
  کتاب نھج الفصاحھ

 علی اکبر میرزایی

آفَھُ الشَّجاَعِھ البَغُى َو آفَھُ الَحَسِب اِالفتِخاُر َو آفَھُ السَّماَحِھ الَمنُّ َو آفَھُ _ ١

فَ  ھُ َو آفَھُ الَجماِل الَخیالُء َو آفَھُ الَحدیِث الَکِذُب َو آفَھُ الِعلِم النِّسیاُن َو آفَھُ الِحلِم السَّ

یِن الھََوى؛  الُجوِد السَّرُف َو آفَھُ الدِّ

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، سفاھت 

  .آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، ھوس آفت دین است

  ؛عوهَ إذا ُدِعیتُماِئتُوا الدَّ _ ٢

  .وقتى شما را دعوت کردند بپذیرید

اِئِت الَمعُروَف َو اجتَنِِب الُمنَکَر َو انظُر ما یُعِجُب أذنََک أن یَقوَل لََک _  ٣



القَوُم إذا قُمَت ِمن ِعنِدِھم فَأتِھ َو انظُِر الَّذی تَکَره أن یَقوَل لََک القَوُم إذا قُمَت 

  ِمن ِعنِدِھم فَاجتَنِبھُ؛

نیک کردار باش و از کار بد بپرھیز ببین میل دارى دیگران در باره تو چه بگویند ھمان طور 

  .رفتار کن و از آنچه نمیخواھى در باره تو بگویند برکنار باش

یِن ثَالثَھٌ _ ۴   فَقیھٌ فاِجٌر و إماٌم جائٌر و ُمجتَِھٌد جاِھٌل؛: آفَھُ الدِّ

  .شواى ستم کار و مجتھد نادانداناى بد کار و پی: آفت دین سه چیز است

َث بھ َغیَر أھلِھ؛_ ۵   آفَھُ الِعلِم النِّسیاُن َو إضاَعتَھُ أن تُحدِّ

  .آفت دانش فراموشیست و دانشى که بنا اھل سپارى تلف مى شود

  آِکُل َکما یَأُکُل الَعبُد َو أجلُِس َکما یَجلُِس الَعبُد؛_  ۶

  .زمین مى نشینممانند بندگان غذا میخورم و مانند آنھا بر 

  آِمُروا النِّساَء فِی بَناتِِھّن؛_  ٧



  .با زنان در باره دخترانشان شور کنید

  آیَھُ الُمنافِِق ثَالٌث، إذا َحدََّث َکِذَب َو إذا َوَعَد أخلََف َو إذا ائتََمَن خاَن؛_ ٨

نشان منافق سه چیز است، سخن بدروغ گوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت 

  .دنمای

ُ أن یَجَعَل لِقاتِِل الُمؤِمِن تَوبَھً؛_  ٩   أبَى هللاَّ

  .خداوند از گناه قاتل مؤمن نمیگذرد و توبه او را نمى پذیرد

ُ أن یَقبََل َعَمَل صاِحِب بِدَعٍھ َحتَّى یَدُع بِدَعتَھُ؛_  ١٠   أبَى هللاَّ

  .خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذیرد تا از بدعت خویش دست بردارد

ِ تَحلَُم َعمَّن َجِھل َعلیَک َو تُعِطَی َمن َحَرَمک؛ _ ١١ فَعھَ ِعنَد هللاَّ   اِبتَُغوا الرَّ

اگر میخواھید پیش خداوند منزلتى بلند یابید خشونت را به بردبارى و محرومیت را به عطا 

  .تالفى کنید



  أبد الَمَودَّهَ لَِمن وادََّک فَإنَّھا أثبََت؛_  ١٢

  .زند با وى ره دوستى گیر که این گونه دوستى پایدارتر است آنکه با تو در دوستى مى

اِبَدأ بِنَفِسَک فَتََصدََّق َعلَیھا فَإن فَضَل َشى ٌء فَِألھلَِک فَإن فَِضَل َشى ٌء _  ١٣

َعن أھلَِک فَلِذی قَرابَتَِک فَإن فَِضَل َعن ِذی قَرابَتِک َشى ٌء فَھَکذا َو ھکذا اِبدأ 

  بَِمن تَُعوُل؛

از خوشتن آغاز کن اگر چیزى فزون آمد بکسان خود ده اگر از کسان تو چیزى  صدقه را

فزون آمد بخویشان ده و اگر از خویشان نیز چیزى فزون آمد به دیگران ده و ھمچنین صدقه 

  .را از عیال خویش آغاز کن

ُ أن یَرُزَق َعبِده الُمؤِمِن إّال ِمن َحیُث ال یَحتَِسُب؛_ ١۴   أبَى هللاَّ

  .ى بنده مؤمن خویش را از جایى که انتظار ندارد میرساندخدا روز

ُ بِھ؛_  ١۵   اِبَدئُوا بِما بََدأ هللاَّ

  .صدقه را از آنچه خداوند آغاز کرده است آغاز کنید



ُ صاِدقاً لَھا _  ١۶ ُروا ِمن َوراِءُکم أنَّھ َمن َشِھَد أن ال إلھَ إّال هللاَّ أبِشُروا َو بَشِّ

  َدَخَل الَجنَّھَ؛

را مژده میدھم و شما بدیگران مژده دھید که ھر کس شھادت دھد که خدائى جز  شما

  .خداى یگانه نیست و بدان معتقد باشد وارد بھشت مى شود

ِ الطَّالُق؛_  ١٧   أبَغُض الَحالِل إلَى هللاَّ

  .منفورترین چیزھاى حالل در پیش خدا طالق است

ِ َمن آَمَن ثُمَّ _  ١٨   َکفََر؛ أبَغُض الَخلِق إلَى هللاَّ

  .منفورترین مردم پیش خدا آن کس است که ایمان آورد و سپس کافر شود

ِ األلَُد الَخصُم؛_  ١٩ جاِل إلَى هللاَّ   أبَغُض الرِّ

  .منفورترین مردان در پیش خدا مرد لجوج و ستیزه جوست

ِ َمن کاَن ثَوباهُ َخیراً ِمن َعَملِھ_  ٢٠ ثِیابُھُ ثِیاَب  أن تَکونَ : أبَغُض الِعباِد إلَى هللاَّ



  األنبیاِء َو َعَملُھُ َعَمَل الَجبّاِریَن؛

منفورترین بندگان در پیش خدا کسى است که جامه وى از کارش بھتر باشد، یعنى جامه 

  .او جامه پیمبران باشد و کار وى کار ستمگران

َعفاَء فَإنَّما تَرُزقُوَن َو تَنُصُروَن بُِضَعفاِءُکم؛_  ٢١   أبُغونِی الضُّ

  .توان را پیش من آرید زیرا شما به برکت ناتوانان خود روزى مى خورید و یارى مى شویدنا

فََمن أبلََغ ُسلطاناً حاَجھَ َمن ال . بَلُِّغوا َحاَجھَ َمن ال یَستَِطیُع إبالَغ حاَجتِھ_  ٢٢

راِط یَوَم القِیاَمِھ؛ ُ قََدَمیِھ َعلَى الصِّ   یَستَِطیُع إبالَغھا ثَبََّت هللاَّ

ت کسى را که از ابالغ آن ناتوانست ببزرگان برسانید زیرا ھر کس حاجت درمانده اى حاج

  .را ببزرگى برساند روز رستاخیز خداوند پاھاى وى را بر صراط استوار میسازد

  ؛اِبَن آَدَم أِطع َربََّک تَُسمَّى عاقِالً َو ال تَعِصِھ فَتَُسمَّى جاِھالً _  ٢٣

فرمانبردار باش تا ترا خردمند خوانند و از فرمان وى بیرون پروردگار خویش را ! فرزند آدم

  .مباش که ترا نادان شمارند



اِبَن آَدَم إذا أصبَحَت ُمعافى فِی َجَسِدَک آَمنّا فی َسربَک ِعنَدَک قُوَت _  ٢۴

نیا الَعفاُء؛   یَوِمَک فََعلى الدُّ

خویش را دارى  فرزند آدم وقتى تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یک روز

  .جھان گو مباش

اِبَن آَدَم ِعنَدَک ما یَکفِیَک َو تَطلُُب ما یَطِغیک اِبَن آَدَم ال بِقَلیٍل تَقنَع و ال _  ٢۵

  بَِکثِیٍر تَشبَع؛

فرزند آدم، آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود دارى و در پى آنچه ترا به طغیان 

  .نمیکنى و از بسیار سیر نمیشوىوامیدارد روز میگذارى، به اندک قناعت 

ُد ِعش ما ِشئَت فَإنَّک َمیٌِّت َو أحبِب ما ِشئَت _  ٢۶ أتانِی َجبِریُل فَقاَل یا ُمَحمَّ

َو اعلَم أنَّ َشَرَف الُمؤِمِن قِیاُمھُ . فَإنَّک ُمفاَرقَھٌ َو اعَمل ما ِشئَت فَإنَّک َمجِزیٌّ بِھ

هُ استِغناُؤهُ َعِن    النّاِس؛بِاللَّیِل َو ِعزَّ

جبریل پیش من آمد و گفت اى محّمد ھر چه میخواھى زنده بمان که عاقبت خواھى مرد، 



ھر چه را میخواھى دوست بدار زیرا از آن جدا خواھى شد و ھر چه میخواھى بکن که 

پاداش آن را خواھى دید و بدان که شرف مؤمن بپا خاستن شب است و عزت وى بى 

  .نیازى از مردم

ِ َشیئاً َدَخَل أتانِی _  ٢٧ تَک إنَّھُ َمن ماَت ال یُشِرُک بِاگَّ َجبِریُل فَقاَل بَشِّر اُمَّ

الَجنَّھَ قُلُت یا َجبِریُل َو إن َسِرَق َو إن َزنَى قاَل نََعم قُلُت َو إن َسِرَق َو إن َزنَى 

  قَاَل نََعم قُلُت َو إن َسِرَق َو إن َزنَى قاَل نََعم َو إن َشِرَب الَخمَر؛

ریل پیش من آمد و گفت امت خود را بشارت بده که ھر کس بمیرد و چیزى را با خدا جب

شریک نسازد به بھشت میرود گفتم اى جبرئیل 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 گفتم و اگر 

  .رده باشد گفت آرى و اگر ھم شراب خورده باشددزدى کرده باشد و اگر زنا ک

أتُِحبُّ أن یَلِیَن قَلبَُک َو تُدِرَک َحاَجتَک؟ اِرَحِم الیَتیَم َو امَسح َرأَسھُ َو _  ٢٨

  أطِعمھُ ِمن طَعاِمَک یَلَِن قَلبَُک َو تُدِرک حاَجتَک؛

نواز و از غذاى آیا دوست دارى دلت نرم شود و حاجت خود بیابى بر یتیم رحمت آور وى را ب



  .خویش بدو بخوران تا دلت نرم شود و حاجت خود بیابى

دَّهُ أن یَمتَلِی أَحُدُکم َغیظاً ثُمَّ _  ٢٩ هَ فِی َحمِل الِحجاَرِه إنَّما الشِّ دَّ أتَحَسبُوَن الشِّ

  یَغلِبُھُ؛

آیا گمان میکنید نیرومندى در بردن سنگ است، نیرومند حقیقى آنست که خشمگین 

  .خشم خود غالب گرددشود و بر 

  اتَِّخُذوا ِعنَد الفُقَراِء أیاِدی فَإنَّ لَھُم َدولَھٌ یَوَم القِیاَمِھ؛_  ٣٠

  .با فقرا دوستى کنید زیرا در روز رستاخیز دولتى بزرگ دارند

ھُ؟_ ٣١ نَقُل الَحدیِث ِمن بَعِض النّاِس إلَى بَعٍض لِیُفِسُدوا .. أتَدُروَن َما الِعضَّ

  بَینَھُم؛

میدانید سخن چینى چیست؟ سخن چینى آنست که سخنى را از کسان پیش دیگران آیا 

  .نقل کنند و میان آنھا را بھم بزنند

  أُتُرک فُضوَل الَکالِم َو َحسبَُک ِمَن الَکالِم ما تَبلُُغ بِھ حاَجتََک؛_  ٣٢



  .از سخنان بیھوده چشم بپوش سخنى که رفع حاجت کند ترا کفایت کند

نیا ِألھلِھا فَإنَّھُ َمن أَخَذ ِمنھ فَوَق ما یَکفِیِھ أَخَذ ِمن َحتفِِھ َو ھَُو ال اُتُرکوا ا_  ٣٣ لدُّ

  یَشَعٌر؛

دنیا را بمردم دنیا واگذارید زیرا ھر کس از دنیا بیش از حد کفایت بر گیرد در ھالک خویش 

  .میکوشد اما نمیداند

َ فی ُعسِرَک َو یُسِرَک؛_  ٣۴   اِتَِّق هللاَّ

  .ستى از خدا بترسدر سختى و س

َ َو ال تَحقَِرنَّ ِمَن الَمعُروِف َشیئاً َو لَو أن تَفُرَغ ِمن َدلِوَک فِی إناِء _  ٣۵ اِتَِّق هللاَّ

  الُمستَسقِی َو أن تُلقَِى أخاَک َو َوجھَُک إلیِھ ُمنبَِسطٌ؛

از خدا بترس و ھیچ 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

َ تَعالى ال یَمنَع ذا _  ٣۶ َ تَعالى َحقَّھُ َو إنَّ هللاَّ اِتَِّق َدعَوهَ الَمظلوِم فَإنَّما یَسأُل هللاَّ



  َحقٍّ َحقَّھُ؛

حقرا از حق دار از دعاى مظلوم بپرھیز زیرا وى بدعا حق خویش را از خدا میخواھد و خدا 

  .دریغ نمیدارد

وُکم؛_  ٣٧ َ واعِدلُوا بَیَن أوالِدکم َکما تُِحبُّوَن أن یَبُرُّ   اِتَّقُوا هللاَّ

از خدا بترسید و میان فرزندان خود بعدالت رفتار کنید ھمان طور که میخواھید با شما 

  .بنیکى رفتار کنند

تی َو اِتَّقُوا َدعَوهَ الَمظلوِم فَإنِّھا تَحِمُل _  ٣٨ ُ تَعالى َو ِعزَّ َعلى الَغماِم یَقُوُل هللاَّ

  َجاللى َالَنُصَرنَّک َو لَو بَعَد ِحیٍن؛

از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وى بر ابرھا میرود و خداوند مى گوید بعزت و جالل من 

  .سوگند که ترا یارى میکنم اگر چه پس از مدتى باشد

  ی البُنیاِن فَإنّھُ أساُس الَخراِب؛تَّقُوا الَحَجَر الَحراَم فِ  ِ _ ٣٩

  .از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرھیزید که مایه ویرانى است



؛_  ۴٠ ِ َعزَّ َو َجلَّ   اِتَّقُوا فَراَسھَ الُمؤِمِن فَإنّھُ یَنظُُر بِنُوِر هللاَّ

  .از فراست مؤمن بترسید که چیزھا را با نور خدا مینگرد

حَّ فَ _  ۴١ حَّ أھلََک َمن کاَن قَبلَُکم َو َحَملَھُم َعلَى أن َسفَُکوا اِتَّقُوا الشُّ إنَّ الشُّ

  ِدماَءھُم َو استََحلُّوا َمحاِرَمھُم؛

از بخل بپرھیزید زیرا که بخل پیشینیان را ھالک کرد و آنھا را وادار کرد که بخون یک دیگر 

  .دست بیاالیند و محارم خویش را حالل شمارند

  َر َو لَو بَِشقِّ تَمَرٍه فَإن لَم تَِجُدوا فَبَِکلََمٍھ طَیِّبٍَھ؛اِتَّقُوا النّا_  ۴٢

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

ُ لََک تَُکن أغنَى _  ۴٣ اِتَِّق الَمحاِرَم تَُکن أعبََد النّاِس َو ارِض بِما قََسَم هللاَّ

  النّاِس؛

حرام بپرھیز تا از ھمه کس عابدتر باشى و بقسمت خویش راضى باش تا از از چیزھاى 

  .ھمه کس ثروتمندتر باشى



  أتقَى النّاِس َمن قاَل الَحقَّ فِیما لَھ َو َعلَیِھ؛_ ۴۴

  .از ھمه مردم پرھیزگارتر آن کس است که حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید

نیا فََو الَّذی نَفِسی بِ _  ۴۵   یَِدِه إنَّھا ألسَحَر ِمن ھاروَت َو ماروَت؛اِتَّقُوا الدُّ

از دنیا بپرھیزید، قسم بآن کس که جان من در کف اوست که دنیا از ھاروت و ماروت 

  .ساحرتر است

َ فِی النِّساِء فإنَّھُنَّ ِعنَدکم َعواٌن؛_  ۴۶   اِتَّقُوا هللاَّ

  .در باره زنان از خدا بترسید که آنھا پیش شما اسیرند

یِّئَھَ الَحَسنَھَ تَمُحھا َو خالِِق النّاَس بُِخلٍق اِتَّ _  ۴٧ َ َحیثُما ُکنَت َو أتبَع السَّ ِق هللاَّ

  َحَسٍن؛

ھر کجا ھستى از خدا بترس؛ به دنبال گناه کار نیک انجام بده تا آن را محو کند و با مردم 

  .خوش اخالق و نیکو رفتار باش



  صَعُد إلَى السَّماِء کأنَّھا َشراَرهٌ؛اِتَّقُوا َدعَوهَ الَمظلوِم فَإنَّھا تَ _  ۴٨

  .از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود

  اِتَّقُوا َدعَوهَ الَمظلُوِم َو إن کاَن کافِراً فَإنّھا لَیَس ُدونَھا ِحجاٌب؛_  ۴٩

  .نیستاز نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى 

َ َو أصلُِحوا ذاَت بَینُِکم؛_  ۵٠   اِتَّقُوا هللاَّ

  .از خدا بترسید و میان خویش را اصالح کنید

نیا َو اتَّقُوا النِّساَء فإنَّ إبلیَس طَّالٌع َرّصاٌد َو ما ھَُو بَِشی ٍء ِمن _  ۵١ اِتَّقُوا الدُّ

  فَخوخھ بأوثَِق لَِصیِدِه فِی األتقِیاِء ِمَن النِّساِء؛

نیا بترسید و از زنان بپرھیزید زیرا شیطان نگران و در کمین است و ھیچ یک از دامھاى از د

  .وى براى صید پرھیزکاران مانند زنان مورد اطمینان نیست

  .اتّقوا الظّلم فإّن الظّلم ظلمات یوم القیامھ_  ۵٢



  .از ستمگرى بپرھیزید که ستمگرى مایه تاریکى روز رستاخیز است

  .الجذام کما یتّقى الّسبع إذا ھبط وادیا فاھبطوا غیره اتّقوا صاحب_ ۵٣

از بیمارى که بخوره مبتال است بپرھیزید چنان که از شیر میگریزید اگر در دره اى فرود آمد 

  .شما در دره دیگر فرود آئید

  .اتّقوا زلّھ العالم و انتظروا فیئتھ_  ۵۴

  .از لغزش دانا بترسید و منتظر باز گشت وى باشید

اثنان ال تجاوز صالتھما رءوسھما عبد أبق من موالیھ حتّى یرجع و  _ ۵۵

  .امرأه عصت زوجھا حتّى ترجع

دو کسند که نمازشان از سرشان باالتر نمیرود بنده اى که از آقایان خود گریخته باشد تا 

  .ھنگامى که باز گردد و زنى که شوھر خود را نافرمانى کرده باشد تا باز گردد

  .ینظر هللاَّ إلیھم یوم القیامھ قاطع الّرحم و جار السوء اثنان ال_  ۵۶

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



  .ھمسایه بدى کند

اثنان خیر من واحد و ثالثھ خیر من اثنین و أربعھ خیر من ثالثھ _  ۵٧

  .فعلیکم بالجماعھ

از دو تن برتر و چھار تن از سه تن نیکوتر است، ھمیشه با دو تن از یکى بھتر و سه تن 

  .جماعت باشید

اثنان یکرھھما ابن آدم الموت و الموت خیر لھ من الفتنھ و یکره قلّھ _  ۵٨

  .المال و قلّھ المال أقّل للحساب

فرزند آدم از دو چیز بیزار است یکى مرگ در صورتى که مرگ براى او از فتنه بھتر است و 

  .ل در صورتى که ھر چه مال کمتر باشد حساب آن آسانتر استکمى ما

  .اثنان یعّجلھما هللاَّ فی الّدنیا البغى و عقوق الوالدین_  ۵٩

  .دو چیز را خداوند در این جھان کیفر مى دھد تعدى و ناسپاسى پدر و مادر

  .اجتنبوا الخمر فإنّھا مفتاح کّل شرّ _  ۶٠



  .استاز شراب بگریزید که کلید ھمه بدیھ

اجتنبوا التّکبّر فإّن العبد ال یزال یتکبّر حتّى یقول هللاَّ تعالى أکتبوا عبدی _  ۶١

  .ھذا فی الجبّارین

از تکبر بپرھیزید زیرا بنده ھمین که بتکبر خو گرفت خداوند مى گوید این بنده را در شمار 

  .گردن کشان بشمار آرید

  .اجتنبوا کّل مسکر_  ۶٢

  .رھیزیداز ھر چه مست میکند بپ

  .اجتنب الغضب_ ۶٣

  .از خشم بپرھیز

  .اجتنبوا دعوات المظلوم ما بینھا و بین هللاَّ حجاب_  ۶۴

  .از نفرین ھاى مظلوم بترسید که میان آن و خدا حجابى نیست



  .أجرؤکم على قسم الجّد أجرؤکم على النّار_  ۶۵

  ھر کس از شما در خوردن قسم جدى جرى تر است بجھنم نزدیکتر است

  .إّن لکّل ملک حمى و إّن حمى هللاَّ فی األرض محارمھ_  ۶۶

  .ھر پادشاھى قرقى دارد و قرق خدا در زمین محرمات اوست

  .أجلّوا هللاَّ یغفر لکم_  ۶٧

  خدا را ستایش کنید تا شما را بیامرزد

  .أجملوا فی طلب الّدنیا فإّن کّال میّسر لما کتب لھ منھا_  ۶٨

  یرا بھر کس ھر چه قسمت اوست میرسددر طلب دنیا معتدل باشید ز

  .أجوع النّاس طالب العلم و اشبعھم الّذی ال یبتغیھ_  ۶٩

از ھمه مردم گرسنه تر آن کس است که در پى دانش میرود و از ھمه مردم سیرتر آن 

  .کس است که طالب آن نیست



  .أجیبوا الّداعی و ال ترّدوا الھدیّھ و ال تضربوا المسلمین_  ٧٠

  .پذیرید، ھدیه را رد مکنید و مسلمانان را نزنیددعوت را ب

أحّب األعمال إلى هللاَّ الّصاله لوقتھا ثّم بّر الوالدین ثّم الجھاد فی سبیل _  ٧١

  .هللاَّ 

  .بھترین کارھا در نزد خدا نماز بوقت است آنگاه نیکى با پدر و مادر آنگاه جنگ در راه خدا

  .أبغض البالد إلى هللاَّ أسواقھا أحّب البالد إلى هللاَّ مساجدھا و_  ٧٢

محبوبترین جاى شھرھا در پیش خدا مسجدھاست و منفورترین جاى شھرھا در پیش خدا 

  .بازارھاست

  .أحّب العباد إلى هللاَّ األتقیاء األخفیاء_  ٧٣

  .محبوبترین بندگان در پیش خدا پرھیزکاران گمنامند

  .أحّب األعمال إلى هللاَّ أدومھا و إن قلّ _  ٧۴



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

أحبب حبیبک ھونا ما عسى أن یکون بغیضک یوما ما و أبغض _  ٧۵

  .بغیضک ھونا ما عسى أن یکون حبیبک یوما ما

در دوستى میانه نگھدار که شاید دوست روزى دشمن تو شود و در دشمنى راه افراط 

  .اید دشمن روزى دوست گرددمسپار که ش

أحبب للنّاس ما تحّب لنفسک تکن مؤمنا و أحسن مجاوره من جاورک _  ٧۶

  .تکن مسلما

آنچه براى خود مى خواھى براى مردم بخواه تا مؤمن باشى و با ھمسایگان نیکى کن تا 

  .مسلمان باشى

ف أحّب األعمال إلى هللاَّ من أطعم من جوع أو دفع عنھ مغرما أو کش_  ٧٧

  عنھ کربا

بھترین کارھا در پیش خدا آنست که بینوائى را سیر کنند، یا قرض او را بپردازند یا زحمتى 



  را از او دفع نمایند

  .أحّب األعمال إلى هللاَّ بعد الفرائض إدخال الّسرور على المسلم_  ٧٨

  .بھترین کارھا در پیش خدا بعد از اداى واجبات خوشحال کردن مرد مسلمان است

  .أحّب األعمال إلى هللاَّ حفظ الّلسان_  ٧٩

  .بھترین کارھا در پیش خدا نگه دارى زبان است

  .أحّب األعمال إلى هللاَّ الحّب فی هللاَّ و البغض فی هللاَّ _  ٨٠

  .بھترین کارھا در پیش خدا دوستی و دشمنى در راه خداست

  .أحّب الجھاد إلى هللاَّ کلمھ حّق تقال إلمام جائر_  ٨١

  .ین جھادھا در پیش خدا سخن حقى است که به پیشواى ستم کار گویندبھتر

  أحّب الحدیث إلّى أصدقھ_  ٨٢

  .در نظر من بھترین سخنان آنست که راست تر باشد



  .أحّب الطّعام إلى هللاَّ ما کثرت علیھ األیدی_  ٨٣

  .بھترین غذاھا در پیش خدا آن است که گروھى بسیار بر آن بنشینند

  .للّھو إلى هللاَّ تعالى إجراء الخیل و الّرمیأحّب ا_  ٨۴

  .بھترین بازى ھا در پیش خدا اسب دوانى و تیر اندازى است

  .أحّب عباد هللاَّ إلى هللاَّ أحسنھم خلقا_  ٨۵

  .بھترین بندگان در پیش خدا کسى است که خلقش نیکتر باشد

و سمحا إذا قضى أحّب هللاَّ تعالى عبدا سمحا إذا باع و سمحا إذا اشترى _  ٨۶

  .و سمحا إذا اقتضى

خداوند بنده اى را که بھنگام خرید و ھنگام فروش و ھنگام پرداخت و ھنگام دریافت سھل 

  .انگار است دوست دارد

  .أحّب عباد هللاَّ إلى هللاَّ أنفعھم لعباده_  ٨٧



  .از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که براى بندگان خدا سودمندتر است

  .أحبب للنّاس ما تحّب لنفسک_  ٨٨

  آنچه براى خود میخواھى براى مردم بخواه

  .أحّب بیوتکم إلى هللاَّ بیت فیھ یتیم مکّرم_  ٨٩

  .محبوبترین خانه ھاى شما در نظر خدا خانه ایست که در آن یتیمى محترم باشد

  .احترسوا من النّاس بسوء الظّنّ _  ٩٠

  .باشیدبوسیله بدگمانى از مردم در امان 

  احتکار الطّعام بمّکھ إلحاد_  ٩١

  .احتکار خوردنیھا در مکه کفر است

  .أحثوا التّراب فی وجوه المّداحین_  ٩٢

  .بر چھره ستایشگران خاک بیفشانید



احذر أن یری علیک آثار المحسنین و أنت تخلو من ذلک فتحشر مع _  ٩٣

  .المرائین

باشى که در این صورت با ریاکاران محشور مبادا آثار نیکان در تو نمودار باشد و نیک ن

  .خواھى شد

  .العالم یحّب أن یجلس إلیھ: احذروا الّشھوه الخفیّھ_  ٩۴

از شھوت مخفى بپرھیزید شھوت مخفى آنست که دانشمند دوست دارد کسان در 

  محضر وى بنشینند

  .أحذروا البغى فإنّھ لیس من عقوبھ ھى أحضر من عقوبھ البغی_  ٩۵

  .بپرھیزید زیرا کیفرى از کیفر ستمکارى آماده تر نیستاز ستمگرى 

  .أحزم النّاس أکظمھم للغیظ_  ٩۶

  .آنکه در فرو بردن خشم از دیگران پیشتر است از ھمه کس دوراندیش تر است



  .أحذروا زلّھ العالم فإّن زلّتھ تکبکبھ فی النّار_  ٩٧

  د کرداز لغزش عالم بپرھیزید که لغزش او در آتش نگونسارش خواھ

  .أحسنوا جوار نعم هللاَّ ال تنفروھا فقلّما زالت عن قوم فعادت إلیھم_  ٩٨

قدر نعمتھاى خدا را بدانید و آن را از خود مرانید زیرا کمتر ممکن است نعمتى از قومى 

  .زایل شود و پس آنان باز گردد

  .أحسنوا إذا ولّیتم و اعفوا عّما ملکتم_  ٩٩

  نیکى گرائید و زیر دستان خود را ببخشید وقتى فرمان روائى یافتید به

  .احفظ هللاَّ تجده أمامک_  ٩٩

  .جانب خدا را نگھدار تا ھمیشه وى را روبرو بینى

  .احفظ لسانک_  ١٠٠

 .زبان خویش را نگھدار

 .احفظ ما بین لحییک و ما بین رجلیک_  ١٠١



  .دھان و فرج خویش را نگھدار

  .هللاَّ نورک احفظ وّد أبیک ال تقطعھ فیطفی_ ١٠٢

  .دوستى پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر که خداوند نور تو را خاموش میکند

قیل إذا کان القوم . احفظ عورتک إّال من زوجتک أو ما ملکت یمینک_  ١٠٣

بعضھم من بعض قال إن استطعت أن ال یرینّھا أحد فال یرینّھا قیل إذا کان 

  .یستحیى منھ من النّاسأحدنا خالیا قال هللاَّ أحّق أن 

عورت خویش را جز از ھمسر و کنیز خود مستور دار گفتند اگر کسان خویشاوندان یک دیگر 

باشند؟ گفت اگر توانستى که ھیچ کس آن را نبیند بھتر است که نه بینند گفتند اگر یکى 

  .از ما تنھا باشد گفت از خداوند بیش از مردم باید شرم کنند

  .و الحریر الناث أّمتی و حّرم على ذکورھاأحّل الّذھب _  ١٠۴

  طال و ابریشم بر زنان امت من حالل است و بر مردانشان حرام

ضاللھ األھواء و اتّباع الّشھوات فی : أخاف على أّمتی من بعدی ثالثا_  ١٠۵

  .البطون و الفروج و الغفلھ بعد المعرفھ



و پیروى خواھشھاى شکمھا  پس از خودم بر امتم از سه چیز بیم دارم، گمراھى ھوسھا

  .و فرجھا و غفلت پس از معرفت

  .اختبروا النّاس بأخدانھم فإّن الّرجل یخادن من یعجبھ_  ١٠۶

  .مردم را از معاشرانشان بشناسید زیرا کند ھم جنس با ھم جنس پرواز

  .أخذ األمیر الھدیّھ سحت و قبول القاضی الّرشوه کفر_  ١٠٧

  شوه گرفتن قاضى کفر استھدیه گرفتن امیر نارواست و ر

أخسر النّاس صفقھ رجل أخلق یدیھ فی آمالھ و لم یساعده األیّام على _  ١٠٨

  .أمنیّتھ فخرج من الّدنیا بغیر زاد و قدم على هللاَّ تعالى بغیر حّجھ

زیانکارترین مردم آن کس است که که عمرى بآرزو گذارند و روزگار وى را بمنظور نرساند و 

  .ه برون رود و در پیشگاه خداوند دلیلى نداشته باشداز دنیا بى توش

أخشى ما خشیت على أّمتی کبر البطن و مداومھ النّوم و الکسل و _  ١٠٩

  .ضعف الیقین



بر امت خویش، بیشتر از ھر چیز، از شکم پرستى و پر خوابى و بیکارگى و بى ایمانى 

  .بیمناکم

  .أخلص دینک یکفک القلیل من العمل_  ١١٠

  .ویش را خالص کن که اندکى عبادت ترا کفایت کندایمان خ

  .أخلصوا أعمالکم گَّ فإّن هللاَّ ال یقبل إّال ما خلص لھ_  ١١١

اعمال خویش را براى خداوند از روى اخالص انجام دھید، زیرا خدا فقط کارھائى را میپذیرد 

  که از روى اخالص براى او انجام گرفته باشد

  .ّمتی کّل منافق علیم الّلسانأخوف ما أخاف على أ_  ١١٢

  .بیش از ھر چیز از منافقان دانا بر امت خود بیم دارم

إخوانکم خولکم جعلھم هللاَّ فنیھ تحت أیدیکم فمن کان أخوه تحت یده _  ١١٣

فلیطعمھ من طعامھ و لیلبسھ من لباسھ و ال یکلّفھ ما یغبھ فإن کلّفھ ما یغلبھ 

  .فلیعنھ



ستند که خداوند آنھا را زیر دست شما قرار داده ھر کسى بندگان شما برادران شما ھ

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

  .األملأخوف ما أخاف على أّمتی الھوى و طول _  ١١۴

  .بر امت خویش بیش از ھر چیز از ھوس و آرزوى دراز بیم دارم

أّد ما افترض هللاَّ تعالى علیک تکن من أعبد النّاس و اجتنب ما حّرم _  ١١۵

هللاَّ علیک تکن من أورع النّاس و ارض بما قسمھ هللاَّ لک تکن من أغنى 

  النّاس

از محرمات خدا بپرھیز تا پارساترین  واجبات خدا را بجاى آر تا عابدترین مردم باشى، و

مردم باشى به قسمتى که خدا براى تو تعیین کرده راضى باش تا بى نیازترین مردم 

  .باشى

  أدعوا هللاَّ و أنتم مؤمنون باإلجابھ و اعلموا أّن هللاَّ ال یستجیب دعاء_  ١١۶



اوند دعا را از قلب خدا را بخوانید و باجابت دعاى خود یقین داشته باشید و بدانید که خد

  .غافل بیخبر نمیپذیرد

  .أّد األمانھ إلى من ائتمنک و ال تخن من خانک_  ١١٧

با کسى که تو را امین میداند به امانت رفتار کن و با کسى که بتو خیانت کرده است 

  خیانت مکن

  .أّدبنی ربّی فأحسن تأدیبی_  ١١٨

  .خداوند مرا ادب آموخت و نیک آموخت

الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإّن اإلمام ألن یخطى فی إدرءوا _  ١١٩

  .العفو خیر من أن یخطى فی العقوبھ

تا آنجا که مى توانید مجازات ھا را از مسلمانان باز دارید زیرا اگر پیشوائى در بخشش خطا 

  .کند بھتر از آن است که در مجازات خطا کند

ام عثراتھم إّال فی حّد من حدود إدرءوا الحدود بالّشبھات و أقیلوا الکر_  ١٢٠

  .هللاَّ 



وقتى تردید پیش آمد مجازاتھا را باز دارید و لغزشھاى بزرگان را ببخشید مگر در کار حد و 

  مجازات

أدنى أھل النّار عذابا ینتعل بنعلین من نار یغلی دماغھ من حراره _  ١٢١

  .نعلیھ

شین بپا دارد که مغز وى از از مردم جھنم آنکه عذابش از ھمه آسانتر است دو کفش آت

  .حرارت کفشھایش بجوش مى آید

  .أدنى جبذات الموت بمنزلھ مائھ ضربھ بالّسیف_  ١٢٢

  .آسانترین کششھاى مرگ مانند صد ضربت شمشیر است

  إذا أبردتم إلّى بریدا فابعثوه حسن الوجھ حسن االسم_  ١٢٣

  .وقتى قاصدى پیش من میفرستید نیک صورت و نیک اسم بفرستید

  .إذا ابتغیتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه_  ١٢۴

  .اگر نیکى میخواھید آن را پیش نیکصورتان بجوئید



إذا ابتلی أحدکم بالقضاء بین المسلمین فال یقض و ھو غضبان و لیسّو _  ١٢۵

  .بینھم فی النّظر و المجلس و اإلشاره

ید به ھنگام غضب از قضاوت اگر یکى از شما بکار قضاوت میان مسلمانان دچار شود با

  خوددارى کند و میان ارباب دعوى در نگاه و نشیمنگاه و اشاره تفاوتى نگذارد

إذا أتى علّى یوم ال أزداد فیھ علما یقّربنی إلى هللاَّ تعالى فال بورک لی _  ١٢۶

  .فی طلوع الّشمس ذلک الیوم

داوند نزدیک کند، طلوع آفتاب اگر روزى بر من بگذرد و در آن روز دانشى نیاموزم که مرا بخ

  .آن روز بر من مبارک مباد

إذا أتى أحدکم خادمھ بطعامھ قد کفاه عالجھ و دخانھ فلیجلسھ معھ فإن _  ١٢٧

  .لم یجلسھ معھ فلیناولھ أکلھ أو أکلتین

وقتى خادم شما غذائى مى آورد که آن را تھیه کرده و دود آن را خورده باید وى را با 

  .اگر او را ننشاند یک یا دو لقمه باو بدھد خویشتن بنشاند و

  .إذا أتى أحدکم أھلھ فلیستتر و ال یتجّردان تجّرد العیرین_  ١٢٨



  .وقتى یکى از شما پیش کسان خود میرود خود را بپوشاند و مانند شتران برھنه نباشند

  .إذا آتاک هللاَّ ماال فلیر أثر نعمھ هللاَّ علیک و کرامتھ_  ١٢٩

  .چیزى بتو داد باید نشان نعمت و کرم وى در تو پدیدار شوداگر خداوند 

إذا أتاکم من ترضون خلقھ و دینھ فّزّوجوه إن ال تفعلوا تکن فتنھ فی _  ١٣٠

  .األرض و فساد عریض

وقتى کسى که خلق و دین وى مایه رضایت است بخواستگارى مى آید بوى زن بدھید و 

  .وان خواھد شداگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فرا

  .إذا أتاکم الّسائل فضعوا فی یده و لو ظلفا محرقا_  ١٣١

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

  .إذا أتاکم کریم قوم فأکرموه_  ١٣٢

  .وقتى بزرگ طایفه اى پیش شما آمد او را بزرگ شمارید



فأنت محسن و إذا أثنى علیک  إذا أثنى علیک جیرانک أنّک محسن_  ١٣٣

  .جیرانک أنّک مسی ء فأنت مسی ء

اگر ھمسایگانت ترا نیکوکار دانستند نیکوکارى و اگر ھمسایه گانت ترا بدکار شمردند بد 

  کارى

إذا اجتمع العالم و العابد على الّصراط قیل للعابد أدخل الجنّھ و تنّعم _  ١٣۴

أحببت فإنّک ال تشفع ألحد إّال شفّعت بعبادتک و قیل للعالم قف ھنا فاشفع لمن 

  .فقام مقام األنبیاء

وقتى عالم و عابد بر صراط اجتماع کنند بعابد گویند ببھشت درآى و از عبادت خویش 

بھرمند شو و بعالم گویند اینجا بایست و براى ھر که میخواھى شفاعت کن زیرا ھر که را 

  .لم در صف پیغمبران میایستدشفاعت کنى شفاعت تو پذیرفته خواھد شد آنگاه عا

إذا اجتمع الّداعیان فأجب أقربھما بابا فإّن أقربھما بابا أقربھما جوارا _  ١٣۵

  .و إن سبق أحدھما فأجب الذی سبق



وقتى دو کس ترا با ھم دعوت کردند دعوت کسیرا که خانه اش نزدیکتر است بپذیر زیرا 

و اگر یکى زودتر دعوت کرده است آنکه خانه اش نزدیکتر است در ھمسایگى مقدم است 

  .دعوت او را بپذیر

إذا أحّب هللاَّ عبدا ابتاله و إذا أحبّھ الحّب البالغ اقتناه قالوا ما اقتناؤه _  ١٣۶

  .قال ال یترک لھ ماال و ال ولدا

وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد وى را مبتال سازد و وقتى ویرا کامال دوست دارد او را 

زد گفتند چگونه او را خاص خود میسازد گفت مال و فرزندى براى او باقى خاص خود سا

  نمیگذارد

  .إذا أحّب هللاَّ عبدا حماه الّدنیا کما یظل أحدکم یحمی سقیمھ الماء_  ١٣٧

وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد دنیا را از او منع میکند چنان که شما مریض خویش را 

  .از نوشیدن آب منع میکنید

  .إذا أحّب هللاَّ عبدا ابتاله لیسمع تضّرعھ_  ١٣٨

  .وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد ویرا مبتال سازد تا تضرع او را بشنود



إذا أحّب هللاَّ عبدا قذف حبّھ فی قلوب المالئکھ و إذا أبغض هللاَّ عبدا _  ١٣٩

  .قذف بغضھ فی قلوب المالئکھ ثّم یقذفھ فی قلوب اآلدمیّین

ند بنده اى را دوست دارد دوستى ویرا در دل فرشتگان جاى میدھد و وقتى وقتى خداو

بنده اى را دشمن دارد دشمنى او را در دل فرشتگان اندازد سپس آن را در دل آدمیان 

  جاى دھد،

  .إذا أحّب أحدکم أخاه فلیعلمھ فإنّھ أبقى فی االلفھ و أثبت فی الموّده_  ١۴٠

د بدو خبر دھد که این کار موجب بقاى الفت و دوام وقتى کسى آشناى خود را دوست دار

  .مودت است

إذا أحببت رجال فال تماره و ال تجاره و ال تشاّره و ال تسئل عنھ أحدا _  ١۴١

  .فعسى أن توافی لھ عدّوا فیخبرک بما لیس فیھ فیفّرق ما بینک و بینھ

جو و از ھیچ کس وقتى با کسى دوست شدى با او مجادله و رقابت مکن و بر او برترى م

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



  .إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربّھ فانظروا ما یتبعھ من الثّناء_  ١۴٢

  .که پشت سر او چه میگویندوقتى بخواھید مقام بنده را در نظر خدا بدانید بنگرید 

  .إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا فقّھھ فی الّدین و زھّده فی الّدنیا و بّصره عیوبھ_  ١۴٣

وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواھد ویرا در کار دین دانا و بدنیا بى اعتنا سازد و عیوب 

  .ویرا بدو بنمایاند

  .لنّاس إلیھإذا أراد هللاَّ بعبد خیرا صیّر حوایج ا_  ١۴۴

  .وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواھد حاجت ھاى مردم را در دست او قرار میدھد

إذا أراد هللاَّ بعبده الخیر عّجل لھ العقوبھ فی الّدنیا و إذا أراد هللاَّ بعبده _  ١۴۵

  .الّشّر أمسک عنھ بذنبھ حتّى یوافی بھ یوم القیامھ

ھد کیفر او را در دنیا میدھد و وقتى براى او بد وقتى خداوند براى بنده خویش نیکى خوا

  .خواھد گناه وى را میگذارد که در روز رستاخیز کیفر دھد



إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا فتح لھ قفل قلبھ و جعل فیھ الیقین و الّصدق و _  ١۴۶

جعل قلبھ واعیا لما سلک فیھ و جعل قلبھ سلیما و لسانھ صادقا و خلیقتھ 

  .أذنھ سمیعھ و عینھ بصیرهمستقیمھ و جعل 

وقتى خداوند براى بنده اى خوبى خواھد قفل دل ویرا میگشاید و در آن ایمان و راستى 

قرار میدھد و قلب وى را نسبت برفتار او ھوشیار میسازد دل وى را سلیم و زبانش را 

  .راستگو و اخالقش را مستقیم و گوش ویرا شنوا و چشمش را بینا میسازد

راد هللاَّ بأھل بیت خیرا فقّھھم فی الّدین و وقّر صغیرھم کبیرھم و إذا أ_  ١۴٧

رزقھم الّرفق فی معیشتھم و القصد فی نفقاتھم و بّصرھم عیوبھم فیتوبوا منھا 

  .و إذا أراد بھم غیر ذلک ترکھم ھمال

وقتى خداوند براى مردم خانه اى نیکى خواھد آنان را در کار دین دانا سازد و 

  .خوردگانشان را محترم دارند - سال خوردساالنشان

مدارا در معیشت و اعتدال در خرج را نصیب آنھا سازد و عیوبشان را بآنھا بنمایاند تا از آن 

  .باز گردند و اگر براى آنھا جز این خواھد بخودشان واگذارشان کند

  .إذا أراد هللاَّ بقوم خیرا أمّد لھم فی العمر و ألھمھم الّشکر_  ١۴٨



  .وند براى قومى نیکى خواھد عمرشان را دراز و زبانشان را بشکر باز کندوقتى خدا

إذا أراد هللاَّ بقوم نماء رزقھم الّسماحھ و العفاف و إذا أراد بقوم _  ١۴٩

  .انقطاعا فتح علیھم باب الخیانھ

وقتى خدا بخواھد قومى را بزرگ کند آنھا را صاحب عفت و گذشت میکند و وقتى بخواھد 

  .نقرض سازد در خیانت را برویشان میگشایدقومی را م

إذا أراد هللاَّ بقوم خیرا ولّى علیھم حلماءھم و قضى بینھم علمائھم و _  ١۵٠

جعل المال فی سمحائھم و إذا أراد بقوم شّرا ولّى علیھم سفھائھم و قضى بینھم 

  .جھّالھم و جعل المال فی بخالئھم

انشان را بر آنھا فرمانروا سازد و وقتى خداوند براى قومى نیکى خواھد خردمند

دانشمندانشان میان آنھا قضاوت کند و مال را بدست بخشندگان دھد و وقتى براى قومى 

بدى خواھد سفیھانشان را بر آنھا فرمانروا سازد و نادانان میان آنھا قضاوت کنند و مال را 

  .بدست بخیالنشان دھد

  .علیھم الّرفقإذا أراد هللاَّ بأھل بیت خیرا أدخل _  ١۵١



  .وقتى خدا براى مردم خانه اى نیکى خواھد آنھا را با مدارا قرین سازد

  .إذا أراد هللاَّ بقوم سوء جعل أمرھم إلى مترفیھم_  ١۵٢

  .پرستان آنھا مى سپارد -وقتى خداوند براى مردمى بدى خواھد کارشان را بدست تجمل

  .ّزناإذا أراد هللاَّ بقریھ ھالکا أظھر فیھم ال_  ١۵٣

  .وقتى خدا بخواھد مردم قریه اى را نابود سازد زنا را در میان آنھا پدید مى آورد

  .إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا جعل لھ واعظا من نفسھ یأمره و ینھاه_  ١۵۴

وقتى خدا براى بنده اى نیکى خواھد واعظى از نفس وى بر او گمارد که او را بکار نیک 

  .دوادارد و از کار بد باز دار

إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا طھّره قبل موتھ قالوا و ما طھور العبد قال عمل _  ١۵۵

  .صالح یلھمھ إیاه حتّى یقبضھ علیھ

وقتى خدا براى بنده اى نیکى خواھد او را پیش از مرگش پاک میکند گفتند پاکى بنده 

  .م آن بگیردچگونه است گفت کار نیکى بدو الھام مى کند تا جان وى را در اثناى انجا



  .إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا عاتبھ فی منامھ_  ١۵۶

  .وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواھد او را در خواب عتاب کند

إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا عّسلھ قیل و ما عسلھ قال یفتح لھ عمال صالحا _  ١۵٧

  .قبل موتھ ثّم یقبضھ علیھ

او را شیرین کند گفتند شیرینى او چگونه است وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواھد 

گفت پیش از مرگش کار نیکى را پیش پاى او میگذارد و در اثناى انجام آن جانش را 

  .میگیرد

إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا استعملھ قیل و ما استعمالھ؟ قال یفتح لھ عمال _  ١۵٨

  .صالحا بین یدی موتھ حتّى یرضى عنھ من حولھ

راى بنده اى نیکى خواھد او را بکار گیرد گفتند بکار گرفتن او چگونه است وقتى خداوند ب

  .گفت نزدیک مرگ وى کار نیکى را پیش پایش میگذارد تا اطرافیانش را از او خشنود کند

إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا رزقھم الّرفق فی معایشھم و إذا أراد بھم شّرا _  ١۵٩

  .رزقھم الخرق فی معایشھم



وند براى بندگان نیکى خواھد آنھا را در کارھاى زندگیشان با مدارا قرین سازد و وقتى خدا

  .ھنگامى که برایشان بدى خواھد آنھا را با زیاده روى ھمراه کند

إذا أراد هللاَّ باألمیر خیرا جعل لھ وزیر صدق إن نسی ذّکره و إن ذکر _  ١۶٠

سی لم یذّکره و إن ذکر أعانھ و إذا أراد بھ غیر ذلک جعل لھ وزیر سوء إن ن

  .لم یعنھ

وقتى خداوند براى امیر نیکى خواھد براى او وزیرى راست و درست قرار میدھد که اگر 

چیزى را فراموش کرد یاد آوریش کند و اگر بیاد آورد در انجام آن یاریش کند و اگر براى او جز 

د یاد آوریش نکند و اگر این خواھد براى او وزیر بدى قرار دھد که اگر چیزى را فراموش کر

  .بیاد آورد یاریش نکند

إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا جعل صنائعھ و معروفھ فی أھل الحفاظ و إذا _  ١۶١

  .أراد هللاَّ بعبد شّرا جعل صنائعھ و معروفھ فی غیر أھل الحفاظ

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

  .ى کسى بدى خواھد سر و کار او با مردم حق ناشناس مى افتدبرا



إذا أراد هللاَّ بعبد خیرا جعل غناه فی نفسھ و تقاه فی قلبھ و إذا أراد _  ١۶٢

  .بعبد شّرا جعل فقره بین عینیھ

وقتى خدا براى کسى نیکى خواھد ثروتش را در روحش و تقوایش را در قلبش قرار میدھد 

  .خواھد فقر را پیش چشم او جاى میدھد و وقتى براى کسى بدى

إذا أراد هللاَّ بقوم خیرا کثّر فقھاءھم و أقّل جھالھم فإذا تکلّم الفقیھ وجد _  ١۶٣

أعوانا و إذا تکلّم الجاھل قھر و إذا أراد هللاَّ بقوم شّرا کثّر جھّالھم و أقّل 

  .فقھاءھم فإذا تکلّم الجاھل وجد أعوانا و إذا تکلّم الفقیھ قھر

یشان را کم کند تا  -وقتى خدا براى قومى نیکى خواھد دانایان آنھا را زیاد و نادانھا

ھنگامى که دانا سخن گوید یاریش کنند و موقعى که نادان لب گشاید مغلوب گردد و 

وقتى براى قومى بد خواھد نادان ھایشان را زیاد و دانایان آنھا را کم کند تا ھنگامى که 

  .ش کنند و وقتى دانا سخن گوید مغلوب گرددنادان لب گشاید یاری

  .إذا أراد هللاَّ أن یوقع عبدا أعمى علیھ الحیل_  ١۶۴

  .وقتى خداوند خواھد بنده اى را از پا درآرد راھھاى چاره را بر او ببندد



  .إذا أراد هللاَّ خلق شى ء لم یمنعھ شی ء_  ١۶۵

  .شودوقتى خدا بخواھد چیزى را بیافریند چیزى مانع او نمی

  .إذا أراد هللاَّ قبض عبد بأرض جعل لھ فیھا حاجھ_  ١۶۶

وقتى خداوند بخواھد بنده اى را در سرزمینى بمیراند براى وى در آنجا حاجتى پدید مى 

  .آورد

إذا أراد هللاَّ تعالى إنفاد قضائھ و قدره سلب ذوى العقول عقولھم حتّى _  ١۶٧

  .إلیھم عقولھم و وقعت النّدامھ ینفذ فیھم قضاؤه و قدره فإذا قضى أمره ردّ 

وقتى خدا بخواھد قضا و قدر خویش را اجرا کند عقل صاحب خردان را میگیرد و قضاى 

خویش را در باره آنھا جارى میسازد، وقتى فرمان وى انجام گرفت عقولشان را باز پس 

  .میدھد و پشیمانى رخ میدھد

  .جاره إذا أراد أحدکم أن یبیع عقاره فلیعرضھ على_  ١۶٨

وقتى کسى بخواھد خانه یا ملک خویش را بفروشد باید نخست به ھمسایه خویش 

  .پیشنھاد کند



  .إذا أردت أمرا فعلیک بالتّؤّده حتى یریک هللاَّ منھ المخرج_  ١۶٩

  .وقتى خواستى کارى را انجام دھى تأمل کن تا خدا راه آن را بتو نشان دھد

ض الّدنیا و إذا أردت أن یحبّک النّاس فما إذا أردت أن یحبّک هللاَّ فابغ_  ١٧٠

  .کان عندک من فضولھا فانبذه إلیھم

اگر میخواھى خدا ترا دوست دارد دنیا را دشمن دار و اگر مى خواھى مردم ترا دوست 

  .دارند آنچه از زواید دنیا دارى پیش آن ھا بریز

و إن کان  إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبّر عاقبتھ فإن کان خیرا فأمضھ_  ١٧١

  .شّرا فانتھ

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

  .إذا أردت أن تذکر عیوب غیرک فاذکر عیوب نفسک_  ١٧٢

  .وقتى میخواھى عیوب دیگران را یاد کنى عیوب خویش را بیاد آر



  .أحسنإذا أسأت ف_  ١٧٣

  .وقتى بدى کردى، بدى را بنیکى محو کن

  .إذا استأجر أحدکم أجیرا فلیعلمھ أجره_  ١٧۴

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

  .إذا استشار أحدکم أخاه فلیشر علیھ_  ١٧۵

  .وقتى یکى از شما با برادر خود مشورت مى کند وى باید رأى خود را صریح بگوید

  .إذا استشاط الّسلطان تسلّط الّشیطان_  ١٧۶

  .وقتى سلطان بغضب آید شیطان تسلط یابد

  .إذا استعطرت المرأه فمّرت على القوم لیجدوا ریحھا فھی زانیھ_  ١٧٧

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

  .إذا استکتم فاستاکوا عرضا_  ١٧٨



  .مى کنید مسواک را بعرض دھان بکشید وقتى مسواک

  .إذا أسأت فأحسن فإّن الحسنات یذھبن الّسیّئات_  ١٧٩

  .وقتى بدى کردى بدنبال آن نیکى کن که نیکى ھا بدیھا را محو مى کند

إذا اشتّد کلب الجوع فعلیک برغیف و جّر من ماء القراح و قل على _  ١٨٠

  .الّدنیا و أھلھا منّی الّدمار

  .گى سخت شد نانى و جرعه آبى برگیر و جھان و ھر چه در آنست گو مباشوقتى گرسن

  .إذا اشتکى المؤمن أخلصھ من الّذنوب کما یخلص الکیر خبث الحدید_  ١٨١

مصیبتى که بر مؤمن وارد مى شود او را از گناھان پاک مى کند چنان که کوره کثافت آھن 

  .را پاک میسازد

عضاء کلّھا تکفّر اللّسان فتقول اتّق هللاَّ فینا إذا أصبح ابن آدم فإّن األ_  ١٨٢

  .فإنّما نحن بک فإن استقمت استقمنا و إن اعوججت اعوججنا



وقتى صبح فرا رسد ھمه اعضاى تن در مقابل زبان تعظیم کنند و گویند در باره ما از خدا 

مت گرائیم بترس زیرا صالح کار ما بتو وابسته است، اگر باستقامت گرائیدى ما نیز باستقا

  .و اگر بکجى متمایل شدى ما نیز کج شویم

  إذا أعطى هللاَّ أحدکم خیرا فلیبدأ بنفسھ و أھل بیتھ_  ١٨٣

  .وقتى خدا بیکى از شما چیزى داد در صرف آن از خود و کسان خود آغاز کند

إذا التقى المسلمان بسیفیھما فقتل أحدھما صاحبھ فالقاتل و المقتول فی _  ١٨۴

یا رسول هللاَّ ھذا القاتل فما بال المقتول قال إنّھ کان حریصا على قتل  النّار قیل

  .صاحبھ

وقتى دو مسلمان شمشیر بدست با یک دیگر روبرو شوند و یکى از آنھا دیگرى را بکشد 

قاتل و مقتول به جھنم میروند، گفتند اى پیغمبر خدا قاتل بجاى خود مقتول چرا گفت براى 

  .رى راغب بودآنکه او نیز بکشتن دیگ

  .إذا ألقى هللاَّ فی قلب امرء خطبھ امرأه فال بأس أن ینظر إلیھا_  ١٨۵

  .وقتى خداوند خواستگارى زنى را بدل کسى انداخته باشد مانعى نیست که او را بنگرد



إذا أّم أحدکم النّاس فلیخفّف فإّن فیھم الّصغیر و الکبیر و الّضعیف و _  ١٨۶

  .صلّى لنفسھ فلیطّول ما یشاء المریض و ذا الحاجھ و إذا

وقتى کسى در نماز پیشواى مردم شد نماز را سبک گیرد که در میان کسان کوچک و 

بزرگ و بیمار و ناتوان و حاجتمند ھست و ھر وقت براى خود نماز گذارد ھر چه خواھد 

  .طول دھد

  .إذا باتت المرأه ھاجره فراش زوجھا لعنتھا المالئکھ حتّى تصبح_  ١٨٧

  .ى زنى دور از بستر شوھر خود شب را بروز آورد فرشتگان تا صبح او را لعنت کنندوقت

  .إذا تطیّبت المرأه لغیر زوجھا فإنّما ھو نار و شنار_  ١٨٨

  .وقتى زنى براى کسى جز شوھر خود بوى خوش بکار برد مایه آتش و عار است

حدکم خیار إذا تقارب الّزمان أنقى الموت خیار أّمتی کما ینتقی أ_  ١٨٩

  .الّرطب من الطّبق

وقتى آخر زمان فرا رسد مرگ نیکان امت مرا گلچین مى کند چنان که شما خرماھاى 

  .خوب را از طبق انتخاب مى کنید



  .إذا تمنّى أحدکم فلینظر ما تمنّى فإنّھ ال یدری ما کتب لھ من أمنیّتھ_  ١٩٠

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

  .در نامه اعمال چه مینویسند

  .إذا تّم فجور العبد ملک عینیھ فبکى بھما متى شاء_  ١٩١

وقتى بد کارى بنده کمال یابد چشمانش در اختیار او باشد و ھر وقت بخواھد گریه آغاز 

  .کند

  .إذا جاءکم الّزائر فأکرموه_  ١٩٢

  .گرامى داریدوقتى کسى بمالقات شما آمد ویرا 

  .إذا جاءکم األکفاء فأنکحوھّن و ال تربّصوا بھّن الحدثان_  ١٩٣

وقتى اشخاص ھمشأن بخواستگارى پیش شما آمدند دختران خود را بشوھر بدھید و در 

  .کار آنھا منتظر حوادث مباشید

  .إذا جاء الموت بطالب العلم مات و ھو شھید_  ١٩۴



  .میردوقتى مرگ طالب علم فرا رسد شھید می

إذا جامع أحدکم زوجتھ أو جاریتھ فال ینظر إلى فرجھا فإّن ذلک _  ١٩۵

  .یورث العمى

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

  .است

  .إذا حاک فی نفسک شى ء فدعھ_  ١٩۶

  .وقتى دل تو از کارى چرکین است از آن چشم بپوش

  .الّرجل بحدیث ثّم التفت فھی أمانھإذا حّدث _  ١٩٧

  .وقتى مردى سخنى گفت و به اطراف خود نگریست آن سخن در پیش شما امانت است

إذا حّج الّرجل بمال من غیر حلّھ فقال لبّیک اللّھّم لبّیک قال هللاَّ ال _  ١٩٨

  .لبّیک و ال سعدیک ھذا مردود علیک



مى که گوید لبیک خدا یا لبیک، خدا وقتى کسى با مالى که حالل نیست بحج رود ھنگا

  .گوید نه لبیک و نه سعدیک این ھا به تو باز میگردد

  .إذا حسدتم فال تبغوا و إذا ظننتم فال تحقّقوا و إذا وزنتم فارجحوا_  ١٩٩

وقتى دچار حسد شدید تعدى نکنید و وقتى گمان بردید آن را حقیقت میپندارید و وقتى 

  .آن بیفزائید چیزى را وزن میکنید چیزى بر

  .إذا حکمتم فاعدلوا و إذا قلتم فأحسنوا فإّن هللاَّ محسن یحّب المحسنین_  ٢٠٠

وقتى حکم مى کنید به عدل رفتار کنید و وقتى سخن میگوئید نیک گوئید زیرا خدا نیک 

  .است و نیکوکاران را دوست دارد

لم یخف العبد هللاَّ إذا خاف هللاَّ العبد أخاف هللاَّ منھ کّل شى ء و إذا _  ٢٠١

 .أخافھ هللاَّ من کّل شى ء

وقتى بنده از خداى بترسد خداوند ھمه چیز را از او بترساند و اگر بنده از خداى نترسد 

  .خداوند او را از ھمه چیز بترساند

  .إذا خطب أحدکم المرأه و ھو یخضب بالّسواد فلیعلمھا أنّھ یخضب_ ٢٠٢



موى خود را رنگ میبندد باید بدو خبر دھد که موى اگر کسى زنى را خواستگارى کرد و 

  .خود را رنگ مى بندد

إذا خفیت الخطیئھ ال یضّر إّال صاحبھا و إذا ظھرت فلم تغیّر ضّرت _  ٢٠٣

  .العاّمھ

وقتى گناھى مخفى بماند بجز گنھکار کسیرا ضرر نمیرساند و اگر آشکار شود و از آن 

  .دجلوگیرى نکنند براى ھمه مردم زیان دار

إذا دخل الّضیف على القوم دخل برزقھ و إذا خرج خرج بمغفره _  ٢٠۴

  .ذنوبھم

وقتى میھمانى بر کسان در آید روزى خود را ھمراه مى آورد و وقتى برون رود با آمرزش 

  .گناھان آنھا برون رود

الحیاء و األمانھ و الّصدق و : إذا رأیت من أخیک ثالث خصال فارجھ_  ٢٠۵

  . ترجھإذا لم ترھا فال



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

إذا رأى أحدکم من نفسھ أو مالھ أو من أخیھ ما یعجبھ فلیدع لھ بالبرکھ _  ٢٠۶

  .فإّن العین حقّ 

د چیز جالب توجھى دید براى وى بدعا وقتى یکى از شما از خود یا مال خود یا برادر خو

  .برکت خواھد زیرا چشم حق است

و  -إذا رأیت النّاس قد مرجت عھودھم و خفّت أماناتھم و کانوا ھکذا_ ٢٠٧

فالزم بیتک و املک علیک لسانک و خذ ما تعرف ودع ما  -شبّک بین أناملھ

  .تنکر و علیک بخاّصھ أمر نفسک ودع عنک أمر العاّمھ

ه مردم پیمان ھایشان سست شده و امانتشان سبکى گرفته و چنین شده وقتى دیدى ک

و انگشتان خود را از ھم باز کرد در خانه خود بنشین و زبان خویش را نگھدار و آنچه را  -اند

میشناسى بگیر و آنچه را نمى شناسى رھا کن؛ بکار خویش مشغول باش و از کار مردم 

  .کناره گیر



 تستطیعون تغییره فاصبروا حتّى یکون هللاَّ ھو الّذی إذا رأیتم األمر ال_  ٢٠٨

  .یغیّره

  .وقتى دیدید نمى توانید چیزى را تغییر دھید صبر کنید تا خدا آن را تغییر دھد

إذا رأیتم أھل الجوع و التّفّکر فادنوا منھم فإّن الحکمھ تجری على _ ٢٠٩

  .ألسنتھم

شوید زیرا حکمت بر زبان آنھا جارى مى وقتى اھل گرسنگى و تفکر را دیدید بآنھا نزدیک 

  .شود

  .إذا رأیتم أھل البالء فاسألوا هللاَّ العافیھ_  ٢١٠

  .وقتى اھل بال را دیدید از خداوند طلب عافیت کنید

  .إذا رأیتم العبد ألّم هللاَّ بھ الفقر و المرض فإّن هللاَّ یرید أن یصافیھ_  ٢١١

  .ه اى فرود آورد میخواھد او را تصفیه کندوقتى دیدید خداوند فقر و مرض را بر بند



إذا زنى العبد خرج منھ اإلیمان فکان على رأسھ کالظلّھ فإذا أقلع رجع _  ٢١٢

  .إلیھ

وقتى بنده اى زنا کند ایمان از او بیرون رود و چون سایه اى بر سرش بایستد و ھنگامى 

  .که از آن دست بردارد باز میگردد

م منک فال تسبّھ بما تعلم منھ فیکون أجر ذلک إذا سبّک رجل بما یعل_  ٢١٣

  .لک و وبالھ علیھ

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

  .إذا سّرتک حسنتک و ساءتک سیّئتک فأنت مؤمن_  ٢١۴

  .یک خود خوشحال و از کار بد خود دلگیر میشوى مؤمن ھستىاگر از کار ن

إذا سمعتم بجبل زال عن مکانھ فصّدقوا و إذا سمعتم برجل زال عن _  ٢١۵

  .خلقھ فال تصّدقوا فإنّھ یصبر إلى ما جبل علیھ



اگر شنیدید کوھى از جاى خود تکان خورده باور کنید و اگر شنیدید کسى از خوى خویش 

  .ور مکنید زیرا عاقبت به فطرت خویش باز میگردددست بر داشته با

إذا شھر المسلم على أخیھ سالحا فال تزال مالئکھ هللاَّ تعالى تلعنھ حتّى _  ٢١۶

  .یشیمھ عنھ

وقتى مسلمانى بروى برادر خود شمشیر کشد فرشتگان او را لعنت کنند تا ھنگامى که 

  .شمشیر را در غالف کند

  .حاجھ فال یبدأه بالمدحھ فیقطع ظھره إذا طلب أحدکم من أخیھ_  ٢١٧

اگر کسى از برادر خویش حاجتى میخواھد گفتار خود را با مدح آغاز نکند و پشت او را 

  .گران بار نکند

  .إذا ظھر الّزنا و الّربا فی قریھ فقد أحلّوا بانفسھم عذاب هللاَّ _  ٢١٨

ذاب خدا را بخود خریده وقتى زنا کارى و ربا خوارى در دھکده اى آشکار شود مردم آن ع

  اند



إذا ظھرت الفاحشھ کانت الّرجفھ و إذا جار الحّکام قّل المطر و إذا _  ٢١٩

  .غدر بأھل الّذّمھ ظھر العدوّ 

وقتى زنا رواج گیرد زلزله پیدا شود، وقتى حاکمان ستم کنند باران کم شود و وقتى که با 

  .ذمیان خیانت شود دشمنان چیره شوند

  .لعالم فلم یعمل کان کالمصباح یضی ء للنّاس و یحرق نفسھإذا علم ا_  ٢٢٠

  .دانشمندى که بداند و بکار نبندد مانند چراغ است که مردم را روشن کند و خود را بسوزد

  .إذا عمل أحدکم عمال فلیتقنھ_  ٢٢١

  .ھر کس کارى میکند باید آن را خوب انجام دھد

  .ّر بالّسّر و العالنیھ بالعالنیھإذا عملت سیّئھ فأحدث عندھا توبھ، السّ _  ٢٢٢

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

  .توبه آشکار



إذا عملت الخطیئھ فی األرض کان من شھدھا فکرھھا کمن غاب _  ٢٢٣

  .عنھا و من غاب عنھا فرضیھا کان کمن شھدھا

کسى که آن را دیده ولى از آن متنفر است، مانند وقتى گناھى در زمین رخ دھد 

کسیست که آن را ندیده و کسى که آن را ندیده ولى از آن راضیست مانند کسیست که 

  .آن را دیده باشد

  .إذا غضب أحدکم و کان قائما فلیقعد و إن کان قاعدا فلیضطجع_  ٢٢۴

  .شسته است بخوابدوقتى یکى از شما خشمگین شود اگر ایستاده است بنشیند و اگر ن

  .إذا غضبت فاسکت_  ٢٢۵

  .وقتى خشمگین شدى خاموش باش

  .إذا قالت المرأه لزوجھا ما رأیت منک خیرا قطّ فقد حبط عملھا_  ٢٢۶

  .وقتى زنى بشوھر خود گوید از تو خیرى ندیدم اعمال نیکش بى اثر مى شود

  .إذا قدرت على عدّوک فاجعل العفو شکرا للقدره علیھ_  ٢٢٧



  ى بر دشمن خود قدرت یافتى بشکرانه قدرت از او در گذروقت

  .إذا قدم أحدکم من سفر فلیقدم معھ بھدیّھ و لو یلقی فی مخالتھ حجرا_  ٢٢٨

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

  .مّ إذا قّصر العبد فی العمل ابتاله هللاَّ تعالى بالھ_  ٢٢٩

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

  .إذا کان اثنان یتناجیان فال تدخل بینھما_  ٢٣٠

  .وقتى دو تن آھسته سخن مى گویند میان آنھا داخل مشو

  .إذا کان عندک ما یکفیک فال تطلب ما یطغیک_  ٢٣١

وى آنچه ترا بطغیان وامیدارد اگر چیزى که مایه کفایت باشد در دسترس دارى در جستج

  مباش



إذا کانت أمراؤکم خیارکم و أغنیاؤکم سمحاءکم و أمورکم شورى _  ٢٣٢

بینکم فظھر األرض خیر لکم من بطنھا و إذا کانت أمراؤکم أشرارکم و 

  .أغنیاؤکم بخالءکم و أمورکم إلى نساءکم فبطن األرض خیر لکم من ظھرھا

و ثروت مندان شما بخشندگان باشند و کارھا میان وقتى امراى شما نیکان شما باشند 

شما بمشورت انجام گیرد پشت زمین از شکم آن براى شما بھتر است و وقتى امراى 

شما اشرار شما و ثروتمندان شما بخیالن باشند و کارھاى شما به دست زنان افتد شکم 

  .زمین براى شما بھتر از پشت آنست

مناد من عمل عمال لغیر هللاَّ فلیطلب ثوابھ  إذا کان یوم القیامھ نادى_  ٢٣٣

  .مّمن عملھ لھ

وقتى روز رستاخیز در آید بانگزنى بانگ میزند که ھر کس کارى براى غیر خدا انجام داده 

  .پاداش خود را از آن کس که براى او کار کرده بگیرد

قّھ إذا کانت عند الّرجل امرأتان فلم یعدل بینھما جاء یوم القیامھ و ش_  ٢٣۴

  .ساقط



وقتى مردى دو زن داشته باشد و میان آنھا بعدالت رفتار نکند روز رستاخیز یک نیمه او 

  افتاده است

  .إذا کانوا ثالثھ فال یتناجى اثنان دون الثّالث_  ٢٣۵

  .وقتى سه تن باھمند دوتاشان آھسته با ھم سخن نگویند

تختلطوا بالنّاس فإّن إذا کنتم ثالثھ فال یتناجى رجالن دون اآلخر حتّى _  ٢٣۶

  .ذلک یحزنھ

وقتى سه تن باھمید دو تن از شما با ھم آھسته سخن نگویند، تا با دیگران مخلوط شوید 

  .زیرا این کار ویرا غمگین مى کند

إذا کثرت ذنوب العبد فلم یکن لھ من العمل ما تکفّرھا ابتاله هللاَّ _  ٢٣٧

  .بالحزن لیکفّرھا عنھ

ى گیرد و کار نیک آنقدر نداشته باشد که گناھان را جبران کند وقتى گناھان بنده فزون

  .خداوند او را بغم مبتال سازد تا گناھانش را جبران کند

  .إذا لم تستحیی فاصنع ما شئت_  ٢٣٨



  .وقتى حیا ندارى ھر کار مى خواھى بکن

إذا مات اإلنسان انقطع عملھ إّال من ثالث صدقھ جاریھ أو علم ینتفع _  ٢٣٩

  .ولد صالح یدعو لھ بھ أو

وقتى انسان بمیرد دنباله کارھاى نیک او بریده شود جز سه چیز صدقه جارى و دانشى 

  .که کسان از آن بھره ور شوند و فرزند درست کارى که براى او دعا کند

إذا مات ولد العبد قال هللاَّ تعالى لمالئکتھ قبضتم ولد عبدی؟ فیقولون _  ٢۴٠

دی؟ فیقولون حمدک و استرجع فیقول هللاَّ ابنوا لعبدی نعم فیقول ما ذا قال عب

  .بیتا فی الجنّھ و سّموه بیت الحمد

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 ھمه ما متعلق به خدا ھستیم و 

خانه «دیم خداوند گوید براى بنده من خانه اى در بھشت بسازید و آن را بسوى او باز میگر

  .نام نھید» سپاسگزارى

  إذا مات صاحبکم فدعوه ال تقعوا فیھ_  ٢۴١



  .وقتى کسى بمیرد ویرا بگذارید و از او بد نگوئید

  إذا مات العبد قال النّاس ما خلّف و قالت المالئکھ ما قّدم_ ٢۴٢

  ردم گویند چه بجا گذاشت و فرشتگان گویند چه ھمراه آورد؟وقتى بنده اى بمیرد م

إذا نظر أحدکم إلى من فّضل علیھ فی المال و الخلق فلینظر إلى من _  ٢۴٣

  .ھو أسفل منھ

وقتى کسیرا که در مال و جمال از شما پیش است مینگرید بکسى که از شما پست تر 

  .است نیز نظرى بیفکنید

ربّک فیھ سبع مّرات ثّم انظر إلى الّذی یسبق  إذا ھممت بأمر فاستخر_  ٢۴۴

  .إلى قلبک فإّن الخیره فیھ

وقتى بکارى تصمیم گرفتى ھفت بار استخاره کن سپس بنگر دل تو به کدام طرف نگران 

  .است زیرا نیکى در آن است

  .إذا وجد أحدکم ألخیھ نصحا فی نفسھ فلیذکره لھ_  ٢۴۵



  .طر مى باید باو یاد آورى کنداگر کسى نصیحتى براى برادر خود در خا

  .إذا وّسد األمر إلى غیر أھلھ فانتظر الّساعھ_  ٢۴۶

  .وقتى کار را بدست نااھالن سپارند منتظر رستاخیز باش

إذا وقّع فی الّرجل و أنت فی مالء فکن للّرجل ناصرا و للقوم زاجرا _  ٢۴٧

  .و قم عنھم

ویند آن مرد را یارى کن و آن گروه را از وقتى در انجمنى که تو ھستى در باره مردى بد میگ

  .بد گوئى باز دار و از آنجا برخیز

  .أذکر هللاَّ فإنّھ عون لک على ما تطلب_  ٢۴٨

  .خداوند را یاد کن زیرا او در کارھا یاور تو است

  .أذکروا محاسن موتاکم و کفّوا عن مساویھم_  ٢۴٩

  .چشم بپوشیدنیکى ھاى مردگان خود را یاد کنید و از بدیھایشان 

  .أذّل النّاس من أھان النّاس_  ٢۵٠



  .خوارترین مردم کسى است که مردم را خوار شمارد

أربع إذا کّن فیک فال علیک ما فاتک من الّدنیا صدق الحدیث و حفظ _ ٢۵١

  .األمانھ و حسن الخلق و عفّھ مطعم

امانت و نیکى  راستى گفتار و حفظ: چھار چیز است که اگر دارى بر آنچه ندارى غم مخور

  .خلق و عفت در کار خوراک

  .الفقر و الوجع و العداوه و النّار: أربعھ قلیلھا کثیر_  ٢۵٢

  .چھار چیز است که اندک آن بسیار است بینوائى و درد و دشمنى و آتش

البیّاع الحّالف و الفقیر المختال و الّشیخ : أربعھ یبغضھم هللاَّ تعالى_  ٢۵٣

  .ئرالّزانی و اإلمام الجا

چھار کس را خداوند دشمن دارد، فروشنده قسم خور، فقیر متکبر و پیر زنا کار و پیشواى 

  .ستمگر

مدمن : أربع حّق على هللاَّ تعالى أن ال یدخلھم الجنّھ و ال یذیقھم نعیمھا_ ٢۵۴

  .خمر و آکل الّربا و آکل مال الیتیم بغیر حّق و العاّق لوالدیھ



ارد و از نعیم آن نچشاند، شرابخوار و رباخوار و آن کس چھار کس را خداوند ببھشت درنی

  .که مال یتیم بناحق خورد و آن کس که که پدر و مادر از او ناخشنود باشند

جمود العین و قساوه القلب و بعد األمل و : أربع خصال من الّشقاء_  ٢۵۵

  .حّب البقاء

بیش (و حب بقا  چھار چیز نشان بدبختى است خشکى چشم و سختى دل و آرزوى دراز

  )از حد لزوم

الخیانھ و : أربع ال یدخل بیتا واحده منھا إال خرب و لم یعمر بالبرکھ_  ٢۵۶

  .الّسرقھ و شرب الخمر و الّزنا

چھار چیز است که ھر یک از آنھا در خانه اى در آید خراب شود و ببرکت آباد نگردد، خیانت 

  .و دزدى و شرابخوارى و زنا

ه المرء أن تکون زوجتھ صالحھ و أوالده أبرارا و أربع من سعاد_  ٢۵٧

  .خلطاؤه صالحین و أن یکون رزقھ فی بلده



چھار چیز نشان خوشبختى مرد است، زنش پارسا باشد و فرزندانش نیکوکار باشند، و 

  .معاشرانش صالح باشند و روزى خویش را در شھر خود بدست آورد

على النّار و عصمھ من الّشیطان من أربع من کّن فیھ حّرمھ هللاَّ تعالى _  ٢۵٨

  .ملک نفسھ حین یرغب و حین یرھب و حین یشتھی و حین یغضب

چھار چیز است که ھر که دارد خدایش بر آتش حرام و از شیطان حراست کند آنکه بھنگام 

  .رغبت و ھنگام بیم و وقت شھوت و موقع غضب عنان خویش از کف نگذارد

ی خیر الّدنیا و اآلخره لسان ذاکر و قلب أربع من أعطیھّن فقد أعط_  ٢۵٩

  .شاکر و بدن على البالء صابر و زوجھ ال تبغیھ خونا فی نفسھا و ال مالھ

از نیکى دو جھان بھره ور است، زبانى که یاد . چھار چیز است که ھر کس از آن بھره دارد

ى که بناموس و خدا کند و قلبى که سپاس پروردگار گذارد و تنى که بر بال صبور باشد و زن

  مال وى خیانت نکند

  .أربى الّربا شتم األعراض و أشّد الّشتم الھجاء و الّراویھ أحد الّشاتمین_  ٢۶٠

بدترین رباھا ناسزائى است که در باره عرض کسان گویند و سخت ترین ناسزاھا ھجو 

  .است و کسى که ھجا را نقل کند یکى از ناسزا گویان است



  .ض یرحمک من فی الّسماءارحم من فی األر_  ٢۶١

  .بآنھا که در زمینند رحم کن تا آنکه در آسمان است بر تو رحم کند

  .ارحموا عزیزا ذّل و غنیّا افتقر و عالما ضاع بین جھّال_  ٢۶٢

بر سه کس رحم کنید، عزیزى که خوار شده و ثروتمندى که فقیر گشته و دانشمندى که 

  .میان جاھالن گمنام مانده

  .ا ترحموا و اغفروا یغفر لکمارحمو_  ٢۶٣

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

  .ارفعوا ألسنتکم عن المسلمین و إذا مات أحد منھم فقولوا فیھ خیرا_  ٢۶۴

  .زبان خود را از بد گوئى مسلمانان باز دارید، اگر کسى مرد در باره او بنیکى سخن گوئید

اءکم أرقأکم فأطعموھم مّما تأکلون و ألبسوھم مّما تلبسون و إن أرقّ _  ٢۶۵

  .جاءوا بذنب ال تریدون أن تغفروه فبیعوا عباد هللاَّ و ال تعّذبوھم



بندگان خود را رعایت کنید ھر چه میخورید بآنھا بخورانید و ھر چه مى پوشید بآن ھا 

  .را بفروشید و عذابشان ندھیدبپوشانید و اگر گناھى کردند که نمیخواھید ببخشید آنھا 

أرقّاؤکم إخوانکم فأحسنوا إلیھم إستعینوھم على ما غلبکم و أعینوھم _ ٢۶۶

  .على ما غلبھم

بندگان شما برادران شما ھستند با آنھا نیکى کنید آنھا را در کارھاى مشکل خود بکمک 

  .گیرید و آنھا را در کارھاى مشکل کمک کنید

ترموا أحّب إلّى من أن ترکبوا کّل شى ء یلھو بھ  ارموا و ارکبوا و أن_  ٢۶٧

الّرجل باطل إّال رمى الّرجل بقوسھ أو تأدیبھ فرسھ أو مالعبتھ امرأتھ فإنّھّن 

  .من الحّق و من ترک الّرمى بعد ما علمھ فقد کفر الّذی علّمھ

د ھر تیر اندازى کنید و سوارى کنید اگر تیراندازى کنید بیشتر دوست دارم که سوارى کنی

چیزى که مرد بدان سر گرم شود بیھوده است جز آنکه مردى با کمان خود تیر اندازد یا 

اسب خود را تربیت کند یا با زن خود بازى کند ھمه اینھا حق است و ھر کس تیراندازى 

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

  .یما فی أیدی النّاس یحبّک النّاسازھد فی الّدنیا یحبّک هللاَّ و ازھد ف_  ٢۶٨



و از آنچه در دست مردم است چشم بپوش تا . از دنیا چشم بپوش تا خدا ترا دوست دارد

  .مردم ترا دوست دارند

  .أزھد النّاس فی العالم أھلھ و جیرانھ_  ٢۶٩

  .کسان و ھمسایگان مرد دانشمند از ھمه مردم نسبت باو بى رغبت ترند

ن لم ینس القبر و البالء و ترک أفضل زینھ الّدنیا و آثر أزھد النّاس م_  ٢٧٠

  .ما یبقى على ما یفنى و لم یعّد غدا من أیّامھ و عّد نفسھ فی الموتى

زاھدترین مردم آن کس است که قبر و بال را فراموش نکند و از بھترین زینت دنیا چشم 

مر خویش حساب نکند و بپوشد و نعمت باقى را بر نعمت فانى ترجیح دھد و فردا را از ع

  .خود را در ردیف مردگان شمارد

  .استتمام المعروف خیر من ابتدائھ_  ٢٧١

  .انجام دادن کار نیک بھتر از آغاز کردن آنست

  استحی من هللاَّ استحیاءک من رجلین من صالحی عشیرتک_  ٢٧٢

  .از خدا مانند دو تن از خویشان صالح خود شرمگین باش



 تعالى حّق الحیاء فإّن هللاَّ قّسم بینکم أخالقکم کما قسم استحیوا من هللاَّ _  ٢٧٣

  .بینکم أرزاقکم

از خداوند چنان که باید آزرم داشته باشید زیرا خداوند اخالق شما را نیز مانند روزیتان میان 

  .شما تقسیم کرده است

استحیوا من هللاَّ حّق الحیاء من استحیى من هللاَّ حّق الحیاء فلیحفظ _  ٢٧۴

الّرأس و ما وعى و لیحفظ البطن و ما حوى و لیذکر الموت و البالء و من 

أراد اآلخره ترک زینھ الحیاه الّدنیا فمن فعل ذلک فقد استحیا من هللاَّ حّق 

  .الحیاء

از خداوند چنان که شایسته است شرم کنید، ھر که از خدا چنان که شاید شرم کند سر 

متعلقات آن را از ناروا حفظ کند و مرگ و بال را   شکمو اعضاى آن را از گناه نگھدارد و 

بخاطر داشته باشد و ھر که نعیم آن جھان را خواھد زینت این جھان را ترک کند و ھر که 

  .چنین کند از خدا چنان که باید شرم کرده است

  .استرشدوا العاقل ترشدوا و ال تعصوه فتندموا_  ٢٧۵



  .ت برسید و وى را نافرمانى نکنید که پشیمانى بریداز خردمند رھبرى جوئید تا براه راس

  .استعّد للموت قبل نزول الموت_ ٢٧۶

  .پیش از آنکه مرگ درآید براى آن آماده باش

استعیذوا باگَّ من شّر جار المقام فإّن جار المسافر إذا شاء أن یزایل _  ٢٧٧

  .زایل

اگر خواھد از او بر کنار شود، بر از شر ھمسایه مقیم، بخدا پناه برید زیرا ھمسایه مسافر 

  .کنار شود

  .استعیذوا باگَّ من الفقر و العیلھ و من أن تظلموا أو تظلموا_  ٢٧٨

  .بخدا پناه برید از فقر و عیالمندى و اینکه ظلم کنید یا تحمل ظلم کنید

  استعیذوا باگَّ من شرار النّساء و کونوا من خیارھّن فی حذر_ ٢٧٩

  .پناه ببرید و از نیکانشان بپرھیزید از زنان بد بخدا

  .استعیذوا باگَّ من العین فإّن العین حقّ _  ٢٨٠



  .از چشم بد بخدا پناه ببرید زیرا چشم حق است

  .استعینوا على أمورکم بالکتمان فإّن کّل ذی نعمھ محسود_  ٢٨١

محسود بوسیله پرده پوشى بر انجام کارھاى خود یارى جوئید زیرا ھر که نعمتى دارد 

  .کسانست

استعینوا على النّساء بالعرى فإّن إحداھّن إذا کثرت ثیابھا و أحسنت _ ٢٨٢

  .زینتھا أعجبھا الخروج

از بى لباسى براى نگھدارى زنان کمک جوئید زیرا زن وقتى لباس فراوان و زینت کامل دارد 

  .مایل به بیرون رفتن است

  .استغنوا عن النّاس و لو بشوص الّسواک_  ٢٨٣

  .ز مردم بى نیاز باشید و یک قطعه چوب مسواک ھم از آن ھا نخواھیدا

  .استفت نفسک و إن أفتاک المفتون_  ٢٨۴

  نیکى و بدى چیزھا را از دل خویش بپرس، دیگران ھر چه میخواھند بگویند



  استقم و لیحسن خلقک للنّاس_  ٢٨۵

  .استوار باش و رفتار خویش را در باره مردم نیک ساز

  .یموا و نعما إن استقمتماستق_  ٢٨۶

  .استوار باشید و چه نیکست که استوار باشید

استوصوا بالنّساء خیرا فإّن المرأه خلقت من ضلع أعوج و إّن أعوج _  ٢٨٧

شى ء فی الّضلع أعاله فإن ذھبت تقیمھ کسرتھ و إن ترکتھ لم یزل أعوج 

  .فاستوصوا بالنّساء خیرا

ز دنده کج خلق شده است و در دنده آنچه کجتر است با زنان بنیکى رفتار کنید زیرا زن ا

. باالتر است و اگر بخواھید راستش کنید آن را مى شکنید و اگر رھایش کنید کج میماند

  .پس با زنان بنیکى رفتار کنید

  .استووا و ال تختلفوا فتختلف قلوبکم_  ٢٨٨

  .با یک دیگر برابر شوید و مختلف مشوید تا دلھایتان مختلف نشود



  .استووا تستو قلوبکم و تماّسوا تراحموا_  ٢٨٩

  .با یک دیگر برابر شوید تا دلھایتان برابر شود و با یک دیگر آمیزش کنید تا بھم رحم کنید

أسّد األعمال ثالثھ ذکر هللاَّ على کّل حال و اإلنصاف من نفسک و _  ٢٩٠

  مواساه األخ فی المال

در ھمه حال و رعایت انصاف بر ضرر خویش و استوارترین کارھا سه چیز است یاد خداوند 

  .تقسیم مال با برادر دینى

أسرع الخیر ثوابا البّر و صلھ الّرحم و أسرع الّشّر عقوبھ البغى و _  ٢٩١

  .قطیعھ الّرحم

پاداش نیکوکارى و پیوند خویشاوندان از نیکى ھاى دیگر زودتر میرسد و کیفر ستمکارى و 

  اى دیگر سریعتر میرسدبریدن از خویشاوندان از بدى ھ

  .أسرع الّدعاء إجابھ دعاء غائب لغائب_ ٢٩٢

  .دعائى که غائبى براى غائبى دیگر کند از ھمه دعاھا زودتر مستجاب مى شود



  .اسمح یسمح لک_  ٢٩٣

  .با کسان سھل انگارى کن تا با تو سھل انگارى کنند

  .إّال هللاَّ  اشتّد غضب هللاَّ على من زعم أنّھ ملک األمالک ال ملک_  ٢٩۴

خشم خدا بر آنکه گمان مى کند ملک ملکان است بسیار سخت است ملکى جز خدا 

  .نیست

  .اشتّد غضب هللاَّ على الّزناه_  ٢٩۵

  .خشم خدا نسبت بزناکاران بسیار سخت است

  .اشتّدی أزّمھ تنفرجی_ ٢٩۶

  .وقتى کار بنھایت سختى رسید راه چاره پیدا مى شود

 على امرأه أدخلت على قوم ولدا لیس منھم یطّلع على اشتّد غضب هللاَّ _  ٢٩٧

  .عوراتھم و یشرکھم فی أموالھم



و بر خانواده اى در آورد که بناحق محارم آنھا را ببیند و » بخطا پدید آورد«زنى که فرزندى 

  .در اموالشان شرکت کند خشم خدا نسبت بوى بسیار سخت است

  .ال یجد ناصرا غیر هللاَّ اشتّد غضب هللاَّ على من ظلم من _  ٢٩٨

آن کس که بر بینوائى که بجز خدا پناھى ندارد ستم میکند خشم خدا نسبت باو بسیار 

  سخت است

  .أشجع النّاس من غلب ھواه_  ٢٩٩

  .شجاعترین مردم آن کس است که بر ھوس خویش تسلط یابد

  .أشّد النّاس عذابا یوم القیامھ إمام جائر_  ٣٠٠

  شواى ستمگر از ھمه کس سختتر است روز رستاخیز عذاب پی

  

أشّد النّاس بالء األنبیاء ثّم األمثل فاألمثل یبتلی الّرجل على حسب دینھ _  ٣٠١

فإن کان فی دینھ صلبا اشتّد بالؤه و إن کان فی دینھ رقّھ ابتلى على قدر دینھ 

 .فما یبرح البالء بالعبد حتّى یترکھ یمشی على األرض و ما علیھ خطیئھ



پیغمبران از ھمه مردم سخت تر است و پس از آن ھر که بآنھا نزدیکتر باشد، مرد  ابتالى

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 ھمه گناھان او را 

  .پاک کند

  .النّاس عذابا للنّاس فی الّدنیا أشّد النّاس عذابا عند هللاَّ یوم القیامھ أشدّ _  ٣٠٢

آنکه در دنیا مردم را بیشتر آزار کند در روز رستاخیز پیش خدا از ھمه مردم عذاب وى 

  .سخت تر است

  .أشّد النّاس عذابا یوم القیامھ من یری النّاس أّن فیھ خیرا و ال خیر فیھ_  ٣٠٣

ز از ھمه مردم عذاب آن کس سخت تر است که مردم گمان میکنند خیرى در روز رستاخی

  .در او ھست ولى خیرى در او نیست

  .أشّد النّاس عذابا یوم القیامھ عالم لم ینفعھ علمھ_  ٣٠۴

روز رستاخیز عذاب دانشمندى که از دانش خود بھره نمى برد از ھمه مردم سخت تر 

  .است



یامھ رجل أمکنھ طلب العلم فی الّدنیا فلم أشّد النّاس حسره یوم الق_  ٣٠۵

  .یطلبھ و رجل علّم علما فانتفع بھ من سمعھ منھ دونھ

دو کس روز رستاخیز از ھمه مردم بیشتر حسرت میخورند یکى مردى که در دنیا براى 

طلب دانش فرصت داشته ولى به جستجوى آن برنخاسته است یکى دیگر مردى که 

  .رد وى از آن بھره مند شده ولى او بى بھره مانده استدانشى بدیگرى آموخته و شاگ

  .أشّدکم من ملک نفسھ عند الغضب و أحلمکم من عفى بعد المقدره_  ٣٠۶

نیرومندترین شما کسى است که ھنگام غضب بر خود تسلط داشته باشد و بردبارترین 

  .شما کسى است که پس از قدرت از گناه کسان درگذرد

یأمنک النّاس و أشرف اإلسالم أن یسلم النّاس من  أشرف اإلیمان أن_  ٣٠٧

  .لسانک و یدک

بھترین ایمان آنست که مردم از تو در امان باشند و بھترین اسالم آنست که مردم از دست 

  .و زبان تو بسالمت مانند



أشرف الّزھد أن یسکن قلبک على ما رزقت و إّن أشرف ما تسأل من _  ٣٠٨

  .ی الّدین و الّدنیاهللاَّ عّز و جّل العافیھ ف

بھترین زھدھا آنست که از آنچه دارى خشنود باشى و بھترین چیزى که از خدا توان 

  .خواست عافیت دین و دنیاست

  .أال کّل شى ء ما خال هللاَّ باطل: أشعر کلمھ تکلّم بھا العرب کلمھ لبید_  ٣٠٩

  .باطل است بھترین شعرى که عرب گفته سخن لبید است که گوید بجز خدا ھمه چیز

  .اشفقوا تحمدوا و تؤجروا_  ٣١٠

  .مھربان باشید تا شما را ستایش کنند و پاداش یابید

  أشقى األشقیاء من اجتمع علیھ فقر الّدنیا و عذاب اآلخره_  ٣١١

  .از ھمه بدبختان بدبخت تر کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با ھم دارد

  .أشکر النّاس أشکرھم للنّاس_  ٣١٢

  .ھمه مردم سپاسگزارتر آن کس است که بھتر سپاس مردم را مى گزارد از



  .أشیدوا النّکاح و أعلنوه_  ٣١٣

  .عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنى سازید

أصابتکم فتنھ الّضّراء فصبرتم و إّن أخوف ما أخاف علیکم فتنھ _  ٣١۴

ام و عصب الیمن و الّسّراء من قبل النّساء إذا تسّورن الّذھب و لبسن ربط الشّ 

  .أتعبن الغنّی و کلّفن الفقیر ما ال یجد

فتنه سخت را دیدید و صبر کردید و من از فتنه اى سخت تر بر شما بیم دارم که از طرف 

زنان مى آید ھنگامى که النگوى طال بدست و پارچه ھاى فاخر ببر کنند و توانگران را 

  .ندارد بخواھند بزحمت اندازند و از فقیر چیزى که بدان دسترس

  .أصدق الّرؤیا باألسحار_  ٣١۵

  .راست ترین خوابھا را در سحرگاه توان دید

  .أصرم األحمق_  ٣١۶

  .با احمق آمیزش مکن

  .أصلح النّاس أصلحھم للنّاس_  ٣١٧

  .بھترین مردم کسى است که براى مردم سودمندتر است



  .أصلح بین النّاس و لو تعنی الکذب_  ٣١٨

  .اصالح آر اگر چه با دروغ باشدمیان مردم را ب

  .أصلحوا دنیاکم و اعملوا آلخرتکم کأنّکم تموتون غدا_  ٣١٩

  دنیاى خویش را اصالح کنید و براى آخرت خویش بکوشید چنان که گوئى فردا خواھید مرد،

اصنع المعروف إلى من ھو أھلھ و إلى غیر أھلھ فإن أصبت أھلھ _  ٣٢٠

  .نت أنت أھلھأصبت أھلھ و إن لم تصب أھلھ ک

با آن کس که سزاوار نیکى است و آن کس که سزاوار آن نیست نیکى کن، اگر نیکى تو 

  .باھل آن رسید چه بھتر و گر نه تو خود اھل آن ھستى

اضمنوا لی ستّا من أنفسکم أضمن لکم الجنّھ أصدقوا إذا حّدثتم و أوفوا _ ٣٢١

غّضوا أبصارکم و کفّوا  إذا وعدتم و أّدوا إذا ائتمنتم و احفظوا فروجکم و

  .أیدیکم



شش چیز را از طرف خود براى من تعھد کنید تا من بھشت را براى شماھا تعھد کنم 

وقتى امانت به شما . وقتى سخنى مى گوئید راست گوئید و وقتى وعده مدھید وفا کنید

از «سپردند رد کنید، خویشتن را از آمیزشھاى ناپاک حفظ کنید، چشمھاى خود را 

  .نگھدارید» از اعمال ناپسند«ببندید و دست خویش را » ھاى ناروانگاھ

اضمنوا لی سّت خصال أضمن لکم الجنّھ ال تظالموا عند قسمھ _  ٣٢٢

مواریثکم و أنصفوا النّاس من أنفسکم و ال تجبنوا عند قتال عدّوکم و ال تغلوا 

  .غنائمکم و امنعوا ظالمکم من مظلومکم

ید تا بھشت را براى شما تعھد کنم، ھنگام تقسیم ارث شش صفت را براى من تعھد کن

بیکدیگر ستم مکنید؛ با مردم به انصاف رفتار کنید و ھنگام جنگ با دشمن ترسان مباشید 

  .و در غنائم خیانت مکنید و ظالم را از مظلوم دفع کنید

  .اطلبوا الّرزق فی خبایا األرض_ ٣٢٣

  .روزى را در نھانگاھھاى زمین بجوئید

اطلبوا العلم و لو بالّصین فإّن طلب العلم فریضھ على کّل مسلم إّن _ ٣٢۴

  .المالئکھ تضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یطلب



دانش را بجوئید اگر چه در چین باشد زیرا طلب دانش بر ھر مسلمانى واجب است و 

ت فرشتگان بال خویش را براى طالب علم پھن مى کنند زیرا از آنچه وى در طلب آنس

  .خشنود ھستند

  .اطلبوا الحوائج بعّزه األنفس فإّن االمور تجری بالمقادیر_  ٣٢۵

  حوائج خویش را با عزت نفس بجوئید زیرا کارھا جریان مقدر دارد،

  .أطلب العافیھ لغیرک ترزقھا فی نفسک_  ٣٢۶

  .عافیت را براى دیگران بخواه تا نصیب تو شود

  .حداطلبوا العلم من المھد إلى اللّ _  ٣٢٧

  از گھواره تا گور دانش بجوئید

  .أطعموا طعامکم األتقیاء و أولوا معروفکم المؤمنین_  ٣٢٨

  .غذاى خود را به پرھیزکاران بخورانید و نیکیھاى خود را در باره مؤمنان انجام دھید



اطلبوا الفضل عند الّرحماء من أّمتی تعیشوا فی أکنافھم و ال تطلبوه _  ٣٢٩

  .من القاسیھ قلوبھم

بزرگوارى را در پیش رحیمان امت من بجوئید و در پناه آنھا زندگى کنید و آن را از سنگ 

  .دالن مجوئید

  .اطّلع فی القبور و اعتبر بالنّشور_  ٣٣٠

  در قبرھا بنگر و از رستاخیز پند آموز

اطّلعت فی الجنّھ فرأیت أکثر أھلھا الفقراء و اطّلعت فی النّار فرأیت _  ٣٣١

  .النّساءأکثر أھلھا 

در بھشت نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن فقیرانند و در جھنم نگریستم و دیدم که 

  .بیشتر مردم آن زنانند

  .أطیب الکسب عمل الّرجل بیده_  ٣٣٢

  .بھترین کسبھا آنست که مرد با دست خود کار کند



  .أطیب کسب الّرجل المسلم سھمھ فی سبیل هللاَّ _  ٣٣٣

  ان تیرى است که در راه خدا میاندازدبھترین کسب مرد مسلم

  .أطیب الطّیب المسک_  ٣٣۴

  .بھترین بوھاى خوش مشک است

  .أعبد هللاَّ کأنّک تراه فإن کنت ال تراه فإنّھ یراک_  ٣٣۵

  .خداى را چنان پرستش کن که گوئى او را مى بینى اگر تو او را نمى بینى او ترا میبیند

  .اعتبروا الّصاحب بالّصاحب_  ٣٣۶

  یار را بیار توان سنجید

  .أعجز النّاس من عجز عن الّدنیا و أبخل النّاس من بخل بالّسالم_  ٣٣٧

عاجزترین مردم آن کس است که از کار دنیا عاجز ماند و بخیل ترین مردم آن کس است که 

  .در اداى سالم بخل ورزد

  .أعدی عدّوک نفسک الّتی بین جنبیک_  ٣٣٨



  .است که میان دو پھلوى تو است خطرناکترین دشمن تو نفس تو

  .أعدى عدّوک زوجتک الّتی تضاجعک و ما ملکت یمینک_  ٣٣٩

  .خطرناکترین دشمن تو ھمسر تو است که با تو ھمخوابه است و مملوک تو

أعدل النّاس من رضى للنّاس ما یرضى لنفسھ و کره لھم ما کره _  ٣۴٠

  .لنفسھ

خود پسندد براى مردم نیز پسندد و آنچه  عادلتر از ھمه مردم کسى است که آنچه براى

  بر خود روا ندارد بر مردم روا ندارد

اعدلوا بین أوالدکم بالنّحل کما تحبّون أن یعدلوا بینکم فی البّر و _  ٣۴١

  .اللّطف

شما که میخواھید فرزندانتان در نیکى و محبت با شما بعدالت رفتار کنند در کار بخشش 

  .با آنھا بعدالت رفتار کنید

  .أعذر هللاَّ إلى امرئ أّخر أجلھ حتّى بلغ ستّین سنھ_  ٣۴٢



  .ھر کس را خداوند تا شصت سال زنده نگاھدارد در عذر را به روى او بسته است

  .أعروا النّساء یلزمن الحجال_  ٣۴٣

  .زنان را بى لباس بگذارید تا در خانه بمانند

  .أعّز أمر هللاَّ یعّزک هللاَّ _  ٣۴۴

  .یز دار تا خدایت عزیز کندکار خدا را عز

  .أعزل األذى عن طریق المسلمین_  ٣۴۵

  .مانع از راه مسلمانان دور کن

  .أعطی و ال توکئی فیوکأ علیک_  ٣۴۶

  .ببخش و تنگ مگیر که بر تو تنگ گیرند

أعط الّسائل و لو جاءک على فرس و أعط األجیر حقّھ قبل أن یجّف _ ٣۴٧

  .عرقھ



ر اسب بنزد تو آمد و مزد اجیر را پیش از آنکه عرقش خشک به گدا چیزى بده و گر چه ب

  .شود بپرداز

  .أعطیت جوامع الکلم و اختصر لی الکالم اختصارا_  ٣۴٨

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

  .أعظم العباده أجرا أخفیھا_  ٣۴٩

  .پراجرترین عبادت ھا آنست که نھانتر باشد

  .أعظم النّاس ھّما المؤمن یھتّم بأمر دنیاه و أمر آخرتھ_  ٣۵٠

  مؤمن از ھمه مردم گرفتارتر است زیرا باید بکار دنیا و آخرت ھر دو برسد

أعظم النّاس حقّا على المرأه زوجھا و أعظم النّاس حقّا على الّرجل _  ٣۵١

  .أّمھ

  .بیشتر بر مرد حق دارد شوھر از ھمه کس بیشتر بر زن حق دارد و مادر از ھمه کس

  .أعظم الخطایا اللّسان الکذوب_  ٣۵٢



  .سر گناھان، زبان دروغپرداز است

أعظم الظّلم ذراع من األرض ینتقصھ المرء من حّق أخیھ لیست _  ٣۵٣

  .حصاه أخذھا إّال طّوقھا یوم القیامھ

گى که بزرگترین ستمھا آنست که مردى یکذراع زمین از حق برادر خویش بگیرد، ھر ری

  بدین طریق در تصرف او در آید روز رستاخیز در گردن او طوقى مى شود

  .أعظم النّاس فی الّدنیا خطرا من لم یجعل للّدنیا عنده خطرا_  ٣۵۴

  در دنیا قدر کسى بیشتر است که دنیا در نظرش قدر ندارد

  .أعظم النّاس قدرا من ترک ما ال یعنیھ_  ٣۵۵

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

  .أعظم النّساء أحسنھّن وجوھا و أرخصھّن مھورا_ ٣۵۶

  بھترین زنان آن است که رویش خوبتر و مھرش کمتر است

  .أعظم النّساء برکھ أقلّھن مؤنھ_  ٣۵٧



  .از ھمه زنان پربرکت تر آنست که خرجش کمتر باشد

  .أعقل النّاس أشّدھم مداراه للنّاس_  ٣۵٨

  .عاقلتر از ھمه مردم کسى است که با مردم بیشتر مدارا کند

  .اعقلھا و توّکل_  ٣۵٩

  زانوى شتر را ببند و توکل کن

  .أعلم النّاس من جمع علم النّاس إلى علمھ_  ٣۶٠

  .دانشمندتر از ھمه مردم کسى است که دانش دیگران را بدانش خود بیفزاید

ى أن یعطوک شیئا و لم یرد هللاَّ أن اعلم أّن الخالئق لو اجتمعوا عل_  ٣۶١

یعطیک لم یقدروا علیھ أو یصرفوا عنک شیئا أراد هللاَّ أن یصیبک بھ لم 

  .یقدروا على ذلک فإذا سئلت فاسأل هللاَّ و إذا استعنت فاستعن باگَّ 



بدان که اگر جھانیان بخواھند چیزى بتو بدھند و خداوند نخواھد نمیتوانند و اگر جھانیان 

ھند چیزى را که خداوند براى تو خواسته از تو منع کنند نمیتوانند بنا بر این وقتى بخوا

  چیزى میخواھى از خدا بخواه و وقتى کمک مى جوئى از خدا بجوى

  .اعلم أّن ما أصابک لم یکن لیخطأک و ما أخطأک لم یکن لیصیبک_  ٣۶٢

  .بناچار فوت میشدبدان که آنچه بتو رسیده ناچار میرسید و آنچه از تو فوت شده 

اعلم أّن النّصر مع الّصبر و أّن الفرج مع الکرب و أّن مع العسر _  ٣۶٣

  .یسرا

  .بدان که ظفر قرین صبر است و گشایش قرین رنج و بدنبال سختى سستى اى ھست

  .اعلم أّن القلم قد جرى بما ھو کائن_  ٣۶۴

  .بدان که قلم تقدیر، بر ھمه شدنیھا رفته است

مالک ما . نّھ لیس منکم من أحد إّال مال وارثھ أحّب إلیھ من مالھاعلم أ_  ٣۶۵

  .قّدمت و مال وارثک ما أّخرت



مال تو آنست . بدانید که ھمه شما مال وارث خویش را از مال خویش بیشتر دوست دارید

  .که از پیش میفرستى و مال وارث آنست که بجا میگذارى

  .لّسبعینأعمار أّمتی ما بین الّستّین إلى ا_  ٣۶۶

  .عمرھاى امت من میان شصت و ھفتاد سال است

اعمل عمل امرئ یظّن أنّھ لن یموت أبدا و احذر حذر امرئ یخشى أن _  ٣۶٧

  .یموت غدا

چنان کار کن که گوئى ھیچ وقت نخواھى مرد و چنان بیمناک باش که گوئى فردا خواھى 

  .مرد

  .اعملوا فکّل میّسر لما خلق لھ_ ٣۶٨

  .ھر کسى آنچه را براى آن ساخته شده بدست مى آوردکار کنید زیرا 

  .األعمال بالنّیّھ_  ٣۶٩

  کارھا وابسته به نیت است



  .أعینوا أوالدکم على البّر من شاء إستخرج العقوق من ولده_  ٣٧٠

فرزندان خود را در خوب شدن کمک کنید زیرا ھر که بخواھد مى تواند نافرمانى را از فرزند 

  .خود بیرون آورد

أغبط النّاس عندی مؤمن خفیف الحاّذ ذو حظّ من صاله و کان رزقھ _  ٣٧١

کفافا فصبر علیھ حتّى یلقى هللاَّ و أحسن عباده ربّھ و کان غامضا فی النّاس 

  .عجلت منیّتھ و قّل تراثھ و قلّت بواکیھ

خوشبخت ترین مردم در نظر من مؤمنى است که متعلقاتش کم و از نماز بھره ور باشد، 

ى او بحد کفاف باشد و با آن بسازد تا بخداى خویش برسد، خداى را به خوبى روز

پرستش کند و در میان مردم گمنام باشد، وقتى مرگش برسد ارثش کم باشد و 

  .گریندگانش انگشت شمار باشند

اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل ھرمک و صّحتک قبل سقمک و _  ٣٧٢

  .حیاتک قبل موتکغناک قبل فقرک و فراغک قبل شغلک و 



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

  .اغتنموا الّدعاء عند الّرقّھ فإنّھا رحمھ_  ٣٧٣

  بھنگام رقت دعا را غنیمت شمارید که رقت مایه رحمت است

  .اغتنموا دعوه المؤمن المبتلى_  ٣٧۴

  .دعاى مؤمن مبتال را غنیمت شمارید

  .أغد عالما أو متعلّما أو مستمعا أو محبّا و ال تکن الخامسھ فتھلک_  ٣٧۵

دانشمند باش یا دانش آموز یا مستمع یا دوستدار علم و پنجمى مباش که ھالک خواھى 

  .شد

  .و نجاح الغدّو برکھ -أغدوا فی طلب العلم فإنّ _  ٣٧۶

  .در طلب علم زود خیز باشید زیرا زود خیزى مایه برکت و کام یابى است



اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزیّنوا و تنظّفوا فإّن _  ٣٧٧

  .بنی إسرائیل لم یکونوا یفعلون ذلک فزنت نساؤھم

راسته و پاکیزه لباسھاى خود را تمیز کنید و موھاى خود را کم کنید، مسواک بزنید و آ

  .باشید زیرا یھودان چنین نکردند و زنانشان زناکار شدند

  .اغفر، فإن عاقبت فعاقب بقدر الّذنب و اتّق الوجھ_  ٣٧٨

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

  .أغفل النّاس من لم یتّعظ بتغیّر الّدنیا من حال إلى حال_  ٣٧٩

  غافلتر از ھمه مردم کسى است که از تغیر احوال جھان پند نگیرد

  .أغنى النّاس من لم یکن للحرص أسیرا_ ٣٨٠

  .بى نیازتر از ھمه مردم کسى است که در بند آز نباشد

  .أفشوا الّسالم بینکم تحابّوا_  ٣٨١

  .سالم را آشکار کنید تا رشته دوستى شما استوار شود



  .سلمواأفشوا الّسالم ت_  ٣٨٢

  .سالم را آشکار سازید تا سالمت مانید

أفشوا الّسالم و أطعموا الطّعام و صلوا األرحام و صلّوا باللّیل و _  ٣٨٣

  .النّاس نیام تدخلوا الجنّھ بسالم

سالم را فاش کنید و طعام بخورانید، با خویشاوندان الفت گیرید و ھنگام شب که مردم در 

  .ھشت شویدخوابند نماز بخوانید تا وارد ب

  .أفضل األصحاب من إذا ذکرت أعانک و إذا نسیت ذکرک_  ٣٨۴

بھترین دوستان کسى است که وقتى یاد کردى ترا یارى کند و و وقتى فراموش کردى ترا 

  .بیاد آرد

التّواضع عند الّدولھ و العفو عند القدره و العطیّھ :أفضل األعمال ثالثھ_  ٣٨۵

  .بغیر المنّھ

یز است، تواضع بھنگام دولت و عفو بھنگام قدرت و بخشش بدون بھترین کارھا سه چ

  .منت



أفضل األعمال أن تدخل على أخیک المؤمن سرورا أو تقضى عنھ _  ٣٨۶

  .دینا

  .بھترین کارھا آنست که برادر مؤمن خویش را خوشحال سازى یا قرض او را بپردازى

  نّاسأفضل األعمال بعد اإلیمان باگَّ التّوّدد إلى ال_  ٣٨٧

  .بھترین کارھا پس از ایمان به خدا دوستى با مردم است

  .أفضل األعمال الکسب من الحالل_  ٣٨٨

  .بھترین کارھا کسب حالل است

أفضل األعمال العلم باگَّ إّن العلم ینفعک معھ قلیل العمل و کثیره و إّن _  ٣٨٩

  .الجھل ال ینفعک معھ قلیل العمل و ال کثیره

ناسى است کارى که با دانش قرینست اندک و بسیار آن سودمند بھترین کارھا خداش

  .است و کارى که با نادانى قرینست نه اندک آن سود میدھد و نه بسیار

  .أفضل األعمال الحّب فی هللاَّ و البغض فی هللاَّ _  ٣٩٠



  .بھترین کارھا دوستى و دشمنى در راه خداست

  .حیثما کنتأفضل اإلیمان أن تعلم أّن هللاَّ معک _  ٣٩١

  .بھترین اقسام ایمان آنست که بدانى ھر جا ھستى خدا با تست

أفضل اإلیمان أن تحّب گَّ و تبغض گَّ و تعمل لسانک فی ذکر هللاَّ و _ ٣٩٢

أن تحّب للنّاس ما تحّب لنفسک و تکره لھم ما تکره لنفسک و أن تقول خیرا 

  .أو تصمت

دوست بدارى و براى خدا دشمن بدارى و آنچه بھترین اقسام ایمان اینست که براى خدا 

براى خود میخواھى براى مردم بخواھى و آنچه براى خود نمیخواھى براى دیگران نخواھى 

  .و سخن نیک بگوئى یا خاموش مانى

  أفضل اإلیمان الّصبر و الّسماحھ_  ٣٩٣

  .بھترین خصال ایمان صبر و گذشت است

  .جائرأفضل الجھاد کلمھ حّق عند سلطان _ ٣٩۴



  بھترین جھاد سخن حقیست که پیش پادشاه ستمکار گویند

  .أفضل الجھاد من أصبح و لم یھّم بظلم أحد_  ٣٩۵

  .بھترین اقسام جھاد آنست که کسى روز آغاز کند و در اندیشه ظلم کسى نباشد

  .أفضل الحسنات تکرمھ الجلساء_  ٣٩۶

  .بھترین کارھاى نیک آنست که جلیسان را عزیز دارى

  .أفضل الجھاد أن یجاھد الّرجل نفسھ و ھواه_  ٣٩٧

  .بھترین جھاد آنست که انسان با نفس و ھوس خود پیکار کند

  .أفضل الّدعاء دعاء المرء لنفسھ_  ٣٩٨

  بھترین دعاھا دعائیست که انسان براى خود میکند

  .أفضل الّدنانیر دینار ینفقھ الّرجل على عیالھ_  ٣٩٩

  .نسان براى نان خوران خود خرج میکندبھترین پولھا پولى است که ا



أفضل الّصدقھ ما کان عن ظھر غنى و الید العلیا خیر من الید الّسفلى _  ۴٠٠

  .و ابدأ بمن تعول

بھترین صدقه ھا اینست که در حال بینیازى صورت گیرد و دست دھنده بھتر از دست 

  .گیرنده است

 .ّم یعلّمھ أخاه المسلمأفضل الّصدقھ أن یتعلّم المرء المسلم علما ث_  ۴٠١

بھترین صدقه ھا آن است که مرد مسلمان دانشى بیاموزد و به برادر مسلمان خود تعلیم 

  .دھد

أفضل صدقھ الّلسان الّشفاعھ تفک بھا األسیر و تحقن بھا الّدم و تجّر _  ۴٠٢

  .بھا المعروف و اإلحسان إلى أخیک و تدفع عنھ الکریھھ

ت که بوسیله آن اسیر را آزاد سازى و از ریختن خون بھترین صدقه زبان، شفاعتى اس

جلوگیرى کنى و نیکى و احسان را به سوی برادر خویش بکشانى و بدى را از او دفع 

  .کنى

  .أفضل األعمال أن تشبع کبدا جائعا_  ۴٠٣



  .بھترین کارھا آنست که گرسنه را سیر کنى

  .أفضل الّصدقھ حفظ الّلسان_  ۴٠۴

  .دارى زبانستبھترین صدقه ھا، نگھ

  .أفضل الّصدقھ صدقھ الّلسان_  ۴٠۵

  .بھترین صدقه ھا، صدقه زبان است

أفضل الّصدقھ أن تصّدق و أنت صحیح شحیح تأمل الغنى و تخشى _  ۴٠۶

الفقر و ال تمھل حتّى إذا بلغت الحلقوم قلت لفالن کذا و لفالن کذا، أال و قد کان 

  .لفالن

سالم و تنگدستى و امید ثروت و بیم فقر دارى  بھترین صدقه ھا آنست که ھنگامى که

صدقه بدھى نه آنکه بگذارى تا وقتى جان بگلو رسید گوئى؛ این مال فالنى و این مال 

  .فالنى، زیرا آنھا متعلق بفالنى شده است

  .أفضل الّصدقھ إصالح ذات البین_  ۴٠٧



  .بھترین اقسام صدقه آنست که میان دو کس را اصالح دھى

  .الّصدقھ الّصدقھ على ذی الّرحم الکاشح أفضل_  ۴٠٨

  .بھترین صدقه ھا آنست که به خویشاوندى که دشمن توست چیزى بدھى

  .أفضل العباده انتظار الفرج_  ۴٠٩

  .بھترین اقسام عبادت انتظار گشایش است

  .أفضل العمل أدومھ و إن قلّ _  ۴١٠

  .دبھترین کارھا آن است که دوامش بیشتر است اگر چه اندک باش

  .أفضل العمل النّیّھ الّصادقھ_  ۴١١

  بھترین کارھا نیت پاک است

  .أفضل العباده أجرا سرعھ القیام من عند المریض_  ۴١٢

  .از ھمه عبادت ھا بھتر و پراجرتر آن است که زودتر از پیش مریض برخیزى



أفضل الفضائل أن تصل من قطعک و تعطى من حرمک و تصفح _  ۴١٣

  .عّمن ظلمک

ضایل اینست که با آنکه از تو ببرد پیوند گیرى و بکسى که تو را محروم میکند عطا بھترین ف

