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صاحه
ـ
الف
ـج
هن
کتبه حممد بن عبداهلل

این نسخه از کتاب شریف نهج الفصاحه  ،شامل احادیث گهربار رسول گرامی اسالم حضرت محمد صلوات اهلل علیه و آله است  ،که برای نخستین بار
با قلم منسوب به آن حضرت در سال  8931در  464صفحه آماده و به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده است  .نامه های منتسب به حضرت
محمد صلی اهلل علیه و آله وسلم که در سال  6هجری قمری به حاکمان وقت جهت ابالغ رسالت ارسال شده  ،اکنون در چند موزه معتبر دنیا نگهداری
میشوند و "قلم رسالت" بوسیله استخراج رسم الخط موجود در این نامه ها تولید شده است  .پیش از این یک جلد کالم اهلل مجید و یک جلد خطبه
غدیر نیز با دستخط منسوب به حضرت رسول اکرم (ص) بوسیله "قلم رسالت" توسط حمید رابعی آماده و به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا
شده است.
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ُ َ َ ُ ََّ َ َ َُّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ ُ ََّ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ ُ َ َُ
َ
دیث الک ِِذُ و آفه
غى و آفه ََّاحل َ ِ ُس َب ِاالَ ُف ِت
ماحه َ ُاملن و َّ آفه َاجلَ ِمال اخلیالء و آفه احل ِ
خار و آفه ََّ ُالس َ ِ
آفه الش َّ ِجاع ُه َالب َ ُ
ُ
الدین اهلوى؛
ِالع ِمل ِالنسیان و آفه ِاحل ِمل السفه و آفه اجل ِود السرف و آفه
ِ
ِ
سرکشى آفت شجاعت است ،تفاخر آفت شرافت است ،منت آفت سماحت است ،خود پسندى آفت جمال است ،دروغ آفت سخن است
فراموشى آفت دانش است ،سفاهت آفت بردبارى است ،اسراف آفت بخشش است ،هوس آفت دین است
ُُ
ُ ََّ َ
 ِ ٢ائتوا الدعوه إذا ِدعیُت؛
وقتى شما را دعوت کردند بپذیرید
َ َ ََ
َُ
َُ
َ
ُ
َ َ
َ
َُ َ َ َ ُ
ُ
َ
َ
ُ
قول لک القوم إذا قمت ِمن ِع ِند ِهم ف ِتأِه و
ئت املعر
ِ ُ ٣ا
َ
َّ
ِ
َ
وف و اجت ِ َن َب َ َاملنک َر ُو انظر ُما َی ِعجب أذنک أن َ ی َ ُ
انظر الِذى ِ َ
کره أن یقول لک القوم إذا قمت ِمن ِع ِند ِهم فاجت ِنبه؛
ِ
نیک 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 بگویند برکنار
باش

جائر و ُُم َته ٌد جاهل؛ٌ
ُ َ ۴آفه َّ
فاجر و ٌإمام ٌ
الدین ثَ ٌالثَهَ :ف ٌقیه ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آفت دین سه چیز است :داناى بد کار و پیشواى ستم کار و مجتهد نادان
َّ ُ َ َ َُ ُ
َُ
َ
َ
َ
َّ
أهله؛
 ۵آفه ِالع ِمل ِالنسیان و إضاعته أن ُت ِدث به غری ِ
آفت دانش فراموشیست و دانشى که بنا اهل سپارى تلف مى شود
 ۶آکُل َکما َی ُتأکُل َالع ُبد َ و ُ
أجلس َکماَ َی ُلس َالعبد؛ُ
ِ
ِ
ِ
مانند بندگان غذا میخورم و مانند آنها بر زمین مى نشینم
ُ ۷آمروا َّالن َساء ِف َبناِهن؛َّ
ِ ِ ِ ِ
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با زنان در باره دخترانشان شور کنید
َ
َ
َ
َ
َ
َُ ُ
َ
املنافق ثَ ٌالث ،إذا َ ح ََّ َدث َک َِذُ و إذا َوع َد أخلف و إذا ائت َم َن خان؛َ
ِ
 ۸آیه ِ
نشان منافق سه چیز است ،سخن بدروغ گوید ،از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید
َ ََّ
ُ
املؤمن َِ ًوبه؛َ
َ
ُ
َ
 ۹أَب اهلل أن َیعل ِل ِقاِل ِِ
خداوند از گناه قاتل
َ ََّ
مؤمن َ َنمیگذرد و توبه او َرا َنمى ََّ
پذیرد ُ َ َُ
َ
َ
ُ
َ
َ
دعه حَت یدع ِبدعته؛
صاحب ِب ٍ
 ۰۱أَب اهلل أن یقبل عمل ِ ِ
پذیرد تا از بدعت خویش دست بردارد
خداوند عمل بدعتگذار را نمى
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ ُ ََّ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 ِ ۰ابتغوا الرفعه ِعند ِاهلل ُتمل عمن جِهل علیک و ِ ِعطى من حرمک؛
اگر میخواهید پیش خداوند منزلتى بلند یابید خشونت را به بردبارى و محرومیت را به عطا تالفى کنید
َ ََّ َ َ ََّ َ َ ََّ
َ
َ
 ۰۱أبد املوده ِملن وادک فإنها أثبت؛
دوستى گیر که این گونه
آنکه با تو در دوستى مى زند با وى ره
َ
َ َ َ
است َ َ ٌ َ َ َ
پایدارتر َ
دوستى َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ََّ َ
َ
َ
َ
ٌ
َ ِ َ ۰۱ا َبدأ ِبن ِفس َک َفتص َدق َعل َیها فإن فَضل شى ء ِفِل ِهلک َ ف َإن ُ فُ ِضل شى ء عن أه ِلک ف ِلِذى قراب ِتک فإن
ف ِضل عن ِذى قراب ِتک شى ٌ ء فهکِذا و هکِذا ِ ابدأ ِ ِبن ِعول؛
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
آمد َبه ََّ
همچنین صدقه را ُاز عیالَّ خویش َ ُآغاز کن َ َُ
دیگران ده َو ُ َ
ُ
َ
 ۰۴أَب اهلل أن یرزق ع ِبده امل ِؤمن إال ِمن حیث ال َیت ِسب؛
ِ
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َ ُ َ َ ََّ
ُ
 ِ ۰۵ابدئوا ِ ِبا بدأ اهلل ِبه؛
صدقه را از آنچه خداوند آغاز کرده است آغاز کنید
َ
َ ُ ََّ
َ َّ ََّ
ُ َ َ َّ
ً َ َ َ َ ََّ
ُ
َ
َ
ُ
صادقا هلا دخل اجلنه؛
ِ ۰۶أبشروا و ب ِشروا ِمن و ِراءکم أنه من شِهد أن ال إله إال اهلل ِ
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
شود َ َ ََّ ََّ ُ
مى َ
ُ
 ۰۷أبغض احل ِالل إلى ِاهلل الطالق؛
حالل در پیش
منفورترین چیزهاى
َ
خدا َ ُ ََّطالق َاست ََ
َ
َّ
َُ َ
َ
َ
 ۰۸أبغض ِاخللق إلى ِاهلل من آمن ث کفر؛
است که ایمان آورد و سپس کافر شود
منفورترین
مردم پیش َخدا آنََّ کس َ ُ َُ
َ
ُ
َّ
 ۰۹أبغض ِالر ِجال إلى ِاهلل األلد اخلصم؛
منفورترین مردان در پیش َ خدا مرد لجوج و ستیزه جوست
ً
ُ
َ
کان ثَ ُوباه َخریا منَ ع َمله :أن ِ َ
َ ۱۱أبغ ُض العباد إلى ََّاهلل َمن َ
کون ث ُیابه ث َیاُ األنبیاء َ وَ ع َم ُلهَ ع َمَل اجلَ َّبارین؛َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
منفورترین بندگان در پیش خدا کسى است که جامه وى از کارش بهتر باشد ،یعنى جامه او جامه پیمبران باشد و کار وى کار ستمگران
َُّ َ َ َ ََّ َ ُ ُ َ َ َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
 ۱۰أبغ ِوِن الضعفاء فإَنا ِرزقون و ِنصرون ِبضع ِفاءکم؛
خدا روزى بنده مؤمن خویش را از جایى که انتظار ندارد میرساند

ناتوان را پیش من آرید زیرا شما به برکت ناتوانان خود روزى مى خورید و یارى مى شوید
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َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َ َ َ ُ َ ََ ََّ ََّ ُ َ َ َ َ َ
َّ
الص ِراط
 َ َ ۱ب ِلغوا َحاجه من ال یست ِطیع إبالغ حاج ِته فمن أبلغ سلطانا حاجه من ال یست ِطیع إبالغها ثبت اهلل قدمِیه عَل ِ
یوم ِالق ِیامه؛
حاجت کسى را که از ابالغ آن ناتوانست ببزرگان برسانید زیرا هر کس حاجت درمانده اى را ببزرگى برساند روز رستاخیز خداوند پاهاى وى را
بر صراط استوار میسازد

ً
َ ََّ ُ
ًَ َ َُ
 ۱ا َبن َ َ
َ
َ
َّ
َّ
جاهال؛
َم
س
ت
ف
ه
عص
ِ
ال
و
ال
عاق
َم
س
ِ
ک
ب
ر
ع
أط
م
آد
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فرزند آدم! پروردگار خویش را فرمانبردار باش تا ترا خردمند خوانند و از فرمان وى بیرون مباش که ترا نادان شمارند
َ
 ۱۴ا َبن َ َ
آدم إذا َ
أصب َحت ُمعاِف ِف َج َسد َک َآم َّنا ِف َس َربک ع َند َک ُقَوت َی َومک ف َعَل َُّ
الدنیا َالعفاء؛ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
است و قوت یک روز خویش را دارى جهان گو مباش
فرزند آدم وقتى تن تو سالم است و خاطرت آسوده
ُ
َ
ََ
َ
َ
َ
آدم ع َند َک ما َیکف َیک َ و ِ ُطلب ما َیطغیک ا َبن َ َ
 ۱۵ا َبن َ َ
آدم ال ِبق ٍلیل ِقنع و ال ِب َک ِثٍری ِشبع؛
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

فرزند آدم ،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
بسیار سیر نمیشوى

َ ُ ََ ُ
َ َ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ َ ٌ َ
َ َ َ َّ َ ٌ َّ َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
أحبب ما َّ ِشئت فإنک مفارقه و اعمل ما ِشئت فإنک
َِ ٌَّ ۱۶أِاِن َج ِ َربیل ف ََّقال یاَ َ َحممد ِ ُعش ما ِ ُش ُئت ََّفإن َک ََّ ُم ِیت و ُ ُ ِ
َ
ُِمزى ِبه و اعمل أن شرف امل ِؤمن ِقیامه ِباللِیل و ِعزه اس ِتغناؤه عن الناس؛
ِ
ِ
ِ
مد هر چه میخواهى زنده بمان که عاقبت خواهى مرد ،هر چه را میخواهى دوست بدار زیرا از آن جدا
جبریل پیش من آمد و گفت اى مح ّ
میخواهى بکن که پاداش آن را خواهى دید و بدان که شرف مؤمن بپا خاستن شب است و عزت وى بى نیازى از مردم
خواهى شد و هر چه
ُ
َ ُ َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ُ ُ ََّ َ ً َ َ َ ََّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
اهلل ش َیئا َدخ َل َ َاجلنه َ قلت َیا ج ِربیل َ و إن ِسرق و إن زِن
ک ِب َ ِ
مات ُقُ اللتی َ ِوشر إن سرَ
َ ۱۷قال نَ َعمِ
أِاِنُقُ ج ِلترب َیلو فإنقال َسب ِرش َرق َاومت إن َ
کزَ إنِنه َق َمالن نَعمَ
ق َ و إن زِن قال نعم و إن ش َرُ اخلمر؛َ
ِ
ِ
ِ
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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
دزدى کرده باشد و اگر زنا کرده با شد؟ گفت آرى گفتم و اگر دزدى کرده باشد و اگر زنا کرده باشد؟ گفت آرى گفتم و اگر دزدى کرده باشد و
اگر زنا کرده باشد گفت آرى و اگر هم شراب خورده باشد

ُ
َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ
ُ َ َ َ َ َ َُ َ
َ َ َ َ َ َُ َ
ُ
َّ
أطعمه ِمن ط ِعامک ی ِلن قلبک و
درک حاجتک؟ ِ ا ِرحم الیتمی و امسح رأسه و ِ
ِ ُ ۱۸أُتب أن َی ِل َنی قلبک و ِ ِ
درک حاجتک؛
ِ ِ

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

َ َ ُ َ َّ ََّ َ
َ ََّ َّ ََّ ُ َ َ َ ُ ُ َ ًُ ََّ َ ُ
َ
جاره إَنا ِالشده أن َِیتَل أحدکم غیظا ث ی ِغلبه؛
َحل ِاحل ِ
 ۱۹أُتسبون ِالشده ِ ِف ِ
است ،نیرومند َ حقیقى آنست که خشمگین شود و بر خشم خود غالب گردد
آیا گمان میکنید نیرومندى در بردن سنگ
َ
ُ
َ
ٌ
َ
َ
ََّ ۱۱اَت ُِذوا ع َند ُالف َقراء أیادى ف ََّإن هلم َدوله یوم القیامه؛َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
با فقرا دوستى کنید زیرا در روز رستاخیز دولتى
بزرگ دارند َّ َ َ ُ ُ ُ َ َ
َ ُ َ َ ََّ ُ َ ُ َ
َ
عض ِلی ِفسدوا بینُه؛
 ۱۰أِدرون ما ِالعضه؟ نقل احل ِ
عض الن ِاس إلى ب ٍ
دیث ِمن ب ِ
کسان پیش دیگران نقل کنند و میان آنها را بهم بزنند
میدانید سخن چینى چیست؟ سخن چینى
آیا
ُ
ُ
َ
آنست که َسخنى را از َ ُ ُ َ َ
َ
 ۱أ ُِرک فضول َ
الک ِالم و َ ح َ ُسبک ِم َن الک ِالم ما ِبلغ ِبه حاجتک؛
سخنان بیهوده چشم بپوش سخنى که رفع حاجت کند ترا کفایت کند
از
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ُ
الدنیا ألهلها ف ُإنه َمن َأخ َِذ منه فوق ما َ
 ۱ا ُِرکوا َُّ
کفِیه َأخ َِذ ِمن َ ح ِتفه و َهو ال َی َ ٌشعر؛
ی
ِ
ِ ِ
ِ
دنیا را بمردم دنیا واگذارید زیرا هر کس از دنیا بیش از حد کفایت بر گیرد در هالک خویش میکوشد اما نمیداند
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ََّ ََّ َ ُ َ َ
ُ
َ
ِ ِ ۱۴اِق اهلل ِف ع ِسرک و ی ِسرک؛
در سختى و سستى از خدا بترس
َ
ً
َ
َُ
َ
ََّ ََّ َ َ َ
َ َ
ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ ِ ِ َُ ۱۵اِق اهلل ُو ٌ َال ُتِقرن ِمن املعر ِوف شیئا و لو أن ِفرغ ِمن د ِلوک ِ ِف ِإناء املست ِسقى و أن ِ ِلقى أخاک و
وجهک ِإلیه منب ِسط؛
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

َ ََّ َ ُ ََّ َ َ َ ََّ ُ َ ََّ ََّ َ َ
َ َ َ َّ َ ََّ ُ
ََّ َ َ َ َ
ظلوم فإَنا یستأل اهلل ِعالى حقه و إن اهلل ِعالى ال َینع ذا ٍحق حقه؛
ِ ِ ۱۶اِق دعوه امل ِ
زیرا وى بدعا حق خویش را از خدا میخواهد و خدا حقرا از حق دار دریغ نمیدارد
از دعاى مظلوم بپرهیز
ُ
ََّ ُ ََّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
أوالدکم کما ُِتبون أن یربوکم؛
 ِ ۱۷اِقوا اهلل ِ
واعدلوا بنی ِ
از خدا بترسید و میان فرزندان خود بعدالت رفتار کنید همان طور که میخواهید با شما بنیکى رفتار کنند
َ
َ َّ َ ُ َ َ َ ُ ُ ََّ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ
َ
َّ
َ
ََّ ُ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ظلوم فإ ِنها ُت ِمل عَل الغ ِمام یقول اهلل ِعالى و ِعزیت و جاللى النصرنک و لو بعد ِحنی؛
 ِ ۱۸اِقوا دعوه امل
ِ
ٍ

از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وى بر ابرها میرود و خداوند مى گوید بعزت و جالل من سوگند که ترا یارى میکنم اگر چه پس از مدتى
باشد

ُ َ َُّ ُ َ
ََّ ُ َ َ َ
َ
ِِ ۱۹قوا احلجر احلرام ِ ِف البنیان فإنه أساس اخل ِراُ؛
ِ
از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانى است
ََّ ُ َ َ ُ
املؤمن َف ُإنَّه َی ُ ُنظر ب ُنور ََّاهللَ ََّعز َ و َجَل؛َّ
ِ ِ ِ
 ِ ۴۱اِقوا فراسه ِ
ِ
از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا مینگرد
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ََّ ُ َُّ ََّ َ ََّ َُّ ََّ َ َ
َ ُ َ َ َُّ َ
َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
 ِ ۴۰اِقوا الشح فإن الشح أهلک من کان قبلکم و َحلُه عَل أن سفکوا ِدماءهم و استحلوا حم ِارمُه؛
وادار کرد که بخون یک دیگر دست بیاالیند و محارم خویش را حالل شمارند
از بخل بپرهیزید زیرا َکه بخل پیشینیان را َهالک کرد و آنها را
َ
َ
 ۴۱اََِّ ُقوا َّالن َار َ و لو ب َ َّشق َ ََتره َفإن لم ََت ُدوا َفب َکل َمه ط َّیبه؛َ
ِ ٍ ٍِ
ِِ ٍ
ِ
ِ
از آتش بپرهیزید و گر چه
ندارید ََّ ُ َ َ
بوسیله َیک َّپاره َخرما باشد و اگر َ ََ
بوسیله َُ
ََّ َ َ َ
سخنى نیک َ َّ
َ
ُ
ارض ِ ِبا قسم اهلل لک ِکن أغَن الناس؛
ِ ِ ۴۱اِق امل ِحارم ِکن أعبد الناس و
ِ
ِ
از چیزهاى حرام بپرهیز تا از همه کس ِ
باشى و بقسمت خویش راضى باش تا از همه کس ثروتمندتر باشى
عابدتر
َََ َ
َ َّ َ َ ََّ َ
 ۴أِقى الناس من قال احلق ِفیما له و علِیه؛
ِ
از همه مردم پرهیزگارتر آن ََّ کس است که حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید
ََّ ُ َُّ َ
َ َ ََّ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ده إنها ألسحر ِمن هاروت و ماروت؛
 ِ ۴۵اِقوا الدنیا فو الِذى ن ِفسى ِبی ِ ِ
از دنیا بپرهیزید ،قسم بآن کس که جان من در کف اوست که دنیا از هاروت و ماروت ساحرتر است
 ۴۶اََِّ ُقوا ََّ َاهلل ِف َّالنساء فإنََّ ُه ََّن ع َندکمَ عوان؛ٌ
ِ ِِ
ِ
ِ
در باره زنان از خدا بترسید که آنها
پیش شما ََّ َّ َاسیرند َ َ َ َ ُ َ
ََّ ََّ َ َ ُ ُ َ َ
َّ َ ُ
َ
ِبلق َ حسن؛َ
ِ ِ ۴۷اِق اهلل حیثما کنت و أِبع الس ِیئه احلسنه َتحها و ِ ِ
خالق الناس ِ ٍ
ٍ
نیک انجام بده تا آن را محو کند و با مردم خوش اخالق و نیکو رفتار باش
هر کجا
دنبال َگناه ُکار َ
ََّ ُ
هستى َ از خداَ بترس؛ َبه ََّ َ
ََّ َ َ ٌ
َ
َّ
َ
َ
ظلوم فإنها ِصعد إلى الس ِماء کتأنها شراره؛
 ِ ۴۸اِقوا دعوه امل ِ
از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود
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ً َ َّ َ َ ُ َ
ََّ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ
ٌ
کافرا فإنها لیس دونها ِحجاُ؛
 ِ ۴۹اِقوا دعوه املظل ِوم و إن کان ِ
از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد ،زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى نیست
ََّ ُ ََّ َ َ
َ
ُ
ُ
َ
أصلحوا ذات ب ِینکم؛
 ِ ۵۱اِقوا اهلل و ِ
از خدا بترسید و میان خویش را اصالح کنید
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
 ۵۰اََِّ ُقوا َُّ
الدنیا َ و اََِّ ُقوا َّالن َساء ََّفإن إبل َیس ط ٌالع َر َّص ٌاد و ما َهو بشى ء من فخوخه بتأوثق ل َصیده ِف األِقیاء منَ
ِ
ِِ ِ
ِ ٍ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِالن ِساء؛

از 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 اطمینان
نیست

َّ َّ َّ َّ
 ۵۱اِقوا الظمل فإن الظمل ظلمات یوم القیامه
از ستمگرى بپرهیزید که ستمگرى مایه تاریکى روز رستاخیز است
َّ
َّ
َّ
 ۵۱اِقوا صاحب اجلِذام کما یتقى السبع إذا هبط وادیا فاهبطوا غریه
از بیمارى که َّبخوره مبتال است بپرهیزید چنان که از شیر میگریزید اگر در دره اى فرود آمد شما در دره دیگر فرود آئید
َّ
 ۵۴اِقوا زله العالم و انتظروا فیئته
از لغزش دانا بترسید و منتظر باز گشت وى باشید
َّ
َّ
 ۵اثنان ال َتاوز صالِهما رءوسهما عبد أبق من موالیه حَت یرجع و امرأه عصت زوجها حَت ِرجع

دو کسند که نمازشان از سرشان باالتر نمیرود بنده اى که از آقایان خود گریخته باشد تا هنگامى که باز گردد و زنى که شوهر خود را نافرمانى
کرده باشد تا باز گردد
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ََّ
َّ
 ۵۶اثنان ال ینظر اهلل إلیُه یوم القیامه قاطع الرحم و جار السوء

دو کس را خداوند روز قیامت بنظر رحمت نمى نگرد ،آنکه با خویشان ببرد و آنکه با همسایه بدى کند

 ۵۷اثنان خری من واحد و ثالثه خری من اثننی و أربعه خری من ثالثه فعلیکم باجلماعه
جماعت باشید
دو تن از یکى بهتر و سه تن از دو تن برتر و چهار تن از سه تن نیکوتر است ،همیشه با
َّ
َّ
 ۵۸اثنان یکرههما ابن آدم املوت و املوت خری له من الفتنه و یکره قله املال و قله املال َّأقل للحساُ

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

َّ ََّ
َّ
 ۵۹اثنان یعجلهما اهلل ِف الدنیا البغى و عقوق الوالدین
دو چیز را خداوند در این جهان کیفر مى دهد تعدى و ناسپاسى پدر و مادر
 ۶۱اجتنبوا اخلمر فإنَّها مفتاح َّ
کل شرَّ
از شراب بگریزید که کلید همه بدیهاست
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۰اجتنبوا التکرب فإن العبد ال یزال یتکرب حَت یقول اهلل ِعالى أکتبوا عبدى هِذا ِف اجلبارین
از تکبر بپرهیزید زیرا بنده همین که بتکبر خو گرفت خداوند مى گوید این بنده را در شمار گردن کشان بشمار آرید
 ۶۱اجتنبوا َّ
کل مسکر
از هر چه مست میکند بپرهیزید

 ۶۱اجتنب الغضب
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از خشم بپرهیز
ََّ
 ۶۴اجتنبوا دعوات املظلوم ما بینها و بنی اهلل حجاُ
از نفرین هاى مظلوم بترسید که میان آن و خدا حجابى نیست
َّ
 ۶۵أجرؤکم عَل قسم َّ
اجلد أجرؤکم عَل النار
هر کس از شما در خوردن قسم جدى جرى تر است بجهنم نزدیکتر است
ََّ
َّ ۶إن َّ
لکل ملک َحى و َّإن َحى اهلل ِف األرض حمارمه

َّ ََّ
 ۶۷أجلوا اهلل یغفر لکم

هر پادشاهى قرقى دارد و قرق خدا در زمین محرمات اوست

خدا را ستایش کنید تا شما را بیامرزد
َّ
الدنیا َّفإن کال َّ
 ۶۸أمجلوا ِف طلب َّ
میسر ملا کتب له منها
قسمت اوست میرسد
در طلب دنیا َّمعتدل باشید زیرا بهر کس هر چه َّ
 ۶۹أجوع الناس طالب العمل و اشبعُه الِذى ال یبتغیه
از همه مردم گرسنه تر آن کس است که در پى دانش میرود و از همه مردم سیرتر آن کس است که طالب آن نیست
ِردوا َّ
الداعى و ال َّ
 ۷۱أجیبوا َّ
اهلدیه و ال ِضربوا املسلمنی
دعوت را بپذیرید ،هدیه را رد مکنید و مسلمانان را نزنید
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۷۰أحب األعمال إلى اهلل الصاله لوقتها ث بر الوالدین ث اجلهاد ِف سبیل اهلل
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ََّ
ََّ
َّ ۷۱أحب البالد إلى اهلل مساجدها و أبغض البالد إلى اهلل أسواقها
محبوبترین جاى شهرها در پیش خدا مسجدهاست و منفورترین جاى شهرها در پیش خدا بازارهاست
ََّ
َّ ۷۱أحب العباد إلى اهلل األِقیاء األخفیاء
محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزکاران گمنامند
َّ ۷۴أحب األعمال إلى ََّاهلل أدومها و إن قلَّ
بهترین کارها در نزد خدا نماز بوقت است آنگاه نیکى با پدر و مادر آنگاه جنگ در راه خدا

محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است اگر چه اندک باشد

 ۷۵أحبب حبیبک هونا ما عسى أن یکون بغیضک یوما ما و أبغض بغیضک هونا ما عسى أن یکون حبیبک
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
َّ
َّ
 ۷۶أحبب للناس ما ُتب لنفسک ِکن مؤمنا و أحسن ُماوره من جاورک ِکن مسلما
آنچه براى خود مى خواهى براى مردم بخواه تا مؤمن باشى و با همسایگان نیکى کن تا مسلمان باشى
ََّ
َّ ۷أحب األعمال إلى اهلل من أطعم من جوع أو دفع عنه مغرما أو کشف عنه کربا
بهترین کارها در پیش خدا آنست که بینوائى را سیر کنند ،یا قرض او را بپردازند یا زحمتى را از او دفع نمایند
ََّ
َّ
َّ ۷۸أحب األعمال إلى اهلل بعد الفرائض إدخال السرور عَل املسمل
بهترین کارها در پیش خدا بعد از اداى واجبات خوشحال کردن مرد مسلمان است
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َّ
ََّ
َّ ۷۹أحب األعمال إلى اهلل حفظ اللسان
بهترین کارها در پیش خدا نگه دارى زبان است
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ ۸۱أحب األعمال إلى اهلل احلب ِف اهلل و البغض ِف اهلل
بهترین کارها در پیش خدا دوستی و دشمنى در راه خداست
ََّ
َّ
َّ ۸۰أحب اجلهاد إلى اهلل کلمه حق ِقال إلمام جائر

َّ ۸۱أحب احلدیث َّإلى أصدقه
در نظر من بهترین سخنان آنست که راست تر باشد
ََّ
َّ َّ
 ۸۱أحب الطعام إلى اهلل ما کثرت علیه األیدى
بهترین غذاها َّدر پیش خدا آن است که گروهى بسیار بر آن بنشینند
ََّ
َّ
َّ ۸۴أحب اللهو إلى اهلل ِعالى إجراء اخلیل و الرمى
بهترین بازى ها در پیش خدا اسب دوانى و تیر اندازى است
ََّ
ََّ
َّ ۸۵أحب عباد اهلل إلى اهلل أحسنُه خلقا
بهترین بندگان در پیش خدا کسى است که خلقش نیکتر باشد
َّ ََّ
 ۸۶أحب اهلل ِعالى عبدا مسحا إذا باع و مسحا إذا اشرتى و مسحا إذا قضى و مسحا إذا اقتضى
بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقى است که به پیشواى ستم کار گویند

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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ََّ
ََّ
َّ ۸۷أحب عباد اهلل إلى اهلل أنفعُه لعباده
از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که براى بندگان خدا سودمندتر است
َّ
َّ
 ۸أحبب للناس ما ُتب لنفسک
آنچه براى خود میخواهى براى مردم بخواه
ََّ
َّ
َّ ۸۹أحب بیوِکم إلى اهلل بیت فیه یتمی مکرم
محبوبترین خانه هاى شما در نظر خدا خانه ایست که در آن یتیمى محترم باشد
 ۹۱احرتسوا من َّالناس بسوء َّالظنَّ
بوسیله بدگمانى از مردم در امان باشید
َّ
َّ
 ۹۰احتکار الطعام ِبکه إحلاد
َّ
َّ
 ۹۱أحثوا الرتاُ ِف وجوه املداحنی
احتکار خوردنیها در مکه کفر است

بر چهره ستایشگران خاک بیفشانید

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

َّ
َّ
َّ
 ۹۴احِذروا الشهوه اخلفیه :العالم َیب أن َیلس إلیه
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َّ

از شهوت مخفى بپرهیزید شهوت مخفى آنست که دانشمند دوست دارد کسان در محضر وى بنشینند

 ۹۵أحِذروا البغى فإنه لیس من عقوبه هى أحضر من عقوبه البغى
از ستمگرى بپرهیزید زیرا کیفرى از کیفر ستمکارى آماده تر نیست
َّ
 ۹۶أحزم الناس أکظمُه للغیظ
پیشتر است از همه کس دوراندیش تر است
خشم از
آنکه در فرو بردن
دیگران َّ
َّ
َّ
 ۹۷أحِذروا زله العالم َّفإن زلته ِکبکبه ِف النار
نگونسارش خواهد کرد
از لغزش عالم بپرهیزید که ََّلغزش او در آتش َّ
 ۹۸أحسنوا جوار نعم اهلل ال ِنفروها فقلما زالت عن قوم فعادت إلیُه
بدانید و آن را از خود مرانید زیرا کمتر ممکن است نعمتى از قومى زایل شود و پس آنان باز گردد
قدر نعمتهاى خدا را
َّ
 ۹أحسنوا إذا ولیُت و اعفوا َّعما ملکُت
وقتى فرمان روائى یافتید به نیکى گرائید و زیر دستان خود را ببخشید
ََّ
 ۹احفظ اهلل َتده أمامک
جانب خدا را نگهدار تا همیشه وى را روبرو بینى

احفظ لسانک

زبان خویش را نگهدار

 ۰۱۰احفظ ما بنی حلییک و ما بنی رجلیک
16

دهان و فرج خویش را نگهدار
ََّ
 ۰۱۱احفظ َّود أبیک ال ِقطعه فیطفى اهلل نورک
دوستى پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر که خداوند نور تو را خاموش میکند
َّ
احفظ عورِک إال من َّ زوجتک أو ما ملکت َیینک قیل ََّإذا َّکان القوم بعضُه َّمن بعض قال إن استطعت
َّ ۰۱۱
أن ال یرینها أحد فال یرینها قیل إذا کان أحدنا خالیا قال اهلل أحق أن یستحىی منه من الناس

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

أحل َّ
َّ ۰۱۴
الِذهب و احلریر الناث َّأمَت و َّحرم عَل ذکورها
طال و ابریشم بر زنان َّامت من حالل است و بر مردانشان حرام َّ َّ
 ۰۱۵أخاف عَل أمَت من بعدى ثالثا :ضالله األهواء و اِباع الشهوات ِف البطون و الفروج و الغفله بعد املعرفه
پس از خودم بر امتم از سه چیز بیم دارم ،گمراهى هوسها و پیروى خواهشهاى شکمها و فرجها و غفلت پس از معرفت
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۶اختربوا الناس بتأخدانُه فإن الرجل خیادن من یعجبه
مردم را از معاشرانشان بشناسید زیرا کند هم جنس با هم جنس پرواز
 ۰۱۷أخِذ األمری َّ
اهلدیه سحت و قبول القاضى َّالرشوه کفر
هدیه گرفتن امیر نارواست و رشوه گرفتن قاضى کفر است
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َّ
َّ
َّ
َّ
رجل أخلق یدیه ِف آماله و لم یساعده األیام عَل أمنیته فخرج من الدنیا بغری زاد و
۰۱۸
أخسر ََّاهللالناسِعالىصفقهبغری حجهَّ
قدم عَل

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 دلیلى
نداشته باشد

َّ
 ۰۱۹أخشى ما خشیت عَل َّأمَت کرب البطن و مداومه النوم و الکسل و ضعف الیقنی
بر امت خویش ،بیشتر از هر چیز ،از شکم پرستى و پر خوابى و بیکارگى و بى ایمانى بیمناکم

 ۰ ۱أخلص دینک یکفک القلیل من العمل
ایمان خویش را خالص کن که اندکى عبادت ترا کفایت کند
َّ
ََّ َّ ََّ
 ۰أخلصوا أعمالکم هلل فإن اهلل ال یقبل إال ما خلص له
اعمال خویش را براى خداوند از روى اخالص انجام دهید ،زیرا خدا َّ فقط کارهائى را میپذیرد که از روى اخالص براى او انجام گرفته باشد
 ۰ ۱أخوف ما أخاف عَل َّأمَت َّ
کل منافق علمی اللسان

ََّ
خولکم جعلُه اهلل َّفنیه ُتت أیدیکم فمن کان أخوه ُتت یده فلیطعمه من طعامه و لیلبسه
 ۰ ۱إخوانکم َّ
من لباسه و ال یکلفه ما یغبه فإن کلفه ما یغلبه فلیعنه
بیش از هر چیز از منافقان دانا بر امت خود بیم دارم

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

َّ
 ۰ ۴أخوف ما أخاف عَل أمَت اهلوى و طول األمل
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بر
َّ ََّ
َّ
امت خویش بیش از ََّهر چیز از هوس و آرزوى دراز بیم دارم َّ
َّ ۰ ۵
افرتض اهلل ِعالى علیک ِکن َّمن أعبد الناس و اجتنب ما حرم اهلل علیک ِکن من أورع الناس و
ما
أد
ََّ
ارض ِبا قسمه اهلل لک ِکن من أغَن الناس
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

َّ ََّ
ََّ
 ۰ ۶أدعوا اهلل و أنُت مؤمنون باإلجابه و اعلموا أن اهلل ال یستجیب دعاء

َّ ۰ ۷أد األمانه إلى من ائتمنک و ال َتن من خانک
با کسى که تو را امین میداند به امانت رفتار کن و با کسى که بتو خیانت کرده است خیانت مکن
َّ ۰ ۸أدبَن َّرَب فتأحسن ِتأدییب

خدا را بخوانید و باجابت دعاى خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمیپذیرد

 ۰ ۹إدرءوا احلدود عن املسلمنی ما استطعُت َّفإن اإلمام ألن خیطى ِف العفو خری من أن خیطى ِف العقوبه
تا آنجا که مى توانید مجازات ها را از مسلمانان باز دارید زیرا اگر پیشوائى در بخشش خطا کند بهتر از آن است که در مجازات خطا کند
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۱إدرءوا احلدود بالشبهات و أقیلوا الکرام عثراُِه إال ِف حد من حدود اهلل
وقتى تردید پیش آمد مجازاتها را باز دارید و لغزشهاى بزرگان را ببخشید مگر در کار حد و مجازات
َّ
 ۰۱أدِن أهل النار عِذابا ینتعل بنعلنی من نار یغَل دماغه من حراره نعلیه
خداوند مرا ادب آموخت و نیک آموخت
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 ۰۱أدِن جبِذات املوت ِبنزله مائه ضربه َّ
بالسیف

از مردم جهنم آنکه عذابش از همه آسانتر است دو کفش آتشین بپا دارد که مغز وى از حرارت کفشهایش بجوش مى آید

آسانترین کششهاى مرگ مانند صد ضربت شمشیر است

 ۰۱إذا أبردمت َّإلى بریدا فابعثوه حسن الوجه حسن االسم
وقتى قاصدى پیش من میفرستید نیک صورت و نیک اسم بفرستید

 ۰۱۴إذا ابتغیُت املعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه

اگر نیکى میخواهید آن را پیش نیکصورتان بجوئید
َّ
 ۰۱۵إذا ابتَل أحدکم بالقضاء بنی املسلمنی فال یقض و هو غضبان و َّ
لیسو بینُه ِف النظر و املجلس و اإلشاره

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

َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۶إذا أیت عَل یوم ال أزداد فیه علما یقربَن إلى اهلل ِعالى فال بورک لى ِف طلوع الشمس ذلک الیوم
اگر روزى بر من بگذرد و در آن روز دانشى نیاموزم که مرا بخداوند نزدیک کند ،طلوع آفتاب آن روز بر من مبارک مباد

 ۰۱۷إذا أیت أحدکم خادمه بطعامه قد کفاه عالجه و دخانه فلیجلسه معه فإن لم َیلسه معه فلیناوله أکله
أو أکلتنی
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 باو
بدهد

 ۰۱۸إذا أیت أحدکم أهله فلیسترت و ال َّیتجردان ََّترد العریین
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ََّ
ََّ
 ۰۱۹إذا آِاک اهلل ماال فلری أثر نعمه اهلل علیک و کرامته
اگر خداوند چیزى بتو داد باید نشان نعمت و کرم وى در تو پدیدار شود
َّ َّ
 ۰۱۱إذا أِاکم من ِرضون خلقه و دینه فزوجوه إن ال ِفعلوا ِکن فتنه ِف األرض و فساد عریض
وقتى یکى از شما پیش کسان خود میرود خود را بپوشاند و مانند شتران برهنه نباشند

وقتى کسى که خلق و دین وى مایه رضایت است بخواستگارى مى آید بوى زن بدهید و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد
شد

 ۰۱إذا أِاکم َّ
السائل فضعوا ِف یده و لو ظلفا حمرقا

وقتى سائلى پیش شما آمد چیزى بدو بدهید اگر چه یک قطعه سم سوخته باشد

 ۰۱إذا أِاکم کرمی قوم فتأکرموه
وقتى بزرگ طایفه اى پیش شما آمد او را بزرگ شمارید
َّ
َّ
 ۰۱إذا أثَن علیک جریانک أنک حمسن فتأنت حمسن و إذا أثَن علیک جریانک أنک مسى ء فتأنت مسى ء
اگر همسایگانت ترا نیکوکار دانستند نیکوکارى و اگر همسایه گانت ترا بدکار شمردند بد کارى
َّ
 ۰۱۴إذا اجتمع العالم و العابد عَل َّ
َّ
الصراط َّ قیل للعابد أدخل اجلنه و ِنعم بعبادِک و قیل للعالم قف هنا
َّ
َّ
فاشفع ملن أحببت فإنک ال ِشفع ألحد إال شفعت فقام مقام األنبیاء
وقتى عالم و عابد بر صراط اجتماع کنند بعابد گویند ببهشت درآى و از عبادت خویش بهرمند شو و بعالم گویند اینجا بایست و براى هر که
میخواهى شفاعت کن زیرا هر که را شفاعت کنى شفاعت تو پذیرفته خواهد شد آنگاه عالم در صف پیغمبران میایستد

21

 ۰۱۵إذا اجتمع َّ
الداعیان فتأجب أقربهما بابا َّفإن أقربهما بابا أقربهما جوارا و إن سبق أحدمها فتأجب الِذى
سبق
وقتى دو کس ترا با هم دع وت کردند دعوت کسیرا که خانه اش نزدیکتر است بپذیر زیرا آنکه خانه اش نزدیکتر است در همسایگى مقدم
است و اگر یکى زودتر دعوت کرده است دعوت او را بپذیر

َّ ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۶إذا أحب اهلل عبدا ابتاله و إذا أحبه احلب البالغ اقتناه قالوا ما اقتناؤه قال ال یرتک له ماال و ال ولدا

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

َّ ََّ
َّ
 ۰۱۷إذا أحب اهلل عبدا َحاه الدنیا کما یظل أحدکم َیَم سقیمه املاء
وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد دنیا را از او منع میکند چنان که شما مریض خویش را از نوشیدن آب منع میکنید
َّ ََّ
َّ
 ۰۱۸إذا أحب اهلل عبدا ابتاله لیسمع ِضرعه
وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد ویرا مبتال سازد تا تضرع او را بشنود
ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۰۱۹إذا َّأحب اهلل عبدا قِذف َّحبه ِف قلوُ املالئکه و إذا أبغض اهلل عبدا قِذف بغضه ِف قلوُ
املالئکه ث یقِذفه ِف قلوُ اآلدمینی
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،

َّ
َّ
 ۰۴۱إذا َّأحب أحدکم أخاه فلیعلمه فإنه أبقى ِف االلفه و أثبت ِف املوده

وقتى کسى آشناى خود را دوست دارد بدو خبر دهد که این کار موجب بقاى الفت و دوام مودت است
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َّ
 ۰۴إذا أحببت رجال فال َتاره و ال َتاره و ال َّ
ِشاره و ال ِسئل عنه أحدا فعسى أن ِواِف له عدوا فیخربک ِبا
لیس فیه َّفیفرق ما بینک و بینه
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

َّ
 ۰۴۱إذا أحببُت أن ِعلموا ما للعبد عند َّربه فانظروا ما یتبعه من الثناء
وقتى بخواهید مقام بنده را در نظر خدا بدانید بنگرید که پشت سر او چه میگویند
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۴۱إذا أراد اهلل بعبد خریا فقهه ِف الدین و زهده ِف الدنیا و بصره عیوبه
وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد ویرا در کار دین دانا و بدنیا بى اعتنا سازد و عیوب ویرا بدو بنمایاند
ََّ
َّ
َّ
 ۰۴إذا أراد اهلل بعبد خریا صری حوایج الناس إلیه

وقتى خداوند براى ََّبنده اى نیکى خواهد َّحاجت هاى مردم را در َّدست او قرار میدهد ََّ
َّ
ََّّ
 ۰۴۵إذا أراد اهلل بعبده اخلری عجل له العقوبه ِف الدنیا و إذا أراد اهلل بعبده الشر أمسک عنه بِذنبه حَت
یواِف به یوم القیامه
وقتى 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 کیفر
دهد

ََّ
َّ
 ۰۴۶إذا أراد اهلل بعبد خریا فتح له قفل قلبه و جعل فیه الیقنی و الصدق و جعل قلبه واعیا ملا سلک فیه و
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
میسازد دل وى را سلیم و زبانش را راستگو و اخالقش را مستقیم و گوش ویرا شنوا و چشمش را بینا میسازد

َّ
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۴۷إذا أراد اهلل بتأهل َّ بیت خریا فقهُه ِف الدین و وقر صغریهم کبریهم و رزقُه الرفق ِف معیشتُه و
القصد ِف نفقاُِه و بصرهم عیوبُه فیتوبوا منها و إذا أراد بُه غری ذلک ِرکُه مهال

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

ََّ
َّ
َّ
 ۰۴۸إذا أراد اهلل بقوم خریا أمد هلم ِف العمر و أهلمُه الشکر
وقتى خداوند براى قومى نیکى خواهد عمرشان را دراز و زبانشان را بشکر باز کند
ََّ
َّ
 ۰۴۹إذا أراد اهلل بقوم َناء رزقُه السماحه و العفاف و إذا أراد بقوم انقطاعا فتح علیُه باُ اخلیانه

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

َّ
ََّ
أراد اهلل بقوم خریا ولى علیُه َّحلماءهم و قضى بینُه علمائُه و جعل املال ِف مسحائُه و إذا أراد
۰۵۱
إذا َّ
بقوم َّشرا ولى علیُه سفهائُه و قضى بینُه جهاهلم و جعل املال ِف ِبالئُه
وقتى خداوند براى قومى نیکى خواهد خردمندانشان را بر آنها فرمانروا سازد و دانشمندانشان میان آنها قضاوت کند و مال را بدست بخشندگان
دهد و وقتى براى قومى بدى خواهد سفیهانشان را بر آنها فرمانروا سازد و نادانان میان آنها قضاوت کنند و مال را بدست بخیالنشان دهد

ََّ
َّ
 ۰۵إذا أراد اهلل بتأهل بیت خریا أدخل علیُه الرفق

وقتى خدا براى مردم خانه اى نیکى خواهد آنها را با مدارا قرین سازد
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ََّ
 ۰۵۱إذا أراد اهلل بقوم سوء جعل أمرهم إلى مرتفیُه
وقتى خداوند براى مردمى بدى خواهد کارشان را بدست تجمل پرستان آنها مى سپارد
ََّ
َّ
 ۰۵۱إذا أراد اهلل بقریه هالکا أظهر فیُه الزنا
وقتى خدا بخواهد مردم قریه اى را نابود سازد زنا را در میان آنها پدید مى آورد
ََّ
 ۰۵۴إذا أراد اهلل بعبد خریا جعل له واعظا من نفسه یتأمره و ینهاه
وقتى خدا براى بنده اى نیکى خواهد واعظى از نفس وى بر او گمارد که او را بکار نیک وادارد و از کار بد باز دارد
ََّ
َّ
َّ
 ۰۵إذا أراد اهلل بعبد خریا طهره قبل موِه قالوا و ما طهور العبد قال عمل صالح یلهمه إیاه حَت یقبضه علیه

وقتى خدا براى بنده اى نیکى خواهد او را پیش ا ز مرگش پاک میکند گفتند پاکى بنده چگونه است گفت کار نیکى بدو الهام مى کند تا جان
وى را در اثناى انجام آن بگیرد

ََّ
 ۰۵۶إذا أراد اهلل بعبد خریا عاِبه ِف منامه
وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد او را در خواب عتاب کند
ََّ
َّ
َّ
 ۰۵۷إذا أراد اهلل بعبد خریا عسله قیل و ما عسله قال یفتح له عمال صاحلا قبل موِه ث یقبضه علیه

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

ََّ
َّ
 ۰۵۸إذا أراد اهلل بعبد خریا استعمله قیل و ما استعماله؟ قال یفتح له عمال صاحلا بنی یدى موِه حَت یرضى عنه
من حوله
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وقتى 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 میگذارد
تا اطرافیانش را از او خشنود کند

ََّ
َّ
َّ
 ۰۵۹إذا أراد اهلل بعبد خریا رزقُه الرفق ِف معایشُه و إذا أراد بُه شرا رزقُه اخلرق ِف معایشُه

وقتى خداوند براى بندگان نیکى خواهد آنها را در کارهاى زندگیشان با مدارا قرین سازد و هنگامى که برایشان بدى خواهد آنها را با زیاده
روى همراه کند

ََّ
َّ
 ۰۶۱إذا أراد اهلل باألمری خریا جعل له َّوزیر صدق إن نسى ذکره و إن ذکر أعانه و إذا أراد به غری
ذلک جعل له وزیر سوء إن نسى لم یِذکره و إن ذکر لم یعنه

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 در
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 آورد یاریش
نکند

ََّ
ََّ
َّ
 ۰۶إذا أراد اهلل بعبد خریا جعل صنائعه و معروفه ِف أهل احلفاظ و إذا أراد اهلل بعبد شرا جعل صنائعه و
معروفه ِف غری أهل احلفاظ

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

ََّ
َّ
 ۰۶۱إذا أراد اهلل بعبد خریا جعل غناه ِف نفسه و ِقاه ِف قلبه و إذا أراد بعبد شرا جعل فقره بنی عینیه

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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َّ
َّ
َّ
ََّ
َّ
ِکمل اجلاهل
 ۰۶۱إذا أراد اهلل ََّ بقوم خریا کث َّر
ِکمل الفقیه وجد أعوانا و إذا َّ
فقهاءهم و َّأقل جهاهلم فإذا َّ
َّ
قهر و إذا أراد اهلل بقوم َّشرا کثر جهاهلم و أقل فقهاءهم فإذا ِکمل اجلاهل وجد أعوانا و إذا ِکمل الفقیه
قهر

وقتى خدا براى قومى نیکى خواهد دانایان آنها را زیاد و نادانها یشان را کم کند تا هنگامى که دانا سخن گوید یاریش کنند و موقعى که نادان
لب گشاید مغلوب گردد و وقت ى براى قومى بد خواهد نادان هایشان را زیاد و دانایان آنها را کم کند تا هنگامى که نادان لب گشاید یاریش
کنند و وقتى دانا سخن گوید مغلوب گردد

ََّ
 ۰۶۴إذا أراد اهلل أن یوقع عبدا أعَم علیه احلیل
وقتى خداوند خواهد بنده اى را از پا درآرد راههاى چاره را بر او ببندد
ََّ
 ۰۶۵إذا أراد اهلل خلق شى ء لم َینعه شى ء
وقتى خدا بخواهد چیزى را بیافریند چیزى مانع او نمیشود
ََّ
 ۰۶إذا أراد اهلل قبض عبد بتأرض جعل له فیها حاجه
وقتى خداوند ََّ
بخواهد بنده اى را در سرزمینى بمیراند براى وى در آنجا حاجتى پدید مى آورد َّ
 ۰۶۷إذا أراد َّ اهلل ِعالى إنفاد قضائه و َّقدره سلب ذوى العقول عقوهلم حَت ینفِذ فیُه قضاؤه و قدره فإذا
قضى أمره رد إلیُه عقوهلم و وقعت الندامه

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
انجام گرفت عقولشان را باز پس میدهد و پشیمانى رخ میدهد

 ۰۶۸إذا أراد أحدکم أن یبیع عقاره فلیعرضه عَل جاره
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ََّ
َّ
َّ
 ۰۶۹إذا أردت أمرا فعلیک بالتؤده حَت یریک اهلل منه املخرج
وقتى خواستى کارى را
انجام ََّ
دهى تأمل کن تا خدا َّراه آن را بتو نشان دهد َّ َّ
 ۰۷۱إذا أردت أن ََّیبک اهلل فابغض الدنیا و إذا أردت أن َیبک الناس فما کان عندک من فضوهلا
فانبِذه إلیُه
اگر میخواهى خدا ترا دوست دارد دنیا را دشمن دار و اگر مى خواهى مردم ترا دوست دارند آنچه از زواید دنیا دارى پیش آن ها بریز
 ۰۷إذا أردت أن ِفعل أمرا َّ
فتدبر عاقبته فإن کان خریا فتأمضه و إن کان َّشرا فانته
وقتى کسى بخواهد خانه یا ملک خویش را بفروشد باید نخست به همسایه خویش پیشنهاد کند

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

 ۰۷۱إذا أردت أن ِِذکر عیوُ غریک فاذکر عیوُ نفسک
وقتى میخواهى عیوب دیگران را یاد کنى عیوب خویش را بیاد آر

 ۰۷۱إذا أستأت فتأحسن

وقتى بدى کردى ،بدى را بنیکى محو کن

 ۰۷۴إذا استتأجر أحدکم أجریا فلیعلمه أجره

وقتى یکى از شما کسیرا مزدور مى کند مزدش را باو بگوید

 ۰۷۵إذا استشار أحدکم أخاه فلیشر علیه

وقتى یکى از شما با برادر خود مشورت مى کند وى باید رأى خود را صریح بگوید
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َّ َّ
 ۰۷۶إذا استشاط َّ
السلطان ِسلط الشیطان

 ۰۷إذا استعطرت املرأه َّفمرت عَل القوم لیجدوا رَیها فهى زانیه
وقتى سلطان بغضب آید شیطان تسلط یابد

اگر زنى خود را معطر کند و بر مردمى بگذرد که بوى او را دریابند زناکار است

 ۰۷۸إذا استکُت فاستاکوا عرضا

 ۰۷۹إذا أستأت فتأحسن َّفإن احلسنات یِذهنب َّ
الس َّیئات
وقتى مسواک مى کنید مسواک را بعرض دهان بکشید

وقتى بدى کردى بدنبال آن نیکى کن که نیکى ها بدیها را محو مى کند
َّ
الدنیا و أهلها مَن َّ
اشتد کلب اجلوع فعلیک برغیف و َّجر من ماء القراح و قل عَل َّ
 ۰۸۱إذا َّ
الدمار
وقتى گرسنگى سخت شد نانى و جرعه آبى برگیر و جهان و هر چه در آنست گو مباش
 ۰۸إذا اشتکى املؤمن أخلصه من َّ
الِذنوُ کما خیلص الکری خبث احلدید

َّ َّ َّ
َّ
َّ ََّ
َّ
 ۰۸۱إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء کلها ِکفر اللسان فتقول اِق اهلل فینا فإَنا حنن بک فإن استقمت استقمنا
و إن اعوججت اعوججنا
مصیبتى که بر مؤمن وارد مى شود او را از گناهان پاک مى کند چنان که کوره کثافت آهن را پاک میسازد

وقتى صبح فرا رسد همه اعضاى تن در مقابل زبان تعظیم کنند و گویند در باره ما از خدا بترس زیرا صالح کار ما بتو وابسته است ،اگر باستقامت
گرائیدى ما نیز باستقامت گرائیم و اگر بکجى متمایل شدى ما نیز کج شویم
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ََّ
 ۰۸۱إذا أعطى اهلل أحدکم خریا فلیبدأ بنفسه و أهل بیته

وقتى خدا بیکى از شما چیزى داد در صرف آن از خود و کسان خود آغاز کند
ََّ
َّ
 ۰۸۴إذا التقى َّاملسلمان بسیفیهما فقتل أحدمها صاحبه فالقاِل و املقتول ِف النار قیل یا رسول اهلل هِذا القاِل فما
بال املقتول قال إنه کان حریصا عَل قتل صاحبه
وقتى دو مسلمان شمشیر بدست با یک دیگر روبرو شوند و یکى از آنها دیگرى را بکشد قاتل و مقتول به جهنم میروند ،گفتند اى پیغمبر خدا
قاتل بجاى خود مقتول چرا گفت براى آنکه او نیز بکشتن دیگرى راغب بود

ََّ
 ۰۸۵إذا ألقى اهلل ِف قلب امرء خطبه امرأه فال بتأس أن ینظر إلیها
وقتى خداوند خواستگارى زنى را بدل کسى انداخته باشد مانعى نیست که او را بنگرد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۰۸۶إذا َّأم َّأحدکم الناس فلیخفف فإن فیُه الصغری و الکبری و الضعیف و املریض و ذا احلاجه و إذا
صَل لنفسه فلیطول ما یشاء
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
خود نماز گذارد هر چه خواهد طول دهد

َّ
 ۰۸۷إذا باِت املرأه هاجره فراش زوجها لعنتها املالئکه حَت ِصبح
وقتى زنى دور از بستر شوهر خود شب را بروز آورد فرشتگان تا صبح او را لعنت کنند
َّ
َّ
 ۰۸إذا ِطیبت املرأه لغری زوجها فإَنا هو نار و شنار

وقتى زنى براى کسى جز شوهر خود بوى خوش بکار برد مایه آتش و عار است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۹إذا ِقارُ الزمان أنقى املوت خیار أمَت کما ینتقى أحدکم خیار الرطب من الطبق
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 ۰۹۱إذا ََّتَن أحدکم فلینظر ما ََّتَن فإنَّه ال یدرى ما کتب له من أمنیتهَّ

وقتى آخر زمان فرا رسد مرگ نیکان امت مرا گلچین مى کند چنان که شما خرماهاى خوب را از طبق انتخاب مى کنید

 ۰۹إذا َّ مت فجور العبد ملک عینیه فبکى بهما مَت شاء
وقتى بد کارى بنده کمال یابد چشمانش در اختیار او باشد و هر وقت بخواهد گریه آغاز کند
 ۰۹۱إذا جاءکم َّالزائر فتأکرموه

وقتى کسى آرزوئى میکند مراقب باشد که چه آرزو مى کند زیرا نمیداند که از آرزوى وى در نامه اعمال چه مینویسند

تأنکحوهن و ال َّ
َّ
ِربصوا َّبهن احلدثان
 ۰۹۱إذا جاءکم األکفاء ف
وقتى کسى بمالقات شما آمد ویرا گرامى دارید

وقتى اشخاص همشأن بخواستگارى پیش شما آمدند دختران خود را بشوهر بدهید و در کار آنها منتظر حوادث مباشید

 ۰۹۴إذا جاء املوت بطالب العمل مات و هو شهید

 ۰۹۵إذا جامع أحدکم زوجته أو جاریته فال ینظر إلى فرجها َّفإن ذلک یورث العَم
وقتى مرگ طالب علم فرا رسد شهید میمیرد

وقتى یکى از شما با همسر یا مملوک خویش نزدیک شود بفرج او ننگرد که مایه کورى است

 ۰۹۶إذا حاک ِف نفسک شى ء فدعه
وقتى دل تو از کارى چرکین است از آن چشم بپوش
َّ
 ۰۹۷إذا َّ
حدث َّالرجل حبدیث ث التفت فهى أمانه
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نگریست آن سخن در َّ پیش شما امانت است
وقتى مردى سخنى گفت و به اطراف خود
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۸إذا َّحج َّالرجل ِبال من غری حله فقال لبیک َّاللُه لبیک قال اهلل ال لبیک و ال سعدیک هِذا مردود
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
َّ
إذا حسدمت فال ِبغوا و إذا ظننُت فال ُتققوا و إذا وزنُت فارجحوا
وقتى دچار حسد شدید تعدى نکنید و وقتى گمان بردید آن را حقیقت میپندارید و وقتى چیزى را وزن میکنید چیزى بر آن بیفزائید
َّ ََّ
َّ
إذا حکمُت فاعدلوا و إذا قلُت فتأحسنوا فإن اهلل حمسن َیب املحسننی
وقتى حکم مى کنید به عدل رفتار کنید و وقتى سخن میگوئید نیک گوئید زیرا خدا نیک است و نیکوکاران را دوست دارد
ََّ
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۰إذا خاف اهلل العبد أخاف اهلل منه کل شى ء و إذا لم خیف العبد اهلل أخافه اهلل من کل شى ء

َّ

 ۱۱۱إذا خطب أحدکم املرأه و هو خیضب َّ
بالسواد فلیعلمها أنه خیضب
اگر کسى زنى را خواستگارى کرد و موى خود را رنگ میبندد باید بدو خبر دهد که موى خود را رنگ مى بندد
یضر َّإال صاحبها و إذا ظهرت فمل َِّغری َّضرت العامهَّ
 ۱۱۱إذا خفیت اخلطیئه ال َّ

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

َّ
 ۱۱۴إذا دخل الضیف عَل القوم دخل برزقه و إذا خرج خرج ِبغفره ذنوبُه

وقتى گناهى مخفى بماند بجز گنهکار کسیرا ضرر نمیرساند و اگر آشکار شود و از آن جلوگیرى نکنند براى همه مردم زیان دارد

وقتى میهمانى بر کسان در آید روزى خود را همراه مى آورد و وقتى برون رود با آمرزش گناهان آنها برون رود
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 ۱۱۵إذا رأیت من أخیک ثالث خصال فارجه :احلیاء و األمانه و َّ
الصدق و إذا لم ِرها فال ِرجه
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
َّ
 ۱۱۶إذا رأى أحدکم من نفسه أو ماله أو من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالربکه َّفإن العنی حق
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
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۷إذا رأیت الناس قد مرجت عهودهم و خفت أماناُِه و کانوا هکِذا َّ و شبک بنی أنامله فالزم
بیتک و َّ املک علیک لسانک و خِذ ما ِعرف ودع ما ِنکر و علیک ِباصه أمر نفسک ودع عنک
أمر العامه
وقتى دیدى که مردم پیمان هایشان سست شده و امانتشان سبکى گرفته و چنین شده اند و انگشتان خود را از هم باز کرد در خانه خود
بنشین و زبان خویش را نگهدار و آنچه را میشناسى بگیر و آنچه را نمى شناسى رها کن؛ بکار خویش مشغول باش و از کار مردم کناره گیر

َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۸إذا رأیُت األمر ال ِستطیعون ِغیریه فاصربوا حَت یکون اهلل هو الِذى یغریه
وقتى دیدید نمى توانید چیزى را تغییر دهید صبر کنید تا خدا آن را تغییر دهد
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۹إذا رأیُت أهل اجلوع و التفکر فادنوا منُه فإن احلکمه َترى عَل ألسنتُه
وقتى اهل گرسنگى و تفکر را دیدید بآنها نزدیک شوید زیرا حکمت بر زبان آنها جارى مى شود
ََّ
 ۱۰۱إذا رأیُت أهل البالء فاستألوا اهلل العافیه
خداوند طلب عافیت کنید
َّ ََّ
وقتى اهل بال را دیدید از َّ ََّ
 ۱۰إذا رأیُت العبد ألم اهلل به الفقر و املرض فإن اهلل یرید أن یصافیه
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وقتى دیدید خداوند فقر و مرض را بر بنده اى فرود آورد میخواهد او را تصفیه کند َّ
 ۱۰إذا زِن العبد خرج منه اإلَیان فکان عَل رأسه کالظله فإذا أقلع رجع إلیه
وقتى بنده اى زنا کند ایمان از او بیرون رود و چون سایه اى بر سرش بایستد و هنگامى که از آن دست بردارد باز میگردد
سبک رجل ِبا یعمل منک فال َّ
 ۱۰إذا َّ
ِسبه ِبا ِعمل منه فیکون أجر ذلک لک و وباله علیه

اگر کسى ترا بدان چه از تو مى داند دشنام گوید تو بدان چه از او میدانى ویرا دشنام مگوى تا اجر این کار نصیب تو شود و وبال آن بدو باز
گردد

َّ
 ۱۰۴إذا َّسرِک حسنتک و ساءِک سیئتک فتأنت مؤمن

َّ

فصدقوا و إذا مسعُت برجل زال عن خلقه فال َّ
 ۱۰۵إذا مسعُت جببل زال عن مکانه َّ
ِصدقوا فإنه یصرب إلى ما
جبل علیه
اگر از کار نیک خود خوشحال و از کار بد خود دلگیر میشوى مؤمن هستى

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

ََّ
َّ
 ۱۰۶إذا شهر املسمل عَل أخیه سالحا فال ِزال مالئکه اهلل ِعالى ِلعنه حَت یشیمه عنه

وقتى مسلمانى بروى برادر خود شمشیر کشد فرشتگان او را لعنت کنند تا هنگامى که شمشیر را در غالف کند

 ۱۰۷إذا طلب أحدکم من أخیه حاجه فال یبدأه باملدحه فیقطع ظهره
اگر کسى از برادر خویش حاجتى میخواهد گفتار خود را َّبا مدح آغاز نکند و پشت او را گران بار نکند
ََّ
 ۱۰۸إذا ظهر َّالزنا و َّالربا ِف قریه فقد أحلوا بانفسُه عِذاُ اهلل
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وقتى زنا کارى و ربا خوارى در دهکده اى آشکار شود مردم آن عذاب خدا را بخود خریده اند
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۹إذا ظهرت الفاحشه کانت َّالرجفه و إذا جار َّ
احلکام قل املطر و إذا غدر بتأهل الِذمه ظهر العدو
وقتى زنا رواج گیرد زلزله پیدا شود ،وقتى حاکمان ستم کنند باران کم شود و وقتى که با ذمیان خیانت شود دشمنان چیره شوند
َّ
 ۱ ۱إذا عمل العالم فمل یعمل کان کاملصباح یضى ء للناس و َیرق نفسه
دانشمندى که بداند و بکار نبندد مانند چراغ است که مردم را روشن کند و خود را بسوزد

 ۱ ۰إذا عمل أحدکم عمال فلیتقنه
هر کس کارى میکند باید آن را خوب انجام دهد
السر َّ
 ۱إذا عملت َّسیئه فتأحدث عندها ِوبهَّ ،
بالسر و العالنیه بالعالنیه

وقتى کار بدى از تو سر زد از آن توبه کن براى گناه نهانى توبه نهانى و براى گناه آشکار توبه آشکار

 ۱إذا عملت اخلطیئه ِف األرض کان من شهدها فکرهها کمن غاُ عنها و من غاُ عنها فرضیها کان
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

 ۱ ۴إذا غضب أحدکم و کان قائما فلیقعد و إن کان قاعدا فلیضطجع
وقتى یکى از شما خشمگین شود اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است بخوابد

 ۱ ۵إذا غضبت فاسکت
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وقتى خشمگین شدى خاموش باش

َّ

 ۱ ۶إذا قالت املرأه لزوجها ما رأیت منک خریا قط فقد حبط عملها
وقتى زنى بشوهر خود گوید از تو خیرى ندیدم اعمال نیکش بى اثر مى شود
َّ
 ۱ ۷إذا قدرت عَل عدوک فاجعل العفو شکرا للقدره علیه
وقتى بر دشمن خود قدرت یافتى بشکرانه قدرت از او در گذر
َّ
 ۱ ۸إذا قدم أحدکم من سفر فلیقدم معه بهدیه و لو یلقى ِف خمالِه حجرا
ََّ
 ۱ ۹إذا َّ
َّ
قصر العبد ِف العمل ابتاله اهلل ِعالى باهلم

وقتى کسى از سفرى مى آید ارمغانى با خود بیاورد اگر چه سنگى در توبره خود بیندازد

وقتى بنده اى در عمل کوتاهى کند خداوند او را بغم مبتال سازد

 ۱ ۱إذا کان اثنان یتناجیان فال ِدخل بینهما

وقتى دو تن آهسته سخن مى گویند میان آنها داخل مشو

 ۱ ۰إذا کان عندک ما یکفیک فال ِطلب ما یطغیک

اگر چیزى که مایه کفایت باشد در دسترس دارى در جستجوى آنچه ترا بطغیان وامیدارد مباش

 ۱إذا کانت أمراؤکم خیارکم و أغنیاؤکم مسحاءکم و أمورکم شورى بینکم فظهر األرض
خری لکم من بطنها و إذا کانت أمراؤکم أشرارکم و أغنیاؤکم ِبالءکم و أمورکم إلى نساءکم
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
براى شما بهتر است و وقتى امراى شما اشرار شما و ثروتمندان شما بخیالن باشند و کارهاى شما به دست زنان افتد شکم زمین براى
شما بهتر از پشت آنست

ََّ
َّ
 ۱إذا کان یوم القیامه نادى مناد من عمل عمال لغری اهلل فلیطلب ثوابه ممن عمله له
وقتى روز رستاخیز در آید بانگزنى بانگ میزند که هر کس کارى براى غیر خدا انجام داده پاداش خود را از آن کس که براى او کار کرده بگیرد
َّ
 ۱ ۴إذا کانت عند َّالرجل امرأِان فمل یعدل بینهما جاء یوم القیامه و شقه ساقط
وقتى مردى دو زن داشته باشد و میان آنها بعدالت رفتار نکند روز رستاخیز یک نیمه او افتاده است
َّ
 ۱ ۵إذا کانوا ثالثه فال یتناجى اثنان دون الثالث
وقتى سه تن باهمند دوتاشان آهسته با هم سخن نگویند
َّ
َّ
 ۱ ۶إذا کنُت ثالثه فال یتناجى رجالن دون اآلخر حَت َتتلطوا بالناس َّفإن ذلک َیزنه
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
َّ
َّ
ََّ
 ۱ ۷إذا کثرت ذنوُ العبد فمل یکن له من العمل ما ِکفرها ابتاله اهلل باحلزن لیکفرها عنه

وقتى گناهان بنده فزونى گیرد و کار نیک آنقدر نداشته باشد که گناهان را جبران کند خداوند او را بغم مبتال سازد تا گناهانش را جبران کند

 ۱ ۸إذا لم ِستحىی فاصنع ما شئت
وقتى حیا ندارى هر کار مى خواهى بکن َّ
 ۱ ۹إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقه جاریه أو عمل ینتفع به أو ولد صالح یدعو له
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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

ََّ
عبدى؟ فیقولون نعم فیقول ما ذا قال عبدى؟
 ۱۴۱إذا مات ولد العبد قال اهلل ََّ
ِعالى ملالئکته قبضُت ولد َّ
َّ
فیقولون َحدک و اسرتجع فیقول اهلل ابنوا لعبدى بیتا ِف اجلنه و مسوه بیت احلمد

وقتى فرزند بنده اى بمیرد خداوند بفرشتگان گوید فرزند بنده مرا گرفتید؟ گویند آرى گوید بنده من چه گفت؟ گویند ترا سپاس گزاشت و گفت
همه ما متعلق به خدا هستیم و بسوى او باز میگردیم خداوند گوید براى بنده من خانه اى در بهشت بسازید و آن را «خانه سپاسگزارى»
نام نهید

 ۱۴۰إذا مات صاحبکم فدعوه ال ِقعوا فیه
نگوئید
وقتى کسى بمیرد ویرا بگذارید و از او بد
َّ
َّ
َّ
 ۱۴إذا مات العبد قال الناس ما خلف و قالت املالئکه ما قدم
وقتى بنده اى بمیرد مردم گویند چه بجا گذاشت و فرشتگان گویند چه همراه آورد؟
 ۱۴۱إذا نظر أحدکم إلى من َّ
فضل علیه ِف املال و اخللق فلینظر إلى من هو أسفل منه

َّ
َّ
 ۱۴إذا مهمت بتأمر فاستخر َّربک فیه سبع َّمرات َّث انظر إلى الِذى یسبق إلى قلبک فإن اخلریه فیه
وقتى کسیرا که در مال و جمال از شما پیش است مینگرید بکسى که از شما پست تر است نیز نظرى بیفکنید

وقتى بکارى تصمیم گرفتى هفت بار استخاره کن سپس بنگر دل تو به کدام طرف نگران است زیرا نیکى در آن است

 ۱۴۵إذا وجد أحدکم ألخیه نصحا ِف نفسه فلیِذکره له
اگر کسى نصیحتى براى برادر خود در خاطر مى باید باو یاد آورى کند
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َّ
َّ
 ۱۴۶إذا وسد األمر إلى غری أهله فانتظر الساعه
وقتى کار را بدست نااهالن سپارند منتظر رستاخیز باش
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۷إذا وقع ِف الرجل و أنت ِف مالء فکن للرجل ناصرا و للقوم زاجرا و قم عنُه
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
ََّ َّ
 ۱۴۸أذکر اهلل فإنه عون لک عَل ما ِطلب
خداوند را یاد کن زیرا او در کارها یاور تو است َّ
 ۱۴۹أذکروا حماسن موِاکم و کفوا عن مساویُه
نیکى هاى مردگان خود را یاد کنید و از بدیهایشان چشم بپوشید
َّ
َّ َّ
 ۱۵۱أذل الناس من أهان الناس

خوارترین مردم کسى است که مردم را خوار شمارد
َّ
کن فیک فال علیک ما فاِک من َّ
 ۱۵۰أربع إذا َّ
الدنیا صدق احلدیث و حفظ األمانه و حسن اخللق و عفه
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
َّ
 ۱۵أربعه قلیلها کثری :الفقر و الوجع و العداوه و النار
چهار چیز است که اندک آن بسیار است بینوائى و درد و دشمنى و آتش
َّ َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۵أربعه یبغضُه اهلل ِعالى :البیاع احلالف و الفقری املختال و الشیخ الزاِن و اإلمام اجلائر
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ََّ
َّ
َّ
َّ
أربع حق عَل َّ اهلل ِعالى أن ال یدخلُه اجلنه و ال یِذیقُه نعیمها :مدمن مخر و آکل الربا و آکل مال الیتمی
َّ ۱۵۴
بغری حق و العاق لوالدیه
چهار کس را خداوند دشمن دارد ،فروشنده قسم خور ،فقیر متکبر و پیر زنا کار و پیشواى ستمگر

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 مادر
از او ناخشنود باشند

َّ
َّ
 ۱۵أربع خصال من الشقاء :مجود العنی و قساوه القلب و بعد األمل و حب البقاء
چهار چیز نشان بدبختى است خشکى چشم و سختى دل و آرزوى دراز و حب بقا (بیش از حد لزوم)
 ۱۵۶أربع ال یدخل بیتا واحده منها إال خرُ و لم یعمر بالربکه :اخلیانه و َّ
السرقه و شرُ اخلمر و َّالزنا
چهار چیز است که هر یک از آنها در خانه اى در آید خراب شود و ببرکت آباد نگردد ،خیانت و دزدى و شرابخوارى و زنا

 ۱۵۷أربع من سعاده املرء أن ِکون زوجته صاحله و أوالده أبرارا و خلطاؤه صاحلنی و أن یکون رزقه ِف بلده

چهار چیز نشان خوشبختى مرد است ،زنش پارسا باشد و فرزندانش نیکوکار باشند ،و معاشرانش صالح باشند و روزى خویش را در شهر
خود بدست آورد

َّ َّ ََّ
َّ
َّ
 ۱۵۸أربع من کن فیه حرمه اهلل ِعالى عَل النار و عصمه من الشیطان من ملک نفسه حنی یرغب و حنی یرهب و حنی
یشتهى و حنی یغضب

چهار چیز است که هر که دارد خدایش بر آتش حرام و از شیطان حراست کند آنکه بهنگام رغبت و هنگام بیم و وقت شهوت و موقع غضب
عنان خویش از کف نگذارد
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أعطیهن فقد أعطى خری َّ
 ۱۵۹أربع من َّ
الدنیا و اآلخره لسان ذاکر و قلب شاکر و بدن عَل البالء صابر و
زوجه ال ِبغیه خونا ِف نفسها و ال ماله

چهار چیز است که هر کس از آن بهره دارد از نیکى دو جها ن بهره ور است ،زبانى که یاد خدا کند و قلبى که سپاس پروردگار گذارد و تنى
که بر بال صبور باشد و زنى که بناموس و مال وى خیانت نکند

َّ
َّ َّ
َّ
 ۱۶۱أرَب َّالربا شُت األعراض و أشد الشُت اهلجاء و الراویه أحد الشاَتنی

بدترین رباها ناسزائى است که در باره عرض کسان گویند و سخت ترین ناسزاها هجو است و کسى که هجا را نقل کند یکى از ناسزا گویان
است

 ۱۶۰ارحم من ِف األرض یرَحک من ِف َّ
السماء
بآنها که در زمینند رحم کن تا آنکه در آسمان است بر تو رحم کند
 ۱۶ارَحوا عزیزا َّذل و َّغنیا افتقر و عاملا ضاع بنی جهالَّ

بر سه کس رحم کنید ،عزیزى که خوار شده و ثروتمندى که فقیر گشته و دانشمندى که میان جاهالن گمنام مانده

 ۱۶ارَحوا ِرَحوا و اغفروا یغفر لکم

کسان را رحم کنید تا بشما رحم کنند دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید

 ۱۶۴ارفعوا ألسنتکم عن املسلمنی و إذا مات أحد منُه فقولوا فیه خریا
زبان خود را از بد گوئى مسلمانان باز دارید ،اگر کسى مرد در باره او بنیکى سخن گوئید
َّ
َّ
َّ
تأکم فتأطعموهم مما ِتأکلون و ألبسوهم مما ِلبسون و إن جاءوا بِذنب ال ِریدون أن ِغفروه
اءکم أرق
 ۱۶۵أرق ََّ
َّ
فبیعوا عباد اهلل و ال ِعِذبوهم
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بندگان خود را رعایت کنید هر چه میخورید بآنها بخورانید و هر چه مى پوشید بآن ها بپوشانید و اگر گناهى کردند که نمیخواهید ببخشید آنها
را بفروشید و عذابشان ندهید

َّ
 ۱۶أرقاؤکم إخوانکم فتأحسنوا إلیُه إستعینوهم عَل ما غلبکم و أعینوهم عَل ما غلبُه
بندگان شما برادران شما هستند با آنها نیکى کنید آنها را در کارهاى مشکل خود بکمک گیرید و آنها را در کارهاى مشکل کمک کنید
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶۷ارموا و ارکبوا و أن ِرموا َّ
رمى الرجل َّبقوسه
أحب َّإلى َّمن أن ِرکبوا
کل شى ء یلهو به الرجل باطل إال َّ
َّ
َّ
َّ
أو ِتأدیبه فرسه أو مالعبته امرأِه فإنهن من احلق و من ِرک الرمى بعد ما علمه فقد کفر الِذى علمه

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
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 آموزد و آن را ترک
کند حق معلم خود را ادا نکرده است

َّ َّ ََّ
َّ َّ َّ
 ۱۶۸ازهد ِف الدنیا َیبک اهلل و ازهد فیما ِف أیدى الناس َیبک الناس
از دنیا چشم بپوش تا خدا ترا دوست دارد و از آنچه در دست مردم است چشم بپوش تا مردم ترا دوست دارند
َّ
 ۱۶۹أزهد الناس ِف العالم أهله و جریانه
کسان و همسایگان مرد دانشمند از همه مردم نسبت باو بى رغبت ترند
َّ
َّ
َّ
َّ ۱۷۱أزهد َّالناس من لم ینس القرب و البالء و ِرک أفضل زینه الدنیا و آثر ما یبقى عَل ما یفَن و لم یعد غدا
من أیامه و عد نفسه ِف املویت
زاهدترین مردم آن کس است که قبر و بال را فراموش نکند و از بهترین زینت دنیا چشم بپوشد و نعمت باقى را بر نعمت فانى ترجیح دهد و
فردا را از عمر خویش حساب نکند و خود را در ردیف مردگان شمارد

 ۱۷۰استتمام املعروف خری من ابتدائه
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ََّ
 ۱۷استحى من اهلل استحیاءک من رجلنی من صاحلى عشریِک
از خدا مانند دو تن از خویشان صالح خود شرمگین باش
َّ ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۷۱استحیوا من اهلل ِعالى حق احلیاء فإن اهلل قسم بینکم أخالقکم کما قسم بینکم أرزاقکم
از خداوند چنان که باید آزرم داشته باشید زیرا خداوند اخالق شما را نیز مانند روزیتان میان شما تقسیم کرده است
ََّ َّ
ََّ َّ
َّ
وى و
 ۱۷۴استحیوا من اهلل حق احلیاء من استحىی من اهلل حق احلیاء فلیحفظ َّالرأس و ما وعى و لیحفظ البطن و ما ََّح َّ
لیِذکر املوت و البالء و من أراد اآلخره ِرک زینه احلیاه الدنیا فمن فعل ذلک فقد استحیا من اهلل حق
احلیاء
انجام دادن کار نیک بهتر از آغاز کردن آنست

از خداوند چنان که شایسته است شرم کنید ،هر که از خدا چنان که شاید شرم کند سر و اعضاى آن را از گناه نگهدارد و شکم متعلقات آن
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 از خدا
چنان که باید شرم کرده است

 ۱۷۵اسرتشدوا العاقل ِرشدوا و ال ِعصوه فتندموا

َّ
استعد للموت قبل نزول املوت
۱۷۶
پیش از آنکه مرگ درآید براى آن آماده باش
ََّ
َّ
َّ
 ۱۷استعیِذوا باهلل من شر جار املقام فإن جار املسافر إذا شاء أن یزایل زایل
از خردمند رهبرى جوئید تا براه راست برسید و وى را نافرمانى نکنید که پشیمانى برید

از شر همسایه مقیم ،بخدا پناه برید زیرا همسایه مسافر اگر خواهد از او بر کنار شود ،بر کنار شود
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ََّ
 ۱۷۸استعیِذوا باهلل من الفقر و العیله و من أن ِظلموا أو ِظلموا
بخدا پناه برید از فقر و عیالمندى و اینکه ظلم کنید یا تحمل ظلم کنید
ََّ
َّ
َّ
 ۱۷۹استعیِذوا باهلل من شرار النساء و کونوا من خیارهن ِف حِذر
از زنان بد بخدا پناه ََّببرید و از نیکانشانَّ بپرهیزید َّ
 ۱۸۱استعیِذوا باهلل من العنی فإن العنی حق
از چشم بد بخدا پناه ببرید زیرا چشم حق است
 ۱۸۰استعینوا عَل أمورکم بالکتمان َّفإن َّ
کل ذى نعمه حمسود

َّ
َّ
َّ
 ۱۸استعینوا عَل النساء بالعرى فإن إحداهن إذا کثرت ثیابها و أحسنت زینتها أعجبها اخلروج
از بى لباسى براى نگهدارى زنان کمک جوئید زیرا زن وقتى لباس فراوان و زینت کامل دارد مایل به بیرون رفتن است
َّ
َّ
 ۱۸استغنوا عن الناس و لو بشوص السواک
بوسیله پرده پوشى بر انجام کارهاى خود یارى جوئید زیرا هر که نعمتى دارد محسود کسانست

از مردم بى نیاز باشید و یک قطعه چوب مسواک هم از آن ها نخواهید

 ۱۸۴استفت نفسک و إن أفتاک املفتون
نیکى و بدى چیزها را از دل خویش بپرس ،دیگران هر چه میخواهند بگویند
َّ
 ۱۸۵استقم و لیحسن خلقک للناس
استوار باش و رفتار خویش را در باره مردم نیک ساز
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 ۱۸۶استقیموا و نعما إن استقمُت
استوار باشید و چه نیکست که استوار باشید
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۸۷استوصوا بالنساء خریا فإن املرأه خلقت من ضلع َّأعوج و إن أعوج شى ء ِف الضلع أعاله فإن ذهبت ِقیمه
کسرِه و إن ِرکته لم یزل أعوج فاستوصوا بالنساء 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
شکنید و اگر رهایش کنید کج میماند پس با زنان بنیکى رفتار کنید

 ۱۸استووا و ال َتتلفوا فتختلف قلوبکم
با یک دیگر برابر شوید و مختلف مشوید تا دلهایتان مختلف نشود
 ۱۸۹استووا ِستو قلوبکم و َّ
َتاسوا ِراَحوا

ََّ
َّ
َّ
أسد األعمال ثالثه ذکر اهلل عَل کل حال و اإلنصاف من نفسک و مواساه األخ ِف املال
۱۹۱
استوارترین کارها سه چیز است یاد خداوند در همه حال و رعایت انصاف بر ضرر خویش و تقسیم مال با برادر دینى
َّ
َّ
َّ
 ۱۹۰أسرع اخلری ثوابا َّالرب و صله َّالرحم و أسرع الشر عقوبه البغى و قطیعه الرحم
با یک دیگر برابر شوید تا دلهایتان برابر شود و با یک دیگر آمیزش کنید تا بهم رحم کنید

پاداش نیکوکا رى و پیوند خویشاوندان از نیکى هاى دیگر زودتر میرسد و کیفر ستمکارى و بریدن از خویشاوندان از بدى هاى دیگر سریعتر
میرسد

 ۱۹أسرع َّ
الدعاء إجابه دعاء غائب لغائب

دعائى که غائبى براى غائبى دیگر کند از همه دعاها زودتر مستجاب مى شود
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 ۱۹امسح یسمح لک
با کسان سهل انگارى کن تا با تو سهل انگارى کنند
َّ
َّ ََّ
ََّ
َّ
اشتد غضب اهلل عَل من زعم أنه ملک األمالک ال ملک إال اهلل
۱۹۴
خشم خدا بر آنکه گمان مى کند ملک ملکان است بسیار سخت است ملکى جز خدا نیست
ََّ
َّ
َّ
اشتد غضب اهلل عَل الزناه
۱۹۵

اشتدى َّ
َّ ۱۹۶
أزمه ِنفرجى
وقتى کار بنهایت سختى رسید راه چاره پیدا مى شود
ََّ
َّ
َّ
اشتد غضب اهلل عَل امرأه أدخلت عَل قوم ولدا لیس منُه یطلع عَل عوراُِه و یشرکُه ِف أمواهلم
۱۹۷
خشم خدا نسبت بزناکاران بسیار سخت است

زنى که فرزندى «بخطا پدید آورد» و بر خانواده اى در آورد که بناحق محارم آنها را ببیند و در اموالشان شرکت کند خشم خدا نسبت بوى
بسیار سخت است

ََّ
ََّ
َّ
اشتد غضب اهلل عَل من ظمل من ال َید ناصرا غری اهلل
۱۹۸
آن کس که بر بینوائى که بجز خدا پناهى ندارد ستم میکند خشم خدا نسبت باو بسیار سخت است
َّ
 ۱۹أشجع الناس من غلب هواه
شجاعترین مردم آن کس است که بر هوس خویش تسلط یابد
َّ َّ
أشد الناس عِذابا یوم القیامه إمام جائر
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۰أشد الناس َّبالء األنبیاء ث األمثل فاألمثل یبتَل الرجل عَل حسب َّدینه فإن کان ِف دینه صلبا اشتد بالؤه و إن
کان ِف دینه رقه ابتَل عَل قدر دینه فما یربح البالء بالعبد حَت یرتکه َیشى عَل األرض و ما علیه خطیئه
روز رستاخیز عذاب پیشواى ستمگر از همه کس سختتر است

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

ََّ
َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
 ۱۱۱أشد الناس عِذابا للناس ِف الدنیا أشد الناس عِذابا عند اهلل یوم القیامه
آنکه در دنیا مردم را بیشتر آزار کند در روز رستاخیز پیش خدا از همه مردم عذاب وى سخت تر است
َّ
َّ َّ
َّ
 ۱۱۱أشد الناس عِذابا یوم القیامه من یرى الناس أن فیه خریا و ال خری فیه
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
َّ َّ
 ۱۱۴أشد الناس عِذابا یوم القیامه عالم لم ینفعه علمه
روز رستاخیز عذاب دانشمندى که از دانش خود بهره نمى برد از همه مردم سخت تر است
َّ
َّ َّ
َّ
 ۱۱۵أشد الناس حسره یوم القیامه رجل أمکنه طلب العمل ِف الدنیا فمل یطلبه و رجل عمل علما فانتفع به من
مسعه منه دونه

دو کس روز رستاخیز از همه مردم بیشتر حسرت میخورند یکى مردى که در دنیا براى طلب دانش فرصت داشته ولى به جستجوى آن
برنخاسته است یکى دیگر مردى که دانشى بدیگرى آموخته و شاگرد وى از آن بهره مند شده ولى او بى بهره مانده است

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

َّ
َّ
 ۱۱۷أشرف اإلَیان أن یتأمنک الناس و أشرف اإلسالم أن یسمل الناس من لسانک و یدک
بهترین ایمان آنست که مردم از تو در امان باشند و بهترین اسالم آنست که مردم از دست و زبان تو بسالمت مانند
ََّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۱۱۸أشرف َّالزهد أن یسکن قلبک عَل ما رزقت و َّإن أشرف ما ِستأل من اهلل عز و جل العافیه ِف الدین و
الدنیا
بهترین زهدها آنست که از َّ آنچه دارى خشنود باشى و بهترین چیزى که از خدا توان خواست عافیت دین و دنیاست
ََّ
 ۱۱۹أشعر کلمه ِکمل بها العرُ کلمه لبید :أال َّ
کل شى ء ما خال اهلل باطل
بهترین شعرى که عرب گفته سخن لبید است که گوید بجز خدا همه چیز باطل است

 ۱۰۱اشفقوا ُتمدوا و ِؤجروا

 ۱۰أشقى األشقیاء من اجتمع علیه فقر َّ
الدنیا و عِذاُ اآلخره
از همه بدبختان بدبخت تر کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با هم دارد
َّ
َّ
 ۱۰أشکر الناس أشکرهم للناس
از همه مردم سپاسگزارتر آن کس است که بهتر سپاس مردم را مى گزارد
َّ
 ۱۰أشیدوا النکاح و أعلنوه
مهربان باشید تا شما را ستایش کنند و پاداش یابید
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عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنى سازید
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الضراء فصربمت و إن أخوف َّما أخاف َّ علیکم فتنه السراء من قبل النساء إذا ِسورن
 َّ ۱۰۴أصابتکم فتنه َّ
الِذهب و لبسن ربط الشام و عصب الیمن و أِعنب الغَن و کلفن الفقری ما ال َید
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 النگوى طال بدست و پارچه
هاى فاخر ببر کنند و توانگران را بزحمت اندازند و از فقیر چیزى که بدان دسترس ندارد بخواهند

 ۱۰۵أصدق َّالرؤیا باألسحار

راست ترین خوابها را در سحرگاه توان دید

أصرم األَحق
با احمق آمیزش مکن
َّ
َّ
 ۱۰۷أصلح الناس أصلحُه للناس
بهترین مردم کسى است که براى مردم سودمندتر است
َّ
 ۱۰۸أصلح بنی الناس و لو ِعَن الکِذُ

میان مردم را باصالح آر اگر چه با دروغ باشد
َّ
 ۱۰۹أصلحوا دنیاکم و اعملوا آلخرِکم کتأنکم َتوِون غدا

دنیاى خویش را اصالح کنید و براى آخرت خویش بکوشید چنان که گوئى فردا خواهید مرد،
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 ۱ ۱اصنع املعروف إلى من هو أهله و إلى غری أهله فإن أصبت أهله أصبت أهله و إن لم ِصب أهله کنت
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

َّ
َّ
َّ
َّ
أصدقوا إذا حدثُت و أوفوا إذا وعدمت و أدوا إذا
 ۱ ۰اضمنوا لى ستا من أنفسکم َّأضمن لکم اجلنه َّ
ائتمنُت و احفظوا فروجکم و غضوا أبصارکم و کفوا أیدیکم
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
مدهید وفا کنید وقتى امانت به شما سپردند رد کنید ،خویشتن را از آمیزشهاى ناپاک حفظ کنید ،چشمهاى خود را «از نگاههاى ناروا» ببندید
و دست خویش را «از اعمال ناپسند» نگهدارید

َّ
َّ
 ۱اضمنوا لى َّ
خصال أضمن لکم اجلنه ال ِظاملوا عند قسمه مواریثکم و أنصفوا الناس من أنفسکم
ست
َّ
و ال َتبنوا عند قتال عدوکم و ال ِغلوا غنائمکم و امنعوا ظاملکم من مظلومکم

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

 ۱اطلبوا َّالرزق ِف خبایا األرض

روزى را در نهانگاههاى زمین بجوئید
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۴اطلبوا العمل و لو بالصنی فإن طلب العمل فریضه عَل کل مسمل إن املالئکه ِضع أجنحتها لطالب العمل رضا
ِبا یطلب
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دانش را بجوئید اگر چه در چین باشد زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است و فرشتگان بال خویش را براى طالب علم پهن مى کنند
زیرا از آنچه وى در طلب آنست خشنود هستند

َّ
َّ
 ۱ ۵اطلبوا احلوائج بعزه األنفس فإن االمور َترى باملقادیر
حوائج خویش را با عزت نفس بجوئید زیرا کارها جریان مقدر دارد،

 ۱ ۶أطلب العافیه لغریک ِرزقها ِف نفسک
شود
عافیت را براى دیگران بخواه تا نصیب تو َّ
 ۱ ۷اطلبوا العمل من املهد إلى اللحد
از گهواره تا گور دانش بجوئید

 ۱ ۸أطعموا طعامکم األِقیاء و أولوا معروفکم املؤمننی
غذاى خود را به پرهیزکاران بخورانید و نیکیهاى خود را در باره مؤمنان انجام دهید
 ۱ ۹اطلبوا الفضل عند َّالرَحاء من َّأمَت ِعیشوا ِف أکنافُه و ال ِطلبوه من القاسیه قلوبُه

َّ
َّ
 ۱ ۱اطلع ِف القبور و اعترب بالنشور
در قبرها بنگر و از رستاخیز پند آموز
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۰اطلعت ِف اجلنه فرأیت أکثر أهلها الفقراء و اطلعت ِف النار فرأیت أکثر أهلها النساء
بزرگوارى را در پیش رحیمان امت من بجوئید و در پناه آنها زندگى کنید و آن را از سنگ دالن مجوئید

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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 ۱أطیب الکسب عمل َّالرجل بیده

بهترین کسبها آنست که مرد با دست خود کار کند
ََّ
 ۱أطیب کسب َّالرجل املسمل سهمه ِف سبیل اهلل
بهترین کسب مرد مسلمان تیرى است که در راه خدا میاندازد
َّ
 ۱ ۴أطیب الطیب املسک
بهترین بوهاى خوش مشک است
َّ
َّ
ََّ
 ۱ ۵أعبد اهلل کتأنک ِراه فإن کنت ال ِراه فإنه یراک

الصاحب َّ
 ۱ ۶اعتربوا َّ
بالصاحب
یار را بیار توان سنجید
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۷أعجز الناس من عجز عن الدنیا و أِبل الناس من ِبل بالسالم
دنیا عاجز ماند و بخیل ترین مردم آن کس است که در اداى سالم بخل ورزد
عاجزترین مردم آن َّکس است که از کار َّ
 ۱ ۸أعدى عدوک نفسک الَت بنی جنبیک
میان دو پهلوى تو است
خطرناکترین دشمن َّتو نفس تو است که َّ
 ۱ ۹أعدى عدوک زوجتک الَت ِضاجعک و ما ملکت َیینک
خداى را چنان پرستش کن که گوئى او را مى بینى اگر تو او را نمى بینى او ترا میبیند

خطرناکترین دشمن تو همسر تو است که با تو همخوابه است و مملوک تو
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َّ
َّ
 ۱۴۱أعدل الناس من رضى للناس ما یرضى لنفسه و کره هلم ما کره لنفسه
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
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۰اعدلوا بنی أوالدکم بالنحل کما ُتبون أن یعدلوا بینکم ِف الرب و اللطف
شما که میخواهید فرزندانتان در نیکى و محبت با شما بعدالت رفتار کنند در کار بخشش با آنها بعدالت رفتار کنید
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۱أعِذر اهلل إلى امرئ أخر أجله حَت بلغ ستنی سنه
هر کس را خداوند تا شصت سال زنده نگاهدارد در عذر را به روى او بسته است
َّ
 ۱۴۱أعروا النساء یلزمن احلجال
زنان را بى لباس بگذارید تا در خانه بمانند
ََّ
ََّ
َّ
َّ ۱۴أعز أمر اهلل یعزک اهلل
کار خدا را عزیز دار تا خدایت عزیز کند

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

 ۱۴۶أعطى و ال ِوکئى فیوکتأ علیک
ببخش و تنگ مگیر که بر تو تنگ گیرند
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۷أعط السائل و لو جاءک عَل فرس و أعط األجری حقه قبل أن َیف عرقه

به گدا چیزى بده و گر چه بر اسب بنزد تو آمد و مزد اجیر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپرداز
53

 ۱۴۸أعطیت جوامع الکمل و اختصر لى الکالم اختصارا

کلمات جامع و پر معنى را بمن بخشیدند و سخن براى من پیچیده و مختصر شد

 ۱۴۹أعظم العباده أجرا أخفیها
پراجرترین عبادت ها آنست که نهانتر باشد
َّ
َّ
َّ
 ۱۵۱أعظم الناس مها املؤمن یهُت بتأمر دنیاه و أمر آخرِه
مؤمن از همه مردم گرفتارتر است زیرا باید بکار دنیا و آخرت هر دو برسد
 ۱۵۰أعظم َّالناس َّحقا عَل املرأه زوجها و أعظم َّالناس َّحقا عَل َّالرجل أمهَّ
بیشتر بر زن حق دارد و مادر از همه کس بیشتر بر مرد حق دارد
شوهر از همه کس َّ
 ۱۵أعظم اخلطایا اللسان الکِذوُ
سر گناهان ،زبان دروغپرداز است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۵أعظم الظمل ذراع من األرض ینتقصه املرء من حق أخیه لیست حصاه أخِذها إال طوقها یوم القیامه

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

َّ
َّ
َّ
 ۱۵۴أعظم الناس ِف الدنیا خطرا من لم َیعل للدنیا عنده خطرا
در دنیا قدر کسى بیشتر است که دنیا در نظرش قدر ندارد
َّ
 ۱۵أعظم الناس قدرا من ِرک ما ال یعنیه
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َّ
َّ
َّ
 ۱۵۶أعظم النساء أحسنهن وجوها و أرخصهن مهورا
خوبتر و مهرش کمتر است
بهترین زنان آن َّ است که رویش َّ
 ۱۵۷أعظم النساء برکه أقلهن مؤنه
از همه زنان پربرکت تر آنست که خرجش کمتر باشد
َّ
َّ
َّ
 ۱۵۸أعقل الناس أشدهم مداراه للناس

عالیقدر از همه مردم کسیست که در آنچه بدو مربوط نیست مداخله نکند

 ۱۵۹اعقلها و َّ
ِوکل
زانوى شتر را َّببند و توکل کن َّ
 ۱۶۱أعمل الناس من مجع عمل الناس إلى علمه

عاقلتر از همه مردم کسى است که با مردم بیشتر مدارا کند

دانشمندتر َّاز همه مردم کسى است که دانش دیگران را بدانش خود بیفزاید ََّ
یعطیک لم یقدروا علیه أو یص ََّرفوا عنک
 ۱۶۰اعمل أن ََّاخلالئق لو اجتمعوا عَل أن یعطوک شیئا و لم یرد اهلل أن ََّ
شیئا أراد اهلل أن یصیبک به لم یقدروا عَل ذلک فإذا سئلت فاستأل اهلل و إذا استعنت فاستعن باهلل

بدان که اگر جهانیان بخواهند چیزى بتو بدهند و خداوند نخواهد نمیتوانند و اگر جهانیان بخواهند چیزى را که خداوند براى تو خواسته از تو منع
کنند نمیتوانند بنا بر این وقتى چیزى میخواهى از خدا بخواه و وقتى کمک مى جوئى از خدا بجوى

َّ
 ۱۶اعمل أن ما أصابک لم یکن لیخطتأک و ما أخطتأک لم یکن لیصیبک
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶اعمل أن النصر مع الصرب و أن الفرج مع الکرُ و أن مع العسر یسرا
بدان که آنچه بتو رسیده ناچار میرسید و آنچه از تو فوت شده بناچار فوت میشد

 ۱۶۴اعمل َّأن القمل قد جرى ِبا هو کائن
بدان که قلم تقدیر ،بر همه شدنیها رفته است
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶۵اعمل أنه لیس منکم من أحد إال مال وارثه أحب إلیه من ماله مالک ما قدمت و مال وارثک ما أخرت
بدان که ظفر قرین صبر است و گشایش قرین رنج و بدنبال سختى سستى اى هست

بدانید که همه شما مال وارث خویش را از مال خویش بیشتر دوست دارید مال تو آنست که از پیش میفرستى و مال وارث آنست که بجا
میگذارى

َّ َّ
َّ
 ۱۶أعمار َّأمَت ما بنی الستنی إلى السبعنی
عمرهاى امت من میان شصت و هفتاد سال است
َّ َّ
 ۱۶۷اعمل عمل امرئ یظن أنه لن َیوت أبدا و احِذر حِذر امرئ خیشى أن َیوت غدا
چنان کار کن که گوئى هیچ وقت نخواهى مرد و چنان بیمناک باش که گوئى فردا خواهى مرد
 ۱۶۸اعملوا َّ
فکل َّ
میسر ملا خلق له
َّ
بالنیهَّ
 ۱۶۹األعمال

کار کنید زیرا هر کسى آنچه را براى آن ساخته شده بدست مى آورد

کارها وابسته به نیت است
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 ۱۷۱أعینوا أوالدکم عَل َّالرب من شاء إستخرج العقوق من ولده
فرزندان خود را در خوب شدن کمک کنید زیرا هر که بخواهد مى تواند نافرمانى را از فرزند خود بیرون آورد
َّ َّ
ََّ
َّ
َّ
کان رزقه کفافا فصرب علیه حَت یلقى اهلل و
 ۱۷۰أغبط الناس َّ عندى مؤمن خفیف َّاحلاذ ذو
حظ من َّصاله و َّ
َّ
أحسن عباده ربه و کان غامضا ِف الناس عجلت منیته و قل ِراثه و قلت بواکیه
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

 ۱۷۱اغتمن مخسا قبل مخس شبابک قبل هرمک و َّصحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک و فراغک قبل
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

َّ َّ َّ
 ۱۷۱اغتنموا َّ
الدعاء عند الرقه فإنها رَحه

بهنگام رقت دعا را غنیمت شمارید که رقت مایه رحمت است

 ۱۷۴اغتنموا دعوه املؤمن املبتَل
دعاى مؤمن مبتال را غنیمتَّ شمارید
َّ
 ۱۷۵أغد عاملا أو متعلما أو مستمعا أو حمبا و ال ِکن اخلامسه فتهلک

دانشمند باش یا دانش آموز یا مستمع یا دوستدار علم و پنجمى مباش که هالک خواهى شد
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َّ
 ۱۷۶أغدوا ِف طلب العمل َّفإن الغدو برکه و جناح

در طلب علم زود خیز باشید زیرا زود خیزى مایه برکت و کام یابى است
َّ
َّ
 ۱۷اغسلوا ثیابکم و خِذوا من شعورکم و استاکوا و ِزینوا و ِنظفوا َّفإن بَن إسرائیل لم یکونوا یفعلون
ذلک فزنت نساؤهم
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 شدند
َّ
 ۱۷۸اغفر ،فإن عاقبت فعاقب بقدر َّ
الِذنب و اِق الوجه

