متن کامل خطبه ؼدیر خم با ترجمه فارسی
بخش اول :حمد و ثنای الهی
ّلِل الَّذی َعال فی َت َوحُّ ِد ِه َو دَ نا فی َت َفرُّ ِد ِه َو َج َّل فی س ُْلطا ِن ِه َو َع ُ
ظ َم فی اَرْ کا ِنهِ،
اَ ْل َحمْ ُد ِ َّ ِ
َواَ َ
میع ْال َخ ْل ِق ِبقُ ْد َر ِت ِه َو بُرْ ها ِنهِ،
حاط ِبکُ ِّل َشی ٍء عِ ْلما ً َو ه َُو فی َمکا ِن ِه َو َق َه َر َج َ
َحمیداً لَ ْم َی َزلَْ ،محْ موداً ال َیزا ُل ( َو َمجیداً ال َیزولَُ ،و ُم ْبدِبا ً َومُعیداً َو ُک ُّل أَم ٍْر إِلَ ْی ِه
ضین َو السّماواتِ ،قُدُّوسٌ
ت َوداحِی ْال َم ْدحُ وّ ا ِ
بارئُ ْال َمسْ مُوکا ِ
ت َو َجبّارُ ْاْلَ َر َ
َیعُو ُد)ِ .
َ
ْ
َ
وحُ ،م َت َف ِّ
میع
میع َمنْ َب َرأهُُ ،م َتطوِّ ٌل َعلی َج ِ
ض ٌل َعلی َج ِ
ُسبُّوحٌَ ،ربُّ ال َمالبکَ ِة َوالرُّ ِ
َمنْ أَ ْن َشؤَهَُ .ی ْل َح ُ
ْن َو ْال ُعیُونُ ال َتراهُ.
ظ ُک َّل َعی ٍ
ستایش خدای را سزاست که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به
آفریدگان نزدیک است؛ سلطنتش پرجالل و در ارکان آفرینش اش بزرگ است.
بی آنکه مکان گیرد و جابه جا شود ،بر همه چیز احاطه دارد و بر تمامی
آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است.
همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست .آؼاز و
انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست.
اوست آفریننده آسمان ها و گستراننده زمین ها و حکمران آن ها .دور و منزه
از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر
است .هموست پروردگار فرشتگان و روح؛ افزونی بخش آفریده ها و نعمت ده
ایجاد شده هاست .به یک نیم نگاه دیده ها را ببیند و دیده ها هرگز او را نبینند.
َکری ٌم َحلی ٌم ُذوأَناتٍَ ،ق ْد َوسِ َع ُک َّل َشی ٍء َرحْ َم ُت ُه َو َمنَّ َعلَی ِْه ْم ِب ِنعْ َم ِت ِه .ال َیعْ َج ُل
ذاب ِهَ .ق ْد َف ِه َم السَّراب َِر َو َعلِ َم الضَّماب َِر،
ِبا ْنتِقا ِمهَِ ،والیُبا ِد ُر إِلَی ِْه ْم ِب َما اسْ َت َح ُّقوا ِمنْ َع ِ
اْل َ
ْنونات وال ا ْش َت َب َه ْ
ت َعلَ ْی ِه ْال َخ ِفی ُ
ُ
حاط ُة ِبکُ ِّل َشی ٍء،
ؾ َعلَ ْی ِه اَ ْل َمک
َولَ ْم َت ْخ َ
ّات .لَ ُه ْ ِ
ْس م ِْثلَ ُه َشی ٌء.
ا َولَی َ
ا والقُ ْد َر ُ َعلی ُک ِّل َش ٍ
وال َؽلَ َب ُة علی ُک ِّل َشی ٍء والقُوَّ ُ فی ُک ِّل َش ٍ
حین ال َشی َء داب ٌم َحی َوقاب ٌم ِب ْال ِقسْ طِ  ،الإِال َه إِالَّ ه َُو
َو ه َُو ُم ْنشِ اُ ال َّشی ِء َ
ْال َع ُ
زیز ْال َحکی ُم.
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ْصار َو ه َُواللَّطیؾُ ْال َخبیرُ  .ال َی ْل َح ُق
َج َّل َعنْ أَنْ ُت ْد ِر َک ُه ْاْلَبْصارُ َو ه َُو ی ُْد ِر ُ ْاْلَب َ
ْؾ ه َُو ِمنْ سِ ٍر َو َعال ِن َی ٍة إِالّ ِبما َد َّل َع َّز َو َج َّل
أَ َح ٌد َوصْ َف ُه ِمنْ مُعا َی َنةٍَ ،وال َی ِج ُد أَ َح ٌد َکی َ
َعلی َن ْفسِ ِه.
کریم و بردبار و شکیباست .رحمت اش جهان شمول و عطایش م ّنت گذار .در
انتقام بی شتاب و در کیفر سزاواران عذاب ،صبور و شکیباست .بر نهان ها
آگاه و بر درون ها دانا .پوشیده ها بر او آشکار و پنهان ها بر او روشن است.
او راست فراگیری و چیرگی بر هر هستی .نیروی آفریدگان از او و توانایی بر
هر پدیده ویژه اوست .او را همانندی نیست و هموست ایجادگر هر موجود در
تاریکستان الشیء .جاودانه و زنده و عدل گستر .جز او خداوندی نباشد و
اوست ارجمند و حکیم.
دیده ها را بر او راهی نیست و اوست دریابنده دیده ها .بر پنهانی ها آگاه و بر
کارها داناست .کسی از دیدن به وصؾ او نرسد و بر چگونگی او از نهان و
آشکار دست نیابد مگر ،او ّ -
عزوج ّل  -خود ،راه نماید و بشناساند.
َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُه هللا ألَّذی َم ََلَ الدَّهْ َر قُ ْد ُسهَُ ،والَّذی َی ْؽ َشی ْاْلَ َبدَ ُنورُ هَُ ،والَّذی ُی ْنف ُِذ أَم َْر ُه
صوَّ َر َما ا ْب َت َد َع
بیر ِهَ .
دیر ِه َوالی َ
ِبالم َ
ُشاو َر ِ م ٍ
ُعاونُ فی َت ْد ِ
ُشیر َوال َم َع ُه َشریکٌ فی َت ْق ِ
ِیال .أَ ْن َشؤَها
ِثالَ ،و َخلَ َق ما َخلَ َق ِبال َمعُو َن ٍة ِمنْ أَ َح ٍد َوال َتکَلُّؾٍ َوالَ احْ ت ٍ
َعلی َؼی ِْر م ٍ
ت َو َب َرأَها َفبا َن ْ
َفکا َن ْ
ت.
َّنیعةِْ ،ال َع ْد ُل الَّذی ال َی ُجوُ ر،
َفه َُوهللا الَّذی ال إِال َه إِالَّ هُوال ُم ْتقِنُ ال َّ
ص ْن َع َة ،اَ ْل َح َسنُ الص َ
َو ْاْلَ ْک َر ُم الَّذی َترْ ِجعُ إِلَ ْی ِه ْاْلُمُورُ .
ض َع ُک ُّل َشی ٍء لِ َع َظ َم ِتهَِ ،و َذ َّل ُک ُّل َشی ٍء لِع َِّز ِتهَِ ،واسْ َتسْ لَ َم ُک ُّل
َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُه هللا الَّذی َتوا َ
ض َع ُک ُّل َشی ٍء لِ َه ْی َب ِت ِهَ .ملِکُ ْاالَمْال ِ َو ُم َفلِّکُ ْاْلَ ْفال ِ
َشی ٍء لِقُ ْد َر ِتهَِ ،و َخ َ
هار
مْس َو ْال َق َم ِرُ ،ک ٌّل َیجْ ری ِ
َوم َُس ِّخرُال َّش ِ
ال ََ َج ٍل م َُسمّیُ .یکَوِّ رُالَّل ْی َل َعلَی ال َّن ِ
ْطان
َو ُیکَوِّ رُال َّن َ
ّار َعنی ٍد َو ُم ْهلِکُ ُک ِّل َشی ٍ
هار َعلَی الَّلی ِْل َی ْطلُ ُب ُه َحثیثا ً .قاصِ ُم ُک ِّل َجب ٍ
َمری ٍد.
و گواهی می دهم که او «هللا» است .همو که ّ
تنزهش سراسر روزگاران را
فراگیر و نورش ابدیت را شامل است .بی مشاور ،فرمانش را اجرا ،بی
شریک تقدیرش را امضا و بی یاور سامان دهی فرماید .صورت آفرینش او را
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الگویی نبوده و آفریدگان را بدون یاور و رنج و چاره جویی ،هستی بخشیده
است .جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش او پدیدار شده است.
پس اوست «هللا» که معبودی به جز او نیست .همو که صُنعش استوار است و
ساختمان آفرینشش زیبا .دادگری است که ستم روا نمی دارد و کریمی که
کارهابه او بازمی گردد.
و گواهی می دهم که او «هللا» است که آفریدگان در برابر بزرگی اش فروتن
و در مقابل ّ
عزتش رام و به توانایی اش تسلیم و به هیبت و بزرگی اش فروتن
اند .پادشاه هستی ها و چرخاننده سپهرها و رام کننده آفتاب و ماه که هریک تا
اَ َجل معین جریان یابند .او پردی شب را به روز و پردی روز را  -که شتابان
در پی شب است  -به شب پیچد .اوست شکنندی هر ستمگر سرکش و
نابودکنندی هر شیطان رانده شده.
ص َم ٌد َل ْم َیل ِْد َو َل ْم یُو َل ْد َو َل ْم َیکُنْ لَ ُه ُک ْفواً أَ َح ٌد .إال ٌه
لَ ْم َیکُنْ لَ ُه ضِ ٌّد َوال َم َع ُه ِن ٌّد أَ َح ٌد َ
وا ِح ٌد َو َربٌّ ما ِج ٌد َیشا ُء َفیُمْ ضیَ ،ویُری ُد َف َی ْقضیَ ،و َیعْ لَ ُم َفیُحْ صیَ ،وی ُ
ُمیت َویُحْ یی،
َو ُی ْفقِرُ َوی ُْؽنیَ ،ویُضْ ِحکُ َو ُیبْکیَ ( ،وی ُْدنی َو ُی ْقصی) َو َیمْ َن ُع َو یُعْ طی ،لَ ُه ْالم ُْلکُ
َولَ ُه ْال َحمْ ُدِ ،ب َی ِد ِه ْال َخیْرُ َو ه َُو َعلی ُک ِّل َشی ٍء َقدیرٌ .
هار فی الَّلی ِْل ،الإِال َه إِالّه َُو ْال َع ُ
زیز ْال َؽ ّفارُ  .مُسْ َتجیبُ
هار َویُولِ ُج ال َّن َ
یُولِ ُج الَّل ْی َل فِی ال َّن ِ
اس ،الَّذی ال ُی ْشکِ ُل
فاس َو َربُّ ْال ِج َّن ِة َوال ّن ِ
ال ُّدعا ِء َومُجْ ِز ُل ْال َعطا ِء ،مُحْ صِ ی ْاْلَ ْن ِ
ین.
خین َوال ُیب ِْر ُم ُه إِ ْلحا ُح ْال ُملِحّ َ
َعلَ ْی ِه َشیءٌَ ،و الیُض ِجرُ هُ صُرا ُا ْالمُسْ َتصْ ِر َ
مین .الَّذِی
ِنین َو َربُّ ْالعالَ َ
ِحینَ ،و َم ْولَی ْالم ُْإم َ
ِحینَ ،و ْالم َُو ِّف ُق ل ِْل ُم ْفل َ
اَ ْلعاصِ ُم لِلصّال َ
حال)
اسْ َت َح َّق ِمنْ ُک ِّل َمنْ َخلَ َق أَنْ َی ْشک َُرهُ َو َیحْ َمدَ هُ ( َعلی ُک ِّل ٍ
نه او را ناسازی باشد و نه برایش انباز و مانندی .یکتا و بی نیاز ،نه زاده و نه
زاییده شده ،او را همتایی نبوده ،خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار است.
بخواهد و به انجام رساند .اراده کند و حکم نماید .بداند و بشمارد .بمیراند و
زنده کند .نیازمند و بی نیاز گرداند .بخنداند و بگریاند .نزدیک آورد و دور
برد .بازدارد و عطا کند .او راست پادشاهی و ستایش .به دست توانی اوست
تمام نیکی .و هموست بر هر چیز توانا.
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شب را در روز و روز را در شب فرو برد .معبودی جز او نیست؛ گران مایه
و آمرزنده؛ اجابت کنندی دعا و افزایندی عطا ،بر شمارندی ن َفس ها؛
پروردگار پری و انسان .چیزی بر او مشکل ننماید ،فریاد فریادکنندگان او را
اصرار اصرارکنندگان او را به ستوه نیاورد.
آزرده نکند و
ِ
نیکوکاران را نگاهدار ،رستگاران را یار ،مإمنان را صاحب اختیار و جهانیان
را پروردگار است؛ آن که در همه احوال سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان
است.
أَحْ َم ُدهُ َکثیراً َوأَ ْشکُرُ هُ دابما ً َعلَی السَّرّ ا ِء والضَّرّ ا ِء َوال ِّش َّد ِ َوالرَّ خا ِءَ ،وأُومِنُ ِب ِه و
ال ََم ِْر ِه َواُطیعُ َوأُبادِرُ إِلی ُک ِّل ما َیرْ ضاهُ َوأَسْ َتسْ لِ ُم
ِب َمالبکَ ِت ِه و ُک ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه .أَسْ َمعُ ِ
طاع ِت ِه َو َخ ْوفا ً ِمنْ ُعقُو َب ِتهِ ،الِ ََ َّن ُه هللا الَّذی الی ُْإ َمنُ َمکْ ُرهُ
لِما َقضاهَُ ،ر ْؼ َب ًة فی
َ
َوالیُخاؾُ َجو ُرهُ.
او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می گویم بر شادی و رنج و بر آسایش و
سختی و به او و فرشتگان و نبشته ها و فرستاده هایش ایمان داشته ،فرمان او
را گردن می گذارم و اطاعت می کنم؛ و به سوی خشنودی او می شتابم و به
حکم او تسلیمم؛ چرا که به فرمانبری او شابق و از کیفر او ترسانم .زیرا او
خدایی است که کسی از مکرش در امان نبوده و از بی عدالتیش ترسان نباشد
(زیرا او را ستمی نیست).
بخش دوم :فرمان الهی برای مطلبی مهم

