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 مقدمه 

أَو جارِحةٍ قَلَبتَها و آلَةٍ تَصرّفْت بِها  منْزِلَةٍ نَزَلْتَهاحرَكَةٍ تَحرّكْتَها أَو سكَنَةٍ سكَنْتَها أَو  اعلَم رحمك اللّه أَنّ للّه علَيك حقُوقاً محيطَةً بِك في كُلّ

أَوجبه علَيك لنَفْسك  و تَعالَى منْ حقّه الّذي هو أَصلُ الْحقُوقِ و منْه تَفَرّع ثُم بعضٍ و أَكْبرُ حقُوقِ اللّه علَيك ما أَوجبه لنَفْسه تَبارك بعضُها أَكْبرُ منْ

لَافلَى اخْتع كمإِلَى قَد كنْ قَرْنم قّاً وح كلَيع كعمسل قّاً وح كلَيع رِكصبلَ لعفَج كارِحوج  كلرِجل قّاً وح كلَيع كديل قّاً وح كلَيع كانسلل

كلَيطْنِ عبل قّاً وحهذقّاً فَهح كلَيع فَرْجِكل قّاً وح كلَيع لّ كج زّ ولَ ععج الُ ثُما تَكُونُ الْأَفْعي بِهالّت عبالس ارِحولَ  الْجعقُوقاً فَجح كلَيع كالأَفْعل

قّاً وح كلَيع كلَاتصل ع كقَتدصل قّاً وح كلَيع كموصليِكدهل قّاً وح كلَي نْكقُوقُ مالْح تَخْرُج قّاً ثُمح كلَيع كالأَفْعل قّاً وح كلَينْ  عم رِكإِلَى غَي

 فَهذه حقُوقٌ يتَشَعب منْها حقُوقٌ فَحقُوقُ أَئمتك ثَلَاثَةٌ علَيك حقُوقُ أَئمتك ثُم حقُوقُ رعيتك ثُم حقُوقُ رحمك ذَوِي الْحقُوقِ الْواجِبةِ علَيك و أَوجبها

يك حقّ رعيتك ثَلَاثَةٌ أَوجبها علَ ثُم حقّ سائسك بِالْملْك و كُلّ سائسٍ إِمام و حقُوقُ رعيتك أَوجبها علَيك حقّ سائسك بِالسلْطَانِ ثُم سائسك بِالْعلْمِ

رحمك كَثيرَةٌ متّصلَةٌ بِقَدرِ  بِالْملْك منَ الْأَزواجِ و ما ملَكْت منَ الْأَيمانِ و حقُوقُ رعيتك بِالْعلْمِ فَإِنّ الْجاهلَ رعيةُ الْعالمِ و حقّ رعيتك بِالسلْطَانِ ثُم حقّ

مولَاك الْمنْعمِ  حقّ أَخيك ثُم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب و الْأَولُ فَالْأَولُ ثُم حقّ فَأَوجبها علَيك حقّ أُمك ثُم حقّ أَبِيك ثُم حقّ ولْدك ثُم في الْقَرَابةِ اتّصالِ الرّحمِ

تُكمعةِ نارِيالْج لَاكوقّ مح ثُم كلَيع لَيلَاةِعبِالص كؤَذّنقّ مح ثُم كيلَد رُوفعي الْمقّ ذح ثُم قّ  هح ثُم كيسلقّ جح ثُم كلَاتي صف كامقّ إِمح ثُم

ثُم ارِكي جالّذ كقّ غَرِيمح ثُم كالقّ مح ثُم كقّ شَرِيكح ثُم بِكاحقّ صقّ غَرِي حح ثُم هبقّتُطَالح ثُم كيطقّ خَلح ثُم كبطَالي يالّذ كم  كمخَص

ثُم هلَيي ععي تَدالّذ كمقّ خَصح ثُم كلَيي ععدالْم ثُم كحتَنْصسقّ مح ثُم كلَييرِ عشقّ الْمح ثُم يرِكتَشسقّ مح أَكْب ونْ هقّ مح ثُم حِ لَكقّ النّاصح ر

ونْ هقّ مح ثُم نْكنْ مقّ مح ثُم أَلْتَهنْ سقّ مح ثُم كلائقّ سح ثُم نْكغَرُ مأَص كرّةٌ بِذَلسم لٍ أَوعف لٍ أَوةٌ بِقَواءسم هيدلَى يع رَى لَكج  دمنْ تَعلٍ ععف لٍ أَوبِقَو

نْهم دمرِ تَعغَي أَو نْهقّ مح ةُ ثُمارِيقُوقُ الْجالْح ةِ ثُملِ الذّمقّ أَهح ةً ثُمامع كلّتلِ مأَه انَهنْ أَعمى لابِ فَطُوببالْأَس رّفتَص الِ وولَلِ الْأَحرِ علَى  بِقَدع اللّه

و فّقَهو و هقُوقنْ حم هلَيع بجا أَوم قَضَاء هددس . 

 هر به و بمانى آن بر كه سكونى هر و دهى صورت كه حركتى هر در كه است حقوقى تو بر را خدا كه كناد، رحمت خدايت بدان،

 از بزرگتر و مهمتر حقوق آن از اى پاره و است گرفته فرا را تو گيرى كار به را اى وسيله هر و بجنبانى را اندامى هر و آيى در جايى

 حقوق تمام ريشه كه است »اهللا حق« كرده واجب تو بر خويش براى تعالى و تبارك خداوند كه حقوق بزرگترين. است ديگر اى پاره

 ساخته واجب خود بر اندامهايت تفاوت به پايت، تا سر از را، تو حقوق گاه آن. است شده منشعب آن از بجمله حقوق ديگر و است

 براى و است حقى تو بر پايت براى و حقى زبانت براى و نهاده حقى تو بر را گوش و داده قرار حقى تو بر چشمت براى پس. است

 گاه آن. كنى مى كار آنها با كه توست اندام هفت اين). است فرموده تعيين( حقى تو بر نيز عورتت براى و حقى تو بر شكمت

 و حقى تو بر ات روزه براى و داده قرار حقى تو بر نمازت براى پس داشته، مقرر حقوقى تو بر نيز اعمالت براى جل و عز) خداوند(

 دامنه سپس. است كرده معين حقى تو بر) ديگر عبادى( اعمال همه براى و حقى تو بر ات قربانى براى و حقى تو بر زكاتت براى

 سپس و توست پيشوايان حقوق تو بر آنها واجبترين و شود، گسترده تو بر واجب حقوق صاحبان) يعنى( ديگران، به تو از حقوق

 گونه سه پيشوايانت حقوق. گيرد سرچشمه آنها از حقوق ديگر كه حقوقى است اين خويشانت، حقوق سپس و تو رعيت حقوق

 را تو آموختن دانش به آنكه سپس. كند مى اداره) شرعى توانمندى و( سلطه به را تو كه است كسى حق تو بر آنها واجبترين: است

 نوعى به كه( تو رعيت حقوق و. است) پيشوا و( امام سرپرستى و مدير هر و. كند مى اداره را تو مالكيت به آنكه سپس و پرورد مى

 سپس دارى، سرپرستى او بر فرمانروايى و سلطه به تو كه است كسى حق آنها واجبترين: است گونه سه) هستند تو سرپرستى زير
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 كه زيردستت حق سپس و داناست،) سرپرستى زير و( رعيت نادان، چه دارى؛ سرپرستى او بر آموختن دانش به كه است كسى حق

 اندازه به مربوط و است بسيار خويشانت حقوق و. دارى سرپرستى او بر و توست اختيار در بردگى طريق از يا و زناشويى به

 و برادرت حق سپس و فرزندت حق گاه آن و پدرت حق سپس توست، مادر حق آنها واجبترين. است خويشاوندى پيوند نزديكى

 آن و توست نعمت ولى كننده، آزاد حق سپس باشد، اولويت را نزديكتر كه است نزديكتر و نزديك كه هر حق ترتيب به آن از پس

 حق بعد و نمازت اذانگوى حق سپس و باشد، كرده نيكى تو به كه كسى حق سپس اويى، نعمت ولى كه توست شده آزاد حق گاه

 او از كه بدهكارت حق بعد و ات، دارايى حق سپس شريكت، حق آنگاه ات، همسايه حق بعد و همنشينت، حق آنگاه پيشنمازت،

 حق گاه آن دارد، ادعايى تو بر كه طرفت حق سپس نديمت، حق سپس كند، مطالبه تو از كه طلبكارت حق آنگاه و كنى مى مطالبه

 حق سپس كنى، مى مشورت او با تو كه كسى حق گاه آن و تو با كننده مشورت حق سپس دارى، ادعايى او بر تو كه طرفت

 است، خردسالتر تو از كه كس آن حق گاه آن است، بزرگسالتر تو از كه كس آن حق سپس اندرزگويت، حق سپس تو، از اندرزخواه

 دست از كه كسى حق سپس كنى، درخواست) مالى( او از تو كه كسى حق سپس ،)كند درخواست مالى( تو از) كه( سائل حق سپس

 تمام حق سپس ناآگاه، يا آگاهانه كردار، يا گفتار به بدى؛ آن بر او شادمانى اظهار يا كردار، يا گفتار به است؛ رفته بدى تو بر او

 موجبات تغيير و احوال و اوضاع علل حسب بر كه حقوقى سپس ،)اند آمده اسالم پناه در كه( ذمى كافران حق گاه آن همكيشانت،

. دارد استوارش و دهد توفيقش و كند يارى ساخته واجب او بر كه حقوقى اداى بر خدايش كه كسى بر خوشا پس. آيد پديد
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 موضوعات رساله حقوق به ترتيب فرازها

 اللّه حق  -1

 انسان بر نفس حق  -2 

 زبان حق  -3 

 گوش حق  -4 

 چشم حق  -5 

 پا حق  -6 

 دست حق  -7 

 شكم حق  -8 

 شهوت غريزه حق  -9 

 نماز حق  -10 

 روزه حق  -11 

 صدقه حق  -12 

 حج حقّ  -13 

 قربانى حق  -14 

 فرمانروا حق  -15 

 آموزگار حق  -16 

 مالك حقّ  -17 

 رعيت حقّ  -18 

 آموز دانش حقّ  -19 
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 همسر حقّ  -20 

 غالم و برده حقّ  -21 

 مادر حقّ  -22 

 پدر حقّ  -23 

 فرزند حقّ  -24 

 برادر حقّ  -25 

 او آزادشده بنده بر موال حقّ  -26 

 موال بر آزادشده بنده حقّ  -27 

 كننده احسان حقّ  -28 

  مؤذّن حقّ  -29 

 جماعت امام حقّ  -30 

  همنشين حق  -31 

 همسايه حق  -32 

 دوست حق  -33 

 شريك حق  -34 

 ثروت حق  -35 

 بستانكار حق  -36 

 معاشر حق  -37 

 دعوا طرفين حق  -39 و 38 

 مستشير حق  -40 
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 مشاور حق  -41 

 خواه نصيحت حق  -42 

 كننده نصيحت حق  -43 

 بزرگساالن حق  -44 

 خردسال حق  -45 

 سائل حق  -46 

 مسوول حق  -47 

 كننده شادمان شخص حق  -48 

 كننده بدى حق  -49 

 كيش هم حق  -50 

 ذمه اهل حق  -51 
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 يحفَظَ و اآلْخرَةِ و الدنْيا أَمرَ يكْفيك أَنْ نَفْسه علَى لَك جعلَ بِإِخْلَاصٍ ذَلك فَعلْت فَإِذَا شَيئاً بِه تُشْرِك لَا تَعبده فَإِنّك الْأَكْبرُ اللّه حقّ فَأَما. 1

ا لَكم با تُحنْهم . 