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۷۹أغفل الناس من لم یتعظ بتغری الدنیا من حال إلى حال
غافلتر از همه مردم کسى است که از تغیر احوال جهان پند نگیرد
َّ
 ۱۸۱أغَن الناس من لم یکن للحرص أسریا
بى نیازتر از همه مردم کسى است که در بند آز نباشد
 ۱۸۰أفشوا ال َّسالم بینکم ُتابواَّ

گناه کسان را ببخش و اگر مجازات میکنى بقدر گناه مجازات کن و صورت را میازار

َّ
 ۱۸أفشوا السالم ِسلموا
سالم را آشکار سازید تا سالمت مانید
َّ
َّ
َّ َّ َّ
 ۱۸أفشوا َّ
السالم و أطعموا الطعام و صلوا األرحام و صلوا باللیل و الناس نیام ِدخلوا اجلنه بسالم
سالم را آشکار کنید تا رشته دوستى شما استوار شود
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سالم را فاش کنید و طعام بخورانید ،با خویشاوندان الفت گیرید و هنگام شب که مردم در خوابند نماز بخوانید تا وارد بهشت شوید

 ۱۸۴أفضل األصحاُ من إذا ذکرت أعانک و إذا نسیت ذکرک
بهترین دوستان کسى است که وقتى یاد کردى ترا یارى کند و و وقتى فراموش کردى ترا بیاد آرد
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۸۵أفضل األعمال ثالثه:التواضع عند الدوله و العفو عند القدره و العطیه بغری املنه
بهترین کارها سه چیز است ،تواضع بهنگام دولت و عفو بهنگام قدرت و بخشش بدون منت

 ۱۸۶أفضل األعمال أن ِدخل عَل أخیک املؤمن سرورا أو ِقضى عنه دینا
بهترین کارها آنست که برادر مؤمن خویش را خوشحال سازى یا قرض او را بپردازى
َّ
ََّ َّ
َّ
 ۱۸۷أفضل األعمال بعد اإلَیان باهلل التودد إلى الناس
بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستى با مردم است

 ۱۸أفضل األعمال الکسب من احلالل
بهترین کارها کسب حالل است
َ
َّ
 ۱۸۹أفضل األعمال العمل باهلل َّإن العمل ینفعک معه قلیل العمل و کثریه و َّإن اجلهل ال ینفعک معه قلیل العمل و ال
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

ََّ
ََّ
 ۱۹۱أفضل األعمال َّاحلب ِف اهلل و البغض ِف اهلل
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َّ ََّ
 ۱۹۰أفضل اإلَیان أن ِعمل أن اهلل معک حیثما کنت
بهترین اقسام ایمان آنست که بدانى هر جا هستى خدا با تست
َ
َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۹أفضل اإلَیان أن ُتب هلل و ِبغض هلل و ِعمل لسانک ِف ذکر اهلل و أن ُتب للناس ما ُتب لنفسک و
ِکره هلم ما ِکره لنفسک و أن ِقول خریا أو ِصمت
بهترین کارها دوستى و دشمنى در راه خداست

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

الصرب و َّ
 ۱۹أفضل اإلَیان َّ
السماحه
بهترین خصال ایمان صبر و گذشت است
َّ
 ۱۹۴أفضل اجلهاد کلمه حق عند سلطان جائر

 ۱۹۵أفضل اجلهاد من أصبح و َّلم یُه بظمل أحد
بهترین جهاد سخن حقیست که پیش پادشاه ستمکار گویند

بهترین اقسام جهاد آنست که کسى روز آغاز کند و در اندیشه ظلم کسى نباشد

 ۱۹۶أفضل احلسنات ِکرمه اجللساء

 ۱۹۷أفضل اجلهاد أن َیاهد َّالرجل نفسه و هواه
بهترین کارهاى نیک آنست که جلیسان را عزیز دارى
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 ۱۹۸أفضل َّ
الدعاء دعاء املرء لنفسه

بهترین جهاد آنست که انسان با نفس و هوس خود پیکار کند

 ۱۹أفضل َّ
الدنانری دینار ینفقه َّالرجل عَل عیاله
بهترین دعاها دعائیست که انسان براى خود میکند

الصدقه ما کان عن ظهر غَن و الید العلیا خری من الید َّ
أفضل َّ
السفَل و ابدأ ِبن ِعول
دهنده بهتر از دست گیرنده است
بهترین صدقه ها َّاینست که در َّحال بینیازى صورت گیرد و َّدست َّ
 ۴۱۰أفضل الصدقه أن یتعمل املرء املسمل علما ث یعلمه أخاه املسمل
بهترین پولها پولى است که انسان براى نان خوران خود خرج میکند

َّ َّ
َّ
َّ
 ۴۱۱أفضل صدقه اللسان الشفاعه ِفک بها األسری و ُتقن بها الدم و َتر بها املعروف و اإلحسان إلى أخیک
و ِدفع عنه الکریهه
بهترین صدقه ها آن است که مرد مسلمان دانشى بیاموزد و به برادر مسلمان خود تعلیم دهد

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

 ۴۱۱أفضل األعمال أن ِشبع کبدا جائعا
سیر کنى
بهترین کارها
آنست که گرسنه را َّ
َّ
 ۴۱۴أفضل الصدقه حفظ اللسان
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بهترین صدقه هاَّ ،نگهدارى زبانست َّ
 ۴۱۵أفضل الصدقه صدقه اللسان

بهترین صدقه ها ،صدقه زبان است
َّ
 ۴۱۶أفضل َّ
الصدقه أن َّ
ِصدق و أنت صحیح شحیح ِتأمل الغَن و َتشى الفقر و ال َتهل حَت إذا بلغت احللقوم
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

 ۴۱۷أفضل َّ
الصدقه إصالح ذات البنی

الصدقه َّ
 ۴۱۸أفضل َّ
الصدقه عَل ذى َّالرحم الکاشح
بهترین اقسام صدقه آنست که میان دو کس را اصالح دهى

بهترین صدقه ها آنست که به خویشاوندى که دشمن توست چیزى بدهى

 ۴۱۹أفضل العباده انتظار الفرج
بهترین اقسام عبادت انتظار گشایش است
 ۴۰۱أفضل العمل أدومه و إن َّقل

َّ
َّ
َّ
 ۴۰أفضل العمل النیه الصادقه

بهترین کارها آن است که دوامش بیشتر است اگر چه اندک باشد
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بهترین کارها نیت پاک است

 ۴۰۱أفضل العباده أجرا سرعه القیام من عند املریض

 ۴۰۱أفضل الفضائل أن ِصل من قطعک و ِعطى من حرمک و ِصفح َّعمن ظلمک
از همه عبادت ها بهتر و پراجرتر آن است که زودتر از پیش مریض برخیزى

 ۴۰أفضل الکسب بیع مربور و عمل َّالرجل بیده

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

بهترین کسبها معامله اى است که نادرستى در آن نباشد و کارى است که مرد با دست خود انجام دهد

 ۴۰۵أفضل املؤمننی إسالما من سمل املسلمون من لسانه و یده و أفضل املؤمننی إَیانا أحسنُه خلقا

از همه مؤمنان اسالم آن کس بهتر است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و از همه مؤمنان ایمان آن کس بهتر است که اخالق
وى نیکتر است

َّ
 ۴۰۶أفضل املؤمننی إَیانا الِذى إذا سئل أعطى و إذا لم یعط استغَن
از همه مؤمنان ایمان آن کس بهتر است که وقتى از او چیزى بخواهند بدهد و اگر چیزى باو ندهند راه بى نیازى سپرد
َّ
 ۴۰۷أفضل الناس رجل یعطى جهده
بهترین مردم آنست که همه کوشش خود را بکار میبرد
 ۴۰۸أفلح من رزق َّلبا
آنکه خرد دارد رستگار مى شود
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َّ
َّ
 ۴۰۹أفضل الناس من ِواضع عن رفعه و زهد عن غنیه و أنصف عن قوه و حمل عن قدره

بهتر از همه مردم کسى است که در حال رفعت فروتنى کند و در عین ثروت زاهد باشد و در عین قوت انصاف دهد و در حال قدرت برد بارى
کند

 ۴۱۱أفضلکم إَیانا أحسنکم أخالقا
هر کس از شما اخالقش نیکتر ایمانش بهتر است
َّ َّ
 ۴۱۰أفقر الناس الطامع
طمعکار از همه مردم فقیرتر است

 ۴۱أفلح من هدى إلى اإلسالم و کان عیشه کفافا و قنع به

هر که باسالم راهبر شده و لوازم زندگى بقدر رفع حاجت دارد و بدان قناعت کند رستگار شده است

 ۴۱اقرءوا القرآن ما ائتلفت علیه قلوبکم فإذا اختلفُت فیه فقوموا

قرآن را تا هنگامى که دلهاى شما بر آن اتفاق دارد بخوانید و وقتى در باره آن اختالف پیدا کردید برخیزید

 ۴۱اقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ینهک فلست ِقرؤه

اگر خواندن قرآن ترا از کار بد منع میکند آن را بخوان ولى اگر ترا از کار بد وانمیدارد به حقیقت قرآن نمیخوانى

 ۴۱۵اقرءوا القرآن و اعملوا به و ال َتفوا عنه و ال ِغلوا فیه و ال ِتأکلوا به و ال ِستکثروا به
قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید بوسیله قرآن نان نخورید و به کمک آن فزونى مجوئید
َّ ََّ
َّ
 ۴۱۶اقرءوا القرآن فإن اهلل ِعالى ال یعِذُ قلبا وعى القرآن
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ََّ
ََّ
 ۴۱۷أقرُ العمل إلى اهلل اجلهاد ِف سبیل اهلل و ال یقاربه شى ء
نزدیکترین کارها بخدا جهاد در راه خداست و چیزى مانند آن نیست
َّ
َّ
 ۴۱۸اقبل احلق ممن أِاک به من صغری أو کبری و إن کان بغیضا بعیدا و اردد الباطل عَل من جاءک به من
صغری أو کبری و إن کان حبیبا قریبا
سخن حق را از هر که شنیدى به پذیر اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدى نپذیر اگر چه دوست و نزدیک باشد
َّ
َّ َّ
َّ
 ۴۱۹اقرتبت َّ
الساعه و ال یزداد الناس عَل الدنیا إال حرصا و ال ِرداد منُه إال بعدا
قرآن را بخوانید زیرا خداوند دلى را که قرآن را دریافته معذب نمیکند

َّ َّ
 ۴۱۰أقل الناس راحه البخیل
آسایش بخیل از همه کس کمتر است
َّ َّ
َّ
 ۴۱۱أقل الناس لِذه احلسود

رستاخیز نزدیک شده است و آز مردم بدنیا دائما بیشتر و دنیا از آن ها دورتر مى شود

َّ
َّ
َّ
 ۴۱أقل من الدین ِعش حرا
قرض کمتر گیر تا آزاد باشى
َّ
َّ
 ۴۱أقل من الِذنوُ یهن علیک املوت
لذت حسود از همه کس کمتر است

گناه کمتر کن تا مرگ بر تو آسان شود
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الدخول عَل األغنیاء فإنَّه أحرى أن ال ِزدروا نعم ََّاهلل َّعز و جلَّ
 ۴۱۴أقلَّوا َّ
خوار نخواهید شمرد
پیش توانگران
کمتر َّ
روید زیرا َّدر ََّاین صورت نعمتهاى خدا را َّ
 ۴۱۵أقیلو َّ
الس َّخى زلته فإن اهلل آخِذ بیده کلما عثر

از لغزش مرد سخاوتمند بگذرید زیرا هر دم بلغزد خدا دست او را میگیرد
ََّ
ََّ
 ۴۱۶أقیموا حدود اهلل ِعالى ِف البعید و القریب و ال ِتأخِذکم ِف اهلل لومه الئم
مقررات خدا را در باره َّبیگانه و خویش اجرا کنید و در کار خدا بسخن کسان گوش مدهید
 ۴۱۷أکرب َّأمَت الِذین لم یعطوا فیبطروا و لم یقرت علیُه فیستألوا

ََّ
َّ
 ۴۱۸أکرب الکبائر اإلشراک باهلل و قتل النفس و عقوق الوالدین و شهاده الزور
بزرگترین گناهان بزرگ شرک بخدا و قتل نفس و بد رفتارى با پدر و مادر و شهادت دروغ است
َّ َّ ََّ
 ۴۱۹أکرب الکبائر سوء الظن باهلل

بزرگترین افراد امت من آنها هستند که نه چندان توانگرند که خود را گم کنند و نه چندان فقیرند که دست بسؤال گشایند

بدترین گناهان بزرگ بدگمانى بخداست

 ۴ ۱أکثر خطایا ابن آدم ِف لسانه
بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست
َّ
 ۴ ۰أکثر الناس ذنوبا یوم القیامه أکثرهم کالما فیما ال یعنیه

در روز رستاخیز از همه مردم گناه آن کس بیشتر است که بیشتر از همه در چیزهائى که بدو مربوط نیست سخن گوید
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َّ
 ۴ ۱أکثر الناس قیمه أکثرهم علما

َّ
َّ
 ۴ ۱أکثر ذکر املوت َّفإن ذکره یسلیک مما سواه
مرگ را بسیار بخاطر بیاور زیرا یاد مرگ ترا از رنج هاى دیگر تسلیت مى دهد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۴ ۴أکثروا ذکر املوت فإنه َیحص الِذنوُ و یزهد ِف الدنیا فإن ذکرَتوه عند الغَن هدمه و إن
ذکرَتوه عند الفقر أرضاکم بعیشکم
هر که بدانش از دیگران پیش تر است ،قیمتش از دیگران بیشتر است

مرگ را بسیار به یاد آرید زیرا یاد مرگ گناهان را پاک مى کند و حرص دنیا را کم مى کند ،اگر مرگ را بهنگام توانگرى به یاد آرید اهمیت آن را
کم میکند و اگر بهنگام تنگدستى یاد کنید ،شما را از زندگى تان خشنود مى سازد

حىی کرمی یستحىی أن َّ
 ۴ ۵أکثروا من اإلخوان َّفإن َّربکم َّ
یعِذُ عبده بنی إخوانه یوم القیمه
الدعاء َّ
الدعاء َّفإن َّ
 ۴ ۶أکثر من َّ
یرد القضاء
َّ َّ
بسیار دعا کن که دعا قضا را دفع میکند َّ
َّ
َّ
َّ
 ۴ ۷أکثروا من ذکر هادم اللِذات فإنه ال یکون ِف کثری إال قلله و ال ِف قلیل إال أجزله
مرگ را بسیار بیاد َّآرید زیرا یاد َّ ََّ
مرگ بسیار را کم و کم را کافى جلوه مى دهد َّ
 ۴ ۸أکرموا الشهود فإن اهلل یستخرج بُه احلقوق و یدفع بُه الظمل

دوست بسیار گیرید زیرا خداى شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد که روز رستاخیز بنده خود را میان برادرانش عذاب کند

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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َّ
 ۴ ۹أکرم الناس أِقاهم
بزرگوارتر از همه مردم کسى است که پرهیزکارتر است
َّ
ََّ
 ۴۵۱أکرموا العلماء فإنُه ورثه األنبیاء فمن أکرمُه فقد أکرم اهلل و رسوله

دانشمندان را گرامى دارید که آنها وارثان پیغمبرانند و هر که آنها را عزیز دارد خدا و پیغمبر را عزیز داشته است

 ۴۵۰أکرموا أوالدکم و أحسنوا آدابُه
فرزندان خود را گرامى شمارید و نیکو تربیتشان کنید
َّ ََّ
َّ
 ۴۵۱أکرموا اخلزب فإن اهلل أنزله من برکات السماء و أخرجه من برکات األرض
فرستاده و از برکات زمین بیرون آورده است
نان را گرامى شمارید زیرا خداوند آن را از برکات آسمان فرو
َّ
َ
َّ
َّ
 ۴۵۱اکلفوا من العمل ما ِطیقون َّفإن ََّاهلل ال ََّیل حَت َتلوا و َّإن َّأحب العمل إلى اهلل ِعالى أدومه و إن قلَّ

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

 ۴۵أکمل املؤمننی إَیانا أحسنُه خلقا و خیارکم خیارکم لنسائُه
کامل ترین مؤمنان آن است که خلقش نیک تر است و از همه شما نیک تر کسانى هستند که براى زنان خود نیکترند
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۴۵أال أخربک بتأهل النار؟ کل جعظرى جواظ مستکرب مجاع منوع
مى خواهى تو را از اهل جهنم خبر دهم؟ هر کس که خود پسند و خود خواه و متکبر و حریص و بخیل باشد
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 ۴۵۶أال أخربک ِبری ما یکنز املرء؟ املرأه َّ
الصاحله إذا نظر إلیها َّسرِه و إذا أمرها أطاعته و إذا غاُ
عنها حفظته

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

ََّ
َّ
َّ
 ۴۵۷أال أخربک عن ملوک اجلنه؟ رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین ال یؤبه له لو أقسم عَل اهلل ألبره

میخواهى ترا از پادشاهان بهشت خبر دهم؟ مرد ضعیف و ناتوان و ژنده پوش که هیچ کس بدو اعتنا نکند و اگر قسم خورد که چیزى واقع مى
شود خداوند قسم او را راست کند

الصلوه و َّ
الصیام و َّ
 ۴۵۸أال أخربکم بتأفضل من درجه َّ
الصدقه اصالح ذات البنی َّفإن فساد ذات البنی
هى احلالقه
میخواهید شما را از چیزى که بهتر از روزه و نماز و صدقه است خبر دهم؟ اصالح میان کسان ،زیرا فساد میان کسان مایه هالک است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۴۵۹أال أخربکم ِبن َیرم علیه النار غدا؟ عَل کل هنی لنی قریب سهل
َّ
َّ
بنسائکم من أهل اجلنه؟ الودود الولود العئود الَت إذا ظلمت قالت هِذه یدى ِف
 ۴۶۱أال أخربکم
َّ
یدک ال أذوق غمضا حَت ِرضى
میخواهید شما را خبر دهم که فردا آتش بر چه کس حرام است؟ هر کس که مالیم و نرم و زودجوش و آسان گیر باشد

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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 ۴۶۰أال أخربکم ِبریکم من َّشرکم؟ خریکم من یرجى خریه و یؤمن َّشره و َّشرکم من ال یرجى خریه
و ال یؤمن َّشره
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
شما کسى است که بخیرش امید و از شرش امان نیست

 ۴۶۱أال أخربکم بتأیسر العباده و أهونها عَل البدن؟ َّ
الصمت و حسن اخللق
شما را بعبادتى که از همه عبادتها بر بدن آسانتر است خبر دهم؟ سکوت و نیکخوئى
میخواهید
َّ
 ۴۶۱أال أدلکم عَل َّ
أشدکم؟ أملککم عند الغضب
مى خواهید شما را بآن کس که از همه زورمندتر است رهبرى کنم؟ آنکه هنگام خشم بهتر خود را نگاه مى دارد
َّ َّ
َّ
 ۴۶أال أنبئک بشر الناس؟ من أکل وحده و منع رفده و سافر وحده و ضرُ عبده ،أال أنبئک بشر من
هِذا؟ من خیشى َّ
یرجى خریه أال أنبئک َّبشر من هِذا؟ من باع آخرِه بدنیا غریه أال أنبئک َّبشر من
ال
و
ه
شر
هِذا؟ من أکل ال َّدنیا َّ
بالدین

میخواهى ترا از کسى که از همه مردم بدتر است خبر دهم؟  ،آن کس که تنها غذا خورد و بکسى چیزى ندهد و تنها سفر کند و بنده خویش
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 که
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

َّ
ََّ
َّ
َّ
ینفعک اهلل ِعالى بهن؟ َّ علیک بالعمل فإن العمل خلیل املؤمن و احلمل وزیره و العقل دلیله
 ۴۶۵أال أعل َّمک َّخصالت َّ
و العمل قیمه و الرفق أبوه و اللنی أخوه و الصرب أمری جنوده
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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

 ۴۶أال َّإن الغضب مجره ِوقد ِف جوف ابن آدم أال ِرون إلى َحره عینیه و انتفاخ أوداجه فإذا وجد
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
شود وقتى یکى از شما چنین شد روى زمین روى زمین!

ََّ
َّ َّ
 ۴۶۷أال إن الناس من آدم و آدم من ِراُ و أکرمُه عند اهلل أِقاهم
بدانید که مردم از آدم پدید آمده اند و آدم از خاک و بزرگوار ترین مردم در نظر خدا پرهیزکار ترین آنهاست
َّ
 ۴۶۸أال َّإن بَن آدم خلقوا عَل طبقات شَت ،منُه من یولد مؤمنا و َییا مؤمنا و َیوت مؤمنا و منُه من یولد
کافرا و َییا کافرا و َیوت کافرا و منُه من یولد کافرا و َییا کافرا و َیوت مؤمنا

بدانید که مردم بر طبقات مختلف آفریده شده اند بعضى مؤمن متولد مى شوند و مؤمن زندگى میکنند و مؤمن مى میرند بعضى دیگر کافر
متولد مى شوند و کافر زندگى میکنند و کافر میمیرند بعضى کافر متولد میشوند و کافر زندگى میکنند ولى مؤمن میمیرند

 ۴۶۹أال َّإن خری َّالرجال من کان بطى ء الغضب سریع َّالرضا و َّشر َّ
کان سریع الغضب بطى ء َّالرضا،
من
جال
الر
َّ
فإذا کان َّالرجل بطى ء الغضب بطى ء الفى ء و سریع الغضب سریع الفى ء فإنها بها
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

َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۴۷۱أال َّإن خری التجار من َّکان َّ حسن القضاء حسن َّ الطلب و شر الت َّجار من َّکان سیئ القضاء سیئ الطلب فإذا
کان َّالرجل حسن القضاء سیئ الطلب أو کان سیئ القضاء حسن الطلب فإنها بها
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بدانید که بهترین تاجران کسى است که خوش پرداخت و خوش طلب باشد و بدترین تاجران کسى است که بد پرداخت و بد طلب باشد اگر
مردى خوش پرداخت و بد طلب یا بد پرداخت و خوش طلب باشد آنهم چیزیست

َّ
َّ
َّ
 ۴۷۰أال َّإن عمل أهل اجلنه حزن بربوه أال إن عمل أهل النار سهل بسهوه

بدانید که کار اهل بهشت مانند آنست که از راه سختى بر تپه مرتفعى باال روند و کار اهل جهنم مانند آنست که در سراشیب زمین هموارى
راه سپرند

مکرم لنفسه و هو هلا مهنی أال َّرُ مهنی لنفسه و هو هلا َّ
 ۴۷۱أال َّرُ َّ
مکرم

 ۴۷۱أال َّرُ شهوه ساعه أورثت حزنا طویال؛
چه بسا شهوت ساعتی که رنجی طوالنى به جای گذارد
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۴۷۴أال َّرُ قائم لیس له من القیام إال السهر و رُ صائم لیس له من صیامه إال اجلوع و العطش

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

چه بسیار کسان که هنگام شب براى نماز بر مى خیزند و از کار خود جز بیدارى ثمرى نمى برند و چه بسیار کسانى که روزه مى گیرند و از
روزه خویش جز گرسنگى و تشنگى سودى نمى برند

َّ
َّ
 ۴۷۵أال و َّإن ِف اجلسد مضغه إذا صلحت صلح اجلسد کله و إذا فسدت فسد اجلسد کله أال و هى
القلب

الدنیا جائعه عاریه یوم القیامه أال یا َّرُ نفس جائعه عاریه ِف َّ
 ۴۷۶أال یا َّرُ نفس طاعمه ناعمه ِف َّ
الدنیا طاعمه
ناعمه یوم القیامه
بدانید که در تن قطعه گوشتى است که اگر صالح بود تمام تن بصالح آید و اگر فاسد بود تمام تن بفساد گراید ،بدانید که آن قلب است
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چه بسیار کسان که در این جهان سیر و خوشند و در روز رستاخیز گرسنه و برهنه اند و چه بسیار کسان که در این جهان گرسنه و برهنه
اند و روز رستاخیز سیر و خوشند

َّ
َّ
 ۴۷أال ال َّ
َینعن رجال خمافه الناس أن یقول احلق إذا علمه
کسى که سخن حقى مى داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خوددارى کند
َّ
َّ
 ۴۷۸أال ال َّ
خیلون رجل بامرأه إال کان ثالثهما الشیطان

بدانید که هیچ مردى با زن نامحرم خلوت نمى کند جز آنکه سومى آنها شیطان است

 ۴۷۹البس جدیدا و عش َحیدا

لباس نو بپوش و نیک نام بزى
َّ
 ۴۸۱التمسوا اجلار قبل شرى َّ
الدار و َّالرفیق قبل الطریق
پیش از خریدن خانه همسایه بجوئید و پیش از سفر رفیق بیابید
َّ
 ۴۸۰التمسوا َّالرزق بالنکاح
بوسیله زناشوئى روزى بجوئید

 ۴۸۱التمس و لو خاَتا من حدید

 ۴۸۱ألزموا اجلهاد َّ
ِصحوا و ِستغنوا

انگشترى داشته باش اگر چه از آهن باشد

جهاد کنید تا سالم باشید و بى نیاز شوید
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ََّ ََّ
 ۴۸اهلل اهلل فیما ملکت أَیانکم ألبسوا ظهورهم و أشبعوا بطونُه و ألینوا هلم القول
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
َّ ََّ
ََّ ََّ
 ۴۸۵اهلل اهلل فیمن لیس له ناصر إال اهلل
در باره کسى که جز خدا یاورى ندارد خدا را در نظر داشته باشید
ََّ
 ۴۸۶اهلل ِف عون العبد ما کان العبد ِف عون أخیه
هنگامى که شخص بیارى برادر خویش مى َّ
تا ََّ
پردازد ََّخداوند یاور اوست َّ
 ۴۸۷اهلل مع القاضى ما لم َیر فإذا جار َتَل اهلل عنه و لزمه الشیطان
خداوند َّیار قاضى است تا موقعى که ستم نکند ،وقتى ستم کرد خدا او را رها میکند و شیطان قرین او مى شود
َّ
َّ
َّ ۴۸اللُه اجعل أوسع رزقک عَل عند کرب سَن و انقطاع عمرى
خدایا َّروزى مرا هنگام پیرى و واپسین زندگانى بیشتر از مواقع دیگر وسعت ببخش
َّ
َّ ۴۸۹اللُه اجعلَن أخشاک حَت کتأِن َّأراک و اسعدِن َّ بتقواک و ال ِشقَن َّ ِبعصیتک و خر لى ِف
قضائک و بارک لى ِف قدرک حَت ال َّأحب ِعجیل ما أخرت و ال ِتأخری ما عجلت و اجعل غناى ِف نفسى

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

َّ َّ
َّ
 ۴۹۱اللُه اجعلَن شکورا و اجعلَن صبورا و اجعلَن ِف عیَن صغریا و ِف أعنی الناس کبریا
خداوندا مرا شاکر و صابر کن و مرا در چشم خویش خوار و در نظر مردم بزرگوار کن
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َّ
َّ َّ
 ۴۹۰اللُه اجعلَن من الِذین إدا أحسنوا استبشروا و إذا أساؤا استغفروا
مرا از جمله کسانى قرار ده که وقتى نیکى کنند خوشحال میشوند و وقتى بد کنند آمرزش مى طلبند
خدایا َّ
َّ
َّ ۴۹۱اللُه اغفر لى ذنیب و وسع لى ِف دارى و بارک لى ِف رزقى
گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت بخش َّو روزى مرا افزون کن
خدایا
َّ
َّ ۴۹۱اللُه أحسن عاقبتنا ِف االمور کلها و أجرنا من خزى َّ
الدنیا و عِذاُ اآلخره
در همه کارها عاقبت ما را بخیر کن و ما را از خوارى دنیا و عذاب آخرت نگهدار
خدایاَّ َّ
َّ
راقدا و ال ِشمت َب عدوا
احفظَن باإلسالم قاعدا و احفظَن باإلسالم
باإلسالم قائما و
احفظَن
 ۴۹اللُه
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
و ال حاسدا اللُه إِن أستألک من کل خری خزائنه بیدک و أعوذ بک من کل َّشر خزائنه بیدک
خدایا مرا هنگام خفتن و ایستادن و نشستن بوسیله اسالم حفظ کن و مرا به سرزنش دشمن و حسود مبتال مساز ،خدایا همه نیکى هائى
که گنجینه آن را بدست دارى از تو مى خواهم و از همه بدیهائى که گنجینه آن را بدست دارى بتو پناه مى برم

َّ َّ
َّ
َّ
 َّ ۴۹۵اللُه أحیَن مسکینا و ِوفَن مسکینا و احشرِن ِف زمره املساکنی و إن أشقى األشقیاء من اجتمع علیه فقر
الدنیا و عِذاُ اآلخره
خدایا مرا در زندگى ف قیر دار و فقیر بمیران و در صف فقیران محشور ساز ،بدبخت تر از همه بدبختان کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت
را با هم داشته باشد

َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الفواحش
 ۴۹۶اللُه أصلح ذات َّبینناَّ و ألف بنی قلوبنا و اهدنا سبل السالم و جننا من الظلمات
إلى َّالنور و جنبنا َّ
َّ
ظهر منها و ما بطن اللُه بارک لنا ِف أمساعنا و أبصارنا و قلوبنا و أزواجنا و ذریاِنا و ِب علینا إنک
ما
َّ
أنت التواُ َّالرحمی
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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
آشکار و نهان دور ساز ،خدایا گوشها و چشمها و دلها و زنها و فرزندان ما را مبارک گردان و توبه ما را بپذیر زیرا تو توبه پذیر و مهربانى

َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۴۹۷اللُه ارزقَن عیننی هطالتنی ِشفیان القلب بِذروف الدموع من خشیتک قبل أن ِکون الدموع دما و
األضراس مجرا
خدایا مرا دو چشم اشگبار بخش که د ل را از ریزش اشگهائى که از بیم تو میریزد شفا بخشند پیش از آن که اشگها خون و دندان ها آتش
شود

َّ
َّ
َّ َّ
معاشى و أصلح لى آخریت
أمرى و أصلح لى دنیاى الَت فیها
 َّ ۴۹۸اللُه أصلح لى دیَن الِذى هو عصمه
َّ
َّ
الَت فیها معادى و اجعل احلیاه زیاده لى ِف کل خری و اجعل املوت راحه لى من کل َّشر
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

ُ َ َّ َّ َّ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
 ۴۹اللُه ِأعَِن عَل غم ِرات امل ِوت و سک ِرات امل ِوت
خدایا َمرا َّ بر تحمل
رنجهاى َّ مرگ کمک کن َ
سختیها و َ َ
ُ َّاللُه ِاغفر ِلى َذنیب و و ِسع ِلى ِف دارى و ِبارک ِلى ِ ِف ِر ِزقى
گناه مرا ببخش و خانه ام را وسعت بخش و روزى مرا برکت ده
َّ َّ َّ
خدایا َّ َّ
مَن اللُه اغفر لى خطئى و عمدى
به
أعمل
أنت
ما
و
أمرى
ِف
إسراِف
و
جهَل
و
خطیئَت
لى
اغفر
ُه
الل
۵
۱
۰
َّ
َّ
جدى و کل ذلک عندى َّاللُه اغفر لى ما َّ
و هزلى و َّ
قدمت و ما َّأخرت و ما أسررت و ما أعلنت؛
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 خدایا گناهان
سابق و الحق و نهان و عیان مرا عفو کن
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َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
 ۵۱۱اللُه أغنَن بالعمل و زیَن باحلمل و أکرمَن بالتقوى و مجلَن بالعافیه؛
مرا بعلم توانگر ساز و بحلم زینت بخش و بتقوى عزیز کن و بعافیت زیبائى ده
خدایا
َّ
َّ
َّ ۵۱۱
معاصیک و من طاعتک ما ِبلغنا َّبه جنتک و من الیقنی ما َّیهون
بنی
و
بیننا
ُتول
ما
خشیتک
من
لنا
اقسم
ُه
الل
َّ
علینا مصیبات َّ
َّ
الوارث منا و اجعل ثارنا عَل من َّ ظلمنا
اجعله
و
أحییتنا
ما
ِنا
قو
و
أبصارنا
و
تأمساعنا
ب
عنا
مت
و
نیا
الد
و انصرنا عَل من عادانا و ال َتعل مصیبتنا ِف دیننا و ال َتعل َّ
الدنیا أکرب َّمهنا و ال مبلغ علمنا و ال ِسلط علینا
من ال یرَحنا؛

خدایا 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 آنقدر که
مصیبت هاى جهان را بر ما آسان کند و ما را تا هنگامى که زنده میدارى از چشم و گو ش و نیروى خود بهره ور ساز و آن را تا آخرین لحظه
براى 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 ما را
در دینمان قرار مده و کار دنیا را بزرگترین غم ما و نهایت دانشمان مساز و کسى را که بر ما رحم نمیکند بما مسلط مگردان

َّ َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ
 ۵۱۴اللُه أنت خلقت نفسى و أنت ِوفیها لک مماِها و حمیاها إن أحییتها فاحفظها و إن أمتها فاغفر هلا اللُه إِن
أستألک العافیه؛

خدایا تو جان مرا آفریدى و تو آن را میگیرى زندگى و مرگ آن متعلق بتو است اگر زنده اش داشتى محفوظش دار و اگر دچار مرگش ساختى
بر او ببخش خدایا من از تو عافیت میخواهم

َّ
َّ
َّ َّ
 ۵۱۵اللُه انفعَن ِبا علمتَن و علمَن ما ینفعَن و زدِن علما؛
مرا بآنچه تعلیم داده اى منتفع کن و آنچه را براى من نافع است بمن بیاموز و دانش مرا فزون کن
َّ
خدایا َّ َّ َّ
 ۵۱۶اللُه إِن أستألک اهلدى و التقى و العفاف و الغَن؛
خدایا من از تو هدایت و تقوى و عفت و بى نیازى میخواهم
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َّ َّ َّ
َّ
 ۵۱۷اللُه إِن أستألک صحه ِف إَیان و إَیانا ِف حسن خلق و جناحا یتبعه فالح؛
رستگارى دنبال آن باشد
موفقیتى که َّ
خدایا َّ َّمن از َّتو صحتى میخواهم که قرین َّ
ایمان باشد و ایمانى که با نیک خوئى همراه باشد و ََّّ
 ۵۱۸اللُه إِن أستألک من اخلری کله ما علمت و ما لم أعمل و اعوذ بک من الشر کله ما علمت منه و ما لم
أعمل؛
من نیکى هائى را که مى دانم و نمیدانم از تو میخواهم و از بدیهائى که میدانم و نمى دانم بتو پناه میبرم
خدایا
َّ
َّ
َّ ۵۱۹اللُه إِن أعوذ بک من الربص و اجلنون و اجلِذام و من َّسیئ األسقام؛
خدایا من َّ از برص و دیوانگى و خوره و امراض بد بتو پناه مى برم
َّ َّ
َّ َّ
القسوه و الغفله و العیله و الِذله و
و
اهلرم
و
البخل
و
اجلنب
و
الکسل
و
العجز
من
بک
أعوذ
إِن
 ۵۰۱اللُه
َّ
َّ
َّ
الفسوق و الشقاق و النفاق و السمعه و َّالریاء و أعوذ بک من
املسکنه و أعوذ بک من الفقر و الکفر و
َّ
َّ
الصمم و البکم و اجلنون و اجلِذام و الربص و سیئ األسقام؛

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 فسق
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

َّ َّ َّ
أعوذ بک من العجز و الکسل و اجلنب و البخل و اهلرم و أعوذ بک من عِذاُ القرب و أعوذ
 ۵۰اللُه إِن َّ
بک من عِذاُ النار و أعوذ بک من فتنه املحیا و املمات؛
خدایا 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 رسوائى در زندگى
بتو پناه میبرم

َّ َّ َّ
َّ َّ َّ
 ۵۰۱اللُه إِن أعوذ بک من الفقر و القله و الِذله و أعوذ بک من أن أظمل أو أظمل؛
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خدایا از َّ فقر و تنگدستى و ذلت بتو پناه میبرم و از ستمکشى و ستمگرى بتو پناه مى برم
َّ
َّ َّ
 ۵۰۱اللُه َّإِن أعوذ بک من الکسل و اهلرم و املتأث و املغرم و من فتنه القرب و عِذاُ القرب و من فتنه النار و
عِذاُ النار و من َّشر فتنه الغَن و أعوذ بک من فتنه الفقر؛
خدایا از َّ تنبلى و پیرى 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 میبرم
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۵۰۴اللُه إِن أعوذ بک من جار السوء ِف دار املقامه فإن جار البادیه یتحول؛
از همسایه بد در خانه اقامت بتو پناه مى برم زیرا همسایه صحرا بزودى تغییر مى یابد
خدایا
َّ
َّ
َّ ۵۰اللُه إِن أعوذ بک من خلیل ماکر عیناه ِریاِن و قلبه یرعاِن إن رأى حسنه دفنها و إن رأى َّسیئه أذاعها؛
خداوندا 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 ببیند
مشهور سازد

َّ َّ َّ
َّ
 ۵۰۶اللُه إِن أعوذ بک من زوال نعمتک و ُتول عافیتک و فجتأه نقمتک و مجیع سخطک؛
خدایا از َّ زوال نعمت و تغییر عافیت و غضب ناگهانى و همه چیزهائى که مایه ناخشنودى تو است بتو پناه میبرم
َّ
َّ ۵۰۷اللُه إِن أعوذ بک من عمل ال ینفع و عمل ال یرفع ،و دعاء ال یسمع؛
خدایا از َّ دانشى که سود ندهد و عملى که مقبول نیفتد و دعائى که شنیده نشود بتو پناه میبرم
َّ
َّ
َّ
َّ ۵۰۸اللُه إِن أعوذ بک من عمل ال ینفع و قلب ال خیشع و دعاء ال یسمع و نفس ال ِشبع أعوذ بک اللُه من َّشر
هؤالء األربع؛
خدایا از دانشى که سود ندهد و د لى که سوز ندارد و دعائى که شنیده نشود و نفسى که سیرى نپذیرد بتو پناه میبرم خدایا از این چهار
چیز بتو پناه میبرم
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َّ َّ َّ
َّ
َّ
 ۵۰۹اللُه إِن أعوذ بک من غلبه الدین و غلبه العدو و مشاِه األعداء؛
خدایا از َّچیرگى قرض و غلبه دشمن و سرزنش مخالفان بتو پناه میبرم
َّ
َّ َّ
 ۵۱۱اللُه إِن أعوذ بک من فتنه النساء و أعوذ بک من عِذاُ القرب؛
خدایا ازَّ فتنه زنان بتو پناه میبرم و از عذاب قبر بتو پناه میبرم
َّ َّ
 ۵۱۰اللُه إِن أعوذ بک من منکرات األخالق و األعمال و األهواء و األدواء؛
خدایا از َّ اخالق بد و اعمال بد و هوسهاى بد و مرضهاى بد بتو پناه مى برم
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۵۱اللُه إِن أعوذ بک من یوم السوء و من لیله السوء و من ساعه السوء و من صاحب السوء و من جار السوء ِف
دار املقامه؛
خدایا ازَّ روز بد و شب بد و ساعت بد و یار بد و همسایه بد در خانه اقامت بتو پناه مى برم
َّ ۵۱اللُه بارک َّالمَت ِف بکورها؛

سحر خیزى را بر امت من مبارک ساز
خدایا َّ َّ
َّ
َّ ۵۱۴الل َُّه بعلمک الغیب و قدرِک عَل اخللق َّأحیَن ما علمت احلیاه خریا لى و ِوفَن إذا علمت الوفاه خریا
لى ،اللُه و أستألک خشیتک ِف الغیب و الشهاده و أستألک کلمه اإلخالص ِف َّالرضا و الغضب و
أستألک القصد ِف الفقر و الغَن؛
خدایا 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 موقعى
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 و
خشم کلمه اخالص را بزبان من جارى نمائى و در حال فقر و توانگرى میانه روى را شعار من سازى
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۵۱اللُه ربنا آِنا ِف الدنیا حسنه و ِف اآلخره حسنه و قنا عِذاُ النار؛
پروردگارا ،در دنیا و آخرت بما نیکى بخش ،و ما را از عذاب جهنم محفوظ دار
خدایا َّ
َّ
َّ
َّ ۵۱۶اللُه زدنا و ال ِنقصنا و أکرمنا و ال ِهنا ،و أعطنا و ال ُترمنا و آثرنا و ال ِؤثر علینا و أرضنا و ارض عنا؛

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 مده ما
را خشنود ساز و از ما خشنود باش

َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
عافَن ِف بدِن اللُه عافَن ِف مسعى َّاللُه عافَن ِف بصرى اللُه إِن أعوذ بک من الکفر و
 ۵۱۷الل َُّه َّ َّ
الفقر اللُه إِن أعوذ بک من عِذاُ القرب ،ال إله إال أنت؛

خدایا تن مرا سالم دار خدایا گوش مرا سالم دار خدایا چشم مرا سالم دار خدایا از کفر و فقر بتو پناه مى برم ،خدایا از عذاب قبر بتو پناه
میبرم ،خدائى جز تو نیست

َّ َّ
َّ
َّ
 ۵۱۸اللُه کما حسنت خلقى فحسن خلقى؛
خدایا َّچنان که صورت مرا نیک کردى سیرتم را نیز نیک کن َّ
َّ ۵۱۹اللُه ال ِکلَن إلى نفسى طرفه عنی و ال ِنزع مَن صالح ما أعطیتَن؛
خداوندا َّیک لحظه مرا بخودم وامگذار و چیزهاى خوبى که بمن بخشیده اى از من باز مگیر
َّ
َّ
َّ ۵۱۱اللُه من ولى من أمر َّأمَت شیئا فشق علیُه فاشقق علیه و من ولى من أمر أمَت شیئا فرفق بُه فارفق به؛

خدایا هر کس عهده دار کار امت من شد و بر آنها سخت گرفت بر او سخت گیر و هر کس عهده دار کار امت من شد و با آنها مدارا کرد با او
مدارا کن

َّ
 ۵۱۰اهلوا و العبوا فإِن أکره أن یرى ِف دینکم غلظه؛
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َّ
 ۵۱أما َّإن العریف یدفع ِف النار دفعا؛
شخص غیب گو در جهنم رانده مى شود
َّ
َّ
 ۵۱أما َّإن ربک َیب املدح؛

تفریح کنید و بازى کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتى دیده شود

پروردگار تو ستایش را دوست دارد
َّ
إحداکن أنها إذا کانت حامال من زوجها و هو عنها راض َّأن هلا مثل أجر َّ
َّ
الصائم القائم َِّف
أما ِرضى
َّ َّ
ََّ ۵۱۴
َّ
َّ
مصه إال کان هلا بکل جرعه و بکل
سبیل اهلل فإذا وضعت لم خیرج من لبنها جرعه و لم َیص من ثدیها ََّ
َّ
مصه حسنه ،فإن أسهرها لیله کان هلا مثل أجر سبعنی رقبه ِعتقُه ِف سبیل اهلل؛

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

 ۵۱أما علمت َّأن اإلسالم یهدم ما کان قبله و َّأن اهلجره ِهدم ما کان قبلها و َّأن َّ
احلج یهدم ما کان
قبله؛

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 بوده
نابود میسازد
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َّ َّ
َّ
َّ
بِذنوبُه فتأماِتُه إماِه
أصابتُه النار َّ
أهلها فإنُه ال َیوِون فیها و ال َییون َّ و لکن ناس َّ
 ۵۱۶أما أهل النار الِذین هم َّ
َّ
کانوا فحما أذن بالشفاعه َّفجى ء بُه ضبائر ضبائر فبثوا عَل أنهار اجلنه ث قیل یا أهل اجلنه أفیضوا علیُه
حَت إذا
َّ
فینبتون نبات احلبه ِکون ِف َحیل السیل؛
جهنمیان که در جهنم ماندنى هستند در آن مرگ و زندگى ندارند ولى مردمى که بواسطه گناهان خود جهنمى شده اند در جهنم مى میرند
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
آب بر آنها بریزید و آنها چون دانه اى که در گذرگاه سیل باشد از نو میرویند

َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ ۵۱۷
فإَنا أنا بشر یوشک أن یتأیت رسول رَب فاجیب و أنا ِارک فیکم َّثقلنی أوهلما
اس
الن
ها
أی
أال
بعد
ا
أم
ََّ
َّ
کتاُ ََّاهلل فیه اهلدى و النور من استمسک به َّ و أخِذ ََّبه کان عَل اهلدى َّ و من أخ ََّطتأه ضل فخِذوا
بکتاُ اهلل ِعالى و استمسکوا به و أهل بیَت أذکرکم اهلل ِف أهل بیَت أذکرکم اهلل ِف أهل بیَت؛

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

َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۵۱۸أما بعد َّفإن َّ
الدنیا خضره حلوه و َّإن اهلل مستخلفکم فیها فناظر کیف ِعملون فاِقوا الدنیا و اِقوا
َّ َّ َّ
النساء فإن أول فتنه بَن إسرائیل کان ِف النساء؛
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 بپرهیزید
زیرا نخستین گمراهى یهودان در خصوص زنان بود

َّ ۵۱۹أما بعد فما بال العامل نستعمله فیتأِینا فیقول هِذا من عملکم و هِذا أهدى َّإلى ،أفال قعد ِف بیت أبیه
و أمه فینظر هل یهدى له أم ال؟؛
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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 هدیه داده اند،
چرا در خانه پدر و مادر خود ننشست تا ببیند هدیه اى باو میدهند یا نه؟

ََّ
َّ
 ۵۴۱امرأه ولود َّأحب إلى اهلل ِعالى من امرأه حسناء ال ِلد إِن مکاثر بکم االمم یوم القیامه؛

زنى که فرزند بسیار آرد در پیش خداوند از زن زیبائى که فرزند نمى آرد بهتر است من در روز قیامت بفزونى شما افتخار مى کنم

 ۵۴۰أمر بنی أمرین و خری االمور أوساطها؛
راهى میان افراط و تفریط است و بهترین کارها میانه رویست
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۵۴۱أمر النساء إلى آبائهن و رضاهن السکوت؛

َّ
َّ
 ۵۴۱أمرت َّ
بالسواک حَت خشیت أن یکتب عَل؛
مرا آنقدر بمسواک زدن فرمان دادند که ترسیدم مسواک زدن بر من واجب شود
َّ
 ۵۴أمرت َّ
بالسواک حَت خفت عَل أسناِن؛
کار زنان به دست پدرهایشانست و رضایت آنها سکوت است

مرا آنقدر بمسواک زدن فرمان دادند که بر دندانهاى خود بیمناک

 ۵۴أمط األذى عن طریق املسلمنی ِکثر حسناِک؛
مانع از راه مسلمانان دور کن تا حسنات تو بسیار شود
َّ ۵۴۶أمکَّ ،أمکَّ ،ث َّأمکَّ ،ث أباکَّ ،ث األقرُ فاألقرُ؛

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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 ۵۴۷املک یدک؛
دست خویش را نگهدار

 ۵۴۸املک علیک لسانک؛
زبان خویش را نگهدار
ََّّ
السکوت و َّ
 ۵۴۹إمالء اخلری خری من َّ
السکوت خری من إمالء الشر؛
القاى خیر از خاموشى بهتر و خاموشى از القاى شر برتر است

 ۵۱أمنک من عتبک؛

هر که ترا سرزنش کرد از کینه خویش ایمن ساخت

 ۵۰أنا أفصح العرُ؛
من از همه مردم عرب فصیح ترم
َّ
َّ
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
اهد عَل اهلل أن ال یعثر عاقل إال رفعه ث ال یعثر إال رفعه ث ال یعثر إال رفعه ث ال یعثر إال رفعه حَت َیعل
 ۵۱أنا الش َّ
مصریه إلى اجلنه؛

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

َّ
َّ
 ۵۱أنا النِذیر و املوت املغری و الساعه املوعد؛
من بیم دهنده ام و مرگ یغماگر است و رستاخیز وعده گاه
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َّ ََّ
َّ
َّ
 ۵۴إن أحببُت أن َیبکم اهلل و رسوله فادوا إذا ائتمنُت و اصدقوا إذا حدثُت و أحسنوا جوار من جاورکم؛

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

 ۵انتظار الفرج َّ
بالصرب عباده؛
انتظار گشایش که با صبر قرین باشد عبادت است
ََّ
ََّ
َّ
 ۵۶انتظار الفرج من اهلل عباده و من رضى بالقلیل من الرزق رضى اهلل ِعالى منه بالقلیل من العمل؛
انتظار گشایش از جانب خداوند عبادتست و هر که بروزى اندک راضى باشد خداوند از او بعبادت اندک راضى مى شود
 ۵۷أنُت عَل َّبینه من َّربکم ما لم ِظهر منکم سکرِان سکره اجلهل و سکره َّحب َّ
الدنیا؛
تا هنگامى که مستى نادانى و مستى دنیاپرستى از شما پدیدار نشود بخداوند خویش اطمینان دارید

 ۵۸أنت و ما لک ألبیک؛
تو و آنچه دارى متعلق بپدرت هستید
َّ
ََّّ
 ۵۹أنزلوا الناس منازهلم من اخلری و الشر؛

مردم را در مقام خودشان از بدى و نیکى بشناسید َّ
 ۵۶۱إن شئُت أنبتأِکم عن اإلماره و ما هى ،أوهلا مالمه و ثانیها ندامه و ثالثها عِذاُ یوم القیامه؛

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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 ۵۶۰أنصر أخاک ظاملا أو مظلوما إن یک ظاملا فاردده عن ظلمه و إن یک مظلوما فانصره؛
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
َّ
َّ
 ۵۶۱أنظر فإنک لست ِبری من أَحر و ال أسود إال أن ِفضله بتقوى؛
بنگر که تو از سرخ پوست و سیاه پوست بهتر نیستى جز آنکه در پرهیزکارى از او برتر باشى
َّ
ََّ
 ۵۶۱أنظروا إلى من هو أسفل منکم و ال ِنظروا إلى من هو فوقکم فإنه أجدر أن ال ِزدروا نعمه اهلل علیکم؛

 ۵۶۴أنظر ِف َّأى نصاُ ِضع ولدک َّفإن العرق دساس؛
بنگر فرزند خود را در کجا قرار میدهى که خون تأثیر خود را باقى میگذارد
ََّ
 ۵۶أنعم عَل نفسک کما أنعم اهلل علیک؛
نعمتى را که خدا بتو داده از آن بهره برگیر
ََّ
ََّ
 ۵۶أنفقى و ال ُتصى فیحصى اهلل علیک و ال ِوعى فیوعى اهلل علیک؛
خرج کن و حساب مکن که خدا بر تو حساب کند و بخل مورز که خدا بر تو بخل ورزد
َّ
َّ
 ۵۶۷إن قامت الساعه و ِف ید أحدکم فسیله فإن استطاع أن ال یقوم حَت یغرسها فلیغرسها؛

به آنکه از شما پائین تر است بنگرید و بآن که از شما باالتر است منگرید زیرا بدین وسیله قدر نعمت خدا را بهتر مى دانید

َّ
 ۵۶۸أنکحوا فإِن مکاثر بکم؛

اگر رستاخیز بپاشد و نهالى در دست یکى از شماست اگر میتواند آن را بکارد باید بکارد

زناشوئى کنید که من از فزونى شما تفاخر میکنم
87

ََّ
َّ
َّ
َّ ۵۶۹
َّ
الِذ َّنب کان أجله بنی عینیه و أمله خلفه فلما أصاُ الِذنب جعل اهلل ِعالى أمله بنی
یصیب
أن
قبل
آدم
إن
عینیه و أجله خلفه فال یزال َّ
یؤمل حَت َیوت؛

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

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۵۷۱إن أِبل الناس من ِبل بالسالم و أعجز الناس من عجز عن الدعاء؛

َّ ۵۷۰إن ابن آدم حلریص عَل ما منع؛

بخیل ترین مردم آن کس است که از سالم دادن بخل ورزد و ناتوان ترین مردم کسى است که از دعا ناتوان باشد

آدمیزاد بر چیزى که از آن منع شده سخت حریص است
َّ
َّ ۵۷۱إن َّأبر َّالرب أن یصل َّالرجل أهل َّود أبیه بعد أن یولى األُ؛
بهترین نیکى آنست که مرد پس از مرگ پدر خویش با دوستان َّاو دوستى کند
ََّ
ََّ
َّ
َّ ۵۷۱إن أبغض عباد اهلل إلى اهلل العفریت النفریت الِذى لم یرزأ ِف مال و ال ولد؛
منفورترین بندگان خدا بنزد وى شخص سرکشى است که در مال و فرزند مصیبت ندیده است
َّ ۵۷۴إن إبلیس یضع عرشه عَل املاءَّ ،
َیى ء أحدهم فیقول فعلت
فتنه
أعظمُه
منزله
منه
تأدناهم
ف
سرایاه
یبعث
ث
َّ
َّ
کِذا و فعلت کِذا فیقول ما صنعت شیئا و َیى ء أحدهم فیقول ما ِرکته حَت فرقت بینه و بنی أهله
فیدنیه منه و یقول نعم أنت؛
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شیطان تخت خویش را بر آب مى گذارد و دست ه هاى خود را به اطراف میفرستد و آنها که گمراهى بزرگتر پدید آرند منزلتشان بدو نزدیک تر
است ،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 میان او و
کسانش تفرقه انداختم ،شیطان او را بخود نزدیک کند و گوید تو خوبى

َّ
َّ
 ۵۷إن إبلیس یبعث أشد أصحابه و أقوى أصحابه إلى من یصنع املعروف ِف ماله؛
شیطان محکمترین و نیرومند ترین یاران خود را براى گمراهى کسى فرستد که با دارائى خود کار نیک انجام میدهد
َّ
َّ
َّ ۵۷۶إن أبواُ اجلنه ُتت ظالل السیوف؛
درهاى بهشت زیر سایه شمشیرهاست
ََّ
ََّ
َّ
َّ َّ َّ
 ۵۷إن أحب الناس إلى اهلل ِعالى یوم القیامه و أدناهم منه ُملسا إمام عادل و أبغض الناس إلى اهلل ِعالى و
أبعدهم منه إمام جائر؛

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

ََّ
ََّ
َّ ۵۷۸إن َّأحب عباد اهلل إلى اهلل أنصحُه لعباده؛
محبوبترین بندگان خدا بنزد وى کسى است که با بندگان او مهربانتر باشد
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ ۵۷۹إن َّأحب عباد اهلل إلى اهلل من حبب إلیه املعروف و حبب إلیه فعاله؛

َّ
َّ ۵۸۱إن أحدکم مرآه أخیه فإذا رأى به أذى فلیمطه عنه؛

محبوبترین بندگان خدا بنزد وى کسى است که کار نیک را محبوب او ساخته و میل انجام آن را در دلش انداخته است

هر یک از شما آئینه برادر خویش است وقتى عیبى بر او دید باید بزداید

89

َّ
َّ
َّ ۵۸۰
أحدکم َیمع خلقه ِف بطن َّأمه أربعنی یوما نطفه ث یکون علقه مثل ذلک ،ث یکون مضغه مثل ذل َّک،
إن
ََّ
َّ
َّث یبعث اهلل إلیه ملکا و یؤمر بتأربع کلمات و یقال له :اکتب عمله و رزقه و أجله و شقى أو سعید ،ث
ینفخ فیه َّالروح؛

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 است پس از آن خداوند
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

َّ
َّ َّ
َّ ۵۸۱إن َّ
یکون َّبینه و بینها إال ذراع َّفیسبق علیه الکتاُ فیعمل بعمل
ما
حَت
ه
اجلن
أهل
بعمل
لیعمل
منکم
جل
الر
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
أهل النار فیدخل َّالنار و إن الر َّجل لیعمل بعمل أهل النار حَت ما یکون بینه و بینها إال ذراع فیسبق علیه الکتاُ
فیعمل بعمل أهل اجلنه فیدخل اجلنه؛
کسى از شما کار بهشتیان را انجام میدهد تا آنجا که میان او و بهشت ذراعى بیش نماند ولى سرنوشت بر او چیره شود و کار جهنمیان کند
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

َّ َّ
َّ ۵۸۱إن أحساُ أهل الدنیا الِذین یِذهبون إلیه هِذا املال؛

َّ
 ۵۸۴إن أحسن احلسن اخللق احلسن؛

مایه افتخار مردم دنیا که بسوى آن میروند این مال است

بهترین نیکى ها سیرت نیک است
َّ
َّ
َّ
َّ ۵۸إن أخوف ما أخاف عَل أمَت کل منافق علمی اللسان؛
بیش از هر چیز بر امت خود از منافق چرب زبان بیم دارم
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ََّ
َّ
ََّّ ۵۸۶إن أخوف ما ََّ أخاف عَل َّأم ََّت اإلشراک باهلل أما إِن لست أقول یعبدون مشسا و ال قمرا و ال وثنا و
لکن أعماال لغری اهلل و شهوه خفیه؛
بیش 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 میدهند
و دستخوش شهوت نهانى میشوند

َّ
َّ ۵۸۷إن أخوف ما أخاف عَل َّأمَت َّ
األئمه املضلون؛
بیش از هر چیز بر امت خود از پیشوایان گمراه کننده بیم دارم
َّ ۵۸إن أخوف ما أخاف عَل َّأمَت عمل قوم لوط؛

َّ َّ َّ
 ۵۸۹إن أشد الناس ندامه یوم القیامه رجل باع آخرِه بدنیا غریه؛
پشیمانتر از همه مردم در روز قیامت ،مردى است که آخرت خود را بدنیاى دیگرى فروخته است
ََّ
َّ َّ َّ
 ۵۹۱إن أشد الناس عِذابا یوم القیمه عالم لم ینفعه اهلل بعلمه؛
بروز رستاخیز عذاب دانشمندى که خداوند او را از دانشش منتفع نکرده از همه مردم سختتر است
َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ
 ۵۹۰إن أشد الناس ِصدیقا للناس أصدقُه حدیثا و إن أشد الناس ِکِذیبا أکِذبُه حدیثا؛
بیشتر از هر چیز بر امت خود از کردار قوم لوط بیم دارم

َّ
َّ
 ۵۹۱إن أشقى األشقیاء من اجتمع علیه فقر الدنیا و عِذاُ اآلخره؛

هر که راستگوتر است سخن مردم را زودتر باور میکند و هر که دروغگوتر است بیشتر مردم را دروغگو میشمارد

بدبختترین بدبختان کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با هم دارد
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َّ
َّ
َّ ۵۹۱إن أشکر الناس أشکرهم للناس؛
سپاسگزارتر از همه مردم کسى است که سپاس مردم را بیشتر مى گذارد
َّ َّ
َّ ۵۹۴إن أطیب طعامکم ما مسته النار؛

بهترین غذاهاى شما آنست که بآتش پخته شود
َّ
َّ
َّ
َّ ۵۹إن أطیب الکسب کسب التجار الِذین إذا حدثوا لم یکِذبوا و إذا ائتمنوا لم خیونوا و إذا وعدوا
لم َّخیلفوا و إذا کان علیُه دین لم َیطلوا و إذا کان هلم لم یعسروا و إذا باعوا لم یطروا و إذا اشرتوا لم
یِذموا؛

بهترین کسب ها کسب تجارى است که بهنگام سخن دروغ نگویند و در امانت خیانت نکنند و بوعده وفا کنند و در پرداخت قرض خود تعلل
نکنند و در مطالبه سخت گیرى نکنند و بهنگام فروش در ستایش جنس خود مبالغه نکنند و بهنگام خرید از جنس دیگران بد نگویند

َّ
َّ
 ۵۹۶إن أطیب ما أکلُت من کسبکم و إن أوالدکم من کسبکم؛
بهترین روزى شما آنست که از کسب بدست آرید و فرزند شما جزو کسب شماست
َّ َّ
ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
لعون إلى أناس من أهل النار فیقولون مب دخلُت النار فو اهلل ما دخلنا اجلنه إال ِبا
 َّ ۵۹۷إن أناسا من أهل اجلن َّه یط َّ
ِعلمنا منکم فیقولون إنا کنا نقول و ال نفعل؛

مردمى از بهشتیان بسوى گروهى از جهنمیان نگران شوند و گویند براى چه بجهنم رفتید؟ بخدا ما به کمک چیزهائى که از شما آموختیم
ببهشت در آمدیم جهنمیان گویند ما میگفتیم ولى عمل نمیکردیم

َّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ ۵۹۸إن أعظم الِذنوُ عنه اهلل أن یلقاه بها عبد بعد الکبائر الَت نهى اهلل عنها أن َیوت الرجل و علیه دین ال
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

َّ
َّ ۵۹إن أعظم الناس خطایا یوم القیامه أکثرهم خوضا ِف الباطل؛
بروز رستاخیز گناه آن کس از همه مردم بیشتر است که بیشتر از همه گفتگوى بیهوده کرده باشد
َّ
َّ
َّإن أعجل الطاعه ثوابا صله الرحم ؛
ثواب نیکى با خویشاوندان را از همه کارهاى نیک زودتر مى دهند
ََّ
َّ ۶۱۰إن افضل عمل املؤمن اجلهاد ِف سبیل اهلل؛
بهترین عمل مؤمن ،جهاد در راه خداست
 ۶۱۱إن أفواهکم طرق للقرآن َّ
فطیبوها َّ
بالسواک؛
َّ َّ
َّ ۶۱۱إن َّأقل ساکَن اجلنه النساء؛
کمترین ساکنان بهشت زنانند
َ
َّ
َّ ۶۱۴إن أکرب اإلث عند اهلل أن یضیع َّالرجل من یقوت؛
بزرگترین گناهان در نظر خدا آن است که مردى ناخور خود را سرگردان گذارد
َّ
َّ
َّ ۶۱۵إن أکثر الناس شبعا ِف الدنیا أطوهلم جوعا یوم القیامه؛
دهانهاى شما معبر قرآنست آن را با مسواک پاکیزه کنید

آنکه در دنیا از همه مردم سیرتر است روز رستاخیز بیشتر از همه گرسنه خواهد ماند
93

َّ
َّ ۶۱۶إن أکثر أهل اجلنه البله؛
بیشتر بهشتیان ابلهانند
َّ َّ
َّ ۶۱۷إن أکثر ما یدخل الناس النار األجوفان :الفم و الفرج؛
مردم بیشتر از همه بواسطه دو چیز مجوف بجهنم میروند :دهان و عورت
ََّ
َّ َّ
َّ ۶۱۸إن أکثر ما یدخل اجلنه الناس ِقوى اهلل و حسن اخللق؛

َّ ۶۱۹إن األَحق یصیب حبمقه أعظم من فجور الفاجر؛
احمق بواسطه حماقت بیشتر از مردم بدکار گناه میکند
َ
َّ
َّ ۶۰۱إن األرض لتنادى َّ
َّ
آلکلن حلومکم و
کل یوم سبعنی َّمره یا بَن آدم کلوا ما شئُت و اشتهیُت فو اهلل
جلودکم؛
مردم بیشتر بواسطه ترس خدا و نیکخلقى ببهشت میروند

َّ
 ۶۰إن اإلسالم بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا فطوَب للغرباء؛
اسالم در آغاز غریب بود و باز همچنان که بود غریب خواهد شد خوشا بحال غریبان
َّ َّ
َّ
َّ
َّ ۶۰۱إن اإلسالم نظیف فتنظفوا فإنه ال یدخل اجلنه إال نظیف؛
اسالم پاکیزه است ،شما نیز پاکیزه باشید که هر کس پاکیزه نیست ببهشت نمى رود
َّ
َ
َّ
َّ
َّ ۶۰۱إن اإلَیان لیخلق ِف جوف أحدکم کما خیلق الثوُ فاستألوا اهلل ِعالى أن َیدد اإلَیان ِف قلوبکم؛
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
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َّ
َّ ۶۰۴إن َّالرب و َّ
َّ
الصله یستطیالن األعمار و َّ
یعمران ال َّدیار و یکثران األموال و لو کان القوم فجارا؛
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
َّ
َّ
ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
یرفعکم اهلل و إن ََّالعفو ال یزید العبد إال عزا فاعفوا
یزید العبد إال رفعه َّفتواضعوا
 َّ ۶۰۵إن الت ََّواضع َّال
َّ
َّ
یعزکم اهلل و إن الصدقه ال یزید املال إال َناء فتصدقوا یزدکم اهلل؛
ایمان شما چون لباسى که به تن دارید کهنه مى شود از خدا بخواهید که ایمان را در دل شما تازه کند

تواضع مایه رفعت است تواضع کنید تا خدا شما را رفعت دهد عفو مایه عزت است عفو کنید تا خدا شما را عزت بخشد صدقه موجب فزونى
مالست صدقه دهید تا خدا مالتان را زیاد کند

َّ
َّ ۶۰إن احلسد لیتأکل احلسنات کما ِتأکل النار احلطب؛
حسد نیکى ها را میخورد چنان که آتش هیزم را میخورد
َّ
َّ ۶۰۷إن احلکمه ِزید الشریف شرفا؛

َّ ۶۰۸إن احلیاء و اإلَیان قرنا مجیعا فإذا سلب أحدمها ِبعه اآلخر؛
حیا و ایمان قرین یک دیگرند وقتى یکى را گرفتند دیگرى همراه آن میرود
َّ ََّ
َّ ۶۰۹إن َّ
الدنیا حلوه خضره و إن اهلل مستخلفکم فیها لینظر کیف ِعملون؛
حکمت شرافت شریف را فزون مى کند

َّ
َّ
َّ
 ۶۱۱إن الرجل إذا رضى هدى الرجل و عمله فهو مثله؛

جهان شیرین و سبز است و خدا شما را در آن جاى داده تا ببیند چه میکنید
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هر که از روش و کار دیگرى راضى باشد مثل اوست
َّ
َ
َّ ۶۱۰إن َّالرجل إذا نظر إلى امرأِه و نظرت إلیه نظر اهلل ِعالى إلیهما نظر َّالرَحه؛
وقتى مرد بزن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند بدیده رحمت بر آنها مى نگرد
َ
َّ
َّ
َّ
َّ ۶۱إن َّالرجل ال یزال ِف َّصحه رأیه ما نصح ملستشریه ،فإذا غش مستشریه سلبه اهلل ِعالى صحه رأیه؛

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

َّ
َّ
َّ ۶۱إن الرجل لرتفع درجته ِف اجلنه فیقول أِن لى هِذا؟ فیقال باستغفار ولدک لک؛
مقام یکى را در بهشت باال برند و گوید این مقام از کجا براى من حاصل شد؟ گویند فرزندت براى تو آمرزش طلبید
َّ ۶۱۴إن َّالرجل لیحرم َّالرزق َّ
بالِذنب یصیبه و ال َّ
الدعاء و ال یزید ِف العمر إال الرب؛َّ
یرد القدر َّإال َّ

ََّ
َّ َّ
َّ ۶۱۵إن َّالرجل لیطلب احلاجه فیزویها اهلل ِعالى عنه ملا هو خری له فیتُه الناس ظلما هلم فیقول من سبعَن؛
انسان حاجتى میخواهد و خدا براى مصلحتى حاجت او را بر نمى آورد و او بستم مردم را متهم میکند که کى حق مرا برد
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۶۱إن َّالرجل لیعمل أو املرأه بطاعه اهلل ِعالى ستنی سنه ث َیضرمها املوت فیضاران ِف الوصیه فتجب هلما النار
انسان بسبب گناه از روزى محتوم محروم ماند و تقدیر جز بدعا برنگردد و عمر جز به نیکوکارى دراز نشود

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
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۶۱۷إن َّالرجل َّلیعمل عمل اجلنه فیما یبدو للناس و هو من أهل النار و إن الرجل لیعمل عمل النار فیما یبدو للناس و
هو من أهل اجلنه
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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
جهنمیان مى کند و بحقیقت اهل بهشت است

َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۶۱۸إن َّ
بعمل أهل اجلنه ث خیُت له عمله بعمل أهل النار و إن الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل
ویل
الط
من
الز
لیعمل
جل
الر
َّ
َّ
َّ
أهل النار ث خیُت عمله بعمل أهل اجلنه

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

َّ ۶۱۹إن َّالرَحه ال ِنزل عَل قوم فیُه قاطع رحم

َّ ۶۱۱إن َّالرزق لیطالب العبد أکثر َّمما یطلبه أجله
روزى بیشتر از اجل در جستجوى بنده است
َّ ۶۱۰إن َّالزناه یتأِون ِشتعل وجوهُه نارا

مردمى که در میان آنها کسى از خویشاوندان بریده باشد ،رحمت خدا بر آنها فرود نمى آید

روز قیامت چهره زناکاران از آتش مشتعل است
ََّ
السعاده َّ
کل َّ
َّ ۶۱إن َّ
السعاده طول العمر ِف طاعه اهلل
سعادت کامل آنست که عمر دراز را در عبادت خداوند بپایان برند
َّ
َّ ۶۱إن َّ
السعید ملن جنب الفنت و ملن ابتَل فصرب

خوشبخت آنست که از فتنه ها کناره گیرد و آنکه بزحمتى مبتال شود و صبر کند
َّ
َّ
َّ
َّ
السبع و األرضنی َّ
السموات َّ
َّ ۶۱۴إن َّ
َّ
السبع و اجلبال لیلعن الشیخ الزاِن و إن فروج الزناه لیؤذى أهل النار ننت رَیها
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َّ
َّ ۶۱۵إن َّ
السید ال یکون ِبیال
آقا بخیل نمیشود
َّ َّ
 ۶۱إن الشاهد یرى ما ال یرى الغائب
حاضر چیزها بیند که غایب نه بیند
َّ َّ
َّ
 ۶۱۷إن الشیاطنی ِغدوا برایاِها إلى األسواق فیدخلون مع أول داخل و خیرجون مع آخر خارج
شیطانها 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 آیند
َّ َّ
 ۶۱۸إن الشیطان مع الواحد و هو من اإلثننی أبعد
شیطان با یکتن است و از دو تن دورتر است
ََّ
ََّ
َّ َّ
أحدکم فیقول من خلقک؟ فیقول اهلل فیقول فمن خلق اهلل؟ فإذا وجد أحدکم ذلک
 ۶۱۹إن الشیطان ََّیتأیت
َّ
فلیقل :آمنت باهلل و رسوله فإن ذلک یِذهب عنه
هفت آسمان و هفت زمین و کوه ها پیر زنا کار را لعنت مى کنند و تعفن عورت زناکار جهنمیان را اذیت میکند

شیطان پیش یکى از شما آید و گوید کى ترا خلق کرد؟ جواب دهد خدا ،گوید خدا را کى خلق کرد اگر یکى از شما چنین پندارى بخاطر یافت
گوید بخدا و پیغمبر او ایمان دارم و این پندار از خاطر او برود

َّ َّ
َّ
 ۶۴۱إن الشیطان َیرى من ابن آدم ُمرى الدم
شیطان مانند خون در تن انسان جاریست
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۴۰إن الشیطان َیب احلمره فإیاکم و احلمره و کل ثوُ ذى شهره
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۴۱إن الشیطان قال و عزِک یا رُ ال أبرح أغوى عبادک ما دامت أرواحُه ِف أجسادهم فقال الرُ و عزیت
و جاللى ال أزال أغفر هلم ما استغفروِن
شیطان سرخى را دوست دارد از سرخى و هر لباسى که باعث انگشت نمائیست بپرهیزید

شیطان گفت پروردگارا بعزت تو سوگند که تا وقتى که روح بندگان تو در تنشان است پیوسته آنها را گمراه میکنم ،خداوند گفت بعزت و جاللم
سوگند که تا وقتى از من بخشش طلبند پیوسته آنها را مى بخشم

َّ ۶۴۱إن َّ
الصبحه َتنع بعض َّالرزق

الصرب عند َّ
َّ ۶۴إن َّ
الصدمه االولى

خواب صبحگاهى مانع قسمتى از روزى مى شود

َّ ۶۴۵إن َّ
الصدقه عَل ذى قرابه یضعف أجرها َّمرِنی
صبر حقیقى در صدمه نخستین است

الصدقه لتطفى غضب َّ َّالرُ و ِدفع میته َّ
َّ ۶۴إن َّ
السوء
صدقه خشم خداوند را فرو مى نشاند و از مرگ بد جلوگیرى میکند
َّ
َّ
َّ
َّ ۶۴۷إن َّ
الصدقه لتطفى عن أهلها َّحر القبور و إَنا یستظل املؤمن یوم القیامه ِف ظل صدقته
صدقه اى که بخویشاوند دهند پاداش مکرر دارد

َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
 ۶۴۸إن الصفا الزالل الِذى ال ِثبت علیه أقدام العلماء الطمع

صدقه گرماى قبر صدقه دهندگان را تخفیف مى دهد و مؤمن روز رستاخیز در سایه صدقه خویش قرار میگیرد
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طمع سنگ لغزانى است که پاى دانشمندان بر آن استوار نمیماند
َّ
َ
َّ
َّ
َّ ۶۴۸إن َّ
الصدق یهدى إلى َّالرب و َّإن َّالرب یهدى إلى اجلنه و َّإن َّالرجل لیصدق حَت یکتب عند اهلل ص َّ
دیقا
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
و َّإن َّالکِذُ یهدى إلى الفجور و َّإن الفجور یهدى إلى النار و إن الرجل لیکِذُ حَت یکتب عند اهلل
کِذابا
راستى رهنماى نیکیست و نیکى رهنماى بهشت است و مرد راست میگوید تا پیش خدا راستگو بقلم میرود دروغ راهنماى بدیست و بدى
راهنماى جهنم است و مرد دروغ میگوید تا پیش خدا دروغگو بقلم میرود

َّ
َّ ۶۴۹إن َّ
الصدقه ال ِزید املال إال کثره
صدقه مال را افزون میکند
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۶۵۱إن َّالعار لیلزم املرء یوم القیامه حَت یقول یا َّرُ إلرسالک َب إلى النار أیسر عَل َّمما ألقى و إنه لیعمل ما فیها
من شده العِذاُ

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

َّ ۶۵۰
العبد إذا أخطتأ خطیئه نکتت َّ ِف قلبه نکته ََّسوداء فإن َّهو نزع و استغفر و ِاُ صقل قلبه و إن عاد
إن
َّ
َّ
زید فیها حَت ِعلو عَل قلبه و هو الران الِذى ذکر اهلل ِعالى «کال بل ران عَل قلوبُه ما کانوا یکسبون»
بنده وقتى گناهى کند نقطه سیاهى در دل او پدید مى آید اگر از گناه دل بر کند و بخشش خواست و توبه کرد دلش صاف مى شود و اگر
گناهى دیگر کرد نقطه سیاه افزون مى شود تا دل را فرو گیرد و این «چیرگى گناه» است که خداوند گوید« :نه بلکه گناهشان بر دلهایشان
چیره شد»
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َّ
َّ ََّ
َّ
َّ ۶۵۱إن العبد إذا کان َّ
یصبح إال غنیا و إذا
فال
قلبه
ِف
غناه
جعل
و
ضیعته
علیه
ِعالى
اهلل
کف
اآلخره
ه
مه
َّ
َّ
ََّ
کان َّمهه َّ
الدنیا أفشى اهلل ِعالى ضیعته و جعل فقره بنی عینیه فال َیسى إال فقریا و ال یصبح إال فقریا
بنده اگر در آخرت دل بسته باشد خداوند دارائى او را بقدر کفاف کند و ثروتش را در قلبش قرار دهد و پیوسته بى نیاز باشد و اگر بدنیا دل
بسته باشد خداوند دارائى او را فراوان کند و فقر را رو برویش قرار دهد و پیوسته فقیر باشد

ََّ َّ
َّ
لیتصدق بالکسره ِربو عند اهلل حَت ِکون مثل أحد
َّ ۶۵۱إن العبد

َّ ۶۵۴إن العبد لیدرک حبسن اخللق درجه َّ
الصائم القائم
بنده بوسیله خوش خلقى بمقام روزه دار و نمازگزار میرسد
َّ
َّ َّ
َّ
َّ ۶۵إن العبد لیِذنب َّ
الِذنب فیدخل به اجلنه یکون نصب عینیه ِائبا فارا حَت یدخل به اجلنه
بنده یک پاره نان صدقه مى دهد و پیش خدا بزرگ مى شود تا مثل کوه احد مى شود

َّ ۶۵إن العجب لیحبط عمل سبعنی سنه

بنده گناهى میکند و بوسیله آن ببهشت میرود زیرا گناه پیوسته در خاطر اوست و وى توبه کنان و از گناه گریزان است

َّ

َّ ۶۵۷إن العلماء هم ورثه األنبیاء ورثوا العمل فمن أخِذه أخِذ حبظ وافر
خود پسندى و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود میکند

َّ
َّ
 ۶۵۸إن العنی لتدخل الرجل القرب و ِدخل اجلمل القدر

دانشمندان وارث پیغمبرانند و دانش را از آن ها میراث برده اند هر کس دانش فرا گیرد سهم فراوان از میراث پیغمبران گرفته است

چشم بد مرد را بقبر میرساند و شتر را بدیگ میکشاند
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َّ ۶۵۹إن الغادر ینصب له لواء یوم القیامه فیقال أال هِذه غدره فالن ابن فالن
روز رستاخیز براى پیمان شکن پرچمى برافرازند و گویند این پیمان شکنى فالن پسر فالن
َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
است فإذا غضب أحدکم فلیتوضتأَّ
َّ ۶ ۱إن الغضب من الشیطان و إن الشیطان خلق من النار و إَنا ِطفا النار باملاء
َّ ۶ ۰إن الفتنه َتى ء فتنسف العباد نسفا و ینجو العالم منها بعلمه
فتنه بیاید و بندگان را مغلوب کند و دانشمند بکمک دانش خود از آن رهائى یابد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۶ ۱إن الفحش و التفحش لیسا من اإلسالم ِف شى ء و إن أحسن الناس إسالما أحسنُه خلقا

خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش را بآب خاموش توان کرد وقتى یکى از شما خشمگین شود وضو گیرد

َّ ۶ ۱إن الفخِذ عوره

م اسالم آن کس بهتر است که اخالقش نیکتر است
بدگوئى و بدزبانى از صفات اسالم نیست و از همه مرد ِ

ران جزو عورت است
َّ
َّ ۶ ۴إن القاضى العدل لیجاء به یوم القیامه فیلقى من َّ
شده احلساُ ما یتمَن أن ال یکون قضى بنی اثننی ِف َتره

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

ََّ
َّ ۶ ۵إن القلوُ بنی إصبعنی من أصابع اهلل یقلبها
دلها میان دو انگشت از انگشتان خداست و آن را زیر و رو همى کند
َّ
َّ ََّ
 ۶إن اهلل أَب عَل فیمن قتل مؤمنا ثالثا
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َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶ ۷إن اهلل احتجز التوبه عَل کل صاحب بدعه
وقتى خداوند توبه را بر بدعت گذار ممنوع ساخته است
ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۶ ۸إن اهلل إذا أجرى عَل ید رجل خری الرجل فمل یشکره فلیس هلل بشاکر
وقتى خداوند خیر کسى را به دست دیگرى انجام دهد و او را سپاس نگزارد سپاس خدا را نیز نداشته است
کل ذى َّلب لبهَّ
َّ ۶ ۹إن ََّاهلل إذا َّأحب إنفاذ أمر سلب َّ
خداوند سه بار خواهش مرا در باره بخشش کسى که مؤمنى را کشته رد کرد

َّ ۶۷۱إن ََّاهلل إذا قضى عَل عبد قضاء لم یکن لقضائه مردَّ
وقتى خداوند چیزى بر بنده خویش مقدر سازد تقدیر وى تغییر پذیر نیست
َّ
َّ
َّ ََّ
نزع منه احلیاء لم ِلقه إال مقیتا ممقتا ،فإذا لم ِلقه إال مقیتا
فإذا
احلیاء
منه
نزع
عبدا
یهلک
أن
أراد
إذا
اهلل
إن
۶
۷
۰
َّ
ممقتا َّ نزعت منه َّاألمانه فإذا نزعت منه األمانه لم ِلقه إال خائنا َّخمونا نزعت منه َّالرَحه فإذا نزعت منه َّالرَحه لم
ِلقه إال رجیما ملعنا نزعت منه ربقه اإلسالم
خداوند وقتى بخواهد کارى را انجام دهد عقل خردمندان را بگیرد

خداوند وقتى بخواهد بنده اى را هالک سازد حیا را از او بگیرد وقتى حیا از او گرفته شود متنفر و منفور شود وقتى متنفر و منفور شد امانت
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

َّ ََّ
 ۶۷۱إن اهلل إذا أراد بقوم خریا ابتالهم

وقتى خداوند براى قومى نیکى خواهد آنها را مبتال سازد
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َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۶۷۱إن اهلل إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرجال حَت َیضى أمره فإذا أمضاه رد إلیُه عقوهلم و وقعت
الندامه

وقتى خداوند بخواهد کارى را انجام دهد عقل مردان را بگیرد تا کار خود را انجام دهد وقتى که آن را انجام داد عقلشان را باز پس دهد و
پشیمانى رخ نماید

َّ ََّ
َّ
 ۶۷۴إن اهلل إذا أنعم عَل عبد نعمه أحب أن ِرى علیه
وقتى خداوند نعمتى ببنده اى بدهد دوست دارد که آن را بر او آشکار بیند
َّ ََّ
َّ
 ۶۷۵إن اهلل إذا غضب عَل أمه لم ینزل بها عِذاُ خسف و ال مسخ َنلت أسعارها و َیبس عنها أمطارها و یَل علیها
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

َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۷إن اهلل استخلص هِذا الدین لنفسه و ال یصلح لدینکم إال السخاء و حسن اخللق أال فزینوا دینکم بهما
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
َّ ََّ
َّ
 ۶۷إن اهلل أمرِن ِبدراه الناس کما أمرِن بإقامه الفرائض
خداوند بمن فرمان داده با مردم بمدارا رفتار کنم ،همچنان که مرا باداى واجبات مأمور ساخته است
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶۷۸إن اهلل أوحى إلى أن ِواضعوا حَت ال یفخر أحد عَل أحد و ال یبغى أحد عَل أحد
خداوند بمن وحى فرستاده که فروتنى کنید تا کسى بر کسى افتخار نکند و کسى بر کسى تعدى نکند
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۷۹إن اهلل حبکمته و فضله جعل الروح و الفرح ِف الیقنی و الرضا و جعل اهلم و احلزن ِف الشک و السخط
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تأحبه َّ
َّ ۶۸۱إن ََّاهلل ِعالى إذا َّأحب عبدا دعا جربیل فقال َّإِن َّأحب فالنا ف َّ
فیحبه جربیل َّث ینادى ِف َّ
السماء فیقول إنَّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
األرض و إذا أبغض عبدا دعا جربیل فیقول َّإِن
اهلل َیب فالنا فتأحبوه فیحبه أهل الس َّماء ث یوضع له القبول َِّف َّ ََّ
أبغض فالنا فتأبغضه فیبغضه جربیل ث ینادى ِف أهل السماء إن اهلل ِعالى یبغض فالنا فتأبغضوه فیبغضونه ث
ِوضع له البغضاء ِف األرض
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

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 سپس
در آسمان ندا دهد و گوید خداوند فالن را دوست دارد او را دوست دارید و اهل آسمان نیز او را دوست دارند پس از آن در زمین نیز مقبول
کسان شود 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
دشمن دارد ،سپس در میان اهل آسمان بانگ زند که خداوند فالنى را دشمن دارد او را دشمن بدارید و او را دشمن دارند و در زمین نیز
مبغوض کسان شود

َّ ََّ
َّ
 ۶۸۰إن اهلل ِعالى إذا أحب عبدا جعل رزقه کفافا
وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد روزى او را بقدر کفایت کند
َّ ََّ
َّ
 ۶۸۱إن اهلل ِعالى إذا أنزل عاهه من السماء عَل أهل األرض صرفت عن عمار املساجد
خداوند وقتى مرضى را از آسمان بر مردم فرود آورد آن را از بانیان مساجد بگرداند
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۸۱إن اهلل ِعالى إذا أنعم عَل عبد نعمه َیب أن یرى أثر النعمه علیه و یکره البؤس و التباؤس و یبغض السائل

خداوند وقتى نعمتى ببنده اى دهد دوست دارد اثر نعمت بر او دیده شود و تظاهر بتنگدستى را دوست ندارد و گداى پر رو را دشمن دارد و
شخص باحیاى عفیف

َّ
 ۶۸۴امللحف و ََّیب َّ
احلىی العفیف املتعفف
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َّ ََّ
َّ
 ۶۸۵إن اهلل ِعالى اطلع عَل أهل بدر و قال اعملوا ما شئُت فقد غفرت لکم
بخشیدم
خداوند ََّبه بدریان نگریست و َّگفت هر چه َّمیخواهید بکنید که شما را َّ
َّ ۶۸إن اهلل ِعالى َتاوز المَت عما حدثت به أنفسها ما لم ِتکمل أو ِعمل به
خداوند بر امت من چیزهائى را که در دلشان بگذرد اگر بگفتار و کردار منجر نشود بخشیده است
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶۸۷إن اهلل َتاوز لى عن أمَت اخلطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه
را که از محرمات دورى میگیرد دوست دارد

خداوند اشتباه و فراموشى و کارهاى اضطرارى امت مرا بمن بخشیده است
َّ َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
فعاله ََّو وجه طالُ املعروف
اهلل ِعالى جعل للمعروف َّوجوها من خلقه حبب إلیُه املعروف و حبب إلیُه
 ۶۸۷إن
َّ
َّ
إلیُه و یسر علیُه َّإعطاءه کما یسر الغیث إلى األرض اجلدبه لیحییها و َیىی بها أهلها و إن اهلل ِعالى جعل للمعروف
أعداء من خلقه بغض إلیُه املعروف و خطر علیُه إعطاءه کما خیطر الغیث عن األرض اجلدبه لیهلکها و
یهلک بها أهلها

خداوند کسانى از خلق خود را براى نیکوکارى قرار داده و نیکى را محبوب آن ها ساخته و میل انجام آن را در دلشان انداخته و طالبان نیکى
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 را
منتفع سازد و خداوند کسانى از خلق خود را دشمن نیکوکارى قرار داده و نیکى را منفور آنها ساخته و انجام آن را بر آنها ممنوع گردانیده
چنان که باران را بر زمین بى آب ممنوع میکند تا آن را خراب و مردمش را هالک کند

َّ ََّ
َّ
 ۶۸۹إن اهلل ِعالى جعل ما خیرج من ابن آدم مثال للدنیا
خداوند چیزى را که از آدمیزاد بیرون مى آید مثال دنیا قرار داده است
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َّ ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۹۱إن اهلل ِعالى مجیل َیب اجلمال سخى َیب السخاء ،نظیف َیب النظافه
خداوند زیباست و زیبائى را دوست دارد ،بخشنده است و بخشش را دوست دارد ،پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶۹۰إن اهلل ِعالى جواد َیب اجلود و َیب معالى األخالق و یکره سفسافها
خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد و اخالق عالى را دوست دارد و اخالق پست را دوست ندارد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶۹۱إن اهلل ِعالى حیث خلق الداء خلق الدواء فتداووا
خداوند که درد را آفریده درمان را نیز آفریده پس دردهاى خویش را درمان کنید
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۶۹۱إن اهلل ِعالى حرم اجلنه عَل کل مراء

َّ ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۶۹۴إن اهلل ِعالى حیىی ستری َیب احلیاء و السرت فإذا اغتسل أحدکم فلیسترت
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
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶۹۵إن اهلل ِعالى حىی کرمی یستحىی إذا رفع الرجل إلیه یدیه أن یردمها صفرا خائبتنی
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
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶۹إن اهلل ِعالى خلق اخللق حَت إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال مه؟ فقالت هِذا مقام العائِذ بک من
القطیعه ،قال نعم أما ِرضنی أن أصل من وصلک و أقطع من قطعک قالت بَل یا َّرُ قال فِذلک لک
خداوند بهشت را بر ریا کار حرام کرده است

خداوند خلق را بیافرید همین که از خلقت فراغت یافت خویشاوندى بپا خاست ،خدا گفت چیست؟
خویشاوندى گفت از قطع رشته خویش بتو پناه مى برم ،خداوند گفت خوب آیا راضى نیستى هر که ترا پیوند دهد با او پیوند گیرم و هر که
ترا ببرد از او ببرم گفت چرا پروردگارا گفت چنین باشد
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َّ ََّ
َّ
ِسعنی رَحه و أرسل ِف َّ خلقه
رَحه ف
خلقها مائه
َّ ۶۹۷إن اهلل ِعالى خلق الرَحه یوم
َّ
َ
َّ
تأمسک عنده ِسعا و َّ
َّ
بکل الِذى عند اهلل من َّالرَحه لم ییتأس من اجلنه و لو یعمل املؤمن بالِذى
کل ََُّه رَحه فلو یعمل الکافر َّ
عند اهلل من العِذاُ لم یتأمن من النار
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
چقدر رحمت پیش خدا است از بهشت مأیوس نمیشد و اگر مؤمن میدانست چقدر عذاب پیش خدا است از جهنم ایمن نبود

ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۶۹۸إن اهلل ِعالى خلق اجلنه بیضاء و أحب شى ء إلى اهلل البیاض
خداوند بهشت را سفید آفریده و سفیدى از همه رنگها پیش خدا محبوبتر است
َّ ََّ
َّ
 ۶۹إن اهلل َّ ِعالى خلق خلقه ِف ظلمه فتألقى علیُه من نوره فمن أصابه من ذلک النور یومئِذ اهتدى و من
أخطتأه ضل

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 آن دور
ماند گمراه گشت

َّ ََّ
َّ
إن اهلل ِعالى رضى هلِذه االمه الیسر و کره هلا العسر
خداوند براى این امت آسانى را پسندیده و سختى را نپسندیده است
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۱۰إن اهلل ِعالى رفیق َیب الرفق و یعطى علیه ما ال یعطى عَل العنف
خداوند مالیمست و مالیمت را دوست دارد و بوسیله آن چیزها میدهد که بوسیله خشونت نمى دهد
َّ ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۱۱إن اهلل ِعالى سائل کل راع عما اسرتعاه ،أحفظ ذلک أم ضیعه حَت یستأل الرجل عن أهل بیته
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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

َّ ََّ
َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۱۱إن َّاهلل ِعالى طیب َیب الطیب نظیف َیب النظافه ،کرمی َیب الکرم ،جواد َیب اجلود فنظفوا أفنیتکم
و ال ِشبهوا 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
است و بخشش را دوست دارد پس جلو خانه هاى خویش را پاکیزه سازید و مانند یهودان مباشید

َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۱۴إن اهلل ِعالى عفو َیب العفو
خداوند بخشنده است و بخشش را
دوست دارد َّ ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۷۱۵إن اهلل ِعالى عند لسان کل قائل فلیتق اهلل عبده و لینظر ما یقول
خداوند مراقب زبان هر گوینده ایست بنده باید از خدا بترسد و بنگرد که چه میگوید
َّ ََّ
َّ
 ۷۱۶إن اهلل ِعالى غیور َیب الغیور
خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد
ََّ
َّ ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۱۷إن اهلل ِعالى قد حرم عَل النار من قال ال إله إال اهلل یبتغى بِذلک وجه اهلل
خداوند هر کسى را که بگوید ال اللَّه اال اللَّه و از این سخن جز خدا منظورى
نداشته باشد بجهنم حرام کرده است ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
حسنه
عنده
 ۷۱۸إن اهلل َِّعالى کتب احلسنات و ََّ السیئات ث بنی ذلک فمن هم حبسنه فمل یعملها کتبها اهلل
هم بسیئهَّ
ِعالىو إن َّ
کامله فإن هم بها فعملها کتبها اهلل عنده عشر حسنات إلى سبعمائه ضعف إلى أضعاف کثریه،
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ََّ َّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
فمل یعملها کتبها اهلل عنده حسنه کامله فإن هم بها فعملها کتبها اهلل سیئه واحده و ال یهلک عَل اهلل إال
هالک

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 نیکى
کامل 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 ندهد خداوند
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 شود سزاوار
هالک است

َّ ََّ
َّ
 ۷۱۹إن اهلل ِعالى کتب علیکم السعى فاسعوا
خداوند کوشش را بر شما مقرر داشته است پس بکوشید
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۷۰۱إن اهلل ِعالى کتب الغریه عَل النساء و اجلهاد عَل الرجال فمن صرب منهن إَیانا و احتسابا کان هلا مثل أجر
الشهید

خداوند رنج هوود 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
ثواب شهید دارد

َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
أدرک ذلک ال حماله ،فزنا العنی النظر ،و زنا اللسان املنطق
َّ ۷۰إن اهلل َِّعالى کتب عَل ابن آدم َّ حظه من الزناء
َّ
و النفس َتَن و ِشتهى و الفرج یصدق ذلک أو یکِذبه
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

َّ ََّ
َّ
 ۷۰۱إن اهلل ِعالى کرمی َیب الکرم
خداوند بزرگوار است و بزرگوارى را دوست دارد
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َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۰۱إن اهلل ِعالى ال َیب الفاحش املتفحش و ال الصیاح ِف االسواق
خداوند مردم بد گو و بد زبان و بانگزنان در بازار را دوست ندارد
َّ ََّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
 ۷۰۴إن اهلل ِعالى ال َیب الِذواقنی و ال الِذواقات
خداوند مردانى را که مکرر زن بگیرند و زنانى را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد
َّ ََّ
َّ
َّ
ِعالى ال یظمل املؤمن حسنه یعطى علیها ِف الدنیا و یثاُ علیها ِف اآلخره و أما الکافر فیطعم حبسناِه
 ۷۰۵إن َّاهلل َّ
ِف الدنیا حَت إذا أفضى إلى اآلخره لم ِکن له حسنه یعطى بها خریا
خداوند هیچ یک از کارهاى 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
روزى میخورد و همین که بآخرت رسید کار نیکى ندارد که بوسیله آن پاداش یابد

َّ َّ
َّ
َّ ََّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۰۶إن اهلل ِعالى ال یعِذُ من عباده إال املارد املتمرد الِذى یتمرد عَل اهلل و أَب أن یقول ال إله إال اهلل
خداوند از بندگان خود جز سرکش مغرورى را که از اطاعت خدا سرکشى کند و از گفتن ال اله اال اللَّه امتناع دارد عذاب نمى کند
َّ
َّ ََّ
 ۷۰إن اهلل ِعالى ال یقبل من العمل إال ما کان له خالصا و ابتغى به وجهه
خداوند از عبادت ها جز آنچه خاص او باشد و بخاطر او انجام گیرد نمیپذیرد
َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۰۸إن اهلل ِعالى ال یقدس أمه ال یعطون الضعیف منُه حقه
َّ ََّ
 ۷۰۹إن اهلل ِعالى ال ینظر إلى صورکم و أموالکم و لکن ینظر إلى قلوبکم و أعمالکم
خداوند ملتى را که حق ضعیفان خود را نمیدهند ،تقدیس نمیکند

خداوند بصورت ها و اموال شما نمینگرد ،بلکه بدلها و اعمال شما مینگرد
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َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
ینام و ال ینبغى له أن ینام خیفض القسط و یرفعه ،یرفع إلیه عمل اللیل قبل عمل النهار و عمل النهار
 ۷۱۱إن اهلل َِّعالى ال َّ
قبل عمل اللیل حجابه النور ،لو کشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلیه بصره من خلقه
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 عمل
شب بسوى او باال مى برند ،پرده او نور است و اگر پرده بردارد جلوه روى او همه مخلوقاتى را که چشم بر او میگشایند خواهدسوخت

َّ ََّ
َّ
 ۷۱۰إن اهلل ِعالى ال یهتک سرت عبد فیه مثقال ذره من خری
خداوند وقتى پرده بنده اى را که یک ذره نیکى در او باشد نمیدرد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۱إن اهلل ِعالى ملا خلق الدنیا أعرض عنها فمل ینظر إلیها من هوانها علیه
خداوند وقتى دنیا را آفرید روى از آن بگردانید و چنان در نظر خدا ناچیز بود که بر آن ننگریست
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۱إن اهلل ِعالى ملا خلق اخللق کتب بیده عَل نفسه أن رَحَت ِغلب غضیب
خداوند وقتى خلق را بیافرید بر خویش مقرر داشت که رحمت من بر خشم من غلبه خواهد یافت
َّ ََّ
َّ
 ۷۱۴إن اهلل ِعالى لم خیلق خلقا هو أبغض إلیه من الدنیا و ما نظر إلیها منِذ خلقها بغضا هلا
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
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۱۵إن اهلل ِعالى لم یبعثَن معنتا و ال متعنتا و لکن بعثَن معلما میسرا
ََّ
َّ
 ۷۱۶إن اهلل ِعالى لیؤید اإلسالم برجال ما هم من أهله

خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاده بلکه آموزگار و آسانگیر فرستاده است

خداوند اسالم را بمردانى که مسلمان نیستند یارى میکند
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َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۱إن اهلل ِعالى لیحَم عبده املؤمن من الدنیا و هو َیبه کما ُتمون مریضکم الطعام و الشراُ َتافون علیه

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

َّ ََّ
َّ
 ۷۱۸إن اهلل ِعالى لیدفع باملسمل الصالح عن مائه أهل بیت من جریانه البالء
خداوند بخاطر مسلمان پارسا بال را از صد خانه همسایه او دفع میکند
َّ ََّ
َّ
 ۷۱۹إن اهلل ِعالى لیعجب من الشاُ لیست له صبوه
خداوند جوانى را که جوانى نمیکند بدیده تحسین مینگرد
َّ ََّ
َّ
 ۷۱۱إن اهلل ِعالى لینفع العبد بالِذنب یِذنبه

َّ ََّ
 ۷۱۰إن اهلل ِعالى حمسن فتأحسنوا
خداوند نیکوکار است شما نیز نکوئى کنید
َّ ََّ
 ۷۱إن اهلل ِعالى مع القاضى ما لم َیف عمدا
خداوند تا هنگامى که قاضى از روى عمد ستم نکند یار اوست
ََّ
َّ ََّ
َّ َّ
 ۷۱إن اهلل ِعالى مع الدائن حَت یقضى دینه ما لم یکن دینه فیما یکره اهلل
خداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازد بشرط آنکه قرض وى بر خالف رضاى خداوند نباشد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۱۴إن اهلل ِعالى وضع عن أمَت اخلطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه
گاه باشد ،خداوند بنده را به گناهى که میکند منتفع مى سازد
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خداوند خطا و فراموشى و اضطرار را بر امت من بخشیده است
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
یقضى
 ۷۱۵إن اهلل ِعالى وکل بالرحم ملکا یقول أى رُ نطفه ،أى رُ علقه ،أى رُ مضغه ،فإذا أراد اهلل
ِف أنبطن أمهَّ
خلقها قال أى َّرُ َّ
شقى أو سعید؟ ذکر أو أنثى؟ فما َّالرزق فما األجل؟ فیکتب کِذلک

خداوند بشکم مادر فرشته اى گماشته است که میگوید خدایا اکنون نطفه است ،خدایا اکنون علقه است ،خدایا اکنون مضغه است ،وقتى
خداوند خواست خلقت او را کامل کند گوید خدایا بدبخت یا خوشبخت؟ نر یا ماده؟ روزى و عمر او چیست؟ و بهمین طریق در شکم مادر
او رقم میزند

َّ ََّ
َّ
 ۷۱۶إن اهلل ِعالى یباهى بالشاُ العابد املالئکه ،یقول أنظروا إلى عبدى ِرک شهوِه من أجَل
خدا بجوان عابد بر فرشتگان مباهات میکند و میگوید بنده مرا بنگرید که بخاطر من از تمایالت خود چشم پوشیده است
َّ ََّ
َّ
 ۷۱۸إن اهلل ِعالى یبغض الطالق
خداوند ََّطالق را دشمن دارد َّ َّ
َّ
َّ ۷۱۹إن اهلل ِعالى یبغض الغَن الظلوم و الشیخ اجلهول و العائل املختال
خداوند ثروتمند ستمگر و پیر نادان و فقیر متکبر را دشمن دارد
َّ ََّ
َّ
 ۷۴۱إن اهلل ِعالى یبغض املعبس ِف وجوه إخوانه