ُ
ُوب َّیةَِ ،وأ ُ َإ ّدی ما أَ ْوحی ِب ِه إِلَی َح َذراً
َوأقِرُّ لَ ُه َعلی َن ْفسی ِب ْال ُعبُو ِد َّی ِة َو أَ ْش َه ُد لَ ُه ِبالرُّ ب ِ
َ
َ
قار َع ٌة ال َی ْد َفعُها َع ّنی أَ َح ٌد َوإِنْ َع ُ
ص َف ْ
ظ َم ْ
ت
ت حیلَ ُت ُه َو َ
ِمنْ أنْ ال أ ْف َع َل َف َت ِح َّل بی ِم ْن ُه ِ
ُخلَّ ُت ُه
 الإِال َه إِالَّه َُو  -الِ ََ َّن ُه َق ْدأَعْ لَ َمنی أَ ِّنی إِنْ لَ ْم أ ُ َبلِّ ْػ ما أَ ْن َز َل إِلَی (فی َح ِّق َعلِی) َفماَبلَّ ْؽ ُ
اس) َو ه َُوهللا ْالکافِی
ضم َِن لی َت َ
ت ِرسالَ َتهَُ ،و َق ْد َ
بار َ َو َتعالَی ْال ِعصْ َم َة (م َِن ال ّن ِ
ْالکَری ُم.
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و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاری او گواهی می دهم .و وظیفه خود را
در آن چه وحی شده انجام می دهم مباد که از سوی او عذابی فرود آید که کسی
یاری دورساختن آن از من نباشد .هر چند توانش بسیار و دوستی اش (با من)
خالص باشد.
 معبودی جز او نیست  -چرا که اعالم فرموده که اگر آن چه (درباره ی علی)نازل کرده به مردم نرسانم ،وظیفه رسالتش را انجام نداده ام؛ و خداوند تبار
و تعالی امنیت از [آزار] مردم را برایم تضمین کرده و البته که او بسنده و
بخشنده است.
حیم ،یا أَ ُی َهاالرَّ سُو ُل َبلِّ ْػ ما أ ُ ْن ِز َل إِلَ ْیکَ ِمنْ
َفؤ َ ْوحی إِلَیِ ( :بسْ ِم هللا الرَّ حْ ِ
مان الرَّ ِ
ب َ -وإِنْ لَ ْم َت ْف َع ْل َفما َبلَّ ْؽ َ
ْن أَبی طالِ ٍ
ت
َر ِّبکَ  -فی َعلِی َیعْ نی فِی ْال ِخالَ َف ِة ل َِعلِی ب ِ
اس).
ِرسالَ َت ُه َوهللا َیعْ صِ ُمکَ م َِن ال ّن ِ
اس ،ما َقصَّرْ ُ
ب
ْلیػ ما أَ ْن َز َل هللا َتعالی إِ َلیَ ،و أَ َنا أ ُ َبیِّنُ لَکُ ْم َس َب َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ت فی َتب ِ
ْ
ْ
َّالم َربّی َ -و هُوالسَّال ُم
ه ِذ ِه اا َی ِة :إِنَّ َجبْربی َل َه َب َط إِلَی مِراراً َثالثا ً َیؤمُرُ نی َع ِن الس ِ
 أَنْ أَقُو َم فی ه َذا ْال َم ْش َه ِد َفؤُعْ لِ َم ُک َّل أَ ْب َی َ َوأَسْ َودَ  :أَنَّ َعلِی ب َْن أَبی طالِ ٍب أَخی َو
ُ
ون
اْلما ُم ِمنْ َبعْ دی ،الَّذی َم َحلُّ ُه ِم ّنی َم َح ُّل هارُ َ
َوصِ یّی َو َخلی َفتی ( َعلی أمَّتی) َو ْ ِ
ِمنْ مُوسی إِالَّ أَ َّن ُه ال َن ِبی َبعْ دی َوه َُو َولِ ُّیکُ ْم َبعْ َدهللا َو َرسُولِ ِه.
ِتاب ِه (هِی)( :إِ َّنما َولِ ُّیکُ ُم هللا َو
َو َق ْد أَ ْن َز َل هللا َت َ
بار َ َو َتعالی َعلَی ِبذالِکَ آ َی ًة ِمنْ ک ِ
تون َّ
ُون)َ ،و َعلِی
الزکا َ َو ُه ْم را ِکع َ
ُون الصَّال َ َوی ُْإ َ
ذین یُقیم َ
ذین آ َم ُنواالَّ َ
َرسُولُ ُه َوالَّ َ
ب الَّذی أَقا َم الصَّال َ َو آ َتی َّ
بْنُ أَبی طالِ ٍ
الزکا َ َوه َُو را ِکعٌ یُری ُدهللا َع َّز َو َج َّل فی ُک ِّل
حال.
ٍ
مهر مهرورز .ای
پس آنگاه خداوند چنین وحی ام فرستاد« :به نام خداوند همه ِ
فرستادی ما! آن چه از سوی پروردگارت درباری علی و خالفت او بر تو
فرود آمده بر مردم ابالغ کن ،وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای؛
و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد».
هان مردمان! آنچه بر من فرود آمده ،در تبلیػ آن کوتاهی نکرده ام و حال
برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم :همانا جبربیل سه مرتبه بر من فرود
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آمد از سوی سالم ،پروردگارم  -که تنها او سالم است  -فرمانی آورد که در
این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعالم کنم که علی بن ابی طالب
برادر ،وصی و جانشین من در میان امّت و امام پس از من بوده .جایگاه او
نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است ،لیکن پیامبری پس از من
نخواهد بود او (علی) ،صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است؛
و پروردگارم آیه ای بر من نازل فرموده که« :همانا ولی ،صاحب اختیار و
سرپرست شما ،خدا و پیامبر او و ایمانیانی هستند که نماز به پا می دارند و در
حال رکوع زکات می پردازند ».و هر آینه علی بن ابی طالب نماز به پا داشته
و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است.
َ
َو َسؤ َ ْل ُ
ْلیػ ذالِکَ إِل ْیکُ ْم  -أَ ُّی َهاال ّناسُ -
ت َجب َْربی َل أنْ َیسْ َتعْ فِی لِی (السَّال َم) َعنْ َتب ِ
دؼال ّ
الم،
بمین َو ِح َی ِل ْالمُسْ َته ِْز َ
الال َ
قین َو َک ْث َر ِ ْالمُناف َ
لِع ِْلمی ِب ِقلَّ ِة ْال ُم َّت َ
ِقین َوإِ ِ
بین ِب ْ ِ
اْلسْ ِ
لوب ِه ْمَ ،و َیحْ َسبُو َن ُه
ون ِبؤ َ ْلسِ َنت ِِه ْم مالَی َ
ِتاب ِه ِبؤ َ َّن ُه ْم َیقُولُ َ
ذین َو َ
الَّ َ
ْس فی قُ ِ
ص َف ُه ُم هللا فی ک ِ
َهیِّنا ً َو ه َُو عِ ْن َدهللا َعظی ٌم.
َو َک ْث َر ِ أَذا ُه ْم لی َؼی َْر َمرَّ ٍ َح ّتی َسمَّونی أ ُ ُذنا ً َو َز َعمُوا أَ ِّنی َکذالِکَ لِک َْث َر ِ م َ
ُالز َم ِت ِه
إِیّی َو إِ ْقبالی َعلَ ْی ِه ( َو َهواهُ َو َقبُولِ ِه ِم ِّنی) َح ّتی أَ ْن َز َل هللا َع َّز َو َج َّل فی ذالِکَ ( َو
ُمون أَ َّن ُه
ذون ال َّن ِبی َو َی
ذین َی ْزع َ
قولون ه َُو أ ُ ُذنٌ  ،قُ ْل أ ُ ُذنُ َ ( -علَی الَّ َ
َ
ذین ی ُْإ َ
ِم ْن ُه ُم الَّ َ
ِنین) اا َی ُة.
أ ُ ُذنٌ ) َ -خی ٍْر لَکُ ْم ،ی ُْإمِنُ ِباّلِل َو ی ُْإمِنُ ل ِْلم ُْإم َ
و من از جبربیل درخواستم که از خداوند سالم اجازه کند و مرا از این
مؤموریت معاؾ فرماید .زیرا کمی پرهیزگاران و فزونی منافقان و دسیسی
مالمت گران و مکر مسخره کنندگان اسالم را می دانم؛ همانان که خداوند در
کتاب خود در وصفشان فرموده« :به زبان آن را می گویند که در دل هایشان
نیست و آن را اند و آسان می شمارند حال آن که نزد خداوند بس بزرگ
است».
و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا ا ُ ُذن
[سخن شنو و زودباور ]نامیده اند ،به خاطر همراهی افزون علی با من و
رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از من ،تا بدانجا که خداوند در این
موضوع آیه ای فرو فرستاده « :و از آنانند کسانی که پیامبر خدا را می آزارند
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و می گویند :او سخن شنو و زودباور است .بگو :آری سخن شنو است - .بر
علیه آنان که گمان می کنند او تنها سخن می شنود  -لیکن به خیر شماست ،او
(پیامبر صلی هللا علیه و آله) به خدا ایمان دارد و مإمنان را تصدیق می کند و
راستگو می انگارد».
مابه ْم لَ َس َّمی ُ
َولَ ْوشِ ْب ُ
ِا إِلَی ِْه ْم ِبؤَعْ یان ِِه ْم
ت أَنْ أ ُ َسمِّی ْال
ْت َوأَنْ أ ُ ْوم َ
َ
قابلین ِبذالِکَ ِبؤَسْ ِ
ُ
موره ْم َق ْد َتکَرَّ ْم ُ
ت َوأَنْ أَ ُد َّل َعلَی ِْه ُم لَدَ لَ ْل ُ
َْلَ ْو َمؤْ ُ
تَ .و ُک ُّل ذالِکَ
تَ ،ولکِ ِّنی َوهللا فی أ ِ
ضی هللا ِم ّنی إِالّ أَنْ أ ُ َبلِّ َػ ما أَ ْن َز َل هللا إِلَی (فی َح ِّق َعلِی)ُ ،ث َّم تال( :یا
ال َیرْ َ
أَ ُّی َهاالرَّ سُو ُل َبلِّ ْػ ما أ ُ ْن ِز َل إِلَ ْیکَ ِمنْ َر ِّبکَ  -فی َح ِّق َعلِی َ -و انْ لَ ْم َت ْف َع ْل َفما َبلَّ ْؽ َ
ت
اس).
ِرسالَ َت ُه َوهللا َیعْ صِ ُمکَ م َِن ال ّن ِ
و اگر می خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان
اشارت کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم [که آنان را شناسایی کنند]
می توانستم .لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب فروبستم .با این
حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر این که آن چه در حق علی عیه
السّالم فرو فرستاده به گوش شما برسانم .سپس پیامبر صلّی هللا علیه و آله
چنین خواند« :ی پیامبر ما! آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  -در
ّ
حق علی  -ابالغ کن؛ وگرنه کار رسالتش را انجام نداده ای .و البته خداوند تو
را از آسیب مردمان نگاه می دارد».
بخش سوم :اعالن رسمی والیت و امامت دوازده امام علیهم السالم

