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 البالغهاز نهج يادر خطبه يبازجسِت حقوِق انسان

 (يبر مردم و حق مردم بر وال يحق وال)

 د:يتمه

 .ف شده استيتوص ضهین فریترواجبهمچنين ار ناپذیر و حقی انک ،مردم ياز سو نقد قدرت" "البالغه نهجدر 

 به کسانی که و چه در روزگار ما  های تاریخی گذشته ، چه در دورهافتادهاتفاق کمتر  يزين چيدر عمل چن اما

منتقدان خود را خاموش کردند و سرکوب و زندان و شکنجه و قتل  بر کرسی قدرت تکيه زدند بانام اسالم 

 .کنندمی

ی "نقد قدرت" را رها آیا باید این ایدهنداشته و ندارد؟  يت همخوانيبا واقع کهاست  بوده يانتزاع طرحین یا ایآ

نقد د اگر قرار باش مرگ است؟ کنجه و ين زندان و شهای سنگم هزینهمستلزبه ناگزیر کرد؟ آیا واقعا "نقد قدرت" 

ه با چی حيات بخش برای جامعه داشته باشد و ثمرهدا کند يپ يامروز تحقق نسب يدهيچيپ يدر جامعهقدرت 

جمعی  شاید خرد ن باور هستم کهیباره ارائه نشده است و بر ا نیدر ا روشنی راهکاِرن مقال یباشد؟ در اد یبا يروش

  بتواند از راه آزمون و خطا راهی پيدا کند.

که است  يت حقوق انسان در هر حکومتياز اهم يکل ين مقال آمده، تنها به عنوان طرحین آنچه در ایبنا بر ا

که در خدمت  است گرید يزهايار چيو بس يمدن يو نهادهاتر يامروز يهااز به روشيها نتحقق آن ارزش يبرا

 1رد.يها قرار گانسان يحقوِق انسان

اشاره دارد و نقد قدرت  يانسان يهاارزش ها وحفظ حرمت به يو اساس يجد ياگونهکه به  یيهااز خطبه يکی

ی قابل تامل این است که در و نکته راد شده استیاداران حقوق متقابل مردم و زمام ياست که در باره ياخطبه

ای اعم هر جامعهدر نشده است بلکه  دارانو زمام ای به دینی بودن یا غير دینی بودن جامعهاین خطبه اشاره

ای پر جامعهرعایت شود انتظار سامان یافتن آن جامعه هست و گرنه جز این حقوق متقابل  اگر دینی دینی و غير

  2.انتظار دیگری نباید داشت آشوب و ویران

                                                      
 غير قابل دفاع بنمايد.  این روزگارالبالغه آمده نيست. برخي مضاميني هست که شايد در ي آنچه در نهجبه معناي تاييد همه طرح اين خطبه - 1

ي االسالم و همين خطبه با شمارهي علي نقي فيضي شرح و ترجمهالبالغهدر نهج 202ي ي شمارهخطبه - 2

 هاي جعفر شهيدي، محمد دشتي، حسين انصاريان هاي صبحي صالح، و ترجمهالبالغهدر نهج 212
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 م کرد که عبارتند از:يا چهار بخش تقسین خطبه را به سه ید بتوان ایشا

 آن شدِن يجار يف حق و چگونگیتعر -1 

 است يبر مردم و حق مردم بر وال يحق والواجب نموده بر همگان آن را  ياجراکه خداوند  ين حقوقیمهمتر -2 

 (04 يشماره ي)در خطبه انف زمامداریبه وظا يااشاره -3

ن حقوق یکه ا يت جامعه در صورتين وضعيت شود و همچنین حقوق رعایکه ا يت جامعه در صورتيوضع -0

 ت نشود.یرعا

 : حق و حقوق لغوی فیتعر

ابقت مط يحق را به معنا تريف کلیک تعریدر شده است،  "حق" يکه در باره يمتنوع يهافیتعر يبر همه افزون

گر  یدکیا دو امر با یز يبلکه در تطابق و توافق دو چ ستين يمجرد و انتزاع ي"حق" امر يعنی 3اند.و موافقت دانسته

را  يلک فروشگاه، مطابق ارزش آن کاال پویاز  یيگرفتن کاال در برابِرن است که یل اين تمثیترسادهد. یآيد میپد

که  يولن کاال و پيب رد ويگين انجام ميطرفن اتفاق با توافق یااست که  يهیبد ،ميکنيپرداخت مبه فروشنده 

