
سید الساجدین
در چنیــن روزی همهمــه و اندوهــی ســترگ بــر مدینــه پیامبــر حکمفرمــا بــود. 
همــه در تــب و تــاب از دســت دادن فرزنــد عزیــز پیامبــر علیــه الســام خویــش، 
روز غــم بــاری را ســپری مــی کردنــد. آثــار ســوگ و ماتــم از در و دیــوار مدینــه 
هویــدا بــود و غبــار انــدوه فضــای مدینــه را فــرا گرفتــه بــود. همــه در عــزای از 
ــوگ  ــه س ــام ، ب ــه الس ــن علی ــن العابدی ــام زی ــاجدین، ام ــت دادن سیدالس دس
ــز  ــا نی ــروز م ــاندند. ام ــی نش ــرو م ــدگان ف ــم از دی ــک مات ــد و اش ــته بودن نشس
غمنــاک و اندوهگیــن، ســالروز شــهادت آن امــام بزرگــوار را بــه شــما دوســتداران 
ــا  ــه م ــم هم ــم و امیدواری ــی گویی ــت م ــرت تعزی ــم زده آن حض ــیعیان غ و ش

ــرای آن حضــرت باشــیم. ــروان راســتینی ب پی

شهادت امام زین العابدین علیه السالم
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در شــهر مدینــه روز دوشــنبه، دوازدهــم محــرم 
ــه  ــک ب ــن عبدالمل ــه دســتور هشــام ب ــه ب ــری ک ــا زه ســال 95 ه. ق و در 57 ب
ایشــان خوراندنــد بــه شــهادت رســید و در قبرســتان بقیــع در کنــار مرقــد مطهــر 
عمــوی بزگــوارش، امــام حســن مجتبــی علیــه الســام ، بــه خــاک ســپرده شــد. 
ــد و ســفارش  ــدان خــود را گــرد خویــش فراخواندن امــام در شــب شــهادت، فرزن
ــه  ــدان ک ــیار آرزومن ــه بس ــه چ ــد ک ــای دور و دراز بپرهیزی ــد: »از آرزوه فرمودن
ــش  ــال خوی ــه از م ــدوزان ک ــال ان ــش نرســیدند و چــه بســیار م ــه آرزوی خوی ب

اســتفاده نکردنــد«.

امام زین العابدین علیه السالم در هنگام اقامه نماز
ــه هنــگام نمــاز از خشــیت الهــی اندامــش  ــه الســام ب ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
مــی لرزیــد و چهــره اش دگرگــون مــی شــد. یکــی از یــاران حضــرت علــت ایــن 
تغییــر حالــت ایشــان را در هنــگام نمــاز پرســید. حضــرت در پاســخ فرمودنــد: مگر 
نمــی دانــی در برابــر چــه کســی قــرار مــی گیریــم؟ بــه راســتی همــان مقــدار از 
ــرد خــودش را  ــب داشــته باشــد و ف ــه حضــور قل ــه اســت ک ــده پذیرفت ــاز بن نم
ــر خــدا ببینــد. آن شــخص عــرض کــرد پــس نمازهــای مــا باطــل  واقعــا در براب
اســت و مــا هــاک شــده ایــم. حضــرت فرمودنــد: هرگــز، خــدا نمازهــای نافلــه را 

بــرای جبــران نمازهــای ناقــص بندگانــش مقــرر فرمــوده اســت.

فخر امام زین العابدین علیه السالم
ــان  ــدند و کوفی ــه وارد ش ــه کوف ــا ب ــیران کرب ــون اس ــده اســت چ ــخ آم در تاری
ــه الســام  ــام حســین علی ــدان ام ســخنان حضــرت زینــب)س( و جمعــی از خان
ــد.  ــان موهــای خــود را پریشــان کردن ــد و زن ــه ســر دادن ــه و نال را شــنیدند، گری
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام آن هــا را ســاکت کردنــد و در معرفــی خــود 
فرمودنــد: مــن پســر آنــم کــه حرمتــش را درهــم شکســتند و مــال وامــوال او را 
غــارت کردنــد و کســانش را اســیر کردنــد. مــن پســر آنــم کــه او را کنــار فــرات 
ــا کســی مکــری  ــه ب ــه کســی ســتم کــرده و ن ــه ب ــد، در حالــی کــه ن ســر بریدن
بــه کار بــرده بــود. مــن پســر آنــم کــه او را از قفــا ســر بریدنــد و ایــن بــرای مــن 

فخــری بــزرگ اســت.

آزمایش الهی از دیدگاه امام زین العابدین علیه السالم
ــام و  ــه الس ــن علی ــن العابدی ــام زی ــت ام ــارت و بازگش ــان دوره اس ــس از پای پ
کاروان خانــدان پیامبــر بــه مدینــه، آن حضــرت در آســتانه ورود بــه شــهر مدینــه، 
ــد: ای  ــدگان فرمودن ــتقبال کنن ــت اس ــه جمعی ــاب ب ــدی خط ــه بلن ــی خطب ط
ــه مصایــب  ــد، تبــارک و تعالــی ـ کــه ســپاس او را َســزد ـ مــا را ب مــردم، خداون
ــدان  ــان و فرزن ــزرگ بیازمــود. اباعبــدالّل الحســین علیــه الســام را کشــتند، زن ب
ــن  ــد و ای ــا گرداندن ــزه ه ــر روی نی ــهرها ب ــر او را در ش ــد و س ــیر کردن او را اس

ــی ماننــد اســت. مصیبتــی ب
کمک به نیازمندان

ــه الســام را  ــن علی ــن العابدی ــام زی ــه الســام ، ام ــر علی ــام باق ــه ام ــی ک هنگام
غســل مــی دادنــد، چشــم اطرافیــان بــه پینــه ای کــه بــر روی قســمتی از شــانه 
هــای حضــرت بــودم افتــاد. علــت را از امــام محمدباقــر علیــه الســام پرســیدند. 
ــه  ــت آن را ب ــه، عل ــا رفت ــدرم از دنی ــود: اینــک کــه پ آن حضــرت در پاســخ فرم
ــای  ــه ه ــه دِر خان ــذا ب ــان غ ــا انب ــدرم ب ــه پ ــود ک ــبی نب ــم. ش ــی گوی ــما م ش
ــی بیــن آنهــا غــذا تقســیم نکنــد. از ایــن کار  ــرود و پنهان تهیدســتان آبرومنــد ن
ــی  ــدرم پیوســته م ــد پ ــر نبودن ــا خب ــن ـ ب ــه جــز م ــدان ایشــان ـ ب ــی خان حت
ــه آب  ــان ک ــاند، چن ــی نش ــرو م ــروردگار را ف ــم پ ــی خش ــه پنهان ــود: صدق فرم
آتــش را. طــوری صدقــه دهیــد کــه اگــر بــا دســت راســت صدقــه دادیــد، دســت 

