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 میبسم اهلل الرحمن الرح

  نیأشرف السفراء المکرم یالصلوه و السالم عل و

 نیبیآله الّط یعل و محمد القاسم یأب نیالعالم اله بیحب نیالمرسل و اءیأفضل األنب

 نیالد ومی امیق یال اآلن من نیأعدائهم أجمع یو لعنة اهلل عل نیالطاهر
 

 :الکریم کتابه فی الحکیم اهلل قال
 ْلُيْؤِمُنوا َو ِلي َفْلَيْسَتِجيُبوا َدعٰاِن ِإذٰا َالّدٰاِع َدْعَوَة ُأِجيُب َقِريٌب َفِإنِّي َعنِّي ِعبٰاِدي َسَأَلَك ِإذٰا َو

 ﴾186 ﴿البقرة، َيْرُشُدوَن َلَعلَُّهْم ِبي

 !کنید ختم صلواتی
و اساس عبادت بر دعاست.  است بر عبادت ینعرض شد؛ که اساس د سابقًا

 ،ینبه د یِنبه شخص مؤمن و متد هیمنه و یتو شخص است دعاء، روح و جان عبادت
 ه. هرچد، به خدا دارکه به مبدأ خود دارد یو توسل جاءدارد به همان حال الت یبستگ

 ینتر باشد، از ا و هرچه کم توارتراو اس یقینو  تر یاو قو یمانحال بهتر باشد، ا ینا
 .دارد یترکم یبمرحله نص

است که قبل از دعا انسان  ینا یطن شراآجمله از  ِمن ذکر شده یطیشرا دعا یبرا
او را  یو اسماء حسنا یاکند، صفات عل ینکند، تحس یدکند، تحم یدخدا را تمج

 یدبستا عظمت و قدرت به را او کند، یاد یکیککه به انسان داده، انسان  یَعمبشمرد، ِن
اطهار  ۀکه از ائم ای یهدعا کنیم یطلب کند. لذا مشاهده م یزیو بعد دعا کند و از او چ

 است. یقطر ینمضمون و هم ینشده، همه بر ا یتالسالم روا یهمعل



 ةیعال یدعا ریابسو  خوانیم یماه رمضان م یهاافتتاح که در شب یدعا یندر هم
أفتتح الثناء  یاللهم إّن :او ستایش و خدا حمد به کند می شروع اول ،است ینالمضام

آخر  کند، یم یدصفات خدا را و تمج رداشم یم ؛بحمدک و أنت مسّدد للّصواب بمّنک
وقت  . آنیمهعظ یهإل یمع حاجه ب یرمن کث یلاسئلک قل یاللهم إّن: کند یدرخواست م

 .کند یدعا م
و بقّوتک  یءوسعت کل ش یاسئلک برحمتک الت یاللهم إّن: یمدار یلکم یدر دعا

 بعد رداشم می را خدا صفات یکیک ؛یءو خضع لها کّل ش یءقهرت بها کّل ش یالت
 .دکن ی؛ شروع به دعا متهتک العصم یالذنوب الت یاللهم اغفر ل: گوید یم

من دلع لسان الصباح بنطق تبّلجه و سّرح قطع  یااللهم : یمصباح دار یدعا در
 یعوافتح اللهم لنا مصار: دکن یرو به دعا م یاد؛ بعد متلجلجه یاهبالمظلم بغ یلالل

که  یبزرگ یک. انسان از است طورینهم هم حقًا و ؛الرحمة و الفالح یحالصباح بمفات
 .کند یمو بعد از او تقاضا  کند یم یانرا بکرم او  و او صفات اول ،کند یتقاضا م

خدا حاجت  ینکه انسان مطمئن باشد که ا است یقین دعا شرایط از دیگر یکی
 یکه از رو ییدعا و هر دنباش یبو ر یدشک و ترد یاز رو ؛بدهد تواند یانسان را م

 .رسدیباشد به منصه اجابت م یقین
 چیزی شخصی از که انسان. کردن اصرار یعنی است؛ الحاح دعا، شرایط از دیگر

و  دهخوا می جدی ،ودش یمشکل به دست او حل م ینافقط که  داند یو م دهخوا می
نه، با  یامشکل را حل کند  ینن شخص اآ تواند یاما نه، اگر شک داشته باشد که م

 چون؛ خواست. یجد ید. از خدا باکند یمتقاضا  ار یاز او مطلب یخونسرد
  1َو اْلُكلُّ ُمْسَتِمدٌَّة ِمْن َمَدِده               َأِزمَُّة اْلُأموِر ُطرًّا ِبَيِدِه               



امور به دست خداست و تمام کائنات از مدد خدا امداد  های یشهها و ر زمامتمام 
ِعلمًا : فرماید یالسالم که م یهعل امیرالمؤمنین یفقره متخذ است از دعا ین. اشوند یم

 2. کَو َمصاِدَرها َعن َقضاِئ کِدیِبَأّن َأِزمَّة اأُلُموِر ِب
خدا دارد،  یکه حال اتصال به سو یاست که انسان در وقت یندعا ا یطاز شرا یکی

وقت دعا  آن شود، یکه رحمت پروردگار نازل م یوقت حالش حال خوش است، آن
وقت  نازل بشود، آن خواهد یغضب خدا م که یوقت یااست  ّیرحالش متغ که یکند. وقت

 امیرالمؤمنیناز حضرت  یکافدر  کند یم یتروا ینیندارد. مرحوم کل یفتعر زیاددعا 
عند : یددر چهار موقع دعا را مغتنم بشمار ؛اغتنموا الّدعاء عند أربعالسالم که:  یهعل

تالوت قرآن  یوقت 3؛ینو عند األذان و عند نزول المطر و عند التقاء الّصّف تالوة القرآن
که در حال تالوت قرآن، شما مشغول صحبت کردن با  یرا. زیدبعدش دعا کن کنید، یم

 یبه شما رحمت ید،کرد یداپ یانقطاع کنید، یو استماع کالم او را م یدخود هست یخدا
نازل شده، دعا بعد از تالوت قرآن مستجاب است و بعد از اذان دعا مستجاب است. 

