


آئين زندگي
وصایای امير المومنين به امام حسن مجتبی
نویسنده: سيد مهدي شجاعي

گروه من و کتاب



آن چه  پيش  روي  شماست ، سفارشات ، توصيه ها، موعظه ها، رهنمودها، 
آموزه ها یا رهتوشه  هاي اميرالمؤمنين )عليه الّسالم( به  امام  حسن  
مجتبي  )عليه الّسالم( است . نامه اي  که  حضرت  موال هنگام  بازگشت  
از جنگ  صفين ، در یكي  از منازل  بين  راه  خطاب  به  فرزندشان  امام  
حسن  مجتبي  نوشته اند، و طي  آن  همة  آنچه  را که  یك  انسان  
براي  زندگي  در این  جهان  به  آن  نياز دارد، مورد توجه  قرار داده اند. 
مخاطب  این  وصایا و سفارشات  موال،مایيم . همة  ما و تك  تك  ما .

علٌي  و  »انا  فرمود:  پيامبر  که   است   این   نه   مگر 
اّمتيم  . این   پدران   علي   و  من   االّمه .«  هذه   ابوا 

پس  این  وصيت  نامه ، سفارشات  یك  پدر است  به  تمامي  فرزندانش  
و  تاریخ   درتمام  طول   بزرگ ـ  و  و کوچك   و دختر  پسر  از  اعم  
در همة  وسعت  گيتي . آن  هم  نه  یك  پدر معمولي  و متعارف  .

زمين ،  مسيرهاي   تا  است   آشناتر  آسمان   راه هاي   به   که   پدري  
اوست ،پدري   دستهاي   در  انبياء  کتب   از  کتاب   هزار  که   پدري  



که  از ازل  ناظر بر خلقت  بشر بوده  است  و انسان  را از خودش  
بوده  است  و مراد  انبياء  بهتر مي شناسد، پدري  که  معلم  همة  
آسماني ،  معصوميت   دليل   به   که   پدري   اولياء،  همه   اسوة   و 
ندارد . راه   رفتارش ،  و  کالم   در  اشتباه   و  خطا  و  خلل   و  نقص  

پدري  که  اگر دستت  را در دستش  بگذاري ، مي تواني  مطمئن  باشي  
که  برایت  بهشت  را با همة  وسعت  و جاودانگي اش  مي خرد، و ... 
تو که  تازه  گرماي  دستش  را چشيده اي  حاضر نمي شوي  که  حتي  
به  اندازة  سرکشي  به  بهشت ، دستت  را از دستهاي  گرم  و مهربان  و 

بهشت آفرینش  در آوري .

این  پدر مهربان  و با صفا در راه  بازگشت  از جنگ  صفين ، در فرصت  
و مجالي  کوتاه  و گذرا، به  جاي  ستردن  عرق  از پيشاني  و خستگي  
از تن ، به  جاي  خوردن  غذا و نوشيدن  آب ، به  جاي  مرهم  نهادن  بر 
زخمهاي  متعدد خویش، نشسته  است  و این  توصيه هاي  آسماني  را 

براي  من  و شما نوشته  است .

و نكتة آخر
دست  دعا و چشم  اميد همة  ماست  به  سوي  حضرت  محبوب  که  
توفيق  عمل  به  این  وصایاي  سرنوشت  ساز و سعادت  آفرین  را نصيب  
فرماید که  نغزترین  حكمت ها و دقيق ترین  نصيحت ها اگر فقط  در 
قالب  کالم  و کلمه  و کتاب  بمانند، هيچ  سودي  به  انسان  نمي رسانند.

ِه ْمِ
َ

وِم أ ْي ُبَنَّ َو ُلُ
َ

ي  الّلِ أ ْقَ ِ�تَ وِصيَك �ب
ُ

فَإنِّ  أ



فرزند جانم !

وصيت  و سفارش  من  به  تو:

پرواي  از خداست ،و پاي  بندي  به  دستورات  او.

اشارت :
مسير  در  جمله ،  دو  همين   که   معتقدند  معرفت   اهل  
حرف   تمام ترین   و  کالم   کاملترین   سعادت ،  و  سلوك  
او. دستورات   به   بندي   پاي    .2 خدا  از  پرواي    .1  است ؛ 

گنجهاي   تمام   قفل   که   است   کليد  دو  کالم ،  دو  این  
مي شود . باز  آن   با  جهان   دو  هر  در  سعادت   و  عافيت  

بر این  اساس  و بر مبناي  باقي  فرازهاي  نامه ، مي توان  اّدعا کرد که  
بقيه  فرمایشات  حضرت  موال از این  پس ، شرح  و بسط  و تعبير و 

تأویل  همين  دو جمله  است .

ِرِه،
ْ
َك ِبِذك اَرِة َقْلِ َو ِعَ

 و آباد ساختن  دلت  با ياد او.

حضرتش  در جاي  دیگري  مي فرماید: هر که  دلش  را به  تداوم  
مي شود .  زیبا  پنهان ،  و  آشكار  در  رفتارش   سازد،  آباد  خدا  یاد 

. َحْبِلِ ِ َصاِم �ب ِ َوااِلْع�ت
 و به  چنگ  آوردن  دست  آويز او.



ِإْن  الّلِ  َن  َب�يْ َو  َنَك  ْ �بَ�ي ٍب  َس�بَ ِمْ  ْوَثُق 
َ

أ ٍب  َس�بَ يُّ 
َ

أ َو 
َخْذَت ِبِه؟

َ
�نْ�تَ أ

َ
أ

و ميان  خود و خدايت  كدام  رابطه  محكمتر و كدام  واسطه  
مطمئن تر از حبل  اهلل ، اگر كه  به  آن  دست  پيدا كني ؟

اشارت :
خداوند متعال  مي فرماید: واعتصموا بحبل  اهلل  جميعاً و ال تفرقوا .