ص َب ُه لَکُ ْم َولِ ّیا ً
اس (ذالِکَ فی ِه َوا ْف َهموهُ َواعْ لَمُوا) أَنَّ هللا َق ْد َن َ
َفاعْ لَمُوا َمعاشِ َر ال ّن ِ
َ
سانَ ،و
صار َو َعلَی ال ّت ِاب َ
َوإِماما ً َف َر َ طا َع َت ُه َعلَی ْالمُها ِج َ
عین لَ ُه ْم ِبإِحْ ٍ
رین َو ْاْل ْن ِ
َّؽیر
َعلَی ْالبادی َو ْالحاضِ ِرَ ،و َعلَی ْال َع َجمِی َو ْال َع َربیَ ،و ْالحُرِّ َو ْال َممْلو ِ َوالص ِ
َبیرَ ،و َعلَی ْاْلَ ْب َی ِ َواْلَسْ َودَِ ،و َعلی ُک ِّل م َُوحِّ ٍد.
َو ْالک ِ
ص َّد َقهُ،
جاز َق ْولُهُ ،ناف ٌِذ أَ ْم ُرهَُ ،م ْلعونٌ َمنْ خالَ َفهَُ ،مرْ حو ٌم َمنْ َت ِب َع ُه َو َ
ما ٍ حُ کْ ُمهٍُ ،
طاع لَ ُه.
َف َق ْد َؼ َف َرهللا لَ ُه َولِ َمنْ َسم َِع ِم ْن ُه َو أَ َ
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قام أَقُو ُم ُه فی هذا ْال َم ْش َهدَِ ،فاسْ َمعوا َو أَطیعوا َوا ْنقادوا
َمعاشِ َرال ّن ِ
اس ،إِ َّن ُه آخِرُ َم ٍ
مْر(هللا) َر ِّبکُ ْمَ ،فإِنَّ هللا َع َّز َو َج َّل ه َُو َم ْوال ُک ْم َوإِال ُهکُ ْمُ ،ث َّم ِمنْ دو ِن ِه َرسولُ ُه
الِ ََ ِ
َو َن ِب ُی ُه الَُْ مخاطِ بُ لَکُ ْمُ ،ث َّم ِمنْ َبعْ دی َعلی َولِ ُّیکُ ْم َو إِما ُمکُ ْم ِبؤَم ِْرهللا َر ِّبکُ ْمُ ،ث َّم
اْلما َم ُة فی ُذرِّ یَّتی ِمنْ وُ ْل ِد ِه إِلی َی ْو ٍم َت ْل َق ْو َن هللا َو َرسولَ ُه.
ِْ
هان مردمان! بدانید این آیه درباری اوست .ژرفی آن را فهم کنید و بدانید که
خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده ،پیروی او را بر
مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می کنند و بر
صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و
بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست الزم شمرده است.
[هشدار که] اجرای فرمان و گفتار او الزم و امرش نافذ است .ناسازگارش
رانده ،پیرو و باورکننده اش در مهر و شفقت است .هر آینه خداوند ،او و
شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است.
هان مردمان! آخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستاده ام .پس بشنوید و
فرمان حق را گردن گذارید؛ چرا که خداوند ّ
عزوج ّل صاحب اختیار و ولی و
معبود شماست؛ و پس از خداوند ولی شما ،فرستاده و پیامبر اوست که اکنون
در برابر شماست و با شما سخن می گوید .و پس از من به فرمان پروردگار،
علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست .آن گاه امامت در فرزندان من از
نسل علی خواهد بود .این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را
دیدار کنید دوام دارد.
الحرا َم إِالّ ما َحرَّ َم ُه هللا ( َعلَ ْیکُ ْم) َو
الحال َل إِالّ ما أَ َحلَّ ُه هللا َو َرسُولُ ُه َو ُه ْمَ ،و َ
َ
ضی ُ
ْت ِبما َعلَّ َمنی َربِّی
َرسُولُ ُه َو ُه ْمَ ،وهللا َع َّز َو َج َّل َعرَّ َفنِی ْال َحال َل َو ْال َحرا َم َوأَ َنا أَ ْف َ
ِتاب ِه َو َحاللِ ِه َو َحرا ِم ِه إِلَ ْی ِه.
ِمنْ ک ِ
ضلُوهُ) .ما ِمنْ عِ ْل ٍم إِالَّ َو َق ْد أَحْ صاهُ هللا فِیَ ،و ُک ُّل عِ ْل ٍم ُعلِّمْ ُ
اس ،علی ( َف ِّ
ت
َمعاشِ َرال ّن ِ
اْلما ُم ْالمُبینُ
مام ْال ُم َّت َ
َف َق ْد أَحْ َ
قینَ ،وما ِمنْ عِ ْل ٍم إِالّ َو َق ْد َعلَّمْ ُت ُه َعلِ ّیاًَ ،و ه َُو ْ ِ
ص ْی ُت ُه فی إِ ِ
ُبین).
ُور ِ یسَ ( :و ُک َّل َشی ٍء أَحْ َ
(الَّذی َذ َک َرهُ هللا فی س َ
مام م ٍ
صیْناهُ فی إِ ٍ
اس ،ال َتضِ لُّوا َع ْن ُه َوال َت ْنفِرُ وا ِم ْنهَُ ،وال َتسْ َت ْنکِفُوا َعنْ ِوال َی ِتهَِ ،فه َُوالَّذی
َمعاشِ َرال َّن ِ
َیهدی إِلَی ْال َح ِّق َو َیعْ َم ُل ِبهَِ ،وی ُْزه ُِق ْالباطِ َل َو َی ْنهی َع ْنهَُ ،وال َتؤْ ُخ ُذهُ فِی هللا لَ ْو َم ُة
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یمان بی أَ َح ٌد)َ ،والَّذی َفدی
الب ٍِم .أَوَّ ُل َمنْ آ َم َن ِباّلِل َو َرسُولِ ِه (لَ ْم َیسْ ِب ْق ُه إِلَی ْاال ِ
ُول هللا َوال أَ َحدَ َیعْ ُب ُدهللا َم َع َرسُولِ ِه م َِن
َرسُو َل هللا ِب َن ْفسِ هَِ ،والَّذی َ
کان َم َع َرس ِ
جال َؼ ْی ُرهُ.
الرِّ ِ
صال ً َو أَوَّ ُل َمنْ َع َب َدهللا َمعی .أَ َمرْ ُت ُه َع ِن هللا أَنْ َینا َم فی َمضْ َجعی،
اس َ
(أَوَّ ُل ال ّن ِ
َف َف َع َل فادِیا ً لی ِب َن ْفسِ ِه).
روا نیست ،مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند؛ و ناروا نیست
مگر آن چه آنان ناروا دانند .خداوند عزوجل ،هم روا و هم ناروا را برای من
بیان فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حالل و حرامش به من
آموخته در اختیار علی نهاده ام.
هان مردمان! او را برتر بدانید .چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند
آن را در جان من نبشته و من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران ،علی،
ضبط کرده ام .او (علی) پیشوای روشنگر است که خداوند او را در سوری
یاسین یاد کرده که« :و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمرده ایم»...
هان مردمان! از علی رو برنتابید .و از امامتش نگریزید .و از سرپرستی اش
رو برنگردانید .او [شما را] به درستی و راستی خوانده و [خود نیز] بدان عمل
نماید .او نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد .در راه خدا نکوهش نکوهش
گران او را از کار باز ندارد .او نخستین مإمن به خدا و رسول اوست و کسی
در ایمان ،به او سبقت نجسته .و همو جان خود را فدای رسول هللا نموده و با
او همراه بوده است تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت خداوند می کرد و
جز او کسی چنین نبود.
اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است .از سوی خداوند به او
فرمان دادم تا [در شب هجرت] در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده،
پذیرفت که جان خود را فدای من کند.
اسَ ،ف ِّ
ص َب ُه هللا.
ضلُوهُ َف َق ْد َف َّ
ضلَ ُه هللاَ ،وا ْق َبلُوهُ َف َق ْد َن َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
وب هللا َعلی أَ َح ٍد أَ ْنک ََر ِوال َی َت ُه َولَنْ َی ْؽف َِر لَهُ،
اس ،إِ َّن ُه إِما ٌم م َِن هللاَ ،ولَنْ َی ُت َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
مْرهُ َوأَنْ ی َُع ِّذ َب ُه َعذابا ً ُنکْراً أَ َبدَا ْاابا ِد َو
ؾ أَ َ
َح ْتما ً َعلَی هللا أَنْ َی ْف َع َل ذالِکَ ِب َمنْ خالَ َ
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ِجار ُ أُعِ َّد ْ
ت
هورَ .فاحْ َذ ُروا أَنْ ُتخالِفوهَُ .ف َتصْ لُوا ناراً َوقو ُد َها ال َّناسُ َو ْالح َ
دَ هْ َر ال ُّد ِ
ِرین.
ل ِْلکاف َ
هان مردمان! او رابرتر دانید ،که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را
بپذیرید ،که خداوند او را برپا کرده است.
هان مردمان! او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را
نپذیرد و او را نیامرزد .این است روش قطعی خداوند درباره ناسازگار علی و
هرآینه او را به عذاب دردنا پایدار کیفر کند .از مخالفت او بهراسید و گرنه
در آتشی درخواهید شد که آتش گیری آن مردمانند؛ و سنگ ،که برای حق
ستیزان آماده شده است.
لینَ ،وأَ َنا َ ( -وهللا) -
ِّین َو ْالمُرْ َس َ
ون م َِن ال َّن ِبی َ
اس ،بی َ -وهللا َ -ب َّش َر ْاْلَوَّ لُ َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
خا َت ُم ْاْلَ ْن ِبیا ِء َو ْالمُرْ َس َ ْ ُ
میع ال ََْ ْ
ت
مخ
لوقین ِمنْ أَهْ ِل السَّماوا ِ
َ
لین والحُجَّ ة َعلی َج ِ
ضینَ .ف َمنْ َشکَّ فی ذالِکَ َف َق ْد َک َف َر ُک ْف َر ْالجا ِهلِ َّی ِة ْاْلُولی َو َمنْ َشکَّ فی
َو ْاْلَ َر َ
َشی ٍء ِمنْ َق ْولی هذا َف َق ْد َشکَّ فی ُک ِّل ما أ ُ ْن ِز َل إِلَیَ ،و َمنْ َشکَّ فی وا ِح ٍد م َِن ْاْلَب َّم ِة
ار.
َف َق ْد َشکَّ فِی ْالکُ ِّل ِم ْن ُه ْمَ ،وال َشا ُّ فینا فِی ال ّن ِ
اسَ ،حبانِی هللا َع َّز َو َج َّل ِبه ِذ ِه ْال َفضیلَ ِة َم ّنا ً ِم ْن ُه َعلَی َو إِحْ سانا ً ِم ْن ُه إِلَی َوال
َمعاشِ َرال ّن ِ
حال.
دین َو َدهْ َرال ّداه َ
إِال َه إِالّه َُو ،أَال لَ ُه ْال َحمْ ُد ِم ِّنی أَ َبدَ ْاا ِب َ
ِرین َو َعلی ُک ِّل ٍ
هان مردمان! به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده اند و اکنون
من فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگان آسمانیان و زمینیانم .آن کس که
راستی و درستی مرا باور نکند به کفر جاهلی درآمده و تردید در سخنان
امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است ،و شک و ناباوری
در امامت یکی از امامان ،به سان شک و ناباوری در تمامی آنان است .و
هرآینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزا خواهد بود.
هان مردمان! خداوند ّ
عزوج ّل از روی م ّنت و احسان خویش این برتری را به
من پیشکش کرد و البته که خدایی جز او نیست .آگاه باشید :تمامی ستایش ها
در همه روزگاران و در هر حال و مقام ویژی اوست.
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اسَ ،ف ِّ
اس َبعْ دی ِمنْ َذ َک ٍر و أ ُ ْنثی ما أَ ْن َز َل هللا
ضلُوا َعلِ ّیا ً َفإِ َّن ُه أَ ْف َ
ض ُل ال َّن ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
الرِّ ْز َق َو َبقِی ْال َخ ْل ُق.
َم ْلعُونٌ َم ْلعُونٌ َ ،م ْؽضُوبٌ َم ْؽضُوبٌ َمنْ َر َّد َعلَی َق ْولی هذا َولَ ْم یُوا ِف ْق ُه.
أَال إِنَّ َجبْربی َل َخبَّرنی َع ِن هللا َتعالی ِبذالِکَ َو َیقُو ُلَ « :منْ عادی َعلِ ّیا ً َولَ ْم َی َت َولَّ ُه
ضبی»َ ( ،و ْل َت ْن ُ
ظرْ َن ْفسٌ ما َق َّد َم ْ
ت لِ َؽ ٍد َوا َّتقُوهللا  -أَنْ ُتخالِفُوهُ َف َت ِز َّل
َف َعلَ ْی ِه لَعْ َنتی َو َؼ َ
ون).
َقدَ ٌم َبعْ َد ُثبُوتِها  -إِنَّ هللا َخبی ٌر ِبما َتعْ َملُ َ
زیزَ ،فقا َل تعالی (م ُْخ ِبراً َعمَّنْ
اس ،إِ َّن ُه َج ْنبُ هللا الَّذی َذ َک َر فی ک ِ
َمعاشِ َر ال َّن ِ
ِتاب ِه ال َع ِ
یُخالِفُ ُه)( :أَنْ َتقُو َل َن ْفسٌ یا َحسْ َرتا َعلی ما َفرَّ ْط ُ
ب هللا).
ت فی َج ْن ِ
هان مردمان! عل را برتر دانید؛ که او برترین مردمان از مرد و زن پس از
من است؛ تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند و روزی شان فرود آید.
دور دورباد از درگاه مهر خداوند و خشم خشم باد بر آن که این گفته را نپذیرد
و با من سازگار نباشد!
هان! بدانید جبربیل از سوی خداوند خبرم داد« :هر آن که با علی بستیزد و بر
والیت او گردن نگذارد ،نفرین و خشم من بر او باد!» البته بایست که هر کس
بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده[ .هان!] تقوا پیشه کنید و
از ناسازگاری با علی بپرهیزید .مباد که گام هایتان پس از استواری درلؽزد.
که خداوند بر کردارتان آگاه است.
هان مردمان! همانا او هم جوار و همسایه خداوند است که در نبشته ی عزیز
خود او را یاد کرده و درباری ستیزندگان با او فرموده« :تا آنکه مبادا کسی در
روز رستخیز بگوید :افسوس که درباری همجوار و همسایه ی خدا کوتاهی
کردم»...
آن َو ا ْف َهمُوا آیا ِت ِه َوا ْن ُ
ظرُ وا إِلی مُحْ کَما ِت ِه َوال َت َّت ِبعوا
اسَ ،تدَ بَّرُ وا ْالقُرْ َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
سیرهُ إِالَّ الَّذی أَ َنا آخ ٌِذ ِب َی ِد ِه
شاب َههَُ ،ف َوهللا لَنْ ُی َبی َِّن لَکُ ْم زوا ِج َرهُ َولَنْ یُوضِ َح لَکُ ْم َت ْف َ
ُم َت ِ
ض ِد ِه ( َو را ِف ُع ُه ِب َیدَ ی) َو مُعْ لِ ُمکُ ْم :أَنَّ َمنْ ُک ْن ُ
ت َم ْوالهُ َفهذا
َومُصْ ِع ُدهُ إِلی َوشاب ٌل ِب َع ُ
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َعلِی َم ْوالهَُ ،و ه َُو َعلِی بْنُ أَبی طالِ ٍ
ب أَخی َو َوصِ یّیَ ،و مُواال ُت ُه م َِن هللا َع َّز َو َج َّل
أَ ْن َزلَها َعلَی.
هان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرفی آیات آن را دریابید و بر محکماتش
نظر کنید و از متشابهاتش پیروی ننمایید .پس به خدا سوگند که باطن ها و
تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و باال
آورده ام و اعالم می دارم که :هر آن که من سرپرست اویم ،این علی
سرپرست اوست .و او علی بن ابی طالب است؛ برادر و وصی من که
سرپرستی و والیت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده شده است.
ِّبین ِمنْ وُ ْلدی ( ِمنْ ص ُْل ِب ِه) ُه ُم ِّ
اس ،إِنَّ َعلِ ّیا ً َو َّ
الث ْق ُل ْاْلَصْ َؽ ُرَ ،و ْالقُرْ آنُ
الطی َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ِّ
الث ْق ُل ْاْلَ ْک َبرُ َ ،فکُ ُّل وا ِح ٍد ِم ْنهُما ُم ْن ِباٌ َعنْ صاح ِِب ِه َو مُواف ٌِق لَهُ ،لَنْ َی ْف َت ِرقا َح ّتی َی ِردا
َعلَی ْال َح ْو َ .
الو َق ْد أَ َّدی ُ
ْت.
أَال إِ َّن ُه ْم أ ُ َمنا ُء هللا فی َخ ْل ِق ِه َو ُحکّا ُم ُه فی أَرْ ضِ ِه .أَ َ
ضحْ ُ
الو َق ْد أَسْ َمعْ ُ
أَال َو َق ْد َبلَّ ْؽ ُ
ت ،أَال َو إِنَّ هللا َع َّز َو َج َّل قا َل َو أَ َنا
الو َق ْد أَ ْو َ
ت ،أ َ َ
ت ،أ َ َ
ِنین» َؼی َْر أَخی هذا ،أَال ال َت ِح ُّل إِم َْر ُ
قُ ْل ُ
میر ْالم ُْإم َ
ت َع ِن هللا َع َّز َو َجلَّ ،أَالإِ َّن ُه ال «أَ َ
ِنین َبعْ دی الِ ََ َح ٍد َؼی ِْر ِه.
ْالم ُْإم َ
هان مردمان! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ،یادگار گران سنگ
کوچک ترند و قرآن یادگار گران سنگ بزرگ تر .هر یک از این دو از دیگر
همراه خود خبر می دهد و با آن سازگار است .آن دو هرگز از هم جدا نخواهند
شد تا در حو کوثر بر من وارد شوند.
هان! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین
اویند.
هشدار که من وظیفه ی خود را ادا کردم .هشدار که من آن چه بر عهده ام بود
ابالغ کردم و به گوشتان رساندم و روشن نمودم .بدانید که این سخن خدا بود و
من از سوی او سخن گفتم .هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید
امیرالمإمنین خوانده شود .هشدار که پس از من امارت مإمنان بری کسی جز
او روا نباشد.
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ثم قال« :ایهاال َّناسُ َ ،منْ اَ ْولی ِبکُ ْم ِمنْ اَ ْنفُسِ کُ ْم؟ قالوا :هللا و َرسُولُ ُهَ .فقا َل :اَال من
ُک ْن ُ
وال َمنْ واالهُ و عا ِد َمنْ عاداهُ َوا ْنصُرْ َمنْ
ت َم ْوالهُ َفهذا َعلی َم ْوالهُ ،الله َّم ِ
ص َرهُ ْ
واخ ُذ ْل َمنْ َخ َذلَ ُه.
َن َ
سپس فرمود :مردمان! کیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر
او! سپس فرمود آگاه باشید! آن که من سرپرست اویم ،پس این علی سرپرست
اوست! خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر
آن که او را دشمن دارد و یاری کن یار او را؛ و تنها گذار آن را که او را تنها
بگذارد.
بخش چهارم :بلند کردن امیرالمومنین علیه السالم بدست رسول خداصلی هللا
علیه و آله