 عهده بر خدا كردى چنين پاكدلى با چون كه ندانى شريك او با را چيزى و بپرستى را او كه است اين خدا حق بزرگترين اما. 1 

). كند تامين و. (دارد نگه برايت بخواهى) آخرت و دنيا دو؛( آن از آنچه و كند كفايت خود را آخرتت و دنيا كار كه است گرفته

 

2 .ا وقّ أَمح كنَفْس كلَيا فَأَنْ عهيفتَوي تَسةِ فطَاع اللّه يإِلَى فَتُؤَد كانسل قّهح إِلَى و كعمس قّهح إِلَى و رِكصب قّهح إِلَى و كدا يقّهح و 

  ذَلك علَى بِاللّه تَستَعينَ و حقّه فَرْجِك إِلَى و حقّه بطْنك إِلَى و حقّها رِجلك إِلَى

 گوش به و بپردازى را حقش زبانت، به و گمارى خدا فرمانبردارى به تمامى به را او كه است اين تو بر خودت نفس حق اما و. 2 

 به و) بدهى( را حقش پايت، به و) واگذارى( را حقش دستت، به و) بسيارى( را حقش چشمت، به و) بدهى( را حقش خود،

.  جويى يارى خدا از) حق اداى( اين بر و بپردازى را حقش عورتت، به و) برسانى( را حقش شكمت،

 

3 .ا وقّ أَمانِ حاللّس هنِ فَإِكْرَامالْخَنَا ع و هوِيدلَى تَعرِ عالْخَي و لُهملَى حبِ عالْأَد- و هاممعِ إِلّا إِجضومةِ لاجالْح ةِ ونْفَعينِ الْملدل ا ونْيالد و 

فَاؤُهنِ إِعةِ الْفُضُولِ ععيلَةِ الشّنةِ الْقَلدي الْفَائنُ لَا الّتؤْما يهضَرَر علّةِ ما قهتدائع و دعي دقْلِ شَاهالْع يلَ ولالد هلَيع نُ ولِ تَزَياقالْع هقْلنُ بِعسح 

هيرَتي سف هانسل ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه يليمِ الْعظالْع  .

 در و كنى وادارش ادب بر و دهى عادتش گفتارى نكو به و دارى تر گرامى دشنامگويى از را آن كه است اين زبان حق اما و. 3 

 زيانش از سوديش كم با كه فايده كم مبتذل گويى زياده از را آن و دنيا، و دين براى سودبخشى و نياز جاى به مگر نگهدارى كامش

) 1(خود زبان حق در او خوشرفتارى خرد به خردمند آراستگى و است آن بر دليل و خرد گواه) زبان( دارى، باز نيست، ايمنى نيز

.)  نيست بزرگ واالى خداوند به جز نيرويى هيچ( العظيم العلى باهللا اال قوه ال و. باشد

 

4 .ا وقّ أَمعِ حمالس هنْ فَتَنْزِيهأَنْ ع لَهعإِلَى طَرِيقاً تَج ةٍ إِلّا قَلْبِكهفُوةٍ لثُ كَرِيمدي تُحف راً قَلْبِكخَي أَو بكَرِيماً خُلُقاً تَكْس فَإِنّه ابالْكَلَامِ ب 

.  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و شَرٍّ أَو خَيرٍ منْ فيها ما علَى الْمعاني ضُرُوب إِلَيه يؤَدي الْقَلْبِ إِلَى

 براى مگر) نگشايى را آن و( سازى خود دل به راهى را آن كه دارى پاكش چنان چيز هر از كه است اين گوش حق اما و. 4 

 كه است دل سوى به سخن دروازه گوش زيرا كنى، كسب بدان وااليى اخالق يا آورد پديد خيرى دلت در كه خوبى سخن) شنيدن(

  .) نيست خدا به جز نيرويى و. (باهللا اال قوه ال و. رساند مى آن به است شر يا خير متضمن كه را گوناگونى معانى
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5 .ا وقّ أَمح رِكصب ا فَغَضّهملّ لَا عحي لَك و تَرْك هذَالتعِ إِلّا ابضومرَةٍ لبتَقْبِلُ عا تَسراً بِهصب أَو يدتَفا تَسلْماً بِهرَ فَإِنّ عصالْب ابارِ ببتاعال . 

 جاى براى مگر) نبرى كارش به و( نسازى مبتذلش و بندى فرو نيست حالل تو بر آنچه از را آن كه است اين چشمت حق اما و. 5

.  است آموزى عبرت دروازه چشم زيرا شوى؛ مند بهره دانشى از آن وسيله به يا كنى بينا بدان را ات ديده كه آموزى عبرت

 

6 .ا وقّ أَمح كلَيلَا فَأَنْ رِج يشا تَما إِلَى بِهِملّ لَا محي لَك ا لَا وملَهعتَج تَكيطي مفّةِ الطّرِيقِ فتَخسا الْمهلا بِأَهيها ففَإِنّه لَتُكامح كَةٌ والس 

بِك لَكسينِ مالد قِ وبالس لَك ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه   .

 كه راهى به گامسپارى در خود مركب را آنها و نروى است حالل تو بر آنچه سوى به جز آنها با كه است اين پايت دو حق اما و. 6

. باهللا اال قوه ال و. اندازد مى پيش و برد مى دين راه در را تو و توست) پيكر( باركش پا زيرا نسازى، است خويش رهسپار خواركننده

.)   نيست خداوند به جز نيرويى و(

 

7 .ا وقّ أَمح كدا لَا فَأَنْ يطَهسا إِلَى تَبلّ لَا محي ا فَتَنَالَ لَكا بِمطُهستَب هنَ إِلَيم ةَ اللّهقُوبي الْعلِ فالْأَج نَ وانِ النّاسِ مسةِ بِلمي اللّائاجِلِ فالْع 

ا لَا وا تَقْبِضَهمم افْتَرَض ا اللّههلَيع نْ وا لَكقّرَها تُوهضنْ بِقَبيرٍ عا كَثملّ محا يلَه ا وهطسيرٍ إِلَى با كَثمم سا لَيهلَيفَإِذَا ع يه قَد لَتقع و شُرّفَت 

.  -اآلْجِلِ في الثّوابِ حسنُ لَها وجب الْعاجِلِ في

 آخرت، در حرام، بر درازى دست سبب به تا نكنى دراز نيست حالل تو بر كه چيزى بر را آن كه است اين دستت حق اما و. 7 

 فرو كرده واجب آن بر خداوند كه چيزهايى از را آن و آيى، گرفتار مردم سرزنش به نيز جهان اين در و شوى خدا مجازات دچار

 آن بر كه مواردى از بسيارى در آن داشتن گشاده و است مباح برايش) حتى( كه چيزها بسيارى از بستن فرو با را آن ولى نبندى

) مستحب و حالل به( و ماند بسته) حرام( بر جهان اين در تو دست چون و افزاى، در شكوهى ،)است مستحب ولى( نيست واجب

 .  آيد واجب آن بر باقى سراى در نيك پاداش) شد بخشنده و كريم و( افزود شرف

8 .ا وقّ أَمح كطْنلَا فَأَنْ ب لَهعتَج اءيلٍ وِعقَلنَ لرَامِ مالْح يرٍ لَا وكَثل أَنْ و دتَقْتَص ي لَهلَالِ فالْح لَا و هنْ تُخْرِجم دةِ حإِلَى التّقْوِي دوِينِ حالتّه و 

 الرّي إِنّ و كَرَمٍ و بِرٍّ كُلّ عنْ مقْطَعةٌ و مثْبطَةٌ و مكْسلَةٌ التّخَمِ إِلَى بِصاحبِه الْمنْتَهِي الشّبع إِنّف الظّمإِ و بِالْجوعِ هم إِذَا ضَبطُه و الْمرُوةِ ذَهابِ

نْتَهِيالْم بِهاحكْرِ إِلَى بِصخَفَةٌ السسم لَةٌ وهجم ةٌ وبذْهةِ مرُولْمل  .

 به نيروبخشى حد از و دهى اش اندازه به هم حالل از و نسازى حرام از بيش و كم ظرف را آن كه است اين شكمت حق اما و. 8 

 پرخواره پرخورى زيرا نگهدارى؛ را آن شد تشنگى و گرسنگى گرفتار گاه هر و نكشانى اش مردانگى فقدان و) 2(شكمخوراگى مرز

 مستى به را نوشنده كه نوشيدنى و است، كريمانه و خير كار هر از شدن دور و ماندن باز مايه و افزا تنبلى كه كشاند شدن تخامه  به را

  .  است مردانگى برنده بين از و سازى نادان و خوارى مايه رساند
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9 .ا وقّ أَمح فَرْجِك فْظُها فَحملّ لَا محي لَك انَةُ وعتاسال هلَيع رِ بِغَضصالْب نْ فَإِنّهنِ موانِ أَعوالْأَع كْرِ كَثْرَةِ وذ توالْم و ددالتّه كنَفْسل بِاللّه و 

ا التّخْوِيفلَه بِه و ةُ بِاللّهمصالْع و التّأْيِيد لَ لَا ووح ةَ لَا وبِه إِلّا قُو   

 ؛)نامحرم از( پوشى چشم با نگهداشت، آن تقويت و كمك و نيست حالل تو بر آنچه از است آن نگهدارى عورتت، حق اما و. 9 

 از خود نمودن تهديد و مرگ از كردن ياد بسيار) با( و است،) شهوت از جلوگيرى در( ياوران مددكارترين) بستن فرو چشم( زيرا

 و جنبش هيچ. (باهللا اال قوه ال و حول ال و. خداست از تاييد و پاكدامنى و عصمت كه اوست، از نفس ترساندن و خداوند) عذاب(

 .)  خدا به مگر نيست نيرويى

 

  األفعال حقوق ثم

)   عبادى( اعمالِ حقوق سپس 

 الرّاغبِ الذّليلِ مقَام فيها تَقُوم أَنْ خَليقاً كُنْت ذَلك علمت فَإِذَا اللّه يديِ بينَ بِها قَائم أَنّك و اللّه إِلَى وِفَادةٌ أَنّها تَعلَم فَأَنْ الصلَاةِ حقّ فَأَما. 10

 لَه الْمنَاجاةِ حسنِ و الْجنَاحِ لينِ و الْأَطْرَاف خُشُوعِ و الْإِطْرَاقِ و بِالسكُونِ يديه بينَ قَام منْ الْمعظّمِ الْمتَضَرّعِ الْمسكينِ الرّاجِي الْخَائف الرّاهبِ

 بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و ذُنُوبك استَهلَكَتْها و خَطيئَتُك بِه أَحاطَت الّتي رقَبتك فَكَاك في إِلَيه الطّلَبِ و نَفْسه في

 را اين چون پس اى، ايستاده خداوند برابر در تو و خداست درگاه به آوردن روى نماز بدانى كه است اين نماز حق اما و. 10  

 به سر و آرامگيرى با) بنده( كه بايستى نماز در اى كننده زارى بيچاره اميدوار ترسان پارساى دلداده زبون چون كه شايد را تو دانستى

 درگاه به دل از و دارد مى بزرگ ايستاده برابرش را آنكه وجود، تمام به) خاكسارى و( فروتنى و نرمى و اندامها سرسپردگى و زيرى

 پرتگاه به كه گناهانى و اند گرفته فرايت كه خطاهايى قيد از را گردنت كه خواهى مى او از) تو( و كند مى نياز و راز خوبى به او

.)   نيست خدا به جز نيرويى و. (باهللا اال قوه ال و. سازد رها كشانند مى نابوديت

  

11 .ا وقّ أَممِ حوفَأَنْ الص لَمتَع أَنّه ابجح هضَرَب لَى اللّهع كانسل و كعمس و رِكصب و فَرْجِك و كطْنب تُرَكسيل نَ بِهالنّارِ م كَذَا وه اءج 

 تَرْفَع و حجابِها في تَضْطَرِب تَرَكْتَها أَنْت إِنْ و محجوباً تَكُونَ أَنْ رجوت حجبتها في أَطْرَافُك سكَنَت فَإِنْ -النّارِ منَ جنّةٌ الصوم الْحديث في

اتنَبابِ ججالْح عا إِلَى فَتَطّلم سا لَيةِ بِالنّظْرَةِ لَهياعةِ الدولشّهل ةِ وةِ الْقُونْ الْخَارِجع دةِ حيالتّق لّهل نْ لَمتَخْرِقَ أَنْ تَأْم ابجالْح و تَخْرُج نْهم و 

 بِاللّه إِلّا قُوةَ ال

 بدان، تا افكنده شكمت و عورت و چشم و گوش و زبان بر خداوند كه است اى پرده روزه بدانى كه است اين روزه حق اما و. 11  

 آرام پرده آن در را اندامهايت اگر پس» .است دوزخ برابر در سپرى روزه،«: است آمده حديث در همچنين و. بپوشاند آتش از را تو

) نمايند تجاوز و( كنند آشفتگى خود پرده در كه كردى رها را آنها اگر و بمانى محفوظ كه شوى اميدوار ،)پوشانى در بدان و( دارى
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 )السالمعليه (رساله حقوق امام سجاد  ۱۰