  کنى و از آنکه بر تو ستم کند درگذرى

  .أفضل الکسب بیع مبرور و عمل الّرجل بیده_  ۴١۴

بھترین کسبھا معامله اى است که نادرستى در آن نباشد و کارى است که مرد با دست 

  .خود انجام دھد

ل المؤمنین إسالما من سلم المسلمون من لسانھ و یده و أفضل أفض_  ۴١۵

  .المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا

از ھمه مؤمنان اسالم آن کس بھتر است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و 

  .از ھمه مؤمنان ایمان آن کس بھتر است که اخالق وى نیکتر است

  .ا سئل أعطى و إذا لم یعط استغنىأفضل المؤمنین إیمانا الّذی إذ_  ۴١۶



از ھمه مؤمنان ایمان آن کس بھتر است که وقتى از او چیزى بخواھند بدھد و اگر چیزى 

  .باو ندھند راه بى نیازى سپرد

  .أفضل النّاس رجل یعطی جھده_  ۴١٧

  .بھترین مردم آنست که ھمه کوشش خود را بکار میبرد

  .أفلح من رزق لبّا_  ۴١٨

  .د رستگار مى شودآنکه خرد دار

أفضل النّاس من تواضع عن رفعھ و زھد عن غنیھ و أنصف عن قّوه _  ۴١٩

  .و حلم عن قدره

بھتر از ھمه مردم کسى است که در حال رفعت فروتنى کند و در عین ثروت زاھد باشد و 

  در عین قوت انصاف دھد و در حال قدرت برد بارى کند

  .أفضلکم إیمانا أحسنکم أخالقا_  ۴٢٠

  .ھر کس از شما اخالقش نیکتر ایمانش بھتر است



  .أفقر النّاس الطّامع_  ۴٢١

  .طمعکار از ھمه مردم فقیرتر است

  .أفلح من ھدى إلى اإلسالم و کان عیشھ کفافا و قنع بھ_  ۴٢٢

ھر که باسالم راھبر شده و لوازم زندگى بقدر رفع حاجت دارد و بدان قناعت کند رستگار 

  شده است

  .وا القرآن ما ائتلفت علیھ قلوبکم فإذا اختلفتم فیھ فقوموااقرء_  ۴٢٣

قرآن را تا ھنگامى که دلھاى شما بر آن اتفاق دارد بخوانید و وقتى در باره آن اختالف پیدا 

  .کردید برخیزید

  .اقرأ القرآن ما نھاک فإذا لم ینھک فلست تقرؤه_  ۴٢۴

خوان ولى اگر ترا از کار بد وانمیدارد به اگر خواندن قرآن ترا از کار بد منع میکند آن را ب

  .حقیقت قرآن نمیخوانى

اقرءوا القرآن و اعملوا بھ و ال تجفوا عنھ و ال تغلوا فیھ و ال تأکلوا _  ۴٢۵

  .بھ و ال تستکثروا بھ



قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید بوسیله قرآن نان 

  .آن فزونى مجوئیدنخورید و به کمک 

  .اقرءوا القرآن فإّن هللاَّ تعالى ال یعّذب قلبا وعى القرآن_  ۴٢۶

  .قرآن را بخوانید زیرا خداوند دلى را که قرآن را دریافته معذب نمیکند

  .أقرب العمل إلى هللاَّ الجھاد فی سبیل هللاَّ و ال یقاربھ شى ء_  ۴٢٧

  چیزى مانند آن نیست نزدیکترین کارھا بخدا جھاد در راه خداست و

اقبل الحّق مّمن أتاک بھ من صغیر أو کبیر و إن کان بغیضا بعیدا و _  ۴٢٨

  .اردد الباطل على من جاءک بھ من صغیر أو کبیر و إن کان حبیبا قریبا

سخن حق را از ھر که شنیدى به پذیر اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از ھر که 

  .و نزدیک باشدشنیدى نپذیر اگر چه دوست 

اقتربت الّساعھ و ال یزداد النّاس على الّدنیا إّال حرصا و ال ترداد منھم _  ۴٢٩

  .إّال بعدا



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

  .أقّل النّاس راحھ البخیل_  ۴٣١

  .آسایش بخیل از ھمه کس کمتر است

  .لنّاس لّذه الحسودأقّل ا_  ۴٣٠

  .لذت حسود از ھمه کس کمتر است

  .أقّل من الّدین تعش حّرا_  ۴٣٢

  .قرض کمتر گیر تا آزاد باشى

  .أقّل من الّذنوب یھن علیک الموت_  ۴٣٣

  . گناه کمتر کن تا مرگ بر تو آسان شود

أقلّوا الّدخول على األغنیاء فإنّھ أحرى أن ال تزدروا نعم هللاَّ عّز و _  ۴٣۴

  .جلّ 

  .پیش توانگران کمتر روید زیرا در این صورت نعمتھاى خدا را خوار نخواھید شمرد



  .أقیلو الّسخّی زلّتھ فإّن هللاَّ آخذ بیده کلّما عثر_  ۴٣۵

  .از لغزش مرد سخاوتمند بگذرید زیرا ھر دم بلغزد خدا دست او را میگیرد

ال تأخذکم فی هللاَّ لومھ أقیموا حدود هللاَّ تعالى فی البعید و القریب و _  ۴٣۶

  .الئم

  .مقررات خدا را در باره بیگانه و خویش اجرا کنید و در کار خدا بسخن کسان گوش مدھید

  .أکبر أّمتی الّذین لم یعطوا فیبطروا و لم یقتر علیھم فیسألوا_  ۴٣٧

دان بزرگترین افراد امت من آنھا ھستند که نه چندان توانگرند که خود را گم کنند و نه چن

  .فقیرند که دست بسؤال گشایند

أکبر الکبائر اإلشراک باگَّ و قتل النّفس و عقوق الوالدین و شھاده _  ۴٣٨

  .الزور

بزرگترین گناھان بزرگ شرک بخدا و قتل نفس و بد رفتارى با پدر و مادر و شھادت دروغ 

  .است



  أکبر الکبائر سوء الظّّن باگَّ _  ۴٣٩

  .انى بخداستبدترین گناھان بزرگ بدگم

  .أکثر خطایا ابن آدم فی لسانھ_  ۴۴٠

  .بیشتر گناھان فرزند آدم از زبان اوست

  .أکثر النّاس ذنوبا یوم القیامھ أکثرھم کالما فیما ال یعنیھ_  ۴۴١

در روز رستاخیز از ھمه مردم گناه آن کس بیشتر است که بیشتر از ھمه در چیزھائى که 

  .بدو مربوط نیست سخن گوید

  .أکثر النّاس قیمھ أکثرھم علما _ ۴۴٢

  .ھر که بدانش از دیگران پیش تر است، قیمتش از دیگران بیشتر است

  .أکثر ذکر الموت فإّن ذکره یسلّیک مّما سواه_  ۴۴٣

  .مرگ را بسیار بخاطر بیاور زیرا یاد مرگ ترا از رنج ھاى دیگر تسلیت مى دھد



و یزھّد فی الّدنیا فإن ذکرتموه أکثروا ذکر الموت فإنّھ یمّحص الّذنوب _  ۴۴۴

  .عند الغنى ھدمھ و إن ذکرتموه عند الفقر أرضاکم بعیشکم

مرگ را بسیار به یاد آرید زیرا یاد مرگ گناھان را پاک مى کند و حرص دنیا را کم مى کند، 

اگر مرگ را بھنگام توانگرى به یاد آرید اھمیت آن را کم میکند و اگر بھنگام تنگدستى یاد 

  .، شما را از زندگى تان خشنود مى سازدکنید

أکثروا من اإلخوان فإّن ربّکم حیّی کریم یستحیی أن یعّذب عبده بین _  ۴۴۵

  .إخوانھ یوم القیمھ

دوست بسیار گیرید زیرا خداى شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد که روز رستاخیز 

  .بنده خود را میان برادرانش عذاب کند

  .عاء فإّن الّدعاء یرّد القضاءأکثر من الدّ _  ۴۴۶

  بسیار دعا کن که دعا قضا را دفع میکند

أکثروا من ذکر ھادم اللّّذات فإنّھ ال یکون فی کثیر إّال قلّلھ و ال فی _  ۴۴٧

  .قلیل إّال أجزلھ



  .مرگ را بسیار بیاد آرید زیرا یاد مرگ بسیار را کم و کم را کافى جلوه مى دھد

  .إّن هللاَّ یستخرج بھم الحقوق و یدفع بھم الظّلمأکرموا الّشھود ف_  ۴۴٨

شاھدان را گرامى شمارید زیرا خدا حقوق کسان را بوسیله آنان احقاق میکند و ستم را 

  .بوسیله آنھا دفع مى نماید

  .أکرم النّاس أتقاھم_  ۴۴٩

  بزرگوارتر از ھمه مردم کسى است که پرھیزکارتر است

  .ثھ األنبیاء فمن أکرمھم فقد أکرم هللاَّ و رسولھأکرموا العلماء فإنّھم ور_  ۴۵٠

دانشمندان را گرامى دارید که آنھا وارثان پیغمبرانند و ھر که آنھا را عزیز دارد خدا و پیغمبر 

  .را عزیز داشته است

  .أکرموا أوالدکم و أحسنوا آدابھم_  ۴۵١

  .فرزندان خود را گرامى شمارید و نیکو تربیتشان کنید



ا الخبز فإّن هللاَّ أنزلھ من برکات الّسماء و أخرجھ من برکات أکرمو_  ۴۵٢

  .األرض

نان را گرامى شمارید زیرا خداوند آن را از برکات آسمان فرو فرستاده و از برکات زمین 

  .بیرون آورده است

اکلفوا من العمل ما تطیقون فإّن هللاَّ ال یمّل حتّى تملّوا و إّن أحّب العمل _  ۴۵٣

  .تعالى أدومھ و إن قلّ  إلى هللاَّ 

بقدر توانائى خود عبادت کنید زیرا وقتى شما ملول شدید خدا نیز ملول مى شود، در نظر 

  .خدا بھترین کارھا آنست که بادوامتر است اگر چه اندک باشد

  .أکمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائھم_  ۴۵۴

یک تر است و از ھمه شما نیک تر کسانى کامل ترین مؤمنان آن است که خلقش ن

  .ھستند که براى زنان خود نیکترند

  .أال أخبرک بأھل النّار؟ کّل جعظرّی جّواظ مستکبر جّماع منوع_ ۴۵۵



مى خواھى تو را از اھل جھنم خبر دھم؟ ھر کس که خود پسند و خود خواه و متکبر و 

  حریص و بخیل باشد

المرأه الّصالحھ إذا نظر إلیھا سّرتھ .. رء؟أال أخبرک بخیر ما یکنز الم_  ۴۵۶

  .و إذا أمرھا أطاعتھ و إذا غاب عنھا حفظتھ

میخواھى ترا از بھترین گنجینه مرد خبر دھم؟ زن پارسا که وقتى بدو نگرد مسرور شود و 

  ھمین که بدو فرمان دھد اطاعت کند و ھنگام غیبت امانت او را محفوظ دارد

لجنّھ؟ رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین ال أال أخبرک عن ملوک ا_  ۴۵٧

  .یؤبھ لھ لو أقسم على هللاَّ ألبّره

میخواھى ترا از پادشاھان بھشت خبر دھم؟ مرد ضعیف و ناتوان و ژنده پوش که ھیچ کس 

  .بدو اعتنا نکند و اگر قسم خورد که چیزى واقع مى شود خداوند قسم او را راست کند

لّصیام و الّصلوه و الّصدقھ اصالح ذات أال أخبرکم بأفضل من درجھ ا_  ۴۵٨

  .البین فإّن فساد ذات البین ھی الحالقھ



میخواھید شما را از چیزى که بھتر از روزه و نماز و صدقه است خبر دھم؟ اصالح میان 

  .کسان، زیرا فساد میان کسان مایه ھالک است

  .ریب سھلأال أخبرکم بمن یحرم علیھ النّار غدا؟ على کّل ھیّن لیّن ق_  ۴۵٩

  میخواھید شما را خبر دھم که فردا آتش بر چه کس حرام است؟

  .ھر کس که مالیم و نرم و زودجوش و آسان گیر باشد

أال أخبرکم بنسائکم من أھل الجنّھ؟ الودود الولود العئود الّتی إذا _  ۴۶٠

  .ظلمت قالت ھذه یدی فی یدک ال أذوق غمضا حتّى ترضى

که اھل بھشتند خبر دھم؟ زن وفادارى که فرزند زیاد آورد و  مى خواھید شما را از زنانى

زود آشتى کند و ھمین که بدى کرد گوید این دست من در دست توست چشم بر ھم 

  .نمى گذارم تا از من راضى شوى

أال أخبرکم بخیرکم من شّرکم؟ خیرکم من یرجى خیره و یؤمن شّره و _  ۴۶١

  .هشّرکم من ال یرجى خیره و ال یؤمن شرّ 



مى خواھید شما را از بدان و نیکان تان خبر دھم؟ بھترین 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

  .أال أخبرکم بأیسر العباده و أھونھا على البدن؟ الّصمت و حسن الخلق_  ۴۶٢

ا بعبادتى که از ھمه عبادتھا بر بدن آسانتر است خبر دھم؟ سکوت و میخواھید شما ر

  .نیکخوئى

  .أال أدلّکم على أشّدکم؟ أملککم عند الغضب_  ۴۶٣

مى خواھید شما را بآن کس که از ھمه زورمندتر است رھبرى کنم؟ آنکه ھنگام خشم 

  .بھتر خود را نگاه مى دارد

ه و منع رفده و سافر وحده و أال أنبئک بشّر النّاس؟ من أکل وحد_  ۴۶۴

ضرب عبده، أال أنبئک بشّر من ھذا؟ من یخشى شّره و ال یرجى خیره أال 

أنبئک بشّر من ھذا؟ من باع آخرتھ بدنیا غیره أال أنبئک بشّر من ھذا؟ من أکل 

  . الّدنیا بالّدین



ورد ، آن کس که تنھا غذا خ.میخواھى ترا از کسى که از ھمه مردم بدتر است خبر دھم؟

و بکسى چیزى ندھد و تنھا سفر کند و بنده خویش را بزند، میخواھى ترا از کسى که 

بدتر از اوست خبر دھم؟ آنکه از شر او بترسند و بخیرش امید نداشته باشند میخواھى ترا 

از کسى که بدتر از اوست خبر دھم؟ آنکه آخرت خویش را بدنیاى دیگرى فروشد 

  از اوست خبر دھم؟ آنکه بوسیله دین از دنیا بھره مند شودمیخواھى ترا از کسى که بدتر 

أال أعلّمک خصالت ینفعک هللاَّ تعالى بھّن؟ علیک بالعلم فإّن العلم _  ۴۶۵

خلیل المؤمن و الحلم وزیره و العقل دلیلھ و العمل قیّمھ و الّرفق أبوه و اللّین 

  .أخوه و الّصبر أمیر جنوده

ه خداوند ترا بآنھا منتفع سازد؟ دانش آموز که دانش مى خواھى صفاتى بتو بیاموزم ک

دوست مؤمن است و بردبارى پشتیبان او و عقل رھبر و عمل قیم و مدارا پدر و مالیمت 

  .برادر اوست و صبر امیر سپاه وى بشمار میرود

أال إّن الغضب جمره توقد فی جوف ابن آدم أال ترون إلى حمره عینیھ _  ۴۶۶

  .ذا وجد أحدکم شیئا من ذلک فاألرض األرضو انتفاخ أوداجھ فإ



بدانید که خشم آتشى است که در دل انسان مشتعل مى شود؛ مگر نمى بینید که 

بھنگام خشم چشمھاى او سرخ و رگھایش متورم مى شود وقتى یکى از شما چنین شد 

  !روى زمین روى زمین

  . أتقاھمأال إّن النّاس من آدم و آدم من تراب و أکرمھم عند هللاَّ _  ۴۶٧

بدانید که مردم از آدم پدید آمده اند و آدم از خاک و بزرگوار ترین مردم در نظر خدا پرھیزکار 

  .ترین آنھاست

أال إّن بنی آدم خلقوا على طبقات شتّى، منھم من یولد مؤمنا و یحیا _  ۴۶٨

 مؤمنا و یموت مؤمنا و منھم من یولد کافرا و یحیا کافرا و یموت کافرا و منھم

  .من یولد کافرا و یحیا کافرا و یموت مؤمنا

بدانید که مردم بر طبقات مختلف آفریده شده اند بعضى مؤمن متولد مى شوند و مؤمن 

بعضى دیگر کافر متولد مى شوند و کافر زندگى میکنند . زندگى میکنند و مؤمن مى میرند

  .لى مؤمن میمیرندو کافر میمیرند بعضى کافر متولد میشوند و کافر زندگى میکنند و



أال إّن خیر الّرجال من کان بطی ء الغضب سریع الّرضا و شّر _  ۴۶٩

الّرجال من کان سریع الغضب بطی ء الّرضا، فإذا کان الّرجل بطی ء 

  .الغضب بطی ء الفی ء و سریع الغضب سریع الفی ء فإنّھا بھا

ود و بدترین مردان بدانید که بھترین مردان آنست که دیر بخشم آید و آسان خشنود ش

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 آنھم چیزیست

أال إّن خیر التّجار من کان حسن القضاء حسن الطّلب و شّر التّّجار _  ۴٧٠

حسن القضاء سیّئ الطّلب أو من کان سیّئ القضاء سیّئ الطّلب فإذا کان الّرجل 

  .کان سیّئ القضاء حسن الطّلب فإنّھا بھا

بدانید که بھترین 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 آنھم چیزیست

  .إّن عمل أھل الجنّھ حزن بربوه أال إّن عمل أھل النّار سھل بسھوه أال_  ۴٧١



بدانید که کار اھل بھشت مانند آنست که از راه سختى بر تپه مرتفعى باال روند و کار اھل 

  .جھنم مانند آنست که در سراشیب زمین ھموارى راه سپرند

ھ و ھو لھا أال رّب مکّرم لنفسھ و ھو لھا مھین أال رّب مھین لنفس_  ۴٧٢

  . مکّرم

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

  أال رّب شھوه ساعھ أورثت حزنا طویال؛_  ۴٧٣

  .چه بسا شھوت ساعتی که رنجی طوالنى به جای گذارد

القیام إّال الّسھر و رّب صائم لیس لھ من  أال رّب قائم لیس لھ من_  ۴٧۴

  .صیامھ إّال الجوع و العطش

چه بسیار کسان که ھنگام 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



سد مضغھ إذا صلحت صلح الجسد کلّھ و إذا فسدت أال و إّن فی الج_  ۴٧۵

  .فسد الجسد کلّھ أال و ھی القلب

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

أال یا . القیامھ أال یا رّب نفس طاعمھ ناعمھ فی الّدنیا جائعھ عاریھ یوم_  ۴٧۶

  .رّب نفس جائعھ عاریھ فی الّدنیا طاعمھ ناعمھ یوم القیامھ

چه بسیار کسان که در این جھان سیر و خوشند و در روز رستاخیز گرسنه و برھنه اند و 

  .چه بسیار کسان که در این جھان گرسنه و برھنه اند و روز رستاخیز سیر و خوشند

  .النّاس أن یقول الحّق إذا علمھأال ال یمنعّن رجال مخافھ _  ۴٧٧

  .کسى که سخن حقى مى داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خوددارى کند

  .أال ال یخلوّن رجل بامرأه إّال کان ثالثھما الّشیطان_  ۴٧٨

  .بدانید که ھیچ مردى با زن نامحرم خلوت نمى کند جز آنکه سومى آنھا شیطان است



  .البس جدیدا و عش حمیدا_ ۴٧٩

  .لباس نو بپوش و نیک نام بزى

  .التمسوا الجار قبل شرى الّدار و الّرفیق قبل الطّریق_  ۴٨٠

  .پیش از خریدن خانه ھمسایه بجوئید و پیش از سفر رفیق بیابید

  .التمسوا الّرزق بالنّکاح_  ۴٨١

  بوسیله زناشوئى روزى بجوئید

  .التمس و لو خاتما من حدید_  ۴٨٢

  .چه از آھن باشدانگشترى داشته باش اگر 

  .ألزموا الجھاد تصّحوا و تستغنوا_ ۴٨٣

  .جھاد کنید تا سالم باشید و بى نیاز شوید



و أشبعوا بطونھم و ألینوا . هللاَّ هللاَّ فیما ملکت أیمانکم ألبسوا ظھورھم_  ۴٨۴

  .لھم القول

مشان را در رفتار با بندگان خود خدا را در نظر داشته باشید، تنشان را به پوشانید و شک

  .سیر کنید و با آنھا بمالیمت سخن گوئید

  .هللاَّ هللاَّ فیمن لیس لھ ناصر إّال هللاَّ _  ۴٨۵

  در باره کسى که جز خدا یاورى ندارد خدا را در نظر داشته باشید

  .هللاَّ فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیھ_  ۴٨۶

  .ند یاور اوستتا ھنگامى که شخص بیارى برادر خویش مى پردازد خداو

  .هللاَّ مع القاضی ما لم یجر فإذا جار تخلّى هللاَّ عنھ و لزمھ الّشیطان_  ۴٨٧

خداوند یار قاضى است تا موقعى که ستم نکند، وقتى ستم کرد خدا او را رھا میکند و 

  .شیطان قرین او مى شود

  .اللّھّم اجعل أوسع رزقک علّی عند کبر سنّی و انقطاع عمری_  ۴٨٨



  .روزى مرا ھنگام پیرى و واپسین زندگانى بیشتر از مواقع دیگر وسعت ببخش خدایا

اللّھّم اجعلنی أخشاک حتّى کأنی أراک و اسعدنی بتقواک و ال تشقنی _ ۴٨٩

بمعصیتک و خر لی فی قضائک و بارک لی فی قدرک حتّى ال أحّب تعجیل 

  .ما أّخرت و ال تأخیر ما عّجلت و اجعل غنای فی نفسی

را چنان از ذات خود ترسان کن که گوئى ترا مى بینم و مرا بپرھیزکارى خود خدایا م

خوشبخت کن و بنافرمانى خود بدبخت مکن قضاى خود را براى من انتخاب کن و تقدیر 

خود را بر من مبارک کن که نخواھم آنچه را مؤخر کرده اى مقدم کنى یا آنچه را مقدم 

  .م مستقر کنداشته اى مؤخر کنى و ثروت مرا در روح

اللّھّم اجعلنی شکورا و اجعلنی صبورا و اجعلنی فی عینی صغیرا و _  ۴٩٠

  .فی أعین النّاس کبیرا

  .خداوندا مرا شاکر و صابر کن و مرا در چشم خویش خوار و در نظر مردم بزرگوار کن

  .اللّھّم اجعلنی من الّذین إدا أحسنوا استبشروا و إذا أساؤا استغفروا_  ۴٩١



مرا از جمله کسانى قرار ده که وقتى نیکى کنند خوشحال میشوند و وقتى بد کنند خدایا 

  .آمرزش مى طلبند

  .اللّھّم اغفر لی ذنبی و وّسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی_  ۴٩٢

  .خدایا گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت بخش و روزى مرا افزون کن

و أجرنا من خزی الّدنیا و عذاب  اللّھّم أحسن عاقبتنا فی االمور کلّھا_  ۴٩٣

  .اآلخره

  .خدایا در ھمه کارھا عاقبت ما را بخیر کن و ما را از خوارى دنیا و عذاب آخرت نگھدار

اللّھّم احفظنی باإلسالم قائما و احفظنی باإلسالم قاعدا و احفظنی _  ۴٩۴

کّل خیر باإلسالم راقدا و ال تشمت بی عدّوا و ال حاسدا اللّھّم إنّی أسألک من 

  .خزائنھ بیدک و أعوذ بک من کّل شّر خزائنھ بیدک

خدایا مرا ھنگام خفتن و ایستادن و نشستن بوسیله اسالم حفظ کن و مرا به سرزنش 

دشمن و حسود مبتال مساز، خدایا ھمه نیکى ھائى که گنجینه آن را بدست دارى از تو 

  .بتو پناه مى برممى خواھم و از ھمه بدیھائى که گنجینه آن را بدست دارى 



اللّھّم أحینی مسکینا و توفّنی مسکینا و احشرنی فی زمره المساکین و _  ۴٩۵

  .إّن أشقی األشقیاء من اجتمع علیھ فقر الّدنیا و عذاب اآلخره

خدایا مرا در زندگى فقیر دار و فقیر بمیران و در صف فقیران محشور ساز، بدبخت تر از 

  .یا و عذاب آخرت را با ھم داشته باشدھمه بدبختان کسى است که فقر دن

اللّھّم أصلح ذات بیننا و ألّف بین قلوبنا و اھدنا سبل الّسالم و نّجنا من _  ۴٩۶

اللّھّم بارک لنا . الظّلمات إلى النّور و جنّبنا الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن

ک أنت فی أسماعنا و أبصارنا و قلوبنا و أزواجنا و ذّریّاتنا و تب علینا إنّ 

  .التّّواب الّرحیم

خدایا میان ما را اصالح ده و دلھاى ما را متفق ساز و ما را بآرامش ھدایت کن و از تاریکى 

ھا بسوى روشنى رھائى بخش و از زشتى ھاى آشکار و نھان دور ساز، خدایا گوشھا و 

و توبه پذیر و چشمھا و دلھا و زنھا و فرزندان ما را مبارک گردان و توبه ما را بپذیر زیرا ت

  .مھربانى



اللّھّم ارزقنی عینین ھطّالتین تشفیان القلب بذروف الّدموع من _  ۴٩٧

  .خشیتک قبل أن تکون الّدموع دما و األضراس جمرا

خدایا مرا دو چشم اشگبار بخش که دل را از ریزش اشگھائى که از بیم تو میریزد شفا 

  .شودبخشند پیش از آن که اشگھا خون و دندان ھا آتش 

و أصلح لی دنیای الّتی . اللّھّم أصلح لی دینی الّذی ھو عصمھ أمری_  ۴٩٨

فیھا معاشی و أصلح لی آخرتی الّتی فیھا معادی و اجعل الحیاه زیاده لی فی 

  .کّل خیر و اجعل الموت راحھ لی من کّل شرّ 

مرا که  خدایا دین مرا که حافظ کار من است و دنیاى مرا که زندگى من در آنست و آخرت

باز گشتم بسوى آنست بصالح آر زندگى را براى من مایه افزایش نیکیھا ساز و مرگ را 

  .براى من مایه آسایش از بدیھا کن

  .اَللّھُّم أِعنِّی َعلَى َغَمراِت الَموِت َو َسَکراِت الَموتِ _  ۴٩٩

  .خدایا مرا بر تحمل سختیھا و رنجھاى مرگ کمک کن

ع لِی فی داری َو باِرک لِی فِی ِرزقِى اَللّھُّم اغفِر لِی_  ۵٠٠   .َذنبی َو َوسِّ



  .خدایا گناه مرا ببخش و خانه ام را وسعت بخش و روزى مرا برکت ده

اللّھّم اغفر لی خطیئتی و جھلی و إسرافی فی أمری و ما أنت أعلم بھ _  ۵٠١

 اللّھمّ . اللّھّم اغفر لی خطئی و عمدی و ھزلی و جّدی و کّل ذلک عندی. منّی

 اغفر لی ما قّدمت و ما أّخرت و ما أسررت و ما أعلنت؛

خدایا از گناه و جھالت و افراط کارى من و آنچه بھتر از من میدانى در گذر خدایا خطا و عمد 

و شوخى و جدى من ھمه را ببخش خدایا گناھان سابق و الحق و نھان و عیان مرا عفو 

  .کن

  لحلم و أکرمنی بالتّقوى و جّملنی بالعافیھ؛اللّھّم أغننى بالعلم و زیّنّی با_  ۵٠٢

  .خدایا مرا بعلم توانگر ساز و بحلم زینت بخش و بتقوى عزیز کن و بعافیت زیبائى ده

اللّھّم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیک و من _  ۵٠٣

عنا و متّ . طاعتک ما تبلغنا بھ جنّتک و من الیقین ما یھّون علینا مصیبات الّدنیا

بأسماعنا و أبصارنا و قّوتنا ما أحییتنا و اجعلھ الوارث منّا و اجعل ثارنا على 



من ظلمنا و انصرنا على من عادانا و ال تجعل مصیبتنا فی دیننا و ال تجعل 

  الّدنیا أکبر ھّمنا و ال مبلغ علمنا و ال تسلّط علینا من ال یرحمنا؛

ان ما و نافرمانى تو حایل شود و از اطاعت خدایا از ترس خود آنقدر نصیب ما ساز که می

خود آنقدر که ما را ببھشت برساند و از یقین آنقدر که مصیبت ھاى جھان را بر ما آسان 

کند و ما را تا ھنگامى که زنده میدارى از چشم و گوش و نیروى خود بھره ور ساز و آن را 

ى که بما ستم کرده اند بگیر و ما تا آخرین لحظه براى ما محفوظ دار و انتقام ما را از کسان

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 نھایت دانشمان مساز و کسى را که بر ما رحم نمیکند بما مسلط 

  .مگردان

و محیاھا إن أحییتھا  اللّھّم أنت خلقت نفسی و أنت توفّیھا لک مماتھا_  ۵٠۴

  اللّھّم إنّی أسألک العافیھ؛. فاحفظھا و إن أمتّھا فاغفر لھا

خدایا تو جان مرا آفریدى و تو آن را میگیرى زندگى و مرگ آن متعلق بتو است اگر زنده اش 

خدایا من از تو عافیت . داشتى محفوظش دار و اگر دچار مرگش ساختى بر او ببخش

  .میخواھم

  انفعنی بما علّمتنی و علّمنی ما ینفعنی و زدنی علما؛ اللّھمّ _  ۵٠۵



خدایا مرا بآنچه تعلیم داده اى منتفع کن و آنچه را براى من نافع است بمن بیاموز و دانش 

  .مرا فزون کن

  اللّھّم إنّی أسألک الھدى و التّقى و العفاف و الغنى؛_  ۵٠۶

  .واھمخدایا من از تو ھدایت و تقوى و عفت و بى نیازى میخ

اللّھّم إنّی أسألک صّحھ فی إیمان و إیمانا فی حسن خلق و نجاحا یتبعھ _  ۵٠٧

  فالح؛

خدایا من از تو صحتى میخواھم که قرین ایمان باشد و ایمانى که با نیک خوئى ھمراه 

  .باشد و موفقیتى که رستگارى دنبال آن باشد

م أعلم و اعوذ بک من اللّھّم إنّی أسألک من الخیر کلّھ ما علمت و ما ل_  ۵٠٨

  الّشّر کلّھ ما علمت منھ و ما لم أعلم؛

خدایا من نیکى ھائى را که مى دانم و نمیدانم از تو میخواھم و از بدیھائى که میدانم و 

  .نمى دانم بتو پناه میبرم



اللّھّم إنّی أعوذ بک من البرص و الجنون و الجذام و من سیّئ _  ۵٠٩

  األسقام؛

  .دیوانگى و خوره و امراض بد بتو پناه مى برمخدایا من از برص و 

اللّھّم إنّی أعوذ بک من العجز و الکسل و الجبن و البخل و الھرم و _  ۵١٠

القسوه و الغفلھ و العیلھ و الّذلّھ و المسکنھ و أعوذ بک من الفقر و الکفر و 

البکم و الفسوق و الّشقاق و النّفاق و الّسمعھ و الّریاء و أعوذ بک من الّصمم و 

  الجنون و الجذام و البرص و سیّئ 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 

  .ض بد بتو پناه میبرماز کرى و گنگى و دیوانگى و خوره و برص و امرا

اللّھّم إنّی أعوذ بک من العجز و الکسل و الجبن و البخل و الھرم و _  ۵١١

أعوذ بک من عذاب القبر و أعوذ بک من عذاب النّار و أعوذ بک من فتنھ 

  المحیا و الممات؛



یبرم و خدایا از ناتوانى و تنبلى و ترس و بخل و پیرى بتو پناه میبرم و از عذاب قبر بتو پناه م

  .از عذاب جھنم بتو پناه میبرم و از رسوائى در زندگى بتو پناه میبرم

اللّھّم إنّی أعوذ بک من الفقر و القلّھ و الّذلّھ و أعوذ بک من أن أظلم _  ۵١٢

  أو أظلم؛

خدایا از فقر و تنگدستى و ذلت بتو پناه میبرم و از ستمکشى و ستمگرى بتو پناه مى 

  .برم

ی أعوذ بک من الکسل و الھرم و المأثم و المغرم و من فتنھ اللّھّم إنّ _  ۵١٣

القبر و عذاب القبر و من فتنھ النّار و عذاب النّار و من شّر فتنھ الغنى و أعوذ 

  بک من فتنھ الفقر؛

خدایا از تنبلى و پیرى و گناه و قرض و بلیه قبر و عذاب قبر و رسوائى جھنم و بلیه جھنم و 

  .و بلیه فقر بتو پناه میبرم عذاب جھنم و بلیه ثروت

اللّھّم إنّی أعوذ بک من جار الّسوء فی دار المقامھ فإّن جار البادیھ _  ۵١۴

  یتحّول؛



خدایا از ھمسایه بد در خانه اقامت بتو پناه مى برم زیرا ھمسایه صحرا بزودى تغییر مى 

  .یابد

یرعانی إن اللّھّم إنّی أعوذ بک من خلیل ماکر عیناه تریانی و قلبھ _  ۵١۵

  رأى حسنھ دفنھا و إن رأى سیّئھ أذاعھا؛

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 مشھور سازد

اللّھّم إنّی أعوذ بک من زوال نعمتک و تحّول عافیتک و فجأه نقمتک _  ۵١۶

  جمیع سخطک؛و 

خدایا از زوال نعمت و تغییر عافیت و غضب ناگھانى و ھمه چیزھائى که مایه ناخشنودى 

  .تو است بتو پناه میبرم

  اللّھّم إنّی أعوذ بک من علم ال ینفع و عمل ال یرفع، و دعاء ال یسمع؛_  ۵١٧

بتو پناه خدایا از دانشى که سود ندھد و عملى که مقبول نیفتد و دعائى که شنیده نشود 

  .میبرم



اللّھّم إنّی أعوذ بک من علم ال ینفع و قلب ال یخشع و دعاء ال یسمع و _  ۵١٨

  نفس ال تشبع أعوذ بک اللّھّم من شّر ھؤالء األربع؛

خدایا از دانشى که سود ندھد و دلى که سوز ندارد و دعائى که شنیده نشود و نفسى 

  .چھار چیز بتو پناه میبرمکه سیرى نپذیرد بتو پناه میبرم خدایا از این 

  اللّھّم إنّی أعوذ بک من غلبھ الّدین و غلبھ العدّو و شماتھ األعداء؛_  ۵١٩

  .خدایا از چیرگى قرض و غلبه دشمن و سرزنش مخالفان بتو پناه میبرم

  اللّھّم إنّی أعوذ بک من فتنھ النّساء و أعوذ بک من عذاب القبر؛_  ۵٢٠

  .میبرم و از عذاب قبر بتو پناه میبرم خدایا از فتنه زنان بتو پناه

اللّھّم إنّی أعوذ بک من منکرات األخالق و األعمال و األھواء و _  ۵٢١

  األدواء؛

  .خدایا از اخالق بد و اعمال بد و ھوسھاى بد و مرضھاى بد بتو پناه مى برم



ء اللّھّم إنّی أعوذ بک من یوم الّسوء و من لیلھ الّسوء و من ساعھ الّسو_  ۵٢٢

  و من صاحب الّسوء و من جار الّسوء فی دار المقامھ؛

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

  .برم

  اللّھّم بارک الّمتی فی بکورھا؛_  ۵٢٣

  .خدایا سحر خیزى را بر امت من مبارک ساز

أحینی ما علمت الحیاه خیرا  اللّھّم بعلمک الغیب و قدرتک على الخلق_  ۵٢۴

لی و توفّنی إذا علمت الوفاه خیرا لی، اللّھّم و أسألک خشیتک فی الغیب و 

الّشھاده و أسألک کلمھ اإلخالص فی الّرضا و الغضب و أسألک القصد فی 

  الفقر و الغنى؛

خدایا تو را به غیب دانى و قدرتى که بر آفرینش دارى سوگند مى دھم تا موقعى که 

ى را براى من بھتر میدانى مرا زنده نگھدار و موقعى که مرگ را براى من بھتر میدانى زندگ

مرا بمیران خدایا از تو مى خواھم که ترس خود را در آشکار و نھان نصیب من کنى و در 



حال خشنودى و خشم کلمه اخالص را بزبان من جارى نمائى و در حال فقر و توانگرى 

  .ىمیانه روى را شعار من ساز

  اللّھّم ربّنا آتنا فی الّدنیا حسنھ و فی اآلخره حسنھ و قنا عذاب النّار؛_  ۵٢۵

  .خدایا پروردگارا، در دنیا و آخرت بما نیکى بخش، و ما را از عذاب جھنم محفوظ دار

اللّھّم زدنا و ال تنقصنا و أکرمنا و ال تھنّا، و أعطنا و ال تحرمنا و _  ۵٢۶

  أرضنا و ارض عنّا؛آثرنا و ال تؤثر علینا و 

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

 .اللّھّم عافنی فی بصری. اللّھّم عافنی فی سمعی. اللّھّم عافنی فی بدنی_ ۵٢٧

اللّھّم إنّی أعوذ بک من عذاب القبر، ال . اللّھّم إنّی أعوذ بک من الکفر و الفقر

  إلھ إّال 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



  للّھّم کما حّسنت خلقی فحّسن خلقی؛ا_  ۵٢٨

  .خدایا چنان که صورت مرا نیک کردى سیرتم را نیز نیک کن

اللّھّم ال تکلنی إلى نفسی طرفھ عین و ال تنزع منّی صالح ما _ ۵٢٩

  أعطیتنی؛

خداوندا یک لحظه مرا بخودم وامگذار و چیزھاى خوبى که بمن بخشیده اى از من باز 

  .مگیر

ولی من أمر أّمتی شیئا فشّق علیھم فاشقق علیھ و من ولی  اللّھّم من_  ۵٣٠

  من أمر أّمتی شیئا فرفق بھم فارفق بھ؛

خدایا ھر کس عھده دار کار امت من شد و بر آنھا سخت گرفت بر او سخت گیر و ھر کس 

  .عھده دار کار امت من شد و با آنھا مدارا کرد با او مدارا کن

  ه أن یرى فی دینکم غلظھ؛الھوا و العبوا فإنّی أکر_  ۵٣١

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



  أما إّن العریف یدفع فی النّار دفعا؛_  ۵٣٢

  .شخص غیب گو در جھنم رانده مى شود

  أما إّن ربّک یحّب المدح؛_  ۵٣٣

  .پروردگار تو ستایش را دوست دارد

نّھا إذا کانت حامال من زوجھا و ھو عنھا راض أما ترضى إحداکّن أ_  ۵٣۴

أّن لھا مثل أجر الّصائم القائم فی سبیل هللاَّ فإذا وضعت لم یخرج من لبنھا 

جرعھ و لم یمّص من ثدیھا مّصھ إّال کان لھا بکّل جرعھ و بکّل مّصھ حسنھ، 

؛   فإن أسھرھا لیلھ کان لھا مثل أجر سبعین رقبھ تعتقھم فی سبیل هللاَّ

خشنود نیستید که وقتى یکى از شما از شوھر خود آبستن است و شوھرش از او آیا 

خشنود است ثواب کسى دارد که روز روزه گیرد و شب براى عبادت خداى بپا خیزد و 

ھنگامى که بار گذارد ھر جرعه اى که از شیر او درآید و ھر دفعه که پستان او مکیده شود 

ستان ثوابى دارد، و اگر براى مراقبت طفل خود براى ھر جرعه شیر و ھر مکیده شدن پ

  .شبى بیدار ماند پاداش او چنانست که ھفتاد بنده در راه خدا آزاد کرده باشد



أما علمت أّن اإلسالم یھدم ما کان قبلھ و أّن الھجره تھدم ما کان قبلھا و _ ۵٣۵

  أّن الحّج یھدم ما کان قبلھ؛

ن بوده محو میکند و ھجرت آنچه را پیش از آن رخ آیا نمیدانى که اسالم آنچه را پیش از آ

  .داده از میان مى برد و حج آنچه را پیش از آن بوده نابود میسازد

أما أھل النّار الّذین ھم أھلھا فإنّھم ال یموتون فیھا و ال یحیون و لکن _  ۵٣۶

ھ ناس أصابتھم النّار بذنوبھم فأماتتھم إماتھ حتى إذا کانوا فحما أذن بالّشفاع

فجی ء بھم ضبائر ضبائر فبثّوا على أنھار الجنّھ ثّم قیل یا أھل الجنّھ أفیضوا 

  علیھم فینبتون نبات الحبّھ تکون فی حمیل الّسیل؛

جھنمیان که در جھنم ماندنى ھستند در آن مرگ و زندگى ندارند ولى مردمى که بواسطه 

ل شدند اجازه شفاعت گناھان خود جھنمى شده اند در جھنم مى میرند و ھمین که ذغا

داده مى شود و آنھا را گروه گروه مى آورند و بکنار نھرھاى بھشت میاندازند سپس به 

  .بھشتیان گویند آب بر آنھا بریزید و آنھا چون دانه اى که در گذرگاه سیل باشد از نو میرویند



اجیب أّما بعد أال أیّھا النّاس فإنّما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربّی ف_  ۵٣٧

و أنا تارک فیکم ثقلین أّولھما کتاب هللاَّ فیھ الھدى و النّور من استمسک بھ و 

أخذ بھ کان على الھدى و من أخطأه ضّل فخذوا بکتاب هللاَّ تعالى و استمسکوا 

  أذّکرکم هللاَّ فی أھل بیتی؛. بھ و أھل بیتی أذّکرکم هللاَّ فی أھل بیتی

زدیکست فرستاده خدا پیش من آید و دعوت او را اما بعد اى مردم من بشرى ھستم که ن

اجابت کنم دو چیز سنگین میان شما میگذارم یکى کتاب خداوند که در آن ھدایت و نور 

است و ھر کس بدان چنگ زند و آن را بگیرد قرین ھدایت است و ھر کس آن را رھا کند 

من، در باره خانواده ام  گم راه مى شود، کتاب خدا را بگیرید و بدان چنگ زنید؛ و خانواده

  خدا را بیاد شما مى آورم در باره خانواده ام خدا را بیاد شما مى آورم،

أّما بعد فإّن الّدنیا خضره حلوه و إّن هللاَّ مستخلفکم فیھا فناظر کیف _  ۵٣٨

  تعملون فاتّقوا الّدنیا و اتّقوا النّساء فإّن أّول فتنھ بنی إسرائیل کان فی النّساء؛

د دنیا سبز و شیرین است و خداوند شما را در آن جاى داده و نگران است که چگونه اما بع

رفتار میکنید، از دنیا بپرھیزید و از زنان نیز بپرھیزید زیرا نخستین گمراھى یھودان در 

  .خصوص زنان بود



أما بعد فما بال العامل نستعملھ فیأتینا فیقول ھذا من عملکم و ھذا _  ۵٣٩

  ال قعد فی بیت أبیھ و أّمھ فینظر ھل یھدى لھ أم ال؟؛أھدی إلّی، أف

اما بعد چرا کسى که ما کارى بدو میسپاریم، وقتى از مأموریت خود بیاید گوید اینھا را 

براى شما وصول کردم و اینھا را بمن ھدیه داده اند، چرا در خانه پدر و مادر خود ننشست 

  تا ببیند ھدیه اى باو میدھند یا نه؟

مرأه ولود أحّب إلى هللاَّ تعالى من امرأه حسناء ال تلد إنّی مکاثر بکم ا_  ۵۴٠

  االمم یوم القیامھ؛

زنى که فرزند بسیار آرد در پیش خداوند از زن زیبائى که فرزند نمى آرد بھتر است من در 

  .روز قیامت بفزونى شما افتخار مى کنم

  أمر بین أمرین و خیر االمور أوساطھا؛_  ۵۴١

  .ن افراط و تفریط است و بھترین کارھا میانه رویستراھى میا

  أمر النّساء إلى آبائھّن و رضاھّن الّسکوت؛_  ۵۴٢

  .کار زنان به دست پدرھایشانست و رضایت آنھا سکوت است



  أمرت بالّسواک حتّى خشیت أن یکتب علّی؛_  ۵۴٣

  .ودمرا آنقدر بمسواک زدن فرمان دادند که ترسیدم مسواک زدن بر من واجب ش

  أمرت بالّسواک حتّى خفت على أسنانی؛_  ۵۴۴

  مرا آنقدر بمسواک زدن فرمان دادند که بر دندانھاى خود بیمناک

  أمط األذى عن طریق المسلمین تکثر حسناتک؛_  ۵۴۵

  .مانع از راه مسلمانان دور کن تا حسنات تو بسیار شود

  ؛أّمک، أّمک، ثّم أّمک، ثّم أباک، ثّم األقرب فاألقرب_ ۵۴۶

مادر خود، مادر خود، مادر خود را رعایت کن، سپس پدر خود را و پس از آن کسانى را که 

  .بتو نزدیکترند

  املک یدک؛_  ۵۴٧

  .دست خویش را نگھدار

  املک علیک لسانک؛_  ۵۴٨



  .زبان خویش را نگھدار

  إمالء الخیر خیر من الّسکوت و الّسکوت خیر من إمالء الّشّر؛_  ۵۴٩

  .موشى بھتر و خاموشى از القاى شر برتر استالقاى خیر از خا

  أمنک من عتبک؛_ ۵۵٠

  .ھر که ترا سرزنش کرد از کینه خویش ایمن ساخت

  أنا أفصح العرب؛_  ۵۵١

  .من از ھمه مردم عرب فصیح ترم

أنا الّشاھد على هللاَّ أن ال یعثر عاقل إال رفعھ ثّم ال یعثر إّال رفعھ ثّم ال _  ۵۵٢

  ال یعثر إّال رفعھ حتّى یجعل مصیره إلى الجنّھ؛ یعثر إّال رفعھ ثمّ 

من از طرف خدا تعھد 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 ببھشت بکشاند



  أنا النّذیر و الموت المغیر و الّساعھ الموعد؛_  ۵۵٣

  .من بیم دھنده ام و مرگ یغماگر است و رستاخیز وعده گاه

إن أحببتم أن یحبّکم هللاَّ و رسولھ فاّدوا إذا ائتمنتم و اصدقوا إذا حّدثتم _  ۵۵۴

  و أحسنوا جوار من جاورکم؛

تى امانتى به شما سپردند رد اگر میخواھید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وق

  .کنید و ھمین که سخن مى گوئید راست گوئید و با ھمسایگان خود به نیکى رفتار کنید

  انتظار الفرج بالّصبر عباده؛_ ۵۵۵

  .انتظار گشایش که با صبر قرین باشد عبادت است

انتظار الفرج من هللاَّ عباده و من رضی بالقلیل من الّرزق رضی هللاَّ _  ۵۵۶

  الى منھ بالقلیل من العمل؛تع

انتظار گشایش از جانب خداوند عبادتست و ھر که بروزى اندک راضى باشد خداوند از او 

  .بعبادت اندک راضى مى شود



أنتم على بیّنھ من ربّکم ما لم تظھر منکم سکرتان سکره الجھل و _  ۵۵٧

  سکره حّب الّدنیا؛

ز شما پدیدار نشود بخداوند خویش تا ھنگامى که مستى نادانى و مستى دنیاپرستى ا

  .اطمینان دارید

  أنت و ما لک ألبیک؛_  ۵۵٨

  .تو و آنچه دارى متعلق بپدرت ھستید

  أنزلوا النّاس منازلھم من الخیر و الّشّر؛_  ۵۵٩

  .مردم را در مقام خودشان از بدى و نیکى بشناسید

انیھا ندامھ و إن شئتم أنبأتکم عن اإلماره و ما ھی، أّولھا مالمھ و ث_  ۵۶٠

  ثالثھا عذاب یوم القیامھ؛

اگر بخواھید شما را از ریاست خبر مى دھم که چیست، اولین مرحله آن مالمت است و 

  .دومین مرحله آن ندامت و سومین مرحله آن عذاب روز قیامت



أنصر أخاک ظالما أو مظلوما إن یک ظالما فاردده عن ظلمھ و إن _  ۵۶١

  یک مظلوما فانصره؛

خود را یارى کن چه ستمگر باشد و چه ستم دیده اگر ستمگر است او را از ستم باز برادر 

  .دار و اگر ستم دیده است او را یارى کن

  أنظر فإنّک لست بخیر من أحمر و ال أسود إّال أن تفضلھ بتقوى؛_  ۵۶٢

بنگر که تو از سرخ پوست و سیاه پوست بھتر نیستى جز آنکه در پرھیزکارى از او برتر 

  .اشىب

أنظروا إلى من ھو أسفل منکم و ال تنظروا إلى من ھو فوقکم فإنّھ _  ۵۶٣

  أجدر أن ال تزدروا نعمھ هللاَّ علیکم؛

به آنکه از شما پائین تر است بنگرید و بآن که از شما باالتر است منگرید زیرا بدین وسیله 

  .قدر نعمت خدا را بھتر مى دانید

  فإّن العرق دساس؛ أنظر فی أّی نصاب تضع ولدک_  ۵۶۴

  .بنگر فرزند خود را در کجا قرار میدھى که خون تأثیر خود را باقى میگذارد



  أنعم على نفسک کما أنعم هللاَّ علیک؛_  ۵۶۵

  .نعمتى را که خدا بتو داده از آن بھره برگیر

  أنفقی و ال تحصی فیحصى هللاَّ علیک و ال توعی فیوعى هللاَّ علیک؛_  ۵۶۶

  .مکن که خدا بر تو حساب کند و بخل مورز که خدا بر تو بخل ورزدخرج کن و حساب 

إن قامت الّساعھ و فی ید أحدکم فسیلھ فإن استطاع أن ال یقوم حتّى _  ۵۶٧

  یغرسھا فلیغرسھا؛

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

  ؛أنکحوا فإنّی مکاثر بکم_  ۵۶٨

  .زناشوئى کنید که من از فزونى شما تفاخر میکنم

إّن آدم قبل أن یصیب الّذنب کان أجلھ بین عینیھ و أملھ خلفھ فلّما _  ۵۶٩

أصاب الّذنب جعل هللاَّ تعالى أملھ بین عینیھ و أجلھ خلفھ فال یزال یؤّمل حتّى 

  یموت؛



سرش بود و  آدم پیش از آنکه مرتکب گناه شود مرگش جلو چشمش و آرزویش پشت

ھمین که مرتکب گناه شد خداوند آرزوى او را جلو چشمش و مرگش را پشت سرش قرار 

  .داد بدین جھت پیوسته آرزو میکند تا بمیرد

  إّن أبخل النّاس من بخل بالّسالم و أعجز النّاس من عجز عن الّدعاء؛_  ۵٧٠

رین مردم کسى است بخیل ترین مردم آن کس است که از سالم دادن بخل ورزد و ناتوان ت

  .که از دعا ناتوان باشد

  إّن ابن آدم لحریص على ما منع؛_ ۵٧١

  .آدمیزاد بر چیزى که از آن منع شده سخت حریص است

  إّن أبّر البّر أن یصل الّرجل أھل وّد أبیھ بعد أن یولّى األب؛_  ۵٧٢

  .بھترین نیکى آنست که مرد پس از مرگ پدر خویش با دوستان او دوستى کند

إّن أبغض عباد هللاَّ إلى هللاَّ العفریت النّفریت الّذی لم یرزأ فی مال و ال _  ۵٧٣

  ولد؛



منفورترین بندگان خدا بنزد وى شخص سرکشى است که در مال و فرزند مصیبت ندیده 

  .است

إّن إبلیس یضع عرشھ على الماء، ثّم یبعث سرایاه فأدناھم منھ منزلھ _  ۵٧۴

م فیقول فعلت کذا و فعلت کذا فیقول ما صنعت شیئا أعظمھم فتنھ یجی ء أحدھ

و یجی ء أحدھم فیقول ما ترکتھ حتّى فّرقت بینھ و بین أھلھ فیدنیھ منھ و یقول 

  نعم أنت؛

شیطان تخت خویش را بر آب مى گذارد و دسته ھاى خود را به اطراف میفرستد و آنھا که 

ت، یکى از آنھا بیاید و گوید چنین گمراھى بزرگتر پدید آرند منزلتشان بدو نزدیک تر اس

کردم و چنان کردم ابلیس گوید کارى نکرده اى، یکى از آنھا بیاید و گوید وى را رھا نکردم تا 

  .میان او و کسانش تفرقه انداختم، شیطان او را بخود نزدیک کند و گوید تو خوبى

عروف إّن إبلیس یبعث أشّد أصحابھ و أقوى أصحابھ إلى من یصنع الم_  ۵٧۵

  فی مالھ؛

شیطان محکمترین و نیرومند ترین یاران خود را براى گمراھى کسى فرستد که با دارائى 

  .خود کار نیک انجام میدھد



  إّن أبواب الجنّھ تحت ظالل الّسیوف؛_  ۵٧۶

  .درھاى بھشت زیر سایه شمشیرھاست

سا إمام إّن أحّب النّاس إلى هللاَّ تعالى یوم القیامھ و أدناھم منھ مجل_  ۵٧٧

  عادل و أبغض النّاس إلى هللاَّ تعالى و أبعدھم منھ إمام جائر؛

محبوبترین مردم در نظر خدا روز قیامت و نزدیکتر از ھمه باو پیشواى دادگستر است و 

  .منفور ترین مردم و دورتر از ھمه باو پیشواى ستمگر است

  إّن أحّب عباد هللاَّ إلى هللاَّ أنصحھم لعباده؛_  ۵٧٨

  .بترین بندگان خدا بنزد وى کسى است که با بندگان او مھربانتر باشدمحبو

  إّن أحّب عباد هللاَّ إلى هللاَّ من حبّب إلیھ المعروف و حبّب إلیھ فعالھ؛_  ۵٧٩

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

  .آن را در دلش انداخته است

  أحدکم مرآه أخیھ فإذا رأى بھ أذى فلیمطّھ عنھ؛إّن _  ۵٨٠



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

إّن أحدکم یجمع خلقھ فی بطن أّمھ أربعین یوما نطفھ ثّم یکون علقھ _  ۵٨١

مثل ذلک، ثّم یکون مضغھ مثل ذلک، ثّم یبعث هللاَّ إلیھ ملکا و یؤمر بأربع 

اکتب عملھ و رزقھ و أجلھ و شقّی أو سعید، ثّم ینفخ فیھ : ت و یقال لھکلما

  الّروح؛

ھر یک از شما در شکم مادر خود چھل روز نطفه است پس از آن چھل روز علقه است 

پس از آن چھل روز مضغه است پس از آن خداوند فرشته اى بسوى او میفرستد و او را 

مل و روزى و مرگ او را و اینکه خوشبختست یا بچھار کلمه مأمور مى سازد و میگوید ع

  .بدبخت رقم بزن، پس از آن روح در او دمیده مى شود

إّن الّرجل منکم لیعمل بعمل أھل الجنّھ حتّى ما یکون بینھ و بینھا إّال _  ۵٨٢

ذراع فیسبق علیھ الکتاب فیعمل بعمل أھل النّار فیدخل النّار و إّن الّرجل 

ر حتّى ما یکون بینھ و بینھا إّال ذراع فیسبق علیھ الکتاب لیعمل بعمل أھل النّا

  فیعمل بعمل أھل الجنّھ فیدخل الجنّھ؛



کسى از شما کار بھشتیان را انجام میدھد تا آنجا که میان او و بھشت ذراعى بیش نماند 

ولى سرنوشت بر او چیره شود و کار جھنمیان کند و به جھنم رود و نیز کسى کار 

تا آنجا که میان او و جھنم ذراعى بیش نیست ولى سرنوشت بر او چیره جھنمیان کند 

  .شود و کار بھشتیان کند و ببھشت رود

  إّن أحساب أھل الّدنیا الّذین یذھبون إلیھ ھذا المال؛_  ۵٨٣

  .مایه افتخار مردم دنیا که بسوى آن میروند این مال است

  إّن أحسن الحسن الخلق الحسن؛_  ۵٨۴

  .ا سیرت نیک استبھترین نیکى ھ

  إّن أخوف ما أخاف على أّمتی کّل منافق علیم الّلسان؛_  ۵٨۵

  .بیش از ھر چیز بر امت خود از منافق چرب زبان بیم دارم

إّن أخوف ما أخاف على أّمتی اإلشراک باگَّ أما إنّی لست أقول _  ۵٨۶

  ه خفیّھ؛یعبدون شمسا و ال قمرا و ال وثنا و لکّن أعماال لغیر هللاَّ و شھو



بیش از ھر چیز بر امت خود از شرک بخدا بیم دارم، من نمیگویم که خورشید و ماه یا بت 

  .میپرستند ولى کارھائى براى غیر خدا انجام میدھند و دستخوش شھوت نھانى میشوند

  إّن أخوف ما أخاف على أّمتی األئّمھ المضلّون؛_  ۵٨٧

  .ه کننده بیم دارمبیش از ھر چیز بر امت خود از پیشوایان گمرا

  إّن أخوف ما أخاف على أّمتی عمل قوم لوط؛_  ۵٨٨

  .بیشتر از ھر چیز بر امت خود از کردار قوم لوط بیم دارم

  إّن أشّد النّاس ندامھ یوم القیامھ رجل باع آخرتھ بدنیا غیره؛_  ۵٨٩

فروخته پشیمانتر از ھمه مردم در روز قیامت، مردى است که آخرت خود را بدنیاى دیگرى 

  .است

  إّن أشّد النّاس عذابا یوم القیمھ عالم لم ینفعھ هللاَّ بعلمھ؛_  ۵٩٠

بروز رستاخیز عذاب دانشمندى که خداوند او را از دانشش منتفع نکرده از ھمه مردم 

  .سختتر است



إّن أشّد النّاس تصدیقا للنّاس أصدقھم حدیثا و إّن أشّد النّاس تکذیبا _  ۵٩١

  أکذبھم حدیثا؛

که راستگوتر است سخن مردم را زودتر باور میکند و ھر که دروغگوتر است بیشتر  ھر

  .مردم را دروغگو میشمارد

  إّن أشقى األشقیاء من اجتمع علیھ فقر الّدنیا و عذاب اآلخره؛_  ۵٩٢

  .بدبختترین بدبختان کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با ھم دارد

  للنّاس؛إّن أشکر النّاس أشکرھم _  ۵٩٣

  .سپاسگزارتر از ھمه مردم کسى است که سپاس مردم را بیشتر مى گذارد

  إّن أطیب طعامکم ما مّستھ النّار؛_  ۵٩۴

  .بھترین غذاھاى شما آنست که بآتش پخته شود



إّن أطیب الکسب کسب التّّجار الّذین إذا حّدثوا لم یکذبوا و إذا ائتمنوا _  ۵٩۵

وا و إذا کان علیھم دین لم یمطلوا و إذا کان لھم لم یخونوا و إذا وعدوا لم یخلف

  لم یعسروا و إذا باعوا لم یطروا و إذا اشتروا لم یذّموا؛

بھترین کسب ھا کسب تجارى است که بھنگام 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 

بھنگام فروش در ستایش جنس خود مبالغه نکنند و بھنگام خرید از جنس دیگران بد و 

  .نگویند

  إّن أطیب ما أکلتم من کسبکم و إّن أوالدکم من کسبکم؛_  ۵٩۶

  .بھترین روزى شما آنست که از کسب بدست آرید و فرزند شما جزو کسب شماست

أھل النّار فیقولون بم إّن أناسا من أھل الجنّھ یطّلعون إلى أناس من _  ۵٩٧

فیقولون إنّا کنّا نقول و ال . دخلتم النّار فو هللاَّ ما دخلنا الجنّھ إّال بما تعلّمنا منکم

  نفعل؛



مردمى از بھشتیان بسوى گروھى از جھنمیان نگران شوند و گویند براى چه بجھنم 

میان گویند ما رفتید؟ بخدا ما به کمک چیزھائى که از شما آموختیم ببھشت در آمدیم جھن

  .میگفتیم ولى عمل نمیکردیم

بعد الکبائر الّتی نھى هللاَّ  -إّن أعظم الّذنوب عنھ هللاَّ أن یلقاه بھا عبد_  ۵٩٨

  أن یموت الّرجل و علیھ دین ال یدع لھ قضاء؛ -عنھا

بعد از گناھان بزرگ که خداوند از آن نھى کرده بزرگتر از ھمه گناھان آنست که مردى 

  .رضى داشته باشد و محلى براى پرداخت آن نگذاردبمیرد و ق

  إّن أعظم النّاس خطایا یوم القیامھ أکثرھم خوضا فی الباطل؛_  ۵٩٩

بروز رستاخیز گناه آن کس از ھمه مردم بیشتر است که بیشتر از ھمه گفتگوى بیھوده 

  .کرده باشد

  إّن أعجل الطّاعھ ثوابا صلھ الّرحم ؛_  ۶٠٠

  .ندان را از ھمه کارھاى نیک زودتر مى دھندثواب نیکى با خویشاو

؛_  ۶٠١  إّن افضل عمل المؤمن الجھاد فی سبیل هللاَّ



  .بھترین عمل مؤمن، جھاد در راه خداست

  إن أفواھکم طرق للقرآن فطیّبوھا بالّسواک؛_  ۶٠٢

  .دھانھاى شما معبر قرآنست آن را با مسواک پاکیزه کنید

  ساء؛إّن أقّل ساکنى الجنّھ النّ _  ۶٠٣

  .کمترین ساکنان بھشت زنانند

  إّن أکبر اإلثم عند هللاَّ أن یضیع الّرجل من یقوت؛_  ۶٠۴

  .بزرگترین گناھان در نظر خدا آن است که مردى ناخور خود را سرگردان گذارد

  إّن أکثر النّاس شبعا فی الّدنیا أطولھم جوعا یوم القیامھ؛_  ۶٠۵

  .روز رستاخیز بیشتر از ھمه گرسنه خواھد ماند آنکه در دنیا از ھمه مردم سیرتر است

  إّن أکثر أھل الجنّھ البلھ؛_  ۶٠۶

  .بیشتر بھشتیان ابلھانند



  الفم و الفرج؛: إّن أکثر ما یدخل النّاس النّار األجوفان_  ۶٠٧

  .دھان و عورت: مردم بیشتر از ھمه بواسطه دو چیز مجوف بجھنم میروند

  النّاس تقوى هللاَّ و حسن الخلق؛إّن أکثر ما یدخل الجنّھ _  ۶٠٨

  .مردم بیشتر بواسطه ترس خدا و نیکخلقى ببھشت میروند

  إّن األحمق یصیب بحمقھ أعظم من فجور الفاجر؛_  ۶٠٩

  .احمق بواسطه حماقت بیشتر از مردم بدکار گناه میکند

إّن األرض لتنادی کّل یوم سبعین مّره یا بنی آدم کلوا ما شئتم و _  ۶١٠

  فو هللاَّ آلکلّن لحومکم و جلودکم؛ اشتھیتم

زمین ھر روز ھفتاد بار بانک میزند، آدمیزادگان ھر چه مى خواھید و دوست دارید بخورید 

  .بخدا که گوشت و پوست شما را خواھم خورد

  إّن اإلسالم بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء؛_  ۶١١

  .که بود غریب خواھد شد خوشا بحال غریباناسالم در آغاز غریب بود و باز ھمچنان 



  إّن اإلسالم نظیف فتنظّفوا فإنّھ ال یدخل الجنّھ إّال نظیف؛_  ۶١٢

  .اسالم پاکیزه است، شما نیز پاکیزه باشید که ھر کس پاکیزه نیست ببھشت نمى رود

إّن اإلیمان لیخلق فی جوف أحدکم کما یخلق الثّوب فاسألوا هللاَّ تعالى _  ۶١٣

  جّدد اإلیمان فی قلوبکم؛أن ی

ایمان شما چون لباسى که به تن دارید کھنه مى شود از خدا بخواھید که ایمان را در دل 

  .شما تازه کند

إّن البّر و الّصلھ یستطیالن األعمار و یعّمران الّدیار و یکثّران _  ۶١۴

  األموال و لو کان القوم فّجارا؛

ا را دراز و شھرھا را آباد و اموال را زیاد مى نیکى با کسان و مھربانى با خویشان عمرھ

  .کند اگر چه انجام دھندگان آن بدکاران باشند

إّن التّواضع ال یزید العبد إّال رفعھ فتواضعوا یرفعکم هللاَّ و إّن العفو ال _  ۶١۵

یزید العبد إّال عّزا فاعفوا یعّزکم هللاَّ و إّن الّصدقھ ال یزید المال إّال نماء 

؛فتصّدقو   ا یزدکم هللاَّ



عفو مایه عزت است عفو . تواضع مایه رفعت است تواضع کنید تا خدا شما را رفعت دھد

صدقه موجب فزونى مالست صدقه دھید تا خدا مالتان را . کنید تا خدا شما را عزت بخشد

  .زیاد کند

  إّن الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النّار الحطب؛_  ۶١۶

  .نان که آتش ھیزم را میخوردحسد نیکى ھا را میخورد چ

  إّن الحکمھ تزید الّشریف شرفا؛_  ۶١٧

  .حکمت شرافت شریف را فزون مى کند

  إّن الحیاء و اإلیمان قرنا جمیعا فإذا سلب أحدھما تبعھ اآلخر؛_  ۶١٨

  .حیا و ایمان قرین یک دیگرند وقتى یکى را گرفتند دیگرى ھمراه آن میرود

  و إّن هللاَّ مستخلفکم فیھا لینظر کیف تعملون؛ إّن الّدنیا حلوه خضره_  ۶١٩

  .جھان شیرین و سبز است و خدا شما را در آن جاى داده تا ببیند چه میکنید

  إّن الّرجل إذا رضی ھدی الّرجل و عملھ فھو مثلھ؛_  ۶٢٠



  .ھر که از روش و کار دیگرى راضى باشد مثل اوست

إلیھ نظر هللاَّ تعالى إلیھما نظر  إّن الّرجل إذا نظر إلى امرأتھ و نظرت_    ۶٢١

  الّرحمھ؛

  .وقتى مرد بزن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند بدیده رحمت بر آنھا مى نگرد

إّن الّرجل ال یزال فی صّحھ رأیھ ما نصح لمستشیره، فإذا غّش _  ۶٢٢

  مستشیره سلبھ هللاَّ تعالى صّحھ رأیھ؛

مى کند از اصابت رأى بھره ور است و  مرد تا ھنگامى که مشورت کنان خود را رھبرى

  .ھمین که با مشورت کنان خیانت کرد خدا اصابت رأى را از او میگیرد

إّن الرجل لترفع درجتھ فی الجنّھ فیقول أنّى لی ھذا؟ فیقال باستغفار _  ۶٢٣

  ولدک لک؛

مقام یکى را در بھشت باال برند و گوید این مقام از کجا براى من حاصل شد؟ گویند 

  .رزندت براى تو آمرزش طلبیدف



إّن الّرجل لیحرم الّرزق بالّذنب یصیبھ و ال یرّد القدر إّال الّدعاء و ال _  ۶٢۴

  یزید فی العمر إال البّر؛

انسان بسبب گناه از روزى محتوم محروم ماند و تقدیر جز بدعا برنگردد و عمر جز به 

  .نیکوکارى دراز نشود

فیزویھا هللاَّ تعالى عنھ لما ھو خیر لھ فیتّھم  إّن الّرجل لیطلب الحاجھ_  ۶٢۵

  النّاس ظلما لھم فیقول من سبعنی؛

انسان حاجتى میخواھد و خدا براى مصلحتى حاجت او را بر نمى آورد و او بستم مردم را 

  .متھم میکند که کى حق مرا برد

حضرھما بطاعھ هللاَّ تعالى ستّین سنھ ثّم ی -أو المرأه -إّن الّرجل لیعمل_  ۶٢۶

  .الموت فیضاّران فی الوصیّھ فتجب لھما النّار

مرد یا زن شصت سال خدا را عبادت مى کنند و ھنگام مرگ در وصیت بحق رفتار نمى 

  .کنند و جھنم بر آنھا واجب مى شود



إّن الّرجل لیعمل عمل الجنّھ فیما یبدو للنّاس و ھو من أھل النّار و إّن _  ۶٢٧

  .فیما یبدو للنّاس و ھو من أھل الجنّھ الّرجل لیعمل عمل النّار

گاه مى شود که انسان در نظر مردم کار بھشتیان مى کند اما به حقیقت از جھنمیان 

است و گاه مى شود که انسان در نظر مردم کار جھنمیان مى کند و بحقیقت اھل بھشت 

  .است

ھ عملھ بعمل إّن الّرجل لیعمل الّزمن الطّویل بعمل أھل الجنّھ ثّم یختم ل_ ۶٢٨

أھل النّار و إّن الّرجل لیعمل الّزمن الطّویل بعمل أھل النّار ثّم یختم عملھ بعمل 

  .أھل الجنّھ

گاه مى شود که انسان مدتى دراز کار بھشتیان مى کند پس از آن کار وى به رفتار 

ن جھنمیان خاتمه مى یابد و گاه مى شود انسان مدتى دراز کار جھنمیان میکند و پس از آ

  کار وى به رفتار بھشتیان خاتمه مى یابد

  .إّن الّرحمھ ال تنزل على قوم فیھم قاطع رحم_  ۶٢٩



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

  .آید

  .إّن الّرزق لیطالب العبد أکثر مّما یطلبھ أجلھ_  ۶٣٠

  .است روزى بیشتر از اجل در جستجوى بنده

  .إّن الّزناه یأتون تشتعل وجوھھم نارا_  ۶٣١

  .روز قیامت چھره زناکاران از آتش مشتعل است

  .إّن الّسعاده کّل الّسعاده طول العمر فی طاعھ هللاَّ _  ۶٣٢

  .سعادت کامل آنست که عمر دراز را در عبادت خداوند بپایان برند

  .برإّن الّسعید لمن جنّب الفتن و لمن ابتلی فص_  ۶٣٣

  .خوشبخت آنست که از فتنه ھا کناره گیرد و آنکه بزحمتى مبتال شود و صبر کند

إّن الّسموات الّسبع و األرضین الّسبع و الجبال لیلعن الّشیخ الّزانی و _  ۶٣۴

  .إّن فروج الّزناه لیؤذی أھل النّار نتن ریحھا



تعفن عورت زناکار ھفت آسمان و ھفت زمین و کوه ھا پیر زنا کار را لعنت مى کنند و 

  .جھنمیان را اذیت میکند

  .إّن الّسیّد ال یکون بخیال_  ۶٣۵

  .آقا بخیل نمیشود

  .إّن الّشاھد یرى ما ال یرى الغائب_  ۶٣۶

  .حاضر چیزھا بیند که غایب نه بیند

إّن الّشیاطین تغدوا برایاتھا إلى األسواق فیدخلون مع أّول داخل و _  ۶٣٧

  .یخرجون مع آخر خارج

انھا صبحگاھان با بیرقھاى خود ببازارھا میروند و با ھر که زودتر ببازار رود داخل مى شیط

  .شوند و با ھر که دیرتر در آید بیرون مى آیند

  .إّن الّشیطان مع الواحد و ھو من اإلثنین أبعد_  ۶٣٨

  .شیطان با یکتن است و از دو تن دورتر است



لقک؟ فیقول هللاَّ فیقول فمن خلق إّن الّشیطان یأتی أحدکم فیقول من خ_  ۶٣٩

؟ فإذا وجد أحدکم ذلک فلیقل   .آمنت باگَّ و رسولھ فإّن ذلک یذھب عنھ: هللاَّ

شیطان پیش یکى از شما آید و گوید کى ترا خلق کرد؟ جواب دھد خدا، گوید خدا را کى 

دارم و این  خلق کرد اگر یکى از شما چنین پندارى بخاطر یافت گوید بخدا و پیغمبر او ایمان

  .پندار از خاطر او برود

  .إّن الّشیطان یجری من ابن آدم مجرى الّدم_  ۶۴٠

  .شیطان مانند خون در تن انسان جاریست

  .إّن الّشیطان یحّب الحمره فإیّاکم و الحمره و کّل ثوب ذی شھره_  ۶۴١

شیطان سرخى را دوست دارد از سرخى و ھر لباسى که باعث انگشت نمائیست 

  .یدبپرھیز

إّن الّشیطان قال و عّزتک یا رّب ال أبرح أغوی عبادک ما دامت _  ۶۴٢

أرواحھم فی أجسادھم فقال الّرّب و عّزتی و جاللی ال أزال أغفر لھم ما 

  .استغفرونی



شیطان گفت پروردگارا بعزت تو سوگند که تا وقتى که روح بندگان تو در تنشان است 

گفت بعزت و جاللم سوگند که تا وقتى از من  پیوسته آنھا را گمراه میکنم، خداوند

  .بخشش طلبند پیوسته آنھا را مى بخشم

  .إّن الّصبحھ تمنع بعض الّرزق_  ۶۴٣

  .خواب صبحگاھى مانع قسمتى از روزى مى شود

  .إّن الّصبر عند الّصدمھ االولى_  ۶۴۴

  .صبر حقیقى در صدمه نخستین است

  .رھا مّرتینإّن الّصدقھ على ذی قرابھ یضعف أج_  ۶۴۵

  .صدقه اى که بخویشاوند دھند پاداش مکرر دارد

  .إّن الّصدقھ لتطفی غضب الّرّب و تدفع میتھ الّسوء_  ۶۴۶

  .صدقه خشم خداوند را فرو مى نشاند و از مرگ بد جلوگیرى میکند



إّن الّصدقھ لتطفی عن أھلھا حّر القبور و إنّما یستظّل المؤمن یوم _  ۶۴٧

  .قتھالقیامھ فی ظّل صد

صدقه گرماى قبر صدقه دھندگان را تخفیف مى دھد و مؤمن روز رستاخیز در سایه صدقه 

  .خویش قرار میگیرد

  .إّن الّصفا الّزّالل الّذی ال تثبت علیھ أقدام العلماء الطّمع_  ۶۴٨

  .طمع سنگ لغزانى است که پاى دانشمندان بر آن استوار نمیماند

و إّن البّر یھدی إلى الجنّھ و إّن الّرجل إّن الّصدق یھدی إلى البّر _  ۶۴٨

لیصدق حتّى یکتب عند هللاَّ صّدیقا و إّن الکذب یھدی إلى الفجور و إّن الفجور 

  .یھدی إلى النّار و إّن الّرجل لیکذب حتّى یکتب عند هللاَّ کّذابا

راستى رھنماى نیکیست و نیکى رھنماى بھشت است و مرد راست میگوید تا پیش خدا 

دروغ راھنماى بدیست و بدى راھنماى جھنم است و مرد دروغ . گو بقلم میرودراست

  .میگوید تا پیش خدا دروغگو بقلم میرود

  .إّن الّصدقھ ال تزید المال إّال کثره_  ۶۴٩



  .صدقه مال را افزون میکند

إّن العار لیلزم المرء یوم القیامھ حتّى یقول یا رّب إلرسالک بی إلى _  ۶۵٠

  .علّی مّما ألقى و إنّھ لیعلم ما فیھا من شّده العذاب النّار أیسر

در قیامت آن قدر ننگ گریبانگیر انسان مى شود که میگوید خدایا اگر مرا بجھنم بفرستى 

  .بھتر از این وضع است در صورتى که از سختى عذاب جھنم خبر دارد

زع و إّن العبد إذا أخطأ خطیئھ نکتت فی قلبھ نکتھ سوداء فإن ھو ن_  ۶۵١

استغفر و تاب صقل قلبھ و إن عاد زید فیھا حتّى تعلو على قلبھ و ھو الّران 

  .»کّال بل ران على قلوبھم ما کانوا یکسبون«الّذی ذکر هللاَّ تعالى 

بنده وقتى گناھى کند نقطه سیاھى در دل او پدید مى آید اگر از گناه دل بر کند و 

اگر گناھى دیگر کرد نقطه سیاه افزون بخشش خواست و توبه کرد دلش صاف مى شود و 

نه بلکه «: است که خداوند گوید» چیرگى گناه«مى شود تا دل را فرو گیرد و این 

  »گناھشان بر دلھایشان چیره شد



إّن العبد إذا کان ھّمھ اآلخره کّف هللاَّ تعالى علیھ ضیعتھ و جعل غناه _  ۶۵٢

لّدنیا أفشى هللاَّ تعالى ضیعتھ و جعل فی قلبھ فال یصبح إّال غنیّا و إذا کان ھّمھ ا

  .فقره بین عینیھ فال یمسی إّال فقیرا و ال یصبح إّال فقیرا

بنده اگر در آخرت دل بسته باشد خداوند دارائى او را بقدر کفاف کند و ثروتش را در قلبش 

وان کند قرار دھد و پیوسته بى نیاز باشد و اگر بدنیا دل بسته باشد خداوند دارائى او را فرا

  .و فقر را رو برویش قرار دھد و پیوسته فقیر باشد

  .إّن العبد لیتصّدق بالکسره تربو عند هللاَّ حتّى تکون مثل أحد_  ۶۵٣

  .بنده یک پاره نان صدقه مى دھد و پیش خدا بزرگ مى شود تا مثل کوه احد مى شود

  .إّن العبد لیدرک بحسن الخلق درجھ الّصائم القائم_  ۶۵۴

  .وسیله خوش خلقى بمقام روزه دار و نمازگزار میرسدبنده ب

إّن العبد لیذنب الّذنب فیدخل بھ الجنّھ یکون نصب عینیھ تائبا فاّرا _  ۶۵۵

  .حتّى یدخل بھ الجنّھ



بنده گناھى میکند و بوسیله آن ببھشت میرود زیرا گناه پیوسته در خاطر اوست و وى توبه 

  .کنان و از گناه گریزان است

  .ّن العجب لیحبط عمل سبعین سنھإ_  ۶۵۶

  .خود پسندى و غرور عبادت ھفتاد ساله را نابود میکند

  .إّن العلماء ھم ورثھ األنبیاء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظّ وافر_  ۶۵٧

دانشمندان وارث پیغمبرانند و دانش را از آن ھا میراث برده اند ھر کس دانش فرا گیرد 

  .ران گرفته استسھم فراوان از میراث پیغمب

  .إّن العین لتدخل الّرجل القبر و تدخل الجمل القدر_  ۶۵٨

  .چشم بد مرد را بقبر میرساند و شتر را بدیگ میکشاند

إّن الغادر ینصب لھ لواء یوم القیامھ فیقال أال ھذه غدره فالن ابن _  ۶۵٩

  .فالن

شکنى فالن پسر فالن  روز رستاخیز براى پیمان شکن پرچمى برافرازند و گویند این پیمان

  .است



إّن الغضب من الّشیطان و إّن الّشیطان خلق من النّار و إنّما تطفا النّار _  ۶۶٠

  .بالماء فإذا غضب أحدکم فلیتوّضأ

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

  .ھ تجی ء فتنسف العباد نسفا و ینجو العالم منھا بعلمھإّن الفتن_  ۶۶١

  .فتنه بیاید و بندگان را مغلوب کند و دانشمند بکمک دانش خود از آن رھائى یابد

إّن الفحش و التّفّحش لیسا من اإلسالم فی شی ء و إّن أحسن النّاس _  ۶۶٢

  .إسالما أحسنھم خلقا

ھمه مردِم اسالم آن کس بھتر است که  بدگوئى و بدزبانى از صفات اسالم نیست و از

  .اخالقش نیکتر است

  .إّن الفخذ عوره_  ۶۶٣

  .ران جزو عورت است



إّن القاضی العدل لیجاء بھ یوم القیامھ فیلقى من شّده الحساب ما یتمنّى _  ۶۶۴

  .أن ال یکون قضى بین اثنین فی تمره

ھا مى بیند که آرزو قاضى عادل را روز قیامت بحساب میکشند و از سختى حساب چیز

  .مى کند میان دو کس در باره یک خرما قضاوت نکرده بود

  .إّن القلوب بین إصبعین من أصابع هللاَّ یقلبھا_  ۶۶۵

  .دلھا میان دو انگشت از انگشتان خداست و آن را زیر و رو ھمى کند

  .إّن هللاَّ أبى علّى فیمن قتل مؤمنا ثالثا_  ۶۶۶

  .در باره بخشش کسى که مؤمنى را کشته رد کردخداوند سه بار خواھش مرا 

  .إّن هللاَّ احتجز التّوبھ على کّل صاحب بدعھ_  ۶۶٧

  .وقتى خداوند توبه را بر بدعت گذار ممنوع ساخته است

  .إّن هللاَّ إذا أجرى على ید رجل خیر الّرجل فلم یشکره فلیس گَّ بشاکر_  ۶۶٨



جام دھد و او را سپاس نگزارد سپاس خدا وقتى خداوند خیر کسى را به دست دیگرى ان

  .را نیز نداشته است

  .إّن هللاَّ إذا أحّب إنفاذ أمر سلب کّل ذی لّب لبّھ_  ۶۶٩

  خداوند وقتى بخواھد کارى را انجام دھد عقل خردمندان را بگیرد

  .إّن هللاَّ إذا قضى على عبد قضاء لم یکن لقضائھ مردّ _  ۶٧٠

  .ویش مقدر سازد تقدیر وى تغییر پذیر نیستوقتى خداوند چیزى بر بنده خ

إّن هللاَّ إذا أراد أن یھلک عبدا نزع منھ الحیاء فإذا نزع منھ الحیاء لم _  ۶٧١

تلقھ إّال مقیتا ممقتا، فإذا لم تلقھ إّال مقیتا ممقتا نزعت منھ األمانھ فإذا نزعت 

نزعت منھ الّرحمھ  منھ األمانھ لم تلقھ إّال خائنا مخّونا نزعت منھ الّرحمھ فإذا

  .لم تلقھ إّال رجیما ملّعنا نزعت منھ ربقھ اإلسالم

خداوند وقتى بخواھد بنده اى را ھالک سازد حیا را از او بگیرد وقتى حیا از او گرفته شود 

وقتى متنفر و منفور شد امانت از او گرفته شود و ھمین که امانت از . متنفر و منفور شود

یش گیرد و کسان نیز بدو خیانت کنند و وقتى چنین شد رحم از او گرفته شد راه خیانت پ



او بر خیزد وقتى رحم از او برخاست مطرود و ملعون شود و طوق اسالم را از گردن او 

  .بردارند

  .إّن هللاَّ إذا أراد بقوم خیرا ابتالھم_  ۶٧٢

  .وقتى خداوند براى قومى نیکى خواھد آنھا را مبتال سازد

إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الّرجال حتّى یمضی أمره فإذا  إّن هللاَّ _  ۶٧٣

  .أمضاه رّد إلیھم عقولھم و وقعت النّدامھ

وقتى خداوند بخواھد کارى را انجام دھد عقل مردان را بگیرد تا کار خود را انجام دھد 

  .وقتى که آن را انجام داد عقلشان را باز پس دھد و پشیمانى رخ نماید

  . إذا أنعم على عبد نعمھ أحّب أن ترى علیھإّن هللاَّ _  ۶٧۴

  .وقتى خداوند نعمتى ببنده اى بدھد دوست دارد که آن را بر او آشکار بیند

إّن هللاَّ إذا غضب على أّمھ لم ینزل بھا عذاب خسف و ال مسخ نملت _  ۶٧۵

  .أسعارھا و یحبس عنھا أمطارھا و یلی علیھا أشرارھا



شود و آنھا را بر زمین فرو نبرد و مسخ نکند،  وقتى خداوند بر قومى خشمگین

قیمتھایشان گران شود و باران بر آنھا کم بارد و اشرارشان زمام کارشان را به دست 

  .گیرند

إّن هللاَّ استخلص ھذا الّدین لنفسھ و ال یصلح لدینکم إّال الّسخاء و حسن _  ۶٧۶

  .الخلق أال فزیّنوا دینکم بھما

خود کرده است، با دین شما جز بخشش و خوش خلقى سازگار  خداوند این دین را خاص

  .نیست؛ دین خود را باین دو صفت آرایش دھید

  .إّن هللاَّ أمرنی بمدراه النّاس کما أمرنی بإقامھ الفرائض_  ۶٧٧

خداوند بمن فرمان داده با مردم بمدارا رفتار کنم، ھمچنان که مرا باداى واجبات مأمور 

  .ساخته است

هللاَّ أوحى إلّی أن تواضعوا حتّى ال یفخر أحد على أحد و ال یبغی  إنّ _  ۶٧٨

  .أحد على أحد

خداوند بمن وحى فرستاده که فروتنى کنید تا کسى بر کسى افتخار نکند و کسى بر 

  .کسى تعدى نکند



إّن هللاَّ بحکمتھ و فضلھ جعل الّروح و الفرح فی الیقین و الّرضا و _  ۶٧٩

  .ی الّشک و الّسخطجعل الھّم و الحزن ف

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 نھاده است

إّن هللاَّ تعالى إذا أحّب عبدا دعا جبریل فقال إنّی أحّب فالنا فأحبّھ _  ۶٨٠

یحّب فالنا فأحبّوه فیحبّھ أھل فیحبّھ جبریل ثّم ینادی فی الّسماء فیقول إّن هللاَّ 

الّسماء ثّم یوضع لھ القبول فی األرض و إذا أبغض عبدا دعا جبریل فیقول إنّی 

أبغض فالنا فأبغضھ فیبغضھ جبریل ثّم ینادی فی أھل الّسماء إّن هللاَّ تعالى 

  .یبغض فالنا فأبغضوه فیبغضونھ ثّم توضع لھ البغضاء فی األرض

دوست دارد جبرئیل را فرو خواند و گوید من فالنى را دوست دارم  خداوند وقتى بنده اى را

او را دوست بدار و جبرئیل او را دوست دارد سپس در آسمان ندا دھد و گوید خداوند فالن 

را دوست دارد او را دوست دارید و اھل آسمان نیز او را دوست دارند پس از آن در زمین نیز 

نده اى را دشمن داشت جبرئیل را فرو خواند و گوید و ھمین که خدا ب. مقبول کسان شود

من فالنى را دشمن دارم او را دشمن بدار و جبرئیل او را دشمن دارد، سپس در میان اھل 



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

  .عالى إذا أحّب عبدا جعل رزقھ کفافاإّن هللاَّ ت_  ۶٨١

  .وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد روزى او را بقدر کفایت کند

إّن هللاَّ تعالى إذا أنزل عاھھ من الّسماء على أھل األرض صرفت عن _  ۶٨٢

  .عمار المساجد

  .خداوند وقتى مرضى را از آسمان بر مردم فرود آورد آن را از بانیان مساجد بگرداند

إّن هللاَّ تعالى إذا أنعم على عبد نعمھ یحّب أن یرى أثر النّعمھ علیھ و _  ۶٨٣

  یکره البؤس و التّباؤس و یبغض الّسائل

خداوند وقتى نعمتى ببنده اى دھد دوست دارد اثر نعمت بر او دیده شود و تظاھر 

  بتنگدستى را دوست ندارد و گداى پر رو را دشمن دارد و شخص باحیاى عفیف

  .الملحف و یحّب الحیّی العفیف المتعفّف_  ۶٨۴



  .را که از محرمات دورى میگیرد دوست دارد

  .إّن هللاَّ تعالى اطّلع على أھل بدر و قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم_  ۶٨۵

  .خداوند به بدریان نگریست و گفت ھر چه میخواھید بکنید که شما را بخشیدم

ّمتی عما حّدثت بھ أنفسھا ما لم تتکلّم أو تعمل إّن هللاَّ تعالى تجاوز ال_  ۶٨۶

  .بھ

خداوند بر امت من چیزھائى را که در دلشان بگذرد اگر بگفتار و کردار منجر نشود بخشیده 

  .است

  .إّن هللاَّ تجاوز لی عن أّمتی الخطاء و النّسیان و ما استکرھوا علیھ_ ۶٨٧

  .را بمن بخشیده استخداوند اشتباه و فراموشى و کارھاى اضطرارى امت م

إّن هللاَّ تعالى جعل للمعروف وجوھا من خلقھ حبّب إلیھم المعروف و _  ۶٨٧

حبّب إلیھم فعالھ و وّجھ طّالب المعروف إلیھم و یّسر علیھم إعطاءه کما یّسر 

الغیث إلى األرض الجدبھ لیحییھا و یحیی بھا أھلھا و إّن هللاَّ تعالى جعل 



ّغض إلیھم المعروف و خطر علیھم إعطاءه کما للمعروف أعداء من خلقھ ب

  .یخطر الغیث عن األرض الجدبھ لیھلکھا و یھلک بھا أھلھا

خداوند کسانى از خلق خود را براى نیکوکارى قرار داده و نیکى را محبوب آن ھا ساخته و 

را میل انجام آن را در دلشان انداخته و طالبان نیکى را بسویشان روان کرده و انجام نیکى 

براى آن ھا 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 آنھا ساخته و انجام آن را بر آنھا ممنوع گردانیده چنان که باران را بر زمین 

  .نوع میکند تا آن را خراب و مردمش را ھالک کندبى آب مم

  .إّن هللاَّ تعالى جعل ما یخرج من ابن آدم مثال للّدنیا_  ۶٨٩

  .خداوند چیزى را که از آدمیزاد بیرون مى آید مثال دنیا قرار داده است

إّن هللاَّ تعالى جمیل یحّب الجمال سخّی یحّب الّسخاء، نظیف یحّب _  ۶٩٠

  النّظافھ

زیباست و زیبائى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه  خداوند

  .است و پاکیزگى را دوست دارد



إّن هللاَّ تعالى جواد یحّب الجود و یحّب معالی األخالق و یکره _  ۶٩١

  .سفسافھا

خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد و اخالق عالى را دوست دارد و اخالق 

  .ت نداردپست را دوس

  .إّن هللاَّ تعالى حیث خلق الّداء خلق الّدواء فتداووا_  ۶٩٢

  .خداوند که درد را آفریده درمان را نیز آفریده پس دردھاى خویش را درمان کنید

  .إّن هللاَّ تعالى حّرم الجنّھ على کّل مراء_  ۶٩٣

  .خداوند بھشت را بر ریا کار حرام کرده است

یّیی ستّیر یحّب الحیاء و الّستر فإذا اغتسل أحدکم إّن هللاَّ تعالى ح_  ۶٩۴

  .فلیستتر

خداوند باحیا و پرده پوش است و حیا و پرده پوشى را دوست دارد، پس ھنگامى که یکى 

  .از شما غسل میکند خود را مستور کند



إّن هللاَّ تعالى حیی کریم یستحیی إذا رفع الّرجل إلیھ یدیھ أن یرّدھما _  ۶٩۵

  .نصفرا خائبتی

خداوند باحیا و بخشنده است وقتى مردى دست ھاى خود را به سوى او بلند کرد شرم 

  .دارد که آن را خالى و نومید باز گرداند

إّن هللاَّ تعالى خلق الخلق حتّى إذا فرغ من خلقھ قامت الّرحم فقال مھ؟ _  ۶٩۶

فقالت ھذا مقام العائذ بک من القطیعھ، قال نعم أما ترضین أن أصل من 

  .وصلک و أقطع من قطعک قالت بلى یا رّب قال فذلک لک

خداوند خلق را بیافرید ھمین 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 

را ببرد از او ببرم گفت چرا پروردگارا نیستى ھر که ترا پیوند دھد با او پیوند گیرم و ھر که ت

  .گفت چنین باشد

إّن هللاَّ تعالى خلق الّرحمھ یوم خلقھا مائھ رحمھ فأمسک عنده تسعا و _  ۶٩٧

تسعین رحمھ و أرسل فی خلقھ کلّھم رحمھ فلو یعلم الکافر بکّل الّذی عند هللاَّ 



هللاَّ من العذاب لم  من الّرحمھ لم ییأس من الجنّھ و لو یعلم المؤمن بالّذی عند

  .یأمن من النّار

خداوند روزى که رحمت را آفرید صد قسمت آفرید نود و نه قسمت را پیش خود نگھداشت 

و یک قسمت را بھمه مخلوق داد اگر کافر میدانست چقدر رحمت پیش خدا است از 

بھشت مأیوس نمیشد و اگر مؤمن میدانست چقدر عذاب پیش خدا است از جھنم ایمن 

  .ودنب

  .إّن هللاَّ تعالى خلق الجنّھ بیضاء و أحّب شی ء إلى هللاَّ البیاض_  ۶٩٨

  .خداوند بھشت را سفید آفریده و سفیدى از ھمه رنگھا پیش خدا محبوبتر است

إّن هللاَّ تعالى خلق خلقھ فی ظلمھ فألقى علیھم من نوره فمن أصابھ من _  ۶٩٩

  .ذلک النّور یومئذ اھتدى و من أخطأه ضلّ 

خداوند مخلوق خود را در تاریکى بیافرید و از نور خود بر آنھا انداخت، ھر کس در آن روز از 

  .آن نور بدو رسید ھدایت یافت و ھر کس از آن دور ماند گمراه گشت

  .إّن هللاَّ تعالى رضی لھذه االّمھ الیسر و کره لھا العسر_  ٧٠٠



  .نپسندیده استخداوند براى این امت آسانى را پسندیده و سختى را 

 .إّن هللاَّ تعالى رفیق یحّب الّرفق و یعطی علیھ ما ال یعطی على العنف_  ٧٠١

خداوند مالیمست و مالیمت را دوست دارد و بوسیله آن چیزھا میدھد که بوسیله 

  .خشونت نمى دھد

إّن هللاَّ تعالى سائل کّل راع عّما استرعاه، أحفظ ذلک أم ضیّعھ حتّى _  ٧٠٢

  .جل عن أھل بیتھیسأل الرّ 

خداوند از ھر کس در باره زیر دستش میپرسد که آیا آن را نگھداشته یا ضایع گذاشته 

  .است تا آن جا که از مرد در باره اھل خانه اش پرسش میکند

إّن هللاَّ تعالى طیّب یحّب الطّیب نظیف یحّب النّظافھ، کریم یحّب _  ٧٠٣

  .و ال تشبّھوا بالیھود الکرم، جواد یحّب الجود فنظّفوا أفنیتکم

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 ھاى خویش را پاکیزه سازید و مانند یھودان مباشید



  .العفو إّن هللاَّ تعالى عفّو یحبّ _  ٧٠۴

  .خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد

  .إّن هللاَّ تعالى عند لسان کّل قائل فلیتّق هللاَّ عبده و لینظر ما یقول_  ٧٠۵

  .خداوند مراقب زبان ھر گوینده ایست بنده باید از خدا بترسد و بنگرد که چه میگوید

  .إّن هللاَّ تعالى غیور یحّب الغیور_  ٧٠۶

  .د است و مرد غیرتمند را دوست داردخداوند غیرتمن

إّن هللاَّ تعالى قد حّرم على النّار من قال ال إلھ إّال هللاَّ یبتغی بذلک وجھ _  ٧٠٧

  .هللاَّ 

خداوند ھر کسى را که بگوید ال اللَّه اال اللَّه و از این سخن جز خدا منظورى نداشته باشد 

  .بجھنم حرام کرده است

تب الحسنات و الّسیّئات ثّم بین ذلک فمن ھّم بحسنھ فلم إّن هللاَّ تعالى ک_  ٧٠٨

یعملھا کتبھا هللاَّ تعالى عنده حسنھ کاملھ فإن ھّم بھا فعملھا کتبھا هللاَّ عنده عشر 



حسنات إلى سبعمائھ ضعف إلى أضعاف کثیره، و إن ھّم بسیّئھ فلم یعملھا 

هللاَّ سیّئھ واحده و ال یھلک کتبھا هللاَّ عنده حسنھ کاملھ فإن ھّم بھا فعملھا کتبھا 

  .على هللاَّ إّال ھالک

خداوند نیکى ھا و بدیھا و چیزھائى را که میان آنھاست رقم زد ھر کس انجام نیکى را در 

دل گیرد و انجام ندھد خداوند براى او یک نیکى کامل رقم زند و اگر در دل گیرد و انجام 

رقم زند و اگر بدى اى را در دل گیرد و انجام دھد خداوند ده نیکى تا ھفتصد برابر و بیشتر 

ندھد خداوند آن را نیکى کامل رقم زند و اگر در دل گیرد و انجام دھد خداوند فقط یک بدى 

  .رقم میزند، بنا بر این ھر که در پیشگاه خدا ھالک شود سزاوار ھالک است

  .إّن هللاَّ تعالى کتب علیکم الّسعی فاسعوا_  ٧٠٩

  .بر شما مقرر داشته است پس بکوشید خداوند کوشش را

إّن هللاَّ تعالى کتب الغیره على النّساء و الجھاد على الّرجال فمن صبر _  ٧١٠

  .منھّن إیمانا و احتسابا کان لھا مثل أجر الّشھید



خداوند رنج ھوودارى را نصیب زنان و جنگ را قسمت مردان قرار داد ھر زنى از روى ایمان 

  .خدا بر رنج ھو و دارى صبر کند ثواب شھید داردو در انتظار پاداش 

إّن هللاَّ تعالى کتب على ابن آدم حظھ من الّزناء أدرک ذلک ال محالھ، _  ٧١١

فزنا العین النّظر، و زنا اللّسان المنطق و النّفس تمنّى و تشتھی و الفرج 

  .یصّدق ذلک أو یکّذبھ

ناچار مرتکب آن مى شود، زناى چشم خداوند بر آدمیزاد قسمتى از زنا رقم زده است که 

نگاه نارواست و زناى زبان سخن بیجاست نفس آرزو میکند و میخواھد و عورت آن را 

  راست یا دروغ میسازد

  .إّن هللاَّ تعالى کریم یحّب الکرم_  ٧١٢

  .خداوند بزرگوار است و بزرگوارى را دوست دارد

  .و ال الّصیّاح فی االسواق إّن هللاَّ تعالى ال یحّب الفاحش المتفّحش_  ٧١٣

  .خداوند مردم بد گو و بد زبان و بانگزنان در بازار را دوست ندارد

  .إّن هللاَّ تعالى ال یحّب الّذّواقین و ال الّذّواقات_  ٧١۴



  .خداوند مردانى را که مکرر زن بگیرند و زنانى را که مکرر شوھر کنند دوست ندارد

المؤمن حسنھ یعطی علیھا فی الّدنیا و یثاب علیھا إّن هللاَّ تعالى ال یظلم _  ٧١۵

فی اآلخره و أّما الکافر فیطعم بحسناتھ فی الّدنیا حتّى إذا أفضى إلى اآلخره لم 

  .تکن لھ حسنھ یعطى بھا خیرا

خداوند ھیچ یک از کارھاى نیک مؤمن را از قلم نمى اندازد و در دنیا و آخرت پاداش آن را 

یا بوسیله کارھاى نیک خود روزى میخورد و ھمین که بآخرت مى دھد؛ ولى کافر در دن

  .رسید کار نیکى ندارد که بوسیله آن پاداش یابد

إّن هللاَّ تعالى ال یعّذب من عباده إّال المارد المتمّرد الّذی یتمّرد على هللاَّ _  ٧١۶

  .و أبى أن یقول ال إلھ إّال هللاَّ 

که از اطاعت خدا سرکشى کند و از گفتن ال  خداوند از بندگان خود جز سرکش مغرورى را

  .اله اال اللَّه امتناع دارد عذاب نمى کند

  .إّن هللاَّ تعالى ال یقبل من العمل إّال ما کان لھ خالصا و ابتغی بھ وجھھ_  ٧١٧

  .خداوند از عبادت ھا جز آنچه خاص او باشد و بخاطر او انجام گیرد نمیپذیرد



  .یقّدس أّمھ ال یعطون الّضعیف منھم حقّھإّن هللاَّ تعالى ال _  ٧١٨

  .خداوند ملتى را که حق ضعیفان خود را نمیدھند، تقدیس نمیکند

إّن هللاَّ تعالى ال ینظر إلى صورکم و أموالکم و لکن ینظر إلى قلوبکم _  ٧١٩

  .و أعمالکم

  .خداوند بصورت ھا و اموال شما نمینگرد، بلکه بدلھا و اعمال شما مینگرد

ّن هللاَّ تعالى ال ینام و ال ینبغی لھ أن ینام یخفض القسط و یرفعھ، إ_  ٧٢٠

یرفع إلیھ عمل اللّیل قبل عمل النّھار و عمل النّھار قبل عمل اللّیل حجابھ 

  .النّور، لو کشفھ ألحرقت سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره من خلقھ

مى آورد و باال میبرد عمل  خداوند نمیخوابد و خواب بر او روا نیست قسمت کسان را پائین

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 ھمه مخلوقاتى را که چشم بر او میگشایند 

  .خواھدسوخت

  .إّن هللاَّ تعالى ال یھتک ستر عبد فیھ مثقال ذّره من خیر_  ٧٢١



  .وند وقتى پرده بنده اى را که یک ذره نیکى در او باشد نمیدردخدا

إّن هللاَّ تعالى لّما خلق الّدنیا أعرض عنھا فلم ینظر إلیھا من ھوانھا _  ٧٢٢

  .علیھ

خداوند وقتى دنیا را آفرید روى از آن بگردانید و چنان در نظر خدا ناچیز بود که بر آن 

  .ننگریست

ا خلق الخلق کتب بیده على نفسھ أّن رحمتی تغلب إّن هللاَّ تعالى لمّ _  ٧٢٣

  .غضبی

خداوند وقتى خلق را بیافرید بر خویش مقرر داشت که رحمت من بر خشم من غلبه 

  .خواھد یافت

إّن هللاَّ تعالى لم یخلق خلقا ھو أبغض إلیھ من الّدنیا و ما نظر إلیھا منذ _ ٧٢۴

  .خلقھا بغضا لھا

مبغوضتر از دنیا باشد نیافریده و از بس آن را دشمن دارد از خداوند مخلوقى که در نظر او 

  .ھنگام آفرینش بر آن ننگریسته است



  .إّن هللاَّ تعالى لم یبعثنی معنّتا و ال متعنّتا و لکن بعثنی معلّما میّسرا_  ٧٢۵

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

  .ن هللاَّ تعالى لیؤیّد اإلسالم برجال ما ھم من أھلھإ_  ٧٢۶

  .خداوند اسالم را بمردانى که مسلمان نیستند یارى میکند

إّن هللاَّ تعالى لیحمی عبده المؤمن من الّدنیا و ھو یحبّھ کما تحمون _ ٧٢٧

  .مریضکم الطّعام و الّشراب تخافون علیھ

ا از دنیا پرھیز میدھد چنان که شما مریض خداوند چون بنده مؤمن خود را دوست دارد او ر

  .خود را از بیم مرض از خوردن و نوشیدن پرھیز میدھید

  .إّن هللاَّ تعالى لیدفع بالمسلم الّصالح عن مائھ أھل بیت من جیرانھ البالء_ ٧٢٨

  .خداوند بخاطر مسلمان پارسا بال را از صد خانه ھمسایه او دفع میکند

  .یعجب من الّشاب لیست لھ صبوهإّن هللاَّ تعالى ل_  ٧٢٩

  .خداوند جوانى را که جوانى نمیکند بدیده تحسین مینگرد



  .إّن هللاَّ تعالى لینفع العبد بالّذنب یذنبھ_  ٧٣٠

  .گاه باشد، خداوند بنده را به گناھى که میکند منتفع مى سازد

  .إّن هللاَّ تعالى محسن فأحسنوا_  ٧٣١

  .ئى کنیدخداوند نیکوکار است شما نیز نکو

  .إّن هللاَّ تعالى مع القاضی ما لم یحف عمدا_  ٧٣٢

  .خداوند تا ھنگامى که قاضى از روى عمد ستم نکند یار اوست

  .إّن هللاَّ تعالى مع الّدائن حتّى یقضی دینھ ما لم یکن دینھ فیما یکره هللاَّ _  ٧٣٣

بر خالف رضاى  خداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازد بشرط آنکه قرض وى

  .خداوند نباشد

  .استکرھوا علیھ -إّن هللاَّ تعالى وضع عن أّمتی الخطاء و النّسیان و ما_  ٧٣۴

  .خداوند خطا و فراموشى و اضطرار را بر امت من بخشیده است



إّن هللاَّ تعالى وّکل بالّرحم ملکا یقول أی رّب نطفھ، أی رّب علقھ، أی _  ٧٣۵

 أن یقضی خلقھا قال أی رّب شقّی أو سعید؟ ذکر أو رّب مضغھ، فإذا أراد هللاَّ 

  .أنثى؟ فما الّرزق فما األجل؟ فیکتب کذلک فی بطن أّمھ

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 

و بھمین طریق در .. نر یا ماده؟ روزى و عمر او چیست؟.. د خدایا بدبخت یا خوشبخت؟گوی

  .شکم مادر او رقم میزند

إّن هللاَّ تعالى یباھی بالّشاب العابد المالئکھ، یقول أنظروا إلى عبدی _  ٧٣۶

  .ترک شھوتھ من أجلی

د که بخاطر من از خدا بجوان عابد بر فرشتگان مباھات میکند و میگوید بنده مرا بنگری

  .تمایالت خود چشم پوشیده است

  .إّن هللاَّ تعالى یبغض الطّالق_ ٧٣٨

  .خداوند طالق را دشمن دارد



  .إّن هللاَّ تعالى یبغض الغنّی الظّلوم و الّشیخ الجھول و العائل المختال_ ٧٣٩

  .خداوند ثروتمند ستمگر و پیر نادان و فقیر متکبر را دشمن دارد

  . تعالى یبغض المعبّس فی وجوه إخوانھإّن هللاَّ _  ٧۴٠

  .خداوند کسى را که در مقابل برادران خود عبوس باشد دشمن دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یبغض الوسخ و الّشعث_  ٧۴١

  .خداوند کثافت و ژولیدگى را دشمن دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یبغض البخیل فی حیاتھ الّسخّی عند موتھ_  ٧۴٢

  .دشمن دارد. ه در زندگى بخیل باشد و ھنگام مرگ بخشنده شودخداوند کسى را ک

  .إّن هللاَّ تعالى یبغض المؤمن الّذی ال زبر لھ_  ٧۴٣

  .خداوند مؤمنى را که عقل ندارد دشمن دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یبغض الفاحش المتفّحش_ ٧۴۴



  .خداوند شخص بد گو و بد زبان را دشمن دارد

یبغض ابن الّسبعین فی أھلھ ابن عشرین فی مشیتھ و إّن هللاَّ تعالى _  ٧۴۵

  .منظره

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

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب إذا عمل أحدکم عمال أن یتقنھ_ ٧۴۶

  .خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى میکند آن را کامل کند

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب الّرفق فی األمر کلّھ_  ٧۴٧

  .خداوند مالیمت را در ھمه چیز دوست دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب الّسھل الطّلیق_  ٧۴٨

  .خداوند شخص آسانگیر آزاده را دوست دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب الّشاب التّائب_  ٧۴٩

  .خداوند جوان توبه کار را دوست درد



  .هللاَّ تعالى یحّب العبد المؤمن المحترف إنّ _  ٧۵٠

  .خداوند بنده مؤمن پیشه ور را دوست دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب المداومھ على اإلخاء القدیم فداوموا_  ٧۵١

  .خداوند ادامه دوستى دیرینه را دوست دارد، بنا بر این دوستى دیرینه را ادامه دھید

  .اده الغیورإّن هللاَّ تعالى یحّب من عب_  ٧۵٢

  .خداوند از بندگان خود شخص غیور را دوست دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب عبده المؤمن الفقیر المتعفّف أبا العیال_  ٧۵٣

  .خداوند بنده مؤمن فقیر عفیف عیالمند را دوست دارد

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب أن تعدلوا بین أوالدکم حتّى فی القبل_  ٧۵۴

  .ه میان فرزندان خود حتى در بوسیدن آنھا بعدالت رفتار کنیدخداوند دوست دارد ک

  .إّن هللاَّ تعالى یزید فی عمر الّرجل ببّره والدیھ_  ٧۵۵

  .خداوند بوسیله نیکى با پدر و مادر عمر انسان را فزون میکند



  .إّن هللاَّ تعالى یحّب إغاثھ الّلھفان_  ٧۵۶

  .دوست دارد خداوند یارى کردن کسانى را که کمک مى جویند

  .إّن هللاَّ تعالى یحّب العبد التّقّی الغنّی الحفیّ _  ٧۵٧

  .خداوند بنده پرھیزکار ثروتمند مھربان را دوست دارد

صانعھ یحتسب فی : إّن هللاَّ تعالى یدخل بالّسھم الواحد ثالثھ الجنّھ_  ٧۵٨

  .صنعتھ الخیر و الّرامی بھ و منبلھ

آنکه تیر را میسازد و از ساختن آن منظور : ببھشت میبردخداوند بوسیله یک تیر سه نفر را 

  .نیک دارد و آنکه تیر را مى اندازد و آنکه تیر را به تیر انداز دھد

إّن هللاَّ تعالى یدنی المؤمن فیضع علیھ کنفھ و ستره من النّاس و یقّرره _  ٧۵٩

ى إذا بذنوبھ فیقول أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ فیقول نعم أی رّب حتّ 

قّرره بذنوبھ و رأى فی نفسھ أنّھ قد ھلک قال فإنّی قد سترتھا علیک فی الّدنیا 



و أنا أغفرھا لک الیوم ثّم یعطی کتاب حسناتھ بیمینھ و أّما الکافر و المنافق 

  »ھؤالء الّذین کّذبوا على ربّھم أال لعنھ هللاَّ على الظّالمین«فیقول األشھاد 

او را از مردم مستور و محفوظ دارد و بگناھان خود معترف کند و خداوند مؤمن را پیش آرد و 

و او جواب میدھد بله .. آیا فالن گناه را مى شناسى؟.. گوید آیا فالن گناه را میشناسى؟