 .ز وجود دارديشود تطابق نيبابت آن پرداخت م

 یيالروند استع از رت استکاربرد دارد عبا ينیدحساب و کتاب  يدر حوزه ترشيکه ب "حق" يگِر واژهیِف دیتعر

د ساز و یآيدا خواهد. آن گونه که از متن قرآن بر ميتحقق پ ندهیکه در آ يگزنديد آمدِن جهاِن بیات و پديح

ر تواند دياست که انسان م ياگونهار انسان قرار داده بهيه کرده و در اختيتعب ين هستیکه خداوند در ا يکار

 .رديگيجا است که مفهوِم باطل در برابِر حق قرار منيداشته باشد. از هم ياساس يگزند نقشيب جهاِن آنتحقق 

 يادامه يبرا يمطلوبنِد یشود که حاصل و برآيگفته م يکاره هر باطل که در برابر "حق" مطرح شده است ب

 شود. يثمر گفته ميب يزيو به چ يگر، باطل به کاریِر ديه تعببنداشته باشد.  ندهیدر آ اتيح

ندارد  تيعواق شود کهيگفته م يبه خبردروغ  ست؛يدروغ ن "باطل" باشد که  يد ضروریز شاين نکته نیتوجه به ا

 يع. وقتیشود و حق و باطل به وقاين صدق و کذب معموال به اخبار مربوط میبنا بر ااست.  يواقع ياما باطل امر

 يهست ين معنا هم هست که واقعهیده است به ایآفر "حقبه"نش را یم که خداوند آفريخوانيکه در قرآن م

                                                      
 العرب و     مفردات راغب اصفهاني، قاموس قرآن قرشي، لسان - 3
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نش و سپس از یآفرکه از  ي. و معموال هنگاماز رشد و کمال در تطور است يمقصود يتمند است و به سویغا

 يو انسان به عنوان عنصِر مقتض 0آن انسان دانسته شده است يکانون يد، نقطهیآيان ميسخن به م يفرجامِ هست

 .تف شده اسيتوص ينین ديدر مضامکه است  يتیمنحصر بفرد آن فرجام و غا ي،  مشترين هستیر در اييتغ

اند تويم "واقع امِر"ک ی يعنی وجود دارد. یيتفاوت معناز ينت" يعقت" و "واقيان واژگان "حقيف مین تعریدر ا

 ست.ين حق""بهکرد که  يتلق واقع" "امِرک یتوان يرا م يگریبر د يکی ستِم تواند باطل باشد.يحق باشد و م

شتار کبه قرآن  يمثل اشاره. ات هم هستيح يمانع رشد و استعال يو حت نش نداردیآفر هدفبا  يمطابقت يعنی

 يواژه کرد. انيقت بيرا با لفظ حق يتيتوان هر واقعينم جهتن يبه هم 5.کشنديحق مِريغرا به که آنان يائيانب

  باشد.يمدر حال تحقق  ينسب ياگونهاشاره دارد که به یياستعال يبه امر "حق"

 يبر مردم و حق مردم بر وال يحق وال

از ستم زورمندان به  يريشگيت و پيو امن يانجام امور اجتماع يبراات از مردم ي، گرفتِن ماليحق وال

، کمک به او ي، تذکر دادن به ويها و نواقِص کاِر والیينارسا حِق مردم، انتقاد ازو . .... استو فان يضع

 6و.. است ير خواهيحت و خيو نص يدر مواقع ضرور

ا دو یان یدو جر يست بلکه از مواجههين هیکسوی يمفهوم "حق"ن مجال، ین به اشاره گذشت که در ایش از ايپ

دو نفر  انيکه م یيگفت و گوا مثل یرد، يگين دو نفر انجام ميکه ب يامعاملهرد. مانند يگيشکل م "واقع امِر "

 شود.يمزاده از آن  ياتازه يشهیافتد و اندياتفاق م

 ياجتماع يقراردادبه عنوان  "حق"، مفهوم يبنا بر آنچه گذشت قابل درک خواهد بود که چرا در سخن امام عل

 د:یگويم خود يدارزمامچنانچه در مورد ، ان و اساس آن را خداوند وضع نموده استيبن امااست  ينيو طرف

                                                      
تورات و هم در قرآن بارها تاکيد شده است که خداوند همه چيز را براي انسان آفريده است به هم در مضامين  - 4

