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رهيجامعه کب ارتیز  
 

خدمت   کرده که گفت تیاخبار الرضا از موسى بن عبد هللا نخعى روا ونیو ع هیالفق حضرهیصدوق در کتاب من ال  خیش

هرگاه  نکهیفرما که کامل باشد، تا ا میبا بالغت تعل ارتىیرسول هللا، مرا ز ابنیالّسالم عرض کردم:  هیحضرت هادى عل
:عنىیرا بگو  نیو شهادت ستیایب دى،ی. فرمود: چون به درگاه حرم رسمکنم، آن را بخوان ارتیاز شما را ز کىیخواستم   

 

ًدا عَبُدهُ َو َرُسولُهُ  کَ یاِاله هللا َوحَدهُ ال َشرال اِلهَ  اَشَهُداَن لهُ، َو اَشَهُداَنه ُمَحمه  

ندارد، و گواهى که محمد بنده و فرستاده اوست کىیو شر گانهی ست،یدهم که معبودى جز خدا ن مى گواهى  

 
بگو، سپس اندکى سى مرتبه هللا اکبر و  ستیبا نىیبا حالت غسل باشى، چون داخل حرم شوى، و قبر را بب دیبا  هنگام نیا در

و سى مرتبه هللا اکبر بگو، پس  ستیگذار، آنگاه با گرید کی کیراه رفتن، گامها را نزد نیبا آرامش و وقار راه برو، و در ا
 نیا که مجلسى اول فرموده: وجه چنان دیکامل شود. و شا ریهللا اکبر بگو، تا صد تکب هقبر مطّهر برو و چهل مرتب کینزد

گرفتار  ارتیز نیبه غلّو در حق محبوبان خود هستند، مبادا از عبارات امثال ا لیمردم ما عیباشد، که اکثر طبا نیا ریصد تکب

:امور. پس بگو نیا ریغ ای ردنداز بزرگى حق تعالى غافل گ ایغلو و افراط در اعتقاد و سخن شوند،   
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َسالَِة َو ُمْختَلََف اْلَمالئَِکِة َو َمْهبَِط الَْوحْ  تِ يْ أَْهَل بَ  ایَ  ُکمْ يْ َعلَ  السهالمُ  ةِ َو َمْوِضَع الِرِّ اَن اْلِعلِْم َو ُمنْتََهى  یِ النُّبُوه ْحَمِة َو ُخزه َو َمْعِدَن الره

َو َساَسةَ اْلِعبَاِد َو أَْرَکاَن الْبِالِد َو أَْبَواَب  ارِ يَ َعائَِم اْْلَخْ َو عَنَاِصَر اْْلَْبَراِر َو دَ  عَمِ النِِّ  اءَ يَ اْلِحْلِم َو أُُصوَل اْلَکَرِم َو قَاَدةَ اْْلَُمِم َو أَْولِ 

ْحَمِن َو ُساللَةَ النهبِ  َمانِ یاْلِ  ى هللاِ َو بََرَکاتُهُ السهالُم َعلَ  ةُ َو َرْحمَ  نَ يَربِِّ اْلعَالَمِ  َرةِ يَ َو ِعتَْرةَ خِ  نَ يَو َصْفَوةَ اْلُمْرَسلِ  نَ يِِّيَو أَُمنَاَء الره

ِة اْلُهَدى َو َمَصابِ  َجى َو أَْعالِم التُّقَى َو ذَوِ  حِ يأَئِمه النُّهَى یالدُّ  
 

و معدن رحمت،   وآمد فرشتگان، و مرکز فرود آمدن وحى رسالت، و عرصه رفت گاهینبّوت، و جا تیبر شما اى اهل ب سالم

و  کان،ین ادهاىینعمتها، و بن  ّمتها، و سرپرستانکرم، و رهبران ا هاى شهیبردبارى، و ر تینها  داران بهشت، و  و خزانه
 دهیخداى رحمان، و چک نانیو ام مان،یا  کشورها، و درهاى هاى هیو پا ان،بندگ اسىیهاى خوبان، و رهبران س استوانه

و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، سالم بر   انیپروردگار جهان دهیگز نیرسوالن، و عترت بهتر دهیو برگز امبران،یپ
خرد  و صاحبان زگارى،یو پرچمهاى پره کى،یو چراغهاى تار ت،یهدا انیشوایپ  

 

ْعَوةِ اْلُحْسنَى َو ُحَججِ هللاِ َعلَى أَْهِل  اءِ يَ اْلِحَجى َو کَْهِف اْلَوَرى َو َوَرثَِة اْْلَنْبِ  یأُولِ  وَ  َمثَِل اْْلَْعلَى َو الده
نْ َو الْ َو اْْلِخَرةِ َو  ايَ الدُّ

ِحْکَمِة هللاِ َو َحفََظِة ِسِرِّ هللاِ َو َحَملَِة  اْْلُولَى َو َرْحَمةُ هللاِ َو بََرَکاتُهُ السهالُم َعلَى َمَحاِلِّ َمْعِرفَِة هللاِ َو َمَساِکِن بََرَکِة هللاِ َو َمعَاِدنِ 

َو آِلِه َو َرْحَمةُ هللاِ َو بََرَکاتُهُ  هِ يْ َرُسوِل هللاِ صَلهى هللاُ َعلَ  ةِ یه هللاِ َو ذُِرِّ  ِیِّ نَبِ  اءِ يَ ِکتَابِ هللاِ َو أَْوِص   
 

و  ایو حّجتهاى خدا بر اهل دن تر کویتر، و دعوت ن و نمونه بر امبران،یو پناهگاه مردمان، و وارثان پ رکى،یدارندگان خد ز و

شناخت خدا، و مسکنهاى برکت خدا، و   گاههاىیجهان، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، سالم بر جا نیآخرت و ا
خدا، و فرزندان رسول خدا )درود خدا بر  امبریپ نانیخدا، و جانش  معدنهاى حکمت خدا، و نگهبانان راز خدا، و حامالن کتاب

 او و خاندانش(، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد

 

َعاةِ إِلَى هللاِ َو اْْلَِدالِء َعلَى َمْرَضاةِ هللاِ َو اْلُمْستَِقِرِّ  المُ السه  َمَحبهِة هللاِ َو  یفِ  نَ يأَْمِر هللاِ َو التهاِمِّ  ی[ فِ  نَ ی]َو اْلُمْستَْوفِرِ  نَ یَعلَى الدُّ

