلیم داده اى منتفع کن و آنچه را براى من نافع است بمن بیاموز و دانش مرا فزون کن

 أستألک اهلدى و التَّقى و العفاف و الغَن؛ إِنَّ  اللَُّهَّ    ۵۱۶
  خدایا من از تو هدایت و تقوى و عفت و بى نیازى میخواهم
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ه ِف إَیان و إَیانا ِف حسن خلق و جناحا یتبعه فالح؛ اللَُّهَّ    ۵۱۷  إِنَّ أستألک صحَّ
  موفقیتى که رستگارى دنبال آن باشد خدایا من از تو صحتى میخواهم که قرین ایمان باشد و ایمانى که با نیک خوئى همراه باشد و

رَّ کلَّه ما علمت منه و ما لم  اللَُّهَّ    ۵۱۸ إِنَّ أستألک من اخلری کلَّه ما علمت و ما لم أعمل و اعوذ بک من الشَّ
 أعمل؛

  خدایا من نیکى هائى را که مى دانم و نمیدانم از تو میخواهم و از بدیهائى که میدانم و نمى دانم بتو پناه میبرم

 إِنَّ أعوذ بک من الربص و اجلنون و اجلِذام و من سیَّئ األسقام؛ اللَُّهَّ    ۵۱۹
  خدایا من از برص و دیوانگى و خوره و امراض بد بتو پناه مى برم

لَّه و  اللَُّهَّ    ۵۰۱ إِنَّ أعوذ بک من العجز و الکسل و اجلنب و البخل و اهلرم و القسوه و الغفله و العیله و الِذَّ
یاء و أعوذ بک من املسکنه و أعوذ بک  معه و الرَّ قاق و النَّفاق و السَّ من الفقر و الکفر و الفسوق و الشَّ

مم و البکم و اجلنون و اجلِذام و الربص و سیَّئ األسقام؛  الصَّ
سق ف خدایا من از ناتوانى و تنبلى و ترس و بخل و پیرى و سنگدلى و غفلت و تنگدستى و ذلت و مستمندى بتو پناه میبرم و از فقر و کفر و

  و اختالف و نفاق و ریا بتو پناه مى برم و از کرى و گنگى و دیوانگى و خوره و برص و امراض بد بتو پناه میبرم

إِنَّ أعوذ بک من العجز و الکسل و اجلنب و البخل و اهلرم و أعوذ بک من عِذاُ القرب و أعوذ  اللَُّهَّ    ۵۰۰
ار و أعوذ بک من فتنه املحیا و امل  مات؛بک من عِذاُ النَّ

ى در زندگى وائخدایا از ناتوانى و تنبلى و ترس و بخل و پیرى بتو پناه میبرم و از عذاب قبر بتو پناه میبرم و از عذاب جهنم بتو پناه میبرم و از رس

  بتو پناه میبرم

لَّه و أعوذ بک من أن أظمل أو أظمل؛ اللَُّهَّ    ۵۰۱  إِنَّ أعوذ بک من الفقر و القلَّه و الِذَّ
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  ر و تنگدستى و ذلت بتو پناه میبرم و از ستمکشى و ستمگرى بتو پناه مى برمخدایا از فق

ار و  اللَُّهَّ    ۵۰۱ إِنَّ أعوذ بک من الکسل و اهلرم و املتأث و املغرم و من فتنه القرب و عِذاُ القرب و من فتنه النَّ
ار و من شرَّ فتنه الغَن و أعوذ بک من فتنه الفقر؛  عِذاُ النَّ

  یرى و گناه و قرض و بلیه قبر و عذاب قبر و رسوائى جهنم و بلیه جهنم و عذاب جهنم و بلیه ثروت و بلیه فقر بتو پناه میبرمخدایا از تنبلى و پ

ل؛ اللَُّهَّ    ۵۰۴ وء ِف دار املقامه فإنَّ جار البادیه یتحوَّ  إِنَّ أعوذ بک من جار السَّ
  ه صحرا بزودى تغییر مى یابدخدایا از همسایه بد در خانه اقامت بتو پناه مى برم زیرا همسای

ئه أذاعها؛ اللَُّهَّ    ۵۰۵  إِنَّ أعوذ بک من خلیل ماکر عیناه ِریاِن و قلبه یرعاِن إن رأى حسنه دفنها و إن رأى سیَّ
یند بخداوندا بتو پناه مى برم از دوست حیله باز که دیدگانش مرا میبیند و دلش مراقب منست، اگر نیکى به بیند مستور سازد و اگر بدى ب

  مشهور سازد

ل عافیتک و فجتأه نقمتک و مجیع سخطک؛ اللَُّهَّ    ۵۰۶  إِنَّ أعوذ بک من زوال نعمتک و ُتوَّ
  خدایا از زوال نعمت و تغییر عافیت و غضب ناگهانى و همه چیزهائى که مایه ناخشنودى تو است بتو پناه میبرم

 و دعاء ال یسمع؛ إِنَّ أعوذ بک من عمل ال ینفع و عمل ال یرفع، اللَُّهَّ    ۵۰۷
  خدایا از دانشى که سود ندهد و عملى که مقبول نیفتد و دعائى که شنیده نشود بتو پناه میبرم

من شرَّ  للَُّهَّ اإِنَّ أعوذ بک من عمل ال ینفع و قلب ال خیشع و دعاء ال یسمع و نفس ال ِشبع أعوذ بک  اللَُّهَّ    ۵۰۸
 هؤالء األربع؛

لى که سوز ندارد و دعائى که شنیده نشود و نفسى که سیرى نپذیرد بتو پناه میبرم خدایا از این چهار خدایا از دانشى که سود ندهد و د

  چیز بتو پناه میبرم
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ین و غلبه العدوَّ و مشاِه األعداء؛ اللَُّهَّ    ۵۰۹  إِنَّ أعوذ بک من غلبه الدَّ
  خدایا از چیرگى قرض و غلبه دشمن و سرزنش مخالفان بتو پناه میبرم

 إِنَّ أعوذ بک من فتنه النَّساء و أعوذ بک من عِذاُ القرب؛ للَُّهَّ ا   ۵۱۱
  خدایا از فتنه زنان بتو پناه میبرم و از عذاب قبر بتو پناه میبرم

 إِنَّ أعوذ بک من منکرات األخالق و األعمال و األهواء و األدواء؛ اللَُّهَّ    ۵۱۰
  و پناه مى برمخدایا از اخالق بد و اعمال بد و هوسهاى بد و مرضهاى بد بت

وء ِف  اللَُّهَّ    ۵۱۱ وء و من جار السَّ وء و من صاحب السَّ وء و من ساعه السَّ وء و من لیله السَّ إِنَّ أعوذ بک من یوم السَّ
 دار املقامه؛

  خدایا از روز بد و شب بد و ساعت بد و یار بد و همسایه بد در خانه اقامت بتو پناه مى برم

َت ِف بک اللَُّهَّ    ۵۱۱  ورها؛بارک المَّ
  خدایا سحر خیزى را بر امت من مبارک ساز

َن إذا علمت الوفاه خریا  اللَُّهَّ    ۵۱۴ بعلمک الغیب و قدرِک عَل اخللق أحیَن ما علمت احلیاه خریا لى و ِوفَّ
ضا و الغضب و  اللَُّهَّ لى،  هاده و أستألک کلمه اإلخالص ِف الرَّ و أستألک خشیتک ِف الغیب و الشَّ

 و الغَن؛أستألک القصد ِف الفقر 
ى عخدایا تو را به غیب دانى و قدرتى که بر آفرینش دارى سوگند مى دهم تا موقعى که زندگى را براى من بهتر میدانى مرا زنده نگهدار و موق

و  که مرگ را براى من بهتر میدانى مرا بمیران خدایا از تو مى خواهم که ترس خود را در آشکار و نهان نصیب من کنى و در حال خشنودى

  خشم کلمه اخالص را بزبان من جارى نمائى و در حال فقر و توانگرى میانه روى را شعار من سازى
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ار؛ اللَُّهَّ    ۵۱۵ نیا حسنه و ِف اآلخره حسنه و قنا عِذاُ النَّ  ربَّنا آِنا ِف الدَّ
  خدایا پروردگارا، در دنیا و آخرت بما نیکى بخش، و ما را از عذاب جهنم محفوظ دار

ا؛ ُهَّ اللَّ    ۵۱۶ ا، و أعطنا و ال ُترمنا و آثرنا و ال ِؤثر علینا و أرضنا و ارض عنَّ  زدنا و ال ِنقصنا و أکرمنا و ال ِهنَّ
مده ما  خدایا ما را بیفزاى و دچار نقص مساز ما را گرامى دار و خوار مکن ما را عطا ده و محروم مساز و ما را برترى ده و کسى را بر ما برترى

  ما خشنود باش را خشنود ساز و از

الکفر و  إِنَّ أعوذ بک من اللَُّهَّ   عافَن ِف بصرى اللَُّهَّ   عافَن ِف مسعى اللَُّهَّ   عافَن ِف بدِن اللَُّهَّ   ۵۱۷
ال أنت؛ اللَُّهَّ   الفقر  إِنَّ أعوذ بک من عِذاُ القرب، ال إله إَّ

ز کفر و فقر بتو پناه مى برم، خدایا از عذاب قبر بتو پناه خدایا تن مرا سالم دار خدایا گوش مرا سالم دار خدایا چشم مرا سالم دار خدایا ا

  میبرم، خدائى جز تو نیست

ن خلقى؛   ۵۱۸ نت خلقى فحسَّ  اللَُّهَّ کما حسَّ
  خدایا چنان که صورت مرا نیک کردى سیرتم را نیز نیک کن

 اللَُّهَّ ال ِکلَن إلى نفسى طرفه عنی و ال ِنزع مَنَّ صالح ما أعطیتَن؛  ۵۱۹
  ک لحظه مرا بخودم وامگذار و چیزهاى خوبى که بمن بخشیده اى از من باز مگیرخداوندا ی

َت شیئا فرفق بُه فارفق به؛ اللَُّهَّ    ۵۱۱ َت شیئا فشقَّ علیُه فاشقق علیه و من ولى من أمر أمَّ  من ولى من أمر أمَّ
هده دار کار امت من شد و با آنها مدارا کرد با او خدایا هر کس عهده دار کار امت من شد و بر آنها سخت گرفت بر او سخت گیر و هر کس ع

  مدارا کن

 اهلوا و العبوا فإِنَّ أکره أن یرى ِف دینکم غلظه؛   ۵۱۰
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  تفریح کنید و بازى کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتى دیده شود

 أما إنَّ العریف یدفع ِف النَّار دفعا؛   ۵۱۱
  شخص غیب گو در جهنم رانده مى شود

 أما إنَّ ربَّک َیبَّ املدح؛   ۵۱۱
  پروردگار تو ستایش را دوست دارد

ائم القائم ِف    ۵۱۴ أما ِرضى إحداکنَّ أنَّها إذا کانت حامال من زوجها و هو عنها راض أنَّ هلا مثل أجر الصَّ
ه إالَّ کان هلا بکلَّ جرعه  اهلَلَّ سبیل  بکلَّ  وفإذا وضعت لم خیرج من لبنها جرعه و لم َیصَّ من ثدیها مصَّ

ه حسنه، فإن أسهرها لیله کان هلا مثل أجر سبعنی رقبه ِعتقُه ِف سبیل   ؛اهلَلَّ مصَّ
آیا خشنود نیستید که وقتى یکى از شما از شوهر خود آبستن است و شوهرش از او خشنود است ثواب کسى دارد که روز روزه گیرد و شب 

اى که از شیر او درآید و هر دفعه که پستان او مکیده شود براى هر جرعه شیر  براى عبادت خداى بپا خیزد و هنگامى که بار گذارد هر جرعه

و هر مکیده شدن پستان ثوابى دارد، و اگر براى مراقبت طفل خود شبى بیدار ماند پاداش او چنانست که هفتاد بنده در راه خدا آزاد کرده 

  باشد

ره ِهدم ما کان قبلها و أنَّ احلجَّ یهدم ما کان أما علمت أنَّ اإلسالم یهدم ما کان قبله و أنَّ اهلج  ۵۱۵
 قبله؛

بوده آیا نمیدانى که اسالم آنچه را پیش از آن بوده محو میکند و هجرت آنچه را پیش از آن رخ داده از میان مى برد و حج آنچه را پیش از آن 

  نابود میسازد
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ار الَِّذین هم أهلها فإنَُّه ال َیوِون فیها و    ۵۱۶ ار بِذنوبُه فتأماِتُه إماِأما أهل النَّ ه ال َییون و لکن ناس أصابتُه النَّ
فاعه فجى ء بُه ضبائر ضبائر فبثَّوا عَل أنهار اجلنَّه ثَّ قیل یا أهل اجلنَّه أفیضوا علیُه  حَت إذا کانوا فحما أذن بالشَّ

یل؛  فینبتون نبات احلبَّه ِکون ِف َحیل السَّ
زندگى ندارند ولى مردمى که بواسطه گناهان خود جهنمى شده اند در جهنم مى میرند جهنمیان که در جهنم ماندنى هستند در آن مرگ و 

و همین که ذغال شدند اجازه شفاعت داده مى شود و آنها را گروه گروه مى آورند و بکنار نهرهاى بهشت میاندازند سپس به بهشتیان گویند 

  د از نو میرویندآب بر آنها بریزید و آنها چون دانه اى که در گذرگاه سیل باش

هلما    ۵۱۷ ا أنا بشر یوشک أن یتأیت رسول رَبَّ فاجیب و أنا ِارک فیکم ثقلنی أوَّ ها النَّاس فإَنَّ ا بعد أال أیَّ أمَّ
فیه اهلدى و النَّور من استمسک به و أخِذ به کان عَل اهلدى و من أخطتأه ضلَّ فخِذوا  اهلَلَّ کتاُ 
رکم ِعالى و استمسکوا به و أهل بیَت أ اهلَلَّ بکتاُ  رکم   ِف أهل بیَت اهلَلَّ ذکَّ  ِف أهل بیَت؛ اهلَلَّ أذکَّ

اما بعد اى مردم من بشرى هستم که نزدیکست فرستاده خدا پیش من آید و دعوت او را اجابت کنم دو چیز سنگین میان شما میگذارم یکى 

ت است و هر کس آن را رها کند گم راه مى شود، کتاب خداوند که در آن هدایت و نور است و هر کس بدان چنگ زند و آن را بگیرد قرین هدای

 ما مى آورم،کتاب خدا را بگیرید و بدان چنگ زنید؛ و خانواده من، در باره خانواده ام خدا را بیاد شما مى آورم در باره خانواده ام خدا را بیاد ش

نیا خضره حلوه و إنَّ    ۵۱۸ ا بعد فإنَّ الدَّ نیمستخلفکم فیها فناظر کیف ِ اهلَلَّ أمَّ ا و اَِّقوا عملون فاَِّقوا الدَّ
ل فتنه بَن إسرائیل کان ِف النَّساء؛  النَّساء فإنَّ أوَّ

هیزید بپر اما بعد دنیا سبز و شیرین است و خداوند شما را در آن جاى داده و نگران است که چگونه رفتار میکنید، از دنیا بپرهیزید و از زنان نیز

  بودزیرا نخستین گمراهى یهودان در خصوص زنان 

، أفال قعد ِف بیت أبیه    ۵۱۹ أما بعد فما بال العامل نستعمله فیتأِینا فیقول هِذا من عملکم و هِذا أهدى إلىَّ
ه فینظر هل یهدى له أم ال؟؛  و أمَّ
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یه داده اند، اما بعد چرا کسى که ما کارى بدو میسپاریم، وقتى از مأموریت خود بیاید گوید اینها را براى شما وصول کردم و اینها را بمن هد

 چرا در خانه پدر و مادر خود ننشست تا ببیند هدیه اى باو میدهند یا نه؟

 ِعالى من امرأه حسناء ال ِلد إِنَّ مکاثر بکم االمم یوم القیامه؛ اهلَلَّ امرأه ولود أحبَّ إلى    ۵۴۱
  ر روز قیامت بفزونى شما افتخار مى کنمزنى که فرزند بسیار آرد در پیش خداوند از زن زیبائى که فرزند نمى آرد بهتر است من د

 أمر بنی أمرین و خری االمور أوساطها؛   ۵۴۰
  راهى میان افراط و تفریط است و بهترین کارها میانه رویست

کوت؛   ۵۴۱  أمر النَّساء إلى آبائهنَّ و رضاهنَّ السَّ
  کار زنان به دست پدرهایشانست و رضایت آنها سکوت است

واک ح   ۵۴۱ ؛أمرت بالسَّ  َتَّ خشیت أن یکتب عَلَّ
  مرا آنقدر بمسواک زدن فرمان دادند که ترسیدم مسواک زدن بر من واجب شود

واک حَتَّ خفت عَل أسناِن؛   ۵۴۴  أمرت بالسَّ
 مرا آنقدر بمسواک زدن فرمان دادند که بر دندانهاى خود بیمناک

 أمط األذى عن طریق املسلمنی ِکثر حسناِک؛   ۵۴۵
  ان دور کن تا حسنات تو بسیار شودمانع از راه مسلمان

ک، ثَّ أباک، ثَّ األقرُ فاألقرُ؛  ۵۴۶ ک، ثَّ أمَّ ک، أمَّ  أمَّ
  مادر خود، مادر خود، مادر خود را رعایت کن، سپس پدر خود را و پس از آن کسانى را که بتو نزدیکترند
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 املک یدک؛   ۵۴۷
  دست خویش را نگهدار

 املک علیک لسانک؛   ۵۴۸
  نگهدار زبان خویش را

؛   ۵۴۹ رَّ کوت خری من إمالء الشَّ کوت و السَّ  إمالء اخلری خری من السَّ
  القاى خیر از خاموشى بهتر و خاموشى از القاى شر برتر است

 أمنک من عتبک؛  ۵۵۱
  هر که ترا سرزنش کرد از کینه خویش ایمن ساخت

 أنا أفصح العرُ؛   ۵۵۰
  من از همه مردم عرب فصیح ترم

عل أن ال یعثر عاقل إال رفعه ثَّ ال یعثر إالَّ رفعه ثَّ ال یعثر إالَّ رفعه ثَّ ال یعثر إالَّ رفعه حَتَّ َی اهلَلَّ اهد عَل أنا الشَّ    ۵۵۱
ه؛  مصریه إلى اجلنَّ

ند مگر او را بل من از طرف خدا تعهد میکنم که عاقلى نلغزد مگر آنکه خدا او را بلند کند پس از آن نلغزد مگر آنکه او را بلند کند پس از آن نلغزد

 کند پس از آن نلغزد مگر او را بلند کند تا سر انجام او را ببهشت بکشاند

اعه املوعد؛   ۵۵۱  أنا النَِّذیر و املوت املغری و السَّ
  من بیم دهنده ام و مرگ یغماگر است و رستاخیز وعده گاه
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وا إذا ائتمنُت و اصدقو اهلَلَّ إن أحببُت أن َیبَّکم    ۵۵۴ ثُت و أحسنوا جوار من جاورکو رسوله فادَّ  م؛ا إذا حدَّ
اگر میخواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما سپردند رد کنید و همین که سخن مى گوئید راست گوئید و با 

  همسایگان خود به نیکى رفتار کنید

رب عباده؛  ۵۵۵  انتظار الفرج بالصَّ
  د عبادت استانتظار گشایش که با صبر قرین باش

زق رضى  اهلَلَّ انتظار الفرج من    ۵۵۶  ِعالى منه بالقلیل من العمل؛ اهلَلَّ عباده و من رضى بالقلیل من الرَّ
  انتظار گشایش از جانب خداوند عبادتست و هر که بروزى اندک راضى باشد خداوند از او بعبادت اندک راضى مى شود

نه من ربَّکم ما لم ِظه   ۵۵۷ نیا؛أنُت عَل بیَّ  ر منکم سکرِان سکره اجلهل و سکره حبَّ الدَّ
  تا هنگامى که مستى نادانى و مستى دنیاپرستى از شما پدیدار نشود بخداوند خویش اطمینان دارید

 أنت و ما لک ألبیک؛   ۵۵۸
  تو و آنچه دارى متعلق بپدرت هستید

؛   ۵۵۹ رَّ  أنزلوا النَّاس منازهلم من اخلری و الشَّ
  خودشان از بدى و نیکى بشناسیدمردم را در مقام 

هلا مالمه و ثانیها ندامه و ثالثها عِذاُ یوم القیامه؛   ۵۶۱  إن شئُت أنبتأِکم عن اإلماره و ما هى، أوَّ
اگر بخواهید شما را از ریاست خبر مى دهم که چیست، اولین مرحله آن مالمت است و دومین مرحله آن ندامت و سومین مرحله آن عذاب 

  روز قیامت
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 أنصر أخاک ظاملا أو مظلوما إن یک ظاملا فاردده عن ظلمه و إن یک مظلوما فانصره؛   ۵۶۰
  برادر خود را یارى کن چه ستمگر باشد و چه ستم دیده اگر ستمگر است او را از ستم باز دار و اگر ستم دیده است او را یارى کن

 ه بتقوى؛أنظر فإنَّک لست ِبری من أَحر و ال أسود إالَّ أن ِفضل   ۵۶۱
  بنگر که تو از سرخ پوست و سیاه پوست بهتر نیستى جز آنکه در پرهیزکارى از او برتر باشى

 کم؛علی اهلَلَّ أنظروا إلى من هو أسفل منکم و ال ِنظروا إلى من هو فوقکم فإنَّه أجدر أن ال ِزدروا نعمه    ۵۶۱
  ست منگرید زیرا بدین وسیله قدر نعمت خدا را بهتر مى دانیدبه آنکه از شما پائین تر است بنگرید و بآن که از شما باالتر ا

 أنظر ِف أىَّ نصاُ ِضع ولدک فإنَّ العرق دساس؛   ۵۶۴
  بنگر فرزند خود را در کجا قرار میدهى که خون تأثیر خود را باقى میگذارد

 علیک؛ اهلَلَّ أنعم عَل نفسک کما أنعم    ۵۶۵
  گیرنعمتى را که خدا بتو داده از آن بهره بر

 علیک؛ اهلَلَّ علیک و ال ِوعى فیوعى  اهلَلَّ أنفقى و ال ُتصى فیحصى    ۵۶۶
  خرج کن و حساب مکن که خدا بر تو حساب کند و بخل مورز که خدا بر تو بخل ورزد

اعه و ِف ید أحدکم فسیله فإن استطاع أن ال یقوم حَتَّ یغرسها فلیغرسها؛   ۵۶۷  إن قامت السَّ
  الى در دست یکى از شماست اگر میتواند آن را بکارد باید بکارداگر رستاخیز بپاشد و نه

 أنکحوا فإِنَّ مکاثر بکم؛   ۵۶۸
  زناشوئى کنید که من از فزونى شما تفاخر میکنم
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نب جعل    ۵۶۹ ا أصاُ الِذَّ نب کان أجله بنی عینیه و أمله خلفه فلمَّ ى أمله بنی ِعال اهلَلَّ إنَّ آدم قبل أن یصیب الِذَّ
ل حَتَّ َیوت؛عینیه و أجله   خلفه فال یزال یؤمَّ

آدم پیش از آنکه مرتکب گناه شود مرگش جلو چشمش و آرزویش پشت سرش بود و همین که مرتکب گناه شد خداوند آرزوى او را جلو 

  چشمش و مرگش را پشت سرش قرار داد بدین جهت پیوسته آرزو میکند تا بمیرد

الم و أعج   ۵۷۱ عاء؛إنَّ أِبل النَّاس من ِبل بالسَّ  ز النَّاس من عجز عن الدَّ
  بخیل ترین مردم آن کس است که از سالم دادن بخل ورزد و ناتوان ترین مردم کسى است که از دعا ناتوان باشد

 إنَّ ابن آدم حلریص عَل ما منع؛  ۵۷۰
  آدمیزاد بر چیزى که از آن منع شده سخت حریص است

جل أهل ودَّ أبی   ۵۷۱  ه بعد أن یولَّى األُ؛إنَّ أبرَّ الربَّ أن یصل الرَّ
  بهترین نیکى آنست که مرد پس از مرگ پدر خویش با دوستان او دوستى کند

 العفریت النَّفریت الَِّذى لم یرزأ ِف مال و ال ولد؛ اهلَلَّ إلى  اهلَلَّ إنَّ أبغض عباد    ۵۷۱
  منفورترین بندگان خدا بنزد وى شخص سرکشى است که در مال و فرزند مصیبت ندیده است

إنَّ إبلیس یضع عرشه عَل املاء، ثَّ یبعث سرایاه فتأدناهم منه منزله أعظمُه فتنه َیى ء أحدهم فیقول فعلت    ۵۷۴
قت بینه و بنی أهله  کِذا و فعلت کِذا فیقول ما صنعت شیئا و َیى ء أحدهم فیقول ما ِرکته حَتَّ فرَّ

 فیدنیه منه و یقول نعم أنت؛
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ه هاى خود را به اطراف میفرستد و آنها که گمراهى بزرگتر پدید آرند منزلتشان بدو نزدیک تر شیطان تخت خویش را بر آب مى گذارد و دست

او و  ناست، یکى از آنها بیاید و گوید چنین کردم و چنان کردم ابلیس گوید کارى نکرده اى، یکى از آنها بیاید و گوید وى را رها نکردم تا میا

  نزدیک کند و گوید تو خوبىکسانش تفرقه انداختم، شیطان او را بخود 

 إنَّ إبلیس یبعث أشدَّ أصحابه و أقوى أصحابه إلى من یصنع املعروف ِف ماله؛   ۵۷۵
  شیطان محکمترین و نیرومند ترین یاران خود را براى گمراهى کسى فرستد که با دارائى خود کار نیک انجام میدهد

یوف؛   ۵۷۶  إنَّ أبواُ اجلنَّه ُتت ظالل السَّ
  زیر سایه شمشیرهاست درهاى بهشت

ى و ِعال اهلَلَّ ِعالى یوم القیامه و أدناهم منه ُملسا إمام عادل و أبغض النَّاس إلى  اهلَلَّ إنَّ أحبَّ النَّاس إلى    ۵۷۷
 أبعدهم منه إمام جائر؛

ر از همه باو پیشواى ستمگر محبوبترین مردم در نظر خدا روز قیامت و نزدیکتر از همه باو پیشواى دادگستر است و منفور ترین مردم و دورت

  است

 أنصحُه لعباده؛ اهلَلَّ إلى  اهلَلَّ إنَّ أحبَّ عباد    ۵۷۸
  محبوبترین بندگان خدا بنزد وى کسى است که با بندگان او مهربانتر باشد

 من حبَّب إلیه املعروف و حبَّب إلیه فعاله؛ اهلَلَّ إلى  اهلَلَّ إنَّ أحبَّ عباد    ۵۷۹
  وى کسى است که کار نیک را محبوب او ساخته و میل انجام آن را در دلش انداخته استمحبوبترین بندگان خدا بنزد 

ه عنه؛   ۵۸۱  إنَّ أحدکم مرآه أخیه فإذا رأى به أذى فلیمطَّ
  هر یک از شما آئینه برادر خویش است وقتى عیبى بر او دید باید بزداید
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ه أربعنی یوما نطفه ثَّ    ۵۸۰ ه مثل ذلک،  یکون علقه مثل ذلک، ثَّ یکون مضغإنَّ أحدکم َیمع خلقه ِف بطن أمَّ
إلیه ملکا و یؤمر بتأربع کلمات و یقال له: اکتب عمله و رزقه و أجله و شقىَّ أو سعید، ثَّ  اهلَلَّ ثَّ یبعث 

وح؛  ینفخ فیه الرَّ
است پس از آن خداوند هر یک از شما در شکم مادر خود چهل روز نطفه است پس از آن چهل روز علقه است پس از آن چهل روز مضغه 

فرشته اى بسوى او میفرستد و او را بچهار کلمه مأمور مى سازد و میگوید عمل و روزى و مرگ او را و اینکه خوشبختست یا بدبخت رقم بزن، 

  پس از آن روح در او دمیده مى شود

جل منکم لیعمل بعمل أهل اجلنَّه حَتَّ ما یکون بینه و بینها إالَّ ذرا   ۵۸۱ فیعمل بعمل  ع فیسبق علیه الکتاُإنَّ الرَّ
ار حَتَّ ما یکون بینه و بینها إالَّ ذراع فیسبق علیه الکتاُ  جل لیعمل بعمل أهل النَّ ار و إنَّ الرَّ ار فیدخل النَّ أهل النَّ

ه؛  فیعمل بعمل أهل اجلنَّه فیدخل اجلنَّ
اند ولى سرنوشت بر او چیره شود و کار جهنمیان کند کسى از شما کار بهشتیان را انجام میدهد تا آنجا که میان او و بهشت ذراعى بیش نم

و به جهنم رود و نیز کسى کار جهنمیان کند تا آنجا که میان او و جهنم ذراعى بیش نیست ولى سرنوشت بر او چیره شود و کار بهشتیان 

  کند و ببهشت رود

نیا الَِّذین یِذهبون إلیه هِذا املال؛   ۵۸۱  إنَّ أحساُ أهل الدَّ
  مردم دنیا که بسوى آن میروند این مال استمایه افتخار 

 إنَّ أحسن احلسن اخللق احلسن؛   ۵۸۴
  بهترین نیکى ها سیرت نیک است

َت کلَّ منافق علمی الَّلسان؛   ۵۸۵  إنَّ أخوف ما أخاف عَل أمَّ
  بیش از هر چیز بر امت خود از منافق چرب زبان بیم دارم
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َت اإلشراک ب   ۵۸۶ أما إِنَّ لست أقول یعبدون مشسا و ال قمرا و ال وثنا و  اهلَلَّ إنَّ أخوف ما أخاف عَل أمَّ
ه؛ اهلَلَّ لکنَّ أعماال لغری   و شهوه خفیَّ

 دبیش از هر چیز بر امت خود از شرک بخدا بیم دارم، من نمیگویم که خورشید و ماه یا بت میپرستند ولى کارهائى براى غیر خدا انجام میدهن

  و دستخوش شهوت نهانى میشوند

ه املضلَّون؛   ۵۸۷ َت األئمَّ  إنَّ أخوف ما أخاف عَل أمَّ
  بیش از هر چیز بر امت خود از پیشوایان گمراه کننده بیم دارم

َت عمل قوم لوط؛   ۵۸۸  إنَّ أخوف ما أخاف عَل أمَّ
  بیشتر از هر چیز بر امت خود از کردار قوم لوط بیم دارم

 رِه بدنیا غریه؛إنَّ أشدَّ النَّاس ندامه یوم القیامه رجل باع آخ   ۵۸۹
  پشیمانتر از همه مردم در روز قیامت، مردى است که آخرت خود را بدنیاى دیگرى فروخته است

 بعلمه؛ اهلَلَّ إنَّ أشدَّ النَّاس عِذابا یوم القیمه عالم لم ینفعه    ۵۹۱
  بروز رستاخیز عذاب دانشمندى که خداوند او را از دانشش منتفع نکرده از همه مردم سختتر است

 إنَّ أشدَّ النَّاس ِصدیقا للنَّاس أصدقُه حدیثا و إنَّ أشدَّ النَّاس ِکِذیبا أکِذبُه حدیثا؛   ۵۹۰
  هر که راستگوتر است سخن مردم را زودتر باور میکند و هر که دروغگوتر است بیشتر مردم را دروغگو میشمارد

نیا و عِذاُ اآلخره؛   ۵۹۱  إنَّ أشقى األشقیاء من اجتمع علیه فقر الدَّ
  رین بدبختان کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با هم داردبدبختت
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 إنَّ أشکر النَّاس أشکرهم للنَّاس؛   ۵۹۱
  سپاسگزارتر از همه مردم کسى است که سپاس مردم را بیشتر مى گذارد

ار؛   ۵۹۴ ته النَّ  إنَّ أطیب طعامکم ما مسَّ
  بهترین غذاهاى شما آنست که بآتش پخته شود

ثوا لم یکِذبوا و إذا ائتمنوا لم خیونوا و إذا وعدوا إنَّ أطیب ال   ۵۹۵ ار الَِّذین إذا حدَّ کسب کسب التَّجَّ
لم خیلفوا و إذا کان علیُه دین لم َیطلوا و إذا کان هلم لم یعسروا و إذا باعوا لم یطروا و إذا اشرتوا لم 

وا؛  یِذمَّ
یانت نکنند و بوعده وفا کنند و در پرداخت قرض خود تعلل بهترین کسب ها کسب تجارى است که بهنگام سخن دروغ نگویند و در امانت خ

  نکنند و در مطالبه سخت گیرى نکنند و بهنگام فروش در ستایش جنس خود مبالغه نکنند و بهنگام خرید از جنس دیگران بد نگویند

 إنَّ أطیب ما أکلُت من کسبکم و إنَّ أوالدکم من کسبکم؛   ۵۹۶
  بدست آرید و فرزند شما جزو کسب شماست بهترین روزى شما آنست که از کسب

ار فو    ۵۹۷ ار فیقولون مب دخلُت النَّ لعون إلى أناس من أهل النَّ ه یطَّ ه إالَّ ِب اهلَلَّ إنَّ أناسا من أهل اجلنَّ ا ما دخلنا اجلنَّ
ا نقول و ال نفعل؛  ِعلَّمنا منکم  فیقولون إنَّا کنَّ

و گویند براى چه بجهنم رفتید؟ بخدا ما به کمک چیزهائى که از شما آموختیم مردمى از بهشتیان بسوى گروهى از جهنمیان نگران شوند 

  ببهشت در آمدیم جهنمیان گویند ما میگفتیم ولى عمل نمیکردیم

نوُ عنه    ۵۹۸ جل و علیه دین  عنها اهلَلَّ بعد الکبائر الََّت نهى   أن یلقاه بها عبد اهلَلَّ إنَّ أعظم الِذَّ ال  أن َیوت الرَّ
 یدع له قضاء؛
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بعد از گناهان بزرگ که خداوند از آن نهى کرده بزرگتر از همه گناهان آنست که مردى بمیرد و قرضى داشته باشد و محلى براى پرداخت آن 

  نگذارد

 إنَّ أعظم النَّاس خطایا یوم القیامه أکثرهم خوضا ِف الباطل؛   ۵۹۹
  ه گفتگوى بیهوده کرده باشدبروز رستاخیز گناه آن کس از همه مردم بیشتر است که بیشتر از هم

حم ؛   اعه ثوابا صله الرَّ  إنَّ أعجل الطَّ
  ثواب نیکى با خویشاوندان را از همه کارهاى نیک زودتر مى دهند

 ؛اهلَلَّ إنَّ افضل عمل املؤمن اجلهاد ِف سبیل    ۶۱۰
  بهترین عمل مؤمن، جهاد در راه خداست

واک؛   ۶۱۱  إن أفواهکم طرق للقرآن فطیَّبوها بالسَّ
  دهانهاى شما معبر قرآنست آن را با مسواک پاکیزه کنید

ه النَّساء؛   ۶۱۱  إنَّ أقلَّ ساکَن اجلنَّ
  کمترین ساکنان بهشت زنانند

جل من یقوت؛ اهلَلَّ إنَّ أکرب اإلث عند    ۶۱۴  أن یضیع الرَّ
  بزرگترین گناهان در نظر خدا آن است که مردى ناخور خود را سرگردان گذارد

نیا أطوهلم جوعا یوم القیامه؛إنَّ أکث   ۶۱۵  ر النَّاس شبعا ِف الدَّ
  آنکه در دنیا از همه مردم سیرتر است روز رستاخیز بیشتر از همه گرسنه خواهد ماند
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ه البله؛   ۶۱۶  إنَّ أکثر أهل اجلنَّ
  بیشتر بهشتیان ابلهانند

ار األجوفان: الفم و الفرج؛   ۶۱۷  إنَّ أکثر ما یدخل النَّاس النَّ
  از همه بواسطه دو چیز مجوف بجهنم میروند: دهان و عورت مردم بیشتر

ه النَّاس ِقوى    ۶۱۸  و حسن اخللق؛ اهلَلَّ إنَّ أکثر ما یدخل اجلنَّ
  مردم بیشتر بواسطه ترس خدا و نیکخلقى ببهشت میروند

 إنَّ األَحق یصیب حبمقه أعظم من فجور الفاجر؛   ۶۱۹
  ه میکنداحمق بواسطه حماقت بیشتر از مردم بدکار گنا

ه یا بَن آدم کلوا ما شئُت و اشتهیُت فو    ۶۰۱ ومکم و آلکلنَّ حل اهلَلَّ إنَّ األرض لتنادى کلَّ یوم سبعنی مرَّ
 جلودکم؛

  زمین هر روز هفتاد بار بانک میزند، آدمیزادگان هر چه مى خواهید و دوست دارید بخورید بخدا که گوشت و پوست شما را خواهم خورد

 بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا فطوَب للغرباء؛ إنَّ اإلسالم   ۶۰۰
  اسالم در آغاز غریب بود و باز همچنان که بود غریب خواهد شد خوشا بحال غریبان

ه إالَّ نظیف؛   ۶۰۱ فوا فإنَّه ال یدخل اجلنَّ  إنَّ اإلسالم نظیف فتنظَّ
  رود اسالم پاکیزه است، شما نیز پاکیزه باشید که هر کس پاکیزه نیست ببهشت نمى

د اإلَیان ِف ق اهلَلَّ إنَّ اإلَیان لیخلق ِف جوف أحدکم کما خیلق الثَّوُ فاستألوا    ۶۰۱  لوبکم؛ِعالى أن َیدَّ
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  ایمان شما چون لباسى که به تن دارید کهنه مى شود از خدا بخواهید که ایمان را در دل شما تازه کند

ران ال   ۶۰۴ له یستطیالن األعمار و یعمَّ ارا؛إنَّ الربَّ و الصَّ ران األموال و لو کان القوم فجَّ یار و یکثَّ  دَّ
  نیکى با کسان و مهربانى با خویشان عمرها را دراز و شهرها را آباد و اموال را زیاد مى کند اگر چه انجام دهندگان آن بدکاران باشند

ا فو إنَّ العفو ال یزی اهلَلَّ إنَّ التَّواضع ال یزید العبد إالَّ رفعه فتواضعوا یرفعکم    ۶۰۵ اعفوا د العبد إالَّ عزَّ
کم  قوا یزدکم  اهلَلَّ یعزَّ دقه ال یزید املال إالَّ َناء فتصدَّ  ؛اهلَلَّ و إنَّ الصَّ

صدقه موجب فزونى   عفو مایه عزت است عفو کنید تا خدا شما را عزت بخشد  تواضع مایه رفعت است تواضع کنید تا خدا شما را رفعت دهد

  اد کندمالست صدقه دهید تا خدا مالتان را زی

ار احلطب؛   ۶۰۶  إنَّ احلسد لیتأکل احلسنات کما ِتأکل النَّ
  حسد نیکى ها را میخورد چنان که آتش هیزم را میخورد

ریف شرفا؛   ۶۰۷  إنَّ احلکمه ِزید الشَّ
  حکمت شرافت شریف را فزون مى کند

 إنَّ احلیاء و اإلَیان قرنا مجیعا فإذا سلب أحدمها ِبعه اآلخر؛   ۶۰۸
  قرین یک دیگرند وقتى یکى را گرفتند دیگرى همراه آن میرود حیا و ایمان

نیا حلوه خضره و إنَّ    ۶۰۹  مستخلفکم فیها لینظر کیف ِعملون؛ اهلَلَّ إنَّ الدَّ
  جهان شیرین و سبز است و خدا شما را در آن جاى داده تا ببیند چه میکنید

جل و عمله فهو مثله؛   ۶۱۱ جل إذا رضى هدى الرَّ  إنَّ الرَّ
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  ه از روش و کار دیگرى راضى باشد مثل اوستهر ک

جل إنَّ     ۶۱۰ َحه؛ نظر إلیهما ِعالى اهلَلَّ  نظر إلیه نظرت و امرأِه إلى نظر إذا الرَّ  الرَّ
  وقتى مرد بزن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند بدیده رحمت بر آنها مى نگرد

ه رأیه ما نصح ملستشریه، فإ   ۶۱۱ جل ال یزال ِف صحَّ ه رأیه؛ اهلَلَّ ذا غشَّ مستشریه سلبه إنَّ الرَّ  ِعالى صحَّ
مرد تا هنگامى که مشورت کنان خود را رهبرى مى کند از اصابت رأى بهره ور است و همین که با مشورت کنان خیانت کرد خدا اصابت رأى 

  را از او میگیرد

ه فیقول أِنَّ لى هِذا؟ فیقال باستغفار ول   ۶۱۱  دک لک؛إنَّ الرجل لرتفع درجته ِف اجلنَّ
  مقام یکى را در بهشت باال برند و گوید این مقام از کجا براى من حاصل شد؟ گویند فرزندت براى تو آمرزش طلبید

؛   ۶۱۴ عاء و ال یزید ِف العمر إال الربَّ نب یصیبه و ال یردَّ القدر إالَّ الدَّ زق بالِذَّ جل لیحرم الرَّ  إنَّ الرَّ
  تقدیر جز بدعا برنگردد و عمر جز به نیکوکارى دراز نشود انسان بسبب گناه از روزى محتوم محروم ماند و

جل لیطلب احلاجه فیزویها    ۶۱۵  ِعالى عنه ملا هو خری له فیتَُّه النَّاس ظلما هلم فیقول من سبعَن؛ اهلَلَّ إنَّ الرَّ
  کى حق مرا بردانسان حاجتى میخواهد و خدا براى مصلحتى حاجت او را بر نمى آورد و او بستم مردم را متهم میکند که 

جل لیعمل   ۶۱۶ ار اهلَلَّ بطاعه   أو املرأه  إنَّ الرَّ ه فتجب هلما النَّ ان ِف الوصیَّ   ِعالى ستَّنی سنه ثَّ َیضرمها املوت فیضارَّ
  مرد یا زن شصت سال خدا را عبادت مى کنند و هنگام مرگ در وصیت بحق رفتار نمى کنند و جهنم بر آنها واجب مى شود

ج   ۶۱۷ ار فیما یبدو للنَّاس و إنَّ الرَّ جل لیعمل عمل النَّ ار و إنَّ الرَّ ه فیما یبدو للنَّاس و هو من أهل النَّ ل لیعمل عمل اجلنَّ
ه   هو من أهل اجلنَّ
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گاه مى شود که انسان در نظر مردم کار بهشتیان مى کند اما به حقیقت از جهنمیان است و گاه مى شود که انسان در نظر مردم کار 

  بحقیقت اهل بهشت استجهنمیان مى کند و 

ویل بعمل   ۶۱۸ من الطَّ جل لیعمل الزَّ ار و إنَّ الرَّ ویل بعمل أهل اجلنَّه ثَّ خیُت له عمله بعمل أهل النَّ من الطَّ جل لیعمل الزَّ إنَّ الرَّ
ه ار ثَّ خیُت عمله بعمل أهل اجلنَّ   أهل النَّ

رفتار جهنمیان خاتمه مى یابد و گاه مى شود انسان مدتى گاه مى شود که انسان مدتى دراز کار بهشتیان مى کند پس از آن کار وى به 

 دراز کار جهنمیان میکند و پس از آن کار وى به رفتار بهشتیان خاتمه مى یابد

َحه ال ِنزل عَل قوم فیُه قاطع رحم   ۶۱۹   إنَّ الرَّ
  مردمى که در میان آنها کسى از خویشاوندان بریده باشد، رحمت خدا بر آنها فرود نمى آید

ا یطلبه أجله   ۶۱۱ زق لیطالب العبد أکثر ممَّ   إنَّ الرَّ
  روزى بیشتر از اجل در جستجوى بنده است

ناه یتأِون ِشتعل وجوهُه نارا   ۶۱۰   إنَّ الزَّ
  روز قیامت چهره زناکاران از آتش مشتعل است

عاده طول العمر ِف طاعه    ۶۱۱ عاده کلَّ السَّ   اهلَلَّ إنَّ السَّ
  دراز را در عبادت خداوند بپایان برندسعادت کامل آنست که عمر 

عید ملن جنَّب الفنت و ملن ابتَل فصرب   ۶۱۱   إنَّ السَّ
  خوشبخت آنست که از فتنه ها کناره گیرد و آنکه بزحمتى مبتال شود و صبر کند

ناه لیؤذ   ۶۱۴ اِن و إنَّ فروج الزَّ یخ الزَّ بع و اجلبال لیلعن الشَّ بع و األرضنی السَّ موات السَّ ار ننتإنَّ السَّ   رَیها ى أهل النَّ
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  هفت آسمان و هفت زمین و کوه ها پیر زنا کار را لعنت مى کنند و تعفن عورت زناکار جهنمیان را اذیت میکند

یَّد ال یکون ِبیال   ۶۱۵   إنَّ السَّ
  آقا بخیل نمیشود

اهد یرى ما ال یرى الغائب   ۶۱۶   إنَّ الشَّ
  حاضر چیزها بیند که غایب نه بیند

ل داخل و خیرجون مع آخر خارج إنَّ    ۶۱۷ یاطنی ِغدوا برایاِها إلى األسواق فیدخلون مع أوَّ   الشَّ
  دشیطانها صبحگاهان با بیرقهاى خود ببازارها میروند و با هر که زودتر ببازار رود داخل مى شوند و با هر که دیرتر در آید بیرون مى آین

یطان مع الواحد و هو من اإلثننی أب   ۶۱۸   عدإنَّ الشَّ
  شیطان با یکتن است و از دو تن دورتر است

یطان یتأیت أحدکم فیقول من خلقک؟ فیقول    ۶۱۹ دکم ذلک ؟ فإذا وجد أحاهلَلَّ فیقول فمن خلق  اهلَلَّ إنَّ الشَّ
  و رسوله فإنَّ ذلک یِذهب عنه اهلَلَّ فلیقل: آمنت ب

خدا را کى خلق کرد اگر یکى از شما چنین پندارى بخاطر یافت  شیطان پیش یکى از شما آید و گوید کى ترا خلق کرد؟ جواب دهد خدا، گوید

  گوید بخدا و پیغمبر او ایمان دارم و این پندار از خاطر او برود

م   ۶۴۱ یطان َیرى من ابن آدم ُمرى الدَّ   إنَّ الشَّ
  شیطان مانند خون در تن انسان جاریست

یطان َیبَّ احلمره فإیَّاکم و احلمره و کلَّ    ۶۴۰   ثوُ ذى شهرهإنَّ الشَّ
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  شیطان سرخى را دوست دارد از سرخى و هر لباسى که باعث انگشت نمائیست بپرهیزید

یت    ۶۴۱ َُّ و عزَّ ِک یا رَُّ ال أبرح أغوى عبادک ما دامت أرواحُه ِف أجسادهم فقال الرَّ یطان قال و عزَّ إنَّ الشَّ
  و جاللى ال أزال أغفر هلم ما استغفروِن

تو سوگند که تا وقتى که روح بندگان تو در تنشان است پیوسته آنها را گمراه میکنم، خداوند گفت بعزت و جاللم شیطان گفت پروردگارا بعزت 

  سوگند که تا وقتى از من بخشش طلبند پیوسته آنها را مى بخشم

زق   ۶۴۱ بحه َتنع بعض الرَّ   إنَّ الصَّ
  خواب صبحگاهى مانع قسمتى از روزى مى شود

رب عند    ۶۴۴ دمه االولىإنَّ الصَّ   الصَّ
  صبر حقیقى در صدمه نخستین است

ِنی   ۶۴۵ دقه عَل ذى قرابه یضعف أجرها مرَّ   إنَّ الصَّ
  صدقه اى که بخویشاوند دهند پاداش مکرر دارد

وء   ۶۴۶ َُّ و ِدفع میته السَّ دقه لتطفى غضب الرَّ   إنَّ الصَّ
  صدقه خشم خداوند را فرو مى نشاند و از مرگ بد جلوگیرى میکند

ا یستظلَّ املؤمن یوم القیامه ِف ظلَّ صدقته   ۶۴۷ دقه لتطفى عن أهلها حرَّ القبور و إَنَّ   إنَّ الصَّ
  صدقه گرماى قبر صدقه دهندگان را تخفیف مى دهد و مؤمن روز رستاخیز در سایه صدقه خویش قرار میگیرد

مع   ۶۴۸ ل الَِّذى ال ِثبت علیه أقدام العلماء الطَّ الَّ فا الزَّ   إنَّ الصَّ
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  گ لغزانى است که پاى دانشمندان بر آن استوار نمیماندطمع سن

جل لیصدق حَتَّ یکتب عند    ۶۴۸ ه و إنَّ الرَّ دق یهدى إلى الربَّ و إنَّ الربَّ یهدى إلى اجلنَّ یقا ص اهلَلَّ إنَّ الصَّ دَّ
جل لیکِذُ حَتَّ یکتب عند  ار و إنَّ الرَّ  هلَلَّ او إنَّ الکِذُ یهدى إلى الفجور و إنَّ الفجور یهدى إلى النَّ

ابا   کِذَّ
دروغ راهنماى بدیست و بدى   راستى رهنماى نیکیست و نیکى رهنماى بهشت است و مرد راست میگوید تا پیش خدا راستگو بقلم میرود

  راهنماى جهنم است و مرد دروغ میگوید تا پیش خدا دروغگو بقلم میرود

دقه ال ِزید املال إالَّ کثره   ۶۴۹   إنَّ الصَّ
  صدقه مال را افزون میکند

ا ألقى و إنَّه لیعمل ما فیها    ۶۵۱ ار أیسر عَلَّ ممَّ إنَّ العار لیلزم املرء یوم القیامه حَتَّ یقول یا رَُّ إلرسالک َب إلى النَّ
ه العِذاُ   من شدَّ

 در قیامت آن قدر ننگ گریبانگیر انسان مى شود که میگوید خدایا اگر مرا بجهنم بفرستى بهتر از این وضع است در صورتى که از سختى

  عذاب جهنم خبر دارد

إنَّ العبد إذا أخطتأ خطیئه نکتت ِف قلبه نکته سوداء فإن هو نزع و استغفر و ِاُ صقل قلبه و إن عاد    ۶۵۰
ان الَِّذى ذکر    «بونکالَّ بل ران عَل قلوبُه ما کانوا یکس»ِعالى  اهلَلَّ زید فیها حَتَّ ِعلو عَل قلبه و هو الرَّ

در دل او پدید مى آید اگر از گناه دل بر کند و بخشش خواست و توبه کرد دلش صاف مى شود و اگر بنده وقتى گناهى کند نقطه سیاهى 

نه بلکه گناهشان بر دلهایشان »است که خداوند گوید: « چیرگى گناه»گناهى دیگر کرد نقطه سیاه افزون مى شود تا دل را فرو گیرد و این 

 «چیره شد
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ه اآلخره   ۶۵۱ ا و إذا  اهلَلَّ کفَّ  إنَّ العبد إذا کان مهَّ ِعالى علیه ضیعته و جعل غناه ِف قلبه فال یصبح إالَّ غنیَّ
نیا أفشى  ه الدَّ   ِعالى ضیعته و جعل فقره بنی عینیه فال َیسى إالَّ فقریا و ال یصبح إالَّ فقریا اهلَلَّ کان مهَّ

قلبش قرار دهد و پیوسته بى نیاز باشد و اگر بدنیا دل بنده اگر در آخرت دل بسته باشد خداوند دارائى او را بقدر کفاف کند و ثروتش را در 

  بسته باشد خداوند دارائى او را فراوان کند و فقر را رو برویش قرار دهد و پیوسته فقیر باشد

ق بالکسره ِربو عند    ۶۵۱   حَتَّ ِکون مثل أحد اهلَلَّ إنَّ العبد لیتصدَّ
  تا مثل کوه احد مى شود بنده یک پاره نان صدقه مى دهد و پیش خدا بزرگ مى شود

ائم القائم   ۶۵۴   إنَّ العبد لیدرک حبسن اخللق درجه الصَّ
  بنده بوسیله خوش خلقى بمقام روزه دار و نمازگزار میرسد

ه   ۶۵۵ ا حَتَّ یدخل به اجلنَّ نب فیدخل به اجلنَّه یکون نصب عینیه ِائبا فارَّ   إنَّ العبد لیِذنب الِذَّ
  هشت میرود زیرا گناه پیوسته در خاطر اوست و وى توبه کنان و از گناه گریزان استبنده گناهى میکند و بوسیله آن بب

  إنَّ العجب لیحبط عمل سبعنی سنه   ۶۵۶
  خود پسندى و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود میکند

  إنَّ العلماء هم ورثه األنبیاء ورثوا العمل فمن أخِذه أخِذ حبظَّ وافر   ۶۵۷
  انند و دانش را از آن ها میراث برده اند هر کس دانش فرا گیرد سهم فراوان از میراث پیغمبران گرفته استدانشمندان وارث پیغمبر

جل القرب و ِدخل اجلمل القدر   ۶۵۸   إنَّ العنی لتدخل الرَّ
  چشم بد مرد را بقبر میرساند و شتر را بدیگ میکشاند
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  هِذه غدره فالن ابن فالنإنَّ الغادر ینصب له لواء یوم القیامه فیقال أال    ۶۵۹
  روز رستاخیز براى پیمان شکن پرچمى برافرازند و گویند این پیمان شکنى فالن پسر فالن است

تأ   ۶۶۱ ار باملاء فإذا غضب أحدکم فلیتوضَّ ا ِطفا النَّ ار و إَنَّ یطان خلق من النَّ یطان و إنَّ الشَّ   إنَّ الغضب من الشَّ
  مده و آتش را بآب خاموش توان کرد وقتى یکى از شما خشمگین شود وضو گیردخشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آ

  إنَّ الفتنه َتى ء فتنسف العباد نسفا و ینجو العالم منها بعلمه   ۶۶۰
  فتنه بیاید و بندگان را مغلوب کند و دانشمند بکمک دانش خود از آن رهائى یابد

ش لیسا من اإلسالم ِف   ۶۶۱   شى ء و إنَّ أحسن النَّاس إسالما أحسنُه خلقا إنَّ الفحش و التَّفحَّ
  بدگوئى و بدزبانى از صفات اسالم نیست و از همه مردِم اسالم آن کس بهتر است که اخالقش نیکتر است

  إنَّ الفخِذ عوره   ۶۶۱
  ران جزو عورت است

ه احلساُ ما یتمَنَّ أن ال   ۶۶۴   ثننی ِف َتره یکون قضى بنی اإنَّ القاضى العدل لیجاء به یوم القیامه فیلقى من شدَّ
قاضى عادل را روز قیامت بحساب میکشند و از سختى حساب چیزها مى بیند که آرزو مى کند میان دو کس در باره یک خرما قضاوت نکرده 

  بود

  یقلبها اهلَلَّ إنَّ القلوُ بنی إصبعنی من أصابع    ۶۶۵
  رو همى کنددلها میان دو انگشت از انگشتان خداست و آن را زیر و 

  أَب عَلَّ فیمن قتل مؤمنا ثالثا اهلَلَّ إنَّ    ۶۶۶



113 
 

  خداوند سه بار خواهش مرا در باره بخشش کسى که مؤمنى را کشته رد کرد

  احتجز التَّوبه عَل کلَّ صاحب بدعه اهلَلَّ إنَّ    ۶۶۷
  وقتى خداوند توبه را بر بدعت گذار ممنوع ساخته است

جل فمل یشکره فلیس هلَلَّ بشاکرإذا أجرى عَل  اهلَلَّ إنَّ    ۶۶۸   ید رجل خری الرَّ
  وقتى خداوند خیر کسى را به دست دیگرى انجام دهد و او را سپاس نگزارد سپاس خدا را نیز نداشته است

  إذا أحبَّ إنفاذ أمر سلب کلَّ ذى لبَّ لبَّه اهلَلَّ إنَّ    ۶۶۹
 خداوند وقتى بخواهد کارى را انجام دهد عقل خردمندان را بگیرد

  إذا قضى عَل عبد قضاء لم یکن لقضائه مردَّ  اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۱
  وقتى خداوند چیزى بر بنده خویش مقدر سازد تقدیر وى تغییر پذیر نیست

إذا أراد أن یهلک عبدا نزع منه احلیاء فإذا نزع منه احلیاء لم ِلقه إالَّ مقیتا ممقتا، فإذا لم ِلقه إالَّ مقیتا  اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۰
َحه لم ممقتا نز َحه فإذا نزعت منه الرَّ نا نزعت منه الرَّ عت منه األمانه فإذا نزعت منه األمانه لم ِلقه إالَّ خائنا خموَّ

نا نزعت منه ربقه اإلسالم   ِلقه إالَّ رجیما ملعَّ
تى متنفر و منفور شد امانت وق  خداوند وقتى بخواهد بنده اى را هالک سازد حیا را از او بگیرد وقتى حیا از او گرفته شود متنفر و منفور شود

از او گرفته شود و همین که امانت از او گرفته شد راه خیانت پیش گیرد و کسان نیز بدو خیانت کنند و وقتى چنین شد رحم از او بر خیزد 

  وقتى رحم از او برخاست مطرود و ملعون شود و طوق اسالم را از گردن او بردارند

  خریا ابتالهم إذا أراد بقوم اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۱
  وقتى خداوند براى قومى نیکى خواهد آنها را مبتال سازد
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جال حَتَّ َیضى أمره فإذا أمضاه ردَّ إلیُه عقوهلم و وقعت  اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۱ إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرَّ
  النَّدامه

دهد وقتى که آن را انجام داد عقلشان را باز پس دهد و  وقتى خداوند بخواهد کارى را انجام دهد عقل مردان را بگیرد تا کار خود را انجام

  پشیمانى رخ نماید

  إذا أنعم عَل عبد نعمه أحبَّ أن ِرى علیه اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۴
  وقتى خداوند نعمتى ببنده اى بدهد دوست دارد که آن را بر او آشکار بیند

ه لم ینزل بها عِذاُ خسف و ال  اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۵ مسخ َنلت أسعارها و َیبس عنها أمطارها و یَل علیها إذا غضب عَل أمَّ
  أشرارها

وقتى خداوند بر قومى خشمگین شود و آنها را بر زمین فرو نبرد و مسخ نکند، قیمتهایشان گران شود و باران بر آنها کم بارد و اشرارشان 

  زمام کارشان را به دست گیرند

ین لنفسه و ال اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۶ خاء و حسن اخللق أال فزیَّنوا دینکم بهمااستخلص هِذا الدَّ    یصلح لدینکم إالَّ السَّ
  خداوند این دین را خاص خود کرده است، با دین شما جز بخشش و خوش خلقى سازگار نیست؛ دین خود را باین دو صفت آرایش دهید

  أمرِن ِبدراه النَّاس کما أمرِن بإقامه الفرائض اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۷
  داده با مردم بمدارا رفتار کنم، همچنان که مرا باداى واجبات مأمور ساخته است خداوند بمن فرمان

  أوحى إلىَّ أن ِواضعوا حَتَّ ال یفخر أحد عَل أحد و ال یبغى أحد عَل أحد اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۸
  خداوند بمن وحى فرستاده که فروتنى کنید تا کسى بر کسى افتخار نکند و کسى بر کسى تعدى نکند

خط اهلَلَّ إنَّ    ۶۷۹ ک و السَّ ضا و جعل اهلمَّ و احلزن ِف الشَّ وح و الفرح ِف الیقنی و الرَّ   حبکمته و فضله جعل الرَّ
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  خداوند بحکمت و فضل خویش آسایش و شادى را در یقین و رضا قرار داده و غم و اندوه را در تردید و غضب ودیعه نهاده است

ماء فِعالى إذا أحبَّ عبدا دعا ج اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۱ یقول إنَّ ربیل فقال إِنَّ أحبَّ فالنا فتأحبَّه فیحبَّه جربیل ثَّ ینادى ِف السَّ
ماء ثَّ یوضع له القبول ِف األرض و إذا أبغض عبدا دعا جربیل فیقول إِنَّ  اهلَلَّ  َیبَّ فالنا فتأحبَّوه فیحبَّه أهل السَّ

ماء إنَّ  فیبغضونه ثَّ  الى یبغض فالنا فتأبغضوهِع اهلَلَّ أبغض فالنا فتأبغضه فیبغضه جربیل ثَّ ینادى ِف أهل السَّ
  ِوضع له البغضاء ِف األرض

س خداوند وقتى بنده اى را دوست دارد جبرئیل را فرو خواند و گوید من فالنى را دوست دارم او را دوست بدار و جبرئیل او را دوست دارد سپ

اهل آسمان نیز او را دوست دارند پس از آن در زمین نیز مقبول  در آسمان ندا دهد و گوید خداوند فالن را دوست دارد او را دوست دارید و

و همین که خدا بنده اى را دشمن داشت جبرئیل را فرو خواند و گوید من فالنى را دشمن دارم او را دشمن بدار و جبرئیل او را   کسان شود

و را دشمن بدارید و او را دشمن دارند و در زمین نیز دشمن دارد، سپس در میان اهل آسمان بانگ زند که خداوند فالنى را دشمن دارد ا

  مبغوض کسان شود

  ِعالى إذا أحبَّ عبدا جعل رزقه کفافا اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۰
  وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد روزى او را بقدر کفایت کند

ماء عَل أهل األرض صرفت عن عمار امل اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۱   ساجدِعالى إذا أنزل عاهه من السَّ
  خداوند وقتى مرضى را از آسمان بر مردم فرود آورد آن را از بانیان مساجد بگرداند

ائل اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۱  ِعالى إذا أنعم عَل عبد نعمه َیبَّ أن یرى أثر النَّعمه علیه و یکره البؤس و التَّباؤس و یبغض السَّ
ده شود و تظاهر بتنگدستى را دوست ندارد و گداى پر رو را دشمن دارد و خداوند وقتى نعمتى ببنده اى دهد دوست دارد اثر نعمت بر او دی

 شخص باحیاى عفیف

ف   ۶۸۴   امللحف و َیبَّ احلىیَّ العفیف املتعفَّ
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  را که از محرمات دورى میگیرد دوست دارد

لع عَل أهل بدر و قال اعملوا ما شئُت فقد غفرت لکم اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۵   ِعالى اطَّ
  ن نگریست و گفت هر چه میخواهید بکنید که شما را بخشیدمخداوند به بدریا

ثت به أنفسها ما لم ِتکملَّ أو ِعمل به اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۶ َت عما حدَّ   ِعالى َتاوز المَّ
  خداوند بر امت من چیزهائى را که در دلشان بگذرد اگر بگفتار و کردار منجر نشود بخشیده است

َت  اهلَلَّ إنَّ   ۶۸۷   اخلطاء و النَّسیان و ما استکرهوا علیهَتاوز لى عن أمَّ
  خداوند اشتباه و فراموشى و کارهاى اضطرارى امت مرا بمن بخشیده است

ُ املعروف  اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۷ ه طالَّ ِعالى جعل للمعروف وجوها من خلقه حبَّب إلیُه املعروف و حبَّب إلیُه فعاله و وجَّ
ر الغیث إلى  ر علیُه إعطاءه کما یسَّ عالى جعل للمعروف ِ اهلَلَّ األرض اجلدبه لیحییها و َیىی بها أهلها و إنَّ إلیُه و یسَّ

ض إلیُه املعروف و خطر علیُه إعطاءه کما خیطر الغیث عن األرض اجلدبه لیهلکها و  أعداء من خلقه بغَّ
  یهلک بها أهلها

و میل انجام آن را در دلشان انداخته و طالبان نیکى  خداوند کسانى از خلق خود را براى نیکوکارى قرار داده و نیکى را محبوب آن ها ساخته

را  را بسویشان روان کرده و انجام نیکى را براى آن ها آسان کرده است چنان که باران را آسان بزمین بى آب میرساند تا آن را آباد و مردمش

ور آنها ساخته و انجام آن را بر آنها ممنوع گردانیده منتفع سازد و خداوند کسانى از خلق خود را دشمن نیکوکارى قرار داده و نیکى را منف

  چنان که باران را بر زمین بى آب ممنوع میکند تا آن را خراب و مردمش را هالک کند

نیا اهلَلَّ إنَّ    ۶۸۹   ِعالى جعل ما خیرج من ابن آدم مثال للدَّ
  خداوند چیزى را که از آدمیزاد بیرون مى آید مثال دنیا قرار داده است
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خاء، نظیف َیبَّ النَّظافه اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۱  ِعالى مجیل َیبَّ اجلمال سخىَّ َیبَّ السَّ
  خداوند زیباست و زیبائى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد

  ِعالى جواد َیبَّ اجلود و َیبَّ معالى األخالق و یکره سفسافها اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۰
  خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد و اخالق عالى را دوست دارد و اخالق پست را دوست ندارد

واء فتداووا اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۱ اء خلق الدَّ   ِعالى حیث خلق الدَّ
  خداوند که درد را آفریده درمان را نیز آفریده پس دردهاى خویش را درمان کنید

م اجل اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۱   نَّه عَل کلَّ مراءِعالى حرَّ
  خداوند بهشت را بر ریا کار حرام کرده است

رت فإذا اغتسل أحدکم فلیسترت اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۴   ِعالى حیَّىی ستَّری َیبَّ احلیاء و السَّ
  خداوند باحیا و پرده پوش است و حیا و پرده پوشى را دوست دارد، پس هنگامى که یکى از شما غسل میکند خود را مستور کند

مها صفرا خائبتنی اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۵ جل إلیه یدیه أن یردَّ   ِعالى حىی کرمی یستحىی إذا رفع الرَّ
  خداوند باحیا و بخشنده است وقتى مردى دست هاى خود را به سوى او بلند کرد شرم دارد که آن را خالى و نومید باز گرداند

حم فقال مه؟ فقالت هِذا مقام العائِذ بک منِعالى خلق اخللق حَتَّ إذا فرغ من خلقه قا اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۶  مت الرَّ
  القطیعه، قال نعم أما ِرضنی أن أصل من وصلک و أقطع من قطعک قالت بَل یا رَُّ قال فِذلک لک

 خداوند خلق را بیافرید همین که از خلقت فراغت یافت خویشاوندى بپا خاست، خدا گفت چیست؟

مى برم، خداوند گفت خوب آیا راضى نیستى هر که ترا پیوند دهد با او پیوند گیرم و هر که خویشاوندى گفت از قطع رشته خویش بتو پناه 

  ترا ببرد از او ببرم گفت چرا پروردگارا گفت چنین باشد
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َحه یوم خلقها مائه رَحه فتأمسک عنده ِسعا و ِسعنی رَحه و أرسل ِف خلقه  اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۷ ِعالى خلق الرَّ
ه و لو یعمل املؤمن بالَِّذى  اهلَلَّ لکافر بکلَّ الَِّذى عند کلَُّه رَحه فلو یعمل ا َحه لم ییتأس من اجلنَّ من الرَّ

ار اهلَلَّ عند    من العِذاُ لم یتأمن من النَّ
خداوند روزى که رحمت را آفرید صد قسمت آفرید نود و نه قسمت را پیش خود نگهداشت و یک قسمت را بهمه مخلوق داد اگر کافر میدانست 

  خدا است از بهشت مأیوس نمیشد و اگر مؤمن میدانست چقدر عذاب پیش خدا است از جهنم ایمن نبودچقدر رحمت پیش 

ه بیضاء و أحبَّ شى ء إلى  اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۸   البیاض اهلَلَّ ِعالى خلق اجلنَّ
  خداوند بهشت را سفید آفریده و سفیدى از همه رنگها پیش خدا محبوبتر است

لقه ِف ظلمه فتألقى علیُه من نوره فمن أصابه من ذلک النَّور یومئِذ اهتدى و من ِعالى خلق خ اهلَلَّ إنَّ    ۶۹۹
  أخطتأه ضلَّ 

ن دور خداوند مخلوق خود را در تاریکى بیافرید و از نور خود بر آنها انداخت، هر کس در آن روز از آن نور بدو رسید هدایت یافت و هر کس از آ

  ماند گمراه گشت

ه الیسر و کره هلا العسرِعالى رض اهلَلَّ إنَّ          ى هلِذه االمَّ
  خداوند براى این امت آسانى را پسندیده و سختى را نپسندیده است

فق و یعطى علیه ما ال یعطى عَل العنف اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۰   ِعالى رفیق َیبَّ الرَّ
  خداوند مالیمست و مالیمت را دوست دارد و بوسیله آن چیزها میدهد که بوسیله خشونت نمى دهد

جل عن أهل بیته اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱ ا اسرتعاه، أحفظ ذلک أم ضیَّعه حَتَّ یستأل الرَّ   ِعالى سائل کلَّ راع عمَّ
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خداوند از هر کس در باره زیر دستش میپرسد که آیا آن را نگهداشته یا ضایع گذاشته است تا آن جا که از مرد در باره اهل خانه اش پرسش 

  میکند

فوا أفنیتکم ِعالى ط اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱ یب نظیف َیبَّ النَّظافه، کرمی َیبَّ الکرم، جواد َیبَّ اجلود فنظَّ یَّب َیبَّ الطَّ
  و ال ِشبَّهوا بالیهود

خداوند خوشبو است و بوى خوش را دوست دارد، اکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد بزرگوار است و بزرگوارى را دوست دارد بخشنده 

  انه هاى خویش را پاکیزه سازید و مانند یهودان مباشیداست و بخشش را دوست دارد پس جلو خ

  ِعالى عفوَّ َیبَّ العفو اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۴
  خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد

  عبده و لینظر ما یقول اهلَلَّ ِعالى عند لسان کلَّ قائل فلیتَّق  اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۵
  ا بترسد و بنگرد که چه میگویدخداوند مراقب زبان هر گوینده ایست بنده باید از خد

  ِعالى غیور َیبَّ الغیور اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۶
  خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد

ار من قال ال إله إالَّ  اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۷ م عَل النَّ   اهلَلَّ یبتغى بِذلک وجه  اهلَلَّ ِعالى قد حرَّ
  و از این سخن جز خدا منظورى نداشته باشد بجهنم حرام کرده است اللَّهاال  اللَّهخداوند هر کسى را که بگوید ال 

یَّئات ثَّ بنی ذلک فمن همَّ حبسنه فمل یعملها کتبها  اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۸ ِعالى عنده حسنه  اهلَلَّ ِعالى کتب احلسنات و السَّ
ئه هعنده عشر حسنات إلى سبعمائه ضعف إلى أضعاف کثری اهلَلَّ کامله فإن همَّ بها فعملها کتبها  ، و إن همَّ بسیَّ
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ئه واحده و ال یهلک ع اهلَلَّ عنده حسنه کامله فإن همَّ بها فعملها کتبها  اهلَلَّ فمل یعملها کتبها  إالَّ  اهلَلَّ َل سیَّ
  هالک

یکى خداوند نیکى ها و بدیها و چیزهائى را که میان آنهاست رقم زد هر کس انجام نیکى را در دل گیرد و انجام ندهد خداوند براى او یک ن

 هد خداوندکامل رقم زند و اگر در دل گیرد و انجام دهد خداوند ده نیکى تا هفتصد برابر و بیشتر رقم زند و اگر بدى اى را در دل گیرد و انجام ند

شود سزاوار  آن را نیکى کامل رقم زند و اگر در دل گیرد و انجام دهد خداوند فقط یک بدى رقم میزند، بنا بر این هر که در پیشگاه خدا هالک

  هالک است

عى فاسعوا اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۹   ِعالى کتب علیکم السَّ
  خداوند کوشش را بر شما مقرر داشته است پس بکوشید

جال فمن صرب منهنَّ إَیانا و احتسابا کان هلا مثل أجر  اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۱ ِعالى کتب الغریه عَل النَّساء و اجلهاد عَل الرَّ
هید   الشَّ

ارى را نصیب زنان و جنگ را قسمت مردان قرار داد هر زنى از روى ایمان و در انتظار پاداش خدا بر رنج هو و دارى صبر کند خداوند رنج هوود

  ثواب شهید دارد

ناء أدرک ذلک ال حماله، فزنا العنی النَّظر، و زنا اللَّسان املنطق  اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۰ ِعالى کتب عَل ابن آدم حظه من الزَّ
به و النَّفس َتَنَّ  ق ذلک أو یکِذَّ   و ِشتهى و الفرج یصدَّ

خداوند بر آدمیزاد قسمتى از زنا رقم زده است که ناچار مرتکب آن مى شود، زناى چشم نگاه نارواست و زناى زبان سخن بیجاست نفس 

 آرزو میکند و میخواهد و عورت آن را راست یا دروغ میسازد

  ِعالى کرمی َیبَّ الکرم اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۱
  بزرگوار است و بزرگوارى را دوست دارد خداوند
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یَّاح ِف االسواق اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۱ ش و ال الصَّ   ِعالى ال َیبَّ الفاحش املتفحَّ
  خداوند مردم بد گو و بد زبان و بانگزنان در بازار را دوست ندارد

اقات اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۴ وَّ اقنی و ال الِذَّ وَّ   ِعالى ال َیبَّ الِذَّ
  ر زن بگیرند و زنانى را که مکرر شوهر کنند دوست نداردخداوند مردانى را که مکر

ا الکافر فیطعم حبسناِه  اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۵ نیا و یثاُ علیها ِف اآلخره و أمَّ ِعالى ال یظمل املؤمن حسنه یعطى علیها ِف الدَّ
نیا حَتَّ إذا أفضى إلى اآلخره لم ِکن له حسنه یعطى بها خریا   ِف الدَّ

اى نیک مؤمن را از قلم نمى اندازد و در دنیا و آخرت پاداش آن را مى دهد؛ ولى کافر در دنیا بوسیله کارهاى نیک خود خداوند هیچ یک از کاره

  روزى میخورد و همین که بآخرت رسید کار نیکى ندارد که بوسیله آن پاداش یابد

د اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۶ د الَِّذى یتمرَّ ُ من عباده إالَّ املارد املتمرَّ   هلَلَّ او أَب أن یقول ال إله إالَّ  اهلَلَّ عَل  ِعالى ال یعِذَّ
  امتناع دارد عذاب نمى کند اللَّهخداوند از بندگان خود جز سرکش مغرورى را که از اطاعت خدا سرکشى کند و از گفتن ال اله اال 

  ِعالى ال یقبل من العمل إالَّ ما کان له خالصا و ابتغى به وجهه اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۷
  دت ها جز آنچه خاص او باشد و بخاطر او انجام گیرد نمیپذیردخداوند از عبا

ه اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۸ عیف منُه حقَّ ه ال یعطون الضَّ س أمَّ   ِعالى ال یقدَّ
  خداوند ملتى را که حق ضعیفان خود را نمیدهند، تقدیس نمیکند

  أعمالکمِعالى ال ینظر إلى صورکم و أموالکم و لکن ینظر إلى قلوبکم و  اهلَلَّ إنَّ    ۷۰۹
  خداوند بصورت ها و اموال شما نمینگرد، بلکه بدلها و اعمال شما مینگرد
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هار  اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱ هار و عمل النَّ ِعالى ال ینام و ال ینبغى له أن ینام خیفض القسط و یرفعه، یرفع إلیه عمل اللَّیل قبل عمل النَّ
  ما انتهى إلیه بصره من خلقهقبل عمل اللَّیل حجابه النَّور، لو کشفه ألحرقت سبحات وجهه 

ل خداوند نمیخوابد و خواب بر او روا نیست قسمت کسان را پائین مى آورد و باال میبرد عمل شب را پیش از عمل روز و عمل روز را پیش از عم

  یگشایند خواهدسوختشب بسوى او باال مى برند، پرده او نور است و اگر پرده بردارد جلوه روى او همه مخلوقاتى را که چشم بر او م

ه من خری اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۰   ِعالى ال یهتک سرت عبد فیه مثقال ذرَّ
  خداوند وقتى پرده بنده اى را که یک ذره نیکى در او باشد نمیدرد

نیا أعرض عنها فمل ینظر إلیها من هوانها علیه اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱   ِعالى ملَّا خلق الدَّ
  آن بگردانید و چنان در نظر خدا ناچیز بود که بر آن ننگریست خداوند وقتى دنیا را آفرید روى از

  ِعالى ملَّا خلق اخللق کتب بیده عَل نفسه أنَّ رَحَت ِغلب غضیب اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱
  خداوند وقتى خلق را بیافرید بر خویش مقرر داشت که رحمت من بر خشم من غلبه خواهد یافت

نیا و ما نظر إلیها منِذ خلقها بغضا هلا ِعالى لم خیلق خلقا هو اهلَلَّ إنَّ   ۷۱۴   أبغض إلیه من الدَّ
  خداوند مخلوقى که در نظر او مبغوضتر از دنیا باشد نیافریده و از بس آن را دشمن دارد از هنگام آفرینش بر آن ننگریسته است

را اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۵ تا و لکن بعثَن معلَّما میسَّ تا و ال متعنَّ   ِعالى لم یبعثَن معنَّ
  اوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاده بلکه آموزگار و آسانگیر فرستاده استخد

  ِعالى لیؤیَّد اإلسالم برجال ما هم من أهله اهلَلَّ إن    ۷۱۶
  خداوند اسالم را بمردانى که مسلمان نیستند یارى میکند
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نیا و هو َیبَّه کما ُت اهلَلَّ إنَّ   ۷۱۷ راُ َتافوِعالى لیحَم عبده املؤمن من الدَّ عام و الشَّ   ن علیهمون مریضکم الطَّ
خداوند چون بنده مؤمن خود را دوست دارد او را از دنیا پرهیز میدهد چنان که شما مریض خود را از بیم مرض از خوردن و نوشیدن پرهیز 

  میدهید

الح عن مائه أهل بیت من جریانه البالء اهلَلَّ إنَّ   ۷۱۸   ِعالى لیدفع باملسمل الصَّ
  د بخاطر مسلمان پارسا بال را از صد خانه همسایه او دفع میکندخداون

اُ لیست له صبوه اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۹   ِعالى لیعجب من الشَّ
  خداوند جوانى را که جوانى نمیکند بدیده تحسین مینگرد

نب یِذنبه اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱   ِعالى لینفع العبد بالِذَّ
  د منتفع مى سازدگاه باشد، خداوند بنده را به گناهى که میکن

  ِعالى حمسن فتأحسنوا اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۰
  خداوند نیکوکار است شما نیز نکوئى کنید

  ِعالى مع القاضى ما لم َیف عمدا اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱
  خداوند تا هنگامى که قاضى از روى عمد ستم نکند یار اوست

ائن حَتَّ یقضى دینه ما لم یکن  اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۱   اهلَلَّ دینه فیما یکره ِعالى مع الدَّ
  خداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازد بشرط آنکه قرض وى بر خالف رضاى خداوند نباشد

َت اخلطاء و النَّسیان و ما اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۴   استکرهوا علیه  ِعالى وضع عن أمَّ



114 
 

  خداوند خطا و فراموشى و اضطرار را بر امت من بخشیده است

حم ملکا یقول أى رَُّ نطفه، أى رَُّ علقه، أى رَُّ مضغه، فإذا أراد  اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۵ ل بالرَّ یقضى  أن اهلَلَّ ِعالى وکَّ
ه زق فما األجل؟ فیکتب کِذلک ِف بطن أمَّ   خلقها قال أى رَُّ شقىَّ أو سعید؟ ذکر أو أنثى؟ فما الرَّ

دایا اکنون علقه است، خدایا اکنون مضغه است، وقتى خداوند بشکم مادر فرشته اى گماشته است که میگوید خدایا اکنون نطفه است، خ

و بهمین طریق در شکم مادر    نر یا ماده؟ روزى و عمر او چیست؟   خداوند خواست خلقت او را کامل کند گوید خدایا بدبخت یا خوشبخت؟

  او رقم میزند

اُ العابد املالئکه، یقول أنظروا إلى عب اهلَلَّ إنَّ    ۷۱۶   دى ِرک شهوِه من أجَلِعالى یباهى بالشَّ
  خدا بجوان عابد بر فرشتگان مباهات میکند و میگوید بنده مرا بنگرید که بخاطر من از تمایالت خود چشم پوشیده است

الق اهلَلَّ إنَّ   ۷۱۸   ِعالى یبغض الطَّ
  خداوند طالق را دشمن دارد

یخ اجلهول و العائ اهلَلَّ إنَّ   ۷۱۹ لوم و الشَّ   ل املختالِعالى یبغض الغَنَّ الظَّ
  خداوند ثروتمند ستمگر و پیر نادان و فقیر متکبر را دشمن دارد

  ِعالى یبغض املعبَّس ِف وجوه إخوانه اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۱
  خداوند کسى را که در مقابل برادران خود عبوس باشد دشمن دارد

عث اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۰   ِعالى یبغض الوسخ و الشَّ
  دارد خداوند کثافت و ژولیدگى را دشمن

خىَّ عند موِه اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۱   ِعالى یبغض البخیل ِف حیاِه السَّ
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  دشمن دارد  خداوند کسى را که در زندگى بخیل باشد و هنگام مرگ بخشنده شود

  ِعالى یبغض املؤمن الَِّذى ال زبر له اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۱
  خداوند مؤمنى را که عقل ندارد دشمن دارد

شِعالى یب اهلَلَّ إنَّ   ۷۴۴   غض الفاحش املتفحَّ
  خداوند شخص بد گو و بد زبان را دشمن دارد

بعنی ِف أهله ابن عشرین ِف مشیته و منظره اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۵   ِعالى یبغض ابن السَّ
  خداوند پیر هفتاد ساله را که نیت و رفتار وى چون جوانان بیست ساله باشد دشمن دارد

  کم عمال أن یتقنهِعالى َیبَّ إذا عمل أحد اهلَلَّ إنَّ   ۷۴۶
  خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى میکند آن را کامل کند

فق ِف األمر کلَّه اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۷   ِعالى َیبَّ الرَّ
  خداوند مالیمت را در همه چیز دوست دارد

لیق اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۸ هل الطَّ   ِعالى َیبَّ السَّ
  خداوند شخص آسانگیر آزاده را دوست دارد

اُ التَّائب اهلَلَّ إنَّ    ۷۴۹   ِعالى َیبَّ الشَّ
  خداوند جوان توبه کار را دوست درد

  ِعالى َیبَّ العبد املؤمن املحرتف اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۱
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  خداوند بنده مؤمن پیشه ور را دوست دارد

  ِعالى َیبَّ املداومه عَل اإلخاء القدمی فداوموا اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۰
  دوست دارد، بنا بر این دوستى دیرینه را ادامه دهید خداوند ادامه دوستى دیرینه را

  ِعالى َیبَّ من عباده الغیور اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۱
  خداوند از بندگان خود شخص غیور را دوست دارد

ف أبا العیال اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۱   ِعالى َیبَّ عبده املؤمن الفقری املتعفَّ
  خداوند بنده مؤمن فقیر عفیف عیالمند را دوست دارد

  ِعالى َیبَّ أن ِعدلوا بنی أوالدکم حَتَّ ِف القبل اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۴
  خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتى در بوسیدن آنها بعدالت رفتار کنید

ه والدیه اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۵ جل بربَّ   ِعالى یزید ِف عمر الرَّ
  خداوند بوسیله نیکى با پدر و مادر عمر انسان را فزون میکند

  فانالَّلهِعالى َیبَّ إغاثه  اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۶
  خداوند یارى کردن کسانى را که کمک مى جویند دوست دارد

  ِعالى َیبَّ العبد التَّقىَّ الغَنَّ احلفىَّ  اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۷
  خداوند بنده پرهیزکار ثروتمند مهربان را دوست دارد

ُه الواحد ثالثه اجلنَّ  اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۸ امى به و منبلهِعالى یدخل بالسَّ   ه: صانعه َیتسب ِف صنعته اخلری و الرَّ
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را به  رخداوند بوسیله یک تیر سه نفر را ببهشت میبرد: آنکه تیر را میسازد و از ساختن آن منظور نیک دارد و آنکه تیر را مى اندازد و آنکه تی

  تیر انداز دهد

ره بِذنوبه فیقول أِعرف ذنب کِذاِعالى یدِن املؤمن فیضع علیه کنفه و سرت اهلَلَّ إنَّ    ۷۵۹ ؟ ه من النَّاس و یقرَّ
ره بِذنوبه و رأى ِف نفسه أنَّه قد هلک قال فإِنَّ قد  أِعرف ذنب کِذا؟ فیقول نعم أى رَُّ حَتَّ إذا قرَّ
ا الکافر و املنافق فیقول  نیا و أنا أغفرها لک الیوم ثَّ یعطى کتاُ حسناِه بیمینه و أمَّ سرتِها علیک ِف الدَّ

بوا عَل ربَُّه أال لعنه هؤ»األشهاد  املنی اهلَلَّ الء الَِّذین کِذَّ  «عَل الظَّ
آیا فالن گناه را    خداوند مؤمن را پیش آرد و او را از مردم مستور و محفوظ دارد و بگناهان خود معترف کند و گوید آیا فالن گناه را میشناسى؟

معترف ساخت و در خاطرش گذشت که از کثرت گناهان هالک شده  و او جواب میدهد بله خدایا تا وقتى که او را بگناهانش   مى شناسى؟

است خدا گوید من گناهان تو را در دنیا مستور داشتم و امروز بر تو میبخشم سپس نامه کارهاى نیک او را بدست راستش دهد ولى در باره 

  «اوند بر گروه ستمکاراناینها کسانى هستند که بر خداى خود دروغ بستند لعنت خد»کافر و منافق آشکارا گوید: 

ه، صاحب البیت اآلمر به و  اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۱ ا ینفع املسکنی ثالثه اجلنَّ ِعالى یدخل بلقمه اخلزب و قبضه التَّمر و مثله ممَّ
وجه املصلحه و اخلادم الَِّذى یناول املسکنی   الزَّ

تد سه تن را ببهشت میبرد صاحب خانه که بدادن آن فرمان خداوند بوسیله یک لقمه نان و یک مشت خرما و امثال آن که فقیر را سودمند اف

  دهد و زنى که آن را آماده کند و خادمى که آن را بفقیر دهد

  ِعالى یستأل العبد عن فضل علمه کما یستأله عن فضل ماله اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۰
 مى پرسد خداوند از بنده میپرسد که فزونى دانش خود را کجا صرف کرده همچنان که از فزونى مال

یَّنی یوم القیامه ماال یعاِف العلماء اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۱   ِعالى یعاِف االمَّ
  خداوند روز رستاخیز بر بیسوادان چیزهائى را مى بخشد که بر دانشمندان نمیبخشد
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نیا اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۱ بون النَّاس ِف الدَّ ُ یوم القیامه الَِّذین یعِذَّ   ِعالى یعِذَّ
  ا که در دنیا مردم را عذاب کرده اند عذاب میکندخداوند روز رستاخیز کسانى ر

م  اهلَلَّ ِعالى یغار و إنَّ املؤمن یغار و غریه  اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۴   علیه اهلَلَّ أن یتأیت املؤمن ما حرَّ
  خداوند غیرت میبرد و مؤمن غیرت میبرد غیرت خدا اینست که مؤمن مرتکب کارى شود که خدا حرام کرده است

دقه و یتأخِذها بیمینه فریبَّیها ألحدکم کما یرَبَّ أحدکم مهره، حَتَّ إنَّ اللَّقمه  اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۵ ِعالى یقبل الصَّ
  ِصری مثل أحد

خداوند صدقه را میپذیرد و آن را بدست راست خود میگیرد و براى شما بزرگ میکند همچنان که کره اسب خود را بزرگ میکنید تا آنجا که یک 

  لقمه باندازه کوه احد شود

  ِعالى یقبل ِوبه العبد ما لم یغرغر اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۶
  خداوند تا دم واپسین توبه بنده را را میپذیرد

ریکنی ما لم خین أحدمها صاحبه فإذا خانه خرجت من بینهما اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۷   ِعالى یقول أنا ثالث الشَّ
ومى آنها هستم و همین که خیانت بمیان آمد من از میان آنها خداوند گوید تا هنگامى که یکى از دو شریک با دیگرى خیانت نکند من س

  میروم

کت َب شفتاه اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۸   ِعالى یقول أنا مع عبدى ما ذکرِن و ُترَّ
  خداوند گوید تا هنگامى که بنده ام مرا یاد میکند و لبهایش بنام من میجنبد با او هستم

 ن أشرک َب من أشرک َب شیئا فإنَّ عمله قلیلهِعالى یقول أنا خری قسمی مل اهلَلَّ إنَّ    ۷۶۹
  خداوند گوید من عمل کسى را که براى من شریک قرار مى دهد خوب تقسیم میکنم هر که چیزى را با من شریک کند عمل
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  و کثریه لشریکه الَِّذى أشرک َب، أنا عنه غَن   ۷۷۱
  او از کم و زیاد متعلق بشریکست و من از آن بى نیازم

ا اهلَلَّ  إنَّ    ۷۷۰ ا فشرَّ   ِعالى یقول أنا عند ظنَّ عبدى َب إن خریا فخریا و إن شرَّ
  خداوند گوید من ناظر گمان بنده خویشم اگر گمان خوب بمن برد خوبى بیند و اگر گمان بد برد بدى بیند

وم لى و أنا أجزى به إنَّ للصائم فرحتنی، إذا أفطر فرح و إ   ۷۷۱ عالى فجزاه ذا لقى اهلَلَّ ِإنَّ اهلَلَّ ِعالى یقول إنَّ الصَّ
  فرح

خداوند گوید روزه براى من است و من پاداش آن را میدهم روزه دارد و خوشحالى دارد، وقتى افطار کند خوشحال مى شود و همین که خدا 

  را دیدار کند و او را پاداش دهد باز خوشحال مى شود

ما ِف األرض من شى ء کنت ِفتدى به؟ قال نعم فقد  یقول ألهون أهل النَّار عِذابا لو أنَّ لک اهلَلَّ إنَّ    ۷۷۱
رک   ستألتک ما هو أهون من هِذا و أنت ِف صلب آدم أن ال ِشرک َب شیئا فتأبیت إالَّ الشَّ

گوید بله خدا گوید    خداوند بآن که از همه اهل جهنم عذابش آسان تر است گوید اگر همه دنیا مال تو بود میدادى که از عذاب رها شوى؟

  که در پشت آدم بودى از تو چیزى خواستم که از این آسان تر بود از تو خواستم کسى را با من شریک نسازى و دریغ کردى هنگامى

غ لعبادیت إمالء صدرک غَن و أسدَّ فقرک و إالَّ ِفعل مِلت یدیک  اهلَلَّ إنَّ    ۷۷۴ ِعالى یقول یا ابن آدم ِفرَّ
  شغال و لم أسدَّ فقرک

خود را صرف عبادت من کن تا سینه ترا از بى نیازى پر کنم و فقر را از تو دور سازم و اگر چنین نکنى ترا سخت بدنیا  خداوند گوید آدمیزاد وقت

  مشغول سازم و فقر را از تو دور نکنم
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ِعالى یقول یوم القیامه یا ابن آدم مرضت فمل ِعدِن، قال یا رَُّ کیف أعودک و أنت رَُّ  اهلَلَّ إنَّ    ۷۷۵
أما علمت أنَّ عبدى فالنا مرض فمل ِعده؟ أما علمت أنَّک لو عدِه لوجدَِن عنده؟ یا ابن  العاملنی؟ قال

آدم استطعمتک فمل ِطعمَن فقال یا رَُّ و کیف أطعمک و أنت رَُّ العاملنی؟ قال أما علمت أنَّه استطعمک 
مل ِسقَن ف عبدى فالن فمل ِطعمه؟ أما علمت أنَّک لو أطعمته لوجدت ذلک عندى؟ یا ابن آدم إستسقیتک

قال یا رَُّ کیف أسقیک و أنت رَُّ العاملنی؟ قال استسقاک عبدى فالن فمل ِسقه أما إنَّک لو سقیته 
  لوجدت ذلک عندى

انى دخداوند روز رستاخیز گوید آدمیزاد! بیمار شدم مرا عیادت نکردى، گوید خدایا چگونه ترا که پروردگار جهانیانى عیادت کنم گوید مگر نمى 

آدمیزاد! من از تو غذا     نده من بیمار بود و او را عیادت نکردى مگر نمى دانى که اگر او را عیادت میکردى مرا پیش او مى یافتى؟که فالن ب

ت خواستم بمن غذا ندادى! گوید پروردگارا چگونه ترا که پروردگار جهانیانى غذا دهم؟ گوید مگر نمى دانى که فالن بنده من از تو غذا خواس

ذا ندادى! مگر نمى دانى که اگر او را غذا مى دادى اکنون پاداش آن را پیش من مییافتى آدمیزاد از تو آب خواستم بمن آب ندادى! و باو غ

ن را گوید چگونه ترا که پروردگار جهانیانى آب بدهم؟ گوید فالن بنده من از تو آب خواست باو آب ندادى اگر باو آب داده بودى اکنون پاداش آ

  مى یافتىپیش من 

رب عَل قدر البالء اهلَلَّ إنَّ    ۷۷۶   ِعالى ینزل املعونه عَل قدر املئونه و ینزل الصَّ
  خداوند کمک را بقدر احتیاج نازل میسازد و صبر را باندازه بال مى دهد

  ِعالى ینهاکم أن ُتلفوا بآبائکم اهلَلَّ إنَّ    ۷۷۷
  خداوند نهى کرده که بپدران خود قسم بخورید

هاِکم ثالثا، إنَّ  اهلَلَّ إنَّ    ۷۷۸ ِنی إنَّ  اهلَلَّ ِعالى یوصیکم بتأمَّ عالى یوصیکم باألقرُ ِ اهلَلَّ ِعالى یوصیکم بآبائکم مرَّ
  فاألقرُ
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دیکان خداوند شما را در باره مادرانتان سه بار سفارش میکند خداوند شما را در باره پدرانتان دو بار سفارش میکند خداوند شما را در باره نز

  یب سفارش مى کندبترت

هاِکم و بناِکم و خاالِکم اهلَلَّ إنَّ    ۷۷۹   ِعالى یوصیکم بالنَّساء خریا فإنَّهنَّ أمَّ
  خداوند شما را در باره زنان به نیکى سفارش میکند، زیرا زنها مادران و دختران و خاله هاى شما هستند

  مجیل َیبَّ اجلمال اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۱
  وست داردخداوند زیباست و زیبائى را د

ماء و األرض فجعل منها  اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۰ موات و األرض مائه رَحه کلَّ رَحه طباق ما بنی السَّ خلق یوم خلق السَّ
ر ِسعا و ِسعنی فإذا  ری بعضها عَل بعض و أخَّ ِف األرض رَحه فبها ِعطف الوالده عَل ولدها و الوحش و الطَّ

َحه   کان یوم القیامه أکملها بهِذه الرَّ
وزى که آسمانها و زمین را آفرید صد رحمت بیافرید که هر یک از آنها میان زمین و آسمان را پر میکند و یکى را در زمین قرار داد که خداوند ر

بوسیله آن مادر بفرزند مهربانست و وحش و طیر بیکدیگر مأنوسند و نود و نه رحمت را نگه داشته و همین که روز قیامت شود این یک رحمت 

  آن بیفزاید را نیز بر

دق ِف الفساد اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۱ الح و أبغض الصَّ   عزَّ و جلَّ أحبَّ الکِذُ ِف الصَّ
  خداوند دروغ مصلحت آمیز را دوست دارد و از راست فساد انگیز بیزار است

  عبد، و لینظر ما یقول اهلَلَّ عند لسان کلَّ قائل، فلیتَّق  اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۱
  ست بنده باید از خدا بترسد و ببیند چه میگویدخداوند ناظر زبان هر گوینده ای

ادق ِف مزاحه اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۴ اح الصَّ   ال یؤاخِذ املزَّ
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 خداوند شوخى را که در شوخى خود راستگو باشد مؤاخذه نمیکند

َحاء اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۵   ال یرحم من عباده إالَّ الرَّ
  خداوند فقط ببندگان رحیم خود رحم میکند

  ال یقبل عمل عبد حَتَّ یرضى قوله اهلَلَّ إنَّ    ۸۸۶
 خداوند عمل بنده را نمیپذیرد مگر آنکه از گفتار وى خشنود باشد

  لم یضع داء إالَّ وضع له شفاء اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۷
  خدا دردى پدید نیاورده جز آنکه عالجى براى آن قرار داده است

  لم ینزل داء إال أنزل له شفاء إالَّ اهلرم اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۸
  خداوند دردى پدید نیاورده جز آنکه عالجى براى آن قرار داده بجز پیرى

ام و هو املوت اهلَلَّ إنَّ    ۷۸۹   لم ینزل داء إالَّ أنزل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله، إالَّ السَّ
 نداند نداند بجز مرگخداوند دردى پدید نیاورده جز اینکه دوائى براى آن فرستاده هر که آن را بداند بداند و هر که 

وء اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۱ دقه سبعنی میته من السَّ  لیدرء بالصَّ
 خداوند بوسیله صدقه هفتاد قسم مرگ بد را دفع میکند

ربه فیحمده علیها اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۰   لریضى عن العبد أن یتأکل األکله فیحمده علیها أو یشرُ الشَّ
  و خدا را سپاس گزارد، یا آب بیاشامد و خدا را سپاس گزارد خداوند از بنده خشنود مى شود باینکه غذا بخورد

جل الفاجر اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۱ ین بالرَّ   لیؤیَّد هِذا الدَّ
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  خداوند این دین را بمرد بدکار یارى میکند

