حَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنََّتُهُ ،وَ سَبَغَتْ نِعْمَتُهُ ،وَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ ،وَ تَمََّتْ کَلِمَتُهُ ،وَ نَفَذَتْ مَشِيََّتُهُ وَ بَلَغَتْ حُجََّتُهُ ،وَ عَدَلَتْ قَضِيََّتُهُ ،حَمِدْتُ
حَمْدَ مُقِرَّ بِرُبُوبِيََّتِهِ ،مُتَخَضَِّع لِعُبُودِيََّتِهِ ،مُتَنَصَِّل مِنْ خَطيئَتِهِ ،مُعْتَرِفٍ بِتَوْحيدِهِ ،مُسْتَعيذٍ مِنْ وَعيدِهِ ،مُۆَمَِّل مِنْ رَبَِّهِ مَغْفِرَهً تُنْجيهِ ،يَوْمَ
يُشْغَلُ عَنْ فَصيلَتِهِ وَ بَنيهِ ،وَ نَسْتَعينُهُ ،وَ نَسْتَرْشِدُهُ ،وَ نُۆْمِنُ بِهِ ،وَ نَتَوَکََّلُ عَلَيْه ،وَ شَهِدْتُ لَهُ بِضَمير مُخْلِص مُوقِن ،وَ فَرََّدْتُهُ تَفْريدَ
مُ ْۆمِن مُتْقِن ،وَ وَحََّدْتُهُ تَوْحيدَ عَبْدٍ مُذْعِن لَيْسَ لَهُ شَريکٌ فی مُلْکِهِ ،وَ لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلِیٌَّ فی صُنْعِهِ ،جَلََّ عَنْ مُشير وَ وَزير ،وَ تَنَزََّهَ عَنْ
مِثْل وَ نَظير ،عَلِمَ فَسَتَرَ ،وَ بَطَنَ فَخَبَرَ ،وَ مَلَکَ فَقَهَرَ ،وَ عُصِیَ فَغَفَرَ ،وَ عُبِدَ فَشَکَرَ ،وَ حَکَمَ فَعَدَلَ ،وَ تَکَرََّمَ وَ تَفَضََّلَ ،لَمْ يَزَلْ وَ لَنْ يَزُولَ ،وَ
لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ.وَ هُوَ قَبْلَ کُلَِّ شَیْءٍ ،وَ بَعْدَ کُلَِّ شَیْءٍ ،رَبٌَّ مُتَفَرَِّدٌ بِعِزََّتِهِ ،مُتَمَلَِّکٌ بِقُوََّتِهِ ،مُتَقَدَِّسٌ بِعُلُوَِّهِ ،مُتَکَبَِّرٌ بِسُمُوَِّهِ لَيْسَ يُدْرِکُهُ
بَصَرٌ ،وَ لَمْ يُحِطْ بِهِ نَظَرٌ ،قَوِيٌَّ ،مَنيعٌ ،بَصيرٌ ،سَميعٌ ،عَلِیٌَّ ،حَکيمٌ ،رَ ُۆفٌ ،رَحيمٌ ،عَزيزٌ ،عَليمٌ ،خواسته اش در امور نافذ گرديده است.
