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ی زندگ اتیتجرب تماماز  یاعصاره؛ این نامه باشدیمحضرت علی )ع(  نامهتیوص ،البالغهنهج 13درواقع نامه 
 .کلیدی استآموزنده و در آن، بسیار  شدهگفتهکه مطالب  باشدیم)ع(  یحضرت عل

؛ دنامام حسن مجتبی )ع( نوشت فرزند ارشدش، پایانی زندگی خود، این نامه را به یروزهاحضرت علی )ع( در 
 یزندگ سرلوحها ر  یپرستگانهیو  دیو توح میکن دایمهربان را پ یبه خدا راه درست توکلاین نامه، با خواندن  دوارمیام

 قرار دهیم. خود

 البالغهنهجاز  13ترجمه نامه 
 ه است:نوشت« نیحاضر »در  گشتیبازم نی( در آن هنگام که از صفع( به حسن بن علی )آن حضرت )ع تیوص از

نکوهش  ،گردش روزگار شده میدارد و تسل دررفتنپدری در آستانه فنا و معترف به گذشت زمان، که عمرش روی  از
است  زیی، به فرزند خود که آرزومند چبنددیبرمرخت  ازآنجادر سرای مردگان، که فردا  رندهیکننده جهان، جای گ

 ؛روزگار و گروگان گذشت هاستیمار یب نشانو  انددهیرس کتراهرو راه کسانی است که به هال ،دیایکه به دست ن
است  ستیین ریمدار مرگ و اس، و وابیو سوداگر فر  استیاو روان است، بنده دن یسو بهمصائب  رهاییپسری که ت

 مردگان است. نیشهوات و جانش خوردهنیزمآفات و  نشان، هاستغمها و همسر اندوه مانیپهمو 

در  دیه باک افتمیخود، در  یسو بهبه خود و سرکشی روزگار بر خود و روی آوردن آخرت  ای. من از پشت کردن دنبعد اما
، غمخوار چندهر و  ستمیبازاگذارم منصرف گردم و از توجه به آنچه پشت سر می گرانید ادیباشم و از  شیخو شهیاند

کار مرا بر من  قتینفس بازداشت و حق یها، مرا از خواهشغمخواری خود نیبخورم و ا زی، غم خود نمردم هستم
خت که در آن ا ساآشن قتیینبود و با حق یاچهیباز کوششی که در آن  ختیآشکار ساخت و به کوشش و تالشم برانگ

، رسد بییکه اگر به تو آس یاگونهبه، افتمیخود، بلکه همه وجود تو را جزئی از خود ؛شدینم دهینشانی از دروغ د
ستم کار تو را چون کار خود دان ؛به سراغ من آمده است یی، گودیو اگر مرگ به سراغ تو آ دهیچنان است که به من رس

 .مر یبم ای، من زنده بمانم و در کنار تو باشمد، خواه و  ب   بانییبه تو نوشتم تا تو را پشت تیوص نیو ا

ر او و دست زدن د ادی، و به مالزمت امر او و آباد ساختن دل خود به ، ای فرزندمکنمیم تیرا به ترس از خدا وص تو
  ؟زنی دستر است، هرگاه در آن تست، محکمتو و خدای تو انیکه م سمانییاز ر  سمانیکدام ر  ؛او سمانیر 
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ساز و  گردان و به حکمت روشن رومندین نیقیبهو  رانیبم ییو پارسا زگارییبه موعظه زنده دار و به پره شیدل خو
حمله  بگشای و از ایدن نیا عیاقرار کند. چشمش را به فجا شیبه ذکر مرگ خوار کن و وادارش نمای که به مرگ خو

تو  انینیشیبر سر پ ازآنچه. اخبار گذشتگان را بر او عرضه دار و دار بر حذرشب و روز  یهایکژتابو هجوم روزگار و 
گاهش ساز رود ، که فهایجااند و آن ، که رفتههایجااند و آن ها و آثارشان بگذر و در آنچه کردهبر خانه ؛رفته است آ

ها از آن کیی، زیو تو ن انددهیغربت رخت کش ارید و به انددهیکه از جمع دوستان بر  دیخواهی د؛ نظر کن ،اندآمده
 . خواهی بود

ر عهده تو در آنچه ب ای یشناسینممفروش و از سخن گفتن در آنچه  ایدار و آخرتت را به دن کویپس منزلگاه خود را ن
ضاللت  که موجب ییاز کارها ستادنیباز ا رایبه ضاللت کشد، قدم منه. ز  یترسیمو در راهی که  زی، بپرهستین