َّ ََّ
َّ
 ۷۴۰إن اهلل ِعالى یبغض الوسخ و الشعث
خداوند کثافت و ژولیدگى را دشمن دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۴۱إن اهلل ِعالى یبغض البخیل ِف حیاِه السخى عند موِه
خداوند کسى را که در مقابل برادران خود عبوس باشد دشمن دارد
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َّ
َّ ََّ
 ۷۴۱إن اهلل ِعالى یبغض املؤمن الِذى ال زبر له
خداوند مؤمنى را که عقل ندارد دشمن دارد
َّ ۷۴إن ََّاهلل ِعالى یبغض الفاحش املتفحشَّ
خداوند شخص بد گو و بد زبان را دشمن دارد
َّ ََّ
َّ
 ۷۴۵إن اهلل ِعالى یبغض ابن السبعنی ِف أهله ابن عشرین ِف مشیته و منظره
خداوند کسى را که در زندگى بخیل باشد و هنگام مرگ بخشنده شود دشمن دارد

َّ ََّ
َّ
 ۷۴۶إن اهلل ِعالى َیب إذا عمل أحدکم عمال أن یتقنه
میکند آن را کامل کند
خداوند دوست دارد که
وقتى یکى از شما کارى َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۴۷إن اهلل ِعالى َیب الرفق ِف األمر کله
خداوند مالیمت را در همه چیز دوست دارد
َّ ََّ
َّ َّ َّ
 ۷۴۸إن اهلل ِعالى َیب السهل الطلیق

خداوند پیر هفتاد ساله را که نیت و رفتار وى چون جوانان بیست ساله باشد دشمن دارد

َّ ََّ
َّ َّ َّ
 ۷۴۹إن اهلل ِعالى َیب الشاُ التائب
خداوند جوان توبه کار را دوست درد
َّ ََّ
َّ
 ۷۵۱إن اهلل ِعالى َیب العبد املؤمن املحرتف
خداوند شخص آسانگیر آزاده را دوست دارد
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َّ ََّ
َّ
 ۷۵۰إن اهلل ِعالى َیب املداومه عَل اإلخاء القدمی فداوموا
خداوند ادامه دوستى دیرینه را دوست دارد ،بنا بر این دوستى دیرینه را ادامه دهید
َّ ََّ
َّ
 ۷۵۱إن اهلل ِعالى َیب من عباده الغیور
خداوند از بندگان
خود شخص غیور را دوست دارد َّ
َّ ََّ
َّ
 ۷۵۱إن اهلل ِعالى َیب عبده املؤمن الفقری املتعفف أبا العیال
خداوند بنده مؤمن فقیر عفیف عیالمند را دوست دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۵۴إن اهلل ِعالى َیب أن ِعدلوا بنی أوالدکم حَت ِف القبل
خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتى در بوسیدن آنها بعدالت رفتار کنید
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۵إن اهلل ِعالى یزید ِف عمر الرجل بربه والدیه
خداوند بوسیله نیکى با پدر و مادر َّ عمر انسان را فزون میکند
َّ ََّ
َّ
 ۷۵۶إن اهلل ِعالى َیب إغاثه اللهفان
خداوند یارى کردن کسانى را که کمک مى جویند دوست دارد
َّ ََّ
َّ َّ َّ
َّ
الغَن احلفىَّ
 ۷۵إن اهلل ِعالى َیب العبد التقى
خداوند بنده پرهیزکار ثروتمند مهربان را دوست دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۵۸إن اهلل ِعالى یدخل بالسُه الواحد ثالثه اجلنه :صانعه َیتسب ِف صنعته اخلری و الرامى به و منبله
خداوند بنده مؤمن پیشه ور را دوست دارد
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خداوند 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 تیر را به
تیر انداز دهد

َّ ََّ
َّ
َّ
کنفه و سرته من الناس و یقرره بِذنوبه َّفیقول أِعرف ذنب َّکِذا؟
 ۷۵۹إن اهلل ِعالى یدِن املؤمن فیضع َّعلیه َّ
َّ
إذا قرره بِذنوبه و رأى ِف نفسه أن َّه قد هلک قال فإِن قد
کِذا؟ فیقول نعم أى رُ حَت
أِعرف ذنب
َّ
َّ
سرتِها علیک َِّف الدنیا و َّأنا أغفرها َّلک الیوم ََّث یعطى َّکتاُ حسناِه بیمینه و أما الکافر و املنافق فیقول
األشهاد «هؤالء الِذین کِذبوا عَل ربُه أال لعنه اهلل عَل الظاملنی»

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؟ آیا فالن گناه را
مى شناسى؟ و او جواب میدهد بله خدایا تا وقتى که او را بگناهانش معترف ساخت و در خاطرش گذشت که از کثرت گناهان هالک شده
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
کافر و منافق آشکارا گوید« :اینها کسانى هستند که بر خداى خود دروغ بستند لعنت خداوند بر گروه ستمکاران»

َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
بلقمه اخلزب و قبضه التمر و مثله مما ینفع املسکنی ثالثه اجلنه ،صاحب البیت اآلمر به و
 ۷َّ۶۱إن اهلل ِعالى یدخل َّ
الزوجه املصلحه و اخلادم الِذى یناول املسکنی
خداوند بوسیله یک لقمه نان و یک مشت خرما و امثال آن که فقیر را سودمند افتد سه تن را ببهشت میبرد صاحب خانه که بدادن آن فرمان
دهد و زنى که آن را آماده کند و خادمى که آن را بفقیر دهد

َّ ََّ
 ۷۶۰إن اهلل ِعالى یستأل العبد عن فضل علمه کما یستأله عن فضل ماله
خداوند از بنده میپرسد که فزونى دانش خود را کجا صرف کرده همچنان که از فزونى مال مى پرسد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۶۱إن اهلل ِعالى یعاِف االمینی یوم القیامه ماال یعاِف العلماء
خداوند روز رستاخیز بر بیسوادان چیزهائى را مى بخشد که بر دانشمندان نمیبخشد
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َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۶۱إن اهلل ِعالى یعِذُ یوم القیامه الِذین یعِذبون الناس ِف الدنیا
خداوند ََّروز رستاخیز کسانى َّرا که در دنیا مردم را عذاب ََّکرده اند عذاب میکند َّ ََّ
َّ ۷۶۴إن اهلل ِعالى یغار و إن املؤمن یغار و غریه اهلل أن یتأیت املؤمن ما حرم اهلل علیه
خداوند غیرت میبرد و مؤمن غیرت میبرد غیرت خدا اینست که مؤمن مرتکب کارى شود که خدا حرام کرده است
َّ َّ َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۶۵إن اهلل ِعالى یقبل الصدقه و یتأخِذها بیمینه فریبیها ألحدکم کما یرَب أحدکم مهره ،حَت إن اللقمه
ِ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

َّ ََّ
 ۷۶إن اهلل ِعالى یقبل ِوبه العبد ما لم یغرغر
خداوند تا دم واپسین توبه بنده را را میپذیرد
َّ ََّ
َّ
 ۷۶إن اهلل ِعالى یقول أنا ثالث الشریکنی ما لم خین أحدمها صاحبه فإذا خانه خرجت من بینهما

خداوند گوید تا هنگامى که یکى از دو شریک با دیگرى خیانت نکند من سومى آنها هستم و همین که خیانت بمیان آمد من از میان آنها
میروم

َّ ََّ
َّ
 ۷۶۸إن اهلل ِعالى یقول أنا مع عبدى ما ذکرِن و ُترکت َب شفتاه
خداوند گوید تا هنگامى که بنده ام مرا یاد میکند و لبهایش بنام من میجنبد با او هستم
َّ ََّ
َّ
 ۷۶۹إن اهلل ِعالى یقول أنا خری قسمی ملن أشرک َب من أشرک َب شیئا فإن عمله قلیله

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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َّ
 ۷ ۱و کثریه لشریکه الِذى أشرک َب ،أنا عنه غَن
او از کم و زیاد متعلق بشریکست و من از آن بى نیازم
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷ ۰إن اهلل ِعالى یقول أنا عند ظن عبدى َب إن خریا فخریا و إن شرا فشرا
خداوند گوید من ناظر گمان بنده خویشم اگر گمان خوب بمن برد خوبى بیند و اگر گمان بد برد بدى بیند
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷ ۱إن اهلل ِعالى یقول إن الصوم لى و أنا أجزى به إن للصائم فرحتنی ،إذا أفطر فرح و إذا لقى اهلل ِعالى فجزاه
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

َّ ََّ
َّ
َّ
ِفتدى به؟ قال نعم فقد
 ۷ ۱إن اهلل یقول ألهون أهل النار عِذابا لو أن لک ما ِف األرض من شى ء
َّ
کنت َّ
ستألتک ما هو أهون من هِذا و أنت ِف صلب آدم أن ال ِشرک َب شیئا فتأبیت إال الشرک

خداوند بآن که از همه اهل جهنم عذابش آسان تر است گوید اگر همه دنیا مال تو بود میدادى که از عذاب رها شوى؟ گوید بله خدا گوید
هنگامى 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

َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷ ۴إن اهلل ِعالى َّ یقول یا ابن آدم ِفرغ لعبادیت إمالء صدرک غَن و أسد فقرک و إال ِفعل مِلت یدیک
شغال و لم أسد فقرک
خداوند گوید آدمیزاد وقت 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
مشغول سازم و فقر را از تو دور نکنم
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َّ ََّ
َّ
َّ
یوم القیامه یا ابن آدم مرضت فمل ِعدِن ،قال َّیا رُ کیف أعودک و أنت رُ
 ۷ ۵إن اهلل ِعالى یقول
َّ
فالنا مرض فمل ِعده؟ أما علمت َّأنک لو عدِه لوجدَِن َّعنده؟ یا ابن
عبدى
أن
علمت
أما
قال
العاملنی؟
آدم استطعمتک فمل ِطعمَن فقال یاَّ َّرُ و کیف أطعمک و أنت رُ العاملنی؟ قال أما علمت أنه استطعمک
إستسقیتک فمل ِسقَن
عبدى فالن فمل ِطعمه؟ أما علمت أنک لو أطعمته لوجدت ذلک عندى؟ یا ابن آدم
َّ
قال یا َّرُ کیف أسقیک و أنت َّرُ العاملنی؟ قال استسقاک عبدى فالن فمل ِسقه أما إنک لو سقیته
لوجدت ذلک عندى

خداوند روز رستاخیز گوید آدمیزاد! بیمار شدم مرا عیادت نکردى ،گوید خدایا چگونه ترا که پروردگار جهانیانى عیادت کنم گوید مگر نمى دانى
که فالن ب نده من بیمار بود و او را عیادت نکردى مگر نمى دانى که اگر او را عیادت میکردى مرا پیش او مى یافتى؟ آدمیزاد! من از تو غذا
خواستم بمن غذا ندادى! گوید پروردگارا چگونه ترا که پروردگار جهانیانى غذا دهم؟ گوید مگر نمى دانى که فالن بنده من از تو غذا خواست
و باو غ 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!
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 آن را
پیش من مى یافتى

َّ ََّ
َّ
 ۷ ۶إن اهلل ِعالى ینزل املعونه عَل قدر املئونه و ینزل الصرب عَل قدر البالء
خداوند کمک را بقدر احتیاج نازل میسازد و صبر را باندازه بال مى دهد
َّ ََّ
 ۷ ۷إن اهلل ِعالى ینهاکم أن ُتلفوا بآبائکم
َّ َّ ََّ
خداوند ََّنهى کرده که بپدران خود َّقسم بخورید َّ ََّ
َّ ۷ ۸إن اهلل ِعالى یوصیکم بتأمهاِکم ثالثا ،إن اهلل ِعالى یوصیکم بآبائکم مرِنی إن اهلل ِعالى یوصیکم باألقرُ
فاألقرُ
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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 نزدیکان
بترتیب سفارش مى کند

َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷ ۹إن اهلل ِعالى یوصیکم بالنساء خریا فإنهن أمهاِکم و بناِکم و خاالِکم
خداوند شما را در باره زنان به نیکى سفارش میکند ،زیرا زنها مادران و دختران و خاله هاى شما هستند
َّ ََّ
َّ
 ۷۸۱إن اهلل مجیل َیب اجلمال
خداوند زیباست و زیبائى را دوست دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۸۰إن اهلل خلق یوم خلق السموات و األرض مائه رَحه کلَّ رَحه طباق ما بنی الس َّماء و األرض فجعل منها
ِف األرض رَحه فبها ِعطف الوالده عَل ولدها و الوحش و الطری بعضها عَل بعض و أخر ِسعا و ِسعنی فإذا
کان یوم القیامه أکملها بهِذه َّالرَحه

خداوند ر 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
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
را نیز بر آن بیفزاید

َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۸۱إن اهلل عز و جل أحب الکِذُ ِف الصالح و أبغض الصدق ِف الفساد
خداوند دروغ مصلحت آمیز را دوست دارد و از راست فساد انگیز بیزار است
َّ ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۷۸۱إن اهلل عند لسان کل قائل ،فلیتق اهلل عبد ،و لینظر ما یقول

َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۸۴إن اهلل ال یؤاخِذ املزاح الصادق ِف مزاحه

خداوند ناظر زبان هر گوینده ایست بنده باید از خدا بترسد و ببیند چه میگوید
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َّ
َّ ََّ
َّ
 ۷۸۵إن اهلل ال یرحم من عباده إال الرَحاء
خداوند فقط ببندگان رحیم خود رحم میکند
َّ ََّ
َّ
 ۸ ۶إن اهلل ال یقبل عمل عبد حَت یرضى قوله
خداوند عمل بنده را نمیپذیرد مگر آنکه از گفتار وى خشنود باشد
َّ
َّ ََّ
 ۷۸إن اهلل لم یضع داء إال وضع له شفاء
خدا دردى پدید نیاورده جز آنکه عالجى براى آن قرار داده است
َّ
َّ ََّ
 ۷۸إن اهلل لم ینزل داء إال أنزل له شفاء إال اهلرم
خداوند دردى پدید نیاورده جز آنکه عالجى براى آن قرار داده بجز پیرى
َّ
َّ
َّ ََّ
َّ
 ۷۸۹إن اهلل لم ینزل داء إال أنزل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله ،إال السام و هو املوت
خداوند دردى پدید نیاورده جز اینکه دوائى براى آن فرستاده هر که آن را بداند بداند و هر که نداند نداند بجز مرگ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۹۱إن اهلل لیدرء بالصدقه سبعنی میته من السوء
خداوند شوخى را که در شوخى خود راستگو باشد مؤاخذه نمیکند

خداوند بوسیله صدقه هفتاد قسم مرگ بد را دفع میکند
َّ ََّ
َّ
 ۷۹۰إن اهلل لریضى عن العبد أن یتأکل األکله فیحمده علیها أو یشرُ الشربه فیحمده علیها
خداوند از بنده خشنود مى شود باینکه غذا بخورد و خدا را سپاس گزارد ،یا آب بیاشامد و خدا را سپاس گزارد
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۹۱إن اهلل لیؤید هِذا الدین بالرجل الفاجر
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َّ
خداوند ََّاین دین را بمرد بدکار یارى میکندَّ َّ
َّ
َّ ۷۹۱إن اهلل یبتَل عبده املؤمن بالسقم حَت یکفر عنه کل ذنب
خداوند بنده مؤمن خود را بمرض مبتال مى کند تا همه گناهان او بریزد
َّ ََّ
َّ
 ۷۹۴إن اهلل یبغض السائل امللحف
خداوند گداى سمج را دشمن دارد
َّ ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۷۹۵إن اهلل یبغض الشیخ الزاِن و الغَن الظلوم و الفقری املختال
خداوند پیر زناکار و ثروتمند ستمکار و فقیر متکبر را دشمن دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۹۶إن اهلل یبغض کل عالم بالدنیا جاهل باآلخره

خداوند هر کس را که بکار دنیا دانا و در کار آخرت نادان است دشمن دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۷۹إن اهلل َیب إذا أنعم عَل عبده أن یرى أثر نعمته علیه و یبغض البؤس و التباؤس
خدا دوست دارد که وقتى به کسى نعمت داد اثر نعمتش بر او آشکار دیده شود و از فقر و اظهار فقر بیزار است
َّ ََّ
َّ
 ۷۹۸إن اهلل َیب األبرار األخفیاء األِقیاء
خدا نیکوکاران گمنام پرهیز کار را دوست دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۷۹إن اهلل َیب َّ البصر الناقد الن َّافِذ عند ُمى ء الشهوات و الکامل عند نزول الشبهات َیب السماحه و لو عَل
َتره و ََّیب الشجاعه و لو عَل قتل حیه
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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

َّ ََّ َّ َّ َّ
ََّ
 ۸۱۱إن اهلل َیب الشاُ الِذى یفَن شبابه ِف طاعه اهلل
خداوند جوانى را که عمر خود را در عبادت خدا بسر میبرد دوست دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۸۱۰إن اهلل َیب امللحنی ِف الدعاء
خداوند کسانى را که در کار دعا اصرار میورزند دوست دارد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۸۱۱إن اهلل َیب أن ِؤیت رخصته کما َیب أن ِرتک معصیته
خداوند دوست دارد کارهائى را که روا داشته انجام دهند چنان که دوست دارد از نافرمانى او چشم بپوشند
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۸۱۱إن اهلل َیب کل قلب حزین

َّ ََّ
َّ
 ۸۱۴إن اهلل َیب معالى االمور و أشرافها و یکره سفسافها
خداوند چیزهاى بلند و شریف را دوست دارد و از چیزهاى پست بیزار است
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۸۱۵إن اهلل َیىی القلوُ املیته بنور احلکمه کما َیىی األرض بوابل السماء
خداوند دلهاى مرده را بنور حکمت حیات میبخشد چنان که زمین را بباران آسمان زنده مى سازد
َّ ََّ
َّ
 ۸۱۶إن اهلل یستحىی من العبد أن یرفع إلیه یدیه فریدمها خائبنی
خداوند دل غمگین را دوست دارد

خداوند از بنده شرم دارد که دستهاى خود را بسوى او بلند کند و آن را نومید باز گرداند
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َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۸۱۷إن اهلل یعطى الدنیا عَل نیه اآلخره و أَب أن یعطى اآلخره عَل نیه الدنیا
خداوند دنیا را بنیت آخرت مى دهد ولى آخرت را به نیت دنیا نمى دهد
َّ ََّ
 ۸۱۸إن اهلل یغار للمسمل عَل املسمل فلیغر
خداوند براى مسلمانان غیرت میبرد ،آن ها نیز باید غیرت ببرند
َّ ََّ
 ۸۱۹إن اهلل ینهیکم عن قیل و قال
شما را از گفتگوهاى بیهوده نهى کرده است
خداوند
َّ
َّ
َّ
الفضه و َّ
َّ ۸۰۱إن الِذى یتأکل أو یشرُ ِف آنیه َّ
الِذهب إَنا َیرجر ِف بطنه نار جهمن
َّ َّ
َّ َّ
ََّ
 ۸۰إن الِذى َیر الثوُ خیالء ال ینظر اهلل إلیه یوم القیمه

کسى که در ظرف نقره و طال میخورد و مى آشامد آتش جهنم را در شکم خود فرو میبرد

َّ ۸۰۱إن املاء طهور ال َّینجسه شى ء
آب پاکست و چیزى آن را نجس نمیکند
َّ
َّ
َّ
 ۸۰۱إن املاء ال ینجسه شى ء إال ما غلب عَل رَیه و طعمه و لونه
کسى که از روى تکبر جامه خود را میکشد خدا روز رستاخیز بدو نمینگرد

َّ
َّ
 ۸۰۴إن املؤمن لیدرک حبسن اخللق درجه القائم الصائم
آب را چیزى نجس نمیکند جز آنچه بو و مزه و رنگ آن را تغییر دهد

مؤمن بوسیله خوش خلقى به مقام نماز شب گزار و روزه دار میرسد
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ََّ
َّ ۸۰۵
َّ
استودع و ال َیسد و ال
ما
یضیع
ال
و
َیب
فیمن
تأث
ی
ال
و
یبغض
من
عَل
َییف
ال
اهلل
عباد
من
املؤمن
إن
َّ
َّ
َّ
َّ
یتنابز باأللقاُ ِف الصلوه متخش َّعا إلى الزکاه مسرعا ِف
یشهد علیه و ال
َّیطعن و ال یلعن و یعرتف باحلق و إن لم
َّ
َّ
الزالزل وقورا ِف َّ
معروف یریده،
خاء
الر
شکورا قانعا بالِذى له ال یدعى ما لیس له َّو ال یغلبه َّالش َّح عن َّ
َّ
َّ
خیالط الناس کى یعمل و یناطق الناس کى یفُه و إن ظمل و بغى علیه صرب حَت یکون الرَحن هو الِذى ینتصر
له

بنده مؤمن بر دشمنان ستم نمى کند و براى رعایت دوستان مرتکب گناه نمیشود امانت را تلف نمى کند حسود و بدگو و لعنتگر نیست
حق را میگوید اگر چه از او شهادت نخواهند لقبهاى بى جا به کار نمیبرد در نماز خاشع است و در کار زکاه سریع است در مصیبت موقر و
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 یاد
گیرد و 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

َّ َّ
َّ
َّ ۸۰۶إن املؤمن یوجر ِف نفقته کلها إال شیئا جعله ِف الرتاُ أو البناء
مؤمن از مخارج خود ثواب میبرد جز آنچه بخاک سپارد یا ساختمان کند
َّ
َّ
 ۸۰۷إن املؤمن ینضى شیطانه کما ینضى أحدکم بعریه ِف السفر
َّ ۸۰إن املؤمن َیاهد بسیفه و لسانه
مؤمن با شمشیر و زبان خود جهاد میکند
ََّ
َّ
َّ
َّ ۸۰۹إن املتحابنی ِف اهلل ِف ظل العرش

مؤمن شیطان خود را الغر مى کند چنان که یکى از شما اشتر خود را در سفر الغر میکند

آن ها که در راه خدا دوستى میکنند در سایه عرش جاى دارند
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َّ ۸۱۱إن املرء کثری بتأخیه و ابن َّعمه

َّ ۸۱۰
املرأه ِقبل ِف صوره شیطان و ِدبر ِف صوره شیطان فإذا رأى أحدکم امرأه فتأعجبته فلیتأت أهله َّفإن
إن
ذلک َّ
یرد ما ِف نفسه
انسان با برادر و عموزاده خود بسیار مى شود

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

َّ ۸۱إن املرأه ِنکح لدینها و ماهلا و مجاهلا فعلیک بِذات َّ
الدین ِربت یداک

زن براى دین و مال و جمالش گیرند زن دین دار بجوئید
َّ
َّ ۸۱إن املرء بنی یومنی یوم قد مضى أحصى فیه عمله فخُت علیه و یوم قد بقى فال یدرى لعله ال یصل إلیه

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

َّ ۸۱۴إن املرأه خلقت من ضلع لن ِستقمی لک عَل طریقه فإن استمتعت بها استمتعت بها و بها عوج و إن ذهبت
ِ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
و شکستنش طالق دادن است

َّ
َّ
َّ
 ۸۱۵إن املرأه خلقت من ضلع و إنک إن ِرد إقامه الضلع ِکسرها فدارها ِعش بها

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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َّ َّ
َّ ۸۱۶إن املسمل إذا عاد أخاه املسمل لم یزل ِف خمرفه اجلنه حَت یرجع
وقتى بعیادت برادر مسلمان خود میرود تا هنگامى که که باز گردد در بهشت قدم میزند
مسلمان َّ
َّ
َّ ۸۱۷إن املصَل لیقرع باُ امللک و إنه من یدم قرع الباُ یوشک أن یفتح له

َّ ۸۱إن املظلومنی هم املفلحون یوم القیامه
ستم دیدگان در روز رستاخیز رستگارانند
َّ
ََّ
َّ
َّ ۸۱۹إن املقسطنی عند اهلل َّیوم القیامه عَل منابر من نور عن َینی الرَحن و کلتا یدیه َینی ،الِذین یعدلون ِف
حکمُه و أهلیُه و ما ولوا
نمازگزار در خداوند را مى کوبد و هر که پیوسته درى را بکوبد عاقبت بروى او باز مى شود

دادگران روز رستاخیزدر پیشگاه خدا بر منبرهاى نورند که طرف راست وى جاى دارند و هر دو دست خدا راست است دادگران کسانى هستند
که در حکم خود و در باره کسان و زیر دستان خود بداد رفتار میکند

َّ ۸۱۱إن املالئکه لتضع أجنحتها لطالب العمل رضا ِبا یطلب
فرشتگان بالهاى خود را براى طالب علم پهن میکنند زیرا از َّآنچه مى جوید رضایت دارند
َّ ۸۱۰إن َّ
املیت إذا دفن مسع خفق نعاهلم إذا ولوا عنه منصرفنی

َّ
َّ
َّ
 ۸۱إن املیت یعرف من َیمله و من یغسله و من یدلیه ِف قربه

وقتى مرده را بخاک سپارند ،صداى کفش کسان را که از قبر وى باز میگردند خواهد شنید

مرده کسى را که بلندش کند و کسى را که غسلش دهد و کسیرا که در قبرش نهد میشناسد
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َّ ََّ
َّ َّ
َّ
 ۸۱إن الناس إذا رأوا الظالم فمل یتأخِذوا عَل یدیه أوشک أن یعمُه اهلل بعقاُ منه
وقتى مردم ستمگر را دیدند و او را از ستم باز نداشتند بیم آن مى رود که خدا همه را بعذاب خود مبتال کند
َّ
ََّ
َّ َّ
 ۸۱۴إن الناس ال یرفعون شیئا إال وضعه اهلل ِعالى
مردم چیزى را برترى ندهند جز آنکه خدا آن را تنزل دهد
َّ َّ
 ۸۱۵إن الناس لم یعطوا شیئا خریا من خلق حسن
َّ ۸۱۶إن َّ
الود یورث و العداوه ِورث
بمردم چیزى بهتر از اخالق نیک نداده اند

َّ ۸۱۷إن الولد مبخله ُمبنه ُمهله حمزنه
فرزند موجب بخل و ترس و نادانى و غم است
َّ ۸۱إن أناسا من َّأمَت یستفقهون ِف َّ
القرآن و یقولون :نتأیت االمراء َّفنصیب من دنیاهم و نعتزهلم بدیننا
یقرءون
و
ین
الد
َّ َّ
و ال یکون ذلک ،کما ال َیتَن من القتاد إال الشوک ،ال َیتَن من قربُه إال خطایا
دوستى موروثى است و دشمنى موروثى است

کسانى 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 برکنار نگه
داریم ولى چنین چیزى نمى شود همان طور که از درخت قتاد جز خار نمى توان چید از نزدیکى امیران نیز جز گناه بهره نمیتوان برد

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۸۱۹إن أهل اجلنه لیرتاءون أهل الغرف ِف اجلنه کما ِراءون الکواکب ِف السماء
اهل بهشت صاحبان غرفه هاى باال را چنان مى بینند که شما ستارگان آسمان را میبینید
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الدنیا هم أهل املعروف ِف اآلخره و َّإن أهل املنکر ِف َّ
َّ ۸۴۱إن أهل املعروف ِف َّ
الدنیا هم أهل املنکر
َّ
َّ َّ
ِف اآلخره و إن أول أهل اجلنه دخوال هم أهل املعروف
نیکوکاران این جهان نیکوکاران آن جهانند و بدکاران این جهان بدکاران آن جهانند و نیکوکاران پیش از همه مردم ببهشت درمى آیند
َّ
َّ
َّ ۸۴۰إن أهل الشبع ِف الدنیا هم أهل اجلوع غدا ِف اآلخره
سیران این جهان گرسنگان آن جهانند
ََّ
ََّ
َّ ۸۴۱إن أوثق عرى اإلسالم أن َُّتب ِف اهلل و ِبغض ِف اهلل
محکمترین دستاویزهاى اسالم این است که کسیرا براى خدا دوست دارى و کسیرا براى خدا دشمن دارى
َّ
َّ ۸۴۱إن أول ما َیازى به املؤمن بعد موِه أن یغفر جلمیع من ِبع جنازِه
نخستین پاداشى که پس از مرگ بمؤمن مى دهند اینست که همه کسانى که دنبال جنازه او رفته اند آمرزیده شوند
الساعه َّ
َّ ۸۴إن بنی یدى َّ
کِذابنی فاحِذروهم
پیش َّ از رستاخیز دروغگویان پدیدار میشوند از آن ها حذر کنید َّ
 ۸۴۵إن حسن اخللق لیِذیب اخلطیئه کما ِِذیب الشمس اجللید
خوش اخالقى گناه را محو میکند چنان که آفتاب یخ را آب مى کند
ََّ
َّ َّ ََّ
َّ ۸۴۶إن حسن الظن باهلل من حسن عباده اهلل
َّ ۸۴۷إن حسن العهد من اإلَیان

گمان خوب بخدا داشتن از خوب عبادت کردن اوست
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رعایت پیمان از لوازم ایمان است
َّ َّ
َّ َّ ََّ
 ۸۴إن حقا عَل اهلل أن ال یرفع شیئا من أمر الدنیا إال وضعه
بر خدا الزم است که چیزى از دنیا را باال نبرد جز اینکه آن را تنزل دهد
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۸۴۹إن حقا عَل املؤمننی أن یتوجع بعضُه لبعض کما یتألم اجلسد الرأس
مؤمنان باید از رنج یک دیگر متألم شوند چنان که تن از رنج سر متأثر مى شود
ََّ
َّ ۸۵۱إن خیار عباد اهلل املوفون املطیبون
بهترین بندگان خدا آن ها هستند که بوعده وفا کنند و بوى خوش بکار برند
َّ ۸۵۰إن َّربک ََّیب املحامد

َّ ۸۵۱إن َّرَب أمرِن أن یکون نطقى ذکرا و نظرى عربا
َّ ََّ
پروردگارم بمن فرمان داده که سخنم ذکر باشد و نظرم مایه عبرت َّ
َّ ۸۵۱
أجلها ََّو ِستوعب رزقها فاِقوا ا َّهلل و أمجلوا
ِستکمل
حَت
َتوت
لن
نفسا
أن
روعى
ِف
نفث
القدس
روح
إن
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِف الطلب و ال َیملن أحدکم استبطاء الرزق أن یطلبه ِبعصیه اهلل فإن اهلل ِعالى ال ینال ما عنده إال بطاعته
خداى تو ستایش را دوست دارد

روح القدس این 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
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

ََّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ
 ۸۵۴إن شر الناس منزله عند اهلل یوم القیمه من خیاف الناس من شره
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ََّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
 ۸۵إن شر الناس یوم القیمه عند اهلل من فرقه الناس اِقاء فحشه
بدتر از همه مردم پیش خدا روز قیامت کسى است که مردم از بیم بد زبانیش از او حذر کنند
َّ
َّ ۸۵۶إن صاحب َّ
الدین له سلطان عَل صاحبه حَت یقضیه
طلبکار بر قرض دار تسلط دارد تا هنگامى که قرض خود را بپردازد
َّ
َّ ۸۵۷إن صاحب املکس ِف النار
راهدار در جهنم است
السر ِطفى غضب َّ َّالرُ و َّإن صله َّالرحم ِزید ِف العمر و َّإن صنائع املعروف ِقى مصارع َّ
َّ ۸۵إن صدقه َّ
السوء
صدقه نهان خشم خدا را فرو مینشاند و نیکى با خویشاوندان عمر را افزون میکند و کارهاى نیک از مرگهاى بد جلوگیرى میکند
َّ ۸۵۹إن عِذاُ هِذه َّ
االمه جعل ِف دنیاها
بدتر از همه مردم پیش خدا روز قیامت کسى است که مردم از شر او بترسند

َّ ۸۶۱إن علما ال ینتفع منه لکنز ال ینفق منه
دانشى که از آن سود نبرند مثل گنجى است که از آن خرج نکنند
ََّ
َّ ۸۶۰إن غالء أسعارکم و رخصها بید اهلل
عذاب این امت را در دنیا قرار داده اند

گرانى و ارزانى قیمتهاى شما بدست خداست
َّ
َّ
َّ
 ۸۶۱إن ِف اجلسد مضغه إذا صلحت صلح اجلسد کله و إذا فسدت فسد اجلسد کله أال و هى القلب
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َّ
َّ ۸۶۱إن ِف اجلنه بیتا یقال له بیت األسخیاء
در بهشت خانه اى هست که آن را خانه سخاوتمندان نامند
َّ
َّ
َّ
َّ ۸۶۴إن ِف اجلنه دارا یقال هلا دار الفرج ال یدخلها إال من فرح یتامى املؤمننی
در بهشت خانه اى هست که آن را خانه خوشحالى نامند و جز کسانى که یتیمان مؤمنان را خوشحال کرده باشند ،وارد آن نمیشوند
َّ
َّ
َّ ۸۶۵إن ِف اجلنه درجه ال یناهلا إال أصحاُ اهلموم
در بهشت درجه اى هست که جز غم دیدگان بدان نمیرسند
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۸۶إن ِف اجلنه لسوقا ما فیها شراء و ال بیع إال الصور من الرجال و النساء فإذا اشتهى الرجل صوره دخل فیها
در تن پاره گوشتى است که وقتى بصالح گراید تمام تن بصالح آید و وقتى فاسد شود همه تن فاسد شود و آن قلبست

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

َّ
َّ
َّ
َّ ۸۶۷إن ِف اجلنه مائه درجه لو أن العاملنی اجتمعوا ِف إحداهن لو سعتُه
در بهشت صد درجه هست که اگر جهانیان در یکى از آن ها مجتمع شوند در آن جاى گیرند
َّ
َّ ۸۶إن ِف اجلنه ما ال عنی رأت و ال أذن مسعت و ال خطر عَل قلب أحد
َّ ۸۶۹إن ِف احلجم شفاء

در بهشت چیزها هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه در خاطر کسى گذشته است

حجامت مایه شفاست
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َّ
َّ
َّ ۸۷۱إن ِف املال حقا سوى الزکاه

َّ ۸۷۰إن ِف املعاریض ملندوحه عن الکِذُ
در مال بجز زکاه حقى هست

َّ ۸۷۱إن قلب ابن آدم مثل العصفور ینقلب ِف الیوم سبع َّمرات
سخنان گوشه دار وسیله رهائى از دروغ است

َّ ۸۷۱إن قلیل العمل مع العمل کثری و کثری العمل مع اجلهل قلیل
دل آدمیزاد چون گنجشک است و هر روز هفت بار دگرگون مى شود

کار اندک که با بصیرت و دانش انجام گیرد بسیار است و کار بسیار که با نادانى صورت پذیرد اندکست
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۸۷۴إن کِذبا عَل لیس ککِذُ عَل أحد فمن کِذُ عَل متعمدا فلیتبوء مقعده من النار
دروغ بستن بر من مثل دروغ بستن بر دیگرى نیست هر که بعمد بر من دروغ َّ بندد در آتش جاى گیرد
َّ
 ۸۷۵إنک إن ِرتک أوالدک أغنیاء خری من أن ِرتکُه عاله
اگر پس از تو اطفالت بى نیاز باشند بهتر است که محتاج باشند
َّ ََّ َّ
َّ
ََّ
 ۸۷۶إنک ال ِدع شیئا اِقا اهلل إال أعطاک اهلل خریا منه
اگر از ترس خدا از چیزى درگذرى خداوند بهتر از آن را بتو خواهد داد
َّ
َّ
 ۸۷إنکم لن ِسعوا الناس بتأموالکم و لکن سعوهم بتأخالقکم
مال شما بهمه مردم نمى رسد پس با اخالق خود همه را خرسند کنید
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َّ
َّ
َّ َّ
 ۸۷إن للتوبه بابا عرض ما بنی مصراعیه ما بنی املشرق و املغرُ ال یغلق حَت ِطلع الشمس من مغربها
توبه درى دارد که پهناى آن مانند وسعت مشرق و مغرب است و تا خورشید از مغرب طلوع نکند بسته نمیشود
ََّ
َّ َّ
 ۸۷۹إن جلهمن بابا ال یدخله إال من شفى غیظه ِبعصیه اهلل
جهنم دروازه اى دارد که فقط کسانى که خشم خود را بگناه خدا فرو نشانده باشند از آن داخل میشوند
َّ
َّ
َّ
َّ ۸ ۱إن جلواُ الکتاُ حقا کرد السالم

َّ ۸ ۰إن َّللزوج من املرأه لشعبه ما هى لشى ء
شوهر در پیش زن مقامى دارد که هیچ چیز ندارد
ََّ
ََّ
َّ َّ
َّ
 ۸ ۱إن ََّللشیطان َّ مصالى و فخوحا و إن منََّ مصالیه و فخوخه البطر بنعم اهلل ِعالى و الفخر بعطاء اهلل و الکرب عَل
عباد اهلل و اِباع اهلوى ِف غری ذات اهلل
جواب نامه مانند جواب سالم الزم است

شیطان دامها و تله ها دارد و از جمله دامها و تله هاى وى اینست که از نعمتهاى خدا مغرور شوند و به بخششهاى او تفاخر کنند و با بندگان
خدا تکبر کنند و خود در کار وى پیر و هوس شوند

َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ
ِکِذیب باحلق و أما مله امللک
فإیعاد بالشر و
ََّ
آدم و للملک مله فتأما مله الشیطان َّ ََّ
 ۸ ۱إن للشیطان مله بابن َّ
ِصدیق باحلق فمن وجد ذلک فلیعمل أنه من اهلل ِعالى فلیحمد اهلل و من وجد األخرى
فإیعاد ََّ
باخلری و َّ
َّ
فلیتعوذ باهلل من الشیطان
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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
تصدیق حق است هر که چنین حالى در خود یافت بداند که از جانب خداوند است و او را سپاس گزارد و هر که حال دیگر را در خود یافت از
شیطان بخدا پناه ببرد

َّ
َّ
 ۸ ۴إن لصاحب احلق مقاال
آنکه حق دارد گفتارى مؤثر دارد
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۸ ۵إن للطاعم الشاکر من األجر مثل ما للصائم الصابر
پاداش آنکه غذا میخورد و شکر میگزارد مانند روزه دار صبور است
َّ ۸ ۶إن َّ
لکل َّأمه فتنه و َّإن فتنه َّأمَت املال

َّ ۸ ۷إن َّ
لکل دین خلقا و َّإن خلق هِذا َّ
الدین احلیاء
هر دینى خوى خاص دارد و خوى دین ما حیاست
َّ
َ
َّ
َّ ۸إن َّ
لکل ساع غایه و غایه ابن آدم املوت فعلیکم بِذکر اهلل فإنه َّیسهلکم و َّیرغبکم ِف اآلخره
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
َّ ۸ ۹إن َّ
لکل شجره مثره و مثره القلب الولد
هر امتى را بلیه اى هست و بلیه امت من مال است

هر درختى میوه اى دارد و میوه دل فرزند است
َّ
َّ ۸۹۱إن َّ
الدین الفقه و لفقیه واحد َّ
لکل شى ء دعامه و دعامه هِذا َّ
أشد عَل الشیطان من ألف عابد
هر چیزى اساسى دارد و اساس این دین دانش است و یک دانشمند براى شیطان از هزار عابد بدتر است
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َّ
َّ ۸۹۰إن َّ
لکل شى ء معدنا و معدن التقوى قلوُ العارفنی
هر چیزى معدنى دارد و معدن پرهیزکارى دل عارفانست
َّ ۸۹۱إن َّ
لکل شى ء حقیقه و ما بلغ عبد حقیقه اإلَیان حَت یعمل َّأن ما أصابه لم یکن لیخطئه و ما أخطاءه لم یکن
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

َّ ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۸۹۱إن هلل ِعالى أقواما خیتصُه بالنعم ملنافع العباد و یقرها فیُه ما بِذلوها فإذا منعوها نزعها منُه فحوهلا إلى
غریهم
خداوند را گروههاست که نعمتهاى خویش خاص ایشان کند تا بندگان را منتفع کنند و مادام که دهش کنند نعمت را بنزد ایشان نگهدارد و
چون امساک کنند از آنها بگیرد و بدیگران دهد

ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۸۹۴إن هلل ِعالى عبادا اختصُه حبوائج الناس ،یفزع الناس إلیُه ِف حوائجُه أولئک اآلمنون من عِذاُ اهلل
خداوند را بندگانست که خاص حوائج مردمان کرده است و کسان در حوائج خویش بایشان پناه برند آنها از عذاب خدا ایمنند
َّ َّ ََّ
َّ ََّ
َّ َّ
بالتوسمَّ
 ۸۹۵إن هلل عبادا خلقُه حلوائج الناس إن هلل عبادا یعرفون الناس

َّ
َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۸۹۶إن هلل عند أقوام نعما یقرها عندهم ما داموا ِف حوائج الناس ما لم َیلوا فإذا ملوا نقلها اهلل إلى غریهم
خداوند بندگانى دارد که آن ها را براى رفع حاجات مردم خلق کرده است خداوند بندگانى دارد که مردم را بفراست شناسند

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 این
کار باز ماندند نعمت را به اشخاص دیگر منتقل میکند
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َّ ۸۹۷إن ََّهلل مالئکه ِف األرض ِنطق عَل ألسنه بَن آدم ِبا ِف املرء من اخلری و َّالشرَّ
خداوند در زمین فرشتگانى دارد که بزبان
آدمیزادگان سخن مى گویند و از بد و نیک کسان خبر دهند َّ
َّ ََّ
َّ
 ۸۹إن هلل َّملکا ینادى عند کل صاله :یا بَن آدم قوموا إلى نریانکم الَت أو قدَتوها عَل أنفسکم
فتأطفؤها بالصاله

َّ ۸۹إن ما َّ
قدر ِف َّالرحم سیکون
مادر مقدر شده شدنى است
آنچه َّدر شکم َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
کمثل رجل کانت علیه درع ضیقه قد خنقته ث عمل حسنه
 َّ ۹۱۱إن مثل ال َِّذى یعمل السیئات ث َّیعمل احلسنات َّ
فانفکت حلقه ث عمل أخرى فانفکت االخرى حَت خیرج إلى األرض
خداوند فرشته اى دارد که هنگام نماز بانگ میزند آدمیزاده گان برخیزید و آتشهائى را که بر خویشتن افروخته اید بنماز خاموش کنید

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

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۱۰إن مثل الِذى یعود ِف عطیته کمثل الکلب أکل حَت إذا شبع قاء ث عاد ِف قیئه ث أکله
آنکه بخشش خود را پس میگیرد َّمانند سگ است که بخورد و وقتى سیر شد قى کند و آنگاه به قى کرده خود باز گردد و آن را بخورد
َّ ۹۱۱إن َّحمرم احلالل کمحلل احلرام
َّ ۹۱۱إن مطعم ابن آدم قد ضرُ مثال َّ
للدنیا و إن قزحه و ملحه فانظر إلى ما یصری
آنکه حالل را حرام میکند مانند کسى است که حرام را حالل مى کند
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ََّ
َّ
َّ
َّ ۹۱۴إن معافاه اهلل العبد ِف الدنیا أن یسرت علیه سیئاِه
بخشش خداوند نسبت
ببنده در این جهان َّ اینست که گناهان او َّرا مستور دارد َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۹۱۵إن مغری اخللق کمغری اخللق إنک ال ِستطیع أن ِغری خلقه حَت ِغری خلقه
غذاى آدمیزاد را نمونه دنیا قرار داده اند هر قدر آن را ادویه و نمک بزند بنگر آخر چه مى شود

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

َّ ۹۱۶إن َّ
صاحلا ِرکه و مصحفا َّورثه أو مسجدا
ولدا
و
نشره
علما
موِه
بعد
حسناِه
و
عمله
من
املؤمن
یلحق
ا
مم
بناه أو بیتا البن َّ
السبیل بناه أو نهرا أجراه أو صدقه أخرجها من ماله ِف َّصحته و حیاِه ِلحقه من بعد موِه

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
قرآنى است که به ارث گذاشته باشد یا مسجدى که بنا کرده باشد یا خانه اى که براى کاروانیان بپا کرده باشد یا نهرى که بکمک او جریان
یافته باشد یا مالى که در دوران صحت و حیات از مال خویش جدا کرده باشد همه اینها پس از مرگ بدو میرسد

َّ ۹۱۷إن من َّ
أحبکم َّإلى أحسنکم أخالقا
هر کس از شما خوش خلق تر است پیش من محبوبتر است
َّ
َّ ۹۱۸إن من أشراط َّ
الساعه َّ أن یرفع العمل و یظهر اجلهل و یفشو َّالزنا و یشرُ اخلمر و یِذهب َّالرجال و یبقى النساء
َّ
حَت یکون خلمسنی امرأه قمی واحد
از عالئم رستاخیز آنست که دانش از میان بر خیزد و جهالت آشکار شود و زنا رواج گیرد و شراب نوشند ،مردان بروند و زنان بمانند تا حدى که
پنجاه زن یکسر پرست داشته باشند

َّ
َّ ۹۱۹إن من أعظم اخلطایا من اقتطع مال امرئ مسمل بغری حق و َّإن من احلسنات عیاده املریض
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َّ ۹۰۱إن من أکمل املؤمننی إَیانا أحسنُه خلقا و ألطفُه بتأهله
از همه مؤمنان ایمان آن کس کاملتر است که اخالقش نیکتر است و با کسان خود بهتر رفتار میکند
َّ ۹۰إن من َتام إَیان العبد أن یستثَن ِف َّ
کل حدیثه

از گناهان بزرگ اینست که مال دیگرى را بدون حق تصرف کنند و عیادت مریض از کارهاى نیک است

ََّ
َّ ۹۰۱إن من سعاده املرء أن یطول عمره و یرزقه اهلل اإلنابه
از لوازم سعادت مرد اینست که زندگانى او دراز شود و خداوند توبه را نصیب وى کند
ََّ
َّ َّ َّ
 ۹۰۵إن من شر الناس منزله عند اهلل یوم القیامه عبدا أذهب آخرِه بدنیا غریه
بدترین مردم در نظر خدا روز رستاخیز بنده ایست که آخرت خود را براى دنیاى دیگرى از دست داده باشد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۹۰۶إن من البیان لسحرا و َّإن من الشعر حلکما و إن من القول عیا و إن من طلب العمل جهال
نشانه کمال ایمان مرد اینست که در همه سخن خود استثنائى بیاورد

َّ
َّ
َّ ۹۰۷إن من َّ
َّ
َّ
َّ
الِذنوُ ذنوبا ال یکفرها الصاله و ال الصیام و ال احلج و ال العمره ،یکفرها اهلموم ِف طلب
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
َّ
َّ
َّ
 ۹۰۸إن من السرف أن ِتأکل کل ما اشتهیت
بعضى بیانها سحر است و بعضى شعرها حکمت است و بعضى سخن ها الکنى است و بعضى دانشجوئى ها جهالت است

یکى از اقسام اسراف اینست که هر چه میخواهى بخورى
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ ۹۰إن من السنه أن خیرج الرجل مع ضیفه إلى باُ الدار
خوبست که مرد با مهمان خود تا در خانه برود
ََّ
َّ
َّ
ََّّ
َّ
َّ
َّ ۹۱۱
َّ
مغالیق للشر و إن َّ من الناس ناسا مفاِیح الشر مغالیق للخری فطوَب ملن جعل اهلل
للخری
مفاِیح
ناسا
اس
الن
من
إن
ََّ
مفاِیح اخلری عَل یدیه و ویل ملن جعل اهلل مفاِیح الشر عَل یدیه

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
بدا بحال آن کس که خدا کلید شر را بدست او سپرده است

ََّ
ََّ
َّ
َّ ۹۱۰
الیقنی أن ال ِرضى أحدا بسخط اهلل و ال ُتمد أحدا عَل ما آِاک اهلل و ال ِِذم أحدا عَل ما لم
من
إن
ََّ
َّ
َّ
َّ
یؤِک اهلل ،فإن الرزق ال َیره حرص حریص و ال یصرفه کراهه کاره

از لوازم ایمان اینست که براى خشنودى کسان خدا را خشمگین نسازى و بر نعمتى که خدا داده کسیرا سپاس نگزارى و براى آنچه خدا
نداده کسى را مذمت نکنى که روزى به آز حریصان فزونى نگیرد و به تنفر کسان نقصان نپذیرد

َّ
َّ
َّ
َّ ۹۱
َّ
العلماء ِف األرض کمثل النجوم ِف السماء یهتدى بها ِف ظلمات الرب و البحر ،فإذا انطمست النجوم
مثل
إن
َّ
أوشک أن ِضل اهلداه

دا نشمندان در زمین مانند ستارگان آسمانند که در ظلمات خشگى و دریا بکمک آن راه جویند و همین که ستارگان نهان شدند ممکن است
ره یافتگان نیز گمراه شوند

َّ
َّ َّ
َّ
 ۹۱إن من حق الولد عَل والده أن یعلمه الکتابه و أن َیسن امسه و أن یزوجه إذا بلغ
از جمله حقوق فرزند بر پدر آنست که او را نوشتن آموزد و نام او را خوب انتخاب کند و هنگام بلوغ به او زن بدهد
ََّ
ََّ
َّ
َّ ۹۱۴إن من عباد اهلل من لو أقسم عَل اهلل ألبره
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ََّ
َّ ۹۱۵إن من لم یستأل اهلل ِعالى یغضب علیه
بر او خشمگین مى شود
هر که از خدا چیزى نخواهد خدا
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ ۹۱۶إن من معادن التقوى ِعلمک إلى َّما قد علمت عمل ما لم ِعمل و النقص فیما قد علمت قله الزیاده فیه و
إَنا یزهد َّالرجل ِف عمل ما لم یعمل قله االنتفاع ِبا قد عمل
بعضى بندگان خدا هستند که اگر قسم خورند که خدا چنین میکند چنان خواهد کرد

از جمله منابع پرهیزکارى این است که ندان سته ها را بیاموزى و بدانسته ها ضمیمه کنى ،اگر افزایش دانش کم شود مایه نقصان آن مى
شود و کسى که از دانسته هاى خود کمتر سود برد ،در آموختن ندانسته ها سستى میکند

َّ ۹۱۷إن من موجبات املغفره إدخال َّ
السرور عَل أخیک املؤمن
از جمله لوازم آمرزش اینست که برادر مؤمن خود را خرسند سازى
َّ ۹۱۸إن من موجبات املغفره بِذل َّ
السالم و حسن الکالم

َّ ۹۱إن من َین املرأه ِیسری خطبتها و ِیسری صداقها
نشان میمنت زن اینست که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۹۱ََّ۱إن نارکم هِذه جزء من سبعنی جزء من نار جهمن و لو ال أنها أطفئت باملاء مرِنی ما انتفعُت بها و إنها لتدعوا
اهلل أن ال یعیدها فیها
از جمله لوازم آمرزش اداى سالم و نیکى کالم است

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
خواهد که او را بجهنم باز نگرداند
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ََّ
َّ
َّ ۹۱۰إن هِذا َّ
الدین متنی فتأوغل فیه برفق و ال ِبغض إلى نفسک عباده اهلل فإن املنبت ال أرضا قطع و ال ظهرا
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

الدینار و َّ
َّ ۹۱إن هِذا َّ
الدرهم أهلکا من قبلکم و مها مهلکاکم
این دینار و درهم پیشینیان شما را هالک کرد و شما را نیز هالک خواهد کرد
َّ ۹۱إن هِذه األخالق من ََّاهلل فمن أراد ََّاهلل ِعالى به خریا منحه خلقا حسنا و من أراد به سوء منحه خلقا سیئاَّ

َّ ۹۱۴إن هِذه القلوُ ِصدأ کما یصدأ احلدید قیل فما جالءها قال ذکر املوت و ِالوه القرآن
این اخالق از خداوند است و خدا براى هر که نیکى خواهد خلقى نکو بدو دهد و براى هر که بدى خواهد خلق بدى بدو دهد

َّ ۹۱۵إن هِذه القلوُ أوعیه فخریها أوعاها
دلها مانند ظرف است و بهتر از همه دلیست که ظرفیت آن بیشتر است
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۹۱۶إَنا األمل رَحه من اهلل المَت ،لوال األمل ما أرضعت أم ولدا و ال غرس غارس شجرا
دلها مانند آهن زنگ میزند گفتند صیقل آن چیست؟ گفت یاد مرگ و خواندن قرآن

َّ
َّ
 ۹۱۷إَنا األعمال بالنیات و اخلواِمی

امید رحمت خدا براى امت من است اگر امید نبود مادرى فرزند خود را شیر نمى داد و کسى درختى نمیکاشت

ارزش اعمال به نیت و سرانجام آنست
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َّ
 ۹۱۸إَنا احللف حنث أو ندم
شکستن است یا ندامت
نتیجه قسم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ََّّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۱إَنا العمل بالتعمل و إَنا احلمل بالتحمل و من یتحر اخلری یعطه و من یتق الشر یوقه
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
َّ
َّ
 ۹۴۱إَنا أنا بشر إذا أمرِکم بشى ء من دینکم فخِذوا به و إذا أمرِکم بشى ء من رأیی فإَنا أنا بشر

من انسانى مانند شما هس تم وقتى شما را بچیزى در کار دین دستور دادم بدان رفتار کنید و وقتى از پیش خود شما را بچیزى فرمان دادم
من انسان هستم

َّ
ََّ
ََّ
َّ َّ
َّ
 ۹۴۰إَنا أنا بشر مثلکم و إن الظن خیطى و یصیب و لکن ما قلت لکم قال اهلل فلن أکِذُ عَل اهلل
من انسانى مثل شما هستم و گمان بخطا یا صواب میرود ولى هر چه را بگویم خدا گفته است بر خدا دروغ نمى بندم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۴۱إَنا أنا بشر َّو إنکم ََّتتصمون إلى ،فلعل َّبعضکم أن یکون احلن حبجته من بعض فتأقضى له عَل حنو ما أمسع
فمن قضیت له حبق مسمل فإَنا هى قطعه من النار فلیتأخِذها أو یرتکها

من انسانى هستم و شما دعاوى خود را پیش من مى آورید شاید بعضى از شما دالیل خود را بهتر از دیگرى بیان کند و من مطابق مسموعات
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

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۴۱إَنا أهلک َّالِذین من قبلکم أنُه کانوا إذا سرق فیُه الشریف ِرکوه و إذا سرق فیُه الضعیف
أقاموا علیه احلد
هالک پیشینیان شما از آنجا بود که دزد معتبر را رها میکردند و دزد ضعیف را مجازات میدادند
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َّ
َّ
 ۹۴إَنا بعثت ألَتم مکارم األخالق
من مبعوث شدم تا فضائل اخالق را بکمال رسانم
َّ
َّ
 ۹۴۵إَنا بقى من الدنیا بالء و فتنه
از دنیا جز بال و فتنه باقى نمانده است
َّ
َّ
 ۹۴۶إَنا شفاء العى السؤال
عالج نادانى سؤال است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۴۷إَنا مثل القلب مثل ریشه بالفاله ِعلقت ِف أصل شجره یقلبها الریح ظهرا لبطن
دل مانند رشته ایست در بیابانى بدرختى آویخته که باد پیوسته آن را زیر و رو میکند
َّ
َّ
َّ
 ۹۴۸إَنا یبعث الناس عَل نیاُِه

مردم مطابق پندارهاى خود محشور میشوند
َّ
ََّ
َّ
 ۹۴إَنا یتجالس املتجالسان بتأمانه اهلل ِعالى فال َیل ألحدمها أن یفشى عَل صاحبه ما خیاف
جلیسان نگهدار امانت َّیک دیگرند و روا نیست َّ یکى َّاز آنها َّراز رفیق خود را َّ
َّ
آشکار سازد ََّ
 ۹۵۱إَنا یدخل اجلنه من یرجوها و إَنا َینب النار من خیافها و إَنا یرحم اهلل من یرحم
دارد و کسى از جهنم دور مى ماند که از آن بیمناک باشد ،خداوند فقط بکسى رحم میکند که رحم کند
کسى ببهشت میرود که امید آن َّ
َّ
 ۹۵۰إَنا یدرک اخلری کله بالعقل و ال دین ملن ال عقل له
همه خوبیها را بعقل مى توان دریافت و هر که عقل ندارد دین ندارد
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َّ
ََّ
َّ
 ۹۵۱إَنا یرحم اهلل من عباده الرَحاء
ببندگان رحیم خود رحم میکند
خداوند
َّ
َّ
َّ ََّ
ََّ
َ
َّ
َّ
آدم و لو أن ابن آدم َّ لم ََّخیف غری اهلل ََّلم یسلط اهلل علیه أحدا و
 َّ ۹۵۱إَنا یسلط اهلل عَل ابن آدم من خافه ابن
َّ
إَنا و کل ابن آدم ملن رجا ابن آدم و لو أن ابن آدم لم یرج إال اهلل لم یکله اهلل إلى غریه
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 او مسلط نمیکرد آدمیزاد
بکسى که بدو امیدوار است واگذار مى شود و اگر جز خدا بکسى امید نداشت خدا او را بدیگرى وانمیگذاشت

َّ
َّ
َّ
 ۹۵۴إَنا یکفى أحدکم ما کان ِف الدنیا مثل زاد الراکب
براى شما در دنیا چیزى که به اندازه توشه مسافرى باشد کافى است
َّ
 ۹۵إنه یعرف الفضل ألهل الفضل أهل الفضل
فضیلت اهل فضیلت را صاحب فضیلت مى شناسد
َّ ۹۵۶إِن َّأحرج علیکم َّحق َّ
الضعیفنی :الیتمی و املرأه
شما َّرا از حق دو ضعیف َّبسختى بر حذر میکنم :یتیم و زنَّ
َّ
 ۹۵۷إِن أخاف عَل أمَت بعدى أعماال ثلثه :زله عالم و حکم جائر و هوى متبعا
من پس از خودم بر امتم از سه چیز بیم دارم لغزش دانا و فرمانروائى ستمگر و پیروى هوس
َّ
َّ
 ۹۵۸إِن فیما لم یوح إلى کتأحدکم
من در چیزهائى که بمن وحى نرسیده مانند یکى از شما هستم
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َّ
 ۹۵إِن ال أخاف علیکم فیما ال ِعلمون و لکن أنظروا کیف ِعملون فیما ِعلمون
من از آنچه نمیدانید نگرانى ندارم ولى باید دید آنچه را مى دانید چگونه بکار مى بندید
َّ
َّ
 ۹۶۱إِن ألبغض املرأه َترج من بیتها َتر ذیلها ِشکو زوجها
من زنى را که از خانه خود دامن کشان براى شکایت از شوهرش بیرون شود دشمن دارم
َّ
َّ
َّ
 ۹۶۰إِن لم أومر أن أنقب عَل قلوُ الناس و ال أشق بطونُه
من مأمور نیستم بر دلهاى مردم راه یابم یا باطن آنها را بشکافم

 ۹۶۱أنهاک عن ثالث خصال :احلسد و احلرص و الکرب
از سه خصلت دور باش حسد و حرص و تکبر
 ۹۶۱أنهاکم عن َّالزور
از شرک و دروغ بپرهیزید

 ۹۶۴أنهاکم عن قلیل ما أسکر کثریه

هر چه زیادش مست میکند از کمش نیز اجتناب کنید

 ۹۶۵اهتبلوا العفو عن عثرات ذوى املروءات
براى گناهان جوانمردان عذرتراشى کنید
َّ
 ۹۶أهل اجلور و أعوانُه ِف النار
ستمگران و یارانشان در جهنمند
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َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۶۷أهون َّالربا کالِذى ینکح أمه و إن أرَب الربا استطاله املرء ِف عرض أخیه
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
َّ
 ۹۶۸أهون أهل النار عِذابا یوم القیامه رجل یوضع ِف أمخص قدمیه مجرِان یغَل منهما دماغه

روز رستاخیز از مردم جهنم آنکه عذابش از همه آسانتر است مردى است که دو قطعه آتش بکف پایش نهند که از حرارت آن مغز سرش
بجوش مى آید

 ۹۶أوِیت جوامع الکمل

َّ
 ۹۷۱أوثق سالح إبلیس النساء
محکمترین سالح شیطان زنانند
َ
َّ
 ۹۷۰أوصیک أن ِستحى من اهلل کما ِستحى من َّالرجل َّ
الصالح من قومک
بتو سفارش میکنم از خدا چنان شرم کن که از مردى پارسا از کسان خود شرم میکنى
ََّ
َّ
َّ
 ۹۷۱أوصیک بتقوى اهلل ِعالى ِف سر أمرک و عالنیته و إذا أستأت فتأحسن و ال ِستألن أحدا شیئا و ال ِقبض
أمانه و ال ِقض بنی اثننی
سخنان مختصر و جامع را بمن دادند

بتو سفارش میکنم که در نهان و عیان پرهیزکار باشى وقتى بدى کردى نیکى کن و از کسى چیزى مخواه ،امانت مگیر و میان دو کس قضاوت
مکن

 ۹۷۱أوصیکم باجلار

شما را در باره همسایه سفارش مى کنم
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َّ
 ۹۷۴أولى الناس بالعفو أقدرهم عَل العقوبه
هر که را قدرت مجازات بیشتر است عفو از او پسندیده تر است
َّ
َّ
 ۹۷۵أولى الناس بالتهمه من جالس أهل التهمه
هر که با متهمان آمیزش کند بیشتر از همه مردم سزاوار تهمت است
َّ
َّ
 ۹۷۶أول العباده الصمت
نخستین مرحله عبادت خاموشى است
َّ
َّ
 ۹۷أول ما ِفقدون من دینکم األمانه و آخر ما ِفقدون الصلوه
نخستین چیزى که از دین خود از دست میدهید امانت است و آخرین چیزى که از دست میدهد نماز است
َّ
 ۹۷۸أول ما نهاِن عنه َّرَب بعد عباده األوثان شرُ اخلمر و مالحاه َّالرجال
پس از بت پرستى نخستین چیزى که خدایم مرا از آن نهى کرد شراب خوارى و بدگوئى مردان بیکدیگر است
َّ ۹۷أول ما َیاسب به َّ
الصلوه
نخستین چیزى که بحساب آن میرسند نماز است
َّ
َّ
 ۹۸۱أول ما یرفع من هِذه االمه احلیاء و األمانه
نخستین چیزى که از میان این امت بر مى خیزد حیا و امانت است
َّ
َّ
َّ
 ۹۸۰أول ما یقضى بنی الناس یوم القیامه ِف الدماء
نخستین بار روز رستاخیز میان مردم در باره خونها دادرسى میکنند
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َّ
 ۹۸۱أول ما یوزن ِف املیزان اخللق احلسن
نخستین چیزى که در ترازو گذاشته مى شود خلق نیک است
َّ
 ۹۸۱أول ما یوضع ِف میزان العبد نفقته عَل أهله
خرجى است که براى کسان خود کرده است
نخستین چیزى که در ترازوى بنده
میگذارند َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۸۴أول من یدعى إلى اجلنه احلمادون الِذین َیمدون اهلل
نخستین کسانى که ببهشت دعوت مى شوند ستایشگرانند که خدا را ستایش میکنند
َّ
َّ
َّ ۹۸۵إیاکم و التسویف و طول األمل فإنه کان سببا هلالک االمم

از اهمال و طول امل بپرهیزید که موجب هالکت اقوام است
َّ
َ
َّ َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۹۸۶إیاکم و التعمق ِف الدین فإن اهلل ِعالى قد جعله سهال ،فخِذوا منه ما ِطیقون فإن اهلل َیب ما دام من
عمل صالح و إن کان یسریا

از 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 زیرا خداوند
کار نیک بادوام را دوست دارد اگر چه اندک باشد

َّ
َّ ۹۸۷إیاکم و احلسد َّفإن احلسد یتأکل احلسنات کما یتأکل النار احلطب
از حسد بپرهیزید زیرا حسد کارهاى نیک را مى خورد چنان که آتش هیزم را مى خورد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۸إیاکم و احلمره فإنها أحب الزینه إلى الشیطان
از سرخى بپرهیزید زیرا سرخى از همه زینتها بنزد شیطان محبوبتر است
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹۸إیاکم و اخلمر فإن خطیئتها ِفرع اخلطایا کما أن شجرِها ِفرع الشجر
میزاید چنان که َّ از درخت آن درختان میروید
از
شراب بپرهیزید که َّاز گناه آن َّگناهان َّ
َّ
َّ
 ۹ ۱إیاکم و الدین فإنه هم باللیل و مِذله بالنهار

َّ َّ ۹ ۰إیاکم و َّالزنا َّفإن فیه أربع خصال ِِذهب البهاء عن الوجه و ِقطع َّالرزق و ِسخط َّالرَحن و اخللود ِف
النار
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 شود
َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ ۹ ۱إیاکم و الشح فإَنا هلک من کان قبلکم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا و أمرهم بالقطیعه فقطعوا و أمرهم
بالفجور ففجروا
از قرض بپرهیزید که غم شب و ذلت روز است

از حرص بپرهیزید که پیشینیان شما در نتیجه حرص هالک شدند ،حرص آنها را ببخل وادار کرد و بخیل شدند ببریدن از خویشاوندان وادار کرد
و از خویشاوندان بریدند ببدکارى وادارشان کرد و بدکار شدند

َّ

َّ
َّ
 ۹ ۱إیاکم و الطمع فإنه هو الفقر احلاضر
از طمع بپرهیزید که فقر آماده است
َّ
َّ
َّ
 ۹ ۴إیاکم و العضه النمیمه القاله بنی الناس

از سخن چینى مردم پرهیز کنید
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۹ ۵إیاکم و الغلو ِف الدین فإَنا هلک من کان قبلکم بالغلو ِف الدین
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از افراط در کار دین بپرهیزید که پیشینیان شما از افراط در کار دین هالک شدند
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
اکم و الغیبه فإن الغیبه أشد من الزنا إن الرجل قد یزِن و یتوُ فیتوُ اهلل علیه و إن صاحب الغیبه ال
 ۹ ۶إی َّ
یغفر له حَت یغفر له صاحبه

از غی 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
آمرزیده نمى شود تا آنکه غیبت او را کرده است از گناهش بگذرد

َّ
َّ
َّ
َّ
احلرص
إبلیس َحله الکرب عَل َّأن ال یسجد َّآلدم و إیاکم و احلرص فإن آدم ََّحله
الکرب فإن
 ۹ ۷إیاکم و َّ
َّ
أصل کلَّ
عَل أن یتأکل من الشجره و إیاکم و احلسد فإن ابَن آدم إَنا قتل أحدمها صاحبه حسدا فهن
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
دور مانید که هابیل بواسطه حسد قابیل را کشت بنا بر این تکبر و حرص و حسد سر چشمه همه گناهان است

َّ ۹ ۸إیاکم و الکِذُ َّفإن الکِذُ ُمانب لإلَیان
از دروغ بپرهیزید که دروغ با ایمان سازگار نیست
باجلد و ال باهلزل و ال یعد َّالرجل َّ
صبیه ال یفى له و إنَّ
َّ ۹إیاکم و الکِذُ َّفإن الکِذُ ال یصلح ال َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الکِذُ یهدى إلى الفجور و َّإن الفجور یهدى إلى النار و إن الصدق یهدى إلى الرب و إن الرب یهدى إلى
َّ
اجلنه؛
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 کشاند
و بدکارى آنها را بجهنم مى رساند ،و راستى کسان را به نیکو کارى میکشاند و نیکوکارى آنها را ببهشت میرساند

َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۱إیاکم و املدح فإنه الِذبح؛
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َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۰إیاکم و اهلوى فإن اهلوى یعَم و یصم
از هوس بپرهیزید که هوس انسان را کور و کر مى کند
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۱إیاکم و خضراء الدمن قیل و ما خضراء الدمن؟ قال املرأه احلسناء ِف منبت سوء
از مدح کردن بپرهیزید که مانند سر بریدن است

از سبزه مزبله بپرهیزید گفتند سبزه مزبله چیست؟ گفت زن زیبا در خانواده بد
َّ
َ
َّ ۰۱۱۱إیاکم و دعوه املظلوم و إن کان من کافر فإنَّه لیس هلا حجاُ من دون اهلل َّعز و جلَّ
از نفرین مظلوم بپرهیزید اگر چه کافر باشد زیرا میان آن و خدا حجابى نیست
َّ
َّ َّ
َّ
َّ ۰۱۱۴إیاکم و حمادثه النساء فإنه ال خیلو رجل بامرأه لیس هلا حمرم إال هم بها

َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۱۵
َّ
َّ
نوُ کمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود و جاء
الِذ
رات
حمق
مثل
ا
فإَن
نوُ
الِذ
رات
حمق
و
اکم
إی
َّ َّ
َّ
َّ
ذا بعود حَت َحلوا ما أنضجوا به خزبهم و إن حمقرات الِذنوُ مَت یؤخِذ بها صاحبها ِهلکه
از گفتگو با زنان بپرهیزید که هر وقت مردى با زنى خلوت کند ،قصد او میکند

از گناهان کوچک بپرهیزید ،مثال گناهان کوچک مانند گروهى است که در دره فرود آیند یکى چوبى آرد و دیگرى چوبى آرد و آنقدر هیزم بیاورند
که با مجموع آن نان خود را بپزند ،گناهان حقیر نیز وقتى از مرتکب آن باز خواست کنند مایه هالک او مى شود

َّ
َّ
َّ ۰۱۱۶إیاک و التسویف بتأملک فإنک لیومک و لست ِبا بعد فإن یک غد لک فکن ِف الغد کما
کنت ِف الیوم و إن لم یکن غد لک لم ِندم عَل ما َّفرطت ِف الیوم

از 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 امروز پشیمان
نخواهى بود
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۷إیاک و السؤال فإنه ذل حاضر و فقر ِتعجله
بپرهیز که سؤال ذلت نقد است و فقریست که در رسیدن آن شتاب مى کنى
از سؤال َّ و تقاضا َّ َّ َّ
 ۰۱۱۸إیاک و اللجاجه فإن أوهلا جهل و آخرها ندامه

از لجاجت بپرهیز که آغازش جهالت است و انجامش ندامت
َّ َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۱۹إیاک و خصلتنی َّ
الضجر و الکسل فإنک إن ضجرت لم ِصرب عَل حق و إن کسلت لم ِؤد حقا
از دو صفت بپرهیز :ماللت و تنبلى که اگر ملول باشى حق را تحمل نکنى و اگر تنبل باشى از اداى حق باز مانى
َّ ۰۱۰۱إیاک و َّ
کل أمر یعتِذر منه

َّ ۰۱۰إیاک و ما یسوء االذن
از هر چه بگوش بد آید
بپرهیز َّ
َّ
َّ ۰۱۰۱إیاک و قرین السوء فإنک به ِعرف
از هر کارى که عذر آن باید خواست بپرهیز

از یار بد بپرهیز که ترا بدو شناسند
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۰۱إیاک و حمقرات الِذنوُ فإن هلا من اهلل طالبا
از گناهان کوچک بپرهیز که خدا از آن باز خواست میکند
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۰۴إیاک و مصاحبه الکِذاُ فإنه کسراُ یقرُ إلیک البعید و یبعد إلیک القریب
از مصاحبت دروغگو بپرهیز که دروغگو چون سراب است دور را نزدیک مى نماید و نزدیک را دور
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َّ
َّ
َّ
 ۰۱۰۵إیاک و مصاحبه األَحق فإنه یرید أن ینفعک فیضرک
از مصاحبت احمق بگریز که مى خواهد بتو نفع رساند ضرر مى رساند
َّ َّ َّ
 ۰۱۰۶أیتها االمه إِن ال أخاف علیکم فیما ال ِعلمون و لکن انظروا کیف ِعملون فیما ِعلمون

َّ ۰۱۰۷أى داء أدوى من البخل
هیچ دردى بدتر از بخل نیست
ََّ
ََّ َّ َّ
َّ
قوم من لیس منُه فلیست من َّاهلل ِف شى ء و لن یدخلها اهلل جنته و أَیا رجل جحد
 ۰۱۰۸أَیا امرأه أدخلت عَل ََّ
ولده و هو ینظر إلیه احتجب اهلل منه و فضحه عَل رؤس األولنی و اآلخرین یوم القیامه
اى امت من از آنچه نمى دانید بر شما بیم ندارم ولى بنگرید آنچه را مى دانید چگونه عمل مى کنید

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 انکار
کند خدا از او دور شود و روز رستاخیز وى را میان اولین و آخرین رسوا کند

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۰۹أَیا امرأه استعطرت ث خرجت فمرت عَل قوم لیجدوا رَیها فهى زانیه و کل عنی زانیه
هر زنى عطر بزند و بیرون رود و بر گروهى بگذرد که بوى او را دریابند زنا کار است و هر دیده زنا کار است
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۱أَیا امرأه خرجت من بیتها بغری إذن زوجها کانت ِف سخط اهلل ِعالى حَت یرجع إلى بیتها أو یرضى عنها
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
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۰أَیا امرأه ستألت زوجها الطالق من غری ما بتأس فحرام علیها رائحه اجلنه
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َّ
َّ
 ۰۱۱أَیا امرأه ماِت و زوجها عنها راض دخلت اجلنه
هر زنى که بمیرد و شوهرش از او خشنود باشد ببهشت میرود
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱أَیا امرأه نزعت ثیابها ِف غری بیتها خرق اهلل عز و جل عنها سرته
هر زنى که بدون جهت از شوهر خود طالق خواهد بوى بهشت بر او حرام است

هر زنى که لباس خود را جز در خانه خود بیرون آورد خدا پرده خویش را از او بر گیرد
َّ
َ
َّ ۰۱۱۴أَیا امرأه وضعت ثیابها ِف غری بیت زوجها فقد هتکت سرت ما بینها و بنی اهلل َّعز و جلَّ
هر زنى که لباس خود را جز در خانه شوهر بیرون آورد پرده اى را که میان او و خدا است پاره کرده است
َّ
َّ
 ۰۱۱۵أَیا امرء ولى من أمر املسلمنی شیئا لم َیطُه ِبا َیوط نفسه لم یرح رائحه اجلنه
کس چیزى از کار مسلمانان را بدست َّگیرد و َّدر کار آنها مانند کار خود َّ
دلسوزى نکند بوى بهشت بدو نخواهد رسید َّ
هر َّ
 ۰۱۱۶أَیا داعَّ دعا َّ إلى ضالله فاِبع َّفإن علیه مثل أوزار من اِبعه و ال ینقص من أوزارهم شیئا و أَیا داع دعا
إلى هدى فاِبع فإن له مثل أجور من اِبعه و ال ینقص من أجورهم شیئا

هر که کسان را بسوى گمراهى بخواند و او را پیروى کنند نظیر گناهان پیروان خود را بدوش مى برد بدون آنکه از گناهان آنها چیزى کم شود
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

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۷أَیا راع غش رعیته فهو ِف النار
هر که با زیر دستان خود بنیرنگ رفتار کند اهل جهنم است
َّ َّ ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۸أَیا راع لم یرحم رعیته حرم اهلل علیه اجلنه
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هر کس به زیر دستان خود رحم نکند خداوند بهشت را بر او حرام کند
َّ
َّ ََّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۹أَیا رجل استعمل رجال عَل عشره أنفس عمل أن ِف العشره أفضل ممن استعمل فقد غش اهلل و غش رسوله و غش
مجاعه املسلمنی

هر کس 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
است

ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۱أَیا رجل ِدین دینا و هو ُممع أن ال یوفیه إیاه لقى اهلل سارقا
هر کس قرضى بگیرد و در خاطر داشته باشد که آن را نپردازد مانند دزدان محشور شود
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۰أَیا رجل ِزوج امرأه فنوى أن ال یعطیها من صداقها شیئا مات یوم َیوت وَّ هو زان و أَیا رجل اشرتى من
رجل بیعا فنوى أن ال یعطیه من مثنه شیئا مات یوم َیوت و هو خائن و اخلائن ِف النار

هر که زنى گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد و هر کس چیزى از مردى بخرد و در خاطر داشته
باشد که قیمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است

َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ظمل شربا من األرض کلفه اهلل ِعالى أن َیفره حَت یبلغ آخر سبع أرضنی ث یطوقه یوم القیامه
 َّ۰۱۱أَیا رجل َّ
حَت یقضى بنی الناس
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

ََّ
ََّ َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱أَیا رجل حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل ِعالى لم یزل ِف سخط اهلل حَت ینزع
هر کس شفاعت او مانع از اجراى حدى شود در معرض خشم خداست تا از کار خود دست دارد
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َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ
 ۰۱۱۴أَیا شاُ ِزوج ِف حداثه سنه عج شیطانه یا ویله عصم مَن دینه
هر جوانى در آغاز جوانى زن بگیرد شیطان وى بانگ برآرد واى بر او دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۵أَیا مسمل شهد له أربعه ِبری أدخله اهلل ِعالى اجلنه
هر مسلمانى که چهار تن بنیکى او شهادت دهند خدا او را ببهشت مى برد
ََّ
َّ َّ
َّ
کساه اهلل ِعالى من خضر اجلنه و أَیا ََّمسمل أطعم مسلما عَل جوع
 ۰۱۱۶أَیا ََّ مسمل کسا مسلما ثوبا عَل عرى
َّ
َّ
أطعمه اهلل ِعالى یوم القیامه من مثار اجلنه و أَیا مسمل سقى مسلما عَل ظماء سقاه اهلل یوم القیامه من َّالرحیق
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
خداوند روز رستاخیز از میوه هاى بهشت ب دو بچشاند و هر مسلمانى که مسلمان تشنه اى را سیراب کند خداوند روز قیامت از شربت سر
بمهر به او بنوشاند

ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۷أَیا ناشئ نشتأ ِف طلب العمل و العباده حَت یکرب أعطاه اهلل یوم القیامه ثواُ اثننی و سبعنی صدیقا
َّ
طفلى که در طلب علم و َّعبادت بزرگ شود خداوند ثواب َّهفتاد و دو صدیق به او عطا کند ََّ
هر َّ
َّ
 ۰۱۱۸أَیا راع اسرتعى رعیه فمل َیطها باألمانه و النصیحه ضاقت علیه رَحه اهلل ِعالى الَت وسعت کل شى ء
هر کس سرپرستى گروهى را بعهده گیرد و در کار آنها به امانت و دلسوزى رفتار نکند رحمت خدا که شامل همه چیز است باو نمیرسد
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۹أَیا وال ولى شیئا َّمن أمر أمَت فمل ینصح هلم و َیتهد هلم کنصیحته و جهده لنفسه کبه اهلل ِعالى عَل
وجهه یوم القیامه ِف النار
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هر زمامدارى چیزى از کار امت مرا بدست گیرد و در کار آنها مثل کارهاى خصوصى خود دلسوزى و کوشش نکند روز رستاخیز خداوند او را
وارونه در آتش اندازد

ََّ
َّ
 ۰۱۴۱أَیا وال ولى فالن و رفق رفق اهلل ِعالى به یوم القیامه
هر کس بزمامدارى برسد و با مردم بمالیمت و مدارا رفتار کند خداوند روز قیامت با او مدارا کند
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
املالئکه صحیفته فإن کان عادال جناه اهلل
 ۰۱۴۰أَیا وال ولى من أمر أمَت
بعدى أقمی عَل الصراط و نشرت َّ
َّ
بعدله وَّ إن کان جائرا َّانتفض به الصراط انتفاضه ِزایل بنی مفاصله حَت یکون بنی عضوین من أعضائه مسریه
مائه عام ث
ینخرق به الصراط َّ
 ۰ ۱۰بنی یدى َّ
الساعه فنت کقطع اللیل
َّ
 ۰ ۱۱البادئ بالسالم برى ء من الکرب

پیش از رستاخیز فتنه ها پدید آید چون قطعات شب تاریک

آنکه سالم آغاز مى کند از تکبر بر کنار است َّ َّ
 ۰ ۱۱البخیل من ذکرت عنده فمل یصل عَل

بخیل آنست که مرا پیش او یاد کنند و بر من صلوات نفرستد

 ۰ ۱۴البِذاء شؤم و سوء امللکه لؤم

بدزبانى مایه شئامت است و بد سیرتى سرچشمه لئامت
َّ
َّ
َّ ۰ ۱۵الرب حسن اخللق و اإلث ما حاک ِف َّ
الصدر و کرهت أن یطلع علیه الناس
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َّ
َّ
َّ ۰ ۱۶الرب ال یبَل و الِذنب ال ینسى و الدیان ال َیوت اعمل ما شئت فکما ِدین ِدان
نیکى کهنگى نگیرد و بدى فراموشى نپذیرد و خداى عادل نمیرد هر چه میخواهى بکن که هر چه کنى سزایت دهند
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰ ۱۷الرب ما اطم َّتأن إلیه القلب و اطمتأنت إلیه النفس و اإلث ما حاک ِف النفس و ِردد ِف الصدر و إن
أفتاک املفتون
نیکى خلق نیک است و گناه آنست که بر دل ننشیند و دوست ندارى که مردم از آن مطلع شوند

نیکى آنست که دل بدان آرام گیرد و روح از آن اطمینان یابد و بدى آنست که بر دل ننشیند و دوست ندارى مردم از آن خبر دار شوند دیگران
هر چه مى خواهند بگویند

َّ
 ۰ ۱۸الربکه ِف أکابرنا فمن لم یرحم صغرینا و ََّیل کبرینا فلیس منا

برکت در بزرگان ماست و هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را محترم نشمارد از ما نیست

 ۰ ۱۹الربکه ِف نواصى اخلیل
برکت در پیشانى اسبانست

 ۰ ۱الربکه مع أکابرکم
برکت با بزرگان شماست

 ۰ ۰البطانه ِقسى القلب
پرخورى دل را سخت میکند
أنفسهن بغری بینهَّ
 ۰ ۱البغایا َّالالیت ینکحن َّ
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زنانى که بى حضور شاهد شوهر
میکنند زنا کارند َّ
 ۰ ۱البکاء من َّالرَحه و َّ
الصراخ من الشیطان

گریه از رحمت است و فریاد از شیطانست
َّ
َ
َّ
َّ
موکل بالقول ما قال عبد لشى ء« :ال و اهلل ال أفعله أبدا» إال ِرک الشیطان َّ
 ۰ ۴البالء َّ
کل عمل و ولع بِذلک
َّ
منه حَت یؤمثه

بال بسخن وابسته است وقتى بنده اى گوید بخدا هر گز این کار را نمى کنم شیطان همه کارها را بگذارد و سخت دلبستگى کند تا او را
بگناه وادارد

 ۰ ۵البالء َّ
موکل باملنطق فلو َّأن رجال َّعری رجال برضاع کلبه لرضعها
بال بسخن وابسته است اگر کسى دیگرى را بشیر خوردن از سگى سرزنش کند از او شیر خواهد خورد
ََّ
ََّ
 ۰ ۶البالد بالد اهلل و العباد عباد اهلل فحیثما أصبت خریا فتأقم
زمین زمین َّ
خداست و بندگان بندگان خدایند ،هر جا نیکى َّبتو رسید اقامت گیر َّ
 ۰ ۷البیت الِذى یقرأ فیه القرآن یرتاءى ألهل السماء کما ِرتاءى النجوم ألهل األرض

خانه اى که در آن قرآن خوانده مى شود در نظر اهل آسمان چنان مینماید که ستارگان در نظر اهل زمین
َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۸تأکل النار ابن آدم إال أثر السجود حرم اهلل عز و جل عَل النار أن ِتأکل أثر السجود
آتش جهنم آدمیزاد را مى خورد جز جاى سجده را زیرا خداوند جاى سجده را بر آتش حرام کرده است
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َّ ۰ ۹
املنکر صدقه و إرشادک
عن
نهیک
و
باملعروف
أمرک
و
،
ه
صدق
لک
أخیک
وجه
ِف
مک
ِبس
َّ
َّ
َّالرجل ِف أرض َّ
الضالل لک صدقه و إماطتک احلجر و الشوک و العظمی عن الطریق لک صدقه
لبخند تو بر روى برادرت صدقه است امر بمعروف و نهى از منکر کردنت صدقه است و رهنمائى کسى که راه را گم کرده صدقه است و دور
کردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است

ِ ۰ ۱۱بنون ما ال ِسکنون و َتمعون ما ال ِتأکلون و ِتأملون ماال ِدرکون
میکنید که نمى خورید و آرزوها دارید که بدان نمیرسید
نمیگیرید و چیزها فراهم َّ
خانه ها میسازید که در آن َّ َّسکونت َّ ََّ
َ ۰ ۱۰تافوا عن ذنب السخى فإن اهلل آخِذ بیده کلما عثر

گناه سخاوتمند را ندیده بگیرید که هر دم بلغزد خدایش دست بگیرد
ََّ
َّ
املروه ما لم ِکن َّ
حدا من حدود اهلل
َ ۰ ۱تافوا عن عقوبه ذوى
آنکه حد بر آنها الزم شده باشد
از عقوبت کردن جوانمردان
درگذرید مگر َّ
َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َ ۰ ۱تاوزوا عن ذنب الس َّخى و زله العالم و سطوه السلطان العادل فإن اهلل ِعالى آخِذ بیدهم کلما عثر عاثر
منُه
درگذرید که هر یک از آنها را پاى بلغزد خدایشان دست بگیرد
از گناه سخاوتمند و لغزش دانا و سطوت پادشاه
َّ
ََّ
َ ۰ ۱۴تاوزوا لِذوى املروه عن عثراُِه فو الِذى نفسى بیده َّإن أحدهم لیعثر و َّإن یده لفى ید اهلل

َ ۰ ۱۵تد املؤمن ُمتهدا فیما یطیق َّ
متلهفا عَل ما ال یطیق

از لغزش جوانمردان بگذرید زیرا بخدائى که جان من بدست اوست جوانمرد مى لغزد و دست او در دست خداست
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َّ
َّ َّ
َ ۰ ۱۶تدون من شر الناس ذا الوجهنی الِذى یتأیت هؤالء بوجه و هؤالء بوجه
بدترین مردم شخص دوروست که با گروهى روئى و با گروهى دیگر روى دیگر دارد
َّ
َّ
َّ
َّ
َُّ ۰ ۱۷تروا َّ
الصدق و إن رأیُت َّأن فیه اهللکه َّفإن فیه النجاه و اجتنبوا الکِذُ و إن رأیُت أن فیه النجاه فإن فیه
اهللکه
مؤمن چنانست که در کار خیر هر چه تواند کوشد و هر چه را نتواند بآرزو خواهد

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

ُ ۰ ۱۸تفه املؤمن املوت

ُ ۰ ۱۹تفه املؤمن ِف َّ
الدنیا الفقر
ارمغان مؤمن در این جهان فقر است
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ ۰ ۱۱تفظوا من األرض فإنها أمکم و إنه لیس من أحد عامل علیها خریا أو شرا إال و هى خمربه به
مرگ ارمغان مؤمن است

َّ َّ
َّ
َّ
َ ۰ ۱۰تللوا فإنه نظافه و النظافه ِدعوا إلى اإلَیان و اإلَیان مع صاحبه ِف اجلنه
دندانها را تمیز کنید زیرا مایه نظافت است و نظافت باعث ایمان است و ایمان با صاحب خود در بهشت است
َّ
َ ۰ ۱۰تریوا لنطفکم فتأنکحوا األکفاء و أنکحوا إلیُه
حرمت زمین را بدارید که بمنزله مادر شماست و هر که روى زمین کار بد یا خوبى کند ،از آن خبر میدهد
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َّ َّ
َّ
إخوانهن و أخواِهنَّ
َّ
َ ۰ ۱تریوا لنطفکم فإن النساء یلدن أشباه
براى نطفه هاى خود جاى مناسب انتخاب کنید زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند مى آورند
َّ
َّ
َّ
َّ
َ ۰ ۱تریوا لنطفکم و اجتنبوا هِذا السواد فإنه لون مشوه

براى نطفه هاى خود محل مناسب انتخاب کنید و از اشخاص همشأن خود زن بگیرید و بآنها زن بدهید

براى نطفه هاى خود جاى مناسب انتخاب کنید و از سیاهان بپرهیزید که سیاهى رنگ زشتى است
ََّ
َّ
ِ ۰ ۱۴دارکوا اهلموم و الغموم َّ
َّ
بالصدقات یکشف اهلل ِعالى ضرکم و ینصرکم عَل عدوکم
از رنج و غمها بوسیله صدقه جلوگیرى کنید تا خدا رنجتان را بر طرف کند و شما را بر دشمنان فیروزى دهد
َّ
ََّ
َّ َّ
َّ
ِ ۰ ۱۵داووا بتألبان البقر فإِن أرجوا أن َیعل اهلل فیها شفاء فإنها ِتأکل من کل الشجر

َّ
ََّ َّ ََّ
ِ ۰ ۱۶داووا عباد اهلل فإن اهلل ِعالى لم یضع داء إال وضع له دواء غری داء واحد اهلرم
خود را مداوا کنید زیرا خدا مرضى پدید نیاورده جز آنکه دوائى براى آن قرار داده مگر یک درد که پیرى است
بندگان خدا امراض
َّ
الداء أنزل َّ
ِ ۰ ۱۷داووا َّفإن الِذى أنزل َّ
الدواء
َّ
مداوا کنید زیرا آنکه درد را فرستاد دوا را نیز فرستاد َّ َّ
ِ ۰ ۱۸درون ما یقول األسد ِف زئریه؟ یقول :اللُه ال ِسلطَن عَل أحد من أهل املعروف
با شیر گاو مداوا کنید زیرا من امیدوارم که خدا در آن شفا قرار داده باشد زیرا از همه درختان میچرد

مى دانید شیر در غرش خود چه مى گوید؟ گوید خدایا مرا بر هیچ کس از نیکوکاران مسلط مکن
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ِ ۰ ۱۹رى املؤمننی ِف ِراَحُه و َّ
ِوادهم و ِعاطفُه کمثل اجلسد اذا اشتکى عضوا ِداعى له سایر جسده
َّ
بالسهر و َّاحلَم
مؤمنان در مهربانى و دوستى یک دیگر چون اعضاى یک پیگرند که وقتى عضوى بدرد آید اعضاى دیگر آرام نگیرند
السیوف ِف سبیل ََّاهلل َّعز و جلَّ
أشد من حطم َّ
الدنیا َّأمر من َّ
الصرب و َّ
ِ ۰ ۴۱رک َّ

ِ ۰ ۴۰رک َّ
الوصیه عار ِف َّ
الدنیا و نار و شنار ِف اآلخره
وصیت نکردن مایه ننگ این جهان و آتش آن َّ جهانست
َّ
ََّ
َّ َّ
َّ
ِ ۰ ۴۱رکت فیکم شیئنی لن ِضلوا بعدمها :کتاُ اهلل و سنَت و لن یتفرقا حَت یردا عَل احلوض
دو چیز در میان شما گذاشتم که با وجود آنها گمراه نخواهید شد ،کتاب خدا و روش من و از هم جدا نمیشوند تا بر سر حوض بمن برسند
َّ َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۴۱زوجوا النساء فإنهن یتأِنی باملال
بگیرید که زنان توانگرى مى آورند َّ
زن َّ
ِ ۰ ۴زوجوا الودود الولود فإِن مکاثر بکم األنبیاء
مهربان و بچه َّ آور بگیرید زیرا من بکثرت شما بر سایر پیغمبران افتخار مى َّکنم َّ
زن َّ
ِ ۰ ۴۵زوجوا فإِن مکاثر بکم االمم و ال ِکونوا کرهبانیه النصارى
زن بگیرید که من بکثرت َّشما بر ملل دیگر افتخار مى کنم و مانند مسیحیان راه رهبانیت پیش مگیرید
َّ َّ
َّ ََّ َّ َّ َّ
َّ
ِ ۰ ۴۶زوجوا و ال ِطلقوا فإن اهلل ال َیب الِذواقنی و ال الِذواقات
گذشتن از دنیا از صبر تلختر و از شکستن شمشیرها در راه خدا سخت تر است
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َّ َّ َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۴۷زوجوا و ال ِطلقوا فإن الطالق یهتز منه العرش
زن بگیرید و طالق مدهید زیرا عرش از وقوع طالق مى لرزد
َّ
ِ ۰ ۴۸ساقطوا الضغائن

زن بگیرید و طالق مدهید زیرا خداوند مردانى را که مکرر زن گیرند و زنانى را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد

َِّ ۰ ۴۹سحروا َّفإن ِف َّ
السحور برکه
سحر خیز باشید زیرا سحر خیزى مایه برکت است
ِ ۰ ۵۱صافحوا یِذهب َّ
الغل عن قلوبکم
کینه ها را دور بیندازید

با یک دیگر دست بدهید تا کینه از دلهاى شما برود
َّ
ِصدقوا َّفإن َّ
َّ
الصدقه فکاککم من النار
۰ ۵۰

صدقه بدهید زیرا صدقه مایه آزادى شما از آتش جهنم است
َّ
َّ
ِصدقوا فسیتأیت علیکم زمان َیشى َّالرجل بصدقته فیقول الِذى یتأِیه بها :لو جئت بها باألمس لقبلتها ف َّتأما
۰ ۵۱
اآلن فال حاجه لى فیها فال َید من یقبلها

صدقه بدهید زیرا زمانى بیاید که انسان براى صدقه دادن برود و آنکه صدقه را براى او برده اند گوید اگر دیروز آورده بودى قبول مى کردم اما
امروز بدان حاجت ندارم و کسى را نیابد که صدقه او را قبول کند

َّ
َّ
َّ
َّ
ِصدقوا و لو بتمره فإنها ِسد من اجلائع و ِطفى ء اخلطیئه کما یطفى ء املاء النار
۰ ۵۱
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ِ ۰ ۵۴عافوا احلدود فیما بینکم فما بلغَن من َّ
حد فقد وجب
در میان خودتان از گناهانى که موجب مجازات است درگذرید زیرا وقتى گناهى به اطالع من رسید مجازات آن واجب است
َّ
ِ ۰ ۵عافوا یسقط الضغائن بینکم

صدقه بدهید و گر چه یک خرما باشد زیرا رنج گرسنه اى را تخفیف میدهد و گناه را خاموش میکند چنان که آب آتش را خاموش میکند

همدیگر را ببخشید تا کینه هایتان از میان برخیزد
ََّ َّ
ََّ
ِ ۰ ۵۶عرض األعمال عَل اهلل ِعالى یوم اإلثننی و اخلمیس فیغفر اهلل إال ما کان من متشاحننی أو قاطع رحم

روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خداوند عرضه مى دارند و خداوند گناه کسان را میبخشد مگر گناه ستیزه جویان و کسى که از خویشاوندان
بریده باشد

ََّ
َّ
اهلل و ِعرض عَل األنبیاء و عَل اآلباء و االمهات یوم اجلمعه فیفرحون
ِ ۰ ۵۷عرض األعمال یوم اإلثننی و اخلمیس عَلَّ ََّ
حبسناُِه و ِزداد وجوهُه بیاضا و إشراقا فاِقو اهلل و ال ِؤذوا موِاکم

روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خداوند عرضه میدارند و روز جمعه از نظر پدران و مادران مى گذرانند و از کارهاى نیک خوشحال میشوند
و چهره هایشان سفید و روشن مى شود پس از خدا بپرهیزید و مردگان خود را اذیت مکنید

ََّ
َّ
َّ
َّ
َِّ ۰ ۵۸عرف إلى اهلل ِف الرخاء یعرفک ِف الشده
در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختى ترا بشناسد
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۵۹عشوا و لو بکف من حشف فإن ِرک العشاء مهرمه

َّ
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۶۱علموا العمل و ِعلموا للعمل السکینه و الوقار و ِواضعوا ملن ِعلمون منه
شام بخورید اگر چه مشتى خرماى پست باشد زیرا شام نخوردن مایه ضعف و پیرى است
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َّ
ََّ
َّ
ِ ۰ ۶۰علموا ما شئُت أن ِعلموا فلن ینفعکم اهلل بالعمل حَت ِعملوا ِبا ِعلمون
هر چه خواهید بیاموزید زیرا خداوند شما را از علم منتفع نکند مگر آنکه هر چه را میدانید بکار بندید
ََّ
َّ
َِّ ۰ ۶۱عوذوا باهلل من ثالث فواقر :جار سوء إن رأى خریا کتمه و إن رأى شرا أذاعه و زوجه سوء إن دخلت
علیها لسنتک و إن غبت عنها خانتک و إمام سوء إن أحسنت لم یقبل و إن أستأت لم یغفر
دانش بیاموزید و با دانش وقار و آرامش آموزید و نسبت بآموزگار خویش فروتن باشید

از سه چیز بخدا پناه ببرید که کمر شکن است :همسایه بد که اگر خیرى ببیند مستور دارد و اگر بدى ببیند منتشر سازد و همسر بدى که
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

ََّ
َّ
َِّ ۰ ۶۴عوذوا باهلل من جهد البالء و درک الشقاء و سوء القضاء و مشاِه األعداء
از بال و بدبختى و قضاى بد و سرزنش دشمنان بخدا پناه ببرید
َّ
ََّ
کل یوم اثننی و مخیس فیغفر ِف ذلک الیوم َّ
السماء ِف َّ
ِ ۰ ۶۵فتح أبواُ َّ
لکل عبد ال یشرک باهلل شیئا إال
من بینه و بنی أخیه شحناء
هر روز دوشنبه و پنجشنبه درهاى آسمان گشوده مى شود و در آن روز گناهان هر کس را که براى خدا شریک قائل نباشد ببخشند مگر آن
کس که با برادر خود دشمنى داشته باشد

َّ
ِ ۰ ۶فتح أبواُ َّ
فیستجاُ له؟ هل من سائل فیعطى؟ هل من مکروُ
داع
من
هل
مناد:
فینادى
یل
الل
نصف
ماء
الس
َّ
َّ
ََّ
َّفیفرج عنه؟ فال یبقى مسمل یدعو بدعوه إال استجاُ اهلل ِعالى له إال زانیه ِسعى بفرجها أو عشار
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
شود ،آیا غمزده اى هست که غمش تخفیف یابد در این هنگام هر مسلمانى چیزى بخواهد خداوند خواهش او را مى پذیرد مگر زن زناکارى
که با ناموس خود کسب کند یا عشارى که مال مردم بستم میگیرد
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ََّ
ِ ۰ ۶۸فتح أبواُ َّ
الدعاء ِف أربعه مواطن :عند التقاء َّ
السماء و یستجاُ َّ
الصفوف ِف سبیل اهلل و عند نزول
الغیث و عند إقامه َّ
الصاله و عند رؤیه الکعبه
چهار موقع درهاى آسمان را بگشایند و دعاها را مستجاب کنند هنگام تالقى صف مبارزان در راه خدا و هنگام نزول باران و هنگام نماز و
هنگام دیدار کعبه

َّ
ََّ
َّ
َّ
َِّ ۰ ۶۹فرغوا من مهوم َّ
استطعُت فإنه ََّ من کانت الدنیا أکرب مهه أفشى اهلل ضیعته و جعل فقره بنی
ما
نیا
الد
عینیه و من کانت اآلخره أکرب َّمهه مجع اهلل ِعالى أمره و جعل غناه ِف قلبه
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 غم آخرت
بیشتر خورد خداوند کارش را بنظام آرد و بى نیازى او را در دلش قرار دهد

ََّ
ََّ
َّ
َّ ۰ ۷۱
ِفکروا ِف آالء اهلل و ال ِفکروا ِف اهلل
در
نعمتهاى خدا بیندیشید اما در باره َّذات خدا میندیشید َّ
َّ
ِ ۰ ۷۰فکروا ِف اخللق و ال ِفکروا ِف اخلالق فإنکم ال ِقدرون قدره
در باره خلق بیندیشید و در باره خالق میندیشید که بکنه ذات او نتوانید رسید
ََّ
ََّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۷۱فکروا ِف خلق اهلل و ال ِفکروا ِف اهلل فتهلکوا
ََّ
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۷۱فکروا ِف کل شى ء و ال ِفکروا ِف ذات اهلل
در باره خلق تفکر کنید و در باره خدا تفکر مکنید که هالک خواهید شد

در همه چیز بیندیشید ولى در ذات خدا میندیشید
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َّ
َِّ ۰ ۷۴قبلوا لى بست َّ
َّ
باجلنه إذا حدث أحدکم فال یکِذُ و إذا وعد فال خیلف و إذا ائتمن
لکم
ل
أِقب
َّ
فال خین َّ
غضوا أبصارکم و کفوا أیدیکم و احفظوا فروجکم
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
تخلف نکند و وقتى امانت به او سپارند خیانت نکند ،دیده خود را ببندید و دست خود را نگه دارید و عورت خود را محفوظ دارید

ََّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َِّ َّ ۰ ۷۵قربوا إلى اهلل ببغض أهل املعاصى و ألقوهم بوجوه مکفهره و التمسوا رضا اهلل بسخطُه و ِقربوا إلى اهلل
بالتباعد منُه

