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:  اولبخش 

و ثنای الهیحمد 



انِهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی عَال فی تَوَحُّدِهِ وَ دَنا فی تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فی سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فی اَرْک
وَاَحاطَ بِکُلِّ شَیءٍ عِلْماً وَ هُوَ فی مَکانِهِ وَ قَهَرَ جَمیعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ، 

3

هباشتنهاییدرومرتبهبلنداشیگانگیدرکهسزاستراخدایستایش
.تاسبزرگاشآفرینشارکاندروپرجاللسلطنتشاست؛نزدیکآفریدگان

انآفریدگتمامیبرودارداحاطهچیزهمهبرشود،جاجابهوگیردمکانآنکهبی
.استچیرهخودبرهانوقدرتبه



وَ مَجیداً الیَزولُ، وَمُبْدِئاً وَمُعیداً وَ کُلُّ أَمْرٍ إِلَیْهِ )لَمْ یَزَلْ، مَحْموداً الیَزالُ حَمیداً 
(.  یَعُودُ

4

امانجوآغاز.نیستپایانیرااوبزرگیومجدوبودخواهدوبودهستودههمواره
.اوستسویبهامورتمامیبرگشتواواز



، رَبُّ بارِئُ الْمَسْمُوکاتِ وَداحِی الْمَدْحُوّاتِ وَجَبّارُ الْأَرَضینَ وَ السّماواتِ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ
.الْمَالئکَةِ وَالرُّوحِ، مُتَفَضِّلٌ عَلی جَمیعِ مَنْ بَرَأَهُ، مُتَطَوِّلٌ عَلی جَمیعِ مَنْ أَنْشَأَهُ

5

زامنزهوپاک.هاآنحکمرانوهازمینگسترانندهوهاآسمانآفرینندهاوست
.استبرترهمگانتقدیسازنیزخودبودنمنزهدروهاستآفریدهخصایص
ایجاددهنعمتوهاآفریدهبخشافزونیروح؛وفرشتگانپروردگارهموست

.هاستشده



.یَلْحَظُ کُلَّ عَیْنٍ وَالْعُیُونُ التَراهُ

6

.نبینندرااوهرگزهادیدهوببیندراهادیدهنگاهنیمیکبه



انْتِقامِهِ، ال یَعْجَلُ بِ. کَریمٌ حَلیمٌ ذُوأَناتٍ، قَدْ وَسِعَ کُلَّ شَیءٍ رَحْمَتُهُ وَ مَنَّ عَلَیْهِمْ بِنِعْمَتِهِ
.  وَالیُبادِرُ إِلَیْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ عَذابِهِ

7

تقاماندر.گذارمنّتعطایشوجهان شمولاشرحمت.شکیباستوبردباروکریم
.شکیباستوصبورعذاب،سزاوارانکیفردروشتاببی



لَیْهِ السَّرائِرَ وَ عَلِمَ الضَّمائِرَ، وَلَمْ تَخْفَ عَلَیْهِ اَلْمَکْنوناتُ وال اشْتَبَهَتْ عَقَدْفَهِمَ 
.  الْخَفِیّاتُ

8

ده هامخفی شونیستمخفیاوازپوشیده ها.داناستهادرونبروآگاههانهانبر
.نمی اندازداشتباهبهرااو



کُلِّ شَئٍ الْإِحاطَةُ بِکُلِّ شَیءٍ، والغَلَبَةُ علی کُلِّ شَیءٍ والقُوَّةُ فی کُلِّ شَئٍ والقُدْرَةُ عَلیلَهُ 
.  وَلَیْسَ مِثْلَهُ شَیءٌ

9

هربرتواناییواوازآفریدگاننیروی.هستیهربرچیرگیوفراگیریراستاو
.نیستاوهمانندچیزهیچواوستویژهپدیده



.لْحَکیمُهُوَ مُنْشِئُ الشَّیءِ حینَ الشَیءَ دائمٌ حَی وَقائمٌ بِالْقِسْطِ، الإِالهَ إِالَّ هُوَ الْعَزیزُاوَ 
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واست،زندهودائم.نبودچیزىکههنگامىاست،چیزهمهآورندهوجودبهواو
.استحکیموعزّتباکهاوجزخدایىنیست.استقائمعدلوقسطبه



دٌ الیَلْحَقُ أَحَ. جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِکَهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَاللَّطیفُ الْخَبیرُ
.فْسِهِوَصْفَهُ مِنْ مُعایَنَةٍ، وَالیَجِدُ أَحَدٌ کَیْفَ هُوَمِنْ سِرٍ وَ عَالنِیَةٍ إِالّ بِمادَلَّ عَزَّوَجَلَّ عَلی نَ

11

بروآگاههاپنهانیبر.هادیدهدریابندهاوستونیستراهیاوبرراهادیده
کارآشونهانازاوچگونگیبرونرسداووصفبهدیدنازکسی.داناستکارها
.بشناساندونمایدراهخود،-عزّوجلّ-اومگر،نیابددست



.  جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِکَهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَاللَّطیفُ الْخَبیرُ

12

رباووکندمىدرکراچشمهااوولىکننددرکرااوچشمهاکهاستآنازباالتر
.داناستکارهابروآگاههاپنهانی



مْرَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اهلل ألَّذی مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، وَالَّذی یَغْشَی الْأَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذی یُنْفِذُ أَ
.  بِالمُشاوَرَةِ مُشیرٍ وَالمَعَهُ شَریکٌ فی تَقْدیرِهِ وَالیُعاوَنُ فی تَدْبیرِهِ

13

کرده،پرراروزگارسراسرتنزّهشکههمو.است«اهلل»اوکهدهممیگواهیو
مشورتمشورتِبدونرادستورشاو.استگرفتهفراراابدیّتنورشو

.دشونمىکمکتدبیرشدرونداردشریکتقدیرشدروکندمىاجرااىکننده



.   احْتِیالٍمَا ابْتَدَعَ عَلی غَیْرِ مِثالٍ، وَ خَلَقَ ما خَلَقَ بِالمَعُونَةٍ مِنْ أَحَدٍ وَال تَکَلُّفٍ وَالَصَوَّرَ 
.أَنْشَأَها فَکانَتْ وَ بَرَأَها فَبانَتْ

14

ازمککبدونکردهخلقآنچهونمودهتصویرمثالىونمونهبدونکردهایجادآنچه
ادایجراآنها.استکردهخلقحیلهوفکربهاحتیاجبدونوزحمتبدونوکسى

.شدندظاهرپسکردخلقوآمدندوجودبهپسکرد



یَجُوُر، فَهُوَاهلل الَّذی ال إِالهَ إِالَّ هُوالمُتْقِنُ الصَّنْعَةَ، اَلْحَسَنُ الصَّنیعَةِ، الْعَدْلُ الَّذی ال
.وَالْأَکْرَمُ الَّذی تَرْجِعُ إِلَیْهِ الْأُمُورُ

15

.ستزیبااوکارومحکماوصنعت.نیستاوجزبهمعبودیکه«اهلل»اوستپس
.گرددمىبازاوسوىبهکارهاکهاىکنندهکَرموکندنمىظلمکهعادلى



لَمَ کُلُّ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اهلل الَّذی تَواضَعَ کُلُّ شَیءٍ لِعَظَمَتِهِ، وَذَلَّ کُلُّ شَیءٍ لِعِزَّتِهِ، وَاسْتَسْ
.  شَیءٍ لِقُدْرَتِهِ، وَخَضَعَ کُلُّ شَیءٍ لِهَیْبَتِهِ

16

اشبزرگیبرابردرآفریدگانکههمو.است«اهلل»اوکهدهممیگواهیو
اشبزرگیوهیبتبهوتسلیماشتواناییبهورامعزّتشمقابلدروفروتن
.اندفروتن



.یمَلِکُ الْاَمْالکِ وَ مُفَلِّکُ الْأَفْالکِ وَمُسَخِّرُالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، کُلٌّ یَجْری الَِجَلٍ مُسَمّ

17

زمانتاهریککهماهوآفتابکنندهراموافالکچرخانندهوهاهستیپادشاه
.می کنندحرکتمعین



بّارٍ عَنیدٍ وَ قاصِمُ کُلِّ جَ. یُکَوِّرُالَّلیْلَ عَلَی النَّهارِ وَیُکَوِّرُالنَّهارَ عَلَی الَّلیْلِ یَطْلُبُهُ حَثیثاً
.مُهْلِکُ کُلِّ شَیْطانٍ مَریدٍ

18

.دگردانمىآنروىبر-استشبپیدرشتابانکه-راروزوروزروىبرراشب
.متمرّدوپیچسرشیطانهرکنندههالکوعناد،بازورگوىهرشکنندههمدر



.لَمْ یَکُنْ لَهُ ضِدٌّ وَال مَعَهُ نِدٌّ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفْواً أَحَدٌ

19

ودهنشزاییده.استنیازبىویکتا.استنبودهمعارضىاوهمراهوضدّىاوبراى
.نیستهمتایىهیچاوبراىوزاید،نمى



حْیی، واحِدٌ وَرَبٌّ ماجِدٌ یَشاءُ فَیُمْضی، وَیُریدُ فَیَقْضی، وَیَعْلَمُ فَیُحْصی، وَیُمیتُ وَیُإلهٌ 
لَهُ وَیَمْنَعُ وَ یُعْطی، لَهُ الْمُلْکُ وَ( وَیُدْنی وَ یُقْصی)وَیُفْقِرُ وَیُغْنی، وَیُضْحِکُ وَیُبْکی، 

.الْحَمْدُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ

20

ارادهورساند،مىانجامبهپسخواهدمى.عظمتباپروردگارویگانهخداى
زندهومیراندمى.آوردمىشمارهبهپسداندمىونماید،مىمقدّرپسکندمى
دوروکندمىنزدیکگریاند،مىوخنداندمىنماید،مىغنىوکندمىفقیرکند،مى
براىسپاسوحمدواوآنازپادشاهى.نمایدمىعطاوکندمىمنعنماید،مى

.استقادرچیزىهربراوواوستدستبهخیر.اوست



سْتَجیبُ مُ. إِالّهُوَالْعَزیزُ الْغَفّارُالإِلهَ یُولِجُ الَّلیْلَ فِی النَّهارِ وَیُولِجُ النَّهارَ فی الَّلیْلِ، 
الدُّعاءِ وَمُجْزِلُ الْعَطاءِ، مُحْصِی الْأَنْفاسِ وَ رَبُّ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ، 

21

وعزّتباکهاوجزخدایىنیست.بردمىفروشبدرراروزوروزدرراشب
دگارپروروهانَفَسشمارندهکننده،عطابسیاردعا،کنندهاجابت.استآمرزنده

،بشروجنّ



. الْمُلِحّینَالیُشْکِلُ عَلَیْهِ شَیءٌ، وَ الیُضجِرُهُ صُراخُ الْمُسْتَصْرِخینَ وَالیُبْرِمُهُ إِلْحاحُالَّذی 

22

راصراوکند،نمىآزردهرااودادخواهانفریادوشود،نمىمشکلاوبرامرىهیچ
.نمایدنمىخستهرااوکنندگانشاصرار



الَّذِی . اَلْعاصِمُ لِلصّالِحینَ، وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحینَ، وَ مَوْلَی الْمُؤْمِنینَ وَرَبُّ الْعالَمینَ
(عَلی کُلِّ حالٍ)اسْتَحَقَّ مِنْ کُلِّ مَنْ خَلَقَ أَنْ یَشْکُرَهُ وَیَحْمَدَهُ 

23

ارجهانیانواختیارصاحبرامؤمنانیار،رارستگاراننگاهدار،رانیکوکاران
حالىهردررااوکهاستمستحقکردهخلقآنچهازکهخدایىاست؛پروردگار

.گویندسپاسوشکر



أَحْمَدُهُ کَثیراً وَأَشْکُرُهُ دائماً عَلَی السَّرّاءِ والضَّرّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ، وَأُومِنُ بِهِ و 
.  بِمَالئکَتِهِ وکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

24

درچهوآسایشدرچهنمایم،مىشکردائماوگویممىبسیارسپاسرااو
وهاکتابواشمالئکهواوبهو.آرامشحالدرچهوشدتحالدرچهگرفتارى،