 22ي ي دوم)بقره( آيهسورهعنوان مثال نگاه کنيد به 

 21ي ي سوم)آل عمران( آيهسوره - 5

ها أمن و جاّدهمبارزه كرد.  توانمى مجاوزانگردد  و به كمك آن با ي امارت بيت المال جمع آورى مىبه وسيله - 2

باشند )قسمتي شود  نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران، در امان مىامان  و حّق ضعيفان از نيرومندان گرفته مى

 البالغه(نهج 40ي از خطبه
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 ن نموده استييتع يشما همانند حق من، حق يقرار داده و برا يمن، برشما حق يخداوند سبحان، برا

نيست  يحق يرا بر دیگركسيو  .راه تریننازهاست، و در انصاف، تنگين چیترف گستردهيحّق در توصو 

 .است يرا هم بر او حق يمگر اینكه آن دیگر

 قائل خود حق يبراکه داند يم ينوعهمان  ازن است که حق مردم را یا فوق يار قابل تامل در جملهيبس ينکته

رمانروا و حق مردم را اطاعت از ف دار را فرمان دادناگر ما حق زمام َعَلْيُكْم()َلُكْم َعَليَّ ِمَن اْلَحقِّ ِمْثُل الَِّذي ِلي است

ا ی مامدار،، زريستند اما اگر اميمثل هم ن يچ روين دو به هیا يعنیکند يق نميف فوق تطبیم با تعريکن يتلق

رد و يامور را بر عهده بگ رد تا اصالحيگيات ميم که از مردم ماليکن يتلق يامور اجتماع ِریرا به عنوان مد يوال

 اند حق دارند عت نمودهير را انتخاب کرده و با او بيکه ام ياوضاع جامعه را سامان بخشد، آنگاه مردم

ن خطبه یو در ا ندیاند از او انتقاد هم بکنند و اشتباهات او را گوشزد نمافراهم آورده يوال يکه برا يدر برابر امکانات

 :شده است ن جنس سفارشیاز ا يبه حق

از  کننديپنهان م عجول انِ یآنچه را از تند خو گونه که با جباران سخن گویند با من سخن مگویيد.آن

و شنيدن حق را بر من سنگين  دیو به تصنع با من دمساز نشو يساز با ظاهر ،ديمن پنهان نکن

زدن در عدالت باز مایستيد، كه من نه برتر از آنم كه خطا  ياز گفتن حق، یا را ن،ی)...( بنا بر امپندارید

 .....كنم، و نه در كار خویش از خطا ایمنم

که در  ستند مثل " َأْهِل اْلَباِدَرِة "يلفظ به لفظ ن يبات هستند که قابل ترجمهيواژگان و ترک ين متن برخیدر ا

است که پر شتاب مبادرت به تملک اموال  ياهل بادره ظاهرا اشاره به کسان ام.اِن عجول" را آوردهیترجمه "تندخو

مان يتین جهت است که تا یکنند و شتاب آنان به ايمان را تصاحب ميتیر قرآن اموال يکنند به تعبير دستان میز

افراد ن گونه یطبعا ا 7 .اند کار خود را انجام دهندمتوجه نشده مردمان سرزمينشانعموم تا  ای انددهيبه بلوغ نرس

ت که در رها اسين تعبیاترین، از گویشوند. اين هم ميتابند بلکه از آن خشمگيگران را بر نمینه تنها انتقاد د

 توان به کار برد.يزمامداران قدرت طلب م يباره

 ده شده است. یکمتر د يِط اجتماعیهم در آن شراآن دار،ک زمامی يگونه سخن گفتن از سونیا

                                                      
 2ي چهارم )نساء( آيه يسوره - 7
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لکه رند بيگينم ينه تنها جدرا ن کالم یا شمارندمی يعلروانِ امام يپشود آنان که خود را امروز هم دیده می يحت

 دارد که:ين خطبه اظهار ميهم يکه در ابتدا يدر صورت .کنندمیعکس آن عمل بسا که 

 يبر مردم و حّق مردم بر وال يسبحان از حقوق واجب كرده است، حّق وال يکه خدا يزيو بزرگترین چ

 8واجب نموده، يهر یك نسبت به دیگر ياست كه خداوند برا يااست، این فریضه

تنها از آن خداوند است،  یيرا فرمانروایزست يفرمانروا بر مردم ن ي، به معنا"ريام"ا ی "يوال"، يزباِن امام علدر 

دارد. را ت یریمد يدر فرهنگ امروز ما همان معنار" ين لفظ "اميو همچن" يلفظ "والکه رسد ينظر مبلکه به

