
 

 

 

 

 
 

 

 

 :اول نامه

 ما رشيد دوست و ايمان با برادر

  ما، رشيد دوست و ايمان با برادر به نامه ای

 .بدارد مستدام را وی عزت خداوند که - مفيد شيخ - نعمان بن محمد ابوعبدهللا

 در و آراسته ای اخالص زيور به ما دوستی در که کسی ای تو بر خداوند سالم
 .هستی مخصوص امتياز دارای ما به ايمان و اعتقاد

 مقدس پيشگاه از و سپاسگزاريم، را يکتا خداوند تو وجود نعمت مورد در ما
بر  که می کنيم استدعا خداوندی



 

 و درود او خاندان و) آله و عليه هللا صلی(عبدهللا بن محمد حضرت موالی و سيد 
 .فرمايد نازل را خويش بی نهايت و پياپی صلوات

کوشيدی،  صادقانه ما نصايح و سخنان بيان و حق ياری راه در که آنجا از

داشته  ارزانی شما به را افتخار اين خداوند 

 .کنيم مکاتبه شما با که است فرموده اجازه ما به و 

  برسانی، ما دوستان به را ما دستورات و اوامر که هستيد مکلف شما

 کفايت را آنان مهمات و فرمايد مرحمت آنان به را اطاعتش توفيق و عزت خداوند
 .دارد محفوظشان خويش لطف پناه در کرده،

  برگردانده اند روی خداوند دين از که ما دشمنان مقابل در متعال خداوند ياری با

 از که آنان به را ما دستورات الهی خواست با و کن استقامت تذکرات، اساس بر
 .کن ابالغ می باشد، آنها آرامش موجب ما گفتار و می پذيرند تو

 تا شيعيان مان و ما آنها واقعی صالح و بزرگ خداوند فرمان اساس بر که اين با 
 ديده ها از پنهان و دور نقطه ای در است ستمگران اختيار در حکومت که زمانی

 مطلع کامالً  می گذرد شما بر که ماجراهايی و حوادث تمام از ولی می بريم، بسر
 .نيست پوشيده ما بر شما اخبار از چيزی هيچ و هستيم

می کردند  دوری آنها از خداوند صالح بندگان که گناهانی و خطاها از 

 .باخبريم شديد مرتکب شما اکثر ولی 

 می گرفت بر در را شما زندگی حوادث و مصائب نبود، ما توجهات و عنايات اگر
 .می بردند بين از را شما دشمنان و

اطالعيم  با ها پيمان و عهد گذاشتن سر پشت  و ها عهدشکنی از

 ).است شده واليت حريم از شما دوری و بدبختی موجب عوامل همين که(



 

 را شما امور هرگز ما گناهان، همه با ندارند، خبر خود های لغزش از اينها گويی 
 نبود، ما توجهات و عنايات اگر و نمی کنيم فراموش را شما نگذاشته، مهمل

  می گرفت بر در را شما زندگی حوادث و مصائب

 .می بردند بين از را شما دشمنان و

 .رسانيد مدد رسالت خاندان به و کنيد پيشه تقوا و بترسيد خداوند از پس،

 با برخورد و آزمايش اين در عده ای البته و می آيد پيش که فتنه هايی برابر در
 قيام و حرکت نشانه های از اينها همه البته و کنيد مقاومت می شوند، هالک فتنه ها

 و کراهت علی رغم که بدانيد و نگذاريد متروک را ما نواهی و اوامر. هست ما
 .کرد خواهد تمام را خود نور خداوند مشرکان، و کفار ناخشنودی

هستم،  خدا ولی من... ندهيد دست از را تقيه

 .می کنم تضمين را حق راه پويندگان سعادت 

سازد  نزديک ما به را شما که باشد طوری شما اعمال کنيد سعی پس

 .کنيد دوری و بترسيد نمايد فراهم را ما نارضايتی موجب که گناهانی از و 

 هنگام آن در ديگر و شد خواهد انجام ناگهانی طور به خداوند اجازه با ما قيام امر
 .نبخشد سودی و ندارد فايده ای توبه