ــان متوجــه آن نشــود. چپت

راز و نیاز امام زین العابدین علیه السالم

شــخصی مــی گویــد وارد مســجدالحرام شــدم. دیــدم آقایــی در کنــار خانــه خــدا 
مشــغول دعــا و راز و نیــاز اســت و اشــک مــی ریــزد. وقتــی دقــت کــردم، دیــدم 
او علــی بــن الحســین علیــه الســام اســت. پیــش رفتــم و عــرض کــردم ای پســر 
رســول خــدا، شــما را ســخت در ســوز و گــداز دیــدم. در حالــی کــه بــرای شــما 
ســه مایــه امیــدواری اســت و از بیــم و نگرانــی ایمــن مــی ســازد اول آن کــه پســر 
رســول خــدا دوم آن کــه مشــمول شــفاعت جــدت خواهــی شــد؛ ســوم آن کــه 
رحمــت خــدا شــامل حالــت خواهــد شــد. حضــرت در پاســخ فرمودنــد: امــا پســر 
رســول خــدا صلــی الل علیــه و آلــه بــودن مــرا ایمــن نمــی کنــد؛ چــون خداونــد 
ــز  ــد و خویشــی مطــرح نیســت. و نی ــد: در روز قیامــت پیون ــرآن مــی فرمای در ق
شــفاعت جــدم؛ زیــرا خداونــد مــی فرمایــد: جــز بــرای کســی کــه خــدا رضایــت 
ــی  ــرآن م ــود در ق ــه خ ــروردگار ک ــت پ ــا رحم ــد.و ام ــی کنن ــفاعت نم ــد ش ده
ــم جــزء  ــن نمــی دان ــک اســت. و م ــوکاران نزدی ــه نیک ــد: رحمــت خــدا ب فرمای

نیکوکارانــم یــا خیــر.

مناجات امام زین العابدین علیه السالم
ــو  ــه طــرف ت ــم ب ــو منقطــع شــد، و رغبت ــه ســوی ت ــم ب ــا همت ــروردگارا، همان پ
متوجــه گشــته اســت. پــس تنهــا تــو مــراد منــی و نــه هیــچ کــس دیگــر. بیــداری 
و خوابــم فقــط بــرای توســت. دیــدارت پرتــو دیــدگان مــن اســت و اشــتیاقم بــه 
ــو  ــنودی ت ــه ام. خش ــو دلباخت ــق ت ــته، و در عش ــو سرگش ــت ت ــت، در محب توس
ــای آروزی  ــو منته ــرب ت ــن و ق ــو خواســته م ــازم، محضــر ت ــت نی ــم، دیدن آرزوی
مــن اســت. آرام و راحتــم در راز و نیــاز بــا تــو، داروی درمانــم نــزد تــو و فروبخــش 
ــتم  ــس در وحش ــت. پ ــگاه توس ــه در پیش ــم هم ــع گرفتاری ــی و رف ــش درون عط
انیــس مــن بــاش. لغزشــم را بــکاه و بپــوش و توبــه ام را بپذیــر. دعایــم را اجابــت 
کــن، خــود نگهبــان عصمتــم بــاش و مــرا از تهــی دســتی برهــان. مــرا از خــود 
دور مکــن ای حافــظ و پنــاه مــن در دنیــا و آخــرت و ای مهربــان تریــن مهربانــان

.
رویدادهای زمان امام زین العابدین علیه السالم

ــی و  ــای سیاس ــده از رویداده ــی آکن ــام زمان ــه الس ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
ــه جهــان گذاشــت. در آن هنــگام امــام علــی علیــه  رخدادهــای تاریخــی قــدم ب
الســام مبــارزه ای تلــخ بــا فریــب خــوردگان و دشــمنان اســام در جمــل، صفیــن 
و نهــروان آغــاز کــرده بــود، پــدر امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام حضــرت امــام 
حســین علیــه الســام در آن روزگار، عــاوه بــر همــکاری بــا پــدر بزرگــوارش در 
اداره امــور مســلمانان، فرماندهــی ســپاه اســام را نیــز بــه عهــده داشــت. امــام زین 
العابدیــن علیــه الســام هفــت ســاله بــود کــه پــدر بزرگــش امیرالمؤمنیــن علیــه 
الســام در محــراب مســجد کوفــه بــه شــهادت رســید. پــس از چنــد مــاه اهــل 
ــد. امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام  ــه مدینــه مراجعــت کردن بیــت از کوفــه ب
هفــده ســاله بــود کــه عمویــش، امــام حســن مجتبــی علیــه الســام ، را بــا زهــر 
ــم و  ــه عظی ــه واقع ــش طــول نکشــید ک ــد ســالی بی ــه شــهادت رســاندند. چن ب
غمبــار کربــا بــه وقــوع پیوســت و امــام شــاهد شــهادت پــدر بزرگــوار، بــرادران، 

عمــو، عمــوزادگان و یــاران نزدیــک خــود بــود.

آزادسازی بردگان
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام اهتمــام زیــادی نســبت بــه آزادســازی بــردگان 

ویژه نامه شهادت امام سجاد)ع(
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شــهادت چهارمیــن اختــر تابنــاک آســمان والیــت و امامــت، حضرت 
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام ، الگــوی عبــادت و خداپرســتی، 
ســجاده نشــین نیمــه شــب هــا بــر درگاه حضــرت دوســت و خلــوت 
ــی  ــده عاشــِق پیشــگاه اله ــاز کنن ــی، راز و نی ــارگاه کبریای ــن ب گزی
ــه شــما دوســتداران، پیــروان  ــه، را ب ــار یگان ــداده آســتان آن ی و دل
ــان آن حضــرت تســلیت مــی گوییــم. امیــد کــه  و عاشــقان و عارف

همگــی از یــاران و شــیعیان مخلــص آن امــام همــام باشــیم.