 پرهيزكارى مرز از خارج نيرويى به و سركشى انگيز شهوت نظر به نگريست نبايد بدانچه و كنى بلند را پرده آن اطراف خود تو و

).   نيست خدا به جز نيرويى( باهللا اال قوه ال و. افتى برون آن از و شود دريده پرده آن كه نيستى امان در آرى، بر سر خدا

12 .ا وقّ أَمقَةِ حدفَأَنْ الص لَما تَعأَنّه ذُخْرُك نْدع كبر و تُكيعدي ولَا الّت تَاجإِلَى تَح ادفَإِذَا الْإِشْه تملع كذَل ا كُنْتبِم تَهعدتَورّاً اسس 

 تَستَظْهِرْ لَم و حالٍ كُلّ علَى سرّاً فيها بينَه و بينَك الْأَمرُ كَانَ و أَعلَنْتَه أَمراً إِلَيه أَسرَرت تَكُونَ أَنْ جديراً كُنْت و علَانيةً استَودعتَه بِما أَوثَقَ

هلَيا عيمف دتَواستَها عنْهم اداعِ بِإِشْهمالْأَس ارِ وصالْأَب هلَيا عا بِهثَقُ كَأَنّهي أَوف كلَا نَفْس قُ لَا كَأَنّكتَث ي بِهةِ فيتَأْد كتيعدو كإِلَي ثُم لَم 

 دليلًا ذَلك في لأَنّ علَيه بِها منَنْت منْ إِلَى منْها حالك تَهجِينِ مثْلَ بِها تَكُونَ أَنْ تَأْمنْ لَم بِها امتَنَنْت فَإِذَا لَك لأَنّها أَحد علَى بِها تَمتَنّ

  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و أَحد علَى بِها تَمتَنّ لَم بِها نَفْسك أَردت لَو و بِها نَفْسك تُرِد لَم أَنّك علَى

 نياز) استردادش( كه است اى سپرده و پروردگارت نزد توست انداز پس صدقه اين بدانى كه است اين) زكات( صدقه حق اما و. 12

 را تو و كنى اعتماد سپارى مى امانت آشكارا آنچه از بيشتر سپارى امانت نهان در بدانچه بدانى را اين چون و) 3(ندارد آورى گواه به

 آنچه بر و ماند، پنهان او و تو بين موضوع حال هر به و بسپرى خداوند به نهان در نهى امانت به آشكارا دارى قصد آنچه كه سزد

 مورد) او خود( از بيشتر تو نظر در گواهان اين گويى كه مخواه مدد گيرى گواه به او بر چشمها و گوشها از اى داده امانت بدو

 آن زيرا منه؛ منت كس هيچ بر صدقه دادن به سپس. ندارى اعتماد او از امانتت گيرى بازپس به تو كه نمايد مى چنين و اعتمادند

 بيفتى اى نهاده منت او بر كه كس همان زارِ روز به كه مباش ايمن گذارى منت آن دادن به كسى بر اگر و توست خود براى) صدقه(

 را آن اگر چه اى؛ نخواسته خود براى) اندازى پس( را) صدقه( آن تو كه است دليل اين زيرا ؛)شوى گيرى صدقه مستحق خود و(

.)   خداوند به جز نيست نيرويى و. (باهللا اال قوه ال و. نهادى نمى منت ديگرى بر هرگز خواستى مى خود براى

 

13 .ا وقّ أَميِ حدفَأَنْ الْه صا تُخْلةَ بِهادإِلَى الْإِر كبر و رّضالتّع هتمرَحل و هولقَب لَا و ونَ تُرِيديرِينَ عالنّاظ ونَهفَإِذَا د كُنْت ككَذَل لَم 

 بِهِم يرِد لَم و التَيسيرَ بِخَلْقه رادأَ كَما بِالْعسيرِ يرَاد لَا و بِالْيسيرِ يرَاد اللّه أَنّ اعلَم و اللّه إِلَى تَقْصد إِنّما كُنْت و متَصنّعاً لَا و متَكَلّفاً تَكُنْ

 مئُونَةَ لَا و فيهِما كُلْفَةَ فَلَا التّمسكُنُ و التّذَلّلُ فَأَما الْمتَدهقنينَ في الْمئُونَةَ و الْكُلْفَةَ لأَنّ التّدهقُنِ منَ بِك أَولَى التّذَلّلُ كَذَلك و التّعسيرَ

  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و الطّبِيعةِ في موجودانِ هما و الْخلْقَةُ لأَنّهما علَيهِما

 جلب براى و باشى داشته را او پذيرفتن و رحمت و خدا به) نزديكى( قصد خالصانه آن، انجام از كه است اين قربانى حق اما و. 13 

 و. دارى را خدا به) نزديكى( آهنگ راستى به و نيستى ظاهرساز و خودنما سختگير باشى، چنين اگر پس. نباشد بينندگان ديگر نظر

 از هم خداوند همچنانكه نخواهند است دشوار بدانچه و) بجويند را رضايش و( بخواهند است ميسر و آسان بدانچه را خدا كه بدان

 از تر شايسته تو براى فروتنى نيز. است ننهاده آنها بر دشوار و) شاق تكليف( و خواسته را آسان) تكليف انجام( خود آفريدگان

 و( گرايى فزون نه خاكسارى و فروتنى در اما است مآبان رياست نهاد در پرخرجى) زحمت و( گرايى فزون زيرا است؛ مآبى رياست

 طبيعى سرشت در دو هر و آفرينش موافق) خاكسارى و فروتنى( خصلت دو اين زيرا دارد؛ برمى اى هزينه نه و است) زحمتى

.)  نيست خداوند به جز نيرويى و( باهللا اال قوه ال و). 4(موجودند
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  األئمة حقوق ثم

    پيشوايان حقوق سپس

 في لَه تُخْلص أَنْ و السلْطَانِ منَ علَيك لَه اللّه جعلَه بِما فيك مبتَلًى أَنّه و فتْنَةً لَه جعلْت أَنّك تَعلَم فَأَنْ بِالسلْطَانِ سائسك حقّ فَأَما. 14

 عنْك يكُفّه ما الرّضَا منَ لإِعطَائه تَلَطّف و تَذَلّلْ و هلَاكه و نَفْسك هلَاك سبب فَتَكُونَ علَيك يده بسطَت قَد و تُماحكَه لَا أَنْ و النّصيحةِ

رّ الَ وضي كينبِد ينُ وتَعتَس هلَيي عف كذَل بِاللّه لَا و هازتُع لَا و هدانتُع إِنْ فَإِنّك لْتفَع كذَل قَقْتَهع و قَقْتع كا نَفْسرّضْتَهفَع هكْرُوهمل و 

رّضْتَهلَكَةِ علْهل يكف و يقاً كُنْتيناً تَكُونَ أَنْ خَلعم لَى لَهع كنَفْس شَرِيكاً و ا لَهيمأَتَى ف كإِلَي ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه 

) خدا نزد او( آزمايش وسيله او براى تو بدانى كه است اين) تو پيشواى و فرمانروا حق( حكومت به تو كننده اداره حق اما و. 14

 به كه نستيزى او با و باشى او خيرخواه اينكه و شود، مى آزمايش تو وسيله به داده تو بر خداوندش كه تسلطى خاطر به او و شدى

 خرسندى كه كن نرمش و زيردستى) چندان( او به نسبت. نگردى او هالك و خود نابودى سبب و است، گشوده تو بر دستش راستى

 در. بجويى يارى خدا از مورد اين در و آرى دست به نزند، تو دين به زيانى) حال عين در( و نرسد تو به زيانش كه حد بدان را، او

 را خويشتن و اى نداشته نيز را خود پاس و كرده ناسپاسى را او كردى چنين اگر زيرا برنخيز؛ مخالفتش به و مكن رقابت او با سلطه

 وى مددكار خود زيان به تو كه است شايسته و اى كرده هالك عرضه خود جانب از هم را او و اى ساخته او نارواييهاى دستخوش

).   خدا به جز نيست نيرويى و. (باهللا اال قوه ال و. باشى او) همراه و( شريك كند تو با چه هر در و شوى

 

15 .ا وقّ أَمح كسائلْمِ سبِالْع يمظفَالتّع لَه يرُ وقالتّو هسلجمل نُ وساعِ حمتاسال هإِلَي الُ والْإِقْب هلَيع ونَةُ وعالْم لَى لَهع كا نَفْسيمنَى لَا فغ 

بِك نْهنَ علْمِ متُفَرّغَ بِأَنْ الْع لَه قْلَكع و ضّرَهتُح كمفَه و تُزَكّي لَه كقَلْب و لّيتُج لَه رَكصب بِتَرْك اللّذّات نَقْصِ و اتوالشّه أَنْ و لَمتَع 

ا أَنّكيمأَلْقَى ف كإِلَي ولُهسنْ إِلَى رم كينْ لَقلِ ملِ أَههالْج كنُ فَلَزِمسةِ حيالتّأْد نْهع هِمإِلَي لَا و ي تَخُنْهةِ فيتَأْد هالَترِس امِ ويا الْقبِه نْهع 

 بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و حولَ لَا و تَقَلّدتَها إِذَا

 گوش نيك و او مجلس احترام حفظ و اوست بزرگداشت) آموزت علم استاد يعنى( كند ات اداره آموزى علم به آنكه حق اما و. 15 

 بدين بياموزد، تو به دارى نياز كه را دانشى بتواند تا خودت سود به وى به دادن يارى و او به) توجه و( كردن رو و گفتارش به دادن

 روشنى به را چشمت و دهى دل او) گفته( به پاكدالنه و پردازى او به را فهمت و سازى او مصروف كامال را خود ذهن كه گونه

 بايد آموزد تو به چه هر در بدانى اينكه و. دوزى او بر) دانش تحصيل از غير آرزوهايى و( شهوتها كاهش و لذتها ترك با تمام،

 و برسانى آنان به اى گونه بهتر به او جانب از را رسالت اين كه توست بر و برسانى نادانان به را آن كه باشى او) نماينده و( فرستاده

 و. (باهللا اال قوه ال و حول ال و. بپردازى او نيابت به گرفتى عهده بر را) رسالت( آن چون و نكنى خيانت وى به رسالتش اداى در

).   خدا به مگر نيست نيرويى و جنبش
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 )السالمعليه (رساله حقوق امام سجاد  ۱۲

16 .ا وقّ أَمح كسائس لْكبِالْم ونْ فَنَحم كسائلْطَانِ سذَا أَنّ إِلّا بِالسه كلما يلَا م كُهلمي ذَاك كتَلْزَم تُها طَاعيمقّ فد لّ وج نْكإِلّا م 

   بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و بِه فَتَشَاغَلْت حقّه إِلَى رجعت قَضَيتَه فَإِذَا الْخَلْقِ حقُوقِ و حقّه بينَ و بينَك يحولَ و اللّه حقّ وجوبِ منْ تُخْرِجك أَنْ

 دارد) تو بر( مالكيتى يك اين اينكه جز توست حكمرواى همان حق مانند) تو آقاى و مالك( مالكيت به تو سرپرست حق اما و. 16

 حق اداى وجوب از را تو فرمانبردارى اين آنكه مگر است واجب تو بر بيشى و كم هر در او از فرمانبردارى. ندارد يك آن كه

 و گردى مى باز) مالكت( وى حق به گزاردى را خدا حق چون پس شود، مانع آفريدگان حق و او حق و تو ميان و برد بيرون خداوند

.)   نيست خداوند به جز نيرويى. (باهللا اال قوه ال و. پردازى مى آن اداى به

 

  الرعية حقوق ثم

    رعيت حقوق سپس

 ذُلّهم و ضَعفُهم لَك الرّعيةِ محلّ أَحلّهم إِنّما فَإِنّه علَيهِم قُوتك بِفَضْلِ استَرْعيتَهم إِنّما أَنّك تَعلَم فَأَنْ بِالسلْطَانِ رعيتك حقُوقُ فَأَما. 17

 تَعاظَمه فيما يستَنْصرُ لَا و قُوةٍ لَا و بِعزّةٍ منْك يمتَنع لَا نَافذاً علَيه حكْمك صيرَ و رعيةً لَك صيرَه حتّى ذُلّه و ضَعفُه كَفَاكَه منْ أَولَى فَما

