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    حمد و ثنای الھی: بخش اول

  ُقْدَرِتِه َو ُبْرھاِنِه،َوَجلَّ في ُسْلطاِنِه َوَعُظَم في َاْركاِنِه، َوَاحاَط ِبُكلِّ َشيٍء ِعْلمًا َو ُھَو في َمكاِنِه َو َقَھَر َجمیَع اْلَخْلِق ِبَاْلَحْمُد ِللَِّه الَّذي َعال في َتَوحُِّدِه َو َدنا في َتَفرُِّدِه 

  ).ْیِه َيُعوُدَو َمجیدًا الَيزوُل، َوُمْبِدئًا َوُمعیدًا َو ُكلُّ َأْمٍر ِإَل(َحمیدًا َلْم َيَزْل، َمْحمودًا الَيزاُل 

  .وِح، ُمَتَفضٌِّل َعلي َجمیِع َمْن َبَرَأُه، ُمَتَطوٌِّل َعلي َجمیِع َمْن َأْنَشَأُهباِرُئ اْلَمْسُموكاِت َوداِحي اْلَمْدُحّواِت َوَجّباُر اْلَأَرضیَن َو الّسماواِت، ُقدُّوٌس ُسبُّوٌح، َربُّ اْلَمالئَكِة َوالرُّ

  .ُیوُن الَتراُهَيْلَحُظ ُكلَّ َعْیٍن َواْلُع

بى آنكه . استستايش خداي را سزاست كه در يگانگي اش بلند مرتبه و در تنھايي اش به آفريدگان نزديك است؛ سلطنتش پرجالل و در اركان آفرينش اش بزرگ   

  .مكان گیرد و جابه جا شود، بر ھمه چیز احاطه دارد و بر تمامي آفريدگان به قدرت و برھان خود چیره است

  .آغاز و انجام از او و برگشت تمامي امور به سوي اوست. ره ستوده بوده و خواھد بود و مجد و بزرگي او را پاياني نیستھموا

. دور و منزه از خصايص آفريده ھاست و در منزه بودن خود نیز از تقديس ھمگان برتر است. اوست آفريننده آسمان ھا و گستراننده زمین ھا و حكمران آن ھا

  .روردگار فرشتگان و روح؛ افزوني بخش آفريده ھا و نعمت ده ايجاد شده ھاستھموست پ

 .به يك نیم نگاه ديده ھا را ببیند و ديده ھا ھرگز او را نبینند

َقْدَفِھَم السَّراِئَر َو َعِلَم الضَّماِئَر، َوَلْم َتْخَف . ُيباِدُر ِإَلْیِھْم ِبَما اْسَتَحقُّوا ِمْن َعذاِبِهال َيْعَجُل ِباْنِتقاِمِه، َوال. َكريٌم َحلیٌم ُذوَأناٍت، َقْد َوِسَع ُكلَّ َشيٍء َرْحَمُتُه َو َمنَّ َعَلْیِھْم ِبِنْعَمِتِه

َو ُھَو . َشٍئ والُقْدَرُة َعلي ُكلِّ َشٍئ َوَلْیَس ِمْثَلُه َشيٌء َلُه اْلِإحاَطُة ِبُكلِّ َشيٍء، والَغَلَبُة علي ُكلِّ َشيٍء والُقوَُّة في ُكلِّ. َعَلْیِه َاْلَمْكنوناُت وال اْشَتَبَھْت َعَلْیِه اْلَخِفّیاُت

  .ُمْنِشُئ الشَّيِء حیَن الَشيَء دائٌم َحي َوقائٌم ِباْلِقْسِط، الِإالَه ِإالَّ ُھَو اْلَعزيُزاْلَحكیُم

  .َعلي َنْفِسِه الَيْلَحُق َأَحٌد َوْصَفُه ِمْن ُمعاَيَنٍة، َوالَيِجُد َأَحٌد َكْیَف ُھَوِمْن ِسٍر َو َعالِنَیٍة ِإّال ِبماَدلَّ َعزََّوَجلَّ. ْلَخبیُرَجلَّ َعْن َأْن ُتْدِرَكُه اْلَأْبصاُر َو ُھَو ُيْدِرُك اْلَأْبصاَر َو ُھَواللَّطیُف ا

بر نھان ھا آگاه و بر . صبور و شكیباست در انتقام بي شتاب و در كیفر سزاواران عذاب،. رحمت اش جھان شمول و عطايش مّنت گذار. كريم و بردبار و شكیباست  

نیروي آفريدگان از او و توانايي بر ھر پديده ويژه . او راست فراگیري و چیرگي بر ھر ھستي. پوشیده ھا بر او آشكار و پنھان ھا بر او روشن است. درون ھا دانا

  .جز او خداوندي نباشد و اوست ارجمند و حكیم. اودانه و زنده و عدل گسترج. او را ھمانندی نیست و ھموست ايجادگر ھر موجود در تاريكستان الشيء. اوست

كسي از ديدن به وصف او نرسد و بر چگونگي او از نھان و آشكار . بر پنھاني ھا آگاه و بر كارھا داناست. ديده ھا را بر او راھي نیست و اوست دريابنده ديده ھا

  .ايد و بشناساندخود، راه نم - عّزوجّل  -دست نیابد مگر، او 

َصوََّر َما اْبَتَدَع َعلي . ُمشاَوَرِة ُمشیٍر َوالَمَعُه َشريٌك في َتْقديِرِه َوالُيعاَوُن في َتْدبیِرِهَوَأْشَھُد َأنَُّه اهللا ألَّذي َمَلَأ الدَّْھَر ُقْدُسُه، َوالَّذي َيْغَشي اْلَأَبَد ُنوُرُه، َوالَّذي ُيْنِفُذ َأْمَرُه ِبال  

  .َأْنَشَأھا َفكاَنْت َو َبَرَأھا َفباَنْت. ثاٍل، َو َخَلَق ما َخَلَق ِبالَمُعوَنٍة ِمْن َأَحٍد َوال َتَكلٍُّف َوَال اْحِتیاٍلَغْیِر ِم

  .ذي َتْرِجُع ِإَلْیِه اْلُأُموُرُم الََّفُھَواهللا الَّذي ال ِإالَه ِإالَّ ُھوالُمْتِقُن الصَّْنَعَة، َاْلَحَسُن الصَّنیَعِة، اْلَعْدُل الَّذي الَيُجُور، َواْلَأْكَر

َمِلُك اْلَاْمالِك َو ُمَفلُِّك اْلَأْفالِك . ِلُقْدَرِتِه، َوَخَضَع ُكلُّ َشيٍء ِلَھْیَبِتِهَوَأْشَھُد َأنَُّه اهللا الَّذي َتواَضَع ُكلُّ َشيٍء ِلَعَظَمِتِه، َوَذلَّ ُكلُّ َشيٍء ِلِعزَِّتِه، َواْسَتْسَلَم ُكلُّ َشيٍء 

  .قاِصُم ُكلِّ َجّباٍر َعنیٍد َو ُمْھِلُك ُكلِّ َشْیطاٍن َمريٍد. ُيَكوُِّرالَّلْیَل َعَلي النَّھاِر َوُيَكوُِّرالنَّھاَر َعَلي الَّلْیِل َيْطُلُبُه َحثیثًا. َسخُِّرالشَّْمِس َواْلَقَمِر، ُكلٌّ َيْجري الََِجٍل ُمَسّميَوُم

بي مشاور، فرمانش را اجرا، بي شريك تقديرش . ه تنّزھش سراسر روزگاران را فراگیر و نورش ابديت را شامل استھمو ك. است» اهللا«و گواھي مي دھم كه او   

جھان با ايجاد او . صورت آفرينش او را الگويي نبوده و آفريدگان را بدون ياور و رنج و چاره جويي، ھستي بخشیده است. را امضا و بي ياور سامان دھي فرمايد

  .آفرينش او پديدار شده استموجود و با 

دادگري است كه ستم روا نمي دارد و كريمي كه كارھابه . ھمو كه ُصنعش استوار است و ساختمان آفرينشش زيبا. كه معبودي به جز او نیست» اهللا«پس اوست 

  .او بازمي گردد

. ل عّزتش رام و به توانايي اش تسلیم و به ھیبت و بزرگي اش فروتن انداست كه آفريدگان در برابر بزرگي اش فروتن و در مقاب» اهللا«و گواھي مي دھم كه او 

كه شتابان در پي شب  -او پردۀ شب را به روز و پردۀ روز را . پادشاه ھستي ھا و چرخاننده سپھرھا و رام كننده آفتاب و ماه كه ھريك تا َاَجل معین جريان يابند

  .ش و نابودكنندۀ ھر شیطان رانده شدهاوست شكنندۀ ھر ستمگر سرك. به شب پیچد -است 



َوُيْفِقُر  إالٌه واِحٌد َوَربٌّ ماِجٌد َيشاُء َفُیْمضي، َوُيريُد َفَیْقضي، َوَيْعَلُم َفُیْحصي، َوُيمیُت َوُيْحیي،. َلْم َيُكْن َلُه ِضدٌّ َوال َمَعُه ِندٌّ َأَحٌد َصَمٌد َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه ُكْفوًا َأَحٌد  