بروند  دنيا از توبه بدون که می شود موجب ما، دستورات به التزام عدم

 .داشت نخواهد نفعی پشيمانی و ندامت ديگر و 

 در را خويش توفيقات و ارشاد خود غيبی الهامات با را شما خداوند! مفيد شيخ ای
 )1.(فرمايد ما نصيب بی پايانش رحمت سايه

 

 :دوم نامه



 

 پراخالص دوست ای تو بر درود

 !خدا دين در پراخالص دوست ای تو بر درود! بعد اما

آگاهی  اوج به رسالت و وحی خاندان به ايمان و عشق در كه آن ای

 !ای كشيده پر يقين و 

 و موقعيت خود، برای فتنه آن در كه كنم می تضمين را كسی آن نجات من
 .سپارد گام خداپسندانه راهی  به آن از عيبجويی و انتقاد در و نجويد جايگاهی

 نيست، خدايی او جز كه را همتايی بی آفريدگار تو، سوی به خويش نامه در ما
او  بارگاه از و گفته سپاس

 و گرانقدر خاندان و) آله و عليه هللا صلی(محمد آورمان پيام و ساالر و سرور بر 
 .طلبيم می جاودانه رحمت و درود او پاك

 بخاطر را پاداشت داشته، ارزانی توفيقت حق ياری برای خداوند كه تو به و
 !سازد افزون و كامل گويی، می ما جانب از صداقت با كه ای جاودانه سخنان

 را تو كه است شده داده اجازه) هستی آفريدگار جانب از (ما به كه داريم می اعالم 
 را آنچه كه سازيم مسئول را تو و ساخته مفتخر كتبی پيام و نامه دريافت افتخار به

 هستند، رسانيت پيام قلمرو در كه ما راستين دوستان به را همه نگاريم، می تو به
 .برسانی

 گراميشان حق، از فرمانبرداری بركت به خداوند كه شيفتگانی و دوستان آن به
آنان،  به خود عنايت و حراست پرتو در و بدارد

 .سازد مرتفع را مشكالتشان و كفايت را كارهايشان 

 برابر در را تو ياريش با خداوند كه باش آگاه كرديم، يادآوری آنچه به رو اين از
 بزرگ كار در نيز و فرمايد تأييد اند، رفته بيرون او دين مرزهای از كه دشمنانش



 

  به نمود خواهيم ترسيم و يادآوری تو بر خداوند خواست به كه آنچه رسانيدن
 !نما عمل داری، اعتماد و اطمينان بدانها كه كسانی

 با پيروان و ما برای) خويش حكمت اساس بر(خداوند آنچه اينك ما گرچه،
 و فاسقان دست در دنيا حكومت كه هنگامی تا است، انديشيده صالح ايمانمان،

  ايم، گزيده سكونت بيدادگران قلمرو از دور مكانی در است، استبدادگران

 .آگاهيم خوبی به شما جامعه و شما اخبار و اوضاع بر اما

 دردناكی و غمبار شرايط و ماند نمی پوشيده ما بر شما زندگی رخدادهای از چيزی
  است؛ شده شناخته ما برای هست كه آنگونه ايد، آمده گرفتار بدان شما كه

 شايسته پيشينيان كه ناپسندی رسم و راه به شما از بسياری كه زمانی آن از
 ای گونه به را، فطرت پيمان و آورده روی گزيدند، می دوری آن از كردارتان

 . ... نيستيد آگاه بدان هرگز گويی كه انداختيد سر پشت

 ما دوستی به را او كه بپردازيد كارهايی به امكانات و وجود همه با بايد شما
 گردد، می ما ناراحتی و خشم موجب و ناخوشايند كه كارهايی از و سازد می نزديك
 در رسد، می فرا ناگهانی بطور مرگ فرمان كه چرا جوييد، دوری شدت به