همگان  به  ریسمان  الهي  در آویزید و پراکنده  نگردید.کسي  از پيامبر 
)صلّي اهلل عليه و آله و سلّم( پرسيد: این  ریسمان  الهي  چيست ؟ که  
خداوند فرموده : در آن  چنگ  بزنيد و پراکنده  نگردید؟ در آن  حال ، 
حضرت  علي  )عليه الّسالم( در کنار پيامبر )صلّي اهلل عليه و آله و 
سلّم( نشسته  بود. پيامبر دست  بر شانة  علي )عليه الّسالم( گذاشت  
و فرمود: حبل  اهلل ، علي  است . اگر نجات  و رستگاري  مي خواهيد، 

چنگ  در دامن  علي  بزنيد. 

ِة، َ ْوِع�ن َ ْ
َك ِبل ْحِ َقْلَ

َ
أ

دلت  را با نصيحت  زنده  گردان .

اشارت :
و فرمود: هر که  دلش  بميرد، به  آتش  جهنم  وارد مي شود. و فرمود: 
نصيحت ، حيات  بخش  دل ها است .  و فرمود: نتيجة  نصيحت ، 
هشياري  و بيداري  است . یكي  از نعمت هایي  که  در استحالة  فرهنگ  
و هویت  ما، وجه  منفي  یافته  و مذموم  و منفور گشته ، نصيحت  است . 
گویي  که  نصيحت  کردن  امري  قبيح  و ناپسند است  و فرار از شنيدن  



موعظه  و نصيحت ، الزم  و طبيعي .

و این  جهلي  است  که  مبتال شدن  به  آن  الجرم  انسان  را به  سمت  
دوچندان   را  انسان   روح   تاریكي   و  مي دهد  سوق   مرکب   جهل  
مي کند. در حالي  که  بزرگان  و اولياء و اهل  معرفت ، نصيحت  را 
یك  نياز مستمر روحي  مي شمرده اند و هر کجا به  هر مرد راهي  
مي رسيده اند، از او طلب  موعظه  مي کرده اند. بسياري  از کلمات  
درخشان  تاریخ  در پاسخ  به  تقاضاي  »ِعظني « )موعظه  کن  مرا( 

پدید آمده  است . 

َهاَدِة، ُه ِبلَّ ِمْ
َ

َو أ
و با زهد و بي رغبتي  به  اين  جهان ، بميران .

اشارت :
و خود در تعریف  زهد فرمود: اصل  زهد، ُحسن  اشتياق  است  به  
آنچه  در نزد خداوند است . و به  عبارت  دیگر: زهد، کوتاه  کردن  
آرزوهاست  و شكر بر نعمت ها و مقاومت  در مقابل  حرامها. و به  
تعبير دقيق تر: هر کس  که  غصة  گذشته  را نخورد، و دل  به  آینده  
خوش  نكند، زهد را از هر دو سو دریافته  است . زهد نيز از آن  فضائل  
و مناقب  و صفات  و خصال  ستوده اي  است  که  در طول  تاریخ  از 
جایگاه  رفيع  خود تنزل  کرده  و مذموم  و منفور تلقي  شده ـ. و شاید 
نقش  ادبيات  فارسي  در این  استحاله  کم  نبوده  که  عموماً زهد را 
نقطة  مقابل  عشق  و معرفت  قرار داده  و زاهد را دشمن  سرسخت  
عاشق  و رند و عارف  تلقي  کرده  و پر واضح  است  که  بيشترین  بهانه  
و مضمون  را هم  زاهدان  ریایي  به  دست  ادبيات  داده اند. در حالي  که  
معني  حقيقي  زهد، حّتي  نداشتن  دنيا نيست ، بلكه  تعلق  نداشتن  



به  دنياست  و دل  نسپردن  به  دنيا. و دقيق ترین  مصداق  این  تعریف ، 
سيرة  حضرت  موالست  در تعامل  با دنيا.

ِن، ِق�ي ِه ِبْلَ َو َقِّ
و با يقين  قوتش  ببخش .

اشارت :
و فرمود: کسي  که  یقين  کند به  آنچه  ماندني  است ، بي رغبت  مي شود 
به  آنچه  نابود شدني  است . و فرمود: به  یقين  برس  تا قدرتمند شوي . 
و فرمود: پایداري  و استحكام  دین ، بستگي  دارد به  قوت  یقين . و 
پيدا است  که  طبيعي ترین  محصول  یقين ، مخالفت  با هوي  و هوس  
و بریدن  از تعلقات  دنيا است . چنانكه  مي فرماید:کجایند اهل  یقين ؟ 
آنان  که  لباسهاي  هوس  از تن  در آوردند و پيوندشان  را از عالئق  

دنيا بریدند . 

ْكَمِة، ِ
ْ

ْرُه ِبل َو َنِّ
و با حكمت ، چراغاني  اش  كن .

اشارت :
فرمود:  و  است .  آدمي   تعالي   و  رشد  اسباب   حكمت ،  فرمود:  و 
از  بگير.  فرا  را  حكمت   فرمود:  است .   آدمي   نگاهبان   حكمت ، 
هر که  و هر جا که  ممكن  است . چه  بسا که  در سينة  منافق  
پرپر  و  مي کند  بي تابي   آنقدر  آنجا  در  باشد،  حكمت   هم  
بگيرد .  قرار  مؤمن ،  سينة   خود،  اصلي   جایگاه   در  تا  مي زند 



و فرمود: این  دلها نيز همچون  بدنها، خسته  مي شوند، با حكمت هاي  
نغز به  دادشان  برسيد.

