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ريخطبه غد  

 ثیهمگان در گفتن و پخش و نشر حدکه  است خیها در طول تار سرنوشت تمام انسان نییتع ریحادثه غد
.خواهد بود مداران تیبر دوش وال نیسنگ فهیوظ نیا امتیاند و تا روز ق مسئول ریغد انیو جر  

فردا همه ( به مردم اعالن کرد: وسلّم آله و هیعل هللا یاکرم )صل امبریاز طرف پ یپس از اتمام حج، بالل حبش
.خم حاضر باشند ریدر غد دیبه جز معلوالن با  

و مصر و اهل عراق و اهل نجد بود و  نهیقرار دارد، محل افتراق اهل مد« جحفه»که قبل از  ریغد

اجتماع انتخاب شد و طبق  یمکان برا نیا یدر آن وجود داشت. به امر اله یو درختان کهنسال ریآبگ
اجتماع  یبرا شانیا ههزار نفر همرا ستیو ب کصدیاز  شی( بوسلّم آله و هیعل هللا یاکرم )صل امبریدستور پ

همراه آن  ریبه سمت شمال نبود، تا غد رشانیکه مس یمنیدوازده هزار  یدر آنجا حرکت کردند، حت
(.۱۰، ص۱ج ر،یالغد ن،یعبدالحس ،ینیعالمه ام ).حضرت آمدند  

مردم!  یا  :هللا، انا رسول هللا یداع بوایالناس اج هایاحضرت فرمودند:  د،یخم رس ریبه غد تیجمع یوقت

.میمن فرستاده خدا د،یدعوت کننده خدا را اجابت کن  
ها  کبدستور، همه مر نیاست. پس از ا دهیفرا رس یبس مهم امیاز آن بود که وقت ابالغ پ هیکنا نیا و

خود حضرت  یناراحت کننده بود که مردم و حت یها باز گشتند. شدت گرما به حد متوقف و جلو رفته
از  یا خود قرار داده بودند، و عده یپا ریاز آن را ز یا انداخته و گوشه از لباس خود را به سر یا گوشه

( مقداد وسلّم آله و هیعل هللا یاکرم )صل امبریپ گرید یبودند. از سو دهیچیپ شانیخود را به پا یشدت گرما عبا

و سلمان و عمار را فرا خوانده، دستور دادند تا به محل درختان کهنسال رفته آنجا را آماده کنند. آنها 
دو درخت،  نینمودند و آب و جارو زدند، و در فاصله ب صافدرختان را کندند و آنجا را  ریز یخارها
برنامه سه روزه آن حضرت کامال  یانداختند تا آن محل برا  بانیسابه عنوان  یا ها پارچه شاخه یرو

.مساعد شود  
قامت آن حضرت ساختند. بعد از اقامه نماز ظهر،  یبه بلند یها و جهاز شتران منبر با کمک سنگ سپس

نبر م یفرا خواند و به او دستور داد، باال زی( را نالّسالم هی)عل رمؤمنانیمنبر رفت و ام یحضرت بر باال
.ردیتر بر فراز آن قرار گ نییپله پا کیو در سمت راستش  دیایب      

وآله است که در بازگشت از حجة الوداع  هیهللا عل یاکرم صل امبریپ یسخنران ریخطابه غد ای خطبه
بنا به  امبریخطبه پ نینمودند. در ا رادیخم آن را ا ری( در منطقه غدیقمر ۱۰در سال  امبریحج پ نی)آخر
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السالم را به عنوان  هیعل یلبودند، ع افتهی غیتبل هیسوره مائده معروف به آ 67 هیکه به موجب آ یتیمامور
.گرفتند عتیامر ب نینمودند و از آنها بر ا یخود به مردم معرف نیجانش  

و  مانیبن  فةیحذ تیامام باقر)ع(، روا تی)ص( نقل شده است: رواامبریاز پ قیسه طرمتن خطبه به 

.بن ارقم دیز تیروا  

)سرپرست(  یهرکس من موال»فرموده است: امبریخطبه است که در آن، پ نیاز ا یبخش ريغد ثيحد

نفر  ۸۴نفر از صحابه و  ۱۱۰از  شیبخش از خطبه را ب نیا«. )سرپرست( اوست ی)ع( موال یعل م،یاو
.اند به صورت متواتر نقل کرده ،یو سن عهیش نیدر ب ،نیاز تابع  

 نیا یاسالم است. قرائن و شواهد مختلف امبریبعد از پ نیرالمومنیام تیوال لیدال نیتر یخطبه از قو نیا

را از منابع  ریسلسله اِسناد خطبه غد ینی. عالمه امکنند یم دییتأ نیرالمومنیام تیرا در اثبات وال ثیحد
منتشر  ریجلد کتاب الغد ازدهیدر  ریغدکننده واقعه  اثبات لِ یدال ریکرده و به همراه سا یاهل سنت گردآور

.کرده است  

 

 خالصه ای از سرفصلهای خطبه غدير

را  یصفات حق تعال ،ینسبتا طوالن یقیآورده و دقا یرا به جا یاله یحمد و ثنا امبریخطبه، پ یدر ابتدا
فرمود انیحاضران ب یبرا غیبل یانیبا ب  

غیتبل هیمهم و نزول آ یابالغ امر یبرا یاله امر.   

به سبب ترس از فتنه منافقان و نزول چند  غیتبل نیداشتن او از ا معاف یاز خداوند برا امبریپ درخواست.
مردم ۀاز فتن امبرشیمصون داشتن پ یبرا یو وعده اله غیتبل نیا یبرا لیباره جبرئ  

 یبر عهده عل امتیاست و امامت امت تا ق یجمع نیدر چن امبریحضور پ نیآخر نیا نکهیا اعالن.
و فرزندان اوست السالم هیعل  

حالل امتیحرام است و حاللش تا ق امتیمحمد تا ق حرام.   

()عیعل لتیمراتب علم و فض انیب.   

است ینابخشودن ی)ع( گناهیعل تیوال انکار . 

خواهد بود تیاز امامان، همانند کفار جاهل کیشک کننده در هر ای امبریکننده در گفتار پ شک . 

ُ  یَمن کُنَت َموالهُ فهذا عل یخیتار ۀجمل انیب َمواله . 

در کنار هم تیقرآن و اهل ب گاهیو جا نیثقل ثیمجدد حد انیب . 

السالم هیعل یعل ینیو خالفت و جانش تیبر وصا دیتأک . 

ُ  نیدر حق دوستان امام و نفر دعا بر دشمنانش: اَللهمَّ واِل َمن واالهُ و عاِد َمن عاداه . 

نیو اعالم اکمال د لیجبرئ نزول . 



3 
 

مردم از حسدبردن به امام دادن میامامت و ب گاهیبر جا دیتأک . 

منافقان یها یبه کارشکن اشاره . 

()عیقائم از فرزندان عل یختم امامت در مهد انیب . 

امبریپس از پ نیاز امامان دروغ تیداشتن مردم از تبع برحذر . 

گرانیبه د ریغد امیبه حاضران در رساندن پ امر . 

با دشمنانشان یو دشمن تیبا اهل ب یمردم به دوست سفارش . 

و حکومتش یجمله در وصف امام مهد ستیب حدود . 

است گرانیو رساندن آن به د ریدر غد امبریمعروف، فهم کالم پ نیباالتر . 

 امبریپ نیبه عنوان امام و جانش شانیافراد با ا یرسم عتی)ع( و امر به بیاز امام عل گرید یلیفضا انیب. 

 ص

 

 

 

ريخطبه غد متن  

 
یاله یاول: حمد و ثنا بخش  

 
ِ الَّذ لَْحْمدُا ِدِه َو َدنا ف یَعال ف یَلِِلَّ ِدِه َوَجلَّ ف یتََوحُّ ِعلْماً َو  ء  یاَْرکانِِه ، َواَحاَط بِکِلّ شَ  یسُلْطانِِه َوَعظَُم ف یتَفَرُّ

الَْخلِْق بِقُْدَرتِِه َو بُْرهانِهِ  عَ یَمکانِِه َو قََهَر َجم یهَُو ف  
است ؛  کينزد دگانياش به آفر يیاش بلند مرتبه و در تنها یگانگيرا سزاست که در  یخدا شيستا

و جابه جا شود ، بر همه  ردياش بزرگ است . بى آنکه مکان گ نشيسلطنتش پرجالل و در ارکان آفر
است رهيبه قدرت و برهان خود چ دگانيآفر یاحاطه دارد و بر تمام زيچ  

  
(. باِرُئ الَْمْسُموکاِت  عُودُی هِ یَو کلُّ أَْمر  إِلَ  داً یَوُمبِْدئاً َوُمع زوُل،یال داً ی) َو َمج زالُ ی، َمْحموداً ال َزلْ یلَْم  داً یَحم
وحِ ، ُمتَفَِضّ  نَ یالَْمْدُحّواِت َوَجبّاُر اْْلََرض یَوداحِ   عِ یَجم یعَل لٌ َو الّسماواِت، قُدُّوٌس سُبُّوٌح، َربُّ الَْمالئکِة َوالرُّ

ٌل َعل ُ  ن  یکلَّ عَ  لَْحظُ یَمْن أَنَْشأَهُ .  عِ یَجم یَمْن بََرأَهُ، ُمتََطِوّ ُ  ونُ یَوالْع التَراه  
. آغاز و انجام از او و برگشت ستين یانياو را پا یستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگ همواره

ها و حکمران آن ها. دور و  نيآسمان ها و گستراننده زم نندهياوست . اوست آفر یامور به سو یتمام
 موستهمگان برتر است . ه سياز تقد زيهاست و در منزه بودن خود ن دهيآفر صيمنزه از خصا

 دهينگاه د مين کيشده هاست . به  جاديها و نعمت ده ا دهيبخش آفر یپروردگار فرشتگان و روح؛ افزون

ننديها هرگز او را نب دهيو د نديها را بب   
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بَِما  ِهمْ یإِلَ  باِدرُ یبِانْتِقاِمِه، َوال عَْجلُ یبِنِعَْمتِِه . ال  ِهمْ یَرْحَمتُهُ َو َمنَّ َعلَ  ء  یذُوأَنات  ، قَْد َوِسَع کلَّ شَ  مٌ یَحل مٌ یکر

مائَِر، َولَْم تَْخَف َعلَ  اتُ یالَْخفِ  هِ یوال اْشتَبََهْت َعلَ  اَلَْمکنوناتُ  هِ یاْستََحقُّوا ِمْن َعذابِِه . قَْدفَِهَم السَّرائَِر َو َعِلَم الضَّ   
شتاب و در  یمنّت گذار . در انتقام ب شي. رحمت اش جهان شمول و عطا باستيو بردبار و شک ميکر
ها بر او  دهي. بر نهان ها آگاه و بر درون ها دانا . پوش باستيسزاواران عذاب ، صبور و شک فريک

  آشکار و پنهان ها بر او روشن است
 

حاَطةُ بِکِلّ شَ  لَهُ  ةُ ف ء  یکِلّ شَ  ی، والغَلَبَةُ عل ء  یاْْلِ . َو  ءٌ یِمثْلَهُ شَ  سَ یکِلّ َشئ  َولَ  یلکِلّ َشئ  والقُْدَرةُ عَ  یوالقُوَّ

مُ یُزالَْحکیَوقائٌم بِالِْقْسِط، الإاِلهَ إاِلَّ هَُو الْعَز یدائٌم حَ  ءَ یالشَ  نَ یح ءِ یهَُو ُمنِْشُئ الشَّ    
اوست .  ژهيو دهيبر هر پد يیاز او و توانا دگانيآفر یروي. ن یبر هر هست یرگيو چ یريراست فراگ او

. جاودانه و زنده و عدل  ءیالش کستانيهر موجود در تار جادگريو هموست ا ستين یاو را همانند
مينباشد و اوست ارجمند و حک یگستر  جز او خداوند   

 

 نَة ،یأََحدٌ َوْصفَهُ ِمْن ُمعا لَْحقُ ی. ال رُ یالَْخب فُ یاْْلَبْصاَر َو هَُواللَّط ْدِرکیَعْن أَْن تُْدِرکهُ اْْلَبْصاُر َو هَُو  َجلَّ 
َوَجلَّ َعل ة  یهَُوِمْن ِسر  َو َعالنِ  فَ یأََحدٌ ک ِجدُیَوال نَفِْسهِ  یإاِلّ بِما َدلَّ َعزَّ  

از  یها آگاه و بر کارها داناست . کس یها . بر پنهان دهيد ابندهيو اوست در ستين یها را بر او راه دهيد
خود ، راه  -عّزوجّل  -مگر ، او  ابدياو از نهان و آشکار دست ن یبه وصف او نرسد و بر چگونگ دنيد

و بشناساند دينما   
 

ْهَر قُْدسُهُ ، َوالَّذ یأَنَّهُ هللا ألَّذ َوأَْشَهدُ َوالَمعَهُ  ر  یأَْمَرهُ بِالُمشاَوَرةِ ُمش نِْفذُ ی یاْْلَبََد نُوُرهُ ، َوالَّذ یغْشَ ی یَمََلَ الدَّ
َر َما ابْتََدَع َعل ِرهِ یتَْدب یف عاَونُ یَوال ِرهِ یتَقْد یف کیَشر ِمثال  ، َو َخلََق ما َخلََق بِالَمعُونَة  ِمْن أََحد   رِ یغَ  ی. َصوَّ

نْعَةَ ، اَلَْحَسُن  ی. أَنَْشأَها فَکانَْت َو بََرأَها فَبانَْت . فَُهَوهللا الَّذ ال  یَوال تَکلُّف  َوالَ اْحتِ  ال إاِلهَ إاِلَّ هُوالُمتِْقُن الصَّ
ن اْْلُُمورُ  هِ یلَ تَْرِجُع إِ  ی، َواْْلَکَرُم الَّذ ُجُوریال یعَْدُل الَّذ، الْ  عَةِ یالصَّ   

را  تيو نورش ابد رياست . همو که تنّزهش سراسر روزگاران را فراگ« هللا » دهم که او  یم یگواه و

 ديفرما یسامان ده اوري یرا امضا و ب رشيتقد کيشر یمشاور ، فرمانش را اجرا ، ب یشامل است . ب
 دهيبخش ی، هست يیو رنج و چاره جو اوريرا بدون  دگانينبوده و آفر يیاو را الگو نشي. صورت آفر