.آورممىایمانپیامبرانش



تِهِ وَ الَِمْرِهِ وَاُطیعُ وَأُبادِرُ إِلی کُلِّ مایَرْضاهُ وَأَسْتَسْلِمُ لِماقَضاهُ، رَغْبَةً فی طاعَأَسْمَعُ 
.خَوْفاً مِنْ عُقُوبَتِهِ، الَِنَّهُ اهلل الَّذی الیُؤْمَنُ مَکْرُهُ وَالیُخافُ جَورُهُ

25

بهوشتابممیاوخشنودیسویبهوکنم؛میاطاعتوگذارممیگردنرااوفرمان
استیخدایاوزیرا.ترسانماوکیفرازوشائقاوفرمانبریبهکهچراتسلیمم؛اوحکم

میسترااوزیرا)نباشدترسانعدالتیشبیازونبودهاماندرمکرشازکسیکه
.(نیست
مبادرتکندمىراضىرااوآنچهبهونمایممىاطاعتودهممىگوشرااودستور

ورغبتاواطاعتبهکهاینخاطربه.شوممىتسلیماومقدراتمقابلدروورزممى
دراومکرازتواننمىکهخدایىاوستکهچرا.می ترسماوعقوبتازودارماشتیاق

(.کندنمىظلمزیرا)نیستیترسهماوظلمازوبودامـان



:  دومبخش 

الهی برای مطلبی مهمفرمان 



ذَراً مِنْ وَأُقِرُّلَهُ عَلی نَفْسی بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ، وَأُؤَدّی ما أَوْحی بِهِ إِلَی حَ
لَّتُهُأَنْ ال أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بی مِنْهُ قارِعَةٌ الیَدْفَعُها عَنّی أَحَدٌ وَإِنْ عَظُمَتْ حیلَتُهُ وَصَفَتْ خُ

27

درراخودوظیفهو.دهممیگواهیاوپروردگاریوخویشعبودیتبهاکنونو
کسیکهآیدفرودعذابیاوسویازکهمبادادهممیانجامشدهوحیچهآن

ىدوستوبنددبکارعظیمىحیلهکهچندهر.نداردمنازراآندورساختنقدرت
.باشدخالصاو



بَلَّغْتُافَم(عَلِیحَقِّفی)إِلَیأَنْزَلَماأُبَلِّغْلَمْإِنْأَنِّیقَدْأَعْلَمَنیالَِنَّهُ-إِالَّهُوَالإِالهَ-
.الْکَریمُالْکافِیهُوَاهللوَ(النّاسِمِنَ)الْعِصْمَةَوَتَعالَیتَبارَکَلیضَمِنَوَقَدْرِسالَتَهُ،

28

ربعلىحقدرآنچهاگرکهفرمودهاعالممنبهخداوندزیراـاوجزخدایىنیستـ
رادممرشرازحفظمنبراىوام،نرساندهرااورسالتنکنمابالغنمودهنازلمن

.استکریموکنندهکفایتخداونمودهضمانت



-نْ رَبِّکَ بِسْمِ اهلل الرَّحْمانِ الرَّحیمِ، یا أَیُهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِ: )فَأَوْحی إِلَی
سالَتَهُ وَاهلل وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِ-فی عَلِی یَعْنی فِی الْخِالَفَةِ لِعَلِی بْنِ أَبی طالِبٍ 

(.یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ

29

طرفازآنچهکنابالغپیامبراى»:استکردهوحىچنینمنبهخداوند
اگروـطالبابىبنعلىخالفتیعنىعلى،دربارهـشدهنازلتوبرپروردگارت

«.کندمىحفظمردمازراتوخداوندواى،نرساندهرااورسالتندهىانجام



:  بَ هذِهِ الْآیَةِ، ما قَصَّرْتُ فی تَبْلیغِ ما أَنْزَلَ اهلل تَعالی إِلَی، وَ أَنَا أُبَیِّنُ لَکُمْ سَبَمَعاشِرَالنّاسِ

ی هذَا أَنْ أَقُومَ ف-وَ هُوالسَّالمُ -إِنَّ جَبْرئیلَ هَبَطَ إِلَی مِراراً ثَالثاً یَأْمُرُنی عَنِ السَّالمِ رَبّی 

:الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ کُلَّ أَبْیَضَ وَأَسْوَدَ

30

منوام،نکردهکوتاهىکردهنازلمنبرخداوندآنچهرساندندرمنمردم،اى
وشدنازلمنبرمرتبهسهجبرئیل:کنممىبیانشمابراىراآیهایننزولسبب

ایندرکهکردمأمورمراـاستسالماوکهـپروردگارمسالمخداوندِطرفاز
:کهکنماعالمسیاهىوسفیدهربروبپاخیزماجتماع



لَّذی وَالْإِمامُ مِنْ بَعْدی، ا( عَلی أُمَّتی)عَلِی بْنَ أَبی طالِبٍ أَخی وَ وَصِیّی وَ خَلیفَتی أَنَّ 

.ولِهِمَحَلُّهُ مِنّی مَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسی إِالَّ أَنَّهُ النَبِی بَعْدی وَهُوَ وَلِیُّکُمْ بَعْدَاهلل وَ رَسُ

31

نمازبعداماموامتمبرمنجانشینومنوصىومنبرادرِطالبابىبنعلى»
منازبعدپیامبرىاینکهجزاستموسىبههارونهمانندمنبهاونسبت.است

«.استرسولشوخداازبعدشمااختیارصاحباوو.نیست



وَهللاوَلِیُّکُمُإِنَّما):(هِی)کِتابِهِمِنْآیَةًبِذالِکَعَلَیتَعالیوَتَبارَکَاهللأَنْزَلَوَقَدْ
بْنُلِیعَوَ،(راکِعُونَهُمْوَالزَّکاةَوَیُؤْتونَالصَّالةَیُقیمُونَآمَنُواالَّذینَوَالَّذینَرَسُولُهُ

.الٍحکُلِّفیعَزَّوَجَلَّیُریدُاهللراکِعٌوَهُوَالزَّکاةَآتَیوَالصَّالةَأَقامَالَّذیطالِبٍأَبی

32

ستسرپرواختیارصاحبولی،همانا»:کهفرمودهنازلمنبرایآیهپروردگارمو
وعرکحالدرودارندمیپابهنمازکههستندایمانیانیواوپیامبروخداشما،
کاتزرکوعدروداشتهپابهنمازطالبابیبنعلیآینههرو«.پردازندمیزکات

.استخداخواهپیوستهوپرداخته



-نّاسُ أَیُّهَاال-عَنْ تَبْلیغِ ذالِکَ إِلیْکُمْ ( السَّالمَ)وَسَأَلْتُ جَبْرَئیلَ أَنْ یَسْتَعْفِی لِی 
زِئینَ بِالْإِسْالمِ، لِعِلْمی بِقِلَّةِ الْمُتَّقینَ وَکَثْرَةِ الْمُنافِقینَ وَإِدغالِ اللّائمینَ وَ حِیَلِ الْمُسْتَهْ

33

مهماینابالغازمراتابخواهدخداازکردمدرخواستجبرئیلازمنمردم،اى
وکنندگانمالمتفسادومنافقینزیادىومتقینکمىاززیرابدارد،معاف
دارم،اطالعاسالمکنندگانِمسخرههاىحیله



هِمْ، وَیَحْسَبُونَهُ وَصَفَهُمُ اهلل فی کِتابِهِ بِأَنَّهُمْ یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مالَیْسَ فی قُلوبِالَّذینَ 
.هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَاهلل عَظیمٌ

34

انزبانشباکهاستکردهتوصیفچنینراآنانکتابشدرخداوندکهکسانى
هکحالىدرشمارندمىسهلراکاراینونیست،هایشانقلبدرآنچهگویندمى
.استعظیمخداوندنزد



وَإِیّیمُالزَمَتِهِلِکَثْرَةِکَذالِکَأَنِّیزَعَمُواوَأُذُناًسَمَّونیحَتّیمَرَّةٍغَیْرَلیأَذاهُمْوَکَثْرَةِ
(مِنِّیقَبُولِهِوَهَواهُوَ)عَلَیْهِإِقْبالی

35

«اُذُن»مراکهآنجاتااندکردهاذیتمرابارهامنافقیناینکهخاطربههمچنین
رخاطبههستمچنینمنکهکردندگمانونامیدند،(حرفىهربردهندهگوش)

من،ازقبولشواوتمایلواوبهمنتوجهومنباعلىبسیارمالزمت



، وَ مِنْهُمُ الَّذینَ یُؤْذونَ النَّبِی وَ یَقولونَ هُوَ أُذُنٌ)أَنْزَلَ اهلل عَزَّوَجَلَّ فی ذالِکَ حَتّی 
(  نینَخَیْرٍ لَکُمْ، یُؤْمِنُ بِاهلل وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِ-( عَلَی الَّذینَ یَزْعُمونَ أَنَّهُ أُذُنٌ)-قُلْ أُذُنُ 

.اآلیَةُ

36

کههستندکسانىآناناز»:کردنازلچنینبارهایندرجلوعزخداوندآنکهتا
،است(حرفىهربهدهندهگوش)«اُذُن»اوگویندمىوکنندمىاذیتراپیامبر

ماشبراىو-است«اُذُن»اوکنندمىگمانکهکسانىضدبر-استگوش:بگو
یردپذمىآنانسودبهگویند،مىمؤمنانراآنچهآوردمىایمانخدابهاست،خیر

«.شمردنمىدروغگوسخنانشاندرراآنانو
[.بودخواهددردناکعذابىآنانبراىرسانندمىآزارراخداپیامبرکهکسانىواست،رحمتمایهاندآوردهایمانحقیقتاًکهمسلمانانشماازکسانىبراىو:آیهادامه]



یانِهِمْ وَلَوْشِئْتُ أَنْ أُسَمِّی الْقائلینَ بِذالِکَ بِأَسْمائهِمْ لَسَمَّیْتُ وَأَنْ أُوْمِئَ إِلَیْهِمْ بِأَعْ

.  لَأَوْمَأْتُ وَأَنْ أَدُلَّ عَلَیْهِمُ لَدَلَلْتُ، وَلکِنِّی وَاهلل فی أُمورِهمْ قَدْ تَکَرَّمْتُ

37

ارتاشآنانبهیاوآورمزبانبرراسخنیچنینگویندگاننامخواستممیاگرو
[کنندشناساییراآنانکه]کنمهدایتسویشانبهرامردمانیاوکنم

.فروبستملبنمودهکرامتکارشاندرخدابهسوگندلیکن.می توانستم



یا : )، ثُمَّ تال(فی حَقِّ عَلِی)ذالِکَ الیَرْضَی اهلل مِنّی إِالّ أَنْ أُبَلِّغَ ما أَنْزَلَ اهلل إِلَی وَکُلُّ 
سالَتَهُ وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِ-فی حَقِّ عَلِی -أَیُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ 

(.وَاهلل یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ

38

علیحقدرچهآنکهاینمگرگشتنخواهدخشنودمنازخداوندحالاینبا
پیامبرسپس.برسانمشماگوشبهفرستادهفرو(علیه السّالم)
وتبرپروردگارتسویازچهآن!پیامبرای»:خواندچنین(صلّی اهلل علیه وآله)

لبتهاو.نداده ایانجامرارسالتشکاروگرنهکن؛ابالغ-علیحقّدر-شدهنازل
«.می داردنگاهمردمانآسیبازراتوخداوند



:  بخش سوم

رسمی والیت و امامت دوازده امام علیهم السالماعالن 



رَضَ طاعَتَهُ أَنَّ اهلل قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ وَلِیّاً وَإِماماً فَ( ذالِکَ فیهِ وَافْهَموهُ وَاعْلَمُوا)فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ 
عَجَمِی عَلَی الْمُهاجِرینَ وَالْأَنْصارِ وَ عَلَی التّابِعینَ لَهُمْ بِإِحْسانٍ، وَ عَلَی الْبادی وَالْحاضِرِ، وَ عَلَی الْ

.وَالْعَرَبی، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلوکِ وَالصَّغیرِ وَالْکَبیرِ، وَ عَلَی الْأَبْیَضِ وَاألَسْوَدِ، وَ عَلی کُلِّ مُوَحِّدٍ

40

راىبرااوخداوندکهبدانیدوبفهمید،وبدانیداودربارهرامطلباینمردم،اى
نمهاجریبراستنمودهواجبرااطاعتشکهدادهقرارامامىواختیارصاحبشما

بروبى،عروعجمىبروشهرى،وروستایىبرونیکى،بهآنانتابعینبروانصارو
پرستىیکتاهربرو.سیاهوسفیدبروکوچک،وبزرگبروبنده،وآزاد