 

َواَك، ْصِلْح َمْ
َ

فَأ
پس  جايگاه  ابدي  ات  را سامان  ببخش .

اشارت :
مثوي  در لغت  به  معناي  جایگاه  و اقامتگاه  و محل  ماندن  است  .

و حضرت  موال که  دنيا را معبر و گذرگاه  مي داند و آخرت  را محل  
ماندن  و اقامتگاه ، با ظریف ترین  تعبير توصيه  مي کند که : محل  

ماندنت  را سامان  ببخش ، نه  معبر و گذرگاهت  را.

اَك. َ ْع آِخَرَتَك ِبُد�نْ�ي َواَل �تَ�بِ
و آخرتت  را به  دنيايت  مفروش . 

اشارت :
و فرمود: هر که  آخرتش  را به  دنيایش  بفروشد، هر دو را زیان  کرده  است  . 
و فرمود: دنيا و آخرت ، دو دشمن  ناهمگون  اند و دو راه  مختلف . هر 
که  دل  به  دنيا بسپارد و والیت  دنيا را بپذیرد، به  دشمني  با آخرت  
برخاسته  است . دنيا و آخرت  همانند مشرق  و مغرب  اند. و رهرو به  
هر کدام  که  نزدیك  شود، از دیگري  دور مي گردد. دنيا و آخرت ، 

هووي  یكدیگرند. 



ْعِرُف. َل ِفَم اَل �تَ َوَدِع اْلَقْ
و در آنچه  نمي داني ، دخالت  نكن !

اشارت :
و جایي  دیگر در تعریف  عقل  فرمود: عقل  یعني  فقط  آنچه  را که  

مي داني  بگویي  و به  گفتة  خودت  هم  عمل  کني . 

. ْ َ�اَب ِفَم َلْ ُتَكلَّ �نِ
ْ

َوال
و سخني  را كه  وظيفه  نداري  نگو!

اشارت :
حضرتش  در جایي  دیگر، تعریف  و تكليف  کالم  را در موجزترین  
کالم ، بيان  فرموده  است : عاقل  سخن  نمي گوید مگر به  حاجت  یا 

حّجت . 

ُه. َت َضاَلَلَ ْ �ن ِ ْمِسْك َعْن َطريٍق ِإَذا �ن
َ

َو أ
و به  راهي  كه  بيم  گمراهي  مي رود، قدم  مگذار!

اشارت :
عده اي  بر این  باورند که : همة  راهها به  خدا منتهي  مي شود و بر 
این  اساس  از این  جمله  به  ظاهر زیبا و عوام  پسند چنين  نتيجه  
مي گيرند که : پس  باکي  نداشته  باش  از قدم  گذاشتن  در هر راهي  
و نوشيدن  از هر مشربي  و ارتزاق  از هر مكتبي  و تلّمذ و شاگردي  



نزد هر استادي  و خواندن  هر کتابي  و تجربه  کردن  هر سير و مسير 
و سلوکي .

اّما دیدگاه  حضرت  موال و توصيه  حضرتش  چنين  نيست . او پيش  
ازاین  به  صراحت  فرموده  است  که : 

يه   اولسيط   ال�ريق   و  ّل   مصن مل   ّ السش و  ن   الم�ي
اجلاّده . 

چپ  و راست  گمراهي  است  و مسير مستقيم ، جاده  منتهي  
به  مقصد است .

حضرتش  نه  تنها تجربه  کردن  راههاي  تاریك  و غير مستقيم  را 
توصيه  نمي کند که  حتي  از مسيري  که  در آن  احتمال  گمراهي  
مي رود، پرهيز مي دهد. چرا که  در فرصت  کوتاه  عمر، مجالي  براي  
آزمون  و خطایي  از این  دست  نيست  و اميد این  که  از هر خطایي  

بتوان  رست ، هم  نيست .

وِب 
ُ
ُرك ِمْ  ٌر  ْ َخ�ي اَلِل  َّ الصن َرِة  ْ َح�ي َد  ِعْ اْلَكفَّ  فَإنَّ 

اِل. ااَلْهَ
كه  توقف  در آستانة  گمراهي  بهتر است  از سوار شدن  بر 

امواج  هولناك .

ُث َكَن. َحقِّ َحْ َمَراِت ِلْ َ ِ الْعن
�ن َو �نُ

و هر كجا كه  خاطر خدا در ميان  است ، تن  به  مخاطره  بسپار.



يِن. ْه ِف  ادلِّ قَّ َ �ن َو �تَ
و در فهم  دين  بكوش .

اشارت :
و فرمود: هر گاه  خدا براي  بنده اش  خيري  ویژه  بخواهد، به  او تفقه  

در دین  و مقام  یقين  مرحمت  مي کند. 

ِت  ْم َيا ُبَنَّ َوِصيَّ هَّ َ �ن َفَ
پس  سعي  كن  اي  فرزنِد جانم  كه  حرفهايم  را خوب  دريابي !

ََياِة.
ْ

ْوِت ُهَ َماِلُ ال َ ْ
نَّ َماِلَ ال

َ
ْم أ َواْعَ

و بدان  كه  مرگ  در دست  همان  كسي  است  كه  زندگي  در 
دست  اوست .

ِمُت. ُ ْ
َاِلَق ُهَ ال

ْ
نَّ ال

َ
َو أ

و آن  كه  مي آفريند، هم  اوست  كه  مي ميراند.

ِعيُد. ُ ْ
، ُهَ ال ْفِنَ ُ ْ

نَّ ال
َ

َو أ
و آن  كه  فنا مي كند، هم  اوست  كه  باز مي گرداند.