بوسیله دشمنى گناهکاران به خدا نزدیک شوید و با آنها با چه ره هاى عبوس دیدار کنید و خشنودى خدا را در ناخشنودى آنها بجوئید و
بوسیله دورى از آنها بخدا تقرب جوئید

َ ۰ ۷۶تام َّالرب أن ِعمل ِف َّ
السر عمل العالنیه
کمال نیکى آنست که در نهان همان کنى که آشکارا میکنى
َّ
َّ ۰ ۷
َّ
َتسحوا باألرض فإنها بکم بره

َّ
َّ
ِ ۰ ۷۸ناصحوا ِف العمل و ال یکُت بعضکم بعضا فإن اخلیانه ِف العمل أشد من اخلیانه ِف املال
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
َّ
ِ ۰ ۷۹ناکحوا ِکثروا فإِن أباهى بکم االمم یوم القیامه

زمین را مسح کنید که نسبت به شما نیکست

ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود زیرا من در روز رستاخیز بفزونى شما بر امتهاى دیگر افتخار مى کنم
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َّ
َِّ ۰ ۸۰نزهوا من البول َّفإن عامه عِذاُ القرب منه
از بول بپرهیزید زیرا بیشتر عذاب قبر از آن است
َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۸۱نظفوا بکل ما استطعُت فإن اهلل ِعالى بَن اإلسالم عَل النظافه و لن یدخل اجلنه إال کل نظیف
چشمان من بخواب میرود ولى دلم بخواب نمیرود

َّ
ِ ۰ ۸۱نکح املرأه ألربع ،ملاهلا ،و حلسبها و جلماهلا و لدینها فاظفر بِذات َّ
الدین ِربت یداک
زن را براى چهار چیز گیرند ،مال و شرف و جمال و دین و تو زن دین دار بجوى
حبشیا و انتصف َّممن أساء إلیک و إن کان َّحرا َّ
ِ ۰ ۸۴واضع للمحسن إلیک و إن کان عبدا َّ
قرشیا
هر چه مى توانید پاکیزه باشید زیرا خداوند اسالم را بر پاکیزگى نهاده و جز مردم پاکیزه کسى ببهشت نمیرود

َّ
َّ
ِ ۰ ۸۵واضعوا ملن ِعلمون منه و ِواضعوا ملن ِعلمونه و ال ِکونوا جبابره العلماء
با استاد و با شاگرد خود تواضع کنید و دانشمندان سرکش مباشید ََّ
ِ ۰ ۸۶واضعوا و جالسوا املساکنی ِکونوا من کرباء اهلل و َترجوا من الکرب
فروتنى کنید و با فقیران بنشینید تا در پیش خدا بزرگ باشید و از تکبر برکنار مانید
ََّ
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۸۷وبوا إلى اهلل ِعالى فإِن أِوُ إلیه کل یوم مائه مره
از خدا بخشش بخواهید زیرا من هر روز صد بار از او بخشش میخواهم
َّ
َّ
ِ ۰ ۸وبوا إلى ربکم من قبل أن َتوِوا و بادروا باألعمال الزاکیه قبل أن ِشغلوا

هر که 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 است
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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۸۹هادوا ُتابوا فإن اهلدیه ِضعف احلب و ِِذهب بغوائل الصدر
هدیه به یک دیگر بدهید تا رشته محبتتان استوار شود زیرا هدیه محبت را بیافزاید و کینه و کدورت را از میان ببرد
ِ ۰ ۹۱هادوا ِردادوا َّحبا و هاجروا ِورثوا أبنائکم ُمدا و أقیلوا الکرام عثراُِه
پیش از آنکه مرگ فرا رسد توبه کنید و پیش از آنکه گرفتار شوید کارهاى نیک انجام دهید

َّ
َّ
َّ
َّ
ِ ۰ ۹۰هادوا َّإن اهلدیه ِِذهب و خز الصدر و ال ُتقرن جاره جلارِها و لو شق فرسن شاه
هدیه به یکدیگر بدهید زیرا هدیه دلگیرى را از میان میبرد و هدیه را اگر چه یک قطعه پارچه بز باشد حقیر نشمارید
ِ ۰ ۹۱هادوا َّفإن َّ
اهلدیه ِِذهب َّ
بالسخیمه و لو دعیت إلى کراع ألجبت و لو أهدى َّإلى کراع لقبلت
هدیه به یکدیگر بدهید تا محبت تان افزون شود و مهاجرت کنید تا براى فرزندان خود بافتخار بجا ارث نهید و از لغزش بزرگان درگذرید

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

ِ ۰ ۹۱هادوا َّفإن َّ
ِضعف َّاحلب و ِِذهب بغوائل َّ
اهلدیه َّ
الصدر
هدیه بیکدیگر بدهید زیرا هدیه محبت را فزون میکند و دل گیرى ها را از میان میبرد
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰ ۹۴التائب من الِذنب کمن ال ذنب له و إذا أحب اهلل عبدا لم یضره ذنب

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰ ۹۵التائب من الِذنب َّکمن ال ذنب له َّو املستغفر من الِذنب و هو مقمی علیه کاملستهزئ بربه و من آذى
مسلما کان علیه من الِذنوُ مثل منابت النخل
کسى که از گناه توبه کند چنانست که گناه نکرده باشد و وقتى خدا بنده اى را دوست داشت گناه او را زیان نمیرساند
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کسى که از گناه توبه کند چنانست که گناه نکرده باشد و کسى که از گناه آمرزش طلبد و باز مرتکب آن شود چنانست که پروردگار خویش
را مسخره کند و هر که مسلمانى را آزار رساند گناهش باندازه نخلستانهاست

َّ
َّ
َّ
 ۰ ۹۶التاجر األمنی الصدوق املسمل مع الشهداء یوم القیامه
تاجر درستکار راست گوى مسلمان روز رستاخیز با
َّ
شهیدانَّ است َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰ ۹۷التاجر الصدوق األمنی مع النبینی و الصدیقنی و الشهداء
تاجر راستگوى درستکار با پیمبران و صدیقان و شهیدانست
َّ
َّ
َّ
 ۰ ۹۸التاجر الصدوق ال َیجب من أبواُ اجلنه
براى تاجر راستگوى بر درهاى بهشت حجابى نیست
َّ
َّ
 ۰ ۹التاجر اجلبان حمروم و التاجر اجلسور مرزوق
تاجر َّکم دل حرمان َّبرد و تاجر پر دل روزى خورد َّ
التاجر ینتظر الرزق و املحتکر ینتظر اللعنه
تاجر در انتظار روزیست و محتکر در انتظار لعنت
ََّ
َّ
َّ َّ
 ۰۱۱۰التتأِن من اهلل و العجله من الشیطان
تأنى از یزدان است و شتاب از شیطان
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۱التحد ََّث بنعم اهلل شکر و ِرکه کفر و من ال یشکر القلیل ال یشکر الکثری و من ال یشکر الناس
ال یشکر اهلل و اجلماعه خری و الفرقه عِذاُ
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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
مردم را سپاس ندارد سپاس خدا را نخواهد داشت اجتماع مایه نیکى است و تفرقه موجب رنج و عذاب است

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۱التدبری نصف العیش و التودد نصف العقل و اهلم نصف اهلرم و قله العیال أحد الیسارین
نیمه معیشت است و مردم دارى یک نیمه عقل است و غم یک نیمه پیرى است و کمى عیال یک نیمه توانگرى است
تدبیر یک
َّ
ََّّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۴التِذلل للحق أقرُ إلى العز من التعزز بالباطل

َّ
َّ
 ۰۱۱۵التسویف شعار الشیطان یلقیه ِف قلوُ املؤمننی
مؤمنان افکند َّ
شیطانست که آن را در دل َّ
اهمال َّشعار َّ
َّ ۰۱۱۶التمر بالتمر و احلنطه باحلنطه و الشعری بالشعری و امللح بامللح مثال ِبثل یدا بید فمن زاد و استزاد فقد
أرَب إال ما اختلفت ألوانه
کسى که در مقابل حق خوار شود عزیزتر از آنست که بباطل عزت جوید

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
بگیرید هر کس بیشتر بدهد یا بگیرد ربا خوار است مگر آنکه در جنس مختلف باشد

َّ
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
واضع ال یزید العبد َّإال رفعه فتواضعوا َّ یرفعکم اهلل و ََّالعفو ال یزید العبد إال عزا فاعفوا یعزکم
 ۰۱۱ََّ ۷الت
َّ
اهلل و الصدقه ال یزید املال إال کثره فتصدقوا یرَحکم اهلل

تواضع مایه رفعت است تواضع کنید تا خدا ش ما را رفعت بخشد ،بخشش مایه عزت است بخشش کنید تا خدا شما را عزیز سازد صدقه
موجب فزونى مال است صدقه بدهید تا خدا شما را رحمت آرد

َّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۸التوده ِف کل شى ء خری إال ِف عمل اآلخره
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تأنى در همه چیز نیک است جز در کار آخرت
ََّّ
َّ
َّ
 ۰۱۱۹التوده و اإلقتصاد و السمت احلسن جزء من أربعه و عشرین جزء من النبوه
تانى و صرفه جوئى و نیکنامى یک جزء از بیست و چهار جزء پیغمبرى است
ََّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۱التوبه النصوح الندم عَل الِذنب :حنی یفرط منک فتستغفر اهلل ِعالى ث ال ِعود إلیه أبدا
توبه کامل پشیمانى از گناهست که وقتى گناه از تو سر زد از خدا آمرزش طلبى و دیگر هرگز مرتکب آن نشوى
َّ
َّ
 ۰۱ ۰التوبه من الِذنب أن ال ِعود إلیه
توبه گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوى
ََّ
َّ
َّ
اإلسالم کمن ال سُه له و أسُه اإلسالم َّثالثه :الص ََّاله
ِف
سُه
له
من
ِعالى
اهلل
َیعل
ال
:
علیهن
أحلف
ثالث
۰۱
َّ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
یوم َّالقیامه و ال ََّیب رجل قوما إال جعله اهلل
غریه
یه
فیول
نیا
الد
ِف
عبدا
اهلل
ى
یتول
ال
و
کاه
لز
ا
و
وم
الص
و
َ
َّ
معُه و َّالرابعه لو حلفت علیها رجوت أن ال آث ،ال یسرت اهلل عبدا ِف َّ
الدنیا إال سرته یوم القیامه

سه چیز است که من در باره آن قسم مى خورم ،خداوند کسى را که در اسالم سهمى دارد مانند کسى که سهمى ندارد قرار نمى دهد،
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
دوست دارد خدا ویرا با آنها محشور کند و چهارمین اگر در باره آن سوگند خورم امیدوارم گناه نباشد وقتى خدا کار بنده اى را در دنیا مستور
داشت در روز رستا خیز نیز مستور خواهد داشت

َّ
َّ
ََّ
َّ
َّ
باُ مستأله یب ََّتغى
حق :ما عفا امرء عن مظلمه إال زاده اهلل ِعالى بها عزا و ما فتح رجل ََّعَل نفسه َّ
 ۰۱ثالث َّأعمل أنهن ََّ
بها کثره إال زاده اهلل ِعالى بها فقرا و ما فتح رجل عَل نفسه باُ صدقه یبتغى بها وجه اهلل ِعالى إال زاده اهلل
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
بگشاید خدا فقر او را فزون کند و هر که برضاى خدا صدقه دهد خدا مالش را زیاد کند

َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۵ثالث أقسم َّ
رجل َّعن مظلمه ََّظلمها إال زاده اهلل ِعالى
عفا
ال
و
قوا
فتصد
صدقه
من
قط
مال
نقص
ما
:
علیهن
ََّ
َّ
َّ
بها َّعزا فاعفوا یزدکم اهلل عزا و ال فتح رجل عَل نفسه باُ مستأله یستأل الناس إال فتح اهلل علیه باُ فقر

سه چیز است 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
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
ندهد مگر آنکه خداوند در فقر را بر او بگشاید

َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۶ثالث أقسم َّ
زاده اهلل عز و جل عزا و
إال
علیها
صرب
مظلمه
عبد
ظمل
ال
و
صدقه
من
عبد
مال
نقص
ما
:
علیهن
َّ
َّ
ََّ
َّ
َّ
فتح اهلل علیه َّ باُ فقر و أحدثکم حدیثا ََّفاحفظوه :إَنَّا الدنیا ألربعه نفر :عبد
ال فتح ََّ عبد باُ مستأله إال َّ
تأفضل املنازل
رزقه اهلل ماال ََّ و علما فهو یتقى فیه ربه و یصل َّ َّفیه رَحه َّو یعمل هلل فیه حقا فهِذا ب
َّ
لعملت بعمل فالن فهو بنیته فتأجرمها
علما و لم یرزقه ماال فهو صادق النیه یقول :لو أن َّلى ماال
و عبد رزقه اهلل ََّ
َّ
ََّسواء و َّعبد رزقه اهلل ماال و لم یرزقه علما خیبط ِف ََّماله بغری عمل :ال یتقى فیه ربه و الَّ یصل فیه رَحه و ال یعمل
هلل فیه حقا َّ فهِذا بتأخبث املنازل و عبد لم یرزقه اهلل ماال و ال علما فهو یقول :لو أن لى ماال لعملت فیه بعمل
فالن فهو بنیته فوزرمها سواء

سه چیز است که من در باره آن سوگند مى خورم مال کسى از صدقه دادن کاهش نپذیرد و کسى که ستمى بیند و بر آن صبر کند خدا عزت
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
چهار گونه اند یکى خدا مال و دانش باو داده در مالدارى جانب خدا را رعایت کند و خویشاوندان را دست گیرد و داند که خدا را در مال او حقى
هست 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 میکردم
او پیرو نیت خویش است و پاداش آنها برابر است دیگرى خداوند باو مال داده و د انش نداده در مال خود بدون دانش تصرف کند ،جانب خدا را
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
و نه دانش گوید اگر مالى داشتم مانند فالنى رفتار میکردم او پیرو نیت خویش است و گناهشان مساوى است
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رأیتهن فعند ذلک ِقوم َّ
 ۰۱ ۸ثالثه إذا َّ
العامر و عماره اخلراُ و أن یکون املعروف منکرا
خراُ
اعه:
الس
َّ
و املنکر معروفا و أن َّ
یتمرس َّالرجل باألمانه ََّترس البعری بالشجره

سه چیز است که وقتى رخ داد متعاقب آن رستاخیز بپا مى شود آن که آباد را ویران و ویران را آباد کنند و نیک بد و بدى نیک شود و شخص
با امانت بازى کند چنان که شتر با درخت بازى مى کند

َّ
َّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۹ثالثه حق عَل اهلل ِعالى عونُه :املجاهد ِف سبیل اهلل و املکاِب الِذى یریدا األداء و الناکح الِذى
یرید العفاف
سه کسند که یارى آنها بر خدا الز م است آن که در راه خدا جهاد کند و بنده اى که براى آزادى خود قرارداد بسته و میخواهد قیمت آن را
بپردازد و کسى که بمنظور عفت زن میگیرد

َّ َّ َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۱ثالثه ِف َّظل العرش یوم القیامه یوم ال ظل إال ظله :و َّاصل الرحم یزید َّاهلل ِف رزقه و َیدّ ََّ ِف أجله و
َیوِوا أو َّیغنیُه اهلل و عبد
امرأه مات زوجها و ِرک علیها أیتاما صغارا و قالت :ال أِزوج عَل أیتامى حَت ََّ
َّ
صنع طعاما فتأضاف ضیفه و أحسن نفقته فدعا علیه الیتمی و املسکنی فتأطعمُه لوجه اهلل عز و جل

سه کس روز رستاخیز هنگامى که سایه اى جز سایه عرش نیست در سایه آن جاى دارند ،کسى که با خویشان نیکى کند خداوند روزى او
را 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 بمیرند
یا خداوند آنها را بى نیاز کند و کسى که غذائى فراهم آورد و بمهمان خود بخوراند و پذیرائى او را کامل کند سپس یتیم و فقیر را بر آن دعوت
کند و آنها را براى رضاى خدا غذا دهد

َّ َّ َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۰ثالثه قد حرم اهلل علیُه اجلنه مدمن اخلمر و العاق و الدیوث الِذى یقر ِف أهله اخلبث

سه کسند که خداوند بهشت را بر آنها حرام کرده است شرابخوار و آنکه پدر و مادر از او ناراضى باشند و دیوث که بى ناموسى را در خانواده
خود ندیده گیرد
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َّ
 ۰۱ثالثه ال َتاوز صالُِه آذانُه :العبد اآلبق حَت یرجع و امرأه باِت و زوجها علیها ساخط و إمام قوم و هم
هلا کارهون

سه کسند که نمازشان از گوشهاشان باالتر نمیرود بنده فرارى تا باز گردد و زنى که شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگین باشد و پیشواى
قومى که آن قوم از او متنفر باشند

 ۰۱ثالثه ال ُترم علیک أعراضُه املجاهر بالفسق و اإلمام اجلائر و املبتدع

 ۰۱ ۴ثالثه ال ِسئل عنُه :رجل فارق اجلماعه و َّعصى َّإمامه و مات عاصیا و أمه أو عبد أبق من َّسیده فمات و
امرأه غاُ عنها زوجها و قد کفاها مئونه الدنیا فتربجت بعده فال ِستأل عنُه
سه کسند که آبرویشان محترم نیست آنکه بفسق تجاهر کند و پیشواى ستمگر و بدعت گذار

سه کسند که از آنها سخن مگوى مردى که از جماعت دورى گرفته و پیشواى خود را نافرمانى کرده و بر نافرمانى در گذشته باشد ،و کنیز
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 شوهرش
آرایش کند ،از آنها سخن مگوى

السبیل و رجل أرسل َّ
 ۰۱ ۵ثالثه ال َییبُه َّربک َّعز و َّجل رجل نزل بیتا خربا و رجل نزل عَل طریق َّ
دابته َّث جعل یدعو
ََّ
اهلل أن َیبسها
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 کند
و سپس دعا کند که خدا آن را نگهدارد

َّ َّ
َّ
 ۰۱ ۶ثالثه ال َیجبون النار :املنان و عاق والدیه و مدمن اخلمر
سه کسند که میان آنها و جهنم حجابى نیست ،منت گذار و عاق پدر و مادر و شرابخوار
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۷ثالثه ال یدخلون اجلنه أبدا :الدیوث و الرجله من النساء و مدمن اخلمر
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نمى شوند دیوث و زنان َّمرد َّ نما و شرابخوار َّ
سه کسند که هرگز داخل َّ
بهشت َّ
 ۰۱ ۸ثالثه ال یدخلون اجلنه العاق لوالدیه و الدیوث و رجله النساء
سه کسند که داخل بهشت نمى شوند عاق پدر و مادر و دیوث و زنان مرد نما
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۹ثالثه ال یدخلون اجلنه :مدمن اخلمر و قاطع الرحم و مصدق بالسحر
سه کسند که داخل بهشت نشوند شرابخوار و آنکه از خویشان ببرد و آنکه جادو را تصدیق کند
ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۰۱ ۱ثالثه ال یرد اهلل دعاءهم :الِذاکر اهلل کثریا و املظلوم و اإلمام املقسط
سه کسند که خدا دعایشان را رد نمیکند آنکه فراوان یاد خدا کند و ستمدیده و پیشواى دادگر
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۰ثالثه ال یرَیون رائحه اجلنه :رجل ادعى إلى غری أبیه و رجل کِذُ عَل و رجل کِذُ عَل عینیه

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

َّ َّ َّ
َّ
 ۰۱ثالثه ال یستخف حبقُه إال منافق ذو الشیبه ِف اإلسالم و ذو العمل و إمام مقسط
سه کسند که هر که تحقیرشان کند منافق است آن که مویش در اسالم سپید شده باشد و دانشمند و پیشواى دادگستر
َّ
َّ
 ۰۱ثالثه ال یقبل هلم صاله و ال ِرفع هلم إلى َّ
السماء حسنه العبد اآلبق حَت یرجع إلى موالیه و املرأه الساخط علیها
َّ
َّ
َّ
زوجها حَت یرضى و السکران حَت یصحو

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

ََّ
َّ َّ
َّ
 ۰۱ ۴ثالثه ال یقبل اهلل منُه یوم القیامه صرفا و ال عدال :عاق و منان و مکِذُ بالقدر
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َّ ََّ
َّ
أکثر مما أعطى و هو
 ۰۱ ۵ثالثه ال یکلمُه اهلل یوم القیامه و ال ینظر إلیُه :رجل حلف عَل سلعته لقد أعطى بها ََّ
کاذُ و رجل حلف عَل َینی کاذبه لیقتطع بها مال رجل مسمل و رجل منع فضل مائه فیقول اهلل الیوم أمنعک
فضَل کما منعت فضل ما لم ِعمل یداک
سه کسند که روز رستاخیز خداوند از آنها عوضى نمیپذیرد عاق و منت گذار و کسى که تقدیر را تکذیب کند

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
است 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
از تو دریغ کنم چنان که تو نیز ما زاد چیزى را که دست تو در تهیه آن دخالت نداشت دریغ کردى

َّ ََّ
َّ
 ۰۱ ۶ثالثه ال یکلمُه اهلل یوم القیامه و هلم عِذاُ ألمی :شیخ زان و ملک کِذاُ و عائل مستکرب

 ۰۱ ۷ثالثه ال ینتصفون من ثالثه َّحر من عبد و عالم من جاهل و َّ
قوى من ضعیف
سه کس از سه کس انتقام نگیرند آزاد از بنده و دانا از نادان و توانا از ناتوان
َّ
ََّ
َّ َّ
 ۰۱ ۸ثالثه ال ینظر اهلل إلیُه غدا :شیخ زان و رجل اَتِذ اإلَیان بضاعه َیلف من کل حق و باطل و فقری خمتال
یزهو
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

سه کسند که روز رستاخیز خدا بسوى آنها نمینگرد پیر زنا کار و مردى که قسم را سرمایه خود قرار داده در حق و باطل قسم میخورد و فقیر
متکبر و مغرور

ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۹ثالثه ال ینظر اهلل إلیُه یوم القیامه العاق لوالدیه و املرأه املرتجله املتشبهه بالرجال و الدیوث
سه کسند که خدا روز رستاخیز بسوى آنها نمینگرد عاق والدین و زنى که مرد نما باشد و دیوث
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ََّ
َّ
 ۰۱۴ََّ۱ثالثه ال ینظر اهلل َّ إلیُه یوم القیامه َّو ال یزکیُه و هلم عِذاُ ألمی :أمشط زان و عائل مستکرب و رجل جعل
اهلل بضاعته ال یشرتى إال بیمینه و ال یبیع إال بیمینه

سه کسند که در روز رستاخیز خدا بسوى آنها نمینگرد و پاکشان نمیکند و عذابى دردناک دارند پیر زنا کار و فقیر متکبر و مردى که خدا را
سرمایه خود کرده چیزى نخرد مگر با قسم و چیزى نفروشد مگر با قسم

ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۴۰ثالثه ال ینفع َّ
معهن عمل ،الشرک باهلل و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف
سه گناهست که با وجود آن هیچ کار نیکى سودمند نیست شریک قرار دادن براى خدا و ناخشنودى پدر و مادر و فرار از جنگ
َّ
َّ
 ۰۱۴ثالثه من َّ
َّ
الس َّعاده و ثالثه من الشقاء فمن السعاده :املرأه َّالصاحله ِراها فتعجبک و ِغیب عنها فتتأمنها َّعَل نفسها و
مالک و َّ
ملرافق و من الشقاء املرأه
کثریه
واسعه
ارِکون
الد
و
تأصحابک
ب
فتلحقک
وطیئه
ِکون
ه
اب
الد
َّ
ِراها فتسوءک و ُتمل لسانها علیک و إن غبت عنها لم ِتأمنها عَل نفسها و مالک و َّ
الدابه ِکون قطوفا فإن
َّ
ضربتها أِعبتک و إن ِرکتها لم ِلحقک بتأصحابک و َّ
الدار ِکون ضیقه قلیله املرافق

سه چیز است مایه خوشبختى است و سه چیز مایه بدبختى است آنچه مایه خوشبختى است زن پارسائیست که دیدارش ترا مسرور سازد
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
داشته باشد ،و سه چیز که مایه بدبختى است زنى است که دیدارش ترا دلگیر سازد و با تو زبان درازى کند و اگر از او غایب شوى ویرا بر
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 خانه
کوچک که جاى کم داشته باشد

ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۴۱ثالثه من َّ
َّ
باإلسالم دینا و ِبحمد رسوال و الرابعه هلا من الفضل کما
و
ا
رب
اهلل
ب
رضى
من
ه:
اجلن
دخل
قاهلن
السماء و األرض و هى اجلهاد ِف سبیل ََّاهلل َّعز و جلَّ
بنی َّ

مد را پیغمبر خود داند و چهارمى فضیلتى
سه چیز است که هر که بگوید داخل بهشت مى شود هر که خدا را پروردگار و اسالم را دین و مح ّ
بزرگ مانند زمین و آسمان دارد و آن جهاد در راه خداوند است
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ََّ
 ۰۱۴ثالثه من َّ
الئم و ال یرائى بشى ء من عمله و إذا عرض علیه
لومه
اهلل
ِف
خیاف
ال
رجل
إَیانه
یستکمل
فیه
کن
للدنیا و اآلخر لآلخره اختار أمر اآلخره عَل َّ
أمران أحدمها َّ
الدنیا
سه چیز است که در هر که باشد ایمان او کامل است مردى که در ک ار خدا از مالمت گران بیم ندارد و در کار خویش ریا نمیکند و اگر دو کار
پیش آید که یکى مربوط بدنیا و دیگرى مربوط به آخرت است کار آخرت را بر دنیا ترجیح دهد

ََّ
َّ
 ۰۱۴۵ثالثه من مکارم األخالق عند اهلل :أن ِعفو عمن ظلمک و ِعطى من حرمک و ِصل من قطعک

سه چیز است که 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
تو بریده است پیوند گیرى

َّ
َّ ََّ
ِرد فیها دعوه عبد :رجل یکون ِف َّ
 ۰۱۴۶ثالثه مواطن ال َّ
بریه َّ حیث ال یراه أحد إال اهلل فیقوم فیصَل و رجل
یکون معه فئه َّفیفر عنه أصحابه فیثبت و رجل یقوم من آخر اللیل
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
دیگر آنکه مردى با گروهى در جنگ باشد و یاران وى بگریزند و او استوار ماند و سوم آن که مرد در آخر شب براى عبادت برخیزد

فتصدق منها بدینار و کان آلخر عشر أواق َّ
 ۰۱۴۷ثالثه نفر کان ألحدهم عشره دنانری َّ
فتصدق منها بتأوقیه
َّ
َّ
و آخر کان له مائه أوقیه َّ
فتصدق منها بعشر أواق هم ِف األجر سواء کل ِصدق بعشر ماله

سه نفر بودند یکى ده دینار داشت و یک دینار صدقه داد و دیگرى ده اوقیه طال داشت و یک اوقیه صدقه داده و سومى صد اوقیه طال داشت
و ده اوقیه صدقه داد همه در ثواب برابرند زیرا هر کدام ده یک مال خود را صدقه داده اند

َّ ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۴۸ثالثه هم َّ حداث اهلل یوم القیامه ،رجل لم َیش بنی اثننی ِبراء قط و رجل لم َیدث نفسه بزنا قط و رجل لم خیلط
کسبه بربا قط
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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

یتحدثون ِف َّظل العرش آمننی و َّالناس ِف احلساُ :رجل لم ِتأخِذه ِف ََّاهلل لومه الئم و رجل لم َیدَّ
 ۰۱۴۹ثالثه َّ
َّ ََّ
یدیه إلى ما ال ََّیل له و رجل لم ینظر إلى ما حرم اهلل علیه

سه 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 بآنچه
بر او حالل نیست دراز نکند و کسى که بآنچه خدا بر او حرام کرده ننگرد

َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۵۱ثالثه َیبُه اهلل َّعز و جل :رجل قام من اللیل یتلوا َّ کتاُ اهلل و رجل ِصدق صدقه بیمینه خیفیها من مشاله
و رجل کان ِف سریه فانهزم أصحابه فاستقبل العدو
سه کسند که خدا آنها را دوست میدارد کسى که شب برخیزد و کتاب خدا را بخواند و کسى که با دست راست خود صدقه دهد و آن را از
دست چپ خود مخفى دارد و کسى که با گروهى بجنگ رود و یارانش بگریزند و او بسوى دشمن رود

ََّ َّ َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ ََّ
لقرابه بینه و
اهللََّ :فرجل َّ
 ۰۱۵۰ثالثه َیبُه َّ
اهلل و ثالثه یبغضُه اهلل فتأما َّ الِذین َیبُه َّ َّ
أیت قوما فستأهلم باهلل و لم یستأهلم َّ
ِذى أعطاه و قوم ََّساروا لیلتُه حَت إذا
فمنعوه
بینُه
فتخلف رجل َّبتأعقابُه فتأعطاه سرا ال یعمل بعطیته إال اهلل و ال َّ
َّ
کان النوم َّ
کان ِف
رجل
و
اهلل
آیات
یتلوا
و
یصَل
أحدهم
فقام
رؤسُه
فوضعوا
به
یعدل
ا
مم
إلیُه
أحب
َّ
َّ
َّ
ََّ َّ
َّ
َّ
َّ
فهزموا فتأقبل بصدره حَت یقتل أو یفتح له و الثالثه الِذین یبغضُه اهلل :الشیخ الزاِن و
سریه فلقى العدو َّ َّ
الفقری املختال و الغَن الظلوم
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
گروهى آید و بنام خدا از آنها چیزى خواهد نه بنام خویشاوندى که میان آنهاست و چیز باو ندهند و او از آنها کناره گیرد و محرمانه باو چیزى
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
سرهاى خود را بزمین گذارند وى بر خیزد و نماز گزارد و قرآن بخواند ،سوم مردى که با گروهى بجنگ رود و با دشمن روبرو شوند یارانش
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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

ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
یشنؤهم اهلل َّ :الرجل َّیلقى العدو ِف فئه و َّینصب هلم حنره َّحَت َّیقتل أو یفتح ألصحابه و
 ۰۱۵ثالثه َیبُه اهلل و ثالثه
َّ
لرحیلُه و
األرضَّ فینزلون فیتخَل أحدهم َّ
َّالقوم یسافرون فیطول سراهم حَت َیبوا أن َیسوا َّ
فیصَل حَت یوقظُه ََّ َّ
َّالرجل یکون له اجلار یؤذیه جاره َّفیصرب عَل أذاه حَت یفرق بینهما موت أو ظعن و الِذین یشنؤهم اهلل :التاجر
احلالف و الفقری املختال و البخیل املنان

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
آنها سپر کند تا کشته شود یا ی اران خود را فیروز سازد دیگر آنکه با گروهى سفر کند و پیاده راه سپرند تا خوابشان گیرد و فرود آیند و او از
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 کند تا مرگ
یا سفر میانشان جدائى اندازد و آنها که خداوند دشمنشان دارد ،تاجر قسمخوار و فقیر متکبر و بخیل منتگذار است

َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
اخللق فمل یطلقها و رجل کان له عَل
کانت ُتته امرأه سیئه
 ۰۱۵ثالثه یدعون اهلل عز و جل فال یستجاُ هلم ،رجل
ََّ
َّ
رجل مال فمل یشهد علیه و رجل آیت سفیها ماله و قد قال اهلل ِعالى و ال ِؤِوا السفهاء أموالکم
سه کسند که دعا کنند و دعایشان اجابت نشود کسى که زن بد اخالق دارد و او را طال ندهد و کسى که مالى پیش کسى دارد و شاهد
بر آن نگیرد و کسى که مال خود را به سفیهى سپارد در صورتى که خداوند گفته است اموال خود را بدست سفیهان مسپارید

َّ
َّ َّ َّ
جد َّهن َّ
 ۰۱۵۴ثالث َّ
َّ
جد و هزهلن جد :النکاح و الطالق و الرجعه
سه چیز است که جدى آن
ََّ
َّ
است ،نکاح و طالق و رجوع َّ
جدیست و شوخى آن نیز جدى َّ
َّ
َّ
 ۰۱۵ثالث حق عَل اهلل أن ال یرد هلم دعوه :الصائم حَت یفطر و املظلوم حَت ینتصر و املسافر حَت یرجع

سه کسند 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 گردد
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َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۵۶ثالث حق عَل کل مسمل :الغسل یوم اجلمعه و السواک و الطیب

سه چیز است که بر هر مسلمانى الزمست غسل جمعه و مسواک زدن و استعمال بوى خوش
َّ
الدنیا :اجلار َّ
 ۰۱۵۷ثالث خصال من سعاده املرء املسمل ِف َّ
الصالح و املسکن الواسع و املرکب اهلَن
سه چیز در این جهان مایه سعادت مرد مسلمانست ،همسایه خوب و خانه وسیع و مرکب خوش رفتار
َ
َّ
 ۰۱۵۸ثالث خالل من لم ِکن فیه واحده َّ
کان الکلب خریا منه :ورع َیجزه عن حمارم اهلل َّعز و َّجل أو
منهن
َّ
حمل َّ
یرد به جهل جاهل أو حسن خلق یعیش به ِف الناس

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
آن جهالت جاهلى را دفع نماید یا اخالق نیکى که به وسیله آن با مردم زندگى کند

 ۰۱۵۹ثالث دعوات مستجابات ال َّشک َّ
فیهن دعوه املظلوم و دعوه املسافر و دعوه الوالد عَل ولده
سه دعا بدون شک مستجاب مى شود ،دعاى ستمدیده و مسافر و نفرین پدر در حق فرزند
َّ َّ
 ۰۱۶۱ثالث َّ
فیهن الربکه :البیع إلى أجل و املقارضه و إخالط الرب بالشعری للبیت ال للبیع
سه چیز مایه برکت است فروش نسیه و قرض بیکدیگر دادن و آمیختن گندم بجو براى مصرف نه براى فروش
َّ
ِؤخر و َّهن َّ
 ۰۱۶۰ثالث ال َّ
الصاله إذا أِت و اجلنازه إذا حضرت و األمی إذا وجدت کفؤا
سه چیز را نباید تأخیر انداخت نماز همین که وقت آن رسید و بر داشتن جنازه وقتى آماده شد و شوهر دادن بیوه وقتى همشانى یافت
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۰۱۶ثالث الزمات المَت :سوء الظن و احلسد و الطریه فإذا ظننت فال ُتقق و إذا حسدت فاستغفر اهلل و إذا
ِطریت فامض
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سه چیز همراه امت من است بدگمانى و حسد و تفؤل وقتى گمان بد بردى گمان خود را محقق مدان و وقتى احساس حسد کردى از خدا
آمرزش بخواه و وقتى تفؤل زدى بدان ترتیب اثر مده و براهى که در پیش دارى برو

َّ َّ َّ
َّ
 ۰۱۶ثالث ال َیوز اللعب فیهن :الطالق و النکاح و العتق
سه چیز است که شوخى در آن روا نیست طالق و نکاح و آزاد کردن بنده
َّ
َّ
 ۰۱۶۴ثالث لیس ألحد الناس فیه رخصه :بر الوالدین مسلما کان أو کافرا و الوفاء بالعهد ملسمل أو کافر
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
مسلمان یا کافر

َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ
معلقات بالعرش :الرحم ِقول« :اللُه إِن بک فال أقطع» و األمانه ِقول« :اللُه إِن بک فال أختان» و النعمه
َّ َّ ۰۱۶۵
ثالث َّ
ِقول« :اللُه إِن بک فال أکفر»

سه چیز بعرش آویخته است ،خویشاوندى گوید «خدایا من بتو وابسته ام مرا نبرند» و امانت گوید :خدایا من بتو وابسته ام در من خیانت
نکنند» و نعمت گوید« :خدایا من بتو وابسته ام مرا کفران نکنند»

َّ
َّ
 ۰۱۶ثالث من أبواُ َّالرب سخاء النفس و طیب الکالم و الصرب عَل األذى

َّ
 ۰۱۶۷ثالث من أخالق اإلَیان :من إذا غضب لم یدخله غضبه ِف باطل و من إذا رضى لم خیرجه رضاه من حق
و من إذا قدر لم یتعاط ما لیس له
سه چیز از لوازم نیکوکاریست جانبازى و نیکى گفتار و صبر بر آزار

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
نسازد و آنکه وقتى قدرت داشت بدان چه حق ندارد دست نبرد
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 ۰۱۶۸ثالث من اإلَیان :اإلنفاق من اإلقتار و بِذل َّ
السالم للعالم و اإلنصاف من نفسک

 ۰۱۶۹ثالث من َّ
أوِیهن فقد َّأویت مثل ما أویت آل داود :العدل ِف الغضب و َّالرضا و القصد ِف الفقر و الغَن
ََّ
و خشیه اهلل ِعالى ِف السر و العالنیه
سه چیز از لوازم ایمان است ،بخشش بهنگام تنگدستى و سالم به دانشمند و رعایت انصاف بر ضرر خویش

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

 ۰۱۷۱ثالث منجیاتَّ :
ِکف لسانک و ِبکى عَل خطیئتک و یسعک بیتک
سه چیز مایه نجات است زبان خود را نگهدارى بر گناه خویش گریه کنى و در خانه خویش مقام گیرى
َّ
َّ
 ۰۱۷۰ثالث من حقائق اإلَیان :اإلنفاق من اإلقتار و إنصافک الناس من نفسک و بِذل العمل للمتعمل
سه چیز از حقایق ایمانست بخشش با تنگدستى و رعایت انصاف در باره مردم بر ضرر خویش و بذل علم براى دانش آموز
َّ ََّ
َّ ََّ
اک
یبارک لهََّ :من سعى ِف فک َّ
 ۰۱۷ثالث ََّمن فعلهن ثقه باهلل و َّاحتسابا ََّکان حقا عَل اهلل ِعالى أن یعینه و أن َّ
رقبته ثقه باهلل و احتسابا کان حقا عَل اهلل ِعالى أن یعینه و أن ََّیبارک له و من ِزو َّج ثقه با ََّهلل و احتسابا کان حقا
ََّ
عَل اهلل أن یعینه و أن یبارک له و من أحیا أرضا میته ثقه باهلل و احتسابا کان حقا عَل اهلل ِعالى أن یعینه و أن
یبارک له

سه کار است که هر کس باعتماد خدا و بانتظار ثواب کند بر خدا الزمست که وى را یارى کند و او را برکت دهد هر کس در آزاد ساختن خود
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 بر خدا
الزم است که وى را یارى کند و او را برکت دهد و هر که اعتماد بخدا و بامید ثواب زمین بایرى را آباد کند بر خدا الزم است که ویرا یارى کند و
او را برکت دهد
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َّ
َّ
 ۰۱۷۱ثالث من َّ
فعلهن فقد أجرم :من عقد لواء ِف غری حق أو عق والدیه أو مشى مع ظالم لینصره

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 ستمگرى راه سپرد تا او
را یارى کند

ََّ
َّ
 ۰۱۷۴ثالث من َّ
کن فیه آواه اهلل ِف کنفه و نشر علیه رَحته و أدخله جنته :من إذا أعطى

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
بیند شکر گزارد و وقتى قدرت دارد عفو کند و وقتى بخشم آید سستى پیشه نماید

َّ
 ۰۱۷۵ثالث من َّ
کن َّفیه استکمل خصال اإلَیان الِذى إذا رضى لم یدخله رضاه ِف باطل و إذا غضب لم
خیرجه الغضب من احلق و إذا قدر لم یتعاط ما لیس له

سه چیز است که در هر که باشد صفات ایمان در او کامل است آنکه وقتى خشنود شد بباطل نگراید و وقتى خشمگین شد از حق تجاوز
نکند و وقتى قدرت یافت بمال کسان دست نبرد

َّ
ََّ
َّ
 ۰۱۷۶ثالث من َّ
کن فیه استوجب الثواُ و استکمل اإلَیان :خلق یعیش به ِف الناس و ورع َیجزه عن حمارم اهلل
ِعالى و حمل َّ
یرده عن جهل اجلاهل

سه چیز است که در هر که باشد سزاوار ثوابست و ایمانش کاملست اخالقى که بوسیله آن با مردم زندگى کند و تقوائى که وى را از
محرمات خدا دور سازد و حلمى که او را از جهالت با جاهل بر کنار دارد

َّ َّ
َّ ََّ
َّ
 ۰۱۷ثالث من َّ
کن فیه أظله اهلل ُتت ظل عرشه یوم ال ظل إال ظله :الوضوء عَل املکاره و املشى إلى املساجد
ِ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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ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۷ثالث من َّ
کن فیه حاسبه اهلل ِعالى حسابا یسریا و أدخله اجلنه برَحتهِ :عطى من حرمک و ِعفو عمن ظلمک
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
کرده است و عفو آن کس که بر تو ستم روا داشته است و پیوند با آن کس که از تو بریده است

ََّ
َّ ََّ
 ۰۱۷۸ثالث من َّ
کن فیه فإن اهلل ِعالى یغفر له ما سوى ذلک :من مات ال یشرک باهلل شیئا و لم یکن ساحرا
َّ
َّ
یتبع السحره و لم َیقد عَل أخیه
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 جادوگر نباشد و جادوگران
را پیروى نکند و نسبت به برادر خویش کینه نورزد

الصرب عن حمارم ََّاهلل و الغضب ِف ذات ََّاهلل َّعز و جلَّ
کن فیه فهو من األبدالَّ :الرضا بالقضا و َّ
 ۰۱۷۹ثالث من َّ
صرف نظر از محرمات خدا و خشمگین شدن در راه خدا
سه چیز است که در هر که باشد از نیکانست ،رضا بقضا و
َّ
َّ
کن فیه فهو منافق و إن صام و صَل و َّحج و اعتمر و قال« :إِن مسمل» من إذا َّ
 ۰۱۸۱ثالث من َّ
حدث کِذُ
و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان
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 ،آنکه وقتى سخن گوید
دروغ گوید و وقتى وعده کند تخلف ورزد و وقتى امانت گیرد خیانت کند

َّ
 ۰۱۸۰ثالث من َّ
کن فیه فهى راجعه عَل صاحبها :البغى و املکر و النکث
سه چیز است که در هر که باشد بصاحب خود باز میگردد ستم و مکر و پیمان شکنى
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ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۸ثالث من َّ
کن فیه نشر اهلل ِعالى علیه کنفه و أدخله جنته :رفق بالضعیف و شفقه عَل الوالدین و اإلحسان
إلى اململوک
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
کن فیه وجد حالوه اإلَیان :أن یکون ََّاهلل و رسوله َّأحب إلیه َّمما سوامها و أن ََّیب املرء ال َیبهَّ
 ۰۱۸ثالث من َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
إال هلل و أن یکره أن یعود ِف الکفر بعد إذ أنقِذه اهلل منه کما یکره أن یلقى ِف النار

سه چیز است که در هر که هست شیرینى ایمان را چشیده است آنکه خدا و پیغمبرش را از همه دوستتر دارد دیگر آنکه کسى را براى خدا
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

َّ
شح نفسه :من َّأدى َّالزکاه و قرى َّ
 ۰۱۸۴ثالث من َّ
کن فیه وقى َّ
الضیف و أعطى ِف النائبه
سه چیز است که در هر که هست از بخل بر کنار است آنکه زکات میدهد و مهمان میبرد و در سختى بخشش میکند
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۸۵ثالث من کنوز َّالربَّ :إخفاء الصدقه و کتمان املصیبه و کتمان الشکوى یقول اهلل :إذا ابتلیت عبدى
فصرب َّو لم یشکَن إلى عواده أبدلته حلما خریا من حلمه و دما خریا من دمه فإن أبرأِه أبرأِه و ال ذنب له
و إن ِوفیته فإلى رَحَت
سه چیز از گنجینه هاى نیکى است مخفى ساختن صدقه و پنهان داشتن مصیبت و مستور ساختن شکایت ،خداوند گوید :وقتى بنده خود
را مبتال ساختم و صبر کرد و با عیادت کنندگان خود از من شکایت نکرد گوشتى بهتر از گوشت او و خونى بهتر از خون وى بدو میدهم اگر او
را شفا دادم همه گناهانش محو شده است و اگر جانش را گرفتم او را مشمول رحمت خود کرده ام

 ۰۱۸۶ثالث من کنوز َّالرب :کتمان األوجاع و البلوى و املصیبات و من َّبث لم یصرب

سه چیز از گنجینه هاى نیکى است نهان داشتن دردها و گرفتارى ها و مصیبتها هر که مصیبت خود را آشکار سازد بر آن صبر نتواند کرد
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ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۸۷ثالث من لم َّ
یکن فیه لم َّیُت عمله ورع َیجزه عن معاصى اهلل و خلق یدارى به الناس و حمل یرد به جهل
َّ
اجلهال
سه چیز است که در هر که نیست کارش سرانجام نگیرد تقوائى که ویرا از گناه باز دارد و اخالقى که با مردم مدارا کند و حلمى که با آن
سبکى سبکسران دفع کند

 ۰۱۸ثالث من مکارم األخالق ِف َّ
الدنیا و اآلخره أن ِعفو َّعمن ظلمک و ِصل من قطعک و ُتمل َّعمن جهل
علیک

سه چیز در جهان از فضائل اخالقست از ستمگر درگذرى ،و با کسى که از تو بریده پیوند گیرى و با کسى که با تو سبکسرى میکند بحلم
رفتار کنى

الدنیا و إن کان ال نعمی هلا مرکب وطئ و املرأه َّ
 ۰۱۸۹ثالث من نعمی َّ
الصاحله و املنزل الواسع
سه چیز از نعیم دنیاست اگر چه دنیا نعیمى نیست مرکب راهوار و زن پارسا و خانه وسیع
َّ
َّ
مهلکات و ثالث منجیات فاملهلکات ش َّح مطاع و هوى متبع و إعجاُ املرء بنفسه و الثلث املنجیات
ثالث
۰۱۹۱
َ
َّ
َّ
خشیه اهلل ِف السر و العالنیه و القصد ِف الغنا و الفقر و العدل ِف الغضب و َّالرضا

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
پیروى کنند 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
در حال خشم و خشنودى

َّ
 ۰۱۹۰ثالث َیلنی البصر :النظر إلى اخلضره و إلى املاء اجلارى و إلى الوجه احلسن

َّ
َّ
 ۰۱۹ثالث یدرک َّبهن العبد رغائب َّ
َّ
َّ
الدنیا و اآلخره الصرب عَل البالء و الرضا بالقضاء و الدعاء ِف الرخاء
سه چیز چشم را قوت میدهد ،دیدن سبزه و آب جارى و روى خوب
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َّ
َّ
َّ
 ۰۱۹ثالث یصفنی لک َّود أخیک ِسمل علیه إذا لقیته و ِوسع له ِف املجلس و ِدعوه بتأحب أمسائه إلیه
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 َّ
ََّ
َّ
َّ
املستکربون و الِذین
 ۰۱۹۴مثانیه أبغض خلیقه اهلل یوم القیامه :ألسقارون و هم َّالکِذ َّ
ابون و اخلیالون و هم ََّ
دعوا إلى اهللَّ و رسوله کانوا
إلخوانُه ِف صدورهم َّ
فإذا لقوهم َتلقوا هلم و الِذین إذا َّ َّ
یکنزون البغضاء َّ
کانوا سراعا و الِذین ال َّیشرف هلم طمع من َّالدنیا إال استحلوه بتأَیانُه و إن لم
بطاء و إذا دعوا َّإلى الش َّیطان
َّ
یکن هلم ذلک حبق و املشاءون بالنمیمه و َّ
املفرقون بنی األحبه و الباغون الربآء الدحضه أولئک یقِذرهم َّالرَحن
َّعز و جلَّ
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

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 آنها
را 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
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
جدائى اندازند و کسانى که بر بیگناهان از پا افتاده ستم کنند آنها را خداوند کثیف میشمارند

 ۰۱۹۵مثن اخلمر حرام و مهر َّ
البغى حرام و مثن الکلب َّحرام و الکوبه حرام و إن أِاک صاحب الکلب
یلتمس مثنه فامالء یدیه ِرابا و اخلمر و املیسر حرام و کل مسکر حرام
قیمت شراب حرام است 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
خواست دستهاى او را پر از خاک کن ،شراب و قمار حرام است و هر مست کننده اى حرام است

َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ
کثری إنک أن َِِّذر ورثتک أغنیاء خری من أن ِِذرهم عاله یتکففون الناس و إنک لن ِنفق
 ۰۱۹۶الثلث و الثلث ََّ َّ
نفقه ِبتغى بها وجه اهلل إال أجرت بها حَت ما َتعل ِف ِف أمرأِک
َّ
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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
باشند ،تو هیچ خرجى در راه خدا نمیکنى مگر آنکه در مقابل آن پاداش مییابى حتى غذائى که بزن خود میخورانى

َّ َّ َّ
َّ
 ۰۱۹۷الثیب أحق بنفسها من ولیها و البکر یستتأذنها أبوها ِف نفسها و إذنها صماِها
زن به اظهار نظر در کار خویش بر ولى خود مقدم است و دوشیزه نیز پدرش باید در باره کارش از او اجازه بگیرد و اجازه او سکوت است
َّ َّ
 ۰۱۹۸جار الدار أحق بدار اجلار
همسایه خانه در خرید خانه همسایه مقدم است
َّ
َّ
 ۰۱۹جالس األبرار فإنک إذا فعلت خریا َحدوک و إن أخطتأت لم یعنفوک
با نیکان مجالست کن که اگر خوبى کردى ترا ستایش کنند و اگر خطا کردى با تو بسختى رفتار نکنند

 ۰۱۱۱جالسوا الکرباء و سائلوا العلماء و خالطوا احلکماء

با بزرگان مجالست کنید و از دانشمندان بپرسید و با حکیمان آمیزش کنید

 ۰۱۱۰جاهدوا املشرکنی بتأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم
با اموال و جانها و مالهاى خود با مشرکان جهاد کنید

 ۰۱۱۱جاهدوا أهوائکم َتلکوا أنفسکم

 ۰۱۱۱جبلت القلوُ عَل َّحب من أحسن إلیها و بغض من أساء إلیها
با هوسهاى خود مبارزه کنید تا بر نفس خود تسلط یابید

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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َّ ََّ
َّ ۰۱۱۴
جددوا إَیانکم أکثروا من قول «ال إله إال اهلل»
ایمان خود را تازه کند ،ال إله إال اللَّه بسیار گوئید
ََّ
َّ
 ۰۱۱۵جعل اهلل َّالرَحه مائه جزء فتأمسک عنده ِسعه و ِسعنی جزء و أنزل ِف األرض جزء واحدا فمن ذلک اجلزء
ِرتاحم اخللق حَت ِرفع الفرس حافرها عن ولدها خشیهتأن ِصیبه

خدا رحم را صد قسمت کرده و نود و نه قسمت را پیش خود نگه داشته و یک قسمت را بزمین فرستاده و بواسطه همین یک قسمت مردم
بر یک دیگر رحم میکنند تا آنجا که اسب سم خود را بلند میکند مبادا بفرزندان خود آسیب برساند

ََّ
َّ
 ۰۱۱۶جعل اهلل عِذاُ هِذه االمه ِف دنیاها
خداوند عذاب این امت را در دنیا َّنهاده است
 ۰۱۱۷جعلت َّ
الِذنوُ کلها ِف بیت و جعل مفتاحها ِف شرُ اخلمر
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۱۸جف القمل بالشقى و السعید
بدبخت و نیکبخت بقلم رفته است
َّ ۰۱۱۹جف القمل ِبا أنت الق

همه گناهان را در خانه اى نهاده و کلید آن را در شرابخوارى قرار داده اند

سرنوشت تو بقلم رفته است
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۱جلساء اهلل غدا أهل الورع و الزهد ِف الدنیا
فردا همنشینان خدا صاحبان ورع و زهد در این جهانند
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 ۰۱ ۰مجال املرء فصاحه لسانه

جمال مرد به فصاحت اوست
َّ
 ۰۱جهد البالء أن ُتتاجوا إلى ما ِف أیدى الناس فتمنعوا
کمال بلیه اینست که َّبه آنچه دیگران دارند محتاج شوید و از شما دریغ کنند
 ۰۱جهد البالء قله َّ
الصرب
نهایت بال قلت صبر است
َّ َّ
 ۰۱ ۴جهد البالء کثره العیال مع قله الشى ء
نهایت بال عیالمندى و تنگدستى است
َّ
 ۰۱ ۵اجلار أحق بشفعه جاره ینتظر بها و إن کان غائبا إذا کان طریقهما واحدا
همسایه در معامله سهم همسایه مقدم است اگر راه آنها یکى است باید منتظر او بماند اگر چه غایب باشد
َّ
َّ
 ۰۱ ۶اجلار قبل َّ
َّ
الدار و َّالرفیق قبل الطریق و الزاد قبل الرحیل

همسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه و توشه را پیش از سفر باید جست
ََّ
ََّ
 ۰۱ ۷اجلالب إلى سوقنا کاملجاهد ِف سبیل اهلل و املحتکر ِف سوقنا کامللحد ِف کتاُ اهلل

آنکه 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 کتاب
خدا کافر بشمار رفته است

 ۰۱ ۸اجلالب مرزوق و املحتکر ملعون
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واردکننده روزى میخورد و محتکر لعنت میبرد
َّ
 ۰۱ ۹اجلاهل یظمل من خالطه و یعتدى عَل من هو دونه و یتطاول عَل من هو فوقه و یتکمل بغری َتییز
نادان با معاشران ستم کند و بر زیر دستان تعدى کند و ببزرگان تکبر فروشد و بدون تمیز سخن گوید

 ۰۱ ۱اجلدال ِف القرآن کفر
مجادله در باره قرآن کفر است
َ
َّ
 ۰۱ ۰اجلفاء َّ
کل اجلفاء و الکفر من مسع منادى اهلل ِعالى ینادى َّ
بالصاله و یدعوه إلى الفالح فال َییبه

َّ
 ۰۱اجللوس مع الفقراء من التواضع

نشان خشونت و کفر نفاق آنست که کسى منادى خدا را بشنود که بنماز ندا میدهد و ویرا برستگارى میخواند و دعوت او را اجابت نکند

همنشینى با فقیران از لوازم تواضع است

 ۰۱اجلماعه رَحه و الفرقه عِذاُ
جماعت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است
 ۰۱ ۴اجلمال صواُ القول َّباحلق و الکمال حسن الفعال َّ
بالصدق
جمال درستى گفتار مطابق َّ حق است و کمال نیکى رفتار مطابق راستى است
 ۰۱ ۵اجلمال ِف َّالرجل اللسان
جمال مرد ،در زبان اوست
َّ
َّ
 ۰۱ ۶اجلنه أقرُ إلى أحدکم من شراک نعله و النار مثل ذلک
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بهشت بشما از بند کفشتان نزدیکتر است و جهنم نیز چنین است
َّ
َّ
َّ
 َّ ۰۱ ۷اجلنه بناؤها لبنه من فضه و لبنه من ذهب و مالطها املسک األذفر و حصباؤها اللؤلؤ و الیاقوت و ِربتها
الزعفران من یدخلها ینعم ال یبتأس و خیلد ال َیوت ال ِبَل ثیابُه و ال یفَن شبابُه
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 است
و هر که وارد آن شود پیوسته متنعم است و از بدبختى برکنار ،جاودان زنده است و نمیرد ،لباسشان کهنه نمى شود و جوانیشان پایان نپذیرد

َّ
َّ
 ۰۱ ۸اجلنه ُتت أقدام االمهات
بهشت زیر قدم مادران است
َّ
َّ
 ۰۱ ۹اجلنه ُتت ظالل السیوف

َّ
َّ
 ۰۱ ۱اجلنه حرام عَل کل فاحش أن یدخلها
دخول بهشت بر مردم بدزبان حرام است
َّ
 ۰۱ ۰اجلنه دار األسخیاء
بهشت خانه سخاوت مندان است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱اجلنه لکل ِائب و الرَحه لکل واقف
بهشت زیر سایه شمشیرهاست

بهشت متعلق بتوبه کاران است و رحمت متعلق بوقفگذاران است
َّ
َّ
َّ
 ۰۱اجلنه مائه درجه ما بنی کل درجتنی کما بنی السماء و األرض
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َّ
َّ
 ۰۱ ۵اجلنه مائه درجه ما بنی کل درجتنی مسریه مخسمائه عام
بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه پانصد سال راه است
َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۶اجلنه مائه درجه و لو أن العاملنی اجتمعوا ِف إحداهن وسعتُه
بهشت صد درجه است و اگر جهانیان در یکى از آنها مجتمع شوند جایشان مى شود
َّ ۰۱ ۷
اجلن ال ََّتبل أحدا ِف بیته عتیق من اخلیل
بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه مانند زمین و آسمان است

َّ
َّ
َّ
 ۰۱ ۸اجلهاد أربع :األمر باملعروف و النهى عن املنکر و الصدق ِف مواطن الصرب و شنآن الفاسق
جهاد چهار قسم است :امر بمعروف و نهى از منکر و راستى در موقع صبر و تنفر از فاسق
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ثالثه حقوق فتأما ال َِّذى له حق
 ۰۱ ۹اجلریان ثالثه :فجار له حق واحد و َّ هو أدِن
اجلریان َّحقا و جار َّله حقان و جار له َّ
َّ
واحد فجار مشرک ال رحم له له حق اجلوار و َّأما الِذى له حق َّان فجار مسمل َّله حق اإلسالم و حق اجلوار و
َّ َّ
َّ
أما الِذى له ثالثه حقوق فجار مسمل ذو رحم له حق اإلسالم و حق اجلوار و حق الرحم
جن کسى را که اسبى اصیل در خانه خود دارد مخبط نمیکند

همسایگان سه قسمند همسایه اى که یک حق دارند و او از همه همسایگان کم حق تر است و همسایه اى که دو حق دارد و همسایه
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
است که حق اسالم و حق همسایگى و حق خویشاوندى دارد

َّ َّ َّ َّ
َّ
 ۰۱۴۱حامالت والدات مرضعات رحیمات ب َّ
أزواجهن دخل مصلیاِهن اجلنه
تأوالدهن لو ال ما یتأِنی إلى
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َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۱۴۰حب الثناء من الناس یعَم و یصم
انتظار ستایش از مردم چشم را کور و گوش را کر میکند
الدنیا رأس َّ
َّ ۰۱۴۱حب َّ
کل خطیئه

زنان بار دار فرزند دار و شیرده که با فرزندان خود مهربانند اگر رفتارى که با شوهران خود میکنند نبود نمازگزارانشان به بهشت میرفتند

دوست داشتن دنیا سر همه گناهان است
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۴۱حبب َّإلى من دنیاکم النساء و الطیب و جعلت قره عیَن ِف الصاله
من از دنیاى شما دو چیز را دوست دارم زن و بوى خوش و روشنى چشم من در نماز است
َّ ََّ
َّ ََّ
 ۰۱۴حببو اهلل إلى عباده َیبکم اهلل

َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۴۵حبِذا املتخللون من أمَت ِف الوضوء و الطعام
چه نیکند از امت من آنها که در وضو و غذا مسواک میکنند
َّ َّ
َّ
 ۰۱۴۶حبک للشى ء یعَم و یصم

خدا را در پیش بندگانش محبوب سازید تا خداوند شما را دوست دارد

ََّ
 ۰۱۴۷حُت عَل اهلل أن ال یستجیب دعوه مظلوم و ألحد قبله مثل مظلمته
بر خدا الزم است که ستم زده اى را که او نیز بدیگرى چنان ستمى کرده است نپذیرد
َّ
َّ َّ
 ۰۱۴۸حجبت النار بالشهوات و حجبت اجلنه باملکاره
محبتى که نسبت بچیزى دارى کور و کرت میکند
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َّ ۰۱۴۹حجوا ِستغنوا و سافروا َّ
ِصحوا

جهنم را بخواستنى ها پوشانیده اند و بهشت را بمکروهات مستور داشته اند

َّ ۰۱۵۱
حد اجلوار أربعون دارا
حد همسایگى چهل خانه است
حد الساحر ضربه َّ
َّ ۰۱۵۰
بالسیف

بحج روید تا بى نیاز شوید و سفر کنید تا سالم مانید

سزاى ساحر یک ضربت شمشیر است
َّ ََّ
ََّ
 ۰۱۵حدثَن جربیل قال :یقول اهلل ِعالى« :ال إله إال اهلل حصَن فمن دخله أمن من عِذاَب »
جبرئیل با من سخن گفت و گفت :خدا گوید ال إله إال اللَّه قلعه من است و هر که وارد آن شود از عذاب من در امان است
َّ ََّ
َّ
َّ ۰۱۵
حدثوا الناس ِبا یعرفون أ ِریدون أن یکِذُ اهلل و رسوله؟

َّ ۰۱۵۴
حد یعمل ِف األرض خری ألهل األرض من أن َیطروا أربعنی صباحا
حدى که در زمین اجرا شود براى زمینیان بهتر از آنست که چهل روز باران ببارد
ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۵حرس لیله ِف سبیل اهلل عز و جل أفضل من ألف لیله یقام لیلها و یصام نهارها
با مردم از آنچه توانند دانست سخن گوئید آیا میخواهید خدا و پیغمبر را تکذیب کنند

َّ ََّ َّ
َّ
 ۰۱۵۶حرم اهلل اجلنه عَل کل فاحش بِذى ء ال یبالى ما قال و ال ما قیل له

یک شب نگهبانى در راه خدا از هزار شب که نماز خوانند و روز آن را روزه دارند بهتر است
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َّ ََّ
َّ
 ۰۱۵۷حرم اهلل اخلمر و کل مسکر حرام
خداوند شراب را حرام کرده و هر چه مستى آرد حرام است
َّ
َّ ۰۱۵۸حرمت التجاره ِف اخلمر

خداوند بهشت را بر مردم بد زبان که هر چه بگویند و شنوند اهمیت نمیدهند حرام کرده است

تجارت شراب حرام است

 ۰۱۵۹حرمه اجلار عَل اجلار کحرمه دمه
حرمت همسایه بر همسایه چون حرمت خون او است
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ ۰۱۶۱حرمت النار ََّعَل عنی بکت من خشیه ََّاهلل و حرمت النار عَل عنی سهرت ِف سبیل اهلل و حرمت النار عَل عنی
غضت عن حمارم اهلل أو عنی فقئت ِف سبیل اهلل
جهنم بر دیده ا 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
آمده حرام است

 ۰۱۶۰حرمه مال املسمل کحرمه دمه

حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست
َّ
 ۰۱۶حرمه نساء املجاهدین عَل القاعدین کحرمه أمهاُِه و ما من رجل من القاعدین خیلف رجال من املجاهدین
ِ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 ظنکم؟
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حرمت زن کسانى که بجهاد رفته اند بر آنها که بازمانده اند مانند حرمت مادرانشان است و هر کس از بازماندگان که سرپرستى خانواده یکى
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 ،از کارهاى
نیک وى هر چه میخواهى بر گیر و وى از اعمال او هر چه خواهد برگیرد ،چه فکر میکنید؟

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۶حرم عَل النار کل هنی لنی سهل قریب من الناس
نزدیک بمردم باشد بر آتش حرام است ََّ
هر کهَّ نرم و مالیم و آسانگیر و َّ
 ۰۱۶۴حرم عَل عیننی أن ِناهلما النار :عنی بکت من خشیه اهلل و عنی باِت ُترس اإلسالم و أهله من الکفر
دو چشم بر آتش حرام است چشمى که از ترس خدا گریسته و چشمى که بیدار مانده و مسلمانان را در مقابل کافران نگهبانى کرده است
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۶۵حرم لباس احلریر و الِذهب عَل ذکور أمَت و أحل الناثُه
َّ
َّ
 ۰۱۶حسب امرئ من البخل أن یقول آخِذ حقى کله و ال أدع منه شیئا
پوشیدن ابریشم و طال بر مردان امت من حرام و بر زنانشان حالل است

در بخل مرد همین قدر بس که گوید همه حق خود را میگیرم و چیزى از آن را وانمیگذارم

 ۰۱۶۷حسبک من اجلهل أن ِظهر ما علمت

ُتدث َّ
 ۰۱۶۸حسبک من الکِذُ أن َّ
بکل ما مسعت
در نادانى تو همین قدر بس که هر چه دانى آشکار کنى

در دروغگوئى تو همین قدر بس که هر چه شنیده اى نقل کنى

 ۰۱۶۹حسیب رجائى من خالقى و حسیب دیَن من دنیاى
امید خدایم مرا بس و بیم از دنیایم مرا کافى است
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 ۰۱۷۱حسن البشر یِذهب َّ
بالسخیمه

 ۰۱۷۰حسن اجلوار َّ
یعمر َّ
الدیار و ینسئ ِف األعمار
خوش همسایگى مایه آبادى شهرها و درازى عمرهاست
ََّ
 ۰۱۷۱حسن اخللق خلق اهلل األعظم
نیکخوئى خلق بزرگ خداوند است
َ
َّ
 ۰۱۷۱حسن اخللق زمام من رَحه اهلل ِف أنف صاحبه و َّ
امللک ََّیره إلى اخلری َّو اخلری َََّّیره
و
امللک
بید
مام
الز
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
إلى اجلنه و َّ سوء اخللق زمام من عِذاُ اهلل ِف أنفصاحبه و الزمام بید الشیطان و الشیطان َیره إلى السوء و السوء
ََّیره إلى النار
گشاده روئى کینه را ببرد

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
بسوى بهشت میراند و بدخوئى زمام عذاب خداست که در بینى صاحب آنست و زمام بدست شیطان است و شیطان او را بسوى بدى
میکشاند و بدى او را بسوى جهنم میراند

 ۰۱۷۴حسن اخللق نصف َّ
الدین
َّ
 ۰۱۷۵حسن اخللق یثبت املوده
نیک خوئى یک نیمه دین است

نیکخوئى دوستى را استوار مى کند
َّ
 ۰۱۷۶حسن اخللق یِذیب اخلطایا کما ِِذیب الشمس اجللید
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 ۰۱۷حسن َّ
السؤال نصف العمل
نیک پرسیدن یک نیمه دانستن است
َّ
َّ
 ۰۱۷۸حسن الشعر مال و حسن الوجه مال و حسن اللسان مال و املال مال
نیکى موى دارائیست و نیکى روى دارائیست و نیکى زبان دارائى است و دارائى هم دارائیست
َّ
َّ
 ۰۱۷۹حسن الظن من حسن العباده

نیکخوئى گناهان را محو مى کند چنان که خورشید یخ را آب میکند

الصدقه َتنع میته َّ
 ۰۱۸۱حسن امللکه َناء و سوء اخللق شؤم و َّالرب زیاده ِف العمر و َّ
السوء
خوش گمانى از نیکى عبادت است

نیک خوئى رشد است و بدخوئى شئامت است و نیکى افزایش عمر است و صدقه از مرگ بد جلوگیرى میکند

 ۰۱۸۰حسن امللکه َین و سوء اخللق شؤم

الصدقه ِدفع القضاء َّ
 ۰۱۸حسن امللکه َین و سوء اخللق شؤم و طاعه املرأه ندامه و َّ
السوء
نیک خوئى رشد است و بد خوئى شأمت است و نیکى افزایش عمر است و صدقه از مرگ جلوگیرى میکند
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۸حسنوا لباسکم و أصلحوا رحالکم حَت ِکونوا کتأنکم شامه ِف الناس
نیکخوئى برکت است و بدخوئى شئامت

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۸۴حصنوا أموالکم بالزکاه و داووا مرضاکم بالصدقه و أعدوا للبالء الدعاء
لباس خود را نیک کنید و لوازم خود را باصالح آرید چنان که در میان کسان مانند خالى نمودار باشید
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َّ
 ۰۱۸۵حفظ الغالم َّ
َّ
الصغری کالنقش ِف احلجر و حفظ الرجل بعد ما یکرب کالکتاُ عَل املاء
محفوظات طفل نورس مانند نقشى است که بر سنگ رقم زنند و محفوظات مرد بزرگ مانند نوشته بر آب است
َّ َّ
َّ َّ َّ
 ۰۱۸۶حفت اجلنه باملکاره و حفت النار بالشهوات
بهشت با نامالیمات قرین است و جهنم با خواستنى ها همراه است
َّ
َّ
 ۰َّ ۱۸۷حق اجلار إن مرض عدِه و إن مات َّشیعته و إن استقرضک أقرضته و إن أصابه خری هنتأِه و إن أصابته مصیبه
عزیته و ال ِرفع بناءک فوق بنائه فتسد علیه َّالریح
اموال خود را بوسیله زکات محفوظ دارید و مریضان خود را با صدقه عالج کنید و براى جلوگیرى از بال بدعا متوسل شوید

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 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 بر او نبندى

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۸حق الزوج عَل الزوجه أن ال ِصوم یوما واحدا إال بإذنه إال الفریضه فإن فعلت أمثت و لم یتقبل منها و أن
فعلت کان له األجر و کان علیها الوزر و أن ال َترج من بیته إال بإذنه فإن
ال ِعطى من ََّبیته شیئا إال بإذنه فإن َّ
فعلت لعنها اهلل و مالئکه الغضب حَت ِتوُ أو ِراجع و إن کان ظاملا
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 ندهد
اگر داد ثوابش از شوهر و گناه از زن است و از خانه او بى اجازه اش بیرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب او را لعنت کنند تا توبه
کند یا باز گردد اگر چه شوهرش ستمگر باشد

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۸۹حق الزوج عَل املرأه :أن ال ِهجر فراشه و أن ِرب قسمه و أن ِطیع أمره و أن ال َترج إال بإذنه و أن ال ِدخل
إلیه من یکره
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حق شوهر بر زن آنست که از بستر وى دورى نگیرد ،و قسم او را انجام دهد و فرمانش را اطاعت کند و بى اجازه او بیرون نرود و کسى را که
دوست ندارد بخانه او نیاورد

َّ
َّ
َّ
َّ ۰۱۹۱حق املرأه عَل الزوج ،أن یطعمها إذا طعم و یکسوها إذا اکتسى و ال یضرُ الوجه و ال یقبح و ال
یهجر إال ِف البیت

حق زن بر شوهر آنست که وقت 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
دورى نگیرد

َّ
َّ
َّ
 ۰۱۹حق املسملََّ عَل َّاملسمل ست :إذا لقیته فسمل علیه و إذا دعاک فتأجبه و إذا استنصحک فانصح له و إذا
عطس فحمد اهلل فشمته و إذا مرض فعده و إذا مات فاِبعه

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

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۹حق الولد عَل الوالد أن َیسن امسه و َیسن موضعه و َیسن أدبه
حق پسر بر پدر آنست که نام او را نیک و َّجاى او را نیک و ادب او را نیک کند
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۱۹۴حق الولد عَل الوالد أن یعلمه الکتابه و السباحه و الرمایه و أن ال یرزقه إال طیبا و أن یزوجه إذا بلغ
خوب بدو نخوراند و همین که بالغ شد باو زن بدهد
حق پسر بر پدر آنست که نوشتن و شنا کردن و تیر
انداختن باو بیاموزد و جز غذاى َّ
َّ
َّ
 ۰۱۹۵حق الولد عَل والده أن ََّیسن امسه و یزوجه إذا أدرک و یعلمه الکتاُ
حق پسر بر پدر آنست که نام او را نیک کند و همین که ببلوغ رسید زنش دهد و خط نوشتن بدو بیاموزد
َّ َّ ََّ
ََّ
َّ
 ۰۱۹۶حق عَل اهلل عون من نکح التماس العفاف عما حرم اهلل
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َّ
َّ
 ۰۱۹۷حق کبری اإلخوه عَل صغریهم کحق الوالد عَل ولده
حق برادر بزرگ بر برادرهاى کوچک مانند حق پدر بر فرزند است
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۰۱۹۸حق هلل عَل کل مسمل أن یغتسل ِف کل سبعه أیام یوما یغسل فیه رأسه و جسده
هر که زن گیرد باین منظور که از محرمات بر کنار ماند بر خدا الزم است که او را یارى کند

ََّ
 ۰۱۹حقیق باملرء أن یکون له ُمالس خیلو فیها و یِذکر ذنوبه فیستغفر اهلل منها
حق خدا بر هر مسلمانى این است که هر هفت روز یک بار غسل کند و سر و تن خود را بشوید

الدنیا َّمره اآلخره و َّمره َّ
 ۰۴۱۱حلوه َّ
الدنیا حلوه اآلخره

چه خوب است که مرد گاهى خلوت کند و گناهان خود را بیاد آرد و از خدا آمرزش خواهد

شیرینى دنیا تلخى آخرت و تلخى دنیا شیرینى آخرت است
َّ َّ
َّ
 ۰۴۱۰حوسب رجل َّ
کان رجال موسرا و کان خیالط الناس
ه
أن
إال
ء
شى
اخلری
من
له
یوجد
فمل
قبلکم
کان
ن
مم
ََّ
َّ
َّ
َّ
و کان یتأمر غلمانه أن یتجاوزوا عن املعسر فقال اهلل عز و جل ملالئکته حنن أحق بِذلک منه َتاوزوا عنه

یکى از پیشینیان را به حساب کشیدند و کار نیکى نداشت جز آنکه مرد توانگرى بود و با مردم داد و ستد داشت و بغالمان خود میگفت از
مطالبه واماندگان درگذرید خداوند بفرشتگان گفت ما بگذشت از او سزاوارتریم ،از او درگذرید

َّ َّ
َّ ۰۴۱۱
احلج املربور لیس له جزاء إال اجلنه
حج مقبول سزائى جز بهشت ندارد
احلج جهاد َّ
کل ضعیف و جهاد املرأه حسن َّالتبعلَّ
َّ ۰۴۱۱
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حج جهاد ضعیفان است و جهاد زن ،شوهردارى خوب است

 ۰۴۱۴احلرائر صالح البیت و اإلماء فساد البیت
زن آزاد مایه اصالح خانه است و زن بنده موجب فساد خانه است
 ۰۴۱۵احلرام َّبنی و احلالل َّبنی فدع ما یریبک إلى ماال یریبک

حرام روشن است و حالل روشن است چیزهاى شبهه ناک را بگذار و چیزهاى بى شبهه را برگیر

 ۰۴۱۶احلرُ خدعه
جنگ یعنى خدعه َّ
َّ
 ۰۴۱۷احلریص الِذى یطلب املکسبه من غری حلها
حریص آنست که سود به نامشروع جوید
 ۰۴۱۸احلزم سوء َّالظنَّ
دور اندیشى بد گمان بودن است

 ۰۴۱۹احلسب املال

برترى را بمال دانند
َّ
َّ
َّ
 ۰۴ ۱احلسد یتأکل احلسنات کما ِتأکل النار احلطب و الصدقه ِطفى ء اخلطیئه کما یطفى ء املاء النار

َّ
 ۰۴ ۰احلسد یفسد اإلَیان کما یفسد الصرب العسل

حسد کارهاى نیک را میخورد چنان که آتش هیزم را میخورد و صدقه گناه را نابود میکند چنان که آب آتش را خاموش میکند
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َّ
َّ
َّ
 ۰۴ ۱احلکمه ضاله املؤمن یتأخِذها ممن مسعها و ال ِبالى ِف أى وعاء خرجت
حکمت گمشده مؤمن است از هر که بشنود فرا گیرد و اهمیت ندهد که از کجا آمده است
َّ
َّ َّ
 ۰۴احلالل َّبنی و احلرام َّ
فقد استرب َّأ لعرضه
بهات
الش
قى
اِ
فمن
اس:
الن
من
کثری
لمها
یع
ال
مشتبهات
أمور
بینهما
و
بنی
َّ
َّ
ملک
و دینه و من َّ وقع ِف ََّالشبهات وقع ِف احلرام کراع َّ یرعى حول احلَم یوشک أن یواقعه أال و إن لکل َّ
َحى أال و إن َحى اهلل ِعالى َِّف أرضه حمارمه أال و إن ِف اجلسد مضغه إذا صلحت صلح اجلسد کله و
إذا فسدت فسد اجلسد کله أال و هى القلب
حسد ایمان را فاسد میکند چنان که صبر تلخ عسل را فاسد میکند

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
دورى گیرد دین و آبروى خود را از ارتکاب محرمات بر کنار داشته و هر که در چیزهاى شبهه ناک افتد در حرام افتد مانند چوپانى که اطراف
قرق گوسفند چراند بیم میرود که در قرق افتد بدانید که هر پادشاهى قرقى دارد و قرق خداوند در زمین محرمات اوست بدانید که در تن پاره
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

َّ ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۰۴ ۵احلالل ما أحل اهلل ِف کتابه و احلرام ما حرم اهلل ِف کتابه و ما سکت عنه فهو مما عفى عنه

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

 ۰۴ ۶احللف حنث أو ندم
سرانجام قسم یا شکستن است یا پشیمانى
 ۰۴ ۷احللف منفقه َّللسلعه ممحقه للربکه

قسم در معامله جنس را تمام و برکت را نابود میکند
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َّ
َّ
َّ
 ۰۴ ۸احللمی سید ِف الدنیا و سید ِف اآلخره
بردبار در دنیا و آخرت بزرگوار است
َّ
 ۰۴ ۹احلمد عَل النعمه أمان لزواهلا
سپاس بر نعمت مایه امنیت از زوال آنست
َّ
 ۰۴۱۱احلمره من زینه الشیطان
سرخى
آرایش شیطان است َّ َّ
َّ ۰۴۱۰احلَم َُّتت اخلطایا کما ُتت الشجره ورقها
برگهاى خود َّرا میریزد َّ
تب َّگناهان َّرا میریزد َّچنان که درخت َّ
 ۰۴۱احلَم حظ کل مؤمن من النار و َحى لیله ِکفر خطایا سنه
تب قسمت مؤمن از آتش جهنم است و تب یک شب گناهان یک سال را محو میکند
ََّ
َّ ۰۴۱احلَم رائد املوت و سجن اهلل ِف األرض
زندان خداوند در روى زمین است
تب پیشاهنگ مرگ و َّ
 ۰۴۱احلیاء خری کله
حیا سراسر نیکى است
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۴۱۵احلیاء زینه و التقى کرم و خری املرکب الصرب و انتظار الفرج من اهلل عز و جل عباده

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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 ۰۴۱۶احلیاء شعبه من اإلَیان
حیا شعبه اى از ایمان است
َّ
 ۰۴۱۷احلیاء ال یتأیت إال ِبری

از حیا جز نیکى نمى آید
َّ
َّ
 ۰۴۱۷احلیاء من اإلَیان و اإلَیان ِف اجلنه و البِذاء من اجلفاء و اجلفاء ِف النار
حیا از لوازم ایمان است و ایمان َّ در بهشت است و بد زبانى از خشونت است و خشونت در جهنم است
 ۰۴۱۸احلیاء هو َّ
الدین کله
حیا تمام دین است

 ۰۴۱۹احلیاء و اإلَیان قرنا مجیعا فإذا رفع أحدمها رفع اآلخر
حیا و ایمان قرین یک دیگرند اگر یکى از میان برخاست دیگرى هم برود

 ۰۴۱۱احلیاء و اإلَیان مقرونان ِف قرن واحد فإذا سلب أحدمها ِبعه اآلخر
حیا و ایمان قرین یک دیگرند اگر یکى رفت دیگرى نیز همراه آن میرود
َّ
 ۰۴۱احلیاء و اإلَیان مقرونان ال یفرتقان إال مجیعا
حیا و ایمان قرین یک دیگرند و جز با هم از کسى دور نشوند
َّ
 ۰۴۱احلیاء و َّ
العى شعبتان من اإلَیان و البِذاء و البیان شعبتان من النفاق
حیا و کمزبانى دو شعبه ایمان است و خشونت و زبان آورى از لوازم نفاق است
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ََّ
 ۰۴۱۴خاُ عبد و خسر لم َیعل اهلل ِعالى ِف قلبه رَحه للبشر
بنده اى که خداوند رحم نسبت بکسان را در دل او قرار نداده زیانکار است

 ۰۴۱۵خدمتک زوجتک صدقه
خدمتى که بزن خود میکنى صدقه است
َّ
 ۰۴۱۶خالطوا الناس بتأخالقُه و خالفوهم ِف أعماهلم
با مردان در اخالقشان مخالط باشید و در اعمالشان مخالف
َّ
َّ
 ۰۴۱۷خِذ األمر بالتدبری فإن رأیت ِف عاقبته خریا فتأمض و إن خفت غیا فتأمسک
کار را بتدبیر بنگر اگر در سر انجام آن خیرى هست قدم بگذار و اگر از عاقبت آن بیم دارى دست نگهدار

 ۰۴۱۸خِذوا عَل أیدى سفهائکم

َّ َّ َّ
از تجاوز سفیهان خود جلوگیرى کنید َّ ََّ
 ۰۴۱۹خِذوا من العمل ما ِطیقون فإن اهلل ال َیل حَت َتلوا
مى شود
عمل بقدر طاقت کنید َّزیرا ماللت شما مایه ماللت خدا َّ
ََّ
 ۰۴ ۱خرج رجل ممن کان قبلکم ِف حله له خیتال فیها فتأمر اهلل األرض فتأخِذِه فهو یتجلجل فیها إلى یوم
القیامه
مردى از پیشینان حله اى پوشید و مکبرانه بیرون آمد خداوند بزمین فرمان داد تا او را گرفت و تا روز قیامت در آن دست و پا میزند
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ََّ
َّ
َّ
 ۰۴ ۰خرج َّ
یستسقون اهلل ِعالى فإذا هو بنمله رافعه بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا
اس
بالن
األنبیاء
من
نیب
َّ
فقد استجیب لکم من أجل هِذه النمله

پی 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
این مورچه دعاى شما را پذیرفت

ََّ
َّ
َّ
 ۰۴ ۱خشیه اهلل رأس کل حکمه و الورع سید العمل
ترس خدا سر همه حکمتهاست و ورع پیشواى اعمال است
َّ
َّ ۰۴ ۱
خص البالء ِبن عرف الناس و عاش فیُه من لم یعرفُه

هر که کسان را شناخت قرین بال شد و هر که نشناختشان در میانشان آسوده زیست

 ۰۴ ۴خصلتان ال َیتمعان ِف مؤمن :البخل و سوء اخللق

 ۰۴ ۵خصلتان ال َیتمعان ِف منافق حسن مست و ال فقه ِف َّ
الدین
دو خصلت است که در منافق جمع نشود نیکنامى و دانائى در امور دین
ََّ
ََّ
َّ
 ۰۴ ۶خصلتان لیس فوقهما من َّالرب شى ء اإلَیان باهلل و النفع لعباد اهلل
دو خصلت است که نیکتر از آن نیست ایمان بخدا و سودمندى براى بندگان خدا
ََّ
ََّ
 ۰۴ ۷خصلتان من کانتا فیه کتبه اهلل شاکرا صابرا و من لم یکونا فیه لم یکتبه اهلل ََّال شاکرا وَّ ال
صابرا :من نظر ِف دینه إلى من هو فوقه فاقتدى به و نظر ِف دنیاه إلى من هو دونه فحمد اهلل عَل ما فضله
دو صفت است که در مؤمن جمع نشود بخل و بدخوئى
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ََّ
شاکرا صابرا و من نظر ِف دینه إلى من هو دونه و نظر ِف دنیاه إلى من هو فوقه فتأسف
به علیه کتبه اهلل
ََّ
عَل ما فاِه منه لم یکتبه اهلل شاکرا و ال صابرا
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 که
در کار دین بکسى که فراتر از اوست بنگرد و او را پی روى کند و در کار دنیا بآن که فروتر از اوست بنگرد و خدا را بر آنچه بیشتر دارد شکر کند،
خدا 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 آنچه کمتر دارد
تأسف خورد خدا او را نه صابر رقم زند نه شکرگزار

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۴ ۸خلتان کثری من الناس فیهما مفتون الصحه و الفراغ
دو صفت َّاست که بیشتر مردم بدان َّ
َّ
دلباخته اند صحت و فراغت ََّ
َّ َّ
َّ
 ۰۴ ۹خلفت فیکم شیئنی لن ِضلوا بعدمها :کتاُ اهلل و سنَت و لن یتفرقا حَت یردا عَل احلوض
دو چیز میان شما واگذاشتم که بعد از آن گمراه نخواهید شد قرآن و روش من و این دو از هم جدا نشوند تا بر سر حوض بمن برسند
ََّ
 ۰۴۵۱خلق اهلل اخللق فکتب آجاهلم و أعماهلم و أرزاقُه
خداوند خلق را بیافرید و زندگى و اعمال و ارزاقشان را رقم زد
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۴۵۰خلق اهلل عز و جل اجلن ثالثه أصناف ََّ :صنف حیات و عقارُ و خشاش األرض و صنف کالریح ِف اهلواء
کالبهائم و صنف أجسادهم أجساد
صنف َّ
و صنف علیُه احلساُ و العقاُ َّو خلق اهلل اإلنس َّثالثه ََّ أصنافَّ َّ :
بَن آدم و أرواحُه أرواح الشیاطنی و صنف ِف ظل اهلل یوم ال ظل إال ظله
خداوند جن را سه قسم آفریده یک قسم مارها و عقربها و حشراتند و قسم دیگر مانند باد در هوا روانند و قسم دیگر حساب و عقاب دارند و
آدمیان را سه قسم آفریده یک قسم مانند چهارپایانند و قسم دیگر تنهایشان مانند تن آدمیان و جانهایشان مانند جانهاى شیاطین است و
قسم دیگر روزى که سایه اى جز سایه خدا نیست در سایه او هستند
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َّ
ََّ
 ۰۴۵۱خلق اهلل مائه رَحه فوضع رَحه واحده بنی خلقه یرتاَحون بها و خبتأ عنده مائه إال واحده
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
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۴۵۱خلق اهلل َیىی ابن زکریا ِف بطن أمه مؤمنا و خلق فرعون ِف بطن أمه کافرا

فرعون را در شکم مادر کافر آفرید
خداوند یحیى پسر زکریا را در شکم مادر مؤمن خلق کرد و
َّ َّ
َّ
ََّ
َ
َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
یبغضهما اهلل فتأما اللِذان َیبهما اهلل فالسخاء و َّالسماحه و أما اللِذان یبغضهما اهلل
 ۰۴۵خلقان َیبهما اهلل و خلقان ََّ
فسوء اخللق و البخل و إذا أراد اهلل بعبد خریا استعمله عَل قضاء حوائج الناس

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
دارد بدخوئى و بخلست و همین که خدا براى بنده اى نیکى خواهد وى را براى رفع حوائج مردم بکار میبرد

َّ
َّ ََّ
َّ
 ۰۴۵خللوا بنی أصابعکم ال خیلل اهلل بینها بالنار
وضو میان انگشتان خود فاصله دهید تا خدا
هنگام َّ
بوسیله َّآتش میان آنها را فاصله َّندهد َّ
َّ
َّ
 ۰۴۵۶خللوا حلاکم و قصوا أظفارکم فإن الشیطان َیرى ما بنی اللحم و الظفر
سازید زیرا شیطان میان گوشت و ناخن روانست
ریشهاى خود را شانه کنید و ناخنهاى خود را َّکوتاه َّ
ََّ َّ
َّ
علیُه عدوهم و َّما حکموا َّبغری ما أنزل اهلل إال َّفشا فیُه الفقر و
 ۰۴۵۷مخس ِبمس ما نقض قوم العهد إال سلط َّ
َّال ظهرت َّ فیُه الفاحشه إال فشا فیُه املوت و ال طففوا املکیال إال منعوا النبات و أخِذوا بالسننی و ال منعوا
الزکاه إال حبس عنُه القطر
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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
فقر میان آنها رواج یابد و کسانى که بى عفتى میان آنها ر واج یابد مرگ ناگهانى میان آنها شایع شود و کسانى که کم فروشى پیشه کنند
بقحط دچار شوند و کسانى که زکاه ندهند به خشگسالى مبتال گردند

 ۰۴۵۸مخسه من مصائب َّ
الدنیا فوت احلبیب و ذهاُ املال و مشاِه األعداء و ِرک العمل و امرأه سوء
پنج چیز از مصائب َّ
دنیاست مرگ َّدوست و تلف شدن مال و سرزنش دشمنان و ترک دانش َّو زن بد َّ
 ۰۴۵۹مخس خصال یفطرن الصائم و ینقضن الوضوء :الکِذُ و الغیبه و النمیمه و النظر بشهوه و الیمنی الکاذبه
پنج کار است که روزه را باطل میکند و وضو را میشکند ،دروغ و غیبت و سخن چینى و نظر شهوت و قسم دروغ
َّ
َّ َّ
َّ
 ۰۴۶۱مخس دعوات َّیستجاُ َّهلن :دعوه املظلوم حَت ینتصر و دعوه احلاج حَت َّیصدر و دعوه الغازى حَت یقفل
و دعوه املریض حَت یربأ و دعوه األخ ألخیه بظهر الغیب و أسرع هِذه الدعوات إجابه دعوه األخ ألخیه
بظهر الغیب
پنج دعاست که مستجاب مى شود دعاى مظلوم تا یارى شود و دعاى زائر کعبه تا باز گرددو دعاى کسى که بجهاد میرود تا باقامتگاه خود
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

َّ َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۴۶۰مخس لیس هلن َّکفاره :الشرک باهلل و قتل النفس بغری حق و بهت املؤمن و الفرار من الزحف و َینی صابره
یقتطع بها ماال بغری حق

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

ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۴۶۱مخس من اإلَیان من لم یکن فیه شى ء َّ
َّ
منهن فال إَیان له التسلمی ألمر اهلل و الرضا بقضاء اهلل و التفویض إلى
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
اهلل و التوکل عَل اهلل و الصرب عند الصدمه األولى
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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 توکل بخدا
و صبر هنگام صدمه نخستین

َّ َّ
َّ
 ۰۴۶۱مخس من سنن املرسلنی :احلیاء و احلمل و احلجامه و السواک و التعطر
پنج چیز از سنت پیغمبرانست حیا و حلم و حجامت و مسواک و عطر زدن
ََّ
َّ
َّ
 ۰۴۶مخس َّهن من قواصم الظهر :عقوق الوالدین و املرأه یتأَتنها َّزوجها َتونه و اإلمام یطیعه الناس و یعصى اهلل
و رجل وعد عن نفسه خریا فتأخلف و اعرتاض املرء ِف أنساُ الناس

پنج چیز کمر شکن است ،بد رفتارى با پدر و مادر و زنى که شوهرش بدو اطمینان دارد ولى بدو خیانت کند و پیشوائى که مردم او را اطاعت
کنند ولى او خدا را اطاعت نکند و مردى که وعده دهد و تخلف کند و بد گوئى شخص در باره نسب مردم

َّ ََّ
َّ
 ۰۴۶۵مخس یعجل اهلل لصاحبها العقوبه :البغى و الغدر و عقوق الوالدین و قطیعه الرحم و معروف ال یشکر
مرتکب آن را زود َّکیفر میدهد َّستم و خیانت و بد َّ رفتارى با پدر و مادر َّو بریدن از خویشاوندان و حق َّ نشناسى َّ
پنج چیز است َّکه خدا َّ
 ۰۴۶خیار أئمتکم الِذین ُتبونُه و َیبونکم و ِصلون علیُه و یصلون علیکم و شرار أئمتکم الِذین
ِبغضونُه و یبغضونکم و ِلعنونُه و یلعنونکم
بهترین پیشوایان شما کسانى هستند که آنها را دوست دارید و شما را دوست دارند شما آنها را دعا کنید و آنها نیز شما را دعا کنند و بدترین
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

َّ
 ۰۴۶۷خیار املؤمننی القانع و شرارهم الطامع
قانعست و بدترین آنها کسى است که طمعکار است
بهترین مؤمنانَّ کسى َّاست که َّ
 ۰۴۶۸خیار أمَت أحداؤها الِذین إذا غضبوا رجعوا
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َّ
 ۰۴۶۹خیار أمَت علماؤها و خیار علمائها حلماؤها
بهترین امت من َّدانشمندانند و بهترین دانشمندان امت من بردبارانند َّ ََّ
علماؤها و خیار علمائها رَحاؤها أال و َّإن اهلل ِعالى لیغفر للعالم أربعنی ذنبا قبل أن یغفر للجاهل
 ۰۴۷۱خیار أمَت
َّ
ذنبا واحدا ،أال و إن العالم َّالر َّ َّحمی ََّیى ء یوم القیامه و إن نوره قد أضاء ِبشى فیه ما بنی املشرق و املغرُ
کما یضى ء الکواکب الدرى
بهترین امت من تندخویانند که وقتى بخشم آیند زود آرام شوند

بهترین امت من دانشمندانند و بهترین دانشمندان امت من رحیمانند بدانید که خدا پیش از آنکه یک گناه نادان را ببخشد چهل گناه دانشمند
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

ََّ
َّ
 ۰۴۷۰خیار َّأمَت من دعا إلى اهلل ِعالى و حبب عباده إلیه
بسوى خدا بخواند و بندگان خدا را دوستدار او سازد
بهترین امت من کسى است که مردم را َّ
 ۰۴۷۱خیارکم أحاسنکم أخالقا الِذین یتألفون و یؤلفون

 ۰۴۷۴خیارکم أحسنکم قضاء َّ
للدین

بهترین شما کسانى هستند که اخالقشان بهتر است و با مردم سازگارند و کسان را با یک دیگر سازگارى دهند

بهترین شما کسانى هستند که قرض خود را بهتر ادا کنند

 ۰۴۷۵خیارکم أطولکم أعمارا و أحسنکم أخالقا

بهترین شما کسانى هستند که عمرشان درازتر و اخالقشان نیکتر است
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 ۰۴۷۶خیارکم أطولکم أعمارا و أحسنکم أعماال

بهترین شما کسانى هستند که عمرهایشان درازتر و اعمالشان بهتر است

 ۰۴۷خیارکم خیارکم لنسائُه

بهترین شما کسانى هستند که براى زنان خود بهتر باشند

 ۰۴۷خیارکم خریکم ألهله

ََّ
َّ
 ۰۴۷۸خیارکم من َّ
ذکرکم باهلل رؤیته و زاد ِف علمکم منطقه و رغبکم ِف اآلخره عمله
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
ََّ
َّ
 ۰۴۷۹خری األصحاُ صاحب إذا ذکرت اهلل أعانک و إذا نسیت ذکرک
بهترین یاران کسى است که وقتى خدا را یاد کردى ترا کمک کند وقتى یاد خدا را فراموشى کردى او را بیاد تو آورد
ََّ
ََّ
 ۰۴۸۱خری األصحاُ عند اهلل خریهم لصاحبه و خری اجلریان عند اهلل خریهم جلاره
بهترین شما کسى است که براى کسان خود بهتر است

بهترین رفیقان پیش خدا کسیست که براى رفیق خود بهتر باشد و بهترین همسایگان کسى است که براى همسایه خود بهتر باشد

 ۰۴۸۰خری األمور أوسطها

الدنیا و اآلخره مع العمل و َّشر َّ
 ۰۴۸۱خری َّ
الدنیا و اآلخره مع اجلهل
بهترین کارها آنست که به اعتدال نزدیکتر است

نیکى دنیا و آخرت با دانش هم راهست و بدى دنیا و آخرت با نادانى قرین است
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َّ
َّ
َّ
 ۰۴۸۱خری الِذکر اخلفى و خری الرزق ما یکفى

 ۰۴۸خری َّالرزق ما کان یوما بیوم کفافا
بهترین روزى آنست که روز به روز بحد کفایت برسد
َّ
 ۰۴۸۵خری َّالرفقاء أربعه و خری الطالئع أربعمائه و خری اجلیوش أربعه آالف
بهترین دوستان چهار تن و بهترین پیش قراوالن چهار صد و بهترین سپاهیان چهار هزار است
َّ
 ۰۴۸۶خری َّالزاد التقوى و خری ما ألقى ِف القلب الیقنی
بهترین ذکرها آنست که مخفى باشد و بهترین روزیها آنست که کافى باشد

َّ
 ۰۴۸۷خری الشهاده ما شهد بها صاحبها قبل أن یستأهلا
بهترین شهادت ها شهادتى است که پیش از آنکه بپرسند ادا شود
َّ
َّ
 ۰۴۸خری الشهود من أدى شهادِه قبل أن یستأهلا

بهترین توشه هاى سفر حیات تقوى است و بهترین صفات قلب ایمان است

َّ
 ۰۴۸۹خری الصداق أیسره

بهترین شاهدان کسى است که پیش از آنکه بپرسند شهادت دهد

بهترین مهرها آنست که سبکتر باشد
َّ
َّ
 ۰۴۹۱خری الصدقه ما أبقت غَن و الید العلیا خری من الید السفَل و ابداء ِبن ِعول

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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 ۰۴۹۰خری َّ
الصدقه ما کان عن ظهر غَن
بهترین صدقه آنست که با فراخ دستى انجام دهند

 ۰۴۹۱خری العباده أخفیها

بهترین عبادت ها آنست که پنهان تر است
ََّ
 ۰۴۹۱خری العمل أن ِفارق َّ
الدنیا و لسانک رطب من ذکر اهلل
بهترین کارها آنست که هنگام مفارقت از جهان زبانت به نام خدا گویا باشد
َّ
 ۰۴۹خری العمل ما نفع و خری اهلدى ما اِبع
بهترین اعمال آنست که سودمند باشد و بهترین هدایتها آنست که پیروى کنند

 ۰۴۹۵خری الکسب کسب ید العامل إذا نصح

بهترین کسبها کسبى است که کارگر با دست کند اگر با دقت انجام گیرد

 ۰۴۹۶خری املجالس أوسعها

بهترین مجالس آنست که وسیع تر باشد

 ۰۴۹۷خری املسلمنی من سمل املسلمون من یده و لسانه
بهترین مسلمانان کسى است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند
َّ
 ۰۴۹۸خری الناس أحسنُه خلقا
بهترین مردم کسانى هستند که اخالقشان نیک تر باشد
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ََّ
ََّ
َّ
 ۰۴۹خری الناس أقرؤهم و أفقهُه ِف دین اهلل و أِقاهم هلل و آمرهم باملعروف و أنهاهم عن املنکر و أوصلُه
َّللرحم
بهترین 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 بیشتر
جلوگیرى کنند و با خویشاوندان بیشتر نزدیک شوند

َّ
َّ
خری الناس أنفعُه للناس
بهترین مردم کسى است که براى مردم سودمندتر باشد
َّ
 ۰۵۱۰خری الناس مؤمن فقری یعطى جهده
بهترین مردم مؤمن فقیرى است که بقدر توانائى خود انفاق کند
َّ
َّ
 ۰۵۱۱خری الناس من انتفع به الناس
بهترین مردم َّکسى است که مردم از او منتفع شوند َّ َّ
 ۰۵۱۱خری الناس من طال عمره و حسن عمله و شر الناس من طال عمره و ساء عمله
بهترین مردم کسى َّاست که عمرش دراز و رفتارش نیک باشد و بدترین مردم کسى است که عمرش دراز و رفتارش بد باشد
َّ
َّ
 ۰۵۱۴خری النساء الَت ِسره إذا نظر و ِطیعه إذا أمر و ال َتالفه ِف نفسها و ال ماهلا ِبا یکره

بهترین زنان آنست که وقتى مرد بدو نگرد مسرور شود و وقتى بدو فرمان دهد اطاعت کند و با تن و مال خود بر خالف رضاى شوهر کارى
نکند

َّ
 ۰۵۱۵خری النساء الولود الودود

بهترین زنان زن مهربانى است که فرزند بسیار آورد
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َّ
َّ
 ۰۵۱۶خری النساء من ِسرک إذا أبصرت و ِطیعک إذا أمرت و ُتفظ غیبتک ِف نفسها و مالک
بهترین زنان آنست که وقتى بدو نگرى ترا مسرور کند و وقتى فرمان دهى اطاعت کند و تن خویش و مال تو را در غیابت محفوظ دارد
َّ
 ۰۵۱۷خری النکاح أیسره
 ۰۵۱۸خری أبواُ َّالرب َّ
الصدقه

بهترین ازدواجها آنست که آسان تر انجام گیرد

بهترین راه هاى نیکى صدقه دادن است

 ۰۵۱۹خری إخوانکم من أهدى إلیکم عیوبکم

َّ ۰۵ ۱خری بیت ِف املسلمنی بیت فیه یتمی َیسن إلیه و َّشر بیت ِف املسلمنی بیت فیه یتمی یساء إلیه أنا و کافل الیتمی
ِف اجلنه هکِذا
بهترین برادران شما آنست که عیوبتان را بشما آشکارا بگوید

بهترین خانه هاى مسلمانان خانه ایست که در آن یتیمى باشد و باو نیکى کنند و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه ایست که در آن یتیمى
باشد و با او بدى کنند من کسى که کفالت یتیم را بعهده بگیرد در بهشت مانند دو انگشت همراهیم