قَدْ ماضٍ حُکْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ، نافِذٌ أَمْرُهُ، مَلْعونٌ مَنْ خالَفَهُ، مَرْحومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَ صَدَّقَهُ، فَ
.غَفَرَاهلل لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ أَطاعَ لَهُ

41

تمخالفاوباکسهر.استنافذاوامروعملمورداوکالموشوندهاجرااوحکم
هىالرحمتموردنمایدتصدیقرااووباشداوتابعکسهرواست،ملعونکند

آمرزیدهکنداطاعترااووبشنوداوازکهراکسهرورااوخداوند.است
.است



(  هللا)مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ فی هذا الْمَشْهَدِ، فَاسْمَعوا وَ أَطیعوا وَانْقادوا الَِمْرِ
مْ، ثُمَّرَبِّکُمْ، فَإِنَّ اهلل عَزَّوَجَلَّ هُوَ مَوْالکُمْ وَإِالهُکُمْ، ثُمَّ مِنْ دونِهِ رَسولُهُ وَنَبِیُهُ الُْمخاطِبُ لَکُ
یَوْمٍ مِنْ بَعْدی عَلی وَلِیُّکُمْ وَ إِمامُکُمْ بِأَمْرِاهلل رَبِّکُمْ، ثُمَّ الْإِمامَةُ فی ذُرِّیَّتی مِنْ وُلْدِهِ إِلی

.تَلْقَوْنَ اهلل وَرَسولَهُ

42

ونویدبشپس.ایستممىبپااجتماعىچنیندرکهاستبارىآخریناینمردم،اى
کهاچرآورید،فرودتسلیمسرپروردگارتانخداوندامرمقابلدروکنیداطاعت

ورسولشخداوندازبعدوشماست،معبودوشمااختیارصاحبجلوعزخداوند
ماماوشمااختیارصاحبعلىمنازبعدوداده،قرارمخاطبراشماکهپیامبرش

تااوستفرزندانازمننسلدرامامتاوازبعدواست،خداوندامربهشما
.کردخواهیدمالقاترارسولشوخداکهروزى



لُهُ وَ وَ رَسُو( عَلَیْکُمْ)الحَاللَ إِالّ ما أَحَلَّهُ اهلل وَ رَسُولُهُ وَهُمْ، وَالحَرامَ إِالّ ما حَرَّمَهُ اهلل 
ابِهِ هُمْ، وَاهلل عَزَّوَجَلَّ عَرَّفَنِی الْحَاللَ وَالْحَرامَ وَأَنَا أَفْضَیْتُ بِما عَلَّمَنی رَبِّی مِنْ کِت

.وَحَاللِهِ وَ حَرامِهِ إِلَیْهِ

43

ستنیحرامىوباشند،کردهحاللامامانورسولشوخداآنچهمگرنیستحاللى
لحالجلوعزخداوند.باشندکردهحرامشمابرامامانورسولشوخداآنچهمگر

بهحرامشوحاللوکتابشازپروردگارمآنچهواست،شناساندهمنبهراحرامو
.امسپردهاوبهآموختهمن



مْتُ مامِنْ عِلْمٍ إِالَّ وَقَدْ أَحْصاهُ اهلل فِی، وَ کُلُّ عِلْمٍ عُلِّ(. فَضِّلُوهُ)مَعاشِرَالنّاسِ، علی 
 الْمُبینُ فَقَدْ أَحْصَیْتُهُ فی إِمامِ الْمُتَّقینَ، وَما مِنْ عِلْمٍ إِالّ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِیّاً، وَ هُوَ الْإِمامُ

.«مُبینٍکُلَّ شَیءٍ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ وَ »: ذَکَرَهُ اهلل فی سُورَةِ یسالَّذی 

44

مندرراآنخداوندآنکهمگرنیستعلمىهیچ.دهیدفضیلتراعلىمردم،اى
هیچوام،نمودهجمعالمتقینامامدرامآموختهکهراعلمىهرواستکردهجمع

دردخداونکه«مبینامام»اوست.امآموختهعلىبهراآنآنکهمگرنیستعلمى
.«کردیمجمعمبینامامدرراچیزىهرو»:استکردهذکریسسوره



یَهدیهُوَالَّذیفَوِالیَتِهِ،عَنْوَالتَسْتَنْکِفُوامِنْهُ،وَالتَنْفِرُواعَنْهُالتَضِلُّوامَعاشِرَالنَّاسِ،
.الئِمٍلَوْمَةُاهللفِیوَالتَأْخُذُهُعَنْهُ،وَیَنْهیالْباطِلَوَیُزْهِقُبِهِ،وَیَعْمَلُالْحَقِّإِلَی

45

یتوالازوبرمگردانیدروىاوازونشوید،گمراهدیگرىسوىبهعلىاز!مردماى
راباطلوکند،مىعملآنبهونمودههدایتحقبهکهاوست.نزنیدسربازاو

انعمرااواىکنندهمالمتسرزنشخداراهدرونماید،مىنهىآنازونمودهنابود
.شودنمى



ولَ ، وَالَّذی فَدی رَسُ(لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَی الْایمانِ بی أَحَدٌ)مَنْ آمَنَ بِاهلل وَ رَسُولِهِ أَوَّلُ 
جالِ اهلل بِنَفْسِهِ، وَالَّذی کانَ مَعَ رَسُولِ اهلل وَال أَحَدَ یَعْبُدُاهلل مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّ

.غَیْرُهُ

46

منبهایمانِدرهیچکسوآوردایمانرسولشوخدابهکهاستکسىاولعلى
تاوس.کردفداکارىخدارسولراهدرخودجانباکهاوست.نگرفتسبقتاوبر
عبادتراخدااوهمراهمردانازهیچکسکهحالىدربودخداپیامبرباکه

.کردنمى



، أَمَرْتُهُ عَنِ اهلل أَنْ یَنامَ فی مَضْجَعی. أَوَّلُ النّاسِ صَالةً وَ أَوَّلُ مَنْ عَبَدَاهلل مَعی)
(.فَفَعَلَ فادِیاً لی بِنَفْسِهِ

47

از.کردعبادتراخدامنباکهاستکسىاولوگزاردن،نمازدرمردماولین
ارجانشکهحالىدرهماوبخوابد،منخوابگاهدرتاکردمامراوبهخداوندطرف
.خوابیدمنجاىدربودکردهمنفداى



.مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اهلل، وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اهلل

48

دکنیقبولرااوواست،دادهفضیلترااوخداکهدهیدفضیلترااومردم،اى
.استنمودهمنصوبرااوخداوندکه



غْفِرَ لَهُ، مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ إِمامٌ مِنَ اهلل، وَلَنْ یَتُوبَ اهلل عَلی أَحَدٍ أَنْکَرَ وِالیَتَهُ وَلَنْ یَ
بادِ وَ حَتْماً عَلَی اهلل أَنْ یَفْعَلَ ذالِکَ بِمَنْ خالَفَ أَمْرَهُ وَأَنْ یُعَذِّبَهُ عَذاباً نُکْراً أَبَدَا الْآ

.  دَهْرَ الدُّهورِ

49

خداوندکندانکاررااووالیتکسهرواست،امامخداوندطرفازاومردم،اى
سىکباکهخداوندبراستحتمى.بخشدنمىرااووپذیردنمىرااشتوبههرگز

روزگارآخرتاوابدیتتاشدیدعذابىبهرااووکندچنیننمایدمخالفتاوباکه
.نمایدمعذب



.فَتَصْلُوا ناراً وَقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکافِرینَ. أَنْ تُخالِفوهُفَاحْذَرُوا 

50

آنگیرهآتشکهشویدآتشىگرفتاروکنیدمخالفتاوبااینکهازبپرهیزیدپس
.استشدهآمادهکافرانبراىوهستندهاسنگومردم



-( وَاهلل)-بَشَّرَالْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلینَ، وَأَنَا -وَاهلل -مَعاشِرَالنّاسِ، بی 

خاتَمُ الْأَنْبِیاءِ وَالْمُرْسَلینَ والْحُجَّةُ عَلی جَمیعِ الَْمخْلوقینَ مِنْ أَهْلِ السَّماواتِ 

.  وَالْأَرَضینَ

51

بهنمواند،دادهبشارتمنبهپیشینرسوالنوپیامبرانقسمخدابهمردم،اى
وهاآسماناهلازمخلوقینهمهبرحجتومرسلینوپیامبرانخاتمقسمخدا

.هستمهازمین



لی هذا شَکَّ فی ذالِکَ فَقَدْ کَفَرَ کُفْرَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی وَ مَنْ شَکَّ فی شَیءٍ مِنْ قَوْفَمَنْ 

لِّ فَقَدْ شَکَّ فی کُلِّ ما أُنْزِلَ إِلَی، وَمَنْ شَکَّ فی واحِدٍ مِنَ الْأَئمَّةِ فَقَدْ شَکَّ فِی الْکُ

.مِنْهُمْ، وَالشَاکُّ فینا فِی النّارِ

52

سکهرو.استشدهکافراولجاهلیتکفرمانندکندشکمطالبایندرکسهر
ت،اسکردهشکشدهنازلمنبرآنچههمهدرکندشکمنگفتاراینازچیزىدر

کنندهشکواست،کردهشکآنانهمهدرکندشکامامانازیکىدرکسهرو
.استآتشدرمادرباره



إِلهَ  إِلَی وَال مَعاشِرَالنّاسِ، حَبانِی اهلل عَزَّوَجَلَّ بِهذِهِ الْفَضیلَةِ مَنّاً مِنْهُ عَلَی وَ إِحْساناً مِنْهُ
.إِالّهُوَ، أَال لَهُ الْحَمْدُ مِنِّی أَبَدَ الْآبِدینَ وَدَهْرَالدّاهِرینَ وَ عَلی کُلِّ حالٍ

53

ومنبراوازمنّتىکهداشتهارزانىمنبررافضیلتاینخداوندمردم،اى
برمنازسپاسوحمد.نیستاوجزخدایى.استمنسوىبهاوجانبازاحسانى

.حالهردروروزگارآخرتاوابدیتتااو



 اهلل مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوا عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدی مِنْ ذَکَرٍ و أُنْثی ما أَنْزَلَ
.الرِّزْقَ وَبَقِی الْخَلْقُ

54

اتاستزنومردازمنازبعدمردمافضلاوکهدهیدفضیلتراعلىمردم،اى
.هستندباقىخلقوکندمىنازلراروزىخداوندکهمادامى



.مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَی قَوْلی هذا وَلَمْ یُوافِقْهُ

55

تارگفاینکهکسىاستغضبمورداستغضبمورداست،ملعوناستملعون
.نباشدموافقآنباوکندردّمرا



وَلَّهُ فَعَلَیْهِ مَنْ عادی عَلِیّاً وَلَمْ یَتَ»: أَال إِنَّ جَبْرئیلَ خَبَّرنی عَنِ اهلل تَعالی بِذالِکَ وَیَقُولُ
زِلَّ قَدَمٌ أَنْ تُخالِفُوهُ فَتَ-وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُواهلل )، «لَعْنَتی وَ غَضَبی

(.إِنَّ اهلل خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ-بَعْدَ ثُبُوتِها 

56

:گویدمىواستآوردهمنبراىراخبراینخداوندجانبازجبرئیلکهبدانید
هر.«ادباوبرمنغضبولعنتنپذیردرااووالیتوکنددشمنىعلىباکسهر»

مخالفتعلىباکهبترسیدخدااز.استفرستادهپیشچهفردابراىببیندکس
دهیدمىانجامآنچهازخداوندبلغزد،آنبودنثابتازبعدقدمىنتیجهدروکنید
.استآگاه



راً عَمَّنْ مُخْبِ)مَعاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ جَنْبُ اهلل الَّذی ذَکَرَ فی کِتابِهِ العَزیزِ، فَقالَ تعالی 
.«اهللتَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتا عَلی ما فَرَّطْتُ فی جَنْبِ أَنْ »(: یُخالِفُهُ

57

دربارهوکردهذکرعزیزشکتابدرخداوندکهاست«اللّهجنب»علىمردم،اى
اوندخدجنبدربارهآنچهبرحسرتاى»،:استفرمودهکندمخالفتاوباکهکسى
.«کردمکوتاهىوتفریط



واوَالتَتَّبِعمُحْکَماتِهِإِلیوَانْظُرُواآیاتِهِافْهَمُواوَالْقُرْآنَتَدَبَّرُوامَعاشِرَالنّاسِ،
مُتَشابِهَهُ،