داشــت و بــه بهانــه هــای مختلــف موجبــات آزادی آنهــا را فراهــم مــی کــرد. آن 
حضــرت هــر ســال بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان حــدود بیســت بــرده را در 
راه خــدا آزاد مــی ســاخت و در هنــگام عیــد فطــر نیــز چنیــن مــی کــرد. ایشــان 
بــردگان ســیاه زیــادی را مــی خریــد و پــس از انــدک مدتــی همــراه بــا مقــداری 

مــال، آنهــا را از قیــد بردگــی رهــا مــی ســاخت.

کمک به دیگران
ــتان ارزش  ــدان و تهیدس ــتگیری از نیازمن ــوع و دس ــم ن ــه ه ــک ب ــام کم در اس
ــا اختصــاص  ــدان شــده اســت. انســان ب بســیاری دارد و توصیــه هــای فراوانــی ب
ــر کاهــش مشکاتشــان موجبــات  ــه دیگــران، عــاوه ب بخشــی از درآمــد خــود ب
خشــنودی خویــش را نیــز فراهــم مــی آورد و احســاس مفیــد بــودن و اعتمــاد بــه 
ــه دیگــران ســبب  ــر آن، کمــک ب نفــس را در خــود تقویــت مــی کنــد. عــاوه ب
رضایــت خداونــد و جلــب پــاداش الهــی و فرونشــاندن خشــم او مــی شــود. چنــان 
ــی  ــرو م ــروردگار را ف ــه، غضــب پ ــد: صدق ــی فرماین ــن م ــن العابدی ــام زی ــه ام ک

نشــاند.

امام زین العابدین علیه السالم در نگاه دیگران
در تاریــخ آمــده اســت کــه روزی عــده ای در مجلــس عمــر بــن عبدالعزیــز حاضــر 
بودنــد و بــا وی مذاکــره مــی کردنــد. در همیــن اثنــا امــام زیــن العابدیــن علیــه 
الســام ـ کــه در مجلــس حاضــر بــود ـ از جــا بــر خواســت و خداحافظــی کــرد و 
رفــت. عمربــن عبدالعزیــز رو بــه حضــار کــرد و پرســید: مــی دانیــد شــریف تریــن 
ــه آنهاگفــت:  ــی درنــگ ب مــردم کیســت؟ همــه یــک صداگفتنــد: شــمایید.وی ب
خیــر، هرگــز چنیــن نیســت. آن کــه در فضیلــت و شــرافت هیــچ کــس همپایــه 
او نیســت، علــی بــن الحســین زیــن العابدیــن علیــه الســام اســت. یعنــی همــان 
کســی کــه چنــد لحظــه قبــل مجلــس را تــرک کــرد. او کســی اســت کــه همــه 
ــته  ــی آراس ــل اخاق ــه فضای ــد او ب ــند و همانن ــای او باش ــه ج ــد ب ــت دارن دوس

گردنــد.
از ُزَهــری پرســیدند آیــا علــی بــن الحســین را ماقــات کــرده ای؟ گفــت: بلــی، بــه 
خــدا ســوگند کــه کمتــر کســی را مــی شناســم کــه بتوانــد محبــت او را مخفــی 
کنــد، یــا اگــر از دشــمنان اوســت، دشــمنی خــود را آشــکار کنــد. هرگــز کســی 
را ندیــده ام کــه او را دوســت داشــته باشــد و بــه فضــل و بزرگــواری آن حضــرت 
ــه  ــا وی ب ــان ب ــوار چن ــد، آن بزرگ ــا او دشــمنی کن ــه ب ــف نباشــد. کســی ک واق
ــا آن حضــرت شــرمنده  رأفــت، و مهربانــی رفتــار مــی کنــد کــه او از دشــمنی ب

مــی شــود.

شجاعت امام زین العابدین علیه السالم
ــل  ــندیده و فضای ــات پس ــه صف ــه در کلی ــام ک ــه الس ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
اخاقــی زبانــزد عــام و خــاص بــود، در شــجاعت وشــهامت نیــز بــه حــد کمــال 
ــر ایــن مدعــا اســت.  ــر یزیــد دلیــل روشــنی ب بــود. ســخنان آن حضــرت در براب
آنــگاه کــه یزیــد بــر مســند قــدرت تکیــه زده بــود، حضــرت او را مــورد خطــاب 
قــرار داد و گفــت: ای پســر معاویــه و هنــد، تــو خــود مــی دانــی کــه پرچــم رســول 
ــه  ــب علی ــن ابیطال ــی ب ــدر و احــد و احــزاب در دســت جــدم عل الّل در جنــگ ب
الســام بــود، در حالــی کــه پــدر و جــد تــو پرچــم دار مشــرکان بودنــد. در جــای 

دیگــر خطــاب بــه یزیــد مــی فرماینــد: وای بــر تــو، اگــر بــه ایــن فاجعــه ای کــه 
ــان مــی گذاشــتی و  ــه کــوه و بیاب ــد ســر ب ــدی کمــی مــی اندیشــیدی، بای آفری
خاکسترنشــین مــی شــدی. بــدان کــه بــه زودی از ایــن اعمالــت پشــیمان، و بــه 

خــواری بــزرگ گرفتــار خواهــی شــد.

صدقه پنهانی
ــی مشــهورند و آن را  ــه دادن پنهان ــه صدق ــه الســام ب ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
ــد شــبی  ــد مــی داننــد. زهــری مــی گوی موجــب فروکــش کــردن خشــم خداون
ــا خــود حمــل  ــداری آرد ب ــه مق ــدم ک ــن الحســین را دی ــی ب ــی عل ســرد و باران
مــی کــرد. درایــن بــاره از حضــرت پرســیدم. ایشــان فرمودنــد: قصــد ســفر دارم و 
ایــن توشــه مــن اســت. پــس از چنــدی ُزهــری امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام 
را دیــد و گفــت: فکــر مــی کــردم شــما در مســافرت باشــید. امــام علیــه الســام 
فرمــود: منظــورم از ســفر، ســفرهای معمولــی نبــود؛ بلکــه ســفر آخــرت بــود. مــن 
آن زاد و توشــه را بــرای احســان بــه دیگــران و تهیــه ذخیــره آخــرت مــی بــردم.