خدایا تا وقتى که او را بگناھانش معترف ساخت و در خاطرش گذشت که از کثرت گناھان 

در دنیا مستور داشتم و امروز بر تو میبخشم ھالک شده است خدا گوید من گناھان تو را 

: سپس نامه کارھاى نیک او را بدست راستش دھد ولى در باره کافر و منافق آشکارا گوید

  .»اینھا کسانى ھستند که بر خداى خود دروغ بستند لعنت خداوند بر گروه ستمکاران«

مّما ینفع المسکین  إّن هللاَّ تعالى یدخل بلقمھ الخبز و قبضھ التّمر و مثلھ_  ٧۶٠

ثالثھ الجنّھ، صاحب البیت اآلمر بھ و الّزوجھ المصلحھ و الخادم الّذی یناول 

  .المسکین

خداوند بوسیله یک لقمه نان و یک مشت خرما و امثال آن که فقیر را سودمند افتد سه تن 

ادمى را ببھشت میبرد صاحب خانه که بدادن آن فرمان دھد و زنى که آن را آماده کند و خ

  .که آن را بفقیر دھد



  .إّن هللاَّ تعالى یسأل العبد عن فضل علمھ کما یسألھ عن فضل مالھ_  ٧۶١

خداوند از بنده میپرسد که فزونى دانش خود را کجا صرف کرده ھمچنان که از فزونى مال 

  مى پرسد

  .إّن هللاَّ تعالى یعافی االّمیّین یوم القیامھ ماال یعافی العلماء_  ٧۶٢

  .ند روز رستاخیز بر بیسوادان چیزھائى را مى بخشد که بر دانشمندان نمیبخشدخداو

  .إّن هللاَّ تعالى یعّذب یوم القیامھ الّذین یعّذبون النّاس فی الّدنیا_  ٧۶٣

  .خداوند روز رستاخیز کسانى را که در دنیا مردم را عذاب کرده اند عذاب میکند

ؤمن یغار و غیره هللاَّ أن یأتی المؤمن ما إّن هللاَّ تعالى یغار و إّن الم_  ٧۶۴

  .حّرم هللاَّ علیھ

خداوند غیرت میبرد و مؤمن غیرت میبرد غیرت خدا اینست که مؤمن مرتکب کارى شود که 

  .خدا حرام کرده است



إّن هللاَّ تعالى یقبل الّصدقھ و یأخذھا بیمینھ فیربّیھا ألحدکم کما یربّی _  ٧۶۵

  .لّقمھ تصیر مثل أحدأحدکم مھره، حتّى إّن ال

خداوند صدقه را میپذیرد و آن را بدست راست خود میگیرد و براى شما بزرگ میکند 

  .ھمچنان که کره اسب خود را بزرگ میکنید تا آنجا که یک لقمه باندازه کوه احد شود

  .إّن هللاَّ تعالى یقبل توبھ العبد ما لم یغرغر_  ٧۶۶

  .را میپذیردخداوند تا دم واپسین توبه بنده را 

إّن هللاَّ تعالى یقول أنا ثالث الّشریکین ما لم یخن أحدھما صاحبھ فإذا _  ٧۶٧

  .خانھ خرجت من بینھما

خداوند گوید تا ھنگامى که یکى از دو شریک با دیگرى خیانت نکند من سومى آنھا 

  .ھستم و ھمین که خیانت بمیان آمد من از میان آنھا میروم

  .ى یقول أنا مع عبدی ما ذکرنی و تحّرکت بی شفتاهإّن هللاَّ تعال_  ٧۶٨

  .خداوند گوید تا ھنگامى که بنده ام مرا یاد میکند و لبھایش بنام من میجنبد با او ھستم



إّن هللاَّ تعالى یقول أنا خیر قسیم لمن أشرک بی من أشرک بی شیئا _  ٧۶٩

  فإّن عملھ قلیلھ

قرار مى دھد خوب تقسیم میکنم ھر  خداوند گوید من عمل کسى را که براى من شریک

  .که چیزى را با من شریک کند عمل

  .و کثیره لشریکھ الّذی أشرک بی، أنا عنھ غنی_  ٧٧٠

  .او از کم و زیاد متعلق بشریکست و من از آن بى نیازم

إّن هللاَّ تعالى یقول أنا عند ظّن عبدی بی إن خیرا فخیرا و إن شّرا _  ٧٧١

  .فشّرا

ناظر گمان بنده خویشم اگر گمان خوب بمن برد خوبى بیند و اگر گمان بد  خداوند گوید من

  .برد بدى بیند

إّن هللاَّ تعالى یقول إّن الّصوم لی و أنا أجزی بھ إّن للصائم فرحتین، _  ٧٧٢

  .إذا أفطر فرح و إذا لقى هللاَّ تعالى فجزاه فرح



وزه دارد و خوشحالى دارد، خداوند گوید روزه براى من است و من پاداش آن را میدھم ر

وقتى افطار کند خوشحال مى شود و ھمین که خدا را دیدار کند و او را پاداش دھد باز 

  .خوشحال مى شود

إّن هللاَّ یقول ألھون أھل النّار عذابا لو أّن لک ما فی األرض من شى _  ٧٧٣

آدم ء کنت تفتدی بھ؟ قال نعم فقد سألتک ما ھو أھون من ھذا و أنت فی صلب 

  .أن ال تشرک بی شیئا فأبیت إّال الّشرک

خداوند بآن که از ھمه اھل جھنم عذابش آسان تر است گوید اگر ھمه دنیا مال تو بود 

گوید بله خدا گوید ھنگامى که در پشت آدم بودى از تو .. میدادى که از عذاب رھا شوى؟

ن شریک نسازى و دریغ چیزى خواستم که از این آسان تر بود از تو خواستم کسى را با م

  .کردى

إّن هللاَّ تعالى یقول یا ابن آدم تفّرغ لعبادتی إمالء صدرک غنى و أسّد _  ٧٧۴

  .فقرک و إّال تفعل مألت یدیک شغال و لم أسّد فقرک

خداوند گوید آدمیزاد وقت خود را صرف عبادت من کن تا سینه ترا از بى نیازى پر کنم و فقر 

  .چنین نکنى ترا سخت بدنیا مشغول سازم و فقر را از تو دور نکنم را از تو دور سازم و اگر



إّن هللاَّ تعالى یقول یوم القیامھ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، قال یا _  ٧٧۵

رّب کیف أعودک و أنت رّب العالمین؟ قال أما علمت أّن عبدی فالنا مرض 

م استطعمتک فلم فلم تعده؟ أما علمت أنّک لو عدتھ لوجدتنی عنده؟ یا ابن آد

تطعمنی فقال یا رّب و کیف أطعمک و أنت رّب العالمین؟ قال أما علمت أنّھ 

استطعمک عبدی فالن فلم تطعمھ؟ أما علمت أنّک لو أطعمتھ لوجدت ذلک 

عندی؟ یا ابن آدم إستسقیتک فلم تسقنی قال یا رّب کیف أسقیک و أنت رّب 

ما إنّک لو سقیتھ لوجدت ذلک العالمین؟ قال استسقاک عبدی فالن فلم تسقھ أ

  .عندی

بیمار شدم مرا عیادت نکردى، گوید خدایا چگونه ترا که ! خداوند روز رستاخیز گوید آدمیزاد

پروردگار جھانیانى عیادت کنم گوید مگر نمى دانى که فالن بنده من بیمار بود و او را 

... او مى یافتى؟عیادت نکردى مگر نمى دانى که اگر او را عیادت میکردى مرا پیش 

گوید پروردگارا چگونه ترا که پروردگار ! من از تو غذا خواستم بمن غذا ندادى! آدمیزاد

جھانیانى غذا دھم؟ گوید مگر نمى دانى که فالن بنده من از تو غذا خواست و باو غذا 

مگر نمى دانى که اگر او را غذا مى دادى اکنون پاداش آن را پیش من مییافتى ! ندادى



گوید چگونه ترا که پروردگار جھانیانى آب بدھم؟ ! یزاد از تو آب خواستم بمن آب ندادىآدم

گوید فالن بنده من از تو آب خواست باو آب ندادى اگر باو آب داده بودى اکنون پاداش آن را 

  .پیش من مى یافتى

إّن هللاَّ تعالى ینزل المعونھ على قدر المئونھ و ینزل الّصبر على قدر _  ٧٧۶

  .البالء

  .خداوند کمک را بقدر احتیاج نازل میسازد و صبر را باندازه بال مى دھد

  .إّن هللاَّ تعالى ینھاکم أن تحلفوا بآبائکم_  ٧٧٧

  .خداوند نھى کرده که بپدران خود قسم بخورید

إّن هللاَّ تعالى یوصیکم بأّمھاتکم ثالثا، إّن هللاَّ تعالى یوصیکم بآبائکم _  ٧٧٨

  .هللاَّ تعالى یوصیکم باألقرب فاألقربمّرتین إّن 

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

  .کم و خاالتکمإّن هللاَّ تعالى یوصیکم بالنّساء خیرا فإنّھّن أّمھاتکم و بنات_  ٧٧٩



خداوند شما را در باره زنان به نیکى سفارش میکند، زیرا زنھا مادران و دختران و خاله ھاى 

  .شما ھستند

  .إّن هللاَّ جمیل یحّب الجمال_  ٧٨٠

  .خداوند زیباست و زیبائى را دوست دارد

إّن هللاَّ خلق یوم خلق الّسموات و األرض مائھ رحمھ کّل رحمھ طباق _  ٧٨١

ین الّسماء و األرض فجعل منھا فی األرض رحمھ فبھا تعطف الوالده على ما ب

ولدھا و الوحش و الطّیر بعضھا على بعض و أّخر تسعا و تسعین فإذا کان یوم 

  .القیامھ أکملھا بھذه الّرحمھ

خداوند روزى که آسمانھا و زمین را آفرید صد رحمت بیافرید که ھر یک از آنھا میان زمین و 

پر میکند و یکى را در زمین قرار داد که بوسیله آن مادر بفرزند مھربانست و  آسمان را

وحش و طیر بیکدیگر مأنوسند و نود و نه رحمت را نگه داشته و ھمین که روز قیامت شود 

  .این یک رحمت را نیز بر آن بیفزاید

  .دإّن هللاَّ عّز و جّل أحّب الکذب فی الّصالح و أبغض الّصدق فی الفسا_  ٧٨٢



  .خداوند دروغ مصلحت آمیز را دوست دارد و از راست فساد انگیز بیزار است

  .إّن هللاَّ عند لسان کّل قائل، فلیتّق هللاَّ عبد، و لینظر ما یقول_  ٧٨٣

  .خداوند ناظر زبان ھر گوینده ایست بنده باید از خدا بترسد و ببیند چه میگوید

  .دق فی مزاحھإّن هللاَّ ال یؤاخذ المّزاح الّصا_  ٧٨۴

  خداوند شوخى را که در شوخى خود راستگو باشد مؤاخذه نمیکند

  .إّن هللاَّ ال یرحم من عباده إّال الّرحماء_  ٧٨۵

  .خداوند فقط ببندگان رحیم خود رحم میکند

  .إّن هللاَّ ال یقبل عمل عبد حتّى یرضى قولھ_  ٨٨۶

  شنود باشدخداوند عمل بنده را نمیپذیرد مگر آنکه از گفتار وى خ

  .إّن هللاَّ لم یضع داء إّال وضع لھ شفاء_  ٧٨٧

  .خدا دردى پدید نیاورده جز آنکه عالجى براى آن قرار داده است



  .إّن هللاَّ لم ینزل داء إال أنزل لھ شفاء إّال الھرم_  ٧٨٨

  .خداوند دردى پدید نیاورده جز آنکه عالجى براى آن قرار داده بجز پیرى

لم ینزل داء إّال أنزل لھ دواء علمھ من علمھ و جھلھ من جھلھ،  إّن هللاَّ _  ٧٨٩

  .إّال الّسام و ھو الموت

خداوند دردى پدید نیاورده جز اینکه دوائى براى آن فرستاده ھر که آن را بداند بداند و ھر 

  که نداند نداند بجز مرگ

  إّن هللاَّ لیدرء بالّصدقھ سبعین میتھ من الّسوء_  ٧٩٠

  له صدقه ھفتاد قسم مرگ بد را دفع میکندخداوند بوسی

إّن هللاَّ لیرضى عن العبد أن یأکل األکلھ فیحمده علیھا أو یشرب _  ٧٩١

  .الّشربھ فیحمده علیھا

خداوند از بنده خشنود مى شود باینکه غذا بخورد و خدا را سپاس گزارد، یا آب بیاشامد و 

  .خدا را سپاس گزارد



  .الّدین بالّرجل الفاجر إّن هللاَّ لیؤیّد ھذا_  ٧٩٢

  .خداوند این دین را بمرد بدکار یارى میکند

  .إّن هللاَّ یبتلی عبده المؤمن بالّسقم حتّى یکفّر عنھ کّل ذنب_  ٧٩٣

  .خداوند بنده مؤمن خود را بمرض مبتال مى کند تا ھمه گناھان او بریزد

  إّن هللاَّ یبغض الّسائل الملحف_ ٧٩۴

  .ن داردخداوند گداى سمج را دشم

  .إّن هللاَّ یبغض الّشیخ الّزانی و الغنّی الظّلوم و الفقیر المختال_  ٧٩۵

  .خداوند پیر زناکار و ثروتمند ستمکار و فقیر متکبر را دشمن دارد

  .إّن هللاَّ یبغض کّل عالم بالّدنیا جاھل باآلخره_  ٧٩۶

  .من داردخداوند ھر کس را که بکار دنیا دانا و در کار آخرت نادان است دش



إّن هللاَّ یحّب إذا أنعم على عبده أن یرى أثر نعمتھ علیھ و یبغض _  ٧٩٧

  .البؤس و التّباؤس

خدا دوست دارد که وقتى به کسى نعمت داد اثر نعمتش بر او آشکار دیده شود و از فقر و 

  .اظھار فقر بیزار است

  .إّن هللاَّ یحّب األبرار األخفیاء األتقیاء_  ٧٩٨

  .ران گمنام پرھیز کار را دوست داردخدا نیکوکا

إّن هللاَّ یحّب البصر النّاقد النّافذ عند مجی ء الّشھوات و الکامل عند _  ٧٩٩

نزول الّشبھات یحّب الّسماحھ و لو على تمره و یحّب الّشجاعھ و لو على قتل 

  .حیّھ

است خداوند چشمى را که بھنگام شھوت باریک بین و پیش بین و بھنگام شبھه دقیق 

دوست دارد و بخشش را اگر چه یک خرما باشد و شجاعت را اگر چه بکشتن مارى باشد 

  .دوست دارد

  .إّن هللاَّ یحّب الّشاب الّذی یفنی شبابھ فی طاعھ هللاَّ _  ٨٠٠



  .خداوند جوانى را که عمر خود را در عبادت خدا بسر میبرد دوست دارد

 .إّن هللاَّ یحّب الملّحین فی الّدعاء_  ٨٠١

  .خداوند کسانى را که در کار دعا اصرار میورزند دوست دارد

  .إّن هللاَّ یحّب أن تؤتى رخصتھ کما یحّب أن تترک معصیتھ_ ٨٠٢

خداوند دوست دارد کارھائى را که روا داشته انجام دھند چنان که دوست دارد از نافرمانى 

  او چشم بپوشند

  .إّن هللاَّ یحّب کّل قلب حزین_  ٨٠٣

  .دل غمگین را دوست داردخداوند 

  .إّن هللاَّ یحّب معالی االمور و أشرافھا و یکره سفسافھا_  ٨٠۴

  .خداوند چیزھاى بلند و شریف را دوست دارد و از چیزھاى پست بیزار است

إّن هللاَّ یحیى القلوب المیّتھ بنور الحکمھ کما یحیی األرض بوابل _  ٨٠۵

  .الّسماء



کمت حیات میبخشد چنان که زمین را بباران آسمان زنده مى خداوند دلھاى مرده را بنور ح

  .سازد

  .إّن هللاَّ یستحیی من العبد أن یرفع إلیھ یدیھ فیرّدھما خائبین_  ٨٠۶

  .خداوند از بنده شرم دارد که دستھاى خود را بسوى او بلند کند و آن را نومید باز گرداند

و أبى أن یعطى اآلخره على نیّھ  إّن هللاَّ یعطى الّدنیا على نیّھ اآلخره_  ٨٠٧

  .الّدنیا

  .خداوند دنیا را بنیت آخرت مى دھد ولى آخرت را به نیت دنیا نمى دھد

  .إّن هللاَّ یغار للمسلم على المسلم فلیغر_  ٨٠٨

  .خداوند براى مسلمانان غیرت میبرد، آن ھا نیز باید غیرت ببرند

  .إّن هللاَّ ینھیکم عن قیل و قال_  ٨٠٩

  .شما را از گفتگوھاى بیھوده نھى کرده است خداوند



إّن الّذی یأکل أو یشرب فی آنیھ الفّضھ و الّذھب إنّما یجرجر فی بطنھ _  ٨١٠

  .نار جھنّم

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

  .یوم القیمھإّن الّذی یجّر الثّوب خیالء ال ینظر هللاَّ إلیھ _  ٨١١

  .کسى که از روى تکبر جامه خود را میکشد خدا روز رستاخیز بدو نمینگرد

  .إّن الماء طھور ال ینّجسھ شی ء_  ٨١٢

  .آب پاکست و چیزى آن را نجس نمیکند

  .إّن الماء ال ینّجسھ شی ء إّال ما غلب على ریحھ و طعمھ و لونھ_  ٨١٣

  .رنگ آن را تغییر دھد آب را چیزى نجس نمیکند جز آنچه بو و مزه و

  .إّن المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجھ القائم الّصائم_  ٨١۴

  .مؤمن بوسیله خوش خلقى به مقام نماز شب گزار و روزه دار میرسد



إّن المؤمن من عباد هللاَّ ال یحیف على من یبغض و ال یأثم فیمن یحّب _  ٨١۵

لعن و یعترف بالحّق و إن استودع و ال یحسد و ال یطعن و ال ی -و ال یضیع ما

لم یشھد علیھ و ال یتنابز باأللقاب فی الّصلوه متخّشعا إلى الّزکاه مسرعا فی 

الّزالزل وقورا فی الّرخاء شکورا قانعا بالّذی لھ ال یّدعی ما لیس لھ و ال یغلبھ 

الّشّح عن معروف یریده، یخالط النّاس کی یعلم و یناطق النّاس کی یفھم و إن 

  .ی علیھ صبر حتّى یکون الّرحمن ھو الّذی ینتصر لھظلم و بغ

امانت . بنده مؤمن بر دشمنان ستم نمى کند و براى رعایت دوستان مرتکب گناه نمیشود

حسود و بدگو و لعنتگر نیست حق را میگوید اگر چه از او شھادت . را تلف نمى کند

در . ر کار زکاه سریع استدر نماز خاشع است و د. لقبھاى بى جا به کار نمیبرد. نخواھند

مصیبت موقر و بھنگام 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 ھا گفتگو 

د ستم را از او میکند تا چیز بفھمد اگر ستمى دید و بر او تجاوزى شد صبر میکند تا خداون

  .دفع کند

  .إّن المؤمن یوجر فی نفقتھ کلّھا إّال شیئا جعلھ فی التّراب أو البناء_  ٨١۶



  .مؤمن از مخارج خود ثواب میبرد جز آنچه بخاک سپارد یا ساختمان کند

  .إّن المؤمن ینضی شیطانھ کما ینضی أحدکم بعیره فی الّسفر_  ٨١٧

  .ن که یکى از شما اشتر خود را در سفر الغر میکندمؤمن شیطان خود را الغر مى کند چنا

  .إّن المؤمن یجاھد بسیفھ و لسانھ_  ٨١٨

  .مؤمن با شمشیر و زبان خود جھاد میکند

  .إّن المتحابّین فی هللاَّ فی ظّل العرش_  ٨١٩

  .آن ھا که در راه خدا دوستى میکنند در سایه عرش جاى دارند

  .عّمھإّن المرء کثیر بأخیھ و ابن _  ٨٢٠

  .انسان با برادر و عموزاده خود بسیار مى شود

إّن المرأه تقبل فی صوره شیطان و تدبر فی صوره شیطان فإذا رأى _  ٨٢١

  .أحدکم امرأه فأعجبتھ فلیأت أھلھ فإّن ذلک یرّد ما فی نفسھ



زن بصورت شیطان مى آید و بصورت شیطان میرود وقتى یکى از شما زنى دید که ویرا 

  .پیش ھمسر خود رود زیرا بدین وسیله آنچه در دل دارد از میان میرود بشگفت آورد

إّن المرأه تنکح لدینھا و مالھا و جمالھا فعلیک بذات الّدین تربت _  ٨٢٢

  .یداک

  .زن براى دین و مال و جمالش گیرند زن دین دار بجوئید

م إّن المرء بین یومین یوم قد مضى أحصی فیھ عملھ فختم علیھ و یو_  ٨٢٣

  .قد بقى فال یدری لعلّھ ال یصل إلیھ

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

إّن المرأه خلقت من ضلع لن تستقیم لک على طریقھ فإن استمتعت بھا _  ٨٢۴

  .ذھبت تقیمھا کسرتھا و کسرھا طالقھااستمتعت بھا و بھا عوج و إن 



زن از دنده اى خلق شده که به ھیچ وجه راستى پذیر نیست اگر با کجى او بسازى 

ساخته اى و اگر خواھى براستیش باز آرى او را میشکنى و شکستنش طالق دادن 

  .است

إّن المرأه خلقت من ضلع و إنّک إن ترد إقامھ الّضلع تکسرھا فدارھا _  ٨٢۵

  .ھاتعش ب

زن از دنده اى خلق شده اگر بخواھى دنده را راست کنى آن را میشکنى پس با او مدارا 

  .کن که با او زندگى کنى

  .إّن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم یزل فی مخرفھ الجنّھ حتّى یرجع_  ٨٢۶

مسلمان وقتى بعیادت برادر مسلمان خود میرود تا ھنگامى که که باز گردد در بھشت 

  .یزندقدم م

إّن المصلّی لیقرع باب الملک و إنّھ من یدم قرع الباب یوشک أن _  ٨٢٧

  .یفتح لھ

  .نمازگزار در خداوند را مى کوبد و ھر که پیوسته درى را بکوبد عاقبت بروى او باز مى شود



  .إّن المظلومین ھم المفلحون یوم القیامھ_  ٨٢٨

  .ستم دیدگان در روز رستاخیز رستگارانند

المقسطین عند هللاَّ یوم القیامھ على منابر من نور عن یمین الّرحمن  إنّ _  ٨٢٩

  .و کلتا یدیھ یمین، الّذین یعدلون فی حکمھم و أھلیھم و ما ولّوا

دادگران روز رستاخیزدر پیشگاه خدا بر منبرھاى نورند که طرف راست وى جاى دارند و ھر 

کم خود و در باره کسان و زیر دو دست خدا راست است دادگران کسانى ھستند که در ح

  .دستان خود بداد رفتار میکند

  .إّن المالئکھ لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یطلب_  ٨٣٠

  .فرشتگان بالھاى خود را براى طالب علم پھن میکنند زیرا از آنچه مى جوید رضایت دارند

  .إّن المیّت إذا دفن سمع خفق نعالھم إذا ولّوا عنھ منصرفین_  ٨٣١

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

  .شنید

  .إّن المیّت یعرف من یحملھ و من یغسلھ و من یدلّیھ فی قبره_  ٨٣٢



مرده کسى را که بلندش کند و کسى را که غسلش دھد و کسیرا که در قبرش نھد 

  .میشناسد

فلم یأخذوا على یدیھ أوشک أن یعّمھم هللاَّ  إّن النّاس إذا رأوا الظّالم_  ٨٣٣

  .بعقاب منھ

وقتى مردم ستمگر را دیدند و او را از ستم باز نداشتند بیم آن مى رود که خدا ھمه را 

  .بعذاب خود مبتال کند

  .إّن النّاس ال یرفعون شیئا إّال وضعھ هللاَّ تعالى_  ٨٣۴

  .زل دھدمردم چیزى را برترى ندھند جز آنکه خدا آن را تن

  .إّن النّاس لم یعطوا شیئا خیرا من خلق حسن_  ٨٣۵

  .بمردم چیزى بھتر از اخالق نیک نداده اند

  .إّن الوّد یورث و العداوه تورث_  ٨٣۶

  .دوستى موروثى است و دشمنى موروثى است



  .إّن الولد مبخلھ مجبنھ مجھلھ محزنھ_  ٨٣٧

  .فرزند موجب بخل و ترس و نادانى و غم است

: إّن أناسا من أّمتی یستفقھون فی الّدین و یقرءون القرآن و یقولون _ ٨٣٨

نأتی االمراء فنصیب من دنیاھم و نعتزلھم بدیننا و ال یکون ذلک، کما ال 

  .یجتنى من القتاد إّال الّشوک، ال یجتنى من قربھم إّال خطایا

امیران رویم و از کسانى از امت من در کار دین دانش جویند و قرآن خوانند و گویند پیش 

مقامشان بھره گیریم و دین خود را از آن ھا برکنار نگه داریم ولى چنین چیزى نمى شود 

ھمان طور که از درخت قتاد جز خار نمى توان چید از نزدیکى امیران نیز جز گناه بھره 

  .نمیتوان برد

ب إّن أھل الجنّھ لیتراءون أھل الغرف فی الجنّھ کما تراءون الکواک_  ٨٣٩

  .فی الّسماء

  .اھل بھشت صاحبان غرفه ھاى باال را چنان مى بینند که شما ستارگان آسمان را میبینید



إّن أھل المعروف فی الّدنیا ھم أھل المعروف فی اآلخره و إّن أھل _  ٨۴٠

المنکر فی الّدنیا ھم أھل المنکر فی اآلخره و إّن أّول أھل الجنّھ دخوال ھم أھل 

  .المعروف

ن این جھان نیکوکاران آن جھانند و بدکاران این جھان بدکاران آن جھانند و نیکوکاران نیکوکارا

  .پیش از ھمه مردم ببھشت درمى آیند

  .إّن أھل الّشبع فی الّدنیا ھم أھل الجوع غدا فی اآلخره_  ٨۴١

  .سیران این جھان گرسنگان آن جھانند

  .غض فی هللاَّ إّن أوثق عرى اإلسالم أن تحّب فی هللاَّ و تب_  ٨۴٢

محکمترین دستاویزھاى اسالم این است که کسیرا براى خدا دوست دارى و کسیرا براى 

  .خدا دشمن دارى

  .إّن أّول ما یجازى بھ المؤمن بعد موتھ أن یغفر لجمیع من تبع جنازتھ_  ٨۴٣

نخستین پاداشى که پس از مرگ بمؤمن مى دھند اینست که ھمه کسانى که دنبال 

  .ته اند آمرزیده شوندجنازه او رف



  .إّن بین یدی الّساعھ کّذابین فاحذروھم_  ٨۴۴

  .پیش از رستاخیز دروغگویان پدیدار میشوند از آن ھا حذر کنید

  .إّن حسن الخلق لیذیب الخطیئھ کما تذیب الّشمس الجلید_  ٨۴۵

  .خوش اخالقى گناه را محو میکند چنان که آفتاب یخ را آب مى کند

  .لظّّن باگَّ من حسن عباده هللاَّ إّن حسن ا_  ٨۴۶

  .گمان خوب بخدا داشتن از خوب عبادت کردن اوست

  .إّن حسن العھد من اإلیمان_  ٨۴٧

  .رعایت پیمان از لوازم ایمان است

  .إّن حقّا على هللاَّ أن ال یرفع شیئا من أمر الّدنیا إّال وضعھ_  ٨۴٨

  .جز اینکه آن را تنزل دھدبر خدا الزم است که چیزى از دنیا را باال نبرد 

  .إّن حقّا على المؤمنین أن یتوّجع بعضھم لبعض کما یألّم الجسد الّرأس_  ٨۴٩



  .مؤمنان باید از رنج یک دیگر متألم شوند چنان که تن از رنج سر متأثر مى شود

  .إّن خیار عباد هللاَّ الموفون المطیبون_  ٨۵٠

  .فا کنند و بوى خوش بکار برندبھترین بندگان خدا آن ھا ھستند که بوعده و

  .إّن ربّک یحّب المحامد_  ٨۵١

  خداى تو ستایش را دوست دارد

  .إّن ربّی أمرنی أن یکون نطقی ذکرا و نظری عبرا_  ٨۵٢

  .پروردگارم بمن فرمان داده که سخنم ذکر باشد و نظرم مایه عبرت

أجلھا  إّن روح القدس نفث فی روعی أن نفسا لن تموت حتّى تستکمل_  ٨۵٣

و تستوعب رزقھا فاتّقوا هللاَّ و أجملوا فی الطّلب و ال یحملّن أحدکم استبطاء 

  .الّرزق أن یطلبھ بمعصیھ هللاَّ فإّن هللاَّ تعالى ال ینال ما عنده إّال بطاعتھ

روح القدس این پندار را در خاطر من انداخت که ھیچ کس نمیمیرد جز آنکه روزش بپایان 

تمام کند پس از خدا بترسید و در طلب معتدل باشید و اگر روزى یکى برسد و روزى خودرا 



از شما دیر رسید آن را بوسیله معصیت خدا نجوید زیرا آنچه پیش خداست جز بوسیله 

  .اطاعت او بدست نمى آید

  .إّن شّر النّاس منزلھ عند هللاَّ یوم القیمھ من یخاف النّاس من شّره_  ٨۵۴

  .ا روز قیامت کسى است که مردم از شر او بترسندبدتر از ھمه مردم پیش خد

  .إّن شّر النّاس یوم القیمھ عند هللاَّ من فرقھ النّاس اتّقاء فحشھ_  ٨۵۵

بدتر از ھمه مردم پیش خدا روز قیامت کسى است که مردم از بیم بد زبانیش از او حذر 

  .کنند

  .إّن صاحب الّدین لھ سلطان على صاحبھ حتّى یقضیھ_  ٨۵۶

  .کار بر قرض دار تسلط دارد تا ھنگامى که قرض خود را بپردازدطلب

  .إّن صاحب المکس فی النّار_  ٨۵٧

  .راھدار در جھنم است



إّن صدقھ الّسّر تطفی غضب الّرّب و إّن صلھ الّرحم تزید فی العمر و _  ٨۵٨

  .إّن صنائع المعروف تقی مصارع الّسوء

با خویشاوندان عمر را افزون میکند و  صدقه نھان خشم خدا را فرو مینشاند و نیکى

  .کارھاى نیک از مرگھاى بد جلوگیرى میکند

  .إّن عذاب ھذه االّمھ جعل فی دنیاھا_  ٨۵٩

  .عذاب این امت را در دنیا قرار داده اند

  .إّن علما ال ینتفع منھ لکنز ال ینفق منھ_  ٨۶٠

  .ددانشى که از آن سود نبرند مثل گنجى است که از آن خرج نکنن

  .إّن غالء أسعارکم و رخصھا بید هللاَّ _  ٨۶١

  .گرانى و ارزانى قیمتھاى شما بدست خداست

إّن فی الجسد مضغھ إذا صلحت صلح الجسد کلّھ و إذا فسدت فسد _  ٨۶٢

  .الجسد کلّھ أال و ھی القلب



در تن پاره گوشتى است که وقتى بصالح گراید تمام تن بصالح آید و وقتى فاسد شود 

  .فاسد شود و آن قلبست ھمه تن

  .إّن فی الجنّھ بیتا یقال لھ بیت األسخیاء_  ٨۶٣

  .در بھشت خانه اى ھست که آن را خانه سخاوتمندان نامند

إّن فی الجنّھ دارا یقال لھا دار الفرج ال یدخلھا إّال من فّرح یتامى _  ٨۶۴

  .المؤمنین

کسانى که یتیمان مؤمنان  در بھشت خانه اى ھست که آن را خانه خوشحالى نامند و جز

  .را خوشحال کرده باشند، وارد آن نمیشوند

  .إّن فی الجنّھ درجھ ال ینالھا إّال أصحاب الھموم_  ٨۶۵

  .در بھشت درجه اى ھست که جز غم دیدگان بدان نمیرسند

إّن فی الجنّھ لسوقا ما فیھا شراء و ال بیع إّال الّصور من الّرجال و _  ٨۶۶

  .ھى الّرجل صوره دخل فیھاالنّساء فإذا اشت



در بھشت بازارى ھست 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

  .إّن فی الجنّھ مائھ درجھ لو أّن العالمین اجتمعوا فی إحداھّن لو سعتھم_  ٨۶٧

ان در یکى از آن ھا مجتمع شوند در آن جاى در بھشت صد درجه ھست که اگر جھانی

  .گیرند

إّن فی الجنّھ ما ال عین رأت و ال أذن سمعت و ال خطر على قلب _  ٨۶٨

  .أحد

در بھشت چیزھا ھست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه در خاطر کسى 

  .گذشته است

  .إّن فی الحجم شفاء_  ٨۶٩

  .حجامت مایه شفاست

  .حقّا سوى الّزکاه إّن فی المال_  ٨٧٠

  .در مال بجز زکاه حقى ھست



  .إّن فی المعاریض لمندوحھ عن الکذب_  ٨٧١

  .سخنان گوشه دار وسیله رھائى از دروغ است

  .إّن قلب ابن آدم مثل العصفور ینقلب فی الیوم سبع مّرات_  ٨٧٢

  .دل آدمیزاد چون گنجشک است و ھر روز ھفت بار دگرگون مى شود

  .العمل مع العلم کثیر و کثیر العمل مع الجھل قلیلإّن قلیل _  ٨٧٣

کار اندک که با بصیرت و دانش انجام گیرد بسیار است و کار بسیار که با نادانى صورت 

  .پذیرد اندکست

إّن کذبا علی لیس ککذب على أحد فمن کذب علّی متعّمدا فلیتبّوء _  ٨٧۴

  .مقعده من النّار

دیگرى نیست ھر که بعمد بر من دروغ بندد در آتش  دروغ بستن بر من مثل دروغ بستن بر

  .جاى گیرد

  .إنّک إن تترک أوالدک أغنیاء خیر من أن تترکھم عالّھ_  ٨٧۵



  اگر پس از تو اطفالت بى نیاز باشند بھتر است که محتاج باشند

  .إنّک ال تدع شیئا اتّقا هللاَّ إّال أعطاک هللاَّ خیرا منھ_  ٨٧۶

  .ى درگذرى خداوند بھتر از آن را بتو خواھد داداگر از ترس خدا از چیز

  .إنّکم لن تسعوا النّاس بأموالکم و لکن سعوھم بأخالقکم_  ٨٧٧

  .مال شما بھمه مردم نمى رسد پس با اخالق خود ھمه را خرسند کنید

إّن للتّوبھ بابا عرض ما بین مصراعیھ ما بین المشرق و المغرب ال _  ٨٧٨

  .ن مغربھایغلق حتّى تطلع الّشمس م

توبه درى دارد که پھناى آن مانند وسعت مشرق و مغرب است و تا خورشید از مغرب 

  .طلوع نکند بسته نمیشود

  .إّن لجھنّم بابا ال یدخلھ إال من شفى غیظھ بمعصیھ هللاَّ _  ٨٧٩

جھنم دروازه اى دارد که فقط کسانى که خشم خود را بگناه خدا فرو نشانده باشند از آن 

  .وندداخل میش



  .إّن لجواب الکتاب حقّا کرّد الّسالم_  ٨٨٠

  .جواب نامه مانند جواب سالم الزم است

  .إّن للّزوج من المرأه لشعبھ ما ھی لشی ء_  ٨٨١

  .شوھر در پیش زن مقامى دارد که ھیچ چیز ندارد

إّن للّشیطان مصالی و فخوحا و إّن من مصالیھ و فخوخھ البطر بنعم _  ٨٨٢

الفخر بعطاء هللاَّ و الکبر على عباد هللاَّ و اتّباع الھوى فی غیر ذات هللاَّ تعالى و 

  .هللاَّ 

شیطان دامھا و تله ھا دارد و از جمله دامھا و تله ھاى وى اینست که از نعمتھاى خدا 

مغرور شوند و به بخششھاى او تفاخر کنند و با بندگان خدا تکبر کنند و خود در کار وى پیر 

  .و ھوس شوند

إّن للّشیطان لّمھ بابن آدم و للملک لّمھ فأّما لّمھ الّشیطان فإیعاد بالّشّر و _  ٨٨٣

تکذیب بالحّق و أّما لّمھ الملک فإیعاد بالخیر و تصدیق بالحّق فمن وجد ذلک 



فلیعلم أنّھ من هللاَّ تعالى فلیحمد هللاَّ و من وجد األخرى فلیتعّوذ باگَّ من 

  .الّشیطان

دیکى اى دارد و خداوند نزدیکى اى، نزدیکى شیطان وعده به بدى و شیطان بآدمیزاد نز

تکذیب حق است و نزدیکى خداوند وعده بنیکى و تصدیق حق است ھر که چنین حالى 

در خود یافت بداند که از جانب خداوند است و او را سپاس گزارد و ھر که حال دیگر را در 

  .خود یافت از شیطان بخدا پناه ببرد

  .لصاحب الحّق مقاال إنّ _  ٨٨۴

  .آنکه حق دارد گفتارى مؤثر دارد

  .إّن للطّاعم الّشاکر من األجر مثل ما للّصائم الّصابر_  ٨٨۵

  پاداش آنکه غذا میخورد و شکر میگزارد مانند روزه دار صبور است

  .إّن لکّل أّمھ فتنھ و إّن فتنھ أّمتی المال_  ٨٨۶

  .مال استھر امتى را بلیه اى ھست و بلیه امت من 

  .إّن لکّل دین خلقا و إّن خلق ھذا الّدین الحیاء_    ٨٨٧



  .ھر دینى خوى خاص دارد و خوى دین ما حیاست

إّن لکّل ساع غایھ و غایھ ابن آدم الموت فعلیکم بذکر هللاَّ فإنّھ یسھّلکم _  ٨٨٨

  .و یرّغبکم فی اآلخره

دا غافل مشوید که یاد خدا ھر رھسپارى مقصدى دارد و مقصد آدمیزاد مرگ است از یاد خ

  .کارھا را آسان و شما را بآن جھان راغب مى کند

  .إّن لکّل شجره ثمره و ثمره القلب الولد_  ٨٨٩

  .ھر درختى میوه اى دارد و میوه دل فرزند است

إّن لکّل شی ء دعامھ و دعامھ ھذا الّدین الفقھ و لفقیھ واحد أشّد على _  ٨٩٠

  .الّشیطان من ألف عابد

چیزى اساسى دارد و اساس این دین دانش است و یک دانشمند براى شیطان از ھر 

  .ھزار عابد بدتر است

  .إّن لکّل شی ء معدنا و معدن التّقوى قلوب العارفین_  ٨٩١



  .ھر چیزى معدنى دارد و معدن پرھیزکارى دل عارفانست

ما  إّن لکّل شی ء حقیقھ و ما بلغ عبد حقیقھ اإلیمان حتى یعلم أنّ _  ٨٩٢

  .أصابھ لم یکن لیخطئھ و ما أخطاءه لم یکن لیصیبھ

ھر چیزى حقیقتى دارد و بنده بحقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه بداند که ھر چه باو 

  .رسیده ممکن نبود نرسد و ھر چه بدو نرسیده ممکن نبود برسد

ما بذلوھا  إّن گَّ تعالى أقواما یختّصھم بالنّعم لمنافع العباد و یقّرھا فیھم_  ٨٩٣

  .فإذا منعوھا نزعھا منھم فحّولھا إلى غیرھم

خداوند را گروھھاست که نعمتھاى خویش خاص ایشان کند تا بندگان را منتفع کنند و 

مادام که دھش کنند نعمت را بنزد ایشان نگھدارد و چون امساک کنند از آنھا بگیرد و 

  .بدیگران دھد

حوائج النّاس، یفزع النّاس إلیھم فی إّن گَّ تعالى عبادا اختّصھم ب_  ٨٩۴

  .حوائجھم أولئک اآلمنون من عذاب هللاَّ 



خداوند را بندگانست که خاص حوائج مردمان کرده است و کسان در حوائج خویش بایشان 

  .پناه برند آنھا از عذاب خدا ایمنند

  .بالتّوّسم إّن گَّ عبادا یعرفون النّاس. إّن گَّ عبادا خلقھم لحوائج النّاس_  ٨٩۵

خداوند بندگانى . خداوند بندگانى دارد که آن ھا را براى رفع حاجات مردم خلق کرده است

  .دارد که مردم را بفراست شناسند

إّن گَّ عند أقوام نعما یقّرھا عندھم ما داموا فی حوائج النّاس ما لم _  ٨٩۶

  .یملّوا فإذا ملّوا نقلھا هللاَّ إلى غیرھم

مردم نعمت ھائى دارد که تا وقتى از انجام حوائج مردم باز نمیمانند  خداوند پیش بعضى

نعمت خود را پیش آنھا نگاه میدارد و ھمین که از این کار باز ماندند نعمت را به اشخاص 

  .دیگر منتقل میکند

إّن گَّ مالئکھ فی األرض تنطق على ألسنھ بنی آدم بما فی المرء من _  ٨٩٧

  .الخیر و الّشرّ 

ند در زمین فرشتگانى دارد که بزبان آدمیزادگان سخن مى گویند و از بد و نیک کسان خداو

  .خبر دھند



یا بنی آدم قوموا إلى نیرانکم الّتی أو : إّن گَّ ملکا ینادی عند کّل صاله_  ٨٩٨

  .قدتموھا على أنفسکم فأطفؤھا بالّصاله

ه گان برخیزید و آتشھائى را که خداوند فرشته اى دارد که ھنگام نماز بانگ میزند آدمیزاد

  .بر خویشتن افروخته اید بنماز خاموش کنید

  إّن ما قّدر فی الّرحم سیکون_  ٨٩٩

  .آنچه در شکم مادر مقدر شده شدنى است

إّن مثل الّذی یعمل الّسیّئات ثّم یعمل الحسنات کمثل رجل کانت علیھ _  ٩٠٠

ثّم عمل أخرى فانفّکت درع ضیّقھ قد خنقتھ ثّم عمل حسنھ فانفّکت حلقھ 

  .االخرى حتّى یخرج إلى األرض

آن کس که کارھاى بد میکند سپس کارھاى 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 

  .ى افتدکار نیک دیگرى مى کند و حلقه دیگرى گشوده مى شود تا بزمین م



إّن مثل الّذی یعود فی عطیّتھ کمثل الکلب أکل حتّى إذا شبع قاء ثّم عاد _  ٩٠١

 .فی قیئھ ثّم أکلھ

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

  .إّن محّرم الحالل کمحلّل الحرام_  ٩٠٢

  .آنکه حالل را حرام میکند مانند کسى است که حرام را حالل مى کند

إّن مطعم ابن آدم قد ضرب مثال للّدنیا و إن قزحھ و ملحھ فانظر إلى _  ٩٠٣

  .ما یصیر

غذاى آدمیزاد را نمونه دنیا قرار داده اند ھر قدر آن را ادویه و نمک بزند بنگر آخر چه مى 

  .شود

  .العبد فی الّدنیا أن یستر علیھ سیّئاتھإّن معافاه هللاَّ _  ٩٠۴

  .بخشش خداوند نسبت ببنده در این جھان اینست که گناھان او را مستور دارد



إّن مغیّر الخلق کمغیّر الخلق إنّک ال تستطیع أن تغیّر خلقھ حتّى تغیّر _  ٩٠۵

  .خلقھ

ر دھد اگر آنکه میخواھد سیرت را تغیر دھد مانند کسى است که میخواھد صورت را تغیی

  .توانستى صورت را تغییر دھى سیرت را نیز تغییر توانى داد

إّن مّما یلحق المؤمن من عملھ و حسناتھ بعد موتھ علما نشره و ولدا _  ٩٠۶

صالحا ترکھ و مصحفا وّرثھ أو مسجدا بناه أو بیتا البن الّسبیل بناه أو نھرا 

  .حقھ من بعد موتھأجراه أو صدقھ أخرجھا من مالھ فی صّحتھ و حیاتھ تل

از جمله اعمال و نیکیھاى 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 نھرى که 

و جریان یافته باشد یا مالى که در دوران صحت و حیات از مال خویش جدا کرده بکمک ا

  .باشد ھمه اینھا پس از مرگ بدو میرسد

  .إّن من أحبّکم إلّی أحسنکم أخالقا_  ٩٠٧



  .ھر کس از شما خوش خلق تر است پیش من محبوبتر است

الّزنا و إّن من أشراط الّساعھ أن یرفع العلم و یظھر الجھل و یفشو _  ٩٠٨

یشرب الخمر و یذھب الّرجال و یبقی النّساء حتّى یکون لخمسین امرأه قیّم 

  .واحد

از عالئم رستاخیز آنست که دانش از میان بر خیزد و جھالت آشکار شود و زنا رواج گیرد و 

  .شراب نوشند، مردان بروند و زنان بمانند تا حدى که پنجاه زن یکسر پرست داشته باشند

من أعظم الخطایا من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حّق و إّن من إّن _  ٩٠٩

  .الحسنات عیاده المریض

از گناھان بزرگ اینست که مال دیگرى را بدون حق تصرف کنند و عیادت مریض از کارھاى 

  .نیک است

  .إّن من أکمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا و ألطفھم بأھلھ_  ٩١٠

ملتر است که اخالقش نیکتر است و با کسان خود بھتر از ھمه مؤمنان ایمان آن کس کا

  .رفتار میکند



  .إّن من تمام إیمان العبد أن یستثنی فی کّل حدیثھ_  ٩١١

  .نشانه کمال ایمان مرد اینست که در ھمه سخن خود استثنائى بیاورد

  .إّن من سعاده المرء أن یطول عمره و یرزقھ هللاَّ اإلنابھ_  ٩١٢

  .د اینست که زندگانى او دراز شود و خداوند توبه را نصیب وى کنداز لوازم سعادت مر

إّن من شّر النّاس منزلھ عند هللاَّ یوم القیامھ عبدا أذھب آخرتھ بدنیا _  ٩١۵

  .غیره

بدترین مردم در نظر خدا روز رستاخیز بنده ایست که آخرت خود را براى دنیاى دیگرى از 

  .دست داده باشد

لسحرا و إّن من الّشعر لحکما و إّن من القول عیّا و إّن  إّن من البیان_  ٩١۶

  .من طلب العلم جھال

بعضى بیانھا سحر است و بعضى شعرھا حکمت است و بعضى سخن ھا الکنى است و 

  .بعضى دانشجوئى ھا جھالت است



إّن من الّذنوب ذنوبا ال یکفّرھا الّصاله و ال الّصیام و ال الحّج و ال _  ٩١٧

  .رھا الھموم فی طلب المعیشھالعمره، یکفّ 

بعضى گناھان ھست که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمى کند فقط گرفتارى در 

  .طلب معاش آن را نابود میکند

  .إّن من الّسرف أن تأکل کّل ما اشتھیت_  ٩١٨

  .یکى از اقسام اسراف اینست که ھر چه میخواھى بخورى

  .جل مع ضیفھ إلى باب الّدارإّن من الّسنّھ أن یخرج الرّ _  ٩١٩

  .خوبست که مرد با مھمان خود تا در خانه برود

إّن من النّاس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للّشّر و إّن من النّاس ناسا _  ٩٢٠

مفاتیح الّشّر مغالیق للخیر فطوبى لمن جعل هللاَّ مفاتیح الخیر على یدیھ و ویل 

  .لمن جعل هللاَّ مفاتیح الّشر على یدیھ



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

إّن من الیقین أن ال ترضى أحدا بسخط هللاَّ و ال تحمد أحدا على ما _  ٩٢١

، فإّن الّرزق ال یجّره حرص آتاک هللاَّ   و ال تذّم أحدا على ما لم یؤتک هللاَّ

  .حریص و ال یصرفھ کراھھ 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 

  .زونى نگیرد و به تنفر کسان نقصان نپذیردآز حریصان ف

إّن مثل العلماء فی األرض کمثل النّجوم فی الّسماء یھتدى بھا فی _  ٩٢٢

  .ظلمات البّر و البحر، فإذا انطمست النّجوم أوشک أن تضّل الھداه

دانشمندان در زمین مانند ستارگان آسمانند که در ظلمات خشگى و دریا بکمک آن راه 

  .ین که ستارگان نھان شدند ممکن است ره یافتگان نیز گمراه شوندجویند و ھم



إّن من حّق الولد على والده أن یعلّمھ الکتابھ و أن یحسن اسمھ و أن _  ٩٢٣

  .یزّوجھ إذا بلغ

از جمله حقوق فرزند بر پدر آنست که او را نوشتن آموزد و نام او را خوب انتخاب کند و 

  .ھنگام بلوغ به او زن بدھد

  .إّن من عباد هللاَّ من لو أقسم على هللاَّ ألبّره_  ٩٢۴

  .بعضى بندگان خدا ھستند که اگر قسم خورند که خدا چنین میکند چنان خواھد کرد

  .إّن من لم یسأل هللاَّ تعالى یغضب علیھ_  ٩٢۵

  .ھر که از خدا چیزى نخواھد خدا بر او خشمگین مى شود

لى ما قد علمت علم ما لم تعلم و النّقص إّن من معادن التّقوى تعلّمک إ_  ٩٢۶

فیما قد علمت قلّھ الّزیاده فیھ و إنّما یزھد الّرجل فی علم ما لم یعلم قلّھ االنتفاع 

  .بما قد علم



از جمله منابع پرھیزکارى این است که ندانسته ھا را بیاموزى و بدانسته ھا ضمیمه کنى، 

د و کسى که از دانسته ھاى خود کمتر اگر افزایش دانش کم شود مایه نقصان آن مى شو

  .سود برد، در آموختن ندانسته ھا سستى میکند

  .إّن من موجبات المغفره إدخال الّسرور على أخیک المؤمن_  ٩٢٧

  .از جمله لوازم آمرزش اینست که برادر مؤمن خود را خرسند سازى

  .إّن من موجبات المغفره بذل الّسالم و حسن الکالم_  ٩٢٨

  .لوازم آمرزش اداى سالم و نیکى کالم استاز جمله 

  .إّن من یمن المرأه تیسیر خطبتھا و تیسیر صداقھا_  ٩٢٩

  .نشان میمنت زن اینست که خواستگاریش آسان و مھرش سبک باشد

إّن نارکم ھذه جزء من سبعین جزء من نار جھنّم و لو ال أنّھا أطفئت _  ٩٣٠

  .تدعوا هللاَّ أن ال یعیدھا فیھابالماء مّرتین ما انتفعتم بھا و إنّھا ل

این آتش شما یکجزء از ھفتاد جزء از آتش جھنم است و اگر دو بار آتش خاموش نشده بود 

  .از آن بھره مند نتوانستید شد آتش دنیا از خدا مى خواھد که او را بجھنم باز نگرداند



ه هللاَّ إّن ھذا الّدین متین فأوغل فیھ برفق و ال تبغض إلى نفسک عباد_  ٩٣١

  .فإّن المنبت ال أرضا قطع و ال ظھرا أبقى

این دین محکم است بمالیمت در آن پیش برو و عبادت خدا را منفور خود مکن زیرا رھرو 

  .عجول نه راھى سپرده و نه مرکوب خود را حفظ کرده است

  .إّن ھذا الّدینار و الّدرھم أھلکا من قبلکم و ھما مھلکاکم_  ٩٣٢

  .م پیشینیان شما را ھالک کرد و شما را نیز ھالک خواھد کرداین دینار و درھ

إّن ھذه األخالق من هللاَّ فمن أراد هللاَّ تعالى بھ خیرا منحھ خلقا حسنا و _  ٩٣٣

  .من أراد بھ سوء منحھ خلقا سیّئا

این اخالق از خداوند است و خدا براى ھر که نیکى خواھد خلقى نکو بدو دھد و براى ھر 

  .ھد خلق بدى بدو دھدکه بدى خوا

إّن ھذه القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید قیل فما جالءھا قال ذکر الموت _  ٩٣۴

  .و تالوه القرآن



  .دلھا مانند آھن زنگ میزند گفتند صیقل آن چیست؟ گفت یاد مرگ و خواندن قرآن

  .إّن ھذه القلوب أوعیھ فخیرھا أوعاھا_  ٩٣۵

  .یست که ظرفیت آن بیشتر استدلھا مانند ظرف است و بھتر از ھمه دل

إنّما األمل رحمھ من هللاَّ الّمتی، لوال األمل ما أرضعت أّم ولدا و ال _  ٩٣۶

  .غرس غارس شجرا

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

  .کسى درختى نمیکاشت

  .إنّما األعمال بالنّیات و الخواتیم_  ٩٣٧

  .زش اعمال به نیت و سرانجام آنستار

  .إنّما الحلف حنث أو ندم_  ٩٣٨

  .نتیجه قسم شکستن است یا ندامت



إنّما العلم بالتّعلّم و إنّما الحلم بالتّحلّم و من یتحّر الخیر یعطھ و من یتّق _  ٩٣٩

  .الّشّر یوقھ

ھمانش علم از تعلم و حلم از تظاھر به حلم حاصل مى شود ھر که جویاى خیر باشد 

  .دھند و ھر که از شر بگریزد از آن بر کنار ماند

إنّما أنا بشر إذا أمرتکم بشی ء من دینکم فخذوا بھ و إذا أمرتکم بشی _  ٩۴٠

  .ء من رأیی فإنّما أنا بشر

من انسانى مانند شما ھستم وقتى شما را بچیزى در کار دین دستور دادم بدان رفتار 

  .بچیزى فرمان دادم من انسان ھستمکنید و وقتى از پیش خود شما را 

إنّما أنا بشر مثلکم و إّن الظّّن یخطی و یصیب و لکن ما قلت لکم قال _  ٩۴١

  .هللاَّ فلن أکذب على هللاَّ 

من انسانى مثل شما ھستم و گمان بخطا یا صواب میرود ولى ھر چه را بگویم خدا گفته 

  .است بر خدا دروغ نمى بندم



إنّکم تختصمون إلّی، فلعّل بعضکم أن یکون الحن  إنّما أنا بشر و_  ٩۴٢

بحّجتھ من بعض فأقضی لھ على نحو ما أسمع فمن قضیت لھ بحّق مسلم فإنّما 

  .ھی قطعھ من النّار فلیأخذھا أو یترکھا

من انسانى ھستم و شما دعاوى خود را پیش من مى آورید شاید بعضى از شما دالیل 

من مطابق مسموعات خود بنفع او قضاوت کنم ھر کس  خود را بھتر از دیگرى بیان کند و

بموجب قضاوت من حق مسلمانى را تصرف کند پاره اى از آتش را به دست خود آورده 

  .است خواھد نگھدارد و خواھد رھا کند

إنّما أھلک الّذین من قبلکم أنّھم کانوا إذا سرق فیھم الّشریف ترکوه و _  ٩۴٣

  .علیھ الحدّ إذا سرق فیھم الّضعیف أقاموا 

ھالک پیشینیان شما از آنجا بود که دزد معتبر را رھا میکردند و دزد ضعیف را مجازات 

  .میدادند

  .إنّما بعثت ألتّمم مکارم األخالق_  ٩۴۴

  .من مبعوث شدم تا فضائل اخالق را بکمال رسانم



  .إنّما بقی من الّدنیا بالء و فتنھ_  ٩۴۵

  .است از دنیا جز بال و فتنه باقى نمانده

  .إنّما شفاء العّی السؤال_  ٩۴۶

  .عالج نادانى سؤال است

إنّما مثل القلب مثل ریشھ بالفاله تعلّقت فی أصل شجره یقلّبھا الّریح _  ٩۴٧

  .ظھرا لبطن

  .دل مانند رشته ایست در بیابانى بدرختى آویخته که باد پیوسته آن را زیر و رو میکند

  .ھمإنّما یبعث النّاس على نیّات_  ٩۴٨

  .مردم مطابق پندارھاى خود محشور میشوند

إنّما یتجالس المتجالسان بأمانھ هللاَّ تعالى فال یحّل ألحدھما أن یفشی _  ٩۴٩

  .على صاحبھ ما یخاف

  .جلیسان نگھدار امانت یک دیگرند و روا نیست یکى از آنھا راز رفیق خود را آشکار سازد



ما یجنّب النّار من یخافھا و إنّما یرحم إنّما یدخل الجنّھ من یرجوھا و إنّ _  ٩۵٠

  .هللاَّ من یرحم

کسى ببھشت میرود که امید آن دارد و کسى از جھنم دور مى ماند که از آن بیمناک 

  .باشد، خداوند فقط بکسى رحم میکند که رحم کند

  .إنّما یدرک الخیر کلّھ بالعقل و ال دین لمن ال عقل لھ_  ٩۵١

  .ان دریافت و ھر که عقل ندارد دین نداردھمه خوبیھا را بعقل مى تو

  إنّما یرحم هللاَّ من عباده الّرحماء_  ٩۵٢

  .خداوند ببندگان رحیم خود رحم میکند

إنّما یسلّط هللاَّ على ابن آدم من خافھ ابن آدم و لو أّن ابن آدم لم یخف _  ٩۵٣

جا ابن آدم و لو أّن غیر هللاَّ لم یسلّط هللاَّ علیھ أحدا و إنّما و کل ابن آدم لمن ر

  .ابن آدم لم یرج إّال هللاَّ لم یکلھ هللاَّ إلى غیره



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 

  .داشت خدا او را بدیگرى وانمیگذاشتمى شود و اگر جز خدا بکسى امید ن

  .إنّما یکفی أحدکم ما کان فی الّدنیا مثل زاد الّراکب_  ٩۵۴

  .براى شما در دنیا چیزى که به اندازه توشه مسافرى باشد کافى است

  .إنّھ یعرف الفضل ألھل الفضل أھل الفضل_  ٩۵۵

  .فضیلت اھل فضیلت را صاحب فضیلت مى شناسد

  .الیتیم و المرأه: لیکم حّق الّضعیفینإنّی أحّرج ع_  ٩۵۶

  .یتیم و زن: شما را از حق دو ضعیف بسختى بر حذر میکنم

زلّھ عالم و حکم جائر و ھوى : إنّی أخاف على أّمتی بعدی أعماال ثلثھ_  ٩۵٧

  .متّبعا

من پس از خودم بر امتم از سه چیز بیم دارم لغزش دانا و فرمانروائى ستمگر و پیروى 

  .ھوس



  .إنّی فیما لم یوح إلّى کأحدکم _ ٩۵٨

  .من در چیزھائى که بمن وحى نرسیده مانند یکى از شما ھستم

إنّی ال أخاف علیکم فیما ال تعلمون و لکن أنظروا کیف تعملون فیما _  ٩۵٩

  .تعلمون

  .من از آنچه نمیدانید نگرانى ندارم ولى باید دید آنچه را مى دانید چگونه بکار مى بندید

  .ی ألبغض المرأه تخرج من بیتھا تجّر ذیلھا تشکو زوجھاإنّ _  ٩۶٠

  .من زنى را که از خانه خود دامن کشان براى شکایت از شوھرش بیرون شود دشمن دارم

  .إنّی لم أومر أن أنقب على قلوب النّاس و ال أشّق بطونھم_  ٩۶١

  .من مأمور نیستم بر دلھاى مردم راه یابم یا باطن آنھا را بشکافم

  .الحسد و الحرص و الکبر: أنھاک عن ثالث خصال _ ٩۶٢

  .از سه خصلت دور باش حسد و حرص و تکبر



  .أنھاکم عن الّزور_  ٩۶٣

  .از شرک و دروغ بپرھیزید

  .أنھاکم عن قلیل ما أسکر کثیره_  ٩۶۴

  .ھر چه زیادش مست میکند از کمش نیز اجتناب کنید

  .اھتبلوا العفو عن عثرات ذوی المروءات_  ٩۶۵

  .اى گناھان جوانمردان عذرتراشى کنیدبر

  .أھل الجور و أعوانھم فی النّار_  ٩۶۶

  .ستمگران و یارانشان در جھنمند

أھون الّربا کالّذی ینکح أّمھ و إّن أربى الّربا استطالھ المرء فی عرض _  ٩۶٧

  .أخیھ

د در آسانترین رباھا چنانست که کسى با مادر خود زنا کند و بدترین رباھا آنست که مر

  .باره عرض برادر دینى خود زبان درازى کند



أھون أھل النّار عذابا یوم القیامھ رجل یوضع فی أخمص قدمیھ _  ٩۶٨

  .جمرتان یغلی منھما دماغھ

روز رستاخیز از مردم جھنم آنکه عذابش از ھمه آسانتر است مردى است که دو قطعه 

  .آیدآتش بکف پایش نھند که از حرارت آن مغز سرش بجوش مى 

  .أوتیت جوامع الکلم_  ٩۶٩

  .سخنان مختصر و جامع را بمن دادند

  .أوثق سالح إبلیس النّساء_  ٩٧٠

  .محکمترین سالح شیطان زنانند

  .أوصیک أن تستحی من هللاَّ کما تستحی من الّرجل الّصالح من قومک_  ٩٧١

  .م میکنىبتو سفارش میکنم از خدا چنان شرم کن که از مردى پارسا از کسان خود شر

أوصیک بتقوى هللاَّ تعالى فی سّر أمرک و عالنیتھ و إذا أسأت فأحسن _  ٩٧٢

  .و ال تسألّن أحدا شیئا و ال تقبض أمانھ و ال تقض بین اثنین



بتو سفارش میکنم که در نھان و عیان پرھیزکار باشى وقتى بدى کردى نیکى کن و از 

  .ت مکنکسى چیزى مخواه، امانت مگیر و میان دو کس قضاو

  .أوصیکم بالجار_  ٩٧٣

  .شما را در باره ھمسایه سفارش مى کنم

  .أولى النّاس بالعفو أقدرھم على العقوبھ_  ٩٧۴

  .ھر که را قدرت مجازات بیشتر است عفو از او پسندیده تر است

  .أولى النّاس بالتھمھ من جالس أھل التّھمھ_  ٩٧۵

  .سزاوار تھمت است ھر که با متھمان آمیزش کند بیشتر از ھمه مردم

  .أّول العباده الّصمت_  ٩٧۶

  .نخستین مرحله عبادت خاموشى است

  .أّول ما تفقدون من دینکم األمانھ و آخر ما تفقدون الّصلوه_  ٩٧٧



نخستین چیزى که از دین خود از دست میدھید امانت است و آخرین چیزى که از دست 

  .میدھد نماز است

بعد عباده األوثان شرب الخمر و مالحاه  أّول ما نھانی عنھ ربّی_  ٩٧٨

  .الّرجال

پس از بت پرستى نخستین چیزى که خدایم مرا از آن نھى کرد شراب خوارى و بدگوئى 

  .مردان بیکدیگر است

  .أّول ما یحاسب بھ الّصلوه_  ٩٧٩

  .نخستین چیزى که بحساب آن میرسند نماز است

  .ألمانھأّول ما یرفع من ھذه االّمھ الحیاء و ا_  ٩٨٠

  .نخستین چیزى که از میان این امت بر مى خیزد حیا و امانت است

  .أّول ما یقضى بین النّاس یوم القیامھ فی الّدماء_  ٩٨١

  .نخستین بار روز رستاخیز میان مردم در باره خونھا دادرسى میکنند



  .أّول ما یوزن فی المیزان الخلق الحسن_  ٩٨٢

  .مى شود خلق نیک است نخستین چیزى که در ترازو گذاشته

  .أّول ما یوضع فی میزان العبد نفقتھ على أھلھ_  ٩٨٣

  .نخستین چیزى که در ترازوى بنده میگذارند خرجى است که براى کسان خود کرده است

  أّول من یدعى إلى الجنّھ الحّمادون الّذین یحمدون هللاَّ _  ٩٨۴

  .خدا را ستایش میکنند نخستین کسانى که ببھشت دعوت مى شوند ستایشگرانند که

  .إیّاکم و التّسویف و طول األمل فإنّھ کان سببا لھالک االمم_  ٩٨۵

  .از اھمال و طول امل بپرھیزید که موجب ھالکت اقوام است

إیّاکم و التّعمق فی الّدین فإّن هللاَّ تعالى قد جعلھ سھال، فخذوا منھ ما _  ٩٨۶

  .الح و إن کان یسیراتطیقون فإّن هللاَّ یحّب ما دام من عمل ص



از کنجکاوى در کار دین به پرھیزید 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

  .لنّار الحطبإیّاکم و الحسد فإّن الحسد یأکل الحسنات کما یأکل ا_  ٩٨٧

  .از حسد بپرھیزید زیرا حسد کارھاى نیک را مى خورد چنان که آتش ھیزم را مى خورد

  .إیّاکم و الحمره فإنّھا أحّب الّزینھ إلى الّشیطان_  ٩٨٨

  .از سرخى بپرھیزید زیرا سرخى از ھمه زینتھا بنزد شیطان محبوبتر است

ا کما أّن شجرتھا تفّرع إیّاکم و الخمر فإّن خطیئتھا تفّرع الخطای_  ٩٨٩

  .الّشجر

  .از شراب بپرھیزید که از گناه آن گناھان میزاید چنان که از درخت آن درختان میروید

  .إیّاکم و الّدین فإنّھ ھم باللّیل و مذلّھ بالنّھار_  ٩٩٠

  .از قرض بپرھیزید که غم شب و ذلت روز است



ھاء عن الوجھ و تقطع إیّاکم و الّزنا فإّن فیھ أربع خصال تذھب الب_  ٩٩١

  .الّرزق و تسخط الّرحمن و الخلود فی النّار

از زنا بپرھیزید که در آن چھار خصلت است رونق از چھره ببرد و روزى را ببرد و خدا را 

  .خشمگین کند و مایه عذاب جاودان شود

إیّاکم و الّشّح فإنّما ھلک من کان قبلکم بالّشّح أمرھم بالبخل فبخلوا و _  ٩٩٢

  .رھم بالقطیعھ فقطعوا و أمرھم بالفجور ففجرواأم

از حرص بپرھیزید که پیشینیان شما در نتیجه حرص ھالک شدند، حرص آنھا را ببخل وادار 

ببریدن از خویشاوندان وادار کرد و از خویشاوندان بریدند ببدکارى . کرد و بخیل شدند

  .وادارشان کرد و بدکار شدند

  .ھو الفقر الحاضر إیّاکم و الطّمع فإنّھ_  ٩٩٣

  .از طمع بپرھیزید که فقر آماده است

  .إیّاکم و العضھ النّمیمھ القالھ بین النّاس_  ٩٩۴

  .از سخن چینى مردم پرھیز کنید



  .إیّاکم و الغلّو فی الّدین فإنّما ھلک من کان قبلکم بالغلّو فی الّدین_ ٩٩۵

  .ط در کار دین ھالک شدنداز افراط در کار دین بپرھیزید که پیشینیان شما از افرا

إّن الّرجل قد یزنی و یتوب . إیّاکم و الغیبھ فإّن الغیبھ أشّد من الّزنا_  ٩٩۶

  .فیتوب هللاَّ علیھ و إّن صاحب الغیبھ ال یغفر لھ حتّى یغفر لھ صاحبھ

از غیبت بپرھیزید که غیبت از زنا سختتر است کسى که زنا میکند و توبه میکند خدا توبه 

پذیرد ولى آنکه غیبت مى کند گناھش آمرزیده نمى شود تا آنکه غیبت او را کرده او را می

  .است از گناھش بگذرد

إیّاکم و الکبر فإّن إبلیس حملھ الکبر على أن ال یسجد آلدم و إیّاکم و _  ٩٩٧

الحرص فإّن آدم حملھ الحرص على أن یأکل من الّشجره و إیّاکم و الحسد فإّن 

  .أحدھما صاحبھ حسدا فھّن أصل کّل خطیئھ ابنی آدم إنّما قتل

از تکبر پرھیز 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 ھابیل بواسطه حسد 

  .قابیل را کشت بنا بر این تکبر و حرص و حسد سر چشمه ھمه گناھان است



  .إیّاکم و الکذب فإّن الکذب مجانب لإلیمان_  ٩٩٨

  .از دروغ بپرھیزید که دروغ با ایمان سازگار نیست

إیّاکم و الکذب فإّن الکذب ال یصلح ال بالجّد و ال بالھزل و ال یعد _  ٩٩٩

الّرجل صبیّھ ال یفی لھ و إّن الکذب یھدی إلى الفجور و إّن الفجور یھدی إلى 

  دق یھدی إلى البّر و إّن البّر یھدی إلى الجنّھ؛النّار و إّن الصّ 

از دروغ بپرھیزید زیرا دروغ نه جدى و نه شوخى روا نیست، انسان نباید بطفل خود وعده 

دھد و وفا نکند، دروغ کسان را ببدکارى مى کشاند و بدکارى آنھا را بجھنم مى رساند، و 

  .نھا را ببھشت میرساندراستى کسان را به نیکو کارى میکشاند و نیکوکارى آ

  إیّاکم و المدح فإنّھ الّذبح؛_  ١٠٠٠

  .از مدح کردن بپرھیزید که مانند سر بریدن است

 .إیّاکم و الھوى فإّن الھوى یعمی و یصمّ _  ١٠٠١

  .از ھوس بپرھیزید که ھوس انسان را کور و کر مى کند



رأه الحسناء إیّاکم و خضراء الّدمن قیل و ما خضراء الّدمن؟ قال الم_  ١٠٠٢

  .فی منبت سوء

  .از سبزه مزبله بپرھیزید گفتند سبزه مزبله چیست؟ گفت زن زیبا در خانواده بد

إیّاکم و دعوه المظلوم و إن کان من کافر فإنّھ لیس لھا حجاب من _  ١٠٠٣

  .دون هللاَّ عّز و جلّ 

  .ستاز نفرین مظلوم بپرھیزید اگر چه کافر باشد زیرا میان آن و خدا حجابى نی

إیّاکم و محادثھ النّساء فإنّھ ال یخلو رجل بامرأه لیس لھا محرم إّال ھّم _  ١٠٠۴

  .بھا

  .از گفتگو با زنان بپرھیزید که ھر وقت مردى با زنى خلوت کند، قصد او میکند

إیّاکم و محقّرات الّذنوب فإنّما مثل محقّرات الّذنوب کمثل قوم نزلوا _  ١٠٠۵

جاء ذا بعود حتّى حملوا ما أنضجوا بھ خبزھم و إّن بطن واد فجاء ذا بعود و 

  .محقّرات الّذنوب متى یؤخذ بھا صاحبھا تھلکھ



از گناھان کوچک بپرھیزید، مثال گناھان کوچک مانند گروھى است که در دره فرود آیند 

یکى چوبى آرد و دیگرى چوبى آرد و آنقدر ھیزم بیاورند که با مجموع آن نان خود را بپزند، 

  .ھان حقیر نیز وقتى از مرتکب آن باز خواست کنند مایه ھالک او مى شودگنا

إیّاک و التّسویف بأملک فإنّک لیومک و لست بما بعد فإن یک غد _  ١٠٠۶

لک فکن فی الغد کما کنت فی الیوم و إن لم یکن غد لک لم تندم على ما 

  .فّرطت فی الیوم

اى فردا اگر فردائى بود فردا نیز مثل امروز باش از اھمال بپرھیز که تو براى امروز زنده نه بر

  .و اگر فردائى نبود از اھمال و سستى امروز پشیمان نخواھى بود

  .إیّاک و الّسؤال فإنّھ ذّل حاضر و فقر تتعّجلھ_  ١٠٠٧

از سؤال و تقاضا بپرھیز که سؤال ذلت نقد است و فقریست که در رسیدن آن شتاب مى 

  .کنى

  .جاجھ فإّن أّولھا جھل و آخرھا ندامھإیّاک و اللّ _  ١٠٠٨

  .از لجاجت بپرھیز که آغازش جھالت است و انجامش ندامت



إیّاک و خصلتین الّضجر و الکسل فإنّک إن ضجرت لم تصبر على _  ١٠٠٩

  .حّق و إن کسلت لم تؤّد حقّا

ماللت و تنبلى که اگر ملول باشى حق را تحمل نکنى و اگر تنبل : از دو صفت بپرھیز

  .اشى از اداى حق باز مانىب

  .إیّاک و کّل أمر یعتذر منھ_  ١٠١٠

  .از ھر کارى که عذر آن باید خواست بپرھیز

  .إیّاک و ما یسوء االذن_  ١٠١١

  .از ھر چه بگوش بد آید بپرھیز

  .إیّاک و قرین الّسوء فإنّک بھ تعرف_  ١٠١٢

  .از یار بد بپرھیز که ترا بدو شناسند

  .ات الّذنوب فإّن لھا من هللاَّ طالباإیّاک و محقّر_  ١٠١٣

  .از گناھان کوچک بپرھیز که خدا از آن باز خواست میکند



إیّاک و مصاحبھ الکّذاب فإنّھ کسراب یقّرب إلیک البعید و یبّعد _  ١٠١۴

  .إلیک القریب

از مصاحبت دروغگو بپرھیز که دروغگو چون سراب است دور را نزدیک مى نماید و نزدیک را 

  .دور

  .إیّاک و مصاحبھ األحمق فإنّھ یرید أن ینفعک فیضّرک_  ١٠١۵

  .از مصاحبت احمق بگریز که مى خواھد بتو نفع رساند ضرر مى رساند

أیّتھا االّمھ إنّی ال أخاف علیکم فیما ال تعلمون و لکن انظروا کیف _  ١٠١۶

  .تعملون فیما تعلمون

ى بنگرید آنچه را مى دانید چگونه اى امت من از آنچه نمى دانید بر شما بیم ندارم ول

  .عمل مى کنید

  .أّی داء أدوى من البخل_  ١٠١٧

  .ھیچ دردى بدتر از بخل نیست



أیّما امرأه أدخلت على قوم من لیس منھم فلیست من هللاَّ فی شی ء و _  ١٠١٨

لن یدخلھا هللاَّ جنّتھ و أیّما رجل جحد ولده و ھو ینظر إلیھ احتجب هللاَّ منھ و 

  .على رؤس األّولین و اآلخرین یوم القیامھفضحھ 

ھر زنى فرزندى را بناحق به کسانى ملحق کند خدا از او بیزار باشد و او را ببھشت نبرد و 

ھر 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

أه استعطرت ثّم خرجت فمّرت على قوم لیجدوا ریحھا فھی أیّما امر_  ١٠١٩

  .زانیھ و کّل عین زانیھ

ھر زنى عطر بزند و بیرون رود و بر گروھى بگذرد که بوى او را دریابند زنا کار است و ھر 

  .دیده زنا کار است

أیّما امرأه خرجت من بیتھا بغیر إذن زوجھا کانت فی سخط هللاَّ _  ١٠٢٠

  .ع إلى بیتھا أو یرضى عنھا زوجھاتعالى حتّى یرج



ھر زنى که بدون اجازه شوھر از خانه خود بیرون رود مورد خشم خداست تا بخانه بر گردد 

  .یا شوھرش از او راضى شود

أیّما امرأه سألت زوجھا الطّالق من غیر ما بأس فحرام علیھا رائحھ _  ١٠٢١

  .الجنّھ

  .بوى بھشت بر او حرام است ھر زنى که بدون جھت از شوھر خود طالق خواھد

  .أیّما امرأه ماتت و زوجھا عنھا راض دخلت الجنّھ_  ١٠٢٢

  .ھر زنى که بمیرد و شوھرش از او خشنود باشد ببھشت میرود

أیّما امرأه نزعت ثیابھا فی غیر بیتھا خرق هللاَّ عّز و جّل عنھا _  ١٠٢٣

  .ستره

  .د خدا پرده خویش را از او بر گیردھر زنى که لباس خود را جز در خانه خود بیرون آور

أیّما امرأه وضعت ثیابھا فی غیر بیت زوجھا فقد ھتکت ستر ما _  ١٠٢۴

  .بینھا و بین هللاَّ عّز و جلّ 



ھر زنى که لباس خود را جز در خانه شوھر بیرون آورد پرده اى را که میان او و خدا است 

  .پاره کرده است

سلمین شیئا لم یحطھم بما یحوط نفسھ لم أیّما امرء ولی من أمر الم_  ١٠٢۵

  .یرح رائحھ الجنّھ

ھر کس چیزى از کار مسلمانان را بدست گیرد و در کار آنھا مانند کار خود دلسوزى نکند 

  .بوى بھشت بدو نخواھد رسید

أیّما داع دعا إلى ضاللھ فاتّبع فإّن علیھ مثل أوزار من اتّبعھ و ال _  ١٠٢۶

أیّما داع دعا إلى ھدى فاتّبع فإّن لھ مثل أجور من  ینقص من أوزارھم شیئا و

  .اتّبعھ و ال ینقص من أجورھم شیئا

ھر که کسان را بسوى گمراھى بخواند و او را پیروى کنند نظیر گناھان پیروان خود را 

بدوش مى برد بدون آنکه از گناھان آنھا چیزى کم شود و ھر که کسان را به سوى ھدایت 

وى کنند نظیر ثواب پیروانش نصیب او مى شود بدون اینکه از ثواب آنھا خواند و او را پیر

  .چیزى کم شود

  .أیّما راع غّش رعیّتھ فھو فی النّار_  ١٠٢٧



  .ھر که با زیر دستان خود بنیرنگ رفتار کند اھل جھنم است

  .أیّما راع لم یرحم رعیّتھ حّرم هللاَّ علیھ الجنّھ_  ١٠٢٨

  .حم نکند خداوند بھشت را بر او حرام کندھر کس به زیر دستان خود ر

أیّما رجل استعمل رجال على عشره أنفس علم أّن فی العشره أفضل _  ١٠٢٩

  .مّمن استعمل فقد غّش هللاَّ و غّش رسولھ و غّش جماعھ المسلمین

ھر کس مردى را بر ده تن ریاست دھد و بداند که میان آنھا کسى ھست که از او برتر 

  .یغمبر و گروه مسلمانان تقلب کرده استاست با خدا و پ

  .أیّما رجل تدیّن دینا و ھو مجمع أن ال یوفیھ إیّاه لقی هللاَّ سارقا_  ١٠٣٠

  .ھر کس قرضى بگیرد و در خاطر داشته باشد که آن را نپردازد مانند دزدان محشور شود

وم أیّما رجل تزّوج امرأه فنوى أن ال یعطیھا من صداقھا شیئا مات ی_  ١٠٣١

یموت و ھو زان و أیّما رجل اشترى من رجل بیعا فنوى أن ال یعطیھ من ثمنھ 

  .شیئا مات یوم یموت و ھو خائن و الخائن فی النّار



ھر که زنى گیرد و در خاطر داشته باشد که مھر او را نپردازد ھنگام مرگ چون زناکاران 

قیمت آن را نپردازد ھنگام بمیرد و ھر کس چیزى از مردى بخرد و در خاطر داشته باشد که 

  .مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است

أیّما رجل ظلم شبرا من األرض کلّفھ هللاَّ تعالى أن یحفره حتّى یبلغ _  ١٠٣٢

  .آخر سبع أرضین ثّم یطّوقھ یوم القیامھ حتّى یقضی بین النّاس

دارش میکند که آن را ھر کس بقدر یک وجب زمین را بناحق تصرف کند روز رستاخیز خدا وا

  .تا عمق زمین ھفتم بکند و طوق گردن کند تا رسیدگى میان مردم بپایان رسد

أیّما رجل حالت شفاعتھ دون حّد من حدود هللاَّ تعالى لم یزل فی _  ١٠٣٣

  .سخط هللاَّ حتّى ینزع

ھر کس شفاعت او مانع از اجراى حدى شود در معرض خشم خداست تا از کار خود 

  .دست دارد

  .أیّما شاّب تزّوج فی حداثھ سنّھ عّج شیطانھ یا ویلھ عصم منّی دینھ_  ١٠٣۴

ھر جوانى در آغاز جوانى زن بگیرد شیطان وى بانگ برآرد واى بر او دین خود را از دستبرد 

  .من محفوظ داشت



  .أیّما مسلم شھد لھ أربعھ بخیر أدخلھ هللاَّ تعالى الجنّھ_  ١٠٣۵

  .بنیکى او شھادت دھند خدا او را ببھشت مى برد ھر مسلمانى که چھار تن

أیّما مسلم کسا مسلما ثوبا على عری کساه هللاَّ تعالى من خضر الجنّھ _  ١٠٣۶

و أیّما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمھ هللاَّ تعالى یوم القیامھ من ثمار الجنّھ 

  .لّرحیق المختومو أیّما مسلم سقى مسلما على ظماء سقاه هللاَّ یوم القیامھ من ا

ھر مسلمانى که مسلمان برھنه را بپوشاند خداوند از پارچه ھاى سبز بھشت بدو 

بپوشاند و ھر مسلمانى که مسلمان گرسنه را سیر کند خداوند روز رستاخیز از میوه ھاى 

بھشت بدو بچشاند و ھر مسلمانى که مسلمان تشنه اى را سیراب کند خداوند روز 

  .ھر به او بنوشاندقیامت از شربت سر بم

أیّما ناشئ نشأ فی طلب العلم و العباده حتّى یکبر أعطاه هللاَّ یوم _  ١٠٣٧

  .القیامھ ثواب اثنین و سبعین صّدیقا

ھر طفلى که در طلب علم و عبادت بزرگ شود خداوند ثواب ھفتاد و دو صدیق به او عطا 

  .کند



و النّصیحھ ضاقت علیھ أیّما راع استرعى رعیّھ فلم یحطھا باألمانھ _  ١٠٣٨

  .رحمھ هللاَّ تعالى الّتی وسعت کّل شی ء

ھر کس سرپرستى گروھى را بعھده گیرد و در کار آنھا به امانت و دلسوزى رفتار نکند 

  .رحمت خدا که شامل ھمه چیز است باو نمیرسد

أیّما وال ولی شیئا من أمر أّمتی فلم ینصح لھم و یجتھد لھم _  ١٠٣٩

  .لنفسھ کبّھ هللاَّ تعالى على وجھھ یوم القیامھ فی النّار کنصیحتھ و جھده

ھر زمامدارى چیزى از کار امت مرا بدست گیرد و در کار آنھا مثل کارھاى خصوصى خود 

  .دلسوزى و کوشش نکند روز رستاخیز خداوند او را وارونه در آتش اندازد

  .القیامھأیّما وال ولی فالن و رفق رفق هللاَّ تعالى بھ یوم _  ١٠۴٠

ھر کس بزمامدارى برسد و با مردم بمالیمت و مدارا رفتار کند خداوند روز قیامت با او مدارا 

  .کند

أیّما وال ولی من أمر أّمتی بعدی أقیم على الّصراط و نشرت _  ١٠۴١

المالئکھ صحیفتھ فإن کان عادال نّجاه هللاَّ بعدلھ و إن کان جائرا انتفض بھ 



حتّى یکون بین عضوین من أعضائھ  ل بین مفاصلھالّصراط انتفاضھ تزای

  .مسیره مائھ عام ثّم ینخرق بھ الّصراط

ھر زمامدارى که پس از من کار امت مرا بدست گیرد روز رستاخیز بر صراط متوقف شود و 

فرشتگان نامه اعمال او را بگشایند اگر عادل باشد خداوند او را بوسیله عدلش نجات دھد 

صراط زیر پاى او چنان بلرزد که بندھاى او را از ھم جدا کند چنان که و اگر ستمگر باشد 

  .میان دو عضو او صد سال راه فاصله باشد سپس از صراط بیفتد

أیّھا النّاس اتّقوا هللاَّ فو هللاَّ ال یظلم مؤمن مؤمنا إّال انتقم هللاَّ تعالى منھ _  ١٠۴٢

  .یوم القیامھ

ى مؤمنى را ستم نکند جز آنکه روز رستاخیز خدا از او اى مردم از خدا بترسید بخدا مؤمن

  .انتقام گیرد

أیّھا النّاس اتّقوا هللاَّ و أجملوا فی الطّلب فإّن نفسا لن تموت حتّى _  ١٠۴٣

  .تستوفی رزقھا و إن أبطأ عنھا فاتّقوا هللاَّ و أجملوا فی الطّلب



نمیمیرد تا روزى خود را  اى مردم از خدا بترسید و در طلب معتدل باشید زیرا ھیچ کس

  .بپایان برد اگر چه روزى او دیر برسد از خدا بترسید و در کار طلب معتدل باشید

أیّھا النّاس إّن ربّکم واحد و إّن أباکم واحد، کلّکم آلدم و آدم من _  ١٠۴۴

  .تراب إّن أکرمکم عند هللاَّ أتقاکم ال فضل لعربّی على عجمّی إّال بالتّقوى

ى شما یکى و پدر شما یکى است ھمه فرزند آدمید و آدم از خاک است ھر اى مردم خدا

کس از شما پرھیزکارتر است پیش خدا بزرگوارتر است عربى بر عجمى جز بپرھیزکارى 

  .امتیاز ندارد

أیّھا النّاس علیکم بالقصد علیکم بالقصد فإّن هللاَّ تعالى ال یمّل حتّى _  ١٠۴۵

  .تملّوا

  .زیرا خدا ملول نمى شود مگر ھنگامى که شما ملول شوید اى مردم معتدل باشید

أیّھا النّاس ال تعلّقوا علّى بواحده، ما أحللت إّال ما أحّل هللاَّ تعالى و ما _  ١٠۴۶

  .حّرمت إّال ما حّرم هللاَّ 



اى مردم ھیچ چیز را بمن مربوط نکنید من حالل نکردم مگر آنچه را خداوند حالل کرده 

  .م مگر آنچه را خداوند حرام کرده استاست و حرام نکرد

أیّھا النّاس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب هللاَّ فأنا قلتھ و ما جاءکم _  ١٠۴٧

  .یخالف کتاب هللاَّ فلم أقلھ

اى مردم ھر چه از من براى شما نقل کردند و موافق قرآنست من گفته ام و ھر چه براى 

  .شما نقل کردند و مخالف قرآنست من نگفته ام

  .اآلمر بالمعروف کفاعلھ_  ١٠۴٨

  .آنکه بکار نیک فرمان دھد مانند کسى است که آن را انجام مى دھد

  .اإلحسان أن تعبد هللاَّ کأنّک تراه فإن لم تکن تراه فإنّھ یراک_  ١٠۴٩

نیکى آنست که خدا را چنان پرستش کنى گوئى که او را مى بینى اگر تو او را نمیبینى او 

  .تو را مى بیند

  .اآلخذ و المعطی سواء فی الّربا_  ١٠۵٠

  .آنکه ربا مى دھد و آنکه مى گیرد در گناه برابرند



، من أحیا مواتا فھی لھ_  ١٠۵١ ، و العباد عباد هللاَّ   .األرض أرض هللاَّ

زمین زمین خداست و بندگان بندگان خدا ھستند ھر که زمین مرده اى را آباد کند متعلق 

  .باوست

  .جنود مجنّده فما تعارف منھا ائتلف و ما تناکر منھا اختلف األرواح_  ١٠۵٢

  .ارواح مانند سپاھیان منظمند روحھاى آشنا مؤتلفند و روحھاى ناآشنا مختلف

  .اإلستغفار ممحاه للّذنوب_  ١٠۵٣

  .استغفار وسیله محو گناھانست

  .اإلسالم عالنیھ و اإلیمان فی القلب_  ١٠۵۴

  .دل نھفته استاسالم آشکار است و ایمان در 

  .اإلسالم نظیف فتنظّفوا فإنّھ ال یدخل الجنّھ إّال نظیف_  ١٠۵۵

  .اسالم پاکیزه است شما نیز پاکیزه باشید زیرا بجز پاکیزگان کسى به بھشت نمیرود

  .اإلسالم یعلو و ال یعلى علیھ_  ١٠۵۶



  .اسالم برترى مى گیرد و چیزى بر آن برترى نگیرد

فقھ نصف المعیشھ و التّوّدد إلى النّاس نصف العقل و االقتصاد فی النّ _  ١٠۵٧

  .حسن الّسؤال نصف العلم

میانه روى در خرج یک نیمه معیشت است و دوستى با مردم یک نیمه عقل است و خوب 

  .پرسیدن یک نیمه دانش است

  .االقتصاد نصف العیش و حسن الخلق نصف الّدین_  ١٠۵٨

  .لقى یک نیمه دین استمیانه روى یک نیمه معیشت است و خوش خ

  .األکبر من اإلخوه بمنزلھ األب_  ١٠۵٩

  .برادر بزرگ بمنزله پدر است

  .األکل فی الّسوق دناءه_  ١٠۶٠

  .غذا خوردن در بازار نشان پستى است

  األکل مع الخادم من التّواضع_  ١٠۶١



  .چیز خوردن با خادم از فروتنى است

  .لب الفقراألمانھ تجلب الّرزق و الخیانھ تج_  ١٠۶٢

  .امانت موجب رزق است و خیانت باعث فقر

  .األمن و العافیھ نعمتان مغبون فیھما کثیر من النّاس_  ١٠۶٣

  .امنیت و سالمت دو نعمتست که بسیارى از مردم در آن مغبونند

  .األمور کلّھا خیرھا و شّرھا من هللاَّ _  ١٠۶۴

  .ھمه چیزھا بد و خوب از جانب خداوند است

  .ناه من هللاَّ و العجلھ من الّشیطاناأل_  ١٠۶۵

  .تأنى از یزدان است و شتاب از شیطان

األیدی ثالثھ فید هللاَّ العلیا و ید المعطی الّتی تلیھا و ید السائل الّسفلى _  ١٠۶۶

  .فاعط الفضل و ال تعجز عن نفسک



دستھا سه گونه است دست خداوند باال است و دست دھنده زیر آنست و دست سائل 

  .ین است پس بخشش کن و دست بسته مباشپائ

  .اإلیمان الّصبر و الّسماحھ_  ١٠۶٧

  .ایمان صبر است و بخشش

  .اإلیمان بالقدر یذھب الھّم و الحزن_  ١٠۶٨

  .اعتقاد بتقدیر غم و اندوه را میبرد

  .اإلیمان معرفھ بالقلب و قول باللّسان و عمل باألرکان_  ١٠۶٩

  .بان و عمل اعضاءایمان معرفت قلب است و گفتار ز

  .اإلیمان نصفان نصف فی الّصبر و نصف فی الّشکر_  ١٠٧٠

  .ایمان دو نیمه است نیمى صبر و نیمى شکر

  .اإلیمان و العمل قرینان ال یصلح کّل واحد منھما إّال مع صاحبھ_  ١٠٧١

  .ایمان و عمل قرین یک دیگرند و ھیچ یک از آنھا بدون دیگرى درست نیست



  .عّجالن عقوبتھما فی الّدنیا البغى و العقوقبابان م_  ١٠٧٢

  .دو چیز است که کیفر آن را در دنیا مى دھند ظلم و بد رفتارى با پدر و مادر

  :بادر بأربع قبل أربع_  ١٠٧٣

شبابک قبل ھرمک و صّحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک و حیاتک قبل 

  .موتک

ش از پیرى صحت پیش از بیمارى و چھار چیز را پیش از چھار چیز غنیمت شمار جوانى پی

  توانگرى پیش از فقر و زندگى پیش از مرگ

إماره الّسفھاء و کثره الّشرط و بیع الحکم و : بادروا باألعمال ستّا_  ١٠٧۴

استخفافا بالّدم و قطیعھ الّرحم و نشاء یتّخذون القرآن مزامیر یقّدمون أحدھم 

  .لیغنّیھم و إن کان أقلّھم فقھا

ى اعمال نیک پیش از آنکه شش چیز رخ دھد غنیمت شمارید، فرماندارى فرصت را برا

سفیھان و کثرت شرط در کار معامله و فروش منصبھا و کوچک شمردن خونریزى و بریدن با 



خویشاوندان و تازه رسیدگانى که قرآن را بآواز خوانند و یکى را بامامت وادارند که براى آنھا 

  .باشد تغنى کند اگر چه دانش او کمتر

  .یصبح الّرجل: بادروا باألعمال فتنا کقطع اللّیل المظلم_  ١٠٧۵

فرصت را براى اعمال نیک پیش از آنکه فتنه ھائى مانند پاره ھاى شب تاریک پدید آید 

  غنیمت

مؤمنا و یمسی کافرا، و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یبیع أحدھم _  ١٠٧۶

  .دینھ بعرض من الّدنیا قلیل

ھنگام انسان صبح مؤمن است و شب کافر مى شود شب کافر است و روز  شمارید در آن

  .مؤمن مى شود و دین خود را به عرض ناچیز دنیا مى فروشند

  .باکروا بالّصدقھ فإّن البالء ال یتخطّى الّصدقھ_  ١٠٧٧

  .بامداد خود را با صدقه آغاز کنید زیرا بال از صدقه نمیگذرد

  .الحوائج فإّن الغدّو برکھ و نجاح باکروا فی طلب الّرزق و_  ١٠٧٨

  .خیزى مایه برکت و رستگاریست -صبح زود در طلب روزى و حاجتھاى خود بروید، زیرا صبح



إن أرخص هللاَّ تعالى األسعار حزن و إن : بئس العبد المحتکر_  ١٠٧٩

  .أغالھا هللاَّ فرح

گران کند خوشحال چه بد است محتکر اگر خدا قیمتھا را ارزان کند غمگین شود و اگر 

  .گردد

  .بئس الطّعام طعام العرس یطعمھ األغنیاء و یمنعھ المساکین_  ١٠٨٠

  .چه بد است غذاى عروسى که ثروتمندان از آن بخورند و فقیران محروم مانند

  .بئس القوم قوم ال ینزلون الّضیف_  ١٠٨١

  .چه بدند مردمى که مھمان بخانه نمى آورند

  .شی المؤمن فیھم بالتّقیّھ و الکتمانبئس القوم قوم یم_  ١٠٨٢

  .چه بدند مردمى که مؤمن در میان آنھا با تقیه و کتمان راه رود

بحسب المرء إذا رأى منکرا ال یستطیع لھ تغییرا أن یعلم هللاَّ تعالى _  ١٠٨٣

  .أنّھ لھ منکر



که قلبا از  براى مرد کافیست که وقتى ناروائى دید و نمى تواند آن را تغییر دھد خدا بداند

  .آن بیزار است

بحسب امرئ من الّشّر أن یشار إلیھ باألصابع فی دین أو دنیا إّال من _  ١٠٨۴

  .عصمھ هللاَّ 

براى مرد این بدی کافیست که در کار دین یا دنیا انگشت نما باشد جز کسى که خدایش 

  .حفظ کند

  .فی النّائبھبرى ء من الّشّح من أّدى الّزکاه و قرى الّضیف و أعطى _  ١٠٨۵

ھر که زکات خود را بپردازد و مھمان بخانه ببرد و ھنگام سختى بخشش کند از بخل بر 

  .کنار است

  .بّر الوالدین یجزئ عن الجھاد_  ١٠٨۶

  .نیکى با پدر و مادر جاى جھاد را مى گیرد

بّر الوالدین یزید فی العمر و الکذب ینقص الّرزق و الّدعاء یرّد _  ١٠٨٧

  .القضاء



  .ى با پدر و مادر عمر را افزون کند و دروغ روزى را کاھش دھد و دعا قضا را دفع کندنیک

  .بّردوا طعامکم یبارک لکم فیھ_  ١٠٨٨

  .غذاى خود را سرد کنید تا برکت یابد

  .بّروا آباءکم تبّرکم أبناؤکم و عفّوا تعّف نساؤکم_  ١٠٨٩

نند و عفیف باشید تا زنان شما عفیف با پدران خود نیکى کنید تا فرزندانتان با شما نیکى ک

  .باشند

  .بّشر المّشائین فی ظلم اللّیل إلى المساجد بالنّور التّام یوم القیامھ_  ١٠٩٠

بآنھا که در ظلمات شب بسوى مسجدھا میروند بشارت بده که روز رستاخیز روشنى 

  .کامل دارند

  .بشرى الّدنیا الّرؤیا الّصالحھ_  ١٠٩١

  .اى نیک استبشارت این جھان رؤی

  .بعثت بالحنیفیّھ الّسمحھ و من خالف سنّتی فلیس منّی_  ١٠٩٢



  .من دینى ساده و آسان آورده ام و ھر که با روش من مخالفت کند از من نیست

  .بعثت بمداراه النّاس_  ١٠٩٣

  .من بمدارا با مردم مبعوث شده ام

  .بلّوا أرحامکم و لو بالّسالم_  ١٠٩۴

  .ید اگر چه بوسیله سالم باشدبا خویشان نزدیکى جوئ

شھاده أن ال إلھ إّال هللاَّ و أّن محّمدا رسول : بنی اإلسالم على خمس_  ١٠٩۵

  .هللاَّ و إقام الّصاله و إیتاء الّزکاه و حّج البیت و صوم رمضان

اسالم بر پنج چیز استوار شده شھادت اینکه خدائى جز خداى یگانه نیست و محمد 

  .اداشتن نماز و اداى زکاه و زیارت خانه و روزه رمضانپیغمبر خدا است و بپ

  .بیت ال صبیان فیھ ال برکھ فیھ_  ١٠٩۶

  .خانه که بچه در آن نیست برکت در آن نیست

  .بین العالم و العابد سبعون درجھ_  ١٠٩٧



  .میان عالم و عابد ھفتاد درجه است

  .بین العبد و بین الکفر ترک الّصلوه_  ١٠٩٨

  .ر ترک نماز فاصله استمیان بنده و کف

بین العبد و الجنّھ سبع عقاب أھونھا الموت و أصعبھا الوقوف بین _  ١٠٩٩

  .یدی هللاَّ تعالى إذا تعلّق المظلومون بالظّالمین

میان بنده و بھشت ھفت عقبه است که آسانتر از ھمه مرگ است و سختتر از ھمه 

  .مگران را بگیرندتوقف در پیشگاه خداست ھنگامى که ستم کشان دامن ست

  .بین یدی الّساعھ أیّام الھرج_  ١١٠٠

  .پیش از رستاخیز روزگارى آشفته است

 .بین یدی الّساعھ فتن کقطع اللّیل_  ١١٠١

  . پیش از رستاخیز فتنه ھا پدید آید چون قطعات شب تاریک

  .البادئ بالّسالم بری ء من الکبر_  ١١٠٢



  .است آنکه سالم آغاز مى کند از تکبر بر کنار

  .البخیل من ذکرت عنده فلم یصّل علیّ _  ١١٠٣

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

  .البذاء شؤم و سوء الملکھ لؤم_  ١١٠۴

  .بدزبانى مایه شئامت است و بد سیرتى سرچشمه لئامت

البّر حسن الخلق و اإلثم ما حاک فی الّصدر و کرھت أن یطّلع علیھ _  ١١٠۵

  .النّاس

نیکى خلق نیک است و گناه آنست که بر دل ننشیند و دوست ندارى که مردم از آن مطلع 

  .شوند

البّر ال یبلى و الّذنب ال ینسى و الّدیان ال یموت اعمل ما شئت فکما _  ١١٠۶

  .تدین تدان



نیکى کھنگى نگیرد و بدى فراموشى نپذیرد و خداى عادل نمیرد ھر چه میخواھى بکن که 

  .ه کنى سزایت دھندھر چ

البّر ما اطمأّن إلیھ القلب و اطمأنّت إلیھ النّفس و اإلثم ما حاک فی _  ١١٠٧

  .النّفس و ترّدد فی الّصدر و إن أفتاک المفتون

نیکى آنست که دل بدان آرام گیرد و روح از آن اطمینان یابد و بدى آنست که بر دل ننشیند 

  .دیگران ھر چه مى خواھند بگویند و دوست ندارى مردم از آن خبر دار شوند

  .البرکھ فی أکابرنا فمن لم یرحم صغیرنا و یجّل کبیرنا فلیس منّا_  ١١٠٨

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

  .نیست

  .البرکھ فی نواصی الخیل_  ١١٠٩

  .برکت در پیشانى اسبانست

  .ع أکابرکمالبرکھ م_  ١١١٠

  .برکت با بزرگان شماست



  .البطانھ تقسی القلب_  ١١١١

  .پرخورى دل را سخت میکند

  .البغایا الّالتی ینکحن أنفسھّن بغیر بیّنھ_  ١١١٢

  .زنانى که بى حضور شاھد شوھر میکنند زنا کارند

  .البکاء من الّرحمھ و الّصراخ من الّشیطان_  ١١١٣

  .طانستگریه از رحمت است و فریاد از شی

إّال » ال و هللاَّ ال أفعلھ أبدا«: البالء موّکل بالقول ما قال عبد لشی ء_  ١١١۴

  .ترک الّشیطان کّل عمل و ولع بذلک منھ حتّى یؤثمھ

وقتى بنده اى گوید بخدا ھرگز این کار را نمى کنم شیطان ھمه . بال بسخن وابسته است

  .ناه واداردکارھا را بگذارد و سخت دلبستگى کند تا او را بگ

  .البالء موّکل بالمنطق فلو أّن رجال عیّر رجال برضاع کلبھ لرضعھا_  ١١١۵



بال بسخن وابسته است اگر کسى دیگرى را بشیر خوردن از سگى سرزنش کند از او 

  .شیر خواھد خورد

  .البالد بالد هللاَّ و العباد عباد هللاَّ فحیثما أصبت خیرا فأقم_  ١١١۶

  .بندگان بندگان خدایند، ھر جا نیکى بتو رسید اقامت گیر زمین زمین خداست و

البیت الّذی یقرأ فیھ القرآن یتراءى ألھل الّسماء کما تتراءى النّجوم _  ١١١٧

  .ألھل األرض

خانه اى که در آن قرآن خوانده مى شود در نظر اھل آسمان چنان مینماید که ستارگان در 

  .نظر اھل زمین

آدم إّال أثر الّسجود حّرم هللاَّ عّز و جّل على النّار أن  تأکل النّار ابن_  ١١١٨

  .تأکل أثر الّسجود

آتش جھنم آدمیزاد را مى خورد جز جاى سجده را زیرا خداوند جاى سجده را بر آتش حرام 

  .کرده است



تبّسمک فی وجھ أخیک لک صدقھ، و أمرک بالمعروف و نھیک _  ١١١٩

أرض الّضالل لک صدقھ و إماطتک  عن المنکر صدقھ و إرشادک الّرجل فی

  .الطّریق لک صدقھ الحجر و الّشوک و العظیم عن

لبخند تو بر روى برادرت صدقه است امر بمعروف و نھى از منکر کردنت صدقه است و 

رھنمائى کسى که راه را گم کرده صدقه است و دور کردن سنگ و خار و استخوان از راه 

  .صدقه است

  .کنون و تجمعون ما ال تأکلون و تأملون ماال تدرکونتبنون ما ال تس_  ١١٢٠

خانه ھا میسازید که در آن سکونت نمیگیرید و چیزھا فراھم میکنید که نمى خورید و 

  .آرزوھا دارید که بدان نمیرسید

  .تجافوا عن ذنب الّسخّی فإّن هللاَّ آخذ بیده کلّما عثر_  ١١٢١

  .لغزد خدایش دست بگیردگناه سخاوتمند را ندیده بگیرید که ھر دم ب

  .تجافوا عن عقوبھ ذوی المرّوه ما لم تکن حّدا من حدود هللاَّ _  ١١٢٢

  .از عقوبت کردن جوانمردان درگذرید مگر آنکه حد بر آنھا الزم شده باشد



تجاوزوا عن ذنب الّسخّی و زلّھ العالم و سطوه الّسلطان العادل فإّن _  ١١٢٣

  .عثر عاثر منھمهللاَّ تعالى آخذ بیدھم کلّما 

از گناه سخاوتمند و لغزش دانا و سطوت پادشاه درگذرید که ھر یک از آنھا را پاى بلغزد 

  .خدایشان دست بگیرد

تجاوزوا لذوی المروه عن عثراتھم فو الّذی نفسی بیده إّن أحدھم _  ١١٢۴

  .لیعثر و إّن یده لفی ید هللاَّ 

من بدست اوست جوانمرد مى لغزد و  از لغزش جوانمردان بگذرید زیرا بخدائى که جان

  .دست او در دست خداست

  .تجد المؤمن مجتھدا فیما یطیق متلھّفا على ما ال یطیق_  ١١٢۵

  مؤمن چنانست که در کار خیر ھر چه تواند کوشد و ھر چه را نتواند بآرزو خواھد

الوجھین الّذی یأتی ھؤالء بوجھ و ھؤالء  -تجدون من شّر النّاس ذا_  ١١٢۶

  .جھبو



  .بدترین مردم شخص دوروست که با گروھى روئى و با گروھى دیگر روى دیگر دارد

تحّروا الّصدق و إن رأیتم أّن فیھ الھلکھ فإّن فیھ النّجاه و اجتنبوا _  ١١٢٧

  .الکذب و إن رأیتم أّن فیھ النّجاه فإّن فیھ الھلکھ

ت است و از دروغ راستى کنید اگر چه پندارید مایه ھالک است که راستى مایه نجا

  .بپرھیزید اگر چه پندارید مایه نجات است که دروغ مایه ھالک است

  .تحفھ المؤمن الموت_  ١١٢٨

  .مرگ ارمغان مؤمن است

  .تحفھ المؤمن فی الّدنیا الفقر_  ١١٢٩

  .ارمغان مؤمن در این جھان فقر است

یھا خیرا تحفّظوا من األرض فإنّھا أّمکم و إنّھ لیس من أحد عامل عل_  ١١٣٠

  .أو شّرا إّال و ھی مخبره بھ



حرمت زمین را بدارید که بمنزله مادر شماست و ھر که روى زمین کار بد یا خوبى کند، از 

  .آن خبر میدھد

تخلّلوا فإنّھ نظافھ و النّظافھ تدعوا إلى اإلیمان و اإلیمان مع صاحبھ _  ١١٣١

  .فی الجنّھ

ست و نظافت باعث ایمان است و ایمان با صاحب دندانھا را تمیز کنید زیرا مایه نظافت ا

  .خود در بھشت است

  .تخیّروا لنطفکم فأنکحوا األکفاء و أنکحوا إلیھم_  ١١٣١

براى نطفه ھاى خود محل مناسب انتخاب کنید و از اشخاص ھمشأن خود زن بگیرید و 

  .بآنھا زن بدھید

  .و أخواتھنّ  تخیّروا لنطفکم فإّن النّساء یلدن أشباه إخوانھنّ _  ١١٣٢

براى نطفه ھاى خود جاى مناسب انتخاب کنید زیرا زنان نظیر برادران و خواھران خود فرزند 

  .مى آورند

  .تخیّروا لنطفکم و اجتنبوا ھذا الّسواد فإنّھ لون مشّوه_  ١١٣٣



براى نطفه ھاى خود جاى مناسب انتخاب کنید و از سیاھان بپرھیزید که سیاھى رنگ 

  .زشتى است

تدارکوا الھموم و الغموم بالّصدقات یکشف هللاَّ تعالى ضّرکم و _  ١١٣۴

  .ینصرکم على عدّوکم

از رنج و غمھا بوسیله صدقه جلوگیرى کنید تا خدا رنجتان را بر طرف کند و شما را بر 

  .دشمنان فیروزى دھد

ن تداووا بألبان البقر فإنّی أرجوا أن یجعل هللاَّ فیھا شفاء فإنّھا تأکل م_  ١١٣۵

  .کّل الّشجر

با شیر گاو مداوا کنید زیرا من امیدوارم که خدا در آن شفا قرار داده باشد زیرا از ھمه 

  .درختان میچرد

تداووا عباد هللاَّ فإّن هللاَّ تعالى لم یضع داء إّال وضع لھ دواء غیر    _ ١١٣۶

  .داء واحد الھرم



د نیاورده جز آنکه دوائى براى آن بندگان خدا امراض خود را مداوا کنید زیرا خدا مرضى پدی

  .قرار داده مگر یک درد که پیرى است

  .تداووا فإّن الّذی أنزل الّداء أنزل الّدواء_  ١١٣٧

  .مداوا کنید زیرا آنکه درد را فرستاد دوا را نیز فرستاد

اللّھّم ال تسلّطنی على أحد : تدرون ما یقول األسد فی زئیره؟ یقول_  ١١٣٨

  .من أھل المعروف

گوید خدایا مرا بر ھیچ کس از نیکوکاران . مى دانید شیر در غرش خود چه مى گوید؟

  .مسلط مکن

ترى المؤمنین فی تراحمھم و تواّدھم و تعاطفھم کمثل الجسد اذا _  ١١٣٩

  .اشتکى عضوا تداعى لھ سایر جسده بالّسھر و الحّمى

وقتى عضوى بدرد آید  مؤمنان در مھربانى و دوستى یک دیگر چون اعضاى یک پیگرند که

  .اعضاى دیگر آرام نگیرند



ترک الّدنیا أمّر من الّصبر و أشّد من حطم الّسیوف فی سبیل هللاَّ عّز _  ١١۴٠

  .و جلّ 

  .گذشتن از دنیا از صبر تلختر و از شکستن شمشیرھا در راه خدا سخت تر است

  .ترک الوصیّھ عار فی الّدنیا و نار و شنار فی اآلخره_  ١١۴١

  .ت نکردن مایه ننگ این جھان و آتش آن جھانستوصی

کتاب هللاَّ و سنّتی و لن یتفّرقا : ترکت فیکم شیئین لن تضلّوا بعدھما_  ١١۴٢

  .حتّى یردا علّى الحوض

دو چیز در میان شما گذاشتم که با وجود آنھا گمراه نخواھید شد، کتاب خدا و روش من و 

  .سنداز ھم جدا نمیشوند تا بر سر حوض بمن بر

  .تزّوجوا النّساء فإنّھّن یأتین بالمال_  ١١۴٣

  .زن بگیرید که زنان توانگرى مى آورند

  .تزّوجوا الودود الولود فإنّی مکاثر بکم األنبیاء_  ١١۴۴



  .زن مھربان و بچه آور بگیرید زیرا من بکثرت شما بر سایر پیغمبران افتخار مى کنم

  .ال تکونوا کرھبانیّھ النّصارى تزّوجوا فإنّی مکاثر بکم االمم و_  ١١۴۵

زن بگیرید که من بکثرت شما بر ملل دیگر افتخار مى کنم و مانند مسیحیان راه رھبانیت 

  .پیش مگیرید

  .الّذّواقات -تزّوجوا و ال تطلّقوا فإّن هللاَّ ال یحّب الّذّواقین و ال_  ١١۴۶

گیرند و زنانى را که مکرر زن بگیرید و طالق مدھید زیرا خداوند مردانى را که مکرر زن 

  .شوھر کنند دوست ندارد

  .تزّوجوا و ال تطلّقوا فإّن الطّالق یھتّز منھ العرش_  ١١۴٧

  .زن بگیرید و طالق مدھید زیرا عرش از وقوع طالق مى لرزد

  .تساقطوا الّضغائن_  ١١۴٨

  .کینه ھا را دور بیندازید

  .تسّحروا فإّن فی الّسحور برکھ_  ١١۴٩



  .شید زیرا سحر خیزى مایه برکت استسحر خیز با

  .تصافحوا یذھب الغّل عن قلوبکم_  ١١۵٠

  .با یک دیگر دست بدھید تا کینه از دلھاى شما برود

  .تصّدقوا فإّن الّصدقھ فکاککم من النّار_  ١١۵١

  .صدقه بدھید زیرا صدقه مایه آزادى شما از آتش جھنم است

لّرجل بصدقتھ فیقول الّذی یأتیھ تصّدقوا فسیأتی علیکم زمان یمشى ا_  ١١۵٢

  .لو جئت بھا باألمس لقبلتھا فأّما اآلن فال حاجھ لی فیھا فال یجد من یقبلھا: بھا

صدقه بدھید زیرا زمانى بیاید که انسان براى صدقه دادن برود و آنکه صدقه را براى او برده 

ندارم و کسى را نیابد  اند گوید اگر دیروز آورده بودى قبول مى کردم اما امروز بدان حاجت

  .که صدقه او را قبول کند

تصّدقوا و لو بتمره فإنّھا تسّد من الجائع و تطفى ء الخطیئھ کما _  ١١۵٣

  .یطفى ء الماء النّار



صدقه بدھید و گر چه یک خرما باشد زیرا رنج گرسنه اى را تخفیف میدھد و گناه را 

  .خاموش میکند چنان که آب آتش را خاموش میکند

  .تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حّد فقد وجب_  ١١۵۴

در میان خودتان از گناھانى که موجب مجازات است درگذرید زیرا وقتى گناھى به اطالع 

  .من رسید مجازات آن واجب است

  . تعافوا یسقط الّضغائن بینکم_  ١١۵۵

  .ھمدیگر را ببخشید تا کینه ھایتان از میان برخیزد

ض األعمال على هللاَّ تعالى یوم اإلثنین و الخمیس فیغفر هللاَّ إّال تعر_  ١١۵۶

  .ما کان من متشاحنین 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



یوم اإلثنین و الخمیس على هللاَّ و تعرض على  تعرض األعمال_  ١١۵٧

األنبیاء و على اآلباء و االّمھات یوم الجمعھ فیفرحون بحسناتھم و تزداد 

  .وجوھھم بیاضا و إشراقا فاتّقو هللاَّ و ال تؤذوا موتاکم

روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال را بر خداوند عرضه میدارند و روز جمعه از نظر پدران و 

گذرانند و از کارھاى نیک خوشحال میشوند و چھره ھایشان سفید و روشن  مادران مى

  .مى شود پس از خدا بپرھیزید و مردگان خود را اذیت مکنید

  .تعّرف إلى هللاَّ فی الّرخاء یعرفک فی الّشّده_  ١١۵٨

  .در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختى ترا بشناسد

  .ف فإّن ترک العشاء مھرمھتعّشوا و لو بکّف من حش_  ١١۵٩

شام بخورید اگر چه مشتى خرماى پست باشد زیرا شام نخوردن مایه ضعف و پیرى 

  .است

تعلّموا العلم و تعلّموا للعلم الّسکینھ و الوقار و تواضعوا لمن تعلّمون _  ١١۶٠

  .منھ



  .یددانش بیاموزید و با دانش وقار و آرامش آموزید و نسبت بآموزگار خویش فروتن باش

تعلّموا ما شئتم أن تعلموا فلن ینفعکم هللاَّ بالعلم حتّى تعملوا بما _  ١١۶١

  .تعلمون

ھر چه خواھید بیاموزید زیرا خداوند شما را از علم منتفع نکند مگر آنکه ھر چه را میدانید 