ر عنه کلَّ ذنب اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۱ قم حَتَّ یکفَّ   یبتَل عبده املؤمن بالسَّ
  د تا همه گناهان او بریزدخداوند بنده مؤمن خود را بمرض مبتال مى کن

ائل امللحف اهلَلَّ إنَّ   ۷۹۴  یبغض السَّ
  خداوند گداى سمج را دشمن دارد

لوم و الفقری املختال اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۵ اِن و الغَنَّ الظَّ یخ الزَّ   یبغض الشَّ
  خداوند پیر زناکار و ثروتمند ستمکار و فقیر متکبر را دشمن دارد

نیا جاهل باآلخره یبغض کلَّ عالم اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۶   بالدَّ
  خداوند هر کس را که بکار دنیا دانا و در کار آخرت نادان است دشمن دارد

  َیبَّ إذا أنعم عَل عبده أن یرى أثر نعمته علیه و یبغض البؤس و التَّباؤس اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۷
  ر و اظهار فقر بیزار استخدا دوست دارد که وقتى به کسى نعمت داد اثر نعمتش بر او آشکار دیده شود و از فق

  َیبَّ األبرار األخفیاء األِقیاء اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۸
  خدا نیکوکاران گمنام پرهیز کار را دوست دارد

ماحه و لو عَل  اهلَلَّ إنَّ    ۷۹۹ بهات َیبَّ السَّ هوات و الکامل عند نزول الشَّ َیبَّ البصر النَّاقد النَّافِذ عند ُمى ء الشَّ
جاعه و لو   عَل قتل حیَّه َتره و َیبَّ الشَّ
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خداوند چشمى را که بهنگام شهوت باریک بین و پیش بین و بهنگام شبهه دقیق است دوست دارد و بخشش را اگر چه یک خرما باشد و 

  شجاعت را اگر چه بکشتن مارى باشد دوست دارد

اُ الَِّذى یفَن شبابه ِف طاعه  اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۱   اهلَلَّ َیبَّ الشَّ
  ر خود را در عبادت خدا بسر میبرد دوست داردخداوند جوانى را که عم

عاء اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۰ نی ِف الدَّ   َیبَّ امللحَّ
  خداوند کسانى را که در کار دعا اصرار میورزند دوست دارد

  َیبَّ أن ِؤیت رخصته کما َیبَّ أن ِرتک معصیته اهلَلَّ إنَّ   ۸۱۱
 ن که دوست دارد از نافرمانى او چشم بپوشندخداوند دوست دارد کارهائى را که روا داشته انجام دهند چنا

  َیبَّ کلَّ قلب حزین اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۱
  خداوند دل غمگین را دوست دارد

  َیبَّ معالى االمور و أشرافها و یکره سفسافها اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۴
  خداوند چیزهاى بلند و شریف را دوست دارد و از چیزهاى پست بیزار است

ماءَیىی  اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۵ ته بنور احلکمه کما َیىی األرض بوابل السَّ   القلوُ املیَّ
  خداوند دلهاى مرده را بنور حکمت حیات میبخشد چنان که زمین را بباران آسمان زنده مى سازد

مها خائبنی اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۶   یستحىی من العبد أن یرفع إلیه یدیه فریدَّ
  او بلند کند و آن را نومید باز گرداند خداوند از بنده شرم دارد که دستهاى خود را بسوى
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نیا اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۷ ه الدَّ نیا عَل نیَّه اآلخره و أَب أن یعطى اآلخره عَل نیَّ   یعطى الدَّ
  خداوند دنیا را بنیت آخرت مى دهد ولى آخرت را به نیت دنیا نمى دهد

  یغار للمسمل عَل املسمل فلیغر اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۸
  غیرت میبرد، آن ها نیز باید غیرت ببرند خداوند براى مسلمانان

  ینهیکم عن قیل و قال اهلَلَّ إنَّ    ۸۱۹
  خداوند شما را از گفتگوهاى بیهوده نهى کرده است

ا َیرجر ِف بطنه نار جهمنَّ    ۸۰۱ هب إَنَّ ه و الِذَّ   إنَّ الَِّذى یتأکل أو یشرُ ِف آنیه الفضَّ
  جهنم را در شکم خود فرو میبردکسى که در ظرف نقره و طال میخورد و مى آشامد آتش 

  إلیه یوم القیمه اهلَلَّ إنَّ الَِّذى َیرَّ الثَّوُ خیالء ال ینظر    ۸۰۰
  کسى که از روى تکبر جامه خود را میکشد خدا روز رستاخیز بدو نمینگرد

سه شى ء   ۸۰۱   إنَّ املاء طهور ال ینجَّ
  آب پاکست و چیزى آن را نجس نمیکند

  سه شى ء إالَّ ما غلب عَل رَیه و طعمه و لونهإنَّ املاء ال ینجَّ    ۸۰۱
  آب را چیزى نجس نمیکند جز آنچه بو و مزه و رنگ آن را تغییر دهد

ائم   ۸۰۴   إنَّ املؤمن لیدرک حبسن اخللق درجه القائم الصَّ
  مؤمن بوسیله خوش خلقى به مقام نماز شب گزار و روزه دار میرسد



126 
 

 َیسد و ال استودع و ال  َییف عَل من یبغض و ال یتأث فیمن َیبَّ و ال یضیع ماال  اهلَلَّ إنَّ املؤمن من عباد    ۸۰۵
کاه مسرعا ِف  عا إلى الزَّ لوه متخشَّ یطعن و ال یلعن و یعرتف باحلقَّ و إن لم یشهد علیه و ال یتنابز باأللقاُ ِف الصَّ

عى ما لیس له و ال یغ خاء شکورا قانعا بالَِّذى له ال یدَّ الزل وقورا ِف الرَّ حَّ عن معروف یریده، الزَّ لبه الشَّ
َحن هو الَِّذى ینتصر  خیالط النَّاس کى یعمل و یناطق النَّاس کى یفُه و إن ظمل و بغى علیه صرب حَتَّ یکون الرَّ

  له
حسود و بدگو و لعنتگر نیست   امانت را تلف نمى کند  بنده مؤمن بر دشمنان ستم نمى کند و براى رعایت دوستان مرتکب گناه نمیشود

در مصیبت موقر و   در نماز خاشع است و در کار زکاه سریع است  لقبهاى بى جا به کار نمیبرد  میگوید اگر چه از او شهادت نخواهند حق را

یاد بهنگام نعمت شاکر است بدان چه دارد قانع است و آنچه ندارد نمى جوی بخل او را از کار نیک باز نمى دارد با مردم آمیزش میکند تا چیز 

  با آن ها گفتگو میکند تا چیز بفهمد اگر ستمى دید و بر او تجاوزى شد صبر میکند تا خداوند ستم را از او دفع کند گیرد و

اُ أو البناء   ۸۰۶   إنَّ املؤمن یوجر ِف نفقته کلَّها إالَّ شیئا جعله ِف الرتَّ
  مؤمن از مخارج خود ثواب میبرد جز آنچه بخاک سپارد یا ساختمان کند

فرإنَّ    ۸۰۷   املؤمن ینضى شیطانه کما ینضى أحدکم بعریه ِف السَّ
  مؤمن شیطان خود را الغر مى کند چنان که یکى از شما اشتر خود را در سفر الغر میکند

  إنَّ املؤمن َیاهد بسیفه و لسانه   ۸۰۸
  مؤمن با شمشیر و زبان خود جهاد میکند

  ِف ظلَّ العرش اهلَلَّ إنَّ املتحابَّنی ِف    ۸۰۹
  که در راه خدا دوستى میکنند در سایه عرش جاى دارند آن ها
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ه   ۸۱۱   إنَّ املرء کثری بتأخیه و ابن عمَّ
  انسان با برادر و عموزاده خود بسیار مى شود

إنَّ املرأه ِقبل ِف صوره شیطان و ِدبر ِف صوره شیطان فإذا رأى أحدکم امرأه فتأعجبته فلیتأت أهله فإنَّ    ۸۱۰
  ذلک یردَّ ما ِف نفسه

زن بصورت شیطان مى آید و بصورت شیطان میرود وقتى یکى از شما زنى دید که ویرا بشگفت آورد پیش همسر خود رود زیرا بدین وسیله 

  آنچه در دل دارد از میان میرود

ین ِربت یداک   ۸۱۱   إنَّ املرأه ِنکح لدینها و ماهلا و مجاهلا فعلیک بِذات الدَّ
  زن دین دار بجوئیدزن براى دین و مال و جمالش گیرند 

  إنَّ املرء بنی یومنی یوم قد مضى أحصى فیه عمله فخُت علیه و یوم قد بقى فال یدرى لعلَّه ال یصل إلیه   ۸۱۱
انسان میان دو روز است روزى که گذشته و اعمالش بحساب آمده و مختوم گشته و روزى که باقى مانده ولى چه مى داند شاید بآن روز 

  نرسد

ملرأه خلقت من ضلع لن ِستقمی لک عَل طریقه فإن استمتعت بها استمتعت بها و بها عوج و إن ذهبت إنَّ ا   ۸۱۴
  ِقیمها کسرِها و کسرها طالقها

زن از دنده اى خلق شده که به هیچ وجه راستى پذیر نیست اگر با کجى او بسازى ساخته اى و اگر خواهى براستیش باز آرى او را میشکنى 

  ادن استو شکستنش طالق د

لع ِکسرها فدارها ِعش بها   ۸۱۵   إنَّ املرأه خلقت من ضلع و إنَّک إن ِرد إقامه الضَّ
  زن از دنده اى خلق شده اگر بخواهى دنده را راست کنى آن را میشکنى پس با او مدارا کن که با او زندگى کنى
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  جعإنَّ املسمل إذا عاد أخاه املسمل لم یزل ِف خمرفه اجلنَّه حَتَّ یر   ۸۱۶
  مسلمان وقتى بعیادت برادر مسلمان خود میرود تا هنگامى که که باز گردد در بهشت قدم میزند

  إنَّ املصَلَّ لیقرع باُ امللک و إنَّه من یدم قرع الباُ یوشک أن یفتح له   ۸۱۷
  نمازگزار در خداوند را مى کوبد و هر که پیوسته درى را بکوبد عاقبت بروى او باز مى شود

  نَّ املظلومنی هم املفلحون یوم القیامهإ   ۸۱۸
  ستم دیدگان در روز رستاخیز رستگارانند

َحن و کلتا یدیه َینی، الَِّذین یعدلون ِف  اهلَلَّ إنَّ املقسطنی عند    ۸۱۹ یوم القیامه عَل منابر من نور عن َینی الرَّ
  حکمُه و أهلیُه و ما ولَّوا

نورند که طرف راست وى جاى دارند و هر دو دست خدا راست است دادگران کسانى هستند  دادگران روز رستاخیزدر پیشگاه خدا بر منبرهاى

  که در حکم خود و در باره کسان و زیر دستان خود بداد رفتار میکند

  إنَّ املالئکه لتضع أجنحتها لطالب العمل رضا ِبا یطلب   ۸۱۱
  ه مى جوید رضایت دارندفرشتگان بالهاى خود را براى طالب علم پهن میکنند زیرا از آنچ

  إنَّ املیَّت إذا دفن مسع خفق نعاهلم إذا ولَّوا عنه منصرفنی   ۸۱۰
  وقتى مرده را بخاک سپارند، صداى کفش کسان را که از قبر وى باز میگردند خواهد شنید

  إنَّ املیَّت یعرف من َیمله و من یغسله و من یدلَّیه ِف قربه   ۸۱۱
  کسى را که غسلش دهد و کسیرا که در قبرش نهد میشناسدمرده کسى را که بلندش کند و 
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ُه    ۸۱۱ الم فمل یتأخِذوا عَل یدیه أوشک أن یعمَّ   بعقاُ منه اهلَلَّ إنَّ النَّاس إذا رأوا الظَّ
  وقتى مردم ستمگر را دیدند و او را از ستم باز نداشتند بیم آن مى رود که خدا همه را بعذاب خود مبتال کند

  ِعالى اهلَلَّ ال یرفعون شیئا إالَّ وضعه إنَّ النَّاس    ۸۱۴
  مردم چیزى را برترى ندهند جز آنکه خدا آن را تنزل دهد

  إنَّ النَّاس لم یعطوا شیئا خریا من خلق حسن   ۸۱۵
  بمردم چیزى بهتر از اخالق نیک نداده اند

  إنَّ الودَّ یورث و العداوه ِورث   ۸۱۶
  دوستى موروثى است و دشمنى موروثى است

  إنَّ الولد مبخله ُمبنه ُمهله حمزنه   ۸۱۷
  فرزند موجب بخل و ترس و نادانى و غم است

ین و یقرءون القرآن و یقولون: نتأیت االمراء فنصیب من دنیاهم و نعتزهلم بدیننا    ۸۱۸ َت یستفقهون ِف الدَّ إنَّ أناسا من أمَّ
وک، ال َیتَن م   ن قربُه إالَّ خطایاو ال یکون ذلک، کما ال َیتَن من القتاد إالَّ الشَّ

ه نار نگکسانى از امت من در کار دین دانش جویند و قرآن خوانند و گویند پیش امیران رویم و از مقامشان بهره گیریم و دین خود را از آن ها برک

  هره نمیتوان بردداریم ولى چنین چیزى نمى شود همان طور که از درخت قتاد جز خار نمى توان چید از نزدیکى امیران نیز جز گناه ب

ماء   ۸۱۹ ه لیرتاءون أهل الغرف ِف اجلنَّه کما ِراءون الکواکب ِف السَّ   إنَّ أهل اجلنَّ
  اهل بهشت صاحبان غرفه هاى باال را چنان مى بینند که شما ستارگان آسمان را میبینید
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نیا هم أهل املعروف ِف اآلخره و إنَّ أهل املنکر ِف    ۸۴۱ نیا هم أهل املنکر إنَّ أهل املعروف ِف الدَّ الدَّ
ل أهل اجلنَّه دخوال هم أهل املعروف   ِف اآلخره و إنَّ أوَّ

  نیکوکاران این جهان نیکوکاران آن جهانند و بدکاران این جهان بدکاران آن جهانند و نیکوکاران پیش از همه مردم ببهشت درمى آیند

نیا هم أهل اجلوع غدا ِف اآلخره   ۸۴۰ بع ِف الدَّ   إنَّ أهل الشَّ
  سیران این جهان گرسنگان آن جهانند

  اهلَلَّ و ِبغض ِف  اهلَلَّ إنَّ أوثق عرى اإلسالم أن ُتبَّ ِف    ۸۴۱
  محکمترین دستاویزهاى اسالم این است که کسیرا براى خدا دوست دارى و کسیرا براى خدا دشمن دارى

ل ما َیازى به املؤمن بعد موِه أن یغفر جلمیع من ِبع جناز   ۸۴۱   ِهإنَّ أوَّ
  نخستین پاداشى که پس از مرگ بمؤمن مى دهند اینست که همه کسانى که دنبال جنازه او رفته اند آمرزیده شوند

ابنی فاحِذروهم   ۸۴۴ اعه کِذَّ   إنَّ بنی یدى السَّ
  پیش از رستاخیز دروغگویان پدیدار میشوند از آن ها حذر کنید

مس   ۸۴۵   اجللید إنَّ حسن اخللق لیِذیب اخلطیئه کما ِِذیب الشَّ
  خوش اخالقى گناه را محو میکند چنان که آفتاب یخ را آب مى کند

نَّ ب   ۸۴۶   اهلَلَّ من حسن عباده  اهلَلَّ إنَّ حسن الظَّ
  گمان خوب بخدا داشتن از خوب عبادت کردن اوست

  إنَّ حسن العهد من اإلَیان   ۸۴۷
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  رعایت پیمان از لوازم ایمان است

ا عَل    ۸۴۸ نیا إالَّ وضعهأن  اهلَلَّ إنَّ حقَّ   ال یرفع شیئا من أمر الدَّ
  بر خدا الزم است که چیزى از دنیا را باال نبرد جز اینکه آن را تنزل دهد

أس   ۸۴۹ ع بعضُه لبعض کما یتألَّم اجلسد الرَّ ا عَل املؤمننی أن یتوجَّ   إنَّ حقَّ
  مؤمنان باید از رنج یک دیگر متألم شوند چنان که تن از رنج سر متأثر مى شود

  املوفون املطیبون اهلَلَّ إنَّ خیار عباد    ۸۵۱
  بهترین بندگان خدا آن ها هستند که بوعده وفا کنند و بوى خوش بکار برند

  إنَّ ربَّک َیبَّ املحامد   ۸۵۰
 خداى تو ستایش را دوست دارد

  إنَّ رَبَّ أمرِن أن یکون نطقى ذکرا و نظرى عربا   ۸۵۱
  ر باشد و نظرم مایه عبرتپروردگارم بمن فرمان داده که سخنم ذک

و أمجلوا  هلَلَّ اإنَّ روح القدس نفث ِف روعى أن نفسا لن َتوت حَتَّ ِستکمل أجلها و ِستوعب رزقها فاَِّقوا    ۸۵۱
زق أن یطلبه ِبعصیه  لب و ال َیملنَّ أحدکم استبطاء الرَّ   طاعتهِعالى ال ینال ما عنده إالَّ ب اهلَلَّ فإنَّ  اهلَلَّ ِف الطَّ

پندار را در خاطر من انداخت که هیچ کس نمیمیرد جز آنکه روزش بپایان برسد و روزى خودرا تمام کند پس از خدا بترسید و  روح القدس این

در طلب معتدل باشید و اگر روزى یکى از شما دیر رسید آن را بوسیله معصیت خدا نجوید زیرا آنچه پیش خداست جز بوسیله اطاعت او 

  بدست نمى آید

ه اهلَلَّ النَّاس منزله عند  إنَّ شرَّ    ۸۵۴   یوم القیمه من خیاف النَّاس من شرَّ
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  بدتر از همه مردم پیش خدا روز قیامت کسى است که مردم از شر او بترسند

  من فرقه النَّاس اَِّقاء فحشه اهلَلَّ إنَّ شرَّ النَّاس یوم القیمه عند    ۸۵۵
  م بد زبانیش از او حذر کنندبدتر از همه مردم پیش خدا روز قیامت کسى است که مردم از بی

ین له سلطان عَل صاحبه حَتَّ یقضیه   ۸۵۶   إنَّ صاحب الدَّ
  طلبکار بر قرض دار تسلط دارد تا هنگامى که قرض خود را بپردازد

ار   ۸۵۷   إنَّ صاحب املکس ِف النَّ
  راهدار در جهنم است

حم ِزید ِف   ۸۵۸ َُّ و إنَّ صله الرَّ رَّ ِطفى غضب الرَّ وء إنَّ صدقه السَّ   العمر و إنَّ صنائع املعروف ِقى مصارع السَّ
  صدقه نهان خشم خدا را فرو مینشاند و نیکى با خویشاوندان عمر را افزون میکند و کارهاى نیک از مرگهاى بد جلوگیرى میکند

ه جعل ِف دنیاها   ۸۵۹   إنَّ عِذاُ هِذه االمَّ
  عذاب این امت را در دنیا قرار داده اند

  ینتفع منه لکنز ال ینفق منه إنَّ علما ال   ۸۶۱
  دانشى که از آن سود نبرند مثل گنجى است که از آن خرج نکنند

  اهلَلَّ إنَّ غالء أسعارکم و رخصها بید    ۸۶۰
  گرانى و ارزانى قیمتهاى شما بدست خداست

  بإنَّ ِف اجلسد مضغه إذا صلحت صلح اجلسد کلَّه و إذا فسدت فسد اجلسد کلَّه أال و هى القل   ۸۶۱
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  در تن پاره گوشتى است که وقتى بصالح گراید تمام تن بصالح آید و وقتى فاسد شود همه تن فاسد شود و آن قلبست

ه بیتا یقال له بیت األسخیاء   ۸۶۱   إنَّ ِف اجلنَّ
  در بهشت خانه اى هست که آن را خانه سخاوتمندان نامند

ح یتامى املؤمننیإنَّ ِف اجلنَّه دارا یقال هلا دار الفرج ال یدخل   ۸۶۴   ها إالَّ من فرَّ
  در بهشت خانه اى هست که آن را خانه خوشحالى نامند و جز کسانى که یتیمان مؤمنان را خوشحال کرده باشند، وارد آن نمیشوند

  إنَّ ِف اجلنَّه درجه ال یناهلا إالَّ أصحاُ اهلموم   ۸۶۵
  در بهشت درجه اى هست که جز غم دیدگان بدان نمیرسند

جل صوره دخل فیها   ۸۶۶ جال و النَّساء فإذا اشتهى الرَّ ور من الرَّ ه لسوقا ما فیها شراء و ال بیع إالَّ الصَّ   إنَّ ِف اجلنَّ
در بهشت بازارى هست که در آن جا چیزى براى خرید و فروش نیست جز تصویر مردان و زنان و وقتى کسى تصویرى را پسندد مانند آن مى 

  شود

ه مائ   ۸۶۷   ه درجه لو أنَّ العاملنی اجتمعوا ِف إحداهنَّ لو سعتُهإنَّ ِف اجلنَّ
  در بهشت صد درجه هست که اگر جهانیان در یکى از آن ها مجتمع شوند در آن جاى گیرند

ه ما ال عنی رأت و ال أذن مسعت و ال خطر عَل قلب أحد   ۸۶۸   إنَّ ِف اجلنَّ
  در خاطر کسى گذشته استدر بهشت چیزها هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه 

  إنَّ ِف احلجم شفاء   ۸۶۹
  حجامت مایه شفاست
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کاه   ۸۷۱ ا سوى الزَّ   إنَّ ِف املال حقَّ
  در مال بجز زکاه حقى هست

  إنَّ ِف املعاریض ملندوحه عن الکِذُ   ۸۷۰
  سخنان گوشه دار وسیله رهائى از دروغ است

ات إنَّ قلب ابن آدم مثل العصفور ینقلب ِف الیوم   ۸۷۱   سبع مرَّ
  دل آدمیزاد چون گنجشک است و هر روز هفت بار دگرگون مى شود

  إنَّ قلیل العمل مع العمل کثری و کثری العمل مع اجلهل قلیل   ۸۷۱
  کار اندک که با بصیرت و دانش انجام گیرد بسیار است و کار بسیار که با نادانى صورت پذیرد اندکست

ار إنَّ کِذبا عَل لیس ککِذُ عَل   ۸۷۴ ء مقعده من النَّ دا فلیتبوَّ   أحد فمن کِذُ عَلَّ متعمَّ
  دروغ بستن بر من مثل دروغ بستن بر دیگرى نیست هر که بعمد بر من دروغ بندد در آتش جاى گیرد

  إنَّک إن ِرتک أوالدک أغنیاء خری من أن ِرتکُه عالَّه   ۸۷۵
 اگر پس از تو اطفالت بى نیاز باشند بهتر است که محتاج باشند

  خریا منه اهلَلَّ إالَّ أعطاک  اهلَلَّ إنَّک ال ِدع شیئا اَِّقا    ۸۷۶
  اگر از ترس خدا از چیزى درگذرى خداوند بهتر از آن را بتو خواهد داد

  إنَّکم لن ِسعوا النَّاس بتأموالکم و لکن سعوهم بتأخالقکم   ۸۷۷
  مال شما بهمه مردم نمى رسد پس با اخالق خود همه را خرسند کنید
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مس من مغربهاإ   ۸۷۸   نَّ للتَّوبه بابا عرض ما بنی مصراعیه ما بنی املشرق و املغرُ ال یغلق حَتَّ ِطلع الشَّ
  توبه درى دارد که پهناى آن مانند وسعت مشرق و مغرب است و تا خورشید از مغرب طلوع نکند بسته نمیشود

  اهلَلَّ إنَّ جلهمنَّ بابا ال یدخله إال من شفى غیظه ِبعصیه    ۸۷۹
  دروازه اى دارد که فقط کسانى که خشم خود را بگناه خدا فرو نشانده باشند از آن داخل میشوند جهنم

الم   ۸۸۱ ا کردَّ السَّ   إنَّ جلواُ الکتاُ حقَّ
  جواب نامه مانند جواب سالم الزم است

وج من املرأه لشعبه ما هى لشى ء   ۸۸۰   إنَّ للزَّ
  شوهر در پیش زن مقامى دارد که هیچ چیز ندارد

یطان مصالى و فخوحا و إنَّ من مصالیه و فخوخه البطر بنعم    ۸۸۱ و الکرب عَل  اهلَلَّ ِعالى و الفخر بعطاء  اهلَلَّ إنَّ للشَّ
  اهلَلَّ و اَِّباع اهلوى ِف غری ذات  اهلَلَّ عباد 

بخششهاى او تفاخر کنند و با بندگان شیطان دامها و تله ها دارد و از جمله دامها و تله هاى وى اینست که از نعمتهاى خدا مغرور شوند و به 

  خدا تکبر کنند و خود در کار وى پیر و هوس شوند

ا ملَّه امللک    ۸۸۱ رَّ و ِکِذیب باحلقَّ و أمَّ یطان فإیعاد بالشَّ ا ملَّه الشَّ یطان ملَّه بابن آدم و للملک ملَّه فتأمَّ إنَّ للشَّ
من وجد األخرى  و اهلَلَّ ِعالى فلیحمد  اهلَلَّ فإیعاد باخلری و ِصدیق باحلقَّ فمن وجد ذلک فلیعمل أنَّه من 

ذ ب یطان اهلَلَّ فلیتعوَّ   من الشَّ
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شیطان بآدمیزاد نزدیکى اى دارد و خداوند نزدیکى اى، نزدیکى شیطان وعده به بدى و تکذیب حق است و نزدیکى خداوند وعده بنیکى و 

او را سپاس گزارد و هر که حال دیگر را در خود یافت از  تصدیق حق است هر که چنین حالى در خود یافت بداند که از جانب خداوند است و

  شیطان بخدا پناه ببرد

  إنَّ لصاحب احلقَّ مقاال   ۸۸۴
  آنکه حق دارد گفتارى مؤثر دارد

ابر   ۸۸۵ ائم الصَّ اکر من األجر مثل ما للصَّ اعم الشَّ   إنَّ للطَّ
 پاداش آنکه غذا میخورد و شکر میگزارد مانند روزه دار صبور است

َت املال   ۸۸۶ ه فتنه و إنَّ فتنه أمَّ   إنَّ لکلَّ أمَّ
  هر امتى را بلیه اى هست و بلیه امت من مال است

ین احلیاء    ۸۸۷   إنَّ لکلَّ دین خلقا و إنَّ خلق هِذا الدَّ
  هر دینى خوى خاص دارد و خوى دین ما حیاست

بکم ِف اآلخفإنَّ  اهلَلَّ إنَّ لکلَّ ساع غایه و غایه ابن آدم املوت فعلیکم بِذکر    ۸۸۸ لکم و یرغَّ   رهه یسهَّ
  هر رهسپارى مقصدى دارد و مقصد آدمیزاد مرگ است از یاد خدا غافل مشوید که یاد خدا کارها را آسان و شما را بآن جهان راغب مى کند

  إنَّ لکلَّ شجره مثره و مثره القلب الولد   ۸۸۹
  هر درختى میوه اى دارد و میوه دل فرزند است

یطان من ألف عابد إنَّ لکلَّ    ۸۹۱ ین الفقه و لفقیه واحد أشدَّ عَل الشَّ   شى ء دعامه و دعامه هِذا الدَّ
  هر چیزى اساسى دارد و اساس این دین دانش است و یک دانشمند براى شیطان از هزار عابد بدتر است
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  إنَّ لکلَّ شى ء معدنا و معدن التَّقوى قلوُ العارفنی   ۸۹۰
  یزکارى دل عارفانستهر چیزى معدنى دارد و معدن پره

إنَّ لکلَّ شى ء حقیقه و ما بلغ عبد حقیقه اإلَیان حَت یعمل أنَّ ما أصابه لم یکن لیخطئه و ما أخطاءه لم یکن    ۸۹۱
  لیصیبه

 هر چیزى حقیقتى دارد و بنده بحقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه بداند که هر چه باو رسیده ممکن نبود نرسد و هر چه بدو نرسیده ممکن

  نبود برسد

هلا إلى    ۸۹۱ ها فیُه ما بِذلوها فإذا منعوها نزعها منُه فحوَّ ُه بالنَّعم ملنافع العباد و یقرَّ إنَّ هلَلَّ ِعالى أقواما خیتصَّ
  غریهم

و  خداوند را گروههاست که نعمتهاى خویش خاص ایشان کند تا بندگان را منتفع کنند و مادام که دهش کنند نعمت را بنزد ایشان نگهدارد

  چون امساک کنند از آنها بگیرد و بدیگران دهد

ُه حبوائج النَّاس، یفزع النَّاس إلیُه ِف حوائجُه أولئک اآلمنون من عِذاُ    ۸۹۴   هلَلَّ اإنَّ هلَلَّ ِعالى عبادا اختصَّ
  خدا ایمنندخداوند را بندگانست که خاص حوائج مردمان کرده است و کسان در حوائج خویش بایشان پناه برند آنها از عذاب 

م  إنَّ هلَلَّ عبادا خلقُه حلوائج النَّاس   ۸۹۵   إنَّ هلَلَّ عبادا یعرفون النَّاس بالتَّوسَّ
  خداوند بندگانى دارد که مردم را بفراست شناسند  خداوند بندگانى دارد که آن ها را براى رفع حاجات مردم خلق کرده است

ها عندهم ما د   ۸۹۶   لى غریهمإ اهلَلَّ اموا ِف حوائج النَّاس ما لم َیلَّوا فإذا ملَّوا نقلها إنَّ هلَلَّ عند أقوام نعما یقرَّ
ن ای خداوند پیش بعضى مردم نعمت هائى دارد که تا وقتى از انجام حوائج مردم باز نمیمانند نعمت خود را پیش آنها نگاه میدارد و همین که از

  کار باز ماندند نعمت را به اشخاص دیگر منتقل میکند
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رَّ إ   ۸۹۷   نَّ هلَلَّ مالئکه ِف األرض ِنطق عَل ألسنه بَن آدم ِبا ِف املرء من اخلری و الشَّ
  خداوند در زمین فرشتگانى دارد که بزبان آدمیزادگان سخن مى گویند و از بد و نیک کسان خبر دهند

م ا عَل أنفسکإنَّ هلَلَّ ملکا ینادى عند کلَّ صاله: یا بَن آدم قوموا إلى نریانکم الََّت أو قدَتوه   ۸۹۸
اله   فتأطفؤها بالصَّ

  خداوند فرشته اى دارد که هنگام نماز بانگ میزند آدمیزاده گان برخیزید و آتشهائى را که بر خویشتن افروخته اید بنماز خاموش کنید

حم سیکون   ۸۹۹ ر ِف الرَّ  إنَّ ما قدَّ
  آنچه در شکم مادر مقدر شده شدنى است

ئ   ۹۱۱ یَّ ات ثَّ یعمل احلسنات کمثل رجل کانت علیه درع ضیَّقه قد خنقته ثَّ عمل حسنه إنَّ مثل الَِّذى یعمل السَّ
ت االخرى حَتَّ خیرج إلى األرض ت حلقه ثَّ عمل أخرى فانفکَّ   فانفکَّ

 آن کس که کارهاى بد میکند سپس کارهاى نیک میکند مانند مردیست که زره تنگ بتن دارد و نفس او را تنگ میکند، کار نیکى میکند و حلقه

  اى از آن گشوده مى شود سپس کار نیک دیگرى مى کند و حلقه دیگرى گشوده مى شود تا بزمین مى افتد

  إنَّ مثل الَِّذى یعود ِف عطیَّته کمثل الکلب أکل حَتَّ إذا شبع قاء ثَّ عاد ِف قیئه ثَّ أکله   ۹۱۰
  آنگاه به قى کرده خود باز گردد و آن را بخورد آنکه بخشش خود را پس میگیرد مانند سگ است که بخورد و وقتى سیر شد قى کند و

م احلالل کمحلَّل احلرام   ۹۱۱   إنَّ حمرَّ
  آنکه حالل را حرام میکند مانند کسى است که حرام را حالل مى کند

نیا و إن قزحه و ملحه فانظر إلى ما یصری   ۹۱۱   إنَّ مطعم ابن آدم قد ضرُ مثال للدَّ
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  داده اند هر قدر آن را ادویه و نمک بزند بنگر آخر چه مى شود غذاى آدمیزاد را نمونه دنیا قرار

ئاِه اهلَلَّ إنَّ معافاه    ۹۱۴ نیا أن یسرت علیه سیَّ   العبد ِف الدَّ
  بخشش خداوند نسبت ببنده در این جهان اینست که گناهان او را مستور دارد

  حَتَّ ِغریَّ خلقهإنَّ مغریَّ اخللق کمغریَّ اخللق إنَّک ال ِستطیع أن ِغریَّ خلقه    ۹۱۵
آنکه میخواهد سیرت را تغیر دهد مانند کسى است که میخواهد صورت را تغییر دهد اگر توانستى صورت را تغییر دهى سیرت را نیز تغییر 

  توانى داد

ثه أو مسجدا    ۹۱۶ ا یلحق املؤمن من عمله و حسناِه بعد موِه علما نشره و ولدا صاحلا ِرکه و مصحفا ورَّ إنَّ ممَّ
ته و حیاِه ِلحقه من بعد موِهبنا بیل بناه أو نهرا أجراه أو صدقه أخرجها من ماله ِف صحَّ   ه أو بیتا البن السَّ

از جمله اعمال و نیکیهاى مؤمن که بعد از مرگ بدو میرسد دانشى است که منتشر کرده باشد و فرزند پارسائیست که بجا گذاشته باشد و 

مسجدى که بنا کرده باشد یا خانه اى که براى کاروانیان بپا کرده باشد یا نهرى که بکمک او جریان  قرآنى است که به ارث گذاشته باشد یا

  یافته باشد یا مالى که در دوران صحت و حیات از مال خویش جدا کرده باشد همه اینها پس از مرگ بدو میرسد

  إنَّ من أحبَّکم إلىَّ أحسنکم أخالقا   ۹۱۷
  ست پیش من محبوبتر استهر کس از شما خوش خلق تر ا

جال و یبقى النَّساء    ۹۱۸ نا و یشرُ اخلمر و یِذهب الرَّ اعه أن یرفع العمل و یظهر اجلهل و یفشو الزَّ إنَّ من أشراط السَّ
  حَتَّ یکون خلمسنی امرأه قمیَّ واحد

وشند، مردان بروند و زنان بمانند تا حدى که از عالئم رستاخیز آنست که دانش از میان بر خیزد و جهالت آشکار شود و زنا رواج گیرد و شراب ن

  پنجاه زن یکسر پرست داشته باشند

  إنَّ من أعظم اخلطایا من اقتطع مال امرئ مسمل بغری حقَّ و إنَّ من احلسنات عیاده املریض   ۹۱۹



141 
 

  از گناهان بزرگ اینست که مال دیگرى را بدون حق تصرف کنند و عیادت مریض از کارهاى نیک است

  إنَّ من أکمل املؤمننی إَیانا أحسنُه خلقا و ألطفُه بتأهله   ۹۰۱
  از همه مؤمنان ایمان آن کس کاملتر است که اخالقش نیکتر است و با کسان خود بهتر رفتار میکند

  إنَّ من َتام إَیان العبد أن یستثَن ِف کلَّ حدیثه   ۹۰۰
  وردنشانه کمال ایمان مرد اینست که در همه سخن خود استثنائى بیا

  اإلنابه اهلَلَّ إنَّ من سعاده املرء أن یطول عمره و یرزقه    ۹۰۱
  از لوازم سعادت مرد اینست که زندگانى او دراز شود و خداوند توبه را نصیب وى کند

  یوم القیامه عبدا أذهب آخرِه بدنیا غریه اهلَلَّ إنَّ من شرَّ النَّاس منزله عند    ۹۰۵
  اخیز بنده ایست که آخرت خود را براى دنیاى دیگرى از دست داده باشدبدترین مردم در نظر خدا روز رست

ا و إنَّ من طلب العمل جهال   ۹۰۶ عر حلکما و إنَّ من القول عیَّ   إنَّ من البیان لسحرا و إنَّ من الشَّ
  بعضى بیانها سحر است و بعضى شعرها حکمت است و بعضى سخن ها الکنى است و بعضى دانشجوئى ها جهالت است

رها اهلموم ِف طلب    ۹۰۷ یام و ال احلجَّ و ال العمره، یکفَّ اله و ال الصَّ رها الصَّ نوُ ذنوبا ال یکفَّ إنَّ من الِذَّ
  املعیشه

  بعضى گناهان هست که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمى کند فقط گرفتارى در طلب معاش آن را نابود میکند

رف أن ِتأکل کلَّ ما اشتهی   ۹۰۸   تإنَّ من السَّ
  یکى از اقسام اسراف اینست که هر چه میخواهى بخورى
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ار   ۹۰۹ جل مع ضیفه إلى باُ الدَّ ه أن خیرج الرَّ نَّ   إنَّ من السَّ
  خوبست که مرد با مهمان خود تا در خانه برود

رَّ مغالیق للخری ف   ۹۱۱ اس ناسا مفاِیح الشَّ رَّ و إنَّ من النَّ  اهلَلَّ وَب ملن جعل طإنَّ من النَّاس ناسا مفاِیح للخری مغالیق للشَّ
ر عَل یدیه اهلَلَّ مفاِیح اخلری عَل یدیه و ویل ملن جعل    مفاِیح الشَّ

بعضى مردم کلید خیرند و قفل شر و بعض دیگر کلید شرند و قفل خیر خوشا بحال آن کسى که خداوند کلید خیر را در دست او قرار داده و 

  ستبدا بحال آن کس که خدا کلید شر را بدست او سپرده ا

لم  و ال ِِذمَّ أحدا عَل ما اهلَلَّ و ال ُتمد أحدا عَل ما آِاک  اهلَلَّ إنَّ من الیقنی أن ال ِرضى أحدا بسخط    ۹۱۰
ه حرص حریص و ال یصرفه کراهه کارهاهلَلَّ یؤِک  زق ال َیرَّ   ، فإنَّ الرَّ

داده کسیرا سپاس نگزارى و براى آنچه خدا از لوازم ایمان اینست که براى خشنودى کسان خدا را خشمگین نسازى و بر نعمتى که خدا 

  نداده کسى را مذمت نکنى که روزى به آز حریصان فزونى نگیرد و به تنفر کسان نقصان نپذیرد

ماء یهتدى بها ِف ظلمات الربَّ و البحر، فإذا انطمست النَّجوم    ۹۱۱ إنَّ مثل العلماء ِف األرض کمثل النَّجوم ِف السَّ
  أوشک أن ِضلَّ اهلداه

نشمندان در زمین مانند ستارگان آسمانند که در ظلمات خشگى و دریا بکمک آن راه جویند و همین که ستارگان نهان شدند ممکن است دا

  ره یافتگان نیز گمراه شوند

جه إذا بلغ   ۹۱۱   إنَّ من حقَّ الولد عَل والده أن یعلَّمه الکتابه و أن َیسن امسه و أن یزوَّ
  آنست که او را نوشتن آموزد و نام او را خوب انتخاب کند و هنگام بلوغ به او زن بدهد از جمله حقوق فرزند بر پدر

ه اهلَلَّ من لو أقسم عَل  اهلَلَّ إنَّ من عباد    ۹۱۴   ألبرَّ
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  بعضى بندگان خدا هستند که اگر قسم خورند که خدا چنین میکند چنان خواهد کرد

  ِعالى یغضب علیه اهلَلَّ إنَّ من لم یستأل    ۹۱۵
  ر که از خدا چیزى نخواهد خدا بر او خشمگین مى شوده

یاده فیه و    ۹۱۶ إنَّ من معادن التَّقوى ِعلَّمک إلى ما قد علمت عمل ما لم ِعمل و النَّقص فیما قد علمت قلَّه الزَّ
جل ِف عمل ما لم یعمل قلَّه االنتفاع ِبا قد عمل ا یزهد الرَّ   إَنَّ

سته ها را بیاموزى و بدانسته ها ضمیمه کنى، اگر افزایش دانش کم شود مایه نقصان آن مى از جمله منابع پرهیزکارى این است که ندان

  شود و کسى که از دانسته هاى خود کمتر سود برد، در آموختن ندانسته ها سستى میکند

رور عَل أخیک املؤمن   ۹۱۷   إنَّ من موجبات املغفره إدخال السَّ
  من خود را خرسند سازىاز جمله لوازم آمرزش اینست که برادر مؤ

الم و حسن الکالم   ۹۱۸   إنَّ من موجبات املغفره بِذل السَّ
  از جمله لوازم آمرزش اداى سالم و نیکى کالم است

  إنَّ من َین املرأه ِیسری خطبتها و ِیسری صداقها   ۹۱۹
  نشان میمنت زن اینست که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد

ِنی ما انتفعُت بها و إنَّها لتدعوا إنَّ نارکم هِذه جزء    ۹۱۱ من سبعنی جزء من نار جهمنَّ و لو ال أنَّها أطفئت باملاء مرَّ
  أن ال یعیدها فیها اهلَلَّ 

 این آتش شما یکجزء از هفتاد جزء از آتش جهنم است و اگر دو بار آتش خاموش نشده بود از آن بهره مند نتوانستید شد آتش دنیا از خدا مى

  بجهنم باز نگرداند خواهد که او را
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ین متنی فتأوغل فیه برفق و ال ِبغض إلى نفسک عباده    ۹۱۰ ظهرا  فإنَّ املنبت ال أرضا قطع و ال اهلَلَّ إنَّ هِذا الدَّ
  أبقى

 این دین محکم است بمالیمت در آن پیش برو و عبادت خدا را منفور خود مکن زیرا رهرو عجول نه راهى سپرده و نه مرکوب خود را حفظ کرده

  است

رهم أهلکا من قبلکم و مها مهلکاکم   ۹۱۱ ینار و الدَّ   إنَّ هِذا الدَّ
  این دینار و درهم پیشینیان شما را هالک کرد و شما را نیز هالک خواهد کرد

ئا اهلَلَّ فمن أراد  اهلَلَّ إنَّ هِذه األخالق من    ۹۱۱   ِعالى به خریا منحه خلقا حسنا و من أراد به سوء منحه خلقا سیَّ
  خالق از خداوند است و خدا براى هر که نیکى خواهد خلقى نکو بدو دهد و براى هر که بدى خواهد خلق بدى بدو دهداین ا

  إنَّ هِذه القلوُ ِصدأ کما یصدأ احلدید قیل فما جالءها قال ذکر املوت و ِالوه القرآن   ۹۱۴
  قرآن دلها مانند آهن زنگ میزند گفتند صیقل آن چیست؟ گفت یاد مرگ و خواندن

  إنَّ هِذه القلوُ أوعیه فخریها أوعاها   ۹۱۵
  دلها مانند ظرف است و بهتر از همه دلیست که ظرفیت آن بیشتر است

ا األمل رَحه من    ۹۱۶ َت، لوال األمل ما أرضعت أمَّ ولدا و ال غرس غارس شجرا اهلَلَّ إَنَّ   المَّ
  خود را شیر نمى داد و کسى درختى نمیکاشت امید رحمت خدا براى امت من است اگر امید نبود مادرى فرزند

ا األعمال بالنَّیات و اخلواِمی   ۹۱۷   إَنَّ
  ارزش اعمال به نیت و سرانجام آنست
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ا احللف حنث أو ندم   ۹۱۸   إَنَّ
  نتیجه قسم شکستن است یا ندامت

ا احلمل بالتَّحملَّ و من یتحرَّ اخلری یعطه و من ی   ۹۱۹ ا العمل بالتَّعملَّ و إَنَّ رَّ یوقهإَنَّ   تَّق الشَّ
  علم از تعلم و حلم از تظاهر به حلم حاصل مى شود هر که جویاى خیر باشد همانش دهند و هر که از شر بگریزد از آن بر کنار ماند

ا أنا بشر   ۹۴۱ ا أنا بشر إذا أمرِکم بشى ء من دینکم فخِذوا به و إذا أمرِکم بشى ء من رأیی فإَنَّ   إَنَّ
تم وقتى شما را بچیزى در کار دین دستور دادم بدان رفتار کنید و وقتى از پیش خود شما را بچیزى فرمان دادم من انسانى مانند شما هس

  من انسان هستم

نَّ خیطى و یصیب و لکن ما قلت لکم قال    ۹۴۰ ا أنا بشر مثلکم و إنَّ الظَّ   هلَلَّ افلن أکِذُ عَل  اهلَلَّ إَنَّ
  اب میرود ولى هر چه را بگویم خدا گفته است بر خدا دروغ نمى بندممن انسانى مثل شما هستم و گمان بخطا یا صو

ته من بعض فتأقضى له عَل حنو ما أمسع    ۹۴۱ ، فلعلَّ بعضکم أن یکون احلن حبجَّ ا أنا بشر و إنَّکم َتتصمون إلىَّ إَنَّ
ار فلیتأخِذها أو یرتکها ا هى قطعه من النَّ   فمن قضیت له حبقَّ مسمل فإَنَّ

دعاوى خود را پیش من مى آورید شاید بعضى از شما دالیل خود را بهتر از دیگرى بیان کند و من مطابق مسموعات  من انسانى هستم و شما

خود بنفع او قضاوت کنم هر کس بموجب قضاوت من حق مسلمانى را تصرف کند پاره اى از آتش را به دست خود آورده است خواهد نگهدارد 

  و خواهد رها کند

ا أهلک ا   ۹۴۱ عیف إَنَّ ریف ِرکوه و إذا سرق فیُه الضَّ لَِّذین من قبلکم أنَُّه کانوا إذا سرق فیُه الشَّ
  أقاموا علیه احلدَّ 

  هالک پیشینیان شما از آنجا بود که دزد معتبر را رها میکردند و دزد ضعیف را مجازات میدادند
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ا بعثت ألَتَّم مکارم األخالق   ۹۴۴   إَنَّ
  مال رسانممن مبعوث شدم تا فضائل اخالق را بک

نیا بالء و فتنه   ۹۴۵ ا بقى من الدَّ   إَنَّ
  از دنیا جز بال و فتنه باقى نمانده است

ا شفاء العىَّ السؤال   ۹۴۶   إَنَّ
  عالج نادانى سؤال است

یح ظهرا لبطن   ۹۴۷ ا مثل القلب مثل ریشه بالفاله ِعلَّقت ِف أصل شجره یقلَّبها الرَّ   إَنَّ
  بدرختى آویخته که باد پیوسته آن را زیر و رو میکند دل مانند رشته ایست در بیابانى

اُِه   ۹۴۸ ا یبعث النَّاس عَل نیَّ   إَنَّ
  مردم مطابق پندارهاى خود محشور میشوند

ا یتجالس املتجالسان بتأمانه    ۹۴۹   ِعالى فال َیلَّ ألحدمها أن یفشى عَل صاحبه ما خیاف اهلَلَّ إَنَّ
  نیست یکى از آنها راز رفیق خود را آشکار سازدجلیسان نگهدار امانت یک دیگرند و روا 

ا یرحم    ۹۵۱ ار من خیافها و إَنَّ ا َینَّب النَّ ه من یرجوها و إَنَّ ا یدخل اجلنَّ   من یرحم اهلَلَّ إَنَّ
  کسى ببهشت میرود که امید آن دارد و کسى از جهنم دور مى ماند که از آن بیمناک باشد، خداوند فقط بکسى رحم میکند که رحم کند

ا یدرک اخلری کلَّه بالعقل و ال دین ملن ال عقل له   ۹۵۰   إَنَّ
  همه خوبیها را بعقل مى توان دریافت و هر که عقل ندارد دین ندارد
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ا یرحم    ۹۵۱ َحاء اهلَلَّ إَنَّ  من عباده الرَّ
  خداوند ببندگان رحیم خود رحم میکند

ا یسلَّط    ۹۵۱ أحدا و  علیه اهلَلَّ لم یسلَّط  اهلَلَّ و أنَّ ابن آدم لم خیف غری عَل ابن آدم من خافه ابن آدم و ل اهلَلَّ إَنَّ
ا و کل ابن آدم ملن رجا ابن آدم و لو أنَّ ابن آدم لم یرج إالَّ    إلى غریه اهلَلَّ لم یکله  اهلَلَّ إَنَّ

و مسلط نمیکرد آدمیزاد خداوند کسى را که آدمیزاد از او مى ترسد بر وى مسلط مى کند اگر جز خدا از کسى نمى ترسید خدا کسى را بر ا

  بکسى که بدو امیدوار است واگذار مى شود و اگر جز خدا بکسى امید نداشت خدا او را بدیگرى وانمیگذاشت

اکب   ۹۵۴ نیا مثل زاد الرَّ ا یکفى أحدکم ما کان ِف الدَّ   إَنَّ
  براى شما در دنیا چیزى که به اندازه توشه مسافرى باشد کافى است

  فضل ألهل الفضل أهل الفضلإنَّه یعرف ال   ۹۵۵
  فضیلت اهل فضیلت را صاحب فضیلت مى شناسد

عیفنی: الیتمی و املرأه   ۹۵۶ ج علیکم حقَّ الضَّ   إِنَّ أحرَّ
  شما را از حق دو ضعیف بسختى بر حذر میکنم: یتیم و زن

َت بعدى أعماال ثلثه: زلَّه عالم و حکم جائر و هوى متَّبعا   ۹۵۷   إِنَّ أخاف عَل أمَّ
  س از خودم بر امتم از سه چیز بیم دارم لغزش دانا و فرمانروائى ستمگر و پیروى هوسمن پ

  إِنَّ فیما لم یوح إلىَّ کتأحدکم   ۹۵۸
  من در چیزهائى که بمن وحى نرسیده مانند یکى از شما هستم
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  إِنَّ ال أخاف علیکم فیما ال ِعلمون و لکن أنظروا کیف ِعملون فیما ِعلمون   ۹۵۹
  ه نمیدانید نگرانى ندارم ولى باید دید آنچه را مى دانید چگونه بکار مى بندیدمن از آنچ

  إِنَّ ألبغض املرأه َترج من بیتها َترَّ ذیلها ِشکو زوجها   ۹۶۱
  من زنى را که از خانه خود دامن کشان براى شکایت از شوهرش بیرون شود دشمن دارم

  ال أشقَّ بطونُه إِنَّ لم أومر أن أنقب عَل قلوُ النَّاس و   ۹۶۰
  من مأمور نیستم بر دلهاى مردم راه یابم یا باطن آنها را بشکافم

  أنهاک عن ثالث خصال: احلسد و احلرص و الکرب   ۹۶۱
  از سه خصلت دور باش حسد و حرص و تکبر

ور   ۹۶۱   أنهاکم عن الزَّ
  از شرک و دروغ بپرهیزید

  أنهاکم عن قلیل ما أسکر کثریه   ۹۶۴
  یادش مست میکند از کمش نیز اجتناب کنیدهر چه ز

  اهتبلوا العفو عن عثرات ذوى املروءات   ۹۶۵
  براى گناهان جوانمردان عذرتراشى کنید

ار   ۹۶۶   أهل اجلور و أعوانُه ِف النَّ
  ستمگران و یارانشان در جهنمند



148 
 

با استطاله املرء ِف    ۹۶۷ ه و إنَّ أرَب الرَّ با کالَِّذى ینکح أمَّ   عرض أخیهأهون الرَّ
  آسانترین رباها چنانست که کسى با مادر خود زنا کند و بدترین رباها آنست که مرد در باره عرض برادر دینى خود زبان درازى کند

  أهون أهل النَّار عِذابا یوم القیامه رجل یوضع ِف أمخص قدمیه مجرِان یغَل منهما دماغه   ۹۶۸
همه آسانتر است مردى است که دو قطعه آتش بکف پایش نهند که از حرارت آن مغز سرش روز رستاخیز از مردم جهنم آنکه عذابش از 

  بجوش مى آید

  أوِیت جوامع الکمل   ۹۶۹
  سخنان مختصر و جامع را بمن دادند

  أوثق سالح إبلیس النَّساء   ۹۷۱
  محکمترین سالح شیطان زنانند

جل اهلَلَّ أوصیک أن ِستحى من    ۹۷۰ الح من قومک کما ِستحى من الرَّ   الصَّ
  بتو سفارش میکنم از خدا چنان شرم کن که از مردى پارسا از کسان خود شرم میکنى

ِعالى ِف سرَّ أمرک و عالنیته و إذا أستأت فتأحسن و ال ِستألنَّ أحدا شیئا و ال ِقبض  اهلَلَّ أوصیک بتقوى    ۹۷۱
  أمانه و ال ِقض بنی اثننی

رهیزکار باشى وقتى بدى کردى نیکى کن و از کسى چیزى مخواه، امانت مگیر و میان دو کس قضاوت بتو سفارش میکنم که در نهان و عیان پ

  مکن

  أوصیکم باجلار   ۹۷۱
  شما را در باره همسایه سفارش مى کنم
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  أولى النَّاس بالعفو أقدرهم عَل العقوبه   ۹۷۴
  هر که را قدرت مجازات بیشتر است عفو از او پسندیده تر است

  أولى النَّاس بالتهمه من جالس أهل التَّهمه   ۹۷۵
  هر که با متهمان آمیزش کند بیشتر از همه مردم سزاوار تهمت است

مت   ۹۷۶ ل العباده الصَّ   أوَّ
  نخستین مرحله عبادت خاموشى است

لوه   ۹۷۷ ل ما ِفقدون من دینکم األمانه و آخر ما ِفقدون الصَّ   أوَّ
  میدهید امانت است و آخرین چیزى که از دست میدهد نماز استنخستین چیزى که از دین خود از دست 

جال   ۹۷۸ ل ما نهاِن عنه رَبَّ بعد عباده األوثان شرُ اخلمر و مالحاه الرَّ   أوَّ
  پس از بت پرستى نخستین چیزى که خدایم مرا از آن نهى کرد شراب خوارى و بدگوئى مردان بیکدیگر است

لوه   ۹۷۹ ل ما َیاسب به الصَّ   أوَّ
  نخستین چیزى که بحساب آن میرسند نماز است

ه احلیاء و األمانه   ۹۸۱ ل ما یرفع من هِذه االمَّ   أوَّ
  نخستین چیزى که از میان این امت بر مى خیزد حیا و امانت است

ماء   ۹۸۰ ل ما یقضى بنی النَّاس یوم القیامه ِف الدَّ   أوَّ
  سى میکنندنخستین بار روز رستاخیز میان مردم در باره خونها دادر
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ل ما یوزن ِف املیزان اخللق احلسن   ۹۸۱   أوَّ
  نخستین چیزى که در ترازو گذاشته مى شود خلق نیک است

ل ما یوضع ِف میزان العبد نفقته عَل أهله   ۹۸۱   أوَّ
  نخستین چیزى که در ترازوى بنده میگذارند خرجى است که براى کسان خود کرده است

ل من یدعى إلى اجل   ۹۸۴ ادون الَِّذین َیمدون أوَّ ه احلمَّ  اهلَلَّ نَّ
  نخستین کسانى که ببهشت دعوت مى شوند ستایشگرانند که خدا را ستایش میکنند

  إیَّاکم و التَّسویف و طول األمل فإنَّه کان سببا هلالک االمم   ۹۸۵
  از اهمال و طول امل بپرهیزید که موجب هالکت اقوام است

ین    ۹۸۶ بَّ ما دام من َی اهلَلَّ ِعالى قد جعله سهال، فخِذوا منه ما ِطیقون فإنَّ  اهلَلَّ فإنَّ إیَّاکم و التَّعمق ِف الدَّ
  عمل صالح و إن کان یسریا

د یرا خداوناز کنجکاوى در کار دین به پرهیزید زیرا خداوند دین را آسان قرار داده است بنا بر این از مسائل دین آنچه را طاقت دارید فرا گیرید ز

 ا دوست دارد اگر چه اندک باشدکار نیک بادوام ر

ار احلطب   ۹۸۷   إیَّاکم و احلسد فإنَّ احلسد یتأکل احلسنات کما یتأکل النَّ
  از حسد بپرهیزید زیرا حسد کارهاى نیک را مى خورد چنان که آتش هیزم را مى خورد

یطان   ۹۸۸ ینه إلى الشَّ   إیَّاکم و احلمره فإنَّها أحبَّ الزَّ
  از همه زینتها بنزد شیطان محبوبتر استاز سرخى بپرهیزید زیرا سرخى 
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جر   ۹۸۹ ع الشَّ ع اخلطایا کما أنَّ شجرِها ِفرَّ   إیَّاکم و اخلمر فإنَّ خطیئتها ِفرَّ
  از شراب بپرهیزید که از گناه آن گناهان میزاید چنان که از درخت آن درختان میروید

هار   ۹۹۱ ین فإنَّه هم باللَّیل و مِذلَّه بالنَّ   إیَّاکم و الدَّ
  ض بپرهیزید که غم شب و ذلت روز استاز قر

َحن و اخللود ِف    ۹۹۰ زق و ِسخط الرَّ نا فإنَّ فیه أربع خصال ِِذهب البهاء عن الوجه و ِقطع الرَّ إیَّاکم و الزَّ
ار   النَّ

  شود از زنا بپرهیزید که در آن چهار خصلت است رونق از چهره ببرد و روزى را ببرد و خدا را خشمگین کند و مایه عذاب جاودان

حَّ أمرهم بالبخل فبخلوا و أمرهم بالقطیعه فقطعوا و أمرهم    ۹۹۱ ا هلک من کان قبلکم بالشَّ حَّ فإَنَّ إیَّاکم و الشَّ
  بالفجور ففجروا

ببریدن از خویشاوندان وادار کرد   از حرص بپرهیزید که پیشینیان شما در نتیجه حرص هالک شدند، حرص آنها را ببخل وادار کرد و بخیل شدند

  از خویشاوندان بریدند ببدکارى وادارشان کرد و بدکار شدند و

مع فإنَّه هو الفقر احلاضر   ۹۹۱   إیَّاکم و الطَّ
  از طمع بپرهیزید که فقر آماده است

  إیَّاکم و العضه النَّمیمه القاله بنی النَّاس   ۹۹۴
  از سخن چینى مردم پرهیز کنید

ا هلک   ۹۹۵ ین فإَنَّ ینإیَّاکم و الغلوَّ ِف الدَّ   من کان قبلکم بالغلوَّ ِف الدَّ
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  از افراط در کار دین بپرهیزید که پیشینیان شما از افراط در کار دین هالک شدند

نا   ۹۹۶ جل قد یزِن و یتوُ فیتوُ   إیَّاکم و الغیبه فإنَّ الغیبه أشدَّ من الزَّ الغیبه ال  علیه و إنَّ صاحب اهلَلَّ إنَّ الرَّ
  یغفر له حَتَّ یغفر له صاحبه

بت بپرهیزید که غیبت از زنا سختتر است کسى که زنا میکند و توبه میکند خدا توبه او را میپذیرد ولى آنکه غیبت مى کند گناهش از غی

  آمرزیده نمى شود تا آنکه غیبت او را کرده است از گناهش بگذرد

له احلرص فإنَّ آدم َح إیَّاکم و الکرب فإنَّ إبلیس َحله الکرب عَل أن ال یسجد آلدم و إیَّاکم و احلرص   ۹۹۷
ا قتل أحدمها صاحبه حسدا فهنَّ أصل کلَّ  جره و إیَّاکم و احلسد فإنَّ ابَن آدم إَنَّ عَل أن یتأکل من الشَّ

  خطیئه
از تکبر پرهیز کنید که شیطان بواسطه تکبر از سجده آدم دریغ کرد و از حرص بگریزید که آدم بواسطه حرص از میوه درخت بخورد و از حسد 

  که هابیل بواسطه حسد قابیل را کشت بنا بر این تکبر و حرص و حسد سر چشمه همه گناهان است دور مانید

  إیَّاکم و الکِذُ فإنَّ الکِذُ ُمانب لإلَیان   ۹۹۸
  از دروغ بپرهیزید که دروغ با ایمان سازگار نیست

ج   ۹۹۹ ه ال یفى له و إنَّ إیَّاکم و الکِذُ فإنَّ الکِذُ ال یصلح ال باجلدَّ و ال باهلزل و ال یعد الرَّ  ل صبیَّ
دق یهدى إلى الربَّ و إنَّ الربَّ یهدى إلى  ار و إنَّ الصَّ الکِذُ یهدى إلى الفجور و إنَّ الفجور یهدى إلى النَّ

ه؛  اجلنَّ
د از دروغ بپرهیزید زیرا دروغ نه جدى و نه شوخى روا نیست، انسان نباید بطفل خود وعده دهد و وفا نکند، دروغ کسان را ببدکارى مى کشان

  و بدکارى آنها را بجهنم مى رساند، و راستى کسان را به نیکو کارى میکشاند و نیکوکارى آنها را ببهشت میرساند

بح؛   ۰۱۱۱  إیَّاکم و املدح فإنَّه الِذَّ
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  از مدح کردن بپرهیزید که مانند سر بریدن است

  إیَّاکم و اهلوى فإنَّ اهلوى یعَم و یصمَّ    ۰۱۱۰
  نسان را کور و کر مى کنداز هوس بپرهیزید که هوس ا

من؟ قال املرأه احلسناء ِف منبت سوء   ۰۱۱۱ من قیل و ما خضراء الدَّ   إیَّاکم و خضراء الدَّ
  از سبزه مزبله بپرهیزید گفتند سبزه مزبله چیست؟ گفت زن زیبا در خانواده بد

  عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ إیَّاکم و دعوه املظلوم و إن کان من کافر فإنَّه لیس هلا حجاُ من دون    ۰۱۱۱
  از نفرین مظلوم بپرهیزید اگر چه کافر باشد زیرا میان آن و خدا حجابى نیست

  إیَّاکم و حمادثه النَّساء فإنَّه ال خیلو رجل بامرأه لیس هلا حمرم إالَّ همَّ بها   ۰۱۱۴
  از گفتگو با زنان بپرهیزید که هر وقت مردى با زنى خلوت کند، قصد او میکند

نوُ کمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود و جاء  إیَّاکم   ۰۱۱۵ رات الِذَّ ا مثل حمقَّ نوُ فإَنَّ رات الِذَّ و حمقَّ
نوُ مَت یؤخِذ بها صاحبها ِهلکه رات الِذَّ   ذا بعود حَتَّ َحلوا ما أنضجوا به خزبهم و إنَّ حمقَّ

چوبى آرد و دیگرى چوبى آرد و آنقدر هیزم بیاورند  از گناهان کوچک بپرهیزید، مثال گناهان کوچک مانند گروهى است که در دره فرود آیند یکى

  که با مجموع آن نان خود را بپزند، گناهان حقیر نیز وقتى از مرتکب آن باز خواست کنند مایه هالک او مى شود

إیَّاک و التَّسویف بتأملک فإنَّک لیومک و لست ِبا بعد فإن یک غد لک فکن ِف الغد کما    ۰۱۱۶
طت ِف الیومکنت ِف الیوم و إن لم    یکن غد لک لم ِندم عَل ما فرَّ

ان روز پشیماز اهمال بپرهیز که تو براى امروز زنده نه براى فردا اگر فردائى بود فردا نیز مثل امروز باش و اگر فردائى نبود از اهمال و سستى ام

  نخواهى بود



154 
 

له   ۰۱۱۷ ؤال فإنَّه ذلَّ حاضر و فقر ِتعجَّ   إیَّاک و السَّ
  ا بپرهیز که سؤال ذلت نقد است و فقریست که در رسیدن آن شتاب مى کنىاز سؤال و تقاض

هلا جهل و آخرها ندامه   ۰۱۱۸   إیَّاک و اللَّجاجه فإنَّ أوَّ
  از لجاجت بپرهیز که آغازش جهالت است و انجامش ندامت

جر و الکسل فإنَّک إن ضجرت لم ِصرب عَل حقَّ و إن کسلت لم ِؤدَّ    ۰۱۱۹ اح إیَّاک و خصلتنی الضَّ   قَّ
  از دو صفت بپرهیز: ماللت و تنبلى که اگر ملول باشى حق را تحمل نکنى و اگر تنبل باشى از اداى حق باز مانى

  إیَّاک و کلَّ أمر یعتِذر منه   ۰۱۰۱
  از هر کارى که عذر آن باید خواست بپرهیز

  إیَّاک و ما یسوء االذن   ۰۱۰۰
  از هر چه بگوش بد آید بپرهیز

وء فإنَّک به ِعرف إیَّاک و   ۰۱۰۱   قرین السَّ
  از یار بد بپرهیز که ترا بدو شناسند

نوُ فإنَّ هلا من    ۰۱۰۱ رات الِذَّ   طالبا اهلَلَّ إیَّاک و حمقَّ
  از گناهان کوچک بپرهیز که خدا از آن باز خواست میکند

د إلیک القریب   ۰۱۰۴ ُ إلیک البعید و یبعَّ اُ فإنَّه کسراُ یقرَّ   إیَّاک و مصاحبه الکِذَّ
  مصاحبت دروغگو بپرهیز که دروغگو چون سراب است دور را نزدیک مى نماید و نزدیک را دور از
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ک   ۰۱۰۵   إیَّاک و مصاحبه األَحق فإنَّه یرید أن ینفعک فیضرَّ
  از مصاحبت احمق بگریز که مى خواهد بتو نفع رساند ضرر مى رساند

ه إِنَّ ال أخاف علیکم فیما ال ِعلمون    ۰۱۰۶ تها االمَّ   و لکن انظروا کیف ِعملون فیما ِعلمونأیَّ
  اى امت من از آنچه نمى دانید بر شما بیم ندارم ولى بنگرید آنچه را مى دانید چگونه عمل مى کنید

  أىَّ داء أدوى من البخل   ۰۱۰۷
  هیچ دردى بدتر از بخل نیست

ا امرأه أدخلت عَل قوم من لیس منُه فلیست من    ۰۱۰۸ ا رج اهلَلَّ لن یدخلها  ِف شى ء و اهلَلَّ أَیَّ ته و أَیَّ ل جحد جنَّ
لنی و اآلخرین یوم القیامه اهلَلَّ ولده و هو ینظر إلیه احتجب    منه و فضحه عَل رؤس األوَّ

کار هر زنى فرزندى را بناحق به کسانى ملحق کند خدا از او بیزار باشد و او را ببهشت نبرد و هر مردیکه فرزند خود را که بدو نگران است ان

  خدا از او دور شود و روز رستاخیز وى را میان اولین و آخرین رسوا کند کند

ت عَل قوم لیجدوا رَیها فهى زانیه و کلَّ عنی زانیه   ۰۱۰۹ ا امرأه استعطرت ثَّ خرجت فمرَّ   أَیَّ
  تهر زنى عطر بزند و بیرون رود و بر گروهى بگذرد که بوى او را دریابند زنا کار است و هر دیده زنا کار اس

ا امرأه خرجت من بیتها بغری إذن زوجها کانت ِف سخط    ۰۱۱۱ رضى عنها ِعالى حَتَّ یرجع إلى بیتها أو ی اهلَلَّ أَیَّ
  زوجها

  هر زنى که بدون اجازه شوهر از خانه خود بیرون رود مورد خشم خداست تا بخانه بر گردد یا شوهرش از او راضى شود

ال   ۰۱۱۰ ا امرأه ستألت زوجها الطَّ   ق من غری ما بتأس فحرام علیها رائحه اجلنَّهأَیَّ
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  هر زنى که بدون جهت از شوهر خود طالق خواهد بوى بهشت بر او حرام است

ه   ۰۱۱۱ ا امرأه ماِت و زوجها عنها راض دخلت اجلنَّ   أَیَّ
  هر زنى که بمیرد و شوهرش از او خشنود باشد ببهشت میرود

ا امرأه نزعت ثیابها ِف غری    ۰۱۱۱   عزَّ و جلَّ عنها سرته اهلَلَّ بیتها خرق أَیَّ
  هر زنى که لباس خود را جز در خانه خود بیرون آورد خدا پرده خویش را از او بر گیرد

ا امرأه وضعت ثیابها ِف غری بیت زوجها فقد هتکت سرت ما بینها و بنی    ۰۱۱۴   عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ أَیَّ
  آورد پرده اى را که میان او و خدا است پاره کرده استهر زنى که لباس خود را جز در خانه شوهر بیرون 

ه   ۰۱۱۵ ا امرء ولى من أمر املسلمنی شیئا لم َیطُه ِبا َیوط نفسه لم یرح رائحه اجلنَّ   أَیَّ
  هر کس چیزى از کار مسلمانان را بدست گیرد و در کار آنها مانند کار خود دلسوزى نکند بوى بهشت بدو نخواهد رسید

ا داع دعا أَیَّ    ۰۱۱۶ ا داع دعا إلى ضالله فاَِّبع فإنَّ علیه مثل أوزار من اَِّبعه و ال ینقص من أوزارهم شیئا و أَیَّ
  إلى هدى فاَِّبع فإنَّ له مثل أجور من اَِّبعه و ال ینقص من أجورهم شیئا

بدون آنکه از گناهان آنها چیزى کم شود  هر که کسان را بسوى گمراهى بخواند و او را پیروى کنند نظیر گناهان پیروان خود را بدوش مى برد

  و هر که کسان را به سوى هدایت خواند و او را پیروى کنند نظیر ثواب پیروانش نصیب او مى شود بدون اینکه از ثواب آنها چیزى کم شود

ار   ۰۱۱۷ ته فهو ِف النَّ ا راع غشَّ رعیَّ   أَیَّ
  تهر که با زیر دستان خود بنیرنگ رفتار کند اهل جهنم اس

م    ۰۱۱۸ ته حرَّ ا راع لم یرحم رعیَّ ه اهلَلَّ أَیَّ   علیه اجلنَّ
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  هر کس به زیر دستان خود رحم نکند خداوند بهشت را بر او حرام کند

ن استعمل فقد غشَّ    ۰۱۱۹ ا رجل استعمل رجال عَل عشره أنفس عمل أنَّ ِف العشره أفضل ممَّ غشَّ رسوله و غشَّ  و اهلَلَّ أَیَّ
  مجاعه املسلمنی

مردى را بر ده تن ریاست دهد و بداند که میان آنها کسى هست که از او برتر است با خدا و پیغمبر و گروه مسلمانان تقلب کرده هر کس 

  است

اه لقى    ۰۱۱۱ ا رجل ِدیَّن دینا و هو ُممع أن ال یوفیه إیَّ   سارقا اهلَلَّ أَیَّ
  دزدان محشور شودهر کس قرضى بگیرد و در خاطر داشته باشد که آن را نپردازد مانند 

ا رجل اشرتى من    ۰۱۱۰ ج امرأه فنوى أن ال یعطیها من صداقها شیئا مات یوم َیوت و هو زان و أَیَّ ا رجل ِزوَّ أَیَّ
ار   رجل بیعا فنوى أن ال یعطیه من مثنه شیئا مات یوم َیوت و هو خائن و اخلائن ِف النَّ

دازد هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد و هر کس چیزى از مردى بخرد و در خاطر داشته هر که زنى گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپر

  باشد که قیمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است

ا رجل ظمل شربا من األرض کلَّفه    ۰۱۱۱ قه یوم القی اهلَلَّ أَیَّ مه اِعالى أن َیفره حَتَّ یبلغ آخر سبع أرضنی ثَّ یطوَّ
  حَتَّ یقضى بنی النَّاس

هر کس بقدر یک وجب زمین را بناحق تصرف کند روز رستاخیز خدا وادارش میکند که آن را تا عمق زمین هفتم بکند و طوق گردن کند تا 

  رسیدگى میان مردم بپایان رسد

ا رجل حالت شفاعته دون حدَّ من حدود    ۰۱۱۱   ینزع حَتَّ  اهلَلَّ ِعالى لم یزل ِف سخط  اهلَلَّ أَیَّ
  هر کس شفاعت او مانع از اجراى حدى شود در معرض خشم خداست تا از کار خود دست دارد
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ج ِف حداثه سنَّه عجَّ شیطانه یا ویله عصم مَنَّ دینه   ۰۱۱۴ ا شاَُّ ِزوَّ   أَیَّ
  هر جوانى در آغاز جوانى زن بگیرد شیطان وى بانگ برآرد واى بر او دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت

ا مسمل شهد له أربعه ِبری أدخله    ۰۱۱۵ ه اهلَلَّ أَیَّ   ِعالى اجلنَّ
  هر مسلمانى که چهار تن بنیکى او شهادت دهند خدا او را ببهشت مى برد

ا مسمل کسا مسلما ثوبا عَل عرى کساه    ۰۱۱۶ ا مسمل أطعم مسلما عَل جوع اهلَلَّ أَیَّ ه و أَیَّ  ِعالى من خضر اجلنَّ
ا مسمل سقى مسلما عَل ظماء سقاه  ِعالى یوم اهلَلَّ أطعمه  ه و أَیَّ حیق یوم القیا اهلَلَّ القیامه من مثار اجلنَّ مه من الرَّ
  املختوم

هر مسلمانى که مسلمان برهنه را بپوشاند خداوند از پارچه هاى سبز بهشت بدو بپوشاند و هر مسلمانى که مسلمان گرسنه را سیر کند 

دو بچشاند و هر مسلمانى که مسلمان تشنه اى را سیراب کند خداوند روز قیامت از شربت سر خداوند روز رستاخیز از میوه هاى بهشت ب

  بمهر به او بنوشاند

ا ناشئ نشتأ ِف طلب العمل و العباده حَتَّ یکرب أعطاه    ۰۱۱۷ ی اهلَلَّ أَیَّ   قایوم القیامه ثواُ اثننی و سبعنی صدَّ
  واب هفتاد و دو صدیق به او عطا کندهر طفلى که در طلب علم و عبادت بزرگ شود خداوند ث

ا راع اسرتعى رعیَّه فمل َیطها باألمانه و النَّصیحه ضاقت علیه رَحه    ۰۱۱۸   لَّ شى ءِعالى الََّت وسعت ک اهلَلَّ أَیَّ
  یرسدهر کس سرپرستى گروهى را بعهده گیرد و در کار آنها به امانت و دلسوزى رفتار نکند رحمت خدا که شامل همه چیز است باو نم

َت فمل ینصح هلم و َیتهد هلم کنصیحته و جهده لنفسه کبَّه    ۰۱۱۹ ا وال ولى شیئا من أمر أمَّ ِعالى عَل  هلَلَّ اأَیَّ
ار   وجهه یوم القیامه ِف النَّ
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او را هر زمامدارى چیزى از کار امت مرا بدست گیرد و در کار آنها مثل کارهاى خصوصى خود دلسوزى و کوشش نکند روز رستاخیز خداوند 

  وارونه در آتش اندازد

ا وال ولى فالن و رفق رفق    ۰۱۴۱   ِعالى به یوم القیامه اهلَلَّ أَیَّ
  هر کس بزمامدارى برسد و با مردم بمالیمت و مدارا رفتار کند خداوند روز قیامت با او مدارا کند

راط و نشرت املالئکه    ۰۱۴۰ َت بعدى أقمی عَل الصَّ ا وال ولى من أمر أمَّ  اهلَلَّ اه صحیفته فإن کان عادال جنَّ أَیَّ
راط انتفاضه ِزایل بنی مفاصله حَتَّ یکون بنی عضوین من أعضائه مسریه  بعدله و إن کان جائرا انتفض به الصَّ

راط   مائه عام ثَّ ینخرق به الصَّ
اعه فنت کقطع اللَّیل   ۰۰۱۰   بنی یدى السَّ

   پیش از رستاخیز فتنه ها پدید آید چون قطعات شب تاریک

الم برى ء من الکرب   ۰۰۱۱   البادئ بالسَّ
  آنکه سالم آغاز مى کند از تکبر بر کنار است

  البخیل من ذکرت عنده فمل یصلَّ عَلَّ    ۰۰۱۱
  بخیل آنست که مرا پیش او یاد کنند و بر من صلوات نفرستد

  البِذاء شؤم و سوء امللکه لؤم   ۰۰۱۴
  لئامت بدزبانى مایه شئامت است و بد سیرتى سرچشمه

لع علیه النَّاس   ۰۰۱۵ در و کرهت أن یطَّ   الربَّ حسن اخللق و اإلث ما حاک ِف الصَّ
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  نیکى خلق نیک است و گناه آنست که بر دل ننشیند و دوست ندارى که مردم از آن مطلع شوند

یان ال َیوت اعمل ما شئت فکما ِدین ِدان   ۰۰۱۶ نب ال ینسى و الدَّ   الربَّ ال یبَل و الِذَّ
  کهنگى نگیرد و بدى فراموشى نپذیرد و خداى عادل نمیرد هر چه میخواهى بکن که هر چه کنى سزایت دهند نیکى

در و إن    ۰۰۱۷ د ِف الصَّ الربَّ ما اطمتأنَّ إلیه القلب و اطمتأنَّت إلیه النَّفس و اإلث ما حاک ِف النَّفس و ِردَّ
  أفتاک املفتون

اطمینان یابد و بدى آنست که بر دل ننشیند و دوست ندارى مردم از آن خبر دار شوند دیگران  نیکى آنست که دل بدان آرام گیرد و روح از آن

  هر چه مى خواهند بگویند

ا   ۰۰۱۸   الربکه ِف أکابرنا فمن لم یرحم صغرینا و َیلَّ کبرینا فلیس منَّ
  ا نیستبرکت در بزرگان ماست و هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را محترم نشمارد از م

  الربکه ِف نواصى اخلیل   ۰۰۱۹
  برکت در پیشانى اسبانست

  الربکه مع أکابرکم   ۰۰۰۱
  برکت با بزرگان شماست

  البطانه ِقسى القلب   ۰۰۰۰
  پرخورى دل را سخت میکند

نه   ۰۰۰۱ یت ینکحن أنفسهنَّ بغری بیَّ   البغایا الالَّ
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  زنانى که بى حضور شاهد شوهر میکنند زنا کارند

یطان   ۰۰۰۱ راخ من الشَّ َحه و الصَّ   البکاء من الرَّ
  گریه از رحمت است و فریاد از شیطانست

ل بالقول ما قال عبد لشى ء:    ۰۰۰۴ یطان کلَّ عمل و ولع بِذلک « ال أفعله أبدا اهلَلَّ ال و »البالء موکَّ إالَّ ِرک الشَّ
  منه حَتَّ یؤمثه

گز این کار را نمى کنم شیطان همه کارها را بگذارد و سخت دلبستگى کند تا او را وقتى بنده اى گوید بخدا هر  بال بسخن وابسته است

  بگناه وادارد

ل باملنطق فلو أنَّ رجال عریَّ رجال برضاع کلبه لرضعها   ۰۰۰۵   البالء موکَّ
  بال بسخن وابسته است اگر کسى دیگرى را بشیر خوردن از سگى سرزنش کند از او شیر خواهد خورد

  فحیثما أصبت خریا فتأقم اهلَلَّ و العباد عباد  اهلَلَّ الد بالد الب   ۰۰۰۶
  زمین زمین خداست و بندگان بندگان خدایند، هر جا نیکى بتو رسید اقامت گیر

ماء کما ِرتاءى النَّجوم ألهل األرض   ۰۰۰۷   البیت الَِّذى یقرأ فیه القرآن یرتاءى ألهل السَّ
  نظر اهل آسمان چنان مینماید که ستارگان در نظر اهل زمینخانه اى که در آن قرآن خوانده مى شود در 

م    ۰۰۰۸ جود حرَّ ار ابن آدم إالَّ أثر السَّ جود اهلَلَّ ِتأکل النَّ ار أن ِتأکل أثر السَّ   عزَّ و جلَّ عَل النَّ
  آتش جهنم آدمیزاد را مى خورد جز جاى سجده را زیرا خداوند جاى سجده را بر آتش حرام کرده است



162 
 

مک    ۰۰۰۹ ِف وجه أخیک لک صدقه، و أمرک باملعروف و نهیک عن املنکر صدقه و إرشادک ِبسَّ
ریق لک صدقه وک و العظمی عن الطَّ الل لک صدقه و إماطتک احلجر و الشَّ جل ِف أرض الضَّ   الرَّ

دقه است و دور لبخند تو بر روى برادرت صدقه است امر بمعروف و نهى از منکر کردنت صدقه است و رهنمائى کسى که راه را گم کرده ص

  کردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است

  ِبنون ما ال ِسکنون و َتمعون ما ال ِتأکلون و ِتأملون ماال ِدرکون   ۰۰۱۱
  خانه ها میسازید که در آن سکونت نمیگیرید و چیزها فراهم میکنید که نمى خورید و آرزوها دارید که بدان نمیرسید

  آخِذ بیده کلَّما عثر اهلَلَّ خىَّ فإنَّ َتافوا عن ذنب السَّ    ۰۰۱۰
  گناه سخاوتمند را ندیده بگیرید که هر دم بلغزد خدایش دست بگیرد

ا من حدود    ۰۰۱۱ ه ما لم ِکن حدَّ   اهلَلَّ َتافوا عن عقوبه ذوى املروَّ
  از عقوبت کردن جوانمردان درگذرید مگر آنکه حد بر آنها الزم شده باشد

لطان العادل فإنَّ َتاوزوا عن ذنب ال   ۰۰۱۱ خىَّ و زلَّه العالم و سطوه السَّ ِعالى آخِذ بیدهم کلَّما عثر عاثر  اهلَلَّ سَّ
  منُه

  از گناه سخاوتمند و لغزش دانا و سطوت پادشاه درگذرید که هر یک از آنها را پاى بلغزد خدایشان دست بگیرد

  اهلَلَّ هم لیعثر و إنَّ یده لفى ید َتاوزوا لِذوى املروه عن عثراُِه فو الَِّذى نفسى بیده إنَّ أحد   ۰۰۱۴
  از لغزش جوانمردان بگذرید زیرا بخدائى که جان من بدست اوست جوانمرد مى لغزد و دست او در دست خداست

فا عَل ما ال یطیق   ۰۰۱۵   َتد املؤمن ُمتهدا فیما یطیق متلهَّ
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 خواهدمؤمن چنانست که در کار خیر هر چه تواند کوشد و هر چه را نتواند بآرزو 

  الوجهنی الَِّذى یتأیت هؤالء بوجه و هؤالء بوجه  َتدون من شرَّ النَّاس ذا   ۰۰۱۶
  بدترین مردم شخص دوروست که با گروهى روئى و با گروهى دیگر روى دیگر دارد

جاه و اجتنبوا الکِذُ و إن رأیُت أنَّ فیه النَّج   ۰۰۱۷ دق و إن رأیُت أنَّ فیه اهللکه فإنَّ فیه النَّ وا الصَّ ه فإنَّ فیه اُترَّ
  اهللکه

راستى کنید اگر چه پندارید مایه هالک است که راستى مایه نجات است و از دروغ بپرهیزید اگر چه پندارید مایه نجات است که دروغ مایه 

  هالک است

  ُتفه املؤمن املوت   ۰۰۱۸
  مرگ ارمغان مؤمن است

نیا الفقر   ۰۰۱۹   ُتفه املؤمن ِف الدَّ
  جهان فقر است ارمغان مؤمن در این

ا إالَّ و هى خمربه به   ۰۰۱۱ کم و إنَّه لیس من أحد عامل علیها خریا أو شرَّ ظوا من األرض فإنَّها أمَّ   ُتفَّ
  حرمت زمین را بدارید که بمنزله مادر شماست و هر که روى زمین کار بد یا خوبى کند، از آن خبر میدهد

  اإلَیان و اإلَیان مع صاحبه ِف اجلنَّه َتلَّلوا فإنَّه نظافه و النَّظافه ِدعوا إلى   ۰۰۱۰
  دندانها را تمیز کنید زیرا مایه نظافت است و نظافت باعث ایمان است و ایمان با صاحب خود در بهشت است

وا لنطفکم فتأنکحوا األکفاء و أنکحوا إلیُه   ۰۰۱۰   َتریَّ
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  یرید و بآنها زن بدهیدبراى نطفه هاى خود محل مناسب انتخاب کنید و از اشخاص همشأن خود زن بگ

وا لنطفکم فإنَّ النَّساء یلدن أشباه إخوانهنَّ و أخواِهنَّ    ۰۰۱۱   َتریَّ
  براى نطفه هاى خود جاى مناسب انتخاب کنید زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند مى آورند

ه   ۰۰۱۱ واد فإنَّه لون مشوَّ وا لنطفکم و اجتنبوا هِذا السَّ   َتریَّ
  ى خود جاى مناسب انتخاب کنید و از سیاهان بپرهیزید که سیاهى رنگ زشتى استبراى نطفه ها

دقات یکشف    ۰۰۱۴ کم اهلَلَّ ِدارکوا اهلموم و الغموم بالصَّ کم و ینصرکم عَل عدوَّ   ِعالى ضرَّ
  از رنج و غمها بوسیله صدقه جلوگیرى کنید تا خدا رنجتان را بر طرف کند و شما را بر دشمنان فیروزى دهد

جر اهلَلَّ ِداووا بتألبان البقر فإِنَّ أرجوا أن َیعل    ۰۰۱۵   فیها شفاء فإنَّها ِتأکل من کلَّ الشَّ
  با شیر گاو مداوا کنید زیرا من امیدوارم که خدا در آن شفا قرار داده باشد زیرا از همه درختان میچرد

  اهلرم واحد داء غری دواء له وضع إالَّ  داء یضع لم ِعالى اهلَلَّ  فإنَّ  اهلَلَّ  عباد ِداووا    ۰۰۱۶
  بندگان خدا امراض خود را مداوا کنید زیرا خدا مرضى پدید نیاورده جز آنکه دوائى براى آن قرار داده مگر یک درد که پیرى است

واء   ۰۰۱۷ اء أنزل الدَّ   ِداووا فإنَّ الَِّذى أنزل الدَّ
  مداوا کنید زیرا آنکه درد را فرستاد دوا را نیز فرستاد

  ال ِسلَّطَن عَل أحد من أهل املعروف اللَُّهَّ درون ما یقول األسد ِف زئریه؟ یقول: ِ   ۰۰۱۸
  گوید خدایا مرا بر هیچ کس از نیکوکاران مسلط مکن  مى دانید شیر در غرش خود چه مى گوید؟
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هم و ِعاطفُه کمثل اجلسد اذا اشتکى عضوا ِداعى له سایر جس   ۰۰۱۹ ه دِرى املؤمننی ِف ِراَحُه و ِوادَّ
هر و احلَمَّ    بالسَّ

  مؤمنان در مهربانى و دوستى یک دیگر چون اعضاى یک پیگرند که وقتى عضوى بدرد آید اعضاى دیگر آرام نگیرند

یوف ِف سبیل    ۰۰۴۱ رب و أشدَّ من حطم السَّ نیا أمرَّ من الصَّ   عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ ِرک الدَّ
  خدا سخت تر استگذشتن از دنیا از صبر تلختر و از شکستن شمشیرها در راه 

نیا و نار و شنار ِف اآلخره   ۰۰۴۰ ه عار ِف الدَّ   ِرک الوصیَّ
  وصیت نکردن مایه ننگ این جهان و آتش آن جهانست

قا حَتَّ یردا عَلَّ احلوض اهلَلَّ ِرکت فیکم شیئنی لن ِضلَّوا بعدمها: کتاُ    ۰۰۴۱   و سنََّت و لن یتفرَّ
  ا گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و روش من و از هم جدا نمیشوند تا بر سر حوض بمن برسنددو چیز در میان شما گذاشتم که با وجود آنه

جوا النَّساء فإنَّهنَّ یتأِنی باملال   ۰۰۴۱   ِزوَّ
  زن بگیرید که زنان توانگرى مى آورند

جوا الودود الولود فإِنَّ مکاثر بکم األنبیاء   ۰۰۴۴   ِزوَّ
  رت شما بر سایر پیغمبران افتخار مى کنمزن مهربان و بچه آور بگیرید زیرا من بکث

ه النَّصارى   ۰۰۴۵ جوا فإِنَّ مکاثر بکم االمم و ال ِکونوا کرهبانیَّ   ِزوَّ
  زن بگیرید که من بکثرت شما بر ملل دیگر افتخار مى کنم و مانند مسیحیان راه رهبانیت پیش مگیرید

جوا و ال ِطلَّقوا فإنَّ    ۰۰۴۶ اق اهلَلَّ ِزوَّ وَّ اقات  نی و الال َیبَّ الِذَّ وَّ   الِذَّ
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  زن بگیرید و طالق مدهید زیرا خداوند مردانى را که مکرر زن گیرند و زنانى را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد

الق یهتزَّ منه العرش   ۰۰۴۷ جوا و ال ِطلَّقوا فإنَّ الطَّ   ِزوَّ
  زن بگیرید و طالق مدهید زیرا عرش از وقوع طالق مى لرزد

غ   ۰۰۴۸   ائنِساقطوا الضَّ
  کینه ها را دور بیندازید

حور برکه   ۰۰۴۹ روا فإنَّ ِف السَّ   ِسحَّ
  سحر خیز باشید زیرا سحر خیزى مایه برکت است

  ِصافحوا یِذهب الغلَّ عن قلوبکم   ۰۰۵۱
  با یک دیگر دست بدهید تا کینه از دلهاى شما برود

ار   ۰۰۵۰ دقه فکاککم من النَّ قوا فإنَّ الصَّ   ِصدَّ
  صدقه مایه آزادى شما از آتش جهنم است صدقه بدهید زیرا

ا    ۰۰۵۱ جل بصدقته فیقول الَِّذى یتأِیه بها: لو جئت بها باألمس لقبلتها فتأمَّ قوا فسیتأیت علیکم زمان َیشى الرَّ ِصدَّ
  اآلن فال حاجه لى فیها فال َید من یقبلها

ا براى او برده اند گوید اگر دیروز آورده بودى قبول مى کردم اما صدقه بدهید زیرا زمانى بیاید که انسان براى صدقه دادن برود و آنکه صدقه ر

  امروز بدان حاجت ندارم و کسى را نیابد که صدقه او را قبول کند

ار   ۰۰۵۱ قوا و لو بتمره فإنَّها ِسدَّ من اجلائع و ِطفى ء اخلطیئه کما یطفى ء املاء النَّ   ِصدَّ
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  سنه اى را تخفیف میدهد و گناه را خاموش میکند چنان که آب آتش را خاموش میکندصدقه بدهید و گر چه یک خرما باشد زیرا رنج گر

  ِعافوا احلدود فیما بینکم فما بلغَن من حدَّ فقد وجب   ۰۰۵۴
  در میان خودتان از گناهانى که موجب مجازات است درگذرید زیرا وقتى گناهى به اطالع من رسید مجازات آن واجب است

غائن بینکمِعافوا یسق   ۰۰۵۵    ط الضَّ
  همدیگر را ببخشید تا کینه هایتان از میان برخیزد

  مإالَّ ما کان من متشاحننی أو قاطع رح اهلَلَّ ِعالى یوم اإلثننی و اخلمیس فیغفر  اهلَلَّ ِعرض األعمال عَل    ۰۰۵۶
د مگر گناه ستیزه جویان و کسى که از خویشاوندان روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خداوند عرضه مى دارند و خداوند گناه کسان را میبخش

  بریده باشد

هات یوم اجلمعه فیفر اهلَلَّ ِعرض األعمال یوم اإلثننی و اخلمیس عَل    ۰۰۵۷ حون و ِعرض عَل األنبیاء و عَل اآلباء و االمَّ
  و ال ِؤذوا موِاکم اهلَلَّ حبسناُِه و ِزداد وجوهُه بیاضا و إشراقا فاَِّقو 

و پنجشنبه اعمال را بر خداوند عرضه میدارند و روز جمعه از نظر پدران و مادران مى گذرانند و از کارهاى نیک خوشحال میشوند روز دوشنبه 

  و چهره هایشان سفید و روشن مى شود پس از خدا بپرهیزید و مردگان خود را اذیت مکنید

ف إلى    ۰۰۵۸ ه اهلَلَّ ِعرَّ دَّ خاء یعرفک ِف الشَّ   ِف الرَّ
  آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختى ترا بشناسد در موقع

وا و لو بکفَّ من حشف فإنَّ ِرک العشاء مهرمه   ۰۰۵۹   ِعشَّ
  شام بخورید اگر چه مشتى خرماى پست باشد زیرا شام نخوردن مایه ضعف و پیرى است

کینه و الوقار و ِواضعوا ملن ِعلَّمون من   ۰۰۶۱   هِعلَّموا العمل و ِعلَّموا للعمل السَّ
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  دانش بیاموزید و با دانش وقار و آرامش آموزید و نسبت بآموزگار خویش فروتن باشید

  بالعمل حَتَّ ِعملوا ِبا ِعلمون اهلَلَّ ِعلَّموا ما شئُت أن ِعلموا فلن ینفعکم    ۰۰۶۰
  یدهر چه خواهید بیاموزید زیرا خداوند شما را از علم منتفع نکند مگر آنکه هر چه را میدانید بکار بند

ذوا ب   ۰۰۶۱ ا أذاعه و زوجه سوء إن دخلت  اهلَلَّ ِعوَّ من ثالث فواقر: جار سوء إن رأى خریا کتمه و إن رأى شرَّ
  علیها لسنتک و إن غبت عنها خانتک و إمام سوء إن أحسنت لم یقبل و إن أستأت لم یغفر

ستور دارد و اگر بدى ببیند منتشر سازد و همسر بدى که از سه چیز بخدا پناه ببرید که کمر شکن است: همسایه بد که اگر خیرى ببیند م

  اگر پیش وى باشى بد زبانى کند و اگر پیش وى نباشى بتو خیانت کند و پیشواى بدى که اگر نیکى کنى نپذیرد و اگر بدى کنى نبخشد

ذوا ب   ۰۰۶۴ قاء و سوء القضاء و مشاِه األعداء اهلَلَّ ِعوَّ   من جهد البالء و درک الشَّ
   و بدبختى و قضاى بد و سرزنش دشمنان بخدا پناه ببریداز بال

ماء ِف کلَّ یوم اثننی و مخیس فیغفر ِف ذلک الیوم لکلَّ عبد ال یشرک ب   ۰۰۶۵ شیئا إالَّ  هلَلَّ اِفتح أبواُ السَّ
  من بینه و بنی أخیه شحناء

را که براى خدا شریک قائل نباشد ببخشند مگر آن  هر روز دوشنبه و پنجشنبه درهاى آسمان گشوده مى شود و در آن روز گناهان هر کس

  کس که با برادر خود دشمنى داشته باشد

ماء نصف اللَّیل فینادى مناد: هل من داع فیستجاُ له؟ هل من سائل فیعطى؟ هل من مکروُ    ۰۰۶۶ ِفتح أبواُ السَّ
ج عنه؟ فال یبقى مسمل یدعو بدعوه إالَّ استجاُ    انیه ِسعى بفرجها أو عشارِعالى له إالَّ ز اهلَلَّ فیفرَّ

نیم شب درهاى آسمان را بگشایند و یکى ندا کند آیا کسى هست دعا کند تا مستجاب شود، آیا کسى هست که چیزى بخواهد تا باو داده 

ناکارى شود، آیا غمزده اى هست که غمش تخفیف یابد در این هنگام هر مسلمانى چیزى بخواهد خداوند خواهش او را مى پذیرد مگر زن ز

  که با ناموس خود کسب کند یا عشارى که مال مردم بستم میگیرد
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فوف ِف سبیل    ۰۰۶۸ عاء ِف أربعه مواطن: عند التقاء الصَّ ماء و یستجاُ الدَّ ند نزول و ع اهلَلَّ ِفتح أبواُ السَّ
اله و عند رؤیه الکعبه   الغیث و عند إقامه الصَّ

هنگام تالقى صف مبارزان در راه خدا و هنگام نزول باران و هنگام نماز و   ا مستجاب کنندچهار موقع درهاى آسمان را بگشایند و دعاها ر

  هنگام دیدار کعبه

ه أفشى    ۰۰۶۹ نیا أکرب مهَّ نیا ما استطعُت فإنَّه من کانت الدَّ غوا من مهوم الدَّ قره بنی ضیعته و جعل ف اهلَلَّ ِفرَّ
ه مجع    ى أمره و جعل غناه ِف قلبهِعال اهلَلَّ عینیه و من کانت اآلخره أکرب مهَّ

م آخرت هر چند توانید از غم دنیا فارغ مانید زیرا هر که غم جهان بیشتر خورد خداوند مالش را فراوان کند و فقر او را روبرویش نهد و هر که غ

  بیشتر خورد خداوند کارش را بنظام آرد و بى نیازى او را در دلش قرار دهد

روا ِف آالء    ۰۰۷۱ روا ِف  اهلَلَّ ِفکَّ   اهلَلَّ و ال ِفکَّ
  در نعمتهاى خدا بیندیشید اما در باره ذات خدا میندیشید

روا ِف اخلالق فإنَّکم ال ِقدرون قدره   ۰۰۷۰ روا ِف اخللق و ال ِفکَّ   ِفکَّ
  در باره خلق بیندیشید و در باره خالق میندیشید که بکنه ذات او نتوانید رسید

روا ِف خلق    ۰۰۷۱ روا ِف و  اهلَلَّ ِفکَّ   فتهلکوا اهلَلَّ ال ِفکَّ
  در باره خلق تفکر کنید و در باره خدا تفکر مکنید که هالک خواهید شد

روا ِف ذات    ۰۰۷۱ روا ِف کلَّ شى ء و ال ِفکَّ   اهلَلَّ ِفکَّ
  در همه چیز بیندیشید ولى در ذات خدا میندیشید
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ث أحدکم فال    ۰۰۷۴ من یکِذُ و إذا وعد فال خیلف و إذا ائتِقبَّلوا لى بست أِقبَّل لکم باجلنَّه إذا حدَّ
وا أیدیکم و احفظوا فروجکم وا أبصارکم و کفَّ   فال خین غضَّ