 ۰۵ ۰خری بیوِکم بیت فیه یتمی َّ
مکرم

بهترین خانه هاى شما خانه ایست که در آن یتیمى محترم باشد

 ۰۵ ۱خری دینکم الورع

بهترین صفات دین شما پرهیزکارى است
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 ۰۵ ۱خری دینکم أیسره

ِشبه بالکهول و َّشر کهولکم من َّ
 ۰۵ ۴خری شبابکم من َّ
ِشبه بشبابکم
بهترین جوانان شما آنست که رفتار پیران پیش گیرد و بدترین پیران شما آنست که روش جوانان داشته باشد
َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۵خری صفوف الرجال أوهلا و شرها آخرها و شر صفوف النساء أوهلا و خریها آخرها
بهترین صف هاى مردان صف اول است و بدترینش صف آخر است و بدترین صف هاى زنان صف اولست و بهترینش صف آخر است
َّ
 ۰۵ ۶خری طیب َّالرجال ما ظهر رَیه و خفى لونه و خری طیب النساء ما ظهر لونه و خفى رَیه
بهترین کارهاى دین شما آنست که آسانتر است

 ۰۵ ۷خریکم أزهدکم ِف َّ
الدنیا و أرغبکم ِف اآلخره

بهترین عطر مردان آنست که بویش عیان و رنگش نهان باشد و بهترین عطر زنان آنست که رنگش عیان و بویش نهان باشد

بهترین شما کسى است که بدنیا بى رغبتتر و بآخرت راغب تر است

 ۰۵ ۸خریکم إسالما أحاسنکم أخالقا إذا فقهوا

از میان شما اسالم آن کس بهتر است که اخالقش نیک تر است اگر در کار دین دانا باشند

 ۰۵ ۹خریکم املدافع عن عشریِه ما لم یتأث

بهترین شما کسى است که از طایفه خود دفاع میکند بشرط آنکه در این راه مرتکب گناه نشود
َّ َّ
َّ َّ
 ۰۵۱۱خریکم خریکم ألهله و أنا خریکم ألهَل ما أکرم النساء إال کرمی و ال أهانهن إال لئمی
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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
فرومایگان زنان را خوار دارند

 ۰۵۱۰خریکم خریکم للنساء

بهترین شما کسانى هستند که براى زنان بهترند

 ۰۵۱خریکم خریکم لنسائه و لبناِه
بهترین شما کسى است که براى زنان و دخترانَّ خود بهتر باشد
ََّ
 ۰۵۱خریکم من أعانه اهلل عَل نفسه فملکها
کمکش کرده و بر خویشتن تسلط یافته است
بهترین شما کسى َّاست که خداوند َّ
 ۰۵۱۴خریکم من ِعمل القرآن و علمه

بهترین شما کسى است که قرآن را را تعلیم گیرد و تعلیم دهد
َّ
َّ
 ۰۵۱خریکم من لم یرتک آخرِه لدنیاه و ال دنیاه آلخرِه و لم یکن کال عَل الناس

 ۰۵۱۶خریکم من یرجى خریه و یؤمن َّشره و َّشرکم من ال یرجى خریه و ال یؤمن َّشره

بهترین شما کسى است که آخرت خود را براى دنیا از دست ندهد و دنیاى خود را براى آخرت از دست نگذارد و سربار مردم نباشد

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
امان نیست

 ۰۵۱۷خری هلو املؤمن َّ
السباحه و خری هلو املرأه املغزل

بهترین سرگرمى مؤمن شناست و بهترین سرگرمى زن دستگاه نخ ریسى است
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َّ
 ۰۵۱۸خری ما أعطى الناس خلق حسن

 ۰۵۱۹خری ما أعطى َّالرجل املؤمن خلق حسن و َّشر ما أعطى َّالرجل قلب سوء ِف صوره حسنه
بهترین چیزى که به مردم داده اند خوى نیکست

بهترین چیزى که به مرد داده اند خوى نیک است و بدترین چیزى که به مرد داده اند سیرت بد است در صورت نیک

 ۰۵۱۱خری ما ألقى ِف القلب الیقنی
بهترین صفتى که َّدر قلب نهاده اند ایمان است
 ۰۵۱۰خری ما خیلف اإلنسان بعده ثالث ولد صالح یدعو له و صدقه َترى یبلغه أجرها و عمل ینتفع به من
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

 ۰۵۱خری مساجد َّالنساء قعر بیوِهنَّ
بهترین مسجد
زنان کنج خانه َّآنها است ََّّ
َّ
 ۰۵۱خری نساء أمَت أصبحهن وجها و أقلهن مهرا

بهترین زنان امت من کسانى هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر است

 ۰۵۱۴خری نسائکم العفیفه الغلمه عفیفه ِف فرجها غلمه عَل زوجها

بهترین زنان شما زن عفیف راغب است که در ناموس خود عفت و به شوهر خود رغبت داشته باشد
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املتربجات َّ
 ۰۵۱خری نسائکم الولود الودود املواسیه املواِیه إذا اَِّقنی ََّاهلل و َّشر نسائکم َّ
املتخیالت و هنَّ
َّ َّ َّ
املنافقات ال یدخل اجلنه منهن إال مثل الغراُ األعصم
بهترین زنان شما زن بچه آور مهربان است که شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند و بدترین زنان شما آرایش کنان و متکبرانند و
آنان منافقانند و از آنها جز باندازه کالغى که خط سفید بگردن دارد ببهشت نمیروند

خریهن َّ
َّ
أیسرهن صداقا
۰۵۱۶
بهترین زنان آنست که مهرش آسانتر باشد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ ۰۵۱۷خریت بنی َّالشفاعه و بنی أن َّیدخل َّشطر أمَت اجلنه فاخرتت الشفاعه ألنها أعم و أکفى أ ِرونها للمؤمننی
املتقنی؟ ال و لکنها للمِذنبنی املتلوثنی اخلطائنی
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
است ،تصور مى کنید شفاعت براى مؤمنان پرهیزکار است؟ نه بلکه براى گنهکاران آلوده خطا کار است

َّ ۰۵۱۸خری سلیمان بنی املال و امللک و العمل فاختار العمل فاعطى امللک و املال الختیاره العمل
سلیمان پیغمبر را میان ملک و دانش مخیر کردند دانش را بر گزید ملک را نیز بدو دادند براى آنکه دانش را برگزیده بود
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۵۱۹اخلرب الصالح َیى ء به الرجل الصالح و اخلرب السوء َیى ء به الرجل السوء
 ۰۵۴۱اخلرق شؤم و َّالرفق َین
خشونت شئامت است و مدارا میمنت
َّ
َّ
 ۰۵۴۰اخلط احلسن یزید احلق وضحا

خبر خوب را مرد خوب آرد و خبر بد را مرد بد
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خط نیکو وضوح حق را افزون میکند
َّ
 ۰۵۴۱اخللق احلسن یِذیب اخلطایا کما یِذیب املاء اجللید و اخللق َّ
السوء یفسد العمل کما یفسد اخلل العسل
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
ََّ
ََّ
َّ
 ۰۵۴۱اخللق کلُه عیال اهلل فتأحبُه إلى اهلل أنفعُه لعیاله

 ۰۵۴اخلمر َّأم اخلبائث فمن شربها لم ِقبل صالِه أربعنی یوما فإن مات و هى ِف بطنه مات میته َّ
جاهلیه
مردم همه عیال خدایند و محبوب ترین کسان پیش خدا کسى است که براى عیال وى سودمندتر باشد

شراب مادر ناپاکیهاست ،هر که بنوشد چهل روز نمازش پذیرفته نشود و اگر بمیرد و شراب در شکم او باشد چنانست که در دوران جاهلیت
مرده باشد

 ۰۵۴اخلمر َّأم الفواحش و أکرب الکبائر من شربها وقع عَل َّأمه و خالته و َّعمته

شراب مادر بدیهاست و از همه گناهان بزرگ بزرگتر است هر که آن را بنوشد باک ندارد که با مادر و خاله و عمه خود زنا کند

 ۰۵۴۶اخلمر مجاع اآلثام
 ۰۵۴۷اخلیانه ََّتر الفقر

شراب مجموعه گناهان است

خیانت مایه فقر است

 ۰۵۴۸اخلری کثری و من یعمل به قلیل

خوبى بسیار است و کسى که بدان عمل کند اندک
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 ۰۵۴۹اخلری مع أکابرکم

خوبى همراه بزرگان شماست
َّ َّ
 ۰۵۱اخلری معقود بنواصى اخلیل إلى یوم القیامه و املنفق عَل اخلیل کالباسط کفه بالنفقه ال یقبضها
نیکى تا قیامت به پیشانى اسبان بسته است خرج اسب چون نفقه ضروریست و نباید از آن امساک کنند

 ۰۵اخلیل معقود بنواصیها اخلری إلى یوم القیامه األجر و املغمن
نیکى یعنى پاداش و غنیمت تا قیامت به پیشانى اسبان بسته است
َّ
 ۰۵۱اخلیل معقود بنواصیها اخلری و النیل إلى یوم القیامه و أهلها معانون علیها و املنفق علیها کباسط یده ِف صدقه
نیکى و کامروائى تا قیامت به پیشانى اسبان بسته است و اسب داران بوسیله آن معونت بینند و کسى که براى اسب خرج کند چنانست
که صدقه داده باشد

 َّ ۰۵۱اخلیل معقود َّ ِف نواصیها اخلری إلى یوم القیامه و أهلها معانون علیها فامسحوا بنواصیها و ادعوا هلا بالربکه و
قلدوها و ال ِقلدوها األوِار
نیکى تا روز قیامت به پیشانى اسبان بسته است و اسب داران بوسیله آن کمک بینند به پیشانى اسب دست بکشید و براى آن برکت
بخواهید چیز بدان بیاویزید ولى زه کمان میاویزید

َّ
 ۰۵۴داووا مرضاکم َّ
بالصدقه فإنها ِدفع عنکم األمراض و األعراض
بیماران خود را بوسیله صدقه عالج کنید زیرا صدقه امراض و اعراض را از شما دفع میکند
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َّ
َّ
َّ
َّ ۰۵دُ إلیکم داء األمم قبلکم احلسد و البغضاء هى احلالقه حالقه َّ
الدین ال حالقه الشعر و الِذى نفس َّحممد
َّ َّ
َّ
َّ
بیده ال ِدخلوا اجلنه حَت ِؤمنوا و ال ِؤمنوا حَت ُتابوا أفال أنبئکم بشى ء إذا فعلتموه ُتاببُت؟ أفشوا السالم
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
انجام دهید ،یک دیگر را دوست دارید ،به همدیگر سالم کنید

َّ
 ۰۵۶دخلت اجلنه فإذا أکثر أهلها البله
ببهشت در آمدم و بیشتر اهل آن ابلهان بودند
َّ
َّ
َّ
کیف صارت الصدقه
بثمانیه عشر فقلت یا جربیل َّ
 ۰۵۷دخلت اجلنه فرأیت عَل بابهاَّ :الص َّدقه بعشره و القرض َّ
بعشره و القرض بثمانیه عشر قال ألن الصدقه ِقع ِف ید الغَن و الفقری و القرض ال یقع إال ِف ید من َیتاج
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
برابر و قرض را هیجده برابر پاداش دهند ،گفت براى آنکه صدقه بدست بى نیاز و نیازمند افتد و قرض جز بدست محتاجان نیفتد

َّ ََّ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
بالِذهب :السطر َّاألول «ال َّإله إال َّاهلل حممد رسول
دخلت اجلن َّه فرأیت َِّف عارضَت اجلنه مکتوبا ثالثه أسطر َّ
ََّ ۰۵۸
َّ
َّ
اهلل» و السطر الثاِن «ما قدمنا وجدنا و ما أکلنا رحبنا و ما خلفنا خسرنا» و السطر الثالث «أمه مِذنبه و رُ
غفور»

مد پیغمبر
ببهشت در آمدم و دیدم که در دو نماى آن سه سطر بطال نوشته بود سطر اول چنین بود« :خدائى جز خداى یگانه نیست و مح ّ
خداست » و سطر دوم چنین بود « :آنچه را از پیش فرستادیم یافتیم و آنچه را مصرف کردیم از آن سود بردیم و آنچه را عقب گذاشتیم از
دست دادیم » سطر سوم چنین بود« :امتى گناهکار است و پروردگارى بخشنده»
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َّ
َّ
َّ
 ۰۵۹دخلت امرأه النار ِف هره ربطتها فمل ِطعمها و لم ِدعها ِتأکل من خشاش األرض حَت ماِت
 ۰۵۶۱درهم َّالرجل ینفق ِف َّصحته خری من عتق رقبه عند موِه
درهمى که انسان در حال صحت در راه خدا خرج کند بهتر از بنده اى است که هنگام مرگ آزاد کند
ََّ
َّ
 ۰۵۶۰درهم ربا یتأکله َّالرجل و هو یعمل َّ
أشد عند اهلل من سته و ثالثنی زنیه

زنى بجهنم رفت براى آنکه گربه اى را بسته بود و چیزى بدو نخورانید و نگذاشت از چیزهاى زمین بخورد تا بمرد

 ۰۵۶۱دعاء األخ ألخیه بظهر الغیب ال َّ
یرد

یک درهم ربا که انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست

 ۰۵۶۱دعاء املحسن إلیه للمحسن ال َّ
یرد

دعائى که برادر پشت سر برادر خود کند ردشدنى نیست

دعائى که نکوئى دیده براى نکوکار کند ردشدنى نیست
َّ
َّ
 ۰۵۶۴دعاء املرء املسمل مستجاُ ألخیه بظهر الغیب عند رأسه ملک موکل به کلما دعا ألخیه ِبری قال
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
پذیرفته باد و براى تو نیز نظیر آن باشد

 ۰۵۶دعاء الوالد لولده کدعاء َّالن َّیب ألمتهَّ

دعائى که پدر براى فرزند کند مانند دعائیست که پیغمبر براى امت خود میکند
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 ۰۵۶دع قیل و قال و کثره َّ
السؤال و إضاعه املال

 ۰۵۶۷دع ما یریبک إلى ماال یریبک َّفإن َّ
الصدق ینجى
از آنچه شبهه ناک است بگذر و آنچه را شبهه َّ
ناک نیست بر گیر که راستى مایه نجات است ََّ
 ۰۵۶۸دع ما یریبک إلى ماال یریبک فإنک لن َتد فقد شى ء ِرکته هلل
از قیل و قال و کثرت سؤال و تلف کردن مال در گذر

از آنچه شبهه ناک است در گذر و آنچه را شبهه ناک نیست برگیر زیرا فقدان چیزى را که براى خدا رها کرده اى احساس نخواهى کرد

 ۰۵۶۹دع ما یریبک إلى ما ال یریبک فمن رعى حول احلَم یوشک أن یقع فیه
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
َّ
 ۰۵۷۱دعوا احلسناء العاقر و َِّزوجوا َّ
السوداء الولود فإِن أکاثر بکم األمم یوم القیمه

الدنیا ألهلها ،من أخِذ من َّ
 ۰۵۷۰دعوا َّ
الدنیا فوق ما یکفیه أخِذ حتفه و هو ال یشعر
دنیا را باهل آن واگذارید ،هر که از دنیا بیش از حاجت خود فرا گیرد ،هالک خویش را گرفته و نمیداند
ََّ
َّ
 ۰۵۷۱دعوا الناس یرزق اهلل بعضُه ببعض
بگذارید خداوند بعضى مردم را بوسیله بعضى دیگر روزى دهد
َّ
 ۰۵۷۱دعوا الناس یصیب بعضُه من بعض فإن استنصح أحدکم أخاه فلینصحه

زیباى عقیم را بگذارید و با سیاه بچه آور ازدواج کنید که من روز رستاخیز بفزونى شما بر امت هاى دیگر تفاخر میکنم

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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 ۰۵۷۴دعوه املظلوم مستجابه و إن کان فاجرا ففجوره عَل نفسه
دعاى ستمدیده پذیرفته است اگر چه بد کار باشد بد کارى او مربوط بخودش است
ََّ
 ۰۵۷دعوِان لیس بینهما و بنی اهلل حجاُ دعوه املظلوم و دعوه املرء ألخیه بظهر الغیب
دو دعاست که میان آن و خدا پرده اى نیست ،دعاى ستمدیده و دعائى که مرد پشت سر برادر خود کند
 ۰۵۷۶دعوه ِف َّ
السر ِعدل سبعنی دعوه ِف العالنیه
یک دعاى نهانى مساوى هفتاد دعاى آشکار است

 ۰۵۷دلیل اخلری کفاعله

رهبر نیکى چون نکوکار است ََّ
 ۰۵۷۸دوروا مع کتاُ اهلل حیثما دار
پیوسته پیرو کتاب خدا باشید
َ
َّ
أنفقته ِف سبیل اهلل و دینار أنفقته ِف رقبه و دینار َّ
ِصدقت به عَل مسکنی و دینار أنفقته عَل أهلک
 ۰۵۸۱دینار َّ
أعظمها أجرا الِذى أنفقته عَل أهلک
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 کرده
اى ،بهتر از همه دیناریست که خرج کسان خود کرده اى

 ۰۵۸۰دین املرء عقله و من ال عقل له ال دین له
دین مرد عقل اوست و هر که عقل ندارد دین ندارد
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َّ ۰۵۸۱
الدار حرم فمن دخل علیک حرمک فاقتله
خانه حرم است و هر که بى اجازه به حرم تو در آمد او را بکش
َّ
الداعى و َّ
َّ ۰۵۸۱
املؤمن ِف األجر شریکان و القارى و املستمع ِف األجر شریکان و العالم و املتعمل ِف األجر
شریکان
آنکه دعا میکند و آنکه آمین گوید در پاداش شریکند و قارى َّو مستمع در پاداش شریکند و دانشمند و دانش آموز در پاداش شریکند
َّ َّ
ََّ
َّ
 ۰۵۸۴الدال عَل اخلری کفاعله و اهلل َیب إغاثه اللهفان
الدعاء بنی األذان و اإلقامه ال َّ
َّ ۰۵۸
یرد
دعائى که میان اذان و اقامه کنند رد نمیشود
ََّ َّ
َّ
َّ ۰۵۸۶
الدعاء جند من أجناد اهلل ُمند یرد القضاء بعد أن یربم
رهبر نیکى چون نکوکار است و خداوند فریادرسى بیچارگان را دوست دارد

َّ ۰۵۸۷
الدعاء سالح املؤمن

دعا سپاهى از سپاهیان مجهز خداست و قضاى محتوم را دفع مى کند

دعا سالح مؤمن است
َّ
الصاله و َّ
الدعاء مفتاح َّالرَحه و الوضوء مفتاح َّ
َّ ۰۵۸
الصاله مفتاح اجلنه

َّ ۰۵۸۹
الدعاء هو العباده

دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز است و نماز کلید بهشت
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الدعاء َّ
َّ ۰۵۹۱
یرد البالء
دعا عبادت است

دعا دافع بالست
َّ
الدعاء َّ
َّ ۰۵۹۰
یرد القضاء و َّإن َّالرب یزید ِف َّالرزق و َّإن العبد لیحرم َّالرزق بالِذنب یصیبه
دعا دفع قضا کند و نیکى روزى را بیفزاید و بنده بوسیله گناهى که مرتکب شود از روزى خود محروم ماند
ََّ
َّ
َّ ۰۵۹۱
الدعاء ینفع َّمما نزل و َّمما لم ینزل فعلیکم عباد اهلل بالدعاء
دعا در باره آنچه فرود آمده و آنچه نیامده مفید است بندگان خدا از دعا غافل مشوید
ََّ
الدنانری و َّ
َّ ۰۵۹۱
الدراهم خواِمی اهلل ِف أرضه من جاء ِبامت مواله قضیت حاجته
دینارها و درهمها مهرهاى خدا در روى زمین است و هر که مهر آقاى خود را بیاورد حاجتش بر آورده شود
َّ
َّ ۰۵۹۴
َّ
َّ
الدنیا حلوه خضره فمن أخِذها حبقه بورک له فیها و رُ متخوض فیما اشتهت نفسه لیس له یوم القیامه
َّ َّ
إال النار

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

ََّ
الدنیا و َّ
الدنیا حرام عَل أهل اآلخره و اآلخره حرام عَل أهل َّ
َّ ۰۵۹
الدنیا و اآلخره حرام عَل أهل اهلل
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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َّ
َّ
ََّ
َّ
َّ ۰۵۹۶
فیها ََّماال من حله و أنفقه ِف حقه أثابه اهلل علیه و أورده جنته و من اکتسب
اکتسب
من
حلوه
خضره
نیا
الد
َّ َّ
َّ
فیها ماال من غری حله و أنفقه ِف غری حقه أحله اهلل دار اهلوان
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

َّ ۰۵۹۷
الدنیا دار من ال دار له و مال من ال مال له و هلا َیمع من ال عقل له

َّ ۰۵۹۸
الدنیا دول فما کان لک أِاک عَل ضعفک و ما کان منها علیک لم ِدفعه َّبقوِک
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
َّ ۰۵۹
الدنیا سبعه َّأیام من َّأیام اآلخره
دنیا خانه کسى است که خانه ندارد و مال کسى است که مال ندارد و کسى براى دنیا مال فراهم میکند که عقل ندارد

َّ
َّ ۰۶۱۱
الدنیا سجن املؤمن و جنه الکافر
عمر دنیا مساوى هفت روز از روزهاى آخرتست

الدنیا متاع و خری متاعها املرأه َّ
َّ ۰۶۱۰
الصاحله
دنیا متاعى است و بهترین متاع آن زن پارساست
َّ
ََّ
َّ ۰۶۱۱
الدنیا ملعونه ملعون ما فیها إال أمرا باملعروف أو نهیا عن منکر أو ذکر اهلل
دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر

دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است جز امر بمعروف و نهى از منکر یا ذکر خدا
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َّ
َّ
ََّ
َّ ۰۶۱۱
الدنیا ملعونه ملعون ما فیها إال ذکر اهلل و ما وااله و عاملا أو متعلما
دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است مگر ذکر خدا و متعلقات آن و دانشمند یا دانش آموز
الدنیا ملعونه ملعون ما فیها َّإال ما کان منها ََّهلل َّعز و جلَّ
َّ ۰۶۱۴

الدنیا ملعونه ملعون ما فیها َّإال ما ابتغى به وجه ََّاهلل َّعز و جلَّ
َّ ۰۶۱۵
دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعونست مگر چیزى که رضاى خدا بدان جویند
ََّ
َّ ۰۶۱۶
الدواء من القدر و قد ینفع بإذن اهلل ِعالى
دوا از وسائل تقدیر است و به فرمان خدا فایده میدهد
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
یرتک اهلل منه شیئا
ال
دیوان
و
شیئا
به
اهلل
یعبؤ
ال
دیوان
و
شیئا
منه
اهلل
یغفر
ال
فدیوان
ثالثه:
واوین
ألد
۰
۶
۱
۷
َّ
َّ
ََّ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
الدیوان الِذى ال یغفر اهلل منه شیئا فاإلشراک باهلل و أما َّ
فتأما َّ
یوان الِذى ال یعبؤ اللهبه شیئا فظمل
الد
َّ ََّ
َّ
َّالعبد َّ نفسه َّفیما بینه و بنی ربهََّ :من صوم یوم ِرکه أو صاله ِرکها فإن اهلل یغفر ذلک إن شاء و یتجاوز و
أما الدیوان الِذى ال یرتک اهلل منه شیئا فمظالم العباد بینُه ،القصاص ال حماله
دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است مگر آنچه براى خداوند باشد

براى اعمال بندگان سه دفتر هست دفترى که خدا چیزى از آن را نمى آمرزد و دفترى که خدا بدان اهمیت نمیدهد و دفترى که خدا از هیچ
چیز آن نمیگذرد دفترى که خدا چیزى از آن را نمى آمرزد ،شرک بخداست و دفترى که خدا بدان اهمیت نمیدهد ستمى است که بنده میان
خود و خدا بخویشتن کرده است مانند روزه اى که خورده یا نمازى که ترک کرده است و خداوند اگر بخواهد آن را ببخشد و از آن درگذرد،
دفترى که خداوند از هیچ چیز آن نمیگذرد ستمهائى که بندگان بیکدیگر کرده اند و ناچار باید تالفى شود

َّ َّ
 ۰۶۱۸الدین النصیحه
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کمال دین خیر خواهى است
َّ
َّ
َّ ۰۶۱۹
الدین دینان :فمن مات و هو ینوى قضاءه فتأنا ولیه و من مات و ال ینوى قضاءه فِذاک الِذى یؤخِذ
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
مقابل آن از اعمال نیک وى بردارند زیرا در آن روز دینار و درهمى نیست

َّ
ََّ
َّ ۰۶ ۱
الدین رایه اهلل ِف األرض فإذا أراد أن یِذل عبدا وضعها ِف عنقه

الدین شنی َّ
َّ ۰۶ ۰
الدین
قرض مایه
خوارى دین َّاست َّ َّ
َّ ۰۶ ۱
الدین َّهم باللیل و مِذله بالنهار

قرض پرچم خدا در روى زمین است و هر که را خواهد ذلیل کند آن را بگردنش مى گذارد

الدین ینقص من َّ
َّ ۰۶ ۱
الدین و احلسب
قرض دین و بزرگى را بکاهد
ََّ
َّ
َّ
 ۰۶ ۴ذاکر اهلل ِف الغافلنی ِبنزله الصابر ِف الفارین
قرض غم شب و ذلت روز است

آنکه در میان غافالن یاد خدا کند چنانست که در میان فراریان جنگ ثبات ورزد
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َّ
ََّ
ََّ
َّ
یقاِل عن الفارین و ذاکر َّاهلل ِف َّ الغافلنی کاملصباح َِّف البیت
 ۰۶ ۵ذاکر اهلل ََِّف الغافلنی مثل الِذى
َّ
جره اخلضراء ِف ََّ وسط الشجر الِذىََّ قد َُّتات من َّالصرید و
املظمل و ََّذاکر اهلل ِفَّ ََّ
الغافلنی کمثل الش َّ
ذاکر اهلل ِف الغافلنی یعرفه اهلل مقعده من اجلنه و ذاکر اهلل ِف الغافلنی یغفر اهلل له بعدد کل فصیح
و أعجم

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 تاریک
است و آنکه در میان غافالن یاد خدا کند چون درخت سبز است در میان درختانى که از سرما بر گریزان کرده و آنکه در میان غافالن یاد خدا
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

َّ ۰۶
ذبوا عن أعراضکم بتأموالکم

 ۰۶ ۷ذبح َّالرجل أن َّ
ِزکیه ِف وجهه
سر بریدن مرد آنست که در حضورش تمجید وى کنى
َّ
 ۰۶ ۸ذروا احلسناء العقمی و علیکم بالسوداء الولود
با اموالتان از آبرویتان دفاع کنید

زن خوبروى نازا را واگذارید و سیاهى که فرزند بسیار ََّآرد برگزینید َّ
 ۰۶ ۹ذروه سنام اإلسالم اجلهاد ِف سبیل اهلل ال یناله إال أفضلُه
اوج مسلمانى جهاد در راه خدا است که جز مسلمانان برجسته بدان نرسند
ََّ
 ۰۶۱۱ذکر اهلل شفاء القلوُ
یاد کردن خدا شفاى دلهاست
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َّ
َّ
 ۰۶۱۰الِذکر خری من الصدقه
یاد کردن خدا از صدقه دادن بهتر است

 ۰۶۱ذنب العالم ذنب واحد و ذنب اجلاهل ذنبان
گناه دانا یک گناه است و گناه نادان دو گناه
َّ ۰۶۱
الِذنب شؤم عَل غری فاعله إن َّعریه ابتَل به و إن اغتابه أث و إن رضى به شارکه

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

ََّ َّ َّ
َّ َّ
َّ
یرتک و َّ ذنب یغفر فتأما الِذى ال یغفر فالشرک باهلل و أما الِذى یغفر فِذنب
ذنب ال
 ۰۶۱۴ذنب ال یغفر ََّو
َّ
َّ
َّ
العبد بینه و بنی اهلل عز و جل و أما الِذى ال یرتک فظمل العباد بعضُه بعضا
گناهى هست که بخشیدنى نیست و گناهى هست که از آن چشم نپوشند و گناهى هست که بخشیده تواند شد آنچه بخشیدنى نیست
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

َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۶۱ذنب یغفر و ذنب ال یغفر و ذنب َیازى به ف َّتأما َّ
َّ
الِذنب الِذى ال یغفر فالشرک باهلل و أما الِذنب
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الِذى یغفر فعملک بینک و بنی ربک و أما الِذنب الِذى َیازى به فظلمک أخاک

گناهى هست که بخشیده تواند شد و گناهى هست که بخشیدنى نیست و گناهى هست که سزاى آن دهند اما گناهى که بخشیدنى
نیست شرک بخداست اما گناهى که بخشیده تواند شد عملى است که میان خود و خدا کرده اى اما گناهى که سزاى آن دهند ستمى
است که ببرادر خویش کنى

أشد حسابا من ذى َّ
الدینارین َّ
الدرهم و ذو َّ
أشد حسابا من ذى َّ
الدرمهنی َّ
 ۰۶۱۷ذو َّ
الدینار
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 ۰۶۱۸ذو الوجهنی ِف َّ
الدنیا یتأیت یوم القیامه و له وجهان من نار

آنکه دو درهم دارد حساب وى از صاحب یکدرهم سختتر است و آنکه دو دینار دارد حساب وى از صاحب یک دینار سختتر است

هر که در دنیا دورو باشد روز قیامت بیاید و دو رو از آتش داشته باشد

 ۰۶۱۹ذو الوجهنی ال یکون وجیها
دو رو آبرومند نخواهد بود
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۶۱۱ذهبت النبوه فال نبوه بعدى إال املبشرات :الرؤیا الصاحله یراها الرجل أو ِرى له
پیمبرى بپایان رسید و پس از من پیمبرى نیست مگر مژده رسانها و آن خوابهاى نیکوست که مرد بیند یا براى او ببینند
ََّ
 ۰۶۱۰رأس احلکمه خمافه اهلل
اساس حکمت ترس خداست ََّ
 ۰۶۱رأس احلکمه معرفه اهلل

 ۰۶۱رأس َّ
الدین الورع
اساس دین پرهیزکارى است
ألئمه املسلمنی و للمسلمنی عامهَّ
الدین َّالنصیحه ََّهلل و لدینه و لرسوله و لکتابه و َّ
 ۰۶۱۴رأس َّ
اساس حکمت خداشناسى است

 ۰۶۱۵رأس العقل املداراه و أهل املعروف ِف َّ
الدنیا أهل املعروف ِف اآلخره

اساس دین خیر خواهى براى خدا و دین خدا و پیغمبر خدا و کتاب خدا و پیشوایان مسلمانان و همه مسلمانانست
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اساس عقل مداراست و نیکوکاران دنیا نیکوکاران آخرتند
َّ
ََّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۶۱رأس العقل بعد اإلَیان باهلل التودد إلى الناس و اصطناع املعروف إلى کل بر و فاجر
اساس عقل پس از ایمان بخدا دوستى با مردم و نیکوکارى با نیک و بد است
َّ
ََّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۶۱۷رأس العقل بعد اإلَیان باهلل َّالتودد إلى الناس و َّما یستغَن رجل عن مشوره و إن أهل املعروف ِف الدنیا
هم أهل املعروف ِف اآلخره و إن أهل املنکر ِف الدنیاهم أهل املنکر ِف اآلخره
اساس عقل پس از ایمان بخدا دوستى با مردم است هیچ کس از مشورت بى نیاز نیست :نیکوکاران این جهان نیکوکاران آن جهانند و بدکاران
این جهان بدکاران آن جهانند

ََّ
 ۰۶۱۸رأس العقل بعد اإلَیان باهلل احلیاء و حسن اخللق

اساس عقل پس از ایمان بخدا حیا و نیکخوئى است
َّ َّ
َّ
ََّ
 ۰۶۱۹رأى عیسى بن مرمی رجال یسرق فقال له :أ سرقت؟ قال :کال و الِذى ال إله إال هو و قال عیسى :آمنت باهلل
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

َّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۰۶۴۱رؤیا َّاملؤمن جزء من أربعنی جزء من النبوه و هى عَل رجل طائر ما لم َیدث بها فإذا ُتدث بها سقطت و ال
ُتدث بها إال لبیبا أو حبیبا

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
خواهد افتاد ،بنا بر این خواب خود را جز بمرد خردمند یا دوست صمیمى مگوى
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َّ
َّ
َّ
 ۰۶۴۰رؤیا املؤمن جزء من سته و أربعنی جزء من النبوه
شش جزء پیغمبرى است
رؤیاى مؤمن یک جزء از چهل و َّ
َّ
 ۰۶۴۱رؤیا املؤمن کالم یکمل به العبد ربه ِف املنام

رؤیاى مؤمن سخنى است که خداوند در خواب با بنده خود گوید
َّ
َ
َّ
َّ
َّ ۰۶۴۱رُ أشعث أغرب ذى طمرین ِنبو عنه أعنی الناس لو أقسم عَل اهلل ألبره

َّ ۰۶۴رُ حامل فقه غری فقیه و من لم ینفعه علمه َّضره جهله اقرأ القرآن ما نهاک فإن لم ینهک فلست ِقرؤه
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

بسا کسان که حامل دانشند اما دانا نیستند هر که علمش سودش ندهد جهلش زیانش رساند قرآن تا موقعى خوان که ترا از بدى جلوگیرى
کند و اگر جلوگیرى نکند قرآن نمى خوانى

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۶۴۵رُ صائم لیس له من صیامه إال اجلوع و رُ قائم لیس له من قیامه إال السهر
َّ ۰۶۴رُ طاعم شاکر أعظم أجرا من صائم صابر

بسا روزه دار که از روزه خود جز گرسنگى ثمرى نبرد و بسا نماز شب گزار که از نماز خود جز بیدارى سودى نگیرد

َّ ۰۶۴۷رُ عابد جاهل و َّرُ عالم فاجر فاحِذروا َّ
اجلهال من العباد و َّ
الفجار من العلماء
بسا عابد نادان و بسا دانشمند بد کار که هست از جاهالن عابد و بدکاران علما حذر کنید
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۶۴۸رُ قائم حظه من قیامه السهر و رُ صائم حظه من صیامه اجلوع و العطش
بسا کسان که غذا خورند و شکر کنند و پاداششان از روزه دار صابر بیشتر باشد
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َّ
 ۰۶۴۹رَحاء أمَت أوساطها
متوسطانند
رحیمان امت من
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۶۵۱رحم اهلل املتخللنی من أمَت ِف الوضوء و الطعام
خداوند از امت من آنها را که هنگام وضو و غذا مسواک مى کنند رحمت کند
ََّ
 ۰۶۵۰رحم اهلل امرءا أصلح من لسانه
خدا رحمت کند کسى را که زبان خود را اصالح کند
ََّ
َّ
َّ
 ۰۶۵۱رحم اهلل امرءا اکتسب طیبا و انفق قصدا و قدم فضال لیوم فقره و حاجته

بسا نماز شب گزار که نصیبش از نماز فقط بیدارى است و بسا روزه دار که سودش از روزه فقط گرسنگى و تشنگى است

ََّ
 ۰۶۵۱رحم اهلل امرءا أمسک الفضل من قوله و أنفق الفضل من ماله
خدا رحمت کند کسى را که ما زاد گفتار خود را نگهدارد و َّ ما زاد مال خود را خرج کند
ََّ
َّ
َّ
 ۰۶۵۴رحم اهلل امرءا مسع منا حدیثا فوعاه ث بلغه من هو أوعى منه
خدا رحمت کند کسى را که سخنى از ما بشنود و حفظ کند و بکسى که بهتر از او حفظ تواند کرد برساند
ََّ
 ۰۶۵رحم اهلل عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشرتى مسحا إذا قضى مسحا إذا اقتضى

خدا 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 فرستد

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 طلب
سهل انگار باشد
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ََّ
 ۰۶۵رحم اهلل عبدا قال خریا فغمن أو سکت عن سوء فسمل
خدا رحمت کند بنده اى را که سخن نیک گوید و غنیمت برد یا از بد گوئى سکوت کند و سالم ماند
َّ
ََّ
َّ
یؤخِذ و لیس ث دینار
 ۰۶۵۷رحم اهلل عبدا کانت ألخیه عنده مظلمه ِف عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن
َّ
و ال درهم فإن کانت له حسنات أخِذ من حسناِه و إن لم ِکن له حسنات َحلوا علیه من سیئاِه

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 دینار و
درهمى نباشد اگر کارهاى نیکى داشته باشد ازآن به گیرند و اگر نداشته باشد از گناهان ستم دیده بر گناهان او بیفزایند

ََّ
ََّ
ََّ
ََّ
 ۰۶۵۸رحم اهلل عینا بکت من خشیه اهلل و رحم اهلل عینا سهرت ِف سبیل اهلل
خدا رحمت کند دیده اى را که از ترس خدا بگرید و رحمت کند دیده اى را که در راه خدا بیدار ماند
ََّ
 ۰۶۵۹رحم اهلل من حفظ لسانه و عرف زمانه و استقامت طریقته
خدا رحمت کند آن کس را که زبان خود را حفظ کند و روزگار خود را بشناسد و روش او راست باشد
ََّ
َّ
 ۰۶ ۱رحم اهلل والدا أعان ولده عَل بره
خدا رحمت کند پدرى را که فرزند خود را کمک کند تا با پدر نیکى تواند کرد
کرد َّ
َّ ۰۶ ۰رد جواُ الکتاُ َّحق َّ
السالم
جواب نامه نیز مانند جواب سالم الزمست
َّ
َّ
َّ
 ۰۶ ۱ردوا السالم و غضوا البصر و أحسنوا الکالم
سالم را جواب بدهید و از محارم چشم بپوشید و سخن نیک گوئید
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َّ
َّ ۰۶ ۱ردوا املخیط و اخلیاط من َّغل خمیطا أو خیاطا کلف یوم القیامه أن َیى ء به و لیس جباء

 ۰۶ ۴رضا َّ َّالرُ ِف رضا الوالد و سخط َّ َّالرُ ِف سخط الوالد

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

 ۰۶ ۵رضا َّ َّالرُ ِف رضا الوالدین و سخطه ِف سخطهما
خشنودى خدا در خشنودى پدر و مادر است و دلگیرى وى در دل گیرى آنها است
َّ
 ۰۶رغم أنفهَّ ،ث رغم أنفهَّ ،ث رغم أنفه من أدرک أبویه عنده الکرب أحدمها أو کلیهما َّث لم یدخل اجلنه
خشنودى خدا در خشنودى پدر است و آزردگى خدا در آزردگى پدر است

خاک بر سرش ،خاک بر سرش خاک بر سرش که پدر و مادرش َّیکى یا هر دو پیش َّاو به َّپیرى رسند و او بهشتى َّ َّنشود َّ
 ۰۶ ۷رفع العمل عن ثالثه :عن املجنون املغلوُ عَل عقله حَت یربء و عن النائم حَت یستیقظ و عن الصیب حَت َیتمل
قلم از سه کس برداشته اند مجنونى که اختیار عقل خود را ندارد تا شفا یابد و خفته تا بیدار شود و طفل تا بالغ شود
َّ
 ۰۶ ۸رفع عن َّأمَت اخلطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه

خطا و فراموشى و اضطرار را بر امت من نمى گیرند
َّ
 ۰۶ ۹رکعتان بسواک َّ أفضل من سبعنی رکعه بغری سواک و دعوه ِف السر أفضل من سبعنی دعوه ِف
العالنیه و صدقه ِف السر أفضل من سبعنی صدقه ِف العالنیه

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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َّ
 ۰۶۷۱رکعتان من املتتأهل خری من اثنتنی و مثاننی رکعه من العزُ
دو رکعت نماز کسى که زن دارد بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عزب است
َّ
 ۰۶۷۰رکعتان من املتزوج أفضل من سبعنی رکعه من األعزُ
دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست

 ۰۶۷۱رکعتان من رجل ورع أفضل من ألف رکعه من خملط
دو رکعت نماز شخص پرهیزکار بهتر از هزار رکعت الابالى است

 ۰۶۷۱رکعتان من عالم أفضل من سبعنی رکعه من غری عالم
دو رکعت نماز دانشمند بهتر از هفتاد رکعت غیر دانشمند است
ََّ
ََّ
 ۰۶۷۴رکعه من عالم باهلل خری من ألف رکعه من متجاهل باهلل
 ۰۶۷۵رمیا بَن إمساعیل َّفإن أباکم کان رامیا

دو رکعت نماز کسى که متوجه خدا باشد بهتر از هزار رکعت کسى است که از خدا غافل باشد

فرزندان اسماعیل تیراندازى کنید که پدرتان تیرانداز بود

 ۰۶۷رهان اخلیل طلق

شرط بندى روى اسب مباح است
َّ
 ۰۶۷رواح اجلمعه واجب عَل کل حمتمل
آمدن بنماز جمعه بر هر بالغى واجب است
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َّ
 ۰۶۷روحوا القلوُ ساعه بساعه
دلها را ساعت بساعت استراحت دهید
َّ
َّ
 ۰۶۷۸ریح اجلنه یوجد من مسریه مخسمائه عام و ال َیدها من طلب الدنیا بعمل اآلخره

َّ ۰۶۷۹الراَحون یرَحُه َّالرَحن ِبارک و ِعالى ارَحوا من ِف األرض یرَحکم من ِف َّ
السماء
خداوند رحیمان را رحم میکند با آنها که در زمین اند رحم کنید تا آن که در آسمانست به شما رحم کند
َّ
َّ ۰۶۸۱الراشى و املرِشى ِف النار
رشوه دهنده و گیرنده در آتشند
َ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۶۸۰الرؤیا ثالثه :فبشرى من اهلل و حدیث النفس و َتویف من الشیطان فإذا رأى أحدکم رؤیا ِعجبه َّ
فلیقصها
َّ
إن شاء و إن رأى شیئا یکرهه فال َّ
یقصه عَل أحد و لیقم یصَل
بوى بهشت را از پانصد سال راه توان یافت ولى هر که دنیا را به عمل آخرت جوید از آن بى نصیب ماند

رؤیا سه قسمت ،مژده خدا و حدیث نفس است و تهدید شیطان وقتى یکى از شما خواب خوبى دید اگر خواهد براى کسان نقل کند و اگر
خواب بدى دید براى هیچ کس نقل نکند ،برخیزد و نماز گزارد

َّ
َّ
َّ
َّ َّ ۰۶۸۱الرؤیا ثالثه :منها ِهاویل َّ َّمن الشیطان لیحزن ابن آدم و منها ما یُه به الرجل ِف یقظته فریاه ِف منامه و منها جزء
من سته و أربعنی جزء من النبوه

رؤیا سه قسم است :یک قسم تهدید شیطانست که خواهد بوسیله آن آدمیزاد را غمگین کند و قسم دیگر آرزوهاست که شخص در بیدارى
کند و بخواب ببیند و قسم دیگر یکجزء از چهل و شش جزء پیغمبرى است

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۶۸۱الربا ثالثه و سبعون بابا أیسرها مثل أن ینکح َّالرجل أمه و إن أرَب الربا عرض الرجل املسمل
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َّ ۰۶۸۴الربا و إن کثر فإن عاقبته ِصری إلى قلَّ

ربا هفت 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 است

ربا اگر چه بسیار باشد سرانجام آن به کمى است
َّ
َّ َّ َّ
َّ
أربعه َّ
سخى و کرمی و ِبیل و َّلئمیَّ ،فالسخى الِذى یتأکل و یعطى و الکرمی الِذى ال یتأکل و
جال
الر
۰۶۸۵
َّ
یعطى و البخیل الِذى یتأکل و ال یعطى و اللئمی الِذى 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
آنست که بخورد و نخوراند و فرومایه آنست که نه بخورد و نه بخوراند

الصالح و َّالرجل َّ
الصالح یتأیت باخلرب َّ
َّ ۰۶۸الرجل َّ
السوء یتأیت باخلرب السوء
َّ ۰۶۸۷الرجل عَل دین خلیله فلینظر أحدکم من خیال
مرد بر دین یار خویشتن است بنگرید باکى دوستى میکنید
َّ
َّ
َّ ۰۶۸الرجل ِف َّظل صدقته حَت یقضى بنی الناس
مرد خوب خبر خوب آرد و مرد بد خبر بد مى آرد

ََّ
َّ
َّ
َّ ۰۶۸۹الرَحه عند اهلل مائه جزء فقسم بنی اخلالئق جزء و أخر ِسعا و ِسعنی إلى یوم القیامه
رحمت خدا صد جزء است یک جزء را در میان خلق تقسیم کرده و نود و نه را براى روز رستاخیز نگهداشته است
ََّ
ََّ
َّ ۰۶۹۱الرحم شجنه من َّالرَحن فمن وصلها وصله اهلل و من قطعها قطعه اهلل
مرد در سایه صدقه خود بیاساید تا میان مردم قضاوت کنند
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َّ
ََّ
ََّ
َّ ۰۶۹۰الرحم معلقه بالعرش یقول :من وصلَن وصله اهلل و من قطعَن قطعه اهلل

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

َّ ۰۶۹۱الرزق َّ
أشد طلبا للعبد من أجله

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

روزى بیشتر از مرگ در جستجوى بنده است
َّ
َّ ۰۶۹۱الرزق إلى بیت فیه سخاء أسرع من الشفره إلى سنام البعری
روزى بخانه اى که بخشش در آن هست از کارد بکوهان و شتر نزدیکتر است
َّ َّ
َّ ۰۶۹۴الرضاع یغری الطباع

رضاع طبایع را تغییر مى دهد
ََّ
َ
َّ
بالسحاُ معه خماریق من نار یسوق بها َّ
موکل َّ
َّ ۰۶۹۵الرعد ملک من مالئکه اهلل َّ
السحاُ حیث شاء اهلل
رعد فرشته اى از فرشتگان خداست که موکل ابرهاست و تازیانه هائى از آتش همراه دارد که ابرها را هر جا خدا خواهد میراند
َّ
َّ
َّ ۰۶۹۵الرغبه ِف َّ
الدنیا ِکثر اهلم و احلزن و البطانه ِقسى القلب
عالقه بدنیا غم و اندوه را زیاد مى کند و شکم پرستى دل را سخت میکند
َّ ۰۶۹۷الرفق به َّالزیاده و الربکه و من َیرم َّالرفق َیرم اخلری

َّ ۰۶۹۷الرفق رأس احلکمه

مدارا قرین فزونى و برکت است و هر که از مدارا بى بهره باشد از خوبى بى بهره است
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مدارا اساس حکمت است
َّ
َ
ََّّ ۰۶۹۸
الرفق َین و َّاخلرق شؤم و إذا أراد َّاهلل بتأهل بیت خریا أدخل علیُه باُ َّالرفق َّفإن َّالرفق لم یکن ِف
شى ء إال زانه و إن اخلرق لم یکن ِف شى ء إال 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
در هر چه باشد آن را زینت دهد و خشونت در هر چه باشد آن را خوار کند

َّ ۰۶۹الرمى خری ما هلومت به

تیر اندازى بهترین تفریحهاى شماست
ََّ
أخا ََّلى ِف َّهِذه القریه،
ِرید؟ قال:
زار رجل أخا له ِف قریه َّفتأرصد َّاهلل َّله
ملکا عَل ََّمدرجته َّفقال :أین ََّ
َّ
َّ
فقال :هل له علیک من نعمه ِربها؟ قال :ال إال أِن أحبه ِف اهلل ،قال :فإِن رسول اهلل إلیک إن اهلل أحبک کما
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
دارم گفت آیا نعمتى بنزد تو دارد که میخواهى آن را افزون کنى جواب داد نه ،او را براى خدا دوست دارم ،گفت من فرستاده خدا هستم
همان طور که او را دوست دارى خدا ترا دوست دارد

 ۰۷۱۰زر َّالقبور ِِذکر َّ بها ََّ اآلخره و اغسل املویت َّفإن َّمعاجله جسد خاو موعظه بلیغه و َّصل عَل اجلنائز َّلعل ذلک
َیزنک فإن احلزین ِف ظل اهلل یوم القیامه َّیتعرض لکل خری

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 شاید
بدین وسیله غمگین شوى زیرا شخص غمگین روز رستاخیز در سایه خدا در معرض همه نیکیهاست

 ۰۷۱۱زر َّغبا ِزدد حباَّ
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بزیارت َّکسان کمتر رو تا محبوب تر َّباشى َّ
 ۰۷۱۱زله العالم مضروُ بها الطبل و زله اجلاهل خیفیها اجلهل
لغزش دانشمند بزودى مشهور شود و لغزش نادان را جهل مستور دارد
َّ
 ۰۷۱۴زنا العیننی النظر
چشمان نگاه نارواست
زناى َّ
 ۰۷۱۴زنا اللسان الکالم
زناى َّزبان سخن بیجاست َّ
 ۰۷۱۵زوجوا األکفاء و ِزوجوا األکفاء ،و اختاروا لنطفکم
باشخاص همشأن زن بدهید و از اشخاص همشأن زن بگیرند و محل نطفه هاى خود را بدقت انتخاب کنید
ََّ َّ
َّ
َّ
 ۰۷۱۶زودک اهلل التقوى و غفر ذنبک و یسر لک اخلری حیثما کنت

َّ
َّ
 ۰۷۱۷زوروا القبور فإنها ِِذکرکم اآلخره
بزیارت قبرها روید که آخرت را بیاد شما مى آورد
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۷۱۸الزاِن حبلیله جاره ال ینظر اهلل إلیه یوم القیامه و ال یزکیه و یقول له :ادخل النار مع الداخلنی
خداوند پرهیزکارى را توشه راه تو سازد و گناهت را ببخشد و هر جا هستى خوبى را براى تو آسان کند

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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َّ ۰۷۱۹الزبانیه إلى فسقه َحله القرآن أسرع منُه إلى عبده األوثان فیقولون :یبدأ بنا قبل عبده األوثان؟ فیقال هلم:
لیس من یعمل کمن ال یعمل

مأمورین 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 دهند آنکه
داند مانند آنکه نداند نیست

َّ ۰۷ ۱الزکاه قنطره اإلسالم
زکات پل اسالم است
َّ ۰۷ ۰الزنا یورث الفقر

الدنیا لیست بتحرمی احلالل و ال إضاعه املال و لکن َّالزهاده ِف َّ
َّ ۰۷ ۱الزهاده ِف َّ
الدنیا أن ال ِکون ِبا ِف
ََّ
َّیدیک أوثق منک ِبا ِف ید اهلل و أن ِکون ِف ثواُ املصیبه إذا أنت أصبت بها أرغب منک فیها لو
أنها أبقیت لک
زنا مایه فقر است

از جهان گذشتگى این نیست که حالل را بر خود حرام کنى یا مال خود تلف نمائى از جهان گذشتگى اینست که بدان چه در کف تو است
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

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷ ۱الزهد ِف الدنیا یریح القلب و البدن و الرغبه فیها ِکثر اهلم و احلزن و البطانه ِقسى القلب
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
َّ
َّ
َّ
 ۰۷ ۴الزهد ِف الدنیا یریح القلب و البدن و الرغبه فیها ِتعب القلب و البدن
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گذشتن از جهان تن و جان را بیاساید و عالقه بجهان تن و جان را خسته کند گفتار محمد از گفتار آسمانى فروتر و از گفتار انسانى فراتر
است

َّ َّ َّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷ ۵ستألت اهلل أن ََّیعل حساُ أمَت إلى لئال ِفتضح عند االمم ،فتأوحى اهلل عز و جل إلى :یا حممد بل أنا أحاسبُه
فإن کان منُه زله سرتِها عنک لئال ِفتضح عندک

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

َّ
َّ
 ۰۷ ۶سئلت جربیل :هل ِرى ربک؟ قال :إن بیَن و بینه سبعنی حجابا من نور لو رأیت أدناها الحرتقت
از جبریل پرسیدم آیا پروردگارت را مى بینى؟ گفت میان من و او هفتاد پرده از نور است که اگر نزدیکترین پرده را بنگرم خواهم سوخت
َّ
َّ
َّ
کفافا و
علیه
ال
و
له
فال
ء
لفى
ا
سریع
الغضب
سریع
یکون
جل
الر
أخالقُه:
و
اس
الن
بامور
ثکم
ساحد
۰۷
َّ
َّ
فِذاک له و ال علیه َّو َّالر َّجل یقتضى الِذى له و یقضى الِذى
َّالرجل یکون بعید الغضب
سریع الفى ء َّ
علیه فِذاک ال له و ال علیه و َّالرجل یقتضى الِذى له و َیطل الناس الِذى علیه فِذاک علیه و ال له

در باره کارهاى مردم و اخالقشان با شما سخن خواهم گفت مردى که زود خشم گیرد و زود آرام شود نه بد است نه خوب سر بسر و مردى
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 و مردى که حق
خود طلب کند و پرداخت حقى را که مردم به عهده او دارند عقب اندازد بد است نه خوب

 ۰۷ ۸سافروا مع ذوى اجلدود و ذوى املیسره

 ۰۷ ۹ساعات األذى ِف َّ
الدنیا یِذهنب ساعات األذى ِف اآلخره
با مردم خوش اقبال مرفه سفر کنید

ساعتهاى آزار این دنیا ساعت هاى آزار آخرت را نابود میکند
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 ۰۷۱۱ساعات األمراض یِذهنب ساعات اخلطایا
ساعت هاى مرض ساعت هاى گناه را نابود مى َّکند
ََّ
َّ
 ۰۷۱۰ساعتان ِفتح فیهما أبواُ َّ
الصاله و َّ
ِرد عَل داع دعوِه :حضور َّ
السماء و قلما َّ
الصف ِف سبیل اهلل

دو وقت است که درهاى آسمان در اثناى آن گشوده مى شود و کمتر ممکنست دعاى دعاکننده اى رد شود :هنگام نماز و صف آرائى در راه
خدا

َّ ۰۷۱ساُ املویت کاملشرف عَل اهللکه

الدنیا و ما علیها من ذهب و َّ
 ۰۷۱سارعوا ِف طلب العمل فاحلدیث من صادق خری من َّ
فضه
بطلب علم بشتابید که از راست گوئى حدیث گفتن از دنیا و همه طالها و نقره آن بهتر است
َّ
 ۰۷۱۴ساعه من عالم متکئ عَل فراشه ینظر ِف علمه خری من عباده العابد سبعنی عاما
بد گوى مردگان چون آن کس است که در معرض هالک است

 ۰۷۱۵سافروا َّ
ِصحوا و ِغنموا

یک ساعت وقت دانشورى که بر بستر خویش تکیه زده در علم خویش مى نگرد از هفتاد سال عبادت عابد نیکوتر است

 ۰۷۱۶سافروا َّ
ِصحوا و ِرزقوا

سفر کنید تا تندرست شوید و غنیمت یابید

سفر کنید تا تندرست شوید و روزى یابید

 ۰۷۱ساقى القوم آخرهم شربا
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سقایت گر قوم پس از همه نوشد
َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۷۱۸ساووا بنی أوالدکم ِف العطیه فلو کنت مفضال أحدا لفضلت النساء

در کار بخشش میان فرزندان خویش مساوات را رعایت کنید من اگر کسى را برترى دادمى زنان را برترى دادمى

 ۰۷۱۹سباُ املسمل فسوق و قتاله کفر و حرمه ماله کحرمه دمه
حرمت خون اوست
بدگوئى مسلمان گناه است و جنگ َّ او کفر است و حرمت مال وى چون َّ
 ۰۷۱۱سبع َیرى َّللعبد أجرهن و هو ِف قربه بعد موِه :من عمل علما ،أو أجرى نهرا ،أو حفر بئرا ،أو غرس خنال ،أو
بَن مسجدا ،أو ورث مصحفا ،أو ِرک ولدا یستغفر له بعد موِه
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
کند یا نخلى بکارد یا مسجدى بسازد یا مصحفى به ارث گذارد یا فرزندى به جا نهد که پس از مرگش براى او آمرزش خواهد

َّ
َّ َّ َّ
َّ ََّ
َّ
باملساجد ،و رجل دعته امرأه ََّذات
ظل إال ظلهَّ :رجل قلبه معلق ََّ
 ۰۷۱۰سبعه یظل َُّه اهلل ُتت ََّظل عرشه یوم َّ ال ََّ
أخاف اهلل ،و رجالن ُتابا ِف اهلل ،و رجل غض عینه عن حمارم اهلل ،و عنی حرست ِف سبیل اهلل ،و
منصب فقال :إِن ََّ
عنی بکت من خشیه اهلل

هفت کسند که خدا در روزى که سایه اى جز سایه او نیست به سایه عرش خود میبردشان مردى که دل او بمسجدها عالقه دارد و مردى
که زن صاحب مقامى از او کام خواهد و گوید از خدا بیم دارم و مردانى که در راه خدا دوستى کنند و مردى که از محارم خدا چشم باز دارد و
چشمى که در راه خدا نگهبانى کند و چشمى که از ترس خدا بگرید

َّ
َّ َّ َّ
َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
إمام عادل و شاُ نشتأ ِف عباده اهلل ،و رجل قلبه معلق ََّباملسجد
 ۰۷۱سبعه یظلُه اهلل َّ ِف ظله یوم ال ظل إال َّظلهََّ :
إذا خرج منه حَت یعود إلیه ،و رجالن ُتابا ِف اهلل فاجتمعا عَل ذلک و افرتقا علیه ،و رجل ذکر اهلل خالیا
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ََّ
َّ
َّ
َّ
عیناه ،و رجل دعته امرأه ذات منصب و مجال فقال :إِن أخاف اهلل رُ العاملنی ،و رجل ِصدق بصدقه
ففاضت َّ
فتأخفاها حَت ال ِعمل مشاله ما ِنفق َیینه

هفت کسند که خداوند در روزى ک ه سایه اى جز سایه او نیست بسایه خویششان میبرد پیشواى عدالتگر و جوانى که در کار عبادت بزرگ
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 و
بر آن جدا شوند و مردى که بخلوت خدا را ی اد کند و چشمانش اشگریز شود و مردى که زنى صاحب مقام و جمال از او کام خواهد و گوید من
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

 ۰۷۱سبق درهم مائه ألف درهم رجل له درمهان أخِذ أحدمها ف َّ
تصدق به ،و رجل له مال کثری فتأخِذ
من عرضه مائه ألف َّ
فتصدق بها
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 هزار
بر گیرد و صدقه کند

َّ
ََّ
 ۰۷۱۴ستکون فنت یصبح َّالرجل فیها مؤمنا و َیسى کافرا إال من أحیاه اهلل بالعمل
فتنه ها خواهد بود که در اثناى آن مرد بصبح مؤمن باشد و بشب کافر شود مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۷۱۵ست خصال من اخلری :جهاد أعداء اهلل بالسیفََّ ،و الصوم ِف یوم الصیف ،و حسن الصرب عند املصیبه،
و ِرک املراء ،و اإلنفاق ِف اخلفا ،و املحاباه ِف اهلل
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

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷۱۶سته أشیاء ُتبط األعمال :اإلشتغال بعیوُ اخللق ،و قسوه القلب ،و حب الدنیا ،و قله احلیاء ،و طول األمل ،و ظالم
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

 ۰۷۱۷ستکون علیکم َّ
أئمه َیلکون أرزاقکم َّ
َیدثونکم َّفیکِذبونکم و یعملون فیسیئون العمل ال یرضون
َّ
َّ
َّ
فیکم حَت ُتسنوا قبیحُه و ِصدقوا کِذبُه فتأعطوهم احلق ما رضوا به فإذا َتاوزوا فمن قتل عَل ذلک
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
نشوند تا کار زشتشان را نیکو شمارید و دروغشان را راست بحساب آرید ،اگر بحق رضا دادند مطابق آن با ایشان رفتار کنید و اگر از حق تجاوز
کردند هر که در این راه کشته شود شهید است

 ۰۷۱۸سخافه باملرء أن یستخدم ضیفه

َّ ۰۷۱۹
سددوا و قاربوا
بصالح آئید و تقرب جوئید
َ
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۰۷۴۱سلوا اهلل من فضله فإن اهلل َیب أن یستأل ،و أفضل العباده انتظار الفرج
خدا را از فضل او طلب کنید که خدا دوست دارد که از او بخواهند بهترین عبادتها انتظار گشایش است
 ۰۷۴۰سلوا ََّاهلل َّ
کل شى ء َّحَت َّالشسع َّفإن ََّاهلل إن لم َّییسره لم یتیسرَّ
همه چیز حتى بند صندل را از خدا بخواهید که اگر خدا آن را میسور نکند میسر نخواهد شد
ََّ
َّ
 ۰۷۴۱سلوا اهلل العفو و العافیه فإن أحدا لم یعط بعد الیقنی خریا من العافیه
سبک عقلى مرد آنست که مهمان خویش را بخدمت گیرد
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ََّ
ََّ
َّ
 ۰۷۴۱سلوا اهلل علما نافعا و ِعوذوا باهلل من عمل ال ینفع
از خدا عملى سودمند بخواهید و از علمى که سود ندهد بخدا پناه برید
َّ
َّ
 ۰۷۴سلوا أهل الشرف عن العمل فإن کان عندهم عمل فاکتبوه فإنُه ال یکِذبون
شریفان را از علم بپرسید اگر علمى نزد ایشان بود بنویسید که آنها دروغ نمى گویند
َّ
َّ
َّ
 ۰۷۴۵سل ربک العافیه و املعافاه ِف الدنیا و اآلخره فإذا أعطیت العافیه ِف الدنیا و أعطیتها ِف اآلخره فقد
أفلحت
از خدا بخشش و عافیت طلب کنید که پس از ایمان ،هیچ کس را چیزى بهتر از عافیت نداده اند

 ۰۷۴۶سالمه َّالرجل من الفتنه أن یلزم بیته

از پروردگار خویش عافیت و معاف بودن دنیا و آخرت بخواه که اگر ترا در دنیا عافیت دهند و در آخرت نیز دهند رستگارشده اى

مرد که در خانه خویش بماند از فتنه سالم ماند

 ۰۷۴۷سوء اخللق شؤم و شرارکم أسوؤکم خلقا
بدخوئى شوم است و بدترین شما بدخوترین شماست
َّ
 ۰۷۴۸سوء اخللق شؤم و طاعه النساء ندامه و حسن امللکه َناء
بدخوئى شوم است و اطاعت زنان پشیمانى است و نیک سیرتى مایه رشد
َّ
 ۰۷۴۹سوء اخللق یفسد العمل کما یفسد اخلل العسل
بدخوئى عمل را بفساد آرد چنان که سرکه عسل را فاسد کند
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 ۰۷۵۱سوء املجالسه َّ
شح و فحش و سوء خلق

بد صحبتى بخل است و ناسزا گوئى و بدخوئى َّ
 ۰۷۵۰سوداء ولود خری من حسناء ال ِلد و إِن مکاثر بکم االمم
زن سیاه که فرزند بسیار آرد بهتر از زن خوبروئى است که فرزند نیارد که من بفزونى شما بر امتهاى دیگر تفاخر میکنم
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷۵۱سیتأیت عَل الناس زمان خیری فیه الرجل بنی العجز و الفجور ،فمن أدرک ذلک الزمان فلیخرت العجز عَل الفجور

َّ ۰۷۵۱سید القوم خادمُه و ساقیُه آخرهم شرابا
آقاى کسان خدمتگزارشان است و سقایتگر کسان پس از همه نوشد
ََّ
َّ
سیشدد هِذا َّ
َّ
الدین برجال لیس َّهلم عند اهلل خالق سیکون ِف آخر الزمان خسف و قِذف و مسخ
۰۷۵۴
إذا ظهرت املغازف و القینات و استحلت اخلمر
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

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
و آرایشگران پدید شوند و شراب حالل بشمار آید

 ۰۷۵سیتأیت عَل َّأمَت زمان َّیکثر فیه الفقراء و َّ َّیقل الفقهاء و یقبض العمل و یکثر اهلرج َّث یتأیت ََّ من بعد ذلک
زمان یقرأ القرآن رجال من أمَت ال َیاوز ِراقیُه ث یتأیت من بعد ذلک زمان َیادل املشرک باهلل املؤمن ِف مثل
ما یقول
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بر 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 که
مردانى 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 نظیر او
گوید

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷۵۶السابق و املقتصد یدخالن اجلنه بغری حساُ و الظالم لنفسه َیاسب حسابا یسریا ث یدخل اجلنه
پیشرو و میانه رو بى حساب بهشت روند و ستمگر خویش را محاسبه اى سبک کنند آنگاه َّبه
ََّ
بهشت رود َّ
َّ
َّ
 ۰۷۵الساعى عَل األرمله و املسکنی کاملجاهد ِف سبیل اهلل أو القائم اللیل الصائم النهار
ََّ
آنکه در َّ َّکار بیوه و یتیم ََّ
َّ
بکوشد چون مجاهد راه َّخدایا نمازگزار شب یا َّروزه دار روز است َّ
 ۰۷۵۸السخى َّقریب من اهلل َّقریب من الناس َّ قریب من اجلنه ََّ بعید من النار ،و البخیل بعید من اهلل بعید من الناس
بعید من اجلنه قریب من النار ،و اجلاهل الس َّخى َّأحب إلى اهلل من عالم ِبیل

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

ََّ
َّ ۰۷۵۹
السخاء خلق اهلل األعظم
سخاوت ،خلق بزرگ خداست
َّ
َّ
َّ ۰۷۶۱
یات ِف َّ
الد َّنیا فمن أخِذ بغصن منها قاده ذلک الغصن إلى
متدل
أغصانها
ه
اجلن
أشجار
من
شجره
خاء
الس
َّ
َّ
َّ
اجلنه وَّ البخل شجره من أشجار النار أغصانها متدلیات ِف الدنیا فمن أخِذ بغصن منها قاده ذلک الغصن
إلى النار
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سخاوت در ختى از درختهاى بهشت است که شاخهاى آن در دنیا آویخته است هر که شاخى از آن بگیرد همان شاخ وى را سوى بهشت
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

َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ ََّ
َّ َّ ََّ
 ۰۷۶۰السخى إَنا َیود حبسن الظن باهلل و البخیل إَنا یبخل بسوء الظن باهلل
سخاوتمند بسبب خوشگمانى بخدا سخاوت میکند و بخیل بعلت بدگمانى بخدا بخل میورزد
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷۶۱السخى اجلهول أحب إلى اهلل من العالم البخیل
سخاوتمند نادان نزد خدا از دانشمند بخیل محبوبتر است
َّ ۰۷۶۱
السر أفضل من العالنیه و العالنیه أفضل ملن أراد االقتداء

ََّ
السعاده َّ
کل َّ
َّ ۰۷۶۴
السعاده طول العمر ِف طاعه اهلل
سعادت کامل عمر دراز در اطاعت خداست
َّ
َّ ۰۷۶۵
السعید من سعد ِف بطن َّأمه و الش َّقى من شقى ِف بطن َّأمه

عمل نهان بهتر از عمل عیان است اما عمل عیان براى آنکه خواهد سرمشق کسان شود بهتر است

َّ ۰۷۶
السفر قطعه من العِذاُ
سفر پاره اى از عذاب است
َّ ۰۷۶
السکینه مغمن و ِرکها مغرم

خوشبخت کسى است که در شکم مادرش خوشبخت شده و بدبخت کسى است که در شکم مادرش بدبخت شده است

آرامش غنیمتى است و ترک آن خسارتى است
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َّ ۰۷۶۸
السکوت خری من إمالء َّالشرَّ
القاى شر بهتر است
خاموش بودن از َّ
 ۰۷۶۹سکوت اللسان سالمه اإلنسان
خاموشى زبان مایه سالمت انسان است
ََّ
ََّ
َّ ََّ
َّ ۰۷ ۱
السلطان العادل ظل اهلل ِف األرض فمن أکرمه أکرمه اهلل و من أهانه أهانه اهلل

َّ ََّ
َّ
 ۰۷ ۰السلطان العادل ظل اهلل ِف األرض فإذا دخل أحدکم بلدا لیس به سلطان عادل فال یقیمن به
سلطان عادل سایه خدا بر روى زمین است اگر یکى از شما بشهرى در آید که سلطان عادل در آن نیست در آنجا اقامت نکند
َّ ََّ
َّ ۰۷ ۱
َّ
السلطان العادل املتواضع ظل اهلل و رحمه ِف األرض یرفع له عمل سبعنی صدیقا

سلطان عادل سایه خدا بر روى زمین است هر که وى را گرامى دارد خدایش گرامى دارد و هر که وى را خوار کند خدایش خوار کند

َّ ََّ
َّ
َّ ۰۷ ۱
السلطان العادل ظل اهلل ِف األرض یتأوى إلیه الضعیف و به ینتصر املظلوم
سلطان عادل سایه خدا بر روى زمین است که ناتوان بدان پناه مى برد و مظلوم از او یارى مى جوید
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷ ۴السالم قبل السؤال فمن بدأکم بالسؤال قبل السالم فال َتیبوه

سلطان عادل متواضع سایه خدا و نیزه او بر روى زمین است و براى او عمل هفتاد صدیق را باال مى برند

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷ ۵السالم ِطوع و الرد فریضه

سالم مقدم بر سؤال است هر که پیش از سالم بسؤال آغاز کرد جوابش مدهید

سالم بدلخواه است و جواب آن واجب است
263

َّ
ََّ
ََّ
َّ ۰۷ ۶
َّ
َّ
َّ
السالم اسم من أمساء اهلل وضعه اهلل ِف األرض َّفتأفشوه َّ بینکم فإن َّالرجل املسمل َّ إذا مر بقوم فسمل علیُه
َّ
فردوا علیه کان له علیُه فضل درجه بتِذکریه إیاهم السالم فإن لم یردوا علیه رد علیه من هو خری منُه و
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
آنها سالم کند و جوابش دهند ،وى را بر آنها فزونى مرتبت است که سالم را بیادشان آورده است و اگر جوابش ندهند کسى که از آنها بهتر
و پاکیزه تر است جوابش دهد

َّ َّ
َّ
َّ ۰۷ ۷
السالم ُتیه مللتنا و أمان لِذمتنا
سالم درود ملت ما و حافظ ذمه ماست
ََّّ
َّ
َّ ۰۷ ۸
السمت احلسن و التؤده و اإلقتصاد جزء من أربعه و عشرین جزء من النبوه
نام نیک و مالیمت و اعتدال یک جزء از بیست و چهار جزء پیغمبرى است
َّ
َّ ۰۷ ۹
َّ
السمت احلسن جزء من مخسه و سبعنی جزء من النبوه

َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۷۸۱السمع و الطاعه حق عَل املرء املسمل فیما أحب أو کره ما لم یؤمر ِبعصیه فإذا أمر ِبعصیه فال مسع
علیه و ال طاعه
نام نیک یکجزء از هفتاد و پنج جزء پیغمبرى است

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

َّ
 ۰۷۸۰السماح رباح و العسر شؤم
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َّ ۰۷۸۱
السواک نصف اإلَیان و الوضوء نصف اإلَیان
مسواک کردن یک نیمه ایمان است و وضو گرفتن یک نیمه ایمان است
َّ ۰۷۸۱
السواک یزید َّالرجل فصاحه
سهل انگارى مایه سودا است و سختگیرى شوم است

َّ ۰۷۸۴
السواک مطهره للفم مرضاه َّ َّللرُ و ُماله للبصر
مسواک کردن موجب پاکى دهان و رضایت پروردگار و روشنى چشم است
َّ
َّ ۰۷۸۵
َّ
السواک سنه فاستاکوا أى وقت شئُت
مسواک کردن فصاحت مرد را افزون میکند

َّ ۰۷۸۶
السواک من الفطره
مسواک کردن اقتضاى فطرت است
َّ
َّ ۰۷۸
السیوف مفاِیح اجلنه

مسواک کردن سنت است هر وقت خواستید مسواک کنید

شمشیرها کلیدهاى بهشتست
ََّ
َّ
َّ ۰۷۸شاُ َّ
سخى حسن اخللق َّأحب إلى اهلل من شیخ ِبیل عابد سیئ اخللق
جوان سخاوتمند نیکخو در نزد خدا از پیر بخیل عابد بدخو محبوبتر است
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۷۸۹شاهد الزور ال ِزول قدماه حَت یوجب اهلل له النار
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شاهد دروغ قدم برندارد تا جهنم بر او واجب شود

 ۰۷۹۱شارُ اخلمر کعابد وثن
شراب خوار مانند بت پرست است
َّ
 ۰۷۹۰الشباُ شعبه من اجلنون
جوانى َّشعبه اى از دیوانگى است َّ
َّ
 ۰۷۹۱الشباُ شعبه من اجلنون و النساء حباله الشیطان
جوانى شعبه اى از دیوانگى است و زنان دام شیطانند
َّ
َّ
 ۰۷۹۱شتان ما بنی عملنی عمل ِِذهب لِذِه و ِبقى ِبعته و عمل ِِذهب مؤنته و ِبقى أجره

َّ
َّ
 ۰۷۹۴الشحیح ال یدخل اجلنه
بخیل ببهشت در نیاید
َّ
 ۰۷۹۵الشدید من غلب نفسه
نیرومند آنست که بر خویشتن مسلط شود
َّ
َّ َّ
 ۰۷۹۶شر الناس من یبغض الناس و یبغضونه
بدترین مردم آن کس است که مردم را دشمن دارد و او را دشمن دارند
َّ َّ
َّ َّ
َّ
 ۰۷۹شر الناس من أکرمه الناس اِقاء شره

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
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َّ ََّ
َّ َّ
 ۰۷۹۸شر الناس من اُِه اهلل ِف قضائه
بدترین مردم آن کس است که خدا را در قضایش متهم کند
َّ َّ
َّ
 ۰۷۹شر الناس من باع آخرِه بدنیاه و شر منه من باع آخرِه بدنیا غریه
بدترین مردم آن کس است که مردم از بیم شرش گرامیش دارند

َّ ۰۸۱۱شر الناس من أکل وحده و منع رفده و جلد عبده و َّشر منه من ال یقیل عثره و ال یقبل معِذره و َّشر
منه من ال یرجى خریه و ال یؤمن َّشره
بدترین مردم آن کس است که آخرت خویش بدنیا فروشد و بدتر از او کسى است که آخرت خویش بدنیاى دیگرى فروشد

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
نبخشد و عذرى نپذیرد و بدتر از او کسى است که بخیرش امید نیست و از شرش امان نیست

 ۰۸۱۰شرار َّأمَت من یَل القضاء إن اشتبه علیه لم یشاور ،و إن أصاُ بطر و إن غضب عنف و کاِب َّ
السوء کالعامل
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
کند و هر که بدى را نویسد مانند کسى است که بدان عمل مى کند

َّ
 ۰۸۱۱شرار الناس شرار العلماء

َّ ۰۸۱۱شر ما ِف َّالرجل َّ
شح هالع و جنب خالع
بدترین مردم علماى بدند

بدترین صفت مرد بخل مفرط است و ترس شدید
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َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۸۱۴شرار أمَت الثرثارون املتشدقون املتفیهقون و خیار أمَت أحاسنُه أخالقا
بدان امت من پر گویان پر چانه پر مدعایند و نیکان امت من آنهایند که نیکخوترند
 ۰۸۱۵شرارکم َّعزابکم و أراذل موِاکم َّعزابکم
َّ ۰۸۱۶شر البلدان أسواقها
بدترین جاى شهرها بازارهاست
َّ َّ
 ۰۸۱۷شر الطعام طعام الولیمه َینعها من یتأِیها و یدعى إلیها من یتأباها
بدترین غذاها غذاى ولیمه است است که هر که بخواهد ندهندش و هر که نخواهد بخوانندش
َّ َّ
َّ
 ۰۸۱۸شر الطعام طعام الولیمه یدعى إلیه الشبعان و َیبس عنه اجلائع
بدترین غذاها غذاى ولیمه است که سیر را بدان خوانند و گرسنه را از آن باز دارند
َّ
َّ ۰۸۱۹شر املجالس األسواق و الطرق
بدترین شما عزبانند و اراذل مردگانتان عزبانند

بدترین نشستنگاهها بازارها و راه هاست
َّ َّ
َّ ۰۸ ۱شر االمور حمدثاِها و َّشر العَم عَم القلب و َّشر املعِذره حنی َیضر املوت و شر الندامه یوم القیمه و
َّشر املتأکل أکل مال الیتمی و َّشر املکاسب کسب َّالرباء

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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َّ َّ َّ
ََّ
َّ
 ۰۸ ۰شر الناس الِذى یستأل باهلل ث ال یعطى
بدترین مردم آن کس است که بنام خدا از او بخواهند و ندهد
َّ َّ
 ۰۸ ۱شر الناس املضیق عَل أهله
بدترین مردم آن کس است که بر اهل خانه خود سخت گیرد
َّ َّ
َّ
 ۰۸ ۱شر الناس منزله یوم القیامه من خیاف لسانه أو خیاف شره
روز قیامت موقعیت آن کس از همه مردم بدتر است که از زبانش ترسند یا از شرش بیم کنند
 ۰۸ ۴شفاعَت ألهل الکبائر من َّأمَت
امت من است
شفاعت من خاص اهل کبائر از
َّ
َّ
 ۰۸ ۵شرف املؤمن قیامه باللیل و َّعزه استغناؤه عن الناس
شرف مؤمن در شب زنده دارى اوست و عزت وى در بى نیازى از مردم است
َّ
 ۰۸ ۶الشاهد یرى ما ال یرى الغائب
حاضر چیزها بیند که غایب نبیند
َّ
 ۰۸ ۷الشتاء ربیع املؤمن
زمستان بهار مؤمن است
َّ
َّ
َّ
 ۰۸الشرک اخلفى أن یعمل الرجل ملکان الرجل
شرک نهان آنست که مرد براى حضور مرد دیگرى عملى کند
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َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
أدناه أن ُتب عَل شى ء من َّاجلور ََّأو
لماء و ََّ
الصفا ِف اللیله الظ ََّ
 ۰۸ ۹الشرک أخفى ِف أمَت من َّدبیب َّالن َّمل عَل ََّ
ِبغض عَل شى ء من ََّ العدل و هل الدین إال احلب ِف اهلل و البغض ِف اهلل؟ قال اهلل ِعالى :قل إن کنُت ُتبون اهلل
َّ
فاِبعوِن َیببکم اهلل

شرک در امت من از گذر کردن مور بر کوه صفا در شب تاریک نهانتر است و نزدیکتر از همه آنست که چیزى از ستم را دوست دارى یا چیزى
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

ََّ
َّ
 ۰۸۱۱الشعر احلسن أحد اجلمالنی یکسوه اهلل املرء املسمل
موى نیکو یکى از دو زیبائیست که خدا بمرد مسلمان دهد
َّ
 ۰۸۱۰الشعر ِبنزله الکالم فحسنه حسن الکالم و قبیحه قبیح الکالم
شعر چون سخن است شعر نیک سخن نیک است و شعر بد سخن بد است
َّ ۰۸۱الش َّقى من شقى ِف بطن أمهَّ

بد بخت آنست که در شکم مادرش بدبخت
َّ َّ َّ َّ
الساساعهت حیاَّ
أدرکتهشده َّ
َّ
 ۰۸۱الشقى کل الشقى من
بدبخت کامل آنست که رستاخیز بدو رسد و زنده باشد
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۱۴الشهوه اخلفیه و الریاء شرک
جاه طلبى و ریا شرک است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۱۵الشیخ شاُ ِف حب اثنتنی ِف حب طول احلیاه و کثره املال
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َّ
َّ
کالن َّیب ِف امتهَّ
 ۰۸۱۶الشیخ ِف أهله
پیر در میان کسان خود چون پیمبر در امت خویش است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۱۷الشیخ یضعف جسمه و قلبه شاُ عَل حب اثنتنی طول احلیاه و حب املال
تن پیر ناتوان مى شود و دل وى بر محبت دو چیز جوان است :عمر دراز و محبت مال
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۱الشیطان یُه بالواحد و اإلثننی فإذا کانوا ثالثه لم یُه بُه
شیطان بیک تن و دو تن پردازد و چون سه تن شدند قصد ایشان نکند
َّ َّ
 ۰۸۱۹صاحب َّ
الدین مغلول ِف قربه ال یفکه إال قضاء دینه
پیر در محبت دو چیز جوان است محبت زندگى دراز و فراوانى مال

َّ
َّ َّ َّ
 ۰۸۱۱صاحب الشى ء أحق بالشى ء أن َیمله إال أن یکون ضعیفا یعجز عنه فیعینه علیه أخوه املسمل
صاحب چیز بجمل آن شایسته تر است مگر آنکه ناتوان باشد و از آن فرو ماند و برادر مسلمانش بر حمل آن کمکش کند
َّ
 ۰۸۱۰صاحب العمل یستغفر له َّ
کل شى ء حَت احلوت ِف البحر
قرضدار در قبر خویش در غل است و جز پرداخت قرض وى غل او را باز نمیکند

ََّ
 ۰۸۱صدق اهلل فصدقه

مه چیز حتى ماهى دریا براى دانشمند آمرزش میخواهد

خدا راستگوست با او راست باش
ََّ
َّ
 ۰۸۱صدقه املرء املسمل ِزید ِف العمر و َتنع میته السوء و یِذهب اهلل ِعالى بها الفخر و الکرب
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 ۰۸۱۴صدقه َّ
السر ِطفى ء غضب َّ َّالرُ
صدقه نهان خشم پروردگار را خاموش مى کند
َّ َّ
ََّ َّ َّ
َّ
 ۰۸۱۵صغارکم دعامیص اجلنه یتلقى أحدهم أباه فیتأخِذ بثوبه فال ینتهى حَت یدخله اهلل و إیاه اجلنه
صدقه مرد مسلمان عمر را فزونى دهد و از مرگ بد جلوگیرى کند و خداى واال بوسیله آن تفاخر و تکبر را ببرد

 ۰۸۱۶صفه العاقل أن ََّیمل َّعمن َّجهل علیه و یتجاوز َّعمن َّ ظلمه و یتواضع ملن هو دونه و یسابق من فوقه ِف طلب َّالرب
و إذا أراد أن یتکمل ِدبر فإن کان خریا ِکمل فغمن و إن کان َّشرا سکت فسمل
کوچولوهاى شما زالوهاى بهشتند یکیشان پدر خویش را به بیند و لباسش را بگیرد و رها نکند تا خدا پدرش را با او ببهشت در آورد

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

 ۰۸۱۷صل من قطعک و أعط من حرمک و اعف َّعمن ظلمک
با آنکه از تو بریده پیوند گیر و آنکه تو را محروم کرده عطایش ده و از آنکه با تو ستم کرده در گذر
 ۰۸۱صله َّالرحم ِزید ِف العمر و ِدفع میته َّ
السوء

 ۰۸۱۹صله َّالرحم و حسن اخللق و حسن اجلوار یعمران َّ
الدیار و یزدن ِف األعمار
پیوند خویشان و نیکخوئى و خوش همسایگى شهرها را آباد کند و عمرها را فزونى دهد
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۴۱صله َّالرحم ِزید ِف العمر و صدقه السر ِطفى ء غضب الرُ
پیوند خویشان عمر را فزونى دهد و از مرگ بد جلوگیرى کند
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َّ
 ۰۸۴۰صله القرابه مثراه ِف املال حمبه ِف األهل منساه ِف األجل
پیوند خویشاوندى مایه فراوانى مال و محبت کسان و تأخیر اجل است
َّ
 ۰۸۴۱صل من قطعک و أحسن إلى من أساء إلیک و قل احلق و لو عَل نفسک
با هر که از تو ببرد پیوند گیر و با آنکه با تو بدى کرده نکوئى کن و حقرا بگو و گر چه بر ضرر خودت باشد
 ۰۸۴۱صلوا قراباِکم و ال َتاوروهم َّفإن اجلوار یورث بینکم َّ
الضغائن
پیوند خویشان عمر را فزونى دهد و صدقه نهان خشم پروردگار را خاموش کند

با خویشان دوستى کنید و همسایه ایشان مشوید که همسایگى میان شما کینه ها پدید آرد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ ۰۸۴صل صاله مورع کتأنک ِراه فإن کنت ال ِراه فإنه یراک ،و ایتأس مما ِف أیدى الناس ِعش غنیا و
إیاک و ما یعتِذر منه
نماز 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 زندگى
کنى و از آنچه عذر آن باید خواست بپرهیز

َّ
 ۰۸۴۵صلوا عَل أطفالکم فإنُه من أفراطکم
بر کودکان خویش درود فرستید که آنها پیشاهنگان شمایند
َّ
 ۰۸۴۶صاله القاعد عَل النصف من صاله القائم
َّ
نماز نشسته َّیک نیمه َّ نماز ایستاده است َّ
 ۰۸۴۷صاله الرجل ِطوعا حیث ال یراه الناس ِعدل صالِه عَل أعنی الناس مخسا و عشرین
َّ
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نماز مرد که بدلخواه در جایى که مردم او را نبینند کند برابر بیست و پنج نماز است که در دیده مردم کند

 ۰۸۴صاله املرأه وحدها ِفضل عَل صالِها ِف اجلمع ِبمس و عشرین درجه
نماز زن تنها بیست و پنج بار از نماز جماعت او بهتر است

 ۰۸۴۹صاله بسواک أفضل من سبعنی صاله بغری سواک
نمازى مسواک زده بهتر از هفتاد نماز مسواک نزده
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۵۱صالح أول هِذه االمه بالزهد و الیقنی و یهلک آخرها بالبخل و األمل

 ۰۸۵۰صمت َّ
الصائم ِسبیح و نومه عباده و دعاؤه مستجاُ و عمله مضاعف
کوت صائم تسبیح گفتن است و خواب وى عبادت است و دعاى وى مستجاب است و عمل او دو برابر است
الصدقه َّ
 ۰۸۵۱صنائع املعروف ِقى مصارع َّ
السوء ،و َّ
خفیا ِطفى ء غضب َّ َّالرُ و صله َّ
العمر و
ِف
زیاده
حم
الر
َّ
الدنیا هم أهل املعروف ِف اآلخره و أهل املنکر ِف َّ
کل معروف صدقه ،و أهل املعروف ِف َّ
الدنیا
َّ
َّ
هم أهل املنکر ِف اآلخره و أول من یدخل اجلنه أهل املعروف
صالح متقدمان این امت برهد و ایمان است و متأخرانش ببخل و آرزوى دراز هالک مى شوند

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
هر کار نیکى صدقه اى است و نکوکاران دنیا نکوکاران آخرتند و بدکاران دنیا بدکاران آخرتند و نخستین کس که ببهشت میرود نکوکارانند

َّ
َّ
َّ
 ۰۸۵۱صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس و إذا فسدا فسد الناس العلماء و االمراء

دو گروه از مردمند که اگر صالح بودند مردم بصالح آیند و اگر فاسد بودند بفساد گرایند دانشوران و زمامداران
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 ۰۸۵۴صوموا َّ
ِصحوا

َّ ۰۸۵
الصائم ِف عباده من حنی یصبح إلى أن َیسى ما لم یغتب فإذا اغتاُ خرق صومه
روزه دارید تا تندرست شوید

الصائم ال َّ
َّ ۰۸۵۶
ِرد دعوِه

روزه دار از آن هنگام که صبح میکند تا بشب در رود مادام که غیبت نکند در عبادت است و همین که غیبت کرد روزه او پاره شود

َّ ۰۸۵۷
الصبحه َتنع َّالرزق

دعاى روزه دار رد نمیشود

الصرب عند َّ
َّ ۰۸۵
الصدمه االولى
خواب صبحگاهان مانع روزى است

صبر حقیقى هنگام صدمه نخستین است
َّ
َّ ۰۸۵۹
الصرب نصف اإلَیان و الیقنی اإلَیان کله

َّ
 ۰۸۶۱الصرب رضا

صبر یک نیمه ایمان است و یقین همه ایمانست

صبر مایه خشنودى است
ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۸۶۰الصرب و االحتساُ أفضل من عتق الرقاُ و یدخل اهلل صاحبهن اجلنه بغری حساُ
صبر و سکون از آزاد کردن بندگان بهتر است و خدا صاحب آن را بدون حساب ببهشت مى برد
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َّ ۰۸۶۱
الصرب من اإلَیان ِبنزله َّالرأس من اجلسد
َّ ۰۸۶۱
الصحه و الفراغ نعمتان مکفورِان
صبر نسبت بایمان چون سر نسبت بتن است

صحت و فراغت دو نعمت است که کفران آن کنند

 ۰۸۶۴الصدق طمتأنینه و الکِذُ ریبه

راستى مایه آرامش است و دروغ مایه تشویش
َّ
َّ ۰۸۶۵
الصدقه ِطفى ء اخلطیئه کما یطفى ء املاء النار

َّ ۰۸۶
الصدقه عَل القرابه صدقه وصله
صدقه بخویشاوندان هم صدقه است هم پیوستگى خویشاوندان
الصدقه َتنع میته َّ
َّ ۰۸۶۷
السوء

صدقه گناه را خاموش مى کند چنان که آب آتش را خاموش میکند

صدقه مانع مرگ بد مى شود
َّ
َّ
َّ
 ۰۸۶الصدقه ِسد سبعنی بابا من السوء

صدقه هفتاد در بدى را مسدود کند
َّ َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۸۶۹الصدقه عَل َّوجهها و اصطناع املعروف و بر الوالدین و صله الرحم ُتول الشقاء سعاده و ِزید ِف العمر
و ِقى مصارع السوء
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صدقه به موقع و نیکوکارى و نیکى با پدر و مادر و پیوستگى خویشاوند بدبختى را بخوشبختى مبدل کند و عمر را افزایش دهد و از مرگ هاى
بد جلوگیرى کند

َّ ۰۸۷۱
الصدقه عَل املسکنی صدقه و هى عَل ذى َّالرحم اثنتان صدقه و صله َّالرحم

َّ ۰۸۷۰
الصدقات بالغدوات یِذهنب بالعاهات
صدقه صبحگاه مرض ها را میبرد
َّ
 ۰۸۷۱الصرعه َّ
کل الصرعه الِذى یغضب َّ
فیشتد غضبه و ََّیمر وجهه و َّ
یقشعر شعره فیصرع غضبه
صدقه دادن به مستمند فقط صدقه است و صدقه دادن بخویشاوند دو چیز است صدقه و پیوند خویشاوند

َّ
َّ
َّ
 ۰۸۷۱الصلح جائز بنی املسلمنی إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال

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

َّ ۰۸۷۴
الصاله نور املؤمن

هر صلحى میان مسلمانان رواست مگر صلحى که حرامى را حالل یا حاللى را حرام کند

َّ ۰۸۷۵
الصاله عمود َّ
الدین
نماز نور مؤمن است

َّ ۰۸۷۶
الصاله میزان فمن أوِف استوِف
نماز ستون دین است

نماز چون ترازوست هر که کامل کند پاداش کامل یابد
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ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۰۸۷
الصاله َّ
وجه الشیطان و الصدقه ِکسر ظهره و التحاُ ِف اهلل یقطع دابره فإذا فعلُت ذلک ِباعد
د
ِسو
َّ
منکم کمطلع الشمس من مغربها

نماز چهره شیطان را سیاه کند و صدقه دادن پشت او را بشکند و دوستى در راه خدا ریشه او را میکند و وقتى چنین کردید از شما بفاصله
شرق و غرب دورى کند

الصاله قربان َّ
َّ ۰۸۷
کل ِقى

َّ ۰۸۷۹
الصمت حکم و قلیل فاعله
نماز قربانى پرهیزگارانست

َّ ۰۸ ۱
الصمت أرفع العباده

خاموشى خردمندى است و خاموشى گزینان کمند

َّ ۰۸ ۰
الصمت زین للعالم و سرت للجاهل
خاموشى زینت دانا و پرده نادانست
َّ
َّ ۰۸ ۱
الصمت َّسید األخالق و من مزح استخف به
خاموشى واالترین عبادتهاست

ََّ
َّ َّ
 ۰۸ ۱الصوم جنه من عِذاُ اهلل

خاموشى سرور اخالق است و هر که مزاح کند سبکش گیرند

روزه سپر عذاب خداست
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َّ
َّ ۰۸ ۴
الصوم ِف الشتاء الغنیمه البارده

الصیام نصف َّ
َّ ۰۸ ۵
الصرب
روزه یک نیمه صبر است
َّ َّ
 ۰۸ ۶الصیام جنه ما لم خیرقها بکِذُ أو غیبه
روزه سپرى است مادام که آن را بدروغ یا غیبت ندرد
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۸ ۷الصیام جنه من النار فمن أصبح صائما فال َیهل یومئِذ و إن أصر و جهل علیه فال یشثمه و ال یسبه و لیقل إِن
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
الصرب و عَل َّ
کل شى ء زکاه و زکاه اجلسد َّ
الصیام نصف َّ
َّ ۰۸
الصیام
روزه دارى یک نیمه صبورى است َّ ،هر چیزى زکاتى دارد و زکات تن روزه داشتن است
َّ
 ۰۸ ۹ضاله املؤمن العمل کلما قید حدیثا طلب إلیه آخر
در زمستان روزه داشتن بهره خنک بردنست

َّ
 ۰۸۹۱ضحک ربنا من قنوط عباده

گم شده مؤمن علم است هر دم حدیثى فرا گیرد حدیثى دیگر مطلوب او شود

پروردگار ما از نومیدى بندگان خویش عجب دارد

 ۰۸۹۰ضعى ِف ید املسکنی و لو ظلفا حمرقا
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چیزى بدست مستمند بگذار و گر چه سم سوخته باشد
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِذى َیبه اهلل فالرجل یکشر ِف
ضحک َیقته اهلل ََّفتأما الض
اهلل و
 ۰۸۹۱الضحک ضحکان ضحک ََّیبه
َّ
حک ال َّ
َّ
وجه أخیه شوقا إلى رؤیته ،و أما َّالضحک الِذى َیقته اهلل ِعالى َّفالرجل یتکمل بالکلمه اجلفاء و الباطل
لیضحک أو یضحک یهوى بها ِف جهمن 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،
آنست که مرد به روى برادر خویش از شوق دیدار وى لبخند زند اما خنده اى که که خداى واال آن را دشمن دارد آنست که مرد سخن خشن
و ناروا گوید که بخندد یا بخندند و بسبب آن هفتاد پائیز در جهنم سرنگون رود

الضیافه ثالثه َّأیام فما زاد فهو صدقه و عَل َّ
َّ ۰۸۹۱
الضیف أن َّیتحول بعد ثالثه َّأیام
مهمانى سه روز است و هر چه بیشتر شد صدقه است و مهمان باید پس از سه روز تغییر جا دهد
َّ ۰۸۹۴
الضیف یتأیت برزقه و یرُتل بِذنوُ القومََّ ،یحص عنُه ذنوبُه
ََّ
ََّ
 ۰۸۹۵طاعه اهلل طاعه الوالد و معصیه اهلل معصیه الوالد
مهمان روزى خویش بیارد گناهان کسان ببرد و گناهان آنها را پاک کند

اطاعت پدر اطاعت خداست و نافرمانى پدر نافرمانى خداست

 ۰۸۹۶طالب العمل ِبسط له املالئکه أجنحتها رضا ِبا یطلب

فرشتگان بالهاى خویش براى طالب علم بگسترانند که از آنچه وى مى جوید رضایت دارند

َّ
کاحلى بنی األموات
 ۰۸۹۷طالب العمل بنی اجلهال
جویاى علم میان جاهالن چون زنده میان مردگانست
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ََّ
ََّ
ََّ
 ۰۸۹طالب العمل هلل أفضل عند اهلل من املجاهد ِف سبیل اهلل

هر که علم براى رضاى خدا جوید نزد خدا از مجاهد فی سبیل اللَّه بهتر است
ََّّ
 ۰۸۹طالب العمل طالب َّالرَحه طالب العمل رکن اإلسالم و یعطى أجره مع النبینی
جویاى علم جویاى رحمت است ،جویاى علم رکن اسالم است و پاداش او را با پیمبران دهند

 ۰۹۱۱طعام َّ
السخى دواء و طعام الشحیح داء
غذاى سخاوت مند دوا و غذاى بخیل درد است
َّ
کل مسمل و َّأن طالب العمل یستغفر له َّ
 ۰۹۱۰طلب العمل فریضه عَل َّ
کل شى ء حَت احلیتان ِف البحر

احلج و اجلهاد ِف سبیل ََّاهلل َّعز و جلَّ
الصاله و َّ
 ۰۹۱۱طلب العمل أفضل عند ََّاهلل من َّ
الصیام و َّ
جستن علم بر هر مسلمانى واجب است و همه چیز ،حتى ماهیان دریا براى جویاى علم آمرزش میطلبند

جستن علم نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدا عز و جل بهتر است

 ۰۹۱۱طلب العمل ساعه خری من قیام لیله و طلب العمل یوما خری من صیام ثالثه أشهر
ساعتى علم جستن بهتر از نمازگزارى یک شب است و روزى علم جستن بهتر از سه ماه روزه دارىَّ است
َّ
 ۰۹۱۴طلب العمل فریضه عَل کل مسمل و واضع العمل عند غری أهله کمقلد اخلنازیر اجلوهر و اللؤلؤ و
الِذهب
جستن علم بر هر مسلمانى واجب است و آنکه علم را پیش نااهالن نهد چنانست که گوهر و مروارید و طال به گرازان آویزد
 ۰۹۱۵طلب العمل فریضه عَل َّ
کل مسمل و مسلمه
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َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۱۶طهور الطعام یزید ِف الطعام والدین و الرزق
جستن علم بر هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان واجبست

 ۰۹۱۷طوَب للمخلصنی أولئک مصابیح اهلدى ِنجَل بُه َّ
کل فتنه ظلماء
هدایتند و َّبپرتو آنها هر فتنه تاریک َّروشن شود َّ
خوشا مخلصان َّآنان چراغ هاى َّ ََّ
َّ
 ۰۹۱۸طوَب للسابقنی إلى ظل اهلل الِذین إذا أعطوا احلق قبلوه و الِذین َیکمون للناس حبکمُه ألنفسُه
پاکیزگى غذا ،غذا و دین و روزى را فزون میکند

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

 ۰۹۱۹طوَب ملن أسمل و کان عیشه کفافا
خوشا آنکه مسلمانست و معیشت کفاف دارد

 ۰۹ ۱طوَب ملن ِرک اجلهل و أیت الفضل و عمل بالعدل
خوشا آنکه سبکسرى نکند و فزونى را ببخشد و بعدالت عمل کند
َّ
 ۰۹ ۰طوَب ملن ِواضع ِف غری منقصه َّو َّذل ِف نفسه ِف غری مسکنه َّو أنفق من مال مجعه ِف غری معصیه و خالط
أهل الفقه و احلکمه و رحم َّ أهل الِذل و املسکنه ،طوَب ملن ذل نفسه و طاُ کسبه و حسنت سریرِه و
کرمت عالنیته و عزل عن الناس َّشره ،طوَب ملن عمل بعلمه و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله
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
و خرد بیامیزد و بر اهل ذلت و مسکنت رحمت آرد خوشا آنکه خویشتن را خوار دارد و کسب و پاکیزه باشد و باطنش نیکو باشد و ظاهرش
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گرامى باشد و شر خویش را از مردم دور کند خوشا آنکه بعلم خویش عمل کند و فزونى مال خویش انفاق کند و فزونى گفتار خویش نگه
دارد

ََّ
َّ
 ۰۹ ۱طوَب ملن رزقه اهلل الکفاف ث صرب علیه
خوشا آنکه خدا روزى او بحد کفاف داده باشد و بر آن صبر کند
َّ
 ۰۹ ۱طوَب ملن شغله عیبه عن عیوُ الناس

خوشا آنکه عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دارد
َّ
 ۰۹ ۴طوَب ملن َّطال عمره و حسن عمله فحسن منقلبه إذ رضى عنه ربه و ویل ملن طال عمره و ساء عمله فساء منقلبه
إذ سخط علیه ربه
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

 ۰۹ ۵طوَب ملن هدى لإلسالم و کان عیشه کفافا و قنع
خوشا آنکه باسالم هدایت شود و معیشت او بحد کفاف باشد و قناعت کند
َّ
ملن َّشغله عیبه عن عیوُ الناس و أنفق من مال اکتسبه من غری معصیه و خالط أهل الفقه و احلکمه و
 ۰۹ ۶طوَب
َّ
جانب أهل الِذل و املعصیه