حجّتش کامل و حکمش عدل است .حمد میگويم او را حمدِ کسی که :به پروردگاري او اقرار دارد ،به فرمانبرداري او سر فرود
آورده است ،از گناهان خود عذرخواه است ،به وحدت و يگانگی او اقرار دارد ،به او از کيفر و جزايش پناه برده است ،و از او اميد
آمرزش دارد؛ آمرزشی که نجاتش میدهد در روزي که سختی آن به حدّي است که او را از اينکه به اهل و فرزندان خود بينديشد
باز میدارد .از او ياري می طلبيم و به او ايمان می آوريم و بر او توکَّل میکنيم .از روي اخالص و يقين به او گواهی میدهم و يگانه
اش میدانم همان گونه که مۆمن محکم و استوار او را يگانه میداند .او را يکتا میشناسم ،يکتا شناختن بندهاي که اقرار و اعتراف
دارد بر اينکه شريکی براي او در ملک و سلطنتش نيست و کمک کار و ياوري در صُنعش ندارد .بزرگتر است از اينکه براي خود
مشير و وزيري بگيرد و پاک و منزه است از اينکه مثل و مانندي داشته باشد .میداند و پنهان میکند و میپوشاند و از باطن خبر
دارد .مالک و قاهر است  .چون نافرمانی شود بيامرزد و چون عبادت شود ،جزاي نيک دهد .وقتی حکم کند ،در حکم خود عادل
باشد و کرم نمايد و تفضل فرمايد .هميشه بوده و خواهد بود و چيزي مانند او نيست .او پيش از هر چيزي بوده و بعد از هر چيز
خواهد بود .پروردگاري است که :به عزَّت خود يگانه است ،به قدرت خود ،مالک است ،به توانايی و قوّت خود ،از هر عيبی مبرَّا است،
و به برتري خود ،بزرگوار است .هيچ ديدهاي او را درک نکند و نظر و دقتی او را فرا نگيرد .توانا است و کسی بر او قدرت نيابد .بينا،
شنوا ،بلندمرتبه ،حکيم ،مهربان ،رحيم ،قادر و عليم است .عَجَزَ فی وَصْفِهِ مَنْ يَصِفُهُ ،وَ ضَلََّ فی نَعْتِهِ مَنْ يَعْرِفُهُ ،قَرُبَ فَبَعُدَ ،وَ بَعُدَ
فَقَرُبَ ،يُجيبُ دَعْوَهَ مَنْ يَدْعُوهُ ،وَ يَرْزُقُ عَبْدَهُ وَ يَحْبُوهُ ،ذُو لُطْفٍ خَفِیَّ ،وَ بَطْش قَوِيَّ ،وَ رَحْمَهٍ مُوَسَِّعَهٍ ،وَ عُقُوبَهٍ مُوجِعَهٍ ،رَحْمَتُهُ جَنََّهٌ
عَريضَهٌ مُونِقَهٌ ،وَ عُقُوبَتُهُ جَحيمٌ مُۆْصَدَهٌ مُوبِقَهٌ ،وَ شَهِدْتُ بِبَعْثِ مُحَمََّدٍ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ وَ صَفِيَِّهِ وَ حَبيبِهِ وَ خَليلِهِ ،بَعَثَهُ فی خَيْرِ عَصْر ،وَ
فی حينَ فَتْرَهٍ ،وَ کُفْر ،رَحْمَهً لِعَبيدِهِ ،وَ مِنََّهً لِمَزيدِهِ ،خَتَمَ بِهِ نُبُوََّتَهُ ،وَ قَوّي بِهِ حُجََّتَهُ ،فَوَعَظَ ،وَ نَصَحَ ،وَ بَلََّغَ ،وَ کَدَحَ ،رَۆُفٌ بِکُلَِّ مُۆْمِن،
رَحيمٌ ،وَلِیٌَّ ،سَخِیٌَّ ،ذَکِیٌَّ ،رَضِیٌَّ ،عَلَيْهِ رَحْمَهٌ ،وَ تَسْليمٌ ،وَ بَرَکَهٌ ،وَ تَعْظيمٌ ،وَ تَکْريمٌ مِنْ رَبَِّ غَفُور رَحيم،قَريب مُجيب ،وَصََّيْتُکُمْ مَعْشَرَ