َو  ْعَملُونَ یَ بِاْلقَْوِل َو هُْم بِأَْمِرِه  ْسبِقُونَهُ یَ ال  نَ یالهذِ  نَ يِعبَاِدِه اْلُمْکَرمِ  وَ  هِ يِ ِْلَْمِر هللاِ َو نَهْ  نَ یهللاِ َو اْلُمْظِهرِ  دِ يتَْوحِ  یفِ  نَ ياْلُمْخلِِص 
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اَدةِ اْلُوالةِ َو الذه  َعاةِ َو الْقَاَدةِ اْلُهَداةِ َو السه ِة الدُّ  ةِ يه اْْلَْمِر َو بَقِ  یْکِر َو أُولِ اَدةِ اْلُحَماةِ َو أَْهِل الِذِّ َرْحَمةُ هللاِ َو بََرَکاتُهُ السهالُم عَلَى اْْلَئِمه

ِعْلِمهِ  بَةِ يْ َو ِحْزبِِه َو عَ  َرتِهِ يَ هللاِ َو خِ   
 

در محبّت خدا،   در امر خدا، و کامالن افتگانیبر خشنودى خدا، و استقرار انیکنندگان به سوى خدا، و راهنما بر دعوت سالم
و  رند،یگ نمى شىیکه به گفتار بر خدا پ خدا، و آشکارکنندگان امر و نهى خدا، و بندگان گرامى خدا آنان دیو مخلصان در توح

کننده، و  تیهدا شروانیدعوت کننده، و پ  انیشوایکنند، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، سالم بر پ به دستورش عمل مى

او، و گروه و  دگانیخدا و برگز مانهیو باق  صاحبان فرمان کننده، و اهل ذکر و تیسروران سرپرست، و مدافعان حما
 صندوق دانش حق

 

تِِه َو ِصَراِطِه َو نُوِرِه ]َو بُْرهَانِهِ  وَ  لَهُ کََما َشِهَد هللاُ لِنَْفِسِه َو  کَ ی[ َو َرْحَمةُ هللاِ َو بََرَکاتُهُ أَْشَهُد أَْن ال إِلَهَ اِالِّ هللاُ َوْحَدهُ ال َشرِ  ُحجه

دا َعْبُدهُ اْلُمنْتََجُب َو َرُسولُهُ اْلُمْرتََضى  مُ يالَْحکِ  زُ یهَُو اْلعَزِ  الِّ َشِهَدْت لَهُ َمالئَِکتُهُ َو أُولُوا اْلِعْلِم ِمْن َخْلِقِه ال إِلَهَ اِ َو أَْشَهُد أَنه ُمَحمه

اشِ  نِ یَعلَى الِدِّ  ْظِهَرهُ يُ ِقِّ لِ اْلحَ  نِ یأَْرَسلَهُ بِالُْهَدى َو دِ  ةُ الره اْلَمْعُصوُموَن  ونَ یُّ اْلَمْهدِ  ُدونَ ُکِلِِّه َو لَْو َکِرهَ اْلُمْشِرُکوَن َو أَْشَهُد أَنهکُُم اْْلَئِمه

اِدقُوَن اْلُمْصَطفَْوَن اْلُمطِ  هقُوَن الصه بُوَن اْلُمت ُموَن اْلُمقَره ا عُونَ ياْلُمَکره ،ُموَن بِأَْمِرِه اْلعَاِملُوَن بِِإَراَدتِهِ هللِ اْلقَوه  

 
 گانهی ست،یدهم که معبودى جز خدا ن حّجت و راه و نور و برهان خدا، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، گواهى مى و

گواهى داده، فرشتگانش و دانشمندان از بندگانش براى او گواهى  شیکه خدا براى خو چنان ست،ین کىیاست، و براى او شر

اوست، او را  دهیو فرستاده پسند ده،یبرگز  دهم که محمد بنده گواهى مى واست،  میو حک زیعز ست،یدادند، معبودى جز او ن
 دییدهم که شما گواهى مىناخوش دارند، و   گرداند هرچند مشرکان روزشیپ نهاییحق فرستاد، تا بر همه آ نیو د تیبه هدا

کننده به فرمانش،  امیخدا، ق انبردارفرم ده،یراستگو، برگز زگار،یپره  معصوم، مکّرم، مقّرب افته،ی راهنما، راه انیشوایپ
  اش عمل کننده به خواسته

 

ُکْم بُِهَداهُ َو َخصهکُْم بِبُْرهَانِِه َو  بِهِ يْ بَِکَراَمتِِه اْصَطفَاکُْم بِِعْلِمِه َو اْرتَضَاُکْم ِلغَ  اْلفَائُِزونَ  ِه َو اْجتَبَاُکْم بِقُْدَرتِِه َو أََعزه َو اْختَاَرکُْم لِِسِرِّ

ِه َو َخَزنَةً  نِهِ یَو أَْنصَارا ِلدِ  تِهِ یه أَْرِضِه َو ُحَججا عَلَى بَرِ  یُخلَفَاَء فِ  کُمْ يَ ِض بُِروِحِه َو رَ  َدُکمْ یه [ َو أَ  اْنتََجبَُکْم لِنُوِرِه ]بِنُوِرهِ  َو َحفَظَةً ِلِسِرِّ

بِالِدِه َو أَِدالَء  یَو َمنَارا فِ  اِدهِ َو ُشَهَداَء َعلَى َخْلِقِه َو أَْعالما ِلِعبَ  ِدهِ يَو أَْرَکانا ِلتَْوحِ  هِ يِ ِلِعْلِمِه َو ُمْستَْوَدعا ِلِحْکَمتِِه َو تََراِجَمةً ِلَوحْ 

لَِل َو آَمنَکُْم ِمَن اْلفِتَِن َو َطههَرکُْم ِمَن الدهنَِس  َعلَى ِصَراِطِه َعَصَمُکُم هللاُ ِمنَ  ،الزه  

 

 اریو براى رازش انتخاب کرد، و به قدرتش اخت د،یپسند بشیو براى غ د،یبه کرامتش، شما را با دانشش برگز افتهی دست
 دیفرمود و شما را پسند دییش تأو به روح د،ینمود، و برهانش اختصاص داد، و براى نورش برگز زیعز تشیکرد، و به هدا

  دارانى و نگهبانانى براى رازش، و خزانه نش،یبراى د اورانىیو  لوقاتش،محکمى بر مخ لیو دال نش،یدر زم نىیبراى جانش
و   و گواهانى بر خلقش اش، پرستى گانهی هاى هیو پا ش،یبراى دانشش، و محل نگهدارى براى حکمتش، و مفّسران وح

حفظ کرد، و از  لغزشهابر راهش، خدا شما را از  انىیو راهنما ش،یبراى بندگانش، و مراکز نورى در کشورها ىیپرچشمها

داشت، و از آلودگى پاک کرد منیها ا فتنه  

 

