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 کلمه قصار  نهج...ترجمه آیتی 051

 آن بر كه دارد استوار پشتى نه كه باش ساله دو اشتر چون فتنه بروز هنگام به: فرمود( ع) على 1

 . دوشيد توان شير آن از كه شيرده، پستانى نه و شد توان سوار

  ساخته خوار را خود سازد، خود شعار را طمع آنكه(: ع) فرمود و 2

  است داده ذلت به تن نهد، ميان در ديگران با خويش پريشانحالى كه هر و

 . شود ارجبى راند، فرمان او بر زبانش كه كسى و

  است ننگ بخل،(: ع) فرمود و 3

  است نقص ترس، و

  بندد بر حجتش بيان از را زيرك زبان تنگدستى، و

  است غريب خود شهر در بينوا و

  است آفت ناتوانى، و

  است دليرى شكيبايى، و

  است توانگرى زهد، و

 . است سپر چونان پارسايى، و

 

 797 ىصفحه ،(آيتى)البالغهنهجترجمه                         

  خداوند خواست از است خشنودى همنشين، بهترين(: ع) فرمود و 4

  گرانمايه است ميراثى دانش، و

  نو به نو زيورهايى آداب، و

 . است صافى اىآينه انديشه، و



  اوست راز صندوقچه عاقل سينه(: ع) فرمود و 5

  است دوستى دام خوشرويى و

 . زشتيها گورگاه بارى، برد و

  است فرموده معنى اين بيان در حضرت آن كه شده روايت نيز و

 . عيبهاست سرپوش جويى، آشتى كه

  بسيارند گيرندگانش خشم بود، خشنود خود از كه هر(: ع) فرمود و 6

  بخش شفا است دارويى صدقه و

 . جهان آن در آنهاست چشم مقابل جهان، اين در بندگان اعمال و

 خنس گوشتى پاره به و بيندمى پيه اىقطعه به شويد، شگفت در انسان اين از(: ع) فرمود و 7

 . كشدمى نفس شكافى از و شنودمى استخوانى تكه به و گويدمى
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 چون و دهد عاريت آنها به را ديگران خوبيهاى آورد، روى قومى به دنيا كه وقتى(: ع) فرمود و 8

 . بستاند ايشان از را خوبيهايشان كند، پشت

 دوستى شما اب بمانيد اگر و بگريند شما بر بميريد، اگر كه بياميزيد، اىگونه به مردم با(: ع) فرمود و 9

 . كنند

 . ده قرار پيروزيت شكرانه را گذشت و عفو يافتى، ظفر دشمن بر چون(: ع) فرمود و 11

 كسى او، زا ناتوانتر و باشد ناتوان دوست يافتن در كه است كسى مردم، ناتوانترين(: ع) فرمود و 11

 . گذارد ضايعش و آرد چنگ فرا دوستى كه است

 باطل و واگذاشتند را حق: فرمود چنين بودند، گرفته كناره او، كنار در پيكار از كه كسانى باره در 12

 . نكردند يارى را
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 . نبريد را آن دنباله سپاسى كم با رسد شما به نعمت سرآغاز چون(: ع) فرمود و 13

 . گيرند دست بيگانگانش واگذارند، نزديكانش كه را كسى(: ع) فرمود و 14

 . نيست عتاب درخور اىخورده فريب هر(: ع) فرمود و 15

 . شود مرگ سبب تدبير گاه كه آنسان، تقديرند، دستخوش كارها(: ع) فرمود و 16

 غييرت را موى سفيد رنگ: بود فرموده كه پرسيدند( ص) پيامبر سخن اين باره در حضرت آن از 17

 : فرمود او و مسازيد يهودان همانند را خود و دهيد

 راخف اسالم دايره كه اكنون اما بودند، اندك مسلمانان كه فرمود زمانى( ص) الّله رسول را سخن اين

 . است خود اختيار به هركس يافته، استقرار دين و گرديده
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 زمين بر و بلغزاند مرگش بشتابد آن پى در و كند رها را آرزو مركب عنان كه هر(: ع) فرمود و 18

 . زند

 در او دست آنكه مگر نلغزد، آنان از هيچيك كه درگذريد، جوانمردان لغزشهاى از(: ع) فرمود و 19

 . برداردش و باشد خدا دست

  است محرومى موجب شرم، و است نوميدى قرين ترس(: ع) فرمود و 21

 . شمريد غنيمت را نيكو فرصتهاى. گذرندمى ابرها كه چونان گذرد،مى فرصت و

 وارس شتر ترك بر ندادند، اگر و بگيريم دادند، ما به را آن اگر كه است حقى را ما(: ع) فرمود و 21

 . كشد دراز به و باشد شب در سير چند، هر شويم،مى



 زمره در ما ندهند، را ما حق اگر يعنى. است فصيح و لطيف سخنى سخن، اين: گويد رضى]

 را شتر نكهآ سر پشت يعنى نشانندمى شتر سرين بر را آنها امثال و اسير و بنده زيرا باشيم خوارشدگان

 [. راندمى

 . نشود كارش در سرعت سبب نسب، شرف كند، درنگ كارها در كه هر(: ع) فرمود و 22
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 كردن شاد و است ستمديدگان رسيدن فرياد به بزرگ، گناهان هاىكفاره از(: ع) فرمود و 23

 . غمگينان

 داردمى ارزانى تو به درپىپى را نعمتش سبحان، خداى كه ديدى اگر آدم، پسر اى(: ع) فرمود و 24

 . بترس او كيفر از كنى،مى نافرمانيش تو و

 دهانش از كه نابجايى سخن در آنكه، مگر ننمود، نهان دل در را چيزى هيچكس(: ع) فرمود و 25

 . شود هويدا اش،چهره صفحات در يا پرد،مى

 . كن همراهى او با نيز تو توست همراه درد تا(: ع) فرمود و 26

 . باشد نهان در كه است آن پارساييها برترين(: ع) فرمود و 27

 هب زود چه باشد، داشته آمدن در روى مرگ و باشى نهاده بازگشت به روى تو اگر(: ع) فرمود و 28

 . رسيد خواهيد هم
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 را آن رىپندا كه پوشاندمى را گناه چنان گاه كه سوگند، خدا به بترسيد، بترسيد،(: ع) فرمود و 29

 . است بخشيده



 و قيني و شكيبايى: است پايه چهار را ايمان: فرمود پرسيدند، را ايمان معنى المؤمنين امير از 31

 . جهاد و عدل

 . انتظار و پارسايى و ترس و شوق: است شعبه چهار نيز را شكيبايى

 ترسد، دوزخ آتش از كه هر و جويد دورى شهوات از كه بايد باشد، بهشت شوق او در كه هر پس،

 هر و ودش آسان وى بر مصيبتها تحمل گزيند، پارسايى دنيا در كه هر و كند، اجتناب محرمات از كه بايد

 . كند شتاب نيك كارهاى به باشد، مرگ انتظار در كه

 زهاىچي از گرفتن پند و حكمت روى از دريافت و هوشمندانه بينايى: است شعبه چهار را يقين و

 . پيشينيان روش به رفتن و آميز عبرت

 شود، آشكار وى بر حكمت از كه هر و شود آشكار وى بر حكمت نگرد، هوشمندى روى از كه هر

 رد گذشتگان با گويى آموزد، را گرفتن عبرت كه هر و گيرد عبرت حوادث از چگونه كه است آموخته