اُلَعاِف . ْبَتِلَ ُهَ ُ ْ
نَّ ال

َ
َو أ

و آن  كه  گرفتار و مبتال مي سازد، هم  اوست  كه  رهايي  و 
عافيت  مي بخشد.

 ، َك ُرُسُلُ يٌك اَل�تَ�تْ َك َشِ بِّ ُه وَلْ َكَن ِلَ نَّ
َ

ُم َيا ُبَنَّ أ َواْعَ
َو  َعاَلُ  �نْ

َ
أ لََعَرفَْت  َو  ُسْلَ�اِنِه،  َو  ُمْلِكِه  آَثَر  ْي�تَ 

َ
أ َلَ َو 

اِتِه. َ ِص�ن
و بدان  اي  فرزنِد جان !

كه  اگر پروردگار تو شريكي  مي داشت ، حتماً پيامبران  او هم  
به  سوي  تو اعزام  مي شدند و قطعاً نشانه هاي  پادشاهي  و 
قدرت  او را مي ديدي  و يقيناً پي  به  كردار و صفات  او مي بردي .

َسُه. ْ �ن َم َوَصَف �نَ
َ
ُه ِإٌل َواِحٌ ك َو لِكنَّ

ولي  او خداي  يگانه  است ؛ همچنانكه  خود به  توصيف  خويش  
پرداخته  است . 

َبدًا، َو َلْ َيَزْل.
َ

، َو اَل َيُزوُل أ َحٌ
َ

ُه ِف  ُمْلِكِه أ اَل ُيَضادُّ
كسي  مزاحم  حكمراني  او نيست  و پادشاهي  اش  جاودانه  و 



فناناپذير و هميشگي  است .

اِء  �يَ ااَلسشْ ْعَد  �بَ آِخٌر  َو  ٍة،  ِلَّ وَّ
َ

أ ِبال  اِء  �يَ ااَلسشْ َل  َقْ ٌل  وَّ
َ

أ
اَيٍة. ِباَل ِنَ

پيش  از همه  بوده  است ، بي  آنكه  خود آغاز و بدايت  داشته  
باشد. و پس  از همه  خواهد بود، بي  آنكه  خود پايان  و نهايت  

بپذيرد.

. َصٍ َ �ب ْو 
َ

أ َقْلٍب  ِبإَحَطِة  ُتُه  َّ ِ�ي ُرُب�ب ُبَ  �تَ�شْ ْن 
َ

أ َعْن  َم  ُ َع�ن
و  بگنجد  ديده   و  قلب   در حيطة   كه   است   آن   از  بزرگتر 

ربوبيتش  از اين  رهگذر به  اثبات  رسد.

َن  َب�يْ َو  َنَك  ْ �بَ�ي ِفَم  ااًن  َ رن ِم�ي َسَك  ْ �ن �نَ َعْل  ا�بْ ُبَنَّ  َيا 
َما  َلُ  َرْه 

ْ
َواك ْفِسَك،  ِلَ بُّ  حِ �تُ َما  ِرَك  ْ �ي َ ِلعن ْحِبْب 

َ
فَأ ِرَك،  ْ َغ�ي
ا. َتْكَرُه َلَ

اي  فرزنِد جانم ! در آنچه  ميان  تو و ديگران  است ، خودت  
را ميزان  قرار بده ! آنچه  براي  خودت  دوست  مي داري ، براي  
ديگري  هم  دوست  بدار. و آنچه  براي  خودت  بد مي شماري ، 

براي  ديگري  هم  بد بشمار!

َم 
َ
ك ْحِسْن 

َ
أ َو   ، َلَ ْ �ن ُ �ت ْن 

َ
أ بُّ  حِ �تُ اَل  َم 

َ
ك ِلْ  ْ �ن َ �ت اَل  َو 



َك. ْن ُيْحَسَن ِإَلْ
َ

بُّ أ حِ �تُ
و ستم  مكن ! همچنانكه  دوست  نداري  بر تو ستم  شود و 

خوبي  كن ! همچنانكه  دوست  داري  با تو خوبي  كنند.

ِرَك. ْ َغ�ي ِمْ  ُح  �بِ تَْسَتْ � َما  ِسَك  ْ �ن �نَ ِمْ  ْح  ْق�بِ َواْس�تَ
هم   براي  خودت   مي انگاري ،  زشت   ديگران   براي   آنچه   و 

زشت  بدان .

ِسَك. ْ �ن ْم ِمْ �نَ ا َتْرَضاُه َلُ اِس ِبَ َواْرَض ِمَ الَّ
و از مردم  بگذر، آنسان  كه  دوست  داري  از تو بگذرند.

. ْعَلُ ْعَلُ َو ِإْن َقلَّ َما �تَ ْل َما اَل �تَ ُ �ت َو اَل �تَ
و نگو آنچه  نمي داني ، هر چند كم  باشد آنچه  كه  مي داني .

اشارت :
چه  دشوار است  درك  این  نكته  براي  عموم  خالیق  که :

هنر، بيش  از آن  که  در سخن  گفتن  باشد، در سخن  نگفتن  است  یا 
در نگفتنِ  سخن  است . و ارزش  انسانها بيش  از آن  که  در حرفهاي  
گفته شان  باشد، در حرفهاي  نگفته  شان  است . اغلب  مردم  بر این  
گمانند که  اگر با مایه  و سرمایه اي  به  اندازة  َده ، سخني  به  اندازة  
هزار، بگویند، سود کرده اند، غافل  که : سود حقيقي  از آن  کسي  
است  که  با داشتن  هزار در گفتن  یكي  از آن  همه  هم  تردید کند .