 .هولناک یاورطهست از افتادن در ، بهتر ااست

از کارهای زشت نهی بنمای، به دست و زبان، و آن را که  ؛ییدرآ کوکارانیخود در زمره ن تاامر کن  کوکارییبه ن
 نیچن ستهی، که شاسانآنخدا مجاهدت نمای،  درراه، بکوش تا از ارتکاب آن دور داری و شودمرتکب منکر می

، به هر دشواری که باشد، برای خدا او در هر ج ؛ردیمالمت مالمتگران در تو نگ ییدر کارهای خدا ؛مجاهدتی است
ود اگر خ ار ی. ز به خدا پناه ببر تیو خود را به تحمل ناپسندها عادت ده و در همه کارها اموزیب کویرا ن نیتن در ده و د

 .یادرآمده روزمندیاستوار و در پناه نگهبانی پ، به پناهگاهی یدرآور را در پناه پروردگارت 

کن  ریو فراوان طلب خ ؛و محروم داشتن به دست اوست دنیبخش رایاز پروردگارت بخواه، ز  طخواهی فق زییاگر چ
سخنان سخنی است که سودمند افتد و بدان که در دانشی  نیبهتر  رایز  ؛برمتابو از آن رخ  ابیدر  کویرا ن تیو وص

 .دنبو ستهیشا موختنش، آدیاینباشد و علمی که از آن سودی حاصل ن ریی، خنباشد دتییکه در آن فا

اندرز مبادرت  نی، به نوشتن اروی در فزونی دارد میو سستی و ناتوان امدهیرس رییبه سن پ دمید کهیهنگام، فرزند ای
 ای ؛میاز آنکه مرگ بر من شتاب آورد و نتوانم آنچه در دل دارم با تو بگو شی، پرا آوردم ییهاو در آن خصلت دمیورز 

  ؛دیآ دیفتور و نقصان پد زین امشهی، در انددیآمی دیکه در جسم فتور و نقصان پد گونههمان
ن اشتری و تو چو ؛گرداند شیجهان تو را مفتون خو نیو ا دی، هوای نفس بر تو غالب آاز آنکه تو را اندرز دهم شیپ ای

نده  م   نی، چونان زمدل جوانان نوخاسته ؛فتدیو اندرز من در تو کارگر ن آوردیشوی که سر به فرمان نم)گریزان( ر 
 .و بپروردش ردشی، بپذاست که هر تخم در آن افکنند ناکشته
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تا  ؛آموزمیادب به تو م از زیی، چدیگرا زهایچ گریشود و خردت به د ریاز آنکه دلت سخت و اندرزناپذ شیپ زیمن ن 
، اندهودآزم شیاند و به محک خواز آنچه اهل تجربت خواستار آن بوده شی، به کارپردازی و بهره خوتمام یتد  به ج  

، از ادب به تو آن رسد که ما با رهگذر نیدر ا ؛ریی، آزمون از سرگآن نشوی که خود ازمندین گریحاصل کنی و د
 .بوده برای تو روشن گردد کیکه برای ما تار  قیو آن حقا میاتحمل رنج به دست آورده

 امدهیشیندو در سرگذشتشان ا امستهیر گ  ن   شانیکارها، ولی در امعمر نکرده انینیشیپ اندازهبهمن  اگرچه، فرزند ای
، چنان دهیه من رسآنچه از آنان ب مردییو به پا ؛اماز آنان شده کییخود  یی، گوام، تا آنجا کهکرده ریو در آثارشان س

ت کدام اس بهیکه در کارها آنچه صافی و عاری از شا امافتهیو در  امستهیآنان ز  ااست که پنداری از آغاز تا انجام ب
 . آورانیز  یکار چهسودمند است و  یکار چه؛ است، کدام زیآم بهیاست و آنچه کدر و شا

و سبب  لو کردم و آنچه را که مجه اریرا اخت اشدهیو پسند لیو جم دمیآن را برگز  ترزهیپس برای تو از هر عمل، پاک
و برای  ستمی، در کار تو نگر نگردیکه در کار فرزند خود م قیو چونان پدری شف ؛سو نهادم کی، به سرگردانی تو شود

 ؛آن وانجوانی هستی و در عنف نیو تو هنوز در روزهای آغاز  ؛بندیو به کار  اموزییاندوختم که ب زهایتو از ادب چ
 . آلودگیپاک داری و نفسی دور از  تییهنوز ن

گاهت سازم و  لیو از تأو اموزمیمصمم شدم که نخست کتاب خدا را به تو ب المت آشنا اس نییبه آ شیازپشیبآن آ
اد آنچه که مب دمی، ترسسپس ؛نپرداختم زهایچ گریامور به د نیو از ا رییگردانم تا احکام حالل و حرام آن را فراگ