ْجَس َو َطههَرُکْم تَْطهِ  وَ  ْدتُمْ  رايأَْذهََب َعْنُکُم الِرِّ ْمتُْم َجاللَهُ َو أَْکبَْرتُْم شَأْنَهُ َو َمجه ْدتُْم ]ذَکهْرتُمْ  َکَرَمهُ َو أََدْمتُْم ]أَْدَمنْتُمْ  فَعَظه [  [ ِذْکَرهُ َو َوکه

ِرِّ َو اْلعَالنِ  یفِ  هُ َو أَْحَکْمتُْم عَْقَد َطاعَتِِه َو نََصْحتُْم لَ  ثَاقَهُ يمِ  ْم بِاْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة الَْحسَنَِة َو بَذَْلتُ  ِلهِ يَو َدَعْوتُْم إِلَى سَبِ  ةِ يَ الِسِّ

کَاةَ  تُمُ يْ [ َو أَقَْمتُُم الصهالةَ َو آتَ  َجْنبِِه ]ُحبِِّهِ  یَمْرَضاتِِه َو صَبَْرتُْم عَلَى َما أََصابَُکْم فِ  یأَْنفَُسُکْم فِ  َعِن  تُمْ يْ َو أََمْرتُْم بِاْلَمْعُروِف َو نَهَ  الزه

[ َشَرائَِع أَْحَکاِمِه َو  فََرائَِضهُ َو أَقَْمتُْم ُحُدوَدهُ َو نََشْرتُْم ]َو فَسهْرتُمْ  نْتُمْ يه تُْم َدْعَوتَهُ َو بَ هللاِ َحقه ِجَهاِدِه َحتهى أَْعلَنْ  یاْلُمْنَکِر َو َجاهَْدتُْم فِ 

َضا َو َسلهْمتُْم لَهُ اْلقَضَاءَ  یَو ِصْرتُْم فِ  تَهُ َسنَنْتُْم ُسنه  ذَِلَک ِمْنهُ إِلَى الِرِّ  

 
مقامش  دیشوکتش را، و بزرگ دانست د،یشمرد میپس شما هم عظ  ستهیکردنى شا را از شما ببرد، و پاکتان نمود، پاک دىیپل و

گره طاعتش را، و در نهان و  دیرا، و محکم کرد مانشیپ دیذکرش را، و استوار نمود دیکرمش را، و ادامه داد دیرا، و ستود

و جان خود را در خشنودى او  د،یبه راه او دعوت کرد کویبا حکمت و پند نرا  ردمو م د،ینمود رخواهىیآشکار براى او خ
و به معروف امر  د،یو زکات پرداخت د،یو نماز را بپا داشت دیصبر کرد دیو بر آنچه در کنار او به شما دررس د،ینثار نمود

و واجباتش را  د،یدعوتش را آشکار کرد تا بود، ستهیگونه که شا آن د،یو جهاد فى هللا نمود د،یو از منکر نهى کرد د،ینمود
امور از  نیو در ا د،یو روش او را انجام داد د،یرا پخش نمود  احکامش نیو قوان د،یو حدودش را بر پا داشت د،یفرمود انیب

دیقضاى او گشت میو تسل د،یدیجانب خدا به مقام رضا دررس  
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اِغُب َعنْکُْم َماِرٌق َو الالِزُم لَُکْم الِحٌق َو اْلُمقَِصُِّر فِ  وَ  َو  ُکمْ يَحِقُِّکْم َزاِهٌق َو الَْحقُّ َمعَکُْم َو فِ  یَصدهْقتُْم ِمْن ُرُسِلِه َمْن َمَضى فَالره

 َ ةِ ِعنْ  َراثُ يَو أَنْتُْم أَْهلُهُ َو َمْعِدنُهُ َو مِ  ُکمْ يْ ِمْنُکْم َو إِل َ  ابُ یَ َو إِ  کُمْ دَ النُّبُوه َو فَْصُل اْلِخطَابِ ِعْنَدُکْم َو  ُکمْ يْ َو ِحسَابُهُْم َعلَ  ُکمْ يْ الَْخْلِق إِل

فَقَْد َعاَدى هللاَ َو  مْ کَُمْن َواالُکْم فَقَْد َوالَى هللاَ َو َمْن َعاَدا ُکمْ يْ َو نُوُرهُ َو بُْرهَانُهُ ِعنْدَُکْم َو أَْمُرهُ إِلَ  کُمْ يَو َعَزائُِمهُ فِ  ُکمْ یْ هللاِ لَدَ  اتُ یَ آ

[ َو َمِن اْعتََصَم بُِکْم فَقَِد اْعتََصَم بِاهللِ  َمْن أََحبهُکْم فَقَْد أََحبه هللاَ ]َو َمْن أَْبغَضَکُْم فَقَْد أَْبغََض هللاَ   

 

و مالزمتان ملحق شونده به شما، و کوتاهى  ن،یپس روگردان از شما خارج از د د،ینمود قیرسوالن گذشته او را تصد و
نابودى است، و حق همراه شما و در شما و از شما و به سوى شماست، و شما اهل حق و سرچشمه آن  نیکننده در حقّتان قر

نزد   سوى شما، و حسابشان با شماست، و سخن جدا کننده حق از باطل بهنبّوت نزد شماست، و بازگشت خلق  راثیو م دیهست
که   اش در شما، و نور و برهانش نزد شماست، و امر او متوجه شماست، آن قطعى ماتیشما، و تص شیخدا پ اتیماست، آش

 دیبه شما محبّت ورز هشما را دوست داشت، خدا را دوست داشته، و هر که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته، و هر ک

نموده است، و هرکه به شما چنگ زد، به خدا چنگ  ورزى نهینمود، با خدا ک توزى نهیو هرکه با شما ک  دهیبه خدا محبت ورز
 زده است

 

ْحَمةُ اْلَمْوُصولَةُ َو اْْل  اْْلَْعظَمُ  لُ يالِصَِّراُط اْْلَْقَوُم ]السهبِ  أَْنتُمُ  ْْلََمانَةُ اْلَمْخُزونَةُ َو ا ةُ یَ [ َو ُشَهَداُء َداِر اْلفَنَاِء َو ُشفَعَاُء َداِر اْلبَقَاِء َو الره

تَُدلُّوَن َو بِِه تُْؤِمنُوَن َو لَهُ  هِ يْ هَلََک إِلَى هللاِ تَْدُعوَن َو َعلَ  أْتِکُمْ یَ نََجا َو َمْن لَْم  مْ اْلَمْحفُوظَةُ َو اْلبَاُب اْلُمْبتَلَى بِِه النهاُس َمْن أَتَاکُ