  .بکار بندید

جار سوء إن رأى خیرا کتمھ و إن رأى : تعّوذوا باگَّ من ثالث فواقر_  ١١۶٢

ّرا أذاعھ و زوجھ سوء إن دخلت علیھا لسنتک و إن غبت عنھا خانتک و ش

  .إمام سوء إن أحسنت لم یقبل و إن أسأت لم یغفر

ھمسایه بد که اگر خیرى ببیند مستور : از سه چیز بخدا پناه ببرید که کمر شکن است

ند و دارد و اگر بدى ببیند منتشر سازد و ھمسر بدى که اگر پیش وى باشى بد زبانى ک

اگر پیش وى نباشى بتو خیانت کند و پیشواى بدى که اگر نیکى کنى نپذیرد و اگر بدى 

  .کنى نبخشد



تعّوذوا باگَّ من جھد البالء و درک الّشقاء و سوء القضاء و شماتھ _  ١١۶۴

  .األعداء

  .از بال و بدبختى و قضاى بد و سرزنش دشمنان بخدا پناه ببرید

ء فی کّل یوم اثنین و خمیس فیغفر فی ذلک الیوم تفتح أبواب الّسما_  ١١۶۵

  .لکّل عبد ال یشرک باگَّ شیئا إّال من بینھ و بین أخیھ شحناء

ھر روز دوشنبه و پنجشنبه درھاى آسمان گشوده مى شود و در آن روز گناھان ھر کس 

را که براى خدا شریک قائل نباشد ببخشند مگر آن کس که با برادر خود دشمنى داشته 

  .باشد

ھل من داع فیستجاب : تفتح أبواب الّسماء نصف اللّیل فینادی مناد_  ١١۶۶

لھ؟ ھل من سائل فیعطى؟ ھل من مکروب فیفّرج عنھ؟ فال یبقى مسلم یدعو 

  .بدعوه إّال استجاب هللاَّ تعالى لھ إّال زانیھ تسعى بفرجھا أو عشار

ھست دعا کند تا مستجاب  نیم شب درھاى آسمان را بگشایند و یکى ندا کند آیا کسى

شود، آیا کسى ھست که چیزى بخواھد تا باو داده شود، آیا غمزده اى ھست که غمش 



تخفیف یابد در این ھنگام ھر مسلمانى چیزى بخواھد خداوند خواھش او را مى پذیرد مگر 

  .زن زناکارى که با ناموس خود کسب کند یا عشارى که مال مردم بستم میگیرد

عند التقاء : أبواب الّسماء و یستجاب الّدعاء فی أربعھ مواطنتفتح _  ١١۶٨

الّصفوف فی سبیل هللاَّ و عند نزول الغیث و عند إقامھ الّصاله و عند رؤیھ 

  .الکعبھ

ھنگام تالقى صف مبارزان . چھار موقع درھاى آسمان را بگشایند و دعاھا را مستجاب کنند

  .ماز و ھنگام دیدار کعبهدر راه خدا و ھنگام نزول باران و ھنگام ن

تفّرغوا من ھموم الّدنیا ما استطعتم فإنّھ من کانت الّدنیا أکبر ھّمھ _  ١١۶٩

أفشى هللاَّ ضیعتھ و جعل فقره بین عینیھ و من کانت اآلخره أکبر ھّمھ جمع هللاَّ 

  .تعالى أمره و جعل غناه فی قلبھ

جھان بیشتر خورد خداوند مالش را ھر چند توانید از غم دنیا فارغ مانید زیرا ھر که غم 

فراوان کند و فقر او را روبرویش نھد و ھر که غم آخرت بیشتر خورد خداوند کارش را بنظام 

  .آرد و بى نیازى او را در دلش قرار دھد



  .تفّکروا فی آالء هللاَّ و ال تفّکروا فی هللاَّ _  ١١٧٠

  .یددر نعمتھاى خدا بیندیشید اما در باره ذات خدا میندیش

  .تفّکروا فی الخلق و ال تفّکروا فی الخالق فإنّکم ال تقدرون قدره_  ١١٧١

  .در باره خلق بیندیشید و در باره خالق میندیشید که بکنه ذات او نتوانید رسید

  .تفّکروا فی خلق هللاَّ و ال تفّکروا فی هللاَّ فتھلکوا_  ١١٧٢

  .که ھالک خواھید شددر باره خلق تفکر کنید و در باره خدا تفکر مکنید 

  .تفّکروا فی کّل شی ء و ال تفّکروا فی ذات هللاَّ _  ١١٧٣

  .در ھمه چیز بیندیشید ولى در ذات خدا میندیشید

تقبّلوا لی بست أتقبّل لکم بالجنّھ إذا حّدث أحدکم فال یکذب و إذا وعد _  ١١٧۴

فظوا فال یخلف و إذا ائتمن فال یخن غّضوا أبصارکم و کفّوا أیدیکم و اح

  .فروجکم



شش چیز را براى من تعھد کنید تا بھشت را براى شما تعھد کنم، وقتى که یکى از شما 

سخن گوید دروغ نگوید و ھنگامى که وعده دھد 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

قّربوا إلى هللاَّ ببغض أھل المعاصی و ألقوھم بوجوه مکفھّره و ت_  ١١٧۵

  .التمسوا رضا هللاَّ بسخطھم و تقّربوا إلى هللاَّ بالتّباعد منھم

بوسیله دشمنى گناھکاران به خدا نزدیک شوید و با آنھا با چھره ھاى عبوس دیدار کنید و 

  .از آنھا بخدا تقرب جوئیدخشنودى خدا را در ناخشنودى آنھا بجوئید و بوسیله دورى 

  .تمام البّر أن تعمل فی الّسّر عمل العالنیھ_  ١١٧۶

  .کمال نیکى آنست که در نھان ھمان کنى که آشکارا میکنى

  .تمّسحوا باألرض فإنّھا بکم بّره_  ١١٧٧

  .زمین را مسح کنید که نسبت به شما نیکست

لخیانھ فی العلم أشّد تناصحوا فی العلم و ال یکتم بعضکم بعضا فإّن ا_  ١١٧٨

  .من الخیانھ فی المال



در کار دانش یار ھم دیگر باشید و دانش خود را از یک دیگر پوشیده مدارید که خیانت در 

  .علم بدتر از خیانت در مالست

  .تناکحوا تکثروا فإنّی أباھی بکم االمم یوم القیامھ_  ١١٧٩

رستاخیز بفزونى شما بر امتھاى دیگر ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود زیرا من در روز 

  .افتخار مى کنم

  .تنام عیناى و ال ینام قلبی_  ١١٨٠

  .چشمان من بخواب میرود ولى دلم بخواب نمیرود

  .تنّزھوا من البول فإّن عاّمھ عذاب القبر منھ_  ١١٨١

  .از بول بپرھیزید زیرا بیشتر عذاب قبر از آن است

إّن هللاَّ تعالى بنى اإلسالم على النّظافھ و لن تنظّفوا بکّل ما استطعتم ف_  ١١٨٢

  .یدخل الجنّھ إّال کّل نظیف

ھر چه مى توانید پاکیزه باشید زیرا خداوند اسالم را بر پاکیزگى نھاده و جز مردم پاکیزه 

  .کسى ببھشت نمیرود



تنکح المرأه ألربع، لمالھا، و لحسبھا و لجمالھا و لدینھا فاظفر بذات _  ١١٨٣

  .تربّت یداکالّدین 

  .زن را براى چھار چیز گیرند، مال و شرف و جمال و دین و تو زن دین دار بجوى

تواضع للمحسن إلیک و إن کان عبدا حبشیّا و انتصف مّمن أساء _  ١١٨۴

  .إلیک و إن کان حّرا قرشیّا

ھر که با تو نیکى کند با وى متواضع باش و گر چه برده حبشى است و ھر که با تو بدى 

  .از او انتقام بگیر و گر چه آزاد قرشى است کند

تواضعوا لمن تعلّمون منھ و تواضعوا لمن تعلّمونھ و ال تکونوا _  ١١٨۵

  .جبابره العلماء

  .با استاد و با شاگرد خود تواضع کنید و دانشمندان سرکش مباشید

تواضعوا و جالسوا المساکین تکونوا من کبراء هللاَّ و تخرجوا من _  ١١٨۶

  .رالکب



  .فروتنى کنید و با فقیران بنشینید تا در پیش خدا بزرگ باشید و از تکبر برکنار مانید

  .توبوا إلى هللاَّ تعالى فإنّی أتوب إلیھ کّل یوم مائھ مّره_  ١١٨٧

  .از خدا بخشش بخواھید زیرا من ھر روز صد بار از او بخشش میخواھم

روا باألعمال الّزاکیھ قبل أن توبوا إلى ربّکم من قبل أن تموتوا و باد_  ١١٨٨

  .تشغلوا

  .پیش از آنکه مرگ فرا رسد توبه کنید و پیش از آنکه گرفتار شوید کارھاى نیک انجام دھید

  .تھادوا تحابّوا فإّن الھدیّھ تضّعف الحّب و تذھب بغوائل الّصدر_  ١١٨٩

بیافزاید و کینه و ھدیه به یک دیگر بدھید تا رشته محبتتان استوار شود زیرا ھدیه محبت را 

  .کدورت را از میان ببرد

تھادوا تردادوا حبّا و ھاجروا تورثوا أبنائکم مجدا و أقیلوا الکرام _  ١١٩٠

  .عثراتھم



ھدیه به یکدیگر بدھید تا محبت تان افزون شود و مھاجرت کنید تا براى فرزندان خود 

  .بافتخار بجا ارث نھید و از لغزش بزرگان درگذرید

دوا إّن الھدیّھ تذھب و خز الّصدر و ال تحقرّن جاره لجارتھا و لو تھا_  ١١٩١

  .شّق فرسن شاه

ھدیه به یکدیگر بدھید زیرا ھدیه دلگیرى را از میان میبرد و ھدیه را اگر چه یک قطعه پارچه 

  .بز باشد حقیر نشمارید

 تھادوا فإّن الھدیّھ تذھب بالّسخیمھ و لو دعیت إلى کراع ألجبت و لو_  ١١٩٢

  .أھدی إلّى کراع لقبلت

ھدیه بیکدیگر بدھید که ھدیه دلگیرى را از میان میبرد اگر مرا به کت گوسفندى دعوت 

  .کنند میروم و اگر کت گوسفندى بمن ھدیه دھند مى پذیرم

  .تھادوا فإّن الھدیّھ تضّعف الحّب و تذھب بغوائل الّصدر_  ١١٩٣

  .میکند و دل گیرى ھا را از میان میبردھدیه بیکدیگر بدھید زیرا ھدیه محبت را فزون 

  .التّائب من الّذنب کمن ال ذنب لھ و إذا أحّب هللاَّ عبدا لم یضّره ذنب_  ١١٩۴



کسى که از گناه توبه کند چنانست که گناه نکرده باشد و وقتى خدا بنده اى را دوست 

  .داشت گناه او را زیان نمیرساند

لھ و المستغفر من الّذنب و ھو مقیم  التّائب من الّذنب کمن ال ذنب_  ١١٩۵

علیھ کالمستھزئ بربّھ و من آذى مسلما کان علیھ من الّذنوب مثل منابت 

  .النّخل

کسى که از گناه توبه کند چنانست که گناه نکرده باشد و کسى که از گناه آمرزش طلبد 

نى را و باز مرتکب آن شود چنانست که پروردگار خویش را مسخره کند و ھر که مسلما

  .آزار رساند گناھش باندازه نخلستانھاست

  .التّاجر األمین الّصدوق المسلم مع الّشھداء یوم القیامھ_  ١١٩۶

  .تاجر درستکار راست گوى مسلمان روز رستاخیز با شھیدان است

  .التّاجر الّصدوق األمین مع النّبیّین و الّصّدیقین و الّشھداء_  ١١٩٧

  .مبران و صدیقان و شھیدانستتاجر راستگوى درستکار با پی

  .التّاجر الّصدوق ال یحجب من أبواب الجنّھ_  ١١٩٨



  .براى تاجر راستگوى بر درھاى بھشت حجابى نیست

  .التّاجر الجبان محروم و التّاجر الجسور مرزوق_  ١١٩٩

  .تاجر کم دل حرمان برد و تاجر پر دل روزى خورد

  .تظر اللّعنھالتّاجر ینتظر الّرزق و المحتکر ین_  ١٢٠٠

  .تاجر در انتظار روزیست و محتکر در انتظار لعنت

 .التّأنّی من هللاَّ و العجلھ من الّشیطان_  ١٢٠١

  .تأنى از یزدان است و شتاب از شیطان

التّحّدث بنعم هللاَّ شکر و ترکھ کفر و من ال یشکر القلیل ال یشکر _  ١٢٠٢

  .الجماعھ خیر و الفرقھ عذاب الکثیر و من ال یشکر النّاس ال یشکر هللاَّ و

گفتگو از نعمتھاى خداوند شکر است و ترک آن کفر است و ھر که نعمت کم سپاس 

نگذارد، سپاس نعمت بسیار را نخواھد گذاشت و ھر که مردم را سپاس ندارد سپاس خدا 

  .را نخواھد داشت اجتماع مایه نیکى است و تفرقه موجب رنج و عذاب است



صف العیش و التّوّدد نصف العقل و الھّم نصف الھرم و قلّھ التّدبیر ن_  ١٢٠٣

  .العیال أحد الیسارین

تدبیر یک نیمه معیشت است و مردم دارى یک نیمه عقل است و غم یک نیمه پیرى است 

  .و کمى عیال یک نیمه توانگرى است

  .التّذلّل للحّق أقرب إلى العّز من التّعّزز بالباطل_  ١٢٠۴

  .حق خوار شود عزیزتر از آنست که بباطل عزت جویدکسى که در مقابل 

  .التّسویف شعار الّشیطان یلقیھ فی قلوب المؤمنین_  ١٢٠۵

  .اھمال شعار شیطانست که آن را در دل مؤمنان افکند

التّمر بالتّمر و الحنطھ بالحنطھ و الّشعیر بالّشعیر و الملح بالملح _  ١٢٠۶

  .فقد أربى إّال ما اختلفت ألوانھمثال بمثل یدا بید فمن زاد و استزاد 

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 دھید و بگیرید ھر کس بیشتر بدھد یا بگیرد 

  .ربا خوار است مگر آنکه در جنس مختلف باشد



إّال رفعھ فتواضعوا یرفعکم هللاَّ و العفو ال  التّواضع ال یزید العبد_  ١٢٠٧

یزید العبد إّال عّزا فاعفوا یعّزکم هللاَّ و الّصدقھ ال یزید المال إّال کثره فتصّدقوا 

  .یرحمکم هللاَّ 

تواضع مایه رفعت است تواضع کنید تا خدا شما را رفعت بخشد، بخشش مایه عزت است 

قه موجب فزونى مال است صدقه بدھید تا صد. بخشش کنید تا خدا شما را عزیز سازد

  .خدا شما را رحمت آرد

  .التّوده فی کّل شی ء خیر إّال فی عمل اآلخره_  ١٢٠٨

  .تأنى در ھمه چیز نیک است جز در کار آخرت

التّوده و اإلقتصاد و الّسمت الحسن جزء من أربعھ و عشرین جزء _  ١٢٠٩

  .من النّبّوه

  .جزء از بیست و چھار جزء پیغمبرى است تانى و صرفه جوئى و نیکنامى یک

حین یفرط منک فتستغفر هللاَّ تعالى : التّوبھ النّصوح النّدم على الّذنب_  ١٢١٠

  .ثّم ال تعود إلیھ أبدا



توبه کامل پشیمانى از گناھست که وقتى گناه از تو سر زد از خدا آمرزش طلبى و دیگر 

  .ھرگز مرتکب آن نشوى

  .نب أن ال تعود إلیھالتّوبھ من الذّ _  ١٢١١

  .توبه گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوى

ال یجعل هللاَّ تعالى من لھ سھم فی اإلسالم کمن : ثالث أحلف علیھنّ _  ١٢١٢

الّصاله و الّصوم و الّزکاه و ال یتولّى هللاَّ عبدا : ال سھم لھ و أسھم اإلسالم ثالثھ

یحّب رجل قوما إّال جعلھ هللاَّ معھم و فی الّدنیا فیولّیھ غیره یوم القیامھ و ال 

الّرابعھ لو حلفت علیھا رجوت أن ال آثم، ال یستر هللاَّ عبدا فی الّدنیا إّال ستره 

  .یوم القیامھ

سه چیز است که من در باره آن قسم مى خورم، خداوند کسى را که در اسالم سھمى 

م سه تاست، نماز و دارد مانند کسى که سھمى ندارد قرار نمى دھد، سھمھاى اسال

روزه و زکاه وقتى خدا با بنده اى دوستى کرد روز قیامت او را به دیگرى وانمى گذارد و ھر 

که گروھى را دوست دارد خدا ویرا با آنھا محشور کند و چھارمین اگر در باره آن سوگند 



 - ز رستاخورم امیدوارم گناه نباشد وقتى خدا کار بنده اى را در دنیا مستور داشت در رو

  .خیز نیز مستور خواھد داشت

ما عفا امرء عن مظلمھ إّال زاده هللاَّ تعالى بھا : ثالث أعلم أنّھّن حق_  ١٢١٣

عّزا و ما فتح رجل على نفسھ باب مسألھ یبتغی بھا کثره إّال زاده هللاَّ تعالى بھا 

زاده هللاَّ  فقرا و ما فتح رجل على نفسھ باب صدقھ یبتغی بھا وجھ هللاَّ تعالى إّال 

  .کثره

سه چیز است که مى دانم حقست ھر که ستمى را که بر او رفته ببخشاید خدایش عزت 

دھد و ھر که از زیاده طلبى در سؤال بر خویش بگشاید خدا فقر او را فزون کند و ھر که 

  .برضاى خدا صدقه دھد خدا مالش را زیاد کند

صدقھ فتصّدقوا و ال عفا ما نقص مال قطّ من : ثالث أقسم علیھنّ _  ١٢١۵

رجل عن مظلمھ ظلمھا إّال زاده هللاَّ تعالى بھا عّزا فاعفوا یزدکم هللاَّ عّزا و ال 

  .فتح رجل على نفسھ باب مسألھ یسأل النّاس إّال فتح هللاَّ علیھ باب فقر



سه چیز است که در باره آن قسم میخورم ھیچ وقت مال از صدقه کاھش نگیرد پس 

ھیچ کس ستمى را که بر او رفته است نبخشد مگر آنکه خداوند عزت او را صدقه بدھید و 

بیافزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شما را بیفزاید و ھیچ کس در سؤال را بر خود 

  .نگشاید و تن بسؤال ندھد مگر آنکه خداوند در فقر را بر او بگشاید

ظلم عبد مظلمھ ما نقص مال عبد من صدقھ و ال : ثالث أقسم علیھنّ _  ١٢١۶

صبر علیھا إّال زاده هللاَّ عّز و جّل عّزا و ال فتح عبد باب مسألھ إّال فتح هللاَّ 

عبد رزقھ هللاَّ : إنّما الّدنیا ألربعھ نفر: علیھ باب فقر و أحّدثکم حدیثا فاحفظوه

ماال و علما فھو یتّقی فیھ ربّھ و یصل فیھ رحمھ و یعلم گَّ فیھ حقّا فھذا بأفضل 

  .منازلال

لو أّن لی ماال : و عبد رزقھ هللاَّ علما و لم یرزقھ ماال فھو صادق النّیّھ یقول

و عبد رزقھ هللاَّ ماال و لم یرزقھ . لعملت بعمل فالن فھو بنیّتھ فأجرھما سواء

ال یتّقی فیھ ربّھ و ال یصل فیھ رحمھ و ال یعلم : علما یخبط فی مالھ بغیر علم

: و عبد لم یرزقھ هللاَّ ماال و ال علما فھو یقول. بث المنازلگَّ فیھ حقّا فھذا بأخ

  .لو أّن لی ماال لعملت فیھ بعمل فالن فھو بنیّتھ فوزرھما سواء



سه چیز است که من در باره آن سوگند مى خورم مال کسى از صدقه دادن کاھش 

کس دست  نپذیرد و کسى که ستمى بیند و بر آن صبر کند خدا عزت او را بیافزاید و ھر

بسؤال گشاید خداوند در فقر را بر او باز کند و سخنى با شما مى گویم که آن را بخاطر 

بسپارید، مردم دنیا چھار 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 ھست و او 

جسته دارد یکى دیگر خداوند باو دانش داده و مال نداده نیتى صادق دارد گوید مقامى بر 

اگر مال داشتم مانند فالنى رفتار میکردم او پیرو نیت خویش است و پاداش آنھا برابر است 

دیگرى خداوند باو مال داده و دانش نداده در مال خود بدون دانش تصرف کند، جانب خدا را 

ندان را دست نگیرد و در مال خویش حقى براى خدا قائل نیست وى رعایت نکند و خویشاو

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 گناھشان مساوى است

عامر و عماره خراب ال: ثالثھ إذا رأیتھّن فعند ذلک تقوم الّساعھ_  ١٢١٨

الخراب و أن یکون المعروف منکرا و المنکر معروفا و أن یتمّرس الّرجل 

  .باألمانھ تمّرس البعیر بالّشجره



سه چیز است که وقتى رخ داد متعاقب آن رستاخیز بپا مى شود آن که آباد را ویران و 

ان که شتر با ویران را آباد کنند و نیک بد و بدى نیک شود و شخص با امانت بازى کند چن

  .درخت بازى مى کند

المجاھد فی سبیل هللاَّ و المکاتب : ثالثھ حّق على هللاَّ تعالى عونھم_  ١٢١٩

  .الّذی یریدا األداء و النّاکح الّذی یرید العفاف

سه کسند که یارى آنھا بر خدا الزم است آن که در راه خدا جھاد کند و بنده اى که براى 

و میخواھد قیمت آن را بپردازد و کسى که بمنظور عفت زن  آزادى خود قرارداد بسته

  .میگیرد

و اصل الّرحم : ثالثھ فی ظّل العرش یوم القیامھ یوم ال ظّل إّال ظلّھ_  ١٢٢٠

یزید هللاَّ فی رزقھ و یمّدّ◌ فی أجلھ و امرأه مات زوجھا و ترک علیھا أیتاما 

یغنیھم هللاَّ و عبد صنع  ال أتزّوج على أیتامی حتّى یموتوا أو: صغارا و قالت

طعاما فأضاف ضیفھ و أحسن نفقتھ فدعا علیھ الیتیم و المسکین فأطعمھم لوجھ 

  .هللاَّ عّز و جلّ 



سه کس روز رستاخیز ھنگامى که سایه اى جز سایه عرش نیست در سایه آن جاى 

و زنى دارند، کسى که با خویشان نیکى کند خداوند روزى او را زیاد و عمرش را دراز کند 

که شوھرش بمیرد و اطفال صغیرى باقى گذارد و وى گوید من با وجود یتیمان خود شوھر 

نمیکنم تا بمیرند یا خداوند آنھا را بى نیاز کند و کسى که غذائى فراھم آورد و بمھمان 

خود بخوراند و پذیرائى او را کامل کند سپس یتیم و فقیر را بر آن دعوت کند و آنھا را براى 

  .خدا غذا دھدرضاى 

ثالثھ قد حّرم هللاَّ علیھم الجنّھ مدمن الخمر و العاّق و الّدیّوث الّذی _  ١٢٢١

  .یقّر فی أھلھ الخبث

سه کسند که خداوند بھشت را بر آنھا حرام کرده است شرابخوار و آنکه پدر و مادر از او 

  .ناراضى باشند و دیوث که بى ناموسى را در خانواده خود ندیده گیرد

العبد اآلبق حتّى یرجع و امرأه باتت : ثالثھ ال تجاوز صالتھم آذانھم_  ١٢٢٢

  .و زوجھا علیھا ساخط و إمام قوم و ھم لھا کارھون

سه کسند که نمازشان از گوشھاشان باالتر نمیرود بنده فرارى تا باز گردد و زنى که شب 

  .ز او متنفر باشندبخوابد و شوھرش بر او خشمگین باشد و پیشواى قومى که آن قوم ا



ثالثھ ال تحرم علیک أعراضھم المجاھر بالفسق و اإلمام الجائر و _  ١٢٢٣

  .المبتدع

آنکه بفسق تجاھر کند و پیشواى ستمگر و بدعت . سه کسند که آبرویشان محترم نیست

  .گذار

رجل فارق الجماعھ و عصى إمامھ و مات : ثالثھ ال تسئل عنھم_  ١٢٢۴

بق من سیّده فمات و امرأه غاب عنھا زوجھا و قد کفاھا عاصیا و أمھ أو عبد أ

  .مئونھ الّدنیا فتبّرجت بعده فال تسأل عنھم

سه کسند که از آنھا 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 

گریز مرده باشد و زنى که شوھرش از او دور باشد و مخارج او را بپردازد و او در  در حال

  .غیبت شوھرش آرایش کند، از آنھا سخن مگوى

ثالثھ ال یجیبھم ربّک عّز و جّل رجل نزل بیتا خربا و رجل نزل _  ١٢٢۵

  .على طریق الّسبیل و رجل أرسل دابّتھ ثّم جعل یدعو هللاَّ أن یحبسھا



مردى که در خانه ویران جاى گیرد و مردى که : که خدا دعایشان را نمیپذیردسه کسند 

کنار راه اقامت گزیند و مردیکه حیوان خود را رھا کند و سپس دعا کند که خدا آن را 

  .نگھدارد

  .المنّان و عاّق والدیھ و مدمن الخمر: ثالثھ ال یحجبون النّار_  ١٢٢۶

  .نیست، منت گذار و عاق پدر و مادر و شرابخوار سه کسند که میان آنھا و جھنم حجابى

الّدیّوث و الّرجلھ من النّساء و مدمن : ثالثھ ال یدخلون الجنّھ أبدا_  ١٢٢٧

  .الخمر

  .سه کسند که ھرگز داخل بھشت نمى شوند دیوث و زنان مرد نما و شرابخوار

  .لنّساءثالثھ ال یدخلون الجنّھ العاّق لوالدیھ و الّدیّوث و رجلھ ا_  ١٢٢٨

  .سه کسند که داخل بھشت نمى شوند عاق پدر و مادر و دیوث و زنان مرد نما

مدمن الخمر و قاطع الّرحم و مصّدق : ثالثھ ال یدخلون الجنّھ_  ١٢٢٩

  .بالّسحر



سه کسند که داخل بھشت نشوند شرابخوار و آنکه از خویشان ببرد و آنکه جادو را 

  .تصدیق کند

الّذاکر هللاَّ کثیرا و المظلوم و اإلمام :  دعاءھمثالثھ ال یرّد هللاَّ _  ١٢٣٠

  .المقسط

سه کسند که خدا دعایشان را رد نمیکند آنکه فراوان یاد خدا کند و ستمدیده و پیشواى 

  .دادگر

رجل اّدعى إلى غیر أبیھ و رجل : ثالثھ ال یریحون رائحھ الجنّھ_  ١٢٣١

  .کذب علّى و رجل کذب على عینیھ

ى بھشت بدانھا نمیرسد مردى که خود را بکسى جز پدرش نسبت دھد سه کسند که بو

  .و مردى که بر من دروغ بندد و کسى که بر خالف آنچه دیده است سخن گوید

ثالثھ ال یستخّف بحقّھم إّال منافق ذو الّشیبھ فی اإلسالم و ذو العلم و _  ١٢٣٢

  .إمام مقسط



ه مویش در اسالم سپید شده سه کسند که ھر که تحقیرشان کند منافق است آن ک

  .باشد و دانشمند و پیشواى دادگستر

ثالثھ ال یقبل لھم صاله و ال ترفع لھم إلى الّسماء حسنھ العبد اآلبق _  ١٢٣٣

حتّى یرجع إلى موالیھ و المرأه الّساخط علیھا زوجھا حتّى یرضى و الّسکران 

  .حتّى یصحو

شان را بآسمان نمیبرد بنده گریزان تا سه کسند که دعایشان پذیرفته نمیشود و کار نیک

پیش صاحب خود باز گردد و زنى که شوھر از او ناراضى باشد تا وى را خشنود کند و 

  .مست تا ھنگامى که بھوش آید

عاّق و منّان و : ثالثھ ال یقبل هللاَّ منھم یوم القیامھ صرفا و ال عدال_  ١٢٣۴

  .مکّذب بالقدر

د از آنھا عوضى نمیپذیرد عاق و منت گذار و کسى که سه کسند که روز رستاخیز خداون

  .تقدیر را تکذیب کند



رجل حلف على : ثالثھ ال یکلّمھم هللاَّ یوم القیامھ و ال ینظر إلیھم_  ١٢٣۵

سلعتھ لقد أعطى بھا أکثر مّما أعطى و ھو کاذب و رجل حلف على یمین 

ل هللاَّ الیوم کاذبھ لیقتطع بھا مال رجل مسلم و رجل منع فضل مائھ فیقو

  .أمنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک

سه کسند که روز قیامت خداوند بآن ھا سخن نگوید و بآنھا ننگرد مردى که به دروغ قسم 

خورد که جنس خود را بیشتر از قیمت واقعى خریده است و مردیکه قسم بدروغ خورد تا 

را از کسان دریغ کند خداوند گوید  مال مسلمانى را تصرف کند و مردیکه آب زیادى خود

اکنون کرم خود را از تو دریغ کنم چنان که تو نیز ما زاد چیزى را که دست تو در تھیه آن 

  .دخالت نداشت دریغ کردى

شیخ زان و ملک : ثالثھ ال یکلّمھم هللاَّ یوم القیامھ و لھم عذاب ألیم_  ١٢٣۶

  .کّذاب و عائل مستکبر

رستاخیز با آنھا سخن نمى گوید و عذابى دردناک دارند پیر زنا سه کسند که خداوند روز 

  .کار و پادشاه دروغ گو و فقیر متکبر



ثالثھ ال ینتصفون من ثالثھ حّر من عبد و عالم من جاھل و قوّی من _  ١٢٣٧

  .ضعیف

  .سه کس از سه کس انتقام نگیرند آزاد از بنده و دانا از نادان و توانا از ناتوان

شیخ زان و رجل اتّخذ اإلیمان بضاعھ : ھ ال ینظر هللاَّ إلیھم غداثالث_  ١٢٣٨

  .یحلف من کّل حّق و باطل و فقیر مختال یزھو

سه کسند که روز رستاخیز خدا بسوى آنھا نمینگرد پیر زنا کار و مردى که قسم را 

  .سرمایه خود قرار داده در حق و باطل قسم میخورد و فقیر متکبر و مغرور

ھ ال ینظر هللاَّ إلیھم یوم القیامھ العاّق لوالدیھ و المرأه المتّرجلھ ثالث_  ١٢٣٩

  .المتشبّھھ بالّرجال و الّدیّوث

سه کسند که خدا روز رستاخیز بسوى آنھا نمینگرد عاق والدین و زنى که مرد نما باشد و 

  .دیوث



: ألیمثالثھ ال ینظر هللاَّ إلیھم یوم القیامھ و ال یزّکیھم و لھم عذاب _  ١٢۴٠

أشمط زان و عائل مستکبر و رجل جعل هللاَّ بضاعتھ ال یشتری إّال بیمینھ و ال 

  .یبیع إّال بیمینھ

سه کسند که در روز رستاخیز خدا بسوى آنھا نمینگرد و پاکشان نمیکند و عذابى دردناک 

قسم  دارند پیر زنا کار و فقیر متکبر و مردى که خدا را سرمایه خود کرده چیزى نخرد مگر با

  .و چیزى نفروشد مگر با قسم

ثالثھ ال ینفع معھّن عمل، الّشرک باگَّ و عقوق الوالدین و الفرار من _  ١٢۴١

  .الّزحف

سه گناھست که با وجود آن ھیچ کار نیکى سودمند نیست شریک قرار دادن براى خدا و 

  .ناخشنودى پدر و مادر و فرار از جنگ

المرأه الّصالحھ : من الّشقاء فمن الّسعاده ثالثھ من الّسعاده و ثالثھ_  ١٢۴٢

تراھا فتعجبک و تغیب عنھا فتأمنھا على نفسھا و مالک و الّدابّھ تکون وطیئھ 

فتلحقک بأصحابک و الّدارتکون واسعھ کثیره لمرافق و من الّشقاء المرأه 



تراھا فتسوءک و تحمل لسانھا علیک و إن غبت عنھا لم تأمنھا على نفسھا و 

الّدابّھ تکون قطوفا فإن ضربتھا أتعبتک و إن ترکتھا لم تلحقک مالک و 

  .بأصحابک و الّدار تکون ضیّقھ قلیلھ المرافق

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 

خود امین دانى و مرکب راھوار که ترا بمقصد رساند و خانه اى که  عفت خویش و مال

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 

که اگر او را بزنى ترا برنج اندر آرد و اگر بحال خود مال خود امین ندانى و مرکب کند رفتار 

  .گذارى ترا بمقصد نرساند و خانه کوچک که جاى کم داشته باشد

من رضى باگَّ ربّا و باإلسالم دینا و : ثالثھ من قالھّن دخل الجنّھ_  ١٢۴٣

بمحّمد رسوال و الّرابعھ لھا من الفضل کما بین الّسماء و األرض و ھى الجھاد 

  .سبیل هللاَّ عّز و جلّ  فی



سه چیز است که ھر که بگوید داخل بھشت مى شود ھر که خدا را پروردگار و اسالم را 

دین و محّمد را پیغمبر خود داند و چھارمى فضیلتى بزرگ مانند زمین و آسمان دارد و آن 

  .جھاد در راه خداوند است

ی هللاَّ لومھ الئم و ال ثالثھ من کّن فیھ یستکمل إیمانھ رجل ال یخاف ف_  ١٢۴۴

یرائی بشی ء من عملھ و إذا عرض علیھ أمران أحدھما للّدنیا و اآلخر لآلخره 

  .اختار أمر اآلخره على الّدنیا

مردى که در کار خدا از مالمت . سه چیز است که در ھر که باشد ایمان او کامل است

آید که یکى مربوط بدنیا و  گران بیم ندارد و در کار خویش ریا نمیکند و اگر دو کار پیش

  .دیگرى مربوط به آخرت است کار آخرت را بر دنیا ترجیح دھد

أن تعفو عّمن ظلمک و تعطی من : ثالثھ من مکارم األخالق عند هللاَّ _  ١٢۴۵

  .حرمک و تصل من قطعک

سه چیز است که در پیش خدا از فضائل اخالق است، آنکه از ستم گر درگذرى و کسى را 

  .محروم کرده است عطا دھى و با آنکه از تو بریده است پیوند گیرىکه تو را 



رجل یکون فی بریّھ حیث ال : ثالثھ مواطن ال ترّد فیھا دعوه عبد_  ١٢۴۶

یراه أحد إّال هللاَّ فیقوم فیصلّی و رجل یکون معھ فئھ فیفّر عنھ أصحابھ فیثبت و 

  .رجل یقوم من آخر اللّیل

آن رد نمیشود یکى آن که مردى در بیابانى باشد که  سه مورد است که دعاى کسى در

جز خدا کسى او را نمى بیند و برخیزد و نماز گزارد دیگر آنکه مردى با گروھى در جنگ 

باشد و یاران وى بگریزند و او استوار ماند و سوم آن که مرد در آخر شب براى عبادت 

  .برخیزد

ّدق منھا بدینار و کان آلخر ثالثھ نفر کان ألحدھم عشره دنانیر فتص_  ١٢۴٧

عشر أواق فتصّدق منھا بأوقیھ و آخر کان لھ مائھ أوقیھ فتصّدق منھا بعشر 

  .أواق ھم فی األجر سواء کّل تصّدق بعشر مالھ

سه نفر بودند یکى ده دینار داشت و یک دینار صدقه داد و دیگرى ده اوقیه طال داشت و 

داشت و ده اوقیه صدقه داد ھمه در ثواب  یک اوقیه صدقه داده و سومى صد اوقیه طال

  .برابرند زیرا ھر کدام ده یک مال خود را صدقه داده اند



ثالثھ ھم حّداث هللاَّ یوم القیامھ، رجل لم یمش بین اثنین بمراء قطّ و _  ١٢۴٨

  .رجل لم یحّدث نفسھ بزنا قط و رجل لم یخلط کسبھ بربا قطّ 

کسى که میان دو تن سخن چینى نکند و  سه کسند که روز قیامت ھم صحبت خدایند

  .کسى که ھیچ وقت بفکر زنا نیفتاده باشد و کسى که کسب خود را بربا نیامیخته باشد

رجل لم : ثالثھ یتحّدثون فی ظّل العرش آمنین و النّاس فی الحساب_  ١٢۴٩

 تأخذه فی هللاَّ لومھ الئم و رجل لم یمّد یدیھ إلى ما ال یحّل لھ و رجل لم ینظر

  .إلى ما حّرم هللاَّ علیھ

سه کسند که در سایه عرش آسوده گفتگو میکنند و مردم گرفتار حسابند آنکه در راه خدا 

از مالمتگران باک ندارد و آنکه دستھاى خود را بآنچه بر او حالل نیست دراز نکند و کسى 

  .که بآنچه خدا بر او حرام کرده ننگرد

رجل قام من اللّیل یتلوا کتاب هللاَّ و رجل : جلّ ثالثھ یحبّھم هللاَّ عّز و _  ١٢۵٠

تصّدق صدقھ بیمینھ یخفیھا من شمالھ و رجل کان فی سریّھ فانھزم أصحابھ 

  .فاستقبل العدوّ 



سه کسند که خدا آنھا را دوست میدارد کسى که شب برخیزد و کتاب خدا را بخواند و 

ود مخفى دارد و کسى کسى که با دست راست خود صدقه دھد و آن را از دست چپ خ

  .که با گروھى بجنگ رود و یارانش بگریزند و او بسوى دشمن رود

فرجل أتى : هللاَّ  -ثالثھ یحبّھم هللاَّ و ثالثھ یبغضھم هللاَّ فأّما الّذین یحبّھم_  ١٢۵١

قوما فسألھم باگَّ و لم یسألھم لقرابھ بینھ و بینھم فمنعوه فتخلّف رجل بأعقابھم 

 یعلم بعطیّتھ إّال هللاَّ و الّذی أعطاه و قوم ساروا لیلتھم حتّى إذا فأعطاه سّرا ال

کان النّوم أحّب إلیھم مّما یعدل بھ فوضعوا رؤسھم فقام أحدھم یصلّی و یتلوا 

آیات هللاَّ و رجل کان فی سریّھ فلقی العدّو فھزموا فأقبل بصدره حتّى یقتل أو 

الّشیخ الّزانی و الفقیر المختال و الغنّی : یفتح لھ و الثّالثھ الّذین یبغضھم هللاَّ 

  .الظّلوم

سه کسند که خدا آنھا را دوست دارد و سه کسند که خدا آنھا را دشمن دارد، آنھا که 

خدایشان دوست دارد یکى آن کس که مردى پیش گروھى آید و بنام خدا از آنھا چیزى 

ند و او از آنھا کناره گیرد و خویشاوندى که میان آنھاست و چیز باو ندھ -خواھد نه بنام

محرمانه باو چیزى دھد که جز او و خدا از آن خبردار نشود دیگر کسى که با قومى شبانه 



راه سپارد و وقتى خواب از ھمه چیز براى آنھا دلچسب تر باشد سرھاى خود را بزمین 

رود و با  گذارند وى بر خیزد و نماز گزارد و قرآن بخواند، سوم مردى که با گروھى بجنگ

بگریزند و او سینه در مقابل دشمن سپر کند تا کشته شود یا  -دشمن روبرو شوند یارانش

فیروز گردد و سه کس که خدایشان دشمن دارد پیر زنا کار است و فقیر متکبر و ثروتمند 

  .ستمگر

الّرجل یلقى العدّو فی فئھ و : ثالثھ یحبّھم هللاَّ و ثالثھ یشنؤھم هللاَّ _  ١٢۵٢

ب لھم نحره حتّى یقتل أو یفتح ألصحابھ و القوم یسافرون فیطول سراھم ینص

حتّى یحبّوا أن یمّسوا األرض فینزلون فیتّخلى أحدھم فیصلّی حتّى یوقظھم 

لرحیلھم و الّرجل یکون لھ الجار یؤذیھ جاره فیصبر على أذاه حتّى یفّرق 

ف و الفقیر المختال و التّاجر الحّال : بینھما موت أو ظعن و الّذین یشنؤھم هللاَّ 

  .البخیل المنّان

سه کسند که خدا دوستشان دارد، و سه کسند که خدا دشمنشان دارد، یکى مردى که 

ھم راه گروھى با دشمن روبرو شود و سینه مقابل آنھا سپر کند تا کشته شود یا یاران 

وابشان گیرد و فرود خود را فیروز سازد دیگر آنکه با گروھى سفر کند و پیاده راه سپرند تا خ

آیند و او از یاران خود کناره گیرد و نماز خواند تا ھنگام رحیل آنھا را بیدار کند سوم مردى 



که ھمسایه اش او را آزار میکند و آزار وى را تحمل کند تا مرگ یا سفر میانشان جدائى 

ل منتگذار اندازد و آنھا که خداوند دشمنشان دارد، تاجر قسمخوار و فقیر متکبر و بخی

  .است

ثالثھ یدعون هللاَّ عّز و جّل فال یستجاب لھم، رجل کانت تحتھ امرأه _  ١٢۵٣

سیّئھ الخلق فلم یطلّقھا و رجل کان لھ على رجل مال فلم یشھد علیھ و رجل 

  .آتى سفیھا مالھ و قد قال هللاَّ تعالى و ال تؤتوا الّسفھاء أموالکم

  ت نشود کسى که زن بد اخالق دارد و او را طالسه کسند که دعا کنند و دعایشان اجاب

ندھد و کسى که مالى پیش کسى دارد و شاھد بر آن نگیرد و کسى که مال خود را به 

  .سفیھى سپارد در صورتى که خداوند گفته است اموال خود را بدست سفیھان مسپارید

  .النّکاح و الطّالق و الّرجعھ: ثالث جّدھّن جّد و ھزلھّن جدّ _  ١٢۵۴

  .سه چیز است که جدى آن جدیست و شوخى آن نیز جدى است، نکاح و طالق و رجوع

الصائم حتّى یفطر و : ثالث حّق على هللاَّ أن ال یرّد لھم دعوه_  ١٢۵۵

  .المظلوم حتّى ینتصر و المسافر حتّى یرجع



ا سه کسند که بر خدا الزمست دعایشان را رد نکند روزه دار تا افطار کند و ستمدیده ت

  .ستم از او دفع شود و مسافر تا بوطن خود باز گردد

  .الغسل یوم الجمعھ و الّسواک و الطّیب: ثالث حّق على کّل مسلم_  ١٢۵۶

سه چیز است که بر ھر مسلمانى الزمست غسل جمعه و مسواک زدن و استعمال بوى 

  .خوش

و  الجار الّصالح: ثالث خصال من سعاده المرء المسلم فی الّدنیا_  ١٢۵٧

  .المسکن الواسع و المرکب الھنیّ 

سه چیز در این جھان مایه سعادت مرد مسلمانست، ھمسایه خوب و خانه وسیع و 

  .خوش رفتار - مرکب

ورع : ثالث خالل من لم تکن فیھ واحده منھّن کان الکلب خیرا منھ_  ١٢۵٨

یحجزه عن محارم هللاَّ عّز و جّل أو حلم یرّد بھ جھل جاھل أو حسن خلق 

  .یش بھ فی النّاسیع



سه صفت است که ھر که یکى از آنھا در او نیست سگ بر او شرف دارد، تقوائى که وى 

را از محرمات خدا مانع شود، یا علمى که بوسیله آن جھالت جاھلى را دفع نماید یا اخالق 

  .نیکى که به وسیله آن با مردم زندگى کند

ه المظلوم و دعوه ثالث دعوات مستجابات ال شّک فیھّن دعو_  ١٢۵٩

  .المسافر و دعوه الوالد على ولده

سه دعا بدون شک مستجاب مى شود، دعاى ستمدیده و مسافر و نفرین پدر در حق 

  .فرزند

البیع إلى أجل و المقارضھ و إخالط البّر بالّشعیر : ثالث فیھّن البرکھ_  ١٢۶٠

  .للبیت ال للبیع

یگر دادن و آمیختن گندم بجو براى سه چیز مایه برکت است فروش نسیه و قرض بیکد

  .مصرف نه براى فروش

ثالث ال تؤّخر و ھّن الّصاله إذا أتت و الجنازه إذا حضرت و األیّم _  ١٢۶١

  .إذا وجدت کفؤا



سه چیز را نباید تأخیر انداخت نماز ھمین که وقت آن رسید و بر داشتن جنازه وقتى آماده 

  .شد و شوھر دادن بیوه وقتى ھمشانى یافت

سوء الظّّن و الحسد و الطّیره فإذا ظننت فال : ثالث الزمات الّمتی_  ١٢۶٢

  .تحقّق و إذا حسدت فاستغفر هللاَّ و إذا تطیّرت فامض

سه چیز ھمراه امت من است بدگمانى و حسد و تفؤل وقتى گمان بد بردى گمان خود را 

فؤل زدى بدان محقق مدان و وقتى احساس حسد کردى از خدا آمرزش بخواه و وقتى ت

  .ترتیب اثر مده و براھى که در پیش دارى برو

  .الطّالق و النّکاح و العتق: ثالث ال یجوز اللّعب فیھنّ _  ١٢۶٣

  .سه چیز است که شوخى در آن روا نیست طالق و نکاح و آزاد کردن بنده

بّر الوالدین مسلما کان أو کافرا : ثالث لیس ألحد النّاس فیھ رخصھ_  ١٢۶۴

  .اء بالعھد لمسلم أو کافر و األمانھ إلى مسلم کان أو کافرو الوف

سه چیز است که ھیچ کس بترک آن مجاز نیست، نیکى با پدر و مادر مسلمان باشند یا 

  .کافر وفاى بعھد براى مسلمان یا کافر و رد امانت مسلمان یا کافر



و » قطعاللّھّم إنّی بک فال أ«: الّرحم تقول: ثالث معلّقات بالعرش_  ١٢۶۵

اللّھّم إنّی بک فال «: و النّعمھ تقول» اللّھّم إنّی بک فال أختان«: األمانھ تقول

  »أکفر

و » خدایا من بتو وابسته ام مرا نبرند«سه چیز بعرش آویخته است، خویشاوندى گوید 

خدایا من بتو «: و نعمت گوید» خدایا من بتو وابسته ام در من خیانت نکنند: امانت گوید

  .»ام مرا کفران نکنندوابسته 

ثالث من أبواب البّر سخاء النّفس و طیب الکالم و الّصبر على _  ١٢۶۶

  .األذى

  .سه چیز از لوازم نیکوکاریست جانبازى و نیکى گفتار و صبر بر آزار

من إذا غضب لم یدخلھ غضبھ فی باطل و : ثالث من أخالق اإلیمان_  ١٢۶٧

  .ن إذا قدر لم یتعاط ما لیس لھمن إذا رضى لم یخرجھ رضاه من حّق و م



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

م للعالم و اإلنصاف اإلنفاق من اإلقتار و بذل الّسال: ثالث من اإلیمان_  ١٢۶٨

  .من نفسک

سه چیز از لوازم ایمان است، بخشش بھنگام تنگدستى و سالم به دانشمند و رعایت 

  .انصاف بر ضرر خویش

العدل فی الغضب : ثالث من أوتیھّن فقد أوتی مثل ما أوتی آل داود_  ١٢۶٩

  .لعالنیھو الّرضا و القصد فی الفقر و الغنى و خشیھ هللاَّ تعالى فی الّسّر و ا

سه چیز است که ھر که داشته باشد ھمان دارد که خانواده داود داشتند، عدالت ھنگام 

  .خشم و رضا و اعتدال در فقر و توانگرى و ترس از خدا در آشکار و نھان

تکّف لسانک و تبکی على خطیئتک و یسعک : ثالث منجیات_  ١٢٧٠

  .بیتک



ر گناه خویش گریه کنى و در خانه خویش سه چیز مایه نجات است زبان خود را نگھدارى ب

  .مقام گیرى

اإلنفاق من اإلقتار و إنصافک النّاس من : ثالث من حقائق اإلیمان_  ١٢٧١

  .نفسک و بذل العلم للمتعلّم

سه چیز از حقایق ایمانست بخشش با تنگدستى و رعایت انصاف در باره مردم بر ضرر 

  .خویش و بذل علم براى دانش آموز

ث من فعلھّن ثقھ باگَّ و احتسابا کان حقّا على هللاَّ تعالى أن یعینھ ثال_  ١٢٧٢

من سعى فی فکاک رقبتھ ثقھ باگَّ و احتسابا کان حقّا على هللاَّ : و أن یبارک لھ

تعالى أن یعینھ و أن یبارک لھ و من تزّوج ثقھ باگَّ و احتسابا کان حقّا على هللاَّ 

ن أحیا أرضا میتھ ثقھ باگَّ و احتسابا کان حقّا على أن یعینھ و أن یبارک لھ و م

  .هللاَّ تعالى أن یعینھ و أن یبارک لھ

سه کار است که ھر کس باعتماد خدا و بانتظار ثواب کند بر خدا الزمست که وى را یارى 

کند و او را برکت دھد ھر کس در آزاد ساختن خود باعتماد خدا و بامید ثواب بکوشد بر خدا 



است که وى را یارى کند و او را برکت دھد و ھر که باعتماد خدا و بامید ثواب ازدواج الزم 

کند بر خدا الزم است که وى را یارى کند و او را برکت دھد و ھر که اعتماد بخدا و بامید 

  .ثواب زمین بایرى را آباد کند بر خدا الزم است که ویرا یارى کند و او را برکت دھد

من عقد لواء فی غیر حّق أو عّق والدیھ : فعلھّن فقد أجرمثالث من _  ١٢٧٣

  .أو مشى مع ظالم لینصره

سه کار است که ھر کس بکند خطا کار است ھر کس پرچمى جز در راه حق برافرازد، یا 

  .با پدر و مادر بدى کند، یا با ستمگرى راه سپرد تا او را یارى کند

: فھ و نشر علیھ رحمتھ و أدخلھ جنّتھثالث من کّن فیھ آواه هللاَّ فی کن_  ١٢٧۴

  من إذا أعطی

سه چیز است که در ھر که باشد خداوند او را در پناه خود جاى دھد و رحمت خویش را بر 

او بگستراند و داخل بھشت کند آنکه وقتى عطا بیند شکر گزارد و وقتى قدرت دارد عفو 

  .کند و وقتى بخشم آید سستى پیشه نماید



کّن فیھ استکمل خصال اإلیمان الّذی إذا رضى لم یدخلھ ثالث من _  ١٢٧۵

رضاه فی باطل و إذا غضب لم یخرجھ الغضب من الحّق و إذا قدر لم یتعاط 

  .ما لیس لھ

سه چیز است که در ھر که باشد صفات ایمان در او کامل است آنکه وقتى خشنود شد 

درت یافت بمال کسان بباطل نگراید و وقتى خشمگین شد از حق تجاوز نکند و وقتى ق

  .دست نبرد

خلق یعیش بھ : ثالث من کّن فیھ استوجب الثّواب و استکمل اإلیمان_  ١٢٧۶

  .فی النّاس و ورع یحجزه عن محارم هللاَّ تعالى و حلم یرّده عن جھل الجاھل

سه چیز است که در ھر که باشد سزاوار ثوابست و ایمانش کاملست اخالقى که بوسیله 

دگى کند و تقوائى که وى را از محرمات خدا دور سازد و حلمى که او را از آن با مردم زن

  .جھالت با جاھل بر کنار دارد

: ثالث من کّن فیھ أظلّھ هللاَّ تحت ظّل عرشھ یوم ال ظّل إّال ظلھ_  ١٢٧٧

  .الوضوء على المکاره و المشی إلى المساجد فی الظلم و إطعام الجائع



د خداوند وى را روزى که سایه اى جزسایه خدا نیست در سه چیز است که در ھر که باش

سایه عرش جاى دھد، وضو گرفتن با زحمت و راه مسجد سپردن در تاریکى و سیر کردن 

  .گرسنه

ثالث من کّن فیھ حاسبھ هللاَّ تعالى حسابا یسیرا و أدخلھ الجنّھ _  ١٢٧٧

  .تعطی من حرمک و تعفو عّمن ظلمک و تصل من قطعک: برحمتھ

چیز است که در ھر که باشد خدا حساب را بر او آسان گیرد و ویرا باقتضاى رحمت سه 

خود ببھشت 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

من مات ال : ذلک ثالث من کّن فیھ فإّن هللاَّ تعالى یغفر لھ ما سوى_  ١٢٧٨

  .یشرک باگَّ شیئا و لم یکن ساحرا یتّبع الّسحره و لم یحقد على أخیھ

سه چیز است که در ھر که باشد خداوند ھمه گناھان او را مى بخشد ھر که بمیرد و 

شریکى براى خدا قرار ندھد و جادوگر نباشد و جادوگران را پیروى نکند و نسبت به برادر 

  .خویش کینه نورزد



الّرضا بالقضا و الّصبر عن : ثالث من کّن فیھ فھو من األبدال_  ١٢٧٩

  .محارم هللاَّ و الغضب فی ذات هللاَّ عّز و جلّ 

سه چیز است که در ھر که باشد از نیکانست، رضا بقضا و صرف نظر از محرمات خدا و 

  .خشمگین شدن در راه خدا

و حّج و اعتمر و  ثالث من کّن فیھ فھو منافق و إن صام و صلّى_  ١٢٨٠

  .من إذا حّدث کذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان» إنّی مسلم«: قال

سه چیز است که در ھر که ھست 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 

  .یانت کندو وقتى امانت گیرد خ

البغى و المکر و : ثالث من کّن فیھ فھى راجعھ على صاحبھا_  ١٢٨١

  .النّکث

  .سه چیز است که در ھر که باشد بصاحب خود باز میگردد ستم و مکر و پیمان شکنى



رفق : ثالث من کّن فیھ نشر هللاَّ تعالى علیھ کنفھ و أدخلھ جنّتھ_  ١٢٨٢

  .المملوک -حسان إلىالوالدین و اإل -بالّضعیف و شفقھ على

سه چیز است که در ھر که باشد خداوند وى را پناه دھد و ببھشت برد، مدارا با ناتوان و 

  مھربانى با پدر و مادر و نیکى با زیر دست

أن یکون هللاَّ و رسولھ أحّب : ثالث من کّن فیھ وجد حالوه اإلیمان_  ١٢٨٣

گَّ و أن یکره أن یعود فی الکفر  إلیھ مّما سواھما و أن یحّب المرء ال یحبّھ إّال 

  .بعد إذ أنقذه هللاَّ منھ کما یکره أن یلقى فی النّار

سه چیز است که در ھر که ھست شیرینى ایمان را چشیده است آنکه خدا و پیغمبرش 

را از ھمه دوستتر دارد دیگر آنکه کسى را براى خدا دوست دارد سوم آنکه پس از آنکه 

ت داد از باز گشت بدان بیزار است چنان که افتادن در آتش را دوست خدا او را از کفر نجا

  .ندارد

من أّدى الّزکاه و قرى الّضیف و : ثالث من کّن فیھ وقی شّح نفسھ_  ١٢٨۴

  .أعطى فی النّائبھ



سه چیز است که در ھر که ھست از بخل بر کنار است آنکه زکات میدھد و مھمان میبرد 

  .و در سختى بخشش میکند

إخفاء الّصدقھ و کتمان المصیبھ و کتمان : ثالث من کنوز البرّ _  ١٢٨۵

إذا ابتلیت عبدی فصبر و لم یشکنی إلى عّواده أبدلتھ لحما : الّشکوى یقول هللاَّ 

خیرا من لحمھ و دما خیرا من دمھ فإن أبرأتھ أبرأتھ و ال ذنب لھ و إن توفّیتھ 

  .فإلى رحمتی

فى ساختن صدقه و پنھان داشتن مصیبت و سه چیز از گنجینه ھاى نیکى است مخ

وقتى بنده خود را مبتال ساختم و صبر کرد و با : مستور ساختن شکایت، خداوند گوید

عیادت کنندگان خود از من شکایت نکرد گوشتى بھتر از گوشت او و خونى بھتر از خون 

ا گرفتم او وى بدو میدھم اگر او را شفا دادم ھمه گناھانش محو شده است و اگر جانش ر

  را مشمول رحمت خود کرده ام

کتمان األوجاع و البلوى و المصیبات و من : ثالث من کنوز البرّ _  ١٢٨۶

  .بّث لم یصبر



سه چیز از گنجینه ھاى نیکى است نھان داشتن دردھا و گرفتارى ھا و مصیبتھا ھر که 

  .مصیبت خود را آشکار سازد بر آن صبر نتواند کرد

یکّن فیھ لم یتّم عملھ ورع یحجزه عن معاصی هللاَّ و ثالث من لم _  ١٢٨٧

  .خلق یداری بھ النّاس و حلم یرّد بھ جھل الجھّال

سه چیز است که در ھر 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

من مکارم األخالق فی الّدنیا و اآلخره أن تعفو عّمن ظلمک و ثالث _  ١٢٨٨

  .تصل من قطعک و تحلم عّمن جھل علیک

سه چیز در جھان 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

ان ال نعیم لھا مرکب وطئ و المرأه ثالث من نعیم الّدنیا و إن ک_  ١٢٨٩

  .الّصالحھ و المنزل الواسع



سه چیز از نعیم دنیاست اگر چه دنیا نعیمى نیست مرکب راھوار و زن پارسا و خانه 

  .وسیع

ثالث مھلکات و ثالث منجیات فالمھلکات شّح مطاع و ھوى متّبع و _  ١٢٩٠

الّسّر و العالنیھ و القصد  إعجاب المرء بنفسھ و الثّلث المنجیات خشیھ هللاَّ فی

  .فی الغنا و الفقر و العدل فی الغضب و الّرضا

سه چیز ھالک کننده است و سه چیز نجات دھنده است، سه چیز ھالک کننده بخلى 

و اعجاب مرد نسبت به . است که مطیع آن شوند و ھوسى است که از آن پیروى کنند

آشکار و نھان و اعتدال در فقر و خویشتن و سه چیز نجات دھنده ترس از خداست در 

  .توانگرى و عدالت در حال خشم و خشنودى

النّظر إلى الخضره و إلى الماء الجاری و إلى : ثالث یجلین البصر_  ١٢٩١

  .الوجھ الحسن

  .سه چیز چشم را قوت میدھد، دیدن سبزه و آب جارى و روى خوب



الّصبر على البالء و ثالث یدرک بھّن العبد رغائب الّدنیا و اآلخره _  ١٢٩٢

  .الّرضا بالقضاء و الّدعاء فی الّرخاء

سه چیز است که بنده بوسیله آن خواستنیھاى دنیا و آخرت را بدست مى آورد، صبر بر بال 

  .و رضا بقضا و دعا در حال فراخدستى

ثالث یصفین لک وّد أخیک تسلّم علیھ إذا لقیتھ و توّسع لھ فی _  ١٢٩٣

  .أسمائھ إلیھ المجلس و تدعوه بأحبّ 

سه چیز محبت دوست را خالص میکند سالمش کنى وقتى او را دیدى در مجلس جاى او 

  .را باز کنى و او را ببھترین نامھایش بخوانى

و ھم الکّذابون و  -ألّسقارون: ثمانیھ أبغض خلیقھ هللاَّ یوم القیامھ_  ١٢٩۴

خوانھم فی و الّذین یکنزون البغضاء إل -و ھم المستکبرون -الخیّالون

صدورھم فإذا لقوھم تخلّقوا لھم و الّذین إذا دعوا إلى هللاَّ و رسولھ کانوا بطاء 

و إذا دعوا إلى الّشیطان کانوا سراعا و الّذین ال یشرف لھم طمع من الّدنیا إّال 



استحلّوه بأیمانھم و إن لم یکن لھم ذلک بحّق و المّشاءون بالنّمیمھ و المفّرقون 

  .الباغون البرآء الّدحضھ أولئک یقذرھم الّرحمن عّز و جلّ بین األحبّھ و 

ھشت کسند که روز رستاخیز از ھمه خلق خدا منفورترند، دروغ گویان و متکبران و آنھا که 

دشمنى برادران خود را در دل دارند ولى وقتى آنھا را ببینند گشاده روئى کنند و آنھا که 

باشند و ھمین که بسوى شیطان دعوت وقتى بسوى خدا و پیغمبر دعوت شوند کند 

شوند تند باشند و آنھا که وقتى بچیزى از مطامع دنیا رغبت کردند آن را بقسم جلب کنند 

اگر چه بدان حق نداشته باشند و سخن چینان و آنھا که میان دوستان جدائى اندازند و 

  .شمارندکسانى که بر بیگناھان از پا افتاده ستم کنند آنھا را خداوند کثیف می

ثمن الخمر حرام و مھر البغّی حرام و ثمن الکلب حرام و الکوبھ _  ١٢٩۵

حرام و إن أتاک صاحب الکلب یلتمس ثمنھ فامالء یدیھ ترابا و الخمر و 

  .المیسر حرام و کّل مسکر حرام

قیمت شراب حرام است و مھر زنا کار حرام است و قیمت سگ حرام است و شطرنج 

گ پیش تو آمد و قیمت آن را خواست دستھاى او را پر از خاک حرام است اگر صاحب س

  .کن، شراب و قمار حرام است و ھر مست کننده اى حرام است



الثّلث و الثّلث کثیر إنّک أن تذر ورثتک أغنیاء خیر من أن تذرھم _  ١٢٩۶

ى عالّھ یتکفّفون النّاس و إنّک لن تنفق نفقھ تبتغی بھا وجھ هللاَّ إّال أجرت بھا حتّ 

  .ما تجعل فی فی أمرأتک

ضمن وصیت فقط ثلث مال خود را بدیگران ده و ثلث بسیار است تو اگر وارثان خود را بى 

نیاز واگذارى بھتر از آنست که فقیر و محتاج مردم باشند، تو ھیچ خرجى در راه خدا 

  .نمیکنى مگر آنکه در مقابل آن پاداش مییابى حتى غذائى که بزن خود میخورانى

الثّیّب أحّق بنفسھا من ولیّھا و البکر یستأذنھا أبوھا فی نفسھا و إذنھا _  ١٢٩٧

  .صماتھا

زن به اظھار 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

  .جار الّدار أحّق بدار الجار_  ١٢٩٨

  .رید خانه ھمسایه مقدم استھمسایه خانه در خ



جالس األبرار فإنّک إذا فعلت خیرا حمدوک و إن أخطأت لم _  ١٢٩٩

  .یعنّفوک

با نیکان مجالست کن که اگر خوبى کردى ترا ستایش کنند و اگر خطا کردى با تو بسختى 

  .رفتار نکنند

  .جالسوا الکبراء و سائلوا العلماء و خالطوا الحکماء_  ١٣٠٠

  .لست کنید و از دانشمندان بپرسید و با حکیمان آمیزش کنیدبا بزرگان مجا

 .جاھدوا المشرکین بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم_  ١٣٠١

  .با اموال و جانھا و مالھاى خود با مشرکان جھاد کنید

  .جاھدوا أھوائکم تملکوا أنفسکم_  ١٣٠٢

  .با ھوسھاى خود مبارزه کنید تا بر نفس خود تسلط یابید

  .لت القلوب على حّب من أحسن إلیھا و بغض من أساء إلیھاجب_  ١٣٠٣



دلھا باقتضاى فطرت آن کس را که با آنھا نیکى کند دوست دارند و آن کس را که با آنھا 

  .بدى کند دشمن دارند

  .»ال إلھ إّال هللاَّ «جّددوا إیمانکم أکثروا من قول _  ١٣٠۴

  .ر گوئیدایمان خود را تازه کند، ال إله إال اللَّه بسیا

جعل هللاَّ الّرحمھ مائھ جزء فأمسک عنده تسعھ و تسعین جزء و _  ١٣٠۵

أنزل فی األرض جزء واحدا فمن ذلک الجزء تتراحم الخلق حتّى ترفع الفرس 

  .حافرھا عن ولدھا خشیھأن تصیبھ

خدا رحم را صد قسمت کرده و نود و نه قسمت را پیش خود نگه داشته و یک قسمت را 

ده و بواسطه ھمین یک قسمت مردم بر یک دیگر رحم میکنند تا آنجا که بزمین فرستا

  اسب سم خود را بلند میکند مبادا بفرزندان خود آسیب برساند

  .جعل هللاَّ عذاب ھذه االّمھ فی دنیاھا_  ١٣٠۶

  .خداوند عذاب این امت را در دنیا نھاده است

  .شرب الخمرجعلت الّذنوب کلّھا فی بیت و جعل مفتاحھا فی _  ١٣٠٧



  .ھمه گناھان را در خانه اى نھاده و کلید آن را در شرابخوارى قرار داده اند

  .جّف القلم بالّشقّی و الّسعید_  ١٣٠٨

  بدبخت و نیکبخت بقلم رفته است

  .جّف القلم بما أنت الق_  ١٣٠٩

  .سرنوشت تو بقلم رفته است

  .اجلساء هللاَّ غدا أھل الورع و الّزھد فی الّدنی_  ١٣١٠

  .فردا ھمنشینان خدا صاحبان ورع و زھد در این جھانند

  .جمال المرء فصاحھ لسانھ_  ١٣١١

  .جمال مرد به فصاحت اوست

  .جھد البالء أن تحتاجوا إلى ما فی أیدی النّاس فتمنعوا_  ١٣١٢

  .کمال بلیه اینست که به آنچه دیگران دارند محتاج شوید و از شما دریغ کنند



  .قلّھ الّصبر جھد البالء_  ١٣١٣

  .نھایت بال قلت صبر است

  .جھد البالء کثره العیال مع قلّھ الّشی ء_  ١٣١۴

  .نھایت بال عیالمندى و تنگدستى است

الجار أحّق بشفعھ جاره ینتظر بھا و إن کان غائبا إذا کان طریقھما _  ١٣١۵

  .واحدا

د منتظر او بماند ھمسایه در معامله سھم ھمسایه مقدم است اگر راه آنھا یکى است بای

  .اگر چه غایب باشد

  .الجار قبل الّدار و الّرفیق قبل الطّریق و الّزاد قبل الّرحیل_  ١٣١۶

  .ھمسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه و توشه را پیش از سفر باید جست

الجالب إلى سوقنا کالمجاھد فی سبیل هللاَّ و المحتکر فی سوقنا _  ١٣١٧

  .تاب هللاَّ کالملحد فی ک



آنکه ببازار ما چیزى وارد مى کند مانند آن کس است که در راه خدا جھاد میکند و آنکه در 

  .بازار ما احتکار میکند مانند کسى است که در کتاب خدا کافر بشمار رفته است

  .الجالب مرزوق و المحتکر ملعون_  ١٣١٨

  .واردکننده روزى میخورد و محتکر لعنت میبرد

اھل یظلم من خالطھ و یعتدی على من ھو دونھ و یتطاول على الج_  ١٣١٩

  .من ھو فوقھ و یتکلّم بغیر تمییز

نادان با معاشران ستم کند و بر زیر دستان تعدى کند و ببزرگان تکبر فروشد و بدون تمیز 

  .سخن گوید

  .الجدال فی القرآن کفر_  ١٣٢٠

  مجادله در باره قرآن کفر است

فاء و الکفر من سمع منادی هللاَّ تعالى ینادی بالّصاله و الجفاء کّل الج_  ١٣٢١

  .یدعوه إلى الفالح فال یجیبھ



نشان خشونت و کفر نفاق آنست که کسى منادى خدا را بشنود که بنماز ندا میدھد و 

  ویرا برستگارى میخواند و دعوت او را اجابت نکند

  .الجلوس مع الفقراء من التّواضع_  ١٣٢٢

  .ان از لوازم تواضع استھمنشینى با فقیر

  .الجماعھ رحمھ و الفرقھ عذاب_  ١٣٢٣

  .جماعت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است

  .الجمال صواب القول بالحّق و الکمال حسن الفعال بالّصدق_  ١٣٢۴

  .جمال درستى گفتار مطابق حق است و کمال نیکى رفتار مطابق راستى است

  .الجمال فی الّرجل الّلسان_  ١٣٢۵

  .جمال مرد، در زبان اوست

  .الجنّھ أقرب إلى أحدکم من شراک نعلھ و النّار مثل ذلک_  ١٣٢۶

  .بھشت بشما از بند کفشتان نزدیکتر است و جھنم نیز چنین است



الجنّھ بناؤھا لبنھ من فّضھ و لبنھ من ذھب و مالطھا المسک األذفر _  ١٣٢٧

ن من یدخلھا ینعم ال یبأس و و حصباؤھا اللّؤلؤ و الیاقوت و تربتھا الّزعفرا

  .ثیابھم و ال یفنى شبابھم یخلد ال یموت ال تبلى

ساختمان بھشت 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 ھر که وارد آن شود پیوسته 

ست و نمیرد، لباسشان کھنه نمى شود و متنعم است و از بدبختى برکنار، جاودان زنده ا

  .جوانیشان پایان نپذیرد

  .الجنّھ تحت أقدام االّمھات_  ١٣٢٨

  .بھشت زیر قدم مادران است

  .الجنّھ تحت ظالل الّسیوف_  ١٣٢٩

  .بھشت زیر سایه شمشیرھاست

  .الجنّھ حرام على کّل فاحش أن یدخلھا_  ١٣٣٠

  .دخول بھشت بر مردم بدزبان حرام است



  .الجنّھ دار األسخیاء_  ١٣٣١

  .بھشت خانه سخاوت مندان است

  .الجنّھ لکّل تائب و الّرحمھ لکّل واقف_  ١٣٣٢

  .بھشت متعلق بتوبه کاران است و رحمت متعلق بوقفگذاران است

  .الجنّھ مائھ درجھ ما بین کّل درجتین کما بین الّسماء و األرض_  ١٣٣٣

  .انند زمین و آسمان استبھشت صد درجه است و فاصله ھر دو درجه م

  .الجنّھ مائھ درجھ ما بین کّل درجتین مسیره خمسمائھ عام_  ١٣٣۵

  .بھشت صد درجه است و فاصله ھر دو درجه پانصد سال راه است

  .الجنّھ مائھ درجھ و لو أّن العالمین اجتمعوا فی إحداھّن وسعتھم_  ١٣٣۶

  .تمع شوند جایشان مى شودبھشت صد درجه است و اگر جھانیان در یکى از آنھا مج

  .الجّن ال تخبّل أحدا فی بیتھ عتیق من الخیل_  ١٣٣٧



  .جن کسى را که اسبى اصیل در خانه خود دارد مخبط نمیکند

األمر بالمعروف و النّھی عن المنکر و الّصدق فی : الجھاد أربع_  ١٣٣٨

  .مواطن الّصبر و شنآن الفاسق

از منکر و راستى در موقع صبر و تنفر از  امر بمعروف و نھى: جھاد چھار قسم است

  .فاسق

فجار لھ حّق واحد و ھو أدنى الجیران حقّا و جار لھ : الجیران ثالثھ_  ١٣٣٩

حقّان و جار لھ ثالثھ حقوق فأّما الّذی لھ حّق واحد فجار مشرک ال رحم لھ لھ 

وار و أّما حّق الجوار و أّما الّذی لھ حقّان فجار مسلم لھ حّق اإلسالم و حّق الج

الّذی لھ ثالثھ حقوق فجار مسلم ذو رحم لھ حّق اإلسالم و حّق الجوار و حّق 

  .الّرحم

ھمسایگان سه قسمند ھمسایه اى که یک حق دارند و او از ھمه ھمسایگان کم حق تر 

است و ھمسایه اى که دو حق دارد و ھمسایه اى که سه حق دارد ھمسایه اى که یک 

ست که خویشاوندى ندارد او فقط حق ھمسایگى دارد حق دارد ھمسایه مشرک ا



ھمسایه اى که دو حق دارد ھمسایه مسلمانى است که حق اسالم و حق ھمسایگى 

دارد و ھمسایه اى که سه حق دارد ھمسایه مسلمان خویشاوند است که حق اسالم و 

  .حق ھمسایگى و حق خویشاوندى دارد

دھّن لو ال ما یأتین إلى حامالت والدات مرضعات رحیمات بأوال_  ١٣۴٠

  .أزواجھّن دخل مّصلّیاتھّن الجنّھ

زنان بار دار فرزند دار و شیرده که با فرزندان خود مھربانند اگر رفتارى که با شوھران خود 

  .میکنند نبود نمازگزارانشان به بھشت میرفتند

  .حّب الثّناء من النّاس یعمی و یصمّ _  ١٣۴١

  .کور و گوش را کر میکند انتظار ستایش از مردم چشم را

  .حّب الّدنیا رأس کّل خطیئھ_  ١٣۴٢

  .دوست داشتن دنیا سر ھمه گناھان است

  .حبّب إلّی من دنیاکم النّساء و الطّیب و جعلت قّره عینی فی الّصاله_  ١٣۴٣



من از دنیاى شما دو چیز را دوست دارم زن و بوى خوش و روشنى چشم من در نماز 

  .است

  .هللاَّ إلى عباده یحبّکم هللاَّ حبّبو _  ١٣۴۴

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

  .حبّذا المتخلّلون من أّمتی فی الوضوء و الطّعام_  ١٣۴۵

  .چه نیکند از امت من آنھا که در وضو و غذا مسواک میکنند

  .حبّک للّشی ء یعمی و یصمّ _  ١٣۴۶

  .ارى کور و کرت میکندمحبتى که نسبت بچیزى د

  .حتم على هللاَّ أن ال یستجیب دعوه مظلوم و ألحد قبلھ مثل مظلمتھ_  ١٣۴٧

  .زده اى را که او نیز بدیگرى چنان ستمى کرده است نپذیرد -بر خدا الزم است که ستم

  .حجبت النّار بالّشھوات و حجبت الجنّھ بالمکاره_  ١٣۴٨

  .بھشت را بمکروھات مستور داشته اند جھنم را بخواستنى ھا پوشانیده اند و



  .حّجوا تستغنوا و سافروا تصّحوا_  ١٣۴٩

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

  .حّد الجوار أربعون دارا_  ١٣۵٠

  حد ھمسایگى چھل خانه است

  .حّد الساحر ضربھ بالّسیف_  ١٣۵١

  .سزاى ساحر یک ضربت شمشیر است

ال إلھ إّال هللاَّ حصنی فمن دخلھ «: یقول هللاَّ تعالى: یل قالحدثنی جبر_  ١٣۵٢

  ».أمن من عذابی

خدا گوید ال إله إال اللَّه قلعه من است و ھر که وارد آن : جبرئیل با من سخن گفت و گفت

  .شود از عذاب من در امان است

  حّدثوا النّاس بما یعرفون أ تریدون أن یکّذب هللاَّ و رسولھ؟_  ١٣۵٣

  .مردم از آنچه توانند دانست سخن گوئید آیا میخواھید خدا و پیغمبر را تکذیب کنندبا 



حّد یعمل فی األرض خیر ألھل األرض من أن یمطروا أربعین _  ١٣۵۴

  .صباحا

  .حدى که در زمین اجرا شود براى زمینیان بھتر از آنست که چھل روز باران ببارد

ّل أفضل من ألف لیلھ یقام لیلھا و حرس لیلھ فی سبیل هللاَّ عّز و ج_  ١٣۵۵

  .یصام نھارھا

  .یک شب نگھبانى در راه خدا از ھزار شب که نماز خوانند و روز آن را روزه دارند بھتر است

  .حّرم هللاَّ الجنّھ على کّل فاحش بذی ء ال یبالی ما قال و ال ما قیل لھ_  ١٣۵۶

شنوند اھمیت نمیدھند حرام کرده خداوند بھشت را بر مردم بد زبان که ھر چه بگویند و 

  .است

  .حّرم هللاَّ الخمر و کّل مسکر حرام_  ١٣۵٧

  .خداوند شراب را حرام کرده و ھر چه مستى آرد حرام است

  .حّرمت التّجاره فی الخمر_  ١٣۵٨



  .تجارت شراب حرام است

  .حرمھ الجار على الجار کحرمھ دمھ_  ١٣۵٩

  .او استحرمت ھمسایه بر ھمسایه چون حرمت خون 

حّرمت النّار على عین بکت من خشیھ هللاَّ و حّرمت النّار على عین _  ١٣۶٠

سھرت فی سبیل هللاَّ و حّرمت النّار على عین غّضت عن محارم هللاَّ أو عین 

  .فقئت فی سبیل هللاَّ 

جھنم بر دیده اى 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

  .حرمھ مال المسلم کحرمھ دمھ_  ١٣۶١

  .حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست

حرمھ نساء المجاھدین على القاعدین کحرمھ أّمھاتھم و ما من رجل _  ١٣۶٢

قف لھ یوم من القاعدین یخلف رجال من المجاھدین فی أھلھ فیخونھ فیھم إال و



قد خانک فی أھلک فخذ من حسناتھ ما شئت فیأخذ من عملھ ما :القیامھ فقیل لھ

  شاء فما ظنّکم؟

حرمت زن کسانى که بجھاد رفته اند بر آنھا که بازمانده اند مانند حرمت مادرانشان است 

و ھر کس از بازماندگان که سرپرستى خانواده یکى از مجاھدان را بعھده گیرد و نسبت 

ھا تجاوز کند روز قیامت او را بپاى دارند و بمجاھد گویند وى بخانواده تو تجاوز و خیانت بآن

کرد، از کارھاى نیک وى ھر چه میخواھى بر گیر و وى از اعمال او ھر چه خواھد برگیرد، 

  ...چه فکر میکنید؟

  .حّرم على النّار کّل ھیّن لیّن سھل قریب من النّاس_  ١٣۶٣

  .و آسانگیر و نزدیک بمردم باشد بر آتش حرام است ھر که نرم و مالیم

عین بکت من خشیھ هللاَّ و عین : حّرم على عینین أن تنالھما النّار_  ١٣۶۴

  .باتت تحرس اإلسالم و أھلھ من الکفر

دو چشم بر آتش حرام است چشمى که از ترس خدا گریسته و چشمى که بیدار مانده و 

  .بانى کرده استمسلمانان را در مقابل کافران نگھ



  .حّرم لباس الحریر و الّذھب على ذکور أّمتی و أحّل الناثھم_  ١٣۶۵

  .پوشیدن ابریشم و طال بر مردان امت من حرام و بر زنانشان حالل است

  .حسب امرئ من البخل أن یقول آخذ حقّی کلّھ و ال أدع منھ شیئا_  ١٣۶۶

  .گیرم و چیزى از آن را وانمیگذارمدر بخل مرد ھمین قدر بس که گوید ھمه حق خود را می

  .حسبک من الجھل أن تظھر ما علمت_  ١٣۶٧

  .در نادانى تو ھمین قدر بس که ھر چه دانى آشکار کنى

  .حسبک من الکذب أن تحّدث بکّل ما سمعت_  ١٣۶٨

  .در دروغگوئى تو ھمین قدر بس که ھر چه شنیده اى نقل کنى

  .ی من دنیایحسبی رجائی من خالقی و حسبی دین_  ١٣۶٩

  .امید خدایم مرا بس و بیم از دنیایم مرا کافى است

  .حسن البشر یذھب بالّسخیمھ_  ١٣٧٠



  .گشاده روئى کینه را ببرد

  .حسن الجوار یعّمر الّدیار و ینسئ فی األعمار_  ١٣٧١

  .خوش ھمسایگى مایه آبادى شھرھا و درازى عمرھاست

  .حسن الخلق خلق هللاَّ األعظم_  ١٣٧٢

  .ئى خلق بزرگ خداوند استنیکخو

حسن الخلق زمام من رحمھ هللاَّ فی أنف صاحبھ و الّزمام بید الملک _  ١٣٧٣

و الملک یجّره إلى الخیر و الخیر یجّره إلى الجنّھ و سوء الخلق زمام من 

عذاب هللاَّ فی أنفصاحبھ و الّزمام بید الّشیطان و الّشیطان یجّره إلى الّسوء و 

  .النّار الّسوء یجّره إلى

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 بھشت میراند و بدخوئى زمام 

عذاب خداست که در بینى صاحب آنست و زمام بدست شیطان است و شیطان او را 

  .نم میراندبسوى بدى میکشاند و بدى او را بسوى جھ



  .حسن الخلق نصف الّدین_  ١٣٧۴

  .نیک خوئى یک نیمه دین است

  .حسن الخلق یثبت الموّده_  ١٣٧۵

  .نیکخوئى دوستى را استوار مى کند

  .حسن الخلق یذیب الخطایا کما تذیب الّشمس الجلید_  ١٣٧۶

  .نیکخوئى گناھان را محو مى کند چنان که خورشید یخ را آب میکند

  .ّسؤال نصف العلمحسن ال_  ١٣٧٧

  .نیک پرسیدن یک نیمه دانستن است

حسن الّشعر مال و حسن الوجھ مال و حسن الّلسان مال و المال _  ١٣٧٨

  .مال

نیکى موى دارائیست و نیکى روى دارائیست و نیکى زبان دارائى است و دارائى ھم 

  .دارائیست



  .حسن الظّّن من حسن العباده_  ١٣٧٩

  .ت استخوش گمانى از نیکى عباد

حسن الملکھ نماء و سوء الخلق شؤم و البّر زیاده فی العمر و _  ١٣٨٠

  .الّصدقھ تمنع میتھ الّسوء

نیک خوئى رشد است و بدخوئى شئامت است و نیکى افزایش عمر است و صدقه از 

  .مرگ بد جلوگیرى میکند

  .حسن الملکھ یمن و سوء الخلق شؤم_  ١٣٨١

  .تنیکخوئى برکت است و بدخوئى شئام

حسن الملکھ یمن و سوء الخلق شؤم و طاعھ المرأه ندامھ و الّصدقھ _  ١٣٨٢

  .تدفع القضاء الّسوء

نیک خوئى رشد است و بد خوئى شأمت است و نیکى افزایش عمر است و صدقه از 

  .مرگ جلوگیرى میکند



حّسنوا لباسکم و أصلحوا رحالکم حتّى تکونوا کأنّکم شامھ فی _  ١٣٨٣

  .النّاس

ود را نیک کنید و لوازم خود را باصالح آرید چنان که در میان کسان مانند خالى لباس خ

  .نمودار باشید

حّصنوا أموالکم بالّزکاه و داووا مرضاکم بالّصدقھ و أعّدوا للبالء _  ١٣٨۴

  .الّدعاء

اموال خود را بوسیله زکات محفوظ دارید و مریضان خود را با صدقه عالج کنید و براى 

  .بال بدعا متوسل شوید جلوگیرى از

حفظ الغالم الّصغیر کالنّقش فی الحجر و حفظ الّرجل بعد ما یکبر _  ١٣٨۵

  .کالکتاب على الماء

محفوظات طفل نورس مانند نقشى است که بر سنگ رقم زنند و محفوظات مرد بزرگ 

  .مانند نوشته بر آب است

  .حفّت الجنّھ بالمکاره و حفّت النّار بالّشھوات_  ١٣٨۶



  .ھشت با نامالیمات قرین است و جھنم با خواستنى ھا ھمراه استب

حّق الجار إن مرض عدتھ و إن مات شیعتھ و إن استقرضک _  ١٣٨٧

أقرضتھ و إن أصابھ خیر ھنّأتھ و إن أصابتھ مصیبھ عّزیتھ و ال ترفع بناءک 

  .فوق بنائھ فتسّد علیھ الّریح

اگر مرد ھمراه جنازه اش بروى و  حق ھمسایه آنست که اگر مریض شد عیادتش کنى و

اگر از تو قرض خواست بدھى و اگر حادثه خوشى بر او رخ داد بدو تھنیت گوئى و اگر 

مصیبتى رخ داد تعزیتش گوئى و بناى خود را از بناى او فراتر نبرى و جریان باد را بر او 

  .نبندى

ذنھ إّال حّق الّزوج على الّزوجھ أن ال تصوم یوما واحدا إّال بإ_  ١٣٨٨

الفریضھ فإن فعلت أثمت و لم یتقبّل منھا و أن ال تعطى من بیتھ شیئا إال بإذنھ 

فإن فعلت کان لھ األجر و کان علیھا الوزر و أن ال تخرج من بیتھ إال بإذنھ 

  .فإن فعلت لعنھا هللاَّ و مالئکھ الغضب حتّى تتوب أو تراجع و إن کان ظالما



ازه او جز روزه واجب نگیرد و اگر گرفت گناھکار است حق شوھر بر زن آنست که بدون اج

نپذیرند و بدون اجازه او چیزى از مال او بکسان ندھد اگر داد ثوابش از شوھر و گناه از زن 

است و از خانه او بى اجازه اش بیرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب او را لعنت 

  .ش ستمگر باشدکنند تا توبه کند یا باز گردد اگر چه شوھر

أن ال تھجر فراشھ و أن تبّر قسمھ و أن : حّق الّزوج على المرأه_  ١٣٨٩

  .تطیع أمره و أن ال تخرج إّال بإذنھ و أن ال تدخل إلیھ من یکره

حق شوھر بر زن آنست که از بستر وى دورى نگیرد، و قسم او را انجام دھد و فرمانش را 

  .و کسى را که دوست ندارد بخانه او نیاورداطاعت کند و بى اجازه او بیرون نرود 

حّق المرأه على الّزوج، أن یطعمھا إذا طعم و یکسوھا إذا اکتسى و _  ١٣٩٠

  .ال یضرب الوجھ و ال یقبّح و ال یھجر إّال فی البیت

حق زن بر شوھر آنست که وقتى غذا خورد باو بخوراند و وقتى لباس پوشید باو بپوشاند و 

  .او بد نگوید و جز در خانه از او دورى نگیردبصورت او نزند و ب



إذا لقیتھ فسلّم علیھ و إذا دعاک فأجبھ : حّق المسلم على المسلم ستّ _  ١٣٩٢

و إذا استنصحک فانصح لھ و إذا عطس فحمد هللاَّ فشّمتھ و إذا مرض فعده و 

  .إذا مات فاتبعھ

م کن و وقتى ترا حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است وقتى او را دیدى بر او سال

دعوت کرد بپذیر و وقتى با تو مشورت کرد رأى خود را با او بگو و ھمین که عطسه زد 

عافیت باد بگو و ھمین که مریض شد او را عیادت کن و ھمین که مرد ھمراه جنازه اش 

  .برو

  .حّق الولد على الوالد أن یحّسن اسمھ و یحّسن موضعھ و یحّسن أدبھ_  ١٣٩٣

  .ر آنست که نام او را نیک و جاى او را نیک و ادب او را نیک کندحق پسر بر پد

حّق الولد على الوالد أن یعلّمھ الکتابھ و الّسباحھ و الّرمایھ و أن ال _  ١٣٩۴

  .یرزقھ إّال طیّبا و أن یزّوجھ إذا بلغ

حق پسر بر پدر آنست که نوشتن و شنا کردن و تیر انداختن باو بیاموزد و جز غذاى خوب 

  .و نخوراند و ھمین که بالغ شد باو زن بدھدبد



حّق الولد على والده أن یحّسن اسمھ و یزّوجھ إذا أدرک و یعلّمھ _  ١٣٩۵

  .الکتاب

حق پسر بر پدر آنست که نام او را نیک کند و ھمین که ببلوغ رسید زنش دھد و خط 

  .نوشتن بدو بیاموزد

  .عّما حّرم هللاَّ  حّق على هللاَّ عون من نکح التماس العفاف_  ١٣٩۶

  .ھر که زن گیرد باین منظور که از محرمات بر کنار ماند بر خدا الزم است که او را یارى کند

  .حّق کبیر اإلخوه على صغیرھم کحّق الوالد على ولده_  ١٣٩٧

  .حق برادر بزرگ بر برادرھاى کوچک مانند حق پدر بر فرزند است

ل فی کّل سبعھ أیام یوما یغسل فیھ حّق گَّ على کّل مسلم أن یغتس_  ١٣٩٨

  .رأسھ و جسده

حق خدا بر ھر مسلمانى این است که ھر ھفت روز یک بار غسل کند و سر و تن خود را 

  .بشوید



حقیق بالمرء أن یکون لھ مجالس یخلو فیھا و یذکر ذنوبھ فیستغفر _  ١٣٩٩

  .هللاَّ منھا

  .بیاد آرد و از خدا آمرزش خواھدچه خوب است که مرد گاھى خلوت کند و گناھان خود را 

  .حلوه الّدنیا مّره اآلخره و مّره الّدنیا حلوه اآلخره_  ١۴٠٠

  .شیرینى دنیا تلخى آخرت و تلخى دنیا شیرینى آخرت است

  

حوسب رجل مّمن کان قبلکم فلم یوجد لھ من الخیر شی ء إّال أنّھ _  ١۴٠١

لمانھ أن یتجاوزوا عن کان رجال موسرا و کان یخالط النّاس و کان یأمر غ

 .المعسر فقال هللاَّ عّز و جّل لمالئکتھ نحن أحّق بذلک منھ تجاوزوا عنھ

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 

  .ت ما بگذشت از او سزاوارتریم، از او درگذریدبفرشتگان گف

  .الحّج المبرور لیس لھ جزاء إّال الجنّھ_  ١۴٠٢



  .حج مقبول سزائى جز بھشت ندارد

  .الحّج جھاد کّل ضعیف و جھاد المرأه حسن التّبّعل_  ١۴٠٣

  .حج جھاد ضعیفان است و جھاد زن، شوھردارى خوب است

  .ء فساد البیتالحرائر صالح البیت و اإلما_  ١۴٠۴

  .زن آزاد مایه اصالح خانه است و زن بنده موجب فساد خانه است

  .الحرام بیّن و الحالل بیّن فدع ما یریبک إلى ماال یریبک_  ١۴٠۵

حرام روشن است و حالل روشن است چیزھاى شبھه ناک را بگذار و چیزھاى بى شبھه 

  .را برگیر

  .الحرب خدعھ_  ١۴٠۶

  .جنگ یعنى خدعه

  .الحریص الّذی یطلب المکسبھ من غیر حلّھا _ ١۴٠٧

  .حریص آنست که سود به نامشروع جوید



  .الحزم سوء الظّنّ _  ١۴٠٨

  .دور اندیشى بد گمان بودن است

  .الحسب المال_  ١۴٠٩

  .برترى را بمال دانند

الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النّار الحطب و الّصدقھ تطفى ء _  ١۴١٠

  .ماء النّارالخطیئھ کما یطفى ء ال

حسد کارھاى نیک را میخورد چنان که آتش ھیزم را میخورد و صدقه گناه را نابود میکند 

  .چنان که آب آتش را خاموش میکند

  .الحسد یفسد اإلیمان کما یفسد الّصبر العسل_  ١۴١١

  .حسد ایمان را فاسد میکند چنان که صبر تلخ عسل را فاسد میکند

یأخذھا مّمن سمعھا و ال تبالی فی أّی وعاء  الحکمھ ضالّھ المؤمن_  ١۴١٢

  .خرجت



حکمت گمشده مؤمن است از ھر که بشنود فرا گیرد و اھمیت ندھد که از کجا آمده 

  .است

الحالل بیّن و الحرام بیّن و بینھما أمور مشتبھات ال یعلمھا کثیر من _  ١۴١۴

ع فی الّشبھات فمن اتّقى الّشبھات فقد استبرأ لعرضھ و دینھ و من وق: النّاس

وقع فی الحرام کراع یرعى حول الحمى یوشک أن یواقعھ أال و إّن لکّل ملک 

حمى أال و إّن حمى هللاَّ تعالى فی أرضھ محارمھ أال و إّن فی الجسد مضغھ إذا 

  .صلحت صلح الجسد کلّھ و إذا فسدت فسد الجسد کلّھ أال و ھی القلب

نھا چیزھاى شبھه ناک ھست که حالل روشن است و حرام روشن است و میان آ

بسیارى از مردم آن را ندانند، ھر که از چیزھاى شبھه ناک دورى گیرد دین و آبروى خود را 

از ارتکاب محرمات بر کنار داشته و ھر که در چیزھاى شبھه ناک افتد در حرام افتد مانند 

د که ھر پادشاھى بدانی. چوپانى که اطراف قرق گوسفند چراند بیم میرود که در قرق افتد

قرقى دارد و قرق خداوند در زمین محرمات اوست بدانید که در تن پاره گوشتى است که 

اگر بصالح آمد ھمه تن بصالح آید و اگر بفساد آمد ھمه تن به فساد آید بدانید که او ھمین 

  .قلب است



و ما  الحالل ما أحّل هللاَّ فی کتابھ و الحرام ما حّرم هللاَّ فی کتابھ_  ١۴١۵

  .سکت عنھ فھو مّما عفی عنھ

حالل آنست که خداوند در قرآن حالل کرده باشد و حرام آنست که خداوند در قرآن حرام 

  .کرده باشد و ھر چه را مسکوت گذاشته مورد گذشت است

  .الحلف حنث أو ندم_  ١۴١۶

  .سرانجام قسم یا شکستن است یا پشیمانى

  .برکھالحلف منفقھ للّسلعھ ممحقھ لل_  ١۴١٧

  .قسم در معامله جنس را تمام و برکت را نابود میکند

  .الحلیم سیّد فی الّدنیا و سیّد فی اآلخره_  ١۴١٨

  .بردبار در دنیا و آخرت بزرگوار است

  .الحمد على النّعمھ أمان لزوالھا_  ١۴١٩

  .سپاس بر نعمت مایه امنیت از زوال آنست



  .الحمره من زینھ الّشیطان_  ١۴٢٠

  .ش شیطان استسرخى آرای

  .الحّمى تحّت الخطایا کما تحّت الّشجره ورقھا_  ١۴٢١

  .تب گناھان را میریزد چنان که درخت برگھاى خود را میریزد

  .الحّمى حظّ کّل مؤمن من النّار و حّمى لیلھ تکفّر خطایا سنھ_  ١۴٢٢

  .تب قسمت مؤمن از آتش جھنم است و تب یک شب گناھان یک سال را محو میکند

  .الحّمى رائد الموت و سجن هللاَّ فی األرض_  ١۴٢٣

  .تب پیشاھنگ مرگ و زندان خداوند در روى زمین است

  .الحیاء خیر کلّھ_  ١۴٢۴

  .حیا سراسر نیکى است



الحیاء زینھ و التّقى کرم و خیر المرکب الّصبر و انتظار الفرج من _  ١۴٢۵

  .هللاَّ عّز و جّل عباده

بزرگى است و بھترین وسیله وصول بمقصود صبر است و حیا مایه زینت و تقوى مایه 

  .انتظار گشایش از طرف خداوند عبادت است

  .الحیاء شعبھ من اإلیمان_  ١۴٢۶

  .حیا شعبه اى از ایمان است

  .الحیاء ال یأتی إّال بخیر_  ١۴٢٧

  .از حیا جز نیکى نمى آید

الجفاء و الجفاء الحیاء من اإلیمان و اإلیمان فی الجنّھ و البذاء من _  ١۴٢٧

  .فی النّار

حیا از لوازم ایمان است و ایمان در بھشت است و بد زبانى از خشونت است و خشونت 

  .در جھنم است



  .الحیاء ھو الّدین کلّھ_  ١۴٢٨

  .حیا تمام دین است

  .الحیاء و اإلیمان قرنا جمیعا فإذا رفع أحدھما رفع اآلخر_  ١۴٢٩

  .یکى از میان برخاست دیگرى ھم برودحیا و ایمان قرین یک دیگرند اگر 

الحیاء و اإلیمان مقرونان فی قرن واحد فإذا سلب أحدھما تبعھ _  ١۴٣٠

  .اآلخر

  .حیا و ایمان قرین یک دیگرند اگر یکى رفت دیگرى نیز ھمراه آن میرود

  .الحیاء و اإلیمان مقرونان ال یفترقان إّال جمیعا_  ١۴٣٢

  .ز با ھم از کسى دور نشوندحیا و ایمان قرین یک دیگرند و ج

الحیاء و العّى شعبتان من اإلیمان و البذاء و البیان شعبتان من _  ١۴٣٣

  .النّفاق

  .حیا و کمزبانى دو شعبه ایمان است و خشونت و زبان آورى از لوازم نفاق است



  .خاب عبد و خسر لم یجعل هللاَّ تعالى فی قلبھ رحمھ للبشر_  ١۴٣۴

  .م نسبت بکسان را در دل او قرار نداده زیانکار استبنده اى که خداوند رح

  .خدمتک زوجتک صدقھ_  ١۴٣۵

  .خدمتى که بزن خود میکنى صدقه است

  .خالطوا النّاس بأخالقھم و خالفوھم فی أعمالھم_  ١۴٣۶

  .با مردان در اخالقشان مخالط باشید و در اعمالشان مخالف

ھ خیرا فأمض و إن خفت غیّا خذ األمر بالتّدبیر فإن رأیت فی عاقبت_  ١۴٣٧

  .فأمسک

کار را بتدبیر بنگر اگر در سر انجام آن خیرى ھست قدم بگذار و اگر از عاقبت آن بیم دارى 

  .دست نگھدار

  .خذوا على أیدی سفھائکم_  ١۴٣٨

  .از تجاوز سفیھان خود جلوگیرى کنید



  .خذوا من العمل ما تطیقون فإّن هللاَّ ال یمّل حتّى تملّوا_  ١۴٣٩

  .عمل بقدر طاقت کنید زیرا ماللت شما مایه ماللت خدا مى شود

خرج رجل مّمن کان قبلکم فی حلّھ لھ یختال فیھا فأمر هللاَّ األرض _  ١۴۴٠

  .فأخذتھ فھو یتجلجل فیھا إلى یوم القیامھ

مردى از پیشینان حله اى پوشید و مکبرانه بیرون آمد خداوند بزمین فرمان داد تا او را 

  .تا روز قیامت در آن دست و پا میزندگرفت و 

خرج نبّى من األنبیاء بالنّاس یستسقون هللاَّ تعالى فإذا ھو بنملھ رافعھ _  ١۴۴١

  .بعض قوائمھا إلى الّسماء فقال ارجعوا فقد استجیب لکم من أجل ھذه النّملھ

طرف پیغمبرى با مردم براى دعاى باران بیرون آمد مورچه اى را دید که دست خود را ب

  .آسمان بلند کرده است گفت باز گردید که خدا بخاطر این مورچه دعاى شما را پذیرفت

  .خشیھ هللاَّ رأس کّل حکمھ و الورع سیّد العمل_  ١۴۴٢

  .ترس خدا سر ھمه حکمتھاست و ورع پیشواى اعمال است



  .خّص البالء بمن عرف النّاس و عاش فیھم من لم یعرفھم_  ١۴۴٣

  .خت قرین بال شد و ھر که نشناختشان در میانشان آسوده زیستھر که کسان را شنا

  .البخل و سوء الخلق: خصلتان ال یجتمعان فی مؤمن_  ١۴۴۴

  .دو صفت است که در مؤمن جمع نشود بخل و بدخوئى

  .خصلتان ال یجتمعان فی منافق حسن سمت و ال فقھ فی الّدین_  ١۴۴۵

  .و دانائى در امور دین دو خصلت است که در منافق جمع نشود نیکنامى

  .خصلتان لیس فوقھما من البّر شی ء اإلیمان باگَّ و النّفع لعباد هللاَّ _  ١۴۴۶

  .دو خصلت است که نیکتر از آن نیست ایمان بخدا و سودمندى براى بندگان خدا

خصلتان من کانتا فیھ کتبھ هللاَّ شاکرا صابرا و من لم یکونا فیھ لم _  ١۴۴٧

من نظر فی دینھ إلى من ھو فوقھ فاقتدى بھ و : ال شاکرا و ال صابرایکتبھ هللاَّ 

نظر فی دنیاه إلى من ھو دونھ فحمد هللاَّ على ما فّضلھ بھ علیھ کتبھ هللاَّ شاکرا 



صابرا و من نظر فی دینھ إلى من ھو دونھ و نظر فی دنیاه إلى من ھو فوقھ 

  . صابرافأسف على ما فاتھ منھ لم یکتبھ هللاَّ شاکرا و ال

دو خصلت است که در ھر که باشد خدا او را صبور و شکرگزار رقم زند و ھر که از آن بى 

بھره باشد ویرا نه صابر رقم زند نه شکرگزار ھر که در کار دین بکسى که فراتر از اوست 

 بنگرد و او را پیروى 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 ھر 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

  .اغخلّتان کثیر من النّاس فیھما مفتون الّصّحھ و الفر_  ١۴۴٨

  .دو صفت است که بیشتر مردم بدان دلباخته اند صحت و فراغت

کتاب هللاَّ و سنّتی و لن یتفّرقا : خلّفت فیکم شیئین لن تضلّوا بعدھما_  ١۴۴٩

  .حتّى یردا علّی الحوض

دو چیز میان شما واگذاشتم که بعد از آن گمراه نخواھید شد قرآن و روش من و این دو از 

  .سر حوض بمن برسندھم جدا نشوند تا بر 



  .خلق هللاَّ الخلق فکتب آجالھم و أعمالھم و أرزاقھم_  ١۴۵٠

  .خداوند خلق را بیافرید و زندگى و اعمال و ارزاقشان را رقم زد

صنف حیّات و عقارب و : خلق هللاَّ عّز و جّل الجّن ثالثھ أصناف_  ١۴۵١

و العقاب خشاش األرض و صنف کالّریح فی الھواء و صنف علیھم الحساب 

صنف کالبھائم و صنف أجسادھم أجساد بنی : و خلق هللاَّ اإلنس ثالثھ أصناف

  .آدم و أرواحھم أرواح الّشیاطین و صنف فی ظّل هللاَّ یوم ال ظّل إّال ظلّھ

خداوند جن را سه قسم آفریده یک قسم مارھا و عقربھا و حشراتند و قسم دیگر مانند باد 

ساب و عقاب دارند و آدمیان را سه قسم آفریده یک قسم در ھوا روانند و قسم دیگر ح

مانند چھارپایانند و قسم دیگر تنھایشان مانند تن آدمیان و جانھایشان مانند جانھاى 

  .شیاطین است و قسم دیگر روزى که سایه اى جز سایه خدا نیست در سایه او ھستند

تراحمون بھا و خلق هللاَّ مائھ رحمھ فوضع رحمھ واحده بین خلقھ ی_  ١۴۵٢

  .خبأ عنده مائھ إّال واحده



خداوند صد جزء رحمت آفرید و یکى را میان خلق نھاد که بوسیله آن بر یک دیگر رحم کنند 

  .و نود و نه جزء آن را پیش خود نگھداشت

خلق هللاَّ یحیى ابن زکریّا فی بطن أّمھ مؤمنا و خلق فرعون فی بطن _  ١۴۵٣

  .أّمھ کافرا

ر زکریا را در شکم مادر مؤمن خلق کرد و فرعون را در شکم مادر کافر خداوند یحیى پس

  .آفرید

خلقان یحبّھما هللاَّ و خلقان یبغضھما هللاَّ فأّما اللّذان یحبّھما هللاَّ _  ١۴۵۴

فالّسخاء و الّسماحھ و أّما اللّذان یبغضھما هللاَّ فسوء الخلق و البخل و إذا أراد 

  .على قضاء حوائج النّاسهللاَّ بعبد خیرا استعملھ 

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 ھمین که 

  .خدا براى بنده اى نیکى خواھد وى را براى رفع حوائج مردم بکار میبرد

  .ال یخلّل هللاَّ بینھا بالنّارخلّلوا بین أصابعکم _  ١۴۵۵



  .ھنگام وضو میان انگشتان خود فاصله دھید تا خدا بوسیله آتش میان آنھا را فاصله ندھد

خلّلوا لحاکم و قّصوا أظفارکم فإّن الّشیطان یجری ما بین الّلحم و _  ١۴۵۶

  .الظّفر

یان گوشت و ریشھاى خود را شانه کنید و ناخنھاى خود را کوتاه سازید زیرا شیطان م

  .ناخن روانست

خمس بخمس ما نقض قوم العھد إّال سلّط علیھم عدّوھم و ما حکموا _  ١۴۵٧

بغیر ما أنزل هللاَّ إّال فشا فیھم الفقر و ال ظھرت فیھم الفاحشھ إال فشا فیھم 

الموت و ال طفّفوا المکیال إّال منعوا النّبات و أخذوا بالّسنین و ال منعوا الّزکاه 

  .عنھم القطر إّال حبس

پنج چیز از لوازم پنج چیز ست کسانى که پیمان شکنند دشمنشان بر آنھا مسلط شود و 

کسانى که بر خالف آنچه خدا گفته قضاوت کنند فقر میان آنھا رواج یابد و کسانى که بى 

عفتى میان آنھا رواج یابد مرگ ناگھانى میان آنھا شایع شود و کسانى که کم فروشى 

  .قحط دچار شوند و کسانى که زکاه ندھند به خشگسالى مبتال گردندپیشه کنند ب



خمسھ من مصائب الّدنیا فوت الحبیب و ذھاب المال و شماتھ _  ١۴۵٨

  .األعداء و ترک العلم و امرأه سوء

پنج چیز از مصائب دنیاست مرگ دوست و تلف شدن مال و سرزنش دشمنان و ترک 

  .دانش و زن بد

الکذب و الغیبھ و : خمس خصال یفطّرن الّصائم و ینقضن الوضوء_  ١۴۵٩

  .النّمیمھ و النّظر بشھوه و الیمین الکاذبھ

پنج کار است که روزه را باطل میکند و وضو را میشکند، دروغ و غیبت و سخن چینى و نظر 

  .شھوت و قسم دروغ

عوه دعوه المظلوم حتّى ینتصر و د: خمس دعوات یستجاب لھنّ _  ١۴۶٠

الحاّج حتّى یصدر و دعوه الغازی حتّى یقفل و دعوه المریض حتّى یبرأ و 

دعوه األخ ألخیھ بظھر الغیب و أسرع ھذه الّدعوات إجابھ دعوه األخ ألخیھ 

  .بظھر الغیب



پنج دعاست که مستجاب مى شود دعاى مظلوم تا یارى شود و دعاى زائر کعبه تا باز 

تا باقامتگاه خود برسد و دعاى مریض تا شفا یابد، و گرددو دعاى کسى که بجھاد میرود 

دعاى برادرى که در غیبت برادر خود براى او کند و این دعا از ھمه دعاھا زودتر مستجاب 

  .مى شود

الّشرک باگَّ و قتل النّفس بغیر حّق و بھت : خمس لیس لھّن کفّاره_  ١۴۶١

  .ا ماال بغیر حقّ المؤمن و الفرار من الّزحف و یمین صابره یقتطع بھ

پنج گناھست که محوشدنى نیست، شریک قرار دادن براى خدا و کشتن کسان بناحق و 

  .بھتان زدن بمؤمن و فرار از جنگ و قسم ناحق که بوسیله آن مال کسان را ببرند

خمس من اإلیمان من لم یکن فیھ شی ء منھّن فال إیمان لھ التّسلیم _  ١۴۶٢

ء هللاَّ و التّفویض إلى هللاَّ و التّوّکل على هللاَّ و الّصبر ألمر هللاَّ و الّرضا بقضا

  .عند الّصدمھ األولى

نج چیز از لوازم ایمانست و ھر که یکى از آنھا در او نباشد ایمان ندارد تسلیم بفرمان خدا 

  .و رضا بقضاى خدا و تفویض کارھا بخدا و توکل بخدا و صبر ھنگام صدمه نخستین



الحیاء و الحلم و الحجامھ و الّسواک و : المرسلین خمس من سنن_  ١۴۶٣

  .التّعطّر

  .پنج چیز از سنت پیغمبرانست حیا و حلم و حجامت و مسواک و عطر زدن

عقوق الوالدین و المرأه یأتمنھا زوجھا : خمس ھّن من قواصم الظّھر_  ١۴۶۴

أخلف تخونھ و اإلمام یطیعھ النّاس و یعصی هللاَّ و رجل وعد عن نفسھ خیرا ف

  .و اعتراض المرء فی أنساب النّاس

رفتارى با پدر و مادر و زنى که شوھرش بدو اطمینان دارد  - پنج چیز کمر شکن است، بد

ولى بدو خیانت کند و پیشوائى که مردم او را اطاعت کنند ولى او خدا را اطاعت نکند و 

  .مردى که وعده دھد و تخلف کند و بد گوئى شخص در باره نسب مردم

البغى و الغدر و عقوق الوالدین : العقوبھ -خمس یعّجل هللاَّ لصاحبھا_  ١۴۶۵

  .و قطیعھ الّرحم و معروف ال یشکر

رفتارى با پدر و  -پنج چیز است که خدا مرتکب آن را زود کیفر میدھد ستم و خیانت و بد

  .مادر و بریدن از خویشاوندان و حق نشناسى



ھم و یحبّونکم و تصلّون علیھم و یصلّون خیار أئّمتکم الّذین تحبّون_  ١۴۶۶

  .علیکم و شرار أئّمتکم الّذین تبغضونھم و یبغضونکم و تلعنونھم و یلعنونکم

بھترین پیشوایان شما کسانى ھستند که آنھا را دوست دارید و شما را دوست دارند 

نى ھستند شما آنھا را دعا کنید و آنھا نیز شما را دعا کنند و بدترین پیشوایان شما کسا

  .که آنھا را دشمن دارید و شما را دشمن دارند و آن ھا را نفرین کنید و شما را نفرین کنند

  .خیار المؤمنین القانع و شرارھم الطّامع_  ١۴۶٧

  .بھترین مؤمنان کسى است که قانعست و بدترین آنھا کسى است که طمعکار است

  .واخیار أّمتی أحّداؤھا الّذین إذا غضبوا رجع_  ١۴۶٨

  .بھترین امت من تندخویانند که وقتى بخشم آیند زود آرام شوند

  .خیار أّمتی علماؤھا و خیار علمائھا حلماؤھا_  ١۴۶٩

  .بھترین امت من دانشمندانند و بھترین دانشمندان امت من بردبارانند



خیار أّمتی علماؤھا و خیار علمائھا رحماؤھا أال و إّن هللاَّ تعالى _  ١۴٧٠

عالم أربعین ذنبا قبل أن یغفر للجاھل ذنبا واحدا، أال و إّن العالم الّرحیم لیغفر لل

یجی ء یوم القیامھ و إّن نوره قد أضاء بمشی فیھ ما بین المشرق و المغرب 

  .کما یضی ء الکواکب الّدّریّ 

بھترین امت من دانشمندانند و بھترین دانشمندان امت من رحیمانند بدانید که خدا پیش 

یک گناه نادان را ببخشد چھل گناه دانشمند را مى بخشد و بدانید که دانشمند  از آنکه

رحیم روز رستاخیز مى آید و در نور خود که فاصله میان مشرق و مغرب را چون ستاره 

  .ھاى درخشان روشن کرده راه رود

  .خیار أّمتی من دعا إلى هللاَّ تعالى و حبّب عباده إلیھ_  ١۴٧١

است که مردم را بسوى خدا بخواند و بندگان خدا را دوستدار او  بھترین امت من کسى

  .سازد

  .خیارکم أحاسنکم أخالقا الّذین یألفون و یؤلفون_  ١۴٧٢



بھترین شما کسانى ھستند که اخالقشان بھتر است و با مردم سازگارند و کسان را با 

  .یک دیگر سازگارى دھند

  .خیارکم أحسنکم قضاء للّدین_  ١۴٧۴

  .شما کسانى ھستند که قرض خود را بھتر ادا کنند بھترین

  .خیارکم أطولکم أعمارا و أحسنکم أخالقا_  ١۴٧۵

  .بھترین شما کسانى ھستند که عمرشان درازتر و اخالقشان نیکتر است

  .خیارکم أطولکم أعمارا و أحسنکم أعماال_  ١۴٧۶

  .است بھترین شما کسانى ھستند که عمرھایشان درازتر و اعمالشان بھتر

  .خیارکم خیارکم لنسائھم_  ١۴٧٧

  .بھترین شما کسانى ھستند که براى زنان خود بھتر باشند

  .خیارکم خیرکم ألھلھ_  ١۴٧٧

  .بھترین شما کسى است که براى کسان خود بھتر است



خیارکم من ذّکرکم باگَّ رؤیتھ و زاد فی علمکم منطقھ و رّغبکم فی _  ١۴٧٨

  .اآلخره عملھ

آن کس است که دیدار او خدا را بیاد شما آرد و سخنانش دانش شما را بھترین شما 

  .بیفزاید و رفتارش شما را بآخرت راغب سازد

  .خیر األصحاب صاحب إذا ذکرت هللاَّ أعانک و إذا نسیت ذّکرک_  ١۴٧٩

بھترین یاران کسى است که وقتى خدا را یاد کردى ترا کمک کند وقتى یاد خدا را 

  .را بیاد تو آورد فراموشى کردى او

خیر األصحاب عند هللاَّ خیرھم لصاحبھ و خیر الجیران عند هللاَّ _  ١۴٨٠

  .خیرھم لجاره

بھترین رفیقان پیش خدا کسیست که براى رفیق خود بھتر باشد و بھترین ھمسایگان 

  .کسى است که براى ھمسایه خود بھتر باشد

  .خیر األمور أوسطھا_  ١۴٨١

  .به اعتدال نزدیکتر است بھترین کارھا آنست که



  .خیر الّدنیا و اآلخره مع العلم و شّر الّدنیا و اآلخره مع الجھل_  ١۴٨٢

  .نیکى دنیا و آخرت با دانش ھم راھست و بدى دنیا و آخرت با نادانى قرین است

  .الّرزق ما یکفی -خیر الّذکر الخفّی و خیر_  ١۴٨٣

  .زیھا آنست که کافى باشدبھترین ذکرھا آنست که مخفى باشد و بھترین رو

  .خیر الّرزق ما کان یوما بیوم کفافا_  ١۴٨۴

  .بھترین روزى آنست که روز به روز بحد کفایت برسد

الطّالئع أربعمائھ و خیر الجیوش أربعھ  -خیر الّرفقاء أربعھ و خیر_  ١۴٨۵

  .آالف

چھار ھزار  بھترین دوستان چھار تن و بھترین پیش قراوالن چھار صد و بھترین سپاھیان

  .است

  .خیر الّزاد التّقوى و خیر ما ألقی فی القلب الیقین_  ١۴٨۶

  .بھترین توشه ھاى سفر حیات تقوى است و بھترین صفات قلب ایمان است



  .خیر الّشھاده ما شھد بھا صاحبھا قبل أن یسألھا_  ١۴٨٧

  .بھترین شھادت ھا شھادتى است که پیش از آنکه بپرسند ادا شود

  .ر الّشھود من أّدى شھادتھ قبل أن یسألھاخی_  ١۴٨٨

  .بھترین شاھدان کسى است که پیش از آنکه بپرسند شھادت دھد

  .خیر الّصداق أیسره_  ١۴٨٩

  .بھترین مھرھا آنست که سبکتر باشد

خیر الّصدقھ ما أبقت غنى و الید العلیا خیر من الید الّسفلى و ابداء _  ١۴٩٠

  .بمن تعول

که چیزى پس از آن بجاى ماند، و دست دھنده بھتر از دست  بھترین صدقه ھا آنست

  .گیرنده است و صدقه را از نانخوران خود آغاز کن

  .خیر الّصدقھ ما کان عن ظھر غنى_  ١۴٩١

  .بھترین صدقه آنست که با فراخ دستى انجام دھند



  .خیر العباده أخفیھا_  ١۴٩٢

  .بھترین عبادت ھا آنست که پنھان تر است

  .ر العمل أن تفارق الّدنیا و لسانک رطب من ذکر هللاَّ خی_  ١۴٩٣

  .بھترین کارھا آنست که ھنگام مفارقت از جھان زبانت به نام خدا گویا باشد

  .خیر العمل ما نفع و خیر الھدى ما اتّبع_  ١۴٩۴

  .بھترین اعمال آنست که سودمند باشد و بھترین ھدایتھا آنست که پیروى کنند

  .سب ید العامل إذا نصحخیر الکسب ک_  ١۴٩۵

  .بھترین کسبھا کسبى است که کارگر با دست کند اگر با دقت انجام گیرد

  .خیر المجالس أوسعھا_  ١۴٩۶

  .بھترین مجالس آنست که وسیع تر باشد

  .المسلمون من یده و لسانھ -خیر المسلمین من سلم_  ١۴٩٧



  .امان باشندبھترین مسلمانان کسى است که مسلمانان از دست و زبانش در 

  .خیر النّاس أحسنھم خلقا_  ١۴٩٨

  .بھترین مردم کسانى ھستند که اخالقشان نیک تر باشد

خیر النّاس أقرؤھم و أفقھھم فی دین هللاَّ و أتقاھم گَّ و آمرھم _  ١۴٩٩

  .بالمعروف و أنھاھم عن المنکر و أوصلھم للّرحم

کار دین داناتر باشند و از خدا  بھترین مردم کسانى ھستند که قرآن بھتر خوانند و در

بیشتر ترسند و به نیکى بیشتر امر کنند و از بدى بیشتر جلوگیرى کنند و با خویشاوندان 

  .بیشتر نزدیک شوند

  .خیر النّاس أنفعھم للنّاس_  ١۵٠٠

  .بھترین مردم کسى است که براى مردم سودمندتر باشد

  