  .َوَيْمَنُع َو ُيْعطي، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ِبَیِدِه اْلَخْیُر َو ُھَو َعلي ُكلِّ َشيٍء َقديٌر) َوُيْدني َو ُيْقصي(َوُيْغني، َوُيْضِحُك َوُيْبكي، 

ُمْسَتجیُب الدُّعاِء َوُمْجِزُل اْلَعطاِء، ُمْحِصي اْلَأْنفاِس َو َربُّ اْلِجنَِّة َوالّناِس، الَّذي الُيْشِكُل َعَلْیِه . ْلَعزيُز اْلَغّفاُرُيوِلُج الَّلْیَل ِفي النَّھاِر َوُيوِلُج النَّھاَر في الَّلْیِل، الِإالَه ِإّالُھَوا

  .َشيٌء، َو الُيضِجُرُه ُصراُخ اْلُمْسَتْصِرخیَن َوالُيْبِرُمُه ِإْلحاُح اْلُمِلّحیَن

  )َعلي ُكلِّ حاٍل(الَِّذي اْسَتَحقَّ ِمْن ُكلِّ َمْن َخَلَق َأْن َيْشُكَرُه َوَيْحَمَدُه . ُمَوفُِّق ِلْلُمْفِلحیَن، َو َمْوَلي اْلُمْؤِمنیَن َوَربُّ اْلعاَلمیَنَاْلعاِصُم ِللّصاِلحیَن، َواْل

بخواھد و به . را ھمتايي نبوده، خداوند يگانه و پروردگار بزرگوار استيكتا و بي نیاز، نه زاده و نه زايیده شده، او . نه او را ناسازي باشد و نه برايش انباز و مانندي  

او . بازدارد و عطا كند. نزديك آورد و دور برد. بخنداند و بگرياند. نیازمند و بي نیاز گرداند. بمیراند و زنده كند. بداند و بشمارد. اراده كند و حكم نمايد. انجام رساند

  .و ھموست بر ھر چیز توانا. تواني اوست تمام نیكيبه دست . راست پادشاھي و ستايش

. معبودي جز او نیست؛ گران مايه و آمرزنده؛ اجابت كنندۀ دعا و افزايندۀ عطا، بر شمارندۀ نَفس ھا؛ پروردگار پري و انسان. شب را در روز و روز را در شب فرو برد

  .د و اصراِر اصراركنندگان او را به ستوه نیاوردچیزي بر او مشكل ننمايد، فرياد فريادكنندگان او را آزرده نكن

  .ش آفريدگان استنیكوكاران را نگاھدار، رستگاران را يار، مؤمنان را صاحب اختیار و جھانیان را پروردگار است؛ آن كه در ھمه احوال سزاوار سپاس و ستاي

َأْسَمُع الَِْمِرِه َوُاطیُع َوُأباِدُر ِإلي ُكلِّ ماَيْرضاُه َوَأْسَتْسِلُم ِلماَقضاُه، . َوالشِّدَِّة َوالرَّخاِء، َوُأوِمُن ِبِه و ِبَمالئَكِتِه وُكُتِبِه َوُرُسِلِهَأْحَمُدُه َكثیرًا َوَأْشُكُرُه دائمًا َعَلي السَّّراِء والضَّّراِء   

  .ُه َوالُيخاُف َجوُرُهَرْغَبًة في طاَعِتِه َو َخْوفًا ِمْن ُعُقوَبِتِه، الَِنَُّه اهللا الَّذي الُيْؤَمُن َمْكُر

اشته، فرمان او را او را ستايش فراوان و سپاس جاودانه مي گويم بر شادي و رنج و بر آسايش و سختي و به او و فرشتگان و نبشته ھا و فرستاده ھايش ايمان د  

زيرا او خدايي . فرمانبري او شائق و از كیفر او ترسانمگردن مي گذارم و اطاعت مي كنم؛ و به سوي خشنودي او مي شتابم و به حكم او تسلیمم؛ چرا كه به 

  ).زيرا او را ستمي نیست(است كه كسي از مكرش در امان نبوده و از بي عدالتیش ترسان نباشد 

  

  فرمان الهی براي مطلبی مهم: بخش دوم

ُظَمْت حیَلُتُه َوَصَفْت َوُأَؤّدي ما َأْوحي ِبِه ِإَلي َحَذرًا ِمْن َأْن ال َأْفَعَل َفَتِحلَّ بي ِمْنُه قاِرَعٌة الَيْدَفُعھا َعّني َأَحٌد َوِإْن َعَوُأِقرَُّلُه َعلي َنْفسي ِباْلُعُبوِديَِّة َو َأْشَھُد َلُه ِبالرُُّبوِبیَِّة،   

  ُخلَُّتُه

َو ُھَواهللا اْلكاِفي ) ِمَن الّناِس(َفما َبلَّْغُت ِرساَلَتُه، َوَقْد َضِمَن لي َتباَرَك َوَتعاَلي اْلِعْصَمَة ) ي َحقِّ َعِليف(الَِنَُّه َقْدَأْعَلَمني َأنِّي ِإْن َلْم ُأَبلِّْغ ما َأْنَزَل ِإَلي  -الِإالَه ِإالَُّھَو  -

  .اْلَكريُم

هر چند توانش بسیار و دوستی . بی فرود آید که کسی یاري دورساختن آن از من نباشدو وظیفه خود را در آن چه وحی شده انجام می دهم مباد که از سوي او عذا. و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاري او گواهی می دهم  

  .خالص باشد) با من(اش 

مردم را برایم تضمین کرده و البته که او ] آزار[ز نازل کرده به مردم نرسانم، وظیفه رسالتش را انجام نداده ام؛ و خداوند تبارك و تعالی امنیت ا) درباره ي علی(چرا که اعالم فرموده که اگر آن چه  - معبودي جز او نیست  - 

  .بسنده و بخشنده است

َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت َوِإْن  -في َعِلي َيْعني ِفي اْلِخَالَفِة ِلَعِلي ْبِن َأبي طاِلٍب  -ِبْسِم اهللا الرَّْحماِن الرَّحیِم، يا َأُيَھاالرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك : (ْوحي ِإَليَفَأ*  

  .)ُمَك ِمَن الّناِسِرساَلَتُه َواهللا َيْعِص

َأْن  -َو ُھوالسَّالُم  -السَّالِم َرّبي ِإنَّ َجْبرئیَل َھَبَط ِإَلي ِمرارًا َثالثًا َيْأُمُرني َعِن : َمعاِشَرالّناِس، ما َقصَّْرُت في َتْبلیِغ ما َأْنَزَل اهللا َتعالي ِإَلي، َو َأَنا ُأَبیُِّن َلُكْم َسَبَب ھِذِه اْلآَيِة

َواْلِإماُم ِمْن َبْعدي، الَّذي َمَحلُُّه ِمّني َمَحلُّ ھاُروَن ِمْن ) َعلي ُأمَّتي(َأنَّ َعِلي ْبَن َأبي طاِلٍب َأخي َو َوِصّیي َو َخلیَفتي : َأُقوَم في ھَذا اْلَمْشَھِد َفُأْعِلَم ُكلَّ َأْبَیَض َوَأْسَوَد

  .الَّ َأنَُّه الَنِبي َبْعدي َوُھَو َوِلیُُّكْم َبْعَداهللا َو َرُسوِلِهُموسي ِإ

، َو َعِلي ْبُن )زَّكاَة َو ُھْم راِكُعوَنِإنَّما َوِلیُُّكُم اهللا َو َرُسوُلُه َوالَّذيَن آَمُنواالَّذيَن ُيقیُموَن الصَّالَة َوُيْؤتوَن ال): (ِھي(ََقْد َأْنَزَل اهللا َتباَرَك َو َتعالي َعَلي ِبذاِلَك آَيًة ِمْن ِكتاِبِه  و* 

  .َأبي طاِلٍب الَّذي َأقاَم الصَّالَة َو آَتي الزَّكاَة َوُھَو راِكٌع ُيريُداهللا َعزََّوَجلَّ في ُكلِّ حاٍل

دربارۀ علي و خالفت او بر تو فرود آمده بر آن چه از سوي پروردگارت ! اي فرستادۀ ما. به نام خداوند ھمه مھِر مھرورز«: پس آنگاه خداوند چنین وحي ام فرستاد  

  ».مردم ابالغ كن، وگرنه رسالت خداوندي را به انجام نرسانده اي؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه مي دارد



یل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوي ھمانا جبرئ: آنچه بر من فرود آمده، در تبلیغ آن كوتاھي نكرده ام و حال برايتان سبب نزول آيه را بیان مي كنم! ھان مردمان

فرماني آورد كه در اين مكان به پا خیزم و به ھر سفید و سیاھي اعالم كنم كه علي بن ابي طالب برادر، وصي و  -كه تنھا او سالم است  -سالم، پروردگارم 

، )علي(بت به موسي است، لیكن پیامبري پس از من نخواھد بود او جايگاه او نسبت به من به سان ھارون نس. جانشین من در میان اّمت و امام پس از من بوده

  صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است؛

ھمانا ولي، صاحب اختیار و سرپرست شما، خدا و پیامبر او و ايمانیاني ھستند كه نماز به پا مي دارند و در حال ركوع «: و پروردگارم آيه اي بر من نازل فرموده كه

  .و ھر آينه علي بن ابي طالب نماز به پا داشته و در ركوع زكات پرداخته و پیوسته خداخواه است» .دازندزكات مي پر

اْلُمناِفقیَن َوِإدغاِل الّلائمیَن َو ِحَیِل اْلُمْسَتْھِزئیَن ِباْلِإْسالِم، ِلِعْلمي ِبِقلَِّة اْلُمتَّقیَن َوَكْثَرِة  -َأيَُّھاالّناُس  -َعْن َتْبلیِغ ذاِلَك ِإلْیُكْم ) السَّالَم(َوَسَأْلُت َجْبَرئیَل َأْن َيْسَتْعِفي ِلي   *

  .َو ُھَو ِعْنَداهللا َعظیٌم الَّذيَن َوَصَفُھُم اهللا في ِكتاِبِه ِبَأنَُّھْم َيُقوُلوَن ِبَأْلِسَنِتِھْم ماَلْیَس في ُقلوِبِھْم، َوَيْحَسُبوَنُه َھیِّنًا

َو ِمْنُھُم (َحّتي َأْنَزَل اهللا َعزََّوَجلَّ في ذاِلَك ) َو َھواُه َو َقُبوِلِه ِمنِّي(ْیَر َمرٍَّة َحّتي َسمَّوني ُأُذنًا َو َزَعُموا َأنِّي َكذاِلَك ِلَكْثَرِة ُمالَزَمِتِه ِإّيي َو ِإْقبالي َعَلْیِه َوَكْثَرِة َأذاُھْم لي َغ

  .اآلَيُة) َخْیٍر َلُكْم، ُيْؤِمُن ِباهللا َو ُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنیَن -) َعَلي الَّذيَن َيْزُعموَن َأنَُّه ُأُذٌن( -ْل ُأُذُن الَّذيَن ُيْؤذوَن النَِّبي َو َيقولوَن ُھَو ُأُذٌن، ُق

مالمت گران و مكر  زيرا كمي پرھیزگاران و فزوني منافقان و دسیسۀ. و من از جبرئیل درخواستم كه از خداوند سالم اجازه كند و مرا از اين مأموريت معاف فرمايد  

به زبان آن را مي گويند كه در دل ھايشان نیست و آن را اندك و آسان «: مسخره كنندگان اسالم را مي دانم؛ ھمانان كه خداوند در كتاب خود در وصفشان فرموده

  ».مي شمارند حال آن كه نزد خداوند بس بزرگ است

نامیده اند، به خاطر ھمراھي افزون علي با من و رويكرد من به او و ]سخن شنو و زودباور [تا بدانجا كه مرا ُاُذن  و نیز از آن روي كه منافقان بارھا مرا آزار رسانیده

او سخن شنو و : و از آنانند كساني كه پیامبر خدا را مي آزارند و مي گويند« : تمايل و پذيرش او از من، تا بدانجا كه خداوند در اين موضوع آيه اي فرو فرستاده

به ) پیامبر صلي اهللا علیه و آله(لیكن به خیر شماست، او  -بر علیه آنان كه گمان مي كنند او تنھا سخن مي شنود  -. آري سخن شنو است: بگو. زودباور است

  ».خدا ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مي كند و راستگو مي انگارد

َوُكلُّ ذاِلَك . اهللا في ُأموِرھْم َقْد َتَكرَّْمُتمائِھْم َلَسمَّْیُت َوَأْن ُأْوِمَئ ِإَلْیِھْم ِبَأْعیاِنِھْم َلَأْوَمْأُت َوَأْن َأُدلَّ َعَلْیِھُم َلَدَلْلُت، َولِكنِّي َوَوَلْوِشْئُت َأْن ُأَسمِّي اْلقائلیَن ِبذاِلَك ِبَأْس  

َو اْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه َواهللا  -في َحقِّ َعِلي  -يا َأيَُّھاالرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك : (، ُثمَّ تال)يفي َحقِّ َعِل(الَيْرَضي اهللا ِمّني ِإّال َأْن ُأَبلَِّغ ما َأْنَزَل اهللا ِإَلي 

  ).َيْعِصُمَك ِمَن الّناِس

مي ] كه آنان را شناسايي كنند[م و يا مردمان را به سويشان ھدايت كنم و اگر مي خواستم نام گويندگان چنین سخني را بر زبان آورم و يا به آنان اشارت كن  

با اين حال خداوند از من خشنود نخواھد گشت مگر اين كه آن چه در حق علي عیه الّسالم . لیكن سوگند به خدا در كارشان كرامت نموده لب فروبستم. توانستم

ابالغ  -در حّق علي  -آن چه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده ! ي پیامبر ما«:  علیه و آله چنین خواندسپس پیامبر صّلي اهللا. فرو فرستاده به گوش شما برسانم

  ».و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه مي دارد. كن؛ وگرنه كار رسالتش را انجام نداده اي

  

  اعالن رسمی والیت و امامت دوازده امام علیهم السالم: بخش سوم

ْم ِبِإْحساٍن، َو َعَلي َأنَّ اهللا َقْد َنَصَبُه َلُكْم َوِلّیًا َوِإمامًا َفَرَض طاَعَتُه َعَلي اْلُمھاِجريَن َواْلَأْنصاِر َو َعَلي الّتاِبعیَن َلُھ) ذاِلَك فیِه َواْفَھموُه َواْعَلُموا(َفاْعَلُموا َمعاِشَر الّناِس   

  .ي َواْلَعَربي، َواْلُحرِّ َواْلَمْملوِك َوالصَّغیِر َواْلَكبیِر، َو َعَلي اْلَأْبَیِض َواَألْسَوِد، َو َعلي ُكلِّ ُمَوحٍِّداْلبادي َواْلحاِضِر، َو َعَلي اْلَعَجِم

  .َوِلَمْن َسِمَع ِمْنُه َو َأطاَع َلُهَلُه  ماٍض ُحْكُمُه، جاٍز َقْوُلُه، ناِفٌذ َأْمُرُه، َمْلعوٌن َمْن خاَلَفُه، َمْرحوٌم َمْن َتِبَعُه َو َصدََّقُه، َفَقْد َغَفَراهللا

ُه َربُِّكْم، َفِإنَّ اهللا َعزََّوَجلَّ ُھَو َمْوالُكْم َوِإالُھُكْم، ُثمَّ ِمْن دوِنِه َرسوُلُه َوَنِبُی) اهللا(َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه آِخُر َمقاٍم َأُقوُمُه في ھذا اْلَمْشَھِد، َفاْسَمعوا َو َأطیعوا َواْنقادوا الَِْمِر

  .ِمْن ُوْلِدِه ِإلي َيْوٍم َتْلَقْوَن اهللا َوَرسوَلُهالُْمخاِطُب َلُكْم، ُثمَّ ِمْن َبْعدي َعلي َوِلیُُّكْم َو ِإماُمُكْم ِبَأْمِراهللا َربُِّكْم، ُثمَّ اْلِإماَمُة في ُذرِّيَّتي 

خداوند او را برايتان صاحب اختیار و امام قرار داده، پیروي او را بر مھاجران و انصار و آنان ژرفي آن را فھم كنید و بدانید كه . بدانید اين آيه دربارۀ اوست! ھان مردمان  

ھر يكتاپرست الزم  كه به نیكي از ايشان پیروي مي كنند و بر صحرانشینان و شھروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر كوچك و بزرگ و سفید و سیاه و بر

  .شمرده است

ھر آينه خداوند، او و شنوايان سخن او . ناسازگارش رانده، پیرو و باوركننده اش در مھر و شفقت است. راي فرمان و گفتار او الزم و امرش نافذ استاج] ھشدار كه[

  .و پیروان راھش را آمرزيده است

ذاريد؛ چرا كه خداوند عّزوجّل صاحب اختیار و ولي و معبود پس بشنويد و فرمان حق را گردن گ. آخرين بار است كه در اين اجتماع به پا ايستاده ام! ھان مردمان

و پس از من به فرمان پروردگار، علي ولي و . شماست؛ و پس از خداوند ولي شما، فرستاده و پیامبر اوست كه اكنون در برابر شماست و با شما سخن مي گويد



  .اين قانون تا برپايي رستاخیز كه خدا و رسول او را ديدار كنید دوام دارد. ي خواھد بودآن گاه امامت در فرزندان من از نسل عل. صاحب اختیار و امام شماست

راَم َوَأَنا َأْفَضْیُت ِبما َعلََّمني َربِّي ِمْن ِكتاِبِه َو َرُسوُلُه َو ُھْم، َواهللا َعزََّوَجلَّ َعرََّفِني اْلَحالَل َواْلَح) َعَلْیُكْم(الَحالَل ِإّال ما َأَحلَُّه اهللا َو َرُسوُلُه َوُھْم، َوالَحراَم ِإّال ما َحرََّمُه اهللا   