مَنْ حَضَرَنی ،بِتَقْوي رَبَِّکُمْ ،وَ ذَکََّرْتُکُمْ بِسُنََّهِ نَبِيَِّکُمْ ،فَعَلَيْکُمْ بِرَهْبَهٍ تُسَکَِّنُ قُلُوبَکُمْ ،وَ خَشْيَهٍ تَذْري دُمُوعَکُمْ ،وَ تَقِيََّهٍ تُنْجيکُمْ يَوْمَ
يُذْهِلُکُمْ ،وَ تُبْليکُمْ يَوْمَ يَفُوزُ فيهِ مَنْ ثَقُلَ وَزْنُ حَسَنَتِهِ ،وَ خَفََّ وَزْنُ سَيَِّئَتِهِ ،وَلْتَکُنْ مَسْئَلَتُکُمْ مَسْئَلَهَ ذُلَّ ،وَ خُضُوع ،وَ شُکْر ،وَ خُشُوع ،وَ
تَوْبَهٍ ،وَ نَزُوع ،وَ نَدَم وَ رُجُوع وَلْيَغْتَنِمْ کُلَُّ مُغْتَنِم مِنْکُمْ ،صِحََّتَهُ قَبْلَ سُقْمِهِ ،وَ شَيْبَتَهُ قَبْلَ هَرَمِهِ ،وَسِعَتَهُ قَبْلَ عَدَمِهِ ،وَ خَلْوَتَهُ قَبْلَ شُغْلِهِ،
وَ حَضَرَهُ قَبْلَ سَفَرِهِ ،قَبْلَ هُوَ يَکْبُرُ ،وَ يَهْرَمُ ،وَ يَمْرَضُ ،وَ يَسْقَمُ ،وَ يُمِلَُّهُ طَبيبُهُ ،وَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَبيبُهُ ،وَ يَتَغَيََّرُ عَقْلُهُ ،وَ يَنْقَطِعُ عُمْرُهُ ،ثُمََّ
قيلَ هُوَ مَوْعُوکٌ ،وَ جِسْمُهُ مَنْهُوکٌ ،قَدْ جَدََّ فی نَزْع شَديدٍ ،وَ حَضَرَهُ کُلَُّ قَريب وَ بَعيدٍ ،فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ ،وَ طَمَحَ بِنَظَرِهِ ،وَ رَشَحَ جَبينُهُ،
وَ سَکَنَ حَنينُهُ ،وَ جُذِبَتْ نَفْسُهُ ،وَ نُکِبَتْ عِرْسُهُ ،وَ حُفِرَ رَمْسُهُ ،وَ يَتَمَ مِنْهُ وُلْدُهُ ،وَ تَفَرََّقَ عَنْهُ عَدَدُهُ ،هر که او را وصف کند ،عاجز و
ناتوان میگردد ،و هر که به معرفت او رسد ،در تعيين صفت براي او گمراه میشود .در عين دوري ،نزديک و در عين نزديکی ،دور
است .هر که او را بخواند ،اجابت کند و بندگان را روزي عطا فرمايد .صاحب لطف نهان و عقوبت شديد است .رحمتش وسعت دارد و

عقوبتش دردناک است؛ رحمتی که همچون بهشتی است پهناور و شگفتانگيز ،و عقوبتی که کيفرش دوزخی است طبقهبندي شده
و هالک کننده .گواهی میدهم که محمّد صلیاهللعليهوآله بنده و فرستاده و اختيار شده و حبيب او است که او را در بهترين
زمانهايی که مقتضی برانگيختنِ پيامبر بوده ،برانگيخت؛ زيرا مدّتی در فَترت گذشته بود و پيامبري مبعوث نشده بود و کفر ،عالم را
فرا گرفته بود .اين پيامبر ،رحمتی براي بندگان و ازدياد منت خداوند بر آنان بود .نبوت را به او ختم نمود و حجّت خود را با ارسال
حضرتش قوت بخشيد .و اما آن پيامبر؛ موعظه کرد ،نصيحت نمود ،تبليغ فرمود و به رنج افتاد .براي هر مۆمنی ،مهربان ،رحيم،
دوست ،با سخاوت ،پاکيزه و پسنديده بود .رحمت و سالم و برکت و عظمت و کرامت خداوندِ آمرزنده مهربانِ نزديکِ اجابت کننده