58

وکنیدنظرآنمحکماتدروبفهمیدراآنآیاتونماییدتدبرراقرآنمردم،اى
.نرویدآنمتشابهدنبالبه



عِدُهُ إِلی لَنْ یُبَیِّنَ لَکُمْ زواجِرَهُ وَلَنْ یُوضِحَ لَکُمْ تَفْسیرَهُ إِالَّ الَّذی أَنَا آخِذٌ بِیَدِهِ وَمُصْفَوَاهلل 
لِی أَنَّ مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ فَهذا عَلِی مَوْالهُ، وَ هُوَ عَ: وَ مُعْلِمُکُمْ( وَ رافِعُهُ بِیَدَی)وَشائلٌ بِعَضُدِهِ 

.بْنُ أَبی طالِبٍ أَخی وَ وَصِیّی، وَ مُواالتُهُ مِنَ اهلل عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَها عَلَی

59

شنروبرایتانراتفسیرشوکندنمىبیانشمابراىراآنباطنقسم،خدابه
ورمبمىباالخودسوىبهرااووگیرممىرااودستکهشخصىاینمگرکندنمى

کسهر»:کهفهمانممىشمابهوکنممىبلندرااودستمباوگیرممىرااوبازوى
رادربطالبابىبنعلىاوو،«اوستاختیارصاحبعلىایناویماختیارصاحبمن

نازلمنبرکهاستجلوعزخداوندِجانبازاووالیتِواست،منجانشینو
.استکرده



 الثِّقْلُ هُمُ الثِّقْلُ الْأَصْغَرُ، وَالْقُرْآنُ( مِنْ صُلْبِهِ)مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ عَلِیّاً وَالطَّیِّبینَ مِنْ وُلْدی 
.لْحَوْضَالْأَکْبَرُ، فَکُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مُنْبِئٌ عَنْ صاحِبِهِ وَ مُوافِقٌ لَهُ، لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَی ا

60

اکبرثقلقرآنواصغرندثقلاونسلازفرزندانمازپاکانوعلىمردم،اى
ریکدیگازآنها.استموافقآنباودهدمىخبردیگرىازدواینازیکهر.است

.شوندواردمنبرکوثرحوضسربرتاشوندنمىجدا



.  أَال إِنَّهُمْ أُمَناءُ اهلل فی خَلْقِهِ وَ حُکّامُهُ فی أَرْضِهِ

61

.هستندزمیندراوحاکمانومردمبینخداوندهاىامینآنانکهبدانید



 وَ وَقَدْ بَلَّغْتُ، أَالوَقَدْ أَسْمَعْتُ، أَالوَقَدْ أَوْضَحْتُ، أَال وَ إِنَّ اهلل عَزَّوَجَلَّ قالَأَالوَقَدْ أَدَّیْتُ، أَال 
مِنینَ غَیْرَ أَخی هذا، أَال التَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْ« أَمیرَالْمُؤْمِنینَ»أَنَا قُلْتُ عَنِ اهلل عَزَّوَجَلَّ، أَالإِنَّهُ ال 

.بَعْدی الَِحَدٍ غَیْرِهِ

62

دم،شنوانیمنکهبدانیدکردم،ابالغمنکهبدانیدنمودم،ادامنکهبدانید
جانبازمنواستفرمودهخداوندکهبدانیدنمودم،روشنمنکهبدانید

دانیدب.نیستبرادرماینجزامیرالمؤمنینىکهبدانیدگویم،مىجلوعزخداوند
.نیستحاللاوجزاحدىبراىمنازبعدبودنامیرالمؤمنینکه



:  بخش چهارم

به دست رسول اهللکردن امیرالمومنین بلند 



.  اهلل و رَسُولُهُ: ایهاالنَّاسُ، مَنْ اَوْلی بِکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ؟ قالوا»: ثم قال

64

کهبودالىحدراینو.کردبلندراحضرتآنوزدالسالمعلیهعلىبازوىبررادستشآلهوعلیهاهللصلىپیامبرسپس
حضرتمکانزاترپایینپلهیکبودمنبرآمدهفرازبرآلهوعلیهاهللصلىپیامبرکهزمانىازالسالمعلیهامیرالمؤمنین

.اندایستادهمکانیکدردوهرگویىکهبودمایلراستطرفبهحضرتصورتبهنسبتوبودایستاده
ازراالسالمعلیهعلىونمودبازآسمانسوىبهرادستدوهروکردبلندرااودستشباآلهوعلیهاهللصلىپیامبرپس

.رسیدآلهوعلیهاهللصلىپیامبرزانوىموازىحضرتآنپاىکهحدىتانمودبلندجا

است؟اختیارترصاحبخودتانازشمابرکسىچهمردم،اى:فرمودسپس
.رسولشوخدا:گفتند



اَال من کُنْتُ مَوْالهُ فَهذا عَلی مَوْالهُ، اللهمَّ والِ مَنْ واالهُ و عادِ مَنْ عاداهُ : فَقالَ
.وَانْصُرْمَنْ نَصَرَهُ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ

65

تسرپرسعلیاینپساویم،سرپرستمنکهآن!باشیدآگاهفرمودسپس
هربداردشمنوبپذیردرااوسرپرستیکهراآنبداردوستخداوندا!اوست

تنهارااوکهراآنگذارتنهاورا؛اویارکنیاریودارددشمنرااوکهآن
.بگذارد



ی مَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِی أخی وَ وَصیی وَ واعی عِلْمی، وَ خَلیفَتی فی اُمَّتی عَلی مَنْ آمَنَ ب
هِ وَعَلی تَفْسیرِ کِتابِ اهلل عَزَّوَجَلَّ وَالدّاعی إِلَیْهِ وَالْعامِلُ بِمایَرْضاهُ وَالُْمحارِبُ الَِعْدائ

.  وَالْمُوالی عَلی طاعَتِهِ وَالنّاهی عَنْ مَعْصِیَتِهِ

66

درمنجانشینومن،علمجامعومنوصىومنبرادراستعلىاینمردم،اى
وعزندخداوکتابتفسیردرمنجانشینواند،آوردهایمانمنبهکهآنانبرامتم

باکنندهجنگوکند،مىراضىرااوآنچهبهکنندهعملوآن،بهدعوتوجل
.اومعصیتازکنندهنهىواواطاعتبرکنندهدوستىوخدادشمنان



ثینَ خَلیفَةُ رَسُولِ اهلل وَ أَمیرُالْمُؤْمِنینَ وَالْإمامُ الْهادی مِنَ اهلل، وَ قاتِلُ النّاکِإِنَّهُ 
.  «مایُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَی»: یَقُولُ اهلل. وَالْقاسِطینَ وَالْمارِقینَ بِأَمْرِاهلل

67

طرفازکنندههدایتاماموامیرالمؤمنیناوستوخدا،رسولخلیفهاوست
خداوند.خداوندامربهمارقینوقاسطینوناکثینقاتلاوستوخداوند،

.«پذیردنمىتغییرمنپیشگاهدرسخن»:فرمایدمى



وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ)اَلَّلهُمَّ والِ مَنْ واالهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ : بِأَمْرِکَ یارَبِّ أَقولُ
.وَالْعَنْ مَنْ أَنْکَرَهُ وَاغْضِبْ عَلی مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ( خَذَلَهُ

68

دوستراعلىکسهربداردوستخداوندا»:گویممىتوامربه،پروردگارا
یارىراعلىکسهرکنیارىوبدارد،دشمنراعلىکسهربداردشمنوبدارد

وکندانکارراعلىکسهرنمالعنتوکند،خوارراعلىکسهرکنخواروکند
.«نمایدانکارراعلىحقکهکسهربرنماغضب



:لْیَوْمِالِهذَاإِیّاهُوَنَصْبِکَذالِکَتَبْیینِعِنْدَوَلِیِّکَعَلِیفیالْآیَةَأَنْزَلْتَإِنَّکَاللهمَّ
،«دیناًالْإِسْالمَلَکُمُرَضیتُوَنِعْمَتیعَلَیْکُمْوَأَتْمَمْتُدینَکُمْلَکُمْأَکْمَلْتُالْیَوْمَ»

.«الْخاسِرینَمِنَالْآخِرَةِفِیوَهُوَمِنْهُیُقْبَلَفَلَنْدیناًغَیْرَالْإِسْالمِیَبْتَغِمَنْوَ»

.بَلَّغْتُقَدْأَنِّیأُشْهِدُکَإِنِّیاللهمَّ

69

ازلناودربارهراآیهاینروزایندرعلىنمودنمنصوبومطلباینشدنروشنهنگامتوپروردگارا،
وانعنبهرااسالموکردمتمامشمابرراخودنعمتونمودمکاملبرایتانراشمادینامروز»:کردى

ازغیردینىکسهر»:فرمودىو،«استاسالمخداوندنزددین»:فرمودىو،«شدمراضىشمادین
وتپروردگارا،.«بودخواهدزیانکارانازآخرتدراووشدنخواهدقبولاوازهرگزکندانتخاباسالم

.نمودمابالغمنکهگیرممىشاهدرا



:  بخش پنجم

امامتبر توجه امت به مسئله تاکید 



مُ مَقامَهُ مِنْ فَمَنْ لَمْ یَأْتَمَّ بِهِ وَبِمَنْ یَقُو. مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّما أَکْمَلَ اهلل عَزَّوَجَلَّ دینَکُمْ بِإِمامَتِهِ
مالُهُمْ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَالْعَرْضِ عَلَی اهلل عَزَّوَجَلَّ فَأُولئِکَ الَّذینَ حَبِطَتْ أَعْ

(.الیُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَالهُمْ یُنْظَرونَ)وَ فِی النّارِهُمْ خالِدُونَ، ( فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ)

71

هبنکنداقتداکسهرپسنمود،کاملاوامامتباراشمادینخداوندمردم،اى
وتقیامروزتاهستنداونسلازومنفرزندانازاوجانشینکهکسانىبهواو

ازتآخرودنیادراعمالشانکسانىچنینجل،وعزخداوندپیشگاهبهرفتنروز
نهاآبهویابدنمىتخفیفآنانازعذاب.بودخواهنددائمىآتشدرورفتهبین

.شودنمىدادهمهلت



اهلل مَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِی، أَنْصَرُکُمْ لی وَأَحَقُّکُمْ بی وَأَقْرَبُکُمْ إِلَی وَأَعَزُّکُمْ عَلَی، وَ
.  راضِیانِوَأَنَا عَنْهُ عَزَّوَجَلَّ 

72

شمانسزاوارتریومنبهنسبتشماترینکنندهیارىکهاستعلىاینمردم،اى
ولجوعزخداوند.استمننزدشماعزیزترینومنبهشماتریننزدیکومنبه

.هستیمراضىاوازمن



هِ، بِإِالّ بَدَأ إِالّ فیهِ، وَال خاطَبَ اهلل الَّذینَ آمَنُوا ( فی الْقُرْآنِ)مانَزَلَتْ آیَةُ رِضاً وَ 
أَتی عَلَی هَلْ »وَالنَزَلَتْ آیَةُ مَدْحٍ فِی الْقُرْآنِ إِالّ فیهِ، وَالشَهِدَ اهلل بِالْجَنَّةِ فی 

.، وَال أَنْزَلَها فی سِواهُ وَالمَدَحَ بِها غَیْرَهُإِالّ لَهُ« الْاِنْسانِ

73

رامؤمنینخداوندهیچگاهواو،دربارهمگرنشدهنازلقرآندررضایتىآیههیچ
درمدحىآیههیچواست،بودهمخاطباوابتداآنکهمگرندادهقرارخطابمورد
تشهاد«...اإلِنْسانِعَلَىاَتىهَلْ»سورهدرخداوندواو،دربارهمگرنیستقرآن

اینباونکردهنازلاوغیردربارهراسورهاینواو،براىمگرندادهبهشتبه
.استنکردهمدحرااوجزسوره



الْهادِی مَعاشِرَالنّاسِ، هُوَ ناصِرُ دینِ اهلل وَالُْمجادِلُ عَنْ رَسُولِ اهلل، وَ هُوَالتَّقِی النَّقِی
(.وَبَنُوهُ خَیْرُالْأَوْصِیاءِ)نَبِیُّکُمْ خَیْرُ نَبی وَ وَصِیُّکُمْ خَیْرُ وَصِی . الْمَهْدِی