و چه  عميق  و زیباست  این  کالم  لقمان  حكيم  به  فرزندش  که : اگر 
آنچه  مي خواهي  بگویي ، به  اندازة  نقره  پربهاست ، بدان  که  نگفتنش  
طالست . و امام  صادق  عليه  السالم  فرمود: به  جز در ذکر خدا سخن  
بسيار نگویيد. زیرا آنان  که  جز در ذکر خدا، سخن  بسيار مي گویند، 

دلهاشان  سخت  است ، ولي  نمي دانند. 

. ْن ُيَقاَل َلَ
َ

بُّ أ حِ ْل َما اَل �تُ ُ �ت َو اَل �تَ
و نگو آنچه  را كه  دوست  نداري  دربارة  تو بگويند.

َواِب َو آفَُة ااَلبَلاِب. اَب ِضدُّ الصَّ َ حب
ْ

نَّ اإلع
َ

َم أ َواْعَ
و بدان  كه  خودپسندي  ناپسند است  و آفت  عقل  و ِخَرد.

ِر  َقْ َعَ   َة  اْلَعِ�يَّ فَإنَّ  ِه  ِإَج�بَ�تِ َ�اُء  ْ ِإ�ب َك  َطنَّ ُيَق�نِّ فَاَل 
النِّيَِّة.

پس  مبادا كه  تأخير در پاسخ  و اجابتش ، اسباب  نوميدي ات  
گردد. چرا كه  بخشش  و مرحمت ، مبتني  است  بر مختّصات  

نيت .

َم  َ ْع�ن
َ

أ ذِلَ  ُكوَن  ِلَ اإلَجَبُة  َك  َعْ َرْت  خِّ
ُ

أ ا  َ ُربَّ َو 
ْجَزَل ِلَعَ�اِء االِمِل.

َ
اِئِ َو أ اَلْجِر السَّ



پاداش   كه   باشد  اين   اجابت   در  تأخير  فلسفة   بسا  و چه  
بيشتري  نصيب  خواهنده  شود و هداياي  ارجمندتري  به  

دست  آرزومند برسد.

ُه  ِمْ رًا  ْ َخ�ي َت  و�تِ�ي
ُ

أ َو  ُتْؤَتُه  فَاَل  َء  ْ الشَّ  َ ْ
ل

َ
َسأ ا  َ ُربَّ َو 

. ٌر َلَ ْ ا ُهَ َخ�ي َك ِلَ َف َعْ ْو ُصِ
َ

ْو آِجاًل، أ
َ

َعِجاًل أ
ات   خواسته   به   و  خواسته اي   خدا  از  چيزي   بسا،  چه   و 
نرسيده اي ، ولي  به  اين  حقيقت  رسيده اي  كه  چيزي  بيشتر و 
بهتر از آن  را دير يا زود برايت  تدارك  ديده اند. يا دريافته اي  

كه  خير و صالحت  در نداشتن  آن  چيز بوده  است .

َتُه. و�تِ�ي
ُ

َك وَلْ أ َتُه ِفِه َهاَلُك ِدي�نِ ْمٍ َقْ َطَلْ
َ

فََلُربَّ أ
چه  بسا حاجتي  داشته اي  كه  رسيدن  به  آن  باعث  تباهي  

دينت  مي شده .

َك  َف  َعْ َق  َلَ َجَاُلُ َو ُي�نْ ْ َك ِفَم َي�ب َلُ
َ

ُكْن َمْسأ فَْلَ
. َوَبُلُ

پس  سعي  كن  از خدا چيزي  بخواهي  كه  زيبايي  اش  برايت  
جاودان  بماند و وجودت  از رنج  و سختي  اش  در امان  بماند.

. َق  َلُ ْ َق  َلَ َو اَل �تَ�ب ْ اُل اَل َي�ب َ ْ
َفل

و اما ثروت  و مال ؛ نه  آن  براي  تو مي ماند، نه  تو براي  آن  



مي ماني .

َو  ا،  َ �نْ�ي ِلدُّ اَل  ِلآلِخَرِة  ْقَت  ُخِ ا  َ ِإنَّ َك  نَّ
َ

أ ْم  َواْعَ
َحياِة. ْوِت اَل ِلْ َ َقاِء َو ِلْ َ اِء اَل ِلْ َف�نَ ِلْ

و بدان  كه  بي شك  تو براي  آن  جهان  خلق  شده اي ، نه  اين  
جهان ، براي  نبودن  در اين  جهان  نه  براي  بودن  جاودان ، براي  

مردن  نه  براي  زنده  ماندن .

ِإَل   َطِريٍق  َو  ٍة  َ ْ
ُبل َداِر  َو  ٍة  ُقْلَ ِل  ِ رن ْ َم�ن ِف   َك  نَّ

َ
أ َو 

اآلِخَرِة.
و تو اكنون  در گذرگاه ، سكني  گزيده اي . در خانة  موقت  و 

قناعت  . و در جادة  آخرت . 

َو  َهارُبُه،  ُه  ِمْ ُج  َي�نْ اَل  ي   ِ
َّ

ال ْوِت  َ ْ
ال َطِريُد  َك  نَّ

َ
أ َو 

ُه.
ُ
ُه ُمْدِرك نَّ

َ
ُه، َو اَل ُبدَّ أ ُ اَل َيُفُتُه َطابلِ

آن   از چنگ   كه  هيچ  گريزنده اي   از مرگي  گريزاني   تو  و 
خالصي  ندارد. مرگ  از شكار خودش  نمي گذرد و بي ترديد 

به  چنگش  مي آورد.