 . است زيسته گذشته،

 داورى و دريابد را حقايق كه علمى و رسد چيزها عمق به كه فهمى: است شعبه چهار را عدالت و

 انايىد عمق به كه هر و رسد دانايى عمق به كند فهم نيكو آنكه. بردبارى در بودن راسخ و نيكو كردنى

 نمايدن تقصير كارها در سازد، خود شعار را بردبارى كه هر و آيد بيرون سيراب دين احكام آبشخور از رسد،

 . كند زيست ستوده مردم، ميان در و
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 . انفاسق با دشمنى و دين راه در پيكار و منكر از نهى و معروف به امر: است شعبه چهار نيز را جهاد

 ينىب نمايد، منكر از نهى كه هر و نيكوست پشتيبانى را مؤمنان كند، معروف به امر كه هر پس،

 اب كه هر و آورده جاى به داشته عهده بر را آنچه كند، پيكار خدا راه در كه هر و ماليده خاك بر را منافقان

 . است ساخته خشنود جزا روز در را خدا شود، خشمگين خدا براى و كند دشمنى فاسقان



 . ورزيدن دشمنى و حق از انحراف و كردن خصومت و بيهوده كنجكاوى: است پايه چهار را كفر

 ردازد،پ خصومت به نادانى سبب به كه هر. نرسد حق به كند، كنجكاوى بيهوده كارها در كه كسى

 يكىن را بدى و انگارد بدى را نيكى گردد، منحرف حق از كه هر و باشد نابينا حق ديدن از اشديده همواره

 كارش و گردد وحشت پر و ناهموار راههايش ورزد، دشمنى كه هر و شود مست گمراهى باده به و پندارد

 . ماند بسته او بر شدن بيرون راه و شود دشوار

 . تسليم و دودلى و هراس و هول و بيهوده جدال: است شعبه چهار نيز را شك

 دارد پيش در كه كارهايى از كه هر و نگردد بدل روز به شبش سازد خود عادت را جدال كه هر

 شود ياطينش سمهاى سپر پس آيد، گرفتار دودلى و ترديد به كه هر و نرسد مقصود به و ماند واپس بترسد،

 . آخرت در هم و شود هالك دنيا در هم دهد، در تن آخرت و دنيا تباهى به كه هر و

 خنس درازكشيدن به بيم از كرديم خوددارى آن ذكر از ما كه است، كالمى اين از پس: گويد رضى

 . ما موضوع از بودنش خارج و

 . بدتر بدش كار از بدكار و، است بهتر نيكويش كار از نيكوكار(: ع) فرمود و 31
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 . مباش سختگير و باش روميانه و مباش اسرافكار و باش بخشنده(: ع) فرمود و 32

 . آرزوهاست ترك توانگرى برترين(: ع) فرمود و 33

 . دندانن كه گويند آن اشباره در دارند، ناخوش مردمش كه بشتابد، كارى به كه هر(: ع) فرمود و 34

 . گردد ناروا كردارش شود، گسترده آرزوهايش دامنه كه هر(: ع) فرمود و 35

 يشاپيشپ و شدند پياده اسبها از. آمدند ديدارش به انبار شهر دهقانان رفت،مى شام به كه هنگامى 36

 . دويدند او

 . نفرمانروايانما بزرگداشت در ماست عادت اين كه گفتند كنيدمى كه است كار چه اين: پرسيد



 به خود زندگى در را خود شما و نبردند سود آن از اميرانتان كه است كارى اين: فرمود( ع) امام

 . آييدمى گرفتار بدبختى به آخرت در و افكنيدمى مشقت

 زا ايمنى با همراه آسودگى است سودمند چه و باشد عذاب آن پى در كه مشقتى است زيانبار چه

 . خدا عذاب
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 چون كه بسپار خاطر به را چير چهار و چهار من از فرزند، اى: فرمود( ع) حسن امام خود فرزند به 37

 رگترينبز و است عقل نيازيها بى برترين: نرسد تو به زيانى هرگز رسانى، انجام به آنها به را كارهايت

 . نيكوست لقخ نسب، و حسب گراميترين و است خودپسندى ترسها ترسناكترين و است حماقت بينواييها

 و درسانمى زيان ولى رساند، سود تو به كه خواهد احمق زيرا احمق، با دوستى از بپرهيز فرزند، اى

  داردمى دريغ تو از هستى نيازمند آن به بسيار كه را چيزى او كه بخيل با دوستى از بپرهيز

 . فروشدمى چيزى اندك به را تو كه تبهكار با دوستى از بپرهيز و

 دور را نزديك و دهدمى نشان نزديك را دور است، سراب چون او كه دروغگو، دوستى از بپرهيز و

 . نماياندمى

 . رساند زيان واجبات به اگر نيست قربتى مستحبات آوردن جاى به در(: ع) فرمود و 38

 . زبانش سوى آن خردبى دل و اوست دل سوى آن خردمند زبان(: ع) فرمود و 39

 پس مگر گشايدنمى زبان عاقل كه است اين مراد. است شريف و عجيب معانى از اين: گويد رضى

  كند مشورت خود فكر و انديشه با آنكه از

 دل ابعت عاقل، زبان گويى. گيرد پيشى اشانديشه و تأمل و فكر بر اشبيهوده سخنان خرد،بى و

  اوست زبان تابع احمق، دل و اوست



 دهان در احمق دل: عبارت اين مانند است، آمده هم ديگرى عبارات به حضرت آن از معنى اين

 . است معنى يك دو هر و دلش در عاقل زبان و اوست
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 : فرمود چنين بود شده بيمار كه اصحابش از يكى به 41

 اجر ىبيمار در زيرا. داده قرار گناهانت از كاستن سبب كنى،مى شكوه آن از كه را تو بيمارى خداوند

 به ارگفت حاصل ثواب، و اجر. ريزندمى درختان برگ كه آنسان، ريزد،مى را گناهان ولى نيست، ثوابى و

 . پاى و دست به كردار و است زبان

 . بردمى بهشت به خواهد، كه را كس هر پاك، باطن و نيت صدق سبب به خداوند

 ىچيزهاي از بيمارى زيرا نيست ثوابى و اجر بيمارى در و است گفته راست( ع) امام: گويممى من

 بنده بر خداوند سوى از كه است بيماريهايى و دردها برابر در عوض. مزد نه است عوض را آن كه است

  رسد،مى

 تاس فرقى ثواب و عوض ميان پس است زده سر بنده از كه است عملى برابر در ثواب و اجر ولى

 . است فرموده بيان خويش صواب رأى و نافذ علم با امام كه

 رحمت را االرتّ بن خبّاب خداوند: فرمود چنين كردمى ياد »«االرت من خبّاب از كه هنگامى 41

 از و نمود قناعت بودند، داده روزيش آنچه به و كرد مهاجرت اطاعت، عين در و آورد اسالم رغبت به. كند

 . زيست مجاهد و بود راضى خدا

 روزيش آنچه به و كند عمل حساب روز براى و باشد معاد ياد به همواره كه كسى حال به خوشا

 . راضى خداى از و باشد قانع اند،داده
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 اگر و نشود دشمن شود، دشمن من با كه زنم مؤمن بينى بر شمشيرم اين به اگر(: ع) فرمود و 42