خوشا آنکه عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دا رد و از مالى که بدون معصیت بدست آورده انفاق کند و با اهل دانش وجود بیامیزد و از اهل
ذلت و معصیت دورى کند
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َّ
َّ َّ
 ۰۹ ۷طوَب ملن ذل ِف نفسه و حسنت خلیقته و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله و وسعته السنه و
لم یعدها إلى البدعه

خوشا آنکه در پیش خویش خوار است و خوى او نیکست و فزونى مال خویش ببخشد و فزونى گفتار خویش نگه دارد و پیر و سست باشد و
از سنت ببدعت نرود

 ۰۹ ۸طوَب ملن ملک لسانه و بکى عَل خطیئته
خوشا آنکه اختیار زبان خویش دارد و بر گناه خویش بگرید
َّ ۰۹طیبوا أفواهکم َّ
بالسواک

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۱۱الطاعم الشاکر ِبنزله الصائم الصابر
غذا خور شکرگزار چون روزه دار صبور است
َّ
 ۰۹۱۰الطمع یِذهب احلکمه من قلوُ العلماء
دانشوران ببرد
طمع َّحکمت از ََّدل َّ
 ۰۹۱الطبیب اهلل و لعلک ِرفق بتأشیاء َترق بها غریک
دهانهاى خویش را به مسواک پاکیزه کنید

طبیب حقیقى خداست شاید چیزهائى براى تو مناسب است که براى غیر تو نامناسب است

 ۰۹۱الظمل ظلمات یوم القیمه
ستم مایه تاریکى روز قیامتست
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َّ َّ َّ
ََّ
ََّ َّ
رک َّقال
َّ ََّ ۰۹۱۴الظمل َّ ثالثه :فظمل ال یغفره اهلل َّ و َّظمل َّیغفره و ظمل الََّ یرتکه ،فتأما الظمل الِذى ال یغفره اهلل َّفالش
َّ
َّاهلل« :إن الشرک ََّلظمل عظمی» ،و أما الظمل الِذى یغفره اهلل فظمل العباد أنفسُه فیما بینُه و بنی ربُه و أما الظمل
الِذى ال یرتکه اهلل فظمل العباد بعضُه بعضا

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
که خدا نمى آمرزد شرکست خدا وید« :حقا که شرک ظلمى بزرگ است» و اما ظلمى که خدا مى آمرزد ستم بندگان بخودشان میان خود
و پروردگارشان است اما ظلمى که خدا از آن نمیگذرد ظلم بندگان بیکدیگر است

َّ
َّ
 ۰۹۱۵الظلمه و أعوانُه ِف النار

ستم گران و یارانشان در جهنمند
َّ َّ
 ۰۹۱۶عاید املریض َیشى ِف طریق اجلنه حَت یرجع

 ۰۹۱۷عائد املریض خیوض ِف َّالرَحه فإذا جلس عنده غمرِه َّ
الرَحه و من َتام عیاده املریض أن یضع
َّ
أحدکم یده عَل وجهه أو عَل یده فیستأله کیف هو؟ و َتام ُتیتکم بینکم املصافحه
کسى که بیمارى را عیادت کند تا وقتى که باز گردد در راه بهشت قدم میزند

کسى 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 شما
دست بر چهره یا دست او نهد و از او پرسد حالش چطور است و کمال درود گفتن شما میان خودتان دست دادنست

َّ
 ۰۹۱۸عاقبوا أرقاءکم عَل قدر عقوهلم

بندگان خویش را به اندازه عقولشان عقوبت کنید

 ۰۹۱عالم ینتفع بعلمه خری من ألف عابد
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َّ َّ
َّ
 ۰۹۱۱عامه أهل النار النساء

دانشمندى که از علم او سود برند از هزار عابد بهتر است

قسمت اعظم جهنمیان زنانند
ََّ
 ۰۹۱۰عجبت لغافل و ال یغفل عنه عجبت َّ
ملؤمل دنیا و املوت یطلبه و عجبت لضاحک مِل فمه و ال یدرى أرضى اهلل
عنه أم أسخطه
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 که
آیا خدا از او خشنود است یا خشمگین

َّ
َّ
َّ
 ۰۹۱عجبا ألمر املؤمنَّ ،إن أمره کله له خری و لیس ذلک ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شکر و کان خریا
له و إن أصابته َّضراء صرب فکان خریا له
کار 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 باشد
و اگر مرضى بدو رسد صبر کند و براى او نیک باشد

ََّ
 ۰۹۱عجبت للمسمل إذا أصابته مصیبه احتسب و صرب و إذا أصابه خری َحد اهلل و شکر
از مسلمان عجب دارم که وقتى مصیبتى بدو رسد صبر ورزد و چون خبرى بدو رسد ستایش و شکر خدا کند
َّ
ََّ
ََّ
 ۰۹۱۴عجبا للمؤمن فو اهلل ال یقضى اهلل للمؤمن قضاء إال کان خریا له
کار مؤمن عجیب است بخدا که خدا قضائى براى مؤمن مقرر ندارد مگر مایه خیر او باشد

 ۰۹۱۵عد من ال یعودک و اهد ملن ال یهدى لک

از آنکه ترا عیادت نمى کند عیادت کن و بآن کس که هدیه بتو نمیدهد هدیه بده
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 ۰۹۱۶عدل ساعه خری من عباده سنه

یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است

 ۰۹۱۷عده املؤمن کتأخِذ بالید
وعده مؤمن چون تسلیم کردن است

 ۰۹۱۸عده املؤمن دین ،و عده املؤمن کتأخِذ بالید
وعده مؤمن دین است و وعده مؤمن چون تسلیم کردنست
 ۰۹۱عِذاُ هِذه َّ
االمه جعل بتأیدیها ِف دنیاها

 ۰۹۴۱عرامه َّ
الص َّیب ِف صغره زیاده ِف عقله ِف کربه
سرکشى طفل در دوران کودکى مایه فزونى عقل او در بزرگى است
ََّ
َّ
َّ
 ۰۹۴۰عزیز عَل اهلل أن یتأخِذ کرَیَت عبد مسمل ث یدخله النار
عذاب این امت را بدست خودشان در دنیایشان نهاده اند

بر خدا گرانست که دو دختر بنده مسلمان را بگیرد آنگاه او را به جهنم برد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۴۱عش ما شئت فإنک میت و أحبب ما أحببت فإنک مفارقه و اعمل ما شئت فإنک ُمزى به

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

َّ ََّ
 ۰۹۴۱عظم األجر عند املصیبه و إذا أحب اهلل قوما ابتالهم
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ََّ
 ۰۹۴عفو اهلل أکرب من ذنوبک
عفو خدا از گناهان تو بزرگتر است
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۴۵عفوا ِعف نساؤکم َّ و بروا آباءکم ِربکم أبناؤکم و من اعتِذر إلى أخیه املسمل من شى ء بلغه عنه
فمل یقبل عِذره لم یرد عَل احلوض
مصیبت را پاداش بزرگ دهند و چون خدا گروهى را دوست دارد مبتالیشان کند

عفت 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 رنجشى
که از او دارد عذر بخواهد و عذرش نپذیرد بر سر حوض بنزد من نیاید

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۰۹۴۶عفوا عن نساء الناس ِعف نساؤکم و َّبروا آباءکم ِربکم أبناؤکم و من أِاه أخوه متنصال فلیقبل ذلک
حمقا کان أو مبطال ،فإن لم یفعل لم یرد عَل احلوض

نسبت بزنان مردم عفت کنید تا زنانتان عفیفبمانند با پدران خویش نیکى کنید تا فرزندانتان با شما نیکى کنند هر کس برادرش بعذر خواهى
پیش وى آید باید عذر وى را حق باشد یا باطل بپذیرد و اگر نپذیرد بر سر حوض بنزد من نیاید

 ۰۹۴۷عالمه َّحب ََّاهلل ِعالى َّحب ذکر ََّاهلل و عالمه بغض ََّاهلل بغض ذکر ََّاهلل َّعز و جلَّ
نشان محبت خدا عالقه به ذکر خداست و نشان دشمنى خدا بیعالقگى بذکر خداى عز و جل است
 ۰۹۴۸عمل ال ینفع ککنز ال ینفق منه و عَل َّ
َّ
کل شى ء زکاه و زکاه اجلسد الصیام
َّ َّ َّ
َّ ََّ
 ۰۹۴علیکم من األعمال ِبا ِطیقون فإن اهلل ال َیل حَت َتلوا

علمى که سود ندهد چون گنجى است که از آن خرج نکنند و هر چیزى زکاتى دارد و زکات تن روزه داشتن است

عبادت باندازه توانائى خود کنید که خدا ملول نشود تا وقتى که شما ملول شوید
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َّ
َّ
 ۰۹۵۱عَل الید ما أخِذت حَت ِؤدیه
هر کسى آنچه را گرفته بعهده دارد تا آن را ادا کند
 ۰۹۵۰عَل َّ
کل مسمل صدقه فإن لم َید فیعمل بیده فینفع نفسه و َّ
یتصدق ،فإن لم یستطع فیعنی ذا احلاجه فإن لم
َّ َّ َّ
یفعل فیتأمر باخلری ،فإن لم یفعل فیمسک عن الشر فإنه له صدقه
هر 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 اگر
نکند به نیکى وادار کند و اگر نکند از بدى باز دارد که همین صدقه اوست

 ۰۹۵۱عالم یقتل أحدکم أخاه؟ إذا رأى أحدکم من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالرب
که چرا برادر خود را میکشید؟وقتى یکیتان از برادر خویش چیزى دید که جالب نظر بود براى او برکت بخواهد

 ۰۹۵۱عمل ال یقال به ککنز ال ینفق منه
علمى َّکه ظاهر نکنند چون گنجى است که از آن خرج نکنند
 ۰۹۵۴علموا أبناءکم َّ
السباحه و َّالرمى و املرأه املغزل

فرزندان خویش را شنا و تیر اندازى آموزید و زنان را نخ رشتن
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۵علموا أبناءکم السباحه و الرمایه و نعم هلو املؤمنه ِف بیتها املغزل و إذا دعاک أبواک فتأجب أمک

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

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۵۶علموا بنیکم الرمى فإنه نکایه العدو

فرزندان خویش را تیر اندازى آموزید که سر شکستگى دشمن است
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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۵۷علموا و یسروا ،و ال ِعسروا و بشروا و ال ِنفروا و إذا غضب أحدکم فلیسکت
سخت مگیرید گشاده روئى کنید و خشونت مکنید و چون یکى از شما خشمگین شود خاموش ماند
تعلیم َّدهید و سهل گیرید و َّ َّ
 ۰۹۵۸علموا و ال ِعنفوا فإن املعمل خری من املعنف
تعلیم دهید و خشونت مکنید که آموزگار بهتر از
َّ
خشونتگر است َّ
َّ
َّ
 ۰۹۵علیک بالیتأس َّمما ِف أیدى الناس و إیاک و الطمع فإنه الفقر احلاضر
َّ
 ۰۹۶۱علیک َّبالرب َّفإن صاحب َّالرب یعجبه أن یکون الناس ِبری و ِف خصب
از آنچه در دست مردم است نومید باش ،از طمع بپرهیز که فقر مهیا است

بنیکى کوش که نیکوکار دوست دارد مردم در خیر و فراوانى باشند
َّ
َّ ۰۹۶۰علیک بالعمل َّفإن العمل خلیل املؤمن و احلمل وزیره و العقل دلیله و العمل َّقیمه و َّالرفق أبوه و اللنی أخوه و
الصرب أمری جنوده
علم جوئید که علم یار مؤمن است و بردبارى وزیر اوست و عقل دلیل اوست و عمل سرپرست اوست و مالیمت پدر اوست و مدارا برادر
اوست و صبر امیر سپاهیان اوست

َّ
َّ
ََّ
ََّ
 ۰۹۶۱علیک َّ
بالسجود فإنک ال ِسجد هلل سجده إال رفعک اهلل بها درجه و حط عنک بها خطیئه
از سجده غافل مشو که هر سجده اى براى خدا کنى خداوند یکدرجه ترا باال برد و گناهى از تو محو کند
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۶۱علیک بتأول السوم فإن الربح مع السماح
َّ

در معامله نخستین عرضه را به پذیر که سود با تساهل قرینست
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ََّ َّ
َّ
 ۰۹۶۴علیک بتقوى اهلل فإنها مجاع کل خری
از ترس خدا غافل مباش که سر چشمه نیکیهاست
َ
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
بتقوى اهلل َّ عز و جل ما استطعت و اذکر اهلل عند کل حجر و شجر ،و إذا عملت سیئه فتأحدث
 ۰۹۶۵علیک
َّ
عندها ِوبه :السر بالسر و العالنیه بالعالنیه
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
َّ
 ۰۹۶علیک حبسن اخللقَّ ،فإن أحسن الناس خلقا أحسنُه دینا
نکوتر
نیکخوئى کن که از مردم هر که نکوخوى َّتر دینش َّ
َّ
 ۰۹۶۷علیک حبسن اخللق و طول الصمت فو الِذى نفسى بیده ما َتمل اخلالئق ِبثلهما
نیکخوئى کن و خموشى طوالنى گزین ،قسم بخدائى که جان من بدست اوست خالیق زینتى مانند آن ندارند
َّ
 ۰۹۶۸علیک حبسن الکالم و بِذل الطعام
سخن نیک گوى و غذا بکسان ده
َّ
 ۰۹۶علیک َّبالرفق و إیاک و العنف و الفحش
َّ َّ
َّ
َّ
 ۰۹۷۱علیکم بالتواضع فإن التواضع ِف القلب و ال یؤذین مسمل مسلما
تواضع کنید که تواضع در دل است و مسلمان نباید مسلمان را آزار کند
َّ
 ۰۹۷۰علیکم باحلزن فإنه مصباح القلب أجیعوا أنفسکم و اظمئوها
مالیمت کن و از خشونت و ناسزا بپرهیز
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َّ

 ۰۹۷۱علیکم َّبالرمى فإنه من خری سعیکم
تیر اندازى کنید که از بهترین کوششهاى شماست
َّ
َّ
َّ
 َّ ۰۹۷۱علیکم َّبالز َّبیب فإنه یکثف املره و یِذهب بالبلغم و یشد العصب و یِذهب بالعیاء و َیسن اخللق و یطیب
النفس و یِذهب باهلم
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 ببرد
َّ
 ۰۹۷۴علیکم َّ
َّ
َّ
بالسواک فإنه مطیبه للفم مرضاه للرُ
با غم خو کنید که چراغ دل است خویشتن را گرسنه و تشنه دارید

مسواک کنید که مایه پاکیزگى دهان و رضاى خداست
َّ َّ
بالسواک فنعم الشى ء َّ
 ۰۹۷۵علیکم َّ
السواک یشد اللثه و یِذهب بالبخر و یصلح املعده و یزید ِف
َّ
َّ
َّ
َّ
درجات اجلنه و یرضى الرُ و یسخط الشیطان

مسواک کنید که مسواک خوب چیزیست لثه را محکم کند و بوى دهان ببرد و معده را بصالح آورد و درجات بهشت بیفزاید و پروردگار را خشنود
کند و شیطان را بخشم آرد

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ََّ ۰۹۷۶علیکم بالصدق فإنه مع الرب و مها ِف اجلنه و إیاکم و الکِذُ فإنه مع الفجور و مها ِف النار و
بعد الیقنی خریا من املعافاه و ال ُتاسدوا و ال ِباغضوا و ال ِقاطعوا
سلوا اهلل الیقنی و ََّاملعافاه فإنه لم یؤت أحد ََّ
و کونوا عباد اهلل إخوانا کما أمرکم اهلل
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 از خدا یقین و
عافیت بخواهید که هیچ کس را بعد از یقین ،ب هتر از عافیت نداده اند ،حسادت نورزید و دشمنى نکنید پیوند مبرید بندگان خدا ،چنان که خدا
فرمان داده برادران باشید
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َّ
بالصدقَّ ،فإن َّ
 ۰۹۷علیکم َّ
َّ
یهدى إلى َّالرب و َّإن َّالرب یهدى إلى َّ اجلنه و ما یزال الرجل یصدق و
دق
الص
ََّ
َّ
َّ
َّ
یهدى إلى َّالفجور و
الکِذُ
فإن
الکِذُ
و
إیاکم
و
یقا
صد
اهلل
عند
یکتب
حَت
الصدق
ى
یتحر
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّإن الفجور یهدى إلى النار و ما یزال الرجل یکِذُ و یتحرى الکِذُ حَت یکتب عند اهلل کِذابا

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
تا نزد خدا راستى پیشه بقلم رود و از دروغگوئى بپرهیزید که دروغ بسوى بد کارى و بد کارى بسوى جهنم میکشاند و مرد پیوسته دروغ
گوید و دروغ جوید تا نزد خدا دروغ پیشه بقلم رود

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۷۸علیکم بالصدق فإنه باُ من أبواُ اجلنه و إیاکم و الکِذُ فإنه باُ من أبواُ النار
راستى پیشه کنید که راستى درى از درهاى بهشت است و از دروغگوئى بپرهیزید که َّدروغ از درهاى جهنمست
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۷علیکم بالقرآن ،فاَتِذوه إماما و قائدا فإنه کالم رُ العاملنی الِذى هو منه و إلیه یعود ،فآمنوا ِبتشابهه
و اعتربوا بتأمثاله

با قرآن مانوس شوید و آن را پیشوا و رهبر خویش گیرید که قرآن گفتار خداى جهانیانست که از اوست و بسوى او باز میرود بمتشابه آن ایمان
داشته باشید و از مثل هاى آن عبرت گیرید

َّ
 ۰۹۸۱علیکم بالقناعه فإن القناعه مال ال ینفد
به قناعت خو کنید زیرا قناعت مالى است که تمام شدنى نیست
َّ َّ
َّ
ََّ
َّ
َّ
 َّ ۰۹۸۰علیکم باصطناع املعروف فإنه َینع مصارع السوء ،و علیکم بصدقه السر فإنها ِطفى غضب اهلل عز و
جل
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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َّ
َّ
َّ
 ۰۹۸۱علیکم بقله الکالم و ال یستهوینکم الشیطان
َّ َّ َّ
سخن کمتر گوئید و شیطان مجذوبتان نکند َّ ََّ
 ۰۹۸۱علیکم من األعمال ِبا ِطیقون فإن اهلل ال َیل حَت َتلوا
عبادت بقدر طاقت خود کنید که خدا ملول نشود تا شما ملول شوید

 ۰۹۸۴عمل ال ینفع کنز ال ینفق منه

َّ
 ۰۹۸۵علیک بالیتأس َّمما ِف أیدى الناس

علمى که سود ندهد گنجى است که از آن انفاق نکنند

از آنچه در دست مردمست نومید باش
َّ َّ
َّ َّ
 ۰۹۸۶علیک َّبالرفق َّفإن َّالرفق لم یکن ِف شى ء قط إال زانه و ال نزع من شى ء قط إال شانه
مدارا کن که مدارا در َّچیزى باشد آن را زینت دهد و در هر چه نباشد آن را خوار کند
َ
َّ
 ۰۹۸۷عمل َّالرب کله نصف العباده و الدعاء نصف فإذا أراد اهلل ِعالى بعبد خریا انتحى قلبه َّ
للدعاء
همه اعمال خیر یک نیمه عبادتست و دعا نیمه دیگر و چون خدا براى
متمایل کند َّ
بنده اى خیر خواهد قلب او را بدعا َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۰۹۸عمل اجلنه الصدق و إذا صدق العبد بر و إذا بر أمن و إذا َّ أمن دخل اجلنه ،و عمل النار الکِذُ
و إذا کِذُ العبد فجر و إذا فجر کفر و إذا کفر دخل النار
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
جهنم دروغ است و چون بنده دروغ گوید بد کار شود و چون بدکار شود بکفر گراید و چون بکفر گراید بجهنم رود
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َّ
 ۰۹۸عَم القلب الضالله بعد اهلدى
کورى دل گمراهى پس از هدایتست
ََّ
ََّ
ََّ
ََّّ
َّ
َّ
َّ
عند اهلل خزائن اخلری و الشر مفاِیحها الرجال ،فطوَب ملن جعله اهلل مفتاحا للخری مغالقا للشر ،و ویل ملن جعله اهلل
۰۹ ۱
ََّّ
مفتاحا للشر مغالقا للخری
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

ََّ
َّ
َّ
 ۰۹ ۰عهد اهلل ِعالى أحق ما أدى

َّ ۰۹ ۱عودوا املرضى ،و مروهم فلیدعوا لکم َّفإن دعوه املریض مستجابه و ذنبه مغفور
بیماران را عیادت کنید و بگوئیدشان که براى شما دعا کنند که دعاى بیمار مستجاب و گناه او آمرزیده است
َّ
َّ
َّ ۰۹ ۱عودوا املریض و اِبعوا اجلنائز ِِذکرکم اآلخره
بیمار را عیادت کنید و جنازه را مشایعت کنید که آخرت را بیاد شما آرد
َّ َّ
َّ
َّ ۰۹ ۴عودوا قلوبکم الرتقب و أکثروا التفکر
پیمان خدا شایسته وفاست

دلهاى خویش را بمراقبت عادت دهید و اندیشه بسیار کنید

 ۰۹ ۵عون العبد أخاه یوما خری من اعتکافه شهرا

کمک یک روزه که کسى به برادر خود کند بهتر از اعتکاف یک ماهه است
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ََّ
ََّ
َّ َّ
 ۰۹ ۶عینان ال َیسهما النار أبدا :عنی بکت من خشیه اهلل و عنی باِت ُترس ِف سبیل اهلل
دو چشم است که هرگز آتش بدان نرسد چشمى که از ترس خدا گریسته و چشمى که شب را بحراست در راه خدا بسر برده
ََّ
 ۰۹ ۷العالم أمنی اهلل ِف األرض
خدا در زمین است
دانشمند امین َّ
َّ
 ۰۹ ۸العالم و املتعمل شریکان ِف اخلری و سایر الناس ال خری فیُه
عالم و متعلم در خیر شریکند و سایر مردم خیرى ندارند
ََّ
َّ
َّ
 ۰۹العالم إذا أراد بعلمه وجه اهلل ِعالى هابه کل شى ء و إذا أراد أن یکثر به الکنوز هاُ من کل شى
ء
عالم اگر از علم خویش رضاى خدا خواهد همه چیز از او بترسد و اگر خواهد بوسیله آن گنجها بیندوزد از همه چیز بترسد

 ۱۱۱۱العائد ِف هبته کالکلب یعود ِف قیئه
آنکه بخشیده خویش پس گیرد چون سگ است که قى کرده خویش بخورد
ََّ
ََّ
 ۱۱۱۰العباد عباد اهلل ،و البالد بالد اهلل فمن أحیا من موات األرض شیئا فهو له
َّ
بندگان بندگان خدایند و دیار دیار َّخداست و هر که چیزى از موات زمین را احیا کند متعلق باوست َّ
 ۱۱۱۱العالم و العمل ِف اجلنه فإذا لم یعمل العالم ِبا یعمل کان العمل و العمل ِف اجلنه و کان العالم ِف النار
 ۱۱۱۱العبد مع من َّأحب

عالم و علم در بهشتند اگر عالم بعلم خویش عمل نکند علم و عمل در بهشتند و عالم در جهنم
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هر کسى همسنگ چیزى است که
لوالدیه ودوستَّ
لربهداردِف أعَل علَّینیَّ
 ۱۱۱۴العبد املطیع
کسى که مطیع پدر و مادر و پروردگار خویش باشد در اعالى بهشت است
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۱۵العده دین ،ویل ملن وعد ث أخلف! ویل ملن وعد ث أخلف! ویل ملن وعد ث أخلف

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

 ۱۱۱۶العدل حسن و لکن ِف االمراء أحسنَّ ،
العلماء
ِف
لکن
و
حسن
الورع
،
ن
أحس
األغنیاء
ِف
لکن
و
حسن
خاء
الس
َّ
َّ
َّ
أحسنَّ ،
الصرب حسن و لکن ِف الفقراء أحسن ،التوبه حسن و لکن ِف الشباُ أحسن ،احلیاء حسن و لکن ِف النساء
أحسن
عدالت نیکست ولى از زمامداران نیکوتر است ،سخاوت نیک است ولى از اغنیا نیکوتر است ،تقوى نیکست ولى از علما نیکوتر است صبر
نیکست ولى از فقرا نیکوتر است توبه نیکست ولى از جوانان نیکوتر است شرم نیک است ولى از زنان نیکوتر است

ََّ
َّ
 ۱۱۱۷العرف ینقطع فیما بنی الناس و ال ینقطع فیما بنی اهلل و بنی من فعله
نکوئى میان مردم فراموش مى شود اما میان خدا و عامل نیکى فراموش نمیشود
َّ
 ۱۱۱۸العفاف زینه النساء
عفت زینت زنانست
َّ
 ۱۱۱۹العفو أحق ما عمل به
عفو شایسته ترین کاریست که کنند
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مضره و العقل ِف أمر َّ
 ۱۱۰۱العقل ِف أمر َّ
الدنیا َّ
الدین َّمسره
عقل در کار دنیا مایه ضرر است و در کار دین مایه سرور

 ۱۱۰العقل آلف متألوف

َّ
عقل الفت گیر است و الفت پذیر َّ
 ۱۱۰۱العلماء ثالثه :رجل عاش به الناس و عاش بعلمه ،و رجل عاش به الناس و أهلک نفسه ،و رجل عاش بعلمه و لم یعش به
غریه
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 و
مردى که از علم خود سود برد و دیگرى از او سود نبرد

ََّ
 ۱۱۰۱العلماء أمناء اهلل عَل خلقه
دانشوران امینان خدا بر خلق اویند

 ۱۱۰۴العلماء مصابیح األرض و خلفاء األنبیاء و ورثَت و ورثه األنبیاء
دانش وران چراغهاى زمین و جانشین پیغمبران و وارثان من و وارث پیغمبرانند
َّ
 ۱۱۰۵العلماء قاده و املتقون ساده و ُمالستُه زیاده
 ۱۱۰۶العمل أفضل من العباده و مالک َّ
الدین الورع

دانش وران پیشوایانند و پرهیزکاران سرورانند و مصاحبتشان مایه فزونى است

علم از عبادت بهتر است و اساس دین ترس خداست
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 ۱۱۰۷العمل أفضل من العمل و خری األعمال أوسطها
علم از عبادت افضلست و بهترین عملها عملى است که معتدل تر است
َّ
 ۱۱۰۸العمل ثالثه :کتاُ ناطق و سنه ماضیه و «ال أدرى»

علم سه چیز است کتاب گویا و سنت متبع و «نمیدانم»
َّ
َّ ََّ
ََّ
 ۱۱۰۹العمل حیاه اإلسالم و عماد اإلَیان و من عمل علما أمت اهلل له أجره و من ِعمل فعمل علمه اهلل ما لم یعمل

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 باو
تعلیم دهد

َّ
ََّ َّ
َّ
 ۱۱۱۱العمل خزائن و مفتاحها َّ
َّ
السؤال فسلوا یرَحکم اهلل فإنه یوجر فیه أربعه :السائل و املعمل و املستمع و املحب
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

 ۱۱۱۰العمل خلیل املؤمن و احلمل وزیره و العقل دلیله و العمل قائده و َّالرفق والده و َّالرب أخوه و َّ
الصرب أمری
جنوده

 ۱۱۱العمل خری من العمل و مالک َّ
الدین الورع و العالم من یعمل
عمل کند
علم از عبادت بهتر است و اساس دین ترس خداست و عالم َّحقیقى آنست که َّ
َّ ََّ
 ۱۱۱العمل علمان :فعمل ِف القلب فِذلک العمل النافع ،و عمل عَل اللسان فِذلک حجه اهلل عَل ابن آدم
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
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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

 ۱۱۱۴العمل مریاثى و مریاث األنبیاء من قبَل
علم میراث من و میراث پیغمبران پیش از منست
کل عیب و اجلهل و الفقر یکشفان َّ
 ۱۱۱۵العمل و املال یسرتان َّ
کل عیب
 ۱۱۱۶العمل ال ََّیل منعه
منع علم روا نیست
َّ
 ۱۱۱۷العنی حق و لو کان شى ء سابق القدر سبقته العنی
چشم بد حق است اگر چیزى از تقدیر پیشى میگرفت چشم بد بودى
َّ
َّ
 ۱۱۱۸العنی حق َیضرها الشیطان و حسد ابن آدم
علم و مال هر عیبى را بپوشاند و جهل و فقر هر عیبى را نمایان کند

 ۱۱۱۹العینان ِزنیان و الیدان ِزنیان و َّالرجالن ِزنیان و الفرج یزِن
چشمان زنا میکنند و دستان زنا میکنند و پاها زنا میکنند و عورت نیز زنا میکند
 ۱۱۱۱غریبتان کلمه حکمه من سفیه فاقبلوها و کلمه َّسیئه من حکمی فاغفروها
چشم بد حق است شیطان و حسد بنى آدم آن را پدید مى آورد

دو چیز عجیب است :سخن حکمت آمیز از سفیه ،آن را بپذیرید و سخن بد از خردمند ،آن را ببخشید

 ۱۱۱۰غسل اإلناء و طهاره الفناء یورثان الغَن
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 ۱۱۱غشیتکم سکرِان :سکره َّحب العیش و َّحب اجلهل فعند ذلک ال ِتأمرون باملعروف و ال ِنهون عن املنکر
دو مستى شما را خواهد گرفت مستى عیشدوستى و عالقه بنادانى در آن هنگام امر بمعروف و نهى از منکر نکنند
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۱غط فخِذک فإن فخِذ الرجل عوره
ران خویش بپوش که ران مرد عورت است
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۱۴غفر اهلل عز و جل لرجل أماط غصن شوک عن الطریق ما ِقدم من ذنبه و ما ِتأخر
شستن ظرفها و پاکیزگى حیاط مایه غناست

مردى که شاخه تیغى از راه بردارد خدا گناهان کهنه و تازه او را بیامرزد
َّ
 ۱۱۱۵غفر المرأه مومسه َّمرت بکلب عَل رأس َّ
رکى یلهث کاد یقتله العطش فنزعت خفها فتأوثقته ِبمارها
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
و براى سگ آب بر آورد ،براى همین آمرزیده شد

َّ
َّ
َّ ۱۱۱۶غریوا الشیب و ال ِشبهوا بالیهود

موى سپید را رنگ کنید و چون یهودان مشوید
ََّ
َّ ۱۱۱۷
الغد و َّالرواح ِف ِعلمی العمل أفضل عند اهلل من اجلهاد
صبح و شب در کار تعلیم علم بسر بردن نزد خدا از جهاد بهتر است
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َّ
 ۱۱۱۸الغرباء ِف َّ
الدنیا أربعه:قرآن ِف جوف ظالم ،و مسجد ِف نادى قوم ال یصَل فیه ،و مصحف ِف بیت ال
یقرأ فیه ،و رجل صالح مع قوم سوء
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 پارسا
با مردم بد

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۱۹الغضب من الشیطان و الشیطان خلق من النار و املاء یطفى النار فإذا غضب أحدکم فلیغتسل
خشم از شیطان است و شیطان از آتش است و آب آتش را خاموش میکند ،وقتى یکیتان خشمگین شود غسل کند
َّ
َّ ۱۱۴۱
الغل و احلسد یتأکالن احلسنات کما ِتأکل النار احلطب

َّ
َّ
 ۱۱۴۰الغناء ینبت النفاق ِف القلب کما ینبت املاء الزرع
تغنى نفاق را در قلب میرویاند چنان که آب زراعت را
َّ
 ۱۱۴۱الغَن الیتأس َّعما ِف أیدى الناس و من مشى منکم إلى طمع فلیمش رویدا
کینه و حسد اعمال خوب را میخورد چنان که آتش هیزم را میخورد

کمال بى نیازى آنست که از آنچه در دست مردم است نومید باشى و هر کس از شما براه طمعى میرود آهسته رود

 ۱۱۴۱الغمن برکه

گوسفند مایه برکت است

 ۱۱۴الغیبه ذکرک أخاک ِبا یکره

غیبت آنست که برادر خود را بچیزى که دوست ندارد یاد کنى
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َّ
 ۱۱۴۵الغریه من اإلَیان و املِذاء من النفاق
غیرتمندى از ایمانست و بى بندوبارى از نفاق
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۴۶فاعل اخلری خری منه و فاعل الشر شر منه
عامل خیر از خیر بهتر و عامل شر از شر بدتر است
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۴۷فرغ اهلل عز و جل إلى کل عبد من أجله و رزقه و مضجعه و شقى أو سعید

 ۱۱۴۸فرغ إلى ابن آدم من أربع اخللق و اخللق و َّالرزق و األجل
چهار چیز آدمیزاد :صورت و سیرت و روزى و مرگ وى از پیش معین است
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۴۹فرغ اهلل لکل عبد من عمله و أجله و مضجعه و رزقه ال یتعداهن أبدا
تجاوز نخواهد کرد
هرگز از آن َّ
َّ
خدا عمل و اجل و َّ َّآرامگاه و روزى هر َّ بنده اى را از پیش معین کرده و َّ
 ۱۱۵۱فضل الشاُ َّالعابد الِذى یعبد ِف صباه عَل الشیخ الِذى یعبد بعد ما کربت سنه کفضل
املرسلنی عَل سایر الناس
خداى عز و جل مرگ و روزى و آرامگاه و بدبختى و نیکبختى هر بنده اى را از پیش معین کرده است

فضیلت جوان عابد که از آغاز جوانى عبادت کند بر پیرى که وقتى سن بسیار یافت عبادت کند چون فضیلت پیغمبران بر سایر مردمست

 ۱۱۵۰فضل العمل أفضل من فضل العباده

 ۱۱۵۱فضل العالم عَل العابد کفضَل عَل َّأمَت
فضیلت علم بیشتر از فضیلت عبادت است
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فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت منست بر امتم
َ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۵۱فضل العالم عَل العابد کفضَل عَل أدناکم َّإن اهلل َّعز و جل و مالئکته و أهل َّ
السموات و األرضنی حَت
َّ َّ َّ
َّ
َّ
النمله ِف جحرها و حَت احلوت لیصلون عَل معمل الناس 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
و حتى ماهى کسى را که نیکى بمردم آموزد دعا میکنند

 ۱۱۵۴فضل العالم عَل العابد کفضل القمر لیله البدر عَل سائر الکواکب
فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت ماه دو هفته بر سایر ستارگانست
 ۱۱۵فضل العالم عَل العابد سبعنی درجه ما بنی َّ
کل درجتنی کما بنی َّ
السماء و األرض
 ۱۱۵۶فضل العالم عَل غریه کفضل َّالن َّیب عَل امتهَّ

فضیلت عالم بر عابد هفتاد درجه است که فاصله هر دو درجه چون فاصله زمین و آسمانست

 ۱۱۵۷فضوح َّ
الدنیا أهون من فضوح اآلخره
رسوائى دنیا آسانتر از رسوائى آخرت است
َّ
 ۱۱۵۸فقیه واحد َّ
أشد عَل الشیطان من ألف عابد
تحمل یک فقیه براى شیطان از هزار عابد سخت تر است
َّ
 ۱۱۵۹فکره ساعه خری من عباده ستنی سنه
فضیلت عالم بر غیر عالم چون فضیلت پیغمبر بر امت اوست
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َّ
ِ ۱۱۶۱ف اجلنه ما ال عنی رأت و ال أذن مسعت و ال خطر عَل قلب بشر
در بهشت چیزها هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه َّ بر خاطر کسى گذشته
ِ ۱۱۶۰ف َّ
السواک مثانیه خصال :یطیب الفم ،و َّ
یشد اللثه ،و َیلو البصر ،و یِذهب البلغم ،و َّیفرح املالئکه ،و
یرضى َّ َّالرُ ،و یزید ِف احلسنات ،و َّ
یصح املعده
ساعتى اندیشیدن بهتر از شصت سال عبادت کردنست

در مسواک کردن هشت فائده هست :ده ان را پاکیزه کند ،و لثه را محکم کند ،و چشم را روشن کند ،و بلغم ببرد ،و فرشتگان را خوشحال
کند ،و پروردگار را خشنود کند ،و اعمال خوب را بیفزاید ،و معده را بصالح آرد

ََّ
 ۱۱۶۱الفاجر َّالراجى لرَحه اهلل ِعالى أقرُ منها من العابد املقنط
بد کارى که برحمت خداى واال امید دارد از عابد مأیوس ،بخدا نزدیکتر است

 ۱۱۶۱الفقر أمانه فمن کتمه کان عباده
فقر امانتى است و هر که آن را پوشیده دارد عبادتى باشد
ََّ
َّ
 ۱۱۶۴الفقر شنی عند الناس و زین عند اهلل یوم القیامه
فقر پیش مردم زبونى است و روز قیامت پیش خدا زینتست
َّ َّ َّ
َّ
سددوا ففى َّ
 ۱۱۶۵قاربوا و َّ
کل ما یصاُ به املسمل کفاره حَت النکبه ینکبها و الشوکه یشاکها
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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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۶قاضیان ِف النار و قاض َِّف اجلنه :قاض عرف احلق فقضى به فهو ِف اجلنه ،و قاض عرف احلق فجار متعمدا
أو قضى بغری عمل فهما ِف النار

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

ََّ
َّ
 ۱۱۶۷قال اهلل ِعالى :من لم یرض بقضائى و لم یصرب عَل بالئى فلیلتمس ربا سواى
خداى واال فرماید :هر که بقضاى من رضا ندهد و بر بالى من صبر نکند خدائى جز من جوید
ََّ
َّ
إذا هم عبدى حبسنه و لم یعملها کتبتها له حسنه فإن عملها َّکتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائه
ِعالى:
 ۱۱۶۸قال اهلل
َّ
َّ
ضعف و إذا هم بسیئه و لم یعملها لم أکتبها علیه فإن عملها کتبتها علیه سیئه واحده

خداى 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 برابر ثبت
کنم و وقتى کار بدى اراده کند و نکند بر عهده او ثبت نکنم و اگر بکند یک کار بد بر عهده او ثبت کنم

ََّ
َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۶۹قال اهلل ِعالى ،یؤذیَن ابن آدم یسب الدهر و أنا الدهر بیدى األمر أقلب اللیل و النهار
خداى واال فرماید فرزند آدم مرا آزار میکند که بروزگار ناسزا میگوید ،روزگار منم و کارها بدست منست و شب و روز را تغییر میدهم
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۷۱قال اهلل ِعالى :و من أظمل ممن ذهب خیلق خلقا کخلقى؟ فلیخلقوا حبه أو لیخلقوا ذره أو لیخلقوا شعریه

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

ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۷۰قال اهلل ِعالى :إذا ِقرُ إلى العبد شربا ِقربت إلیه ذراعا و إذا ِقرُ إلى ذراعا ِقربت منه باعا و إذا
أِاِن مشیا أِیته هروله
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خداى واال فرماید وقتى بنده یک وجب بمن نزدیک شود ذراعى بدو نزدیک شوم و چون ذراعى بمن نزدیک شود بیش از دو ذراع باو نزدیک
شوم و اگر مالیم بسوى من آید بشتاب بسوى او شوم

ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۷۱قال اهلل ِعالى :أنا أغَن الشرکاء عن الشرک و من عمل عمال أشرک فیه معى غریى ِرکته و شرکه
خداى واال فرماید من از همه شریکان از شریک بى نیازترم و هر که غیر مرا با من در عبادت خود شریک کند وى را با شرکش رها کنم
ََّ
 ۱۱۷۱قال اهلل ِعالى :الکربیاء ردائى فمن نازعَن ردائى قصمته
خداى واال فرماید کبریا رداى من است و هر که مدعى رداى من شود درهمش شکنم
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۷۴قال اهلل ِعالى :أحب ما ِعبدِن به عبدى النصح لى
خداى واال فرماید محبوبترین عبادتى که بنده براى من تواند کرد خلوص است
ََّ
َّ
 ۱۱۷۵قال اهلل ِعالى :إذا وجهت إلى عبد من عبیدى مصیبه ِف بدنه أو ِف ولده أو ِف ماله فاستقبله بصرب
مجیل استحییت یوم القیامه أن أنصب له میزانا أو أنشر له دیوانا
خداى واال فرماید وقتى مصیبت تن یا فرزند یا مال ،متوجه یکى از بندگان خویش کنم و او با صبر نیکو مصیبت را استقبال کند روز قیامت شرم
دارم که میزانى براى او نصب کنم یا دفترى براى او پهن کنم

ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۷۶قال اهلل ِعالى أنا عند ظن عبدى َب إن ظن خریا فله و إن ظن شرا فله
خداى واال فرماید من با گمان بنده ام که بمن دارد قرینم اگر نیکو گمان کند نیکى یابد و اگر بد گمان برد بد بیند
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۷قال اهلل ِعالى من عمل أِن ذو قدره عَل مغفره الِذنوُ غفرت له و ال أبالى ما لم یشرک لى شیئا
خداى واال فرماید هر که یقین دارد که من قدرت آمرزش گناهان دارم بیامرزمش و مادام که چیزى را با من شریک نیارد مهم نیست

317

ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۷۸قال اهلل ِعالى أنا أکرم و أعظم عفوا من أن أسرت عَل عبد مسمل ِف الدنیا ث أفضحه بعد إذ سرتِه و
ال أزال أغفر لعبدى ما استغفرِن

خداى واال فرماید عفو من گرامیتر و بزرگتر از آنست که در دنیا کار بنده مسلمانى را مستور دارم آنگاه از پس مستور داشتنش او را رسوا
کنم ،و مادام که بنده ام از من آمرزش خواهد او را خواهم آمرزید

ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۷۹قال اهلل ِعالى :و عزیت و َّجاللى ال أمجع لعبدى أمننی و ال خوفنی ان هو أمنَن ِف الدنیا أخفته یوم أمجع
عبادى و إن هو خافَن ِف الدنیا أمنته یوم أمجع عبادى

خداى 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
فراهم کنم او را بترسانم و اگر در دنیا از من بترسد روزى که بندگانم را فراهم کنم ایمنش کنم

َّ َّ
ََّ
آدم ثالثه :واحده لى و واحده لک و واحده بیَن و بینک فتأما الَت َّلى َّفتعبدِن
 ۱۱۸۱قال اهلل ِعالى یا ابن
َّ
َّ
شیئا ،و أما الَت لک فما عملت من عمل جزیتک به فإن أغفر فتأنا الغفور َّالرحمی و أما الَت بیَن و
َب
ِشرک
ال
بینک فعلیک َّ
الدعاء و املستأله و عَل االستجابه و العطاء

خداى واال فرماید اى فرزند آدم سه چیز هست یکى خاص من ،یکى خاص تو ،و یکى میان من و تو اما آنکه خاص من است آنکه مرا بپرستى
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
است از تو دعا کردن و خواستن و از من اجابت و عطا کردن

ََّ
 ۱۱۸۰قال اهلل ِعالى من ال یدعوِن أغضب علیه
خداى واال فرماید هر که مرا نخواهد بر او خشمگین شوم
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۸۱قال اهلل ِعالى یا ابن آدم ِؤیت کل یوم برزقک و أنت ُتزن و ینقص کل یوم من عمرک و أنت
ِفرح أنت فیما یکفیک و ِطلب ما یطغیک ال بقلیل ِقنع و ال من کثری ِشبع
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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

َّ
َّ
 ۱۱۸۱قال داود یا زارع السیئات أنت ُتصد شوکها
داود فرمود اى که بدى کاشته اى خاران را درو خواهى کرد َّ َّ
داود إدخالک یدک ِف فم التننی إلى أن ِبلغ املرفق فیقصمها خری لک من أن ِستأل من لم
 ۱۱۸۴قال
َّ
یکن له شى ء ث کان
داود فرمود اگر دست خویش را تا مرفق بکام اژدر کنى که آن را در هم شکند بهتر است تا از تازه بدوران رسیده چیزى بخواهى
 ۱۱۸۵قتال املسمل کفر و سبابه فسوق و ال َُّتل ملسمل أن یهجر أخاه فوق ثالثه َّأیام

َّ
 ۱۱۸۶قد أفلح من أخلص قلبه لإلَیان و جعل قلبه سلیما و لسانه صادقا و نفسه مطمئنه و خلیقته مستقیمه و أذنه
مستمعه و عینه ناظره
جنگ با مسلمان کفر است و ناسزا گفتنش گناه است و روا نیست که مسلمانى بیش از سه روز با برادر خود قهر کند

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
و چشم خویش نگران کند رستگار شود

 ۱۱۸۷قد أفلح من رزق َّلبا
هر که را خرد داده اند رستگارى یافته است
َّ
 ۱۱۸قرض الشى ء خری من صدقته

چیزى را بقرض بدهى بهتر از آنست که بصدقه بدهى
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 ۱۱۸۹قرض َّمرِنی خری من صدقه َّمره
دو بار قرض دادن بهتر از یک بار صدقه دادن است
ََّ
َّ
 ۱۱۹۱قسم من اهلل ِعالى ال یدخل اجلنه ِبیل
خداست که بخیلى وارد بهشت نمى شود
قسم َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ
خریا من عالنیَت َّو اجعل عالنیَت صاحله اللُه إِن أستألک من صالح ما ِؤیت الناس من
 ۱۱۹۰قل اللُه اجعل سریریت َّ َّ
املال و األهل و الولد غری الضال و ال املضل

بگو خدایا نهان مرا از عیانم بهتر کن و عیانم را شایسته کن ،خدایا از آنچه بمردم عنایت میکنى از مال و زن و فرزند از نوع شایسته آن که نه
گمراه باشد و نه گمراه کن از تو میخواهم

َّ
َّ َّ َّ
 ۱۱۹۱قل اللُه إِن أستألک نفسا مطمئنه ِؤمن بلقائک و ِرضى بقضائک و ِقنع بعطائک
بگو خدایا جان مطمئنى از تو میخواهم که بمعاد ایمان داشته باشد و بقضاى تو رضا دهد و بعطاى تو قناعت کند
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۹۱قلب الشیخ شاُ عَل حب اثنتنی :حب العیش و املال

دل پیر بر محبت دو چیز جوان است حب حیات و مال
َّ
 ۱۱۹۴قلب شاکر و لسان ذاکر و زوجه صاحله ِعینک عَل أمر دنیاک و دینک خری ما اکتنز الناس
دلى شکرگزار و زبانى ذکر گوى و زنى پارسا که ترا در کار دنیا و دینت َّ اعانت کند َّبهترین چیزى است که مردم ذخیره
َّ
کنند ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۹۵قلب لیس فیه شى ء من احلکمه کبیت خرُ فتعلموا و علموا و ِفقهوا و ال َتوِوا جهاال فإن اهلل ال یعِذر
عَل اجلهل
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دلى که نشانى از خرد در آن نباشد چون خانه خراب است پس تعلیم گیرید و تعلیم دهید و فقه آموزید و بر جهل نمیرید که خدا از جهل
نمیگذرد

ََّ
َّ ۱۱َّ ۹۶قلیل الفقه خری من کثری العباده و کفى باملرء فقها إذا عبد اهلل و کفى باملرء جهال إذا أعجب برأیه و
إَنا الناس رجالن مؤمن و جاهل فال ِؤذ املؤمن و ال َتاوز اجلاهل
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

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۹۷قلیل التوفیق خری من کثری العقل و العقل ِف أمر الدنیا مضره و العقل ِف أمر الدین مسره
اندکى توفیق به از عقل بسیار ،عقل در کار دنیا مایه خسارت است و در کار دین مایه مسرف

 ۱۱۹۸قلیل العمل ینفع مع العمل و کثری العمل ال ینفع مع اجلهل
 ۱۱۹قلیل َّ
ِؤدى شکره خری من کثری ال ِطیقه
که شکر آن توان گزاشت بهتر از بسیارى که تاب آن نتوانى داشت
اندکى َّ
 ۱۰۱۱قله العیال أحد الیسارین
نانخور کم داشتن یکى از طرق توانگر بودن است
َّ
 ۱۰۱۰قل احلق و إن کان َّمرا
عمل اندک با علم سودمند افتد و عمل بسیار با جهل سود ندهد

 ۱۰۱۱قولوا خریا ِغنموا و اسکتوا عن َّشر ِسلموا
حق را بگو و گرچه تلخ باشد
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خیرى گوئید تا بهره برید و از شر خاموش مانید تا بسالمت روید

 ۱۰۱۱قوام املرء عقله و ال دین ملن ال عقل له
اعتبار مرد بعقل اوست و هر که عقل ندارد دین ندارد

 ۱۰۱۴قوا بتأموالکم عن أعراضکم
آبرویتان را بوسیله اموالتان حفظ کنید
َّ ۱۰۱۵قیدوا العمل بالکتاُ

َّ ۱۰۱۶قیدها و َّ
ِوکل
شتر ببند و توکل کن
َّ
 ۱۰۱۷القرب أول منزل من منازل اآلخره
علم را بنوشتن در بند کنید

 ۱۰۱۸القرآن هو َّ
الدواء

قبر نخستین منزل از منزلهاى آخرت است

قرآن دواست

 ۱۰۱۹القرآن غَن ال فقر بعده و ال غَن دونه

قرآن غنائیست که پس از آن فقرى نیست و غنائى جز آن نیست

 ۱۰ ۱القلب ملک و له جنود فإذا صلح امللک صلحت جنوده و إذا فسد امللک فسدت جنوده
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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

 ۱۰القناعه مال ال ینفد

قناعت مالى است که تمام نمیشود
َّ
َّ
 ۱۰ ۱کامت العمل یلعنه َّ
کل شى ء حَت احلوت ِف البحر و الطری ِف َّ
السماء
همه چیز حتى ماهى دریا و مرغ هوا نهان کننده علم را لعنت کنند
 ۱۰ ۱کاد احللمی أن یکون َّنبیا
نزدیک بود که شخص بردبار پیمبر شود

 ۱۰ ۴کاد الفقر أن یکون کفرا
بیم آنست که فقر بکفر انجامد

 ۱۰ ۵کاد احلسد أن یغلب القدر
بیم آنست که چشم زخم بر تقدیر غالب شود
َّ
 ۱۰ ۶ک َّتأن َّاحلق فیها عَل غرینا وجب و ک َّتأن املوت فیها عَل غرینا کتب و ک َّتأن الِذین َّ
سفر
األموات
من
ع
یشی
َّ
َّ
أمنا کلَّ
َّ
َّ
عما قلیل إلینا عائدون نبوء أجداثُه و نتأکل ِراثُه کتأنا خملدون بعدهم قد نسینا کل واعظه و
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
مسافرانند که بزودى بسوى ما بازمى گردند تنشان را در گور میکنیم و میراثشان را میخوریم گوئى ما پس از آنها جاودانیم هر اندرزى را
فراموش کرده ایم و از هر حادثه اى در امانیم
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ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۱۰ ۷کان رجل یداین الناس فکان یقول لفتاه إذا أِیت معسرا فتجاوز عنه لعل اهلل أن یتجاوز عنا فلقى اهلل فتجاوز
عنه
مردى بود که با مردم معامله داشت و بخدم تگزار خود میگفت چون بتنگدستى برخوردى از او در گذر شاید خدا از ما درگذرد سپس بپیشگاه
خدا رفت و خدا از او در گذشت

َّ
َّ
َّ
 ۱۰ ۸کان عَل الطریق غصن شجره یؤذى الناس فتأماطها رجل فادخل اجلنه
شاخه درختى در راه بود که مردم را آزار مى داد مردى آن را دور کرد و ببهشتش بردند
ََّ
َّ
َّ
 ۱۰ ۹کرب مقتا عند اهلل األکل من غری جوع و النوم من غری سهر و الضحک من غری عجب

ُتدث أخاک حدیثا هو لک به َّ
 ۱۰ ۱کربت خیانه أن َّ
مصدق و أنت له کاذُ
خیانتى بزرگ است که ببرادر خویش سخنى گوئى که راستگویت شمارد و تو دروغگو باشى
ََّ
َّ
 ۱۰کتب اهلل ِعالى مقادیر اخلالئق قبل أن خیلق السموات و األرض ِبمسنی ألف سنه و عرشه عَل املاء
خوردن بى گرسنگى و خواب بدون خستگى و خنده بى شگفت نزد خدا بسختى منفور است

خداى واال تقدیر خالیق را پنجاه هزار سال پیش از َّآنکه آسمانها و زمین را بیافریند ثبت کرد و عرش وى بر آب بود َّ
 ۱۰ ۱کتب َّعَل ابن آدم نصیبه من الزنا مدرک ذلک ال حماله :فالعینان زنامها النظر ،و َّ االذنان زنامها
االستماع ،و اللسان زناه الکالم ،و الید زناها البطش ،و َّالرجل زناها اخلطا ،و القلب یهوى و یتمَن و یصدق
ذلک الفرج أو یکِذبه

بر فرزند آدم سهم وى از زنا مقرر است که ناچار مرتکب بشود زناى چشمان نگاه است و زناى گوشها سماع است و زناى زبان سخن است
و زناى دست تعدى است و زناى پاها رفتن است ،قلب هوس کند و آرزو کند و عورت عمل کند یا نکند
314

َّ
 ۱۰ ۱کثره الضحک َتیت القلب
خنده بسیار دل را بمیراند
َّ
 ۱۰ ۴کرم املرء دینه و مروِه عقله و حسبه خلقه

کرامت مرد بدین اوست و مروت وى بعقل اوست و شرف وى باخالق اوست

 ۱۰ ۵کرم الکتاُ ختمه

 ۱۰ ۶کفى َّ
بالدهر واعظا و باملوت َّمفرقا
اعتبار نامه بمهر است

چه آموزگاریست روزگار و چه جماعت پراکنى است مرگ

 ۱۰ ۷کفى باملرء إمثا أن یضیع من یقوت
گناهکارى مرد همین بسکه عیال خویش را بى تکلیف گذارد
ََّ
 ۱۰ ۸کفى باملرء علما أن خیشى اهلل و کفى باملرء جهال أن یعجب بنفسه
در علم مرد همین بس که از خدا ترسد و جهل مرد همین بس که مفتون خویش باشد
ََّ
 ۱۰ ۹کفى باملرء فقها إذا عبد اهلل و کفى باملرء جهال إذا أعجب برأیه
دانش مرد همین بس که خدا را پرستد و نادانى مرد همین بسکه دلبسته رأى خویش باشد
َّ
 ۱۰ ۱کفى باملرء کِذبا أن َّ
َیدث لکل ما مسع
دروغگوئى مرد همین بس که هر چه بشنود بگوید
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 ۱۰کفى باملرء َّشرا أن یشار إلیه باألصابع

بدى مرد همین بسکه انگشت نما باشد
ََّّ
َیدث َّ
 ۱۰ ۱کفى باملرء من الکِذُ أن َّ
بکل ما مسع و کفى باملرء من الشح أن یقول آخِذ حقى ال أِرک
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

 ۱۰ ۱کفى باملوت واعظا و کفى بالیقنی غَن
چه پند آموزیست مرگ و چه غنائیست ایمان
 ۱۰ ۴کفى باملوت َّمزهدا ِف َّ
الدنیا و مرغبا ِف اآلخره
چه وسیله اى است مرگ براى بى رغبتى بدنیا و رغبت بآخرت

 ۱۰ ۵کفى باملرء سعاده أن یوثق به ِف أمر دینه و دنیاه
خوشبختى مرد همین بس که در کار دین و دنیایش بر او اعتماد کنند
َّ
 ۱۰ ۶کفى باملرء إمثا أن َّ
َیدث بکل ما یسمع
 ۱۰ ۷کفى إمثا أن ُتبس َّعمن َتلک قوِه
گناه مرد همین بس که هر چه میشنود بگوید

همین گناه بس که غذا از بنده خویش منع کنى

 ۱۰ ۸کفى بک إمثا أن ال ِزال خماصما
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همین گناه ترا بس که پیوسته در حال مخاصمه باشى
ََّ
َّ
 ۱۰ ۹کفى باملرء نصرا أن ینظر إلى عدوه ِف معاصى اهلل
براى فیروزى مرد همین بس که دشمن خویش را در معاصى خدا ببیند
َّ
 ۱۰۴۱کفى َّبالرجل إمثا أن یکون بِذیا فاحشا ِبیال

گناه مرد همین بس که بدزبان و بدکار و بخیل باشد
َّ
َّ
َّ
َ
 ۱۰۴کفى باملرء إمثا أن یشار إلیه باألصابع إن کان خریا فهى مزله إال من رحم اهلل ِعالى و إن کان َّشرا فهو
َّشر
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
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۰۴۱کفاره الِذنب الندامه و لو لم ِِذنبوا ألیت اهلل بقوم یِذنبون لیغفر هلم
کفاره گناه پشیمانى است اگر شما گناه نمیکردید خدا مردمى پدید مى آورد که گناه کنند تا بیامرزدشان

 ۱۰۴۱کفاره من اغتبت أن ِستغفر له
کفاره کسى که عیب وى کرده اى اینست که براى او آمرزش بخواهى
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۰۴کف شرک عن الناس فإنها صدقه منک عَل نفسک
شر خویش را از مردم کوتاه کن که َّ این صدقه ایست که بخویشتن مى دهى
َّ
ََّ
 ۱۰۴۵کالم ابن آدم کله علیه ال له إال أمرا ِبعروف أو نهیا عن منکر أو ذکر اهلل ِعالى
گفتار فرزند آدم بضرر اوست نه بنفع او مگر امر بمعروفى یا نهی از منکرى یا ذکر خداى واال
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َّ
َّ
 ۱۰۴۶کلمه احلکمه ضاله کل حکمی
گفتار حکمت آمیز گمشده هر خردمندیست
َّ ۱۰۴۶
کل معروف صدقه

َّ ۱۰۴۷
کل صاحب عمل غرثان إلى عمل
هر دانشمندى گرسنه علم دیگر است
َّ
َّ ۱۰۴۸
کل شى ء بقدر حَت العجز و الکیس
هر کار نیکى صدقه است

هر چیزى َّمقرر است حتى َّناتوانى و هوش َّ
َّ
 ۱۰۴۹کل بَن آدم خطاء و خری اخلطائنی التوابنی
همه فرزندان آدم َّخطا کارند و بهترین خطاکاران توبه گرانند
َّ
َّ ۱۰۵۱
کل خله یطبع علیها املؤمن إال اخلیانه و الکِذُ

مؤمن هر صفتى تواند داشت مگر خیانت و دروغ
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۰۵کل ذنب عسى اهلل أن یغفره إال من مات مشرکا أو قتل مؤمنا متعمدا
هر گناهى را شاید خدا ببخشد مگر کسى که مشرک مرده یا مؤمنى را بعمد کشته باشد
َّ
َّ
 ۱۰۵۱کل ذى مال أحق ِبا له یصنع به ما یشاء
هر صاحب مالى بمال خویش شایسته تر است که با آن هر چه خواهد کند
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َّ َّ
َّ ۱۰۵۱
َّ
کل شى ء ینقص إال الشر فإنه یزداد فیه
هر چیزى کاسته شود بجز شر که فزونى گیرد
َّ
َّ ۱۰۵۴
کل شى ء فضل عن َّظل بیت و جلف اخلزب و ثوُ یوارى عوره َّالرجل و املاء لم یکن البن آدم فیه حق
َّ

َّ ۱۰۵
کل شى ء ساء املؤمن فهو مصیبه
هر چه مؤمن را از آن بد آید مصیبت است
َّ ۱۰۵۷
کل عنی زانیه و املرأه إذا استعطرت َّفمرت باملجلس فهى زانیه
هر چشمى زناکار است و زن وقتى خشبو شود و بر انجمنى بگذرد زناکار است
َّ ۱۰۵۸
کل قرض صدقه

آدمیزاد بیشتر از سایه خانه اى و خشک نانى و جامه اى که عورت مرد بپوشاند و آب حق ندارد

َّ ۱۰۵۹
کل امرئ حسیب نفسه
هر کس حسابگر خویشتنست
َّ
َّ
 ۱۰۶۱کل مشکل حرام و لیس ِف الدین مشکل
هر عمل مشکلى حرامست و در دین مشکل نیست
َّ
 ۱۰۶کل ما هو آت قریب
هر قرضى صدقه است

هر چه آمد نیست نزدیک است
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َّ ۱۰۶۱
کل املسمل عَل املسمل حرام :دمه و عرضه و ماله
مال او بر مسلمان حرام است
همه چیز َّمسلمان خون و آبرو و
َّ
 ۱۰۶۱کلکم راع و کلکم مسئول عن َّ
رعیته

همه شما رعایتگرید و همتان در باره رعیت خویش مسئولید
َّ
َّ
َ
َّ ََّ
کل َّ
َّ
َّ
َّ
الِذنوُ یؤخر اهلل ِعالى ما شاء منها إلى یوم القیامه إال عقوق الوالدین فإن اهلل یعجله لصاحبه ِف
۱۰۶۴
َّ
احلیاه الدنیا قبل املمات
خداى واال ،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
دهد

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
کل الکِذُ یکتب عَل ابن آدم إال ثالث :الرجل یکِذُ ِف احلرُ فإن احلرُ خدعه ،و الرجل
۱۰۶۵
یکِذُ املرأه فریضیها ،و َّالرجل یکِذُ بنی إثننی لیصلح بینهما
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

َّ َّ َّ
َّ
 ۱۰۶کل املسمل عَل املسمل حرام :ماله و عرضه و دمه ،حسب امرئ من الشر أن َیقر أخاه املسمل
همه چیز مسلمان ،از مال و آبرو و خونش بر
َّ
مسلمان حرامست ،براى مرد َّهمین شر َّبس که َّبرادر مسلمان خویش را تحقیر کند ََّ
َّ
َّ
َّ
یصبح و قد سرته اهلل ِعالى
 ۱۰۶۷کل أمَت معاِف إال املجاهرین و إن من اجلهار أن یعمل َّالرجل باللیل عمال ث
ََّ
فیقول عملت البارحه کِذا و کِذا و قد بات یسرته ربه و یصبح یکشف سرت اهلل عنه
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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
داشته گوید شب گذشته چنان و چنان کردم ،پروردگارش بشب مستورش داشته و بروز پرده خدا را از خویش برمى دارد

َّ
َّ
 ۱۰۶۸کل عمل وبال یوم القیامه إال من عمل به
همه علم ها روز قیامت وبال است مگر علمى که بدان عمل کنند
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۶۹کل بَن آدم حسود و ال یضر حاسدا حسده ما لم یتکمل باللسان أو یعمل بالید
َّ ۱۰۷۱
کل قرض َّجر ضعفه فهو ربا
هر قرضى که دو برابر خویش آرد ربا است
َّ
َّ ۱۰۷
کل موذ ِف النار

همه فرزندان آدم حسودند و حسد حسود مادام که بزبان از آن سخن نگوید و بدست عملى نکند زیانش نمى زند

َّ ۱۰۷۱
کل معروف صنعته إلى غَن أو فقری فهى صدقه
هر کار خیر که در باره ثروتمند یا فقیرى کنى ،صدقه است
َّ
کل 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
هر آزارگرى در جهنم است

هر کار نیکى صدقه است و هر چه مسلمان بر خویش و کسان خویش خرج کند در قبال آن براى او صدقه اى نویسند و هر چه مسلمان
بوسیله آن آبروى خویش محفوظ دارد در قبال آن برایش صدقه اى نویسند

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۱۰۷۴
َّ
کل نعمی زائل إال نعمی أهل اجلنه و کل هم منقطع إال هم أهل النار
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َّ
 ۱۰۷۵کل نفس ُتشر عَل هواها ،فمن هوى الکفره فهو مع الکفره و ال ینفعه عمله شیئا
هر کسى را با دلبستگیش محشور کنند ،هر که بکافران دلبسته باشد با کافران است و عملش سودش ندهد
َّ
َّ
َّ ۱۰۷۶
کل ذى نعمه حمسود إال صاحب التواضع
هر نعمتى زایل شد نیست مگر نعمت بهشتیان و هر غمى قطع شدنیست مگر غم جهنمیان

َّ ۱۰۷
کل نفس من بَن آدم َّسید َّفالرجل َّسید أهله ،و املرأه َّسیده بیتها
فرزندان آدم فرمان روائیست مرد فرمانرواى کسان خویش است و زن فرمانرواى خانه خویش است
هر یک از َّ
 ۱۰۷۸کلما طال عمر املسمل کان له خری
عمر مسلمان َّهر چه دراز شود خیر اوست َّ
 ۱۰۷۹کلوا الزیت و أدهنوا به فإنه من شجره مبارکه
هر که نعمتى دارد بمعرض حسد است مگر آنکه تواضع دارد

زیتون خورید و با آن روغن کارى کنید که از درخت مبارک است
َّ
 ۱۰۸۱کلوا مجیعا َّو ال َِّفرقوا َّفإن طعام الواحد یکفى األثننی و طعام األثننی یکفى الثالثه و األربعه کلوا
مجیعا و ال َِّفرقوا فإن الربکه مع اجلماعه

با هم غذا خ 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
خورید و پراکنده مشوید که برکت قرین جماعت است

 ۱۰۸کلوا و اشربوا و َّ
ِصدقوا و ألبسوا ِف غری إسراف و ال خمیله
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َّ
 ۱۰۸۱کما ِکونوا یولى علیکم
چنان که هستید بر شما حکومت کنند
الفجار منازل األبرار فاسلکوا َّأى طریق شئُت فتأىَّ
 ۱۰۸۱کما ال َیتَن من َّالشوک العنب کِذلک ال ینزل َّ
طریق سلکُت وردمت عَل أهله
بخورید و بنوشید و صدقه دهید و بپوشید بى اسراف اسراف و تکبر

چنان که از خار انگور نتوان چید بدکاران نیز بمقامات نکوکاران در نیایند بهر راه که خواهید روید که از هر راه روید بر اهل آن وارد میشوند

 ۱۰۸۴کم من مستقبل یوما ال یستکمله و منتظر غدا ال یبلغه
بسا کسا به روزى برسد که آن را بسر نبرد و انتظار فردائى برد که بدان نرسد
َّ
َّ
 ۱۰۸۵کم من عاقل و هو حقری عند الناس ذممی املنظر ینجو غدا و کم من ظریف اللسان مجیل املنظر عظمی
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

َّ

 ۱۰۸۶کن ِف َّ
الدنیا کتأنک غریب أو عابر سبیل وعد نفسک من أصحاُ القبور
در دنیا چنان باش که گوئى غریبى یا رهگذر و خویشتن را از اهل قبور شمار
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
أحب للناس ما ُتب لنفسک ِکن مؤمنا
أشکر الناس و
ِکن
قنعا
 ۱۰۸۷کن ورعا ِکن أعبد الناس و کن
َّ
َّ
َّ
َّ
و أحسن ُماوره من جاورک ِکن مسلما و أقل الضحک فإن کثره الضحک َتیت القلب
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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

َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۰۸کونوا ِف َّ
َّ
الدنیا أضیافا ،و اَتِذوا املساجد بیوِا ،عودوا قلوبکم الرقه و أکثروا التفکر و البکاء
و ال َّ
َتتلفن بکم األهواء ِبنون ما ال ِسکنون و َتمعون ما ال ِتأکلون و ِتأملون ما ال ِدرکون
در دنیا چون میهمانان باشید و مسجدها را خانه کنید دلها را برقت عادت دهید و اندیشه و گریه بسیار کنید و هوسها شما را از راه نبرد بناها
مى سازید که در آن ساکن نمیشوید و چیزها فراهم میکنید که نمیخورید و امیدها دارید که بدان نمیرسید

َّ ََّ
َّ
 ۱۰۸۹کیف یقدس اهلل أمه ال یؤخِذ من شدیدهم لضعیفُه؟
خداوند مردمى را که حق ضعیفان را از نیرومندشان نگیرند چگونه تقدیس کند
ََّ
 ۱۰۹۱الکاسب من یده خلیل اهلل
کسى که بدست خویش کسب کند دوست خداست
َّ
َّ
 ۱۰۹الکرب من بطر احلق و غمط الناس
به حق و تحقیر مردم است
تکبر نتیجه بى اعتنائى َّ َّ
 ۱۰۹۱الکِذُ کله إث إال ما نفع به مسمل

 ۱۰۹۱الکِذُ َّیسود الوجه و النمیمه عِذاُ القرب
دروغ مایه روسیاهى است و سخن چینى موجب عذاب قبر است
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۹۴الکرم التقوى ،و الشرف التواضع و الیقنی الغَن
دروغ همه اش گناه است مگر دروغى که مسلمانى را سود دهد
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شرف بتواضع و بى نیازى بیقین
کرامت بپرهیزکارى است و َّ
َّ
 ۱۰۹۵الکلمه احلکمه ضاله املؤمن فحیث وجدها فهو أحق بها
سخن حکمت آمیز گمشده مؤمن است و هر کجا بیابدش بدان شایسته تر است
َّ
َّ
 ۱۰۹۶الکلمه الطیبه صدقه
سخن نیکو صدقه است
َّ ََّ
َّ
َّ
الکیس من دان نفسه و عمل ملا بعد املوت و العاجز من اِبع نفسه هواها و َتَن عَل اهلل األماِن
۱۰۹۷

هوشیار آن است که بر خویش مسلط است و براى پس از مرگ عمل کند و ناتوان آنست که هوسهاى خویش را تبعیت کند و از خدا آرزوهاى
بسیار دارد

َّ
ََّ
َّ
 ۱۰۹۸هلل أشد فرحا بتوبه عبده من أحدکم إذا وجد بعریه قد أضله بتأرض فاله
خداوند از توبه بنده خویش ،بیشتر از آن خرسند مى شود که یکى از شما شترى را که در بیابانى گم کرده است بیابد
ََّ
َّ
َّ
 ۱۰۹هلل أفرح بتوبه عبده من العقمی الوالد ،و من الضال الواجد ،و من الظمآن الوارد

خداوند از توبه بنده خویش بیش از عقیمى که بزاید و گم کرده اى که بیابد و تشنه اى بآب درآید خرسند است
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
العقمی الوالد ،و من الضال الواجد فمن ِاُ إلى اهلل ِوبه
 ۱ ۱۱هلل
أفرح بتوبه التائب من الظمآن الوارد ،و من َّ
ََّ
نصوحا أنسى اهلل حافظیه و جوارحه و بقاع األرض کلها خطایاهو ذنوبه
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 شود هر کس بخدا از روى
خلوص توبه برد ،خداوند خطاها و گناهان وى را از یاد دو فرشته نگهبان و اعضاى وى و همه نقاط زمین ببرد

ََّ
 ۱ ۱۰هلل أقدر علیک منک علیه
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َّ َّ َّ
قدرت خدا بر تو َّاز قدرت تو بر او بیشتر است َّ َّ
َّ
 ۱ ۱۱ألنا أشد علیکم خوفا من النعم مَن من الِذنوُ أال أن النعم الَت ال ِشکر هى احلتف القاضى
من در باره شما از نعمتها بیشتر از گناهان بیمناکم بدانید که نعمت هائى که شکر آن نگزارند هالک قطعى است
َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۱۱ألنا من فتنه َّ
السراء أخوف علیکم من فتنه الضراء ،إنکم ابتلیُت بفتنه الضراء فصربمت و إن الدنیا حلوه
خضره
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

ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۱۴ألن أطعم أخا ِف َّ اهلل مسلما لقمه أحب إلى من أن أِصدق بدرهم و ألن أعطى أخاِف اهلل مسلما درمها
َّأحب َّإلى من أن أِصدق بعشره و ألن أعطیه عشره َّأحب َّإلى من أن أعتق رقبه

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
مسلمانى ببخشم نزد من محبوب تر است تا ده درهم صدقه کنم و این که ده درهم ببخشم پیش من محبوب تر است که بنده اى آزاد کنم

 ۱ ۱۵ألن أعنی أخى املؤمن عَل حاجته َّأحب َّإلى من صیام شهر و اعتکاف ِف املسجد احلرام
اینکه برادر مؤمن خویش را بر حاجت وى اعانت کنم پیش من از یکماه روزه و اعتکافى در مسجد الحرام محبوب تر است
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۱۶ألن أکون ِف َّ
َّ
َّ
شده أِوقع بعدها رخاء أحب إلى من أن أکون ِف رخاء أِوقع بعده شده

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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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
املرأه ِف بیتها خری هلا من َّأن ِصَل ِف حجرِها ،و ألن ِصَل ِف حجرِها خری من أن ِصَل ِف الدار،
 ۱ ۱۷ألن َِّصَل
َّ
و ألن ِصَل ِف الدار خری هلا من أن ِصَل ِف املسجد

اینکه 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 خانه
نماز کند و این که در صحن خانه نماز کند براى وى بهتر است تا در مسجد نماز کند

 ۱ ۱۸ألن یتأخِذ أحدکم حبله َّث یغدوا إلى اجلبل فیحتطب فیبیع فیتأکل و َّ
یتصدق خری له من أن یستأل
َّ
الناس
 ۱ ۱۹ألن َّ
یؤدُ رجل ولده خری له من أن َّ
یتصدق بصاع

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 که از مردم بخواهد

یتصدق املرء ِف حیاِه بدرهم خری له من أن َّ
 ۱ ۰۱ألن َّ
یتصدق ِبائه عند موِه
اینکه مردى در زندگى خویش درهمى صدقه کند براى وى بهتر است تا صد درهم هنگام مرگش صدقه کند
َّ ََّ
 ۱ ۰ألن َیعل أحدکم ِف فیه ِرابا خری له من أن َیعل ِف فیه ما حرم اهلل
اینکه مردى فرزند خویش را ادب کند براى وى بهتر است از پیمانه اى صدقه کند

 ۱ ۰۱ألن یزِن َّالرجل بعشره نسوه خری له من أن یزِن بامرأه جاره ،و ألن یسرق َّالرجل من عشره أبیات أیسر له من أن
یسرق من بیت جاره
اینکه یکى از شما خاکى در دهان خویش نهد براى وى بهتر است تا چیزى را که خدا حرام کرده در دهان خود نهد

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 از
خانه همسایه خویش بدزدد
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َّ
َّ
 ۱ ۰۱ألن یطعن ِف رأس أحدکم ِبخیط من حدید خری له من أن َیس امرأه ال ُتل له
اینکه با سوزن آهنین بسر یکى از شما زنند براى وى بهتر است تا بزنى که بر وى حالل نیست دست بزند
َّ
 ۱ ۰۴ألن یلبس أحدکم ثوبا من رقاع شَت خری له من أن یتأخِذ من غریه ما لیس عنده
اینکه یکى از شما جامه اى از وصله هاى مختلف پوشد براى وى بهتر است که آنچه ندارد از دیگرى بگیرد

 ۱ ۰۵ألن َیتَل جوف رجل قیحا خری له من أن َیتَل شعرا
این که اندرون ََّ
مردى از چرک پر شود براى وى بهتر است تا َّاز شعر پر شود َّ
 ۱ ۰۶ألن یهدى اهلل عَل یدیک رجال خری لک مما طلعت علیه الشمس و غربت
اینکه خدا بدست تو مردى را هدایت کند براى تو از همه چیزهائى که خورشید بر آن تو طلوع و غروب میکند بهتر است
َّ
َّ
َّ
َّ َّ ۱ ۰۷
لریدن احلقوق إلى أهلها یوم القیامه حَت یقاد للشاه اجللحاء من الشاه القرناء ِنطحها
شاخدار که بز بیشاخ را شاخ زده تقاص کنند
روز قیامت َّ حقوق کسان را باز پس َّدهند تا آنجا که از بز َّ َّ ََّ
 ۱ ۰۸لتتأمرن باملعروف و لتنهون عن املنکر أو لیسلطن اهلل علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فال یستجاُ هلم
بنیکى وادارید و از بدى باز دارید و گر نه خدا بدانتان را بر شما مسلط کند و نیکانتان دعا کنند و استجابتشان نکنند
َّ
َّ
َّ
َّ
لرتکنب سنن من کان قبلکم َّشربا بشرب و ذراعا بِذراع حَت لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلُت
َّ ۱ ۰۹
َّ
و حَت لو أن أحدهم جامع امرأِه بالطریق لفعلتموه
روش کسانى را که پیش از شما بوده اند وجب بوجب و ذراع بذراع تقلید خواهید کرد تا آنجا که اگر یکى از ایشان بسوراخ سوسمارى در آمده
در خواهید شد و تا آنجا که اگر یکیشان در راه با همسر خود جفت شده خواهید کرد
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ََّ
َّ
َّ
لتمِلن األرض جورا و ظلما فإذا ملئت یبعث اهلل رجال مَن امسه امسى و اسم أبیه اسم أَب فیملؤها عدال
۱۱
و قسطا کما ملئت جورا و ظلما

زمین 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
و انصاف پر کند چنان که از جور و ظلم پر شده است

َّ
َّ
لتمِلن األرض ظلما و عدوانا َّث َّ
لیخرجن رجل من أهل بیَت حَت َیِلها قسطا و عدال کما ملئت ظلما و
۱۰
عدوانا
چنان که از ظلم و تعدى پر شده است
زمین از جور و تعدى پر مى شود آنگاه مردى از خاندان من َّ بیرون آید تا آن را از انصاف و عدل پر کند
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
لتنتقضنَّ عرا اإلسالم عروه عروه فکلما انتقضت عروه ِشبث الناس بالَت ِلیها فتأوهلن نقض احلکم و
۱
۱
آ َّ
خرهن الصاله

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

ََّ
 ۱ ۱لزوال َّ
الدنیا أهون عَل اهلل من قتل رجل مسمل
سقوط دنیا نزد خدا آسان تر از قتل یک مرد مسلمان است
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۴لسان القاضى بنی طریقنی إما إلى جنه و إما إلى نار

زبان قاضى میان دو راه است یا بسوى بهشت یا بسوى جهنم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۵لست أخاف عَل أمَت غوغاء ِقتلُه و ال عدوا َیتاحُه و لکَن أخاف عَل أمَت أئمه مضلنی إن أطاعوهم
فتنوهم و إن عصوهم قتلوهم
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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

 ۱ ۶لسفره ِف سبیل ََّاهلل خری من مخسنی حجهَّ

سفرى در راه خدا از پنجاه حج بهتر است
ََّ
 ۱ ۷لعثره ِف کسب حالل أفضل عند اهلل من ضرُ بسیف حوال کامال
افتادنى در راه کسب حالل نزد خدا از یک سال شمشیر زدن بهتر است
ََّ
َّ
 ۱ ۸لعنه اهلل عَل الراشى و املرِشى
لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گیر باد
ََّ
 ۱ ۹لعن اهلل اخلمر و شاربها و ساقیها و بایعها و مبتاعها و عاصرها و حاملها و املحموله إلیه و آکل مثنها
خدا شراب و نوشنده و ساقى و فروشنده و َّخریدار و فشارنده و حامل و گیرنده و خورنده قیمت آن را لعنت کند
ََّ
َّ
 ۱ ۱لعن اهلل الراشى و املرِشى و الِذى َیشى بینهما
خدا رشوه ده و رشوه گیر را با آنکه میان آنها واسطه مى شود لعنت کند
ََّ
َّ
 ۱ ۰لعن اهلل الربا و آکله و کاِبه و شاهده و هم یعلمون
خدا ربا و رباخوار را با نویسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند
ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۱لعن اهلل الرجل یلبس لبسه املرأه و املرأه یلبس لبسه الرجل
خدا مردى را که چون زن لباس پوشد و زنى را که چون مرد لباس پوشد لعنت کند
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ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۱لعن اهلل الرجله من النساء
خدا زنان مرد نما را لعنت کند
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۴لعن اهلل املتشبهات من النساء بالرجال و املتشبهنی من الرجال بالنساء
نما را لعنت کند
خدا زنان ََّمرد نما و َّمردان زن َّ
 ۱ ۵لعن اهلل املحلل و املحلل له
خدا محلل را با کسى که براى وى محلل
ََّ
شوند لعنت کند َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۶لعن اهلل املخنثنی من الرجال و املرتجالت من النساء
خدا مردان مخنث و زنان مرد َّنما را لعنت کند
ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۷لعن اهلل املسوفات الَت یدعوها زوجها إلى فراشه فتقول« :سوف» حَت ِغلبه عیناه
خدا مماطله گر را لعنت کند یعنى زنى که شوهرش ببسترش خواند و گوید« :کمى بعد» تا خوابش ببرد
ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۸لعن اهلل آکل الربا و مؤکله و کاِبه و مانع الصدقه
خدا رباخوار و رباده و نویسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت کند
ََّ
َّ
 ۱ ۹لعن اهلل ثالثه :آکل زاده وحده ،و راکب الفاله وحده ،و النائم ِف بیت وحده
خدا سه کس را لعنت کند آنکه توشه خویش تنها خورد و آنکه تنها بیابان سپرد و آنکه در خانه اى تنها خوابد
ََّ
َّ
 ۱ ۴۱لعن اهلل من فرق بنی الوالده و ولدها و بنی األخ و أخیه
خدا کسى را میان مادر و فرزند و میان دو برادر فرقت افکند لعنت کند
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ََّ
 ۱ ۴۰لعن اهلل من لعن والدیه
هر که پدر و مادر خویش را لعن کند خدایش لعنت کند
ََّ
 ۱ ۴۱لعن اهلل من یسم ِف الوجه

الدینار و لعن عبد َّ
 ۱ ۴۱لعن عبد َّ
الدرهم
بنده دینار ملعون باد و بنده درهم ملعون باد
ََّ
َّ
َّ
روحه خری من الدنیا و ما فیها َّو لقاُ قوس أحدکم أو موضع قدمه ِف اجلنه
 ۱ ۴لغدوه َّ ِف سبیل اهلل أو َّ
خری من الدنیا و ما فیها و لو َّاطلعت امرأه من نساء أهل اجلنه إلى األرض ملِلت ما بینهما رَیا و ألضاءت ما بینهما
و لنصیفها عَل رأسها خری من الدنیا و ما فیها
هر که بر چهره عالمت نهد خدایش لعنت کند

صبحدم 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 چه در آن
هست بهتر ،اگر زنى از اهل بهشت بزمین نمایان شود میان زمین و آسمان را از بوى خوش پر کند و روشن کند ،سر پوش وى که بسر دارد
از دنیا و هر چه در آنست بهتر است

َّ
 ۱ ۴۵لقد أمرت أن َّأَتوز ِف القول فإن اجلواز ِف القول هو خری
فرمان یافتم که در سخن مجاز گویم که مجاز در گفتار نیک است
َّ
ََّ
ََّ
یوذى أحد و أخفت ِف اهلل و ما خیاف أحد ،و لقد أِت عَل ثالثون من بنی
 ۱ ۴۶لقد أوذیت ِف اهلل و ما َّ
یوم و لیله و ما لى و لبالل طعام إال 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
بر من گذشت که من و بالل جز چیزى که زیر بغل بالل نهان میشد غذائى نداشتیم

ََّ
َّ
 ۱ ۴۷لقد بارک اهلل لرجل ِف حاجه أکثر الدعاء فیها أعطیها أو منعها
خدا حاجتى را که مرد در باره َّآن بسیار دعا کند روا بشود یا نشود ،مبارک کرده است
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۴۸لقد رأیت رجال یتقلب ِف اجلنه ِف شجره قطعها من ظهر الطریق کانت ِؤذى الناس
درختى همى گشت که مزاحم راه کسان بود و آن را کنده بود
مردى را دیدم که در بهشت در َّ
 ۱ ۴۹لقلب ابن آدم أسرع ِقلبا من القدر إذا استجمعت غلیانا
دل فرزند آدم از دیگى که سخت جوشان باشد تغییر پذیرتر است
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۵۱لقیام َّالرجل ِف َّ
الصف ِف سبیل اهلل عز و جل ساعه أفضل من عباده ستنی سنه
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۵۰لقید سوط أحدکم من اجلنه خری مما بنی السماء و األرض
اندازه تازیانه یکى تان در بهشت بهتر از آن چیزهاست که میان آسمان و زمین است
ََّ
 ۱ ۵۱ل َّ
کل داء دواء فإذا أصیب دواء َّ
الداء برى ء بإذن اهلل ِعالى
یک ساعت ایستادن مرد بصف در راه خدا از شصت سال عبادت بهتر است

لکل داء دواء و دواء َّ
َّ
الِذنوُ االستغفار
۱ ۵۱

هر دردى دوائى دارد و چون دواى درد بجا افتد باذن خداى واال به شود

هر دردى را دوائیست و دواى گناهان آمرزش خواستن است
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َّ
َّ
لکل ذنب ِوبه إال سوء اخللق
۱ ۵۴
هر گناهى را توبه اى هست مگر بدخوئى
َّ
الدین واله َّ
لکل شى ء آفه ِفسده و آفه هِذا َّ
السوء
۱۵
هر چیزى آفتى دارد که مایه فساد آن مى شود و آفت این دین زمامداران بدند
َّ
لکل شى ء حلیه و حلیه القرآن َّ
الصوت احلسن
۱ ۵۶
َّ
لکل شى ء زکاه و زکاه اجلسد َّ
الصوم
۱ ۵۷
هر چیزى را زکاتى هست و زکات تن روزه داشتن است
الدار بیت َّ
َّ
لکل شى ء زکاه و زکاه َّ
الضیافه
۱ ۵۸
هر چیزى زینتى دارد و زینت قرآن صوت خوش است

َّ
َّ
لکل شى ء طریق و طریق اجلنه العمل
۱ ۵۹
هر چیزى راهى دارد و راه بهشت دانش است
َّ
َّ
 ۱ ۶۱لکل شى ء عماد و عماد هِذا الدین الفقه
هر چیزى را ستونى هست و ستون این دین دانائى است
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۶۰لکل شى ء مفتاح و مفتاح السموات قول «ال إله إال اهلل»
هر چیزى را زکاتى هست و زکات خانه اطاق مهمانخانه است

هر چیزى را کلیدى هست و کلید آسمانها گفتار «ال اله اال اللَّه» است

334

َّ
َّ
َّ
لکل شى ء مفتاح و مفتاح اجلنه حب املساکنی و الفقراء
۱ ۶۱
هر چیزى را کلیدى هست و کلید بهشت دوستى مستمندان و فقیران است
َّ
لکل عبد صیت :فإذا کان صاحلا وضع ِف األرض و إن کان َّسیئا وضع ِف األرض
۱ ۶۱
هر بنده اى شهرتى دارد اگر نیک باشد در زمین رود و اگر بد باشد در زمین رود
َّ
لکل غادر لواء یوم القیامه یعرف به
۱ ۶۴

هر خیانتکارى روز قیامت پرچمى دارد که بدان شناخته شود
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۶۵للتوبه باُ باملغرُ مسریه سبعنی عاما ال یزال کِذلک حَت یتأیت بعض آیات ربک طلوع الشمس من مغربها
توبه درى بمغرب دارد که وسعت آن هفتاد سال راه است و همچنان باز است تا بعضى آیات پروردگارت بیاید ،طلوع خورشید از طرف مغرب
َّ
 ۱ ۶للجار حق

َّ ۱ ۶۷للرحم لسان عند املیزان ِقول :یا َّرُ من قطعَن فاقطعه و من وصلَن فصله
خویشاوندى روز حساب زبانى دارد و گوید خدایا هر که مرا برید او را ببر و هر که مرا پیوست او را پیوند ده
َّ َّ
 ۱ ۶۸للسائل حق و إن جاء عَل فرس
همسایه حقى دارد

َّ
َّ
 ۱ ۶۹للمتکلف ثالث عالمات :یتملق إذا حضر و یغتاُ إذا غاُ و یشمت باملصیبه
خواهنده حقى دارد اگر چه سوار است بیاید

متکلف را سه نشانست در حضور تملق گوید و در غیاب غیبت کند و مصیبت را شماتت کند
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 ۱ ۷۱للمرأه سرتان :القرب و َّالزواج

زن دو پرده دارد قبر و زناشوئى
َّ
 ۱ ۷۰للمرائى ثالث عالمات :ینشط إذا کان عند الناس و یکسل إذا کان وحده و ََّیب أن َیمد ِف مجیع
أموره
پیش مردم باشد نشیط است و وقتى تنها باشد ملول است و دوست دارد در همه کارش ستایش شود
ریا کار سه نشان دارد وقتى
َّ
 ۱ ۷۱للمسمل عَل املسمل مخس:یسمل علیه إذا لقیه و َییبه إذا دعاه و َّیعوده إذا مرض و یتبع جنازِه إذا مات و ََّیب
له ما ََّیب لنفسه
مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد وقتى ببیندش باو سالم کند و وقتى بخواندش بپذیرد و وقتى بیمار شد عیادتش کند و وقتى بمیرد جنازه
اش را تشییع کند و هر چه براى خویش بخواهد براى او بخواهد

َّ
َّ
 ۱ ۷۱للمملوک طعامه و کسوِه باملعروف و ال یکلف من العمل إال ما یطیق
مملوک حق طعام و غذاى شایسته دارد و کارى که تاب آن ندارد بعهده او نگذارند
َّ
َّ
 ۱ ۷۴للمملوک عَل سیده ثالث خصال :ال یعجله عن صالِه و ال یقیمه عن طعامه و یشبعه کل اإلشباع
َّ
 ۱ ۷۵للمؤمن أربعه أعداء :مؤمن َیسده و منافق یبغضه و شیطان یضله و کافر یقاِله

مملوک بر آقاى خود سه حق دارد در اداى نماز شتاب زده اش نکند و از غذا برش نخیزاند و کامال سیرش کند

 ۱ ۷۶للمنافق ثالث عالمات :إذا َّ
حدث کِذُ ،و إذا وعد أخلف ،و إذا ائتمن خان

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
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َّ
ََّ
َّ
 ۱ ۷للنار باُ ال یدخل منه إال من شفى غیظه بسخط اهلل ِعالى
جهنم را درى هست که جز آنکه غیظ خویش را به نارضائى خداى واال فرو نشانده از آن وارد نمیشود
ََّ
 ۱ ۷۸لم ِؤِوا بعد کلمه اإلخالص مثل العافیه فاستألوا اهلل العافیه
شما را پس از کلمه اخالص چیزى مثل عافیت نداده اند از خدا عافیت طلبید
َّ َّ
ََّ
 ۱ ۷۹لم یبعث اهلل ِعالى نبیا إال بلغه قومه

منافق سه نشان دارد وقتى سخن کند دروغ گوید و چون وعده دهد تخلف کند و چون امینش شمارند خیانت کند

َّ َّ َّ َّ
َّ
 ۱ ۸۱لم یبق من النبوه إال املبشرات :الرؤیا الصاحله
خدا هیچ پیغمبرى را جز به زبان قومش نفرستاد

از پیغمبرى جز بشارت رسانها نمانده یعنى رؤیاى نیک

 ۱ ۸۰لم یکِذُ من َنى بنی اثننی لیصلح
هر کس میان دو تن سخنى گوید که اصالحشان دهد دروغ نگفته
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۸۱لم یلق ابن آدم شیئا قط منِذ خلقه اهلل أشد علیه من املوت ث إن املوت ألهون مما بعده
فرزند آدم از آن هنگام که خدایش آفریده چیزى سخت تر از مرگ ندیده و باز مرگ از ما بعد مرگ آسان تر است
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۸۱ملا َّصور اهلل ِعالى آدم ِف اجلنه ِرکه ما شاء اهلل أن یرتکه ،فجعل إبلیس یطیف به ینظر إلیه فلما رآه أجوف
عرف أنه خلق ال یتمالک
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چون خداى واال در بهشت آدم را آفرید وى را تا مدتى که خواست واگذاشت و ابلیس بر او گشتن و نگریستن گرفت و چون دید که میان تهى
است بدانست که این مخلوق خویشتن دار نیست

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۸۴ملا عرج لى َّرَب عز و جل مررت َّبقوم هلم أظفار من حناس خیمشون وجوهُه و صدورهم فقلت :من هؤالء یا
جربیل؟ قال :هؤالء الِذین یتأکلون حلوم الناس و یقعون ِف أعراضُه

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

َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۱ ۸۵ملا نشتأت بغضت إلى األوثان و بغض إلى الشعر و لم أهم بشى ء کان اجلاهلیه ِفعله إال مرِنی فعصمَن اهلل
منهما ث لم أعد
وقتى 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 مصون
داشت و دیگر نخواستم

أشد من ألف ضربه َّ
 ۱ ۸۶ملعاجله ملک املوت َّ
بالسیف
جان گرفتن فرشته مرگ از هزار
شمشیر سخت تر ََّاست َّ
ضربت َّ
 ۱ ۸۷لن ِزول قدم شاهد َّالزور حَت یوجب اهلل له النار

شاهد دروغ از جا نرود تا خداوند جهنم را بر او واجب کند
َّ
َّ
َّ
الشرک و لن یبتَل بشى ء بعد الشرک أشد من ذهاُ بصره و لن یبتَل
 ۱ ۸لن یبتَل عبد بشى ء َّ
أشد من ََّ
عبد بِذهاُ بصره فیصرب إال غفر اهلل له

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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َّ
َّ
 ۱ ۸۹لن یربح هِذا َّ
الدین قائما یقاِل علیه عصابه من املسلمنی حَت ِقوم الساعه
این دین پیوسته ََّاستوار است و گروهى از َّمسلمانان بر آن پیکار کنند تا قیامت در آید َّ
 ۱ ۹۱لن َیمع اهلل ِعالى عَل هِذه االمه سیفنی :سیفا منها و سیفا من عدوها

خدا دو شمشیر با هم بر این امت ننهد شمشیرى از خودشان و شمشیرى از دشمن
َ
َّ
َّ
 ۱ ۹۰لن یزال العبد ِف فسحه من َّ دینه ما لم یشرُ اخلمر َّ و إذا شربها خرق اهلل عنه سرته و کان الشیطان ول َّیه
و مسعه و بصره یسوقه إلى کل َّشر و یصرفه عن کل خری
بنده تا شراب ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و شیطان یار و گوش و چشم او شود و او را بسوى بدیها
براند و از نیکیها منصرف کند

َّ
َّ
 ۱ ۹۱لن یشبع املؤمن من خری یسمعه حَت یکون منتهاه اجلنه

 ۱ ۹۱لن یغلب عسر یسرین « َّإن مع العسر یسرا ،و َّإن مع العسر یسرا»
گشایش بر نیاید که با هر سختى دو گشایش است که با هر سختى دو گشایش است
یک سختى با دو َّ
 ۱ ۹۴لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه
مؤمن از استماع خیر سیرى نگیرد تا سرانجامش بهشت شود

لکن َّ
 ۱ ۹۵لن ینفع حِذر عن قدر و َّ
الدعاء ینفع َّمما نزل و مما لم ینزل
گروهى که زمام کار خویش بزنى سپارند هرگز رستگار نشوند

احتیاط با تقدیر سود ندهد اما دعا در قبال بالئى که آمده و نیامده سودمند است
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 ۱ ۹۶لن یهلک امرؤ بعد مشوره
هیچ کس از پس مشورت هالک نشود
َّ َّ
 ۱ ۹۷لن یهلک الناس حَت یعِذروا من أنفسُه
مردم هالک نمیشوند تا حجت بر ایشان تمام شود
ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۹۸لو َّأن العباد لم یِذنبوا خللق اهلل خلقا یِذنبون ث یغفر هلم و هو الغفور الرحمی
نمیکردند خدا خلقى مى آفرید که گناه کنند تا بیامرزدشان که او آمرزگار و رحیم است
اگر
بندگان گناه َّ
َّ ََّ
ََّ
 ۱ ۹لو َّأن املاء الِذى یکون منه الولد أهرقته عَل صخره ألخرج اهلل ِعالى منها ولدا و لیخلقن اهلل ِعالى نفسا
هو خالقها

 ۱ ۱۱لو َّأن ابن آدم هرُ من رزقه کما یهرُ من املوت ألدرکه رزقه کما یدرکه املوت
اگر آدمیزاد از روزى خویش بگریزد چنان که از مرگ میگریزد روزیش بدو رسد
چنان که مرگ میرسد َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۱۰لو أن أحدکم یعمل ِف صخره صماء لیس هلا باُ و ال کوه خلرج عمله للناس کائنا ما کان
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 َّ
 ۱ ۱۱لو أن امرأه من نساء اجلنه أشرفت إلى األرض ملِلت األرض من ریح املسک و ألذهبت ضوء الشمس و القمر
اگر زنى از زنان بهشت بر زمین نمودار شود زمین را از بوى مشک پر کند و نور خورشید و ماه ببرد
َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۱۱لو َّأن أهل َّ
السماء و األرض أشرکوا ِف ذم مؤمن لکبُه اهلل عز و جل ِف النار
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
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الدنیا ألننت أهل َّ
 ۱ ۱۴لو َّأن دلوا من َّغساق یهراق ِف َّ
الدنیا
ََّ
اگر دلوى َّاز آشامیدنى جهنم را در دنیا بریزند اهل دنیا را متعفن کند ََّ
 ۱ ۱۵لو أن رجال ِف حجره دراهم یقسمها و آخر یِذکر اهلل کان الِذاکر هلل أفضل
َّ
اگر کسى َّدرهم و َّدینار باشد که تقسیم کند و دیگرى خدا را یاد کند یاد خدا بهتر است ََّ
 ۱ ۱۶لو أن رجال َیر عَل وجهه من یوم ولد إلى یوم َیوت هرما ِف مرضاه اهلل ِعالى حلقره یوم القیامه
اگر کسى از روزى که زاده تا روزى که پیر بمیرد بجلب رضاى خدا بر چهره خویش بغلطد روز قیامت عمل خویش را حقیر خواهد شمرد
َّ
َّ
 ۱ ۱۷لو َّأن شرره من شرر جهمن باملشرق لوجد حرها من باملغرُ
اگر شعله اى از شعله هاى جهنم بمشرق باشد آنکه در مغربست گرماى آن را احساس کند
الدنیا ألفسدت عَل أهل َّ
 ۱ ۱۸لو َّأن قطره من َّالزقوم قطرت ِف َّ
الدنیا معایشُه فکیف ِبن ِکون طعامه؟
اگر مردم آسمان و زمین در مذمت مؤمنى شرکت کنند خداى عز و جل در آتش واژگونشان کند

َّ
َّ
َّ
 ۱ ۱۹لو َّأن مقمعا من حدید جهمن َّوضع َِّف األرض فاجتمع له الثقالن ما أقلوه من األرض و لو ضرُ اجلبل ِبقمع
من حدید کما یضرُ أهل النار لتفتت و عاد غبارا
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

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 اهل
جهنم را میزنند ،ریز ریز شود و غبار گردد

َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۰۱لو أنکم ِوکلون عَل اهلل ِعالى حق ِوکله لرزقکم کما یرزق الطریِ ،غدو مخاصا و ِروح بطانا
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ََّ
َّ َّ
 ۱ ۰لو َّأن البن آدم وادینی من ذهب البتغى الیهما وادیا ثالثا و ال َیِل جوف ابن آدم إال الرتاُ و یتوُ اهلل عَل
من ِاُ
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

آدمیزاد 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 بپذیرد

 ۱ ۰۱لو آمن َب عشره من الیهود آلمن َب الیهود
اگر ده تن از یهودان بمن ایمان آورده بودند همه یهودان بمن ایمان مى آوردند
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۰۱لو أخطتأمت حَت ِبلغ خطایاکم السماء ث ِبُت لتاُ اهلل علیکم

ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱ ۰۴لو أذن اهلل ِعالى ِف التجاره ألهل اجلنه الَتروا ِف الزب و العطر

اگر آنقدر خطا کنید که خطاهایتان بآسمان برسد و سپس توبه کنید خدا توبه شما را میپذیرد

اگر خدا باهل بهشت اجازه تجارت داده بود تجارت پارچه و عطر میکردند

 ۱ ۰۵لو أهدى َّإلى کراع لقبلت و لو دعیت إلیه ألجبت
اگر شانه گوسفندى بمن هدیه دهند مى پذیرم و اگر دعوتم کنند اجابت میکنم
ََّ
 ۱ ۰۶لو بغى جبل عَل جبل لدک اهلل الباغى منهما
اگر کوهى بکوهى تجاوز کند خدا کوه متجاوز را درهم کوبد

 ۱ ۰۷لو ِعمل البهائم من املوت ما یعمل ابن آدم ما أکلُت منها مسینا
اگر حیوانات نیز چون آدمیزاد از مرگ خبر داشتند گوشت چاقى نمیخوردید
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َّ
َّ
َّ
 ۱ ۰۸لو ِعمل املرأه حق الزوج لم ِقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه حَت یفرغ منه
اگر زن حق شوهر بداند هنگام ناهار و شام او ننشیند تا فراغ یابد
ََّ َّ
 ۱ ۰۹لو ِعلمون قدر رَحه اهلل الِکلُت علیها
اگر از وسعت رحمت خدا خبر داشتید بر آن اعتماد میکردید