زشتكاری،  و  گناه از پشيمانی و نبخشيده سودی توبه و بازگشت كه شرايطی

 .داد نخواهد رهايی ما، عادالنه كيفر  از را او 

 .گشتيد گرفتار انگيز خفت و غمبار شرايط اين به) گناهان كيفر به (وآنگاه

 صفحه از را شما ياد و نورزيده كوتاهی شما امور به رسيدگی و سرپرستی از ما
 و آمد می فرود شما بر ها سختی موج بود، اين جز اگر كه ايم؛ نزدوده خويش خاطر

 .ساختند می  كن ريشه را شما توز، كينه و بدخواه دشمنان

 تا كنيد پشتيبانی ما) آسمانی بلند اهداف (از و سازيد پيشه را خداوند پروای پس
 آن پرتگاه لبه در اينك شما و است آورده روی سويتان به كه ای فتنه از را شما

 فرا مرگش كس هر كه ای فتنه و بختی نگون از. بخشيم نجات ايد گرفته قرار



 

 از باشد، رسيده خويش آرزوی به كه كس آن و گردد می نابود آن در باشد رسيده
 و ماست جنبش شدن نزديك های نشانه از ای نشانه فتنه، آن و ماند، می دور آن

 .شماست وسيله به ما، دستور به آن خبر نمودن پخش

 . گردانيد خواهد كامل نيايد، خوش را، گرايان شرك گرچه را، خود نور خداوند

 مسلك، اموی های گروه كه جاهليت پرشراره آتش ساختن ور شعله و برافروختن از
ترسانند،  می آن بوسيله را يافتگان هدايت گروه و برافروخته را آن

 ! زنيد چنگ بدان و برده پناه »تقيه «دفاعی سپر به 

 و موقعيت خود، برای فتنه آن در كه كنم می تضمين را كسی آن نجات من
 .سپارد گام خداپسندانه راهی  به آن از عيبجويی و انتقاد در و نجويد جايگاهی

 عبرت داد، خواهد روی امسال االول جمادی فرارسيدن هنگامه به كه رويدادی از
 آن از سهمگين رخداد برای است، ربوده را شما كه گرانی خواب از و آموزيد

 پديدار زمين از روشن ای نشانه و آسمان از روشن ای نشانه بزودی. شويد بيدار
 .گشت خواهد

 آنگاه و گشود خواهد رخ آور دلهره و اندوهبار رويدادهای عالم شرق در
 . يافت خواهند سلطه عراق بر اند، رفته بيرون اسالم از كه هايی گروه

 از پس و شوند می روزی و معيشت تنگی دچار مردم آنان، ناهنجار سياست اثر بر
 و شد خواهد برطرف دردها و ها رنج بدكار، استبدادگری نابودی اثر بر مدتی

  كردار، شايسته و انديش درست پرواپيشگان آنگاه

 .شد خواهند شادمان او نابودی از

 از و بوديم خدا با تو) پراخالص و پرشور نياز و راز و عارفانه(نيايش ناظر ما
 .خواستيم را) ات خواسته(آن شدن برآورده آفرين جهان خدای



 

 بخواهند هرچه روند، می خدا خانه زيارت به زمين كره مختلف نقاط از كه مردمی
 مطابق آنان حج سفر ساختن آسان در ما و گرفت خواهد قرار آنان دسترس در

 و تدبير و نظم پرتو در كه داشت خواهيم ای ويژه موقعيت و نقش دلخواهشان
 .گردد می آشكار انسجام،

 او كه بپردازيد كارهايی به امكانات و وجود همه با بايد شما از يك هر رو اين از
 و خشم موجب و ناخوشايند كه كارهايی از و سازد می نزديك ما دوستی به را