بر او باد .من شما را به پرهيزگاري از نافرمانی خداوند سفارش میکنم و به پيروي از روش پيامبرتان يادآوري مینمايم.پس بر شما
باد :به ترسی که دلها را آرامش دهد ،به رعبی که اشک ها را جاري کند ،و تقوايی که باعث نجات شما گردد از روزي که به
فراموشی اندازد و مبتال گرداند .همان روزي که بهرهمند شود از آن هر کس که کارهاي نيکش بسيار و کارهاي زشت و ناپسندش
کم باشد.بايد سۆال شما از پروردگارتان ،سۆال بنده اي باشد که خوار و فروتن ،و سرافکنده و شکرگزار است .مانند بندهاي که
توبه کرده و از نافرمانی کناره گيري کرده و پشيمان شده است .بنابراين ،هر غنيمتشماري از ميان شما ،بايد غنيمت شمارد:
سالمت خود را پيش از آنکه بيمار شود ،ميانسالی خود را قبل از آنکه پير و فرتوت گردد ،وسعتش را قبل از آنکه فقر گريبانگيرش
شود ،آسايش خود را پيش از آنکه گرفتار گردد ،و فرصت هايش را پيش از سفر از ايندار فانی :پيش از آنکه از کار افتاده گردد و
مريض و ناتوان شود ،پيش از آنکه طبيبش از عالج او باز ماند و دوستانش از او روي گردانند ،پيش از آنکه عقلش زايل و عمرش
تمام شود و اطرافيان آهسته با هم بگويند« :ديگر از حرکت بازافتاده ،جسمش کاهيده شده و سخت گرفتار جان کندن است ».در
اين حال ،هر خويشاوندِ دور و نزديکی بر بالينش حاضر شود ،اما او در حالی که چشم به باال دوخته و پيشانيش را عرق فراگرفته؛
قلبش از حرکت بازمانَد و جانش گرفته شود .و همسرش بيچاره و بدبخت گردد .قبرش را کنده و مهيا کنند ،اوالدش يتيم گردند،
نزديکانش پراکنده شوند .وَ قُسَِّمَ جَمْعُهُ ،وَ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ سَمْعُهُ ،وَ کُفَِّنَ ،وَ مُدَِّدَ ،وَ وُجَِّهَ ،وَ جُرَِّدَ ،وَ غُسَِّلَ ،وَ عُرِيَ ،وَ نُشِفَ ،وَ سُجَِّیَ ،وَ
بُسِطَ لَهُ ،وَ نُشِرَ عَلَيْهِ کَفَنُهُ ،وَ شُدََّ مِنْهُ ذَقَنُهُ ،وَ قُمَِّصَ ،وَ عُمَِّمَ ،وَ لُفََّ ،وَ وُدَِّعَ ،وَ سُلَِّمَ ،وَ حُمِلَ فَوْقَ سَرير ،وَ صُلَِّیَ عَلَيْهِ بِتَکْبير ،وَ نُقِلَ مِنْ
دُور مُزَخْرَفَهٍ ،وَ قُصُور مُشَيََّدَهٍ ،وَ حُجُر مُنَضََّدَهٍ ،فَجُعِلَ فی ضَريح مَلْحُودٍ ،ضَيَِّق مَرْصُوص بِلِبْن ،مَنْضُودٍ ،مُسَقََّفٍ بِجُلْمُودٍ ،وَ هيلَ عَلَيْهِ
حَفَرُهُ ،وَ حُثِیَ عَلَيْهِ مَدَرُهُ ،فَتَحَقََّقَ حَذَرُهُ ،وَ نُسِیَ خَبَرُهُ وَ رَجَعَ عَنْهُ وَلِيَُّهُ ،وَ نَديمُهُ وَ نَسيبُهُ ،وَ حَميمُهُ ،وَ تَبَدََّلَ بِهِ قَرينُهُ ،وَ حَبيبُهُ ،وَ
صَفِيَُّهُ ،وَ نَديمُهُ فَهُوَ حَشْوُ قَبْر ،وَ رَهينُ قَفْر ،يَسْعی فی جِسْمِهِ دُودُ قَبْرِهِ و يَسيلُ صَديدُهُ مِنْ مِنْخَرِهِ ،يُسْحَقُ ثَوْبُهُ وَ لَحْمُهُ ،وَ يُنْشَفُ