 ۱ ۱لو ِعلمون ما أعمل لضحکُت قلیال و لبکیُت کثریا

اگر آنچه من دانسته ام بدانید خنده کم و گریه بسیار میکنید
َّ
َّ
 ۱ ۰لو ِعلمون ما أعمل لضحکُت قلیال و لبکیُت کثریا و ال ساغ لکم الطعام و ال الشراُ
اگر آنچه من دانسته ام بدانید خنده کم و گریه بسیار میکنید و غذا و نوشیدنى بر شما گوارا نخواهد بود
ََّ
 ۱ ۱لو ِعلمون ما أعمل لبکیُت کثریا و لضحکُت قلیال و خلرجُت إلى َّ
الصعدات َتتأرون إلى اهلل ِعالى ال ِدرون
ِنجون أو ال ِنجون
اگر آنچه من دانسته ام بدانید گریه بسیار و خنده کم میکنید و بر بلندیها رفته تضرع بپیشگاه خدا میبرید و بیمناک خواهید بود که آیا نجات
خواهید یافت یا نه

َّ
َّ
َّ
لضحکُت قلیال :یظهر النفاق و ِرِفع األمانه و ِقبض الرَحه و یتُه
 ۱ ۱لو ِعلمون ما أعمل لبکیُت کثریا و
َّ
األمنی و یؤَتن غری األمنی َییط بکم الفنت کتأمثال اللیل املظمل
اگر آنچه من مى دانستم به دانستید بسیار مى گریستید و کمتر خنده مى کردید ،نفاق آشکار شود و امانت بر خیزد و رحمت چیده شود
امین را متهم کنند و خیانت گر را امین شمارند و فتنه ها چون شب تاریک شما را فرا گیرد

 ۱ ۴لو ِعلمون ما َّادخر لکم ما حزنُت عَل ما زوى عنکم
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ََّ
 ۱ ۵لو ِعلمون ما لکم عند اهلل ألحببُت أن ِزدادوا فاقه و حاجه

(اى فقیران) اگر بدانید چه چیزها براى شما ذخیره شده بر آنچه ندارید غم نخواهید خورد

 ۱ ۶لو ِعلمون من َّ
الدنیا ما أعمل السرتاحت أنفسکم منها

(اى فقیران) اگر بدانید پیش خدا چه ها دارید دوست خواهید داشت فقر و حاجت شما بیشتر شود

اگر از دنیا آنچه من میدانم بدانستید جانتان از غم آن آسوده میشد

 ۱ ۷لو ِعلمون ما ِف املستأله ما مشى أحد إلى أحد یستأله شیئا

اگر مى دانستید در سؤال چه چیزها هست هیچ کس سوى دیگرى نمیرفت که از او چیزى بخواهد

 ۱ ۸لو ِعلمون ما َّ أنُت القون بعد املوت َّما أکلُت طعاما عَل شهوه أبدا و ال شربُت شرابا عَل شهوه أبدا و ال
دخلُت بیتا ِستظلون به و ملررمت إلى الصعدات ِکدحون صدورکم و ِبکون عَل أنفسکم
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
نمیشدید که در سایه آن آرام گیرید و بر بلندى ها رفته سینه خویش میخراشیدید و بحال خویش گویان بودید

 ۱ ۹لو جاء العسر فدخل هِذا اجلحر جلاء الیسر فدخل علیه فتأخرجه
اگر سختى بیاید و وارد این سوراخ شود ،گشایش بیاید و وارد آنَّ شود و سختى را بیرون کند
ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۱لو خفُت اهلل ِعالى حق خیفته لعلمُت العمل الِذى ال جهل معه ،و لو عرفُت اهلل ِعالى حق معرفته لزالت
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
شناختن اوست میشناختید بدعاى شما کوهها جابجا میشد
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 ۱ ۰لو رأیت األجل و مسریه أبغضت األمل و سروره
اگر اجل و رفتار آن را به بینى امید و مسرت آن را دشمن خواهى داشت
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 َّ ۱ ۱لو قیل ألهل النار إنکم َّ ماکثون ِف النار عدد کل حصاه ِف الدنیا لفرحوا بها و لو قیل ألهل اجلنه
إنکم ماکثون عدد کل حصاه حلزنوا و لکن جعل هلم األبد
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

َّ
َّ
 ۱ ۱لو کان اإلَیان بالثریا لتناوله رجال من فارس

اگر ایمان در ثریا بود مردانى از فارس بدان مى رسیدند

 ۱ ۴لو کان احلیاء رجال لکان رجال صاحلا
اگر حیا مردى بودى
مرد شایسته اى بودى ََّ
 ۱ ۵لو کانت َّ
الدنیا ِزن عند اهلل جناح بعوضه ما سقى کافرا شربه ماء
 ۱ ۶لو کان َّ
الصرب رجال لکان رجال کرَیا

اگر دنیا نزد خدا بقدر بال پشه اى ارزش داشت شربت آبى بکافرى نمى نوشانید

اگر صبر مردى بودى ،مرد بزرگوارى بودى

 ۱ ۷لو کان العجب رجال کان رجل سوء
اگر خود پسندى مردى بودى مرد بدى بودى
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َّ
 ۱ ۸لو کان العسر ِف جحر لدخل علیه الیسر حَت خیرجه
باشد گشایش بر آن در آید و بیرونش کند
اگر سختى به سوراخى َّ َّ
َّ
 ۱ ۹لو کان العمل معلقا بالثریا لتناوله قوم من أبناء فارس

ََّ
 ۱ ۴۱لو کان الفحش خلقا لکان َّشر خلق اهلل
اگر بد و ناسزا مخلوقى بودى بدترین مخلوق خدا بودى
َّ ََّ
 ۱ ۴۰لو کان املؤمن ِف جحر فاره لقیض اهلل له من یؤذیه
اگر علم به ثریا آویخته بود گروهى از فرزندان فارس بدان مى رسیدند

اگر مؤمن در سوراخ موشى باشد خداوند یکى را سوى او فرستد که آزارش کند
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۴۱لو کان سوء اخللق رجال َیشى ِف الناس لکان رجل سوء و أن اهلل ِعالى لم خیلقَن فحاشا
اگر بد خوئى مردى بودى که میان مردم راه رفتى ،مرد بدى بودى و خدا مرا ناسزا گو نیافرید

 ۱ ۴۱لو کان شى ء سابق القدر لسبقته العنی

اگر چیزى از تقدیر سبقت توانستى گرفت چشم بد سبقت گرفتى

َّ ۱ ۴لو َّکان البن آدم ََّواد من مال البتغى إلیه ثانیا و لو کان له وادیان البتغى هلما ثالثا و ال َیِل جوف ابن
آدم إال الرتاُ و یتوُ اهلل عَل من ِاُ
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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َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
 ۱ ۴۵لو کان البن آدم واد من خنل لتمَن مثله ث َتَن مثله حَت یتمَن أودیه و ال َیِل جوف ابن آدم إال الرتاُ
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 خاک سیر
نمى کند

َّ
َّ َّ
 ۱ ۴۶لو کان لى مثل أحد ذهبا َّلسرِن أن ال َیر عَل ثالث و عندى منه شى ء إال شى ء أرصده لدین
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
ََّ
 ۱ ۴۷لو کانت َّ
الدنیا ِعدل عند اهلل جناح بعوضه ما سقى کافرا منها شربه ماء
اگر دنیا نزد خدا با بال پشه اى برابر بود ،شربت آبى از آن به کافرى نمى نوشانید

 ۱ ۴۸لو کنت امرا أحدا أن یسجد ألحد ألمرت املرأه أن ِسجد لزوجها
اگر بکسى دستور میدادم کسى را سجده کند به زن دستور میدادم شوهرش را سجده کند
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۴۹لو کنت آمرا أحدا أن یسجد ألحد ألمرت النساء أن یسجدن ألزواجهن ملا جعل اهلل هلم علیهن من احلق

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

ََّ
َّ
 ۱ ۵۱لو لم ِِذنب جلاء اهلل بقوم یِذنبون فیغفر هلم و یدخلُه اجلنه

 ۱ ۵۰لو لم ِِذنبوا خلشیت علیکم ب َّ
تأشد من ذلک العجب العجب

اگر تو گناه نمیکردى خدا قومى را مى آورد که گناه کنند و بیامرزدشان و ببهشتشان در آرد

اگر گناه نمیکردید از چیزى بدتر از آن بر شما بیم ناک بودم خود پسندى ،خود پسندى
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َّ َّ
َّ ََّ َّ
 ۱ ۵۱لو لم یبق من الدنیا إال یوم لطوله اهلل حَت یبعث فیه رجل من أهل بیَت یواطى امسه امسى و اسم أبیه اسم
أَب َیِل األرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا

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 پدرش نام پدر من باشد و
زمین را که از ظلم و جور پر شده است از انصاف و عدالت پر کند

 ۱ ۵۱لو نظرمت إلى األجل و مسریه ألبغضُت األمل و سروره
اگر مرگ و رفتار او را
بنگرید امید و مسرت َّ آن را دشمن خواهید داشتَّ
َّ
َّ
 ۱ ۵۴لو نهى الناس عن فت البعره فتوا و قالوا ما نهینا عنه إال و فیه شى ء
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
َّ
 ۱ ۵لو یعمل الناس من الوحده ما أعمل ما سار راکب بلیل وحده
اگر مردم از تنهائى آنچه من دانسته ام بدانند هرگز سوارى هنگام شب بتنهائى راه نخواهد سپرد
َ
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱ ۵۶لو یعمل َّاملؤمن ما عند اهلل من العقوبه ما طمع ِف اجلنه أحد و لو یعمل الکافر ما عند اهلل من الرَحه
ما قنط من اجلنه أحد

اگر مؤمن عقوبتى را که نزد خدا هست بداند هیچ کس در بهشت طمع نبندد و اگر کافر رحمتى را که نزد خدا هست بداند هیچ کس از
بهشت چشم امید نبندد

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۵۷لو ال أن أشق عَل أمَت ألمرُِه بالسواک عند کل صاله
اگر نه مایه رنج امت خود میشدم دستورشان میدادم که هنگام هر نماز مسواک کنند
َّ
 ۱ ۵۸لو ال املرأه لدخل َّالرجل اجلنه
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َّ
َّ
 ۱ ۵۹لو ال أن أشق عَل أمَت ألمرُِه أن یستاکوا باألسحار
اگر نه مایه رنج امت خویش میشدم دستورشان مى دادم که سحرگاهان مسواک کنند
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱ ۶۱لو ال أن السؤال یکِذبون ما قدس من ردهم
اگر زن نبود مرد ببهشت میرفت

َّ
ََّ َّ
 ۱ ۶۰لو ال النساء یعبد اهلل حق عبادِه
اگر زنان نبودند خدا چنان که شایسته پرستش اوست پرستیده میشد
 ۱ ۶۱لو ال األمل ما أرضعت َّأم ولدا و ال غرس غارس شجرا
اگر دروغگوئى گدایان نبود ،هر که نومیدشان میکرد ،تقدیس نمیشد

اگر امید نبود مادرى فرزندى نمیزاد و کسى درختى
نمینشاند َّ
َّ
 ۱ ۶۱لی َّتأِنی عَل القاضى العادل یوم القیامه ساعه یتمَن أنه لم یقض بنی اثننی ِف َتره قط
روز قیامت بر قاضى عادل ساعتى بگذرد که آرزو کند هرگز میان دو تن در باره خرمائى قضاوت نکرده بود
َّ
 ۱ ۶۴لی َّتأِنی عَل الناس زمان ال یبالى املرء ِبا أخِذ املال أمن حالل أم من حرام
روزگارى بمردم رسد که مرد اهمیت ندهد که مال چگونه به دست آرد ،از حالل یا از حرام
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۶۵لی َّتأِنی عَل الناس زمان ال یبقى منُه أحد إال أکل الربا فإن لم یتأکله أصابه من غباره
روزگارى بمردم رسد که یکى نماند مگر آنکه ربا خورد و اگر نخورد غبار آن بوى رسد
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َّ

َّ
َّ
َّ
 ۱ ۶لی َّ
َّ
َّ
الکاذُ َّو خیون فیه األمنی و یؤَتن اخلئون ََّ و
فیه
ق
یصد
و
ادق
لص
ا
فیه
ُ
یکِذ
زمان
اس
الن
عَل
تأِنی
َّ
یشهد املرء و لم یستشهد و َیلف و إن لم یستحلف و یکون أسعد الناس بالدنیا لکع بن لکع ال یؤمن باهلل
و رسوله

زمانى بر مردم رسد که راست گو را تکذیب کنند و دروغگو را تصدیق کنند و امین را خائن شمرند و خائن را مؤتمن پندارند و مرد بى آنکه
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

ََّ
 ۱ ۶۷لی َّ
تأخِذن أحدکم حبله فیحتطب بها عَل ظهره أهون علیه من أن یتأیت رجال أعطاه اهلل من فضله فیستأله أعطاه
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

َّ
العبد َّمن نفسه َّلنفسه و من دنیاه آلخرِه و من الشبیبه قبل الکرب و من احلیوه قبل املمات فما بعد
 َّ ۱ ۶۸لیتأخِذ َّ
الدنیا من دار إال اجلنه و النار

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

َّ
 ۱ ۶۹لیبشر فقراء املؤمننی بالفراغ یوم القیامه قبل األغنیاء ِبقدار مخسمائه عام هؤالء ِف اجلنه ینعمون و هؤالء َیاسبون
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
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۷۱لیتق أحدکم وجهه عن النار و لو بشق َتره
هر کس باید چهره خویش را از آتش جهنم مصون دارد و گر چه بیک نیمه خرما باشد
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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ۱ ۷۰
لریدک عن الناس ما ِعرف من نفسک و اخزن لسانک إال من خری فإنک بِذلک ِغلب الشیطان
آنچه از خویش مى دانى ترا از (معایب) مردم َّباز دارد ،زبان خویش را نگه دار مگر از خیر که بدین وسیله بر شیطان چیره مى َّشوى َّ
 ۱ ۷۱لیستحىی أحدکم من ملکیه الِذین معه کما یستحىی من رجلنی صاحلنی من جریانه و مها معه باللیل و النهار

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 فرشتگان شب و روز
با او هستند

َّ
 ۱ ۷۱لیس األعَم من یعَم بصره إَنا األعَم من ِعَم بصریِه
کور آن نیست که چشم او کور است بلکه کور آنست که بصیرتش کور است
َّ َّ
َّ
 ۱ ۷۴لیس اإلَیان بالتمَن لکن هو ما وقر ِف القلب و صدقه العمل
نیست بلکه ایمان آنست که در قلب جاى دارد و عمل آن را تصدیق کند
ایمان داشتن به آرزو کردن
َّ
لکن َّالرب َّ
 ۱ ۷۵لیس َّالرب ِف حسن اللباس و َّالز َّى و َّ
السکینه و الوقار

نیکى بخوبى لباس و ظاهر نیست بلکه نیکى آرامش وقار است
َّ
َّ
َ
َّ
 ۱ ۷۶لیس البیان کثره الکالم و َّ
لکن اخلوض فیما ََّیب اهلل و رسوله و لیس َّ
العى عن اللسان و لکن قله املعرفه
َّ
باحلق

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

َّ
ََّ
یضرُ َّالرجل بسیفه ِف سبیل اهلل ِعالى ،إَنا اجلهاد من عال والدیه و ولده فهو ِف جهاد و من
 ۱ ۷لیس اجلهادَّ أن َّ
عال نفسه فکفها عن الناس فهو ِف جهاد
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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

َّ ََّ
َّ
 ۱ ۷۸لیس اخلرب کاملعاینه ،إن اهلل ِعالى أخرب موسى ِبا صنع قومه ِف العجل فمل یلق األلواح ،فلما عاین ما صنعوا
ألق األلواح فانکسرت
خبر 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 بیفکند
و بشکست

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۷۹لیس اخللف أن یعد َّالرجل و ِف نیته أن یفى و لکن اخللف أن یعد الرجل و ِف نیته أن ال یفى
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
َّ َّ َّ
َّ
 ۱ ۸۰لیس الشدید بالصرعه إَنا الشدید الِذى َیلک نفسه عند الغضب
نیرومندى بکشتى گرفتن نیست نیرومند آن کس است که هنگام خشم خویشتن دار است
َّ
 ۱ ۸۱لیس الغَن عن کثره العرض و َّ
لکن الغَن غَن النفس
مال نیست بى نیازى حقیقى بى نیازى ضمیر است
بى نیازى بفراوانى َّ
 ۱ ۸۱لیس املؤمن الِذى ال یتأمن جاره بوائقه
هر که همسایه اش َّاز شرش در امان نیست مؤمن نیست
 ۱ ۸۴لیس املؤمن الِذى یشبع و جاره جائع إلى جنبه
پهلوى وى گرسنه باشد مؤمن نیست
همسایه اش َّ
هر که سیر باشد و َّ
َّ
 ۱ ۸۵لیس املؤمن بالطعان و ال اللعان و ال الفاحش و ال البِذى ء
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مؤمن طعنه زن و لعنتگر َّ و بد گو و بد زبان نیست
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۸۶لیس املسکنی الِذى یطوف عَل الناس فریده اللقمه و اللقمتان و التمره و التمرِان و َّ
لکن املسکنی الِذى
َّ
فیتصدق علیه و ال یقوم فیستأل
ال َید غَن یغنیه و ال یعطى له

مستمند آن نیست که میان مردم رود و یک لقمه یا دو لقمه و یک خرما یا دو خرما بدو رسد بلکه مستمند آنست که چیزى ندارد و بدو توجه
نکنند که صدقه اش دهند و براى سؤال نخیزد

ََّ
ََّ
 ۱ ۸۷لیس أحد َّأحب إلیه املدح من اهلل و ال أحد أکثر معاذیر من اهلل
هیچ کس ستایش را بیش از خدا دوست ندارد و هیچ کس بیش از خدا عذر نپذیرد
َّ
َّ
إلیهن إال َّ
 ۱ ۸لیس أحد من َّأمَت یعول ثالث بنات أو ثالث أخوات فیحسن َّ
کن له سرتا من النار

ََّ
َّ
 ۱ ۸۹لیس أحد منکم بتأکسب من أحد قد کتب اهلل املصیبه و األجل و قسم املعیشه و العمل

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

هیچ کس از دیگرى بکسب تواناتر نیست که خدا مصیبت و مرگ را رقم زده و معیشت و کار را تقسیم کرده است

 ۱ ۹۱لیس أسرع عقوبه من بغى

 ۱ ۹۰لیس ِبؤمن مستکمل اإلَیان من لم یعد البالء نعمه و َّالرخاء مصیبه
هر که بال را نعمت و فراوانى را مصیبت نداند ایمان وى کامل نیست
ََّ
َّ
 ۱ ۹۱لیس حبکمی من لم یعاشر باملعروف من ال َّبد له من معاشرِه حَت َیعل اهلل له من ذلک خمرجا
عقوبتى از عقوبت ظلم سریعتر نیست
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َّ َّ
َّ
َّ
دنیاه آلخرِه و ال آخرِه للدنیا حَت یصیب منهما مجیعا فإن الدنیا بالغ إلى
 ۱ ۹۱لیس ِبریکم من َّ
ِرک َّ
اآلخره و ال ِکونوا کال عَل الناس
هر کس با آنکه از معاشرت وى ناچار است بنیکى معاشرت نکند تا خدا فرجى براى او پیش آرد خردمند نیست

بهترین 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 وسیله
رسیدن به آخرت است و سربار مردم نباشید

 ۱ ۹۴لیس بعد املوت مستعتب
پس از مرگ عذر پذیرى نیست
 ۱ ۹۵لیس َّ
بکِذاُ من أصلح بنی اثننی فقال خریا أو َنى خریا

َّ
َّ
َّ
 ۱ ۹۶لیس بنی العبد و الشرک إال ِرک الصاله فإذا ِرکها فقد أشرک
هر که میان دو تن اصالح دهد و خیرى گوید یا خیرى نسبت دهد دروغگو نیست

میان بنده و شرک جز ترک نماز فاصله نیست و چون نماز را ترک کند مشرک است

 ۱ ۹۷لیس شى ء أثقل ِف املیزان من اخللق احلسن
در میزان اعمال ،چیزى سنگین تر از خوى نیک نیست
ََّ
َّ
َّ
أطیع اهلل فیه أعجل ثوابا من صله الرحم و لیس شى ء أعجل عقابا من البغى و قطیعه الرحم و الیمنی
ء
شى
لیس
۱
۹
۸
الفاجره ِدع َّ
الدیار بالقع

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
354

ََّ
 ۱ ۹لیس شى ء أکرم عَل اهلل ِعالى من املؤمن
هیچ چیز نزد خداى واال گرامى تر از مؤمن نیست
ََّ
َّ
 ۱۴۱۱لیس شى ء أکرم عند اهلل من الدعاء
هیچ چیز نزد خدا گرامى تر از دعا نیست َّ
 ۱۴۱۰لیس شى ء خریا من ألف مثله إال اإلنسان
جز انسان هیچ چیز بهتر از هزار مثل خود نیست
َّ
َّ
 ۱۴۱۱لیس شى ء من اجلسد إال و هو یشکو ذرُ اللسان
آزار زبان شکایت دارد
هیچ عضوى نیست مگر از
َّ
َّ
َّ
َّ
دخلت اجلنه و لکن أعدى عدو لک
قتلک
إن
و
نورا
لک
کان
قتلته
إن
ِذى
ال
ک
عدو
َّ
 ۱۴۱۱لیس َّ
َّ
ولدک الِذى خرج من صلبک ث أعدى عدو لک مالک الِذى ملکت َیینک

دشمن تو آن نیست که اگر او را بکشى نور تو خواهد شد و اگر ترا بکشد ببهشت میروى بلکه بدترین دشمن تو فرزند تو است که از صلب تو
در آمده و باز بدترین دشمن تو مال تو است که مالک آن شده اى

َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۴۱۴لیس ِف اجلنه شى ء مما ِف الدنیا إال األمساء
در بهشت از آنچه در دنیا هست چیزى نیست ،مگر بنام
َّ
َّ
 ۱۴۱۵لیس ألحد عَل أحد فضل إال بالدین أو عمل صالح
هیچ کس بر دیگرى برترى ندارد مگر بوسیله دین یا عمل شایسته
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َّ َّ َّ
 ۱۴۱۶لیس للدین رواد إال القضاء و الوفاء و احلمد
دین طالیه دار ندار مگر وظیفه شناسى و وفا و حمد
َّ
 ۱۴۱۷لیس للمرأه أن ِنتهک شیئا من ماهلا إال بإذن زوجها
زن حق ندارد چیزى از مال خود را بى اجازه شوهرش ببخشد

 ۱۴۱۸لبس لفاسق غیبه

غیبت فاسق ناروا نیست
َّ
 ۱۴۱۹لیس لک من مالک إال ما أکلت فافنیت أو لبست فتأبلیت أو َّ
ِصدقت فتأمضیت
از مال خویش بهره ندارى جز آنکه بخورى َّ و تمام کنى یا بپوشى و کهنه کنى یا صدقه کنى و ادا کنى
َّ
َّ
 ۱۴۰۱لیس من أخالق املؤمن التملق و ال احلسد إال ِف طلب العمل
تملق و حسد بر مؤمن روا نیست مگر در طلب علم
َّ
 ۱۴۰لیس من املروه َّالربح عَل اإلخوان
از برادران سود بردن با جوانمردى سازگار نیست

 ۱۴۰۱لیس من خلق املؤمن امللق
تملق از اخالق مؤمن نیست
َّ
َّ
 ۱۴۰۱لیس منا من ِشبه بغرینا
هر که بغیر ما مانند شود از ما نیست
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َّ َّ
َّ
 ۴۰لیس منا من غش مسلما أو ضره أو ما کره
هر که با مسلمانى تقلب کند یا باو ضرر رساند یا با وى حیله کند از ما نیست
َّ
َّ
 ۱۴۰۵لیس منا من لم یتغن بالقرآن
هر که قرآن به آهنگ نخواند از ما نیست
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۰۶لیس منا من لم یوقر الکبری و یرحم الصغری و یتأمر باملعروف و ینه عن املنکر
هر که بزرگتر را محترم ندارد و به کوچکتر رحم نکند و به نیکى واندارد و از بدى باز ندارد از ما نیست
ََّ
َّ
َّ
 ۱۴۰۷لیس منا من وسع اهلل علیه ث قرت عَل عیاله

َّ
َّ
 ۱۴۰۸لیس مَن إال عالم أو متعمل
هیچ کس از من نیست بجز دانشمند یا دانش آموز
َّ
َّ
لیغشنی َّأم ََّت من بعدى فنت کقطع اللیل املظمل ،یصبح َّالرجل فیها مؤمنا و َیسى کافرا ،یبیع أقوام دینُه
۱۴۰۹
بعرض من الدنیا قلیل
هر کس خدا بدو گشایش دهد و باز بر عیال خود سخت گیرد از ما نیست

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

 ۱۴ ۱لیکف َّالرجل منکم کزاد َّالراکب
هر یک از شما باندازه توشه مسافرى اکتفا کند
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 ۱۴ ۰لیکن بالغ أحدکم من َّ
الدنیا زاد َّالراکب

َّ

 ۱۴ ۱لینصر َّالرجل أخاه ظاملا أو مظلوما إن کان ظاملا فینهیه فإنه له نصره و إن کان مظلوما فینصره
بهره هر کدامتان از این دنیا چون توشه مسافر باشد

مرد باید برادر خویش را یارى کند چه ستمگر باشد چه ستم دیده اگر ستمگر باشد او را باز دارد که این بمنزله یارى کردن اوست و اگر
ستمدیده باشد یاریش کند

َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۴ ۱اللباس یظهر الغَن و الدهن یِذهب البوس و اإلحسان إلى اململوک یکبت اهلل به العدو
لباس غنا را نمایان مى کند و روغن خشبو فقر را مى برد و نیکى با مملوک مایه سر شکستگى دشمن شود
َّ
 ۱۴اهلل و ِف ثالثِ :تأدیب فرسک ،و رمیک بقوسک و مالعبتک أهلک
بازى در سه چیز رواست اسبت را تربیت کنى و با کمان خود تیر اندازى کنى و با همسر خویش مالعبه کنى
َّ ۱۴ ۵لى الواجد ََّیل عرضه و عقوبته
 ۱۴ ۶ال أجر َّإال عن حسبه و ال عمل َّإال بنیهَّ

سختگیرى مرد دارا آبروى وى را بازیچه و عقوبت وى را آسان مى کند

پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نیت وابسته است

 ۱۴ ۷ال أشرتى شیئا لیس عندى مثنه
چیزى که قیمت آن را ندارم نمى خرم

 ۱۴ ۸ال إَیان ملن ال أمانه له
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هر که امانت ندارد ایمان ندارد

 ۱۴ ۹ال إَیان ملن ال أمانه له و ال دین ملن ال عهد له
هر که امانت ندارد ایمان ندارد و هر که پیمان نگه ندارد دین ندارد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۱۱ال بتأس بالغَن ملن اِقى و الصحه ملن اِقى خری من الغَن و طیب النفس من النعمی
 ۱۴۱۰ال َّ
َترقن عَل أحد سرتا

هر که پرهیزگارى کند اگر ثروتمند باشد باک نیست و براى پرهیزگار صحت از ثروت بهتر است و آسایش ضمیر از جمله نعمتهاست

 ۱۴۱ال َتیفوا أنفسکم َّ
بالدین
خویشتن را از دین مترسانید
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۴۱ال ِدعن حقا لغد فإن لکل یوم ما فیه
کارى را براى فردا مگذار که هر روزى تکالیف خویش را دارد
َّ
َّ
 ۱۴۱۴ال ِِذهب حبیبتا عبد فیصرب و َیتسب إال دخل اجلنه
پرده هیچ کس را مدر

بنده اى که دو چشم خویش از دست بدهد و صبر کند و برضاى خدا قانع شود ببهشت مى رود

 ۱۴۱۴ال ِؤذوا مسلما بشُت کافر
مسلمانى را آزار نکنید
به وسیله َّبد گفتن ََّبه َّ
ََّ
کافرىََّ َّ ،
 ۱۴۱۵ال ِتألوا عَل اهلل فإنه من ِتألى عَل اهلل أکِذبه اهلل
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بخدا سوگند نخورید که هر که بخدا سوگند خورد خدا او را تکذیب کند ََّ
 ۱۴۱۶ال ِباغضوا و ال ِدابروا و ال ِنافسوا و کونوا عباد اهلل إخوانا
دشمنى نکنید ،از هم روى مگردانید همچشمى مکنید بندگان خدا برادران باشید
َّ
 ۱۴۱۴ال ِتمنوا املوت
 ۱۴۱۷ال َتار أخاک و ال َّ
ِشاره و ال َتاره

آرزوى مرگ مکنید

با برادر خویش مماطله مکن با او دشمنى مکن و حیله گرى مکن

 ۱۴۱۸ال َتتمع خصلتان ِف مؤمن :البخل و الکِذُ
دو صفت در مؤمن فراهم نشود بخل و دروغ
َّ
 ۱۴۱۹ال َتلسوا بنی رجلنی إال بإذنهما
میان دو کس جز باجازه آنها منشینید
َّ
 ۱۴ ۱ال َتَن عَل املرء إال یده

 ۱۴ ۰ال َتوز شهاده َّ
بدوى عَل صاحب قریه
مرد جز از دست خویش بدى نمى بیند

شهادت بادیه نشین پرده نشین روا نیست
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ََّ
َّ
 َّ ۱۴ ۱ال ُتاسدوا َّ و ال ِناجشوا و ال ِباغضوا و ال ِدابروا و کونوا عباد اهلل إخوانا و ال ِکونوا عیابنی و ال
مداحنی و ال طعاننی

 ۱۴ ۱ال َّ
ُتقرن من املعروف شیئا و ال ِواعد عَل أخیک موعدا فتخلفه
هیچ کار نیکى را حقیر مشمار با برادر خود خلف وعده مکن
َّ ََّ
ََّ
ََّ
 ۱۴ ۴ال ُتلف باهلل کاذبا و ال صادقا من غری ضروره و ال َتعل اهلل عرضه لیمینک فإن اهلل ال یرحم و ال یرعى من
حلف بامسه کاذبا
حسد نورزید و در معامله باال دست هم نزنید ،دشمنى نکنید ،راه خالف مپوئید ،بندگان خدا! برادران باشید عیبجو و مدحگو و طعنه زن مباشید

بى جهت بخدا راست یا دروغ قسم مخور و خدا را وسیله قسم خویش مکن که خدا کسى را که بنام وى بدروغ قسم خورد رحمت و رعایت
نمى کند

َّ ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۴ ۵ال ِسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر
روزگار را دشنام مدهید که خدا همو روزگار است
ََّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۴ ۶ال ِسبوا الشیطان و ِعوذوا باهلل من شره

شیطان را دشنام مگوئید و از شر وى بخدا پناه برید
َّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۱۴ ۷ال ِستبطئوا َّالرزق فإنه لم یکن عبد لیموت حَت یبلغه آخر رزق هو له ،فاِقوا اهلل و أمجلوا ِف الطلب:
أخِذ احلالل و ِرک احلرام
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 (مالیمت در
طلب) گرفتن حالل و رها کردن حرام است
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َّ
ِردوا َّ
 ۱۴ ۸ال َّ
السائل و لو بشق َتره
چیزى به سائل بدهید و گر چه نصف خرما باشد
َ
َّ
َ
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۴ ۹ال َّ
َّ
ِرضنی أحدا بسخط اهلل و ال ُتمدن َّ أحدا عَل فضل اهلل و ال ِِذمن أحدا عَل ما لم یؤِک اهلل فإن رزق
ََّ
اهلل ال یسوقه إلیک حرص حریص و ال ِرده عنک کراهه کاره
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
بتو نداده مذمت مکن که روزى خدا راحرص حریص سوى تو نمى کشاند و نارضایت نارضائى آن را از تو دور نمى کند

 ۱۴۵۱ال ِروعوا املسمل َّفإن روعه املسمل ظمل عظمی
مسلمان را مترسانید که ترسانیدن مسلمان ستمى بزرگ است
ََّ
َّ
 ۱۴۵۰ال ِزال املستأله بتأحدکم حَت یلقى اهلل و ما ِف وجهه مزعه حلم
هر که پیوسته به سؤال کوشد به پیشگاه خدا رود و قطعه گوشتى در چهره او نباشد
ََّ
َّ
َّ
 ۱۴۵۱ال ِزال طائفه من َّأمَت عَل احلق ظاهرین حَت یتأیت أمر اهلل
َّ
َّ
 ۱۴۵۱ال ِزال نفس َّالرجل معلقه بدینه حَت یقضى عنه
جان مرد (پس از مرگ) پیوسته بقرض وى آویخته است تا قرض وى ادا شود
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۵ال ِزوجن عجوزا و ال عاقرا فإِن مکاثر بکم االمم
پیوسته گروهى از امت من بر حق استوار باشند تا فرمان خدا بیاید

با زن پیر و نازا ازدواج مکنید که از فزونى شما بر امتهاى دیگر تفاخر مى کنم
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َّ
َّ
 ۱۴۵ال ِستأل الناس شیئا و ال سوطک إن سقط منک حَت ِنزل إلیه فتتأخِذه
از مردم چیزى مخواه ،اگر تازیانه ات افتاد ،فرود آى و آن را بردار
َّ
 ۱۴۵۶ال َّ
َّ
ِسبوا األموات فإنُه قد أفضوا إلى ما قدموا
 ۱۴۵۷ال َّ
ِسبوا األموات فتؤذوا األحیاء
مردگان را دشنام مدهید که زندگان آزرده شوند
 ۱۴۵۸ال ِشربوا اخلمر فإنَّها مفتاح کَّل شرَّ

مردگان را دشنام مدهید که آنها باعمالى که از پیش فرستاده اند رسیده اند

 ۱۴۵۹ال ِشغلوا قلوبکم بِذکر َّ
الدنیا
دلهاى خویش را بذکر دنیا مشغول مدارید
َّ
 ۱۴۶۱ال ِصاحب َّإال مؤمنا و ال یتأکل طعامک إال ِقىَّ
شراب منوشید که کلید همه بدى هاست

 ۱۴۶۰ال َّ
ِصحنب أحدا ال یرى لک کمثل ما ِرى له
با کسى که ترا همسنگ خود نداند مصاحبت مکن
َّ َّ
 ۱۴۶۱ال ِصلح الصنیعه إال عند ذى حسب أو دین
جز با مؤمن مصاحبت مکن و غذاى ترا جز پرهیزگار نخورد

نکوئى جز پیش شریف و دیندار بثمر نمى رسد
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َّ
 ۱۴۶۱ال ِضربوا إماءکم عَل کسر إنائکم َّفإن هلا أجال کآجال الناس

کنیزان خویش را براى شکستن ظرفهایتان مزنید که ظرفها را نیز مثل مردمان اجل هاست

 ۱۴۶ال ِضعوا احلکمه عند غری أهلها فتظلموها و ال َتنعوها أهلها فتظلموهم

 ۱۴۶۵ال ِطعموا املساکنی َّمما ال ِتأکلون
آنچه َّ
نمیخورید َّبه مستمندان َّ ََّ
خودتان َّ
َّ َّ
مخورانید َّ َّ َّ
 ۱۴۶ال ِطلقوا النساء إال من ریبه فإن اهلل ال َیب الِذواقنی و ال الِذواقات
زنان را جز در نتیجه بدگمانى طالق مدهید که خدا مردان بسیار زن گیر و زنان بسیار شوهر گیر را دوست ندارد
ََّ
َّ
 ۱۴۶۷ال ِظهر الشماِه ألخیک فیعافیه اهلل و یبتلیک
برادر خویش را شماتت مکن که خدا او را معاف دارد و ترا مبتال کند
َّ
 ۱۴۶۸ال ِعجبوا بعمل عامل حَت ِنظروا مب خیُت له
از کار هیچ کس شگفتى مکنید تا بنگرید عاقبت آن چه مى شود
َّ
 ۱۴۶۹ال یعجبکم إسالم رجل حَت ِعلموا کنه عقله
مسلمانى مردى شما را بشگفت نیارد تا کنه عقل وى بدانید
َّ
 ۱۴۷۱ال ِغتابوا املسلمنی و ال ِتبعوا عوراُِه
حکمت بنا اهل مسپارید که بدان ستم میکنید و از اهلش باز ندارید که به آنها ستم میکنید

غیبت مسلمانان مکنید و در جستجوى عیوب آنها نباشید
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 ۱۴۷۰ال ِغضب َّفإن الغضب مفسده
خشمگین مشو که خشم مایه فساد است
َّ َّ
َّ
 ۱۴۷۱ال ِقوم الساعه إال عَل شرار الناس
قیامت بپا نشود مگر بر اشرار خلق
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۴۷۱ال ِقوم الساعه حَت ِقل الرجال و ِکثر النساء

قیامت بپا نشود تا وقتى مردان کم و زنان بسیار شوند
َّ
َّ َّ َّ
َّ
 ۱۴۷۴ال ِقومن َّالساعه حَت ِکون الولد غیظا و ِفیض اللئام فیضا و ِغیض الکرام غیضا و َیرتئ الصغری عَل
الکبری و اللئمی عَل الکرمی
قیامت 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 کریم
جرى شود

َّ
َّ َّ
َّ
 ۱۴۷۵ال ِقوم الساعه حَت یکون الزهد و الورع ِصنعا
قیامت بپا نشود تا وقتى که زهد و تقوى ساختگى باشد
َّ
َّ َّ
َّ
 ۱۴۷۶ال ِقوم الساعه حَت یکون أسعد الناس ِف الدنیا لکع ابن لکع
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۷۸ال ِقوم الساعه حَت َیر الرجل بقرب الرجل فیقول یا لیتَن مکانه
قیامت بپا نشود تا خوشبختترین مردم جهان فرومایه پسر فرومایه باشد

قیامت به پا نشود تا مرد بقبر دیگرى بگذرد و گوید کاش بجاى او بودم
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َّ
َّ
َّ
 ۱۴۷۹ال ِکثر الضحک فإن کثره الضحک َتیت القلب

 ۱۴۸۱ال ِکثر َّمهک ما َّ
قدر یکن و ما ِرزق یتأِک
غم بسیار مخور که آنچه مقدر است مى شود و آنچه روزیت کرده اند بتو مى رسد
َّ
َّ
 ۱۴۸۰ال ِکرهوا البنات فإنهن املونسات
مکروه مدارید که آنها مایه انسند
دختران را َّ
 ۱۴۸۱ال ِکلفوا للضیف
براى مهمان تکلف مکنید
َّ
َّ
 ۱۴۸۱ال ِکن ممن َّ
یشد عَل الناس و خیفف عَل نفسه
از آن کسان مباش که بر مردم سخت و با خویش آسان گیرند
َّ
 ۱۴۸ال ِکون زاهدا حَت ِکون متواضعا
خنده بسیار مکن که خنده بسیار دل را بمیراند

َّ
 ۱۴۸۵ال َتار أخاک و ال َتازحه و ال ِعده فتخلفه
تا متواضع نباشى زاهد نباشى

با برادر خویش حیله مکن و با او مزاح مکن و با او خلف وعده مکن

 ۱۴۸۶ال َتزح فیِذهب بهاؤک و ال ِکِذُ فیِذهب نورک
مزاح مکن که رونقت ببرد و دروغ مگو که روشنیت برود
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 ۱۴۸۷ال َتسح یدک بثوُ من ال ِکسوه
دست خویش بجامه کسى که او را نمى پوشانى خشک مکن
َّ
َّ
 ۱۴۸ال َّ
َتنعن أحدکم مهابه الناس أن یقوم باحلق إذا علمه
ترس مردم شما را از رعایت حقى که میدانید باز ندارد
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۴۸۹ال َتیتوا القلوُ بکثره الطعام و الشراُ فإن القلب َیوت کالزرع إذا کثر علیه املاء
دلهاى خویش را بکثرت خوردن و نوشیدن نمى رانید که دل چون زراعت است وقتى آب آن زیاد شد خواهد مرد
 ۱۴۹۱ال ِنزع َّالرَحه َّإال من شقىَّ
رحم را نگیرند مگر از بدبخت
َّ
َّ
 ۱۴۹۰ال حلمی إال ذو عثره و ال حکمی إال ذو َتربه
آنکه لغزش نکرده بردبار نیست آنکه تجربه نیندوخته خردمند نیست

 ۱۴۹۱ال خری لک ِف صحبه من ال یرى لک ما یرى لنفسه
در مصاحبت کسى که ترا همسنگ خود نداند خیرى نیست
َّ
 ۱۴۹۱ال خری ِف صحبه من ال یرى لک من احلق مثل ما ِرى له

در مصاحبت کسى که حقى براى او قائلى و نظیر آن را براى تو قائل نیست خیرى نیست

 ۱۴۹ال خری ِف مال ال یزرأ منه و جسد ال ینال منه

در مالى که آفت بدان نرسد و تنى که مصیبت نبیند خیرى نیست
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 ۱۴۹۵ال خری فیمن ال یضیف
آنکه مهمان نپذیرد خیرى در او نیست
َّ َّ
 ۱۴۹۶ال دین إال ِبروه
دین جز بجوانمردى قوام نمى گیرد

 ۱۴۹۷ال دین ملن ال عهد له
هر که پیمان نگاه ندارد دین ندارد
َّ
 ۱۴۹۸ال سهل إال ما جعلت سهال
هر چه آسان
گیرى آسان َّ گذرد َّ
َّ
 ۱۴۹ال شى ء أحق بالسجن من اللسان
هیچ چیز بزندان شدن شایسته تر از زبان نیست
ََّ
 ۱۵۱۱ال شى ء أغری من اهلل
هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست

 ۱۵۱۰ال صدقه و ذو رحم حمتاج
اگر خویشاوندى محتاج هست صدقه دادن روا نیست
ََّ َّ َّ
 ۱۵۱۱ال طاعه ألحد ِف معصیه اهلل إَنا الطاعه ِف املعروف
اطاعت هیچ کس در معصیت خدا روا نیست اطاعت فقط در کار نیک است
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 ۱۵۱۱ال طاعه ملخلوق ِف معصیه اخلالق
اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست
َّ
َّ
 ۱۵۱۴ال عقل کالتدبری و ال ورع کالکف و ال حسب کحسن اخللق

 ۱۵۱۵ال فقر َّ
أشد من اجلهل و ال مال أعود من العقل و ال وحده أوحش من العجب و ال حسب کحسن اخللق و ال
َّ
َّ
عباده مثل التفکر
عقلى مانند تدبیر نیست و تقوائى چون خویشتن دارى نیست و شرفى چون نیکخوئى نیست

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

 ۱۵۱۶ال مظاهره أوثق من املشاوره و ال إَیان کاحلیاء
تعاونى بهتر از مشورت نیست و ایمانى چون حیا نیست

 ۱۵۱۷ال فاقه لعبد یقرأ القرآن و ال غَن له بعده

بنده اى که قرآن خواند فقیر نشود و او را باالتر از قرآن بى نیازى اى نیست

 ۱۵۱۸ال کبریه مع استغفار و ال صغریه مع إصرار

با استغفار هیچ گناهى کبیره نیست و با اصرار هیچ گناهى صغیره نیست

 ۱۵۱۹ال ندم من استشار و ال افتقر من اقتصد

هر که مشورت کند پشیمان نشود و هر که میانه روى کند فقیر نگردد
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َّ
َّ
 ۱۵۰۱ال نعمل شیئا خریا من ألف مثله إال الرجل املؤمن
بجز مرد مؤمن چیزى را نمى شناسیم که از هزار مثل خویش بهتر باشد
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۵۰ال هم إال هم الدین و ال وجع إال وجع العنی

غمى چون غم قرض نیست و دردى چون درد چشم نیست

 ۱۵۰۱ال هجره بعد الفتح

َّ
َّ
َّ
 ۱۵۰۱ال یؤمن أحدکم حَت َیب ألخیه ما َیب لنفسه
هیچ کس از شما مؤمن نباشد تا هر چه براى خویش مى خواهد براى برادر خویش بخواهد
َّ
َّ
َّ
 ۱۵۰۴ال یؤمن عبد حَت َیب لنفسه من اخلری ما َیب ألخیه املسمل
بنده اى مؤمن نباشد تا هر چیزى براى خویش مى خواهد براى برادر مسلمان خویش بخواهد
َّ َّ
َّ َّ
 ۱۵۰ال یبغى عَل الناس إال ولد بغى و إال من فیه عرق منه
بر مردم ستم نکند جز فرزند زنا کار یا کسى که رگى از زنا کار دارد
َّ َّ
 ۱۵۰۶ال یبلغ العبد أن یکون من املتقنی حَت یدع ما ال بتأس به حِذرا ملا به البتأس
بنده بمقام پرهیزگارى نرسد تا از آنچه مباح است از بیم آنچه مباح نیست ،صرف نظر کند
َّ
 ۱۵۰۷ال یبلغ العبد حقیقه اإلَیان حَت َیزن من لسانه
پس از فتح (مکه) هجرت نیست

بنده بحقیقت ایمان نرسد تا زبان خویش نگهدارد
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َّ
َّ
 ۱۵۰۸ال یبلغ العبد حقیقه اإلَیان حَت یعمل أن ما أصابه لم یکن لیخطئه و ما أخطتأه لم یکن لیصیبه
بنده بحقیقت ایمان نرسد تا بداند که آنچه بدو رسیده نمیشد نرسد و آنچه بدو نرسیده نمیشد برسد
َّ
 ۱۵۰۹ال یتجالس قوم إال باألمانه
جز به اعتماد متبادل مجالست نتوانند کرد
هیچ گروهى ََّّ
 ۱۵ ۱ال یتکلفن أحد لضیفه ما ال یقدر
هیچ کس نباید آنچه را قدرت ندارد بتکلف براى مهمان َّفراهم کند
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۵ ۰ال یتمَن أحدکم املوت أما حمسنا فلعله یزداد و أما مسیئا فلعله یستعتب

َّ
َّ
َّ
 ۱۵ ۱ال یتمننی أحدکم املوت لضر نزل به

هیچ یک از شما آرزوى مرگ نکند اگر نکوکار است شاید نیکى فزون کند و اگر بدکار است شاید راه رضا سپرد

 ۱۵ ۱ال َیلس َّالرجل بنی َّالرجل و ابنه ِف املجلس
مرد نباید در مجلس میان دیگرى و فرزندش بنشیند
َّ
 ۱۵ ۴ال َیتکر إال خاطئ
جز خطاکار احتکار نمى کند
َّ
 ۱۵ال ََّیل َّ
الصدقه لغَن و ال لِذى َّمره قوىَّ
هیچ کس نباید از مشقتى که بدو رسیده آرزوى مرگ کند

صدقه گرفتن بر غنى روا نیست و نیز براى آنکه طبعى نیرومند دارد
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 ۱۵ ۶ال ََّیل ملسمل أن یروع مسلما
روا نیست که مسلمانى مسلمان دیگر را بترساند
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۵ ۷ال َیملنکم استبطاء أمر عَل استعجاله فإن اهلل عز و جل ال یعجل بعجله أحد
تصور تأخیر کارى وادارتان نکند که آن را بشتاب خواهید که خداى عز و جل از عجله کسى عجله نمى کند
َّ
 ۱۵ ۸ال َّ
خیلون رجل بامرأه َّفإن ثالثهما الشیطان
مرد نباید با زن بخلوت نشیند که سومیشان شیطان است
َّ َّ
 ۱۵ ۹ال یدخل اجلنه إال رحمی
هر که رحم ندارد ببهشت نرود
َّ
َّ
 ۱۵ ۱ال یدخل اجلنه خب و ال ِبیل
حیله گر و بخیل ببهشت نمى روند
َّ
َّ
 ۱۵ ۰ال یدخل اجلنه سیئ امللکه

َّ
 ۱۵ ۱ال یدخل اجلنه عبد ال یتأمن جاره بوائقه
بنده اى که همسایه از شرش در امان نباشد ببهشت نمى رود
َّ
 ۱۵ ۱ال یدخل اجلنه قاطع رحم
بدخوى ببهشت نمیرود

هر که پیوند خویشان ببرد ببهشت نرود
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َّ
 ۱۵ ۴ال یدخل اجلنه قتات
دروغ زن ببهشت نمى رود
ََّ
َّ
 ۱۵ال یرحم اهلل من ال یرحم الناس
خدا بکسى که بمردم رحم نکند رحم نمى کند
یرد َّالرجل َّ
 ۱۵ ۶ال َّ
هدیه أخیه فإن وجد فلیکافئه

هیچ کس نباید هدیه برادرش را رد کند اگر توانست عوض آن دهد
َّ
 ۱۵ ۷ال َّ
الدعاء و ال یزید ِف العمر إال الربَّ
یرد القضاء َّإال َّ

 ۱۵ ۸ال یزال العبد ِف صاله ما انتظر َّ
الصلوه

قضا جز بدعا دفع نشود و چیزى جز نیکوکارى عمر را افزون نکند

بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است
َّ
َّ
 ۱۵ ۹ال یزال املسروق منه ِف ِهمه من هو برى ء منه حَت یکون أعظم جرما من السارق
دزد زده آنقدر کسانى را که از دزدى بى خبرند تهمت مى زند که گناه او از دزد بیشتر مى شود
الدنیا َّإال إدبارا و ال َّالناس َّإال شحاَّ
شده و ال َّ
 ۱۵۴۱ال یزداد األمر َّإال َّ
در کارها جز سختى نمیافزاید و دنیا جز به ادبار نمى گراید و مردم پیوسته بخیلتر مى شوند
َّ َّ
ََّ
 ۱۵۴۰ال یسرت عبد عبدا ِف الدنیا إال سرته اهلل یوم القیمه
هر بنده اى که در دنیا براى دیگرى راز پوشى کند ،روز قیامت خدا راز پوش وى شود
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َّ
َّ
 ۱۵۴۱ال یستقمی إَیان عبد حَت یستقمی قلبه و ال یستقمی قلبه حَت یستقمی لسانه
ایمان بنده به استقامت نیاید تا قلب وى به استقامت گراید و قلب وى به استقامت نگراید تا زبان وى به استقامت آید
َّ
 ۱۵۴۱ال یستکمل أحدکم حقیقه اإلَیان حَت خیزن لسانه
هیچ کس از شما حقیقت ایمان را کامل نکند مگر آنکه زبان خویش نگهدارد
َّ
 َّ ۱۵۴ال یستکمل العبد اإلَیان حَت یکون فیه ثالث خصال اإلنفاق من اإلقتار و اإلنصاف من نفسه و بِذل
السالم
تا سه صفت در بنده اى نباشد ایمان وى کامل نشود صدقه دادن در تنگ دستى و انصاف دادن به ضرر خویش و سالم بسیار کردن

 ۱۵۴ال یشبع املؤمن دون جاره
مؤمن نباید بدون همسایه خود سیر شود
َّ
َّ
 ۱۵۴۶ال یشبع عالم من علمه حَت یکون منتهاه اجلنه
عالم از علم خویش سیر نگردد تا سرانجام ببهشت رسد
ََّ
َّ
 ۱۵۴۷ال یشکر اهلل من ال یشکر الناس
هر که شکر مردم ندارد شکر خدا نگزارد
َّ َّ
َّ
 ۱۵۴۸ال یصلح امللق إال للوالدین و اإلمام العادل ال ِصلح الصنیعه إال عند ذى حسب أو دین
تملق گفتن جز از پدر و مادر و پیشواى عادل روا نباشد و نکوئى جز پیش شرافتمند و دیندار بثمر نرسد

 ۱۵۴۹ال یغَن حِذر عن قدر
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احتیاط چاره تقدیر نمى کند

 ۱۵۱ال یفتک مؤمن

مؤمن بکمین خون کس نریزد

 ۱۵۰ال یفلح قوم َتلکُه امرأه

 ۱۵ال یلدغ املؤمن من جحر َّمرِنی

گروهى که زمامدارشان زن است رستگارى نه بینند

مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى شود

 ۱۵۱ال یقبل إَیان بال عمل و ال عمل بال إَیان
نیست ََّ
ایمان بى َّعمل و عمل بَّى ایمان پذیرفته ََّّ
 ۱۵۴ال َیوِن أحد إال و هو َیسن الظن باهلل

هر که مى میرد باید بخداوند خوش گمان باشد
ََّ
 ۱۵ال ینبغى لِذى الوجهنی أن یکون أمینا عند اهلل

 ۱۵۶ال ینبغى َّ
للصدیق أن یکون َّلعانا
سزاوار نیست که مرد راستى پیشه لعنت گر باشد
َّ
 ۱۵۷ال ینبغى ملؤمن أن یِذل نفسه
دو رو نزد خدا مورد اعتماد نیست

375

َّ َّ
 ۱۵۸ال یهلک الناس حَت یعِذروا من أنفسُه
مردم هالک نمى شوند مگر وقتى که حجت بر ایشان تمام شود
َّ َّ َّ َّ
 ۱۵۹ال یهوى الضال إال ضال
شایسته مؤمن نیست که خویشتن را خوار کند

گمراه را بجز گمراه دوست ندارد

 ۱۵۶۱ما وقى به املرء عرضه کتب له به صدقه
بعوض چیزى که انسان آبروى خویش بدان محفوظ دارد براى او صدقه اى نویسند
َّ
 ۱۵۶۰ما کانت فرحه إال ِبعتها ِرحه
مسرتى نیست که کدورتى به دنبال نداشته باشد
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۵۶۱ما مثَل و مثل الدنیا إال کراکب قال ِف ظل شجره ِف یوم حار ث راح و ِرکها

حکایت من و دنیا چون سوارى ََّ است َّکه َّروز گرمى در سایه درختى بخوابد َّآنگاه َّبرود و َّآن را ََّبگذارد َّ
 ۱۵۶۱ما من عبد یسرتغیه اهلل رعیه ث َیوت یوم َیوت غاشا لرعیته إال حرم اهلل علیه اجلنه
هر بنده اى که خدا رعیتى را به رعایت او سپارد و نمیرد و با رعیت خویش فریبکارى کرده باشد خدا بهشت را بر او حرام کند
ََّ
ََّ
َّ
 ۱۵۶۴ما من جرعه َّأحب إلى اهلل من ََّجرعه غیظ کظمها رجل أو جرعه ََّصرب عَل مصیبه و ما من قطره أحب إلى اهلل
من قطره دمع أهریقت من خشیه اهلل و قطره دم أهریقت ِف سبیل اهلل
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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

َّ َّ
 ۱۵۶ما ذئبان ضاریان ِف زریبه غمن بتأسرع فیها من حب الشرف و املال ِف دین املرء املسمل
دو گرگ گرسنه در آغل براى گوسفندان خطرناکتر از حب جاهَّ و مال براى دین مرد مسلمان نیست
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۵۶ما طلعت مشس قط إال جبنبیها ملکان یقوالن اللُه عجل ملنفق خلفا و عجل ملمسک ِلفا
هر بار که خورشید طلوع مى کند دو فرشته از دو سوى آن گویند خدایا انفاق گر را زودتر عوض ده و بخیل را زودتر آفتى ده
َّ َّ
َّ
 ۱۵۶۷ما ینتظر أحدکم من الدنیا إال غَن مطغیا أو فقرا منسیا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موِا ُمهزا

از دنیا چه انتظار دارید ،جز غنائى که طغیان آرد یا فقرى که نسیان آرد یا مرضى که فساد آرد یا پیریى که زبونى آرد یا مرگى که به سرعت
از پا درآرد

ََّ
َّ َّ
 ۱۵۶۸ما اسرتذل اهلل عبدا إال حط عنه العمل و األدُ
خدا بنده اى را پست َّنشمارد مگر َّآنکه َّعلم و َّ ادب را ََّ از او فرو گذاردَّ
 ۱۵۶۹ما أکرم شاُ شیخا لسنه إال قیض اهلل عند سنه من یکرمه
هر جوانى که پیرى را براى سنش گرامى دارد خدا هنگام پیرى وى یکى را بیارد که وى را گرامى دارد
َّ
 ۱۵۷۱ما شقى عبد قط ِبشوره و ما سعد باستغناء برأى

 ۱۵۷۰ما َّ
أصر من استغفر و لو عاد ِف الیوم سبعنی َّمره
هیچ کس از مشورت بدبخت نشد و از خود رایى خوشبخت نشد

هر که استغفار کند بر گناه اصرار نکرده و اگر چه در یک روز هفتاد بار بگناه باز گردد
377

َّ
 ۱۵۷۱ما ِرک بعدى فتنه َّ
أضر عَل َّالرجال من النساء

 ۱۵۷۱ما مِل آدمى وعاء َّشرا من بطن
انسان ظرفى بدتر از شکم پر نکند ََّ
 ۱۵۷۴ما من أحد أفضل عند اهلل من إمام إن قال صدق و إن حکم عدل
هیچ کس نزد خدا از پیشوائى که چون گوید راست گوید و چون حکم کند عدالت کند برتر نیست
ََّ
َّ
 ۱۵۷ما من حالل أبغض إلى اهلل من الطالق
پس از من براى مردان فتنه اى زیان انگیزتر از زنان نخواهد بود

هیچ حاللى نزد خدا مبغوضتر از طالق نیست
ََّ
 ۱۵۷۶ما من رجل من املسلمنی أعظم أجرا من وزیر صالح مع إمام یطیعه و یتأمره بِذات اهلل
پاداش هیچ یک از مسلمانان از وزیر شایسته اى که با پیشوائى باشد و او را اطاعت کند و بفرمان خدا وادارد بزرگتر نیست
ََّ
َّ
 ۱۵۷ما عبد اهلل بشى ء أفضل من فقه ِف الدین
هیچ عبادتى بهتر از دانا شدن در کار دین نیست
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۵۷۸ما َّ
الدنیا ِف اآلخره إال کما َیعل أحدکم إصبعه السبابه ِف المی فلینظر مب یرجع

 ۱۵۷۹ما َِّقرُ العبد إلى ََّاهلل بشى ء أفضل من سجود خفىَّ

دنیا نسبت بآخرت چنانست که یکى تان انگشت بزرگ خویش را به دریا نهد بنگرد از دریا چه بر میدارد

هیچ کس بچیزى بهتر از سجده نهان بخدا تقرب نمى جوید
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ََّ
ََّ
َّ
 ۱۵۸۱ما من شى ء أطیع اهلل فیه بتأعجل ثوابا من صله الرحم و ما من عمل یعصى اهلل فیه بتأعجل عقوبه من بغى
هیچ اطاعتى را که براى خدا کرده باشند زودتر از پیوند خویشان ثواب ندهند و هیچ معصیتى را زودتر از ستمگرى عقاب نکنند
 ۱۵۸۰ما َّقل و کفى خری َّمما کثر و أهلى
اندکى که کفایت کند بهتر از بسیارى که مایه بطالت شود

 ۱۵۸۱ما حنل والد ولده أفضل من أدُ حسن
هیچ پدرى مالى بهتر از ادب نیک بفرزند خود نداده است

 ۱۵۸۱ما من عمل أفضل من إشباع کبد جائع
هیچ کارى بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست
َّ
 ۱۵۸۴ما خالطت َّ
الصدقه ماال إال أهلکته
صدقه بمالى نیامیزد مگر آن را نابود کند
َّ
َّ
َّ
 ۱۵۸ما من مؤمن إال و له ذنب یصیبه الفینه بعد الفینه ال یفارقه حَت یفارق الدنیا
هیچ مؤمنى نیست مگر گناهى دارد که گاه بگاه آن را مرتکب شود و از آن دورى نکند تا از دنیا برود
َّ َّ
َّ َّ
 ۱۵۸۶ما کان َّالرفق ِف شى ء قط إال زانه و ما کان اخلرق ِف شى ء قط إال شانه
مدارا در هر چه باشد آن را زینت دهد و خشونت در هر چه باشد آن را خوار کند
ََّ
َّ
َّ
 ۱۵۸۷ما سرت اهلل عَل عبد ِف الدنیا ذنبا فیعریه به یوم القیمه
وقتى خدا در دنیا گناه بنده اى را بپوشانید در آخرت وى را بدان سرزنش نخواهد کرد
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َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۵۸ما صلت امرأه صاله أحب إلى اهلل من صالِها ِف أشد بیتها ظلمه

 ۱۵۸۹ما خاُ من استخار و ال ندم من استشار و ال آمن بالقرآن من َّ
استحل حمارمه
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
َّ
َّ ََّ
 ۱۵۹۱ما یصیب املؤمن وصب و ال نصب و ال سقم و ال آذى و ال حزن إال کفر اهلل به من خطایاه
رنج و سختى و مرض و آزارى و غمى بمؤمن نرسد مگر خدا در قبال آن از گناهان وى محو کند
َّ ََّ
َّ ََّ َّ
 ۱۵۹۰ما أعز اهلل جبهل قط و ال أذل اهلل حبمل قط
نمازى که زن در تاریکترین گوشه خانه خود کند از همه نمازهاى او نزد خدا محبوبتر است

خدا کسیرا به نادانى عزیز ندارد و کسى را ببردبارى ذلیل نکند
َّ
َّ
َ
 ۱۵۹۱ما نقص مال من صدقه و ال عفى رجل عن مظلمه إال زاده اهلل بها َّعزا

 ۱۵۹۱ما رزق العبد رزقا أوسع علیه من َّ
الصرب
هیچ کس را روزى اى وسیعتر از صبر نداده اند
َّ
ََّ
 ۱۵۹۴ما أنزل اهلل من داء إال أنزل له شفاء
خدا مرضى نفرستاده جز آنکه
شفائى براى آن فرستاده َّاست َّ ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۵۹ما اسرتعى اهلل عبدا رعیه فمل َیطها بنصحه إال حرم اهلل علیه اجلنه

هیچ مالى از صدقه کاهش نگیرد و هیچ کس از مظلمه اى نگذرد مگر خدا در قبال آن عزت وى بیفزاید

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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َّ
ََّ
َّ
 ۱۵۹۶ما حسن اهلل خلق عبد و خلقه إال استحیا أن یطعم حلمه النار
وقتى خدا صورت و سیرت بنده اى را نیکو کند شرم دارد که گوشت وى را خوراک آتش کند
َّ َّ
ََّ
 ۱۵۹۷ما أحسن عبد الصدقه إال أحسن اهلل اخلالفه عَل ِرکته
وقتى بنده اى صدقه نیکو دهد خدا سرانجام ترکه او را نیکو کند
َّ
ََّ
 ۱۵۹۸ما فتح رجل عَل نفسه باُ مستأله إال فتح اهلل علیه باُ فقر
هیچ کس درى از سؤال بروى خود نگشاید مگر خدا درى از فقر بروى او بگشاید
َّ
َّ
 ۱۵۹ما رأیت مثل النار نام هاربها و ال مثل اجلنه نام طالبها
چون جهنم چیزى ندیدم که گریزنده آن خفته باشد و نه چون بهشت که طالب آن خفته باشد
ََّ
 ۱۶۱۱ما زان اهلل عبدا بزینه أفضل من عفاف ِف دینه و فرجه
خدا ببنده خویش زینتى بهتر از عفت در دین و عورتش نداده است

 ۱۶۱۰ما عال من اقتصد
میانه روى کند فقیر نشود
َّ
هر که َّ
 ۱۶۱۰ما الِذى یعطى من سعه بتأعظم أجرا من الِذى یقبل إذا کان حمتاجا
پاداش کسى که در حال گشایش بخشش کند از آنکه بخشش را میپذیرد بیشتر نیست ،بشرط آنکه محتاج باشد
َّ
 ۱۶۱۱ما املوت فیما بعده إال کنطحه عنز
مرگ نسبت بما بعد آن چون شاخ زدن بز است
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َّ
ََّ
 ۱۶۱۱ما أیت اهلل عاملا علما إال أخِذ علیه املیثاق أن ال یکتمه
خدا بعالمى علم نداده مگر آنکه از او پیمان گرفته که علم خویش را نهان ندارد
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶۱۴ما اجتمع َّالرجاء و اخلوف ِف قلب مؤمن إال أعطاه اهلل عز و جل الرجاء و آمنه اخلوف
 ۱۶۱۵ما َّأحب عبد عبدا ََّهلل َّإال أکرمه ربهَّ

امید و ترس در دل مؤمن مجتمع نشود جز آنکه خدا عز و جل امید بدو عطا کند و از بیم ایمنش سازد

وقتى بنده اى بنده دیگر را براى خدا دوست دارد پروردگارش او را گرامى کند
َّ
 ۱۶۱۶ما َّأحب َّأن أحدا َُّتول لى ذهبا َیکث عندى منه دینار فوق ثالث إال دینار أرصده لدین
از سه روز نزد من بماند مگر دینارى که براى قرض ذخیره نگه دارم
مبدل بطال شود و دینارى از آن بیش َّ
دوست ندارم که کوه احد براى َّمن َّ
 ۱۶۱۷ما أحد أکثر من الربا إال کان عاقبه أمره إلى قله
هر که ربا فراوان خورد سر انجام او بفقر انجامد

 ۱۶۱۸ما أحسن القصد ِف الغَن ،ما أحسن القصد ِف الفقر و أحسن القصد ِف العباده
چه نیکست اعتدال هنگام بى نیازى ،چه نیکست اعتدال هنگام ندارى و چه نیکست اعتدال در عبادت
َّ ََّ
َّ
 ۱۶۱۹ما أحل اهلل شیئا أبغض إلیه من الطالق
َّ َّ
 ۱۶۰۱ما أخاف عَل أمَت إال ضعف الیقنی

خدا چیزى را حالل نکرده که نزد وى از طالق دشمن تر باشد

بر امت خویش بیم ندارم مگر از ضعف ایمان
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َّ
 ۱۶۰ما أخاف عَل َّأمَت فتنه أخوف علیها من النساء و اخلمر
از هیچ فتنه اى که خطرناکتر از زن و شراب باشد بر امت خویش بیم ندارم
َّ
َّ
َّ
أخشى علیکم الفقر و لکَن أخشى علیکم التکاثر و ما أخشى علیکم اخلطاء ،و لکَن أخشى
 ۱۶۰۱ما َّ
َّ
علیکم التعمد
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
َّ
ََّ
 ۱۶۰۱ما اسرتذل اهلل عبدا إال خطر علیه العمل و األدُ
خدا بنده اى را پست نشمارد مگر علم و ادب را از او باز دارد
َّ
 ۱۶۰۴ما أخِذت ا َّلدنیا من اآلخره إال کما أخِذ املخیط غرس ِف البحر من مائه
دنیا از آخرت آنقدر گرفته که سوزنى که در دریا فرو کنند از آب آن گیرد
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶۰۵ما استفاد املؤمن بعد ِقوى اهلل عز و جل خریا له من زوجه صاحله إن أمرها أطاعته و إن نظر إلیها سرِه و إن
أقسم علیها َّأبرِه و إن غاُ عنها نصحته ِف نفسها وماله
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
قسم خورد قسمش را رعایت کند واگر از او غایب شود مال وى و عفت خویش حفظ کند ،چیزى بهتر از این نیابد

أسر عبد سریره َّإال ألبسه ََّاهلل رداءها إن خریا فخری و إن َّشرا فشرَّ
 ۱۶۰ما َّ

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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 ۱۶۰۷ما أطعمت زوجتک فهو لک صدقه ،و ما أطعمت ولدک فهو لک صدقه ،و ما أطعمت خادمک
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

َّ َّ
 ۱۶۰۸ما أعطى أهل بیت الرفق إال نفعُه

مدارا نصیب هیچ خاندانى نشود مگر سودشان دهد
َّ
 ۱۶۰۹ما اکتسب مکتسب مثل فضل عمل یهدى صاحبه إلى هدى أو َّ
یرده عن ردى و ال استقام دینه حَت
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
تا عقل وى استقامت یابد

َّ َّ ََّ
َّ
 ۱۶ ۱ما أکل أحد طعاما قط خریا من أن یتأکل من عمل یده و إن نیب اهلل داود کان یتأکل من عمل یده
هیچ کس غذائى بهتر از آنچه از عمل خویش خورد ،نخواهد خورد داود پیغمبر نان از عمل خویش میخورد
َّ
 ۱۶ ۰ما أنت َّ
حمدث قوما حدیثا ال ِبلغه عقوهلم إال کان عَل بعضُه فتنه
وقتى با قومى سخنى گوئى که عقولشان بدان نرسد براى بعضیشان مایه فتنه خواهد بود
َّ
ََّ
ََّ
َّ
 ۱۶ ۱ما أنعم اهلل عَل عبد نعمه فحمد اهلل علیها إال کان ذلک احلمد أفضل من ِلک النعمه و إن عظمت
وقتى خدا بنده اى را نعمتى دهد و خدا را بر آن ستایش کند این ستایش از آن نعمت ،هر قدر بزرگ باشد بهتر است

 ۱۶ ۱ما أنکر قلبک فدعه
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هر چه را قلبت نمیپذیرد واگذار
َّ
َ
َّ
 ۱۶ ۴ما أهدى املرء املسمل ألخیه هدیه أفضل من کلمه حکمه یزیده اهلل بها هدى أو َّ
یرده بها عن ردى
مرد مسلمان ببرادر خویش هدیه اى بهتر از سخن حکمت آمیزى که خدا بوسیله آن هدایت وى افزون کند یا خطرى از وى بگرداند نتواند داد
َّ
 ۱۶ ۵ما َّبر أباه من َّ
شد إلیه الطرف بالغضب
هر که نگاه خشمگین سوى پدر خویش افکند از فضیلت نیکى با وى بى نصیب است
ََّ
 ۱۶ما أوذى أحد ما أوذیت ِف اهلل
هیچ کس آنقدر که من در راه خدا اذیت دیدم اذیت نکشید َّ
 ۱۶ ۷ما َتالس قوم ُملسا فمل ینصت بعضُه لبعض إال نزع من ذلک املجلس الربکه
هر گروهى که مجالست کنند و بیک دیگر گوش فرا ندارند برکت از مجلسشان برخیزد
ََّ
ََّ
 ۱۶ ۸ما ََّترع عبد جرعه أفضل عند اهلل من جرعه غیظ کظمها ابتغاء وجه اهلل
هیچ کس جرعه اى ننوشد که نزد خدا از جرعه خشمى که براى رضاى خدا فروبرد بهتر باشد
َّ ََّ َّ َّ ََّ
ََّ
 ۱۶ ۹ما ِرک عبد هلل أمرا ال یرتکه إال هلل إال عوضه اهلل منه ما هو خری له منه ِف دینه و دنیاه
هر که چیزى را براى خدا ترک آن بکند که جز برای خدا ترک آن نکند خدا بعوض آن چیزى که برای دین و دنیای وى بهتر باشد بدو بدهد
َّ
َّ
َّ
 ۱۶ ۰ما ِشهد املالئکه من هلوکم إال الرهان و النضال
فرشتگان از بازیهاى شما جز در اسب دوانى و کشتى حضور نمییابند
َّ
 ۱۶ ۱ما َّ
ِصدق الناس بصدقه أفضل من عمل ینشر
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶ ۱ما جاءِن جربئیل قط إال أمرِن بالسواک حَت لقد خشیت أن أحفى مقدم فَم
هر وقت جبریل پیش من آمد مرا بمسواک کردن فرمان داد تا آنجا که ترسیدم جلو دهان خود را ببرم
َ
َّ
ََّ
َّ
َّ
 َّ ۱۶ ۴ما جلس قوم یِذکرون اهلل ِعالى فیقومون حَت یقال هلم قوموا قد غفر اهلل لکم ذنوبکم و بدل
سیئاِکم حسنات
هیچ صدقه اى که مردم دهند از علمى که منتشر شود بهتر نیست

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 کرد

 ۱۶ ۵ما مجع شى إلى شى ء أفضل من عمل إلى حمل
چیزى با چیز دیگر فراهم نیامده که از دانش و بردبارى بهتر باشد
َّ
ََّ
َّ
 ۱۶ما خرج رجل من بیته یطلب علما إال سهل اهلل له طریقا إلى اجلنه
هر کس از خانه خویش به جستجوى علمى برون شود خدا براى وى راهى بسوى بهشت بگشاید
َّ
 ۱۶ ۷ما خففت عن خادمک من عمله فهو أجر لک ِف موازینک یوم القیامه
هر چه از کار خدمتگزار خویش سبک کنى پاداشى است که روز قیامت در میزان عمل تو نهند
َّ
ََّ
 ۱۶ ۸ما خلق اهلل من شى ء إال و قد خلق له ما یغلبه و خلق رَحته ِغلب غضبه
خداوند هر چه آفریده چیزى دیگرى براى غلبه بر آن آفریده و رحمت خویش را براى غلبه بر غضبش آفریده
َّ
َّ
ََّ
ََّ
 ۱۶ ۹ما رفع قوم أکفُه إلى اهلل ِعالى یستألونه شیئا إال کان حقا عَل اهلل أن یضع ِف أیدیُه الِذى ستألوا
هیچ گروهى دستان خویش باستدعاى چیزى سوى خدا بر ندارند مگر آنکه خدا عهده دار است مسئولشان را بکفشان نهد
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َّ

َّ
 ۱۶۴۱ما زال جربیل یوصیَن باجلار حَت ظننت أنه سیورثه
جبریل در باره همسایه آنقدر سفارش میکرد که پنداشتم همسایه ارث خواهد برد
ََّ
 ۱۶۴۰ما زان اهلل العباد بزینه أفضل من زهاده ِف الدنیا و عفاف ِف بطنه و فرجه
خدا ببندگان خویش آرایشى بهتر از بى رغبتى به دنیا و عفت شکم و عورت نداده
َّ
 ۱۶۴۱ما زویت َّ
الدنیا عن أحد إال کانت خریا له
دنیا را از کسى نگیرند مگر که خیر وى در آنست
َّ َّ
 ۱۶۴۱ما ساء عمل قوم قط إال زخرفوا مساجدهم
گروهى بد شود مساجد َّخویش را َّزینت کنند ََّ
چون عمل َّ ََّ
 ۱۶۴ما سلط اهلل القحط عَل قوم إال بتمردهم عَل اهلل
خدا قحط را بر گروهى مسلط نکند مگر براى نافرمانى که از خدا کرده اند
َّ َّ
َّ
 ۱۶۴۵ما َّ
َّ
َّ
َّ
شبهت خروج املؤمن من الدنیا إال مثل خروج الصیب من بطن أمه من ذلک الغم و الظلمه إلى
روح َّ
الدنیا
برون شدن مؤمن را از دنیا به برون شدن کودک از شکم مادر از آن محنت و ظلمت بر راحت دنیا تشبیه میکنم
ََّ
 ۱۶۴ما صدقه أفضل من ذکر اهلل ِعالى
صدقه اى بهتر از یاد کردن خداى واال نیست
 ۱۶۴۷ما ضاق ُملس ِبتحابنیَّ
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هیچ
نشیمن گاهى براى دو دوست تنگ نیست َّ
َّ
 ۱۶۴۸ما ضل قوم بعد هدى کانوا علیه إال أوِوا اجلدل
هیچ قومى پس از ََّ
َّ
هدایت بضالل نیفتاد َّمگر آنکه َّبجدل خو گرفت َّ
 َّ ۱۶۴۹ما َّعظمت نعمه اهلل عَل عبد إال اشتدت علیه مؤنه الناس فمن لم َیتمل ِلک املئونه للناس فقد عرض ِلک
النعمه للزوال

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

َّ
ََّ
 ۱۶۵۱ما عمل اهلل من عبد ندامه عَل ذنب إال غفر له قبل أن یستغفره

 ۱۶۵۰ما عمل ابن آدم شیئا أفضل من َّ
الصاله و صالح ذات البنی و خلق حسن
بنده آدم کارى بهتر از نماز و َّآشتى میان کسان و َّ
نیکخوئى نمیکند ََّ
بصدقه أو صله إال زاده اهلل ِعالى بها کثره ،و ما فتح رجل باُ مستأله یرید بها
 ۱۶۵۱ما َّفتح رجل ََّباُ عطیه َّ
کثره إال زاده اهلل ِعالى بها قله
چون خدا پشیمانى بنده را از گناهى بداند پیش از آنکه آمرزش بخواهد وى را بیامرزد

هر که با صدقه اى یا صله اى در بخششى گشاید خداى واال بسبب آن مال وى بیفزاید و هر که در سؤالى بگشاید و از این راه فزونى جوید
خداى واال وى را نقصان فزاید

َّ َّ
َّ َّ
 ۱۶۵۱ما کان الفحش ِف شى ء قط إال شانه و ال کان احلیاء ِف شى ء قط إال زانه
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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َّ
َّ
 ۱۶۵۴ما کان َّالرفق ِف شى ء إال زانه و ال نزع من شى ء إال شانه
مدارا در هر چه باشد آن را زینت دهد و از هر چه دور شود آن را خوار کند

 ۱۶۵ما کرهت أن ِواجه به أخاک فهو غیبه
هر چیزى که دوست ندارى رو بروى برادر خویش کنى غیبتست
َّ
 ۱۶۵ما کرهت أن یراه الناس منک فال ِفعله بنفسک إذا خلوت
هر کارى که دوست ندارى مردم از تو ببینند وقتى بخلوت شدى به تنهائى مکن
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۶۵۷ما لى و َّ
للدنیا ،ما أنا و الدنیا إال کراکب استظل ُتت شجره ث راح و ِرکها
مرا با دنیا چه کار من در دنیا چون مسافرى هستم که در سایه درختى نشست و برفت و آن را واگذاشت
َّ
 ۱۶۵۸ما حمق اإلسالم حمق الشح شى ء
هیچ چیز مسلمانى را چون بخل پایمال نمیکند
َّ
َّ
 ۱۶۵۹ما من القلوُ قلب إال و له سحابه کسحابه القمر بینما القمر یضى ء أو غلته سحابه فتأظمل أو َتلت
هر دلى پاره ابرى چون پاره ابر ماه دارد هنگامى که ماه نور پاشى کند پاره ابرى آن را بپوشاند و تاریک شود یا باز روشن شود
َّ َّ
َّ
 ۱۶ ۱ما من آدمى إال و ِف رأسه حکمه بید ملک فإذا ِواضع قیل للملک ارفع حکمته و إذا ِکرب قیل
للملک ضع حکمته

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 کند به
فرشته گویند حکمت او را فرو بر
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َّ
 ۱۶ ۰ما من أحد َیوت إال ندم إن کان حمسنا ندم أن ال یکون أزداد و إن کان مسیئا ندم أن ال یکون
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
َّ
 ۱۶ ۱ما من أحد َیدث ِف هِذه َّ
االمه حدثا لم یکن فیموت حَت یصیبه ذلک
َّ
ََّ
 ۱۶ ۱ما من إمام یعفو عند الغضب إال عفى اهلل عنه یوم القیامه
هر پیشوائى که هنگام خشم ببخشد خدا روز قیامت او را ببخشد
َّ
َّ
َّ
 ۱۶ ۴ما من أحد یلبس ثوبا لیباهى به فینظر الناس إلیه إال لم ینظر اهلل إلیه حَت ینزعه
هر که جامه اى پوشد که بدان مباهات کند و مردم بدو نگرند خدا بدو ننگرد تا آن لباس را بکند
َّ َّ
ََّ
 ۱۶ ۵ما من امرئ َیىی أرضا فیشرُ منها کبد حرى إال کتب اهلل له بها أجرا
هر که زمینى را احیا کند که تشنه اى از آن آب نوشد خدا در قبال آن پاداشى براى وى ثبت کند
َّ
َّ
َّ
 ۱۶ ۷ما من أمری عشره إال و هو یؤیت به یوم القیمه مغلوال حَت یفکه العدل أو یوبقه اجلور
هر کس در این امت بدعتى بد بدارد نمیرد تا سزاى آن بدو رسد

هر که زمام دار ده تن َّباشد روز ََّقیامت در غل بیارندش تا عدالت غل او باز کند یا ستم هالکش کند َّ
ََّ
 ۱۶ ۸ما من جرعه أحب إلى اهلل ِعالى من جرعه غیظ یکظمها عبد ،ما کظمها عبد إال مالء اهلل ِعالى جوفه إَیانا
هیچ جرعه اى نزد خدا از جرعه خشمى که بنده اى فرو برد محبوب تر نیست هر بنده اى جرعه خشم فرو برد خدا ضمیر او را از ایمان پر
کند
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َّ
َّ
 ۱۶ ۹ما من خارج خرج من بیته ِف طلب العمل إال وضعت له املالئکه أجنحتها رضا ِبا یصنع حَت یرجع
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
َّ َّ
َّ
 ۱۶۷۱ما من دابه طائر و ال غریه یقتل بغری حق إال سنخاصمه یوم القیمه

َّ ََّ
َّ
َّ
ِعالى لصاحبه العقوبه ِف َّالد َّنیا مع ما یدخره له ِف اآلخره من قطیعه
 ۱۶۷۰ما من ذنب أجدر أن یعج َّل اهلل
َّ
َّالرحم و اخلیانه و الکِذُ و إن أعجل الطاعه ثوابا لصله َّالرحم حَت إن أهل البیت لیکونوا فجره فتنموا أمواهلم
و یکثر عددهم إذا ِواصلوا
هر حیوان پرنده یا غیر آن بناحق کشته شود روز قیامت با قاتل خویش مخاصمه کند

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 ثواب پیوند
با خویشاوند زودتر از همه اعمال خوب میرسد تا آنجا که خاندانى بد کارند اما اگر پیوسته شوند اموالشان فزونى گیرد و عددشان بیش شود

َّ
َّ
َّ
ََّ
َّ
 ۱۶۷۱ما من ذنب إال و له عند اهلل ِوبه إال سوء اخللق فإنه ال یتوُ من ذنب إال رجع إال ما هو شر منه
هر گناهى نزد خدا توبه اى دارد مگر بدخوئى که بدخوى از گناهى بازنگردد مگر ببدتر از آن رو کند
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶۷۱ما من ذى غَن إال سیود یوم القیامه لو کان إَنا أویت من الدنیا قوِا
هر ثروتمندى روز قیامت آرزو کند که در دنیا فقط قوت خویش مى داشت
َّ
ََّ
 ۱۶۷۴ما من رجل یغرس غرسا إال کتب اهلل له من األجر قدر ما خیرج من مثر ذلک الغرس
هر که درختى بنشاند خدا به اندازه میوه اى که از آن درخت برون مى شود پاداش براى وى ثبت کند
َّ
ََّ
 ۱۶۷۵ما من رجل یتعاظم ِف نفسه و خیتال ِف مشیته إال لقى اهلل ِعالى و هو علیه غضبان
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َّ
ََّ
َّ
 ۱۶۷ما من رجل ینظر إلى وجه والدیه نظر رَحه إال کتب اهلل له بها حجه مقبوله مربوره
هر که از روى مهربانى بصورت پدر و مادر خویش نظر کند خدا بپاداش آن براى وى حج مقبول نیکوئى رقم زند
َّ
ََّ
 ۱۶۷ما من ساعه ََّتر بابن آدم لم یِذکر اهلل فیها إال حسر علیها یوم القیامه

هر که در دیده خویش بزرگ نماید و در راه رفتن گردن افرازد به پیشگاه خداى واال رود و خدا بر او خشمگین باشد

ساعتى بى ذکر خداى بر آدمیزاد نگذرد مگر روز قیامت بر آن حسرت خورد

 ۱۶۷۸ما من شى ء ِف املیزان أثقل من حسن اخللق
در میزان اعمال چیزى سنگین تر از نیکخوئى نیست
ََّ
ََّ
 ۱۶۷۹ما من شى ء َّأحب إلى اهلل ِعالى من شاُ ِائب و ما من شى ء أبغض إلى اهلل ِعالى من شیخ مقمی عَل معاصیه

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

َّ
َّ
َّ َّ
 ۱۶۸۱ما من صباح یصبحه العباد إال صارخ یصرخ یا أیها الناس لدوا للرتاُ و امجعوا للفناء و ابنوا للخراُ
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

 ۱۶۸۰ما من صدقه أفضل من قول
صدقه اى بهتر از گفتار نیک نیست
َ
َّ
َّ
 ۱۶۸۱ما من صدقه َّأحب إلى اهلل من قول احلق
نزد خدا صدقه اى محبوبتر از گفتار حق نیست
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َّ
 ۱۶۸۱ما من عبد مسمل یدعو ألخیه بظهر الغیب إال قال امللک و لک ِبثله
خویش براى او دعا کند فرشته گوید براى تو نیز نظیر آن باد
هر بنده مسلمانى که در غیاب َّ
برادر َّ ََّ
 ۱۶۸۴ما من عبد یبیع قالدا إال سلط اهلل علیه ِالفا
هر بنده که چیز فاسد فروشد خدا تلف کننده اى را بر او مسلط کند
َّ
ََّ
 ۱۶۸۵ما من عبد کانت له َّنیه ِف أداء دینه إال کان له من اهلل عون

َّ َّ
ََّ
َّ
 ۱۶۸ما من عبد ابتَل َّ
ببلیه ِف الدنیا إال بِذنب و اهلل أکرم و أعظم عفوا من أن یستأله عن ذلک الِذنب یوم
القیامه
هر بنده که نیت اداى دین خویش داشته باشد ،از جانب خدا تایید شود

هیچ 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 بازخواست
کند

َّ َّ ََّ
الدنیا ال َّ
 ۱۶۸۷ما من عبد یظمل رجال مظلمه ِف َّ
یقصه من نفسه إال قصه اهلل ِعالى منه یوم القیامه
هر کس در دنیا به دیگرى ظلمى کند که شخصا تالفى آن نکند خداى واال در روز قیامت تالفى آن از وى بگیرد
َّ
َّ
َّ
 َّ ۱۶۸ما َّمن عبد إال و له صیت ِف السماء فإن کان صیته ِف السماء حسنا وضع ِف األرض و إن کان صیته ِف
السماء سیئا وضع ِف األرض
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
َّ
ََّ
 ۱۶۸۹ما من عبد استحیا من احلالل إال ابتاله اهلل باحلرام
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هر که از حالل شرم کند خدا ویرا بحرام مبتال کند
َّ
َّ
َّ
 َّ ۱۶۹۱ما من َّ قاض من قضاه املسلمنی إال و معه ملکان یسددانه إلى احلق ما لم یرد غریه فإن أراد غریه و جار
متعمدا ِربأ منه امللکان و وکاله إلى نفسه

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 منحرف
شود فرشتگان از او برى شوند و کار ویرا بخودش واگذارند

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۶۹۰ما من قلب إال و هو معلق بنی إصبعنی من أصابع الرَحن إن شاء أقامه و إن شاء أزاغه ،و املیزان بید الرَحن
یرفع أقواما و خیفض آخرین إلى یوم القیامه
هر دلى به دو انگشت از انگشتان قدرت خداى رحم ان آویخته اگر خواهد آن را ثابت دارد و اگر خواهد آن را بگرداند و میزان کارها به دست
خداست که تا روز قیامت گروهى را باال برد و گروهى دیگر را پائین برد

َّ َّ َّ َّ ََّ
 ۱۶۹۱ما من قوم یعمل فیُه املعاصى هم َّأعز و أکثر َّممن یعمله ث لم یغریوه إال عمُه اهلل ِعالى منه بعقاُ

هر 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 عقوبت
کند

َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۶۹۱ما من قوم یظهر فیُه الربا إال أخِذوا بالسنه و ما من قوم یظهر فیُه الرشا إال أخِذوا بالرعب
هر گروهى که ربا میانشان رواج گیرد بقحط مبتال شوند و هر گروهى رشوه میانشان رواج گیرد بترس دچار شوند
َّ َّ
َّ َّ
َّ
 ۱۶۹۴ما من مسمل َیوت له ثالثه من الولد لم یبلغوا احلنث إال ِلقوه من أبواُ اجلنه الثمانیه من أیها شاء دخل

َّ
ََّ
 ۱۶۹۵ما من مسمل ینظر إلى امرأه َّأول رمقه َّث َّ
یغض بصره إال أحدث اهلل ِعالى له عباده َید حالوِها ِف قلبه
هر مسلمانى که سه فرزند وى قبل از آنکه بعقل رسند بمیرند بر هشت در بهشت باو برخورد کنند که از هر کدام خواهد در آید
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َّ
َّ
 ۱۶۹ما من مسمل ِدرک له ابنتان فیحسن إلیهما ما صحبتاه إال أدخلتاه اجلنه

هر مسلمانى که یک بار به زنى بنگرد آنگاه چشم از او باز دارد خداى واالیش با عبادتى انس دهد که لذت آن را در قلب خویش احساس کند

 ۱۶۹۷ما مالء َّ
آدمى وعاء َّشرا من بطنه َیب ابن آدم أکالت یقمن صلبه
آدمى ظرفى بدتر از شکم پر نمیکند براى آدمیزاد همین قدر غذا که بنیه او را نگه دارد کافیست
ََّ َّ
َّ
ََّ
ََّ
َّ
 ۱۶۹۸ما نقصت صدقه من مال و ما زاد اهلل عبدا یعفو إال عزا و ما ِواضع أحد هلل إال رفعه اهلل
هر مسلمانى که دو دختر وى ببلوغ رسند و تا در خانه ویند با آنها نیکى کند بهشتى مى شود

 ۱۶۹ما ََّیل ملؤمن أن َّ
یشتد إلى أخیه بنظره ِؤذیه

مال از صدقه کاهش نگیرد و بنده اى که عفو کند خدایش جز عزت نیفزاید و هر که براى خدا تواضع کند خدایش رفعت دهد

 ۱۷۱۱ما کرهته لنفسک فاکرهه لغریک و ما أحببته لنفسک ف َّ
تأحبه ألخیک
روا نیست که مؤمنى ببرادر خویش بتندى نظر کند که مایه آزار او شود

هر چه بخود نمیپسندى بغیر خود مپسند و آنچه براى خود دوست دارى براى برادرت دوست دار

 ۱۷۱۰ما هلک امرؤ عرف قدره
هر که حد خویش بداند هالک نشود

 ۱۷۱۱ما أملق ِاجر صدوق
تاجر راست گو فقیر نشود

 ۱۷۱۱ما نقص مال من صدقه
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َّ
َّ
 ۱۷۱۴ما قل و کفى خری مما کثر و أهلى
مال از صدقه دادن نقصان نمى پذیرد

اندکى که کفایت کند از بسیارى که بطالت آرد بهتر است

 ۱۷۱۵ما عال امرؤ اقتصد

هر که میانه روى کند فقیر نشود

 ۱۷۱۶ما آمن َب من بات شبعان و جاره جائع إلى جنبه و هو یعمل به
هر که سیر بخوابد و همسایه او پهلویش گرسنه باشد و او بداند بمن ایمان ندارد
َّ
َّ َّ
 ۱۷۱۷ما یکب الناس عَل مناخرهم إال حصائد ألسنتُه
حاصل زبان مردمان مایه هالکشان مى شود
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۷۱۸ما خلق اهلل ِف األرض شیئا أقل من العقل و إن العقل ِف األرض أقل من الکربیت األَحر

 ۱۷۱۹مثل املؤمن مثل َّ
السنبله ََّیرکها َّالریح فتقوم َّمره و ِقع أخرى و مثل الکافر کمثل االرزه ال ِزال قائمه
َّ
حَت ِنقعر
خدا در زمین چیزى کمتر از عقل نیافریده که عقل در زمین از گوگرد سرخ کمتر است

حکایت 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 بپا
باشد تا از ریشه بر آید
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َّ
َّ
 ۱۷۰۱مثل اجللیس َّ
الصالح مثل َّ
ارى إن لم َیدک من عطره علقک من رَیه و مثل اجللیس السوء مثل صاحب
الد
َّ
الکری إن لم َیرقک من شرار ناره علقک من نتنه
حکایت همنشین خوب مثل عطار است که اگر عطر خویش بتو ندهد بوى خوش آن در تو آویزد و حکایت همنشین بد مثل آهنگر است اگر
شرار آتش آن ترا نسوزد بوى بد آن در تو آویزد

َّ
 ۱۷۰مثل أهل بیَت مثل سفینه نوح من رکب فیها جنى و من َتلف عنها غرق

ِوادهم و ِراَحُه کمثل اجلسد إذا اشتکى بعضُه ِداعى سائرهم َّ
 ۱۷۰۱مثل املؤمننی ِف َّ
بالسهر و احلَم
حکایت مؤمنان در دوستى و مهربانیشان چون اعضاى تن است وقتى یکیشان رنجور شود دیگران بمراقبت و رعایت او هم داستان شوند
 ۱۷۰۱مثل املؤمن کمثل املنخله ال ِتأکل َّإال َّطیبا و ال ِضع َّإال طیباَّ
حکایت خاندان من چون کشتى نوح است هر که در آن نشست برست و هر که از آن باز ماند غرقه شد

َّ
َّ
 ۱۷۰۴مثل القلب مثل ریشه بتأرض ِقلبها الریاح
حکایت دل چون رشته اى است در سرزمینى که بادها آن را زیر و رو کند
َّ
کالضلع إن أردت أن ِقیمه َّ
کسرِه و إن استمتعت به استمتعت به و فیه إود
 ۱۷۰۵مثل املرأه
حکایت زن چون دنده است اگر بخواهى راستش کنى خواهد شکست و اگر از آن بهره گیرى با وجود کجیش بهره توانى گرفت
َّ
َّ
َّ
 ۱۷۰۶مثل املؤمن َّ
القوى مثل النخله و مثل املؤمن الضعیف کخامه الزرع
حکایت مؤمن چون غربال است جز پاکیزه نخورد و جز پاکیزه ندهد

حکایت مؤمن نیرومند چون نخل است و حکایت مؤمن ناتوان چون ساقه کشت
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َّ
 ۱۷۰مثل املنافق کمثل الشاه العائره بنی الغنمنی
حکایت منافق چون بز حیران میان دو گله است
َّ
 ۱۷۰۸مثل َّأمَت مثل املطر ال یدرى أوله خری أم آخره

 ۱۷۰۹مثل املؤمن و اإلَیان کمثل الفرس َیول ِف أخیته َّث یرجع ِف أخیته
حکایت مؤمن و ایمان چون اسب است که اطراف اخیه خویش جوالن کند آنگاه باخیه خویش باز گردد
َّ
 ۱۷ ۱مثل القرآن مثل اإلبل املعقله إن عقلها صاحبها أمسکها و إن ِرکها ذهبت
حکایت قرآن چون شتر بسته است که صاحبش اگر ببنددش محفوظ ماند و اگر ولش کند از دست برود
 ۱۷ ۰مثل َّالرافله ِف َّالزینه من غری أهلها کمثل ظلمه یوم القیامه ال نور هلا
حکایت امت من چون باران است که ندانند اول آن بهتر است یا آخرش

َّ
َّ َّ َّ
َّ
 ۱۷ ۱مثل العالم الِذى یعمل الناس اخلری و ینسى نفسه کمثل السراج یضى ء للناس و َیرق نفسه
دانشمندى َّکه مردم را تعلیم دهد و خویشتن را فراموش َّکند چون چراغ است که مردم را روشن کند و خویش را بسوزاند
حکایت
َّ
َّ
 ۱۷ ۱مثل الِذى یتعمل العمل ث ال َّ
َیدث به کمثل الِذى یکنز الکنز فال ینفق منه
حکایت زنى که در زینت خویش برون خانه ،دامن کشان رود چون ظلمتى است در روز قیامت که نور ندارد

نهد و از آن َّ خرج نکند
َّ
کسى که َّعلم آموزد و از آن سخن نکند چون َّکسى است که گنجى َّ
حکایت َّ
 ۱۷ ۴مثل الِذى یتعمل العمل ِف صغره کالنقش عَل احلجر و مثل الِذى یتعمل العمل ِف کربه کالِذى یکتب
عَل املاء
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َّ
َّ َّ َّ
 ۱۷ ۵مثل الِذى یعمل الناس اخلری و ینسى نفسه مثل الفتیله ِضى ء للناس و ُترق نفسها
حکایت آنکه چیز به مردم آموزد و خویشتن را فراموش کند چون فتیله است که مردم را روشنى دهد و خویش را بسوزاند
َّ
 ۱۷ ۶مثل املؤمن کمثل العطار إن جالسته نفعک و إن مشیته نفعک و إن شارکته نفعک
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
َّ
 ۱۷مثل املؤمن مثل النخله ،ما أخِذت منها من شى ء نفعک
حکایت مؤمن چون نخل است هر چه از آن گیرى سودت دهد
 ۱۷ ۸مثل املؤمن کمثل خامه َّالزرع ،من حیث أِتها َّ
یح کفتها ََّفإذا سکنت اعتدلت و کِذلک
الر
َّ
املؤمن یکفتأ بالبالء و مثل الفاجر کاالرزه َّ
صماء معتدله حَت یقصمها اهلل ِعالى إذا شاء
حکایت کسى که در کوچکى علم آموزد چون نقش بر سنگست حکایت کسى که در بزرگى علم آموزد چون کسى است که بر آب نویسد

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 چنین است که به
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

 ۱۷ ۹مثل املؤمن مثل سبیکه َّ
الِذهب إن نفخت علیها َّ
اَحرت و إن وزنت لم ِنقص
حکایت مؤمن چون شمس طال است اگر بر آن بدمند تا سرخ شود و وزنش کنند کمتر نشده است
َّ
َّ
َّ ۱۷۱۱مثل املؤمن کالبیت اخلرُ ِف الظاهر فإذا دخلته وجدِه مونقا و مثل الفاجر کمثل القرب املشرف
املجصص یعجب من رآه و جوفه ممتلئ نتنا

حکایت مؤمن چون خانه اى است به ظاهر خراب که چون وارد آن شوى ببینى پاکیزه است و حکایت بد کار چون قبر مرتفع گچ کارى است
بیننده را بشگفت آرد و باطن آن از عفونت پر است
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َّ
َّ
 ۱۷۱۰مثل املرأه َّ
الصاحله ِف النساء کمثل الغراُ األعصم الِذى إحدى رجلیه بیضاء
حکایت زن پارسا در َّمیان زنان چون کالغ َّنشاندار َّاست که یک پاى آن سفید باشد َّ
 ۱۷۱مثل هِذه الدنیا مثل ثوُ شق من أوله إلى آخره فبقى متعلقا ِبیط ِف آخره فیوشک ذلک اخلیط أن
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
 ۱۷۱مثَل و مثلکم کمثل رجل أو قد نارا فجعل الفراش و اجلنادُ یقعن فیها و هو َّ
یِذب َّهن عنها و أنا آخِذ
َّ
حبجزکم عن النار و أنُت ِفلتون من یدى
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

 ۱۷۱۴مثل األخوین مثل الیدین ِغسل إحدامها االخرى
حکایت دو برادر چون دو دست است که یکى دیگرى را بشوید
َّ
َّ
 ۱۷۱۵مداراه الناس نصف اإلَیان و الرفق بُه نصف العیش
مدارا کردن با مردم یک نیمه ایمانست و مالیمت با آنها یک نیمه خوش زیستن است
َّ
 ۱۷۱۶مداراه الناس صدقه

مدارا کردن با مردم صدقه است
َّ
 ۱۷۱۷مروا باملعروف و إن لم ِفعلوه و انهوا عن املنکر و إن لم َتتنبوه کله
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َّ
 ۱۷۱۸مستأله الغَن شنی ِف وجهه یوم القیامه
سؤال کردن بى نیاز روز قیامت عیبى بچهره اوست
َّ
 ۱۷۱۹مکارم األخالق من أعمال اجلنه

امر بمعروف کنید و گر چه خودتان نکنید و نهى از منکر کنید گر چه از همه آن اجتناب نکنید

 ۱۷۴۱مکارم األخالق عشره یکون َّ ِف َّالرجل و ََّ ال ِکون ِف ابنه َّ ،و یکون ِف االبن و ال ِکون ِف األُ ،و
احلدیث ،و َّصدق البتأس،
عاده ،:صدق َّ
یکون ِفَّ العبد و ال ِکون َِّف سیده یقسمها اهلل ملن َّأراد به الس َّ
َّ
َّ
و َّإعطاء السائل ،و َّاملکافاه بالصنائع ،و حفظ األمانه ،و صله الرحم ،و التِذمم للجار ،و التِذمم للصاحب ،و إقراء
الضیف و رأسهن احلیاء
اخالق خوب از اعمال بهشتست

اخالق خوب ده چیز است که در مرد هست و در پسرش نیست در پسرش هست و در پدرش نیست در بنده هست و در آقاى او نیست خدا
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

 ۱۷۴۰مالک األمر خواَته
اعتبار کار بسرانجام آنست َّ
َّ
 ۱۷۴۱ملعون من ألقى کله عَل الناس