  .َوَحالِلِه َو َحراِمِه ِإَلْیِه

ِمْن ِعْلٍم ِإّال َوَقْد َعلَّْمُتُه َعِلّیًا، َو ُھَو اْلِإماُم ماِمْن ِعْلٍم ِإالَّ َوَقْد َأْحصاُه اهللا ِفي، َو ُكلُّ ِعْلٍم ُعلِّْمُت َفَقْد َأْحَصْیُتُه في ِإماِم اْلُمتَّقیَن، َوما ). َفضُِّلوُه(َمعاِشَرالّناِس، علي  * 

  ).َو ُكلَّ َشيٍء َأْحَصْیناُه في ِإماٍم ُمبیٍن: (الَّذي َذَكَرُه اهللا في ُسوَرِة يس(اْلُمبیُن 

َأوَُّل . ٍمَفُھَوالَّذي َيھدي ِإَلي اْلَحقِّ َوَيْعَمُل ِبِه، َوُيْزِھُق اْلباِطَل َوَيْنھي َعْنُه، َوالَتْأُخُذُه ِفي اهللا َلْوَمُة الِئَمعاِشَرالنَّاِس، الَتِضلُّوا َعْنُه َوالَتْنِفُروا ِمْنُه، َوالَتْسَتْنِكُفوا َعْن ِوالَيِتِه، 

  .لَّذي كاَن َمَع َرُسوِل اهللا َوال َأَحَد َيْعُبُداهللا َمَع َرُسوِلِه ِمَن الرِّجاِل َغْیُرُه، َوالَّذي َفدي َرُسوَل اهللا ِبَنْفِسِه، َوا)َلْم َيْسِبْقُه ِإَلي اْلايماِن بي َأَحٌد(َمْن آَمَن ِباهللا َو َرُسوِلِه 

  ).َأَمْرُتُه َعِن اهللا َأْن َيناَم في َمْضَجعي، َفَفَعَل فاِديًا لي ِبَنْفِسِه. َأوَُّل الّناِس َصالًة َو َأوَُّل َمْن َعَبَداهللا َمعي(

خداوند عزوجل، ھم روا و ھم ناروا را براي من بیان فرموده و آن . رسول او و امامان روا دانند؛ و ناروا نیست مگر آن چه آنان ناروا دانند روا نیست، مگر آن چه خدا و  

  .چه پروردگارم از كتاب خويش و حالل و حرامش به من آموخته در اختیار علي نھاده ام

نیست مگر اينكه خداوند آن را در جان من نبشته و من نیز آن را در جان پیشواي پرھیزكاران، علي، ضبط كرده چرا كه ھیچ دانشی . او را برتر بدانید! ھان مردمان

  »...و دانش ھر چیز را در امام روشنگر برشمرده ايم«: پیشوای روشنگر است كه خداوند او را در سورۀ ياسین ياد كرده كه) علي(او . ام

او . بدان عمل نمايد] خود نیز[به درستي و راستی خوانده و ] شما را[او . و از سرپرستی اش رو برنگردانید. از امامتش نگريزيدو . از علی رو برنتابید! ھان مردمان

به او سبقت  او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و كسي در ايمان،. در راه خدا نكوھش نكوھش گران او را از كار باز ندارد. نادرستی را نابود كند و از آن بازدارد

  .نبود و ھمو جان خود را فداي رسول اهللا نموده و با او ھمراه بوده است تنھا اوست كه ھمراه رسول خدا عبادت خداوند مي كرد و جز او كسي چنین. نجسته

یارامد و او نیز فرمان برده، پذيرفت كه جان در بستر من ب] در شب ھجرت[از سوی خداوند به او فرمان دادم تا . اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به ھمراه من است

  .خود را فدای من كند

  .َمعاِشَرالّناِس، َفضُِّلوُه َفَقْد َفضََّلُه اهللا، َواْقَبُلوُه َفَقْد َنَصَبُه اهللا  

 َدْھَر َر َلُه، َحْتمًا َعَلي اهللا َأْن َيْفَعَل ذاِلَك ِبَمْن خاَلَف َأْمَرُه َوَأْن ُيَعذَِّبُه َعذابًا ُنْكرًا َأَبَدا اْلآباِد َوَمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه ِإماٌم ِمَن اهللا، َوَلْن َيُتوَب اهللا َعلي َأَحٍد َأْنَكَر ِوالَيَتُه َوَلْن َيْغِف

  .َفَتْصُلوا نارًا َوقوُدَھا النَّاُس َواْلِحجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلكاِفريَن. َفاْحَذُروا َأْن ُتخاِلفوُه. الدُّھوِر

  .او رابرتر دانید، كه خداوند او را برگزيده؛ و پیشوايي او را بپذيريد، كه خداوند او را برپا كرده است! دمانھان مر  

اين است روش قطعي خداوند درباره ناسازگار علی و ھرآينه او را به . او از سوی خدا امام است و ھرگز خداوند توبه منكر او را نپذيرد و او را نیامرزد! ھان مردمان

  .از مخالفت او بھراسید و گرنه در آتشی درخواھید شد كه آتش گیرۀ آن مردمانند؛ و سنگ، كه برای حق ستیزان آماده شده است. ذاب دردناک پايدار كیفر كندع

. اْلَأْنِبیاِء َواْلُمْرَسلیَن واْلُحجَُّة َعلي َجمیِع الَْمْخلوقیَن ِمْن َأْھِل السَّماواِت َواْلَأَرضیَن خاَتُم -) َواهللا( -َبشََّراْلَأوَُّلوَن ِمَن النَِّبیِّیَن َواْلُمْرَسلیَن، َوَأَنا  -َواهللا  - َمعاِشَرالّناِس، بي   

َوَمْن َشكَّ في واِحٍد ِمَن اْلَأئمَِّة َفَقْد َشكَّ ِفي  لِّ ما ُأْنِزَل ِإَلي،َفَمْن َشكَّ في ذاِلَك َفَقْد َكَفَر ُكْفَر اْلجاِھِلیَِّة اْلُأولي َو َمْن َشكَّ في َشيٍء ِمْن َقْولي ھذا َفَقْد َشكَّ في ُك

  .اْلُكلِّ ِمْنُھْم، َوالَشاكُّ فینا ِفي الّناِر

  .ِمنِّي َأَبَد اْلآِبديَن َوَدْھَرالّداِھريَن َو َعلي ُكلِّ حاٍل ُھَو، َأال َلُه اْلَحْمُدَمعاِشَرالّناِس، َحباِني اهللا َعزََّوَجلَّ ِبھِذِه اْلَفضیَلِة َمّنًا ِمْنُه َعَلي َو ِإْحسانًا ِمْنُه ِإَلي َوال ِإالَه ِإّال

آن كس كه راستی و . به خدا سوگند كه پیامبران پیشین به ظھورم مژده داده اند و اكنون من فرجام پیامبران و برھان بر آفريدگان آسمانیان و زمینیانم! ھان مردمان  

ه و ترديد در سخنان امروزم ھمسنگ ترديد در تمامی محتوای رسالت من است، و شك و ناباوری در امامت يكی از درستی مرا باور نكند به كفر جاھلی درآمد

  .و ھرآينه جايگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواھد بود. امامان، به سان شك و ناباوری در تمامی آنان است

تمامي ستايش ھا در : آگاه باشید. را به من پیشكش كرد و البته كه خدایی جز او نیستخداوند عّزوجّل از روی مّنت و احسان خويش اين برتری ! ھان مردمان

  .ھمه روزگاران و در ھر حال و مقام ويژۀ اوست
  .اْلَخْلُقي َمعاِشَرالّناِس، َفضُِّلوا َعِلّیًا َفِإنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعدي ِمْن َذَكٍر و ُأْنثي ما َأْنَزَل اهللا الرِّْزَق َوَبِق  

  .َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن، َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َردَّ َعَلي َقْولي ھذا َوَلْم ُيواِفْقُه

َأْن ُتخاِلُفوُه َفَتِزلَّ َقَدٌم  -ٌس ما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقواهللا َو ْلَتْنُظْر َنْف(، »َمْن عادي َعِلّیًا َوَلْم َيَتَولَُّه َفَعَلْیِه َلْعَنتي َو َغَضبي«: َأال ِإنَّ َجْبرئیَل َخبَّرني َعِن اهللا َتعالي ِبذاِلَك َوَيُقوُل

  ).ِإنَّ اهللا َخبیٌر ِبما َتْعَمُلوَن -َبْعَد ُثُبوِتھا 

  ).َأْن َتُقوَل َنْفٌس يا َحْسَرتا َعلي ما َفرَّْطُت في َجْنِب اهللا(): ُمْخِبرًا َعمَّْن ُيخاِلُفُه(َمعاِشَر النَّاِس، ِإنَُّه َجْنُب اهللا الَّذي َذَكَر في ِكتاِبِه الَعزيِز، َفقاَل تعالي  *  



  .علی را برتر دانید؛ كه او برترين مردمان از مرد و زن پس از من است؛ تا آن ھنگام كه آفريدگان پايدارند و روزي شان فرود آيد! ھان مردمان  