َو َخاَب َمْن َجَحَدکُْم َو  وَن َو بِقَْوِلِه تَْحُکُموَن َسِعَد َمْن َواالکُْم َو هَلََک َمْن َعاَداکُمْ تُْرِشدُ  ِلهِ يتَُسِلُِّموَن َو بِأَْمِرِه تَْعَملُوَن َو إِلَى َسبِ 

 َ هبَعَکُْم فَالَْجنهةُ  َمِن اْعتََصَم بُِکْم َمنِ  یَ َو َسلَِم َمْن َصدهقَُکْم َو هُدِ  ُکمْ يْ َضله َمْن فَاَرقَُکْم َو فَاَز َمْن تََمسهَک بُِکْم َو أَِمَن َمْن لََجأَ إِل ات

َو َمْن َجَحدَُکْم کَافٌِر َو َمْن َحاَربَُکْم ُمْشِرکٌ  َمأَْواهُ َو َمْن َخالَفَُکْم فَالنهاُر َمثَْواهُ   
 

و امانت نگاه داشته، و درگاه   و نشانه انباشته وسته،یخانه بقا، و رحمت پ عانیتر و گواهان خانه فنا، و شف  راه راست دییشما

هالک شد، شما مردم را به سوى خدا  امدیو هرکه ن افت،یشوند، آنکه به سوى شما آمد نجات  حقّى که مردم به آن آزموده مى
به فرمانش عمل  و د،یباش او مى میو تسل د،یبه او هست مانیو همواره در حال ا د،یکن مى ىینماو به وجود او راه د،یخوان مى

هرکه شما را دوست داشت، خوشبخت شد، و هرکه شما را  د،یکن اش حکم مى و به گفته دیینما و به راهش ارشاد مى د،یکن مى
نمود گمراه گشت، هرکه به شما   ىیشد و هرکه از شما جدا انکاریو هر که شما را انکار کرد ز د،یدشمن داشت به هالکت رس

نمود سالم ماند، و هرکه  قیکه شما را تصد کسى افت،ی منىیو هرکه به شما پناه آورد ا د،یستمّسک جست به رستگارى ر

 گاهیآتش جا د،یکرد، بهشت جاى اوست، و هرکه با شما مخالفت ورز روزیکه از شما پ کسى افت،ی تیمتمّسک به شما شد هدا
مشرک است دیاوست، هرکه منکر شما شد کافر است، و هر که با شما جنگ  

 

َو أَنه أَْرَواَحُکْم َو نُوَرُکْم َو  یَ بَقِ  َمايَمَضى َو َجاٍر لَکُْم فِ  َمايأَْشَهُد أَنه هَذَا َسابٌِق لَکُْم فِ  مِ يأَْسفَِل َدْرٍک ِمَن اْلَجحِ  یفِ  ُکمْ يْ َمْن َرده َعلَ  وَ 

 یبُِکْم فََجعَلَکُْم فِ  نَايْ َحتهى َمنه َعلَ  نَ يأَْنَوارا فََجعَلَکُْم بِعَْرِشِه ُمْحِدقِ  َواِحَدةٌ َطابَْت َو َطُهَرْت بَْعُضهَا ِمْن بَعٍْض َخلَقَُکُم هللاُ  نَتَُکمْ يطِ 

]ِلُخلُقِنَا[ َو  ِقنَاِلَخلْ  بايطِ  تِکُمْ یَ َو َما َخصهنَا بِِه ِمْن ِوال کُمْ يْ اْسُمهُ َو َجعََل َصالتَنَا ]َصلََواتِنَا[ َعلَ  َهايفِ  ْذَکرَ یُ أَِذَن هللاُ أَْن تُْرفََع َو  وتٍ يُ بُ 

فَبَلََغ هللاُ بُِکْم  اکُمْ یه إِ  ِقنَایبِتَْصدِ  نَ يبِفَْضِلُکْم َو َمْعُروفِ  نَ ي]بََرَکةً[ لَنَا َو َکفهاَرةً ِلذُنُوبِنَا فَُکنها ِعْنَدهُ ُمسَِلِّمِ  ةً يَ َطَهاَرةً ِْلَْنفُِسنَا َو تَْزکِ 

مِ  نَ يأَْشَرَف َمَحِلِّ اْلُمَکره  
 

 شىیشأن و مقام درگذشته براى شما پ نیدهم که ا از دوزخ است، گواهى مى گاهیجا نیتر  شما را ردّ کرد، در پستهر که  و

و پاک شد، برخى از آن  زهیاست، پاک کىیزمان جارى است، و همانا ارواح و نور و سرشت شما  ندهیدر آ تانیو برا  داشت
بر ما منّت نهاد، و  ایو گرداگرد، عرش خود قرار داد، تا با آوردشان به دن د،یآفر ىیاست، خدا شما را نورها گرید  از برخى

و نام او در آنها ذکر شود، و درودهاى ما بر شما قرار داد، و آنچه ما را  ابندیکه اجازه داد رفعت   ىیها قرارتان داد در خانه
براى وجود ما، و کفاره  هیاى جان ما، و تزکبر ارتپاکى براى خلقت ما، و طه هیمخصوص داشت، ما  شما به آن تیاز وال

خدا شما را به  م،یشما بود گاهیجا قیشدگان به تصد شدگان به فضل شما، و شناخته میگناهان ماست، پس ما در نزد خدا از تسل

  انیگرام گاهیجا نیتر فیشر

 

بِ  وَ  إِْدَراِکِه  یفِ  ْطَمعُ یَ سَابٌِق َو ال  ْسبِقُهُ یَ فَائٌِق َو ال  فُوقُهُ یَ الِحٌق َو ال  ْلَحقُهُ یَ ال  ثُ يْ حَ  نَ يَو أَْرفََع َدَرَجاِت اْلُمْرَسلِ  نَ يأَْعلَى َمنَاِزِل اْلُمقَره

ٌب َو ال نَبِ  ْبقَىیَ َطاِمٌع َحتهى ال  َو ال فَاِضٌل َو ال ُمْؤِمٌن  ی  َو ال َعاِلٌم َو ال َجاِهٌل َو ال َدنِ  دٌ يَو ال َشهِ  قٌ یِدُِّمْرَسٌل َو ال ِص  ی  َملٌَک ُمقَره
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فَُهْم َجاللَةَ أَْمِرکُْم َو ِعظَ  دٌ يذَِلَک َشهِ  نَ يْ بَ  َمايَو ال َخْلٌق فِ  دٌ یَمرِ  طَانٌ يْ َو ال شَ  دٌ يَصاِلٌح َو ال فَاِجٌر َطاِلٌح َو ال َجبهاٌر َعنِ  َخَطِرکُْم  مَ اِالِّ َعره