شش چیز را براى من تعهد کنید تا بهشت را براى شما تعهد کنم، وقتى که یکى از شما سخن گوید دروغ نگوید و هنگامى که وعده دهد 

  دیده خود را ببندید و دست خود را نگه دارید و عورت خود را محفوظ داریدتخلف نکند و وقتى امانت به او سپارند خیانت نکند، 

بوا إلى    ۰۰۷۵ ه و التمسوا رضا  اهلَلَّ ِقرَّ ب اهلَلَّ ببغض أهل املعاصى و ألقوهم بوجوه مکفهرَّ  اهلَلَّ وا إلى بسخطُه و ِقرَّ
  بالتَّباعد منُه

ره هاى عبوس دیدار کنید و خشنودى خدا را در ناخشنودى آنها بجوئید و بوسیله دشمنى گناهکاران به خدا نزدیک شوید و با آنها با چه

  بوسیله دورى از آنها بخدا تقرب جوئید

رَّ عمل العالنیه   ۰۰۷۶   َتام الربَّ أن ِعمل ِف السَّ
  کمال نیکى آنست که در نهان همان کنى که آشکارا میکنى

ه   ۰۰۷۷ حوا باألرض فإنَّها بکم برَّ   َتسَّ
  نید که نسبت به شما نیکستزمین را مسح ک

  ِناصحوا ِف العمل و ال یکُت بعضکم بعضا فإنَّ اخلیانه ِف العمل أشدَّ من اخلیانه ِف املال   ۰۰۷۸
  در کار دانش یار هم دیگر باشید و دانش خود را از یک دیگر پوشیده مدارید که خیانت در علم بدتر از خیانت در مالست

  أباهى بکم االمم یوم القیامهِناکحوا ِکثروا فإِنَّ    ۰۰۷۹
  ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود زیرا من در روز رستاخیز بفزونى شما بر امتهاى دیگر افتخار مى کنم

  تنام عیناى و ال ینام قلبی   1181
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  چشمان من بخواب میرود ولى دلم بخواب نمیرود

ه عِذاُ القرب منه   ۰۰۸۰ هوا من البول فإنَّ عامَّ   ِنزَّ
  بول بپرهیزید زیرا بیشتر عذاب قبر از آن است از

فوا بکلَّ ما استطعُت فإنَّ    ۰۰۸۱ ه إالَّ کلَّ نظیف اهلَلَّ ِنظَّ   ِعالى بَن اإلسالم عَل النَّظافه و لن یدخل اجلنَّ
  هر چه مى توانید پاکیزه باشید زیرا خداوند اسالم را بر پاکیزگى نهاده و جز مردم پاکیزه کسى ببهشت نمیرود

ین ِربَّت یداک   ۰۰۸۱   ِنکح املرأه ألربع، ملاهلا، و حلسبها و جلماهلا و لدینها فاظفر بِذات الدَّ
  زن را براى چهار چیز گیرند، مال و شرف و جمال و دین و تو زن دین دار بجوى

ا   ۰۰۸۴ ا قرشیَّ ن أساء إلیک و إن کان حرَّ ا و انتصف ممَّ   ِواضع للمحسن إلیک و إن کان عبدا حبشیَّ
  ه با تو نیکى کند با وى متواضع باش و گر چه برده حبشى است و هر که با تو بدى کند از او انتقام بگیر و گر چه آزاد قرشى استهر ک

  ِواضعوا ملن ِعلَّمون منه و ِواضعوا ملن ِعلَّمونه و ال ِکونوا جبابره العلماء   ۰۰۸۵
  شیدبا استاد و با شاگرد خود تواضع کنید و دانشمندان سرکش مبا

  و َترجوا من الکرب اهلَلَّ ِواضعوا و جالسوا املساکنی ِکونوا من کرباء    ۰۰۸۶
  فروتنى کنید و با فقیران بنشینید تا در پیش خدا بزرگ باشید و از تکبر برکنار مانید

ه اهلَلَّ ِوبوا إلى    ۰۰۸۷   ِعالى فإِنَّ أِوُ إلیه کلَّ یوم مائه مرَّ
  روز صد بار از او بخشش میخواهم از خدا بخشش بخواهید زیرا من هر

اکیه قبل أن ِشغلوا   ۰۰۸۸   ِوبوا إلى ربَّکم من قبل أن َتوِوا و بادروا باألعمال الزَّ
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  پیش از آنکه مرگ فرا رسد توبه کنید و پیش از آنکه گرفتار شوید کارهاى نیک انجام دهید

ف احلبَّ و ِِذهب بغوائ   ۰۰۸۹ درِهادوا ُتابَّوا فإنَّ اهلدیَّه ِضعَّ   ل الصَّ
  هدیه به یک دیگر بدهید تا رشته محبتتان استوار شود زیرا هدیه محبت را بیافزاید و کینه و کدورت را از میان ببرد

  ِهادوا ِردادوا حبَّا و هاجروا ِورثوا أبنائکم ُمدا و أقیلوا الکرام عثراُِه   ۰۰۹۱
  تا براى فرزندان خود بافتخار بجا ارث نهید و از لغزش بزرگان درگذریدهدیه به یکدیگر بدهید تا محبت تان افزون شود و مهاجرت کنید 

در و ال ُتقرنَّ جاره جلارِها و لو شقَّ فرسن شاه   ۰۰۹۰ ه ِِذهب و خز الصَّ   ِهادوا إنَّ اهلدیَّ
  اریدهدیه به یکدیگر بدهید زیرا هدیه دلگیرى را از میان میبرد و هدیه را اگر چه یک قطعه پارچه بز باشد حقیر نشم

خیمه و لو دعیت إلى کراع ألجبت و لو أهدى إلىَّ کراع لقبلت   ۰۰۹۱   ِهادوا فإنَّ اهلدیَّه ِِذهب بالسَّ
هدیه بیکدیگر بدهید که هدیه دلگیرى را از میان میبرد اگر مرا به کت گوسفندى دعوت کنند میروم و اگر کت گوسفندى بمن هدیه دهند مى 

  پذیرم

ه   ۰۰۹۱ در ِهادوا فإنَّ اهلدیَّ ف احلبَّ و ِِذهب بغوائل الصَّ   ِضعَّ
  هدیه بیکدیگر بدهید زیرا هدیه محبت را فزون میکند و دل گیرى ها را از میان میبرد

نب کمن ال ذنب له و إذا أحبَّ    ۰۰۹۴ ه ذنب اهلَلَّ التَّائب من الِذَّ   عبدا لم یضرَّ
  اى را دوست داشت گناه او را زیان نمیرساندکسى که از گناه توبه کند چنانست که گناه نکرده باشد و وقتى خدا بنده 

نب و هو مقمی علیه کاملستهزئ بربَّه و من آذى    ۰۰۹۵ نب کمن ال ذنب له و املستغفر من الِذَّ التَّائب من الِذَّ
نوُ مثل منابت النَّخل   مسلما کان علیه من الِذَّ
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زش طلبد و باز مرتکب آن شود چنانست که پروردگار خویش کسى که از گناه توبه کند چنانست که گناه نکرده باشد و کسى که از گناه آمر

  را مسخره کند و هر که مسلمانى را آزار رساند گناهش باندازه نخلستانهاست

هداء یوم القیامه   ۰۰۹۶ دوق املسمل مع الشَّ   التَّاجر األمنی الصَّ
  تاجر درستکار راست گوى مسلمان روز رستاخیز با شهیدان است

هداءالتَّاجر ال   ۰۰۹۷ یقنی و الشَّ دَّ بیَّنی و الصَّ دوق األمنی مع النَّ   صَّ
  تاجر راستگوى درستکار با پیمبران و صدیقان و شهیدانست

ه   ۰۰۹۸ دوق ال َیجب من أبواُ اجلنَّ   التَّاجر الصَّ
  براى تاجر راستگوى بر درهاى بهشت حجابى نیست

  التَّاجر اجلبان حمروم و التَّاجر اجلسور مرزوق   ۰۰۹۹
  دل حرمان برد و تاجر پر دل روزى خوردتاجر کم 

زق و املحتکر ینتظر اللَّعنه     التَّاجر ینتظر الرَّ
  تاجر در انتظار روزیست و محتکر در انتظار لعنت

یطان اهلَلَّ التَّتأِنَّ من    ۰۱۱۰   و العجله من الشَّ
  تأنى از یزدان است و شتاب از شیطان

ث بنعم    ۰۱۱۱ و من ال یشکر القلیل ال یشکر الکثری و من ال یشکر النَّاس  شکر و ِرکه کفر اهلَلَّ التَّحدَّ
  و اجلماعه خری و الفرقه عِذاُ اهلَلَّ ال یشکر 
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گفتگو از نعمتهاى خداوند شکر است و ترک آن کفر است و هر که نعمت کم سپاس نگذارد، سپاس نعمت بسیار را نخواهد گذاشت و هر که 

  داشت اجتماع مایه نیکى است و تفرقه موجب رنج و عذاب استمردم را سپاس ندارد سپاس خدا را نخواهد 

د نصف العقل و اهلمَّ نصف اهلرم و قلَّه العیال أحد الیسارین   ۰۱۱۱   التَّدبری نصف العیش و التَّودَّ
  تدبیر یک نیمه معیشت است و مردم دارى یک نیمه عقل است و غم یک نیمه پیرى است و کمى عیال یک نیمه توانگرى است

ز بالباطل   ۰۱۱۴   التَِّذلَّل للحقَّ أقرُ إلى العزَّ من التَّعزَّ
  کسى که در مقابل حق خوار شود عزیزتر از آنست که بباطل عزت جوید

یطان یلقیه ِف قلوُ املؤمننی   ۰۱۱۵   التَّسویف شعار الشَّ
  اهمال شعار شیطانست که آن را در دل مؤمنان افکند

عری و امللح بامللح مثال ِبثل یدا بید فمن زاد و استزاد فقد التَّمر بالتَّمر و احلنطه باحلن   ۰۱۱۶ عری بالشَّ طه و الشَّ
  أرَب إالَّ ما اختلفت ألوانه

خرما در مقابل خرما، گندم در مقابل گندم و جو در مقابل جو، نمک در مقابل نمک، جنس در مقابل جنس و مشت در مقابل مشت به دهید و 

  د ربا خوار است مگر آنکه در جنس مختلف باشدبگیرید هر کس بیشتر بدهد یا بگیر

ا فاعفوا ی اهلَلَّ التَّواضع ال یزید العبد إالَّ رفعه فتواضعوا یرفعکم    ۰۱۱۷ کم و العفو ال یزید العبد إالَّ عزَّ عزَّ
قوا یرَحکم  اهلَلَّ  دقه ال یزید املال إالَّ کثره فتصدَّ   اهلَلَّ و الصَّ

صدقه   ما را رفعت بخشد، بخشش مایه عزت است بخشش کنید تا خدا شما را عزیز سازدتواضع مایه رفعت است تواضع کنید تا خدا ش

  موجب فزونى مال است صدقه بدهید تا خدا شما را رحمت آرد

  التَّوده ِف کلَّ شى ء خری إالَّ ِف عمل اآلخره   ۰۱۱۸
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  تأنى در همه چیز نیک است جز در کار آخرت

مت ا   ۰۱۱۹ هالتَّوده و اإلقتصاد و السَّ بوَّ   حلسن جزء من أربعه و عشرین جزء من النَّ
  تانى و صرفه جوئى و نیکنامى یک جزء از بیست و چهار جزء پیغمبرى است

نب: حنی یفرط منک فتستغفر    ۰۱۰۱   ِعالى ثَّ ال ِعود إلیه أبدا اهلَلَّ التَّوبه النَّصوح النَّدم عَل الِذَّ
  ر زد از خدا آمرزش طلبى و دیگر هرگز مرتکب آن نشوىتوبه کامل پشیمانى از گناهست که وقتى گناه از تو س

نب أن ال ِعود إلیه   ۰۱۰۰   التَّوبه من الِذَّ
  توبه گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوى

: ال َیعل    ۰۱۰۱ اله  اهلَلَّ ثالث أحلف علیهنَّ ِعالى من له سُه ِف اإلسالم کمن ال سُه له و أسُه اإلسالم ثالثه: الصَّ
وم و ا کاه و ال یتولَّى و الصَّ نیا فیولَّیه غریه یوم القیامه و ال َیبَّ رجل قوما إالَّ جعله  اهلَلَّ لزَّ  هلَلَّ اعبدا ِف الدَّ

ابعه لو حلفت علیها رجوت أن ال آث، ال یسرت  نیا إالَّ سرته یوم القیامه اهلَلَّ معُه و الرَّ   عبدا ِف الدَّ
ا که در اسالم سهمى دارد مانند کسى که سهمى ندارد قرار نمى دهد، سه چیز است که من در باره آن قسم مى خورم، خداوند کسى ر

سهمهاى اسالم سه تاست، نماز و روزه و زکاه وقتى خدا با بنده اى دوستى کرد روز قیامت او را به دیگرى وانمى گذارد و هر که گروهى را 

ورم امیدوارم گناه نباشد وقتى خدا کار بنده اى را در دنیا مستور دوست دارد خدا ویرا با آنها محشور کند و چهارمین اگر در باره آن سوگند خ

  خیز نیز مستور خواهد داشت  داشت در روز رستا

ا و ما فتح رجل عَل نفسه باُ مستأله یب اهلَلَّ ثالث أعمل أنَّهنَّ حق: ما عفا امرء عن مظلمه إالَّ زاده    ۰۱۰۱ تغى ِعالى بها عزَّ
 اهلَلَّ ِعالى إالَّ زاده  اهلَلَّ بها فقرا و ما فتح رجل عَل نفسه باُ صدقه یبتغى بها وجه  ِعالى اهلَلَّ بها کثره إالَّ زاده 

  کثره
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سه چیز است که مى دانم حقست هر که ستمى را که بر او رفته ببخشاید خدایش عزت دهد و هر که از زیاده طلبى در سؤال بر خویش 

  قه دهد خدا مالش را زیاد کندبگشاید خدا فقر او را فزون کند و هر که برضاى خدا صد

قوا و ال عفا رجل عن مظلمه ظلمها إالَّ زاده    ۰۱۰۵ : ما نقص مال قطَّ من صدقه فتصدَّ ِعالى  اهلَلَّ ثالث أقسم علیهنَّ
ا فاعفوا یزدکم  ا و ال فتح رجل عَل نفسه باُ مستأله یستأل النَّاس إالَّ فتح  اهلَلَّ بها عزَّ   لیه باُ فقرع اهلَلَّ عزَّ

که در باره آن قسم میخورم هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه بدهید و هیچ کس ستمى را که بر او رفته است سه چیز است 

نبخشد مگر آنکه خداوند عزت او را بیافزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شما را بیفزاید و هیچ کس در سؤال را بر خود نگشاید و تن بسؤال 

  ر را بر او بگشایدندهد مگر آنکه خداوند در فق

: ما نقص مال عبد من صدقه و ال ظمل عبد مظلمه صرب علیها إالَّ زاده    ۰۱۰۶ ا و عزَّ و ج اهلَلَّ ثالث أقسم علیهنَّ لَّ عزَّ
نیا ألربعه نفر: عبد اهلَلَّ ال فتح عبد باُ مستأله إالَّ فتح  ا الدَّ ثکم حدیثا فاحفظوه: إَنَّ  علیه باُ فقر و أحدَّ

ا فهِذا بتأفضل املنازلماال و عل اهلَلَّ رزقه    ما فهو یتَّقى فیه ربَّه و یصل فیه رَحه و یعمل هلَلَّ فیه حقَّ
ته فتأجرمها  اهلَلَّ و عبد رزقه  ه یقول: لو أنَّ لى ماال لعملت بعمل فالن فهو بنیَّ یَّ علما و لم یرزقه ماال فهو صادق النَّ

َحه و ال یعمل : ال یتَّقى فیه ربَّه و ال یصل فیه رماال و لم یرزقه علما خیبط ِف ماله بغری عمل اهلَلَّ و عبد رزقه   سواء
ا فهِذا بتأخبث املنازل مل ماال و ال علما فهو یقول: لو أنَّ لى ماال لعملت فیه بع اهلَلَّ و عبد لم یرزقه   هلَلَّ فیه حقَّ

ته فوزرمها سواء   فالن فهو بنیَّ
هش نپذیرد و کسى که ستمى بیند و بر آن صبر کند خدا عزت سه چیز است که من در باره آن سوگند مى خورم مال کسى از صدقه دادن کا

 او را بیافزاید و هر کس دست بسؤال گشاید خداوند در فقر را بر او باز کند و سخنى با شما مى گویم که آن را بخاطر بسپارید، مردم دنیا

خویشاوندان را دست گیرد و داند که خدا را در مال او حقى چهار گونه اند یکى خدا مال و دانش باو داده در مالدارى جانب خدا را رعایت کند و 

دم رهست و او مقامى بر جسته دارد یکى دیگر خداوند باو دانش داده و مال نداده نیتى صادق دارد گوید اگر مال داشتم مانند فالنى رفتار میک

انش نداده در مال خود بدون دانش تصرف کند، جانب خدا را او پیرو نیت خویش است و پاداش آنها برابر است دیگرى خداوند باو مال داده و د

رعایت نکند و خویشاوندان را دست نگیرد و در مال خویش حقى براى خدا قائل نیست وى مقامى پست دارد و یکى دیگر خدا نه مال باو داده 

  اهشان مساوى استو نه دانش گوید اگر مالى داشتم مانند فالنى رفتار میکردم او پیرو نیت خویش است و گن
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اعه: خراُ العامر و عماره اخلراُ و أن یکون املعروف منکرا    ۰۱۰۸ ثالثه إذا رأیتهنَّ فعند ذلک ِقوم السَّ
جره س البعری بالشَّ جل باألمانه َترَّ س الرَّ   و املنکر معروفا و أن یتمرَّ

ن و ویران را آباد کنند و نیک بد و بدى نیک شود و شخص سه چیز است که وقتى رخ داد متعاقب آن رستاخیز بپا مى شود آن که آباد را ویرا

  با امانت بازى کند چنان که شتر با درخت بازى مى کند

و املکاِب الَِّذى یریدا األداء و النَّاکح الَِّذى  اهلَلَّ ِعالى عونُه: املجاهد ِف سبیل  اهلَلَّ ثالثه حقَّ عَل    ۰۱۰۹
  یرید العفاف

م است آن که در راه خدا جهاد کند و بنده اى که براى آزادى خود قرارداد بسته و میخواهد قیمت آن را سه کسند که یارى آنها بر خدا الز

  بپردازد و کسى که بمنظور عفت زن میگیرد

حم یزید    ۰۱۱۱ َّّ ِف أجله اهلَلَّ ثالثه ِف ظلَّ العرش یوم القیامه یوم ال ظلَّ إالَّ ظلَّه: و اصل الرَّ و  ِف رزقه و َیدَّ
ج عَل أیتامى حَتَّ َیوِوا أو یغنیُه امرأه مات زو و عبد  هلَلَّ اجها و ِرک علیها أیتاما صغارا و قالت: ال أِزوَّ

  عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ صنع طعاما فتأضاف ضیفه و أحسن نفقته فدعا علیه الیتمی و املسکنی فتأطعمُه لوجه 
ند، کسى که با خویشان نیکى کند خداوند روزى او سه کس روز رستاخیز هنگامى که سایه اى جز سایه عرش نیست در سایه آن جاى دار

 درا زیاد و عمرش را دراز کند و زنى که شوهرش بمیرد و اطفال صغیرى باقى گذارد و وى گوید من با وجود یتیمان خود شوهر نمیکنم تا بمیرن

ئى او را کامل کند سپس یتیم و فقیر را بر آن دعوت یا خداوند آنها را بى نیاز کند و کسى که غذائى فراهم آورد و بمهمان خود بخوراند و پذیرا

  کند و آنها را براى رضاى خدا غذا دهد

م    ۰۱۱۰ یَّوث الَِّذى یقرَّ ِف أهله اخلبث اهلَلَّ ثالثه قد حرَّ   علیُه اجلنَّه مدمن اخلمر و العاقَّ و الدَّ
ر از او ناراضى باشند و دیوث که بى ناموسى را در خانواده سه کسند که خداوند بهشت را بر آنها حرام کرده است شرابخوار و آنکه پدر و ماد

  خود ندیده گیرد
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ثالثه ال َتاوز صالُِه آذانُه: العبد اآلبق حَتَّ یرجع و امرأه باِت و زوجها علیها ساخط و إمام قوم و هم    ۰۱۱۱
  هلا کارهون

د و زنى که شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگین باشد و پیشواى سه کسند که نمازشان از گوشهاشان باالتر نمیرود بنده فرارى تا باز گرد

  قومى که آن قوم از او متنفر باشند

  ثالثه ال ُترم علیک أعراضُه املجاهر بالفسق و اإلمام اجلائر و املبتدع   ۰۱۱۱
  آنکه بفسق تجاهر کند و پیشواى ستمگر و بدعت گذار  سه کسند که آبرویشان محترم نیست

ثه ال ِسئل عنُه: رجل فارق اجلماعه و عصى إمامه و مات عاصیا و أمه أو عبد أبق من سیَّده فمات و ثال   ۰۱۱۴
جت بعده فال ِستأل عنُه نیا فتربَّ   امرأه غاُ عنها زوجها و قد کفاها مئونه الدَّ

نافرمانى در گذشته باشد، و کنیز سه کسند که از آنها سخن مگوى مردى که از جماعت دورى گرفته و پیشواى خود را نافرمانى کرده و بر 

رش یا بنده اى که از آقاى خود گریخته و در حال گریز مرده باشد و زنى که شوهرش از او دور باشد و مخارج او را بپردازد و او در غیبت شوه

  آرایش کند، از آنها سخن مگوى

بیل و رجل أرسل دابَّته ثَّ ثالثه ال َییبُه ربَّک عزَّ و جلَّ رجل نزل بیتا خربا و رجل نزل عَل   ۰۱۱۵  جعل یدعو  طریق السَّ
  أن َیبسها اهلَلَّ 

ند سه کسند که خدا دعایشان را نمیپذیرد: مردى که در خانه ویران جاى گیرد و مردى که کنار راه اقامت گزیند و مردیکه حیوان خود را رها ک

  و سپس دعا کند که خدا آن را نگهدارد

ا   ۰۱۱۶ ان و عاقَّ والدیه و مدمن اخلمرثالثه ال َیجبون النَّ   ر: املنَّ
  سه کسند که میان آنها و جهنم حجابى نیست، منت گذار و عاق پدر و مادر و شرابخوار

جله من النَّساء و مدمن اخلمر   ۰۱۱۷ یَّوث و الرَّ   ثالثه ال یدخلون اجلنَّه أبدا: الدَّ
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  ابخوارسه کسند که هرگز داخل بهشت نمى شوند دیوث و زنان مرد نما و شر

یَّوث و رجله النَّساء   ۰۱۱۸ ه العاقَّ لوالدیه و الدَّ   ثالثه ال یدخلون اجلنَّ
  سه کسند که داخل بهشت نمى شوند عاق پدر و مادر و دیوث و زنان مرد نما

حر   ۰۱۱۹ ق بالسَّ حم و مصدَّ ه: مدمن اخلمر و قاطع الرَّ   ثالثه ال یدخلون اجلنَّ
  و آنکه از خویشان ببرد و آنکه جادو را تصدیق کند سه کسند که داخل بهشت نشوند شرابخوار

اکر  اهلَلَّ ثالثه ال یردَّ    ۰۱۱۱   کثریا و املظلوم و اإلمام املقسط اهلَلَّ دعاءهم: الِذَّ
  سه کسند که خدا دعایشان را رد نمیکند آنکه فراوان یاد خدا کند و ستمدیده و پیشواى دادگر

ه:    ۰۱۱۰ عى إلى غری أبیه و رجل کِذُ عَلَّ و رجل کِذُ عَل عینیهثالثه ال یرَیون رائحه اجلنَّ   رجل ادَّ
سه کسند که بوى بهشت بدانها نمیرسد مردى که خود را بکسى جز پدرش نسبت دهد و مردى که بر من دروغ بندد و کسى که بر خالف 

  آنچه دیده است سخن گوید

یبه ِف اإلس   ۰۱۱۱ ُه إالَّ منافق ذو الشَّ   الم و ذو العمل و إمام مقسطثالثه ال یستخفَّ حبقَّ
  سه کسند که هر که تحقیرشان کند منافق است آن که مویش در اسالم سپید شده باشد و دانشمند و پیشواى دادگستر

اخط علیها    ۰۱۱۱ ماء حسنه العبد اآلبق حَتَّ یرجع إلى موالیه و املرأه السَّ ثالثه ال یقبل هلم صاله و ال ِرفع هلم إلى السَّ
کران حَتَّ یصحوزوجها حَتَّ     یرضى و السَّ

سه کسند که دعایشان پذیرفته نمیشود و کار نیکشان را بآسمان نمیبرد بنده گریزان تا پیش صاحب خود باز گردد و زنى که شوهر از او 

  ناراضى باشد تا وى را خشنود کند و مست تا هنگامى که بهوش آید

ُ بالقدرمنُه یوم القیامه ص اهلَلَّ ثالثه ال یقبل    ۰۱۱۴ ان و مکِذَّ   رفا و ال عدال: عاقَّ و منَّ



181 
 

  سه کسند که روز رستاخیز خداوند از آنها عوضى نمیپذیرد عاق و منت گذار و کسى که تقدیر را تکذیب کند

ا أعطى و هو  اهلَلَّ ثالثه ال یکلَّمُه    ۰۱۱۵ یوم القیامه و ال ینظر إلیُه: رجل حلف عَل سلعته لقد أعطى بها أکثر ممَّ
الیوم أمنعک  هلَلَّ او رجل حلف عَل َینی کاذبه لیقتطع بها مال رجل مسمل و رجل منع فضل مائه فیقول کاذُ 

  فضَل کما منعت فضل ما لم ِعمل یداک
سه کسند که روز قیامت خداوند بآن ها سخن نگوید و بآنها ننگرد مردى که به دروغ قسم خورد که جنس خود را بیشتر از قیمت واقعى خریده 

و مردیکه قسم بدروغ خورد تا مال مسلمانى را تصرف کند و مردیکه آب زیادى خود را از کسان دریغ کند خداوند گوید اکنون کرم خود را است 

  از تو دریغ کنم چنان که تو نیز ما زاد چیزى را که دست تو در تهیه آن دخالت نداشت دریغ کردى

اُ و عائل مستکربیوم القیامه و  اهلَلَّ ثالثه ال یکلَّمُه    ۰۱۱۶   هلم عِذاُ ألمی: شیخ زان و ملک کِذَّ
  سه کسند که خداوند روز رستاخیز با آنها سخن نمى گوید و عذابى دردناک دارند پیر زنا کار و پادشاه دروغ گو و فقیر متکبر

  ثالثه ال ینتصفون من ثالثه حرَّ من عبد و عالم من جاهل و قوىَّ من ضعیف   ۰۱۱۷
  نتقام نگیرند آزاد از بنده و دانا از نادان و توانا از ناتوانسه کس از سه کس ا

ِذ اإلَیان بضاعه َیلف من کلَّ حقَّ و باطل و فقری خمتال  اهلَلَّ ثالثه ال ینظر    ۰۱۱۸ إلیُه غدا: شیخ زان و رجل اَتَّ
  یزهو

خود قرار داده در حق و باطل قسم میخورد و فقیر  سه کسند که روز رستاخیز خدا بسوى آنها نمینگرد پیر زنا کار و مردى که قسم را سرمایه

  متکبر و مغرور

یَّوث اهلَلَّ ثالثه ال ینظر    ۰۱۱۹ جال و الدَّ جله املتشبَّهه بالرَّ   إلیُه یوم القیامه العاقَّ لوالدیه و املرأه املرتَّ
  سه کسند که خدا روز رستاخیز بسوى آنها نمینگرد عاق والدین و زنى که مرد نما باشد و دیوث
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یُه و هلم عِذاُ ألمی: أمشط زان و عائل مستکرب و رجل جعل  اهلَلَّ ثالثه ال ینظر    ۰۱۴۱ إلیُه یوم القیامه و ال یزکَّ
  بضاعته ال یشرتى إالَّ بیمینه و ال یبیع إالَّ بیمینه اهلَلَّ 

ر زنا کار و فقیر متکبر و مردى که خدا را سه کسند که در روز رستاخیز خدا بسوى آنها نمینگرد و پاکشان نمیکند و عذابى دردناک دارند پی

  سرمایه خود کرده چیزى نخرد مگر با قسم و چیزى نفروشد مگر با قسم

رک ب   ۰۱۴۰ حف اهلَلَّ ثالثه ال ینفع معهنَّ عمل، الشَّ   و عقوق الوالدین و الفرار من الزَّ
  دا و ناخشنودى پدر و مادر و فرار از جنگسه گناهست که با وجود آن هیچ کار نیکى سودمند نیست شریک قرار دادن براى خ

احله ِراها فتعجبک و ِغیب عنها فتتأمنها عَل نفسها و    ۰۱۴۱ عاده: املرأه الصَّ قاء فمن السَّ عاده و ثالثه من الشَّ ثالثه من السَّ
قاء املرأه  ارِکون واسعه کثریه ملرافق و من الشَّ ابَّه ِکون وطیئه فتلحقک بتأصحابک و الدَّ مالک و الدَّ

ابَّه ِکون قطوفا فإن ِرا ها فتسوءک و ُتمل لسانها علیک و إن غبت عنها لم ِتأمنها عَل نفسها و مالک و الدَّ
قه قلیله املرافق ار ِکون ضیَّ   ضربتها أِعبتک و إن ِرکتها لم ِلحقک بتأصحابک و الدَّ

ائیست که دیدارش ترا مسرور سازد سه چیز است مایه خوشبختى است و سه چیز مایه بدبختى است آنچه مایه خوشبختى است زن پارس

و از او غایب شوى و ویرا بر عفت خویش و مال خود امین دانى و مرکب راهوار که ترا بمقصد رساند و خانه اى که وسیع باشد و جاى فراوان 

ر از او غایب شوى ویرا بر داشته باشد، و سه چیز که مایه بدبختى است زنى است که دیدارش ترا دلگیر سازد و با تو زبان درازى کند و اگ

نه عفت خویش و مال خود امین ندانى و مرکب کند رفتار که اگر او را بزنى ترا برنج اندر آرد و اگر بحال خود گذارى ترا بمقصد نرساند و خا

  کوچک که جاى کم داشته باشد

ه: من رضى ب   ۰۱۴۱ ابعه هلا من الفضل کمربَّا و باإلسالم دینا و ِبح اهلَلَّ ثالثه من قاهلنَّ دخل اجلنَّ د رسوال و الرَّ ا مَّ
ماء و األرض و هى اجلهاد ِف سبیل    عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ بنی السَّ

سه چیز است که هر که بگوید داخل بهشت مى شود هر که خدا را پروردگار و اسالم را دین و محّمد را پیغمبر خود داند و چهارمى فضیلتى 

  د در راه خداوند استبزرگ مانند زمین و آسمان دارد و آن جها
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ض علیه لومه الئم و ال یرائى بشى ء من عمله و إذا عر اهلَلَّ ثالثه من کنَّ فیه یستکمل إَیانه رجل ال خیاف ِف    ۰۱۴۴
نیا نیا و اآلخر لآلخره اختار أمر اآلخره عَل الدَّ   أمران أحدمها للدَّ

ار خدا از مالمت گران بیم ندارد و در کار خویش ریا نمیکند و اگر دو کار مردى که در ک  سه چیز است که در هر که باشد ایمان او کامل است

  پیش آید که یکى مربوط بدنیا و دیگرى مربوط به آخرت است کار آخرت را بر دنیا ترجیح دهد

ن ظلمک و ِعطى من حرمک و ِصل من قطعکاهلَلَّ ثالثه من مکارم األخالق عند    ۰۱۴۵   : أن ِعفو عمَّ
در پیش خدا از فضائل اخالق است، آنکه از ستم گر درگذرى و کسى را که تو را محروم کرده است عطا دهى و با آنکه از  سه چیز است که

  تو بریده است پیوند گیرى

صَلَّ و رجل فیقوم فی اهلَلَّ ثالثه مواطن ال ِردَّ فیها دعوه عبد: رجل یکون ِف بریَّه حیث ال یراه أحد إالَّ    ۰۱۴۶
  رَّ عنه أصحابه فیثبت و رجل یقوم من آخر اللَّیلیکون معه فئه فیف

سه مورد است که دعاى کسى در آن رد نمیشود یکى آن که مردى در بیابانى باشد که جز خدا کسى او را نمى بیند و برخیزد و نماز گزارد 

  در آخر شب براى عبادت برخیزددیگر آنکه مردى با گروهى در جنگ باشد و یاران وى بگریزند و او استوار ماند و سوم آن که مرد 

ق منها بتأوقیه    ۰۱۴۷ ق منها بدینار و کان آلخر عشر أواق فتصدَّ ثالثه نفر کان ألحدهم عشره دنانری فتصدَّ
ق بعشر ماله ق منها بعشر أواق هم ِف األجر سواء کلَّ ِصدَّ   و آخر کان له مائه أوقیه فتصدَّ

ه داد و دیگرى ده اوقیه طال داشت و یک اوقیه صدقه داده و سومى صد اوقیه طال داشت سه نفر بودند یکى ده دینار داشت و یک دینار صدق

  و ده اوقیه صدقه داد همه در ثواب برابرند زیرا هر کدام ده یک مال خود را صدقه داده اند

اث    ۰۱۴۸ ث نفسه  اهلَلَّ ثالثه هم حدَّ ط و رجل لم خیلط بزنا قیوم القیامه، رجل لم َیش بنی اثننی ِبراء قطَّ و رجل لم َیدَّ
  کسبه بربا قطَّ 
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سه کسند که روز قیامت هم صحبت خدایند کسى که میان دو تن سخن چینى نکند و کسى که هیچ وقت بفکر زنا نیفتاده باشد و کسى 

  که کسب خود را بربا نیامیخته باشد

ثون ِف ظلَّ العرش آمننی و النَّاس ِف احلساُ: رجل لم ِتأخِذ   ۰۱۴۹ م َیدَّ لومه الئم و رجل ل اهلَلَّ ه ِف ثالثه یتحدَّ
م    علیه اهلَلَّ یدیه إلى ما ال َیلَّ له و رجل لم ینظر إلى ما حرَّ

چه نسه کسند که در سایه عرش آسوده گفتگو میکنند و مردم گرفتار حسابند آنکه در راه خدا از مالمتگران باک ندارد و آنکه دستهاى خود را بآ

  سى که بآنچه خدا بر او حرام کرده ننگردبر او حالل نیست دراز نکند و ک

: رجل قام من اللَّیل یتلوا کتاُ  اهلَلَّ ثالثه َیبَُّه    ۰۱۵۱ ق صدقه بیمینه خیفیه اهلَلَّ عزَّ و جلَّ ا من مشاله و رجل ِصدَّ
ه فانهزم أصحابه فاستقبل العدوَّ    و رجل کان ِف سریَّ
کتاب خدا را بخواند و کسى که با دست راست خود صدقه دهد و آن را از سه کسند که خدا آنها را دوست میدارد کسى که شب برخیزد و 

  دست چپ خود مخفى دارد و کسى که با گروهى بجنگ رود و یارانش بگریزند و او بسوى دشمن رود

ا الَِّذین َیبَُّه اهلَلَّ و ثالثه یبغضُه  اهلَلَّ ثالثه َیبَُّه    ۰۱۵۰ و لم یستأهلم لقرابه بینه و  اهلَلَّ : فرجل أیت قوما فستأهلم باهلَلَّ   فتأمَّ
ته إالَّ  ا ال یعمل بعطیَّ یلتُه حَتَّ إذا و الَِّذى أعطاه و قوم ساروا ل اهلَلَّ بینُه فمنعوه فتخلَّف رجل بتأعقابُه فتأعطاه سرَّ

ا یعدل به فوضعوا رؤسُه فقام أحدهم یصَلَّ و یتلوا آیات  ان ِف و رجل ک اهلَلَّ کان النَّوم أحبَّ إلیُه ممَّ
ه فلقى العدوَّ  اِن و اهلَلَّ فهزموا فتأقبل بصدره حَتَّ یقتل أو یفتح له و الثَّالثه الَِّذین یبغضُه  سریَّ یخ الزَّ : الشَّ

لوم   الفقری املختال و الغَنَّ الظَّ
سه کسند که خدا آنها را دوست دارد و سه کسند که خدا آنها را دشمن دارد، آنها که خدایشان دوست دارد یکى آن کس که مردى پیش 

خویشاوندى که میان آنهاست و چیز باو ندهند و او از آنها کناره گیرد و محرمانه باو چیزى   م خدا از آنها چیزى خواهد نه بنامگروهى آید و بنا

دهد که جز او و خدا از آن خبردار نشود دیگر کسى که با قومى شبانه راه سپارد و وقتى خواب از همه چیز براى آنها دلچسب تر باشد 

  گذارند وى بر خیزد و نماز گزارد و قرآن بخواند، سوم مردى که با گروهى بجنگ رود و با دشمن روبرو شوند یارانش سرهاى خود را بزمین
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بگریزند و او سینه در مقابل دشمن سپر کند تا کشته شود یا فیروز گردد و سه کس که خدایشان دشمن دارد پیر زنا کار است و فقیر متکبر 

  و ثروتمند ستمگر

جل یلقى العدوَّ ِف فئه و ینصب هلم حنره حَتَّ یقتل أو یفتح ألصاهلَلَّ و ثالثه یشنؤهم  اهلَلَّ ثه َیبَُّه ثال   ۰۱۵۱ حابه و : الرَّ
َل أحدهم فیصَلَّ حَتَّ یوقظُه لرحیلُه و  وا األرض فینزلون فیتخَّ القوم یسافرون فیطول سراهم حَتَّ َیبَّوا أن َیسَّ

جل یکون له اجلار یؤذیه جاره فیصرب عَل ق بینهما موت أو ظعن و الَِّذین یشنؤهم الرَّ : التَّاجر هلَلَّ ا أذاه حَتَّ یفرَّ
ان ف و الفقری املختال و البخیل املنَّ   احلالَّ

سه کسند که خدا دوستشان دارد، و سه کسند که خدا دشمنشان دارد، یکى مردى که هم راه گروهى با دشمن روبرو شود و سینه مقابل 

اران خود را فیروز سازد دیگر آنکه با گروهى سفر کند و پیاده راه سپرند تا خوابشان گیرد و فرود آیند و او از آنها سپر کند تا کشته شود یا ی

د تا مرگ یاران خود کناره گیرد و نماز خواند تا هنگام رحیل آنها را بیدار کند سوم مردى که همسایه اش او را آزار میکند و آزار وى را تحمل کن

  ئى اندازد و آنها که خداوند دشمنشان دارد، تاجر قسمخوار و فقیر متکبر و بخیل منتگذار استیا سفر میانشان جدا

ئه اخللق فمل یطلَّقها و رجل کان له عَل  اهلَلَّ ثالثه یدعون    ۰۱۵۱ عزَّ و جلَّ فال یستجاُ هلم، رجل کانت ُتته امرأه سیَّ
فهاء أموالکم اهلَلَّ رجل مال فمل یشهد علیه و رجل آیت سفیها ماله و قد قال    ِعالى و ال ِؤِوا السَّ

ندهد و کسى که مالى پیش کسى دارد و شاهد   سه کسند که دعا کنند و دعایشان اجابت نشود کسى که زن بد اخالق دارد و او را طال

  سپاریدبر آن نگیرد و کسى که مال خود را به سفیهى سپارد در صورتى که خداوند گفته است اموال خود را بدست سفیهان م

جعه   ۰۱۵۴ الق و الرَّ : النَّکاح و الطَّ هنَّ جدَّ و هزهلنَّ جدَّ   ثالث جدَّ
  سه چیز است که جدى آن جدیست و شوخى آن نیز جدى است، نکاح و طالق و رجوع

  أن ال یردَّ هلم دعوه: الصائم حَتَّ یفطر و املظلوم حَتَّ ینتصر و املسافر حَتَّ یرجع اهلَلَّ ثالث حقَّ عَل    ۰۱۵۵
  ند که بر خدا الزمست دعایشان را رد نکند روزه دار تا افطار کند و ستمدیده تا ستم از او دفع شود و مسافر تا بوطن خود باز گرددسه کس
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یب   ۰۱۵۶ واک و الطَّ   ثالث حقَّ عَل کلَّ مسمل: الغسل یوم اجلمعه و السَّ
  وى خوشسه چیز است که بر هر مسلمانى الزمست غسل جمعه و مسواک زدن و استعمال ب

الح و املسکن الواسع و املرکب اهلَنَّ    ۰۱۵۷ نیا: اجلار الصَّ   ثالث خصال من سعاده املرء املسمل ِف الدَّ
  خوش رفتار  سه چیز در این جهان مایه سعادت مرد مسلمانست، همسایه خوب و خانه وسیع و مرکب

جلَّ أو  عزَّ و اهلَلَّ رع َیجزه عن حمارم ثالث خالل من لم ِکن فیه واحده منهنَّ کان الکلب خریا منه: و   ۰۱۵۸
  حمل یردَّ به جهل جاهل أو حسن خلق یعیش به ِف النَّاس

سه صفت است که هر که یکى از آنها در او نیست سگ بر او شرف دارد، تقوائى که وى را از محرمات خدا مانع شود، یا علمى که بوسیله 

  وسیله آن با مردم زندگى کند آن جهالت جاهلى را دفع نماید یا اخالق نیکى که به

  ثالث دعوات مستجابات ال شکَّ فیهنَّ دعوه املظلوم و دعوه املسافر و دعوه الوالد عَل ولده   ۰۱۵۹
  سه دعا بدون شک مستجاب مى شود، دعاى ستمدیده و مسافر و نفرین پدر در حق فرزند

عری للبیت ال للبیعثالث فیهنَّ الربکه: البیع إلى أجل و املقارضه و إخالط    ۰۱۶۱   الربَّ بالشَّ
  سه چیز مایه برکت است فروش نسیه و قرض بیکدیگر دادن و آمیختن گندم بجو براى مصرف نه براى فروش

اله إذا أِت و اجلنازه إذا حضرت و األمیَّ إذا وجدت کفؤا   ۰۱۶۰ ر و هنَّ الصَّ   ثالث ال ِؤخَّ
  ن رسید و بر داشتن جنازه وقتى آماده شد و شوهر دادن بیوه وقتى همشانى یافتسه چیز را نباید تأخیر انداخت نماز همین که وقت آ

ق و إذا حسدت فاستغفر    ۰۱۶۱ ریه فإذا ظننت فال ُتقَّ نَّ و احلسد و الطَّ َت: سوء الظَّ و إذا  اهلَلَّ ثالث الزمات المَّ
ت فامض   ِطریَّ
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گمان خود را محقق مدان و وقتى احساس حسد کردى از خدا  سه چیز همراه امت من است بدگمانى و حسد و تفؤل وقتى گمان بد بردى

  آمرزش بخواه و وقتى تفؤل زدى بدان ترتیب اثر مده و براهى که در پیش دارى برو

الق و النَّکاح و العتق   ۰۱۶۱ : الطَّ   ثالث ال َیوز اللَّعب فیهنَّ
  سه چیز است که شوخى در آن روا نیست طالق و نکاح و آزاد کردن بنده

ثالث لیس ألحد النَّاس فیه رخصه: برَّ الوالدین مسلما کان أو کافرا و الوفاء بالعهد ملسمل أو کافر    ۰۱۶۴
  و األمانه إلى مسمل کان أو کافر

سه چیز است که هیچ کس بترک آن مجاز نیست، نیکى با پدر و مادر مسلمان باشند یا کافر وفاى بعهد براى مسلمان یا کافر و رد امانت 

  یا کافرمسلمان 

حم ِقول:    ۰۱۶۵ و النَّعمه « تانإِنَّ بک فال أخ اللَُّهَّ »و األمانه ِقول: « إِنَّ بک فال أقطع اللَُّهَّ »ثالث معلَّقات بالعرش: الرَّ
 «إِنَّ بک فال أکفر اللَُّهَّ »ِقول: 

ا من بتو وابسته ام در من خیانت و امانت گوید: خدای« خدایا من بتو وابسته ام مرا نبرند»سه چیز بعرش آویخته است، خویشاوندى گوید 

  «خدایا من بتو وابسته ام مرا کفران نکنند»و نعمت گوید: « نکنند

رب عَل األذى   ۰۱۶۶   ثالث من أبواُ الربَّ سخاء النَّفس و طیب الکالم و الصَّ
  سه چیز از لوازم نیکوکاریست جانبازى و نیکى گفتار و صبر بر آزار

: من إذا غضب لم یدخله غضبه ِف باطل و من إذا رضى لم خیرجه رضاه من حقَّ ثالث من أخالق اإلَیان   ۰۱۶۷
  و من إذا قدر لم یتعاط ما لیس له

سه چیز از لوازم ایمان است آنکه وقتى خشمگین شد خشمش وى را بکار ناحق واندارد و آنکه وقتى راضى شد رضایش او را از حق دور 

  ق ندارد دست نبردنسازد و آنکه وقتى قدرت داشت بدان چه ح



187 
 

الم للعالم و اإلنصاف من نفسک   ۰۱۶۸   ثالث من اإلَیان: اإلنفاق من اإلقتار و بِذل السَّ
  سه چیز از لوازم ایمان است، بخشش بهنگام تنگدستى و سالم به دانشمند و رعایت انصاف بر ضرر خویش

ضا و القصد ِف الفقر و الغَن ثالث من أوِیهنَّ فقد أویت مثل ما أویت آل داود: العدل ِف ا   ۰۱۶۹ لغضب و الرَّ
رَّ و العالنیه اهلَلَّ و خشیه    ِعالى ِف السَّ

سه چیز است که هر که داشته باشد همان دارد که خانواده داود داشتند، عدالت هنگام خشم و رضا و اعتدال در فقر و توانگرى و ترس از 

  خدا در آشکار و نهان

  ِبکى عَل خطیئتک و یسعک بیتک ثالث منجیات: ِکفَّ لسانک و   ۰۱۷۱
  سه چیز مایه نجات است زبان خود را نگهدارى بر گناه خویش گریه کنى و در خانه خویش مقام گیرى

  ثالث من حقائق اإلَیان: اإلنفاق من اإلقتار و إنصافک النَّاس من نفسک و بِذل العمل للمتعملَّ    ۰۱۷۰
  رعایت انصاف در باره مردم بر ضرر خویش و بذل علم براى دانش آموزسه چیز از حقایق ایمانست بخشش با تنگدستى و 

ا عَل  اهلَلَّ ثالث من فعلهنَّ ثقه ب   ۰۱۷۱ اک ِعالى أن یعینه و أن یبارک له: من سعى ِف فک اهلَلَّ و احتسابا کان حقَّ
ا عَل  اهلَلَّ رقبته ثقه ب ج ثقه بِعالى أن یعینه و أن یبارک له و من ِز اهلَلَّ و احتسابا کان حقَّ ا  هلَلَّ اوَّ و احتسابا کان حقَّ

ا عَل  اهلَلَّ أن یعینه و أن یبارک له و من أحیا أرضا میته ثقه ب اهلَلَّ عَل  عالى أن یعینه و أن ِ اهلَلَّ و احتسابا کان حقَّ
  یبارک له

دهد هر کس در آزاد ساختن خود  سه کار است که هر کس باعتماد خدا و بانتظار ثواب کند بر خدا الزمست که وى را یارى کند و او را برکت

بر خدا  باعتماد خدا و بامید ثواب بکوشد بر خدا الزم است که وى را یارى کند و او را برکت دهد و هر که باعتماد خدا و بامید ثواب ازدواج کند

د کند بر خدا الزم است که ویرا یارى کند و الزم است که وى را یارى کند و او را برکت دهد و هر که اعتماد بخدا و بامید ثواب زمین بایرى را آبا

  او را برکت دهد
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  ثالث من فعلهنَّ فقد أجرم: من عقد لواء ِف غری حقَّ أو عقَّ والدیه أو مشى مع ظالم لینصره   ۰۱۷۱
گرى راه سپرد تا او سه کار است که هر کس بکند خطا کار است هر کس پرچمى جز در راه حق برافرازد، یا با پدر و مادر بدى کند، یا با ستم

  را یارى کند

ته: من إذا أعطى اهلَلَّ ثالث من کنَّ فیه آواه    ۰۱۷۴  ِف کنفه و نشر علیه رَحته و أدخله جنَّ
سه چیز است که در هر که باشد خداوند او را در پناه خود جاى دهد و رحمت خویش را بر او بگستراند و داخل بهشت کند آنکه وقتى عطا 

  وقتى قدرت دارد عفو کند و وقتى بخشم آید سستى پیشه نماید بیند شکر گزارد و

ثالث من کنَّ فیه استکمل خصال اإلَیان الَِّذى إذا رضى لم یدخله رضاه ِف باطل و إذا غضب لم    ۰۱۷۵
  خیرجه الغضب من احلقَّ و إذا قدر لم یتعاط ما لیس له
که وقتى خشنود شد بباطل نگراید و وقتى خشمگین شد از حق تجاوز سه چیز است که در هر که باشد صفات ایمان در او کامل است آن

  نکند و وقتى قدرت یافت بمال کسان دست نبرد

 هلَلَّ اثالث من کنَّ فیه استوجب الثَّواُ و استکمل اإلَیان: خلق یعیش به ِف النَّاس و ورع َیجزه عن حمارم    ۰۱۷۶
ه عن جهل اجلاهل   ِعالى و حمل یردَّ

هر که باشد سزاوار ثوابست و ایمانش کاملست اخالقى که بوسیله آن با مردم زندگى کند و تقوائى که وى را از  سه چیز است که در

  محرمات خدا دور سازد و حلمى که او را از جهالت با جاهل بر کنار دارد

 و املشى إلى املساجد ُتت ظلَّ عرشه یوم ال ظلَّ إالَّ ظله: الوضوء عَل املکاره اهلَلَّ ثالث من کنَّ فیه أظلَّه    ۰۱۷۷
  ِف الظمل و إطعام اجلائع

سه چیز است که در هر که باشد خداوند وى را روزى که سایه اى جزسایه خدا نیست در سایه عرش جاى دهد، وضو گرفتن با زحمت و راه 

  مسجد سپردن در تاریکى و سیر کردن گرسنه
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ن ظ ِعالى حسابا یسریا اهلَلَّ ثالث من کنَّ فیه حاسبه    ۰۱۷۷ لمک و أدخله اجلنَّه برَحته: ِعطى من حرمک و ِعفو عمَّ
  و ِصل من قطعک

سه چیز است که در هر که باشد خدا حساب را بر او آسان گیرد و ویرا باقتضاى رحمت خود ببهشت در آورد، عطا بآن کس که ترا محروم 

  از تو بریده استکرده است و عفو آن کس که بر تو ستم روا داشته است و پیوند با آن کس که 

ن ساحرا شیئا و لم یک اهلَلَّ ِعالى یغفر له ما سوى ذلک: من مات ال یشرک ب اهلَلَّ ثالث من کنَّ فیه فإنَّ    ۰۱۷۸
حره و لم َیقد عَل أخیه   یتَّبع السَّ

جادوگر نباشد و جادوگران سه چیز است که در هر که باشد خداوند همه گناهان او را مى بخشد هر که بمیرد و شریکى براى خدا قرار ندهد و 

  را پیروى نکند و نسبت به برادر خویش کینه نورزد

رب عن حمارم    ۰۱۷۹ ضا بالقضا و الصَّ   زَّ و جلَّ ع اهلَلَّ و الغضب ِف ذات  اهلَلَّ ثالث من کنَّ فیه فهو من األبدال: الرَّ
  خشمگین شدن در راه خدا سه چیز است که در هر که باشد از نیکانست، رضا بقضا و صرف نظر از محرمات خدا و

ث کِذُ« إِنَّ مسمل»ثالث من کنَّ فیه فهو منافق و إن صام و صَلَّ و حجَّ و اعتمر و قال:    ۰۱۸۱  من إذا حدَّ
  و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان

که وقتى سخن گوید سه چیز است که در هر که هست منافقست اگر چه روزه دارد و نماز گزارد و حج و عمره کند و گوید من مسلمانم، آن

  دروغ گوید و وقتى وعده کند تخلف ورزد و وقتى امانت گیرد خیانت کند

  ثالث من کنَّ فیه فهى راجعه عَل صاحبها: البغى و املکر و النَّکث   ۰۱۸۰
  سه چیز است که در هر که باشد بصاحب خود باز میگردد ستم و مکر و پیمان شکنى
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عیف و شفقه عَل اهلَلَّ ثالث من کنَّ فیه نشر    ۰۱۸۱ ته: رفق بالضَّ لوالدین و اإلحسان ا  ِعالى علیه کنفه و أدخله جنَّ
  اململوک  إلى

 سه چیز است که در هر که باشد خداوند وى را پناه دهد و ببهشت برد، مدارا با ناتوان و مهربانى با پدر و مادر و نیکى با زیر دست

ا سوامها و أن َیبَّ املرء ال َیبَّه  اهلَلَّ یکون  ثالث من کنَّ فیه وجد حالوه اإلَیان: أن   ۰۱۸۱ و رسوله أحبَّ إلیه ممَّ
ار اهلَلَّ إالَّ هلَلَّ و أن یکره أن یعود ِف الکفر بعد إذ أنقِذه    منه کما یکره أن یلقى ِف النَّ

آنکه کسى را براى خدا  سه چیز است که در هر که هست شیرینى ایمان را چشیده است آنکه خدا و پیغمبرش را از همه دوستتر دارد دیگر

  دوست دارد سوم آنکه پس از آنکه خدا او را از کفر نجات داد از باز گشت بدان بیزار است چنان که افتادن در آتش را دوست ندارد

ائبه   ۰۱۸۴ یف و أعطى ِف النَّ کاه و قرى الضَّ ى الزَّ   ثالث من کنَّ فیه وقى شحَّ نفسه: من أدَّ
  بخل بر کنار است آنکه زکات میدهد و مهمان میبرد و در سختى بخشش میکند سه چیز است که در هر که هست از

کوى یقول    ۰۱۸۵ دقه و کتمان املصیبه و کتمان الشَّ : إخفاء الصَّ عبدى  : إذا ابتلیتاهلَلَّ ثالث من کنوز الربَّ
اده أبدلته حلما خریا من حلمه و دما خریا من دمه فإن أبرأِه أبرأ ه و ال ذنب له ِفصرب و لم یشکَن إلى عوَّ

یته فإلى رَحَت   و إن ِوفَّ
سه چیز از گنجینه هاى نیکى است مخفى ساختن صدقه و پنهان داشتن مصیبت و مستور ساختن شکایت، خداوند گوید: وقتى بنده خود 

خون وى بدو میدهم اگر او را مبتال ساختم و صبر کرد و با عیادت کنندگان خود از من شکایت نکرد گوشتى بهتر از گوشت او و خونى بهتر از 

 را شفا دادم همه گناهانش محو شده است و اگر جانش را گرفتم او را مشمول رحمت خود کرده ام

: کتمان األوجاع و البلوى و املصیبات و من بثَّ لم یصرب   ۰۱۸۶   ثالث من کنوز الربَّ
  ا هر که مصیبت خود را آشکار سازد بر آن صبر نتواند کردسه چیز از گنجینه هاى نیکى است نهان داشتن دردها و گرفتارى ها و مصیبته
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هل و خلق یدارى به النَّاس و حمل یردَّ به ج اهلَلَّ ثالث من لم یکنَّ فیه لم یُتَّ عمله ورع َیجزه عن معاصى    ۰۱۸۷
ال   اجلهَّ

که با مردم مدارا کند و حلمى که با آن  سه چیز است که در هر که نیست کارش سرانجام نگیرد تقوائى که ویرا از گناه باز دارد و اخالقى

  سبکى سبکسران دفع کند

ن جهل    ۰۱۸۸ ن ظلمک و ِصل من قطعک و ُتمل عمَّ نیا و اآلخره أن ِعفو عمَّ ثالث من مکارم األخالق ِف الدَّ
  علیک

که با تو سبکسرى میکند بحلم سه چیز در جهان از فضائل اخالقست از ستمگر درگذرى، و با کسى که از تو بریده پیوند گیرى و با کسى 

  رفتار کنى

احله و املنزل الواسع   ۰۱۸۹ نیا و إن کان ال نعمی هلا مرکب وطئ و املرأه الصَّ   ثالث من نعمی الدَّ
  سه چیز از نعیم دنیاست اگر چه دنیا نعیمى نیست مرکب راهوار و زن پارسا و خانه وسیع

حَّ مطاع و هوى متَّبع و إعجاُ املرء بنفسه و الثَّلث املنجیات ثالث مهلکات و ثالث منجیات فاملهلکات ش   ۰۱۹۱
ضا اهلَلَّ خشیه  رَّ و العالنیه و القصد ِف الغنا و الفقر و العدل ِف الغضب و الرَّ   ِف السَّ

سه چیز هالک کننده است و سه چیز نجات دهنده است، سه چیز هالک کننده بخلى است که مطیع آن شوند و هوسى است که از آن 

و اعجاب مرد نسبت به خویشتن و سه چیز نجات دهنده ترس از خداست در آشکار و نهان و اعتدال در فقر و توانگرى و عدالت   وى کنندپیر

  در حال خشم و خشنودى

  ثالث َیلنی البصر: النَّظر إلى اخلضره و إلى املاء اجلارى و إلى الوجه احلسن   ۰۱۹۰
  و آب جارى و روى خوبسه چیز چشم را قوت میدهد، دیدن سبزه 

خاء   ۰۱۹۱ عاء ِف الرَّ ضا بالقضاء و الدَّ رب عَل البالء و الرَّ نیا و اآلخره الصَّ   ثالث یدرک بهنَّ العبد رغائب الدَّ
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  سه چیز است که بنده بوسیله آن خواستنیهاى دنیا و آخرت را بدست مى آورد، صبر بر بال و رضا بقضا و دعا در حال فراخدستى

ع له ِف املجلس و ِدعوه بتأحبَّ أمسائه إلیهثالث ی   ۰۱۹۱   صفنی لک ودَّ أخیک ِسملَّ علیه إذا لقیته و ِوسَّ
  سه چیز محبت دوست را خالص میکند سالمش کنى وقتى او را دیدى در مجلس جاى او را باز کنى و او را ببهترین نامهایش بخوانى

قارون اهلَلَّ مثانیه أبغض خلیقه    ۰۱۹۴ الون  یوم القیامه: ألسَّ ابون و اخلیَّ الَِّذین  و  و هم املستکربون  و هم الکِذَّ
انوا و رسوله ک اهلَلَّ یکنزون البغضاء إلخوانُه ِف صدورهم فإذا لقوهم َتلَّقوا هلم و الَِّذین إذا دعوا إلى 

نیا إالَّ استحلَّوه بتأَیانُه و یطان کانوا سراعا و الَِّذین ال یشرف هلم طمع من الدَّ ن لم إ بطاء و إذا دعوا إلى الشَّ
َحن  حضه أولئک یقِذرهم الرَّ قون بنی األحبَّه و الباغون الربآء الدَّ اءون بالنَّمیمه و املفرَّ یکن هلم ذلک حبقَّ و املشَّ

  عزَّ و جلَّ 
ها هشت کسند که روز رستاخیز از همه خلق خدا منفورترند، دروغ گویان و متکبران و آنها که دشمنى برادران خود را در دل دارند ولى وقتى آن

ا ببینند گشاده روئى کنند و آنها که وقتى بسوى خدا و پیغمبر دعوت شوند کند باشند و همین که بسوى شیطان دعوت شوند تند باشند و ر

 آنها که وقتى بچیزى از مطامع دنیا رغبت کردند آن را بقسم جلب کنند اگر چه بدان حق نداشته باشند و سخن چینان و آنها که میان دوستان

  ازند و کسانى که بر بیگناهان از پا افتاده ستم کنند آنها را خداوند کثیف میشمارندجدائى اند

مثن اخلمر حرام و مهر البغىَّ حرام و مثن الکلب حرام و الکوبه حرام و إن أِاک صاحب الکلب    ۰۱۹۵
  یلتمس مثنه فامالء یدیه ِرابا و اخلمر و املیسر حرام و کلَّ مسکر حرام

ست و مهر زنا کار حرام است و قیمت سگ حرام است و شطرنج حرام است اگر صاحب سگ پیش تو آمد و قیمت آن را قیمت شراب حرام ا

  خواست دستهاى او را پر از خاک کن، شراب و قمار حرام است و هر مست کننده اى حرام است

فون النَّاس و إنَّک لالثَّلث و الثَّلث کثری إنَّک أن ِِذر ورثتک أغنیاء خری من أن ِِذرهم عالَّه ی   ۰۱۹۶ ن ِنفق تکفَّ
  إالَّ أجرت بها حَتَّ ما َتعل ِف ِف أمرأِک اهلَلَّ نفقه ِبتغى بها وجه 
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 ضمن وصیت فقط ثلث مال خود را بدیگران ده و ثلث بسیار است تو اگر وارثان خود را بى نیاز واگذارى بهتر از آنست که فقیر و محتاج مردم

  کنى مگر آنکه در مقابل آن پاداش مییابى حتى غذائى که بزن خود میخورانىباشند، تو هیچ خرجى در راه خدا نمی

ها و البکر یستتأذنها أبوها ِف نفسها و إذنها صماِها   ۰۱۹۷ یَّب أحقَّ بنفسها من ولیَّ   الثَّ
  و اجازه او سکوت استزن به اظهار نظر در کار خویش بر ولى خود مقدم است و دوشیزه نیز پدرش باید در باره کارش از او اجازه بگیرد 

ار أحقَّ بدار اجلار   ۰۱۹۸   جار الدَّ
  همسایه خانه در خرید خانه همسایه مقدم است

  جالس األبرار فإنَّک إذا فعلت خریا َحدوک و إن أخطتأت لم یعنَّفوک   ۰۱۹۹
  با نیکان مجالست کن که اگر خوبى کردى ترا ستایش کنند و اگر خطا کردى با تو بسختى رفتار نکنند

  جالسوا الکرباء و سائلوا العلماء و خالطوا احلکماء   ۰۱۱۱
  با بزرگان مجالست کنید و از دانشمندان بپرسید و با حکیمان آمیزش کنید

  جاهدوا املشرکنی بتأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم   ۰۱۱۰
  با اموال و جانها و مالهاى خود با مشرکان جهاد کنید

  وا أنفسکمجاهدوا أهوائکم َتلک   ۰۱۱۱
  با هوسهاى خود مبارزه کنید تا بر نفس خود تسلط یابید

  جبلت القلوُ عَل حبَّ من أحسن إلیها و بغض من أساء إلیها   ۰۱۱۱
  دلها باقتضاى فطرت آن کس را که با آنها نیکى کند دوست دارند و آن کس را که با آنها بدى کند دشمن دارند
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دوا إَیانکم أکثروا من   ۰۱۱۴   «اهلَلَّ ال إله إالَّ »قول  جدَّ
  بسیار گوئید اللَّهایمان خود را تازه کند، ال إله إال 

َحه مائه جزء فتأمسک عنده ِسعه و ِسعنی جزء و أنزل ِف األرض جزء واحدا فمن ذلک اجلزء  اهلَلَّ جعل    ۰۱۱۵ الرَّ
  ِرتاحم اخللق حَتَّ ِرفع الفرس حافرها عن ولدها خشیهتأن ِصیبه

قسمت کرده و نود و نه قسمت را پیش خود نگه داشته و یک قسمت را بزمین فرستاده و بواسطه همین یک قسمت مردم  خدا رحم را صد

 بر یک دیگر رحم میکنند تا آنجا که اسب سم خود را بلند میکند مبادا بفرزندان خود آسیب برساند

ه ِف دنیاها اهلَلَّ جعل    ۰۱۱۶   عِذاُ هِذه االمَّ
  را در دنیا نهاده استخداوند عذاب این امت 

نوُ کلَّها ِف بیت و جعل مفتاحها ِف شرُ اخلمر   ۰۱۱۷   جعلت الِذَّ
  همه گناهان را در خانه اى نهاده و کلید آن را در شرابخوارى قرار داده اند

عید   ۰۱۱۸ قىَّ و السَّ   جفَّ القمل بالشَّ
 بدبخت و نیکبخت بقلم رفته است

  جفَّ القمل ِبا أنت الق   ۰۱۱۹
  ت تو بقلم رفته استسرنوش

نیا اهلَلَّ جلساء    ۰۱۰۱ هد ِف الدَّ   غدا أهل الورع و الزَّ
  فردا همنشینان خدا صاحبان ورع و زهد در این جهانند
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  مجال املرء فصاحه لسانه   ۰۱۰۰
  جمال مرد به فصاحت اوست

  جهد البالء أن ُتتاجوا إلى ما ِف أیدى النَّاس فتمنعوا   ۰۱۰۱
  که به آنچه دیگران دارند محتاج شوید و از شما دریغ کنندکمال بلیه اینست 

رب   ۰۱۰۱   جهد البالء قلَّه الصَّ
  نهایت بال قلت صبر است

ى ء   ۰۱۰۴   جهد البالء کثره العیال مع قلَّه الشَّ
  نهایت بال عیالمندى و تنگدستى است

  هما واحدااجلار أحقَّ بشفعه جاره ینتظر بها و إن کان غائبا إذا کان طریق   ۰۱۰۵
  همسایه در معامله سهم همسایه مقدم است اگر راه آنها یکى است باید منتظر او بماند اگر چه غایب باشد

حیل   ۰۱۰۶ اد قبل الرَّ ریق و الزَّ فیق قبل الطَّ ار و الرَّ   اجلار قبل الدَّ
  همسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه و توشه را پیش از سفر باید جست

  هلَلَّ او املحتکر ِف سوقنا کامللحد ِف کتاُ  اهلَلَّ اجلالب إلى سوقنا کاملجاهد ِف سبیل    ۰۱۰۷
 کتابآنکه ببازار ما چیزى وارد مى کند مانند آن کس است که در راه خدا جهاد میکند و آنکه در بازار ما احتکار میکند مانند کسى است که در 

  خدا کافر بشمار رفته است

  وق و املحتکر ملعوناجلالب مرز   ۰۱۰۸
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  واردکننده روزى میخورد و محتکر لعنت میبرد

  اجلاهل یظمل من خالطه و یعتدى عَل من هو دونه و یتطاول عَل من هو فوقه و یتکملَّ بغری َتییز   ۰۱۰۹
  نادان با معاشران ستم کند و بر زیر دستان تعدى کند و ببزرگان تکبر فروشد و بدون تمیز سخن گوید

  اجلدال ِف القرآن کفر   ۰۱۱۱
 مجادله در باره قرآن کفر است

اله و یدعوه إلى الفالح فال َییبه اهلَلَّ اجلفاء کلَّ اجلفاء و الکفر من مسع منادى    ۰۱۱۰   ِعالى ینادى بالصَّ
 ت او را اجابت نکندنشان خشونت و کفر نفاق آنست که کسى منادى خدا را بشنود که بنماز ندا میدهد و ویرا برستگارى میخواند و دعو

  اجللوس مع الفقراء من التَّواضع   ۰۱۱۱
  همنشینى با فقیران از لوازم تواضع است

  اجلماعه رَحه و الفرقه عِذاُ   ۰۱۱۱
  جماعت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است

دق   ۰۱۱۴   اجلمال صواُ القول باحلقَّ و الکمال حسن الفعال بالصَّ
  است و کمال نیکى رفتار مطابق راستى استجمال درستى گفتار مطابق حق 

جل الَّلسان   ۰۱۱۵   اجلمال ِف الرَّ
  جمال مرد، در زبان اوست

ار مثل ذلک   ۰۱۱۶   اجلنَّه أقرُ إلى أحدکم من شراک نعله و النَّ



197 
 

  بهشت بشما از بند کفشتان نزدیکتر است و جهنم نیز چنین است

ه و لبنه من   ۰۱۱۷ ه بناؤها لبنه من فضَّ ذهب و مالطها املسک األذفر و حصباؤها اللَّؤلؤ و الیاقوت و ِربتها  اجلنَّ
عفران من یدخلها ینعم ال یبتأس و خیلد ال َیوت ال ِبَل ثیابُه و ال یفَن شبابُه   الزَّ

ت ساختمان بهشت خشتى از نقره و خشتى از طالست و گل آن مشک اذفر است و سنگریزه آن لؤلؤ و یاقوت است و خاک آن زعفران اس

  دو هر که وارد آن شود پیوسته متنعم است و از بدبختى برکنار، جاودان زنده است و نمیرد، لباسشان کهنه نمى شود و جوانیشان پایان نپذیر

هات   ۰۱۱۸   اجلنَّه ُتت أقدام االمَّ
  بهشت زیر قدم مادران است

یوف   ۰۱۱۹   اجلنَّه ُتت ظالل السَّ
  بهشت زیر سایه شمشیرهاست

  نَّه حرام عَل کلَّ فاحش أن یدخلهااجل   ۰۱۱۱
  دخول بهشت بر مردم بدزبان حرام است

  اجلنَّه دار األسخیاء   ۰۱۱۰
  بهشت خانه سخاوت مندان است

َحه لکلَّ واقف   ۰۱۱۱   اجلنَّه لکلَّ ِائب و الرَّ
  بهشت متعلق بتوبه کاران است و رحمت متعلق بوقفگذاران است

ه مائه درجه ما بنی ک   ۰۱۱۱ ماء و األرضاجلنَّ   لَّ درجتنی کما بنی السَّ
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  بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه مانند زمین و آسمان است

ه مائه درجه ما بنی کلَّ درجتنی مسریه مخسمائه عام   ۰۱۱۵   اجلنَّ
  بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه پانصد سال راه است

ه مائه درجه و لو أنَّ العاملنی اجت   ۰۱۱۶   معوا ِف إحداهنَّ وسعتُهاجلنَّ
  بهشت صد درجه است و اگر جهانیان در یکى از آنها مجتمع شوند جایشان مى شود

  اجلنَّ ال َتبَّل أحدا ِف بیته عتیق من اخلیل   ۰۱۱۷
  جن کسى را که اسبى اصیل در خانه خود دارد مخبط نمیکند

رب و شنآن الفاسقاجلهاد أربع: األمر باملعروف و النَّهى عن املنکر و ا   ۰۱۱۸ دق ِف مواطن الصَّ   لصَّ
  جهاد چهار قسم است: امر بمعروف و نهى از منکر و راستى در موقع صبر و تنفر از فاسق

ا الَِّذى له حقَّ    ۰۱۱۹ ان و جار له ثالثه حقوق فتأمَّ ا و جار له حقَّ اجلریان ثالثه: فجار له حقَّ واحد و هو أدِن اجلریان حقَّ
ان فجار مسمل له حقَّ اإلسالم و حقَّ اجلوار و واحد فجار مشرک ال رحم ل ا الَِّذى له حقَّ ه له حقَّ اجلوار و أمَّ

حم ا الَِّذى له ثالثه حقوق فجار مسمل ذو رحم له حقَّ اإلسالم و حقَّ اجلوار و حقَّ الرَّ   أمَّ
حق دارد و همسایه  همسایگان سه قسمند همسایه اى که یک حق دارند و او از همه همسایگان کم حق تر است و همسایه اى که دو

اى که سه حق دارد همسایه اى که یک حق دارد همسایه مشرک است که خویشاوندى ندارد او فقط حق همسایگى دارد همسایه اى که 

دو حق دارد همسایه مسلمانى است که حق اسالم و حق همسایگى دارد و همسایه اى که سه حق دارد همسایه مسلمان خویشاوند 

  حق همسایگى و حق خویشاوندى دارد است که حق اسالم و

ه   ۰۱۴۱ لَّیاِهنَّ اجلنَّ   حامالت والدات مرضعات رحیمات بتأوالدهنَّ لو ال ما یتأِنی إلى أزواجهنَّ دخل مصَّ
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  دنزنان بار دار فرزند دار و شیرده که با فرزندان خود مهربانند اگر رفتارى که با شوهران خود میکنند نبود نمازگزارانشان به بهشت میرفت

ناء من النَّاس یعَم و یصمَّ    ۰۱۴۰   حبَّ الثَّ
  انتظار ستایش از مردم چشم را کور و گوش را کر میکند

نیا رأس کلَّ خطیئه   ۰۱۴۱   حبَّ الدَّ
  دوست داشتن دنیا سر همه گناهان است

اله   ۰۱۴۱ ه عیَن ِف الصَّ یب و جعلت قرَّ   حبَّب إلىَّ من دنیاکم النَّساء و الطَّ
  چیز را دوست دارم زن و بوى خوش و روشنى چشم من در نماز است من از دنیاى شما دو

  اهلَلَّ إلى عباده َیبَّکم  اهلَلَّ حبَّبو    ۰۱۴۴
  خدا را در پیش بندگانش محبوب سازید تا خداوند شما را دوست دارد

عام   ۰۱۴۵ َت ِف الوضوء و الطَّ   حبَِّذا املتخلَّلون من أمَّ
  غذا مسواک میکنندچه نیکند از امت من آنها که در وضو و 

ى ء یعَم و یصمَّ    ۰۱۴۶   حبَّک للشَّ
  محبتى که نسبت بچیزى دارى کور و کرت میکند

  أن ال یستجیب دعوه مظلوم و ألحد قبله مثل مظلمته اهلَلَّ حُت عَل    ۰۱۴۷
  زده اى را که او نیز بدیگرى چنان ستمى کرده است نپذیرد  بر خدا الزم است که ستم

ه باملکارهحجبت النَّ    ۰۱۴۸ هوات و حجبت اجلنَّ   ار بالشَّ
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  جهنم را بخواستنى ها پوشانیده اند و بهشت را بمکروهات مستور داشته اند

وا   ۰۱۴۹ وا ِستغنوا و سافروا ِصحَّ   حجَّ
  بحج روید تا بى نیاز شوید و سفر کنید تا سالم مانید

  حدَّ اجلوار أربعون دارا   ۰۱۵۱
 حد همسایگى چهل خانه است

یف   ۰۱۵۰   حدَّ الساحر ضربه بالسَّ
  سزاى ساحر یک ضربت شمشیر است

 « حصَن فمن دخله أمن من عِذاَب اهلَلَّ ال إله إالَّ »ِعالى:  اهلَلَّ حدثَن جربیل قال: یقول    ۰۱۵۱
  تقلعه من است و هر که وارد آن شود از عذاب من در امان اس اللَّهجبرئیل با من سخن گفت و گفت: خدا گوید ال إله إال 

۰۱۵۱    ُ ثوا النَّاس ِبا یعرفون أ ِریدون أن یکِذَّ  و رسوله؟ اهلَلَّ حدَّ
  با مردم از آنچه توانند دانست سخن گوئید آیا میخواهید خدا و پیغمبر را تکذیب کنند

  حدَّ یعمل ِف األرض خری ألهل األرض من أن َیطروا أربعنی صباحا   ۰۱۵۴
  ر از آنست که چهل روز باران بباردحدى که در زمین اجرا شود براى زمینیان بهت

  عزَّ و جلَّ أفضل من ألف لیله یقام لیلها و یصام نهارها اهلَلَّ حرس لیله ِف سبیل    ۰۱۵۵
  یک شب نگهبانى در راه خدا از هزار شب که نماز خوانند و روز آن را روزه دارند بهتر است

م    ۰۱۵۶   ما قال و ال ما قیل لهاجلنَّه عَل کلَّ فاحش بِذى ء ال یبالى  اهلَلَّ حرَّ



211 
 

  خداوند بهشت را بر مردم بد زبان که هر چه بگویند و شنوند اهمیت نمیدهند حرام کرده است

م    ۰۱۵۷   اخلمر و کلَّ مسکر حرام اهلَلَّ حرَّ
  خداوند شراب را حرام کرده و هر چه مستى آرد حرام است

مت التَّجاره ِف اخلمر   ۰۱۵۸   حرَّ
  تجارت شراب حرام است

  حرمه اجلار عَل اجلار کحرمه دمه   ۰۱۵۹
  حرمت همسایه بر همسایه چون حرمت خون او است

ار عَل عنی بکت من خشیه    ۰۱۶۱ مت النَّ مت النَّار عَل عنی سهرت ِف سبیل  اهلَلَّ حرَّ ا اهلَلَّ و حرَّ مت النَّ ر عَل عنی و حرَّ
ت عن حمارم    اهلَلَّ أو عنی فقئت ِف سبیل  اهلَلَّ غضَّ

ى که از بیم خدا گریسته و دیده اى که در راه خدا بیدار مانده و دیده اى که از محرمات خدا بسته شده یا در راه خدا بیرون جهنم بر دیده ا

  آمده حرام است

  حرمه مال املسمل کحرمه دمه   ۰۱۶۰
  حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست

هاُِه    ۰۱۶۱ ن و ما من رجل من القاعدین خیلف رجال من املجاهدیحرمه نساء املجاهدین عَل القاعدین کحرمه أمَّ
ِف أهله فیخونه فیُه إال وقف له یوم القیامه فقیل له:قد خانک ِف أهلک فخِذ من حسناِه ما شئت فیتأخِذ 

 من عمله ما شاء فما ظنَّکم؟
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از بازماندگان که سرپرستى خانواده یکى حرمت زن کسانى که بجهاد رفته اند بر آنها که بازمانده اند مانند حرمت مادرانشان است و هر کس 

ز کارهاى از مجاهدان را بعهده گیرد و نسبت بآنها تجاوز کند روز قیامت او را بپاى دارند و بمجاهد گویند وى بخانواده تو تجاوز و خیانت کرد، ا

    نیک وى هر چه میخواهى بر گیر و وى از اعمال او هر چه خواهد برگیرد، چه فکر میکنید؟

م عَل النَّار کلَّ هنیَّ لنیَّ سهل قریب من النَّاس   ۰۱۶۱   حرَّ
  هر که نرم و مالیم و آسانگیر و نزدیک بمردم باشد بر آتش حرام است

ار: عنی بکت من خشیه    ۰۱۶۴ م عَل عیننی أن ِناهلما النَّ   و عنی باِت ُترس اإلسالم و أهله من الکفر اهلَلَّ حرَّ
  ز ترس خدا گریسته و چشمى که بیدار مانده و مسلمانان را در مقابل کافران نگهبانى کرده استدو چشم بر آتش حرام است چشمى که ا

َت و أحلَّ الناثُه   ۰۱۶۵ هب عَل ذکور أمَّ م لباس احلریر و الِذَّ   حرَّ
  پوشیدن ابریشم و طال بر مردان امت من حرام و بر زنانشان حالل است

ى   ۰۱۶۶   کلَّه و ال أدع منه شیئا حسب امرئ من البخل أن یقول آخِذ حقَّ
  در بخل مرد همین قدر بس که گوید همه حق خود را میگیرم و چیزى از آن را وانمیگذارم

  حسبک من اجلهل أن ِظهر ما علمت   ۰۱۶۷
  در نادانى تو همین قدر بس که هر چه دانى آشکار کنى

ث بکلَّ ما مسعت   ۰۱۶۸   حسبک من الکِذُ أن ُتدَّ
  قدر بس که هر چه شنیده اى نقل کنى در دروغگوئى تو همین

  حسیب رجائى من خالقى و حسیب دیَن من دنیاى   ۰۱۶۹
  امید خدایم مرا بس و بیم از دنیایم مرا کافى است
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خیمه   ۰۱۷۱   حسن البشر یِذهب بالسَّ
  گشاده روئى کینه را ببرد

یار و ینسئ ِف األعمار   ۰۱۷۰ ر الدَّ   حسن اجلوار یعمَّ
  ه آبادى شهرها و درازى عمرهاستخوش همسایگى مای

  األعظم اهلَلَّ حسن اخللق خلق    ۰۱۷۱
  نیکخوئى خلق بزرگ خداوند است

ه  اهلَلَّ حسن اخللق زمام من رَحه    ۰۱۷۱ ه إلى اخلری و اخلری َیرَّ مام بید امللک و امللک َیرَّ ِف أنف صاحبه و الزَّ
وء ِف أنفصاح اهلَلَّ إلى اجلنَّه و سوء اخللق زمام من عِذاُ  وء و السَّ ه إلى السَّ یطان َیرَّ یطان و الشَّ مام بید الشَّ به و الزَّ

ار ه إلى النَّ   َیرَّ
نیکخوئى زمام رحمت خداست که در بینى صاحب آنست و زمام بدست فرشته است و فرشته او را بسوى نیکى میکشاند و نیکى او را 

و زمام بدست شیطان است و شیطان او را بسوى بدى بسوى بهشت میراند و بدخوئى زمام عذاب خداست که در بینى صاحب آنست 

  میکشاند و بدى او را بسوى جهنم میراند

ین   ۰۱۷۴   حسن اخللق نصف الدَّ
  نیک خوئى یک نیمه دین است

ه   ۰۱۷۵   حسن اخللق یثبت املودَّ
  نیکخوئى دوستى را استوار مى کند

مس اجللید   ۰۱۷۶   حسن اخللق یِذیب اخلطایا کما ِِذیب الشَّ
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  یکخوئى گناهان را محو مى کند چنان که خورشید یخ را آب میکندن

ؤال نصف العمل   ۰۱۷۷   حسن السَّ
  نیک پرسیدن یک نیمه دانستن است

عر مال و حسن الوجه مال و حسن الَّلسان مال و املال مال   ۰۱۷۸   حسن الشَّ
  ئى هم دارائیستنیکى موى دارائیست و نیکى روى دارائیست و نیکى زبان دارائى است و دارا

نَّ من حسن العباده   ۰۱۷۹   حسن الظَّ
  خوش گمانى از نیکى عبادت است

وء   ۰۱۸۱ دقه َتنع میته السَّ   حسن امللکه َناء و سوء اخللق شؤم و الربَّ زیاده ِف العمر و الصَّ
  دنیک خوئى رشد است و بدخوئى شئامت است و نیکى افزایش عمر است و صدقه از مرگ بد جلوگیرى میکن

  حسن امللکه َین و سوء اخللق شؤم   ۰۱۸۰
  نیکخوئى برکت است و بدخوئى شئامت

وء   ۰۱۸۱ دقه ِدفع القضاء السَّ   حسن امللکه َین و سوء اخللق شؤم و طاعه املرأه ندامه و الصَّ
  نیک خوئى رشد است و بد خوئى شأمت است و نیکى افزایش عمر است و صدقه از مرگ جلوگیرى میکند

نوا لباسکم و أصلحوا رحالکم حَتَّ ِکونوا کتأنَّکم شامه ِف النَّاس   ۰۱۸۱   حسَّ
  لباس خود را نیک کنید و لوازم خود را باصالح آرید چنان که در میان کسان مانند خالى نمودار باشید

عاء   ۰۱۸۴ وا للبالء الدَّ دقه و أعدَّ کاه و داووا مرضاکم بالصَّ نوا أموالکم بالزَّ   حصَّ
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  یله زکات محفوظ دارید و مریضان خود را با صدقه عالج کنید و براى جلوگیرى از بال بدعا متوسل شویداموال خود را بوس

جل بعد ما یکرب کالکتاُ عَل املاء   ۰۱۸۵ غری کالنَّقش ِف احلجر و حفظ الرَّ   حفظ الغالم الصَّ
  نوشته بر آب است محفوظات طفل نورس مانند نقشى است که بر سنگ رقم زنند و محفوظات مرد بزرگ مانند

هوات   ۰۱۸۶ ار بالشَّ ت النَّ ه باملکاره و حفَّ ت اجلنَّ   حفَّ
  بهشت با نامالیمات قرین است و جهنم با خواستنى ها همراه است

تأِه و إن أصابته مصیبه    ۰۱۸۷ حقَّ اجلار إن مرض عدِه و إن مات شیعته و إن استقرضک أقرضته و إن أصابه خری هنَّ
یته و ال ِرفع بناءک یح عزَّ   فوق بنائه فتسدَّ علیه الرَّ

حق همسایه آنست که اگر مریض شد عیادتش کنى و اگر مرد همراه جنازه اش بروى و اگر از تو قرض خواست بدهى و اگر حادثه خوشى 

  بر او نبندىبر او رخ داد بدو تهنیت گوئى و اگر مصیبتى رخ داد تعزیتش گوئى و بناى خود را از بناى او فراتر نبرى و جریان باد را 

وجه أن ال ِصوم یوما واحدا إالَّ بإذنه إالَّ الفریضه فإن فعلت أمثت و لم یتقبَّل منها و أن    ۰۱۸۸ وج عَل الزَّ حقَّ الزَّ
ال ِعطى من بیته شیئا إال بإذنه فإن فعلت کان له األجر و کان علیها الوزر و أن ال َترج من بیته إال بإذنه فإن 

  ه الغضب حَتَّ ِتوُ أو ِراجع و إن کان ظاملاو مالئک اهلَلَّ فعلت لعنها 
هد حق شوهر بر زن آنست که بدون اجازه او جز روزه واجب نگیرد و اگر گرفت گناهکار است نپذیرند و بدون اجازه او چیزى از مال او بکسان ند

خداوند و فرشتگان غضب او را لعنت کنند تا توبه اگر داد ثوابش از شوهر و گناه از زن است و از خانه او بى اجازه اش بیرون نرود و اگر رفت 

  کند یا باز گردد اگر چه شوهرش ستمگر باشد

وج عَل املرأه: أن ال ِهجر فراشه و أن ِربَّ قسمه و أن ِطیع أمره و أن ال َترج إالَّ بإذنه و أن ال ِدخل    ۰۱۸۹ حقَّ الزَّ
  إلیه من یکره
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د، و قسم او را انجام دهد و فرمانش را اطاعت کند و بى اجازه او بیرون نرود و کسى را که حق شوهر بر زن آنست که از بستر وى دورى نگیر

  دوست ندارد بخانه او نیاورد

وج، أن یطعمها إذا طعم و یکسوها إذا اکتسى و ال یضرُ الوجه و ال یقبَّح و ال    ۰۱۹۱ حقَّ املرأه عَل الزَّ
  یهجر إالَّ ِف البیت

ى غذا خورد باو بخوراند و وقتى لباس پوشید باو بپوشاند و بصورت او نزند و باو بد نگوید و جز در خانه از او حق زن بر شوهر آنست که وقت

  دورى نگیرد

: إذا لقیته فسملَّ علیه و إذا دعاک فتأجبه و إذا استنصحک فانصح له و إذا    ۰۱۹۱ حقَّ املسمل عَل املسمل ستَّ
ته و إذا مرض فعده و  اهلَلَّ عطس فحمد    إذا مات فاِبعهفشمَّ

حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است وقتى او را دیدى بر او سالم کن و وقتى ترا دعوت کرد بپذیر و وقتى با تو مشورت کرد رأى خود را 

  با او بگو و همین که عطسه زد عافیت باد بگو و همین که مریض شد او را عیادت کن و همین که مرد همراه جنازه اش برو

ن أدبه حقَّ    ۰۱۹۱ ن موضعه و َیسَّ ن امسه و َیسَّ   الولد عَل الوالد أن َیسَّ
  حق پسر بر پدر آنست که نام او را نیک و جاى او را نیک و ادب او را نیک کند

جه إذا بلغ   ۰۱۹۴ با و أن یزوَّ مایه و أن ال یرزقه إالَّ طیَّ باحه و الرَّ   حقَّ الولد عَل الوالد أن یعلَّمه الکتابه و السَّ
  پدر آنست که نوشتن و شنا کردن و تیر انداختن باو بیاموزد و جز غذاى خوب بدو نخوراند و همین که بالغ شد باو زن بدهد حق پسر بر

جه إذا أدرک و یعلَّمه الکتاُ   ۰۱۹۵ ن امسه و یزوَّ   حقَّ الولد عَل والده أن َیسَّ
  د و خط نوشتن بدو بیاموزدحق پسر بر پدر آنست که نام او را نیک کند و همین که ببلوغ رسید زنش ده

م  اهلَلَّ حقَّ عَل    ۰۱۹۶ ا حرَّ   اهلَلَّ عون من نکح التماس العفاف عمَّ
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  هر که زن گیرد باین منظور که از محرمات بر کنار ماند بر خدا الزم است که او را یارى کند

  حقَّ کبری اإلخوه عَل صغریهم کحقَّ الوالد عَل ولده   ۰۱۹۷
  اى کوچک مانند حق پدر بر فرزند استحق برادر بزرگ بر برادره

  حقَّ هلَلَّ عَل کلَّ مسمل أن یغتسل ِف کلَّ سبعه أیام یوما یغسل فیه رأسه و جسده   ۰۱۹۸
  حق خدا بر هر مسلمانى این است که هر هفت روز یک بار غسل کند و سر و تن خود را بشوید

  منها اهلَلَّ به فیستغفر حقیق باملرء أن یکون له ُمالس خیلو فیها و یِذکر ذنو   ۰۱۹۹
  چه خوب است که مرد گاهى خلوت کند و گناهان خود را بیاد آرد و از خدا آمرزش خواهد

نیا حلوه اآلخره   ۰۴۱۱ ه الدَّ ه اآلخره و مرَّ نیا مرَّ   حلوه الدَّ
  شیرینى دنیا تلخى آخرت و تلخى دنیا شیرینى آخرت است

ن کان قبلکم فمل یوجد له   ۰۴۱۰ من اخلری شى ء إالَّ أنَّه کان رجال موسرا و کان خیالط النَّاس  حوسب رجل ممَّ
  عزَّ و جلَّ ملالئکته حنن أحقَّ بِذلک منه َتاوزوا عنه اهلَلَّ و کان یتأمر غلمانه أن یتجاوزوا عن املعسر فقال 

داشت و بغالمان خود میگفت از یکى از پیشینیان را به حساب کشیدند و کار نیکى نداشت جز آنکه مرد توانگرى بود و با مردم داد و ستد 

  مطالبه واماندگان درگذرید خداوند بفرشتگان گفت ما بگذشت از او سزاوارتریم، از او درگذرید

ه   ۰۴۱۱   احلجَّ املربور لیس له جزاء إالَّ اجلنَّ
  حج مقبول سزائى جز بهشت ندارد

ل   ۰۴۱۱   احلجَّ جهاد کلَّ ضعیف و جهاد املرأه حسن التَّبعَّ
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  یفان است و جهاد زن، شوهردارى خوب استحج جهاد ضع

  احلرائر صالح البیت و اإلماء فساد البیت   ۰۴۱۴
  زن آزاد مایه اصالح خانه است و زن بنده موجب فساد خانه است

  احلرام بنیَّ و احلالل بنیَّ فدع ما یریبک إلى ماال یریبک   ۰۴۱۵
  ذار و چیزهاى بى شبهه را برگیرحرام روشن است و حالل روشن است چیزهاى شبهه ناک را بگ

  احلرُ خدعه   ۰۴۱۶
  جنگ یعنى خدعه

  احلریص الَِّذى یطلب املکسبه من غری حلَّها   ۰۴۱۷
  حریص آنست که سود به نامشروع جوید

نَّ    ۰۴۱۸   احلزم سوء الظَّ
  دور اندیشى بد گمان بودن است

  احلسب املال   ۰۴۱۹
  برترى را بمال دانند

دقه ِطفى ء اخلطیئه کما یطفى ء املاء النَّاراحلسد یتأ   ۰۴۰۱ ار احلطب و الصَّ   کل احلسنات کما ِتأکل النَّ
  حسد کارهاى نیک را میخورد چنان که آتش هیزم را میخورد و صدقه گناه را نابود میکند چنان که آب آتش را خاموش میکند

رب العسل   ۰۴۰۰   احلسد یفسد اإلَیان کما یفسد الصَّ
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  اسد میکند چنان که صبر تلخ عسل را فاسد میکندحسد ایمان را ف

ن مسعها و ال ِبالى ِف أىَّ وعاء خرجت   ۰۴۰۱   احلکمه ضالَّه املؤمن یتأخِذها ممَّ
  حکمت گمشده مؤمن است از هر که بشنود فرا گیرد و اهمیت ندهد که از کجا آمده است

بهات فقد استرباحلالل بنیَّ و احلرام بنیَّ و بینهما أمور مشتبهات ال یع   ۰۴۰۴ أ لعرضه لمها کثری من النَّاس: فمن اَِّقى الشَّ
بهات وقع ِف احلرام کراع یرعى حول احلَم یوشک أن یواقعه أال و إنَّ لکلَّ ملک  و دینه و من وقع ِف الشَّ

ِعالى ِف أرضه حمارمه أال و إنَّ ِف اجلسد مضغه إذا صلحت صلح اجلسد کلَّه و  اهلَلَّ َحى أال و إنَّ َحى 
  ت فسد اجلسد کلَّه أال و هى القلبإذا فسد

حالل روشن است و حرام روشن است و میان آنها چیزهاى شبهه ناک هست که بسیارى از مردم آن را ندانند، هر که از چیزهاى شبهه ناک 

مانند چوپانى که اطراف  دورى گیرد دین و آبروى خود را از ارتکاب محرمات بر کنار داشته و هر که در چیزهاى شبهه ناک افتد در حرام افتد

بدانید که هر پادشاهى قرقى دارد و قرق خداوند در زمین محرمات اوست بدانید که در تن پاره   قرق گوسفند چراند بیم میرود که در قرق افتد

  گوشتى است که اگر بصالح آمد همه تن بصالح آید و اگر بفساد آمد همه تن به فساد آید بدانید که او همین قلب است

م  اهلَلَّ احلالل ما أحلَّ    ۰۴۰۵ ا عفى عنه اهلَلَّ ِف کتابه و احلرام ما حرَّ   ِف کتابه و ما سکت عنه فهو ممَّ
حالل آنست که خداوند در قرآن حالل کرده باشد و حرام آنست که خداوند در قرآن حرام کرده باشد و هر چه را مسکوت گذاشته مورد گذشت 

  است

  احللف حنث أو ندم   ۰۴۰۶
  رانجام قسم یا شکستن است یا پشیمانىس

لعه ممحقه للربکه   ۰۴۰۷   احللف منفقه للسَّ
  قسم در معامله جنس را تمام و برکت را نابود میکند
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نیا و سیَّد ِف اآلخره   ۰۴۰۸   احللمی سیَّد ِف الدَّ
  بردبار در دنیا و آخرت بزرگوار است

  احلمد عَل النَّعمه أمان لزواهلا   ۰۴۰۹
  نعمت مایه امنیت از زوال آنستسپاس بر 

یطان   ۰۴۱۱   احلمره من زینه الشَّ
  سرخى آرایش شیطان است

جره ورقها   ۰۴۱۰   احلَمَّ ُتتَّ اخلطایا کما ُتتَّ الشَّ
  تب گناهان را میریزد چنان که درخت برگهاى خود را میریزد

ر خطایا سنه   ۰۴۱۱ ى لیله ِکفَّ   احلَمَّ حظَّ کلَّ مؤمن من النَّار و َحَّ
  تب قسمت مؤمن از آتش جهنم است و تب یک شب گناهان یک سال را محو میکند

  ِف األرض اهلَلَّ احلَمَّ رائد املوت و سجن    ۰۴۱۱
  تب پیشاهنگ مرگ و زندان خداوند در روى زمین است

  احلیاء خری کلَّه   ۰۴۱۴
  حیا سراسر نیکى است

  عزَّ و جلَّ عباده اهلَلَّ رب و انتظار الفرج من احلیاء زینه و التَّقى کرم و خری املرکب الصَّ    ۰۴۱۵
  حیا مایه زینت و تقوى مایه بزرگى است و بهترین وسیله وصول بمقصود صبر است و انتظار گشایش از طرف خداوند عبادت است
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  احلیاء شعبه من اإلَیان   ۰۴۱۶
  حیا شعبه اى از ایمان است

  احلیاء ال یتأیت إالَّ ِبری   ۰۴۱۷
  نیکى نمى آیداز حیا جز 

ار   ۰۴۱۷ ه و البِذاء من اجلفاء و اجلفاء ِف النَّ   احلیاء من اإلَیان و اإلَیان ِف اجلنَّ
  حیا از لوازم ایمان است و ایمان در بهشت است و بد زبانى از خشونت است و خشونت در جهنم است

ین کلَّه   ۰۴۱۸   احلیاء هو الدَّ
  حیا تمام دین است

  ن قرنا مجیعا فإذا رفع أحدمها رفع اآلخراحلیاء و اإلَیا   ۰۴۱۹
  حیا و ایمان قرین یک دیگرند اگر یکى از میان برخاست دیگرى هم برود

  احلیاء و اإلَیان مقرونان ِف قرن واحد فإذا سلب أحدمها ِبعه اآلخر   ۰۴۱۱
  حیا و ایمان قرین یک دیگرند اگر یکى رفت دیگرى نیز همراه آن میرود

  و اإلَیان مقرونان ال یفرتقان إالَّ مجیعااحلیاء    ۰۴۱۱
  حیا و ایمان قرین یک دیگرند و جز با هم از کسى دور نشوند

  احلیاء و العىَّ شعبتان من اإلَیان و البِذاء و البیان شعبتان من النَّفاق   ۰۴۱۱
  حیا و کمزبانى دو شعبه ایمان است و خشونت و زبان آورى از لوازم نفاق است
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  ِعالى ِف قلبه رَحه للبشر اهلَلَّ عبد و خسر لم َیعل خاُ    ۰۴۱۴
  بنده اى که خداوند رحم نسبت بکسان را در دل او قرار نداده زیانکار است