به  یکه معبود« هللا » شده است . پس اوست  دارياو پد نشياو موجود و با آفر جادياست . جهان با ا
 یستم روا نم است که ی. دادگر بايز نششي. همو که ُصنعش استوار است و ساختمان آفر ستيجز او ن

گردد یکه کارهابه او بازم یميدارد و کر   
 

تِِه ، َواْستَْسلََم کلُّ شَ  ء  یِلعََظَمتِِه ، َوذَلَّ کلُّ شَ  ء  یتَواَضَع کلُّ شَ  یأَنَّهُ هللا الَّذ َوأَْشَهدُ ِلقُْدَرتِِه ، َوَخَضَع  ء  یِلِعزَّ
ُرالشَّْمِس َوالْقََمِر ، کلٌّ  بَتِهِ یِلهَ  ء  یکلُّ شَ  .  یالََجل  ُمَسمّ  یْجری. َمِلک ااْلَْمالک َو ُمفَِلّک اْْلَفْالک َوُمَسِخّ

ُرالَّلی ُرالنَّهارَ یالنَّهاِر وَ  یَعلَ  لَ یکِوّ د  یَمر طان  یَو ُمْهِلک کِلّ شَ  د  ی. قاِصُم کِلّ َجبّار  َعن ثاً یَحث ْطلُبُهُ ی لِ یالَّل یعَلَ  کِوّ   
اش فروتن و در مقابل عّزتش رام و  یدر برابر بزرگ دگانياست که آفر« هللا » دهم که او  یم یگواه و

ها و چرخاننده سپهر ها و رام  یاش فروتن اند . پادشاه هست یو بزرگ بتيو به ه مياش تسل يیبه توانا
که  -. او پرده شب را به روز و پرده روز را  ابندي انيجر نيتا اََجل مع کيکننده آفتاب و ماه که هر

 طاني. اوست شکننده هر ستمگر سرکش و نابود کننده هر ش چديبه شب پ -شب است  یشتابان در پ
  رانده شده
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 شاءُ یواِحدٌ َوَربٌّ ماِجدٌ لَهُ کفْواً أََحدٌ . إالهٌ  کنْ یَولَْم  ولَدْ یَولَْم  ِلدْ یلَهُ ِضدٌّ َوال َمعَهُ نِدٌّ أََحدٌ َصَمدٌ لَْم  کنْ ی لَمْ 
َو  یْدنی، ) وَ  یبْکیوَ  ْضِحکیوَ  ،یغْنیوَ  فِْقرُ یوَ  ،ییحْ یوَ  تُ یمیوَ  ،یْحصیفَ  عْلَمُ ی، وَ  یقْضیفَ  دُیری، وَ  یْمضیفَ 
النَّهاِر  یفِ  لَ یالَّل وِلجُ ی.  رٌ یقَد ء  یکِلّ شَ  یَو هَُو َعل رُ یالْخَ  ِدهِ ی، لَهُ الُْملْک َولَهُ الَْحْمدُ ، بِ  یعْطیَو  ْمنَعُ ی( وَ  یقْصی

الْغَفّارُ  زُ ی، الإاِلهَ إاِلّهَُوالْعَز لِ یالَّل یالنَّهاَر ف وِلجُ یوَ    
شده ، او را  دهيي، نه زاده و نه زا ازين یو ب کتاي.  یانباز و مانند شيباشد و نه برا یاو را ناساز نه

و پروردگار بزرگوار است . بخواهد و به انجام رساند . اراده کند و حکم  گانهينبوده ، خداوند  يیهمتا
 کي. نزد انديگرداند . بخنداند و بگر ازين یو ب ازمنديو زنده کند . ن راندي. بداند و بشمارد . بم دينما

.  یکياوست تمام ن ی. به دست توان شيو ستا یآورد و دور برد . بازدارد و عطا کند . او راست پادشاه

؛ گران  ستيجز او ن یتوانا . شب را در روز و روز را در شب فرو برد . معبود زيو هموست بر هر چ
و آمرزنده  هيما  

 
، َو  ءٌ یشَ  هِ یَعلَ  ْشکلُ یال یاْْلَنْفاِس َو َربُّ الِْجنَِّة َوالنّاِس ، الَّذ یالدُّعاِء َوُمْجِزُل الْعَطاِء، ُمْحِص  بُ یْستَجمُ 
 ی، َو َمْولَ  نَ ی، َوالُْمَوفُِّق لِلُْمفِْلح نَ ی. اَلْعاِصُم ِللّصاِلح نَ یإِلْحاُح الُْمِلحّ  بِْرُمهُ یَوال نَ یصُراُخ الُْمْستَْصِرخ ضِجُرهُ یال

(کِلّ حال   ی) عَل ْحَمَدهُ یوَ  ْشکَرهُ یاسْتََحقَّ ِمْن کِلّ َمْن َخلََق أَْن  ی. الَّذِ  نَ یَوَربُّ الْعالَم نَ یالُْمْؤِمن   
بر او مشکل  یزيو انسان . چ یعطا ، بر شمارنده نفَس ها ؛ پروردگار پر ندهيکننده دعا و افزا اجابت

 کوکاراني. ن اوردياو را آزرده نکند و اصراِر اصرارکنندگان او را به ستوه ن ادکنندگانيفر ادي، فر ديننما
پروردگار است ؛ آن که در همه  را انيو جهان اري، مؤمنان را صاحب اخت اريرا نگاهدار ، رستگاران را 
است دگانيآفر شياحوال سزاوار سپاس و ستا   

 
خاِء، َوأُوِمُن بِِه و بَِمالئکتِِه وکتُبِِه َوُرسُلِِه .  یَوأَْشکُرهُ دائماً َعلَ  راً یکث أَْحَمدُهُ  ةِ َوالرَّ ّراِء َوالِشّدَّ السَّّراِء والضَّ

ْمِرهِ َواُط ِِ ِمْن عُقُوبَتِِه، الَنَّهُ  ْوفاً طاَعتِِه َو خَ  یَوأَْستَْسِلُم ِلماقَضاهُ، َرْغبَةً ف ْرضاهُ یکِلّ ما یَوأُباِدُر إِل عُ یأَْسَمُع الَ
ُ  خافُ یَمکُرهُ َوال ْؤَمنُ یال یهللا الَّذ َجوُره   

و به او و  یو سخت شيو رنج و بر آسا یبر شاد ميگو یفراوان و سپاس جاودانه م شيرا ستا او

کنم ؛ و  یگذارم و اطاعت م یداشته ، فرمان او را گردن م مانيا شيفرشتگان و نبشته ها و فرستاده ها
او  فريکاو شائق و از  ی؛ چرا که به فرمانبر مميشتابم و به حکم او تسل یاو م یخشنود یبه سو

 رايترسان نباشد ) ز شيدالتع یاز مکرش در امان نبوده و از ب یاست که کس يیاو خدا رايترسانم . ز
(ستين یاو را ستم   

 
مهم یمطلب یبرا یدوم : فرمان اله بخش  

 
لَهُ  بُوبِ  ةِ یبِالْعُبُودِ  ینَفْس یَعل َوأُقِرُّ ِمنْهُ  یَحذَراً ِمْن أَْن ال أَفْعََل فَتَِحلَّ ب یبِِه إِلَ  یما أَْوح یَوأَُؤدّ  ِة،یَو أَْشَهدُ لَهُ بِالرُّ

ُ یأََحدٌ َوإِْن َعظَُمْت ح یعَنّ  ْدفَعُهایقاِرَعةٌ ال نَّهُ قَْدأَْعلََمن -ال إِلهَ إاِلَّهَُو -َوَصفَْت ُخلَّتُهُ  لَتُه ِِ إِْن لَْم أُبَلِّْغ ما  یأَنِّ  یالَ
النّاِس( َو هَُوهللا  الِْعْصَمةَ )ِمنَ  یتَباَرک َوتَعالَ  ی( فَما بَلَّغُْت ِرسالَتَهُ ، َوقَْد َضِمَن لیَحِقّ َعلِ  ی)ف یأَنَْزَل إِلَ 
مُ یالْکر یالْکافِ    

شده  یخود را در آن چه وح فهيدهم . و وظ یم یاو گواه یو پروردگار شيخو تياکنون به عبود و
دورساختن آن از من نباشد . هر چند  یاري یکه کس ديفرود آ یاو عذاب یدهم مباد که از سو یانجام م

که  فرمودهچرا که اعالم  - ستيجز او ن یمعبود -اش ) با من ( خالص باشد .  یو دوست اريتوانش بس
رسالتش را انجام نداده ام ؛ و خداوند  فهي( نازل کرده به مردم نرسانم ، وظ یعل یاگر آن چه ) درباره 

کرده و البته که او بسنده و بخشنده است نيتضم مياز ] آزار [ مردم را برا تيامن یتبارک و تعال   
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ح:» یإِلَ  یفَأَْوح ْحماِن الرَّ سُولُ یأَ  ای ِم،یبِْسِم هللا الرَّ  یفِ  یعْنی یَعلِ  یف -« ِمْن َربِّک کیبَِلّْغ ما أُنِْزَل إِلَ  َهاالرَّ

ِمَن النّاِس  عِْصُمکیَوإِْن لَْم تَفْعَْل فَما بَلَّغَْت ِرسالَتَهُ َوهللا  -طاِلب   یبِْن أَب یالِْخالَفَِة ِلعَلِ   
ح »ام فرستاد:  یوح نيآنگاه خداوند چن پس ْحماِن الره   .به نام خداوند همه مهِر مهرورز :مِ يبِْسِم هللا الره

و خالفت او بر تو فرود آمده بر مردم ابالغ  یپروردگارت درباره عل یفرستاده ما! آن چه از سو یا
دارد یمردمان نگاه م بيو او تو را از آس ؛یرا به انجام نرسانده ا یکن، وگرنه رسالت خداوند    

 
ْرُت ف َمعاِشَرالنّاِس  َهبََط  لَ ی: إِنَّ َجبْرئةِ یلَکْم َسبََب هِذِه اْل  نُ یَو أَنَا أُبَ  ،یإِلَ  یما أَنَْزَل هللا تَعال غِ یتَبْل ی، ما قَصَّ

َوأَْسَوَد: أَنَّ  ضَ یکلَّ أَبْ  مَ هذَا الَْمْشَهِد فَأُْعلِ  یأَْن أَقُوَم ف -َو هُوالسَّالُم  - یَعِن السَّالِم َربّ یأُْمُرنیِمراراً ثاَلثاً  یإِلَ 
ت ی) َعل یفَتیَو َخل ییَو َوِص  یطاِلب  أَخ یبَْن أَب یَعلِ  ماُم ِمْن بَعْد یأُمَّ َمَحلُّ هاُروَن  یَمَحلُّهُ ِمنّ  ی، الَّذ ی( َواْْلِ

بَعَْدهللا َو َرسُوِلهِ  کمْ یَوهَُو َولِ  یبَعْد ینَبِ إاِلَّ أَنَّهُ ال یِمْن ُموس  
را  هيسبب نزول آ تانينکرده ام و حال برا یآن کوتاه غيمردمان ! آنچه بر من فرود آمده ، در تبل هان

که تنها او سالم  -سالم ، پروردگارم  یسه مرتبه بر من فرود آمد از سو ليکنم: همانا جبرئ یم انيب

طالب  یبن اب یاعالم کنم که عل یاهيو س ديو به هر سف زميمکان به پا خ نيآورد که در ا یفرمان -است 
او نسبت به من به سان  گاهياّمت و امام پس از من بوده . جا انيمن در م نيو جانش یبرادر ، وص

پس از  ارتاني(، صاحب اختیپس از من نخواهد بود او )عل یامبريپ کنياست، ل یهارون نسبت به موس
 خدا و رسول است 

 
 نَ یآَمنُواالَّذ نَ یهللا َو َرسُولُهُ َوالَّذ کمُ ی(: )إِنَّما َولِ یِمْن کتابِِه )هِ  ةً یبِذاِلک آ یَعلَ  یأَنَْزَل هللا تَباَرک َو تَعال َوقَدْ 

الةَ وَ  ُمونَ یقی کاةَ َو هُْم راکعُوَن ( ، َو عَلِ  ْؤتونَ یالصَّ الةَ َو آتَ  یطاِلب  الَّذ یبُْن أَب یالزَّ کاةَ َوهَُو  یأَقاَم الصَّ الزَّ
َوَجلَّ ف دهللُایریراکٌع  کِلّ حال   یَعزَّ   

و سرپرست شما، خدا و  اري، صاحب اخت یهمانا ول» بر من نازل فرموده که :  یا هيپروردگارم آ و
 نهيو هر آ« پردازند .  یدارند و در حال رکوع زکات م یهستند که نماز به پا م یانيمانياو و ا امبريپ

استخداخواه  وستهيطالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پ یبن اب یعل   
 

َوکثَْرةِ  نَ یبِِقلَِّة الُْمتَّق یِلِعلْم - َهاالنّاسُ یأَ  - کمْ یذالِک إِل غِ ی)السَّالَم( َعْن تَبْل یلِ  یْستَعْفِ یأَْن  لَ یَجبَْرئ َوَسأَلْتُ 
ْسالِم ، الَّذ نَ یالُْمْستَْهِزئ لِ یَو حِ  نَ یَوإِدغاِل الاّلئم نَ یالُْمنافِق بِأَلِْسنَتِِهْم  قُولُونَ ی بِأَنَُّهمْ کتابِِه  یَوَصفَُهُم هللا ف نَ یبِاْْلِ
مٌ یَو هَُو ِعنَْدهللا َعظ ناً یهَ  ْحَسبُونَهُ یقُلوبِِهْم، وَ  یف سَ یمالَ    
 راي. ز ديمعاف فرما تيمأمور نيدرخواستم که از خداوند سالم اجازه کند و مرا از ا ليمن از جبرئ و

دانم؛  یمالمت گران و مکر مسخره کنندگان اسالم را م سهيمنافقان و دس یو فزون زگارانيپره یکم
 شانيکه در دل ها نديگو یبه زبان آن را م»همانان که خداوند در کتاب خود در وصفشان فرموده: 

شمارند حال آن که نزد خداوند بس بزرگ است یو آن را اندک و آسان م تسين   
 

ة  َحتّ  رَ یغَ  یأَذاهُْم ل َوکثَْرةِ  ون یَمرَّ )َو َهواهُ  هِ یَعلَ  یَو إِقْبال ییکذاِلک ِلکثَْرةِ ُمالَزَمتِِه إِ  یأُذُناً َو َزَعُموا أَنِّ  یَسمَّ