 . نگردد دوست گردد، دوست من با كه ريزم منافق كام به را جهان همه

 يا: ودفرم كه گذشت( آله و عليه اهلل صلى) امّى پيامبر زبان بر خداى حكم كه روست، آن از اين، و

 . نگردد دوست منافق و نشود دشمن را تو مؤمن على،

 ديتخودپسن به كه نيكى كار از است بهتر خدا نزد در سازد، اندوهگينت كه گناهى(: ع) فرمود و 43

 . وادارد

 و اوست جوانمردى قدر به او صدق و اوست همت قدر به هركس مرتبت و مقام(: ع) فرمود و 44

 . اوست غيرت قدر به او عفّت و اوست حميّت قدر به شجاعتش

 داشتن گاهن به انديشه و انديشه جوالن به دورانديشى و است دورانديشى به پيروزى(: ع) فرمود و 45

 . است اسرار
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 ذرح شوند، سير چون فرومايگان، تعرض از و شوند گرسنه چون كريمان، تعرض از(: ع) فرمود و 46

 . كنيد

 . نهند روى او به آورد، دست به را آنها كه هر است، رمنده مردان دلهاى(: ع) فرمود و 47

 . توست مساعد بخت تا است پوشيده تو عيب(: ع) فرمود و 48

 . عقوبت به آنهاست تواناترين عفو به مردم سزاوارترين(: ع) فرمود و 49

 است شرم از يا سؤال از پس و بود سؤال بدون بخشش كه است هنگامى سخاوت(: ع) فرمود و 51

 . مردم بدگويى بيم از يا و

 و ادب چون ميراثى هيچ و جهل چون بينوايى هيچ و عقل چون نيازيىبى هيچ(: ع) فرمود و 51

 . نباشد ديگران با زدن رأى چون پشتيبانى هيچ
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 زا صبر يكى و دارىمى ناخوش را آن آنچه در صبر يكى: است گونه دو بر صبر(: ع) فرمود و 52

 . دارىمى دوستش آنچه

 . است غربت وطن، در فقر و است وطن غربت، در توانگرى(: ع) فرمود و 53

 . نرود ميان از كه است ثروتى قناعت(: ع) فرمود و 54

 . است شده روايت هم( ص) پيامبر از سخن اين

 . شهوتهاست مايه و اصل ثروت(: ع) فرمود و 55

  .رساندمى اىمژده را تو كه است كسى همانند دارد،مى حذر بر چيزى از را تو آنكه(: ع) فرمود و 56

 . بگزد واگذارندش، خود به اگر كه است اىدرنده زبان،(: ع) فرمود و 57
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 . است شيرين گزيدنش كه است كژدمى زن(: ع) فرمود و 58

  گوى بهتر درودى پاسخ، در گفتند، درود را تو چون(: ع) فرمود و 59

 آن زا فضيلت و ده پاداشش بيشتر، احسانى به شد، دراز تو سوى به احسان سر از دستى چون و

 . است كرده آغاز كه است كسى

 . پرنده براى است بال چونان است، چيزى طالب كه كسى براى كننده، شفاعت(: ع) فرمود و 61

 . اندخواب در آنها و برندشانمى كه هستند كاروانيانى چون دنيا مردم(: ع) فرمود و 61

 . است غربت مثابه به دوستان فقدان(: ع) فرمود و 62

 . نااهالن از آن خواستن از است آسانتر حاجت، شدن دست از(: ع) فرمود و 63
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 . است آن از اندكتر ساختن، نوميد زيرا مباش، شرمنده اندك بخشش از(: ع) فرمود و 64

 . است توانگرى آرايش سپاسگزارى، و است بينوايى زيور پاكدامنى،(: ع) فرمود و 65

 . باش قانع هستى، كه حال هر به نشد، ميسرت خواستىمى آنچه اگر(: ع) فرمود و 66

 . تفريط يا افراط در مگر نشود ديده جاهل(: ع) فرمود و 67

 . گردد اندك سخن باشد، كمال به عقل چون(: ع) فرمود و 68

  نزديك را مرگ و گرداند تازه را آرزوها و سازد فرسوده را بدنها روزگار(: ع) فرمود و 69

 . كشد سختى بدهد، دستش از كه هر و افتد رنج به يابد ظفر آن بر كه هر. كند دور را اميدها و
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 ادب به ديگران كردن ادب از پيش كه بايد خواهد، مردم پيشواى را خود كه هر(: ع) فرمود و 71

 . گفتار به نه باشد، كردار به ديگران كردن ادب كه بايد و پردازد خود كردن

 نندهك ادب و آموزگار آنكه از است، تعظيم به سزاوارتر است، خويش كننده ادب و آموزگار كه كسى

 . است مردم

 . مرگ سوى به اوست گامهاى آدمى، نفسهاى(: ع) فرمود و 71

 . رسدمى فرا هستى، آن راه به چشم چه هر و، رسد پايان به است شمردنى چه هر(: ع) فرمود و 72

 . كن قياس اولشان به را آخرشان گردند شبيه هم به كارها چون(: ع) فرمود و 73

 امير از را او معاويه شد، داخل معاويه بر الضّبابى ضمرة بن ضرار چون كه است آمده خبر در 74

 . ديدم كردمى عبادت كه جايى در را او كه دهممى شهادت: گفت ضرار. پرسيد( ع) المؤمنين

 ارم چون گرفته، دست به را خود محاسن. بود ايستاده خود محراب در او و بود برافكنده پرده شب

 : گفتمى و گريستمى اندوهگينان چون و پيچيدمى خود به گزيده
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 ريبتف هنگام اىشده مشتاق من به يا نمايانىمى من به را خود آيا. شو دور من از دنيا، اى دنيا، اى

 . نيست نيازى تو به مرا بفريب، را ديگرى هيهات. مباد نزديك

 . است يرحق آرزويت و است كوتاه زندگيت. نباشد بازگشتى آن در ديگر كه امگفته طالق سه را تو

 . منزلگاه سختى و سفر دورى و راه درازى و توشه راه بودن اندك از آه،

 رمودف دراز پاسخى است خداوند قدر و قضا شام، به ما رفتن آيا پرسيد او از كسى كه هنگامى 75

 : است چنين اشگزيده كه

 باطل ابعق و ثواب ديگر باشد چنين اگر برىمى گمان حتمى قدر و الزم قضاى به گويا تو، بر واى

 . گردد ساقط وعيد و وعد و شود

 به و ساخته مكلف آسان به را آنان. بترسند تا كرده نهى و اختيار با كرده امر را بندگانش خداوند

 افرمانيشن و پندارند مغلوبش نبايد. است داده بسيار پاداشهاى اندك، عمل برابر در. نساخته مكلّف دشوار

 . نمايند اطاعتش اكراه روى از نبايد و كنند

 آنچه و را زمين و آسمان و ننمود نازل را آسمانى كتابهاى بعبث، و، نفرستاد بازيچه به را پيامبران او

 اندشده افرك كه كسانى بر واى و اندشده كافر كه است كسانى گمان اين. »نيافريده باطل به آنهاست ميان

 .«»« آتش از

 آرام آنجا در و باشد منافق سينه در گاه كه فراگير باشد كه جا هر در را حكمت(: ع) فرمود و 76

 . گيرد جاى مؤمن سينه در خود همانندان با و، آيد بيرون تا نگيرد
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 . باشد منافقان زبان از چند، هر فراگير، را حكمت پس. است مؤمن گمشده حكمت(: ع) فرمود و 77