  خدمتک زوجتک صدقه   ۰۴۱۵
  خدمتى که بزن خود میکنى صدقه است

  خالطوا النَّاس بتأخالقُه و خالفوهم ِف أعماهلم   ۰۴۱۶
  باشید و در اعمالشان مخالف با مردان در اخالقشان مخالط

ا فتأمسک   ۰۴۱۷   خِذ األمر بالتَّدبری فإن رأیت ِف عاقبته خریا فتأمض و إن خفت غیَّ
  کار را بتدبیر بنگر اگر در سر انجام آن خیرى هست قدم بگذار و اگر از عاقبت آن بیم دارى دست نگهدار

  خِذوا عَل أیدى سفهائکم   ۰۴۱۸
  ى کنیداز تجاوز سفیهان خود جلوگیر

  ال َیلَّ حَتَّ َتلَّوا اهلَلَّ خِذوا من العمل ما ِطیقون فإنَّ    ۰۴۱۹
  عمل بقدر طاقت کنید زیرا ماللت شما مایه ماللت خدا مى شود

ن کان قبلکم ِف حلَّه له خیتال فیها فتأمر    ۰۴۴۱ یها إلى یوم األرض فتأخِذِه فهو یتجلجل ف اهلَلَّ خرج رجل ممَّ
  القیامه

  له اى پوشید و مکبرانه بیرون آمد خداوند بزمین فرمان داد تا او را گرفت و تا روز قیامت در آن دست و پا میزندمردى از پیشینان ح
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ماء فقال ارجعوا  اهلَلَّ خرج نیبَّ من األنبیاء بالنَّاس یستسقون    ۰۴۴۰ ِعالى فإذا هو بنمله رافعه بعض قوائمها إلى السَّ
  فقد استجیب لکم من أجل هِذه النَّمله

غمبرى با مردم براى دعاى باران بیرون آمد مورچه اى را دید که دست خود را بطرف آسمان بلند کرده است گفت باز گردید که خدا بخاطر پی

  این مورچه دعاى شما را پذیرفت

  رأس کلَّ حکمه و الورع سیَّد العمل اهلَلَّ خشیه    ۰۴۴۱
  ترس خدا سر همه حکمتهاست و ورع پیشواى اعمال است

  خصَّ البالء ِبن عرف النَّاس و عاش فیُه من لم یعرفُه   ۰۴۴۱
  هر که کسان را شناخت قرین بال شد و هر که نشناختشان در میانشان آسوده زیست

  خصلتان ال َیتمعان ِف مؤمن: البخل و سوء اخللق   ۰۴۴۴
  دو صفت است که در مؤمن جمع نشود بخل و بدخوئى

ینخصلتان ال َیتمعان ِف منا   ۰۴۴۵   فق حسن مست و ال فقه ِف الدَّ
  دو خصلت است که در منافق جمع نشود نیکنامى و دانائى در امور دین

  اهلَلَّ و النَّفع لعباد  اهلَلَّ خصلتان لیس فوقهما من الربَّ شى ء اإلَیان ب   ۰۴۴۶
  دو خصلت است که نیکتر از آن نیست ایمان بخدا و سودمندى براى بندگان خدا

را و ال ال شاک اهلَلَّ شاکرا صابرا و من لم یکونا فیه لم یکتبه  اهلَلَّ من کانتا فیه کتبه خصلتان    ۰۴۴۷
له عَل اهلَلَّ صابرا: من نظر ِف دینه إلى من هو فوقه فاقتدى به و نظر ِف دنیاه إلى من هو دونه فحمد   ما فضَّ
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 ِف دنیاه إلى من هو فوقه فتأسف شاکرا صابرا و من نظر ِف دینه إلى من هو دونه و نظر اهلَلَّ به علیه کتبه 
  شاکرا و ال صابرا اهلَلَّ عَل ما فاِه منه لم یکتبه 

ه دو خصلت است که در هر که باشد خدا او را صبور و شکرگزار رقم زند و هر که از آن بى بهره باشد ویرا نه صابر رقم زند نه شکرگزار هر ک

روى کند و در کار دنیا بآن که فروتر از اوست بنگرد و خدا را بر آنچه بیشتر دارد شکر کند، در کار دین بکسى که فراتر از اوست بنگرد و او را پی

 چه کمتر داردخدا او را صابر و شاکر رقم زند و هر که در کار دین به آنکه فروتر از اوست بنگرد و در کار دنیا بآن که فراتر از اوست بنگرد و بر آن

  زند نه شکرگزارتأسف خورد خدا او را نه صابر رقم 

ه و الفراغ   ۰۴۴۸ حَّ   خلَّتان کثری من النَّاس فیهما مفتون الصَّ
  دو صفت است که بیشتر مردم بدان دلباخته اند صحت و فراغت

قا حَتَّ یردا عَلَّ احلوض اهلَلَّ خلَّفت فیکم شیئنی لن ِضلَّوا بعدمها: کتاُ    ۰۴۴۹   و سنََّت و لن یتفرَّ
  عد از آن گمراه نخواهید شد قرآن و روش من و این دو از هم جدا نشوند تا بر سر حوض بمن برسنددو چیز میان شما واگذاشتم که ب

  اخللق فکتب آجاهلم و أعماهلم و أرزاقُه اهلَلَّ خلق    ۰۴۵۱
  خداوند خلق را بیافرید و زندگى و اعمال و ارزاقشان را رقم زد

یح ِف اهلواء  عزَّ و جلَّ اجلنَّ ثالثه أصناف: صنف اهلَلَّ خلق    ۰۴۵۰ حیَّات و عقارُ و خشاش األرض و صنف کالرَّ
اإلنس ثالثه أصناف: صنف کالبهائم و صنف أجسادهم أجساد  اهلَلَّ و صنف علیُه احلساُ و العقاُ و خلق 

یاطنی و صنف ِف ظلَّ    یوم ال ظلَّ إالَّ ظلَّه اهلَلَّ بَن آدم و أرواحُه أرواح الشَّ
ارها و عقربها و حشراتند و قسم دیگر مانند باد در هوا روانند و قسم دیگر حساب و عقاب دارند و خداوند جن را سه قسم آفریده یک قسم م

آدمیان را سه قسم آفریده یک قسم مانند چهارپایانند و قسم دیگر تنهایشان مانند تن آدمیان و جانهایشان مانند جانهاى شیاطین است و 

  ر سایه او هستندقسم دیگر روزى که سایه اى جز سایه خدا نیست د
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  مائه رَحه فوضع رَحه واحده بنی خلقه یرتاَحون بها و خبتأ عنده مائه إالَّ واحده اهلَلَّ خلق    ۰۴۵۱
  خداوند صد جزء رحمت آفرید و یکى را میان خلق نهاد که بوسیله آن بر یک دیگر رحم کنند و نود و نه جزء آن را پیش خود نگهداشت

ه کافرا َیىی ابن اهلَلَّ خلق    ۰۴۵۱ ه مؤمنا و خلق فرعون ِف بطن أمَّ   زکریَّا ِف بطن أمَّ
  خداوند یحیى پسر زکریا را در شکم مادر مؤمن خلق کرد و فرعون را در شکم مادر کافر آفرید

ا اللَِّذان َیبَّهما  اهلَلَّ و خلقان یبغضهما  اهلَلَّ خلقان َیبَّهما    ۰۴۵۴ ا اللَِّذان اهلَلَّ فتأمَّ ماحه و أمَّ خاء و السَّ  اهلَلَّ بغضهما ی فالسَّ
  بعبد خریا استعمله عَل قضاء حوائج النَّاس اهلَلَّ فسوء اخللق و البخل و إذا أراد 

دو صفت را خدا دوست دارد، و دو صفت را دشمن دارد، دو صفتى که خدا دوست دارد بخشش است و گذشت و دو صفتى که خدا دشمن 

  خواهد وى را براى رفع حوائج مردم بکار میبرد دارد بدخوئى و بخلست و همین که خدا براى بنده اى نیکى

ار اهلَلَّ خلَّلوا بنی أصابعکم ال خیلَّل    ۰۴۵۵   بینها بالنَّ
  هنگام وضو میان انگشتان خود فاصله دهید تا خدا بوسیله آتش میان آنها را فاصله ندهد

یطان َیرى ما بنی الَّلحم و ال   ۰۴۵۶ وا أظفارکم فإنَّ الشَّ فرخلَّلوا حلاکم و قصَّ   ظَّ
  ریشهاى خود را شانه کنید و ناخنهاى خود را کوتاه سازید زیرا شیطان میان گوشت و ناخن روانست

هم و ما حکموا بغری ما أنزل    ۰۴۵۷ ُه الفقر و إالَّ فشا فی اهلَلَّ مخس ِبمس ما نقض قوم العهد إالَّ سلَّط علیُه عدوَّ
فوا  ننی و ال منعوا ال ظهرت فیُه الفاحشه إال فشا فیُه املوت و ال طفَّ املکیال إالَّ منعوا النَّبات و أخِذوا بالسَّ

کاه إالَّ حبس عنُه القطر   الزَّ
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پنج چیز از لوازم پنج چیز ست کسانى که پیمان شکنند دشمنشان بر آنها مسلط شود و کسانى که بر خالف آنچه خدا گفته قضاوت کنند 

واج یابد مرگ ناگهانى میان آنها شایع شود و کسانى که کم فروشى پیشه کنند فقر میان آنها رواج یابد و کسانى که بى عفتى میان آنها ر

  بقحط دچار شوند و کسانى که زکاه ندهند به خشگسالى مبتال گردند

نیا فوت احلبیب و ذهاُ املال و مشاِه األعداء و ِرک العمل و امرأه سوء   ۰۴۵۸   مخسه من مصائب الدَّ
  ت و تلف شدن مال و سرزنش دشمنان و ترک دانش و زن بدپنج چیز از مصائب دنیاست مرگ دوس

ائم و ینقضن الوضوء: الکِذُ و الغیبه و النَّمیمه و النَّظر بشهوه و الیمنی الکاذبه   ۰۴۵۹ رن الصَّ   مخس خصال یفطَّ
  پنج کار است که روزه را باطل میکند و وضو را میشکند، دروغ و غیبت و سخن چینى و نظر شهوت و قسم دروغ

: دعوه املظلوم حَتَّ ینتصر و دعوه احلاجَّ حَتَّ یصدر و دعوه الغازى حَتَّ یقفل    ۰۴۶۱ مخس دعوات یستجاُ هلنَّ
عوات إجابه دعوه األخ ألخیه  و دعوه املریض حَتَّ یربأ و دعوه األخ ألخیه بظهر الغیب و أسرع هِذه الدَّ

  بظهر الغیب
و دعاى زائر کعبه تا باز گرددو دعاى کسى که بجهاد میرود تا باقامتگاه خود  پنج دعاست که مستجاب مى شود دعاى مظلوم تا یارى شود

  برسد و دعاى مریض تا شفا یابد، و دعاى برادرى که در غیبت برادر خود براى او کند و این دعا از همه دعاها زودتر مستجاب مى شود

رک ب   ۰۴۶۰ اره: الشَّ حف و َینی ص و قتل النَّفس بغری حقَّ  اهلَلَّ مخس لیس هلنَّ کفَّ ابره و بهت املؤمن و الفرار من الزَّ
  یقتطع بها ماال بغری حقَّ 

پنج گناهست که محوشدنى نیست، شریک قرار دادن براى خدا و کشتن کسان بناحق و بهتان زدن بمؤمن و فرار از جنگ و قسم ناحق که 

  بوسیله آن مال کسان را ببرند

ضا بقضاء  اهلَلَّ ء منهنَّ فال إَیان له التَّسلمی ألمر مخس من اإلَیان من لم یکن فیه شى    ۰۴۶۱ لتَّفویض إلى و ا اهلَلَّ و الرَّ
ل عَل  اهلَلَّ  دمه األولى اهلَلَّ و التَّوکَّ رب عند الصَّ   و الصَّ
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ا و توکل بخد نج چیز از لوازم ایمانست و هر که یکى از آنها در او نباشد ایمان ندارد تسلیم بفرمان خدا و رضا بقضاى خدا و تفویض کارها بخدا

  و صبر هنگام صدمه نخستین

ر   ۰۴۶۱ واک و التَّعطَّ   مخس من سنن املرسلنی: احلیاء و احلمل و احلجامه و السَّ
  پنج چیز از سنت پیغمبرانست حیا و حلم و حجامت و مسواک و عطر زدن

هر: عقوق الوالدین و املرأه یتأَتنها زوجها َتونه و اإل   ۰۴۶۴  هلَلَّ امام یطیعه النَّاس و یعصى مخس هنَّ من قواصم الظَّ
  و رجل وعد عن نفسه خریا فتأخلف و اعرتاض املرء ِف أنساُ النَّاس

رفتارى با پدر و مادر و زنى که شوهرش بدو اطمینان دارد ولى بدو خیانت کند و پیشوائى که مردم او را اطاعت   پنج چیز کمر شکن است، بد

  ه وعده دهد و تخلف کند و بد گوئى شخص در باره نسب مردمکنند ولى او خدا را اطاعت نکند و مردى ک

ل    ۰۴۶۵ حم و معروف ال یشکر  لصاحبها اهلَلَّ مخس یعجَّ   العقوبه: البغى و الغدر و عقوق الوالدین و قطیعه الرَّ
  یشاوندان و حق نشناسىرفتارى با پدر و مادر و بریدن از خو  پنج چیز است که خدا مرتکب آن را زود کیفر میدهد ستم و خیانت و بد

تکم الَِّذین    ۰۴۶۶ تکم الَِّذین ُتبَّونُه و َیبَّونکم و ِصلَّون علیُه و یصلَّون علیکم و شرار أئمَّ خیار أئمَّ
  ِبغضونُه و یبغضونکم و ِلعنونُه و یلعنونکم

ید و آنها نیز شما را دعا کنند و بدترین بهترین پیشوایان شما کسانى هستند که آنها را دوست دارید و شما را دوست دارند شما آنها را دعا کن

  پیشوایان شما کسانى هستند که آنها را دشمن دارید و شما را دشمن دارند و آن ها را نفرین کنید و شما را نفرین کنند

امع   ۰۴۶۷   خیار املؤمننی القانع و شرارهم الطَّ
  ار استبهترین مؤمنان کسى است که قانعست و بدترین آنها کسى است که طمعک

اؤها الَِّذین إذا غضبوا رجعوا   ۰۴۶۸ َت أحدَّ   خیار أمَّ
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  بهترین امت من تندخویانند که وقتى بخشم آیند زود آرام شوند

َت علماؤها و خیار علمائها حلماؤها   ۰۴۶۹   خیار أمَّ
  بهترین امت من دانشمندانند و بهترین دانشمندان امت من بردبارانند

َت علماؤها   ۰۴۷۱ لجاهل ِعالى لیغفر للعالم أربعنی ذنبا قبل أن یغفر ل اهلَلَّ و خیار علمائها رَحاؤها أال و إنَّ  خیار أمَّ
حمی َیى ء یوم القیامه و إنَّ نوره قد أضاء ِبشى فیه ما بنی املشرق و املغرُ  ذنبا واحدا، أال و إنَّ العالم الرَّ

ىَّ  رَّ   کما یضى ء الکواکب الدَّ
رین دانشمندان امت من رحیمانند بدانید که خدا پیش از آنکه یک گناه نادان را ببخشد چهل گناه دانشمند بهترین امت من دانشمندانند و بهت

را مى بخشد و بدانید که دانشمند رحیم روز رستاخیز مى آید و در نور خود که فاصله میان مشرق و مغرب را چون ستاره هاى درخشان 

  روشن کرده راه رود

َت من دع   ۰۴۷۰   ِعالى و حبَّب عباده إلیه اهلَلَّ ا إلى خیار أمَّ
  بهترین امت من کسى است که مردم را بسوى خدا بخواند و بندگان خدا را دوستدار او سازد

  خیارکم أحاسنکم أخالقا الَِّذین یتألفون و یؤلفون   ۰۴۷۱
  سازگارى دهند بهترین شما کسانى هستند که اخالقشان بهتر است و با مردم سازگارند و کسان را با یک دیگر

ین   ۰۴۷۴   خیارکم أحسنکم قضاء للدَّ
  بهترین شما کسانى هستند که قرض خود را بهتر ادا کنند

  خیارکم أطولکم أعمارا و أحسنکم أخالقا   ۰۴۷۵
  بهترین شما کسانى هستند که عمرشان درازتر و اخالقشان نیکتر است
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  خیارکم أطولکم أعمارا و أحسنکم أعماال   ۰۴۷۶
  بهترین شما کسانى هستند که عمرهایشان درازتر و اعمالشان بهتر است

  خیارکم خیارکم لنسائُه   ۰۴۷۷
  بهترین شما کسانى هستند که براى زنان خود بهتر باشند

  خیارکم خریکم ألهله   ۰۴۷۷
  بهترین شما کسى است که براى کسان خود بهتر است

رکم ب   ۰۴۷۸ بکم ِف اآلخره عمله رؤیته اهلَلَّ خیارکم من ذکَّ   و زاد ِف علمکم منطقه و رغَّ
  بهترین شما آن کس است که دیدار او خدا را بیاد شما آرد و سخنانش دانش شما را بیفزاید و رفتارش شما را بآخرت راغب سازد

رک اهلَلَّ خری األصحاُ صاحب إذا ذکرت    ۰۴۷۹   أعانک و إذا نسیت ذکَّ
  دا را یاد کردى ترا کمک کند وقتى یاد خدا را فراموشى کردى او را بیاد تو آوردبهترین یاران کسى است که وقتى خ

  خریهم جلاره اهلَلَّ خریهم لصاحبه و خری اجلریان عند  اهلَلَّ خری األصحاُ عند    ۰۴۸۱
  بهتر باشد بهترین رفیقان پیش خدا کسیست که براى رفیق خود بهتر باشد و بهترین همسایگان کسى است که براى همسایه خود

  خری األمور أوسطها   ۰۴۸۰
  بهترین کارها آنست که به اعتدال نزدیکتر است

نیا و اآلخره مع اجلهل   ۰۴۸۱ نیا و اآلخره مع العمل و شرَّ الدَّ   خری الدَّ
  نیکى دنیا و آخرت با دانش هم راهست و بدى دنیا و آخرت با نادانى قرین است
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کر اخلفىَّ و خری   ۰۴۸۱ زق ما یکفى  خری الِذَّ   الرَّ
  بهترین ذکرها آنست که مخفى باشد و بهترین روزیها آنست که کافى باشد

زق ما کان یوما بیوم کفافا   ۰۴۸۴   خری الرَّ
  بهترین روزى آنست که روز به روز بحد کفایت برسد

فقاء أربعه و خری   ۰۴۸۵ الئع أربعمائه و خری اجلیوش أربعه آالف  خری الرَّ   الطَّ
  ستان چهار تن و بهترین پیش قراوالن چهار صد و بهترین سپاهیان چهار هزار استبهترین دو

اد التَّقوى و خری ما ألقى ِف القلب الیقنی   ۰۴۸۶   خری الزَّ
  بهترین توشه هاى سفر حیات تقوى است و بهترین صفات قلب ایمان است

هاده ما شهد بها صاحبها قبل أن یستأهلا   ۰۴۸۷   خری الشَّ
  ادت ها شهادتى است که پیش از آنکه بپرسند ادا شودبهترین شه

ى شهادِه قبل أن یستأهلا   ۰۴۸۸ هود من أدَّ   خری الشَّ
  بهترین شاهدان کسى است که پیش از آنکه بپرسند شهادت دهد

داق أیسره   ۰۴۸۹   خری الصَّ
  بهترین مهرها آنست که سبکتر باشد

دقه ما أبقت غَن و الید العلیا   ۰۴۹۱ فَل و ابداء ِبن ِعول خری الصَّ   خری من الید السَّ
  بهترین صدقه ها آنست که چیزى پس از آن بجاى ماند، و دست دهنده بهتر از دست گیرنده است و صدقه را از نانخوران خود آغاز کن
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دقه ما کان عن ظهر غَن   ۰۴۹۰   خری الصَّ
  بهترین صدقه آنست که با فراخ دستى انجام دهند

  ده أخفیهاخری العبا   ۰۴۹۱
  بهترین عبادت ها آنست که پنهان تر است

نیا و لسانک رطب من ذکر    ۰۴۹۱   اهلَلَّ خری العمل أن ِفارق الدَّ
  بهترین کارها آنست که هنگام مفارقت از جهان زبانت به نام خدا گویا باشد

  خری العمل ما نفع و خری اهلدى ما اَِّبع   ۰۴۹۴
  شد و بهترین هدایتها آنست که پیروى کنندبهترین اعمال آنست که سودمند با

  خری الکسب کسب ید العامل إذا نصح   ۰۴۹۵
  بهترین کسبها کسبى است که کارگر با دست کند اگر با دقت انجام گیرد

  خری املجالس أوسعها   ۰۴۹۶
  بهترین مجالس آنست که وسیع تر باشد

  نهاملسلمون من یده و لسا  خری املسلمنی من سمل   ۰۴۹۷
  بهترین مسلمانان کسى است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند

  خری النَّاس أحسنُه خلقا   ۰۴۹۸
  بهترین مردم کسانى هستند که اخالقشان نیک تر باشد
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 و أِقاهم هلَلَّ و آمرهم باملعروف و أنهاهم عن املنکر و أوصلُه اهلَلَّ خری النَّاس أقرؤهم و أفقهُه ِف دین    ۰۴۹۹
حم   للرَّ

یشتر ببهترین مردم کسانى هستند که قرآن بهتر خوانند و در کار دین داناتر باشند و از خدا بیشتر ترسند و به نیکى بیشتر امر کنند و از بدى 

  جلوگیرى کنند و با خویشاوندان بیشتر نزدیک شوند

  خری النَّاس أنفعُه للنَّاس 
  باشد بهترین مردم کسى است که براى مردم سودمندتر

  خری النَّاس مؤمن فقری یعطى جهده   ۰۵۱۰
  بهترین مردم مؤمن فقیرى است که بقدر توانائى خود انفاق کند

  خری النَّاس من انتفع به النَّاس   ۰۵۱۱
  بهترین مردم کسى است که مردم از او منتفع شوند

  ساء عملهخری النَّاس من طال عمره و حسن عمله و شرَّ النَّاس من طال عمره و    ۰۵۱۱
  بهترین مردم کسى است که عمرش دراز و رفتارش نیک باشد و بدترین مردم کسى است که عمرش دراز و رفتارش بد باشد

ه إذا نظر و ِطیعه إذا أمر و ال َتالفه ِف نفسها و ال ماهلا ِبا یکره   ۰۵۱۴   خری النَّساء الََّت ِسرَّ
ود و وقتى بدو فرمان دهد اطاعت کند و با تن و مال خود بر خالف رضاى شوهر کارى بهترین زنان آنست که وقتى مرد بدو نگرد مسرور ش

  نکند

  خری النَّساء الولود الودود   ۰۵۱۵
  بهترین زنان زن مهربانى است که فرزند بسیار آورد
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ک إذا أبصرت و ِطیعک إذا أمرت و ُتفظ غیبتک ِف نفسها و مالک   ۰۵۱۶   خری النَّساء من ِسرَّ
  نان آنست که وقتى بدو نگرى ترا مسرور کند و وقتى فرمان دهى اطاعت کند و تن خویش و مال تو را در غیابت محفوظ داردبهترین ز

  خری النَّکاح أیسره   ۰۵۱۷
  بهترین ازدواجها آنست که آسان تر انجام گیرد

دقه   ۰۵۱۸   خری أبواُ الربَّ الصَّ
  بهترین راه هاى نیکى صدقه دادن است

   إخوانکم من أهدى إلیکم عیوبکمخری   ۰۵۱۹
  بهترین برادران شما آنست که عیوبتان را بشما آشکارا بگوید

تمی خری بیت ِف املسلمنی بیت فیه یتمی َیسن إلیه و شرَّ بیت ِف املسلمنی بیت فیه یتمی یساء إلیه أنا و کافل الی   ۰۵۰۱
  ِف اجلنَّه هکِذا

در آن یتیمى باشد و باو نیکى کنند و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه ایست که در آن یتیمى بهترین خانه هاى مسلمانان خانه ایست که 

 باشد و با او بدى کنند من کسى که کفالت یتیم را بعهده بگیرد در بهشت مانند دو انگشت همراهیم

م   ۰۵۰۰   خری بیوِکم بیت فیه یتمی مکرَّ
  محترم باشد بهترین خانه هاى شما خانه ایست که در آن یتیمى

   خری دینکم الورع   ۰۵۰۱
  بهترین صفات دین شما پرهیزکارى است
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  خری دینکم أیسره   ۰۵۰۱
  بهترین کارهاى دین شما آنست که آسانتر است

  خری شبابکم من ِشبَّه بالکهول و شرَّ کهولکم من ِشبَّه بشبابکم   ۰۵۰۴
  ترین پیران شما آنست که روش جوانان داشته باشدبهترین جوانان شما آنست که رفتار پیران پیش گیرد و بد

هلا و خریها آخرها   ۰۵۰۵ ها آخرها و شرَّ صفوف النَّساء أوَّ هلا و شرَّ جال أوَّ   خری صفوف الرَّ
  بهترین صف هاى مردان صف اول است و بدترینش صف آخر است و بدترین صف هاى زنان صف اولست و بهترینش صف آخر است

ج   ۰۵۰۶   ال ما ظهر رَیه و خفى لونه و خری طیب النَّساء ما ظهر لونه و خفى رَیهخری طیب الرَّ
  بهترین عطر مردان آنست که بویش عیان و رنگش نهان باشد و بهترین عطر زنان آنست که رنگش عیان و بویش نهان باشد

نیا و أرغبکم ِف اآلخره   ۰۵۰۷   خریکم أزهدکم ِف الدَّ
  رغبتتر و بآخرت راغب تر استبهترین شما کسى است که بدنیا بى 

  خریکم إسالما أحاسنکم أخالقا إذا فقهوا   ۰۵۰۸
  از میان شما اسالم آن کس بهتر است که اخالقش نیک تر است اگر در کار دین دانا باشند

  خریکم املدافع عن عشریِه ما لم یتأث   ۰۵۰۹
  این راه مرتکب گناه نشود بهترین شما کسى است که از طایفه خود دفاع میکند بشرط آنکه در

  خریکم خریکم ألهله و أنا خریکم ألهَل ما أکرم النَّساء إالَّ کرمی و ال أهانهنَّ إالَّ لئمی   ۰۵۱۱
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بهترین شما کسى است که براى کسان خود بهتر است، من از همه شما براى کسان خود بهترم، بزرگ مردان زنان را گرامى شمارند و 

  دارند فرومایگان زنان را خوار

  خریکم خریکم للنساء   ۰۵۱۰
  بهترین شما کسانى هستند که براى زنان بهترند

  خریکم خریکم لنسائه و لبناِه   ۰۵۱۱
  بهترین شما کسى است که براى زنان و دختران خود بهتر باشد

  عَل نفسه فملَّکها اهلَلَّ خریکم من أعانه    ۰۵۱۱
  و بر خویشتن تسلط یافته است بهترین شما کسى است که خداوند کمکش کرده

  خریکم من ِعملَّ القرآن و علَّمه   ۰۵۱۴
  بهترین شما کسى است که قرآن را را تعلیم گیرد و تعلیم دهد

  خریکم من لم یرتک آخرِه لدنیاه و ال دنیاه آلخرِه و لم یکن کالَّ عَل النَّاس   ۰۵۱۵
  ندهد و دنیاى خود را براى آخرت از دست نگذارد و سربار مردم نباشدبهترین شما کسى است که آخرت خود را براى دنیا از دست 

ه   ۰۵۱۶ کم من ال یرجى خریه و ال یؤمن شرَّ ه و شرَّ   خریکم من یرجى خریه و یؤمن شرَّ
بهترین شما کسى است که بخیرش امید توان داشت و از شرش امان توان یافت و بدترین شما کسى است که بخیرش امید و از شرش 

  ن نیستاما

باحه و خری هلو املرأه املغزل   ۰۵۱۷   خری هلو املؤمن السَّ
  بهترین سرگرمى مؤمن شناست و بهترین سرگرمى زن دستگاه نخ ریسى است
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  خری ما أعطى النَّاس خلق حسن   ۰۵۱۸
  بهترین چیزى که به مردم داده اند خوى نیکست

جل املؤمن خلق حسن و شرَّ ما    ۰۵۱۹ جل قلب سوء ِف صوره حسنه  أعطىخری ما أعطى الرَّ   الرَّ
 بهترین چیزى که به مرد داده اند خوى نیک است و بدترین چیزى که به مرد داده اند سیرت بد است در صورت نیک

  خری ما ألقى ِف القلب الیقنی   ۰۵۱۱
  بهترین صفتى که در قلب نهاده اند ایمان است

صالح یدعو له و صدقه َترى یبلغه أجرها و عمل ینتفع به من خری ما خیلَّف اإلنسان بعده ثالث ولد    ۰۵۱۰
  بعده

بهترین چیزى که انسان پس از خود وامى گذارد سه چیز است فرزند پارسا که براى او دعا کند و صدقه جارى که پاداش آن بدو رسد و دانشى 

  که پس از وى از آن بهره مند شوند

  خری مساجد النَّساء قعر بیوِهنَّ    ۰۵۱۱
  بهترین مسجد زنان کنج خانه آنها است

َت أصبحهنَّ وجها و أقلَّهنَّ مهرا   ۰۵۱۱   خری نساء أمَّ
  بهترین زنان امت من کسانى هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر است

  خری نسائکم العفیفه الغلمه عفیفه ِف فرجها غلمه عَل زوجها   ۰۵۱۴
  ناموس خود عفت و به شوهر خود رغبت داشته باشدبهترین زنان شما زن عفیف راغب است که در 
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جات املتخیَّالت و ه اهلَلَّ خری نسائکم الولود الودود املواسیه املواِیه إذا اَِّقنی    ۰۵۱۵ نَّ و شرَّ نسائکم املتربَّ
ه منهنَّ إالَّ مثل الغراُ األعصم   املنافقات ال یدخل اجلنَّ

مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند و بدترین زنان شما آرایش کنان و متکبرانند و  بهترین زنان شما زن بچه آور مهربان است که شریک و

  آنان منافقانند و از آنها جز باندازه کالغى که خط سفید بگردن دارد ببهشت نمیروند

  خریهنَّ أیسرهنَّ صداقا   ۰۵۱۶
  بهترین زنان آنست که مهرش آسانتر باشد

فاعه و بنی أ   ۰۵۱۷ ت بنی الشَّ فاعه ألنَّها أعمَّ و أکفى أ ِرونها للمؤمننی خریَّ َت اجلنَّه فاخرتت الشَّ ن یدخل شطر أمَّ
ائنی ثنی اخلطَّ ها للمِذنبنی املتلوَّ   املتَّقنی؟ ال و لکنَّ

مرا مخیر ساختند که شفاعت کنم یا یک نیمه امتم ببهشت در آیند و من شفاعت را اختیار کردم زیرا دامنه آن وسیعتر و کفایت آن بیشتر 

  ، تصور مى کنید شفاعت براى مؤمنان پرهیزکار است؟ نه بلکه براى گنهکاران آلوده خطا کار استاست

  خریَّ سلیمان بنی املال و امللک و العمل فاختار العمل فاعطى امللک و املال الختیاره العمل   ۰۵۱۸
  و دادند براى آنکه دانش را برگزیده بودگزید ملک را نیز بد  سلیمان پیغمبر را میان ملک و دانش مخیر کردند دانش را بر

وء   ۰۵۱۹ جل السَّ وء َیى ء به الرَّ الح و اخلرب السَّ جل الصَّ الح َیى ء به الرَّ   اخلرب الصَّ
  خبر خوب را مرد خوب آرد و خبر بد را مرد بد

فق َین   ۰۵۴۱   اخلرق شؤم و الرَّ
  خشونت شئامت است و مدارا میمنت

  وضحا اخلطَّ احلسن یزید احلقَّ    ۰۵۴۰
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  خط نیکو وضوح حق را افزون میکند

وء یفسد العمل کما یفسد اخللَّ العسل   ۰۵۴۱   اخللق احلسن یِذیب اخلطایا کما یِذیب املاء اجللید و اخللق السَّ
  خوى نیک گناهان را محو میکند چنان که آب یخ را ذوب میکند و خوى بد اعمال را فاسد میکند چنان که سرکه عسل را تباه میکند

  أنفعُه لعیاله اهلَلَّ فتأحبَُّه إلى  اهلَلَّ اخللق کلُه عیال    ۰۵۴۱
  مردم همه عیال خدایند و محبوب ترین کسان پیش خدا کسى است که براى عیال وى سودمندتر باشد

ه   ۰۵۴۴   اخلمر أمَّ اخلبائث فمن شربها لم ِقبل صالِه أربعنی یوما فإن مات و هى ِف بطنه مات میته جاهلیَّ
مادر ناپاکیهاست، هر که بنوشد چهل روز نمازش پذیرفته نشود و اگر بمیرد و شراب در شکم او باشد چنانست که در دوران جاهلیت  شراب

  مرده باشد

ته   ۰۵۴۵ ه و خالته و عمَّ   اخلمر أمَّ الفواحش و أکرب الکبائر من شربها وقع عَل أمَّ
  هر که آن را بنوشد باک ندارد که با مادر و خاله و عمه خود زنا کند شراب مادر بدیهاست و از همه گناهان بزرگ بزرگتر است

  اخلمر مجاع اآلثام   ۰۵۴۶
  شراب مجموعه گناهان است

  اخلیانه َترَّ الفقر   ۰۵۴۷
  خیانت مایه فقر است

  اخلری کثری و من یعمل به قلیل   ۰۵۴۸
  خوبى بسیار است و کسى که بدان عمل کند اندک
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  مع أکابرکماخلری    ۰۵۴۹
  خوبى همراه بزرگان شماست

فقه ال یقبضها   ۰۵۵۱ ه بالنَّ   اخلری معقود بنواصى اخلیل إلى یوم القیامه و املنفق عَل اخلیل کالباسط کفَّ
  نیکى تا قیامت به پیشانى اسبان بسته است خرج اسب چون نفقه ضروریست و نباید از آن امساک کنند

  خلری إلى یوم القیامه األجر و املغمناخلیل معقود بنواصیها ا   ۰۵۵۰
  نیکى یعنى پاداش و غنیمت تا قیامت به پیشانى اسبان بسته است

یل إلى یوم القیامه و أهلها معانون علیها و املنفق علیها کباسط یده ِف صدقه   ۰۵۵۱   اخلیل معقود بنواصیها اخلری و النَّ
داران بوسیله آن معونت بینند و کسى که براى اسب خرج کند چنانست   است و اسبنیکى و کامروائى تا قیامت به پیشانى اسبان بسته 

  که صدقه داده باشد

اخلیل معقود ِف نواصیها اخلری إلى یوم القیامه و أهلها معانون علیها فامسحوا بنواصیها و ادعوا هلا بالربکه و    ۰۵۵۱
  قلَّدوها و ال ِقلَّدوها األوِار

یشانى اسبان بسته است و اسب داران بوسیله آن کمک بینند به پیشانى اسب دست بکشید و براى آن برکت نیکى تا روز قیامت به پ

  بخواهید چیز بدان بیاویزید ولى زه کمان میاویزید

دقه فإنَّها ِدفع عنکم األمراض و األعراض   ۰۵۵۴   داووا مرضاکم بالصَّ
  ض و اعراض را از شما دفع میکندبیماران خود را بوسیله صدقه عالج کنید زیرا صدقه امرا
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د    ۰۵۵۵ عر و الَِّذى نفس حممَّ ین ال حالقه الشَّ دَُّ إلیکم داء األمم قبلکم احلسد و البغضاء هى احلالقه حالقه الدَّ
الم  بیده ال ِدخلوا اجلنَّه حَتَّ ِؤمنوا و ال ِؤمنوا حَت ُتابَّوا أفال أنبَّئکم بشى ء إذا فعلتموه ُتاببُت؟ أفشوا السَّ

  بینکم
مرض امتهاى قبل در شما نفوذ کرده است حسد و دشمنى که سترنده است اما نه سترنده موى بلکه سترنده دین است بخدائى که جان 

محمد بکف اوست ببهشت نمى روید تا مؤمن شوید و مؤمن نشوید تا یک دیگر را دوست دارید آیا میخواهید شما را بچیزى خبر دهم که اگر 

  را دوست دارید، به همدیگر سالم کنیدانجام دهید، یک دیگر 

  دخلت اجلنَّه فإذا أکثر أهلها البله   ۰۵۵۶
  ببهشت در آمدم و بیشتر اهل آن ابلهان بودند

دقه    ۰۵۵۷ دقه بعشره و القرض بثمانیه عشر فقلت یا جربیل کیف صارت الصَّ دخلت اجلنَّه فرأیت عَل بابها: الصَّ
دقه ِقع ِف ید الغَنَّ و الفقری و القرض ال یقع إالَّ ِف ید من َیتاج بعشره و القرض بثمانیه عشر قال ألنَّ   الصَّ

  إلیه
ببهشت در آمدم و بر در آن نوشته دیدم، صدقه را ده برابر پاداش است و قرض را هیجده برابر پاداش، گفتم اى جبرئیل چگونه صدقه را ده 

  ه بدست بى نیاز و نیازمند افتد و قرض جز بدست محتاجان نیفتدبرابر و قرض را هیجده برابر پاداش دهند، گفت براى آنکه صدق

ل    ۰۵۵۸ طر األوَّ هب: السَّ د رسول حم اهلَلَّ ال إله إالَّ »دخلت اجلنَّه فرأیت ِف عارضَت اجلنَّه مکتوبا ثالثه أسطر بالِذَّ مَّ
اِن « اهلَلَّ  طر الثَّ منا وجدنا و ما أکلنا رحبنا و ما خلَّفنا خسرنا»و السَّ الث و السَّ « ما قدَّ ه مِذنبه و رَُّ »طر الثَّ  أمَّ

  «غفور
خدائى جز خداى یگانه نیست و محّمد پیغمبر »ببهشت در آمدم و دیدم که در دو نماى آن سه سطر بطال نوشته بود سطر اول چنین بود: 

نچه را عقب گذاشتیم از آنچه را از پیش فرستادیم یافتیم و آنچه را مصرف کردیم از آن سود بردیم و آ»و سطر دوم چنین بود: «  خداست

 «امتى گناهکار است و پروردگارى بخشنده»سطر سوم چنین بود: «  دست دادیم
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ه ربطتها فمل ِطعمها و لم ِدعها ِتأکل من خشاش األرض حَتَّ ماِت   ۰۵۵۹   دخلت امرأه النَّار ِف هرَّ
  ز چیزهاى زمین بخورد تا بمردزنى بجهنم رفت براى آنکه گربه اى را بسته بود و چیزى بدو نخورانید و نگذاشت ا

ته خری من عتق رقبه عند موِه   ۰۵۶۱ جل ینفق ِف صحَّ   درهم الرَّ
   درهمى که انسان در حال صحت در راه خدا خرج کند بهتر از بنده اى است که هنگام مرگ آزاد کند

جل   ۰۵۶۰   من ستَّه و ثالثنی زنیه اهلَلَّ أشدَّ عند   و هو یعمل  درهم ربا یتأکله الرَّ
   یک درهم ربا که انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست

  الغیب ال یردَّ   دعاء األخ ألخیه بظهر   ۰۵۶۱
   دعائى که برادر پشت سر برادر خود کند ردشدنى نیست

  دعاء املحسن إلیه للمحسن ال یردَّ    ۰۵۶۱
  دعائى که نکوئى دیده براى نکوکار کند ردشدنى نیست

ل به کلَّما دعا ألخیه ِبری قال    ۰۵۶۴ دعاء املرء املسمل مستجاُ ألخیه بظهر الغیب عند رأسه ملک موکَّ
  امللک: آمنی و لک ِبثل ذلک

دعاى مرد مسلمان که پشت سر برادر خود کند پذیرفته شود بر سر او فرشته اى موکل است و هر دم براى برادر خود دعائى کند گوید 

  و نیز نظیر آن باشدپذیرفته باد و براى ت

ته  دعاء الوالد لولده کدعاء   ۰۵۶۵   النَّیبَّ ألمَّ
  دعائى که پدر براى فرزند کند مانند دعائیست که پیغمبر براى امت خود میکند
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ؤال و إضاعه املال  دع قیل و قال و کثره   ۰۵۶۶   السَّ
  از قیل و قال و کثرت سؤال و تلف کردن مال در گذر

دق ینجىدع ما یریب   ۰۵۶۷   ک إلى ماال یریبک فإنَّ الصَّ
  از آنچه شبهه ناک است بگذر و آنچه را شبهه ناک نیست بر گیر که راستى مایه نجات است

  دع ما یریبک إلى ماال یریبک فإنَّک لن َتد فقد شى ء ِرکته هلَلَّ    ۰۵۶۸
  زى را که براى خدا رها کرده اى احساس نخواهى کرداز آنچه شبهه ناک است در گذر و آنچه را شبهه ناک نیست برگیر زیرا فقدان چی

  دع ما یریبک إلى ما ال یریبک فمن رعى حول احلَم یوشک أن یقع فیه   ۰۵۶۹
  از آنچه شبهه ناک است در گذر و آنچه را شبهه ناک نیست بر گیر زیرا هر که در اطراف قرق گوسفند چراند ممکن است در آن افتد

وداء الولود فإِنَّ أکاثر بکم األمم یوم القیمهدعوا احلسناء ا   ۰۵۷۱ جوا السَّ   لعاقر و ِزوَّ
  زیباى عقیم را بگذارید و با سیاه بچه آور ازدواج کنید که من روز رستاخیز بفزونى شما بر امت هاى دیگر تفاخر میکنم

نیا فوق ما یکفیه أخِذ حتفه و هو ال یشعر   ۰۵۷۰ نیا ألهلها، من أخِذ من الدَّ   دعوا الدَّ
  دنیا را باهل آن واگذارید، هر که از دنیا بیش از حاجت خود فرا گیرد، هالک خویش را گرفته و نمیداند

  بعضُه ببعض اهلَلَّ دعوا النَّاس یرزق    ۰۵۷۱
  بگذارید خداوند بعضى مردم را بوسیله بعضى دیگر روزى دهد

  لینصحهدعوا النَّاس یصیب بعضُه من بعض فإن استنصح أحدکم أخاه ف   ۰۵۷۱
  بگذارید مردم از یک دیگر فائده برند و وقتى یکى از شما از برادر خویش مشورت خواست رأى خوت را باو بگوید
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  دعوه املظلوم مستجابه و إن کان فاجرا ففجوره عَل نفسه   ۰۵۷۴
  او مربوط بخودش است  دعاى ستمدیده پذیرفته است اگر چه بد کار باشد بد کارى

  حجاُ دعوه املظلوم و دعوه املرء ألخیه بظهر الغیب اهلَلَّ لیس بینهما و بنی دعوِان    ۰۵۷۵
  دو دعاست که میان آن و خدا پرده اى نیست، دعاى ستمدیده و دعائى که مرد پشت سر برادر خود کند

رَّ ِعدل سبعنی دعوه ِف العالنیه   ۰۵۷۶   دعوه ِف السَّ
  یک دعاى نهانى مساوى هفتاد دعاى آشکار است

  دلیل اخلری کفاعله   ۰۵۷۷
  رهبر نیکى چون نکوکار است

  حیثما دار اهلَلَّ دوروا مع کتاُ    ۰۵۷۸
  پیوسته پیرو کتاب خدا باشید

قت به عَل مسکنی و دینار أنفقته عَل أ اهلَلَّ دینار أنفقته ِف سبیل    ۰۵۸۱ هلک و دینار أنفقته ِف رقبه و دینار ِصدَّ
   أهلکأعظمها أجرا الَِّذى أنفقته عَل

ه دینارى در راه خدا خرج کرده اى و دینارى براى آزاد کردن بنده اى داده اى و دینارى بینوائى صدقه کرده اى و دینارى خرج کسان خود کرد

  اى، بهتر از همه دیناریست که خرج کسان خود کرده اى

  دین املرء عقله و من ال عقل له ال دین له   ۰۵۸۰
  ه عقل ندارد دین ندارددین مرد عقل اوست و هر ک
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ار حرم فمن دخل علیک حرمک فاقتله   ۰۵۸۱   الدَّ
  خانه حرم است و هر که بى اجازه به حرم تو در آمد او را بکش

ن ِف األجر شریکان و القارى و املستمع ِف األجر شریکان و العالم و املتعملَّ ِف األجر    ۰۵۸۱ اعى و املؤمَّ الدَّ
  شریکان

  نکه آمین گوید در پاداش شریکند و قارى و مستمع در پاداش شریکند و دانشمند و دانش آموز در پاداش شریکندآنکه دعا میکند و آ

الَّ عَل اخلری کفاعله و    ۰۵۸۴   فاناللَّهَیبَّ إغاثه  اهلَلَّ الدَّ
  رهبر نیکى چون نکوکار است و خداوند فریادرسى بیچارگان را دوست دارد

عاء بنی األذان و    ۰۵۸۵   اإلقامه ال یردَّ الدَّ
  دعائى که میان اذان و اقامه کنند رد نمیشود

عاء جند من أجناد    ۰۵۸۶   ُمنَّد یردَّ القضاء بعد أن یربم اهلَلَّ الدَّ
 دعا سپاهى از سپاهیان مجهز خداست و قضاى محتوم را دفع مى کند

عاء سالح املؤمن   ۰۵۸۷   الدَّ
  دعا سالح مؤمن است

عاء مفتاح الرَّ    ۰۵۸۸ هالدَّ اله مفتاح اجلنَّ اله و الصَّ   َحه و الوضوء مفتاح الصَّ
  دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز است و نماز کلید بهشت

عاء هو العباده   ۰۵۸۹   الدَّ
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  دعا عبادت است

عاء یردَّ البالء   ۰۵۹۱   الدَّ
  دعا دافع بالست

زق و إنَّ العبد    ۰۵۹۰ عاء یردَّ القضاء و إنَّ الربَّ یزید ِف الرَّ نب یصیبهالدَّ زق بالِذَّ   لیحرم الرَّ
  دعا دفع قضا کند و نیکى روزى را بیفزاید و بنده بوسیله گناهى که مرتکب شود از روزى خود محروم ماند

ا لم ینزل فعلیکم عباد    ۰۵۹۱ ا نزل و ممَّ عاء ینفع ممَّ عاء اهلَلَّ الدَّ   بالدَّ
  ا از دعا غافل مشویددعا در باره آنچه فرود آمده و آنچه نیامده مفید است بندگان خد

راهم خواِمی    ۰۵۹۱ نانری و الدَّ   ِف أرضه من جاء ِبامت مواله قضیت حاجته اهلَلَّ الدَّ
  دینارها و درهمها مهرهاى خدا در روى زمین است و هر که مهر آقاى خود را بیاورد حاجتش بر آورده شود

ه بورک له فیها و رَُّ    ۰۵۹۴ نیا حلوه خضره فمن أخِذها حبقَّ ض فیما اشتهت نفسه لیس له یوم القی الدَّ امه متخوَّ
ار   إالَّ النَّ

دنیا شیرین و دوست داشتنى است هر که از آن مطابق حق بهره گیرد بر او مبارکباد و بسا کسان که در خواهشهاى خود فرو روند و روز 

  قیامت نصیبى جز آتش ندارند

نیا حرام عَل أهل اآلخره و اآلخره حرام عَل    ۰۵۹۵ نیا و اآلخره حرام عَل أهل الدَّ نیا و الدَّ   اهلَلَّ أهل الدَّ
  دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام است و دنیا و آخرت بر اهل خدا حرام است
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ه أثابه    ۰۵۹۶ نیا خضره حلوه من اکتسب فیها ماال من حلَّه و أنفقه ِف حقَّ ته و م اهلَلَّ الدَّ ن اکتسب علیه و أورده جنَّ
ه أحلَّه  فیها   دار اهلوان اهلَلَّ ماال من غری حلَّه و أنفقه ِف غری حقَّ

دنیا شیرین و دوست داشتنى است هر که در دنیا مالى از حالل بدست آورد و به حق خرج کند، خدایش پاداش دهد و ببهشت در آورد هر 

  که مالى از غیر حالل به دست آورد و بناحق خرج کند خدا او را بجهنم در آورد

نیا دار من ال دار له و مال من ال مال له و هلا َیمع من ال عقل له   ۰۵۹۷   الدَّ
  دنیا خانه کسى است که خانه ندارد و مال کسى است که مال ندارد و کسى براى دنیا مال فراهم میکند که عقل ندارد

۰۵۹۸   ِ نیا دول فما کان لک أِاک عَل ضعفک و ما کان منها علیک لم ِدفعه بقوَّ   کالدَّ
 دنیا متغیر است منفعتى که نصیب تو است اگر ضعیف هم باشى بتو میرسد و ضررى را که نصیب توست دفع آن بقوت نتوانى کرد

نیا سبعه أیَّام من أیَّام اآلخره   ۰۵۹۹   الدَّ
  عمر دنیا مساوى هفت روز از روزهاى آخرتست

نیا سجن املؤمن و جنَّه الکافر   ۰۶۱۱   الدَّ
  ت و بهشت کافردنیا زندان مؤمن اس

احله   ۰۶۱۰ نیا متاع و خری متاعها املرأه الصَّ   الدَّ
  دنیا متاعى است و بهترین متاع آن زن پارساست

نیا ملعونه ملعون ما فیها إالَّ أمرا باملعروف أو نهیا عن منکر أو ذکر    ۰۶۱۱   اهلَلَّ الدَّ
  از منکر یا ذکر خدادنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است جز امر بمعروف و نهى 
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نیا ملعونه ملعون ما فیها إالَّ ذکر    ۰۶۱۱   و ما وااله و عاملا أو متعلَّما اهلَلَّ الدَّ
  دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است مگر ذکر خدا و متعلقات آن و دانشمند یا دانش آموز

نیا ملعونه ملعون ما فیها إالَّ ما کان منها هلَلَّ عزَّ    ۰۶۱۴   و جلَّ الدَّ
  دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است مگر آنچه براى خداوند باشد

نیا ملعونه ملعون ما فیها إالَّ ما ابتغى به وجه    ۰۶۱۵   عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ الدَّ
  دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعونست مگر چیزى که رضاى خدا بدان جویند

واء من القدر و قد ینفع    ۰۶۱۶   ِعالى اهلَلَّ بإذن الدَّ
  دوا از وسائل تقدیر است و به فرمان خدا فایده میدهد

واوین ثالثه: فدیوان ال یغفر    ۰۶۱۷ منه شیئا  هلَلَّ ابه شیئا و دیوان ال یرتک  اهلَلَّ منه شیئا و دیوان ال یعبؤ  اهلَلَّ ألدَّ
یوان الَِّذى ال یغفر  ا الدَّ ا اهلَلَّ منه شیئا فاإلشراک ب اهلَلَّ فتأمَّ یوان الَِّذى ال یعبؤ  و أمَّ ظمل به شیئا فاللََّهالدَّ

تجاوز و یغفر ذلک إن شاء و ی اهلَلَّ العبد نفسه فیما بینه و بنی ربَّه: من صوم یوم ِرکه أو صاله ِرکها فإنَّ 
یوان الَِّذى ال یرتک  ا الدَّ   منه شیئا فمظالم العباد بینُه، القصاص ال حماله اهلَلَّ أمَّ

دفترى که خدا چیزى از آن را نمى آمرزد و دفترى که خدا بدان اهمیت نمیدهد و دفترى که خدا از هیچ  براى اعمال بندگان سه دفتر هست

دفترى که خدا چیزى از آن را نمى آمرزد، شرک بخداست و دفترى که خدا بدان اهمیت نمیدهد ستمى است که بنده میان   چیز آن نمیگذرد

خورده یا نمازى که ترک کرده است و خداوند اگر بخواهد آن را ببخشد و از آن درگذرد،  خود و خدا بخویشتن کرده است مانند روزه اى که

  دفترى که خداوند از هیچ چیز آن نمیگذرد ستمهائى که بندگان بیکدیگر کرده اند و ناچار باید تالفى شود

ین النَّصیحه   ۰۶۱۸   الدَّ
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  کمال دین خیر خواهى است

ین دینان: فمن مات و    ۰۶۱۹ هو ینوى قضاءه فتأنا ولیَّه و من مات و ال ینوى قضاءه فِذاک الَِّذى یؤخِذ الدَّ
  من حسناِه لیس یومئِذ دینار و ال درهم

دو جور قرض هست هر که بمیرد و در دل دارد که قرض خود را بپردازد من ولى او هستم و هر که بمیرد و در دل دارد قرض خود را ندهد، در 

  رند زیرا در آن روز دینار و درهمى نیستمقابل آن از اعمال نیک وى بردا

ین رایه    ۰۶۰۱   ِف األرض فإذا أراد أن یِذلَّ عبدا وضعها ِف عنقه اهلَلَّ الدَّ
  قرض پرچم خدا در روى زمین است و هر که را خواهد ذلیل کند آن را بگردنش مى گذارد

ین   ۰۶۰۰ ین شنی الدَّ   الدَّ
  قرض مایه خوارى دین است

ین همَّ    ۰۶۰۱ هار الدَّ   باللَّیل و مِذلَّه بالنَّ
  قرض غم شب و ذلت روز است

ین و احلسب   ۰۶۰۱ ین ینقص من الدَّ   الدَّ
  قرض دین و بزرگى را بکاهد

ین اهلَلَّ ذاکر    ۰۶۰۴ ابر ِف الفارَّ   ِف الغافلنی ِبنزله الصَّ
  آنکه در میان غافالن یاد خدا کند چنانست که در میان فراریان جنگ ثبات ورزد
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ین و ذاکر  اهلَلَّ ذاکر    ۰۶۰۵ لبیت ِف الغافلنی کاملصباح ِف ا اهلَلَّ ِف الغافلنی مثل الَِّذى یقاِل عن الفارَّ
رید و  اهلَلَّ املظمل و ذاکر  جر الَِّذى قد ُتاتَّ من الصَّ جره اخلضراء ِف وسط الشَّ ِف الغافلنی کمثل الشَّ

فه  اهلَلَّ ذاکر  عدد کلَّ فصیح له ب اهلَلَّ ِف الغافلنی یغفر  اهلَلَّ مقعده من اجلنَّه و ذاکر  اهلَلَّ ِف الغافلنی یعرَّ
  و أعجم

اریک آنکه در میان غافالن یاد خدا کند چون آن کس است که از فراریان جنگ دفاع کند و آنکه در میان غافالن یاد خدا کند چون چراغ در خانه ت

از سرما بر گریزان کرده و آنکه در میان غافالن یاد خدا  است و آنکه در میان غافالن یاد خدا کند چون درخت سبز است در میان درختانى که

  کند خدا جایگاهش را در بهشت باو بنمایاند و آنکه در میان غافالن یاد خدا کند خدا بشماره هر زباندار و گنگ او را بیامرزد

  ذبَّوا عن أعراضکم بتأموالکم   ۰۶۰۶
  با اموالتان از آبرویتان دفاع کنید

ج   ۰۶۰۷ یه ِف وجههذبح الرَّ   ل أن ِزکَّ
  سر بریدن مرد آنست که در حضورش تمجید وى کنى

وداء الولود   ۰۶۰۸   ذروا احلسناء العقمی و علیکم بالسَّ
  زن خوبروى نازا را واگذارید و سیاهى که فرزند بسیار آرد برگزینید

  ال یناله إالَّ أفضلُه اهلَلَّ ذروه سنام اإلسالم اجلهاد ِف سبیل    ۰۶۰۹
  سلمانى جهاد در راه خدا است که جز مسلمانان برجسته بدان نرسنداوج م

  شفاء القلوُ اهلَلَّ ذکر    ۰۶۱۱
  یاد کردن خدا شفاى دلهاست
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دقه   ۰۶۱۰ کر خری من الصَّ   الِذَّ
  یاد کردن خدا از صدقه دادن بهتر است

  ذنب العالم ذنب واحد و ذنب اجلاهل ذنبان   ۰۶۱۱
  ناه نادان دو گناهگناه دانا یک گناه است و گ

ه ابتَل به و إن اغتابه أث و إن رضى به شارکه   ۰۶۱۱ نب شؤم عَل غری فاعله إن عریَّ   الِذَّ
گناه براى غیر گنهکار نیز شوم است که اگر او را عیب کند بدان مبتال شود و اگر غیبت او کند گنهکار شود و اگر بدان رضا دهد شریک وى 

  باشد

رک بذنب ال یغفر و    ۰۶۱۴ ا الَِّذى ال یغفر فالشَّ ا الَِّذى یغف اهلَلَّ ذنب ال یرتک و ذنب یغفر فتأمَّ ر فِذنب و أمَّ
ا الَِّذى ال یرتک فظمل العباد بعضُه بعضا اهلَلَّ العبد بینه و بنی    عزَّ و جلَّ و أمَّ

خشیدنى نیست گناهى هست که بخشیدنى نیست و گناهى هست که از آن چشم نپوشند و گناهى هست که بخشیده تواند شد آنچه ب

شرک بخدا است و آنچه بخشیده تواند شد گناه بنده میان خود و خداى عز و جل است اما آنچه از آن چشم نپوشند ستم کردن بنده گان به 

  یک دیگر است

رک ب   ۰۶۱۶ نب الَِّذى ال یغفر فالشَّ ا الِذَّ ا الِذَّ  اهلَلَّ ذنب یغفر و ذنب ال یغفر و ذنب َیازى به فتأمَّ نب و أمَّ
نب الَِّذى َیازى به فظلمک أخاکالَِّذى یغ ا الِذَّ   فر فعملک بینک و بنی ربَّک و أمَّ

گناهى هست که بخشیده تواند شد و گناهى هست که بخشیدنى نیست و گناهى هست که سزاى آن دهند اما گناهى که بخشیدنى 

گناهى که سزاى آن دهند ستمى نیست شرک بخداست اما گناهى که بخشیده تواند شد عملى است که میان خود و خدا کرده اى اما 

  است که ببرادر خویش کنى

ینار   ۰۶۱۷ ینارین أشدَّ حسابا من ذى الدَّ رهم و ذو الدَّ رمهنی أشدَّ حسابا من ذى الدَّ   ذو الدَّ
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  و آنکه دو دینار دارد حساب وى از صاحب یک دینار سختتر است  آنکه دو درهم دارد حساب وى از صاحب یکدرهم سختتر است

نیا یتأیت یوم القیامه و له وجهان من نارذ   ۰۶۱۸   و الوجهنی ِف الدَّ
  هر که در دنیا دورو باشد روز قیامت بیاید و دو رو از آتش داشته باشد

  ذو الوجهنی ال یکون وجیها   ۰۶۱۹
  دو رو آبرومند نخواهد بود

احله یراه   ۰۶۱۱ ؤیا الصَّ رات: الرَّ ه بعدى إالَّ املبشَّ ه فال نبوَّ بوَّ جل أو ِرى لهذهبت النَّ   ا الرَّ
  مگر مژده رسانها و آن خوابهاى نیکوست که مرد بیند یا براى او ببینند  پیمبرى بپایان رسید و پس از من پیمبرى نیست

  اهلَلَّ رأس احلکمه خمافه    ۰۶۱۰
  اساس حکمت ترس خداست

  اهلَلَّ رأس احلکمه معرفه    ۰۶۱۱
  اساس حکمت خداشناسى است

ین   ۰۶۱۱   الورع رأس الدَّ
  اساس دین پرهیزکارى است

ه   ۰۶۱۴ ه املسلمنی و للمسلمنی عامَّ ین النَّصیحه هلَلَّ و لدینه و لرسوله و لکتابه و ألئمَّ   رأس الدَّ
  اساس دین خیر خواهى براى خدا و دین خدا و پیغمبر خدا و کتاب خدا و پیشوایان مسلمانان و همه مسلمانانست

نیا أهل املعروف ِف اآلخرهرأس العقل املداراه و أ   ۰۶۱۵   هل املعروف ِف الدَّ
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  اساس عقل مداراست و نیکوکاران دنیا نیکوکاران آخرتند

د إلى النَّاس و اصطناع املعروف إلى کلَّ برَّ و فاجر اهلَلَّ رأس العقل بعد اإلَیان ب   ۰۶۱۶   التَّودَّ
  تاساس عقل پس از ایمان بخدا دوستى با مردم و نیکوکارى با نیک و بد اس

نیا  اهلَلَّ رأس العقل بعد اإلَیان ب   ۰۶۱۷ د إلى النَّاس و ما یستغَن رجل عن مشوره و إنَّ أهل املعروف ِف الدَّ التَّودَّ
نیاهم أهل املنکر ِف اآلخره   هم أهل املعروف ِف اآلخره و إنَّ أهل املنکر ِف الدَّ

از نیست: نیکوکاران این جهان نیکوکاران آن جهانند و بدکاران اساس عقل پس از ایمان بخدا دوستى با مردم است هیچ کس از مشورت بى نی

  این جهان بدکاران آن جهانند

  احلیاء و حسن اخللق اهلَلَّ رأس العقل بعد اإلَیان ب   ۰۶۱۸
  اساس عقل پس از ایمان بخدا حیا و نیکخوئى است

 هلَلَّ اال إله إالَّ هو و قال عیسى: آمنت ب رأى عیسى بن مرمی رجال یسرق فقال له: أ سرقت؟ قال: کالَّ و الَِّذى   ۰۶۱۹
  و کِذبت عیَن

عیسى بن مریم مردى را دید که دزدى میکند، بدو گفت آیا تو دزدى کرده اى؟ گفت بخدائى که جز او خدائى نیست نه، عیسى گفت من 

  بخدا ایمان دارم و چشم من خطا کرده است

بوَّ    ۰۶۴۱ ث بها سقطت و ال رؤیا املؤمن جزء من أربعنی جزء من النَّ ث بها فإذا ُتدَّ ه و هى عَل رجل طائر ما لم َیدَّ
ث بها إالَّ لبیبا أو حبیبا   ُتدَّ

رؤیاى مؤمن یکجزء از چهل جزء پیغمبرى است رؤیا تا موقعى که از آن سخن نگویند به پاى مرغى بسته است و وقتى از آن سخن گویند 

  دمند یا دوست صمیمى مگوىخواهد افتاد، بنا بر این خواب خود را جز بمرد خر
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ه   ۰۶۴۰ بوَّ   رؤیا املؤمن جزء من ستَّه و أربعنی جزء من النَّ
  رؤیاى مؤمن یک جزء از چهل و شش جزء پیغمبرى است

  رؤیا املؤمن کالم یکملَّ به العبد ربَّه ِف املنام   ۰۶۴۱
  رؤیاى مؤمن سخنى است که خداوند در خواب با بنده خود گوید

ه اهلَلَّ أغرب ذى طمرین ِنبو عنه أعنی النَّاس لو أقسم عَل رَُّ أشعث    ۰۶۴۱   ألبرَّ
  چه بسا ژولیده گرد آلود که دو لباس کهنه دارد و چشم مردم از او بیزار است اگر از جانب خدا تعهدى کند خداوند انجام دهد

ه جهله اقرأ القرآن ما نهاک ف   ۰۶۴۴   ت ِقرؤهإن لم ینهک فلسرَُّ حامل فقه غری فقیه و من لم ینفعه علمه ضرَّ
قرآن تا موقعى خوان که ترا از بدى جلوگیرى   بسا کسان که حامل دانشند اما دانا نیستند هر که علمش سودش ندهد جهلش زیانش رساند

  کند و اگر جلوگیرى نکند قرآن نمى خوانى

هر رَُّ صائم لیس له من صیامه إالَّ اجلوع و رَُّ قائم لیس له من قیامه إالَّ    ۰۶۴۵   السَّ
  بسا روزه دار که از روزه خود جز گرسنگى ثمرى نبرد و بسا نماز شب گزار که از نماز خود جز بیدارى سودى نگیرد

  رَُّ طاعم شاکر أعظم أجرا من صائم صابر   ۰۶۴۶
  بسا کسان که غذا خورند و شکر کنند و پاداششان از روزه دار صابر بیشتر باشد

ار من العلماء رَُّ عابد جاهل و رَُّ    ۰۶۴۷ ال من العباد و الفجَّ   عالم فاجر فاحِذروا اجلهَّ
  بسا عابد نادان و بسا دانشمند بد کار که هست از جاهالن عابد و بدکاران علما حذر کنید

ه من صیامه اجلوع و العطش ۰۶۴۸ هر و رَُّ صائم حظَّ ه من قیامه السَّ   رَُّ قائم حظَّ
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  بیدارى است و بسا روزه دار که سودش از روزه فقط گرسنگى و تشنگى استبسا نماز شب گزار که نصیبش از نماز فقط 

َت أوساطها   ۰۶۴۹   رَحاء أمَّ
  رحیمان امت من متوسطانند

عام اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۱ َت ِف الوضوء و الطَّ   املتخلَّلنی من أمَّ
  خداوند از امت من آنها را که هنگام وضو و غذا مسواک مى کنند رحمت کند

  امرءا أصلح من لسانه اهلَلَّ  رحم   ۰۶۵۰
  خدا رحمت کند کسى را که زبان خود را اصالح کند

م فضال لیوم فقره و حاجته اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۱ با و انفق قصدا و قدَّ   امرءا اکتسب طیَّ
  رستدخدا رحمت کند کسى را که کسب حالل کند و باعتدال خرج کند و ما زاد آن را براى روز تنگ دستى و حاجت از پیش ف

  امرءا أمسک الفضل من قوله و أنفق الفضل من ماله اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۱
  خدا رحمت کند کسى را که ما زاد گفتار خود را نگهدارد و ما زاد مال خود را خرج کند

  امرءا مسع منَّا حدیثا فوعاه ثَّ بلَّغه من هو أوعى منه اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۴
  بشنود و حفظ کند و بکسى که بهتر از او حفظ تواند کرد برساندخدا رحمت کند کسى را که سخنى از ما 

  عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشرتى مسحا إذا قضى مسحا إذا اقتضى اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۵
ب خدا رحمت کند کسى را که هنگام فروش سهل انگار باشد و هنگام خرید سهل انگار باشد و هنگام پرداخت سهل انگار باشد و هنگام طل

  سهل انگار باشد
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  عبدا قال خریا فغمن أو سکت عن سوء فسمل اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۶
  خدا رحمت کند بنده اى را که سخن نیک گوید و غنیمت برد یا از بد گوئى سکوت کند و سالم ماند

 دینار عبدا کانت ألخیه عنده مظلمه ِف عرض أو مال فجاءه فاستحلَّه قبل أن یؤخِذ و لیس ثَّ  اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۷
ئاِه   و ال درهم فإن کانت له حسنات أخِذ من حسناِه و إن لم ِکن له حسنات َحلوا علیه من سیَّ

دینار و خدا رحمت کند بنده اى را که به آبرو یا مال برادر خود تجاوزى کرده باشد و از وى حالل بود طلبد پیش از آنکه از او بازخواست کنند و 

  داشته باشد ازآن به گیرند و اگر نداشته باشد از گناهان ستم دیده بر گناهان او بیفزاینددرهمى نباشد اگر کارهاى نیکى 

  اهلَلَّ عینا سهرت ِف سبیل  اهلَلَّ و رحم  اهلَلَّ عینا بکت من خشیه  اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۸
  خدا رحمت کند دیده اى را که از ترس خدا بگرید و رحمت کند دیده اى را که در راه خدا بیدار ماند

  من حفظ لسانه و عرف زمانه و استقامت طریقته اهلَلَّ رحم    ۰۶۵۹
  خدا رحمت کند آن کس را که زبان خود را حفظ کند و روزگار خود را بشناسد و روش او راست باشد

ه اهلَلَّ رحم    ۰۶۶۱   والدا أعان ولده عَل برَّ
  واند کردخدا رحمت کند پدرى را که فرزند خود را کمک کند تا با پدر نیکى ت

الم   ۰۶۶۰   ردَّ جواُ الکتاُ حقَّ کردَّ السَّ
  جواب نامه نیز مانند جواب سالم الزمست

وا البصر و أحسنوا الکالم   ۰۶۶۱ الم و غضَّ وا السَّ   ردَّ
  سالم را جواب بدهید و از محارم چشم بپوشید و سخن نیک گوئید
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وا املخیط و اخلیاط من غلَّ خمیطا أو خیاطا کلَّف ی   ۰۶۶۱   وم القیامه أن َیى ء به و لیس جباءردَّ
  باقى مانده نخ و پارچه را پس بدهید، هر که در پارچه و نخ خیانت کند روز قیامت بدو گویند نظیر آن را بیاورد و او نتواند آورد

َُّ ِف سخط الوالد   ۰۶۶۴ َُّ ِف رضا الوالد و سخط الرَّ   رضا الرَّ
  ا در آزردگى پدر استخشنودى خدا در خشنودى پدر است و آزردگى خد

َُّ ِف رضا الوالدین و سخطه ِف سخطهما   ۰۶۶۵   رضا الرَّ
  خشنودى خدا در خشنودى پدر و مادر است و دلگیرى وى در دل گیرى آنها است

ه   ۰۶۶۶   رغم أنفه، ثَّ رغم أنفه، ثَّ رغم أنفه من أدرک أبویه عنده الکرب أحدمها أو کلیهما ثَّ لم یدخل اجلنَّ
  رش، خاک بر سرش خاک بر سرش که پدر و مادرش یکى یا هر دو پیش او به پیرى رسند و او بهشتى نشودخاک بر س

یبَّ حَتَّ َیتمل   ۰۶۶۷ ائم حَتَّ یستیقظ و عن الصَّ   رفع العمل عن ثالثه: عن املجنون املغلوُ عَل عقله حَتَّ یربء و عن النَّ
  را ندارد تا شفا یابد و خفته تا بیدار شود و طفل تا بالغ شودقلم از سه کس برداشته اند مجنونى که اختیار عقل خود 

َت اخلطاء و النَّسیان و ما استکرهوا علیه   ۰۶۶۸   رفع عن أمَّ
  خطا و فراموشى و اضطرار را بر امت من نمى گیرند

رَّ أفضل من سبعنی دعوه ِف    ۰۶۶۹ رکعتان بسواک أفضل من سبعنی رکعه بغری سواک و دعوه ِف السَّ
رَّ أفضل من سبعنی صدقه ِف العالنیهالع   النیه و صدقه ِف السَّ

دو رکعت نماز با مسواک بهتر از هفتاد رکعت بدون مسواک است و یک دعاى نهان بهتر از هفتاد دعاى آشکار است و یک صدقه نهان بهتر از 

  هفتاد صدقه آشکار است
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ل خری من اثنتنی و مثاننی رکعه من   ۰۶۷۱   العزُ رکعتان من املتتأهَّ
  دو رکعت نماز کسى که زن دارد بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عزب است

ج أفضل من سبعنی رکعه من األعزُ   ۰۶۷۰   رکعتان من املتزوَّ
  دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست

  رکعتان من رجل ورع أفضل من ألف رکعه من خملط   ۰۶۷۱
  یزکار بهتر از هزار رکعت الابالى استدو رکعت نماز شخص پره

  رکعتان من عالم أفضل من سبعنی رکعه من غری عالم   ۰۶۷۱
  دو رکعت نماز دانشمند بهتر از هفتاد رکعت غیر دانشمند است

  اهلَلَّ خری من ألف رکعه من متجاهل ب اهلَلَّ رکعه من عالم ب   ۰۶۷۴
  ار رکعت کسى است که از خدا غافل باشددو رکعت نماز کسى که متوجه خدا باشد بهتر از هز

  رمیا بَن إمساعیل فإنَّ أباکم کان رامیا   ۰۶۷۵
  فرزندان اسماعیل تیراندازى کنید که پدرتان تیرانداز بود

  رهان اخلیل طلق   ۰۶۷۶
  شرط بندى روى اسب مباح است

  رواح اجلمعه واجب عَل کلَّ حمتمل   ۰۶۷۶
  اجب استآمدن بنماز جمعه بر هر بالغى و
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حوا القلوُ ساعه بساعه   ۰۶۷۷   روَّ
  دلها را ساعت بساعت استراحت دهید

نیا بعمل اآلخره   ۰۶۷۸ ه یوجد من مسریه مخسمائه عام و ال َیدها من طلب الدَّ   ریح اجلنَّ
  بوى بهشت را از پانصد سال راه توان یافت ولى هر که دنیا را به عمل آخرت جوید از آن بى نصیب ماند

َحن ِبارک و ِعالى   ۰۶۷۹ اَحون یرَحُه الرَّ ماء  الرَّ   ارَحوا من ِف األرض یرَحکم من ِف السَّ
  خداوند رحیمان را رحم میکند با آنها که در زمین اند رحم کنید تا آن که در آسمانست به شما رحم کند

ار   ۰۶۸۱ اشى و املرِشى ِف النَّ   الرَّ
  رشوه دهنده و گیرنده در آتشند

ها  اهلَلَّ ؤیا ثالثه: فبشرى من الرَّ    ۰۶۸۰ یطان فإذا رأى أحدکم رؤیا ِعجبه فلیقصَّ و حدیث النَّفس و َتویف من الشَّ
ه عَل أحد و لیقم یصَلَّ    إن شاء و إن رأى شیئا یکرهه فال یقصَّ

نقل کند و اگر  رؤیا سه قسمت، مژده خدا و حدیث نفس است و تهدید شیطان وقتى یکى از شما خواب خوبى دید اگر خواهد براى کسان

  خواب بدى دید براى هیچ کس نقل نکند، برخیزد و نماز گزارد

جل ِف یقظته فریاه ِف منامه و منها جزء    ۰۶۸۱ یطان لیحزن ابن آدم و منها ما یُهَّ به الرَّ ؤیا ثالثه: منها ِهاویل من الشَّ الرَّ
ه بوَّ   من ستَّه و أربعنی جزء من النَّ

یطانست که خواهد بوسیله آن آدمیزاد را غمگین کند و قسم دیگر آرزوهاست که شخص در بیدارى رؤیا سه قسم است: یک قسم تهدید ش

  کند و بخواب ببیند و قسم دیگر یکجزء از چهل و شش جزء پیغمبرى است

جل املسمل   ۰۶۸۱ با عرض الرَّ ه و إنَّ أرَب الرَّ جل أمَّ با ثالثه و سبعون بابا أیسرها مثل أن ینکح الرَّ   الرَّ
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  اد و سه قسم است و آسانتر از همه چنانست که کسى با مادر خود زنا کند و بدتر از همه رباها تجاوز بآبروى مسلمان استربا هفت

با و إن کثر فإن عاقبته ِصری إلى قلَّ    ۰۶۸۴   الرَّ
  ربا اگر چه بسیار باشد سرانجام آن به کمى است

جال أربعه سخىَّ و کرمی و ِبیل و لئمی، فالسَّ    ۰۶۸۵  خىَّ الَِّذى یتأکل و یعطى و الکرمی الَِّذى ال یتأکل والرَّ
  یعطى و البخیل الَِّذى یتأکل و ال یعطى و اللَّئمی الَِّذى ال یتأکل و ال یعطى

مردان چهار قسمند بخشنده و جوانمرد و بخیل و فرومایه، بخشنده آنست که بخورد و بخوراند جوان مرد آنست که نخورد و بخوراند، بخیل 

  نخوراند و فرومایه آنست که نه بخورد و نه بخوراندآنست که بخورد و 

وء یتأیت باخلرب السوء   ۰۶۸۶ جل السَّ الح و الرَّ الح یتأیت باخلرب الصَّ جل الصَّ   الرَّ
  مرد خوب خبر خوب آرد و مرد بد خبر بد مى آرد

جل عَل دین خلیله فلینظر أحدکم من خیال   ۰۶۸۷   الرَّ
  ى دوستى میکنیدمرد بر دین یار خویشتن است بنگرید باک

جل ِف ظلَّ صدقته حَتَّ یقضى بنی النَّاس   ۰۶۸۸   الرَّ
  مرد در سایه صدقه خود بیاساید تا میان مردم قضاوت کنند

َحه عند    ۰۶۸۹ ر ِسعا و ِسعنی إلى یوم القیامه اهلَلَّ الرَّ م بنی اخلالئق جزء و أخَّ   مائه جزء فقسَّ
  قسیم کرده و نود و نه را براى روز رستاخیز نگهداشته استرحمت خدا صد جزء است یک جزء را در میان خلق ت

َحن فمن وصلها وصله    ۰۶۹۱ حم شجنه من الرَّ   اهلَلَّ و من قطعها قطعه  اهلَلَّ الرَّ
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  خویشاوندى رشته اى از طرف خداوند است هر که آن را پیوند دهد خدا او را پیوند دهد و هر که آن را ببرد خدا او را ببرد

ح   ۰۶۹۰   اهلَلَّ و من قطعَن قطعه  اهلَلَّ م معلَّقه بالعرش یقول: من وصلَن وصله الرَّ
  خویشاوندى بعرش آویخته است و گوید هر که مرا پیوند دهد خدا او را پیوند دهد و هر که مرا ببرد خدا او را ببرد

زق أشدَّ طلبا للعبد من أجله   ۰۶۹۱   الرَّ
  روزى بیشتر از مرگ در جستجوى بنده است

فره إلى سنام البعری   ۰۶۹۱ زق إلى بیت فیه سخاء أسرع من الشَّ   الرَّ
  روزى بخانه اى که بخشش در آن هست از کارد بکوهان و شتر نزدیکتر است

باع   ۰۶۹۴ ضاع یغریَّ الطَّ   الرَّ
 رضاع طبایع را تغییر مى دهد

عد ملک من مالئکه    ۰۶۹۵ حاُ معه خماریق من نار یسوق به اهلَلَّ الرَّ ل بالسَّ حاُ حیث شاء موکَّ   هلَلَّ اا السَّ
  رعد فرشته اى از فرشتگان خداست که موکل ابرهاست و تازیانه هائى از آتش همراه دارد که ابرها را هر جا خدا خواهد میراند

نیا ِکثَّر اهلمَّ و احلزن و البطانه ِقسى القلب   ۰۶۹۵ غبه ِف الدَّ   الرَّ
  تى دل را سخت میکندعالقه بدنیا غم و اندوه را زیاد مى کند و شکم پرس

فق َیرم اخلری   ۰۶۹۷ یاده و الربکه و من َیرم الرَّ فق به الزَّ   الرَّ
  مدارا قرین فزونى و برکت است و هر که از مدارا بى بهره باشد از خوبى بى بهره است

فق رأس احلکمه   ۰۶۹۷   الرَّ
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  مدارا اساس حکمت است

فق َین و اخلرق شؤم و إذا أراد    ۰۶۹۸ فق لم یکن ِف  اهلَلَّ الرَّ فق فإنَّ الرَّ بتأهل بیت خریا أدخل علیُه باُ الرَّ
  شى ء إالَّ زانه و إنَّ اخلرق لم یکن ِف شى ء إالَّ شانه

مالیمت مایه میمنت است و خشونت مایه شئامت و همین که خداوند براى اهل خانه اى نیکى خواهد آنها را با مالیمت قرین کند زیرا مالیمت 

  ا زینت دهد و خشونت در هر چه باشد آن را خوار کنددر هر چه باشد آن ر

مى خری ما هلومت به   ۰۶۹۹   الرَّ
  تیر اندازى بهترین تفریحهاى شماست

له ملکا عَل مدرجته فقال: أین ِرید؟ قال: أخا لى ِف هِذه القریه،  اهلَلَّ زار رجل أخا له ِف قریه فتأرصد     
بَّک کما أح اهلَلَّ إلیک إنَّ  اهلَلَّ ، قال: فإِنَّ رسول اهلَلَّ إالَّ أِنَّ أحبَّه ِف  فقال: هل له علیک من نعمه ِربَّها؟ قال: ال

  أحببته
مردى بدیدن برادر دینى خود بدهکده اى رفت، خداوند ملکى در گذرگاه او گماشت و بدو گفت کجا میروى جواب داد: برادرى در این دهکده 

افزون کنى جواب داد نه، او را براى خدا دوست دارم، گفت من فرستاده خدا هستم  گفت آیا نعمتى بنزد تو دارد که میخواهى آن را  دارم

  همان طور که او را دوست دارى خدا ترا دوست دارد

زر القبور ِِذکر بها اآلخره و اغسل املویت فإنَّ معاجله جسد خاو موعظه بلیغه و صلَّ عَل اجلنائز لعلَّ ذلک    ۰۷۱۰
ض لکلَّ خری اهلَلَّ َیزنک فإنَّ احلزین ِف ظلَّ    یوم القیامه یتعرَّ

اید بزیارت قبرها برو تا آخرت را بیاد آرى و مردگان را غسل بده زیرا زیر و رو کردن جسد بیحرکت موعظه اى کامل است بر مردگان نمازگزار ش

  بدین وسیله غمگین شوى زیرا شخص غمگین روز رستاخیز در سایه خدا در معرض همه نیکیهاست

  ا ِزدد حبَّازر غبَّ    ۰۷۱۱
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  بزیارت کسان کمتر رو تا محبوب تر باشى

بل و زلَّه اجلاهل خیفیها اجلهل   ۰۷۱۱   زلَّه العالم مضروُ بها الطَّ
  لغزش دانشمند بزودى مشهور شود و لغزش نادان را جهل مستور دارد

  زنا العیننی النَّظر   ۰۷۱۴
  زناى چشمان نگاه نارواست

  زنا اللَّسان الکالم   ۰۷۱۴
  ناى زبان سخن بیجاستز

جوا األکفاء، و اختاروا لنطفکم   ۰۷۱۵ جوا األکفاء و ِزوَّ   زوَّ
  باشخاص همشأن زن بدهید و از اشخاص همشأن زن بگیرند و محل نطفه هاى خود را بدقت انتخاب کنید

دک    ۰۷۱۶ ر لک اخلری حیثما کنت اهلَلَّ زوَّ   التَّقوى و غفر ذنبک و یسَّ
  وشه راه تو سازد و گناهت را ببخشد و هر جا هستى خوبى را براى تو آسان کندخداوند پرهیزکارى را ت

رکم اآلخره   ۰۷۱۷   زوروا القبور فإنَّها ِِذکَّ
  بزیارت قبرها روید که آخرت را بیاد شما مى آورد

اِن حبلیله جاره ال ینظر    ۰۷۱۸ ار  اهلَلَّ الزَّ یه و یقول له: ادخل النَّ اخلنیإلیه یوم القیامه و ال یزکَّ   مع الدَّ
  آنکه با زن همسایه خود زنا کند روز قیامت خدا به او ننگرد و او را پاک نکند و بدو گوید با جهنمیان بجهنم برو
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بانیه إلى فسقه َحله القرآن أسرع منُه إلى عبده األوثان فیقولون: یبدأ بنا قبل عبده األوثان؟ فیقال هلم:    ۰۷۱۹ الزَّ
  لیس من یعمل کمن ال یعمل

که دهند آنمأمورین عذاب فاسقان قرآن خوان را زودتر از بت پرستان به جهنم در آرند آنها گویند آیا ما را پیش از بت پرستان میبرید بدانها جواب 

  داند مانند آنکه نداند نیست

کاه قنطره اإلسالم   ۰۷۰۱   الزَّ
  زکات پل اسالم است

نا یورث الفقر   ۰۷۰۰   الزَّ
  زنا مایه فقر است

نیا أن ال ِکون ِبا ِف    ۰۷۰۱ هاده ِف الدَّ نیا لیست بتحرمی احلالل و ال إضاعه املال و لکن الزَّ هاده ِف الدَّ الزَّ
و أن ِکون ِف ثواُ املصیبه إذا أنت أصبت بها أرغب منک فیها لو  اهلَلَّ یدیک أوثق منک ِبا ِف ید 

  أنَّها أبقیت لک
حرام کنى یا مال خود تلف نمائى از جهان گذشتگى اینست که بدان چه در کف تو است  از جهان گذشتگى این نیست که حالل را بر خود

بیشتر از آنچه در دست خداست اعتماد نداشته باشى و هنگامى که مصیبتى بتو رخ داد بپاداش آن بیشتر از رخ ندادن مصیبت عالقمند 

  باشى

غبه فی   ۰۷۰۱ نیا یریح القلب و البدن و الرَّ هد ِف الدَّ   ها ِکثر اهلمَّ و احلزن و البطانه ِقسى القلبالزَّ
  گذشتن از جهان تن و جان را آسایش دهد و دلبستگى بجهان غم و اندوه را افزون کند و شکم پرستى دل را سخت کند

نیا یریح القلب و البدن   ۰۷۰۴ هد ِف الدَّ غبه فیها ِتعب القلب و البدن  الزَّ   و الرَّ
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گفتار محمد از گفتار آسمانى فروتر و از گفتار انسانى فراتر   ساید و عالقه بجهان تن و جان را خسته کندگذشتن از جهان تن و جان را بیا

  است

َت إلىَّ لئالَّ ِفتضح عند االمم، فتأوحى  اهلَلَّ ستألت    ۰۷۰۵ د بل أ اهلَلَّ أن َیعل حساُ أمَّ : یا حممَّ نا أحاسبُه عزَّ و جلَّ إلىَّ
  ِفتضح عندکفإن کان منُه زلَّه سرتِها عنک لئال 

از خدا خواستم که حساب امت مرا بمن واگذارد تا پیش امتهاى دیگر رسوا نشود، پس خداى عز و جل بمن وحى کرد اى محمد نه، بلکه من 

  حسابشان را میرسم و اگر گناهى از آنها سر زده از تو پوشیده مى دارم که پیش تو نیز رسوا نشود

  ل: إنَّ بیَن و بینه سبعنی حجابا من نور لو رأیت أدناها الحرتقتسئلت جربیل: هل ِرى ربَّک؟ قا   ۰۷۰۶
  را مى بینى؟ گفت میان من و او هفتاد پرده از نور است که اگر نزدیکترین پرده را بنگرم خواهم سوخت  از جبریل پرسیدم آیا پروردگارت

جل یکون سریع الغضب سریع ا   ۰۷۰۷ ثکم بامور النَّاس و أخالقُه: الرَّ فا و لفى ء فال له و ال علیه کفاساحدَّ
جل یقتضى الَِّذى له و یقضى الَِّذى  جل یکون بعید الغضب سریع الفى ء فِذاک له و ال علیه و الرَّ الرَّ

جل یقتضى الَِّذى له و َیطل النَّاس الَِّذى علیه فِذاک علیه و ال له  علیه فِذاک ال له و ال علیه   و الرَّ
و مردى   نه بد است نه خوب سر بسر  ن خواهم گفت مردى که زود خشم گیرد و زود آرام شوددر باره کارهاى مردم و اخالقشان با شما سخ

و مردى که حق   که دیر خشمگین شود و زود آرام گیرد خوبست نه بد و مردى که حق خود طلب کند و دین خود بپردازد نه بد است نه خوب

  ب اندازد بد است نه خوبخود طلب کند و پرداخت حقى را که مردم به عهده او دارند عق

  سافروا مع ذوى اجلدود و ذوى املیسره   ۰۷۰۸
  با مردم خوش اقبال مرفه سفر کنید

نیا یِذهنب ساعات األذى ِف اآلخره   ۰۷۰۹   ساعات األذى ِف الدَّ
  ساعتهاى آزار این دنیا ساعت هاى آزار آخرت را نابود میکند
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  ساعات األمراض یِذهنب ساعات اخلطایا   ۰۷۱۱
  ساعت هاى مرض ساعت هاى گناه را نابود مى کند

فَّ ِف سبیل    ۰۷۱۰ اله و الصَّ ماء و قلَّما ِردَّ عَل داع دعوِه: حضور الصَّ   هلَلَّ اساعتان ِفتح فیهما أبواُ السَّ
آرائى در راه  دو وقت است که درهاى آسمان در اثناى آن گشوده مى شود و کمتر ممکنست دعاى دعاکننده اى رد شود: هنگام نماز و صف

  خدا

  ساَُّ املویت کاملشرف عَل اهللکه   ۰۷۱۱
  بد گوى مردگان چون آن کس است که در معرض هالک است

ه   ۰۷۱۱ نیا و ما علیها من ذهب و فضَّ   سارعوا ِف طلب العمل فاحلدیث من صادق خری من الدَّ
  نقره آن بهتر استبطلب علم بشتابید که از راست گوئى حدیث گفتن از دنیا و همه طالها و 

  ساعه من عالم متَّکئ عَل فراشه ینظر ِف علمه خری من عباده العابد سبعنی عاما   ۰۷۱۴
  یک ساعت وقت دانشورى که بر بستر خویش تکیه زده در علم خویش مى نگرد از هفتاد سال عبادت عابد نیکوتر است

وا و ِغنموا   ۰۷۱۵   سافروا ِصحَّ
  غنیمت یابید سفر کنید تا تندرست شوید و

وا و ِرزقوا   ۰۷۱۶   سافروا ِصحَّ
  سفر کنید تا تندرست شوید و روزى یابید

  ساقى القوم آخرهم شربا   ۰۷۱۷
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  سقایت گر قوم پس از همه نوشد

لت النَّساء   ۰۷۱۸ ال أحدا لفضَّ   ساووا بنی أوالدکم ِف العطیَّه فلو کنت مفضَّ
  من اگر کسى را برترى دادمى زنان را برترى دادمى  ایت کنیددر کار بخشش میان فرزندان خویش مساوات را رع

  سباُ املسمل فسوق و قتاله کفر و حرمه ماله کحرمه دمه   ۰۷۱۹
  بدگوئى مسلمان گناه است و جنگ او کفر است و حرمت مال وى چون حرمت خون اوست

ال، أو و أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس خنسبع َیرى للعبد أجرهنَّ و هو ِف قربه بعد موِه: من عملَّ علما، أ   ۰۷۱۱
ث مصحفا، أو ِرک ولدا یستغفر له بعد موِه   بَن مسجدا، أو ورَّ

هفت چیز است که پاداش آن براى بنده در قبر او و پس از مرگش دوام دارد کسى که علمى تعلیم دهد، یا نهرى بجریان آورد یا چاهى حفر 

  ا مصحفى به ارث گذارد یا فرزندى به جا نهد که پس از مرگش براى او آمرزش خواهدکند یا نخلى بکارد یا مسجدى بسازد ی

ُتت ظلَّ عرشه یوم ال ظلَّ إالَّ ظلَّه: رجل قلبه معلَّق باملساجد، و رجل دعته امرأه ذات  اهلَلَّ سبعه یظلَُّه    ۰۷۱۰
، و اهلَلَّ بیل ، و عنی حرست ِف ساهلَلَّ حمارم ، و رجل غضَّ عینه عن اهلَلَّ ، و رجالن ُتابَّا ِف اهلَلَّ منصب فقال: إِنَّ أخاف 

  اهلَلَّ عنی بکت من خشیه 
مردى که دل او بمسجدها عالقه دارد و مردى   هفت کسند که خدا در روزى که سایه اى جز سایه او نیست به سایه عرش خود میبردشان

اه خدا دوستى کنند و مردى که از محارم خدا چشم باز دارد و که زن صاحب مقامى از او کام خواهد و گوید از خدا بیم دارم و مردانى که در ر

  چشمى که در راه خدا نگهبانى کند و چشمى که از ترس خدا بگرید

سجد ، و رجل قلبه معلَّق باملاهلَلَّ ِف ظلَّه یوم ال ظلَّ إالَّ ظلَّه: إمام عادل و شاَُّ نشتأ ِف عباده  اهلَلَّ سبعه یظلَُّه    ۰۷۱۱
خالیا  هلَلَّ افاجتمعا عَل ذلک و افرتقا علیه، و رجل ذکر  اهلَلَّ إلیه، و رجالن ُتابَّا ِف إذا خرج منه حَتَّ یعود 
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ق بص اهلَلَّ ففاضت عیناه، و رجل دعته امرأه ذات منصب و مجال فقال: إِنَّ أخاف  دقه رَُّ العاملنی، و رجل ِصدَّ
  فتأخفاها حَتَّ ال ِعمل مشاله ما ِنفق َیینه

ه سایه اى جز سایه او نیست بسایه خویششان میبرد پیشواى عدالتگر و جوانى که در کار عبادت بزرگ هفت کسند که خداوند در روزى ک

و شود و مردى که وقتى از مسجد برون شود دلش بدان پیوسته تا بدان جا باز گردد و مردانى که در راه خدا دوستى کنند و بر آن فراهم آیند 

اد کند و چشمانش اشگریز شود و مردى که زنى صاحب مقام و جمال از او کام خواهد و گوید من بر آن جدا شوند و مردى که بخلوت خدا را ی

  از خدا پروردگار جهانیان بیم دارم و مردى که صدقه اى دهد و آن را نهان دارد که دست چپش نداند دست راستش چه انفاق میکند

ق به، و رجل له مال کثری فتأخِذ سبق درهم مائه ألف درهم رجل له درمهان أخِذ أحدمها ف   ۰۷۱۱ تصدَّ
ق بها   من عرضه مائه ألف فتصدَّ

ر یکدرهم از صد هزار درهم پیشى گیرد مردى که دو درهم دارد یکى را بر گیرد و صدقه دهد و مردى که مال فراوان دارد و از آن میان صد هزا

 بر گیرد و صدقه کند

جل فیها مؤمنا و َیسى ک   ۰۷۱۴   بالعمل اهلَلَّ افرا إالَّ من أحیاه ستکون فنت یصبح الرَّ
  فتنه ها خواهد بود که در اثناى آن مرد بصبح مؤمن باشد و بشب کافر شود مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد

رب عند املصیبه،  اهلَلَّ ستَّ خصال من اخلری: جهاد أعداء    ۰۷۱۵ یف، و حسن الصَّ وم ِف یوم الصَّ یف، و الصَّ بالسَّ
  اهلَلَّ نفاق ِف اخلفا، و املحاباه ِف و ِرک املراء، و اإل

شش صفت نیکست پیکار با دشمنان خدا بوسیله شمشیر و روزه در روز تابستان و نیکصبرى به هنگام مصیبت و ترک مجادله و انفاق در 

  نهان و دوستى در راه خدا

ظالم  نیا، و قلَّه احلیاء، و طول األمل، وستَّه أشیاء ُتبط األعمال: اإلشتغال بعیوُ اخللق، و قسوه القلب، و حبَّ الدَّ    ۰۷۱۶
  ال ینتهى
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شش چیز است که اعمال خوب را نابود میکند، اشتغال به عیب خالیق، سنگدلى و دنیاپرستى و بى شرمى و درازى آرزو و ستم گرى که 

  بس نکند

ثونکم فیکِذبونکم و یعملون فیسیئون الع   ۰۷۱۷ ه َیلکون أرزاقکم َیدَّ ل ال یرضون مستکون علیکم أئمَّ
قوا کِذبُه فتأعطوهم احلقَّ ما رضوا به فإذا َتاوزوا فمن قتل عَل ذلک  نوا قبیحُه و ِصدَّ فیکم حَتَّ ُتسَّ

  فهو شهید
پیشوایانى بر شما منصوب خواهند شد که روزیهاى شما بخورند و با شما سخن کنند و دروغ گویند و عمل کنند و بد کنند از شما راضى 

را نیکو شمارید و دروغشان را راست بحساب آرید، اگر بحق رضا دادند مطابق آن با ایشان رفتار کنید و اگر از حق تجاوز نشوند تا کار زشتشان 

  کردند هر که در این راه کشته شود شهید است

  سخافه باملرء أن یستخدم ضیفه   ۰۷۱۸
  سبک عقلى مرد آنست که مهمان خویش را بخدمت گیرد

دوا و قاربو   ۰۷۱۹   اسدَّ
  بصالح آئید و تقرب جوئید

  َیبَّ أن یستأل، و أفضل العباده انتظار الفرج اهلَلَّ من فضله فإنَّ  اهلَلَّ سلوا    ۰۷۴۱
  خدا را از فضل او طلب کنید که خدا دوست دارد که از او بخواهند بهترین عبادتها انتظار گشایش است

سع فإنَّ  اهلَلَّ سلوا    ۰۷۴۰ رإ اهلَلَّ کلَّ شى ء حَتَّ الشَّ ره لم یتیسَّ   ن لم ییسَّ
  همه چیز حتى بند صندل را از خدا بخواهید که اگر خدا آن را میسور نکند میسر نخواهد شد

  العفو و العافیه فإنَّ أحدا لم یعط بعد الیقنی خریا من العافیه اهلَلَّ سلوا    ۰۷۴۱
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  فیت نداده انداز خدا بخشش و عافیت طلب کنید که پس از ایمان، هیچ کس را چیزى بهتر از عا

ذوا ب اهلَلَّ سلوا    ۰۷۴۱   من عمل ال ینفع اهلَلَّ علما نافعا و ِعوَّ
 از خدا عملى سودمند بخواهید و از علمى که سود ندهد بخدا پناه برید

رف عن العمل فإن کان عندهم عمل فاکتبوه فإنَُّه ال یکِذبون   ۰۷۴۴   سلوا أهل الشَّ
  ایشان بود بنویسید که آنها دروغ نمى گویندشریفان را از علم بپرسید اگر علمى نزد 

نیا و أعطیتها ِف اآلخره فقد    ۰۷۴۵ نیا و اآلخره فإذا أعطیت العافیه ِف الدَّ سل ربَّک العافیه و املعافاه ِف الدَّ
  أفلحت

  ند رستگارشده اىاز پروردگار خویش عافیت و معاف بودن دنیا و آخرت بخواه که اگر ترا در دنیا عافیت دهند و در آخرت نیز ده