َحِل  َعَ   �نْ�تَ 
َ

أ َو  َك 
َ
ُيْدِرك ْن 

َ
أ َحَذٍر  َعَ   ُه  ِمْ فَُكْن 



َئٍة. َس�يِّ
پس  مراقب  باش  كه  تو را در حين  ارتكاب  گناه ، نگيرد.

ُحَل  َفَ ْوَبِة  ِبلَّ ا  َ ِمْ َسَك  ْ �ن �نَ ُث  ُتَحِّ ْنَت 
ُ
ك َقْ 

َسَك. ْ �ن ْهَلْكَت �نَ
َ

�نْ�تَ َقْ أ
َ

، فَإَذا أ َن ذِلَ َنَك َو َب�يْ ْ �بَ�ي
به  خودت  اميد و وعده  مي دهي  كه  از آن  گناه  توبه  مي كني . 
اما مرگ ، ميان  تو و توبه  ات  جدايي  مي اندازد. و اين  يعني : 

كمر به  نابودي  خودت  بسته اي .

َو  ْيِه  َعَ ُجُم  َتْ َما  ِر 
ْ
ِذك َو  ْوِت  َ ْ

ال ِر 
ْ
ِذك ِمْ  ْر  ِ

�ش
ْ
ك

َ
أ ُبَنَّ  َيا 

ِه. ْوِت ِإَلْ َ ْ
ْعَدال ِض  �بَ ْ ُت�ن
اي  فرزنِد جانم !

مرگ  را پيوسته  در نظر بيار و مقصد اين  سفر شتابناكت  را 
به  خاطر بسپار و ببين  كه  پس  از مرگ  چه ها بايد ديد و به  

كجا بايد رسيد.

ُه ِحْذَرَك، َو َشَدْدَت َلُ  َخْذَت ِمْ
َ

َك َو َقْ أ َ �تِ�ي
ْ

َحتَّ  َيأ
ْزَرَك.

َ
أ



كه  وقتي  مرگ  از راه  رسيد، كمر بسته  و حاضر به  يراق  و پا 
به  ركاب  باشي . 

َرَك. ْبَ َتًة َفَ ْ عن َك �بَ َ �تِ�ي
ْ

َو اَل َيأ
نه  اين  كه  مرگ ، ناگهاني  و غفلتاً در رسد و تو را در سيطرة  

خويش  بگيرد.

ا  َ �نْ�ي ادلُّ ْهِل 
َ

أ ِإْخالِد  ِمْ  َتَري   ا  ِبَ رَّ  َ �ت ْ عن �تَ ْن 
َ

أ اَك  ِإيَّ َو 
ا. ْيَ ا، َو َتكاُلُبْم َعَ ِإَلْيَ

به  هوش  باش  كه  جدي  گرفتن  و جاودان  شمردن  دنيا توسط  
اهلش  تو را نفريبد يا جنگ  و جدالشان  بر سر دنيا بر تو اثر 

نگذارد.

َو  َسَها،  ْ �ن �نَ َلَ  يِهَ  َعْت  �نَ َو  ا،  َعْنَ الّلُ  أَك  َّ �نَ�ب ْد  َفَ
َفْت َلَ َعْن َمَساويَها.  َتَكشَّ

چرا كه  خدا تو را از ماهيت  دنيا باخبر كرده  و دنيا هم  خود 
در عمل  به  توصيف  خود پرداخته  و زشتي  هايش  را برايت  

آشكار ساخته .

اَر  َ النَّ َو  َل  ْ اللَّ ُتُه  َمِ�يَّ َك�نَ�تْ  َمْ  نَّ 
َ

أ ُبَنَّ  َيا  ْم  َواْعَ



َن 
َ

َك َو ِإْن  َسافََة  َ ْ
ال َ�ُع  ْ َي�ت َو  َواِقًا،  َكَن  َو ِإْن  ِبِه  ُيَساُر  ُه  فَإنَّ

.
ً

ًم َواِدع �ي ُم�تِ
و بدان  اي  فرزنِد جانم !

آن  كه  بر نّقالة  شب  و روز نشسته ، بُرده  مي شود اگرچه  در 
جاي  خود ايستاده  باشد. و راه  را طي  مي كند اگرچه  راحت  و 

بي خيال ، خفته  باشد.

 ، َجَلَ
َ

ْعُدَو أ َمَلَ َو َلْن �تَ
َ

ُلَغ أ ْ َك َلْن �تَ�ب نَّ
َ

نًا أ ْم َيِق�ي َواْعَ
. َلَ يل  َم  كَن َقْ َك ِف  َس�ب نَّ

َ
َو أ

و يقين  بدان  كه  به  قلة  آرزوهايت  نمي تواني  رسيد و از چنگال  
كه  درگذشتگانت   است   راهي   اين   رهيد.  نمي تواني   اجل  

آزموده اند و پيشينيانت  در نورديده اند.

ُه  فَإنَّ ْكَتَسِب  ُ ْ
ال ِف   ْل  ْجِ

َ
أ َو  َلِب،  ال�َّ ِف    ْ �ن ِّ �ن َ �ن

َ ن �
ُربَّ َطَلٍب َقْ َجرَّ ِإَل  َحَرٍب. 

پس  در تالش  معاش ، اعتدال  داشته  باش  و دايرة  درآمد و 
دارايي  را محدود كن . چه  تجارت ها كه  اصل  سرمايه  را نابود 

كرده  است .

اشارت :



عمر  مي شود،  سرمایه   اصل ،  در  آنچه   دنيا،  تجارت   در  که   چرا 
آدمي  است . و آن  که  در طلب  دنيا، عمر و هستي  خود را در ميان  
مي گذارد، اگر به  دنيا رسد، چه  سودي  برده  است ؟! و اگر نرسد چه  

زیاني  کرده  است ؟!