 . داندمى نيكويش كه است چيزى كس هر ارزش(: ع) فرمود و 78

 چهي و نيست آن همسنگ آميزى حكمت سخن هيچ كه كرد نتوان بها را سخن اين: گويد رضى

 . بود نتواند آن قرين كالمى

 وارس شتر بر اگر آنها آوردن دست به براى كه كنممى وصيت چيز پنج به را شما(: ع) فرمود و 79

 : است شايسته بتازيد، تند و شويد

 از كه چيزى اگر و نترسد خود گناه جز چيزى از و نبندد اميد خود پروردگار به جز شما از يك هيچ

 . باشد تهنداش ننگ داند،نمى كه چيزى آموختن از و نباشد شرمنده «دانمنمى» گفتن از نداند كه پرسند او

 سر كه بدنى در ،بدن به نسبت است سر چون ايمان به نسبت شكيبايى زيرا شكيبايى، به باد شما بر

 . نباشد توأم شكيبايى با كه ايمانى در است همچنين. نيست خيرى نباشد،

 نينچ نيست يكى زبانش با دلش كه دانستمى او و كردمى افراط او ستايش در كه مردى به 81

 . دارى دل در آنچه از فراترم و گويىمى آنچه از فروترم من: فرمود
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 بيشترى فرزندان صاحب و بمانند ديگران از بيش رهند،مى شمشير از كه آنان(: ع) فرمود و 81

 . شوند

 . رسد هالكت به زند باز سر «دانمنمى» گفتن از كه هر(: ع) فرمود و 82

 . دارم تردوست جوان دالورى از را پير تدبير(: ع) فرمود و 83

 . جوان حضور از[: ديگر روايت در]

 آمرزش توان آنكه، حال و شودمى نوميد خداوند رحمت از كه كسى از شگفتم در(: ع) فرمود و 84

 . هست خواستنش

 : فرمود كه كند حكايت حضرت آن از( ع) باقر محمد امام جعفر، ابو 85



 ديگرى و شد برداشته دو آن از يكى: بود امان مايه چيز دو خدا، عذاب از را مردم زمين روى بر

 . جوييد تمسك بدان و بگيريد آنرا برجاست

 غفاراست ماند، برجاى كه امان آن و. بود( آله و عليه اهلل صلى) اهلل رسول شد برداشته كه امان آن

 . است

 خدا از كه گاه آن تا و نكند عذابشان خدا هستى، ميانشان در تو كه گاه آن تا: »فرمايد تعالى خداى

  «كرد نخواهد عذابشان خدا طلبندمى آمرزش

 . اندكرده استنباط و اندكشيده بيرون نيكو چه را معنى اين( ع) امام: گويد رضى سيد »«
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 نيكو مردم با را او رابطه نيز، خداوند سازد، نيكو را خدا و خود ميان رابطه كه هر(: ع) فرمود و 86

 . سازد

 دهنده اندرز كه هر و آورد صالح به را دنيايش كار خداوند، آورد، صالح به را خود آخرت كار كه هر و

 . بود نگهبانى او براى خدا سوى از باشد خود

 رحمت از نه و، گرداند نوميد خداوند آمرزش از نه را مردم كه است كسى كامل فقيه(: ع) فرمود و 87

 . دهد ايمنى خدا مكر از نه سازد، مأيوسشان حق

 ىعلم علمها، ارجمندترين و باشد زبان سر بر كه است علمى علمها، قدرترينبى(: ع) فرمود و 88

 . شود آشكار آدمى اركان و اعضا بر كه است

 شادمان براى پس. شوندمى ملول هاتن كه آنسان، شوند،مى ملول هم دلها اين(: ع) فرمود و 89

 . بجوييد آميزحكمت و نغز سخنان ساختنشان
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 ستني هيچكس زيرا. آزمايش از تو به برممى پناه خداوندا كه نگويد شما از كسى(: ع) فرمود و 91

 كه بخواهد او از جويد، پناه خدا به كه خواهد كسى اگر ولى است، گرفتار آزمايش به نحوى به آنكه، مگر

 سيلهو شما فرزندان و داراييها كه بدانيد: »فرمايدمى سبحان خداى. دهد پناه اشكننده گمراه آزمايشهاى از

  «شمايند آزمايش

 هب كسى چه كه دارد معلوم تا آزمايدمى اوالد و اموال به را بندگانش خداوند كه است آن معنى »«

 نآ براى ولى است، آگاهتر آنها خود از آنها به خداوند چند، هر. خشنود كسى چه و است ناخشنود او روزى

  دارد، معلوم است عقاب درخور كه كارهايى از را ثواب مستحق كارهاى كه است

 ار مال بارورساختن بعضى. نيايد خوش دختر از را آنان و دارند دوست را پسر فرزند برخى زيرا

 . ناخشنودند آن كاهش از و پسندندمى

 . شده شنيده حضرت آن از كه است عجيب تفسيرى اين و: گويد رضى سيد

 فرزندانت اي فراوان مالت كه نيست آن خير: فرمود چنين چيست خير كه پرسيدند او از كه هنگامى 91

 به باليدنت لى،بامى مردم بر اگر و باشد بسيار بردباريت و افزون علمت كه است آن خير بلكه باشند، بسيار

 . خواهى آمرزش او از كنى، بدى اگر و گويى سپاس را خداى كنى، نيكى اگر پس. بود پروردگارت پرستش

 نمايدىم جبرانش توبه به و كندمى گناهى كه كسى: كس دو براى مگر نيست، خيرى جهان اين در

 . شتابدمى خير كارهاى براى كه كسى و

 اندك تاده،اف مقبول خداوند درگاه به كه عملى چگونه پس نيست، اندك باشد، توأم تقوا با كه عملى

 . باشد
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 . شندبا داناتر اندآورده آنچه به كه هستند كسانى پيامبران به مردم نزديكترين(: ع) فرمود و 92



 مؤمنان و پيامبر اين و او پيروان همانا ابراهيم به كسان نزديكترين[ »نمود تالوت را آيه اين سپس]

 : فرمود سپس.«»« هستند

 دشمن و باشد دور او از نسب به چند هر كند، اطاعت را خدا كه است كسى( ص) محمد دوست

 . بود او نزديك خويشاوند هرچند، نكند اطاعت را خدا كه است كسى( ص) محمد

 هك خوابى: فرمود چنين خواندمى قرآن و گزاردمى شب نماز »«حروريه از يكى كه شنيد وقتى 93

 . شك با گزاردن نماز از است بهتر باشد، همراه يقين با

 و نويدبش كه اين نه بينديشيد، آن در و بفهميد نيك را آن شنيديد خبرى هرگاه(: ع) فرمود و 94

 . انداندك آن در كنندگان انديشه ولى، بسيارند علم كنندگان نقل زيرا. كنيد نقل

 آن از ما...« هلل انّا: »گوييممى كه وقتى: فرمود. راجعون اليه انّا و هلل انّا: گويدمى كسى كه شنيد 95

 باز وا سوى به «راجعون اليه انا» گوييممى چون و ايمكرده اعتراف او پادشاهى و فرمانروايى به خداييم

 . كنيممى اعتراف خود رفتن ميان از و هالكت به گرديم،مى

 

 841 ىصفحه ،(آيتى)البالغهنهجترجمه                         

  ستود،مى روياروى را او كسى كه هنگامى 96

 . شناسممى ايشان از بهتر را خود من و داناترى خودم به من از تو خدايا، بار: فرمود چنين

