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  روزگار حوادث و انسان 1-

  عَنْهَا ََدا نِ مَسَاکِنَ الْمَوْتَى الََّّاعِنِمِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ الْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْرِ الذَّامِ لِلدُّنْیَا السَّاکِ

 اى چاره دنیا شدن سپرى در که  -پدرى فانى، اعتراف دارنده به گذشت زمان، زندگى را پشت سر نهادهاز 

 فردا، کننده کوچ و گذشتگان، جایگاه در گزیده مسکن  -ندارد

 رَهِینَةِ الْأَیَّامِإِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَا لَا یُدْرِکُ السَّالِکِ سَبِیلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ ََرَضِ الْأَسْقَامِ وَ 

 شود، در دنیا هدف بیمارى آید، رونده راهى که به نیستى ختم مىبه فرزندى آزمند چیزى که به دست نمى
 ها، در گرو روزگار،

 الْهُمُومِ لِیفِحَ وَ الْمَوْتِ أَسِیرِ وَ الْمَنَایَا ََرِیمِ وَ الْغُرُورِ تَاجِرِ وَ الدُّنْیَا عَبْدِ وَ الْمَصَائِبِ رَمِیَّةِ وَ 

 ها، اسیر مرگ، هم سوگندو در تیررس مصائب، گرفتار دنیا، سودا کننده دنیاى فریب کار، وام دار نابودى 
 رنجها،

 الْأَمْوَاتِ خَلِیفَةِ وَ الشَّهَوَاتِ صَرِیعِ وَ الْآفَاتِ نُصُبِ وَ الْأَحْزَانِ قَرِینِ وَ 

 ها، و جانشین گذشتگان است.افتاده خواهش  ها، آماج بالها، به خاک درهم نشین اندوه 

  إِلَیَّأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فِیمَا تَبَیَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْیَا عَنِّی وَ جُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَیَّ وَ إِقْبَالِ الْآخِرَةِ

   پس از ستایش پروردگار، همانا گذشت عمر، و چیرگى روزگار، و روى آوردن آخرت،

 وَایَ وَ الِاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِی ََیْرَ أَنِّی حَیْثُ تَفَرَّدَ بِی دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِیسِ مَنْ ذِکْرِ عَنْ زَعُنِییَ مَا 

َیر  کنم و ازمرا از یاد َیر خودم باز داشته و تمام توجه مرا به آخرت کشانده است، که به خویشتن فکر مى 
 ،خودم روى گردان شدم

 لَعِبٌ فِیهِ  رَفَنِی عَنْ هَوَایَ وَ صَرَّحَ لِی مَحْضُ أَمْرِی فَأَفْضَى بِی إِلَى جِدٍّ لَا یَکُونُصَ وَ رَأْیِی فَصَدَقَنِی 
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که نَّرم را از دیگران گرفت، و از پیروى خواهش ها باز گرداند، و حقیقت کار مرا نمایاند، و مرا به راهى 
 دارد،کشاند که شوخى بر نمى 

 وَجَدْتُکَ بَعْضِی بَلْ وَجَدْتُکَ کُلِّی حَتَّى کَأَنَّ شَیْئا  لَوْ أَصَابَکَ أَصَابَنِی ذِبٌکَ یَشُوبُهُ لَا صِدْقٍ وَ 

و به حقیقتى رساند که دروَى در آن راه ندارد. و تو را دیدم که پاره تن من، بلکه همه جان منى، آنگونه که 
 ه است،اگر آسیبى به تو رسد به من رسید

هِ إِنْ بِلَوْ أَتَاکَ أَتَانِی فَعَنَانِی مِنْ أَمْرِکَ مَا یَعْنِینِی مِنْ أَمْرِ نَفْسِی فَکَتَبْتُ إِلَیْکَ کِتَابِی مُسْتََّْهِرا   الْمَوْتَ کَأَنَّ وَ 
 أَنَا بَقِیتُ لَکَ أَوْ فَنِی

تم، اى براى تو نوشر خود شمردم، و نام هو اگر مرگ به سراغ تو آید، زندگى مرا گرفته است، پس کار تو را کا
 هاى زندگى رهنمون باشد. حال من زنده باشم یا نباشم. تا تو را در سختى 
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 بِحَبْلِهِفَإِنِّی أُوصِیکَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَیْ بُنَیَّ وَ لُزُومِ أَمْرِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْبِکَ بِذِکْرِهِ وَ الِاعْتِصَامِ 

کنم که پیوسته در فرمان او باشى، و دلت را با یاد خدا زنده پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش مى 
 کنى، و به ریسمان او چنگ زنى،

 ََّةِ وَ أَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ وَ قَوِّهِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ أَحْیِ قَلْبَکَ بِالْمَوْعِإِ اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَکَ سَبَبٍ مِنْ أَوْثَقُ سَبَبٍ أَیُّ وَ 

رِ وَ فُحْشَ دَّهْال صَوْلَةَ حَذِّرْهُ وَ الدُّنْیَا فَجَائِعَ بَصِّرْهُ وَ بِالْفَنَاءِ قَرِّرْهُ وَ الْمَوْتِ بِذِکْرِ ذَلِّلْهُ وَ بِالْیَقِینِ وَ نَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ 
 تَقَلُّبِ اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ

تر از رابطه تو با خداست اگر سر رشته آن را در دست گیرى. دلت را با اندرز نیکو زنده اى مطمئن چه وسیله
کن، هواى نفس را با بى اعتنایى به حرام بمیران، جان را با یقین نیرومند کن، و با نور حکمت روشنائى 

ررسى تحوالت ناگوار دنیا به او آگاهى بخش، و با یاد مرگ آرام کن، به نابودى از او اعتراف گیر، و با ب
 هاى گردش شب و روز او را بترسان،بخش، و از دگرگونى روزگار، و زشتى
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 ینَ وَ سِرْ فِی دِیَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ فَانَُّْرْالْأَوَّلِ مِنَ قَبْلَکَ کَانَ مَنْ أَصَابَ بِمَا ذَکِّرْهُ وَ الْمَاضِینَ أَخْبَارَ عَلَیْهِ اعْرِضْ وَ 

 عَنْ أَنَّکَکَ وَ الْغُرْبَةِ دَارَ حَلُّوا وَ الْأَحِبَّةِ عَنِ انْتَقَلُوا قَدِ تَجِدُهُمْ فَإِنَّکَ فِیمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا )وَ أَیْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا 
 مْکَأَحَدِهِ صِرْتَ قَدْ قَلِیلٍ

پیشینیان آمده است به یادش آور. در دیار و آثار ویران رفتگان تاریخ گذشتگان را بر او بنما، و آنچه که بر سر 
گردش کن، و بیندیش که آنها چه کردند از کجا کوچ کرده، و در کجا فرود آمدند از جمع دوستان جدا شده و 

 گذرد که تو هم یکى از آنانىبه دیار َربت سفر کردند، گویا زمانى نمى

 عَنْ أَمْسِکْ وَ تُکَلَّفْ لَمْ فِیمَا الْخِطَابَ وَ تَعْرِفُ لَا فِیمَا الْقَوْلَ دَعِ وَ بِدُنْیَاکَ آخِرَتَکَ تَبِعْ لَا وَ مَثْوَاکَ فَأَصْلِحْ 
 بِ الْأَهْوَالِرُکُو مِنْ خَیْرٌ الضَّلَالِ حَیْرَةِ عِنْدَ الْکَفَّ فَإِنَّ ضَلَالَتَهُ خِفْتَ إِذَا طَرِیقٍ

دانى مگو، و آنچه بر تو الزم نیست بر پس جایگاه آینده را آباد کن، آخرت را به دنیا مفروش، و آنچه نمى
ترسى قدم مگذار، زیرا خوددارى به هنگام سرگردانى و اى که از گمراهى آن مىزبان نیاور، و در جادّه

 هاست. گمراهى، بهتر از سقوط در تباهى
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قَّ اهِدْ فِی اللَّهِ حَرْ بِالْمَعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَ أَنْکِرِ الْمُنْکَرَ بِیَدِکَ وَ لِسَانِکَ وَ بَایِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِکَ وَ جَوَ أْمُ
 جِهَادِهِ وَ لَا تَأْخُذْکَ فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ

بان بدیها را انکار کن، و بکوش تا از بدکاران دور ها امر کن و خود نیکوکار باش، و با دست و زبه نیکى
باشى، و در راه خدا آنگونه که شایسته است تالش کن، و هرگز سرزنش مالمتگران تو را از تالش در راه خدا 

 باز ندارد.