َوَجلَّ ف ی( َحتّ یَو قَبُوِلِه ِمنِّ   -هَُو أُذٌُن، قُْل أُذُُن  قولونَ یَو  یالنَّبِ  ْؤذونَ ی نَ یذاِلک )َو ِمنُْهُم الَّذ یأَنَْزَل هللا عَزَّ
ةُ ی( النَ یِللُْمْؤِمن ْؤِمنُ یبِاهلل َو  ْؤِمنُ یلَکْم،  ر  یخَ  -أَنَّهُ أُذٌُن(  ْزعُمونَ ی نَ یالَّذ ی)َعلَ    

تا بدانجا که مرا اُذُن ] سخن شنو و زودباور [  دهيکه منافقان بارها مرا آزار رسان یاز آن رو زين و
او از من، تا  رشيو پذ ليمن به او و تما کرديبا من و رو یافزون عل یاند ، به خاطر همراه دهينام

آزارند و  یمخدا را  امبريپ که یفرو فرستاده: و از آنانند کسان یا هيموضوع آ نيبدانجا که خداوند در ا
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 یآنان که گمان م هيبر عل -سخن شنو است .  ی: او سخن شنو و زودباور است . بگو : آر نديگو یم
 مانيو آله ( به خدا ا هيهللا عل یصل امبريشماست ، او ) پ ريبه خ کنيل -شنود  یکنند او تنها سخن م

اردانگ یکند و راستگو م یم قيدارد و مؤمنان را تصد   
 

لََدلَلُْت،  ِهمُ یَْلَْوَمأُْت َوأَْن أَدُلَّ َعلَ  انِِهمْ یبِأَعْ  ِهمْ یَوأَْن أُْوِمَئ إِلَ  تُ یبِذاِلک بِأَْسمائِهْم لََسمَّ  نَ یالْقائل یأَْن أَُسمِّ  َولَْوِشئْتُ 
ْمُت . َوکلُّ ذاِلک ال یَوهللا ف یَولکنِّ  َحِقّ  ی)ف یما أَنَْزَل هللا إِلَ  ِلّغَ إاِلّ أَْن أُبَ  یهللا ِمنّ  یْرضَ یأُموِرهْم قَْد تَکرَّ
سُولُ یأَ  ای(، ثُمَّ تال: )یَعلِ  َو اْن لَْم تَفْعَْل فَما بَلَّغَْت ِرسالَتَهُ  - یَحِقّ َعلِ  یف -ِمْن َربِّک  کیبَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَ  َهاالرَّ

(ِمَن النّاِس  عِْصُمکیَوهللا    
مردمان را به  ايبه آنان اشارت کنم و  ايرا بر زبان آورم و  یسخن نيچن ندگانيخواستم نام گو یاگر م و

سوگند به خدا در کارشان کرامت  کنيتوانستم . ل یکنند [ م يیکنم ] که آنان را شناسا تيهدا شانيسو
 یآن چه در حق عل که نيحال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر ا نينموده لب فروبستم . با ا

 یاخواند :  نيو آله چن هيهللا عل یصلّ  امبريتاده به گوش شما برسانم . سپس پالّسالم فرو فرس هيع
ابالغ کن ؛ وگرنه کار رسالتش  - یدر حّق عل -پروردگارت بر تو نازل شده  یما ! آن چه از سو امبريپ

دارد ینگاه م دمانمر بي. و البته خداوند تو را از آس یرا انجام نداده ا   
 

السالم هميو امامت دوازده امام عل تيوال یسوم: اعالن رسم بخش  

 
 یَوإِماماً فََرَض طاَعتَهُ َعلَ  اً یَوافَْهموهُ َواْعلَُموا ( أَنَّ هللا قَْد نََصبَهُ لَکْم َولِ  هِ یَمعاِشَر النّاِس ) ذاِلک ف اْعلَُموافَ 

، َو عَلَ  نَ یالتّابِع یَواْْلَنْصاِر َو َعلَ  نَ یالُْمهاِجر  ،یَوالْعََرب یالْعََجمِ  یَوالْحاِضِر، َو َعلَ  یالْباد یلَُهْم بِإِْحسان 

د  . ماض  ُحکُمهُ، جاز  قَْولُهُ،  یَواْلَْسَوِد، َو َعل ِض یاْْلَبْ یَو عَلَ  ِر،یَوالْکب رِ یَوالُْحِرّ َوالَْمْملوک َوالصَّغ کِلّ ُمَوِحّ
ُ  نْ َصدَّقَهُ، فَقَْد َغفََرهللا لَهُ َولِمَ  نافِذٌ أَْمُرهُ، َملْعوٌن َمْن خالَفَهُ، َمْرحوٌم َمْن تَبِعَهُ وَ  َسِمَع ِمنْهُ َو أَطاَع لَه   

 تانيکه خداوند او را برا ديو بدان ديآن را فهم کن یدرباره اوست . ژرف هيآ نيا ديمردمان ! بدان هان
 یرويپ شانياز ا یکياو را بر مهاجران و انصار و آنان که به ن یرويو امام قرار داده ، پ اريصاحب اخت

 ديکوچک و بزرگ و سف برو شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و  نانيکنند و بر صحرانش یم

فرمان و گفتار او الزم و امرش  یالزم شمرده است . ] هشدار که [ اجرا کتاپرستيو بر هر  اهيو س
خداوند ، او و  نهيهر آو باورکننده اش در مهر و شفقت است .  روينافذ است . ناسازگارش رانده ، پ

است دهيراهش را آمرز روانيسخن او و پ انيشنوا   
 

ْمِر)هللا( َربِّکْم، فَإِنَّ هللا  عوایهذا الَْمْشَهِد، فَاْسَمعوا َو أَط یإِنَّهُ آِخُر َمقام  أَقُوُمهُ ف َمعاِشَرالنّاِس، ِِ َوانْقادوا الَ

َوَجلَّ هَُو َمْوالکْم َوإاِلهُکْم، ثُمَّ ِمْن دونِِه َرسولُهُ َونَبِ  مخاِطُب لَکْم، ثُمَّ ِمْن بَعْد هُ یَعزَّ ِْ َو إِماُمکْم  کمْ یَولِ  یلعَ  یاُل
ماَمةُ ف ُ  ْوم  ی یِه إِلِمْن ُولْدِ  یتیذُرِّ  یبِأَْمِرهللا َربِّکْم، ثُمَّ اْْلِ تَلْقَْوَن هللا َوَرسولَه   

و فرمان حق را گردن  ديام . پس بشنو ستادهياجتماع به پا ا نيبار است که در ا نيمردمان ! آخر هان
شما ،  یو معبود شماست ؛ و پس از خداوند ول یو ول اري؛ چرا که خداوند عّزوجّل صاحب اخت ديگذار

من به فرمان  از. و پس  ديگو یاوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن م امبريفرستاده و پ

 یو امام شماست . آن گاه امامت در فرزندان من از نسل عل اريو صاحب اخت یول یپروردگار ، عل
دوام دارد ديکن داريکه خدا و رسول او را د زيرستاخ يیقانون تا برپا نيخواهد بود . ا   

 
َمهُ هللا ) عَلَ  الَحاللَ  َوَجلَّ  کمْ یإاِلّ ما أََحلَّهُ هللا َو َرسُولُهُ َوهُْم، َوالَحراَم إاِلّ ما َحرَّ ( َو َرسُولُهُ َو هُْم، َوهللا َعزَّ
فَنِ  هِ یِمْن کتابِِه َوَحاللِِه َو َحراِمِه إِلَ  یَربِّ یبِما َعلََّمن تُ یالَْحالَل َوالَْحراَم َوأَنَا أَفْضَ  یَعرَّ   
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مگر آن چه آنان ناروا  ستي، مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند ؛ و ناروا ن ستين ارو
فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب  انيمن ب یدانند  خداوند عزوجل ، هم روا و هم ناروا را برا

نهاده ام یعل اريو حالل و حرامش به من آموخته در اخت شيخو   
 

لُوهُ ( . ماِمْن ِعلْم  إاِلَّ َوقَْد أَْحصاهُ هللا فِ  یعل َمعاِشَرالنّاِس، ُ ی، َو کلُّ ِعلْم  عُِلّْمُت فَقَْد أَْحصَ  ی) فَِضّ إِماِم  یف تُه
ماُم الُْمب اً،یَوما ِمْن ِعلْم  إاِلّ َوقَْد َعلَّْمتُهُ َعلِ  َن،یالُْمتَّق  ء  یلَّ شَ : ) َو کسیسُوَرةِ  یذَکَرهُ هللا ف ی) الَّذ نُ یَو هَُو اْْلِ
(ن  یإِمام  ُمب یف ناهُ یأَْحصَ    
خداوند آن را در جان من نبشته  نکهيمگر ا ستين یدانش چي. چرا که ه ديمردمان ! او را برتر بدان هان

روشنگر است  یشواي( پ ی، ضبط کرده ام . او ) عل ی، عل زکارانيپره یشوايآن را در جان پ زيو من ن
...ميبرشمرده ا روشنگررا در امام  زيو دانش هر چ» کرده که :  ادي نياسيکه خداوند او را در سوره    

 
بِِه،  عَْملُ یالَْحِقّ وَ  یإِلَ  یهدی ی، فَُهَوالَّذ تِهِ یالتَِضلُّوا عَنْهُ َوالتَنِْفُروا ِمنْهُ، َوالتَْستَنْکفُوا َعْن ِوال َمعاِشَرالنَّاِس،

ُل َمْن آَمَن بِاهلل َو َرسُو یَعنْهُ، َوالتَأُْخذُهُ فِ  ینْهیالْباِطَل وَ  ْزِهقُ یوَ  ُ ی) لَْم  لِهِ هللا لَْوَمةُ الئِم  . أَوَّ  مانِ یااْل  یإِلَ  ْسبِقْه

جاِل َمَع َرسُولِِه ِمَن الرِّ  عْبُدهللُایکاَن َمَع َرسُوِل هللا َوال أََحَد  یَرسُوَل هللا بِنَفِْسِه، َوالَّذ یفَد یأََحدٌ ( ، َوالَّذ یب
ُل َمْن َعبََدهللا َمع ُرهُ یغَ  ُل النّاِس َصالةً َو أَوَّ  یل اً یفَفَعََل فادِ  ،یَمْضَجع یف نامَ ی. أََمْرتُهُ عَِن هللا أَْن  ی. ) أَوَّ

(بِنَفِْسهِ    
. او ]  دياش رو برنگردان ی. و از سرپرست ديزي. و از امامتش نگر ديرو برنتاب یمردمان ! از عل هان

را نابود کند و از آن  ی. او نادرست دي[ بدان عمل نما زيخوانده و ] خود ن یو راست یشما را [ به درست

مؤمن به خدا و رسول  نيخستبازدارد . در راه خدا نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد . او ن
رسول هللا نموده و با او همراه  یبه او سبقت نجسته . و همو جان خود را فدا مان،يدر ا یاوست و کس

 نينبود . اول نيچن یکرد و جز او کس یبوده است تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت خداوند م
به او فرمان دادم تا ] در شب هجرت [  ندخداو ینمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است . از سو

من کند یکه جان خود را فدا رفتيفرمان برده ، پذ زيو او ن ارامديدر بستر من ب   
 

لَهُ هللا، َواقْبَلُوهُ فَقَْد نََصبَهُ هللا . َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّهُ إِماٌم ِمَن هللا، َولَْن  َمعاِشَرالنّاِس، لُوهُ فَقَْد فَضَّ هللا  تُوبَ یفَِضّ
ُ یأََحد  أَنْکَر ِوال یَعل َعذاباً نُکراً أَبََدا  عَِذّبَهُ یَوأَْن  َرهُ ذاِلک بَِمْن خالََف أَمْ  عَلَ فْ یهللا أَْن  یلَهُ، َحتْماً َعلَ  غِْفرَ یَولَْن  تَه

نَ یکافِراْلباِد َو َدْهَر الدُّهوِر . فَاْحذَُروا أَْن تُخاِلفوهُ . فَتَْصلُوا ناراً َوقودَُها النَّاُس َوالِْحجاَرةُ أُِعدَّْت ِللْ    
، که خداوند او را  ديرياو را بپذ يیشواي؛ و پ دهي، که خداوند او را برگز ديمردمان ! او رابرتر دان هان

و او  رديخدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذ یبرپا کرده است . هان مردمان ! او از سو

 اردينه او را به عذاب دردناک پايو هرآ یخداوند درباره ناسازگار عل یاست روش قطع ني. ا امرزديرا ن
آن مردمانند ؛ و سنگ ،  رهيشد که آتش گ ديدرخواه یو گرنه در آتش ديکند . از مخالفت او بهراس فريک

آماده شده است زانيحق ست یکه برا   
 

لُوَن ِمَن النَّبِ  -َوهللا  - ی، ب َمعاِشَرالنّاِس  َراْْلَوَّ  نَ یَوالُْمْرَسل اءِ یخاتَُم اْْلَنْبِ  -)َوهللا(  -َوأَنَا  َن،یَوالُْمْرَسل نَ ییبَشَّ

ةُ َعل  ةِ یالْجاِهلِ  کفْرَ ذاِلک فَقَْد کفََر  ی. فََمْن َشک ف نَ یِمْن أَْهِل السَّماواِت َواْْلََرض نَ یالَمْخلوق عِ یَجم یوالُْحجَّ
ِة فَقَْد واِحد  مِ  یَوَمْن َشک ف ،یکِلّ ما أُنِْزَل إِلَ  یهذا فَقَْد َشک ف یِمْن قَْول ء  یشَ  یَو َمْن َشک ف یاْْلُول َن اْْلَئمَّ

النّارِ  یفِ  نایالْکِلّ ِمنُْهْم، َوالَشاک ف یَشک فِ    
و  امبرانيبه ظهورم مژده داده اند و اکنون من فرجام پ نيشيپ امبرانيمردمان! به خدا سوگند که پ هان

 یمرا باور نکند به کفر جاهل یو درست ی. آن کس که راست انمينيو زم انيآسمان دگانيبرهان بر آفر