جل من الفتنه أن یلزم بیته   ۰۷۴۶   سالمه الرَّ
  مرد که در خانه خویش بماند از فتنه سالم ماند

  سوء اخللق شؤم و شرارکم أسوؤکم خلقا   ۰۷۴۷
  بدخوئى شوم است و بدترین شما بدخوترین شماست

  سوء اخللق شؤم و طاعه النَّساء ندامه و حسن امللکه َناء   ۰۷۴۸
  خوئى شوم است و اطاعت زنان پشیمانى است و نیک سیرتى مایه رشدبد

  سوء اخللق یفسد العمل کما یفسد اخللَّ العسل   ۰۷۴۹
  بدخوئى عمل را بفساد آرد چنان که سرکه عسل را فاسد کند
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  سوء املجالسه شحَّ و فحش و سوء خلق   ۰۷۵۱
  بد صحبتى بخل است و ناسزا گوئى و بدخوئى

  ء ولود خری من حسناء ال ِلد و إِنَّ مکاثر بکم االممسودا   ۰۷۵۰
  زن سیاه که فرزند بسیار آرد بهتر از زن خوبروئى است که فرزند نیارد که من بفزونى شما بر امتهاى دیگر تفاخر میکنم

مان فلیخرت ا   ۰۷۵۱ جل بنی العجز و الفجور، فمن أدرک ذلک الزَّ   عجز عَل الفجورلسیتأیت عَل النَّاس زمان خیریَّ فیه الرَّ
  روزگارى بمردم رخ نماید که مرد میان بیعرضگى و نادرستى مخیر شود هر که در آن روزگار باشد باید بیعرضگى را بر نادرستى ترجیح دهد

  سیَّد القوم خادمُه و ساقیُه آخرهم شرابا   ۰۷۵۱
  آقاى کسان خدمتگزارشان است و سقایتگر کسان پس از همه نوشد

ین برجال لیس هلم عند سیشدَّ    ۰۷۵۴ مان خسف و قِذف و مسخ  اهلَلَّ د هِذا الدَّ خالق سیکون ِف آخر الزَّ
  إذا ظهرت املغازف و القینات و استحلَّت اخلمر

این دین بمردانى که پیش خدا بهره اى ندارند نیرو خواهد گرفت در آخر زمان خسف و قذف و مسخى خواهد بود، هنگامى که که رامشگران 

  پدید شوند و شراب حالل بشمار آید و آرایشگران

َت زمان یکثر فیه الفقراء و یقلَّ الفقهاء و یقبض العمل و یکثر اهلرج ثَّ یتأیت من بعد ذلک    ۰۷۵۵ سیتأیت عَل أمَّ
َت ال َیاوز ِراقیُه ثَّ یتأیت من بعد ذلک زمان َیادل املشرک ب املؤمن ِف مثل  هلَلَّ ازمان یقرأ القرآن رجال من أمَّ

  ما یقول
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ه کبر امت من زمانى بیاید که فقیران فراوان شوند و فقیهان کم شوند و علم بر گرفته شود و آشوب فزونى گیرد آنگاه از پس آن زمانى بیاید 

او  یرمردانى از امت من قرآن خوانند که از گلویشان باالتر نرود آنگاه از پس آن زمانى بیاید که مشرک بخدا با مؤمن مجادله کند و سخنانى نظ

  گوید

ه   ۰۷۵۶ الم لنفسه َیاسب حسابا یسریا ثَّ یدخل اجلنَّ ه بغری حساُ و الظَّ ابق و املقتصد یدخالن اجلنَّ   السَّ
  پیشرو و میانه رو بى حساب بهشت روند و ستمگر خویش را محاسبه اى سبک کنند آنگاه به بهشت رود

اعى عَل األرمله و املسکنی کاملجاهد ِف سبیل    ۰۷۵۷ هار اهلَلَّ السَّ ائم النَّ   أو القائم اللَّیل الصَّ
  آنکه در کار بیوه و یتیم بکوشد چون مجاهد راه خدایا نمازگزار شب یا روزه دار روز است

خىَّ قریب من    ۰۷۵۸ ار، و البخیل بعید من  اهلَلَّ السَّ من النَّاس  بعید اهلَلَّ قریب من النَّاس قریب من اجلنَّه بعید من النَّ
خىَّ أحبَّ إلى بعید من اجلنَّه قریب  ار، و اجلاهل السَّ   من عالم ِبیل اهلَلَّ من النَّ

سخاوتمند بخدا نزدیک و بمردم نزدیک و ببهشت نزدیک و از جهنم دور است و بخیل از خدا دور و از مردم دور و از بهشت دور و به جهنم 

  نزدیکست نادان سخاوتمند نزد خدا از عالم بخیل محبوبتر است

خاء خلق    ۰۷۵۹   األعظم اهلَلَّ السَّ
  سخاوت، خلق بزرگ خداست

نیا فمن أخِذ بغصن منها قاده ذلک الغصن إلى    ۰۷۶۱ خاء شجره من أشجار اجلنَّه أغصانها متدلَّیات ِف الدَّ السَّ
نیا فمن أخِذ بغصن منها قاده ذلک الغصن  ار أغصانها متدلَّیات ِف الدَّ ه و البخل شجره من أشجار النَّ اجلنَّ

ار   إلى النَّ
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ختى از درختهاى بهشت است که شاخهاى آن در دنیا آویخته است هر که شاخى از آن بگیرد همان شاخ وى را سوى بهشت سخاوت در

کشاند و بخل درختى از درختهاى جهنم است که شاخهاى آن در دنیا آویخته است و هر که شاخى از آن بگیرد همان شاخ وى را سوى 

  جهنم کشاند

ا َیود حب   ۰۷۶۰ خىَّ إَنَّ نَّ بالسَّ نَّ ب اهلَلَّ سن الظَّ ا یبخل بسوء الظَّ   اهلَلَّ و البخیل إَنَّ
  سخاوتمند بسبب خوشگمانى بخدا سخاوت میکند و بخیل بعلت بدگمانى بخدا بخل میورزد

خىَّ اجلهول أحبَّ إلى    ۰۷۶۱   من العالم البخیل اهلَلَّ السَّ
  سخاوتمند نادان نزد خدا از دانشمند بخیل محبوبتر است

  رَّ أفضل من العالنیه و العالنیه أفضل ملن أراد االقتداءالسَّ    ۰۷۶۱
  عمل نهان بهتر از عمل عیان است اما عمل عیان براى آنکه خواهد سرمشق کسان شود بهتر است

عاده طول العمر ِف طاعه    ۰۷۶۴ عاده کلَّ السَّ   اهلَلَّ السَّ
  سعادت کامل عمر دراز در اطاعت خداست

عید من سعد ِف ب   ۰۷۶۵ هالسَّ قىَّ من شقى ِف بطن أمَّ ه و الشَّ   طن أمَّ
  خوشبخت کسى است که در شکم مادرش خوشبخت شده و بدبخت کسى است که در شکم مادرش بدبخت شده است

فر قطعه من العِذاُ   ۰۷۶۶   السَّ
  سفر پاره اى از عذاب است

کینه مغمن و ِرکها مغرم   ۰۷۶۷   السَّ
  آرامش غنیمتى است و ترک آن خسارتى است
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رَّ    ۰۷۶۸ کوت خری من إمالء الشَّ   السَّ
  خاموش بودن از القاى شر بهتر است

  سکوت اللَّسان سالمه اإلنسان   ۰۷۶۹
  خاموشى زبان مایه سالمت انسان است

لطان العادل ظلَّ    ۰۷۷۱   اهلَلَّ و من أهانه أهانه  اهلَلَّ ِف األرض فمن أکرمه أکرمه  اهلَلَّ السَّ
  مین است هر که وى را گرامى دارد خدایش گرامى دارد و هر که وى را خوار کند خدایش خوار کندسلطان عادل سایه خدا بر روى ز

  ِف األرض فإذا دخل أحدکم بلدا لیس به سلطان عادل فال یقیمنَّ به اهلَلَّ السلطان العادل ظلَّ    ۰۷۷۰
  ادل در آن نیست در آنجا اقامت نکندسلطان عادل سایه خدا بر روى زمین است اگر یکى از شما بشهرى در آید که سلطان ع

لطان العادل املتواضع ظلَّ    ۰۷۷۱ یقا اهلَلَّ السَّ   و رحمه ِف األرض یرفع له عمل سبعنی صدَّ
  سلطان عادل متواضع سایه خدا و نیزه او بر روى زمین است و براى او عمل هفتاد صدیق را باال مى برند

لطان العادل ظلَّ    ۰۷۷۱ عیف و به ینتصر املظلومِف األر اهلَلَّ السَّ   ض یتأوى إلیه الضَّ
  سلطان عادل سایه خدا بر روى زمین است که ناتوان بدان پناه مى برد و مظلوم از او یارى مى جوید

الم فال َتیبوه   ۰۷۷۴ ؤال قبل السَّ ؤال فمن بدأکم بالسَّ الم قبل السَّ   السَّ
  جوابش مدهیدسالم مقدم بر سؤال است هر که پیش از سالم بسؤال آغاز کرد 

دَّ فریضه   ۰۷۷۵ ع و الرَّ الم ِطوَّ   السَّ
  سالم بدلخواه است و جواب آن واجب است
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الم اسم من أمساء    ۰۷۷۶ جل املسمل إذا مرَّ بقوم فسملَّ علیُه  اهلَلَّ وضعه  اهلَلَّ السَّ ِف األرض فتأفشوه بینکم فإنَّ الرَّ
الم اهم السَّ وا علیه کان له علیُه فضل درجه بتِذکریه إیَّ وا علیه ردَّ علیه من هو خری م فردَّ نُه و فإن لم یردَّ

  أطیب
سالم نامى از نامهاى خداست که آن را در زمین نهاده است سالم را میان خودتان فاش کنید زیرا مرد مسلمان وقتى به قومى گذر کند و بر 

ده است و اگر جوابش ندهند کسى که از آنها بهتر آنها سالم کند و جوابش دهند، وى را بر آنها فزونى مرتبت است که سالم را بیادشان آور

  و پاکیزه تر است جوابش دهد

تنا   ۰۷۷۷ ه مللَّتنا و أمان لِذمَّ الم ُتیَّ   السَّ
  سالم درود ملت ما و حافظ ذمه ماست

ه   ۰۷۷۸ بوَّ مت احلسن و التَّؤده و اإلقتصاد جزء من أربعه و عشرین جزء من النَّ   السَّ
  یک جزء از بیست و چهار جزء پیغمبرى استنام نیک و مالیمت و اعتدال 

ه   ۰۷۷۹ بوَّ مت احلسن جزء من مخسه و سبعنی جزء من النَّ   السَّ
  نام نیک یکجزء از هفتاد و پنج جزء پیغمبرى است

اعه حقَّ عَل املرء املسمل فیما أحبَّ أو کره ما لم یؤمر ِبعصیه فإذا أمر ِبعصیه فال مسع    ۰۷۸۱ مع و الطَّ السَّ
  طاعهعلیه و ال 

شنیدن و اطاعت کردن بر مرد مسلمان در آنچه دوست دارد یا مکروه دارد مادام که بگناه فرمانش ندهند شایسته است، اگر بگناهى فرمانش 

  دادند شنیدن و اطاعت کردن آن روا نیست

ماح رباح و العسر شؤم   ۰۷۸۰   السَّ
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  سهل انگارى مایه سودا است و سختگیرى شوم است

و   ۰۷۸۱   اک نصف اإلَیان و الوضوء نصف اإلَیانالسَّ
  و وضو گرفتن یک نیمه ایمان است  مسواک کردن یک نیمه ایمان است

جل فصاحه   ۰۷۸۱ واک یزید الرَّ   السَّ
  مسواک کردن فصاحت مرد را افزون میکند

َُّ و ُماله للبصر   ۰۷۸۴ واک مطهره للفم مرضاه للرَّ   السَّ
  پروردگار و روشنى چشم است مسواک کردن موجب پاکى دهان و رضایت

ه فاستاکوا أىَّ وقت شئُت   ۰۷۸۵ واک سنَّ   السَّ
  مسواک کردن سنت است هر وقت خواستید مسواک کنید

واک من الفطره   ۰۷۸۶   السَّ
  مسواک کردن اقتضاى فطرت است

ه   ۰۷۸۷ یوف مفاِیح اجلنَّ   السَّ
  شمشیرها کلیدهاى بهشتست

  من شیخ ِبیل عابد سیَّئ اخللق اهلَلَّ إلى شاَُّ سخىَّ حسن اخللق أحبَّ    ۰۷۸۸
  جوان سخاوتمند نیکخو در نزد خدا از پیر بخیل عابد بدخو محبوبتر است

ور ال ِزول قدماه حَتَّ یوجب    ۰۷۸۹ ار اهلَلَّ شاهد الزَّ   له النَّ
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  شاهد دروغ قدم برندارد تا جهنم بر او واجب شود

  شارُ اخلمر کعابد وثن   ۰۷۹۱
  د بت پرست استشراب خوار مانن

باُ شعبه من اجلنون   ۰۷۹۰   الشَّ
  جوانى شعبه اى از دیوانگى است

یطان   ۰۷۹۱ باُ شعبه من اجلنون و النَّساء حباله الشَّ   الشَّ
  جوانى شعبه اى از دیوانگى است و زنان دام شیطانند

ِه و ِبقى ِبعته و عمل ِِذهب مؤنته و ِب   ۰۷۹۱   قى أجرهشتَّان ما بنی عملنی عمل ِِذهب لِذَّ
  میان دو عمل بسیار فرق است عملى که لذت آن برود و عواقب آن بماند و عملى که زحمت آن برود و پاداش آن بماند

ه   ۰۷۹۴ حیح ال یدخل اجلنَّ   الشَّ
  بخیل ببهشت در نیاید

دید من غلب نفسه   ۰۷۹۵   الشَّ
  نیرومند آنست که بر خویشتن مسلط شود

  لنَّاس و یبغضونهشرَّ النَّاس من یبغض ا   ۰۷۹۶
  بدترین مردم آن کس است که مردم را دشمن دارد و او را دشمن دارند

ه   ۰۷۹۷   شرَّ النَّاس من أکرمه النَّاس اَِّقاء شرَّ
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  بدترین مردم آن کس است که مردم از بیم شرش گرامیش دارند

  ِف قضائه اهلَلَّ شرَّ النَّاس من اَُِّه    ۰۷۹۸
  ا در قضایش متهم کندبدترین مردم آن کس است که خدا ر

  شرَّ النَّاس من باع آخرِه بدنیاه و شرَّ منه من باع آخرِه بدنیا غریه   ۰۷۹۹
  بدترین مردم آن کس است که آخرت خویش بدنیا فروشد و بدتر از او کسى است که آخرت خویش بدنیاى دیگرى فروشد

من ال یقیل عثره و ال یقبل معِذره و شرَّ شرَّ الناس من أکل وحده و منع رفده و جلد عبده و شرَّ منه    ۰۸۱۱
ه   منه من ال یرجى خریه و ال یؤمن شرَّ

بدترین مردم آن کس است که تنها غذا خورد و رسیده خویش را بى نصیب کند و بنده خویش را بزند و بدتر از او کسى است که خطائى را 

  از شرش امان نیستنبخشد و عذرى نپذیرد و بدتر از او کسى است که بخیرش امید نیست و 

وء کالعامل    ۰۸۱۰ َت من یَل القضاء إن اشتبه علیه لم یشاور، و إن أصاُ بطر و إن غضب عنف و کاِب السَّ شرار أمَّ
  به

بدترین امت من کسى است که عهده دار قضا شود اگر بتردید افتد مشورت نکند و اگر بصواب رود گردن فرازد و اگر خشمگین شود خشونت 

  ه بدى را نویسد مانند کسى است که بدان عمل مى کندکند و هر ک

  شرار النَّاس شرار العلماء   ۰۸۱۱
  بدترین مردم علماى بدند

جل شحَّ هالع و جنب خالع   ۰۸۱۱   شرَّ ما ِف الرَّ
  بدترین صفت مرد بخل مفرط است و ترس شدید
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َت أ   ۰۸۱۴ قون املتفیهقون و خیار أمَّ رثارون املتشدَّ َت الثَّ   حاسنُه أخالقاشرار أمَّ
  بدان امت من پر گویان پر چانه پر مدعایند و نیکان امت من آنهایند که نیکخوترند

ابکم   ۰۸۱۵ ابکم و أراذل موِاکم عزَّ   شرارکم عزَّ
  بدترین شما عزبانند و اراذل مردگانتان عزبانند

  شرَّ البلدان أسواقها   ۰۸۱۶
  بدترین جاى شهرها بازارهاست

ع   ۰۸۱۷   ام طعام الولیمه َینعها من یتأِیها و یدعى إلیها من یتأباهاشرَّ الطَّ
  بدترین غذاها غذاى ولیمه است است که هر که بخواهد ندهندش و هر که نخواهد بخوانندش

بعان و َیبس عنه اجلائع   ۰۸۱۸ عام طعام الولیمه یدعى إلیه الشَّ   شرَّ الطَّ
  و گرسنه را از آن باز دارند بدترین غذاها غذاى ولیمه است که سیر را بدان خوانند

رق   ۰۸۱۹   شرَّ املجالس األسواق و الطَّ
  بدترین نشستنگاهها بازارها و راه هاست

شرَّ االمور حمدثاِها و شرَّ العَم عَم القلب و شرَّ املعِذره حنی َیضر املوت و شرَّ النَّدامه یوم القیمه و    ۰۸۰۱
باءشرَّ املتأکل أکل مال الیتمی و شرَّ املکاسب کسب ال   رَّ

بدترین چیزها مبتدعات آنست و بدترین کورى ها کورى قلب است و بدترین توبه ها هنگامى است که مرگ در آید و بدترین پشیمانى ها روز 

  قیامت است و بدترین خوردنها خوردن مال یتیم است و بدترین کسب ها کسب ربا است
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  ثَّ ال یعطى اهلَلَّ شرَّ النَّاس الَِّذى یستأل ب   ۰۸۰۰
  ترین مردم آن کس است که بنام خدا از او بخواهند و ندهدبد

  شرَّ النَّاس املضیق عَل أهله   ۰۸۰۱
  بدترین مردم آن کس است که بر اهل خانه خود سخت گیرد

ه   ۰۸۰۱   شرَّ النَّاس منزله یوم القیامه من خیاف لسانه أو خیاف شرَّ
  انش ترسند یا از شرش بیم کنندروز قیامت موقعیت آن کس از همه مردم بدتر است که از زب

َت   ۰۸۰۴   شفاعَت ألهل الکبائر من أمَّ
  شفاعت من خاص اهل کبائر از امت من است

ه استغناؤه عن النَّاس   ۰۸۰۵   شرف املؤمن قیامه باللَّیل و عزَّ
  شرف مؤمن در شب زنده دارى اوست و عزت وى در بى نیازى از مردم است

اهد یرى ما ال یرى   ۰۸۰۶   الغائب الشَّ
  حاضر چیزها بیند که غایب نبیند

تاء ربیع املؤمن   ۰۸۰۷   الشَّ
  زمستان بهار مؤمن است

جل   ۰۸۰۸ جل ملکان الرَّ رک اخلفى أن یعمل الرَّ   الشَّ
  شرک نهان آنست که مرد براى حضور مرد دیگرى عملى کند
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فا ِف اللَّیله ا   ۰۸۰۹ َت من دبیب النَّمل عَل الصَّ رک أخفى ِف أمَّ لماء و أدناه أن ُتبَّ عَل شى ء من اجلالشَّ ور أو لظَّ
ین إالَّ احلبَّ ِف   اهلَلَّ بَّون ِعالى: قل إن کنُت ُت اهلَلَّ ؟ قال اهلَلَّ و البغض ِف  اهلَلَّ ِبغض عَل شى ء من العدل و هل الدَّ

  اهلَلَّ فاَِّبعوِن َیببکم 
دیکتر از همه آنست که چیزى از ستم را دوست دارى یا چیزى شرک در امت من از گذر کردن مور بر کوه صفا در شب تاریک نهانتر است و نز

از عدل را دشمن دارى مگر دین جز دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست؟ خداى واال گوید: بگو اگر خدا را دوست دارید مرا پیروى 

  کنید تا خدا دوستتان دارد

عر احلسن أحد اجلمالنی یکسوه    ۰۸۱۱   سملاملرء امل اهلَلَّ الشَّ
  موى نیکو یکى از دو زیبائیست که خدا بمرد مسلمان دهد

عر ِبنزله الکالم فحسنه حسن الکالم و قبیحه قبیح الکالم   ۰۸۱۰   الشَّ
  شعر چون سخن است شعر نیک سخن نیک است و شعر بد سخن بد است

ه   ۰۸۱۱ قىَّ من شقى ِف بطن أمَّ   الشَّ
  تبد بخت آنست که در شکم مادرش بدبخت شده اس

ا   ۰۸۱۱ اعه حیَّ قىَّ من أدرکته السَّ قىَّ کلَّ الشَّ   الشَّ
  بدبخت کامل آنست که رستاخیز بدو رسد و زنده باشد

یاء شرک   ۰۸۱۴ ه و الرَّ هوه اخلفیَّ   الشَّ
  جاه طلبى و ریا شرک است

یخ شاَُّ ِف حبَّ اثنتنی ِف حبَّ طول احلیاه و کثره املال   ۰۸۱۵   الشَّ
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  محبت زندگى دراز و فراوانى مال پیر در محبت دو چیز جوان است

ته   ۰۸۱۶ یخ ِف أهله کالنَّیبَّ ِف امَّ   الشَّ
  پیر در میان کسان خود چون پیمبر در امت خویش است

یخ    ۰۸۱۷   املال حبَّ  و احلیاه طول اثنتنی حبَّ  عَل شاَُّ  قلبه و جسمه یضعف الشَّ
  راز و محبت مالتن پیر ناتوان مى شود و دل وى بر محبت دو چیز جوان است: عمر د

یطان یُهَّ بالواحد و اإلثننی فإذا کانوا ثالثه لم یُهَّ بُه   ۰۸۱۸   الشَّ
  شیطان بیک تن و دو تن پردازد و چون سه تن شدند قصد ایشان نکند

ه إالَّ قضاء دینه   ۰۸۱۹ ین مغلول ِف قربه ال یفکَّ   صاحب الدَّ
  و را باز نمیکندقرضدار در قبر خویش در غل است و جز پرداخت قرض وى غل ا

ى ء أن َیمله إالَّ أن یکون ضعیفا یعجز عنه فیعینه علیه أخوه املسمل   ۰۸۱۱ ى ء أحقَّ بالشَّ   صاحب الشَّ
  صاحب چیز بجمل آن شایسته تر است مگر آنکه ناتوان باشد و از آن فرو ماند و برادر مسلمانش بر حمل آن کمکش کند

  َتَّ احلوت ِف البحرصاحب العمل یستغفر له کلَّ شى ء ح   ۰۸۱۰
  مه چیز حتى ماهى دریا براى دانشمند آمرزش میخواهد

  فصدقه اهلَلَّ صدق    ۰۸۱۱
  خدا راستگوست با او راست باش

وء و یِذهب    ۰۸۱۱   ِعالى بها الفخر و الکرب اهلَلَّ صدقه املرء املسمل ِزید ِف العمر و َتنع میته السَّ
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  ز مرگ بد جلوگیرى کند و خداى واال بوسیله آن تفاخر و تکبر را ببردصدقه مرد مسلمان عمر را فزونى دهد و ا

۰۸۱۴    َُّ رَّ ِطفى ء غضب الرَّ   صدقه السَّ
  صدقه نهان خشم پروردگار را خاموش مى کند

ى أحدهم أباه فیتأخِذ بثوبه فال ینتهى حَتَّ یدخله    ۰۸۱۵ ه یتلقَّ ه و اهلَلَّ صغارکم دعامیص اجلنَّ اه اجلنَّ   إیَّ
  ما زالوهاى بهشتند یکیشان پدر خویش را به بیند و لباسش را بگیرد و رها نکند تا خدا پدرش را با او ببهشت در آوردکوچولوهاى ش

ن ظلمه و یتواضع ملن هو دونه و یسابق من فوقه ِف طلب الربَّ    ۰۸۱۶ ن جهل علیه و یتجاوز عمَّ صفه العاقل أن َیمل عمَّ
ا سکت فسملو إذا أراد أن یتکملَّ ِدبَّر فإن کان خری   ا ِکملَّ فغمن و إن کان شرَّ

عاقل آنست که با سبکسر بردبارى کند و از ستمگر درگذرد و با زیردستان تواضع کند و از زیردستان در راه نیکى سبقت جوید و چون خواهد 

  سخن کند بیندیشد اگر نیک باشد بگوید و بهره برد و اگر بد باشد سکوت کند و سالم ماند

ن ظلمکصل من    ۰۸۱۷   قطعک و أعط من حرمک و اعف عمَّ
  با آنکه از تو بریده پیوند گیر و آنکه تو را محروم کرده عطایش ده و از آنکه با تو ستم کرده در گذر

وء   ۰۸۱۸ حم ِزید ِف العمر و ِدفع میته السَّ   صله الرَّ
  پیوند خویشان عمر را فزونى دهد و از مرگ بد جلوگیرى کند

حم   ۰۸۱۹ یار و یزدن ِف األعمار صله الرَّ   و حسن اخللق و حسن اجلوار یعمران الدَّ
  پیوند خویشان و نیکخوئى و خوش همسایگى شهرها را آباد کند و عمرها را فزونى دهد

۰۸۴۱    َُّ رَّ ِطفى ء غضب الرَّ حم ِزید ِف العمر و صدقه السَّ  صله الرَّ
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  را خاموش کند و صدقه نهان خشم پروردگار  پیوند خویشان عمر را فزونى دهد

 صله القرابه مثراه ِف املال حمبَّه ِف األهل منساه ِف األجل   ۰۸۴۰
  پیوند خویشاوندى مایه فراوانى مال و محبت کسان و تأخیر اجل است

  صل من قطعک و أحسن إلى من أساء إلیک و قل احلقَّ و لو عَل نفسک   ۰۸۴۱
  دى کرده نکوئى کن و حقرا بگو و گر چه بر ضرر خودت باشدبا هر که از تو ببرد پیوند گیر و با آنکه با تو ب

غائن   ۰۸۴۱   صلوا قراباِکم و ال َتاوروهم فإنَّ اجلوار یورث بینکم الضَّ
  با خویشان دوستى کنید و همسایه ایشان مشوید که همسایگى میان شما کینه ها پدید آرد

ا و صلَّ صاله مورع کتأنَّک ِراه فإن کنت ال ِراه فإنَّه    ۰۸۴۴ ا ِف أیدى النَّاس ِعش غنیَّ یراک، و ایتأس ممَّ
  إیَّاک و ما یعتِذر منه

ى ندگنماز را با ترس گزار گوئى خدا را مى بینى اگر تو او را نمى بینى او ترا مى بیند و از آنچه در دست مردم است نومید باش تا بى نیاز ز

  کنى و از آنچه عذر آن باید خواست بپرهیز

  فالکم فإنَُّه من أفراطکمصلَّوا عَل أط   ۰۸۴۵
  بر کودکان خویش درود فرستید که آنها پیشاهنگان شمایند

  صاله القاعد عَل النَّصف من صاله القائم   ۰۸۴۶
  نماز نشسته یک نیمه نماز ایستاده است

عا حیث ال یراه النَّاس ِعدل صالِه عَل أعنی النَّاس مخسا و عشرین   ۰۸۴۷ جل ِطوَّ   صاله الرَّ
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  که بدلخواه در جایى که مردم او را نبینند کند برابر بیست و پنج نماز است که در دیده مردم کندنماز مرد 

  صاله املرأه وحدها ِفضل عَل صالِها ِف اجلمع ِبمس و عشرین درجه   ۰۸۴۸
  نماز زن تنها بیست و پنج بار از نماز جماعت او بهتر است

  سواک صاله بسواک أفضل من سبعنی صاله بغری   ۰۸۴۹
  نمازى مسواک زده بهتر از هفتاد نماز مسواک نزده

هد و الیقنی و یهلک آخرها بالبخل و األمل   ۰۸۵۱ ه بالزَّ ل هِذه االمَّ   صالح أوَّ
  صالح متقدمان این امت برهد و ایمان است و متأخرانش ببخل و آرزوى دراز هالک مى شوند

ائم ِسبیح و نومه عباده و دعاؤه م   ۰۸۵۰   ستجاُ و عمله مضاعفصمت الصَّ
  کوت صائم تسبیح گفتن است و خواب وى عبادت است و دعاى وى مستجاب است و عمل او دو برابر است

حم زیاده ِف العمر و    ۰۸۵۱ َُّ و صله الرَّ ا ِطفى ء غضب الرَّ دقه خفیَّ وء، و الصَّ صنائع املعروف ِقى مصارع السَّ
نیا هم أ نیا کلَّ معروف صدقه، و أهل املعروف ِف الدَّ هل املعروف ِف اآلخره و أهل املنکر ِف الدَّ

ه أهل املعروف ل من یدخل اجلنَّ   هم أهل املنکر ِف اآلخره و أوَّ
اعمال نیک از سقوطهاى بد جلوگیرى میکند و صدقه نهانى خشم پروردگار را خاموش میکند و پیوستگى با خویشان عمر را افزون مى کند و 

  ران دنیا نکوکاران آخرتند و بدکاران دنیا بدکاران آخرتند و نخستین کس که ببهشت میرود نکوکارانندهر کار نیکى صدقه اى است و نکوکا

  صنفان من النَّاس إذا صلحا صلح النَّاس و إذا فسدا فسد النَّاس العلماء و االمراء   ۰۸۵۱
  یند دانشوران و زمامداراندو گروه از مردمند که اگر صالح بودند مردم بصالح آیند و اگر فاسد بودند بفساد گرا
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وا   ۰۸۵۴   صوموا ِصحَّ
  روزه دارید تا تندرست شوید

ائم ِف عباده من حنی یصبح إلى أن َیسى ما لم یغتب فإذا اغتاُ خرق صومه   ۰۸۵۵   الصَّ
  ه او پاره شودروزه دار از آن هنگام که صبح میکند تا بشب در رود مادام که غیبت نکند در عبادت است و همین که غیبت کرد روز

ائم ال ِردَّ دعوِه   ۰۸۵۶   الصَّ
  دعاى روزه دار رد نمیشود

زق   ۰۸۵۷ بحه َتنع الرَّ   الصَّ
  خواب صبحگاهان مانع روزى است

دمه االولى   ۰۸۵۸ رب عند الصَّ   الصَّ
 صبر حقیقى هنگام صدمه نخستین است

رب نصف اإلَیان و الیقنی اإلَیان کلَّه   ۰۸۵۹   الصَّ
  مان است و یقین همه ایمانستصبر یک نیمه ای

رب رضا   ۰۸۶۱   الصَّ
  صبر مایه خشنودى است

قاُ و یدخل    ۰۸۶۰ رب و االحتساُ أفضل من عتق الرَّ ه بغری حساُ اهلَلَّ الصَّ   صاحبهنَّ اجلنَّ
  صبر و سکون از آزاد کردن بندگان بهتر است و خدا صاحب آن را بدون حساب ببهشت مى برد
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رب من اإلَی   ۰۸۶۱ أس من اجلسدالصَّ   ان ِبنزله الرَّ
  صبر نسبت بایمان چون سر نسبت بتن است

حه و الفراغ نعمتان مکفورِان   ۰۸۶۱   الصَّ
  صحت و فراغت دو نعمت است که کفران آن کنند

  الصدق طمتأنینه و الکِذُ ریبه   ۰۸۶۴
  راستى مایه آرامش است و دروغ مایه تشویش

دقه ِطفى ء اخلطیئه کما ی   ۰۸۶۵ ارالصَّ   طفى ء املاء النَّ
  صدقه گناه را خاموش مى کند چنان که آب آتش را خاموش میکند

دقه عَل القرابه صدقه وصله   ۰۸۶۶   الصَّ
  صدقه بخویشاوندان هم صدقه است هم پیوستگى خویشاوندان

وء   ۰۸۶۷ دقه َتنع میته السَّ   الصَّ
  صدقه مانع مرگ بد مى شود

دقه ِسدَّ سبعنی بابا    ۰۸۶۸ وءالصَّ   من السَّ
 صدقه هفتاد در بدى را مسدود کند

قاء سعاده و ِزید ِف العمر    ۰۸۶۹ ل الشَّ حم ُتوَّ دقه عَل وجهها و اصطناع املعروف و برَّ الوالدین و صله الرَّ الصَّ
وء   و ِقى مصارع السَّ
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کند و عمر را افزایش دهد و از مرگ هاى صدقه به موقع و نیکوکارى و نیکى با پدر و مادر و پیوستگى خویشاوند بدبختى را بخوشبختى مبدل 

  بد جلوگیرى کند

حم   ۰۸۷۱ حم اثنتان صدقه و صله الرَّ دقه عَل املسکنی صدقه و هى عَل ذى الرَّ   الصَّ
  صدقه دادن به مستمند فقط صدقه است و صدقه دادن بخویشاوند دو چیز است صدقه و پیوند خویشاوند

دقات بالغدوات یِذهنب بالعاه   ۰۸۷۰   اتالصَّ
  صدقه صبحگاه مرض ها را میبرد

  الصرعه کلَّ الصرعه الَِّذى یغضب فیشتدَّ غضبه و َیمرَّ وجهه و یقشعرَّ شعره فیصرع غضبه   ۰۸۷۱
  کمال دلیرى آنست که کسى خشمگین شود و خشمش سخت شود و چهره اش سرخ شود و مویش بلرزد و بر خشم خود خیره شود

م حالالالصلح جائز بنی املسلمنی إالَّ    ۰۸۷۱    صلحا أحلَّ حراما أو حرَّ
  هر صلحى میان مسلمانان رواست مگر صلحى که حرامى را حالل یا حاللى را حرام کند

اله نور املؤمن   ۰۸۷۴   الصَّ
  نماز نور مؤمن است

ین   ۰۸۷۵ اله عمود الدَّ   الصَّ
  نماز ستون دین است

اله میزان فمن أوِف استوِف   ۰۸۷۶   الصَّ
  ت هر که کامل کند پاداش کامل یابدنماز چون ترازوس
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ر ظهره و التَّحاُ ِف    ۰۸۷۷ دقه ِکسَّ یطان و الصَّ د وجه الشَّ اله ِسوَّ باعد یقطع دابره فإذا فعلُت ذلک ِ اهلَلَّ الصَّ
مس من مغربها   منکم کمطلع الشَّ

میکند و وقتى چنین کردید از شما بفاصله نماز چهره شیطان را سیاه کند و صدقه دادن پشت او را بشکند و دوستى در راه خدا ریشه او را 

  شرق و غرب دورى کند

اله قربان کلَّ ِقى   ۰۸۷۸   الصَّ
  نماز قربانى پرهیزگارانست

مت حکم و قلیل فاعله   ۰۸۷۹   الصَّ
  خاموشى خردمندى است و خاموشى گزینان کمند

مت أرفع العباده   ۰۸۸۱   الصَّ
  خاموشى واالترین عبادتهاست

مت    ۰۸۸۰   زین للعالم و سرت للجاهلالصَّ
  خاموشى زینت دانا و پرده نادانست

مت سیَّد األخالق و من مزح استخفَّ به   ۰۸۸۱   الصَّ
  خاموشى سرور اخالق است و هر که مزاح کند سبکش گیرند

وم جنَّه من عِذاُ    ۰۸۸۱   اهلَلَّ الصَّ
  روزه سپر عذاب خداست
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تاء الغنیمه البارده   ۰۸۸۴ وم ِف الشَّ   الصَّ
  زمستان روزه داشتن بهره خنک بردنست در

رب   ۰۸۸۵ یام نصف الصَّ   الصَّ
  روزه یک نیمه صبر است

ه ما لم خیرقها بکِذُ أو غیبه   ۰۸۸۶ یام جنَّ   الصَّ
  روزه سپرى است مادام که آن را بدروغ یا غیبت ندرد

ار فمن أصبح صائما فال َیهل یومئِذ و إن أصر و جهل    ۰۸۸۷ ه من النَّ یام جنَّ ه و لیقل إِنَّ علیه فال یشثمه و ال یسبَّ الصَّ
  صائم

  روزه سپر آتش است و هر که روزه گرفت آن روز سبکسرى نکند و اگر کسى با او جهالت کرد بدو ناسزا و بد نگوید، و بگوید من روزه دارم

یام   ۰۸۸۸ رب و عَل کلَّ شى ء زکاه و زکاه اجلسد الصَّ یام نصف الصَّ   الصَّ
  ورى است، هر چیزى زکاتى دارد و زکات تن روزه داشتن استروزه دارى یک نیمه صب

  ضاله املؤمن العمل کلَّما قیَّد حدیثا طلب إلیه آخر   ۰۸۸۹
  گم شده مؤمن علم است هر دم حدیثى فرا گیرد حدیثى دیگر مطلوب او شود

  ضحک ربَّنا من قنوط عباده   ۰۸۹۱
  پروردگار ما از نومیدى بندگان خویش عجب دارد

  ضعى ِف ید املسکنی و لو ظلفا حمرقا   ۰۸۹۰
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  چیزى بدست مستمند بگذار و گر چه سم سوخته باشد

حک ضحکان ضحک َیبَّه    ۰۸۹۱ حک الَِّذى َیبَّه  اهلَلَّ و ضحک َیقته  اهلَلَّ الضَّ ا الضَّ جل یکشر ِف  اهلَلَّ فتأمَّ فالرَّ
حک الَِّذى َیقته  ا الضَّ الباطل  جل یتکملَّ بالکلمه اجلفاء وِعالى فالرَّ  اهلَلَّ وجه أخیه شوقا إلى رؤیته، و أمَّ

  لیضحک أو یضحک یهوى بها ِف جهمنَّ سبعنی خریفا
خنده دو قسم است خنده ایست که خدا آن را دوست دارد و خنده ایست که خدا آن را دشمن دارد، اما خنده اى که خدا آن را دوست دارد، 

اما خنده اى که که خداى واال آن را دشمن دارد آنست که مرد سخن خشن  آنست که مرد به روى برادر خویش از شوق دیدار وى لبخند زند

  و ناروا گوید که بخندد یا بخندند و بسبب آن هفتاد پائیز در جهنم سرنگون رود

ل بعد ثالثه أیَّام   ۰۸۹۱ یف أن یتحوَّ یافه ثالثه أیَّام فما زاد فهو صدقه و عَل الضَّ   الضَّ
  شد صدقه است و مهمان باید پس از سه روز تغییر جا دهدمهمانى سه روز است و هر چه بیشتر 

ص عنُه ذنوبُه   ۰۸۹۴ یف یتأیت برزقه و یرُتل بِذنوُ القوم، َیحَّ   الضَّ
  مهمان روزى خویش بیارد گناهان کسان ببرد و گناهان آنها را پاک کند

  معصیه الوالد اهلَلَّ طاعه الوالد و معصیه  اهلَلَّ طاعه    ۰۸۹۵
  ت خداست و نافرمانى پدر نافرمانى خداستاطاعت پدر اطاع

  طالب العمل ِبسط له املالئکه أجنحتها رضا ِبا یطلب   ۰۸۹۶
  فرشتگان بالهاى خویش براى طالب علم بگسترانند که از آنچه وى مى جوید رضایت دارند

  طالب العمل بنی اجلهال کاحلىَّ بنی األموات   ۰۸۹۷
  یان مردگانستجویاى علم میان جاهالن چون زنده م
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  اهلَلَّ من املجاهد ِف سبیل  اهلَلَّ طالب العمل هلَلَّ أفضل عند    ۰۸۹۸
  بهتر است اللَّههر که علم براى رضاى خدا جوید نزد خدا از مجاهد فی سبیل 

بیَّنی   ۰۸۹۹ َحه طالب العمل رکن اإلسالم و یعطى أجره مع النَّ   طالب العمل طالب الرَّ
  ، جویاى علم رکن اسالم است و پاداش او را با پیمبران دهندجویاى علم جویاى رحمت است

  طعام السخىَّ دواء و طعام الشحیح داء   ۰۹۱۱
  غذاى سخاوت مند دوا و غذاى بخیل درد است

  طلب العمل فریضه عَل کلَّ مسمل و أنَّ طالب العمل یستغفر له کلَّ شى ء حَتَّ احلیتان ِف البحر   ۰۹۱۰
 ى واجب است و همه چیز، حتى ماهیان دریا براى جویاى علم آمرزش میطلبندجستن علم بر هر مسلمان

یام و احلجَّ و اجلهاد ِف سبیل  اهلَلَّ طلب العمل أفضل عند    ۰۹۱۱ اله و الصَّ   عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ من الصَّ
  جستن علم نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدا عز و جل بهتر است

  عه خری من قیام لیله و طلب العمل یوما خری من صیام ثالثه أشهرطلب العمل سا   ۰۹۱۱
  ساعتى علم جستن بهتر از نمازگزارى یک شب است و روزى علم جستن بهتر از سه ماه روزه دارى است

طلب العمل فریضه عَل کلَّ مسمل و واضع العمل عند غری أهله کمقلَّد اخلنازیر اجلوهر و اللؤلؤ و    ۰۹۱۴
  الِذهب

  ن علم بر هر مسلمانى واجب است و آنکه علم را پیش نااهالن نهد چنانست که گوهر و مروارید و طال به گرازان آویزدجست

  طلب العمل فریضه عَل کلَّ مسمل و مسلمه   ۰۹۱۵
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  جستن علم بر هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان واجبست

زق   ۰۹۱۶ ین و الرَّ عام والدَّ عام یزید ِف الطَّ  طهور الطَّ
  کیزگى غذا، غذا و دین و روزى را فزون میکندپا

  طوَب للمخلصنی أولئک مصابیح اهلدى ِنجَل بُه کلَّ فتنه ظلماء   ۰۹۱۷
  خوشا مخلصان آنان چراغ هاى هدایتند و بپرتو آنها هر فتنه تاریک روشن شود

ابقنی إلى ظلَّ    ۰۹۱۸   کمون للنَّاس حبکمُه ألنفسُهالَِّذین إذا أعطوا احلقَّ قبلوه و الَِّذین َی اهلَلَّ طوَب للسَّ
 خوشا آنان که زودتر از همه بسایه خدا روند آنها که وقتى با حق روبرو شوند آن را بپذیرند کسانى که براى مردم همان حکم کنند که براى

  خویش کنند

  طوَب ملن أسمل و کان عیشه کفافا   ۰۹۱۹
  خوشا آنکه مسلمانست و معیشت کفاف دارد

  ن ِرک اجلهل و أیت الفضل و عمل بالعدلطوَب مل   ۰۹۰۱
  خوشا آنکه سبکسرى نکند و فزونى را ببخشد و بعدالت عمل کند

طوَب ملن ِواضع ِف غری منقصه و ذلَّ ِف نفسه ِف غری مسکنه و أنفق من مال مجعه ِف غری معصیه و خالط    ۰۹۰۰
لَّ و املسکنه، طوَب ملن ذلَّ  نفسه و طاُ کسبه و حسنت سریرِه و  أهل الفقه و احلکمه و رحم أهل الِذَّ

ه، طوَب ملن عمل بعلمه و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله   کرمت عالنیته و عزل عن النَّاس شرَّ
خوشا آنکه بدون منقصت تواضع کند و بدون مسکنت خویشتن را خوار دارد و از مالى که بدون معصیت فراهم آورده انفاق کند و با اهل دانش 

خوشا آنکه خویشتن را خوار دارد و کسب و پاکیزه باشد و باطنش نیکو باشد و ظاهرش   خرد بیامیزد و بر اهل ذلت و مسکنت رحمت آردو 
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خوشا آنکه بعلم خویش عمل کند و فزونى مال خویش انفاق کند و فزونى گفتار خویش نگه   گرامى باشد و شر خویش را از مردم دور کند

  دارد

  الکفاف ثَّ صرب علیه اهلَلَّ ملن رزقه طوَب    ۰۹۰۱
  خوشا آنکه خدا روزى او بحد کفاف داده باشد و بر آن صبر کند

  طوَب ملن شغله عیبه عن عیوُ النَّاس   ۰۹۰۱
  خوشا آنکه عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دارد

به ن طال عمره و ساء عمله فساء منقلطوَب ملن طال عمره و حسن عمله فحسن منقلبه إذ رضى عنه ربَّه و ویل مل   ۰۹۰۴
  إذ سخط علیه ربَّه

خوشا آنکه عمش دراز شود و عملش نکو باشد و عاقبتش نیک شود زیرا خدایش از او راضى است و واى بر آنکه عمرش دراز شود و عملش 

  بد باشد و عاقبتش بد شود زیرا خدایش از او خشمگین است

  عیشه کفافا و قنعطوَب ملن هدى لإلسالم و کان    ۰۹۰۵
  خوشا آنکه باسالم هدایت شود و معیشت او بحد کفاف باشد و قناعت کند

طوَب ملن شغله عیبه عن عیوُ النَّاس و أنفق من مال اکتسبه من غری معصیه و خالط أهل الفقه و احلکمه و    ۰۹۰۶
لَّ و املعصیه   جانب أهل الِذَّ

رد و از مالى که بدون معصیت بدست آورده انفاق کند و با اهل دانش وجود بیامیزد و از اهل خوشا آنکه عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دا

  ذلت و معصیت دورى کند
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ه و    ۰۹۰۷ نَّ طوَب ملن ذلَّ ِف نفسه و حسنت خلیقته و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله و وسعته السَّ
  لم یعدها إلى البدعه

است و خوى او نیکست و فزونى مال خویش ببخشد و فزونى گفتار خویش نگه دارد و پیر و سست باشد و خوشا آنکه در پیش خویش خوار 

  از سنت ببدعت نرود

  طوَب ملن ملک لسانه و بکى عَل خطیئته   ۰۹۰۸
  خوشا آنکه اختیار زبان خویش دارد و بر گناه خویش بگرید

واک   ۰۹۰۹   طیَّبوا أفواهکم بالسَّ
  مسواک پاکیزه کنید دهانهاى خویش را به

ابر   ۰۹۱۱ ائم الصَّ اکر ِبنزله الصَّ اعم الشَّ   الطَّ
  غذا خور شکرگزار چون روزه دار صبور است

مع یِذهب احلکمه من قلوُ العلماء   ۰۹۱۰   الطَّ
  طمع حکمت از دل دانشوران ببرد

بیب    ۰۹۱۱   و لعلَّک ِرفق بتأشیاء َترق بها غریک اهلَلَّ الطَّ
  د چیزهائى براى تو مناسب است که براى غیر تو نامناسب استطبیب حقیقى خداست شای

  الظمل ظلمات یوم القیمه   ۰۹۱۱
  ستم مایه تاریکى روز قیامتست
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مل الَِّذى ال یغفره  اهلَلَّ الظمل ثالثه: فظمل ال یغفره    ۰۹۱۴ ا الظَّ رک قال  اهلَلَّ و ظمل یغفره و ظمل ال یرتکه، فتأمَّ فالشَّ
رک لظمل: »اهلَلَّ  مل الَِّذى یغفره «عظمی إنَّ الشَّ ا الظَّ ا الظَّ  اهلَلَّ ، و أمَّ مل فظمل العباد أنفسُه فیما بینُه و بنی ربَُّه و أمَّ

  فظمل العباد بعضُه بعضا اهلَلَّ الَِّذى ال یرتکه 
ظلم سه قسم است، ظلمى هست که خدایش نمى آمرزد و ظلمى هست که مى آمرزدش و ظلمى هست که از آن نمیگذرد اما ظلمى 

و اما ظلمى که خدا مى آمرزد ستم بندگان بخودشان میان خود « حقا که شرک ظلمى بزرگ است»مى آمرزد شرکست خدا وید: که خدا ن

  و پروردگارشان است اما ظلمى که خدا از آن نمیگذرد ظلم بندگان بیکدیگر است

ار   ۰۹۱۵ لمه و أعوانُه ِف النَّ   الظَّ
  ستم گران و یارانشان در جهنمند

  املریض َیشى ِف طریق اجلنَّه حَتَّ یرجع عاید   ۰۹۱۶
  کسى که بیمارى را عیادت کند تا وقتى که باز گردد در راه بهشت قدم میزند

َحه و من َتام عیاده املریض أن یضع    ۰۹۱۷ َحه فإذا جلس عنده غمرِه الرَّ عائد املریض خیوض ِف الرَّ
  یَّتکم بینکم املصافحهأحدکم یده عَل وجهه أو عَل یده فیستأله کیف هو؟ و َتام ُت

 اکسى که بیمارى را عیادت کند در رحمت فرو میرود و چون نزد بیمار بنشیند رحمت او را فرو گیرد و کمال عیادت بیمار اینست که یکى از شم

  دست بر چهره یا دست او نهد و از او پرسد حالش چطور است و کمال درود گفتن شما میان خودتان دست دادنست

اءکم عَل قدر عقوهلمعا   ۰۹۱۸   قبوا أرقَّ
  بندگان خویش را به اندازه عقولشان عقوبت کنید

  عالم ینتفع بعلمه خری من ألف عابد   ۰۹۱۹
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  دانشمندى که از علم او سود برند از هزار عابد بهتر است

ار النَّساء   ۰۹۱۱ ه أهل النَّ   عامَّ
  قسمت اعظم جهنمیان زنانند

ل دنیا و املوت یطلبه و عجبت لضاحک مِل فمه و ال یدرى أرضى  عجبت لغافل و ال یغفل   ۰۹۱۰  هلَلَّ اعنه عجبت ملؤمَّ
  عنه أم أسخطه

که  عجب دارم از غافلى که از او غافل نشوند و عجب دارم از آرزومند دنیا که مرگ در طلب اوست و عجب دارم از آنکه از ته دل بخندد و نداند

  آیا خدا از او خشنود است یا خشمگین

اء شکر و کان خریا    ۰۹۱۱ عجبا ألمر املؤمن، إنَّ أمره کلَّه له خری و لیس ذلک ألحد إالَّ للمؤمن إن أصابته سرَّ
اء صرب فکان خریا له   له و إن أصابته ضرَّ

 شدکار مؤمن عجیب است که کار او همه برایش نیکست و هیچ کس جز مؤمن چنین نیست اگر سختى بدو رسد شکر کند و براى او نیک با

  و اگر مرضى بدو رسد صبر کند و براى او نیک باشد

  و شکر اهلَلَّ عجبت للمسمل إذا أصابته مصیبه احتسب و صرب و إذا أصابه خری َحد    ۰۹۱۱
  از مسلمان عجب دارم که وقتى مصیبتى بدو رسد صبر ورزد و چون خبرى بدو رسد ستایش و شکر خدا کند

  للمؤمن قضاء إالَّ کان خریا له اهلَلَّ قضى ال ی اهلَلَّ عجبا للمؤمن فو    ۰۹۱۴
  کار مؤمن عجیب است بخدا که خدا قضائى براى مؤمن مقرر ندارد مگر مایه خیر او باشد

  عد من ال یعودک و اهد ملن ال یهدى لک   ۰۹۱۵
  از آنکه ترا عیادت نمى کند عیادت کن و بآن کس که هدیه بتو نمیدهد هدیه بده
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  من عباده سنه عدل ساعه خری   ۰۹۱۶
  یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است

  عده املؤمن کتأخِذ بالید   ۰۹۱۷
  وعده مؤمن چون تسلیم کردن است

  عده املؤمن دین، و عده املؤمن کتأخِذ بالید   ۰۹۱۸
  وعده مؤمن دین است و وعده مؤمن چون تسلیم کردنست

ه جعل بتأیدیها ِف دنیاها   ۰۹۱۹   عِذاُ هِذه االمَّ
  عذاب این امت را بدست خودشان در دنیایشان نهاده اند

یبَّ ِف صغره زیاده ِف عقله ِف کربه   ۰۹۴۱   عرامه الصَّ
  سرکشى طفل در دوران کودکى مایه فزونى عقل او در بزرگى است

ار اهلَلَّ عزیز عَل    ۰۹۴۰   أن یتأخِذ کرَیَت عبد مسمل ثَّ یدخله النَّ
  مسلمان را بگیرد آنگاه او را به جهنم بردبر خدا گرانست که دو دختر بنده 

  عش ما شئت فإنَّک میَّت و أحبب ما أحببت فإنَّک مفارقه و اعمل ما شئت فإنَّک ُمزىَّ به   ۰۹۴۱
هر چه خواهى بمان که خواهى مرد، هر که را خواهى دوست بدار که از او جدا خواهى شد و هر چه خواهى بکن که سزاى آن را خواهى 

  دید

  قوما ابتالهم اهلَلَّ عظم األجر عند املصیبه و إذا أحبَّ    ۰۹۴۱
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  مصیبت را پاداش بزرگ دهند و چون خدا گروهى را دوست دارد مبتالیشان کند

  أکرب من ذنوبک اهلَلَّ عفو    ۰۹۴۴
  عفو خدا از گناهان تو بزرگتر است

کم أبناؤکم و من اعتِذر إ   ۰۹۴۵ وا آباءکم ِربَّ وا ِعفَّ نساؤکم و برَّ نه لى أخیه املسمل من شى ء بلغه ععفَّ
  فمل یقبل عِذره لم یرد عَلَّ احلوض

شى جعفت ورزید تا زنانتان عفیف شوند و با پدرانتان نیکى کنید تا فرزندانتان با شما نیکى کنند و هر که از برادر مسلمان خویش در باره رن

  که از او دارد عذر بخواهد و عذرش نپذیرد بر سر حوض بنزد من نیاید

ال فلیقبل ذلک    ۰۹۴۶ کم أبناؤکم و من أِاه أخوه متنصَّ وا آباءکم ِربَّ اس ِعفَّ نساؤکم و برَّ وا عن نساء النَّ عفَّ
ا کان أو مبطال، فإن لم یفعل لم یرد عَلَّ احلوض   حمقَّ

ر خواهى ند هر کس برادرش بعذنسبت بزنان مردم عفت کنید تا زنانتان عفیفبمانند با پدران خویش نیکى کنید تا فرزندانتان با شما نیکى کن

  پیش وى آید باید عذر وى را حق باشد یا باطل بپذیرد و اگر نپذیرد بر سر حوض بنزد من نیاید

  عزَّ و جلَّ  اهلَلَّ بغض ذکر  اهلَلَّ و عالمه بغض  اهلَلَّ ِعالى حبَّ ذکر  اهلَلَّ عالمه حبَّ    ۰۹۴۷
  عالقگى بذکر خداى عز و جل استنشان محبت خدا عالقه به ذکر خداست و نشان دشمنى خدا بی

یام   ۰۹۴۸  عمل ال ینفع ککنز ال ینفق منه و عَل کلَّ شى ء زکاه و زکاه اجلسد الصَّ
  علمى که سود ندهد چون گنجى است که از آن خرج نکنند و هر چیزى زکاتى دارد و زکات تن روزه داشتن است

  حَتَّ َتلَّوا ال َیلَّ  اهلَلَّ علیکم من األعمال ِبا ِطیقون فإنَّ    ۰۹۴۹
  عبادت باندازه توانائى خود کنید که خدا ملول نشود تا وقتى که شما ملول شوید
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یه   ۰۹۵۱   عَل الید ما أخِذت حَتَّ ِؤدَّ
  هر کسى آنچه را گرفته بعهده دارد تا آن را ادا کند

ق، فإن لم یستطع   ۰۹۵۰ یعنی ذا احلاجه فإن لم ف عَل کلَّ مسمل صدقه فإن لم َید فیعمل بیده فینفع نفسه و یتصدَّ
رَّ فإنَّه له صدقه   یفعل فیتأمر باخلری، فإن لم یفعل فیمسک عن الشَّ

 رهر مسلمانى باید صدقه اىبدهد و اگر نیابد بدست خود کار کند و خود منتفع شود و صدقه نیز دهد و اگر نتواند حاجت مند را کمک کند و اگ

  ز دارد که همین صدقه اوستنکند به نیکى وادار کند و اگر نکند از بدى با

 عالم یقتل أحدکم أخاه؟ إذا رأى أحدکم من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالرب   ۰۹۵۱
  چرا برادر خود را میکشید؟وقتى یکیتان از برادر خویش چیزى دید که جالب نظر بود براى او برکت بخواهد که

  عمل ال یقال به ککنز ال ینفق منه   ۰۹۵۱
  ند چون گنجى است که از آن خرج نکنندعلمى که ظاهر نکن

مى و املرأه املغزل   ۰۹۵۴ باحه و الرَّ   علَّموا أبناءکم السَّ
  فرزندان خویش را شنا و تیر اندازى آموزید و زنان را نخ رشتن

ک   ۰۹۵۵ مایه و نعم هلو املؤمنه ِف بیتها املغزل و إذا دعاک أبواک فتأجب أمَّ باحه و الرَّ   علَّموا أبناءکم السَّ
فرزندان خود را شنا و تیراندازى آموزید و چرخ نخ ریسى براى زن مؤمن در خانه اش چه سرگرمى خوبیست، وقتى پدر و مادرت ترا خواندند 

  اجابت مادر کن

مى فإنَّه نکایه العدوَّ    ۰۹۵۶   علَّموا بنیکم الرَّ
  فرزندان خویش را تیر اندازى آموزید که سر شکستگى دشمن است
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روا و إذا غضب أحدکم فلیسکت علَّموا و  ۰۹۵۷ روا و ال ِنفَّ روا و بشَّ روا، و ال ِعسَّ   یسَّ
  تعلیم دهید و سهل گیرید و سخت مگیرید گشاده روئى کنید و خشونت مکنید و چون یکى از شما خشمگین شود خاموش ماند

  علَّموا و ال ِعنفوا فإنَّ املعملَّ خری من املعنف   ۰۹۵۸
  آموزگار بهتر از خشونتگر استتعلیم دهید و خشونت مکنید که 

مع فإنَّه الفقر احلاضر   ۰۹۵۹ ا ِف أیدى النَّاس و إیَّاک و الطَّ   علیک بالیتأس ممَّ
  از آنچه در دست مردم است نومید باش، از طمع بپرهیز که فقر مهیا است

  علیک بالربَّ فإنَّ صاحب الربَّ یعجبه أن یکون النَّاس ِبری و ِف خصب   ۰۹۶۱
  یکوکار دوست دارد مردم در خیر و فراوانى باشندبنیکى کوش که ن

فق أبوه و اللَّنی أخوه و    ۰۹۶۰ علیک بالعمل فإنَّ العمل خلیل املؤمن و احلمل وزیره و العقل دلیله و العمل قیَّمه و الرَّ
رب أمری جنوده   الصَّ

ت اوست و مالیمت پدر اوست و مدارا برادر علم جوئید که علم یار مؤمن است و بردبارى وزیر اوست و عقل دلیل اوست و عمل سرپرس

  اوست و صبر امیر سپاهیان اوست

جود فإنَّک ال ِسجد هلَلَّ سجده إالَّ رفعک    ۰۹۶۱   بها درجه و حطَّ عنک بها خطیئه اهلَلَّ علیک بالسَّ
  از سجده غافل مشو که هر سجده اى براى خدا کنى خداوند یکدرجه ترا باال برد و گناهى از تو محو کند

ماح   ۰۹۶۱ بح مع السَّ ل السوم فإنَّ الرَّ   علیک بتأوَّ
  در معامله نخستین عرضه را به پذیر که سود با تساهل قرینست
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  فإنَّها مجاع کلَّ خری اهلَلَّ علیک بتقوى    ۰۹۶۴
   از ترس خدا غافل مباش که سر چشمه نیکیهاست

ئه فتأحدث  عند اهلَلَّ عزَّ و جلَّ ما استطعت و اذکر  اهلَلَّ علیک بتقوى    ۰۹۶۵ کلَّ حجر و شجر، و إذا عملت سیَّ
رَّ و العالنیه بالعالنیه رَّ بالسَّ   عندها ِوبه: السَّ

  از ترس خدا غافل مباش و خدا را نزد هر سنگ و درخت یاد کن و اگر بدى کردى بهنگام آن توبه اى کن نهان بنهان و آشکار به آشکار

  سنُه دیناعلیک حبسن اخللق، فإنَّ أحسن النَّاس خلقا أح   ۰۹۶۶
  نیکخوئى کن که از مردم هر که نکوخوى تر دینش نکوتر

ل اخلالئق ِبثلهما   ۰۹۶۷ مت فو الَِّذى نفسى بیده ما َتمَّ   علیک حبسن اخللق و طول الصَّ
 نیکخوئى کن و خموشى طوالنى گزین، قسم بخدائى که جان من بدست اوست خالیق زینتى مانند آن ندارند

عام علیک حبسن الکالم  ۰۹۶۸    و بِذل الطَّ
 سخن نیک گوى و غذا بکسان ده

فق و إیَّاک و العنف و الفحش   ۰۹۶۹   علیک بالرَّ
  مالیمت کن و از خشونت و ناسزا بپرهیز

  علیکم بالتَّواضع فإنَّ التَّواضع ِف القلب و ال یؤذینَّ مسمل مسلما   ۰۹۷۱
  ندتواضع کنید که تواضع در دل است و مسلمان نباید مسلمان را آزار ک

  علیکم باحلزن فإنَّه مصباح القلب أجیعوا أنفسکم و اظمئوها   ۰۹۷۰
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  با غم خو کنید که چراغ دل است خویشتن را گرسنه و تشنه دارید

مى فإنَّه من خری سعیکم   ۰۹۷۱   علیکم بالرَّ
  تیر اندازى کنید که از بهترین کوششهاى شماست

ه و یِذه   ۰۹۷۱ بیب فإنَّه یکثف املرَّ ب ب بالبلغم و یشدَّ العصب و یِذهب بالعیاء و َیسن اخللق و یطیعلیکم بالزَّ
  النَّفس و یِذهب باهلمَّ 

  ببرد مویز خورید که صفرا را غلیظ کند و بلغم را ببرد و عصب را قوى کند و کند ذهنى را ببرد و خلق را نیکو کند و جان را پاک دارد و غم را

واک فإنَّه مطیبه للفم مرضاه   ۰۹۷۴ َُّ  علیکم بالسَّ   للرَّ
  مسواک کنید که مایه پاکیزگى دهان و رضاى خداست

واک یشدَّ اللَّثه و یِذهب بالبخر و یصلح املعده و یزید ِف    ۰۹۷۵ واک فنعم الشى ء السَّ علیکم بالسَّ
یطان َُّ و یسخط الشَّ ه و یرضى الرَّ   درجات اجلنَّ

معده را بصالح آورد و درجات بهشت بیفزاید و پروردگار را خشنود مسواک کنید که مسواک خوب چیزیست لثه را محکم کند و بوى دهان ببرد و 

  کند و شیطان را بخشم آرد

ار و    ۰۹۷۶ ه و إیاکم و الکِذُ فإنَّه مع الفجور و مها ِف النَّ دق فإنَّه مع الربَّ و مها ِف اجلنَّ علیکم بالصَّ
ا و ال ِقاطعوا افاه و ال ُتاسدوا و ال ِباغضوالیقنی و املعافاه فإنه لم یؤت أحد بعد الیقنی خریا من املع اهلَلَّ سلوا 

  اهلَلَّ إخوانا کما أمرکم  اهلَلَّ و کونوا عباد 
ن و از خدا یقی  راستى پیشه کنید که راستى قرین نیکیست و هر دو در بهشتند از دروغ بپرهیزید که دروغ با بد کاریست و هر دو در جهنمند

هتر از عافیت نداده اند، حسادت نورزید و دشمنى نکنید پیوند مبرید بندگان خدا، چنان که خدا عافیت بخواهید که هیچ کس را بعد از یقین، ب

  فرمان داده برادران باشید
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جل یصدق و    ۰۹۷۷ ه و ما یزال الرَّ دق یهدى إلى الربَّ و إنَّ الربَّ یهدى إلى اجلنَّ دق، فإنَّ الصَّ علیکم بالصَّ
ى الصدق حَتَّ یکتب عند  یقا و اهلَلَّ یتحرَّ إیاکم و الکِذُ فإنَّ الکِذُ یهدى إلى الفجور و  صدَّ

ى الکِذُ حَتَّ یکتب عند  جل یکِذُ و یتحرَّ ار و ما یزال الرَّ اباک اهلَلَّ إنَّ الفجور یهدى إلى النَّ   ِذَّ
راستى پیشه کنید که راستى بسوى نیکى راهبر مى شود و نیکى بسوى جنت راهبر مى شود و مرد پیوسته راست گوید و راستى جوید 

خدا راستى پیشه بقلم رود و از دروغگوئى بپرهیزید که دروغ بسوى بد کارى و بد کارى بسوى جهنم میکشاند و مرد پیوسته دروغ  تا نزد

  گوید و دروغ جوید تا نزد خدا دروغ پیشه بقلم رود

ار   ۰۹۷۸ ه و إیَّاکم و الکِذُ فإنَّه باُ من أبواُ النَّ   علیکم بالصدق فإنَّه باُ من أبواُ اجلنَّ
  تى پیشه کنید که راستى درى از درهاى بهشت است و از دروغگوئى بپرهیزید که دروغ از درهاى جهنمستراس

ِذوه إماما و قائدا فإنَّه کالم رَُّ العاملنی الَِّذى هو منه و إلیه یعود، فآمنوا ِبتشابهه    ۰۹۷۹ علیکم بالقرآن، فاَتَّ
  و اعتربوا بتأمثاله

رهبر خویش گیرید که قرآن گفتار خداى جهانیانست که از اوست و بسوى او باز میرود بمتشابه آن ایمان  با قرآن مانوس شوید و آن را پیشوا و

  داشته باشید و از مثل هاى آن عبرت گیرید

  علیکم بالقناعه فإنَّ القناعه مال ال ینفد   ۰۹۸۱
  به قناعت خو کنید زیرا قناعت مالى است که تمام شدنى نیست

وء، و علیکم بصدقه السرَّ فإنَّها ِطفى غضب علیکم باصطن   ۰۹۸۰ عزَّ و  هلَلَّ ااع املعروف فإنَّه َینع مصارع السَّ
  جلَّ 

  اعمال نیک انجام دهید که از سقوطهاى بد جلوگیرى میکند و صدقه نهان دهید که خشم خدا عز و جل را خاموش میکند
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یطان   ۰۹۸۱   علیکم بقلَّه الکالم و ال یستهوینَّکم الشَّ
  وئید و شیطان مجذوبتان نکندسخن کمتر گ

  ال َیلَّ حَتَّ َتلَّوا اهلَلَّ علیکم من األعمال ِبا ِطیقون فإنَّ    ۰۹۸۱
  عبادت بقدر طاقت خود کنید که خدا ملول نشود تا شما ملول شوید

  عمل ال ینفع کنز ال ینفق منه   ۰۹۸۴
  علمى که سود ندهد گنجى است که از آن انفاق نکنند

ا ِف أیدى النَّاسعلیک بالی   ۰۹۸۵   تأس ممَّ
 از آنچه در دست مردمست نومید باش

فق لم یکن ِف شى ء قطَّ إالَّ زانه و ال نزع من شى ء قطَّ إالَّ شانه   ۰۹۸۶ فق فإنَّ الرَّ   علیک بالرَّ
  مدارا کن که مدارا در چیزى باشد آن را زینت دهد و در هر چه نباشد آن را خوار کند

عاء اهلَلَّ عباده و الدعاء نصف فإذا أراد عمل الربَّ کلَّه نصف ال   ۰۹۸۷   ِعالى بعبد خریا انتحى قلبه للدَّ
  همه اعمال خیر یک نیمه عبادتست و دعا نیمه دیگر و چون خدا براى بنده اى خیر خواهد قلب او را بدعا متمایل کند

دق و إذا صدق العبد برَّ و إذا برَّ أمن و إذا أمن دخل اجلنَّ    ۰۹۸۸ ه الصَّ ار الکِذُ عمل اجلنَّ ه، و عمل النَّ
ار   و إذا کِذُ العبد فجر و إذا فجر کفر و إذا کفر دخل النَّ

عمل بهشت راست گوئى است و چون بنده راست گوید نیکى کند و چون نیکى کند ایمن شود و چون ایمن شود ببهشت در آید و عمل 

  گراید و چون بکفر گراید بجهنم رودجهنم دروغ است و چون بنده دروغ گوید بد کار شود و چون بدکار شود بکفر 
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الله بعد اهلدى   ۰۹۸۹  عَم القلب الضَّ
  کورى دل گمراهى پس از هدایتست

جال، فطوَب ملن جعله  اهلَلَّ عند    ۰۹۹۱ رَّ مفاِیحها الرَّ ، و اهلَلَّ خزائن اخلری و الشَّ رَّ  اهلَلَّ ویل ملن جعله  مفتاحا للخری مغالقا للشَّ
رَّ مغالقا للخری   مفتاحا للشَّ

خزینه هاى خیر و شر در نزد خداست و کلیدهاى آن مردانند خوشا آنکه خدایش کلید خیر و کلون شر کرده و واى بر آنکه خدایش کلید شر و 

  کلون خیر کرده است

ى اهلَلَّ عهد    ۰۹۹۰   ِعالى أحقَّ ما أدَّ
  پیمان خدا شایسته وفاست

دوا املرضى، و مروهم فلیدعوا لکم فإنَّ دعوه   ۰۹۹۱   املریض مستجابه و ذنبه مغفور عوَّ
  بیماران را عیادت کنید و بگوئیدشان که براى شما دعا کنند که دعاى بیمار مستجاب و گناه او آمرزیده است

رکم اآلخره   ۰۹۹۱ دوا املریض و اَِّبعوا اجلنائز ِِذکَّ   عوَّ
  بیمار را عیادت کنید و جنازه را مشایعت کنید که آخرت را بیاد شما آرد

ر   ۰۹۹۴ ب و أکثروا التفکَّ قَّ دوا قلوبکم الرتَّ   عوَّ
 دلهاى خویش را بمراقبت عادت دهید و اندیشه بسیار کنید

  عون العبد أخاه یوما خری من اعتکافه شهرا  ۰۹۹۵ 
  کمک یک روزه که کسى به برادر خود کند بهتر از اعتکاف یک ماهه است
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ار أبدا: عنی بکت من    ۰۹۹۶ هما النَّ   اهلَلَّ و عنی باِت ُترس ِف سبیل  اهلَلَّ خشیه عینان ال َیسَّ
  چشمى که از ترس خدا گریسته و چشمى که شب را بحراست در راه خدا بسر برده  دو چشم است که هرگز آتش بدان نرسد

  ِف األرض اهلَلَّ العالم أمنی    ۰۹۹۷
  دانشمند امین خدا در زمین است

  سایر النَّاس ال خری فیُه العالم و املتعملَّ شریکان ِف اخلری و   ۰۹۹۸
 عالم و متعلم در خیر شریکند و سایر مردم خیرى ندارند

ِعالى هابه کلَّ شى ء و إذا أراد أن یکثر به الکنوز هاُ من کلَّ شى  اهلَلَّ العالم إذا أراد بعلمه وجه   ۰۹۹۹ 
  ء

  ه آن گنجها بیندوزد از همه چیز بترسدعالم اگر از علم خویش رضاى خدا خواهد همه چیز از او بترسد و اگر خواهد بوسیل

  العائد ِف هبته کالکلب یعود ِف قیئه  ۱۱۱۱
  آنکه بخشیده خویش پس گیرد چون سگ است که قى کرده خویش بخورد

  فمن أحیا من موات األرض شیئا فهو له اهلَلَّ ، و البالد بالد اهلَلَّ العباد عباد    ۱۱۱۰
 داست و هر که چیزى از موات زمین را احیا کند متعلق باوستبندگان بندگان خدایند و دیار دیار خ

ار   ۱۱۱۱ ه فإذا لم یعمل العالم ِبا یعمل کان العمل و العمل ِف اجلنَّه و کان العالم ِف النَّ   العالم و العمل ِف اجلنَّ
  عالم و علم در بهشتند اگر عالم بعلم خویش عمل نکند علم و عمل در بهشتند و عالم در جهنم

  العبد مع من أحبَّ    ۱۱۱۱
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  هر کسى همسنگ چیزى است که دوست دارد

  العبد املطیع لوالدیه و لربَّه ِف أعَل علَّیَّنی   ۱۱۱۴
  کسى که مطیع پدر و مادر و پروردگار خویش باشد در اعالى بهشت است

  العده دین، ویل ملن وعد ثَّ أخلف! ویل ملن وعد ثَّ أخلف! ویل ملن وعد ثَّ أخلف   ۱۱۱۵
وعده دادن چون دین بگردن گرفتن است، واى بر آنکه وعده دهد و تخلف کند، واى بر آنکه وعده دهد و تخلف کند، واى بر آنکه وعده دهد و 

  تخلف کند

خاء حسن و لکن ِف األغنیاء أحسن، الورع حسن و لکن ِف العلماء    ۱۱۱۶ العدل حسن و لکن ِف االمراء أحسن، السَّ
رب حسن  باُ أحسن، احلیاء حسن و لکن ِف النَّساء أحسن، الصَّ و لکن ِف الفقراء أحسن، التَّوبه حسن و لکن ِف الشَّ

  أحسن
عدالت نیکست ولى از زمامداران نیکوتر است، سخاوت نیک است ولى از اغنیا نیکوتر است، تقوى نیکست ولى از علما نیکوتر است صبر 

  ز جوانان نیکوتر است شرم نیک است ولى از زنان نیکوتر استتوبه نیکست ولى ا  نیکست ولى از فقرا نیکوتر است

  و بنی من فعله اهلَلَّ العرف ینقطع فیما بنی النَّاس و ال ینقطع فیما بنی    ۱۱۱۷
  نکوئى میان مردم فراموش مى شود اما میان خدا و عامل نیکى فراموش نمیشود

  العفاف زینه النَّساء   ۱۱۱۸
  عفت زینت زنانست

  لعفو أحقَّ ما عمل بها   ۱۱۱۹
  عفو شایسته ترین کاریست که کنند
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ه   ۱۱۰۱ ین مسرَّ ه و العقل ِف أمر الدَّ نیا مضرَّ   العقل ِف أمر الدَّ
  عقل در کار دنیا مایه ضرر است و در کار دین مایه سرور

  العقل آلف متألوف   ۱۱۰۰
  عقل الفت گیر است و الفت پذیر

النَّاس و عاش بعلمه، و رجل عاش به النَّاس و أهلک نفسه، و رجل عاش بعلمه و لم یعش به العلماء ثالثه: رجل عاش به    ۱۱۰۱
  غریه

و   دانشوران سه قسمند مردى که مردم از او سود برند و او نیز از علم خود سود برد و مردى که مردم از او سود برند و خود را هالک کند

  نبرد مردى که از علم خود سود برد و دیگرى از او سود

  عَل خلقه اهلَلَّ العلماء أمناء    ۱۱۰۱
  دانشوران امینان خدا بر خلق اویند

  العلماء مصابیح األرض و خلفاء األنبیاء و ورثَت و ورثه األنبیاء   ۱۱۰۴
  دانش وران چراغهاى زمین و جانشین پیغمبران و وارثان من و وارث پیغمبرانند

  و ُمالستُه زیاده العلماء قاده و املتَّقون ساده   ۱۱۰۵
  دانش وران پیشوایانند و پرهیزکاران سرورانند و مصاحبتشان مایه فزونى است

ین الورع   ۱۱۰۶   العمل أفضل من العباده و مالک الدَّ
   علم از عبادت بهتر است و اساس دین ترس خداست
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  العمل أفضل من العمل و خری األعمال أوسطها   ۱۱۰۷
  بهترین عملها عملى است که معتدل تر استعلم از عبادت افضلست و 

ه ماضیه و    ۱۱۰۸   «ال أدرى»العمل ثالثه: کتاُ ناطق و سنَّ
  «نمیدانم»علم سه چیز است کتاب گویا و سنت متبع و 

  لم یعمل ما اهلَلَّ له أجره و من ِعملَّ فعمل علَّمه  اهلَلَّ العمل حیاه اإلسالم و عماد اإلَیان و من عمل علما أمت    ۱۱۰۹
و علم حیات اسالم و ستون ایمانست و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند با

  تعلیم دهد

ؤال فسلوا یرَحکم    ۱۱۱۱ ائل و املعملَّ و املستمع اهلَلَّ العمل خزائن و مفتاحها السَّ  و املحبَّ  فإنَّه یوجر فیه أربعه: السَّ
  هلم

علم گنجینه هاست و کلید آن پرسش است بپرسید تا خدا بر شما رحمت آرد که خدا در کار علم چهار کس را پاداش مى دهد پرسنده و 

  آموزگار و شنونده و کسى که دوستدار ایشانست

فق والده و الربَّ أ   ۱۱۱۰ ربالعمل خلیل املؤمن و احلمل وزیره و العقل دلیله و العمل قائده و الرَّ  أمری خوه و الصَّ
  جنوده

  علم دوست مؤمن و بردبارى وزیر او و عقل رهبر او و عمل سردار او و مالیمت پدر او و نیکى برادر او و صبر امیر سپاه اوست

ین الورع و العالم من یعمل   ۱۱۱۱   العمل خری من العمل و مالک الدَّ
  یقى آنست که عمل کندعلم از عبادت بهتر است و اساس دین ترس خداست و عالم حق

ه    ۱۱۱۱ افع، و عمل عَل اللَّسان فِذلک حجَّ   ابن آدم عَل اهلَلَّ العمل علمان: فعمل ِف القلب فِذلک العمل النَّ
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  علم دو علم است علمى که در قلب است و علم نافع همین است و علمى است که بر زبانست و او حجت خدا بر فرزند آدمست

  ث األنبیاء من قبَلالعمل مریاثى و مریا   ۱۱۱۴
  علم میراث من و میراث پیغمبران پیش از منست

  العمل و املال یسرتان کلَّ عیب و اجلهل و الفقر یکشفان کلَّ عیب   ۱۱۱۵
  علم و مال هر عیبى را بپوشاند و جهل و فقر هر عیبى را نمایان کند

  العمل ال َیلَّ منعه   ۱۱۱۶
 منع علم روا نیست

  و لو کان شى ء سابق القدر سبقته العنیالعنی حقَّ    ۱۱۱۷
  چشم بد حق است اگر چیزى از تقدیر پیشى میگرفت چشم بد بودى

یطان و حسد ابن آدم   ۱۱۱۸   العنی حقَّ َیضرها الشَّ
  چشم بد حق است شیطان و حسد بنى آدم آن را پدید مى آورد

جالن ِزنیان و ا   ۱۱۱۹   لفرج یزِنالعینان ِزنیان و الیدان ِزنیان و الرَّ
  چشمان زنا میکنند و دستان زنا میکنند و پاها زنا میکنند و عورت نیز زنا میکند

  غریبتان کلمه حکمه من سفیه فاقبلوها و کلمه سیَّئه من حکمی فاغفروها   ۱۱۱۱
  دو چیز عجیب است: سخن حکمت آمیز از سفیه، آن را بپذیرید و سخن بد از خردمند، آن را ببخشید

  سل اإلناء و طهاره الفناء یورثان الغَنغ   ۱۱۱۰
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  شستن ظرفها و پاکیزگى حیاط مایه غناست

 غشیتکم سکرِان: سکره حبَّ العیش و حبَّ اجلهل فعند ذلک ال ِتأمرون باملعروف و ال ِنهون عن املنکر   ۱۱۱۱
  نهى از منکر نکننددو مستى شما را خواهد گرفت مستى عیشدوستى و عالقه بنادانى در آن هنگام امر بمعروف و 

جل عوره   ۱۱۱۱   غطَّ فخِذک فإنَّ فخِذ الرَّ
  ران خویش بپوش که ران مرد عورت است

ر اهلَلَّ غفر    ۱۱۱۴ م من ذنبه و ما ِتأخَّ ریق ما ِقدَّ   عزَّ و جلَّ لرجل أماط غصن شوک عن الطَّ
  مردى که شاخه تیغى از راه بردارد خدا گناهان کهنه و تازه او را بیامرزد

ها فتأوثقته ِبمارها غ   ۱۱۱۵ ت بکلب عَل رأس رکىَّ یلهث کاد یقتله العطش فنزعت خفَّ فر المرأه مومسه مرَّ
  فنزعت له من املاء فغفر هلا بِذلک

زن روسبى اى آمرزیده شد که بر سگى گذشت که بر لب چاهى از تشنگى نزدیک بمرگ بود، کفش خویش بکند و بسر پوش خویش بست 

  ى همین آمرزیده شدو براى سگ آب بر آورد، برا

یب و ال ِشبَّهوا بالیهود   ۱۱۱۶ وا الشَّ   غریَّ
  موى سپید را رنگ کنید و چون یهودان مشوید

واح ِف ِعلمی العمل أفضل عند    ۱۱۱۷   من اجلهاد اهلَلَّ الغدَّ و الرَّ
  صبح و شب در کار تعلیم علم بسر بردن نزد خدا از جهاد بهتر است
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نیا أ   ۱۱۱۸ ربعه:قرآن ِف جوف ظالم، و مسجد ِف نادى قوم ال یصَلَّ فیه، و مصحف ِف بیت ال الغرباء ِف الدَّ
  یقرأ فیه، و رجل صالح مع قوم سوء

ا غریبان جهان چهارند: قرآن در خاطر ستمگر، و مسجدى در ناحیه گروهى که در آن نماز نکنند، و مصحفى در خانه اى که نخوانند، و مرد پارس

  با مردم بد

ار فإذا غضب أحدکم فلیغتسلالغض   ۱۱۱۹ ار و املاء یطفى النَّ یطان خلق من النَّ یطان و الشَّ   ب من الشَّ
  خشم از شیطان است و شیطان از آتش است و آب آتش را خاموش میکند، وقتى یکیتان خشمگین شود غسل کند

ار احلطب   ۱۱۴۱   الغلَّ و احلسد یتأکالن احلسنات کما ِتأکل النَّ
  را میخورد چنان که آتش هیزم را میخوردکینه و حسد اعمال خوب 

رع   ۱۱۴۰   الغناء ینبت النَّفاق ِف القلب کما ینبت املاء الزَّ
  تغنى نفاق را در قلب میرویاند چنان که آب زراعت را

ا ِف أیدى النَّاس و من مشى منکم إلى طمع فلیمش رویدا   ۱۱۴۱   الغَن الیتأس عمَّ
  ت مردم است نومید باشى و هر کس از شما براه طمعى میرود آهسته رودکمال بى نیازى آنست که از آنچه در دس

  الغمن برکه    ۱۱۴۱
  گوسفند مایه برکت است

  الغیبه ذکرک أخاک ِبا یکره   ۱۱۴۴
 غیبت آنست که برادر خود را بچیزى که دوست ندارد یاد کنى
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  الغریه من اإلَیان و املِذاء من النَّفاق   ۱۱۴۵
  نست و بى بندوبارى از نفاقغیرتمندى از ایما

رَّ شرَّ منه   ۱۱۴۶   فاعل اخلری خری منه و فاعل الشَّ
  عامل خیر از خیر بهتر و عامل شر از شر بدتر است

  عزَّ و جلَّ إلى کلَّ عبد من أجله و رزقه و مضجعه و شقىَّ أو سعید اهلَلَّ فرغ    ۱۱۴۷
  ر بنده اى را از پیش معین کرده استخداى عز و جل مرگ و روزى و آرامگاه و بدبختى و نیکبختى ه

زق و األجل   ۱۱۴۸   فرغ إلى ابن آدم من أربع اخللق و اخللق و الرَّ
  چهار چیز آدمیزاد: صورت و سیرت و روزى و مرگ وى از پیش معین است

اهنَّ أبدا اهلَلَّ فرغ    ۱۱۴۹   لکل عبد من عمله و أجله و مضجعه و رزقه ال یتعدَّ
  گاه و روزى هر بنده اى را از پیش معین کرده و هرگز از آن تجاوز نخواهد کردخدا عمل و اجل و آرام

یخ الَِّذى یعبد بعد ما کربت سنَّه کفضل    ۱۱۵۱ اَُّ العابد الَِّذى یعبد ِف صباه عَل الشَّ فضل الشَّ
  املرسلنی عَل سایر النَّاس

  یافت عبادت کند چون فضیلت پیغمبران بر سایر مردمستفضیلت جوان عابد که از آغاز جوانى عبادت کند بر پیرى که وقتى سن بسیار 

  فضل العمل أفضل من فضل العباده   ۱۱۵۰
  فضیلت علم بیشتر از فضیلت عبادت است

َت   ۱۱۵۱   فضل العالم عَل العابد کفضَل عَل أمَّ
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  فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت منست بر امتم

موات و األرضنی ح اهلَلَّ کم إنَّ فضل العالم عَل العابد کفضَل عَل أدنا   ۱۱۵۱ َتَّ عزَّ و جلَّ و مالئکته و أهل السَّ
  النَّمله ِف جحرها و حَتَّ احلوت لیصلَّون عَل معملَّ النَّاس اخلری

فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت من بر پست ترین شماست، خداى عز و جل و فرشتگان او و اهل آسمانها و زمین ها حتى مورچه در سوراخ 

  کسى را که نیکى بمردم آموزد دعا میکنند و حتى ماهى

  فضل العالم عَل العابد کفضل القمر لیله البدر عَل سائر الکواکب   ۱۱۵۴
  فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت ماه دو هفته بر سایر ستارگانست

ماء و األرض   ۱۱۵۵   فضل العالم عَل العابد سبعنی درجه ما بنی کلَّ درجتنی کما بنی السَّ
  ت عالم بر عابد هفتاد درجه است که فاصله هر دو درجه چون فاصله زمین و آسمانستفضیل

ته   ۱۱۵۶   فضل العالم عَل غریه کفضل النَّیبَّ عَل امَّ
  فضیلت عالم بر غیر عالم چون فضیلت پیغمبر بر امت اوست

نیا أهون من فضوح اآلخره   ۱۱۵۷   فضوح الدَّ
  سترسوائى دنیا آسانتر از رسوائى آخرت ا

یطان من ألف عابد   ۱۱۵۸   فقیه واحد أشدَّ عَل الشَّ
  تحمل یک فقیه براى شیطان از هزار عابد سخت تر است

  فکره ساعه خری من عباده ستَّنی سنه   ۱۱۵۹
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  ساعتى اندیشیدن بهتر از شصت سال عبادت کردنست

ه ما ال عنی رأت و ال أذن مسعت و ال خطر عَل قلب بشر   ۱۱۶۱   ِف اجلنَّ
  بهشت چیزها هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر خاطر کسى گذشته در

ح املالئکه، و    ۱۱۶۰ واک مثانیه خصال: یطیب الفم، و یشدَّ اللَّثه، و َیلو البصر، و یِذهب البلغم، و یفرَّ ِف السَّ
، و یزید ِف احلسنات، و یصحَّ املعده َُّ   یرضى الرَّ

ان را پاکیزه کند، و لثه را محکم کند، و چشم را روشن کند، و بلغم ببرد، و فرشتگان را خوشحال در مسواک کردن هشت فائده هست: ده

  کند، و پروردگار را خشنود کند، و اعمال خوب را بیفزاید، و معده را بصالح آرد

اجى لرَحه    ۱۱۶۱   ِعالى أقرُ منها من العابد املقنط اهلَلَّ الفاجر الرَّ
  اال امید دارد از عابد مأیوس، بخدا نزدیکتر استبد کارى که برحمت خداى و

  الفقر أمانه فمن کتمه کان عباده   ۱۱۶۱
  فقر امانتى است و هر که آن را پوشیده دارد عبادتى باشد

  یوم القیامه اهلَلَّ الفقر شنی عند النَّاس و زین عند    ۱۱۶۴
  فقر پیش مردم زبونى است و روز قیامت پیش خدا زینتست

وکه یشاکها   ۱۱۶۵ اره حَتَّ النَّکبه ینکبها و الشَّ دوا ففى کلَّ ما یصاُ به املسمل کفَّ   قاربوا و سدَّ
  دوستى کنید و بصالح آئید مسلمان هر چه بیند کفاره اوست حتى مصیبتى که بدو رسد و خارى که در پایش خلد
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ه، و قاض عرف احلقاضیان ِف النار و قاض ِف اجلنَّه: قاض عرف احلقَّ فقضى به فهو ِف اجل   ۱۱۶۶ دا نَّ قَّ فجار متعمَّ
  أو قضى بغری عمل فهما ِف النَّار

دو قاضى در جهنمد و قاضى اى در بهشتست: قاضى اى که حق را بشناسد و بدان حکم کند در بهشتست، و قاضى اى که حق را بشناسد 

  و دانسته منحرف شود، یا ندانسته قضاوت کند هر دو در جهنم اند

  ِعالى: من لم یرض بقضائى و لم یصرب عَل بالئى فلیلتمس ربَّا سواى اهلَلَّ قال    ۱۱۶۷
  خداى واال فرماید: هر که بقضاى من رضا ندهد و بر بالى من صبر نکند خدائى جز من جوید

ائه مِعالى: إذا همَّ عبدى حبسنه و لم یعملها کتبتها له حسنه فإن عملها کتبتها له عشر حسنات إلى سبع اهلَلَّ قال    ۱۱۶۸
ئه واحده ئه و لم یعملها لم أکتبها علیه فإن عملها کتبتها علیه سیَّ   ضعف و إذا همَّ بسیَّ

ثبت  رخداى واال فرماید: وقتى بنده من کار نیکى اراده کند و نکند آن را یک کار نیک براى وى ثبت کنم و اگر بکند ده کار نیک تا هفتصد براب

  ر عهده او ثبت نکنم و اگر بکند یک کار بد بر عهده او ثبت کنمکنم و وقتى کار بدى اراده کند و نکند ب

هار اهلَلَّ قال    ۱۱۶۹ هر بیدى األمر أقلَّب اللَّیل و النَّ هر و أنا الدَّ   ِعالى، یؤذیَن ابن آدم یسبَّ الدَّ
  و شب و روز را تغییر میدهمخداى واال فرماید فرزند آدم مرا آزار میکند که بروزگار ناسزا میگوید، روزگار منم و کارها بدست منست 

ه أو لیخلقوا شعریه اهلَلَّ قال    ۱۱۷۱ ن ذهب خیلق خلقا کخلقى؟ فلیخلقوا حبَّه أو لیخلقوا ذرَّ   ِعالى: و من أظمل ممَّ
 خداى واال فرماید ستمگرتر از آنکه خواهد مخلوقى چون مخلوق من بسازد کیست؟ اگر توانند دانه اى بسازند یا مورچه اى یا دانه جوى

  بسازند

بت منه باعا و إذا  اهلَلَّ قال    ۱۱۷۰ ُ إلىَّ ذراعا ِقرَّ بت إلیه ذراعا و إذا ِقرَّ ُ إلىَّ العبد شربا ِقرَّ ِعالى: إذا ِقرَّ
  أِاِن مشیا أِیته هروله
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باو نزدیک خداى واال فرماید وقتى بنده یک وجب بمن نزدیک شود ذراعى بدو نزدیک شوم و چون ذراعى بمن نزدیک شود بیش از دو ذراع 

  شوم و اگر مالیم بسوى من آید بشتاب بسوى او شوم

رک و من عمل عمال أشرک فیه معى غریى ِرکته و شرکه اهلَلَّ قال    ۱۱۷۱ رکاء عن الشَّ   ِعالى: أنا أغَن الشَّ
  را با شرکش رها کنمخداى واال فرماید من از همه شریکان از شریک بى نیازترم و هر که غیر مرا با من در عبادت خود شریک کند وى 

  ِعالى: الکربیاء ردائى فمن نازعَن ردائى قصمته اهلَلَّ قال    ۱۱۷۱
  خداى واال فرماید کبریا رداى من است و هر که مدعى رداى من شود درهمش شکنم

  ِعالى: أحبَّ ما ِعبدِن به عبدى النَّصح لى اهلَلَّ قال    ۱۱۷۴
  براى من تواند کرد خلوص است خداى واال فرماید محبوبترین عبادتى که بنده

هت إلى عبد من عبیدى مصیبه ِف بدنه أو ِف ولده أو ِف ماله فاستقبله بصرب  اهلَلَّ قال    ۱۱۷۵ ِعالى: إذا وجَّ
  مجیل استحییت یوم القیامه أن أنصب له میزانا أو أنشر له دیوانا

دگان خویش کنم و او با صبر نیکو مصیبت را استقبال کند روز قیامت شرم خداى واال فرماید وقتى مصیبت تن یا فرزند یا مال، متوجه یکى از بن

  دارم که میزانى براى او نصب کنم یا دفترى براى او پهن کنم

ا فله اهلَلَّ قال    ۱۱۷۶   ِعالى أنا عند ظنَّ عبدى َب إن ظنَّ خریا فله و إن ظنَّ شرَّ
  اگر نیکو گمان کند نیکى یابد و اگر بد گمان برد بد بیند  خداى واال فرماید من با گمان بنده ام که بمن دارد قرینم

نوُ غفرت له و ال أبالى ما لم یشرک لى شیئا اهلَلَّ قال    ۱۱۷۷   ِعالى من عمل أِنَّ ذو قدره عَل مغفره الِذَّ
  ک نیارد مهم نیستخداى واال فرماید هر که یقین دارد که من قدرت آمرزش گناهان دارم بیامرزمش و مادام که چیزى را با من شری
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نیا ثَّ أفضحه بعد إذ سرتِه و  اهلَلَّ قال    ۱۱۷۸ ِعالى أنا أکرم و أعظم عفوا من أن أسرت عَل عبد مسمل ِف الدَّ
  ال أزال أغفر لعبدى ما استغفرِن

س مستور داشتنش او را رسوا خداى واال فرماید عفو من گرامیتر و بزرگتر از آنست که در دنیا کار بنده مسلمانى را مستور دارم آنگاه از پ

  کنم، و مادام که بنده ام از من آمرزش خواهد او را خواهم آمرزید

نیا أخفته یوم أمجع  اهلَلَّ قال    ۱۱۷۹ یت و جاللى ال أمجع لعبدى أمننی و ال خوفنی ان هو أمنَن ِف الدَّ ِعالى: و عزَّ
نیا أمنته یوم أمجع عبادى   عبادى و إن هو خافَن ِف الدَّ

واال فرماید بعزت و جاللم قسم که یک بنده را دو امنیت و دو ترس با هم ندهم اگر در دنیا از من ایمن است در روزى که بندگانم را خداى 

  فراهم کنم او را بترسانم و اگر در دنیا از من بترسد روزى که بندگانم را فراهم کنم ایمنش کنم

ا الََّت لى فتعبدِن ِعالى یا ابن آدم ثالثه: واح اهلَلَّ قال    ۱۱۸۱ ده لى و واحده لک و واحده بیَن و بینک فتأمَّ
ا الََّت بیَن و  حمی و أمَّ ا الََّت لک فما عملت من عمل جزیتک به فإن أغفر فتأنا الغفور الرَّ ال ِشرک َب شیئا، و أمَّ

عاء و املستأله و عَل االستجابه و العطاء   بینک فعلیک الدَّ
اما آنکه خاص من است آنکه مرا بپرستى   یز هست یکى خاص من، یکى خاص تو، و یکى میان من و توخداى واال فرماید اى فرزند آدم سه چ

 و چیزى را با من انباز نکنى اما آنچه خاص تو است هر چه عمل کنى سزاى تو دهم و اگر بیامرزم من آمرزگار رحیمم اما آنچه میان من و تو

  عطا کردن است از تو دعا کردن و خواستن و از من اجابت و

  ِعالى من ال یدعوِن أغضب علیه اهلَلَّ قال    ۱۱۸۰
  خداى واال فرماید هر که مرا نخواهد بر او خشمگین شوم

ِعالى یا ابن آدم ِؤیت کلَّ یوم برزقک و أنت ُتزن و ینقص کلَّ یوم من عمرک و أنت  اهلَلَّ قال    ۱۱۸۱
  ال من کثری ِشبع ِفرح أنت فیما یکفیک و ِطلب ما یطغیک ال بقلیل ِقنع و



319 
 

خداى واال فرماید اى پسر آدم هر روز روزى تو دهند و غمگین باشى و هر روز از عمر تو کاسته شود و شادمانى کنى، آنچه ترا کفایت کند 

  دارى و آنچه ترا بطغیان کشاند میطلبى نه بکم قانع شوى و نه با بسیار سیر

یَّئات أنت ُتصد    ۱۱۸۱   شوکهاقال داود یا زارع السَّ
  داود فرمود اى که بدى کاشته اى خاران را درو خواهى کرد

قال داود إدخالک یدک ِف فم التَّنَّنی إلى أن ِبلغ املرفق فیقصمها خری لک من أن ِستأل من لم    ۱۱۸۴
  یکن له شى ء ثَّ کان

  از تازه بدوران رسیده چیزى بخواهىداود فرمود اگر دست خویش را تا مرفق بکام اژدر کنى که آن را در هم شکند بهتر است تا 

  قتال املسمل کفر و سبابه فسوق و ال ُتلَّ ملسمل أن یهجر أخاه فوق ثالثه أیَّام   ۱۱۸۵
  جنگ با مسلمان کفر است و ناسزا گفتنش گناه است و روا نیست که مسلمانى بیش از سه روز با برادر خود قهر کند

 جعل قلبه سلیما و لسانه صادقا و نفسه مطمئنَّه و خلیقته مستقیمه و أذنه قد أفلح من أخلص قلبه لإلَیان و   ۱۱۸۶
  مستمعه و عینه ناظره