74

بااوستوخداست،رسولازکنندهدفاعوخدادیندهندهیارىاومردم،اى
یّتانوصوپیامبربهترینپیامبرتان.شدههدایتکنندههدایتپاکیزهتقواى

.هستنداوصیاءبهتریناوفرزندانووصىبهترین



.لِیعَ( أَمیرِالْمُؤْمِنینَ)مَعاشِرَالنّاسِ، ذُرِّیَّةُ کُلِّ نَبِی مِنْ صُلْبِهِ، وَ ذُرِّیَّتی مِنْ صُلْبِ 

75

صلبازمننسلولىهستنداوخودصلبازپیامبرىهرنسلمردم،اى
.استعلىامیرالمؤمنین



کُمْ وَتَزِلَّ مَعاشِرَ النّاسِ، إِنَّ إِبْلیسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَالتَحْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمالُ
أَقْدامُکُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَی الْأَرضِ بِخَطیئَةٍ واحِدَةٍ، وَهُوَ صَفْوَةُاهلل عَزَّوَجَلَّ، وَکَیْفَ بِکُمْ

وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَ مِنْکُمْ أَعْداءُاهلل،

76

کهدکنیحسدعلىبهمبادا.کردبیرونبهشتازحسدباراآدمشیطانمردم،اى
تادهفرسزمینبهگناهیکخاطربهآدم.بلغزدهایتانقدموشودنابوداعمالتان

دربودخواهیدچگونهشماپسبود،جلوعزخداوندشدهانتخابکهحالىدرشد
؟هستندخدادشمنانشمابیندروشماییدشماکهحالى



.ؤْمِنٌ مُخْلِصٌأَال وَ إِنَّهُ الیُبْغِضُ عَلِیّاً إِالّشَقِی، وَ الیُوالی عَلِیّاً إِالَّ تَقِی، وَ الیُؤْمِنُ بِهِ إِالّ مُ

77

تقوى،باگرمکندنمىدوستىعلىباوشقىمگرکندنمىدشمنىعلىباکهبدانید
.مخلصمؤمنمگرآوردنمىایماناوبهو



رِ، إِنَّ اهلل الرَّحْمانِ الرَّحیمِ، وَالْعَصْبِسْمِ »: نَزَلَتْ سُورَةُ الْعَصْر-وَاهلل -وَ فی عَلِی 
(.إِالّ عَلیّاً الّذی آمَنَ وَ رَضِی بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ)« خُسْرٍالْإِنْسانَ لَفی 

78

مهرمهرهمهخداوندنامبه»:اوستدربارهوالعصرسورهکهخدابهسوگندو
بهوآوردهایمانکهعلیمگر«.استزیاندرانسانکهزمانبهقسم.ورز

.استآراستهشکیباییودرستی



الْبَالغُ ما عَلَی الرَّسُولِ إِالَّوَ »مَعاشِرَالنّاسِ، قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اهلل وَبَلَّغْتُکُمْ رِسالَتی 
«.الْمُبینُ

79

عهدهبرونمودم،ابالغشمابهرارسالتموگرفتمشاهدراخدامنمردم،اى
.نیستچیزىروشنابالغجزرسول



.«مُسْلِمُونَحَقَّ تُقاتِهِ وَالتَموتُنَّ إِالّ وَأَنْتُمْ إتَّقُواهلل »مَعاشِرَالنّاسِ، 

80

آنکهمگرنرویددنیاازوترسیدبایدکهگونهآنبترسیدخداازمردم،اى
.باشیدمسلمان



:  بخش ششم

منافقینبه کارشکنی های اشاره 



بِاهلل وَ رَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذی أُنْزِلَ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَآمِنُوا »مَعاشِرَالنّاسِ، 
.  «السَّبْتِوُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلی أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَما لَعَنَّا أَصْحابَ 

82

است،شدهنازلاوهمراهکهنورىبهورسولشوخدابهآوریدایمان»مردم،اى
رانآنایابرگردانیمپشتبهراهاصورتآنوراوجوهىکنیمهالکآنکهازقبل

.«کنیملعنتسبتاصحابمانند



، وَقَدْ أُمِرْتُ باهلل ما عَنی بِهذِهِ الْآیَةِ إِالَّ قَوْماً مِنْ أَصْحابی أَعْرِفُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَأَنْسابِهِمْ)
(.ضِبِالصَّفْحِ عَنْهُمْ فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِئٍ عَلی مایَجِدُ لِعَلِی فی قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْ

83

سمابهراآنانکهاصحابمازقومىمگراستنشدهقصدآیهاینازقسم،خدابه
کندملعکسهرپس.کنمپوشىپردهآنانبرمأمورمولىشناسم،مىنسبشانو

.یابدمىعلىبهنسبتبغضیاحبازقلبشدرآنچهمطابق



مَّ فِی مَعاشِرَالنّاسِ، النُّورُ مِنَ اهلل عَزَّوَجَلَّ مَسْلوکٌ فِی ثُمَّ فی عَلِی بْنِ أَبی طالِبٍ، ثُ
النَّسْلِ مِنْهُ إِلَی الْقائِمِ الْمَهْدِی الَّذی یَأْخُذُ بِحَقِّ اهلل وَ بِکُلِّ حَقّ هُوَ لَنا، 

84

بنعلىدرسپسوشدهنهادهمندرجلوعزخداوندجانبازنورمردم،اى
مابراىکهحقىهروخداوندحقکهقائم،مهدىتااونسلدربعدوطالبابى

گیرد،مىباشد



ائِنینَ الَِنَّ اهلل عَزَّوَجَلَّ قَدْ جَعَلَنا حُجَّةً عَلَی الْمُقَصِّرینَ وَالْمعُانِدینَ وَالُْمخالِفینَ وَالْخ
.وَالْآثِمینَ وَالّظَالِمینَ وَالْغاصِبینَ مِنْ جَمیعِ الْعالَمینَ

85

نانخائومخالفانومعاندانبروکنندگانکوتاهىبرراماجلوعزخداوندکهچرا
.استدادهقرارحجتعالمیانهمهازغاصبانوظالمانوگناهکارانو



 انْقَلَبْتُمْ مَعاشِرَالنّاسِ، أُنْذِرُکُمْ أَنّی رَسُولُ اهلل قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِی الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مِتُّ أَوْقُتِلْتُ
شّاکِرینَ عَلی أَعْقابِکُمْ؟ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلی عَقِبَیْهِ فَلَنْهان یَضُرَّاهلل شَیْئاً وَسَیَجْزِی اهلل ال

(.  الصّابِرینَ)

86

زاقبلوهستم،خدارسولمنکهنمایممىانذاروترسانممىراشمامردم،اى
هرایید؟نممىگردعقبشماشومکشتهیابمیرممناگرآیا.اندبودهپیامبرانمن

وشاکرینزودىبهخداوندورساند،نمىضررىخدابهبرگرددعقببهکس
ورشکوصبربهشدهتوصیفاستعلىکهبدانید.دهدمىپاداشراصابرین

.اندچنیناونسلازفرزندانماوازبعد



.عَلِیّاً هُوَالْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّکْرِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِأَالوَإِنَّ 

87

اوسلنازفرزندانماوازبعدوشکروصبربهشدهتوصیفاستعلىکهبدانید
.اندچنین



کُمْ وَیَسْخَطَ مَعاشِرَالنّاسِ، التَمُنُّوا عَلَی بِإِسْالمِکُمْ، بَلْ التَمُنُّوا عَلَی اهلل فَیُحْبِطَ عَمَلَ
.عَلَیْکُمْ وَ یَبْتَلِیَکُمْ بِشُواظٍ مِنْ نارٍ وَنُحاسٍ، إِنَّ رَبَّکُمْ لَبِا الْمِرْصادِ

88

عمالتاناکهنگذارید،منتخدابربلکهمگذارید،منتمنبراسالمتانبامردم،اى
مسوآتشازاىشعلهبهراشماوکندمىغضبشمابرونمایدمىنابودرا

.استکمیندرشماپروردگار.کندمىمبتالگداخته



.  نْصَرونَمَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدی أَئمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی النّارِ وَیَوْمَ الْقِیامَةِ الیُ
.مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اهلل وَأَنَا بَریئانِ مِنْهُمْ

89

قیامتروزوکنندمىدعوتآتشبهکهبودخواهندامامانىمنازبعدمردم،اى
.هستیمبیزارآنانازمنوخداوندمردم،اى.شوندنمىکمک



ارِ مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَأَتْباعَهُمْ وَأَشْیاعَهُمْ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّ
!!حیفَتِهِأَال إِنَّهُمْ أَصْحابُ الصَّحیفَةِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ فی صَ. وَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ

90

اندتشآدرجهترینپاییندرپیروانشانوتابعینشانویارانشانوآنانمردم،اى
هرپسهستند،«صحیفهاصحاب»آنانکهبدانید.متکبرانجاىاستبدچهو

.کندنظرخودصحیفهدرشماازیک
وهمیدندرانفکالماینازحضرتمنظورمردماکثرآوردرا«صحیفهاصحاب»نامآلهوعلیهاهللصلىپیامبروقتى:گویدمىراوى

.فهمیدندراحضرتمقصودکمىعدهفقطوشد،انگیزسؤالبرایشان



رتُ ، وَقَدْ بَلَّغْتُ ما أُمِ(فی عَقِبی إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ)مَعاشِرَالنّاسِ، إِنِّی أَدَعُها إِمامَةً وَ وِراثَةً 
ولَدْ، حُجَّةً عَلی کُلِّ حاضِرٍ وَغائبٍ وَ عَلی کُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْلَمْ یَشْهَدْ، وُلِدَ أَوْلَمْ یُبِتَبْلیغِهِ 

.  فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ

91

روزتاخودمنسلدرآنوراثتِوامامتعنوانبهراخالفتامرمنمردم،اى
جتحتابودمابالغشبهمأمورآنچهرسانیدممنوسپارم،مىودیعهبهقیامت

انددهآمدنیابهندارند،یادارندحضورکهکسانىهمهبروغایبوحاضربرباشد
.انندبرسقیامتروزتافرزندانبهپدرانوغایبانبهحاضرانپس.اندنیامدهیا



، وَعِنْدَها (نَأَال لَعَنَ اهلل الْغاصِبینَ الْمُغْتَصبی)وَسَیَجْعَلُونَ الْإِمامَةَ بَعْدی مُلْکاً وَ اغْتِصاباً، 
.نْتَصِرانِوَیُرْسِلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَالتَ( مَنْ یَفْرَغُ)سَیَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَا الثَّقَالنِ 

92

.گیرندمىزوروظلمباوپادشاهىعنوانبهمنازبعدراامامتزودىبهو
.کندلعنتراکنندگانتعدىوغاصبینخداوند

وبریزدبایدآنکهشمابراىریزدمىکه-انسوجناى-استهنگامآندرو
فعدخودازراآنتوانیدنمىوگداختهمسوآتشازاىشعلهشمابرفرستدمى

.کنید



لْخَبیثَ مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اهلل عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَکُنْ لِیَذَرَکُمْ عَلی ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّی یَمیزَا
.مِنَ الطَّیِّبِ، وَ ما کانَ اهلل لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ

93

ازراخبیثآنکهتاکردنخواهدرهاخودحالبهراشماجلوعزخداوندمردم،اى
(179آل عمران،بهاشاره).کندنمىمطلعغیببرراشماخداوندوکند،جداپاکیزه



 وَ مُمَلِّکُهَا مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ ما مِنْ قَرْیَةٍ إِالّ وَاهلل مُهْلِکُها بِتَکْذیبِها قَبْلَ یَوْمِ الْقِیامَةِ
.الْإِمامَ الْمَهْدِی وَاهلل مُصَدِّقٌ وَعْدَهُ

94

هىالآیاتآناهل)تکذیبِاثردرآنکهمگرنیستآبادىسرزمینهیچمردم،اى
امامحکومتتحتراآنوکردخواهدهالکراآنانقیامتروزازقبلخداوند(را

.نمایدمىعملىراخودوعدهخداوندوآورد،خواهدمهدى



هْلِکُ مَعاشِرَالنّاسِ، قَدْ ضَلَّ قَبْلَکُمْ أَکْثَرُالْأَوَّلینَ، وَاهلل لَقَدْ أَهْلَکَ الْأَوَّلینَ، وَهُوَ مُ
.الْآخِرینَ