و بر سنت  یدو رسالت داد یدو شهادت بر توح یدکرد یاد یدو تحم یرخدا را به تکب
 است. مستجاب دعا کنید، عاد کردید، پیدا حالی ید،اعالن به نماز کرد یغمبرپ

. دعا بدون اذان دبعد از اذان دعا کنو ت قرآن قرائلذا مستحب است انسان بعد از 
چون رحمت  ید؛دعا کن آید یکه باران از آسمان م یهنگام یگرو د یستو اقامه وارد ن

در  ینو صّف کّفار و مشرک یندو صف: صّف مؤمن یوقت یگرو د شود یخدا نازل م
. شهادت یبرا ۀدر مقابل کفارند، آماد ین. مؤمنیرندجنگ قرار بگ یبرا یگرمقابل همد

مستجاب است.  دعا ینجاخدا، ا یبه سو آمدندجهاد، همه  یداناند در م قدم گذاشته
 .کنند دعا ببرند، جنگ به دست ینکهقبل از ا



اطلبوا ـ 4ست ا یکافدر  یت: ـ باز روافرماید یالسالم م یهحضرت صادق عل
ِعنَد َزواِل  و یاِحِعنَد ُهُبوِب الرِّ: یددر چهار ساعت دعا کن ؛أربع ساعات یالّدعاء ف

 ها یهسا که یچون وزش باد رحمت خداست. وقت ید؛دعا کن وزد یباد م که یوقت ؛یاِءاألف
 دعا در آن وقت مستجاب ید،غروب خورش ۀمنظر آن کند، یغروب م یدخورش رود، یم

 َو َالشَّْمِس ُطُلوِع َقْبَل َربَِّك ِبَحْمِد َسبِّْح َو ... : فرماید یم یدمجند در قرآن او. خداست
دعا مستجاب است.  کند، یکه آفتاب غروب م یهنگام ؛﴾131 ، ﴿طه … ُغُروِبهٰا َقْبَل

و  ُتَفتُح أبواب السَّماِء ذلکالُمؤِمِن؛ َفِعنَد  یِلعند أوَِّل ِمن َدِم الَقِت وُنُزوِل الَمَطِر  و عند
قطره از خون بدن  یناول که یوقت یگرو د ید،از آسمان دعا کن یادباران م که یوقت یگرد

مواقع  یندر ا ددار یمتق یلیساعت خ ین. ایددعا کن شود، یم یختهر ینمؤمن به زم
 مستجاب است. یشکه دعا کند، دعا یآسمان باز است و کس یدرها

 ینو از ا یممسجد آمد ینماه رمضان است و ما در ا یکمو  یستشب ب امشب ،
که  یطین شراآاز  یراست غ محصل مسلم که هایش یبعض یم،که ذکر کرد یطیشرا

بعد از نماز و تالوت  واًلا: یطشرا ینشاءاهلل در ما محصل است، از اذکر شد و ان سابقًا
و الحاح را  یمجّدًا بخواه نیمک یکه م یی: دعاثانیًا و. ینهاذان و دعا و ااقرآن و عبادت و 

 که کار به دست خداست و بس. یمداشته باش یقینو  یمدعا داشته باش یندر ا
ّر صدف ُد یگانه ؛است امیرالمؤمنینشب شهادت  ست، ا یبیشب شب عج

خون او به  ،است یتآسمان وال یدخورش یگانهعالم امکان و  یوال یگانهکائنات و 
 یرالمؤمنینطراف بستر اماه در کأّن یموقع یندر چن یددعا کن یناست. بنابرا یختهر ینزم

عالم ملکوت است بر  افاضاتو موجب جلب  یضف ۀحضرت که واسط آنو  یمهست
ما را مستجاب. همه  یو دعاها کند یم یحضرت خدا تفضل آنعالم، به برکت  ینا



حوائج  یوار یو بعد برا یاجمال ۀتوب کیگناهان  ۀخدا، از هم یمتوجه به سو
 یحضرت، شفا آنظهور  یلفرج امام زمان، تعج ها، یرفع گرفتار ی،روح ی،شخص

 کنید، یکه م یعمر ازشما بدهد و  هایکه خدا به دل یتیروحان یقین، یادینفس، ز
 مسائل یک ینهاشما بشود، ا یبنص یتو در عاقبت، عاف ییدا بنمار هاستفاد حداکثر

 .دارد استجابت امید بخواهیم، خدا از اگر حساس مواقع این در که ست ا مهمی خیلی
حضرت در کتب  آن های یتکردند که وص یتالسالم چند وص یهعل امیرالمؤمنین
از  یادر کتاب وصا ینیکردند در امروز، که مرحوم کل یتوص یکمعتبره ثبت شد. 

