
1 
 

 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
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()عیعل نيالمومن ريام تياز وال ائمه اطهار عليهم السالم )ع( سند دفاعیامام هاد هيريغد ارتيز  

صادر شده  ری)ع( در روز غدی)ع( که از طرف امام هادیامام عل یها ارتنامهیاز ز هیریغد ارتیز
را  هیریغد ارتی)ع( است. زیفضائل امام عل انیآن ب یو محتوا یو تبر یتول ارت،یز نیاست. محور ا

.خواند توان یدر هر موقع از سال م  

به نجف  )ع( امام ر،یبه سامرا فرا خواند. در روز غد نهی)ع( را از مدیامام هاد ،یعباس فهیمعتصم خل
.مشهور است هیریغد ارتیکرد. که متن آن به ز ارتی)ع( را زنیرالمومنیو ام دیرس  

و  ریغد عیث،وقایاحاد ایو یبه صورت سخنران توانستند یقرارداشتند که نم یطی)ع(درشرایامام هاد
لذا  ند،یفرما انیب ندگانیجامعه آن روز و آ ی)ع( را برایعل نیرالمؤمنیو امامت حضرت ام تیوال تیاهم

)ع( را اثبات یو امامت عل تیوال ،یخیو مستندات تار اتیو روا اتیو با استفاده از آ ارتیدرقالب ز
.دانستند یغلط جامعه الزم وضرور یرا به خاطر باورها ارتیکردند وصدورز  

 خیکه در تار یعیبهره برده اند و وقا ینبو ثیحد ۱۸و  هیآ ۸۰از حدود  ارتیز نی)ع( در ایامام هاد

کنند یم انی)ع( بیعل نیرالمومنیام تیاثبات وال یمحکم برا یاسالم به آن اذعان دارند را به عنوان سند  
آمده  ارتیز نیحضرت در ا لتیفض 2۰۶)ع( و حدود نیرالمؤمنیام لیفضا انیبر محور ب فهیشر هیآ32

 است.
 عهیبلکه از اعالم درجه اول ش یآن نه تنها عادل و امام تیروا ر،ینظ یب ارتیز نیسلسله سند ا یدر تمام

عصر)عج( به  یخاص اول و سوم حضرت ول بینا قیدر هر عصر است و سلسله سند آن از طر

رسد ی)ع( میو حضرت امام هاد یحضرت امام حسن عسکر  
مأثوره،  اراتیالجنان آورده است که در تمام ز حیدر کتاب مفات ارتیز نیدر مورد ا یعباس قم خیش
.شود ینم دایوجه از صحت و اعتبار و قوت سند پ نیبه ا ارتىیز  

با استناد به  یعباس قم خیش ذکر شده است. ریغد دیزمان خواندن آن، روز ع ارتیدعا وز یها کتاب در
.خواند توان یو دور م کيهر روز از نزد را در ارتیز نیگفته است که ا دیکالم عثمان بن سع  

واهل سنت دارد، اشاره شده  عهیش یثیدر منابع حد ییکه پشتوانه روا یلیفضا انیبه ب هیریغد ارتیدر ز
 هللا ریارضه، سف یف هللا نیام ن،یرّب العالم یول ن،ییوارث علم النّب ن،ییالوص دیس ن،یرالمؤمنیاست. مانند ام

 دیاّول من آمن باّلّل، س م،ینبأ عظ م،یتقصراط مس م،یالقو هللا نیعباده، د یخلقه، الحّجه البالغه عل یف
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اّول من صّدق بما انزل هللا  ن،یامام الّمتق ن،یقائد الغّر المحّجل ن،یامام المتق ن،یالمؤمن عسوبی ن،یالمسلم
...و هینب یعل  

اسالم را  نیآن حضرت در راه د یها ی)ع(و فداکاریامام عل یخیتار یها از رشادت یمطالب ارت،یز نیا

...جمل، نهروان و ن،یصفّ  ن،یکرده است. از جمله: جنگ بدر، احزاب، اُحد، جنگ ُحن انیب  

)ع( و نیو برائت از قاتالن امام حس تیاز دشمنان وال یزاریفدک، ب یبه ماجرا نیهمچن ارتیز نیدر ا
.اشاره شده است دالّشهدای)ع(و شهادت سیشهادت عّمار، شهادت حضرت عل  

ذکر شده  ریغد دیالجنان در بخش اعمال ع حیناشناخته است در مفات انیعیما ش انیکه در م ارتیز نیا
.است  

کنار  ریروز غد ،ینصر فرمود: هرجا که باش یشده: که به ابن اب تی( رواالسالم هیاز حضرت رضا)عل
از مرد مؤمن و زن  ،یتعال روز حق نیکه در ا ی( حاضر شو، به درستالسالم هی)علنیرالمؤمنیقبر ام

رمضان و شب  هو دو برابر آنچه در ما کند یو از آتش جهنم آزاد م آمرزد یمنه گناه شصت سال را ممؤ
.قدر و شب فطر آزاد کرده  

حضرت  ارتیشده است که با آن ز ( نقلالسالم هی)علیمعتبر از حضرت هاد یاست که به سندها یارتیز

آن به  تیفیکردند و ک ارتیبود ز دهیکه معتصم آن حضرت را طلب یدر سال ریرا در روز غد رمؤمنانیام
:نحو است نیا  

و  یکن یگفته: غسل م دیشه خیو رخصت بخواه و ش ستیبا یبر بارگاه نوران یینما ارتیاراده ز چون
:ییگو یو م یطلب یو اذن دخول م یپوش یخود را م یها جامه نیتر پاک  

پس  م،یاست که ما در اول باب نقل کرد« اذن دخول اول»همان  نیو ا..« وقفُت عَلَٰى باٍب  یاللَُّهمَّ إِنِّ »

 حیمقّدس برو و پشت به قبله در برابر ضر حیضر کیبگذار و داخل شو به نزد شیراست را پ یپا
:و بگو ستیبا  

درروز عيد غدير و همه روزها ازدور و نزديک هيريغد ارتيز متن  

 

 ِ ِحيمِ بِْسِم َّللاه ْحَمِن الره الره  

 

ِ الْعالَِميَن ، أَِميِن  السهالم   ْرسَِليَن ، َوَصفَْوِة َرب  ِ ، خاتَِم النهبِي ِيَن ، َوَسي ِِد الْم  ٍد َرس وِل َّللاه َحمه ِ عَلَٰى َعلَٰى م  َّللاه

َهيِْمِن عَ َوْحيِِه َوَعزائِِم أَْمِرِه ، َوالْخاتِِم ِلما َسبََق ، َوالْفاتِحِ لَِما اْست قْ  ِ َوبََركات ه   لَىٰ بَِل، َوالْم  ٰذِلَك ك ل ِِه َوَرْحَمة  َّللاه
 َوَصلَوات ه  َوتَِحيهات ه  

خدا بر  نیام ان،یپروردگار جهان دهیو سرور رسوالن و برگز امبرانیبر محّمد رسول خدا، خاتم پ سالم
و  ها نیبر همه ا رهیآنچه خواهد آمد و چ ندهیو ختم کننده آنچه گذشته و گشا یاله یو دستورات قطع یوح

خدا بر او باد اتیرحمت و برکات و درودها و تح  
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الِِحيَن . السهالم  َعلَيَْك يَا أَ  السهالم   بِيَن ، َوِعبَاِدهِ الصه قَره س ِلِه ، َوَمالئَِكتِِه الْم  ِ َور  ِمنِيَن ، َعلَٰى أَنْبِيَاِء َّللاه ْْ ِميَر الْم 
ِ الْعالَِميَن ، َوَمْوالَوَسي َِد الْوَ  ِ  يَ ِصي ِيَن ، َوَواِرَث ِعلِْم النهبِي ِيَن ، َوَوِليه َرب  ِمنِيَن َوَرْحَمة  َّللاه ْْ َوَمْولَى الْم 

ِ فِي أَْرِضِه ، َوَسِفيَره  فِ  ِمنِيَن ، يَا أَِميَن َّللاه ْْ تَه  َوبََرَكات ه  . السهالم  َعلَيَْك يَا َمْوالَي يَا أَِميَر الْم  َّه ي َخلِْقِه ، َوح 

 الْبَاِلغَةَ َعلَٰى ِعبَاِدهِ 

و  رمؤمنانیام ی. سالم بر تو ااش ستهیخدا و رسوالنش و فرشتگان مقّرب و بندگان شا امبرانیبر پ سالم
مؤمنان و  یمن و موال یو موال انیپروردگار جهان یو ول امبرانیو وارث دانش پ نانیسرور جانش

 نشیزم یبر رو اخد نیام یا رمؤمنان،یام یمن ا یموال یرحمت و برکات خدا بر او باد. سالم بر تو ا
بر بندگان شیاو در خلقش و حّجت رسا ریو سف  

ْستَقِيَم . السهالم  َعلَيَْك أَيَُّها النهبَأ   السهالم   ِ الْقَِويَم ، َوِصراَطه  الْم  ْختَِلف وَن  َعلَيَْك يَا ِديَن َّللاه الْعَِظيم  الهِذي ه ْم فِيِه م 
ِ َوه ْم  ِمنِيَن ، آَمنَْت بِاّٰلله ْْ ْشِرك ونَ َوَعنْه  ي ْسأَل وَن . السهالم  َعلَيَْك يَا أَِميَر الْم  ب وَن ،  م  َكذ ِ ِ َوه ْم م  قَْت بِالَْحق  ، َوَصده

ْحَِّم وَن ، َوعَبَْدَت  ِ َوه ْم م  ْحتَِسباً َحتهٰى أَتَاَك الْيَقِين  ، أاََل لَعْنَة  َوَّاَهْدَت فِي َّللاه يَن صابِراً م  ْخِلصاً لَه  الد ِ َ م  َّللاه
ِ َعلَى الظهاِلِمينَ   َّللاه

ها در آن اختالف کردند  که آن یخبر بزرگ یمعتدل خدا و راه راستش، سالم بر تو ا نید یبر تو ا سالم

مردم همه شرک  که یدرحال ،یآورد مانیبه خدا ا رمؤمنان،یام یو از آن بازخواست شوند، سالم بر تو ا
و آنان از جهاد  یکرد دو جها نمودند یم بیآنان، آن را تکذ که یوقت یگفت قیو حق را تصد دندیورز یم

و به  یرا، صبر کرد نیاو د یبرا یخالص نمود که یدرحال ،یخدا را عبادت کرد کردند، یم ینینش عقب
لعنت خدا بر ستمکاران دیآگاه باش د،یرگ تو را دررستا م یحساب خدا گذاشت  

ِلينَ  السهالم   َحَّه تهِقيَن ، َوقائِدَ الْغ ر ِ الْم  ِمنِيَن ، َو إِماَم الْم  ْْ ْسلِِميَن ، َويَعْس وَب الْم  ِ َعلَيَْك يَا َسي َِد الْم   ، َوَرْحَمة  َّللاه

ِ ، َوَوِصيُّه  ، َوواِرث  ِعلِْمِه ، َوأَِمين   و َرس وِل َّللاه تِِه ،  عَلَىٰ  ه  َوبََركات ه ؛ أَْشَهد  أَنهَك أَخ  َشْرِعِه ، َوَخِليفَت ه  فِي أ مه
ِ َوَصدهَق بِما أ نِْزَل عَلَٰى نَبِي ِهِ  ل  َمْن آَمَن بِاّٰلله  َوأَوه

و رحمت و برکات  انیدرویسپ یاهل تقوا و مقتدا یشوایو پ نید سیمسلمانان و رئ یآقا یبر تو ا سالم
او بر قانونش و  نیو وارث علمش و ام نیجانش برادر رسول خدا، ییکه تو دهم یخدا بر تو باد؛ شهادت م

کرد قیشده بود تصد نازل امبرشیآورد و آنچه را بر پ مانیکه به خدا ا یاو در اّمتش و اّول کس نیجانش  

تِِه فَْرَض طاَعتَِك َووِ  َوأَْشَهد   ِ َما أَنَْزلَه  فِيَك فََصَدَع بِأَْمِرِه ، َوأَْوَََّب َعلَٰى أ مه اليَتَِك ، َوَعقََد أَنهه  قَْد بَلهَغ َعِن َّللاه
ِمنِيَن ِمْن أَنْف ِسِهْم َكما ََّعَلَه  َّللاه   ْْ  لََك ، َوََّعَلََك أَْولَٰى بِالْم 

َ تَعَالٰى َعلَيِْهْم فَقاَل كَذَ  َعلَيِْهم  الْبَيْعَةَ ِلَك ، ث مه أَْشَهَد َّللاه
الِْعباِد ، فَلَعََن َّللاه   : أَلَْست  قَْد بَلهغْت  ؟ فَقال وا : اللهه مه بَلٰى . فَقاَل : اللهه مه اْشَهْد َوكَفٰى بَِك شَِهيداً َو حاِكماً بَيْنَ 