گفتار امام زین العابدین علیه السالم درباره واقعه کربال
ــس از  ــام پ ــه الس ــن علی ــن العابدی ــام زی ــتی ام ــه سرپرس ــت ب ــل بی کاروان اه
ــک  ــد. نزدی ــت کردن ــه حرک ــوی مدین ــه س ــرانجام ب ــارت، س ــا و اس ــه کرب واقع
مدینــه مــردم شــهر گریــه کنــان و نالــه زنــان بــه اســتقبال کاروان آمدنــد. فضــا 
ــا اشــاره  ــه شــد. امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام ب یکبــاره غــرق شــیون و نال
ــود:  ــودند و فرم ــخن گش ــه س ــب ب ــد. آن گاه ل ــاکت کردن ــردم را س ــت م دس
»ســپاس خــدای را کــه پــروردگار جهانیــان اســت. مهربــان، فرمانــروای روز جــزا 
و خالــق همــه موجــودات اســت. خداونــدی کــه از ادراک عقــل هــا دور و در عیــن 
حــال نزدکــی، و رازهــای نهــان نزد او آشــکار اســت. مــا در برابــر گرفتــاری روزگار، 
دردهــای جانســوز، مصیبــت هــای دلخــراش و حــوادث تلــخ و دردنــاک خــدا را 
ســپاس مــی گوییــم. ای مــردم، خداونــد، کــه ســپاس او مــی گوییــم، مــا را بــه 
ــر پیکــر اســام وارد  ــه ب ــه بزرگــی ک ــزرگ و ســهمگین و ضرب ــای ب ــت ه مصیب

شــد، آزمایــش کــرد«.
ــی  ــپار م ــت رهس ــوی بهش ــه س ــگ ب ــی درن ــت ب ــه در قیام ــان ک آن

ــوند ش
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام طــی روایــت بلنــدی بــه گــروه هایــی از مــردم 
کــه در قیامــت بــی درنــگ راهــی بهشــت مــی شــوند اشــاره مــی فرماینــد و از 
جملــه آنهــا، کســانی را نــام مــی بــرد کــه بــرای رضــای خــدا بــه مســاجد مــی 
ــک و  ــردم نی ــا م ــی ب ــنودی اله ــد و در راه خش ــی پردازن ــادت م ــه عب ــد و ب رون
مخلــص معاشــرت و همنشــینی مــی کننــد و در راه خــدا بــه دیگــران کمــک، و 

بــرای رضــای او بخشــش مــی کننــد.

غنی ترین مردم
ــه نصیــب الهــی و چشــم  ــودن ب ــاش هــا و راضــی ب ــه حاصــل ت ــودن ب ــع ب قان
ــی و  ــر از دارای ــردن بهت ــره ب ــب به ــران، موج ــای دیگ ــته ه ــه داش ــن ب ندوخت
داشــتن زندگــی ســالم و بــه دور از دغدغــه خاطــر و فشــارهای روانــی مــی شــود. 
عــاوه بــر آن بنــا بــه فرمــوده امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام قانــع بــودن بــه 
روزی الهــی موجــب اســتغنای روحــی و کمــال معنــوی و بــی نیــازی فــرد مــی 

شــود. آن حضــرت مــی فرماینــد: هــر کــس بــه آنچــه خداونــد روزی او فرمــوده 
قانــع و راضــی باشــد، از داراتریــن مــردم اســت.

حقوق متقابل خداوند و بندگانش
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق پــروردگار بــر بندگانــش مــی 
فرماینــد: »حــق بــزرگ خــدای متعــال بــر تــو ایــن اســت کــه در برابــر آفریــدگار 
خــود ســر فروتنــی و پرســتش فــرود آوری و بــرای او شــریک قــرار ندهــی و چنــان 
ــه ادای حــق  ــردازی. در آن صــورت ب ــه عمــل بپ ــت ب ــوص نّی ــا خل کــه شــاید ب
بــزرگ الهــی موفــق گشــته ای و متقابــًا بــه اخــذ پــاداش کــه مشــتمل بــر رو بــه 
راه شــدن زندگــی دنیــا و آخــرت اســت، نائــل آمــده ای. عــاوه بــر ایــن، خداونــد 

آنچــه را کــه دوســت داشــته باشــی بــه تــو خواهــد داد.

حق نفس بر انسان
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق نفــس بــر انســان مــی فرماینــد: 
حــق نفــس بــر تــو ایــن اســت کــه بــا تمــام نیــرو و قــدرت آن را تحــت رهبــری 
ــف اعضــای خویــش ماننــد  ــن ترتیــب کــه وظای ــد درآوری. بدی و اطاعــت خداون
ــد  ــن کار از خداون ــی و در ای ــات کن ــان را مراع ــا، زب ــت و پ ــم دس ــوش و چش گ

یــاری بخواهــی.

حق صدقه بر انسان
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق صدقــه بــر انســان مــی فرمایــد: 
ســزاوار نیســت کــه بــا صدقــه دادن بــر دیگــران منــت نهــی؛ زیــرا صدقــه عملــی 
اســت کــه نتیجــه آن منحصــرا عایــد تــو مــی شــود. پــس چــون بــر کســی منــت 
نهــی، چنــان باشــد کــه کار خــود را تقبیــح و عمــل خــود را تبــاه کــرده ای.چنیــن 
فــردی ماننــد کســی اســت کــه نیــک و بــد نــزد او یکســان باشــد. بدیــن ترتیــب 