فْسَکَ الصَّبْرَ عَلَى الْمَکْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُرُ نَ عَوِّدْ وَ الدِّینِ فِی تَفَقَّهْ وَ) کَانَ حَیْثُ لِلْحَقِّ الْغَمَرَاتِ خُضِ وَ 

  فِی الْحَقِّ 
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ها شنا کن، شناخت خود را در دین به کمال رسان، خود را براى استقامت براى حق در مشکالت و سختى
 برابر مشکالت عادت ده، که شکیبایى در راه حق عادتى پسندیده است،

لَةِ فِی الْأُمُورِ کُلِّهَا إِلَى إِلَهِکَ فَإِنَّکَ تُلْجِئُهَا إِلَى کَهْفٍ حَرِیزٍ وَ مَانِعٍ عَزِیزٍ وَ أَخْلِصْ فِی الْمَسْأَ وَ أَلْجِئْ نَفْسَکَ
 لِرَبِّکَ فَإِنَّ بِیَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرْمَانَ

اى، در دعا با اخالص دهدر تمام کارها خود را به خدا واگذار، که به پناهگاه مطمئن و نیرومندى رسی
 پروردگارت را بخوان، که بخشیدن و محروم کردن به دست اوست،

 لَا عِلْمٍ یفِ خَیْرَ لَا أَنَّهُ اعْلَمْ وَ نَفَعَ مَا الْقَوْلِ خَیْرَ فَإِنَّ صَفْحا  عَنْهَا تَذْهَبَنَّ لَا وَ وَصِیَّتِی تَفَهَّمْ وَ الِاسْتِخَارَةَ أَکْثِرِ وَ 
 وَ لَا یُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا یَحِقُّ تَعَلُّمُهُ یَنْفَعُ

و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکى داشته باش. وصیّت مرا بدرستى دریاب، و به سادگى از آن نگذر، زیرا 
ه اى نخواهد داشت، و دانشى کبهترین سخن آن است که سودمند باشد، بدان علمى که سودمند نباشد، فایده

 یرى نیست سودى ندارد. سزاوار یاد گ
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بْلَ أَنْ وَ أَوْرَدْتُ خِصَال ا مِنْهَا قَأَیْ بُنَیَّ إِنِّی لَمَّا رَأَیْتُنِی قَدْ بَلَغْتُ سِنّا  وَ رَأَیْتُنِی أَزْدَادُ وَهْنا  بَادَرْتُ بِوَصِیَّتِی إِلَیْکَ 
 یَعْجَلَ بِی أَجَلِی

سالیانى از من گذشت، و توانایى رو به کاستى رفت، به نوشتن وصیّت براى تو شتاب  پسرم هنگامى که دیدم
 هاى اخالقى را براى تو بر شمردم. پیش از آن که أجل فرا رسد،کردم، و ارزش

 بَعْضُ یَسْبِقَنِی إِلَیْکَ أَوْ جِسْمِی فِی نُقِصْتُ کَمَا رَأْیِی فِی أُنْقَصَ أَنْ أَوْ نَفْسِی فِی بِمَا إِلَیْکَ أُفْضِیَ أَنْ دُونَ 
 ََلَبَاتِ الْهَوَى وَ فِتَنِ الدُّنْیَا فَتَکُونَ کَالصَّعْبِ النَّفُور

و رازهاى درونم را به تو منتقل نکرده باشم، و در نَّرم کاهشى پدید آید چنانکه در جسمم پدید آمد، و پیش 
 و پذیرش و اطاعت مشکل گردد، هاى دنیا به تو هجوم آورند،از آن که خواهشها و دگرگونى
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ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ
 یَشْتَغِلَ لُبُّکَ

هر بذرى است که در آن پاشیده شود. پس در  زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش
 تربیت تو شتاب کردم، پیش از آن که دل تو سخت شود، و عقل تو به چیز دیگرى مشغول گردد،

ونَةَ الطَّلَبِ وَ ئُمَ کُفِیتَ قَدْ فَتَکُونَ تَجْرِبَتَهُ وَ بُغْیَتَهُ التَّجَارِبِ أَهْلُ کَفَاکَ قَدْ مَا  الْأَمْرِ مِنَ رَأْیِکَ بِجِدِّ لِتَسْتَقْبِلَ 
 عُوفِیتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ 

اند، و تو را از تالش و یافتن تا به استقبال کارهایى بروى که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیده
 اند،نیاز ساختهبى

 أَظْلَمَ عَلَیْنَا مِنْهُ فَأَتَاکَ مِنْ ذَلِکَ مَا قَدْ کُنَّا نَأْتِیهِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ مَا رُبَّمَا

و آنچه از تجربیّات آنها نصیب ما شد، به تو هم رسیده، و برخى از تجربیّاتى که بر ما پنهان مانده بود براى 
 شما روشن گردد.

کَّرْتُ فِی أَخْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ فَ وَ أَعْمَالِهِمْ فِی نَََّرْتُ فَقَدْ قَبْلِی کَانَ مَنْ عُمُرَ عُمِّرْتُ أَکُنْ لَمْ إِنْ وَ إِنِّی بُنَیَّ أَیْ 
 آخِرِهِمْمْ إِلَىفِی آثَارِهِمْ حَتَّى عُدْتُ کَأَحَدِهِمْ بَلْ کَأَنِّی بِمَا انْتَهَى إِلَیَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِ

نَّر افکندم، و در اخبارشان  ام، امّا در کردار آنهاپسرم درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده
اوّل  ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان، گویا ازاندیشیدم، و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا یکى از آنان شده

 ام،تا پایان عمرشان با آنان بوده

کُلِّ أَمْرٍ نَخِیلَهُ وَ تَوَخَّیْتُ لَکَ جَمِیلَهُ وَ  مِنْ لَکَ فَاسْتَخْلَصْتُ ضَرَرِهِ مِنْ نَفْعَهُ وَ کَدَرِهِ مِنْ ذَلِکَ صَفْوَ فَعَرَفْتُ 
 صَرَفْتُ عَنْکَ مَجْهُولَهُ
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هاى روشن و شیرین زندگى آنان را از دوران تیرگى شناختم، و زندگانى سودمند آنان را با دوران پس قسمت
اى، زیبا و شیرین آن را هزیانبارش شناسایى کردم، سپس از هر چیزى مهم و ارزشمند آن را، و از هر حادث

 هاى آنان را دور کردم،براى تو برگزیدم، و ناشناخته

 قْبِلُمُ أَنْتَ وَ ذَلِکَ یَکُونَ أَنْ أَدَبِکَ مِنْ عَلَیْهِ أَجْمَعْتُ وَ الشَّفِیقَ الْوَالِدَ یَعْنِی مَا أَمْرِکَ مِنْ عَنَانِی حَیْثُ رَأَیْتُ وَ 
 ذُو نِیَّةٍ سَلِیمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِیَةٍ هْرِالدَّ مُقْتَبِلُ وَ الْعُمُرِ

ها تربیت پسندد، من نیز بر آن شدم تو را با خوبىها را براى فرزندش مىپس آنگونه که پدرى مهربان نیکى
 اى، نیّتى سالم و روحى با صفا دارى. کنم، زیرا در آَاز زندگى قرار دارى، تازه به روزگار روى آورده
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 بِکَ لَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَا أُجَاوِزُ ذَلِکَوَ أَنْ أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأْوِیلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أَحْکَامِهِ وَ حَ
 إِلَى ََیْرِهِ

و بزرگ را همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم، و  پس در آَاز تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خداى توانا
 شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام، به تو تعلیم دهم و به چیز دیگرى نپردازم.

 عَلَیْهِمْ الْتَبَسَ الَّذِی مِثْلَ آرَائِهِمْ وَ أَهْوَائِهِمْ مِنْ فِیهِ النَّاسُ اخْتَلَفَ مَا عَلَیْکَ یَلْتَبِسَ أَنْ أَشْفَقْتُ ثُمَّ 

امّا از آن ترسیدم که مبادا رأى و هوایى که مردم را دچار اختالف کرد، و کار را بر آنان شبهه ناک ساخت، به 
 تو نیز هجوم آورد،

 ةَلَکَالْهَ بِهِ عَلَیْکَ آمَنُ لَا أَمْرٍ إِلَى إِسْلَامِکَ مِنْ إِلَیَّ أَحَبَّ لَهُ تَنْبِیهِکَ مِنْ کَرِهْتُ مَا عَلَى ذَلِکَ إِحْکَامُ فَکَانَ 

گر چه آگاه کردن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم، امّا آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم، تا 
 هاى اجتماعى نگردى،تسلیم هالکت

 هَذِهِ وَصِیَّتِی یْکَإِلَ فَعَهِدْتُ لِقَصْدِکَ یَهْدِیَکَ أَنْ وَ لِرُشْدِکَ فِیهِ اللَّهُ یُوَفِّقَکَ أَنْ رَجَوْتُ وَ 
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و امیدوارم خداوند تو را در رستگارى پیروز گرداند، و به راه راست هدایت فرماید، بنا بر این وصیّت خود را 
 ام.اینگونه تنَّیم کرده

 الْأَخْذُ وَ کَعَلَیْ اللَّهُ ا فَرَضَهُ مَ عَلَى الِاقْتِصَارُ وَ اللَّهِ تَقْوَى وَصِیَّتِی مِنْ إِلَیَّ بِهِ آخِذٌ أَنْتَ مَا أَحَبَّ أَنَّ بُنَیَّ یَا اعْلَمْ وَ 
 بَیْتِکَ أَهْلِ مِنْ الصَّالِحُونَ وَ آبَائِکَ مِنْ الْأَوَّلُونَ عَلَیْهِ مَضَى بِمَا

پسرم بدان آنچه بیشتر از به کار گیرى وصیّتم دوست دارم ترس از خدا، و انجام واجبات، و پیمودن راهى 
 اند.پدرانت، و صالحان خاندانت پیمودهاست که 

