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بســم اهلل الرحمـــن الرحیــــم
 اهلل وحده الشریک له و ان محّمدًا عبده و رسوله 

ّ
اشهد ان ال اله اال

ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون 
ابی  بن  علّی  ان  و  العالمین  نساء  سیدة  الزهراء  فاطمة  بنته  ان  و 
طالب امیرالمؤمنین و امام المتقین و ان الحسن و الحسین و علّی 
بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و 
علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی 
و الحجة بن الحسن صلوات اهلل علیهم ائّمتی و سادتی و قادتی بهم 
هم اجعلنی من محّبیهم و شیعتهم و 

ّ
ٰی  و من اعدائهم اتبّرأ. الل

ّ
اتول

موالیهم و احشرنا معهم. و اشهد ان الموت حّق و ان الساعة آتیة 
کّل ما جاء به  الریب فیها و ان اهلل یبعث من فی القبور و اشهد ان 
النبی)ص( حّق ال مریة فیه و ان القرآن و العترة هما الثقالن اللذان 

ف عنهما ضّل، نعوذ باهلل تعالی. 
ّ
من تمسک بهما نجی و من تخل

اّما بعد؛ فهذا ما اوصی به العبد المذنب الراجی عفو ربه و رحمَته 
التی سبقت غضبه و الراجی شفاعة اولیائه المعصومین صلوات 
اهلل و سالمه علیهم اجمعین محّمد تقی الیزدی الی ولده قّرة عینه 

»علّی«. 
اوصیه بما اوصی به اهلل تعالی و انبیاؤه و اولیاؤه. 

اوصیه بتقوی اهلل و التوّکل علیه و ان یعلم علمًا یقینًا ان ال نجاة 
 باالعتصام به و 

ّ
 فی عبادة اهلل تعالی و اطاعته و ان ال سعادة اال

ّ
اال

بالتوّسل باولیائه و ان یعلم ان من افضل ما امر اهلل به تعالی طلب 
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بما  و  باهلل  العلم  طلب  ان  یعلم  ان  و  تعلیمه  و  به  العمل  و  العلم 
کالجهاد فی سبیل اهلل بل من افضل  انزل اهلل فی مثل هذا الزمان 
الجهاد فان الخطر علی االسالم و المسلمین من ناحیة الجهل اشّد 
ازاحة الشبهات عن  و  من ناحیة االعداء و ان الذّب عن االسالم 
العقائد و االحکام، من افضل ما یرضاه اهلل تعالی. اسأل اهلل تعالی 

ان یوّفقه و اخاه لذلک ابتغاء وجهه الکریم. 
و اوصیه باالخالص فی العمل و الجهد فیه و ترک الکسل. 

الکرام السیما  باولیائه  التوّسل  و  القرآن  بالتهجد و قراءة  و اوصیه 
اباعبداهلل الحسین)ع( و بقّیة اهلل فی ارضه )عجل اهلل تعالی فرجه 

الشریف(. 
و اوصیه بالبر باّمه ـ فاّن الجنة تحت اقدام االّمهات ـ و اوصیه بالبّر 
باخیه ّقرة عینی »مجتبی« و باخته و بالبّر  باخوانه و ارحامه و جیرانه 

م منهم علم التوحید و االخالق. 
ّ
کرام اساتذته السّیما من یتعل و ا

و اوصیه بطلب المغفرة لی راجیًا ان یکون ذلک نافعًا لنفسه و اسأل 
اهلل تعالی له التوفیق و االعانة؛ انه ذوفضل عظیم و مّن جسیم؛ انه 

ارحم الراحمین. 
کثرة التفکر و الشکر.  و اوصیه بدوام الذکر و 

و اوصیه بمخالفة النفس و الهوی، و الزهد فی الدنیا و زخارفها و 
جاهها و ریاستها.

و اوصیه بالقناعة و ترک  الطمع عّما فی ایدی الناس و الثقة باهلل و 
 ذنبه و ان الیخاف فی اهلل لومة الئم و 

ّ
ان الیرجو غیره و الیخاف اال

ان یعلم علمًا یقینًا ان ما اصابه لم یکن ِلُیخطئه و ما اخطأه لم یکن 
لیصیبه. 

و اوصیه بالصبر و الرضا بقضاء اهلل فان ذلک من عزم االمور. 
ه هّمًا واحدًا و هو ان یطلب رضا اهلل تعالی و  و اوصیه ان یجعل هّمَ
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کرُم من ان یکل امر عبده المتوکل علیه الی  یعلم ان المولی تعالی ا
نفسه او الی سایر عباده. 