95

وودنمهالکراآنهاخداوندوشدند،هالکپیشینیاناکثرشماازقبلمردم،اى
.کردخواهدهالکراآیندگانکهاوست



الُْمجْرِمینَ، نُهْلِکِ الْأَوَّلینَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرینَ، کذالِکَ نَفْعَلُ بِأَلَمْ »: قالَ اهلل تَعالی
«لِلْمُکَذِّبینَوَیْلٌ یَوْمَئِذٍ 

96

یگراندآنانپىدرآیانکردیم؟هالکراماپیشینیانآیا»:فرمایدمىتعالىخداى
«.روزآندرمکذبینبرواى.کنیممىچنینمجرمانبامانفرستادیم؟را



مُ الْأَمْرِ فَعِلْ(. بِأَمْرِهِ)مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اهلل قَدْ أَمَرَنی وَنَهانی، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِیّاً وَنَهَیْتُهُ 
،وَالنَّهُی لَدَیْهِ

97

وامرراعلىالهىامربههممنواست،نمودهنهىوامرمراخداوندمردم،اى
.اوستنزدنهىوامرعلموام،نمودهنهى



(  ی مُرادِهِوَصیرُوا إِل)الَِمْرِهِ تَسْلَمُوا وَأَطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْیِهِ تَرشُدُوا، فَاسْمَعُوا 
.وَال تَتَفَرَّقْ بِکُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبیلِهِ

98

ودشویهدایتتاکنیداطاعترااووبمانید،سالمتتادهیدگوشرااوامرپس
ود،برویاومرادومقصدسوىبهوباشید،درستراهدرتاکنیدقبولرااونهى
.نکندمنحرفاوراهازراشمابیگانههاىراه



:  بخش هفتم

اهل بیت علیهم السالم و دشمنان ایشانپیروان 



ثُمَّ . عْدیمَعاشِرَالنّاسِ، أَنَا صِراطُ اهلل الْمُسْتَقیمُ الَّذی أَمَرَکُمْ بِاتِّباعِهِ، ثُمَّ عَلِی مِنْ بَ
.، یَهْدونَ إِلَی الْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلونَ(الْهُدی)وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةُ 

100

ونموده،امرآنپیروىبهراشماکههستمخداوندمستقیمراهمنمردم،اى
حقبهاند،هدایتامامانکهاونسلازفرزندانمسپسومن،ازبعدعلىسپس

.کنندمىرفتارعدالتبهحقیارىبهوکنندمىهدایت



نَزَلَتْ فِی: َقالَ، إِلی آخِرِها« ...بِسْمِ اهلل الرَّحْمانِ الرَّحیمِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِ الْعالَمینَ»: قَرَأَثُمَّ 
مْ نَزَلَتْ، وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِیَّاهُمْ خَصَّتْ، أُولئکَ أَوْلِیاءُاهلل الَّذینَ الخَوْفٌ عَلَیْهِ( وَاهلل)وَفیهِمْ 

.  وَالهُمْ یَحْزَنونَ، أَال إِنَّ حِزْبَ اهلل هُمُ الْغالِبُونَ

101

هبوشده،نازلمندربارهسورهاین»:فرمودوکردقرائتراحمدسورهسپس
رطوبهواستآنانشاملعمومطوربه.استشدهنازلاماماندربارهقسمخدا

حزونمونیستآنانبرترسىکهخداینددوستانایشان.استآناندربارهخاص
«.هستندغالبخداوندحزبکهبدانیدشوند،نمى



خْرُفَ إِنَّ أَعْدائَهُمْ هُمُ السُّفَهاءُالْغاوُونَ إِخْوانُ الشَّیاطینِ یوحی بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ زُوأَال 

.  الْقَوْلِ غُروراً

102

روىازرااباطیلکهاندشیاطینبرادرانوگمراهسفهاءایشاندشمنانکهبدانید
.رسانندمىیکدیگربهغرور



الْیَوْمِ الْآخِرِ التَجِدُ قَوْماً یُؤمِنُونَ بِاهلل وَ: )إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ ذَکَرَهُمُ اهلل فی کِتابِهِ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّأَال 
 فی بَتَیُوادُّونَ مَنْ حادَّاهلل وَ رَسُولَهُ وَلَوْکانُوا آبائَهُمْ أَوْأَبْنائَهُمْ أَوْإِخْوانَهُمْ أَوْعَشیرَتَهُمْ، أُولئِکَ کَ

.إِلی آخِراآلیَةِ( قُلوبِهِمُ الْإیمانَ

103

رمودهفوکردهیادراآنانکتابشدرخداوندکهاندکسانىبیتاهلدوستانکهبدانید
ابحالعیندروباشند،آوردهایمانقیامتروزوخدابهکهراقومىیابىنمى»:است

انشانپدرچهاگرباشند،داشتهدوستىروىدارندضدّیترسولشوخداباکهکسانى
نوشتهشانقلوبدرایمانکهاندآنان.باشندفامیلشانیابرادرانشانیافرزندانشانیا

شده
آندرواستجارىنهرهاآنپایینازکهکندمىواردبهشتىبهراایشانوفرمودهتأییدخودازروحىباراآنانخداوندو

خداحزبکهبدانید.هستندخداوندحزبآنان.هستندراضىخداازآنانواستراضىآنانازخدا.بودخواهنددائمى
.«رستگارند



الَّذینَ آمَنُوا وَلَمْ: )أَال إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الْمُؤْمِنونَ الَّذینَ وَصَفَهُمُ اهلل عَزَّوَجَلَّ فَقالَ
(.یَلْبِسُوا إیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدونَ

104

وردهکتوصیفراآنانجلعزوخداوندکهاندکسانىبیتاهلدوستانکهبدانید
د،اننپوشاندهظلمباراایمانشانواندآوردهایمانکهکسانى»:استفرموده

.«اندیافتگانهدایتآنانواستامانبرایشانکهاندآنان



(.أَال إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ آمَنُوا وَلَمْ یَرْتابوا)

105

دورارانکوتردیدازورسیدهباوربهکههستندکسانیپیشوایانیاران!هشدار
.بودخواهند



لتَّسْلیمِ أَال إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ یدْخُلونَ الْجَنَّةَ بِسَالمٍ آمِنینَ، تَتَلَقّاهُمُ الْمَالئِکَةُ بِا
.سَالمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلوها خالِدینَ: یَقُولونَ

106

تبهشواردامنحالدروسالمتىباکهاندکسانىایشاندوستانکهبدانید
شما،برسالم»:گویندمىوآیندمىآنانمالقاتبهسالمبامالئکهوشوند،مى

«.شویدبهشتداخلهمیشهبراىپسشدید،پاکیزه



.  أَال إِنَّ أَوْلِیائَهُمْ، لَهُمُ الْجَنَّةُ یُرْزَقونَ فیها بِغَیْرِ حِسابٍ

107

بدوننآدرواستآنانبراىبهشتکههستندکسانىایشاندوستانکهبدانید
.شوندمىدادهروزىحساب



.أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ یَصْلَونَ سَعیراً

.أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ یَسْمَعونَ لِجَهَنَّمَ شَهیقاً وَ هِی تَفورُ وَ یَرَوْنَ لَهازَفیراً

108

.دشونمىواردآتشهاىشعلهبهکهاندکسانىبیتاهلدشمنانکهبدانید
صداىجوشدمىکهحالىدرجهنمازکهاندکسانىایشاندشمنانکهبدانید

.بینندمىراآنکشیدنشعلهوشنوندمىوحشتناکى



.اآلیة( کُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها: )أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ قالَ اهلل فیهِمْ

109

هر»:استفرمودهآناندربارهخداوندکهاندکسانىایشاندشمنانکهبدانید
کنند،مىلعنتراخودهمتاىشوندمىجهنمداخلکهگروهى

رامااینانپروردگارا،:گویندمىآناناولینبهاشارهباآنانآخرینبپیوندندیکدیگربهآنجادرآنانهمهآنکهتا
تاسمضاعفعذابگروهدوهربراى:فرمایدمىخدا.کننازلآنانبهآتشازچنداندوعذابپسکردند؛گمراه

.«دانیدنمىشماولى



کُمْ کُلَّما أُلْقِی فیها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ یَأتِ: )أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ قالَ اهلل عَزَّوَجَلَّ
ی ضَاللٍ نَذیرٌ، قالوا بَلی قَدْ جاءَنا نَذیرٌ فَکَذَّبْنا وَ قُلنا مانَزَّلَ اهلل مِنْ شَیءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِالّ ف

(.أَالفَسُحْقاً الَِصْحابِ السَّعیرِ: )إِلی قَوله( کَبیرٍ

110

راگروهىگاههر»:فرمایدمىجلوعزخداوندکهاندکسانىایشاندشمنانکهبدانید
ماشبراىاىترسانندهآیا:پرسندمىایشانازدوزخدارانخزانهاندازندمىجهنمدر

:گفتیموکردیمتکذیبرااوماولىآمدترسانندهونذیرمابراىبلى،:گویندمىنیامد؟
.هستیدبزرگگمراهىِدرشماواست،نکردهنازلچیزهیچخداوند

ودخگناهبه.نبودیمآتشاصحابدرکردیممىفکریاشنیدیممىاگر:گویندمىو
.«آتشاصحابباشنددورپسکردند،اعتراف



.أَال إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبیرٌ

111

نپروردگارشاازپنهانىدرکههستندکسانىبیتاهلدوستانکهبدانید
.استبزرگاجرومغفرتآنانبراىوترسندمى



.مَعاشِرَالنَاسِ، شَتّانَ مابَیْنَ السَّعیرِ وَالْأَجْرِ الْکَبیرِ

112

!بزرگهاى آتش و بین اَجر اى مردم، چقدر فاصله است بین شعله



.مَنْ مَدَحَهُ اهلل وَ أَحَبَّهُ( کُلُّ)، عَدُوُّنا مَنْ ذَمَّهُ اهلل وَلَعَنَهُ، وَ وَلِیُّنا (مَعاشِرَالنّاسِ)

113

مادوستونموده،لعنتومذمترااوخداوندکهاستکسىمادشمنمردم،اى
.بدارددوستشونمودهمدحرااوخداوندکهاستکسى



.النَّذیرُ و عَلِی الْبَشیرُ( أَنَا)مَعاشِرَ النّاسِ، أَالوَإِنّی 

114

.ام و على بشارت دهنده استاى مردم، بدانید که من نذیر و ترساننده



.، أَال وَ إِنِّی مُنْذِرٌ وَ عَلِی هادٍ(مَعاشِرَالنّاسِ)

115

.استکنندههدایتعلىوامدارندهحذربرومُنذرمنکهبدانیدمردم،اى



.وَ إِنّی نَبی وَ عَلِی وَصِیّی( أَال)مَعاشِرَ النّاس 

116

.اى مردم، من پیامبرم و على جانشین من است



دِهِ مَعاشِرَالنّاسِ، أَالوَإِنِّی رَسولٌ وَ عَلِی الْإِمامُ وَالْوَصِی مِنْ بَعْدی، وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْ)
(.أَالوَإِنّی والِدُهُمْ وَهُمْ یَخْرُجونَ مِنْ صُلْبِهِ. وُلْدُهُ

117

عدبامامانواست،منازبعدوصىوامامعلىوپیامبرممنکهبدانیدمردم،اى
وجودبهاوصلبازآنهاوآنانمپدرمنکهبدانید.هستنداوفرزنداناواز

.آیندمى



:  بخش هشتم

الشریفمهدی عجل اهلل فرجه حضرت 



.أَال إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِی

.أَال إِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَی الدِّینِ

.أَال إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمینَ

119

. همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست! آگاه باشید
.او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود! هشدار

.که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران! هشدار



.أَال إِنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها

.أَال إِنَّهُ غالِبُ کُلِّ قَبیلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ وَهادیها

.أَالإِنَّهُ الْمُدْرِکُ بِکُلِّ ثارٍ الَِوْلِیاءِاهلل

120

.آنهاکننده که اوست فاتح دژها و منهدم ! هشدار
.که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمی آنان! هشدار

.خداستاولیای که او خونخواه تمام ! هشدار



.أَال إِنَّهُ النّاصِرُ لِدینِ اهلل

.أَال إِنَّهُ الْغَرّافُ مِنْ بَحْرٍ عَمیقٍ

.أَال إِنَّهُ یَسِمُ کُلَّ ذی فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ کُلَّ ذی جَهْلٍ بِجَهْلِهِ