رسالت من است، و شک و  یمحتوا یدر تمام ديدر سخنان امروزم همسنگ ترد ديدرآمده و ترد
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 گاهيجا نهيآنان است . و هرآ یدر تمام یاز امامان، به سان شک و ناباور یکيدر امامت  یناباور
  ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود

 
َوَجلَّ بِهِذِه الْفَض ی، َحبانِ  َمعاِشَرالنّاِس  َوال إاِلهَ إاِلّهَُو، أاَل لَهُ الَْحْمدُ  یَو إِْحساناً ِمنْهُ إِلَ  یَمنّاً ِمنْهُ َعلَ  لَةِ یهللا َعزَّ

کِلّ حال   یَو عَل نَ یَوَدْهَرالّداِهر نَ یأَبََد اْلبِد یِمنِّ    
کرد و البته  شکشيرا به من پ یبرتر نيا شيمنّت و احسان خو یمردمان ! خداوند عّزوجّل از رو هان

 ژهيها در همه روزگاران و در هر حال و مقام و شيستا ی: تمام دي. آگاه باش ستيجز او ن يیکه خدا
  اوست

 
لُوا َعلِ  َمعاِشَرالنّاِس  ْزَق َوبَقِ  یِمْن ذَکر  و أُنْث یفَإِنَّهُ أَفَْضُل النَّاِس بَعْد اً ی، فَِضّ الَْخلُْق . َملْعُوٌن  یما أَنَْزَل هللا الِرّ

بِذاِلک  یعَِن هللا تَعال یَخبَّرن لَ ی. أاَل إِنَّ َجبْرئ وافِقْهُ یهذا َولَْم  یقَْول یَملْعُوٌن ، َمغُْضوٌب َمغُْضوٌب َمْن َردَّ عَلَ 
أَْن  -، ) َو لْتَنْظُْر نَفٌْس ما قَدََّمْت ِلغَد  َواتَّقُوهللا «  یَو َغَضب یلَعْنَت هِ یفَعَلَ  تََولَّهُ یَولَْم  اً یَعلِ  یَمْن عاد: »  قُولُ یوَ 

(بِما تَعَْملُونَ  رٌ یإِنَّ هللا َخب -تُخاِلفُوهُ فَتَِزلَّ قََدٌم بَعَْد ثُبُوتِها    
مردمان از مرد و زن پس از من است ؛ تا آن هنگام که  ني؛ که او برتر ديمردمان ! عل را برتر دان هان
. دور دورباد از درگاه مهر خداوند و خشم خشم باد بر آن که  ديشان فرود آ یو روز دارنديپا دگانيآفر

هر آن که » خبرم داد :  خداوند یاز سو ليجبرئ ديو با من سازگار نباشد ! هان! بدان رديگفته را نپذ نيا
که هر کس  ستيبا البته« و خشم من بر او باد! نياو گردن نگذارد، نفر تيو بر وال زديبست یبا عل

با  یو از ناسازگار ديکن شهيفرستاده . ] هان ! [ تقوا پ شيخود چه پ زيرستاخ یفردا یبنگرد که برا

درلغزد . که خداوند بر کردارتان آگاه است یپس از استوار تاني. مباد که گام ها ديزيبپره یعل   
 

ْن  یفَقاَل تعال ِز،یکتابِِه العَز یذَکَر ف یالنَّاِس ، إِنَّهُ َجنُْب هللا الَّذ َمعاِشرَ  ( : ) أَْن تَقُوَل  خاِلفُهُ ی) ُمْخبِراً َعمَّ
ْطُت ف یَحْسَرتا َعل اینَفٌْس  (َجنِْب هللا یما فَرَّ   
کرده و  اديخود او را  زيعز یخداوند است که در نبشته  هيمردمان ! همانا او هم جوار و همسا هان

: افسوس که درباره  ديبگو زيدر روز رستخ یتا آنکه مبادا کس» با او فرموده :  زندگانيدرباره ست

...«کردم یخدا کوتاه ی هيهمجوار و همسا  

  
لَکْم  نَ یبَ یُمْحکماتِِه َوالتَتَّبِعوا ُمتَشابَِههُ، فََوهللا لَْن  یَوانْظُُروا إِل اتِهِ ی، تََدبَُّروا الْقُْرآَن َو افَْهُموا آ َمعاِشَرالنّاِس 
( َو یدَ ی) َو رافِعُهُ بِ  هِ َوشائٌل بِعَُضدِ  یَوُمْصِعدُهُ إِل ِدهِ یأَنَا آِخذٌ بِ  یإاِلَّ الَّذ َرهُ یلَکْم تَفْس وِضحَ یزواِجَرهُ َولَْن 

ُمواالتُهُ ِمَن هللا  ، وَ  ییَو َوِص  یطاِلب  أَخ یبُْن أَب یَمْوالهُ ، َو هَُو َعلِ  یُمعِْلُمکْم : أَنَّ َمْن کنُْت َمْوالهُ فَهذا َعلِ 

َوَجلَّ أَنَْزلَها َعلَ  یّ َعزَّ   
و از  ديو بر محکماتش نظر کن ديابيآن را در اتيآ یو ژرف ديکن شهيمردمان ! در قرآن اند هان

 نيکند مگر هم یآن را آشکار نم ري. پس به خدا سوگند که باطن ها و تفس دييننما یرويمتشابهاتش پ
 ني، ا مياو ستدارم که : هر آن که من سرپر یاو را گرفته و باال آورده ام و اعالم م یکه دست و بازو

او  تيو وال یمن که سرپرست یطالب است ؛ برادر و وص یبن اب یسرپرست اوست . و او عل یعل

خدا که بر من فرستاده شده است یاست از سو یحکم   
 

)ِمْن ُصلْبِِه( هُُم الثِّقُْل اْْلَْصغَُر، َوالْقُْرآُن الثِّقُْل اْْلَکبَُر، فَکلُّ واِحد   یِمْن ُولْد نَ یبیَوالطَّ  اً ی، إِنَّ َعلِ  َمعاِشَرالنّاِس 
َخلْقِِه َو  یأَُمناُء هللا ف ُهمْ الَْحْوَض . أاَل إِنَّ  یَعلَ  ِردای یَحتّ  فْتَِرقایِمنُْهما ُمنْبٌِئ َعْن صاِحبِِه َو ُموافٌِق لَهُ ، لَْن 

أَْرِضهِ  یُحکاُمهُ ف   
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 ادگاريگران سنگ کوچک ترند و قرآن  ادگاريو پاکان از فرزندانم از نسل او ،  یمردمان ! همانا عل هان
دهد و با آن سازگار است . آن  یهمراه خود خبر م گريدو از د نياز ا کيگران سنگ بزرگ تر . هر 

د که آنان امانتداران يدو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند . هان ! بدان

ندياو نيو حاکمان او در زم دگانيآفر انيخداوند در م   
 

َوَجلَّ قاَل َو أَنَا قُلُْت َعِن هللا . أاَل َوقَْد بَلَّغُْت ، أاَلَوقَْد أَْسَمعُْت، أاَلَوقَْد أَ  تُ یأَدَّ  أاَلَوقَدْ  ْوَضْحُت، أاَل َو إِنَّ هللا َعزَّ
، أاَلإِنَّهُ ال  َوَجلَّ َحد  غَ  یبَعْد نَ ینهذا ، أاَل التَِحلُّ إِْمَرةُ الُْمْؤمِ  یأَخ رَ یغَ  «نَ یَرالُْمْؤِمنیأَم»َعزَّ ِِ ِرهِ یالَ   

خود را ادا کردم . هشدار که من آن چه بر عهده ام بود ابالغ کردم و به  ی فهيکه من وظ هشدار

او سخن گفتم . هشدار که  یسخن خدا بود و من از سو نيکه ا ديگوشتان رساندم و روشن نمودم . بدان
مؤمنان  رتخوانده شود . هشدار که پس از من اما نيرالمؤمنيام دينبا یبرادرم کس نيهرگز به جز ا

جز او روا نباشد یکس یبر   
 
 یبِکْم ِمْن اَنْفُِسکْم ؟ قالوا : هللا و َرسُولُهُ . فَقاَل : ااَل من کنُْت َمْوالهُ فَهذا َعل ی، َمْن اَْول هاالنَّاسُ یا»قال :  ثم

 ُ   َمْوالهُ ، اللهمَّ واِل َمْن واالهُ و عاِد َمْن عاداهُ َوانُْصْرَمْن نََصَرهُ واْخذُْل َمْن َخذَلَه
او ! سپس فرمود آگاه  امبريسزاوارتر از شما به شما ؟ گفتند خداوند و پ ستيفرمود: مردمان ! ک سپس

سرپرست اوست ! خداوندا دوست بدار آن را که  یعل نيپس ا م،ي! آن که من سرپرست او ديباش
گذار آن  تنهااو را ؛ و  اريکن  یاريو دشمن بدار هر آن که او را دشمن دارد و  ردياو را بپذ یسرپرست

  را که او را تنها بگذارد
 

و آله هیهللا عل یالسالم بدست رسول خداصل هیعل نیرالمومنیچهارم: بلند کردن ام بخش  
ت یف یفَتیَو َخل ،یِعلْم یَو واع ییَو َوص یأخ ی، هذا َعلِ  َمعاِشَرالنّاِس   رِ یتَفْس یَوَعل یَمْن آَمَن ب یَعل یاُمَّ

َوَجلَّ َوالّداع محاِرُب الَْعدائِه َوالُْموال ْرضاهُ یَوالْعاِمُل بِما هِ یإِلَ  یکتاِب هللا َعزَّ ِْ َعْن  یطاَعتِِه َوالنّاه یَعل یَواُل
تِهِ یَمعِْص    
اّمت  انيمن در م نيو نگاهبان دانش من . و هموست جانش یاست برادر و وص یعل نيمردمان ! ا هان

او بخواند و به آن چه موجب  یکتاب خدا که مردمان را به سو ريو بر گروندگان به من و بر تفس
از  ارندهخداوند و بازد یفرمانبردار باني. او پشت دينما زياوست عمل کند و با دشمنانش ست یخشنود
او باشد ینافرمان   

 
بِأَْمِرهللا .  نَ یَوالْماِرق نَ یَوالْقاِسط نَ یِمَن هللا، َو قاتُِل النّاکث یَواْْلماُم الْهاد نَ یُرالُْمْؤِمنیَرسُوِل هللا َو أَم فَةُ یَخل إِنَّهُ 

َّلُهمَّ واِل َمْن واالهُ َوعاِد َمْن عاداهُ ) َوانْصُْر َمْن  اَربِّ ی( . بِأَْمِرک  یالْقَْوُل لَدَ  بَدَّلُ یهللا : ) ما قُولُ ی أَقوُل : اَل
َمْن َجَحَد َحقَّهُ  یَخذَلَهُ ( َوالْعَْن َمْن أَنْکَرهُ َواْغِضْب َعل نََصَرهُ َواْخذُْل َمنْ    

که به  یخدا و کس یاز سو تگريهدا یشوايو پ انيمانيا یرسول هللا و فرمانروا نياوست جانش همانا
کند . خداوند  کاريپ نيو به دررفتگان از د یو درست یاز راست گردانانيشکنان ، رو مانيفرمان خدا با پ

: خداوندا  ميگو یم نيپروردگارا ! اکنون به فرمان تو چن« فرمان من دگرگون نخواهدشد . : »  ديفرما

را  ارانشيکن .  یبانياو را پشت باناني! دوستداران او را دوست دار . و دشمنان او را دشمن دار . پشت
. ناباورانش را از مهرت بران و بر آنان  اش را به خود رها کن یاريکنندگان از  ینما . خوددار یاري

  خشم خود را فرود آور
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 نَکمْ یأَکَملُْت لَکْم د ْومَ ی: ) الْ  ْومِ یِلهذَا الْ  اهُ یذاِلک َونَْصبِک إِ  نِ ییِعنَْدتَبْ کیَولِ  یعَلِ  یف ةَ یإِنَّک أَنَْزلَْت اْل  اللهمَّ 
ْسالَم د تُ یَو َرض ینِعَْمت کمْ یَوأَتَْمْمُت َعلَ  ْسالمِ یغَ  بْتَغِ ی(، ) َو َمْن  ناً یلَکُم اْْلِ  یِمنْهُ َوهَُو فِ  قْبَلَ یفَلَْن  ناً ید َراْْلِ

قَْد بَلَّغْتُ  یأُْشِهدُک أَنِّ  ی( . اللهمَّ إِنِّ  نَ یاْلِخَرةِ ِمَن الْخاِسر   
شما را به  نييامروز آ» که :  ینازل فرمود تشيوال اني! تو خود در هنگام برپاداشتن او و ب معبودا

و آن که . « »  دميشما پسند نيکمال ، و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم ، و اسالم را به عنوان د
« خواهد بود .  انکارانيز اردر شم گرينبوده ، در جهان د رفتهي، از او پذ ديرا بجو ینيبه جز اسالم د

تو را به مردمان رساندم اميکه پ رميگ یخداوندا ، تو را گواه م   
 

بر توجه امت به مسئله امامت ديپنجم: تاک بخش  

 
َوَجلَّ د َمعاِشَرالنّاِس  ِمْن ُصلْبِِه  یَمقاَمهُ ِمْن ُولْد قُومُ یبِِه َوبَِمْن  أْتَمَّ یبِإِماَمتِِه . فََمْن لَْم  نَکمْ ی، إِنَّما أَکَمَل هللا عَزَّ

َوَجلَّ فَأُولئِک الَّذ یَوالْعَْرِض َعلَ  اَمةِ یالْقِ  ْومِ ی یإِل نْ  یَحبَِطْت أَْعمالُُهْم ) فِ  نَ یهللا َعزَّ  یَواْلِخَرةِ ( َو فِ  ایالدُّ
(َنَْظرونیَعنُْهُم الْعَذاُب َوالهُْم  َخفَّفُ یالنّاِرهُْم خاِلدُوَن ، ) ال   

 نانشيآنان که از او و جانش نکيفرمود . ا ليتکم یرا با امامت عل نيمردمان ! خداوند عّزوجّل د هان
رستا يیتا برپا -از فرزندان من و از نسل او   

 یبوده در آتش دوزخ ابد هودهيب شانينکنند ، در دو جهان کرده ها یرويپ -بر خدا  یو عرضه  زيخ
خواهد بود یفرصت شانيکاسته و نه برا ذابشانکه نه از ع یخواهند بود ، به گونه    