 لتحف العقودر   ابن ُشعبه َحّرانى ینرا ذکر کرده است و همچن یتوص آن یفروع کاف
از  یریبه نماز و زکات و احسان و دستگ ۀاقام یرالمؤمنینام یتوص ینا 5آورده است.

طبق  یت،وص ینجهات است و ا یراهلل الحرام و سا یتو مستمندان و حج ب یتاما
فرزندان  یرو سا ینحضرت، اختصاص به حضرت امام حسن و امام حس آن یشفرما

 او به من وصیت این که کسی ،یکتابمن قرأه : فرماید یحضرت ندارد، بلکه م آن
و معنا  خوانیم یرا م یتوص ینما ا ین. بنابراتاس من یاو وص باشد هرکه برسد،

 .کنیم یصحبت م یبه مقدار مقتض یرالمؤمنینشاءاهلل در احواالت امو بعد ان کنیم یم
 آن یشبعد از فرما شود، می قرائت اآلن که وصیت این به کنید توجه خوب حاال

 یرالمؤمنینام یما همه وص ینمن است، بنابرا یحضرت که هرکس بشنود وص
خود قرار  یما را وص یرالمؤمنینکه ام یممقام و شرف هست یدارا یلی. پس خشویم یم

و بر  ودبش یرالمؤمنینام یکه وص یدانست که کس یدحال با یندر ع وقت آن. دبده
 َبدََّلُه َفَمْن: یمدار یدر قرآن مجها! چون د ، کارش مشکل استدرفتار کن یتخالف وص

 یکس ﴾181 ﴿البقرة، َعِليٌم َسِميٌع َالّلَٰه ِإنَّ ُيَبدُِّلوَنُه َالَِّذيَن َعَلى ِإْثُمُه َفِإنَّمٰا َسِمَعُه مٰا َبْعَد



خود قرار  یرا وص یبرود و کس خواهد یم یااز دار دن که یوقت ،ودش یم یکه وص
، مواّد و دبکن یف، تحردبکن یلرفتار کند. اگر تبد یتطبق وص یدبا یوص آن دهد، یم

، گناه به گردن اوست و خدا دخود عوض بکن ۀیقرا رو به ذوق و سل یتموارد وص
 یتوص ید،او اطالع دارد. حاال همه آماده باش یلو تبد یفداناست و از تحر

مل کردن بر که ما را به ع یدهم بخواه او از خد یدالسالم را گوش کن یهعل یرالمؤمنینام
 موفق کند. یتوص ینطبق ا

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
ان ال اله اال اهلل وحده ال  یشهداّنه  یطالب أوص یبن اب یبه عل یهذا ما أوص

کّله  ینالد یعل یظهرهالحّق ل ینو د یله و ان محمدًا عبده و رسوله، أرسله بالهد یکشر
هلل  یو ممات یایو مح یو نسک یو آله، ثّم اّن صالت یهاهلل عل یو لوکره المشرکون، صّل

 .ینله و بذلک امرت و انا من المسلم یکال شر ین،رّب العالم
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 یتطالب. وص یبن اب ّیکرده است به او، عل یتاست که وص یمفاد آن این،

و شهادت  دهد ی، و شهادت بر او مله یکال شر وحدهپروردگار،  یگانگیبر  کند یم
 یت،خداست و رسول خداست که خدا او را فرستاده با هدا ۀکه محمد بند دهد یم

حق فرستاده،  ینو او را با د کند رهبری معرفت و توحید عالم به را مردم ینکها یبرا
 ناپسندرا  ینو آراء و مذاهب غلبه کند، گرچه مشرک یاناد یراو بر سا یند اینکهتا 

 باشد.
من، مردن من، اتصال به خدا دارد. پروردگار و  ینماز من، عبادت من، زندگ پس

که  دهم یمطلب هستم و شهادت م ینندارد و من مأمور به ا یکشر یان،عالم یدگارآفر



 من از مسلمانانم.
 اهلل بتقوی کتابی بلغه من و ولدی و بیتی اهل جمیع و حسن یا اوصیک اّنی ثم

فرزندم  یا دهم یقرار م یمن تو را وص قطعًا پس ؛و ال تموتّن اّلا و انتم مسلمون رّبکم
خود را و فرزندان خود را و هرکس  یتهل با یعجم دهم یقرار م یحسن. و وص یا

شما  کنم یم یتو وص کنم یسفارش م ؛من به او برسد ۀنوشت ینمن و ا یتوص ینکه ا
 واال بحال اسالم  یابدشما را مرگ در باداخدا که پروردگار شماست و م یرا به تقوا

 . پروردگار اوامر تسلیم
 و علیه الّله صلی الّله رسول سمعت فاّنی تفّرقوا ال و جمیعًا الّله بحبل اعتصموا و

 للّدین الحالقة المبیرة ان و الصیام و الصالة عامة من افضل البین ذات صالح: یقول آله
 دل یک همه؛ خدا پیمان به زنید چنگ ؛العظیم العلّی بالّله اّلا قوة ال و البین، ذات فساد

که  یدمخدا شن یغمبرو من از پ باشید نداشته تفرقه و جدایی هدف، یک و جهت یک و
کدورت دارند اصالح کند، ثوابش از  یکدیگردو نفر که با  ینب ی: اگر کسفرمود یم

و  کند یکن میشهرا ر ینکه اساس د یزیچ آناست. و  یشترها ب نمازها و روزه ۀهم
کردن و آتش  فسادو کدورت دارند،  ییجدا کهدو نفر  ینب[ کهست ین]ا ُبرد، یم