 مَابِ الْأَخْذِ إِلَى ذَلِکَ آخِرُ رَدَّهُمْ ثُمَّ مُفَکِّرٌ أَنْتَ کَمَا فَکَّرُوا وَ نَاظِرٌ أَنْتَ کَمَا لِأَنْفُسِهِمْ نَََّرُوا أَنْ یَدَعُوا لَمْ فَإِنَّهُمْ 
  یُکَلَّفُوا لَمْ عَمَّا الْإِمْسَاکِ وَ عَرَفُوا

کنى در امور خویش نَّر داشتند.و همانگونه که تو در باره آنان آنگونه که تو در امور خویشتن نَّر مىزیرا 
اندیشیدند، و تالش آنان در این بود که آنچه را شناختند انتخاب اندیشى، نسبت به خودشان مىخویشتن مى

 کنند، و بر آنچه تکلیف ندارند روى گردانند،

بُهَاتِ وَ نْ تَقْبَلَ ذَلِکَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ کَمَا عَلِمُوا فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ ذَلِکَ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّطِ الشُّفَإِنْ أَبَتْ نَفْسُکَ أَ
 َُلُوِّ الْخُصُومَاتِ 

تو هاى و اگر نفس تو از پذیرفتن سرباز زند و خواهد چنانکه آنان دانستند بداند، پس تالش کن تا درخواست
 ها کمک گیرى.از روى درک و آگاهى باشد، نه آن که به شبهات روى آورى و از دشمنى

 شُبْهَةٍ فِی جَتْکَأَوْلَ شَائِبَةٍ کُلِّ تَرْکِ وَ تَوْفِیقِکَ فِی إِلَیْهِ الرََّْبَةِ وَ بِإِلَهِکَ بِاالسْتِعَانَةِ ذَلِکَ فِی نَََّرِکَ قَبْلَ ابْدَأْ وَ 
 ضَلَالَةٍ إِلَى أَسْلَمَتْکَ أَوْ

و قبل از پیمودن راه پاکان، از خداوند یارى بجوى، و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوى، و از هر 
 کارى که تو را به شک و تردید اندازد، یا تسلیم گمراهى کند بپرهیز.

فِی ذَلِکَ هَمّا  وَاحِدا  فَانَُّْرْ فِیمَا فَسَّرْتُ  هَمُّکَ کَانَ وَ فَاجْتَمَعَ رَأْیُکَ تَمَّ وَ فَخَشَعَ قَلْبُکَ صَفَا قَدْ أَنْ أَیْقَنْتَ فَإِذَا 
 لَکَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ یَجْتَمِعْ لَکَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِکَ وَ فَرَاغِ نَََّرِکَ وَ فِکْرِکَ 
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ات به یک چیز ارادهات گرد آمد و کامل گردید، و و چون یقین کردى دلت روشن و فروتن شد، و اندیشه
 متمرکز گشت،

 فَاعْلَمْ أَنَّکَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ وَ تَتَوَرَّطُ الََّّلْمَاءَ 

دارى فراهم نشد، و کنم، اگر در این راه آنچه را دوست مىپس اندیشه کن در آنچه که براى تو تفسیر مى
 سپارى،پیمایى، و در تاریکى ره مىنیستى مى آسودگى فکر و اندیشه نیافتنى، بدان که راهى را که ایمن

 وَ لَیْسَ طَالِبُ الدِّینِ مَنْ خَبَطَ وَ لَا مَنْ خَلَطَ وَ الْإِمْسَاکُ عَنْ ذَلِکَ أَمْثَلُ

 . است تربه دارى خود حالتى چنین در که است، سرگردانى و تردید در نه و کند،مى اشتباه نه دین طالب زیرا 
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دُ یتُ وَ أَنَّ الْمُفْنِی هُوَ الْمُعِیفَتَفَهَّمْ یَا بُنَیَّ وَصِیَّتِی وَ اعْلَمْ أَنَّ مَالِکَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِکُ الْحَیَاةِ وَ أَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِ
 وَ أَنَّ الْمُبْتَلِیَ هُوَ الْمُعَافِی 

در اختیار دارنده مرگ همان است که زندگى در دست او، و پسرم در وصیّت من درست بیندیش، بدان که 
کند، و آن که بیمار میراند، و نابود کننده همان است که دوباره زنده مىپدید آورنده موجودات است، همو مى

 دهد،کند شفا نیز مىمى

عَلَیْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الِابْتِلَاءِ وَ الْجَزَاءِ فِی الْمَعَادِ وَ مَا شَاءَ مِمَّا لَا وَ أَنَّ الدُّنْیَا لَمْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ 
 نَعْلَمُ

ها، و انواع بدان که دنیا جاودانه نیست، و آنگونه که خدا خواسته است برقرار است، از عطا کردن نعمت
 دانى.سته است و تو نمىها، و پاداش دادن در معاد، و یا آنچه را که او خواآزمایش

 ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِکَ بِهِ فَإِنَّکَ أَوَّلَ مَا خُلِقْتَ جَاهِل ا ثُمَّ عُلِّمْتَ وَ مَا أَکْثَرَ مَاأَشْکَلَ عَلَیْکَ شَیْ فَإِنْ 
 لِکَتَجْهَلُ مِنَ الْأُمُورِ وَ یَتَحَیَّرُ فِیهِ رَأْیُکَ وَ یَضِلُّ فِیهِ بَصَرُکَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذَ
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اگر در باره جهان، و تحوّالت روزگار مشکلى براى تو پدید آمد آن را به عدم آگاهى ارتباط ده، زیرا تو ابتدا با 
ه داند، کدانى و خدا مىناآگاهى متولّد شدى و سپس علوم را فرا گرفتى، و چه بسیار است آنچه را که نمى

 شناسى.س آنها را مىات سرگردان، و بینش تو در آن راه ندارد، سپاندیشه

  شَفَقَتُکَ مِنْهُ وَ رََْبَتُکَ إِلَیْهِ وَ تَعَبُّدُکَ لَهُ لْیَکُنْ وَ سَوَّاکَ وَ رَزَقَکَ وَ خَلَقَکَ بِالَّذِی فَاعْتَصِمْ 

پس به قدرتى پناه بر که تو را آفریده، روزى داده، و اعتدال در اندام تو آورده است، بندگى تو فقط براى او 
 و تنها اشتیاق او را داشته باش، و تنها از او بترس. باشد،

هِ رَائِدا  وَ واله فَارْضَ بِوَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّ أَحَدا  لَمْ یُنْبِئْ عَنِ اللَّهِ )سُبْحَانَهُ( کَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صلى اهلل علیه 
 إِلَى النَّجَاةِ قَائِدا 

ل خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم از خدا آگاهى نداده است، رهبرى او را بدان پسرم هیچ کس چون رسو
 پذیرا باش، و براى رستگارى، راهنمایى او را بپذیر

 لَکَ نَََّرِی مَبْلَغَ اجْتَهَدْتَ إِنِ وَ لِنَفْسِکَ النَََّّرِ فِی تَبْلُغَ لَنْ إِنَّکَ وَ نَصِیحَة  آلُکَ لَمْ فَإِنِّی 

از هیچ اندرزى براى تو کوتاهى نکردم، و تو هر قدر کوشش کنى، و به اصالح خویش بیندیشى، ، همانا من 
 توانى باشى.همانند پدرت نمى

 لَهُ وَ صِفَاتِهِ اأَفْعَ لَعَرَفْتَ وَ سُلْطَانِهِ وَ مُلْکِهِ آثَارَ لَرَأَیْتَ وَ رُسُلُهُ لَأَتَتْکَ شَرِیکٌ لِرَبِّکَ کَانَ لَوْ أَنَّهُ بُنَیَّ یَا اعْلَمْ وَ 

دیدى، و کردار و آمدند، و آثار قدرتش را مىپسرم اگر خدا شریکى داشت، پیامبران او نیز به سوى تو مى
 شناختى،صفاتش را مى

 لْوَ لَکِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا یُضَادُّهُ فِی مُلْکِهِ أَحَدٌ وَ لَا یَزُولُ أَبَدا  وَ لَمْ یَزَ

امّا خدا، خدایى است یگانه، همانگونه که خود توصیف کرد، هیچ کس در مملکت دارى او نزاعى ندارد، نابود 
 شدنى نیست، و همواره بوده است

 رٍتُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَرُبُوبِیَّ تَثْبُتَ أَنْ عَنْ عََُّمَ نِهَایَةٍ بِلَا الْأَشْیَاءِ بَعْدَ آخِرٌ وَ أَوَّلِیَّةٍ بِلَا الْأَشْیَاءِ قَبْلَ أَوَّلٌ 
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اوّل هر چیزى است که آَاز ندارد، و آخر هر چیزى که پایان نخواهد داشت، برتر از آن است که قدرت 
 پروردگارى او را فکر و اندیشه درک کند.