 ناگهانی بطور مرگ فرمان كه چرا جوييد، دوری شدت به گردد، می ما ناراحتی
 و  گناه از پشيمانی و نبخشيده سودی توبه و بازگشت كه شرايطی در رسد، می فرا

 .داد نخواهد رهايی ما، عادالنه كيفر  از را او زشتكاری،

  مهر به پيروزی وسايل و بخشد الهام شماها به را رستگاری و رشد راه خداوند،
 صفای با و اخالق پر و مهر پر برادر ای هان آورد فراهم برايتان خويش، لطف و

 !ما وفای با ياور و يار ای و! محبت در

 خواب را آن هرگز كه بيداريش چشم به خداوند توست، بسوی ما نامه اين
 كسی به ايم نگاشته برايت را آنچه و نگهدار را نامه اين كند، حفظ را تو گيرد، نمی

 تنها است نامه اين در آنچه و مساز آگاه آن محتوای از را كسی هيچ و مده نشان
 عملكرد به را ما پيروان خداوند خواست به و بازگو خويش اعتماد مورد افراد به
 اش پاكيزه و پاك خاندان و محمد بر خدا درود و كن سفارش آن،  محتوای طبق بر

 !باد

 

 :سوم نامه

 !حق رسان ياری ای تو بر خدا درود

شايسته،  و راستين گفتار با كه آن و! حق رسان ياری ای تو بر خدا درود

 !خوانی می فرا حق بسوی را مردم 



 

 و هستی مقرب ما نزد ات شايسته و سازنده كارهای بخاطر كه باش جريان در
 توفيق شايسته كارهای اين تدبير و انجام  به را تو خود، لطف و مهر به خداوند

 .است داشته ارزانی

) و (نيست او جز خدايی كه را آفرين جهان خدای تو، سوی به خويش نامه در ما
 با بارگاه از و گذاريم می سپاس است، ما) گرانقدر (نياكان خدای و ما خدای
 و خدا آور پيام آخرين) آله و عليه هللا صلی(محمد ساالرمان و سرور بر عظمتش

 .طلبيم می جاودانه درودی  مطهرش، و پاك خاندان

 ويژه دوستان سبب به كه ای وسيله بدان خداوند! حقيقت به يافته راه دوست! بعد و
است،  داشته ارزانی تو به خود،

 .فرمايد حراست دشمنانش نيرنگ از را تو و حفظ را وجودت 

 از و بوديم خدا با تو) پراخالص و پرشور نياز و راز و عارفانه(نيايش ناظر ما
 .خواستيم را) ات خواسته(آن شدن برآورده آفرين جهان خدای

 آسمان به سر ای قله فراز بر ناشناخته مكانی در خويش، قرارگاه در اينك ما
 ايمان، بی و پيشه بيداد عناصری خاطر به تازگی به كه ايم گزيده اقامت كشيده،

 به نيز اينجا از بزودی و ايم آمده جا بدين درخت و دار پر ای منطقه از بناگزير
 و وضعيت از و آمد خواهيم فرود نيست، دور به آبادی از چندان كه گسترده دشتی

 كه باشی جريان در وسيله بدان تا ساخت خواهيم آگاه را تو خويش آينده شرايط
 لطف و مهر به خداوند و هستی مقرب ما نزد ات شايسته و سازنده كارهای بخاطر

 .است داشته ارزانی توفيق شايسته كارهای اين تدبير و انجام  به را تو خود،

 خواب را آن هرگز كه عنايتش چشم با آفرين جهان خدای كه - تو رو اين از
 را آن كه را آنان جان كه ای فتنه برابر در بايد - كند حفظ را وجودت گيرد، نمی

 !بايستی بايد افكند، خواهد نابودی به اند، كشته هايشان دل در

 ايمان آنان، سركوبی از كه چرا! بترسانی را بدانديش گرايان باطل بايد و 
 .شد خواهند زده اندوه جنايتكاران، و شادمان آوردگان،