 .خیر النّاس مؤمن فقیر یعطی جھده_  ١۵٠١

  .ن مردم مؤمن فقیرى است که بقدر توانائى خود انفاق کندبھتری



  .خیر النّاس من انتفع بھ النّاس_  ١۵٠٢

  .بھترین مردم کسى است که مردم از او منتفع شوند

خیر النّاس من طال عمره و حسن عملھ و شّر النّاس من طال عمره _  ١۵٠٣

  .و ساء عملھ

نیک باشد و بدترین مردم کسى  بھترین مردم کسى است که عمرش دراز و رفتارش

  .است که عمرش دراز و رفتارش بد باشد

خیر النّساء الّتی تسّره إذا نظر و تطیعھ إذا أمر و ال تخالفھ فی نفسھا _  ١۵٠۴

  .و ال مالھا بما یکره

بھترین زنان آنست که وقتى مرد بدو نگرد مسرور شود و وقتى بدو فرمان دھد اطاعت کند 

  .بر خالف رضاى شوھر کارى نکند و با تن و مال خود

  .خیر النّساء الولود الودود_  ١۵٠۵

  .بھترین زنان زن مھربانى است که فرزند بسیار آورد



خیر النّساء من تسّرک إذا أبصرت و تطیعک إذا أمرت و تحفظ _  ١۵٠۶

  .غیبتک فی نفسھا و مالک

ن دھى اطاعت کند و بھترین زنان آنست که وقتى بدو نگرى ترا مسرور کند و وقتى فرما

  .تن خویش و مال تو را در غیابت محفوظ دارد

  .خیر النّکاح أیسره_  ١۵٠٧

  .بھترین ازدواجھا آنست که آسان تر انجام گیرد

  .خیر أبواب البّر الّصدقھ_  ١۵٠٨

  .بھترین راه ھاى نیکى صدقه دادن است

  .خیر إخوانکم من أھدى إلیکم عیوبکم_  ١۵٠٩

  .آنست که عیوبتان را بشما آشکارا بگویدبھترین برادران شما 

خیر بیت فی المسلمین بیت فیھ یتیم یحسن إلیھ و شّر بیت فی _  ١۵١٠

  .المسلمین بیت فیھ یتیم یساء إلیھ أنا و کافل الیتیم فی الجنّھ ھکذا



بھترین خانه ھاى مسلمانان خانه ایست که در آن یتیمى باشد و باو نیکى کنند و بدترین 

مسلمانان خانه ایست که در آن یتیمى باشد و با او بدى کنند من کسى که خانه ھاى 

  کفالت یتیم را بعھده بگیرد در بھشت مانند دو انگشت ھمراھیم

  .خیر بیوتکم بیت فیھ یتیم مکّرم_  ١۵١١

  .بھترین خانه ھاى شما خانه ایست که در آن یتیمى محترم باشد

  . خیر دینکم الورع_  ١۵١٢

  .ین شما پرھیزکارى استبھترین صفات د

  .خیر دینکم أیسره_  ١۵١٣

  .بھترین کارھاى دین شما آنست که آسانتر است

  .خیر شبابکم من تشبّھ بالکھول و شّر کھولکم من تشبّھ بشبابکم_  ١۵١۴

بھترین جوانان شما آنست که رفتار پیران پیش گیرد و بدترین پیران شما آنست که روش 

  .جوانان داشته باشد



خیر صفوف الّرجال أّولھا و شّرھا آخرھا و شّر صفوف النّساء _  ١۵١۵

  .أّولھا و خیرھا آخرھا

بھترین صف ھاى مردان صف اول است و بدترینش صف آخر است و بدترین صف ھاى زنان 

  .صف اولست و بھترینش صف آخر است

خیر طیب الّرجال ما ظھر ریحھ و خفی لونھ و خیر طیب النّساء ما _  ١۵١۶

  .لونھ و خفی ریحھظھر 

بھترین عطر مردان آنست که بویش عیان و رنگش نھان باشد و بھترین عطر زنان آنست 

  .که رنگش عیان و بویش نھان باشد

  .خیرکم أزھدکم فی الّدنیا و أرغبکم فی اآلخره_  ١۵١٧

  .بھترین شما کسى است که بدنیا بى رغبتتر و بآخرت راغب تر است

  .سنکم أخالقا إذا فقھواخیرکم إسالما أحا_  ١۵١٨

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

  .باشند



  .خیرکم المدافع عن عشیرتھ ما لم یأثم_  ١۵١٩

بھترین شما کسى است که از طایفه خود دفاع میکند بشرط آنکه در این راه مرتکب گناه 

  .نشود

و أنا خیرکم ألھلی ما أکرم النّساء إّال کریم و ال خیرکم خیرکم ألھلھ _  ١۵٢٠

  .أھانھّن إّال لئیم

بھترین شما کسى است که براى کسان خود بھتر است، من از ھمه شما براى کسان 

  .خود بھترم، بزرگ مردان زنان را گرامى شمارند و فرومایگان زنان را خوار دارند

  .خیرکم خیرکم للنساء_  ١۵٢١

  .ھستند که براى زنان بھترند بھترین شما کسانى

  .خیرکم خیرکم لنسائھ و لبناتھ_  ١۵٢٢

  .بھترین شما کسى است که براى زنان و دختران خود بھتر باشد

  .خیرکم من أعانھ هللاَّ على نفسھ فملّکھا_  ١۵٢٣



  .بھترین شما کسى است که خداوند کمکش کرده و بر خویشتن تسلط یافته است

  .القرآن و علّمھخیرکم من تعلّم _  ١۵٢۴

  .بھترین شما کسى است که قرآن را را تعلیم گیرد و تعلیم دھد

خیرکم من لم یترک آخرتھ لدنیاه و ال دنیاه آلخرتھ و لم یکن کّال _  ١۵٢۵

  .على النّاس

بھترین شما کسى است که آخرت خود را براى دنیا از دست ندھد و دنیاى خود را براى 

  .مردم نباشد آخرت از دست نگذارد و سربار

خیرکم من یرجى خیره و یؤمن شّره و شّرکم من ال یرجى خیره و _  ١۵٢۶

  .ال یؤمن شّره

بھترین 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

  .مرأه المغزلخیر لھو المؤمن الّسباحھ و خیر لھو ال_  ١۵٢٧



  .بھترین سرگرمى مؤمن شناست و بھترین سرگرمى زن دستگاه نخ ریسى است

  .خیر ما أعطى النّاس خلق حسن_  ١۵٢٨

  .بھترین چیزى که به مردم داده اند خوى نیکست

الّرجل  -خیر ما أعطى الّرجل المؤمن خلق حسن و شّر ما أعطى_  ١۵٢٩

  .قلب سوء فی صوره حسنھ

ه مرد داده اند خوى نیک است و بدترین چیزى که به مرد داده اند بھترین چیزى که ب

  سیرت بد است در صورت نیک

  .خیر ما ألقى فی القلب الیقین_  ١۵٣٠

  .بھترین صفتى که در قلب نھاده اند ایمان است

خیر ما یخلّف اإلنسان بعده ثالث ولد صالح یدعو لھ و صدقھ تجری _  ١۵٣١

  .من بعده یبلغھ أجرھا و علم ینتفع بھ



بھترین 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 بھره مند 

  .شوند

  .خیر مساجد النّساء قعر بیوتھنّ _  ١۵٣٢

  .بھترین مسجد زنان کنج خانه آنھا است

  .أّمتی أصبحھّن وجھا و أقلّھّن مھرا خیر نساء_  ١۵٣٣

  .بھترین زنان امت من کسانى ھستند که رویشان نکوتر و مھرشان کمتر است

  .خیر نسائکم العفیفھ الغلمھ عفیفھ فی فرجھا غلمھ على زوجھا_  ١۵٣۴

بھترین زنان شما زن عفیف راغب است که در ناموس خود عفت و به شوھر خود رغبت 

  .داشته باشد

خیر نسائکم الولود الودود المواسیھ المواتیھ إذا اتّقین هللاَّ و شّر  _ ١۵٣۵

نسائکم المتبّرجات المتخیّالت و ھّن المنافقات ال یدخل الجنّھ منھّن إّال مثل 

  .الغراب األعصم



بھترین زنان شما زن بچه آور مھربان است که شریک و مطیع شوھر باشد اگر از خدا 

آرایش کنان و متکبرانند و آنان منافقانند و از آنھا جز باندازه  بترسند و بدترین زنان شما

  .کالغى که خط سفید بگردن دارد ببھشت نمیروند

  .خیرھّن أیسرھّن صداقا_  ١۵٣۶

  .بھترین زنان آنست که مھرش آسانتر باشد

خیّرت بین الّشفاعھ و بین أن یدخل شطر أّمتی الجنّھ فاخترت _  ١۵٣٧

و أکفى أ ترونھا للمؤمنین المتّقین؟ ال و لکنّھا للمذنبین  الّشفاعھ ألنّھا أعمّ 

  .المتلّوثین الخطّائین

مرا مخیر ساختند که شفاعت کنم یا یک نیمه امتم ببھشت در آیند و من شفاعت را 

اختیار کردم زیرا دامنه آن وسیعتر و کفایت آن بیشتر است، تصور مى کنید شفاعت براى 

  .لکه براى گنھکاران آلوده خطا کار استمؤمنان پرھیزکار است؟ نه ب

خیّر سلیمان بین المال و الملک و العلم فاختار العلم فاعطی الملک _  ١۵٣٨

  .و المال الختیاره العلم



گزید ملک را نیز بدو دادند  -سلیمان پیغمبر را میان ملک و دانش مخیر کردند دانش را بر

  .براى آنکه دانش را برگزیده بود

الّصالح یجی ء بھ الّرجل الّصالح و الخبر الّسوء یجی ء بھ  الخبر_  ١۵٣٩

  .الّرجل الّسوء

  .خبر خوب را مرد خوب آرد و خبر بد را مرد بد

  .الخرق شؤم و الّرفق یمن_  ١۵۴٠

  .خشونت شئامت است و مدارا میمنت

  .الخطّ الحسن یزید الحّق وضحا_  ١۵۴١

  .خط نیکو وضوح حق را افزون میکند

ق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید و الخلق الّسوء الخل_  ١۵۴٢

  .یفسد العمل کما یفسد الخّل العسل



خوى نیک گناھان را محو میکند چنان که آب یخ را ذوب میکند و خوى بد اعمال را فاسد 

  .میکند چنان که سرکه عسل را تباه میکند

  .أنفعھم لعیالھالخلق کلھم عیال هللاَّ فأحبّھم إلى هللاَّ _  ١۵۴٣

مردم ھمه عیال خدایند و محبوب ترین کسان پیش خدا کسى است که براى عیال وى 

  .سودمندتر باشد

الخمر أّم الخبائث فمن شربھا لم تقبل صالتھ أربعین یوما فإن مات و _  ١۵۴۴

  .ھی فی بطنھ مات میتھ جاھلیّھ

نشود و اگر بمیرد و  شراب مادر ناپاکیھاست، ھر که بنوشد چھل روز نمازش پذیرفته

  .شراب در شکم او باشد چنانست که در دوران جاھلیت مرده باشد

الخمر أّم الفواحش و أکبر الکبائر من شربھا وقع على أّمھ و خالتھ و _  ١۵۴۵

  .عّمتھ

شراب مادر بدیھاست و از ھمه گناھان بزرگ بزرگتر است ھر که آن را بنوشد باک ندارد 

  .ه خود زنا کندکه با مادر و خاله و عم



  .الخمر جماع اآلثام_  ١۵۴۶

  .شراب مجموعه گناھان است

  .الخیانھ تجّر الفقر_  ١۵۴٧

  .خیانت مایه فقر است

  .الخیر کثیر و من یعمل بھ قلیل_  ١۵۴٨

  .خوبى بسیار است و کسى که بدان عمل کند اندک

  .الخیر مع أکابرکم_  ١۵۴٩

  .خوبى ھمراه بزرگان شماست

عقود بنواصى الخیل إلى یوم القیامھ و المنفق على الخیل الخیر م_  ١۵۵٠

  .کالباسط کفّھ بالنّفقھ ال یقبضھا

نیکى تا قیامت به پیشانى اسبان بسته است خرج اسب چون نفقه ضروریست و نباید از 

  .آن امساک کنند



  .الخیل معقود بنواصیھا الخیر إلى یوم القیامھ األجر و المغنم_  ١۵۵١

  .ش و غنیمت تا قیامت به پیشانى اسبان بسته استنیکى یعنى پادا

الخیل معقود بنواصیھا الخیر و النّیل إلى یوم القیامھ و أھلھا معانون _  ١۵۵٢

  .علیھا و المنفق علیھا کباسط یده فی صدقھ

داران بوسیله آن  -نیکى و کامروائى تا قیامت به پیشانى اسبان بسته است و اسب

  .ى اسب خرج کند چنانست که صدقه داده باشدمعونت بینند و کسى که برا

الخیل معقود فی نواصیھا الخیر إلى یوم القیامھ و أھلھا معانون _  ١۵۵٣

  .علیھا فامسحوا بنواصیھا و ادعوا لھا بالبرکھ و قلّدوھا و ال تقلّدوھا األوتار

د به نیکى تا روز قیامت به پیشانى اسبان بسته است و اسب داران بوسیله آن کمک بینن

پیشانى اسب دست بکشید و براى آن برکت بخواھید چیز بدان بیاویزید ولى زه کمان 

  .میاویزید

  .داووا مرضاکم بالّصدقھ فإنّھا تدفع عنکم األمراض و األعراض_  ١۵۵۴

  .بیماران خود را بوسیله صدقه عالج کنید زیرا صدقه امراض و اعراض را از شما دفع میکند



األمم قبلکم الحسد و البغضاء ھى الحالقھ حالقھ الّدین  دّب إلیکم داء_  ١۵۵۵

ال حالقھ الّشعر و الّذی نفس محّمد بیده ال تدخلوا الجنّھ حتّى تؤمنوا و ال تؤمنوا 

  .حتى تحابّوا أفال أنبّئکم بشی ء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا الّسالم بینکم

سترنده است اما نه  مرض امتھاى قبل در شما نفوذ کرده است حسد و دشمنى که

سترنده موى بلکه سترنده دین است بخدائى که جان محمد بکف اوست ببھشت نمى 

روید تا مؤمن شوید و مؤمن نشوید تا یک دیگر را دوست دارید آیا میخواھید شما را بچیزى 

  .خبر دھم که اگر انجام دھید، یک دیگر را دوست دارید، به ھمدیگر سالم کنید

  .نّھ فإذا أکثر أھلھا البلھدخلت الج_  ١۵۵۶

  .ببھشت در آمدم و بیشتر اھل آن ابلھان بودند

الّصدقھ بعشره و القرض بثمانیھ : دخلت الجنّھ فرأیت على بابھا_  ١۵۵٧

عشر فقلت یا جبریل کیف صارت الّصدقھ بعشره و القرض بثمانیھ عشر قال 

ّال فی ید من یحتاج ألّن الّصدقھ تقع فی ید الغنّی و الفقیر و القرض ال یقع إ

  .إلیھ



ببھشت در آمدم و بر در آن نوشته دیدم، صدقه را ده برابر پاداش است و قرض را ھیجده 

برابر پاداش، گفتم اى جبرئیل چگونه صدقه را ده برابر و قرض را ھیجده برابر پاداش دھند، 

  .نیفتد گفت براى آنکه صدقه بدست بى نیاز و نیازمند افتد و قرض جز بدست محتاجان

: دخلت الجنّھ فرأیت فی عارضتی الجنّھ مکتوبا ثالثھ أسطر بالّذھب_  ١۵۵٨

ما قّدمنا «و الّسطر الثّانی » ال إلھ إّال هللاَّ محّمد رسول هللاَّ «الّسطر األّول 

أّمھ مذنبھ و رّب «و الّسطر الثّالث » وجدنا و ما أکلنا ربحنا و ما خلّفنا خسرنا

  .»غفور

: و دیدم که در دو نماى آن سه سطر بطال نوشته بود سطر اول چنین بودببھشت در آمدم 

آنچه «: و سطر دوم چنین بود» .خدائى جز خداى یگانه نیست و محّمد پیغمبر خداست«

را از پیش فرستادیم یافتیم و آنچه را مصرف کردیم از آن سود بردیم و آنچه را عقب 

امتى گناھکار است و پروردگارى « :سطر سوم چنین بود» .گذاشتیم از دست دادیم

  »بخشنده

دخلت امرأه النّار فی ھّره ربطتھا فلم تطعمھا و لم تدعھا تأکل من _  ١۵۵٩

  .خشاش األرض حتّى ماتت



زنى بجھنم رفت براى آنکه گربه اى را بسته بود و چیزى بدو نخورانید و نگذاشت از 

  .چیزھاى زمین بخورد تا بمرد

  .ق فی صّحتھ خیر من عتق رقبھ عند موتھدرھم الّرجل ینف_  ١۵۶٠

درھمى که انسان در حال صحت در راه خدا خرج کند بھتر از بنده اى است که ھنگام مرگ 

  . آزاد کند

أشّد عند هللاَّ من ستّھ و ثالثین  -و ھو یعلم -درھم ربا یأکلھ الّرجل_  ١۵۶١

  .زنیھ

  . ز سى و شش زناستیک درھم ربا که انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر ا

  .الغیب ال یردّ  -دعاء األخ ألخیھ بظھر_  ١۵۶٢

  . دعائى که برادر پشت سر برادر خود کند ردشدنى نیست

  .دعاء المحسن إلیھ للمحسن ال یردّ _  ١۵۶٣

  .دعائى که نکوئى دیده براى نکوکار کند ردشدنى نیست



سھ ملک دعاء المرء المسلم مستجاب ألخیھ بظھر الغیب عند رأ_  ١۵۶۴

  .آمین و لک بمثل ذلک: موّکل بھ کلّما دعا ألخیھ بخیر قال الملک

دعاى مرد مسلمان که پشت سر برادر خود کند پذیرفته شود بر سر او فرشته اى موکل 

  .است و ھر دم براى برادر خود دعائى کند گوید پذیرفته باد و براى تو نیز نظیر آن باشد

  .النّبّی ألّمتھ -دعاء الوالد لولده کدعاء_  ١۵۶۵

  .دعائى که پدر براى فرزند کند مانند دعائیست که پیغمبر براى امت خود میکند

  .الّسؤال و إضاعھ المال -دع قیل و قال و کثره_  ١۵۶۶

  .از قیل و قال و کثرت سؤال و تلف کردن مال در گذر

  .دع ما یریبک إلى ماال یریبک فإّن الّصدق ینجی_  ١۵۶٧

است بگذر و آنچه را شبھه ناک نیست بر گیر که راستى مایه نجات  از آنچه شبھه ناک

  .است

  .دع ما یریبک إلى ماال یریبک فإنّک لن تجد فقد شی ء ترکتھ گَّ _  ١۵۶٨



از آنچه شبھه ناک است در گذر و آنچه را شبھه ناک نیست برگیر زیرا فقدان چیزى را که 

  .براى خدا رھا کرده اى احساس نخواھى کرد

دع ما یریبک إلى ما ال یریبک فمن رعى حول الحمى یوشک أن _  ١۵۶٩

  .یقع فیھ

از آنچه شبھه ناک است در گذر و آنچه را شبھه ناک نیست بر گیر زیرا ھر که در اطراف 

  .قرق گوسفند چراند ممکن است در آن افتد

مم دعوا الحسناء العاقر و تزّوجوا الّسوداء الولود فإنّی أکاثر بکم األ_  ١۵٧٠

  .یوم القیمھ

زیباى عقیم را بگذارید و با سیاه بچه آور ازدواج کنید که من روز رستاخیز بفزونى شما بر 

  .امت ھاى دیگر تفاخر میکنم

دعوا الّدنیا ألھلھا، من أخذ من الّدنیا فوق ما یکفیھ أخذ حتفھ و ھو ال _  ١۵٧١

  .یشعر



جت خود فرا گیرد، ھالک خویش را گرفته دنیا را باھل آن واگذارید، ھر که از دنیا بیش از حا

  .و نمیداند

  .دعوا النّاس یرزق هللاَّ بعضھم ببعض_  ١۵٧٢

  .بگذارید خداوند بعضى مردم را بوسیله بعضى دیگر روزى دھد

دعوا النّاس یصیب بعضھم من بعض فإن استنصح أحدکم أخاه _  ١۵٧٣

  .فلینصحھ

کى از شما از برادر خویش مشورت خواست بگذارید مردم از یک دیگر فائده برند و وقتى ی

  .رأى خوت را باو بگوید

  .دعوه المظلوم مستجابھ و إن کان فاجرا ففجوره على نفسھ_  ١۵٧۴

  .او مربوط بخودش است. دعاى ستمدیده پذیرفته است اگر چه بد کار باشد بد کارى

مرء دعوتان لیس بینھما و بین هللاَّ حجاب دعوه المظلوم و دعوه ال_  ١۵٧۵

  .ألخیھ بظھر الغیب



دو دعاست که میان آن و خدا پرده اى نیست، دعاى ستمدیده و دعائى که مرد پشت 

  .سر برادر خود کند

  .دعوه فی الّسّر تعدل سبعین دعوه فی العالنیھ_  ١۵٧۶

  .یک دعاى نھانى مساوى ھفتاد دعاى آشکار است

  .دلیل الخیر کفاعلھ_  ١۵٧٧

  .رھبر نیکى چون نکوکار است

  .دوروا مع کتاب هللاَّ حیثما دار_  ١۵٧٨

  .پیوسته پیرو کتاب خدا باشید

دینار أنفقتھ فی سبیل هللاَّ و دینار أنفقتھ فی رقبھ و دینار تصّدقت بھ _  ١۵٨٠

  .على مسکین و دینار أنفقتھ على أھلک أعظمھا أجرا الّذی أنفقتھ على أھلک

آزاد کردن بنده اى داده اى و دینارى بینوائى  دینارى در راه خدا خرج کرده اى و دینارى براى

صدقه کرده اى و دینارى خرج کسان خود کرده اى، بھتر از ھمه دیناریست که خرج کسان 

  .خود کرده اى



  .دین المرء عقلھ و من ال عقل لھ ال دین لھ_  ١۵٨١

  .دین مرد عقل اوست و ھر که عقل ندارد دین ندارد

  .یک حرمک فاقتلھالّدار حرم فمن دخل عل_  ١۵٨٢

  .خانه حرم است و ھر که بى اجازه به حرم تو در آمد او را بکش

الّداعی و المؤّمن فی األجر شریکان و القاری و المستمع فی األجر _  ١۵٨٣

  .شریکان و العالم و المتعلّم فی األجر شریکان

اش شریکند و آنکه دعا میکند و آنکه آمین گوید در پاداش شریکند و قارى و مستمع در پاد

  .دانشمند و دانش آموز در پاداش شریکند

  .الّداّل على الخیر کفاعلھ و هللاَّ یحّب إغاثھ اللّھفان_  ١۵٨۴

  .رھبر نیکى چون نکوکار است و خداوند فریادرسى بیچارگان را دوست دارد

  .الّدعاء بین األذان و اإلقامھ ال یردّ _  ١۵٨۵

  .نمیشود دعائى که میان اذان و اقامه کنند رد



  .الّدعاء جند من أجناد هللاَّ مجنّد یرّد القضاء بعد أن یبرم_  ١۵٨۶

  دعا سپاھى از سپاھیان مجھز خداست و قضاى محتوم را دفع مى کند

  .الّدعاء سالح المؤمن_  ١۵٨٧

  .دعا سالح مؤمن است

الّدعاء مفتاح الّرحمھ و الوضوء مفتاح الّصاله و الّصاله مفتاح _  ١۵٨٨

  .الجنّھ

  .دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز است و نماز کلید بھشت

  .الّدعاء ھو العباده_  ١۵٨٩

  .دعا عبادت است

  .الّدعاء یرّد البالء_  ١۵٩٠

  .دعا دافع بالست



الّدعاء یرّد القضاء و إّن البّر یزید فی الّرزق و إّن العبد لیحرم _  ١۵٩١

  .الّرزق بالّذنب یصیبھ

روزى را بیفزاید و بنده بوسیله گناھى که مرتکب شود از روزى دعا دفع قضا کند و نیکى 

  .خود محروم ماند

  .الّدعاء ینفع مّما نزل و مّما لم ینزل فعلیکم عباد هللاَّ بالّدعاء_  ١۵٩٢

  .دعا در باره آنچه فرود آمده و آنچه نیامده مفید است بندگان خدا از دعا غافل مشوید

اتیم هللاَّ فی أرضھ من جاء بخاتم مواله قضیت الّدنانیر و الّدراھم خو_  ١۵٩٣

  .حاجتھ

دینارھا و درھمھا مھرھاى خدا در روى زمین است و ھر که مھر آقاى خود را بیاورد 

  .حاجتش بر آورده شود

الّدنیا حلوه خضره فمن أخذھا بحقّھ بورک لھ فیھا و رّب متخّوض _  ١۵٩۴

  .ارفیما اشتھت نفسھ لیس لھ یوم القیامھ إّال النّ 



دنیا شیرین و دوست داشتنى است ھر که از آن مطابق حق بھره گیرد بر او مبارکباد و 

  .بسا کسان که در خواھشھاى خود فرو روند و روز قیامت نصیبى جز آتش ندارند

الّدنیا حرام على أھل اآلخره و اآلخره حرام على أھل الّدنیا و الّدنیا _  ١۵٩۵

  .و اآلخره حرام على أھل هللاَّ 

دنیا بر اھل آخرت حرام است و آخرت بر اھل دنیا حرام است و دنیا و آخرت بر اھل خدا 

  .حرام است

الّدنیا خضره حلوه من اکتسب فیھا ماال من حلّھ و أنفقھ فی حقّھ أثابھ _  ١۵٩۶

هللاَّ علیھ و أورده جنّتھ و من اکتسب فیھا ماال من غیر حلّھ و أنفقھ فی غیر 

  .دار الھوانحقّھ أحلّھ هللاَّ 

دنیا شیرین و دوست داشتنى است ھر که در دنیا مالى از حالل بدست آورد و به حق 

خرج کند، خدایش پاداش دھد و ببھشت در آورد ھر که مالى از غیر حالل به دست آورد و 

  .بناحق خرج کند خدا او را بجھنم در آورد



لھا یجمع من ال عقل الّدنیا دار من ال دار لھ و مال من ال مال لھ و _  ١۵٩٧

  .لھ

دنیا خانه کسى است که خانه ندارد و مال کسى است که مال ندارد و کسى براى دنیا 

  .مال فراھم میکند که عقل ندارد

الّدنیا دول فما کان لک أتاک على ضعفک و ما کان منھا علیک لم _  ١۵٩٨

  .تدفعھ بقّوتک

باشى بتو میرسد و ضررى را  دنیا متغیر است منفعتى که نصیب تو است اگر ضعیف ھم

  که نصیب توست دفع آن بقوت نتوانى کرد

  .الّدنیا سبعھ أیّام من أیّام اآلخره_  ١۵٩٩

  .عمر دنیا مساوى ھفت روز از روزھاى آخرتست

  .الّدنیا سجن المؤمن و جنّھ الکافر_  ١۶٠٠

  .دنیا زندان مؤمن است و بھشت کافر



  

 .مرأه الّصالحھالّدنیا متاع و خیر متاعھا ال_  ١۶٠١

  .دنیا متاعى است و بھترین متاع آن زن پارساست

الّدنیا ملعونھ ملعون ما فیھا إّال أمرا بالمعروف أو نھیا عن منکر أو _  ١۶٠٢

  .ذکر هللاَّ 

دنیا ملعون است و ھر چه در آنست ملعون است جز امر بمعروف و نھى از منکر یا ذکر 

  .خدا

  .فیھا إّال ذکر هللاَّ و ما وااله و عالما أو متعلّما الّدنیا ملعونھ ملعون ما_  ١۶٠٣

دنیا ملعون است و ھر چه در آنست ملعون است مگر ذکر خدا و متعلقات آن و دانشمند 

  .یا دانش آموز

  .الّدنیا ملعونھ ملعون ما فیھا إّال ما کان منھا گَّ عّز و جلّ _  ١۶٠۴

  .ر آنچه براى خداوند باشددنیا ملعون است و ھر چه در آنست ملعون است مگ

  .الّدنیا ملعونھ ملعون ما فیھا إّال ما ابتغی بھ وجھ هللاَّ عّز و جلّ _  ١۶٠۵



  .دنیا ملعون است و ھر چه در آنست ملعونست مگر چیزى که رضاى خدا بدان جویند

  .الّدواء من القدر و قد ینفع بإذن هللاَّ تعالى_  ١۶٠۶

  .ان خدا فایده میدھددوا از وسائل تقدیر است و به فرم

فدیوان ال یغفر هللاَّ منھ شیئا و دیوان ال یعبؤ هللاَّ بھ : ألّدواوین ثالثھ_  ١۶٠٧

شیئا و دیوان ال یترک هللاَّ منھ شیئا فأّما الّدیوان الّذی ال یغفر هللاَّ منھ شیئا 

فسھ فیما بینھ فاإلشراک باگَّ و أّما الّدیوان الّذی ال یعبؤ اللَّھبھ شیئا فظلم العبد ن

من صوم یوم ترکھ أو صاله ترکھا فإّن هللاَّ یغفر ذلک إن شاء و : و بین ربّھ

یتجاوز و أّما الّدیوان الّذی ال یترک هللاَّ منھ شیئا فمظالم العباد بینھم، القصاص 

  .ال محالھ

براى اعمال بندگان سه دفتر ھست دفترى که خدا چیزى از آن را نمى آمرزد و دفترى که 

دفترى که خدا چیزى از . دا بدان اھمیت نمیدھد و دفترى که خدا از ھیچ چیز آن نمیگذردخ

آن را نمى آمرزد، شرک بخداست و دفترى که خدا بدان اھمیت نمیدھد ستمى است که 

بنده میان خود و خدا بخویشتن کرده است مانند روزه اى که خورده یا نمازى که ترک کرده 



د آن را ببخشد و از آن درگذرد، دفترى که خداوند از ھیچ چیز آن است و خداوند اگر بخواھ

  .نمیگذرد ستمھائى که بندگان بیکدیگر کرده اند و ناچار باید تالفى شود

  .الّدین النّصیحھ_  ١۶٠٨

  .کمال دین خیر خواھى است

فمن مات و ھو ینوی قضاءه فأنا ولیّھ و من مات و ال : الّدین دینان_  ١۶٠٩

  .فذاک الّذی یؤخذ من حسناتھ لیس یومئذ دینار و ال درھمینوی قضاءه 

دو جور قرض ھست ھر که بمیرد و در دل دارد که قرض خود را بپردازد من ولى او ھستم و 

ھر که بمیرد و در دل دارد قرض خود را ندھد، در مقابل آن از اعمال نیک وى بردارند زیرا در 

  .آن روز دینار و درھمى نیست

  .ین رایھ هللاَّ فی األرض فإذا أراد أن یذّل عبدا وضعھا فی عنقھالدّ _  ١۶١٠

  .قرض پرچم خدا در روى زمین است و ھر که را خواھد ذلیل کند آن را بگردنش مى گذارد

  .الّدین شین الّدین_  ١۶١١

  .قرض مایه خوارى دین است



  .الّدین ھّم باللّیل و مذلّھ بالنّھار_  ١۶١٢

  .تقرض غم شب و ذلت روز اس

  .الّدین ینقص من الّدین و الحسب_  ١۶١٣

  .قرض دین و بزرگى را بکاھد

  .ذاکر هللاَّ فی الغافلین بمنزلھ الّصابر فی الفاّرین_  ١۶١۴

  .آنکه در میان غافالن یاد خدا کند چنانست که در میان فراریان جنگ ثبات ورزد

ن و ذاکر هللاَّ فی ذاکر هللاَّ فی الغافلین مثل الّذی یقاتل عن الفاّری_  ١۶١۵

الغافلین کالمصباح فی البیت المظلم و ذاکر هللاَّ فی الغافلین کمثل الّشجره 

الخضراء فی وسط الّشجر الّذی قد تحاّت من الّصرید و ذاکر هللاَّ فی الغافلین 

یعّرفھ هللاَّ مقعده من الجنّھ و ذاکر هللاَّ فی الغافلین یغفر هللاَّ لھ بعدد کّل فصیح و 

  .مأعج



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 

خدا کند خدا جایگاھش را در بھشت باو بنمایاند و آنکه در میان غافالن یاد خدا کند خدا یاد 

  .بشماره ھر زباندار و گنگ او را بیامرزد

  .ذبّوا عن أعراضکم بأموالکم_  ١۶١۶

  .با اموالتان از آبرویتان دفاع کنید

  .ذبح الّرجل أن تزّکیھ فی وجھھ_  ١۶١٧

  .تمجید وى کنى سر بریدن مرد آنست که در حضورش

  .ذروا الحسناء العقیم و علیکم بالّسوداء الولود_  ١۶١٨

  .زن خوبروى نازا را واگذارید و سیاھى که فرزند بسیار آرد برگزینید

  .ذروه سنام اإلسالم الجھاد فی سبیل هللاَّ ال ینالھ إّال أفضلھم_  ١۶١٩

  .دان نرسنداوج مسلمانى جھاد در راه خدا است که جز مسلمانان برجسته ب



  .ذکر هللاَّ شفاء القلوب_  ١۶٢٠

  .یاد کردن خدا شفاى دلھاست

  .الّذکر خیر من الّصدقھ_  ١۶٢١

  .یاد کردن خدا از صدقه دادن بھتر است

  .ذنب العالم ذنب واحد و ذنب الجاھل ذنبان_  ١۶٢٢

  .گناه دانا یک گناه است و گناه نادان دو گناه

إن عیّره ابتلی بھ و إن اغتابھ أثم و إن  الّذنب شؤم على غیر فاعلھ_  ١۶٢٣

  .رضی بھ شارکھ

گناه براى غیر گنھکار نیز شوم است که اگر او را عیب کند بدان مبتال شود و اگر غیبت او 

  .کند گنھکار شود و اگر بدان رضا دھد شریک وى باشد



 ذنب ال یغفر و ذنب ال یترک و ذنب یغفر فأّما الّذی ال یغفر فالّشرک_  ١۶٢۴

باگَّ و أّما الّذی یغفر فذنب العبد بینھ و بین هللاَّ عّز و جّل و أّما الّذی ال یترک 

  .فظلم العباد بعضھم بعضا

گناھى ھست که بخشیدنى نیست و گناھى ھست که از آن چشم نپوشند و گناھى 

ھست که بخشیده تواند شد آنچه بخشیدنى نیست شرک بخدا است و آنچه بخشیده 

اه بنده میان خود و خداى عز و جل است اما آنچه از آن چشم نپوشند ستم تواند شد گن

  .کردن بنده گان به یک دیگر است

ذنب یغفر و ذنب ال یغفر و ذنب یجازى بھ فأّما الّذنب الّذی ال یغفر _  ١۶٢۶

فالّشرک باگَّ و أّما الّذنب الّذی یغفر فعملک بینک و بین ربّک و أّما الّذنب 

  .بھ فظلمک أخاک الّذی یجازى

گناھى ھست که بخشیده تواند شد و گناھى ھست که بخشیدنى نیست و گناھى 

ھست که سزاى آن دھند اما گناھى که بخشیدنى نیست شرک بخداست اما گناھى 

که بخشیده تواند شد عملى است که میان خود و خدا کرده اى اما گناھى که سزاى آن 

  .دھند ستمى است که ببرادر خویش کنى



ذو الّدرھمین أشّد حسابا من ذی الّدرھم و ذو الّدینارین أشّد حسابا _  ١۶٢٧

  .من ذی الّدینار

و آنکه دو دینار دارد حساب . آنکه دو درھم دارد حساب وى از صاحب یکدرھم سختتر است

  .وى از صاحب یک دینار سختتر است

  .ن نارذو الوجھین فی الّدنیا یأتی یوم القیامھ و لھ وجھان م_  ١۶٢٨

  .ھر که در دنیا دورو باشد روز قیامت بیاید و دو رو از آتش داشته باشد

  .ذو الوجھین ال یکون وجیھا_  ١۶٢٩

  .دو رو آبرومند نخواھد بود

الّرؤیا الّصالحھ یراھا : ذھبت النّبّوه فال نبّوه بعدی إّال المبّشرات_  ١۶٣٠

  .الّرجل أو ترى لھ

مگر مژده رسانھا و آن خوابھاى نیکوست . پیمبرى نیستپیمبرى بپایان رسید و پس از من 

  .که مرد بیند یا براى او ببینند



  .رأس الحکمھ مخافھ هللاَّ _  ١۶٣١

  .اساس حکمت ترس خداست

  .رأس الحکمھ معرفھ هللاَّ _  ١۶٣٢

  .اساس حکمت خداشناسى است

  .رأس الّدین الورع_  ١۶٣٣

  .اساس دین پرھیزکارى است

النّصیحھ گَّ و لدینھ و لرسولھ و لکتابھ و ألئّمھ المسلمین رأس الّدین _  ١۶٣۴

  .و للمسلمین عاّمھ

اساس دین خیر خواھى براى خدا و دین خدا و پیغمبر خدا و کتاب خدا و پیشوایان 

  .مسلمانان و ھمه مسلمانانست

رأس العقل المداراه و أھل المعروف فی الّدنیا أھل المعروف فی _  ١۶٣۵

  .اآلخره



  .عقل مداراست و نیکوکاران دنیا نیکوکاران آخرتنداساس 

رأس العقل بعد اإلیمان باگَّ التّوّدد إلى النّاس و اصطناع المعروف _  ١۶٣۶

  .إلى کّل بّر و فاجر

  .اساس عقل پس از ایمان بخدا دوستى با مردم و نیکوکارى با نیک و بد است

لى النّاس و ما یستغنی رجل عن رأس العقل بعد اإلیمان باگَّ التّوّدد إ_  ١۶٣٧

مشوره و إّن أھل المعروف فی الّدنیا ھم أھل المعروف فی اآلخره و إّن أھل 

  .المنکر فی الّدنیاھم أھل المنکر فی اآلخره

اساس عقل پس از ایمان بخدا دوستى با مردم است ھیچ کس از مشورت بى نیاز 

  .بدکاران این جھان بدکاران آن جھانندنیکوکاران این جھان نیکوکاران آن جھانند و : نیست

  .رأس العقل بعد اإلیمان باگَّ الحیاء و حسن الخلق_  ١۶٣٨

  .اساس عقل پس از ایمان بخدا حیا و نیکخوئى است



کّال و : أ سرقت؟ قال: رأى عیسى بن مریم رجال یسرق فقال لھ_  ١۶٣٩

  .نیآمنت باگَّ و کذبت عی: الّذی ال إلھ إّال ھو و قال عیسى

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

رؤیا المؤمن جزء من أربعین جزء من النّبّوه و ھی على رجل طائر _  ١۶۴٠

  .سقطت و ال تحّدث بھا إّال لبیبا أو حبیبا ما لم یحّدث بھا فإذا تحّدث بھا

رؤیاى مؤمن یکجزء از چھل جزء پیغمبرى است رؤیا تا موقعى که از آن سخن نگویند به 

پاى مرغى بسته است و وقتى از آن سخن گویند خواھد افتاد، بنا بر این خواب خود را جز 

  .بمرد خردمند یا دوست صمیمى مگوى

  .ستّھ و أربعین جزء من النّبّوه رؤیا المؤمن جزء من_  ١۶۴١

  .رؤیاى مؤمن یک جزء از چھل و شش جزء پیغمبرى است

  .رؤیا المؤمن کالم یکلّم بھ العبد ربّھ فی المنام_  ١۶۴٢



  .رؤیاى مؤمن سخنى است که خداوند در خواب با بنده خود گوید

 رّب أشعث أغبر ذی طمرین تنبو عنھ أعین النّاس لو أقسم على هللاَّ _  ١۶۴٣

  .ألبّره

چه بسا ژولیده گرد آلود که دو لباس کھنه دارد و چشم مردم از او بیزار است اگر از جانب 

  .خدا تعھدى کند خداوند انجام دھد

رّب حامل فقھ غیر فقیھ و من لم ینفعھ علمھ ضّره جھلھ اقرأ القرآن _  ١۶۴۴

  .ما نھاک فإن لم ینھک فلست تقرؤه

دانا نیستند ھر که علمش سودش ندھد جھلش زیانش  بسا کسان که حامل دانشند اما

قرآن تا موقعى خوان که ترا از بدى جلوگیرى کند و اگر جلوگیرى نکند قرآن نمى . رساند

  .خوانى

رّب صائم لیس لھ من صیامھ إّال الجوع و رّب قائم لیس لھ من قیامھ _  ١۶۴۵

  .إّال الّسھر



ى نبرد و بسا نماز شب گزار که از نماز خود بسا روزه دار که از روزه خود جز گرسنگى ثمر

  .جز بیدارى سودى نگیرد

  .رّب طاعم شاکر أعظم أجرا من صائم صابر_  ١۶۴۶

  .بسا کسان که غذا خورند و شکر کنند و پاداششان از روزه دار صابر بیشتر باشد

رّب عابد جاھل و رّب عالم فاجر فاحذروا الجھّال من العباد و _  ١۶۴٧

  .العلماء الفّجار من

  .بسا عابد نادان و بسا دانشمند بد کار که ھست از جاھالن عابد و بدکاران علما حذر کنید

رّب قائم حظّھ من قیامھ الّسھر و رّب صائم حظّھ من صیامھ الجوع و  ١۶۴٨

  .العطش

بسا نماز شب گزار که نصیبش از نماز فقط بیدارى است و بسا روزه دار که سودش از روزه 

  .گى و تشنگى استفقط گرسن

  .رحماء أّمتی أوساطھا_  ١۶۴٩



  .رحیمان امت من متوسطانند

  .رحم هللاَّ المتخلّلین من أّمتی فی الوضوء و الطّعام_  ١۶۵٠

  .خداوند از امت من آنھا را که ھنگام وضو و غذا مسواک مى کنند رحمت کند

  .رحم هللاَّ امرءا أصلح من لسانھ_  ١۶۵١

  .ه زبان خود را اصالح کندخدا رحمت کند کسى را ک

رحم هللاَّ امرءا اکتسب طیّبا و انفق قصدا و قّدم فضال لیوم فقره و _  ١۶۵٢

  .حاجتھ

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

  .أنفق الفضل من مالھ رحم هللاَّ امرءا أمسک الفضل من قولھ و_  ١۶۵٣

  .خدا رحمت کند کسى را که ما زاد گفتار خود را نگھدارد و ما زاد مال خود را خرج کند

  .رحم هللاَّ امرءا سمع منّا حدیثا فوعاه ثّم بلّغھ من ھو أوعى منھ_  ١۶۵۴



خدا رحمت کند کسى را که سخنى از ما بشنود و حفظ کند و بکسى که بھتر از او حفظ 

  .برساند تواند کرد

رحم هللاَّ عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا _  ١۶۵۵

  .إذا اقتضى

خدا رحمت کند کسى را که ھنگام فروش سھل انگار باشد و ھنگام خرید سھل انگار 

  .باشد و ھنگام پرداخت سھل انگار باشد و ھنگام طلب سھل انگار باشد

  .فغنم أو سکت عن سوء فسلمرحم هللاَّ عبدا قال خیرا _  ١۶۵۶

خدا رحمت کند بنده اى را که سخن نیک گوید و غنیمت برد یا از بد گوئى سکوت کند و 

  .سالم ماند

رحم هللاَّ عبدا کانت ألخیھ عنده مظلمھ فی عرض أو مال فجاءه _  ١۶۵٧

فاستحلّھ قبل أن یؤخذ و لیس ثّم دینار و ال درھم فإن کانت لھ حسنات أخذ من 

  .و إن لم تکن لھ حسنات حملوا علیھ من سیّئاتھ حسناتھ



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 درھمى نباشد اگر کارھاى نیکى داشته 

  .ان ستم دیده بر گناھان او بیفزایندباشد ازآن به گیرند و اگر نداشته باشد از گناھ

رحم هللاَّ عینا بکت من خشیھ هللاَّ و رحم هللاَّ عینا سھرت فی سبیل _  ١۶۵٨

  .هللاَّ 

خدا رحمت کند دیده اى را که از ترس خدا بگرید و رحمت کند دیده اى را که در راه خدا 

  .بیدار ماند

  .قامت طریقتھرحم هللاَّ من حفظ لسانھ و عرف زمانھ و است_  ١۶۵٩

خدا رحمت کند آن کس را که زبان خود را حفظ کند و روزگار خود را بشناسد و روش او 

  .راست باشد

  .رحم هللاَّ والدا أعان ولده على بّره_  ١۶۶٠

  .خدا رحمت کند پدرى را که فرزند خود را کمک کند تا با پدر نیکى تواند کرد

  .رّد جواب الکتاب حّق کرّد الّسالم_  ١۶۶١



  .جواب نامه نیز مانند جواب سالم الزمست

  .رّدوا الّسالم و غّضوا البصر و أحسنوا الکالم_  ١۶۶٢

  .سالم را جواب بدھید و از محارم چشم بپوشید و سخن نیک گوئید

رّدوا المخیط و الخیاط من غّل مخیطا أو خیاطا کلّف یوم القیامھ أن _  ١۶۶٣

  .یجی ء بھ و لیس بجاء

پارچه را پس بدھید، ھر که در پارچه و نخ خیانت کند روز قیامت بدو گویند  باقى مانده نخ و

  .نظیر آن را بیاورد و او نتواند آورد

  .رضا الّرّب فی رضا الوالد و سخط الّرّب فی سخط الوالد_  ١۶۶۴

  .خشنودى خدا در خشنودى پدر است و آزردگى خدا در آزردگى پدر است

  .لدین و سخطھ فی سخطھمارضا الّرّب فی رضا الوا_  ١۶۶۵

  .خشنودى خدا در خشنودى پدر و مادر است و دلگیرى وى در دل گیرى آنھا است



رغم أنفھ، ثّم رغم أنفھ، ثّم رغم أنفھ من أدرک أبویھ عنده الکبر _  ١۶۶۶

  .أحدھما أو کلیھما ثّم لم یدخل الجنّھ

دو پیش او به  خاک بر سرش، خاک بر سرش خاک بر سرش که پدر و مادرش یکى یا ھر

  .پیرى رسند و او بھشتى نشود

عن المجنون المغلوب على عقلھ حتّى یبرء و : رفع العلم عن ثالثھ_  ١۶۶٧

  .عن النّائم حتّى یستیقظ و عن الّصبّی حتّى یحتلم

قلم از سه کس برداشته اند مجنونى که اختیار عقل خود را ندارد تا شفا یابد و خفته تا 

  .بالغ شودبیدار شود و طفل تا 

  .رفع عن أّمتی الخطاء و النّسیان و ما استکرھوا علیھ_  ١۶۶٨

  .خطا و فراموشى و اضطرار را بر امت من نمى گیرند

رکعتان بسواک أفضل من سبعین رکعھ بغیر سواک و دعوه فی _  ١۶۶٩

الّسّر أفضل من سبعین دعوه فی العالنیھ و صدقھ فی الّسّر أفضل من سبعین 

  .نیھصدقھ فی العال



دو رکعت نماز با مسواک بھتر از ھفتاد رکعت بدون مسواک است و یک دعاى نھان بھتر از 

  .ھفتاد دعاى آشکار است و یک صدقه نھان بھتر از ھفتاد صدقه آشکار است

  .رکعتان من المتأھّل خیر من اثنتین و ثمانین رکعھ من العزب_  ١۶٧٠

  .و دو رکعت نماز عزب استدو رکعت نماز کسى که زن دارد بھتر از ھشتاد 

  .رکعتان من المتزّوج أفضل من سبعین رکعھ من األعزب_  ١۶٧١

  .دو رکعت نماز شخص زن دار بھتر از ھفتاد رکعت نماز عزبست

  .رکعتان من رجل ورع أفضل من ألف رکعھ من مخلط_  ١۶٧٢

  .دو رکعت نماز شخص پرھیزکار بھتر از ھزار رکعت الابالى است

  .من عالم أفضل من سبعین رکعھ من غیر عالم رکعتان_  ١۶٧٣

  .دو رکعت نماز دانشمند بھتر از ھفتاد رکعت غیر دانشمند است

  .رکعھ من عالم باگَّ خیر من ألف رکعھ من متجاھل باگَّ _  ١۶٧۴



دو رکعت نماز کسى که متوجه خدا باشد بھتر از ھزار رکعت کسى است که از خدا غافل 

  .باشد

  .نی إسماعیل فإّن أباکم کان رامیارمیا ب_  ١۶٧۵

  .فرزندان اسماعیل تیراندازى کنید که پدرتان تیرانداز بود

  .رھان الخیل طلق_  ١۶٧۶

  .شرط بندى روى اسب مباح است

  .رواح الجمعھ واجب على کّل محتلم_  ١۶٧۶

  .آمدن بنماز جمعه بر ھر بالغى واجب است

  .رّوحوا القلوب ساعھ بساعھ_  ١۶٧٧

  .ساعت بساعت استراحت دھیددلھا را 

ریح الجنّھ یوجد من مسیره خمسمائھ عام و ال یجدھا من طلب الّدنیا _  ١۶٧٨

  .بعمل اآلخره



بوى بھشت را از پانصد سال راه توان یافت ولى ھر که دنیا را به عمل آخرت جوید از آن 

  .بى نصیب ماند

من فی األرض ارحموا . الّراحمون یرحمھم الّرحمن تبارک و تعالى_  ١۶٧٩

  .یرحمکم من فی الّسماء

خداوند رحیمان را رحم میکند با آنھا که در زمین اند رحم کنید تا آن که در آسمانست به 

  .شما رحم کند

  .الّراشی و المرتشی فی النّار_  ١۶٨٠

  .رشوه دھنده و گیرنده در آتشند

ن الّشیطان فبشرى من هللاَّ و حدیث النّفس و تخویف م: الّرؤیا ثالثھ_  ١۶٨١

فإذا رأى أحدکم رؤیا تعجبھ فلیقّصھا إن شاء و إن رأى شیئا یکرھھ فال یقّصھ 

  .على أحد و لیقم یصلّی



رؤیا سه قسمت، مژده خدا و حدیث نفس است و تھدید شیطان وقتى یکى از شما خواب 

خوبى دید اگر خواھد براى کسان نقل کند و اگر خواب بدى دید براى ھیچ کس نقل نکند، 

  .برخیزد و نماز گزارد

منھا تھاویل من الّشیطان لیحزن ابن آدم و منھا ما یھّم : الّرؤیا ثالثھ_  ١۶٨٢

بھ الّرجل فی یقظتھ فیراه فی منامھ و منھا جزء من ستّھ و أربعین جزء من 

  .النّبّوه

یک قسم تھدید شیطانست که خواھد بوسیله آن آدمیزاد را غمگین : رؤیا سه قسم است

سم دیگر آرزوھاست که شخص در بیدارى کند و بخواب ببیند و قسم دیگر یکجزء از کند و ق

  .چھل و شش جزء پیغمبرى است

الّربا ثالثھ و سبعون بابا أیسرھا مثل أن ینکح الّرجل أّمھ و إّن أربى _  ١۶٨٣

  .الّربا عرض الّرجل المسلم

ادر خود زنا کند و ربا ھفتاد و سه قسم است و آسانتر از ھمه چنانست که کسى با م

  .بدتر از ھمه رباھا تجاوز بآبروى مسلمان است

  .الّربا و إن کثر فإن عاقبتھ تصیر إلى قلّ _  ١۶٨۴



  .ربا اگر چه بسیار باشد سرانجام آن به کمى است

الّرجال أربعھ سخّی و کریم و بخیل و لئیم، فالّسخّی الّذی یأکل و _  ١۶٨۵

طی و البخیل الّذی یأکل و ال یعطی و اللّئیم یعطی و الکریم الّذی ال یأکل و یع

  .الّذی ال یأکل و ال یعطی

مردان چھار 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

الّرجل الّصالح یأتی بالخبر الّصالح و الّرجل الّسوء یأتی بالخبر _  ١۶٨۶

  .السوء

  .مرد خوب خبر خوب آرد و مرد بد خبر بد مى آرد

  .الّرجل على دین خلیلھ فلینظر أحدکم من یخال_  ١۶٨٧

  .مرد بر دین یار خویشتن است بنگرید باکى دوستى میکنید

  .ضى بین النّاسالّرجل فی ظّل صدقتھ حتّى یق_  ١۶٨٨



  .مرد در سایه صدقه خود بیاساید تا میان مردم قضاوت کنند

الّرحمھ عند هللاَّ مائھ جزء فقّسم بین الخالئق جزء و أّخر تسعا و _  ١۶٨٩

  .تسعین إلى یوم القیامھ

رحمت خدا صد جزء است یک جزء را در میان خلق تقسیم کرده و نود و نه را براى روز 

  .استرستاخیز نگھداشته 

الّرحم شجنھ من الّرحمن فمن وصلھا وصلھ هللاَّ و من قطعھا قطعھ _  ١۶٩٠

  .هللاَّ 

خویشاوندى رشته اى از طرف خداوند است ھر که آن را پیوند دھد خدا او را پیوند دھد و 

  .ھر که آن را ببرد خدا او را ببرد

عنی من وصلنی وصلھ هللاَّ و من قط: الّرحم معلّقھ بالعرش یقول_  ١۶٩١

  .قطعھ هللاَّ 

خویشاوندى بعرش آویخته است و گوید ھر که مرا پیوند دھد خدا او را پیوند دھد و ھر که 

  .مرا ببرد خدا او را ببرد



  .الّرزق أشّد طلبا للعبد من أجلھ_  ١۶٩٢

  .روزى بیشتر از مرگ در جستجوى بنده است

  .البعیرالّرزق إلى بیت فیھ سخاء أسرع من الّشفره إلى سنام _  ١۶٩٣

  .روزى بخانه اى که بخشش در آن ھست از کارد بکوھان و شتر نزدیکتر است

  .الّرضاع یغیّر الطّباع_  ١۶٩۴

  رضاع طبایع را تغییر مى دھد

الّرعد ملک من مالئکھ هللاَّ موّکل بالّسحاب معھ مخاریق من نار _  ١۶٩۵

  .یسوق بھا الّسحاب حیث شاء هللاَّ 

خداست که موکل ابرھاست و تازیانه ھائى از آتش ھمراه رعد فرشته اى از فرشتگان 

  .دارد که ابرھا را ھر جا خدا خواھد میراند

  .الّرغبھ فی الّدنیا تکثّر الھّم و الحزن و البطانھ تقسی القلب_  ١۶٩۵

  .عالقه بدنیا غم و اندوه را زیاد مى کند و شکم پرستى دل را سخت میکند



  .برکھ و من یحرم الّرفق یحرم الخیرالّرفق بھ الّزیاده و ال_  ١۶٩٧

  .مدارا قرین فزونى و برکت است و ھر که از مدارا بى بھره باشد از خوبى بى بھره است

  .الّرفق رأس الحکمھ_  ١۶٩٧

  .مدارا اساس حکمت است

الّرفق یمن و الخرق شؤم و إذا أراد هللاَّ بأھل بیت خیرا أدخل علیھم _  ١۶٩٨

لم یکن فی شی ء إّال زانھ و إّن الخرق لم یکن فی شی ء باب الّرفق فإّن الّرفق 

  .إّال شانھ

مالیمت مایه میمنت است و خشونت مایه شئامت و ھمین که خداوند براى اھل خانه اى 

نیکى خواھد آنھا را با مالیمت قرین کند زیرا مالیمت در ھر چه باشد آن را زینت دھد و 

  .خشونت در ھر چه باشد آن را خوار کند

  .الّرمی خیر ما لھوتم بھ_  ١۶٩٩

  .تیر اندازى بھترین تفریحھاى شماست



أین : زار رجل أخا لھ فی قریھ فأرصد هللاَّ لھ ملکا على مدرجتھ فقال_  ١٧٠٠

ال : ھل لھ علیک من نعمھ تربّھا؟ قال: أخا لی فی ھذه القریھ، فقال: ترید؟ قال

، قال   . إلیک إّن هللاَّ أحبّک کما أحببتھفإنّی رسول هللاَّ : إّال أنّی أحبّھ فی هللاَّ

مردى بدیدن برادر دینى خود بدھکده اى رفت، خداوند ملکى در گذرگاه او گماشت و بدو 

گفت آیا نعمتى بنزد تو دارد که . برادرى در این دھکده دارم: گفت کجا میروى جواب داد

م، گفت من فرستاده میخواھى آن را افزون کنى جواب داد نه، او را براى خدا دوست دار

  .خدا ھستم ھمان طور که او را دوست دارى خدا ترا دوست دارد

  

 

زر القبور تذکر بھا اآلخره و اغسل الموتى فإّن معالجھ جسد خاو _  ١٧٠١

موعظھ بلیغھ و صّل على الجنائز لعّل ذلک یحزنک فإّن الحزین فی ظّل هللاَّ 

 .یوم القیامھ یتعّرض لکّل خیر

برو تا آخرت را بیاد آرى و مردگان را غسل بده زیرا زیر و رو کردن جسد بزیارت قبرھا 

بیحرکت موعظه اى کامل است بر مردگان نمازگزار شاید بدین وسیله غمگین شوى زیرا 

  .شخص غمگین روز رستاخیز در سایه خدا در معرض ھمه نیکیھاست



  .زر غبّا تزدد حبّا_  ١٧٠٢

  .باشىبزیارت کسان کمتر رو تا محبوب تر 

  .زلّھ العالم مضروب بھا الطّبل و زلّھ الجاھل یخفیھا الجھل_  ١٧٠٣

  .لغزش دانشمند بزودى مشھور شود و لغزش نادان را جھل مستور دارد

  .زنا العینین النّظر_  ١٧٠۴

  .زناى چشمان نگاه نارواست

  .زنا اللّسان الکالم_  ١٧٠۴

  .زناى زبان سخن بیجاست

  .تزّوجوا األکفاء، و اختاروا لنطفکمزّوجوا األکفاء و _  ١٧٠۵

باشخاص ھمشأن زن بدھید و از اشخاص ھمشأن زن بگیرند و محل نطفه ھاى خود را 

  .بدقت انتخاب کنید

  .زّودک هللاَّ التّقوى و غفر ذنبک و یّسر لک الخیر حیثما کنت_  ١٧٠۶



خوبى را براى  خداوند پرھیزکارى را توشه راه تو سازد و گناھت را ببخشد و ھر جا ھستى

  .تو آسان کند

  .زوروا القبور فإنّھا تذّکرکم اآلخره_  ١٧٠٧

  .بزیارت قبرھا روید که آخرت را بیاد شما مى آورد

الّزانی بحلیلھ جاره ال ینظر هللاَّ إلیھ یوم القیامھ و ال یزّکیھ و یقول _  ١٧٠٨

  .ادخل النّار مع الّداخلین: لھ

وز قیامت خدا به او ننگرد و او را پاک نکند و بدو گوید با آنکه با زن ھمسایه خود زنا کند ر

  .جھنمیان بجھنم برو

الّزبانیھ إلى فسقھ حملھ القرآن أسرع منھم إلى عبده األوثان _  ١٧٠٩

  .لیس من یعلم کمن ال یعلم: یبدأ بنا قبل عبده األوثان؟ فیقال لھم: فیقولون

پرستان به جھنم در آرند آنھا گویند آیا ما  مأمورین عذاب فاسقان قرآن خوان را زودتر از بت

  .را پیش از بت پرستان میبرید بدانھا جواب دھند آنکه داند مانند آنکه نداند نیست

  .الّزکاه قنطره اإلسالم_  ١٧١٠



  .زکات پل اسالم است

  .الّزنا یورث الفقر_  ١٧١١

  .زنا مایه فقر است

ل و ال إضاعھ المال و لکن الّزھاده فی الّدنیا لیست بتحریم الحال_  ١٧١٢

الّزھاده فی الّدنیا أن ال تکون بما فی یدیک أوثق منک بما فی ید هللاَّ و أن 

تکون فی ثواب المصیبھ إذا أنت أصبت بھا أرغب منک فیھا لو أنّھا أبقیت 

  .لک

از جھان گذشتگى این نیست که حالل را بر خود حرام کنى یا مال خود تلف نمائى از 

اینست که بدان چه در کف تو است بیشتر از آنچه در دست خداست  جھان گذشتگى

اعتماد نداشته باشى و ھنگامى که مصیبتى بتو رخ داد بپاداش آن بیشتر از رخ ندادن 

  .مصیبت عالقمند باشى

الّزھد فی الّدنیا یریح القلب و البدن و الّرغبھ فیھا تکثر الھّم و _  ١٧١٣

  .الحزن و البطانھ تقسى القلب



ذشتن از جھان تن و جان را آسایش دھد و دلبستگى بجھان غم و اندوه را افزون کند و گ

  .شکم پرستى دل را سخت کند

و الّرغبھ فیھا تتعب القلب و . الّزھد فی الّدنیا یریح القلب و البدن_  ١٧١۴

  .البدن

ر محمد گفتا. گذشتن از جھان تن و جان را بیاساید و عالقه بجھان تن و جان را خسته کند

  .از گفتار آسمانى فروتر و از گفتار انسانى فراتر است

سألت هللاَّ أن یجعل حساب أّمتی إلّى لئّال تفتضح عند االمم، فأوحى _  ١٧١۵

یا محّمد بل أنا أحاسبھم فإن کان منھم زلّھ سترتھا عنک : هللاَّ عّز و جّل إلىّ 

  .لئال تفتضح عندک

واگذارد تا پیش امتھاى دیگر رسوا نشود، پس  از خدا خواستم که حساب امت مرا بمن

خداى عز و جل بمن وحى کرد اى محمد نه، بلکه من حسابشان را میرسم و اگر گناھى 

  .از آنھا سر زده از تو پوشیده مى دارم که پیش تو نیز رسوا نشود



إّن بینی و بینھ سبعین حجابا من : ھل ترى ربّک؟ قال: سئلت جبریل_  ١٧١۶

  .أدناھا الحترقت نور لو رأیت

را مى بینى؟ گفت میان من و او ھفتاد پرده از نور است  - از جبریل پرسیدم آیا پروردگارت

  .که اگر نزدیکترین پرده را بنگرم خواھم سوخت

الّرجل یکون سریع الغضب : ساحّدثکم بامور النّاس و أخالقھم_  ١٧١٧

ید الغضب سریع الفی ء سریع الفی ء فال لھ و ال علیھ کفافا و الّرجل یکون بع

فذاک لھ و ال علیھ و الّرجل یقتضی الّذی لھ و یقضی الّذی علیھ فذاک ال لھ و 

و الّرجل یقتضی الّذی لھ و یمطل النّاس الّذی علیھ فذاک علیھ و ال . ال علیھ

  .لھ

در باره کارھاى مردم و اخالقشان با شما سخن خواھم گفت مردى که زود خشم گیرد و 

و مردى که دیر خشمگین شود و زود آرام . نه بد است نه خوب سر بسر. ودزود آرام ش

. 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 عھده او دارند عقب اندازد بد 

  .است نه خوب



  .الجدود و ذوی المیسرهسافروا مع ذوی _  ١٧١٨

  .با مردم خوش اقبال مرفه سفر کنید

  .ساعات األذى فی الّدنیا یذھبن ساعات األذى فی اآلخره_  ١٧١٩

  .ساعتھاى آزار این دنیا ساعت ھاى آزار آخرت را نابود میکند

  .ساعات األمراض یذھبن ساعات الخطایا_  ١٧٢٠

  .ساعت ھاى مرض ساعت ھاى گناه را نابود مى کند

: ساعتان تفتح فیھما أبواب الّسماء و قلّما ترّد على داع دعوتھ_  ١٧٢١

  .حضور الّصاله و الّصّف فی سبیل هللاَّ 

دو وقت است که درھاى آسمان در اثناى آن گشوده مى شود و کمتر ممکنست دعاى 

  .ھنگام نماز و صف آرائى در راه خدا: دعاکننده اى رد شود

  .على الھلکھ ساّب الموتى کالمشرف_  ١٧٢٢

  .بد گوى مردگان چون آن کس است که در معرض ھالک است



سارعوا فی طلب العلم فالحدیث من صادق خیر من الّدنیا و ما علیھا _  ١٧٢٣

  .من ذھب و فّضھ

بطلب علم بشتابید که از راست گوئى حدیث گفتن از دنیا و ھمه طالھا و نقره آن بھتر 

  .است

لى فراشھ ینظر فی علمھ خیر من عباده ساعھ من عالم متّکئ ع_  ١٧٢۴

  .العابد سبعین عاما

یک ساعت وقت دانشورى که بر بستر خویش تکیه زده در علم خویش مى نگرد از ھفتاد 

  .سال عبادت عابد نیکوتر است

  .سافروا تصّحوا و تغنموا_  ١٧٢۵

  .سفر کنید تا تندرست شوید و غنیمت یابید

  .سافروا تصّحوا و ترزقوا_  ١٧٢۶

  .سفر کنید تا تندرست شوید و روزى یابید



  .ساقی القوم آخرھم شربا_  ١٧٢٧

  .سقایت گر قوم پس از ھمه نوشد

  .ساووا بین أوالدکم فی العطیّھ فلو کنت مفّضال أحدا لفّضلت النّساء_  ١٧٢٨

من اگر کسى را برترى . در کار بخشش میان فرزندان خویش مساوات را رعایت کنید

  .رترى دادمىدادمى زنان را ب

  .سباب المسلم فسوق و قتالھ کفر و حرمھ مالھ کحرمھ دمھ_  ١٧٢٩

بدگوئى مسلمان گناه است و جنگ او کفر است و حرمت مال وى چون حرمت خون 

  .اوست

من علّم علما، أو : سبع یجری للعبد أجرھّن و ھو فی قبره بعد موتھ_  ١٧٣٠

مسجدا، أو وّرث مصحفا،  أجرى نھرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخال، أو بنى

  .موتھ أو ترک ولدا یستغفر لھ بعد

ھفت چیز است که پاداش آن براى بنده در قبر او و پس از مرگش دوام دارد کسى که 

علمى تعلیم دھد، یا نھرى بجریان آورد یا چاھى حفر کند یا نخلى بکارد یا مسجدى 



س از مرگش براى او آمرزش بسازد یا مصحفى به ارث گذارد یا فرزندى به جا نھد که پ

  .خواھد

رجل قلبھ معلّق : سبعھ یظلّھم هللاَّ تحت ظّل عرشھ یوم ال ظّل إّال ظلّھ_  ١٧٣١

، و رجالن : بالمساجد، و رجل دعتھ امرأه ذات منصب فقال إنّی أخاف هللاَّ

 ، ، و عین حرست فی سبیل هللاَّ ، و رجل غّض عینھ عن محارم هللاَّ تحابّا فی هللاَّ

  .ن بکت من خشیھ هللاَّ و عی

ھفت کسند که خدا در روزى که سایه اى جز سایه او نیست به سایه عرش خود 

مردى که دل او بمسجدھا عالقه دارد و مردى که زن صاحب مقامى از او کام . میبردشان

خواھد و گوید از خدا بیم دارم و مردانى که در راه خدا دوستى کنند و مردى که از محارم 

  .باز دارد و چشمى که در راه خدا نگھبانى کند و چشمى که از ترس خدا بگریدخدا چشم 

إمام عادل و شاّب نشأ : سبعھ یظلّھم هللاَّ فی ظلّھ یوم ال ظّل إّال ظلّھ_  ١٧٣٢

، و رجل قلبھ معلّق بالمسجد إذا خرج منھ حتّى یعود إلیھ، و  فی عباده هللاَّ

ک و افترقا علیھ، و رجل ذکر هللاَّ خالیا رجالن تحابّا فی هللاَّ فاجتمعا على ذل



إنّی أخاف هللاَّ : ففاضت عیناه، و رجل دعتھ امرأه ذات منصب و جمال فقال

  .رّب العالمین، و رجل تصّدق بصدقھ فأخفاھا حتّى ال تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ

 ھفت کسند که خداوند در روزى که 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 

فراھم آیند و بر آن جدا شوند و مردى که بخلوت خدا را یاد کند و چشمانش اشگریز شود 

مقام و جمال از او کام خواھد و گوید من از خدا پروردگار جھانیان  و مردى که زنى صاحب

بیم دارم و مردى که صدقه اى دھد و آن را نھان دارد که دست چپش نداند دست راستش 

  .چه انفاق میکند

سبق درھم مائھ ألف درھم رجل لھ درھمان أخذ أحدھما فتصّدق بھ، _  ١٧٣٣

  .ألف فتصّدق بھا و رجل لھ مال کثیر فأخذ من عرضھ مائھ

یکدرھم از صد ھزار درھم پیشى گیرد مردى که دو درھم دارد یکى را بر گیرد و صدقه 

  دھد و مردى که مال فراوان دارد و از آن میان صد ھزار بر گیرد و صدقه کند



ستکون فتن یصبح الّرجل فیھا مؤمنا و یمسی کافرا إّال من أحیاه هللاَّ _  ١٧٣۴

  .بالعلم

ھد بود که در اثناى آن مرد بصبح مؤمن باشد و بشب کافر شود مگر آنکه فتنه ھا خوا

  .خدایش به علم زنده دارد

جھاد أعداء هللاَّ بالّسیف، و الّصوم فی یوم : سّت خصال من الخیر_  ١٧٣۵

الّصیف، و حسن الّصبر عند المصیبھ، و ترک المراء، و اإلنفاق فی الخفا، و 

  .المحاباه فی هللاَّ 

یکست پیکار با دشمنان خدا بوسیله شمشیر و روزه در روز تابستان و شش صفت ن

  .نیکصبرى به ھنگام مصیبت و ترک مجادله و انفاق در نھان و دوستى در راه خدا

اإلشتغال بعیوب الخلق، و قسوه القلب، و : ستّھ أشیاء تحبط األعمال_  ١٧٣۶

  .نتھیحّب الّدنیا، و قلّھ الحیاء، و طول األمل، و ظالم ال ی

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



ستکون علیکم أئّمھ یملکون أرزاقکم یحّدثونکم فیکذبونکم و یعملون _  ١٧٣٧

ا کذبھم فیسیئون العمل ال یرضون فیکم حتّى تحّسنوا قبیحھم و تصّدقو

  .فأعطوھم الحّق ما رضوا بھ فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلک فھو شھید

پیشوایانى بر شما منصوب خواھند شد که روزیھاى 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 

اگر بحق رضا دادند مطابق آن با ایشان رفتار کنید و اگر از دروغشان را راست بحساب آرید، 

  .حق تجاوز کردند ھر که در این راه کشته شود شھید است

  .سخافھ بالمرء أن یستخدم ضیفھ_  ١٧٣٨

  .سبک عقلى مرد آنست که مھمان خویش را بخدمت گیرد

  .سّددوا و قاربوا_  ١٧٣٩

  .بصالح آئید و تقرب جوئید

 من فضلھ فإّن هللاَّ یحّب أن یسأل، و أفضل العباده انتظار سلوا هللاَّ _  ١٧۴٠

  .الفرج



خدا را از فضل او طلب کنید که خدا دوست دارد که از او بخواھند بھترین عبادتھا انتظار 

  .گشایش است

  .سلوا هللاَّ کّل شی ء حتّى الّشسع فإّن هللاَّ إن لم ییّسره لم یتیّسر_  ١٧۴١

ا از خدا بخواھید که اگر خدا آن را میسور نکند میسر نخواھد ھمه چیز حتى بند صندل ر

  .شد

  .سلوا هللاَّ العفو و العافیھ فإّن أحدا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیھ_  ١٧۴٢

از خدا بخشش و عافیت طلب کنید که پس از ایمان، ھیچ کس را چیزى بھتر از عافیت 

  .نداده اند

  .و تعّوذوا باگَّ من علم ال ینفعسلوا هللاَّ علما نافعا _  ١٧۴٣

  از خدا عملى سودمند بخواھید و از علمى که سود ندھد بخدا پناه برید

سلوا أھل الّشرف عن العلم فإن کان عندھم علم فاکتبوه فإنّھم ال _  ١٧۴۴

  .یکذبون

  .شریفان را از علم بپرسید اگر علمى نزد ایشان بود بنویسید که آنھا دروغ نمى گویند



سل ربّک العافیھ و المعافاه فی الّدنیا و اآلخره فإذا أعطیت العافیھ _  ١٧۴۵

  .فی الّدنیا و أعطیتھا فی اآلخره فقد أفلحت

از پروردگار خویش عافیت و معاف بودن دنیا و آخرت بخواه که اگر ترا در دنیا عافیت دھند و 

  .در آخرت نیز دھند رستگارشده اى

  .ھ أن یلزم بیتھسالمھ الّرجل من الفتن_  ١٧۴۶

  .مرد که در خانه خویش بماند از فتنه سالم ماند

  .سوء الخلق شؤم و شرارکم أسوؤکم خلقا_  ١٧۴٧

  .بدخوئى شوم است و بدترین شما بدخوترین شماست

  .سوء الخلق شؤم و طاعھ النّساء ندامھ و حسن الملکھ نماء_  ١٧۴٨

  .یرتى مایه رشدبدخوئى شوم است و اطاعت زنان پشیمانى است و نیک س

  .سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخّل العسل_  ١٧۴٩

  .بدخوئى عمل را بفساد آرد چنان که سرکه عسل را فاسد کند



  .سوء المجالسھ شّح و فحش و سوء خلق_  ١٧۵٠

  .بد صحبتى بخل است و ناسزا گوئى و بدخوئى

  .الممسوداء ولود خیر من حسناء ال تلد و إنّی مکاثر بکم ا_  ١٧۵١

زن سیاه که فرزند بسیار آرد بھتر از زن خوبروئى است که فرزند نیارد که من بفزونى شما 

  .بر امتھاى دیگر تفاخر میکنم

سیأتی على النّاس زمان یخیّر فیھ الّرجل بین العجز و الفجور، فمن _  ١٧۵٢

  .أدرک ذلک الّزمان فلیختر العجز على الفجور

د میان بیعرضگى و نادرستى مخیر شود ھر که در آن روزگار روزگارى بمردم رخ نماید که مر

  .باشد باید بیعرضگى را بر نادرستى ترجیح دھد

  .سیّد القوم خادمھم و ساقیھم آخرھم شرابا_  ١٧۵٣

  .آقاى کسان خدمتگزارشان است و سقایتگر کسان پس از ھمه نوشد



یکون فی آخر سیشّدد ھذا الّدین برجال لیس لھم عند هللاَّ خالق س_  ١٧۵۴

  .الّزمان خسف و قذف و مسخ إذا ظھرت المغازف و القینات و استحلّت الخمر

این دین بمردانى که پیش خدا بھره اى ندارند نیرو خواھد گرفت در آخر زمان خسف و قذف 

و مسخى خواھد بود، ھنگامى که که رامشگران و آرایشگران پدید شوند و شراب حالل 

  .بشمار آید

ی على أّمتی زمان یکثر فیھ الفقراء و یقّل الفقھاء و یقبض العلم سیأت_  ١٧۵۵

و یکثر الھرج ثّم یأتی من بعد ذلک زمان یقرأ القرآن رجال من أّمتی ال 

یجاوز تراقیھم ثّم یأتی من بعد ذلک زمان یجادل المشرک باگَّ المؤمن فی مثل 

  .ما یقول

و فقیھان کم شوند و علم بر گرفته شود و بر امت من زمانى بیاید که فقیران فراوان شوند 

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



نّھ بغیر حساب و الظّالم لنفسھ یحاسب الّسابق و المقتصد یدخالن الج_  ١٧۵۶

  .حسابا یسیرا ثّم یدخل الجنّھ

پیشرو و میانه رو بى حساب بھشت روند و ستمگر خویش را محاسبه اى سبک کنند 

  .آنگاه به بھشت رود

الّساعی على األرملھ و المسکین کالمجاھد فی سبیل هللاَّ أو القائم _  ١٧۵٧

  .اللّیل الّصائم النّھار

  .کار بیوه و یتیم بکوشد چون مجاھد راه خدایا نمازگزار شب یا روزه دار روز است آنکه در

الّسخّی قریب من هللاَّ قریب من النّاس قریب من الجنّھ بعید من النّار، _  ١٧۵٨

و البخیل بعید من هللاَّ بعید من النّاس بعید من الجنّھ قریب من النّار، و الجاھل 

  .ن عالم بخیلالّسخّی أحّب إلى هللاَّ م

سخاوتمند بخدا نزدیک و بمردم نزدیک و ببھشت نزدیک و از جھنم دور است و بخیل از خدا 

دور و از مردم دور و از بھشت دور و به جھنم نزدیکست نادان سخاوتمند نزد خدا از عالم 

  .بخیل محبوبتر است



  .الّسخاء خلق هللاَّ األعظم_  ١٧۵٩

  .سخاوت، خلق بزرگ خداست

الّسخاء شجره من أشجار الجنّھ أغصانھا متدلّیات فی الّدنیا فمن أخذ _  ١٧۶٠

بغصن منھا قاده ذلک الغصن إلى الجنّھ و البخل شجره من أشجار النّار 

  .الّدنیا فمن أخذ بغصن منھا قاده ذلک الغصن إلى النّار أغصانھا متدلّیات فی

آویخته است ھر که سخاوت درختى از درختھاى بھشت است که شاخھاى آن در دنیا 

شاخى از آن بگیرد ھمان شاخ وى را سوى بھشت کشاند و بخل درختى از درختھاى 

جھنم است که شاخھاى آن در دنیا آویخته است و ھر که شاخى از آن بگیرد ھمان شاخ 

  .وى را سوى جھنم کشاند

لظّّن الّسخّی إنّما یجود بحسن الظّّن باگَّ و البخیل إنّما یبخل بسوء ا_  ١٧۶١

  .باگَّ 

سخاوتمند بسبب خوشگمانى بخدا سخاوت میکند و بخیل بعلت بدگمانى بخدا بخل 

  .میورزد



  .الّسخّی الجھول أحّب إلى هللاَّ من العالم البخیل_  ١٧۶٢

  .سخاوتمند نادان نزد خدا از دانشمند بخیل محبوبتر است

  .االقتداءالّسّر أفضل من العالنیھ و العالنیھ أفضل لمن أراد _  ١٧۶٣

عمل نھان بھتر از عمل عیان است اما عمل عیان براى آنکه خواھد سرمشق کسان شود 

  .بھتر است

  .الّسعاده کّل الّسعاده طول العمر فی طاعھ هللاَّ _  ١٧۶۴

  .سعادت کامل عمر دراز در اطاعت خداست

  .الّسعید من سعد فی بطن أّمھ و الّشقّی من شقی فی بطن أّمھ_  ١٧۶۵

کسى است که در شکم مادرش خوشبخت شده و بدبخت کسى است که در خوشبخت 

  .شکم مادرش بدبخت شده است

  .الّسفر قطعھ من العذاب_  ١٧۶۶

  .سفر پاره اى از عذاب است



  .الّسکینھ مغنم و ترکھا مغرم_  ١٧۶٧

  .آرامش غنیمتى است و ترک آن خسارتى است

  .الّسکوت خیر من إمالء الّشرّ _  ١٧۶٨

  .از القاى شر بھتر است خاموش بودن

  .سکوت اللّسان سالمھ اإلنسان_  ١٧۶٩

  .خاموشى زبان مایه سالمت انسان است

الّسلطان العادل ظّل هللاَّ فی األرض فمن أکرمھ أکرمھ هللاَّ و من _  ١٧٧٠

  .أھانھ أھانھ هللاَّ 

رد سلطان عادل سایه خدا بر روى زمین است ھر که وى را گرامى دارد خدایش گرامى دا

  .و ھر که وى را خوار کند خدایش خوار کند

السلطان العادل ظّل هللاَّ فی األرض فإذا دخل أحدکم بلدا لیس بھ _  ١٧٧١

  .سلطان عادل فال یقیمّن بھ



سلطان عادل سایه خدا بر روى زمین است اگر یکى از شما بشھرى در آید که سلطان 

  .عادل در آن نیست در آنجا اقامت نکند

لطان العادل المتواضع ظّل هللاَّ و رمحھ فی األرض یرفع لھ عمل السّ _  ١٧٧٢

  .سبعین صّدیقا

سلطان عادل متواضع سایه خدا و نیزه او بر روى زمین است و براى او عمل ھفتاد صدیق 

  .را باال مى برند

الّسلطان العادل ظّل هللاَّ فی األرض یأوی إلیھ الّضعیف و بھ ینتصر _  ١٧٧٣

  .المظلوم

عادل سایه خدا بر روى زمین است که ناتوان بدان پناه مى برد و مظلوم از او یارى  سلطان

  .مى جوید

  .الّسالم قبل الّسؤال فمن بدأکم بالّسؤال قبل الّسالم فال تجیبوه_  ١٧٧۴

  .سالم مقدم بر سؤال است ھر که پیش از سالم بسؤال آغاز کرد جوابش مدھید

  .یضھالّسالم تطّوع و الّرّد فر_  ١٧٧۵



  .سالم بدلخواه است و جواب آن واجب است

الّسالم اسم من أسماء هللاَّ وضعھ هللاَّ فی األرض فأفشوه بینکم فإّن _  ١٧٧۶

الّرجل المسلم إذا مّر بقوم فسلّم علیھم فرّدوا علیھ کان لھ علیھم فضل درجھ 

  .أطیب بتذکیره إیّاھم الّسالم فإن لم یرّدوا علیھ رّد علیھ من ھو خیر منھم و

سالم نامى از نامھاى خداست که آن را در زمین نھاده است سالم را میان خودتان فاش 

کنید زیرا مرد مسلمان وقتى به قومى گذر کند و بر آنھا سالم کند و جوابش دھند، وى را 

بر آنھا فزونى مرتبت است که سالم را بیادشان آورده است و اگر جوابش ندھند کسى 

  .و پاکیزه تر است جوابش دھدکه از آنھا بھتر 

  .الّسالم تحیّھ لملّتنا و أمان لذّمتنا_  ١٧٧٧

  .سالم درود ملت ما و حافظ ذمه ماست

الّسمت الحسن و التّؤده و اإلقتصاد جزء من أربعھ و عشرین جزء _  ١٧٧٨

  .من النّبّوه

  .نام نیک و مالیمت و اعتدال یک جزء از بیست و چھار جزء پیغمبرى است



  .الّسمت الحسن جزء من خمسھ و سبعین جزء من النّبّوه _ ١٧٧٩

  .نام نیک یکجزء از ھفتاد و پنج جزء پیغمبرى است

الّسمع و الطّاعھ حّق على المرء المسلم فیما أحّب أو کره ما لم یؤمر _  ١٧٨٠

  .بمعصیھ فإذا أمر بمعصیھ فال سمع علیھ و ال طاعھ

ه دوست دارد یا مکروه دارد مادام که بگناه شنیدن و اطاعت کردن بر مرد مسلمان در آنچ

فرمانش ندھند شایسته است، اگر بگناھى فرمانش دادند شنیدن و اطاعت کردن آن روا 

  .نیست

  .الّسماح رباح و العسر شؤم_  ١٧٨١

  .سھل انگارى مایه سودا است و سختگیرى شوم است

  .الّسواک نصف اإلیمان و الوضوء نصف اإلیمان_  ١٧٨٢

  .و وضو گرفتن یک نیمه ایمان است. دن یک نیمه ایمان استمسواک کر

  .الّسواک یزید الّرجل فصاحھ_  ١٧٨٣



  .مسواک کردن فصاحت مرد را افزون میکند

  .الّسواک مطھره للفم مرضاه للّرّب و مجاله للبصر_  ١٧٨۴

  .مسواک کردن موجب پاکى دھان و رضایت پروردگار و روشنى چشم است

  .ھ فاستاکوا أّى وقت شئتمالّسواک سنّ _  ١٧٨۵

  .مسواک کردن سنت است ھر وقت خواستید مسواک کنید

  .الّسواک من الفطره_  ١٧٨۶

  .مسواک کردن اقتضاى فطرت است

  .الّسیوف مفاتیح الجنّھ_  ١٧٨٧

  .شمشیرھا کلیدھاى بھشتست

شاّب سخّی حسن الخلق أحّب إلى هللاَّ من شیخ بخیل عابد سیّئ _  ١٧٨٨

  .الخلق

  .سخاوتمند نیکخو در نزد خدا از پیر بخیل عابد بدخو محبوبتر استجوان 



  .شاھد الّزور ال تزول قدماه حتّى یوجب هللاَّ لھ النّار_  ١٧٨٩

  .شاھد دروغ قدم برندارد تا جھنم بر او واجب شود

  .شارب الخمر کعابد وثن_  ١٧٩٠

  .شراب خوار مانند بت پرست است

  .الّشباب شعبھ من الجنون_  ١٧٩١

  .جوانى شعبه اى از دیوانگى است

  .الّشباب شعبھ من الجنون و النّساء حبالھ الّشیطان_  ١٧٩٢

  .جوانى شعبه اى از دیوانگى است و زنان دام شیطانند

شتّان ما بین عملین عمل تذھب لّذتھ و تبقى تبعتھ و عمل تذھب _  ١٧٩٣

  .مؤنتھ و تبقى أجره

ت آن برود و عواقب آن بماند و عملى که میان دو عمل بسیار فرق است عملى که لذ

  .زحمت آن برود و پاداش آن بماند



  .الّشحیح ال یدخل الجنّھ_  ١٧٩۴

  .بخیل ببھشت در نیاید

  .الّشدید من غلب نفسھ_  ١٧٩۵

  .نیرومند آنست که بر خویشتن مسلط شود

  .شّر النّاس من یبغض النّاس و یبغضونھ_  ١٧٩۶

  .م را دشمن دارد و او را دشمن دارندبدترین مردم آن کس است که مرد

  .شّر النّاس من أکرمھ النّاس اتّقاء شّره_  ١٧٩٧

  .بدترین مردم آن کس است که مردم از بیم شرش گرامیش دارند

  .شّر النّاس من اتّھم هللاَّ فی قضائھ_  ١٧٩٨

  .بدترین مردم آن کس است که خدا را در قضایش متھم کند

  .آخرتھ بدنیاه و شّر منھ من باع آخرتھ بدنیا غیره شّر النّاس من باع_  ١٧٩٩



بدترین مردم آن کس است که آخرت خویش بدنیا فروشد و بدتر از او کسى است که 

  .آخرت خویش بدنیاى دیگرى فروشد

شّر الناس من أکل وحده و منع رفده و جلد عبده و شّر منھ من ال _  ١٨٠٠

  .ال یرجى خیره و ال یؤمن شّرهیقیل عثره و ال یقبل معذره و شّر منھ من 

بدترین مردم آن کس است که تنھا 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

قضاء إن اشتبھ علیھ لم یشاور، و إن أصاب شرار أّمتی من یلى ال_  ١٨٠١

 .بطر و إن غضب عنف و کاتب الّسوء کالعامل بھ

بدترین امت من کسى است که عھده دار قضا شود اگر بتردید افتد مشورت نکند و اگر 

بصواب رود گردن فرازد و اگر خشمگین شود خشونت کند و ھر که بدى را نویسد مانند 

  .ندکسى است که بدان عمل مى ک

  .شرار النّاس شرار العلماء_  ١٨٠٢

  .بدترین مردم علماى بدند



  .شّر ما فی الّرجل شّح ھالع و جبن خالع_  ١٨٠٣

  .بدترین صفت مرد بخل مفرط است و ترس شدید

شرار أّمتی الثّرثارون المتشّدقون المتفیھقون و خیار أّمتی أحاسنھم _  ١٨٠۴

  .أخالقا

  .ر مدعایند و نیکان امت من آنھایند که نیکخوترندبدان امت من پر گویان پر چانه پ

  .شرارکم عّزابکم و أراذل موتاکم عّزابکم_  ١٨٠۵

  .بدترین شما عزبانند و اراذل مردگانتان عزبانند

  .شّر البلدان أسواقھا_  ١٨٠۶

  .بدترین جاى شھرھا بازارھاست

  .من یأباھا شّر الطّعام طعام الولیمھ یمنعھا من یأتیھا و یدعى إلیھا_  ١٨٠٧

بدترین غذاھا غذاى ولیمه است است که ھر که بخواھد ندھندش و ھر که نخواھد 

  .بخوانندش



  .شّر الطّعام طعام الولیمھ یدعى إلیھ الّشبعان و یحبس عنھ الجائع_  ١٨٠٨

  .بدترین غذاھا غذاى ولیمه است که سیر را بدان خوانند و گرسنه را از آن باز دارند

  .لس األسواق و الطّرقشّر المجا_  ١٨٠٩

  .بدترین نشستنگاھھا بازارھا و راه ھاست

شّر االمور محدثاتھا و شّر العمى عمى القلب و شّر المعذره حین _  ١٨١٠

یحضر الموت و شّر النّدامھ یوم القیمھ و شّر المأکل أکل مال الیتیم و شّر 

  .المکاسب کسب الّرباء

ى ھا کورى قلب است و بدترین توبه ھا بدترین چیزھا مبتدعات آنست و بدترین کور

ھنگامى است که مرگ در آید و بدترین پشیمانى ھا روز قیامت است و بدترین خوردنھا 

  .خوردن مال یتیم است و بدترین کسب ھا کسب ربا است

  .شّر النّاس الّذی یسأل باگَّ ثّم ال یعطی_  ١٨١١

  .و ندھد بدترین مردم آن کس است که بنام خدا از او بخواھند



  .شّر النّاس المضیق على أھلھ_  ١٨١٢

  .بدترین مردم آن کس است که بر اھل خانه خود سخت گیرد

  .شّر النّاس منزلھ یوم القیامھ من یخاف لسانھ أو یخاف شّره_  ١٨١٣

روز قیامت موقعیت آن کس از ھمه مردم بدتر است که از زبانش ترسند یا از شرش بیم 

  .کنند

  .ھل الکبائر من أّمتیشفاعتی أل_  ١٨١۴

  .شفاعت من خاص اھل کبائر از امت من است

  .شرف المؤمن قیامھ باللّیل و عّزه استغناؤه عن النّاس_  ١٨١۵

  .شرف مؤمن در شب زنده دارى اوست و عزت وى در بى نیازى از مردم است

  .الّشاھد یرى ما ال یرى الغائب_  ١٨١۶

  .حاضر چیزھا بیند که غایب نبیند

  .الّشتاء ربیع المؤمن_  ١٨١٧



  .زمستان بھار مؤمن است

  .الّشرک الخفی أن یعمل الّرجل لمکان الّرجل_  ١٨١٨

  .شرک نھان آنست که مرد براى حضور مرد دیگرى عملى کند

الّشرک أخفى فی أّمتی من دبیب النّمل على الّصفا فی اللّیلھ الظّلماء _  ١٨١٩

تبغض على شی ء من العدل و ھل و أدناه أن تحّب على شی ء من الجور أو 

؟ قال هللاَّ تعالى قل إن کنتم تحبّون هللاَّ : الّدین إّال الحّب فی هللاَّ و البغض فی هللاَّ

  .فاتّبعونی یحببکم هللاَّ 

شرک در امت من از گذر کردن مور بر کوه صفا در شب تاریک نھانتر است و نزدیکتر از ھمه 

یا چیزى از عدل را دشمن دارى مگر دین جز  آنست که چیزى از ستم را دوست دارى

بگو اگر خدا را دوست : دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست؟ خداى واال گوید

  .دارید مرا پیروى کنید تا خدا دوستتان دارد

  .الّشعر الحسن أحد الجمالین یکسوه هللاَّ المرء المسلم_  ١٨٢٠

  .مسلمان دھد موى نیکو یکى از دو زیبائیست که خدا بمرد



  .الّشعر بمنزلھ الکالم فحسنھ حسن الکالم و قبیحھ قبیح الکالم_  ١٨٢١

  .شعر چون سخن است شعر نیک سخن نیک است و شعر بد سخن بد است

  .الّشقّی من شقی فی بطن أّمھ_  ١٨٢٢

  .بد بخت آنست که در شکم مادرش بدبخت شده است

  .عھ حیّاالّشقّی کّل الّشقّی من أدرکتھ الّسا_  ١٨٢٣

  .بدبخت کامل آنست که رستاخیز بدو رسد و زنده باشد

  .الّشھوه الخفیّھ و الّریاء شرک_  ١٨٢۴

  .جاه طلبى و ریا شرک است

  .الّشیخ شاّب فی حّب اثنتین فی حّب طول الحیاه و کثره المال_  ١٨٢۵

  .پیر در محبت دو چیز جوان است محبت زندگى دراز و فراوانى مال

  .فی أھلھ کالنّبّی فی اّمتھ الّشیخ_  ١٨٢۶



  .پیر در میان کسان خود چون پیمبر در امت خویش است

الّشیخ یضعف جسمھ و قلبھ شاّب على حّب اثنتین طول الحیاه و    _ ١٨٢٧

  .حّب المال

  .عمر دراز و محبت مال: تن پیر ناتوان مى شود و دل وى بر محبت دو چیز جوان است

  .و اإلثنین فإذا کانوا ثالثھ لم یھّم بھمالّشیطان یھّم بالواحد _  ١٨٢٨

  .شیطان بیک تن و دو تن پردازد و چون سه تن شدند قصد ایشان نکند

  .صاحب الّدین مغلول فی قبره ال یفّکھ إّال قضاء دینھ_  ١٨٢٩

  .قرضدار در قبر خویش در غل است و جز پرداخت قرض وى غل او را باز نمیکند

ّشی ء أن یحملھ إّال أن یکون ضعیفا یعجز صاحب الّشی ء أحّق بال_  ١٨٣٠

  .عنھ فیعینھ علیھ أخوه المسلم

صاحب چیز بجمل آن شایسته تر است مگر آنکه ناتوان باشد و از آن فرو ماند و برادر 

  .مسلمانش بر حمل آن کمکش کند



  .صاحب العلم یستغفر لھ کّل شی ء حتّى الحوت فی البحر_  ١٨٣١

  .دانشمند آمرزش میخواھد مه چیز حتى ماھى دریا براى

  .صدق هللاَّ فصدقھ_  ١٨٣٢

  .خدا راستگوست با او راست باش

صدقھ المرء المسلم تزید فی العمر و تمنع میتھ الّسوء و یذھب هللاَّ _  ١٨٣٣

  .تعالى بھا الفخر و الکبر

صدقه مرد مسلمان عمر را فزونى دھد و از مرگ بد جلوگیرى کند و خداى واال بوسیله آن 

  .اخر و تکبر را ببردتف

  .صدقھ الّسّر تطفى ء غضب الّربّ _  ١٨٣۴

  .صدقه نھان خشم پروردگار را خاموش مى کند

صغارکم دعامیص الجنّھ یتلقّى أحدھم أباه فیأخذ بثوبھ فال ینتھی _  ١٨٣۵

  .حتّى یدخلھ هللاَّ و إیّاه الجنّھ



و لباسش را بگیرد و رھا کوچولوھاى شما زالوھاى بھشتند یکیشان پدر خویش را به بیند 

  .نکند تا خدا پدرش را با او ببھشت در آورد

صفھ العاقل أن یحلم عّمن جھل علیھ و یتجاوز عّمن ظلمھ و _  ١٨٣۶

یتواضع لمن ھو دونھ و یسابق من فوقھ فی طلب البّر و إذا أراد أن یتکلّم تدبّر 

  .فإن کان خیرا تکلّم فغنم و إن کان شّرا سکت فسلم

ت که با سبکسر بردبارى کند و از ستمگر درگذرد و با زیردستان تواضع کند و از عاقل آنس

زیردستان در راه نیکى سبقت جوید و چون خواھد سخن کند بیندیشد اگر نیک باشد 

  .بگوید و بھره برد و اگر بد باشد سکوت کند و سالم ماند

  .صل من قطعک و أعط من حرمک و اعف عّمن ظلمک_  ١٨٣٧

ز تو بریده پیوند گیر و آنکه تو را محروم کرده عطایش ده و از آنکه با تو ستم کرده با آنکه ا

  .در گذر

  .صلھ الّرحم تزید فی العمر و تدفع میتھ الّسوء_  ١٨٣٨

  .پیوند خویشان عمر را فزونى دھد و از مرگ بد جلوگیرى کند



دن فی صلھ الّرحم و حسن الخلق و حسن الجوار یعمران الّدیار و یز_  ١٨٣٩

  .األعمار

  .پیوند خویشان و نیکخوئى و خوش ھمسایگى شھرھا را آباد کند و عمرھا را فزونى دھد

  صلھ الّرحم تزید فی العمر و صدقھ الّسّر تطفى ء غضب الّربّ _  ١٨۴٠

  .و صدقه نھان خشم پروردگار را خاموش کند. پیوند خویشان عمر را فزونى دھد

  مال محبّھ فی األھل منساه فی األجلصلھ القرابھ مثراه فی ال_  ١٨۴١

  .پیوند خویشاوندى مایه فراوانى مال و محبت کسان و تأخیر اجل است

صل من قطعک و أحسن إلى من أساء إلیک و قل الحّق و لو على _  ١٨۴٢

  .نفسک

با ھر که از تو ببرد پیوند گیر و با آنکه با تو بدى کرده نکوئى کن و حقرا بگو و گر چه بر ضرر 

  .دت باشدخو

  .صلوا قراباتکم و ال تجاوروھم فإّن الجوار یورث بینکم الّضغائن_  ١٨۴٣



با خویشان دوستى کنید و ھمسایه ایشان مشوید که ھمسایگى میان شما کینه ھا 

  .پدید آرد

صّل صاله مورع کأنّک تراه فإن کنت ال تراه فإنّھ یراک، و ایأس _  ١٨۴۴

  .إیّاک و ما یعتذر منھمّما فی أیدی النّاس تعش غنیّا و 

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 

  .بپرھیز

  .صلّوا على أطفالکم فإنّھم من أفراطکم_  ١٨۴۵

  .فرستید که آنھا پیشاھنگان شمایندبر کودکان خویش درود 

  .صاله القاعد على النّصف من صاله القائم_  ١٨۴۶

  .نماز نشسته یک نیمه نماز ایستاده است

صاله الّرجل تطّوعا حیث ال یراه النّاس تعدل صالتھ على أعین _  ١٨۴٧

  .النّاس خمسا و عشرین



رابر بیست و پنج نماز است که در نماز مرد که بدلخواه در جایى که مردم او را نبینند کند ب

  .دیده مردم کند

صاله المرأه وحدھا تفضل على صالتھا فی الجمع بخمس و عشرین _  ١٨۴٨

  .درجھ

  .نماز زن تنھا بیست و پنج بار از نماز جماعت او بھتر است

  .صاله بسواک أفضل من سبعین صاله بغیر سواک_  ١٨۴٩

  .اک نزدهنمازى مسواک زده بھتر از ھفتاد نماز مسو

صالح أّول ھذه االّمھ بالّزھد و الیقین و یھلک آخرھا بالبخل و _  ١٨۵٠

  .األمل

صالح متقدمان این امت برھد و ایمان است و متأخرانش ببخل و آرزوى دراز ھالک مى 

  .شوند

صمت الّصائم تسبیح و نومھ عباده و دعاؤه مستجاب و عملھ _  ١٨۵١

  .مضاعف



خواب وى عبادت است و دعاى وى مستجاب است و  کوت صائم تسبیح گفتن است و

  .عمل او دو برابر است

صنائع المعروف تقی مصارع الّسوء، و الّصدقھ خفیّا تطفى ء _  ١٨۵٢

غضب الّرّب و صلھ الّرحم زیاده فی العمر و کّل معروف صدقھ، و أھل 

ھم فی اآلخره و أھل المنکر فی الّدنیا  المعروف فی الّدنیا ھم أھل المعروف

  .أھل المنکر فی اآلخره و أّول من یدخل الجنّھ أھل المعروف

اعمال نیک از سقوطھاى بد جلوگیرى میکند و صدقه نھانى خشم پروردگار را خاموش 

میکند و پیوستگى با خویشان عمر را افزون مى کند و ھر کار نیکى صدقه اى است و 

ان آخرتند و نخستین کس که ببھشت نکوکاران دنیا نکوکاران آخرتند و بدکاران دنیا بدکار

  .میرود نکوکارانند

صنفان من النّاس إذا صلحا صلح النّاس و إذا فسدا فسد النّاس _  ١٨۵٣

  .العلماء و االمراء

دو گروه از مردمند که اگر صالح بودند مردم بصالح آیند و اگر فاسد بودند بفساد گرایند 

  .دانشوران و زمامداران



  .صوموا تصّحوا_  ١٨۵۴

  .روزه دارید تا تندرست شوید

الّصائم فی عباده من حین یصبح إلى أن یمسی ما لم یغتب فإذا _  ١٨۵۵

  .اغتاب خرق صومھ

روزه دار از آن ھنگام که صبح میکند تا بشب در رود مادام که غیبت نکند در عبادت است و 

  .ھمین که غیبت کرد روزه او پاره شود

  .الّصائم ال ترّد دعوتھ_  ١٨۵۶

  .دعاى روزه دار رد نمیشود

  .الّصبحھ تمنع الّرزق_  ١٨۵٧

  .خواب صبحگاھان مانع روزى است

  .الّصبر عند الّصدمھ االولى_  ١٨۵٨

  صبر حقیقى ھنگام صدمه نخستین است



  .الّصبر نصف اإلیمان و الیقین اإلیمان کلّھ_  ١٨۵٩

  .صبر یک نیمه ایمان است و یقین ھمه ایمانست

  .الّصبر رضا_  ١٨۶٠

  .صبر مایه خشنودى است

الّصبر و االحتساب أفضل من عتق الّرقاب و یدخل هللاَّ صاحبھّن _  ١٨۶١

  .الجنّھ بغیر حساب

صبر و سکون از آزاد کردن بندگان بھتر است و خدا صاحب آن را بدون حساب ببھشت مى 

  .برد

  .الّصبر من اإلیمان بمنزلھ الّرأس من الجسد_  ١٨۶٢

  .ن سر نسبت بتن استصبر نسبت بایمان چو

  .الّصحھ و الفراغ نعمتان مکفورتان_  ١٨۶٣

  .صحت و فراغت دو نعمت است که کفران آن کنند



  .الصدق طمأنینھ و الکذب ریبھ_  ١٨۶۴

  .راستى مایه آرامش است و دروغ مایه تشویش

  .الّصدقھ تطفى ء الخطیئھ کما یطفى ء الماء النّار_  ١٨۶۵

  .چنان که آب آتش را خاموش میکند صدقه گناه را خاموش مى کند

  .الّصدقھ على القرابھ صدقھ وصلھ_  ١٨۶۶

  .صدقه بخویشاوندان ھم صدقه است ھم پیوستگى خویشاوندان

  .الّصدقھ تمنع میتھ الّسوء_  ١٨۶٧

  .صدقه مانع مرگ بد مى شود

  .الّصدقھ تسّد سبعین بابا من الّسوء_  ١٨۶٨

  صدقه ھفتاد در بدى را مسدود کند



الّصدقھ على وجھھا و اصطناع المعروف و بّر الوالدین و صلھ _  ١٨۶٩

  .الّرحم تحّول الّشقاء سعاده و تزید فی العمر و تقی مصارع الّسوء

صدقه به موقع و نیکوکارى و نیکى با پدر و مادر و پیوستگى خویشاوند بدبختى را 

  .رى کندبخوشبختى مبدل کند و عمر را افزایش دھد و از مرگ ھاى بد جلوگی

الّصدقھ على المسکین صدقھ و ھى على ذی الّرحم اثنتان صدقھ و _  ١٨٧٠

  .صلھ الّرحم

صدقه دادن به مستمند فقط صدقه است و صدقه دادن بخویشاوند دو چیز است صدقه و 

  .پیوند خویشاوند

  .الّصدقات بالغدوات یذھبن بالعاھات_  ١٨٧١

  .صدقه صبحگاه مرض ھا را میبرد

ھ کّل الصرعھ الّذی یغضب فیشتّد غضبھ و یحمّر وجھھ و الصرع_  ١٨٧٢

  .یقشعّر شعره فیصرع غضبھ



کمال دلیرى آنست که کسى خشمگین شود و خشمش سخت شود و چھره اش سرخ 

  .شود و مویش بلرزد و بر خشم خود خیره شود

  .الصلح جائز بین المسلمین إّال صلحا أحّل حراما أو حّرم حالال_  ١٨٧٣

  .ن مسلمانان رواست مگر صلحى که حرامى را حالل یا حاللى را حرام کندھر صلحى میا

  .الّصاله نور المؤمن_  ١٨٧۴

  .نماز نور مؤمن است

  .الّصاله عمود الّدین_  ١٨٧۵

  .نماز ستون دین است

  .الّصاله میزان فمن أوفى استوفى_  ١٨٧۶

  .نماز چون ترازوست ھر که کامل کند پاداش کامل یابد

اله تسّود وجھ الّشیطان و الّصدقھ تکّسر ظھره و التّحاب فی هللاَّ الصّ _  ١٨٧٧

  .یقطع دابره فإذا فعلتم ذلک تباعد منکم کمطلع الّشمس من مغربھا



نماز چھره شیطان را سیاه کند و صدقه دادن پشت او را بشکند و دوستى در راه خدا 

  .رب دورى کندریشه او را میکند و وقتى چنین کردید از شما بفاصله شرق و غ

  .الّصاله قربان کّل تقی_  ١٨٧٨

  .نماز قربانى پرھیزگارانست

  .الّصمت حکم و قلیل فاعلھ_  ١٨٧٩

  .خاموشى خردمندى است و خاموشى گزینان کمند

  .الّصمت أرفع العباده_  ١٨٨٠

  .خاموشى واالترین عبادتھاست

  .الّصمت زین للعالم و ستر للجاھل_  ١٨٨١

  .رده نادانستخاموشى زینت دانا و پ

  .الّصمت سیّد األخالق و من مزح استخّف بھ_  ١٨٨٢

  .خاموشى سرور اخالق است و ھر که مزاح کند سبکش گیرند



  .الّصوم جنّھ من عذاب هللاَّ _  ١٨٨٣

  .روزه سپر عذاب خداست

  .الّصوم فی الّشتاء الغنیمھ البارده_  ١٨٨۴

  .در زمستان روزه داشتن بھره خنک بردنست

  .ّصیام نصف الّصبرال_  ١٨٨۵

  .روزه یک نیمه صبر است

  .الّصیام جنّھ ما لم یخرقھا بکذب أو غیبھ_  ١٨٨۶

  .روزه سپرى است مادام که آن را بدروغ یا غیبت ندرد

الّصیام جنّھ من النّار فمن أصبح صائما فال یجھل یومئذ و إن أصر _  ١٨٨٧

  .و جھل علیھ فال یشثمھ و ال یسبّھ و لیقل إنّی صائم

وزه سپر آتش است و ھر که روزه گرفت آن روز سبکسرى نکند و اگر کسى با او جھالت ر

  .کرد بدو ناسزا و بد نگوید، و بگوید من روزه دارم



  .الّصیام نصف الّصبر و على کّل شی ء زکاه و زکاه الجسد الّصیام_  ١٨٨٨

  .شتن استروزه دارى یک نیمه صبورى است، ھر چیزى زکاتى دارد و زکات تن روزه دا

  .ضالھ المؤمن العلم کلّما قیّد حدیثا طلب إلیھ آخر_  ١٨٨٩

  .گم شده مؤمن علم است ھر دم حدیثى فرا گیرد حدیثى دیگر مطلوب او شود

  .ضحک ربّنا من قنوط عباده_  ١٨٩٠

  .پروردگار ما از نومیدى بندگان خویش عجب دارد

  .ضعی فی ید المسکین و لو ظلفا محرقا_  ١٨٩١

  .ست مستمند بگذار و گر چه سم سوخته باشدچیزى بد

الّضحک ضحکان ضحک یحبّھ هللاَّ و ضحک یمقتھ هللاَّ فأّما _  ١٨٩٢

الّضحک الّذی یحبّھ هللاَّ فالّرجل یکشر فی وجھ أخیھ شوقا إلى رؤیتھ، و أّما 

الّضحک الّذی یمقتھ هللاَّ تعالى فالّرجل یتکلّم بالکلمھ الجفاء و الباطل لیضحک 

  .ضحک یھوى بھا فی جھنّم سبعین خریفاأو ی



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 

آنست که مرد شوق دیدار وى لبخند زند اما خنده اى که که خداى واال آن را دشمن دارد 

سخن خشن و ناروا گوید که بخندد یا بخندند و بسبب آن ھفتاد پائیز در جھنم سرنگون 

  .رود

الّضیافھ ثالثھ أیّام فما زاد فھو صدقھ و على الّضیف أن یتحّول بعد _  ١٨٩٣

  .ثالثھ أیّام

مھمانى سه روز است و ھر چه بیشتر شد صدقه است و مھمان باید پس از سه روز 

  .ا دھدتغییر ج

  .الّضیف یأتی برزقھ و یرتحل بذنوب القوم، یمّحص عنھم ذنوبھم_  ١٨٩۴

  .مھمان روزى خویش بیارد گناھان کسان ببرد و گناھان آنھا را پاک کند

  .طاعھ هللاَّ طاعھ الوالد و معصیھ هللاَّ معصیھ الوالد_  ١٨٩۵

  .اطاعت پدر اطاعت خداست و نافرمانى پدر نافرمانى خداست



  .طالب العلم تبسط لھ المالئکھ أجنحتھا رضا بما یطلب _ ١٨٩۶

  .فرشتگان بالھاى خویش براى طالب علم بگسترانند که از آنچه وى مى جوید رضایت دارند

  .طالب العلم بین الجھال کالحّى بین األموات_  ١٨٩٧

  .جویاى علم میان جاھالن چون زنده میان مردگانست

  .د هللاَّ من المجاھد فی سبیل هللاَّ طالب العلم گَّ أفضل عن_  ١٨٩٨

  .ھر که علم براى رضاى خدا جوید نزد خدا از مجاھد فی سبیل اللَّه بھتر است

طالب العلم طالب الّرحمھ طالب العلم رکن اإلسالم و یعطى أجره _  ١٨٩٩

  .مع النّبیّین

مبران جویاى علم جویاى رحمت است، جویاى علم رکن اسالم است و پاداش او را با پی

  .دھند

  .طعام السخّی دواء و طعام الشحیح داء_  ١٩٠٠

  .غذاى سخاوت مند دوا و غذاى بخیل درد است



  