 ِت امور است. یریکه زمام اموِر جامعه را به دست دارد و کارش مد يکس يعنی

َم ِِالَّ ُحْكاَل » امارت قبول نداشتند، گفته بودند: را به يه و نه علین، خوارج که نه معاويصف يظاهرا بعد از ماجرا

 د:یگويکند و مي"حکم" را از "امر" جدا م يآنان آشکارا معنا يدر برابر اداعا يو عل 9«ّلِلَِِّ

ند یگويآنان م يست مگر از آِن خدا ولين يشود. بله حکميباطل م ياست که از آن اراده يحق يکلمه»

 14«ا فاجر باشدیک باشد يخواه ن يريداشتِن ام رند ازیکه مردم  ناگز يدر حال .ستيخدا ن يجز برا ،هم يزمامدار

 امر" در " رد.يگيجامعه را بر عهده م "امور"ت یریکه مد يکس يعنیبر گرفته از "امر"  "ريامظ "لفن جمله یدر ا

رت گران مشویآن با د ياجرا يچگونگ يدر باره يشد که گاهيگفته م ِش رو يپ يبه کار یيمعنا يهین الياول

ه ب هم" امر" يبعد يهیو در ال« نهم...يب يو امرهم شور»ا ی« االمريو شاورهم ف»د: یگويمانند آنجا که م کننديم

 يعنیر اموآن کار.  يدر اجرا يگریبه د يکیه نمودن يتوص کاري واشاره نمودن به فرمان دادن نيست بلکه  يمعنا

امده ين" هم ني"المؤمنن دو خطبه با پسوند یر" در ايام لفظ " يحت د انجام دهند.یش رو دارند و بايکه پ یيکارها

ر مؤمن حضور يهمه گونه آدِم مؤمن و غ يان جهت که در هر جامعهید به ایشامنين" اميرالمؤ"و نگفته است 

نظر به .کند يدگيو به امور آنان رس ر مومنان باشديتنها ام تواندينماست مسئول امور که ت جامعه یریدارند و مد

  .تا توجيهی برای خودی و غير خودی باشد د آمده باشدیبعدها پد ن"يرالمؤمني"امب يرسد ترکيم

                                                      
ُ  َو أَْعظَُم َما اْفَتَرَض ُسْبَحانَُه ِمْن تِْلَك اْلُحُقوقِ  - 8 َحقُّ اْلَوالِي َعلَى الرَِّعيَِّة َو َحقُّ الرَِّعيَِّة َعلَى اْلَوالِي َفرِيَضٌة َفَرَضَها َّللاَّ

 ُسْبَحانَُه لُِكّلٍّ َعلَى ُكّلٍّ 

 40ي ي دوازدهم)يوسف( آيهسوره  - 2

 40ي ي شمارهخطبه - 10
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 آمده است که:را طرح کرده  يدارکه ضرورِت زمام ياهمان خطبه يدر ادامه

 «.كنند يو مردم زندگ رديگ خود بهره ياو، مؤمن به کار خود مشغول باشد و کافر از زندگ يدارتا در زمام

مان نگاه، هن ین در ایست. بنا بر ايل شدن او بر "کافر" نیاز قايامت ياشاره به "مؤمن" مطلقا بران جمله، یدر ا

همان حق را ، ياجتماع يو اعم از هر طبقه، ينیين و آیبر مردم دارد مردم هم اعم از هر د يا والیر يکه ام يحق

  دارند: ينسبت به وال

ن حق یاست که ين نباز هم برتر از آ داشته باشد، ين برتریکه در مقام و مرتبه بزرگ بوده و در د يکس

ر به يها حقدهیگران خرد شمرده شود و در دیکه در نظر د يگرفته شود و کسده یاش نادواجب در باره

  11شود. ياریا به او یکند  ياریگران را یضه دین فریا يست که در ادايتر از آن ن، کوچکدینظر آ

 ياریحت نمودن، انتقاد کردن، تذکر دادن، همه و همه به عنوان ينصکه نین گفتار ایقابل تامل در ا يهانکته

واجب مشارکت  يضهین فریکه در ا يِت اشخاصین هويو همچنت جامعه طرح شده است. یریبه مددن يرسان

ت یهو ، بلکه صرفا بهيت صنفیو نه هو يت علمینه هو يت طبقاتینه هو يت ملیاست نه هو ينیت دیدارند نه هو