قْر ِكَث عَْهِدَك بَعَْد الِْميثَاقِ ، َونا ارِ َّاِحَد ِواليَتَِك بَعَْد اْْلِ  

که آن حضرت همه آنچه را خدا درباره تو نازل کرد به مردم رساند و امر خدا را  دهم یشهادت م و

تو را  عتیرا واجب نمود و ب تتیبودن طاعت و وال یبلند اعالم کرد و بر اّمتش حتم یدرباره تو با صدا
خدا خود او  که نانان سزاوارتر از خودشان قرار داد، چبر عهده آنان نهاد و حضرتت را نسبت به مؤمن

که  ستمیمن آن ن ایاسالم خدا را بر مردم شاهد گرفت و فرمود: آ امبریقرار داد، سپس پ نیچن نیرا ا
بندگان  نیب تیو حاکم یگواه یگواه باش و تو برا ایپس فرمود: خدا ،یرساندم؟ همه گفتند: به خدا آر

بستن مانیرا پس از پ مانتیپ ندهرا بعد از اقرار و شکن تتیمنکر وال. پس خدا لعنت کند یبس  
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َ تَعالَٰى م وٍف لََك بِعَْهِدِه ﴿َوَمْن أَْوفَٰى بِما عاَهدَ َعلَيْ  َوأَْشَهد   ِ تَعالَٰى َوأَنه َّللاه تِيِه أَنهَك َوفَيَْت بِعَْهِد َّللاه ْْ َ فََسي  ِه َّللاه
ِمنِيَن الَْحقُّ الهِذي نََطَق بِِواليَتِ أََّْراً َعِظيماً﴾ ، َوأَْشَهد   ْْ ِة  كَ أَنهَك أَِمير  الْم  هنِْزيل  ، َوأََخذَ لََك الْعَْهَد َعلَى اْْل مه الت

َ بِن ف وِسك ْم فَأَ نَْزَل َّللاه  فِ  َك َوأَخاَك الهِذيَن تاََّْرت م  َّللاه س ول  ، َوأَْشَهد  أَنهَك َوَعمه يك مْ بِٰذِلَك الره  

توست  یبرا شیوفا کننده به عهد خو یتعال یو خدا یوفا کرد یتعال یکه تو به عهد خدا دهم یشهادت م و
که  دهم یبه او خواهد داد و شهادت م یکه با خدا بسته وفا کند، خدا پاداش بزرگ یمانیو هرکس به آن پ

 مانیتو از اّمت پ یبرا نهیمز نیشد و رسول خدا در ا ایگو تتیکه قرآن به وال یآن حقّ  رمؤمنانیام ییتو
پس  د،یمعامله کرد تانیها که با خدا با جان دیهست یکه تو و عمو و برادرت کسان دهم یگرفت و شهادت م

را در حق شما نازل کرد هیآ نیخدا ا  

ْم بِأَنه لَه م  الََّْنهةَ ي  ﴿ ْم َو أَْمٰوالَه  ِمنِيَن أَنْف َسه  ْْ َ اْشتَرٰى ِمَن الْم  ِ فَيَقْت ل وَن َو ي قْتَل وَن إِنه َّللاه ٰقاتِل وَن فِي َسبِيِل َّللاه
نَِّْيِل َو الْق ْرآِن َو َمْن أَْوفٰى بِعَْهدِ  هْوٰراِة َو اْْلِ وا بِبَيِْعك م  الهِذي ٰبايَعْت ْم بِِه  هِ َوْعداً َعلَيِْه َحقًّا فِي الت ِ فَاْستَبِْشر  ِمَن َّللاه

وِف َو َو ٰذِلَك ه َو الْفَْوز  الْعَظِ  وَن بِالَْمعْر  اِكع وَن السهاَِّد وَن اْْلِمر  يم  اَلتهائِب وَن الْٰعابِد وَن الْٰحاِمد وَن السهائِح وَن الره
نَْكِر َو الْ  ِمنِينَ  ٰحافِظ ونَ النهاه وَن َعِن الْم  ْْ ِر الْم  ِ َو بَش ِ د وِد َّللاه ﴾،ِلح   

آنان باشد، در  یها و اموالشان را که در عوض به آن بهشت برا جان دیکه خدا از مؤمنان خر یدرست به

 لیاست بر او، محقق شده در تورات و انج یا وعده شوند، یو کشته م کشند یپس م کنند، یم کاریراه خدا پ
 نیو ا دیکه انجام داد یا ملهبه معا دیکن یکه به عهد خود وفادارتر از خدا باشد، پس شاد ستیو قرآن و ک

 ران،یگ کنندگان، روزه کنندگان، سپاس کنندگان، عبادت اند توبه بزرگ، آنان یت آن رستگاراس
از منکر و نگهبانان حدود خدا و به  کنندگان یکنندگان، سجودکنندگان، امرکنندگان به معروف، نه رکوع

 مؤمنان بشارت ده

س وِل اْْلَِميِن ، َوأَنه الْعاِدَل بَِك َغيَْرَك عانِدٌ عَ  أَْشَهد   ِمنِيَن أَنه الشهاكه فِيَك َما آَمَن بِالره ْْ يِن يَا أَِميَر الْم  ِن الد ِ
ِحيِم أَ  َهد  الْقَِويِم الهِذي اْرتََضاه  لَنَا َربُّ الْعَالَِميَن ، َوأَْكَملَه  بِِواليَتَِك يَْوَم الْغَِديِر ، َوأَشْ  نهَك الَْمعْنِيُّ بِقَْوِل الْعَِزيِز الره

َق بِك ْم َعْن َسبِيِلِه﴾ ، َضله  هبِع وا السُّب َل فَتَفَره ْستَقِيماً فَاتهبِع وه  َو اٰل تَت ِ َوأََضله َمِن اتهبََع  : ﴿َو أَنه ٰهٰذا ِصٰراِطي م  َوَّللاه
ِ َمْن عاد اكَ ِسواَك َوَعنَدَ َعِن الَْحق   

 یرو نکهیو ا اوردهین مانیا نیکه شک کننده درباره تو به رسول ام  رمؤمنانیام یا دهم یم تشهاد

که پروردگار  یا انهیم نیاست، د نیگردان از د یمعاندانه رو ر،یغ تیتو به وال تیگرداننده از وال
 نیکه در ا دهم یم یتو کامل نموده است و گواه تیبه وال ریو آن را روز غد دهیما پسند یبرا انیجهان

 یها و راه دیکن یرویاست راه راست من، از آن پ نیا قتی: به حقییمقصود تو م،یرح زیعز یگفته خدا
که  یکه شما را از راه او پراکنده کند، به خدا سوگند گمراه شد و گمراه کرد کس دییننما یرویرا پ گرید

گرداند یاز حق رو انورز زهیکه تو را دشمن داشت، ست ینمود و کس یرویتو پ ریاز غ  

ْستَقِيَم، فَاْهِدنَا َربهنَا، َو ال ت ِزْغ ق ل وبَنَا بَعْ  اللهه مه  هبَعْنَا ِصَراَطَك الْم  َد إِذْ هََديْتَنَا إِلَى سَِمعْنَا ِْلَْمِرَك َو أَطَعْنَا ، َو ات
َحاِلفاً، َو َعلَى َكْظِم م   لَْهَوىَطاَعتَِك ، َو اَّْعَلْنَا ِمَن الشهاِكِريَن ِْلَنْع ِمَك، َو أَْشَهد  أَنهَك لَْم تََزْل لِ  َخاِلفاً، َو ِللتُّقَى م 

َو بَِما َعِهَد إِلَيَْك الْغَيِْظ قَاِدراً، َو َعِن النهاِس عَافِياً غَافِراً، َو إِذَا ع ِصَي َّللاه  َساِخطاً، َو إِذَا أ ِطيَع َّللاه  َراِضياً، 
ِعدْتَ ِلَما  ظاً َعاِمالً، َراِعياً ِلَما اْست ْحِفْظَت، َحافِ  نْتَِظراً َما و  لَْت، م  م ِ بَل ِغاً َما ح  اْست وِدْعَت، م   

کن و  تیپروردگارا ما را هدا م،ینمود یرویو راه راست تو را پ میو اطاعت کرد میدیامرت را شن ایخدا

را منحرف مساز و ما را از سپاسگزاران  مانیها دل یکرد تیما را به طاعتت هدا نکهیبعد از ا
و به  مانیپ هم یزگارینفس مخالف و با پره یبا هوا وستهیکه تو پ دهم یر ده و شهادت مقرا تیها نعمت
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 شود یم تیکه خدا معص یو زمان یفرو خوردن خشم توانا و گذشت کننده از مردم و آمرزنده آنان بود
و آنچه  یبسته بود عامل بود مانیبه آنچه خدا با تو پ ؛یخشنود شود یاطاعت م که یخشمناک و هنگام

و آنچه از  یو آنچه به تو سپرده شده بود حفظ کرد ینمود تیاز تو خواسته شده بود رعا اش ینگهدار

یبه انتظار نشست یو آنچه را به آن وعده داده شد یات نهاده شده بود رساند حق بر عهده  

ََّاَهدَِة َغاِصبِيَك نَاِكالً، َو ال أَْشَهد  أَنهَك َما اتهقَيَْت َضاِرعاً، َو ال أَْمَسْكَت َعْن َحق َِك ََّ  وَ  اِزعاً َو ال أَْحََّْمَت َعْن م 
ِ َو ال َضع فْتَ  َداِهناً، َو ال َوَهنَْت ِلَما أََصابََك فِي سَبِيِل َّللاه َ م  َضى بِِخالِف َما ي ْرِضي َّللاه ؛ َو ال أَْظَهْرَت الر ِ

َراقِبا، َمعَاذَ َّللاهِ  ْضَت إِلَيِْه أَْمَرَك، اْستََكنَْت َعْن َطلَِب َحق َِك م   أَْن تَك وَن َكذَِلَك، بَْل إِذْ ظ لِْمَت اْحتَسَبَْت َربهَك، َو فَوه
فْ  وا َو َوَعْظتَه ْم فََما اتهعَظ وا ، َو َخوه ف وا تَه م  َو ذَكهْرتَه ْم فََما ادهَكر  َ فََما تََخوه َّللاه  

و عجز از گرفتن حقت باز  یتاب یو در اثر ب ینکرد یکار محافظه یزبون یکه از رو دهم یشهادت م و
 یو به علّت سست یقدم به عقب نگذاشت تتیبا غاصبان وال کاریو به خاطر ترس و وحشت، از پ یستادینا

 دهیتو دررس بهآنچه در راه خدا  یننموده و برا یاظهار خشنود کند یبر خالف آنچه خدا را خشنود م
 نکهیپناه به خدا از ا ،یاز خواستن حقّت ناتوان و درمانده نگشت یونو به خاطر ترس و زب ؛یسست نشد

و کارت را به او واگذار  یبه حساب پروردگارت گذاشت یکه مورد ستم واقع شد یبلکه زمان ،یباش نیچن

 ،ینکردند و آنان را از خدا ترساند قبول یول یو اندرز داد رفتندینپذ یول یو ستمکاران را پند داد یکرد
دندینترس یول  

ِ َحقه ََِّهاِدهِ ، َحتهى َدَعاَك َّللاه  إِلَى ََِّواِرِه وَ  وَ  ِمنِيَن ََّاَهْدَت فِي َّللاه ْْ قَبََضَك إِلَيِْه  أَْشَهد  أَنهَك يَا أَِميَر الْم 
ة  لَ  َّه ةَ بِقَتِْلِهْم إِيهاَك ، لِتَك وَن الْح  ََّجِ الْبَالِغَِة َعلَى  مْ َك َعلَيْهِ بِاْختِيَاِرِه ، َو أَلَْزَم أَْعَداَءَك الْح َّه ، َمَع َما لََك ِمَن الْح 
 ََِّميعِ َخلِْقهِ 

خدا تو را به جوارش فرا  نکهیتا ا یدر راه خدا به حق جهاد کرد رمؤمنانیام یکه تو ا دهم یشهادت م و
ا به قتل تو را به جانب خود قبض روح کرد و حّجتت را بر دشمنانت ختم کرد، ب ارشیخواند و به اخت

رسا بر  یها از حّجت بودتو  یآنها باشد، همراه با آنچه برا انیرساندن تو، تا حّجت به سود تو و بر ز
 همه خلق

ْحتَ  السهالم   ْدَت بِنَفِْسَك م  ِ َصابِراً َو َّ  ْخِلصا َو ََّاهَْدَت فِي َّللاه َ م  ِمنِيَن ، َعبَْدَت َّللاه ْْ ِسباً َو َعلَيَْك يَا أَِميَر الْم 