خَطَرِهِ وَ قِلَّةِ مَقْدُرَتِهِ وَ کَثْرَةِ عَجْزِهِ و عََِّیمِ  صِغَرِ فِی یَفْعَلَهُ أَنْ لِمِثْلِکَ یَنْبَغِی کَمَا فَافْعَلْ ذَلِکَ عَرَفْتَ فَإِذَا 
 حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ فِی طَلَبِ طَاعَتِهِ

حال که این حقیقت را دریافتى، در عمل بکوش آن چنانکه همانند تو سزاوار است بکوشد، که منزلت آن 
 طاعت خدا را مشتاق،اش بسیار، و ااش ضعیف، و ناتوانىاندک، و توانایى

 قَبِیحٍ عَنْ إِلَّا یَنْهَکَ لَمْ وَ بِحَسَنٍ إِلَّا یَأْمُرْکَ لَمْ فَإِنَّهُ سُخْطِهِ مِنْ الشَّفَقَةِ وَ عُقُوبَتِهِ مِنْ الرَّهْبَةِ وَ 

ها و از عذابش ترسان، و از خشم او گریزان است، زیرا خدا تو را جز به نیکوکارى فرمان نداده، و جز از زشتى
 نهى نفرموده است. 

 

  گرایى آخرت ضرورت  -7

 عَنِ الْآخِرَةِ وَ مَا أُعِدَّ لِأَهْلِهَا فِیهَایَا بُنَیَّ إِنِّی قَدْ أَنْبَأْتُکَ عَنِ الدُّنْیَا وَ حَالِهَا وَ زَوَالِهَا وَ انْتِقَالِهَا وَ أَنْبَأْتُکَ 

اى پسرم من تو را از دنیا و تحوّالت گوناگونش، و نابودى و دست به دست گردیدنش آگاه کردم، و از آخرت 
 ها در آنجا فراهم است اطّالع دادم،و آنچه براى انسان

 مَنْزِلٌ بِهِمْ انَبَ سَفْرٍ قَوْمٍ کَمَثَلِ الدُّنْیَا خَبَرَ مَنْ مَثَلُ إِنَّمَا عَلَیْهَا تَحْذُوَ وَ بِهَا لِتَعْتَبِرَ الْأَمْثَالَ فِیهِمَا لَکَ ضَرَبْتُ وَ 
 جَدِیبٌ فَأَمُّوا مَنْزِل ا خَصِیبا  وَ جَنَابا  مَرِیعا 

دنیا را ها زدم، تا پند پذیرى، و راه و رسم زندگى بیاموزى، همانا داستان آن کس که و براى هر دو مثال
آزمود، چونان مسافرانى است که در سر منزلى بى آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به 

 سرزمینى را دارند که در آنجا آسایش و رفاه فراهم است

 رَارِهِمْقَ مَنْزِلَ وَ دَارِهِمْ سَعَةَ یَأْتُوالِ المَطْعَمِ جُشُوبَةَ وَ السَّفَرِ خُشُونَةَ وَ الصَّدِیقِ فِرَاقَ وَ الطَّرِیقِ وَعْثَاءَ فَاحْتَمَلُوا 
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پذیرند، و سختى سفر، و ناگوارى َذا را با جان و کنند، و جدایى دوستان را مىپس مشکالت راه را تحمّل مى
 کنند، تا به جایگاه وسیع، و منزلگاه أمن، با آرامش قدم بگذارنددل قبول مى

ءَ أَحَبُّ إِلَیْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وَ نْ ذَلِکَ أَلَما  وَ لَا یَرَوْنَ نَفَقَة  فِیهِ مَغْرَما  وَ لَا شَیْءٍ مِفَلَیْسَ یَجِدُونَ لِشَیْ 
 أَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلِّهِمْ

شمارند، و هاى مصرف شده را َرامت نمىهاى طول سفر احساس ناراحتى ندارند، و هزینهو از تمام سختى
 یچ چیز براى آنان دوست داشتنى نیست جز آن که به منزل أمن، و محل آرامش برسند.ه

 ثَلِ قَوْمٍ کَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِیبٍ فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِیبٍکَمَ بِهَا اَْتَرَّ مَنِ مَثَلُ وَ 

خواهند به سرزمین خشک و مىها امّا داستان دنیا پرستان همانند گروهى است که از جایگاهى پر از نعمت
 بى آب و علف کوچ کنند،

 مْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا کَانُوا فِیهِ إِلَى مَا یَهْجُمُونَ عَلَیْهِ وَ یَصِیرُونَ إِلَیْهِعِنْدَهُ أَفََّْعَ لَا وَ إِلَیْهِمْ أَکْرَهَ ءٌشَیْ فَلَیْسَ 

د ها را بایشوند، و ناراحتىجایگاه خود جدا مىتر از این نیست که از پس در نَّر آنان چیزى ناراحت کننده
 تحمّل کنند.

 

 معیارهاى روابط اجتماعى  - 8

 ا تَکْرَهُ لَهَارَهْ لَهُ مَیَا بُنَیَّ اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَانا  فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ََیْرِکَ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْ

را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى اى پسرم نفس خود 
 پسندى، براى دیگران مپسند،دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که براى خود نمى

 مِنْ بِحُتَسْتَقْ مَا نَفْسِکَ مِنْ اسْتَقْبِحْ وَ إِلَیْکَ یُحْسَنَ أَنْ تُحِبُّ کَمَا أَحْسِنْ وَ تَُّْلَمَ أَنْ تُحِبُّ لَا کَمَا تََّْلِمْ لَا وَ 
 ََیْرِکَ
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ستم روا مدار، آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود، نیکوکار باش، آنگونه که دوست دارى به تو نیکى 
 دارى براى خود نیز زشت بشمار،کنند، و آنچه را که براى دیگران زشت مى

نْ أَ تُحِبُّ لَا مَا تَقُلْ لَا وَ تَعْلَمُ مَا قَلَّ إِنْ وَ تَعْلَمُ لَا مَا تَقُلْ لَا وَ نَفْسِکَ مِنْ لَهُمْ تَرْضَاهُ بِمَا النَّاسِ مِنَ ارْضَ وَ 
 یُقَالَ لَکَ

دانى دانى نگو، گر چه آنچه را مىپسندى، آنچه نمىو چیزى را براى مردم رضایت بده که براى خود مى
 نسبت دهند، در باره دیگران مگو اندک است، آنچه را دوست ندارى به تو

 کَدْحِکَ وَ لَا تَکُنْ خَازِنا  لِغَیْرِکَ فِی فَاسْعَ الْأَلْبَابِ آفَةُ وَ الصَّوَابِ ضِدُّ الْإِعْجَابَ أَنَّ اعْلَمْ وَ 

، بدان که خود بزرگ بینى و َرور، مخالف راستى، و آفت عقل است، نهایت کوشش را در زندگى داشته 
 کر ذخیره سازى براى دیگران مباش. باش، و در ف

 لِرَبِّکَ تَکُونُ مَا أَخْشَعَ فَکُنْ لِقَصْدِکَ  وَ إِذَا أَنْتَ هُدِیتَ

 تر باش، آنگاه که به راه راست هدایت شدى، در برابر پروردگارت از هر فروتنى خاضع

  توشه و زاد آورى جمع در تالش  -9

َِکَ  الِارْتِیَادِ وَ قَدْرِ بَلَاوَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَکَ طَرِیقا  ذَا مَسَافَةٍ بَعِیدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِیدَةٍ وَ أَنَّهُ لَا َِنَى بِکَ فِیهِ عَنْ حُسْنِ
 مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الََّّهْرِ 

راه بدون کوشش بایسته، و تالش فراوان، بدان راهى پر مشقّت و بس طوالنى در پیش روى دارى، و در این 
 و اندازه گیرى زاد و توشه، و سبک کردن بار گناه، موفّق نخواهى بود،

فَاقَةِ مَنْ یَحْمِلُ فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِکَ فَوْقَ طَاقَتِکَ فَیَکُونَ ثِقْلُ ذَلِکَ وَبَال ا عَلَیْکَ وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْ
 ادَکَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَیُوَافِیکَ بِهِ ََدا  حَیْثُ تَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَاَْتَنِمْهُ وَ حَمِّلْهُ إِیَّاهُلَکَ زَ
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ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت
گرداند، کمک او را َنیمت که به آن نیاز دارى به تو باز مىبرد، و فردا ات را تا قیامت مىدیدى که توشه

 بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار،

فَلَعَلَّکَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ وَ اَْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فِی حَالِ َِنَاکَ لِیَجْعَلَ  عَلَیْهِ قَادِرٌ أَنْتَ وَ تَزْوِیدِهِ مِنْ أَکْثِرْ وَ 
 اءَهُ لَکَ فِی یَوْمِ عُسْرَتِکَ قَضَ

و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در 
نیازى، اگر کسى از تو وام خواهد، َنیمت بشمار، تا جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى

 د،در روز سختى و تنگدستى به تو باز گردان

 بَحُ حَال ا مِنَ الْمُسْرِعِ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَکَ عَقَبَة  کَئُودا  الْمُخِفُّ فِیهَا أَحْسَنُ حَال ا مِنَ الْمُثْقِلِ وَ الْمُبْطِئُ عَلَیْهَا أَقْ

هاى صعب العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین بدان که در پیش روى تو، گردنه
 باشد،ان است، و آن که کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده مىبار