 .یمالعظ ّیو ال قوة اّلا بالّله العلکدورت را دامن زدن است. 
 ارحام در اینکه دیگر ؛الحساب علیکم الّله یهّون فصلوهم ارحامکم ذوی انظروا

خود  های به رحم ید،و تجسس کن یدها تفحص کنآن احواالت از کنید، نظر خود
شما را در روز  حسابعمل  ینآنها را، خدا به پاداش ا ید، صله کنیدکن یدگیرس

 .کندیآسان م ینبازپس
بحضرتکم، فقد سمعت رسول  ّیعواو ال تض افواههم تغّیروا فال االیتام فی الّله الّله



اوجب الّله عّزوجل له بذلک  یستغنی یحّت یتیمًا: من عال یقولو آله  یهالّله عل یالّله صل
 نظر در را خدا بگیرید نظر در را خدا ؛النار یتیمالجّنة، کما اوجب الّله آلکل مال ال

نشود و از آنها  یدگیها گرسنه بمانند و مبادا به آنها رسآن مبادا یتیمان؛ درباره بگیرید
خدا  یغمبربشود. من از پ یعها ضاآن حق شما منظر و مرئی در مبادا و! یدنکن یسرپرست

 یتیم آنکه خود  یبشود تا به سرحد یتیمی امرکه متکفل  ی: کسفرمود یکه م یدمشن
عمل بهشت را بر او  ینو در امور خود، مختار شود، خدا به پاداش ا بشود مستغنی
 کرده است. واجبرا  آتش یتیم،مال  ۀخورندبر  ینکهکما ا کند یواجب م
 بگیرید، نظر در را خدا ؛غیرکم احد به العمل الی یسبقکم فال القرآن، فی الّله الّله

 یاز شما که دارا یرغ یافراد  مبادا! قرآن به عمل در! قرآن در را خدا بگیرید نظر در
اهر قرآن استفاده کنند و در عمل به قرآن وعمل کنند و از ظبه قران  یستندمذهب شما ن

 .یفتندجلو ب از شما
و مازال رسول اهلل  بهم اوصی آله و علیه اهلل صلی النبّی فاّن جیرانکم، فی الّله الّله

 دربارۀ بگیرید نظر در را خدا ؛یورثهمظننا اّنه س یبهم حّت یوصیو آله  یهاهلل عل یصل
رسول خدا  یوستهو پ یگانبه همسا کرد یم یتوص خدا دائمًا یغمبرپ ؛خود یگانهمسا

 یکیکه قرابت و نزد یمکه ما گمان برد یتا به سرحد کرد یم یگانبه همسا یتوص
خود قرار  اهلها را وارث آن خواهد می پیغمبر که ست ا یبا انسان به سرحد یههمسا
 بدهد.

ما  یفاّنه ان ترک لم تناظروا و ادن یتم،ما بق یخلومنکمرّبکم، فال  یتب یالّله ف الّله
 در بگیرید نظر در را خدا بگیرید نظر در را خدا ؛ما سلف یغفرلهبه من اّمه ان  یرجع
اهلل الحرام؛ مبادا آن خانه را از خود  یتب یارتز ،در حج و عمره پروردگارتان؛ خانه



که اگر خانه خدا ترک بشود و  یدبدان ید،هست یکه شما باق هنگامیتا  یدتنها بگذار
جر و ا ینبه شما نخواهد شد و کمتر ینظر رحمت یچه یگرنرود، د یارتشز یبرا یکس

و  یرونآن است که ]از[ تمام گناهان خودش ب کند یکه قصد خانه خدا م یثواب کس
 .شود یم یدهآمرز

 بگیرید، نظر در را خدا ؛ینکمالعمل و اّنها عمود د یرالصالة فاّنها خ یالّله ف الّله
 شماست. یننماز، ستون د حقًا. است اعمال از بهترین نماز نماز؛ درباره را خدا

زکات.  ادایدر  یریدرا در نظر بگ خدا ؛غضب رّبکم تطفی فاّنها الزکاة فی الّله الّله
 .کند یچون زکات غضب پروردگار شما را خاموش م ید؛زکات مال خود را بده

درباره ماه  یریدرا نظر بگ خدا ؛النار من جّنة صیامه فاّن رمضان شهر فی الّله الّله
 است از آتش جهنم.  یرمضان. روزه ماه رمضان سپر

 یریدرا نظر بگ خدا ؛معائشکم فی فشارکوهم المساکین و الفقراء فی الّله الّله
 .یدخود شرکت بده های یشتآنها را در مع ینوایان؛فقراء و ب ،درباره مستمندان

 هدًی امام: رجالن یجاهد فاّنما السنتکم، و انفسکم و بأموالکم الجهاد فی الّله الّله
 یها با اموال خود، با جان ؛جهاد دربارۀ بگیرید نظر در را خدا ؛بهداه مقتد له مطیع او

. در راه خدا دو دسته فقط یدخود. با آنها در راه خدا جهاد کن یها خود، و با زبان
زمام امور مردم را به دست  یرت،و بص یتهدا یکه از رو یشواییآن پ یکیمجاهدند: 

 ینچن یعکه مط یآن شخص یگرامام به حق و عادل است. د یتجمع یگرفته و برا
 .یستندها مجاهد نآنافراد،  یه. بقکند یاو م ییو راهنما یتاست و اقتدا به هدا یامام

 علی تقدرون انتم و ظهرانّیکم بین و بحضرتکم یظلمّن فال نبّیکم ذرّیة فی الّله الّله
شما،  یاند. مبادا در مخو پیغمبر  ذریه درباره را خدا بگیرید، نظر در را خدا ؛عنهم الدفع