َكاةَ َو أََمْرَت بِ  الةَ ، َو آتَيَْت الزه نَْكِر َما  وفِ الَْمعْر  َعِملَْت بِِكتَابِِه َو اتهبَعَْت س نهةَ نَبِي ِِه َو أَقَْمَت الصه َو نََهيَْت َعِن الْم 
ِ ، َراِغباً فِيَما َوَعَد َّللاه  ال تَْحِفل  بِالنهَوائِِب ، َو ال تَِهن  ِعنْدَ  بْتَِغيا َما ِعنَْد َّللاه الشهَدائِِد؛ َو ال تَْحَِّم   اْستََطعَْت ، م 

َحاِربٍ   َعْن م 

و به  یو صابرانه در راه خدا جهاد نمود یکردمؤمنان، خدا را خالصانه عبادت  ریام یبر تو ا سالم
و نماز را بپا  یکرد یرویرا پ امبرشیو روش پ یو به کتابش عمل نمود یکرد یحساب خدا جانباز

آنچه  یبودطالب  ،ینمود یاز منکر نه یو تا توانست یو به معروف امر کرد یو زکات را پرداخت یداشت
نشد و هنگام  زیآمدها لبر شیده داد، کاسه صبرت از پدر آنچه خدا وع یرا نزد خداست، راغب بود
یبازنگشت ییجنگجو چیمقابل ه ؛ازیسست نگشت ها یسخت  

 َحقه َمْن نََسَب غَيَْر ذَِلَك إِلَيَْك ، َو افْتََرى بَاِطالً عَلَيَْك ، َو أَْولَى ِلَمْن عَنََد عَنَْك ، لَقَْد ََّاَهْدَت فِي َّللاهِ  أَفِكَ 
ِ ، َو َصلهى لَ  ل  َمْن آَمَن بِاّٰلله ََّاَهَد َو أَبَْدى َصفَْحتَه  َو  ه  الََِّْهاِد َو َصبَْرَت َعلَى اْْلَذَى َصبَْر اْحتَِساٍب ، َو أَنَْت أَوه

ْرِك ، َو اْْلَْرض  َمْشح ونَةٌ َضاللَةً ، َو الشهيْطَان  ي عْبَد  ََّْهَرةً َو أَنَْت الْقَائِل : ال تَِزيد نِ  ي َكثَْرة  النهاِس فِي َداِر الش ِ
ق ه ْم َعن ِي َوْحشَةً ، َو لَْو أَْسلََمنِ  ةً ، َو ال تَفَرُّ ً النه  يَحْوِلي ِعزه عا تََضر ِ اس  ََِّميعاً ، لَْم أَك ْن م   
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که با  یامور را به تو نسبت داد تهمت زد و به باطل دروغ بر تو بست و مرگ بر کس نیا ریغ آنکه
و بر آزار مردم به  یدر راه خدا به حق جهاد کرد یگرداند، به راست یاصرار بر مخالفت با تو از تو رو

 یاو نماز خواند یو برا یآورد مانیکه به خدا ا یاّول کس ییوبه حساب خدا، ت یصبر یصبر کرد یکین

بود  یانباشته به گمراه نیزم که یدرحال ،یحق آشکار نمود یو خود را در خانه شرک برا یو جهاد کرد
و  دیفزایبه من ن یعّزت رامونمیسخن: کثرت مردم در پ نیا ندهیگو ییو تو شد یآشکارا عبادت م طانیو ش

دست بردارند، ناالن نشوم نبه من اضافه نکند، اگر همه مردم از م یپراکنده شدنشان ترس  

ِ فَعََزْزَت َو آثَْرَت اْْلِخَرةَ عَلَى اْْل ولَى فََزِهْدَت ، َو أَيهَدَك َّللاه  َو َهَداَك َو أَْخلََصَك َو اَّْتَ  اْعتََصْمتَ  بَاَك ، فََما بِاّٰلله
ِ َكِذباً ، َو ال  َك َو ال اْختَلَفَْت أَقَْوال َك ، َو ال تَقَلهبَْت أَْحَوال َك َو ال ادهَعيَْت وَ تَنَاقََضْت أَفْعَال   ال افْتََريَْت َعلَى َّللاه

َطاِم َو ال َدنهَسَك اْْلثَام  َو لَْم تََزْل عَلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب َِك َو يَِقيٍن ِمْن أَْمِرَك تَهْ  ِ َو إِلَى َشِرْهَت إِلَى الْح  ِدي إِلَى الَْحق 
 ِ داً َو آلَه  َصلََوات  َّللاه َحمه ِ قََسَم ِصْدٍق أَنه م  ٍ َو أ قِْسم  بِاّٰلله َعلَيِْهْم سَاَدات  الَْخلِْق ِصَراٍط م سْتَِقيٍم أَْشَهد  َشَهاَدةَ َحق 

ِمنِينَ  ْْ  ، َو أَنهَك َمْوالَي َو َمْولَى الْم 

نمود و  دتییخدا تأ ،یو پارسا گشت یدیبرگز ایآخرت را بر دن ،یافتیو عّزت  یبه خدا شد پناهنده
نشد،  ضیضد و نق تیکردارها د،یفرمود و در گردونه خلوص قرار داد و تو را برگز ییراهنما

به  و یو بر خدا دروغ نبست ینکرد هودهیب یو رو نگشت، ادعا ریحاالتت ز افت،یاختالف ن تیگفتارها
 یاز سو یبرهان هیگناهان تو را آلوده نساخت، همواره امورت بر پا ،یدیطمع نورز ایمتاع اندک دن

 دهم یشهادت م ،ینمود یم تیهدا میحق و راه مستق یبه سو ،یبود نیقیپروردگارت بود، در کارت بر 
 اند ( سروران خلقادسوگند صدق که محّمد و خاندانش )درود خدا بر آنان ب خورم یشهادت حق و سوگند م

یهمه مؤمنان یمن و موال یتو موال نکهیو ا  

َ  وَ  س وِل َو َوِصيُّه  َو َواِرث ه  َو أَنهه  الْقَائِل  لََك َو الهِذي بَعَث ِ َو َوِليُّه  َو أَخ و الره ِ َما آَمَن بِي أَنهَك َعبْد  َّللاه نِي بِالَْحق 
ِ َمْن َََّحَدَك  ِ َو ال إِلَيه َمْن ال يَْهتَِدي بَِك  ْهتَدِ َو قَدْ َضله َمْن َصده َعنَْك َو لَْم يَ َمْن َكفََر بَِك ، َو ال أَقَره بِاّٰلله إِلَى َّللاه

: ﴿َو إِن ِي لَغَفهاٌر لَِمْن تَاَب َو آَمَن َو َعِمَل َصاِلحا﴾ ث مه اْهتََدى إِلَى ِوال يَتِكَ َو ه َو قَْول  َرب ِي َعزه َو ََّله  

سخن به حضرت  نیا ی ندهیو او گو یو وارث او هست نیو جانش امبریبرادر پاو و  یبنده خدا و ول تو
که به تو کافر شد و به خدا اقرار  آن اوردین مانیبه من ا ختیکه مرا به حق برانگ یتوست: سوگند به کس

خدا و به جانب  یکه مردم را از تو بازداشت و به سو یکه به انکار تو برخاست، گمراه شد کس ننمود آن
 مانیکس را که توبه کرد و ا ام آن گفتار پروردگار عّزوجل من است: من آمرزنده نیو ا افتیمن راه ن

افتیتو راه  تیوال یانجام داد، سپس به سو ستهیآورد و عمل شا  

َك ال ي ْطفَأ  ، َو أَنه َمْن َََّحَدَك الظهل وم  ا َمْواليَ  ة  َعلَى الِْعبَاِد فَْضل َك ال يَْخفَى ، َو ن ور  ْْلَْشقَى ؛ َمْوالَي أَنَْت الْح َّه
َشاِد َو الْع دهة  ِللَْمعَاِد َمْوالَي لَقَْد َرفََع َّللاه  فِي اْْل ولَى َمنِْزلَ  َو أَعْلَى فِي اْْلِخَرةِ َدَرََّتََك َو  تَكَ َو الَْهاِدي إِلَى الره

َرَك َما َعِمَي َعلَى َمْن َخالَفََك َو حَ  ْرَمِة ِمنَْك ، َو بَصه ْستَِحل ِي الْح  ِ لََك؛ فَلَعََن َّللاه  م  اَل بَيْنََك َو بَيَْن َمَواِهِب َّللاه
َّ وَهه م  النهار  َو ه ْم فِيَها َكاِلح   وَن ، الهِذيَن تَلْفَح  و  ِ َعنَْك َو أَْشَهد  أَنهه م  اْْلَْخسَر  ونَ ذَائِِدي الَْحق   

که تو را انکار کند ستمکار و بدبخت  و نورت خاموش نگردد و آن ماند ینم یمن فضل تو مخف یموال
من  یموال ،یروز معاد رهیو ذخ یراه راست یبه سو یو راهنما یمن تو حّجت بر بندگان یاست، موال

که با  ینمود به آنچه بر کس تینایو ب دیات را در آخرت واال گردان بلند کرد و درجه ایخدا مقامت را در دن

خدا حجاب شد؛ لعنت خدا بر حالل شمارندگان  یها تو و موهبت نیماند و ب دهیخالفت کرد پوشتو م
هستند که آتش، چهره آنان  یمردم نیانکارتریکه آنان از ز دهم یکنندگان حقّت و شهادت م حرمتت و دفع

دوزخ، زشت و عبوس هستند انیو در م سوزاند یرا م  



7 
 

ِ َو َرس وِلِه ؛ ق لَْت: َو الهِذي  أَْشَهد  أَنهَك َما أَقَْدْمتَ  وَ  َو ال أَْحََّْمَت َو ال نََطقَْت َو ال أَْمَسْكَت إِال بِأَْمٍر ِمَن َّللاه
يْفِ  ِ ، َصلهى َّللاه  َعلَيِْه َو آلِِه ، أَْضِرب  بِالسه ق ْدما ، فَقَاَل: يَا َعِليُّ أَنَْت ِمن ِي  نَفِْسي بِيَِدِه لَقَْد نََظَر إِلَيه َرس ول  َّللاه

َك أَنه َمْوتََك َو َحيَاتََك َمِعي ، َو َعلَ  وَسى إِال أَنهه  ال نَبِيه بَعِْدي ، َو أ عِْلم  وَن ِمْن م  ِ َما بَِمنِْزلَِة َهار  ى س نهتِي فََو َّللاه

له بِي ،  ال نَِسيت  َما َعِهَد إِلَيه َرب ِي ، َو إِن ِي لَعَلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي بَيهنََها  وَ َكِذبْت  َو ال ك ِذبْت  َو ال َضلَلْت  َو ال ض 
ِ وَ  ق لَْت الَْحقه  ِلنَبِي ِِه َو بَيهنََها النهبِيُّ ِلي ، َو إِن ِي لَعَلَى الطهِريِق الَْواِضحِ أَلِْفظ ه  لَفْظا َصَدقَْت ، َو َّللاه  

مگر به فرمان  یستادیو باز نا یو سخن نگفت یو قدم به عقب نگذاشت یم نکردکه اقدا دهم یشهادت م و
که جانم در دست اوست، رسول خدا )درود خدا بر او و  : سوگند به آنیخدا و رسولش. خودت فرمود

تو  یعل ی: ادبه من فرمو شانیا زدم، یم ریشمش قدمانه شیپ که یخاندانش باد( به من نظر کرد، درحال

و من تو را خبر  ستین یغمبریبعد از من پ نکهیجز ا ،ینسبت به موس ین به منزله هاروننسبت به م
تو با من و بر اساس راه و رسم من است، به خدا سوگند دروغ نگفتم و به من  یکه مرگ و زندگ دهم یم

پروردگارم با من عهد کرده  امن گمراه نشده و آنچه ر لهیبه وس یدروغ گفته نشد و گمراه نشدم و کس
 زین امبرینموده و پ انیب امبرشیپ یپروردگارم هستم که برا یاز سو یفراموش نکردم، من بر برهان

با صراحت تمام،  میگو یم حیبر راه روشن هستم که آن را صر یداشته است و من به راست انیمن ب یبرا

یو حق گفت یبه خدا سوگند راست گفت رمؤمنانیام یا  

وَن َو الهِذيَن  عَنَ فَلَ  ه  يَق ول : ﴿َهْل يَسْتَِوي الهِذيَن يَعْلَم  وَن﴾ َّللاه  َمْن َساَواَك بَِمْن نَاَواَك ، َو َّللاه  ََّله اْسم  ال يَعْلَم 
ِ َو أَ  َرس ولِِه ، َو الذهابُّ َعْن ِدينِِه َو  خ وفَلَعََن َّللاه  َمْن َعَدَل بَِك َمْن فََرَض َّللاه  َعلَيِْه ِواليَتََك ، َو أَنَْت َوِليُّ َّللاه