 

 جهاد سنگر در بيدادگران ضد بر ما راه در همواره كه پراخالص دوست ای هان
فرمود،  تأييد را ما پيشين كردار شايسته دوستان كه همانسان خداوند! پيكاری و

 ات، دينی برادران از كس هر كه دهيم می اطمينان تو به ما! نمايد تأييد نيز را تو 
 حق صاحبان به دارد گردن به را آنچه و سازد پيشه را پروردگارش پروای

گمراهگرانه،  و تار و تيره های گرفتاری و كننده نابود فتنه در برساند،

 .بود خواهد امان در 

 كه است مهمی رخداد گيری، كناره و نشينی خانه اين از ما جنبش و حركت نشانه و
 نكوهيده، و پيشه نفاق پليدان سوی از معظمه، مكه رسالت، و وحی سرزمين در

 حالل را محترم های خون ريختن كه سفاك عنصری جانب از داد، خواهد رخ
 هدف به اما كرد، خواهد آوردگان ايمان جان آهنگ خويش، نيرنگ به و شمرده

 سر پشت ما كه چرا يافت، نخواهد دست خويش تجاوزكارانه و ستمبار
 آسمان فرمانروای از كه نيازی و راز و نيايش بوسيله كردار، شايسته توحيدگرايان

 .كرد خواهيم نگهداری و حفاظت را آنان ماند، نمی پوشيده زمين و

 و يابد اطمينان و آرامش خدا، بارگاه به ما دعای به ما دوستان های قلب بنابراين
 های درگيری گرچه و است بسنده را آنان خداوند كه باشند خاطر آسوده

 امان در تبهكار عنصر آن گزند از اما افكند، می دلهره به را آنان انگيزی، هراس
 هنگامی تا - خدا نيكوی تدبير ساخت و توانا دست با كار سرانجام، و بود خواهند

 .بود خواهد نيكو و شايسته - گزينند دوری گناهان از ما پيروان كه

 جهاد سنگر در بيدادگران ضد بر ما راه در همواره كه پراخالص دوست ای هان
 تو فرمود، تأييد را ما پيشين كردار شايسته دوستان كه همانسان خداوند! پيكاری و

 ات، دينی برادران از كس هر كه دهيم می اطمينان تو به ما! نمايد تأييد نيز را
 حق صاحبان به دارد گردن به را آنچه و سازد پيشه را پروردگارش پروای
 امان در گمراهگرانه، و تار و تيره های گرفتاری و كننده نابود فتنه در برساند،

 داشته، ارزانی او به خداوند كه هايی نعمت دادن در كه كس آن هر و بود خواهد



 

 اين در كسی چنين ورزد، بخل است، داده را آنان به رسيدگی دستور كه كسانی به
 .بود خواهد زيانكار و بازنده ديگر، سرای و جهاد

 توفيق خويش فرمانبرداری در را آنان خدای كه - ما پيروان اكر! واقعی دوست
 و همدل دارند، دوش بر كه پيمانی و عهد به وفای راه در براستی - بدارد ارزانی
 ديدار سعادت و افتاد نمی تأخير به آنان از ما ديدار خجستگی هرگز بودند، يكصدا

  ما، به نسبت آنان از اخالص و عرفان اساس بر ديداری ما،

 .گشت می آنان روزی زودتر

 و است ما ناخوشايند كه آنان ناشايسته رفتار برخی جز) كه بدانند بايد (رو اين از
 .دارد نمی دور آنان از را ما ديگری عامل دانيم، نمی اينان زيبنده را عملكرد آن

 هشدار و ساالر بر او درود و است كارساز نيك، و بسنده ياری در را ما خداوند
 !باد پاكش خاندان و) آله و عليه هللا صلی(محمد ما دهنده
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مصطفی محمدزاده 

مشهدالرضا 

التماس دعا 