121

.اوست یاور دین خدا! هشدار
.  که اوست استفاده کننده از دریایى عمیق! هشدار

لتى  اوست که هر صاحب فضی. اوست استفاده کننده از دریایى عمیقکه ! هشدار
.  دهدرا به قدر فضلش و هر صاحب جهالتى را به قدر جهلش نشانه مى



.أَال إِنَّهُ خِیَرَةُاهلل وَ مُخْتارُهُ

.أَال إِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلْمٍ وَالُْمحیطُ بِکُلِّ فَهْمٍ

.أَال إِنَّهُ الُْمخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ الْمُشَیِّدُ الَِمْرِ آیاتِهِ

122

.  انتخاب شده و اختیار شده خداونداوست ! هشدار
.وارث هر علمى و احاطه دارنده به هر فهمىاوست ! هشدار

. که اوست خبر دهنده از پروردگارش، و باال برنده آیات الهى! هشدار



.أَال إِنَّهُ الرَّشیدُ السَّدیدُ

.أَال إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَیْهِ

.أَال إِنَّهُ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرونِ بَیْنَ یَدَیْهِ

123

.اوست بالیده و استوارهمانا ! هشدار
.به او واگذار شده است[ اختیار امور جهانیان و آیین آنان ]که هموست ! هشدار

.تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده اندکه ! هشدار



.أَال إِنَّهُ الْباقی حُجَّةً وَالحُجَّةَ بَعْدَهُ وَال حَقَّ إِالّ مَعَهُ وَالنُورَ إِالّعِنْدَهُ

.أَال إِنَّهُ الغالِبَ لَهُ وَالمَنْصورَ عَلَیْهِ

.أَالوَإِنَّهُ وَلِی اهلل فی أَرْضِهِ، وَحَکَمُهُ فی خَلْقِهِ، وَأَمینُهُ فی سِرِّهِ وَ عالنِیَتِهِ

124

هیچ حقى نیست . اوست حجّت پایدار و پس از او حجّتی نخواهد بودکه ! هشدار
.مگر همراه او، و هیچ نورى نیست مگر نزد او

.او یاری نخواهد گشتستیزنده بر او پیروز نخواهد شد و کسی ! هشدار
او ولی خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار و که ! هشدار

.نهان است



:  بخش نهم

بیعتکردن مطرح 



.  مَعاشِرَالنّاسِ، إِنّی قَدْبَیَّنْتُ لَکُمْ وَأَفْهَمْتُکُمْ، وَ هذا عَلِی یُفْهِمُکُمْ بَعْدی

126

کهاستعلىاینوفهمانیدم،شمابهوکردمروشنبرایتانمنمردم،اى.92
.فهماندمىشمابهمنازبعد



، ثُمَّ عِنْدَ انْقِضاءِ خُطْبَتی أَدْعُوکُمْ إِلی مُصافَقَتی عَلی بَیْعَتِهِ وَ اإلِقْرارِبِهِأَالوَإِنِّی 
.  مُصافَقَتِهِ بَعْدی

127

بایعـتبعنوانبهمنبادادندستبهراشماامخطابهپایانازبعدمنکهبدانید
.خوانممىفرااوخودبادادندستبهمنازبعـدواو،بهاقرارواو



إِنَّ . )زَّوَجَلَّوَأَنَا آخِذُکُمْ بِالْبَیْعَةِ لَهُ عَنِ اهلل عَ. قَدْ بایَعْتُ اهلل وَ عَلِی قَدْ بایَعَنیأَالوَإِنَّی 
یَنْکُثُ عَلی فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما. الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اهلل، یَدُاهلل فَوْقَ أَیْدیهِمْ

(.نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اهلل فَسَیُؤْتیهِ أَجْراً عَظیماً
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بجانازمنواست،کردهبیعتمنباعلىوامکردهبیعتخدابامنکهبدانید
باواقعردکنندمىبیعتتوباکهکسانى»».گیرممىبیعتشماازاوبراىخداوند

رابیعتکسهرپس.استآناندستروىبرخداونددستکنند،مىبیعتخدا
باشدوفاداربستهعهدخداباآنچهبهکسهرواوست،خودضرربربشکند
.«کردخواهدعنایتعظیمىاجراوبهخداوند



:  بخش دهم

محرماتو حرام، واجبات و حالل 



جُناحَ عَلَیْهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَال)مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ شَعائرِاهلل، 
.اآلیَة( أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما

130

جُناحَفَالاعْتَمَرَاَوِالْبَیْتَحَجَّفَمَنْ»هستند،الهىشعائرازعمرهوحجمردم،اى
اوبراىبیایدعمرهیاحجعنوانبهخداخانهبهکسهر»:«...بِهِمایَطَّوَّفَاَنْعَلَیْهِ

دونبراخیرىکارکسهروکند،طوافبسیارمروهوصفابرکهنیستاشکالى
«.داناستسپاسگزارخداونددهدانجامداشتىچشم



فوا عَنْهُ مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّواالْبَیْتَ، فَماوَرَدَهُ أَهْلُ بَیْتٍ إِالَّ اسْتَغْنَوْا وَ أُبْشِروا، وَالتَخَلَّ
.إِالّبَتَرُوا وَ افْتَقَرُوا

131

مگرشوندنمىواردخداخانهبهخاندانىهیچ.برویدخداخانهحجبهمردم،اى
مگردکنننمىترکراآنخاندانىهیچوشوند،مىشادوگردندمىمستغنىآنکه
.گردندمىفقیروشوندمىمنقطعآنکه



تِهِ ذالِکَ، مَعاشِرَالنّاسِ، ماوَقَفَ بِالْمَوْقِفِ مُؤْمِنٌ إِالَّغَفَرَاهلل لَهُ ماسَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلی وَقْ
.فَإِذا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلَهُ

132

آنکهمگرکندنمىوقوف(منىمشعر،عرفات،)موقفدرمؤمنىهیچمردم،اى
یافتپایانحجشکهگاههروآمرزد،مىوقتآنتارااوگذشتهگناهانخداوند
.گیردمىسرازرااعمالش



.محْسِنینَمَعاشِرَالنَّاسِ، الْحُجّاجُ مُعانُونَ وَ نَفَقاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ عَلَیْهِمْ وَاهلل الیُضیعُ أَجْرَالُْ

133

وگردد،مىبازآنانبهکنندمىخرجآنچهوشوندمىکمکحاجیانمردم،اى
.نمایدنمىضایعرامحسنینجزاىخداوند



هِدِإِالّ بِتَوْبَةٍ مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّوا الْبَیْتَ بِکَمالِ الدّینِ وَالتَّفَقُّهِ، وَالتَنْصَرِفُوا عَنِ الْمشَا
.وَ إِقْالعٍ

134

مشاهدآنازوبرویدخداخانهحجبهفهموتَفَقُّهباوکاملدینبامردم،اى
.مگردیدبرگناهازکشیدندستوتوبهباجزمشرفه



رْتُمْ  فَقَصَّمَعاشِرَالنّاسِ، أَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ کَما أَمَرَکُمُ اهلل عَزَّوَجَلَّ، فَإِنْ طالَ عَلَیْکُمُ الْأَمَدُ
.  أَوْنَسِیتُمْ فَعَلِی وَلِیُّکُمْ وَمُبَیِّنٌ لَکُمْ، الَّذی نَصَبَهُ اهلل عَزَّوَجَلَّ لَکُمْ بَعْدی أَمینَ خَلْقِهِ
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بهجلوعزخداوندکههمانطوربپردازیدرازکاتوداریدبپارانمازمردم،اى
یانمودیدکوتاهىوگذشتشمابرطویلىزماناگرواستدادهفرمانشما

کهاوکند،مىبیانشمابراىوشماستاختیارصاحبعلىکردید،فراموش
.استنمودهمنصوبرااوخلقشبرامینعنوانبهمنازبعدجلوعزخداوند



بَیِّنُونَ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ، وَ هُوَ وَ مَنْ تَخْلُفُ مِنْ ذُرِّیَّتی یُخْبِرونَکُمْ بِماتَسْأَلوُنَ عَنْهُ وَیُإِنَّهُ 

.لَکُمْ ما التَعْلَمُونَ

136

هبکنیدسؤالآنچهازاندمننسلازکهآنانواوو.اویمازمنواستمنازاو
.کنندمىبیانشمابراىدانیدنمىراآنچهودهندمىخبرشما



 الْحَرامِ أَال إِنَّ الْحَاللَ وَالْحَرامَ أَکْثَرُمِنْ أَنْ أُحصِیَهُما وَأُعَرِّفَهُما فَآمُرَ بِالْحَاللِ وَ اَنهَی عَنِ
فی مَقامٍ واحِدٍ، 

137

نمکمعرفىوبشمارمراآنهاهمهمنکهاستآنازبیشحراموحاللکهبدانید
.کنمنهىهاحرامهمهازودهمدستورهاحاللهمهبهمجلسیکدربتوانمو



لِی أَنْ آخُذَ الْبَیْعَةَ مِنْکُمْ وَالصَّفْقَةَ لَکُمْ بِقَبُولِ ماجِئْتُ بِهِ عَنِ اهلل عَزَّوَجَلَّ فی عَفَأُمِرْتُ 
مَهْدی أمیرِالْمُؤْمِنینَ وَاألَوْصِیاءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذینَ هُمْ مِنِّی وَمِنْهُ إمامَةٌ فیهِمْ قائِمَةٌ، خاتِمُها الْ

.إِلی یَوْمٍ یَلْقَی اهلل الَّذی یُقَدِّرُ وَ یَقْضی

138

آنچهنیدکقبولاینکهبربدهمدستشماباوبگیرمبیعتشماازکهمأمورمپس
امآوردهاوازبعدجانشینانوعلىالمؤمنینامیردربارهجلوعزخداوندطرفاز
اهدخوبپاآنهادرفقطکهاستامامتىموضوعآنواویند،ومننسلازآنانکه

.کندمالقاتراقدروقضامدبِّرِخداىکهروزىتااستمهدىایشانآخروبود،



عْ عَنْ مَعاشِرَالنّاسِ، وَ کُلُّ حَاللٍ دَلَلْتُکُمْ عَلَیْهِ وَکُلُّ حَرامٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ فَإِنِّی لَمْ أَرْجِ
.  رُوهُأَال فَاذْکُرُوا ذالِکَ وَاحْفَظُوهُ وَ تَواصَوْابِهِ، وَال تُبَدِّلُوهُ وَالتُغَیِّ. ذالِکَ وَ لَمْ أُبَدِّلْ

139

آنازراشماکهحرامىهروکردمراهنمایىبدانراشماکهحاللىهرمردم،اى
هبرامطلباین!هشدار.امندادهتغییروامنگشتهبرآنهاازهرگزنمودم،نهى
دیلتبراآنوکنید،سفارشیکدیگربهوکنیدحفظراآنوباشیدداشتهیاد

.ندهیدتغییرونکنید



ا عَنِ أَال فَأَقیمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّکاةَ وَأْمُرُوا بِالْمَعْروفِ وَانْهَوْ: وَ إِنِّی اُجَدِّدُالْقَوْلَأَال 
.الْمُنْکَرِ

140

وبپردازیدرازکاتوداریدبپارانماز:کنممىتکرارراخودسخنمن!هشدارو
.نماییدنهىمنکراتازوکنیدامرنیککاربه



ولِهِ قَبُأَالوَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَنْتَهُوا إِلی قَوْلی وَتُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ یَحْضُرْ وَ تَأْمُروُهُ بِ
نْ مُنْکَرٍ وَال أَمْرَ بِمَعْروفٍ وَال نَهْی عَ. عَنِّی وَتَنْهَوْهُ عَنْ مُخالَفَتِهِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اهلل عَزَّوَجَلَّ وَمِنِّی

.إِالَّمَعَ إِمامٍ مَعْصومٍ

141

[متامادرباره]مراسخنکهاستآنمعروفبهامرباالترینکهبدانید!هشدارو
قبولشبهمنطرفازرااووبرسانیدنیستندحاضرکهکسانىبهراآنوبفهمید

جلوعزخداوندجانبازدستورىاینکهچرانمایید،نهىمخالفتشازوکنیدامر
امامبامگرشودنمىمنکرىازنهىومعروفبهامرهیچواست،مننزدازو