ََّاِهِديَن عَلَى الْقَاِعِديَن أََّْ  َل َّللاه  الْم  راً َعِظيماً َدَرََّاٍت ِمنْه  الهِذي نََطَق الْق ْرآن  بِتَفِْضيلِِه ؛ قَاَل َّللاه  تَعَالَى: ﴿َو فَضه
﴾ِحيماً َو َمغِْفَرةً َو َرْحَمةً َو َكاَن َّللاه  غَف وراً رَ   

: دیفرما یخدا م که یکرد، برابر قرار داد درحال یکه با تو دشمن را که تو را با آن یخدا لعنت کند کس پس
تو قرار داد،  یرا که مساو یبرابرند؟ پس خدا لعنت کند کس دانند یکه نم یبا کسان دانند، یکه م یکسان ایآ

و دفاع  ییو برادر رسول خدا ییخدا یتو ول هنکیرا بر او واجب کرد و حال ا تتیآن کس را که خدا وال
فرمود: خدا جهادکنندگان  یتعال یخدا است،یگو اش یکه قرآن به برتر یهست یو کس ییخدا نیکننده از د

جهادگنندگان  یبزرگ، درجات و مغفرت و رحمت از جانب او برا یداد به اجر یرا بر نشستگان برتر

 است و خدا همواره آمرزنده و مهربان است

ِ َو الْ  وَ  ِ َو ِعَماَرةَ الَْمْسَِِّد الَْحَراِم ، كََمْن آَمَن بِاّٰلله  الَْحاج 
يَْوِم اْْلِخِر ، َو ََّاَهَد قَاَل َّللاه  تَعَالَى : ﴿أَََّعَلْت ْم ِسقَايَةَ
ِ وَن ِعنَْد َّللاه ِ ال يَسْتَو  وا َو ََّاَهد وا فِي فِي َسبِيِل َّللاه  ، َو َّللاه  ال يَْهِدي الْقَْوَم الظهالِِميَن؛ الهِذيَن آَمن وا َو َهاََّر 

ر   وَن ؛ ي بَش ِ ِ َو أ ولَئَِك ه م  الْفَائِز  ِ ، بِأَْمَواِلِهْم َو أَنْف ِسِهْم أَْعَظم  دََرََّةً ِعنَْد َّللاه ْم بَِرْحَمٍة ِمنْ َسبِيِل َّللاه ه  َو ه ْم َربُّه 
َ ِعنْدَه  أٌََّْر َعِظيٌم﴾ ِقيمٌ ِرْضَواٍن َو ََّنهاٍت لَه ْم فِيَها نَِعيٌم م   ، َخالِِديَن فِيَها أَبَدا إِنه َّللاه  

همانند آن کس  دیا و آباد کردن در مسجدالحرام را قرار داده انیبه حاج یده آب ایفرمود: آ یتعال یخدا و
خدا  ستند،یخدا برابر ن شیر راه خدا جهاد کرده است؟ هرگز پآورده و د مانیکه به خدا و روز جزا ا

راه خدا با اموال و  درآوردند و هجرت کردند و  مانیکه ا آنان کند؛ ینم تیگروه ستمکاران را هدا
 دهد یم دشانیاند، نو رستگاران شانیجهاد کردند، از جهت مقام به نزد خدا برترند و ا شانیها جان

آنان  یبرا داریها نعمت پا که در آن ییها و بهشت یاز جانب خود و خشنود یپروردگارشان به رحمت

بزرگ است یشکه نزد خدا پادا یاند، به راست ها جاودان باشد؛ در آن بهشت  

َدى بََدال َو لَْم ت   أَْشَهد   ِ ، لَْم تَبْغِ بِالْه  ْخِلص  ِلَطاعَِة َّللاه ِ الْم  ْشِرْك بِِعبَاَدِة َرب َِك أََحدا َو أَنهَك الَْمْخص وص  بِِمْدَحِة َّللاه
َ تَعَالَى اسْتَََّاَب ِلنَبِي ِِه َصلهى َّللاه  َعلَيِْه َو آلِِه ، فِيَك دَعَْوتَه   تِِه إِْعالًء ِلَشأْنَِك  ث مه أَنه َّللاه أََمَره  بِِإظَْهاِر َما أَْوالَك ِْل مه
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ا أَْشفََق ِمْن فِتْنَِة الْفَاِسقِيَن ، َو اتهقَى فِيَك َو إِْعالنا ِلب ْرَهانَِك ، َو َدْحضاً ِلْْلَبَا ِطيِل َو قَطْعاً لِلَْمعَاِذيِر فَلَمه
نَافِِقيَن أَْوَحى إِلَيِْه َربُّ  س ول  ، بَل ِْغ َما أ نِْزَل إِلَيَْك ِمْن َرب َِك ، َو إِْن لَْم تَفْعَْل فََما بَله الْعَالَِمينَ الْم  غَْت : ﴿يَا أَيَُّها الره

َك ِمَن النهاِس﴾  ِرَسالَتَه  ، َو َّللاه  يَعِْصم 

 تیهدا یبرا ،ییو مخلص در طاعت خدا یا خدا مخصوص گشته شیکه تو به ستا دهم یم شهادت
)درود  امبرشیپ یدعا یتعال یخدا ،ینساخت کیرا شر یپروردگارت احد یو در بندگ ینجست ینیگزیجا

 هخدا بر او و خاندانش( را در حق تو اجابت کرد، سپس اظهار آنچه تو را سزاوار حکومت بر ملّتش کرد
ها، پس  بهانه دنیها و بر ساختن برهانت و دفع باطل یباال بردن شأنت و علن یبود به او فرمان داد، برا

کرد، پروردگار  یکار ان محافظهشد و درباره تو در برابر منافق مناکیکه از آشوب اهل فسق ب یزمان

برسان، اگر انجام  مردمرسول! آنچه از پروردگارت به تو نازل شده به  یکرد: ا یبه او وح انیجهان
کند یخدا تو را از مردم حفظ م ،یا خدا را نرسانده امیپ ینده  

َ  فََوَضعَ  لَه ْم عَلَى نَفِْسِه أَْوَزاَر الَْمِسيِر، َو نََهَض فِي َرْمَضاِء الَْهَِّيِر فََخَطَب ، َو أَْسَمَع َو نَاَدى فَأَبْلََغ ث مه َسأ
ِمنِيَن ِمْن أَنْف ِسِهْم فَقَال وا بِالْ  لَىأَََّْمَع فَقَاَل َهْل بَلهغْت  فَقَال وا: اللهه مه بَلَى فَقَاَل: اللهه مه اْشَهْد ث مه قَاَل: أَلَْست  أَوْ  ْْ م 

َمْن ك نْت  َمْواله  فََهذَا َعِليٌّ َمْواله  ، اللهه مه َواِل َمْن َوااله  َو َعاِد َمْن عَاَداه  ، َو انْص ْر »بَلَى فَأََخذَ بِيَِدَك َو قَاَل : 

 َمْن نََصَره  َو اْخذ ْل َمْن َخذَلَه  

کرد  یروز برخاست، سخنران مهین دیبر دوش جان نهاد و در حرارت شدسفر را  نیسنگ یاو بارها پس
رساندم؟ گفتند: به خدا قسم  ای: آدیها پرس حق را رساند، سپس از همه آن امیزد، پس پ ادیو شنواند و فر

از خود آنان  ؤمنانکه به م ستمیمن آن ن ایشاهد باش؛ سپس به مردم خطاب کرد: آ ای. فرمود: خدایآر
 یموال یعل نیپس ا م،یاو یپس دست تو را گرفت و فرمود: هرکه من موال ،یم؟ گفتند: آرسزاوارتر

 یکن کس یاریدوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن دارد و  ایاوست، خدا
کند و خوار کن هرکه خوارش سازد اش یاریرا که   

َل َّللاه  تَعَالَى فِيَك ِمْن آَمَن بَِما أَنَْزَل َّللاه  فِيَك َعلَى نَبِي ِِه ، إِال  قَلِيٌل َو ال َزاَد أَْكثََره ْم َغيَْر تَْخِسيٍر َو لَقَْد أَنْزَ  فََما
ْوَف يَأْتِي َّللاه  بِقَْوٍم ي ِحبُّه ْم ، َو ي ِحبُّونَه  فَسَ  قَبْل  َو ه ْم َكاِره وَن: ﴿يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمن وا َمْن يَْرتَده ِمنْك ْم َعْن ِدينِهِ 

ِ َو ال يََخاف وَن لَْوَمةَ الئِ  ٍة َعلَى الْكَافِِريَن ، ي ََّاِهد وَن فِي سَبِيِل َّللاه ِمنِيَن أَِعزه ْْ ِ أَِذلهٍة عَلَى الْم  ٍم ، ذَِلَك فَْضل  َّللاه

تِيِه َمْن يََشاء  َو َّللاه  َوا ْْ الةَ ، َو  ِسعٌ ي  وَن الصه َعلِيٌم ، إِنهَما َولِيُّك م  َّللاه  َو َرس ول ه  َو الهِذيَن آَمن وا الهِذيَن ي ِقيم 
 ِ َ َو َرس ولَه  َو الهِذيَن آَمن وا فَِإنه ِحْزَب َّللاه َكاةَ َو ه ْم َراِكع وَن ، َو َمْن يَتََوله َّللاه ت وَن الزه ْْ بهنَا آَمنها ، رَ  ه م  الْغَاِلب ونَ ي 
س وَل ، فَاْكت بْنَا َمَع الشهاِهِديَن َربهنَا ال ت ِزْغ ق ل وبَنَا بَعَْد إِذْ َهدَيْ  تَنَا، َو َهْب لَنَا ِمْن لَد نَْك بَِما أَنَْزلَْت َو اتهبَعْنَا الره

﴾ اب   َرْحَمةً إِنهَك أَنَْت الَْوهه

 فزودیاندک و اکثرشان را ن یا جز عده اوردین مانید، انازل کر امبرشیبه آنچه خدا درباره تو بر پ پس

 یآنان دوست نداشتند: ا که یرا نازل کرد درحال هیآ نیخدا در حق تو ا زیاز آن ن شیپ ،یانکاریجز ز
ها را  که آن اوردیرا ب یقوم یبرگردد، خدا به زود نشیهرکه از شما از د د،یا آورده مانیکه ا یکسان

ها هم خدا را دوست دارند، بر مؤمنان نرمند و بر کافران سخت، در راه خدا جهاد کنند،  دوست دارد و آن
خدا  کند، یم تیاست فضل خدا، به هر که بخواهد عنا نیا ترسند، یکنندگان نم از سرزنش سرزنش

آوردند و  مانیکه ا یهست یآنانخدا و رسول او و همه  یکه شما ول ستین نیگسترنده و دانا است. جز ا

اند و هرکه با خدا و رسولش و  رکوع کننده که یدرحال دهند، یو زکات م دارند یکه نماز را بر پا م یآنان
 یبه آنچه نازل کرد پروردگارا است روزیکند، پس حزب خدا حزب پ یآوردند دوست مانیکه ا یکسان

ما را پس از  یها . پروردگارا دلسیپس ما را با گواهان بنو ،مینمود یرویپ امبریو از پ میآورد مانیا
یا بخشنده اریببخش که تو بس یمنحرف مساز و به ما از نزد خود رحمت یکرد تمانیآنکه هدا  
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َو َسيَعْلَم  الهِذيَن إِنها نَعْلَم  أَنه َهذَا ه َو الَْحقُّ ِمْن ِعنِْدَك فَالْعَْن َمْن َعاَرَضه  َو اْستَْكبََر َو َكذهَب بِِه َو َكفََر ، ﴿ اللهه مه 
نْقَلٍَب يَنْقَلِب وَن﴾  َظلَم وا أَيه م 

را که با آن معارضه کرد و به آن  یگفتار از نزد تو حق است، پس لعنت کن کس نیکه ا میدان یما م ایخدا

 یکه ستم کردند، به چه بازگشت گاه یکرد و کافر شد و زود است بدانند کسان بیو آن را تکذ دیکبر ورز
 برگردند

اِهِديَن َو َرْحمَ  السهالم   َل الْعَابِِديَن ، َو أَْزَهَد الزه ِمنِيَن ، َو سَي َِد الَْوِصي ِيَن َو أَوه ْْ ِ َو بََرَكات ه  َعلَيَْك يَا أَِميَر الْم  ة  َّللاه
ب ِِه ، ِمْسِكيناً َو يَتِ  ، َو َصلََوات ه   ْطِعم  الطهعَاِم َعلَى ح  ِ ، ال ت ِريد  ِمنْه ْم  يماً َو تَِحيهات ه  ؛ أَنَْت م  َو أَِسيراً لَِوَِّْه َّللاه

وَن عَلَى أَنْف ِسِهْم َو لَْو َكاَن بِِهْم َخصَ  ثِر  ْْ اَصةٌ ، َو َمْن ي وَق َََّزاًء َو ال ش ك ورا ، َو فِيَك أَنَْزَل َّللاه  تَعَالَى: ﴿َو ي 