 . يامرزب من براى دانند،نمى اينان كه را گناهانى و پندارندمى اينان كه دار آن از بهتر مرا خدايا، بار

 بزرگ خدا نزد در تا آن شمردن خرد. نيايد راست چيز، سه به جز حاجتها، برآوردن(: ع) فرمود و 97

 . شود گوارا تا آن دادن انجام در شتاب و شود آشكار پاداش هنگام به تا آن داشتن پنهان. آيد

 شمار به طبع، خوش و چين سخن مگر نبود، مقرّب كه آيدمى روزگارى مردم بر(: ع) فرمود و 98

  خوانند ناتوان را منصف مردم و تبهكار، مگر نيايد،



 اين در. مردم بر فروختن برترى را عبادت و نهادن منت را رحم صله و شمارند غرامت را صدقه و

 . خواجگان دست به كارها تدبير و خردان آن از امارت و بود زنان مشورت با حكومت، حال،

 خاشع را دل جامه اين: فرمود پرسيدند، او از باب اين در داشت، تن بر داروصله و كهنه اىجامه 99

 . كنند اقتدا بدان مؤمنان و سازدمى خوار را نفس و
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 دوست را دنيا كه هر. گون گونه راه دو و اندناهمگون دشمن دو آخرت و دنيا(: ع) فرمود و 111

 . داشته دشمن را آخرت بدارد،

 زديكن يكى به هرگاه كند،مى سير دو آن ميان كه كسى و اندمغرب و مشرق مثابه به آخرت و دنيا

 . شوى يك نكاح در هستند زن دو چون يا و گردد دور ديگرى از شود

 گريستن ستارگان به و برخاست بستر از كه ديدم را المؤمنين امير شبى: گويد »«بكالى نوف 111

  نوف، اى(: ع) فرمود و. بيدارم المؤمنين، امير يا: گفتم بيدار يا هستى خواب نوف، اى: فرمود مرا و

 مينز كه هستند مردمانى اينان. اندآورده روى آخرت به و اندبريده دنيا از كه كسانى حال به خوشا

 و اندآراسته قرآن به را خود درون. خود خوشبوى عطر را آبش و بستر را خاكش و اندكرده خود فرش را

 . اندساخته دور خود از را دنيا مسيح، چون. دعا به را برون

 به اىبنده هيچ كه است ساعتى اين: فرمود و برخاست شب، از ساعتى چنين در( ع) داود نوف، اى

 كسى اي( باجگير) بگير عشريّه مگر شود، مستجاب دعايش آنكه، مگر برندارد، دعا به دست خداوند درگاه

 هكوب صاحب يا و باشد «طنبور» عرطبه صاحب يا شرطه، يا كند گزارش حكومت به را مردم كارهاى كه

 . «طبل»

  طنبور كوبه و است طبل عرطبه گويند بعضى: گويد رضى
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 نمعي حدودى برايتان و مگذاريد ضايع را آنها داشته، واجب اعمالى شما بر خداوند(: ع) فرمود و 112

 رد كه است چيزهايى و مشكنيد آن حرمت كرده، نهى چيزهايى از را شما. مكنيد تجاوز حدود آن از كرده،

 . ميفكنيد رنج به را خود آنها در باشد، كرده فراموش آنكه نه كرده، سكوت آنها باره

 آنكه، جز نكنند ترك دنيوى امور بهبود براى را دينى امور از هيچيك، مردم،(: ع) فرمود و 113

 . باشد سودش از بيش زيانش كه آورد پيش وضعى برايشان خداوند

 سودش و بود او با علمش آنكه، حال و آورد در پاى از جهلش كه را عالمى بسا چه(: ع) فرمود و 114

 . نكرد

 آن و چيزهاست ترينشگفت از كه است آويخته گوشتى پاره انسان، دل رگ به(: ع) فرمود و 115

 . آن خالف و آن ضد هايىمايه و است حكمت از هايىمايه آن در كه اوست قلب

 حرص نهد روى او به آزمندى اگر و سازدمى خوارش آزمندى آورد، روى او به اميدوارى هرگاه

 توزيش هكين شود، مسلط او بر خشم اگر و بكشد را او تأسف يابد، دست آن بر نوميدى اگر و كند تباهش

  بدهد دست از را خويشتنداريش شود، سعادتش سبب رضا و خشنودى اگر و گيرد شدت

 نصيبش آسايش و امن اگر و دارد مشغولش خود به كار از حذر بگيرد، را گريبانش وحشت اگر و

 . وادارد سركشيش به نيازىبى افتد، بدستش مالى اگر. بربايد غفلتش و غرور شود،

 را او گرسنگى راگ افتد، بال به آيد، دچار فقر به اگر و گرداند رسوايش بيتابى رسد، او به مصيبتى اگر

 . دهد آزارش شكم پرى كند، افراط سيرى در اگر. اندازد در پايش از ناتوانى بيازارد،

 . باشد فسادش مايه گذراند، حد از اگر و اوست زيان آيد، كوتاه كارى در اگر
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 رساندب را خود بايد نرسيده كه هر كه هستيم، وسط حد ميانى، پشتى آن همانند ما(: ع) فرمود و 116

 . گردد باز ما به كه بايد گذرد، در ما از كه هر و

 باطل برابر در و نكند مدارا حق اجراى در آنكه، مگر ندارد پاى بر را خدا فرمان(: ع) فرمود و 117

 . نرود خود مطامع پى از و ننمايد فروتنى

 زا او با آنكه از پس بود،( ع) امام دوستان از يكى كه انصارى، حنيف بن سهل كه هنگامى 118

 . ريزد فرو بدارد، دوست مرا هم كوهى اگر: فرمود او باره در كرد، وفات كوفه در بازگشت، صفين

 و ابندبشت او سوى به مصيبتها و گيردمى سخت او بر محنت و رنج كه است اين سخن اين معنى

 : فرمود هك حضرت سخن اين به است شبيه اين و برگزيدگان و نيكان و پرهيزگاران با مگر نرود جفا اين

 . بپذيرد تن بر را درويشى جامه بايد گيرد، دوستى به را بيت اهل ما كه كس هر

 . نيست آن ذكر جاى اينجا در كه اندكرده تأويل هم ديگر گونه به را عبارت اين
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 سندىخودپ از انگيزتروحشت تنهايى هيچ و نيست عقل از سودمندتر ثروتى هيچ(: ع) فرمود و 119

 نشينىمه هيچ و نيست تقوى چون كرامتى هيچ و نيست تدبير و انديشيدن چون عقلى، هيچ و نيست

  نيست ادب چون ميراثى هيچ و نيست خويىخوش چون

 وابث چون سودى هيچ و نيست صالح عمل چون تجارتى هيچ و نيست توفيق چون رهبرى هيچ و

  نيست حرام در زهد چون زهدى هيچ و نيست شبهه برابر در توقف چون پارسايى هيچ و نيست آخرت

 چون ىشرافت هيچ و نيست تواضع چون حسبى هيچ و نيست شكيبايى و حيا چون ايمانى هيچ و

 . نيست مشورت از استوارتر پشتيبانى هيچ و نيست بردبارى چون عزتى هيچ و نيست علم

 يگرىد به كسى سپس شود، مستولى مردمش و زمانه بر نيكوكارى و صالح چون(: ع) فرمود و 111