تو  خواستمیدر آغاز نم ؛اندازد اشتباهبه زی، تو را نبر آنان مشتبه ساخته راو آراء مردم شده و کار  دیسبب اختالف عقا
 میتو را تسل است که نیاز ا بهترتو بکوشم  دیکه اگر در استحکام عقا دمیشی، ولی با خود اندراه کشانم نیرا به ا

دهد و تو را راه  قیبستم که خداوند تو را به رستگاری توف دیبدان ام ؛ستین منییهالکت اسازم که در آن از  انییجر 
 .کنمیرا به تو سفارش م تمیوص نیپس به کار بستن ا ؛دیراست نما
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چه ، ترس از خداست و اکتفا به آنیر یگیفراماندرز  نیکه از ا زییچ نیتر و محبوب نیبدان، ای فرزند، که بهتر  و
 ، آنانرایز ؛ انددهخاندانت، بدان کار کر  کانیو ن اکانتین عنیی، انتینیشیکه پ یاوهیشبر تو واجب ساخته و گرفتن 

 دیه تو باگونه ک، هماندندیشیاندنظر کنی و به حال خود می دیکه تو با گونههمان، کردندهمواره در کار خود نظر می
، باز بودنداز انجام آنچه بدان مکلف ن ، بدان عمل کردند وبود کییکه آنچه ن دندیرس ییجابه، تا سرانجام شییندیب
انکه آنان ، چنابدیرا در  قیحقا خود خواهدیو م زندیآنان سرباز م وهیپس اگر نفس تو از به کار بردن ش ؛ستادندیا

، نه به ورطه شبهات افتادن و به هم و علم باشداز روی ف یکنیبودند، پس بکوش تا هر چه طلب م افتهیدر 
 .پرداختن هودهیب وجدلبحث

 آوریرو ه او ب افتنتی قیبخواه و برای توف اریینظر کنی و قدم در آن نهی از خدای خود  قیطر  نیاز آنکه در ا شیپ
ا کردی که دلت صف نیقی، احتراز کن و چون شودیمنجر م اتیگمراهبه  ای کشاندیو از هر چه تو را به شبهه م

 تیوص نی، آنگاه به آنچه در ادیاز پراکندگی برست و همه سعی تو منحصر در آن گرد اتشهیو خاشع شد و اند افتی
ودگی نظر و و برای تو آس یابیدست، به آنچه دوست داری نتوانستی، بنگر و اگر امداشته انی، بوضوحبهبرای تو، 

کسی  ؛داردیرمبگام  کییو در تار  ندیبپای خود را نمی شیشتری هستی که پ ، بدان که مانندامدیحاصل ن شهیاند
 .ستدیبازاو بهتر آن است که از رفتن  ستین نی، طالب دزدیآمیو حق و باطل را به هم م رودیکه به خطا م

و بدان که مرگ در دست همان کسی است که زندگی در دست اوست و آنکه  ابیدر  کویمرا ن تی، وصفرزند ای
ده است و آنکه مبتال کنن گرداندیبازم، همان است که است فنا کنندهو آنکه  راندیمی، همان است که مندیآفر می

ها و متاز نع، که خداوند برای آن مقرر داشته لمگر بر آن حا افتهیاستقرار ن ایو دن بخشدیهمان است که شفا م
گاهی نکه خواسته و ما را از آن گرییامور د ایو پاداش روز جزا  هاشیآزما  .ستیها آ

، یاهشددهیآفر تو در آغاز نادان  رای، ز نادانی خود گذار حساببهامور بر تو دشوار آمد، آن را  نیاگر درک بعضی از ا
بدان راه  ترتیاست و بص رانیدر آن ح اتشهیدانی و اندکه تو نمی ییزهایچ ارندیو چه بس یادهیگرد، دانا سپس

 کوین است و روزی داده و اندامی دهیپس چنگ در کسی زن که تو را آفر  ؛یشناسیو م ینیبی، ولی بعدها مدیجوینم
 .از اوتو به او و ترس تو  شیکه پرستش تو خاص او باشد و گرا دیو با دهیبخش
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پس  ؛و آله( خبر داده است هیعل اللهیصلما ) امبریکه پ ،سانآناز خدا خبر نداده،  کسچیه ، کهبدان ای فرزند و
و  تو قصور نکردم حتیمن در نص ؛ییخود سازی و راه نجات را به رهبری او پو شوایی، که او را پبدان راضی شو