َق َمقَاِعِدُکْم َو ثَبَاَت َمقَاِمُکمْ َو ِکبََر َشأْنُِکْم َو تََماَم نُوِرکُْم َو ِصدْ   
 

اى به آن  اى به آن نرسد، و باال رونده رسنده که از پى درجات فرستادگان برساند، چنان نیتر  عیمنازل مقّربان، و رف نیتر بر و
ماند ملک  باقى نمىآن طمع نورزد، از آنچا که  افتنیاى در  و طمع کننده د،ینجو شىیاز آن پ اى رندهیگ و سبقت ابد،یراه ن

 اى، ستهیشا  و نه مؤمن ى،یو نه نادانى و نه پستى و نه واال ىیو نه دانا دىیو نه شه قىیو نه صدّ ى،مرسل امبریمقّربى، و نه پ

 نکهیگواه باشد مگر ا انیم نیکه در ا گرىینافرمانى، و نه خلق د طانیو نه فاجر بدکارى، و نه گردنکش لجوجى، و نه ش
شأن، و کامل بودن نور، و درستى مسندها و ثابت بودن  زرگىخدا بر آنان بشناساند، جاللت امر شما، و عظمت مقام، و ب

 مقام
 

تَکُْم لَدَ  هِ يْ َشَرَف َمَحِلُِّکْم َو َمْنِزلَتِکُْم ِعْنَدهُ َو َکَراَمتَکُْم َعلَ  وَ  َو  یَو َمالِ  یَو أَْهلِ  یأَْنتُْم َو أُِمِّ  یَو قُْرَب َمْنِزلَتِکُْم ِمْنهُ بِأَبِ  هِ یْ َو َخاصه

کُْم َو بَِما َکفَْرتُْم بِِه ُمْستَْبِصٌر بَِشأْنِکُْم َو بَِضاللَِة َمْن َخالَفَُکْم  آَمْنتُمْ ُمْؤِمٌن بِکُْم َو بَِما  یأُْشِهُد هللاَ َو أُْشِهُدُکْم أَنِِّ  یأُْسَرتِ  بِِه کَافٌِر بِعَُدِوِّ

 َ ِّقٌ ُمبِْغٌض ِْلَْعَدائِکُْم َو ُمعَاٍد لَُهْم ِسْلٌم ِلَمْن سَالََمُکْم َو َحْرٌب ِلَمْن َحاَربَکُْم ُمحَ  ائِکُمْ يَ ْولِ ُمَواٍل لَُکْم َو ِْل ِلَما َحقهقْتُْم ُمْبِطٌل ِلَما أَبَْطلْتُْم  قِ

لَُکْم عَاِرٌف بَِحِقِّکُمْ  عٌ يُمطِ   
 

مقامى که  کىیو نزد دیکه نزد او دار تىین را بر او، و خصوصو کرامتتا ش،یو منزلت شما را نزد خو ت،یشرافت موقع و

که من به شما و به  رم،یگ فداى شما، خدا و شما را گواه مى ام فهینسبت به او براى شماست، پدر و مادرم و اهل و مال و طا
به مقام شما، و به  مینایب کافرم، دیدیباور دارم، نسبت به دشمنتان و آنچه را شما به آن کفر ورز دیآورد مانیآنچه شما ا

خشمناک نسبت به دشمنان شما و دشمن آنانم، در صلحم با  م،یبا شما مخالفت کرد، دوستدار شما و دوستان شما  گمراهى آنکه
دانم آنچه را  و باطل مى د،یرا شما حق دانست نچهدانم آ حق مى د،یو در جنگم با هر که با شما جنگ  هرکه با شما در صلح است

عارف به حقّتان هستم م،یبه فرمان شما د،یشما باطل دانست  

 

تُِکْم ُمْعتَِرٌف بِکُْم ُمْؤِمٌن بِإِ  ُمِقر   ٌق بَِرْجعَتِکُْم ُمنْتَِظٌر ِْلَْمِرُکْم ُمْرتَِقٌب ِلَدوْ  ابُِکمْ یَ بِفَْضلِکُْم ُمْحتَِمٌل لِِعْلِمُکْم ُمْحتَِجٌب بِِذمه لَتِکُْم آِخذٌ ُمَصِدِّ

ٌب بِکُْم إِلَ  مْ بِکُْم َزائٌِر لَکُ  رٌ يبِقَْولِکُْم َعاِمٌل بِأَْمِرُکْم ُمْستَجِ  ُمُکْم  هِ يْ الئِذٌ َعائِذٌ بِقُبُوِرُکْم ُمْستَْشِفٌع إِلَى هللاِ َعزه َو َجله بِکُْم َو ُمتَقَِرِّ َو ُمقَِدِّ

ُکْم َو َعالنِ  یَو أُُمورِ  یُکِلِّ أَْحَوالِ  یفِ  یَو إَِراَدتِ  یَو َحَوائِجِ  یأََماَم َطلِبَتِ  ِلُکْم َو آِخِرکُْم َو  ُکمْ َو شَاِهدِ  تِکُمْ يَ ُمْؤِمٌن بِِسِرِّ َو َغائِبِکُْم َو أَوه

ٌض فِ  َ  یُمفَِوِّ َمعَُکمْ  هِ يَو ُمَسِلٌِّم فِ  ُکمْ يْ ذَِلَک ُکِلِِّه إِل  

 
و حرمت شما مى باشم، به شما معترفم، به بازگشتتان  مانیپ نینش پرده م،یشما اقرار دارم، تحمّل کننده دانش شما برترى

گفته شما هستم،  ندهیریبرم، گ در انتظار حکومت شما به سر مى م،یچشم به راه فرمان شما  دارم قیمؤمنم، رجعتتان را تصد
خواهنده شفاعت به درگاه  م،یزائر شما هستم، ملتجى و پناهنده به قبر شما م،یبه شما هندهباشم، پنا عمل کننده به فرمان شما مى

ام و  خواسته  روزى شیو مقدّم کننده شما پ م،یجو باشم، و به سوى او به سبب شما تقّرب مى شما مى لهیخداى عّز و جّل به وس

دارم، و در همه  مانیحاضر وغائبتان، و اّول و آخرتان ا وحاجاتم و ارادتم در همه احوال و امورم، به نهان و آشکارتان، 
میبه همراه شما تسل نهایو در ا م،یواگذارنده کار به شما نهایا  

 

ُکمْ یَ بُِکْم َو  نَهُ یهللاُ تَعَالَى دِ  يِیَ حْ یُ لَُکْم ُمعَدهةٌ َحتهى  یلَکُْم تَبٌَع َو نُْصَرتِ  یِیلَُکْم ُمَسِلٌِّم َو َرأْ  یقَْلبِ  وَ  ِلعَْدِلِه َو  ْظِهَرکُمْ یُ َو  اِمهِ یه أَ  یفِ  ُرده