هر که ایمان قلبش خالص باشد و قلب خویش سالم و زبان خویش راستگو و جان خویش آرام و خوى خویش مستقیم و گوش خویش شنوا 

 رستگار شود  و چشم خویش نگران کند

  لبَّا قد أفلح من رزق   ۱۱۸۷
  هر که را خرد داده اند رستگارى یافته است

ى ء خری من صدقته   ۱۱۸۸   قرض الشَّ
  چیزى را بقرض بدهى بهتر از آنست که بصدقه بدهى



311 
 

ه   ۱۱۸۹ ِنی خری من صدقه مرَّ   قرض مرَّ
  دو بار قرض دادن بهتر از یک بار صدقه دادن است

  ِعالى ال یدخل اجلنَّه ِبیل اهلَلَّ قسم من    ۱۱۹۱
  قسم خداست که بخیلى وارد بهشت نمى شود

 النَّاس من إِنَّ أستألک من صالح ما ِؤیت اللَُّهَّ اجعل سریریت خریا من عالنیَت و اجعل عالنیَت صاحله  اللَُّهَّ قل    ۱۱۹۰
الَّ و ال املضلَّ    املال و األهل و الولد غری الضَّ

خدایا از آنچه بمردم عنایت میکنى از مال و زن و فرزند از نوع شایسته آن که نه بگو خدایا نهان مرا از عیانم بهتر کن و عیانم را شایسته کن، 

  گمراه باشد و نه گمراه کن از تو میخواهم

ه ِؤمن بلقائک و ِرضى بقضائک و ِقنع بعطائک اللَُّهَّ قل    ۱۱۹۱   إِنَّ أستألک نفسا مطمئنَّ
  شد و بقضاى تو رضا دهد و بعطاى تو قناعت کندبگو خدایا جان مطمئنى از تو میخواهم که بمعاد ایمان داشته با

یخ شاَُّ عَل حبَّ اثنتنی: حبَّ العیش و املال   ۱۱۹۱   قلب الشَّ
  دل پیر بر محبت دو چیز جوان است حب حیات و مال

  قلب شاکر و لسان ذاکر و زوجه صاحله ِعینک عَل أمر دنیاک و دینک خری ما اکتنز النَّاس   ۱۱۹۴
  گوى و زنى پارسا که ترا در کار دنیا و دینت اعانت کند بهترین چیزى است که مردم ذخیره کنند  ذکر دلى شکرگزار و زبانى

اال فإنَّ    ۱۱۹۵ هوا و ال َتوِوا جهَّ ال یعِذر  هلَلَّ اقلب لیس فیه شى ء من احلکمه کبیت خرُ فتعلَّموا و علَّموا و ِفقَّ
  عَل اجلهل
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خراب است پس تعلیم گیرید و تعلیم دهید و فقه آموزید و بر جهل نمیرید که خدا از جهل دلى که نشانى از خرد در آن نباشد چون خانه 

  نمیگذرد

ا أعجب برأیه و و کفى باملرء جهال إذ اهلَلَّ قلیل الفقه خری من کثری العباده و کفى باملرء فقها إذا عبد    ۱۱۹۶
ا النَّاس رجالن مؤمن و جاهل فال ِؤذ املؤمن و ال َتاوز اجلا   هلإَنَّ

اندکى دانش بهتر از عبادت بسیار دانش مرد همین بس که خدا را پرستد و نادانى مرد همین بس که دلبسته راى خویش باشد، مردم دو 

  گونه اند مؤمن و جاهل، مؤمن را میازار و بر جاهل تعدى مکن

ه و العقل ِف   ۱۱۹۷ نیا مضرَّ ین مسرَّ قلیل التَّوفیق خری من کثری العقل و العقل ِف أمر الدَّ   ه أمر الدَّ
  اندکى توفیق به از عقل بسیار، عقل در کار دنیا مایه خسارت است و در کار دین مایه مسرف

  قلیل العمل ینفع مع العمل و کثری العمل ال ینفع مع اجلهل   ۱۱۹۸
  عمل اندک با علم سودمند افتد و عمل بسیار با جهل سود ندهد

ى شکره خری من کث   ۱۱۹۹   ری ال ِطیقهقلیل ِؤدَّ
  اندکى که شکر آن توان گزاشت بهتر از بسیارى که تاب آن نتوانى داشت

  قلَّه العیال أحد الیسارین   ۱۰۱۱
  نانخور کم داشتن یکى از طرق توانگر بودن است

ا   ۱۰۱۰   قل احلقَّ و إن کان مرَّ
  حق را بگو و گرچه تلخ باشد

  لمواقولوا خریا ِغنموا و اسکتوا عن شرَّ ِس   ۱۰۱۱
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  خیرى گوئید تا بهره برید و از شر خاموش مانید تا بسالمت روید

  قوام املرء عقله و ال دین ملن ال عقل له   ۱۰۱۱
  اعتبار مرد بعقل اوست و هر که عقل ندارد دین ندارد

  قوا بتأموالکم عن أعراضکم   ۱۰۱۴
 آبرویتان را بوسیله اموالتان حفظ کنید

  تاُقیَّدوا العمل بالک   ۱۰۱۵
  علم را بنوشتن در بند کنید

ل   ۱۰۱۶   قیَّدها و ِوکَّ
  شتر ببند و توکل کن

ل منزل من منازل اآلخره   ۱۰۱۷   القرب أوَّ
  قبر نخستین منزل از منزلهاى آخرت است

واء   ۱۰۱۸   القرآن هو الدَّ
  قرآن دواست

  القرآن غَن ال فقر بعده و ال غَن دونه   ۱۰۱۹
  آن فقرى نیست و غنائى جز آن نیست قرآن غنائیست که پس از

  القلب ملک و له جنود فإذا صلح امللک صلحت جنوده و إذا فسد امللک فسدت جنوده   ۱۰۰۱
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  دل پادشاهى است که سپاهیان دارد و چون شاه بصالح آید سپاهیانش بصالح گرایند و چون شاه فاسد شود سپاهیانش فاسد شوند

  القناعه مال ال ینفد   ۱۰۰۰
  ناعت مالى است که تمام نمیشودق

ماء   ۱۰۰۱ ری ِف السَّ   کامت العمل یلعنه کلَّ شى ء حَتَّ احلوت ِف البحر و الطَّ
  همه چیز حتى ماهى دریا و مرغ هوا نهان کننده علم را لعنت کنند

ا   ۱۰۰۱   کاد احللمی أن یکون نبیَّ
  نزدیک بود که شخص بردبار پیمبر شود

  ن کفراکاد الفقر أن یکو   ۱۰۰۴
  بیم آنست که فقر بکفر انجامد

  کاد احلسد أن یغلب القدر   ۱۰۰۵
  بیم آنست که چشم زخم بر تقدیر غالب شود

کتأنَّ احلقَّ فیها عَل غرینا وجب و کتأنَّ املوت فیها عَل غرینا کتب و کتأنَّ الَِّذین یشیَّع من األموات سفر    ۱۰۰۶
ا قلیل إلینا عائدون نبوء أجداثُه و نتأکل ِ راثُه کتأنا خملَّدون بعدهم قد نسینا کلَّ واعظه و أمنَّا کلَّ عمَّ

  جائحه
گوئى در این دنیا حق بر غیر ما واجب است و گوئى در این دنیا مرگ بر غیر ما مقرر است و بذله گوئى آن مردگان که مشایعتشان کنند 

را میخوریم گوئى ما پس از آنها جاودانیم هر اندرزى را  مسافرانند که بزودى بسوى ما بازمى گردند تنشان را در گور میکنیم و میراثشان

  فراموش کرده ایم و از هر حادثه اى در امانیم
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ا ف اهلَلَّ کان رجل یداین النَّاس فکان یقول لفتاه إذا أِیت معسرا فتجاوز عنه لعلَّ    ۱۰۰۷ فتجاوز  اهلَلَّ لقى أن یتجاوز عنَّ
  عنه

تگزار خود میگفت چون بتنگدستى برخوردى از او در گذر شاید خدا از ما درگذرد سپس بپیشگاه مردى بود که با مردم معامله داشت و بخدم

  خدا رفت و خدا از او در گذشت

ه   ۱۰۰۸ ریق غصن شجره یؤذى النَّاس فتأماطها رجل فادخل اجلنَّ   کان عَل الطَّ
  بردندشاخه درختى در راه بود که مردم را آزار مى داد مردى آن را دور کرد و ببهشتش 

حک من غری عجب اهلَلَّ کرب مقتا عند    ۱۰۰۹  األکل من غری جوع و النَّوم من غری سهر و الضَّ
  خوردن بى گرسنگى و خواب بدون خستگى و خنده بى شگفت نزد خدا بسختى منفور است

ق و أنت له کاذُ   ۱۰۱۱ ث أخاک حدیثا هو لک به مصدَّ   کربت خیانه أن ُتدَّ
  در خویش سخنى گوئى که راستگویت شمارد و تو دروغگو باشىخیانتى بزرگ است که ببرا

موات و األرض ِبمسنی ألف سنه و عرشه عَل املاء اهلَلَّ کتب    ۱۰۱۰   ِعالى مقادیر اخلالئق قبل أن خیلق السَّ
  بود خداى واال تقدیر خالیق را پنجاه هزار سال پیش از آنکه آسمانها و زمین را بیافریند ثبت کرد و عرش وى بر آب

نا مدرک ذلک ال حماله: فالعینان زنامها النَّظر، و االذنان زنامها    ۱۰۱۱ کتب عَل ابن آدم نصیبه من الزَّ
جل زناها اخلطا، و القلب یهوى و یتمَنَّ و یصدق  االستماع، و اللَّسان زناه الکالم، و الید زناها البطش، و الرَّ

  ذلک الفرج أو یکِذبه
مقرر است که ناچار مرتکب بشود زناى چشمان نگاه است و زناى گوشها سماع است و زناى زبان سخن است بر فرزند آدم سهم وى از زنا 

  و زناى دست تعدى است و زناى پاها رفتن است، قلب هوس کند و آرزو کند و عورت عمل کند یا نکند
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حک َتیت القلب   ۱۰۱۱   کثره الضَّ
  خنده بسیار دل را بمیراند

ِه عقله و حسبه خلقهکرم املرء دی   ۱۰۱۴   نه و مروَّ
  کرامت مرد بدین اوست و مروت وى بعقل اوست و شرف وى باخالق اوست

  کرم الکتاُ ختمه   ۱۰۱۵
  اعتبار نامه بمهر است

قا   ۱۰۱۶ هر واعظا و باملوت مفرَّ   کفى بالدَّ
  چه آموزگاریست روزگار و چه جماعت پراکنى است مرگ

  یع من یقوتکفى باملرء إمثا أن یض   ۱۰۱۷
  گناهکارى مرد همین بسکه عیال خویش را بى تکلیف گذارد

  و کفى باملرء جهال أن یعجب بنفسه اهلَلَّ کفى باملرء علما أن خیشى    ۱۰۱۸
  در علم مرد همین بس که از خدا ترسد و جهل مرد همین بس که مفتون خویش باشد

  ء جهال إذا أعجب برأیهو کفى باملر اهلَلَّ کفى باملرء فقها إذا عبد    ۱۰۱۹
  دانش مرد همین بس که خدا را پرستد و نادانى مرد همین بسکه دلبسته رأى خویش باشد

ث لکلَّ ما مسع   ۱۰۱۱   کفى باملرء کِذبا أن َیدَّ
  دروغگوئى مرد همین بس که هر چه بشنود بگوید
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ا أن یشار إلیه باألصابع   ۱۰۱۰   کفى باملرء شرَّ
  شت نما باشدبدى مرد همین بسکه انگ

حَّ أن یقول آخِذ حقى ال أِرک    ۱۰۱۱ ث بکلَّ ما مسع و کفى باملرء من الشَّ کفى باملرء من الکِذُ أن َیدَّ
  منه شیئا

  دروغگوئى مرد همین بس که هر چه بشنود بگوید و بخل مرد همین بس که گوید حق خویش را میگیرم و از چیزى نمیگذرم

  یقنی غَنکفى باملوت واعظا و کفى بال   ۱۰۱۱
  چه پند آموزیست مرگ و چه غنائیست ایمان

نیا و مرغبا ِف اآلخره   ۱۰۱۴ هدا ِف الدَّ   کفى باملوت مزَّ
  چه وسیله اى است مرگ براى بى رغبتى بدنیا و رغبت بآخرت

  کفى باملرء سعاده أن یوثق به ِف أمر دینه و دنیاه   ۱۰۱۵
  بر او اعتماد کنند خوشبختى مرد همین بس که در کار دین و دنیایش

ث بکلَّ ما یسمع   ۱۰۱۶   کفى باملرء إمثا أن َیدَّ
  گناه مرد همین بس که هر چه میشنود بگوید

ن َتلک قوِه   ۱۰۱۷   کفى إمثا أن ُتبس عمَّ
  همین گناه بس که غذا از بنده خویش منع کنى

  کفى بک إمثا أن ال ِزال خماصما   ۱۰۱۸
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  حال مخاصمه باشىهمین گناه ترا بس که پیوسته در 

ه ِف معاصى    ۱۰۱۹   اهلَلَّ کفى باملرء نصرا أن ینظر إلى عدوَّ
  براى فیروزى مرد همین بس که دشمن خویش را در معاصى خدا ببیند

ا فاحشا ِبیال   ۱۰۴۱ جل إمثا أن یکون بِذیَّ   کفى بالرَّ
  گناه مرد همین بس که بدزبان و بدکار و بخیل باشد

ا فهو ِعالى و إن کان ش اهلَلَّ أن یشار إلیه باألصابع إن کان خریا فهى مزلَّه إالَّ من رحم  کفى باملرء إمثا   ۱۰۴۰ رَّ
  شرَّ 

  براى مرد همین گناه بس که انگشت نما باشد اگر بخیر باشد لغزش است مگر آنکه خدایش رحم کند و اگر بشر باشد که شریست

نب النَّدامه و لو لم ِِذنبوا ألیت    ۱۰۴۱ اره الِذَّ   بقوم یِذنبون لیغفر هلم اهلَلَّ کفَّ
  کفاره گناه پشیمانى است اگر شما گناه نمیکردید خدا مردمى پدید مى آورد که گناه کنند تا بیامرزدشان

  کفاره من اغتبت أن ِستغفر له   ۱۰۴۱
  کفاره کسى که عیب وى کرده اى اینست که براى او آمرزش بخواهى

ک عن النَّاس فإنَّها صدقه   ۱۰۴۴   منک عَل نفسک کفَّ شرَّ
  شر خویش را از مردم کوتاه کن که این صدقه ایست که بخویشتن مى دهى

  ِعالى اهلَلَّ کالم ابن آدم کلَّه علیه ال له إالَّ أمرا ِبعروف أو نهیا عن منکر أو ذکر    ۱۰۴۵
  گفتار فرزند آدم بضرر اوست نه بنفع او مگر امر بمعروفى یا نهی از منکرى یا ذکر خداى واال
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  کلمه احلکمه ضالَّه کلَّ حکمی   ۱۰۴۶
  گفتار حکمت آمیز گمشده هر خردمندیست

  کلَّ معروف صدقه   ۱۰۴۶
  هر کار نیکى صدقه است

  کلَّ صاحب عمل غرثان إلى عمل   ۱۰۴۷
  هر دانشمندى گرسنه علم دیگر است

  کلَّ شى ء بقدر حَتَّ العجز و الکیس   ۱۰۴۸
  وشهر چیزى مقرر است حتى ناتوانى و ه

ائنی التَّوابنی   ۱۰۴۹ اء و خری اخلطَّ   کلَّ بَن آدم خطَّ
  همه فرزندان آدم خطا کارند و بهترین خطاکاران توبه گرانند

  کلَّ خلَّه یطبع علیها املؤمن إالَّ اخلیانه و الکِذُ   ۱۰۵۱
  مؤمن هر صفتى تواند داشت مگر خیانت و دروغ

داأن یغفره إالَّ من ما اهلَلَّ کلَّ ذنب عسى    ۱۰۵۰   ت مشرکا أو قتل مؤمنا متعمَّ
  هر گناهى را شاید خدا ببخشد مگر کسى که مشرک مرده یا مؤمنى را بعمد کشته باشد

  کلَّ ذى مال أحقَّ ِبا له یصنع به ما یشاء   ۱۰۵۱
  هر صاحب مالى بمال خویش شایسته تر است که با آن هر چه خواهد کند
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رَّ فإنَّه ی   ۱۰۵۱   زداد فیهکلَّ شى ء ینقص إالَّ الشَّ
  هر چیزى کاسته شود بجز شر که فزونى گیرد

جل و املاء لم یکن البن آدم فیه حقَّ    ۱۰۵۴   کلَّ شى ء فضل عن ظلَّ بیت و جلف اخلزب و ثوُ یوارى عوره الرَّ
  آدمیزاد بیشتر از سایه خانه اى و خشک نانى و جامه اى که عورت مرد بپوشاند و آب حق ندارد

  املؤمن فهو مصیبهکلَّ شى ء ساء    ۱۰۵۵
  هر چه مؤمن را از آن بد آید مصیبت است

ت باملجلس فهى زانیه   ۱۰۵۷   کلَّ عنی زانیه و املرأه إذا استعطرت فمرَّ
  هر چشمى زناکار است و زن وقتى خشبو شود و بر انجمنى بگذرد زناکار است

  کلَّ قرض صدقه   ۱۰۵۸
  هر قرضى صدقه است

  کلَّ امرئ حسیب نفسه   ۱۰۵۹
  هر کس حسابگر خویشتنست

ین مشکل   ۱۰۶۱   کلَّ مشکل حرام و لیس ِف الدَّ
  هر عمل مشکلى حرامست و در دین مشکل نیست

  کلَّ ما هو آت قریب   ۱۰۶۰
  هر چه آمد نیست نزدیک است
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  کلَّ املسمل عَل املسمل حرام: دمه و عرضه و ماله   ۱۰۶۱
  ن حرام استهمه چیز مسلمان خون و آبرو و مال او بر مسلما

ته   ۱۰۶۱   کلَّکم راع و کلَّکم مسئول عن رعیَّ
  همه شما رعایتگرید و همتان در باره رعیت خویش مسئولید

ر    ۱۰۶۴ نوُ یؤخَّ له لصاح اهلَلَّ ِعالى ما شاء منها إلى یوم القیامه إالَّ عقوق الوالدین فإنَّ  اهلَلَّ کلَّ الِذَّ به ِف یعجَّ
نیا قبل املمات   احلیاه الدَّ

، از همه گناهان هر چه را خواهد تا روز رستاخیز مؤخر دارد مگر نارضائى پدر و مادر که خدا سزاى آن را در زندگى دنیا پیش از مرگ خداى واال

  دهد

جل    ۱۰۶۵ جل یکِذُ ِف احلرُ فإنَّ احلرُ خدعه، و الرَّ کلَّ الکِذُ یکتب عَل ابن آدم إالَّ ثالث: الرَّ
جل یکِذُ ب   نی إثننی لیصلح بینهمایکِذُ املرأه فریضیها، و الرَّ

همه دروغها بر فرزند آدم ثبت شود مگر سه دروغ مرد در جنگ دروغ گوید که جنگ خدعه کردن است و مرد بزن دروغ گوید که او را خشنود 

  کند و مرد با دو کس دروغ گوید که میانشان اصالح دهد

ر أخاه املسملکلَّ املسمل عَل املسمل حرام: ماله و عرضه و دمه، حسب امر   ۱۰۶۶ رَّ أن َیقَّ   ئ من الشَّ
  همه چیز مسلمان، از مال و آبرو و خونش بر مسلمان حرامست، براى مرد همین شر بس که برادر مسلمان خویش را تحقیر کند

جل باللَّیل عمال ثَّ یصبح و قد سرته    ۱۰۶۷ َت معاِف إالَّ املجاهرین و إنَّ من اجلهار أن یعمل الرَّ ى ِعال هلَلَّ اکلَّ أمَّ
  عنه اهلَلَّ فیقول عملت البارحه کِذا و کِذا و قد بات یسرته ربَّه و یصبح یکشف سرت 
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همه امت من بخشوده اند مگر تظاهر کنان )بفسق(، از جمله تظاهر اینست که مرد بشب عملى کند و بصبح، با آنکه خدا عمل او را مستور 

  رش داشته و بروز پرده خدا را از خویش برمى داردداشته گوید شب گذشته چنان و چنان کردم، پروردگارش بشب مستو

  کلَّ عمل وبال یوم القیامه إالَّ من عمل به   ۱۰۶۸
  همه علم ها روز قیامت وبال است مگر علمى که بدان عمل کنند

  کلَّ بَن آدم حسود و ال یضرَّ حاسدا حسده ما لم یتکملَّ باللَّسان أو یعمل بالید   ۱۰۶۹
  و حسد حسود مادام که بزبان از آن سخن نگوید و بدست عملى نکند زیانش نمى زند همه فرزندان آدم حسودند

  کلَّ قرض جرَّ ضعفه فهو ربا   ۱۰۷۱
  هر قرضى که دو برابر خویش آرد ربا است

ار   ۱۰۷۰   کلَّ موذ ِف النَّ
  هر آزارگرى در جهنم است

  کلَّ معروف صنعته إلى غَن أو فقری فهى صدقه   ۱۰۷۱
  که در باره ثروتمند یا فقیرى کنى، صدقه استهر کار خیر 

کلَّ معروف صدقه و ما أنفق املسمل من نفقه عَل نفسه و أهله کتب له بها صدقه و ما وقى به املرء    ۱۰۷۱
  املسمل عرضه کتب له به صدقه

اى نویسند و هر چه مسلمان هر کار نیکى صدقه است و هر چه مسلمان بر خویش و کسان خویش خرج کند در قبال آن براى او صدقه 

  بوسیله آن آبروى خویش محفوظ دارد در قبال آن برایش صدقه اى نویسند

ار   ۱۰۷۴   کلَّ نعمی زائل إالَّ نعمی أهل اجلنَّه و کلَّ هم منقطع إالَّ همَّ أهل النَّ
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  هر نعمتى زایل شد نیست مگر نعمت بهشتیان و هر غمى قطع شدنیست مگر غم جهنمیان

  س ُتشر عَل هواها، فمن هوى الکفره فهو مع الکفره و ال ینفعه عمله شیئاکلَّ نف   ۱۰۷۵
  هر کسى را با دلبستگیش محشور کنند، هر که بکافران دلبسته باشد با کافران است و عملش سودش ندهد

  کلَّ ذى نعمه حمسود إالَّ صاحب التَّواضع   ۱۰۷۶
  هر که نعمتى دارد بمعرض حسد است مگر آنکه تواضع دارد

جل سیَّد أهله، و املرأه سیَّده بیتها   ۱۰۷۷   کلَّ نفس من بَن آدم سیَّد فالرَّ
  هر یک از فرزندان آدم فرمان روائیست مرد فرمانرواى کسان خویش است و زن فرمانرواى خانه خویش است

  کلَّما طال عمر املسمل کان له خری   ۱۰۷۸
  عمر مسلمان هر چه دراز شود خیر اوست

یت و أدهنوا به فإنَّه من شجره مبارکهکلوا ا   ۱۰۷۹   لزَّ
  زیتون خورید و با آن روغن کارى کنید که از درخت مبارک است

قوا فإنَّ طعام الواحد یکفى األثننی و طعام األثننی یکفى الثَّالثه و األربعه کلوا    ۱۰۸۱ کلوا مجیعا و ال ِفرَّ
قوا فإنَّ الربکه مع اجلماعه   مجیعا و ال ِفرَّ

ورید و پراکنده مشوید که غذاى یکى براى دو تن کافى است و غذاى دو تن براى سه تن و چهار تن کافى است، با هم غذا با هم غذا خ

  خورید و پراکنده مشوید که برکت قرین جماعت است

قوا و ألبسوا ِف غری إسراف و ال خمیله   ۱۰۸۰   کلوا و اشربوا و ِصدَّ
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  ى اسراف اسراف و تکبربخورید و بنوشید و صدقه دهید و بپوشید ب

  کما ِکونوا یولَّى علیکم   ۱۰۸۱
  چنان که هستید بر شما حکومت کنند

ار منازل األبرار فاسلکوا أىَّ طریق شئُت فتأىَّ    ۱۰۸۱ وک العنب کِذلک ال ینزل الفجَّ کما ال َیتَن من الشَّ
  طریق سلکُت وردمت عَل أهله

 قامات نکوکاران در نیایند بهر راه که خواهید روید که از هر راه روید بر اهل آن وارد میشوندچنان که از خار انگور نتوان چید بدکاران نیز بم

  کم من مستقبل یوما ال یستکمله و منتظر غدا ال یبلغه   ۱۰۸۴
  بسا کسا به روزى برسد که آن را بسر نبرد و انتظار فردائى برد که بدان نرسد

ا   ۱۰۸۵ س ذممی املنظر ینجو غدا و کم من ظریف اللَّسان مجیل املنظر عظمی کم من عاقل و هو حقری عند النَّ
  الشتأن هالک غدا ِف القیامه

بسا عاقل که پیش مردم حقیر است و منظرى زشت دارد و فردا نجات یابد و بسا خوشزبان زیبا منظر بزرگ شأن که فردا در قیامت هالک 

  شدنیست

نیا کتأنَّک غریب أو عابر س   ۱۰۸۶   بیل وعد نفسک من أصحاُ القبورکن ِف الدَّ
  در دنیا چنان باش که گوئى غریبى یا رهگذر و خویشتن را از اهل قبور شمار

کن ورعا ِکن أعبد النَّاس و کن قنعا ِکن أشکر النَّاس و أحبَّ للنَّاس ما ُتبَّ لنفسک ِکن مؤمنا    ۱۰۸۷
حک فإنَّ کثره الضَّ    حک َتیت القلبو أحسن ُماوره من جاورک ِکن مسلما و أقلَّ الضَّ
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پرهیزکار باش تا عابدتر از همه باشى، قانع باش تا شکرگزارتر از همه باشى، هر چه براى خویش خواهى براى مردم بخواه تا مؤمن باشى 

  و با مجاوران خویش نیکو مجاورت کن تا مسلمان باشى و خنده کمتر کن که خنده بسیار دل را بمیراند

نیا أضی   ۱۰۸۸ ه و أکثروا التَّفکر و البکاء کونوا ِف الدَّ قَّ دوا قلوبکم الرَّ ِذوا املساجد بیوِا، عوَّ افا، و اَتَّ
  و ال َتتلفنَّ بکم األهواء ِبنون ما ال ِسکنون و َتمعون ما ال ِتأکلون و ِتأملون ما ال ِدرکون

سیار کنید و هوسها شما را از راه نبرد بناها در دنیا چون میهمانان باشید و مسجدها را خانه کنید دلها را برقت عادت دهید و اندیشه و گریه ب

  مى سازید که در آن ساکن نمیشوید و چیزها فراهم میکنید که نمیخورید و امیدها دارید که بدان نمیرسید

س    ۱۰۸۹ ه ال یؤخِذ من شدیدهم لضعیفُه؟ اهلَلَّ کیف یقدَّ  أمَّ
  دیس کندخداوند مردمى را که حق ضعیفان را از نیرومندشان نگیرند چگونه تق

  اهلَلَّ الکاسب من یده خلیل    ۱۰۹۱
  کسى که بدست خویش کسب کند دوست خداست

  الکرب من بطر احلقَّ و غمط النَّاس   ۱۰۹۰
  تکبر نتیجه بى اعتنائى به حق و تحقیر مردم است

  الکِذُ کلَّه إث إالَّ ما نفع به مسمل   ۱۰۹۱
  د دهددروغ همه اش گناه است مگر دروغى که مسلمانى را سو

د الوجه و النمیمه عِذاُ القرب   ۱۰۹۱   الکِذُ یسوَّ
  دروغ مایه روسیاهى است و سخن چینى موجب عذاب قبر است

رف التَّواضع و الیقنی الغَن   ۱۰۹۴   الکرم التَّقوى، و الشَّ
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  کرامت بپرهیزکارى است و شرف بتواضع و بى نیازى بیقین

  ها فهو أحقَّ بهاالکلمه احلکمه ضالَّه املؤمن فحیث وجد   ۱۰۹۵
  سخن حکمت آمیز گمشده مؤمن است و هر کجا بیابدش بدان شایسته تر است

یَّبه صدقه   ۱۰۹۶   الکلمه الطَّ
  سخن نیکو صدقه است

  األماِن اهلَلَّ الکیَّس من دان نفسه و عمل ملا بعد املوت و العاجز من اَِّبع نفسه هواها و َتَنَّ عَل     ۱۰۹۷
یش مسلط است و براى پس از مرگ عمل کند و ناتوان آنست که هوسهاى خویش را تبعیت کند و از خدا آرزوهاى هوشیار آن است که بر خو

  بسیار دارد

  هلَلَّ أشدَّ فرحا بتوبه عبده من أحدکم إذا وجد بعریه قد أضلَّه بتأرض فاله   ۱۰۹۸
  ا که در بیابانى گم کرده است بیابدخداوند از توبه بنده خویش، بیشتر از آن خرسند مى شود که یکى از شما شترى ر

مآن الوارد   ۱۰۹۹ ال الواجد، و من الظَّ   هلَلَّ أفرح بتوبه عبده من العقمی الوالد، و من الضَّ
  خداوند از توبه بنده خویش بیش از عقیمى که بزاید و گم کرده اى که بیابد و تشنه اى بآب درآید خرسند است

ال الواجد فمن ِاُ إلى هلَلَّ أفرح بتوبه التَّائب م   ۱۱۱۱ مآن الوارد، و من العقمی الوالد، و من الضَّ ِوبه  اهلَلَّ ن الظَّ
  حافظیه و جوارحه و بقاع األرض کلَّها خطایاهو ذنوبه اهلَلَّ نصوحا أنسى 

د هر کس بخدا از روى خداوند از توبه توبه گذار بیشتر از تشنه اى که بآب در آید و عقیمى که بزاید و گم کرده اى که بیابد خوشحال مى شو

  خلوص توبه برد، خداوند خطاها و گناهان وى را از یاد دو فرشته نگهبان و اعضاى وى و همه نقاط زمین ببرد

  هلَلَّ أقدر علیک منک علیه   ۱۱۱۰
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  قدرت خدا بر تو از قدرت تو بر او بیشتر است

نوُ أال أنَّ    ۱۱۱۱   النَّعم الََّت ال ِشکر هى احلتف القاضى ألنا أشدَّ علیکم خوفا من النَّعم مَنَّ من الِذَّ
  من در باره شما از نعمتها بیشتر از گناهان بیمناکم بدانید که نعمت هائى که شکر آن نگزارند هالک قطعى است

نیا حلوه    ۱۱۱۱ اء فصربمت و إنَّ الدَّ رَّ اء، إنَّکم ابتلیُت بفتنه الضَّ رَّ اء أخوف علیکم من فتنه الضَّ رَّ ألنا من فتنه السَّ
  رهخض

من در باره شما از فتنه گشایش بیش از فتنه تنگ دستى بیم دارم شما بفتنه تنگدستى مبتال شدید و صبر کردید حقا که دنیا شیرین و 

  دلفریب است

ق بدرهم و ألن أعطى أخاِف  اهلَلَّ ألن أطعم أخا ِف    ۱۱۱۴ مها مسلما در اهلَلَّ مسلما لقمه أحبَّ إلىَّ من أن أِصدَّ
ق بعشره و ألن أعطیه عشره أحبَّ إلىَّ من أن أعتق رقبهأحبَّ إلىَّ من أ   ن أِصدَّ

این که در راه خدا لقمه اى ببرادر مسلمانى بخورانم نزد من محبوب تر است تا درهمى صدقه دهم و این که در راه خدا درهمى ببنده 

  یش من محبوب تر است که بنده اى آزاد کنممسلمانى ببخشم نزد من محبوب تر است تا ده درهم صدقه کنم و این که ده درهم ببخشم پ

  ألن أعنی أخى املؤمن عَل حاجته أحبَّ إلىَّ من صیام شهر و اعتکاف ِف املسجد احلرام   ۱۱۱۵
  اینکه برادر مؤمن خویش را بر حاجت وى اعانت کنم پیش من از یکماه روزه و اعتکافى در مسجد الحرام محبوب تر است

ه    ۱۱۱۶ هألن أکون ِف شدَّ ع بعده شدَّ ع بعدها رخاء أحبَّ إلىَّ من أن أکون ِف رخاء أِوقَّ   أِوقَّ
این که در سختى باشم و از پى آن امید و آسایش داشته باشم پیش من محبوب تر است تا در آسایشى باشم که از پى آن منتظر سختى 

  باشم
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ار، ِصَلَّ ِف حجرِها خری من أن ِص ألن ِصَلَّ املرأه ِف بیتها خری هلا من أن ِصَلَّ ِف حجرِها، و ألن   ۱۱۱۷ َلَّ ِف الدَّ
ار خری هلا من أن ِصَلَّ ِف املسجد  و ألن ِصَلَّ ِف الدَّ

نه ااینکه زن در اطاق خویش نماز کند براى او بهتر است تا در ایوان خویش نماز کند و اینکه در ایوان خویش نماز کند بهتر است تا در صحن خ

  ماز کند براى وى بهتر است تا در مسجد نماز کندنماز کند و این که در صحن خانه ن

ق خری له من أن یستأل    ۱۱۱۸ ألن یتأخِذ أحدکم حبله ثَّ یغدوا إلى اجلبل فیحتطب فیبیع فیتأکل و یتصدَّ
  النَّاس

  که از مردم بخواهد اینکه یکى از شما ریسمان خویش بر گیرد و بکوه رود و هیزم فراهم آرد و بفروشد و بخورد و صدقه کند براى وى بهتر است

ق بصاع   ۱۱۱۹ ُ رجل ولده خری له من أن یتصدَّ   ألن یؤدَّ
  اینکه مردى فرزند خویش را ادب کند براى وى بهتر است از پیمانه اى صدقه کند

ق ِبائه عند موِه   ۱۱۰۱ ق املرء ِف حیاِه بدرهم خری له من أن یتصدَّ   ألن یتصدَّ
  کند براى وى بهتر است تا صد درهم هنگام مرگش صدقه کنداینکه مردى در زندگى خویش درهمى صدقه 

م    ۱۱۰۰   اهلَلَّ ألن َیعل أحدکم ِف فیه ِرابا خری له من أن َیعل ِف فیه ما حرَّ
  اینکه یکى از شما خاکى در دهان خویش نهد براى وى بهتر است تا چیزى را که خدا حرام کرده در دهان خود نهد

جل بعش   ۱۱۰۱ جل من عشره أبیات أیسر له من أن ألن یزِن الرَّ ره نسوه خری له من أن یزِن بامرأه جاره، و ألن یسرق الرَّ
  یسرق من بیت جاره

از اینکه مرد باده زن زنا کند گناه آن کمتر است تا با زن همسایه خویش زنا کند و این که مرد از ده خانه دزدى کند براى وى آسان است تا 

  خانه همسایه خویش بدزدد
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  ألن یطعن ِف رأس أحدکم ِبخیط من حدید خری له من أن َیسَّ امرأه ال ُتلَّ له   ۱۱۰۱
  اینکه با سوزن آهنین بسر یکى از شما زنند براى وى بهتر است تا بزنى که بر وى حالل نیست دست بزند

 ألن یلبس أحدکم ثوبا من رقاع شَتَّ خری له من أن یتأخِذ من غریه ما لیس عنده   ۱۱۰۴
  یکى از شما جامه اى از وصله هاى مختلف پوشد براى وى بهتر است که آنچه ندارد از دیگرى بگیرداینکه 

  ألن َیتَل جوف رجل قیحا خری له من أن َیتَل شعرا   ۱۱۰۵
  این که اندرون مردى از چرک پر شود براى وى بهتر است تا از شعر پر شود

مس و غربتعَل یدیک رجال خری لک  اهلَلَّ ألن یهدى    ۱۱۰۶ ا طلعت علیه الشَّ   ممَّ
  اینکه خدا بدست تو مردى را هدایت کند براى تو از همه چیزهائى که خورشید بر آن تو طلوع و غروب میکند بهتر است

اه القرناء ِنطحها   ۱۱۰۷ اه اجللحاء من الشَّ نَّ احلقوق إلى أهلها یوم القیامه حَتَّ یقاد للشَّ   لریدَّ
  ز پس دهند تا آنجا که از بز شاخدار که بز بیشاخ را شاخ زده تقاص کنندروز قیامت حقوق کسان را با

  معلیکم شرارکم فیدعو خیارکم فال یستجاُ هل اهلَلَّ لتتأمرنَّ باملعروف و لتنهونَّ عن املنکر أو لیسلَّطنَّ    ۱۱۰۸
  دعا کنند و استجابتشان نکنندبنیکى وادارید و از بدى باز دارید و گر نه خدا بدانتان را بر شما مسلط کند و نیکانتان 

لرتکنبَّ سنن من کان قبلکم شربا بشرب و ذراعا بِذراع حَتَّ لو أنَّ أحدهم دخل جحر ضبَّ لدخلُت    ۱۱۰۹
ریق لفعلتموه   و حَتَّ لو أنَّ أحدهم جامع امرأِه بالطَّ

که اگر یکى از ایشان بسوراخ سوسمارى در آمده روش کسانى را که پیش از شما بوده اند وجب بوجب و ذراع بذراع تقلید خواهید کرد تا آنجا 

  در خواهید شد و تا آنجا که اگر یکیشان در راه با همسر خود جفت شده خواهید کرد
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رجال مَنَّ امسه امسى و اسم أبیه اسم أَب فیملؤها عدال  اهلَلَّ لتمِلنَّ األرض جورا و ظلما فإذا ملئت یبعث    ۱۱۱۱
  و قسطا کما ملئت جورا و ظلما

مین از جور و ظلم پر مى شود و چون پر شد خدا مردى را که اسم وى اسم منست و اسم پدرش اسم پدر منست بر انگیزد تا آن را از عدل ز

  و انصاف پر کند چنان که از جور و ظلم پر شده است

لما و ما ملئت ظلتمِلنَّ األرض ظلما و عدوانا ثَّ لیخرجنَّ رجل من أهل بیَت حَتَّ َیِلها قسطا و عدال ک   ۱۱۱۰
  عدوانا

  تزمین از جور و تعدى پر مى شود آنگاه مردى از خاندان من بیرون آید تا آن را از انصاف و عدل پر کند چنان که از ظلم و تعدى پر شده اس

هلنَّ نقض احلکم و    ۱۱۱۱ لتنتقضنَّ عرا اإلسالم عروه عروه فکلَّما انتقضت عروه ِشبَّث النَّاس بالََّت ِلیها فتأوَّ
الهآ   خرهنَّ الصَّ

دستاویزهاى اسالم یکایک شکسته مى شود و چون دستاویزى شکسته شد مردم بدستاویز بعدى چنگ مى زنند، نخستین دستاویزى که 

  شکسته مى شود حکومت حق است و آخر آن نماز است

نیا أهون عَل    ۱۱۱۱   من قتل رجل مسمل اهلَلَّ لزوال الدَّ
  ل یک مرد مسلمان استسقوط دنیا نزد خدا آسان تر از قت

ا إلى نار   ۱۱۱۴ ه و إمَّ ا إلى جنَّ   لسان القاضى بنی طریقنی إمَّ
  زبان قاضى میان دو راه است یا بسوى بهشت یا بسوى جهنم

ه مضلَّنی إن أطاعوهم    ۱۱۱۵ َت أئمَّ ا َیتاحُه و لکَنَّ أخاف عَل أمَّ َت غوغاء ِقتلُه و ال عدوَّ لست أخاف عَل أمَّ
  قتلوهم فتنوهم و إن عصوهم
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 من بر امت خویش از انبوه هائى که بکشندشان یا دشمنانى که پا مالشان کنند بیم ندارم بلکه از پیشوایان گمره کار بر امت خویش بیمناکم

  که اگر اطاعتشان کنند مفتون شوند و اگر عصیانشان کنند مقتول شوند

ه اهلَلَّ لسفره ِف سبیل    ۱۱۱۶   خری من مخسنی حجَّ
  ه خدا از پنجاه حج بهتر استسفرى در را

  من ضرُ بسیف حوال کامال اهلَلَّ لعثره ِف کسب حالل أفضل عند    ۱۱۱۷
  افتادنى در راه کسب حالل نزد خدا از یک سال شمشیر زدن بهتر است

اشى و املرِشى اهلَلَّ لعنه    ۱۱۱۸  عَل الرَّ
  لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گیر باد

  و شاربها و ساقیها و بایعها و مبتاعها و عاصرها و حاملها و املحموله إلیه و آکل مثنهااخلمر  اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۹
  خدا شراب و نوشنده و ساقى و فروشنده و خریدار و فشارنده و حامل و گیرنده و خورنده قیمت آن را لعنت کند

اشى و املرِشى و الَِّذى َیشى بینهما اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۱   الرَّ
  شوه گیر را با آنکه میان آنها واسطه مى شود لعنت کندخدا رشوه ده و ر

با و آکله و کاِبه و شاهده و هم یعلمون اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۰   الرَّ
  خدا ربا و رباخوار را با نویسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند

جل اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۱ جل یلبس لبسه املرأه و املرأه یلبس لبسه الرَّ   الرَّ
  مردى را که چون زن لباس پوشد و زنى را که چون مرد لباس پوشد لعنت کند خدا
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جله من النَّساء اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۱   الرَّ
  خدا زنان مرد نما را لعنت کند

جال بالنَّساء اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۴ جال و املتشبَّهنی من الرَّ   املتشبَّهات من النَّساء بالرَّ
  عنت کندخدا زنان مرد نما و مردان زن نما را ل

  املحلَّل و املحلَّل له اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۵
  خدا محلل را با کسى که براى وى محلل شوند لعنت کند

الت من النَّساء اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۶ جال و املرتجَّ   املخنَّثنی من الرَّ
  خدا مردان مخنث و زنان مرد نما را لعنت کند

فات الََّت یدعوها زوجها إلى اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۷   حَتَّ ِغلبه عیناه« سوف»فراشه فتقول:  املسوَّ
  تا خوابش ببرد« کمى بعد»خدا مماطله گر را لعنت کند یعنى زنى که شوهرش ببسترش خواند و گوید: 

دقه اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۸ با و مؤکله و کاِبه و مانع الصَّ   آکل الرَّ
  خدا رباخوار و رباده و نویسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت کند

ائم ِف بیت وحده اهلَلَّ لعن    ۱۱۱۹   ثالثه: آکل زاده وحده، و راکب الفاله وحده، و النَّ
  خدا سه کس را لعنت کند آنکه توشه خویش تنها خورد و آنکه تنها بیابان سپرد و آنکه در خانه اى تنها خوابد

ق بنی الوالده و ولدها و بنی األخ و أخیه اهلَلَّ لعن    ۱۱۴۱   من فرَّ
  را میان مادر و فرزند و میان دو برادر فرقت افکند لعنت کندخدا کسى 
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  من لعن والدیه اهلَلَّ لعن    ۱۱۴۰
  هر که پدر و مادر خویش را لعن کند خدایش لعنت کند

  من یسم ِف الوجه اهلَلَّ لعن    ۱۱۴۱
  هر که بر چهره عالمت نهد خدایش لعنت کند

رهم   ۱۱۴۱ ینار و لعن عبد الدَّ   لعن عبد الدَّ
  بنده دینار ملعون باد و بنده درهم ملعون باد

نیا و ما فیها و لقاُ قوس أحدکم أو موضع قدمه ِف اجلنَّه  اهلَلَّ لغدوه ِف سبیل    ۱۱۴۴ أو روحه خری من الدَّ
ه إلى األرض ملِلت ما بینهما رَیا و ألضاءت ما بینه لعت امرأه من نساء أهل اجلنَّ نیا و ما فیها و لو اطَّ ا مخری من الدَّ

نیا و ما فیها   و لنصیفها عَل رأسها خری من الدَّ
 ه در آنصبحدم رفتنى در راه خدا یا شبانگاه رفتنى از دنیا و هر چه در آنست بهتر، اندازه کمان یکیتان یا جاى قدم او در بهشت از دنیا و هر چ

خوش پر کند و روشن کند، سر پوش وى که بسر دارد  هست بهتر، اگر زنى از اهل بهشت بزمین نمایان شود میان زمین و آسمان را از بوى

  از دنیا و هر چه در آنست بهتر است

ز ِف القول فإنَّ اجلواز ِف القول هو خری   ۱۱۴۵   لقد أمرت أن أَتوَّ
  فرمان یافتم که در سخن مجاز گویم که مجاز در گفتار نیک است

و ما خیاف أحد، و لقد أِت عَلَّ ثالثون من بنی  اهلَلَّ و ما یوذى أحد و أخفت ِف  اهلَلَّ لقد أوذیت ِف    ۱۱۴۶
  یوم و لیله و ما لى و لبالل طعام إالَّ شى ء یواریه إبط بالل
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هنگامى در راه خدا اذیت دیدم که هیچ کس اذیت نمى دید و هنگامى در راه خدا بیم ناک بودم که هیچ کس بیم ناک نبود بسى روز و شب 

  زى که زیر بغل بالل نهان میشد غذائى نداشتیمبر من گذشت که من و بالل جز چی

عاء فیها أعطیها أو منعها اهلَلَّ لقد بارک   ۱۱۴۷   لرجل ِف حاجه أکثر الدَّ
  خدا حاجتى را که مرد در باره آن بسیار دعا کند روا بشود یا نشود، مبارک کرده است

  ریق کانت ِؤذى النَّاسلقد رأیت رجال یتقلَّب ِف اجلنَّه ِف شجره قطعها من ظهر الطَّ    ۱۱۴۸
  مردى را دیدم که در بهشت در درختى همى گشت که مزاحم راه کسان بود و آن را کنده بود

 لقلب ابن آدم أسرع ِقلَّبا من القدر إذا استجمعت غلیانا   ۱۱۴۹
  دل فرزند آدم از دیگى که سخت جوشان باشد تغییر پذیرتر است

فَّ ِف سبی   ۱۱۵۱ جل ِف الصَّ   عزَّ و جلَّ ساعه أفضل من عباده ستَّنی سنه اهلَلَّ ل لقیام الرَّ
  یک ساعت ایستادن مرد بصف در راه خدا از شصت سال عبادت بهتر است

ماء و األرض   ۱۱۵۰ ا بنی السَّ  لقید سوط أحدکم من اجلنَّه خری ممَّ
  اندازه تازیانه یکى تان در بهشت بهتر از آن چیزهاست که میان آسمان و زمین است

اء برى ء بإذن ل   ۱۱۵۱   ِعالى اهلَلَّ کلَّ داء دواء فإذا أصیب دواء الدَّ
  هر دردى دوائى دارد و چون دواى درد بجا افتد باذن خداى واال به شود

نوُ االستغفار   ۱۱۵۱   لکلَّ داء دواء و دواء الِذَّ
  هر دردى را دوائیست و دواى گناهان آمرزش خواستن است
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  لقلکلَّ ذنب ِوبه إالَّ سوء اخل   ۱۱۵۴
  هر گناهى را توبه اى هست مگر بدخوئى

وء   ۱۱۵۵ ین واله السَّ   لکلَّ شى ء آفه ِفسده و آفه هِذا الدَّ
  هر چیزى آفتى دارد که مایه فساد آن مى شود و آفت این دین زمامداران بدند

وت احلسن   ۱۱۵۶   لکلَّ شى ء حلیه و حلیه القرآن الصَّ
  ش استهر چیزى زینتى دارد و زینت قرآن صوت خو

وم   ۱۱۵۷   لکلَّ شى ء زکاه و زکاه اجلسد الصَّ
  هر چیزى را زکاتى هست و زکات تن روزه داشتن است

یافه   ۱۱۵۸ ار بیت الضَّ   لکلَّ شى ء زکاه و زکاه الدَّ
  هر چیزى را زکاتى هست و زکات خانه اطاق مهمانخانه است

ه العمل   ۱۱۵۹   لکلَّ شى ء طریق و طریق اجلنَّ
  دارد و راه بهشت دانش استهر چیزى راهى 

ین الفقه   ۱۱۶۱   لکلَّ شى ء عماد و عماد هِذا الدَّ
  هر چیزى را ستونى هست و ستون این دین دانائى است

موات قول    ۱۱۶۰   «اهلَلَّ ال إله إالَّ »لکلَّ شى ء مفتاح و مفتاح السَّ
  است« اللَّهال اله اال »هر چیزى را کلیدى هست و کلید آسمانها گفتار 
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  لکلَّ شى ء مفتاح و مفتاح اجلنَّه حبَّ املساکنی و الفقراء   ۱۱۶۱
  هر چیزى را کلیدى هست و کلید بهشت دوستى مستمندان و فقیران است

ئا وضع ِف األرض   ۱۱۶۱   لکلَّ عبد صیت: فإذا کان صاحلا وضع ِف األرض و إن کان سیَّ
  باشد در زمین رودهر بنده اى شهرتى دارد اگر نیک باشد در زمین رود و اگر بد 

  لکلَّ غادر لواء یوم القیامه یعرف به   ۱۱۶۴
  هر خیانتکارى روز قیامت پرچمى دارد که بدان شناخته شود

مس من مغربها   ۱۱۶۵   للتَّوبه باُ باملغرُ مسریه سبعنی عاما ال یزال کِذلک حَتَّ یتأیت بعض آیات ربَّک طلوع الشَّ
  بیاید، طلوع خورشید از طرف مغرب  سال راه است و همچنان باز است تا بعضى آیات پروردگارتتوبه درى بمغرب دارد که وسعت آن هفتاد 

   للجار حقَّ    ۱۱۶۶
  همسایه حقى دارد

حم لسان عند املیزان ِقول: یا رَُّ من قطعَن فاقطعه و من وصلَن فصله   ۱۱۶۷   للرَّ
  او را ببر و هر که مرا پیوست او را پیوند دهخویشاوندى روز حساب زبانى دارد و گوید خدایا هر که مرا برید 

ائل حقَّ و إن جاء عَل فرس   ۱۱۶۸   للسَّ
  خواهنده حقى دارد اگر چه سوار است بیاید

  للمتکلَّف ثالث عالمات: یتملَّق إذا حضر و یغتاُ إذا غاُ و یشمت باملصیبه   ۱۱۶۹
  مصیبت را شماتت کندمتکلف را سه نشانست در حضور تملق گوید و در غیاب غیبت کند و 
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واج   ۱۱۷۱   للمرأه سرتان: القرب و الزَّ
  زن دو پرده دارد قبر و زناشوئى

للمرائى ثالث عالمات: ینشط إذا کان عند النَّاس و یکسل إذا کان وحده و َیبَّ أن َیمد ِف مجیع    ۱۱۷۰
  أموره

  ملول است و دوست دارد در همه کارش ستایش شود ریا کار سه نشان دارد وقتى پیش مردم باشد نشیط است و وقتى تنها باشد

ده إذا مرض و یتبع جنازِه إذا مات و َیبَّ    ۱۱۷۱ للمسمل عَل املسمل مخس:یسملَّ علیه إذا لقیه و َییبه إذا دعاه و یعوَّ
  له ما َیبَّ لنفسه

ى بیمار شد عیادتش کند و وقتى بمیرد جنازه مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد وقتى ببیندش باو سالم کند و وقتى بخواندش بپذیرد و وقت

  اش را تشییع کند و هر چه براى خویش بخواهد براى او بخواهد

  للمملوک طعامه و کسوِه باملعروف و ال یکلَّف من العمل إالَّ ما یطیق   ۱۱۷۱
  مملوک حق طعام و غذاى شایسته دارد و کارى که تاب آن ندارد بعهده او نگذارند

  وک عَل سیَّده ثالث خصال: ال یعجله عن صالِه و ال یقیمه عن طعامه و یشبعه کلَّ اإلشباعللممل   ۱۱۷۴
  مملوک بر آقاى خود سه حق دارد در اداى نماز شتاب زده اش نکند و از غذا برش نخیزاند و کامال سیرش کند

  اِلهللمؤمن أربعه أعداء: مؤمن َیسده و منافق یبغضه و شیطان یضلَّه و کافر یق   ۱۱۷۵
  مؤمن چهار دشمن دارد، مؤمنى که بر او حسد برد و منافقى که دشمنش دارد و شیطانى که گمراهش کند و کافرى که با او پیکار کند

ث کِذُ، و إذا وعد أخلف، و إذا ائتمن خان   ۱۱۷۶   للمنافق ثالث عالمات: إذا حدَّ
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  تخلف کند و چون امینش شمارند خیانت کندمنافق سه نشان دارد وقتى سخن کند دروغ گوید و چون وعده دهد 

ار باُ ال یدخل منه إالَّ من شفى غیظه بسخط    ۱۱۷۷   ِعالى اهلَلَّ للنَّ
  جهنم را درى هست که جز آنکه غیظ خویش را به نارضائى خداى واال فرو نشانده از آن وارد نمیشود

  لعافیها اهلَلَّ لم ِؤِوا بعد کلمه اإلخالص مثل العافیه فاستألوا    ۱۱۷۸
  شما را پس از کلمه اخالص چیزى مثل عافیت نداده اند از خدا عافیت طلبید

ا إالَّ بلغه قومه اهلَلَّ لم یبعث    ۱۱۷۹   ِعالى نبیَّ
  خدا هیچ پیغمبرى را جز به زبان قومش نفرستاد

ؤیا الصاحله   ۱۱۸۱ رات: الرَّ ه إالَّ املبشَّ بوَّ   لم یبق من النَّ
  نمانده یعنى رؤیاى نیک از پیغمبرى جز بشارت رسانها

  لم یکِذُ من َنى بنی اثننی لیصلح   ۱۱۸۰
 هر کس میان دو تن سخنى گوید که اصالحشان دهد دروغ نگفته

  أشدَّ علیه من املوت ثَّ إنَّ املوت ألهون مما بعده اهلَلَّ لم یلق ابن آدم شیئا قطَّ منِذ خلقه    ۱۱۸۱
  سخت تر از مرگ ندیده و باز مرگ از ما بعد مرگ آسان تر استفرزند آدم از آن هنگام که خدایش آفریده چیزى 

ر    ۱۱۸۱ ا رآ اهلَلَّ ِعالى آدم ِف اجلنَّه ِرکه ما شاء  اهلَلَّ ملا صوَّ ه أجوف أن یرتکه، فجعل إبلیس یطیف به ینظر إلیه فلمَّ
  عرف أنَّه خلق ال یتمالک
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اگذاشت و ابلیس بر او گشتن و نگریستن گرفت و چون دید که میان تهى چون خداى واال در بهشت آدم را آفرید وى را تا مدتى که خواست و

  است بدانست که این مخلوق خویشتن دار نیست

شون وجوهُه و صدورهم فقلت: من هؤالء یا    ۱۱۸۴ ملَّا عرج لى رَبَّ عزَّ و جلَّ مررت بقوم هلم أظفار من حناس خیمَّ
  عون ِف أعراضُهجربیل؟ قال: هؤالء الَِّذین یتأکلون حلوم النَّاس و یق

وقتى پروردگارم عز و جل مرا باال برد بقومى گذشتم که ناخن هاى مسین داشتند و صورت و سینه خویش میخراشیدند گفتم اى جبرئیل این 

  ها کیانند گفت اینان آن کسانند که گوشت مردم مى خورند و از عرضشان سخن کنند

ض إل   ۱۱۸۵ ضت إلىَّ األوثان و بغَّ ِنی فعصمَن ملَّا نشتأت بغَّ ه ِفعله إالَّ مرَّ  هلَلَّ اىَّ الشعر و لم أهمَّ بشى ء کان اجلاهلیَّ
  منهما ثَّ لم أعد

 صونوقتى بزرگ شدم بتان را منفور داشتم و از شعر متنفر بودم و چیزى از آنچه مردم جاهلیت میکردند نخواستم جز دو بار که خدا مرا از آن م

 داشت و دیگر نخواستم

یف ملعاجله ملک   ۱۱۸۶   املوت أشدَّ من ألف ضربه بالسَّ
  جان گرفتن فرشته مرگ از هزار ضربت شمشیر سخت تر است

ور حَتَّ یوجب    ۱۱۸۷ ار اهلَلَّ لن ِزول قدم شاهد الزَّ   له النَّ
  شاهد دروغ از جا نرود تا خداوند جهنم را بر او واجب کند

رک و لن یبتَل بشى ء ب   ۱۱۸۸ رک أشدَّ من ذهاُ بصره و لن یبتَل لن یبتَل عبد بشى ء أشد من الشَّ عد الشَّ
  له اهلَلَّ عبد بِذهاُ بصره فیصرب إالَّ غفر 

بنده را بلیه اى سختتر از شرک نیست و پس از شرک بلیه اى بدتر از کورى نیست و هر بنده اى که بکورى مبتال شود و صبورى ورزد خدایش 

  بیامرزد
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ین قائما یقاِل علیه ع   ۱۱۸۹ اعهلن یربح هِذا الدَّ   صابه من املسلمنی حَتَّ ِقوم السَّ
  این دین پیوسته استوار است و گروهى از مسلمانان بر آن پیکار کنند تا قیامت در آید

ها اهلَلَّ لن َیمع    ۱۱۹۱ ه سیفنی: سیفا منها و سیفا من عدوَّ   ِعالى عَل هِذه االمَّ
  ز دشمنخدا دو شمشیر با هم بر این امت ننهد شمشیرى از خودشان و شمشیرى ا

یطان ول اهلَلَّ لن یزال العبد ِف فسحه من دینه ما لم یشرُ اخلمر و إذا شربها خرق    ۱۱۹۰ یَّه عنه سرته و کان الشَّ
  و مسعه و بصره یسوقه إلى کلَّ شرَّ و یصرفه عن کلَّ خری

و گوش و چشم او شود و او را بسوى بدیها بنده تا شراب ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و شیطان یار 

  براند و از نیکیها منصرف کند

ه   ۱۱۹۱   لن یشبع املؤمن من خری یسمعه حَتَّ یکون منتهاه اجلنَّ
  مؤمن از استماع خیر سیرى نگیرد تا سرانجامش بهشت شود

  «إنَّ مع العسر یسرا، و إنَّ مع العسر یسرا»لن یغلب عسر یسرین    ۱۱۹۱
  دو گشایش بر نیاید که با هر سختى دو گشایش است که با هر سختى دو گشایش است یک سختى با

  لن یفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأه   ۱۱۹۴
  گروهى که زمام کار خویش بزنى سپارند هرگز رستگار نشوند

ا نزل و مما لم ینزل   ۱۱۹۵ عاء ینفع ممَّ   لن ینفع حِذر عن قدر و لکنَّ الدَّ
  ندهد اما دعا در قبال بالئى که آمده و نیامده سودمند استاحتیاط با تقدیر سود 
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  لن یهلک امرؤ بعد مشوره   ۱۱۹۶
  هیچ کس از پس مشورت هالک نشود

  لن یهلک النَّاس حَتَّ یعِذروا من أنفسُه   ۱۱۹۷
  مردم هالک نمیشوند تا حجت بر ایشان تمام شود

حمیخلقا یِذ اهلَلَّ لو أنَّ العباد لم یِذنبوا خللق    ۱۱۹۸   نبون ثَّ یغفر هلم و هو الغفور الرَّ
  اگر بندگان گناه نمیکردند خدا خلقى مى آفرید که گناه کنند تا بیامرزدشان که او آمرزگار و رحیم است

عالى نفسا ِ اهلَلَّ ِعالى منها ولدا و لیخلقنَّ  اهلَلَّ لو أنَّ املاء الَِّذى یکون منه الولد أهرقته عَل صخره ألخرج    ۱۱۹۹
  هاهو خالق

  اگر آبى را که باید فرزند شود بر سنگى بریزى خداى واال فرزندى از آن بیرون خواهد آورد خدا کسى را که باید خلق کند خلق میکند

  لو أنَّ ابن آدم هرُ من رزقه کما یهرُ من املوت ألدرکه رزقه کما یدرکه املوت   ۱۱۱۱
  ریزد روزیش بدو رسد چنان که مرگ میرسداگر آدمیزاد از روزى خویش بگریزد چنان که از مرگ میگ

ه خلرج عمله للنَّاس کائنا ما کان   ۱۱۱۰ اء لیس هلا باُ و ال کوَّ   لو أنَّ أحدکم یعمل ِف صخره صمَّ
  اگر یکیتان در دل سنگ سخت کارى کند که نه در داشته باشد و نه روزن کار وى هر چه باشد میان مردم شایع شود

مس و القمرلو أنَّ امرأه من ن   ۱۱۱۱   ساء اجلنَّه أشرفت إلى األرض ملِلت األرض من ریح املسک و ألذهبت ضوء الشَّ
  اگر زنى از زنان بهشت بر زمین نمودار شود زمین را از بوى مشک پر کند و نور خورشید و ماه ببرد

ماء و األرض أشرکوا ِف ذمَّ مؤمن لکبَُّه    ۱۱۱۱   ارعزَّ و جلَّ ِف النَّ  اهلَلَّ لو أنَّ أهل السَّ
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  اگر مردم آسمان و زمین در مذمت مؤمنى شرکت کنند خداى عز و جل در آتش واژگونشان کند

نیا   ۱۱۱۴ نیا ألننت أهل الدَّ اق یهراق ِف الدَّ   لو أنَّ دلوا من غسَّ
  اگر دلوى از آشامیدنى جهنم را در دنیا بریزند اهل دنیا را متعفن کند

  کان الِذاکر هلَلَّ أفضل اهلَلَّ و آخر یِذکر لو أنَّ رجال ِف حجره دراهم یقسمها    ۱۱۱۵
  اگر کسى درهم و دینار باشد که تقسیم کند و دیگرى خدا را یاد کند یاد خدا بهتر است

ره یوم القیام اهلَلَّ لو أنَّ رجال َیرَّ عَل وجهه من یوم ولد إلى یوم َیوت هرما ِف مرضاه    ۱۱۱۶   هِعالى حلقَّ
  که پیر بمیرد بجلب رضاى خدا بر چهره خویش بغلطد روز قیامت عمل خویش را حقیر خواهد شمرد اگر کسى از روزى که زاده تا روزى

ها من باملغرُ   ۱۱۱۷   لو أنَّ شرره من شرر جهمنَّ باملشرق لوجد حرَّ
  اگر شعله اى از شعله هاى جهنم بمشرق باشد آنکه در مغربست گرماى آن را احساس کند

قوم   ۱۱۱۸ نیا معایشُه فکیف ِبن ِکون طعامه؟ لو أنَّ قطره من الزَّ نیا ألفسدت عَل أهل الدَّ  قطرت ِف الدَّ
  اگر قطره اى از زقوم جهنم را در دنیا بچکانند زندگى را بر مردم دنیا تباه خواهد کرد پس آنکه خوراکش زقوم است چه خواهد کرد

قالن ما   ۱۱۱۹ قمع أقلَّوه من األرض و لو ضرُ اجلبل ِب لو أنَّ مقمعا من حدید جهمنَّ وضع ِف األرض فاجتمع له الثَّ
ار لتفتَّت و عاد غبارا   من حدید کما یضرُ أهل النَّ

اهل  اگر گرزى از آهن جهنم را در زمین نهند و همه جهانیان جمع شوند آن را از زمین بر ندارند و اگر کوه را با گرزى از آهن بزنند چنان که

  جهنم را میزنند، ریز ریز شود و غبار گردد

لون عَل    ۱۱۰۱ ری، ِغدو مخاصا و ِروح بطانا اهلَلَّ لو أنَّکم ِوکَّ له لرزقکم کما یرزق الطَّ   ِعالى حقَّ ِوکَّ
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  اگر شما چنان که شایسته توکل کردنست بخدا توکل داشتید، روزى شما را نیز چون روزى مرغان میرساند که بصبح گرسنه اند و بشب سیر

اُ و یتوُ لو أنَّ البن آدم وادینی من    ۱۱۰۰ عَل  هلَلَّ اذهب البتغى الیهما وادیا ثالثا و ال َیِل جوف ابن آدم إالَّ الرتَّ
  من ِاُ

  بپذیردآدمیزاد اگر دو دره از طال داشته باشد بعالوه آن دره سوم طلب کند شکم آدمیزاد را جز خاک پر نکند و هر که توبه کند خدا توبه او را 

  آلمن َب الیهودلو آمن َب عشره من الیهود    ۱۱۰۱
  اگر ده تن از یهودان بمن ایمان آورده بودند همه یهودان بمن ایمان مى آوردند

ماء ثَّ ِبُت لتاُ    ۱۱۰۱   علیکم اهلَلَّ لو أخطتأمت حَتَّ ِبلغ خطایاکم السَّ
  اگر آنقدر خطا کنید که خطاهایتان بآسمان برسد و سپس توبه کنید خدا توبه شما را میپذیرد

روا ِف الزبَّ و العطر اهلَلَّ أذن لو    ۱۱۰۴   ِعالى ِف التَّجاره ألهل اجلنَّه الَتَّ
  اگر خدا باهل بهشت اجازه تجارت داده بود تجارت پارچه و عطر میکردند

  لو أهدى إلىَّ کراع لقبلت و لو دعیت إلیه ألجبت   ۱۱۰۵
  اگر شانه گوسفندى بمن هدیه دهند مى پذیرم و اگر دعوتم کنند اجابت میکنم

  الباغى منهما اهلَلَّ لو بغى جبل عَل جبل لدک    ۱۱۰۶
  اگر کوهى بکوهى تجاوز کند خدا کوه متجاوز را درهم کوبد

  لو ِعمل البهائم من املوت ما یعمل ابن آدم ما أکلُت منها مسینا   ۱۱۰۷
  اگر حیوانات نیز چون آدمیزاد از مرگ خبر داشتند گوشت چاقى نمیخوردید
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وج لم ِقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه حَتَّ یفرغ منه لو ِعمل   ۱۱۰۸   املرأه حقَّ الزَّ
  اگر زن حق شوهر بداند هنگام ناهار و شام او ننشیند تا فراغ یابد

  الَِّکلُت علیها اهلَلَّ لو ِعلمون قدر رَحه    ۱۱۰۹
  اگر از وسعت رحمت خدا خبر داشتید بر آن اعتماد میکردید

  حکُت قلیال و لبکیُت کثریالو ِعلمون ما أعمل لض   ۱۱۱۱
  اگر آنچه من دانسته ام بدانید خنده کم و گریه بسیار میکنید

راُ   ۱۱۱۰ عام و ال الشَّ   لو ِعلمون ما أعمل لضحکُت قلیال و لبکیُت کثریا و ال ساغ لکم الطَّ
  را نخواهد بوداگر آنچه من دانسته ام بدانید خنده کم و گریه بسیار میکنید و غذا و نوشیدنى بر شما گوا

عدات َتتأرون إلى    ۱۱۱۱ ِعالى ال ِدرون  هلَلَّ الو ِعلمون ما أعمل لبکیُت کثریا و لضحکُت قلیال و خلرجُت إلى الصَّ
  ِنجون أو ال ِنجون

ه آیا نجات بود ک اگر آنچه من دانسته ام بدانید گریه بسیار و خنده کم میکنید و بر بلندیها رفته تضرع بپیشگاه خدا میبرید و بیمناک خواهید

  خواهید یافت یا نه

َحه و یتَُّه    ۱۱۱۱ لو ِعلمون ما أعمل لبکیُت کثریا و لضحکُت قلیال: یظهر النَّفاق و ِرِفع األمانه و ِقبض الرَّ
  األمنی و یؤَتن غری األمنی َییط بکم الفنت کتأمثال اللَّیل املظمل

کمتر خنده مى کردید، نفاق آشکار شود و امانت بر خیزد و رحمت چیده شود  اگر آنچه من مى دانستم به دانستید بسیار مى گریستید و

  امین را متهم کنند و خیانت گر را امین شمارند و فتنه ها چون شب تاریک شما را فرا گیرد

خر لکم ما حزنُت عَل ما زوى عنکم   ۱۱۱۴   لو ِعلمون ما ادَّ
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  ده بر آنچه ندارید غم نخواهید خورد)اى فقیران( اگر بدانید چه چیزها براى شما ذخیره ش

  ألحببُت أن ِزدادوا فاقه و حاجه اهلَلَّ لو ِعلمون ما لکم عند    ۱۱۱۵
  )اى فقیران( اگر بدانید پیش خدا چه ها دارید دوست خواهید داشت فقر و حاجت شما بیشتر شود

نیا ما أعمل السرتاحت أنفسکم منها   ۱۱۱۶   لو ِعلمون من الدَّ
  ا آنچه من میدانم بدانستید جانتان از غم آن آسوده میشداگر از دنی

  لو ِعلمون ما ِف املستأله ما مشى أحد إلى أحد یستأله شیئا   ۱۱۱۷
  اگر مى دانستید در سؤال چه چیزها هست هیچ کس سوى دیگرى نمیرفت که از او چیزى بخواهد

 شهوه أبدا و ال شربُت شرابا عَل شهوه أبدا و ال لو ِعلمون ما أنُت القون بعد املوت ما أکلُت طعاما عَل   ۱۱۱۸
عدات ِکدحون صدورکم و ِبکون عَل أنفسکم   دخلُت بیتا ِستظلَّون به و ملررمت إلى الصَّ

اگر میدانستید از پس مرگ چه خواهید دید هرگز غذائى با اشتها نمى خوردید و هرگز نوشیدنى اى برغبت نمى آشامیدید و بخانه اى در 

  ه در سایه آن آرام گیرید و بر بلندى ها رفته سینه خویش میخراشیدید و بحال خویش گویان بودیدنمیشدید ک

  لو جاء العسر فدخل هِذا اجلحر جلاء الیسر فدخل علیه فتأخرجه   ۱۱۱۹
  اگر سختى بیاید و وارد این سوراخ شود، گشایش بیاید و وارد آن شود و سختى را بیرون کند

عرفته لزالت ِعالى حقَّ م اهلَلَّ ِعالى حقَّ خیفته لعلمُت العمل الَِّذى ال جهل معه، و لو عرفُت  اهلَلَّ لو خفُت    ۱۱۱۱
  لدعائکم اجلبال

اگر از خدا چنانچه شایسته ترسیدن از اوست ترس داشتید علمى که بجهل آمیخته نیست نصیبتان میشد و اگر خدا را چنان که شایسته 

  کوهها جابجا میشدشناختن اوست میشناختید بدعاى شما 
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  لو رأیت األجل و مسریه أبغضت األمل و سروره   ۱۱۱۰
  اگر اجل و رفتار آن را به بینى امید و مسرت آن را دشمن خواهى داشت

ه    ۱۱۱۱ نیا لفرحوا بها و لو قیل ألهل اجلنَّ ار إنَّکم ماکثون ِف النَّار عدد کلَّ حصاه ِف الدَّ لو قیل ألهل النَّ
  لَّ حصاه حلزنوا و لکن جعل هلم األبدإنَّکم ماکثون عدد ک

اگر به جهنمیان گویند که شماره ریگهاى دنیا در جهنم خواهید ماند خوش حال شوند و اگر ببهشتیان گویند که بشماره ریگها خواهید ماند 

  غمگین شوند ولى آنها را جاودانى کرده اند

ا لتناوله رجال من فارس   ۱۱۱۱ ریَّ   لو کان اإلَیان بالثَّ
  گر ایمان در ثریا بود مردانى از فارس بدان مى رسیدندا

  لو کان احلیاء رجال لکان رجال صاحلا   ۱۱۱۴
  اگر حیا مردى بودى مرد شایسته اى بودى

نیا ِزن عند    ۱۱۱۵   جناح بعوضه ما سقى کافرا شربه ماء اهلَلَّ لو کانت الدَّ
  بکافرى نمى نوشانید اگر دنیا نزد خدا بقدر بال پشه اى ارزش داشت شربت آبى

رب رجال لکان رجال کرَیا   ۱۱۱۶   لو کان الصَّ
  اگر صبر مردى بودى، مرد بزرگوارى بودى

  لو کان العجب رجال کان رجل سوء   ۱۱۱۷
  اگر خود پسندى مردى بودى مرد بدى بودى
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  لو کان العسر ِف جحر لدخل علیه الیسر حَتَّ خیرجه   ۱۱۱۸
  گشایش بر آن در آید و بیرونش کند اگر سختى به سوراخى باشد

ا لتناوله قوم من أبناء فارس   ۱۱۱۹ ریَّ   لو کان العمل معلَّقا بالثَّ
  اگر علم به ثریا آویخته بود گروهى از فرزندان فارس بدان مى رسیدند

  اهلَلَّ لو کان الفحش خلقا لکان شرَّ خلق    ۱۱۴۱
  ىاگر بد و ناسزا مخلوقى بودى بدترین مخلوق خدا بود

 له من یؤذیه اهلَلَّ لو کان املؤمن ِف جحر فاره لقیَّض    ۱۱۴۰
  اگر مؤمن در سوراخ موشى باشد خداوند یکى را سوى او فرستد که آزارش کند

اشا اهلَلَّ لو کان سوء اخللق رجال َیشى ِف النَّاس لکان رجل سوء و أنَّ    ۱۱۴۱   ِعالى لم خیلقَن فحَّ
  دم راه رفتى، مرد بدى بودى و خدا مرا ناسزا گو نیافریداگر بد خوئى مردى بودى که میان مر

  لو کان شى ء سابق القدر لسبقته العنی   ۱۱۴۱
  اگر چیزى از تقدیر سبقت توانستى گرفت چشم بد سبقت گرفتى

بن الو کان البن آدم واد من مال البتغى إلیه ثانیا و لو کان له وادیان البتغى هلما ثالثا و ال َیِل جوف    ۱۱۴۴
اُ و یتوُ    عَل من ِاُ اهلَلَّ آدم إالَّ الرتَّ

اگر آدمیزاد دره اى از مال داشت بعالوه آن دره دیگر مى خواست و اگر دو دره مى داشت با آن دره سوم مى خواست شکم فرزند آدم را جز 

  خاک سیر نمى کند و خدا توبه هر که را خواهد بپذیرد
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اُلو کان البن آدم واد من خنل لت   ۱۱۴۵   مَنَّ مثله ثَّ َتَنَّ مثله حَتَّ یتمَنَّ أودیه و ال َیِل جوف ابن آدم إالَّ الرتَّ
خاک سیر اگر فرزند آدم دره اى از نخل مى داشت مثل آن را آرزو مى کرد و باز مثل او را آرزو میکرد تا وادى ها آرزو کند شکم فرزند آدم را جز 

  نمى کند

ِن   ۱۱۴۶    أن ال َیرَّ عَلَّ ثالث و عندى منه شى ء إالَّ شى ء أرصده لدینلو کان لى مثل أحد ذهبا لسرَّ
  اگر باندازه کوه احد طال داشتم دوست داشتم پس از سه روز چیزى از آن بنزد من نباشد مگر چیزى که براى قرضى ذخیره کرده باشم

نیا ِعدل عند    ۱۱۴۷   جناح بعوضه ما سقى کافرا منها شربه ماء اهلَلَّ لو کانت الدَّ
  اگر دنیا نزد خدا با بال پشه اى برابر بود، شربت آبى از آن به کافرى نمى نوشانید

  لو کنت امرا أحدا أن یسجد ألحد ألمرت املرأه أن ِسجد لزوجها   ۱۱۴۸
  اگر بکسى دستور میدادم کسى را سجده کند به زن دستور میدادم شوهرش را سجده کند

 هلم علیهنَّ من احلقَّ  اهلَلَّ حد ألمرت النَّساء أن یسجدن ألزواجهنَّ ملا جعل لو کنت آمرا أحدا أن یسجد أل   ۱۱۴۹
اگر بکسى دستور میدادم کسى را سجده کند بزنان دستور میدادم شوهران خویش را سجده کنند از بس که خدا براى شوهران حق بگردن 

  زنان نهاده است

ه بقوم یِذنبون فیغفر هلم و اهلَلَّ لو لم ِِذنب جلاء    ۱۱۵۱   یدخلُه اجلنَّ
  اگر تو گناه نمیکردى خدا قومى را مى آورد که گناه کنند و بیامرزدشان و ببهشتشان در آرد

 لو لم ِِذنبوا خلشیت علیکم بتأشدَّ من ذلک العجب العجب   ۱۱۵۰
  اگر گناه نمیکردید از چیزى بدتر از آن بر شما بیم ناک بودم خود پسندى، خود پسندى
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له  لو لم یبق من   ۱۱۵۱ نیا إالَّ یوم لطوَّ حَتَّ یبعث فیه رجل من أهل بیَت یواطى امسه امسى و اسم أبیه اسم  اهلَلَّ الدَّ
  أَب َیِل األرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا

پدرش نام پدر من باشد و  اگر از دنیا جز روزى نماند خدا آن را دراز کند تا در اثناى آن مردى از خاندان مرا بر انگیزد نام وى موافق نام من و نام

  زمین را که از ظلم و جور پر شده است از انصاف و عدالت پر کند

  لو نظرمت إلى األجل و مسریه ألبغضُت األمل و سروره   ۱۱۵۱
  اگر مرگ و رفتار او را بنگرید امید و مسرت آن را دشمن خواهید داشت

  ا نهینا عنه إالَّ و فیه شى ءلو نهى النَّاس عن فتَّ البعره فتَّوا و قالوا م   ۱۱۵۴
  اگر مردم را از شکستن پشکل شتر منع کنند آن را بشکنند و گویند ما را از این کار منع نکرده اند مگر که در آن چیزى هست

  لو یعمل النَّاس من الوحده ما أعمل ما سار راکب بلیل وحده   ۱۱۵۵
  وارى هنگام شب بتنهائى راه نخواهد سپرداگر مردم از تنهائى آنچه من دانسته ام بدانند هرگز س

َحه م اهلَلَّ من العقوبه ما طمع ِف اجلنَّه أحد و لو یعمل الکافر ما عند  اهلَلَّ لو یعمل املؤمن ما عند    ۱۱۵۶ ن الرَّ
  ما قنط من اجلنَّه أحد

که نزد خدا هست بداند هیچ کس از اگر مؤمن عقوبتى را که نزد خدا هست بداند هیچ کس در بهشت طمع نبندد و اگر کافر رحمتى را 

  بهشت چشم امید نبندد

واک عند کلَّ صاله   ۱۱۵۷ َت ألمرُِه بالسَّ   لو ال أن أشقَّ عَل أمَّ
  اگر نه مایه رنج امت خود میشدم دستورشان میدادم که هنگام هر نماز مسواک کنند

ه   ۱۱۵۸ جل اجلنَّ   لو ال املرأه لدخل الرَّ
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  اگر زن نبود مرد ببهشت میرفت

َت ألمرُِه أن یستاکوا باألسحار   ۱۱۵۹  لو ال أن أشقَّ عَل أمَّ
  اگر نه مایه رنج امت خویش میشدم دستورشان مى دادم که سحرگاهان مسواک کنند

هم   ۱۱۶۱ س من ردَّ ال یکِذبون ما قدَّ ؤَّ   لو ال أنَّ السَّ
  اگر دروغگوئى گدایان نبود، هر که نومیدشان میکرد، تقدیس نمیشد

  حقَّ عبادِه اهلَلَّ  النَّساء یعبد لو ال   ۱۱۶۰
  اگر زنان نبودند خدا چنان که شایسته پرستش اوست پرستیده میشد

  لو ال األمل ما أرضعت أمَّ ولدا و ال غرس غارس شجرا   ۱۱۶۱
  اگر امید نبود مادرى فرزندى نمیزاد و کسى درختى نمینشاند

  یتمَنَّ أنَّه لم یقض بنی اثننی ِف َتره قطَّ  لیتأِنیَّ عَل القاضى العادل یوم القیامه ساعه   ۱۱۶۱
  روز قیامت بر قاضى عادل ساعتى بگذرد که آرزو کند هرگز میان دو تن در باره خرمائى قضاوت نکرده بود

  لیتأِنیَّ عَل النَّاس زمان ال یبالى املرء ِبا أخِذ املال أمن حالل أم من حرام   ۱۱۶۴
  ه مال چگونه به دست آرد، از حالل یا از حرامروزگارى بمردم رسد که مرد اهمیت ندهد ک

با فإن لم یتأکله أصابه من غباره   ۱۱۶۵  لیتأِنیَّ عَل النَّاس زمان ال یبقى منُه أحد إالَّ أکل الرَّ
  روزگارى بمردم رسد که یکى نماند مگر آنکه ربا خورد و اگر نخورد غبار آن بوى رسد
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ُ فیه ا   ۱۱۶۶ ن فیه األمنی و یؤَتن اخلئون و لیتأِنیَّ عَل النَّاس زمان یکِذَّ ق فیه الکاذُ و خیوَّ ادق و یصدَّ لصَّ
نیا لکع بن لکع ال یؤمن ب  هلَلَّ ایشهد املرء و لم یستشهد و َیلف و إن لم یستحلف و یکون أسعد النَّاس بالدَّ

  و رسوله
د و خائن را مؤتمن پندارند و مرد بى آنکه زمانى بر مردم رسد که راست گو را تکذیب کنند و دروغگو را تصدیق کنند و امین را خائن شمرن

شهادت از او خواهند شهادت دهد و بى آنکه قسم از او خواهند قسم خورد و خوشبخت ترین مردم فرو مایه پسر فرومایه باشد که بخدا و 

  پیغمبرش ایمان ندارد

یستأله أعطاه من فضله ف اهلَلَّ اه لیتأخِذنَّ أحدکم حبله فیحتطب بها عَل ظهره أهون علیه من أن یتأیت رجال أعط   ۱۱۶۷
  أو منعه

اینکه یکیتان ریسمان خویش برگیرد و با آن به پشت خویش هیزم کشد آسان تر است تا پیش مردى رود که خدایش از فضل خویش چیزى 

  داده و از وى سؤال کند بدهد یا ندهد

بیبه    ۱۱۶۸ ا بعد قبل الکرب و من احلیوه قبل املمات فملیتأخِذ العبد من نفسه لنفسه و من دنیاه آلخرِه و من الشَّ
ار ه و النَّ نیا من دار إالَّ اجلنَّ   الدَّ

مرد باید از خویش براى خویش و از دنیاى خویش براى آخرت خویش و از جوانى قبل از پیرى و از زندگى قبل از مرگ بر گیرد که پس از دنیا 

  خانه اى جز بهشت و جهنم نیست

ه ینعمون و هؤالء َیاسلیبشر فقراء املؤم   ۱۱۶۹   بونننی بالفراغ یوم القیامه قبل األغنیاء ِبقدار مخسمائه عام هؤالء ِف اجلنَّ
  مؤمنان فقیر را بشارت که روز قیامت به اندازه پانصد سال زودتر از اغنیا فارغ شوند آنان در بهشت متنعمند و اینان حساب پس مى دهند

ار و   ۱۱۷۱   لو بشقَّ َتره لیتَّق أحدکم وجهه عن النَّ
  هر کس باید چهره خویش را از آتش جهنم مصون دارد و گر چه بیک نیمه خرما باشد
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یطان   ۱۱۷۰ ک عن النَّاس ما ِعرف من نفسک و اخزن لسانک إالَّ من خری فإنَّک بِذلک ِغلب الشَّ   لریدَّ
  از خیر که بدین وسیله بر شیطان چیره مى شوىآنچه از خویش مى دانى ترا از )معایب( مردم باز دارد، زبان خویش را نگه دار مگر 

هار   ۱۱۷۱   لیستحىی أحدکم من ملکیه الَِّذین معه کما یستحىی من رجلنی صاحلنی من جریانه و مها معه باللَّیل و النَّ
تگان شب و روز شخص باید از دو فرشته خویش که با او هستند شرم کند چنان که از دو مرد پارسا از همسایگان خود شرم مى کند که فرش

  با او هستند

ا األعَم من ِعَم بصریِه   ۱۱۷۱   لیس األعَم من یعَم بصره إَنَّ
  کور آن نیست که چشم او کور است بلکه کور آنست که بصیرتش کور است

قه العمل   ۱۱۷۴   لیس اإلَیان بالتَّمَنَّ لکن هو ما وقر ِف القلب و صدَّ
  ن آنست که در قلب جاى دارد و عمل آن را تصدیق کندایمان داشتن به آرزو کردن نیست بلکه ایما

کینه و الوقار   ۱۱۷۵ ىَّ و لکنَّ الربَّ السَّ   لیس الربَّ ِف حسن اللَّباس و الزَّ
  نیکى بخوبى لباس و ظاهر نیست بلکه نیکى آرامش وقار است

املعرفه  عن اللَّسان و لکن قلَّهو رسوله و لیس العىَّ  اهلَلَّ لیس البیان کثره الکالم و لکنَّ اخلوض فیما َیبَّ    ۱۱۷۶
  باحلقَّ 

بیان خوب بفراوانى گفتار نیست بلکه به بحث از آن چیزها است که خدا و پیغمبرش دوست دارد، لکنت بزبان نیست بلکه از قلت معرفت 

  حقست

جل بسیفه ِف سبیل    ۱۱۷۷ ا اجلهاد من عال والدیه و ولد اهلَلَّ لیس اجلهاد أن یضرُ الرَّ  جهاد و من ه فهو ِفِعالى، إَنَّ
ها عن النَّاس فهو ِف جهاد   عال نفسه فکفَّ
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جهاد آن نیست که مرد در راه خداى واال شمشیر زند، بلکه جهاد آن مى کند که بار زندگى پدر و مادر و فرزند مى برد، هر که بار زندگى 

  خویش مى برد که از مردم بى نیاز شود جهاد مى کند

ا عاین ما صنع اهلَلَّ ، إنَّ لیس اخلرب کاملعاینه   ۱۱۷۸ وا ِعالى أخرب موسى ِبا صنع قومه ِف العجل فمل یلق األلواح، فلمَّ
  ألق األلواح فانکسرت

ند یفکخبر چون معاینه نیست خداى واال بموسى رفتار قومش را در باره گوساله خبر داد و الواح را نیفکند و چون رفتارشان عیان دید الواح را ب

  و بشکست

ته أن ال یفى   ۱۱۷۹ جل و ِف نیَّ ته أن یفى و لکنَّ اخللف أن یعد الرَّ جل و ِف نیَّ   لیس اخللف أن یعد الرَّ
  خلف وعده آن نیست که مرد وعده دهد و در دل دارد وفا کند بلکه خلف آنست که مرد وعده کند و در دل دارد که وفا نکند

دید الَِّذى َیلک نف   ۱۱۸۰ ا الشَّ رعه إَنَّ دید بالصَّ   سه عند الغضبلیس الشَّ
  نیرومندى بکشتى گرفتن نیست نیرومند آن کس است که هنگام خشم خویشتن دار است

  لیس الغَن عن کثره العرض و لکنَّ الغَن غَن النَّفس   ۱۱۸۱
  بى نیازى بفراوانى مال نیست بى نیازى حقیقى بى نیازى ضمیر است

  لیس املؤمن الَِّذى ال یتأمن جاره بوائقه   ۱۱۸۱
  مسایه اش از شرش در امان نیست مؤمن نیستهر که ه

  لیس املؤمن الَِّذى یشبع و جاره جائع إلى جنبه   ۱۱۸۴
  هر که سیر باشد و همسایه اش پهلوى وى گرسنه باشد مؤمن نیست

ان و ال اللَّعان و ال الفاحش و ال البِذى ء   ۱۱۸۵ عَّ  لیس املؤمن بالطَّ
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  یستمؤمن طعنه زن و لعنتگر و بد گو و بد زبان ن

لیس املسکنی الَِّذى یطوف عَل النَّاس فریده اللَّقمه و اللَّقمتان و التَّمره و التَّمرِان و لکنَّ املسکنی الَِّذى    ۱۱۸۶
ق علیه و ال یقوم فیستأل   ال َید غَن یغنیه و ال یعطى له فیتصدَّ

بلکه مستمند آنست که چیزى ندارد و بدو توجه  مستمند آن نیست که میان مردم رود و یک لقمه یا دو لقمه و یک خرما یا دو خرما بدو رسد

  نکنند که صدقه اش دهند و براى سؤال نخیزد

  اهلَلَّ و ال أحد أکثر معاذیر من  اهلَلَّ لیس أحد أحبَّ إلیه املدح من    ۱۱۸۷
  هیچ کس ستایش را بیش از خدا دوست ندارد و هیچ کس بیش از خدا عذر نپذیرد

َت یعول    ۱۱۸۸ ارلیس أحد من أمَّ   ثالث بنات أو ثالث أخوات فیحسن إلیهنَّ إالَّ کنَّ له سرتا من النَّ
  هیچ کس از امت من نیست که سه دختر یا سه خواهر را تکفل کند و با آنها نیکى کند مگر که آنها حجاب وى از جهنم باشند

م املعیشه و  اهلَلَّ لیس أحد منکم بتأکسب من أحد قد کتب    ۱۱۸۹  العملاملصیبه و األجل و قسَّ
  هیچ کس از دیگرى بکسب تواناتر نیست که خدا مصیبت و مرگ را رقم زده و معیشت و کار را تقسیم کرده است

  لیس أسرع عقوبه من بغى   ۱۱۹۱
  عقوبتى از عقوبت ظلم سریعتر نیست

خاء مصیبه   ۱۱۹۰   لیس ِبؤمن مستکمل اإلَیان من لم یعد البالء نعمه و الرَّ
  فراوانى را مصیبت نداند ایمان وى کامل نیست هر که بال را نعمت و

  اله من ذلک خمرج اهلَلَّ لیس حبکمی من لم یعاشر باملعروف من ال بدَّ له من معاشرِه حَتَّ َیعل    ۱۱۹۱
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  هر کس با آنکه از معاشرت وى ناچار است بنیکى معاشرت نکند تا خدا فرجى براى او پیش آرد خردمند نیست

نیا بالغ إلى  لیس ِبریکم من   ۱۱۹۱ نیا حَتَّ یصیب منهما مجیعا فإنَّ الدَّ ِرک دنیاه آلخرِه و ال آخرِه للدَّ
  اآلخره و ال ِکونوا کالَّ عَل النَّاس

 سیلهبهترین شما آن نیست که دنیاى خویش را براى آخرت خود واگذارد و نه آخرت خویش را براى دنیا واگذارد تا از هر دو بهره گیرد که دنیا و

  آخرت است و سربار مردم نباشیدرسیدن به 

  لیس بعد املوت مستعتب   ۱۱۹۴
  پس از مرگ عذر پذیرى نیست

اُ من أصلح بنی اثننی فقال خریا أو َنى خریا   ۱۱۹۵   لیس بکِذَّ
  هر که میان دو تن اصالح دهد و خیرى گوید یا خیرى نسبت دهد دروغگو نیست

رک إالَّ ِرک الصَّ    ۱۱۹۶   اله فإذا ِرکها فقد أشرکلیس بنی العبد و الشَّ
  میان بنده و شرک جز ترک نماز فاصله نیست و چون نماز را ترک کند مشرک است

  لیس شى ء أثقل ِف املیزان من اخللق احلسن    ۱۱۹۷
  در میزان اعمال، چیزى سنگین تر از خوى نیک نیست

حم و لیس ش اهلَلَّ لیس شى ء أطیع    ۱۱۹۸ حم و افیه أعجل ثوابا من صله الرَّ لیمنی ى ء أعجل عقابا من البغى و قطیعه الرَّ
یار بالقع   الفاجره ِدع الدَّ

پاداش هیچ کارى که بوسیله آن اطاعت خدا کند سریعتر از پیوند خویشان نیست و عقاب هیچ کارى سریعتر از ظلم و بریدن خویشان نیست 

  و قسم نادرست دیار را ویران مى نهد
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  ِعالى من املؤمن هلَلَّ الیس شى ء أکرم عَل    ۱۱۹۹
  هیچ چیز نزد خداى واال گرامى تر از مؤمن نیست

عاء اهلَلَّ لیس شى ء أکرم عند    ۱۴۱۱   من الدَّ
  هیچ چیز نزد خدا گرامى تر از دعا نیست

  لیس شى ء خریا من ألف مثله إالَّ اإلنسان   ۱۴۱۰
  جز انسان هیچ چیز بهتر از هزار مثل خود نیست

  من اجلسد إالَّ و هو یشکو ذرُ اللَّسان لیس شى ء   ۱۴۱۱
  هیچ عضوى نیست مگر از آزار زبان شکایت دارد

ک الَِّذى إن قتلته کان لک نورا و إن قتلک دخلت اجلنَّه و لکن أعدى عدوَّ لک    ۱۴۱۱ لیس عدوَّ
  ولدک الَِّذى خرج من صلبک ثَّ أعدى عدو لک مالک الَِّذى ملکت َیینک

بکشى نور تو خواهد شد و اگر ترا بکشد ببهشت میروى بلکه بدترین دشمن تو فرزند تو است که از صلب تو  دشمن تو آن نیست که اگر او را

  در آمده و باز بدترین دشمن تو مال تو است که مالک آن شده اى

نیا إالَّ األمساء   ۱۴۱۴ ا ِف الدَّ   لیس ِف اجلنَّه شى ء ممَّ
  مدر بهشت از آنچه در دنیا هست چیزى نیست، مگر بنا

ین أو عمل صالح   ۱۴۱۵   لیس ألحد عَل أحد فضل إالَّ بالدَّ
  هیچ کس بر دیگرى برترى ندارد مگر بوسیله دین یا عمل شایسته
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اد إالَّ القضاء و الوفاء و احلمد   ۱۴۱۶ ین روَّ   لیس للدَّ
  دین طالیه دار ندار مگر وظیفه شناسى و وفا و حمد

  ا إالَّ بإذن زوجهالیس للمرأه أن ِنتهک شیئا من ماهل   ۱۴۱۷
  زن حق ندارد چیزى از مال خود را بى اجازه شوهرش ببخشد

  لبس لفاسق غیبه   ۱۴۱۸
  غیبت فاسق ناروا نیست

قت فتأمضیت   ۱۴۱۹  لیس لک من مالک إالَّ ما أکلت فافنیت أو لبست فتأبلیت أو ِصدَّ
  نى یا صدقه کنى و ادا کنىاز مال خویش بهره ندارى جز آنکه بخورى و تمام کنى یا بپوشى و کهنه ک

  لیس من أخالق املؤمن التَّملَّق و ال احلسد إالَّ ِف طلب العمل   ۱۴۰۱
  تملق و حسد بر مؤمن روا نیست مگر در طلب علم

بح عَل اإلخوان   ۱۴۰۰ ه الرَّ   لیس من املروَّ
  از برادران سود بردن با جوانمردى سازگار نیست

 لیس من خلق املؤمن امللق   ۱۴۰۱
  لق از اخالق مؤمن نیستتم

ا من ِشبَّه بغرینا   ۱۴۰۱   لیس منَّ
  هر که بغیر ما مانند شود از ما نیست
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ه أو ما کره   ۴۰۴ ا من غشَّ مسلما أو ضرَّ   لیس منَّ
  هر که با مسلمانى تقلب کند یا باو ضرر رساند یا با وى حیله کند از ما نیست

ا من لم یتغنَّ بالقرآن   ۱۴۰۵  لیس منَّ
  آن به آهنگ نخواند از ما نیستهر که قر

غری و یتأمر باملعروف و ینه عن املنکر   ۱۴۰۶ ر الکبری و یرحم الصَّ ا من لم یوقَّ   لیس منَّ
  هر که بزرگتر را محترم ندارد و به کوچکتر رحم نکند و به نیکى واندارد و از بدى باز ندارد از ما نیست

ا من وسع    ۱۴۰۷    عیالهعلیه ثَّ قرت عَل اهلَلَّ لیس منَّ
  هر کس خدا بدو گشایش دهد و باز بر عیال خود سخت گیرد از ما نیست

  لیس مَنَّ إال عالم أو متعملَّ    ۱۴۰۸
  هیچ کس از من نیست بجز دانشمند یا دانش آموز

جل فیها مؤمنا و َیسى کافرا، یبیع أقوام دین   ۱۴۰۹ َت من بعدى فنت کقطع اللَّیل املظمل، یصبح الرَّ  ُهلیغشنیَّ أمَّ
نیا قلیل   بعرض من الدَّ

پس از من امتم را فتنه ها خواهد گرفت چون پاره هاى شب تاریک که در اثناى آن مرد به صبح مؤمن است و بشب کافر شود و کسانى 

  دینشان را بمال ناچیز دنیا فروشند

اکب   ۱۴۱۱ جل منکم کزاد الرَّ   لیکف الرَّ
  هر یک از شما باندازه توشه مسافرى اکتفا کند
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اکب   ۱۴۱۰ نیا زاد الرَّ   لیکن بالغ أحدکم من الدَّ
  بهره هر کدامتان از این دنیا چون توشه مسافر باشد

جل أخاه ظاملا أو مظلوما إن کان ظاملا فینهیه فإنَّه له نصره و إن کان مظلوما فینصره   ۱۴۱۱   لینصر الرَّ
ر ستمگر باشد او را باز دارد که این بمنزله یارى کردن اوست و اگر مرد باید برادر خویش را یارى کند چه ستمگر باشد چه ستم دیده اگ

  ستمدیده باشد یاریش کند

هن یِذهب البوس و اإلحسان إلى اململوک یکبت    ۱۴۱۱   به العدوَّ  اهلَلَّ اللَّباس یظهر الغَن و الدَّ
  ستگى دشمن شودلباس غنا را نمایان مى کند و روغن خشبو فقر را مى برد و نیکى با مملوک مایه سر شک

  و ِف ثالث: ِتأدیب فرسک، و رمیک بقوسک و مالعبتک أهلک اهللَّ    ۱۴۱۴
  بازى در سه چیز رواست اسبت را تربیت کنى و با کمان خود تیر اندازى کنى و با همسر خویش مالعبه کنى