 کییر ، اگر پروردگارت را شفرزندبدان، ای ؛ ستیین شیخو شهید، تو خود در انتو هستم شهی، که من در اندسانآن
ولی  ؛یشناختیو افعال و صفات او را م دییدو آثار پادشاهی و قدرت او را می آمدندیاو هم نزد تو م امبرانی، پبود

 .کتایاست  یی، خدارا وصف کرده شتنیکه خود خو گونهآنخدای تو 

و را آغازی ، که ابوده است زیاز هر چ شیپ ؛اهد بودو همواره خو  ابدی، هرگز زوال نندکسی در ملکش با او مخالفتی نک
ه دانستن و ثابت شود ب شیاست که پروردگار  نیفراتر از ا ؛ستین تیی، که او را نهاخواهد بود زیو بعد از هر چ ستین

خردی قدر  ودباوجاست  ستهیشا ییتو ون، اکنون چنان کن که از چرا دانستی نیچون ا ؛به چشم ایشناختن به دل 
از او و  یردار بفرمان، در به پروردگارش ازشین ارییو بس اشیناتوانو فراوانی  اشییتواناو منزلتش و اندک بودن 

 .بازنداردان ندهد و جز از زشتی فرم کییاو تو را جز به ن ؛از خشم او میترس از عقوبت او و ب

گاه کردم از دنفرزند ای و تو را از آخرت خبر دادم و آنچه  ؛شیهاگشتن دستبهتدسو  شیهایو دگرگون ای، تو را آ
 ؛کنی روییها پو از آن رییها عبرت گآوردم، تا به آن ییهاشده و برای هر دو مثل ایبرای اهل آخرت در آنجا مه

و  آبیب و زدهیقحطجماعتی است از مسافران که در منزلگاهی  مثلاند ، را به آزمون شناخته ایمثل کسانی که دن
ن و مشقت از دوستا ییسختی راه و جدا نانیا ؛ندینما اهیسبز و خرم و پر آب و گ ییآهنگ جا ازآنجامنزل دارند و  اهیگ

 .هاست، برسنده جان بخرند تا به آن سرای گشاده، که قرارگاه آنسفر و ناگواری غذا را ب

 زییچ شانیو برا ؛نپندارند انیاند ز که کرده هنی، آسان شمارند و آن هز انددهیکش درراهها را که رنج همهآن، سپ 
را  ایدن بیو مثل کسانی که فر  ؛کند و به محل موعودشان درآورد کیکه به منزلگاهشان نزد ستیتر از آن نخوش
ک و به منزلگاهی خش ازآنجااند و بوده اری، مثل جماعتی است که در منزلگاهی سبز و خرم و با نعمت بساندخورده

اند و دهکه در آن بو ییاز جا ییو دشوارتر از جدا ندتریناخوشا زییپس برای آنان چ ؛اندرخت افکنده اهیو گ آبیب
 .، نباشدانددهیکه بدان رخت کش ییجابه دنیرس
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دوست بدار آنچه برای خود  گرانیپس برای د ؛پندار یی، ترازواست گرانیتو و د انی، خود را در آنچه مفرزند ای
ه که نخواهی ک گونههمانستم مکن  یو به کس یخواهیمخواه آنچه برای خود نم گرانیبرای د و یدار یدوست م

از  یدار یزشت م گرانیآنچه از د ؛کنند کییتو ن بهکه خواهی که  گونههمانکن،  کیین گرانیبه د؛ بر تو ستم کنند
 ؛به مردم همان رسد زیاست که از تو ن، سزاوار سازدیو خشنودت م رسدیآنچه از مردم به تو م ؛زشت بدار زیخود ن

و  اوریر زبان مب زی، تو نندیکه به تو گو یپسند یاندک باشد و آنچه نم یدانی، آنچه مهرچندمگوی،  یدانیآنچه نم
( دارخزانه) سخت بکوش، ولی گنجور ؛است و آفت خرد آدم )راست و درست( ، خالف راه صواببدان که خودپسندی

 .خاشع باش شتریپروردگارت ب شگاهی، به پافتیی شیو چون راه خو ؛مباش گرانید

 ؛ کویجهی ن، به وبه طلب است ازیراه را ن نیا مودنیپ ؛اری، بس دراز و با مشقت بسبدان، که در برابر تو راهی است و
بار بر پشت  شیواز توان خ شیپس ب ؛سبک بودن پشتت از بار گران نی، در عبدان مقدار که تو را برساند ریتوشه برگ

رد و در آن روز که روز بب امتیات را تا روز قکه توشه افتییرا  یینوایهرگاه مستمند ب ؛ازاردیآن تو را ب نییمنه که سنگ
، انخود بر او نه و فراوانش مدد رسبشمار و بار  متیکسی را غن نیتوست همه آن را به تو باز پس دهد، چن ازمندیین