اس ،هذا َعلِی أخی َو َوصیی َو واعی عِ ْلمیَ ،و َخلی َفتی فی اُمَّتی َعلی
َمعاشِ َرال ّن ِ
ب هللا َع َّز َو َج َّل َوال ّداعی إِلَ ْی ِه َو ْالعا ِم ُل ِبما َیرْ ضاهُ
سیر کِتا ِ
َمنْ آ َم َن بی َو َعلی َت ْف ِ
طاع ِت ِه َوال ّناهی َعنْ َمعْ صِ َی ِت ِه .إِ َّن ُه َخلی َف ُة
محاربُ الِ ََعْ داب ِه َو ْالمُوالی َعلی
َوالَُْ
َ
ِ
ُول هللا َو أَ ْ
طین
ِثین َو ْالقاسِ َ
ِنین َو ْاْلما ُم ْالهادی م َِن هللاَ ،و قا ِت ُل ال ّناک َ
میرُالم ُْإم َ
َرس ِ
قین ِبؤَم ِْرهللاَ .یقُو ُل هللا( :ما ُی َب َّد ُل ْال َق ْو ُل لَدَ ی).
مار َ
َو ْال ِ
َ
ص َرهُ
وال َمنْ واالهُ َوعا ِد َمنْ عاداهُ ( َوا ْنصُرْ َمنْ َن َ
مْر َ َ
یاربِّ أَقو ُل :اَلَّل ُه َّم ِ
ِبؤ ِ
َو ْ
اخ ُذ ْل َمنْ َخ َذلَ ُه) َو ْال َعنْ َمنْ أَ ْنک ََرهُ َو ْ
اؼضِ بْ َعلی َمنْ َج َحدَ َح َّق ُه.
هان مردمان! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من .و هموست
جانشین من در میان امّت و بر گروندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا که
مردمان را به سوی او بخواند و به آن چه موجب خشنودی اوست عمل کند و
با دشمنانش ستیز نماید .او پشتیبان فرمانبرداری خداوند و بازدارنده از
نافرمانی او باشد .همانا اوست جانشین رسول هللا و فرمانروای ایمانیان و
پیشوای هدایتگر از سوی خدا و کسی که به فرمان خدا با پیمان شکنان،
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رویگردانان از راستی و درستی و به دررفتگان از دین پیکار کند .خداوند
فرماید« :فرمان من دگرگون نخواهدشد».
پروردگارا! اکنون به فرمان تو چنین می گویم :خداوندا! دوستداران او را
دوست دار .و دشمنان او را دشمن دار .پشتیبانان او را پشتیبانی کن .یارانش
را یاری نما .خودداری کنندگان از یاری اش را به خود رها کن .ناباورانش را
از مهرت بران و بر آنان خشم خود را فرود آور.
ْیین ذالِکَ َو َنصْ ِبکَ إِیّاهُ ل َ
الله َّم إِ َّنکَ أَ ْن َز ْل َ
ِهذا ْال َی ْو ِم:
ت ْاا َی َة فی َعلِی َولِ ِّیکَ عِ ْندَ َتب ِ
ُ
ت لَکُ ْم دی َنکُ ْم َوأَ ْت َممْ ُ
( ْال َی ْو َم أَ ْک َم ْل ُ
اْلسْ ال َم دینا ً)َ ( ،و
ت َعلَ ْیکُ ْم ِنعْ َمتی َو َر
ضیت لَکُ ُم ْ ِ
رین) .الله َّم إِ ِّنی
الم دینا ً َفلَنْ ُی ْق َب َل ِم ْن ُه َوه َُو فِی ْااخ َِر ِ م َِن ْالخاسِ َ
َمنْ َی ْب َت ِػ َؼی َْر ْ ِ
اْلسْ ِ
أ ُ ْش ِه ُد َ أَ ِّنی َق ْد َبلَّ ْؽ ُ
ت.
معبودا! تو خود در هنگام برپاداشتن او و بیان والیتش نازل فرمودی که:
«امروز آیین شما را به کمال ،و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم ،و
اسالم را به عنوان دین شما پسندیدم« ».و آن که به جز اسالم دینی را بجوید،
از او پذیرفته نبوده ،در جهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود ».خداوندا،
تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم.
بخش پنجم :تاکید بر توجه امت به مسبله امامت

اس ،إِ َّنما أَ ْک َم َل هللا َع َّز َو َج َّل دی َنکُ ْم ِبإِما َم ِت ِهَ .ف َمنْ لَ ْم َیؤْ َت َّم ِب ِه َو ِب َمنْ َیقُو ُم
َمعاشِ َرال ّن ِ
َمقا َم ُه ِمنْ وُ ْلدی ِمنْ ص ُْل ِب ِه إِلی َی ْو ِم ْالقِیا َم ِة َو ْال َعرْ ِ َعلَی هللا َع َّز َو َج َّل َفؤُول ِبکَ
ذین َح ِب َط ْ َ
ون( ،الی َُخ َّفؾُ َع ْن ُه ُم
ار ُه ْم خالِ ُد َ
الَّ َ
ت أعْ مالُ ُه ْم (فِی ال ُّد ْنیا َو ْااخ َِر ِ ) َو فِی ال ّن ِ
رون).
ْال َعذابُ َوال ُه ْم ُی ْن َظ َ
هان مردمان! خداوند ّ
عزوج ّل دین را با امامت علی تکمیل فرمود .اینک آنان
که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او  -تا برپایی رستاخیز و
عرضه ی بر خدا  -پیروی نکنند ،در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در
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آتش دوزا ابدی خواهند بود ،به گونه ی که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان
فرصتی خواهد بود.
صرُ ُک ْم لی َوأَ َح ُّقکُ ْم بی َوأَ ْق َر ُبکُ ْم إِلَی َوأَ َع ُّز ُک ْم َعلَیَ ،وهللا
اس ،هذا َعلِی ،أَ ْن َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
َ
یانَ .و ما َن َزلَ ْ
ب
آن) إِالّ فیهَِ ،وال
خاط َ
ت آ َی ُة ِرضا ً (فی ْالقُرْ ِ
َع َّز َو َج َّل َوأَ َنا َع ْن ُه راضِ ِ
ذین آ َم ُنوا إِالّ َبدَأ ِبهَِ ،وال َن َزلَ ْ
آن إِالّ فیهَِ ،وال َش ِه َد هللا ِب ْال َج َّن ِة
هللا الَّ َ
ت آ َی ُة َم ْد ٍح فِی ْالقُرْ ِ
سان) إِالّلَهَُ ،وال أَ ْن َزلَها فی سِ واهُ َوال َم َد َح ِبها َؼی َْرهُ.
فی ( َه ْل أَتی َعلَی ْ ِ
اال ْن ِ
هان مردمان! این علی یاورترین ،سزاوارترین و نزدیک ترین و عزیزترین
شما نسبت به من است .خداوند ّ
عزوج ّل و من از او خشنودیم .آیه رضایتی در
قرآن نیست مگر این که درباره ی اوست .و خدا هرگاه ایمان آوردگان را
خطابی نموده به او آؼاز کرده [و او اولین شخص مورد نظر خدی متعال بوده
است ]  .و آیه ی ستایشی نازل نگشته مگر درباره ی او .و خداوند در سوره
ی «هل أتی علی اْلنسان» گواهی بر بهشت [رفتن ] نداده مگر بری او ،و آن
را در حق ؼیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است.
ُول هللاَ ،و ه َُوال َّتقِی ال َّنقِی
دین هللا َوالَُْ مجا ِد ُل َعنْ َرس ِ
اس ،ه َُو ناصِ رُ ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ْالهادِی ْال َم ْهدِیَ .ن ِب ُّیکُ ْم َخیْرُ َنبی َو َوصِ ُّیکُ ْم َخیْرُ َوصِ ی ( َو َب ُنوهُ َخی ْ
ْرُاْلَ ْوصِ یا ِء).
اسُ ،ذرِّ َّی ُة ُک ِّل َن ِبی ِمنْ ص ُْل ِبهَِ ،و ُذرِّ یَّتی ِمنْ ص ُْل ِ َ
ِنین) َعلِی.
میر ْالم ُْإم َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ب (أ ِ
ْلیس أَ ْخ َر َج آدَ َم م َِن ْال َج َّن ِة ِب ْال َح َسدَِ ،فال َتحْ ُس ُدوهُ َف َتحْ ِب َط أَعْ مالُکُ ْم
اس ،إِنَّ إِب َ
َمعاشِ َر ال ّن ِ
ص ْف َو ُهللا
َو َت ِز َّل أَ ْقدا ُمکُ ْمَ ،فإِنَّ آدَ َم أُهْ ِب َط إِلَی ْاْلَر ِ ِب َخطی َب ٍة واحِدَ ٍَ ،وه َُو َ
ْؾ ِبکُ ْم َوأَ ْن ُت ْم أَ ْن ُت ْم َو ِم ْنکُ ْم أَعْ داءُهللا،
َع َّز َو َجلََّ ،و َکی َ
أَال َو إِ َّن ُه ال ُی ْب ِؽ ُ َعلِ ّیا ً إِالّ َشقِیَ ،و الیُوالی َعلِ ّیا ً إِالَّ َتقِیَ ،و الی ُْإمِنُ ِب ِه إِالّ م ُْإ ِمنٌ
م ُْخلِصٌ .
هان مردمان! او یاور دین خدا و دفاع کننده ی از رسول اوست .او پرهیزکار
پاکیزه و رهنمی ارشاد شده [به دست خود خدا] است .پیامبرتان برترین پیامبر،
وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند.
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هان مردمان! فرزندان هرپیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل
امیرالمإمنین علی است.
شیطان اؼواگر ،آدم را با رشک از بهشت رانده
هان مردمان! به راستی که
ِ
مبادا شما به علی رشک ورزید که کرده هایتان نابود و گام هایتان لؽزان
خواهدشد .آدم به خاطر یک اشتباه به زمین هبوط کرد و حال آن که برگزیده ی
خدی ّ
عزوج ّل بود .پس چگونه خواهید بود شما و حال آن که شما شمایید و
دشمنان خدا نیز از میان شمایند.
آگاه باشید! که با علی نمی ستیزد مگر بی سعادت .و سرپرستی او را نمی
پذیرد مگر رستگار پرهیزگار .و به او نمی گرود مگر ایمان دار بی آالیش.
َو فی َعلِی َ -وهللا َ -ن َزلَ ْ
حیمَ ،و ْال َعصْ ِر ،إِنَّ
تس َ
ُور ُ ْال َعصْ رِ ( :بسْ ِم هللا الرَّ حْ ِ
مان الرَّ ِ
صب ِْر).
سان لَفی ُخسْ ٍر) (إِالّ َعل ّیا ً الّذی آ َم َن َو َرضِ ی ِب ْال َح ِّق َوال َّ
اْل ْن َ
ِْ
اسَ ،ق ِد اسْ َت ْش َه ْد ُ
ُول إِالَّ ْال َبال ُغ
ت هللا َو َبلَّ ْؽ ُتکُ ْم ِرسالَتی َو ما َعلَی الرَّ س ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ْالمُبینُ .
ُون).
اس( ،إ َّتقُوهللا َح َّق ُتقا ِت ِه َوال َتمو ُتنَّ إِالّ َوأَ ْن ُت ْم مُسْ لِم َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
و سوگند به خدا که سوره ی والعصر درباره ی اوست« :به نام خداوند همه
مهر مهر ورز .قسم به زمان که انسان در زیان است ».مگر علی که ایمان
آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است.
هان مردمان! خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم .و بر فرستاده
وظیفه ی جز بیان و ابالغ روشن نباشد!
هان مردمان! تقوا پیشه کنید همان گونه که بایسته است .و نمیرید جز با شرؾِ
اسالم.
بخش ششم :اشاره به کارشکنی های منافقین