دَمُهُ ،وَ يُدَقَُّ عَظْمُهُ ،حَتَّی يَوْمَ حَشْرِهِ ،فَيُنْشَرُ مِنْ قَبْرِهِ ،وَ يُنْفَخُ فِی الصَُّورِ ،وَ يُدْعی لِحَشْر وَ نُشُور ،فَثَمََّ بُعْثِرَتْ قُبُورٌ ،وَ حُصَِّلَتْ صُدُورٌ،
وَجیءَ بِکُلَِّ نَبِیَّ ،وَ صِدّيق ،وَ شَهيدٍ ،وَ مِنْطيق ،وَ تَوَلَّی لِفَصْلِ حُکْمِهِ رَبٌَّ قَديرٌ ،بِبَعيدِهِ خَبيرٌ وَ بَصيرٌ ،فَکَمْ مِنْ زَفْرَهٍ تُضْنيهِ ،وَ حَسْرَهٍ
تُنْضيهِ ،فی مَوْقِفٍ مَهُول عَظيم ،وَ مَشْهَدٍ جَليل جَسيم ،بَيْنَ يَدَيْ مَلِکٍ کَريم ،بِکُلَِّ صَغيرَهٍ وَ کَبيرَهٍ عَليم ،حينَئِذٍ يُلْجِمُهُ عَرَقُهُ ،وَ يَحْفِزُهُ
قَلَقُهُ ،عَبْرَتُهُ غَيْرُ مَرْحُومَهٍ ،وَ صَرْخَتُهُ غَيْرُ مَسْمُوعَهٍ ،وَ حُجََّتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَهٍ ،وَ تَۆُلُ صَحيفَتُهُ ،وَ تُبَيََّنُ جَريرَتُهُ وَ نَطَقَ کُلَُّ عُضْو مِنْهُ بِسُوءِ
عَمَلِهِ ،وَ شَهِدَ عَيْنُهُ بِنَظَرِهِ ،وَ يَدُهُ بِبَطْشِهِ ،وَ رِجْلُهُ بِخَطْوِهِ ،وَ جِلْدُهُ بِمَسَِّهِ ،وَ فَرْجُهُ بِلَمْسِهِ ،وَ يُهَدَِّدُهُ مُنْکَرٌ وَ نَکيرٌ ،وَ کَشَفَ عَنْهُ بَصيرٌ،
فَسُلْسِلَ جيدُهُ ،وَ غُلََّتْ يَدُهُ ،وَ سيقَ يُسْحَبُ وَحْدَهُ فَوَرَدَ جَهَنََّمَ بِکَرْب شَديدٍ ،وَ ظَلََّ يُعَذََّبُ فی جَحيم ،و اموالش تقسيم شود .در حالی
که ديدن و شنيدنش از دست رفته و کفنِ او را مهيا میکنند؛ دست و پايش کشيده شود ،رو به قبله گردد ،جامهاش کنده و عريان
شود ،غسل داده شده و خشک گردد .آنگاه جايش آماده شده و کفنش را باز میکنند .چانهاش را بسته ،پيراهن (کفن) را بر او
پوشانده ،عمّامه بر سرش نهاده و در نهايت پيچيده شده و وداع کرده میشود .و بر تابوت گذارده و بر او نماز میخوانند .سپس از

خانهي زينت داده شده و قصرهاي محکم و اطاقهاي بر هم قرار گرفته [به سوي قبرستان] منتقل گرديده و در شکاف زمين جاي
داده میشود .مکانی که ميان لحدي تنگ که با خشتها به هم بسته شده و سقف آن از سنگها ترتيب داده شده قرار دارد .در اين
زمان ،بر او خاک و ريگ گور ريخته شود و او را سنگهاي قبر فراگيرد .و آنچه از آن میترسيد بر سرش آيد .دوستانش ،نديمانش،
خويشان و يارانش همه او را واگذارند و بازگردند .و همسر او ،همسر ديگري اختيار کند؛ او که زمانی دوست و انتخاب شده و
همخوابهاش بود ،در آغوش ديگري درآيد در حالی که او گرفتار تنهايی قبر باشد[ .پس از مدتی نه چندان دور] کِرمهاي زمين بر
جسدش هجوم آورند و از بينی و دهانش چرک و خون بيرون زند .جامه و گوشت بدنش پوسيده شود ،خونش به زمين فرو رَوَد،
جسمش خشک گردد و استخوانهايش باريک شود .او به همين حال بماند تا روز حشر فرا رسد و سر از قبر درآورد .روزي که نفخه