طلب العلم فریضھ على کّل مسلم و أّن طالب العلم یستغفر لھ کّل _  ١٩٠١

 .شی ء حتّى الحیتان فی البحر

ویاى علم جستن علم بر ھر مسلمانى واجب است و ھمه چیز، حتى ماھیان دریا براى ج

  آمرزش میطلبند

طلب العلم أفضل عند هللاَّ من الّصاله و الّصیام و الحّج و الجھاد فی _  ١٩٠٢

  .سبیل هللاَّ عّز و جلّ 

  .جستن علم نزد خدا از نماز و روزه و حج و جھاد در راه خدا عز و جل بھتر است

صیام طلب العلم ساعھ خیر من قیام لیلھ و طلب العلم یوما خیر من _  ١٩٠٣

  .ثالثھ أشھر

ساعتى علم جستن بھتر از نمازگزارى یک شب است و روزى علم جستن بھتر از سه 

  .ماه روزه دارى است



طلب العلم فریضھ على کّل مسلم و واضع العلم عند غیر أھلھ کمقلّد _  ١٩٠۴

  .الخنازیر الجوھر و اللؤلؤ و الذھب

یش نااھالن نھد چنانست که جستن علم بر ھر مسلمانى واجب است و آنکه علم را پ

  .گوھر و مروارید و طال به گرازان آویزد

  .طلب العلم فریضھ على کّل مسلم و مسلمھ_  ١٩٠۵

  .جستن علم بر ھر مرد مسلمان و ھر زن مسلمان واجبست

  طھور الطّعام یزید فی الطّعام والّدین و الّرزق_  ١٩٠۶

  .پاکیزگى غذا، غذا و دین و روزى را فزون میکند

  .طوبى للمخلصین أولئک مصابیح الھدى تنجلی بھم کّل فتنھ ظلماء_  ١٩٠٧

  .خوشا مخلصان آنان چراغ ھاى ھدایتند و بپرتو آنھا ھر فتنه تاریک روشن شود

طوبى للّسابقین إلى ظّل هللاَّ الّذین إذا أعطوا الحّق قبلوه و الّذین _  ١٩٠٨

  .یحکمون للنّاس بحکمھم ألنفسھم



دتر از ھمه بسایه خدا روند آنھا که وقتى با حق روبرو شوند آن را بپذیرند خوشا آنان که زو

  .کسانى که براى مردم ھمان حکم کنند که براى خویش کنند

  .طوبى لمن أسلم و کان عیشھ کفافا_  ١٩٠٩

  .خوشا آنکه مسلمانست و معیشت کفاف دارد

  .طوبى لمن ترک الجھل و أتى الفضل و عمل بالعدل_  ١٩١٠

  .آنکه سبکسرى نکند و فزونى را ببخشد و بعدالت عمل کندخوشا 

طوبى لمن تواضع فی غیر منقصھ و ذّل فی نفسھ فی غیر مسکنھ و _  ١٩١١

أنفق من مال جمعھ فی غیر معصیھ و خالط أھل الفقھ و الحکمھ و رحم أھل 

الّذّل و المسکنھ، طوبى لمن ذّل نفسھ و طاب کسبھ و حسنت سریرتھ و کرمت 

ھ و عزل عن النّاس شّره، طوبى لمن عمل بعلمھ و أنفق الفضل من مالھ عالنیت

  .و أمسک الفضل من قولھ

خوشا آنکه بدون منقصت تواضع کند و بدون مسکنت خویشتن را خوار دارد و از مالى که 

بدون معصیت فراھم آورده انفاق کند و با اھل دانش و خرد بیامیزد و بر اھل ذلت و 



وشا آنکه خویشتن را خوار دارد و کسب و پاکیزه باشد و باطنش خ. مسکنت رحمت آرد

خوشا آنکه بعلم . نیکو باشد و ظاھرش گرامى باشد و شر خویش را از مردم دور کند

  .خویش عمل کند و فزونى مال خویش انفاق کند و فزونى گفتار خویش نگه دارد

  .طوبى لمن رزقھ هللاَّ الکفاف ثّم صبر علیھ_  ١٩١٢

  .که خدا روزى او بحد کفاف داده باشد و بر آن صبر کندخوشا آن

  .طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب النّاس_  ١٩١٣

  .خوشا آنکه عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دارد

طوبى لمن طال عمره و حسن عملھ فحسن منقلبھ إذ رضى عنھ ربّھ _  ١٩١۴

  .ھ ربّھو ویل لمن طال عمره و ساء عملھ فساء منقلبھ إذ سخط علی

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

  .طوبى لمن ھدى لإلسالم و کان عیشھ کفافا و قنع_  ١٩١۵



  .و معیشت او بحد کفاف باشد و قناعت کند خوشا آنکه باسالم ھدایت شود

طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب النّاس و أنفق من مال اکتسبھ من _  ١٩١۶

  .غیر معصیھ و خالط أھل الفقھ و الحکمھ و جانب أھل الّذّل و المعصیھ

خوشا آنکه عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دارد و از مالى که بدون معصیت بدست 

  .کند و با اھل دانش وجود بیامیزد و از اھل ذلت و معصیت دورى کندآورده انفاق 

طوبى لمن ذّل فی نفسھ و حسنت خلیقتھ و أنفق الفضل من مالھ و _  ١٩١٧

  .أمسک الفضل من قولھ و وسعتھ الّسنّھ و لم یعدھا إلى البدعھ

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

  .طوبى لمن ملک لسانھ و بکى على خطیئتھ_  ١٩١٨

  .خوشا آنکه اختیار زبان خویش دارد و بر گناه خویش بگرید

  .طیّبوا أفواھکم بالّسواک_  ١٩١٩



  .دھانھاى خویش را به مسواک پاکیزه کنید

  .منزلھ الّصائم الّصابرالطّاعم الّشاکر ب_  ١٩٢٠

  .غذا خور شکرگزار چون روزه دار صبور است

  .الطّمع یذھب الحکمھ من قلوب العلماء_  ١٩٢١

  .طمع حکمت از دل دانشوران ببرد

  .الطّبیب هللاَّ و لعلّک ترفق بأشیاء تخرق بھا غیرک_  ١٩٢٢

امناسب طبیب حقیقى خداست شاید چیزھائى براى تو مناسب است که براى غیر تو ن

  .است

  .الظلم ظلمات یوم القیمھ_  ١٩٢٣

  .ستم مایه تاریکى روز قیامتست

فظلم ال یغفره هللاَّ و ظلم یغفره و ظلم ال یترکھ، فأّما : الظلم ثالثھ_  ١٩٢۴

، و أّما »إّن الّشرک لظلم عظیم«: الظّلم الّذی ال یغفره هللاَّ فالّشرک قال هللاَّ 



م العباد أنفسھم فیما بینھم و بین ربّھم و أّما الظّلم الّذی الظّلم الّذی یغفره هللاَّ فظل

  .ال یترکھ هللاَّ فظلم العباد بعضھم بعضا

ظلم سه قسم است، ظلمى ھست که خدایش نمى آمرزد و ظلمى ھست که مى 

آمرزدش و ظلمى ھست که از آن نمیگذرد اما ظلمى که خدا نمى آمرزد شرکست خدا 

و اما ظلمى که خدا مى آمرزد ستم بندگان » گ استحقا که شرک ظلمى بزر«: وید

بخودشان میان خود و پروردگارشان است اما ظلمى که خدا از آن نمیگذرد ظلم بندگان 

  .بیکدیگر است

  .الظّلمھ و أعوانھم فی النّار_  ١٩٢۵

  .ستم گران و یارانشان در جھنمند

  .عاید المریض یمشی فی طریق الجنّھ حتّى یرجع_  ١٩٢۶

  .ه بیمارى را عیادت کند تا وقتى که باز گردد در راه بھشت قدم میزندکسى ک



عائد المریض یخوض فی الّرحمھ فإذا جلس عنده غمرتھ الّرحمھ و _  ١٩٢٧

من تمام عیاده المریض أن یضع أحدکم یده على وجھھ أو على یده فیسألھ کیف 

  .ھو؟ و تمام تحیّتکم بینکم المصافحھ

کند در رحمت فرو میرود و چون نزد بیمار بنشیند رحمت او را  کسى که بیمارى را عیادت

فرو گیرد و کمال عیادت بیمار اینست که یکى از شما دست بر چھره یا دست او نھد و از 

  .او پرسد حالش چطور است و کمال درود گفتن شما میان خودتان دست دادنست

  .عاقبوا أرقّاءکم على قدر عقولھم_  ١٩٢٨

  .به اندازه عقولشان عقوبت کنید بندگان خویش را

  .عالم ینتفع بعلمھ خیر من ألف عابد_  ١٩٢٩

  .دانشمندى که از علم او سود برند از ھزار عابد بھتر است

  .عاّمھ أھل النّار النّساء_  ١٩٣٠

  .قسمت اعظم جھنمیان زنانند



عجبت لغافل و ال یغفل عنھ عجبت لمؤّمل دنیا و الموت یطلبھ و _  ١٩٣١

  .ضاحک مأل فمھ و ال یدری أرضی هللاَّ عنھ أم أسخطھعجبت ل

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

یر و لیس ذلک ألحد إّال عجبا ألمر المؤمن، إّن أمره کلّھ لھ خ_  ١٩٣٢

للمؤمن إن أصابتھ سّراء شکر و کان خیرا لھ و إن أصابتھ ضّراء صبر فکان 

  .خیرا لھ

کار مؤمن عجیب است که کار او ھمه برایش نیکست و ھیچ 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 

  .باشداو نیک 

عجبت للمسلم إذا أصابتھ مصیبھ احتسب و صبر و إذا أصابھ خیر _  ١٩٣٣

  .حمد هللاَّ و شکر



از مسلمان عجب دارم که وقتى مصیبتى بدو رسد صبر ورزد و چون خبرى بدو رسد 

  .ستایش و شکر خدا کند

  .عجبا للمؤمن فو هللاَّ ال یقضی هللاَّ للمؤمن قضاء إّال کان خیرا لھ_  ١٩٣۴

  .مؤمن عجیب است بخدا که خدا قضائى براى مؤمن مقرر ندارد مگر مایه خیر او باشد کار

  .عد من ال یعودک و اھد لمن ال یھدی لک_  ١٩٣۵

  .از آنکه ترا عیادت نمى کند عیادت کن و بآن کس که ھدیه بتو نمیدھد ھدیه بده

  .عدل ساعھ خیر من عباده سنھ_  ١٩٣۶

  .بھتر است یک ساعت عدالت از یک سال عبادت

  .عده المؤمن کأخذ بالید_  ١٩٣٧

  .وعده مؤمن چون تسلیم کردن است

  .عده المؤمن دین، و عده المؤمن کأخذ بالید_  ١٩٣٨

  .وعده مؤمن دین است و وعده مؤمن چون تسلیم کردنست



  .عذاب ھذه االّمھ جعل بأیدیھا فی دنیاھا_  ١٩٣٩

  .ده اندعذاب این امت را بدست خودشان در دنیایشان نھا

  .عرامھ الّصبّی فی صغره زیاده فی عقلھ فی کبره_  ١٩۴٠

  .سرکشى طفل در دوران کودکى مایه فزونى عقل او در بزرگى است

  .عزیز على هللاَّ أن یأخذ کریمتی عبد مسلم ثّم یدخلھ النّار_  ١٩۴١

  .بر خدا گرانست که دو دختر بنده مسلمان را بگیرد آنگاه او را به جھنم برد

عش ما شئت فإنّک میّت و أحبب ما أحببت فإنّک مفارقھ و اعمل ما _  ١٩۴٢

  .شئت فإنّک مجزّی بھ

ھر چه خواھى بمان که خواھى مرد، ھر که را خواھى دوست بدار که از او جدا خواھى 

  .شد و ھر چه خواھى بکن که سزاى آن را خواھى دید

  .ابتالھم عظم األجر عند المصیبھ و إذا أحّب هللاَّ قوما_  ١٩۴٣

  .مصیبت را پاداش بزرگ دھند و چون خدا گروھى را دوست دارد مبتالیشان کند



  .عفو هللاَّ أکبر من ذنوبک_  ١٩۴۴

  .عفو خدا از گناھان تو بزرگتر است

عفّوا تعّف نساؤکم و بّروا آباءکم تبّرکم أبناؤکم و من اعتذر إلى _  ١٩۴۵

  .ه لم یرد علّی الحوضأخیھ المسلم من شی ء بلغھ عنھ فلم یقبل عذر

عفت ورزید تا زنانتان عفیف شوند و با پدرانتان نیکى کنید تا فرزندانتان با شما نیکى کنند 

و ھر که از برادر مسلمان خویش در باره رنجشى که از او دارد عذر بخواھد و عذرش نپذیرد 

  .بر سر حوض بنزد من نیاید

بّروا آباءکم تبّرکم أبناؤکم و عفّوا عن نساء النّاس تعّف نساؤکم و _  ١٩۴۶

من أتاه أخوه متنّصال فلیقبل ذلک محقّا کان أو مبطال، فإن لم یفعل لم یرد علّی 

  .الحوض

نسبت بزنان مردم عفت کنید تا زنانتان عفیفبمانند با پدران خویش نیکى کنید تا فرزندانتان 

ذر وى را حق باشد یا با شما نیکى کنند ھر کس برادرش بعذر خواھى پیش وى آید باید ع

  .باطل بپذیرد و اگر نپذیرد بر سر حوض بنزد من نیاید



عالمھ حّب هللاَّ تعالى حّب ذکر هللاَّ و عالمھ بغض هللاَّ بغض ذکر هللاَّ _  ١٩۴٧

  .عّز و جلّ 

نشان محبت خدا عالقه به ذکر خداست و نشان دشمنى خدا بیعالقگى بذکر خداى عز و 

  .جل است

ینفع ککنز ال ینفق منھ و على کّل شی ء زکاه و زکاه الجسد علم ال _  ١٩۴٨

  الّصیام

علمى که سود ندھد چون گنجى است که از آن خرج نکنند و ھر چیزى زکاتى دارد و زکات 

  .تن روزه داشتن است

  .علیکم من األعمال بما تطیقون فإّن هللاَّ ال یمّل حتّى تملّوا_  ١٩۴٩

  .د که خدا ملول نشود تا وقتى که شما ملول شویدعبادت باندازه توانائى خود کنی

  .على الید ما أخذت حتّى تؤّدیھ_  ١٩۵٠

  .ھر کسى آنچه را گرفته بعھده دارد تا آن را ادا کند



على کّل مسلم صدقھ فإن لم یجد فیعمل بیده فینفع نفسھ و یتصّدق، _  ١٩۵١

إن لم یفعل فیمسک فإن لم یستطع فیعین ذا الحاجھ فإن لم یفعل فیأمر بالخیر، ف

  .عن الّشّر فإنّھ لھ صدقھ

ھر مسلمانى باید صدقه اىبدھد و اگر نیابد بدست خود کار کند و خود منتفع شود و صدقه 

نیز دھد و اگر نتواند حاجت مند را کمک کند و اگر نکند به نیکى وادار کند و اگر نکند از بدى 

  .باز دارد که ھمین صدقه اوست

حدکم أخاه؟ إذا رأى أحدکم من أخیھ ما یعجبھ فلیدع لھ عالم یقتل أ_  ١٩۵٢

  ╇را برادر خود را میکشید؟.بالبرکھ

  .وقتى یکیتان از برادر خویش چیزى دید که جالب نظر بود براى او برکت بخواھد

  .علم ال یقال بھ ککنز ال ینفق منھ_  ١٩۵٣

  .علمى که ظاھر نکنند چون گنجى است که از آن خرج نکنند

  .لّموا أبناءکم الّسباحھ و الّرمی و المرأه المغزلع_  ١٩۵۴



  .فرزندان خویش را شنا و تیر اندازى آموزید و زنان را نخ رشتن

علّموا أبناءکم الّسباحھ و الّرمایھ و نعم لھو المؤمنھ فی بیتھا المغزل _  ١٩۵۵

  .و إذا دعاک أبواک فأجب أّمک

نخ ریسى براى زن مؤمن در خانه اش چه فرزندان خود را شنا و تیراندازى آموزید و چرخ 

  .سرگرمى خوبیست، وقتى پدر و مادرت ترا خواندند اجابت مادر کن

  .علّموا بنیکم الّرمی فإنّھ نکایھ العدوّ _  ١٩۵۶

  .فرزندان خویش را تیر اندازى آموزید که سر شکستگى دشمن است

و إذا غضب علّموا و یّسروا، و ال تعّسروا و بّشروا و ال تنفّروا _ ١٩۵٧

  .أحدکم فلیسکت

تعلیم دھید و سھل گیرید و سخت مگیرید گشاده روئى کنید و خشونت مکنید و چون 

  .یکى از شما خشمگین شود خاموش ماند

  .علّموا و ال تعنفوا فإّن المعلّم خیر من المعنف_  ١٩۵٨



  .تعلیم دھید و خشونت مکنید که آموزگار بھتر از خشونتگر است

یأس مّما فی أیدی النّاس و إیّاک و الطّمع فإنّھ الفقر علیک بال_  ١٩۵٩

  .الحاضر

  .از آنچه در دست مردم است نومید باش، از طمع بپرھیز که فقر مھیا است

علیک بالبّر فإّن صاحب البّر یعجبھ أن یکون النّاس بخیر و فی _  ١٩۶٠

  .خصب

  .بنیکى کوش که نیکوکار دوست دارد مردم در خیر و فراوانى باشند

علیک بالعلم فإّن العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و العقل دلیلھ و _  ١٩۶١

  .العمل قیّمھ و الّرفق أبوه و اللّین أخوه و الّصبر أمیر جنوده

علم جوئید که علم یار مؤمن است و بردبارى وزیر اوست و عقل دلیل اوست و عمل 

  .و صبر امیر سپاھیان اوستسرپرست اوست و مالیمت پدر اوست و مدارا برادر اوست 



علیک بالّسجود فإنّک ال تسجد گَّ سجده إّال رفعک هللاَّ بھا درجھ و _  ١٩۶٢

  .حطّ عنک بھا خطیئھ

از سجده غافل مشو که ھر سجده اى براى خدا کنى خداوند یکدرجه ترا باال برد و گناھى 

  .از تو محو کند

  .احعلیک بأّول السوم فإّن الّربح مع الّسم_  ١٩۶٣

  .در معامله نخستین عرضه را به پذیر که سود با تساھل قرینست

  .علیک بتقوى هللاَّ فإنّھا جماع کّل خیر_  ١٩۶۴

  .از ترس خدا غافل مباش که سر چشمه نیکیھاست

علیک بتقوى هللاَّ عّز و جّل ما استطعت و اذکر هللاَّ عند کّل حجر و _  ١٩۶۵

  .الّسّر بالّسّر و العالنیھ بالعالنیھ: توبھشجر، و إذا عملت سیّئھ فأحدث عندھا 

از ترس خدا غافل مباش و خدا را نزد ھر سنگ و درخت یاد کن و اگر بدى کردى بھنگام آن 

  .توبه اى کن نھان بنھان و آشکار به آشکار



  .علیک بحسن الخلق، فإّن أحسن النّاس خلقا أحسنھم دینا_  ١٩۶۶

  .تر دینش نکوتر نیکخوئى کن که از مردم ھر که نکوخوى

علیک بحسن الخلق و طول الّصمت فو الّذی نفسی بیده ما تجّمل _  ١٩۶٧

  .الخالئق بمثلھما

نیکخوئى کن و خموشى طوالنى گزین، قسم بخدائى که جان من بدست اوست خالیق 

  زینتى مانند آن ندارند

  .علیک بحسن الکالم و بذل الطّعام_ ١٩۶٨.

  سخن نیک گوى و غذا بکسان ده

  .علیک بالّرفق و إیّاک و العنف و الفحش_  ١٩۶٩

  .مالیمت کن و از خشونت و ناسزا بپرھیز

  .علیکم بالتّواضع فإّن التّواضع فی القلب و ال یؤذیّن مسلم مسلما_  ١٩٧٠

  .تواضع کنید که تواضع در دل است و مسلمان نباید مسلمان را آزار کند



  .عوا أنفسکم و اظمئوھاعلیکم بالحزن فإنّھ مصباح القلب أجی_  ١٩٧١

  .با غم خو کنید که چراغ دل است خویشتن را گرسنه و تشنه دارید

  .علیکم بالّرمی فإنّھ من خیر سعیکم_  ١٩٧٢

  .تیر اندازى کنید که از بھترین کوششھاى شماست

علیکم بالّزبیب فإنّھ یکثف المّره و یذھب بالبلغم و یشّد العصب و _  ١٩٧٣

  .الخلق و یطیب النّفس و یذھب بالھمّ یذھب بالعیاء و یحسن 

مویز خورید که صفرا را غلیظ کند و بلغم را ببرد و عصب را قوى کند و کند ذھنى را ببرد و 

  .خلق را نیکو کند و جان را پاک دارد و غم را ببرد

  .علیکم بالّسواک فإنّھ مطیبھ للفم مرضاه للّربّ _  ١٩٧۴

  .اى خداستمسواک کنید که مایه پاکیزگى دھان و رض

علیکم بالّسواک فنعم الشی ء الّسواک یشّد اللّثھ و یذھب بالبخر و _  ١٩٧۵

  .یصلح المعده و یزید فی درجات الجنّھ و یرضی الّرّب و یسخط الّشیطان



مسواک کنید که مسواک خوب چیزیست لثه را محکم کند و بوى دھان ببرد و معده را 

  .ردگار را خشنود کند و شیطان را بخشم آردبصالح آورد و درجات بھشت بیفزاید و پرو

علیکم بالّصدق فإنّھ مع البّر و ھما فی الجنّھ و إیاکم و الکذب فإنّھ _  ١٩٧۶

مع الفجور و ھما فی النّار و سلوا هللاَّ الیقین و المعافاه فإنھ لم یؤت أحد بعد 

کونوا  الیقین خیرا من المعافاه و ال تحاسدوا و ال تباغضوا و ال تقاطعوا و

  .عباد هللاَّ إخوانا کما أمرکم هللاَّ 

راستى پیشه کنید که راستى قرین نیکیست و ھر دو در بھشتند از دروغ بپرھیزید که 

از خدا یقین و عافیت بخواھید که ھیچ کس را بعد . دروغ با بد کاریست و ھر دو در جھنمند

نکنید پیوند مبرید بندگان خدا، از یقین، بھتر از عافیت نداده اند، حسادت نورزید و دشمنى 

  .چنان که خدا فرمان داده برادران باشید

علیکم بالّصدق، فإّن الّصدق یھدی إلى البّر و إّن البّر یھدی إلى _  ١٩٧٧

الجنّھ و ما یزال الّرجل یصدق و یتحّری الصدق حتّى یکتب عند هللاَّ صّدیقا و 

ّن الفجور یھدی إلى النّار و ما إیاکم و الکذب فإّن الکذب یھدی إلى الفجور و إ

  .یزال الّرجل یکذب و یتحّری الکذب حتّى یکتب عند هللاَّ کّذابا



راستى پیشه کنید که راستى بسوى نیکى راھبر مى شود و نیکى بسوى جنت راھبر 

مى شود و مرد پیوسته راست گوید و راستى جوید تا نزد خدا راستى پیشه بقلم رود و از 

ید که دروغ بسوى بد کارى و بد کارى بسوى جھنم میکشاند و مرد دروغگوئى بپرھیز

  .پیوسته دروغ گوید و دروغ جوید تا نزد خدا دروغ پیشه بقلم رود

علیکم بالصدق فإنّھ باب من أبواب الجنّھ و إیّاکم و الکذب فإنّھ باب _  ١٩٧٨

  .من أبواب النّار

از دروغگوئى بپرھیزید که  راستى پیشه کنید که راستى درى از درھاى بھشت است و

  .دروغ از درھاى جھنمست

علیکم بالقرآن، فاتّخذوه إماما و قائدا فإنّھ کالم رّب العالمین الّذی ھو _  ١٩٧٩

  .منھ و إلیھ یعود، فآمنوا بمتشابھھ و اعتبروا بأمثالھ

 با قرآن مانوس شوید و آن را پیشوا و رھبر خویش گیرید که قرآن گفتار خداى جھانیانست

که از اوست و بسوى او باز میرود بمتشابه آن ایمان داشته باشید و از مثل ھاى آن عبرت 

  .گیرید

  .علیکم بالقناعھ فإّن القناعھ مال ال ینفد_  ١٩٨٠



  .به قناعت خو کنید زیرا قناعت مالى است که تمام شدنى نیست

علیکم باصطناع المعروف فإنّھ یمنع مصارع الّسوء، و علیکم _  ١٩٨١

  .صدقھ السّر فإنّھا تطفی غضب هللاَّ عّز و جلّ ب

اعمال نیک انجام دھید که از سقوطھاى بد جلوگیرى میکند و صدقه نھان دھید که خشم 

  .خدا عز و جل را خاموش میکند

  .علیکم بقلّھ الکالم و ال یستھوینّکم الّشیطان_  ١٩٨٢

  .سخن کمتر گوئید و شیطان مجذوبتان نکند

  .ألعمال بما تطیقون فإّن هللاَّ ال یمّل حتّى تملّواعلیکم من ا_  ١٩٨٣

  .عبادت بقدر طاقت خود کنید که خدا ملول نشود تا شما ملول شوید

  .علم ال ینفع کنز ال ینفق منھ_  ١٩٨۴

  .علمى که سود ندھد گنجى است که از آن انفاق نکنند

  .علیک بالیأس مّما فی أیدی النّاس_  ١٩٨۵



  نومید باش از آنچه در دست مردمست

علیک بالّرفق فإّن الّرفق لم یکن فی شی ء قطّ إّال زانھ و ال نزع من _  ١٩٨۶

  .شی ء قطّ إّال شانھ

  .مدارا کن که مدارا در چیزى باشد آن را زینت دھد و در ھر چه نباشد آن را خوار کند

د عمل البّر کلّھ نصف العباده و الدعاء نصف فإذا أراد هللاَّ تعالى بعب_  ١٩٨٧

  .خیرا انتحى قلبھ للّدعاء

ھمه اعمال خیر یک نیمه عبادتست و دعا نیمه دیگر و چون خدا براى بنده اى خیر خواھد 

  .قلب او را بدعا متمایل کند

عمل الجنّھ الّصدق و إذا صدق العبد بّر و إذا بّر أمن و إذا أمن دخل _  ١٩٨٨

ذا فجر کفر و إذا کفر دخل الجنّھ، و عمل النّار الکذب و إذا کذب العبد فجر و إ

  .النّار



عمل بھشت راست گوئى است و چون بنده راست گوید نیکى کند و چون نیکى کند ایمن 

شود و چون ایمن شود ببھشت در آید و عمل جھنم دروغ است و چون بنده دروغ گوید بد 

  .کار شود و چون بدکار شود بکفر گراید و چون بکفر گراید بجھنم رود

  القلب الّضاللھ بعد الھدىعمى _  ١٩٨٩

  .کورى دل گمراھى پس از ھدایتست

عند هللاَّ خزائن الخیر و الّشّر مفاتیحھا الّرجال، فطوبى لمن جعلھ هللاَّ _  ١٩٩٠

  .مفتاحا للخیر مغالقا للّشّر، و ویل لمن جعلھ هللاَّ مفتاحا للّشّر مغالقا للخیر

مردانند خوشا آنکه خدایش کلید خیر  خزینه ھاى خیر و شر در نزد خداست و کلیدھاى آن

  .و کلون شر کرده و واى بر آنکه خدایش کلید شر و کلون خیر کرده است

  .عھد هللاَّ تعالى أحّق ما أّدى_  ١٩٩١

  .پیمان خدا شایسته وفاست

عّودوا المرضى، و مروھم فلیدعوا لکم فإّن دعوه المریض مستجابھ _  ١٩٩٢

  .و ذنبھ مغفور



ت کنید و بگوئیدشان که براى شما دعا کنند که دعاى بیمار مستجاب و بیماران را عیاد

  .گناه او آمرزیده است

  .عّودوا المریض و اتّبعوا الجنائز تذّکرکم اآلخره_  ١٩٩٣

  .بیمار را عیادت کنید و جنازه را مشایعت کنید که آخرت را بیاد شما آرد

  .عّودوا قلوبکم التّرقّب و أکثروا التفّکر_  ١٩٩۴

  لھاى خویش را بمراقبت عادت دھید و اندیشه بسیار کنیدد

  .عون العبد أخاه یوما خیر من اعتکافھ شھرا_ ١٩٩۵.

  .کمک یک روزه که کسى به برادر خود کند بھتر از اعتکاف یک ماھه است

عین بکت من خشیھ هللاَّ و عین باتت : عینان ال یمّسھما النّار أبدا_  ١٩٩۶

  .تحرس فی سبیل هللاَّ 

چشمى که از ترس خدا گریسته و چشمى که . و چشم است که ھرگز آتش بدان نرسدد

  .شب را بحراست در راه خدا بسر برده



  .العالم أمین هللاَّ فی األرض_  ١٩٩٧

  .دانشمند امین خدا در زمین است

  .العالم و المتعلّم شریکان فی الخیر و سایر النّاس ال خیر فیھم_  ١٩٩٨

  شریکند و سایر مردم خیرى ندارند عالم و متعلم در خیر

العالم إذا أراد بعلمھ وجھ هللاَّ تعالى ھابھ کّل شی ء و إذا أراد أن _ ١٩٩٩.

  .یکثر بھ الکنوز ھاب من کّل شی ء

عالم اگر از علم خویش رضاى خدا خواھد ھمه چیز از او بترسد و اگر خواھد بوسیله آن 

  .گنجھا بیندوزد از ھمه چیز بترسد

  .عائد فی ھبتھ کالکلب یعود فی قیئھال_ ٢٠٠٠

  .آنکه بخشیده خویش پس گیرد چون سگ است که قى کرده خویش بخورد

  



، و البالد بالد هللاَّ فمن أحیا من موات األرض شیئا _  ٢٠٠١ العباد عباد هللاَّ

 .فھو لھ

تعلق بندگان بندگان خدایند و دیار دیار خداست و ھر که چیزى از موات زمین را احیا کند م

  باوست

العالم و العلم فی الجنّھ فإذا لم یعمل العالم بما یعلم کان العلم و العمل _  ٢٠٠٢

  .فی الجنّھ و کان العالم فی النّار

عالم و علم در بھشتند اگر عالم بعلم خویش عمل نکند علم و عمل در بھشتند و عالم در 

  .جھنم

  .العبد مع من أحبّ _  ٢٠٠٣

  .که دوست داردھر کسى ھمسنگ چیزى است 

  .العبد المطیع لوالدیھ و لربّھ فی أعلى علّیّین_  ٢٠٠۴

  .کسى که مطیع پدر و مادر و پروردگار خویش باشد در اعالى بھشت است



ویل ! ویل لمن وعد ثّم أخلف! العده دین، ویل لمن وعد ثّم أخلف_  ٢٠٠۵

  .لمن وعد ثّم أخلف

آنکه وعده دھد و تخلف کند، واى بر آنکه وعده دادن چون دین بگردن گرفتن است، واى بر 

  .وعده دھد و تخلف کند، واى بر آنکه وعده دھد و تخلف کند

العدل حسن و لکن فی االمراء أحسن، الّسخاء حسن و لکن فی _  ٢٠٠۶

األغنیاء أحسن، الورع حسن و لکن فی العلماء أحسن، الّصبر حسن و لکن 

الّشباب أحسن، الحیاء حسن و لکن فی الفقراء أحسن، التّوبھ حسن و لکن فی 

  .فی النّساء أحسن

عدالت نیکست ولى از زمامداران نیکوتر است، سخاوت نیک است ولى از اغنیا نیکوتر 

توبه . است، تقوى نیکست ولى از علما نیکوتر است صبر نیکست ولى از فقرا نیکوتر است

  .نیکوتر استنیکست ولى از جوانان نیکوتر است شرم نیک است ولى از زنان 

  .العرف ینقطع فیما بین النّاس و ال ینقطع فیما بین هللاَّ و بین من فعلھ_  ٢٠٠٧

  .نکوئى میان مردم فراموش مى شود اما میان خدا و عامل نیکى فراموش نمیشود



  .العفاف زینھ النّساء_  ٢٠٠٨

  .عفت زینت زنانست

  .العفو أحّق ما عمل بھ_  ٢٠٠٩

  .که کنندعفو شایسته ترین کاریست 

  .العقل فی أمر الّدنیا مضّره و العقل فی أمر الّدین مسّره_  ٢٠١٠

  .عقل در کار دنیا مایه ضرر است و در کار دین مایه سرور

  .العقل آلف مألوف_  ٢٠١١

  .عقل الفت گیر است و الفت پذیر

رجل عاش بھ النّاس و عاش بعلمھ، و رجل عاش بھ : العلماء ثالثھ_  ٢٠١٢

  .لک نفسھ، و رجل عاش بعلمھ و لم یعش بھ غیرهالنّاس و أھ



دانشوران سه قسمند مردى که مردم از او سود برند و او نیز از علم خود سود برد و مردى 

و مردى که از علم خود سود برد و دیگرى از او . که مردم از او سود برند و خود را ھالک کند

  .سود نبرد

  .العلماء أمناء هللاَّ على خلقھ_  ٢٠١٣

  .دانشوران امینان خدا بر خلق اویند

  .العلماء مصابیح األرض و خلفاء األنبیاء و ورثتی و ورثھ األنبیاء_  ٢٠١۴

  .دانش وران چراغھاى زمین و جانشین پیغمبران و وارثان من و وارث پیغمبرانند

  .العلماء قاده و المتّقون ساده و مجالستھم زیاده_  ٢٠١۵

  .ھیزکاران سرورانند و مصاحبتشان مایه فزونى استدانش وران پیشوایانند و پر

  .العلم أفضل من العباده و مالک الّدین الورع_  ٢٠١۶

نھج الفصاحه مجموعه کلمات قصار . علم از عبادت بھتر است و اساس دین ترس خداست

  ۵٨١: حضرت رسول ص، ص

  .العلم أفضل من العمل و خیر األعمال أوسطھا_  ٢٠١٧



  .ست و بھترین عملھا عملى است که معتدل تر استعلم از عبادت افضل

  .»ال أدری«کتاب ناطق و سنّھ ماضیھ و : العلم ثالثھ_  ٢٠١٨

  .»نمیدانم«علم سه چیز است کتاب گویا و سنت متبع و 

العلم حیاه اإلسالم و عماد اإلیمان و من علم علما أتم هللاَّ لھ أجره و _  ٢٠١٩

  .م یعلممن تعلّم فعمل علّمھ هللاَّ ما ل

علم حیات اسالم و ستون ایمانست و ھر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و 

  .ھر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند باو تعلیم دھد

العلم خزائن و مفتاحھا الّسؤال فسلوا یرحمکم هللاَّ فإنّھ یوجر فیھ _  ٢٠٢٠

  .لمحّب لھمالّسائل و المعلّم و المستمع و ا: أربعھ

علم گنجینه ھاست و کلید آن پرسش است بپرسید تا خدا بر شما رحمت آرد که خدا در 

کار علم چھار کس را پاداش مى دھد پرسنده و آموزگار و شنونده و کسى که دوستدار 

  .ایشانست



العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و العقل دلیلھ و العمل قائده و _  ٢٠٢١

  .بّر أخوه و الّصبر أمیر جنودهالّرفق والده و ال

علم دوست مؤمن و بردبارى وزیر او و عقل رھبر او و عمل سردار او و مالیمت پدر او و 

  .نیکى برادر او و صبر امیر سپاه اوست

  .العلم خیر من العمل و مالک الّدین الورع و العالم من یعمل_  ٢٠٢٢

  .لم حقیقى آنست که عمل کندعلم از عبادت بھتر است و اساس دین ترس خداست و عا

فعلم فی القلب فذلک العلم النّافع، و علم على اللّسان : العلم علمان_  ٢٠٢٣

  .فذلک حّجھ هللاَّ على ابن آدم

علم دو علم است علمى که در قلب است و علم نافع ھمین است و علمى است که بر 

  .زبانست و او حجت خدا بر فرزند آدمست

  .میراث األنبیاء من قبلی العلم میراثی و_  ٢٠٢۴

  .علم میراث من و میراث پیغمبران پیش از منست



  .العلم و المال یستران کّل عیب و الجھل و الفقر یکشفان کّل عیب_  ٢٠٢۵

  .علم و مال ھر عیبى را بپوشاند و جھل و فقر ھر عیبى را نمایان کند

  .العلم ال یحّل منعھ_  ٢٠٢۶

  منع علم روا نیست

  .حّق و لو کان شی ء سابق القدر سبقتھ العین العین_  ٢٠٢٧

  .چشم بد حق است اگر چیزى از تقدیر پیشى میگرفت چشم بد بودى

  .العین حّق یحضرھا الّشیطان و حسد ابن آدم_  ٢٠٢٨

  .چشم بد حق است شیطان و حسد بنى آدم آن را پدید مى آورد

  .ن و الفرج یزنیالعینان تزنیان و الیدان تزنیان و الّرجالن تزنیا_  ٢٠٢٩

  .چشمان زنا میکنند و دستان زنا میکنند و پاھا زنا میکنند و عورت نیز زنا میکند



غریبتان کلمھ حکمھ من سفیھ فاقبلوھا و کلمھ سیّئھ من حکیم _  ٢٠٣٠

  .فاغفروھا

سخن حکمت آمیز از سفیه، آن را بپذیرید و سخن بد از خردمند، آن : دو چیز عجیب است

  .را ببخشید

  .غسل اإلناء و طھاره الفناء یورثان الغنى_  ٢٠٣١

  .شستن ظرفھا و پاکیزگى حیاط مایه غناست

سکره حّب العیش و حّب الجھل فعند ذلک ال : غشیتکم سکرتان_  ٢٠٣٢

  تأمرون بالمعروف و ال تنھون عن المنکر

دو مستى شما را خواھد گرفت مستى عیشدوستى و عالقه بنادانى در آن ھنگام امر 

  .وف و نھى از منکر نکنندبمعر

  .غطّ فخذک فإّن فخذ الّرجل عوره_  ٢٠٣٣

  .ران خویش بپوش که ران مرد عورت است



غفر هللاَّ عّز و جّل لرجل أماط غصن شوک عن الطّریق ما تقّدم من _  ٢٠٣۴

  .ذنبھ و ما تأّخر

  .مردى که شاخه تیغى از راه بردارد خدا گناھان کھنه و تازه او را بیامرزد

غفر المرأه مومسھ مّرت بکلب على رأس رکّی یلھث کاد یقتلھ _  ٢٠٣۵

  .العطش فنزعت خفّھا فأوثقتھ بخمارھا فنزعت لھ من الماء فغفر لھا بذلک

زن روسبى اى آمرزیده شد که بر سگى گذشت که بر لب چاھى از تشنگى نزدیک بمرگ 

، براى ھمین بود، کفش خویش بکند و بسر پوش خویش بست و براى سگ آب بر آورد

  .آمرزیده شد

  .غیّروا الّشیب و ال تشبّھوا بالیھود_  ٢٠٣۶

  .موى سپید را رنگ کنید و چون یھودان مشوید

  .الغّد و الّرواح فی تعلیم العلم أفضل عند هللاَّ من الجھاد_  ٢٠٣٧

  .صبح و شب در کار تعلیم علم بسر بردن نزد خدا از جھاد بھتر است



قرآن فی جوف ظالم، و مسجد فی نادی قوم :نیا أربعھالغرباء فی الدّ _  ٢٠٣٨

  .ال یصلّى فیھ، و مصحف فی بیت ال یقرأ فیھ، و رجل صالح مع قوم سوء

قرآن در خاطر ستمگر، و مسجدى در ناحیه گروھى که در آن نماز : غریبان جھان چھارند

  .نکنند، و مصحفى در خانه اى که نخوانند، و مرد پارسا با مردم بد

الغضب من الّشیطان و الّشیطان خلق من النّار و الماء یطفی النّار  _ ٢٠٣٩

  .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

  .الغّل و الحسد یأکالن الحسنات کما تأکل النّار الحطب_  ٢٠۴٠

  .خوب را میخورد چنان که آتش ھیزم را میخورد کینه و حسد اعمال

  .الغناء ینبت النّفاق فی القلب کما ینبت الماء الّزرع_  ٢٠۴١

  .تغنى نفاق را در قلب میرویاند چنان که آب زراعت را



الغنى الیأس عّما فی أیدی النّاس و من مشى _  ٢٠۴٢

  .منکم إلى طمع فلیمش رویدا

در دست مردم است نومید باشى و ھر کس از شما کمال بى نیازى آنست که از آنچه 

  .براه طمعى میرود آھسته رود

  .الغنم برکھ_    ٢٠۴٣

  .گوسفند مایه برکت است

  .الغیبھ ذکرک أخاک بما یکره_  ٢٠۴۴

  غیبت آنست که برادر خود را بچیزى که دوست ندارد یاد کنى

  .الغیره من اإلیمان و المذاء من النّفاق_  ٢٠۴۵

  .ایمانست و بى بندوبارى از نفاق غیرتمندى از

  .فاعل الخیر خیر منھ و فاعل الّشّر شّر منھ_  ٢٠۴۶

  .عامل خیر از خیر بھتر و عامل شر از شر بدتر است



فرغ هللاَّ عّز و جّل إلى کّل عبد من أجلھ و رزقھ و مضجعھ و شقّی _  ٢٠۴٧

  .أو سعید

ختى ھر بنده اى را از پیش معین خداى عز و جل مرگ و روزى و آرامگاه و بدبختى و نیکب

  .کرده است

  .فرغ إلى ابن آدم من أربع الخلق و الخلق و الّرزق و األجل_  ٢٠۴٨

  .صورت و سیرت و روزى و مرگ وى از پیش معین است: چھار چیز آدمیزاد

فرغ هللاَّ لکل عبد من عملھ و أجلھ و مضجعھ و رزقھ ال یتعّداھّن _  ٢٠۴٩

  .أبدا

آرامگاه و روزى ھر بنده اى را از پیش معین کرده و ھرگز از آن تجاوز  خدا عمل و اجل و

  .نخواھد کرد

فضل الّشاّب العابد الّذی یعبد فی صباه على الّشیخ الّذی یعبد بعد ما _  ٢٠۵٠

  .کبرت سنّھ کفضل المرسلین على سایر النّاس



سیار یافت عبادت فضیلت جوان عابد که از آغاز جوانى عبادت کند بر پیرى که وقتى سن ب

  .کند چون فضیلت پیغمبران بر سایر مردمست

  .فضل العلم أفضل من فضل العباده_  ٢٠۵١

  .فضیلت علم بیشتر از فضیلت عبادت است

  .فضل العالم على العابد کفضلی على أّمتی_  ٢٠۵٢

  .فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت منست بر امتم

أدناکم إّن هللاَّ عّز و جّل و  فضل العالم على العابد کفضلی على_  ٢٠۵٣

مالئکتھ و أھل الّسموات و األرضین حتّى النّملھ فی جحرھا و حتّى الحوت 

  .لیصلّون على معلّم النّاس الخیر

فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت من بر پست ترین شماست، خداى عز و جل و فرشتگان 

ماھى کسى را که نیکى  او و اھل آسمانھا و زمین ھا حتى مورچه در سوراخ و حتى

  .بمردم آموزد دعا میکنند

  .فضل العالم على العابد کفضل القمر لیلھ البدر على سائر الکواکب_  ٢٠۵۴



  .فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت ماه دو ھفته بر سایر ستارگانست

فضل العالم على العابد سبعین درجھ ما بین کّل درجتین کما بین _  ٢٠۵۵

  .الّسماء و األرض

فضیلت عالم بر عابد ھفتاد درجه است که فاصله ھر دو درجه چون فاصله زمین و 

  .آسمانست

  .فضل العالم على غیره کفضل النّبّی على اّمتھ_  ٢٠۵۶

  .فضیلت عالم بر غیر عالم چون فضیلت پیغمبر بر امت اوست

  .فضوح الّدنیا أھون من فضوح اآلخره_  ٢٠۵٧

  .خرت استرسوائى دنیا آسانتر از رسوائى آ

  .فقیھ واحد أشّد على الّشیطان من ألف عابد_  ٢٠۵٨

  .تحمل یک فقیه براى شیطان از ھزار عابد سخت تر است

  .فکره ساعھ خیر من عباده ستّین سنھ_  ٢٠۵٩



  .ساعتى اندیشیدن بھتر از شصت سال عبادت کردنست

  .رفی الجنّھ ما ال عین رأت و ال أذن سمعت و ال خطر على قلب بش_  ٢٠۶٠

در بھشت چیزھا ھست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر خاطر کسى 

  .گذشته

یطیب الفم، و یشّد اللّثھ، و یجلو البصر، : فی الّسواک ثمانیھ خصال_  ٢٠۶١

و یذھب البلغم، و یفّرح المالئکھ، و یرضی الّرّب، و یزید فی الحسنات، و 

  .یصّح المعده

دھان را پاکیزه کند، و لثه را محکم کند، و چشم را : تدر مسواک کردن ھشت فائده ھس

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

  .الفاجر الّراجی لرحمھ هللاَّ تعالى أقرب منھا من العابد المقنط_  ٢٠۶٢

  .داى واال امید دارد از عابد مأیوس، بخدا نزدیکتر استبد کارى که برحمت خ

  .الفقر أمانھ فمن کتمھ کان عباده_  ٢٠۶٣



  .فقر امانتى است و ھر که آن را پوشیده دارد عبادتى باشد

  .الفقر شین عند النّاس و زین عند هللاَّ یوم القیامھ_  ٢٠۶۴

  .فقر پیش مردم زبونى است و روز قیامت پیش خدا زینتست

قاربوا و سّددوا ففی کّل ما یصاب بھ المسلم کفّاره حتّى النّکبھ _  ٢٠۶۵

  .ینکبھا و الّشوکھ یشاکھا

دوستى کنید و بصالح آئید مسلمان ھر چه بیند کفاره اوست حتى مصیبتى که بدو رسد 

  .و خارى که در پایش خلد

قاض عرف الحّق فقضى بھ فھو : قاضیان فی النار و قاض فی الجنّھ_  ٢٠۶۶

  .فی الجنّھ، و قاض عرف الحّق فجار متعّمدا أو قضى بغیر علم فھما فی النّار

قاضى اى که حق را بشناسد و بدان حکم : دو قاضى در جھنمد و قاضى اى در بھشتست

کند در بھشتست، و قاضى اى که حق را بشناسد و دانسته منحرف شود، یا ندانسته 

  .قضاوت کند ھر دو در جھنم اند



من لم یرض بقضائی و لم یصبر على بالئی فلیلتمس : هللاَّ تعالى قال_  ٢٠۶٧

  .ربّا سوای

ھر که بقضاى من رضا ندھد و بر بالى من صبر نکند خدائى جز من : خداى واال فرماید

  .جوید

إذا ھّم عبدی بحسنھ و لم یعملھا کتبتھا لھ حسنھ فإن : قال هللاَّ تعالى_  ٢٠۶٨

ى سبعمائھ ضعف و إذا ھّم بسیّئھ و لم یعملھا عملھا کتبتھا لھ عشر حسنات إل

  .علیھ فإن عملھا کتبتھا علیھ سیّئھ واحده لم أکتبھا

وقتى بنده من کار نیکى اراده کند و نکند آن را یک کار نیک براى وى : خداى واال فرماید

کند ثبت کنم و اگر بکند ده کار نیک تا ھفتصد برابر ثبت کنم و وقتى کار بدى اراده کند و ن

  .بر عھده او ثبت نکنم و اگر بکند یک کار بد بر عھده او ثبت کنم

قال هللاَّ تعالى، یؤذینی ابن آدم یسّب الّدھر و أنا الّدھر بیدی األمر _  ٢٠۶٩

  .أقلّب اللّیل و النّھار



خداى واال فرماید فرزند آدم مرا آزار میکند که بروزگار ناسزا میگوید، روزگار منم و کارھا 

  .منست و شب و روز را تغییر میدھمبدست 

و من أظلم مّمن ذھب یخلق خلقا کخلقی؟ فلیخلقوا : قال هللاَّ تعالى_  ٢٠٧٠

  .حبّھ أو لیخلقوا ذّره أو لیخلقوا شعیره

خداى واال فرماید ستمگرتر از آنکه خواھد مخلوقى چون مخلوق من بسازد کیست؟ اگر 

  .ه جوى بسازندتوانند دانه اى بسازند یا مورچه اى یا دان

إذا تقّرب إلّی العبد شبرا تقّربت إلیھ ذراعا و إذا : قال هللاَّ تعالى_  ٢٠٧١

  .تقّرب إلّی ذراعا تقّربت منھ باعا و إذا أتانی مشیا أتیتھ ھرولھ

خداى واال فرماید وقتى بنده یک وجب بمن نزدیک شود ذراعى بدو نزدیک شوم و چون 

ذراع باو نزدیک شوم و اگر مالیم بسوى من آید بشتاب ذراعى بمن نزدیک شود بیش از دو 

  .بسوى او شوم

أنا أغنى الّشرکاء عن الّشرک و من عمل عمال : قال هللاَّ تعالى_  ٢٠٧٢

  .أشرک فیھ معی غیری ترکتھ و شرکھ



خداى واال فرماید من از ھمه شریکان از شریک بى نیازترم و ھر که غیر مرا با من در 

  .د وى را با شرکش رھا کنمعبادت خود شریک کن

  .الکبریاء ردائی فمن نازعنی ردائی قصمتھ: قال هللاَّ تعالى_  ٢٠٧٣

  .خداى واال فرماید کبریا رداى من است و ھر که مدعى رداى من شود درھمش شکنم

  .أحّب ما تعبدنی بھ عبدی النّصح لی: قال هللاَّ تعالى_  ٢٠٧۴

  .بنده براى من تواند کرد خلوص است خداى واال فرماید محبوبترین عبادتى که

إذا وّجھت إلى عبد من عبیدی مصیبھ فی بدنھ أو فی : قال هللاَّ تعالى_  ٢٠٧۵

ولده أو فی مالھ فاستقبلھ بصبر جمیل استحییت یوم القیامھ أن أنصب لھ میزانا 

  .أو أنشر لھ دیوانا

از بندگان خویش کنم و او خداى واال فرماید وقتى مصیبت تن یا فرزند یا مال، متوجه یکى 

با صبر نیکو مصیبت را استقبال کند روز قیامت شرم دارم که میزانى براى او نصب کنم یا 

  .دفترى براى او پھن کنم



قال هللاَّ تعالى أنا عند ظّن عبدی بی إن ظّن خیرا فلھ و إن ظّن شّرا _  ٢٠٧۶

  .فلھ

اگر نیکو گمان کند نیکى یابد و . رینمخداى واال فرماید من با گمان بنده ام که بمن دارد ق

  .اگر بد گمان برد بد بیند

قال هللاَّ تعالى من علم أنّی ذو قدره على مغفره الّذنوب غفرت لھ و _  ٢٠٧٧

  .ال أبالی ما لم یشرک لی شیئا

خداى واال فرماید ھر که یقین دارد که من قدرت آمرزش گناھان دارم بیامرزمش و مادام که 

  .ن شریک نیارد مھم نیستچیزى را با م

قال هللاَّ تعالى أنا أکرم و أعظم عفوا من أن أستر على عبد مسلم فی _  ٢٠٧٨

  .الّدنیا ثّم أفضحھ بعد إذ سترتھ و ال أزال أغفر لعبدی ما استغفرنی

خداى واال فرماید عفو من گرامیتر و بزرگتر از آنست که در دنیا کار بنده مسلمانى را 

از پس مستور داشتنش او را رسوا کنم، و مادام که بنده ام از من  مستور دارم آنگاه

  .آمرزش خواھد او را خواھم آمرزید



و عّزتی و جاللی ال أجمع لعبدی أمنین و ال خوفین : قال هللاَّ تعالى_  ٢٠٧٩

ان ھو أمننی فی الّدنیا أخفتھ یوم أجمع عبادی و إن ھو خافنی فی الّدنیا أمنتھ 

  .یوم أجمع عبادی

خداى واال فرماید بعزت و جاللم قسم که یک بنده را دو امنیت و دو ترس با ھم ندھم اگر 

در دنیا از من ایمن است در روزى که بندگانم را فراھم کنم او را بترسانم و اگر در دنیا از 

  .من بترسد روزى که بندگانم را فراھم کنم ایمنش کنم

واحده لی و واحده لک و واحده بینی : قال هللاَّ تعالى یا ابن آدم ثالثھ_  ٢٠٨٠

و بینک فأّما الّتی لی فتعبدنی ال تشرک بی شیئا، و أّما الّتی لک فما عملت من 

عمل جزیتک بھ فإن أغفر فأنا الغفور الّرحیم و أّما الّتی بینی و بینک فعلیک 

  .الّدعاء و المسألھ و على االستجابھ و العطاء

سه چیز ھست یکى خاص من، یکى خاص تو، و یکى میان  خداى واال فرماید اى فرزند آدم

اما آنکه خاص من است آنکه مرا بپرستى و چیزى را با من انباز نکنى اما آنچه . من و تو

خاص تو است ھر چه عمل کنى سزاى تو دھم و اگر بیامرزم من آمرزگار رحیمم اما آنچه 

  .ابت و عطا کردنمیان من و تو است از تو دعا کردن و خواستن و از من اج



  .قال هللاَّ تعالى من ال یدعونی أغضب علیھ_  ٢٠٨١

  .خداى واال فرماید ھر که مرا نخواھد بر او خشمگین شوم

قال هللاَّ تعالى یا ابن آدم تؤتى کّل یوم برزقک و أنت تحزن و ینقص _  ٢٠٨٢

کّل یوم من عمرک و أنت تفرح أنت فیما یکفیک و تطلب ما یطغیک ال بقلیل 

  .قنع و ال من کثیر تشبعت

خداى واال فرماید اى پسر آدم ھر روز روزى تو دھند و غمگین باشى و ھر 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

  .تحصد شوکھاقال داود یا زارع الّسیّئات أنت _  ٢٠٨٣

  .داود فرمود اى که بدى کاشته اى خاران را درو خواھى کرد

قال داود إدخالک یدک فی فم التّنّین إلى أن تبلغ المرفق فیقصمھا _  ٢٠٨۴

  .خیر لک من أن تسأل من لم یکن لھ شی ء ثّم کان



ت تا داود فرمود اگر دست خویش را تا مرفق بکام اژدر کنى که آن را در ھم شکند بھتر اس

  .از تازه بدوران رسیده چیزى بخواھى

قتال المسلم کفر و سبابھ فسوق و ال تحّل لمسلم أن یھجر أخاه فوق _  ٢٠٨۵

  .ثالثھ أیّام

جنگ با مسلمان کفر است و ناسزا گفتنش گناه است و روا نیست که مسلمانى بیش از 

  .سه روز با برادر خود قھر کند

مان و جعل قلبھ سلیما و لسانھ صادقا و قد أفلح من أخلص قلبھ لإلی_  ٢٠٨۶

  .نفسھ مطمئنّھ و خلیقتھ مستقیمھ و أذنھ مستمعھ و عینھ ناظره

ھر که ایمان قلبش خالص باشد و قلب خویش سالم و زبان خویش راستگو و جان خویش 

  رستگار شود. آرام و خوى خویش مستقیم و گوش خویش شنوا و چشم خویش نگران کند

  .ن رزق لبّاقد أفلح م_  ٢٠٨٧

  .ھر که را خرد داده اند رستگارى یافته است

  .قرض الّشی ء خیر من صدقتھ_  ٢٠٨٨



  .چیزى را بقرض بدھى بھتر از آنست که بصدقه بدھى

  .قرض مّرتین خیر من صدقھ مّره_  ٢٠٨٩

  .دو بار قرض دادن بھتر از یک بار صدقه دادن است

  .بخیلقسم من هللاَّ تعالى ال یدخل الجنّھ _  ٢٠٩٠

  .قسم خداست که بخیلى وارد بھشت نمى شود

قل اللّھّم اجعل سریرتی خیرا من عالنیتی و اجعل عالنیتی صالحھ _  ٢٠٩١

اللّھّم إنّی أسألک من صالح ما تؤتی النّاس من المال و األھل و الولد غیر 

  .الّضاّل و ال المضلّ 

کن، خدایا از آنچه بمردم عنایت  بگو خدایا نھان مرا از عیانم بھتر کن و عیانم را شایسته

میکنى از مال و زن و فرزند از نوع شایسته آن که نه گمراه باشد و نه گمراه کن از تو 

  .میخواھم

قل اللّھّم إنّی أسألک نفسا مطمئنّھ تؤمن بلقائک و ترضى بقضائک _  ٢٠٩٢

  .و تقنع بعطائک



ته باشد و بقضاى تو رضا دھد و بگو خدایا جان مطمئنى از تو میخواھم که بمعاد ایمان داش

  .بعطاى تو قناعت کند

  .حّب العیش و المال: قلب الّشیخ شاّب على حّب اثنتین_  ٢٠٩٣

  .دل پیر بر محبت دو چیز جوان است حب حیات و مال

قلب شاکر و لسان ذاکر و زوجھ صالحھ تعینک على أمر دنیاک و _  ٢٠٩۴

  .دینک خیر ما اکتنز النّاس

گوى و زنى پارسا که ترا در کار دنیا و دینت اعانت کند بھترین  -زبانى ذکردلى شکرگزار و 

  .چیزى است که مردم ذخیره کنند

قلب لیس فیھ شی ء من الحکمھ کبیت خرب فتعلّموا و علّموا و _  ٢٠٩۵

  .تفقّھوا و ال تموتوا جھّاال فإّن هللاَّ ال یعذر على الجھل

خانه خراب است پس تعلیم گیرید و تعلیم دھید دلى که نشانى از خرد در آن نباشد چون 

  .و فقه آموزید و بر جھل نمیرید که خدا از جھل نمیگذرد



قلیل الفقھ خیر من کثیر العباده و کفى بالمرء فقھا إذا عبد هللاَّ و کفى _  ٢٠٩۶

بالمرء جھال إذا أعجب برأیھ و إنّما النّاس رجالن مؤمن و جاھل فال تؤذ 

  .الجاھل المؤمن و ال تجاوز

اندکى دانش بھتر از عبادت بسیار دانش مرد ھمین بس که خدا را پرستد و نادانى مرد 

ھمین بس که دلبسته راى خویش باشد، مردم دو گونه اند مؤمن و جاھل، مؤمن را میازار 

  .و بر جاھل تعدى مکن

قلیل التّوفیق خیر من کثیر العقل و العقل فی أمر الّدنیا مضّره و _  ٢٠٩٧

  .عقل فی أمر الّدین مسّرهال

اندکى توفیق به از عقل بسیار، عقل در کار دنیا مایه خسارت است و در کار دین مایه 

  .مسرف

  .قلیل العمل ینفع مع العلم و کثیر العمل ال ینفع مع الجھل_  ٢٠٩٨

  .عمل اندک با علم سودمند افتد و عمل بسیار با جھل سود ندھد

  .من کثیر ال تطیقھقلیل تؤّدی شکره خیر _  ٢٠٩٩



  .اندکى که شکر آن توان گزاشت بھتر از بسیارى که تاب آن نتوانى داشت

  .قلّھ العیال أحد الیسارین_  ٢١٠٠

  .نانخور کم داشتن یکى از طرق توانگر بودن است

  

 .قل الحّق و إن کان مّرا_  ٢١٠١

  .حق را بگو و گرچه تلخ باشد

  .شّر تسلمواقولوا خیرا تغنموا و اسکتوا عن _  ٢١٠٢

  .خیرى گوئید تا بھره برید و از شر خاموش مانید تا بسالمت روید

  .قوام المرء عقلھ و ال دین لمن ال عقل لھ_  ٢١٠٣

  .اعتبار مرد بعقل اوست و ھر که عقل ندارد دین ندارد

  .قوا بأموالکم عن أعراضکم_  ٢١٠۴

  آبرویتان را بوسیله اموالتان حفظ کنید



  .م بالکتابقیّدوا العل_  ٢١٠۵

  .علم را بنوشتن در بند کنید

  .قیّدھا و توّکل_  ٢١٠۶

  .شتر ببند و توکل کن

  .القبر أّول منزل من منازل اآلخره_  ٢١٠٧

  .قبر نخستین منزل از منزلھاى آخرت است

  .القرآن ھو الّدواء_  ٢١٠٨

  .قرآن دواست

  .القرآن غنى ال فقر بعده و ال غنى دونھ_  ٢١٠٩

  .پس از آن فقرى نیست و غنائى جز آن نیست قرآن غنائیست که



القلب ملک و لھ جنود فإذا صلح الملک صلحت جنوده و إذا فسد _  ٢١١٠

  .الملک فسدت جنوده

دل پادشاھى است که سپاھیان دارد و چون شاه بصالح آید سپاھیانش بصالح گرایند و 

  .چون شاه فاسد شود سپاھیانش فاسد شوند

  .نفدالقناعھ مال ال ی_  ٢١١١

  .قناعت مالى است که تمام نمیشود

کاتم العلم یلعنھ کّل شی ء حتّى الحوت فی البحر و الطّیر فی _  ٢١١٢

  .الّسماء

  .ھمه چیز حتى ماھى دریا و مرغ ھوا نھان کننده علم را لعنت کنند

  .کاد الحلیم أن یکون نبیّا_  ٢١١٣

  .نزدیک بود که شخص بردبار پیمبر شود

  .أن یکون کفراکاد الفقر _  ٢١١۴



  .بیم آنست که فقر بکفر انجامد

  .کاد الحسد أن یغلب القدر_  ٢١١۵

  .بیم آنست که چشم زخم بر تقدیر غالب شود

کأّن الحّق فیھا على غیرنا وجب و کأّن الموت فیھا على غیرنا کتب _  ٢١١۶

نأکل و کأّن الّذین یشیّع من األموات سفر عّما قلیل إلینا عائدون نبوء أجداثھم و 

  .تراثھم کأنا مخلّدون بعدھم قد نسینا کّل واعظھ و أمنّا کّل جائحھ

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 

راثشان را میخوریم گوئى ما پس از آنھا جاودانیم ھر اندرزى را تنشان را در گور میکنیم و می

  .فراموش کرده ایم و از ھر حادثه اى در امانیم

کان رجل یداین النّاس فکان یقول لفتاه إذا أتیت معسرا فتجاوز عنھ _  ٢١١٧

  .لعّل هللاَّ أن یتجاوز عنّا فلقی هللاَّ فتجاوز عنھ



و بخدمتگزار خود میگفت چون بتنگدستى برخوردى از مردى بود که با مردم معامله داشت 

  .او در گذر شاید خدا از ما درگذرد سپس بپیشگاه خدا رفت و خدا از او در گذشت

کان على الطّریق غصن شجره یؤذى النّاس فأماطھا رجل فادخل _  ٢١١٨

  .الجنّھ

  .بھشتش بردندشاخه درختى در راه بود که مردم را آزار مى داد مردى آن را دور کرد و ب

کبر مقتا عند هللاَّ األکل من غیر جوع و النّوم من غیر سھر و _  ٢١١٩

  الّضحک من غیر عجب

خوردن بى گرسنگى و خواب بدون خستگى و خنده بى شگفت نزد خدا بسختى منفور 

  .است

کبرت خیانھ أن تحّدث أخاک حدیثا ھو لک بھ مصّدق و أنت لھ _  ٢١٢٠

  .کاذب

ه ببرادر خویش سخنى گوئى که راستگویت شمارد و تو دروغگو خیانتى بزرگ است ک

  .باشى



کتب هللاَّ تعالى مقادیر الخالئق قبل أن یخلق الّسموات و األرض _  ٢١٢١

  .بخمسین ألف سنھ و عرشھ على الماء

خداى واال تقدیر خالیق را پنجاه ھزار سال پیش از آنکه آسمانھا و زمین را بیافریند ثبت کرد 

  .بر آب بود و عرش وى

فالعینان : کتب على ابن آدم نصیبھ من الّزنا مدرک ذلک ال محالھ_  ٢١٢٢

زناھما النّظر، و االذنان زناھما االستماع، و اللّسان زناه الکالم، و الید زناھا 

  .الخطا، و القلب یھوی و یتمنّى و یصدق ذلک الفرج أو یکذبھ البطش، و الّرجل زناھا

ز زنا مقرر است که ناچار مرتکب بشود زناى چشمان نگاه است و بر فرزند آدم سھم وى ا

زناى گوشھا سماع است و زناى زبان سخن است و زناى دست تعدى است و زناى پاھا 

  .رفتن است، قلب ھوس کند و آرزو کند و عورت عمل کند یا نکند

  .کثره الّضحک تمیت القلب_  ٢١٢٣

  .خنده بسیار دل را بمیراند

  .مرء دینھ و مرّوتھ عقلھ و حسبھ خلقھکرم ال_  ٢١٢۴



  .کرامت مرد بدین اوست و مروت وى بعقل اوست و شرف وى باخالق اوست

  .کرم الکتاب ختمھ_  ٢١٢۵

  .اعتبار نامه بمھر است

  .کفى بالّدھر واعظا و بالموت مفّرقا_  ٢١٢۶

  .چه آموزگاریست روزگار و چه جماعت پراکنى است مرگ

  .أن یضیع من یقوت کفى بالمرء إثما_  ٢١٢٧

  .گناھکارى مرد ھمین بسکه عیال خویش را بى تکلیف گذارد

  .کفى بالمرء علما أن یخشى هللاَّ و کفى بالمرء جھال أن یعجب بنفسھ_  ٢١٢٨

  .در علم مرد ھمین بس که از خدا ترسد و جھل مرد ھمین بس که مفتون خویش باشد

  .بالمرء جھال إذا أعجب برأیھ کفى بالمرء فقھا إذا عبد هللاَّ و کفى_  ٢١٢٩

دانش مرد ھمین بس که خدا را پرستد و نادانى مرد ھمین بسکه دلبسته رأى خویش 

  .باشد



  .کفى بالمرء کذبا أن یحّدث لکّل ما سمع_  ٢١٣٠

  .دروغگوئى مرد ھمین بس که ھر چه بشنود بگوید

  .کفى بالمرء شّرا أن یشار إلیھ باألصابع_  ٢١٣١

  .که انگشت نما باشدبدى مرد ھمین بس

کفى بالمرء من الکذب أن یحّدث بکّل ما سمع و کفى بالمرء من _  ٢١٣٢

  .الّشّح أن یقول آخذ حقی ال أترک منھ شیئا

دروغگوئى مرد ھمین بس که ھر چه بشنود بگوید و بخل مرد ھمین بس که گوید حق 

  .خویش را میگیرم و از چیزى نمیگذرم

  .فى بالیقین غنىکفى بالموت واعظا و ک_  ٢١٣٣

  .چه پند آموزیست مرگ و چه غنائیست ایمان

  .کفى بالموت مّزھدا فی الّدنیا و مرغبا فی اآلخره_  ٢١٣۴

  .چه وسیله اى است مرگ براى بى رغبتى بدنیا و رغبت بآخرت



  .کفى بالمرء سعاده أن یوثق بھ فی أمر دینھ و دنیاه_  ٢١٣۵

  .دنیایش بر او اعتماد کنندخوشبختى مرد ھمین بس که در کار دین و 

  .کفى بالمرء إثما أن یحّدث بکّل ما یسمع_  ٢١٣۶

  .گناه مرد ھمین بس که ھر چه میشنود بگوید

  .کفى إثما أن تحبس عّمن تملک قوتھ_  ٢١٣٧

  .ھمین گناه بس که غذا از بنده خویش منع کنى

  .کفى بک إثما أن ال تزال مخاصما_  ٢١٣٨

  .ته در حال مخاصمه باشىھمین گناه ترا بس که پیوس

  .کفى بالمرء نصرا أن ینظر إلى عدّوه فی معاصی هللاَّ _  ٢١٣٩

  .براى فیروزى مرد ھمین بس که دشمن خویش را در معاصى خدا ببیند

  .کفى بالّرجل إثما أن یکون بذیّا فاحشا بخیال_  ٢١۴٠



  .گناه مرد ھمین بس که بدزبان و بدکار و بخیل باشد

ء إثما أن یشار إلیھ باألصابع إن کان خیرا فھى مزلّھ إّال کفى بالمر_  ٢١۴١

  .من رحم هللاَّ تعالى و إن کان شّرا فھو شرّ 

براى مرد ھمین گناه بس که انگشت نما باشد اگر بخیر باشد لغزش است مگر آنکه 

  .خدایش رحم کند و اگر بشر باشد که شریست

  .تى هللاَّ بقوم یذنبون لیغفر لھمکفّاره الّذنب النّدامھ و لو لم تذنبوا أل_  ٢١۴٢

کفاره گناه پشیمانى است اگر شما گناه نمیکردید خدا مردمى پدید مى آورد که گناه کنند 

  .تا بیامرزدشان

  .کفاره من اغتبت أن تستغفر لھ_  ٢١۴٣

  .کفاره کسى که عیب وى کرده اى اینست که براى او آمرزش بخواھى

  .ا صدقھ منک على نفسککّف شّرک عن النّاس فإنّھ_  ٢١۴۴

  .شر خویش را از مردم کوتاه کن که این صدقه ایست که بخویشتن مى دھى



کالم ابن آدم کلّھ علیھ ال لھ إّال أمرا بمعروف أو نھیا عن منکر أو _  ٢١۴۵

  .ذکر هللاَّ تعالى

گفتار فرزند آدم بضرر اوست نه بنفع او مگر امر بمعروفى یا نھی از منکرى یا ذکر خداى 

  .واال

  .کلمھ الحکمھ ضالّھ کّل حکیم_  ٢١۴۶

  .گفتار حکمت آمیز گمشده ھر خردمندیست

  .کّل معروف صدقھ_  ٢١۴۶

  .ھر کار نیکى صدقه است

  .کّل صاحب علم غرثان إلى علم_  ٢١۴٧

  .ھر دانشمندى گرسنه علم دیگر است

  .کّل شی ء بقدر حتّى العجز و الکیس_  ٢١۴٨

  .نى و ھوشھر چیزى مقرر است حتى ناتوا



  .کّل بنی آدم خطّاء و خیر الخطّائین التّوابین_  ٢١۴٩

  .ھمه فرزندان آدم خطا کارند و بھترین خطاکاران توبه گرانند

  .کّل خلّھ یطبع علیھا المؤمن إّال الخیانھ و الکذب_  ٢١۵٠

  .مؤمن ھر صفتى تواند داشت مگر خیانت و دروغ

  .من مات مشرکا أو قتل مؤمنا متعّمدا کّل ذنب عسى هللاَّ أن یغفره إّال _  ٢١۵١

ھر گناھى را شاید خدا ببخشد مگر کسى که مشرک مرده یا مؤمنى را بعمد کشته 

  .باشد

  .کّل ذی مال أحّق بما لھ یصنع بھ ما یشاء_  ٢١۵٢

  .ھر صاحب مالى بمال خویش شایسته تر است که با آن ھر چه خواھد کند

  .إنّھ یزداد فیھکّل شی ء ینقص إّال الّشّر ف_  ٢١۵٣

  .ھر چیزى کاسته شود بجز شر که فزونى گیرد



کّل شی ء فضل عن ظّل بیت و جلف الخبز و ثوب یواری عوره _  ٢١۵۴

  .الّرجل و الماء لم یکن البن آدم فیھ حقّ 

آدمیزاد بیشتر از سایه خانه اى و خشک نانى و جامه اى که عورت مرد بپوشاند و آب حق 

  .ندارد

  .ء ساء المؤمن فھو مصیبھکّل شی _  ٢١۵۵

  .ھر چه مؤمن را از آن بد آید مصیبت است

  .کّل عین زانیھ و المرأه إذا استعطرت فمّرت بالمجلس فھى زانیھ_  ٢١۵٧

  .ھر چشمى زناکار است و زن وقتى خشبو شود و بر انجمنى بگذرد زناکار است

  .کّل قرض صدقھ_  ٢١۵٨

  .ھر قرضى صدقه است

  .نفسھ کّل امرئ حسیب_  ٢١۵٩

  .ھر کس حسابگر خویشتنست



  .کّل مشکل حرام و لیس فی الّدین مشکل_  ٢١۶٠

  .ھر عمل مشکلى حرامست و در دین مشکل نیست

  .کّل ما ھو آت قریب_  ٢١۶١

  .ھر چه آمد نیست نزدیک است

  .دمھ و عرضھ و مالھ: کّل المسلم على المسلم حرام_  ٢١۶٢

  .مسلمان حرام است ھمه چیز مسلمان خون و آبرو و مال او بر

  .کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّتھ_  ٢١۶٣

  .ھمه شما رعایتگرید و ھمتان در باره رعیت خویش مسئولید

کّل الّذنوب یؤّخر هللاَّ تعالى ما شاء منھا إلى یوم القیامھ إّال عقوق _  ٢١۶۴

  .الوالدین فإّن هللاَّ یعّجلھ لصاحبھ فی الحیاه الّدنیا قبل الممات

اى واال، از ھمه گناھان ھر چه را خواھد تا روز رستاخیز مؤخر دارد مگر نارضائى پدر و خد

  .مادر که خدا سزاى آن را در زندگى دنیا پیش از مرگ دھد



الّرجل یکذب فی الحرب : کّل الکذب یکتب على ابن آدم إّال ثالث_  ٢١۶۵

یکذب بین إثنین فإّن الحرب خدعھ، و الّرجل یکذب المرأه فیرضیھا، و الّرجل 

  .لیصلح بینھما

ھمه دروغھا 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 دھد

سب امرئ مالھ و عرضھ و دمھ، ح: کّل المسلم على المسلم حرام_  ٢١۶۶

  .من الّشّر أن یحقّر أخاه المسلم

ھمه چیز مسلمان، از مال و آبرو و خونش بر مسلمان حرامست، براى مرد ھمین شر بس 

  .که برادر مسلمان خویش را تحقیر کند

کّل أّمتی معافى إّال المجاھرین و إّن من الجھار أن یعمل الّرجل _  ٢١۶٧

 تعالى فیقول عملت البارحھ کذا و کذا و قد باللّیل عمال ثّم یصبح و قد ستره هللاَّ 

  .بات یستره ربّھ و یصبح یکشف ستر هللاَّ عنھ



، از جمله تظاھر اینست که مرد )بفسق(ھمه امت من بخشوده اند مگر تظاھر کنان 

بشب عملى کند و بصبح، با آنکه خدا عمل او را مستور داشته گوید شب گذشته چنان و 

  .ب مستورش داشته و بروز پرده خدا را از خویش برمى داردچنان کردم، پروردگارش بش

  .کّل علم وبال یوم القیامھ إّال من عمل بھ_  ٢١۶٨

  .ھمه علم ھا روز قیامت وبال است مگر علمى که بدان عمل کنند

کّل بنی آدم حسود و ال یضّر حاسدا حسده ما لم یتکلّم باللّسان أو _  ٢١۶٩

  .یعمل بالید

حسودند و حسد حسود مادام که بزبان از آن سخن نگوید و بدست ھمه فرزندان آدم 

  .عملى نکند زیانش نمى زند

  .کّل قرض جّر ضعفھ فھو ربا_  ٢١٧٠

  .ھر قرضى که دو برابر خویش آرد ربا است

  .کّل موذ فی النّار_  ٢١٧١

  .ھر آزارگرى در جھنم است



  .کّل معروف صنعتھ إلى غنى أو فقیر فھى صدقھ_  ٢١٧٢

  .ر خیر که در باره ثروتمند یا فقیرى کنى، صدقه استھر کا

کّل معروف صدقھ و ما أنفق المسلم من نفقھ على نفسھ و أھلھ کتب _  ٢١٧٣

  .لھ بھا صدقھ و ما وقى بھ المرء المسلم عرضھ کتب لھ بھ صدقھ

ھر کار نیکى صدقه است و ھر چه مسلمان بر خویش و کسان خویش خرج کند در قبال 

صدقه اى نویسند و ھر چه مسلمان بوسیله آن آبروى خویش محفوظ دارد در  آن براى او

  .قبال آن برایش صدقه اى نویسند

  .کّل نعیم زائل إّال نعیم أھل الجنّھ و کّل ھم منقطع إّال ھّم أھل النّار_  ٢١٧۴

ھر نعمتى زایل شد نیست مگر نعمت بھشتیان و ھر غمى قطع شدنیست مگر غم 

  .جھنمیان

کّل نفس تحشر على ھواھا، فمن ھوى الکفره فھو مع الکفره و ال _  ٢١٧۵

  .ینفعھ عملھ شیئا



ھر کسى را با دلبستگیش محشور کنند، ھر که بکافران دلبسته باشد با کافران است و 

  .عملش سودش ندھد

  .کّل ذی نعمھ محسود إّال صاحب التّواضع_  ٢١٧۶

  .ع داردھر که نعمتى دارد بمعرض حسد است مگر آنکه تواض

  .کّل نفس من بنی آدم سیّد فالّرجل سیّد أھلھ، و المرأه سیّده بیتھا_  ٢١٧٧

ھر یک از فرزندان آدم فرمان روائیست مرد فرمانرواى کسان خویش است و زن فرمانرواى 

  .خانه خویش است

  .کلّما طال عمر المسلم کان لھ خیر_  ٢١٧٨

  .عمر مسلمان ھر چه دراز شود خیر اوست

  .کلوا الّزیت و أدھنوا بھ فإنّھ من شجره مبارکھ_  ٢١٧٩

  .زیتون خورید و با آن روغن کارى کنید که از درخت مبارک است



کلوا جمیعا و ال تفّرقوا فإّن طعام الواحد یکفى األثنین و طعام _  ٢١٨٠

  .األثنین یکفى الثّالثھ و األربعھ کلوا جمیعا و ال تفّرقوا فإّن البرکھ مع الجماعھ

غذا خورید و پراکنده مشوید که غذاى یکى براى دو تن کافى است و غذاى دو تن  با ھم

براى سه تن و چھار تن کافى است، با ھم غذا خورید و پراکنده مشوید که برکت قرین 

  .جماعت است

  .کلوا و اشربوا و تصّدقوا و ألبسوا فی غیر إسراف و ال مخیلھ_  ٢١٨١

  .وشید بى اسراف اسراف و تکبربخورید و بنوشید و صدقه دھید و بپ

  .کما تکونوا یولّى علیکم_  ٢١٨٢

  .چنان که ھستید بر شما حکومت کنند

کما ال یجتنى من الّشوک العنب کذلک ال ینزل الفّجار منازل األبرار _  ٢١٨٣

  .فاسلکوا أّی طریق شئتم فأّی طریق سلکتم وردتم على أھلھ

نیز بمقامات نکوکاران در نیایند بھر راه که خواھید چنان که از خار انگور نتوان چید بدکاران 

  روید که از ھر راه روید بر اھل آن وارد میشوند



  .کم من مستقبل یوما ال یستکملھ و منتظر غدا ال یبلغھ_  ٢١٨۴

  .بسا کسا به روزى برسد که آن را بسر نبرد و انتظار فردائى برد که بدان نرسد

النّاس ذمیم المنظر ینجو غدا و کم من  کم من عاقل و ھو حقیر عند_  ٢١٨۵

  .ظریف اللّسان جمیل المنظر عظیم الشأن ھالک غدا فی القیامھ

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 ھالک شدنیست

عابر سبیل وعد نفسک من أصحاب کن فی الّدنیا کأنّک غریب أو _  ٢١٨۶

  .القبور

  .در دنیا چنان باش که گوئى غریبى یا رھگذر و خویشتن را از اھل قبور شمار

کن ورعا تکن أعبد النّاس و کن قنعا تکن أشکر النّاس و أحّب _  ٢١٨٧

للنّاس ما تحّب لنفسک تکن مؤمنا و أحسن مجاوره من جاورک تکن مسلما و 

  .ه الّضحک تمیت القلبأقّل الّضحک فإّن کثر



پرھیزکار باش تا عابدتر از ھمه باشى، قانع باش تا شکرگزارتر از ھمه باشى، ھر چه براى 

خویش خواھى 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

یا أضیافا، و اتّخذوا المساجد بیوتا، عّودوا قلوبکم الّرقّھ کونوا فی الّدن_  ٢١٨٨

و أکثروا التّفکر و البکاء و ال تختلفّن بکم األھواء تبنون ما ال تسکنون و 

  .تجمعون ما ال تأکلون و تأملون ما ال تدرکون

در دنیا چون میھمانان باشید و مسجدھا را خانه کنید دلھا را برقت عادت دھید و اندیشه و 

گریه بسیار کنید و ھوسھا شما را از راه نبرد بناھا مى سازید که در آن ساکن نمیشوید و 

  .چیزھا فراھم میکنید که نمیخورید و امیدھا دارید که بدان نمیرسید

  کیف یقّدس هللاَّ أّمھ ال یؤخذ من شدیدھم لضعیفھم؟_  ٢١٨٩

  .ونه تقدیس کندخداوند مردمى را که حق ضعیفان را از نیرومندشان نگیرند چگ

  .الکاسب من یده خلیل هللاَّ _  ٢١٩٠

  .کسى که بدست خویش کسب کند دوست خداست



  .الکبر من بطر الحّق و غمط النّاس_  ٢١٩١

  .تکبر نتیجه بى اعتنائى به حق و تحقیر مردم است

  .الکذب کلّھ إثم إّال ما نفع بھ مسلم_  ٢١٩٢

  .را سود دھد دروغ ھمه اش گناه است مگر دروغى که مسلمانى

  .الکذب یسّود الوجھ و النمیمھ عذاب القبر_  ٢١٩٣

  .دروغ مایه روسیاھى است و سخن چینى موجب عذاب قبر است

  .الکرم التّقوى، و الّشرف التّواضع و الیقین الغنى_  ٢١٩۴

  .کرامت بپرھیزکارى است و شرف بتواضع و بى نیازى بیقین

  .یث وجدھا فھو أحّق بھاالکلمھ الحکمھ ضالّھ المؤمن فح_  ٢١٩۵

  .سخن حکمت آمیز گمشده مؤمن است و ھر کجا بیابدش بدان شایسته تر است

  .الکلمھ الطّیّبھ صدقھ_  ٢١٩۶



  .سخن نیکو صدقه است

الکیّس من دان نفسھ و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتّبع نفسھ _    ٢١٩٧

  .ھواھا و تمنّى على هللاَّ األمانی

بر خویش مسلط است و براى پس از مرگ عمل کند و ناتوان آنست  ھوشیار آن است که

  .که ھوسھاى خویش را تبعیت کند و از خدا آرزوھاى بسیار دارد

گَّ أشّد فرحا بتوبھ عبده من أحدکم إذا وجد بعیره قد أضلّھ بأرض _  ٢١٩٨

  .فاله

شترى را که در خداوند از توبه بنده خویش، بیشتر از آن خرسند مى شود که یکى از شما 

  .بیابانى گم کرده است بیابد

گَّ أفرح بتوبھ عبده من العقیم الوالد، و من الّضال الواجد، و من _  ٢١٩٩

  .الظّمآن الوارد

خداوند از توبه بنده خویش بیش از عقیمى که بزاید و گم کرده اى که بیابد و تشنه اى 

  .بآب درآید خرسند است



ائب من الظّمآن الوارد، و من العقیم الوالد، و من گَّ أفرح بتوبھ التّ _  ٢٢٠٠

الّضال الواجد فمن تاب إلى هللاَّ توبھ نصوحا أنسى هللاَّ حافظیھ و جوارحھ و 

  .بقاع األرض کلّھا خطایاھو ذنوبھ

خداوند از توبه توبه گذار بیشتر از تشنه اى که بآب در آید و عقیمى که بزاید و گم کرده اى 

مى شود ھر کس بخدا از روى خلوص توبه برد، خداوند خطاھا و گناھان  که بیابد خوشحال

  .وى را از یاد دو فرشته نگھبان و اعضاى وى و ھمه نقاط زمین ببرد

  

 .گَّ أقدر علیک منک علیھ_  ٢٢٠١

  .قدرت خدا بر تو از قدرت تو بر او بیشتر است

أال أّن النّعم الّتی ال ألنا أشّد علیکم خوفا من النّعم منّی من الّذنوب _  ٢٢٠٢

  .تشکر ھى الحتف القاضی

من در باره شما از نعمتھا بیشتر از گناھان بیمناکم بدانید که نعمت ھائى که شکر آن 

  .نگزارند ھالک قطعى است



ألنا من فتنھ الّسّراء أخوف علیکم من فتنھ الّضّراء، إنّکم ابتلیتم بفتنھ _  ٢٢٠٣

  .حلوه خضرهالّضّراء فصبرتم و إّن الّدنیا 

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

ألن أطعم أخا فی هللاَّ مسلما لقمھ أحّب إلّی من أن أتصّدق بدرھم و _  ٢٢٠۴

ّی من أن أتصّدق بعشره و ألن ألن أعطی أخافی هللاَّ مسلما درھما أحّب إل

  .أعطیھ عشره أحّب إلّی من أن أعتق رقبھ

این که در راه خدا لقمه اى ببرادر مسلمانى بخورانم نزد من محبوب تر است تا درھمى 

صدقه دھم و این که در راه خدا درھمى ببنده مسلمانى ببخشم نزد من محبوب تر است 

ببخشم پیش من محبوب تر است که بنده اى تا ده درھم صدقه کنم و این که ده درھم 

  .آزاد کنم

ألن أعین أخی المؤمن على حاجتھ أحّب إلّی من صیام شھر و _  ٢٢٠۵

  .اعتکاف فی المسجد الحرام



اینکه برادر مؤمن خویش را بر حاجت وى اعانت کنم پیش من از یکماه روزه و اعتکافى در 

  .مسجد الحرام محبوب تر است

ی شّده أتوقّع بعدھا رخاء أحّب إلّی من أن أکون فی ألن أکون ف_  ٢٢٠۶

  .رخاء أتوقّع بعده شّده

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

، و ألن تصلّی المرأه فی بیتھا خیر لھا من أن تصلّی فی حجرتھا_  ٢٢٠٧

ألن تصلّی فی حجرتھا خیر من أن تصلّی فی الّدار، و ألن تصلّی فی الّدار 

  خیر لھا من أن تصلّی فی المسجد

اینکه زن در اطاق خویش نماز کند براى او بھتر است تا در ایوان خویش نماز کند و اینکه در 

خانه نماز کند  ایوان خویش نماز کند بھتر است تا در صحن خانه نماز کند و این که در صحن

  .براى وى بھتر است تا در مسجد نماز کند



ألن یأخذ أحدکم حبلھ ثّم یغدوا إلى الجبل فیحتطب فیبیع فیأکل و _  ٢٢٠٨

  .یتصّدق خیر لھ من أن یسأل النّاس

اینکه یکى از شما ریسمان خویش بر گیرد و بکوه رود و ھیزم فراھم آرد و بفروشد و بخورد 

  .ھتر است که از مردم بخواھدو صدقه کند براى وى ب

  .ألن یؤّدب رجل ولده خیر لھ من أن یتصّدق بصاع_  ٢٢٠٩

  .اینکه مردى فرزند خویش را ادب کند براى وى بھتر است از پیمانه اى صدقه کند

ألن یتصّدق المرء فی حیاتھ بدرھم خیر لھ من أن یتصّدق بمائھ عند _  ٢٢١٠

  .موتھ

ى صدقه کند براى وى بھتر است تا صد درھم ھنگام اینکه مردى در زندگى خویش درھم

  .مرگش صدقه کند

ألن یجعل أحدکم فی فیھ ترابا خیر لھ من أن یجعل فی فیھ ما حّرم _  ٢٢١١

  .هللاَّ 



اینکه یکى از شما خاکى در دھان خویش نھد براى وى بھتر است تا چیزى را که خدا 

  .حرام کرده در دھان خود نھد

جل بعشره نسوه خیر لھ من أن یزنی بامرأه جاره، و ألن یزنی الرّ _  ٢٢١٢

  .ألن یسرق الّرجل من عشره أبیات أیسر لھ من أن یسرق من بیت جاره

اینکه مرد باده زن زنا کند گناه آن کمتر است تا با زن ھمسایه خویش زنا کند و این که مرد 

  .دزدداز ده خانه دزدى کند براى وى آسان است تا از خانه ھمسایه خویش ب

ألن یطعن فی رأس أحدکم بمخیط من حدید خیر لھ من أن یمّس _  ٢٢١٣

  .امرأه ال تحّل لھ

اینکه با سوزن آھنین بسر یکى از شما زنند براى وى بھتر است تا بزنى که بر وى حالل 

  .نیست دست بزند

ألن یلبس أحدکم ثوبا من رقاع شتّى خیر لھ من أن یأخذ من غیره ما _  ٢٢١۴

  لیس عنده



اینکه یکى از شما جامه اى از وصله ھاى مختلف پوشد براى وى بھتر است که آنچه ندارد 

  .از دیگرى بگیرد

  .ألن یمتلی جوف رجل قیحا خیر لھ من أن یمتلی شعرا_  ٢٢١۵

  .این که اندرون مردى از چرک پر شود براى وى بھتر است تا از شعر پر شود

خیر لک مّما طلعت علیھ الّشمس و ألن یھدی هللاَّ على یدیک رجال _  ٢٢١۶

  .غربت

اینکه خدا بدست تو مردى را ھدایت کند براى تو از ھمه چیزھائى که خورشید بر آن تو 

  .طلوع و غروب میکند بھتر است

لیرّدّن الحقوق إلى أھلھا یوم القیامھ حتّى یقاد للّشاه الجلحاء من الّشاه _  ٢٢١٧

  .القرناء تنطحھا

ن را باز پس دھند تا آنجا که از بز شاخدار که بز بیشاخ را شاخ زده روز قیامت حقوق کسا

  .تقاص کنند



لتأمرّن بالمعروف و لتنھوّن عن المنکر أو لیسلّطّن هللاَّ علیکم _  ٢٢١٨

  .شرارکم فیدعو خیارکم فال یستجاب لھم

کانتان دعا بنیکى وادارید و از بدى باز دارید و گر نه خدا بدانتان را بر شما مسلط کند و نی

  .کنند و استجابتشان نکنند

لترکبّن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتّى لو أّن _  ٢٢١٩

أحدھم دخل جحر ضّب لدخلتم و حتّى لو أّن أحدھم جامع امرأتھ بالطّریق 

  .لفعلتموه

ا روش کسانى را که پیش از شما بوده اند وجب بوجب و ذراع بذراع تقلید خواھید کرد ت

آنجا که اگر یکى از ایشان بسوراخ سوسمارى در آمده در خواھید شد و تا آنجا که اگر 

  .یکیشان در راه با ھمسر خود جفت شده خواھید کرد

لتمألّن األرض جورا و ظلما فإذا ملئت یبعث هللاَّ رجال منّی اسمھ _  ٢٢٢٠

  .ظلمااسمی و اسم أبیھ اسم أبی فیملؤھا عدال و قسطا کما ملئت جورا و 



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

لتمألّن األرض ظلما و عدوانا ثّم لیخرجّن رجل من أھل بیتی حتّى _  ٢٢٢١

  .عدال کما ملئت ظلما و عدوانا یمألھا قسطا و

زمین از جور و تعدى پر مى شود آنگاه مردى از خاندان من بیرون آید تا آن را از انصاف و 

  .عدل پر کند چنان که از ظلم و تعدى پر شده است

لتنتقضّن عرا اإلسالم عروه عروه فکلّما انتقضت عروه تشبّث _  ٢٢٢٢

  .حکم و آخرھّن الّصالهالنّاس بالّتی تلیھا فأّولھّن نقض ال

دستاویزھاى 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

  .لزوال الّدنیا أھون على هللاَّ من قتل رجل مسلم_  ٢٢٢٣

  .ر از قتل یک مرد مسلمان استسقوط دنیا نزد خدا آسان ت



  .لسان القاضی بین طریقین إّما إلى جنّھ و إّما إلى نار_  ٢٢٢۴

  .زبان قاضى میان دو راه است یا بسوى بھشت یا بسوى جھنم

لست أخاف على أّمتی غوغاء تقتلھم و ال عدّوا یجتاحھم و لکنّی _  ٢٢٢۵

  .ن عصوھم قتلوھمأخاف على أّمتی أئّمھ مضلّین إن أطاعوھم فتنوھم و إ

من بر امت خویش از انبوه ھائى 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

  .لسفره فی سبیل هللاَّ خیر من خمسین حّجھ_  ٢٢٢۶

  .ى در راه خدا از پنجاه حج بھتر استسفر

  .لعثره فی کسب حالل أفضل عند هللاَّ من ضرب بسیف حوال کامال_  ٢٢٢٧

  .افتادنى در راه کسب حالل نزد خدا از یک سال شمشیر زدن بھتر است

  لعنھ هللاَّ على الّراشی و المرتشی_  ٢٢٢٨



  .لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گیر باد

الخمر و شاربھا و ساقیھا و بایعھا و مبتاعھا و عاصرھا و  لعن هللاَّ _  ٢٢٢٩

  .حاملھا و المحمولھ إلیھ و آکل ثمنھا

خدا شراب و نوشنده و ساقى و فروشنده و خریدار و فشارنده و حامل و گیرنده و خورنده 

  .قیمت آن را لعنت کند

  .لعن هللاَّ الّراشی و المرتشی و الّذی یمشی بینھما_  ٢٢٣٠

  .ده و رشوه گیر را با آنکه میان آنھا واسطه مى شود لعنت کند خدا رشوه

  .لعن هللاَّ الّربا و آکلھ و کاتبھ و شاھده و ھم یعلمون_  ٢٢٣١

  .خدا ربا و رباخوار را با نویسنده و شاھد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند

  .جللعن هللاَّ الّرجل یلبس لبسھ المرأه و المرأه یلبس لبسھ الرّ _  ٢٢٣٢

  .خدا مردى را که چون زن لباس پوشد و زنى را که چون مرد لباس پوشد لعنت کند

  .لعن هللاَّ الّرجلھ من النّساء_  ٢٢٣٣



  .خدا زنان مرد نما را لعنت کند

لعن هللاَّ المتشبّھات من النّساء بالّرجال و المتشبّھین من الّرجال _  ٢٢٣۴

  .بالنّساء

  .ما را لعنت کندخدا زنان مرد نما و مردان زن ن

  .لعن هللاَّ المحلّل و المحلّل لھ_  ٢٢٣۵

  .خدا محلل را با کسى که براى وى محلل شوند لعنت کند

  .لعن هللاَّ المخنّثین من الّرجال و المترّجالت من النّساء_  ٢٢٣۶

  .خدا مردان مخنث و زنان مرد نما را لعنت کند

» سوف«: جھا إلى فراشھ فتقوللعن هللاَّ المسّوفات الّتی یدعوھا زو_  ٢٢٣٧

  .حتّى تغلبھ عیناه

» کمى بعد«: خدا مماطله گر را لعنت کند یعنى زنى که شوھرش ببسترش خواند و گوید

  .تا خوابش ببرد



  .لعن هللاَّ آکل الّربا و مؤکلھ و کاتبھ و مانع الّصدقھ_  ٢٢٣٨

  .کند خدا رباخوار و رباده و نویسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت

آکل زاده وحده، و راکب الفاله وحده، و النّائم فی بیت : لعن هللاَّ ثالثھ_  ٢٢٣٩

  .وحده

خدا سه کس را لعنت کند آنکه توشه خویش تنھا خورد و آنکه تنھا بیابان سپرد و آنکه در 

  .خانه اى تنھا خوابد

  .لعن هللاَّ من فّرق بین الوالده و ولدھا و بین األخ و أخیھ_  ٢٢۴٠

  .دا کسى را میان مادر و فرزند و میان دو برادر فرقت افکند لعنت کندخ

  .لعن هللاَّ من لعن والدیھ_  ٢٢۴١

  .ھر که پدر و مادر خویش را لعن کند خدایش لعنت کند

  .لعن هللاَّ من یسم فی الوجھ_  ٢٢۴٢

  .ھر که بر چھره عالمت نھد خدایش لعنت کند



  .الّدرھملعن عبد الّدینار و لعن عبد _  ٢٢۴٣

  .بنده دینار ملعون باد و بنده درھم ملعون باد

لغدوه فی سبیل هللاَّ أو روحھ خیر من الّدنیا و ما فیھا و لقاب قوس _  ٢٢۴۴

أحدکم أو موضع قدمھ فی الجنّھ خیر من الّدنیا و ما فیھا و لو اطّلعت امرأه من 

ما بینھما و نساء أھل الجنّھ إلى األرض لمألت ما بینھما ریحا و ألضاءت 

  .لنصیفھا على رأسھا خیر من الّدنیا و ما فیھا

صبحدم رفتنى در راه خدا یا شبانگاه رفتنى از دنیا و ھر چه در آنست بھتر، اندازه کمان 

یکیتان یا جاى قدم او در بھشت از دنیا و ھر چه در آن ھست بھتر، اگر زنى از اھل بھشت 

از بوى خوش پر کند و روشن کند، سر پوش وى  بزمین نمایان شود میان زمین و آسمان را

  .که بسر دارد از دنیا و ھر چه در آنست بھتر است

  .لقد أمرت أن أتجّوز فی القول فإّن الجواز فی القول ھو خیر_  ٢٢۴۵

  .فرمان یافتم که در سخن مجاز گویم که مجاز در گفتار نیک است



فی هللاَّ و ما یخاف أحد، و  لقد أوذیت فی هللاَّ و ما یوذی أحد و أخفت_  ٢٢۴۶

لقد أتت علّی ثالثون من بین یوم و لیلھ و ما لی و لبالل طعام إّال شی ء یواریھ 

  .إبط بالل

ھنگامى در راه خدا اذیت دیدم که ھیچ کس اذیت نمى دید و ھنگامى در راه خدا بیم ناک 

ل جز چیزى بودم که ھیچ کس بیم ناک نبود بسى روز و شب بر من گذشت که من و بال

  .که زیر بغل بالل نھان میشد غذائى نداشتیم

  .لقد بارک هللاَّ لرجل فی حاجھ أکثر الّدعاء فیھا أعطیھا أو منعھا   ٢٢۴٧

  .خدا حاجتى را که مرد در باره آن بسیار دعا کند روا بشود یا نشود، مبارک کرده است

ھر الطّریق لقد رأیت رجال یتقلّب فی الجنّھ فی شجره قطعھا من ظ_  ٢٢۴٨

  .کانت تؤذی النّاس

مردى را دیدم که در بھشت در درختى ھمى گشت که مزاحم راه کسان بود و آن را کنده 

  .بود

  لقلب ابن آدم أسرع تقلّبا من القدر إذا استجمعت غلیانا_  ٢٢۴٩



  .دل فرزند آدم از دیگى که سخت جوشان باشد تغییر پذیرتر است

فی سبیل هللاَّ عّز و جّل ساعھ أفضل من  لقیام الّرجل فی الّصفّ _  ٢٢۵٠

  .عباده ستّین سنھ

  .یک ساعت ایستادن مرد بصف در راه خدا از شصت سال عبادت بھتر است

  لقید سوط أحدکم من الجنّھ خیر مّما بین الّسماء و األرض_  ٢٢۵١

  .اندازه تازیانه یکى تان در بھشت بھتر از آن چیزھاست که میان آسمان و زمین است

  .لکّل داء دواء فإذا أصیب دواء الّداء برى ء بإذن هللاَّ تعالى_  ٢٢۵٢

  .ھر دردى دوائى دارد و چون دواى درد بجا افتد باذن خداى واال به شود

  .لکّل داء دواء و دواء الّذنوب االستغفار_  ٢٢۵٣

  .ھر دردى را دوائیست و دواى گناھان آمرزش خواستن است

  .سوء الخلق لکّل ذنب توبھ إّال _  ٢٢۵۴

  .ھر گناھى را توبه اى ھست مگر بدخوئى



  .لکّل شی ء آفھ تفسده و آفھ ھذا الّدین واله الّسوء_  ٢٢۵۵

  .ھر چیزى آفتى دارد که مایه فساد آن مى شود و آفت این دین زمامداران بدند

  .لکّل شی ء حلیھ و حلیھ القرآن الّصوت الحسن_  ٢٢۵۶

  .صوت خوش است ھر چیزى زینتى دارد و زینت قرآن

  .لکّل شی ء زکاه و زکاه الجسد الّصوم_  ٢٢۵٧

  .ھر چیزى را زکاتى ھست و زکات تن روزه داشتن است

  .لکّل شی ء زکاه و زکاه الّدار بیت الّضیافھ_  ٢٢۵٨

  .ھر چیزى را زکاتى ھست و زکات خانه اطاق مھمانخانه است

  .لکّل شی ء طریق و طریق الجنّھ العلم_  ٢٢۵٩

  .ى راھى دارد و راه بھشت دانش استھر چیز

  .لکّل شی ء عماد و عماد ھذا الّدین الفقھ_  ٢٢۶٠



  .ھر چیزى را ستونى ھست و ستون این دین دانائى است

  .»ال إلھ إّال هللاَّ «لکّل شی ء مفتاح و مفتاح الّسموات قول _  ٢٢۶١

  .است» ال اله اال اللَّه«ھر چیزى را کلیدى ھست و کلید آسمانھا گفتار 

  .لکّل شی ء مفتاح و مفتاح الجنّھ حّب المساکین و الفقراء_  ٢٢۶٢

  .ھر چیزى را کلیدى ھست و کلید بھشت دوستى مستمندان و فقیران است

فإذا کان صالحا وضع فی األرض و إن کان سیّئا : لکّل عبد صیت_  ٢٢۶٣

  .وضع فی األرض

  .اگر بد باشد در زمین رودھر بنده اى شھرتى دارد اگر نیک باشد در زمین رود و 

  .لکّل غادر لواء یوم القیامھ یعرف بھ_  ٢٢۶۴

  .ھر خیانتکارى روز قیامت پرچمى دارد که بدان شناخته شود

للتّوبھ باب بالمغرب مسیره سبعین عاما ال یزال کذلک حتّى یأتی _  ٢٢۶۵

  .بعض آیات ربّک طلوع الّشمس من مغربھا



ھفتاد سال راه است و ھمچنان باز است تا بعضى  توبه درى بمغرب دارد که وسعت آن

  .بیاید، طلوع خورشید از طرف مغرب. آیات پروردگارت

  . للجار حقّ _  ٢٢۶۶

  .ھمسایه حقى دارد

یا رّب من قطعنی فاقطعھ و من : للّرحم لسان عند المیزان تقول_  ٢٢۶٧

  .وصلنی فصلھ

ا برید او را ببر و ھر که مرا خویشاوندى روز حساب زبانى دارد و گوید خدایا ھر که مر

  .پیوست او را پیوند ده

  .للّسائل حّق و إن جاء على فرس_  ٢٢۶٨

  .خواھنده حقى دارد اگر چه سوار است بیاید

یتملّق إذا حضر و یغتاب إذا غاب و یشمت : للمتکلّف ثالث عالمات_  ٢٢۶٩

  .بالمصیبھ



کند و مصیبت را شماتت  متکلف را سه نشانست در حضور تملق گوید و در غیاب غیبت

  .کند

  .القبر و الّزواج: للمرأه ستران_  ٢٢٧٠

  .زن دو پرده دارد قبر و زناشوئى

ینشط إذا کان عند النّاس و یکسل إذا کان : للمرائی ثالث عالمات_  ٢٢٧١

  .وحده و یحّب أن یحمد فی جمیع أموره

ھا باشد ملول است ریا کار سه نشان دارد وقتى پیش مردم باشد نشیط است و وقتى تن

  .و دوست دارد در ھمه کارش ستایش شود

یسلّم علیھ إذا لقیھ و یجیبھ إذا دعاه و :للمسلم على المسلم خمس_  ٢٢٧٢

  .یعّوده إذا مرض و یتبع جنازتھ إذا مات و یحّب لھ ما یحّب لنفسھ

د و مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد وقتى ببیندش باو سالم کند و وقتى بخواندش بپذیر

وقتى بیمار شد عیادتش کند و وقتى بمیرد جنازه اش را تشییع کند و ھر چه براى خویش 

  .بخواھد براى او بخواھد



للمملوک طعامھ و کسوتھ بالمعروف و ال یکلّف من العمل إّال ما _  ٢٢٧٣

  .یطیق

  .مملوک حق طعام و غذاى شایسته دارد و کارى که تاب آن ندارد بعھده او نگذارند

ال یعجلھ عن صالتھ و ال یقیمھ : للمملوک على سیّده ثالث خصال_  ٢٢٧۴

  .عن طعامھ و یشبعھ کّل اإلشباع

مملوک بر آقاى خود سه حق دارد در اداى نماز شتاب زده اش نکند و از غذا برش نخیزاند 

  .و کامال سیرش کند

مؤمن یحسده و منافق یبغضھ و شیطان یضلّھ : للمؤمن أربعھ أعداء_  ٢٢٧۵

  .کافر یقاتلھو 

مؤمن چھار دشمن دارد، مؤمنى که بر او حسد برد و منافقى که دشمنش دارد و 

  .شیطانى که گمراھش کند و کافرى که با او پیکار کند

إذا حّدث کذب، و إذا وعد أخلف، و إذا ائتمن : للمنافق ثالث عالمات_  ٢٢٧۶

  .خان



ده دھد تخلف کند و چون منافق سه نشان دارد وقتى سخن کند دروغ گوید و چون وع

  .امینش شمارند خیانت کند

  .للنّار باب ال یدخل منھ إّال من شفى غیظھ بسخط هللاَّ تعالى_  ٢٢٧٧

جھنم را درى ھست که جز آنکه غیظ خویش را به نارضائى خداى واال فرو نشانده از آن 

  .وارد نمیشود

  . العافیھلم تؤتوا بعد کلمھ اإلخالص مثل العافیھ فاسألوا هللاَّ _  ٢٢٧٨

  .شما را پس از کلمه اخالص چیزى مثل عافیت نداده اند از خدا عافیت طلبید

  .لم یبعث هللاَّ تعالى نبیّا إّال بلغھ قومھ_  ٢٢٧٩

  .خدا ھیچ پیغمبرى را جز به زبان قومش نفرستاد

  .الّرؤیا الصالحھ: لم یبق من النّبّوه إّال المبّشرات_  ٢٢٨٠

  .رسانھا نمانده یعنى رؤیاى نیک از پیغمبرى جز بشارت

  .لم یکذب من نمى بین اثنین لیصلح_  ٢٢٨١



  ھر کس میان دو تن سخنى گوید که اصالحشان دھد دروغ نگفته

لم یلق ابن آدم شیئا قطّ منذ خلقھ هللاَّ أشّد علیھ من الموت ثّم إّن _  ٢٢٨٢

  .الموت ألھون مما بعده

ه چیزى سخت تر از مرگ ندیده و باز مرگ از ما بعد فرزند آدم از آن ھنگام که خدایش آفرید

  .مرگ آسان تر است

لما صّور هللاَّ تعالى آدم فی الجنّھ ترکھ ما شاء هللاَّ أن یترکھ، فجعل _  ٢٢٨٣

  .إبلیس یطیف بھ ینظر إلیھ فلّما رآه أجوف عرف أنّھ خلق ال یتمالک

خواست واگذاشت و ابلیس بر او چون خداى واال در بھشت آدم را آفرید وى را تا مدتى که 

گشتن و نگریستن گرفت و چون دید که میان تھى است بدانست که این مخلوق 

  .خویشتن دار نیست

لّما عرج لی ربّی عّز و جّل مررت بقوم لھم أظفار من نحاس _  ٢٢٨۴

ھؤالء الّذین : من ھؤالء یا جبریل؟ قال: یخّمشون وجوھھم و صدورھم فقلت

  .اس و یقعون فی أعراضھمیأکلون لحوم النّ 



وقتى پروردگارم عز و جل مرا باال برد بقومى گذشتم که ناخن ھاى مسین داشتند و 

صورت و سینه خویش میخراشیدند گفتم اى جبرئیل این ھا کیانند گفت اینان آن کسانند 

  .که گوشت مردم مى خورند و از عرضشان سخن کنند

بّغض إلّی الشعر و لم أھّم بشی ء لّما نشأت بّغضت إلّی األوثان و _  ٢٢٨۵

  .کان الجاھلیّھ تفعلھ إّال مّرتین فعصمنی هللاَّ منھما ثّم لم أعد

وقتى بزرگ شدم بتان را منفور داشتم و از شعر متنفر بودم و چیزى از آنچه مردم جاھلیت 

  میکردند نخواستم جز دو بار که خدا مرا از آن مصون داشت و دیگر نخواستم

  .لجھ ملک الموت أشّد من ألف ضربھ بالّسیفلمعا_  ٢٢٨۶

  .جان گرفتن فرشته مرگ از ھزار ضربت شمشیر سخت تر است

  .لن تزول قدم شاھد الّزور حتّى یوجب هللاَّ لھ النّار_  ٢٢٨٧

  .شاھد دروغ از جا نرود تا خداوند جھنم را بر او واجب کند

بشی ء بعد الّشرک لن یبتلی عبد بشی ء أشد من الّشرک و لن یبتلى _  ٢٢٨٨

  .أشّد من ذھاب بصره و لن یبتلى عبد بذھاب بصره فیصبر إّال غفر هللاَّ لھ



بنده را بلیه اى سختتر از شرک نیست و پس از شرک بلیه اى بدتر از کورى نیست و ھر 

  .بنده اى که بکورى مبتال شود و صبورى ورزد خدایش بیامرزد

علیھ عصابھ من المسلمین حتّى تقوم  لن یبرح ھذا الّدین قائما یقاتل_  ٢٢٨٩

  .الّساعھ

  .این دین پیوسته استوار است و گروھى از مسلمانان بر آن پیکار کنند تا قیامت در آید

سیفا منھا و سیفا من : لن یجمع هللاَّ تعالى على ھذه االّمھ سیفین_  ٢٢٩٠

  .عدّوھا

  .مشیرى از دشمنخدا دو شمشیر با ھم بر این امت ننھد شمشیرى از خودشان و ش

لن یزال العبد فی فسحھ من دینھ ما لم یشرب الخمر و إذا شربھا _  ٢٢٩١

خرق هللاَّ عنھ ستره و کان الّشیطان ولیّھ و سمعھ و بصره یسوقھ إلى کّل شّر 

  .و یصرفھ عن کّل خیر

بنده تا شراب ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و 

  .ان یار و گوش و چشم او شود و او را بسوى بدیھا براند و از نیکیھا منصرف کندشیط



  .لن یشبع المؤمن من خیر یسمعھ حتّى یکون منتھاه الجنّھ_  ٢٢٩٢

  .مؤمن از استماع خیر سیرى نگیرد تا سرانجامش بھشت شود

  .»إّن مع العسر یسرا، و إّن مع العسر یسرا«لن یغلب عسر یسرین _  ٢٢٩٣

سختى با دو گشایش بر نیاید که با ھر سختى دو گشایش است که با ھر سختى دو یک 

  .گشایش است

  .لن یفلح قوم ولّوا أمرھم امرأه_  ٢٢٩۴

  .گروھى که زمام کار خویش بزنى سپارند ھرگز رستگار نشوند

  .لن ینفع حذر عن قدر و لکّن الّدعاء ینفع مّما نزل و مما لم ینزل_  ٢٢٩۵

  .یر سود ندھد اما دعا در قبال بالئى که آمده و نیامده سودمند استاحتیاط با تقد

  .لن یھلک امرؤ بعد مشوره_  ٢٢٩۶

  .ھیچ کس از پس مشورت ھالک نشود

  .لن یھلک النّاس حتّى یعذروا من أنفسھم_  ٢٢٩٧



  .مردم ھالک نمیشوند تا حجت بر ایشان تمام شود

خلقا یذنبون ثّم یغفر لھم و ھو الغفور لو أّن العباد لم یذنبوا لخلق هللاَّ _  ٢٢٩٨

  .الّرحیم

اگر بندگان گناه نمیکردند خدا خلقى مى آفرید که گناه کنند تا بیامرزدشان که او آمرزگار و 

  .رحیم است

لو أّن الماء الّذی یکون منھ الولد أھرقتھ على صخره ألخرج هللاَّ _  ٢٢٩٩

  .ھو خالقھاتعالى منھا ولدا و لیخلقّن هللاَّ تعالى نفسا 

اگر آبى را که باید فرزند شود بر سنگى بریزى خداى واال فرزندى از آن بیرون خواھد آورد 

  .خدا کسى را که باید خلق کند خلق میکند

لو أّن ابن آدم ھرب من رزقھ کما یھرب من الموت ألدرکھ رزقھ _  ٢٣٠٠

  .کما یدرکھ الموت

مرگ میگریزد روزیش بدو رسد چنان که مرگ اگر آدمیزاد از روزى خویش بگریزد چنان که از 

  .میرسد



  

لو أّن أحدکم یعمل فی صخره صّماء لیس لھا باب و ال کّوه لخرج _  ٢٣٠١

 .عملھ للنّاس کائنا ما کان

اگر یکیتان در دل سنگ سخت کارى کند که نه در داشته باشد و نه روزن کار وى ھر چه 

  .باشد میان مردم شایع شود

رأه من نساء الجنّھ أشرفت إلى األرض لمألت األرض من لو أّن ام_  ٢٣٠٢

  .ریح المسک و ألذھبت ضوء الّشمس و القمر

اگر زنى از زنان بھشت بر زمین نمودار شود زمین را از بوى مشک پر کند و نور خورشید و 

  .ماه ببرد

لو أّن أھل الّسماء و األرض أشرکوا فی ذّم مؤمن لکبّھم هللاَّ عّز و _  ٢٣٠٣

  .فی النّار جلّ 

اگر مردم آسمان و زمین در مذمت مؤمنى شرکت کنند خداى عز و جل در آتش واژگونشان 

  .کند



  .لو أّن دلوا من غّساق یھراق فی الّدنیا ألنتن أھل الّدنیا_  ٢٣٠۴

  .اگر دلوى از آشامیدنى جھنم را در دنیا بریزند اھل دنیا را متعفن کند

یقسمھا و آخر یذکر هللاَّ کان الذاکر گَّ  لو أّن رجال فی حجره دراھم_  ٢٣٠۵

  .أفضل

  .اگر کسى درھم و دینار باشد که تقسیم کند و دیگرى خدا را یاد کند یاد خدا بھتر است

لو أّن رجال یجّر على وجھھ من یوم ولد إلى یوم یموت ھرما فی _  ٢٣٠۶

  .مرضاه هللاَّ تعالى لحقّره یوم القیامھ

تا روزى که پیر بمیرد بجلب رضاى خدا بر چھره خویش بغلطد  اگر کسى از روزى که زاده

  .روز قیامت عمل خویش را حقیر خواھد شمرد

  .لو أّن شرره من شرر جھنّم بالمشرق لوجد حّرھا من بالمغرب_  ٢٣٠٧

اگر شعله اى از شعله ھاى جھنم بمشرق باشد آنکه در مغربست گرماى آن را احساس 

  .کند



الّزقوم قطرت فی الّدنیا ألفسدت على أھل الّدنیا  لو أّن قطره من_  ٢٣٠٨

  معایشھم فکیف بمن تکون طعامھ؟

اگر قطره اى از زقوم جھنم را در دنیا بچکانند زندگى را بر مردم دنیا تباه خواھد کرد پس 