کَ لِلَا مَحَالَةَ إِمَّا عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ فَارْتَدْ لِنَفْسِکَ قَبْلَ نُزُولِکَ وَ وَطِّئِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُو وَ أَنَّ مَهْبَطَهَا بِکَ
 لَا إِلَى الدُّنْیَا مُنْصَرَفٌ فَلَیْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَ

و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از رسیدن به آخرت وسائلى مهیّا ساز، 
شود، و راه باز گشتى وجود و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمى

 ندارد. 
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هُ إِجَابَةِ وَ أَمَرَکَ أَنْ تَسْأَلَوَ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِی بِیَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَکَ فِی الدُّعَاءِ وَ تَکَفَّلَ لَکَ بِالْ
 لِیُعْطِیَکَ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِیَرْحَمَکَ
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اوست، به تو اجازه درخواست داده، و اجابت آن را به عهده  هاى آسمان و زمین در دستبدان، خدایى که گنج
 گرفته است. تو را فرمان داده که از او بخواهى تا عطا کند، درخواست رحمت کنى تا ببخشاید،

 لْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ مَنْ یَحْجُبُهُ عَنْکَ وَ لَمْ یُلْجِئْکَ إِلَى مَنْ یَشْفَعُ لَکَ إِلَیْهِیَجْعَ لَمْ وَ 

خداوند بین تو و خودش کسى را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند، و تو را مجبور نساخته که به  و
 اى پناه ببرى،شفیع و واسطه

 یُشَدِّدْ لَمْ وَ أَوْلَى بِکَ) الْفَضِیحَةُ حَیْثُ یَفْضَحْکَ لَمْ وَ بِالنِّقْمَةِ  یُعَاجِلْکَ لَمْ وَ التَّوْبَةِ مِنَ أَسَأْتَ إِنْ یَمْنَعْکَ لَمْ وَ 
  الْإِنَابَةِ قَبُولِ فِی عَلَیْکَ

و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است، در کیفر تو شتاب نداشته، و در توبه و بازگشت، بر تو 
عیب نگرفته است، در آنجا که رسوایى سزاوار توست، رسوا نساخته، و براى بازگشت به خویش شرائط 

 مطرح نکرده است،سنگینى 

 وَ لَمْ یُنَاقِشْکَ بِالْجَرِیمَةِ وَ لَمْ یُوئِسْکَ مِنَ الرَّحْمَةِ بَلْ جَعَلَ نُزُوعَکَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَة 

در گناهان تو را به محاکمه نکشیده، و از رحمت خویش نا امیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکى 
 شمرده است.

  الِاسْتِعْتَابِ بَابَ وَ) الْمَتَابِ بَابَ لَکَ فَتَحَ وَ عَشْرا  حَسَنَتَکَ حَسَبَ وَ وَاحِدَة  ئَتَکَسَیِّ حَسَبَ وَ 

 هر گناه تو را یکى، و هر نیکى تو را ده به حساب آورده، و راه بازگشت و توبه را به روى تو گشوده است.

 نَفْسِکَ ذَاتَ أَبْثَثْتَهُ وَ بِحَاجَتِکَ إِلَیْهِ فَأَفْضَیْتَ نَجْوَاکَ عَلِمَ نَاجَیْتَهُ إِذَا وَ نِدَاءَکَ سَمِعَ نَادَیْتَهُ فَإِذَا 

داند، پس حاجت خود را با او شنود، و چون با او راز دل گویى راز تو را مىهر گاه او را بخوانى، ندایت را مى
 بگوى، و آنچه در دل دارى نزد او باز گوى،

 أُمُورِکَ عَلَى اسْتَعَنْتَهُ وَ کُرُوبَکَ اسْتَکْشَفْتَهُ وَ هُمُومَکَ هِإِلَیْ شَکَوْتَ وَ 
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 هاى تو را بر طرف کند و در مشکالت تو را یارى رساند. َم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن، تا َم

 

 شرائط اجابت دعا  - 11

 عَلَى إِعْطَائِهِ ََیْرُهُ مِنْ زِیَادَةِ الْأَعْمَارِ وَ صِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَرْزَاقِوَ سَأَلْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا یَقْدِرُ 

تواند عطا کند، مانند عمر بیشتر، هاى رحمت او چیزهایى را درخواست کن که جز او کسى نمىو از گنجینه
 تندرستى بدن، و گشایش در روزى.

 مَسْأَلَتِهِ مِنْ فِیهِ لَکَ أَذِنَ بِمَا خَزَائِنِهِ فَاتِیحَمَ یَدَیْکَ فِی جَعَلَ ثُمَّ 

 هاى خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه دعا کردن داد،سپس خداوند کلیدهاى گنجینه

 تِهِإِجَابَ إِبْطَاءُ یُقَنِّطَنَّکَ فَلَا رَحْمَتِهِ شَآبِیبَ اسْتَمْطَرْتَ وَ نِعْمَتِهِ أَبْوَابَ بِالدُّعَاءِ اسْتَفْتَحْتَ شِئْتَ فَمَتَى 

توانى با دعا، درهاى نعمت خدا را بگشایى، تا باران رحمت الهى بر تو ببارد. هرگز پس هر گاه اراده کردى مى
 از تأخیر اجابت دعا نا امید مباش،

 آمِلِالْ لِعَطَاءِ أَجْزَلَ وَ السَّائِلِ لِأَجْرِ أَعََّْمَ ذَلِکَ لِیَکُونَ ةُالْإِجَابَ عَنْکَ أُخِّرَتْ رُبَّمَا وَ النِّیَّةِ قَدْرِ عَلَى الْعَطِیَّةَ فَإِنَّ 

شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و زیرا بخشش الهى باندازه نیّت است، گاه، در اجابت دعا تأخیر مى
 تر شود،جزاى آرزومند کامل

 ءَ فَلَا تُؤْتَاهُ وَ أُوتِیتَ خَیْرا  مِنْهُ عَاجِل ا أَوْ آجِل ا أَوْ صُرِفَ عَنْکَ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَوَ رُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّیْ 

شود، زیرا بهتر از آنچه خواستى به زودى یا در وقت مشخّص، به کنى امّا پاسخ داده نمىگاهى درخواست مى
 رسدبه جهت اعطاء بهتر از آنچه خواستى، دعا به اجابت نمىتو خواهد بخشید، یا 

 أُوتِیتَهُ لَوْ دِینِکَ هَلَاکُ فِیهِ طَلَبْتَهُ قَدْ أَمْرٍ فَلَرُبَّ 
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 هایى دارى که اگر داده شود مایه هالکت دین تو خواهد بودزیرا چه بسا خواسته

 هُلَ تَبْقَى لَا وَ لَکَ یَبْقَى لَا فَالْمَالُ وَبَالُهُ عَنْکَ یُنْفَى وَ جَمَالُهُ لَکَ یَبْقَى فِیمَا مَسْأَلَتُکَ فَلْتَکُنْ 

اى باشد که جمال و زیبایى تو را تأمین، و رنج و سختى را از تو دور کند، پس هاى تو به گونه، پس خواسته
 نه مال دنیا براى تو پایدار، و نه تو براى مال دنیا باقى خواهى ماند. 

 

 ضرورت یاد مرگ  - 12

 وَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْیَا وَ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَیَاةِ

پسرم، بدان تو براى آخرت آفریده شدى، نه دنیا، براى رفتن از دنیا، نه پایدار ماندن در آن، براى مرگ، نه 
 انهزندگى جاود

 فُوتُهُیَ لَا وَ هَارِبُهُ مِنْهُ یَنْجُو لَا الَّذِی الْمَوْتِ طَرِیدُ أَنَّکَ وَ الْآخِرَةِ إِلَى طَرِیقٍ وَ بُلْغَةٍ دَارِ وَ قُلْعَةٍ  مَنْزِلِ فِی أَنَّکَ وَ 
 دْرِکُهُمُ أَنَّهُ بُدَّ لَا وَ طَالِبُهُ

و به آخرت در آیى. و تو شکار مرگى هستى که فرار در دنیا، که هر لحَّه ممکن است از دنیا کوچ کنى، 
 گیرد.رسد، و سرانجام او را مىکننده آن نجاتى ندارد، و هر که را بجوید به آن مى

یْنَکَ وَ فَیَحُولَ بَدْ کُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَکَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ قَ سَیِّئَةٍ حَالٍ عَلَى أَنْتَ وَ یُدْرِکَکَ أَنْ حَذَرٍ عَلَى مِنْهُ فَکُنْ 
 بَیْنَ ذَلِکَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَکْتَ نَفْسَکَ

پس، از مرگ بترس نکند زمانى سراغ تو را گیرد که در حال گناه یا در انتَّار توبه کردن باشى و مرگ مهلت 
 اى.ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازد، که در این حال خود را تباه کرده

 نْهُمِ أَخَذْتَ قَدْ وَ یَأْتِیَکَ حَتَّى إِلَیْهِ الْمَوْتِ بَعْدَ تُفْضِی وَ عَلَیْهِ تَهْجُمُ مَا ذِکْرِ وَ الْمَوْتِ ذِکْرِ مِنْ أَکْثِرْ بُنَیَّ یَا 
 فَیَبْهَرَکَ بَغْتَة  یَأْتِیَکَ لَا وَ أَزْرَکَ لَهُ شَدَدْتَ وَ حِذْرَکَ
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گیرى. تا روى، و پس از مرگ در آن قرار مىکه به سوى آن مى پسرم فراوان بیاد مرگ باش، و به یاد آنچه
هنگام مالقات با مرگ از هر نَّر آماده باش، نیروى خود را افزون، و کمر همّت را بسته نگهدار که ناگهان 

 نیاید و تو را مغلوب سازد.

