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قلب خود را لبريز ساز از رحمت بر مردمان و محبت ورزيدن با آنان و مهرباني كردن به همگان؛ و با آنان همچون حيواني  �

  . اند، و يا در آفرينش با تو همانندند ديني تو ربراد يا: اند زيرا مردمان دو دسته! درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت شماري

  .هرگز به خشمي كه راه گريز از آن هست، مشتاب. از بخشودن گناه كسي پشيمان مشو، و بر مجازات كسي شادي مكن �

آبرو  ت و بيدهم و بايد اطاعت شوم، زيرا كه اين كار دل را تباه و دين را سس ، فرمان مياند مرا بر شما گماشتههرگز مگو كه  �

  .گرداند كند و بال و آفت را نزديك مي مي

ملتي كه حق ضعيفان را از قدرتمندان باصراحت و بدون ترس و واهمه نگيرد هرگز «: گفت بارها شنيدم كه مي) ص(از پيامبر �

  » .بيند شود و روي سعادت نمي پاك نمي

  .تر باشد ر عدالت فراگيرتر و خشنودي مردم را شاملتر و د ترين كارها نزد تو كاري باشد كه به حق نزديك بايد محبوب �

راندند و به نام دين دنيا را  در آن، كار از روى هوس مى ؛در اين باره نيك بنگر كه اين دين در دست بدكاران گرفتار بود �

مشورت ديگران و از  از آزمودن به كارشان گمار، و به ميل خود و بيبعد در به كارگيري كارگزارانت دقت كن، و پس . خوردند مى

  .سر خودكامگي مسئوليتي به آنان مسپار، كه به ميل خود عمل كردن و به رأي ديگران ننگريستن، ستمگري و خيانت است

گماني خود اعتماد مكن كه مردم براي جلب نظر واليان به آراستن ظاهر  در انتخاب آنان تنها به فراست و اطمينان، و خوش �

  .اما در پس آن، نه خيرخواهي است و نه از امانتداري نشاني ؛سازند ي پيشه ميخدمت پردازند، و خوش مي

و به هيچ يك از اطرافيان و وابستگانت زميني را به بخشش ! پس ريشه ستم نزديكانت را با بريدن اسباب آن از بيخ بركن �

كه در اين صورت ... زيان ساير مردم باشد  ي وامگذار؛ و مبادا در تو طمع كنند كه قراردادي به سود ايشان منعقد كني كه مايه

  .سودش براي آنان است و عيب و ننگش براي تو در دنيا و آخرت

پس در كارهاي كارگزارانت وارسي كن، و اشخاصي راستگو و وفادار بر آنان بگمار، كه بازرسي نهاني در كارشان سبب  �

  .شود امانتداري و مداراي ايشان با مردم مي

 ،اودادن به به حساب ديگرى مگذار، و در پاداش  زحمتي را كه كسي كشيدهرا در نظر دار و كس هر و تالش زحمت نيز مقدار  �

و مبادا بزرگي كسي موجب شود كه كار كوچك او را بزرگ شماري، و  ،كوتاهي مكن ،به اندازه رنجى كه ديده و زحمتى كه كشيده

  .ك به حساب آوريكسي باعث شود كه كار بزرگش را كوچ كوچكي مقاممبادا 



  .مبادا كه نكوكار و بدكار در نزدت يكسان باشند، كه آن رغبت نكوكار را در نيكي كم كند، و بدكردار را به بدي وادار نمايد �

اي دهي و در وعده  اي بزرگ بشماري، يا آنان را وعده بپرهيز كه با نيكي خود بر مردمان منت گذاري، يا آنچه را كه كرده �

وعده، خشم  كردن در خالف آري، كه منت نهادن، ارج نيكي را ببرد، و كار را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند، و خالف

سوره [ »كه چيزي را بگوييد و انجام ندهيد وند سخت خشمگين شودخدا« :است تعال فرمودهو خداي م ،خدا و مردم را برانگيزاند

  .]3صف، آيه 

  .دوخواهي همراه ب داري، با مهرباني و پوزش بخشي، چنان بخش كه گوارا افتد، و آنچه باز مي آنچه مي �

خدا آن را از دوستانش  كهگويي بيا انجام دهي آن كس را بر ديگران بگزين كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر گويد، و در آنچه  �

كه ستايش فراوان خودپسندي پديد آورد، و آدمي ... و آنان را چنان بپرور كه ترا فراوان نستايند ... ات كند  كمتر ياري ،ناپسند دارد

  .را به سركشي كشاند

كه زيرا ، جوي مردمان است از ديگران عيب و كسي باشد كه بيشترينشان در نزد ت حريم تو و مبغوض ازبايد دورترين مردم  �

  .بگسلرا بگشاي و رشته هر دشمني را  اي گره هر كينه ...ن آنهاست انداز هر كس سزاوارتر به پوش كه حاكم تاس ييمردم را عيبها

وجه است و بپرهيز از آنكه چيزي را كه مردم در آن برابرند به خود اختصاص دهي، و بپرهيز از غفلت در چيزي كه شايسته ت �

سپارند و ديري نپايد كه پرده از  ستانند و به ديگران مي اي از تو مي بيند، زيرا آنچه را به خود اختصاص داده چشم همگان آن را مي

ستمديده از تو بستانند كارهايت كنار رود و داد.  

ادانى ميسر نشود، و آن كه خراج خواهد و خراج جز با آبگرفتن ، كه اشدخراج بگرفتن به آبادانى زمين بيشتر از توجهت و بايد  �

  .به آبادانى نپردازد، شهرها را ويران كند و بندگان را هالك سازد

 ميان در ايشان با روشن و آشكارا شده بدگماني موجب كه آنچه مورد در را خويش عذرِ گمان ستم بردندتو  به مردم گاه هر �

 توجيه و مردم با مالطفت و مدارا نيز و تو اخالقي تربيت سبب صراحت گونه اين زيرا ساز، برطرف خود از را آنان بدگماني و گذار

  . رساند مي حق به آنان دادن سوق در مقصودت به را تو ،عذر بيانِ اين و ،است ايشان

 رعايت را نتپيما داري امانت با و كن وفا خويش پيمان به پوشاندي، امان و زنهار جامه او به يا بستي پيماني خود دشمن با اگر �

  . گردان اي بسته كه پيماني سپر را خويش و نما

مردم شهرها هنگامى تنگدست گردند كه واليان روى به گرد آوردن مال آرند و از . زمين جز با تنگدستى ساكنان آن ويران نشود �

  .، و از آنچه مايه عبرت است كمتر سود بردارندارنداطمينان ندقدرت ماندن خود بر سر 

و كيفر او را نزديك نيارد، كه خدا شنواى دعاى ستمديدگانست  نهادن، نعمت خدا را دگرگون ندارديز چون بنياد ستم و هيچ چ �

  .و در كمين ستمكاران