تعتمد  و ال  اهلل  اال  بأن الترجو  قرة عینی  یا  و  ولدی  یا  اوصیک  ثم 
علی غیر اهلل و ان ال تستعین اال باهلل و اوصیک ان تنقطع الی اهلل 
و تستأنس به و تخلص حّبک له و ُتفرغ قلبک لذکره و مناجاته، 
و اسأله تعالی ان یوّفقک لذلک بحق محمد و آله الطاهرین، و ان 

ه ان شاء اهلل.
ّ
کل یوّفق قرة عینی مجتبی لذلک 

همه ی  و  همکارانم  و  برادران  و  فرزندانم  و  همسرم  از  بعد  اّما 
برایم  مهربان  خدای  از  و  ببخشند  مرا  که  دارم  تمّنا  ذوی الحقوق 
طلب آمرزش کنند. مایلم که همسرم مادام العمر در خانه ی ملکی، 
ترجیح  را  دیگری  جای  خودشان  اینکه  مگر  کنند؛  زندگی  معززًة 
واگذار  ایشان  به  دارد  تعلق  اینجانب  به  که  اثاث البیتی  و  دهند 

نمودم. 
شب  چهل  تعالی  و  تبارک  مولٰی   دعوت  اجابت  از  بعد  مایلم  و 
خودم  اینکه  با  و  شود  قرائت  مزارم  سر  بر  تبارک  مبارکه  سوره ی 
صورتی  در  مایلم  نبودم  منزل  در  توّسل  مجالس  تشکیل  به  موفق 
گهگاهی مجلس توّسلی تشکیل شود و نام مبارک  که میّسر باشد 
زنده  خانه  در  فرجه  اهلل  عجل  ولّی عصر  حضرت  و  سیدالشهداء 
بماند و نیز مایلم مقداری از ثلث مال صرف اطعام فقرا و ضیافت 
دفن  حال  در  انفاق  مخصوصًا  شود؛  ارحام  صله ی  و  همسایگان 

فراموش نشود. 
انا هلل و انا الیه راجعون یا موالی و یا سّیدی، العفو العفو العفو.

محمدتقی مصباح یزدی
شوال المکرم 1420
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ترجمه ی بخش عربی وصیت نامه

کـه خدایـی جـز اهلل نیسـت. او یکـی اسـت  شـهادت می دهـم 
کـه محمـد؟ص؟، بنـده و  و شـریک نـدارد. و شـهادت می دهـم 
کـه بـه هدایـت و دیـن حـق و بـرای آشـکار  فرسـتاده ی اوسـت 
از آن ناخوشـنود  ادیـان، هرچنـد مشـرکان  بـر همـه ی  کـردن آن 

باشـند، فرسـتاده شـده اسـت.
سـرور  زهـرا؟اهس؟،  فاطمـه  او،  دختـر  کـه  می دهـم  شـهادت  نیـز 
بانـوان جهـان، و علـی بـن ابی طالـب؟ع؟، امیـر مؤمنـان و امـام 
و  حسـین،  بـن  علـی  و  حسـین،  و  حسـن  و  اسـت،  پارسـایان 
محمد بن علی، و جعفر بن محمد، و موسی بن جعفر، و علی 
بـن موسـی، و محمـد بـن علـی، و علـی بـن محمد، و حسـن بن 
علـی، و حجـت بـن الحسـنـ  کـه درود خـدا بـر آنـان بـادـ  امامـان 
و بـزرگان مـا و پیشـوایان مـا هسـتند کـه آن هـا را دوسـت دارم و از 
دشـمنان آن ها بیزارم. خدایا، مرا از محبان و شـیعیان و پیروان 

کـن.  آنـان قـرار ده و بـا آنـان محشـور 
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و شـهادت می دهـم کـه مـرگ، حـق اسـت، و سـاعت )قیامت( 
آمدنی اسـت و در آن شـکی نیسـت، و خداوند، هر کسـی را که 

در قبرهاسـت، برمی انگیزد. 
کـه آنچـه پیامبـر آورده، حـق اسـت و در آن  شـهادت می دهـم 
گران سـنگ هسـتند  تردیـدی نیسـت، و قـرآن و عتـرت، دو امـر 
کـه هـر کـس به آن ها تمسـک جویـد، نجات می یابـد، و هر کس 
از آن ها سـرپیچی کند، گمراه می شـود؛ که از این امر به خداوند 

پنـاه می بریم.
امـا بعـد؛ ایـن وصیت بنـده ی گنـه کار، محمدتقی یزدی اسـت 
ـ کـه بـه عفـو پـروردگارش، و بـه رحمت او که بر غضبش سـبقت 
کـه سـالم و درود خـدا بـر  گرفتـه، و بـه شـفاعت اولیـای معصـوم 

آنـان بـاد، امیـد داردـ  ، بـه فرزنـد و نـور چشـمش، علـی.
و  تعالـی  خـدای  کـه  چیـزی  همـان  بـه  می کنـم  وصیـت  را  او 