  لىَّ الواجد َیلَّ عرضه و عقوبته   ۱۴۱۵
  وى را آسان مى کند سختگیرى مرد دارا آبروى وى را بازیچه و عقوبت

ه   ۱۴۱۶   ال أجر إالَّ عن حسبه و ال عمل إالَّ بنیَّ
  پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نیت وابسته است

  ال أشرتى شیئا لیس عندى مثنه   ۱۴۱۷
  چیزى که قیمت آن را ندارم نمى خرم

  ال إَیان ملن ال أمانه له   ۱۴۱۸
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  هر که امانت ندارد ایمان ندارد

  ال إَیان ملن ال أمانه له و ال دین ملن ال عهد له   ۱۴۱۹
  هر که امانت ندارد ایمان ندارد و هر که پیمان نگه ندارد دین ندارد

حه ملن اَِّقى خری من الغَن و طیب النَّفس من النَّعمی   ۱۴۱۱   ال بتأس بالغَن ملن اَِّقى و الصَّ
  پرهیزگار صحت از ثروت بهتر است و آسایش ضمیر از جمله نعمتهاست هر که پرهیزگارى کند اگر ثروتمند باشد باک نیست و براى

  ال َترقنَّ عَل أحد سرتا   ۱۴۱۰
  پرده هیچ کس را مدر

ین   ۱۴۱۱   ال َتیفوا أنفسکم بالدَّ
  خویشتن را از دین مترسانید

ا لغد فإنَّ لکلَّ یوم ما فیه   ۱۴۱۱   ال ِدعنَّ حقَّ
  کالیف خویش را داردکارى را براى فردا مگذار که هر روزى ت

ه   ۱۴۱۴   ال ِِذهب حبیبتا عبد فیصرب و َیتسب إالَّ دخل اجلنَّ
  بنده اى که دو چشم خویش از دست بدهد و صبر کند و برضاى خدا قانع شود ببهشت مى رود

  ال ِؤذوا مسلما بشُت کافر   ۱۴۱۴
  به وسیله بد گفتن به کافرى، مسلمانى را آزار نکنید

  اهلَلَّ أکِذبه  اهلَلَّ فإنَّه من ِتألَّى عَل  اهلَلَّ عَل  ال ِتألَّوا   ۱۴۱۵
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  بخدا سوگند نخورید که هر که بخدا سوگند خورد خدا او را تکذیب کند

  إخوانا اهلَلَّ ال ِباغضوا و ال ِدابروا و ال ِنافسوا و کونوا عباد    ۱۴۱۶
  ددشمنى نکنید، از هم روى مگردانید همچشمى مکنید بندگان خدا برادران باشی

  ال ِتمنَّوا املوت   ۱۴۱۴
  آرزوى مرگ مکنید

ه و ال َتاره   ۱۴۱۷   ال َتار أخاک و ال ِشارَّ
  با برادر خویش مماطله مکن با او دشمنى مکن و حیله گرى مکن

  ال َتتمع خصلتان ِف مؤمن: البخل و الکِذُ   ۱۴۱۸
  دو صفت در مؤمن فراهم نشود بخل و دروغ

   إالَّ بإذنهماال َتلسوا بنی رجلنی   ۱۴۱۹
  میان دو کس جز باجازه آنها منشینید

  ال َتَن عَل املرء إالَّ یده   ۱۴۴۱
  مرد جز از دست خویش بدى نمى بیند

  ال َتوز شهاده بدوىَّ عَل صاحب قریه   ۱۴۴۰
  شهادت بادیه نشین پرده نشین روا نیست
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ابنی و ال  اهلَلَّ کونوا عباد  ال ُتاسدوا و ال ِناجشوا و ال ِباغضوا و ال ِدابروا و   ۱۴۴۱ إخوانا و ال ِکونوا عیَّ
اننی احنی و ال طعَّ   مدَّ

  یدشحسد نورزید و در معامله باال دست هم نزنید، دشمنى نکنید، راه خالف مپوئید، بندگان خدا! برادران باشید عیبجو و مدحگو و طعنه زن مبا

  موعدا فتخلفهال ُتقرنَّ من املعروف شیئا و ال ِواعد عَل أخیک    ۱۴۴۱
  هیچ کار نیکى را حقیر مشمار با برادر خود خلف وعده مکن

م و ال یرعى من ال یرح اهلَلَّ عرضه لیمینک فإنَّ  اهلَلَّ کاذبا و ال صادقا من غری ضروره و ال َتعل  اهلَلَّ ال ُتلف ب   ۱۴۴۴
  حلف بامسه کاذبا

ش مکن که خدا کسى را که بنام وى بدروغ قسم خورد رحمت و رعایت بى جهت بخدا راست یا دروغ قسم مخور و خدا را وسیله قسم خوی

  نمى کند

هر فإنَّ    ۱۴۴۵ هر اهلَلَّ ال ِسبَّوا الدَّ   هو الدَّ
  روزگار را دشنام مدهید که خدا همو روزگار است

ذوا ب   ۱۴۴۶ یطان و ِعوَّ ه اهلَلَّ ال ِسبَّوا الشَّ   من شرَّ
  بریدشیطان را دشنام مگوئید و از شر وى بخدا پناه 

زق فإنَّه لم یکن عبد لیموت حَتَّ یبلغه آخر رزق هو له، فاَِّقوا    ۱۴۴۷ لب: و أمجلوا ِف اهلَلَّ ال ِستبطئوا الرَّ  الطَّ
  أخِذ احلالل و ِرک احلرام

)مالیمت در  مپندارید که روزى تان دیر مى رسد که هیچ بنده اى نمیرد تا آخرین بهره روزى او برسد، از خدا بترسید و در طلب مالیمت کنید

  طلب( گرفتن حالل و رها کردن حرام است
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ائل و لو بشقَّ َتره   ۱۴۴۸ وا السَّ   ال ِردَّ
  چیزى به سائل بدهید و گر چه نصف خرما باشد

نَّ أحدا عَل ما لم یؤِک  اهلَلَّ و ال ُتمدنَّ أحدا عَل فضل  اهلَلَّ ال ِرضنیَّ أحدا بسخط    ۱۴۴۹ فإنَّ رزق  هلَلَّ او ال ِِذمَّ
ه عنک کراهه کارهال  اهلَلَّ    یسوقه إلیک حرص حریص و ال ِردَّ

رضایت هیچ کس را با خشمگین کردن خدا مجوى و هیچ کس را بواسطه تفضلى که خدا کرده ستایش مگوى و هیچ کس را براى آنچه خدا 

  ى کندبتو نداده مذمت مکن که روزى خدا راحرص حریص سوى تو نمى کشاند و نارضایت نارضائى آن را از تو دور نم

  ال ِروعوا املسمل فإنَّ روعه املسمل ظمل عظمی   ۱۴۵۱
  مسلمان را مترسانید که ترسانیدن مسلمان ستمى بزرگ است

  و ما ِف وجهه مزعه حلم اهلَلَّ ال ِزال املستأله بتأحدکم حَتَّ یلقى    ۱۴۵۰
  هر که پیوسته به سؤال کوشد به پیشگاه خدا رود و قطعه گوشتى در چهره او نباشد

َت عَل احلقَّ ظاهرین حَتَّ یتأیت أمر    ۱۴۵۱   اهلَلَّ ال ِزال طائفه من أمَّ
  پیوسته گروهى از امت من بر حق استوار باشند تا فرمان خدا بیاید

جل معلَّقه بدینه حَتَّ یقضى عنه   ۱۴۵۱   ال ِزال نفس الرَّ
  جان مرد )پس از مرگ( پیوسته بقرض وى آویخته است تا قرض وى ادا شود

جنَّ عجوزا و ال عاقرا فإِنَّ مکاثر بکم االمم   ۱۴۵۴   ال ِزوَّ
  با زن پیر و نازا ازدواج مکنید که از فزونى شما بر امتهاى دیگر تفاخر مى کنم
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  ال ِستأل النَّاس شیئا و ال سوطک إن سقط منک حَتَّ ِنزل إلیه فتتأخِذه   ۱۴۵۵
  برداراز مردم چیزى مخواه، اگر تازیانه ات افتاد، فرود آى و آن را 

موا   ۱۴۵۶   ال ِسبَّوا األموات فإنَُّه قد أفضوا إلى ما قدَّ
  مردگان را دشنام مدهید که آنها باعمالى که از پیش فرستاده اند رسیده اند

  ال ِسبَّوا األموات فتؤذوا األحیاء   ۱۴۵۷
  مردگان را دشنام مدهید که زندگان آزرده شوند

  لَّ شرَّ ال ِشربوا اخلمر فإنَّها مفتاح ک   ۱۴۵۸
  شراب منوشید که کلید همه بدى هاست

نیا   ۱۴۵۹   ال ِشغلوا قلوبکم بِذکر الدَّ
  دلهاى خویش را بذکر دنیا مشغول مدارید

 إالَّ ِقىَّ   ال ِصاحب إالَّ مؤمنا و ال یتأکل طعامک   ۱۴۶۱
  جز با مؤمن مصاحبت مکن و غذاى ترا جز پرهیزگار نخورد

  کمثل ما ِرى لهال ِصحنبَّ أحدا ال یرى لک    ۱۴۶۰
  با کسى که ترا همسنگ خود نداند مصاحبت مکن

نیعه إالَّ عند ذى حسب أو دین   ۱۴۶۱   ال ِصلح الصَّ
  نکوئى جز پیش شریف و دیندار بثمر نمى رسد
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  ال ِضربوا إماءکم عَل کسر إنائکم فإنَّ هلا أجال کآجال النَّاس   ۱۴۶۱
  که ظرفها را نیز مثل مردمان اجل هاستکنیزان خویش را براى شکستن ظرفهایتان مزنید 

  ال ِضعوا احلکمه عند غری أهلها فتظلموها و ال َتنعوها أهلها فتظلموهم   ۱۴۶۴
  حکمت بنا اهل مسپارید که بدان ستم میکنید و از اهلش باز ندارید که به آنها ستم میکنید

ا ال ِتأکلون   ۱۴۶۵   ال ِطعموا املساکنی ممَّ
  ید به مستمندان مخورانیدآنچه خودتان نمیخور

اقات اهلَلَّ ال ِطلَّقوا النَّساء إالَّ من ریبه فإنَّ    ۱۴۶۶ وَّ اقنی و ال الِذَّ وَّ   ال َیبَّ الِذَّ
  زنان را جز در نتیجه بدگمانى طالق مدهید که خدا مردان بسیار زن گیر و زنان بسیار شوهر گیر را دوست ندارد

ماِه ألخیک فیعافیه    ۱۴۶۷   و یبتلیک اهلَلَّ ال ِظهر الشَّ
  برادر خویش را شماتت مکن که خدا او را معاف دارد و ترا مبتال کند

  ال ِعجبوا بعمل عامل حَتَّ ِنظروا مب خیُت له   ۱۴۶۸
 از کار هیچ کس شگفتى مکنید تا بنگرید عاقبت آن چه مى شود

  ال یعجبکم إسالم رجل حَتَّ ِعلموا کنه عقله   ۱۴۶۹
  ت نیارد تا کنه عقل وى بدانیدمسلمانى مردى شما را بشگف

  ال ِغتابوا املسلمنی و ال ِتبَّعوا عوراُِه   ۱۴۷۱
  غیبت مسلمانان مکنید و در جستجوى عیوب آنها نباشید
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 ال ِغضب فإنَّ الغضب مفسده   ۱۴۷۰
  خشمگین مشو که خشم مایه فساد است

اعه إالَّ عَل شرار النَّاس   ۱۴۷۱   ال ِقوم السَّ
  ر بر اشرار خلققیامت بپا نشود مگ

جال و ِکثر النَّساء   ۱۴۷۱ اعه حَتَّ ِقلَّ الرَّ   ال ِقوم السَّ
  قیامت بپا نشود تا وقتى مردان کم و زنان بسیار شوند

غری عَل    ۱۴۷۴ اعه حَتَّ ِکون الولد غیظا و ِفیض اللَّئام فیضا و ِغیض الکرام غیضا و َیرتئ الصَّ ال ِقومنَّ السَّ
  الکبری و اللَّئمی عَل الکرمی

 مقیامت به پا نشود تا وقتى فرزند مایه خشم شود و لئیمان فراوان شوند و کریمان کمیاب کردند و کوچک بر بزرگ جسارت ورزد و لئیم بر کری

  جرى شود

عا   ۱۴۷۵ هد و الورع ِصنَّ اعه حَتَّ یکون الزَّ   ال ِقوم السَّ
  قیامت بپا نشود تا وقتى که زهد و تقوى ساختگى باشد

نیا لکع ابن لکعال ِق   ۱۴۷۶ اعه حَتَّ یکون أسعد النَّاس ِف الدَّ   وم السَّ
  قیامت بپا نشود تا خوشبختترین مردم جهان فرومایه پسر فرومایه باشد

جل فیقول یا لیتَن مکانه   ۱۴۷۸ جل بقرب الرَّ اعه حَتَّ َیرَّ الرَّ   ال ِقوم السَّ
  بودمقیامت به پا نشود تا مرد بقبر دیگرى بگذرد و گوید کاش بجاى او 
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حک َتیت القلب   ۱۴۷۹ حک فإنَّ کثره الضَّ   ال ِکثر الضَّ
  خنده بسیار مکن که خنده بسیار دل را بمیراند

ر یکن و ما ِرزق یتأِک   ۱۴۸۱ ک ما قدَّ   ال ِکثر مهَّ
  غم بسیار مخور که آنچه مقدر است مى شود و آنچه روزیت کرده اند بتو مى رسد

  ونساتال ِکرهوا البنات فإنَّهنَّ امل   ۱۴۸۰
  دختران را مکروه مدارید که آنها مایه انسند

  ال ِکلَّفوا للضیف   ۱۴۸۱
  براى مهمان تکلف مکنید

ف عَل نفسه   ۱۴۸۱   ال ِکن ممن یشدَّ عَل النَّاس و خیفَّ
  از آن کسان مباش که بر مردم سخت و با خویش آسان گیرند

  ال ِکون زاهدا حَتَّ ِکون متواضعا   ۱۴۸۴
  شى زاهد نباشىتا متواضع نبا

  ال َتارَّ أخاک و ال َتازحه و ال ِعده فتخلفه   ۱۴۸۵
  با برادر خویش حیله مکن و با او مزاح مکن و با او خلف وعده مکن

  ال َتزح فیِذهب بهاؤک و ال ِکِذُ فیِذهب نورک   ۱۴۸۶
  مزاح مکن که رونقت ببرد و دروغ مگو که روشنیت برود
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  ِکسوه ال َتسح یدک بثوُ من ال   ۱۴۸۷
  دست خویش بجامه کسى که او را نمى پوشانى خشک مکن

  ال َتنعنَّ أحدکم مهابه النَّاس أن یقوم باحلقَّ إذا علمه   ۱۴۸۸
  ترس مردم شما را از رعایت حقى که میدانید باز ندارد

رع إذا کثر علیه امل   ۱۴۸۹ راُ فإنَّ القلب َیوت کالزَّ عام و الشَّ   اءال َتیتوا القلوُ بکثره الطَّ
  دلهاى خویش را بکثرت خوردن و نوشیدن نمى رانید که دل چون زراعت است وقتى آب آن زیاد شد خواهد مرد

َحه إالَّ من شقىَّ    ۱۴۹۱   ال ِنزع الرَّ
  رحم را نگیرند مگر از بدبخت

  ال حلمی إالَّ ذو عثره و ال حکمی إالَّ ذو َتربه   ۱۴۹۰
  نیندوخته خردمند نیستآنکه لغزش نکرده بردبار نیست آنکه تجربه 

  ال خری لک ِف صحبه من ال یرى لک ما یرى لنفسه   ۱۴۹۱
  در مصاحبت کسى که ترا همسنگ خود نداند خیرى نیست

  ال خری ِف صحبه من ال یرى لک من احلقَّ مثل ما ِرى له   ۱۴۹۱
  در مصاحبت کسى که حقى براى او قائلى و نظیر آن را براى تو قائل نیست خیرى نیست

  ال خری ِف مال ال یزرأ منه و جسد ال ینال منه   ۱۴۹۴
  در مالى که آفت بدان نرسد و تنى که مصیبت نبیند خیرى نیست
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  ال خری فیمن ال یضیف   ۱۴۹۵
  آنکه مهمان نپذیرد خیرى در او نیست

ه إالَّ  دین ال    ۱۴۹۶   ِبروَّ
  دین جز بجوانمردى قوام نمى گیرد

  هد لهال دین ملن ال ع   ۱۴۹۷
  هر که پیمان نگاه ندارد دین ندارد

  ال سهل إالَّ ما جعلت سهال   ۱۴۹۸
 هر چه آسان گیرى آسان گذرد

جن من اللَّسان   ۱۴۹۹   ال شى ء أحقَّ بالسَّ
  هیچ چیز بزندان شدن شایسته تر از زبان نیست

  اهلَلَّ ال شى ء أغری من    ۱۵۱۱
  هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست

  قه و ذو رحم حمتاجال صد   ۱۵۱۰
  اگر خویشاوندى محتاج هست صدقه دادن روا نیست

اعه ِف املعروف اهلَلَّ ال طاعه ألحد ِف معصیه    ۱۵۱۱ ا الطَّ   إَنَّ
  اطاعت هیچ کس در معصیت خدا روا نیست اطاعت فقط در کار نیک است
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  ال طاعه ملخلوق ِف معصیه اخلالق   ۱۵۱۱
  یستاطاعت مخلوق در معصیت خالق روا ن

  ال عقل کالتَّدبری و ال ورع کالکفَّ و ال حسب کحسن اخللق   ۱۵۱۴
  عقلى مانند تدبیر نیست و تقوائى چون خویشتن دارى نیست و شرفى چون نیکخوئى نیست

ال فقر أشدَّ من اجلهل و ال مال أعود من العقل و ال وحده أوحش من العجب و ال حسب کحسن اخللق و ال    ۱۵۱۵
رعباده مثل التَّ    فکَّ

فقرى سختتر از نادانى نیست و مالى سودمندتر از خرد نیست تنهائى اى موحشتر از خودپسندى نیست و شرفى چون نیکخوئى نیست و 

  عبادتى چون تفکر نیست

  ال مظاهره أوثق من املشاوره و ال إَیان کاحلیاء   ۱۵۱۶
  تعاونى بهتر از مشورت نیست و ایمانى چون حیا نیست

  فاقه لعبد یقرأ القرآن و ال غَن له بعدهال    ۱۵۱۷
  بنده اى که قرآن خواند فقیر نشود و او را باالتر از قرآن بى نیازى اى نیست

  ال کبریه مع استغفار و ال صغریه مع إصرار   ۱۵۱۸
  با استغفار هیچ گناهى کبیره نیست و با اصرار هیچ گناهى صغیره نیست

  فتقر من اقتصدال ندم من استشار و ال ا   ۱۵۱۹
  هر که مشورت کند پشیمان نشود و هر که میانه روى کند فقیر نگردد
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جل املؤمن   ۱۵۰۱   ال نعمل شیئا خریا من ألف مثله إالَّ الرَّ
  بجز مرد مؤمن چیزى را نمى شناسیم که از هزار مثل خویش بهتر باشد

ین و ال وجع إالَّ وجع العنی   ۱۵۰۰   ال همَّ إالَّ همَّ الدَّ
  چون غم قرض نیست و دردى چون درد چشم نیستغمى 

  ال هجره بعد الفتح   ۱۵۰۱
  پس از فتح )مکه( هجرت نیست

  ال یؤمن أحدکم حَتَّ َیبَّ ألخیه ما َیبَّ لنفسه   ۱۵۰۱
  هیچ کس از شما مؤمن نباشد تا هر چه براى خویش مى خواهد براى برادر خویش بخواهد

  ه من اخلری ما َیبَّ ألخیه املسملال یؤمن عبد حَتَّ َیبَّ لنفس   ۱۵۰۴
  بنده اى مؤمن نباشد تا هر چیزى براى خویش مى خواهد براى برادر مسلمان خویش بخواهد

  ال یبغى عَل النَّاس إالَّ ولد بغىَّ و إالَّ من فیه عرق منه   ۱۵۰۵
  بر مردم ستم نکند جز فرزند زنا کار یا کسى که رگى از زنا کار دارد

  العبد أن یکون من املتَّقنی حَتَّ یدع ما ال بتأس به حِذرا ملا به البتأسال یبلغ    ۱۵۰۶
  بنده بمقام پرهیزگارى نرسد تا از آنچه مباح است از بیم آنچه مباح نیست، صرف نظر کند

  ال یبلغ العبد حقیقه اإلَیان حَتَّ َیزن من لسانه   ۱۵۰۷
  بنده بحقیقت ایمان نرسد تا زبان خویش نگهدارد
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  ال یبلغ العبد حقیقه اإلَیان حَتَّ یعمل أنَّ ما أصابه لم یکن لیخطئه و ما أخطتأه لم یکن لیصیبه   ۱۵۰۸
  بنده بحقیقت ایمان نرسد تا بداند که آنچه بدو رسیده نمیشد نرسد و آنچه بدو نرسیده نمیشد برسد

  ال یتجالس قوم إالَّ باألمانه   ۱۵۰۹
  توانند کردهیچ گروهى جز به اعتماد متبادل مجالست ن

  ال یتکلَّفنَّ أحد لضیفه ما ال یقدر   ۱۵۱۱
  هیچ کس نباید آنچه را قدرت ندارد بتکلف براى مهمان فراهم کند

ا مسیئا فلعلَّه یستعتب   ۱۵۱۰ ا حمسنا فلعلَّه یزداد و أمَّ   ال یتمَنَّ أحدکم املوت أمَّ
  و اگر بدکار است شاید راه رضا سپرد هیچ یک از شما آرزوى مرگ نکند اگر نکوکار است شاید نیکى فزون کند

  ال یتمنَّنیَّ أحدکم املوت لضرَّ نزل به   ۱۵۱۱
  هیچ کس نباید از مشقتى که بدو رسیده آرزوى مرگ کند

جل و ابنه ِف املجلس   ۱۵۱۱ جل بنی الرَّ   ال َیلس الرَّ
  مرد نباید در مجلس میان دیگرى و فرزندش بنشیند

  ال َیتکر إالَّ خاطئ   ۱۵۱۴
  خطاکار احتکار نمى کند جز

ه قوىَّ    ۱۵۱۵ دقه لغَنَّ و ال لِذى مرَّ   ال َیلَّ الصَّ
  صدقه گرفتن بر غنى روا نیست و نیز براى آنکه طبعى نیرومند دارد
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  ال َیلَّ ملسمل أن یروع مسلما   ۱۵۱۶
  روا نیست که مسلمانى مسلمان دیگر را بترساند

  عزَّ و جلَّ ال یعجل بعجله أحد اهلَلَّ له فإنَّ ال َیملنَّکم استبطاء أمر عَل استعجا   ۱۵۱۷
  تصور تأخیر کارى وادارتان نکند که آن را بشتاب خواهید که خداى عز و جل از عجله کسى عجله نمى کند

یطان   ۱۵۱۸   ال خیلونَّ رجل بامرأه فإنَّ ثالثهما الشَّ
  مرد نباید با زن بخلوت نشیند که سومیشان شیطان است

ه إالَّ رحمیال یدخل اجل   ۱۵۱۹   نَّ
  هر که رحم ندارد ببهشت نرود

  ال یدخل اجلنَّه خبَّ و ال ِبیل   ۱۵۱۱
  حیله گر و بخیل ببهشت نمى روند

  ال یدخل اجلنَّه سیَّئ امللکه   ۱۵۱۰
  بدخوى ببهشت نمیرود

  ال یدخل اجلنَّه عبد ال یتأمن جاره بوائقه   ۱۵۱۱
  شت نمى رودبنده اى که همسایه از شرش در امان نباشد ببه

ه قاطع رحم   ۱۵۱۱   ال یدخل اجلنَّ
  هر که پیوند خویشان ببرد ببهشت نرود
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ه قتات   ۱۵۱۴   ال یدخل اجلنَّ
  دروغ زن ببهشت نمى رود

  من ال یرحم النَّاس اهلَلَّ ال یرحم    ۱۵۱۵
  خدا بکسى که بمردم رحم نکند رحم نمى کند

جل هدیَّه أخیه فإن وجد فلی   ۱۵۱۶   کافئهال یردَّ الرَّ
  هیچ کس نباید هدیه برادرش را رد کند اگر توانست عوض آن دهد

عاء و ال یزید ِف العمر إالَّ الربَّ    ۱۵۱۷   ال یردَّ القضاء إالَّ الدَّ
  قضا جز بدعا دفع نشود و چیزى جز نیکوکارى عمر را افزون نکند

لوه  ال یزال العبد ِف صاله ما   ۱۵۱۸   انتظر الصَّ
  ر نماز است در حال نماز استبنده مادام که منتظ

ارق   ۱۵۱۹   ال یزال املسروق منه ِف ِهمه من هو برى ء منه حَتَّ یکون أعظم جرما من السَّ
  دزد زده آنقدر کسانى را که از دزدى بى خبرند تهمت مى زند که گناه او از دزد بیشتر مى شود

نیا إالَّ إدبارا و   ۱۵۴۱ ه و ال الدَّ ا ال یزداد األمر إالَّ شدَّ   ال النَّاس إالَّ شحَّ
  در کارها جز سختى نمیافزاید و دنیا جز به ادبار نمى گراید و مردم پیوسته بخیلتر مى شوند

نیا إالَّ سرته    ۱۵۴۰   یوم القیمه اهلَلَّ ال یسرت عبد عبدا ِف الدَّ
  هر بنده اى که در دنیا براى دیگرى راز پوشى کند، روز قیامت خدا راز پوش وى شود
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  ال یستقمی إَیان عبد حَتَّ یستقمی قلبه و ال یستقمی قلبه حَتَّ یستقمی لسانه   ۱۵۴۱
  ایمان بنده به استقامت نیاید تا قلب وى به استقامت گراید و قلب وى به استقامت نگراید تا زبان وى به استقامت آید

  ال یستکمل أحدکم حقیقه اإلَیان حَتَّ خیزن لسانه   ۱۵۴۱
  ایمان را کامل نکند مگر آنکه زبان خویش نگهداردهیچ کس از شما حقیقت 

ال یستکمل العبد اإلَیان حَتَّ یکون فیه ثالث خصال اإلنفاق من اإلقتار و اإلنصاف من نفسه و بِذل    ۱۵۴۴
الم   السَّ

  یار کردنتا سه صفت در بنده اى نباشد ایمان وى کامل نشود صدقه دادن در تنگ دستى و انصاف دادن به ضرر خویش و سالم بس

  ال یشبع املؤمن دون جاره   ۱۵۴۵
  مؤمن نباید بدون همسایه خود سیر شود

ه   ۱۵۴۶   ال یشبع عالم من علمه حَتَّ یکون منتهاه اجلنَّ
  عالم از علم خویش سیر نگردد تا سرانجام ببهشت رسد

  من ال یشکر النَّاس اهلَلَّ ال یشکر    ۱۵۴۷
  هر که شکر مردم ندارد شکر خدا نگزارد

نیعه إالَّ عند ذى حسب أو دین   ۱۵۴۸   ال یصلح امللق إالَّ للوالدین و اإلمام العادل ال ِصلح الصَّ
  تملق گفتن جز از پدر و مادر و پیشواى عادل روا نباشد و نکوئى جز پیش شرافتمند و دیندار بثمر نرسد

  ال یغَن حِذر عن قدر   ۱۵۴۹
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  احتیاط چاره تقدیر نمى کند

  ک مؤمنال یفت   ۱۵۵۱
  مؤمن بکمین خون کس نریزد

  ال یفلح قوم َتلکُه امرأه   ۱۵۵۰
  گروهى که زمامدارشان زن است رستگارى نه بینند

ِنی   ۱۵۵۱   ال یلدغ املؤمن من جحر مرَّ
  مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى شود

  ال یقبل إَیان بال عمل و ال عمل بال إَیان   ۱۵۵۱
  ى ایمان پذیرفته نیستایمان بى عمل و عمل ب

نَّ ب   ۱۵۵۴   اهلَلَّ ال َیوِنَّ أحد إالَّ و هو َیسن الظَّ
  هر که مى میرد باید بخداوند خوش گمان باشد

  اهلَلَّ ال ینبغى لِذى الوجهنی أن یکون أمینا عند    ۱۵۵۵
  دو رو نزد خدا مورد اعتماد نیست

انا   ۱۵۵۶ دیق أن یکون لعَّ   ال ینبغى للصَّ
  مرد راستى پیشه لعنت گر باشد سزاوار نیست که

  ال ینبغى ملؤمن أن یِذلَّ نفسه   ۱۵۵۷
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  شایسته مؤمن نیست که خویشتن را خوار کند

  ال یهلک النَّاس حَتَّ یعِذروا من أنفسُه   ۱۵۵۸
  مردم هالک نمى شوند مگر وقتى که حجت بر ایشان تمام شود

الَّ إالَّ ضالَّ    ۱۵۵۹   ال یهوى الضَّ
  ه دوست نداردگمراه را بجز گمرا

  ما وقى به املرء عرضه کتب له به صدقه   ۱۵۶۱
  بعوض چیزى که انسان آبروى خویش بدان محفوظ دارد براى او صدقه اى نویسند

  ما کانت فرحه إالَّ ِبعتها ِرحه   ۱۵۶۰
  مسرتى نیست که کدورتى به دنبال نداشته باشد

نیا إالَّ کراکب قال ِف    ۱۵۶۱   ظلَّ شجره ِف یوم حارَّ ثَّ راح و ِرکهاما مثَل و مثل الدَّ
 حکایت من و دنیا چون سوارى است که روز گرمى در سایه درختى بخوابد آنگاه برود و آن را بگذارد

م  اهلَلَّ ما من عبد یسرتغیه    ۱۵۶۱ ته إالَّ حرَّ ه اهلَلَّ رعیَّه ثَّ َیوت یوم َیوت غاشا لرعیَّ   علیه اجلنَّ
  رعایت او سپارد و نمیرد و با رعیت خویش فریبکارى کرده باشد خدا بهشت را بر او حرام کندهر بنده اى که خدا رعیتى را به 

 هلَلَّ امن جرعه غیظ کظمها رجل أو جرعه صرب عَل مصیبه و ما من قطره أحبَّ إلى  اهلَلَّ ما من جرعه أحبَّ إلى    ۱۵۶۴
  اهلَلَّ و قطره دم أهریقت ِف سبیل  اهلَلَّ من قطره دمع أهریقت من خشیه 
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هیچ جرعه اى نزد خدا از جرعه خشمى که مردى فرو برد یا جرعه صبرى که بر مصیبت نوشد محبوب تر نیست و هیچ قطره اى نزد خدا از 

  قطره اشگى که از ترس خدا ریخته شود یا قطره خونى که در راه خدا ریخته شود محبوبتر نیست

رف و املال ِف دین املرء املسملما ذئبان ضاریان ِف زریبه غمن بتأسرع فیها من    ۱۵۶۵   حبَّ الشَّ
 دو گرگ گرسنه در آغل براى گوسفندان خطرناکتر از حب جاه و مال براى دین مرد مسلمان نیست

ل ملمسک ِلفا اللَُّهَّ ما طلعت مشس قطَّ إالَّ جبنبیها ملکان یقوالن    ۱۵۶۶ ل ملنفق خلفا و عجَّ   عجَّ
  دو سوى آن گویند خدایا انفاق گر را زودتر عوض ده و بخیل را زودتر آفتى ده هر بار که خورشید طلوع مى کند دو فرشته از

نیا إالَّ غَن مطغیا أو فقرا منسیا أو مرضا مفسدا أو هرما مفنَّدا أو موِا ُمهزا   ۱۵۶۷   ما ینتظر أحدکم من الدَّ
ه فساد آرد یا پیریى که زبونى آرد یا مرگى که به سرعت از دنیا چه انتظار دارید، جز غنائى که طغیان آرد یا فقرى که نسیان آرد یا مرضى ک

  از پا درآرد

  عبدا إالَّ حطَّ عنه العمل و األدُ اهلَلَّ ما اسرتذل    ۱۵۶۸
  خدا بنده اى را پست نشمارد مگر آنکه علم و ادب را از او فرو گذارد

ه إالَّ قیَّض    ۱۵۶۹   عند سنَّه من یکرمه اهلَلَّ ما أکرم شاَُّ شیخا لسنَّ
  جوانى که پیرى را براى سنش گرامى دارد خدا هنگام پیرى وى یکى را بیارد که وى را گرامى دارد هر

  ما شقى عبد قطَّ ِبشوره و ما سعد باستغناء برأى   ۱۵۷۱
  هیچ کس از مشورت بدبخت نشد و از خود رایى خوشبخت نشد

ه   ۱۵۷۰   ما أصرَّ من استغفر و لو عاد ِف الیوم سبعنی مرَّ
  استغفار کند بر گناه اصرار نکرده و اگر چه در یک روز هفتاد بار بگناه باز گرددهر که 
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جال من النَّساء   ۱۵۷۱   ما ِرک بعدى فتنه أضرَّ عَل الرَّ
  پس از من براى مردان فتنه اى زیان انگیزتر از زنان نخواهد بود

ا من بطن   ۱۵۷۱   ما مِل آدمى وعاء شرَّ
  ندانسان ظرفى بدتر از شکم پر نک

  من إمام إن قال صدق و إن حکم عدل اهلَلَّ ما من أحد أفضل عند    ۱۵۷۴
  هیچ کس نزد خدا از پیشوائى که چون گوید راست گوید و چون حکم کند عدالت کند برتر نیست

الق اهلَلَّ ما من حالل أبغض إلى    ۱۵۷۵   من الطَّ
  هیچ حاللى نزد خدا مبغوضتر از طالق نیست

  اهلَلَّ من املسلمنی أعظم أجرا من وزیر صالح مع إمام یطیعه و یتأمره بِذات ما من رجل    ۱۵۷۶
  پاداش هیچ یک از مسلمانان از وزیر شایسته اى که با پیشوائى باشد و او را اطاعت کند و بفرمان خدا وادارد بزرگتر نیست

ین اهلَلَّ ما عبد    ۱۵۷۷   بشى ء أفضل من فقه ِف الدَّ
  شدن در کار دین نیست هیچ عبادتى بهتر از دانا

بَّابه ِف المیَّ فلینظر مب یرجع   ۱۵۷۸ نیا ِف اآلخره إالَّ کما َیعل أحدکم إصبعه السَّ   ما الدَّ
  دنیا نسبت بآخرت چنانست که یکى تان انگشت بزرگ خویش را به دریا نهد بنگرد از دریا چه بر میدارد

ُ العبد إلى    ۱۵۷۹   خفىَّ بشى ء أفضل من سجود  اهلَلَّ ما ِقرَّ
  هیچ کس بچیزى بهتر از سجده نهان بخدا تقرب نمى جوید
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حم و ما من عمل یعصى  اهلَلَّ ما من شى ء أطیع    ۱۵۸۱   من بغى فیه بتأعجل عقوبه اهلَلَّ فیه بتأعجل ثوابا من صله الرَّ
  از ستمگرى عقاب نکنند هیچ اطاعتى را که براى خدا کرده باشند زودتر از پیوند خویشان ثواب ندهند و هیچ معصیتى را زودتر

ا کثر و أهلى   ۱۵۸۰   ما قلَّ و کفى خری ممَّ
  اندکى که کفایت کند بهتر از بسیارى که مایه بطالت شود

  ما حنل والد ولده أفضل من أدُ حسن   ۱۵۸۱
  هیچ پدرى مالى بهتر از ادب نیک بفرزند خود نداده است

  ما من عمل أفضل من إشباع کبد جائع   ۱۵۸۱
  ارى بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیستهیچ ک

دقه ماال إالَّ أهلکته   ۱۵۸۴   ما خالطت الصَّ
  صدقه بمالى نیامیزد مگر آن را نابود کند

نیا   ۱۵۸۵   ما من مؤمن إالَّ و له ذنب یصیبه الفینه بعد الفینه ال یفارقه حَتَّ یفارق الدَّ
  کب شود و از آن دورى نکند تا از دنیا برودهیچ مؤمنى نیست مگر گناهى دارد که گاه بگاه آن را مرت

فق ِف شى ء قطَّ إالَّ زانه و ما کان اخلرق ِف شى ء قطَّ إالَّ شانه   ۱۵۸۶   ما کان الرَّ
  مدارا در هر چه باشد آن را زینت دهد و خشونت در هر چه باشد آن را خوار کند

ه به یوم  اهلَلَّ ما سرت    ۱۵۸۷ نیا ذنبا فیعریَّ   القیمهعَل عبد ِف الدَّ
  وقتى خدا در دنیا گناه بنده اى را بپوشانید در آخرت وى را بدان سرزنش نخواهد کرد
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  من صالِها ِف أشدَّ بیتها ظلمه اهلَلَّ ما صلَّت امرأه صاله أحبَّ إلى    ۱۵۸۸
  نمازى که زن در تاریکترین گوشه خانه خود کند از همه نمازهاى او نزد خدا محبوبتر است

  ن استخار و ال ندم من استشار و ال آمن بالقرآن من استحلَّ حمارمهما خاُ م   ۱۵۸۹
  هر که از خدا خیر جوید نومید نشود و هر که مشورت کند نادم نگردد و هر که محارم قرآن را حالل شمارد بقرآن ایمان ندارد

ر    ۱۵۹۱   به من خطایاه اهلَلَّ ما یصیب املؤمن وصب و ال نصب و ال سقم و ال آذى و ال حزن إالَّ کفَّ
  رنج و سختى و مرض و آزارى و غمى بمؤمن نرسد مگر خدا در قبال آن از گناهان وى محو کند

  حبمل قطَّ  اهلَلَّ جبهل قط و ال أذلَّ  اهلَلَّ ما أعزَّ    ۱۵۹۰
  خدا کسیرا به نادانى عزیز ندارد و کسى را ببردبارى ذلیل نکند

ا اهلَلَّ مظلمه إالَّ زاده ما نقص مال من صدقه و ال عفى رجل عن    ۱۵۹۱   بها عزَّ
  هیچ مالى از صدقه کاهش نگیرد و هیچ کس از مظلمه اى نگذرد مگر خدا در قبال آن عزت وى بیفزاید

رب   ۱۵۹۱   ما رزق العبد رزقا أوسع علیه من الصَّ
  هیچ کس را روزى اى وسیعتر از صبر نداده اند

  اءمن داء إالَّ أنزل له شف اهلَلَّ ما أنزل    ۱۵۹۴
  خدا مرضى نفرستاده جز آنکه شفائى براى آن فرستاده است

م  اهلَلَّ ما اسرتعى    ۱۵۹۵ ه اهلَلَّ عبدا رعیَّه فمل َیطها بنصحه إالَّ حرَّ   علیه اجلنَّ
  وقتى خدا رعیتى را برعایت کسى سپارد و او بلوازم خیر خواهى رعیت قیام نکند خدا بهشت را بر او حرام کند
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ار اهلَلَّ ما حسن    ۱۵۹۶   خلق عبد و خلقه إالَّ استحیا أن یطعم حلمه النَّ
  وقتى خدا صورت و سیرت بنده اى را نیکو کند شرم دارد که گوشت وى را خوراک آتش کند

دقه إالَّ أحسن    ۱۵۹۷  اخلالفه عَل ِرکته اهلَلَّ ما أحسن عبد الصَّ
  وقتى بنده اى صدقه نیکو دهد خدا سرانجام ترکه او را نیکو کند

  علیه باُ فقر اهلَلَّ ما فتح رجل عَل نفسه باُ مستأله إالَّ فتح    ۱۵۹۸
  هیچ کس درى از سؤال بروى خود نگشاید مگر خدا درى از فقر بروى او بگشاید

ه نام طالبها   ۱۵۹۹ ار نام هاربها و ال مثل اجلنَّ   ما رأیت مثل النَّ
  که طالب آن خفته باشدچون جهنم چیزى ندیدم که گریزنده آن خفته باشد و نه چون بهشت 

  عبدا بزینه أفضل من عفاف ِف دینه و فرجه اهلَلَّ ما زان    ۱۶۱۱
  خدا ببنده خویش زینتى بهتر از عفت در دین و عورتش نداده است

  ما عال من اقتصد   ۱۶۱۰
  هر که میانه روى کند فقیر نشود

  ن حمتاجاما الَِّذى یعطى من سعه بتأعظم أجرا من الَِّذى یقبل إذا کا   ۱۶۱۰
  پاداش کسى که در حال گشایش بخشش کند از آنکه بخشش را میپذیرد بیشتر نیست، بشرط آنکه محتاج باشد

  ما املوت فیما بعده إالَّ کنطحه عنز   ۱۶۱۱
  مرگ نسبت بما بعد آن چون شاخ زدن بز است
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  عاملا علما إالَّ أخِذ علیه املیثاق أن ال یکتمه اهلَلَّ ما أیت    ۱۶۱۱
  بعالمى علم نداده مگر آنکه از او پیمان گرفته که علم خویش را نهان نداردخدا 

جاء و اخلوف ِف قلب مؤمن إال أعطاه    ۱۶۱۴ جاء و آمنه اخلوف اهلَلَّ ما اجتمع الرَّ  عزَّ و جلَّ الرَّ
  امید و ترس در دل مؤمن مجتمع نشود جز آنکه خدا عز و جل امید بدو عطا کند و از بیم ایمنش سازد

  ما أحبَّ عبد عبدا هلَلَّ إالَّ أکرمه ربَّه   ۱۶۱۵
  وقتى بنده اى بنده دیگر را براى خدا دوست دارد پروردگارش او را گرامى کند

ل لى ذهبا َیکث عندى منه دینار فوق ثالث إالَّ دینار أرصده لدین   ۱۶۱۶   ما أحبَّ أنَّ أحدا ُتوَّ
  ارى از آن بیش از سه روز نزد من بماند مگر دینارى که براى قرض ذخیره نگه دارمدوست ندارم که کوه احد براى من مبدل بطال شود و دین

با إالَّ کان عاقبه أمره إلى قلَّه   ۱۶۱۷   ما أحد أکثر من الرَّ
  هر که ربا فراوان خورد سر انجام او بفقر انجامد

  ادهما أحسن القصد ِف الغَن، ما أحسن القصد ِف الفقر و أحسن القصد ِف العب   ۱۶۱۸
  چه نیکست اعتدال هنگام بى نیازى، چه نیکست اعتدال هنگام ندارى و چه نیکست اعتدال در عبادت

الق اهلَلَّ ما أحلَّ    ۱۶۱۹   شیئا أبغض إلیه من الطَّ
  خدا چیزى را حالل نکرده که نزد وى از طالق دشمن تر باشد

َت إالَّ ضعف الیقنی   ۱۶۰۱   ما أخاف عَل أمَّ
  دارم مگر از ضعف ایمانبر امت خویش بیم ن
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َت فتنه أخوف علیها من النَّساء و اخلمر   ۱۶۰۰   ما أخاف عَل أمَّ
  از هیچ فتنه اى که خطرناکتر از زن و شراب باشد بر امت خویش بیم ندارم

ما أخشى علیکم الفقر و لکَنَّ أخشى علیکم التَّکاثر و ما أخشى علیکم اخلطاء، و لکَنَّ أخشى    ۱۶۰۱
  دعلیکم التَّعمَّ 

  از فقر بر شما بیم ناک نیستم بلکه بیم دارم به کثرت اموال تفاخر کنید، از خطا بر شما بیم ناک نیستم بلکه از تعمد بیم دارم

  عبدا إالَّ خطر علیه العمل و األدُ اهلَلَّ ما اسرتذل    ۱۶۰۱
  خدا بنده اى را پست نشمارد مگر علم و ادب را از او باز دارد

نیا من اآلخره إالَّ کما أخِذ املخیط غرس ِف البحر من مائهما أخِذت ا   ۱۶۰۴   لدَّ
  دنیا از آخرت آنقدر گرفته که سوزنى که در دریا فرو کنند از آب آن گیرد

ِه و إن  اهلَلَّ ما استفاد املؤمن بعد ِقوى    ۱۶۰۵ عزَّ و جلَّ خریا له من زوجه صاحله إن أمرها أطاعته و إن نظر إلیها سرَّ
  ِه و إن غاُ عنها نصحته ِف نفسها ومالهأقسم علیها أبرَّ 

مؤمن پس از پرهیزکارى خداى عز و جل چیزى بهتر از زن پارسائى که فرمانش دهد اطاعت کند و اگر بدو نگرد مسرورش کند و اگر در باره او 

  نیابدقسم خورد قسمش را رعایت کند واگر از او غایب شود مال وى و عفت خویش حفظ کند، چیزى بهتر از این 

ا فشرَّ  اهلَلَّ ما أسرَّ عبد سریره إالَّ ألبسه    ۱۶۰۶   رداءها إن خریا فخری و إن شرَّ
  هر نیتى که بنده بدل گیرد خدا نشان آن را بر او نمودار کند، اگر نیک باشد نیک و اگر بد باشد بد
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 دمکما أطعمت زوجتک فهو لک صدقه، و ما أطعمت ولدک فهو لک صدقه، و ما أطعمت خا   ۱۶۰۷
  فهو لک صدقه، و ما أطعمت نفسک فهو لک صدقه

هر چه بهمسر خویش بخورانى صدقه کرده اى و هر چه بفرزند خویش بخورانى صدقه کرده اى و هر چه بخدمتکار خویش بخورانى صدقه 

  کرده اى، هر چه بخویش خورانى صدقه کرده اى

فق إالَّ نفعُه   ۱۶۰۸   ما أعطى أهل بیت الرَّ
  یچ خاندانى نشود مگر سودشان دهدمدارا نصیب ه

ه عن ردى و ال استقام دینه حَتَّ    ۱۶۰۹ ما اکتسب مکتسب مثل فضل عمل یهدى صاحبه إلى هدى أو یردَّ
  یستقمی عقله

هیچ کس چیزى چون مایه علمى که صاحب خویش را بهدایت رساند یا از خطرى برهاند به دست نخواهد آورد و دین شخص استقامت نیابد 

  قل وى استقامت یابدتا ع

  داود کان یتأکل من عمل یده اهلَلَّ ما أکل أحد طعاما قطَّ خریا من أن یتأکل من عمل یده و إنَّ نیبَّ    ۱۶۱۱
  هیچ کس غذائى بهتر از آنچه از عمل خویش خورد، نخواهد خورد داود پیغمبر نان از عمل خویش میخورد

ث قوما حدیثا ال ِبلغه عقوهل   ۱۶۱۰   م إالَّ کان عَل بعضُه فتنهما أنت حمدَّ
  وقتى با قومى سخنى گوئى که عقولشان بدان نرسد براى بعضیشان مایه فتنه خواهد بود

  علیها إالَّ کان ذلک احلمد أفضل من ِلک النَّعمه و إن عظمت اهلَلَّ عَل عبد نعمه فحمد  اهلَلَّ ما أنعم    ۱۶۱۱
  یش کند این ستایش از آن نعمت، هر قدر بزرگ باشد بهتر استوقتى خدا بنده اى را نعمتى دهد و خدا را بر آن ستا

  ما أنکر قلبک فدعه   ۱۶۱۱
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 هر چه را قلبت نمیپذیرد واگذار

ه بها عن ردى اهلَلَّ ما أهدى املرء املسمل ألخیه هدیَّه أفضل من کلمه حکمه یزیده    ۱۶۱۴   بها هدى أو یردَّ
  کمت آمیزى که خدا بوسیله آن هدایت وى افزون کند یا خطرى از وى بگرداند نتواند دادمرد مسلمان ببرادر خویش هدیه اى بهتر از سخن ح

رف بالغضب   ۱۶۱۵   ما برَّ أباه من شدَّ إلیه الطَّ
  هر که نگاه خشمگین سوى پدر خویش افکند از فضیلت نیکى با وى بى نصیب است

  اهلَلَّ ما أوذى أحد ما أوذیت ِف    ۱۶۱۶
  راه خدا اذیت دیدم اذیت نکشید هیچ کس آنقدر که من در

  ما َتالس قوم ُملسا فمل ینصت بعضُه لبعض إالَّ نزع من ذلک املجلس الربکه   ۱۶۱۷
  هر گروهى که مجالست کنند و بیک دیگر گوش فرا ندارند برکت از مجلسشان برخیزد

ع عبد جرعه أفضل عند    ۱۶۱۸   اهلَلَّ من جرعه غیظ کظمها ابتغاء وجه  اهلَلَّ ما َترَّ
  هیچ کس جرعه اى ننوشد که نزد خدا از جرعه خشمى که براى رضاى خدا فروبرد بهتر باشد

ضه    ۱۶۱۹   منه ما هو خری له منه ِف دینه و دنیاه اهلَلَّ ما ِرک عبد هلَلَّ أمرا ال یرتکه إالَّ هلَلَّ إالَّ عوَّ
  بعوض آن چیزى که برای دین و دنیای وى بهتر باشد بدو بدهدکه جز برای خدا ترک آن نکند خدا   هر که چیزى را براى خدا ترک آن بکند

هان و النَّضال   ۱۶۱۰   ما ِشهد املالئکه من هلوکم إالَّ الرَّ
  فرشتگان از بازیهاى شما جز در اسب دوانى و کشتى حضور نمییابند

ق النَّاس بصدقه أفضل من عمل ینشر   ۱۶۱۱   ما ِصدَّ
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  منتشر شود بهتر نیست هیچ صدقه اى که مردم دهند از علمى که

م فَم   ۱۶۱۱ واک حَتَّ لقد خشیت أن أحفى مقدَّ   ما جاءِن جربئیل قطَّ إالَّ أمرِن بالسَّ
  هر وقت جبریل پیش من آمد مرا بمسواک کردن فرمان داد تا آنجا که ترسیدم جلو دهان خود را ببرم

ل  لکم ذنوبکم اهلَلَّ ا قد غفر ِعالى فیقومون حَتَّ یقال هلم قومو اهلَلَّ ما جلس قوم یِذکرون    ۱۶۱۴ و بدَّ
  سیَّئاِکم حسنات

  ردک گروهى که با هم بذکر خدا بنشینند، از جا برنخیزند مگر بایشان بگویند برخیزید که خداى تان آمرزید و اعمال بدتان را باعمال خوب مبدل

  ما مجع شى إلى شى ء أفضل من عمل إلى حمل   ۱۶۱۵
  ه که از دانش و بردبارى بهتر باشدچیزى با چیز دیگر فراهم نیامد

ه اهلَلَّ ما خرج رجل من بیته یطلب علما إالَّ سهل    ۱۶۱۶   له طریقا إلى اجلنَّ
  هر کس از خانه خویش به جستجوى علمى برون شود خدا براى وى راهى بسوى بهشت بگشاید

فت عن خادمک من عمله فهو أجر لک ِف موازینک یوم القیامه   ۱۶۱۷   ما خفَّ
  چه از کار خدمتگزار خویش سبک کنى پاداشى است که روز قیامت در میزان عمل تو نهندهر 

  من شى ء إالَّ و قد خلق له ما یغلبه و خلق رَحته ِغلب غضبه اهلَلَّ ما خلق    ۱۶۱۸
  خداوند هر چه آفریده چیزى دیگرى براى غلبه بر آن آفریده و رحمت خویش را براى غلبه بر غضبش آفریده

  ى ستألواأن یضع ِف أیدیُه الَِّذ اهلَلَّ ِعالى یستألونه شیئا إالَّ کان حقا عَل  اهلَلَّ ما رفع قوم أکفُه إلى    ۱۶۱۹
  هیچ گروهى دستان خویش باستدعاى چیزى سوى خدا بر ندارند مگر آنکه خدا عهده دار است مسئولشان را بکفشان نهد
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  یورثهما زال جربیل یوصیَن باجلار حَتَّ ظننت أنَّه س   ۱۶۴۱
  جبریل در باره همسایه آنقدر سفارش میکرد که پنداشتم همسایه ارث خواهد برد

  العباد بزینه أفضل من زهاده ِف الدنیا و عفاف ِف بطنه و فرجه اهلَلَّ ما زان    ۱۶۴۰
  خدا ببندگان خویش آرایشى بهتر از بى رغبتى به دنیا و عفت شکم و عورت نداده

نیا    ۱۶۴۱   عن أحد إالَّ کانت خریا لهما زویت الدَّ
  دنیا را از کسى نگیرند مگر که خیر وى در آنست

  ما ساء عمل قوم قطَّ إالَّ زخرفوا مساجدهم   ۱۶۴۱
  چون عمل گروهى بد شود مساجد خویش را زینت کنند

دهم عَل  اهلَلَّ ما سلَّط    ۱۶۴۴   اهلَلَّ القحط عَل قوم إالَّ بتمرَّ
  مگر براى نافرمانى که از خدا کرده اندخدا قحط را بر گروهى مسلط نکند 

ه من ذلک الغمَّ و الظلمه إلى    ۱۶۴۵ یبَّ من بطن أمَّ نیا إالَّ مثل خروج الصَّ ما شبَّهت خروج املؤمن من الدَّ
نیا   روح الدَّ

  برون شدن مؤمن را از دنیا به برون شدن کودک از شکم مادر از آن محنت و ظلمت بر راحت دنیا تشبیه میکنم

  ِعالى اهلَلَّ ا صدقه أفضل من ذکر م   ۱۶۴۶
  صدقه اى بهتر از یاد کردن خداى واال نیست

  ما ضاق ُملس ِبتحابَّنی   ۱۶۴۷
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  هیچ نشیمن گاهى براى دو دوست تنگ نیست

  ما ضلَّ قوم بعد هدى کانوا علیه إالَّ أوِوا اجلدل   ۱۶۴۸
  هیچ قومى پس از هدایت بضالل نیفتاد مگر آنکه بجدل خو گرفت

ت علیه مؤنه النَّاس فمن لم َیتمل ِلک املئونه للنَّاس فقد عرض ِلک  اهلَلَّ ما عظمت نعمه    ۱۶۴۹ عَل عبد إالَّ اشتدَّ
وال   النَّعمه للزَّ

وقتى نعمت خدا بر بنده اى بزرگ شود حاجت مردم بر او بیشتر شود و هر که این حاجات را تحمل نکند نعمت خویش را بمعرض زوال آورده 

  است

  من عبد ندامه عَل ذنب إالَّ غفر له قبل أن یستغفره اهلَلَّ ما عمل    ۱۶۵۱
  چون خدا پشیمانى بنده را از گناهى بداند پیش از آنکه آمرزش بخواهد وى را بیامرزد

اله و صالح ذات البنی و خلق حسن   ۱۶۵۰   ما عمل ابن آدم شیئا أفضل من الصَّ
  و نیکخوئى نمیکند بنده آدم کارى بهتر از نماز و آشتى میان کسان

ِعالى بها کثره، و ما فتح رجل باُ مستأله یرید بها  اهلَلَّ ما فتح رجل باُ عطیَّه بصدقه أو صله إالَّ زاده    ۱۶۵۱
  ِعالى بها قلَّه اهلَلَّ کثره إالَّ زاده 

گشاید و از این راه فزونى جوید هر که با صدقه اى یا صله اى در بخششى گشاید خداى واال بسبب آن مال وى بیفزاید و هر که در سؤالى ب

  خداى واال وى را نقصان فزاید

  ما کان الفحش ِف شى ء قطَّ إالَّ شانه و ال کان احلیاء ِف شى ء قطَّ إالَّ زانه   ۱۶۵۱
  بدى و بد زبانى در هر چه باشد آن را خوار کند و حیا در هر چه باشد آن را زینت دهد
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فق ِف شى ء إالَّ زا   ۱۶۵۴   نه و ال نزع من شى ء إالَّ شانهما کان الرَّ
  مدارا در هر چه باشد آن را زینت دهد و از هر چه دور شود آن را خوار کند

  ما کرهت أن ِواجه به أخاک فهو غیبه   ۱۶۵۵
  هر چیزى که دوست ندارى رو بروى برادر خویش کنى غیبتست

  ما کرهت أن یراه النَّاس منک فال ِفعله بنفسک إذا خلوت   ۱۶۵۶
  هر کارى که دوست ندارى مردم از تو ببینند وقتى بخلوت شدى به تنهائى مکن

نیا إالَّ کراکب استظلَّ ُتت شجره ثَّ راح و ِرکها   ۱۶۵۷ نیا، ما أنا و الدَّ   ما لى و للدَّ
  مرا با دنیا چه کار من در دنیا چون مسافرى هستم که در سایه درختى نشست و برفت و آن را واگذاشت

ح شى ء ما   ۱۶۵۸   حمق اإلسالم حمق الشَّ
  هیچ چیز مسلمانى را چون بخل پایمال نمیکند

  ما من القلوُ قلب إالَّ و له سحابه کسحابه القمر بینما القمر یضى ء أو غلته سحابه فتأظمل أو َتلَّت   ۱۶۵۹
  وشاند و تاریک شود یا باز روشن شودهر دلى پاره ابرى چون پاره ابر ماه دارد هنگامى که ماه نور پاشى کند پاره ابرى آن را بپ

ما من آدمىَّ إالَّ و ِف رأسه حکمه بید ملک فإذا ِواضع قیل للملک ارفع حکمته و إذا ِکربَّ قیل    ۱۶۶۱
  للملک ضع حکمته

کند به  هر انسانى در سر خویش حکمتى دارد که به دست فرشته ایست وقتى تواضع کند فرشته را گویند حکمت او را بر آر و چون تکبر

  فرشته گویند حکمت او را فرو بر
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ما من أحد َیوت إالَّ ندم إن کان حمسنا ندم أن ال یکون أزداد و إن کان مسیئا ندم أن ال یکون    ۱۶۶۰
  نزع

  هر که بمیرد پشیمان مى شود، اگر نیکوکار بوده پشیمان است که چرا بیشتر نکرده و اگر بد کار بود پشیمانست که چرا بس نکرده

ه حدثا لم یکن فیموت حَتَّ یصیبه ذلک   ۱۶۶۱   ما من أحد َیدث ِف هِذه االمَّ
  هر کس در این امت بدعتى بد بدارد نمیرد تا سزاى آن بدو رسد

  عنه یوم القیامه اهلَلَّ ما من إمام یعفو عند الغضب إالَّ عفى    ۱۶۶۱
  هر پیشوائى که هنگام خشم ببخشد خدا روز قیامت او را ببخشد

  إلیه حَتَّ ینزعه اهللَّ ما من أحد یلبس ثوبا لیباهى به فینظر النَّاس إلیه إال لم ینظر    ۱۶۶۴
  هر که جامه اى پوشد که بدان مباهات کند و مردم بدو نگرند خدا بدو ننگرد تا آن لباس را بکند

ى إالَّ کتب    ۱۶۶۵   له بها أجرا اهلَلَّ ما من امرئ َیىی أرضا فیشرُ منها کبد حرَّ
  زمینى را احیا کند که تشنه اى از آن آب نوشد خدا در قبال آن پاداشى براى وى ثبت کند هر که

ه العدل أو یوبقه اجلور   ۱۶۶۷   ما من أمری عشره إالَّ و هو یؤیت به یوم القیمه مغلوال حَتَّ یفکَّ
  الکش کندهر که زمام دار ده تن باشد روز قیامت در غل بیارندش تا عدالت غل او باز کند یا ستم ه

  جوفه إَیانا ِعالى اهلَلَّ ِعالى من جرعه غیظ یکظمها عبد، ما کظمها عبد إالَّ مالء  اهلَلَّ ما من جرعه أحبَّ إلى    ۱۶۶۸
هر بنده اى جرعه خشم فرو برد خدا ضمیر او را از ایمان پر   هیچ جرعه اى نزد خدا از جرعه خشمى که بنده اى فرو برد محبوب تر نیست

  کند
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  ما من خارج خرج من بیته ِف طلب العمل إالَّ وضعت له املالئکه أجنحتها رضا ِبا یصنع حَتَّ یرجع   ۱۶۶۹
  هر که از خانه خویش بطلب دانش بیرون شود فرشتگان بسبب رضایتى که از رفتار او دارند بالهاى خویش براى وى بگسترند تا باز گردد

  حقَّ إالَّ سنخاصمه یوم القیمهما من دابَّه طائر و ال غریه یقتل بغری    ۱۶۷۱
  هر حیوان پرنده یا غیر آن بناحق کشته شود روز قیامت با قاتل خویش مخاصمه کند

ل    ۱۶۷۰ خره له ِف اآلخره من قطیعه  اهلَلَّ ما من ذنب أجدر أن یعجَّ نیا مع ما یدَّ ِعالى لصاحبه العقوبه ِف الدَّ
اعه ثوا حم و اخلیانه و الکِذُ و إنَّ أعجل الطَّ حم حَتَّ إنَّ أهل البیت لیکونوا فجره فتنموا أمواهلمالرَّ  با لصله الرَّ

  و یکثر عددهم إذا ِواصلوا
ند ثواب پیو  گناهى چون گسستن از خویشاوند و خیانت و دروغ نیست که خداوند بغیر از عقوبت آخرت، در این دنیا نیز مرتکب آن را کیفر دهد

  تا آنجا که خاندانى بد کارند اما اگر پیوسته شوند اموالشان فزونى گیرد و عددشان بیش شود  با خویشاوند زودتر از همه اعمال خوب میرسد

  ِوبه إالَّ سوء اخللق فإنَّه ال یتوُ من ذنب إال رجع إال ما هو شرَّ منه اهلَلَّ ما من ذنب إالَّ و له عند    ۱۶۷۱
  گردد مگر ببدتر از آن رو کندهر گناهى نزد خدا توبه اى دارد مگر بدخوئى که بدخوى از گناهى بازن

نیا قوِا   ۱۶۷۱ ا أویت من الدَّ   ما من ذى غَن إالَّ سیودَّ یوم القیامه لو کان إَنَّ
  هر ثروتمندى روز قیامت آرزو کند که در دنیا فقط قوت خویش مى داشت

  له من األجر قدر ما خیرج من مثر ذلک الغرس اهلَلَّ ما من رجل یغرس غرسا إالَّ کتب    ۱۶۷۴
  هر که درختى بنشاند خدا به اندازه میوه اى که از آن درخت برون مى شود پاداش براى وى ثبت کند

  ِعالى و هو علیه غضبان اهلَلَّ ما من رجل یتعاظم ِف نفسه و خیتال ِف مشیته إالَّ لقى    ۱۶۷۵
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  د و خدا بر او خشمگین باشدهر که در دیده خویش بزرگ نماید و در راه رفتن گردن افرازد به پیشگاه خداى واال رو

ه مقبوله مربوره اهلَلَّ ما من رجل ینظر إلى وجه والدیه نظر رَحه إالَّ کتب    ۱۶۷۶  له بها حجَّ
  هر که از روى مهربانى بصورت پدر و مادر خویش نظر کند خدا بپاداش آن براى وى حج مقبول نیکوئى رقم زند

  فیها إالَّ حسر علیها یوم القیامه اهلَلَّ ما من ساعه َترَّ بابن آدم لم یِذکر    ۱۶۷۷
  ساعتى بى ذکر خداى بر آدمیزاد نگذرد مگر روز قیامت بر آن حسرت خورد

  ما من شى ء ِف املیزان أثقل من حسن اخللق   ۱۶۷۸
  در میزان اعمال چیزى سنگین تر از نیکخوئى نیست

  اصیهِعالى من شیخ مقمی عَل مع اهلَلَّ شى ء أبغض إلى  ِعالى من شاُ ِائب و ما من اهلَلَّ ما من شى ء أحبَّ إلى    ۱۶۷۹
هیچ کس پیش خداى واال محبوبتر از جوان توبه گر نیست و هیچ کس پیش خداى واال چون پیرى که بگناهان خویش مشغول باشد مبغوض 

  نیست

اُ و امجعوا   ۱۶۸۱ ها النَّاس لدوا للرتَّ   راُللفناء و ابنوا للخ ما من صباح یصبحه العباد إالَّ صارخ یصرخ یا أیَّ
  هر صبحدم که بر بندگان در آید بانگزنى بانگ زند: اى مردم براى خاک تولید کنید و براى نابودى فراهم آرید و براى ویرانى بنا کنید

  ما من صدقه أفضل من قول   ۱۶۸۰
  صدقه اى بهتر از گفتار نیک نیست

  من قول احلقَّ  اهلَلَّ ما من صدقه أحبَّ إلى    ۱۶۸۱
  نزد خدا صدقه اى محبوبتر از گفتار حق نیست
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 ما من عبد مسمل یدعو ألخیه بظهر الغیب إالَّ قال امللک و لک ِبثله   ۱۶۸۱
  هر بنده مسلمانى که در غیاب برادر خویش براى او دعا کند فرشته گوید براى تو نیز نظیر آن باد

  الفاعلیه ِ اهلَلَّ ما من عبد یبیع قالدا إالَّ سلَّط    ۱۶۸۴
  هر بنده که چیز فاسد فروشد خدا تلف کننده اى را بر او مسلط کند

  عون اهلَلَّ ما من عبد کانت له نیَّه ِف أداء دینه إالَّ کان له من    ۱۶۸۵
  هر بنده که نیت اداى دین خویش داشته باشد، از جانب خدا تایید شود

نیا إالَّ بِذنب و    ۱۶۸۶ نب یوم  هلَلَّ اما من عبد ابتَل ببلیَّه ِف الدَّ أکرم و أعظم عفوا من أن یستأله عن ذلک الِذَّ
  القیامه

ت واسهیچ کس در دنیا ببلیه اى مبتال نشود مگر در قبال گناهى که کرده و خدا کریمتر و بزرگتر از آنست که روز قیامت او را از آن گناه بازخ

  کند

ه من نفس   ۱۶۸۷ نیا ال یقصَّ ه ما من عبد یظمل رجال مظلمه ِف الدَّ   ِعالى منه یوم القیامه اهلَلَّ ه إالَّ قصَّ
  هر کس در دنیا به دیگرى ظلمى کند که شخصا تالفى آن نکند خداى واال در روز قیامت تالفى آن از وى بگیرد

ماء حسنا وضع ِف األرض و إن کان صیته ِف    ۱۶۸۸ ماء فإن کان صیته ِف السَّ ما من عبد إالَّ و له صیت ِف السَّ
ئا  ماء سیَّ   وضع ِف األرضالسَّ

  هر بنده اى در آسمان شهرتى دارد اگر شهرت وى در آسمان نیک باشد در زمین نهند و اگر شهرت وى در آسمان بد باشد در زمین نهند

  باحلرام اهلَلَّ ما من عبد استحیا من احلالل إالَّ ابتاله    ۱۶۸۹
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  هر که از حالل شرم کند خدا ویرا بحرام مبتال کند

دانه إلى احلقَّ ما لم یرد غریه فإن أراد غریه و جار ما من    ۱۶۹۱ قاض من قضاه املسلمنی إالَّ و معه ملکان یسدَّ
أ منه امللکان و وکاله إلى نفسه دا ِربَّ   متعمَّ

نحرف هر یک از قضات مسلمانان دو فرشته موکل دارد که ویرا مادام که جز حق نخواهد بر آن استوار کند و اگر غیر حق اراده کند و بعمد م

  شود فرشتگان از او برى شوند و کار ویرا بخودش واگذارند

َحن    ۱۶۹۰ َحن إن شاء أقامه و إن شاء أزاغه، و املیزان بید الرَّ ما من قلب إالَّ و هو معلَّق بنی إصبعنی من أصابع الرَّ
  یرفع أقواما و خیفض آخرین إلى یوم القیامه

ان آویخته اگر خواهد آن را ثابت دارد و اگر خواهد آن را بگرداند و میزان کارها به دست هر دلى به دو انگشت از انگشتان قدرت خداى رحم

  خداست که تا روز قیامت گروهى را باال برد و گروهى دیگر را پائین برد

ُه    ۱۶۹۱ وه إالَّ عمَّ ن یعمله ثَّ لم یغریَّ   قاُمنه بع ِعالى اهلَلَّ ما من قوم یعمل فیُه املعاصى هم أعزَّ و أکثر ممَّ
 تهر گروهى که در میانشان گناه کنند و ایشان از گنهکاران قوى تر و بیشتر باشند و جلوگیرى نکنند، خداى واال از جانب خویش همه را عقوب

  کند

عب   ۱۶۹۱ شا إالَّ أخِذوا بالرَّ نه و ما من قوم یظهر فیُه الرَّ با إالَّ أخِذوا بالسَّ   ما من قوم یظهر فیُه الرَّ
  یانشان رواج گیرد بقحط مبتال شوند و هر گروهى رشوه میانشان رواج گیرد بترس دچار شوندهر گروهى که ربا م

ها شاء دخل   ۱۶۹۴ مانیه من أیَّ ه الثَّ وه من أبواُ اجلنَّ   ما من مسمل َیوت له ثالثه من الولد لم یبلغوا احلنث إالَّ ِلقَّ
  ت در بهشت باو برخورد کنند که از هر کدام خواهد در آیدهر مسلمانى که سه فرزند وى قبل از آنکه بعقل رسند بمیرند بر هش

ل رمقه ثَّ یغضَّ بصره إالَّ أحدث    ۱۶۹۵   هِعالى له عباده َید حالوِها ِف قلب اهلَلَّ ما من مسمل ینظر إلى امرأه أوَّ
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  لذت آن را در قلب خویش احساس کندهر مسلمانى که یک بار به زنى بنگرد آنگاه چشم از او باز دارد خداى واالیش با عبادتى انس دهد که 

ه   ۱۶۹۶   ما من مسمل ِدرک له ابنتان فیحسن إلیهما ما صحبتاه إالَّ أدخلتاه اجلنَّ
  هر مسلمانى که دو دختر وى ببلوغ رسند و تا در خانه ویند با آنها نیکى کند بهشتى مى شود

ا من بطنه َیب ابن آدم أکالت یقمن   ۱۶۹۷   صلبه ما مالء آدمىَّ وعاء شرَّ
  آدمى ظرفى بدتر از شکم پر نمیکند براى آدمیزاد همین قدر غذا که بنیه او را نگه دارد کافیست

ا و ما ِواضع أحد هلَلَّ إالَّ رفعه  اهلَلَّ ما نقصت صدقه من مال و ما زاد    ۱۶۹۸   اهلَلَّ عبدا یعفو إالَّ عزَّ
  یفزاید و هر که براى خدا تواضع کند خدایش رفعت دهدمال از صدقه کاهش نگیرد و بنده اى که عفو کند خدایش جز عزت ن

  ما َیلَّ ملؤمن أن یشتدَّ إلى أخیه بنظره ِؤذیه   ۱۶۹۹
  روا نیست که مؤمنى ببرادر خویش بتندى نظر کند که مایه آزار او شود

  ما کرهته لنفسک فاکرهه لغریک و ما أحببته لنفسک فتأحبَّه ألخیک   ۱۷۱۱
  یر خود مپسند و آنچه براى خود دوست دارى براى برادرت دوست دارهر چه بخود نمیپسندى بغ

  ما هلک امرؤ عرف قدره   ۱۷۱۰
  هر که حد خویش بداند هالک نشود

  ما أملق ِاجر صدوق   ۱۷۱۱
  تاجر راست گو فقیر نشود

  ما نقص مال من صدقه   ۱۷۱۱
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  مال از صدقه دادن نقصان نمى پذیرد

ا کثر و أهلىما قلَّ و کفى خری    ۱۷۱۴   ممَّ
  اندکى که کفایت کند از بسیارى که بطالت آرد بهتر است

  ما عال امرؤ اقتصد   ۱۷۱۵
  هر که میانه روى کند فقیر نشود

  ما آمن َب من بات شبعان و جاره جائع إلى جنبه و هو یعمل به   ۱۷۱۶
  ان نداردهر که سیر بخوابد و همسایه او پهلویش گرسنه باشد و او بداند بمن ایم

  ما یکبَّ النَّاس عَل مناخرهم إالَّ حصائد ألسنتُه   ۱۷۱۷
  حاصل زبان مردمان مایه هالکشان مى شود

  ِف األرض شیئا أقلَّ من العقل و إنَّ العقل ِف األرض أقلَّ من الکربیت األَحر اهلَلَّ ما خلق    ۱۷۱۸
  د سرخ کمتر استخدا در زمین چیزى کمتر از عقل نیافریده که عقل در زمین از گوگر

ه و ِقع أخرى و مثل الکافر کمثل االرزه ال ِزال قائمه    ۱۷۱۹ یح فتقوم مرَّ کها الرَّ نبله َیرَّ مثل املؤمن مثل السَّ
  حَتَّ ِنقعر

 احکایت مؤمن چون خوشه است که باد آن را تکان دهد نوبتى بایستد و نوبت دیگر بیفتد و حکایت کافر چون درخت صنوبر است که پیوسته بپ

  باشد تا از ریشه بر آید
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وء مثل صاحب    ۱۷۰۱ ارى إن لم َیدک من عطره علَّقک من رَیه و مثل اجللیس السَّ الح مثل الدَّ مثل اجللیس الصَّ
  الکری إن لم َیرقک من شرار ناره علَّقک من نتنه

ت همنشین بد مثل آهنگر است اگر حکایت همنشین خوب مثل عطار است که اگر عطر خویش بتو ندهد بوى خوش آن در تو آویزد و حکای

  شرار آتش آن ترا نسوزد بوى بد آن در تو آویزد

  مثل أهل بیَت مثل سفینه نوح من رکب فیها جنى و من َتلَّف عنها غرق   ۱۷۰۰
  حکایت خاندان من چون کشتى نوح است هر که در آن نشست برست و هر که از آن باز ماند غرقه شد

هر و احلَممثل املؤمننی ِف    ۱۷۰۱ هم و ِراَحُه کمثل اجلسد إذا اشتکى بعضُه ِداعى سائرهم بالسَّ   ِوادَّ
  حکایت مؤمنان در دوستى و مهربانیشان چون اعضاى تن است وقتى یکیشان رنجور شود دیگران بمراقبت و رعایت او هم داستان شوند

با و ال ِضع إالَّ ط   ۱۷۰۱ بامثل املؤمن کمثل املنخله ال ِتأکل إالَّ طیَّ  یَّ
  حکایت مؤمن چون غربال است جز پاکیزه نخورد و جز پاکیزه ندهد

یاح   ۱۷۰۴   مثل القلب مثل ریشه بتأرض ِقلَّبها الرَّ
  حکایت دل چون رشته اى است در سرزمینى که بادها آن را زیر و رو کند

رِه و إن استمتعت به استمتعت به و    ۱۷۰۵ لع إن أردت أن ِقیمه کسَّ   فیه إودمثل املرأه کالضَّ
  حکایت زن چون دنده است اگر بخواهى راستش کنى خواهد شکست و اگر از آن بهره گیرى با وجود کجیش بهره توانى گرفت

رع   ۱۷۰۶ عیف کخامه الزَّ   مثل املؤمن القوىَّ مثل النَّخله و مثل املؤمن الضَّ
  حکایت مؤمن نیرومند چون نخل است و حکایت مؤمن ناتوان چون ساقه کشت



398 
 

اه العائره بنی الغنمنی   ۱۷۰۷   مثل املنافق کمثل الشَّ
  حکایت منافق چون بز حیران میان دو گله است

له خری أم آخره   ۱۷۰۸ َت مثل املطر ال یدرى أوَّ   مثل أمَّ
  حکایت امت من چون باران است که ندانند اول آن بهتر است یا آخرش

  ته ثَّ یرجع ِف أخیتهمثل املؤمن و اإلَیان کمثل الفرس َیول ِف أخی   ۱۷۰۹
  حکایت مؤمن و ایمان چون اسب است که اطراف اخیه خویش جوالن کند آنگاه باخیه خویش باز گردد

له إن عقلها صاحبها أمسکها و إن ِرکها ذهبت   ۱۷۱۱   مثل القرآن مثل اإلبل املعقَّ
  ند از دست برودحکایت قرآن چون شتر بسته است که صاحبش اگر ببنددش محفوظ ماند و اگر ولش ک

ینه من غری أهلها کمثل ظلمه یوم القیامه ال نور هلا   ۱۷۱۰ افله ِف الزَّ   مثل الرَّ
  حکایت زنى که در زینت خویش برون خانه، دامن کشان رود چون ظلمتى است در روز قیامت که نور ندارد

راج یض   ۱۷۱۱   ى ء للنَّاس و َیرق نفسهمثل العالم الَِّذى یعملَّ النَّاس اخلری و ینسى نفسه کمثل السَّ
  حکایت دانشمندى که مردم را تعلیم دهد و خویشتن را فراموش کند چون چراغ است که مردم را روشن کند و خویش را بسوزاند

ث به کمثل الَِّذى یکنز الکنز فال ینفق منه   ۱۷۱۱   مثل الَِّذى یتعملَّ العمل ثَّ ال َیدَّ
  چون کسى است که گنجى نهد و از آن خرج نکند حکایت کسى که علم آموزد و از آن سخن نکند

مثل الَِّذى یتعملَّ العمل ِف صغره کالنَّقش عَل احلجر و مثل الَِّذى یتعملَّ العمل ِف کربه کالَِّذى یکتب    ۱۷۱۴
  عَل املاء



399 
 

  نویسد حکایت کسى که در کوچکى علم آموزد چون نقش بر سنگست حکایت کسى که در بزرگى علم آموزد چون کسى است که بر آب

  مثل الَِّذى یعملَّ النَّاس اخلری و ینسى نفسه مثل الفتیله ِضى ء للنَّاس و ُترق نفسها   ۱۷۱۵
  حکایت آنکه چیز به مردم آموزد و خویشتن را فراموش کند چون فتیله است که مردم را روشنى دهد و خویش را بسوزاند

ار إن جالسته نفعک و إن مشیت   ۱۷۱۶   ه نفعک و إن شارکته نفعکمثل املؤمن کمثل العطَّ
  حکایت مؤمن چون عطار است اگر با او نشینى سودت دهد اگر با او روى سودت دهد و اگر با او شرکت کنى سودت دهد

خله، ما أخِذت منها من شى ء نفعک   ۱۷۱۷  مثل املؤمن مثل النَّ
  حکایت مؤمن چون نخل است هر چه از آن گیرى سودت دهد

یح کفتها فإذا سکنت اعتدلت و کِذلک مثل املؤمن کمث   ۱۷۱۸ رع، من حیث أِتها الرَّ ل خامه الزَّ
اء معتدله حَتَّ یقصمها    ِعالى إذا شاء اهلَلَّ املؤمن یکفتأ بالبالء و مثل الفاجر کاالرزه صمَّ

ن است که به حکایت مؤمن چون ساق کشت است از هر سو که باو وزد آن را منحنى کند و چون باد ساکت شود راست شود مؤمن نیز چنی

  بلیه منحنى شود و حکایت بد کار چون درخت صنوبر است استوار و بر جا و تا وقتى که خداى واال اگر خواهد درهمش شکند

ت و إن وزنت لم ِنقص   ۱۷۱۹ هب إن نفخت علیها اَحرَّ   مثل املؤمن مثل سبیکه الِذَّ
  کنند کمتر نشده است حکایت مؤمن چون شمس طال است اگر بر آن بدمند تا سرخ شود و وزنش

ف    ۱۷۱۱ اهر فإذا دخلته وجدِه مونقا و مثل الفاجر کمثل القرب املشرَّ مثل املؤمن کالبیت اخلرُ ِف الظَّ
ص یعجب من رآه و جوفه ممتلئ نتنا   املجصَّ

مرتفع گچ کارى است حکایت مؤمن چون خانه اى است به ظاهر خراب که چون وارد آن شوى ببینى پاکیزه است و حکایت بد کار چون قبر 

  بیننده را بشگفت آرد و باطن آن از عفونت پر است
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احله ِف النَّساء کمثل الغراُ األعصم الَِّذى إحدى رجلیه بیضاء   ۱۷۱۰   مثل املرأه الصَّ
  حکایت زن پارسا در میان زنان چون کالغ نشاندار است که یک پاى آن سفید باشد

نیا مثل ثوُ شقَّ من   ۱۷۱۱ له إلى آخره فبقى متعلَّقا ِبیط ِف آخره فیوشک ذلک اخلیط أن  مثل هِذه الدَّ أوَّ
  ینقطع

  حکایت این دنیا چون جامه ایست که از اول تا آخر دریده و به نخى از آخر آویخته باشد و نزدیک باشد که آن نخ ببرد

أنا آخِذ  هنَّ عنها ومثَل و مثلکم کمثل رجل أو قد نارا فجعل الفراش و اجلنادُ یقعن فیها و هو یِذبَّ    ۱۷۱۱
ار و أنُت ِفلتون من یدى   حبجزکم عن النَّ

حکایت من و شما چون مردى است که آتشى بیفروخت و پروانه ها و ملخها بنا کردند در آن بیفتند و وى آنها را از آتش نگه میداشت من کمر 

  بندهاى شما را گرفته ام که شما در آتش نیفتید و شما از دست من در میروید

  مثل األخوین مثل الیدین ِغسل إحدامها االخرى   ۱۷۱۴
  حکایت دو برادر چون دو دست است که یکى دیگرى را بشوید

فق بُه نصف العیش   ۱۷۱۵   مداراه النَّاس نصف اإلَیان و الرَّ
  مدارا کردن با مردم یک نیمه ایمانست و مالیمت با آنها یک نیمه خوش زیستن است

  صدقهمداراه النَّاس    ۱۷۱۶
  مدارا کردن با مردم صدقه است

  مروا باملعروف و إن لم ِفعلوه و انهوا عن املنکر و إن لم َتتنبوه کلَّه   ۱۷۱۷
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  امر بمعروف کنید و گر چه خودتان نکنید و نهى از منکر کنید گر چه از همه آن اجتناب نکنید

  مستأله الغَنَّ شنی ِف وجهه یوم القیامه   ۱۷۱۸
  یاز روز قیامت عیبى بچهره اوستسؤال کردن بى ن

ه   ۱۷۱۹   مکارم األخالق من أعمال اجلنَّ
  اخالق خوب از اعمال بهشتست

جل و ال ِکون ِف ابنه، و یکون ِف االبن و ال ِکون ِف األُ، و    ۱۷۴۱ مکارم األخالق عشره یکون ِف الرَّ
عاده:، صدق احلدیث، و صدق البتأس، ملن أراد به السَّ  اهلَلَّ یکون ِف العبد و ال ِکون ِف سیَّده یقسمها 

احب، و إقراء  م للصَّ م للجار، و التَِّذمَّ حم، و التَِّذمَّ نائع، و حفظ األمانه، و صله الرَّ ائل، و املکافاه بالصَّ و إعطاء السَّ
یف و رأسهنَّ احلیاء   الضَّ

خدا   در بنده هست و در آقاى او نیست اخالق خوب ده چیز است که در مرد هست و در پسرش نیست در پسرش هست و در پدرش نیست

هر که را سعادتمند خواهد، قسمت او کند: راستى گفتار، پاى مردى در جنگ، عطاى سائل، نیکى در عوض نیکى، حفظ امانت، پیوند 

  خویشان، حمایت همسایه، حمایت دوست، مهماندارى، و سر سلسله آن حیاست

  مالک األمر خواَته   ۱۷۴۰
  اعتبار کار بسرانجام آنست

  ملعون من ألقى کلَّه عَل النَّاس   ۱۷۴۱
  هر کس همه بار خویش به دوش مردم افکند ملعونست

  ملعون من ضارَّ مؤمنا أو مکر به   ۱۷۴۱
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  هر که بمؤمنى زیان رساند یا با او حیله کند ملعونست

هملعون من سبَّ أباه، ملعو   ۱۷۴۴   ن من سبَّ أمَّ
  هر که بپدر خویش ناسزا گوید ملعونست و هر که بمادر خویش ناسزا گوید ملعونست

  مستأله الغَنَّ نار   ۱۷۴۵
  سؤال کردن بى نیاز جهنمست

  مطل الغَنَّ ظمل   ۱۷۴۶
  مماطله ثروتمند ظلم است

ین الورع   ۱۷۴۷   مالک الدَّ
  اعتبار دین بتقوى است

  عان: طالب العمل و طالب املالمنهومان ال یشب   ۱۷۴۸
  دو گرسنه اند که سیرى نپذیرند طالب علم و طالب مال

نیا ف اهلَلَّ من أذنب ذنبا فسرته    ۱۷۴۹   أکرم من أن یعود ِف شى ء قد عفا عنه اهلَلَّ علیه و عفى عنه ِف الدَّ
  ت که در بخشیده خود باز نگردهر که گناهى کند و خدا در دنیا گناه وى را بپوشد و ببخشد، خدا کریمتر از آنس

ار   ۱۷۵۱   من ابتَل من هِذه البنات بشى ء فتأحسن إلیهنَّ کنَّ له سرتا من النَّ
  هر کس ببلیه دختر دارى مبتال شود و با آنها نیکوکارى کند، پرده وى از آتش جهنم شوند

ار أولى بمن کثر کالمه کثر سقطه و من کثر سقطه کثر ذنوبه و من کثر ذنوبه کانت    ۱۷۵۰   هالنَّ
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هر که گفتارش بسیار باشد خطایش بسیار گردد و هر که خطایش بسیار باشد گناهانش بسیار شود و هر که گناهانش بسیار باشد جهنم 

  براى او شایسته تر است

ار   ۱۷۵۱ نیا جعل له یوم القیامه لسانان من النَّ   من کان ذا اللَّساننی ِف الدَّ
  براى وى روز قیامت دو زبان از آتش نهند هر که در دنیا دو زبان باشد

ناء فقد شکره و من کتمه فقد کفره   ۱۷۵۱   من أولى معروفا فمل َید جزاء إالَّ الثَّ
  هر که نیکى اى بیند و پاداشى جز ستایش نتواند شکر آن گزاشته است و هر که آن را پنهان دارد کفران آن کرده است

ر رزقه    ۱۷۵۴ مه و من ب اهلَلَّ من قدَّ ر حرَّ   اهلَلَّ ِذَّ
  هر که اندازه نگه دارد خدایش روزى دهد و هر که اسراف کند خدایش محروم دارد

الطنی افتنت   ۱۷۵۵   من اقرتُ أبواُ السَّ
  هر که بدربار پادشاهان نزدیک شود بفتنه افتد

س    ۱۷۵۶ نیا نفَّ س من مسمل کربه من کرُ الدَّ ر عَلعنه کربه من کرُ یوم القیامه اهلَلَّ من نفَّ معسر  ، و من یسَّ
ر  نیا و اآلخره، و من سرت عَل مسمل سرت  اهلَلَّ یسَّ نیا و اآلخره اهلَلَّ علیه ِف الدَّ   علیه ِف الدَّ

آخرت  هر که غمى از غمهاى دنیا را از مؤمنى بردارد خدا غمى از غمهاى روز قیامت از او بردارد و هر که بر تنگدستى آسان گیرد خدا در دنیا و

  یرد و هر که راز پوش مسلمانى شود خدا در دنیا و آخرت راز پوش وى شودبر او آسانگ

ل صادقا کان أو کاذبا لم ینل شفاعَت   ۱۷۵۷   من لم یقبل العِذر من متنصَّ
  هر که عذر معتذرى را راست باشد یا دروغ نپذیرد از شفاعت من بهره ور نشود

  من ِفاقر افتقر   ۱۷۵۸
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  هر که فقیرى کند، فقیر شود

  من سعاده املرء حسن اخللق   ۱۷۵۹
  نیکخوئى از سعادت مرد است

  من أعظم اخلطایا اللَّسان الکِذوُ   ۱۷۶۱
 زبان دروغزن از گناهان بزرگست

الح و املرکب اهلَن ء   ۱۷۶۰   من سعاده املرء املسکن و اجلار الصَّ
  مسکن و همسایه خوب و مرکب رام از سعادت مرد است

ِه و ظهرت من عامل النَّ    ۱۷۶۱ ن کملت مروَّ ثُه فمل یکِذبُه و وعدهم فمل خیلفُه فهو ممَّ اس فمل یظلمُه و حدَّ
ِه و حرمت غیبته   عدالته و وجبت أخوَّ

هر که زمامدار مردم شود و ستمشان نکند و با آنها سخن کند و دروغشان نگوید و وعده شان دهد و تخلف نکند وى از جمله کسانست که 

  عدالتش نمایان گشته و برادرى با وى واجب و غیبتش حرامست مروتش به کمال رسیده و

  من قتل عصفورا عبثا جاء یوم القیمه و له صراخ عند العرش یقول رَُّ سل هِذا فمی قتلَن ِف غری منفعه   ۱۷۶۱
  ه مرا بى فائده کشتهر که گنجشکى را بیهوده بکشد روز قیامت بیابد و نزد عرش فریاد زند و گوید پروردگارا از این بپرس براى چ

نیا و اآلخره اهلَلَّ من سرت عَل أخیه سرته    ۱۷۶۴   ِف الدَّ
  پوشى وى کند  هر که پرده پوش برادر خویش شود خدا در دنیا و آخرت پرده

ه عن معصیه    ۱۷۶۵   بشى ء من عمله اهلَلَّ إذا خال لم یعبا  اهلَلَّ من لم یکن له ورع یصدَّ
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  او را از معصیت خدا باز دارد، خدا باعمال وى اعتنا نکندهر که تقوائى ندارد که بخلوت 

نیا و اآلخره اهلَلَّ من نصر أخاه بظهر الغیب نصره    ۱۷۶۶   ِف الدَّ
  هر که برادر خویش را به حفظ الغیب یارى کند خدایش در دنیا و آخرت یارى کند

ا   ۱۷۶۷   من مشى إلى طعام لم یدع إلیه فقد دخل سارقا و خرج معریَّ
  که بى دعوت به طعامى رود دزد درون رود و ننگین بدر آید هر

ب املوت هلى عن    ۱۷۶۸ هوات، و من ِرقَّ ار هلى عن الشَّ من اشتاق إلى اجلنَّه سارع إلى اخلریات، و من أشفق من النَّ
نیا هانت علیه املصیبات ات، و من زهد ِف الدَّ   اللَِّذَّ

که از جهنم ترسد از خواستنیها درگذرد و هر که انتظار مرگ دارد از لذتها چشم بپوشد  هر که مشتاق بهشت باشد به اعمال خیر شتابد و هر

  و هر که به دنیا بى رغبت باشد مصیبتها بر او آسان شود

  ربقه اإلسالم من عنقه اهلَلَّ من فارق اجلماعه شربا خلع    ۱۷۶۹
  دهر که یک وجب از جماعت دور شود خدا طوق مسلمانى از گردن وى بردار

  من أنعم عَل عبد نعمه فمل یشکرها فدعا علیه استجیب له   ۱۷۷۱
  هر که نعمتى ببنده اى دهد که شکر وى نگزارد و او را نفرین کند نفرینش پذیرفته شود

  من ولَّى عَل عشره کان له عقل أربعنی و من ولَّى أربعنی کان له عقل أربعمائه   ۱۷۷۰
  ن دارد و هر که زمامدار چهل تن شود عقل چهار صد تن داردهر که زمامدار ده تن شود عقل چهل ت

ار   ۱۷۷۱   من هجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النَّ
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  هر که بیش از سه روز از برادر خویش قهر کند و بمیرد به جهنم رود

  من ِتأِنَّ أدرک ما َتَنَّ    ۱۷۷۱
  هر که صبورى کند به آرزوى خویش برسد

  و الیوم اآلخر فلیکرم جاره اهلَلَّ من کان یؤمن ب   ۱۷۷۴
  هر که بخدا و آخرت ایمان دارد باید همسایه خویش را گرامى دارد

  اهلَلَّ من حکم بنی اثننی ُتاکما إلیه فمل یقض بینهما باحلقَّ فعلیه لعنه    ۱۷۷۵
  هر که میان دو کس که داورى بدو برند، داورى کند و بحق میانشان قضاوت نکند لعنت خدا بر او باد

راُ قسا قلبه   ۱۷۷۶ عام و الشَّ د کثره الطَّ   من ِعوَّ
  هر که به پرخورى عادت کند دلش سخت شود

  من أکل و ذو عیننی ینظر إلیه و لم یواسه ابتَل بالء ال دواء له   ۱۷۷۷
  هر که غذا خورد و دیگرى بدو نگرد و چیزى بدو ندهد ببالئى مبتال شود که دوا نداشته باشد

  أمنا و إَیانا اهلَلَّ غیظا و هو قادر عَل أن ینفِذه مِله من کظم    ۱۷۷۸
  هر کس خشمى را که تواند آشکار کند فرو برد خدا وى را از امنیت و ایمان سرشار کند

  من قلَّ طعمه صحَّ بدنه و من کثر طعمه سقم بدنه و قسا قلبه   ۱۷۷۹
  سخت گرددهر کس کم خورد سالم ماند و هر که بسیار خورد تنش بیمار و دلش 

  خدعه اهلَلَّ غلبه و من خادع  اهلَلَّ من غالب    ۱۷۸۱
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  هر که با خدا زور آزمائى کند خدا بر او غالب شود و هر که با خدا فریبکارى کند خدا سزاى فریبش دهد

ه لم یکن ِف قلبه إحنه لم یطرف حَتَّ یغفر    ۱۷۸۰ م من ذنبه اهلَلَّ من نظر إلى أخیه نظر مودَّ  ما ِقدَّ
بچشم مهربانى ببرادر خویش نظرى کند که کینه در دل وى نباشد از آن پیش که دیده برگیرد خداوند همه گناهان گذشته وى را آمرزیده هر که 

  باشد

نیا بعمل اآلخره فما له ِف اآلخره من نصیب   ۱۷۸۱   من طلب الدَّ
  هر که عمل آخرت کند و دنیا طلبد از آخرت بهره اى ندارد

 اهلَلَّ خط س اهلَلَّ عنه و أرضى عنه النَّاس و من التمس رضى النَّاس بسخط  اهلَلَّ بسخط النَّاس رضى  اهلَلَّ رضى من التمس    ۱۷۸۱
  علیه و أسخط علیه النَّاس

هر که رضاى خدا بخشم مردم جوید خدا از او خشنود شود و مردم را از او خشنود کند و هر که رضاى مردم بخشم خدا جوید خدا بر او 

  مردم را با وى خشمگین کند خشمگین شود و

 عاد حامده من النَّاس ذاما اهلَلَّ من طلب حمامد النَّاس ِبعاصى    ۱۷۸۴
  هر که ستایش مردم را به نافرمانى خدا جوید ستایشگرانش مذمتگر شوند

ق    ۱۷۸۵ ق بنی والده و ولدها فرَّ   بینه و بنی أحبَّته یوم القیمه اهلَلَّ من فرَّ
 ى تفرقه اندازد خدا روز قیامت میان او و دوستانش جدائى افکندهر که میان مادر و فرزند

  یوم الفزع األکرب اهلَلَّ من أهان صاحب بدعه آمنه    ۱۷۸۶
  هر که بدعتگزاری را اهانت کند خدا روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد

  علیه منها رداء یعرف به اهلَلَّ من کانت له سریره صاحله أو سیَّئه نشر    ۱۷۸۷
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  ه سیرتى نیک یا بد داشته باشد خداوند نشانى از آن بر وى اندازد که بدان بشناسندش که بدان شناخته شودهر ک

  ُتت ظلَّ عرشه یوم ال ظلَّ إالَّ ظلَّه اهلَلَّ من أنظر معسرا و وضع عنه أظلَّه    ۱۷۸۸
  ست، وى را بسایه عرش خویش در آوردهر که تنگدستى را مهلت دهد و بار او سبک کند خداوند روزى که سایه اى جز سایه او نی

ره    ۱۷۸۹  ستَّنی سنه فقد أعِذر إلیه ِف العمر اهلَلَّ من عمَّ
  هر که خدا شصت سال عمر بدو دهد از جهت عمر حجت بر او تمام کرده است

  من لعب بالنَّرد شری فهو کمن غمس یده ِف حلم اخلنزیر و دمه   ۱۷۹۱
  در گوشت و خون خوک فرو برده باشد هر که نردبازى کند چنانست که دست خویش

راط ی اهلَلَّ من کان وصله ألخیه املسمل إلى ذى سلطان ِف منهج برَّ أو ِیسری عسر أعانه    ۱۷۹۰ وم عَل إجازه الصَّ
  ِدحض فیه األقدام

دمها بلغزد خدا هر کس پیش صاحب قدرتى براى برادر مسلمان خویش در موضوع خیرى یا در گشودن مشکلى وسیله خیر شود روزى که ق

  وى را بر عبور از صراط اعانت کند

ى مصابا فله مثل أجره   ۱۷۹۱   من عزَّ
 هر که مصیبت زده اى را تسلیت گوید مانند پاداش او دارد

فا فتأعطوه و من دعاکم فتأجیبوه و من أیت إلیکم معرو اهلَلَّ فتأعیِذوه و من ستألکم ب اهلَلَّ من استعاذکم ب   ۱۷۹۱
 وه فادعوا له حَتَّ ِعلموا أنَّکم قد کافتأَتوهفکافئوه فإن لم َتد

هر  هر که به نام خدا بشما پناه آرد پناهش دهید و هر که به نام خدا از شما سؤال کند چیزى باو بدهید و هر که شما را دعوت کند بپذیرید و

  ن کرده ایدکه با شما نیکى کرده تالفى کنید و اگر نتوانید برایش دعا کنید تا مطمئن شوید که تالفى آ
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ین اهلَلَّ من یرد    ۱۷۹۴ هه ِف الدَّ   به خریا یفقَّ
  هر که خدا براى او نیکى خواهد، وى را در کار دین دانا کند

