
 

  من احب عليا
    : فرمودوسلم اله و عليه اللَّه صلىاكرم رسول 

  :هر كس على را دوست بدارد
  . داشته است مرا دوست داشته است و هر كس مرا دوست بدارد خداوند را دوست )1
  .گرداند پذيرد و دعايش را مستجاب مى اش را مى كند و روزه پروردگار نمازهاى او را قبول مى ) 2
شـوند و او از هـر    گانه بهشت براى او باز مى كنند و درهاى هشت تغفار مىفرشتگان براى او اس    ) 3

  .گردد درى بخواهد وارد مى
گاه كه از آب كوثر بياشامد و از ميوه درخت طوبـا بخـورد و جـاى                  رود تا آن   از دنيا بيرون نمى    )4

  خودش را در بهشت بنگرد، 
  .دهد هاى بهشتى قرار مى گيرد و قبرش را يكى از باغ خداوند مرگ را بر او آسان مى )5
دهد، و هـشتاد نفـر از خويـشاوندانش را           خداوند به عدد هر رگى در بدن به او يك حوراء مى            )6

  .دهند كند، و براى هر موئى كه در بدن دارد شهرى در بهشت به او مى شفاعت مى
د و قبرش   گردان كند، و ترس منكر و نكير را از او دور مى           خداوند فرشته موت را با او مهربان مى        ) 7

  .نمايد اش را نورانى مى سازد و چهره را روشن مى
   .دهد ها قرار مى خداوند او را در سايه عرش با شهداء و صديقان در سايه )8
   .دهد خداوند او را از آتش نجات مى )9

گـذرد و بـا حمـزه سـيد الـشهداء       كند و از گناهانش در مـى      هاى او را قبول مى     خداوند نيكى  ) 10
  .سازد همنشين مى

سازد و درهاى   مى  جارى كند و حق را بر زبانش خداوند علم و حكمت را در دلش جاى گزين مى )11
  .گشايد رحمت را بروى او مى

  .كنند در آسمان از او به عنوان اسير خدا در زمين ياد مى )12
  .زند اى بنده خدا گناهانت آمرزيده شد اينك عمل را از سر گير اى در زير عرش فرياد مى فرشته ) 13
  .درخشد اش مانند ماه شب چهارده مى يامت چهرهروز ق )14
  .كند گذارد و لباس كرامت در بر او مى خداوند تاجى بر سر او مى )15
  .كند مانند برق از صراط عبور مى )16
  .شود وارد بهشت گردد گردد و به او گفته مى شود و ميزانى براى او نصب نمى نامه اعمال او باز نمى ) 17
كنند، و خداونـد     دهند، پيامبران او را زيارت مى      ا او دست مى   روند و ب   فرشتگان به ديدن او مى    )18

  .دهد ها و حوائج او را مى همه خواسته
  .كنم كه او را وارد بهشت كنم هر كس به محبت على از دنيا برود من ضمانت مى )19
  .و اين سخن را سه بار تكرار كردند )20
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