نْكإِلّا م ةِ بِاللّهمبِالرّح اطَةِ ويالْح الْأَنَاةِ و ا وم لَاكإِذَا أَو رَفْتا عم طَاكأَع نْ اللّهفَضْلِ م هذزّةِ هالْع ةِ وي الْقُوالّت رْتا قَهتَكُونَ أَنْ بِه لّهل 

 بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و علَيه أَنْعم فيما أَعطَاه اللّه شَكَرَ منْ و شَاكراً

 سرپرستى زير به را آنان ايشان بر نيرويت فزونى به تو بدانى كه است اين دارى حكومت آنان بر كه تو رعيت حقوق اما و. 17  

 او از را تو اش خوارى و ناتوانى كه كسى است شايسته چه پس آورده، در تو سرپرستى زير را ايشان آنان خوارى و ناتوانى و گرفتى

 را او تو از آنچه بر و سرنتابد تو از نيرو و غلبه به ساخته، روا او بر را حكمت و كرده تو رعيت را وى كه چندان ساخته نياز بى

 چون كه تو براى است سزاوار چه و. نجويد يارى بردبارى، و خواهى حمايت و رحمت به) خداوند به( جز آيد دشوار و بزرگ

 كه هر كه باشى سپاسگزار را خدا بخشيده تو به) نعمتى( چه اى آمده چيره ديگران بر كه نيرو و تسلط اين مدد به خدايت دانستى

 .)  نيست خدا به جز نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. افزايد در بخشيده بدو كه نعمت بدان خدايش گزارد شكر

18 .ا وقّ أَمح كتيعلْمِ رفَأَنْ بِالْع لَمأَنّ تَع اللّه قَد لَكعج ما لَهيمف نَ آتَاكلْمِ مالْع و لّاكنْ وزَانَةِ مةِ خكْمفَإِنْ الْح نْتسا أَحيمف لّاكو 

نْ اللّهم كذَل و تقُم بِه ملَه قَاميقِ الْخَازِنِ محِ الشّفالنّاص لَاهومي لف هبِيدابِرِ عبِ الصتَسحي الْمأَى إِذَا الّذةٍ ذَا راجح أَخْرَج نَ لَهالِ موالْأَم 

  متَعرّضاً عزّه و لسلَبِه و ظَالماً لخَلْقه و خَائناً لَه كُنْت إِلّا و معتَقداً آملًا لذَلك كُنْت و راشداً كُنْت يديه في الّتي

 گنجينه و داده تو به كه دانشى با خدا بدانى كه است اين) تو آموزان دانش و علم مملكت رعاياى( دانش در تو رعيت حق اما و. 18 

 از نيك داده خدايت كه سرپرستى اين در اگر و است داده قرار آنان براى) دارى خزانه و سرپرست( را تو سپرده تو به كه حكمتى

 بردبار) دار خزانه( و اوست، بندگان بين در خود موالى خواه خير كه باشى مهربانى گنجور چون ايشان براى و برآيى عهده

 خور در و( امين خادمى و راستين سرپرستى بدهد، وى به اوست اختيار در كه اموالى از بيند نيازمندى چون كه باشى خداخواهى

 .   اى گشته) خودت بر( وى غلبه و او) نعمت( سلب دستخوش و ظالمى خلقش به و خائن او به وگرنه هستى) انتظار
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19 .ا وقّ أَمح كتيعر لْكفَأَنْ النّكَاحِ بِم لَمأَنّ تَع ا اللّهلَهعكَناً جس تَرَاحاً وسم أُنْساً و ةً وياقو و ككُلّ كَذَل داحا ونْكُمم جِبأَنْ ي دمحي 

لَى اللّهع بِهاحص و لَمعأَنّ ي كةٌ ذَلمعن نْهم هلَيع و بجنَ أَنْ وسحةَ يبحةِ صمعن اللّه ا وهكْرِمي رْفَقَ وا يبِه كَانَ إِنْ و قّكا حهلَيأَغْلَظَ ع 

و تُكا طَاعبِه ا أَلْزَميمف تببأَح و تا كَرِهم ةً تَكُنْ لَميصعا فَإِنّ مقّ لَهةِ حمالرّح ةِ وؤَانَسالْم و عضوكُونِ ما السهإِلَي ي اللّذّةِ قَضَاءلَا الّت 

دنْ با مهقَضَائ و كذَل يمظع ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه 

 و آرامش مايه را او خداوند بدانى كه است اين) آمده در تو نكاح به كه زنت( اويى مالك زناشويى به كه رعيتى حق اما و. 19  

 همسرش وجود به را خداوند كه است واجب) شوهر و زن( شما از يك هر بر همچنين و ساخته تو پرستار و همدم و آسايش

 دارد گرامى را او و كند خوشرفتارى خدا نعمت با كه است واجب و بخشيده او به خدا كه است نعمتى اين كه بداند و گزارد سپاس

 كه جايى تا پسندى، نمى يا دارى خوش چه هر در تو، از پذيرى فرمان و تر سخت زنت بر تو حق چند هر و كند سازگارى او با و

 كه كامى آوردن بر در آسايشش و آرامش دارد حق و است همدمى و ديدن مهربانى حق نيز را او ولى است الزمتر او بر نباشد، گناه

.)   نيست خدا به جز نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. است بزرگ بس) حقى( اين و شود تأمين است، ناگزير آوردنش بر

 

20 .ا وقّ أَمح كتيعر لْكينِ بِممفَأَنْ الْي لَمتَع خَلْقُ أَنّه كبر و كملَح و كمد و أَنّك كُهللَا تَم أَنْت تَهنَعونَ صد اللّه لَا و خَلَقْت لَه 

 فيه تَسيرَ و فيه لتَحفَظَه إِياه استَودعك و علَيه ائْتَمنَك و لَك سخّرَه ثُم ذَلك كَفَاك اللّه لَكنّ و رِزقاً لَه أَجرَيت لَا و بصراً لَا و سمعاً

هيرَتبِس هما فَتُطْعمتَأْكُلُ م و ها تُلْبِسمم ستَلْب لَا و ا تُكَلّفَهيقُ لَا مطفَإِنْ ي تَهكَرِه تإِلَى خَرَج اللّه نْهم و لْتدتَباس بِه و لَم ذّبخَلْقَ تُع اللّه 

ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 و توست پروردگار آفريده او راستى به بدانى كه است اين توست،) مملوك و( دست زير ملكيت به كه رعيتى حق اما و. 20  

 برايش تو اينكه نه و باشى آفريده را او تو خدا جاى به اينكه نه اى شده او اختياردار و مالك) فقط( تو و دارد را تو خون و گوشت

 او سپس و داده انجام خويش كفايت به را همه اين كه خداست تنها بلكه تويى، او رسان روزى اينكه نه و باشى نهاده چشم و گوش

 او با خداپسندانه روش به و كنى مراعات او مورد در را خدا تا است سپرده تو به را او و داده قرار او امين را تو و ساخته تو بيگار را

 توانش از بيش كارى به را او و بپوشانى او به پوشى مى خود آنچه از و بخورانى او به خورى مى خود آنچه از بايد پس. كنى رفتار

 شكنجه را خدا آفريده و كنى عوضش ديگرى با و آرى بيرون او به نسبت الهى مسووليت از را خود نخواستى را او اگر و واندارى

 .)  خداوند به جز نيست نيرويى( باهللا اال قوة ال و. نكنى
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 )السالمعليه (رساله حقوق امام سجاد  ۱۴

 اما و  الرحم حق أما و

    خويشاوندى حق 

 بِسمعها وقَتْك أَنّها و أَحداً أَحد يطْعم لَا ما قَلْبِها ثَمرَةِ منْ أَطْعمتْك و أَحداً أَحد يحملُ لَا حيثُ حملَتْك أَنّها تَعلَم فَأَنْ أُمك فَحقّ. 21

ا ورِهصب ا وهدي ا وهلرِج ا ورِهشَع ا وشَرِهب يعِ وما جهارِحورَةً جشتَبسم كةً بِذَلابِلَةً فَرِحولَةً متَمحا ممل يها فهكْرُوهم ا وهأَلَم ا وقْلُهث 

ا وهتّى غَما حتْهفَعد نْكع دةِ يرالْقُد و تْكضِ إِلَى أَخْرَجالْأَر تيأَنْ فَرَض عتَشْب و وعتَج يه و كوتَكْس رَى وتَع و كتُرْوِي أَ وتَظْم و 

لّكتُظ ى وتَضْح و كما تُنَعهؤْسبِب و مِ تُلَذّذَكا بِالنّوهقبِأَر ا كَانَ وطْنُهب لَك اءوِع ا ورُهجح لَك اءوح ا وهيثَد لَك قَاءس ا وهنَفْس لَك 

رُ وِقَاءاشرّ تُبا حنْيالد ا وهرْدب لَك و ونَكا دلَى فَتَشْكُرُهرِ عقَد كذَل لَا و رتَقْد هلَينِ إِلّا عوبِع اللّه و هيقفتَو  

 چنان را تو خود دل ميوه از و برنگيرد گونه بدان را ديگرى كسى كه برداشته چنان را تو او بدانى كه است اين مادرت حق. 21 

 اندامهايش تمام و پوست و پاى و دست و چشم و گوش به را تو راستى به و نخوراند سان بدان را ديگرى كس هيچ كه خورانده

 و گرانى و درد و ناگوارى هر و پيوسته در مواظبت دلشادى و خوشرويى به نگهدارى بدين و كرده نگهدارى) خود وجود تمام به(

 است بوده خرسند و نهاده زمين بر را تو و ساخته دور تو از را) آفات( تطاول دست چنانكه كرده تحمل) را باردارى دوران( نگرانى

 دارد سايه در را تو و ماند تشنه خود و كند سيراب را تو و باشد برهنه او و پوشى جامه تو و ماند گرسنه خود او و باشى سير تو كه

 هستى ظرف شكمش و چشاند خواب لذت را تو خود بيخوابى با و بخشد نعمت را تو خود بيچارگى با و باشد آفتاب زير خود و

 است چشيده تو خاطر به و تو براى را دنيا گرم و سرد نگهدارت، جانش و نوشت چشمه پستانش و پرورشگاهت دامنش و بوده تو

. خداوند توفيق و يارى به جز نتوانى را قدردانى اين و گزار، سپاس را او همه اين از قدرشناسى به پس

   

22 .ا وقّ أَمح أَبِيك لَمفَتَع أَنّه لُكأَص و أَنّك هفَرْع و أَنّك لَاهلَو ا تَكُنْ لَممهفَم تأَيي رف كا نَفْسمم كجِبعي لَمأَنّ فَاع اكلُ أَبأَص 

  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و ذَلك قَدرِ علَى اشْكُرْه و اللّه احمد و فيه علَيك النّعمةِ

 نبودى، هم تو بود نمى او اگر و اويى) وجود درخت( شاخسار تو و توست) هستى( ريشه او بدانى كه است اين پدرت حق اما و. 22

 را خدا و) دارى پدرت از را آن و( باشد پدرت تو، بر نعمت آن سرچشمه كه بدان پسنديدى كه ديدى چيزى خود در هرگاه پس

.)   نيست خداوند به جز نيرويى و) (باهللا اال قوة ال و( دار سپاسش اندازه همان به و بستاى

 

23 .ا وقّ أَمح كلَدو لَمفَتَع أَنّه نْكم و ضَافم كي إِلَياجِلِ فا عنْيالد رِهبِخَي و شَرّه و ئُولٌ أَنّكسا ممع لّيتَهنْ ونِ مسبِ حالْأَد لَالَةِ والد 

 في علَيه أَثَرِه بِحسنِ الْمتَزَينِ عملَ أَمرِه في فَاعملْ معاقَب و ذَلك علَى فَمثَاب نَفْسه في و فيك طَاعته علَى لَه الْمعونَةِ و ربه علَى

  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و منْه لَه الْأَخْذ و علَيه الْقيامِ بِحسنِ بينَه و بينَك فيما ربه إِلَى الْمعذّرِ الدنْيا عاجِلِ

 پرورش با تو و توست به وابسته خويش بد و نيك به جهان اين در و توست از او بدانى) كه است اين( فرزندت حق اما و. 23 

 و هستى مسؤول او حق در) هم( و خودت درباره) هم( وى فرمانبردارى در او به كمك و پروردگارش راه به او رهنمايى و خوب