یْهَا وَ تَکَالُبِهِمْ عَلَیْهَا فَقَدْ نَبَّأَکَ اللَّهُ عَنْهَا وَ نَعَتْ لَکَ نَفْسَهَا وَ رَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْیَا إِلَتَغْتَ أَنْ إِیَّاکَ وَ 
 تَکَشَّفَتْ لَکَ عَنْ مَسَاوِیهَا

مبادا دلبستگى فراوان دنیا پرستان، و تهاجم حریصانه آنان به دنیا، تو را مغرور کند، چرا که خداوند تو را از 
 هاى روزگار پرده برداشته است. دنیا نیز از وضع خود تو را خبر داده، و از زشتى حاالت دنیا آگاه کرده، و
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 فَإِنَّمَا أَهْلُهَا کِلَابٌ عَاوِیَةٌ وَ سِبَاعٌ ضَارِیَةٌ یَهِرُّ بَعْضُهَا بَعْض ا

شتابند، برخى به برخى دیگر هاى درنده، عو عو کنان، براى دریدن صید در همانا دنیا پرستان چونان سگ
 هجوم آورند،

 صَغِیرَهَا کَبِیرُهَا یَقْهَرُ وَ ذَلِیلَهَا عَزِیزُهَا یَأْکُلُ وَ 

 ترها را.ترها کوچک خورد، و بزرگو نیرومندشان، ناتوان را مى

 مَجْهُولَهَا سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍةٌ قَدْ أَضَلَّتْ عُقُولَهَا وَ رَکِبَتْ مُهْمَلَ أُخْرَى وَ مُعَقَّلَةٌ نَعَمٌ 

و یا چونان شترانى هستند که برخى از آنها پاى بسته، و برخى دیگر در بیابان رها شده، که راه گم کرده و در 
گیرد ها، و در شنزارى که حرکت با کندى صورت مىهاى نامعلومى در حرکتند، و در وادى پر از آفتجادّه

 گرفتارند،

 لْهُدَىا مَنَارِ عَنْ بِأَبْصَارِهِمْ أَخَذَتْ وَ الْعَمَى طَرِیقَ الدُّنْیَا بِهِمُ سَلَکَتْ یُسِیمُهَا مُسِیمٌ لَا وَ یُقِیمُهَا رَاعٍ لَهَا لَیْسَ 
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اى که به چراگاهشان ببرد. دنیا آنها را به راه کورى کشاند. نه چوپانى دارند که به کارشان برسد، و نه چراننده
 دگانشان را از چراغ هدایت بپوشاند،و دی

 وَرَاءَهَا مَا نَسُوا وَ بِهَا لَعِبُوا وَ بِهِمْ فَلَعِبَتْ رَبّا  اتَّخَذُوهَا وَ نِعْمَتِهَا فِی ََرِقُوا وَ حَیْرَتِهَا فِی فَتَاهُوا 

هم دنیا آنها را به ها را پروردگار خود قرار دادند. اند،که نعمتها َرق شدهدر بیراهه سرگردان، و در نعمت
 اند.بازى گرفته، و هم آنها با دنیا به بازى پرداخته، و آخرت را فراموش کرده

 یَلْحَقَ أَنْ أَسْرَعَ مَنْ یُوشِکُ الْأَظْعَانُ وَرَدَتِ قَدْ کَأَنْ الََّّلَامُ یُسْفِرُ رُوَیْدا  

ند اند، و آن کس که شتاب کل رسیدهشود، گویا مسافران به منزاندکى مهلت ده، بزودى تاریکى بر طرف مى
 به کاروان خواهد رسید.

انَ کَ نْإِ وَ الْمَسَافَةَ یَقْطَعُ وَ وَاقِفا  کَانَ إِنْ وَ بِهِ یُسَارُ فَإِنَّهُ النَّهَارَ وَ اللَّیْلَ مَطِیَّتُهُ کَانَتْ مَنْ أَنَّ بُنَیَّ یَا اعْلَمْ وَ 
 مُقِیما  وَادِعا 

پسرم بدان آن کس که مرکبش شب و روز آماده است همواره در حرکت خواهد بود، هر چند خود را ساکن 
 پیماید هر چند در جاى خود ایستاده و راحت باشد. پندارد، و همواره راه مى
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تَبْلُغَ أَمَلَکَ وَ لَنْ تَعْدُوَ أَجَلَکَ وَ أَنَّکَ فِی سَبِیلِ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ فَخَفِّضْ فِی الطَّلَبِ وَ وَ اعْلَمْ یَقِینا  أَنَّکَ لَنْ 
 أَجْمِلْ فِی الْمُکْتَسَبِ

به یقین بدان که تو به همه آرزوهاى خود نخواهى رسید، و تا زمان مرگ بیشتر زندگى نخواهى کرد، و بر 
رفت، پس در به دست آوردن دنیا آرام باش، و در مصرف آنچه به دست از تو مى روى که پیشراه کسى مى

 آوردى نیکو عمل کن،

 بِمَحْرُومٍ مُجْمِلٍ کُلُّ لَا وَ بِمَرْزُوقٍ طَالِبٍ کُلُّ لَیْسَ وَ حَرَبٍ إِلَى جَرَّ قَدْ طَلَبٍ رُبَّ فَإِنَّهُ 
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رفتن اموال کشانده شد. پس هر تالشگرى به روزى  زیرا چه بسا تالش بى اندازه براى دنیا که به تاراج
 اى محروم نخواهد شد.دلخواه نخواهد رسید، و هر مدارا کننده

 ا  ضعِوَ نَفْسِکَ مِنْ تَبْذُلُ بِمَا تَعْتَاضَ لَنْ فَإِنَّکَ الرَََّائِبِ إِلَى سَاقَتْکَ إِنْ وَ دَنِیَّةٍ کُلِّ عَنْ نَفْسَکَ أَکْرِمْ وَ 

توانى به اندازه آبرویى که از از هر گونه پستى باز دار، هر چند تو را به اهدافت رساند، زیرا نمىنفس خود را 
 دهى بهایى به دست آورى.دست مى

 إِلَّا بِعُسْرٍسْرٍ لَا یُنَالُ یُ وَ بِشَرٍّ إِلَّا یُنَالُ لَا خَیْرٍ خَیْرُ مَا وَ حُرّا  اللَّهُ جَعَلَکَ قَدْ وَ ََیْرِکَ عَبْدَ تَکُنْ لَا وَ 

برده دیگرى مباش ، که خدا تو را آزاد آفرید، آن نیک که جز با شر به دست نیاید نیکى نیست، و آن راحتى 
 هاى فراوان به دست آید، آسایش نخواهد بود.که با سختى

اسْتَطَعْتَ أَلَّا یَکُونَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ  هَلَکَةِ وَ إِنِالْ مَنَاهِلَ فَتُورِدَکَ الطَّمَعِ مَطَایَا بِکَ تُوجِفَ أَنْ إِیَّاکَ وَ 
 فَافْعَلْ

بپرهیز از آن که مرکب طمع ورزى تو را به سوى هالکت به پیش راند، و اگر توانستى که بین تو و خدا 
 صاحب نعمتى قرار نگیرد، چنین باش،

إِنَّ الْیَسِیرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعََّْمُ وَ أَکْرَمُ مِنَ الْکَثِیرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ سَهْمَکَ وَ  آخِذٌ وَ قِسْمَکَ مُدْرِکٌ فَإِنَّکَ 
 کَانَ کُلٌّ مِنْهُ

دارى، و مقدار اندکى که از طرف خداى سبحان به کنى، و سهم خود بر مىزیرا تو، روزى خود را دریافت مى 
دارى، گرچه همه از راوانى است که از دست بندگان دریافت مىتر از )مال( فآورى، بزرگ و گرامىدست مى

 طرف خداست.