  است كرده ستم او بر شود، بدگمان نياورده، بار به رسوايى هنوز كه



 ريبف برد، نيك گمان ديگرى به كسى و شود مستولى مردمش و زمانه بر فساد و بدكارى چون و

 . است خورده

 قايشب كه كسى حال است چگونه: فرمود يابىمى چگونه را خود المؤمنين، امير يا گفتند را او 111

  .آيد سراغش به آسايشش و امن جاى در مرگ و گردد بيمار تندرستيش در و كشاندمى فنا به را او
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 . شود نزديك او عذاب به كم كم خداوندى نعمت و احسان با كه كسا بسا(: ع) فرمود و 112

  خوردمى فريب گناهش داشتن پوشيده با

 . گردد فريفته كنند،مى ياد نيكى به را او مردم كه، اين از و

 . است نيازموده او، به دادن مهلت چون چيزى به را هيچكس خداوند،

 و ندكمى غلو من دوستى در آنكه يكى،: رسيدند هالكت به كس دو من سبب به(: ع) فرمود و 113

 . فشردمى پاى من دشمنى در كه كسى ديگر،

 . است غصّه فرصت دادن دست از(: ع) فرمود و 114

 زهر آن درون در ولى آيد، نرم كشند، دست آن بر چون. است مار همانند دنيا(: ع) فرمود و 115

 . جويد دورى آن از عاقل خردمند و كنند ميل بدان نادان و خورده فريب مردم. است كشنده

 اب گفتگو اندقريش خوشبوى ريحان مخزوم، بنى امّا: فرمود پرسيدند، او از قريش باره در 116

 در و. رنددورانديشت ديگران از رأى، به شمس، عبد بنى. است داشتنى دوست زنانش با زناشويى و مردانش

 . استوارترند[ خاندان و مال يعنى] دارند خود سر پشت آنچه حمايت

 ىبن. سخاوتمندتريم دادن، جان به مرگ، هنگام به و تريمبخشنده داريم، دست در آنچه به ما اما

 و نيكخواهتريم را مردم و فصيحتريم ما ولى بدكردارترند، و مكارتر و اندبيش شمار به شمس عبد

 . خوشرويتريم
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 تاس مانده ناگوارش عواقب و رفته لذتش كه عملى عمل، دو اين ميان است فرق(: ع) فرمود و 117

 . است باقى ثوابش و اجر و شده سپرى رنجش كه عملى و

 : فرمود او به( ع) امام. خنديدمى كه ديد را مردى رفت،مى اىجنازه پى از 118

 ردگانم اين گويى، و شده واجب ما غير بر حق گويى و ما بر نه شده، مقرر ديگران بر مرگ كه گويى

 اموالشان و گذاريممى گورهايشان در را آنها گردندمى باز ما نزد به بزودى كه هستند مسافرانى بينيم،مى كه

 چه و مرد چه را اىدهنده اندرز هر سپس،. زيست خواهيم جاودانه آنها از پس كه پندارى، خوريم،مى را

 . سپاريممى آفت و بال هر دست به را خود و كنيممى فراموش زن

 خلق و ديدهپسن نيتش و شايسته و پاك كسبش و وادارد، فروتنى به را نفس كه كسى حال به خوشا

 ورد مردم از را خود شرّ و نمايد مهار را زبانش سركشى و كند انفاق را مالش زيادى. باشد نيكو خويش و

 . ندهند نسبتش بدعت به و نيايد دشوار او بر سنت و. دارد

 . اندداده نسبت( ص) پيامبر به را آن از پيش سخن و سخن اين از بعضى گويممى من

 . ايمان مرد غيرت و است كفر زن غيرت(: ع) فرمود و 119
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 نكرده وصف چنانش من از پيش كس كه كنممى وصف اىگونه به را اسالم(: ع) فرمود و 121

 جاى به اقرار، و است اقرار تصديق، و است تصديق يقين، و است يقين تسليم، و است تسليم اسالم: باشد

 . است صالح عمل به پرداختن آوردن، جاى به و است آوردن



 و طلبدمى بشتاب گريزد،مى آن از همواره كه را، فقرى كه بخيل از شگفتم در(: ع) فرمود و 121

 در و ماند بينوايان زندگى به زندگيش دنيا، در پس. دهدمى دست از اوست، طلب در كه را، توانگرى آن

 . كشندمى حساب او از توانگران چون آخرت

 . بود نخواهد بيش مردارى فردا و بود نطفه ديروز كه متكبر از شگفتم در و

 . بيندمى را خدا آفريدگان و كندمى شك خدا در كه كسى از شگفتم در و

 . بيندمى را مردگان و كندمى فراموش را مرگ كه كسى از شگفتم در و

 . ندبيمى را نخستين آمدن پديد آنكه، حال و است رستاخيز روز منكر كه كسى از شگفتم در و

 . گذاردمى وا را باقى جهان و سازدمى آباد را فانى دنياى كه كسى از شگفتم در و

  گردد دچار اندوه به كند كوتاهى عمل در كه كسى(: ع) فرمود و 122

 . نيست نيازى نباشد، نصيبى جانش و مال در را خدا كه كسى به را، خداوند و
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 با سرما زيرا نهيد روى بدان آن پايان در و كنيد حفظ آن از را خود سرما آغاز در(: ع) فرمود و 123

 . روياندمى را برگشان پايان، در و لرزاندشانمى آغاز در. كند درختان با كه كند همان بدنها

 . آيند خرد چشمت در آفريدگان كه شودمى سبب تو نظر در خداوند بزرگى(: ع) فرمود و 124

 : فرمود چنين. افتاد كوفه بيرون گورستان به گذارش بود، بازگشته صفين از 125

 غريبان، اى غنودگان، خاك در اى تاريك، گورهاى و تهى هاىمحله و وحشتزا هاىخانه ساكنان اى

 . آييممى شما پى از ما و ايدگرفته پيشى ما بر رفتن در شما ترسندگان، اى

 التانامو اما اند،گرفته زنى به را آنان ديگران زنانتان، امّا و اندآرميده آنها در ديگران هايتان،خانه اما

 . داريد خبر چه شما داشتيم، ما كه بود خبرهايى اينها. شده تقسيم ديگران ميان به



 گفتندىم شما به داشتند،مى گفتن سخن رخصت اينان اگر:[ فرمود و كرد روى اصحابش به سپس،]

 . است پرهيزگارى هاتوشه بهترين كه
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 نكوهش را دنيا كه كسى اى: فرمود چنين كند،مى نكوهش را دنيا مردى شنيد كه وقتى 126

 و هستى ادني فريفته هم آيا. اىدلباخته دروغهايش به و هستى او نيرنگهاى فريفته آنكه حال و كنىمى

  شماردمى گناهكار را تو او يا شمارىمى گناهكار را او تو آيا كنىمى نكوهشش هم

 به پدرانت كه جايى به آيا داد فريبت كى از نمود سرگردانت و ربود سرت از عقل كى از دنيا اين

 را، ارانىبيم چه اندغنوده سرد خاك در مادرانت كه آنجا به يا فريفته را تو اندپوسيده و اندرفته مرگ خواب

 . كردى پرستارى را دردمندانى چه و داشتى تيمار دستهايت با

 نه كرد اننيازشبى تو داروى نه. پرسيدى را بيماريشان اوصاف پزشكان، از و طلبيدى شفا برايشان