 اثر حسن به دنيا اين در را كارش كه كن عمل كسى چنان فرزند، كار در پس بينى، كيفر و برى پاداش مسؤوليت اين) اساس( بر
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 پروردگارت نزد اى گرفته او از كه الهى اى نتيجه و اى كرده او از كه خوبى سرپرستى و فيمابين رابطه حسن سبب به تو و بيارايد

 .)  نيست خداوند به جز نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. باشى معذور

  

24 .ا وقّ أَمح يكأَخ لَمفَتَع أَنّه كدي يا الّتطُهستَب و رُكي ظَهتَلْتَجِئُ الّذ هإِلَي- و زّكي عالّذ دتَمتَع هلَيع و تُكي قُوولُ الّتا تَصفَلَا بِه 

ذْهلَاحاً تَتّخلَى سةِ عيصعم اللّه ةً لَا ودلظّلْمِ عقّ لبِح اللّه لَا و عتَد رَتَهلَى نُصع هنَفْس و ونَتَهعلَى مع هودع لَ ووالْح نَهيب نَ ويب هيناطشَي و 

 .  منْه علَيك أَكْرَم و عنْدك آثَرَ اللّه فَلْيكُنِ إِلّا و لَه الْإِجابةَ أَحسنَ و لرَبه انْقَاد فَإِنِ اللّه في علَيه الْإِقْبالَ و إِلَيه النّصيحةِ تَأْديةَ

 و برى مى پناه او به كه توست پشت و گشايى مى) كار به( را آن كه توست دست او بدانى) كه است اين( برادرت حق اما و. 24

 تجاوز افزار دست و خدا نافرمانى سالح را او پس. آورى هجوم آن با كه توست نيروى و كنى مى اعتماد بدو كه توست غلبه) مايه(

 و شيطانهايش و او ميان شدن حايل و دشمنش برابر در او به ياورى و خودش كار در او به يارى از و مگير خدا حق بر

 خوددارى آيد، پذيرفته او از نيكويى به و باشد؛ خدا مطيع كه صورتى در خدا، خرسندى براى بدو آوردن روى و پردازى نصيحت

.   باشد گراميتر وى از و مقدمتر او بر تو نزد خدا بايد وگرنه مكن

 

25 .ا وقّ أَممِ حنْعالْم كلَيع لَاءفَأَنْ بِالْو لَمتَع أَنْفَقَ أَنّه يكف الَهم و كنْ أَخْرَجالرّقّ ذُلّ م و هشَتحزّ إِلَى وةِ عرّيالْح ا وهأُنْس و أَطْلَقَك 

 لسانَ لَك بسطَ و الْعسرَ عنْك دفَع و الْقَهرِ سجنِ منْ أَخْرَجك و الْعزّ رائحةَ أَوجدك و الْعبوديةِ حلَقَ عنْك فَك و الْملَكَةِ أَسرِ منْ

افالْإِنْص و كاحا أَبنْيا الدكُلّه لّكَكفَم كنَفْس لّ وح رَكأَس و ةِ فَرّغَكادبعل كبر لَ وتَماح كيرَ بِذَلي التّقْصف هالم لَمفَتَع لَى أَنّهأَو 

 ما نَفْسك علَيه تُؤْثرْ فَلَا اللّه ذَات في مكَانَفَتك و معونَتك و بِنَصرِك الْخَلْقِ أَحقّ و موتك و حياتك في رحمك أُولي بعد بِك الْخَلْقِ

تَاجاح كإِلَي  

 از را تو و پرداخته تو) آزادى راه( در را خود مال او بدانى كه است اين) 5(داده بردگى از آزادى نعمت تو به كه كسى حق اما و. 25 

) زنجير( هاى حلقه و كرده آزادت غالمى اسارت از و رسانده آن آرامش و آزادگى عزت به و آورده در آن هراس و بردگى خوارى

 را سختى و آورده برونت اختيارى بى زندان از و دميده تو بر) را خود اختياردارى( عزت نسيم و گشوده) پايت و دست( از را بندگى

 اسارت از و ساخته خويشت مالك را تو و كرده) آزاد و( مباح برايت را دنيا تمام و گشاده تو بر را عدالت زبان و رانده دور تو از

 او كه بدانى بايد پس. است كرده تحمل را خود مال كاهش راه اين در و بخشيده آسودگى پروردگارت پرستش براى و كرده رهايت

 خدا راه در تو همكارى و ياورى و يارى به و است نزديكتر تو به مرگت و زندگى در مردم همه از خويشاوندانت، از بعد

.   مده ترجيح او بر را خود دارد نيازى او تا پس. است مردم سزاوارترين
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26 .ا وقّ أَمح لَاكوةِ مارِيالْج هلَيع تُكمعفَأَنْ ن لَمأَنّ تَع اللّه لَكعةً جيامح هلَيع ةً وياقو راً ونَاص لًا وقعم و لَهعج يلَةً لَكسو باً وبس 

نَكيب و نَهيب رِيأَنْ فَبِالْح كبجحنِ يكُونُ النّارِ عي فَيف كذَل ابثَو نْهي ماآلْجِلِ ف و كُمحي لَك هيرَاثي بِماجِلِ فإِذَا الْع كُنْ لَمي لَه محر 

 إِلّا قُوةَ ال و ميرَاثُه لَك يطيب لَا أَنْ علَيك خيف بِحقّه تَقُم  لَم فَإِنْ مالك إِنْفَاقِ بعد حقّه منْ بِه قُمت و علَيه مالك منْ أَنْفَقْتَه لما مكَافَأَةً

بِاللّه 

 سببى و وسيله را او و ساخته او پناهگاه و ياور و نگهبان و پشتيبان را تو خدا بدانى كه است اين تو كرده آزاد برده حق اما و. 26  

 آخرت پاداش را تو او، با تو) خوشرفتارى( در و سازد دور دوزخ از) او سبب به( را تو كه سزاست و داده قرار خودش و تو ميان

 نيز حقش حفظ به مالت پرداخت از پس و كرده خرج او بر را مالت آنكه جبران به نباشد، اش خويشاوندى اگر نيز دنيا در و باشد

 اال قوة ال و. نباشد گوارا تو بر ميراثش كه رود مى آن بيم نكنى مراعات را حقش اگر و رواست تو بر او از بردن ميراث اى، كرده اقدام

.)   نيست خدا به جز نيرويى( باهللا

 

27 .ا وقّ أَمي حذ رُوفعالْم كلَيفَأَنْ ع تَشْكُرَه تَذْكُرَ و رُوفَهعم تَنْشُرَ و قَالَةَ لَهنَةَ الْمسالْح و صتُخْل لَه اءعا الديمف نَكيب نَ ويب اللّه 

انَهحبس إِذَا فَإِنّك لْتفَع كذَل كُنْت قَد رّاً شَكَرْتَهس ةً ويلَانع كَنَ إِنْ ثُمأَم كَافَأَتُهلِ معبِالْف كَافَأْتَه إِلّا و داً كُنْترْصم طّناً لَهوم كا نَفْسهلَيع 

 و بپراكنى او درباره نكو گفتارى و كنى ياد را احسانش و دارى سپاس را او كه است اين كرده احسان تو به كه كسى حق اما و. 27  

 اگر آنگاه اى، داشته سپاس عيان و نهان در را او كردى چنين راستى به اگر پس كنى، دعايش خالصانه سبحان خداى و خود ميان

.   نگاهدارى آن فرصت منتظر را خود و باشى جبران صدد در هماره وگرنه دهى عوض را او شد ميسر برايت او به دادن عوض

 

28 .ا وقّ أَمؤَذّنِ حفَأَنْ الْم لَمتَع أَنّه ذَكّرُكم كبِرَب و يكاعإِلَى د ظّكح أَفْضَلُ و كانولَى أَعع ي الْفَرِيضَةِ قَضَاءا الّتافْتَرَضَه اللّه كلَيع 

لَى فَتَشْكُرَهع كذَل نِ شُكْرَكسحلْمل كإِلَي إِنْ و ي كُنْتف كتياً بتَمهم كذَلل تَكُنْ لَم لّهي لف رِهتّهِماً أَمم و تملع ةٌ أَنّهمعنَ نم اللّه 

كلَيلَا ع ا شَكيهنْ فسةَ فَأَحبحةِ صمعن اللّه دمبِح ا اللّههلَيلَى عالٍ كُلّ عح ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 فرا) عبادت از( ات بهره) دريافت( به را تو و اندازد مى پروردگارت ياد به را تو او بدانى كه است اين) تو ى( اذانگو حق اما. 28 

 همچون را او) خدمت( اين در پس ساخته، واجب تو بر خداوند كه است) نمازى( فريضه اداى در تو ياوران بهترين از و خواند مى

) اذانگويى( وى الهى كار در نبايد) 6(دارى دل به اندوهى او از خود خانه) امور( در اگر و. گزار سپاس كرده احسان تو به كه كسى

 حال هر به خدا نعمت با خداوند، از سپاسگزارى با پس توست، بر خدا از نعمتى ترديد بى او كه بدانى) بايد( و باشى بدبين او به

.)   خداوند به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. كن خوشرفتارى
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29 .ا وقّ أَمح كامي إِمف كلَاتفَأَنْ ص لَمتَع أَنّه قَد ةَ تَقَلّدفَارا السيمف نَكيب نَ ويب اللّه ةَ وإِلَى الْوِفَاد كبر و تَكَلّم نْكع و لَم تَتَكَلّم نْهع 

ا وعد لَك و لَم عتَد لَه و طَلَب يكف و لَم تَطْلُب يهف و كَفَاك مقَامِ هنَ الْمييِ بدي اللّه لَةِ واءسالْم لَه يكف و لَم هتَكْف كي كَانَ فَإِنْ ذَلف 

شَي نْ ءم كيرٌ ذَلكَانَ تَقْص بِه ونَكد ماً كَانَ إِنْ وآث تَكُنْ لَم شَرِيكَه يهف و كُنْ  لَمي لَه كلَيقَى فَضْلٌ عفَو كنَفْس هبِنَفْس قَى وو لَاتَكص 

هلَاتفَتَشْكُرَ بِص لَى لَهع كذَل لَ لَا ووح ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 سخن تو جانب از و توست پروردگار پيشگاه در ات نماينده و خدا و تو ميان سفير او بدانى كه است اين پيشنمازت حق اما و. 29 

 او براى تو و كند درخواست تو براى و نخوانى او براى تو و بخواند) را خدا( تو براى و نگويى سخن او جانب از تو و گويد

 نيابت را او امر اين در تو و كرده) نيابت و( كفايت برايت را او از درخواست و خدا برابر در ايستادن مهم) امر( و نكنى درخواست

 او و نيستى گناهش شريك تو باشدش گناهى اگر و تو نه اوست خود عهده بر باشد تقصيرى را او وظيفه اين در اگر پس. اى نكرده

 و. دارى سپاسش اين بر بايد و كرده تو نماز سپر را نمازش و ساخته تو نگهبان را خود او پس). 7(نيست برترى تو بر) نماز در( را

.)   خداوند به جز نيست نيرويى و جنبش هيچ و( باهللا اال قوة ال و حول ال

 

30 .ا وقّ أَميسِ حلينَ فَأَنْ الْجتُل لَه كَنَفَك و يبتُط لَه كبانج و فَهي تُنْصاةِ فارجم اللّفْظ ي تُغْرِقَ لَا ونَزْعِ ف ظإِذَا اللّح ظْتلَح و دتَقْص 

 إِلّا تَقُوم لَا و بِالْخيارِ كَانَ إِلَيك الْجالس كَانَ إِنْ و بِالْخيارِ عنْه الْقيامِ في كُنْت إِلَيه الْجليس كُنْت إِنْ و لَفَظْت إِذَا إِفْهامه إِلَى اللّفْظ في

هبِإِذْن ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 اگر و نگاهدارى انصاف جانب او با گوى و گفت در و كنى رفتارى نرم و نرمخويى او با كه است اين همنشين حق اما و. 30 

 در سخن به وى با چون و نكنى مبالغه او از برگرفتن چشم و) اعتنايى بى( امر در پردازى ديگر كارى به) مجالست هنگام( خواستى

 اگر ولى توست اختيار به نيز برخاستن نشستى، كنارش و رفتى ديدارش به تو اگر و باشى، داشته را فهماندنش قصد خود بيان از آيى

 باهللا اال قوة ال و). نزنى هم بر را مجلس و( برنخيزى او اجازه با جز تو و. اوست با هم برخاستن اختيار نشسته و آمده تو كنار به او