مبادا در شهر  ،شما یبت. مبادا در حضور شما و در غوندآنها مورد ظلم و ستم واقع ش
و  یداز آنها دفع کن یدو شما بتوان دنوشهر شما آنها مورد ستم واقع بش یرشما و در غ

 .یدنکن
 الّله رسول فاّن محدثًا، یؤوا ولم حدثًا یحدثوا لم اّلذین نبّیکم اصحاب فی الّله الّله

 ؛للمحدث المؤوی و غیرهم من و منهم المحدث لعن و بهم اوصی آله و علیه الّله صلی
 یندر د یکه بدعت ید. آن اصحابوخ یغمبراصحاب پ دربارۀ بگیرید نظر در را خدا

ن آخدا به  یغمبرندادند. پ ارا مأو یا نکردند. و بدعت گذارنده یجادا حدثینگذاشتند و 
 حدثیکه  یخود آن افراد ۀاز صحاب کرد یو لعن م فرمود یاصحاب خاص سفارش م

 نهادند؛ یم یو بدعت آوردند یم یغمبربه نام سنت پ یا تازه ینو د گذاشتند یم یندر د
 اکه مأو یخود و آن افرادصحاب ا یرآن افراد را از اصحاب خود و غ کرد یلعن م

 یندر د یحدث ایجادو  گذاردند یرا که بدعت م یآن افراد کردند یو کمک م دادند یم
 .کردند یم

 یهالّله عل یصل ّیکمما تکّلم به نب آخر فاّن ایمانکم، ملکت فیما و النساء فی الّله الّله
 بگیرید، نظر در را خدا ؛ایمانکم ملکت ما و النساء: یفینبالّضع یکمو آله ان قال: اوص

دست شما هستند.  یرکه ز ییها و غالم یزهان. کناتکممال ۀزنان و دربار دربارۀ را خدا
 یبود که ا ینا فرمود شما پیغمبر که سخنی آخر. دکن مرحمت نسانا یدبا یلیا خهبه آن

 یکی: یدکن یتکه حق آنها را رعا یفضع یفۀبه دو طا کنم یم یتمردم! شما را وص
 ممالک شما. یگرو د زنان طایفه

 !نماز! نماز! نماز ؛الصلوه الصلوه الصلوه
 مالمت هیچ از و نترسید هیچ از خدا راه در ؛الئم لومة اهلل فی تخافوا ال



 .باشید نداشته باک کننده مالمت
 از کند می کفایت خودش! خداست ؛علیکم بغی من و آذاکم من الّله یکفیکم

بکنند. شما در راه خدا  یرنگو بر شما ن بکنند آزار را شما خواهند می که افرادی اذیت
 خدا حافظ شماست. ید،نداشته باش یو باک یدحرکت کن
زبان  کنید، برخورد نیکی به مردم با ؛عّزوجل الّله امرکم کما حسنًا للّناس قولوا

 خدای اینکه کما. نکنید بدی به دعوت. کنید خوبی به امر. یدخوش داشته باش
 .شما را به آن امر کرده استوجل عّز

 ثّم شرارکم، امرکم الّله فیوّلی المنکر عن والنهی بالمعروف االمر تترکوا ال و
از منکر را ترک  ینه ید،معروف را ترک نکنبهامر ؛علیهم لکم یستجاب فال تدعون

کند بر شما بدان شما را که زمام امور امر یند مسلط ماوخد ید،که اگر ترک کرد یدنکن
 .شود یمستجاب نم یگرد ید. سپس، هرچه دعا کنگیرند یشما را در دست م

 ؛التفّرق و التدابر و التقاطع و اّیاکم و الّتبار، و التباذل و بالّتواصل بنّی یا علیکم و
اتحاد  ید،وصل کن یکدیگربا  ؛فرزندان من یو واجب است ا الزم شما برو  باد، شما بر
 یگرید یگری،د دربارۀ را خود مال شما. یدفداکار باش ید،کن یثارا یکدیگر ۀ. درباریدکن

برسد و مبادا شما به  یگریبه د یکشما بذل کند. و بّر و احسان شما از هر  ۀدربار
 ینب اتحاد و یمیتموّدت و صم ریسمانو  یدکن یاراخت ییو جدا یدپشت کن یکدیگر
 .ودبش یدهشما بر
االثم و العدوان واّتقوا الّله اّن الّله  یو ال تعآنوا عل یالبّر و التقو یآنوا علتع و

بر  یکی،کمک بر بّر و تقوا، بر ن کنید؛ کمک یکدیگر با توانید می تا ؛العقاب یدشد



امور  یندر ا رساند، یکه انسان را به تقوا م ییخوب، بر کارها یاحسان، بر کارها
گناه  یجا بینید یبر گناه و بدعت. هرجا م ید. و کمک نکنیدکمک کن توانید یهرچه م

 یدکار نباش کار کمک آندر  وجه یچهبه و. یدن را کنار بکشابدعت، خودت یجا یااست 
 العقاب است.یدکه خدا شد یدو از خدا بترس
 السالم علیکم اقرأ و الّله استودعکم نبّیکم فیکم حفظ و بیت اهل من الّله حفظکم

من و از  یتشما را حفظ کند که شما اهل ب ۀشاءاهلل همان خدا ؛و برکاته الّله رحمة و
در قلوب شما  یعنی ؛شما را یغمبرشما پ یان. و خدا حفظ کند در میدخاندان هست ینا