 
کْم عَلَ  یَوأَقَْربُکْم إِلَ  یَوأََحقُّکْم ب یأَنَْصُرکْم ل ،ی، هذا َعلِ  َمعاِشَرالنّاِس  َوَجلَّ َوأَنَاَعنْهُ  یَوأََعزُّ ، َوهللا َعزَّ

 ةُ یآ النََزلَتْ آَمنُوا إاِلّبََدأ بِِه ، وَ  نَ ی، َوال خاَطَب هللا الَّذ هِ یالْقُْرآِن ( إاِلّ ف یِرضاً ) ف ةُ ی. َو مانََزلَْت آ انِ یراِض 
نْساِن ( إاِلّلَهُ ، َوال أَنَْزلَها ف یَعلَ  ی) َهْل أَت ی، َوالَشِهَد هللا بِالَْجنَِّة ف هِ یالْقُْرآِن إاِلّ ف یَمْدح  فِ  ِسواهُ َوالَمَدَح  یااْلِ
ُ یبِها غَ  َره   
شما نسبت به من است .  نيزتريو عز نيتر کيو نزد ني، سزاوارتر نياورتري یعل نيمردمان ! ا هان

اوست . و خدا  یکه درباره  نيمگر ا ستيدر قرآن ن یتيرضا هي. آ ميخداوند عّزوجّل و من از او خشنود

متعال بوده  یخد رشخص مورد نظ نينموده به او آغاز کرده ] و او اول یآوردگان را خطاب مانيهرگاه ا
 یعل یهل أت»  ی. و خداوند در سوره  او ینازل نگشته مگر درباره  یشيستا ی هياست [ . و آ

او نازل نکرده و به آن  رياو ، و آن را در حق غ یبر بهشت ] رفتن [ نداده مگر بر یگواه« اإلنسان 
  جز او را نستوده است

 
مجاِدُل َعْن َرسُوِل هللا، َو هَُوالتَّقِ  نِ ی، هَُو ناِصُر د َمعاِشَرالنّاِس  ِْ  رُ یخَ  کمْ ی. نَبِ  یالَْمْهدِ  یالْهادِ  یالنَّقِ  یهللا َواُل

ِمْن  یتیرِّ ِمْن ُصلْبِِه، َو ذُ  یکِلّ نَبِ  ةُ ی( . َمعاِشَرالنّاِس ، ذُرِّ  اءِ یُراْْلَْوِص ی) َوبَنُوهُ خَ  یَوِص  رُ یخَ  کمْ یَو َوِص  ینَب
ی( َعلِ  نَ یِرالُْمْؤِمنیُصلِْب ) أَم   

ارشاد  یو رهنم زهيپاک زکارياز رسول اوست . او پره یخدا و دفاع کننده  نيد اوريمردمان ! او  هان
و فرزندان او  یوص نياو برتر ی، وص امبريپ نيبرتر امبرتانيشده ] به دست خود خدا [ است . پ

و نسل  صلبو فرزندان من از  ندياز نسل او امبري. هان مردمان ! فرزندان هر پ ندياياوص نيبرتر
است یعل نيرالمؤمنيام   
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أَْخَرَج آَدَم ِمَن الَْجنَِّة بِالَْحَسِد ، فَالتَْحسُدُوهُ فَتَْحبَِط أَْعمالُکْم َوتَِزلَّ أَقْداُمکْم ، فَإِنَّ آَدَم  سَ یالنّاِس ، إِنَّ إِبْل َمعاِشرَ 
َوَجلَّ ، َوک ئَة  یاْْلَرِض بَِخط یأُْهبَِط إِلَ  أَنْتُْم َو ِمنْکْم أَْعداُءهللا ، أاَل َو  تُمْ بِکْم َوأَنْ  فَ یواِحَدة  ، َوهَُو َصفَْوةهللُا َعزَّ
بِِه إاِلّ ُمْؤِمٌن ُمْخِلصٌ  ْؤِمنُ ی، َو ال یإاِلَّ تَقِ  اً یَعلِ  یوالی، َو ال یإاِلَّشقِ  اً یَعلِ  بِْغضُ یإِنَّهُ ال   
رشک  یاغواگر ، آدم را با رشک از بهشت رانده مبادا شما به عل طانِ يکه ش یمردمان! به راست هان
هبوط کرد  نياشتباه به زم کيلغزان خواهدشد . آدم به خاطر  تانينابود و گام ها تانيکه کرده ها ديورز

و  دييبود شما و حال آن که شما شما ديعّزوجّل بود . پس چگونه خواه یخد ی دهيو حال آن که برگز
او  ی. و سرپرست سعادت یمگر ب زديست ینم ی! که با عل دي. آگاه باش نديشما انياز م زيدشمنان خدا ن

شيآال یدار ب مانيگرود مگر ا ی. و به او نم زگاريمگر رستگار پره رديپذ یرا نم   
 
ح -َوهللا  - یَعلِ  یف وَ  ْحماِن الرَّ نْساَن لَف ِم،ینََزلَْت سُوَرةُ الْعَْصر: ) بِْسِم هللا الرَّ ُخْسر  ( ) إاِلّ  یَوالْعَْصِر، إِنَّ اْْلِ
بِْر ( .َمعاِشَرالنّاِس ، قَِد اْستَْشَهْدُت هللا َوبَلَّغْتُکْم ِرسالَ  یآَمَن َو َرِض  یالّذ اً یَعل  یَو ما َعلَ  یتبِالَْحِقّ َوالصَّ

سُوِل إاِلَّالْباَلغُ الُْمب (.َمعاِشَرالنّاِس ، ) إتَّقُوهللا َحقَّ تُقاتِِه َوالتَموتُنَّ إاِلّ َوأَنْتُْم ُمْسِلُمونَ  نُ یالرَّ    
به نام خداوند همه مهر مهر ورز . قسم به » اوست :  یوالعصر درباره  یند به خدا که سوره سوگ و

آراسته است . هان  يیبايو شک یآورده و به درست مانيکه ا یمگر عل.« است  انيزمان که انسان در ز
و ابالغ  انيجز ب ی فهي. و بر فرستاده وظ دمياو را به شما رسان اميمردمان ! خدا را گواه گرفتم و پ

جز با شرِف اسالم ديرياست . و نم ستهيهمان گونه که با ديکن شهيروشن نباشد ! هان مردمان ! تقوا پ   
 

نيمنافق یها یششم:اشاره به کارشکن بخش  

 
أَْدباِرها  یأُنِْزَل َمعَهُ ِمْن قَبِْل أَْن نَْطِمَس ُوُجوهاً فَنَُردَّها َعل ی، ) آِمنُوا بِاهلل َو َرسُوِلِه َوالنَّوِر الَّذ َمعاِشَرالنّاِس 

أَْعِرفُُهْم بِأَْسمائِِهْم  یابإاِلَّ قَْوماً ِمْن أَْصح ةِ یبِهِذِه اْل  یأَْو نَلْعَنَُهْم کما لَعَنَّا أَْصحاَب السَّبِْت ( . ) باهلل ما َعن
فْحِ َعنُْهْم فَلْ َوأَنْسابِِهْم، َوقَْد أُِمْرُت بِ  (قَلْبِِه ِمَن الُْحِبّ َوالْبُغِْض  یف یِلعَلِ  ِجدُیما یکلُّ اْمِرئ  عَل عَْملْ یالصَّ   

از آن که چهره ها را تباه و  شيپ ديآور مانيبه خدا و رسول و نور همراهش ا» مردمان !  هان
به خدا . »  ديآوردند [ رانده شو رنگيکه بر خدا ن یانيهوديچونان اصحاب روز شنبه ]  اي ميباژگونه کن

به  کنيشناسم ل یم باز صحابه اند که آنان را با نام و نَسَ  یگروه هيآ نيسوگند که مقصود خداوند از ا
در دل قرار دهد ] و  یخشم عل ايرا مهر و  شيکار خو هيکارشان مأمورم . آنک هر کس پا یپرده پوش

[بداند که ارزش عمل او وابسته به آن است   
 

َوَجلَّ َمْسلوک فِ  َمعاِشَرالنّاِس، الْقائِِم  یالنَّْسِل ِمنْهُ إِلَ  یطاِلب  ، ثُمَّ فِ  یبِْن أَب یَعلِ  یثُمَّ ف یالنُّوُر ِمَن هللا َعزَّ

ةً َعلَ  أُْخذُ ی یالَّذ یالَْمْهدِ  َوَجلَّ قَْد َجعَلَنا ُحجَّ نَّ هللا عَزَّ ِِ ر یبَِحِقّ هللا َو بِکِلّ َحّق هَُو لَنا، الَ  نَ یَوالْمعُانِد نَ یالُْمقَِصّ
نَ یالْعالَم عِ یِمْن َجم نَ یَوالْغاِصب نَ یَوالَّظاِلم نَ یَواْلثِم نَ یَوالْخائِن نَ یَوالُمخاِلف   
طالب ، آن گاه در نسل  یبن اب یخداوند عّزوجل در جان من ، سپس در جان عل ی! نور از سو مردمان

 یگرفته . چرا که خداوند عّزوجل ما را بر کوتاه یج -ستاند  یکه حق خدا و ما را م - یاو تا قائم مهد
 انيجهان یاز تمام نگران ، ناسازگاران ، خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبا زهيکنندگان ، ست

و راهنما و حجت آورده است ليدل   
 

أَْعقابِکْم؟ َوَمْن  یسُُل، أَفَإِْن ِمتُّ أَْو قُتِلُْت انْقَلَبْتُْم َعلالرُّ  یَرسُوُل هللا قَْدَخلَْت ِمْن قَبْلِ  یأُنِْذُرکْم أَنّ  َمعاِشَرالنّاِس،
هَُو الَْمْوُصوُف  اً یَعلِ  نَّ ( . أاَل َوإِ نَ ی)الّصابِر نَ یهللا الّشاکر یْجزِ یَوسَ  ئاً یهللا شَ  ُضرَّ یفَلَنْهان  هِ یَعِقبَ  یَعل نْقَِلبْ ی

بِْر َوالشُّکِر، ثُمَّ ِمْن بَعِْدِه ُولْد ِمْن ُصلْبِهِ  یبِالصَّ   
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 یآمده و سپر یرسوالن زياز من ن شي. پ ميدهم : همانا من رسول خدا یمردمان ! هشدارتان م هان
؟ آن که به قهقرا برگردد ،  ديکن یعقب گرد م تيکشته شوم ، به جاهل اي رمياگر من بم ايگشته اند . آ

 یکه عل دي. بدان دادرا پاداش خواهد  باگريو خداوند سپاسگزاران شک دينخواهد رسان یانيهرگز خدا را ز

اند یو سپاسگزار يیبايکمال شک یو پس از او فرزندان من از نسل او ، دار   
 

بِشُواظ  ِمْن  کمْ یبْتَلِ یَو  کمْ یَعلَ  ْسَخطَ یَعَملَکْم وَ  ْحبِطَ یهللا فَ  یبِإِْسالِمکْم، بَْل التَُمنُّوا عَلَ  یالتَُمنُّوا َعلَ  َمعاِشَرالنّاِس،
، إِنَّ َربَّکْم لَبِا الِْمْرصادِ   نار  َونُحاس 

و تباه خواهد کرد و خداوند  هودهي؛ که اعمال شما را ب ديمردمان ! اسالمتان را بر من منت نگذار هان

از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود .  یبر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله 
گاه است نيهمانا پروردگار شما در کم  

 
ةٌ  یِمْن بَعْد کونُ ی، إِنَّهُ سَ  َمعاِشَرالنّاِس  . َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّ هللا  نَْصرونَ یال اَمةِ یالْقِ  ْومَ یالنّاِر وَ  یإِلَ  ْدعُونَ یأَئمَّ

ِمَن النّاِر َولَبِئَْس  ْسفَلِ الدَّْرک اْْلَ  یفِ  اَعُهمْ یِمنُْهْم . َمعاِشَرالنّاِس ، إِنَُّهْم َوأَنْصاَرهُْم َوأَتْباَعُهْم َوأَشْ  ئانِ یَوأَنَا بَر

ح نَ یالُْمتَکبِّرِ  یَمثْوَ  فَتِهِ یَصح یأََحدُکْم ف نْظُرْ ی، فَلْ  فَةِ ی. أاَل إِنَُّهْم أَْصحاُب الصَّ  
خوانند و در روز  یآتش م یخواهند بود که شما را به سو یانيشوايپس از من پ ی! به زود مردمان
. هان مردمان !  ميزاريخواهند ماند . هان مردمان ! خداوند و من از آنان ب اوريتنها وبدون  زيرستاخ
آنان اصحاب  ديانمتکبّران خواهند بود . بد گاهيجهنم، جا یج نيدر بدتر روانشانيو پ ارانيآنان و 

خود نظر کند ی فهياند . اکنون هر کس در صح فهيصح   
 

ةً  ِغِههانی( ، َوقَْد بَلَّغُْت ما أُِمرُت بِتَبْل اَمةِ یالْقِ  ْومِ ی یإِل یَعِقب یأََدعُها إِماَمةً َو ِوراثَةً ) ف ی، إِنِّ  َمعاِشَرالنّاِس  ُحجَّ
ْن َشِهَد أَْولَْم  یکِلّ حاِضر  َوغائب  َو عَل یَعل الْحاِضُر الْغائَِب َوالْواِلدُ  بَلِّغِ ی، فَلْ  ولَدْ یُوِلَد أَْولَْم  ْشَهْد،یکِلّ أََحد  ِممَّ

اَمةِ یالْقِ  ْومِ ی یالَْولََد إِل   
گذارم در نسل  یم یخود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جا ینيجانش نکيمردمان ! ا هان

دهم تا برهان بر هر شاهد و  یخود را انجام م یغيتبل تي. و حال ، مأمور زيروز رستاخ يیخود تا برپا

سخن را  نيا ستا ستهيمردمان باشد . پس با ینشده اند و بر تمام ايو بر آنان که زاده شده  بيغا
دبرسانن زيرستاخ يیو پدران به فرزندان تا برپا بانيحاضران به غا   

 
ماَمةَ بَعْد ْجعَلُونَ یَوسَ   َهایلَکْم أَ  فُْرغُ ی( ، َوِعنَْدها سَ  نَ یالُْمغْتَصب نَ یُملْکاً َو اْغتِصاباً ، ) أاَل لَعََن هللا الْغاِصب یاْْلِ