 حِفْظُ وَ الْوِکَاءِ بِشَدِّ الْوِعَاءِ فِی مَا حِفْظُ وَ مَنْطِقِکَ مِنْ فَاتَ مَا إِدْرَاکِکَ مِنْ أَیْسَرُ صَمْتِکَ مِنْ فَرَطَ مَا تَلَافِیکَ وَ 
 لَبِ مَا فِی یَدِ ََیْرِکَ إِلَیَّ مِنْ طَ أَحَبُّ یَدَیْکَ فِی مَا
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دهى آسانتر از آن است که با سخن از دست برود، چرا که نگهدارى آنچه در آنچه با سکوت از دست مى 
مشک است با محکم بستن دهانه آن امکان پذیر است، و نگهدارى آنچه که در دست دارى، پیش من بهتر 

 است از آن که چیزى از دیگران بخواهى

 رِ وَ مَرَارَةُ الْیَأْسِ خَیْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ وَ الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُو

و تلخى نا امیدى بهتر از درخواست کردن از مردم است. شغل همراه با پاکدامنى، بهتر از ثروت فراوانى است 
 که با گناهان به دست آید،

 لِسِرِّهِ وَ رُبَّ سَاعٍ فِیمَا یَضُرُّهُ مَنْ أَکْثَرَ أَهْجَرَ وَ مَنْ تَفَکَّرَ أَبْصَرَ لْمَرْءُ أَحْفَظُوَ ا

کوشد، اى که به زیان خود مىمرد براى پنهان نگاه داشتن اسرار خویش سزاوارتر است، چه بسا تالش کننده
 شد آگاهى یابد،گوید، و آن کس که بیندیهر کس پر حرفى کند یاوه مى

 َُّّلْمِال أَفْحَشُ الضَّعِیفِ ظُلْمُ وَ الْحَرَامُ الطَّعَامُ بِئْسَ عَنْهُمْ تَبِنْ الشَّرِّ أَهْلَ بَایِنْ وَ مِنْهُمْ تَکُنْ الْخَیْرِ أَهْلَ قَارِنْ 

حرام، و  با نیکان نزدیک شو و از آنان باش، و با بدان دور شو و از آنان دورى کن. بدترین َذاها، لقمه
 ها، ستمکارى به ناتوان است.بدترین ستم

 ََشَّ وَ النَّاصِحِ ََیْرُ نَصَحَ رُبَّمَا وَ دَوَاءً الدَّاءُ وَ دَاءً الدَّوَاءُ کَانَ رُبَّمَا رِفْقا  الْخُرْقُ کَانَ خُرْقا  الرِّفْقُ کَانَ إِذَا 
  الْمُسْتَنْصَحُ

جاى مدارا درشتى کن، چه بسا که دارو بر درد افزاید، و  جایى که مدارا کردن درشتى به حساب آید به
 بیمارى، درمان باشد، و چه بسا آن کس که اهل اندرز نیست، اندرز دهد، و نصیحت کننده دَل کار باشد.

خَیْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَََّکَ بَادِرِ وَ إِیَّاکَ وَ الِاتِّکَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوکىَ وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ 
 الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَکُونَ َُصَّة  

هاست، و بهترین هرگز بر آرزوها تکیه نکن که سرمایه احمقان است، و حفظ عقل، پند گرفتن از تجربه
 ن.ها استفاده کفرصتتجربه آن که تو را پند آموزد. پیش از آن که فرصت از دست برود، و اندوه ببار آورد، از 
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 سَوْفَ بَةٌعَاقِ أَمْرٍ لِکُلِّ وَ الْمَعَادِ مَفْسَدَةُ وَ الزَّادِ إِضَاعَةُ الْفَسَادِ مِنَ وَ یَئُوبُ ََائِبٍ کُلُّ لَا وَ یُصِیبُ طَالِبٍ کُلُّ لَیْسَ 
  لَکَ قُدِّرَ مَا یَأْتِیکَ

هاى تباهى، نابود  گردد. از نمونه اى باز نمىهاى خود نرسد، و هر پنهان شده  هر تالشگرى به خواسته
 کردن زاد و توشه آخرت است. هر کارى پایانى دارد، و به زودى آنچه براى تو مقدّر گردیده خواهد رسید.

 ینٍالتَّاجِرُ مُخَاطِرٌ وَ رُبَّ یَسِیرٍ أَنْمَى مِنْ کَثِیرٍ وَ لَا خَیْرَ فِی مُعِینٍ مَهِینٍ وَ لَا فِی صَدِیقٍ ظَنِ

هر بازرگانى خویش را به مخاطره افکند. چه بسا اندکى که از فراوانى بهتر است نه در یارى دادن انسان 
 پست چیزى وجود دارد و نه در دوستى با دوست متّهم،

 نْ تَجْمَحَ بِکَ مَطِیَّةُ اللَّجَاجِأَ إِیَّاکَ وَ مِنْهُ أَکْثَرَ رَجَاءَ ءٍبِشَیْ تُخَاطِرْ لَا وَ قَعُودُهُ لَکَ ذَلَّ مَا الدَّهْرَ سَاهِلِ 

حال که روزگار در اختیار تو است آسان گیر، و براى آن که بیشتر به دست آورى خطر نکن. از سوار شدن بر 
 مرکب ستیزه جویى بپرهیز. 
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 صُدُودِهِ عَلَى اللَّطَفِ وَ الْمُقَارَبَةِ وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِاحْمِلْ نَفْسَکَ مِنْ أَخِیکَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّلَةِ وَ عِنْدَ 

چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستى را بر قرار کن، اگر روى برگرداند تو مهربانى کن، و چون بخل 
 ورزد تو بخشنده باش،

 نِعْمَةٍ وذُ کَأَنَّهُ وَ عَبْدٌ لَهُ کَأَنَّکَ حَتَّى الْعُذْرِ عَلَى جُرْمِهِ عِنْدَ وَ اللِّینِ عَلَى هِشِدَّتِ عِنْدَ وَ الدُّنُوِّ عَلَى تَبَاعُدِهِ عِنْدَ وَ 
  عَلَیْکَ

گیرد تو آسان گیر، و به هنگام گناهش عذر او گزیند تو نزدیک شو، و چون سخت مىهنگامى که دورى مى
 باشد.نعمت تو مى باشى، و او صاحببپذیر، چنان که گویا بنده او مى

 دِیقَکَ صَدِیقا  فَتُعَادِیَ صَوَ إِیَّاکَ أَنْ تَضَعَ ذَلِکَ فِی ََیْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَیْرِ أَهْلِهِ لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِیقِکَ
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نیستند بجا آورى،  هایى که سزاوار آنمبادا دستورات یاد شده را با َیر دوستانت انجام دهى، یا با انسان
 دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنى نکنى.

ا عَاقِبَة  وَ لَا أَلَذَّ مِنْهَ أَحْلَى جُرْعَة  أَرَ لَمْ فَإِنِّی الْغَیْظَ تَجَرَّعِ وَ قَبِیحَة  أَوْ کَانَتْ حَسَنَة  النَّصِیحَةَ أَخَاکَ امْحَضْ وَ 
 مَغَبَّة 

تر از آن ننوشیدم، و اى شیرینوش، خوب باشد یا بد، و خشم را فرو خور که من جرعهدر پند دادن دوست بک
 ام.پایانى گواراتر از آن ندیده

 فَضْلِ فَإِنَّهُ أَحْلَى الََّّفَرَیْنِبِالْ عَدُوِّکَ عَلَى خُذْ وَ لَکَ یَلِینَ أَنْ یُوشِکُ فَإِنَّهُ ََالَََّکَ لِمَنْ لِنْ وَ 

درشتى کرده، نرم باش که امید است به زودى در برابر تو نرم شود، با دشمن خود با با آن کس که با تو 
 بخشش رفتار کن، زیرا سرانجام شیرین دو پیروزى است )انتقام گرفتن یا بخشیدن(

 هُ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّة  یَرْجِعُ إِلَیْهَالَ فَاسْتَبْقِ أَخِیکَ قَطِیعَةَ أَرَدْتَ إِنْ وَ 

از برادرت جدا شوى، جایى براى دوستى باقى گذار، تا اگر روزى خواست به سوى تو باز گردد اگر خواستى 
 بتواند،

یکَ اتِّکَال ا عَلَى مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ أَخِ حَقَّ تُضِیعَنَّ لَا وَ ظَنَّهُ فَصَدِّقْ خَیْرا  بِکَ ظَنَّ مَنْ وَ مَا یَوْما  ذَلِکَ لَهُ بَدَا إِنْ 
 لَیْسَ لَکَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُفَإِنَّهُ 

کسى که به تو گمان نیک برد او را تصدیق کن، و هرگز حق برادرت را به اعتماد دوستى که با او دارى 
 کنى با تو برادر نخواهد بود،ضایع نکن، زیرا آن کس که حقّش را ضایع مى

  

 مِنْکَ قَطِیعَتِکَ عَلَى أَقْوَى أَخُوکَ یَکُونَنَّ لَا وَ عَنْکَ زَهِدَ فِیمَنْ تَرََْبَنَّ لَا وَ بِکَ الْخَلْقِ أَشْقَى أَهْلُکَ یَکُنْ لَا وَ 
 الْإِحْسَانِ عَلَى مِنْکَ أَقْوَى الْإِسَاءَةِ عَلَى یَکُونَنَّ لَا وَ صِلَتِهِ عَلَى
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د، مبادا اى ندارد دل مبنعالقهترین مردم نسبت به تو نباشند، و به کسى که به تو ات بد بختو افراد خانواده
تر از برقرارى پیوند با تو داشته باشد، و یا در بدى کردن، برادرت براى قطع پیوند دوستى، دلیلى محکم

 تر از نیکى کردن تو بیاورد،اى قوىبهانه

 عِکَ وَ لَیْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّکَ أَنْ تَسُوءَهُوَ لَا یَکْبُرَنَّ عَلَیْکَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّهُ یَسْعَى فِی مَضَرَّتِهِ وَ نَفْ

ات بزرگ جلوه نکند، چه او به زیان خود، و سود تو کوشش کند در دیدهستمکارى کسى که بر تو ستم مى
 کند بدى کردن نیست. دارد، و سزاى آن کس که تو را شاد مى
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ةِ ا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَوَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاکَ مَ
 وَ الْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى 