.)   خداوند به جز نيست نيرويى و(

 

31 .ا وقّ أَمارِ حالْج فْظُهباً فَحغَائ و تُهداً كَرَامشَاه و رَتُهنُص و ونَتُهعي منِ فالَييعاً الْحملَا ج عتَتَب ةً لَهروع ثْ لَا وحتَب نْ لَهةٍ عءوا سرِفَهتَعل 

 إِلَيه تَتّصلْ لَم ضَميراً عنْه الْأَسنّةُ بحثَت لَو ستيراً ستْراً و حصيناً حصناً علمت لما كُنْت تَكَلّف لَا و منْك إِرادةٍ غَيرِ عنْ منْه عرَفْتَها فَإِنْ

هائوانْطل هلَيلَا ع عتَمتَس هلَينْ عثُ ميلَا ح لَمعلَا ي هملتُس نْدةٍ عيدشَد لَا و هدستَح نْدةٍ عمعيلُ نتُق ثْرَتَهع رُ وتَغْف لّتَهز رْ لَا وختَد كلْمح 

نْههِلَ إِذَا عج كلَيع لَا و لْماً تَكُونَ أَنْ تَخْرُجس لَه تَرُد نْهانَ عسةِ ليمالشّت لُ وطتُب يهف دلِ كَيامةِ حيحالنّص و رُهاشاشَرَةً تُععةً مكَرِيم لَا و 

   بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و حولَ

 حال دو هر در بدو ياورى و آيد حضرت به چون او گراميداشت و باشد غيبت در چون اوست نگهداشت همسايه، حق اما و. 31

 و خود ناخواه به اگر و شوى آگاه آن بر كه منما كاوش راست او كه بدى از و مكن پيگيرى را او از عيبى ،)حضور و غيبت(

 آن از( كه دلى كاويدن به ها نيزه اگر كه بپايى پوش عيب اى پرده و استوار دژى چون اى دانسته آنچه بر بايد شدى آگه آن بر رنجى بى

 به و مسپار گوش او ضد بر سخنى به) ندارد انتظار و( نداند كه آنجا از. نرسند بدان پردازند، پيچيده خود در را آن) و شده آگه راز

 تو با اگر و ببخشى را لغزشش و درگذرى خطايش از) كه سزد را تو. (مبر رشك او بر نعمت گاه به و مگذار وا را او سختى هنگام
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 ناصح دغلىِ و بگردانى او از را) ديگران( دشنام) بايد. (شو بيرون او با سازگارى) راه( از و مدار دريغ او از را بردبارى كرد جهالتى

 به جز نيست نيرويى و جنبش و( باهللا اال قوة ال و حول ال و. كنى آميزش كريمانه معاشرتى به او با و سازى باطل او با را نمايى

.)   خداوند

 

32 .ا وقّ أَمبِ حاحفَأَنْ الص هبحا بِالْفَضْلِ تَصم تدجو هبِيلًا إِلَيس نَ أَقَلّ فَلَا إِلّا وم افالْإِنْص أَنْ و ها تُكْرِمكَم ككْرِمي و فَظَها تَحكَم 

فَظُكحي لَا و بِقَكسا ييمف نَكيب و نَهيةٍ إِلَى بكْرُمفَإِنْ م قَكبس كَافَأْتَه رَ لَا وتُقَص ا بِهمقّ عتَحسنَ يةِ مدوالْم تُلْزِم كنَفْس  تَهيحنَص و 

اطَتَهيح و تَهاضَدعلَى مةِ عطَاع هبر و ونَتَهعلَى مع ها نَفْسيملَا ف مهي نْ بِهةِ ميصعم هبر تَكُونُ ثُم هلَيةً عمحر تَكُونُ لَا و هلَيذَاباً عع ال و 

  بِاللّه إِلّا قُوةَ

 انصاف به كم دست وگرنه كنى صحبتى هم او با احسان با توانى و يابى مى راهى كه چندان كه است اين صحبت هم حق اما و. 32 

 هيچ در و دارى، نگاهش دارد مى نگه را تو كه گونه همان و شمارى ارجمند دارد، مى ات گرامى كه اى اندازه به را او و كنى رفتار او با

 كوتاهى او دوستى در دارد شايستگى كه آنجا تا و كنى جبرانش كرد، پيشدستى اگر و نجويد پيشى تو بر شما ميانه در گراميداشتى

 نافرمانى اينكه در خويشتن به او كمك و پروردگارش، فرمانبردارى در او ياور و نگهدار و خيرخواه كه دارى آن بر را خود. نورزى

.)  خدا به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. زحمتى نه باشى رحمتى) او بر بايد( سپس. باشى نكند، پروردگارش

 

33 .ا وقّ أَمح فَإِنْ الشّرِيك غَاب تَهكَفَي ضَرَ إِنْ وح تَهياوس لَا و زِملَى تَعع ككْمونَ حد هكْمح لْ لَا ومتَع ونَ بِرَأْيِكد هنَاظَرَتم فَظُ وتَح 

هلَيع الَهم ي وتَنْف نْهع انَتَهيا خيمزّ فع انَ أَوه لَغَنَا فَإِنّهأَنّ ب دي لَى اللّهنِ عا الشّرِيكَيم نَا لَمتَخَاوي ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 خود سرِ و كنى كار برادرانه او با باشد حاضر اگر و كنى كفايت خود را او كار باشد غايب اگر كه است اين شريك حق اما و. 33 

 يا كم و نگهدارى برايش را مالش و نكنى عمل او با رايزنى بدون خود تصميم به و نگيرى تصميم او صوابديد و رأى به توجه بدون

 ال و. »است ايشان سر بر خدا دست اند، نكرده خيانت يكديگر به شريك دو تا«: است رسيده ما به چه نورزى، خيانت آن در بيش

.)  خدا به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة

 

34 .ا وقّ أَمالِ حلَا فَأَنْ الْم نْ إِلّا تَأْخُذَهم لّهح لَا و قَهي إِلّا تُنْفف لّهح لَا و رّفَهنْ تُحع هعاضوم لَا و رِفَهنْ تَصع هققَائح لَا و لَهعكَانَ إِذَا تَج 

 فيه يعملَ لَا و تَرِكَتك في خلَافَتَه يحسنَ لَا أَنْ بِالْحرِي و يحمدك لَا لَعلّه منْ نَفْسك علَى بِه تُؤْثرَ لَا و اللّه إِلَى سبباً و إِلَيه إِلّا اللّه منَ

 و بِالْإِثْمِ تَبوء و بِالْغَنيمةِ فَيذْهب ربه بِطَاعةِ فَيعملَ لنَفْسه نَظَراً أَحسنَ مالك في أَحدثَ بِما أَو ذَلك علَى لَه معيناً فَتَكُونَ ربك بِطَاعةِ

  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و التّبِعةِ مع النّدامةِ و الْحسرَةِ

 نكنى خرج بيجا را آن و نكنى صرف حاللش راه به جز و نياورى دست به حالل راه از جز را آن كه است اين دارايى حق اما و. 34 

 خداست به نزديكى وسيله آنچه و خدا راه در جز است داده خداوندش چون و نسازى منتقل نادرست به درستش راههاى از و

 كه سزاست و ندهى،) اش بيهوده( نكند) هم( سپاسگزارى تو از بسا كه كسى به دارى نياز بدان خود كه صورتى در و ندهى قرارش

 بهتر پروردگارش طاعت راه در تا باشى كرده كمك وارث به كه ننهى ميراث به خود، از پس پروردگارت، طاعت ترك بهاى به را آن
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 قوة ال و. بماند تو دوش بر پيامدهايش با پشيمانى و افسوس و گناه بار و ببرد را آن نهايى بهره و رساند مصرف به را مال آن تو از

 .) خداوند به جز نيست نيرويى و( باهللا اال

  

35 .ا وقّ أَمبِ الْغَرِيمِ حالطّال فَإِنْ لَك راً كُنْتوسم تَهفَيأَو و تَهكَفَي و تَهأَغْنَي و لَم هدتَرْد و طُلْهولَ فَإِنّ تَمسر طْلُ قَالَ) ص( اللّهم يالْغَن 

ظُلْم إِنْ و راً كُنْتسعم تَهضَينِ أَرسلِ بِحالْقَو و تطَلَب هيلًا طَلَباً إِلَيمج و تَهددنْ رع كاً نَفْسديفاً رلَط و لَم عمتَج هلَيع ابذَه هالم و وءس 

هلَتامعفَإِنّ م كذَل لُؤْم ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 نيازش بى و اندازى راه به را كارش و بپردازى او به دارى مال اگر كه است اين بخواهد تو از را طلبش كه بستانكارى حق اما. 35 

 از دين اداى تأخير«: فرمود) سلم و آله و عليه اهللا صلى( خدا پيامبر زيرا نكشانى؛ فردايش به امروز از و ندوانى سر را او و كنى

 و لطف به را او و خواهى مهلت نيكى به او از و سازى خرسند گفتارى خوش به را وى تنگدستى، اگر و ،»است ستم توانگر جانب

 به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. است پستى اين كه ميفزاى نيز را بدو رفتارى بد مالش، بردن با و برگردانى خود از خوشى

 .) خدا

  

36 .ا وقّ أَمح يطلَا فَأَنْ الْخَل تَغُرّه لَا و تَغُشّه لَا و هبتَكْذ لَا و لَهتُغْف لَا و هعتَخْد لَ لَا ومي تَعف هقَاضلَ انْتمع ودي الْعقَى لَا الّذبلَى يع 

بِهاحص أَنّ إِنِ واطْم كإِلَي تيتَقْصاس لَى لَهع كنَفْس و تملنَ أَنّ علِ غَبتَرْسسا الْمرِب ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 نيرنگش و نسازى غافلش و نگويى دروغ او به و نيارى كار در دغلى وى با و نفريبى را او كه است اين) 8(تو معاشر حق اما. 36 

 برايش توانى كه آنجا تا كرد اطمينان تو به اگر و نپردازى او كارشكنى به كند نمى را خود طرف مالحظه كه دشمنى چون و نزنى

 .) خدا به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. است خوردن ربا مانند كرده اعتماد) تو به( كه كسى كردن مغبون كه بدانى و بكوشى

  

37 .ا وقّ أَممِ حي الْخَصعدالْم كلَيا كَانَ فَإِنْ عي معدي كلَيقّاً عح خْ لَمي تَنْفَسف هتجح و لْ لَممي تَعطَالِ فإِب هتوعد و كُنْت مخَص 

كنَفْس لَه و ماكا الْحهلَيع و دالشّاه لَه قّهونَ بِحةِ دادشَه ودفَإِنّ الشّه كقّ ذَلح اللّه كلَيع ا كَانَ إِنْ وم يهعدلًا ياطب فَقْتر بِه و تَهعور و 

تَهنَاشَد هينبِد و رْتكَس تَهدح نْككْرِ عبِذ اللّه و تأَلْقَي شْوالْكَلَامِ ح و ي لَغْطَهلَا الّذ رُدي نْكةَ عيادع كودلْ عب وءتَب هبِإِثْم و ذُ بِهشْحي 

كلَيع فيس هتاودأَنّ علَفْظَةَ ل ءوثُ السعالشّرّ تَب رُ وةٌ الْخَيعقْملشّرّ مل ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 را او واخواهى و نشكنى را دليلش است حقى تو بر را او كند مى ادعا آنچه در اگر كه است اين توست مدعى كه طرفى حق اما. 37 

 گواه خودت، گواهان، گواهى بى و كنى حكم خود ضد بر و) كنى قاضى را كالهت( شوى طرف خود با او سود به و نسازى باطل

 دينش به و دهى) خدا از( بيمش و كنى، نرمى او با است باطل كند مى ادعا آنچه اگر و توست، بر خدا حق اين زيرا باشى؛ او حق

 نارواگويى و پرگويى از دست) خود( و بكاهى را او تندى خدا از يادآورى با و) كند مراعات را دين كه بخواهى و( دهى سوگند

 نارواگويى چه كند؛ تيز تو بر را اش دشمنى تيغ و سازد گرفتار او گناه به را تو بلكه نسازد دور تو از را دشمنت) دو اين كه( بكشى