.معصوم



یْثُ حَ، مَعاشِرَالنّاسِ، الْقُرْآنُ یُعَرِّفُکُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ، وَعَرَّفْتُکُمْ إِنَّهُمْ مِنِّی وَمِنْهُ
مَسَّکْتُمْ لَنْ تَضِلُّوا ما إِنْ تَ»: وَقُلْتُ. «عَقِبِهِجَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فی وَ »: یَقُولُ اهلل فی کِتابِهِ

«بِهِما
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منوهستنداوفرزندانعلىازبعدامامانکهشناساندمىشمابهقرآنمردم،اى
ردخداوندکهآنجا.اویندنسلازومننسلازآنانکهشناساندمشمابههم

و،«دادقراراونسلدرباقىکلمهعنوانبهراامامتآن»»:فرمایدمىکتابش
مراهگهرگزکنیدتمسک(بیتاهلوقرآن)دوآنبهاگر»:گفتمشمابهنیزمن

.«شویدنمى



لَةَ زَلْزَإِنَّ »: مَعاشِرَالنّاسِ، التَّقْوی، التَّقْوی، وَاحْذَرُوا السّاعَةَ کَما قالَ اهلل عَزَّوَجَلَّ
.  «عَظیمٌالسّاعَةِ شَیءٌ 

143

عزوجلخداىکههمانگونهباشیدحذربرقیامتاز.راتقوىرا،تقوىمردم،اى
.«استعظیمىشیئقیامتزلزله»،«عَظیمٌءٌشَیْىالسّاعَةِزَلْزَلَةَاِنَّ»:فرموده



الثَّوابَ وَالْحِسابَ وَالْمَوازینَ وَالُْمحاسَبَةَ بَیْنَ یَدَی رَبِّ الْعالَمینَ وَ( وَالْمَعادَ)الْمَماتَ اُذْکُرُوا 
. نَصیبٌفَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثیبَ عَلَیْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَیْسَ لَهُ فِی الجِنانِ. وَالْعِقابَ

144

وابثوالعالمینربپیشگاهدرحسابرسىوالهىترازوهاىوحسابومعادومرگ
د،شومىدادهثوابآنطبقبیاوردخودباحسنهکسهر.آوریدیادبهراعقابو
.بودنخواهدنصیبىرااوبهشتدربیاوردگناهکسهرو



:  بخش یازدهم

بیعت گرفتن رسمی



رَنِی مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّکُمْ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُصافِقُونی بِکَفٍّ واحِدٍ فی وَقْتٍ واحِدٍ، وَقَدْ أَمَ
مَنْ جاءَ اهلل عَزَّوَجَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِکُمُ الْإِقْرارَ بِما عَقَّدْتُ لِعَلِی أَمیرِالْمُؤْمنینَ، وَلِ

.بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنّی وَ مِنْهُ، عَلی ما أَعْلَمْتُکُمْ أَنَّ ذُرِّیَّتی مِنْ صُلْبِهِ
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و،دهیددستمنبازمانیکدرودستیکباهستیدآنازبیششمامردم،اى
قدمنعآنچهدربارهبگیرماقرارشمازبانازکهاستکردهمأمورمراپروردگارم

ومننسلازوآیندمىاوازبعدکهامامانىوامیرالمؤمنینعلىبراىنمودم
.اویندصلبازمنفرزندانکهفهماندمشمابهچنانکهاویند،



وَرَبِّکَ فی إِنّا سامِعُونَ مُطیعُونَ راضُونَ مُنْقادُونَ لِما بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنا»: فَقُولُوا بِأَجْمَعِکُمْ
الِکَ نُبایِعُکَ عَلی ذ. أَمْرِ إِمامِنا عَلِی أَمیرِالْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ

.  بِقُلوُبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَأَیْدینا
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رسوهستیمراضىوکنیممىاطاعتوشنیدیمما»:بگوییدچنینهمگىپس
رساندىمابهخودتوماپروردگارجانبازآنچهدربارهآوریممىفرودتسلیم
دنیابهاوصلبازکهامامانىوامیرالمؤمنینعلىاماممانامامتِامردرباره

توبااندستانمباوزبانمانباوجانمانباوهایمانقلببامطلباینبر.آیندمى
.کنیممىبیعت



(  النَجْحَدُوَ)وَالنُغَیِّرُ وَالنُبَدِّلُ، وَال نَشُکُّ . ذالِکَ نَحْیی وَ عَلَیْهِ نَموتُ وَ عَلَیْهِ نُبْعَثُعلی 
.وَالنَرْتابُ، وَال نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَال نَنْقُضُ الْمیثاقَ
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غییرت.شویممىمحشورآنباقیامتروزومیریممىآنباوایمزندهعقیدهاینبر
هرادلبهتردیدونماییمنمىانکاروشکوکنیمنمىتبدیلودادنخواهیم

.شکنیمنمىراپیمانوگردیمنمىبرقولاینازودهیمنمى



نْ وُلْدِهِ وَعَظْتَنا بِوَعْظِ اهلل فی عَلِی أَمیرِالْمؤْمِنینَ وَالْأَئِمَّةِ الَّذینَ ذَکَرْتَ مِنْ ذُرِّیتِکَ مِ

.  بَعْدَهُ، الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ وَ مَنْ نَصَبَهُ اهلل بَعْدَهُما
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گفتىهکامامانىوامیرالمؤمنینعلىدربارهنمودىنصیحتالهىموعظهبهراماتو
عدبخداوندکهآنانوحسینوحسنیعنىاویند،فرزندانوتونسلازاوازبعد

.استنمودهمنصوبدوآناز



مَنْ . ا وَأَیْدیناوَالْمیثاقُ لَهُمْ مَأْخُوذٌ مِنَّا، مِنْ قُلُوبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَضَمائِرِنفَالْعَهْدُ 

 أَنْفُسِنا أَدْرَکَها بِیَدِهِ وَ إِالَّ فَقَدْ أَقَرَّ بِلِسانِهِ، وَال نَبْتَغی بِذالِکَ بَدَالً وَالیَرَی اهلل مِنْ

.  حِوَالً
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وهایمانجانوهایمانقلبازشد،گرفتهماازپیمانوعهدآنانبراىپس
ومایدنمىبیعتدستباتوانستکسهر.دستهایمانوضمائرمانوهایمانزبان
در)خداوندونیستیمعهداینتغییرپىدرهرگز.کندمىاقرارزبانشباگرنه
.نبینددگرگونىنفسهایماناز(بارهاین



کَ وَ نُؤَدّی ذالِکَ عَنْکَ الّدانی والقاصی مِنْ اَوْالدِنا واَهالینا، وَ نُشْهِدُاهلل بِذالِنَحْنُ 

کَفی بِاهلل شَهیداً وَأَنْتَ عَلَیْنا بِهِ شَهیدٌ
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ونیم،رسامىفامیلمانوفرزندانمانازدورونزدیکبهتوقولازرامطالباینما
ربنیزتووکندمىکفایتبودنشاهددرخداوند.گیریممىشاهدآنبرراخدا
.«هستىشاهدمااقراراین



 اهْتَدی فَمَنِ)مَعاشِرَالنّاسِ، ماتَقُولونَ؟ فَإِنَّ اهلل یَعْلَمُ کُلَّ صَوْتٍ وَ خافِیَةَ کُلِّ نَفْسٍ، 
 فَوْقَ یَدُاهلل)، وَمَنْ بایَعَ فَإِنَّما یُبایِعُ اهلل، (فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها

(.أَیْدیهِمْ

152

.داندمىراکسىهرهاىپنهانىوراصدایىهرخداوندگویید؟مىچهمردم،اى
ضرربهشدگمراهکسهرواستخودشنفعبهیافتهدایتکسهرپس

دست.کندمىبیعتخداوندباکندبیعتکسهرواست،شدهگمراهخودش
.استکنندگانبیعتدستروىبرخداوند



نَ وَالْحُسَیْنَ مَعاشِرَالنّاسِ، فَبایِعُوا اهلل وَ بایِعُونی وَبایِعُوا عَلِیّاً أَمیرَالْمُؤْمِنینَ وَالْحَسَ
.کَلِمَةً باقِیَةً( مِنْهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ)وَالْأَئِمَّةَ 
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وحسنوامیرالمؤمنینعلىباونماییدبیعتمنباوکنیدبیعتخدابامردم،اى
ایشاننسلدرکهامامتىعنوانبهآخرت،ودنیادرایشانازامامانوحسین

.کنیدبیعتاستباقى



أَوْفیمَنْوَنَفْسِهِعَلییَنْکُثُفَإِنَّمانَکَثَمَنْوَ)فی،وَمَنْیَرْحَمُوَغَدَرَمَنْاهللیُهْلِکُ
.(عَظیماًأَجْراًفَسَیُؤْتیهِاهللعَلَیْهُعاهَدَبِما

154

کسهرو.دهدمىقراررحمتموردراوفادارانوهالکراشکنانبیعتخداوند
مانپیخداباآنچهبهکسهرواست،شکستهخویشضرربهبشکندرابیعت
.فرمایدمىعنایتعظیمىاجراوبهخداوندکندوفابسته



:  لُوامَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا الَّذی قُلْتُ لَکُمْ وَسَلِّمُوا عَلی عَلی بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنینَ، وَقُو
انا لِهذا لِلَّهِ الَّذی هَداَلْحَمْدُ »: وَ قُولوا، «الْمَصیرُوَ أَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ سَمِعْنا »

.اآلیة« اهللوَ ما کُنّا لِنَهْتَدِی لَوْال أَنْ هَدانَا 
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المس«امیرالمؤمنین»عنوانبهعلىبهوبگویید،گفتمشمابهآنچهمردم،اى
ومخواهیمىراتومغفرتپروردگاراکردیم،اطاعتوشنیدیم»:بگوییدوکنید

راهاینبهراماکهراخداىسپاسوحمد»:بگوییدو.«توستسوىبهبازگشت
فرستادگان.شدیمنمىهدایتماکردنمىهدایتخداونداگروکرد،هدایت

«.اندآمدهحقبهپروردگارمان



الْقُرْآنِ وَ قَدْ أَنْزَلَهافِی-مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ فَضائِلَ عَلی بْنِ أَبی طالِبٍ عِنْدَاهلل عَزَّوَجَلَّ 
.أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَها فی مَقامٍ واحِدٍ، فَمَنْ أَنْبَاَکُمْ بِها وَ عَرَفَها فَصَدِّقُوهُ-
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-کردهنازلراآنقرآندرکه-خداوندنزدطالبابىبنعلىفضایلمردم،اى
بهآنهادربارهکسهرپس.بشمارممجلسیکدرراهمهکهاستآنازبیش
.کنیدتصدیقرااوداشتراآنمعرفتودادخبرشما



فَوْزاً مَعاشِرَالنّاسِ، مَنْ یُطِعِ اهلل وَ رَسُولَهُ وَ عَلِیّاً وَ الْأَئِمَةَ الَّذینَ ذَکرْتُهُمْ فَقَدْ فازَ
.عَظیماً
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بهکنداطاعتکردمذکرکهراامامانىوعلىورسولشوخداکسهرمردم،اى
.استیافتهدستبزرگرستگارى



لْمُؤْمِنینَ مَعاشِرَالنَّاسِ، السّابِقُونَ إِلی مُبایَعَتِهِ وَ مُواالتِهِ وَ التَّسْلیمِ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ ا
.أُولئکَ هُمُ الْفائزُونَ فی جَنّاتِ النَّعیمِ
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انعنوبهکردنسالمواووالیتقبولواوبابیعتبراىکهکسانىمردم،اى
خواهندنعمتهاىباغدرورستگارانندآنانبگیرندسبقتاو،با«امیرالمؤمنین»

.بود



 مَنْ فِی مَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا ما یَرْضَی اهلل بِهِ عَنْکُمْ مِنَ الْقَوْلِ، فَإِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ
.الْأَرْضِ جَمیعاً فَلَنْ یَضُرَّاهلل شَیْئاً
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وشمااگروشود،راضىشماازخداوندآنخاطربهکهبگوییدسخنىمردم،اى
رسانندنمىضررىخدابهشوندکافرهستندزمیندرکهکسانىهمه



، وَالْحَمْدُ الْکافِرینَ( الْجاحِدینَ)وَاغْضِبْ عَلَی ( بِما أَدَّیْتُ وَأَمَرْتُ)اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنینَ 
.لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ
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کهمنکرینبروبیامرز،رامؤمنیننمودمامروکردماداآنچهخاطربهخدایا،
.استعالمخداوندمخصوصسپاسوحمدونما،غضبکافرند