  !ن گفته را نپذيرد و با من سازگار نباشددور دورباد از درگاه مھر خداوند و خشم خشم باد بر آن كه اي

البته بايست كه ھر كس بنگرد » !ھر آن كه با علي بستیزد و بر واليت او گردن نگذارد، نفرين و خشم من بر او باد«: بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد! ھان

كه خداوند بر . مباد كه گام ھايتان پس از استواری درلغزد. ناسازگاری با علی بپرھیزيدتقوا پیشه كنید و از !] ھان. [كه برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده

  .كردارتان آگاه است

تا آنكه مبادا كسي در روز «: ھمانا او ھم جوار و ھمسايه خداوند است كه در نبشته ي عزيز خود او را ياد كرده و دربارۀ ستیزندگان با او فرموده! ھان مردمان

  »...افسوس كه دربارۀ ھمجوار و ھمسايه ي خدا كوتاھي كردم: يدرستخیز بگو

 الَّذي َأَنا آِخٌذ ِبَیِدِه َوُمْصِعُدُه هللا َلْن ُيَبیَِّن َلُكْم زواِجَرُه َوَلْن ُيوِضَح َلُكْم َتْفسیَرُه ِإالََّمعاِشَرالّناِس، َتَدبَُّروا اْلُقْرآَن َو اْفَھُموا آياِتِه َواْنُظُروا ِإلي ُمْحَكماِتِه َوالَتتَِّبعوا ُمَتشاِبَھُه، َفَوا*

  .يَوَجلَّ َأْنَزَلھا َعَلَأنَّ َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفھذا َعِلي َمْوالُه، َو ُھَو َعِلي ْبُن َأبي طاِلٍب َأخي َو َوِصّیي، َو ُمواالُتُه ِمَن اهللا َعزَّ: َو ُمْعِلُمُكْم) َو راِفُعُه ِبَیَدي(ِإلي َوشائٌل ِبَعُضِدِه 

پس به خدا سوگند كه باطن ھا و تفسیر آن . در قرآن انديشه كنید و ژرفی آيات آن را دريابید و بر محكماتش نظر كنید و از متشابھاتش پیروی ننمايید! ھان مردمان  

و او علي . پرست اويم، اين علی سرپرست اوستھر آن كه من سر: را آشكار نمي كند مگر ھمین كه دست و بازوی او را گرفته و باال آورده ام و اعالم مي دارم كه

  .بن ابی طالب است؛ برادر و وصی من كه سرپرستی و واليت او حكمی است از سوی خدا كه بر من فرستاده شده است

الثِّْقُل اْلَأْكَبُر، َفُكلُّ واِحٍد ِمْنُھما ُمْنِبٌئ َعْن صاِحِبِه َو ُمواِفٌق َلُه، َلْن َيْفَتِرقا َحّتي َيِردا  ُھُم الثِّْقُل اْلَأْصَغُر، َواْلُقْرآُن) ِمْن ُصْلِبِه(َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ َعِلّیًا َوالطَّیِّبیَن ِمْن ُوْلدي   

  .َعَلي اْلَحْوَض

  .َأالَوَقْد َأدَّْيُت. َأال ِإنَُّھْم ُأَمناُء اهللا في َخْلِقِه َو ُحّكاُمُه في َأْرِضِه

َغْیَر َأخي ھذا، َأال الَتِحلُّ ِإْمَرُة اْلُمْؤِمنیَن » َأمیَراْلُمْؤِمنیَن« ال ْد َأْسَمْعُت، َأالَوَقْد َأْوَضْحُت، َأال َو ِإنَّ اهللا َعزََّوَجلَّ قاَل َو َأَنا ُقْلُت َعِن اهللا َعزََّوَجلَّ، َأالِإنَُّهَأال َوَقْد َبلَّْغُت، َأالَوَق

  .َبْعدي الََِحٍد َغْیِرِه

ھر يك از اين دو از ديگر ھمراه خود خبر می . و پاكان از فرزندانم از نسل او، يادگار گران سنگ كوچك ترند و قرآن يادگار گران سنگ بزرگ ترھمانا علی ! ھان مردمان  

  .آن دو ھرگز از ھم جدا نخواھند شد تا در حوض كوثر بر من وارد شوند. دھد و با آن سازگار است

  .در میان آفريدگان و حاكمان او در زمین اويندبدانید كه آنان امانتداران خداوند ! ھان

بدانید كه اين سخن خدا بود و من . ھشدار كه من آن چه بر عھده ام بود ابالغ كردم و به گوشتان رساندم و روشن نمودم. ھشدار كه من وظیفه ی خود را ادا كردم

  .ھشدار كه پس از من امارت مؤمنان بري كسي جز او روا نباشد. مؤمنین خوانده شودھشدار كه ھرگز به جز اين برادرم كسي نبايد امیرال. از سوي او سخن گفتم

ُه َواْنُصْرَمْن اللھمَّ واِل َمْن واالُه و عاِد َمْن عادا من ُكْنُت َمْوالُه َفھذا َعلي َمْوالُه،َاال : َفقاَل. اهللا و َرُسوُلُه: ايھاالنَّاُس، َمْن َاْولي ِبُكْم ِمْن َاْنُفِسُكْم؟ قالوا«: ثم قال*

  .َنَصَرُه واْخُذْل َمْن َخَذَلُه

آن كه من سرپرست اويم، پس اين علی سرپرست ! سپس فرمود آگاه باشید! كیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او! مردمان: سپس فرمود  

  .آن كه او را دشمن دارد و ياری كن يار او را؛ و تنھا گذار آن را كه او را تنھا بگذاردخداوندا دوست بدار آن را كه سرپرستي او را بپذيرد و دشمن بدار ھر ! اوست

  

  بلند كردن امیرالمومنین علیه السالم بدست رسول خداصلی اهللا علیه و آله: بخش چھارم
آَمَن بي َوَعلي َتْفسیِر ِكتاِب اهللا َعزََّوَجلَّ َوالّداعي ِإَلْیِه َواْلعاِمُل ِبماَيْرضاُه َمعاِشَرالّناِس، ھذا َعِلي أخي َو َوصیي َو واعي ِعْلمي، َو َخلیَفتي في ُامَّتي َعلي َمْن   

، َو قاِتُل الّناِكثیَن َواْلقاِسطیَن َواْلماِرقیَن ِإنَُّه َخلیَفُة َرُسوِل اهللا َو َأمیُراْلُمْؤِمنیَن َواْلإماُم اْلھادي ِمَن اهللا. َوالُْمحاِرُب الَِْعدائِه َواْلُموالي َعلي طاَعِتِه َوالّناھي َعْن َمْعِصَیِتِه

  ).ماُيَبدَُّل اْلَقْوُل َلَدي: (َيُقوُل اهللا. ِبَأْمِراهللا

  .َرُه َواْغِضْب َعلي َمْن َجَحَد َحقَُّهَواْلَعْن َمْن َأْنَك) َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه(َالَّلُھمَّ واِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه : ِبَأْمِرَك ياَربِّ َأقوُل

و ھموست جانشین من در میان اّمت و بر گروندگان به من و بر تفسیر كتاب خدا كه مردمان را به . اين علی است برادر و وصی و نگاھبان دانش من! ھان مردمان  

ھمانا . ده از نافرمانی او باشداو پشتیبان فرمانبرداری خداوند و بازدارن. سوي او بخواند و به آن چه موجب خشنودي اوست عمل كند و با دشمنانش ستیز نمايد

ستی و درستی و به اوست جانشین رسول اهللا و فرمانروای ايمانیان و پیشوای ھدايتگر از سوی خدا و كسی كه به فرمان خدا با پیمان شكنان، رويگردانان از را



  ».فرمان من دگرگون نخواھدشد«: خداوند فرمايد. دررفتگان از دين پیكار كند

. يارانش را ياری نما. پشتیبانان او را پشتیبانی كن. و دشمنان او را دشمن دار. دوستداران او را دوست دار! خداوندا: ون به فرمان تو چنین مي گويماكن! پروردگارا

  .ناباورانش را از مھرت بران و بر آنان خشم خود را فرود آور. خودداری كنندگان از ياری اش را به خود رھا كن

َو َمْن َيْبَتِغ (، )اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمتي َو َرضیُت َلُكُم اْلِإْسالَم دينًا: (َأْنَزْلَت اْلآَيَة في َعِلي َوِلیَِّك ِعْنَدَتْبییِن ذاِلَك َوَنْصِبَك ِإّياُه ِلھَذا اْلَیْوِم اللھمَّ ِإنََّك  

  .اللھمَّ ِإنِّي ُأْشِھُدَك َأنِّي َقْد َبلَّْغُت). ُيْقَبَل ِمْنُه َوُھَو ِفي اْلآِخَرِة ِمَن اْلخاِسريَنَغْیَراْلِإْسالِم دينًا َفَلْن 

وان امروز آيین شما را به كمال، و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم، و اسالم را به عن«: تو خود در ھنگام برپاداشتن او و بیان واليتش نازل فرمودي كه! معبودا  