چگونــه مــی تــوان گفــت چنیــن شــخصی بــه اصــول اخاقــی پایبنــد اســت؟

حق معلم بر شاگرد
ــد: »حــق  ــی فرماین ــم م ــورد حــق معل ــه الســام در م ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
اســتاد تــو ایــن اســت کــه در تعظیــم و تکریــم وی بکوشــی و محضــر او را بــس 
ــات او  ــه کلمــات و بیان ــش ب ــم و دان ــر و محتــرم شــماری و در فراگیــری عل موّق
بــه نیکــی گــوش فــرا دهــی و بــا روی گشــاده و خویــی آزاده و کامــل و در کمــال 
ــش  ــدای خوی ــز ص ــس وی روی آوری و هرگ ــل و مجل ــه محف ــرام ب ادب و احت
ــز  ــد: »و نی ــی فرماین ــه م ــر نســازی«. آن حضــرت در ادام ــر صــدای او بلندت را ب
هیــچ وقــت در مجلــس او بــا دیگــرن ســخن نگویــی و خــارط او را از ایــن کــردار 
آزرده نســازی. و نیــز مــی بایــد معایــب معلــم خویــش را پوشــیده داری و صفــات 
ــن  ــر چنی ــی. اگ ــمنی و نکن ــه او دش ــبت ب ــی و نس ــکار کن ــندیده او را آش پس
رفتــاری داشــتی خداونــد فرشــتگان را گــواه مــی کنــد کــه نّیــت تــو الهــی اســت 

ــه کســب علــم پرداختــه ای«. و در راه خشــنودی خــدا ب

حق شاگرد
ــا  ــد: »ام ــورد حــق شــاگرد مــی فرماین ــه الســام در م ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
حــق آنــان کــه بــه ســبب فزونــی دانــش تــو در محضــرت بــه فراگیــری مشــغولند، 
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آن اســت کــه بدانــی خــدای، عزوجــل، بــه واســطه دانشــی کــه بــه تــو عنایــت 
فرمــوده تــو را بــر ایشــان سرپرســت گردانیــده اســت و ابــواب دانــش را بــه روی 
تــو گشــوده اســت. پــس اگــر در آمــوزش و پــرورش آنــان بــه نیکــی رفتــار کنــی 
و از ســئواالت ایشــان دلتنــگ و رنجــور نگــردی، خداونــد بــر فضیلــت تــو بیفزایــد 
و ابــواب دانــش را بــر رویــت بگشــاید و اگــر از آموختــن دانــش بــه آنــان ســر بــاز 
زنــی یــا بــا خلــق و خــوی بــد بــا آنــان رفتــار کنــی، آن وقــت اســت کــه خداونــد 
علــم را از تــو برگیــرد و فــروغ دانــش را از تــو دور کنــد و مقــام و منزلــت تــو را 

از دل هــا بیــرون افکنــد«.
حق کسی که بر تو احسان کرده است

امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد کســی کــه خوبــی و احســان کــرده 
ــار  ــه احســان و نیکــی رفت ــو ب ــا ت ــا حــق کســی کــه ب اســت مــی فرماینــد: »ام
ــاد داشــته باشــی،  ــه ی ــن اســت کــه از او تشــکر کنــی و احســانش را ب کــرده ای
از او بــه خوبــی یــاد کنــی و بــه درگاه خداونــد بــا اخــاص برایــش دعــا کنــی و 
ایــن گونــه در نهــان و آشــکار از او قدردانــی کنــی و بکوشــی اگــر روزی توانســتی، 

رفتــار خــوب او را جبــران کنــی«.
حق همنشین بر انسان

امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق همنشــین مــی فرماینــد: »حــق 
همنشــین ایــن اســت کــه او را بــه خوبــی بپذیــری و بــه او خــوش آمــد بگویــی 
و در گفــت وگــو بــا وی منصفانــه رفتــار کنــی. نــگاه از او برنگیــری و بــه منظــور 
آگاهــی دادن بــا او ســخن بگویــی. اگــر بــر او وارد شــدی مــی توانــی هــر زمــان 
خواســتی او را تــرک گویــی، ولــی اگــر او بــر تــو وارد شــد وی را جــز بــا اجــازه 

او تــرک نکنــی«.
حق شریک بر انسان

امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق شــریک بــر انســان مــی فرمایند: 
»حــق شــریک آن اســت کــه اگــر غایــب باشــد در انجــام دادن کار او بکوشــی و 
اگــر حاضــر بــود بــا او برابــر کار کنــی و بــدون مشــورت و رأی او تصمیــم نگیــری. 
اموالــش را حفــظ کنــی و در آنهــا خیانــت نکنــی؛ زیــرا بــه مــا گفتــه انــد دو نفــر 
کــه بــا یکدیگــر شــریک مــی شــوند، تــا وقتــی بــه یکدیگــر خیانــت نکننــد دســت 

خداونــد همــراه آنــان اســت«.

حق مال بر انسان
ــر انســان مــی فرماینــد:  ــاره حــق مــال ب امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام درب
»حــق دارایــی ایــن اســت کــه جــز از راه حــال آن را کســب نکنــی و جــز در راه 
ــه تــو عطــا فرمــوده کــه  ــد آن را ب ــه جــا مصــرف نکنــی؛ زیــرا خداون حــال و ب
جــز در راه رضــای او بــه مصــرف نرســانی«. آنــگاه حضــرت در ادامــه مــی فرماینــد: 
»شایســته نیســت در راه بــه دســت آوردن مــال و بــه میــراث گذاشــتن آن خــدا 

را معصیــت کنــی«.

حق طلبکار بر انسان
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق طلبــکار بــر انســان مــی فرمایند: 

ــو طلــب مــی کنــد، آن اســت کــه  »امــا حــق طلبــکاری کــه مــال خــود را از ت
در صــورت امــکان تــاش کنــی بدهــی خــود را بــه او بپــردازی و او را بــه رفــت 
وآمــد و دویــدن وادار نکنــی؛ زیــرا رســول خــدا صلــی الل علیــه و آلــه فرمودنــد: 
توانگــری کــه وامــش را نپــردازد، نوعــی ســتمکار اســت؛ و اگــر قــادر بــه پرداخــت 
آن نیســتی، بــا زبانــی خــوش از وی مهلــت بخــواه؛ زیــرا ایــن عملی ناپســند اســت 

کــه تــو مــال او را در اختیــار گرفتــه باشــی و بــا وی بدرفتــاری کنــی«.