کرده انـد.  توصیـه  اولیایـش  و  پیامبـران 
او را بـه تقـوای الهـی و تـوکل بـه او توصیـه می کنـم، و نیـز به اینکه 
یقینـًا بدانـد کـه نجاتـی جز با عبـادت و اطاعت پروردگار میسـر 
نیسـت، و اینکـه سـعادت، جـز بـا چنـگ زدن بـه او و توسـل بـه 
کـه  کـه بهتریـن چیـزی  اولیـای او ممکـن نیسـت. و نیـز بدانـد 
بـه آن  بـه آن دسـتور داده، طلـب علـم و عمـل  خـدای تعالـی 
بـه  کـه طلـب معرفـت  بدانـد  تعلیـم آن اسـت. و همچنیـن  و 
خـدا و بـه آنچـه خـدا نـازل کـرده، در زمـان مـا هماننـد جهـاد فی 
که اسـالم  سـبیل اهلل، بلکه از برترین جهادهاسـت؛ زیرا خطری 
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مراتـب  بـه  می کنـد،  تهدیـد  جهـل  ناحیـه ی  از  را  مسـلمین  و 
کـه از ناحیـه ی دشـمنان می رسـد، و  شـدیدتر از خطـری اسـت 
بدانـد کـه دفـاع از اسـالم و دفـع شـبهات مربـوط به اعتقـادات و 
احـکام، از بزرگ تریـن راه هـای خوشـنودی خـدای بـزرگ اسـت. 
کـه علـی و بـرادرش را در ایـن راه بـرای نایـل  از خـدا می خواهـم 

کنـد.  کریـم الهـی موفـق  شـدن بـه وجـه 
او را بـه اخـالص در عمـل و مجاهـده در ایـن راه، و تـرک سسـتی 

و کسـالت توصیـه می کنم. 
فرزنـدم را بـه تهجـد و قرائـت قرآن و توسـل به اولیای کـرام به ویژه 
توصیـه  ارضـه؟جع؟  فـی  بقیـةاهلل  و  الحسـین؟ع؟  اباعبـداهلل 

می کنـم. 
کـه  می کنـم؛  سـفارش  مـادرش  بـا  خوش رفتـاری  بـه  را  فرزنـدم 
بـا  خوش رفتـاری  بـه  را  او  و  اسـت.  مـادران  پـای  زیـر  بهشـت، 
نـور چشـمم مجتبـی و خواهـرش، و نیکـی بـا بـرادران و ارحـام و 
گرامـی داشـتن اسـتادان خـود ـ به ویـژه اسـتادان  همسـایگان، و 

علـم توحیـد و اخـالق ـ توصیـه می کنـم. 
او را بـه طلـب مغفـرت بـرای مـن، بـا امیـد بـه آنکـه ایـن طلـب 
سـفارش  باشـد،  داشـته  منفعـت  نیـز  او  خـود  بـرای  مغفـرت، 
بـه  می کنـم؛  طلـب  را  یـاری اش  و  توفیـق  خـدا  از  می کنـم. 
بـزرگ و  کـه خداونـد، صاحـب فضـل عظیـم و منـت  درسـتی 

ارحم الراحمیـن اسـت. 
فرزنـدم را بـه ذکـر مـدام، تفکـر فـراوان، و شـکرگزاری، و مخالفـت 
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بـا نفـس و هـوی، و بـه زهـد در دنیـا و بی رغبتـی بـه زخـارف دنیا 
و مقـام و ریاسـت آن توصیـه می کنـم.

مـردم  دسـتان  در  آنچـه  از  طمـع  تـرک  قناعـت،  بـه  را  فرزنـدم 
اسـت، اعتمـاد بـه خـدا و نومیـدی از غیـر او، نهراسـیدن از غیـر 
گنـاه خـود، و نهراسـیدن در مسـیر الهـی از مالمـت مالمت گـران 
کـه آنچـه بـه او  توصیـه می کنـم و نیـز اینکـه یقیـن داشـته باشـد 
رسـیده، قـرار نبـوده نرسـد، و آنچـه بـه او نرسـیده، نمی بایسـت 

اسـت.  می رسـیده 
کـه از امـور مهـم اسـت،  او را بـه صبـر و رضـا بـه قضـای الهـی 

توصیـه می کنـم. 
او را سـفارش می کنـم بـه اینکـه همـه ی هّمت خـود را یک چیز، 
یعنـی طلـب رضایـت خداوند، قرار دهد، و اینکـه بداند موالی 
کـه بـه او تـوکل  کـه امـر بنـده ای را  بـزرگ مـا، کریم تـر از آن اسـت 
کـرده، بـه خـود آن بنـده یـا دیگـر بنـدگان بسـپارد. پـس تـو را، ای 
فرزنـدم و ای نـور چشـمم، توصیـه می کنم به اینکـه فقط به خدا 
کنـی و جـز از او کمـک  امیـد داشـته باشـی و فقـط بـر او اعتمـاد 
نخواهـی. و تـو را توصیـه می کنـم بـه انقطـاع بـه سـوی خـدا، و 
امیـدواری بـه او، و خالـص کـردن محبـت بـه او، و متوجه کردن 
قلـب بـه ذکـر و مناجـات او توصیـه می کنـم و از خـدا می خواهم 
کش، تو و نور چشـمم مجتبی را  کـه بـه حـق محمـد و خاندان پا

کنـد؛ ان شـاءاهلل. بـه همـه ی این هـا موفق 
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