خداوندا، تو را گواه مي گیرم كه پیام » .و آن كه به جز اسالم ديني را بجويد، از او پذيرفته نبوده، در جھان ديگر در شمار زيانكاران خواھد بود» «.دين شما پسنديدم

  .تو را به مردمان رساندم

  

  تاكید بر توجه امت به مسئله امامت: بخش پنجم
َعزََّوَجلَّ َفُأولِئَك الَّذيَن  َفَمْن َلْم َيْأَتمَّ ِبِه َوِبَمْن َيُقوُم َمقاَمُه ِمْن ُوْلدي ِمْن ُصْلِبِه ِإلي َيْوِم اْلِقیاَمِة َواْلَعْرِض َعَلي اهللا. َأْكَمَل اهللا َعزََّوَجلَّ ديَنُكْم ِبِإماَمِتِهَمعاِشَرالّناِس، ِإنَّما   

  ).الُيَخفَُّف َعْنُھُم اْلَعذاُب َوالُھْم ُيْنَظروَن(َو ِفي الّناِرُھْم خاِلُدوَن، ) ِةِفي الدُّْنیا َواْلآِخَر(َحِبَطْت َأْعماُلُھْم 

تا برپايي رستاخیز و عرضه ي بر خدا  - اينك آنان كه از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او . خداوند عّزوجّل دين را با امامت علي تكمیل فرمود! ھان مردمان  

  .در دو جھان كرده ھايشان بیھوده بوده در آتش دوزخ ابدي خواھند بود، به گونه ي كه نه از عذابشان كاسته و نه برايشان فرصتي خواھد بود پیروي نكنند، -

ِإّال فیِه، َوال خاَطَب اهللا ) في اْلُقْرآِن(َو ماَنَزَلْت آَيُة ِرضًا . َناَعْنُه راِضیاِنَأَمعاِشَرالّناِس، ھذا َعِلي، َأْنَصُرُكْم لي َوَأَحقُُّكْم بي َوَأْقَرُبُكْم ِإَلي َوَأَعزُُّكْم َعَلي، َواهللا َعزََّوَجلَّ َو  

  .َأْنَزَلھا في ِسواُه َوالَمَدَح ِبھا َغْیَرُهِإّالَلُه، َوال ) َھْل َأتي َعَلي اْلِاْنساِن(الَّذيَن آَمُنوا ِإّالَبَدأ ِبِه، َوالَنَزَلْت آَيُة َمْدٍح ِفي اْلُقْرآِن ِإّال فیِه، َوالَشِھَد اهللا ِباْلَجنَِّة في 

آيه رضايتي در قرآن نیست . خداوند عّزوجّل و من از او خشنوديم. اين علي ياورترين، سزاوارترين و نزديك ترين و عزيزترين شما نسبت به من است! ھان مردمان  

و آيه ي ستايشي ] . و او اولین شخص مورد نظر خدي متعال بوده است [ده به او آغاز كرده و خدا ھرگاه ايمان آوردگان را خطابي نمو. مگر اين كه درباره ي اوست

نداده مگر بري او، و آن را در حق غیر او نازل نكرده و به آن ] رفتن [گواھي بر بھشت » ھل أتي علي اإلنسان«و خداوند در سوره ي . نازل نگشته مگر درباره ي او

  .جز او را نستوده است

  ).َوَبُنوُه َخْیُراْلَأْوِصیاِء(َنِبیُُّكْم َخْیُر َنبي َو َوِصیُُّكْم َخْیُر َوِصي . َمعاِشَرالّناِس، ُھَو ناِصُر ديِن اهللا َوالُْمجاِدُل َعْن َرُسوِل اهللا، َو ُھَوالتَِّقي النَِّقي اْلھاِدي اْلَمْھِدي *  

  .َعِلي) َأمیِراْلُمْؤِمنیَن(، َو ُذرِّيَّتي ِمْن ُصْلِب َمعاِشَرالّناِس، ُذرِّيَُّة ُكلِّ َنِبي ِمْن ُصْلِبِه

َوُھَو َصْفَوُةاهللا َعزََّوَجلَّ،   َأْقداُمُكْم، َفِإنَّ آَدَم ُأْھِبَط ِإَلي اْلَأرِض ِبَخطیَئٍة واِحَدٍة،َمعاِشَر الّناِس، ِإنَّ ِإْبلیَس َأْخَرَج آَدَم ِمَن اْلَجنَِّة ِباْلَحَسِد، َفالَتْحُسُدوُه َفَتْحِبَط َأْعماُلُكْم َوَتِزلَّ

  َوَكْیَف ِبُكْم َوَأْنُتْم َأْنُتْم َو ِمْنُكْم َأْعداُءاهللا،

  .َأال َو ِإنَُّه الُيْبِغُض َعِلّیًا ِإّالَشِقي، َو الُيوالي َعِلّیًا ِإالَّ َتِقي، َو الُيْؤِمُن ِبِه ِإّال ُمْؤِمٌن ُمْخِلٌص

پیامبرتان برترين پیامبر، وصي او . است] به دست خود خدا[او پرھیزكار پاكیزه و رھنمي ارشاد شده . فاع كننده ي از رسول اوستاو ياور دين خدا و د! ھان مردمان  

  .برترين وصي و فرزندان او برترين اوصیايند

  .فرزندان ھرپیامبر از نسل اويند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمؤمنین علي است! ھان مردمان

آدم به . را مي لغزاند ورزيد كه كرده ھايتان نابود و گام ھايتان  حسداز بھشت رانده مبادا شما به علي  حسدبه راستي كه شیطاِن اغواگر، آدم را با ! انھان مردم

شمايید و دشمنان خدا نیز از میان پس چگونه خواھید بود شما و حال آن كه شما . خاطر يك اشتباه به زمین ھبوط كرد و حال آن كه برگزيده ي خدي عّزوجّل بود

  .شمايند

  .و به او نمي گرود مگر ايمان دار بي آاليش. و سرپرستي او را نمي پذيرد مگر رستگار پرھیزگار. كه با علي نمي ستیزد مگر بي سعادت! آگاه باشید

  ).ِإّال َعلّیًا اّلذي آَمَن َو َرِضي ِباْلَحقِّ َوالصَّْبِر) (یِم، َواْلَعْصِر، ِإنَّ اْلِإْنساَن َلفي ُخْسٍرِبْسِم اهللا الرَّْحماِن الرَّح: (َنَزَلْت ُسوَرُة اْلَعْصر - َواهللا  -َو في َعِلي   

  .َمعاِشَرالّناِس، َقِد اْسَتْشَھْدُت اهللا َوَبلَّْغُتُكْم ِرساَلتي َو ما َعَلي الرَُّسوِل ِإالَّاْلَبالُغ اْلُمبیُن



  ).َحقَّ ُتقاِتِه َوالَتموُتنَّ ِإّال َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَنإتَُّقواهللا (َمعاِشَرالّناِس، 

مگر علي كه ايمان آورده و به » .قسم به زمان كه انسان در زيان است. به نام خداوند ھمه مھر مھر ورز«: و سوگند به خدا كه سوره ي والعصر درباره ي اوست  

  .درستي و شكیبايي آراسته است

  !و بر فرستاده وظیفه ي جز بیان و ابالغ روشن نباشد. رفتم و پیام او را به شما رسانیدمخدا را گواه گ! ھان مردمان

  .و نمیريد جز با شرِف اسالم. تقوا پیشه كنید ھمان گونه كه بايسته است! ھان مردمان

   اشاره به كارشكني ھاي منافقین: بخش ششم

باهللا ما َعني ِبھِذِه ). (حاَب السَّْبِتوِر الَّذي ُأْنِزَل َمَعُه ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوھًا َفَنُردَّھا َعلي َأْدباِرھا َأْو َنْلَعَنُھْم َكما َلَعنَّا َأْصآِمُنوا ِباهللا َو َرُسوِلِه َوالنَّ(َمعاِشَرالّناِس،   

  ).ِمْرُت ِبالصَّْفِح َعْنُھْم َفْلَیْعَمْل ُكلُّ اْمِرٍئ َعلي ماَيِجُد ِلَعِلي في َقْلِبِه ِمَن اْلُحبِّ َواْلُبْغِضاْلآَيِة ِإالَّ َقْومًا ِمْن َأْصحابي َأْعِرُفُھْم ِبَأْسماِئِھْم َوَأْنساِبِھْم، َوَقْد ُأ

اْلَمْھِدي الَّذي َيْأُخُذ ِبَحقِّ اهللا َو ِبُكلِّ َحّق ُھَو َلنا، الَِنَّ اهللا ي اْلقاِئِم َمعاِشَرالّناِس، النُّوُر ِمَن اهللا َعزََّوَجلَّ َمْسلوٌك ِفي ُثمَّ في َعِلي ْبِن َأبي طاِلٍب، ُثمَّ ِفي النَّْسِل ِمْنُه ِإَل

  .میَن َواْلغاِصبیَن ِمْن َجمیِع اْلعاَلمیَنَعزََّوَجلَّ َقْد َجَعَلنا ُحجًَّة َعَلي اْلُمَقصِّريَن َواْلمُعاِنديَن َوالُْمخاِلفیَن َواْلخاِئنیَن َواْلآِثمیَن َواّلَظاِل