در صور دميده شده و براي حشر خوانده شود .روزي که قبرها زير و رو شده و آنچه در دل آنهاست بيرون آيد .روزي که هر پيامبر و
هر صديق شهيد و سخنوري حضور يابد و اختيار حکم و داوري براي پروردگاري است که به افعال و کردار بندگان ،دانا و بينا
است.پس چه نالههاي دلخراشی که برنمیآيد و چه حسرتهاي جانسوز که پديدار نمیشود؛ زيرا در جايگاه هولناک بزرگی
نگهداشته شود و در برابر پادشاه کريمی قرار گيرد که به هر کردار کوچک و بزرگ آگاه است .در اين هنگام ،عرق سراپاي او را
فراگيرد ،به شدت مضطرب شود ،اشک بريزد؛ ولی کسی به او رحم نکند و بر آنچه فرياد کند ،فريادرسی نباشد .حجّت او قبول نشود
و نامه عملش به سويش بازگردد و نافرمانيهايش آشکار شود و [ آنگاه] هر عضو او به سخن آيد و از بدي کردارش خبر دهد :چشم او
گواهی دهد به آنچه نظر افکنده ،دست او گواهی دهد به سوي آنچه يازيده ،پايش گواهی دهد به آنچه به سوي آن رفته ،پوست او
گواهی دهد با آنچه که تماس داشته ،فرج او گواهی دهد به آنچه که لمس کرده .سپس منکر و نکير او را تهديد کرده و بترسانند.
رسوايی اش پديدار شود [تا اينکه] زنجير به گردن او گذارند و دستهايش را به غل ببندند و او را به تنهايی بِکِشند و به سختی در
دوزخ وارد کنند .به ناچار ،در آتش عذاب شود .وَ يُسْقی شَرْبَهً مِنْ حَميم تَشْوي وَجْهَهُ ،وَ تَسْلِخُ جِلْدَهُ ،يَضْرِبُهُ زَبينَتُهُ بِمِقْمَع مِنْ
حَديدٍ ،يَعُودُ جِلْدُهُ بَعْدَ نَضْجِهِ بِجِلْدٍ جَديدٍ ،يَسْتَغيثُ فَيُعْرِضُ عَنْهُ خَزَنَهُ جَهَنََّمَ ،وَ يَسْتَصْرِخُ فَيَلْبَثُ حُقْبَهُ بِنَدَم ،نَعُوذُ بِرَبَّ قَدير مِنْ شَرَِّ
کُلَِّ مَصير ،وَ نَسْئَلُهُ عَفْوَ مَنْ رَضِیَ عَنْهُ ،وَ مَغْفِرَهَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ ،فَهُوَ وَلِیَُّ مَسْئَلَتی وَ مُنْجِحَ طَلِبَتی ،فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ تَعْذيبِ رَبَِّهِ ،سَکَنَ
فی جَنََّتِهِ بِقُرْبِهِ ،وَ خُلَِّدَ فی قُصُور مُشَيَِّدَهٍ ،وَ مُکَِّنَ مِنْ حُور عين وَ حَفَدَهٍ ،وَ طيفَ عَلَيْهِ بِکُئُوس ،وَ سَکَنَ حَظيرَهَ فِرْدَوْس ،وَ تَقَلََّبَ فی
نَعيم ،وَ سُقِیَ مِنْ تَسْنيم ،وَ شَرِبَ مِنْ عَيْن سَلْسَبيل ،مَمْزُوجَهٍ بِزَنْجَبيل ،مَخْتُومَهٍ بِمِسْکٍ عَبير ،مُسْتَديم لِلْحُبُورِ ،مُسْتَشْعِر لِلسَُّرورِ،
يَشْرَبُ مِنْ خُمُور ،فی رَوْض مُشْرِق مُغْدِق ،لَيْسَ يَصْدَعُ مَنْ شَرِبَهُ ،وَ لَيْسَ يَنْزِفُ ،هذِهِ مَنْزِلَهُ مَنْ خَشِیَ رَبََّهُ ،وَ حَذََّرَ نَفْسُهُ ،وَ تَلِکَ