  .آنکه خوراکش زقوم است چه خواھد کرد

قالن ما لو أّن مقمعا من حدید جھنّم وضع فی األرض فاجتمع لھ الثّ _  ٢٣٠٩

أقلّوه من األرض و لو ضرب الجبل بمقمع من حدید کما یضرب أھل النّار 

  .لتفتّت و عاد غبارا

اگر گرزى از آھن جھنم را در زمین نھند و ھمه جھانیان جمع شوند آن را از زمین بر ندارند 

  .ارگرددو اگر کوه را با گرزى از آھن بزنند چنان که اھل جھنم را میزنند، ریز ریز شود و غب

لو أنّکم توّکلون على هللاَّ تعالى حّق توّکلھ لرزقکم کما یرزق الطّیر، _  ٢٣١٠

  .تغدو خماصا و تروح بطانا

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



یین من ذھب البتغى الیھما وادیا ثالثا و ال یمأل لو أّن البن آدم واد_  ٢٣١١

  .جوف ابن آدم إّال التّراب و یتوب هللاَّ على من تاب

آدمیزاد اگر دو دره از طال داشته باشد بعالوه آن دره سوم طلب کند شکم آدمیزاد را جز 

  .خاک پر نکند و ھر که توبه کند خدا توبه او را بپذیرد

  .الیھود آلمن بی الیھودلو آمن بی عشره من _  ٢٣١٢

  .اگر ده تن از یھودان بمن ایمان آورده بودند ھمه یھودان بمن ایمان مى آوردند

  .لو أخطأتم حتّى تبلغ خطایاکم الّسماء ثّم تبتم لتاب هللاَّ علیکم_  ٢٣١٣

اگر آنقدر خطا کنید که خطاھایتان بآسمان برسد و سپس توبه کنید خدا توبه شما را 

  .میپذیرد

  .لو أذن هللاَّ تعالى فی التّجاره ألھل الجنّھ التّجروا فی البّز و العطر_  ٢٣١۴

  .اگر خدا باھل بھشت اجازه تجارت داده بود تجارت پارچه و عطر میکردند

  .لو أھدی إلّی کراع لقبلت و لو دعیت إلیھ ألجبت_  ٢٣١۵



  .میکنم اگر شانه گوسفندى بمن ھدیه دھند مى پذیرم و اگر دعوتم کنند اجابت

  .لو بغى جبل على جبل لدک هللاَّ الباغی منھما_  ٢٣١۶

  .اگر کوھى بکوھى تجاوز کند خدا کوه متجاوز را درھم کوبد

  .لو تعلم البھائم من الموت ما یعلم ابن آدم ما أکلتم منھا سمینا_  ٢٣١٧

  .اگر حیوانات نیز چون آدمیزاد از مرگ خبر داشتند گوشت چاقى نمیخوردید

لو تعلم المرأه حّق الّزوج لم تقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه حتّى _  ٢٣١٨

  .یفرغ منھ

  .اگر زن حق شوھر بداند ھنگام ناھار و شام او ننشیند تا فراغ یابد

  .لو تعلمون قدر رحمھ هللاَّ التّکلتم علیھا_  ٢٣١٩

  .اگر از وسعت رحمت خدا خبر داشتید بر آن اعتماد میکردید

  .أعلم لضحکتم قلیال و لبکیتم کثیرالو تعلمون ما _  ٢٣٢٠

  .اگر آنچه من دانسته ام بدانید خنده کم و گریه بسیار میکنید



لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیال و لبکیتم کثیرا و ال ساغ لکم _  ٢٣٢١

  .الطّعام و ال الّشراب

شما اگر آنچه من دانسته ام بدانید خنده کم و گریه بسیار میکنید و غذا و نوشیدنى بر 

  .گوارا نخواھد بود

لو تعلمون ما أعلم لبکیتم کثیرا و لضحکتم قلیال و لخرجتم إلى _  ٢٣٢٢

  .الّصعدات تجأرون إلى هللاَّ تعالى ال تدرون تنجون أو ال تنجون

اگر آنچه من دانسته ام بدانید گریه بسیار و خنده کم میکنید و بر بلندیھا رفته تضرع 

  .خواھید بود که آیا نجات خواھید یافت یا نه بپیشگاه خدا میبرید و بیمناک

یظھر النّفاق و : لو تعلمون ما أعلم لبکیتم کثیرا و لضحکتم قلیال_  ٢٣٢٣

ترتفع األمانھ و تقبض الّرحمھ و یتّھم األمین و یؤتمن غیر األمین یحیط بکم 

  .الفتن کأمثال اللّیل المظلم



یستید و کمتر خنده مى کردید، نفاق اگر آنچه من مى دانستم به دانستید بسیار مى گر

آشکار شود و امانت بر خیزد و رحمت چیده شود امین را متھم کنند و خیانت گر را امین 

  .شمارند و فتنه ھا چون شب تاریک شما را فرا گیرد

  .لو تعلمون ما اّدخر لکم ما حزنتم على ما زوى عنکم_  ٢٣٢۴

  .ذخیره شده بر آنچه ندارید غم نخواھید خورداگر بدانید چه چیزھا براى شما ) اى فقیران(

  .لو تعلمون ما لکم عند هللاَّ ألحببتم أن تزدادوا فاقھ و حاجھ_  ٢٣٢۵

اگر بدانید پیش خدا چه ھا دارید دوست خواھید داشت فقر و حاجت شما ) اى فقیران(

  .بیشتر شود

  .لو تعلمون من الّدنیا ما أعلم الستراحت أنفسکم منھا_  ٢٣٢۶

  .از دنیا آنچه من میدانم بدانستید جانتان از غم آن آسوده میشد اگر

  .لو تعلمون ما فی المسألھ ما مشى أحد إلى أحد یسألھ شیئا_  ٢٣٢٧

اگر مى دانستید در سؤال چه چیزھا ھست ھیچ کس سوى دیگرى نمیرفت که از او 

  .چیزى بخواھد



عاما على شھوه أبدا و لو تعلمون ما أنتم القون بعد الموت ما أکلتم ط_  ٢٣٢٨

ال شربتم شرابا على شھوه أبدا و ال دخلتم بیتا تستظلّون بھ و لمررتم إلى 

  .الّصعدات تکدحون صدورکم و تبکون على أنفسکم

اگر میدانستید از پس مرگ چه خواھید دید ھرگز غذائى با اشتھا نمى خوردید و ھرگز 

یشدید که در سایه آن آرام گیرید و نوشیدنى اى برغبت نمى آشامیدید و بخانه اى در نم

  .بر بلندى ھا رفته سینه خویش میخراشیدید و بحال خویش گویان بودید

  .لو جاء العسر فدخل ھذا الجحر لجاء الیسر فدخل علیھ فأخرجھ_  ٢٣٢٩

اگر سختى بیاید و وارد این سوراخ شود، گشایش بیاید و وارد آن شود و سختى را بیرون 

  .کند

تم هللاَّ تعالى حّق خیفتھ لعلمتم العلم الّذی ال جھل معھ، و لو لو خف_  ٢٣٣٠

  .عرفتم هللاَّ تعالى حّق معرفتھ لزالت لدعائکم الجبال



اگر از خدا چنانچه شایسته ترسیدن از اوست ترس داشتید علمى که بجھل آمیخته 

اى نیست نصیبتان میشد و اگر خدا را چنان که شایسته شناختن اوست میشناختید بدع

  .شما کوھھا جابجا میشد

  .لو رأیت األجل و مسیره أبغضت األمل و سروره_  ٢٣٣١

  .اگر اجل و رفتار آن را به بینى امید و مسرت آن را دشمن خواھى داشت

لو قیل ألھل النّار إنّکم ماکثون فی النّار عدد کّل حصاه فی الّدنیا _  ٢٣٣٢

ن عدد کّل حصاه لحزنوا و لکن لفرحوا بھا و لو قیل ألھل الجنّھ إنّکم ماکثو

  .جعل لھم األبد

اگر به جھنمیان گویند که شماره ریگھاى دنیا در جھنم خواھید ماند خوش حال شوند و اگر 

ببھشتیان گویند که بشماره ریگھا خواھید ماند غمگین شوند ولى آنھا را جاودانى کرده 

  .اند

  .فارسلو کان اإلیمان بالثّریّا لتناولھ رجال من _  ٢٣٣٣

  .اگر ایمان در ثریا بود مردانى از فارس بدان مى رسیدند



  .لو کان الحیاء رجال لکان رجال صالحا_  ٢٣٣۴

  .اگر حیا مردى بودى مرد شایسته اى بودى

  .لو کانت الّدنیا تزن عند هللاَّ جناح بعوضھ ما سقى کافرا شربھ ماء_  ٢٣٣۵

  .ربت آبى بکافرى نمى نوشانیداگر دنیا نزد خدا بقدر بال پشه اى ارزش داشت ش

  .لو کان الّصبر رجال لکان رجال کریما_  ٢٣٣۶

  .اگر صبر مردى بودى، مرد بزرگوارى بودى

  .لو کان العجب رجال کان رجل سوء_  ٢٣٣٧

  .اگر خود پسندى مردى بودى مرد بدى بودى

  .لو کان العسر فی جحر لدخل علیھ الیسر حتّى یخرجھ_  ٢٣٣٨

  .خى باشد گشایش بر آن در آید و بیرونش کنداگر سختى به سورا

  .لو کان العلم معلّقا بالثّریّا لتناولھ قوم من أبناء فارس_  ٢٣٣٩



  .اگر علم به ثریا آویخته بود گروھى از فرزندان فارس بدان مى رسیدند

  .لو کان الفحش خلقا لکان شّر خلق هللاَّ _  ٢٣۴٠

  .خدا بودىاگر بد و ناسزا مخلوقى بودى بدترین مخلوق 

  لو کان المؤمن فی جحر فاره لقیّض هللاَّ لھ من یؤذیھ_  ٢٣۴١

  .اگر مؤمن در سوراخ موشى باشد خداوند یکى را سوى او فرستد که آزارش کند

لو کان سوء الخلق رجال یمشی فی النّاس لکان رجل سوء و أّن هللاَّ _  ٢٣۴٢

  .تعالى لم یخلقنی فّحاشا

میان مردم راه رفتى، مرد بدى بودى و خدا مرا ناسزا گو اگر بد خوئى مردى بودى که 

  .نیافرید

  .لو کان شی ء سابق القدر لسبقته العین_  ٢٣۴٣

  .اگر چیزى از تقدیر سبقت توانستى گرفت چشم بد سبقت گرفتى



لو کان البن آدم واد من مال البتغى إلیھ ثانیا و لو کان لھ وادیان _  ٢٣۴۴

  .أل جوف ابن آدم إّال التّراب و یتوب هللاَّ على من تابالبتغى لھما ثالثا و ال یم

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 ھر که 

  .را خواھد بپذیرد

نخل لتمنّى مثلھ ثّم تمنّى مثلھ حتّى یتمنّى  لو کان البن آدم واد من_  ٢٣۴۵

  .أودیھ و ال یمأل جوف ابن آدم إّال التّراب

اگر فرزند آدم دره اى از نخل مى داشت مثل آن را آرزو مى کرد و باز مثل او را آرزو میکرد تا 

  .وادى ھا آرزو کند شکم فرزند آدم را جز خاک سیر نمى کند

ا لسّرنی أن ال یمّر علّی ثالث و عندی منھ لو کان لی مثل أحد ذھب_  ٢٣۴۶

  .شی ء إّال شی 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



بھ لو کانت الّدنیا تعدل عند هللاَّ جناح بعوضھ ما سقى کافرا منھا شر_  ٢٣۴٧

  .ماء

  .اگر دنیا نزد خدا با بال پشه اى برابر بود، شربت آبى از آن به کافرى نمى نوشانید

  .لو کنت امرا أحدا أن یسجد ألحد ألمرت المرأه أن تسجد لزوجھا_  ٢٣۴٨

اگر بکسى دستور میدادم کسى را سجده کند به زن دستور میدادم شوھرش را سجده 

  .کند

یسجد ألحد ألمرت النّساء أن یسجدن لو کنت آمرا أحدا أن _  ٢٣۴٩

  ألزواجھّن لما جعل هللاَّ لھم علیھّن من الحقّ 

اگر بکسى دستور میدادم کسى را سجده کند بزنان دستور میدادم شوھران خویش را 

  .سجده کنند از بس که خدا براى شوھران حق بگردن زنان نھاده است

  .ر لھم و یدخلھم الجنّھلو لم تذنب لجاء هللاَّ بقوم یذنبون فیغف_  ٢٣۵٠

اگر تو گناه نمیکردى خدا قومى را مى آورد که گناه کنند و بیامرزدشان و ببھشتشان در 

  .آرد



  لو لم تذنبوا لخشیت علیکم بأشّد من ذلک العجب العجب_  ٢٣۵١

  .اگر گناه نمیکردید از چیزى بدتر از آن بر شما بیم ناک بودم خود پسندى، خود پسندى

یبق من الّدنیا إّال یوم لطّولھ هللاَّ حتّى یبعث فیھ رجل من أھل  لو لم_  ٢٣۵٢

بیتی یواطی اسمھ اسمی و اسم أبیھ اسم أبی یمأل 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 

ن و نام پدرش نام پدر من باشد و زمین را که از ظلم و جور پر شده است وى موافق نام م

  .از انصاف و عدالت پر کند

  .لو نظرتم إلى األجل و مسیره ألبغضتم األمل و سروره_  ٢٣۵٣

  .اگر مرگ و رفتار او را بنگرید امید و مسرت آن را دشمن خواھید داشت

قالوا ما نھینا عنھ إّال و فیھ شی لو نھی النّاس عن فّت البعره فتّوا و _  ٢٣۵۴

  .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 ھست

  .لو یعلم النّاس من الوحده ما أعلم ما سار راکب بلیل وحده_  ٢٣۵۵

ھرگز سوارى ھنگام شب بتنھائى راه  اگر مردم از تنھائى آنچه من دانسته ام بدانند

  .نخواھد سپرد

لو یعلم المؤمن ما عند هللاَّ من العقوبھ ما طمع فی الجنّھ أحد و لو _  ٢٣۵۶

  .یعلم الکافر ما عند هللاَّ من الّرحمھ ما قنط من الجنّھ أحد

اگر مؤمن عقوبتى را که نزد خدا ھست بداند ھیچ کس در بھشت طمع نبندد و اگر کافر 

  .متى را که نزد خدا ھست بداند ھیچ کس از بھشت چشم امید نبنددرح

  .لو ال أن أشّق على أّمتی ألمرتھم بالّسواک عند کّل صاله_  ٢٣۵٧

  .اگر نه مایه رنج امت خود میشدم دستورشان میدادم که ھنگام ھر نماز مسواک کنند

  .لو ال المرأه لدخل الّرجل الجنّھ_  ٢٣۵٨

  .ت میرفتاگر زن نبود مرد ببھش



  لو ال أن أشّق على أّمتی ألمرتھم أن یستاکوا باألسحار_  ٢٣۵٩

  .اگر نه مایه رنج امت خویش میشدم دستورشان مى دادم که سحرگاھان مسواک کنند

  .لو ال أّن الّسّؤال یکذبون ما قّدس من رّدھم_  ٢٣۶٠

  .اگر دروغگوئى گدایان نبود، ھر که نومیدشان میکرد، تقدیس نمیشد

  .لو ال النّساء یعبد هللاَّ حّق عبادتھ_  ٢٣۶١

  .اگر زنان نبودند خدا چنان که شایسته پرستش اوست پرستیده میشد

  .لو ال األمل ما أرضعت أّم ولدا و ال غرس غارس شجرا_  ٢٣۶٢

  .اگر امید نبود مادرى فرزندى نمیزاد و کسى درختى نمینشاند

مھ ساعھ یتمنّى أنّھ لم یقض بین لیأتیّن على القاضى العادل یوم القیا_  ٢٣۶٣

  .اثنین فی تمره قطّ 

روز قیامت بر قاضى عادل ساعتى بگذرد که آرزو کند ھرگز میان دو تن در باره خرمائى 

  .قضاوت نکرده بود



لیأتیّن علی النّاس زمان ال یبالى المرء بما أخذ المال أمن حالل أم _  ٢٣۶۴

  .من حرام

  .ندھد که مال چگونه به دست آرد، از حالل یا از حرام روزگارى بمردم رسد که مرد اھمیت

لیأتیّن على النّاس زمان ال یبقى منھم أحد إّال أکل الّربا فإن لم یأکلھ _  ٢٣۶۵

  أصابھ من غباره

  .روزگارى بمردم رسد که یکى نماند مگر آنکه ربا خورد و اگر نخورد غبار آن بوى رسد

ب فیھ الّصادق و یصّدق فیھ الکاذب و لیأتیّن على النّاس زمان یکذّ _  ٢٣۶۶

یخّون فیھ األمین و یؤتمن الخئون و یشھد المرء و لم یستشھد و یحلف و إن لم 

  .یستحلف و یکون أسعد النّاس بالّدنیا لکع بن لکع ال یؤمن باگَّ و رسولھ

ئن زمانى بر مردم رسد که راست گو را تکذیب کنند و دروغگو را تصدیق کنند و امین را خا

شمرند و خائن را مؤتمن پندارند و مرد بى آنکه شھادت از او خواھند شھادت دھد و بى 

آنکه قسم از او خواھند قسم خورد و خوشبخت ترین مردم فرو مایه پسر فرومایه باشد که 

  .بخدا و پیغمبرش ایمان ندارد



لیأخذّن أحدکم حبلھ فیحتطب بھا على ظھره أھون علیھ من أن یأتی _  ٢٣۶٧

  .جال أعطاه هللاَّ من فضلھ فیسألھ أعطاه أو منعھر

اینکه یکیتان ریسمان خویش برگیرد و با آن به پشت خویش ھیزم کشد آسان تر است تا 

  .پیش مردى رود که خدایش از فضل خویش چیزى داده و از وى سؤال کند بدھد یا ندھد

ّشبیبھ قبل لیأخذ العبد من نفسھ لنفسھ و من دنیاه آلخرتھ و من ال_  ٢٣۶٨

  .الکبر و من الحیوه قبل الممات فما بعد الّدنیا من دار إّال الجنّھ و النّار

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 بھشت و جھنم نیست

ء المؤمنین بالفراغ یوم القیامھ قبل األغنیاء بمقدار لیبشر فقرا_  ٢٣۶٩

  .خمسمائھ عام ھؤالء فی الجنّھ ینعمون و ھؤالء یحاسبون

مؤمنان فقیر را بشارت که روز قیامت به اندازه پانصد سال زودتر از اغنیا فارغ شوند آنان در 

  .بھشت متنعمند و اینان حساب پس مى دھند

  .لنّار و لو بشّق تمرهلیتّق أحدکم وجھھ عن ا_  ٢٣٧٠



  .ھر کس باید چھره خویش را از آتش جھنم مصون دارد و گر چه بیک نیمه خرما باشد

لیرّدک عن النّاس ما تعرف من نفسک و اخزن لسانک إّال من خیر _  ٢٣٧١

  .فإنّک بذلک تغلب الّشیطان

ار مگر از خیر که مردم باز دارد، زبان خویش را نگه د) معایب(آنچه از خویش مى دانى ترا از 

  .بدین وسیله بر شیطان چیره مى شوى

لیستحیی أحدکم من ملکیھ الّذین معھ کما یستحیی من رجلین _  ٢٣٧٢

  .صالحین من جیرانھ و ھما معھ باللّیل و النّھار

شخص باید از دو فرشته خویش که با او ھستند شرم کند چنان که از دو مرد پارسا از 

  .که فرشتگان شب و روز با او ھستند ھمسایگان خود شرم مى کند

  .لیس األعمى من یعمی بصره إنّما األعمى من تعمی بصیرتھ_  ٢٣٧٣

  .کور آن نیست که چشم او کور است بلکه کور آنست که بصیرتش کور است

  .لیس اإلیمان بالتّمنّی لکن ھو ما وقر فی القلب و صّدقھ العمل_  ٢٣٧۴



که ایمان آنست که در قلب جاى دارد و عمل آن را ایمان داشتن به آرزو کردن نیست بل

  .تصدیق کند

  .لیس البّر فی حسن اللّباس و الّزّی و لکّن البّر الّسکینھ و الوقار_  ٢٣٧۵

  .نیکى بخوبى لباس و ظاھر نیست بلکه نیکى آرامش وقار است

لیس البیان کثره الکالم و لکّن الخوض فیما یحّب هللاَّ و رسولھ و _  ٢٣٧۶

  .العّی عن اللّسان و لکن قلّھ المعرفھ بالحقّ  لیس

بیان خوب بفراوانى گفتار نیست بلکه به بحث از آن چیزھا است که خدا و پیغمبرش 

  .دوست دارد، لکنت بزبان نیست بلکه از قلت معرفت حقست

لیس الجھاد أن یضرب الّرجل بسیفھ فی سبیل هللاَّ تعالى، إنّما الجھاد _  ٢٣٧٧

ھ و ولده فھو فی جھاد و من عال نفسھ فکفّھا عن النّاس فھو فی من عال والدی

  .جھاد



جھاد آن نیست که مرد در راه خداى واال شمشیر زند، بلکه جھاد آن مى کند که بار 

زندگى پدر و مادر و فرزند مى برد، ھر که بار زندگى خویش مى برد که از مردم بى نیاز 

  .شود جھاد مى کند

لمعاینھ، إّن هللاَّ تعالى أخبر موسى بما صنع قومھ فی لیس الخبر کا_  ٢٣٧٨

  .العجل فلم یلق األلواح، فلّما 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

لیس الخلف أن یعد الّرجل و فی نیّتھ أن یفی و لکّن الخلف أن یعد _  ٢٣٧٩

  .الّرجل و فی نیّتھ أن ال یفی

خلف وعده آن نیست که مرد وعده دھد و در دل دارد وفا کند بلکه خلف آنست که مرد 

  .وعده کند و در دل دارد که وفا نکند

  .یملک نفسھ عند الغضبلیس الّشدید بالّصرعھ إنّما الّشدید الّذی _  ٢٣٨١

نیرومندى بکشتى گرفتن نیست نیرومند آن کس است که ھنگام خشم خویشتن دار 

  .است



  .لیس الغنى عن کثره العرض و لکّن الغنى غنى النّفس_  ٢٣٨٢

  .بى نیازى بفراوانى مال نیست بى نیازى حقیقى بى نیازى ضمیر است

  .لیس المؤمن الّذی ال یأمن جاره بوائقھ_  ٢٣٨٣

  .ھر که ھمسایه اش از شرش در امان نیست مؤمن نیست

  .لیس المؤمن الّذی یشبع و جاره جائع إلى جنبھ_  ٢٣٨۴

  .ھر که سیر باشد و ھمسایه اش پھلوى وى گرسنه باشد مؤمن نیست

  لیس المؤمن بالطّّعان و ال اللّعان و ال الفاحش و ال البذی ء_  ٢٣٨۵

  .زبان نیست مؤمن طعنه زن و لعنتگر و بد گو و بد

لیس المسکین الّذی یطوف على النّاس فیرده اللّقمھ و اللّقمتان و _  ٢٣٨۶

التّمره و التّمرتان و لکّن المسکین الّذی ال یجد غنی یغنیھ و ال یعطی لھ 

  .فیتصّدق علیھ و ال یقوم فیسأل



بدو مستمند آن نیست که میان مردم رود و یک لقمه یا دو لقمه و یک خرما یا دو خرما 

رسد بلکه مستمند آنست که چیزى ندارد و بدو توجه نکنند که صدقه اش دھند و براى 

  .سؤال نخیزد

  .لیس أحد أحّب إلیھ المدح من هللاَّ و ال أحد أکثر معاذیر من هللاَّ _  ٢٣٨٧

  .ھیچ کس ستایش را بیش از خدا دوست ندارد و ھیچ کس بیش از خدا عذر نپذیرد

ی یعول ثالث بنات أو ثالث أخوات فیحسن إلیھّن لیس أحد من أّمت_  ٢٣٨٨

  .إّال کّن لھ سترا من النّار

ھیچ کس از امت من نیست که سه دختر یا سه خواھر را تکفل کند و با آنھا نیکى کند 

  .مگر که آنھا حجاب وى از جھنم باشند

لیس أحد منکم بأکسب من أحد قد کتب هللاَّ المصیبھ و األجل و قّسم _  ٢٣٨٩

  عیشھ و العملالم

ھیچ کس از دیگرى بکسب تواناتر نیست که خدا مصیبت و مرگ را رقم زده و معیشت و 

  .کار را تقسیم کرده است



  .لیس أسرع عقوبھ من بغی_  ٢٣٩٠

  .عقوبتى از عقوبت ظلم سریعتر نیست

لیس بمؤمن مستکمل اإلیمان من لم یعد البالء نعمھ و الّرخاء _  ٢٣٩١

  .مصیبھ

  .نعمت و فراوانى را مصیبت نداند ایمان وى کامل نیست ھر که بال را

لیس بحکیم من لم یعاشر بالمعروف من ال بّد لھ من معاشرتھ حتّى _  ٢٣٩٢

  .یجعل هللاَّ لھ من ذلک مخرجا

ھر کس با آنکه از معاشرت وى ناچار است بنیکى معاشرت نکند تا خدا فرجى براى او 

  .پیش آرد خردمند نیست

یرکم من ترک دنیاه آلخرتھ و ال آخرتھ للّدنیا حتّى یصیب لیس بخ_  ٢٣٩٣

  .منھما جمیعا فإّن الّدنیا بالغ إلى اآلخره و ال تکونوا کّال على النّاس



بھترین شما آن نیست که دنیاى خویش را براى آخرت خود واگذارد و نه آخرت خویش را 

یدن به آخرت است و سربار براى دنیا واگذارد تا از ھر دو بھره گیرد که دنیا وسیله رس

  .مردم نباشید

  .لیس بعد الموت مستعتب_  ٢٣٩۴

  .پس از مرگ عذر پذیرى نیست

  .لیس بکّذاب من أصلح بین اثنین فقال خیرا أو نمى خیرا_  ٢٣٩۵

  .ھر که میان دو تن اصالح دھد و خیرى گوید یا خیرى نسبت دھد دروغگو نیست

  .رک الّصاله فإذا ترکھا فقد أشرکلیس بین العبد و الّشرک إّال ت_  ٢٣٩۶

  .میان بنده و شرک جز ترک نماز فاصله نیست و چون نماز را ترک کند مشرک است

  .لیس شی ء أثقل فی المیزان من الخلق الحسن_    ٢٣٩٧

  .در میزان اعمال، چیزى سنگین تر از خوى نیک نیست



و لیس شی ء لیس شی ء أطیع هللاَّ فیھ أعجل ثوابا من صلھ الّرحم _  ٢٣٩٨

  .أعجل عقابا من البغی و قطیعھ الّرحم و الیمین الفاجره تدع الّدیار بالقع

پاداش ھیچ کارى که بوسیله آن اطاعت خدا کند سریعتر از پیوند خویشان نیست و عقاب 

  .ھیچ کارى سریعتر از ظلم و بریدن خویشان نیست و قسم نادرست دیار را ویران مى نھد

  .م على هللاَّ تعالى من المؤمنلیس شی ء أکر_  ٢٣٩٩

  .ھیچ چیز نزد خداى واال گرامى تر از مؤمن نیست

  .لیس شی ء أکرم عند هللاَّ من الّدعاء_  ٢۴٠٠

  .ھیچ چیز نزد خدا گرامى تر از دعا نیست

 .لیس شی ء خیرا من ألف مثلھ إّال اإلنسان_  ٢۴٠١

  .جز انسان ھیچ چیز بھتر از ھزار مثل خود نیست

  .یس شی ء من الجسد إّال و ھو یشکو ذرب اللّسانل_  ٢۴٠٢

  .ھیچ عضوى نیست مگر از آزار زبان شکایت دارد



لیس عدّوک الّذی إن قتلتھ کان لک نورا و إن قتلک دخلت الجنّھ و _  ٢۴٠٣

لکن أعدى عدّو لک ولدک الّذی خرج من صلبک ثّم أعدى عدو لک مالک 

  .الّذی ملکت یمینک

ر او را بکشى نور تو خواھد شد و اگر ترا بکشد ببھشت میروى دشمن تو آن نیست که اگ

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

  .لیس فی الجنّھ شی ء مّما فی الّدنیا إّال األسماء_  ٢۴٠۴

  .مگر بنامدر بھشت از آنچه در دنیا ھست چیزى نیست، 

  .لیس ألحد على أحد فضل إّال بالّدین أو عمل صالح_  ٢۴٠۵

  .ھیچ کس بر دیگرى برترى ندارد مگر بوسیله دین یا عمل شایسته

  .لیس للّدین رّواد إّال القضاء و الوفاء و الحمد_  ٢۴٠۶

  .دین طالیه دار ندار مگر وظیفه شناسى و وفا و حمد



  .من مالھا إّال بإذن زوجھالیس للمرأه أن تنتھک شیئا _  ٢۴٠٧

  .زن حق ندارد چیزى از مال خود را بى اجازه شوھرش ببخشد

  .لبس لفاسق غیبھ_  ٢۴٠٨

  .غیبت فاسق ناروا نیست

لیس لک من مالک إّال ما أکلت فافنیت أو لبست فأبلیت أو تصّدقت _  ٢۴٠٩

  فأمضیت

کھنه کنى یا صدقه  از مال خویش بھره ندارى جز آنکه بخورى و تمام کنى یا بپوشى و

  .کنى و ادا کنى

  .لیس من أخالق المؤمن التّملّق و ال الحسد إّال فی طلب العلم_  ٢۴١٠

  .تملق و حسد بر مؤمن روا نیست مگر در طلب علم

  .لیس من المرّوه الّربح على اإلخوان_  ٢۴١١

  .از برادران سود بردن با جوانمردى سازگار نیست



  لملقلیس من خلق المؤمن ا_  ٢۴١٢

  .تملق از اخالق مؤمن نیست

  .لیس منّا من تشبّھ بغیرنا_  ٢۴١٣

  .ھر که بغیر ما مانند شود از ما نیست

  .لیس منّا من غّش مسلما أو ضّره أو ما کره_  ۴١۴

  .ھر که با مسلمانى تقلب کند یا باو ضرر رساند یا با وى حیله کند از ما نیست

  لیس منّا من لم یتغّن بالقرآن_  ٢۴١۵

  .ر که قرآن به آھنگ نخواند از ما نیستھ

لیس منّا من لم یوقّر الکبیر و یرحم الّصغیر و یأمر بالمعروف و ینھ _  ٢۴١۶

  .عن المنکر

ھر که بزرگتر را محترم ندارد و به کوچکتر رحم نکند و به نیکى واندارد و از بدى باز ندارد از 

  .ما نیست



  .قتر على عیالھ لیس منّا من وسع هللاَّ علیھ ثمّ _  ٢۴١٧

  .ھر کس خدا بدو گشایش دھد و باز بر عیال خود سخت گیرد از ما نیست

  .لیس منّی إال عالم أو متعلّم_  ٢۴١٨

  .ھیچ کس از من نیست بجز دانشمند یا دانش آموز

لیغشیّن أّمتی من بعدی فتن کقطع اللّیل المظلم، یصبح الّرجل فیھا _  ٢۴١٩

  .وام دینھم بعرض من الّدنیا قلیلمؤمنا و یمسی کافرا، یبیع أق

پس از من امتم را فتنه ھا خواھد گرفت چون پاره ھاى شب تاریک که در اثناى آن مرد به 

  .صبح مؤمن است و بشب کافر شود و کسانى دینشان را بمال ناچیز دنیا فروشند

  .لیکف الّرجل منکم کزاد الّراکب_  ٢۴٢٠

  .فا کندھر یک از شما باندازه توشه مسافرى اکت

  .لیکن بالغ أحدکم من الّدنیا زاد الّراکب_  ٢۴٢١

  .بھره ھر کدامتان از این دنیا چون توشه مسافر باشد



لینصر الّرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن کان ظالما فینھیھ فإنّھ لھ _  ٢۴٢٢

  .نصره و إن کان مظلوما فینصره

دیده اگر ستمگر باشد او را مرد باید برادر خویش را یارى کند چه ستمگر باشد چه ستم 

  .باز دارد که این بمنزله یارى کردن اوست و اگر ستمدیده باشد یاریش کند

اللّباس یظھر الغنى و الّدھن یذھب البوس و اإلحسان إلى المملوک _  ٢۴٢٣

  .یکبت هللاَّ بھ العدوّ 

ه سر لباس غنا را نمایان مى کند و روغن خشبو فقر را مى برد و نیکى با مملوک مای

  .شکستگى دشمن شود

تأدیب فرسک، و رمیک بقوسک و مالعبتک : ّهللا و فی ثالث_  ٢۴٢۴

  .أھلک

بازى در سه چیز رواست اسبت را تربیت کنى و با کمان خود تیر اندازى کنى و با ھمسر 

  .خویش مالعبه کنى

  .لّى الواجد یحّل عرضھ و عقوبتھ_  ٢۴٢۵



  .و عقوبت وى را آسان مى کندسختگیرى مرد دارا آبروى وى را بازیچه 

  .ال أجر إّال عن حسبھ و ال عمل إّال بنیّھ_  ٢۴٢۶

  .پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نیت وابسته است

  .ال أشتری شیئا لیس عندی ثمنھ_  ٢۴٢٧

  .چیزى که قیمت آن را ندارم نمى خرم

  .ال إیمان لمن ال أمانھ لھ_  ٢۴٢٨

  .ھر که امانت ندارد ایمان ندارد

  .ال إیمان لمن ال أمانھ لھ و ال دین لمن ال عھد لھ_  ٢۴٢٩

  .ھر که امانت ندارد ایمان ندارد و ھر که پیمان نگه ندارد دین ندارد

ال بأس بالغنى لمن اتّقى و الّصحھ لمن اتّقى خیر من الغنى و طیب _  ٢۴٣٠

  .النّفس من النّعیم



و براى پرھیزگار صحت از ثروت بھتر  ھر که پرھیزگارى کند اگر ثروتمند باشد باک نیست

  .است و آسایش ضمیر از جمله نعمتھاست

  .ال تخرقّن على أحد سترا_  ٢۴٣١

  .پرده ھیچ کس را مدر

  .ال تخیفوا أنفسکم بالّدین_  ٢۴٣٢

  .خویشتن را از دین مترسانید

  .ال تدعّن حقّا لغد فإّن لکّل یوم ما فیھ_  ٢۴٣٣

  .روزى تکالیف خویش را دارد کارى را براى فردا مگذار که ھر

  .ال تذھب حبیبتا عبد فیصبر و یحتسب إّال دخل الجنّھ_  ٢۴٣۴

بنده اى که دو چشم خویش از دست بدھد و صبر کند و برضاى خدا قانع شود ببھشت 

  .مى رود

  .ال تؤذوا مسلما بشتم کافر_  ٢۴٣۴



  .به وسیله بد گفتن به کافرى، مسلمانى را آزار نکنید

  .تألّوا على هللاَّ فإنّھ من تألّى على هللاَّ أکذبھ هللاَّ  ال_  ٢۴٣۵

  .بخدا سوگند نخورید که ھر که بخدا سوگند خورد خدا او را تکذیب کند

  .ال تباغضوا و ال تدابروا و ال تنافسوا و کونوا عباد هللاَّ إخوانا_  ٢۴٣۶

  .ان باشیددشمنى نکنید، از ھم روى مگردانید ھمچشمى مکنید بندگان خدا برادر

  .ال تتمنّوا الموت_  ٢۴٣۴

  .آرزوى مرگ مکنید

  .ال تجار أخاک و ال تشاّره و ال تماره_  ٢۴٣٧

  .با برادر خویش مماطله مکن با او دشمنى مکن و حیله گرى مکن

  .البخل و الکذب: ال تجتمع خصلتان فی مؤمن_  ٢۴٣٨

  .دو صفت در مؤمن فراھم نشود بخل و دروغ



  .ین رجلین إّال بإذنھماال تجلسوا ب_  ٢۴٣٩

  .میان دو کس جز باجازه آنھا منشینید

  .ال تجنی على المرء إّال یده_  ٢۴۴٠

  .مرد جز از دست خویش بدى نمى بیند

  .ال تجوز شھاده بدوّی على صاحب قریھ_  ٢۴۴١

  .شھادت بادیه نشین پرده نشین روا نیست

ابروا و کونوا عباد ال تحاسدوا و ال تناجشوا و ال تباغضوا و ال تد_  ٢۴۴٢

  .هللاَّ إخوانا و ال تکونوا عیّابین و ال مّداحین و ال طّعانین

حسد نورزید و در معامله باال دست ھم نزنید، دشمنى نکنید، راه خالف مپوئید، بندگان 

  .برادران باشید عیبجو و مدحگو و طعنه زن مباشید! خدا

  .ى أخیک موعدا فتخلفھال تحقرّن من المعروف شیئا و ال تواعد عل_  ٢۴۴٣

  .ھیچ کار نیکى را حقیر مشمار با برادر خود خلف وعده مکن



ال تحلف باگَّ کاذبا و ال صادقا من غیر ضروره و ال تجعل هللاَّ _  ٢۴۴۴

  .عرضھ لیمینک فإّن هللاَّ ال یرحم و ال یرعى من حلف باسمھ کاذبا

قسم خویش مکن که خدا بى جھت بخدا راست یا دروغ قسم مخور و خدا را وسیله 

  .کسى را که بنام وى بدروغ قسم خورد رحمت و رعایت نمى کند

  .ال تسبّوا الّدھر فإّن هللاَّ ھو الّدھر_  ٢۴۴۵

  .روزگار را دشنام مدھید که خدا ھمو روزگار است

  .ال تسبّوا الّشیطان و تعّوذوا باگَّ من شّره_  ٢۴۴۶

  .ا پناه بریدشیطان را دشنام مگوئید و از شر وى بخد

ال تستبطئوا الّرزق فإنّھ لم یکن عبد لیموت حتّى یبلغھ آخر رزق ھو _  ٢۴۴٧

  .أخذ الحالل و ترک الحرام: لھ، فاتّقوا هللاَّ و أجملوا فی الطّلب

مپندارید که روزى تان دیر مى رسد که ھیچ بنده اى نمیرد تا آخرین بھره روزى او برسد، از 

گرفتن حالل و رھا کردن حرام ) مالیمت در طلب(مت کنید خدا بترسید و در طلب مالی

  .است



  .ال ترّدوا الّسائل و لو بشّق تمره_  ٢۴۴٨

  .چیزى به سائل بدھید و گر چه نصف خرما باشد

ال ترضیّن أحدا بسخط هللاَّ و ال تحمدّن أحدا على فضل هللاَّ و ال تذّمّن _  ٢۴۴٩

 ال یسوقھ إلیک حرص حریص و ال أحدا على ما لم یؤتک هللاَّ فإّن رزق هللاَّ 

  .ترّده عنک کراھھ کاره

رضایت ھیچ کس را با خشمگین کردن خدا مجوى و ھیچ کس را بواسطه تفضلى که خدا 

کرده ستایش مگوى و ھیچ کس را براى آنچه خدا بتو نداده مذمت مکن که روزى خدا 

  .دور نمى کند راحرص حریص سوى تو نمى کشاند و نارضایت نارضائى آن را از تو

  .ال تروعوا المسلم فإّن روعھ المسلم ظلم عظیم_  ٢۴۵٠

  .مسلمان را مترسانید که ترسانیدن مسلمان ستمى بزرگ است

  .ال تزال المسألھ بأحدکم حتّى یلقى هللاَّ و ما فی وجھھ مزعھ لحم_  ٢۴۵١

  .نباشدھر که پیوسته به سؤال کوشد به پیشگاه خدا رود و قطعه گوشتى در چھره او 



  .ال تزال طائفھ من أّمتی على الحّق ظاھرین حتّى یأتى أمر هللاَّ _  ٢۴۵٢

  .پیوسته گروھى از امت من بر حق استوار باشند تا فرمان خدا بیاید

  .ال تزال نفس الّرجل معلّقھ بدینھ حتّى یقضی عنھ_  ٢۴۵٣

  .پیوسته بقرض وى آویخته است تا قرض وى ادا شود) پس از مرگ(جان مرد 

  .ال تزّوجّن عجوزا و ال عاقرا فإنّی مکاثر بکم االمم_  ٢۴۵۴

  .با زن پیر و نازا ازدواج مکنید که از فزونى شما بر امتھاى دیگر تفاخر مى کنم

ال تسأل النّاس شیئا و ال سوطک إن سقط منک حتّى تنزل إلیھ _  ٢۴۵۵

  .فتأخذه

  .آن را بردار از مردم چیزى مخواه، اگر تازیانه ات افتاد، فرود آى و

  .ال تسبّوا األموات فإنّھم قد أفضوا إلى ما قّدموا_  ٢۴۵۶

  .مردگان را دشنام مدھید که آنھا باعمالى که از پیش فرستاده اند رسیده اند



  .ال تسبّوا األموات فتؤذوا األحیاء_  ٢۴۵٧

  .مردگان را دشنام مدھید که زندگان آزرده شوند

  .مفتاح کّل شرّ ال تشربوا الخمر فإنّھا _  ٢۴۵٨

  .شراب منوشید که کلید ھمه بدى ھاست

  .ال تشغلوا قلوبکم بذکر الّدنیا_  ٢۴۵٩

  .دلھاى خویش را بذکر دنیا مشغول مدارید

  إّال تقىّ . ال تصاحب إّال مؤمنا و ال یأکل طعامک_  ٢۴۶٠

  .جز با مؤمن مصاحبت مکن و غذاى ترا جز پرھیزگار نخورد

  .یرى لک کمثل ما ترى لھال تصحبّن أحدا ال _  ٢۴۶١

  .با کسى که ترا ھمسنگ خود نداند مصاحبت مکن

  .ال تصلح الّصنیعھ إّال عند ذی حسب أو دین_  ٢۴۶٢



  .نکوئى جز پیش شریف و دیندار بثمر نمى رسد

  .ال تضربوا إماءکم على کسر إنائکم فإّن لھا أجال کآجال النّاس_  ٢۴۶٣

  .مزنید که ظرفھا را نیز مثل مردمان اجل ھاست کنیزان خویش را براى شکستن ظرفھایتان

ال تضعوا الحکمھ عند غیر أھلھا فتظلموھا و ال تمنعوھا أھلھا _  ٢۴۶۴

  .فتظلموھم

حکمت بنا اھل مسپارید که بدان ستم میکنید و از اھلش باز ندارید که به آنھا ستم 

  .میکنید

  .ال تطعموا المساکین مّما ال تأکلون_  ٢۴۶۵

  .نمیخورید به مستمندان مخورانید آنچه خودتان

  .ال تطلّقوا النّساء إّال من ریبھ فإّن هللاَّ ال یحّب الّذّواقین و ال الّذّواقات_  ٢۴۶۶

زنان را جز در نتیجه بدگمانى طالق مدھید که خدا مردان بسیار زن گیر و زنان بسیار 

  .شوھر گیر را دوست ندارد



  .یھ هللاَّ و یبتلیکال تظھر الّشماتھ ألخیک فیعاف_  ٢۴۶٧

  .برادر خویش را شماتت مکن که خدا او را معاف دارد و ترا مبتال کند

  .ال تعجبوا بعمل عامل حتّى تنظروا بم یختم لھ_  ٢۴۶٨

  از کار ھیچ کس شگفتى مکنید تا بنگرید عاقبت آن چه مى شود

  .ال یعجبکم إسالم رجل حتّى تعلموا کنھ عقلھ_  ٢۴۶٩

  .را بشگفت نیارد تا کنه عقل وى بدانیدمسلمانى مردى شما 

  .ال تغتابوا المسلمین و ال تتبّعوا عوراتھم_  ٢۴٧٠

  .غیبت مسلمانان مکنید و در جستجوى عیوب آنھا نباشید

  ال تغضب فإّن الغضب مفسده_  ٢۴٧١

  .خشمگین مشو که خشم مایه فساد است

  .ال تقوم الّساعھ إّال على شرار النّاس_  ٢۴٧٢



  .نشود مگر بر اشرار خلققیامت بپا 

  .ال تقوم الّساعھ حتّى تقّل الّرجال و تکثر النّساء_  ٢۴٧٣

  .قیامت بپا نشود تا وقتى مردان کم و زنان بسیار شوند

ال تقومّن الّساعھ حتّى تکون الولد غیظا و تفیض اللّئام فیضا و _  ٢۴٧۴

  .الکریم تغیض الکرام غیضا و یجترئ الّصغیر على الکبیر و اللّئیم على

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

  .ال تقوم الّساعھ حتّى یکون الّزھد و الورع تصنّعا_  ٢۴٧۵

  .قیامت بپا نشود تا وقتى که زھد و تقوى ساختگى باشد

  .ال تقوم الّساعھ حتّى یکون أسعد النّاس فی الّدنیا لکع ابن لکع_  ٢۴٧۶

  .قیامت بپا نشود تا خوشبختترین مردم جھان فرومایه پسر فرومایه باشد

  .ال تقوم الّساعھ حتّى یمّر الّرجل بقبر الّرجل فیقول یا لیتنی مکانھ_  ٢۴٧٨



  .جاى او بودمقیامت به پا نشود تا مرد بقبر دیگرى بگذرد و گوید کاش ب

  .ال تکثر الّضحک فإّن کثره الّضحک تمیت القلب_  ٢۴٧٩

  .خنده بسیار مکن که خنده بسیار دل را بمیراند

  .ال تکثر ھّمک ما قّدر یکن و ما ترزق یأتک_  ٢۴٨٠

  .غم بسیار مخور که آنچه مقدر است مى شود و آنچه روزیت کرده اند بتو مى رسد

  .ھّن المونساتال تکرھوا البنات فإنّ _  ٢۴٨١

  .دختران را مکروه مدارید که آنھا مایه انسند

  .ال تکلّفوا للضیف_  ٢۴٨٢

  .براى مھمان تکلف مکنید

  .ال تکن ممن یشّد على النّاس و یخفّف على نفسھ_  ٢۴٨٣

  .از آن کسان مباش که بر مردم سخت و با خویش آسان گیرند



  .ال تکون زاھدا حتّى تکون متواضعا_  ٢۴٨۴

  .اضع نباشى زاھد نباشىتا متو

  .ال تماّر أخاک و ال تمازحھ و ال تعده فتخلفھ_  ٢۴٨۵

  .با برادر خویش حیله مکن و با او مزاح مکن و با او خلف وعده مکن

  .ال تمزح فیذھب بھاؤک و ال تکذب فیذھب نورک_  ٢۴٨۶

  .مزاح مکن که رونقت ببرد و دروغ مگو که روشنیت برود

  .ب من ال تکسوهال تمسح یدک بثو_  ٢۴٨٧

  .دست خویش بجامه کسى که او را نمى پوشانى خشک مکن

  .ال تمنعّن أحدکم مھابھ النّاس أن یقوم بالحّق إذا علمھ_  ٢۴٨٨

  .ترس مردم شما را از رعایت حقى که میدانید باز ندارد



ال تمیتوا القلوب بکثره الطّعام و الّشراب فإّن القلب یموت کالّزرع _  ٢۴٨٩

  .لیھ الماءإذا کثر ع

دلھاى خویش را بکثرت خوردن و نوشیدن نمى رانید که دل چون زراعت است وقتى آب آن 

  .زیاد شد خواھد مرد

  .ال تنزع الّرحمھ إّال من شقیّ _  ٢۴٩٠

  .رحم را نگیرند مگر از بدبخت

  .ال حلیم إّال ذو عثره و ال حکیم إّال ذو تجربھ_  ٢۴٩١

  .تجربه نیندوخته خردمند نیست آنکه لغزش نکرده بردبار نیست آنکه

  .ال خیر لک فی صحبھ من ال یرى لک ما یرى لنفسھ_  ٢۴٩٢

  .در مصاحبت کسى که ترا ھمسنگ خود نداند خیرى نیست

  .ال خیر فی صحبھ من ال یرى لک من الحّق مثل ما ترى لھ_  ٢۴٩٣

  .رى نیستدر مصاحبت کسى که حقى براى او قائلى و نظیر آن را براى تو قائل نیست خی



  .ال خیر فی مال ال یزرأ منھ و جسد ال ینال منھ_  ٢۴٩۴

  .در مالى که آفت بدان نرسد و تنى که مصیبت نبیند خیرى نیست

  .ال خیر فیمن ال یضیف_  ٢۴٩۵

  .آنکه مھمان نپذیرد خیرى در او نیست

  .ال دین إّال بمرّوه  _ ٢۴٩۶

  .دین جز بجوانمردى قوام نمى گیرد

  .من ال عھد لھال دین ل_  ٢۴٩٧

  .ھر که پیمان نگاه ندارد دین ندارد

  .ال سھل إّال ما جعلت سھال_  ٢۴٩٨

  ھر چه آسان گیرى آسان گذرد

  .ال شی ء أحّق بالّسجن من اللّسان_  ٢۴٩٩



  .ھیچ چیز بزندان شدن شایسته تر از زبان نیست

  .ال شی ء أغیر من هللاَّ _  ٢۵٠٠

  .ھیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست

  

 .ال صدقھ و ذو رحم محتاج_  ٢۵٠١

  .اگر خویشاوندى محتاج ھست صدقه دادن روا نیست

  .ال طاعھ ألحد فی معصیھ هللاَّ إنّما الطّاعھ فی المعروف_  ٢۵٠٢

  .اطاعت ھیچ کس در معصیت خدا روا نیست اطاعت فقط در کار نیک است

  .ال طاعھ لمخلوق فی معصیھ الخالق_  ٢۵٠٣

  .لق روا نیستاطاعت مخلوق در معصیت خا

  .ال عقل کالتّدبیر و ال ورع کالکّف و ال حسب کحسن الخلق_  ٢۵٠۴



عقلى مانند تدبیر نیست و تقوائى چون خویشتن دارى نیست و شرفى چون نیکخوئى 

  .نیست

ال فقر أشّد من الجھل و ال مال أعود من العقل و ال وحده أوحش من _  ٢۵٠۵

  .مثل التّفّکر العجب و ال حسب کحسن الخلق و ال عباده

فقرى سختتر از نادانى نیست و مالى سودمندتر از خرد نیست تنھائى اى موحشتر از 

  .خودپسندى نیست و شرفى چون نیکخوئى نیست و عبادتى چون تفکر نیست

  .ال مظاھره أوثق من المشاوره و ال إیمان کالحیاء_  ٢۵٠۶

  .تعاونى بھتر از مشورت نیست و ایمانى چون حیا نیست

  .ال فاقھ لعبد یقرأ القرآن و ال غنى لھ بعده_  ٢۵٠٧

  .بنده اى که قرآن خواند فقیر نشود و او را باالتر از قرآن بى نیازى اى نیست

  .ال کبیره مع استغفار و ال صغیره مع إصرار_  ٢۵٠٨

  .با استغفار ھیچ گناھى کبیره نیست و با اصرار ھیچ گناھى صغیره نیست



  .ر و ال افتقر من اقتصدال ندم من استشا_  ٢۵٠٩

  .ھر که مشورت کند پشیمان نشود و ھر که میانه روى کند فقیر نگردد

  .ال نعلم شیئا خیرا من ألف مثلھ إّال الّرجل المؤمن_  ٢۵١٠

  .بجز مرد مؤمن چیزى را نمى شناسیم که از ھزار مثل خویش بھتر باشد

  .ینال ھّم إّال ھّم الّدین و ال وجع إّال وجع الع_  ٢۵١١

  .غمى چون غم قرض نیست و دردى چون درد چشم نیست

  .ال ھجره بعد الفتح_  ٢۵١٢

  .ھجرت نیست) مکه(پس از فتح 

  .ال یؤمن أحدکم حتّى یحّب ألخیھ ما یحّب لنفسھ_  ٢۵١٣

ھیچ کس از شما مؤمن نباشد تا ھر چه براى خویش مى خواھد براى برادر خویش 

  .بخواھد

  .حّب لنفسھ من الخیر ما یحّب ألخیھ المسلمال یؤمن عبد حتّى ی_  ٢۵١۴



بنده اى مؤمن نباشد تا ھر چیزى براى خویش مى خواھد براى برادر مسلمان خویش 

  .بخواھد

  .ال یبغی على النّاس إّال ولد بغّی و إّال من فیھ عرق منھ_  ٢۵١۵

  .بر مردم ستم نکند جز فرزند زنا کار یا کسى که رگى از زنا کار دارد

ال یبلغ العبد أن یکون من المتّقین حتّى یدع ما ال بأس بھ حذرا لما _  ٢۵١۶

  .بھ البأس

  .بنده بمقام پرھیزگارى نرسد تا از آنچه مباح است از بیم آنچه مباح نیست، صرف نظر کند

  .ال یبلغ العبد حقیقھ اإلیمان حتّى یحزن من لسانھ_  ٢۵١٧

  .بنده بحقیقت ایمان نرسد تا زبان خویش نگھدارد

ال یبلغ العبد حقیقھ اإلیمان حتّى یعلم أّن ما أصابھ لم یکن لیخطئھ و _  ٢۵١٨

  .ما أخطأه لم یکن لیصیبھ



بنده بحقیقت ایمان نرسد تا بداند که آنچه بدو رسیده نمیشد نرسد و آنچه بدو نرسیده 

  .نمیشد برسد

  .ال یتجالس قوم إّال باألمانھ_  ٢۵١٩

  .مجالست نتوانند کردھیچ گروھى جز به اعتماد متبادل 

  .ال یتکلّفّن أحد لضیفھ ما ال یقدر_  ٢۵٢٠

  .ھیچ کس نباید آنچه را قدرت ندارد بتکلف براى مھمان فراھم کند

ال یتمنّی أحدکم الموت أّما محسنا فلعلّھ یزداد و أّما مسیئا فلعلّھ _  ٢۵٢١

  .یستعتب

فزون کند و اگر بدکار است ھیچ یک از شما آرزوى مرگ نکند اگر نکوکار است شاید نیکى 

  .شاید راه رضا سپرد

  .ال یتمنّیّن أحدکم الموت لضّر نزل بھ_  ٢۵٢٢

  .ھیچ کس نباید از مشقتى که بدو رسیده آرزوى مرگ کند



  .ال یجلس الّرجل بین الّرجل و ابنھ فی المجلس_  ٢۵٢٣

  .مرد نباید در مجلس میان دیگرى و فرزندش بنشیند

  .خاطئال یحتکر إّال _  ٢۵٢۴

  .جز خطاکار احتکار نمى کند

  .ال یحّل الّصدقھ لغنّى و ال لذی مّره قویّ _  ٢۵٢۵

  .صدقه گرفتن بر غنى روا نیست و نیز براى آنکه طبعى نیرومند دارد

  .ال یحّل لمسلم أن یروع مسلما_  ٢۵٢۶

  .روا نیست که مسلمانى مسلمان دیگر را بترساند

ى استعجاله فإّن اللَّه ال یحملنّکم استبطاء أمر عل_  ٢۵٢٧

  .عزّ و جّل ال یعجل بعجله أحد

تصور تأخیر کارى وادارتان نکند که آن را بشتاب خواھید که خداى عز و جل از عجله کسى 

  .عجله نمى کند



  .ال یخلوّن رجل بامرأه فإّن ثالثھما الّشیطان_  ٢۵٢٨

  .مرد نباید با زن بخلوت نشیند که سومیشان شیطان است

  .یدخل الجنّھ إّال رحیم ال_  ٢۵٢٩

  .ھر که رحم ندارد ببھشت نرود

  .ال یدخل الجنّھ خّب و ال بخیل_  ٢۵٣٠

  .حیله گر و بخیل ببھشت نمى روند

  .ال یدخل الجنّھ سیّئ الملکھ_  ٢۵٣١

  .بدخوى ببھشت نمیرود

  .ال یدخل الجنّھ عبد ال یأمن جاره بوائقھ_  ٢۵٣٢

  .باشد ببھشت نمى رودبنده اى که ھمسایه از شرش در امان ن

  .ال یدخل الجنّھ قاطع رحم_  ٢۵٣٣



  .ھر که پیوند خویشان ببرد ببھشت نرود

  .ال یدخل الجنّھ قتات_  ٢۵٣۴

  .دروغ زن ببھشت نمى رود

  .ال یرحم هللاَّ من ال یرحم النّاس_  ٢۵٣۵

  .خدا بکسى که بمردم رحم نکند رحم نمى کند

  .وجد فلیکافئھ ال یرّد الّرجل ھدیّھ أخیھ فإن_  ٢۵٣۶

  .ھیچ کس نباید ھدیه برادرش را رد کند اگر توانست عوض آن دھد

  .ال یرّد القضاء إّال الّدعاء و ال یزید فی العمر إّال البرّ _  ٢۵٣٧

  .قضا جز بدعا دفع نشود و چیزى جز نیکوکارى عمر را افزون نکند

  .انتظر الّصلوه -ال یزال العبد فی صاله ما_  ٢۵٣٨

  .که منتظر نماز است در حال نماز است بنده مادام



ال یزال المسروق منھ فی تھمھ من ھو بری ء منھ حتّى یکون أعظم _  ٢۵٣٩

  .جرما من الّسارق

دزد زده آنقدر کسانى را که از دزدى بى خبرند تھمت مى زند که گناه او از دزد بیشتر مى 

  .شود

  .إدبارا و ال النّاس إّال شّحاال یزداد األمر إّال شّده و ال الّدنیا إّال _  ٢۵۴٠

در کارھا جز سختى نمیافزاید و دنیا جز به ادبار نمى گراید و مردم پیوسته بخیلتر مى 

  .شوند

  .ال یستر عبد عبدا فی الّدنیا إّال ستره هللاَّ یوم القیمھ_  ٢۵۴١

  .ھر بنده اى که در دنیا براى دیگرى راز پوشى کند، روز قیامت خدا راز پوش وى شود

ال یستقیم إیمان عبد حتّى یستقیم قلبھ و ال یستقیم قلبھ حتّى یستقیم _  ٢۵۴٢

  .لسانھ

ایمان بنده به استقامت نیاید تا قلب وى به استقامت گراید و قلب وى به استقامت نگراید 

  .تا زبان وى به استقامت آید



  .ال یستکمل أحدکم حقیقھ اإلیمان حتّى یخزن لسانھ_  ٢۵۴٣

  .ا حقیقت ایمان را کامل نکند مگر آنکه زبان خویش نگھداردھیچ کس از شم

ال یستکمل العبد اإلیمان حتّى یکون فیھ ثالث خصال اإلنفاق من _  ٢۵۴۴

  .اإلقتار و اإلنصاف من نفسھ و بذل الّسالم

تا سه صفت در بنده اى نباشد ایمان وى کامل نشود صدقه دادن در تنگ دستى و انصاف 

  .سالم بسیار کردن دادن به ضرر خویش و

  .ال یشبع المؤمن دون جاره_  ٢۵۴۵

  .مؤمن نباید بدون ھمسایه خود سیر شود

  .ال یشبع عالم من علمھ حتّى یکون منتھاه الجنّھ_  ٢۵۴۶

  .عالم از علم خویش سیر نگردد تا سرانجام ببھشت رسد

  .ال یشکر هللاَّ من ال یشکر النّاس_  ٢۵۴٧

  .ا نگزاردھر که شکر مردم ندارد شکر خد



ال یصلح الملق إّال للوالدین و اإلمام العادل ال تصلح الّصنیعھ إّال عند _  ٢۵۴٨

  .ذی حسب أو دین

تملق گفتن جز از پدر و مادر و پیشواى عادل روا نباشد و نکوئى جز پیش شرافتمند و 

  .دیندار بثمر نرسد

  .ال یغنی حذر عن قدر_  ٢۵۴٩

  .احتیاط چاره تقدیر نمى کند

  .ال یفتک مؤمن_  ٢۵۵٠

  .مؤمن بکمین خون کس نریزد

  .ال یفلح قوم تملکھم امرأه_  ٢۵۵١

  .گروھى که زمامدارشان زن است رستگارى نه بینند

  .ال یلدغ المؤمن من جحر مّرتین_  ٢۵۵٢

  .مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى شود



  .ال یقبل إیمان بال عمل و ال عمل بال إیمان_  ٢۵۵٣

  .و عمل بى ایمان پذیرفته نیست ایمان بى عمل

  .ال یموتّن أحد إّال و ھو یحسن الظّّن باگَّ _  ٢۵۵۴

  .ھر که مى میرد باید بخداوند خوش گمان باشد

  .ال ینبغی لذى الوجھین أن یکون أمینا عند هللاَّ _  ٢۵۵۵

  .دو رو نزد خدا مورد اعتماد نیست

  .ال ینبغی للّصدیق أن یکون لّعانا_  ٢۵۵۶

  .نیست که مرد راستى پیشه لعنت گر باشد سزاوار

  .ال ینبغی لمؤمن أن یذّل نفسھ_  ٢۵۵٧

  .شایسته مؤمن نیست که خویشتن را خوار کند

  .ال یھلک النّاس حتّى یعذروا من أنفسھم_  ٢۵۵٨



  .مردم ھالک نمى شوند مگر وقتى که حجت بر ایشان تمام شود

  .ال یھوى الّضاّل إّال ضالّ _  ٢۵۵٩

  .بجز گمراه دوست نداردگمراه را 

  .ما وقى بھ المرء عرضھ کتب لھ بھ صدقھ_  ٢۵۶٠

  .بعوض چیزى که انسان آبروى خویش بدان محفوظ دارد براى او صدقه اى نویسند

  .ما کانت فرحھ إّال تبعتھا ترحھ_  ٢۵۶١

  .مسرتى نیست که کدورتى به دنبال نداشته باشد

قال فی ظّل شجره فی یوم حاّر ثّم  ما مثلی و مثل الّدنیا إّال کراکب_  ٢۵۶٢

  .راح و ترکھا

حکایت من و دنیا چون سوارى است که روز گرمى در سایه درختى بخوابد آنگاه برود و آن 

  را بگذارد



ما من عبد یسترغیھ هللاَّ رعیّھ ثّم یموت یوم یموت غاشا لرعیّتھ إّال _  ٢۵۶٣

  .حّرم هللاَّ علیھ الجنّھ

ى را به رعایت او سپارد و نمیرد و با رعیت خویش فریبکارى کرده ھر بنده اى که خدا رعیت

  .باشد خدا بھشت را بر او حرام کند

ما من جرعھ أحّب إلى هللاَّ من جرعھ غیظ کظمھا رجل أو جرعھ _  ٢۵۶۴

صبر على مصیبھ و ما من قطره أحّب إلى هللاَّ من قطره دمع أھریقت من 

  .یل هللاَّ خشیھ هللاَّ و قطره دم أھریقت فی سب

ھیچ جرعه اى نزد خدا از جرعه خشمى که مردى فرو برد یا جرعه صبرى که بر مصیبت 

نوشد محبوب تر نیست و ھیچ قطره اى نزد خدا از قطره اشگى که از ترس خدا ریخته 

  .شود یا قطره خونى که در راه خدا ریخته شود محبوبتر نیست

فیھا من حّب الّشرف و ما ذئبان ضاریان فی زریبھ غنم بأسرع _  ٢۵۶۵

  .المال فی دین المرء المسلم



دو گرگ گرسنه در آغل براى گوسفندان خطرناکتر از حب جاه و مال براى دین مرد 

  مسلمان نیست

ما طلعت شمس قطّ إّال بجنبیھا ملکان یقوالن اللّھّم عّجل لمنفق خلفا _  ٢۵۶۶

  .و عّجل لممسک تلفا

فرشته از دو سوى آن گویند خدایا انفاق گر را زودتر ھر بار که خورشید طلوع مى کند دو 

  .عوض ده و بخیل را زودتر آفتى ده

ما ینتظر أحدکم من الّدنیا إّال غنى مطغیا أو فقرا منسیا أو مرضا _  ٢۵۶٧

  .مفسدا أو ھرما مفنّدا أو موتا مجھزا

ا مرضى که فساد از دنیا چه انتظار دارید، جز غنائى که طغیان آرد یا فقرى که نسیان آرد ی

  .آرد یا پیریى که زبونى آرد یا مرگى که به سرعت از پا درآرد

  .ما استرذل هللاَّ عبدا إّال حطّ عنھ العلم و األدب_  ٢۵۶٨

  .خدا بنده اى را پست نشمارد مگر آنکه علم و ادب را از او فرو گذارد

  .کرمھما أکرم شاّب شیخا لسنّھ إّال قیّض هللاَّ عند سنّھ من ی_  ٢۵۶٩



ھر جوانى که پیرى را براى سنش گرامى دارد خدا ھنگام پیرى وى یکى را بیارد که وى را 

  .گرامى دارد

  .ما شقى عبد قطّ بمشوره و ما سعد باستغناء برأی_  ٢۵٧٠

  .ھیچ کس از مشورت بدبخت نشد و از خود رایى خوشبخت نشد

  .ما أصّر من استغفر و لو عاد فی الیوم سبعین مّره_  ٢۵٧١

  .ھر که استغفار کند بر گناه اصرار نکرده و اگر چه در یک روز ھفتاد بار بگناه باز گردد

  .ما ترک بعدی فتنھ أضّر على الّرجال من النّساء_  ٢۵٧٢

  .پس از من براى مردان فتنه اى زیان انگیزتر از زنان نخواھد بود

  .ما مأل آدمی وعاء شّرا من بطن_  ٢۵٧٣

  .کم پر نکندانسان ظرفى بدتر از ش

  .ما من أحد أفضل عند هللاَّ من إمام إن قال صدق و إن حکم عدل_  ٢۵٧۴



ھیچ کس نزد خدا از پیشوائى که چون گوید راست گوید و چون حکم کند عدالت کند برتر 

  .نیست

  .ما من حالل أبغض إلى هللاَّ من الطّالق_  ٢۵٧۵

  .ھیچ حاللى نزد خدا مبغوضتر از طالق نیست

من رجل من المسلمین أعظم أجرا من وزیر صالح مع إمام  ما_  ٢۵٧۶

  .یطیعھ و یأمره بذات هللاَّ 

پاداش ھیچ یک از مسلمانان از وزیر شایسته اى که با پیشوائى باشد و او را اطاعت کند 

  .و بفرمان خدا وادارد بزرگتر نیست

  .ما عبد هللاَّ بشی ء أفضل من فقھ فی الّدین_  ٢۵٧٧

  .از دانا شدن در کار دین نیست ھیچ عبادتى بھتر

ما الّدنیا فی اآلخره إّال کما یجعل أحدکم إصبعھ الّسبّابھ فی الیّم _  ٢۵٧٨

  .فلینظر بم یرجع



دنیا نسبت بآخرت چنانست که یکى تان انگشت بزرگ خویش را به دریا نھد بنگرد از دریا 

  .چه بر میدارد

  .من سجود خفیّ ما تقّرب العبد إلى هللاَّ بشی ء أفضل _  ٢۵٧٩

  .ھیچ کس بچیزى بھتر از سجده نھان بخدا تقرب نمى جوید

ما من شی ء أطیع هللاَّ فیھ بأعجل ثوابا من صلھ الّرحم و ما من عمل _  ٢۵٨٠

  .یعصى هللاَّ فیھ بأعجل عقوبھ من بغی

ھیچ اطاعتى را که براى خدا کرده باشند زودتر از پیوند خویشان ثواب ندھند و ھیچ 

  .را زودتر از ستمگرى عقاب نکنندمعصیتى 

  .ما قّل و کفى خیر مّما کثر و ألھى_  ٢۵٨١

  .اندکى که کفایت کند بھتر از بسیارى که مایه بطالت شود

  .ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن_  ٢۵٨٢

  .ھیچ پدرى مالى بھتر از ادب نیک بفرزند خود نداده است



  .عما من عمل أفضل من إشباع کبد جائ_  ٢۵٨٣

  .ھیچ کارى بھتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست

  .ما خالطت الّصدقھ ماال إّال أھلکتھ_  ٢۵٨۴

  .صدقه بمالى نیامیزد مگر آن را نابود کند

ما من مؤمن إّال و لھ ذنب یصیبھ الفینھ بعد الفینھ ال یفارقھ حتّى _  ٢۵٨۵

  .یفارق الّدنیا

ن را مرتکب شود و از آن دورى نکند تا از ھیچ مؤمنى نیست مگر گناھى دارد که گاه بگاه آ

  .دنیا برود

ما کان الّرفق فی شی ء قطّ إّال زانھ و ما کان الخرق فی شی ء قطّ _  ٢۵٨۶

  .إّال شانھ

  .مدارا در ھر چه باشد آن را زینت دھد و خشونت در ھر چه باشد آن را خوار کند

  .بھ یوم القیمھ ما ستر هللاَّ على عبد فی الّدنیا ذنبا فیعیّره_  ٢۵٨٧



  .وقتى خدا در دنیا گناه بنده اى را بپوشانید در آخرت وى را بدان سرزنش نخواھد کرد

  .ما صلّت امرأه صاله أحّب إلى هللاَّ من صالتھا فی أشّد بیتھا ظلمھ_  ٢۵٨٨

  .نمازى که زن در تاریکترین گوشه خانه خود کند از ھمه نمازھاى او نزد خدا محبوبتر است

ما خاب من استخار و ال ندم من استشار و ال آمن بالقرآن من _  ٢۵٨٩

  .استحّل محارمھ

ھر که از خدا خیر جوید نومید نشود و ھر که مشورت کند نادم نگردد و ھر که محارم قرآن 

  .را حالل شمارد بقرآن ایمان ندارد

ما یصیب المؤمن وصب و ال نصب و ال سقم و ال آذى و ال حزن _  ٢۵٩٠

  .هللاَّ بھ من خطایاه إّال کفّر

رنج و سختى و مرض و آزارى و غمى بمؤمن نرسد مگر خدا در قبال آن از گناھان وى محو 

  .کند

  .ما أعّز هللاَّ بجھل قط و ال أذّل هللاَّ بحلم قطّ _  ٢۵٩١



  .خدا کسیرا به نادانى عزیز ندارد و کسى را ببردبارى ذلیل نکند

رجل عن مظلمھ إّال زاده هللاَّ بھا  ما نقص مال من صدقھ و ال عفى_  ٢۵٩٢

  .عّزا

ھیچ مالى از صدقه کاھش نگیرد و ھیچ کس از مظلمه اى نگذرد مگر خدا در قبال آن عزت 

  .وى بیفزاید

  .ما رزق العبد رزقا أوسع علیھ من الّصبر_  ٢۵٩٣

  .ھیچ کس را روزى اى وسیعتر از صبر نداده اند

  .زل لھ شفاءما أنزل هللاَّ من داء إّال أن_  ٢۵٩۴

  .خدا مرضى نفرستاده جز آنکه شفائى براى آن فرستاده است

ما استرعى هللاَّ عبدا رعیّھ فلم یحطھا بنصحھ إّال حّرم هللاَّ علیھ _  ٢۵٩۵

  .الجنّھ



وقتى خدا رعیتى را برعایت کسى سپارد و او بلوازم خیر خواھى رعیت قیام نکند خدا 

  .بھشت را بر او حرام کند

  .حسن هللاَّ خلق عبد و خلقھ إّال استحیا أن یطعم لحمھ النّارما _  ٢۵٩۶

وقتى خدا صورت و سیرت بنده اى را نیکو کند شرم دارد که گوشت وى را خوراک آتش 

  .کند

  ما أحسن عبد الّصدقھ إّال أحسن هللاَّ الخالفھ على ترکتھ_  ٢۵٩٧

  .ندوقتى بنده اى صدقه نیکو دھد خدا سرانجام ترکه او را نیکو ک

  .ما فتح رجل على نفسھ باب مسألھ إّال فتح هللاَّ علیھ باب فقر_  ٢۵٩٨

  .ھیچ کس درى از سؤال بروى خود نگشاید مگر خدا درى از فقر بروى او بگشاید

  .ما رأیت مثل النّار نام ھاربھا و ال مثل الجنّھ نام طالبھا_  ٢۵٩٩

ون بھشت که طالب آن خفته چون جھنم چیزى ندیدم که گریزنده آن خفته باشد و نه چ

  .باشد

  .ما زان هللاَّ عبدا بزینھ أفضل من عفاف فی دینھ و فرجھ_  ٢۶٠٠



  .خدا ببنده خویش زینتى بھتر از عفت در دین و عورتش نداده است

  

 .ما عال من اقتصد_  ٢۶٠١

  .ھر که میانه روى کند فقیر نشود

  .بل إذا کان محتاجاما الّذی یعطی من سعھ بأعظم أجرا من الّذی یق_  ٢۶٠١

پاداش کسى که در حال گشایش بخشش کند از آنکه بخشش را میپذیرد بیشتر نیست، 

  .بشرط آنکه محتاج باشد

  .ما الموت فیما بعده إّال کنطحھ عنز_  ٢۶٠٢

  .مرگ نسبت بما بعد آن چون شاخ زدن بز است

  .تمھما أتى هللاَّ عالما علما إّال أخذ علیھ المیثاق أن ال یک_  ٢۶٠٣

  .خدا بعالمى علم نداده مگر آنکه از او پیمان گرفته که علم خویش را نھان ندارد



ما اجتمع الّرجاء و الخوف فی قلب مؤمن إال أعطاه هللاَّ عّز و جّل _  ٢۶٠۴

  الّرجاء و آمنھ الخوف

امید و ترس در دل مؤمن مجتمع نشود جز آنکه خدا عز و جل امید بدو عطا کند و از بیم 

  .سازد ایمنش

  .ما أحّب عبد عبدا گَّ إّال أکرمھ ربّھ_  ٢۶٠۵

  .وقتى بنده اى بنده دیگر را براى خدا دوست دارد پروردگارش او را گرامى کند

ما أحّب أّن أحدا تحّول لی ذھبا یمکث عندی منھ دینار فوق ثالث إّال _  ٢۶٠۶

  .دینار أرصده لدین

شود و دینارى از آن بیش از سه روز نزد من دوست ندارم که کوه احد براى من مبدل بطال 

  .بماند مگر دینارى که براى قرض ذخیره نگه دارم

  .ما أحد أکثر من الّربا إّال کان عاقبھ أمره إلى قلّھ_  ٢۶٠٧

  .ھر که ربا فراوان خورد سر انجام او بفقر انجامد



د ما أحسن القصد فی الغنى، ما أحسن القصد فی الفقر و أحسن القص_  ٢۶٠٨

  .فی العباده

چه نیکست اعتدال ھنگام بى نیازى، چه نیکست اعتدال ھنگام ندارى و چه نیکست 

  .اعتدال در عبادت

  .ما أحّل هللاَّ شیئا أبغض إلیھ من الطّالق_  ٢۶٠٩

  .خدا چیزى را حالل نکرده که نزد وى از طالق دشمن تر باشد

  .ما أخاف على أّمتی إّال ضعف الیقین_  ٢۶١٠

  .ویش بیم ندارم مگر از ضعف ایمانبر امت خ

  .ما أخاف على أّمتی فتنھ أخوف علیھا من النّساء و الخمر_  ٢۶١١

  .از ھیچ فتنه اى که خطرناکتر از زن و شراب باشد بر امت خویش بیم ندارم

ما أخشى علیکم الفقر و لکنّی أخشى علیکم التّکاثر و ما أخشى _  ٢۶١٢

  .کم التّعّمدعلیکم الخطاء، و لکنّی أخشى علی



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

  .ما استرذل هللاَّ عبدا إّال خطر علیھ العلم و األدب_  ٢۶١٣

  .خدا بنده اى را پست نشمارد مگر علم و ادب را از او باز دارد

ما أخذت الّدنیا من اآلخره إّال کما أخذ المخیط غرس فی البحر من _  ٢۶١۴

  .مائھ

  .دنیا از آخرت آنقدر گرفته که سوزنى که در دریا فرو کنند از آب آن گیرد

ما استفاد المؤمن بعد تقوى هللاَّ عّز و جّل خیرا لھ من زوجھ صالحھ _  ٢۶١۵

علیھا أبّرتھ و إن غاب عنھا إن أمرھا أطاعتھ و إن نظر إلیھا سّرتھ و إن أقسم 

  .نصحتھ فی نفسھا ومالھ

مؤمن پس از پرھیزکارى خداى عز و جل چیزى بھتر از زن پارسائى که فرمانش دھد 

اطاعت کند و اگر بدو نگرد مسرورش کند و اگر در باره او قسم خورد قسمش را رعایت کند 

  .ر از این نیابدواگر از او غایب شود مال وى و عفت خویش حفظ کند، چیزى بھت



ما أسّر عبد سریره إّال ألبسھ هللاَّ رداءھا إن خیرا فخیر و إن شّرا _  ٢۶١۶

  .فشرّ 

ھر نیتى که بنده بدل گیرد خدا نشان آن را بر او نمودار کند، اگر نیک باشد نیک و اگر بد 

  .باشد بد

ما أطعمت زوجتک فھو لک صدقھ، و ما أطعمت ولدک فھو لک _  ٢۶١٧

أطعمت خادمک فھو لک صدقھ، و ما أطعمت نفسک فھو لک  صدقھ، و ما

  .صدقھ

ھر چه بھمسر خویش بخورانى صدقه کرده اى و ھر چه بفرزند خویش بخورانى صدقه 

کرده اى و ھر چه بخدمتکار خویش بخورانى صدقه کرده اى، ھر چه بخویش خورانى 

  .صدقه کرده اى

  .ما أعطى أھل بیت الّرفق إّال نفعھم_  ٢۶١٨

  .را نصیب ھیچ خاندانى نشود مگر سودشان دھدمدا



ما اکتسب مکتسب مثل فضل علم یھدی صاحبھ إلى ھدى أو یرّده _  ٢۶١٩

  .عن ردى و ال استقام دینھ حتّى یستقیم عقلھ

ھیچ کس چیزى چون مایه علمى که صاحب خویش را بھدایت رساند یا از خطرى برھاند 

  .یابد تا عقل وى استقامت یابدبه دست نخواھد آورد و دین شخص استقامت ن

ما أکل أحد طعاما قطّ خیرا من أن یأکل من عمل یده و إّن نبّى هللاَّ _  ٢۶٢٠

  .داود کان یأکل من عمل یده

ھیچ کس غذائى بھتر از آنچه از عمل خویش خورد، نخواھد خورد داود پیغمبر نان از عمل 

  .خویش میخورد

  .لغھ عقولھم إّال کان على بعضھم فتنھما أنت محّدث قوما حدیثا ال تب_  ٢۶٢١

وقتى با قومى سخنى گوئى که عقولشان بدان نرسد براى بعضیشان مایه فتنه خواھد 

  .بود

ما أنعم هللاَّ على عبد نعمھ فحمد هللاَّ علیھا إّال کان ذلک الحمد أفضل _  ٢۶٢٢

  .من تلک النّعمھ و إن عظمت



بر آن ستایش کند این ستایش از آن نعمت، ھر وقتى خدا بنده اى را نعمتى دھد و خدا را 

  .قدر بزرگ باشد بھتر است

  .ما أنکر قلبک فدعھ_  ٢۶٢٣

  ھر چه را قلبت نمیپذیرد واگذار

ما أھدى المرء المسلم ألخیھ ھدیّھ أفضل من کلمھ حکمھ یزیده هللاَّ _  ٢۶٢۴

  .بھا ھدى أو یرّده بھا عن ردى

از سخن حکمت آمیزى که خدا بوسیله آن  مرد مسلمان ببرادر خویش ھدیه اى بھتر

  .ھدایت وى افزون کند یا خطرى از وى بگرداند نتواند داد

  .ما بّر أباه من شّد إلیھ الطّرف بالغضب_  ٢۶٢۵

  .ھر که نگاه خشمگین سوى پدر خویش افکند از فضیلت نیکى با وى بى نصیب است

  .ما أوذى أحد ما أوذیت فی هللاَّ _  ٢۶٢۶

  .که من در راه خدا اذیت دیدم اذیت نکشید ھیچ کس آنقدر



ما تجالس قوم مجلسا فلم ینصت بعضھم لبعض إّال نزع من ذلک _  ٢۶٢٧

  .المجلس البرکھ

  .ھر گروھى که مجالست کنند و بیک دیگر گوش فرا ندارند برکت از مجلسشان برخیزد

 ما تجّرع عبد جرعھ أفضل عند هللاَّ من جرعھ غیظ کظمھا ابتغاء_  ٢۶٢٨

  .وجھ هللاَّ 

ھیچ کس جرعه اى ننوشد که نزد خدا از جرعه خشمى که براى رضاى خدا فروبرد بھتر 

  .باشد

ما ترک عبد گَّ أمرا ال یترکھ إّال گَّ إّال عّوضھ هللاَّ منھ ما ھو خیر _  ٢۶٢٩

  .لھ منھ فی دینھ و دنیاه

نکند خدا بعوض آن چیزى که جز برای خدا ترک آن . ھر که چیزى را براى خدا ترک آن بکند

  .که برای دین و دنیای وى بھتر باشد بدو بدھد

  .ما تشھد المالئکھ من لھوکم إّال الّرھان و النّضال_  ٢۶٣١



  .فرشتگان از بازیھاى شما جز در اسب دوانى و کشتى حضور نمییابند

  .ما تصّدق النّاس بصدقھ أفضل من علم ینشر_  ٢۶٣٢

  .ز علمى که منتشر شود بھتر نیستھیچ صدقه اى که مردم دھند ا

ما جاءنی جبرئیل قطّ إّال أمرنی بالّسواک حتّى لقد خشیت أن أحفی _  ٢۶٣٣

  .مقّدم فمی

ھر وقت جبریل پیش من آمد مرا بمسواک کردن فرمان داد تا آنجا که ترسیدم جلو دھان 

  .خود را ببرم

لھم قوموا قد غفر  ما جلس قوم یذکرون هللاَّ تعالى فیقومون حتّى یقال_  ٢۶٣۴

  .هللاَّ لکم ذنوبکم و بّدل سیّئاتکم حسنات

گروھى که با ھم بذکر خدا بنشینند، از جا برنخیزند مگر بایشان بگویند برخیزید که خداى 

  .تان آمرزید و اعمال بدتان را باعمال خوب مبدل کرد

  .ما جمع شی إلى شی ء أفضل من علم إلى حلم_  ٢۶٣۵



  .اھم نیامده که از دانش و بردبارى بھتر باشدچیزى با چیز دیگر فر

  .ما خرج رجل من بیتھ یطلب علما إّال سھل هللاَّ لھ طریقا إلى الجنّھ_  ٢۶٣۶

ھر کس از خانه خویش به جستجوى علمى برون شود خدا براى وى راھى بسوى 

  .بھشت بگشاید

ما خفّفت عن خادمک من عملھ فھو أجر لک فی موازینک یوم _  ٢۶٣٧

  .یامھالق

ھر چه از کار خدمتگزار خویش سبک کنى پاداشى است که روز قیامت در میزان عمل تو 

  .نھند

ما خلق هللاَّ من شی ء إّال و قد خلق لھ ما یغلبھ و خلق رحمتھ تغلب _  ٢۶٣٨

  .غضبھ

خداوند ھر چه آفریده چیزى دیگرى براى غلبه بر آن آفریده و رحمت خویش را براى غلبه بر 

  .دهغضبش آفری



ما رفع قوم أکفھم إلى هللاَّ تعالى یسألونھ شیئا إّال کان حقا على هللاَّ أن _  ٢۶٣٩

  .یضع فی أیدیھم الّذی سألوا

ھیچ گروھى دستان خویش باستدعاى چیزى سوى خدا بر ندارند مگر آنکه خدا عھده دار 

  .است مسئولشان را بکفشان نھد

نت أنّه ما زال جبریل یوصینی بالجار حتّى ظن_  ٢۶۴٠

  .سیورثه

  .جبریل در باره ھمسایه آنقدر سفارش میکرد که پنداشتم ھمسایه ارث خواھد برد

ما زان هللاَّ العباد بزینھ أفضل من زھاده فی الدنیا و عفاف فی بطنھ _  ٢۶۴١

  .و فرجھ

  .خدا ببندگان خویش آرایشى بھتر از بى رغبتى به دنیا و عفت شکم و عورت نداده

  .الّدنیا عن أحد إّال کانت خیرا لھ ما زویت_  ٢۶۴٢

  .دنیا را از کسى نگیرند مگر که خیر وى در آنست



  .ما ساء عمل قوم قطّ إّال زخرفوا مساجدھم_  ٢۶۴٣

  .چون عمل گروھى بد شود مساجد خویش را زینت کنند

  .ما سلّط هللاَّ القحط على قوم إّال بتمّردھم على هللاَّ _  ٢۶۴۴

  .سلط نکند مگر براى نافرمانى که از خدا کرده اندخدا قحط را بر گروھى م

ما شبّھت خروج المؤمن من الّدنیا إّال مثل خروج الّصبّی من بطن _  ٢۶۴۵

  .أّمھ من ذلک الغّم و الظلمھ إلى روح الّدنیا

برون شدن مؤمن را از دنیا به برون شدن کودک از شکم مادر از آن محنت و ظلمت بر 

  .راحت دنیا تشبیه میکنم

  .ما صدقھ أفضل من ذکر هللاَّ تعالى_  ٢۶۴۶

  .صدقه اى بھتر از یاد کردن خداى واال نیست

  .ما ضاق مجلس بمتحابّین_  ٢۶۴٧

  .ھیچ نشیمن گاھى براى دو دوست تنگ نیست



  .ما ضّل قوم بعد ھدى کانوا علیھ إّال أوتوا الجدل_  ٢۶۴٨

  .گرفت ھیچ قومى پس از ھدایت بضالل نیفتاد مگر آنکه بجدل خو

ما عظمت نعمھ هللاَّ على عبد إّال اشتّدت علیھ مؤنھ النّاس فمن لم _  ٢۶۴٩

  .یحتمل تلک المئونھ للنّاس فقد عرض تلک النّعمھ للّزوال

وقتى نعمت خدا بر بنده اى بزرگ شود حاجت مردم بر او بیشتر شود و ھر که این حاجات 

  .را تحمل نکند نعمت خویش را بمعرض زوال آورده است

  .ما علم هللاَّ من عبد ندامھ على ذنب إّال غفر لھ قبل أن یستغفره_  ٢۶۵٠

  .چون خدا پشیمانى بنده را از گناھى بداند پیش از آنکه آمرزش بخواھد وى را بیامرزد

ما عمل ابن آدم شیئا أفضل من الّصاله و صالح ذات البین و خلق _  ٢۶۵١

  .حسن

  .میان کسان و نیکخوئى نمیکندبنده آدم کارى بھتر از نماز و آشتى 



ما فتح رجل باب عطیّھ بصدقھ أو صلھ إّال زاده هللاَّ تعالى بھا کثره، _  ٢۶۵٢

  .و ما فتح رجل باب مسألھ یرید بھا کثره إّال زاده هللاَّ تعالى بھا قلّھ

ھر که با صدقه اى یا صله اى در بخششى گشاید خداى واال بسبب آن مال وى بیفزاید و 

  .ر سؤالى بگشاید و از این راه فزونى جوید خداى واال وى را نقصان فزایدھر که د

ما کان الفحش فی شی ء قطّ إّال شانھ و ال کان الحیاء فی شی ء قطّ _  ٢۶۵٣

  .إّال زانھ

  .بدى و بد زبانى در ھر چه باشد آن را خوار کند و حیا در ھر چه باشد آن را زینت دھد

  .ء إّال زانھ و ال نزع من شی ء إّال شانھما کان الّرفق فی شی _  ٢۶۵۴

  .مدارا در ھر چه باشد آن را زینت دھد و از ھر چه دور شود آن را خوار کند

  .ما کرھت أن تواجھ بھ أخاک فھو غیبھ_  ٢۶۵۵

  .ھر چیزى که دوست ندارى رو بروى برادر خویش کنى غیبتست

  .ذا خلوتما کرھت أن یراه النّاس منک فال تفعلھ بنفسک إ_  ٢۶۵۶



  .ھر کارى که دوست ندارى مردم از تو ببینند وقتى بخلوت شدى به تنھائى مکن

ما لی و للّدنیا، ما أنا و الّدنیا إّال کراکب استظّل تحت شجره ثّم راح _  ٢۶۵٧

  .و ترکھا

مرا با دنیا چه کار من در دنیا چون مسافرى ھستم که در سایه درختى نشست و برفت و 

  .آن را واگذاشت

  .ما محق اإلسالم محق الّشح شی ء_  ٢۶۵٨

  .ھیچ چیز مسلمانى را چون بخل پایمال نمیکند

ما من القلوب قلب إّال و لھ سحابھ کسحابھ القمر بینما القمر یضی ء _  ٢۶۵٩

  .أو غلتھ سحابھ فأظلم أو تجلّت

آن را  ھر دلى پاره ابرى چون پاره ابر ماه دارد ھنگامى که ماه نور پاشى کند پاره ابرى

  .بپوشاند و تاریک شود یا باز روشن شود

ما من آدمّی إّال و فی رأسھ حکمھ بید ملک فإذا تواضع قیل للملک _  ٢۶۶٠

  .ارفع حکمتھ و إذا تکبّر قیل للملک ضع حکمتھ



ھر انسانى در سر خویش حکمتى دارد که به دست فرشته ایست وقتى تواضع کند 

  .چون تکبر کند به فرشته گویند حکمت او را فرو بر فرشته را گویند حکمت او را بر آر و

ما من أحد یموت إّال ندم إن کان محسنا ندم أن ال یکون أزداد و إن _  ٢۶۶١

  .کان مسیئا ندم أن ال یکون نزع

ھر که بمیرد پشیمان مى شود، اگر نیکوکار بوده پشیمان است که چرا بیشتر نکرده و اگر 

  .س نکردهبد کار بود پشیمانست که چرا ب

ما من أحد یحدث فی ھذه االّمھ حدثا لم یکن فیموت حتّى یصیبھ _  ٢۶۶٢

  .ذلک

  .ھر کس در این امت بدعتى بد بدارد نمیرد تا سزاى آن بدو رسد

  .ما من إمام یعفو عند الغضب إّال عفى هللاَّ عنھ یوم القیامھ_  ٢۶۶٣

  .شدھر پیشوائى که ھنگام خشم ببخشد خدا روز قیامت او را ببخ

ما من أحد یلبس ثوبا لیباھی بھ فینظر النّاس إلیھ إال لم ینظر ّهللا إلیھ _  ٢۶۶۴

  .حتّى ینزعھ



ھر که جامه اى پوشد که بدان مباھات کند و مردم بدو نگرند خدا بدو ننگرد تا آن لباس را 

  .بکند

ما من امرئ یحیی أرضا فیشرب منھا کبد حّرى إّال کتب هللاَّ لھ بھا _  ٢۶۶۵

  .راأج

ھر که زمینى را احیا کند که تشنه اى از آن آب نوشد خدا در قبال آن پاداشى براى وى 

  .ثبت کند

ما من أمیر عشره إّال و ھو یؤتى بھ یوم القیمھ مغلوال حتّى یفّکھ _  ٢۶۶٧

  .العدل أو یوبقھ الجور

یا ستم  ھر که زمام دار ده تن باشد روز قیامت در غل بیارندش تا عدالت غل او باز کند

  .ھالکش کند

ما من جرعھ أحّب إلى هللاَّ تعالى من جرعھ غیظ یکظمھا عبد، ما _  ٢۶۶٨

  .کظمھا عبد إّال مالء هللاَّ تعالى جوفھ إیمانا



ھر بنده اى . ھیچ جرعه اى نزد خدا از جرعه خشمى که بنده اى فرو برد محبوب تر نیست

  .دجرعه خشم فرو برد خدا ضمیر او را از ایمان پر کن

ما من خارج خرج من بیتھ فی طلب العلم إّال وضعت لھ المالئکھ _  ٢۶۶٩

  .أجنحتھا رضا بما یصنع حتّى یرجع

ھر که از خانه خویش بطلب دانش بیرون شود فرشتگان بسبب رضایتى که از رفتار او 

  .دارند بالھاى خویش براى وى بگسترند تا باز گردد

  .قتل بغیر حّق إّال سنخاصمھ یوم القیمھما من دابّھ طائر و ال غیره ی_  ٢۶٧٠

  .ھر حیوان پرنده یا غیر آن بناحق کشته شود روز قیامت با قاتل خویش مخاصمه کند

ما من ذنب أجدر أن یعّجل هللاَّ تعالى لصاحبھ العقوبھ فی الّدنیا مع ما _  ٢۶٧١

طّاعھ یّدخره لھ فی اآلخره من قطیعھ الّرحم و الخیانھ و الکذب و إّن أعجل ال

حتّى إّن أھل البیت لیکونوا فجره فتنموا أموالھم و یکثر  ثوابا لصلھ الّرحم

  .عددھم إذا تواصلوا



گناھى چون گسستن از خویشاوند و خیانت و دروغ نیست که خداوند بغیر از عقوبت 

ثواب پیوند با خویشاوند زودتر از ھمه اعمال . آخرت، در این دنیا نیز مرتکب آن را کیفر دھد

تا آنجا که خاندانى بد کارند اما اگر پیوسته شوند اموالشان فزونى گیرد و . وب میرسدخ

  .عددشان بیش شود

ما من ذنب إّال و لھ عند هللاَّ توبھ إّال سوء الخلق فإنّھ ال یتوب من _  ٢۶٧٢

  .ذنب إال رجع إال ما ھو شّر منھ

ناھى بازنگردد مگر ببدتر از آن ھر گناھى نزد خدا توبه اى دارد مگر بدخوئى که بدخوى از گ

  .رو کند

  .ما من ذی غنى إّال سیوّد یوم القیامھ لو کان إنّما أوتی من الّدنیا قوتا_  ٢۶٧٣

  .ھر ثروتمندى روز قیامت آرزو کند که در دنیا فقط قوت خویش مى داشت

ما من رجل یغرس غرسا إّال کتب هللاَّ لھ من األجر قدر ما یخرج _  ٢۶٧۴

  .ک الغرسمن ثمر ذل

ھر که درختى بنشاند خدا به اندازه میوه اى که از آن درخت برون مى شود پاداش براى 

  .وى ثبت کند



ما من رجل یتعاظم فی نفسھ و یختال فی مشیتھ إّال لقى هللاَّ تعالى و _  ٢۶٧۵

  .ھو علیھ غضبان

ى واال رود و ھر که در دیده خویش بزرگ نماید و در راه رفتن گردن افرازد به پیشگاه خدا

  .خدا بر او خشمگین باشد

ما من رجل ینظر إلى وجھ والدیھ نظر رحمھ إّال کتب هللاَّ لھ بھا _  ٢۶٧۶

  حّجھ مقبولھ مبروره

ھر که از روى مھربانى بصورت پدر و مادر خویش نظر کند خدا بپاداش آن براى وى حج 

  .مقبول نیکوئى رقم زند

یذکر هللاَّ فیھا إّال حسر علیھا یوم  ما من ساعھ تمّر بابن آدم لم_  ٢۶٧٧

  .القیامھ

  .ساعتى بى ذکر خداى بر آدمیزاد نگذرد مگر روز قیامت بر آن حسرت خورد

  .ما من شی ء فی المیزان أثقل من حسن الخلق_  ٢۶٧٨



  .در میزان اعمال چیزى سنگین تر از نیکخوئى نیست

ب و ما من شی ء ما من شی ء أحّب إلى هللاَّ تعالى من شاب تائ_  ٢۶٧٩

  .أبغض إلى هللاَّ تعالى من شیخ مقیم على معاصیھ

ھیچ کس پیش خداى واال محبوبتر از جوان توبه گر نیست و ھیچ کس پیش خداى واال 

  .چون پیرى که بگناھان خویش مشغول باشد مبغوض نیست

ما من صباح یصبحھ العباد إّال صارخ یصرخ یا أیّھا النّاس لدوا _  ٢۶٨٠

  .و اجمعوا للفناء و ابنوا للخراب للتّراب

اى مردم براى خاک تولید کنید و براى : ھر صبحدم که بر بندگان در آید بانگزنى بانگ زند

  .نابودى فراھم آرید و براى ویرانى بنا کنید

  .ما من صدقھ أفضل من قول_  ٢۶٨١

  .صدقه اى بھتر از گفتار نیک نیست

  .قول الحقّ  ما من صدقھ أحّب إلى هللاَّ من_  ٢۶٨٢



  .نزد خدا صدقه اى محبوبتر از گفتار حق نیست

  ما من عبد مسلم یدعو ألخیھ بظھر الغیب إّال قال الملک و لک بمثلھ_  ٢۶٨٣

ھر بنده مسلمانى که در غیاب برادر خویش براى او دعا کند فرشته گوید براى تو نیز نظیر 

  .آن باد

  . علیھ تالفاما من عبد یبیع قالدا إّال سلّط هللاَّ _  ٢۶٨۴

  .ھر بنده که چیز فاسد فروشد خدا تلف کننده اى را بر او مسلط کند

  .ما من عبد کانت لھ نیّھ فی أداء دینھ إّال کان لھ من هللاَّ عون_  ٢۶٨۵

  .ھر بنده که نیت اداى دین خویش داشته باشد، از جانب خدا تایید شود

بذنب و هللاَّ أکرم و أعظم عفوا من  ما من عبد ابتلى ببلیّھ فی الّدنیا إّال _  ٢۶٨۶

  .أن یسألھ عن ذلک الّذنب یوم القیامھ

ھیچ کس در دنیا ببلیه اى مبتال نشود مگر در قبال گناھى که کرده و خدا کریمتر و بزرگتر 

  .از آنست که روز قیامت او را از آن گناه بازخواست کند



ھ من نفسھ إّال قّصھ ما من عبد یظلم رجال مظلمھ فی الّدنیا ال یقصّ _  ٢۶٨٧

  .هللاَّ تعالى منھ یوم القیامھ

ھر کس در دنیا به دیگرى ظلمى کند که شخصا تالفى آن نکند خداى واال در روز قیامت 

  .تالفى آن از وى بگیرد

ما من عبد إّال و لھ صیت فی الّسماء فإن کان صیتھ فی الّسماء حسنا _  ٢۶٨٨

  .اء سیّئا وضع فی األرضوضع فی األرض و إن کان صیتھ فی الّسم

ھر بنده اى در آسمان شھرتى دارد اگر شھرت وى در آسمان نیک باشد در زمین نھند و 

  .اگر شھرت وى در آسمان بد باشد در زمین نھند

  .ما من عبد استحیا من الحالل إّال ابتاله هللاَّ بالحرام_  ٢۶٨٩

  .ھر که از حالل شرم کند خدا ویرا بحرام مبتال کند

ما من قاض من قضاه المسلمین إّال و معھ ملکان یسّددانھ إلى الحّق _  ٢۶٩٠

ما لم یرد غیره فإن أراد غیره و جار متعّمدا تبّرأ منھ الملکان و وکاله إلى 

  .نفسھ



ھر یک از قضات مسلمانان دو فرشته موکل دارد که ویرا مادام که جز حق نخواھد بر آن 

و بعمد منحرف شود فرشتگان از او برى شوند و کار  استوار کند و اگر غیر حق اراده کند

  .ویرا بخودش واگذارند

ما من قلب إّال و ھو معلّق بین إصبعین من أصابع الّرحمن إن شاء _  ٢۶٩١

أقامھ و إن شاء أزاغھ، و المیزان بید الّرحمن یرفع أقواما و یخفض آخرین 

  .إلى یوم القیامھ

خداى رحمان آویخته اگر خواھد آن را ثابت دارد و  ھر دلى به دو انگشت از انگشتان قدرت

اگر خواھد آن را بگرداند و میزان کارھا به دست خداست که تا روز قیامت گروھى را باال 

  .برد و گروھى دیگر را پائین برد

ما من قوم یعمل فیھم المعاصی ھم أعّز و أکثر مّمن یعملھ ثّم لم _  ٢۶٩٢

  .لى منھ بعقابیغیّروه إّال عّمھم هللاَّ تعا

ھر گروھى که در میانشان گناه کنند و ایشان از گنھکاران قوى تر و بیشتر باشند و 

  .جلوگیرى نکنند، خداى واال از جانب خویش ھمه را عقوبت کند



ما من قوم یظھر فیھم الّربا إّال أخذوا بالّسنھ و ما من قوم یظھر فیھم _  ٢۶٩٣

  .الّرشا إّال أخذوا بالّرعب

که ربا میانشان رواج گیرد بقحط مبتال شوند و ھر گروھى رشوه میانشان رواج  ھر گروھى

  .گیرد بترس دچار شوند

ما من مسلم یموت لھ ثالثھ من الولد لم یبلغوا الحنث إّال تلقّوه من _  ٢۶٩۴

  .أبواب الجنّھ الثّمانیھ من أیّھا شاء دخل

رند بر ھشت در بھشت باو ھر مسلمانى که سه فرزند وى قبل از آنکه بعقل رسند بمی

  .برخورد کنند که از ھر کدام خواھد در آید

ما من مسلم ینظر إلی امرأه أّول رمقھ ثّم یغّض بصره إّال أحدث هللاَّ _  ٢۶٩۵

  .تعالى لھ عباده یجد حالوتھا فی قلبھ

ھر مسلمانى که یک بار به زنى بنگرد آنگاه چشم از او باز دارد خداى واالیش با عبادتى 

  .س دھد که لذت آن را در قلب خویش احساس کندان



ما من مسلم تدرک لھ ابنتان فیحسن إلیھما ما صحبتاه إّال أدخلتاه _  ٢۶٩۶

  .الجنّھ

ھر مسلمانى که دو دختر وى ببلوغ رسند و تا در خانه ویند با آنھا نیکى کند بھشتى مى 

  .شود

  .کالت یقمن صلبھما مالء آدمّی وعاء شّرا من بطنھ یجب ابن آدم أ_  ٢۶٩٧

آدمى ظرفى بدتر از شکم پر نمیکند براى آدمیزاد ھمین قدر غذا که بنیه او را نگه دارد 

  .کافیست

ما نقصت صدقھ من مال و ما زاد هللاَّ عبدا یعفو إّال عّزا و ما _  ٢۶٩٨

  .تواضع أحد گَّ إّال رفعھ هللاَّ 

جز عزت نیفزاید و ھر که براى  مال از صدقه کاھش نگیرد و بنده اى که عفو کند خدایش

  .خدا تواضع کند خدایش رفعت دھد

  .ما یحّل لمؤمن أن یشتّد إلى أخیھ بنظره تؤذیھ_  ٢۶٩٩

  .روا نیست که مؤمنى ببرادر خویش بتندى نظر کند که مایه آزار او شود



  .ما کرھتھ لنفسک فاکرھھ لغیرک و ما أحببتھ لنفسک فأحبّھ ألخیک_  ٢٧٠٠

یپسندى بغیر خود مپسند و آنچه براى خود دوست دارى براى برادرت ھر چه بخود نم

  .دوست دار

  

 .ما ھلک امرؤ عرف قدره_  ٢٧٠١

  .ھر که حد خویش بداند ھالک نشود

  .ما أملق تاجر صدوق_  ٢٧٠٢

  .تاجر راست گو فقیر نشود

  .ما نقص مال من صدقھ_  ٢٧٠٣

  .مال از صدقه دادن نقصان نمى پذیرد

  .و کفى خیر مّما کثر و ألھىما قّل _  ٢٧٠۴

  .اندکى که کفایت کند از بسیارى که بطالت آرد بھتر است



  .ما عال امرؤ اقتصد_  ٢٧٠۵

  .ھر که میانه روى کند فقیر نشود

  .ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع إلى جنبھ و ھو یعلم بھ_  ٢٧٠۶

  .ند بمن ایمان نداردھر که سیر بخوابد و ھمسایه او پھلویش گرسنه باشد و او بدا

  .ما یکّب النّاس على مناخرھم إّال حصائد ألسنتھم_  ٢٧٠٧

  .حاصل زبان مردمان مایه ھالکشان مى شود

ما خلق هللاَّ فی األرض شیئا أقّل من العقل و إّن العقل فی األرض _  ٢٧٠٨

  .أقّل من الکبریت األحمر

  .ین از گوگرد سرخ کمتر استخدا در زمین چیزى کمتر از عقل نیافریده که عقل در زم

مثل المؤمن مثل الّسنبلھ یحّرکھا الّریح فتقوم مّره و تقع أخرى و _  ٢٧٠٩

  .مثل الکافر کمثل االرزه ال تزال قائمھ حتّى تنقعر



حکایت مؤمن چون خوشه است که باد آن را تکان دھد نوبتى بایستد و نوبت دیگر بیفتد و 

  .پیوسته بپا باشد تا از ریشه بر آید حکایت کافر چون درخت صنوبر است که

مثل الجلیس الّصالح مثل الّداری إن لم یجدک من عطره علّقک من _  ٢٧١٠

ریحھ و مثل الجلیس الّسوء مثل صاحب الکیر إن لم یحرقک من شرار ناره 

  .علّقک من نتنھ

حکایت ھمنشین خوب مثل عطار است که اگر عطر خویش بتو ندھد بوى خوش آن در تو 

یزد و حکایت ھمنشین بد مثل آھنگر است اگر شرار آتش آن ترا نسوزد بوى بد آن در تو آو

  .آویزد

مثل أھل بیتی مثل سفینھ نوح من رکب فیھا نجى و من تخلّف عنھا _  ٢٧١١

  .غرق

حکایت خاندان من چون کشتى نوح است ھر که در آن نشست برست و ھر که از آن باز 

  .ماند غرقه شد



مؤمنین فی تواّدھم و تراحمھم کمثل الجسد إذا اشتکى بعضھم مثل ال_  ٢٧١٢

  .تداعى سائرھم بالّسھر و الحمى

حکایت مؤمنان در دوستى و مھربانیشان چون اعضاى تن است وقتى یکیشان رنجور شود 

  .دیگران بمراقبت و رعایت او ھم داستان شوند

  تضع إّال طیّبامثل المؤمن کمثل المنخلھ ال تأکل إّال طیّبا و ال _  ٢٧١٣

  .حکایت مؤمن چون غربال است جز پاکیزه نخورد و جز پاکیزه ندھد

  .مثل القلب مثل ریشھ بأرض تقلّبھا الّریاح_  ٢٧١۴

  .حکایت دل چون رشته اى است در سرزمینى که بادھا آن را زیر و رو کند

مثل المرأه کالّضلع إن أردت أن تقیمھ کّسرتھ و إن استمتعت بھ _  ٢٧١۵

  .متعت بھ و فیھ إوداست

حکایت زن چون دنده است اگر بخواھى راستش کنى خواھد شکست و اگر از آن بھره 

  .گیرى با وجود کجیش بھره توانى گرفت



مثل المؤمن القوّی مثل النّخلھ و مثل المؤمن الّضعیف کخامھ _  ٢٧١۶

  .الّزرع

  .کشت حکایت مؤمن نیرومند چون نخل است و حکایت مؤمن ناتوان چون ساقه

  .مثل المنافق کمثل الّشاه العائره بین الغنمین_  ٢٧١٧

  .حکایت منافق چون بز حیران میان دو گله است

  .مثل أّمتی مثل المطر ال یدرى أّولھ خیر أم آخره_  ٢٧١٨

  .حکایت امت من چون باران است که ندانند اول آن بھتر است یا آخرش

جول فی أخیتھ ثّم یرجع فی مثل المؤمن و اإلیمان کمثل الفرس ی_  ٢٧١٩

  .أخیتھ

حکایت مؤمن و ایمان چون اسب است که اطراف اخیه خویش جوالن کند آنگاه باخیه 

  .خویش باز گردد



مثل القرآن مثل اإلبل المعقّلھ إن عقلھا صاحبھا أمسکھا و إن ترکھا _  ٢٧٢٠

  .ذھبت

اگر ولش کند  حکایت قرآن چون شتر بسته است که صاحبش اگر ببنددش محفوظ ماند و

  .از دست برود

مثل الّرافلھ فی الّزینھ من غیر أھلھا کمثل ظلمھ یوم القیامھ ال نور _  ٢٧٢١

  .لھا

حکایت زنى که در زینت خویش برون خانه، دامن کشان رود چون ظلمتى است در روز 

  .قیامت که نور ندارد

الّسراج یضی مثل العالم الّذی یعلّم النّاس الخیر و ینسی نفسھ کمثل _  ٢٧٢٢

  .ء للنّاس و یحرق نفسھ

حکایت دانشمندى که مردم را تعلیم دھد و خویشتن را فراموش کند چون چراغ است که 

  .مردم را روشن کند و خویش را بسوزاند



مثل الّذی یتعلّم العلم ثّم ال یحّدث بھ کمثل الّذی یکنز الکنز فال ینفق _  ٢٧٢٣

  .منھ

ن سخن نکند چون کسى است که گنجى نھد و از آن حکایت کسى که علم آموزد و از آ

  .خرج نکند

مثل الّذی یتعلّم العلم فی صغره کالنّقش على الحجر و مثل الّذی _  ٢٧٢۴

  .یتعلّم العلم فی کبره کالّذی یکتب على الماء

حکایت کسى که در کوچکى علم آموزد چون نقش بر سنگست حکایت کسى که در 

  .ت که بر آب نویسدبزرگى علم آموزد چون کسى اس

مثل الّذی یعلّم النّاس الخیر و ینسی نفسھ مثل الفتیلھ تضی ء للنّاس _  ٢٧٢۵

  .و تحرق نفسھا

حکایت آنکه چیز به مردم آموزد و خویشتن را فراموش کند چون فتیله است که مردم را 

  .روشنى دھد و خویش را بسوزاند



و إن مشیتھ نفعک و إن  مثل المؤمن کمثل العطّار إن جالستھ نفعک_  ٢٧٢۶

  .شارکتھ نفعک

حکایت مؤمن چون عطار است اگر با او نشینى سودت دھد اگر با او روى سودت دھد و 

  .اگر با او شرکت کنى سودت دھد

  مثل المؤمن مثل النّخلھ، ما أخذت منھا من شی ء نفعک_  ٢٧٢٧

  .حکایت مؤمن چون نخل است ھر چه از آن گیرى سودت دھد

المؤمن کمثل خامھ الّزرع، من حیث أتتھا الّریح کفتھا فإذا مثل _  ٢٧٢٨

سکنت اعتدلت و کذلک المؤمن یکفأ بالبالء و مثل الفاجر کاالرزه صّماء 

  .معتدلھ حتّى یقصمھا هللاَّ تعالى إذا شاء

حکایت مؤمن چون ساق کشت است از ھر سو که باو وزد آن را منحنى کند و چون باد 

من نیز چنین است که به بلیه منحنى شود و حکایت بد کار ساکت شود راست شود مؤ

چون درخت صنوبر است استوار و بر جا و تا وقتى که خداى واال اگر خواھد درھمش 

  .شکند



مثل المؤمن مثل سبیکھ الّذھب إن نفخت علیھا احمّرت و إن وزنت _  ٢٧٢٩

  .لم تنقص

شود و وزنش کنند کمتر حکایت مؤمن چون شمس طال است اگر بر آن بدمند تا سرخ 

  .نشده است

مثل المؤمن کالبیت الخرب فی الظّاھر فإذا دخلتھ وجدتھ مونقا و _  ٢٧٣٠

  .مثل الفاجر کمثل القبر المشّرف المجّصص یعجب من رآه و جوفھ ممتلئ نتنا

حکایت مؤمن چون خانه اى است به ظاھر خراب که چون وارد آن شوى ببینى پاکیزه 

ر چون قبر مرتفع گچ کارى است بیننده را بشگفت آرد و باطن آن از است و حکایت بد کا

  .عفونت پر است

مثل المرأه الّصالحھ فی النّساء کمثل الغراب األعصم الّذی إحدى _  ٢٧٣١

  .رجلیھ بیضاء

  .حکایت زن پارسا در میان زنان چون کالغ نشاندار است که یک پاى آن سفید باشد



ثوب شّق من أّولھ إلى آخره فبقى متعلّقا بخیط فی مثل ھذه الّدنیا مثل _  ٢٧٣٢

  .آخره فیوشک ذلک الخیط 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

مثلی و مثلکم کمثل رجل أو قد نارا فجعل الفراش و الجنادب یقعن _  ٢٧٣٣

  .ا و ھو یذبّھّن عنھا و أنا آخذ بحجزکم عن النّار و أنتم تفلتون من یدیفیھ

حکایت من و شما چون مردى است که آتشى بیفروخت و پروانه ھا و ملخھا بنا کردند در 

آن بیفتند و وى آنھا را از آتش نگه میداشت من کمر بندھاى شما را گرفته ام که شما در 

  .میروید آتش نیفتید و شما از دست من در

  .مثل األخوین مثل الیدین تغسل إحداھما االخرى_  ٢٧٣۴

  .حکایت دو برادر چون دو دست است که یکى دیگرى را بشوید

  .مداراه النّاس نصف اإلیمان و الّرفق بھم نصف العیش_  ٢٧٣۵

  .مدارا کردن با مردم یک نیمه ایمانست و مالیمت با آنھا یک نیمه خوش زیستن است



  .اه النّاس صدقھمدار_  ٢٧٣۶

  .مدارا کردن با مردم صدقه است

مروا بالمعروف و إن لم تفعلوه و انھوا عن المنکر و إن لم تجتنبوه _  ٢٧٣٧

  .کلّھ

امر بمعروف کنید و گر چه خودتان نکنید و نھى از منکر کنید گر چه از ھمه آن اجتناب 

  .نکنید

  .مسألھ الغنّی شین فی وجھھ یوم القیامھ_  ٢٧٣٨

  .کردن بى نیاز روز قیامت عیبى بچھره اوست سؤال

  .مکارم األخالق من أعمال الجنّھ_  ٢٧٣٩

  .اخالق خوب از اعمال بھشتست

مکارم األخالق عشره یکون فی الّرجل و ال تکون فی ابنھ، و یکون _  ٢٧۴٠

فی االبن و ال تکون فی األب، و یکون فی العبد و ال تکون فی سیّده یقسمھا 



، صدق الحدیث، و صدق البأس، و إعطاء الّسائل، و :اد بھ الّسعادههللاَّ لمن أر

المکافاه بالّصنائع، و حفظ األمانھ، و صلھ الّرحم، و التّذّمم للجار، و التّذّمم 

  .للّصاحب، و إقراء الّضیف و رأسھّن الحیاء

اخالق خوب ده چیز است که در مرد ھست و در پسرش نیست در پسرش ھست و در 

در بنده  ٧٢١: نھج الفصاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص، ص. پدرش نیست