يھودياني كه بر خدا نیرنگ [به خدا و رسول و نور ھمراھش ايمان آوريد پیش از آن كه چھره ھا را تباه و باژگونه كنیم يا چونان اصحاب روز شنبه «! دمانھان مر  

. كن به پرده پوشي كارشان مأمورمبه خدا سوگند كه مقصود خداوند از اين آيه گروھي از صحابه اند كه آنان را با نام و َنَسب مي شناسم لی«.رانده شويد] آوردند

  .] .و بداند كه ارزش عمل او وابسته به آن است[آنك ھر كس پايه كار خويش را مھر و يا خشم علي در دل قرار دھد 

. جي گرفته -مي ستاند  كه حق خدا و ما را - نور از سوي خداوند عّزوجل در جان من، سپس در جان علي بن ابي طالب، آن گاه در نسل او تا قائم مھدي ! مردمان

دلیل و راھنما و حجت آورده چرا كه خداوند عّزوجل ما را بر كوتاھي كنندگان، ستیزه گران، ناسازگاران، خائنان و گنھكاران و ستمكاران و غاصبان از تمامي جھانیان 

  .تاس

 َشْیئًا َوَسَیْجِزي اهللا الرُُّسُل، َأَفِإْن ِمتُّ َأْوُقِتْلُت اْنَقَلْبُتْم َعلي َأْعقاِبُكْم؟ َوَمْن َيْنَقِلْب َعلي َعِقَبْیِه َفَلْنھان َيُضرَّاهللاَمعاِشَرالّناِس، ُأْنِذُرُكْم َأّني َرُسوُل اهللا َقْدَخَلْت ِمْن َقْبِلي  

  .ْعِدِه ُوْلدي ِمْن ُصْلِبِهَأالَوِإنَّ َعِلّیًا ُھَواْلَمْوُصوُف ِبالصَّْبِر َوالشُّْكِر، ُثمَّ ِمْن َب). الّصاِبريَن(الّشاِكريَن 

  .َيْبَتِلَیُكْم ِبُشواٍظ ِمْن ناٍر َوُنحاٍس، ِإنَّ َربَُّكْم َلِبا اْلِمْرصاِد َمعاِشَرالّناِس، الَتُمنُّوا َعَلي ِبِإْسالِمُكْم، َبْل الَتُمنُّوا َعَلي اهللا َفُیْحِبَط َعَمَلُكْم َوَيْسَخَط َعَلْیُكْم َو
آيا اگر من بمیرم يا كشته شوم، به جاھلیت عقب . پیش از من نیز رسوالني آمده و سپري گشته اند. ھمانا من رسول خدايم: مي دھمھشدارتان ! ھان مردمان  

و فرزندان بدانید كه علي و پس از ا. گرد مي كنید؟ آن كه به قھقرا برگردد، ھرگز خدا را زياني نخواھد رسانید و خداوند سپاسگزاران شكیباگر را پاداش خواھد داد

  .من از نسل او، داري كمال شكیبايي و سپاسگزاري اند

از آتش اسالمتان را بر من منت نگذاريد؛ كه اعمال شما را بیھوده و تباه خواھد كرد و خداوند بر شما خشم خواھد گرفت و سپس شما را به شعله ي ! ھان مردمان

  .كمین گاه استھمانا پروردگار شما در . و مس گداخته گرفتار خواھد نمود
  .َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ اهللا َوَأَنا َبريئاِن ِمْنُھْم. َمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه َسَیُكوُن ِمْن َبْعدي َأئمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلي الّناِر َوَيْوَم اْلِقیاَمِة الُيْنَصروَن*   

  !!َأال ِإنَُّھْم َأْصحاُب الصَّحیَفِة، َفْلَیْنُظْر َأَحُدُكْم في َصحیَفِتِه. ْم ِفي الدَّْرِك اْلَأْسَفِل ِمَن الّناِر َوَلِبْئَس َمْثَوي اْلُمَتَكبِِّريَنَمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّھْم َوَأْنصاَرُھْم َوَأْتباَعُھْم َوَأْشیاَعُھ

لَّْغُت ما ُأِمرُت ِبَتْبلیِغِھھان ُحجًَّة َعلي ُكلِّ حاِضٍر َوغائٍب َو َعلي ُكلِّ َأَحٍد ِممَّْن َشِھَد َأْوَلْم ، َوَقْد َب)في َعِقبي ِإلي َيْوِم اْلِقیاَمِة(َمعاِشَرالّناِس، ِإنِّي َأَدُعھا ِإماَمًة َو ِوراَثًة 

، َوِعْنَدھا )َأال َلَعَن اهللا اْلغاِصبیَن اْلُمْغَتصبیَن(َة َبْعدي ُمْلكًا َو اْغِتصابًا، َوَسَیْجَعُلوَن اْلِإماَم. َيْشَھْد، ُوِلَد َأْوَلْم ُيوَلْد، َفْلُیَبلِِّغ اْلحاِضُر اْلغاِئَب َواْلواِلُد اْلَوَلَد ِإلي َيْوِم اْلِقیاَمِة

  .َوُيْرِسُل َعَلْیُكما ُشواٌظ ِمْن ناٍر َوُنحاٌس َفالَتْنَتِصراِن) َمْن َيْفَرُغ(َسَیْفُرُغ َلُكْم َأيَُّھا الثََّقالِن 

  .ود كه شما را به سوي آتش مي خوانند و در روز رستاخیز تنھا وبدون ياور خواھند ماندبه زودي پس از من پیشواياني خواھند ب! مردمان  

. بدانید آنان اصحاب صحیفه اند. آنان و ياران و پیروانشان در بدترين جي جھنم، جايگاه متكّبران خواھند بود! ھان مردمان.خداوند و من از آنان بیزاريم! ھان مردمان

  .خود نظر كنداكنون ھر كس در صحیفه ي 

و حال، مأموريت تبلیغي خود را انجام . اينك جانشیني خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جي مي گذارم در نسل خود تا برپايي روز رستاخیز! ھان مردمان

بايسته است اين سخن را حاضران به غايبان و پدران به پس . مي دھم تا برھان بر ھر شاھد و غايب و بر آنان كه زاده شده يا نشده اند و بر تمامي مردمان باشد

  .فرزندان تا برپايي رستاخیز برسانند

  .آن را غصب كرده و به تصرف خويش درآورند. به زودي پس از من امامت را با پادشاھي جابه جا نموده! آگاه باشید

. بر سر شما جن و انس خواھد ريخت -شعله ھي آتش و مس گداخته  -وند آتش عذاب و البته در آن ھنگام خدا! نفرين و خشم خدا بر غاصبان و چپاول گران! ھان

  .آن جاست كه ديگر ياري نخواھید شد



  .ْطِلَعُكْم َعَلي اْلَغْیِبِب، َو ما كاَن اهللا ِلُیَمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ اهللا َعزََّوَجلَّ َلْم َيُكْن ِلَیَذَرُكْم َعلي ما َأْنُتْم َعَلْیِه َحّتي َيمیَزاْلَخبیَث ِمَن الطَّیِّ  

  .ماَم اْلَمْھِدي َواهللا ُمَصدٌِّق َوْعَدُهَمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّه ما ِمْن َقْرَيٍة ِإّال َواهللا ُمْھِلُكھا ِبَتْكذيِبھا َقْبَل َيْوِم اْلِقیاَمِة َو ُمَملُِّكَھا اْلِإ

  .، َواهللا َلَقْد َأْھَلَك اْلَأوَّلیَن، َوُھَو ُمْھِلُك اْلآِخريَنَمعاِشَرالّناِس، َقْد َضلَّ َقْبَلُكْم َأْكَثُراْلَأوَّلیَن

  )١.(و خداوند نمي خواھد شما را بر غیب آگاه گرداند. ھر آينه خداوند عزوجل شما را به حالتان رھا نخواھد كرد تا ناپاك را ازپاك جدا كند! ھان مردمان  

، آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواھد فرمود و به امام مھدي خواھد ] حق را[به خاطر تكذيب اھل آن  ھیچ سرزمیني نیست مگر اين كه خداوند! ھان مردمان

  .و ھر آينه خداوند وعده ي خود را انجام خواھد داد. سپرد

  .آيندگان استو ھمو نابودكننده ي . پیش از شما، شمار فزوني از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود كرد! ھان مردمان

  .آل عمران است/  ١٧٩اشاره به آيه ى  )١

  ).یَنَأَلْم ُنْھِلِك اْلَأوَّلیَن، ُثمَّ ُنْتِبُعُھُم اْلآِخريَن، كذاِلَك َنْفَعُل ِبالُْمْجِرمیَن، َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِّب: (قاَل اهللا َتعالي  

َوصیُروا (ُدوا، َفِعْلُم اْلَأْمِر َوالنَُّھي َلَدْيِه، َفاْسَمُعوا الَِْمِرِه َتْسَلُموا َوَأطیُعوُه َتْھَتُدوا َواْنَتُھوا ِلَنْھِیِه َترُش). ِبَأْمِرِه(َقْد َأَمْرُت َعِلّیًا َوَنَھْیُتُه َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ اهللا َقْد َأَمَرني َوَنھاني، َو