 یاتح ازوجود شما مالزم  یشهرا حفظ کند که هم یغمبرپ یو هاد یغمبرآن سنت پ
 .دشما باش یهادر دل یغمبرپ

شما سالم  ۀو بر هم کنم یشما وداع م ۀو با هم سپارم یشما را به خدا م ۀهم
 سالم خدا و رحمت خدا و برکات خدا. فرستم؛ یم

 این از بعد ؛یهقبض صلوات اهلل عل یحت الإله إّلا اهلل، ال إله إّلا اهلل: یقول یزللم  ثم
روح مبارکش به  ینکهتا ا ؛ال إله إّلا اهلل، ال إله إّلا اهلل: گفت یحضرت م آن دائمًا وصیت،

 .شد رهسپارعالم ملکوت 
: فرماید یم یتوص ینا یلچون در ذ اند هاست که مسلم امروز فرمود وصیتی این

 آخرین که شود می معلوم ،یهقبض صلوات اهلل عل یال إله إّلا اهلل حت:  یقول یزلثم لم 
 یتوص ینالسالم در ا یهعل یرالمؤمنینرا ام یمهم نیاز و واقعًا بوده حضرت آن وصیت

بشود  یحضرت کمک آن یتکه از مقام وال یدواریمتذکر داده و ما را سفارش کرده. ام
 محترم را نماز. یمحضرت عمل کن آن یتوص ینکه به ا ویمبه بعد موفق بش ینو ما از ا

اهلل الحرام را، کمک  یتماه رمضان را، عمل به قرآن را، حج ب روزۀ را، زکات بشماریم،



که آن  یامور یرو مراعات به زنان و سا یتیمانو  ینانو مسک یرانستمندان و فقبه م
 به ما تذکر دادند. نامه یتوص ینحضرت در ا
ماه  یستمکه در شب ب ـ است بحاردر  یتـ روا کند می روایت حنفیه بن محمد

ظاهر شد. در آن شب نتوانست  یرالمؤمنینپدرم ام یها در قدم ضعفرمضان، آثار 
و تا صبح از شدت اثر سم  خواند ینشسته م را نمازهایش صبح تانماز بخواند.  یستادها

و  کرد یداللت م یبو ما را به غ کرد یبا ما صحبت م آن حضرت را خواب نبرد و دائمًا
 یادتبه ع خواهد یهرکس م ید،در را باز کن :. صبح که شد، فرمودداد یم یما را تسل

. پدرم آمدند یپدرم م یادتع یدسته برامردم دسته یم،باز کرد . ما در رایایدب یاید،من ب
 یگرقبل از آنکه مرا د ید،سؤال کن خواهید یهرچه م ؛یقبل أن تفقدون یسلون: فرمود یم
 یول ید،سؤال کن خواهید ی: هرچه مفرمودند ی. آقا مکردند ی. مردم سؤال میابیدن

 .امامتان مصیبتبه جهت  ید،کن سبکخود را کوتاه و  یها سؤال
 ...برخاست ،که از اصحاب بزرگوار آن حضرت است یحجر بن عد

 (قطع صوت ) 
 !بجو بیزاری علی از بگویند و بزنند را توکه  یآن وقت در

 از من بزنند، آتش بعد و کنند قطعه قطعه شمشیر زیر مرا اگر خدا به قسم: گفت
 .جست نخواهم برائت تو

 کرد. یرالسالم درباره او دعا به خ یهعل امیرالمؤمنین
! یکرد یابن ملجم! کار بزرگ یو گفت: ا ملجم ابن به کرد رو شخصی

 به حال تو! یوا یابد،ب یاگر بهبود یرالمؤمنینام
کلثوم بر چه پس ام ی؟کدام بهبود یابد؟ یبهبود یرالمؤمنینملجم گفت: ام ابن



 ی؟بر عل یا کند یم یهبر من گر یاآ کند؟ یم یهگر
 یدادم و چنان ضربت و هزار درهم به آن سّم درهم هزار به خریدم شمشیری من

 .بود ضربت ابن ملجم ین. امیرند یزدم که اگر بر اهل عالم قسمت کنند همه م
 یک، زهراز شدت  یرالمؤمنینکه ام یدم: من وارد شدم، دگوید یبن نباته م اصبغ

 .گذارد می و کند می بلند را دیگر پای بعد. گذارد یم کند، یخود را بلند م یپا
 برای یدِر منزل را بستند و کس یگرو د شود یم یمساعت به ساعت وخ آقا حال

همه حاضر شدند. ذکر آن  فرمود امر را دختران و پسران تمام. آمد یمالقات نم
از شب گذشت. بدن آقا غرق عرق شد  یثلث یبابود و بس. تا تقر الإله إال اهللحضرت، 

را با  یشانیپ یها . آقا عرقریخت یُدر م یها مانند دانه ،مبارکش عرق یشانیو از پ
 یکنزد یمؤمن وقت احتضار کهاز رسول خدا  یدم: شنفرمود یو م کرد یدست پاک م

مام حسن عرض ا. حضرت شود یاو ساکت م  و ناله کند یعرق م اش یشانیپ شود، یم
! یفرمود: آر ی؟ا شده یداز خود ناام یکلکأّنه به کنی یصحبت م یطور ،پدرجان :کرد
 .یستممن با شما ن دیگر ای لحظه چند