حق کسی که بر تو ادعایی دارد و شاکی است
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق مدعــی و شــاکی مــی فرماینــد: 
ــو ادعایــی دارد و شــاکی اســت، چنانچــه ادعــای او  ــر ت »امــا حــق کســی کــه ب
درســت اســت، حــرف او را بپذیــر و ســخن او را رد نکــن. خــودت بــه جــای قاضــی 
حکــم کــن و بــه جــای شــهود، گــواه او بــاش؛ زیــرا ایــن گونــه رفتــار، حــق خــدا 
بــر تــو اســت؛ و اگــر او درســت نمــی گویــد و ادعایــش باطــل اســت بــا او مــدارا 
ــا  ــده و ب ــوگند ب ــش س ــه دین ــان و ب ــش بترس ــه عمل ــن، او را ازنتیج ــار ک رفت
یــادآوری خداونــد از خشــونت بــکاه. از پرگویــی و بدگویــی بپرهیــز کــه بــه گناه او 
گرفتــار مــی شــوی و موجــب دشــمنی بیشــتر او گــردی؛ زیــرا ســخن نــاروا ســبب 
دشــمنی اســت و ســخن نیــک بــه خیــر و فضیلــت مــی انجامــد، و شــر و فســاد را 

خامــوش مــی گردانــد«.

حق کسی که با تو مشورت می کند
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق کســی کــه بــا انســان مشــورت 
مــی کنــد، مــی فرماینــد: »حــق کســی کــه بــا تــو بــه مشــورت پرداختــه، ایــن 
ــه  اســت کــه نظــر خــود را صریــح و روشــن بیــان کنــی. چنــان کــه اگــر خودب
ــر  ــد: »اگ ــی فرماین ــه م ــردی«. حضــرت در ادام ــی ک ــان م ــودی، هم ــای او ب ج
نتوانســتی بــه او مشــورتی بدهــی، کســی را کــه آگاه و قابــل اعتمــاد اســت بــه وی 

معرفــی کــن و از کمــک بــه او دریــغ نکــن«.

حق خردساالن
ــی  ــودکان م ــاالن و ک ــق خردس ــاره ح ــام درب ــه الس ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
فرماینــد: »حــق کــودک و خردســال آن اســت کــه وی را مــورد مهــر و محبــت 
ــرده  ــه او گذشــت و پ ــش بکوشــی و نســبت ب ــم و ترتبیت ــی و در تعلی ــرار ده ق
پوشــی داشــته باشــی و بــا وی بــا نــرم خویــی و مایمــت رفتــار کنــی و لغــزش 
هــای کودکانــه اش را نادیــده بگیــری«. حضــرت در ادامــه مــی فرماینــد: »بــه هــر 
حــال بــا وی بــا مــدارا رفتــار کــن و از ســتیز و لجبــازی دوری جــوی؛ زیــرا ایــن 

امــر موجــب رشــد و کمــال وی مــی شــود«.

حق کسی که به تو بدی کرده است
ــه انســان  ــا کســی کــه ب امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد برخــورد ب
بــدی کــرده اســت، مــی فرماینــد: »حــق کســی کــه در گفتــار یــا کــردار بــا تــو 
بــدی کــرده، ایــن اســت کــه اگــر عمــدا مرتکــب آن عمــل شــده، بهتــر اســت وی 
را ببخشــایی تــا کنیــه و کــدورت از بیــن بــرود« و اگــر از روی عمــد نبــوده اســت، 
تــو خطــای او را بــه بــدی پاســخ نــده و بــا انتقــام، بــه او ســتم نکــن و تــا آنجــا 

کــه مقــدور اســت بــا نرمــی و ماطفــت بــا وی رفتــار کــن«.

حق هم کیشان
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد حــق همکیشــان مــی فرماینــد: »حــق 
هــم کیشــان آن اســت کــه نســبت بــه آنهــا بــا حســن نّیــت و مهربانــی و نرمــش 
رفتــار کنــی و چنانچــه رفتــار بــدی از آنــان مشــاهده کــردی، بــا آنــان بــه مــدارا 
رفتــار کنــی و محبــت آنــان را جلــب کنــی و بــه اصــاح کار آنهــا بپــردازی، و از 
سپاســگذاری کنــی«. حضــرت در ادامــه مــی فرماینــد: »پــس دربــاره همــه آنهــا 
دعــا کــن و بــه یــاری آنهــا بپــرداز و حرمتشــان را در نظــر بگیــر؛ بــزرگ آنهــا را 
ــرادر  ــان ســال آنهــا را ب ــد و می ــه فرزن ــه منزل ــدر و کوچکشــان را ب ــه پ ــه منزل ب
خــود محســوب کــن. هــر کــس از آنــان پیــش تــو آمــد بــا لطــف و رحمــت از وی 

دلجویــی و چــون بــرادر بــا وی رفتــار کــن«.

عزت نفس
حفــظ کرامــت نفــس و عــزت انســان از ویژگــی هــای تربیــت اســامی اســت و 
ــه موجــب خدشــه دار شــدن منــش  ــاری ک ــد از رفت ــواره بای ــرد مســلمان هم ف
شــود بپرهیــزد. روزی امــام علــی بــن الحســین،زین العابدیــن علیــه الســام ، بــه 
مــرد فقیــری برخــورد کــه کمــک مــی خواســت و اشــک از چشــمانش ســرازیر 
بــود. حضــرت در حالــی کــه بــا تعجــب بــه وی مــی نگریســت، فرمودنــد: »اگــر 
تمــام دنیــا در اختیــار او بــود و او آن را از دســت مــی داد، بــاز هــم شایســته نبــود 

کــه ایــن چنیــن محــزون و گریــان باشــد«.

پرهیز از دشمنی با مردم
داشــتن روابــط صمیمــی و پســندیده بــا مــردم ســبب افزایــش نشــاط و کارایــی 
مــی گــردد و ضمــن جلوگیــری از هــرز رفتــن نیروهــا تــوان بهــره گیــری از نیروی 
دیگــران را نیــز میســر مــی ســازد. از ایــن رو امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام 
ــز؛  ــا مــردم بپرهی ــدم، از دشــمنی ب ــد: »فرزن ــه مــی فرماین ــه فرزندشــان توصی ب
ــار  ــردی بردب ــه ای ف ــمنی پرداخت ــه دش ــا وی ب ــه ب ــس ک ــه آن ک ــرا چنانچ زی
باشــد، از مکــر و اندیشــه وی در امــان نباشــی و اگــر فــردی فرومایــه باشــد، دچــار 

گرفتــاری و مصیبــت وی مــی شــوی«.