شُواظٌ ِمْن نار  َونُحاٌس فاَلتَنْتَِصرانِ  کمایَعلَ  ْرِسلُ ی( وَ  فَْرغُ یالثَّقَالِن ) َمْن    
جابه جا نموده . آن را غصب کرده و به تصرف  یپس از من امامت را با پادشاه ی! به زود ديباش آگاه
و خشم خدا بر غاصبان و چپاول گران ! و البته در آن هنگام خداوند  نيدرآورند . هان ! نفر شيخو

 گري. آن جاست که د ختيبر سر شما جن و انس خواهد ر -آتش و مس گداخته  یشعله ه -آتش عذاب 
شد دينخواه یاري   
 

َوَجلَّ لَْم  َمعاِشَرالنّاِس، َو ما کاَن هللا  ِب،یِمَن الطَّ  ثَ یَزالَْخبیمی یَحتّ  هِ یما أَنْتُْم َعلَ  یَعل ذََرکمْ یلِ  کنْ یإِنَّ هللا عَزَّ
َو ُمَمِلّکَها  اَمةِ یالْقِ  ْومِ یقَبَْل  بِهایإاِلّ َوهللا ُمْهِلکها بِتَکذ ة  ی. َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّهُ ما ِمْن قَرْ  بِ یالْغَ  یَعلَ  ْطِلعَکمْ یلِ 

ماَم الَْمْهدِ  َوهللا ُمَصِدٌّق َوْعَدهُ  یاْْلِ   
خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را ازپاک جدا کند . و  نهيمردمان ! هر آ هان

که  نيمگر ا ستين ینيسرزم چي[ هان مردمان ! ه۱آگاه گرداند.] بيخواهد شما را بر غ یخداوند نم
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نابود خواهد فرمود و به امام  زياز روز رستاخ شياهل آن ] حق را [ ، آنان را پ بيخداوند به خاطر تکذ
خود را انجام خواهد داد یخداوند وعده  نهيخواهد سپرد . و هر آ یمهد   

 
ل َمعاِشَرالنّاِس، ل َن،یقَْد َضلَّ قَبْلَکْم أَکثَُراْْلَوَّ : ) أَلَْم  ی. قاَل هللا تَعالنَ یَوهَُو ُمْهِلک اْلِخر َن،یَوهللا لَقَْد أَْهلَک اْْلَوَّ
ل (نَ یُمکِذّبِللْ  ْوَمئِذ  ی لٌ یوَ  َن،یکذاِلک نَفْعَُل بِالُمْجِرم َن،یثُمَّ نُتْبِعُُهُم اْلِخر َن،ینُْهِلک اْْلَوَّ   

از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود کرد . و همو  یاز شما ، شمار فزون شيمردمان ! پ هان
و به دنبال آنان  ميرا تباه نکرد انينيشيپ ايآ» است . او خود در کتابش آورده :  ندگانيآ ینابودکننده 

!رانبر ناباو ی. و ميکن نيچن ني؟ با مجرمان ا ميرا گرفتار نساخت ندگانيآ   
 

فَاْسَمعُوا  ِه،یلَدَ  ی) بِأَْمِرِه ( . فَِعلُْم اْْلَْمِر َوالنَّهُ  تُهُ یَونَهَ  اً یَوقَْد أََمْرُت َعلِ  ،یَونَهان یْد أََمَرنإِنَّ هللا قَ  َمعاِشَرالنّاِس،
بُُل َعْن  هِ ُمرادِ  یإِل ُروایتَرشُدُوا ، ) َوص هِ یتَْهتَدُوا َوانْتَُهوا لِنَهْ  عُوهُ یالَْمِرِه تَْسلَُموا َوأَط ْق بِکُم السُّ ( َوال تَتَفَرَّ

ِلهِ یَسب  
به دستور او دانش آن را نزد  زيخود را به من فرموده و من ن یمردمان ! همانا خداوند امر و نه هان

 یو از آنچه بازتان دارد خوددار ديينما شيرويو پ ديو گردن نه دينهادم . پس فرمان او را بشنو یعل
!او بازندارد راهگونه گون شما را از  ی. راه ه ديهدف او حرکت کن ی. به سو ديابيتا راه  ديکن   

 
شانيالسالم و دشمنان ا هميعل تياهل ب روانيهفتم: پ بخش  

 
ةُ )  ی. ثُمَّ ُولْد یِمْن بَعْد یأََمَرکْم بِاتِّباِعِه ، ثُمَّ عَلِ  یالَّذ مُ ی، أَنَا ِصراطُ هللا الُْمْستَق َمعاِشَرالنّاِس  ِمْن ُصلْبِِه أَئِمَّ

ح» . ثُمَّ قََرأَ :  عِْدلونَ یالَْحِقّ َو بِِه  یإِلَ  ْهدونَ ی( ،  یالُْهد ْحماِن الرَّ ِ الْ  مِ یبِْسِم هللا الرَّ ... «  نَ یَرِب الْعالَم َحْمدَلُِِلَّ
آِخِرها  یإِل  

است  یآن امر فرموده . و پس از من عل یرويخداوند منم که شما را به پ ميمردمان ! صراط مستق هان
و به آن حکم و  نديراهنما یو راست یراه راستند که به درست انيشوايو آن گاه فرزندانم از نسل او ، پ

الحمدّلّل رّب  ميالّرح حمنبسم هللا الرّ » و آله قرائت فرمود :  هيهللا عل یصلّ  امبريدعوت کنند . سپس پ

تا آخر سوره -«  ميالّرحمن الّرح نيالعالم   
 

ْت َوإِ  ِهمْ ینََزلَْت َوف ی: فِ  َوقالَ  ْت ، أُولئک أَْولِ  اهُمْ ی) َوهللا ( نََزلَْت ، َولَُهْم َعمَّ  ِهمْ یالَخْوٌف َعلَ  نَ یالَّذ اُءهللایَخصَّ
 یوحی نِ یاطیالشَّ  إِْخوانُ ، أاَل إِنَّ ِحْزَب هللا هُُم الْغاِلبُوَن . أاَل إِنَّ أَْعدائَُهْم هُُم السُّفَهاُءالْغاُووَن  ْحَزنونَ یَوالهُْم 

ً  یبَعُْضُهْم إِل بَعْض  ُزْخُرَف الْقَْوِل غُرورا   
باشد و به آنان اختصاص  یمن نازل شده و شامل امامان م یسوره درباره  ني! به خدا سوگند ا هان

و غالب  رهي: البته حزب خدا چ دي، آگاه باش ستين شانيبرا یکه ترس و اندوه نديخدا یايدارد . آنان اول
مردمان ،  یگمراه یاند . برا نياطيبا امامان ، گمراه و همکاران ش زندگانيخواهد بود . هشدار که : ست

رسانند یم گريکديو پوچ را به  هودهيسخنان ب   
 
َوَجلَّ : ) التَِجدُ قَْوماً  یذَکَرهُُم هللا ف نَ یالَّذ ائَُهمُ یإِنَّ أَْولِ  الأَ   وادُّونَ یاْلِخِر  ْومِ یبِاهلل َوالْ  ؤِمنُونَ یکتابِِه ، فَقاَل َعزَّ

ُ  َرتَُهمْ یَمْن حادَّهللا َو َرسُولَهُ َولَْوکانُوا آبائَُهْم أَْوأَبْنائَُهْم أَْوإِْخوانَُهْم أَْوَعش  ی( إِل مانَ یقُلوبِِهُم اْْل  یکتََب ف ولئِک، أ
ةِ یآِخرال   
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 انيمانيا یابي یما [ نم امبريپ یا» ] کرده :  ادي نيکه خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چن ديبدان
گران خدا و رسول را دوست ندارند ، گرچه آنان پدران ، برادران و  زهي، که ست نيبه خدا و روز بازپس

هيتا آخر آ -« شان نبشته است . يرا در دل ها مانياند [ خداوند ا نيباشند . آنان ] که چن شانشانيخو   
 

َوَجلَّ فَقاَل : ) الَّذ نَ یالُْمْؤِمنوَن الَّذ ائَُهمُ یإِنَّ أَْولِ  أاَل بِظُلْم  أُولئِک لَُهُم  مانَُهمْ یإ لْبِسُوایآَمنُوا َولَْم  نَ یَوَصفَُهُم هللا َعزَّ
الَْجنَّةَ  ْدُخلونَ ی نَ یالَّذ ائَُهمُ یإِنَّ أَْولِ  أاَل( .  ْرتابوایآَمنُوا َولَْم  نَ یالَّذ ائَُهمُ یاْْلَْمُن َو هُْم ُمْهتَدوَن ( . ) أاَل إِنَّ أَْولِ 

، لَُهُم  ائَُهمْ ی. أاَل إِنَّ أَْولِ  نَ یِطبْتُْم فَاْدُخلوها خاِلد کمْ یَعلَ  : َسالمٌ  قُولونَ ی مِ ی، تَتَلَقّاهُُم الَْمالئِکةُ بِالتَّْسل نَ یبَِسالم  آِمن
ِحساب   رِ یبِغَ  هایف ْرَزقونَ یالَْجنَّةُ    

آورده و باور خود  مانيآنان که ا»فرموده:  فياند که قرآن چنان توص انيماني! دوستداران امامان ا هان
هستند که به  یکسان انيشوايپ ارانيهشدار ! .«اند، در امان و در راه راست هستند  الودهيرا به شرک ن

امامان آنانند که با آرامش و سالم به  يیو انکار دور خواهند بود . هشدار ! اول ديو از ترد دهيباور رس
 دياک شده ادرود بر شما که پ» خواهند گفت:  رفته،يبهشت درخواهند شد و فرشتگان با سالم آنان را پذ

آنان است و در آن  يیهان ! بهشت پاداش اول.«بود  ديکه در بهشت، جاودانه خواه ديداخل شو نکي. ا

داده خواهند شد یحساب روز یب   
 
ً یَسع ْصلَونَ ی نَ یإِنَّ أَْعدائَُهُم الَّذ الأَ   َرْونَ یتَفوُر َو  یَو هِ  قاً یِلَجَهنََّم َشه ْسَمعونَ ی نَ ی. أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم الَّذ را

ةٌ لَعَنَْت أُْختَها ( ال ِهمْ یقاَل هللا ف نَ ی. أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم الَّذ راً یلَهاَزف  نَ یة . أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم الَّذی: ) کلَّما َدَخلَْت أُمَّ
: )کلَّما أُلْقِ  َوَجلَّ فَکذَّبْنا َو قُلنا  رٌ یقَْد جاَءنا نَذ یقالوا بَل ٌر،ینَذ کمْ أتِ یفَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتُها أَلَْم  هایف یقاَل هللا َعزَّ

َل هللا ِمْن شَ  ْصحاِب السَّع لهقَو ی( إِل ر  یَضالل  کب یإِْن أَنْتُْم إاِلّ ف ء  یمانَزَّ ِِ ( . أاَل إِنَّ  رِ ی: ) أاَلفَسُْحقاً الَ
رٌ ی، لَُهْم َمغِْفَرةٌ َوأَْجٌر کب بِ یَربَُّهْم بِالْغَ  ْخَشْونَ ی نَ یالَّذ ائَُهمُ یأَْولِ    

شنوند در  یافروزش جهنم را م ی. و همانا ناله  ندياند که در آتش درآ ی! دشمنان آنان آن کسان هان
. هان ! خداوند  ابندي یدرم زيبازدم ( جهنم را ن ی) صد ريکشد و زف یآتش زبانه م یکه شعله ه یحال

هشدار .«کند  نينفر اخود ر یداخل جهنم شود همت یهرگاه امت» با آنان فرموده :  زگرانيست یدرباره 

از آنان داخل جهنم شود  یهر گروه»آنان فرموده:  ی! که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره 
 بيتکذ کني: چرا ترساننده آمد ل نديگو ی؟! م امدين یترساننده  تانيپرسند : مگر برا ینگاهبانان م

:  ديتا آن جا که فرما« بزرگ !  یمگر در گمراه ديستينفرستاده و شما ن ی: خداوند وح ميو گفت ميکرد
ترسانند ، آمرزش و  شيامامان در نهان ، از پروردگار خو ارانيهان ! ! « انيهان ! نابود باد دوزخ» 

!آتش و پاداش بزرگ انياست م ارراهيآنان خواهد بود . هان مردمان ! چه بس یپاداش بزرگ بر   
 

هُ هللا َولَعَنَهُ، َو َولِ  رِ یَواْْلَْجِر الْکب رِ یالسَّع نَ ی، َشتّاَن مابَ  َمعاِشَرالنَاِس  نا َمْن ذَمَّ (  نای.) َمعاِشَرالنّاِس ( ، َعدُوُّ )کلُّ
  َمْن َمَدَحهُ هللا َو أََحبَّهُ 

فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست  نيما را ناستوده و نفر انيجو زهيمردمان ! خداوند ست هان
  دارد

 
هاد  . َمعاِشَر  یُمنِْذٌر َو َعلِ  ی. ) َمعاِشَرالنّاِس ( ، أاَل َو إِنِّ  رُ یالْبَش یو عَلِ  رُ ی)أَنَا( النَّذ یالنّاِس، أاَلَوإِنّ  َمعاِشرَ 

ماُم َوالَْوِص  یَرسوٌل َو َعلِ  ی.) َمعاِشَرالنّاِس ، أاَلَوإِنِّ  ییَوِص  یَو َعلِ  ینَب یالنّاس ) أاَل ( َو إِنّ   ،یبَعْد ِمنْ  یاْْلِ
ةُ ِمْن بَعِْدِه ُولْدُهُ . أاَلَوإِنّ  (ِمْن ُصلْبِهِ  ْخُرجونَ یواِلدُهُْم َوهُْم  یَواْْلَئِمَّ   

 یدهنده ام و عل ميمژده دهنده . هان ! که من ب یکه همانا من انذارگرم و عل ديمردمان ! بدان هان
که همانا من  ديمن است . هان مردمان ! بدان یوص یو عل امبرميکه من پ ديراهنما . هان مردمان ! بدان
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! من  دي. آگاه باش نديپس از من است . و امامان پس از او فرزندان او یامام و وص یفرستاده و عل
خواهند بود یاز نسل عل شانيا یوالد آنانم ول   