فتح بدر که در روز  ۀبه شکران ـ پیش شب چهار ـ رمضان ماه هفدهم شب در
از شدت  ینالطلوع ینبودم. در ب یدارهفدهم ماه رمضان اتفاق افتاد، من تا صبح ب

برد. جدت رسول خدا مرا  یچرت مختصر یکزانو گذاشته بودم و  یسر رو یداری،ب
 ؛ِمَن اأَلَوِد َو اْللََّدد کُت ِمن امَِّتیا رسول اهلل! َما َلِقیعرض کردم به آن حضرت:  یدم،را د

.   اى رسول خدا چه بسيار از اّمت تو به من سختى و تعب و دشمنى وارد شده است
به عوض من، بدان را بر آنها مسلط  یادعا کن. من دعا کردم: خدا یفرمود: عل یغمبرپ

 یتدعا !یعل یمن کن. جدت فرمود: ا یبکن و به عوض آنها مالقات خوبان را نص



 .یمهمان ما هست یگر،مستجاب شده. سه شب د
که بعد از من به صبر  کنم می وصیت را تو. است سوم شب شب، این! حسن ای
 یآنها سرپرست ۀو عطوفت. از هم ی. و با برادران خود به مهربانیرفتار کن یو بردبار

او  ،که من او را دوست دارم دانی ی. میدمهربان باش یهکن و با برادرت محمد بن حنف
به  یاجآن فرزند زهراست و برادر توست. احت ین،حس ۀفرزند پدر توست. اما دربار

 یهعل یرالمؤمنین. امکرد یم یهگر یلیمام حسن خا. حضرت یستو سفارش ن یتوص
مام حسن انکن. حضرت  یهفرمود: تو را به جان من بر تو، به حق من بر تو، گرالسالم 

 تو.  یبتو ... بر مص یهعرض کرد: پدر جان! ... به خدا قسم، کأّنه با گر
 .رفت هوش از آقا

... و مانند  ورا باز کرده  یبانشگر یه،از شدت گر کهالسالم  یهالشهداء عل سید
. حضرت یختر یرالمؤمنینآن حضرت به صورت ام یها . اشککرد یم یهابر بهار گر

را در آغوش گرفت و فرمود: تو را به  ینچشمان خود را باز کرد و حضرت امام حس
تو مالئکه آسمان را  یهگر یدمبودم، د ها نکن! اآلن در آسمان یهکه بر تو دارم، گر یحق

 ازرا  یرینهد های ینهامت ک ینا ین،! بعد از امن حسین ببیندر آورده است.  یهبه گر
. بر تو باد به استقامت و کنند یم یدستم شه یغو ... و تو را با ت کشیدد نخواه ها سینه

 ند متعال.اوامور خود به خد یضصبر و تفو
 ینفرزندان من! دست از ا یفرزندان. فرمود: ا یرکرد به سا ینگاه یکآقا  آنجا

ن إماماِن یالحَسُن و الُحس: فرمود یاز رسول خدا که م یدم. شنیددو برادر خود برندار
قعود. در تمام مراحل از  یاکنند  یامق اند حق به امام دو حسین و حسن6؛َقاما َأْو َقَعدا

شما را مورد  ۀهم خدا. یدو از آنها جدا نشو یدو امر آنها را اجرا کن یدکن یبانیآنها پشت



 و مغفرت قرار بدهد. یترحمت و عاف
که کنار  یافراد ۀو ناله از هم یونش ینماند. صدا یرمق یگرشد. د یهوشآقا ب

بستر حضرت بودند، بلند شد. چند لحظه نگذشت، چشمان خود را باز کرد، صدا زد: 
الشهدا یدس حمزه ،آمده پیغمبر اآلن. سپارم یمن! همه شما را به خدا م یدگاننور د یا

 به بشتاب زود! ایم کرده زینت را بهشت! علی ای: گویند یبرادرم جعفر آمده. م ،آمده
که به  یا مالئکه یجا فرمود: اآن. داریم را تو مالقات انتظار همه ما که! ما سوی

 بر شما!  کنم ی! سالم میدا آمده یاستقبال عل
 .خطبه حضرت بود ینآخر ینا

 . أشهد أن ال إله إّلا اهلل! و أّن محمدا عبده و رسولهزد  صدا
 وا! واعلّیاه! علّیاه وا! إماماه وا! أبتاه یا! أبتاه یا: زدندمی داد ، شد بلند صدا

 !همحّمداه! وا جعفراه! وا مصطفا
را کشتند!  یاهل عالم! عل ی: ازد یندا م ینآسمان و زم یاندر م ینما جبرائیل

و ناله بلند  یونش یها صدا خانه ۀهم از. یدکوفه رس های خانهبه تمام  یلجبرئ یصدا
 ! وا إماماه!یباه! وا غرّیاهوا عل! ّیاهشد. وا عل
 ... بلند شد...  یاندر م یلجبرئ یصدا ناگاه

 !إماماه وا
 ...ینقلبون منقلب أّی محّمد، آَل ظلموا الذین سیعلم و

 ده بدهيد، قرار شفيع خداوند پيشگاِه در را المومنين امير ظاهر، دعا استجابت آثار
 ... الَعْفو إلهى: بلند مرتبه

 :دست روى به كنيد باز را قرآنها



 ما َو الُحسَنى َأسماُؤَك َو اأَلكَبر، اسُمَك ِفيِه َو ِفيه، ما َو الُمنَزِل بِكتاِبَك َأسَئُلَك ِإنِّى اللُهمَّ
 .النَّار ِمَن ُعَتقاِئَك ِمن َتْجَعَلِنى َأن ُيْرَجى َو ُيخاُف