 .) خداوند به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. براندازد را شر ريشه خوشگويى و آرد بار به شر
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38 .ا وقّ أَممِ حى الْخَصعدالْم هلَيا كَانَ فَإِنْ عم يهعقّاً تَدح لْتمي أَجف هلَتقَاوخْرَجِ مى بِموعى فَإِنّ الدوعلدلْظَةً لي غعِ فمى سعدالْم 

هلَيع و تدقَص دقَص كتجبِالرّفْقِ ح لِ وهلَةِ أَمهالْم نِ ويانِ أَبيالْب و أَلْطَف اللّطْف و نْ تَتَشَاغَلْ لَمع كتجح هتعنَازيلِ بِمبِالْق الْقَالِ و 

بفَتَذْه نْكع تُكجح كُونَ لَا وي ي لَكف كذَل كرد ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 در و( مدعا بيان براى گو و گفت در توست حق كنى مى ادعا آنچه اگر كه است اين دارى ادعايى او بر تو كه طرفى حق اما و. 38 

 نرمى با را خود دليل و آيد، مى گران و دشوار خوانده، گوش بر) خواهان از( ادعا شنيدن چه باشى؛ آرام و لطيف) او از خود مطالبه

 دليل از را تو خود، مگوى بگو با او كشمكش و گيرى كار به را نرمشها لطيفترين و روشن بيانى و دهى مهلت او به و بفهمانى او به

 به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. برسى جايى به و كنى جبرانش نتوانى و برود دستت از دليلت كه چندان ندارد باز آوردنت

 .) خدا

  

39 .ا وقّ أَميرِ حتَشسفَإِنْ الْم ضَرَكح لَه هجأْيٍ ور تدهج ي لَهةِ فيحالنّص و أَشَرْت هلَيا عبِم لَمتَع أَنّك لَو كُنْت كَانَهم لْتمع بِه و 

ككُنْ ذَليل نْكي مةٍ فمحر ينٍ واللّينَ فَإِنّ ل سؤْنشَةَ يحالْو لَظَ إِنّ والْغ شوحي عضوالْأُنْسِ م إِنْ و لَم ضُرْكحي لَه أْير و رَفْتع نْ لَهم 

  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و حولَ لَا و نُصحاً تَدخرْه لَم و خَيراً تَأْلُه لَم فَكُنْت إِلَيه أَرشَدتَه و علَيه دلَلْتَه لنَفْسك بِه تَرْضَى و بِرَأْيِه تَثقُ

 و( نصيحت در رسيد خاطرت به درستى رأى اگر كه است اين) جويد چاره و( خواهد رايزنى تو از كه كسى حق اما و. 39 

 از اين و كردى مى چنان بودى او جاى به تو اگر كه بگويى و بفهمانى مشورتش به دانى مى چه هر و بكوشى او براى) خيرانديشى

. آرد رمندگى همدلى، جاى به سختگيرى و بردارد ميانه از را رمندگى نرمش زيرا بيند؛ نرمى و مهربانى تو سوى از او كه روست آن

 پسندى مى خودت رايزنى براى را او و دارى اعتماد او رأى به كه بشناسى را ديگرى ولى نگذرد خاطرت بر نظرى او كار در اگر و

 نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. نكنى فروگذار برايش خيرانديشى از و نورزى كوتاهى او حق در و كنى، رهنمايى و معرفى او به را وى

.)   خدا به جز نيست

 

40 .ا وقّ أَميرِ حشالْم كلَيفَلَا ع ها تَتّهِميملَا ف قُكافوي هلَينْ عم أْيِهإِذَا ر أَشَار كلَيا عفَإِنّم يه اءاآلْر و رّفا النّاسِ تَصيهف و ملَافُهاخْت 

 بدا ما علَى شُكْرَه تَدع لَا و الْمشَاورةَ يستَحقّ ممنْ عنْدك كَانَ إِذَا لَك تَجوز فَلَا تُهمتُه فَأَما رأْيه اتّهمت إِذَا بِالْخيارِ رأْيِه في علَيه فَكُنْ

نْ لَكإِشْخَاصِ م أْيِهر نِ وسح هجو هتشُورفَإِذَا م افَقَكو تدمح اللّه و قَبِلْت كنْ ذَلم يكبِالشّكْرِ أَخ و ادصالْإِر ي كَافَأَةِبِالْما فهثْلإِنْ م 

فَزِع كإِلَي ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 دهد تو به مشورت سبيل بر كه ناموافقى نظر در را او كه است اين) جويى چاره و( خواهى رايزنى او از تو كه كسى حق اما و. 40 

 به كه او ساختن متهم اما مختارى، بدگمانى او رأى به اگر و. دارند مختلف نظرهاى و متفاوتند آراء زمينه در مردم زيرا نكنى؛ متهم

 داده مشورت نيكويى به و كرده ارائه تو به خوبى به را خود نظر كه آنجا از نيز و نيست روا تو بر است بوده رايزنى شايسته تو ديده

 و بپذير برادرت از سپاسمندى با را رأى آن و دار سپاس را خدا داد تو خواست موافق نظرى اگر و. مگذار فرو را او از سپاسگزارى

 نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. دهى پاداش او به گونه همان جويد اى چاره و خواهد مشورتى تو از او اگر كه باش فرصتى منتظر

 .) خدا به جز
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41 .ا وقّ أَمحِ حتَنْصسفَإِنّ الْم قّهأَنْ ح يتُؤَد هةَ إِلَييحلَى النّصقّ عي الْحتَرَى الّذ لَه لُ أَنّهمحي و تَخْرُج خْرَجي الْمينُ الّذللَى يع هعامسم 

و هنَ تُكَلّما الْكَلَامِ مبِم يقُهطي قْلُهكُلّ فَإِنّ عقْلٍ لقَةً عنَ طَبالْكَلَامِ م رِفُهعي و هبتَنجي كُنْ ولْي كبذْهةَ ممالرّح ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 و( دهى اندرزش) خيرخواهانه( دارد پذيرفتن توانايى و شايستگى بينى مى كه اى اندازه به كه است اين اندرزخواه حق اما. 41 

 زيرا گويى؛ سخن او با دارد دريافت توان عقلش كه اى اندازه به و آيد خوش گوشش به كه آيى در راهى از و) گويى سخن اى گونه

 نيرويى و( باهللا اال قوة ال. باشد مهربانى تو روش بايد و دريابد، و بفهمد) بهتر( را آن كه است خور در سخن از نوعى را عقلى هر

.)   خدا به جز نيست

 

42 .ا وقّ أَمحِ حينَ فَأَنْ النّاصتُل لَه كنَاحج ثُم بتَشْرَئ لَه كقَلْب و تَفْتَح لَه كعمتّى سح متَفْه نْهع تَهيحنَص ا تَنْظُرَ ثُميهفّقَ كَانَ فَإِنْ فو 

 لَم أَنّه علمت و تَتّهِمه لَم و رحمتَه فيها لَها وفّقَ يكُنْ لَم إِنْ و نَصيحتَه لَه عرَفْت و منْه قَبِلْت و ذَلك علَى اللّه حمدت للصوابِ فيها

أْلُكحاً يإِلّا نُص كُونَ أَنْ إِلّا أَخْطَأَ أَنّهي كنْدقّاً عتَحسةِ مملتّهأْ فَلَا -لبتَع بِشَي نْ ءم رِهلَى أَمالٍ كُلّ عح ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 فرا بدو گوش و) بنوشانى دلت به را اندرزش زالل و( دهى دل او به و كنى فروتنى او به نسبت كه است اين اندرزگو حق اما و. 42 

 و بپذيرى او از و دارى سپاس آن بر را خدا پيموده درست راه اندرزگويى در اگر بينديشى، بدان سپس بفهمى، را اندرزش تا دارى

 تو براى خيرانديشى در كه بدانى و نكنى متهم را او و باشى مهربان او با نيافته درستگويى توفيق اگر و بدانى، را اندرزش قدر

 او سخن هيچ به حال هر به) صورت اين در( كه باشد بدگمانى شايسته تو ديده به آنكه مگر است، كرده اشتباه اما نورزيده كوتاهى

 .) خدا به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. مده ارزشى و وزن) و مگذار وقعى(

  

43 .ا وقّ أَمفَإِنّ الْكَبِيرِ ح قّهيرُ حقتَو نّهس لَالُ وإِج هلَامنْ كَانَ إِذَا إِسلِ مي الْفَضْلِ أَهلَامِ فالْإِس هيمبِتَقْد يهف و تَرْك هلَتقَابم نْدامِ عصالْخ و 

 بِقَدرِ السنّ حقّ فَإِنّما سنّه مع إِسلَامه بِحقّ أَكْرَمتَه و تَحملْت علَيك جهِلَ إِنْ و تَستَجهِلْه لَا و طَرِيقٍ في تَؤُمه لَا و طَرِيقٍ إِلَى تَسبِقْه لَا

  بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و الْإِسلَامِ

 دانستن مقدم با را اسالمش باشد اسالم در پيشگامان از اگر و گزارى احترام را او سالخوردگى كه است اين سالخورده حق اما و. 43 

 و نكنى نادانى او با و نسپرى راه وى پيشاپيش و نگيرى سبقت او بر راه در و بگذرى او برابر در گيرى موضع از و كنى تجليل وى

 حق زيرا دارى؛ گرامى اش، سالخوردگى و اسالم) در تقدم( حق خاطر به را او و كنى بردبارى كرد اى نادانى تو با وى اگر

 .) خدا به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. است اسالم حق اندازه به سالخوردگى

  

44 .ا وقّ أَميرِ حغالص تُهمفَرَح و يفُهتَثْق و هيملتَع و فْوالْع نْهع تْرُ والس هلَيع الرّفْقُ و بِه ونَةُ وعالْم لَه تْرُ ولَى السرِ عرَائج هاثَتدح فَإِنّه 

ببةِ سبلتّول اةُ واردالْم لَه و تَرْك هكَتاحمفَإِنّ م كنَى ذَلأَد هرُشْدل 

 و وى به كمك و او با نرمى و او بر پوشى چشم و او از گذشت و او آموزش و پرورش و اوست با مهربانى خردسال، حق اما و. 44 

 به) روش( اين زيرا او؛ كردن تحريك از اجتناب و او با آمدن كنار و شود، او توبه موجب كه اوست كودكانه لغزشهاى بر پوشى پرده

 .  است نزديكتر وى رشد
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45 .ا وقّ أَملِ حائالس طَاؤُهإِذَا فَإِع قّنْتتَي قَهدص و ترلَى قَدع دس هتاجح و اءعالد ا لَهيمنَزَلَ ف بِه نَةُ واوعالْم لَى لَهع هتبطَل إِنْ و 

ي شَكَكْتف هقدص و قَتبس هةُ إِلَيمالتّه لَه و لَم زِملَى تَعع كذَل نْ لَمكُونَ أَنْ تَأْمنْ يم دطَانِ كَيالشّي ادأَنْ أَر كدصنْ يع ظّكح ولَ وحي 

نَكيب نَ ويإِلَى التّقَرّبِ ب كبر فَتَرَكْتَه تْرِهبِس و تَهدداً رديلًا رمج إِنْ و تغَلَب كي نَفْسف رِهأَم و تَهطَيلَى أَعا عم رَضي عف كنَفْس نْهم- 

  الْأُمورِ عزْمِ منْ ذلك فَإِنّ

 براى و بدهى او به هستى توانا او نياز رفع بر و دارى يقين او راستى به اگر كه است اين) خواهنده بينواى( سائل حق اما و. 45 

 دارى شك او راستى در اگر و كنى، كمك او به درخواستش دادن انجام در و كنى دعا شده نازل او بر كه) بينوايى بالى شدن سپرى(

 باز ثوابت نصيب از را تو است خواسته كه نيستى امان در شيطان نيرنگ از ندارى، يقين بدان اما يافته راه دلت در او به بدگمانى و

 كن جوابش خوشى به و پوش فرو او از چشم) صورت اين در( شود حايل پروردگارت به تو نزديكى) وسيله اين( و تو ميان و دارد

 كار اين كه) ندارد مانعى( بخشيدى چيزيش بود گذشته گمانى چنان تو ضمير در آنكه با و آمدى چيره او كار در خود نفس بر اگر و

 . است بجايى

  

46 .ا وقّ أَمئُولِ حسالْم قّهطَى إِنْ فَحقُبِلَ أَع نْها مطَى مبِالشّكْرِ أَع لَه رِفَةِ وعالْم هفَضْلل طَلَبِ و هجذْرِ وي الْعف هنْعم نْ وسأَح الظّنّ بِه و 