 جوید، و اگر و دیگر آن که او تو را مىجویى، پسرم بدان که روزى دو قسم است، یکى آن که تو آن را مى 
تو به سوى آن نروى، خود به سوى تو خواهد آمد، چه زشت است فروتنى به هنگام نیاز، و ستمکارى به 

 نیازىهنگام بى

مِنْ یَدَیْکَ فَاجْزَعْ عَلَى کُلِّ مَا لَمْ یَصِلْ  تَفَلَّتَ مَا عَلَى جَزِعْتَ إِنْ وَ مَثْوَاکَ بِهِ أَصْلَحْتَ مَا دُنْیَاکَ إِنَّمَا لَکَ مِنْ 
 إِلَیْکَ

همانا سهم تو از دنیا آن اندازه خواهد بود که با آن سراى آخرت را اصالح کنى، اگر براى چیزى که از دست 
 شوى،پس براى هر چیزى که به دست تو نرسیده نیز نگران باش.دادى ناراحت مى

  أَشْبَاهٌ الْأُمُورَ فَإِنَّ کَانَ قَدْ بِمَا یَکُنْ لَمْ مَا عَلَى اسْتَدِلَّ 

اى، براى آنچه که هنوز نیامده، استدالل کن، زیرا تحوّالت و امور زندگى با آنچه در گذشته دیده یا شنیده
 همانند یکدیگرند،
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 رْبِ هِ فَإِنَّ الْعَاقِلَ یَتَّعِظُ بِاألَدَبِ وَ الْبَهَائِمَ لَا تَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّوَ لَا تَکُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعََِّةُ إِلَّا إِذَا بَالَغْتَ فِی إِیلَامِ

از کسانى مباش که اندرز سودشان ندهد، مگر با آزردن فراوان، زیرا عاقل با اندرز و آداب پند گیرد، و حیوانات 
 با زدن.

 صَّبْرِ وَ حُسْنِ الْیَقِینِ مَنْ تَرَکَ الْقَصْدَ جَارَاطْرَحْ عَنْکَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ ال

َم و اندوه را با نیروى صبر و نیکویى یقین از خود دور ساز. کسى که میانه روى را ترک کند از راه حق 
 گردد،منحرف مى

الْهَوَى شَرِیکُ الْعَمَى وَ رُبَّ بَعِیدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِیبٍ وَ قَرِیبٍ  وَ ََیْبُهُ صَدَقَ مَنْ الصَّدِیقُ وَ مُنَاسِبٌ  الصَّاحِبُ وَ 
 أَبْعَدُ مِنْ بَعِیدٍ

یار و همنشین، چونان خویشاوند است. دوست آن است که در نهان آیین دوستى را رعایت کند. هوا پرستى 
 که از دور دورتر است،تر، و چه بسا نزدیک همانند کورى است. چه بسا دور که از نزدیک نزدیک

 ثَقُأَوْ وَ لَهُ أَبْقَى کَانَ قَدْرِهِ عَلَى اقْتَصَرَ مَنِ وَ مَذْهَبُهُ ضَاقَ الْحَقَّ تَعَدَّى مَنْ حَبِیبٌ لَهُ یَکُنْ لَمْ مَنْ الْغَرِیبُ وَ 
  اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَکَ سَبَبٌ بِهِ أَخَذْتَ سَبَبٍ

س گردد، هر کندارد، کسى که از حق تجاوز کند، زندگى بر او تنگ مىانسان تنها، کسى است که دوستى 
اى توانى به آن چنگ زنى، رشتهاى که مىقدر و منزلت خویش بداند حرمتش باقى است، استوارترین وسیله

 است که بین تو و خداى تو قرار دارد.

دْرَاکا  إِذَا کَانَ الطَّمَعُ هَلَاکا  لَیْسَ کُلُّ عَوْرَةٍ تََّْهَرُ وَ لَا کُلُّ فُرْصَةٍ وَ مَنْ لَمْ یُبَالِکَ فَهُوَ عَدُوُّکَ قَدْ یَکُونُ الْیَأْسُ إِ
 تُصَابُ

ورزد دشمن توست. گاهى نا امیدى، خود رسیدن به هدف است، آنجا که طمع کسى که به کار تو اهتمام نمى
 فتنى باشد،ورزى هالکت باشد. چنان نیست که هر عیبى آشکار، و هر فرصتى دست یا

 تَعَجَّلْتَهُ شِئْتَ إِذَا فَإِنَّکَ الشَّرَّ أَخِّرِ رُشْدَهُ الْأَعْمَى أَصَابَ وَ قَصْدَهُ الْبَصِیرُ أَخْطَأَ رُبَّمَا وَ 
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توانى ها را به تأخیر انداز، زیرا هر وقت بخواهى مىرود و کور به مقصد رسد. بدىچه بسا که بینا به خطا مى
 انجام دهى.

 مَى أَصَابَطِیعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أَعََّْمَهُ أَهَانَهُ لَیْسَ کُلُّ مَنْ رَقَ وَ 

بازى روزگار ایمن باشد به او خیانت خواهد کرد، و بریدن با جاهل، پیوستن به عاقل است، کسى که از نیرنگ
 را بزرگ بشمارد، او را خوار خواهد کرد. چنین نیست که هر تیر اندازى به هدف بزند،کسى که روزگار فانى 

 الدَّارِ قَبْلَ الْجَارِ عَنِ وَ الطَّرِیقِ قَبْلَ الرَّفِیقِ عَنِ سَلْ الزَّمَانُ تَغَیَّرَ السُّلْطَانُ تَغَیَّرَ إِذَا 

حرکت، از همسفر بپرس، و پیش از خریدن  هر گاه اندیشه سلطان تغییر کند، زمانه دگرگون شود. پیش از
 منزل همسایه را بشناس.

 ََیْرِکَ عَنْ ذَلِکَ حَکَیْتَ إِنْ وَ مُضْحِکا  یَکُونُ مَا  الْکَلَامِ مِنَ تَذْکُرَ أَنْ إِیَّاکَ 

 از سخنان بى ارزش و خنده آور بپرهیز، گر چه آن را از دیگرى نقل کرده باشى. 
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 وَ إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ

 تشود، و تصمیم آنان ناپایدار اسدر امور سیاسى کشور از مشورت با زنان بپرهیز، که رأى آنان زود سست مى

أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَیْهِنَّ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ  مِنْ عَلَیْهِنَّ اکْفُفْ وَ 
 إِدْخَالِکَ مَنْ لَا یُوثَقُ بِهِ عَلَیْهِنَّ 

مت و گیرى در پوشش، عامل سال. در پرده حجاب نگاهشان دار، تا نامحرمان را ننگرند، زیرا که سخت
 استوارى آنان است. بیرون رفتن زنان بدتر از آن نیست که افراد َیر صالح را در میانشان آورى،
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)فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ ََیْرَکَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا 
 یْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ لَ

اى زندگى کنى که َیر تو را نشناسند چنین کن. کارى که برتر از توانایى زن است به او و اگر بتوانى به گونه
 وامگذار، که زن گل بهارى است، نه پهلوانى سخت کوش

 رِهَاوَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطْمِعْهَا فِی أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْ

، مبادا در گرامى داشتن زن زیاده روى کنى که او را به طمع ورزى کشانده براى دیگران به ناروا شفاعت 

   کند.

  الرَّیْبِ إِلَى الْبَرِیئَةَ وَ السَّقَمِ إِلَى الصَّحِیحَةَ یَدْعُو ذَلِکَ فَإِنَّ ََیْرَةٍ مَوْضِعِ ََیْرِ فِی التَّغَایُرَ وَ إِیَّاکَ وَ  

 هیز از َیرت نشان دادن بیجا که درستکار را به بیمار دلى، و پاکدامن را به بدگمانى رساندبپر

 وَ اجْعَلْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِکَ عَمَل ا تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا یَتَوَاکَلُوا فِی خِدْمَتِکَ 

در برابر آن کار مسئول بدانى، که تقسیم درست کار سبب  کار هر کدام از خدمتکارانت را معیّن کن که او را
 شود کارها را به یکدیگر وا نگذارند، و در خدمت سستى نکنند.مى

دِعُ اللَّهَ وْا تَصُولُ أَسْتَوَ أَکْرِمْ عَشِیرَتَکَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُکَ الَّذِی بِهِ تَطِیرُ وَ أَصْلُکَ الَّذِی إِلَیْهِ تَصِیرُ وَ یَدُکَ الَّتِی بِهَ
 دِینَکَ وَ دُنْیَاکَ 

ه کنى، و ریشه تو هستند که بباشند، که با آن پرواز مىخویشاوندانت را گرامى دار، زیرا آنها پر و بال تو مى
 کنىباشند که با آن حمله مى گردى، و دست نیرومند تو مىآنها باز مى

 وَ الْآجِلَةِ وَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ السَّلَامُ وَ اسْأَلْهُ خَیْرَ الْقَضَاءِ لَکَ فِی الْعَاجِلَةِ

 راىب آخرت، و دنیا در اکنون، هم و آینده در را الهى خواسته بهترین و سپارم، مى خدا به را تو دنیاى و دین 
 .درود با خواهم، مى تو