نَ یُ  ُکمْ ] ِرکُمْ يْ أَْرِضِه فََمعَُکْم َمعَکُْم ال َمَع غَ  یفِ  ُکمْ َمِکِّ لَکُْم َو بَِرئُْت إِلَى هللاِ َعزه َو  تُ يْ آِخَرکُْم بَِما تََوله  تُ يْ [ آَمنُْت بُِکْم َو تََوله  َعُدِوِّ بِِه أَوه

الِمِ  نِ ياطِ يَ َجله ِمْن أَْعَدائُِکْم َو ِمَن الِْجبِْت َو الطهاُغوِت َو الشه  َو  تُِکمْ یَ ِمْن ِوال نَ يَو اْلَماِرقِ  ُکمْ ِلَحِقِّ  نَ یلَکُْم ]َو[ الَْجاِحدِ  نَ يَو ِحْزبِِهُم الظه

ْرثُِکْم ]َو[ الشهاِکِّ  نَ ياْلغَاِصبِ  ِة الهذِ  ُدونَکُْم َو ُکِلِّ ُمَطاعٍ ِسَواُکْم َو ِمنَ  َجةٍ يَعنْکُْم َو ِمْن ُکِلِّ َولِ  نَ ي]َو[ اْلُمْنَحِرفِ  کُمْ يفِ  نَ يِلِ  نَ یاْْلَئِمه

َشفَاعَتَُکمْ  یلَِطاعَتُِکْم َو َرَزقَنِ  یَو َوفهقَنِ  نُِکمْ یَعلَى ُمَواالتُِکْم َو َمَحبهتُِکْم َو دِ  تُ يِيهللاُ أَبَدا َما حَ  یَ إِلَى النهاِر فَثَبهتَنِ  ْدُعونَ یَ   
 

شما زنده کند، و شما  لهیرا به وس نشیتا زمانى که خدا د است،یّ براى شما مه ام ارىیتابع شماست، و  میشماست، رأ میتسل  دلم

 ریبا شما، نه با غ میپس با شما د،یفرما تانیپابر جا نشیو در زم د،یبازگرداند، و براى عدالتش آشکارتان نما امشیّ را در ا
سوى خدا از دشمنانتان شما را دوست داشتم، به  نیشما را دوست دارم، همانطور که اّول خرىآوردم، آ مانیشما به شما ا

کنندگان به شما، و منکران حقّتان،  شان، آن ستم و گروه نیاطینمودم از جبت و طاغوت و ش زارىیب زیو و ن میجو مى زارىیب
شوندگان از حضرتتان، و از  و منحرف تتان،یدر حقان نکنندگا و شک راثتان،یکنندگان م و غصب تتان،یشدگان از وال و خارج

اى جز شما، و از رهبرانى که مردم را به آتش  و از هر اطاعت شده ست،ین نیشده و از د نیشما وارد در د ریبه غ  هر آنچه
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از شما موفّقم  عتشما، و به اطا نیام بر موالت و محبّت و د بدارد، تا که زنده  میپابرجا شهیخوانند، پس خدا هم دوزخ مى

کند بمیو شفاعت شما را نص د،یفرما  
 

هابِعِ  کُمْ يَمَوالِ  ارِ يَ ِمْن خِ  یَجعَلَنِ  وَ  ْن  یَو َجعَلَنِ  هِ يْ ِلَما َدَعْوتُْم إِلَ  نَ يالت  ْحَشرُ یُ بُِهَداُکْم َو  یْهتَدِ یَ َو  لَکُمْ يَسبِ  ْسلُکُ یَ آثَاَرُکْم َو  ْقتَصُّ یَ ِممه

 یبِأَبِ  تُِکمْ یَ َغدا بُِرؤْ  نُهُ يْ َو تَقَرُّ عَ  اِمُکمْ یه أَ  یفِ  َمکهنُ یُ َو  تُِکمْ يَ َعافِ  یفِ  فُ َشره یُ َدْولَتُِکْم َو  یفِ  َملهکُ یُ َرْجعَتُِکْم َو  یفِ  ِکرُّ یَ ُزْمَرتُِکْم َو  یفِ 

هَ بِ  یَو َمالِ  یَو أَْهلِ  یَو نَْفسِ  یأَْنتُْم َو أُِمِّ  َدهُ قَبَِل َعْنُکْم َو َمْن قََصَدهُ تََوجه ثَنَاَءکُْم  یال أُْحِص  یه َمَوالِ  ُکمْ َمْن أََراَد هللاَ بََدأَ بُِکْم َو َمْن َوحه

 ْختِمُ یَ َو هَُداةُ اْْلَْبَراِر َو ُحَجُج اْلَجبهاِر بُِکْم فَتََح هللاُ َو بُِکْم  ارِ يَ َو ال أَْبلُُغ ِمَن اْلَمْدحِ کُْنَهُکْم َو ِمَن اْلَوْصِف قَْدَرُکْم َو أَْنتُْم نُوُر اْْلَخْ 

لُ یُ [ َو بُِکْم  ]هللاُ  ثَ يْ ْلغَ ا نَِزِّ  

 
و مرا از آنانى قرار دهد  د،ینسبت به آنچه شما به آن دعوت کرد کنندگان روىیدوستان قرار دهد، و از پ دگانیمرا از برگز و

شوند، و  و در گروه شما محشور مى ند،یجو مى تیشما هدا تیروند، و به هدا کنند و به راه شما مى که از آثار شما متابعت مى

رسند، و در دوران سالمت کامل شما مفتخر  مى ىیفرمانروا  گردد، و در دولت شما به بازمى ایبه دندر زمان رجعتتان دوباره 
شود، پدر و مادر و جان و خانواده و  شما روشن مى داریو فردا چشمشان به د ابند،ی گردند، و در روزگار شما اقتدار مى مى

را از شما  دشیتوح قیپرستد، طر ىیکتایکند، و هرکه او را به  شما آغاز مى لهیمالم فداى شما، هرکه آهنگ خدا کند، به وس
توانم ثناى شما را شماره کنم، و در امر مداح گفتن  اى سرورانم، نمى د،ینما و هرکه قصد حق کند. به شما توجه مى رد،یپذ مى

و حال آنکه شما نور  ست،یمنزلت شما در من ن انیب ىیشما را ندارم، و در مقام وصف نمودن، توانا قتیبه حق دنیقدرت رس

کند، و به خاطر شما باران فرو  خدا با شما آغاز کرد، و با شما ختم مى د،یو حّجتهاى خداى جبّار کانین انیخوبان و هاد
زدیر مى  