لَماع إِنْ أَنّه نَعم الَهفَم نَعم أَنْ و سلَي ي التّثْرِيبف هالم ماً كَانَ إِنْ وظَال الْإِنْسانَ إِنّ ف لَظَلُوم كَفّار-  

 پذيرفته او از احسان قدردانى و سپاسگزارى با داد چيزى اگر كه است اين) خواهند چيزى او از كه كسى( مسؤول حق اما و. 46 

 باشد ظالم گرچه و كرده دريغ را خود مال كرد دريغ اگر كه بدان و باش گمان خوش او به. دانند معذور را او نداد چيزى اگر و شود

 . »است ناسپاس و ظالم بسى آدمى راستى، به« كه نيست سرزنشى خود مال) حفظ( در را او

  

47 .ا وقّ أَمنْ حم رّكس اللّه بِه لَى وع هيدا كَانَ فَإِنْ يهدمتَع لَك تدمح لًا اللّهأَو ثُم لَى شَكَرْتَهع كذَل رِهي بِقَدعِ فضوم زَاءالْج و 

لَى كَافَأْتَهفَضْلِ ع اءدتابال و تدصأَر كَافَأَةَ لَهالْم إِنْ و كُنْ لَما يهدمتَع تدمح اللّه و شَكَرْتَه و تملع أَنّه نْهم كدحا تَوبِه و تببأَح 

 ال و يتَعمد لَم كَانَ إِنْ و كَانَت ما حيثُ برَكَةٌ النّعمِ أَسباب فَإِنّ خَيراً ذَلك بعد لَه تَرْجو و علَيك اللّه نعمِ أَسبابِ منْ سبباً كَانَ إِذْ هذَا

  بِاللّه إِلّا قُوةَ

 داشته را تو شادسازى قصد خود او اگر كه است اين ساخته شاد را تو او دست به و او وسيله به خداوند كه كسى حق اما و. 47 

 مقام در) يا( و دهى پاداش كردن آغاز در تقدم سبب به را او و دارى سپاس سزد كه اى اندازه به را او سپس و بستايى را خدا نخست

 جانب از اين بدانى و دارى سپاس و بستايى را خدا) كرده شادت ناخودآگاه و( نداشته را آن قصد اگر و باشى، او به دادن پاداش

 دوست شده تو بر خدا نعمتهاى اسباب از يكى كه آنجا از) هم( را او و است داشته مند بهره شادمانى آن از بويژه را تو كه خداست

 اال قوة ال و. هستند بركت باشند نداشته قصد خود چند هر و باشند جا بر نعمتها اسباب زيرا بخواهى را خيرش پس آن از و بدارى

 .) خدا به جز نيست نيرويى و( باهللا
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48 .ا وقّ أَمنْ حم كاءس لَى الْقَضَاءع هيدلٍ يبِقَو لٍ أَوعا كَانَ فَإِنْ فهدمكَانَ تَع فْولَى الْعأَو ا بِكمل يهف نَ لَهعِ مالْقَم نِ وسبِ حالْأَد عم 

 إِنْ و جلّ و عزّ قَالَ و الْأُمورِ عزْمِ لَمنْ قَوله إِلَى سبِيلٍ منْ علَيهِم ما فَأُولئك ظُلْمه بعد انْتَصرَ لَمنِ و يقُولُ اللّه فَإِنّ الْخَلْقِ منَ أَمثَاله كَثيرِ

تُموا عاقَببثْلِ فَعاقما بِم تُمبوقع بِه نْ ولَئ رْتُمبص ورٌ لَهابِرِينَ خَيلصذَا لي هف دمفَإِنْ الْع كُنْ لَمداً يمع لَم همتَظْل دمارِ بِتَعصانْتال نْهفَتَكُونَ م 

قَد ي كَافَأْتَهف دملَى تَعخَطَإٍ ع و فَقْتر بِه و تَهددر ا بِأَلْطَفم رتَقْد هلَيع ةَ ال وإِلّا قُو بِاللّه  

 باشد آن بهتر بوده عمد به اگر كه است اين كرده بد تو با كردارى، يا گفتار به او، وسيله به قضا) دست( كه كس آن حق اما و. 48 

 لمن و«: فرمايد مى خداوند زيرا باشى؛ كرده رفتار) الهى( ادب به مردمى چنين با و شود كنده) كدورت ريشه( تا درگذرى او از كه

 اينانند گيرد، انتقام است، ديده كه ستمى از بعد كس هر و االمور عزم لمن  -قوله الى  -سبيل من عليهم ما فأولئك ظلمه بعد انتصر

 سترگ كارهاى از اين بيگمان كند؛ پيشه گذشت و شكيبايى كه كس هر و  -فرمايد كه آنجا تا ... -نيست ايرادى آنان بر كه

 للصابرين خير لهو صبرتم لئن و به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم ان و«: فرمايد عزوجل خداى نيز و) 43 -41): 42( شورى(».است

 كه بدانيد ورزيد،) خويشتندارى و( شكيبايى اگر و دهيد مكافات ايد، ديده مكافات آنچه نظير كنيد، مكافات را كسى خواستيد اگر و

 وى بر او از انتقامگيرى قصد به نباشد عمد به اگر و است عمد مورد در اين،) 126): 16( نحل(».است بهتر شكيبايان براى شيوه اين

 او به توانى كه صورتى نرمترين به تا كن مهربانى او با) بلكه( باشى داده كيفر است كرده  كه خطايى بر عمد به را او تا مكن ستم

).  خدا به جز نيست نيرويى و( باهللا اال قوة ال و. باشى داده پاسخ

 

49 .ا وقّ أَملِ حأَه كلّتةً مامع ارةِ فَإِضْملَامالس نَاحِ نَشْرُ وةِ جمالرّح الرّفْقُ و هِميئسبِم و متَأَلّفُه و مهلَاحصتاس شُكْرُ و هِمنسحإِلَى م 

هنَفْس و كفَإِنّ إِلَي انَهسإِلَى إِح هنَفْس انُهسإِح كإِذَا إِلَي كَف نْكع أَذَاه و كَفَاك ئُونَتَهم و سبح نْكع هنَفْس مهميعاً فَعمج كتوعبِد و 

مرْهيعاً انْصمج كرَتبِنُص و مأَنْزَلْتَه ميعاً أَنْزِلْهمج نْكم منَازِلَهم منْزِلَةِ كَبِيرَهبِم دالالْو و ميرَهغنْزِلَةِ صبِم لَدالْو و مطَهسنْزِلَةِ أَوالْأَخِ بِم 

  أَخيه علَى للْأَخِ يجِب بِما أَخَاك صلْ و رحمةٍ و بِلُطْف تَعاهدتَه أَتَاك فَمنْ

 سپاسگزارى و آنهاست اصالح و آوردن دست به دل و كجرفتارانشان با مدارا و مهربانى و نيت حسن تو همكيشان تمام حق اما. 49 

 باز تو آزردن از چون باشد كرده خوبى هم تو با كه است چنان خويش با او كردن خوبى زيرا تو؛ با و خويش با خوشرفتاران از

 به خود ياورى با و ساز خود دعاى مشمول را همه پس نگهداشته، تو) به رساندن زيان( از را خود و نداده تو به زحمتى و ايستاده

 و فرزند جاى به را خردسالشان و پدر جاى به را آنان سالخورده دار، منظور مقامى خود به نسبت همه براى و رسان مدد همه

 برادرِ با و. برس كارشان به و كن دلجويى آنان از مهربانى و لطف با آمدند نزدت كدام هر و گير خود برادر جاى به را ميانسالشان

.  پيوند در آمده واجب برادرش بر را برادر كه حقوقى همان به خود) دينى(
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50 .ا وقّ أَملِ حةِ أَهالذّم كْمفَالْح يهِملَ أَنْ فتَقْب منْها مقَبِلَ م اللّه و يا تَفلَ بِمعج اللّه منْ لَهم هتمذ و هدهع و ملَهتَك ها إِلَييموا فبنْ طُلم 

هِمأَنْفُس بِرُوا وأُج هلَيع و كُمتَح يهِما فبِم كَمح اللّه لَى بِهع كا نَفْسيمرَى فج نَكيب و منَهينْ بلَةٍ مامعم كُنْ ولْي نَكيب نَ ويب هِمنْ ظُلْمم 

 قُوةَ ال و حولَ لَا و اللّه فَاتّقِ خَصمه كُنْت معاهداً ظَلَم منْ قَالَ أَنّه بلَغَنَا فَإِنّه حائلٌ ص اللّه رسولِ عهِد و بِعهده الْوفَاء و اللّه ذمةِ رِعايةِ

 بِاللّه إِلّا

 مقرر آنها براى خدا كه عهدى و ذمه آن به و بپذيرى پذيرفته آنان از خدا آنچه كه است اين آنان درباره حكم ذميان، حق اما و. 50 

 به گذرد مى) ايشان و( تو ميان كه رفتارى در و كنى حواله بدانشان مجبورند بدان آنچه و خواهند خود از آنچه در و كنى وفا داشته

 آله و عليه اهللا صلى( خدا پيامبر پيمان و او پيماندارى و خدا ذمه و تو پناه در آنها كه) نكته( اين رعايت بايد و كنى عمل خدا حكم

 معاهدا ظلم من«: فرمود كه است رسيده ما به زيرا ؛)دارد بازت آنان بر ستم از و( شود حايل آنان بر ستم و تو ميانه هستند،) سلم و

 و( باهللا اال قوة ال و حول ال و. بپرهيز خدا از پس »باشم او دشمن و طرف من كند ستم اى بسته پيمان بر كس هر خصمه؛ كنت

 .) خدا به جز نيست نيرويى و جنبش

 

 

هذونَ فَهسقّاً خَميطاً ححم لَا بِك ا تَخْرُجنْهي مالٍ فنَ حالِ موالْأَح جِبي كلَيا عتُهايرِع لُ ومي الْعا فهتيتَأْد انَةُ وعتاسال لّ بِاللّهج ثَنَاؤُه 

  الْعالَمين رب للّه الْحمد و -بِاللّه إِلّا قُوةَ ال و حولَ لَا و ذَلك علَى

 و است، واجب تو بر آنها رعايت و رفت نتوانى بيرون آنها شمول حيطه از حال هيچ به و برگرفته در را تو كه است حق پنجاه اين  

 هللا الحمد و باهللا اال قوة ال و حول ال و. بخواهى كمك ثناؤه، جل خداوند، از كار اين در و كنى عمل آنها پرداخت به كه است الزم

 .).است جهانيان پروردگار خاص ستايش و خداوند، به جز نيست نيرويى و جنبش و( العالمين رب
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ها نوشت پي

 زيور به خردمند آراستگى دليل ، آن جاى به و صحيح استعمال و بردن كار به خوب يعنى زبان با خوشرفتارى كه است اين مراد -1

.  مترجم.  است عقل

 برابر در پرست شكم آدم كه است چنان و شود تعبير شكمخوارگى به آن از كه است شكم خاطر به شدن خوار))  تهوين(( -2

.  مترجم. دهد تن خود شكم ارضاى براى دنائتى و پستى هر به و باشد طاقت بى و خوار ، شكم خواهش

 دست در رسد سائل دست به آنكه از پيشتر صدقه(( است آمده خبر در چنانكه ندارد گواه آوردن به نيازى قيامت روز يعنى -3

.)) گيرد قرار خداوند

.  مترجم.  است آفريده خاك و فرودين عنصر از را ما خداوند زيرا -4

 متغاير معنى دو)) موال(( لفظ. آورد در خويش)) والء(( به آزادسازى اين با را او و بخرد را اسيرى كه است آقايى و موال مراد -5

.  مترجم. شود مى اطالق دو، هر ، شده آزاد غالم بر نيز و آزادكننده بر و دارد

.  مترجم. باشد هم ات خانه امور بعضى مباشر و دهد انجام نيز را ات خانه خدمات ضمنا موذن كه است اين فرض -6

.  مترجم.  است يكسان نمازگزارى حيث از جماعت نماز در ماءموم و امام ثواب و فضيلت اينكه مراد -7

 و خانه رفيق يعنى( اينها مانند و اوست همنشين و شريك و نديم و دارد معاشرت و آميزش انسان با كه كسى: خليط ، اصل در -8

.  مترجم).  است گلستان و گرمابه
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