16

ِس
ور الَّذی أ ُ ْن ِز َل َم َع ُه ِمنْ َقب ِْل أَنْ َن ْطم َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
اس( ،آ ِم ُنوا ِباّلِل َو َرسُولِ ِه َوال َّن ِ
َ
ت)( .باّلِل ما َعنی
حاب ال َّس ْب ِ
بارها أَ ْو َن ْل َع َن ُه ْم َکما لَ َع َّنا أَصْ َ
وُ جُ وها ً َف َنرُ َّدها َعلی أ ْد ِ
ساب ِه ْمَ ،و َق ْد أ ُ ِمرْ ُ
ص ْف ِح
ت ِبال َّ
ِبه ِذ ِه ْاا َی ِة إِالَّ َق ْوما ً ِمنْ أَصْ حابی أَعْ ِرفُ ُه ْم ِبؤَسْ ماب ِِه ْم َوأَ ْن ِ
ئ َعلی ما َی ِج ُد لِ َعلِی فی َق ْل ِب ِه م َِن ْالحُ بِّ َو ْالب ُْؽ ِ ).
امْر ٍ
َع ْن ُه ْم َف ْل َیعْ َم ْل ُک ُّل ِ
ْن أَبی طالِبٍُ ،ث َّم فِی
اس ،ال ُّنورُ م َِن هللا َع َّز َو َج َّل َمسْ لو ٌ فِی ُث َّم فی َعلِی ب ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ال َّنسْ ِل ِم ْن ُه إِلَی ْالقاب ِِم ْال َم ْهدِی الَّذی َیؤْ ُخ ُذ ِب َح ِّق هللا َو ِبکُ ِّل َح ّق ه َُو لَنا ،الِ ََنَّ هللا
ِنین
ِفین َو ْالخاب َ
ِدین َوالَُْ مخال َ
ِّرین َو ْالمعُان َ
َع َّز َو َج َّل َق ْد َج َعلَنا حُجَّ ًة َعلَی ْال ُم َقص َ
مین.
میع ْالعالَ َ
ِمین َو ْالؽاصِ َ
ِمین َوالّ َظال َ
َو ْااث َ
بین ِمنْ َج ِ
هان مردمان! «به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید پیش از آن که
چهره ها را تباه و باژگونه کنیم یا چونان اصحاب روز شنبه [یهودیانی که بر
خدا نیرنگ آوردند] رانده شوید«.به خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه
گروهی از صحابه اند که آنان را با نام و َن َسب می شناسم لیکن به پرده پوشی
کارشان مؤمورم .آنک هر کس پایه کار خویش را مهر و یا خشم علی در دل
قرار دهد [و بداند که ارزش عمل او وابسته به آن است. ].
مردمان! نور از سوی خداوند ّ
عزوجل در جان من ،سپس در جان علی بن ابی
طالب ،آن گاه در نسل او تا قابم مهدی  -که حق خدا و ما را می ستاند  -جی
گرفته .چرا که خداوند ّ
عزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان ،ستیزه گران،
ناسازگاران ،خابنان و گنهکاران و ستمکاران و ؼاصبان از تمامی جهانیان
دلیل و راهنما و حجت آورده است.
اس ،أ ُ ْنذِرُ ُک ْم أَ ّنی َرسُو ُل هللا َق ْد َخلَ ْ
ِت أَ ْوقُت ِْل ُ
ت ِمنْ َق ْبلِی الرُّ ُسلُ ،أَ َفإِنْ م ُّ
ت
َمعاشِ َرال ّن ِ
قابکُ ْم؟ َو َمنْ َی ْن َقلِبْ َعلی َع ِق َب ْی ِه َفلَ ْنهان َیضُرَّ هللا َشیْبا ً َو َس َیجْ ِزی هللا
ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َعلی أَعْ ِ
صب ِْر َوال ُّشک ِْرُ ،ث َّم ِمنْ َبعْ ِد ِه
الوإِنَّ َعلِ ّیا ً ه َُو ْال َم ْوصُوؾُ ِبال َّ
رین) .أَ َ
ّاب َ
ال ّشاک َ
ِرین (الص ِ
وُ ْلدی ِمنْ ص ُْل ِب ِه.
اس ،ال َت ُم ُّنوا َعلَی ِبإِسْ ال ِمکُ ْمَ ،ب ْل ال َت ُم ُّنوا َعلَی هللا َفیُحْ ِب َط َع َملَکُ ْم َو َیسْ َخ َط
َمعاشِ َرال ّن ِ
َعلَ ْیکُ ْم َو َی ْب َتلِ َیکُ ْم ِب ُ
حاس ،إِنَّ َر َّبکُ ْم لَ ِبا ْال ِمرْ صا ِد.
نار َو ُن ٍ
شواظٍ ِمنْ ٍ
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هان مردمان! هشدارتان می دهم :همانا من رسول خدایم .پیش از من نیز
رسوالنی آمده و سپری گشته اند .آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم ،به جاهلیت
عقب گرد می کنید؟ آن که به قهقرا برگردد ،هرگز خدا را زیانی نخواهد
رسانید و خداوند سپاسگزاران شکیباگر را پاداش خواهد داد .بدانید که علی و
پس از او فرزندان من از نسل او ،داری کمال شکیبایی و سپاسگزاری اند.
هان مردمان! اسالمتان را بر من منت نگذارید؛ که اعمال شما را بیهوده و تباه
خواهد کرد و خداوند بر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله ی از
آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود .همانا پروردگار شما در کمین گاه
است.
ار َو َی ْو َم ْالقِیا َم ِة
اس ،إِ َّن ُه َس َیکُونُ ِمنْ َبعْ دی أَبم ٌَّة َی ْدع َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ُون إِلَی ال ّن ِ
ریبان ِم ْن ُه ْم.
اس ،إِنَّ هللا َوأَ َنا َب
ص َ
ال ُی ْن َ
ِ
رونَ .معاشِ َرال ّن ِ
َ
ار
باع ُه ْم َوأَ ْش َ
صار ُه ْم َوأَ ْت َ
اس ،إِ َّن ُه ْم َوأَ ْن َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
یاع ُه ْم فِی الدَّرْ ِ ْاْلسْ َف ِل م َِن ال ّن ِ
ین .أَال إِ َّن ُه ْم أَصْ حابُ الصَّحی َفةَِ ،ف ْل َی ْن ُ
صحی َف ِت ِه!!
ظرْ أَ َح ُد ُک ْم فی َ
س َم ْث َوی ْال ُم َتکَب ِِّر َ
َولَ ِب ْب َ
اس ،إِ ِّنی أَدَ عُها إِما َم ًة َو ِورا َث ًة (فی َعقِبی إِلی َی ْو ِم ْالقِیا َم ِة)َ ،و َق ْد َبلَّ ْؽ ُ
ت ما
َمعاشِ َرال ّن ِ
أُم ُ
ِرت ِب َتبْلیؽ ِِههان حُجَّ ًة َعلی ُک ِّل حاضِ ٍر َوؼاب ٍ
ب َو َعلی ُک ِّل أَ َح ٍد ِممَّنْ َش ِه َد أَ ْولَ ْم
ِب َو ْالوالِ ُد ْال َولَدَ إِلی َی ْو ِم ْالقِیا َم ِة.
َی ْش َه ْد ،وُ لِدَ أَ ْولَ ْم یُولَ ْدَ ،ف ْل ُی َبلِّ ِػ ْالحاضِ رُ ْالؽاب َ
اْلما َم َة َبعْ دی م ُْلکا ً َو ْ
صبین)،
بین ْالم ُْؽ َت
َ
اؼتِصاباً( ،أَال لَ َع َن هللا ْالؽاصِ َ
َو َس َیجْ َعلُ َ
ون ْ ِ
ش ٌ
َوعِ ْن َدها َس َی ْفرُ ُغ لَکُ ْم أَ ُّی َها َّ
الن ( َمنْ َی ْف َر ُغ) َویُرْ سِ ُل َعلَ ْیکُما ُ
نار
واظ ِمنْ ٍ
الث َق ِ
ران.
َو ُنحاسٌ َفال َت ْن َتصِ ِ
مردمان! به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش
می خوانند و در روز رستاخیز تنها وبدون یاور خواهند ماند.
هان مردمان! خداوند و من از آنان بیزاریم.
هان مردمان! آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جی جهنم ،جایگاه متکبّران
خواهند بود .بدانید آنان اصحاب صحیفه اند .اکنون هر کس در صحیفه ی خود
نظر کند.
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هان مردمان! اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به
جی می گذارم در نسل خود تا برپایی روز رستاخیز .و حال ،مؤموریت تبلیؽی
خود را انجام می دهم تا برهان بر هر شاهد و ؼایب و بر آنان که زاده شده یا
نشده اند و بر تمامی مردمان باشد .پس بایسته است این سخن را حاضران به
ؼایبان و پدران به فرزندان تا برپایی رستاخیز برسانند.
آگاه باشید! به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جابه جا نموده .آن را
ؼصب کرده و به تصرؾ خویش درآورند.
هان! نفرین و خشم خدا بر ؼاصبان و چپاول گران! و البته در آن هنگام خداوند
آتش عذاب  -شعله هی آتش و مس گداخته  -بر سر شما جن و انس خواهد
ریخت .آن جاست که دیگر یاری نخواهید شد.
میز ْال َخ َ
اس ،إِنَّ هللا َع َّز َو َج َّل لَ ْم َیکُنْ لِ َی َذ َر ُک ْم َعلی ما أَ ْن ُت ْم َعلَ ْی ِه َح ّتی َی َ
بیث
َمعاشِ َرال ّن ِ
م َِن َّ
ب.
کان هللا لِی ُْطل َِعکُ ْم َعلَی ْال َؽ ْی ِ
الط ِّیبَِ ،و ما َ
ْذیبها َق ْب َل َی ْو ِم ْالقِیا َم ِة َو ُم َملِّکُ َها
اس ،إِ َّن ُه ما ِمنْ َقرْ َی ٍة إِالّ َوهللا ُم ْهلِکُها ِب َتک ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ُص ِّد ٌق َوعْ َدهُ.
اْلما َم ْال َم ْهدِی َوهللا م َ
ِْ
ض َّل َق ْبلَکُ ْم أَ ْک َث ْ
لینَ ،وه َُو ُم ْهلِکُ
لینَ ،وهللا لَ َق ْد أَهْ لَکَ ْاْلَوَّ َ
رُاْلَوَّ َ
اسَ ،ق ْد َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ِرین.
ْااخ َ
هان مردمان! هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا
ناپا را ازپا جدا کند .و خداوند نمی خواهد شما را بر ؼیب آگاه گرداند.
(اشاره به آیه ی  / 179آل عمران است).
هان مردمان! هیچ سرزمینی نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب اهل آن
[حق را]  ،آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی
خواهد سپرد .و هر آینه خداوند وعده ی خود را انجام خواهد داد.
هان مردمان! پیش از شما ،شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان
را نابود کرد .و همو نابودکننده ی آیندگان است.
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ِرین ،کذالِکَ َن ْف َع ُل
لینُ ،ث َّم ُن ْت ِب ُع ُه ُم ْااخ َ
قا َل هللا َتعالی( :أَلَ ْم ُن ْهلِکِ ْاْلَوَّ َ
بین).
مینَ ،و ْی ٌل َی ْو َم ِب ٍذ ل ِْل ُمک َِّذ َ
ِبالَُْ مجْ ِر َ
اس ،إِنَّ هللا َق ْد أَ َم َرنی َو َنهانیَ ،و َق ْد أَ َمرْ ُ
ت َعلِ ّیا ً َو َن َه ْی ُت ُه ( ِبؤَم ِْر ِه)َ .فع ِْل ُم
َمعاشِ َرال ّن ِ
مْر ِه َتسْ لَمُوا َوأَطیعُوهُ َت ْه َت ُدوا َوا ْن َتهُوا لِ َنه ِْی ِه
ْاْلَم ِْر َوال َّنهُی لَدَ ْیهَِ ،فاسْ َمعُوا ِ
ال ََ ِ
َتر ُ
ش ُدواَ ( ،وصیرُ وا إِلی مُرا ِد ِه) َوال َت َت َفرَّ ْق ِبکُ ُم ال ُّس ُب ُل َعنْ َسبیلِ ِه.
او خود در کتابش آورده« :آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان
را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان این چنین کنیم .وی بر ناباوران!»
هان مردمان! همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به
دستور او دانش آن را نزد علی نهادم .پس فرمان او را بشنوید و گردن نهید و
پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداری کنید تا راه یابید .به سوی هدؾ
او حرکت کنید .راه هی گونه گون شما را از راه او بازندارد!
بخش هفتم :پیروان اهل بیت علیهم السالم و دشمنان ایشان