 :سر روى به ببنديد را قرآنها

 ِبَحقَِّك َو فيه َمَدْحَتُه ُمْؤِمٍن ُكلِّ ِبَحقِّ َو ِبه َأرَسْلَتُه َمن ِبَحقِّ َو الُقرَءان هذا ِبَحقِّ اللُهمَّ
  ِمنك ِبَحقَِّك َأعَرُف َأَحَد َفال َعليِهم

 ... الَله يا ِبَك: مرتبه ده

 ... ِبَعلىٍّ إلهى...  ِبُمَحمٍَّد إلهى

 ... ِبالَحَسِن إلهى...  ِبفاِطَمة إلهى

 ... الُحَسيِن ْبِن ِبَعلىِّ إلهى...  ِبالُحَسيِن إلهى

 ... ُمَحمٍَّد ْبِن ِبَجْعَفِر إلهى...  َعلىٍّ ْبِن ِبُمَحمَِّد إلهى

 ... ُموَسى ْبِن ِبَعلىِّ إلهى...  َجْعَفٍر ْبِن ِبُموَسى إلهى

 ... ُمَحمٍَّد ْبِن ِبَعلىِّ إلهى...  َعلىٍّ ْبِن ِبُمَحمَِّد إلهى

 ... ِبالُحجَّة إلهى...  َعلىٍّ ْبِن ِبالَحَسِن إلهى

 َو اْلَأْرُض َضاَقِت َو الرَّجاء اْنَقَطَع َو اْلِغَطاُء اْنَكَشَف َو اْلَخَفاء َبِرَح َو اْلَبَلاء َعُظَم للُهمَّا » 
 َعَلى َصلِّ الرََّخاِء َو الشِّدَّة ِفى اْلُمَعوَُّل َعَلْيَك َو اْلُمْشَتَكى َربِّ َيا ِإَلْيَك َو السََّماء ُمِنَعِت
 َفرِّْج َمْنِزَلَتُهْم ِبَذِلَك َوَعرَّْفَتَنا َطاَعَتُهْم َعَلْيَنا َفَرْضَت الَِّذيَن اأَلمر اوِلى ُمَحمَّد َءاِل َو ُمَحمٍَّد

 َعِلىُّ َيا َعِلىُّ َيا ُمَحمَُّد َيا َذِلَك ِمْن َأْقَرُب ُهَو َأْو اْلَبَصِر َكَلْمِح َقريًبا َعاِجًلا َفَرًجا ِبَحقِِّهْم َعنَّا



 الزََّماِن َصاِحَب َيا َمْوَلاَى َيا َناِصَراَى َفِإنَُّكَما اْنُصَراِنى َو َكاِفَياَى َفِإنَُّكَما اْكِفَياِنى ُمَحمَُّد َيا
 «السَّاَعة السَّاَعة السَّاَعة الَعَجل الَعَجل الَعَجل الَغْوَث الَغْوَث الَغْوَث اأَلمان اأَلمان اأَلمان

 َو الُحَسيِن َو الَحَسِن َو فاِطَمة َو َعلىٍّ َو ِبُمَحمٍَّد َعَليك ُنْقِسُم َو َندُعوك َو اللُهمَّ َنسَئُلَك
 اأَلكَرم اأَلَجلِّ اأَلَعزِّ اأَلعَظِم الَعِظيِم ِباْسِمَك َو الُحَسيِن ُذرِّيَّة ِمن الطَّاِهريَن الطَّيِّبيَن التِّسَعة

 ... الَله يا

! بفرما قبول عزيز شب اين در را ما توبه! بگذر ما گناهان همه از! بيامرز را ما خدايا
 در! بفرما ثابت مستقيَمت صراط در را ما قدمهاى! بگردان مستجاب را ما دعاهاى تمام
 منّور يقين نور به را ما دلهاى! مگذار وا خود به را ما آنى زمان آخر ِفَتن و هزاهز اين

 محّمد آل و محّمد كه خيرى هر در! بگردان منشرح اسالم نور به را ما هاى سينه! بفرما
 محفوظ را ما داشتى محفوظ را آنها كه سوئى هر از و! بفرما داخل را ما كردى داخل را

 شفا ما مرضاى! بگردان راضى ما از را ما الحقوق ذوى! آور بر ما شرعّيه حوائج! بفرما
 و قرآن! مكن كوتاه اهلبيت دامان از ما ِوالى دست! بيامرز ما موتاى! بفرما عنايت
 ما محّمد آل و محّمد شفاعت از قيامت روز در! بده قرار ما عمل سرلوحه در را عترت

 مقدم منتظرين از را ما! بگردان نزديك را ما زمان امام فرج خدايا! نفرما نصيب بى را
 !بفرما منّور جمالش به را ما چشمان! بده قرار شريفش

 الَمهِدى الَحَسن ْبِن حجَّة اأَلعَظم ِبَوليَِّك َعَليك ُنْقِسُم َو َندُعوك َو اللُهمَّ َنسَئُلَك
 ... الَله يا اأَلكَرم اأَلَجلِّ اأَلَعزِّ اأَلعَظِم الَعِظيِم ِباْسِمَك َو العسكرّى

 باألخّص اند كرده رحلت فانى دار از كه الّسالم عليه المؤمنين امير شيعيان جميع براى
 !كنيد قرائت اى فاتحه الحقوق وذوى خود والدين براى
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