 
فيعجل هللا فرجه الشر یضرت مهدهشتم: ح بخش  

 
. أاَل إِنَّهُ فاتُِح  نَ ی. أاَل إِنَّهُ الُْمنْتَِقُم ِمَن الّظاِلم نِ یالدِّ  ی. أاَل إِنَّهُ الّظاِهُر َعلَ  یإِنَّ خاتََم اْْلَئَِمِة ِمنَّا الْقائَِم الَْمْهدِ  أاَل

ْولِ  أاَلإِنَّهُ .  هایِمْن أَْهِل الِشّْرک َوهاد لَة  یالُْحُصوِن َوهاِدُمها . أاَل إِنَّهُ غاِلُب کِلّ قَب ِِ  اِءهللایالُْمْدِرک بِکِلّ ثار  الَ
َجْهل   یفَْضل  بِفَْضلِِه َو کلَّ ذ یکلَّ ذ ِسمُ ی. أاَل إِنَّهُ  ق  یهللا . أاَل إِنَّهُ الْغَّراُف ِمْن بَْحر  َعم نِ ی.أاَل إِنَّهُ النّاِصُر ِلد

ُ  َرةهللُایبَِجْهِلِه . أاَل إِنَّهُ خِ  َو ُمْختاُره   
خواهد بود .  رهيچ انياد یاز ماست . هان ! او بر تمام یامام ، قائم مهد ني! همانا آخر ديباش آگاه

آنها .  یاز ستمکاران . هشدار ! که اوست فاتح دژها و منهدم کننده  رندهيهشدار ! که اوست انتقام گ
 يیخونخواه تمام اول اوآنان . هشدار ! که  یمشرکان و راهنم ليقبا یبر تمام رهيهشدار ! که اوست چ

 رديافزون گ يیها مانهيژرف پ يیايخدا . هشدار ! که از در نيد اوري! اوست  ديخداست . آگاه باش

 یبه اندازه  یارزش یب ارزش او ، و به هر نادان و یبه اندازه  ی.هشدار ! که او به هر ارزشمند
است ندخداو ی دهيو برگز کويکند . هشدار ! که او ن یکياش ن ینادان   

 
مح أاَل ِْ َوَجلَّ َو الُْمشَ  طُ یإِنَّهُ واِرُث کِلّ ِعلْم  َواُل مْخبُِر َعْن َربِِّه َعزَّ ِْ ْمِر آ دُیبِکِلّ فَْهم  . أاَل إِنَّهُ اُل ِِ . أاَل  اتِهِ یالَ

ش َ  دُیالسَّد دُیإِنَّهُ الرَّ ُض إِل َر بِِه َمْن َسلَفَ  هِ ی. أاَل إِنَّهُ الُْمفَوَّ  ی. أاَل إِنَّهُ الْباق هِ یدَ ی نَ یِمَن الْقُروِن بَ  . أاَل إِنَّهُ قَْد بَشَّ
ةَ بَعَْدهُ َوال َحقَّ إاِلّ َمعَهُ َوالنُوَر إاِلِّعنَْدهُ .أاَل إِنَّهُ الغاِلَب لَهُ َوالَمنْ  ةً َوالُحجَّ  یهللا ف ی. أاَلَوإِنَّهُ َولِ  هِ یصوَر عَلَ ُحجَّ

هِ  یف نُهُ یَخلِْقِه، َوأَم یأَْرِضِه، َوَحکُمهُ ف تِهِ یَو عالنِ  ِسِرّ   
پروردگارش سخن  یکه او از سو دي! که او وارث دانش ها و حاکم بر ادراک هاست . هان ! بدان هشدار

!  ديباش داريو استوار . ب دهيهمانا اوست بال دياو را برپا کند . بدان یو نشانه ه اتيو آ ديگو یم
 ی! که تمام ديباشآنان [ به او واگذار شده است . آگاه  نييو آ انيامور جهان اريهموست که ] اخت

 یو پس از او حّجت داري! که اوست حّجت پا ديکرده اند . آگاه باش يیشگويگذشتگان ظهور او را پ

نخواهد  روزيبر او پ یتنها نزد اوست . هان ! کس يیو روشنا و نور یو راست ی[ درست۲نخواهد بود.]
مردم و  انيداور او در م ن،يزم درخدا  یکه او ول دينخواهد گشت . آگاه باش یارياو  ی زندهيشد و ست

  امانتدار امور آشکار و نهان است
 

عتينهم: مطرح کردن ب بخش  

 
أَْدعُوکْم  یِعنَْد انِْقضاِء ُخْطبَت ی. أاَلَوإِنِّ  یبَعْد فِْهُمکمْ ی یلَکْم َوأَفَْهْمتُکْم، َو هذا َعلِ  نْتُ یقَْدبَ  ی، إِنّ  َمعاِشَرالنّاِس 

یَو اِْلقْراِربِِه ، ثُمَّ ُمصافَقَتِِه بَعْد عَتِهِ یبَ  یَعل یُمصافَقَت یإِل   
است که پس از من شما را  یعل نينمودم . و ا ميآشکار کرده تفه تانيخدا را برا اميمردمان ! من پ هان

تا با او  ديدست ده یخطبه با من و سپس با عل انيخوانم که پس از پا یشما را م نکيکند . ا یآگاه م

دييکرده به امامت او اقرار نما عتيب   
 

َوَجلَّ . ) إِنَّ الَّذ عَةِ ی. َوأَنَا آِخذُکْم بِالْبَ  یعَنیقَْد با یهللا َو َعلِ  عْتُ یقَْد با یَوإِنَّ  أاَل إِنَّما  عُونَکیبای نَ یلَهُ عَِن هللا َعزَّ
 هِ یْؤتیهللا فَسَ  هُ یعاَهَد عَلَ  بِما ینَفِْسِه، َو َمْن أَْوف یَعل نْکثُ ی. فََمْن نَکَث فَإِنَّما  ِهمْ یدیفَْوَق أَ  دهللُایهللا ،  عُونَ یبای

(ماً یأَْجراً َعظ   
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امامت او  یعّزوجل بر یخد یبسته و من اکنون از سو مانيبا من پ یمن با خداوند و عل ديباش آگاه
 یکرده اند . دست خدا بال عتيبا خدا ب نهيکنند هر آ عتي[آنان که با تو ب امبريپ ی. » ]  رميگ یم مانيپ

خداوند  مانيپ رخود شکسته ، و آن کس که ب انيشکند ، بر ز عتيدستان آنان است . و هر کس ب

خواهد داد یباشد ، خداوند به او پاداش بزرگ استوار و باوفا   
 

دهم: حالل و حرام، واجبات و محرمات بخش  

 
فَ یأَْن  هِ یأَِواْعتََمَر فَالُجناَح َعلَ  تَ ی، إِنَّ الَْحجَّ َوالْعُْمَرةَ ِمْن َشعائِرهللا، )فََمْن َحجَّ الْبَ  َمعاِشَرالنّاِس   ةیبِِهما( ال طَّوَّ

واالْبَ   َعنْهُ إاِلّبَتَُروا َو افْتَقَُروا .  فواإاِلَّ اْستَغْنَْوا َو أُبِْشروا، َوالتََخلَّ  ت  یفَماَوَرَدهُ أَْهُل بَ  َت،یَمعاِشَرالنّاِس ، ُحجُّ
تُهُ َوقْتِ  یَمعاِشَرالنّاِس ، ماَوقََف بِالَْمْوقِِف ُمْؤِمٌن إاِلََّغفََرهللا لَهُ ماَسلََف ِمْن ذَنْبِِه إِل ِه ذاِلک، فَإِذا انْقََضْت َحجَّ

مْحِسن عُ یضیَوهللا ال ِهمْ یُمَخلَّفَةٌ َعلَ  قاتُُهمْ اْستَأْنََف َعَملَهُ . َمعاِشَرالنَّاِس ، الُْحّجاُج ُمعانُوَن َو نَفَ  ِْ .  نَ یأَْجَراُل
وا الْبَ  َوالتَّفَقُِّه، َوالتَنَْصِرفُوا عَِن الْمَشاِهِدإاِلّ بِتَْوبَة  َو إِقْالع   نِ یبِکماِل الدّ  تَ یَمعاِشَرالنّاِس ، ُحجُّ   

خدا و  یاست . پس زائران خانه  يیمردمان ! همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدا هان

 چي؛ که ه ديخدا حج گزار یطواف کنند . هان مردمان ! در خانه  اريعمره کنندگان بر صفا و مروه بس
بهره و  یب رمگ ديبرنگردان یاز آن رو یشد و مژده گرفت ، و کس ازين یداخل آن نشد مگر ب یخاندان

که خدا گناهان  نيدر موقف ) عرفات ، مشعر ، منا ( نمانَد مگر ا ی. هان مردمان ! مؤمن ديگرد ازمندين
پاک [ کار خود را از  یاعمال حج ] با پرونده  انياست که پس از پا ستهيو با امرزدياو را ب یگذشته 

 نيگزيشود و جا یسفرشان جبران م یها نهيشده اند و هز یريدستگ اني. هان مردمان ! حاج رديسر گ

 یرا تباه نخواهد کرد . هان مردمان ! خانه  کوکاراني. و البته خداوند پاداش ن ديآن به آنان خواهد رس
] از گناهان [  ستادنيجز با توبه و بازا ارتگاههايو از ز ديکن داريآن د یفکامل و دانش ژر نيخدا را با د

ديبرنگرد   
 

، فَإِْن طاَل َعلَ  ُموای، أَق َمعاِشَرالنّاِس  َوَجلَّ کاةَ کما أََمَرکُم هللا َعزَّ الةَ َو آتُوا الزَّ ْرتُْم أَْونَسِ  کمُ یالصَّ  تُمْ یاْْلََمدُ فَقَصَّ
َوَجلَّ لَکْم بَعْد یلَکْم، الَّذ نٌ یَوُمبَ  کمْ یَولِ  یفَعَلِ  َو أَنَا ِمنْهُ، َو هَُو َو َمْن  ینِّ َخلِْقِه . إِنَّهُ مِ  نَ یأَم ینََصبَهُ هللا عَزَّ

لَکْم ما التَعْلَُمونَ  نُونَ یبَ یبِماتَْسأَلُوَن َعنْهُ وَ  ْخبِرونَکمْ ی یتیتَْخلُُف ِمْن ذُرِّ   
همان سان که خداوند عّزوجل امر فرموده . پس اگر  ديپردازو زکات ب ديمردمان ! نماز را به پا دار هان

بر شماست  یکننده  نييو تب اريصاحب اخت ی، عل ديبرد ادياز  اي ديکرد یزمان بر شما دراز شد و کوتاه
نهاده . همانا او از من و من از  دگانشيآفر انيدر م شيخداوند عّزوجل او راپس از من امانتدار خو 

به شما  ديدان یشما را پاسخ دهند و آن چه را نم یاو ، پرسش ه نانيو او و فرزندان من از جانش  مياو

آموزند یم   
 

فَُهما فَآُمَر بِالَْحالِل َو اَنهَ  ُهمایإِنَّ الَْحالَل َوالَْحراَم أَکثَُر ِمْن أَْن أُحِص  أاَل ،  یعَِن الَْحراِم ف یَوأُعَِرّ َمقام  واِحد 
َوَجلَّ ف عَةَ یفَأُِمْرُت أَْن آُخذَ الْبَ  فْقَةَ لَکْم بِقَبُوِل ماِجئُْت بِِه َعِن هللا َعزَّ  اءِ یَواْلَْوِص  نَ یِرالُْمْؤِمنیأم یعَلِ  یِمنْکْم َوالصَّ

یقْضیَو  قَِدّرُ ی یهللا الَّذ یلْقَ ی ْوم  ی یلإِ  یقائَِمةٌ، خاتُِمها الَْمْهد ِهمْ یَوِمنْهُ إماَمةٌ ف یهُْم ِمنِّ  نَ یِمْن بَعِْدِه الَّذ   
به روا فرمان  کبارهيجا  نياز آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در ا شي! روا و ناروا ب هان

در مورد  ديکه دست در دست من نه رميبگ عتيمأمورم از شما ب یرو نيدهم و از ناروا بازدارم . از ا
که آنان از من  اوپس از  یايو اوص نيرالمؤمنيام یخداوند آورده ام درباره عل یآن چه از سو رشيپذ

 یامامت تا روز یاست و استوار یاست و فرجام امامان ، مهد داريامامت به وراثت پا ني. و ا نديو او
کند دارياست که او با خداوند قدر و قضا د   
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لَْم أَْرِجْع َعْن ذاِلک َو لَْم أُبَِدّْل . أاَل  یَعنْهُ فَإِنِّ  تُکمْ یَوکلُّ َحرام  نَهَ  هِ یَو کلُّ َحالل  َدلَلْتُکْم َعلَ  َمعاِشَرالنّاِس،

لُوهُ َوالتُغَ  ُ یفَاذْکُروا ذاِلک َواْحفَظُوهُ َو تَواَصْوابِِه، َوال تُبَِدّ الةَ َوآتُوا  ُموای: أاَل فَأَقلَ اَُجِدّدُالْقَوْ  ی. أاَل َو إِنِّ  ُروه الصَّ

کاةَ  َوأُْمُروا بِالَْمعْروِف َوانَْهْوا عَِن الُْمنْکرِ الزَّ   
و آگاه  ديگردم . بدان یکردم و از آن هرگز برنم يیمردمان! شما را به هرگونه روا و ناروا راهنما هان
 یو در آن ] احکام خدا [ دگرگون ديينما هيرا به آن توص گريکديو  ديو نگه دار ديکن ادي! آن ها را ديباش

. و امر به  دي. و زکات بپرداز ديدار پا! نماز را به  ديباش داري: ب ميگو ی. هشدار که دوباره م ديراه نده
ديو از منکر بازدار ديمعروف کن   

 
َوتَنَْهْوهُ عَْن  یَو تَأُْمرُوهُ بِقَبُوِلِه َعنِّ  ْحُضرْ یَوتُبَِلّغُوهُ َمْن لَْم  یقَْول یَوإِنَّ َرأَْس اْْلَْمِر بِالَْمعُْروِف أَْن تَنْتَهُوا إِل أاَل

َوَجلَّ َوِمنِّ  َعْن ُمنْکر  إاِلََّمَع إِمام  َمعْصوم   ی. َوال أَْمَر بَِمعْروف  َوال نَهْ  یُمخالَفَتِِه ، فَإِنَّهُ أَْمٌر ِمَن هللا َعزَّ   
و سخن مرا  ديامامت [ برس یره من ] دربا یاست که به گفته  نيامر به معروف ا ی شهيکه ر ديبدان و

سخنان من  یو آنان را از ناسازگار ديکن هيفرمان من توص رشيرا به پذ بانيو غا ديبرسان گرانيبه د

جز با امام  یاز منکر یامر به معروف و نه چيهمانا سخن من فرمان خدا و من است و ه د؛يبازدار
ابدي یمعصوم تحقق و کمال نم   

 
فُکمْ ی، الْقُْرآُن  َمعاِشَرالنّاِس  فْتُکْم إِنَُّهْم ِمنِّ  عَِرّ ةَ ِمْن بَعِْدِه ُولْدُهُ، َوعَرَّ کتابِِه : )  یهللا ف قُولُ ی ثُ یَوِمنْهُ، حَ  یأَنَّ اْْلَئِمَّ

«مالَْن تَِضلُّوا ما إِْن تََمسَّکتُْم بِهِ » َعِقبِِه ( . َوقُلُْت :  یف ةً یَو َجعَلَها کِلَمةً باقِ    
و من به شما شناساندم  نديفرزندان او یکند که امامان پس از عل یمردمان ! قرآن بر شما روشن م هان

در نسل  داريپا یامامت را فرمان: »  ديگو یکه آنان از او و از من اند . چرا که خداوند در کتاب خود م
 دي، گمراه نخواه ديکن تمسکمادام که به قرآن و امامان » گفته ام که :  زيو من ن« او قرار داد ... 