 

الضُّره َو ِعْنَدُکْم َما نََزلَْت بِِه ُرُسلُهُ َو هَبَطَْت بِِه  ْکِشفُ یَ اْلهَمه َو  نَِفِّسُ یُ السهَماَء أَْن تَقََع َعلَى اْْلَْرِض اِالِّ بِِإْذنِِه َو بُِکْم  ْمِسکُ یُ بُِکْم  وَ 

ُکمْ   َمالئَِکتُهُ َو إِلَى َجِدِّ

 
 د،یزدا شما اندوه را مى لهیدارد، مگر با اجازه خودش، و به وس فرو افتد نگاه مى نیبر زم نکهیتنها براى شما آسمان را از ا و

اند، و به  فرود آورده نیو نزد شماست آنچه را بر رسوالنش نازل فرموده، و فرشتگانش به زم د،ینما مىو سختى را برطرف 
 جانب جد شما

 

:بگو« والى جدّکم»باشد، به جاى   الّسالم هیمؤمنان عل ریام ارتیز اگر  
 

وُح اْْلَمِ کَ يَو إِلَى أَخِ )  ِلَشَرفُِکْم َو بََخَع ُکلُّ ُمتََکبٍِِّر لَِطاعَتُِکْم  فٍ یطَأْطَأَ ُکلُّ َشرِ  نَ يدا ِمَن اْلعَالَمِ أَحَ  ْؤتِ یُ آتَاکُُم هللاُ َما لَْم  نُ ي( بُِعَث الرُّ

ْضَواِن َو  ْسلَکُ یُ بُِکْم  تُِکمْ یَ اْْلَْرُض بِنُوِرُکْم َو فَاَز اْلفَائُِزوَن بِِوال َرقَتِ لَُکْم َو أَشْ  ءٍ  یْ َو َخَضَع ُکلُّ َجبهاٍر ِلفَْضِلُکْم َو ذَله ُکلُّ شَ  إِلَى الِرِّ

ْحَمِن بِأَبِ  تَکُمْ یَ َعلَى َمْن َجَحَد ِوال اْْلَْسَماِء َو  یفِ  مْ َو أَْسَماُؤکُ نَ یالذهاِکرِ  یِذْکُرکُْم فِ  یَو َمالِ  یَو أَْهلِ  یَو نَْفسِ  یأَنْتُْم َو أُِمِّ  یَغضَُب الره

اْلقُبُوِر فََما أَْحلَى  یاْْلثَاِر َو قُبُوُرُکْم فِ  یالنُّفُوِس َو آثَاُرُکْم فِ  یاْْلَْرَواحِ َو أَْنفُُسُکْم فِ  یاْْلَْجَساِد َو أَْرَواُحُکْم فِ  یأَْجَساُدُکْم فِ 

ْم نُوٌر َو أَْمُرُکْم ُرْشٌد َو [ َکالُمکُ  ُکمْ أَْسَماَءُکْم َو أَْکَرَم أَْنفُسَکُْم َو أَْعَظَم َشأْنَُکْم َو أََجله َخَطَرکُْم َو أَْوفَى َعْهَدُکْم ]َو أَْصَدَق َوْعدَ 

ْحسَانُ  رُ يْ التهْقَوى َو فِْعلُُکُم اْلخَ  تُُکمُ يه َوِص  َو َعاَدتُُکُم اْلِ  
 

مرحمت نفرموده، هر  انیبه احدى از جهان  کرده تیشد، خدا آنچه به شما عنا ختهیبرانگ نیو به سوى برادرت( روح الم) 

به برترى   خته، و هر متکبّرى در مقابل طاعت شما گردن نهاده، و هر جبّارى نسبتاندا ریشرافتمندى در برابر شما سر به ز
شما  تیبه وال دگانیبه نورتان روشن گشت، و رس نیخوار شده است، و زم مابراى ش زىیشما فروتن گشته است، و هر چ

شما شد، پدر  تیکه منکر وال خشم حضرت رحمان است بر کسى مود،یتوان پ رستگار شدند با شما راه به سوى بهشت را مى
ها، و ارواحتان  در تن تانینها  و ت ها،و نامتان در نام ادکنندگان،یشما در قلوب  ادیو مالم فداى شما باد،   و مادر و جان و اهل

و گرامى است  تان،یاست نامها نیریش  در قبرهاست، چه تانیدر جانها، و آثارتان در آثار، و قبرها تانینها  در ارواح، و جا

شما  نتان، سخ وعده  و راست است مانتان،یاست مرتبه بلندتان، و با وفاست پ میو بزرگ است مقامتان، و عظ تان،ینها  جا
احسان  و روشتان ر،ینور، و دستورتان راهنما، و سفارشتان تقوا، و کارتان، خ  

 

ْفُق َو قَْولُکُْم ُحْکٌم َو َحتٌْم َو َرأْ اْلَکَرُم َو َشأْنُُکُم الَْحقُّ َو الِصِّدْ  تُُکمُ يه َسجِ  وَ  لَهُ  رُ يْ ِعْلٌم َو ِحْلٌم َو َحْزٌم إِْن ذُِکَر اْلخَ  ُکمْ یُ ُق َو الِرِّ ُکنْتُْم أَوه

بَالئِکُْم َو بِکُْم  لَ يَجمِ  ینَائِکُْم َو أُْحِص أَِصُف ُحْسَن ثَ  فَ يْ کَ یَو نَْفسِ  یأَنْتُْم َو أُِمِّ  یأَبِ َو أَْصلَهُ َو فَْرَعهُ َو َمْعِدنَهُ َو َمأَْواهُ َو ُمنْتََهاهُ بِ 
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َج َعنها َغَمَراِت اْلُکُروبِ َو أَْنقَذَنَا ِمْن شَفَا ُجُرِف اْلهَلََکاِت َو ِمَن   یَو نَْفسِ  یَو أُِمِّ  تُمْ أَنْ  یالنهاِر بِأَبِ أَْخَرَجنَا هللاُ ِمَن الذُِّلِّ َو فَره

ِت اْلَکِلَمةُ َو َعُظَمِت النِِّْعَمةُ  انَايَ َو أَْصلََح َما َکاَن فََسَد ِمْن ُدنْ  نِنَایعَاِلَم دِ بُِمَواالتِکُْم َعلهَمنَا هللاُ مَ  َو بُِمَواالتُِکْم تَمه  
 

دانش و بردبارى   تانیبزرگوارى، و کار و رفتارتان حق و راستى و مدارا، و گفتارتان حکم و حتم، و رأ تانیاخالق و خو و
پدر و مادر و جانم  د،ییشما تشیو نها گاهیو شاخه و سرچشمه و جا شهیشود، آغاز و ر ادیاست، اگر از خوبى  شىیو دوراند