 يزيف هم چین وظایبر عهده گرفته است. ا يکه وال يفین البته مطابقت دارد با وظایا آنان نظر دارد. يانسان

و حراست مرزها از فان، حفظ ياز ستم قدرتمندان بر ضع يريگشيها، پيها از راهزنست جز امن کردن جادهين

ن ینکه ایا يو برا 12.که به رفاه و سالمت کل جامعه کمک کند ن دستیاز ا يگرید يزهايگانگان و  چيهجوم ب

  د:یگويحت کنند و مير را نصيا امی يداند که واليانجامد، حق مردم ميو انحراف ن يت به خودکامگیریمد

 «َفَعَلْيُكْم ِبالتََّناُصِح ِفي َذِلَك َو ُحْسِن التََّعاُوِن َعَلْيِه » 

و بر  يیجوبير و عيتحق ينه برا شوديمان يکمک بو  يرخواهيخ ياصالح و از رو يبراکه  يسخن يعنیت ينصح

است که امروزه به آن نقد قدرت هم  يزين همان چیانه برای رقابت و تدبير قدرت برای خویش. و . يانداز

 م.یيم بگويتوانيم

 

                                                      
ُ ِمْن َو لَْيَس اْمُرٌؤ َو إِْن َعُظَمْت فِي اْلَحّقِ َمْنزِلَُتُه  - 11 يِن َفِضيلَُتُه بَِفْوقِ أَْن ُيَعاَن َعلَى َما َحمَّلَُه َّللاَّ َمْت فِي الّدِ َو تََقدَّ

َرْتُه النُُّفوُس َو اْقَتَحَمْتُه اْلُعُيوُن بُِدوِن أَْن ُيِعيَن َعلَى َذلَِك أَْو ُيعَ  ِه َو اَل اْمُرٌؤ َو إِْن َصغَّ  اَن َعلَْيهِ َحّقِ

 40ي ي شمارهخظبه - 12
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 يف والیوظا

 آمده است: 04 يشماره يدر خطبه يف والیوظا يدر مورد برخ

خود  يت او، مؤمنان به كار خود مشغول و كافران هم از زندگیرینيازمندند، تا در مد يمردم به زمامدار» 

  گردديم يجمع آورات(ي)مالالمال تيكند، به وسيله حكومت ب يت زندگيدر امن يبهرمند شوند، هرکس

حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته  شود، ها أمن و امانكرد. جاّده مقابله متجاوزان با توانيبه كمك آن م و

 13«باشند.يشود  نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران، در امان ميم

ست ا حجابشان درید مراقب باشد که مردم نماز بخوانند، یبا يمثال والست که ين نیاز ا يانگفتارها نشن یدر ا

هره خود ب يد مؤمن به کار خود مشغول باشد و کافر از زندگیگو يا نباشند، میمسلمان باشند  يا حتیباشد، 

به  يکیرا نترساند،  يگرید يع نکند، کسیرا ضا يحق کس يت باشند کسين است که همه در امنیببرد. بحث ا

 ش بهرمند شودیزحمت خو ياز ثمره يد، هر کسیزور نگو يگرید

دار نه در انحصار زمامکند، يه مياز منکر را توص يمشهور قرآن که امر به معروف و نه يهیآ ين نگاه، حتیدر ا

  است يبلکه مربوط به امور اجتماع ،يخاص يا گروهی يفرد يتیديمربوط به عبادات و مسائل عقاست و نه 

"معروف" عدالت  يان جامعهيدارند. در چن يدر آن جامعه حق زندگ ينیياز همه صنف و از هر گونه آ يمردمکه 

 :ن حقوقیگران از ایاست و "منکر" محروم کردن د يگر حقوق اجتماعیو دت و رفاه يو امن

 يز زشتاه کنند و يكنند و به كار شایسته توص يکه دعوت به نيك يو باید از ميان شما باشند کسان»

 10«بازدارند، و آنان همان رستگارانند.