اس ،أَ َنا صِ ُ
راط هللا ْالمُسْ َتقی ُم الَّذی أَ َم َر ُک ْم ِبا ِّتباعِ هُِ ،ث َّم َعلِی ِمنْ َبعْ دیُ .ث َّم
َمعاشِ َرال ّن ِ
ِلون.
ْدون إِلَی ْال َح ِّق َو ِب ِه َیعْ د َ
وُ ْلدی ِمنْ ص ُْل ِب ِه أَ ِب َّم ُة ( ْالهُدی)َ ،یه َ
مین »...إِلی آخ ِِرها،
ّلِل َر ِ
حیم ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
ب ْالعالَ َ
ُث َّم َق َرأَِ « :بسْ ِم هللا الرَّ حْ ِ
مان الرَّ ِ
هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده .و
پس از من علی است و آن گاه فرزندانم از نسل او ،پیشوایان راه راستند که به
درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.
سپس پیامبر صلّی هللا علیه و آله قرابت فرمود« :بسم هللا الرّ حمن الرّ حیم
ّ
الحمدّلِل ربّ العالمین الرّ حمن الرّ حیم»  -تا آخر سوره.
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َّت َوإِیَّا ُه ْم َخص ْ
تَ ،ولَ ُه ْم َعم ْ
فیه ْم ( َوهللا) َن َزلَ ْ
َوقا َل :فِی َن َزلَ ْ
َّت ،أُولبکَ أَ ْولِیاءُهللا
ت َو ِ
ذین َ
ُون .أَال إِنَّ أَعْ دا َب ُه ْم
ب هللا ُه ُم ْالؽالِب َ
نون ،أَال إِنَّ ح ِْز َ
الخ ْوؾٌ َعلَی ِْه ْم َوال ُه ْم َیحْ َز َ
الَّ َ
ُؾ ْال َق ْو ِل
یاطین یوحی َبعْ ُ
ون إِ ْخوانُ ال َّش
ض ُه ْم إِلی َبعْ ٍ ُز ْخر َ
ُه ُم ال ُّس َفهاء ُْالؽاوُ َ
ِ
ِتابهَِ ،فقا َل َع َّز َو َج َّل( :ال َت ِج ُد َق ْوما ً
ُؼروراً .أَال إِنَّ أَ ْولِیا َب ُه ُم الَّ َ
ذین َذ َک َر ُه ُم هللا فی ک ِ
ون َمنْ حا َّدهللا َو َرسُولَ ُه َولَ ْوکا ُنوا آبا َب ُه ْم أَ ْوأَبْنا َب ُه ْم
ون ِباّلِل َو ْال َی ْو ِم ْااخ ِِر یُوا ُّد َ
یُإ ِم ُن َ
یمان) إِلی آخِراا َی ِة.
لوب ِه ُم ْاْل َ
شیر َت ُه ْم ،أُول ِبکَ َک َت َ
أَ ْوإِ ْخوا َن ُه ْم أَ ْو َع َ
ب فی قُ ِ
هان! به خدا سوگند این سوره درباره ی من نازل شده و شامل امامان می باشد
و به آنان اختصاص دارد .آنان اولیی خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست،
آگاه باشید :البته حزب خدا چیره و ؼالب خواهد بود .هشدار که :ستیزندگان با
امامان ،گمراه و همکاران شیاطین اند .بری گمراهی مردمان ،سخنان بیهوده و
پوچ را به یکدیگر می رسانند .بدانید که خداوند از دوستان امامان در کتاب
خود چنین یاد کرده[« :ی پیامبر ما] نمی یابی ایمانیان به خدا و روز بازپسین،
که ستیزه گران خدا و رسول را دوست ندارند ،گرچه آنان پدران ،برادران و
خویشانشان باشند .آنان [که چنین اند] خداوند ایمان را در دل هایشان نبشته
است - ».تا آخر آیه.
ذین آ َم ُنوا َولَ ْم َی ْل ِبسُوا
ص َف ُه ُم هللا َع َّز َو َج َّل َفقا َل( :الَّ َ
ذین َو َ
ِنون الَّ َ
أَال إِنَّ أَ ْولِیا َب ُه ُم ْالم ُْإم َ
إیما َن ُه ْم ِب ُ
دون).
ظ ْل ٍم أُول ِبکَ لَ ُه ُم ْاْلَ ْمنُ َو ُه ْم ُم ْه َت َ
ذین آ َم ُنوا َولَ ْم َیرْ تابوا).
(أَال إِنَّ أَ ْولِیا َب ُه ُم الَّ َ
ْ
ُ
ولون:
لیم َیقُ َ
الم آم َ
ذین ْید ُخ َ
أَال إِنَّ أَ ْولِیا َب ُه ُم الَّ َ
لون ْال َج َّن َة ِب َس ٍ
ِنینَ ،ت َتلَ ّقا ُه ُم ال َمال ِبکَة ِبال َّتسْ ِ
ِدین.
َسال ٌم َعلَ ْیکُ ْم طِ ْب ُت ْم َف ْاد ُخلوها خال َ
قون فیها ِب َؽی ِْر حِسا ٍ
ون
ذین َیصْ لَ َ
ب .أَال إِنَّ أَعْ دا َب ُه ُم الَّ َ
أَال إِنَّ أَ ْولِیا َب ُه ْم ،لَ ُه ُم ْال َج َّن ُة یُرْ َز َ
َسعیراً.
عون ل َِج َه َّن َم َشهیقا ً َو هِی َتفو ُر َو َی َر ْو َن لَ َ
هازفیراً.
ذین َیسْ َم َ
أَال إِنَّ أَعْ دا َب ُه ُم الَّ َ
ت أُم ٌَّة لَ َع َن ْ
دَخلَ ْ
فیه ْمُ ( :کلَّما َ
ت أ ُ ْخ َتها) اایة.
أَال إِنَّ أَعْ دا َب ُه ُم الَّ َ
ذین قا َل هللا ِ
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ذین قا َل هللا َع َّز َو َج َّلُ ( :کلَّما أ ُ ْلقِی فیها َف ْو ٌج َسؤَلَ ُه ْم َخ َز َن ُتها أَلَ ْم
أَال إِنَّ أَعْ دا َب ُه ُم الَّ َ
َیؤ ِتکُ ْم َنذی ٌر ،قالوا َبلی َق ْد جا َءنا َنذیرٌ َفک ََّذبْنا َو قُلنا ما َن َّز َل هللا ِمنْ َشی ٍء إِنْ أَ ْن ُت ْم إِالّ
ذین
بیر) إِلی َقوله( :أَال َفسُحْ قا ً الِ ََصْ حا ِ
َّعیر) .أَال إِنَّ أَ ْولِیا َب ُه ُم الَّ َ
فی َ
ض ٍ
الل َک ٍ
ب الس ِ
َی ْخ َش ْو َن َر َّب ُه ْم ِب ْال َؽ ْیبِ ،لَ ُه ْم َم ْؽف َِر ٌ َوأَجْ رٌ َکبیرٌ .
هان! دوستداران امامان ایمانیان اند که قرآن چنان توصیؾ فرموده« :آنان که
ایمان آورده و باور خود را به شر نیالوده اند ،در امان و در راه راست
هستند».
هشدار! یاران پیشوایان کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار
دور خواهند بود.
هشدار! اولیی امامان آنانند که با آرامش و سالم به بهشت درخواهند شد و
فرشتگان با سالم آنان را پذیرفته ،خواهند گفت« :درود بر شما که پا شده
اید .اینک داخل شوید که در بهشت ،جاودانه خواهید بود».
هان! بهشت پاداش اولیی آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد.
هان! دشمنان آنان آن کسانی اند که در آتش درآیند .و همانا ناله ی افروزش
جهنم
را می شنوند در حالی که شعله هی آتش زبانه می کشد و زفیر (صدی بازدم)
جهنم را نیز درمی یابند.
هان! خداوند درباره ی ستیزگران با آنان فرموده« :هرگاه امتی داخل جهنم
شود همتی خود را نفرین کند».
هشدار! که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره ی آنان فرموده« :هر
گروهی از آنان داخل جهنم شود نگاهبانان می پرسند :مگر برایتان ترساننده ی
نیامد؟! می گویند :چرا ترساننده آمد لیکن تکذیب کردیم و گفتیم :خداوند وحی
نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ!» تا آن جا که فرماید« :هان!
نابود باد دوزخیان!»
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هان! یاران امامان در نهان ،از پروردگار خویش ترسانند ،آمرزش و پاداش
بزرگ بری آنان خواهد بود.
هان مردمان! چه بسیارراه است میان آتش و پاداش بزرگ!
َ
َبیر.
اسَ ،ش ّت َ
َمعاشِ َرال َن ِ
َّعیر َو ْاْلجْ ِر ْالک ِ
ان ما َبی َْن الس ِ
اس)َ ،ع ُدوُّ نا َمنْ َذ َّم ُه هللا َولَ َع َنهَُ ،و َولِیُّنا ( ُک ُّل) َمنْ َمد ََح ُه هللا َو أَ َح َّب ُه.
( َمعاشِ َرال ّن ِ
الوإِ ّنی (أَ َنا) ال َّنذیرُ و َعلِی ْال َبشیرُ .
اس ،أَ َ
َمعاشِ َر ال ّن ِ
اس) ،أَال َو إِ ِّنی ُم ْن ِذرٌ َو َعلِی ها ٍد.
( َمعاشِ َرال ّن ِ
َمعاشِ َر ال ّناس (أَال) َو إِ ّنی َنبی َو َعلِی َوصِ یّی.
اْلما ُم َو ْال َوصِ ی ِمنْ َبعْ دیَ ،و ْاْلَ ِب َّم ُة ِمنْ َبعْ ِد ِه
اس ،أَ َ
( َمعاشِ َرال ّن ِ
الوإِ ِّنی َرسو ٌل َو َعلِی ْ ِ
رُجون ِمنْ ص ُْل ِب ِه).
الوإِ ّنی والِ ُد ُه ْم َو ُه ْم َی ْخ
َ
وُ ْل ُدهُ .أَ َ
هان مردمان! خداوند ستیزه جویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما
را ستوده و دوست دارد.
هان مردمان! بدانید که همانا من انذارگرم و علی مژده دهنده.
هان! که من بیم دهنده ام و علی راهنما.
هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است.
هان مردمان! بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است.
و امامان پس از او فرزندان اویند.
آگاه باشید! من والد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود.
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بخش هشتم :حضرت مهدی عجل هللا فرجه الشریؾ

أَال إِنَّ خا َت َم ْاْلَ ِب َم ِة ِم َّنا ْالقا ِب َم ْال َم ْهدِی.
أَال إِ َّن ُه ّ
ین.
الظاهِرُ َعلَی ال ِّد ِ
أَال إِ َّن ُه ْال ُم ْن َت ِق ُم م َِن ّ
ِمین.
الظال َ
ُون َوها ِدمُها.
أَال إِ َّن ُه فا ِت ُح ْالحُ ص ِ
أَال إِ َّن ُه ؼالِبُ ُک ِّل َقبیلَ ٍة ِمنْ أَهْ ِل ال ِّشرْ ِ َوهادیها.
ال ََ ْولِیا ِءهللا.
ثار ِ
أَالإِ َّن ُه ْالم ُْد ِر ُ ِبکُ ِّل ٍ
ِدین هللا.
أَال إِ َّن ُه ال ّناصِ رُ ل ِ
میق.
أَال إِ َّن ُه ْال َؽرّ اؾُ ِمنْ َبحْ ٍر َع ٍ
أَال إِ َّن ُه َیسِ ُم ُک َّل ذی َفضْ ٍل ِب َفضْ لِ ِه َو ُک َّل ذی َجه ٍْل ِب َج ْهلِ ِه.
أَال إِ َّن ُه ِخ َی َر ُهللا َو م ُْختا ُرهُ.
َ
ُ
وار ُ
محیط ِبکُ ِّل َفه ٍْم.
ث ُک ِّل عِ ْل ٍم َوالَُْ
أال إِ َّن ُه ِ
أَال إِ َّن ُه الَُْ ْ
ال ََم ِْر آیا ِت ِه.
مخ ِبرُ َعنْ َر ِّب ِه َع َّز َو َج َّل َو ْال ُم َش ِّی ُد ِ
أَال إِ َّن ُه الرَّ شی ُد السَّدی ُد.
أَال إِ َّن ُه ْال ُم َفوَّ

ُ إِلَ ْی ِه.