وٍم. ْحُ ْرُزوٍق، َو اَل ُكُّ ُمِْمٍل ِبَ َس ُكُّ َطاِلٍ ِبَ فََلْ
هر  و  رسد  روزي   به   تالشي   پُر  هر  كه   نيست   چنين  

قناعت پيشه اي  محروم  بماند.

ِإْدَراِكَك  ِمْ  ْيَسُ 
َ

أ َك  َصْمِ ِمْ  فََرَط  َما  َتاَلِفَك  َو 
ِ�ِقَك. َماَفَت ِمْ َم�نْ

به  دست  آوردن  آنچه  به  خاطر سكوت  و نگفتن  به  دست  
نيامده ، آسانتر است  از بازگرداندن  آنچه  به  واسطة  گفتن  از 

كف  رفته .

اشارت :
به   نيل   و  زبان   حفظ   بر  موال  حضرت   تأکيد  و  توصيه  
است  .  حيرت انگيز  و  آور  شگفت   تأکيدي   و  توصيه   سكوت ، 
است  .«  سالمت   کننده   تضمين   مي فرماید:»سكوت ،  گاهي  
نيست «.  سكوت   چون   »عبادتي   مي فرماید:   گاهي  
گاهي  مي فرماید: »خوشا به  حال  آن  کس  که  زبانش  جز به  ذکر خدا 
نمي گردد.« و گاهي  مي فرماید:»چه  بسيار انسانها که  زبان  هالکشان  
مي کند.« و آنچنان  توصيه  و تأکيد حضرت  بر سكوت  شدید است  



که  انسان  در بيان  بسياري  از سخن ها دچار تردید مي شود. این  کالم  
موال در این  وصّيت ، فصل  الخطاب  این  گونه  تردیدهاست . پيداست  
که  حضرت  موال در چنين  مواقع  و مواقفي ، توصيه  شان  همچنان  به  
نگفتن  و برگزیدن  سكوت  است . با این  استدالل  که  آنچه  به  واسطة  
سكوت  و نگفتن  به  دست  نمي آید، قابل  جبران تر است  از آنچه  به  

واسطه  گفتن  از دست  مي رود. 

َكِء. دِّ اوْلِ سشَ َعِء �بِ �نُ َما ِف  اوْلِ ْ َو ِح�ن
و ماندن  و خوب  ماندن  آنچه  در ظرف  است ، تماماً بستگي  به  

سربند آن  دارد. 

اشارت :
اگر مي خواهي  محتواي  دلت  محفوظ  بماند، زبان  را که  سربند آن  

است ، محكم  ببند. 

َيِد  ِف   َما  َطَلِب  ِمْ  ِإَلَّ  َحبُّ 
َ

أ َيَدْيَك  ِف   َما  �نُ  ْ ِح�ن َو 
ِرَك.  ْ َغ�ي

و نگهداري  آنچه  در دستهاي  خود توست ، از ديدگاه  من  
بهتر است  از خواستن  آنچه  در دستهاي  ديگران  است .

اِس. َلِب ِإَل  الَّ ٌر ِمَ ال�َّ ْ ِس َخ�ي
ْ

أ اَرُة اْلَ َو َمَ
و تلخي  قطع  اميد از مردم ، شيرين تر است  از رو زدن  به  



مردم .

ي .
َ
ْوك اِئُع اْلَّ َ صن َ ا �ب َ َن  فَِإنَّ ُ ْ

كاَلَ َعَ  ال اَك َو اتِّ َو ِإيَّ
و برحذر باش  از تكيه  كردن  بر آرزو كه  آرزو سرماية  ابلهان  

است .

َجِرِب. �نُ الَّ ْ َوالَْعْقُ ِح�ن
و عقل ، به  خاطر سپردن  تجربه  هاست .

َك. َ �بْ�تَ َما َوَع�ن ُر َما َجرَّ ْ َو َخ�ي
و بهترين  تجربه ات  آن  است  كه  تو را عبرت  بياموزد.

اِطٌر. اِجُر ُمَ الَّ
بازرگان  پيوسته  در معرض  خطر است .

اشارت :
و انسان  که  در این  جهان ، با کاالي  عمر، مدام  در حال  تجارت  است ، 

هر لحظه  با اميد سود و بيم  زیان  رو به  روست .

ٍر. ِث�ي
َ
ي  ِمْ ك ْنَ

َ
ٍر أ َو ُربَّ َيِس�ي

و چه  بسا »كم « ي  كه  بيش  از »زياد« بركت  و باروري  دارد.



اشارت :
و چه  بسا عمرهاي  کوتاه  که  ساعات  و لحظاتشان  از عمرهاي  بلند، 
بالنده تر و پرخير و برکت تر است . و چه  بسا مالهاي  کوچك  و اندك  

که  از ثروتهاي  کالن  و اموال  انبوه ، ثمربخش تر و ماندگارتر.

ٍن. ٍن َو اَل ِف  َصِديٍق َظِن�ي ٍن َمِه�ي َر ِف  ُمِع�ي ْ اَلَخ�ي
در آن  ياوري  كه  پست  و فرومايه  است  و رفيقي  كه  مشكوك  

و غيرقابل  اعتماد، خيري  نيست .

. َلِ ِمِه َعَ  الصِّ َد َصْ ِخيَك ِعْ
َ

َسَك ِمْ أ ْ �ن ْل �نَ اْحِ
برادرت  و رفيق  برادروارت  اگر از تو گسست ، تو پا بر نفس  

خويش  بگذار و قدم  در مسير مهر و آشتي  بردار.