وان ن فرایدر د يبازدغل شود،يستم آشکار م يهااند، نشانهن حقوق متقابل معطل بمینکه اگر ایو کالم آخر ا

رد و يآنکه مصالح جامعه را در نظر بگ يکند بينفس خود عمل م يبه هوا يار و هر کسيها بسيماريب ،گردديم

                                                      
ِ َو لَكِنَّ َهُؤاَلِء يَُقولُوَن اَل إِ  - 13 ِ َو إِنَُّه اَل ُبدَّ لِلنَّاسِ ِمْن َقاَل ع: َكلَِمُة َحّقٍّ ُيَراُد بَِها بَاِطٌل نََعْم إِنَُّه اَل ُحْكَم إاِلَّ ّلِِلَّ ْمَرَة إاِلَّ ّلِِلَّ

ُ فِيَها اْْلََجَل َو ُيْجَمُع بِِه اْلَفيْ أَِميرٍّ بَرٍّّ أَْو َفاِجرٍّ يَْعَمُل فِي إِْمَرتِِه اْلُمْؤِمُن َو يَسْ  ُِّغ َّللاَّ ُل بِِه ُء َو ُيَقاتَ َتْمتُِع فِيَها اْلَكافُِر َو ُيبَل

ِعيِف ِمَن اْلَقوِّيِ َحتَّى يَْسَترِيَح بَرٌّ َو ُيْسَتَراَح مِ  ُبُل َو ُيْؤَخُذ بِِه لِلضَّ  -ْن َفاِجرٍّ اْلَعُدوُّ َو تَْأَمُن بِِه السُّ

 104ي ي سوم)آل عمران( آيههسور - 14
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 15که معطل مانده و..... ين حق بزرگیکند از ايوحشت نم يکس

ار نشود گرفت یيداند که به خطاين نمیخود را فراتر از ا يالبالغه، امام علگر از نهجیگفتار د ين خطبه و برخیدر ا

  خود در مسند قدرت است: که يآن هم در هنگام شودياد آور مین نکته را صراحتا یو ا

 زیرا من برتر نيستم از اینكه خطا ،ننمائيد يخودداربا من عدل  يبارهدر یا مشورت  ياز گفتن حق»

تر مگر آنكه خدا از نفس من كفایت كند آنرا كه او از من مالك ميستن و از آن در كار خویش ایمن ،كنم

 16«و تواناتر است

 

 / مشهد 1392رماه يست و پنجم تيب  

 /مشهد1399جدید اسفند ویرایش 

 

                                                      
ْدَغاُل فِي  إَِذا َغلَبَتِ الرَِّعيَُّة َوالِيََها أَْو أَْجَحَف اْلَوالِي بَِرِعيَّتِِه اْخَتلََفْت ُهَنالِكَ  - 15 اْلَكلَِمُة َو ظََهَرْت َمَعالُِم اْلَجْورِ َو َكُثَر اْْلِ

َنِن َفُعِمَل بِالْ  لَِت اْْلَْحَكاُم َو َكُثَرْت ِعلَُل النُُّفوسِ الّدِيِن َو تُرَِكْت َمَحاجُّ السُّ َل َو  َهَوى َو ُعطِّ َفاَل ُيْسَتْوَحُش لَِعِظيِم َحّقٍّ ُعطِّ

ِ ُسْبَحانَ  ي َفَعلَْيُكْم بِالتََّناُصحِ فِ  ُه ِعْنَد اْلِعبَاِد.اَل لَِعِظيِم بَاِطلٍّ ُفِعَل َفُهَنالَِك تَِذلُّ اْْلَْبَراُر َو تَِعزُّ اْْلَْشَراُر َو تَْعظُُم تَبَِعاُت َّللاَّ

 َذلَِك َو ُحْسِن التََّعاُونِ 

ْخِطَئ َو اَل آَمنُ  - 12
ُ
 َذلَِك ِمْن فِْعلِي إاِلَّ َفاَل تَُكفُّوا َعْن َمَقالَةٍّ بَِحّقٍّ أَْو َمُشوَرةٍّ بَِعْدلٍّ َفإِنِّي لَْسُت فِي نَْفِسي بَِفْوقِ أَْن أ

ُ ِمْن نَْفِسي  َفإِنََّما أَنَا َو أَْنُتْم َعبِيٌد َمْملُوُكوَن لَِرّبٍّ اَل َربَّ َغْيُرُه يَْمِلُك ِمنَّا َما اَل نَْملُِك  َما ُهَو أَْملَُك بِِه ِمنِّيأَْن يَْكِفَي َّللاَّ

اَللَِة  ا ُكنَّا فِيِه إِلَى َما َصلَْحَنا َعلَْيِه َفأَْبَدلََنا بَْعَد الضَّ  بِاْلُهَدى َو أَْعطَانَا اْلبَِصيَرَة بَْعَد اْلَعَمىِمْن أَْنُفِسَنا َو أَْخَرَجَنا ِممَّ