رون َبی َْن َی َد ْی ِه.
أَال إِ َّن ُه َق ْد َب َّش َر ِب ِه َمنْ َسلَ َ
ؾ م َِن ْالقُ ِ
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ور إِالّعِ ْندَ هُ.
أَال إِ َّن ُه ْالباقی حُجَّ ًة َوالحُجَّ َة َبعْ َدهُ َوال َح َّق إِالّ َم َع ُه َوال ُن َ
صور َعلَ ْی ِه.
ِب لَ ُه َوال َم ْن
َ
أَال إِ َّن ُه الؼال َ
الوإِ َّن ُه َولِی هللا فی أَرْ ضِ هَِ ،و َحکَ ُم ُه فی َخ ْل ِقهَِ ،وأَمی ُن ُه فی سِ رِّ ِه َو عال ِن َی ِت ِه.
أَ َ
آگاه باشید! همانا آخرین امام ،قابم مهدی از ماست .هان! او بر تمامی ادیان
چیره خواهد بود.
هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران.
هشدار! که اوست فاتح دژها و منهدم کننده ی آنها.
هشدار! که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمی آنان.
هشدار! که او خونخواه تمام اولیی خداست.
آگاه باشید! اوست یاور دین خدا.
هشدار! که از دریایی ژرؾ پیمانه هایی افزون گیرد.
هشدار! که او به هر ارزشمندی به اندازه ی ارزش او ،و به هر نادان و بی
ارزشی به اندازه ی نادانی اش نیکی کند.
هشدار! که او نیکو و برگزیده ی خداوند است.
هشدار! که او وارث دانش ها و حاکم بر ادرا

هاست.

هان! بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می گوید و آیات و نشانه هی او
را برپا کند .بدانید همانا اوست بالیده و استوار.
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بیدار باشید! هموست که [اختیار امور جهانیان و آیین آنان ] به او واگذار شده
است.
آگاه باشید! که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده اند.
آگاه باشید! که اوست حجّ ت پایدار و پس از او حجّ تی نخواهد بود )2(.درستی
و راستی و نور و روشنایی تنها نزد اوست.
هان! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده ی او یاری نخواهد گشت.
آگاه باشید که او ولی خدا در زمین ،داور او در میان مردم و امانتدار امور
آشکار و نهان است.
 )2این تعبیر به عنوان حجّ ت و امامت است و نظری به رجعت دیگر امامان
ندارد زیرا آنان حجّ ت های پیشین اند که دوباره رجعت خواهند نمود.
بخش نهم :مطرح کردن بیعت

اس ،إِ ّنی َق ْد َب َّی ْن ُ
الوإِ ِّنی عِ ْن َد
ت لَکُ ْم َوأَ ْف َهمْ ُتکُ ْمَ ،و هذا َعلِی ُی ْف ِه ُمکُ ْم َبعْ دی .أَ َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ْ
َ
رار ِبهُِ ،ث َّم مُصا َف َق ِت ِه َبعْ دی.
اْل ْق ِ
ا ْنقِضا ِء ُخط َبتی أ ْدعُو ُک ْم إِلی مُصا َف َقتی َعلی َبی َْع ِت ِه َو ِ
الوإِ َّنی َق ْد با َیعْ ُ
ت هللا َو َعلِی َق ْد با َی َعنیَ .وأَ َنا آخ ُِذ ُک ْم ِب ْال َبی َْع ِة لَ ُه َع ِن هللا َع َّز َو َج َّل.
أَ َ
َث َفإِ َّنما َی ْنک ُ
ْدیه ْمَ .ف َمنْ َنک َ
ُث
ُبایع َ
(إِنَّ الَّ َ
ُون هللاَ ،ی ُدهللا َف ْو َق أَی ِ
ُبایعُو َنکَ إِ َّنما ی ِ
ذین ی ِ
َعلی َن ْفسِ هَِ ،و َمنْ أَ ْوفی ِبما عا َهدَ َعلَ ْی ُه هللا َف َسی ُْإتی ِه أَجْ راً َعظیما ً).
هان مردمان! من پیام خدا را برایتان آشکار کرده تفهیم نمودم .و این علی است
که پس از من شما را آگاه می کند .اینک شما را می خوانم که پس از پایان
خطبه با من و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت کرده به امامت او اقرار
نمایید .آگاه باشید من با خداوند و علی با من پیمان بسته و من اکنون از سوی
خدی ّ
عزوجل بری امامت او پیمان می گیرم[« .ی پیامبر ]آنان که با تو بیعت
کنند هر آینه با خدا بیعت کرده اند .دست خدا بالی دستان آنان است .و هر کس
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بیعت شکند ،بر زیان خود شکسته ،و آن کس که بر پیمان خداوند استوار و
باوفا باشد ،خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد.
بخش دهم :حالل و حرام ،واجبات و محرمات

عابرهللاَ ( ،ف َمنْ َح َّج ْال َبی َ
ْت أَ ِواعْ َت َم َر َفال ُجنا َح
اس ،إِنَّ ْال َح َّج َو ْالع َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ُمْر َ ِمنْ َش ِ
ؾ ِب ِهما) اا َیة.
َعلَ ْی ِه أَنْ َی َّطوَّ َ
اس ،حُجُّ ْ
واال َبی َ
ماو َردَ هُ أَهْ ُل َب ْی ٍ
ت إِالَّ اسْ َت ْؽ َن ْوا َو أ ُ ْبشِ رواَ ،وال َت َخلَّفوا
ْتَ ،ف َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
َع ْن ُه إِالّ َب َترُ وا َو ا ْف َت َقرُ وا.
ؾ ِمنْ َذ ْن ِب ِه إِلی َو ْق ِت ِه
ؾ ِب ْال َم ْوقِؾِ م ُْإ ِمنٌ إِالَّ َؼ َف َرهللا لَ ُه ما َسلَ َ
ماو َق َ
اسَ ،
َمعاشِ َرال ّن ِ
ض ْ
ؾ َع َملَ ُه.
ت َحجَّ ُت ُه اسْ َتؤْ َن َ
ذالِکََ ،فإِذا ا ْن َق َ
ون َو َن َفقا ُت ُه ْم م َُخلَّ َف ٌة َعلَی ِْه ْم َوهللا الیُضیعُ
اسْ ،الحُجّ ا ُج مُعا ُن َ
َمعاشِ َرال َّن ِ
نین.
أَجْ َرالَُْ محْ سِ َ
اس ،حُجُّ وا ْال َبی َ
ص ِرفُوا َع ِن ْالم َشا ِهدِإِالّ ِب َت ْو َب ٍة
ین َوال َّت َف ُّقهَِ ،وال َت ْن َ
ْت ِبک ِ
َمال ال ّد ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
الع.
َو إِ ْق ٍ
اس ،أَقیمُوا الصَّال َ َو آ ُتوا َّ
الزکا َ َکما أَ َم َر ُک ُم هللا َع َّز َو َجلََّ ،فإِنْ طا َل
َمعاشِ َرال ّن ِ
ص َب ُه هللا َع َّز َو َج َّل
َعلَ ْیکُ ُم ْاْلَ َم ُد َف َقصَّرْ ُت ْم أَ ْو َنسِ ی ُت ْم َف َعلِی َولِ ُّیکُ ْم َو ُم َبیِّنٌ لَکُ ْم ،الَّذی َن َ
مین َخ ْل ِق ِه .إِ َّن ُه ِم ِّنی َو أَ َنا ِم ْنهَُ ،و ه َُو َو َمنْ َت ْخلُؾُ ِمنْ ُذرِّ یَّتی ی ُْخ ِبرو َنکُ ْم
لَکُ ْم َبعْ دی أَ َ
ُون.
ون لَکُ ْم ما ال َتعْ لَم َ
ِبما َتسْ ؤَلوُ َن َع ْن ُه َو ُی َب ِّی ُن َ
هان مردمان! همانا حج و عمره از شعابر و آداب و رسوم خدایی است .پس
زابران خانه ی خدا و عمره کنندگان بر صفا و مروه بسیار طواؾ کنند.
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هان مردمان! در خانه ی خدا حج گزارید؛ که هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر
بی نیاز شد و مژده گرفت ،و کسی از آن روی برنگردانید مگر بی بهره و
نیازمند گردید.
هان مردمان! مإمنی در موقؾ (عرفات ،مشعر ،منا) نما َند مگر این که خدا
گناهان گذشته ی او را بیامرزد و بایسته است که پس از پایان اعمال حج [با
پرونده ی پا ] کار خود را از سر گیرد.
هان مردمان! حاجیان دستگیری شده اند و هزینه هی سفرشان جبران می شود
و جایگزین آن به آنان خواهد رسید .و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه
نخواهد کرد.
هان مردمان! خانه ی خدا را با دین کامل و دانش ژرفی آن دیدار کنید و از
زیارتگاهها جز با توبه و بازایستادن [از گناهان ] برنگردید.
هان مردمان! نماز را به پا دارید و زکات بپردازید همان سان که خداوند
ّ
عزوجل امر فرموده .پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد
بردید ،علی صاحب اختیار و تبیین کننده ی بر شماست .خداوند ّ
عزوجل او
راپس از من امانتدار خویش در میان آفریدگانش نهاده .همانا او از من و من از
اویم .و او و فرزندان من از جانشینان او ،پرسش هی شما راپاسخ دهند و آن
چه را نمی دانید به شما می آموزند.
الل َو اَن َهی َع ِن
أَال إِنَّ ْال َحال َل َو ْال َحرا َم أَ ْک َث ُر ِمنْ أَنْ أُحصِ َیهُما َوأ ُ َعرِّ َفهُما َفآم َُر ِب ْال َح ِ
ْ
ت أَنْ ُ
ُول ما ِج ْب ُ
قام وا ِحدٍَ ،فؤ ُ ِمرْ ُ
ت ِب ِه
آخ َذ ْال َبی َْع َة ِم ْنکُ ْم َوال َّ
ص ْف َق َة لَکُ ْم ِب َقب ِ
رام فی َم ٍ
ال َح ِ
ذین ُه ْم ِم ِّنی َو ِم ْن ُه
ِنین َواْلَ ْوصِ یا ِء ِمنْ َبعْ ِد ِه الَّ َ
أمیر ْالم ُْإم َ
َع ِن هللا َع َّز َو َج َّل فی َعلِی ِ
فیه ْم قا ِب َم ٌة ،خا ِتمُها ْال َمهْدی إِلی َی ْو ٍم َی ْل َقی هللا الَّذی ُی َق ِّدرُ َو َی ْقضی.
إما َم ٌة ِ
رام َن َه ْی ُتکُ ْم َع ْن ُه َفإِ ِّنی َل ْم أَرْ ِجعْ َعنْ
اسَ ،و ُک ُّل َح ٍ
َمعاشِ َرال ّن ِ
الل دَ َل ْل ُتکُ ْم َع َل ْی ِه َو ُک ُّل َح ٍ
ذالِکَ َو لَ ْم أ ُ َب ِّد ْل .أَال َف ْاذ ُکرُ وا ذالِکَ َواحْ َف ُ
واص ْو ِابهَِ ،وال ُت َب ِّدلُوهُ َوال ُت َؽ ِّی ُروهُ.
ظوهُ َو َت َ
أَال َو إِ ِّنی ا ُ َج ِّد ُد ْال َق ْو َل :أَال َفؤَقیمُوا الصَّال َ َوآ ُتوا َّ
الزکا َ َو ْأمُرُ وا ِب ْال َمعْ روؾِ َوا ْن َه ْوا
َع ِن ْال ُم ْنک َِر.
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هان! روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در این جا
یکباره به روا فرمان دهم و از ناروا بازدارم .از این روی مؤمورم از شما
بیعت بگیرم که دست در دست من نهید در مورد پذیرش آن چه از سوی
خداوند آورده ام درباری علی امیرالمإمنین و اوصیای پس از او که آنان از من
و اویند .و این امامت به وراثت پایدار است و فرجام امامان ،مهدی است و
استواری امامت تا روزی است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند.
هان مردمان! شما را به هرگونه روا و ناروا راهنمایی کردم و از آن هرگز
برنمی گردم .بدانید و آگاه باشید! آن ها را یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را به
آن توصیه نمایید و در آن [احکام خدا] دگرگونی راه ندهید .هشدار که دوباره
می گویم :بیدار باشید! نماز را به پا دارید .و زکات بپردازید .و امر به معروؾ
کنید و از منکر بازدارید.
الوإِنَّ َر ْأ َ َ
مْر ِب ْال َمعْ رُ وؾِ أَنْ َت ْن َتهُوا إِلی َق ْولی َو ُت َبلِّ ُؽوهُ َمنْ لَ ْم َیحْ ضُرْ َو
أَ َ
س ْاْل ِ
َتؤْمُروُ هُ ِب َقبُولِ ِه َع ِّنی َو َت ْن َه ْوهُ َعنْ مُخالَ َف ِتهَِ ،فإِ َّن ُه أَمْرٌ م َِن هللا َع َّز َو َج َّل َو ِم ِّنیَ .وال أَم َْر
مام َمعْ
ِب َمعْ رو ٍ
صوم.
ٍ
ؾ َوال َنهْی َعنْ ُم ْنک ٍَر إِالَّ َم َع إِ ٍ
اسْ ،القُرْ آنُ ی َُعرِّ فُکُ ْم أَنَّ ْاْلَ ِب َّم َة ِمنْ َبعْ ِد ِه وُ ْل ُدهَُ ،و َعرَّ ْف ُتکُ ْم إِ َّن ُه ْم ِم ِّنی َو ِم ْنهُ،
َمعاشِ َرال ّن ِ
َحی ُ
ِتاب ِهَ ( :و َج َعلَها َکلِ َم ًة با ِق َی ًة فی َعق ِِب ِه)َ .وقُ ْل ُ
ت« :لَنْ َتضِ لُّوا ما
ْث َیقُو ُل هللا فی ک ِ
إِنْ َت َم َّسکْ ُت ْم ِب ِهما.
اس ،ال َّت ْقوی ،ال َّت ْقویَ ،واحْ َذرُ وا السّا َع َة َکما قا َل هللا َع َّز َو َج َّل( :إِنَّ َز ْل َزلَ َة
َمعاشِ َرال ّن ِ
ّاع ِة َشی ٌء َعظی ٌم) .ا ُ ْذ ُکرُ وا ْال َم َ
وازین
ِساب َو ْال َم
َ
مات ( َو ْال َمعادَ ) َو ْالح َ
الس َ
ُ
مین َو َّ
ثیب
َوالَُْ
ِقابَ .ف َمنْ جا َء ِب ْال َح َس َن ِة أ َ
واب َو ْالع َ
الث َ
محاس َب َة َبی َْن َی َدی َربِّ ْالعالَ َ
َ
نان َنصیبٌ .
َعلَیْها َو َمنْ جا َء ِبال َّس ِّی َب ِة َفلَی َ
ْس لَ ُه فِی ال ِج ِ
و بدانید که ریشه ی امر به معروؾ این است که به گفته ی من [درباره ی
امامت ] برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و ؼایبان را به پذیرش فرمان
من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من بازدارید؛ همانا سخن من
فرمان خدا و من است و هیچ امر به معروؾ و نهی از منکری جز با امام
معصوم تحقق و کمال نمی یابد.
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هان مردمان! قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند
و من به شما شناساندم که آنان از او و از من اند .چرا که خداوند در کتاب خود
می گوید« :امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد »...و من نیز گفته ام
که« :مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید ،گمراه نخواهید شد».
هان مردمان! تقوا را ،تقوا را رعایت کرده از سختی رستخیز بهراسید همان
گونه که خداوند ّ
عزوجل فرمود« :البته زمین لرزه ی روز رستاخیز حادثه ی
بزرگ است»...
مرگ ،قیامت ،و حساب و میزان و محاسبه ی در برابر پروردگار جهانیان و
پاداش کیفر را یاد کنید .آن که نیکی آورد ،پاداش گیرد .و آن که بدی کرد،
بهره ی از بهشت نخواهد برد.
بخش یازدهم :بیعت گرفتن رسمی