عُقُوبَهُ مَنْ عَصی مُنِشْئَهُ ،وَ سَوََّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ ،مَعْصِيَهَ مُبْديهِ ،ذلِکَ قَوْلٌ فَصْلٌ وَ حُکْمٌ عَدْلٌ ،خَيْرُ قَصَص قَصََّ وَ وَعْظٍ بِهِ نَصََّ ،تَنْزيلٌ مِنْ
حَکيم حَميدٍ ،نَزَلَ بِهِ رُوحُ قُدُس مُبين ،عَلی نَبِیَّ مُهْتَدٍ مَکين ،صَلََّتْ عَلَيْهِ رُسُلٌ سَفَرَهٌ مُکَرََّمُونَ بَرَرَهٌ ،عُذْتُ بِرَبَّ رَحيم مِنْ شَرَِّ کُلَِّ
رَجيم ،فَلْيَتَضَرََّعْ مُتَضَرَِّعُکُمْ ،وَلِيَبْتَهِلْ مُبْتَهِلُکُمْ ،فَنَسْتَغْفِرُ رَبََّ کُلَِّ مَرْبُوبِ لی وَلَکُمْ .چندان که روي او پخته شود و پوست بدنش بعد
از سوختن به پوستی ديگر تبديل گردد .در برابر نالهها و فريادهايی که میزند ،خازنان جهنم از او روي بگردانند و جوابش را ندهند.
و هر چه فرياد زند ،کسی به فريادش نرسد [ و بدين ترتيب ] سالهاي درازي به ندامت و پشيمانی بگذراند .پناه میبريم به خداوندِ
قادرِ توانا از بدي هر پيشامد ناگواري ،و از او بخشش و عفو کسی را که از او خشنود شده است درخواست میکنيم و آمرزش کسی
را که از او قبول فرموده مسألت مینماييم؛ که او ولی نعمت خواسته ها و برآورندهي حاجات من است .پس کسی که از عذاب
پروردگار نجات يابد ،به مقام قرب در بهشت ساکن شود و در قصرهاي محکمِ جاويدان بماند؛ در حالی که به حورالعين و
خدمتگزاران بهشتی دست يابد .جامها از نوشيدنیها برايش مهيا کنند و در فردوس اعلی جايگزينش نمايند .او در ناز و نعمت

بگردد و از آب تسنيم بياشامد و از چشمه سلسبيل؛ که آميخته به زنجبيل ،و مُهر کرده به مُشک و عبير است سيراب شود .او
همواره در اين نعمتها و شاديها زندگی میکند و از شرابهايی که در باغهاي روشن و پر نور است ،و آبهاي روان در آن جاري
است ،شرابی که درد سر نياورد و عقل را زايل نکند مینوشند .اين است منزلت و مقام کسی که از پروردگار خود بترسد و نفس
خود را بر حذر بدارد .و آن است کيفر کسی که بر آفرينندهي خود عصيان بورزد و نفسش معصيت خالقش را براي او زينت داده و
آسان نمايد .اين است گفتار به تفصيل و حُکم به عدل؛ بهترين قصهاي که نقل شده و بهترين پندها که بيان گرديده .از نزد حکيم
حميد فروفرستاده شده و جبرئيل آن را به پيامبر هدايت کننده و صاحب جاه و مقام فرو آورده است .پيامبري که رسوالن و
سفيران مکرَّم بر او درود فرستادند .پناه میبرم به پروردگار مهربان از شر هر رانده شدهي گمراه کننده .پس بايد تضرع کنند تضرع
کنندگان و زاري نمايند زاري کنندگان[ .در آخر] براي خودم و شما از پروردگار هر تربيت شدهاي طلب مغفرت می کنيم .پی
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