از  تیوانگر کسی را که در زمان ت بشمارمت یغن زیو ن ی؛ابی، روزی او را بطلبی و ن، بسایاافتهیدستبر او  کهاکنون
 .تا در روز سختی به تو ادا کند طلبدیتو وام م

تر از کسی حال کوی، نتر باشد درگذر از آنکه بارش سبککسی  ؛بس دشوارای است ، که در برابر تو گردنهبدان و
 جای فرود آمدن از ؛تر بود، بدحالورزدی، از آنکه شتاب مرودیو آنکه آهسته م ؛دوش داردباشد که باری گران بر 

پس  رایز  ؛کن ایفرست و منزلی مه شرویی، برای خود پاز فرود آمدنت شی، پپس ؛دوزخ ایبهشت است  ایآن گردنه 
 .بسته است ایو راه بازگشت به دن ستین لتیی، خشنود ساختن خداوند را وساز مرگ

، تو را رخصت دعا داده و خود اجابت آن را به دست اوست نیها و زمآسمان نی، که خداوندی که خزابدان و
، تو و خود نایو م امرزدتیکند و از او آمرزش طلبی تا ب تیاست و از تو خواسته که از او بخواهی تا عطا گرفتهبرعهده

در نزد او شفاعتت کند و اگر مرتکب گناهی شدی از  را حجاب قرار نداده و تو را به کسی وانگذاشت که کسچیه
، بودی ییوارس درخور، که زگشتی سرزنشت ننمود و در آن زمانو چون با؛ شتاب نکرد فرتیو در ک بازنداشتات توبه
 متو از رح فکندین تینساخت و در قبول توبه بر تو سخت نگرفت و به سبب گناهی که از تو سرزده به تنگنا تیرسوا

را ده  کتیر ندهد و کا فریک بارکیو گناه تو را  ؛تو را از گناه، حسنه شمرد دنیبلکه روی گردان ؛نساخت دتیومخود ن
 بگشود. تیو باب توبه را به رو؛ بار جزا دهد
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پس حاجت به نزد او ببر و راز دل در نزد  ؛داند، آن را میییو اگر براز سخن گو شنودی، آوازت را مدهی شیچون ندا
 نیو از خزا یبه جو  ارییاز او  تیرا بخواه و در کارها تیهااو بگشای و غم خود به نزد او شکوه نمای و از او چاره غم

در  شی، چون افزونی در عمر و سالمت در جسم و گشاکه جز او را توان عطای آن نباشد بطلب زییرحمت او چ
 .روزی

تو را رخصت داده که از او بخواهی و هر زمان که  رای، ز خود را در دستان تو نهاده است نیخزا دهاییکل خداوند
 دینوم ،اجابت فرمود ریاگر تو را د ؛باران رحمتش را طلب کنی زشیو ر  ییبخواهی درهای نعمتش را به دعا بگشا

تر و عطای بزرگ کنندهسؤالروا دارد تا پاداش  ریتأخ اجابتدر  بساچه ؛باشد تیعطای او بسته به قدر ن رایز  ؛ مشو
 تر گردد. آرزومند، افزون

تو  صالح ای ؛در آن جهان به تو دهند ایجهان  نی، ولی بهتر از آن را در ااندای و تو را ندادهرا خواسته زییچ بساچه
بب تو را س نیدارد تباهی د اتیانارز که اگر  طلبیاز خداوند  زییچ بساچه ؛دارند غیدر آن بوده که آن را از تو در 

ه مال ن؛ و رنج و مشقت آن از تو دور باشد برجای ماند تیآن برا کییبخواه که ن زییپس همواره از خداوند چ ؛شود
 برای تو باقی ماند و نه، تو برای مال باقی مانی.

نه برای  ،انددهینه برای بقا و برای مرگ آفر ، انددهیبرای فنا آفر  ؛ای، نه برای دنانددهی، که تو را برای آخرت آفر بدان و
اه آخرت راه تو ر  ؛ستیتنها روزی چند در آن خواهی ز  ؛از آن رخت بربندی دیکه با داریهستی ناپا ییدر سرا ؛زندگی

در پی هر که باشد از دستش نهلد و  ؛ریاست و نه گز  زیکه نه تو را از آن گر  گیمر  ؛است و تو شکار مرگ هستی
زان سپس،  که دیام نی، که گرفتارت سازد و تو سرگرم گناه بوده باشی، به ااز آن ترس ؛افتیاو را خواهد  اهوناخو خواه