اس ،إِ َّنکُ ْم أَ ْک َثرُ ِمنْ أَنْ ُتصا ِفقُونی ِبکَؾٍّ وا ِح ٍد فی َو ْق ٍ
ت وا ِحدٍَ ،و َق ْد أَ َم َرنِی
َمعاشِ َرال ّن ِ
َ
َ
َ
رار ِبما َع َّق ْد ُ
منینَ ،ولِ َمنْ جا َء
میر ْالم ُْإ َ
اْل ْق َ
ت ل َِعلِی أ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل أنْ آ ُخ َذ ِمنْ أ ْلسِ َن ِتکُ ُم ْ ِ
َبعْ دَ هُ م َِن ْاْلَ ِب َّم ِة ِم ّنی َو ِم ْنهَُ ،علی ما أَعْ لَمْ ُتکُ ْم أَنَّ ُذرِّ یَّتی ِمنْ ص ُْل ِب ِه.
ون لِما َبلَّ ْؽ َ
ت َعنْ َربِّنا
ُون ُم ْنقا ُد َ
ُون راض َ
ُون مُطیع َ
َفقُولُوا ِبؤَجْ َم ِعکُ ْم« :إِ ّنا سا ِمع َ
َ
َ
بای ُعکَ
میر ْالم ُْإم َ
ِنین َو َمنْ وُ لِدَ ِمنْ ص ُْل ِب ِه م َِن ْاْلَ ِب َّم ِةُ .ن ِ
َو َر ِّبکَ فی أم ِْر إِمامِنا َعلِی أ ِ
َعلی ذالِکَ ِبقُلوُ ِبنا َوأَ ْنفُسِ نا َوأَ ْلسِ َنتِنا َوأَیْدینا .علی ذالِکَ َنحْ یی َو َعلَ ْی ِه َن ُ
موت َو
َعلَ ْی ِه ُنب َْع ُ
ثَ .وال ُن َؽ ِّی ُر َوال ُن َب ِّدلَُ ،وال َن ُ
شکُّ ( َوال َنجْ َح ُد) َوال َنرْ تابُ َ ،وال َنرْ ِج ُع َع ِن
َ
میثاق.
ْال َع ْه ِد َوال َن ْنقُ ُ ْال
هان مردمان! شما بیش از آنید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایید.
از این روی خداوند ّ
عزوجل به من دستور داده که از زبان شما اقرار بگیرم و
پیمان والیت علی امیرالمإمنین را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از
نسل من و اویند؛ همان گونه که اعالم کردم که ذرّ یّه من از نسل اوست.
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پس همگان بگویید:
«الب ّته که سخنان تو را شنیده پیروی می کنیم و از آن ها خشنودیم و بر آن
گردن گذار و بر آن چه از سوی پروردگارمان در امامت اماممان علی
امیرالمإمنین و امامان دیگر  -از صلب او  -به ما ابالغ کردی ،با تو پیمان می
بندیم با دل و جان و زبان و دست هایمان .با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم
مرد و با آن اعتقاد برانگیخته می شویم .و هرگز آن را دگرگون نکرده شکّ و
انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود برنمی گردیم.
ْ
َ
ذین َذ َکرْ َ
ت ِمنْ ُذرِّ ی ِتکَ ِمنْ
میر ْال ْ
ِنین َو ْاْلَ ِب َّم ِة الَّ َ
مإم َ
َو َعظ َتنا ِب َوعْ ظِ هللا فی َعلِی أ ِ
میثاق لَ ُه ْم َمؤْ ُخ ٌ
ُ
وذ
ص َب ُه هللا َبعْ دَ هُماَ .ف ْال َع ْه ُد َو ْال
ْن َو َمنْ َن َ
وُ ْل ِد ِه َبعْ دَ هُْ ،ال َح َس ِن َو ْالحُ َسی ِ
ضماب ِِرنا َوأَیْدیناَ .منْ أَ ْد َر َکها ِب َی ِد ِه َو إِالَّ َف َق ْد أَ َقرَّ
وبنا َوأَ ْنفُسِ نا َوأَ ْلسِ َنتِنا َو َ
ِم َّناِ ،منْ قُلُ ِ
ِبلِسا ِنهَِ ،وال َن ْب َتؽی ِبذالِکَ َب َدالً َوال َی َری هللا ِمنْ أَ ْنفُسِ نا ح َِوالًَ .نحْ نُ ُن َإ ّدی ذالِکَ
َع ْنکَ الّدانی والقاصی ِمنْ اَ ْوالدِنا واَهالیناَ ،و ُن ْش ِه ُدهللا ِبذالِکَ َو َکفی ِباّلِل َشهیداً
َوأَ ْن َ
ت َعلَیْنا ِب ِه َشهی ٌد
ص ْو ٍ
سَ ( ،ف َم ِن اهْ َتدی
ولون؟ َفإِنَّ هللا َیعْ لَ ُم ُک َّل َ
اس ،ما َت ُق َ
ت َو خا ِف َی َة ُک ِّل َن ْف ٍ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ُبای ُع هللاَ ( ،ی ُدهللا َف ْو َق
َفلِ َن ْفسِ ِه َو َمنْ َ
ض َّل َفإِ َّنما َیضِ ُّل َعلَیْها)َ ،و َمنْ با َی َع َفإِ َّنما ی ِ
ْدیه ْم).
أَی ِ
ِنین َو ْال َح َس َن َو ْال ُح َسی َْن
میر ْالم ُْإم َ
بایعُوا َعلِ ّیا ً أَ َ
بایعُونی َو ِ
بایعُوا هللا َو ِ
اسَ ،ف ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
َو ْاْلَ ِب َّم َة ( ِم ْن ُه ْم فِی ال ُّد ْنیا َو ْااخ َِر ِ ) َکلِ َم ًة با ِق َی ًة.
[ی رسول خدا] ما را به فرمان خدا پند دادی درباره ی علی امیرالمإمنین و
امامان از نسل خود و او ،که حسن و حسین و آنان که خداوند پس از آنان برپا
کرده است .پس عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و
دستانمان .هر کس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست .و هرگز
پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد و خداوند از ما شکست عهد نبیند .و نیز
فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خویشان خود خواهیم رسانید و
خداوند را بر آن گواه خواهیم گرفت .و هر آینه خداوند بر گواهی کافی است و
تو نیز بر ما گواه باش».
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هان مردمان! چه می گویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می شنود و آن را که
از دل ها می گذرد می داند« .هر آن کس هدایت پذیرفت ،به خیر خویش
پذیرفته .و آن که گمراه شد ،به زیان خود رفته ».و هر کس بیعت کند ،هر آینه
با خداوند پیمان بسته؛ که «دست خدا بالی دستان آن هاست».
هان مردمان! اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان بندید و با علی
امیرالمإمنین و حسن و حسین و امامان پس از آنان از نسل آنان که نشانه ی
پایدارند در دنیا و آخرت.
َث َفإِ َّنما َی ْنک ُ
دَر َو َیرْ َح ُم َمنْ َو فیَ ( ،و َمنْ َنک َ
ُث َعلی َن ْفسِ ِه َو َمنْ
ُی ْهلِکُ هللا َمنْ َؼ َ
أَ ْوفی ِبما عا َهدَ َعلَ ْی ُه هللا َف َسی ُْإتی ِه أَجْ راً َعظیما ً).
اس ،قُولُوا الَّذی قُ ْل ُ
ِنینَ ،وقُولُوا:
ت لَکُ ْم َو َسلِّمُوا َعلی َعلی ِبإِم َْر ِ ْالم ُْإم َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ّلِل الَّذی َهدانا
( َس ِمعْ نا َو أَ َطعْ نا ُؼ ْفرا َنکَ َربَّنا َو إِلَ ْیکَ ْال َمصیرُ )َ ،و قُولوا( :اَ ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
لِهذا َو ما ُک ّنا لِ َن ْه َتدِی لَ ْوال أَنْ َهدا َنا هللا) اایة.
ْن أَبی طالِ ٍ
ب عِ ْن َدهللا َع َّز َو َج َّل َ -و َق ْد أَ ْن َزلَهافِی
اس ،إِنَّ َفضا ِب َل َعلی ب ِ
َمعاشِ َرال ّن ِ
َ ُ
ْالقُرْ ِ َ
ص ِّدقُوهُ.
قام وا ِحدٍَ ،ف َمنْ أَ ْن َبا َ ُک ْم ِبها َو َع َر َفها َف َ
آن  -أ ْک َثرُ ِمنْ أنْ أحْ صِ َیها فی َم ٍ
فاز َف ْوزاً
ذین َذکرْ ُت ُه ْم َف َق ْد َ
اسَ ،منْ یُطِ ِع هللا َو َرسُولَ ُه َو َعلِ ّیا ً َو ْاْلَ ِب َم َة الَّ َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
َعظیما ً.
خداوند مکّاران را تباه می کند و به باوفایان مهر می ورزد« .هر که پیمان
شکند»
جز این نیست که به زیان خود گام برداشته ،و هر که بر عهدی که با خدا بسته
پابرجا ماند ،به زودی خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد».
هان مردمان! آن چه بر شما برگفتم بگویید و به علی با لقب امیرالمإمنین سالم
کنید و بگویید« :شنیدیم و فرمان می بریم پروردگارا ،آمرزشت خواهیم و
بازگشت به سوی تو است ».و نیز بگویید« :تمام سپاس و ستایش خدایی راست
که ما را به این راهنمایی فرمود وگرنه راه نمی یافتیم»  -تا آخر آیه.
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هان مردمان! هر آینه برتری هی علی بن ابی طالب نزد خداوند ّ
عزوجل  -که
در قرآن نازل فرموده  -بیش از آن است که من یکباره برشمارم .پس هر کس
از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت او را تصدیق و تؤیید کنید.
هان مردمان! آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم
پیروی کند ،به رستگاری بزرگی دست یافته است.
ِنین
لیم َعلَ ْی ِه ِبإِم َْر ِ ْالم ُْإم َ
ّابقُ َ
اس ،الس ِ
َمعاشِ َرال َّن ِ
ون إِلی مُبا َی َع ِت ِه َو مُواال ِت ِه َو ال َّتسْ ِ
أُولبکَ ُه ُم ْال ُ
عیم.
ون فی َج ّنا ِ
فابز َ
ت ال َّن ِ
ضی هللا ِب ِه َع ْنکُ ْم م َِن ْال َق ْو ِلَ ،فإِنْ َتکْفُرُ وا أَ ْن ُت ْم َو َمنْ فِی
اس ،قُولُوا ما َیرْ َ
َمعاشِ َرال ّن ِ
ْاْلَرْ ِ َجمیعا ً َفلَنْ َیضُرَّ هللا َشیْبا ً.
ت) َو ْ
الله َّم ْ
ْت َوأَ َمرْ ُ
ِنین ( ِبما أَ َّدی ُ
ِرین،
ِدین) ْالکاف َ
اؼضِ بْ َعلَی ( ْالجاح َ
اؼ ِفرْ ل ِْلم ُْإم َ
مین.
َو ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
ّلِل َربِّ ْالعالَ َ
هان مردمان! سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سالم بر او با
لقب امیرالمإمنین ،رستگارانند و در بهشت هی پربهره خواهند بود.
هان مردمان! آن چه خدا را خشنود کند بگویید .پس اگر شما و تمامی زمینیان
کفران ورزند ،خدا را زیانی نخواهد رسانید.
پروردگارا ،آنان را که به آن چه ادا کردم و فرمان دادم ایمان آوردند ،بیامرز.
ّ
الحمدّلِل ربّ العالمین.
و بر منکران کافر خشم گیر! و
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