وَن﴾  ش حه نَفِْسِه فَأ ولَئَِك ه م  الْم فِْلح 

و رحمت خدا  انیپارسا نیکنندگان و پارساتر و رأس عبادت نانیو سرور جانش رمؤمنانیام یبر تو ا سالم
 میتیخوراننده طعام در حال دوست داشتن آن، به درمانده و  ییبر تو باد، تو اتشیو برکات و درودها و تح

در حق تو  یتعال یو خدا یخواست ینم یها پاداش و سپاس خدا که از آن یتنها به خاطر خشنود ر،یو اس
باشند، هرکه از بخل وجودش محفوظ  دستیگرچه خود ته دهند، یم حیرا بر خود ترج گرانیگفت: د نیچن

اند از رستگاران ماند پس آنان  

ابِر  فِي الْبَ  وَ  ْحِسنِيَن ، َو أَنَْت الصه اِء ، أَنَْت الْكَاِظم  ِللْغَيِْظ ، َو الْعَافِي َعِن النهاِس ، َو َّللاه  ي ِحبُّ الْم  ره أَْساِء َو الضه
ِعيهِة ، َو الْعَاِلم   ِويهِة ، َو الْعَاِدل  فِي الره ِ ِمْن ََِّميعِ الْبَِريهِة ، َو َّللاه   َو ِحيَن الْبَأِْس َو أَنَْت الْقَاِسم  بِالسه د وِد َّللاه بِح 

وَن؟! أَ  ِمنا َكَمْن َكاَن فَاِسقا ال يَْستَو  ْْ ا أَْوالَك ِمْن فَْضِلِه بِقَْوِلِه: ﴿أَفََمْن َكاَن م  ا الهِذيَن آَمن وا َو تَعَالَى أَْخبََر َعمه مه
ْم ََّنهات  الْمَ  اِلَحاِت فَلَه  ْ َعِمل وا الصه ال بَِما َكان وا يَعَْمل وَن﴾ َوىأ ، ن ز   

صبرکننده در  ییرا دوست دارد، تو کوکارانیکننده از مردم و خدا ن فرو برنده خشم و گذشت ییتو
ملّت و آگاه به  انیو دادگر در م یبخش کننده به برابر ییو به هنگام جنگ، تو یحال شانیو پر یتنگدست

را از فضلش به  وخبر داد از آنچه سزاوار کرده ت یتعال یها، خدا همه انسان انیمقّررات خدا، از م
 مانیکه ا یاّما کسان ستندیاست که فاسق است؟ هرگز برابر ن یکه مؤمن است همانند کس یکس ایاش: آ گفته

جام به پاداش آنچه ان ییرایجهت پذ گاهیجا ش،یخو یها هاست بهشت آن یکردند، برا ستهیآوردند و کار شا

 دادند

س وِل ، َو لََك الَْمَواقِف  الَْمْشه وَدة   وَ  هأِْويِل ، َو نَص ِ الره ْكِم الت  ، َو أَنَْت الَْمْخص وص  بِِعلِْم التهنِْزيِل ، َو ح 
، َو بَلَغَِت الْق ل وب   بَْصار  َغِت اْْلَ الَْمقَاَمات  الَْمْشه وَرة  ، َو اْْلَيهام  الَْمذْك وَرة  ، يَْوَم بَْدٍر َو يَْوَم اْْلَْحَزاِب ، ﴿إِذْ َزا

لِْزل وا ِزلَْزاال َشِديدا ؛ وَ  ِمن وَن ، َو ز  ْْ ن ونَا؛ ه نَاِلَك ابْت ِلَي الْم  ِ الظُّ نَافِق وَن َو  الَْحنَاََِّر ، َو تَظ نُّوَن بِاّٰلله إِذْ يَق ول  الْم 
ورا ؛ َو إِذْ قَالَْت َطائِفَةٌ ِمنْه ْم: يَا أَْهَل يَثِْرَب ال م قَاَم  ل ه  َو َرس و الهِذيَن فِي ق ل وبِِهْم َمَرٌض ، َما َوعََدنَا َّللاه   إِال غ ر 

إِْن ي ِريد وَن إِال فَِرارا﴾ لَك ْم فَاْرَِّع وا ، َو يَسْتَأِْذن  فَِريٌق ِمنْه م  النهبِيه يَق ول وَن: إِنه ب ي وتَنَا َعْوَرةٌ َو َما ِهَي بِعَْوَرةٍ   

 یگواه یها تیو توراست موقع امبریگفتار پ حیو صر لیبه علم قرآن و حکم تأو افتهیاختصاص  ییتو و
ها  ها منحرف و جان که چشم شده، روز بدر و روز احزاب آن زمان ادی یشده و مقامات مشهور و روزها

شدند و دچار  شیامآز مانیگوناگون، در آنجا اهل ا یها گمان د،یبرد یو به خدا گمان م دیبه گلوها رس
بود گفتند: خدا و  یماریب شانیها که در دل گشتند، تزلزل سخت؛ آن هنگام اهل نفاق و آنان یتزلزل روح

شما  یبرا ییجا نهیاهل مد یاز آنان گفتند: ا یبه ما وعده ندادند و در آن زمان گروه بیرسولش جز فر



10 
 

است  حفاظ یما باز و ب یها : خانهگفتند یم خواستند، یاجازه م امبریاز آنان از پ یو جمع دیبازگرد ست،ین
نداشتند ینبود، آنان جز فرار از جنگ قصد حفاظ یو حال آنکه ب  

ِمن وَن اْْلَْحَزاَب قَال وا: َهذَا َما َوعََدنَا َّللاه  َو َرس ول ه  ، َو صَ  وَ  ْْ ا َرأَى الْم  َدَق َّللاه  َو َرس ول ه  قَاَل َّللاه  تَعَالَى: ﴿َو لَمه

وا بِغَيِْظِهْم لَْم ، َو َما َزاَده ْم إاِل إِيَمانا َو تَْسلِيما﴾ ، فَقَتَلَْت عَْمَره ْم ، َو َهَزْمَت ََّْمعَه ْم ، ﴿َو رَ  ده َّللاه  الهِذيَن َكفَر 
ِمنِيَن الْقِتَاَل ، َو َكاَن َّللاه  قَِوي ا عَِزيزا﴾ ْْ  يَنَال وا َخيْرا ، َو َكفَى َّللاه  الْم 

همان است که خدا و  نیگفتند: ا دندیکفر و شرک را د یها دسته مانیاهل ا که نیفرمود: هم یتعال یخدا و
« عمرو»پس  م،یو تسل مانیمگر ا فزودیعده داد، خدا و رسولش راست گفتند و آنان را نرسولش به ما و

با خشمشان بازگرداند،  دندو خدا آنان را که کافر بو یداد یو جمع آنان را فرار یها را کشت قهرمان آن

است زیو عز رومندیکرد و خدا ن تیکفا مانیو خدا جنگ را از اهل ا افتندیدست ن یمتیبه غن که یدرحال  

س ول  يَْدع وه ْم فِي أ ْخَراه ْم﴾ َو أَنَْت تَذ ود  ب   وَ  وَن عَلَى أََحٍد ، َو الره ٍد ﴿إِذْ ي ْصِعد وَن َو ال يَلْو  ْشِرِكيَن يَْوَم أ ح  َهَم الْم 
هى َردهه م  َّللاه  تَعَالَى عَنْ  َماِل ، َحت ِ ، ذَاَت الْيَِميِن َو ذَاَت الش ِ ، َو نََصَر بَِك الَْخاِذلِينَ  ينَ ك َما َخائِفِ َعِن النهبِي   

آنان را از  امبریو پ نمودند یاعتنا نم یو به احد کردند یفرار م امبریاز اطراف پ که یروز اُُحد هنگام و
به راست و چپ دفع  امبریحفظ پ یکه مشرکان را برا یتو بود کرد، یپشت سرشان به کارزار دعوت م

خوردگان  و شکست رگرداندکه ترسان بودند از شما دو بزرگوار ب یتا خدا گزند آنان را در حال یکرد یم
کرد یاریتو  لهیرا به وس  

هنِْزيل : ﴿إِذْ أَْعََّبَتْك ْم َكثَْرت ك ْم فَلَْم ت غِْن َعنْك ْم شَيْئا ، َو َضاقَ  وَ  نَيٍْن َعلَى َما نَطََق بِِه الت ْرض  بَِما ْت َعلَيْك م  اْْلَ يَْوَم ح 
ْدبِِريَن ، ث مه أَنَْزَل َّللاه  َسِكينَتَه  عَلَى َرس وِلِه َو  بَْت ، ث مه َولهيْت ْم م  ِمن وَن أَنَْت َو َمْن  عَلَىَرح  ْْ ِمنِيَن﴾؛ َو الْم  ْْ الْم 
نَْهِزِميَن: يَا أَْصَحاَب س وَرِة الْبَقَرَ  َك الْعَبهاس  ي نَاِدي الْم  َََّرِة ، َحتهى اْستَََّاَب يَِليَك ، َو َعمُّ ةِ ، يَا أَْهَل بَيْعَِة الشه

ِ تَعَالَى  فهلْتَ لَه  قَْوٌم قَْد َكفَيْتَه م  الَْمئ ونَةَ ، َو تَكَ  د ونَه م  الَْمع ونَةَ ، فَعَاد وا آيِِسيَن ِمَن الَْمث وبَِة ، َراَِّيَن َوعَْد َّللاه
 ِ ه  : ﴿ث مه يَت وب  َّللاه  ِمْن بَعِْد ذَِلَك َعلَى َمْن يََشاء ﴾ َو أَنَْت َحائٌِز َدَرََّةَ الصه بِالتهْوبَِة ، َو ذَِلَك قَْول  َّللاه ،  بْرِ ََّله ِذْكر 

 فَائٌِز بِعَِظيِم اْْلََّْرِ 

شما  یشما باعث شگفت ادیکه نفرات ز یزمان»شد:  ایبه آن گو هیآ نیبنا بر آنچه قرآن در ا ن،یروز حن و
گردانده  یبر شما تنگ شد، سپس رو اش یبا آن فراخ نینکرد و زم ازین یوجه ب چیشما را به ه یشد، ول

و  یتو بود «مؤمنان»؛ «آنگاه خدا آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمود دیفرار کرد
 تعیاهل ب یاصحاب سوره بقره، ا ی: ازد یخوردگان را صدا م عباس ]که[ شکست تیهمراهانت و عمو
دار  ها کمک را عهده آن یو به جا یکرد تیها را کفا به او پاسخ دادند که تو رنج آن یشجره تا جماعت

 میاست سخن خدا که عظ نیبه توبه و ا یتعال یبه وعده خدا دواریاز پاداش برگشتند و ام دیپس نوم ،یشد
تو درجه صبر را  که ی، درحال«را که بخواهد یپس از آن، توبه کس ردیپذ یآنگاه خدا توبه م: »ادشیباد 

یشد روزیو به مزد بزرگ پ یبه دست آورد  

ِ ا وَ  ِ َرب  نَافِقِيَن ، َو قََطَع َدابَِر الَْكافِِريَن ، َو الَْحْمد  ّٰلِله لْعَالَِميَن؛ ﴿َو لَقَدْ َكان وا يَْوَم َخيْبََر إِذْ أَْظَهَر َّللاه  َخَوَر الْم 
 َ ِ َمسْئ وال﴾ َعاَهد وا َّللاه ِمْن قَبْل  ال ي َولُّوَن اْْلَدْبَاَر ، َو َكاَن َعْهد  َّللاه  

را پروردگار  یو سپاس خدا دیکه خدا شکست منافقان را آشکار کرد و دنباله کافران را بر بریروز خ و
خدا مورد  مانیپ نیقیبسته بودند که فرار نکنند و به  مانیبا خدا پ شیها از پ آن که یدرحال ان،یجهان

 بازخواست است
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نِير  ، فَ  َمْواليَ  ة  الَْواِضَحة  ، َو الن ِعَْمة  السهابِغَة  ، َو الْب ْرَهان  الْم  ة  الْبَاِلغَة  ، َو الَْمَحَّه َهنِيئاً لََك بَِما أَنَْت الْح َّه
ِ َصلهى َّللاه   آتَاَك َّللاه  ِمْن فَْضٍل ، َو تَب ا لِشَانِئَِك ِذي الََّْْهِل ، َشِهْدَت َمعَ  وبِِه َو  النهبِي  عَلَيِْه َو آلِِه ََِّميَع ح ر 

ايَةَ أََماَمه  ، َو تَْضِرب  بِالسهيِْف ق دهاَمه  ، ث مه ِلَحْزِمَك الَْمشْه وِر ، َو بَِصيَرتِ  وِر ، َمغَاِزيِه ، تَْحِمل  الره َك فِي اْْل م 