 .شود و تو خود را تباه ساخته باشی لیات حاتو و توبه انیولی مرگ م ؛توبه خواهی کرد

رگ پس از م شامدهاییپ شهیدکن و هجوم ناگهانی آن را به خاطر داشته باش و در ان ادی، فراوان مرگ را ای فرزند
ه ناگهان ب دنشیکه فرا رس یاگونهبه، ، کمر خود را بسته باشیآن شده ایی، مهدیتا چون مرگ به سراغت آ ؛باش

خداوند تو را  رایز  ؛ایها بر سر دنو کشاکش آن ایبه دن ادارانیدن یبستگدلاز  رینخو بی، که فر زنهار ؛مغلوبت نسازد
 .رده برگرفته استخود پ یهایکرده است و از بد  فیرا برای تو توص شتنی، خوخود ایاز آن خبر داده است و دن
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و چون درندگانی هستند که بر سر طعمه از روی خشم زوزه  کنندیچون سگانی هستند که بانگ م اطلبانیدن
 ،تر است، آن را که خردتر استو آنکه بزرگ خوردی، ماستتر است، آن را که ناتوان رومندتریو آنکه ن کشندیم

ار و رهسپ انددادهازدستکه عقل خود را  ه، ستورانی هستند برخی پای بسته و برخی رها شدسازدیمغلوب م
 شانیگهدار نشبانی ندارند که  ؛بچرند انیآفت و ز  اهیاند تا گدرشتناک و صعب رها کرده ابانییآنان را در ب ؛اندراههیب

 ؛م داشتهمحرو تیرا از فروغ چراغ هدا دگانشانیراند و دبه کوره راهشان می ایدن ؛ای که بچراندشانند و نه چرانندهک
 .اندگرفته شیرا پروردگار خو ایدن ؛ولی غرق در نعمت اندراههیسرگردان در ب

 ؛اندجهان را به فراموشی سپرده نیا یسو آناند و شده ایسرگرم بازی با دن زیها نها را به بازی گرفته و آنآن ایدن
 ؛رسدتگان میبه کاروان گذش شتابدیو آنکه م انددهیها رسکجاوه ییگو ؛به کناری رود کییتا پرده تار  یپابهاندکی 

ی باشد و مسافت را ط ستادهیا ظاهربه هرچندبرند، بدان، ای فرزند، کسی که مرکبش شب و روز باشد، او را می
تن رس شیو از مرگ خو دینخواهی رس تیبدان که به آرزو نیقیبهو  ؛، در امن و راحت غنوده باشدهرچند، کندیم

و در طلب  ریلختی مدارا کن و سهل گ  ایپس در طلب دن ؛رفتندیتو م انینیشیکه پ یرو یتو به همان راهی م ؛نتوانی
، زدیلب خکه هر کس به ط ستیچنان ن رای. ز دکش هیطلب که به نابودی سرما بساچه رایز  تالش کن  کویمعاش ن

 ماند. محروم، که هر کس در طلب نشتابد ستیدهند و چنان ن شیروز 

 هیما شیآنچه از وجود خو رایز  ؛برساند تیآرزوتو را به  هرچند، گیینفس خود را گرامی دار از آلودگی به فروما
حاصل  رکه جز به ش رییخ ؛است دهیخداوندت آزاد آفر  ،مباش گرییبنده د ؛به دستت نخواهد آمد گرید یگذار یم

 ؟است شییچگونه آسا، دیایمشقت به دست ن بهکه جز  شییو آسا دتیفا آنچه، در نشود

خود و  انیاگر توانی صاحب نعمتی را م ؛تو را به آبشخور هالکت ببرند )حرص( آزمندی یهامرکب نکهیاز ا زیبپره
آن اندک که از  ؛و سهم خود بر خواهی گرفت افتیخواهی  شیتو بهره خو رایز  ؛، چنان کنخدای خود قرار ندهی

ست، از ، هر چه ههرچندرسد،  دگانشیاز آفر  هک ارییاست از بس تریتر و گرامسوی خدای سبحان به تو رسد بزرگ
 .اوست

ست ه گفتن از دتر است از به دست آوردن آنچه ب، آسانیااوردهینجبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست 
نگهداری آنچه در دست داری، برای من  ؛. نگهداری آنچه در ظرف است، بسته به محکمی بند آن استیاداده

 است. گرییاست از طلب آنچه در دست د تریداشتندوست

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


    

 

 حضرت علی )ع( 13ترجمه نامه 

9 

 
 jahanebehtar.com عضو شوید. بهترن هاجبرای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت، در سایت 