َقاَرَبِة. ُ ْ
َ�ِف َو ال َد ُصُدوِدِه َعَ  اللَّ َو ِعْ

و اگر پاي  از تو بريد و دست  از تو كشيد، تو دست  لطف  به  
سويش  دراز كن  و پا بر دوام  انس  و رفاقت  بفشار.

ْذِل. َد ُجُوِدِه َعَ  ابْلَ َو ِعْ
و اگر بر تو تنگ  گرفت ، تو آستين  بخشش  گشاده  دار.

. ُنِّ ِه َعَ  ادلُّ اُعِ َ َد �تَ�ب َو ِعْ



و اگر از تو دوري  گزيد، تو به  او نزديك  شو.

ِن. ِتِه َعَ  اللِّ َد ِشدَّ َو ِعْ
و اگر بر تو سخت  گرفت  تو با او مدارا كن .

َد ُجْرِمِه َعَ  الُْعْذر. َو ِعْ
و اگر خطا كرد، تو عذرش  را بپذير.

ْيَك. ْعَمٍة َعَ ِ
ُه ُذو �ن نَّ

َ
أ

َ
ٌد َو ك َك َلُ َعْ نَّ

َ
أ

َ
َحتَّ  ك

تا آنجا كه  انگار تو بندة  اويي  و او ولي  نعمت  توست .

َعَلُ  ْ �ن �تَ ْن 
َ

أ ْو 
َ

أ ِعِه  َمْوصنِ ر  ْ َغ�ي ِفِ  ذِلَ  َع  َ صن َ �ت ْن 
َ

أ اَك  َو ِإيَّ
. ْهِلِ

َ
ِر أ ْ �ي َ عن �بِ

و مباد آنجا كه  جاي  اين  رفتار نيست  و براي  آن  كه  اليق  اين  
كردار نيست ، چنين  عمل  كني .

َعاِدَي  َفُ َصِديقًا  َصِديِقَك  وَّ  َعُ ِخَذنَّ  �تَ�تَّ اَل 
َصِديَقَك.

و دشمن  دوستت  را هرگز به  دوستي  مگير. چرا كه  دشمني  
كردن  با دوست  محسوب  مي شود.



َو  َنَك  ْ َما�بَ�ي َعَ   َكااًل  اتِّ ِخيَك 
َ

أ َحقَّ  يَعنَّ  صنِ ُ �ت اَل  َو 
ُه. َّ ْعَت َ��ت َ صن

َ
ٍخ َمْ أ

َ
َس َلَ ِبأ ُه َلْ َنُه فَإنَّ ْ �بَ�ي

حق  رفيقت  را ضایع  مكن  به  اعتبار رفاقتي  که  ميانتان  بوده  و هست . 
چرا که  بعد از پایمالي  حقوق ، رفاقتي  بر جاي  نمي ماند.

َْلِق ِبَك.
ْ

ْشَق  ال
َ

ْهُلَ أ
َ

َو اَل َيُكْن أ
و کاري  نكن  که  خانواده ات  بي مهرترین  مردم  نسبت  به  تو گردند.

نَّ ِفَمْن َزِهَ ِفَك. َو اَل َتْرَغ�بَ
و به  آن  که  تو را دوست  نمي دارد، دل  مبند.

َك  ِمْ ِ�َيعِتَك  َ �ت َعَ   ي   ْقَ
َ

أ ُخوَك 
َ

أ نَّ  َ َيُكو�ن اَل  َو 
َعَ   َك  ِمْ ي   ْقَ

َ
أ اإلَساَءِة  َعَ   نَّ  َ َتُكو�ن اَل  َو  ِه  ِصَلِ َعَ  

اإلْحَساِن.
و مبادا كه  در رفاقت  چنان  عمل  كني  كه  دوست ، انگيزه اش  
براي  بريدن ، بيشتر از پيوستن  شود و براي  بدي  كردن ، 

بيشتر از خوبي .

ِف   َيْسَع   ُه  فَِإنَّ َك  َظَلَ َمْ  ُظْلُ  ْيَك  َعَ َرنَّ  ُ َيْك�ب اَل  َو 



ِعَك. ْ �ن ِتِه َو �نَ َمَضَّ
و ظلم  آن  كس  كه  بر تو ستم  مي كند، دل  و جانت  را نيازارد. 
چرا كه  او در آتش  زيان  خود مي سوزد و براي  تو منفعت  

مي اندوزد.

تَُسوَءُه. ْن �
َ

َك أ َس َجَزاُء َمْ َسَّ َو َلْ
و آن  كس  كه  تو را شادمان  مي كند، غمگين  ساختنش  سزاوار 
نيست . )و بدي  كردن  در حق  آن  كس  كه  تو را خوشحال  

كرده ، سزاوار نيست .(

َماُن. َر الَّ َّ �ي َ عن ْلَ�اُن �تَ َر السُّ َّ �ي َ عن ِإَذا �تَ
مي كند. تغيير  زمانه   مناسبات   حكومت ،  تغيير   با 
)اگر حاكم  و پادشاه ، دستخوش  دگرگوني  شود، زمانه  تغيير 

مي كند.(

َل  َقْ اِر 
َ

اجل َعِن  َو  ِريِق،  ال�َّ َل  َقْ ِفِق  الَّ َعِن  َسْل 
ار. ادلَّ

بيش تر از سفر، به  همسفر بها بده  و پيش تر از خانه ، همسايه  
را ارزيابي  كن .

اَك. َ َك َو ُد�نْ�ي ْوِدُع الّلَ ِدي�نَ ْس�تَ
َ

أ
دين  و دنيايت  را به  خدا مي سپارم .
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