َرَك فِي الَْمَواِطِن َو لَْم يَك ْن عَ  لَيَْك أَِميرٌ أَمه  

حّجت رسا و راه روشن و نعمت کامل و برهان تابناک، پس گوارا باد تو را، آنچه خدا  ییمن تو یموال
ها و  )درود خدا بر او و خاندانش( در تمام جنگ امبریبه تو داد و نابود باد دشمن نادانت، با پ یاز برتر

 ریشمش برابرشو در  یدیکش یم پرچم اسالم را به دوش شیشاپیپ ،یحاضر بود شیها یلشکرکش
تو را به  ها دانیدر امور، در تمام م ات یینایمشهودت و ب یو کاردان ریتدب یسپس تنها برا ،یزد یم

بر تو نبود یریو ام گماشت یم یفرمانده  

َك فِي ِمثْلِِه الَْهَوى ، فََظنه الََّْا وَ  ِهل وَن أَنهَك َكْم ِمْن أَْمٍر َصدهَك َعْن إِْمَضاِء َعْزِمَك فِيِه التُّقَى ، َو اتهبََع غَيْر 
ِ الظهانُّ ِلذَِلَك َو َما اْهتََدى ، َو لَقَْد أَْوَضْحَت مَ  ا إِلَيِْه انْتََهى ، َضله َو َّللاه أَشْكََل ِمْن ذَِلَك ِلَمْن تََوههَم  اَعََّْزَت َعمه

ِ ، »َو اْمتََرى ، بِقَْوِلَك َصلهى َّللاه  َعلَيَْك:  ل  الْق لهب  َوَّْهَ الِْحيلَِة ، َو د ونََها َحاٌَِّز ِمْن تَقَْوى َّللاه وه قَدْ يََرى الْح 
ينِ  ََّةَ يفَيََدع َها َرأَْي الْعَيِْن ، َو يَنْتَِهز  ف ْرَصتََها َمْن ال َحرِ  «لَه  فِي الد ِ  

 یروینفس پ یها شد، اما جز تو در مثل آن از هوا در آن متیتصم یکه تقوا مانع اجرا ییکارها اریبس چه
 نیچن نیکننده ا به خدا قسم گمان ،یعاجز شد دیکرد، پس نادانان گمان کردند که تو از آنچه او به آن رس

کرد  دیکه توّهم و ترد آن یبراامور،  نیآنچه مشکل شده بود از ا یو تواضح ساخت افتیگمراه شد و راه ن
در  یول ند،یب یچاره را م یرو رهیانسان زبردست و چ ی: گاهیبه گفتارت، درود خدا بر تو که فرمود

 متیفرصت آن را غن یول کند، یچاره را آشکار رها م یرو جهیخداست، در نت یاز تقوا یا برابرش پرده

ندارد یباک نیامر د در یکس داند یم  

بِْطل وَن ، َو إِذْ َماَكَرَك النهاِكثَاِن فَقَاال ، ن ِريد  الْع ْمَرةَ فَق لَْت لَه َما:  َصَدقْتَ  ِ ، َو َخِسَر الْم  ك َما َما »َو َّللاه لَعَْمر 
ْدَت ا«ت ِريَداِن الْع ْمَرةَ ، لَِكْن ت ِريَداِن الْغَْدَرةَ  ا  قَ لِْميثَا، فَأََخذَْت الْبَيْعَةَ َعلَيِْهَما ، َو ََّده فَََّدها فِي الن ِفَاِق ، فَلَمه

ْسرا  نَبهْهتَه َما َعلَى فِعِْلِهَما ، أَْغفاَل َو َعاَدا َو َما انْتَفَعَا ، َو كَاَن َعاقِبَة  أَْمِرِهَما خ 

[ با ریکه آن دو عهدشکن ]طلحه و زب یشدند، هنگام انیدچار ز انیسرا اوهیو  یخدا سوگند راست گفت به

: به جان خودتان قسم قصد عمره یبه آنان گفت م،یبرخاستند و گفتند قصد عمره دار یبکاریتو به فر
پس در  ،یکرد محکمرا  مانیو پ یگرفت عتیاز آن دو نفر ب جهیدر نت د،یدار انتیبلکه قصد خ د،یندار

بازگشتند،  شیکردند و به کار خو یتوّجه یب ،یکه بر کار نادرستشان آگاهشان کرد یزمان دند،ینفاق کوش
مند نشدند و سرانجام کار هر دو خسران شد بهره یول  

ِ ، َو ال يَتَدَبهر   ث مه  ْعذَاِر ، َو ه ْم ال يَِدين وَن ِديَن الَْحق  وَن الْق ْرآَن ، َهَمٌج تاَله َما أَْهل  الشهاِم ، فَِسْرَت إِلَيِْهْم بَعَْد اْْلِ

وَن ، َو ِْلَْهِل الِْخالِف عَ  َرَعاعٌ َضالُّوَن ، َو بِالهِذي أ نِْزلَ  ٍد فِيَك َكافِر  َحمه وَن ، َو قَْد أََمَر َّللاه   لَيْكَ عَلَى م  نَاِصر 
: ﴿يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمن وا ، اته  َوََّله ِمنِيَن إِلَى نَْصِرَك َو قَاَل َعزه ْْ َ َو ك ون وا َمعَ تَعَالَى بِات ِبَاِعَك ، َو نََدَب الْم   ق وا َّللاه

اِدقِيَن﴾  الصه

 ،یحرکت کرد شانیآن دو را دنبال کردند و تو پس از بستن راه عذر بر آنان به سو انتیاهل شام خ سپس
پست و گمراهان ناجوانمرد، به  خردان یحق گردن ننهادند و در قرآن تدبّر ننمودند، ب نیها به د آن یول

از تو امر  یرویکه خدا به پ یمخالف تو، درحال اورانیآنچه در حق تو بر محّمد نازل شده بود کافرند و 
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خدا را  دیا آورده مانیکه ا یکسان یعّزوجل: ا یتو فرا خواند و فرمود خدا یاریکرد و مؤمنان را به 
دیباش انیگو و با راست دیپروا کن  

وِس َو الطهْمِس ، فَلََك سَابِقَة   َمْواليَ  نََن بَعَْد الدُّر  الََِّْهاِد  بَِك َظَهَر الَْحقُّ ، َو قَْد نَبَذَه  الَْخلْق  ، َو أَْوَضْحَت السُّ

هأِْويلِ  هنِْزيِل ؛ َو لََك فَِضيلَة  الََِّْهاِد َعلَى تَْحقِيِق الت  َعلَى تَْصِديِق الت

را پس  ینید یها سو انداختند و تو روش کیمردم آن را به  که یدرحالشد،  انیمن حق بر تو نما یموال
 لتیبه قرآن و توراست فض قیتصد هیجهاد بر پا نهیشیتوراست پ ،یآشکار ساخت یو نابود یاز کهنگ

لیتحقّق تأو هیجهاد بر پا  

ر  َغاِصباً َو يَدْ  وَ  ِ ، يَْدع و بَاِطالً َو يَْحك م  ََّائِرا ، َو يَتَأَمه ِ ، ََّاِحدٌ ِلَرس وِل َّللاه َك عَد وُّ َّللاه ع و ِحْزبَه  إِلَى النهاِر َعد وُّ

َواَح إِلَى الََّْنهِة ، َو  َواَح الره فهيِْن: الره اٌر ي ََّاِهد  َو ي نَاِدي بَيَْن الصه الَ َو َعمه اسْتَْسقَى فَس ِقَي اللهبََن ، كَبهَر َو قَاَل:  مه
ِ َصلهى َّللاه  َعلَيِْه َو آِلِه: آِخر  َشَرابَِك ِمَن الدُّنْيَا َضيَاٌح ِمْن لَبٍَن َو تَقْت ل كَ  الِْفئَة  الْبَاِغيَة ؛  قَاَل ِلي َرس ول  َّللاه

تَلَه  قَ فَاْعتََرَضه  أَب و الْعَاِديَِة الْفََزاِريُّ فَ   

به ستم،  کند یدعوت باطل، حکومت م کند یدشمن تو دشمن خدا و انکارکننده رسول خدا است، دعوت م و
دو  انیو م کرد یعّمار جهاد م که یدرحال خواند، یاش را به دوزخ م غاصبانه، دار و دسته دهد یفرمان م

شد و  رابیس ریش اکه آب خواست، ب یبهشت و زمان یبه سو دیکوچ کن د،ی: کوچ کنزد یم ادیلشگر فر
 ایاز دن ات یدنینوش نیزد و گفت: رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش( به من فرمود: آخر ریتکب

راه را بر عّمار  یفزار هیپس ابوالعاد رساند؛ یو تو را گروه متجاوز به قتل م ریاست از ش یمخلوط
 گرفت و او را کشت

س لِِه أَََّْمِعيَن ، َو َعلَى َمْن َسله َسيْفَه  َعلَيَْك، َو َسلَلَْت َسيْفَ  أَبِي الْعَاِديَةِ  فَعَلَى ِ، َو لَعْنَة  َمالئِكَتِِه َو ر  َك لَعْنَة  َّللاه

يِن،  نَافِِقيَن إِلَى يَْوِم الد ِ ْشِرِكيَن َو الْم  ِمنِيَن ، ِمَن الْم  ْْ سَاَءَك َو لَْم  َعلَى َمْن َرِضَي بَِما وَ َعلَيِْه يَا أَِميَر الْم 
ْو َخذََل َعِن الََِّْهاِد يَْكَرْهه  ، َو أَْغَمَض َعيْنَه  َو لَْم ي نِْكْر ، أَْو أََعاَن َعلَيَْك بِيٍَد أَْو ِلَساٍن، أَْو قَعَدَ َعْن نَْصِرَك ، أَ 

ِ َعلَيَْك ، بَِك َمْن ََّعَلََك َّللاه   لَ َمعََك ، أَْو َغَمَط فَْضلََك ، َو َََّحدَ َحقهَك ، أَْو َعدَ   أَْولَى بِِه ِمْن نَفِْسِه ، َو َصلََوات  َّللاه
اِهِريَن ، إِنهه  حَ  ِة ِمْن آِلَك الطه ه  َو تَِحيهات ه  ، َو َعلَى اْْلَئِمه ِ َو بََرَكات ه  ، َو َسالم  ِميدٌ َمَِّيدٌ َو َرْحَمة  َّللاه  

تو  یبه رو ریکه شمش یو لعنت بر کس امبرانیلعنت خدا و لعنت فرشتگان خدا و همه پ هیابوالعاد بر

که  و بر آن امتیاز مشرکان و منافقان تا روز ق رمؤمنان،یام یا یدیکش ریاو شمش یو تو به رو دیکش
گذشت و  تفاوت یبرهم نهاد و ب دهیساخت و غم تو را ناخوش نداشت و د نیخشنود شد به آنچه تو را غمگ

از جهاد  ای دیدست کش ات یاریاز  ایتو به دست و زبان کمک کرد  هیعل ایعلّت و عاملش را انکار نکرد 
با تو برابر  ایفضل تو را کوچک شمرد و حقّت را انکار کرد  ایکرد  یریگ نمودن به همراه تو، کناره

خدا و رحمت و برکات و  یاو، درودها ودرا که خدا قرار داد تو را سزاوارتر به او از خ ینمود کس

بر تو و بر امامان از خاندان پاک تو که خدا ستوده و بزرگوار است اتشیسالم و تح  

ْهَراِء ، سَ  وَ  اِهَرِة الزه يقَِة الطه د ِ ي َِدِة الن ِسَاِء اْْلَْمر  اْْلَْعََّب  ، َو الَْخْطب  اْْلَفَْظع  بَعَْد ََّْحِدَك َحقهَك ، َغْصب  الص ِ
ْصطَفَى َصلهى َّللاه  فََدكاً ، َو َردُّ َشَهاَدتَِك َو َشَهادَِة ا َعلَيْك ْم ، َو قَدْ أَْعلَى َّللاه  تَعَالَى  لسهي َِديِْن س اللَتَِك ، َو ِعتَْرِة الْم 

فَك ْم َعلَى الْعَالَِميَن ، فَأَذْ  ِة َدَرََّتَك ْم ، َو َرفََع َمنِْزلَتَك ْم ، َو أَبَاَن فَْضلَك ْم ، َو َشره ََّْس ، َو َهَب َعنْك م  الر ِ َعلَى اْْل مه
وعاً ، َو  ِلَق َهل وعا ، إِذَا َمسهه  الشهرُّ ََّز  نَْساَن خ  : ﴿إِنه اْْلِ َوََّله َرك ْم تَطِْهيراً قَاَل َّللاه  َعزه إِذَا َمسهه  الَْخيْر  َطهه