وانگری آلوده از ت بهتر است ییبا پارسا یور شهیپ ؛مردمان دراز کردن شیبهتر است از دست طلب پ دییتلخی نوم
 شیپ انییچه ز  یسو بهبسا کسان که بکوشند و ندانند  ؛است شینگهبان راز خو گریآدمی بهتر از هر کس د ؛به گناه

 ؛ا از آنان شمرده شویت زیامیب کانیبا ن ؛شود نایب رتشی، چشم بصشدیاندیآنکه م ؛سراستاوهیپرگو همواره  ؛تازندیم
 .ییاینان نتا در شمار آ زیاز بدان بپره

، درشتی اکه مدار  ییجا ؛ستم است نیتر دهیستم بر ناتوان نکوه ؛است، که حرام باشد زییچ هایخوردن نیبدتر 
ا که در بسا کس ؛شود و بسا دردا که خود دارو بود بسا که دارو سبب مرگ ؛، درشتی، مدارا شمرده شوددیآ حساببه

کردن به  هیکزنهار از ت ؛کند انتیخواهند و خ حتیاو نص ازکند و کسی که  کوین حتیینرود و نص حتیینص دیاو ام
است  یاتجربهتجربه تو  نیبهتر  ؛هاستسپردن تجربه ادی، به عقل ؛است خردانکم هی، که آرزو سرماآرزوها دارید

 .شود ریگلوگ یاغصهاز آنکه  شیبشمار، پ متیفرصت را غن ؛که تو را اندرزی باشد

؛ بازگردد ،که هر چه از دست شود، دوباره ستیو چنان ن دیبه مقصود تواند رس زدیبه طلب برخ هکه هر ک ستیچنان ن
آنچه تو را مقدر شده خواهد  ؛هر کاری را عاقبتی است ؛، از دست نهادن زاد راه و تباه کردن آخرتاز تبهکاری است

 ؛ستین دتییفا لیبخ اریو  هیدر دوست فروما ؛بودبارورتر  اریبسا اندک که از بس ؛بازرگان دستخوش خطر است ؛آمد
 ؛حاصل کنی، خطر را به جان مخر شتریتوست و تا سود ب عی، مرکب آن رام و مطکهچندانسخت مکوش با زمانه 

 .تو را از جای برکند ییجوزهیمرکب ست نکهیزنهار از ا

روی آور و  وندیاو را بر خود هموار سازد و چون از تو رخ برتافت تو به لطف پ وستنی، پاز تو گسست وندیدوستت پ اگر
 شیپ ، تو نرمیشو و چون درشتی نمود کی، تو نزددی، تو دست بخشش بگشای و چون دوری گز دیچون بخل ورز 

ی مباد که لو  ؛تو بنده او هستی و او ولی نعمت تو ییگو، که سانآن، ری، عذرش را بپذشد ییآر و چون مرتکب خطا
ا ار که سبب دشمنی تو بدشمن دوست را دوست خود مشم ؛کنی کییبا نااهالن ن ایخود کنی  یجابهنه  هانیا

 .دوست گردد

فرو  اندکاندک، سخن از سر اخالص گوی و خشم خود و چه ناهنجار کیچه ن یدهیبرادرت را اندرز م کهیوقت
، نرمی نمای تا د، با تو درشتی کنباآنکه ؛امدهیگواراتر از آن ند انییپاو  امدهیآن شربتی ننوش نییر یخور که من به ش

اگر از دوست  ؛است، انتقام و گذشت روزییدو پ نیتر نیر یبا دشمن خود احسان کن که آن ش ؛با تو نرمی کند زیاو ن
 .، تواندبگذار که اگر روزی بازگشتن خواهدبرای آشتی  یی، جاخود گسستن خواهی
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 انیدی که مبه اعتما؛ وندیپ قتیخود گمانش را به حق کین یکارها با زیبرد، تو ن کیدرباره تو گمان ناگر کسی 
کسانت  با ؛دوست تو نخواهد بود گری، دکنی عیکسی که حق او را ضا رایز  ،مکن عی، حق دوستت را ضاشماست

دوست تو در  دیو نبا ؛، دوستی مکندیجویبا کسی که از تو دوری م؛ مردم از تو نباشند نیتر بهرهچنان کن که بی
در بدی کردن به تو از  اشزهیانگ دینبا و ؛دوستی داشته باشد وندیاستوارتر از تو در پ لیی، دلدوستی وندیگسستن پ

تو و سود خود  انیدر ز  رای، ز دیایدر چشمت بزرگ ن داردیستم آنکه بر تو ستم روا م ؛باشد شتریکردن به تو ب کیین
 .ستیکردن به او ن، بدی سازدیپاداش کسی که تو را شادمان م ؛کوشدیم