«شد   
 

َوَجلَّ : ) إِنَّ َزلَْزلَةَ الّساَعِة شَ  ی، التَّقْو ی، التَّقْو َمعاِشَرالنّاِس  ( .  مٌ یَعظ ءٌ ی، َواْحذَُروا الّساَعةَ کما قاَل هللا َعزَّ

محاَسبَةَ بَ  نَ یاُذْکُروا الَْمماَت ) َوالَْمعاَد ( َوالِْحساَب َوالَْمواز ِْ َوالِْعقاَب .  َوالثَّوابَ  نَ یَرِبّ الْعالَم یدَ ی نَ یَواُل
بٌ یالِجناِن نَص یلَهُ فِ  سَ یفَلَ  ئَةِ یَو َمْن جاَء بِالسَّ  هایَعلَ  بَ یفََمْن جاَء بِالَْحَسنَِة أُث   

همان گونه که خداوند عّزوجل  ديبهراس زيرستخ یکرده از سخت تيمردمان ! تقوا را ، تقوا را رعا هان
، و حساب و  امتيمرگ ، ق« بزرگ است ...  یحادثه  زيروز رستاخ یلرزه  نيالبته زم» فرمود : 

آورد ، پاداش  یکي. آن که ن ديکن اديرا  فريو پاداش ک انيدر برابر پروردگار جهان یو محاسبه  زانيم

برداز بهشت نخواهد  یکرد ، بهره ا ی. و آن که بد رديگ   
 

یگرفتن رسم عتي: بازدهمي بخش  

 
، َوقَْد أََمَرنِ  یبِکف ّ واِحد  ف ی، إِنَّکْم أَکثَُر ِمْن أَْن تُصافِقُون َمعاِشَرالنّاِس  َوَجلَّ أَْن آُخذَ ِمْن  یَوقْت  واِحد  هللا عَزَّ

قْراَر بِما َعقَّْدُت ِلعَلِ  ِة ِمنّ  نَ یِرالُْمْؤمنیأَم یأَلِْسنَتِکُم اْْلِ ما أَْعلَْمتُکْم أَنَّ  یَو ِمنْهُ، َعل ی، َوِلَمْن جاَء بَعَْدهُ ِمَن اْْلَئِمَّ
ِمْن ُصلْبِهِ  یتیذُرِّ    

خداوند  یرو ني. از ا ديينما عتيدست من ب کيزمان با  کيکه در  دياز آن شيمردمان ! شما ب هان
را محکم کنم  نيرالمؤمنيام یعل تيوال مانيو پ رميعّزوجل به من دستور داده که از زبان شما اقرار بگ

من از نسل اوست هيذرّ همان گونه که اعالم کردم که  ند؛يبر امامان پس از او که از نسل من و او زيو ن   
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 یأَْمِر إِماِمنا َعلِ  یراُضوَن ُمنْقادُوَن ِلما بَلَّغَْت َعْن َربِّنا َوَربِّک ف عُونَ یإِنّا ساِمعُوَن ُمط» بِأَْجَمِعکْم :  فَقُولُوا

ِة . نُبا نَ یِرالُْمْؤِمنیأَم  ی. عل نایدیَوأَ  ِسنَتِناذاِلک بِقُلُوبِنا َوأَنْفُِسنا َوأَلْ  یَعل عُکیَو َمْن ُوِلَد ِمْن ُصلْبِِه ِمَن اْْلَئِمَّ

َوالنُبَِدُّل ، َوال نَشُک ) َوالنَْجَحدُ ( َوالنَْرتاُب، َوال نَْرِجُع  رُ ینُبْعَُث . َوالنُغَ  هِ ینَموُت َو عَلَ  هِ یَو َعلَ  ییذاِلک نَحْ 
ثاقَ یَعِن الْعَْهِد َوال نَنْقُُض الْم   

و بر آن گردن  ميو از آن ها خشنود ميکن یم یرويپ دهيالبتّه که سخنان تو را شن: »  دييهمگان بگو پس
از صلب  - گريو امامان د نيرالمؤمنيام یپروردگارمان در امامت اماممان عل یگذار و بر آن چه از سو

 ميزنده ا مانيپ ني. با ا مانيابا دل و جان و زبان و دست ه ميبند یم مانيبا تو پ ،یبه ما ابالغ کرد -او 

نکار . و هرگز آن را دگرگون نکرده شک و ا ميشو یم ختهيمرد و با آن اعتقاد برانگ ميو با آن خواه
ميگرد یخود برنم مانيداشت و از عهد و پ مينخواه   

 
ِة الَّذ نَ یِرالْمْؤِمنیأَم یَعلِ  یبَِوْعِظ هللا ف َوَعْظتَنا َو  نِ یِمْن ُولِْدِه بَعَْدهُ، الَْحَسِن َوالُْحسَ  تِکیذَکْرَت ِمْن ذُرِّ  نَ یَواْْلَئِمَّ

. َمْن  نایدیَوأَلِْسنَتِنا َوَضمائِِرنا َوأَ  نالَُهْم َمأُْخوذٌ ِمنَّا، ِمْن قُلُوبِنا َوأَنْفُسِ  ثاقُ یَمْن نََصبَهُ هللا بَعَْدهُما . فَالْعَْهدُ َوالْم

ذاِلک  یهللا ِمْن أَنْفُِسنا ِحَوالً . نَْحُن نَُؤدّ  یرَ یبِذاِلک بََدالً َوال یَو إاِلَّ فَقَْد أَقَرَّ بِِلسانِِه، َوال نَبْتَغ ِدهِ یأَْدَرکها بِ 
دٌ یبِِه َشه نایَوأَنَْت َعلَ  داً یبِاهلل َشه یبِذاِلک َو کف َو نُْشِهدهللُا نا،یِمْن اَْوالِدنا واَهال یوالقاص یلّدانَعنْک ا   

و امامان از نسل خود و او  نيرالمؤمنيام یعل یدرباره  یرسول خدا [ ما را به فرمان خدا پند داد یا]
از ما گرفته شد از  مانيو آنان که خداوند پس از آنان برپا کرده است . پس عهد و پ ني، که حسن و حس

بست . و هرگز  مانيدل و جان و زبان و روح و دستانمان . هر کس توانست با دست وگرنه با زبان پ

و  کيفرمان تو را به نزد زي. و ن نديکرد و خداوند از ما شکست عهد نب ميرا دگرگون نخواه مانمانيپ
 نهيگرفت . و هر آ ميو خداوند را بر آن گواه خواه ديرسان ميخود خواه شانيدور از فرزندان و خو

بر ما گواه باش زياست و تو ن یکاف یخداوند بر گواه   
 

، )فََمِن اْهتَد ةَ یکلَّ َصْوت  َو خافِ  عْلَمُ یماتَقُولوَن؟ فَإِنَّ هللا  َمعاِشَرالنّاِس، فَِلنَفِْسِه َو َمْن َضلَّ فَإِنَّما  یکِلّ نَفْس 
 عُوایَوبا یعُونیهللا َو با عُوای( . َمعاِشَرالنّاِس ، فَبا ِهمْ یدیفَْوَق أَ  دهللُایهللا، )  عُ یبایفَإِنَّما  عَ ی(، َوَمْن باهایَعلَ  ِضلُّ ی

ةَ )ِمنُْهْم فِ  نَ یَوالَْحَسَن َوالُْحسَ  نَ یَرالُْمْؤِمنیأَم اً یَعلِ  نْ  یَواْْلَئِمَّ ةً یَواْلِخَرةِ( کِلَمةً باقِ  ایالدُّ   
 یگذرد م یشنود و آن را که از دل ها م یرا م يی؟ همانا خداوند هر صدا دييگو یمردمان ! چه م هان

خود رفته .  اني. و آن که گمراه شد ، به ز رفتهيپذ شيخو ري، به خ رفتيپذ تيهر آن کس هدا» داند . 
هان .« آن هاست  تاندس یدست خدا بال» بسته ؛ که  مانيبا خداوند پ نهيکند ، هر آ عتيو هر کس ب« 

و  نيو حسن و حس نيرالمؤمنيام یو با عل ديبند مانيو با من پ ديکن عتيبا خداوند ب نکيمردمان ! ا

و آخرت ايدر دن دارنديپا یامامان پس از آنان از نسل آنان که نشانه    
 
هللا  هُ یبِما عاَهَد عَلَ  ینَفِْسِه َو َمْن أَْوف یَعل نْکثُ ی) َو َمْن نَکَث فَإِنَّما  ،یَمْن َو ف ْرَحمُ یهللا َمْن َغَدَر َو  ْهِلکی
َوقُولُوا: )  َن،یبِإِْمَرةِ الُْمْؤِمن یعَل یقُلُْت لَکْم َوَسِلُّموا َعل ی( . َمعاِشَرالنّاِس، قُولُوا الَّذ ماً یأَْجراً َعظ هِ یْؤتیفَسَ 

ِ الَّذ رُ یالَْمص کینا غُفْرانَک َربَّنا َو إِلَ َسِمعْنا َو أََطعْ  لَْوال  یَهدانا ِلهذا َو ما کنّا ِلنَْهتَدِ  ی(، َو قُولوا: )اَلَْحْمدُ َلِِلَّ

ةیأَْن َهدانَا هللا ( ال   
که  ستين نيجز ا« شکند  مانيهر که پ» ورزد .  یمهر م انيکند و به باوفا یمکاران را تباه م خداوند

خدا او را پاداش  یکه با خدا بسته پابرجا ماند، به زود یخود گام برداشته، و هر که بر عهد انيبه ز
سالم  نيرالمؤمنيلقب ام اب یو به عل دييهان مردمان ! آن چه بر شما برگفتم بگو« خواهد داد .  یبزرگ

تو است  یو بازگشت به سو ميپروردگارا ، آمرزشت خواه ميبر یو فرمان م ميديشن: »  دييو بگو ديکن
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فرمود وگرنه راه  يیراهنما نيراست که ما را به ا يیخدا شيتمام سپاس و ستا: »  دييبگو زيو ن.« 
هيتا آخر آ -«  ميافتي ینم   

 
َوَجلَّ  یبِْن أَب یإِنَّ فَضائَِل َعل َمعاِشَرالنّاِس،  هایأَکثَُر ِمْن أَْن أُْحِص  -الْقُْرآِن  یَو قَْد أَنَْزلَهافِ  -طاِلب  ِعنَْدهللا َعزَّ

قُوهُ . َمعاِشَرالنّاِس، َمْن  یف ، فََمْن أَنْبَاَکْم بِها َو َعَرفَها فََصِدّ  نَ یَو اْْلَئَِمةَ الَّذ اً یَو َعلِ  هللا َو َرسُولَهُ  ِطعِ یَمقام  واِحد 
ً یذَکْرتُُهْم فَقَْد فاَزفَْوزاً َعظ ما   

 -که در قرآن نازل فرموده  -طالب نزد خداوند عّزوجل  یبن اب یعل یه یبرتر نهيمردمان ! هر آ هان
برشمارم . پس هر کس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت او را  کبارهياز آن است که من  شيب

 یروينام بردم پ هک یو امامان ی. هان مردمان ! آن کس که از خدا و رسولش و عل ديکن دييو تأ قيتصد
است افتهيدست  یبزرگ ی، به رستگار کند   

 
َجنّاِت  یأُولئک هُُم الْفائُزوَن ف نَ یبِإِْمَرةِ الُْمْؤِمن هِ یَعلَ  مِ یَو ُمواالتِِه َو التَّسْل عَتِهِ یُمبا ی، الّسابِقُوَن إِل َمعاِشَرالنَّاِس 

فَلَْن  عاً یاْْلَْرِض َجم یهللا بِِه َعنْکْم ِمَن الْقَْوِل، فَإِْن تَکفُُروا أَنْتُْم َو َمْن فِ  یْرضَ ی. َمعاِشَرالنّاِس ، قُولُوا ما  مِ یالنَّع

هللای ِ  نَ ی( الْکافِر نَ ی) الْجاِحد یَوأََمْرُت ( َواغِْضْب َعلَ  تُ ی) بِما أَدَّ  نَ ی. اللهمَّ اْغِفْر ِللُْمْؤِمن ئاً یشَ  ُضرَّ ، َوالَْحْمدُ َلِِلَّ
.نَ یمَرِبّ الْعالَ    

،  نيرالمؤمنياو و سالم بر او با لقب ام یو سرپرست مانيو پ عتيبه ب انيمردمان ! سبقت جو هان
. پس  دييپربهره خواهند بود . هان مردمان ! آن چه خدا را خشنود کند بگو یرستگارانند و در بهشت ه

آنان را که به آن  ،. پروردگارا  دينخواهد رسان یانيکفران ورزند، خدا را ز انينيزم یاگر شما و تمام

.ني!والحمدّلّل رّب العالمري. و بر منکران کافر خشم گ امرزيآوردند، ب مانيچه ادا کردم و فرمان دادم ا  
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