ْصَطفَى ، َو أَنَْت  يَن﴾، فَاسْتَثْنَى َّللاه  تَعَالَى نَبِيهه  الْم  َصل ِ يَا َسي ِدَ اْْلَْوِصيَاِء ِمْن ََِّميعِ الَْخلِْق ، فََما َمن وعاً إِال الْم 
َمْن َظلََمَك َعِن الَْحق ِ  هَ أَْعمَ   
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طاهره زهرا سرور زنان و  قهیتر، پس از انکار حق تو، غصب فدک صدّ  تر و حادثه زشت شگفت کار
ا باد( و حال است! )درود خدا بر شم یدو سرور از نژادت و عترت مصطف یتو و گواه یگواه رفتنینپذ

را بر  تانقرار داد و فضل و شرف عیکه خدا درجه شما را بر اّمت برتر گرداند و منزلت شما را رف آن

خدا عّزوجل فرمود:  ژه،یو یرا از شما برد و پاکتان ساخت پاک ساختن یدیآشکار ساخت و پل انیجهان
به او در رسد  یریکند و چون خ یصبر یبه او در رسد ب یشده، چون گزند دهیآفر صیحر اریانسان بس

از  نانیسرور جانش یا ا،را و تو ر اش دهیبرگز امبریمتعال، پ یورزد، جز نمازگزاران؛ پس خدا غیدر
حق کور بودند دنیکه به تو ستم کردند، چقدر از د همه خلق استثنا کرد، پس آنان  

ا آَل اْْلَْمر  إِلَيَْك أَََّْريْتَه ْم عَلَى َما أَََّْريَا أَفَْرض وَك َسْهَم ذَِوي الْق ْربَى َمْكراً ، َو أََحاد   ث مه  وه  َعْن أَْهِلِه ََّْوراً ، فَلَمه

ِ لََك ، فَأَْشبََهْت ِمْحنَت َك بِِهَما ِمَحَن اْْلَنْبِيَ  َما بَِما ِعنَْد َّللاه َعلَيِْهم  السهالم  ، ِعنَْد الَْوْحدَِة َو عََدِم  اءِ ، َرْغبَةً َعنْه 
َصارِ اْْلَنْ   

به جور و ستم از اهلش  یتو مقّرر داشتند، ول یبرا بیرا از باب فر امبریپ شانیسهم خو سپس
به  ،یبود گردان یاز آن دو نفر رو که یدرحال امبریپ شانیبرگرداندند، چون حکومت به تو برگشت با خو

پس  د،که آن دو نفر عمل کردن یتو بود، به همان صورت عمل کرد یکه نزد خدا برا یخاطر پاداش

 هیشب یاوری یو ب یی( در هنگام تنهاشانی)درود خدا بر ا امبرانیپ یتو به آن دو نفر به گرفتار یگرفتار
 شد

اَع إِسَْماِعيل  ، طَ أَْشبَْهَت فِي الْبَيَاِت عَلَى الِْفَراِش الذهبِيَح َعلَيِْه السهالم  ، إِذْ أَََّبَْت َكَما أَََّاَب ، َو أََطعَْت َكَما أَ  وَ 
َك ، فَانْ  ْحتَِسباً ، إِذْ قَاَل لَه : ﴿يَا ب نَيه ، إِن ِي أََرى فِي الَْمنَاِم أَن ِي أَذْبَح  َما ذَا تََرى ، قَاَل يَا أَبَِت افْعَْل  ظ رْ َصابِراً م 

ابِِريَن﴾؛ َو َكذَِلَك أَنْ  َمر  ، َستََِّد نِي إِْن شَاَء َّللاه  ِمَن الصه ْْ ا أَبَاتََك النهبِيُّ ، َصلهى َّللاه  َعلَيِْه َو آلِِه ، َو َما ت  َت لَمه

نا؛  نَفِْسكَ أََمَرَك أَْن تَْضَََّع فِي َمْرقَِدِه ، َواقِيا لَه  بِ  َوط ِ ِطيعا ، َو ِلنَفِْسَك َعلَى الْقَتِْل م  ، أَْسَرْعَت إِلَى إََِّابَتِِه م 
ه : ﴿َو ِمَن النهاِس َمْن يَْشِري نَفَْسه  ابْتِغَاَء فََشَكَر َّللاه  تَعَالَى َطاعَتََك ،  َو أَبَاَن َعْن ََِّميِل فِعِْلَك ، بِقَْولِِه ََّله ِذكْر 

﴾َمْرَضاِت َّللاهِ   

مانند او قبول  زیکه تو ن چه آن ی)درود بر او( شد حیذب لیبه اسماع هیشب امبریدر بستر پ دنیدر آرم و
که  یخواهانه اطاعت کرد، وقت صابرانه و پاداش لیبه همان صورت که اسماع یو اطاعت نمود یکرد

پدر به »گفت:  «ست؟یتو چ یبنگر که رأ کنم، یکه تو را ذبح م دمیپسرم در خواب د»به او گفت:  میابراه
که  یزمان زیو تو ن «افتی یاقدام کن، اگر خدا بخواهد مرا از بردباران خواه یا آنچه دستور داده شده

و او  یارامی)درود خدا بر او و خاندانش( در بسترش خواباندت و به تو فرمان داد در خوابگاهش ب امبریپ
کشته شدن  یو خود را برا یدعوتش شتافت رشیپذ هفرمانبردارانه ب ،یرا با جانت از شر دشمنان حفظ کن

به گفتارش جّل ذکره در  تیبایزکرد و از کار  یقدردان ات یبردار خدا از فرمان جهیدر نت ؛یآماده کرد

 یبه دست آوردن خوشنود یاست که جانش را برا یقرآن پرده برداشت، آنجا که فرمود: و از مردم کس
فروشد یخدا م  

فِعَِت الَْمَصاِحف  ِحيلَةً َو َمْكراً ، فَأَْعَرَض الشهكُّ ، َو ع ِزَف الَْحقُّ ، وَ  ث مه  ُّبَِع  ِمْحنَت َك يَْوَم ِصف ِيَن ، َو قَْد ر  ات
ون  ي نَ  ق وا َعنْه  ، َو َهار  َره  م وَسى َعلَى قَْوِمِه ، فَتَفَره وَن ، إِذْ أَمه اِدي بِِهْم َو يَق ول : الظهنُّ ، أَْشبََهْت ِمْحنَةَ هَار 
هبِع ونِي َو أَِطيع وا أَْمِري ، قَال وا: لَْن نَ  ْحَمن  ، فَات بَْرَح عَلَيِْه َعاِكِفيَن ، ﴿يَا قَْوِم إِنهَما ف تِنْت ْم بِِه ، َو إِنه َربهك م  الره

 َحتهى يَْرََِّع إِلَيْنَا م وَسى﴾

باال رفته بود، در  ها زهیبه ن بیو فر لهیح یها از رو قرآن که یدرحال ن،یدر جنگ صف ات یگرفتار سپس
به  هیشب ات یگرفتار نیشد، ا یرویسو افتاد و از گمان پ کیشد و حق به  دایپ دیشک و ترد جهینت
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پراکنده شدند،  وها از دور ا او را بر قوم خود امارت داد، آن یکه موس یهارون شد، زمان یگرفتار
که  یبه درست دیا شده شیمردم شما به گوساله آزما ی: اگفت یو م زد یم دایهارون بر سر آنان فر

 یگفتند همچنان رو د،یینما یرویو از دستورم پ دیکن یرویبخشنده است، از من پ یپروردگار شما خدا

ما بازگردد یبه سو یبود تا موس میآور به گوساله خواه  

ِدعْت ْم ، فَعََصْوَك َو َخا وَ  فِعَِت الَْمَصاِحف  ، ق لَْت: يَا قَْوِم إِنهَما ف تِنْت ْم بَِها َو خ  ا ر  لَف وا عَلَيَْك ، َو َكذَِلَك أَنَْت لَمه
ِ ِمْن فِعِْلِهْم ، َو فَ  أَْت إِلَى َّللاه ا أَْسفََر الَْحقُّ َو اْستَْدَعْوا نَْصَب الَْحَكَميِْن فَأَبَيَْت َعلَيِْهْم ، َو تَبَره ْضتَه  إِلَيِْهْم ، فَلَمه وه

وَك عَلَ  لَِل َو الََّْْوِر َعِن الْقَْصِد ، اْختَلَف وا ِمْن بَعِْدِه ، َو أَلَْزم  نَْكر  ، َو اْعتََرف وا بِالزه ى سَفٍَه التهْحِكيَم ، َسِفهَ الْم 
وا ذَنْبَه م  الهِذي اقْتََرف وه  الهِذي أَبَيْتَه  َو أََحبُّوه  َو َحَظْرتَه  ، َو أَ  بَاح   

و گرفتار  دیشد شیملّت شما به آن آزما ی: ایها باال رفت گفت که قرآن نیهم رمؤمنان،یام یتو ا نیهمچن و
کردند و با تو به مخالفت برخاستند و گماشتن دو داور را از  یچیاّما از خواسته تو سرپ د،یا گشته رنگین

و آن را به  یجست یزاریخدا ب یسوو از عمل آنان به  یآنان سرباز زد یتو تقاضا نمودند، تو از تقاضا
منکر روشن گشت و به لغزش و انحراف از  یکه حق آشکار شد و خطا یپس زمان ،یخودشان واگذاشت

 رفتنیتو را مجبور به پذ یخرد یب یس از آن دچار اختالف شدند و از روراه حق اعتراف کردند، پ

روا دانستند  ،یو تو از آن باز داشت خواستند یو آنان م یکه از آن سرباز زد یتیکردند، حکم تیحکم
 گناهانشان را که مرتکب شدند

يَن ، َو فِي  أَنَْت َعلَى نَْهجِ بَِصيَرٍة َو ه ًدى ، َو ه ْم َعلَى س نَِن َضاللَةٍ  وَ  ِصر ِ َو َعًمى ، فََما َزال وا َعلَى الن ِفَاِق م 
هى أَذَاقَه م  َّللاه  َوبَاَل أَْمِرِهْم ، فَأََماَت بَِسيِْفَك َمْن َعانََدَك فََشِقَي وَ  ِديَن ، َحت تََرد ِ ِ م  تَِك َمْن  الْغَي  َّه َهَوى ، َو أَْحيَا بِح 

َعلَيَْك ، َغاِديَةً َو َرائَِحةً ، َو َعاِكفَةً َو ذَاِهبَةً  َسِعَد فَه ِدَي ، َصلََوات  َّللاهِ   

همچنان بر نفاق اصرار داشتند  ،یو کور یگمراه یها بر روش شانیو ا یبود تیو هدا یینایبر راه ب تو
 یرا که با تو دشمن یکار ناپسندشان را به آنان چشاند و کس ینیسرگردان بودند تا خدا سنگ یو در گمراه
را که سعادت  یپس بدبخت و نگونسار شد و با حّجت تو زنده کرد کس د،یکش یبه نابود رتیکرد با شمش

شد. درود خدا بر تو باد بامداد و شامگاه، در حضر و در سفر ییو راهنما افتی  

اِعن  فَْضلََك ، أَنَْت أَْحَسن  الْخَ  فََما ْم َزَهادَةً ، َو ي ِحيط  الَْماِدح  َوْصفََك ، َو ال ي ْحبِط  الطه لِْق ِعبَاَدةً ، َو أَْخلَص ه 

ْهِدَك ، َو فَلَلَْت عَسَاِكَر الَْماِرقِيَن بِسَيِْفَك ، ت ْخِمد  لَ  ِ بَِّ  د وَد َّللاه يِن ، أَقَْمَت ح  وِب بِبَنَانَِك ، أَذَبُّه ْم َعِن الد ِ ر  َهَب الْح 
ِ لَْوَمة  الئِمٍ َو تَْهتِك  س ت وَر الشُّبَِه بِبَيَانَِك ، َو تَكْ  ذ َك فِي َّللاه ِ ، ال تَأْخ  ِشف  لَبَْس الْبَاِطِل َعْن َصِريحِ الَْحق   

و  یخلق نیتو در عبادت بهتر د،یرا نابود ننما ات یبرتر ییجو بیاحاطه نکند و ع یا کننده وصفت مدح بر
 یبا کوششت حدود خدا را بپا داشت شان،یا نیتر سرسخت نیو در دفاع از د یآنان نیتر خالص ییدر پارسا
 یرا خاموش ساخت ها گبا سرانگشتانت شعله جن ،یداد یرا فرار نیخارج از د یاردوها رتیو با شمش

 چیسرزنش ه ،یباطل را از حق روشن برطرف کرد یختگیو آم یدیشبهه را در یها پرده انتیو با ب
تو را در راه خدا نگرفت یا کننده سرزنش  