ر تو نزد آنکه او در طلب تو باشد و اگ کییآنکه تو آن را بطلبی و  کیی: بدان، ای فرزند، که روزی بر دو گونه است و
همان اندازه  تیایاز دن ؛یاز ینیبو درشتی به هنگام  ازمندییچه زشت است فروتنی هنگام ن ؛دیاو نروی او نزد تو آ

ه ، سبب زاری کردن توست پس بیدهیاگر آنچه از دست م؛ یکنیم فبهره توست که در آبادانی خانه آخرتت صر 
 نندند.هما گریکدیکارها به  رای، ز بوده بر آنچه نبوده ازآنچهجوی  داللت ؛، زاری کنزی، نامدهیهر چه به دستت ن

و  رندیبه ادب بهره گ نعاقال رای، ز در آزارشان مبالغت رود کهآنگاه ، مگرکسان مباش که اندرز سودشان نکند از آن
 .ود دور ساز، از خکوین نیقیو  ییبای، به افسون شکغم و اندوه را که بر تو روی آرد هر ؛و ستوران به زدن ندیبه راه آ

 .دییهر که عدالت را رها کرد به جور و ستم گرا

 .دباش صادق اشیدوستهم در  بتیکسی است که در غ قییحقو دوست ؛ است شاوندیخو منزلهبهدوست  

 .رنج و الم است کیهوا و هوس شر 

کسی  بیغر  ؛است رتگانهیب، گانهیکه از ب شاوندییخو بساچه، و است شاوندیاز خو شاوندتریکه خو یاگانهیب بساچه
 .اشداست که او را دوستی نب

 .هر که از حق تجاوز کند به تنگنا افتد

 .باقی بماند شیبرا زلتشبسنده کند قدر و من شیبه مقدار خوهر کس 
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 تو و خداست. انیم وندی، رشته پوندیرشته پ نیاستوارتر  

 .، دشمن توستستیتو ن شهیهر که در اند

و نه  دینه هر خللی را به آشکارا توان د ؛باشد طمع سبب هالکت کهیهنگاماست  افتنی منزلهبهماندن  دینوم گاه
 .به مقصد رسد نای، به خطا رود و نابدر راه نایب بساچه ؛دیهر فرصتی به دست آ

 .ابییهر زمان که خواهی توانی بشتابی و به آن دست  رای، ز انداز ریانجام دادن کارهای بد را به تأخ

 .ستبه دانا وستنی، همانند پاز نادان دنیبر  

 .کند انتیاو خ، هم روزگار به ندینش منیهر که از روزگار ا

چون رأی سلطان  ؛افکند به هدف رسد ریینه چنان است که هر که ت ؛، زمانه خوارش داردهر که زمانه را ارج نهد
 .دگرگون شود، روزگار دگرگون گردد

 .ستیک اتهیاز گرفتن خانه بنگر که همسا شیو پ ستیاز قدم نهادن در راه بپرس که همراهت ک شیپ

 .کنی تیحکا گریی، آن را از دهرچند، آورخندهزنهار از گفتن سخن 

 .سست و عزمی ناتوان است ییرا رأ شانیا رای، ز زیاز رأی زدن با زنان بپره

خارج  ؛گزند نگه دارد از زیاز هر چ شی، زنان را بحجاب رای، ز فتدیبه مردان ن اندار تا چشمش دهیزنان را روی پوش
نی که جز اگر توانی کاری ک ؛نداری به خانه در آوری نانیکسی را که به او اطم نکهیاز ا ستیشدنشان از خانه بدتر ن

وان است، نه پهل فیزن چون گل ظر  رای، ز و کاری را که برون از توان اوست، به او مسپار تو را نشناسد چنان کن
 .دنرا شفاعت ک گریید کهچندان، ندازیگرامی داشتنش را از حد مگذران و او را به طمع م ؛خشن
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که زن درستکار به نادرستی افتد و زنی را که به عفت  شودیسبب م رای، ز نمودن نابجا رتیزنهار از رشک بردن و غ
 .کشاند دیآراسته است به ترد

 .ندازدین گری، کار تو را به عهده آن دکیکن که به انجام آن پردازد و هر  نیمع ایفهیاز خادمانت وظ کیهر  ایبر  

 یگردیازمبتواند که بدان  شهیو اصل و ر  یپر یتو هستند که به آن م یهابال شانی، که اخود را گرامی دار رهیعش
 .یآور یو دست تو هستند که به آن حمله م

 ایهم در دن ،ندهی، هم اکنون و هم در آ طلبمیسرنوشت را برای تو م نیو از او بهتر  سپارمیرا به خدا م تیایو دن نید
 .والسالم ؛خرتو هم در آ
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