 نيروى هب نه، و رسيدى خود خواست به نه داشت بر در فايدتى تو ترس نه. بخشيد سودشان هايتگريه

 . ماند را تو مرگ او مرگ كه ساخت اىنمونه او از تو براى دنيا،. ساختى دور آنان از بيمارى خويش،

 را نآ حقيقت كه كسى براى و است راستى سراى انگارد، راست را گفتارش كه كسى براى دنيا

 براى و تاس توانگرى سراى برگيرد، توشه آخرتش براى آن از كه كسى براى و است عافيت سراى دريابد،

 . است موعظه و اندرز سراى پذيرد، پند آن از كه كسى

 دوستان بازارگاه خداست، وحى نزول محل خداست، ماليكه مصالى خداست، دوستان نمازگاه دنيا

 . است بهشت سودشان و كنند رحمت كسب آن در كه خداست

 خود اهل و خود و داده در فراق نداى خود دنيا كه، حالى در كند،مى نكوهش را دنيا كسى چه پس

 آخرت بالهاى و محنتها نمونه است، گرفتار بدان خود كه را باليى و محنت داده هشدار نيستى به را

  نمود راه آخرت شادمانى به را آنان خود شادمانى به و گردانيد



 دهد يمب هم بترساند، هم و كند ترغيب هم. آمد فراز سختى در بامدادان و گذشت تندرستى با شب

 زيرا. بستايندش قيامت در جمعى و كنند نكوهشش گروهى است، پشيمانى روز كه فردا پس،. هشدار هم و

 داد اندرزشان. شمردند راست را سخنش گفت، سخن آنان با آورند، ياد به نيز آنان و آورد يادشان به دنيا

 . آمدند پذيرا را اندرزش

 

 861 ىصفحه ،(آيتى)البالغهنهجترجمه                         

 گرد و مردن براى بزاييد كه دهدمى در ندا روز هر در كه است ملكى را خداوند(: ع) فرمود و 127

 . گشتن ويران براى بسازيد و شدن فنا براى آوريد

 . يافت توان قرار آن در كه سرايى نه گذرگاه، است سرايى دنيا(: ع) فرمود و 128

 . كرد آزاد و خريد را خود آنكه، و افكند تباهى به و فروخت را خود آنكه،. گروهند دو دنيا در مردم

 خود دوست آبروى جاى سه در كه گاه، آن مگر گفت، نتوان دوست را دوست(: ع) فرمود و 129

 از بعد يكى و نباشد حاضر كه هنگامى در يكى و شود گرفتار باليى به كه هنگامى به يكجا. دارد نگه

 . مرگش

 دهند دعا توفيق كه را كسى. نماند محروم چيز چهار از بدهند، چيز چهار را كه هر(: ع) فرمود و 131

 كه ار كسى و نماند محروم توبه شدن پذيرفته از دهند توبه توفيق كه را كسى و نماند محروم اجابت از

 محروم نعمت زيادت از دهند سپاسگزارى توفيق كه را كسى و نماند محروم آمرزش از دهند استغفار توفيق

 . نماند

 »««كنم اجابت را شما تا بخوانيد مرا: »گويد دعا باب در: است جلّ و عزّ خداى كتاب در دو اين گواه

 ،خواهد آمرزش خدا از گاه آن دارد، روا ستم خود به يا كند ناپسندى كار كه هر: »گويد استغفار باب در و

 شما نعمت بر گوييد سپاس مرا اگر: »گويد شكر باب در و.«»« يافت خواهد مهربان و آمرزنده را خدا



 كارى كبمرت نادانى به كه است كسانى آن از توبه كه نيست اين جز: »گويد توبه باب در و «»«افزايممى

 .«»« است حكيم و دانا خدا و پذيردمى را اينان توبه خدا كنندمى توبه زود و شوندمى زشت
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  است پرهيزگارى هر قربانى منزله به نماز(: ع) فرمود و 131

 . است ناتوانى هر جهاد حج، و

  است روزه بدن، زكات و است زكاتى را چيز هر و

 . است شوى نيكوداشتن زن، جهاد و

  آريد فرود دادنصدقه به را روزى(: ع) فرمود و 132

 . كند جوانمردى بخشش در باشد داشته يقين عوض به كه كسى و

 . برسد كس هر زحمت و رنج مقدار به خداوند يارى(: ع) فرمود و 133

 . كند روىميانه كه كسى نشود درويش(: ع) فرمود و 134

  است توانگرى دو از يكى خورنان بودن كم(: ع) فرمود و 135

  است عقل از نيمى ديگران با كردن دوستى و

 . است پيرى از نيمى خوردن، اندوه و
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  شود،مى نازل مصيبت قدر به شكيبايى(: ع) فرمود و 136

 . رودمى ميان از پاداشش زند، زانو بر مصيبت هنگام به كه كس هر

  نبرد اىبهره تشنگى و گرسنگى جز اشروزه از كه دارىروزه بسيار چه(: ع) فرمود و 137



 و ركانزي خوابيدن خوشا. نكند حاصل نصيبى رنج و بيدارى جز نمازش از كه نمازگزارى بسا، چه و

 . ايشان گشادن روزه خوشا

  داريد نگه صدقه با را خود ايمان(: ع) فرمود و 138

  كنيد حفظ زكات دادن با را خود داراييهاى و

 . برانيد دعا با را بال امواج و

 لىع مؤمنان، امير: گويد زياد بن كميل. »«نخعى زياد بن كميل به( ع) حضرت آن از سخنى 139

 : دفرمو و كشيد بلندى آه رسيدم صحرا به چون. برد بيرون شهر از و گرفت مرا دست طالب، ابى بن

 هب گويممى چه هر پس،. آنهاست تريننگهدارنده آنها بهترين و ظرفهايند چونان دلها كميل، اى

 . بسپار خاطر

 در كه اىآموزنده و ربّانى عالمى اند،دسته سه مردم
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 وزش با و روندمى آواز هر پى از كه كسانى يعنى. الرّعاع همج ديگر سه و داردبرمى گام راست راه

 . اندنجسته پناه استوارى ركن به و اندنشده وربهره دانش فروغ از. كنندمى ميل راست و چپ به باد هر

 هزينه به مال. دارى نگه را مال بايد تو و داردمى نگه را تو علم. است مال از بهتر علم كميل، اى

 اب شود پرورده مال به آنچه و شود افزونتر كنى، انفاق چه هر علم از آنكه، حال و شودمى كاسته كردن

 . يابدمى زوال مال زوال

 علم به .نهاد گردن بدان بايد كه است دين اركان از ركنى علم، فضيلت شناخت زياد، بن كميل اى

 اىج بر او نيك نام مرگش از پس و پردازد پروردگارش اطاعت به است زنده كه هنگامى تا آدمى، كه است

 . محكوم مال، و است حاكم علم،. ماند



 برپاى جهان تا عالمان ولى اند،زنده ظاهر به چند، هر اند،مال گنجوران كه آنان اندمرده كميل، اى

 . است موجود دلها در آثارشان ولى رود،مى ميان از اجسادشان. اندبرجاى است

. مبياب عامالنى آن براى اگر است، آمده گرد علمى[ فرمود خود سينه به اشاره] اينجا در كه بدان

 با و بود اختهس دنيا به رسيدن وسيله را دين زيرا. نبود امين ولى يافتمى در نيكو كه يافتم را يكى آرى،