راستى : خدا ھر که را سعادتمند خواھد، قسمت او کند. ھست و در آقاى او نیست

گفتار، پاى مردى در جنگ، عطاى سائل، نیکى در عوض نیکى، حفظ امانت، پیوند 

  .آن حیاست خویشان، حمایت ھمسایه، حمایت دوست، مھماندارى، و سر سلسله

  .مالک األمر خواتمھ_  ٢٧۴١

  .اعتبار کار بسرانجام آنست

  .ملعون من ألقى کلّھ على النّاس_  ٢٧۴٢

  .ھر کس ھمه بار خویش به دوش مردم افکند ملعونست

  .ملعون من ضاّر مؤمنا أو مکر بھ_  ٢٧۴٣



  .ھر که بمؤمنى زیان رساند یا با او حیله کند ملعونست

  .أباه، ملعون من سّب أّمھملعون من سّب _  ٢٧۴۴

  .ھر که بپدر خویش ناسزا گوید ملعونست و ھر که بمادر خویش ناسزا گوید ملعونست

  .مسألھ الغنّی نار_  ٢٧۴۵

  .سؤال کردن بى نیاز جھنمست

  .مطل الغنّی ظلم_  ٢٧۴۶

  .مماطله ثروتمند ظلم است

  .مالک الّدین الورع_  ٢٧۴٧

  .اعتبار دین بتقوى است

  .طالب العلم و طالب المال: مان ال یشبعانمنھو_  ٢٧۴٨

  .دو گرسنه اند که سیرى نپذیرند طالب علم و طالب مال



من أذنب ذنبا فستره هللاَّ علیھ و عفى عنھ فی الّدنیا فاگَّ أکرم من أن _  ٢٧۴٩

  .یعود فی شی ء قد عفا عنھ

متر از آنست که در ھر که گناھى کند و خدا در دنیا گناه وى را بپوشد و ببخشد، خدا کری

  .بخشیده خود باز نگرد

  .من ابتلی من ھذه البنات بشی ء فأحسن إلیھّن کّن لھ سترا من النّار_  ٢٧۵٠

  .ھر کس ببلیه دختر دارى مبتال شود و با آنھا نیکوکارى کند، پرده وى از آتش جھنم شوند

من کثر کالمھ کثر سقطھ و من کثر سقطھ کثر ذنوبھ و من کثر _  ٢٧۵١

  .نوبھ کانت النّار أولى بھذ

ھر که گفتارش بسیار باشد خطایش بسیار گردد و ھر که خطایش بسیار باشد گناھانش 

  .بسیار شود و ھر که گناھانش بسیار باشد جھنم براى او شایسته تر است

  .من کان ذا اللّسانین فی الّدنیا جعل لھ یوم القیامھ لسانان من النّار_  ٢٧۵٢

  .زبان باشد براى وى روز قیامت دو زبان از آتش نھند ھر که در دنیا دو



من أولى معروفا فلم یجد جزاء إّال الثّناء فقد شکره و من کتمھ فقد _  ٢٧۵٣

  .کفره

ھر که نیکى اى بیند و پاداشى جز ستایش نتواند شکر آن گزاشته است و ھر که آن را 

  .پنھان دارد کفران آن کرده است

  . و من بّذر حّرمھ هللاَّ من قّدر رزقھ هللاَّ _  ٢٧۵۴

  .ھر که اندازه نگه دارد خدایش روزى دھد و ھر که اسراف کند خدایش محروم دارد

  .من اقترب أبواب الّسالطین افتتن_  ٢٧۵۵

  .ھر که بدربار پادشاھان نزدیک شود بفتنه افتد

من نفّس من مسلم کربھ من کرب الّدنیا نفّس هللاَّ عنھ کربھ من کرب _  ٢٧۵۶

وم القیامھ، و من یّسر على معسر یّسر هللاَّ علیھ فی الّدنیا و اآلخره، و من ی

  .ستر على مسلم ستر هللاَّ علیھ فی الّدنیا و اآلخره



ھر که غمى از غمھاى دنیا را از مؤمنى بردارد خدا غمى از غمھاى روز قیامت از او بردارد 

ر او آسانگیرد و ھر که راز پوش و ھر که بر تنگدستى آسان گیرد خدا در دنیا و آخرت ب

  .مسلمانى شود خدا در دنیا و آخرت راز پوش وى شود

  .من لم یقبل العذر من متنّصل صادقا کان أو کاذبا لم ینل شفاعتی_  ٢٧۵٧

  .ھر که عذر معتذرى را راست باشد یا دروغ نپذیرد از شفاعت من بھره ور نشود

  .من تفاقر افتقر_  ٢٧۵٨

  .فقیر شودھر که فقیرى کند، 

  .من سعاده المرء حسن الخلق_  ٢٧۵٩

  .نیکخوئى از سعادت مرد است

  .من أعظم الخطایا اللّسان الکذوب_  ٢٧۶٠

  زبان دروغزن از گناھان بزرگست

  .من سعاده المرء المسکن و الجار الّصالح و المرکب الھنی ء_  ٢٧۶١



  .مسکن و ھمسایه خوب و مرکب رام از سعادت مرد است

عامل النّاس فلم یظلمھم و حّدثھم فلم یکذبھم و وعدھم فلم یخلفھم  من_  ٢٧۶٢

  .فھو مّمن کملت مرّوتھ و ظھرت عدالتھ و وجبت أخّوتھ و حرمت غیبتھ

ھر که زمامدار مردم شود و ستمشان نکند و با آنھا سخن کند و دروغشان نگوید و وعده 

ال رسیده و عدالتش شان دھد و تخلف نکند وى از جمله کسانست که مروتش به کم

  .نمایان گشته و برادرى با وى واجب و غیبتش حرامست

من قتل عصفورا عبثا جاء یوم القیمھ و لھ صراخ عند العرش یقول _  ٢٧۶٣

  .رّب سل ھذا فیم قتلنی فی غیر منفعھ

ھر که گنجشکى را بیھوده بکشد روز قیامت بیابد و نزد عرش فریاد زند و گوید پروردگارا از 

  .پرس براى چه مرا بى فائده کشتاین ب

  .من ستر على أخیھ ستره هللاَّ فی الّدنیا و اآلخره_  ٢٧۶۴

  .پوشى وى کند - ھر که پرده پوش برادر خویش شود خدا در دنیا و آخرت پرده



من لم یکن لھ ورع یصّده عن معصیھ هللاَّ إذا خال لم یعبا هللاَّ بشی ء _  ٢٧۶۵

  .من عملھ

  .که بخلوت او را از معصیت خدا باز دارد، خدا باعمال وى اعتنا نکند ھر که تقوائى ندارد

  .من نصر أخاه بظھر الغیب نصره هللاَّ فی الّدنیا و اآلخره_  ٢٧۶۶

  .ھر که برادر خویش را به حفظ الغیب یارى کند خدایش در دنیا و آخرت یارى کند

  .معیّرامن مشى إلى طعام لم یدع إلیھ فقد دخل سارقا و خرج _  ٢٧۶٧

  .ھر که بى دعوت به طعامى رود دزد درون رود و ننگین بدر آید

من اشتاق إلى الجنّھ سارع إلى الخیرات، و من أشفق من النّار لھى _  ٢٧۶٨

عن الّشھوات، و من ترقّب الموت لھی عن اللّّذات، و من زھد فی الّدنیا ھانت 

  .علیھ المصیبات



شتابد و ھر که از جھنم ترسد از خواستنیھا ھر که مشتاق بھشت باشد به اعمال خیر 

درگذرد و ھر که انتظار مرگ دارد از لذتھا چشم بپوشد و ھر که به دنیا بى رغبت باشد 

  .مصیبتھا بر او آسان شود

  .من فارق الجماعھ شبرا خلع هللاَّ ربقھ اإلسالم من عنقھ_  ٢٧۶٩

  .ن وى برداردھر که یک وجب از جماعت دور شود خدا طوق مسلمانى از گرد

  .من أنعم على عبد نعمھ فلم یشکرھا فدعا علیھ استجیب لھ_  ٢٧٧٠

  .ھر که نعمتى ببنده اى دھد که شکر وى نگزارد و او را نفرین کند نفرینش پذیرفته شود

من ولّى على عشره کان لھ عقل أربعین و من ولّى أربعین کان لھ _  ٢٧٧١

  .عقل أربعمائھ

عقل چھل تن دارد و ھر که زمامدار چھل تن شود عقل چھار  ھر که زمامدار ده تن شود

  .صد تن دارد

  .من ھجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النّار_  ٢٧٧٢

  .ھر که بیش از سه روز از برادر خویش قھر کند و بمیرد به جھنم رود



  .من تأنّى أدرک ما تمنّى_  ٢٧٧٣

  .ھر که صبورى کند به آرزوى خویش برسد

  .من باگَّ و الیوم اآلخر فلیکرم جارهمن کان یؤ_  ٢٧٧۴

  .ھر که بخدا و آخرت ایمان دارد باید ھمسایه خویش را گرامى دارد

  .من حکم بین اثنین تحاکما إلیھ فلم یقض بینھما بالحّق فعلیھ لعنھ هللاَّ _  ٢٧٧۵

ھر که میان دو کس که داورى بدو برند، داورى کند و بحق میانشان قضاوت نکند لعنت خدا 

  .بر او باد

  .من تعّود کثره الطّعام و الّشراب قسا قلبھ_  ٢٧٧۶

  .ھر که به پرخورى عادت کند دلش سخت شود

  .من أکل و ذو عینین ینظر إلیھ و لم یواسھ ابتلى بالء ال دواء لھ_  ٢٧٧٧

ھر که غذا خورد و دیگرى بدو نگرد و چیزى بدو ندھد ببالئى مبتال شود که دوا نداشته 

  .باشد



  .من کظم غیظا و ھو قادر على أن ینفذه مأله هللاَّ أمنا و إیمانا_  ٢٧٧٨

  .ھر کس خشمى را که تواند آشکار کند فرو برد خدا وى را از امنیت و ایمان سرشار کند

  .من قّل طعمھ صّح بدنھ و من کثر طعمھ سقم بدنھ و قسا قلبھ_  ٢٧٧٩

  .مار و دلش سخت گرددھر کس کم خورد سالم ماند و ھر که بسیار خورد تنش بی

  .من غالب هللاَّ غلبھ و من خادع هللاَّ خدعھ_  ٢٧٨٠

ھر که با خدا زور آزمائى کند خدا بر او غالب شود و ھر که با خدا فریبکارى کند خدا سزاى 

  .فریبش دھد

من نظر إلى أخیھ نظر موّده لم یکن فی قلبھ إحنھ لم یطرف حتّى _  ٢٧٨١

  نبھیغفر هللاَّ ما تقّدم من ذ

ھر که بچشم مھربانى ببرادر خویش نظرى کند که کینه در دل وى نباشد از آن پیش که 

  .دیده برگیرد خداوند ھمه گناھان گذشته وى را آمرزیده باشد

  .من طلب الّدنیا بعمل اآلخره فما لھ فی اآلخره من نصیب_  ٢٧٨٢



  .ھر که عمل آخرت کند و دنیا طلبد از آخرت بھره اى ندارد

من التمس رضى هللاَّ بسخط النّاس رضى هللاَّ عنھ و أرضى عنھ  _ ٢٧٨٣

النّاس و من التمس رضى النّاس بسخط هللاَّ سخط هللاَّ علیھ و أسخط علیھ 

  .النّاس

ھر که رضاى خدا بخشم مردم جوید خدا از او خشنود شود و مردم را از او خشنود کند و 

مگین شود و مردم را با وى خشمگین ھر که رضاى مردم بخشم خدا جوید خدا بر او خش

  .کند

  من طلب محامد النّاس بمعاصى هللاَّ عاد حامده من النّاس ذاما_  ٢٧٨۴

  .ھر که ستایش مردم را به نافرمانى خدا جوید ستایشگرانش مذمتگر شوند

  .من فّرق بین والده و ولدھا فّرق هللاَّ بینھ و بین أحبّتھ یوم القیمھ_  ٢٧٨۵

  در و فرزندى تفرقه اندازد خدا روز قیامت میان او و دوستانش جدائى افکندھر که میان ما

  .من أھان صاحب بدعھ آمنھ هللاَّ یوم الفزع األکبر_  ٢٧٨۶



  .ھر که بدعتگزاری را اھانت کند خدا روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد

ف من کانت لھ سریره صالحھ أو سیّئھ نشر هللاَّ علیھ منھا رداء یعر_  ٢٧٨٧

  .بھ

ھر که سیرتى نیک یا بد داشته باشد خداوند نشانى از آن بر وى اندازد که بدان 

  .بشناسندش که بدان شناخته شود

من أنظر معسرا و وضع عنھ أظلّھ هللاَّ تحت ظّل عرشھ یوم ال ظّل _  ٢٧٨٨

  .إّال ظلّھ

سایه او ھر که تنگدستى را مھلت دھد و بار او سبک کند خداوند روزى که سایه اى جز 

  .نیست، وى را بسایه عرش خویش در آورد

  من عّمره هللاَّ ستّین سنھ فقد أعذر إلیھ فی العمر_  ٢٧٨٩

  .ھر که خدا شصت سال عمر بدو دھد از جھت عمر حجت بر او تمام کرده است

  .من لعب بالنّرد شیر فھو کمن غمس یده فی لحم الخنزیر و دمھ_  ٢٧٩٠



  .ه دست خویش در گوشت و خون خوک فرو برده باشدھر که نردبازى کند چنانست ک

من کان وصلھ ألخیھ المسلم إلى ذی سلطان فی منھج بّر أو تیسیر _  ٢٧٩١

  .عسر أعانھ هللاَّ على إجازه الّصراط یوم تدحض فیھ األقدام

ھر کس پیش صاحب قدرتى براى برادر مسلمان خویش در موضوع خیرى یا در گشودن 

  .روزى که قدمھا بلغزد خدا وى را بر عبور از صراط اعانت کند مشکلى وسیله خیر شود

  .من عّزى مصابا فلھ مثل أجره_  ٢٧٩٢

  ھر که مصیبت زده اى را تسلیت گوید مانند پاداش او دارد

من استعاذکم باگَّ فأعیذوه و من سألکم باگَّ فأعطوه و من دعاکم _  ٢٧٩٣

فإن لم تجدوه فادعوا لھ حتّى تعلموا فأجیبوه و من أتى إلیکم معروفا فکافئوه 

  أنّکم قد کافأتموه

ھر که به نام خدا بشما پناه آرد پناھش دھید و ھر که به نام خدا از شما سؤال کند چیزى 

باو بدھید و ھر که شما را دعوت کند بپذیرید و ھر که با شما نیکى کرده تالفى کنید و اگر 

  .که تالفى آن کرده ایدنتوانید برایش دعا کنید تا مطمئن شوید 



  .من یرد هللاَّ بھ خیرا یفقّھھ فی الّدین_  ٢٧٩۴

  .ھر که خدا براى او نیکى خواھد، وى را در کار دین دانا کند

  .من بنى مسجدا و لو مثل مفحص قطاه بنى هللاَّ لھ بیتا فی الجنّھ_  ٢٧٩۵

م مینھد خدا در ھر که مسجدى بسازد گر چه باندازه جایى باشد که شتر مرغ در آن تخ

  .بھشت براى او خانه اى بسازد

من انقطع إلى هللاَّ کفاه هللاَّ کّل مؤنھ و رزقھ من حیث ال یحتسب و _  ٢٧٩۶

  .من انقطع إلى الّدنیا و کلھ هللاَّ إلیھا

ھر که خاص خدا شود خدا ھمه حاجات او را کفایت کند و از جایى که انتظار ندارد روزیش 

  .ا شود خدا او را به دنیا واگذارددھد و ھر که خاص دنی

  .من یصبر على الّرزیّھ یعّوضھ هللاَّ و من یکظم غیظھ یأجره هللاَّ _  ٢٧٩٧

ھر که بر مصیبت صبر کند خدایش عوض دھد و ھر که خشم خویش بخورد خدایش پاداش 

  .دھد



من أحّب أن یکون أغنى النّاس فلیکن بما فی ید هللاَّ أوثق منھ بما فی _  ٢٧٩٨

  .دهی

ھر که دوست دارد از ھمه مردم بى نیازتر باشد اعتماد وى بآنچه نزد خدا است از آنچه 

  .بدست خویش دارد بیشتر باشد

من تواضع گَّ رفعھ هللاَّ و من تکبّر وضعھ هللاَّ و من یتأّل على هللاَّ _  ٢٧٩٩

  .یکّذبھ هللاَّ 

افرازد خدایش پست کند و ھر ھر که براى خدا فروتنى کند خدایش بردارد و ھر که گردن 

  .که بخدا قسم دروغ خورد خدایش تکذیب کند

من أذنب فی الّدنیا فعوقب بھ فاگَّ أعدل من أن یثنّی عقوبتھ على _  ٢٨٠٠

  .عبده

ھر که در دنیا گناھى کند و عقوبت آن ببیند خدا عادل تر از آنست که عقوبت خویش را بر 

  .بنده تکرار کند

  



 .لطان هللاَّ أھانھ هللاَّ و من أکرم سلطان هللاَّ أکرمھ هللاَّ من أھان س_  ٢٨٠١

ھر که قدرت خدا را خوار کند خدایش خوار کند و ھر که قدرت خدا را گرامى دارد، خدایش 

  .گرامى دارد

  .من ألقى جلباب الحیاء فال غیبھ لھ_  ٢٨٠٢

  .ھر که پرده حیا بدرد غیبتش رواست

آمنا فی سربھ عنده قوت یومھ فکأنّما  من أصبح معافى فی بدنھ_  ٢٨٠٣

  .خیّرت لھ الّدنیا بحذافیرھا

ھر که تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قوت روز خویش دارد جھان 

  .سراسر مال اوست

  .من تأنّى أصاب أو کاد و من عّجل أخطأ أو کاد_  ٢٨٠۴

  .بخطا رود یا تواند رفتھر که تامل کند بصواب رود یا تواند رفت و ھر که شتاب ورزد 

  .من سّرتھ حسنتھ و ساءتھ سیّئتھ فھو مؤمن_  ٢٨٠۵



  .ھر که از اعمال خویش خرسند و از اعمال بد خویش دلتنگ شود مؤمن است

  .من نوقش الحساب عّذب_  ٢٨٠۶

  .ھر که بحساب در آید عذاب بیند

  .من ساءتھ خطیئتھ غفر لھ و إن لم یستغفر_  ٢٨٠٧

  .دلتنگ کند آمرزیده شود و گر چه آمرزش نخواھد ھر که گناھش او را

  .من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین_  ٢٨٠٨

  .ھر که بقضاوت منصوب شود چنانست که بیکارد سرش بریده اند

  .من یغفر یغفر هللاَّ لھ و من یعف یعف هللاَّ عنھ_  ٢٨٠٩

  .ھر که بیامرزد خدایش بیامرزد و ھر که ببخشد خدایش ببخشد

  .من أحّب عمل قوم خیرا کان أو شّرا کان کمن عملھ_  ٢٨١٠

  .ھر که عمل گروھى را خوب یابد دوست دارد چنانست که آن را انجام داده است



  .من یزرع خیرا یحصد زعبھ و من یزرع شّرا یحصده_  ٢٨١١

  .ھر که خیرى بکارد سود برد و ھر که شرى بکارد آن را بدرود

  .ھ خبیئھ من عمل صالح فلیفعلمن استطاع منکم أن تکون ل_  ٢٨١٢

  .ھر که از شما تواند ذخیره نھانى از عمل شایسته داشته باشد باید چنین کند

  .من کثرت صالتھ باللّیل حسن وجھھ بالنّھار_  ٢٨١٣

  .ھر که بشب نماز بسیار کند بروز چھره اش نیکو شود

  .من کذب علّى متعّمدا فلیتبّوء مقعده من النّار_  ٢٨١۴

  .عمد بر من دروغ بندد جایش از آتش پر شود ھر که به

  .من خاف أدلج و من أدلج بلغ المنزل_  ٢٨١۵

  .ھر که بیم ناک باشد ھمه شب راه سپرد و ھر که ھمه شب راه سپرد بمنزل رسد

  .من ھّم بذنب ثّم ترکھ کانت لھ حسنھ_  ٢٨١۶



  .حساب آیدھر که گناھى اراده کند آنگاه از آن درگذرد ترک گناه عمل نیک وى ب

  .من صمت نجا_  ٢٨١۶

  .ھر که خاموش ماند نجات یابد

من حلف على یمین فرأى منھا خیرا فلیکفّر عن یمینھ ثّم لیفعل الّذی _  ٢٨١٧

  .ھو خیر

ھر که بکارى قسم خورد و بھتر از آن پیش آید کفاره قسم خویش دھد و کارى که بھتر 

  .است انجام دھد

  .هللاَّ قلبھ أمنا و إیمانا من انتھر صاحب بدعھ مأل_  ٢٨١٨

  .ھر که بدعتگزارى را توبیخ کند خدا قلب وى را از امان و ایمان پر کند

  .من أحّب أن یکون أقوى النّاس فلیتوّکل على هللاَّ _  ٢٨١٩

  .ھر که دوستدارد از ھمه مردم نیرومندتر باشد باید بخدا توکل کند

  .من قتل دون مالھ فھو شھید_  ٢٨٢٠



  .دفاع از مال خویش کشته شود شھید استھر که ضمن 

من سّمع النّاس بعلمھ سّمع هللاَّ بھ مسامع خلقھ یوم القیمھ و حقّره و _  ٢٨٢١

  .صّغره

ھر که از شھرت علم خویش گوش مردم را پر کند روز قیامت خدا از فضیحت وى گوش 

  .مردم پر کند و حقیر و ناچیزش کند

ء و المنکر لم یزدد بھا من هللاَّ إّال من لم تنھھ صالتھ عن الفحشا_  ٢٨٢٢

  .بعدا

  .ھر که نمازش از ناسزا و بدى بازش ندارد به نماز از خدا دورتر شود

  .من کان یؤمن باگَّ و الیوم اآلخر فلیقل خیرا و لیصمت_  ٢٨٢٣

  .ھر که بخدا و آخرت ایمان دارد یا خبرى گوید و یا خاموش ماند

  .ثل أجرهمن فطر صائما کان لھ م_  ٢٨٢۴

  .ھر که روزه دارى را افطار دھد نظیر پاداش وى دارد



من حاول أمرا بمعصیھ هللاَّ کان أفوت بما رجا و أقرب لمجی ء ما _  ٢٨٢۵

  .اتّقى

ھر که خواھد کارى را بوسیله نافرمانى خدا انجام دھد امیدش نومید شود و چیزى که از 

  .آن بیم دارد زودتر بدو رسد

  .یسکن بحبوحھ الجنّھ فلیلزم الجماعھ من سّره أن_  ٢٨٢۶

  ھر که دوستدارد در دل بھشت سکونت گیرد ھم آھنگ جماعه باشد

من أولى معروفا فلیکافی بھ فإن لم یستطع فلیذکره فإن ذکره فقد _  ٢٨٢٧

  .شکره

ھر که نیکى بیند آن را تالفى کند و اگر نتواند آن را یاد کند که اگر یاد کند شکر آن گزاشته 

  .است

  .من تشبّھ بقوم فھو منھم_  ٢٨٢٨

  .ھر که بگروھى تشبه جوید از آنھاست



من طلب علما فأدرکھ لھ کفالن من األجر و من طلب علما و لم _  ٢٨٢٩

  .یدرکھ کتب لھ کفل من األجر

ھر که علمى جوید و بیابد براى او دو بھره پاداش نویسند و ھر که علمى بجوید و نیابد 

  .اش نویسندبراى او یک بھره پاد

  .من أدیلت إلیھ نعمھ فلیشکرھا_  ٢٨٣٠

  .ھر که نعمتى یابد باید شکر آن بگزارد

من مات على خیر عملھ فارجوا لھ خیرا و من مات على شّر عملھ _  ٢٨٣١

  .فخافوا علیھ و ال تیأسوا

ھر که بر خیرى که انجام داده بمیرد براى وى امیدوار باشید و ھر که بر شرى که عمل 

  .بمیرد بر او بیمناک باشید و نومید مشویدکرده 

  .من شاّب شیبھ فی اإلسالم کانت لھ نورا یوم القیمھ_  ٢٨٣٢

  ھر که مویش در اسالم سفید شود بروز قیامت نور وى خواھد بود



  .من غّشنا فلیس منّا_  ٢٨٣٣

  ھر که با ما نادرستى کند از ما نیست

  .من سّره أن یسلم فلیلزم الّصمت_  ٢٨٣۴

  .که دوستدارد بسالمت ماند خاموشى گزیندھر 

من أحسن صالتھ حین یراه النّاس ثّم أساءھا حین یخلو فتلک _  ٢٨٣۵

  .استھانھ استھان بھا ربّھ

ھر که در حضور مردم نماز خویش نیکو کند و چون بخلوت رود آن را بد گزارد این اھانتى 

  .است که بپرورد کار خویش میکند

أربعین صباحا ظھرت ینابیع الحکمھ من قلبھ على من أخلص گَّ _  ٢٨٣۶

  .لسانھ

ھر که چھل صبحگاه خاص خدا شود چشمه ھاى حکمت از قلب وى بر زبانش جارى 

  .شود



  .من آثر محبّھ هللاَّ على محبّھ النّاس کفاه هللاَّ مؤنھ النّاس_  ٢٨٣٧

  .او کفایت کندھر که محبت خدا را بر محبت مردم ترجیح دھد خدا گرفتارى مردم را از 

  .من أعطى حظّھ من الّرفق فقد أعطی حظّھ من خیر الّدنیا و اآلخره_  ٢٨٣٨

  .ھر که را از مالیمت نصیبى دادند نصیب وى را از خیر دنیا و آخرت داده اند

  .من کذب بالّشفاعھ لم ینلھا یوم القیمھ_  ٢٨٣٩

  .ھر که شفاعت را دروغ شمارد روز قیامت از آن بى نصیب ماند

  .من سئل عن ظھر غنى فصداع فی الّرأس و داء فی البطن_  ٢٨۴٠

  .ھر که با وجود بى نیازى سؤالکند رنجى بسرش و دردى در شکمش افتد

  .من تبع الّصید عقلھ_  ٢٨۴١

  .ھر که بدنبال شکار رود آن را بدام آرد

  .من أبطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ_  ٢٨۴٢



  .ھر که عملش پسش آرد نسبش پیشش نبرد

  .من أحدث فی أمرنا ھذا ما لیس فیھ فھو ردّ _  ٢٨۴٣

  .ھر که در کار ما بدعتى پدید آرد مردود باشد

  .من کان آمرا بمعروف فلیکن أمره ذلک بمعروف_  ٢٨۴۴

  .ھر که بنیکى وادار کند ھمین وادار کردنش نیز بنیکى باشد

  .أو لیستکثرمن سئل النّاس أموالھم تکثّرا فإنّما ھی جمر فلیستقّل _  ٢٨۴۵

  .ھر که براى فزون طلبى چیزى از مال مردم بخواھد آتشست کم بر گیرد یا زیاد

  من نظر فی کتاب أخیھ بغیر إذنھ فکأنّما ینظر فی النّار_  ٢٨۴۶

  .ھر که بى اجازه برادرش در نامه او نگرد گوئى در جھنم نگریسته است

  .من مشى منکم إلى طمع فلیمش رویدا_  ٢٨۴٧

  .شما بدنبال طمعى میرود آھسته رودھر که از 



  .من أصبح ال ینوی ظلم أحد غفر لھ ما جنى_  ٢٨۴٨

  .ھر که صبح کند و قصد ستم کسى نداشته باشد گناھانش بخشیده شود

  .مداراه النّاس صدقھ_  ٢٨۴٩

  .با مردم مدارا کردن صدقه دادن است

  .من سئل عن علم فکتمھ ألجم بلجام من نار_  ٢٨۵٠

  .لمى بپرسندش و مکتوم دارد لگامى از آتش بر او زنندھر که از ع

  .من نزل على قوم فال یصومّن تطّوعا إّال بإذنھم_  ٢٨۵١

  .ھر که مھمان قومى شود بى اجازه آنھا روزه دلخواه نگیرد

  .من أحّب أن یکون أکرم النّاس فلیتّق هللاَّ _  ٢٨۵٢

  .بترسدھر که دوست دارد گرامى تر از ھمه مردم باشد از خدا 

  .من سّره أن یجد طعم اإلیمان فلیحّب المرء ال یحبّھ إّال گَّ تعالى_  ٢٨۵٣



  .ھر که دوست دارد حالوت ایمان بچشد کسى را فقط براى خدا دوست دارد

  .من أحّب لقاء هللاَّ أحّب هللاَّ لقائھ و من کره لقاء هللاَّ کره هللاَّ لقائھ_  ٢٨۵۴

خدا دیدار وى را دوست دارد و ھر که دیدار خدا را ناخوش  ھر که دیدار خدا را دوستدارد

  .دارد خدا نیز دیدار وى را ناخوش دارد

  .من فارق الجماعھ مات میتھ جاھلیّھ_  ٢٨۵۵

  .ھر که از جماعت ببرد به رسم جاھلیت بمیرد

  .من حسن إسالم المرء ترکھ ماال یعنیھ_  ٢٨۵۶

  .کسى که فضول نباشد اسالمش نکو باشد

  .من حفظ ما بین لحییھ و ما بین رجلیھ دخل الجنّھ_  ٢٨۵٧

  .ھر که دھان و عورت خویش نگه دارد بھشتى شود

  .من کّف لسانھ عن أعراض النّاس أقالھ هللاَّ عثرتھ یوم القیامھ_  ٢٨۵٨

  .ھر که زبان خویش از آبروى مردم نگاه دارد روز قیامت خدا گناھان وى ببخشد



  لزمھمن رزق من شی ء فلی_  ٢٨۵٩

  .ھر که چیزى نصیبش کرده اند در حفظ آن بکوشد

  .من أقال نادما بیعھ أقالھ هللاَّ تعالى عثرتھ_  ٢٨۶٠

  .ھر که معامله پشیمانى را اقاله کند خدا از گناھانش بگذرد

  .من کان فی حاجھ أخیھ کان هللاَّ فی حاجتھ_  ٢٨۶١

  .اشدھر که از پى حاجت برادر خویش باشد خدا از پى حاجت وى ب

  .من دعى على من ظلمھ فقد أنتصر_  ٢٨۶٢

  .ھر که بر ظالم خویش نفرین کند یارى شود

  .من یشتھ کرامھ اآلخره یدع زینھ الّدنیا_  ٢٨۶٣

  .ھر که حرمت آخرت خواھد زینت دنیا رھا کند

  .من طلب العلم تکفّل هللاَّ برزقھ_  ٢٨۶۴



  .ھر که علم جوید خدا عھده دار روزى او شود

  .من جادل فی خصومھ بغیر علم لم یزل فی سخط هللاَّ حتّى ینزع_  ٢٨۶۵

  .ھر که در مناقشه اى بدون علم مجادله کند در خشم خدا باشد تا دست بردارد

  .من حمل سلعتھ فقد برى ء من الکبر_  ٢٨۶۶

  .ھر که کاالى خویش بر دارد از تکبر برى شود

  .من خاف هللاَّ خّوف هللاَّ منھ کّل شی ء_  ٢٨۶٧

  .ھر که از خدا ترسد خدا ھمه چیز را از او بترساند

  .من أتاه هللاَّ خیرا فلیر علیھ_  ٢٨۶٨

  .ھر که خدایش نعمتى دھد باید اثر نعمت بر او نمایان شود

  .من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر_  ٢٨۶٩

  .ھر که سپاس کم نگزارد سپاس بسیار نیز ندارد



  .من قتل دون دینھ فھو شھید_  ٢٨٧٠

  .ھر که ضمن دفاع از دین خود کشته شود شھید شده است

  .من مات غریبا مات شھیدا_  ٢٨٧١

  .ھر که بغربت بمیرد شھید مرده است

  .من صام األبد فال صام و ال أفطر_  ٢٨٧٢

  .ھر که روزه پیوسته دارد نه روزه داشته و نه افطار کرده

  .من مشى مع ظالم فقد أجرم_  ٢٨٧٣

  .اه رود گناه کرده استھر که با ظالمى ر

  .من رفق باّمتی رفق هللاَّ بھ_  ٢٨٧۴

  .ھر که با امت من مالیمت کند خدا با وى مالیمت کند

  .من یرد هللاَّ بھ خیرا یصب منھ_  ٢٨٧۵



  .خدا براى ھر که نکوئى خواھد مبتالیش کند

  .من أصاب ماال من مھاوش أذھبھ هللاَّ فی نھابر_  ٢٨٧۶

  .دست آرد در حوادث سخت از دست بدھدھر که مال از حرام ب

  .من لم ینفعھ علمھ یضّره جھلھ_  ٢٨٧٧

  .ھر که علمش سودش ندھد جھلش زیانش رساند

  .من فتح لھ باب من خیر فلینتھزه فإنّھ ال یدری متى یغلق عنھ_  ٢٨٧٨

ھر که درى از خیر بر او گشودند فرصت غنیمت شمارد که نداند چه وقت بسته خواھد 

  .شد

  .من أسلم على یدیھ رجل وجبت لھ الجنّھ_  ٢٨٧٩

  .ھر که یکى بدست وى اسالم آرد بھشت بر او واجب شود

من أولى رجال من عبد المطّلب معروفا فی الّدنیا فلم یقدر أن یکافئھ _  ٢٨٨٠

  .کافأتھ عنھ یوم القیمھ



کند من در روز ھر که با یکى از خاندان عبد المطلب در دنیا نیکى کند و او نتواند تالفى آن 

  .قیامت تالفى آن خواھم کرد

  .من کنوز البّر کتمان المصائب و األمراض و الّصدقھ_  ٢٨٨١

  .از گنجینه ھاى نیکى نھان داشتن مصیبتھا و مرضھا و صدقه است

  .من رأى عوره فسترھا کان کمن أحیا موءوده من قبرھا_  ٢٨٨٢

دختر زنده بگور کرده اى را از قبر زنده ھر که عورتى را به بیند و مستور دارد چنانست که 

  .برآرد

  .من یّسر على معسر یّسر هللاَّ علیھ فی الّدنیا و اآلخره_  ٢٨٨٣

  .ھر که به تنگدستى گشایش دھد خدا در دنیا و آخرت باو گشایش دھد

  .من اعتّز بالعبید أذلّھ هللاَّ _  ٢٨٨۴

  .ھر که بوسیله مملوکان عزت جوید خدایش ذلیل کند

  .من ال یرحم ال یرحم و من ال یغفر ال یغفر لھ_  ٢٨٨۵



  .ھر که رحم نکند رحمش نکنند و ھر که نیامرزد او را نیامرزند

  .من ال یستحیی من النّاس ال یستحیی من هللاَّ _  ٢٨٨۶

  .ھر که از مردم شرم ندارد از خدا شرم نکند

  .من یتزّود فی الّدنیا ینفعھ فی اآلخره_  ٢٨٨٧

  .توشه بر گیرد در آخرت سودش دھدھر که از دنیا 

  من یتکفّل لی أن ال یسأل النّاس شیئا و أتکفّل لھ بالجنّھ_  ٢٨٨٨

  .کیست که تعھد کند از مردم چیزى نخواھد و من براى او بھشت را تعھد کنم

  .من یرد هللاَّ بھ خیرا یفقّھھ فی الّدین و یلھمھ رشده_  ٢٨٨٩

  .کار دین دانا کند و راه رشاد را باو الھام کند خدا براى ھر که نیکى خواھد وى را در

  .من یعمل سوءا یجز بھ فی الّدنیا_  ٢٨٩٠

  .ھر که عمل بد کند در دنیا سزاى آن بیند



  .مناولھ المسکین تقی میتھ الّسوء_  ٢٨٩١

  عطا به مستمندان از مرگ بد جلوگیرى میکند

  .شاء هللاَّ مھنّھ إحداکّن فی بیتھا تدرک جھاد المجاھدین إن_  ٢٨٩٢

ھر یک از شما با اشتغال در خانه خویش اگر خدا خواھد ثواب مجاھدان خواھد ) اى زنان(

  .یافت

من نظر إلى مسلم نظره یخیفھ بھا من غیر حق أخافھ هللاَّ یوم _  ٢٨٩٣

  .القیامھ

  .ھر که بمسلمانى نظرى تند کند که بناحق او را بترساند روز قیامت خدا او را بترساند

  .من نفّس عن غریمھ أو محا عنھ کان فی ظّل العرش یوم القیامھ_  ٢٨٩۴

  .ھر که بقرضدار خویش مھلت دھد یا قرض او را قلم گیرد روز قیامت در سایه عرش باشد

  .من ھجر أخاه سنھ فھو کسفک دمھ_  ٢٨٩۵

  .ھر که یک سال از برادر خویش قھر کند چنانست که خون وى را ریخته است



  .هللاَّ شّر ما بین لحییھ و شّر ما بین رجلیھ دخل الجنّھمن وقاه _  ٢٨٩۶

  .ھر که خدایش از شر دھان و عورت نگاه دارد بھشتى است

  .من وقّر صاحب بدعھ فقد أعان على ھدم اإلسالم_  ٢٨٩٧

  .ھر که بدعتگزارى را محترم دارد بویرانى اسالم کمک کرده است

نظر هللاَّ فی حاجتھ حتّى ینظر من ولّى شیئا من أمور المسلمین لم ی_  ٢٨٩٨

  .فی حوائجھم

ھر که چیزى از امور مسلمانان را بعھده گیرد خدا در حاجت وى ننگرد تا وى در حوائج 

  .مسلمانان بنگرد

  .من ال یرحم النّاس ال یرحمھ هللاَّ _  ٢٨٩٩

  .ھر که بمردم رحم نکند خدا باو رحم نخواھد کرد

  .یرحمھ من فی الّسماءمن ال یرحم من فی األرض ال _  ٢٩٠٠

  .ھر که بمردم زمین رحم نکند خداى آسمان باو رحم نکند



  

 .من کان یؤمن باگَّ و الیوم اآلخر فال یروعّن مسلما_  ٢٩٠١

  .ھر که بخدا و روز جزا مؤمن است مسلمانى را نترساند

  .من کتم شھاده إذا دعى إلیھا کان کمن شھد بالّزور_  ٢٩٠٢

  .از او خواسته اند نھان دارد چنانست که شھادت دروغ داده باشدھر که شھادتى را که 

  .من کنتم علما عن أھلھ ألجم یوم القیامھ لجاما من نار_  ٢٩٠٣

  .ھر که علمى را از اھل آن نھان دارد روز قیامت لگامى از آتش بر او زنند

  .من کرم أصلھ و طاب مولده حسن محضره_  ٢٩٠۴

  .کیزه باشد محضرش نیکستھر که اصلش گرامى و مولدش پا

  .من لم یرض بقضاء هللاَّ و لم یؤمن بقدر هللاَّ فلیلتمس إلھا غیر هللاَّ _  ٢٩٠۵

  .ھر که بقضاى خدا رضا نیست و بتقدیر خدا ایمان ندارد خدائى غیر خداى یکتا بجوید

  .من مات على شی ء بعثھ هللاَّ علیھ_  ٢٩٠۶



  .بر انگیزدھر که بحالى بمیرد خدا وى را بھمان حال 

  .من قضى ألخیھ المسلم حاجھ کان لھ من األجر کمن حّج و اعتمر_  ٢٩٠٧

  .ھر که حاجت برادر مسلمان خویش بر آرد چنانست که حج کرده و عمره گذاشته باشد

  .من قضی ألخیھ المسلم حاجھ کان لھ من األجر کمن خدم هللاَّ عمره_  ٢٩٠٨

چنانست که ھمه عمر خویش را خدمت خدا  ھر که حاجت برادر مسلمان خویش را برآرد

  .کرده باشد

  .من قطع رحما أو حلف على یمین فاجره رأى و بالھ قبل أن یموت_  ٢٩٠٩

  .ھر که از خویشاوند ببرد یا قسم دروغ خورد پیش از آنکه بمیرد وبال آن ببیند

  .من کان حالفا فال یحلف إّال باگَّ _  ٢٩١٠

  .قسم نخورد ھر که قسم بایدش خورد جز بخدا

  .من کان سھّال ھیّنا لیّنا حّرمھ هللاَّ على النّار_  ٢٩١١

  .ھر که آسانگیر و نرم و مالیم باشد خدا او را بجھنم حرام کند



  .من کان علیھ دین فھّم بقضائھ لم یزل معھ من هللاَّ حارس_  ٢٩١٢

دا بر او ھر که قرضى داشته باشد و قصد پرداخت آن کند پیوسته نگھبانى از جانب خ

  .گماشته باشد

  .من کان لھ قلب صالح تحنّن هللاَّ علیھ_  ٢٩١٣

  .ھر که قلبى خوب داشته باشد خدا بوى مشتاقست

  .من کان لھ وجھان فی الّدنیا کان لھ یوم القیامھ لسانان من نار_  ٢٩١۴

  .ھر که در دنیا دو رو باشد روز قیامت دو زبان از آتش دارد

 و الیوم اآلخر فلیحسن إلى جاره و من کان یؤمن من کان یؤمن باگَّ _  ٢٩١۵

باگَّ و الیوم اآلخر فلیکرم ضیفھ و من کان یؤمن باگَّ و الیوم اآلخر فلیقل 

  .خیرا أو لیسکت

ھر که بخدا و روز جزا ایمان دارد با ھمسایه خویش نکوئى کند ھر که بخدا و روز جزا ایمان 

که بخدا و روز جزا ایمان دارد سخن بخیر گوید یا  دارد مھمان خویش را گرامى دارد ھر

  .خاموش ماند



  .من قاد أعمى أربعین خطوه غفر لھ ما تقّدم من ذنبھ_  ٢٩١۶

  .ھر که کورى را چھل قدم بکشد گناھان گذشته اش آمرزیده شود

  .من قبّل بین عینی أّمھ کان لھ سترا من النّار_  ٢٩١٧

  .ز آتش جھنم مصون شودھر که پیشانى مادر خویش را ببوسد ا

  .من قتل عصفورا بغیر حّق سألھ هللاَّ عنھ یوم القیامھ_  ٢٩١٨

  .ھر که گنجشکى را بناحق بکشد خدا روز قیامت از وى باز خواست کند

  .من عفا عند القدره عفا هللاَّ عنھ یوم العسره_  ٢٩١٨

  .ھر که ھنگام قدرت ببخشد خدا در روز سختى او را ببخشد

  .علّم علما فلھ أجر من عمل بھ ال ینقص من أجر العاملمن _  ٢٩١٩

ھر که علمى یاد دھد، پاداش کسى که بدان عمل میکند از اوست و پاداش عامل کاسته 

  .نشود

  .من عیّر أخاه بذنب لم یمت حتّى یعملھ_  ٢٩٢٠



  .ھر که برادر خویش را بگناھى سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن شود

م یأکل منھ آدمّی و ال خلق من خلق هللاَّ إّال کان لھ من غرس غرسا ل_  ٢٩٢١

  .صدقھ

ھر که درختى بکارد ھر بار که انسانى یا یکى از مخلوق خدا از آن بخورد براى وى صدقه 

  .اى محسوب شود

  .من غّشنا فلیس منّا، المکر و الخداع فی النّار_  ٢٩٢٢

  .نمستھر که با ما نادرستى کند از ما نیست مکر و خدعه در جھ

  .من طلب العلم کان کفّاره لما مضى_  ٢٩٢٣

  .ھر که علم جوید کفاره گناھان گذشته وى باشد

من طلب العلم لیجاری بھ العلماء أو لیماری بھ الّسفھاء أو یصرف _  ٢٩٢۴

  .بھ وجوه النّاس إلیھ أدخلھ هللاَّ النّار



فیھان مجادله کند یا ھر که علم جوید که بوسیله آن با دانشوران ھمچشمى کند یا با س

  .توجه عامه را بسوى خود جلب کند خدایش بجھنم برد

  .من عال ثالث بنات فأّدبھّن و زّوجھّن و أحسن إلیھّن فلھ الجنّھ_  ٢٩٢۵

ھر که سه دختر داشته باشد و تربیتشان کند و شوھرشان دھد و با آنھا نیکوئى کند 

  .پاداش او بھشتست

  .د أساء صحبھ الموتمن عّد غدا من أجلھ فق_  ٢٩٢۶

  .ھر که فردا را از عمر خویش شمارد مرگ را خوب نشناخته است

من حضر معصیھ فکرھھا فکأنّما غاب عنھا و من غاب عنھا _  ٢٩٢٧

  .فرضیھا فکأنّھ حضرھا

ھر کس ناظر معصیتى باشد و آن را منفور دارد چنانست که غایب بوده و ھر کس از 

  .خشنود باشد چنانست که ناظر آن بوده است معصیتى که در غیاب او کرده اند

  .من حلف بغیر هللاَّ فقد أشرک_  ٢٩٢٨

  .ھر که بغیر خدا قسم خورد مشرکست



  .من خبّب زوجھ امرء أو مملوکھ فلیس منّا_  ٢٩٢٩

  .ھر که ھمسر کسى یا مملوک او را فریب دھد از ما نیست

بعھ ال ینقص من دعا إلى ھدى کان لھ من األحر مثل أجور من ت_  ٢٩٣٠

ذلک من أجورھم شیئا و من دعا إلى ضاللھ کان علیھ من اإلثم مثل آثام من 

  .تبعھ ال ینقص ذلک من آثامھم شیئا

ھر که به ھدایتى دعوت کند پاداش وى چون پاداش ھمه کسانى است که پیروى آن کنند 

اھان ھمه و از پاداش آنھا چیزى نمیکاھد و ھر که بضاللتى دعوت کند گناه وى مثل گن

  .کسانیست که پیروى آن کنند و از گناه آنھا چیزى نمیکاھد

  .من باع دارا ثّم لم یجعل ثمنھا فی مثلھا لم یبارک لھ فیھا_  ٢٩٣١

  .ھر که خانه اى فروشد و با قیمت آن خانه دیگر نخرد برکت نیابد

  .لعنھمن باع عیبا لم یبیّنھ لم یزل فی مقت هللاَّ و لم تزل المالئکھ ت_  ٢٩٣٢

ھر که چیز معیوبى فروشد و نگوید پیوسته در دشمنى خدا باشد و فرشتگان پیوسته او را 

  .لعنت کند



  .من باع عقر دار من غیر ضروره سلّط هللاَّ على ثمنھا تالفا یتلفھ_  ٢٩٣٣

ھر که بدون ضرورت خانه اى را بفروشد خدا تلف کننده اى را بگمارد که قیمت آن را تلف 

  .کند

  .من بدأ بالکالم قبل الّسالم فال تجیبوه _ ٢٩٣۴

  .ھر که پیش از اسالم سخن آغازد جوابش مدھید

  .من ترک الّرمى بعد ما علمھ فإنّھا نعمھ کفّرھا_  ٢٩٣۵

  .ھر که تیراندازى را تعلیم گرفته باشد و ترک کند نعمتى را کفران کرده است

  . فی النّصف الباقیمن تزّوج فقد استکمل نصف اإلیمان فلیتّق هللاَّ _  ٢٩٣۶

  .ھر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده از خدا در باره نیم دیگر بترسد

  من تمنّى على أّمتی المالء لیلھ واحده أحبط هللاَّ عملھ أربعین سنھ_  ٢٩٣٧

  .ھر که براى امت من یک شب آرزوى گرانى کند خدا چھل سال عبادت او را باطل کند



فتى بغیر علم کان إثمھ على من أفتاه و من أشار على أخیھ بأمر من أ_  ٢٩٣٨

  .یعلم أّن الّرشد فی غیره فقد خانھ

ھر که بدون علم فتوى دھد گناه حاصل از آن را بگردن دارد و ھر که ببرادر خویش کارى 

  .سفارش کند و داند که مصلحت در غیر آنست بوى خیانت کرده است

، و من اقتصد أغناه هللاَّ _  ٢٩٣٩ ، و من تواضع رفعھ هللاَّ ، و من بّذر أفقره هللاَّ

  من تجبّر قصمھ هللاَّ 

ھر که میانه روى کند خدا بى نیازش کند و ھر که اسراف کند خدا فقیرش کند و ھر که 

  .فروتنى کند خدایش بر دارد و ھر که بزرگى فروشد خدایش درھم شکند

  . تعالىمن أکرم امرأ مسلما فإنّما یکرم هللاَّ _  ٢٩۴٠

  .ھر که مسلمانى را گرامى دارد خداى واال را گرامى داشته است

من أکثر من االستغفار جعل هللاَّ لھ من کّل ھّم فرجا و من کّل ضیق _  ٢٩۴١

  .مخرجا و رزقھ من حیث ال یحتسب



و او . ھر که استغفار کند خدا براى او از ھر غمى گشایش و از ھر تنگنائى مفرى پدید آرد

  .جایى که انتظار ندارد روزى دھد را از

من أکل بالعلم طمس هللاَّ على وجھھ و رّده على عقبھ و کانت النّار _  ٢٩۴٢

  .أولى بھ

ھر که بوسیله علم نان خورد خدا چھره او را دگرگون کند و کارش را واژگون کند و جھنم 

  .سزاوار او باشد

  .بھ إلى توبتھمن أنظر معسرا إلى میسرتھ أنظره هللاَّ بذن_  ٢٩۴٣

  .ھر که تنگدستى را مھلت دھد تا گشایش یابد خدا گناھش را مھلت دھد تا توبه کند

  .من أطعم مریضا شھوتھ أطعمھ هللاَّ من ثمار الجنّھ_  ٢٩۴۴

  .ھر که غذاى دلخواه مریضى را به او بخوراند خدا از میوه ھاى بھشت باو بخوراند

  یھمن أعان ظالما سلّطھ هللاَّ عل_  ٢٩۴۵

  .ھر که ستمگرى را اعانت کند خدایش بر او مسلط کند



  من أعان على خصومھ بظلم لم یزل فی سخط هللاَّ حتّى ینزع_  ٢٩۴۶

ھر که بوسیله ستمى بر خصومتى کمک کند پیوسته مورد خشم خدا باشد تا دست 

  .بردارد

  ولھمن أعان ظالما لیدحض بباطلھ حقّا فقد برئت منھ ذّمھ هللاَّ و رس_  ٢٩۴٧

ھر که ستمگرى را اعانت کند که بوسیله باطل خویش حقى را پایمال کند، از حمایت خدا 

  .و پیغمبر برون باشد

من أعطى حظّھ من الّرفق فقد أعطى حظّھ من الخیر و من حرم _  ٢٩۴٨

  .حظّھ من الّرفق فقد حرم حظّھ من الخیر

اند و ھر که را از مالیمت محروم ھر که را از مالیمت بھره داده اند از نیکى بھره اش داده 

  .کرده اند از نیکى بى نصیبش کرده اند

من اغتیب عنده أخوه المسلم فلم ینصره و ھو یستطیع نصره أذلّھ _  ٢٩۴٩

  .هللاَّ تعالى فی الّدنیا و اآلخره



ھر که برادر مسلمانش را در حضور او غیبت کنند و تواند یاریش کند یارى وى نکند خدا او 

  .نیا و آخرت خوار کندرا در د

من أصیب بمصیبھ فی مالھ أو جسده و کتمھا و لم یشکھا إلى النّاس _  ٢٩۵٠

  .کان حقّا على هللاَّ أن یغفر لھ

ھر که در مال یا تن خویش بلیه اى داشته باشد و پنھان کند و شکایت آن بمردم نبرد بر 

  .خدا واجب است که بیامرزدش

  .عمھ هللاَّ من ثمار الجنّھمن أطعم مسلما جائعا أط_  ٢٩۵١

  .ھر که مسلمان گرسنه اى را غذا دھد خدا از میوه ھاى بھشت باو بخوراند

  .من اشترى سرقھ و ھو یعلم أنّھا سرقھ فقد شرک فی عارھا و إثمھا_  ٢٩۵٢

  .ھر که مال دزدى را بخرد و بداند که دزدیست در ننگ و گناه آن شریکست

وبتھ فی الّدنیا فاگَّ أعدل من أن یثنی على من أصاب حّدا فعّجل عق_  ٢٩۵٣

عبده العقوبھ فی اآلخره، و من أصاب حّدا فستره هللاَّ علیھ فاگَّ أکرم من أن 

  .عفا عنھ یعود فی شی ء قد



ھر که گناھى کند و در دنیا عقوبت آن ببیند خدا عادل تر از آنست که بار دیگر بنده خویش 

گناھى کند و خدا آن را بپوشاند خدا کریمتر از آنست که  را در آخرت عقوبت کند و ھر که

  .به بخشیده خود باز گردد

  .من أصبح و ھّمھ التّقوى ثّم أصاب فیما بین ذلک ذنبا غفر هللاَّ لھ_  ٢٩۵۴

  .ھر که روز آغاز دو سر پرھیزکارى داشته باشد و در این اثنا گناھى کند خدا وى را بیامرزد

غیر هللاَّ فلیس من هللاَّ فی شی ء و من أصبح ال من أصبح و ھّمھ _  ٢٩۵۵

  .یھتّم بالمسلمین فلیس منھم

ھر که روز آغازد و توجه او بغیر خدا باشد با خدا کارى ندارد و ھر که روز آغازد و بکار 

  .مسلمانان توجھى نداشته باشد مسلمان نیست

من الجنّھ و من أصبح مطیعا گَّ فی والدیھ أصبح لھ بابان مفتوحان _  ٢٩۵۶

  إن کان واحدا فواحد

ھر که روز آغازد و در کار پدر و مادر خویش مطیع خدا باشد، دو در از بھشت بر او گشوده 

  .باشد و اگر یکى باشد یکى



  .من استطاع منکم أن یستر أخاه المؤمن بثوبھ فلیفعل_  ٢٩۵٧

  .دھر کس از شما تواند برادر مؤمن خویش را بجامه اى بپوشاند، بپوشان

  .من استعّف أعفّھ هللاَّ و من استغنى أغناه هللاَّ _  ٢٩۵٨

  .ھر که عفت جوید خدایش عفت دھد و ھر که غنا طلبد خدایش غنى کند

  .من أذنب و ھو یضحک دخل النّار و ھو یبکی_  ٢٩۵٩

  .ھر که گنه کند و خندان باشد وارد جھنم شود و گریان باشد

  . فلینظر ما گَّ عندهمن أراد أن یعلم مالھ عند هللاَّ _  ٢٩۶٠

  .ھر که خواھد بداند نزد خدا چه دارد بنگرد خدا نزد وى چه دارد

  .من أراد أن تستجاب دعوتھ و أن تکشف کربتھ فلیفرج عن معسر_  ٢٩۶١

ھر که خواھد دعوتش مستجاب شود و غمش از پیش برخیزد تنگ دستى را گشایش 

  .دھد

  .ا مسلما وفّقھ هللاَّ ألرشد أمورهمن أراد أمرا فشاور فیھ امرء_  ٢٩۶٢



ھر که اراده کارى کند و با مرد مسلمانى در باره آن مشورت کند خدایش بمعقولترین 

  .کارھا توفیق دھد

  .من أرضى والدیھ فقد أرضى هللاَّ و من أسخط والدیھ فقد أسخط هللاَّ _  ٢٩۶٣

که پدر و مادر خویش را  ھر که پدر و مادر خویش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و ھر

  .خشمگین کند خدا را خشمگین کرده است

  .من ازداد علما و لم تزدد فی الّدنیا زھدا لم یزدد من هللاَّ إّال بعدا_  ٢٩۶۴

  .ھر که علمش فزون شود و بى رغبتى وى بدنیا فزون نشود دوریش از خدا بیشتر شود

  .لیفعلمن استطاع منکم أن یقی دینھ و عرضھ بمالھ ف_  ٢٩۶۵

  ھر که از شما تواند دین و آبرو را بمال خود حفظ کند، حفظ کند

  .من استطاع منکم أن ینفع أخاه فلینفعھ_  ٢٩۶۶

  .ھر که از شما تواند ببرادر خویش نفع برساند، برساند

  .من أخطأ خطیئھ أو أذنب ذنبا ثّم ندم فھو کفّارتھ_  ٢٩۶٧



  .گاه پشیمان شود پشیمانى کفاره اوستھر که خطائى کند یا گناھى از او سر زند آن

  .من إّدان دینا ینوی قضاءه أّداه هللاَّ عنھ یوم القیمھ_  ٢٩۶٨

  .ھر که دینى بعھده دارد که نیت پرداخت آن دارد، خدا روز قیامت قرض وى را ادا کند

  من أذّل نفسھ فی طاعھ هللاَّ فھو أعّز مّمن تعّزز بمعصیھ هللاَّ _  ٢٩۶٩

را در اطاعت خدا خوار کند از کسى که به معصیت خدا عزت جسته باشد ھر که خویشتن 

  .عزیزتر است

من أذّل عنده مؤمن فلم ینصره و ھو یقدر على أن ینصره أذلّھ هللاَّ _  ٢٩٧٠

  .على رؤس األشھاد یوم القیامھ

 ھر که مؤمنى را پیش او خوار کنند و تواند یارى او کند و نکند روز قیامت خدا پیش ھمگان

  .خوارش کند

من أذنب ذنبا فعلم أّن لھ ربّا إن شاء غفر لھ و إن شاء عّذبھ کان حقّا _  ٢٩٧١

  .على هللاَّ أن یغفر لھ



ھر که گناھى کند و داند که پروردگارى دارد که اگر خواھد گناه وى بیامرزد و اگر خواھد 

  .عذابش کند بر خدا واجب است که بیامرزدش

  .أّن هللاَّ قد اطّلع علیھ غفر لھ و إن لم یستغفرمن أذنب ذنبا فعلم _  ٢٩٧٢

  .ھر که گناھى کند و داند که خدا ناظر وى بوده، خدا بیامرزدش و گر چه آمرزش نخواھد

  .من أحّب أن یبسط لھ فی رزقھ و أن ینسأ لھ فی أجلھ فلیصل رحمھ_  ٢٩٧٣

ویشاوند پیوند ھر که دوست دارد که روزى وى گشاده کنند و زندگیش طوالنى شود با خ

  .گیرد

  .من احتجب عن النّاس لم یحجب عن النّار_  ٢٩٧۴

  .ھر که در بمردم ببندد از جھنم مصون نماند

  .من احتکر على المسلمین طعامھم ضربھ هللاَّ بالجذام_  ٢٩٧۵

  .ھر که خوراک مسلمانان را احتکار کند خدا بخوره مبتالیش کند



 کفاه هللاَّ ما بینھ و بین النّاس و من من أحسن فیما بینھ و بین هللاَّ _  ٢٩٧۶

  .أصلح سریرتھ أصلح هللاَّ عالنیتھ

ھر که رابطه خویش را با خدا نیک کند خدا رابطه وى با مردم نیک کند و کسى که باطن 

  .خویش به صالح آرد خدا ظاھر وى بصالح آرد

  .من أحسن الّرمى ثّم ترکھ فقد ترک نعمھ من النّعم_  ٢٩٧٧

  .اندازى بداند و آن را ترک کند یکى از نعمتھا را ترک کرده است ھر که تیر

  من أخاف مؤمنا کان حقّا على هللاَّ أن ال یؤمنھ یوم القیمھ_  ٢٩٧٨

  .ھر که مؤمنى را بترساند بر خدا واجب است روز قیامت ایمنش نکند نکند

یرید  من أخذ أموال النّاس یرید أداءھا أّدى هللاَّ عنھ و من أخذھا_  ٢٩٧٩

  .إتالفھا أتلفھ هللاَّ 

ھر که مال مردم بگیرد و اراده پرداخت آن داشته باشد خدا پرداخت آن کند و ھر که بگیرد 

  . و اراده تلف کردن داشته خدا آن را تلف کند



  .من اتّقى هللاَّ کّل لسانھ و لم یشف غیظھ_  ٢٩٨٠

  .ھر که از خدا بترسد زبانش کند شود و خشم خویش آشکار نکند

  .من اتّقى هللاَّ وقاه کّل شی ء_  ٢٩٨١

  .ھر که از خدا بترسد خدا او را از ھمه چیز محفوظ دارد

من أجرى هللاَّ على یدیھ فرجا لمسلم فّرج هللاَّ عنھ کرب الّدنیا و _  ٢٩٨٢

  .اآلخره

ھر که خدا بدست وى گشایشى براى مسلمانى پدید آرد خدا محنت دنیا و آخرت از او 

  .بردارد

  .من أحّب گَّ و أبغض گَّ و أعطى گَّ و منع گَّ فقد استکمل اإلیمان_  ٢٩٨٣

ھر که براى خدا دوست دارد و براى خدا دشمن دارد و براى خدا عطا کند و براى خدا منع 

  .کند به کمال ایمان رسیده است

  .من أحّب شیئا أکثر من ذکره_  ٢٩٨۴



  .کندھر که چیزى را دوست دارد یاد آن بسیار 

من أحّب دنیاه أضّر بآخرتھ و من أحّب آخرتھ أضّر بدنیاه فآثروا ما _  ٢٩٨۵

  .یبقى على ما یفنى

ھر که دنیا را دوست دارد آخرت خود را زیان زند و ھر که آخرت را دوست دارد بدنیاى 

  .خویش زیان زند، پس آنچه را باقیست بر آنچه فانیست ترجیح دھید

  .هللاَّ فی زمرتھم من أحّب قوما حشره_  ٢٩٨۶

  .ھر که گروھى را دوست دارد خدا وى را با آنھا محشور کند

  .من أحّب أن یجد طعم اإلیمان فلیحّب المرء ال یحبّھ إّال گَّ _  ٢٩٨٧

ھر که دوست دارد لذت ایمان بچشد کسى را دوست دارد که او را جز براى خدا دوست 

  .ندارد

ین فلیعدل بینھم فی لحظھ و إشارتھ و من ابتلى بالقضاء بین المسلم_  ٢٩٨٨

  .مجلسھ



ھر که بقضاوت میان مسلمانان مبتال شود میان آنھا در نظر و اشاره و مجلس خویش 

  .برابرى نھد

من ابتلى بالقضاء بین المسلمین فال یرفع صوتھ على أحد الخصمین _  ٢٩٨۶

  .إّال یرفع على اآلخر

ى خویش بر یکى از مدعیان بلند نکند مگر ھر که بقضاوت میان مسلمانان مبتال شود صدا

  .اینکه بر دیگرى نیز بلند کند

من ابتلى فصبر و أعطى فشکر، و ظلم فغفر و ظلم فاستغفر أولئک _  ٢٩٩٠

  .لھم األمن و ھم مھتدون

و صبر کند و عطایش دھند و شکر کند و ظلم بیند و ببخشد و ظلم کند . ھر که مبتال شود

  .مانند و آنھا ھدایت یافتگانندو آمرزش طلبد آنان در ا

من أتى عّرافا أو کاھنا فصّدقھ بما یقول فقد کفر بما أنزل على محّمد _  ٢٩٩١

  .صلّى هللاَّ علیھ و آلھ

  .ھر که پیش غیبگو یا کاھن رود و گفته او را تصدیق کند بدین محمد کافر شده است



  .لھ من أتى إلیکم معروفا فکافئوه فإن لم تجدوا فادعوا_  ٢٩٩٢

  .ھر که با شما نکوئى کرد عوضش دھید و اگر نتوانید براى او دعا کنید

من أتاه أخوه متنّصال فلیقبل ذلک منھ محقّا أو مبطال فإن لم یفعل لم _  ٢٩٩٣

  .یرد علّى الحوض

ھر که برادرش بعذر خواھى پیش وى آید باید عذر وى را درست باشد یا نادرست بپذیرد و 

  .حوض در نیایداگر نپذیرد بر من ب

من اتّقى هللاَّ أھاب هللاَّ منھ کّل شی ء و من لم یتّق هللاَّ أھابھ هللاَّ من _  ٢٩٩۴

  .کّل شی ء

ھر که از خدا بترسد خدا ھمه چیز را ازو بترساند و ھر که از خدا نترسد خدا وى را از ھمه 

  .چیز بترساند

  .من رمى مؤمنا بکفر فھو کقتلھ_  ٢٩٩۵

  .بکفر نسبت دھد چنانست که او را کشته باشدھر که مؤمنى را 



من رّوع مؤمنا لم یؤّمن هللاَّ روعتھ یوم القیامھ و من سعى بمؤمن _  ٢٩٩۶

  .أقامھ هللاَّ مقام ذّل و خزى یوم القیامھ

ھر که مؤمن را بترساند خدا روز قیامت ترس او را با امنیت بدل نکند و ھر که از مؤمنى 

  .ت او خوار و زبونش کندبدگوئى کند خدا روز قیام

  .من زرع زرعا فأکل منھ طیر کان لھ صدقھ_  ٢٩٩٧

  .ھر که کشتى کند و پرنده اى از آن بخورد براى وى صدقه اى محسوب شود

  .من زنی خرج منھ اإلیمان فإن تاب تاب هللاَّ علیھ_  ٢٩٩٨

  .ھر که زنا کند ایمانش برود و اگر توبه کند خدا توبه او بپذیرد

من زنى أو شرب الخمر نزع هللاَّ منھ اإلیمان کما یخلع اإلنسان _  ٢٩٩٩

  .القمیص من رأسھ

ھر که زنا کند یا شراب بنوشد خدا ایمان از او بکند ھمچنان که انسان پیراھن از سر 

  .خویش بیرون میکند



  .من زنى زنى بھ_  ٣٠٠٠

  .ھر که زنا کند با کسان وى زنا کنند

  

 .لّمھ هللاَّ بال تعلّم و جعلھ بصیرامن زھد فی الّدنیا ع_  ٣٠٠١

  .ھر که از دنیا بگذرد خدایش بدون تعلم علم آموزد و بصیرت دھد

من ساء خلقھ عّذب نفسھ و من کبر ھّمھ سقم بدنھ و من ال مى _  ٣٠٠٢

  .الّرجال ذھبت کرامتھ و سقطت مرّوتھ

ش رنجور ھر که خویش بد باشد خویشتن را معذب دارد و ھر که غمش بسیار شود تن

  .گردد و ھر که با مردم منازعه کند کرامتش برود و جوانمردیش نابود شود

  .من سأل من غیر فقر فکأنّما یأکل الخمر_  ٣٠٠٣

  .ھر که فقیر نباشد و سؤال کند گوئى شراب خورده است

  .من دفع غضبھ دفع هللاَّ عنھ عذابھ و من حفظ لسانھ ستر هللاَّ عورتھ_  ٣٠٠۴



باز دارد خدا عذاب خویش از وى باز دارد و ھر که زبان خویش نگه دارد  ھر که غضب خویش

  .خدا عیب وى بپوشاند

  .من دفن ثالثھ من الولد حّرم هللاَّ علیھ النّار_  ٣٠٠۵

  .ھر که سه اوالد بخاک بسپارد خدا آتش جھنم را بر او حرام کند

  .من دّل على خیر فلھ مثل أجر فاعلھ_  ٣٠٠۶

  .ھبر شود پاداش نکوکار داردھر که به نیکى را

  .من ذّب عن عرض أخیھ بالغیبھ کان حقّا على هللاَّ أن یقیھ من النّار_  ٣٠٠٧

ھر که در غیاب برادرش از آبروى وى دفاع کند بر خدا واجب است که او را از جھنم مصون 

  .دارد

تی من ذکر إمرأ بما لیس فیھ لیعیبھ حبسھ هللاَّ فی نار جھنّم حتّى یأ_  ٣٠٠٨

  .بنفاذ ما قال

ھر که بعیب جوئى کسى را بصفتى که در او نیست یاد کند خدا او را در آتش جھنم 

  .محبوس دارد تا گفته خویش را مجرى دارد



  .من ذکر رجال بما فیھ فقد اغتابھ_  ٣٠٠٩

  .ھر که مردى را بصفتى که در او ھست یاد کند غیبت وى کرده است

ره بیده فإن لم یستطع فبلسانھ فإن لم من رأى منکم منکرا فلیغیّ _  ٣٠١٠

  .یستطع فبقلبھ و ذلک أضعف اإلیمان

ھر 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 ھمین است

  .من رأى باگَّ بغیر هللاَّ فقد برى ء من هللاَّ _  ٣٠١١

  .ار خدا براى غیر خدا ریا کند از خدا بیزارى جسته استھر که بک

  .ال إلھ إّال هللاَّ لم یحاسبھ هللاَّ : من ربّى صغیرا حتّى یقول_  ٣٠١٢

  .ھر که طفلى را تربیت کند تا ال اله اال اللَّه گوید خدا از او حساب نخواھد

  .من رحم و لو ذبیحھ عصفور رحمھ هللاَّ یوم القیمھ_  ٣٠١٣



حم کند و گر چه نسبت در باره سر بریدن بچه گنجشکى باشد خدا در روز قیامت ھر که ر

  .او را رحم کند

  .من رّد عن عرض أخیھ رّد هللاَّ عن وجھھ النّار_  ٣٠١۴

  .ھر که از آبروى برادر خویش دفاع کند خدا آتش را از چھره وى باز دارد

  .من رزق تقى فقد رزق خیر الّدنیا و اآلخره_  ٣٠١۵

  .که را تقوى داده اند خیر دنیا و آخرت داده اندھر 

من رزقھ هللاَّ امرأه صالحھ فقد أعانھ على شطر دینھ فلیتّق هللاَّ فی _  ٣٠١۶

  .الّشطر الباقی

ھر که را خدا زنى پارسا داده وى را بر نصف دین خویش یارى کرده و باید در باره نصف دیگر 

  .آن از خدا بترسد

 بالیسیر فی الّرزق رضى هللاَّ منھ بالقلیل من من رضی من هللاَّ _  ٣٠١٧

  .العمل



  .ھر که از خدا بروزى اندک راضى شود خدا از او بعمل اندک راضى شود

  .من رفع حجرا عن الطّریق کتبت لھ حسنھ_  ٣٠١٨

  .ھر که سنگى از راه بردارد عمل نیکى براى وى ثبت کند

  . یوم القیمھ بسوط من نارمن زنى بأمھ لم یرھا تزنی جلّده هللاَّ _  ٣٠١٩

ھر که با کنیزى که زناکارى وى ندیده زنا کند روز قیامت خدا وى را بتازیانه آتشین تازیانه 

  زند

  .من ستر أخاه المسلم فی الّدنیا فلم یفضحھ ستره هللاَّ یوم القیمھ_  ٣٠٢٠

یامت راز وى ھر که در دنیا راز برادر مسلمان خویش بپوشد و او را رسوا نکند خدا روز ق

  .بپوشاند

  .من سّره أن یکون أقوى النّاس فلیتوّکل على هللاَّ _  ٣٠٢١

  .ھر که دوست دارد از ھمه مردم نیرومندتر باشد بخدا توکل کند

  .من سّره أن یسلم فلیلزم الّصمت_  ٣٠٢٢



  .ھر که دوست دارد سالم ماند خاموشى گزیند

دائد و الکرب فلیکثّر الّدعاء فی من سّره أن یستجیب هللاَّ لھ عند الشّ _  ٣٠٢٣

  .الّرخاء

ھر که دوست دارد خدا ھنگام سختى و مصیبت دعاى وى اجابت کند ھنگام گشایش دعا 

  .بسیار کند

  .من سعى بالنّاس فھو بغیر رشده أو فیھ شی ء منھ_  ٣٠٢۴

  .ھر که بد مردم گوید از عقل به دور است یا خللى در او ھست

  .جفامن سکن البادیھ _  ٣٠٢۵

  .ھر که در صحرا سکونت گیرد خشن شود

  .من سلک طریقا یلتمس فیھ علما سھّل هللاَّ لھ طریقا إلى الجنّھ_  ٣٠٢۶

  .ھر که به جستجوى علم راھى سپرد خدا براى وى راھى سوى بھشت بگشاید

  .من شرب الخمر أتی عطشان یوم القیمھ_  ٣٠٢٧



  .ھر که شراب نوشد روز قیامت تشنه بیارندش

  .من شرب خمرا خرج نور اإلیمان من جوفھ_  ٣٠٢٨

  .ھر که شراب نوشد نور ایمان از ضمیرش برود

من شھد شھاده یستباح بھا مال امرئ مسلم أو یسفک بھا دم فقد _  ٣٠٢٩

  .أوجب النّار

ھر که شھادتى دھد که بسبب آن مال مرد مسلمانى را بخورند یا خونى بریزند مستحق 

  .جھنمست

  .ضاّر هللاَّ بھ و من شاّق شاّق هللاَّ علیھ من ضارّ _  ٣٠٣٠

ھر که زیان بکسان رساند خدا زیانش رساند و ھر که سختگیرى کند خدا با وى سخت 

  .گیرد

  .من ضرب مملوکھ ظالما أقید منھ یوم القیامھ_  ٣٠٣١

  .ھر که مملوک خویش را بستم بزند روز قیامت از او تقاص کنند



  .ّص منھ یوم القیامھمن ضرب بسوط ظلما أقت_  ٣٠٣٢

  .ھر که بستم تازیانه زند روز قیامت از او تقاص کنند

  .من ضّم یتیما لھ أو لغیره حتّى یغنیھ هللاَّ عنھ وجبت لھ الجنّھ_  ٣٠٣٣

ھر که یتیم خویش یا یتیم دیگرى را نگه دارد تا خدایش از رعایت او بى نیاز کند بھشت بر 

  او واجبست

  .على هللاَّ تعالى نقاء ثوبھ و رضاه بالیسیرمن کرامھ المؤمن _  ٣٠٣۴

  .از لوازم حرمت مؤمن نزد خدا است که جامه اش پاکیزه باشد و باندک خشنود گردد

  .من موجبات المغفره إطعام المسلم الّسغبان_  ٣٠٣۵

  .غذا دادن مسلمان گرسنه از موجبات آمرزیده شدن است

  .لعنتھممن أذى المسلمین فی طرقھم وجبت علیھ _  ٣٠٣۶

  .ھر که مسلمانان را در راھھایشان آزار کند لعنت وى بر ایشان واجب است

  .من أذى مسلما فقد أذانی و من أذانی فقد أذى هللاَّ _  ٣٠٣٧



  .ھر که مسلمانى را آزار کند مرا آزار کرده و ھر که مرا آزار کند خدا را آزار کرده است

  .امن آوى ضالّھ فھو ضاّل ما لم یعّرفھ_  ٣٠٣٨

  .ھر که گمشده اى را جا دھد مادام که وجود آن را اعالم نکند گم راه است

  .من ابتاع طعاما فال یبعھ حتّى یستوفیھ_  ٣٠٣٩

  .ھر که غذا میفروشد نفروشد یا کامل بفروشد

من أفضل العمل إدخال الّسرور على المؤمن تقضی عنھ دینا، _  ٣٠۴٠

  .تقضی لھ حاجھ، تنفّس لھ کربھ

عملھا خوشحال کردن مؤمن است یعنى دین وى را ادا کنى، حاجتى از او بر  از بھترین

  .آورى یا محنتى از او بر طرف کنى

  . من تمام التّحیّھ األخذ بالید_  ٣٠۴١

  .کمال درود گفتن دست گرفتن است

  .من حسن عباده المرء حسن ظنّھ_  ٣٠۴٢



  .از جمله عبادت نکوى مرد خوش گمان بودن او بخداست

  .من سعاده المرء حسن الخلق و من شقاوتھ سوء الخلق_  ٣٠۴٣

  .نیکخوئى نیکبختى مرد است و بدخوئى بدبختى است

  من سعاده المرء أن یشبھ أباه_  ٣٠۴۴

  .از لوازم نیکبختى مرد آنست که مانند پدر خویش باشد

  .من شکر النّعمھ إفشاؤھا_  ٣٠۴۵

  .از لوازم شکر نعمت داشتن نمودار کردن آنست

  .من فقھ الّرجل رفقھ فی معیشتھ_  ٣٠۴۶

  .مدارا در معاش از دانش مرد است

من فقھ الّرجل أن یصلح معیشتھ و لیس من حّب الّدنیا طلب ما _  ٣٠۴٧

  .یصلحک



اصالح معیشت از دانش مرد است و جستجوى چیزى که معاش تو را بصالح آرد 

  .دنیاپرستى نیست

بدنھ و من رضى بما قسمھ هللاَّ من انقطع رجاؤه مّما فات استراح _  ٣٠۴٨

  .قّرت عینھ

  .ھر که از نابود شده امید ببرد راحت شود و ھر که بقسمت خدا راضى شود آسوده گردد

  .من خاف النّاس لسانھ فھو من أھل النّار_  ٣٠۴٩

  .ھر که از زبانش بترسند از اھل جھنمست

تھ و من لم یوجب من لم تنتفع بدینھ و ال دنیاه فال خیر لک فی مجالس_  ٣٠۵٠

  .لک فال توجب لھ و ال کرامھ

  .ھر که از دین یا دنیاى او سودى نبرى در مجالست او خیرى نیست

من أحسن فیما بینھ و بین هللاَّ کفاه هللاَّ ما بینھ و بین النّاس و من _  ٣٠۵١

  .أصلح سریرتھ أصلح هللاَّ عالنیتھ و من عمل آلخرتھ کفاه هللاَّ دنیاه



خویش با خدا نیکو دارد خدا روابط او را با مردم به صالح آرد و ھر که پنھان  ھر که روابط

خویش اصالح کند خدا عیان او را بصالح آرد و ھر که براى آخرت خویش کار کند خدا دنیاى 

  .وى را کفایت کند

من تنفعھ ینفعک و من ال یعّد الّصبر لنوائب الّدھر یعجز و من _  ٣٠۵٢

  و من ترکھم لم یترکوهقّرض النّاس قّرضوه 

ھر که را سود دھى سودت دھد و ھر که در حوادث دنیا صبورى نکند عاجز ماند ھر که بد 

  .مردم گوید بدش گویند و ھر که آنھا را رھا کند رھایش نکنند

من أراد الّسالمھ فلیحفظ ما جرى بھ لسانھ و لیخرس ما انطوى علیھ _  ٣٠۵٣

  .ھجنانھ و لیحسن عملھ و لیقّصر أمل

ھر که سالمت خواھد مراقب گفتار خویش باشد و از آنچه در دل دارد چیزى بزبان نیارد 

  .عمل نیک کند و آرزو کوتاه دارد

  .من تواضع گَّ رفعھ هللاَّ و من تکبّر وضعھ هللاَّ _  ٣٠۵۴

  .ھر که براى خدا فروتنى کند خدایش رفعت دھد و ھر که تکبر کند خدا او را پست کند



أذاع فاحشھ کان کمبتدیھا و من عیّر مؤمنا بشی ء لم یمت حتّى  من_  ٣٠۵۵

  .یرکبھ

ھر که عمل بدى را شایع کند چون عامل آنست و ھر که مؤمنى را بکارى عیب کند نمیرد 

  .تا مرتکب آن شود

  .من استولى علیھ الّضجر رحلت عنھ الّراحھ_  ٣٠۵۶

  .ھر که مالمت بر او چیره شود راحت از او دور شود

  .من حرم الّرفق فقد حرم الخیر کلّھ_  ٣٠۵٧

  .ھر که از مدارا بى نصیب باشد از ھمه خوبیھا بى نصیب مانده است

  .من عمل على غیر علم کان ما یفسد أکثر مّما یصلح_  ٣٠۵٨

  .ھر که بى علم عمل کند بیش از آنچه اصالح میکند افساد خواھد کرد

صالحھ و سخاء فقد من رزق حسن صوره و حسن خلق و زوجھ _  ٣٠۵٩

  .أعطی حظّھ من خیر الّدنیا و اآلخره



ھر که را صورت نیک و سیرت نیک و جفت پارسا و سخاوتى دادند بھره او را از خیر دنیا و 

  .آخرت داده اند

  من یزرع خیرا یحصد زعبھ و من یزرع شّرا یحصد ندامھ_  ٣٠۶٠

  .دھر که نیکى کارد سود برد و ھر که بدى کارد پشیمانى درو

  .من ال أدب لھ ال عقل لھ_  ٣٠۶١

  ھر که ادب ندارد عقل ندارد

  .من طلب شیئا و جّد وجد_  ٣٠۶٢

  .ھر که چیزى بجوید و بکوشد بیاید

  .من ال یرحم ال یرحم_  ٣٠۶٣

  ھر که رحم نکند رحمش نکنند

  .من أراد هللاَّ بھ خیرا رزقھ هللاَّ خلیال صالحا_  ٣٠۶۴

  .تى شایسته نصیب وى کندھر که خدا خیر او خواھد دوس



  .من یدم قرع الباب یوشک أن یفتح لھ_  ٣٠۶۵

  .ھر که بکوفتن در ادامه دھد بر او بگشایند

  .ملعون ذو الوجھین ملعون ذو اللّسانین_  ٣٠۶۶

  .دو رو ملعون است دو زبان ملعون است

  من البّر أن تصل صدیق أبیک_  ٣٠۶٧

  دوستى کنى از جمله نکوئى اینست که با دوست پدر خویش

  .من الّصدقھ أن تّسلّم على النّاس و أنت طلق الوجھ_  ٣٠۶٨

  .از جمله صدقه اینست که بمردم سالم کنى و گشاده رو باشى

  .من الّصدقھ أن یعلّم الّرجل العلم فیعمل بھ و یعلّمھ_  ٣٠۶٩

  .از جمله صدقه اینست که مرد علم آموزد و بدان عمل کند و تعلیم دھد



مرّوه أن ینصت األخ ألخیھ إذا حّدثھ و من حسن المماشاه أن من ال_  ٣٠٧٠

  .یقف األخ ألخیھ إذا أنقطع شسع نعلھ

از لوازم جوانمردى اینست که برادر بگفتار برادر خویش وقتى با او سخن میکند، گوش فرا 

و رفتن (دارد و از نیک رفتارى اینست که برادر با برادر خویش وقتى بند کفش وى بریده 

  .توقف کند) ندنتوا

  .من أسوء النّاس من أذھب آخرتھ بدنیا غیره_  ٣٠٧١

  .از جمله بدترین مردم کسیست که آخرت خویش را بدنیاى دیگرى تلف کند

من أشراط الّساعھ الفحش و التّفّحش و قطیعھ الّرحم و تخوین األمین _  ٣٠٧٢

  .و ایتمان الخائن

ویشان و خائن شمردن امین و امین از عالیم قیامت بد گوئى و بد کارى و بریدن خ

  .پنداشتن خائن است

  .من أفضل الّشفاعھ أن تشفع بین اثنین فی النّکاح_  ٣٠٧٣

  از جمله بھترین وساطت وساطت میان دو کس در کار زناشوئى است



  .موت الغریب شھاده_  ٣٠٧۴

  .مرگ غریب، شھادت است

  .دموضع الّصلوه من الّدین کموضع الّرأس من الجس_  ٣٠٧۵

  .مقام نماز نسبت بدین چون مقام سر نسبت بتن است

  .المجاھد من جاھد نفسھ فی طاعھ هللاَّ _  ٣٠٧۶

  .مجاھد آنست که در کار اطاعت خدا با ضمیر خویش جھاد کند

  .المرء على دین خلیلھ_  ٣٠٧٧

  .مرد بر روش دوست خویشتن است

  .المرء کثیر بأخیھ_  ٣٠٧٨

  .مرد ببرادر خویش نیرو میگیرد

  .المسبّان ما قاال فھو على البادی ما لم یعتد المظلوم_  ٣٠٧٩



  .گناه دو ناسزا گو بر کسى است که آغاز کرد بشرط آنکه مظلوم تجاوز نکند

  .المسلم من سلم المسلمون من لسانھ و یده_  ٣٠٨٠

  .مسلمان کسى است که مسلمان از دست و زبانش در امان باشد

  .یظلمھ و ال یسلمھالمسلم أخو المسلم ال _  ٣٠٨١

  .مسلمان برادر مسلمانست بدو ستمش نکند و تسلیمش نکند

  .المسلمون ید واحده على من سواھم_  ٣٠٨٢

  .مسلمانان بر ضد غیر مسلمانان ھمسخنند

  .المسجد بیت کّل تقىّ _  ٣٠٨٣

  مسجد خانه ھر پرھیزکار است

  .المعده بیت الّداء و الحمیھ رأس کّل دواء_  ٣٠٨۴

  .مرض است و پرھیز سر آمد دواھاست معده خانه



  .المؤمن من أمنھ النّاس على أنفسھم و أموالھم و دمائھم_  ٣٠٨۵

  .مؤمن آنست که مردم او را بر جان و مال و خون خویش امین شمرند

  .المؤمن للمؤمن کالبنیان یشّد بعضھ بعضا_  ٣٠٨۶

  .م کندمؤمن نسبت بمؤمن چون بناست که قسمتى از آن قسمت دیگر را محک

  .المؤمن غّر کریم و الفاجر خّب لئیم_  ٣٠٨٧

  .مؤمن شریف و کریم است و فاجر فریبکار و فرومایه است

  .المؤمن یوم القیمھ فی ظّل صدقتھ_  ٣٠٨٨

  .مؤمن روز قیامت در سایه صدقه خویش است

  .المؤمن کیّس فطن حذر_  ٣٠٨٩

  .مؤمن ھوشیار و دقیق و محتاط است

  .المئونھالمؤمن یسیر _  ٣٠٩٠



  .مؤمن کم حاجتست

  .المؤّذنون أطول النّاس أعناقا یوم القیمھ_  ٣٠٩٠

  .موذنان روز قیامت از ھمه مردم گردن فرازترند

  .الموت کفّاره لکّل مسلم و مسلمھ_  ٣٠٩١

  .مرگ براى ھر فرد مسلمان و ھر زن مسلمانى کفاره گناھانست

  .المھاجر من ھجر ما نھى هللاَّ عنھ_  ٣٠٩٢

  .ر آنست که از ھر چه خدا نھى کرده دورى کندمھاج

  .المرء مع من أحّب و لھ ما اکتسب_  ٣٠٩٣

  .مرد در صف دوستان خویش است و نتیجه اعمالش بدو میرسد

المستشار مؤتمن فإن شاء أشار و إن شاء سکت فإن أشار فلیشر بما _  ٣٠٩۴

  .لو نزل بھ فعلھ



خواھد رأى دھد و اگر خواھد خاموش  کسى که با وى مشورت کنند امانتدار است اگر

  .ماند و اگر داد ھمان گوید که اگر خود او بود میکرد

  .المشاوره حصن من النّدامھ و أمن من المالمھ_  ٣٠٩۵

  .مشورت حصار ندامت است و ایمنى از مالمت

  .المؤمن أخوا المؤمن ال یدع نصیحتھ على کّل حال_  ٣٠٩۶

  .ز خیر خواھى او چشم نپوشدمؤمن برادر مؤمنست و به ھر حال ا

  .المؤمن ھیّن لیّن حتّى تخالھ من اللّیّن أحمق_  ٣٠٩٧

  .مؤمن نرمخو و مالیمست تا آنجا که از نرمخوئى احمقش پندارى

المؤمن منفعھ إن ماشیتھ نفعک و إن شاورتھ نفعک و إن شارکتھ _  ٣٠٩٨

  .نفعک و کّل شی ء من أمره منفعھ

ھش شوى سودت دھد و اگر با وى مشورت کنى سودت مؤمن مایه سود است اگر ھمرا

  .دھد و اگر شریکش شوى سودت دھد و ھمه کار وى مایه سود است



المؤمنون ھیّنون لیّنون کالحمل األلف إن قید إنقاد و إذا أنیخ على _  ٣٠٩٩

  .صخره إستناخ

به مؤمنان نرمخو و مالیمند چون شتر دست آموز که اگر بکشندش برود و اگر بر سنگى 

  .خوابانندش بخوابد

  .المتعبّد بغیر فقھ کالحمار فی الطّاحون_  ٣١٠٠

  .کسى که بى دانش عبادت کند چون االغ آسیاست

  

 .المرض سوط هللاَّ فی األرض یؤّدب بھ عباده_  ٣١٠١

  .بیمارى تازیانه خدا در زمین است که بوسیله آن بندگان خویش را ادب میکند

  .المؤمن أخو المؤمن یحوطھ من ورائھ المؤمن مرآه المؤمن و_  ٣١٠٢

  .مؤمن آئینه مؤمنست مؤمن برادر مؤمنست از پشت سر مراقب اوست

  .المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشّد بعضھ بعضا_  ٣١٠٣



  .مؤمن نسبت بمؤمن چون بناى محکم است که اجزاى آن یک دیگر را استحکام بخشد

  .لف و ال یؤلفالمؤمن یألف و ال خیر فیمن ال یأ_  ٣١٠۴

  .مؤمن الفت گیرد و ھر که الفت نگیرد و الفت نیارد خیرى در او نیست

  .المؤمن یغار و هللاَّ أشّد غیرا_  ٣١٠۵

  .مؤمن غیرت میبرد و غیرت خدا شدیدتر است

المؤمن من أھل اإلیمان بمنزلھ الّرأس من الجسد یألم المؤمن ألھل _  ٣١٠۶

  .لّرأساإلیمان کما یألم الجسد لما فی ا

مؤمن نسبت باھل ایمان چون سر نسبت بتن است مؤمن از رنج مؤمنان رنجور شود چنان 

  .که تن از رنج سر رنجور گردد

المؤمن بخیر على کّل حال، ینزع نفسھ من بین جنبیھ و ھو یحمد _  ٣١٠٧

  .هللاَّ 

  .مؤمن ھمیشه خوبست جانش از تن میرود و خدا را ستایش مى کند



ذی یخالط النّاس و یصبر على أذاھم أفضل من المؤمن المؤمن الّ _  ٣١٠٨

  .الّذی ال یخالط النّاس و ال یصبر على أذاھم

مؤمنى که با مردم آمیزش کند و بر آزارشان صبر کند از مؤمنى که با مردم آمیزش نکند و 

  .بر آزارشان صبر نکند بھتر است

  .المؤمن أکرم على هللاَّ من بعض مالئکتھ_  ٣١٠٩

  .د خدا از بعض فرشتگان او عزیزتر استمؤمن نز

  .المستشار مؤتمن إن شاء أشار و إن شاء لم یشر_  ٣١١٠

  .کسى که با او مشورت کنند امانت دار است اگر خواھد رأى دھد و اگر نخواھد ندھد

  .المسلم مرآه المسلم فإذا رأى بھ شیئا فلیأخذه_  ٣١١١

  .بگیردمسلمان آئینه مسلمانست وقتى چیزى در او دید 

  .المسلمون إخوه ال فضل ألحد على أحد إّال بالتّقوى_  ٣١١٢

  .مسلمانان برادرانند ھیچ کس بر دیگرى جز به پرھیزکارى برترى ندارد



  .المسلمون عند شروطھم ما وافق الحّق من ذلک_  ٣١١٣

  .مسلمانان باید بشرایط خویش که مطابق حق باشد وفا کند

  .ألحزان فی الّدنیا جزاءالمصائب و األمراض و ا_  ٣١١۴

  .بلیه و بیمارى و غم کیفر دنیاست

  .المعروف باب من أبواب الجنّھ و ھو یدفع مصارع الّسوء_  ٣١١۵

  .نیکى درى از درھاى بھشتست و از مرگ بد جلوگیرى میکند

  .المعک طرف من الظّلم_  ٣١١۶

  .تأخیر پرداخت دین، شمه اى از ظلم است

  .کعابد وثن المقیم على الّزنا_  ٣١١٧

  .آنکه بر زنا اصرار ورزد چون بت پرست است

  .المکر و الخدیعھ و الخیانھ فی النّار_  ٣١١٨



  .مکر و فریب و خیانت در جھنمست

  .المنافق یملک عینیھ یبکی کما یشاء_  ٣١١٩

  .منافق بر دیدگان خویش مسلط است چنان که بخواھد گریه مى کند

  .یناح علیھالمیت یعّذب فی قبره بما _  ٣١٢٠

  .میت در قبر از ناله و فریادى که بر مرگ او کنند معذب مى شود

  .نجاء أّول ھذه االّمھ بالیقین و الّزھد و یھلک آخرھا بالبخل و األمل_  ٣١٢١

  .متقدمان این امت بیقین و زھد نجات یابند و متأخرانش به بخل و آرزو ھالک شوند

  .نّح األذى عن طریق المسلمین_  ٣١٢٢

  .ار از راه مسلمانان دور کنآز

  .نصف ما یحفر الّمتی من القبور من العین و المعده_  ٣١٢٣

  .یک نیمه قبرھا که براى امت من حفر مى شود از چشم بد و پرخورى است



  .نصر هللاَّ امرأ سمع منّا شیئا فبلّغھ کما سمعھ_  ٣١٢۴

  .ران برساند، یارى کندخدا مردى را که چیزى از ما بشنود و ھمان طور که شنیده بدیگ

نصر هللاَّ امرأ سمع منّا حدیثا فحفظھ حتّى یبلّغھ غیره فرّب حامل _  ٣١٢۵

  .فقھ إلى ما ھو أفقھ منھ و رّب حامل فقھ لیس بفقیھ

خدا مردى را که سخنى از ما بشنود و بخاطر سپارد تا بدیگرى برساند یارى کند بسا کس 

  .کس که حامل دانائیست و دانا نیستکه دانائى بداناتر از خود برد و بسا 

  .نعم الّشی ء الھدیّھ أمام الحاجھ_  ٣١٢۶

  .چه نیکوست ھدیه بھنگام حاجت

  .نعم العطیّھ کلمھ حّق تسمعھا ثّم تحملھا إلى أخ لک مسلم_  ٣١٢٧

  .چه نیکو عطائیست سخن حقى که بشنوى و ببرادر مؤمن خویش برسانى

  .لّدعاءنعم سالح المؤمن الّصبر و ا_  ٣١٢٨

  .چه نیکو سالحى است صبر و دعا براى مؤمن



  .الّصّحھ و الفراغ: نعمتان مغبون فیھما کثیر من النّاس_  ٣١٢٩

  .دو نعمتست که بسیارى مردم در آن مغبونند صحت و فراغت

  .نعم المال الّصالح للّرجل الّصالح_  ٣١٣٠

  .چه نیکست مال شایسته براى مرد شایسته

  .مسلم بیتھنعم صومعھ ال_  ٣١٣١

  خانه مسلمان براى او چه نیکو صومعه ایست

  .نعم الھدیّھ الکلمھ من کالم الحکمھ_  ٣١٣٢

  چه نیکو ھدیه ایست یک کلمه گفتار حکمت آموز

  .نعم اإلدام الخلّ _  ٣١٣٣

  چه نیکو نان خورشى است سرکه

  .نعم الّشفیع القرآن لصاحبھ یوم القیمھ_  ٣١٣۴



  .روز قیامت براى کسى که قرآن خوانده باشد چه نیکو شفیعى است قرآن در

  .نعم المال النّخل الّراسخات فی الوحل_  ٣١٣۵

  .چه نیکو مالیست نخل که در کل محکمست

  نعم العون على تقوى هللاَّ المال_  ٣١٣۶

  .مال براى پرھیزکارى خدا چه نیکو یاوریست

  .نفقھ الّرجل على أھلھ صدقھ_  ٣١٣٧

  .خود کند صدقه استخرجى که مرد براى کسان 

  .نوم العالم أفضل من عباده العابد_  ٣١٣٨

  .خواب دانشمند از عبادت عابد بھتر است

نوم الّصائم عباده و صمتھ تسبیح و عملھ مضاعف و دعاؤه _  ٣١٣٩

  .مستجاب و ذنبھ مغفور



خواب روزه دار عبادت است و سکوت وى تسبیح است و عملش مضاعفست و دعایش 

  .ھش آمرزیدهمستجابست و گنا

  .نوم على علم خیر من صاله على جھل_  ٣١۴٠

  .خواب با علم بھتر از نماز با جھل است

  .نّوروا بالفجر فإنّھ أعظم لألجر_  ٣١۴١

  .صبحدمان چراغ روشن کنید که پاداش شما بیشتر شود

نیّھ المؤمن خیر من عملھ و عمل المنافق خیر من نیّتھ و کّل یعمل _  ٣١۴٢

  .ذا عمل المؤمن عمال نار فی قلبھ نورعلى نیّتھ فإ

نیت مؤمن از عمل او بھتر است و عمل منافق از نیت او بھتر است و ھر کدام بر نیت خود 

  .کار مى کنند و چون مؤمن عملى کند در قلب وى نورى روشن شود

  .النّاجش آکل ربا ملعون_  ٣١۴٣

  .بازارگرم کن رباخوار ملعونى است



  .و آدم من تراب النّاس ولد آدم_  ٣١۴۴

  .مردم فرزند آدمند و آدم از خاک است

  .النّاس رجالن عالم و متعلّم و ال خیر فیما سواھما_  ٣١۴۵

  .دو کسند عالم و علم آموز و در غیر آن ھا خیرى نیست) قابل اعتنا(مردم 

  .النّاس معادن و العرق دّساس و أدب الّسوء کعرق الّسوء_  ٣١۴۶

  .گونند و نژاد در کسان نافذ است و تربیت بد چون نژاد است مردم چون معدن ھا گونه

  .النّاکح فی قومھ کالمعشب فی داره_  ٣١۴٧

  .آنکه از خاندان خویش زن گیرد چنانست که در خانه خویش علف چیند

  .نیّھ المؤمن أبلغ من عملھ_  ٣١۴٨

  .نیت مؤمن از عمل وى شایسته تر است

  .النّاس کأسنان المشط_  ٣١۴٩



  .چون دندانه ھاى شانه اند مردم

  .النّاس کلّھم عیال هللاَّ فأحبّھم إلیھ أنفعھم لعیالھ_  ٣١۵٠

مردم ھمگى کسان خدایند و محبوبتر از ھمه پیش خدا کسى است که براى کسان او 

  .سودمندتر باشد

  .النّاس أشبھ بزمانھم_  ٣١۵١

  .مردم بروزگار خویش مانند

  .ھب و الفّضھالنّاس معادن کمعادن الذّ _  ٣١۵٢

  .مردم معدن ھایند چون معدن طال و نقره

  .النّساء حبالھ الّشیطان_  ٣١۵٣

  .زنان دامھاى شیطانند

  .النّاس کاإلبل ترى المائھ ال ترى فیھ راحلھ_  ٣١۵۴

  .مردم چون شترانند صد شتر بینى و یک باربردار در آن میان نبینى



أجورھم یوم القیامھ على قدر النّاس یعملون الخیرات و إنّما یعطون _  ٣١۵۵

  .عقولھم

  .مردم کارھاى نیک کنند اما روز قیامت پاداششان را بقدر عقولشان میدھند

  .النّصر مع الّصبر و الفرج مع الکرب و إّن مع العسر یسرا_  ٣١۵۶

  .فیروزى قرین صبر است و گشایش قرین رنج است و ھمراه ھر سختى گشایشى ھست

  .لتّائب من الّذنب کمن ال ذنب لھالنّدم توبھ و ا_  ٣١۵٧

  .پشیمان شدن چون توبه کردن است و ھر که از گناه توبه کند چنانست که گناه نداشته

  .النّظر إلى الخضره یزید فی البصر_  ٣١۵٨

  .بسبزه نگریستن بینائى را فزون میکند

  .النّظره سھم مسموم من سھام ابلیس_  ٣١۵٩

  .شیطانستنگاه بد تیرى زھرآگین از تیرھاى 



  .النّظر إلى المرأه الحسناء و الخضره یزیدان فی البصر_  ٣١۶٠

  .دیدن زن خوبروى و سبزه بینائى را فزون میکند

  .النّظافھ من اإلیمان_  ٣١۶١

  .پاکیزگى از ایمانست

  .النّیاحھ من عمل الجاھلیّھ_  ٣١۶٢

  .نوحه گرى از عمل جاھلیت است

  .الجنّھالنّیّھ الحسنھ تدخل صاحبھا _  ٣١۶٣

  .نیت خوب صاحب خویش را به بھشت مى برد

  .ھدیّھ هللاَّ إلى المؤمن الّسائل على بابھ_  ٣١۶۴

  .گدا ھدیه خداست که بر در مؤمن آید

  .ھل تنصرون إّال بضعفائکم بدعوتھم و أحالمھم_  ٣١۶۵



  .شما را بدعا و عقل ضعیفانتان یارى میکنند

ابتلت قدماه؟ کذلک صاحب الّدنیا ھل من أحد یمشی على الماء إّال _  ٣١۶۶

  .ال یسلم من الّذنوب

مگر کسى ھست که بر آب رود و پاھایش تر نشود؟ ھمچنین دنیادار از گناه مصون نخواھد 

  .ماند

  .ھلکت الّرجال حین أطاعت النّساء_  ٣١۶٧

  .مردان که اطاعت زنان کنند بھالکت افتند

  .عین الحکیم الھدیّھ تعور. ھّن أغلب، یعنی النّساء_  ٣١۶٨

  .ھدیه چشم خردمند را ببندد. آنھا، یعنى زنان، چیره تراند

  .الھدیّھ تذھب بالّسمع و البصر و القلب_  ٣١۶٩

  .ھدیه گوش و چشم و دل را از کار بیندازد

  .الھدیّھ رزق من هللاَّ فمن أھدى الیھ شی ء فلیقبلھ_  ٣١٧٠



  .دھدیه روزى خداست ھر که چیزى بدو ھدیه دادند بپذیر

  .الھوى مغفور لصاحبھ ما لم یعمل بھ أو یتکلّم_  ٣١٧١

  .پندار بد اگر بکردار و گفتار نیاید بخشوده است

  .الھّم نصف الھرم_  ٣١٧٢

  .غم یک نیمه پیرى است

واضع العلم عند غیر أھلھ کمقلّد الخنازیر الجوھر و اللّؤلؤ و _  ٣١٧٣

  .الّذھب

  .ر و مروارید و طال به خوکان آویزدآنکه علم به نااھل سپارد چنانست که گوھ

و هللاَّ ما الّدنیا فی اآلخره إّال مثل ما یجعل أحدکم إصبعھ ھذه فی الیّم _  ٣١٧۴

  فلینظر بم یرجع

بخدا قسم دنیا نسبت به آخرت چنانست که یکیتان انگشت خویش به دریا نھد، بنگرد چه 

  مى آورد؟



  .ر لک من حمر النّعمو هللاَّ ألن تھدی بھداک رجل واحد خی_  ٣١٧۵

  .بخدا قسم اینکه مردى را ھدایت کنى از داشتن شتران سرخ مو بھتر است

  .و هللاَّ ال تجدون بعدی أعدل علیکم منّی_  ٣١٧۶

  .بخدا قسم پس از من، کسى را نخواھید یافت که در باره شما عادلتر از من باشد

  .و اکلی ضیفک فإّن الّضیف یستحیی أن یأکل وحده_  ٣١٧٧

  .ھمراه مھمان خویش غذا خور زیرا مھمان شرم دارد که تنھا غذا خورد

  .و الّشاه إن رحمتھا یرحمک هللاَّ _  ٣١٧٨

  .حتى به بز اگر رحم کنى خدا بتو رحم کند

  .و أّی داء أدوى من البخل_  ٣١٧٨

  .و چه مرضى از بخل بدتر است

  .و أی المؤمن حّق واجب_  ٣١٧٩



  .واجب است) ى آنکه ادا(وعده مؤمن حقى است 

  .وجبت محبّھ هللاَّ على من غضب فحلم_  ٣١٨٠

  .کسى که خشم آرد و بردبارى کند، بصف محبان خداست

  .وزن حبر العلماء بدم الّشھداء فرجح_  ٣١٨١

  .مرکب دانشوران را با خون شھیدان ھمسنگ کردند اولى سنگین تر بود

  .کرکم إیّاهو ِصلوا الّذی بینکم و بینھ قرابھ بکثره ذ_  ٣١٨٢

  .با اقارب خویش بوسیله مکرر یاد کردنشان پیوستگى کن

  .وصب المؤمن کفّاره الخطایا_  ٣١٨٣

  .بیمارى مؤمن کفاره گناھان است

  .وقّروا من تعلّمون منھ العلم و وقّروا من تعلّمونھ العلم_  ٣١٨۴

وزید محترم کسى را که علم از او مى آموزید محترم دارید و کسى را که علم بدو مى آم

  .دارید



  .ولد الّرجل من کسبھ، من أطیب کسبھ فکلوا من أموالھم_  ٣١٨۵

  .فرزند مرد از جمله کسب او است، از نکوترین کسب او است، از اموال فرزندانتان بخورید

  .ولد الّزنا شّر الثّالثھ إذا عمل بعمل أبویھ_  ٣١٨۶

  .زنا زاده اگر زنا کند از پدر و مادر خویش بدتر است

  .ویل لألغنیاء من الفقراء_  ٣١٨٧

  !واى بر ثروتمندان از فقیران

  .ویل للعالم من الجاھل، و ویل للجاھل من العالم_  ٣١٨٨

  !و واى بر بر جاھل از عالم! واى بر عالم از جاھل

  .ویل للّذی یحّدث فیکذب فیضحک بھ القوم، ویل لھ، ویل لھ_  ٣١٨٩

  واى بر او؟! ه کسان از آن بخندند واى بر اوواى بر آنکه سخن کند و دروغ گوید ک

  .الّذھب و المعصفر: ویل للنّساء من األحمرین_  ٣١٩٠



  .واى بر زنان از دو چیز رنگین طال و جامه زیبا

  ویل الّمتی من علماء الّسوء_  ٣١٩١

  .واى بر امت من از علماى بد

  .ویل لمن استطال على مسلم فانتقص حقّھ_  ٣١٩٢

  .مؤمنى تطاول کند و حق او را بکاھد واى بر آنکه به

  .ویل لمن ال یعلم و ویل لمن علم ثّم ال یعمل_  ٣١٩٣

  .واى بر آنکه نداند و واى بر آنکه بداند و عمل نکند

الوحده خیر من جلیس الّسوء و الجلیس الّصالح خیر من الوحده، و _  ٣١٩۴

  .رّ إمالء الخیر خیر من الّسکوت و الّسکوت خیر من إمالء الشّ 

تنھائى از ھمنشین بد بھتر و ھمنشین شایسته از تنھائى بھتر نکو گفتن از سکوت بھتر و 

  .سکوت از بد گفتن بھتر

  .الورع الّذی یقف عند الّشبھھ_  ٣١٩۵



  .پرھیزکار کسى است که کار شبھه ناک نکند

  .الوّد یتوارث و البغض یتوارث_  ٣١٩۶

  .برنددوستى را بارث میبرند و دشمنى را بارث می

  .الورع سیّد العمل_  ٣١٩٧

  .پرھیزکارى سر آمد اعمالست

  .الوضوء قبل الطّعام ینفی الفقر و بعده ینفی اللّمم و یصّحح البصر_  ٣١٩٨

  .وضو پیش از غذا فقر را ببرد و بعد از غذا وسواس را زایل کند و چشم را نیرو دھد

  .الوضوء شطر اإلیمان و الّسواک شطر الوضوء_  ٣١٩٩

  .نصف ایمان است و مسواک کردن نصف وضو است وضو

  الولد ثمره القلب و أنّھ مجبنھ مبخلھ محزنھ_  ٣٢٠٠

  .فرزند میوه دل است و مایه ترس و بخل و غم است



  .الولد من ریحان الجنّھ_  ٣٢٠١

  .فرزند از ریحان بھشت است

  .الویل لمن ترک عیالھ بخیر و قدم على ربّھ بشرّ _  ٣٢٠٢

  .یر براى عیال خود نھد و با شر بنزد خدا رودواى بر آنکه خ

  .یا عجبا کّل العجب للمصّدق بدار الخلود و ھو یسعى لدار الغرور_  ٣٢٠٣

  .سخت در عجبم از آنکه خانه جاوید را باور دارد و براى خانه غرور بکوشد

ى یا معشر التّّجار إّن هللاَّ باعثکم یوم القیامھ فّجارا إّال من صدق و أدّ _  ٣٢٠۴

  .األمانھ

اى گروه بازرگانان خدا روز رستاخیز بدکار محشورتان میکند مگر آنکه راست گوید و امانت 

  .نگه دارد

  .یأتی على النّاس زمان الّصابر منھم على دینھ کالقابض على الجمر_  ٣٢٠۵



روزگارى بر مردم بیاید که ھر که خواھد دین خود نگھدارد چنان باشد که آتش بدست 

  .شدگرفته با

  .یأتی على النّاس زمان المؤمن فیھ أذّل من شاتھ_  ٣٢٠۶

  .روزگارى بر مردم بیاید که مؤمن از بزش خوارتر باشد

  .یبعث النّاس یوم القیمھ على نیّاتھم_  ٣٢٠٧

  .روز رستاخیز مردم را بکیفیت نیت ھایشان برانگیزند

  یبصر أحدکم القذى فی عین أخیھ و یدع الجذع فی عینھ_  ٣٢٠٨

  .کیتان خس را در خشم برادرش ببیند و تنه درخت را در چشم خویش ندیده گیردی

  .یبعث شاھد الّزور یوم القیمھ مدلعا لسانھ_  ٣٢٠٩

  .شاھد دروغ روز قیامت آویخته زبان مبعوث مى شود

یتبعھ أھلھ و مالھ و : یتبع المیّت ثالثھ فیرجع اثنان و یبقى واحد_  ٣٢١٠

  .ھ و یبقى عملھعملھ، فیرجع أھلھ و مال



اھل و مال و عمل وى بدنبال روند . سه چیز بدنبال میت روند دو تا باز گردند و یکى بماند

  .اھل و مالش باز گردند و عملش بماند

  .ید هللاَّ على الجماعھ_  ٣٢١١

  .دست خدا ھمراه جماعتست

ثالھ یذھب الّصالحون أسالفا األّول فاألّول حتّى ال یبقى إّال حثالھ کح_  ٣٢١٢

  .التّمر و الّشعیر ال یبالى هللاَّ بھم

شایستگان طبقه بطبقه روند تا جز پوستى چون پوست خرما و جو نماند که خدا به آنھا 

  .اعتنا نکند

  .یّسروا و ال تعّسروا_  ٣٢١٣

  .سھل گیرید و سخت مگیرید

  .یطبع المؤمن على کّل خلق لیس الخیانھ و الکذب_  ٣٢١۴

  .اشت مگر خیانت و دروغ گوئىمؤمن ھر خوئى تواند د



  .یعجب ربک من الّشاب لیست لھ صبوه_  ٣٢١۵

  .پروردگار تو جوانى را که جوانى نکند دوست دارد

  .یمن الخیل فی شقرھا_  ٣٢١۶

  .برکت اسب در رنگ کھر است

  .یحّب هللاَّ العامل إذا عمل أن یحسن_  ٣٢١٧

  .خدا دوست دارد که وقتى کسى کارى میکند کامل کند

  .یدور المعروف على ید مائھ رجل أخرھم فیھ کأّولھم_  ٣٢١٨

  .نیکى بدست صد مرد میرود که پاداش آخریشان مانند اولیست

  .یمینک على ما یصّدقک علیھ صاحبک_  ٣٢١٩

  .سوگند در باره چیزى توانى خورد که مصاحب تو تصدیق آن کند



زاھز و صبر وقار عند الھ: ینبغی أن یکون للمؤمن ثمانیھ خصال_  ٣٢٢٠

عند البالء و شکر عند الّرخاء و قنوع بما رزقھ هللاَّ عّز و جّل، ال یظلم 

  .بدنھ فی تعب و النّاس منھ فی راحھ األعداء و ال یتحامل على االصدقاء

مؤمن باید ھشت صفت داشته باشد وقار در حوادث سخت و صبر به ھنگام بلیه و شکر 

که خداى واال داده است بدشمنان ستم نکند و به ھنگام گشایش و قناعت به روزى اى 

  .مزاحم دوستان نشود، تنش برنج باشد و مردم از او در آسایش باشند

  .یھرم ابن آدم و یبقى معھ اثنتان الحرص و األمل_  ٣٢٢١

  .فرزند آدم پیر مى شود و دو چیز با وى میماند حرص و آرزو

ھداء فیرّجح مداد العلماء على یوزن یوم القیامھ مداد العلماء و دم الشّ _  ٣٢٢٢

  .دم الّشھداء

روز قیامت مرکب دانشوران و خون شھیدان را ھمسنگ کنند و مرکب دانشوران بر خون 

  .شھیدان مرجح شود



یھرم ابن آدم و یشّب منھ اثنتان الحرص على المال و الحرص على _  ٣٢٢۴

  .العمر

  .رص مال و حرص عمرفرزند آدم پیر مى شود و دو چیز از او جوان مى شود ح

  .الید العلیا خیر من الید الّسفلى و أبداء بمن تعول_  ٣٢٢۵

  .دست دھنده از دست بگیر که بھتر است و صدقه را از نانخوران خویش آغاز کن

  .ألیمین الکاذبھ منفقھ للّسلعھ ممحقھ للکسب_  ٣٢٢۶

  .قسم دروغ کاال را تلف کند و کسب را از میان ببرد

  .على نیّھ المستحلفألیمین _  ٣٢٢٧

  .قسم مربوط به نیت قسم خور است

 