ه اهلَلَّ من بَن مسجدا و لو مثل مفحص قطاه بَن    ۱۷۹۵   له بیتا ِف اجلنَّ
  ا در بهشت براى او خانه اى بسازدهر که مسجدى بسازد گر چه باندازه جایى باشد که شتر مرغ در آن تخم مینهد خد

نیا و کله  اهلَلَّ کفاه  اهلَلَّ من انقطع إلى    ۱۷۹۶   إلیها هلَلَّ اکلَّ مؤنه و رزقه من حیث ال َیتسب و من انقطع إلى الدَّ
او را به دنیا هر که خاص خدا شود خدا همه حاجات او را کفایت کند و از جایى که انتظار ندارد روزیش دهد و هر که خاص دنیا شود خدا 

  واگذارد

ضه    ۱۷۹۷ ه یعوَّ زیَّ   اهلَلَّ و من یکظم غیظه یتأجره  اهلَلَّ من یصرب عَل الرَّ
  هر که بر مصیبت صبر کند خدایش عوض دهد و هر که خشم خویش بخورد خدایش پاداش دهد

  أوثق منه ِبا ِف یده اهلَلَّ من أحبَّ أن یکون أغَن النَّاس فلیکن ِبا ِف ید    ۱۷۹۸
  دوست دارد از همه مردم بى نیازتر باشد اعتماد وى بآنچه نزد خدا است از آنچه بدست خویش دارد بیشتر باشدهر که 

به  اهلَلَّ و من یتتألَّ عَل  اهلَلَّ و من ِکربَّ وضعه  اهلَلَّ من ِواضع هلَلَّ رفعه    ۱۷۹۹   اهلَلَّ یکِذَّ
  یش پست کند و هر که بخدا قسم دروغ خورد خدایش تکذیب کندهر که براى خدا فروتنى کند خدایش بردارد و هر که گردن افرازد خدا

نیا فعوقب به ف   ۱۸۱۱   أعدل من أن یثَنَّ عقوبته عَل عبده اهلَلَّ من أذنب ِف الدَّ
  هر که در دنیا گناهى کند و عقوبت آن ببیند خدا عادل تر از آنست که عقوبت خویش را بر بنده تکرار کند

  اهلَلَّ أکرمه  اهلَلَّ و من أکرم سلطان  اهلَلَّ أهانه  اهلَلَّ من أهان سلطان    ۱۸۱۰
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  هر که قدرت خدا را خوار کند خدایش خوار کند و هر که قدرت خدا را گرامى دارد، خدایش گرامى دارد

  من ألقى جلباُ احلیاء فال غیبه له   ۱۸۱۱
  هر که پرده حیا بدرد غیبتش رواست

نیا حبِذافریهامن أصبح معاِف ِف بدنه آمنا ِف سر   ۱۸۱۱ ت له الدَّ ا خریَّ   به عنده قوت یومه فکتأَنَّ
  هر که تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قوت روز خویش دارد جهان سراسر مال اوست

ل أخطتأ أو کاد   ۱۸۱۴   من ِتأِنَّ أصاُ أو کاد و من عجَّ
  تواند رفت هر که تامل کند بصواب رود یا تواند رفت و هر که شتاب ورزد بخطا رود یا

ئته فهو مؤمن   ۱۸۱۵ ِه حسنته و ساءِه سیَّ   من سرَّ
  هر که از اعمال خویش خرسند و از اعمال بد خویش دلتنگ شود مؤمن است

۱۸۱۶   ُ   من نوقش احلساُ عِذَّ
  هر که بحساب در آید عذاب بیند

  من ساءِه خطیئته غفر له و إن لم یستغفر   ۱۸۱۷
  آمرزیده شود و گر چه آمرزش نخواهدهر که گناهش او را دلتنگ کند 

  من جعل قاضیا فقد ذبح بغری سکنی   ۱۸۱۸
  هر که بقضاوت منصوب شود چنانست که بیکارد سرش بریده اند

  عنه اهلَلَّ له و من یعف یعف  اهلَلَّ من یغفر یغفر    ۱۸۱۹
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  هر که بیامرزد خدایش بیامرزد و هر که ببخشد خدایش ببخشد

ا کان کمن عمله من أحبَّ عمل   ۱۸۰۱   قوم خریا کان أو شرَّ
  هر که عمل گروهى را خوب یابد دوست دارد چنانست که آن را انجام داده است

ا َیصده   ۱۸۰۰   من یزرع خریا َیصد زعبه و من یزرع شرَّ
  هر که خیرى بکارد سود برد و هر که شرى بکارد آن را بدرود

  عمل صالح فلیفعلمن استطاع منکم أن ِکون له خبیئه من    ۱۸۰۱
  هر که از شما تواند ذخیره نهانى از عمل شایسته داشته باشد باید چنین کند

هار   ۱۸۰۱   من کثرت صالِه باللَّیل حسن وجهه بالنَّ
  هر که بشب نماز بسیار کند بروز چهره اش نیکو شود

ار   ۱۸۰۴ ء مقعده من النَّ دا فلیتبوَّ   من کِذُ عَلَّ متعمَّ
  دروغ بندد جایش از آتش پر شودهر که به عمد بر من 

  من خاف أدلج و من أدلج بلغ املنزل   ۱۸۰۵
  هر که بیم ناک باشد همه شب راه سپرد و هر که همه شب راه سپرد بمنزل رسد

  من همَّ بِذنب ثَّ ِرکه کانت له حسنه   ۱۸۰۶
  هر که گناهى اراده کند آنگاه از آن درگذرد ترک گناه عمل نیک وى بحساب آید

  من صمت جنا   ۱۸۰۶
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  هر که خاموش ماند نجات یابد

ر عن َیینه ثَّ لیفعل الَِّذى هو خری   ۱۸۰۷   من حلف عَل َینی فرأى منها خریا فلیکفَّ
  هر که بکارى قسم خورد و بهتر از آن پیش آید کفاره قسم خویش دهد و کارى که بهتر است انجام دهد

  ه أمنا و إَیاناقلب اهلَلَّ من انتهر صاحب بدعه مِل    ۱۸۰۸
  هر که بدعتگزارى را توبیخ کند خدا قلب وى را از امان و ایمان پر کند

ل عَل    ۱۸۰۹   اهلَلَّ من أحبَّ أن یکون أقوى النَّاس فلیتوکَّ
  هر که دوستدارد از همه مردم نیرومندتر باشد باید بخدا توکل کند

  من قتل دون ماله فهو شهید   ۱۸۱۱
  خویش کشته شود شهید است هر که ضمن دفاع از مال

ع    ۱۸۱۰ ع النَّاس بعلمه مسَّ ره اهلَلَّ من مسَّ ره و صغَّ   به مسامع خلقه یوم القیمه و حقَّ
  هر که از شهرت علم خویش گوش مردم را پر کند روز قیامت خدا از فضیحت وى گوش مردم پر کند و حقیر و ناچیزش کند

  إالَّ بعدا اهلَلَّ لم یزدد بها من من لم ِنهه صالِه عن الفحشاء و املنکر    ۱۸۱۱
  هر که نمازش از ناسزا و بدى بازش ندارد به نماز از خدا دورتر شود

  و الیوم اآلخر فلیقل خریا و لیصمت اهلَلَّ من کان یؤمن ب   ۱۸۱۱
  هر که بخدا و آخرت ایمان دارد یا خبرى گوید و یا خاموش ماند

  من فطر صائما کان له مثل أجره   ۱۸۱۴
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  که روزه دارى را افطار دهد نظیر پاداش وى دارد هر

  کان أفوت ِبا رجا و أقرُ ملجى ء ما اَِّقى اهلَلَّ من حاول أمرا ِبعصیه    ۱۸۱۵
  هر که خواهد کارى را بوسیله نافرمانى خدا انجام دهد امیدش نومید شود و چیزى که از آن بیم دارد زودتر بدو رسد

ه أن یسکن حببوح   ۱۸۱۶ ه فلیلزم اجلماعهمن سرَّ   ه اجلنَّ
 هر که دوستدارد در دل بهشت سکونت گیرد هم آهنگ جماعه باشد

  من أولى معروفا فلیکاِف به فإن لم یستطع فلیِذکره فإن ذکره فقد شکره   ۱۸۱۷
  هر که نیکى بیند آن را تالفى کند و اگر نتواند آن را یاد کند که اگر یاد کند شکر آن گزاشته است

  ِشبَّه بقوم فهو منُه من   ۱۸۱۸
  هر که بگروهى تشبه جوید از آنهاست

  من طلب علما فتأدرکه له کفالن من األجر و من طلب علما و لم یدرکه کتب له کفل من األجر   ۱۸۱۹
  هر که علمى جوید و بیابد براى او دو بهره پاداش نویسند و هر که علمى بجوید و نیابد براى او یک بهره پاداش نویسند

  من أدیلت إلیه نعمه فلیشکرها   ۱۸۱۱
  هر که نعمتى یابد باید شکر آن بگزارد

  من مات عَل خری عمله فارجوا له خریا و من مات عَل شرَّ عمله فخافوا علیه و ال ِیتأسوا   ۱۸۱۰
  بیمناک باشید و نومید مشوید هر که بر خیرى که انجام داده بمیرد براى وى امیدوار باشید و هر که بر شرى که عمل کرده بمیرد بر او

  من شاَُّ شیبه ِف اإلسالم کانت له نورا یوم القیمه   ۱۸۱۱
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 هر که مویش در اسالم سفید شود بروز قیامت نور وى خواهد بود

ا   ۱۸۱۱ نا فلیس منَّ   من غشَّ
 هر که با ما نادرستى کند از ما نیست

مت   ۱۸۱۴ ه أن یسمل فلیلزم الصَّ   من سرَّ
  بسالمت ماند خاموشى گزیند هر که دوستدارد

  من أحسن صالِه حنی یراه النَّاس ثَّ أساءها حنی خیلو فتلک استهانه استهان بها ربَّه   ۱۸۱۵
  هر که در حضور مردم نماز خویش نیکو کند و چون بخلوت رود آن را بد گزارد این اهانتى است که بپرورد کار خویش میکند

  ا ظهرت ینابیع احلکمه من قلبه عَل لسانهمن أخلص هلَلَّ أربعنی صباح   ۱۸۱۶
  هر که چهل صبحگاه خاص خدا شود چشمه هاى حکمت از قلب وى بر زبانش جارى شود

  مؤنه النَّاس اهلَلَّ عَل حمبَّه النَّاس کفاه  اهلَلَّ من آثر حمبَّه    ۱۸۱۷
  دهر که محبت خدا را بر محبت مردم ترجیح دهد خدا گرفتارى مردم را از او کفایت کن

نیا و اآلخره   ۱۸۱۸ ه من خری الدَّ فق فقد أعطى حظَّ ه من الرَّ   من أعطى حظَّ
  هر که را از مالیمت نصیبى دادند نصیب وى را از خیر دنیا و آخرت داده اند

فاعه لم ینلها یوم القیمه   ۱۸۱۹   من کِذُ بالشَّ
  هر که شفاعت را دروغ شمارد روز قیامت از آن بى نصیب ماند

أس و داء ِف البطنمن سئ   ۱۸۴۱   ل عن ظهر غَن فصداع ِف الرَّ
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  هر که با وجود بى نیازى سؤالکند رنجى بسرش و دردى در شکمش افتد

ید عقله   ۱۸۴۰   من ِبع الصَّ
  هر که بدنبال شکار رود آن را بدام آرد

  من أبطتأ به عمله لم یسرع به نسبه   ۱۸۴۱
  هر که عملش پسش آرد نسبش پیشش نبرد

  أحدث ِف أمرنا هِذا ما لیس فیه فهو ردَّ  من   ۱۸۴۱
  هر که در کار ما بدعتى پدید آرد مردود باشد

  من کان آمرا ِبعروف فلیکن أمره ذلک ِبعروف   ۱۸۴۴
  هر که بنیکى وادار کند همین وادار کردنش نیز بنیکى باشد

ا هى مجر فلیستقلَّ أو لیستکثر   ۱۸۴۵ را فإَنَّ   من سئل النَّاس أمواهلم ِکثَّ
  هر که براى فزون طلبى چیزى از مال مردم بخواهد آتشست کم بر گیرد یا زیاد

ار   ۱۸۴۶ ا ینظر ِف النَّ  من نظر ِف کتاُ أخیه بغری إذنه فکتأَنَّ
  هر که بى اجازه برادرش در نامه او نگرد گوئى در جهنم نگریسته است

  من مشى منکم إلى طمع فلیمش رویدا   ۱۸۴۷
  طمعى میرود آهسته رودهر که از شما بدنبال 

  من أصبح ال ینوى ظمل أحد غفر له ما جَن   ۱۸۴۸
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  هر که صبح کند و قصد ستم کسى نداشته باشد گناهانش بخشیده شود

  مداراه النَّاس صدقه   ۱۸۴۹
  با مردم مدارا کردن صدقه دادن است

  من سئل عن عمل فکتمه أجلم بلجام من نار   ۱۸۵۱
  و مکتوم دارد لگامى از آتش بر او زنند هر که از علمى بپرسندش

عا إالَّ بإذنُه   ۱۸۵۰   من نزل عَل قوم فال یصومنَّ ِطوَّ
  هر که مهمان قومى شود بى اجازه آنها روزه دلخواه نگیرد

  اهلَلَّ من أحبَّ أن یکون أکرم النَّاس فلیتَّق    ۱۸۵۱
  هر که دوست دارد گرامى تر از همه مردم باشد از خدا بترسد

ه أن َید طعم اإلَیان فلیحبَّ املرء ال َیبَّه إالَّ هلَلَّ ِعالى   ۱۸۵۱   من سرَّ
  هر که دوست دارد حالوت ایمان بچشد کسى را فقط براى خدا دوست دارد

  لقائه اهلَلَّ کره  اهلَلَّ لقائه و من کره لقاء  اهلَلَّ أحبَّ  اهلَلَّ من أحبَّ لقاء    ۱۸۵۴
  وى را دوست دارد و هر که دیدار خدا را ناخوش دارد خدا نیز دیدار وى را ناخوش داردهر که دیدار خدا را دوستدارد خدا دیدار 

ه   ۱۸۵۵   من فارق اجلماعه مات میته جاهلیَّ
  هر که از جماعت ببرد به رسم جاهلیت بمیرد

  من حسن إسالم املرء ِرکه ماال یعنیه   ۱۸۵۶
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  کسى که فضول نباشد اسالمش نکو باشد

  بنی حلییه و ما بنی رجلیه دخل اجلنَّه من حفظ ما   ۱۸۵۷
  هر که دهان و عورت خویش نگه دارد بهشتى شود

  عثرِه یوم القیامه اهلَلَّ من کفَّ لسانه عن أعراض النَّاس أقاله    ۱۸۵۸
  هر که زبان خویش از آبروى مردم نگاه دارد روز قیامت خدا گناهان وى ببخشد

 من رزق من شى ء فلیلزمه   ۱۸۵۹
  چیزى نصیبش کرده اند در حفظ آن بکوشدهر که 

  ِعالى عثرِه اهلَلَّ من أقال نادما بیعه أقاله    ۱۸۶۱
  هر که معامله پشیمانى را اقاله کند خدا از گناهانش بگذرد

  ِف حاجته اهلَلَّ من کان ِف حاجه أخیه کان    ۱۸۶۰
  هر که از پى حاجت برادر خویش باشد خدا از پى حاجت وى باشد

  من دعى عَل من ظلمه فقد أنتصر   ۱۸۶۱
  هر که بر ظالم خویش نفرین کند یارى شود

نیا   ۱۸۶۱   من یشته کرامه اآلخره یدع زینه الدَّ
  هر که حرمت آخرت خواهد زینت دنیا رها کند

ل    ۱۸۶۴   برزقه اهلَلَّ من طلب العمل ِکفَّ
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  هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود

  حَتَّ ینزع اهلَلَّ خصومه بغری عمل لم یزل ِف سخط من جادل ِف    ۱۸۶۵
  هر که در مناقشه اى بدون علم مجادله کند در خشم خدا باشد تا دست بردارد

  من َحل سلعته فقد برى ء من الکرب   ۱۸۶۶
  هر که کاالى خویش بر دارد از تکبر برى شود

ف  اهلَلَّ من خاف    ۱۸۶۷   منه کلَّ شى ء اهلَلَّ خوَّ
  دا ترسد خدا همه چیز را از او بترساندهر که از خ

  خریا فلری علیه اهلَلَّ من أِاه    ۱۸۶۸
  هر که خدایش نعمتى دهد باید اثر نعمت بر او نمایان شود

  من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثری   ۱۸۶۹
  هر که سپاس کم نگزارد سپاس بسیار نیز ندارد

  من قتل دون دینه فهو شهید   ۱۸۷۱
  دفاع از دین خود کشته شود شهید شده است هر که ضمن

  من مات غریبا مات شهیدا   ۱۸۷۰
  هر که بغربت بمیرد شهید مرده است

  من صام األبد فال صام و ال أفطر   ۱۸۷۱
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  هر که روزه پیوسته دارد نه روزه داشته و نه افطار کرده

  من مشى مع ظالم فقد أجرم   ۱۸۷۱
  کرده است هر که با ظالمى راه رود گناه

َت رفق    ۱۸۷۴   به اهلَلَّ من رفق بامَّ
  هر که با امت من مالیمت کند خدا با وى مالیمت کند

  به خریا یصب منه اهلَلَّ من یرد    ۱۸۷۵
  خدا براى هر که نکوئى خواهد مبتالیش کند

  ِف نهابر اهلَلَّ من أصاُ ماال من مهاوش أذهبه    ۱۸۷۶
  حوادث سخت از دست بدهدهر که مال از حرام بدست آرد در 

ه جهله   ۱۸۷۷   من لم ینفعه علمه یضرَّ
  هر که علمش سودش ندهد جهلش زیانش رساند

  من فتح له باُ من خری فلینتهزه فإنَّه ال یدرى مَت یغلق عنه   ۱۸۷۸
  هر که درى از خیر بر او گشودند فرصت غنیمت شمارد که نداند چه وقت بسته خواهد شد

  عَل یدیه رجل وجبت له اجلنَّهمن أسمل    ۱۸۷۹
  هر که یکى بدست وى اسالم آرد بهشت بر او واجب شود

نیا فمل یقدر أن یکافئه کافتأِه عنه یوم القیمه   ۱۸۸۱ لب معروفا ِف الدَّ   من أولى رجال من عبد املطَّ
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  وز قیامت تالفى آن خواهم کردهر که با یکى از خاندان عبد المطلب در دنیا نیکى کند و او نتواند تالفى آن کند من در ر

دقه   ۱۸۸۰   من کنوز الربَّ کتمان املصائب و األمراض و الصَّ
  از گنجینه هاى نیکى نهان داشتن مصیبتها و مرضها و صدقه است

  من رأى عوره فسرتها کان کمن أحیا موءوده من قربها   ۱۸۸۱
  گور کرده اى را از قبر زنده برآردهر که عورتى را به بیند و مستور دارد چنانست که دختر زنده ب

ر    ۱۸۸۱ ر عَل معسر یسَّ نیا و اآلخره اهلَلَّ من یسَّ   علیه ِف الدَّ
  هر که به تنگدستى گشایش دهد خدا در دنیا و آخرت باو گشایش دهد

  اهلَلَّ من اعتزَّ بالعبید أذلَّه    ۱۸۸۴
  هر که بوسیله مملوکان عزت جوید خدایش ذلیل کند

  حم ال یرحم و من ال یغفر ال یغفر لهمن ال یر   ۱۸۸۵
  هر که رحم نکند رحمش نکنند و هر که نیامرزد او را نیامرزند

  اهلَلَّ من ال یستحىی من النَّاس ال یستحىی من    ۱۸۸۶
  هر که از مردم شرم ندارد از خدا شرم نکند

نیا ینفعه ِف اآلخره   ۱۸۸۷ د ِف الدَّ   من یتزوَّ
  د در آخرت سودش دهدهر که از دنیا توشه بر گیر

ل له باجلنَّه   ۱۸۸۸ ل لى أن ال یستأل النَّاس شیئا و أِکفَّ  من یتکفَّ
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  کیست که تعهد کند از مردم چیزى نخواهد و من براى او بهشت را تعهد کنم

ین و یلهمه رشده اهلَلَّ من یرد    ۱۸۸۹ هه ِف الدَّ   به خریا یفقَّ
  نا کند و راه رشاد را باو الهام کندخدا براى هر که نیکى خواهد وى را در کار دین دا

نیا   ۱۸۹۱   من یعمل سوءا َیز به ِف الدَّ
  هر که عمل بد کند در دنیا سزاى آن بیند

وء   ۱۸۹۰   مناوله املسکنی ِقى میته السَّ
 عطا به مستمندان از مرگ بد جلوگیرى میکند

  اهلَلَّ مهنَّه إحداکنَّ ِف بیتها ِدرک جهاد املجاهدین إنشاء    ۱۸۹۱
  )اى زنان( هر یک از شما با اشتغال در خانه خویش اگر خدا خواهد ثواب مجاهدان خواهد یافت

  یوم القیامه اهلَلَّ من نظر إلى مسمل نظره خییفه بها من غری حق أخافه    ۱۸۹۱
  هر که بمسلمانى نظرى تند کند که بناحق او را بترساند روز قیامت خدا او را بترساند

س ع   ۱۸۹۴   ن غرَیه أو حما عنه کان ِف ظلَّ العرش یوم القیامهمن نفَّ
  هر که بقرضدار خویش مهلت دهد یا قرض او را قلم گیرد روز قیامت در سایه عرش باشد

  من هجر أخاه سنه فهو کسفک دمه   ۱۸۹۵
  هر که یک سال از برادر خویش قهر کند چنانست که خون وى را ریخته است

  ما بنی حلییه و شرَّ ما بنی رجلیه دخل اجلنَّهشرَّ  اهلَلَّ من وقاه    ۱۸۹۶
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  هر که خدایش از شر دهان و عورت نگاه دارد بهشتى است

ر صاحب بدعه فقد أعان عَل هدم اإلسالم   ۱۸۹۷   من وقَّ
  هر که بدعتگزارى را محترم دارد بویرانى اسالم کمک کرده است

  ِف حاجته حَتَّ ینظر ِف حوائجُه اهلَلَّ من ولَّى شیئا من أمور املسلمنی لم ینظر    ۱۸۹۸
  هر که چیزى از امور مسلمانان را بعهده گیرد خدا در حاجت وى ننگرد تا وى در حوائج مسلمانان بنگرد

  اهلَلَّ من ال یرحم النَّاس ال یرَحه    ۱۸۹۹
  هر که بمردم رحم نکند خدا باو رحم نخواهد کرد

ماء من ال یرحم من ِف األرض ال یرَحه من ِف   ۱۹۱۱   السَّ
  هر که بمردم زمین رحم نکند خداى آسمان باو رحم نکند

  و الیوم اآلخر فال یروعنَّ مسلما اهلَلَّ من کان یؤمن ب   ۱۹۱۰
  هر که بخدا و روز جزا مؤمن است مسلمانى را نترساند

ور   ۱۹۱۱   من کُت شهاده إذا دعى إلیها کان کمن شهد بالزَّ
  اند نهان دارد چنانست که شهادت دروغ داده باشد هر که شهادتى را که از او خواسته

  من کنُت علما عن أهله أجلم یوم القیامه جلاما من نار   ۱۹۱۱
  هر که علمى را از اهل آن نهان دارد روز قیامت لگامى از آتش بر او زنند

  من کرم أصله و طاُ مولده حسن حمضره   ۱۹۱۴
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  ضرش نیکستهر که اصلش گرامى و مولدش پاکیزه باشد مح

  اهلَلَّ فلیلتمس إهلا غری  اهلَلَّ و لم یؤمن بقدر  اهلَلَّ من لم یرض بقضاء    ۱۹۱۵
  هر که بقضاى خدا رضا نیست و بتقدیر خدا ایمان ندارد خدائى غیر خداى یکتا بجوید

  علیه اهلَلَّ من مات عَل شى ء بعثه    ۱۹۱۶
  هر که بحالى بمیرد خدا وى را بهمان حال بر انگیزد

  من قضى ألخیه املسمل حاجه کان له من األجر کمن حجَّ و اعتمر   ۱۹۱۷
  هر که حاجت برادر مسلمان خویش بر آرد چنانست که حج کرده و عمره گذاشته باشد

  عمره اهلَلَّ من قضى ألخیه املسمل حاجه کان له من األجر کمن خدم    ۱۹۱۸
  مه عمر خویش را خدمت خدا کرده باشدهر که حاجت برادر مسلمان خویش را برآرد چنانست که ه

  من قطع رَحا أو حلف عَل َینی فاجره رأى و باله قبل أن َیوت   ۱۹۱۹
  هر که از خویشاوند ببرد یا قسم دروغ خورد پیش از آنکه بمیرد وبال آن ببیند

  اهلَلَّ من کان حالفا فال َیلف إالَّ ب   ۱۹۰۱
  هر که قسم بایدش خورد جز بخدا قسم نخورد

مه    ۱۹۰۰ نا حرَّ نا لیَّ ال هیَّ ار اهلَلَّ من کان سهَّ   عَل النَّ
  هر که آسانگیر و نرم و مالیم باشد خدا او را بجهنم حرام کند

  حارس اهلَلَّ من کان علیه دین فُهَّ بقضائه لم یزل معه من    ۱۹۰۱
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  شته باشدهر که قرضى داشته باشد و قصد پرداخت آن کند پیوسته نگهبانى از جانب خدا بر او گما

  علیه اهلَلَّ من کان له قلب صالح ُتنَّن    ۱۹۰۱
  هر که قلبى خوب داشته باشد خدا بوى مشتاقست

نیا کان له یوم القیامه لسانان من نار   ۱۹۰۴   من کان له وجهان ِف الدَّ
  هر که در دنیا دو رو باشد روز قیامت دو زبان از آتش دارد

یفه و الیوم اآلخر فلیکرم ض اهلَلَّ اآلخر فلیحسن إلى جاره و من کان یؤمن ب و الیوم اهلَلَّ من کان یؤمن ب   ۱۹۰۵
  و الیوم اآلخر فلیقل خریا أو لیسکت اهلَلَّ و من کان یؤمن ب

و هر که بخدا و روز جزا ایمان دارد با همسایه خویش نکوئى کند هر که بخدا و روز جزا ایمان دارد مهمان خویش را گرامى دارد هر که بخدا 

  وز جزا ایمان دارد سخن بخیر گوید یا خاموش ماندر

م من ذنبه   ۱۹۰۶   من قاد أعَم أربعنی خطوه غفر له ما ِقدَّ
  هر که کورى را چهل قدم بکشد گناهان گذشته اش آمرزیده شود

ار   ۱۹۰۷ ه کان له سرتا من النَّ   من قبَّل بنی عیَن أمَّ
  صون شودهر که پیشانى مادر خویش را ببوسد از آتش جهنم م

  عنه یوم القیامه اهلَلَّ من قتل عصفورا بغری حقَّ ستأله    ۱۹۰۸
  هر که گنجشکى را بناحق بکشد خدا روز قیامت از وى باز خواست کند

  عنه یوم العسره اهلَلَّ من عفا عند القدره عفا    ۱۹۰۸
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  هر که هنگام قدرت ببخشد خدا در روز سختى او را ببخشد

  ه أجر من عمل به ال ینقص من أجر العاملمن عملَّ علما فل   ۱۹۰۹
  هر که علمى یاد دهد، پاداش کسى که بدان عمل میکند از اوست و پاداش عامل کاسته نشود

  من عریَّ أخاه بِذنب لم َیت حَتَّ یعمله   ۱۹۱۱
  هر که برادر خویش را بگناهى سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن شود

  إالَّ کان له صدقه اهلَلَّ دمىَّ و ال خلق من خلق من غرس غرسا لم یتأکل منه آ   ۱۹۱۰
  هر که درختى بکارد هر بار که انسانى یا یکى از مخلوق خدا از آن بخورد براى وى صدقه اى محسوب شود

ار   ۱۹۱۱ ا، املکر و اخلداع ِف النَّ نا فلیس منَّ   من غشَّ
  هر که با ما نادرستى کند از ما نیست مکر و خدعه در جهنمست

اره ملا مضى   ۱۹۱۱   من طلب العمل کان کفَّ
  هر که علم جوید کفاره گناهان گذشته وى باشد

فهاء أو یصرف به وجوه النَّاس إلیه أدخله    ۱۹۱۴ ارال اهلَلَّ من طلب العمل لیجارى به العلماء أو لیمارى به السَّ   نَّ
کند یا توجه عامه را بسوى خود جلب کند خدایش بجهنم  هر که علم جوید که بوسیله آن با دانشوران همچشمى کند یا با سفیهان مجادله

  برد

ه   ۱۹۱۵ جهنَّ و أحسن إلیهنَّ فله اجلنَّ بهنَّ و زوَّ   من عال ثالث بنات فتأدَّ
  هر که سه دختر داشته باشد و تربیتشان کند و شوهرشان دهد و با آنها نیکوئى کند پاداش او بهشتست
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  املوتمن عدَّ غدا من أجله فقد أساء صحبه    ۱۹۱۶
  هر که فردا را از عمر خویش شمارد مرگ را خوب نشناخته است

ا غاُ عنها و من غاُ عنها فرضیها فکتأنَّه حضرها   ۱۹۱۷   من حضر معصیه فکرهها فکتأَنَّ
چنانست هر کس ناظر معصیتى باشد و آن را منفور دارد چنانست که غایب بوده و هر کس از معصیتى که در غیاب او کرده اند خشنود باشد 

  که ناظر آن بوده است

  فقد أشرک اهلَلَّ من حلف بغری    ۱۹۱۸
  هر که بغیر خدا قسم خورد مشرکست

ا   ۱۹۱۹   من خبَّب زوجه امرء أو مملوکه فلیس منَّ
  هر که همسر کسى یا مملوک او را فریب دهد از ما نیست

ذلک من أجورهم شیئا و من دعا إلى من دعا إلى هدى کان له من األحر مثل أجور من ِبعه ال ینقص    ۱۹۱۱
  ضالله کان علیه من اإلث مثل آثام من ِبعه ال ینقص ذلک من آثامُه شیئا

هر که به هدایتى دعوت کند پاداش وى چون پاداش همه کسانى است که پیروى آن کنند و از پاداش آنها چیزى نمیکاهد و هر که بضاللتى 

  نیست که پیروى آن کنند و از گناه آنها چیزى نمیکاهددعوت کند گناه وى مثل گناهان همه کسا

  من باع دارا ثَّ لم َیعل مثنها ِف مثلها لم یبارک له فیها   ۱۹۱۰
  هر که خانه اى فروشد و با قیمت آن خانه دیگر نخرد برکت نیابد

نه لم یزل ِف مقت    ۱۹۱۱   و لم ِزل املالئکه ِلعنه اهلَلَّ من باع عیبا لم یبیَّ
  چیز معیوبى فروشد و نگوید پیوسته در دشمنى خدا باشد و فرشتگان پیوسته او را لعنت کندهر که 
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  عَل مثنها ِالفا یتلفه اهلَلَّ من باع عقر دار من غری ضروره سلَّط    ۱۹۱۱
  هر که بدون ضرورت خانه اى را بفروشد خدا تلف کننده اى را بگمارد که قیمت آن را تلف کند

الم فال َتیبوهمن بدأ بالک   ۱۹۱۴   الم قبل السَّ
  هر که پیش از اسالم سخن آغازد جوابش مدهید

رها   ۱۹۱۵ مى بعد ما علمه فإنَّها نعمه کفَّ   من ِرک الرَّ
  هر که تیراندازى را تعلیم گرفته باشد و ترک کند نعمتى را کفران کرده است

ج فقد استکمل نصف اإلَیان فلیتَّق    ۱۹۱۶   الباقى ِف النَّصف اهلَلَّ من ِزوَّ
  هر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده از خدا در باره نیم دیگر بترسد

َت املالء لیله واحده أحبط    ۱۹۱۷  عمله أربعنی سنه اهلَلَّ من َتَنَّ عَل أمَّ
  هر که براى امت من یک شب آرزوى گرانى کند خدا چهل سال عبادت او را باطل کند

شد ِف غریه فقد خانه من أفَت بغری عمل   ۱۹۱۸   کان إمثه عَل من أفتاه و من أشار عَل أخیه بتأمر یعمل أنَّ الرَّ
هر که بدون علم فتوى دهد گناه حاصل از آن را بگردن دارد و هر که ببرادر خویش کارى سفارش کند و داند که مصلحت در غیر آنست بوى 

  خیانت کرده است

 اهلَلَّ ، و من َتربَّ قصمه اهلَلَّ ، و من ِواضع رفعه اهلَلَّ ر أفقره ، و من بِذَّ اهلَلَّ من اقتصد أغناه    ۱۹۱۹
هر که میانه روى کند خدا بى نیازش کند و هر که اسراف کند خدا فقیرش کند و هر که فروتنى کند خدایش بر دارد و هر که بزرگى فروشد 

  خدایش درهم شکند
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ا یکرم    ۱۹۴۱   ِعالى اهلَلَّ من أکرم امرأ مسلما فإَنَّ
  که مسلمانى را گرامى دارد خداى واال را گرامى داشته است هر

  له من کلَّ همَّ فرجا و من کلَّ ضیق خمرجا و رزقه من حیث ال َیتسب اهلَلَّ من أکثر من االستغفار جعل    ۱۹۴۰
  ظار ندارد روزى دهدو او را از جایى که انت  هر که استغفار کند خدا براى او از هر غمى گشایش و از هر تنگنائى مفرى پدید آرد

ار أولى به اهلَلَّ من أکل بالعمل طمس    ۱۹۴۱ ه عَل عقبه و کانت النَّ   عَل وجهه و ردَّ
  هر که بوسیله علم نان خورد خدا چهره او را دگرگون کند و کارش را واژگون کند و جهنم سزاوار او باشد

  بِذنبه إلى ِوبته اهلَلَّ من أنظر معسرا إلى میسرِه أنظره    ۱۹۴۱
  هر که تنگدستى را مهلت دهد تا گشایش یابد خدا گناهش را مهلت دهد تا توبه کند

ه اهلَلَّ من أطعم مریضا شهوِه أطعمه    ۱۹۴۴   من مثار اجلنَّ
  هر که غذاى دلخواه مریضى را به او بخوراند خدا از میوه هاى بهشت باو بخوراند

 علیه اهلَلَّ من أعان ظاملا سلَّطه    ۱۹۴۵
  گرى را اعانت کند خدایش بر او مسلط کندهر که ستم

 حَتَّ ینزع اهلَلَّ من أعان عَل خصومه بظمل لم یزل ِف سخط    ۱۹۴۶
  هر که بوسیله ستمى بر خصومتى کمک کند پیوسته مورد خشم خدا باشد تا دست بردارد

ه    ۱۹۴۷ ا فقد برئت منه ذمَّ  و رسوله اهلَلَّ من أعان ظاملا لیدحض بباطله حقَّ
  مگرى را اعانت کند که بوسیله باطل خویش حقى را پایمال کند، از حمایت خدا و پیغمبر برون باشدهر که ست
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ه من اخلری   ۱۹۴۸ فق فقد حرم حظَّ ه من الرَّ ه من اخلری و من حرم حظَّ فق فقد أعطى حظَّ ه من الرَّ   من أعطى حظَّ
  را از مالیمت محروم کرده اند از نیکى بى نصیبش کرده اندهر که را از مالیمت بهره داده اند از نیکى بهره اش داده اند و هر که 

نیا و اآلخره اهلَلَّ من اغتیب عنده أخوه املسمل فمل ینصره و هو یستطیع نصره أذلَّه    ۱۹۴۹   ِعالى ِف الدَّ
  وار کندهر که برادر مسلمانش را در حضور او غیبت کنند و تواند یاریش کند یارى وى نکند خدا او را در دنیا و آخرت خ

ا عَل    ۱۹۵۱   غفر لهأن ی اهلَلَّ من أصیب ِبصیبه ِف ماله أو جسده و کتمها و لم یشکها إلى النَّاس کان حقَّ
  هر که در مال یا تن خویش بلیه اى داشته باشد و پنهان کند و شکایت آن بمردم نبرد بر خدا واجب است که بیامرزدش

هم اهلَلَّ من أطعم مسلما جائعا أطعمه    ۱۹۵۰   ن مثار اجلنَّ
  هر که مسلمان گرسنه اى را غذا دهد خدا از میوه هاى بهشت باو بخوراند

  من اشرتى سرقه و هو یعمل أنَّها سرقه فقد شرک ِف عارها و إمثها   ۱۹۵۱
  هر که مال دزدى را بخرد و بداند که دزدیست در ننگ و گناه آن شریکست

ل عقوبته ِف الدَّ    ۱۹۵۱ ا فعجَّ أعدل من أن یثَن عَل عبده العقوبه ِف اآلخره، و من أصاُ  اهلَلَّ نیا فمن أصاُ حدَّ
ا فسرته    أکرم من أن یعود ِف شى ء قد عفا عنه اهلَلَّ علیه ف اهلَلَّ حدَّ

 خدا هر که گناهى کند و در دنیا عقوبت آن ببیند خدا عادل تر از آنست که بار دیگر بنده خویش را در آخرت عقوبت کند و هر که گناهى کند و

  آن را بپوشاند خدا کریمتر از آنست که به بخشیده خود باز گردد

ه التَّقوى ثَّ أصاُ فیما بنی ذلک ذنبا غفر    ۱۹۵۴   له اهلَلَّ من أصبح و مهَّ
  هر که روز آغاز دو سر پرهیزکارى داشته باشد و در این اثنا گناهى کند خدا وى را بیامرزد
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ه غری    ۱۹۵۵   ِف شى ء و من أصبح ال یهُتَّ باملسلمنی فلیس منُه اهلَلَّ لیس من ف اهلَلَّ من أصبح و مهَّ
  هر که روز آغازد و توجه او بغیر خدا باشد با خدا کارى ندارد و هر که روز آغازد و بکار مسلمانان توجهى نداشته باشد مسلمان نیست

ه و    ۱۹۵۶  إن کان واحدا فواحدمن أصبح مطیعا هلَلَّ ِف والدیه أصبح له بابان مفتوحان من اجلنَّ
  هر که روز آغازد و در کار پدر و مادر خویش مطیع خدا باشد، دو در از بهشت بر او گشوده باشد و اگر یکى باشد یکى

  من استطاع منکم أن یسرت أخاه املؤمن بثوبه فلیفعل   ۱۹۵۷
  هر کس از شما تواند برادر مؤمن خویش را بجامه اى بپوشاند، بپوشاند

ه  من   ۱۹۵۸   اهلَلَّ و من استغَن أغناه  اهلَلَّ استعفَّ أعفَّ
  هر که عفت جوید خدایش عفت دهد و هر که غنا طلبد خدایش غنى کند

ار و هو یبکى   ۱۹۵۹   من أذنب و هو یضحک دخل النَّ
  هر که گنه کند و خندان باشد وارد جهنم شود و گریان باشد

  ما هلَلَّ عندهفلینظر  اهلَلَّ من أراد أن یعمل ماله عند    ۱۹۶۱
  هر که خواهد بداند نزد خدا چه دارد بنگرد خدا نزد وى چه دارد

  من أراد أن ِستجاُ دعوِه و أن ِکشف کربته فلیفرج عن معسر   ۱۹۶۰
   هر که خواهد دعوتش مستجاب شود و غمش از پیش برخیزد تنگ دستى را گشایش دهد

  ألرشد أموره اهلَلَّ قه من أراد أمرا فشاور فیه امرءا مسلما وفَّ    ۱۹۶۱
  هر که اراده کارى کند و با مرد مسلمانى در باره آن مشورت کند خدایش بمعقولترین کارها توفیق دهد
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  اهلَلَّ و من أسخط والدیه فقد أسخط  اهلَلَّ من أرضى والدیه فقد أرضى    ۱۹۶۱
   ادر خویش را خشمگین کند خدا را خشمگین کرده استهر که پدر و مادر خویش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و هر که پدر و م

نیا زهدا لم یزدد من    ۱۹۶۴   إالَّ بعدا اهلَلَّ من ازداد علما و لم ِزدد ِف الدَّ
  هر که علمش فزون شود و بى رغبتى وى بدنیا فزون نشود دوریش از خدا بیشتر شود

  من استطاع منکم أن یقى دینه و عرضه ِباله فلیفعل   ۱۹۶۵
 که از شما تواند دین و آبرو را بمال خود حفظ کند، حفظ کندهر 

  من استطاع منکم أن ینفع أخاه فلینفعه   ۱۹۶۶
  هر که از شما تواند ببرادر خویش نفع برساند، برساند

ارِه   ۱۹۶۷   من أخطتأ خطیئه أو أذنب ذنبا ثَّ ندم فهو کفَّ
  شود پشیمانى کفاره اوست هر که خطائى کند یا گناهى از او سر زند آنگاه پشیمان

اه    ۱۹۶۸ ان دینا ینوى قضاءه أدَّ   عنه یوم القیمه اهلَلَّ من إدَّ
  هر که دینى بعهده دارد که نیت پرداخت آن دارد، خدا روز قیامت قرض وى را ادا کند

ز ِبعصیه  اهلَلَّ من أذلَّ نفسه ِف طاعه    ۱۹۶۹ ن ِعزَّ  اهلَلَّ فهو أعزَّ ممَّ
  ت خدا خوار کند از کسى که به معصیت خدا عزت جسته باشد عزیزتر استهر که خویشتن را در اطاع

  عَل رؤس األشهاد یوم القیامه اهلَلَّ من أذلَّ عنده مؤمن فمل ینصره و هو یقدر عَل أن ینصره أذلَّه    ۱۹۷۱
  هر که مؤمنى را پیش او خوار کنند و تواند یارى او کند و نکند روز قیامت خدا پیش همگان خوارش کند
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ا عَل    ۱۹۷۰ به کان حقَّ   أن یغفر له اهلَلَّ من أذنب ذنبا فعمل أنَّ له ربَّا إن شاء غفر له و إن شاء عِذَّ
  هر که گناهى کند و داند که پروردگارى دارد که اگر خواهد گناه وى بیامرزد و اگر خواهد عذابش کند بر خدا واجب است که بیامرزدش

لع علیه غفر له و إن لم یستغفر اهلَلَّ من أذنب ذنبا فعمل أنَّ    ۱۹۷۱   قد اطَّ
  هر که گناهى کند و داند که خدا ناظر وى بوده، خدا بیامرزدش و گر چه آمرزش نخواهد

  من أحبَّ أن یبسط له ِف رزقه و أن ینستأ له ِف أجله فلیصل رَحه   ۱۹۷۱
  وند گیردهر که دوست دارد که روزى وى گشاده کنند و زندگیش طوالنى شود با خویشاوند پی

ار   ۱۹۷۴   من احتجب عن النَّاس لم َیجب عن النَّ
  هر که در بمردم ببندد از جهنم مصون نماند

  باجلِذام اهلَلَّ من احتکر عَل املسلمنی طعامُه ضربه    ۱۹۷۵
  هر که خوراک مسلمانان را احتکار کند خدا بخوره مبتالیش کند

  نیتهعال اهلَلَّ ما بینه و بنی النَّاس و من أصلح سریرِه أصلح  اهلَلَّ کفاه  اهلَلَّ من أحسن فیما بینه و بنی    ۱۹۷۶
  هر که رابطه خویش را با خدا نیک کند خدا رابطه وى با مردم نیک کند و کسى که باطن خویش به صالح آرد خدا ظاهر وى بصالح آرد

مى ثَّ ِرکه فقد ِرک نعمه من النَّعم   ۱۹۷۷   من أحسن الرَّ
   اند و آن را ترک کند یکى از نعمتها را ترک کرده استهر که تیر اندازى بد

ا عَل    ۱۹۷۸  أن ال یؤمنه یوم القیمه اهلَلَّ من أخاف مؤمنا کان حقَّ
  هر که مؤمنى را بترساند بر خدا واجب است روز قیامت ایمنش نکند نکند
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ى    ۱۹۷۹   اهلَلَّ فها أِلفه عنه و من أخِذها یرید إِال اهلَلَّ من أخِذ أموال النَّاس یرید أداءها أدَّ
   هر که مال مردم بگیرد و اراده پرداخت آن داشته باشد خدا پرداخت آن کند و هر که بگیرد و اراده تلف کردن داشته خدا آن را تلف کند

  کلَّ لسانه و لم یشف غیظه اهلَلَّ من اَِّقى    ۱۹۸۱
  هر که از خدا بترسد زبانش کند شود و خشم خویش آشکار نکند

  وقاه کلَّ شى ء اهلَلَّ ن اَِّقى م   ۱۹۸۰
   هر که از خدا بترسد خدا او را از همه چیز محفوظ دارد

ج  اهلَلَّ من أجرى    ۱۹۸۱ نیا و اآلخره اهلَلَّ عَل یدیه فرجا ملسمل فرَّ   عنه کرُ الدَّ
  هر که خدا بدست وى گشایشى براى مسلمانى پدید آرد خدا محنت دنیا و آخرت از او بردارد

  حبَّ هلَلَّ و أبغض هلَلَّ و أعطى هلَلَّ و منع هلَلَّ فقد استکمل اإلَیانمن أ   ۱۹۸۱
  هر که براى خدا دوست دارد و براى خدا دشمن دارد و براى خدا عطا کند و براى خدا منع کند به کمال ایمان رسیده است

  من أحبَّ شیئا أکثر من ذکره   ۱۹۸۴
  هر که چیزى را دوست دارد یاد آن بسیار کند

  من أحبَّ دنیاه أضرَّ بآخرِه و من أحبَّ آخرِه أضرَّ بدنیاه فآثروا ما یبقى عَل ما یفَن   ۱۹۸۵
 هر که دنیا را دوست دارد آخرت خود را زیان زند و هر که آخرت را دوست دارد بدنیاى خویش زیان زند، پس آنچه را باقیست بر آنچه فانیست

  ترجیح دهید

  ِف زمرُِه اهلَلَّ من أحبَّ قوما حشره    ۱۹۸۶
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  هر که گروهى را دوست دارد خدا وى را با آنها محشور کند

  من أحبَّ أن َید طعم اإلَیان فلیحبَّ املرء ال َیبَّه إالَّ هلَلَّ    ۱۹۸۷
  هر که دوست دارد لذت ایمان بچشد کسى را دوست دارد که او را جز براى خدا دوست ندارد

  ل بینُه ِف حلظه و إشارِه و ُملسهمن ابتَل بالقضاء بنی املسلمنی فلیعد   ۱۹۸۸
  هر که بقضاوت میان مسلمانان مبتال شود میان آنها در نظر و اشاره و مجلس خویش برابرى نهد

  من ابتَل بالقضاء بنی املسلمنی فال یرفع صوِه عَل أحد اخلصمنی إالَّ یرفع عَل اآلخر   ۱۹۸۶
  ر یکى از مدعیان بلند نکند مگر اینکه بر دیگرى نیز بلند کندهر که بقضاوت میان مسلمانان مبتال شود صداى خویش ب

  من ابتَل فصرب و أعطى فشکر، و ظمل فغفر و ظمل فاستغفر أولئک هلم األمن و هم مهتدون   ۱۹۹۱
  دآنها هدایت یافتگاننو صبر کند و عطایش دهند و شکر کند و ظلم بیند و ببخشد و ظلم کند و آمرزش طلبد آنان در امانند و   هر که مبتال شود

د صَلَّ    ۱۹۹۰ قه ِبا یقول فقد کفر ِبا أنزل عَل حممَّ افا أو کاهنا فصدَّ   لهعلیه و آ اهلَلَّ من أیت عرَّ
  هر که پیش غیبگو یا کاهن رود و گفته او را تصدیق کند بدین محمد کافر شده است

  من أیت إلیکم معروفا فکافئوه فإن لم َتدوا فادعوا له   ۱۹۹۱
  که با شما نکوئى کرد عوضش دهید و اگر نتوانید براى او دعا کنیدهر 

ا أو مبطال فإن لم یفعل لم یرد عَلَّ احلوض   ۱۹۹۱ ال فلیقبل ذلک منه حمقَّ   من أِاه أخوه متنصَّ
  یایدهر که برادرش بعذر خواهى پیش وى آید باید عذر وى را درست باشد یا نادرست بپذیرد و اگر نپذیرد بر من بحوض در ن

  من کلَّ شى ء اهلَلَّ أهابه  اهلَلَّ منه کلَّ شى ء و من لم یتَّق  اهلَلَّ أهاُ  اهلَلَّ من اَِّقى    ۱۹۹۴
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  هر که از خدا بترسد خدا همه چیز را ازو بترساند و هر که از خدا نترسد خدا وى را از همه چیز بترساند

  من رمى مؤمنا بکفر فهو کقتله   ۱۹۹۵
  ت دهد چنانست که او را کشته باشدهر که مؤمنى را بکفر نسب

ن    ۱۹۹۶ ع مؤمنا لم یؤمَّ   مقام ذلَّ و خزى یوم القیامه اهلَلَّ روعته یوم القیامه و من سعى ِبؤمن أقامه  اهلَلَّ من روَّ
   ر و زبونش کندهر که مؤمن را بترساند خدا روز قیامت ترس او را با امنیت بدل نکند و هر که از مؤمنى بدگوئى کند خدا روز قیامت او خوا

  من زرع زرعا فتأکل منه طری کان له صدقه   ۱۹۹۷
  هر که کشتى کند و پرنده اى از آن بخورد براى وى صدقه اى محسوب شود

  علیه اهلَلَّ من زِن خرج منه اإلَیان فإن ِاُ ِاُ    ۱۹۹۸
  هر که زنا کند ایمانش برود و اگر توبه کند خدا توبه او بپذیرد

  منه اإلَیان کما خیلع اإلنسان القمیص من رأسه اهلَلَّ أو شرُ اخلمر نزع من زِن    ۱۹۹۹
  هر که زنا کند یا شراب بنوشد خدا ایمان از او بکند همچنان که انسان پیراهن از سر خویش بیرون میکند

  من زِن زِن به   300
  هر که زنا کند با کسان وى زنا کنند

نیا علَّمه    ۱۱۱۰   بال ِعملَّ و جعله بصریا اهلَلَّ من زهد ِف الدَّ
  هر که از دنیا بگذرد خدایش بدون تعلم علم آموزد و بصیرت دهد

ِه   ۱۱۱۱ جال ذهبت کرامته و سقطت مروَّ ه سقم بدنه و من ال مى الرَّ ُ نفسه و من کرب مهَّ   من ساء خلقه عِذَّ
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ردد و هر که با مردم منازعه کند کرامتش برود و هر که خویش بد باشد خویشتن را معذب دارد و هر که غمش بسیار شود تنش رنجور گ

  جوانمردیش نابود شود

ا یتأکل اخلمر   ۱۱۱۱   من ستأل من غری فقر فکتأَنَّ
  هر که فقیر نباشد و سؤال کند گوئى شراب خورده است

  عورِه اهلَلَّ عنه عِذابه و من حفظ لسانه سرت  اهلَلَّ من دفع غضبه دفع    ۱۱۱۴
  خدا عذاب خویش از وى باز دارد و هر که زبان خویش نگه دارد خدا عیب وى بپوشاند هر که غضب خویش باز دارد

م    ۱۱۱۵ ار اهلَلَّ من دفن ثالثه من الولد حرَّ   علیه النَّ
  هر که سه اوالد بخاک بسپارد خدا آتش جهنم را بر او حرام کند

  من دلَّ عَل خری فله مثل أجر فاعله   ۱۱۱۶
  اداش نکوکار داردهر که به نیکى راهبر شود پ

ا عَل    ۱۱۱۷ ار اهلَلَّ من ذَُّ عن عرض أخیه بالغیبه کان حقَّ   أن یقیه من النَّ
  هر که در غیاب برادرش از آبروى وى دفاع کند بر خدا واجب است که او را از جهنم مصون دارد

  ما قالِف نار جهمنَّ حَتَّ یتأیت بنفاذ  اهلَلَّ من ذکر إمرأ ِبا لیس فیه لیعیبه حبسه    ۱۱۱۸
  هر که بعیب جوئى کسى را بصفتى که در او نیست یاد کند خدا او را در آتش جهنم محبوس دارد تا گفته خویش را مجرى دارد

  من ذکر رجال ِبا فیه فقد اغتابه   ۱۱۱۹
  هر که مردى را بصفتى که در او هست یاد کند غیبت وى کرده است
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ه بیده    ۱۱۰۱   انفإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف اإلَیمن رأى منکم منکرا فلیغریَّ
  هر کس از شما ناشایسته اى بیند بدست خویش مانع آن شود و اگر نتواند بزبان و اگر نتواند بدل مانع شود که حد اقل ایمان همین است

  اهلَلَّ فقد برى ء من  اهلَلَّ بغری  اهلَلَّ من رأى ب   ۱۱۰۰
  اى غیر خدا ریا کند از خدا بیزارى جسته استهر که بکار خدا بر

  اهلَلَّ لم َیاسبه  اهلَلَّ من رَبَّ صغریا حَتَّ یقول: ال إله إالَّ    ۱۱۰۱
  گوید خدا از او حساب نخواهد اللَّههر که طفلى را تربیت کند تا ال اله اال 

  یوم القیمه اهلَلَّ من رحم و لو ذبیحه عصفور رَحه    ۱۱۰۱
  گر چه نسبت در باره سر بریدن بچه گنجشکى باشد خدا در روز قیامت او را رحم کندهر که رحم کند و 

ار اهلَلَّ من ردَّ عن عرض أخیه ردَّ    ۱۱۰۴   عن وجهه النَّ
  هر که از آبروى برادر خویش دفاع کند خدا آتش را از چهره وى باز دارد

نیا و اآلخره   ۱۱۰۵   من رزق ِقى فقد رزق خری الدَّ
  ى داده اند خیر دنیا و آخرت داده اندهر که را تقو

طر الباقى اهلَلَّ امرأه صاحله فقد أعانه عَل شطر دینه فلیتَّق  اهلَلَّ من رزقه    ۱۱۰۶   ِف الشَّ
  هر که را خدا زنى پارسا داده وى را بر نصف دین خویش یارى کرده و باید در باره نصف دیگر آن از خدا بترسد

زق رضى بالیس اهلَلَّ من رضى من    ۱۱۰۷   منه بالقلیل من العمل اهلَلَّ ری ِف الرَّ
  هر که از خدا بروزى اندک راضى شود خدا از او بعمل اندک راضى شود
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ریق کتبت له حسنه   ۱۱۰۸   من رفع حجرا عن الطَّ
  هر که سنگى از راه بردارد عمل نیکى براى وى ثبت کند

  یمه بسوط من ناریوم الق اهلَلَّ من زِن بتأمه لم یرها ِزِن جلَّده    ۱۱۰۹
 هر که با کنیزى که زناکارى وى ندیده زنا کند روز قیامت خدا وى را بتازیانه آتشین تازیانه زند

نیا فمل یفضحه سرته    ۱۱۱۱   یوم القیمه اهلَلَّ من سرت أخاه املسمل ِف الدَّ
  وى بپوشاندهر که در دنیا راز برادر مسلمان خویش بپوشد و او را رسوا نکند خدا روز قیامت راز 

ل عَل    ۱۱۱۰ ه أن یکون أقوى النَّاس فلیتوکَّ   اهلَلَّ من سرَّ
  هر که دوست دارد از همه مردم نیرومندتر باشد بخدا توکل کند

مت   ۱۱۱۱ ه أن یسمل فلیلزم الصَّ   من سرَّ
  هر که دوست دارد سالم ماند خاموشى گزیند

ه أن یستجیب    ۱۱۱۱ دائد و ال اهلَلَّ من سرَّ خاءله عند الشَّ عاء ِف الرَّ   کرُ فلیکثَّر الدَّ
  هر که دوست دارد خدا هنگام سختى و مصیبت دعاى وى اجابت کند هنگام گشایش دعا بسیار کند

  من سعى بالنَّاس فهو بغری رشده أو فیه شى ء منه   ۱۱۱۴
  هر که بد مردم گوید از عقل به دور است یا خللى در او هست

  من سکن البادیه جفا   ۱۱۱۵
  ه در صحرا سکونت گیرد خشن شودهر ک
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ل    ۱۱۱۶ ه اهلَلَّ من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهَّ   له طریقا إلى اجلنَّ
  هر که به جستجوى علم راهى سپرد خدا براى وى راهى سوى بهشت بگشاید

  من شرُ اخلمر أیت عطشان یوم القیمه   ۱۱۱۷
  هر که شراب نوشد روز قیامت تشنه بیارندش

  ُ مخرا خرج نور اإلَیان من جوفهمن شر   ۱۱۱۸
  هر که شراب نوشد نور ایمان از ضمیرش برود

ار   ۱۱۱۹   من شهد شهاده یستباح بها مال امرئ مسمل أو یسفک بها دم فقد أوجب النَّ
  هر که شهادتى دهد که بسبب آن مال مرد مسلمانى را بخورند یا خونى بریزند مستحق جهنمست

  علیه اهلَلَّ به و من شاقَّ شاقَّ  اهلَلَّ من ضارَّ ضارَّ    ۱۱۱۱
  هر که زیان بکسان رساند خدا زیانش رساند و هر که سختگیرى کند خدا با وى سخت گیرد

  من ضرُ مملوکه ظاملا أقید منه یوم القیامه   ۱۱۱۰
  هر که مملوک خویش را بستم بزند روز قیامت از او تقاص کنند

  م القیامهمن ضرُ بسوط ظلما أقتصَّ منه یو   ۱۱۱۱
  هر که بستم تازیانه زند روز قیامت از او تقاص کنند

  عنه وجبت له اجلنَّه اهلَلَّ من ضمَّ یتیما له أو لغریه حَتَّ یغنیه    ۱۱۱۱
 هر که یتیم خویش یا یتیم دیگرى را نگه دارد تا خدایش از رعایت او بى نیاز کند بهشت بر او واجبست
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  ِعالى نقاء ثوبه و رضاه بالیسری اهلَلَّ من کرامه املؤمن عَل    ۱۱۱۴
  از لوازم حرمت مؤمن نزد خدا است که جامه اش پاکیزه باشد و باندک خشنود گردد

غبان   ۱۱۱۵   من موجبات املغفره إطعام املسمل السَّ
  غذا دادن مسلمان گرسنه از موجبات آمرزیده شدن است

  من أذى املسلمنی ِف طرقُه وجبت علیه لعنتُه   ۱۱۱۶
  ر که مسلمانان را در راههایشان آزار کند لعنت وى بر ایشان واجب استه

  اهلَلَّ من أذى مسلما فقد أذاِن و من أذاِن فقد أذى    ۱۱۱۷
  هر که مسلمانى را آزار کند مرا آزار کرده و هر که مرا آزار کند خدا را آزار کرده است

فها   ۱۱۱۸   من آوى ضالَّه فهو ضالَّ ما لم یعرَّ
  گمشده اى را جا دهد مادام که وجود آن را اعالم نکند گم راه استهر که 

  من ابتاع طعاما فال یبعه حَتَّ یستوفیه   ۱۱۱۹
  هر که غذا میفروشد نفروشد یا کامل بفروشد

س له کربه   ۱۱۴۱ رور عَل املؤمن ِقضى عنه دینا، ِقضى له حاجه، ِنفَّ   من أفضل العمل إدخال السَّ
  شحال کردن مؤمن است یعنى دین وى را ادا کنى، حاجتى از او بر آورى یا محنتى از او بر طرف کنىاز بهترین عملها خو

   من َتام التَّحیَّه األخِذ بالید   ۱۱۴۰
  کمال درود گفتن دست گرفتن است
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ه   ۱۱۴۱   من حسن عباده املرء حسن ظنَّ
  از جمله عبادت نکوى مرد خوش گمان بودن او بخداست

  ه املرء حسن اخللق و من شقاوِه سوء اخللقمن سعاد   ۱۱۴۱
  نیکخوئى نیکبختى مرد است و بدخوئى بدبختى است

 من سعاده املرء أن یشبه أباه   ۱۱۴۴
  از لوازم نیکبختى مرد آنست که مانند پدر خویش باشد

  من شکر النَّعمه إفشاؤها   ۱۱۴۵
  از لوازم شکر نعمت داشتن نمودار کردن آنست

جل رفقه ِف معیشتهمن فق   ۱۱۴۶   ه الرَّ
  مدارا در معاش از دانش مرد است

نیا طلب ما یصلحک   ۱۱۴۷ جل أن یصلح معیشته و لیس من حبَّ الدَّ   من فقه الرَّ
  اصالح معیشت از دانش مرد است و جستجوى چیزى که معاش تو را بصالح آرد دنیاپرستى نیست

ا فات اسرتاح بدنه و من   ۱۱۴۸ ت عینه اهلَلَّ رضى ِبا قسمه  من انقطع رجاؤه ممَّ   قرَّ
  هر که از نابود شده امید ببرد راحت شود و هر که بقسمت خدا راضى شود آسوده گردد

ار   ۱۱۴۹   من خاف النَّاس لسانه فهو من أهل النَّ
  هر که از زبانش بترسند از اهل جهنمست
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  رامهم یوجب لک فال ِوجب له و ال کمن لم ِنتفع بدینه و ال دنیاه فال خری لک ِف ُمالسته و من ل   ۱۱۵۱
  هر که از دین یا دنیاى او سودى نبرى در مجالست او خیرى نیست

نیته و من عمل عال اهلَلَّ ما بینه و بنی النَّاس و من أصلح سریرِه أصلح  اهلَلَّ کفاه  اهلَلَّ من أحسن فیما بینه و بنی    ۱۱۵۰
  دنیاه اهلَلَّ آلخرِه کفاه 

خدا نیکو دارد خدا روابط او را با مردم به صالح آرد و هر که پنهان خویش اصالح کند خدا عیان او را بصالح آرد و هر که هر که روابط خویش با 

  براى آخرت خویش کار کند خدا دنیاى وى را کفایت کند

ضوه و من ِرکُه   ۱۱۵۱ ض النَّاس قرَّ هر یعجز و من قرَّ رب لنوائب الدَّ لم  من ِنفعه ینفعک و من ال یعدَّ الصَّ
 یرتکوه

هر که را سود دهى سودت دهد و هر که در حوادث دنیا صبورى نکند عاجز ماند هر که بد مردم گوید بدش گویند و هر که آنها را رها کند 

  رهایش نکنند

ر أمله   ۱۱۵۱ المه فلیحفظ ما جرى به لسانه و لیخرس ما انطوى علیه جنانه و لیحسن عمله و لیقصَّ   من أراد السَّ
  سالمت خواهد مراقب گفتار خویش باشد و از آنچه در دل دارد چیزى بزبان نیارد عمل نیک کند و آرزو کوتاه داردهر که 

  اهلَلَّ و من ِکربَّ وضعه  اهلَلَّ من ِواضع هلَلَّ رفعه    ۱۱۵۴
  هر که براى خدا فروتنى کند خدایش رفعت دهد و هر که تکبر کند خدا او را پست کند

  شه کان کمبتدیها و من عریَّ مؤمنا بشى ء لم َیت حَتَّ یرکبهمن أذاع فاح   ۱۱۵۵
  هر که عمل بدى را شایع کند چون عامل آنست و هر که مؤمنى را بکارى عیب کند نمیرد تا مرتکب آن شود

احه   ۱۱۵۶ جر رحلت عنه الرَّ   من استولى علیه الضَّ
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  هر که مالمت بر او چیره شود راحت از او دور شود

فق فقد حرم اخلری کلَّهمن ح   ۱۱۵۷   رم الرَّ
  هر که از مدارا بى نصیب باشد از همه خوبیها بى نصیب مانده است

ا یصلح   ۱۱۵۸   من عمل عَل غری عمل کان ما یفسد أکثر ممَّ
  هر که بى علم عمل کند بیش از آنچه اصالح میکند افساد خواهد کرد

نیا و اآلخرهمن رزق حسن صوره و حسن خلق و زوجه صاحله و س   ۱۱۵۹ ه من خری الدَّ   خاء فقد أعطى حظَّ
  هر که را صورت نیک و سیرت نیک و جفت پارسا و سخاوتى دادند بهره او را از خیر دنیا و آخرت داده اند

ا َیصد ندامه   ۱۱۶۱  من یزرع خریا َیصد زعبه و من یزرع شرَّ
  هر که نیکى کارد سود برد و هر که بدى کارد پشیمانى درود

  من ال أدُ له ال عقل له   ۱۱۶۰
 هر که ادب ندارد عقل ندارد

  من طلب شیئا و جدَّ وجد   ۱۱۶۱
  هر که چیزى بجوید و بکوشد بیاید

  من ال یرحم ال یرحم   ۱۱۶۱
 هر که رحم نکند رحمش نکنند

  خلیال صاحلا اهلَلَّ به خریا رزقه  اهلَلَّ من أراد    ۱۱۶۴
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  نصیب وى کند هر که خدا خیر او خواهد دوستى شایسته

  من یدم قرع الباُ یوشک أن یفتح له   ۱۱۶۵
  هر که بکوفتن در ادامه دهد بر او بگشایند

  ملعون ذو الوجهنی ملعون ذو اللَّساننی   ۱۱۶۶
  دو رو ملعون است دو زبان ملعون است

 من الربَّ أن ِصل صدیق أبیک   ۱۱۶۷
 ىاز جمله نکوئى اینست که با دوست پدر خویش دوستى کن

ملَّ عَل النَّاس و أنت طلق الوجه   ۱۱۶۸ دقه أن ِسَّ   من الصَّ
  از جمله صدقه اینست که بمردم سالم کنى و گشاده رو باشى

جل العمل فیعمل به و یعلَّمه   ۱۱۶۹ دقه أن یعملَّ الرَّ   من الصَّ
  از جمله صدقه اینست که مرد علم آموزد و بدان عمل کند و تعلیم دهد

ه أن    ۱۱۷۱ ثه و من حسن املماشاه أن یقف األخ ألخیه إذا أنقطع شسع من املروَّ ینصت األخ ألخیه إذا حدَّ
  نعله

ویش خ از لوازم جوانمردى اینست که برادر بگفتار برادر خویش وقتى با او سخن میکند، گوش فرا دارد و از نیک رفتارى اینست که برادر با برادر

  کندوقتى بند کفش وى بریده )و رفتن نتواند( توقف 

  من أسوء النَّاس من أذهب آخرِه بدنیا غریه   ۱۱۷۰
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  از جمله بدترین مردم کسیست که آخرت خویش را بدنیاى دیگرى تلف کند

حم و َتوین األمنی و ایتمان اخلائن   ۱۱۷۱ ش و قطیعه الرَّ اعه الفحش و التَّفحَّ   من أشراط السَّ
  ائن شمردن امین و امین پنداشتن خائن استاز عالیم قیامت بد گوئى و بد کارى و بریدن خویشان و خ

فاعه أن ِشفع بنی اثننی ِف النَّکاح   ۱۱۷۱   من أفضل الشَّ
 از جمله بهترین وساطت وساطت میان دو کس در کار زناشوئى است

  موت الغریب شهاده   ۱۱۷۴
  مرگ غریب، شهادت است

أس من اجلسد   ۱۱۷۵ ین کموضع الرَّ لوه من الدَّ   موضع الصَّ
  ماز نسبت بدین چون مقام سر نسبت بتن استمقام ن

  اهلَلَّ املجاهد من جاهد نفسه ِف طاعه    ۱۱۷۶
  مجاهد آنست که در کار اطاعت خدا با ضمیر خویش جهاد کند

  املرء عَل دین خلیله   ۱۱۷۷
  مرد بر روش دوست خویشتن است

  املرء کثری بتأخیه   ۱۱۷۸
  مرد ببرادر خویش نیرو میگیرد

  ملسبَّان ما قاال فهو عَل البادى ما لم یعتد املظلوما   ۱۱۷۹
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  گناه دو ناسزا گو بر کسى است که آغاز کرد بشرط آنکه مظلوم تجاوز نکند

  املسمل من سمل املسلمون من لسانه و یده   ۱۱۸۱
  مسلمان کسى است که مسلمان از دست و زبانش در امان باشد

   یسلمهاملسمل أخو املسمل ال یظلمه و ال   ۱۱۸۰
  مسلمان برادر مسلمانست بدو ستمش نکند و تسلیمش نکند

  املسلمون ید واحده عَل من سواهم   ۱۱۸۱
  مسلمانان بر ضد غیر مسلمانان همسخنند

  املسجد بیت کلَّ ِقىَّ    ۱۱۸۱
 مسجد خانه هر پرهیزکار است

اء و احلمیه رأس کلَّ دواء   ۱۱۸۴   املعده بیت الدَّ
  و پرهیز سر آمد دواهاستمعده خانه مرض است 

  املؤمن من أمنه النَّاس عَل أنفسُه و أمواهلم و دمائُه   ۱۱۸۵
  مؤمن آنست که مردم او را بر جان و مال و خون خویش امین شمرند

  املؤمن للمؤمن کالبنیان یشدَّ بعضه بعضا   ۱۱۸۶
  مؤمن نسبت بمؤمن چون بناست که قسمتى از آن قسمت دیگر را محکم کند

  املؤمن غرَّ کرمی و الفاجر خبَّ لئمی   ۱۱۸۷
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  مؤمن شریف و کریم است و فاجر فریبکار و فرومایه است

  املؤمن یوم القیمه ِف ظلَّ صدقته   ۱۱۸۸
  مؤمن روز قیامت در سایه صدقه خویش است

  املؤمن کیَّس فطن حِذر   ۱۱۸۹
  مؤمن هوشیار و دقیق و محتاط است

  املؤمن یسری املئونه   ۱۱۹۱
  مؤمن کم حاجتست

نون أطول النَّاس أعناقا یوم القیمه   ۱۱۹۱   املؤذَّ
  موذنان روز قیامت از همه مردم گردن فرازترند

اره لکلَّ مسمل و مسلمه   ۱۱۹۰   املوت کفَّ
  مرگ براى هر فرد مسلمان و هر زن مسلمانى کفاره گناهانست

  عنه اهلَلَّ املهاجر من هجر ما نهى    ۱۱۹۱
  از هر چه خدا نهى کرده دورى کند مهاجر آنست که

  املرء مع من أحبَّ و له ما اکتسب   ۱۱۹۱
  مرد در صف دوستان خویش است و نتیجه اعمالش بدو میرسد

  املستشار مؤَتن فإن شاء أشار و إن شاء سکت فإن أشار فلیشر ِبا لو نزل به فعله   ۱۱۹۴
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  ى دهد و اگر خواهد خاموش ماند و اگر داد همان گوید که اگر خود او بود میکردکسى که با وى مشورت کنند امانتدار است اگر خواهد رأ

  املشاوره حصن من النَّدامه و أمن من املالمه   ۱۱۹۵
  مشورت حصار ندامت است و ایمنى از مالمت

  املؤمن أخوا املؤمن ال یدع نصیحته عَل کلَّ حال   ۱۱۹۶
  هى او چشم نپوشدمؤمن برادر مؤمنست و به هر حال از خیر خوا

  املؤمن هنیَّ لنیَّ حَتَّ َتاله من اللَّنیَّ أَحق   ۱۱۹۷
  مؤمن نرمخو و مالیمست تا آنجا که از نرمخوئى احمقش پندارى

  املؤمن منفعه إن ماشیته نفعک و إن شاورِه نفعک و إن شارکته نفعک و کلَّ شى ء من أمره منفعه   ۱۱۹۸
دت دهد و اگر با وى مشورت کنى سودت دهد و اگر شریکش شوى سودت دهد و همه کار مؤمن مایه سود است اگر همراهش شوى سو

  وى مایه سود است

  املؤمنون هیَّنون لیَّنون کاحلمل األلف إن قید إنقاد و إذا أنیخ عَل صخره إستناخ   ۱۱۹۹
  ندش بخوابدمؤمنان نرمخو و مالیمند چون شتر دست آموز که اگر بکشندش برود و اگر بر سنگى به خوابان

احون   ۱۰۱۱   املتعبَّد بغری فقه کاحلمار ِف الطَّ
  کسى که بى دانش عبادت کند چون االغ آسیاست

ُ به عباده اهلَلَّ املرض سوط    ۱۰۱۰   ِف األرض یؤدَّ
  بیمارى تازیانه خدا در زمین است که بوسیله آن بندگان خویش را ادب میکند
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  و املؤمن َیوطه من ورائهاملؤمن مرآه املؤمن و املؤمن أخ   ۱۰۱۱
  مؤمن آئینه مؤمنست مؤمن برادر مؤمنست از پشت سر مراقب اوست

  املؤمن للمؤمن کالبنیان املرصوص یشدَّ بعضه بعضا   ۱۰۱۱
  مؤمن نسبت بمؤمن چون بناى محکم است که اجزاى آن یک دیگر را استحکام بخشد

  لفاملؤمن یتألف و ال خری فیمن ال یتألف و ال یؤ   ۱۰۱۴
  مؤمن الفت گیرد و هر که الفت نگیرد و الفت نیارد خیرى در او نیست

  أشدَّ غریا اهلَلَّ املؤمن یغار و    ۱۰۱۵
  مؤمن غیرت میبرد و غیرت خدا شدیدتر است

أس   ۱۰۱۶ أس من اجلسد یتألم املؤمن ألهل اإلَیان کما یتألم اجلسد ملا ِف الرَّ   املؤمن من أهل اإلَیان ِبنزله الرَّ
  ن نسبت باهل ایمان چون سر نسبت بتن است مؤمن از رنج مؤمنان رنجور شود چنان که تن از رنج سر رنجور گرددمؤم

  اهلَلَّ املؤمن ِبری عَل کلَّ حال، ینزع نفسه من بنی جنبیه و هو َیمد    ۱۰۱۷
  مؤمن همیشه خوبست جانش از تن میرود و خدا را ستایش مى کند

  النَّاس و یصرب عَل أذاهم أفضل من املؤمن الَِّذى ال خیالط النَّاس و ال یصرب عَل أذاهماملؤمن الَِّذى خیالط    ۱۰۱۸
  مؤمنى که با مردم آمیزش کند و بر آزارشان صبر کند از مؤمنى که با مردم آمیزش نکند و بر آزارشان صبر نکند بهتر است

  من بعض مالئکته اهلَلَّ املؤمن أکرم عَل    ۱۰۱۹
  عض فرشتگان او عزیزتر استمؤمن نزد خدا از ب
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  املستشار مؤَتن إن شاء أشار و إن شاء لم یشر   ۱۰۰۱
  کسى که با او مشورت کنند امانت دار است اگر خواهد رأى دهد و اگر نخواهد ندهد

  املسمل مرآه املسمل فإذا رأى به شیئا فلیتأخِذه   ۱۰۰۰
  مسلمان آئینه مسلمانست وقتى چیزى در او دید بگیرد

  املسلمون إخوه ال فضل ألحد عَل أحد إالَّ بالتَّقوى   ۱۰۰۱
  مسلمانان برادرانند هیچ کس بر دیگرى جز به پرهیزکارى برترى ندارد

  املسلمون عند شروطُه ما وافق احلقَّ من ذلک   ۱۰۰۱
  مسلمانان باید بشرایط خویش که مطابق حق باشد وفا کند

نیا جزاءاملصائب و األمراض و األحزان ِف    ۱۰۰۴   الدَّ
  بلیه و بیمارى و غم کیفر دنیاست

وء   ۱۰۰۵   املعروف باُ من أبواُ اجلنَّه و هو یدفع مصارع السَّ
  نیکى درى از درهاى بهشتست و از مرگ بد جلوگیرى میکند

مل   ۱۰۰۶   املعک طرف من الظَّ
  تأخیر پرداخت دین، شمه اى از ظلم است

نا کعابد وثن   ۱۰۰۷   املقمی عَل الزَّ
  آنکه بر زنا اصرار ورزد چون بت پرست است
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ار   ۱۰۰۸   املکر و اخلدیعه و اخلیانه ِف النَّ
  مکر و فریب و خیانت در جهنمست

  املنافق َیلک عینیه یبکى کما یشاء   ۱۰۰۹
  منافق بر دیدگان خویش مسلط است چنان که بخواهد گریه مى کند

ُ ِف قربه ِبا یناح علیه   ۱۰۱۱   املیت یعِذَّ
  میت در قبر از ناله و فریادى که بر مرگ او کنند معذب مى شود

هد و یهلک آخرها بالبخل و األمل   ۱۰۱۰ ه بالیقنی و الزَّ ل هِذه االمَّ   جناء أوَّ
  متقدمان این امت بیقین و زهد نجات یابند و متأخرانش به بخل و آرزو هالک شوند

  نحَّ األذى عن طریق املسلمنی   ۱۰۱۱
  مسلمانان دور کنآزار از راه 

َت من القبور من العنی و املعده   ۱۰۱۱   نصف ما َیفر المَّ
  یک نیمه قبرها که براى امت من حفر مى شود از چشم بد و پرخورى است

ا شیئا فبلَّغه کما مسعه اهلَلَّ نصر    ۱۰۱۴   امرأ مسع منَّ
  ، یارى کندخدا مردى را که چیزى از ما بشنود و همان طور که شنیده بدیگران برساند

امرأ مسع منَّا حدیثا فحفظه حَتَّ یبلَّغه غریه فرَُّ حامل فقه إلى ما هو أفقه منه و رَُّ حامل فقه لیس  اهلَلَّ نصر    ۱۰۱۵
  بفقیه
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 خدا مردى را که سخنى از ما بشنود و بخاطر سپارد تا بدیگرى برساند یارى کند بسا کس که دانائى بداناتر از خود برد و بسا کس که حامل

  دانائیست و دانا نیست

ه أمام احلاجه   ۱۰۱۶ ى ء اهلدیَّ   نعم الشَّ
  چه نیکوست هدیه بهنگام حاجت

  نعم العطیَّه کلمه حقَّ ِسمعها ثَّ ُتملها إلى أخ لک مسمل   ۱۰۱۷
  چه نیکو عطائیست سخن حقى که بشنوى و ببرادر مؤمن خویش برسانى

عاء   ۱۰۱۸ رب و الدَّ   نعم سالح املؤمن الصَّ
  نیکو سالحى است صبر و دعا براى مؤمن چه

ه و الفراغ   ۱۰۱۹ حَّ   نعمتان مغبون فیهما کثری من النَّاس: الصَّ
  دو نعمتست که بسیارى مردم در آن مغبونند صحت و فراغت

الح   ۱۰۱۱ جل الصَّ الح للرَّ   نعم املال الصَّ
  چه نیکست مال شایسته براى مرد شایسته

  نعم صومعه املسمل بیته   ۱۰۱۰
 خانه مسلمان براى او چه نیکو صومعه ایست

  نعم اهلدیَّه الکلمه من کالم احلکمه   ۱۰۱۱
 چه نیکو هدیه ایست یک کلمه گفتار حکمت آموز
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  نعم اإلدام اخللَّ    ۱۰۱۱
 چه نیکو نان خورشى است سرکه

فیع القرآن لصاحبه یوم القیمه   ۱۰۱۴   نعم الشَّ
  براى کسى که قرآن خوانده باشد چه نیکو شفیعى است قرآن در روز قیامت

اسخات ِف الوحل   ۱۰۱۵   نعم املال النَّخل الرَّ
  چه نیکو مالیست نخل که در کل محکمست

 املال اهلَلَّ نعم العون عَل ِقوى    ۱۰۱۶
  مال براى پرهیزکارى خدا چه نیکو یاوریست

جل عَل أهله صدقه   ۱۰۱۷   نفقه الرَّ
  قه استخرجى که مرد براى کسان خود کند صد

  نوم العالم أفضل من عباده العابد   ۱۰۱۸
  خواب دانشمند از عبادت عابد بهتر است

ائم عباده و صمته ِسبیح و عمله مضاعف و دعاؤه مستجاُ و ذنبه مغفور   ۱۰۱۹   نوم الصَّ
  خواب روزه دار عبادت است و سکوت وى تسبیح است و عملش مضاعفست و دعایش مستجابست و گناهش آمرزیده

  نوم عَل عمل خری من صاله عَل جهل   ۱۰۴۱
  خواب با علم بهتر از نماز با جهل است
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روا بالفجر فإنَّه أعظم لِلجر   ۱۰۴۰   نوَّ
  صبحدمان چراغ روشن کنید که پاداش شما بیشتر شود

ته فإذا عمل امل   ۱۰۴۱ مال نار ِف قلبه ؤمن عنیَّه املؤمن خری من عمله و عمل املنافق خری من نیَّته و کلَّ یعمل عَل نیَّ
  نور

نیت مؤمن از عمل او بهتر است و عمل منافق از نیت او بهتر است و هر کدام بر نیت خود کار مى کنند و چون مؤمن عملى کند در قلب وى 

  نورى روشن شود

  النَّاجش آکل ربا ملعون   ۱۰۴۱
  بازارگرم کن رباخوار ملعونى است

  ِراُالنَّاس ولد آدم و آدم من    ۱۰۴۴
  مردم فرزند آدمند و آدم از خاک است

  النَّاس رجالن عالم و متعملَّ و ال خری فیما سوامها   ۱۰۴۵
  مردم )قابل اعتنا( دو کسند عالم و علم آموز و در غیر آن ها خیرى نیست

وء   ۱۰۴۶ وء کعرق السَّ اس و أدُ السَّ   النَّاس معادن و العرق دسَّ
  ژاد در کسان نافذ است و تربیت بد چون نژاد استمردم چون معدن ها گونه گونند و ن

  النَّاکح ِف قومه کاملعشب ِف داره   ۱۰۴۷
  آنکه از خاندان خویش زن گیرد چنانست که در خانه خویش علف چیند
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  نیَّه املؤمن أبلغ من عمله   ۱۰۴۸
  نیت مؤمن از عمل وى شایسته تر است

  النَّاس کتأسنان املشط   ۱۰۴۹
  ه هاى شانه اندمردم چون دندان

  فتأحبَُّه إلیه أنفعُه لعیاله اهلَلَّ النَّاس کلَُّه عیال    ۱۰۵۱
  مردم همگى کسان خدایند و محبوبتر از همه پیش خدا کسى است که براى کسان او سودمندتر باشد

  النَّاس أشبه بزمانُه   ۱۰۵۰
  مردم بروزگار خویش مانند

هب و الفضَّ    ۱۰۵۱   هالنَّاس معادن کمعادن الِذَّ
  مردم معدن هایند چون معدن طال و نقره

یطان   ۱۰۵۱   النَّساء حباله الشَّ
  زنان دامهاى شیطانند

  النَّاس کاإلبل ِرى املائه ال ِرى فیه راحله   ۱۰۵۴
  مردم چون شترانند صد شتر بینى و یک باربردار در آن میان نبینى

ا یعطون أجورهم یوم   ۱۰۵۵   القیامه عَل قدر عقوهلم النَّاس یعملون اخلریات و إَنَّ
  مردم کارهاى نیک کنند اما روز قیامت پاداششان را بقدر عقولشان میدهند
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رب و الفرج مع الکرُ و إنَّ مع العسر یسرا   ۱۰۵۶   النَّصر مع الصَّ
  فیروزى قرین صبر است و گشایش قرین رنج است و همراه هر سختى گشایشى هست

نب کمن ال ذنب لهالنَّدم ِوبه و التَّائب من    ۱۰۵۷   الِذَّ
  پشیمان شدن چون توبه کردن است و هر که از گناه توبه کند چنانست که گناه نداشته

  النَّظر إلى اخلضره یزید ِف البصر   ۱۰۵۸
  بسبزه نگریستن بینائى را فزون میکند

  النَّظره سُه مسموم من سهام ابلیس   ۱۰۵۹
  نگاه بد تیرى زهرآگین از تیرهاى شیطانست

  النَّظر إلى املرأه احلسناء و اخلضره یزیدان ِف البصر   ۱۰۶۱
  دیدن زن خوبروى و سبزه بینائى را فزون میکند

  النَّظافه من اإلَیان   ۱۰۶۰
  پاکیزگى از ایمانست

ه   ۱۰۶۱ یاحه من عمل اجلاهلیَّ   النَّ
  نوحه گرى از عمل جاهلیت است

ه   ۱۰۶۱ ه احلسنه ِدخل صاحبها اجلنَّ یَّ   النَّ
  ت خوب صاحب خویش را به بهشت مى بردنی
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ه    ۱۰۶۴ ائل عَل بابه اهلَلَّ هدیَّ   إلى املؤمن السَّ
  گدا هدیه خداست که بر در مؤمن آید

  هل ِنصرون إالَّ بضعفائکم بدعوُِه و أحالمُه   ۱۰۶۵
  شما را بدعا و عقل ضعیفانتان یارى میکنند

نوُهل من أحد َیشى عَل املاء إالَّ ابتلت قدما   ۱۰۶۶ نیا ال یسمل من الِذَّ   ه؟ کِذلک صاحب الدَّ
  مگر کسى هست که بر آب رود و پاهایش تر نشود؟ همچنین دنیادار از گناه مصون نخواهد ماند

جال حنی أطاعت النَّساء   ۱۰۶۷   هلکت الرَّ
  مردان که اطاعت زنان کنند بهالکت افتند

ه ِعور عنی احلکمی  هنَّ أغلب، یعَن النَّساء   ۱۰۶۸   اهلدیَّ
  هدیه چشم خردمند را ببندد  آنها، یعنى زنان، چیره تراند

مع و البصر و القلب   ۱۰۶۹   اهلدیَّه ِِذهب بالسَّ
  هدیه گوش و چشم و دل را از کار بیندازد

  فمن أهدى الیه شى ء فلیقبله اهلَلَّ اهلدیَّه رزق من    ۱۰۷۱
  هدیه روزى خداست هر که چیزى بدو هدیه دادند بپذیرد

  اهلوى مغفور لصاحبه ما لم یعمل به أو یتکملَّ    ۱۰۷۰
  پندار بد اگر بکردار و گفتار نیاید بخشوده است
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  اهلمَّ نصف اهلرم   ۱۰۷۱
  غم یک نیمه پیرى است

هب   ۱۰۷۱   واضع العمل عند غری أهله کمقلَّد اخلنازیر اجلوهر و اللَّؤلؤ و الِذَّ
  د و طال به خوکان آویزدآنکه علم به نااهل سپارد چنانست که گوهر و مرواری

نیا ِف اآلخره إالَّ مثل ما َیعل أحدکم إصبعه هِذه ِف المیَّ فلینظر مب یرجع اهلَلَّ و    ۱۰۷۴  ما الدَّ
 بخدا قسم دنیا نسبت به آخرت چنانست که یکیتان انگشت خویش به دریا نهد، بنگرد چه مى آورد؟

  ر النَّعمألن ِهدى بهداک رجل واحد خری لک من َح اهلَلَّ و    ۱۰۷۵
  بخدا قسم اینکه مردى را هدایت کنى از داشتن شتران سرخ مو بهتر است

  ال َتدون بعدى أعدل علیکم مَنَّ  اهلَلَّ و    ۱۰۷۶
  بخدا قسم پس از من، کسى را نخواهید یافت که در باره شما عادلتر از من باشد

یف یستحىی أن یتأکل وحده   ۱۰۷۷   و اکَل ضیفک فإنَّ الضَّ
  ان خویش غذا خور زیرا مهمان شرم دارد که تنها غذا خوردهمراه مهم

اه إن رَحتها یرَحک    ۱۰۷۸   اهلَلَّ و الشَّ
  حتى به بز اگر رحم کنى خدا بتو رحم کند

  و أىَّ داء أدوى من البخل   ۱۰۷۸
  و چه مرضى از بخل بدتر است
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  و أى املؤمن حقَّ واجب   ۱۰۷۹
  است وعده مؤمن حقى است )که اداى آن( واجب

  عَل من غضب فحمل اهلَلَّ وجبت حمبَّه    ۱۰۸۱
  کسى که خشم آرد و بردبارى کند، بصف محبان خداست

هداء فرجح   ۱۰۸۰   وزن حرب العلماء بدم الشَّ
  مرکب دانشوران را با خون شهیدان همسنگ کردند اولى سنگین تر بود

اه   ۱۰۸۱   و ِصلوا الَِّذى بینکم و بینه قرابه بکثره ذکرکم إیَّ
  با اقارب خویش بوسیله مکرر یاد کردنشان پیوستگى کن

اره اخلطایا   ۱۰۸۱   وصب املؤمن کفَّ
  بیمارى مؤمن کفاره گناهان است

روا من ِعلَّمونه العمل   ۱۰۸۴ روا من ِعلَّمون منه العمل و وقَّ   وقَّ
  دارید کسى را که علم از او مى آموزید محترم دارید و کسى را که علم بدو مى آموزید محترم

جل من کسبه، من أطیب کسبه فکلوا من أمواهلم   ۱۰۸۵   ولد الرَّ
  فرزند مرد از جمله کسب او است، از نکوترین کسب او است، از اموال فرزندانتان بخورید

نا شرَّ الثَّالثه إذا عمل بعمل أبویه   ۱۰۸۶   ولد الزَّ
  زنا زاده اگر زنا کند از پدر و مادر خویش بدتر است
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  یل لِلغنیاء من الفقراءو   ۱۰۸۷
 واى بر ثروتمندان از فقیران!

  ویل للعالم من اجلاهل، و ویل للجاهل من العالم   ۱۰۸۸
 واى بر عالم از جاهل! و واى بر بر جاهل از عالم!

ث فیکِذُ فیضحک به القوم، ویل له، ویل له   ۱۰۸۹   ویل للَِّذى َیدَّ
 آن بخندند واى بر او! واى بر او؟واى بر آنکه سخن کند و دروغ گوید که کسان از 

هب و املعصفر   ۱۰۹۱   ویل للنَّساء من األَحرین: الِذَّ
  واى بر زنان از دو چیز رنگین طال و جامه زیبا

وء   ۱۰۹۰ َت من علماء السَّ  ویل المَّ
  واى بر امت من از علماى بد

ه   ۱۰۹۱   ویل ملن استطال عَل مسمل فانتقص حقَّ
  ول کند و حق او را بکاهدواى بر آنکه به مؤمنى تطا

  ویل ملن ال یعمل و ویل ملن عمل ثَّ ال یعمل   ۱۰۹۱
  واى بر آنکه نداند و واى بر آنکه بداند و عمل نکند

کوت    ۱۰۹۴ کوت و السَّ الح خری من الوحده، و إمالء اخلری خری من السَّ وء و اجللیس الصَّ الوحده خری من جلیس السَّ
رَّ    خری من إمالء الشَّ
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  از همنشین بد بهتر و همنشین شایسته از تنهائى بهتر نکو گفتن از سکوت بهتر و سکوت از بد گفتن بهتر تنهائى

بهه   ۱۰۹۵   الورع الَِّذى یقف عند الشَّ
  پرهیزکار کسى است که کار شبهه ناک نکند

  الودَّ یتوارث و البغض یتوارث   ۱۰۹۶
  دوستى را بارث میبرند و دشمنى را بارث میبرند

  الورع سیَّد العمل   ۱۰۹۷
  پرهیزکارى سر آمد اعمالست

ح البصر   ۱۰۹۸ عام ینفى الفقر و بعده ینفى اللَّمم و یصحَّ   الوضوء قبل الطَّ
  وضو پیش از غذا فقر را ببرد و بعد از غذا وسواس را زایل کند و چشم را نیرو دهد

واک شطر الوضوء   ۱۰۹۹   الوضوء شطر اإلَیان و السَّ
  است و مسواک کردن نصف وضو است وضو نصف ایمان

 الولد مثره القلب و أنَّه ُمبنه مبخله حمزنه   ۱۱۱۱
  فرزند میوه دل است و مایه ترس و بخل و غم است

ه   ۱۱۱۰   الولد من رَیان اجلنَّ
  فرزند از ریحان بهشت است

  الویل ملن ِرک عیاله ِبری و قدم عَل ربَّه بشرَّ    ۱۱۱۱
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  ال خود نهد و با شر بنزد خدا رودواى بر آنکه خیر براى عی

ق بدار اخللود و هو یسعى لدار الغرور   ۱۱۱۱   یا عجبا کلَّ العجب للمصدَّ
  سخت در عجبم از آنکه خانه جاوید را باور دارد و براى خانه غرور بکوشد

ار إنَّ    ۱۱۱۴ ى األمانه اهلَلَّ یا معشر التَّجَّ ارا إالَّ من صدق و أدَّ   باعثکم یوم القیامه فجَّ
  اى گروه بازرگانان خدا روز رستاخیز بدکار محشورتان میکند مگر آنکه راست گوید و امانت نگه دارد

ابر منُه عَل دینه کالقابض عَل اجلمر   ۱۱۱۵   یتأیت عَل النَّاس زمان الصَّ
  روزگارى بر مردم بیاید که هر که خواهد دین خود نگهدارد چنان باشد که آتش بدست گرفته باشد

  یتأیت عَل النَّاس زمان املؤمن فیه أذلَّ من شاِه   ۱۱۱۶
  روزگارى بر مردم بیاید که مؤمن از بزش خوارتر باشد

اُِه   ۱۱۱۷   یبعث النَّاس یوم القیمه عَل نیَّ
  روز رستاخیز مردم را بکیفیت نیت هایشان برانگیزند

 یبصر أحدکم القِذى ِف عنی أخیه و یدع اجلِذع ِف عینه   ۱۱۱۸
  ا در خشم برادرش ببیند و تنه درخت را در چشم خویش ندیده گیردیکیتان خس ر

ور یوم القیمه مدلعا لسانه   ۱۱۱۹   یبعث شاهد الزَّ
  شاهد دروغ روز قیامت آویخته زبان مبعوث مى شود

  لهمیتبع املیَّت ثالثه فریجع اثنان و یبقى واحد: یتبعه أهله و ماله و عمله، فریجع أهله و ماله و یبقى ع   ۱۱۰۱
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  اهل و مال و عمل وى بدنبال روند اهل و مالش باز گردند و عملش بماند  سه چیز بدنبال میت روند دو تا باز گردند و یکى بماند

  عَل اجلماعه اهلَلَّ ید    ۱۱۰۰
  دست خدا همراه جماعتست

ل حَتَّ ال یبقى إالَّ حثاله کحثاله التَّم   ۱۱۰۱ ل فاألوَّ احلون أسالفا األوَّ عری ال یبالى یِذهب الصَّ   بُه هلَلَّ ار و الشَّ
  شایستگان طبقه بطبقه روند تا جز پوستى چون پوست خرما و جو نماند که خدا به آنها اعتنا نکند

روا   ۱۱۰۱ روا و ال ِعسَّ   یسَّ
  سهل گیرید و سخت مگیرید

  یطبع املؤمن عَل کلَّ خلق لیس اخلیانه و الکِذُ   ۱۱۰۴
  انت و دروغ گوئىمؤمن هر خوئى تواند داشت مگر خی

اُ لیست له صبوه   ۱۱۰۵   یعجب ربک من الشَّ
  پروردگار تو جوانى را که جوانى نکند دوست دارد

  َین اخلیل ِف شقرها   ۱۱۰۶
  برکت اسب در رنگ کهر است

  العامل إذا عمل أن َیسن اهلَلَّ َیبَّ    ۱۱۰۷
  خدا دوست دارد که وقتى کسى کارى میکند کامل کند

هلم یدور   ۱۱۰۸   املعروف عَل ید مائه رجل أخرهم فیه کتأوَّ
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  نیکى بدست صد مرد میرود که پاداش آخریشان مانند اولیست

قک علیه صاحبک   ۱۱۰۹   َیینک عَل ما یصدَّ
  سوگند در باره چیزى توانى خورد که مصاحب تو تصدیق آن کند

خاء و قنوع  ینبغى أن یکون للمؤمن مثانیه خصال: وقار عند اهلزاهز و صرب   ۱۱۱۱ عند البالء و شکر عند الرَّ
، ال یظمل األعداء و ال یتحامل عَل االصدقاء بدنه ِف ِعب و النَّاس منه ِف راحه اهلَلَّ ِبا رزقه    عزَّ و جلَّ

مؤمن باید هشت صفت داشته باشد وقار در حوادث سخت و صبر به هنگام بلیه و شکر به هنگام گشایش و قناعت به روزى اى که خداى 

  ال داده است بدشمنان ستم نکند و مزاحم دوستان نشود، تنش برنج باشد و مردم از او در آسایش باشندوا

  یهرم ابن آدم و یبقى معه اثنتان احلرص و األمل   ۱۱۱۰
  فرزند آدم پیر مى شود و دو چیز با وى میماند حرص و آرزو

هداء فریجَّ    ۱۱۱۱ هداءیوزن یوم القیامه مداد العلماء و دم الشَّ   ح مداد العلماء عَل دم الشَّ
  روز قیامت مرکب دانشوران و خون شهیدان را همسنگ کنند و مرکب دانشوران بر خون شهیدان مرجح شود

  یهرم ابن آدم و یشبَّ منه اثنتان احلرص عَل املال و احلرص عَل العمر   ۱۱۱۴
  رص عمرفرزند آدم پیر مى شود و دو چیز از او جوان مى شود حرص مال و ح

فَل و أبداء ِبن ِعول   ۱۱۱۵   الید العلیا خری من الید السَّ
  دست دهنده از دست بگیر که بهتر است و صدقه را از نانخوران خویش آغاز کن

لعه ممحقه للکسب   ۱۱۱۶   ألیمنی الکاذبه منفقه للسَّ
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  قسم دروغ کاال را تلف کند و کسب را از میان ببرد

ه امل         ستحلفألیمنی عَل نیَّ
  قسم مربوط به نیت قسم خور است