 . سازد مغلوب را خدا اولياى علم، حجّت به خواستمى و. فروختمى برترى خدا بندگان بر خدا نعمت

 اولين در نيست، بصيرتش علم راز و رمز شناخت در ولى است، علم حامالن پيرو كه است كسى يا

 . آن نه و اين نه. افروزدمى شراره دلش در ترديد و شك شود،مى عارض او بر كه شبهه

 و مال جمع شيفته و گسيخته عنان شهوات، در و است لذت خواستار سخت كه است كسى يا

 . نباشند دين پاسدار هيچيك، اينان،. آن اندوختن

 . ردميمى حامالنش مرگ با علم كه است گونه بدين. مانندمى چرنده ستوران به چيز هر از بيش

 و ترسان يا باشد مشهور و آشكار خواه. ماندنمى خالى خداوندى قائم حجت از هيچگاه زمين آرى،

 از خدا دين روشن هاىنشانه و حجتها تا. هاديده از پنهان
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  كجايند در يا هستند، تن چند آيا اينان نرود ميان

 ينانا به خداوند. است بسيار منزلتشان و قدر ولى است، اندك بس شمارشان كه سوگند، خدا به

 در بذر اين و سپارند وديعت به خود همانندان به را آن تا كند، حفظ را خود روشن هاىنشانه و حجتها

 . بكارند ايشان دلهاى

 شوارد پروردگان، ناز آنچه و انديافته را يقين روح و شده آورروى آنان به بصيرت و حقيقت و علم

 دنيايند مهمد تن به. اندگرفته انس ترسندمى آن از نادانان آنچه بر و. اندساخته آسان خود بر اند،پنداشته

 . است پيوسته باال جهان به جانشان ولى



 ىا. هستم ديدارشان آرزومند چه. آه آه،. اويند دين داعيان و هستند زمين روى در خداوند جانشينان

 . بازگرد خواهى اگر كميل،

  است پنهان خود زبان زير در آدمى(: ع) فرمود و 141

 . شود هالك نشناسد، خويش منزلت و قدر كه كسى(: ع) فرمود و 141

 : فرمود چنين دهد، اندرزش بود خواسته او از كه مردى پاسخ در 142

 وبهت خود دراز آرزوى به و بنددمى اميد آخرت به باشد كرده كارى آنكهبى كه مباش كس آن همانند

 اشبهره ادني از چه هر. دنياپرستان كردار به كردارش و ماند زاهدان گفتار به گفتارش. افكندمى تأخير به را

 . نكند قناعت دارند، اشبهرهبى اگر و نگردد سير دهند،

 گراندي. است آن مانده باز خواهان هم، باز گفت، نتواند سپاس اند،داشته ارزانى او به كه را نعمتى

 ودخ كه طلبدمى را كارهايى ديگران از. ايستدنمى باز زشت كارهاى از خود و كندمى منع زشتكارى از را

 دوست را نيكان. دهدنمى انجام
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 ارىبسي سبب به. آنهاست از يكى خود و ورزدمى دشمنى گنهكاران با. ندارد نيكان عمل ولى دارد

 . ردفشمى پاى شده، مرگ از او بيزارى سبب كه كارهايى دادن انجام در ولى است، بيزار مرگ از گناهانش

. نهد ىرو شادى و لهو به بازيابد خويش تندرستى چون و شود پشيمان خود كرده از شود بيمار چون

 را خدا د،رس او به باليى هرگاه. شودمى نوميد گردد بيمار چون و بالدمى خود بر يابد بهبود بيمارى از اگر

 و ودش چيره او بر پندارها در نفسش. تابدبرمى رخ مغروران، چون رسد، آسايشى به اگر و خواندمى بزارى

 . نيابد چيرگى خود نفس بر آيدمى ميان در يقين پاى كه آنجا

 عملش زا بيش پاداشى خود براى و شود بيمناك آنان بر او، گناه از خردتر كنند، گناهى ديگران اگر

  ناتوان و نوميد گردد، بينوا اگر و شود مغرور و سرمست شود، نيازبى اگر. طلبدمى



 پاى شريعت جاده از شود عارض او بر محنتى اگر. ورزد مبالغت خواستن در و آيد كوتاه عمل در

 . نهد بيرون

 ببالد دخو بر گفتار در. نپذيرد اندرز خود و دهدمى اندرز. نگيرد عبرت خود و گويد آميزعبرت سخنان

 مسامحت به است پايدار آنچه در و كند رقابت ديگران با است ناپايدار آنچه در. باشد كمتر همه از كردار به و

 . بگذرد

 فرصت آنكه از پيش و ترسدمى مرگ از. انگارد غنيمت را غرامت و است غرامت نظرش در غنيمت

 . شتابدنمى نيك كار به بشود، دست از

 طاعت .انگاردمى خرد شود، مرتكب خود اگر را، آنان گناه از بزرگتر و شماردمى بزرگ را ديگران گناه

 ند،چ هر انگارد،مى حقير را ديگران عبادت و طاعت و باشد اندك چند، هر شمارد،مى بسيار را خود عبادت و

 . ستايدمى را خويشتن و زندمى طعن مردم بر. باشد بسيار

 ديگران يانز به. فقيران با گفتن ذكر از است ترداشتنى دوست توانگران با لهو و جويىلذت او نزد در

 . كندنمى داورى خود زيان و ديگران سود به ولى كند داورى خود سود و

 و باشند او فرمانبردار همگان كه خواهدمى. كشدمى گمراهى به را خود ولى نمايدمى راه را ديگران

 حق خود، و كنند ادا بكمال را او حق كه خواهدمى. گيردمى پيش در عصيان راه همواره خود آنكه، حال

 او بندگان كارهاى در خدا از ولى خدا خاطر به نه ولى ترسدمى مردم از. كندنمى ادا بكمال را كسى

 . ترسدنمى

 صيرت،ب و رسا حكمت و سودمند پند بود،نمى سخن اين جز كتاب اين تمام در اگر: گويد رضى سيد

 . بود كافى را انديشه صاحب نگرنده عبرت و بصر صاحب
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 . تلخ يا شيرين، است، سرانجامى را هركس(: ع) فرمود و 143



 . است نبوده هرگز گويى كرد، پشت آنچه و كند پشت روزى اىآورنده روى هر(: ع) فرمود و 144

 . بگذرد او بر سخت روزگارانى چند، هر ندهد، دست از را پيروزى شكيبا مرد(: ع) فرمود و 145

 بوده آنان كارهاى داخل در خود گويى باشد، خشنود قومى اعمال از كه كسى(: ع) فرمود و 146

 يكى و شده مرتكب كه كار آن گناه يكى، باشد، گناه دو نشيند، فاسقان مجلس در كه هركس بر. است

 . كار آن به او خشنودى گناه

 . كنندمى وفا خود پيمان و عهد به كه بنديد پيمان و عهد كسانى با(: ع) فرمود و 147

 . نيستيد معذور نشناختنشان در كه كسانى از اطاعت باد شما بر(: ع) فرمود و 148
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 به يزهاچ و پذيريد راهنمايى اگر اند،نموده راه و بنگريد اگر اند،داده بينايى را شما(: ع) فرمود و 149

 . بشنويد اگر اند،گفته گوشتان

 گزندش او به بخشش با و كن سرزنش او حق در كردن نيكى با را خود دوست(: ع) فرمود و 151

 . گردان باز را

 