  شما از خوارى لهیشما را بشمارم، خدا ما را به وس باىیز شهاىیکنم، و آزما صفشما را و کوىیفداى شما، چگونه ثناى ن

پدر و مادر و جانم فداى شما،  د،یدرآورد، و غمهاى غرق کننده را از ما زدود، و ما را از پرتگاه هالکتها و آتش دوزخ رهان
که فاسد شده بود، اصالح نموده، و به  آنچه مانیایرا به ما آموخت، و از دن نمانیخدا در پرتو دوستى شما، دستورات د

افتیشد، و نعمت عظمت  کامل نیمواالت شما د  

 

فِ ائْتَلَفَِت اْلفُْرقَةُ َو بُِمَواالتُِکْم تُقْبَُل الطهاَعةُ اْلُمفْتََرَضةُ َو لَکُُم اْلَمَودهةُ اْلَواِجبَةُ َو الدهرَ  وَ  َو اْلَمقَاُم اْلَمْحُموُد َو الَْمَکاُن ]َو  عَةُ يَجاُت الره

سُوَل  رُ يَو الشهأُْن اْلَکبِ  مُ ياْلعَظِ  زه َو َجله َو الَْجاهُ [ اْلَمْعلُوُم ِعْنَد هللاِ عَ  اْلَمقَامُ  َو الشهفَاَعةُ اْلَمقْبُولَةُ َربهنَا آَمنها بَِما أَْنَزْلَت َو اتهبَعْنَا الره

اِهدِ  أَنَْت اْلَوههاُب ُسبَْحاَن َربِِّنَا إِْن کَاَن َوْعُد  کَ لَُدْنَک َرْحَمةً إِنه َو هَْب لَنَا ِمْن  تَنَایْ َربهنَا ال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ هَدَ  نَ یفَاْکتُبْنَا َمَع الشه

 َربِِّنَا لََمْفعُوال
 

گردد، و براى شماست مّودت واجب، و درجات  مى رفتهیپذ  و به موالت شما طاعت واجب شده د،یرس ىیبه گردهما ىیجدا و

اى پروردگار ما  رفته،یو شفاعت پذ ر،یو رتبه کب م،یعّز و جّل، و شرف عظ نزد خداى  معلوم گاهیو جا ده،یبلند، و مقام پسند
اى پروردگار ما، دلهاى  س،یپس ما را در شمار گواهان بنو م،یکرد روىیپ امبریاز پ و م،یآورد مانیچه نازل فرمودى ا به آن

اى، منّزه است  بخشنده اریمنحرف مکن، و به ما از نزد خود رحمت ببخش، همانا تو بس  نمودى تیهدا نکهیما را پس از ا
  است افتهیپروردگار ما، که وعده پروردگار ما امرى انجام 

 

ِه َو اْستَْرَعاُکْم أَْمَر َخلِْقِه َو  اِالِّ ِرَضاُکْم فَبَِحِقِّ  هَايْ َعلَ  یأْتِ یَ هللاِ َعزه َو َجله ذُنُوبا ال  نَ يْ َو بَ  ینِ يْ هللاِ إِنه بَ  یه َولِ  ایَ  َمِن ائْتََمنَکُْم َعلَى ِسِرِّ

ا اْستَْوهَْبتُْم ذُنُوبِ  َمْن أَطَاَعُکْم فَقَْد أََطاعَ هللاَ َو َمْن َعَصاُکْم فَقَْد َعَصى  عٌ يلَُکْم ُمطِ  یفَِإنِِّ  یشُفَعَائِ  نْتُمْ َو کُ  یقََرَن َطاَعتَُکْم بَِطاعَتِِه لَمه

ٍد َو أَْهِل بَ يْ لَْو َوَجْدُت ُشفَعَاَء أَْقَرَب إِلَ  یَو َمْن أََحبهُکْم فَقَْد أََحبه هللاَ َو َمْن أَبْغََضُکْم فَقَْد أَبْغََض هللاَ اللُهمه إِنِِّ  هللاَ   تِهِ يْ َک ِمْن ُمَحمه

ِة اْْلَْبَراِر لََجعَْلتُُهْم شُفَعَائِ  ارِ يَ اْْلَخْ  ِِّهْم َو  نَ يُجْملَِة اْلعَاِرفِ  یفِ  یأَْسأَلَُک أَْن تُْدِخلَنِ  کَ يْ أَْوَجبَْت لَُهْم عَلَ  یالهذِ  فَبَِحِقِِّهمُ  یاْْلَئِمه بِِهْم َو بَِحقِ

اِحمِ  نَ يُزْمَرةِ اْلَمْرُحومِ  یفِ  اِهرِ  نَ يبِشَفَاَعتِِهْم إِنهَک أَْرَحُم الره ٍد َو آِلِه الطه َو َحْسبُنَا  راي[ کَثِ مايَو َسلهَم ]تَْسلِ  نَ یَو َصلهى هللاُ َعلَى ُمَحمه

.لُ يهللاُ َو نِْعَم اْلَوکِ   
 

کند، پس به حّق  شما پاک نمى تیمن و خداى عّز و جّل گناهانى است که آنها را جز رضا نیولّى خدا به درستى که ب اى
ا از شما خواست، و طاعت خود را به نظر گرفتن، زندگى بندگانش ر ریبر راز خود قرار داد، و ز نیکه شما را ام  ىیخدا

که  کسى م،یکه من فرمانبردار شما د،یمن شو عانیو شف دیاز خدا بخواه رابخشش گناهانم  نهیطاعت شما مقرون نمود، هرآ

کرده است، و هرکه شما را   شما را اطاعت کرد، خدا را اطاعت نموده، و هر که از شما نافرمانى نمود، خدا را نافرمانى
را به  عانىیاگر من شف ایااشت، خدا را دوست داشته، و هر که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته است. خددوست د

دادم پس به  خود قرار مى عانیآنها را شف افتم،ی مى کانیو ن انیشوایآن خوبان و پ تش،یاز محّمد و اهل ب تر  کیدرگاه تو نزد
شدگان به  حقّشان، و در شمار رحم  مرا در گروه عارفان به آنها و آشناى بهاى،  حقّشان که براى آنان بر خود واجب کرده

و سالم خدا،   مهربانانى، و درود خدا بر محّمد و خاندان پاکش نیتر  آن بزرگواران وارد کن، به درستى که تو مهربان تشفاع

.است ىیکارگشا کویبر آنان باد، و خدا ما را بس است، و ن ار،یسالمى بس  
 

الجنان حی: مفاتمنبع  
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