پرهیز از دروغگویی

دروغ از عواملــی اســت کــه گســترش آن در جامعــه موجــب ســلب اعتمــاد افــراد 
نســبت بــه یکدیگــر مــی شــود. در چنیــن جامعــه ای روابــط انســانی مختــل مــی 
شــود جــدال و کشــمکش و اضطــراب و تنــش حاکــم مــی شــود. از ایــن رو امــام 
زیــن العابدیــن علیــه الســام مــی فرماینــد: »از دروغ گفتــن، چــه کوچــک و چــه 
بــزرگ، خــواه بــه جــّد یــا شــوخی بپرهیزیــد؛ زیــرا گفتــن دروغ کوچــک باعــث 

مــی شــود فــرد برگفتــن دروغ بــزرگ بــی پــروا شــود«.
مواعظ امام زین العابدین علیه السالم

امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام مــی فرماینــد: »حاجــت خواســتن از مــردم، 
انســان را بــه خــواری مــی کشــاند، حیــا را از میــان مــی بــرد و وقــار را کــم مــی 
کنــد. هــر کــس عملــش نیکوتــر باشــد، نــزد خــدا محبــوب تــر اســت. بــه راســتی 
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ــزد خداســت  ــه آنچــه ن کــه بزرگوارتریــن شــما پیــش خــدا کســی اســت کــه ب
راغــب تــر باشــد. آن کــس بــه نجــات از عــذاب خداونــد نزدیــک تــر اســت کــه 
ــندیده  ــد: »پس ــی فرماین ــه م ــرت در ادام ــت. حض ــتر اس ــدا بیش ــرس او از خ ت
ــی  ــود زندگ ــاش وی در جهــت بهب ــه ت ــزد خــدا کســی اســت ک ــن شــما ن تری
ــزد خــدا،  ــن شــما ن ــه راســتی کــه گرامــی تری ــش بیشــتر باشــد. ب اهــل و عیال

ــت.« ــن شماس پرهیزگارتری

با چه کسانی همنشینی نکنیم؟
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام خطــاب بــه یکــی از فرزندانشــان مــی فرماینــد: 
ــفر  ــی و در س ــس همنشــینی نکن ــج ک ــا پن ــه ب ــاش ک ــزم، مواظــب ب پســر عزی
ــا  ــادا ب ــد: مب ــر حــذر باشــی. آن حضــرت فرمودن ــان ب ــا آن ــر از دوســتی ب و َحَض
دروغگــو همنشــین شــوی کــه چــون ســراب اســت. دور را نزدیــک و نزدیــک را 
دور جلــوه مــی دهــد. مبــادا بــا فاســق و بــدکار همنشــین شــوی کــه تــو را بــه 
لقمــه نانــی یــا کمتــر از آن بفروشــد. مبــادا هــم صحبــت بخیــل شــوی کــه او در 
ــادان طــرح دوســتی  ــا فرومایــه و ن ــو را تنهــا گــذارد. مبــادا ب نهایــت احتیــاج، ت
بریــزی کــه مــی خواهــد ســودت رســاند امــا زیانــت مــی زنــد. هرگــز بــا کســی 
کــه قطــع رحــم کــرده اســت همنشــینی مکــن کــه مــن او را در قــرآن نفریــن 

شــده یافتــم«.

معرفت و دین چه کسانی کامل است؟
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام دربــاره مســلمانی کــه دیــن و معرفتــش کامــل 
اســت مــی فرماینــد: »شــخص مســلمان وقتــی معرفــت و دینــش کامــل اســت 
کــه ســخنی را کــه برایــش مفیــد نیســت، تــرک گویــد و کمتــر بــه بحــث و جــدل 

پــردازد و شــکیبا و خوشــخو باشــد«.

چگونه همواره در خیر و نیکبختی به سر ببریم؟
ــر  ــرای خــود خی ــه ب ــن کــه چگون ــاره ای ــه الســام درب ــن علی ــن العابدی ــام زی ام
ــر  ــته خی ــد آدم، پیوس ــد: ای فرزن ــی فرماین ــم، م ــدارک ببینی ــی را ت و نیکبخت
ــه  ــه شــرط آن کــه خــود را پنــد دهــی و ب ــو همــراه اســت، ب ــا ت و نیکبختــی ب
حســاب خــود رســیدگی کنــی و تــرس از خــدا را تــن پــوش خــود ســازی و بــه 
لبــاس پرهیــزگاری آراســته گــردی. ای فرزنــد آدم، بــدان کــه تــو از ایــن ســرا بــه 
آن ســرا خواهــی رفــت و روزی برانگیختــه مــی شــوی و در برابــر خــدای، عزوجــل، 
قــرار مــی گیــری. پــس بکــوش بــرای پرســش هــای او پاســخی آمــاده کنــی.«

عذر تقصیر
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در راز و نیــاز بــه درگاه خداونــد مــی فرماینــد: 
خدایــا، مــن از تــو پــوزش مــی خواهــم کــه در پیــش روی مــن بــه کســی ســتم 
شــود و مــن او را یــاری نکنــم، یــا نعمتــی بــه مــن داده شــود و ســپاس آن نگویــم، 
ــدی از مــن  ــا نیازمن ــرم، ی ــذر او را نپذی ــد و ع ــا کســی از مــن عذرخواهــی کن ی
چیــزی خواهــد و او را بــر خــود مقــدم نــدارم، یــا حــق کســی برگردنــم آیــد و آن 

را بــزرگ نشــمارم، یــا عیــب مؤمنــی را ببینــم و آن را نپوشــانم«.

خصلت های زشت

ــه خــدا  ــن علیــه الســام از خصلــت هــای زشــت و ناپســند ب ــن العابدی امــام زی
پنــاه مــی برنــد و مــی فرماینــد: پــروردگارا، بــه تــو پنــاه مــی بــرم از برانگیختــه 
شــدن حــرص و تیــزی خشــم و چیرگــی حســد و ناتوانــی بــر شــکیبایی و کمــی 
قناعــت و بــدی رفتــار، و غلبــه شــهوت و بندگــی غــرور و پیــروی از هــوای نفــس 
و کنــاره گیــری از راه خیــر و فــرو رفتــن بــه خــواب غفلــت و پرداختــن بــه آنچــه 
ــک  ــاه و کوچ ــر گن ــرار ب ــق، و اص ــر ح ــل ب ــتن باط ــدم داش ــد و مق ــه کار نیای ب

شــمردن آن و بــزرگ شــمردن طاعــت.