 ۱۷۴۱ملعون من َّ
ضار مؤمنا أو مکر به

هر کس همه بار خویش به دوش مردم افکند ملعونست
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 ۱۷۴ملعون من َّسب أباه ،ملعون من َّسب أمهَّ
هر که بپدر خویش ناسزا گوید ملعونست و هر که بمادر خویش ناسزا گوید ملعونست
َّ
 ۱۷۴۵مستأله الغَن نار
سؤال کردن بى نیاز جهنمست
َّ
 ۱۷۴۶مطل الغَن ظمل
هر که بمؤمنى زیان رساند یا با او حیله کند ملعونست

 ۱۷۴۷مالک َّ
الدین الورع
مماطله ثروتمند ظلم است

اعتبار دین بتقوى است

 ۱۷۴۸منهومان ال یشبعان :طالب العمل و طالب املال
دو گرسنه اند که سیرى نپذیرند طالب علم و طالب مال
َّ ََّ
ََّ
 ۱۷۴۹من أذنب ذنبا فسرته اهلل علیه و عفى عنه ِف الدنیا فاهلل أکرم من أن یعود ِف شى ء قد عفا عنه
هر که گناهى کند و خدا در دنیا گناه وى را بپوشد و ببخشد ،خدا کریمتر از آنست که در بخشیده خود باز نگرد
َّ
إلیهن َّ
 ۱۷۵۱من ابتَل من هِذه البنات بشى ء فتأحسن َّ
کن له سرتا من النار
هر کس ببلیه دختر دارى مبتال شود و با آنها نیکوکارى کند ،پرده وى از آتش جهنم شوند
َّ
 ۱۷۵۰من کثر کالمه کثر سقطه و من کثر سقطه کثر ذنوبه و من کثر ذنوبه کانت النار أولى به
412

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

َّ
َّ
َّ
 ۱۷۵۱من کان ذا اللساننی ِف الدنیا جعل له یوم القیامه لسانان من النار
هر که در دنیا دو زبان باشد براى وى روز قیامت دو زبان از آتش نهند
َّ َّ
 ۱۷۵۱من أولى معروفا فمل َید جزاء إال الثناء فقد شکره و من کتمه فقد کفره
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
َّ َّ ََّ
ََّ
 ۱۷۵۴من َّ
قدر رزقه اهلل و من بِذر حرمه اهلل
هر که اندازه نگه دارد خدایش روزى دهد و هر که اسراف کند خدایش محروم دارد
 ۱۷۵من اقرتُ أبواُ َّ
السالطنی افتنت

هر که بدربار پادشاهان نزدیک شود بفتنه افتد
َّ
َّ
َّ
َ
َّ
َّ
عنه کربه من َّکرُ یوم القیامه ،و من یسر عَل معسر
ََّ َّ ۱۷۵۶من نفس من مسمل َّ کربه من کرُ الدنیا نفس اهلل ََّ
یسر اهلل علیه ِف الدنیا و اآلخره ،و من سرت عَل مسمل سرت اهلل علیه ِف الدنیا و اآلخره
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 آخرت
بر او آسانگیرد و هر که راز پوش مسلمانى شود خدا در دنیا و آخرت راز پوش وى شود

 ۱۷۵من لم یقبل العِذر من َّ
متنصل صادقا کان أو کاذبا لم ینل شفاعَت
هر که عذر معتذرى را راست باشد یا دروغ نپذیرد از شفاعت من بهره ور نشود

 ۱۷۵۸من ِفاقر افتقر
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هر که فقیرى کند ،فقیر شود

 ۱۷۵۹من سعاده املرء حسن اخللق
است
نیکخوئى از سعادت مرد َّ
 ۱۷۶۱من أعظم اخلطایا اللسان الکِذوُ

 ۱۷۶۰من سعاده املرء املسکن و اجلار َّ
الصالح و املرکب اهلَن ء
مسکن و همسایه خوب و مرکب رام از سعادت مرد است
َّ
َّ
َّ
َّ
فمل یظلمُه و حدثُه فمل یکِذبُه و وعدهم فمل خیلفُه فهو ممن کملت مروِه و ظهرت
اس
الن
عامل
من
۱
۷
۶
۱
عدالته و وجبت َّ
أخوِه و حرمت غیبته
زبان دروغزن از گناهان بزرگست

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
مروتش به کمال رسیده و عدالتش نمایان گشته و برادرى با وى واجب و غیبتش حرامست

 ۱۷۶۱من قتل عصفورا عبثا جاء یوم القیمه و له صراخ عند العرش یقول َّرُ سل هِذا فمی قتلَن ِف غری منفعه
هر که گنجشکى را بیهوده بکشد روز قیامت بیابد و نزد عرش فریاد زند و گوید پروردگارا از این بپرس براى چه مرا بى فائده کشت
ََّ
َّ
 ۱۷۶۴من سرت عَل أخیه سرته اهلل ِف الدنیا و اآلخره
هر که پرده پوش برادر خویش شود َّخدا در دنیا و آخرت ََّپرده پوشى وى کند ََّ
 ۱۷۶۵من لم یکن له ورع یصده عن معصیه اهلل إذا خال لم یعبا اهلل بشى ء من عمله
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ََّ
َّ
 ۱۷۶من نصر أخاه بظهر الغیب نصره اهلل ِف الدنیا و اآلخره

هر که تقوائى ندارد که بخلوت او را از معصیت خدا باز دارد ،خدا باعمال وى اعتنا نکند

هر که برادر خویش را به حفظ الغیب یارى کند خدایش در دنیا و آخرت یارى کند
َّ
 ۱۷۶من مشى إلى طعام لم یدع إلیه فقد دخل سارقا و خرج معریا
هر که بى دعوت به طعامى رود دزد درون رود و ننگین بدر آید
َّ
َّ
َّ
َّ
سارع إلى اخلریات ،و من أشفق من النار هلى عن الشهوات ،و من ِرقب املوت هلى عن
 َّ َّ ۱۷۶۸من اشتاق إلى اجلنه
َّ
اللِذات ،و من زهد ِف الدنیا هانت علیه املصیبات

هر که مشتاق بهشت باشد به اعمال خیر شتابد و هر که از جهنم ترسد از خواستنیها درگذرد و هر که انتظار مرگ دارد از لذتها چشم بپوشد
و هر که به دنیا بى رغبت باشد مصیبتها بر او آسان شود

ََّ
 ۱۷۶۹من فارق اجلماعه شربا خلع اهلل ربقه اإلسالم من عنقه

هر که یک وجب از جماعت دور شود خدا طوق مسلمانى از گردن وى بردارد

 ۱۷ ۱من أنعم عَل عبد نعمه فمل یشکرها فدعا علیه استجیب له
نعمتى ببنده اى دهد که شکر وى نگزارد و او را نفرین َّ کند نفرینش پذیرفته شود
هر که َّ
 ۱۷ ۰من ولى عَل عشره کان له عقل أربعنی و من ولى أربعنی کان له عقل أربعمائه
هر که زمامدار ده تن شود عقل چهل تن دارد و هر که زمامدار چهل تن شود عقل چهار صد تن دارد
َّ
 ۱۷ ۱من هجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النار
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َّ
َّ
 ۱۷ ۱من ِتأِن أدرک ما َتَن
هر که صبورى کند به آرزوى خویش برسد
ََّ
 ۱۷ ۴من کان یؤمن باهلل و الیوم اآلخر فلیکرم جاره
ََّ
هر که بخدا و آخرت ایمان دارد باید همسایه خویش را گرامى دارد َّ
 ۱۷ ۵من حکم بنی اثننی ُتاکما إلیه فمل یقض بینهما باحلق فعلیه لعنه اهلل
هر که میان دو کس که داورى بدو برند ،داورى کند و بحق میانشان قضاوت نکند لعنت خدا بر او باد
َّ
َّ
 ۱۷ ۶من َِّعود کثره الطعام و الشراُ قسا قلبه
هر که بیش از سه روز از برادر خویش قهر کند و بمیرد به جهنم رود

هر که به پرخورى عادت کند دلش سخت شود

 ۱۷ ۷من أکل و ذو عیننی ینظر إلیه و لم یواسه ابتَل بالء ال دواء له
هر که غذا خورد و دیگرى بدو نگرد و چیزى بدو ندهد ببالئى مبتال شود که دوا نداشته باشد
ََّ
 ۱۷ ۸من کظم غیظا و هو قادر عَل أن ینفِذه مِله اهلل أمنا و إَیانا
هر کس خشمى را که تواند آشکار کند فرو برد خدا وى را از امنیت و ایمان سرشار کند
 ۱۷ ۹من َّقل طعمه َّ
صح بدنه و من کثر طعمه سقم بدنه و قسا قلبه

ََّ
ََّ
 ۱۷۸۱من غالب اهلل غلبه و من خادع اهلل خدعه

هر کس کم خورد سالم ماند و هر که بسیار خورد تنش بیمار و دلش سخت گردد
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ََّ
َّ
 ۱۷۸۰من نظر إلى أخیه نظر َّ
َّ
موده لم یکن ِف قلبه إحنه لم یطرف حَت یغفر اهلل ما ِقدم من ذنبه
هر که با خدا زور آزمائى کند خدا بر او غالب شود و هر که با خدا فریبکارى کند خدا سزاى فریبش دهد

هر که 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
باشد

 ۱۷۸۱من طلب َّ
الدنیا بعمل اآلخره فما له ِف اآلخره من نصیب
هر که عمل آخرت کند و دنیا طلبد از آخرت بهره اى ندارد
ََّ
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۷۸۱من التمس رضى َّاهلل بسخط الناس رضى اهلل عنه و أرضى عنه الناس و من التمس رضى الناس بسخط اهلل سخط اهلل
علیه و أسخط علیه الناس
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
خشمگین شود و مردم را با وى خشمگین کند

ََّ
َّ
َّ
 ۱۷۸۴من طلب حمامد الناس ِبعاصى اهلل عاد حامده من الناس ذاما
هر که ستایش مردم را به نافرمانى خدا جوید ستایشگرانش مذمتگر شوند
َّ ََّ
َّ
 ۱۷۸۵من َّفرق بنی والده و ولدها فرق اهلل بینه و بنی أحبته یوم القیمه

ََّ
 ۱۷۸۶من أهان صاحب بدعه آمنه اهلل یوم الفزع األکرب
هر که بدعتگزاری را اهانت کند خدا روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد
ََّ
 ۱۷۸من کانت له سریره صاحله أو َّسیئه نشر اهلل علیه منها رداء یعرف به
هر که میان مادر و فرزندى تفرقه اندازد خدا روز قیامت میان او و دوستانش جدائى افکند
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َّ َّ َّ
َّ ََّ
َّ
 ۱۷۸من أنظر معسرا و وضع عنه أظله اهلل ُتت ظل عرشه یوم ال ظل إال ظله
هر که تنگدستى را مهلت دهد و بار او سبک کند خداوند روزى که سایه اى جز سایه او نیست ،وى را بسایه عرش خویش در آورد
َّ ََّ َّ
 ۱۷۸۹من عمره اهلل ستنی سنه فقد أعِذر إلیه ِف العمر
هر که خدا شصت سال عمر بدو دهد از جهت عمر حجت بر او تمام کرده است
َّ
 ۱۷۹۱من لعب بالنرد شری فهو کمن غمس یده ِف حلم اخلنزیر و دمه
هر که نردبازى کند چنانست که دست خویش در گوشت و خون خوک فرو برده باشد
َ
َّ
 ۱۷۹۰من کان وصله ألخیه املسمل إلى ذى سلطان ِف منهج َّبر أو ِیسری عسر أعانه اهلل عَل إجازه َّ
الصراط یوم
ِدحض فیه األقدام
هر که سیرتى نیک یا بد داشته باشد خداوند نشانى از آن بر وى اندازد که بدان بشناسندش که بدان شناخته شود

هر کس پیش صاحب قدرتى براى برادر مسلمان خویش در موضوع خیرى یا در گشودن مشکلى وسیله خیر شود روزى که قدمها بلغزد خدا
وى را بر عبور از صراط اعانت کند

 ۱۷۹۱من َّعزى مصابا فله مثل أجره
هر که مصیبت زده اى را ََّتسلیت گوید مانند پاداش او دارد ََّ
 ۱۷۹۱من استعاذکم باهلل فتأعیِذوه و َّمن ستألکم َّ باهلل فتأعطوه و من دعاکم فتأجیبوه و من أیت إلیکم معروفا
فکافئوه فإن لم َتدوه فادعوا له حَت ِعلموا أنکم قد کافتأَتوه

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 هر
که با شما نیکى کرده تالفى کنید و اگر نتوانید برایش دعا کنید تا مطمئن شوید که تالفى آن کرده اید
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َّ
ََّ
َّ
 ۱۷۹۴من یرد اهلل به خریا یفقهه ِف الدین

هر که خدا براى او نیکى خواهد ،وى را در کار دین دانا کند
ََّ
َّ
 ۱۷۹۵من بَن مسجدا و لو مثل مفحص قطاه بَن اهلل له بیتا ِف اجلنه
هر که مسجدى بسازد گر چه باندازه جایى باشد که شتر مرغ در آن تخم مینهد خدا در بهشت براى او خانه اى بسازد
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۷۹۶من انقطع إلى اهلل کفاه اهلل کل مؤنه و رزقه من حیث ال َیتسب و من انقطع إلى الدنیا و کله اهلل إلیها

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 او را به دنیا
واگذارد

ََّ
َّ َّ َّ ََّ
 ۱۷۹من یصرب عَل الرزیه یعوضه اهلل و من یکظم غیظه یتأجره اهلل
هر که بر مصیبت صبر کند خدایش عوض دهد و هر که خشم خویش بخورد خدایش پاداش دهد
ََّ
َّ
 ۱۷۹۸من َّأحب أن یکون أغَن الناس فلیکن ِبا ِف ید اهلل أوثق منه ِبا ِف یده
هر که دوست دارد از همه مردم بى نیازتر باشد اعتماد وى بآنچه نزد خدا است از آنچه بدست خویش دارد بیشتر باشد
َّ ََّ
َّ ََّ
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
 ۱۷۹من ِواضع هلل رفعه اهلل و من ِکرب وضعه اهلل و من یتتأل عَل اهلل یکِذبه اهلل

ََّ
َّ
 ۱۸۱۱من أذنب ِف َّ
الدنیا فعوقب به فاهلل أعدل من أن یثَن عقوبته عَل عبده
هر که در دنیا گناهى کند و عقوبت آن ببیند خدا عادل تر از آنست که عقوبت خویش را بر بنده تکرار کند
ََّ
ََّ
ََّ
ََّ
 ۱۸۱۰من أهان سلطان اهلل أهانه اهلل و من أکرم سلطان اهلل أکرمه اهلل

هر که براى خدا فروتنى کند خدایش بردارد و هر که گردن افرازد خدایش پست کند و هر که بخدا قسم دروغ خورد خدایش تکذیب کند
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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

 ۱۸۱۱من ألقى جلباُ احلیاء فال غیبه له

هر که پرده حیا بدرد غیبتش رواست
َّ
َّ
 ۱۸۱۱من أصبح معاِف ِف بدنه آمنا ِف سربه عنده قوت یومه فکتأَنا خریت له َّ
الدنیا حبِذافریها
هر که تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قوت روز خویش دارد جهان سراسر مال اوست
َّ
َّ
 ۱۸۱۴من ِتأِن أصاُ أو کاد و من عجل أخطتأ أو کاد
هر که تامل کند بصواب رود یا تواند رفت و هر که شتاب ورزد بخطا رود یا تواند رفت
 ۱۸۱۵من َّسرِه حسنته و ساءِه َّسیئته فهو مؤمن

 ۱۸۱۶من نوقش احلساُ َّعِذُ

هر که از اعمال خویش خرسند و از اعمال بد خویش دلتنگ شود مؤمن است

هر که بحساب در آید عذاب بیند

 ۱۸۱۷من ساءِه خطیئته غفر له و إن لم یستغفر

هر که گناهش او را دلتنگ کند آمرزیده شود و گر چه آمرزش نخواهد

 ۱۸۱۸من جعل قاضیا فقد ذبح بغری سکنی
هر که بقضاوت منصوب شود چنانست که بیکارد سرش بریده اند
ََّ
ََّ
 ۱۸۱۹من یغفر یغفر اهلل له و من یعف یعف اهلل عنه
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 ۱۸۰۱من َّأحب عمل قوم خریا کان أو َّشرا کان کمن عمله
هر که بیامرزد خدایش بیامرزد و هر که ببخشد خدایش ببخشد

 ۱۸۰من یزرع خریا َیصد زعبه و من یزرع َّشرا َیصده

هر که عمل گروهى را خوب یابد دوست دارد چنانست که آن را انجام داده است

هر که خیرى بکارد سود برد و هر که شرى بکارد آن را بدرود

 ۱۸۰۱من استطاع منکم أن ِکون له خبیئه من عمل صالح فلیفعل
نهانى از عمل شایسته داشته باشد باید چنین کند
هر که از شما تواند ذخیره َّ
َّ
 ۱۸۰۱من کثرت صالِه باللیل حسن وجهه بالنهار
هر که بشب نماز بسیار کند بروز چهره اش نیکو شود
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۸۰۴من کِذُ عَل متعمدا فلیتبوء مقعده من النار
هر که به عمد بر من دروغ بندد جایش از آتش پر شود

 ۱۸۰۵من خاف أدلج و من أدلج بلغ املنزل
هر که بیم ناک باشد همه شب راه سپرد و هر که همه شب راه سپرد بمنزل رسد
 ۱۸۰۶من َّهم بِذنب َّث ِرکه کانت له حسنه
هر که گناهى اراده کند آنگاه از آن درگذرد ترک گناه عمل نیک وى بحساب آید

 ۱۸۰۶من صمت جنا
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هر که خاموش ماند نجات یابد
َّ
َّ
َّ
 ۱۸۰۷من حلف عَل َینی فرأى منها خریا فلیکفر عن َیینه ث لیفعل الِذى هو خری
هر که بکارى قسم خورد و بهتر از آن پیش آید کفاره قسم خویش دهد و کارى که بهتر است انجام دهد
ََّ
 ۱۸۰من انتهر صاحب بدعه مِل اهلل قلبه أمنا و إَیانا
هر که بدعتگزارى را توبیخ کند خدا قلب وى را از امان و ایمان پر کند
ََّ
َّ
َّ
 ۱۸۰۹من َّأحب أن یکون أقوى الناس فلیتوکل عَل اهلل
هر که دوستدارد از همه مردم نیرومندتر باشد باید بخدا توکل کند

 ۱۸ ۱من قتل دون ماله فهو شهید
هر که ضمن دفاع از مال خویش کشته شود شهید است
َّ
َّ ََّ
َّ َّ
َّ
 ۱۸ ۰من مسع الناس بعلمه مسع اهلل به مسامع خلقه یوم القیمه و حقره و صغره
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
ََّ َّ
 ۱۸ ۱من لم ِنهه صالِه عن الفحشاء و املنکر لم یزدد بها من اهلل إال بعدا
هر که نمازش از ناسزا و بدى بازش ندارد به نماز از خدا دورتر شود
ََّ
 ۱۸ ۱من کان یؤمن باهلل و الیوم اآلخر فلیقل خریا و لیصمت
هر که بخدا و آخرت ایمان دارد یا خبرى گوید و یا خاموش ماند

 ۱۸ ۴من فطر صائما کان له مثل أجره
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هر که روزه دارى را افطار دهد نظیر پاداش وى دارد
ََّ
َّ
 ۱۸ ۵من حاول أمرا ِبعصیه اهلل کان أفوت ِبا رجا و أقرُ ملجى ء ما اِقى
هر که خواهد کارى را بوسیله نافرمانى خدا انجام دهد امیدش نومید شود و چیزى که از آن بیم دارد زودتر بدو رسد
َّ
 ۱۸ ۶من َّسره أن یسکن حببوحه اجلنه فلیلزم اجلماعه
هر که دوستدارد در دل بهشت سکونت گیرد هم آهنگ جماعه باشد

 ۱۸ ۷من أولى معروفا فلیکاِف به فإن لم یستطع فلیِذکره فإن ذکره فقد شکره
هر که نیکى بیند آن را تالفى کند و اگر نتواند آن را یاد کند که اگر یاد کند شکر آن گزاشته است
 ۱۸من َّ
ِشبه بقوم فهو منُه
هر که بگروهى تشبه جوید از آنهاست

 ۱۸ ۹من طلب علما فتأدرکه له کفالن من األجر و من طلب علما و لم یدرکه کتب له کفل من األجر
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

 ۱۸ ۱من أدیلت إلیه نعمه فلیشکرها

 ۱۸ ۰من مات عَل خری عمله فارجوا له خریا و من مات عَل َّشر عمله فخافوا علیه و ال ِیتأسوا
هر که نعمتى یابد باید شکر آن بگزارد

 ۱۸ ۱من َّشاُ شیبه ِف اإلسالم کانت له نورا یوم القیمه

هر که بر خیرى که انجام داده بمیرد براى وى امیدوار باشید و هر که بر شرى که عمل کرده بمیرد بر او بیمناک باشید و نومید مشوید
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َّ
َّ
 ۱۸ ۱من غشنا فلیس منا

هر که مویش در اسالم سفید شود بروز قیامت نور وى خواهد بود

 ۱۸ ۴من َّسره أن یسمل فلیلزم َّ
الصمت
هر که دوستدارد بسالمت ماند خاموشى
گزیندأساءها حنی خیلو فتلک استهانه استهان بها ربهَّ
 ۱۸ ۵من أحسن صالِه حنی یراه َّالناس ثَّ
هر که با ما نادرستى کند از ما نیست

ََّ
 ۱۸ ۶من أخلص هلل أربعنی صباحا ظهرت ینابیع احلکمه من قلبه عَل لسانه
هر که چهل صبحگاه خاص خدا شود چشمه هاى حکمت از قلب وى بر زبانش جارى شود
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ َّ
 ۱۸ ۷من آثر حمبه اهلل عَل حمبه الناس کفاه اهلل مؤنه الناس

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

َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۸من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خری الدنیا و اآلخره
هر که را از مالیمت نصیبى دادند نصیب وى را از خیر دنیا و آخرت داده اند
َّ
 ۱۸ ۹من کِذُ بالشفاعه لم ینلها یوم القیمه
هر که محبت خدا را بر محبت مردم ترجیح دهد خدا گرفتارى مردم را از او کفایت کند

 ۱۸۴۱من سئل عن ظهر غَن فصداع ِف َّالرأس و داء ِف البطن
هر که شفاعت را دروغ شمارد روز قیامت از آن بى نصیب ماند
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 ۱۸۴۰من ِبع َّ
الصید عقله

هر که با وجود بى نیازى سؤالکند رنجى بسرش و دردى در شکمش افتد

هر که بدنبال شکار رود آن را بدام آرد

 ۱۸۴۱من أبطتأ به عمله لم یسرع به نسبه

 ۱۸۴۱من أحدث ِف أمرنا هِذا ما لیس فیه فهو َّرد
هر که عملش پسش آرد نسبش پیشش نبرد

هر که در کار ما بدعتى پدید آرد مردود باشد

 ۱۸۴من کان آمرا ِبعروف فلیکن أمره ذلک ِبعروف
هر که بنیکى وادار کند همین وادار کردنش نیز بنیکى باشد
َّ َّ
َّ
َّ
 ۱۸۴۵من سئل الناس أمواهلم ِکثرا فإَنا هى مجر فلیستقل أو لیستکثر
َّ
َّ
 ۱۸۴۶من نظر ِف کتاُ أخیه بغری إذنه فکتأَنا ینظر ِف النار

هر که براى فزون طلبى چیزى از مال مردم بخواهد آتشست کم بر گیرد یا زیاد

هر که بى اجازه برادرش در نامه او نگرد گوئى در جهنم نگریسته است

 ۱۸۴۷من مشى منکم إلى طمع فلیمش رویدا

هر که از شما بدنبال طمعى میرود آهسته رود

 ۱۸۴من أصبح ال ینوى ظمل أحد غفر له ما جَن
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َّ
 ۱۸۴۹مداراه الناس صدقه

هر که صبح کند و قصد ستم کسى نداشته باشد گناهانش بخشیده شود

با مردم مدارا کردن صدقه دادن است

 ۱۸۵۱من سئل عن عمل فکتمه أجلم بلجام من نار
هر که از علمى بپرسندش و مکتوم دارد لگامى از آتش بر او زنند
َّ َّ َّ
 ۱۸۵۰من نزل عَل قوم فال یصومن ِطوعا إال بإذنُه
هر که مهمان قومى شود بى اجازه آنها روزه دلخواه نگیرد
َّ َّ ََّ
 ۱۸۵۱من َّأحب أن یکون أکرم الناس فلیتق اهلل
هر که دوست دارد گرامى تر از همه مردم
باشد از خدا بترسد َّ َّ ََّ
 ۱۸۵۱من َّسره أن َید طعم اإلَیان َّ
فلیحب املرء ال َیبه إال هلل ِعالى

هر که
دوست دارد ََّ
دوست دارد ََّحالوت َّایمان ََّبچشد کسى را فقط براى خدا ََّ
 ۱۸۵۴من َّأحب لقاء اهلل أحب اهلل لقائه و من کره لقاء اهلل کره اهلل لقائه
هر که دیدار خدا را دوستدارد خدا دیدار وى را دوست دارد و هر که دیدار خدا را ناخوش دارد خدا نیز دیدار وى را ناخوش دارد
 ۱۸۵من فارق اجلماعه مات میته َّ
جاهلیه
هر که از جماعت ببرد به رسم جاهلیت بمیرد

 ۱۸۵۶من حسن إسالم املرء ِرکه ماال یعنیه
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کسى که فضول نباشد اسالمش نکو باشد
َّ
 ۱۸۵۷من حفظ ما بنی حلییه و ما بنی رجلیه دخل اجلنه
بهشتى شود ََّ
هر که دهان و َّعورت خویش نگه دارد َّ
 ۱۸۵من کف لسانه عن أعراض الناس أقاله اهلل عثرِه یوم القیامه
هر که زبان خویش از آبروى مردم نگاه دارد روز قیامت خدا گناهان وى ببخشد

 ۱۸۵۹من رزق من شى ء فلیلزمه

ََّ
 ۱۸۶۱من أقال نادما بیعه أقاله اهلل ِعالى عثرِه
هر که معامله پشیمانى را اقاله کند خدا از گناهانش بگذرد
ََّ
 ۱۸۶۰من کان ِف حاجه أخیه کان اهلل ِف حاجته
هر که چیزى نصیبش کرده اند در حفظ آن بکوشد

هر که از پى حاجت برادر خویش باشد خدا از پى حاجت وى باشد

 ۱۸۶۱من دعى عَل من ظلمه فقد أنتصر

 ۱۸۶۱من یشته کرامه اآلخره یدع زینه َّ
الدنیا
هر که حرمت آخرت خواهد زینت دنیا رها کند
َّ ََّ
 ۱۸۶۴من طلب العمل ِکفل اهلل برزقه
هر که بر ظالم خویش نفرین کند یارى شود
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هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود
ََّ َّ
 ۱۸۶۵من جادل ِف خصومه بغری عمل لم یزل ِف سخط اهلل حَت ینزع
هر که در مناقشه اى بدون علم مجادله کند در خشم خدا باشد تا دست بردارد

 ۱۸۶من َحل سلعته فقد برى ء من الکرب
هر که کاالى خویش بر دارد از تکبر برى شود
ََّ َّ ََّ
َّ
 ۱۸۶۷من خاف اهلل خوف اهلل منه کل شى ء
ََّ
 ۱۸۶من أِاه اهلل خریا فلری علیه

هر که از خدا ترسد خدا همه چیز را از او بترساند

هر که خدایش نعمتى دهد باید اثر نعمت بر او نمایان شود

 ۱۸۶۹من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثری
هر که سپاس کم نگزارد سپاس بسیار نیز ندارد

 ۱۸۷۱من قتل دون دینه فهو شهید

هر که ضمن دفاع از دین خود کشته شود شهید شده است

 ۱۸۷۰من مات غریبا مات شهیدا

هر که بغربت بمیرد شهید مرده است

 ۱۸۷۱من صام األبد فال صام و ال أفطر
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هر که روزه پیوسته دارد نه روزه داشته و نه افطار کرده

 ۱۸۷۱من مشى مع ظالم فقد أجرم
هر که با ظالمى راه رود گناه کرده است
ََّ
 ۱۸۷۴من رفق َّبامَت رفق اهلل به

ََّ
 ۱۸۷۵من یرد اهلل به خریا یصب منه

هر که با امت من مالیمت کند خدا با وى مالیمت کند

خدا براى هر که نکوئى خواهد مبتالیش کند ََّ
 ۱۸۷۶من أصاُ ماال من مهاوش أذهبه اهلل ِف نهابر
 ۱۸۷من لم ینفعه علمه َّ
یضره جهله

هر که مال از حرام بدست آرد در حوادث سخت از دست بدهد

َّ

هر که علمش سودش ندهد جهلش زیانش رساند

 ۱۸۷من فتح له باُ من خری فلینتهزه فإنه ال یدرى مَت یغلق عنه
هر که درى از خیر بر او گشودند فرصت غنیمت شمارد که نداند چه وقت بسته خواهد شد
َّ
 ۱۸۷۹من أسمل عَل یدیه رجل وجبت له اجلنه
هر که یکى بدست وى اسالم آرد بهشت بر او واجب شود
َّ
َّ
 ۱۸ ۱من أولى رجال من عبد املطلب معروفا ِف الدنیا فمل یقدر أن یکافئه کافتأِه عنه یوم القیمه
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 ۱۸ ۰من کنوز َّالرب کتمان املصائب و األمراض و َّ
الصدقه

هر که با یکى از خاندان عبد المطلب در دنیا نیکى کند و او نتواند تالفى آن کند من در روز قیامت تالفى آن خواهم کرد

از گنجینه هاى نیکى نهان داشتن مصیبتها و مرضها و صدقه است

 ۱۸ ۱من رأى عوره فسرتها کان کمن أحیا موءوده من قربها
هر که عورتى را به بیند و مستور دارد چنانست که دختر زنده بگور کرده اى را از قبر زنده برآرد
َّ ََّ
َّ
 ۱۸ ۱من َّیسر عَل معسر یسر اهلل علیه ِف الدنیا و اآلخره

َّ ََّ
 ۱۸ ۴من َّاعتز بالعبید أذله اهلل

هر که به تنگدستى گشایش دهد خدا در دنیا و آخرت باو گشایش دهد

هر که بوسیله مملوکان عزت جوید خدایش ذلیل کند

 ۱۸ ۵من ال یرحم ال یرحم و من ال یغفر ال یغفر له
هر که رحم نکند رحمش نکنند و هر که نیامرزد او را نیامرزند
ََّ
َّ
 ۱۸ ۶من ال یستحىی من الناس ال یستحىی من اهلل
هر که از مردم شرم ندارد از خدا شرم نکند
 ۱۸ ۷من َّیتزود ِف َّ
الدنیا ینفعه ِف اآلخره
هر که از دنیا توشه بر گیرد در آخرت سودش دهد
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۸من یتکفل لى أن ال یستأل الناس شیئا و أِکفل له باجلنه
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َّ
ََّ
َّ
 ۱۸ ۹من یرد اهلل به خریا یفقهه ِف الدین و یلهمه رشده

کیست که تعهد کند از مردم چیزى نخواهد و من براى او بهشت را تعهد کنم

 ۱۸۹۱من یعمل سوءا َیز به ِف َّ
الدنیا
هر که عمل بد کند در دنیا سزاى آن بیند
 ۱۸۹۰مناوله املسکنی ِقى میته َّ
السوء

خدا براى هر که نیکى خواهد وى را در کار دین دانا کند و راه رشاد را باو الهام کند

عطا به مستمندان از مرگ بد جلوگیرى میکند
ََّ
َّ
َّ
 ۱۸۹۱مهنه إحداکن ِف بیتها ِدرک جهاد املجاهدین إنشاء اهلل
(اى زنان) هر یک از شما با اشتغال در خانه خویش اگر خدا خواهد ثواب مجاهدان خواهد یافت
ََّ
 ۱۸۹۱من نظر إلى مسمل نظره خییفه بها من غری حق أخافه اهلل یوم القیامه
هر که بمسلمانى نظرى تند کند که بناحق او را بترساند روز قیامت خدا او را بترساند
َّ
َّ
 ۱۸۹۴من نفس عن غرَیه أو حما عنه کان ِف ظل العرش یوم القیامه
هر که بقرضدار خویش مهلت دهد یا قرض او را قلم گیرد روز قیامت در سایه عرش باشد

 ۱۸۹۵من هجر أخاه سنه فهو کسفک دمه
هر که یک سال از برادر خویش قهر کند چنانست که خون وى را ریخته است
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۸۹۶من وقاه اهلل شر ما بنی حلییه و شر ما بنی رجلیه دخل اجلنه
421

َّ
 ۱۸۹۷من وقر صاحب بدعه فقد أعان عَل هدم اإلسالم
بدعتگزارى را محترم دارد بویرانى اسالم کمک کرده است
هر که َّ
ََّ
َّ
 ۱۸۹من ولى شیئا من أمور املسلمنی لم ینظر اهلل ِف حاجته حَت ینظر ِف حوائجُه
هر که چیزى از امور مسلمانان را بعهده گیرد خدا در حاجت وى ننگرد تا وى در حوائج مسلمانان بنگرد
ََّ
َّ
 ۱۸۹من ال یرحم الناس ال یرَحه اهلل
هر که بمردم رحم نکند خدا باو رحم نخواهد کرد
 ۱۹۱۱من ال یرحم من ِف األرض ال یرَحه من ِف َّ
السماء
هر که خدایش از شر دهان و عورت نگاه دارد بهشتى است

ََّ
َّ
 ۱۹۱۰من کان یؤمن باهلل و الیوم اآلخر فال یروعن مسلما
هر که بمردم زمین رحم نکند خداى آسمان باو رحم نکند

 ۱۹۱۱من کُت شهاده إذا دعى إلیها کان کمن شهد َّبالزور
هر که بخدا و روز جزا مؤمن است مسلمانى را نترساند

هر که شهادتى را که از او خواسته اند نهان دارد چنانست که شهادت دروغ داده باشد

 ۱۹۱۱من کنُت علما عن أهله أجلم یوم القیامه جلاما من نار

هر که علمى را از اهل آن نهان دارد روز قیامت لگامى از آتش بر او زنند

 ۱۹۱۴من کرم أصله و طاُ مولده حسن حمضره

422

هر که اصلش گرامى و مولدش پاکیزه باشد محضرش نیکست
ََّ
ََّ
ََّ
 ۱۹۱۵من لم یرض بقضاء اهلل و لم یؤمن بقدر اهلل فلیلتمس إهلا غری اهلل
هر که بقضاى خدا رضا نیست و بتقدیر خدا ایمان ندارد خدائى غیر خداى یکتا بجوید
ََّ
 ۱۹۱۶من مات عَل شى ء بعثه اهلل علیه

 ۱۹۱۷من قضى ألخیه املسمل حاجه کان له من األجر کمن َّحج و اعتمر
هر که حاجت برادر مسلمان خویش بر آرد چنانست که حج کرده و عمره گذاشته باشد ََّ
 ۱۹۱۸من قضى ألخیه املسمل حاجه کان له من األجر کمن خدم اهلل عمره
هر که بحالى بمیرد خدا وى را بهمان حال بر انگیزد

هر که حاجت برادر مسلمان خویش را برآرد چنانست که همه عمر خویش را خدمت خدا کرده باشد

 ۱۹۱۹من قطع رَحا أو حلف عَل َینی فاجره رأى و باله قبل أن َیوت
هر که از خویشاوند ببرد یا قسم دروغ خورد پیش از آنکه بمیرد وبال آن ببیند
َّ ََّ
 ۱۹۰۱من کان حالفا فال َیلف إال باهلل
هر که قسم بایدش َّ خورد َّجز َّبخدا َّقسم ََّنخورد َّ
 ۱۹۰من کان سهال هینا لینا حرمه اهلل عَل النار
هر که آسانگیر و نرم و
مالیم باشد خدا او را بجهنم حرام کند ََّ
 ۱۹۰۱من کان علیه دین َّ فُه بقضائه لم یزل معه من اهلل حارس
423

َّ ََّ
 ۱۹۰۱من کان له قلب صالح ُتنن اهلل علیه

هر که قرضى داشته باشد و قصد پرداخت آن کند پیوسته نگهبانى از جانب خدا بر او گماشته باشد

 ۱۹۰۴من کان له وجهان ِف َّ
الدنیا کان له یوم القیامه لسانان من نار
هر که در دنیا دو رو باشد روز قیامت دو زبان از آتش دارد
ََّ
ََّ
 ۱۹۰۵من کان یؤمن ََّ باهلل و الیوم اآلخر فلیحسن إلى جاره و من کان یؤمن باهلل و الیوم اآلخر فلیکرم ضیفه
و من کان یؤمن باهلل و الیوم اآلخر فلیقل خریا أو لیسکت
هر که قلبى خوب داشته باشد خدا بوى مشتاقست

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 و
روز جزا ایمان دارد سخن بخیر گوید یا خاموش ماند

 ۱۹۰۶من قاد أعَم أربعنی خطوه غفر له ما َّ
ِقدم من ذنبه
هر که کورى را چهل قدم بکشد گناهان گذشته اش آمرزیده شود
َّ
 ۱۹۰۷من َّقبل بنی عیَن َّأمه کان له سرتا من النار
ََّ
َّ
 ۱۹۰۸من قتل عصفورا بغری حق ستأله اهلل عنه یوم القیامه
هر که گنجشکى را بناحق بکشد خدا روز قیامت از وى باز خواست کند
ََّ
 ۱۹۰۸من عفا عند القدره عفا اهلل عنه یوم العسره
هر که پیشانى مادر خویش را ببوسد از آتش جهنم مصون شود
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َّ

هر که هنگام قدرت ببخشد خدا در روز سختى او را ببخشد

 ۱۹۰من عمل علما فله أجر من عمل به ال ینقص من أجر العامل
هر که علمى یاد دهد ،پاداش کسى که بدان عمل میکند از اوست و پاداش عامل کاسته نشود
َّ
َّ
 ۱۹ ۱من عری أخاه بِذنب لم َیت حَت یعمله

هر که برادر خویش را بگناهى سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن شود
ََّ َّ
 ۱۹ ۰من غرس غرسا لم یتأکل منه آ َّ
دمى و ال خلق من خلق اهلل إال کان له صدقه
هر که درختى بکارد هر بار که انسانى یا یکى از مخلوق خدا از آن بخورد براى وى صدقه اى محسوب شود
َّ
َّ
َّ
 ۱۹ ۱من غشنا فلیس منا ،املکر و اخلداع ِف النار
هر که با ما نادرستى کند از ما نیست مکر و خدعه در جهنمست
َّ
 ۱۹ ۱من طلب العمل کان کفاره ملا مضى
هر که علم جوید کفاره گناهان گذشته وى باشد
ََّ َّ
َّ
 ۱۹ ۴من طلب العمل لیجارى به العلماء أو لیمارى به َّ
السفهاء أو یصرف به وجوه الناس إلیه أدخله اهلل النار

هر که علم جوید که بوسیله آن با دانشوران همچشمى کند یا با سفیهان مجادله کند یا توجه عامه را بسوى خود جلب کند خدایش بجهنم
برد

َّ
جهن و أحسن َّ
 ۱۹ ۵من عال ثالث بنات ف َّتأد َّبهن و َّزو َّ
إلیهن فله اجلنه

هر که سه دختر داشته باشد و تربیتشان کند و شوهرشان دهد و با آنها نیکوئى کند پاداش او بهشتست
425

 ۱۹ ۶من َّ
عد غدا من أجله فقد أساء صحبه املوت
هر که فردا را از عمر خویش شمارد مرگ را خوب نشناخته است
َّ
َّ
 ۱۹ ۷من حضر معصیه فکرهها فکتأَنا غاُ عنها و من غاُ عنها فرضیها فکتأنه حضرها

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 چنانست
که ناظر آن بوده است

ََّ
 ۱۹ ۸من حلف بغری اهلل فقد أشرک
هر که بغیر خدا قسم خورد مشرکست
َّ
 ۱۹من َّ
خبب زوجه امرء أو مملوکه فلیس منا

هر که همسر کسى یا مملوک او را فریب دهد از ما نیست

 ۱۹ ۱من دعا إلى هدى کان له من األحر مثل أجور من ِبعه ال ینقص ذلک من أجورهم شیئا و من دعا إلى
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
دعوت کند گناه وى مثل گناهان همه کسانیست که پیروى آن کنند و از گناه آنها چیزى نمیکاهد

 ۱۹ ۰من باع دارا َّث لم َیعل مثنها ِف مثلها لم یبارک له فیها
هر که خانه اى فروشد و با قیمت آن خانه دیگر نخرد برکت نیابد
ََّ
َّ
 ۱۹ ۱من باع عیبا لم یبینه لم یزل ِف مقت اهلل و لم ِزل املالئکه ِلعنه

هر که چیز معیوبى فروشد و نگوید پیوسته در دشمنى خدا باشد و فرشتگان پیوسته او را لعنت کند
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َّ ََّ
 ۱۹ ۱من باع عقر دار من غری ضروره سلط اهلل عَل مثنها ِالفا یتلفه
هر که بدون ضرورت خانه اى را بفروشد خدا تلف کننده اى را بگمارد که قیمت آن را تلف کند
 ۱۹ ۴من بدأ بالکالم قبل َّ
السالم فال َتیبوه

هر که پیش از اسالم سخن آغازد جوابش مدهید
َّ
َّ
 ۱۹ ۵من ِرک َّالرمى بعد ما علمه فإنها نعمه کفرها
کفران ََّ
کرده است َّ
تیراندازى را تعلیم گرفته باشد و ترک کند نعمتى را َّ
هر که َّ
 ۱۹ ۶من ِزوج فقد استکمل نصف اإلَیان فلیتق اهلل ِف النصف الباقى
هر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده از خدا در باره نیم دیگر بترسد
ََّ
َّ
َّ
 ۱۹ ۷من َتَن عَل أمَت املالء لیله واحده أحبط اهلل عمله أربعنی سنه

هر که براى امت من یک شب آرزوى گرانى کند خدا چهل سال عبادت او را باطل کند
َّ
 ۱۹ ۸من أفَت بغری عمل کان إمثه عَل من أفتاه و من أشار عَل أخیه بتأمر یعمل أن َّالرشد ِف غریه فقد خانه

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

ََّ
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۹من اقتصد أغناه اهلل ،و من بِذر أفقره اهلل ،و من ِواضع رفعه اهلل ،و من َترب قصمه اهلل

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

427

َّ
ََّ
 ۱۹۴۱من أکرم امرأ مسلما فإَنا یکرم اهلل ِعالى
هر که مسلمانى را گرامى دارد خداى واال را گرامى داشته است
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۹۴۰من أکثر من االستغفار جعل اهلل له من کل هم فرجا و من کل ضیق خمرجا و رزقه من حیث ال َیتسب

ََّ
َّ
َّ
 ۱۹۴۱من أکل بالعمل طمس اهلل عَل وجهه و رده عَل عقبه و کانت النار أولى به
هر که بوسیله علم نان خورد خدا چهره او را دگرگون کند و کارش را واژگون کند و جهنم سزاوار او باشد
ََّ
 ۱۹۴۱من أنظر معسرا إلى میسرِه أنظره اهلل بِذنبه إلى ِوبته
هر که تنگدستى را مهلت دهد تا گشایش یابد خدا گناهش را مهلت دهد تا توبه کند
ََّ
َّ
 ۱۹۴من أطعم مریضا شهوِه أطعمه اهلل من مثار اجلنه
مریضى را به او بخوراند خدا از میوه هاى بهشت باو بخوراند
هر که غذاى دلخواه َّ ََّ
 ۱۹۴۵من أعان ظاملا سلطه اهلل علیه
هر که ستمگرى را اعانت کند خدایش بر او مسلط کند ََّ َّ
 ۱۹۴۶من أعان عَل خصومه بظمل لم یزل ِف سخط اهلل حَت ینزع
هر که بوسیله ستمى بر خصومتى کمک کند پیوسته مورد خشم خدا باشد تا دست بردارد
َّ
َّ ََّ
 ۱۹۴۷من أعان ظاملا لیدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمه اهلل و رسوله

هر که استغفار کند خدا براى او از هر غمى گشایش و از هر تنگنائى مفرى پدید آرد و او را از جایى که انتظار ندارد روزى دهد

هر که ستمگرى را اعانت کند که بوسیله باطل خویش حقى را پایمال کند ،از حمایت خدا و پیغمبر برون باشد
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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۹۴۸من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من اخلری و من حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلری
هر که را از مالیمت بهره داده اند از نیکى بهره اش داده اند و هر که را از مالیمت محروم َّکرده اند از نیکى بى نصیبش کرده اند
ََّ
َّ
 ۱۹۴من اغتیب عنده أخوه املسمل فمل ینصره و هو یستطیع نصره أذله اهلل ِعالى ِف الدنیا و اآلخره
هر که برادر مسلمانش را در حضور او غیبت کنند و تواند یاریش کند یارى وى نکند خدا او را َّدر دنیا و آخرت َّخوار کند ََّ
 ۱۹۵۱من أصیب ِبصیبه ِف ماله أو جسده و کتمها و لم یشکها إلى الناس کان حقا عَل اهلل أن یغفر له
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
ََّ
َّ
 ۱۹۵۰من أطعم مسلما جائعا أطعمه اهلل من مثار اجلنه
هر که مسلمان گرسنه اى را غذا دهد خدا از میوه هاى بهشت باو بخوراند
َّ
 ۱۹۵۱من اشرتى سرقه و هو یعمل أنها سرقه فقد شرک ِف عارها و إمثها
هر که مال دزدى را بخرد و بداند که دزدیست در ننگ و گناه آن شریکست
َّ ََّ
 ۱۹۵۱من أصاُ َّ
حدا ََّ َّفعجل عقوبته ِف الدنیا فاهلل أعدل من أن یثَن عَل عبده العقوبه ِف اآلخره ،و من أصاُ
ََّ
َّ
حدا فسرته اهلل علیه فاهلل أکرم من أن یعود ِف شى ء قد عفا عنه
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 خدا
آن را بپوشاند خدا کریمتر از آنست که به بخشیده خود باز گردد

ََّ
َّ َّ
َّ
 ۱۹۵۴من أصبح و مهه التقوى ث أصاُ فیما بنی ذلک ذنبا غفر اهلل له
هر که روز آغاز دو سر پرهیزکارى داشته باشد و در این اثنا گناهى کند خدا وى را بیامرزد
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ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۱۹۵من أصبح و مهه غری اهلل فلیس من اهلل ِف شى ء و من أصبح ال یهُت باملسلمنی فلیس منُه
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
ََّ
َّ
 ۱۹۵۶من أصبح مطیعا هلل ِف والدیه أصبح له بابان مفتوحان من اجلنه و إن کان واحدا فواحد
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

 ۱۹۵۷من استطاع منکم أن یسرت أخاه املؤمن بثوبه فلیفعل
هر کس از شما تواند برادر مؤمن خویش را بجامه اى بپوشاند ،بپوشاند
ََّ
َّ َّ ََّ
 ۱۹۵۸من استعف أعفه اهلل و من استغَن أغناه اهلل
َّ
 ۱۹۵من أذنب و هو یضحک دخل النار و هو یبکى
هر که گنه کند و خندان باشد وارد جهنم شود و گریان باشد
ََّ
ََّ
 ۱۹۶۱من أراد أن یعمل ماله عند اهلل فلینظر ما هلل عنده

هر که عفت جوید خدایش عفت دهد و هر که غنا طلبد خدایش غنى کند

هر که خواهد بداند نزد خدا چه دارد بنگرد خدا نزد وى چه دارد

 ۱۹۶۰من أراد أن ِستجاُ دعوِه و أن ِکشف کربته فلیفرج عن معسر
هر که خواهد دعوتش مستجاب شود و غمش از پیش برخیزد تنگ دستى را گشایش دهد
َّ ََّ
 ۱۹۶۱من أراد أمرا فشاور فیه امرءا مسلما وفقه اهلل ألرشد أموره

هر که اراده کارى کند و با مرد مسلمانى در باره آن مشورت کند خدایش بمعقولترین کارها توفیق دهد
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ََّ
ََّ
 ۱۹۶۱من أرضى والدیه فقد أرضى اهلل و من أسخط والدیه فقد أسخط اهلل
هر که پدر و مادر خویش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و هر که پدر و مادر خویش را خشمگین کند خدا را خشمگین کرده است
ََّ َّ
 ۱۹۶۴من ازداد علما و لم ِزدد ِف َّ
الدنیا زهدا لم یزدد من اهلل إال بعدا
هر که علمش فزون شود و بى رغبتى وى بدنیا فزون نشود دوریش از خدا بیشتر شود

 ۱۹۶۵من استطاع منکم أن یقى دینه و عرضه ِباله فلیفعل
هر که از شما تواند دین و آبرو را بمال خود حفظ کند ،حفظ کند

 ۱۹۶من استطاع منکم أن ینفع أخاه فلینفعه
هر که از شما تواند ببرادر خویش نفع برساند ،برساند
َّ
 ۱۹۶۷من أخطتأ خطیئه أو أذنب ذنبا َّث ندم فهو کفارِه

َّ ََّ
 ۱۹۶۸من َّإدان دینا ینوى قضاءه أداه اهلل عنه یوم القیمه
هر که دینى بعهده دارد که نیت پرداخت آن دارد ،خدا روز قیامت قرض وى را ادا کند
َّ
ََّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۹۶من أذل نفسه ِف طاعه اهلل فهو أعز ممن ِعزز ِبعصیه اهلل

هر که خطائى کند یا گناهى از او سر زند آنگاه پشیمان شود پشیمانى کفاره اوست

َّ
َّ ََّ
 ۱۹۷۱من أذل عنده مؤمن فمل ینصره و هو یقدر عَل أن ینصره أذله اهلل عَل رؤس األشهاد یوم القیامه
هر که خویشتن را در اطاعت خدا خوار کند از کسى که به معصیت خدا عزت جسته باشد عزیزتر است

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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َّ ََّ
َّ
َّ
 ۱۹۷۰من أذنب ذنبا فعمل َّأن له ربا إن شاء غفر له و إن شاء عِذبه کان حقا عَل اهلل أن یغفر له
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
َّ ََّ
َّ
 ۱۹۷۱من أذنب ذنبا فعمل أن اهلل قد اطلع علیه غفر له و إن لم یستغفر
هر که گناهى کند و داند که خدا ناظر وى بوده ،خدا بیامرزدش و گر چه آمرزش نخواهد

 ۱۹۷۱من َّأحب أن یبسط له ِف رزقه و أن ینستأ له ِف أجله فلیصل رَحه
هر که دوست دارد که روزى وى گشاده کنند و زندگیش طوالنى شود با خویشاوند پیوند گیرد
َّ
َّ
 ۱۹۷۴من احتجب عن الناس لم َیجب عن النار
هر که در بمردم ببندد از جهنم مصون نماند
ََّ
 ۱۹۷۵من احتکر عَل املسلمنی طعامُه ضربه اهلل باجلِذام
هر که خوراک مسلمانان را احتکار کند خدا بخوره مبتالیش کند
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
 ۱۹۷۶من أحسن فیما بینه و بنی اهلل کفاه اهلل ما بینه و بنی الناس و من أصلح سریرِه أصلح اهلل عالنیته
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
َّ
َّ
 ۱۹۷من أحسن َّالرمى ث ِرکه فقد ِرک نعمه من النعم
َّ ََّ
 ۱۹۷۸من أخاف مؤمنا کان حقا عَل اهلل أن ال یؤمنه یوم القیمه
هر که تیر اندازى بداند و آن را ترک کند یکى از نعمتها را ترک کرده است

هر که مؤمنى را بترساند بر خدا واجب است روز قیامت ایمنش نکند نکند
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ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۱۹۷من أخِذ أموال الناس یرید أداءها أدى اهلل عنه و من أخِذها یرید إِالفها أِلفه اهلل
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
َّ ََّ
َّ
 ۱۹۸۱من اِقى اهلل کل لسانه و لم یشف غیظه

َّ ََّ
َّ
 ۱۹۸۰من اِقى اهلل وقاه کل شى ء
هر که از خدا بترسد خدا او را از همه چیز محفوظ دارد
َ
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۹۸۱من أجرى اهلل عَل یدیه فرجا ملسمل فرج اهلل عنه کرُ الدنیا و اآلخره
هر که خدا بدست وى گشایشى براى مسلمانى پدید آرد خدا محنت دنیا و آخرت از او بردارد
ََّ
ََّ
ََّ
َّ ََّ
 ۱۹۸۱من أحب هلل و أبغض هلل و أعطى هلل و منع هلل فقد استکمل اإلَیان
هر که از خدا بترسد زبانش کند شود و خشم خویش آشکار نکند

 ۱۹۸۴من َّأحب شیئا أکثر من ذکره

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

أضر بآخرِه و من َّأحب آخرِه َّ
 ۱۹۸۵من َّأحب دنیاه َّ
أضر بدنیاه فآثروا ما یبقى عَل ما یفَن
هر که چیزى را دوست دارد یاد آن بسیار کند

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

ََّ
 ۱۹۸۶من َّأحب قوما حشره اهلل ِف زمرُِه
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هر که
گروهى را دوست دارد خدا وى را با آنها َّمحشور کند َّ َّ ََّ
 ۱۹۸۷من َّأحب أن َید طعم اإلَیان فلیحب املرء ال َیبه إال هلل

هر که دوست دارد لذت ایمان بچشد کسى را دوست دارد که او را جز براى خدا دوست ندارد

 ۱۹۸من ابتَل بالقضاء بنی املسلمنی فلیعدل بینُه ِف حلظه و إشارِه و ُملسه
هر که بقضاوت میان مسلمانان مبتال شود میان آنها در نظر و اشاره و مجلس خویش برابرى نهد
َّ
 ۱۹۸۶من ابتَل بالقضاء بنی املسلمنی فال یرفع صوِه عَل أحد اخلصمنی إال یرفع عَل اآلخر

هر که بقضاوت میان مسلمانان مبتال شود صداى خویش بر یکى از مدعیان بلند نکند مگر اینکه بر دیگرى نیز بلند کند

 ۱۹ ۱من ابتَل فصرب و أعطى فشکر ،و ظمل فغفر و ظمل فاستغفر أولئک هلم األمن و هم مهتدون
طلبد آنان در امانند و آنها هدایت یافتگانند
هر که مبتال شود و صبر کند و عطایش دهند و شکر کند و ظلم بیند و ببخشد و ظلم کند و
آمرزش َّ ََّ
فصدقه ِبا یقول فقد کفر ِبا أنزل عَل َّ
 ۱۹ ۰من أیت َّعرافا أو کاهنا َّ
حممد صَل اهلل علیه و آله
هر که پیش غیبگو یا کاهن رود و گفته او را تصدیق کند بدین محمد کافر شده است

 ۱۹ ۱من أیت إلیکم معروفا فکافئوه فإن لم َتدوا فادعوا له
هر که با شما نکوئى کرد عوضش دهید و اگر نتوانید براى او دعا کنید
َّ
َّ
 ۱۹ ۱من أِاه أخوه َّ
متنصال فلیقبل ذلک منه حمقا أو مبطال فإن لم یفعل لم یرد عَل احلوض
هر که برادرش بعذر خواهى پیش وى آید باید عذر وى را درست باشد یا نادرست بپذیرد و اگر نپذیرد بر من بحوض در نیاید
ََّ
َّ ََّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
َّ
 ۱۹ ۴من اِقى اهلل أهاُ اهلل منه کل شى ء و من لم یتق اهلل أهابه اهلل من کل شى ء
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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

 ۱۹ ۵من رمى مؤمنا بکفر فهو کقتله
هر که مؤمنى را بکفر نسبت دهد چنانست که او را کشته باشد
َّ
ََّ
َّ ََّ
َّ
 ۱۹ ۶من روع مؤمنا لم یؤمن اهلل روعته یوم القیامه و من سعى ِبؤمن أقامه اهلل مقام ذل و خزى یوم القیامه
هر 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 خوار و زبونش کند

 ۱۹ ۷من زرع زرعا فتأکل منه طری کان له صدقه
هر که کشتى کند و پرنده اى از آن بخورد براى وى صدقه اى محسوب شود
ََّ
 ۱۹ ۸من زِن خرج منه اإلَیان فإن ِاُ ِاُ اهلل علیه
هر که زنا کند ایمانش برود و اگر توبه کند خدا توبه او بپذیرد
ََّ
 ۱۹من زِن أو شرُ اخلمر نزع اهلل منه اإلَیان کما خیلع اإلنسان القمیص من رأسه
هر که زنا کند یا شراب بنوشد خدا ایمان از او بکند همچنان که انسان پیراهن از سر خویش بیرون میکند

 300من زِن زِن به

َّ

هر که زنا کند با کسان وى َّزنا کنند َّ ََّ
 ۱۱۱۰من زهد ِف الدنیا علمه اهلل بال ِعمل و جعله بصریا
هر که از دنیا بگذرد خدایش بدون تعلم علم آموزد و بصیرت دهد
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۱۱من ساء خلقه عِذُ نفسه و من کرب مهه سقم بدنه و من ال مى الرجال ذهبت کرامته و سقطت مروِه
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هر که خویش بد باشد خویشتن را معذب دارد و هر که غمش بسیار شود تنش رنجور گردد و هر که با مردم منازعه کند کرامتش برود و
جوانمردیش نابود شود

َّ
 ۱۱۱۱من ستأل من غری فقر فکتأَنا یتأکل اخلمر
هر که فقیر نباشد و سؤال کند گوئى شراب خورده است
ََّ
ََّ
 ۱۱۱۴من دفع غضبه دفع اهلل عنه عِذابه و من حفظ لسانه سرت اهلل عورِه
هر که غضب خویش باز دارد خدا عذاب خویش از وى باز دارد و هر که زبان خویش نگه دارد خدا عیب وى بپوشاند
َّ ََّ
َّ
 ۱۱۱۵من دفن ثالثه من الولد حرم اهلل علیه النار
هر که سه اوالد بخاک بسپارد خدا آتش جهنم را بر او حرام کند
َّ
 ۱۱۱۶من دل عَل خری فله مثل أجر فاعله
هر که به نیکى راهبر شود پاداش نکوکار دارد
َّ ََّ
َّ
 ۱۱۱۷من َّذُ عن عرض أخیه بالغیبه کان حقا عَل اهلل أن یقیه من النار
هر که در غیاب برادرش از آبروى وى دفاع کند بر خدا واجب است که او را از جهنم مصون دارد
ََّ
َّ َّ
 ۱۱۱۸من ذکر إمرأ ِبا لیس فیه لیعیبه حبسه اهلل ِف نار جهمن حَت یتأیت بنفاذ ما قال

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

 ۱۱۱۹من ذکر رجال ِبا فیه فقد اغتابه

هر که مردى را بصفتى که در او هست یاد کند غیبت وى کرده است
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َّ
 ۱۱۰۱من رأى منکم منکرا فلیغریه بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف اإلَیان
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
ََّ
ََّ
ََّ
 ۱۱۰من رأى باهلل بغری اهلل فقد برى ء من اهلل
بیزارى جسته است ََّ
هر که بکار َّخدا براى غیر َّخدا ریا کند از خدا َّ ََّ
 ۱۱۰۱من رَب صغریا حَت یقول :ال إله إال اهلل لم َیاسبه اهلل

ََّ
 ۱۱۰۱من رحم و لو ذبیحه عصفور رَحه اهلل یوم القیمه
هر که رحم کند و گر چه نسبت در باره سر بریدن بچه گنجشکى باشد خدا در روز قیامت او را رحم کند
َّ ََّ
َّ
 ۱۱۰۴من َّرد عن عرض أخیه رد اهلل عن وجهه النار
هر که طفلى را تربیت کند تا ال اله اال اللَّه گوید خدا از او حساب نخواهد

 ۱۱۰۵من رزق ِقى فقد رزق خری َّ
الدنیا و اآلخره
هر که را تقوى داده اند خیر دنیا و آخرت داده اند
َّ ََّ
ََّ
َّ
 ۱۱۰۶من رزقه اهلل امرأه صاحله فقد أعانه عَل شطر دینه فلیتق اهلل ِف الشطر الباقى
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
ََّ
ََّ
َّ
 ۱۱۰۷من رضى من اهلل بالیسری ِف الرزق رضى اهلل منه بالقلیل من العمل
هر که از آبروى برادر خویش دفاع کند خدا آتش را از چهره وى باز دارد

هر که از خدا بروزى اندک راضى شود خدا از او بعمل اندک راضى شود
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َّ
 ۱۱۰۸من رفع حجرا عن الطریق کتبت له حسنه
براى وى ثبت کند
هر که سنگى از راه بردارد عمل نیکى َّ ََّ
 ۱۱۰۹من زِن بتأمه لم یرها ِزِن جلده اهلل یوم القیمه بسوط من نار
هر که با کنیزى که زناکارى وى ندیده زنا کند روز قیامت خدا وى را بتازیانه آتشین تازیانه زند
ََّ
 ۱۱۱۱من سرت أخاه املسمل ِف َّ
الدنیا فمل یفضحه سرته اهلل یوم القیمه
هر که در دنیا راز برادر مسلمان خویش بپوشد و او را رسوا نکند خدا روز قیامت راز وى بپوشاند
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۱۰من َّسره أن یکون أقوى الناس فلیتوکل عَل اهلل

 ۱۱۱من َّسره أن یسمل فلیلزم َّ
الصمت
هر که دوست دارد سالم ماند خاموشى گزیند
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۱من َّسره أن یستجیب اهلل له عند الشدائد و الکرُ فلیکثر الدعاء ِف الرخاء
هر که دوست دارد خدا هنگام سختى و مصیبت دعاى وى اجابت کند هنگام گشایش دعا بسیار کند
َّ
 ۱۱۱۴من سعى بالناس فهو بغری رشده أو فیه شى ء منه
هر که دوست دارد از همه مردم نیرومندتر باشد بخدا توکل کند

هر که بد مردم گوید از عقل به دور است یا خللى در او هست

 ۱۱۱۵من سکن البادیه جفا

هر که در صحرا سکونت گیرد خشن شود
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َّ ََّ
َّ
 ۱۱۱۶من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل اهلل له طریقا إلى اجلنه

هر که به جستجوى علم راهى سپرد خدا براى وى راهى سوى بهشت بگشاید

 ۱۱۱۷من شرُ اخلمر أیت عطشان یوم القیمه
هر که شراب نوشد روز قیامت تشنه بیارندش

 ۱۱۱۸من شرُ مخرا خرج نور اإلَیان من جوفه

هر که شراب نوشد نور ایمان از ضمیرش برود
َّ
 ۱۱۱۹من شهد شهاده یستباح بها مال امرئ مسمل أو یسفک بها دم فقد أوجب النار
هر که شهادتى دهد که بسبب آن مال مرد مسلمانى را بخورند یا خونى بریزند مستحق جهنمست
َّ َّ ََّ
َّ َّ ََّ
 ۱۱۱۱من ضار ضار اهلل به و من شاق شاق اهلل علیه
هر که زیان بکسان رساند خدا زیانش رساند و هر که سختگیرى کند خدا با وى سخت گیرد

 ۱۱۱۰من ضرُ مملوکه ظاملا أقید منه یوم القیامه
هر که مملوک خویش را بستم بزند روز قیامت از او تقاص کنند
َّ
 ۱۱۱من ضرُ بسوط ظلما أقتص منه یوم القیامه

هر که بستم تازیانه زند روز قیامت از او تقاص کنند
ََّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۱۱من ضم یتیما له أو لغریه حَت یغنیه اهلل عنه وجبت له اجلنه

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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ََّ
 ۱۱۱۴من کرامه املؤمن عَل اهلل ِعالى نقاء ثوبه و رضاه بالیسری
از لوازم حرمت مؤمن نزد خدا است که جامه اش پاکیزه باشد و باندک خشنود گردد
 ۱۱۱۵من موجبات املغفره إطعام املسمل َّالسغبان
غذا دادن مسلمان گرسنه از موجبات آمرزیده شدن است

 ۱۱۱۶من أذى املسلمنی ِف طرقُه وجبت علیه لعنتُه

هر که مسلمانان را در راههایشان آزار کند لعنت وى بر ایشان واجب است ََّ
 ۱۱۱۷من أذى مسلما فقد أذاِن و من أذاِن فقد أذى اهلل
هر که مسلمانى را َّآزار کند مرا آزار کرده و هر که مرا آزار کند خدا را آزار کرده است
َّ
َّ
 ۱۱۱۸من آوى ضاله فهو ضال ما لم یعرفها
هر که گمشده اى را جا دهد مادام که وجود آن را اعالم نکند گم راه است
َّ
 ۱۱۱۹من ابتاع طعاما فال یبعه حَت یستوفیه
هر که غذا میفروشد نفروشد یا کامل بفروشد
َّ
َّ
 ۱۱۴۱من أفضل العمل إدخال السرور عَل املؤمن ِقضى عنه دیناِ ،قضى له حاجهِ ،نفس له کربه

َّ
َّ
 ۱۱۴۰من َتام التحیه األخِذ بالید

از بهترین عملها خوشحال کردن مؤمن است یعنى دین وى را ادا کنى ،حاجتى از او بر آورى یا محنتى از او بر طرف کنى

کمال درود گفتن دست گرفتن است
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َّ
 ۱۱۴۱من حسن عباده املرء حسن ظنه

از جمله عبادت نکوى مرد خوش گمان بودن او بخداست

 ۱۱۴۱من سعاده املرء حسن اخللق و من شقاوِه سوء اخللق
نیکخوئى نیکبختى مرد است و بدخوئى بدبختى است

 ۱۱۴من سعاده املرء أن یشبه أباه
از لوازم نیکبختى مرد آنست که مانند پدر خویش باشد
َّ
 ۱۱۴۵من شکر النعمه إفشاؤها
 ۱۱۴۶من فقه َّالرجل رفقه ِف معیشته

از لوازم شکر نعمت داشتن نمودار کردن آنست

 ۱۱۴۷من فقه َّالرجل أن یصلح معیشته و لیس من َّحب َّ
الدنیا طلب ما یصلحک
اصالح معیشت از دانش مرد است و جستجوى چیزى که معاش تو را بصالح آرد دنیاپرستى نیست
ََّ
َّ
َّ
 ۱۱۴۸من انقطع رجاؤه مما فات اسرتاح بدنه و من رضى ِبا قسمه اهلل قرت عینه
هر که از نابود شده امید ببرد راحت شود و هر که بقسمت خدا راضى شود آسوده گردد
َّ
َّ
 ۱۱۴۹من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار
مدارا در معاش از دانش مرد است

هر که از زبانش بترسند از اهل جهنمست
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 ۱۱۵۱من لم ِنتفع بدینه و ال دنیاه فال خری لک ِف ُمالسته و من لم یوجب لک فال ِوجب له و ال کرامه
ََّ
هر که از دین یا دنیاى او سودى ََّ
نبرى در مجالست ََّاو خیرى نیست َّ
 ۱۱۵۰من أحسن ََّفیما بینه و بنی اهلل کفاه اهلل ما بینه و بنی الناس و من أصلح سریرِه أصلح اهلل عالنیته و من عمل
آلخرِه کفاه اهلل دنیاه
هر که روابط خویش با 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
براى آخرت خویش کار کند خدا دنیاى وى را کفایت کند

َّ
یعد َّ
الصرب لنوائب َّ
 ۱۱۵۱من ِنفعه ینفعک و من ال َّ
َّ
الدهر یعجز و من َّقرض الناس قرضوه و من ِرکُه لم
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

 ۱۱۵۱من أراد َّ
السالمه فلیحفظ ما جرى به لسانه و لیخرس ما انطوى علیه جنانه و لیحسن عمله و َّ
لیقصر أمله
هر که سالمت خواهد مراقب گفتار خویش باشد و از آنچه در دل دارد چیزى بزبان نیارد عمل نیک کند و آرزو کوتاه دارد
ََّ
ََّ
ََّ
َّ
 ۱۱۵۴من ِواضع هلل رفعه اهلل و من ِکرب وضعه اهلل
هر که براى خدا فروتنى کند خدایش رفعت دهد و هر که َّتکبر کند خدا او را پست کند َّ
 ۱۱۵من أذاع فاحشه کان کمبتدیها و من عری مؤمنا بشى ء لم َیت حَت یرکبه
هر که عمل بدى را شایع کند چون عامل آنست و هر که مؤمنى را بکارى عیب کند نمیرد تا مرتکب آن شود
َّ
َّ
 ۱۱۵۶من استولى علیه الضجر رحلت عنه الراحه
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هر که مالمت بر او َّ چیره شود راحت از او دور شود َّ
 ۱۱۵۷من حرم الرفق فقد حرم اخلری کله

 ۱۱۵۸من عمل عَل غری عمل کان ما یفسد أکثر َّمما یصلح
هر که از مدارا بى نصیب باشد از همه خوبیها بى نصیب مانده است

هر که بى علم عمل کند بیش از آنچه اصالح میکند افساد خواهد کرد
َّ
 ۱۱۵۹من رزق حسن صوره و حسن خلق و زوجه صاحله و سخاء فقد أعطى حظه من خری َّ
الدنیا و اآلخره

 ۱۱۶۱من یزرع خریا َیصد زعبه و من یزرع َّشرا َیصد ندامه

هر که را صورت نیک و سیرت نیک و جفت پارسا و سخاوتى دادند بهره او را از خیر دنیا و آخرت داده اند

هر که نیکى کارد سود برد و هر که بدى کارد پشیمانى درود

 ۱۱۶۰من ال أدُ له ال عقل له

 ۱۱۶۱من طلب شیئا و َّ
جد وجد
هر که ادب ندارد عقل ندارد

هر که چیزى بجوید و بکوشد بیاید

 ۱۱۶۱من ال یرحم ال یرحم
هر که رحم نکند رحمش نکنند
ََّ
ََّ
 ۱۱۶۴من أراد اهلل به خریا رزقه اهلل خلیال صاحلا
443

هر که خدا خیر او خواهد دوستى شایسته نصیب وى کند

 ۱۱۶۵من یدم قرع الباُ یوشک أن یفتح له
هر که بکوفتن در ادامه دهد بر او بگشایند َّ
 ۱۱۶ملعون ذو الوجهنی ملعون ذو اللساننی

 ۱۱۶۷من َّالرب أن ِصل صدیق أبیک
از جمله نکوئى اینست که َّبا دوست پدر خویش دوستى کنى
َّ
 ۱۱۶۸من َّ
الصدقه أن َِّسمل عَل الناس و أنت طلق الوجه
از جمله صدقه َّ اینست که َّبمردم َّسالم کنى و گشاده رو باشى َّ
 ۱۱۶۹من الصدقه أن یعمل الرجل العمل فیعمل به و یعلمه
از جمله صدقه اینست که مرد علم آموزد و بدان عمل کند و تعلیم دهد
َّ
املروه أن ینصت األخ ألخیه إذا َّ
حدثه و من حسن املماشاه أن یقف األخ ألخیه إذا أنقطع شسع
 ۱۱۷۱من
نعله
دو رو ملعون است دو زبان ملعون است

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 خویش
وقتى بند کفش وى بریده (و رفتن نتواند) توقف کند

َّ
 ۱۱۷۰من أسوء الناس من أذهب آخرِه بدنیا غریه
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َّ
 ۱۱۷۱من أشراط َّ
َّ
َّ
الساعه الفحش و التفحش و قطیعه الرحم و َتوین األمنی و ایتمان اخلائن
از عالیم قیامت بد گوئى و بد کارى و بریدن خویشان و خائن شمردن امین و امین پنداشتن خائن است
َّ
َّ
 ۱۱۷۱من أفضل الشفاعه أن ِشفع بنی اثننی ِف النکاح
از جمله بدترین مردم کسیست که آخرت خویش را بدنیاى دیگرى تلف کند

از جمله بهترین وساطت وساطت میان دو کس در کار زناشوئى است

 ۱۱۷۴موت الغریب شهاده

 ۱۱۷۵موضع َّ
الصلوه من َّ
الدین کموضع َّالرأس من اجلسد
مقام نماز نسبت بدین چون مقام سر نسبت بتن است
ََّ
 ۱۱۷۶املجاهد من جاهد نفسه ِف طاعه اهلل
مرگ غریب ،شهادت است

مجاهد آنست که در کار اطاعت خدا با ضمیر خویش جهاد کند

 ۱۱۷املرء عَل دین خلیله

مرد بر روش دوست خویشتن است

 ۱۱۷۸املرء کثری بتأخیه
مرد ببرادر خویش نیرو میگیرد
َّ
 ۱۱۷۹املسبان ما قاال فهو عَل البادى ما لم یعتد املظلوم
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گناه دو ناسزا گو بر کسى است که آغاز کرد بشرط آنکه مظلوم تجاوز نکند

 ۱۱۸۱املسمل من سمل املسلمون من لسانه و یده

مسلمان کسى است که مسلمان از دست و زبانش در امان باشد

 ۱۱۸۰املسمل أخو املسمل ال یظلمه و ال یسلمه

مسلمان برادر مسلمانست بدو ستمش نکند و تسلیمش نکند

 ۱۱۸۱املسلمون ید واحده عَل من سواهم
مسلمانان بر ضد غیر مسلمانان همسخنند
 ۱۱۸۱املسجد بیت َّ
کل َِّقى

الداء و احلمیه رأس َّ
 ۱۱۸۴املعده بیت َّ
کل دواء
معده خانه مرض است و پرهیز سر آمد دواهاست
َّ
 ۱۱۸۵املؤمن من أمنه الناس عَل أنفسُه و أمواهلم و دمائُه
مسجد خانه هر پرهیزکار است

 ۱۱۸۶املؤمن للمؤمن کالبنیان َّ
یشد بعضه بعضا

مؤمن آنست که مردم او را بر جان و مال و خون خویش امین شمرند

 ۱۱۸۷املؤمن َّغر کرمی و الفاجر َّخب لئمی

مؤمن نسبت بمؤمن چون بناست که قسمتى از آن قسمت دیگر را محکم کند
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َّ
 ۱۱۸املؤمن یوم القیمه ِف ظل صدقته
مؤمن روز قیامت در سایه صدقه خویش است
َّ
 ۱۱۸۹املؤمن کیس فطن حِذر

مؤمن شریف و کریم است و فاجر فریبکار و فرومایه است

مؤمن هوشیار و دقیق و محتاط است

 ۱۱۹۱املؤمن یسری املئونه
مؤمن کم حاجتست
َّ
َّ
 ۱۱۹۱املؤذنون أطول الناس أعناقا یوم القیمه

َّ
َّ
 ۱۱۹۰املوت کفاره لکل مسمل و مسلمه
مرگ براى هر فرد مسلمان و هر زن مسلمانى کفاره گناهانست
ََّ
 ۱۱۹۱املهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه
موذنان روز قیامت از همه مردم گردن فرازترند

 ۱۱۹۱املرء مع من َّأحب و له ما اکتسب

مهاجر آنست که از هر چه خدا نهى کرده دورى کند

مرد در صف دوستان خویش است و نتیجه اعمالش بدو میرسد

 ۱۱۹۴املستشار مؤَتن فإن شاء أشار و إن شاء سکت فإن أشار فلیشر ِبا لو نزل به فعله
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َّ
 ۱۱۹۵املشاوره حصن من الندامه و أمن من املالمه

کسى که با وى مشورت کنند امانتدار است اگر خواهد رأى دهد و اگر خواهد خاموش ماند و اگر داد همان گوید که اگر خود او بود میکرد

 ۱۱۹۶املؤمن أخوا املؤمن ال یدع نصیحته عَل َّ
کل حال
خواهى او چشم نپوشد
مؤمن برادر
مؤمنست و به َّ هر حال از خیر َّ َّ
 ۱۱۹۷املؤمن َّهنی َّلنی حَت َتاله من اللنی أَحق
مشورت حصار ندامت است و ایمنى از مالمت

 ۱۱۹۸املؤمن منفعه إن ماشیته نفعک و إن شاورِه نفعک و إن شارکته نفعک و َّ
کل شى ء من أمره منفعه
مؤمن نرمخو و مالیمست تا آنجا که از نرمخوئى احمقش پندارى

مؤمن مایه سود است اگر همراهش شوى سو دت دهد و اگر با وى مشورت کنى سودت دهد و اگر شریکش شوى سودت دهد و همه کار
وى مایه سود است

 ۱۱۹املؤمنون َّهینون َّلینون کاحلمل األلف إن قید إنقاد و إذا أنیخ عَل صخره إستناخ
مؤمنان نرمخو و مالیمند چون شتر دست آموز که اگر بکشندش برود و اگر بر سنگى به خوابانندش بخوابد
َّ
َّ
املتعبد بغری فقه کاحلمار ِف الطاحون
۱۰۱۱
ََّ
َّ
 ۱۰۱۰املرض سوط اهلل ِف األرض یؤدُ به عباده
کسى که بى دانش عبادت کند چون االغ آسیاست

بیمارى تازیانه خدا در زمین است که بوسیله آن بندگان خویش را ادب میکند
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 ۱۰۱۱املؤمن مرآه املؤمن و املؤمن أخو املؤمن َیوطه من ورائه
 ۱۰۱۱املؤمن للمؤمن کالبنیان املرصوص َّ
یشد بعضه بعضا
مؤمن آئینه مؤمنست مؤمن برادر مؤمنست از پشت سر مراقب اوست

مؤمن نسبت بمؤمن چون بناى محکم است که اجزاى آن یک دیگر را استحکام بخشد

 ۱۰۱۴املؤمن یتألف و ال خری فیمن ال یتألف و ال یؤلف
مؤمن الفت گیرد و هر که الفت نگیرد و الفت نیارد خیرى در او نیست
ََّ
َّ
 ۱۰۱۵املؤمن یغار و اهلل أشد غریا

 ۱۰۱۶املؤمن من أهل اإلَیان ِبنزله َّالرأس من اجلسد یتألم املؤمن ألهل اإلَیان کما یتألم اجلسد ملا ِف َّالرأس
مؤمن نسبت باهل ایمان چون سر نسبت بتن است مؤمن از رنج مؤمنان رنجور شود چنان که تن از رنج سر رنجور گردد
ََّ
 ۱۰۱۷املؤمن ِبری عَل َّ
کل حال ،ینزع نفسه من بنی جنبیه و هو َیمد اهلل
مؤمن غیرت میبرد و غیرت خدا شدیدتر است

خوبست جانش از تن میرود و خدا را ستایش مى کند
َّ
مؤمن همیشه َّ
َّ
َّ
 ۱۰۱۸املؤمن الِذى خیالط الناس و یصرب عَل أذاهم أفضل من املؤمن الِذى ال خیالط الناس و ال یصرب عَل أذاهم
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
ََّ
 ۱۰۱۹املؤمن أکرم عَل اهلل من بعض مالئکته
مؤمن نزد خدا از بعض فرشتگان او عزیزتر است
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 ۱۰ ۱املستشار مؤَتن إن شاء أشار و إن شاء لم یشر

کسى که با او مشورت کنند امانت دار است اگر خواهد رأى دهد و اگر نخواهد ندهد

 ۱۰املسمل مرآه املسمل فإذا رأى به شیئا فلیتأخِذه
مسلمان آئینه مسلمانست وقتى چیزى در او دید بگیرد َّ َّ
 ۱۰ ۱املسلمون إخوه ال فضل ألحد عَل أحد إال بالتقوى
مسلمانان برادرانند هیچ کس بر دیگرى جز به پرهیزکارى برترى ندارد
َّ
 ۱۰ ۱املسلمون عند شروطُه ما وافق احلق من ذلک

 ۱۰ ۴املصائب و األمراض و األحزان ِف َّ
الدنیا جزاء
بلیه و بیمارى و غم کیفر دنیاست َّ
َّ
 ۱۰ ۵املعروف باُ من أبواُ اجلنه و هو یدفع مصارع السوء
نیکى درى از درهاى بهشتست و از مرگ بد جلوگیرى میکند
َّ
 ۱۰ ۶املعک طرف من الظمل
تأخیر پرداخت دین ،شمه اى از ظلم است
َّ
 ۱۰ ۷املقمی عَل الزنا کعابد وثن
مسلمانان باید بشرایط خویش که مطابق حق باشد وفا کند

آنکه بر زنا اصرار ورزد چون بت پرست است
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َّ
 ۱۰ ۸املکر و اخلدیعه و اخلیانه ِف النار
مکر و فریب و خیانت در جهنمست

 ۱۰ ۹املنافق َیلک عینیه یبکى کما یشاء
منافق بر دیدگان خویش مسلط است چنان که بخواهد گریه مى کند
 ۱۰ ۱املیت َّ
یعِذُ ِف قربه ِبا یناح علیه

َّ
َّ
َّ
 ۱۰جناء أول هِذه االمه بالیقنی و الزهد و یهلک آخرها بالبخل و األمل
میت در قبر از ناله و فریادى که بر مرگ او کنند معذب مى شود

َّ ۱۰ ۱نح األذى عن طریق املسلمنی
آزار از راه مسلمانان دور کن
 ۱۰ ۱نصف ما َیفر َّالمَت من القبور من العنی و املعده

متقدمان این امت بیقین و زهد نجات یابند و متأخرانش به بخل و آرزو هالک شوند

َّ
ََّ
َّ
 ۱۰ ۴نصر اهلل امرأ مسع منا شیئا فبلغه کما مسعه
بدیگران برساند ،یارى کند
خدا مردى را که چیزى از ما بشنود و همان طور که شنیده
َّ
ََّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۰ ۵نصر اهلل امرأ مسع منا حدیثا فحفظه حَت یبلغه غریه فرُ حامل فقه إلى ما هو أفقه منه و رُ حامل فقه لیس
بفقیه
یک نیمه قبرها که براى امت من حفر مى شود از چشم بد و پرخورى است
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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

َّ
َّ
 ۱۰ ۶نعم الشى ء اهلدیه أمام احلاجه
چه نیکوست هدیه بهنگام حاجت
َّ
َّ
َّ
 ۱۰ ۷نعم العطیه کلمه حق ِسمعها ث ُتملها إلى أخ لک مسمل
 ۱۰ ۸نعم سالح املؤمن َّ
الصرب و َّ
الدعاء
چه نیکو سالحى است صبر و دعا براى مؤمن
َّ
َّ
َّ
 ۱۰ ۹نعمتان مغبون فیهما کثری من الناس :الصحه و الفراغ

چه نیکو عطائیست سخن حقى که بشنوى و ببرادر مؤمن خویش برسانى

الصالح َّللرجل َّ
 ۱۰ ۱نعم املال َّ
الصالح

دو نعمتست که بسیارى مردم در آن مغبونند صحت و فراغت

چه نیکست مال شایسته براى مرد شایسته

 ۱۰نعم صومعه املسمل بیته
خانه مسلمان براى او چه نیکو صومعه ایست
 ۱۰ ۱نعم َّ
اهلدیه الکلمه من کالم احلکمه
چه نیکو هدیه ایست یک کلمه گفتار حکمت آموز
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 ۱۰ ۱نعم اإلدام َّاخلل
چه نیکو نان خورشى است سرکه
َّ
 ۱۰ ۴نعم الشفیع القرآن لصاحبه یوم القیمه
چه نیکو شفیعى است قرآن در روز قیامت براى کسى که قرآن خوانده باشد
َّ
َّ
 ۱۰ ۵نعم املال النخل الراسخات ِف الوحل
چه نیکو مالیست نخل که در کل محکمست
ََّ
 ۱۰ ۶نعم العون عَل ِقوى اهلل املال
 ۱۰ ۷نفقه َّالرجل عَل أهله صدقه

مال براى پرهیزکارى خدا چه نیکو یاوریست

خرجى که مرد براى کسان خود کند صدقه است

 ۱۰ ۸نوم العالم أفضل من عباده العابد

َّ
 ۱۰ ۹نوم الصائم عباده و صمته ِسبیح و عمله مضاعف و دعاؤه مستجاُ و ذنبه مغفور
خواب دانشمند از عبادت عابد بهتر است

خواب روزه دار عبادت است و سکوت وى تسبیح است و عملش مضاعفست و دعایش مستجابست و گناهش آمرزیده

 ۱۰۴۱نوم عَل عمل خری من صاله عَل جهل
خواب با علم بهتر از نماز با جهل است
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َّ

َّ ۱۰۴نوروا بالفجر فإنه أعظم لِلجر
صبحدمان چراغ روشن کنید که پاداش شما بیشتر شود
َّ ۱۰۴۱نیه املؤمن خری من عمله و عمل املنافق خری من َّنیته و َّ
کل یعمل عَل َّنیته فإذا عمل املؤمن عمال نار ِف قلبه
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

َّ
 ۱۰۴۱الناجش آکل ربا ملعون
بازارگرم کن رباخوار ملعونى است
َّ
 ۱۰۴الناس ولد آدم و آدم من ِراُ
خاک است
مردم َّفرزند آدمند و آدم از َّ
 ۱۰۴۵الناس رجالن عالم و متعمل و ال خری فیما سوامها
مردم (قابل اعتنا) دو کسند عالم و علم آموز و در غیر آن ها خیرى نیست
َّ
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۴۶الناس معادن و العرق دساس و أدُ السوء کعرق السوء
مردم چون معدن ها گونه گونند و نژاد در کسان نافذ است و تربیت بد چون نژاد است
َّ
 ۱۰۴۷الناکح ِف قومه کاملعشب ِف داره
آنکه از خاندان خویش زن گیرد چنانست که در خانه خویش علف چیند
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َّ
 ۱۰۴۸نیه املؤمن أبلغ من عمله
نیت مؤمن از عمل وى شایسته تر است
َّ
 ۱۰۴۹الناس کتأسنان املشط
هاى شانه اند
مردم چون دندانه
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۵۱الناس کلُه عیال اهلل فتأحبُه إلیه أنفعُه لعیاله
مردم همگى کسان خدایند و محبوبتر از همه پیش خدا کسى است که براى کسان او سودمندتر باشد
َّ
 ۱۰۵الناس أشبه بزمانُه
مردم بروزگار خویش مانند
َّ ۱۰۵۱الناس معادن کمعادن َّ
الِذهب و الفضهَّ

َّ
َّ
 ۱۰۵۱النساء حباله الشیطان
زنان دامهاى شیطانند
َّ
 ۱۰۵۴الناس کاإلبل ِرى املائه ال ِرى فیه راحله
مردم چون شترانند صد شتر بینى و یک باربردار در آن میان نبینى
َّ
َّ
 ۱۰۵الناس یعملون اخلریات و إَنا یعطون أجورهم یوم القیامه عَل قدر عقوهلم
مردم معدن هایند چون معدن طال و نقره

مردم کارهاى نیک کنند اما روز قیامت پاداششان را بقدر عقولشان میدهند
455

َّ
َّ
َّ
 ۱۰۵۶النصر مع الصرب و الفرج مع الکرُ و إن مع العسر یسرا
فیروزى قرین صبر است و گشایش قرین رنج است و همراه هر سختى گشایشى هست
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۵۷الندم ِوبه و التائب من الِذنب کمن ال ذنب له
پشیمان شدن چون توبه کردن است و هر که از گناه توبه کند چنانست که گناه نداشته
َّ
 ۱۰۵۸النظر إلى اخلضره یزید ِف البصر
بسبزه نگریستن بینائى را فزون میکند
َّ
 ۱۰۵۹النظره سُه مسموم من سهام ابلیس
نگاه بد تیرى زهرآگین از تیرهاى شیطانست
َّ
 ۱۰۶۱النظر إلى املرأه احلسناء و اخلضره یزیدان ِف البصر
دیدن زن خوبروى و سبزه بینائى را فزون میکند
َّ
 ۱۰۶النظافه من اإلَیان
پاکیزگى از
َّ
ایمانستعمل اجلاهلیهَّ
 ۱۰۶۱النیاحه من
نوحه گرى از عمل جاهلیت است
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۶۱النیه احلسنه ِدخل صاحبها اجلنه

نیت خوب صاحب خویش را به بهشت مى برد
456

َّ ََّ
َّ
 ۱۰۶۴هدیه اهلل إلى املؤمن السائل عَل بابه
گدا هدیه خداست که بر در مؤمن آید
َّ
 ۱۰۶۵هل ِنصرون إال بضعفائکم بدعوُِه و أحالمُه
شما را بدعا و عقل ضعیفانتان یارى میکنند
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۶هل من أحد َیشى عَل املاء إال ابتلت قدماه؟ کِذلک صاحب الدنیا ال یسمل من الِذنوُ
مگر کسى هست که بر آب رود و پاهایش تر نشود؟ همچنین دنیادار از گناه مصون نخواهد ماند
َّ
 ۱۰۶۷هلکت َّالرجال حنی أطاعت النساء
مردان که اطاعت زنان کنند بهالکت افتند
َّ
َّ
َّ ۱۰۶۸هن أغلب ،یعَن النساء اهلدیه ِعور عنی احلکمی
َّ
اهلدیه ِِذهب َّ
بالسمع و البصر و القلب
۱۰۶۹
هدیه گوش و چشم و دل را از کار بیندازد
ََّ
َّ
 ۱۰۷۱اهلدیه رزق من اهلل فمن أهدى الیه شى ء فلیقبله
آنها ،یعنى زنان ،چیره تراند هدیه چشم خردمند را ببندد

هدیه روزى خداست هر که چیزى بدو هدیه دادند بپذیرد َّ
 ۱۰۷اهلوى مغفور لصاحبه ما لم یعمل به أو یتکمل
پندار بد اگر بکردار و گفتار نیاید بخشوده است
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َّ ۱۰۷۱اهلم نصف اهلرم

غم یک نیمه پیرى است
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۷۱واضع العمل عند غری أهله کمقلد اخلنازیر اجلوهر و اللؤلؤ و الِذهب
آنکه علم به نااهل سپارد چنانست که گوهر و مروارید و طال به خوکان آویزد
َّ
ََّ
َّ
َّ
 ۱۰۷۴و اهلل ما الدنیا ِف اآلخره إال مثل ما َیعل أحدکم إصبعه هِذه ِف المی فلینظر مب یرجع
بخدا قسم دنیا نسبت به آخرت چنانست که یکیتان انگشت خویش به دریا نهد ،بنگرد چه مى آورد؟
ََّ
َّ
 ۱۰۷۵و اهلل ألن ِهدى بهداک رجل واحد خری لک من َحر النعم
بخدا قسم اینکه مردى را هدایت کنى از داشتن شتران سرخ مو بهتر است
ََّ
َّ
 ۱۰۷۶و اهلل ال َتدون بعدى أعدل علیکم مَن
بخدا قسم پس از من ،کسى را نخواهید یافت که در باره شما عادلتر از من باشد
 ۱۰۷و اکَل ضیفک َّفإن َّ
الضیف یستحىی أن یتأکل وحده

ََّ
َّ
 ۱۰۷۸و الشاه إن رَحتها یرَحک اهلل

همراه مهمان خویش غذا خور زیرا مهمان شرم دارد که تنها غذا خورد

 ۱۰۷۸و َّأى داء أدوى من البخل

حتى به بز اگر رحم کنى خدا بتو رحم کند

و چه مرضى از بخل بدتر است
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َّ
 ۱۰۷۹و أى املؤمن حق واجب
وعده مؤمن حقى است (که اداى آن) واجب است
َّ ََّ
 ۱۰۸۱وجبت حمبه اهلل عَل من غضب فحمل

َّ
 ۱۰۸وزن حرب العلماء بدم الشهداء فرجح
مرکب دانشوران َّرا با خون شهیدان همسنگ کردند اولى سنگین تر بود
 ۱۰۸۱و ِصلوا الِذى بینکم و بینه قرابه بکثره ذکرکم َّإیاه
با اقارب خویش بوسیله مکرر یاد کردنشان پیوستگى کن
َّ
 ۱۰۸۱وصب املؤمن کفاره اخلطایا
بیمارى مؤمن کفاره َّگناهان است
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۸۴وقروا من ِعلمون منه العمل و وقروا من ِعلمونه العمل
کسى که خشم آرد و بردبارى کند ،بصف محبان خداست

 ۱۰۸۵ولد َّالرجل من کسبه ،من أطیب کسبه فکلوا من أمواهلم
فرزند مرد از جمله کسب او است ،از نکوترین کسب او است ،از اموال فرزندانتان بخورید
َّ َّ َّ
 ۱۰۸۶ولد الزنا شر الثالثه إذا عمل بعمل أبویه

کسى را که علم از او مى آموزید محترم دارید و کسى را که علم بدو مى آموزید محترم دارید

زنا زاده اگر زنا کند از پدر و مادر خویش بدتر است

459

 ۱۰۸۷ویل لِلغنیاء من الفقراء
واى بر ثروتمندان از فقیران!

 ۱۰۸ویل للعالم من اجلاهل ،و ویل للجاهل من العالم
عالم از جاهل! و واى بر بر جاهل از عالم!
واى بر
َّ
 ۱۰۸۹ویل للِذى َّ
َیدث فیکِذُ فیضحک به القوم ،ویل له ،ویل له
واى بر آنکه سخن کند و دروغ گوید که کسان از آن بخندند واى بر او! واى بر او؟
َّ
َّ
 ۱۰۹۱ویل للنساء من األَحرین :الِذهب و املعصفر
 ۱۰۹ویل َّالمَت من علماء َّ
السوء

واى بر زنان از دو چیز رنگین طال و جامه زیبا

واى بر امت من از علماى بد
َّ
 ۱۰۹۱ویل ملن استطال عَل مسمل فانتقص حقه
واى بر آنکه به مؤمنى تطاول کند و حق او را بکاهد
َّ
 ۱۰۹۱ویل ملن ال یعمل و ویل ملن عمل ث ال یعمل

واى بر آنکه نداند و واى بر آنکه بداند و عمل نکند
َّ
َّ
َّ
َّ
خری من جلیس السوء و اجللیس الصالح خری من الوحده ،و إمالء اخلری خری من السکوت و السکوت
 ۱۰۹۴الوحده
خری من إمالء َّالشرَّ
461

َّ
َّ
 ۱۰۹۵الورع الِذى یقف عند الشبهه

تنهائى از همنشین بد بهتر و همنشین شایسته از تنهائى بهتر نکو گفتن از سکوت بهتر و سکوت از بد گفتن بهتر

َّ ۱۰۹۶
الود یتوارث و البغض یتوارث
دوستى را بارث میبرند و دشمنى را بارث میبرند
 ۱۰۹۷الورع َّسید العمل
پرهیزکار کسى است که کار شبهه ناک نکند

پرهیزکارى سر آمد اعمالست
َّ
َّ
َّ
 ۱۰۹۸الوضوء قبل الطعام ینفى الفقر و بعده ینفى اللمم و یصحح البصر
وضو پیش از غذا فقر را ببرد و بعد از غذا وسواس را زایل کند و چشم را نیرو دهد
 ۱۰۹الوضوء شطر اإلَیان و َّ
السواک شطر الوضوء

َّ

وضو نصف ایمان است و مسواک کردن نصف وضو است

 ۱ ۱۱الولد مثره القلب و أنه ُمبنه مبخله حمزنه
فرزند میوه دل است و مایه ترس و بخل و غم است
َّ
 ۱ ۱۰الولد من رَیان اجلنه

فرزند از ریحان بهشت است
َّ
 ۱ ۱۱الویل ملن ِرک عیاله ِبری و قدم عَل ربه َّبشر
461

َّ
َّ
 ۱ ۱۱یا عجبا کل العجب للمصدق بدار اخللود و هو یسعى لدار الغرور
سخت در عجبم از آنکه خانه جاوید را باور دارد و براى خانه غرور بکوشد
َّ َّ
َّ َّ ََّ
َّ
 ۱ ۱۴یا معشر التجار إن اهلل باعثکم یوم القیامه فجارا إال من صدق و أدى األمانه
اى گروه بازرگانان خدا روز رستاخیز بدکار محشورتان میکند مگر آنکه راست گوید و امانت نگه دارد
َّ
َّ
 ۱ ۱۵یتأیت عَل الناس زمان الصابر منُه عَل دینه کالقابض عَل اجلمر
روزگارى بر مردم بیاید که هر که خواهد دین خود نگهدارد چنان باشد که آتش بدست گرفته باشد
َّ
َّ
 ۱ ۱۶یتأیت عَل الناس زمان املؤمن فیه أذل من شاِه
روزگارى بر مردم بیاید که مؤمن از بزش خوارتر باشد
َّ
َّ
 ۱ ۱۷یبعث الناس یوم القیمه عَل نیاُِه
واى بر آنکه خیر براى عیال خود نهد و با شر بنزد خدا رود

روز رستاخیز مردم را بکیفیت نیت هایشان برانگیزند

 ۱ ۱۸یبصر أحدکم القِذى ِف عنی أخیه و یدع اجلِذع ِف عینه
یکیتان خس را در خشم برادرش ببیند و تنه درخت را در چشم خویش ندیده گیرد
 ۱ ۱۹یبعث شاهد َّالزور یوم القیمه مدلعا لسانه

َّ
 ۱ ۰۱یتبع املیت ثالثه فریجع اثنان و یبقى واحد :یتبعه أهله و ماله و عمله ،فریجع أهله و ماله و یبقى عمله
شاهد دروغ روز قیامت آویخته زبان مبعوث مى شود
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ََّ
 ۱ ۰ید اهلل عَل اجلماعه

سه چیز بدنبال میت روند دو تا باز گردند و یکى بماند اهل و مال و عمل وى بدنبال روند اهل و مالش باز گردند و عملش بماند

دست خدا همراه جماعتست
َّ
ََّ
َّ َّ َّ
َّ
َّ
 ۱ ۰۱یِذهب َّ
الصاحلون أسالفا األول فاألول حَت ال یبقى إال حثاله کحثاله التمر و الشعری ال یبالى اهلل بُه
شایستگان طبقه بطبقه روند تا جز پوستى چون پوست خرما و جو نماند که خدا به آنها اعتنا نکند
َّ ۱ ۰۱یسروا و ال َّ
ِعسروا

 ۱ ۰۴یطبع املؤمن عَل َّ
کل خلق لیس اخلیانه و الکِذُ
مؤمن هر خوئى تواند داشت مگر خیانت و دروغ گوئى
َّ
 ۱ ۰۵یعجب ربک من الشاُ لیست له صبوه
سهل گیرید و سخت مگیرید

پروردگار تو جوانى را که جوانى نکند دوست دارد

َ ۱ ۰۶ین اخلیل ِف شقرها
برکت اسب در رنگ کهر است
َّ ََّ
َ ۱ ۰۷یب اهلل العامل إذا عمل أن َیسن

خدا دوست دارد که وقتى کسى کارى میکند کامل کند
َّ
 ۱ ۰۸یدور املعروف عَل ید مائه رجل أخرهم فیه کتأوهلم
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َ ۱ ۰۹یینک عَل ما َّ
یصدقک علیه صاحبک

نیکى بدست صد مرد میرود که پاداش آخریشان مانند اولیست

 ۱ ۱ینبغى ََّأن َّیکون َّ للمؤمن مثانیه خصال :وقار عند اهلزاهز و صرب عند البالء و َّشکر عند َّالرخاء و قنوع
ِبا رزقه اهلل عز و جل ،ال یظمل األعداء و ال یتحامل عَل االصدقاء بدنه ِف ِعب و الناس منه ِف راحه
سوگند در باره چیزى توانى خورد که مصاحب تو تصدیق آن کند

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
واال داده است بدشمنان ستم نکند و مزاحم دوستان نشود ،تنش برنج باشد و مردم از او در آسایش باشند

 ۱ ۰یهرم ابن آدم و یبقى معه اثنتان احلرص و األمل
فرزند آدم پیر مى شود و دو چیز با وى میماند حرص و آرزو
َّ
َّ
َّ
 ۱ ۱یوزن یوم القیامه مداد العلماء و دم الشهداء فریجح مداد العلماء عَل دم الشهداء

 ۱ ۴یهرم ابن آدم و َّیشب منه اثنتان احلرص عَل املال و احلرص عَل العمر
فرزند آدم پیر مى شود و دو چیز از او جوان مى شود حرص مال و حرص عمر
 ۱ ۵الید العلیا خری من الید َّ
السفَل و أبداء ِبن ِعول

روز قیامت مرکب دانشوران و خون شهیدان را همسنگ کنند و مرکب دانشوران بر خون شهیدان مرجح شود

َّ
 ۱ ۶ألیمنی الکاذبه منفقه للسلعه ممحقه للکسب

دست دهنده از دست بگیر که بهتر است و صدقه را از نانخوران خویش آغاز کن

464

َّ
ألیمنی عَل نیه املستحلف

قسم دروغ کاال را تلف کند و کسب را از میان ببرد

قسم مربوط به نیت قسم خور است
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