ِ تَعَالَى لََك ِغنًى َعْن َمْدحِ الَْماِدِحيَن ، َو تَقِْريِظ الَْواِصِفيَن؛ قَاَل َّللاه  تَعَالَى: ﴿ِمَن  وَ  ِمنِيَن ِرََّاٌل فِي َمْدحِ َّللاه ْْ الْم 
َ عَلَيِْه ، فَِمنْه ْم َمْن قََضى نَْحبَه  ، َو ِمنْه ْم َمْن يَنْتَِظر  ،  َما بَدهل وا تَبِْديال﴾ وَ َصَدق وا َما َعاَهد وا َّللاه  

فرمود: از  یتعال یکنندگان؛ خدا وصف شیکرد از مدح مّداحان و ستا ازین یتو را ب یتعال یخدا مدح

 مانیبر سر پ یبسته بودند صادقانه وفا کردند، گروه مانیهستند که به آنچه با خدا بر آن پ یمؤمنان مردان
نکردند رییتغ یرو چیو به ه کشند یماز آنان انتظار  یو جمع دندیخود به شهادت رس  
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ِ َصلهى َّللاه   وَ  ا َرأَيَْت أَْن قَتَلَْت النهاِكثِيَن ، َو الْقَاِسِطيَن َو الَْماِرقِيَن ، َو َصدَقََك َرس ول  َّللاه َعلَيِْه َو آِلِه َوْعَده  ، لَمه
، َواثِقا بِأَنهَك َعلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب َِك  ْشقَاهَاِمْن َهِذهِ أَْم َمتَى ي بْعَث  أَ  فَأَْوفَيَْت بِعَْهِدِه، ق لَْت: أََما آَن أَْن ت ْخَضَب َهِذِه ،

ْستَبِْشٌر بِبَيِْعَك الهِذي بَايَعْتَه  بِِه ، َو ذَِلَك ه َو الْفَ  ِ ، م  ْوز  الْعَِظيم  ، َو بَِصيَرةٍ ِمْن أَْمِرَك ، قَاِدٌم َعلَى َّللاه  

و رسول خدا )که درود خدا بر  یرا کشت نیاز د رفتگان رونیو ستمکاران و ب شکنان مانیپ یدیکه د یزمان
وقت آن  ای: آیگفت ،یاش را به تو راست گفته بود و تو هم به عهدش وفا کرد او و خاندانش باد( وعده

کار  نیا یبرا تملّ  نیا نیتر چه زمان بدبخت ایشود؟  نیمحاسن به خون سر رنگ نیکه ا دهینرس
 ،یاز کارت هست رتیاز پروردگارت و بص یبرهان هیبر پا نکهیبه ا یداشت نانیاطم شود، یم ختهیرانگب

بزرگ یاست آن رستگار نیو ا یکه انجام داد یا شادان به معامله ،ییوارد شونده بارگاه خدا  

 َمْن غََصَب َوِليهَك الْعَْن قَتَلَةَ أَنْبِيَائَِك ، َو أَْوِصيَاِء أَنْبِيَائَِك بََِِّميعِ لَعَنَاتَِك ، َو أَْصِلِهْم َحره نَاِرَك ، َو الْعَنْ  اللهه مه 
قَْراِر بِالِْواليَِة لَ  يَن ؛ اللهه مه الْعَْن قَتَلَةَ  يَْومَ  ه  َحقهه  ، َو أَنَْكَر َعْهَده  ، َو َََّحدَه  بَعَْد الْيَِقيِن ، َو اْْلِ أَْكَملَْت لَه  الد ِ

َسيِْن َو قَاتِ  ْم َو أَنَْصاَره ْم ؛ اللهه مه الْعَْن َظاِلِمي الْح  ِمنِيَن َو َمْن َظلََمه  ، َو أَْشيَاَعه  ْْ تَابِِعيَن أَِميِر الْم  ِليِه ، َو الْم 
اضِ  ه  َو نَاِصِريِه ، َو الره ِلِه َو َخاِذِليِه لَعْنا َوبِيالبِقَتْ  ينَ َعد وه  

لعنت کن و آنان را مالزم حرارت  تیها را به تمام لعنت تیایانب نانیو جانش امبرانتیکشندگان پ ایخدا

را انکار نمود و او را پس از  مانشیرا غصب کرد و پ ات یرا که حّق ول یآتشت گردان و لعنت کن کس
و  رمؤمنانیام اتالنق ایمنکر شد، خدا یاو کامل کرد یرا برا نیکه د یروز تشیو اقرار به وال نیقی

را لعنت کن و  نیکنندگان بر حس ستم ایآنان را لعنت کن. خدا ارانیو  روانیکه به او ستم کردند و پ یکسان
از  کنندگان غیبه قتلش و در انیدشمنش و راض اورانیاز دشمنش و  کنندگان یرویقاتالنش و پ نیهمچن

و سخت دیشد ینت, لعاش یاری  

َل ظَاِلٍم َو َغاِصٍب ِْللِ  اللهه مه  ٍد، َو َمانِِعيِهْم ح ق وقَه ْم ؛ اللهه مه خ صه أَوه َحمه َل َظاِلٍم ظَلََم آَل م  ٍد بِاللهعِْن ،  الْعَْن أَوه َحمه م 
ٍد ، خَ  َحمه ٍ َسي ِِد الَْوِصي ِيَن ، النه  اتَمِ َو ك له م سْتَن ٍ بَِما َسنه إِلَى يَْوِم الِْقيَاَمِة ، اللهه مه َصل ِ َعلَى م  بِي ِيَن ، َو عَلَى عَِلي 

ِكيَن ، َو بِِواليَتِِهْم ِمَن الْفَائِِزيَن اْْلِمنِيَن ، الهِذيَن ال  تََمس ِ اِهِريَن َو اَّْعَلْنَا بِِهْم م  َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ه ْم َو آلِِه الطه
 يَْحَزن ونَ 

اّول  ایان محّمد ستم کرد و آنان را از حقوقشان بازداشت، خداکه به خاند یلعنت کن اول ستمکار ایخدا

ساخت  وهیکننده از آنچه او ش یرویستمکار و غاصب حق خاندان محّمد را به لعنت اختصاص ده و هر پ
خاندان پاکش و ما را  و ایسرور اوص یو بر عل امبرانیدرود فرست بر محّمد خاتم پ ای. خداامتیتا روز ق

 نیبر آنان است و نه اندوهگ یمیکه نه ب یمنانیو ا تشانیبه وال ابانیبه آنان و از کام نیّسکقرار ده از متم
شوند یم  

را هر  ارتیز نیا نکهیو ا میاشاره کرد ارتیز نیبه سند ا «نیالّزائر ةیّهد»: ما در کتاب دیگو مؤلّف

است که البته مشتاقان به عبادت و شائقان  یبزرگ دهیفا نیخواند و ا شود یو دور م کیروز از نزد
.خواهند شمرد متیآن را غن تیحضرت شاه وال ارتیز  

 

 زيارت ديگر روز عيد غدير از دور و نزديک
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شده است که فرمود: هرگاه در روز  تی( رواالسالم هیاز امام صادق)عل« اقبال»است که در کتاب  یارتیز
آن جناب برو و پس از نماز و  فیقبر شر کینزد ،یباش انرمؤمنیحضرت ام فیکنار قبر شر ر،یغد دیع

:است نیبعد از نماز، اشاره کن به جانب آن حضرت و دعا ا یباش گرید یدعا و اگر در شهرها  

هِ ، َوِخيََرتِِه ِمْن أ ْسَرتِ  اللهه مه  ِه ، َوَوِصي ِِه َصل ِ عَلَٰى َوِلي َِك َوأَِخي نَبِي َِك َوَوِزيِرِه َوَحبِيبِِه َوَخِليِلِه ، َوَمْوِضعِ ِسر ِ
يه  يَوَصفَْوتِِه َوخاِلَصتِِه َوأَِمينِِه َوَولِي ِِه َوأَْشَرِف ِعتَْرتِِه الهِذيَن آَمن وا بِِه ، َوأَبِ  تِِه ، َوباِب ِحْكَمتِِه ، َوالنهاِطِق ذ ر ِ

تِِه ، َسي ِِد الْم سْ  تِِه ، َوالدهاِعي إِلَٰى شَِريعَتِِه ، َوالْماِضي َعلَٰى س نهتِِه ، َوَخِليفَتِِه َعلَٰى أ مه َّه ِلِميَن ، َوأَِميِر بِح 
لِيَن ، أَفَْضلَ  َحَّه ِمنِيَن ، َوقائِِد الْغ ر ِ الْم  ْْ يَْت َعلَٰى أََحٍد ِمْن َخلِْقَك َوأَْصفِيائَِك َوأَْوِصياِء أَنْبِيائِكَ َما َصله  الْم   

از  دهیراز و برگز گاهیو دوستش و جا بیو حب ریو وز امبرتیو برادر پ ات یدرود فرست بر ول ایخدا

آوردند  مانیکه به او ا عترتش، آنان نیتر فیو شر اش یول نیو پاک و خالص و ام نشیاش و جانش خانواده
او  نیو جانش شو رهرو روش عتشیبه حّجت و دعوت کننده به شر یایو پدر نسل و درگاه حکمت و گو

از خلق خود و  یکیکه بر  یدرود نیبرتر ان،یدرویسپ شرویو پ رمؤمنانیبر ملّتش، سرور مسلمانان و ام
یفرستاد امبرانتیپ نانیو جانش دگانیبرگز  

َل ، َوَرعٰى َما اْست ْحِفَظ ، وَ  اللهه مه  م ِ َحفَِظ َما اْست وِدَع إِن ِي أَْشَهد  أَنهه  قَدْ بَلهَغ َعْن نَبِي َِك َصلهى َّللاه  َعلَيِْه َوآِلِه َما ح 

َم َحراَمَك ، َوأَقاَم أَْحكاَمَك ، َوَدعا إِلٰى َسبِيِلَك ، َوَوال اَءَك ، َوعَاَدٰى أَْعداَءَك ، أَْوِلي ىٰ ، َوَحلهَل َحاللََك ، َوَحره
قْباِلً َغيَْر م   ْحتَِسباً م  ذ ه  فِي َوََّاَهدَ النهاِكثِيَن َعْن َسبِيِلَك ، َوالْقاِسِطيَن َوالْماِرقِيَن َعْن أَْمِرَك ، صابِراً م  دْبٍِر اَلتَأْخ 

ضا ، َوسَ  ِ لَْوَمة  الئٍِم َحتهٰى بَلََغ فِي ٰذِلَك الر ِ هٰى أَتاه  إِلَ  لهمَ َّللاه َّْتَِهداً َحت ْخِلصاً ، َونََصَح لََك م  يَْك الْقَضاَء ، َوَعبََدَك م 
ٍد َوَعلَيِْه أَفَْضَل الْيَِقين  ، فَقَبَْضتَه  إِلَيَْك شَِهيداً َسِعيداً َولِي اً تَِقي اً َرِضي اً َزِكي اً هاِدياً َمْهِدي اً . اللهه مه َصل ِ  َحمه  َعلَٰى م 

.َت عَلَٰى أََحٍد ِمْن أَنْبِيائَِك َوأَْصفِيائَِك يَا َربه الْعالَِمينَ َصلهيْ  امَ  . 

)درود خدا بر او و خاندانش( آنچه را بر عهده داشت  امبرتیکه او از جانب پ دهم یمن شهادت م ایخدا
کرد، کرد و آنچه را به او سپرده شده بود حفظ  تیاز او خواسته شده بود رعا اش یرساند و آنچه نگهدار

راهت و دوست  بهحالل کرد حاللت را و حرام کرد حرامت را و بپاداشت احکامت را و فرا خواند 
شدگان از  از راهت و ستمکاران و خارج شکنان مانیداشت دوستانت را و دشمن داشت دشمنانت را و با پ

و  گردان ینه رو کنان یبه خرج داد و به حساب خدا گذاشت، رو ییبایشک که یفرمانت نبرد کرد، درحال

 میو قضا را تسل دیبه مقام رضا رس نهیزم نیبه خود راه نداد تا در ا یکنندگان در راه خدا باک از سرزنش
 یپس به سو د،ینمود تا مرگ او فرا رس یرخواهیسخت خ یو با کوشش دیتو کرد و خالصانه تو را پرست

. یقبض روحش نمود شده تیو هدا تگریو پاک و هدا دهیو پسند زگاریپره یو خوشبخت ول دیخود شه
 یا ،یفرستاد دگانتیو برگز امبرانیاز پ یکیبر  که یدرود نیبر محّمد و او درود فرست، برتر ایخدا

.انیپروردگار جهان  

نقل کرده  گرید یارتیز ف،یروز شر نیا یبرا« مصباح الزائر»ابن طاووس در کتاب  دی: سدیگو مؤلّف
ها  آن یاست که عاّلمه مجلس ارتیمرکب از دو ز ارتیو آن ز ستیروز معلوم ن نیکه اختصاصش به ا

.قرار داده است« تحفه»دوم و سوم کتاب  ارتیرا ز  
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