کلمات قصار امام زین العابدین علیه السالم
• کسی که ارج خود بداند، دنیا نزد او ناچیز است.

• کســی کــه رغبتــش بــه آنچــه نــزد خــدا اســت بیشــتر اســت، 
اعمــال او نــزد خــدا بــا ارزش تــر اســت.

ــر  ــک ت ــدا نزدی ــه خ ــت، ب ــر اس ــق ت ــوش خل ــه خ ــی ک • کس
ــت. اس

• مؤمن رفتار خود را با بردباری در می آمیزد.
ــگ  ــتان یکرن ــا دوس ــد ب ــپرده ان ــه او س ــه ب ــن رازی را ک • مؤم

ــان نمــی گــذارد. ــز در می خــود نی
• مؤمــن هیــچ کاری را بــرای ریــا انجــام نمــی دهــدو هیــچ کار 

را از روی شــرم رهــا نمــی کنــد.
ــغ  ــز دری ــتان نی ــر دوس ــق غی ــی دادن در ح ــن از گواه • مؤم

ــد. ــی کن نم
• مؤمــن از ایــن کــه مــورد ســتایش و تمجیــد قــرار گیــرد، مــی 

. سد تر
ــه آنچــه خــدا نصیــب او کــرده اســت، قناعــت  ــه ب • کســی ک

ــت. ــردم اس ــن م ــی نیازتری ــد، از ب کن
• همنشــینی بــا مردمــان نیکــوکار موجــب صــالح و رســتگاری 

مــی شــود.
رفتار به شیوه دانشمندان سبب افزایش خرد می شودد.

• آزار نرســاندن نشــانه کمــال عقــل و موجــب آســایش در دنیــا 
و آخــرت اســت.

• کسی که راهنمای دانایی ندارد، تباه می شود.
• در شــگفتم از کســی کــه از خوراکــی بــه ســبب زیانــش مــی 
پرهیــزد، ولــی از گنــاه بــه ســبب زشــتی اش دوری نمــی کنــد.
ــه بازگشــت از امــور ناشایســت و  ــه گفتــار، کــه ب ــه ب ــه ن • توب

ــت. ــک اس ــام دادن کار نی انج
• مبــادا بــه گناهــی کــه مــی کنــی شــادمان شــوی که شــادمان 

شــدن بــه گنــاه بدتــر از انجــام دادن گناه اســت.

زاهدترین و عابدترین مردم چه کسانی است؟
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام در مــورد زاهدتریــن، عابدتریــن و پارســاترین 

مردمــان مــی فرماینــد: »خــدا مــی فرمایــد: ای فرزنــد آدم، بدانچــه تــو را داده ام 
راضــی بــاش تــا از همــه زاهدتــر باشــی و بــه آنچــه بــر تــو واجــب کــرده ام، عمــل 
کــن تــا از همــه عابدتــر باشــی، و از آنچــه بــر تــو حــرام کــرده ام دوری کــن تــا 

از همــه پارســاتر باشــی«.

اسباب نجات مؤمن
امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام ســه چیــز را ســبب نجــات مؤمــن مــی داننــد 
و مــی فرماینــد: ســه چیــز مایــه نجــات مؤمــن اســت: دم فروبســتن از مــردم و 
خــودداری از بدگویــی و غیبــت آنهــا، واداشــتن خــود بــه آنچــه در آخــرت و دنیــا 

ســود دهــد، و پــر گریســتن بــر گنــاه.

دعای امام زین العابدین علیه السالم در طلب اخالق ستوده
* بــار الهــا، بــر محمــد صلــی الل علیــه و آلــه و آلــش درود فرســت، 
و مــرا در میــان مــردم بــه درجــه ای ارتقــا مــده، مگــر آن کــه بــه 
ــکارا  ــی آش ــازی و عّزت ــوار س ــم خ ــش نفس ــرا پی ــبت م ــان نس هم
برایــم بــه وجــود نیــاور، مگــر آن کــه بــه همــان نســبت مــرا نــزد 

نفســم پســت گردانــی.
ــه  ــا و ب ــوا الهــام فرم ــه تق ــت گویاســاز و ب ــه هدای ــرا ب ــا، م * باراله
ــر  ــه کاری کــه پســندیده ت ــق دار و ب ــر اســت موف ــزه ت آنچــه پاکی
ــش  ــه و آل ــه و آل ــی الل علی ــد صل ــر محم ــا، ب ــار. باراله ــت بگم اس
ــل صــواب و  ــن و از اه ــه روی روزی ک ــرا میان ــت فرســت و م رحم
ــتگاری در  ــردان و رس ــدگان شایســته گ ــر، و بن ــه خی ــان ب راهنمای

ــای. ــذاب، روزی فرم ــن گاه ع ــامت از کمی ــاد و س مع
* بــار الهــا، بــر محمــد صلــی الل علیــه و آلــه و آلــش درود فرســت 
و مــرا از اســراف بــاز دار و روزِی مــرا از تلــف حفــظ کــن و دارایــی 
ام را برکــت ده و افــزون ســاز و مــرا در انفــاق کــردن از آن در امــور 

خیــر، رهبــری کــن
ــت  ــش رحم ــه و آل ــه و آل ــی الل علی ــد صل ــر محم ــا، ب ــار اله * . ب
فرســت و آبرویــم را بــه توانگــری نــگاه دار و منزلتــم را به تنگدســتی 
پســت مکــن، کــه از روزی خوارانــت روزی طلبــم و از اشــرار خلقــت 
چیــزی بخواهــم تــا بــه ســتایش آن کــه بــه مــن عطــا کنــد، و بــه 

نکوهــش آن کــه منــع کنــد، مبتــا گــردم.
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بــار الهــا، هیــچ خویــی کــه عیــب مــن شــمرده شــود، باقــی مگــذار، جــز آن کــه 
آن را اصــاح کنــی و هیــچ صفــت نکوهیــده ای مگــر آن کــه آن را نیکــو ســازی 

و هیــچ خصلــت ناقصــی، جــز آنکــه آن را کامــل کنــی.