  .َوال َتَتَفرَّْق ِبُكُم السُُّبُل َعْن َسبیِلِه) ِإلي ُمراِدِه

  »!وي بر ناباوران. آيا پیشینیان را تباه نكرديم و به دنبال آنان آيندگان را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان اين چنین كنیم«: او خود در كتابش آورده  

نويد و گردن نھید و پیرويش نمايید پس فرمان او را بش. ھمانا خداوند امر و نھي خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علي نھادم! ھان مردمان

   !راه ھي گونه گون شما را از راه او بازندارد. به سوي ھدف او حركت كنید. و از آنچه بازتان دارد خودداري كنید تا راه يابید

  

   پیروان اھل بیت علیھم السالم و دشمنان ايشان: بخش ھفتم
  .، َيْھدوَن ِإَلي اْلَحقِّ َو ِبِه َيْعِدلوَن)اْلُھدي(ُثمَّ ُوْلدي ِمْن ُصْلِبِه َأِئمَُّة . ُم الَّذي َأَمَرُكْم ِباتِّباِعِه، ُثمَّ َعِلي ِمْن َبْعديَمعاِشَرالّناِس، َأَنا ِصراُط اهللا اْلُمْسَتقی  

  ِإلي آِخِرھا،» ...ِبْسِم اهللا الرَّْحماِن الرَّحیِم اْلَحْمُدِللَِّه َرِب اْلعاَلمیَن«: ُثمَّ َقَرَأ

و پس از من علي است و آن گاه فرزندانم از نسل او، پیشوايان راه راستند كه به . صراط مستقیم خداوند منم كه شما را به پیروي آن امر فرموده! ھان مردمان  

  .درستي و راستي راھنمايند و به آن حكم و دعوت كنند

  .تا آخر سوره -» لّرحیم الحمدلّله رّب العالمین الّرحمن الّرحیمبسم اهللا الّرحمن ا«: سپس پیامبر صّلي اهللا علیه و آله قرائت فرمود

َأال ِإنَّ َأْعداَئُھْم ُھُم . اْلغاِلُبوَن ِإنَّ ِحْزَب اهللا ُھُم َنَزَلْت، َوَلُھْم َعمَّْت َوِإيَّاُھْم َخصَّْت، ُأولئَك َأْوِلیاُءاهللا الَّذيَن الَخْوٌف َعَلْیِھْم َوالُھْم َيْحَزنوَن، َأال) َواهللا(ِفي َنَزَلْت َوفیِھْم : َقاَل و*  

ِباهللا الَتِجُد َقْومًا ُيؤِمُنوَن : (َأال ِإنَّ َأْوِلیاَئُھُم الَّذيَن َذَكَرُھُم اهللا في ِكتاِبِه، َفقاَل َعزََّوَجلَّ. السَُّفھاُءاْلغاُووَن ِإْخواُن الشَّیاطیِن يوحي َبْعُضُھْم ِإلي َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغرورًا

  .ِإلي آِخراآلَيِة) َرَتُھْم، ُأولِئَك َكَتَب في ُقلوِبِھُم اْلإيماَنَواْلَیْوِم اْلآِخِر ُيوادُّوَن َمْن حادَّاهللا َو َرُسوَلُه َوَلْوكاُنوا آباَئُھْم َأْوَأْبناَئُھْم َأْوِإْخواَنُھْم َأْوَعشی

آنان اولیي خدايند كه ترس و اندوھي برايشان نیست، . امامان مي باشد و به آنان اختصاص دارد به خدا سوگند اين سوره درباره ي من نازل شده و شامل! ھان  

بري گمراھي مردمان، سخنان بیھوده و پوچ . ستیزندگان با امامان، گمراه و ھمكاران شیاطین اند: ھشدار كه. البته حزب خدا چیره و غالب خواھد بود: آگاه باشید

نمي يابي ايمانیان به خدا و روز بازپسین، كه ستیزه گران ] ي پیامبر ما[«: بدانید كه خداوند از دوستان امامان در كتاب خود چنین ياد كرده .را به يكديگر مي رسانند

  .تا آخر آيه -» .استخداوند ايمان را در دل ھايشان نبشته ] كه چنین اند[آنان . خدا و رسول را دوست ندارند، گرچه آنان پدران، برادران و خويشانشان باشند

  مشخصات دوستان اھل بیت علیھم السالم  

  ).الَّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا إيماَنُھْم ِبُظْلٍم ُأولِئَك َلُھُم اْلَأْمُن َو ُھْم ُمْھَتدوَن: (َأال ِإنَّ َأْوِلیاَئُھُم اْلُمْؤِمنوَن الَّذيَن َوَصَفُھُم اهللا َعزََّوَجلَّ َفقاَل*

  ).ِإنَّ َأْوِلیاَئُھُم الَّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْرتابواَأال (

  .َسالٌم َعَلْیُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلوھا خاِلديَن: َأال ِإنَّ َأْوِلیاَئُھُم الَّذيَن يْدُخلوَن اْلَجنََّة ِبَسالٍم آِمنیَن، َتَتَلّقاُھُم اْلَمالِئَكُة ِبالتَّْسلیِم َيُقولوَن

  .َأال ِإنَّ َأْعداَئُھُم الَّذيَن َيْصَلوَن َسعیرًا. ْم، َلُھُم اْلَجنَُّة ُيْرَزقوَن فیھا ِبَغْیِر ِحساٍبَأال ِإنَّ َأْوِلیاَئُھ

  .َأال ِإنَّ َأْعداَئُھُم الَّذيَن َيْسَمعوَن ِلَجَھنََّم َشھیقًا َو ِھي َتفوُر َو َيَرْوَن َلھاَزفیرًا



  .اآلية) ُكلَّما َدَخَلْت ُأمٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتھا: (ْمَأال ِإنَّ َأْعداَئُھُم الَّذيَن قاَل اهللا فیِھ

ِمْن َشيٍء ِإْن َأْنُتْم ِإّال في ماَنزََّل اهللا  ُكلَّما ُأْلِقي فیھا َفْوٌج َسَأَلُھْم َخَزَنُتھا َأَلْم َيأِتُكْم َنذيٌر، قالوا َبلي َقْد جاَءنا َنذيٌر َفَكذَّْبنا َو ُقلنا: (َأال ِإنَّ َأْعداَئُھُم الَّذيَن قاَل اهللا َعزََّوَجلَّ

  .َأال ِإنَّ َأْوِلیاَئُھُم الَّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّھْم ِباْلَغْیِب، َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبیٌر). َأالَفُسْحقًا الَِْصحاِب السَّعیِر: (ِإلي َقوله) َضالٍل َكبیٍر

  ».آنان كه ايمان آورده و باور خود را به شرك نیالوده اند، در امان و در راه راست ھستند«: ف فرمودهدوستداران امامان ايمانیان اند كه قرآن چنان توصی! ھان  

  .ياران پیشوايان كساني ھستند كه به باور رسیده و از ترديد و انكار دور خواھند بود! ھشدار

اينك . درود بر شما كه پاك شده ايد«: با سالم آنان را پذيرفته، خواھند گفت اولیي امامان آنانند كه با آرامش و سالم به بھشت درخواھند شد و فرشتگان! ھشدار

  ».داخل شويد كه در بھشت، جاودانه خواھید بود

  .بھشت پاداش اولیي آنان است و در آن بي حساب روزي داده خواھند شد! ھان

  مو ھمانا ناله ي افروزش جھن. دشمنان آنان آن كساني اند كه در آتش درآيند! ھان

  .جھنم را نیز درمي يابند) صدي بازدم(را مي شنوند در حالي كه شعله ھي آتش زبانه مي كشد و زفیر 

  ».ھرگاه امتي داخل جھنم شود ھمتي خود را نفرين كند«: خداوند درباره ي ستیزگران با آنان فرموده! ھان

! مگر برايتان ترساننده ي نیامد؟: ر گروھي از آنان داخل جھنم شود نگاھبانان مي پرسندھ«: كه دشمنان امامان ھمانانند كه خداوند درباره ي آنان فرموده! ھشدار

نابود باد ! ھان«: تا آن جا كه فرمايد» !خداوند وحي نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراھي بزرگ: چرا ترساننده آمد لیكن تكذيب كرديم و گفتیم: مي گويند

  »!دوزخیان

  .ھان، از پروردگار خويش ترسانند، آمرزش و پاداش بزرگ بري آنان خواھد بودياران امامان در ن! ھان

  !چه بسیارراه است میان آتش و پاداش بزرگ! ھان مردمان

  .عاِشَرالَناِس، َشّتاَن ماَبْیَن السَّعیِر َواْلَأْجِر اْلَكبیِرَم

  .َمْن َمَدَحُه اهللا َو َأَحبَُّه) ُكلُّ(نا ، َعُدوُّنا َمْن َذمَُّه اهللا َوَلَعَنُه، َو َوِلیُّ)َمعاِشَرالّناِس(

  .النَّذيُر و َعِلي اْلَبشیُر) َأَنا(َمعاِشَر الّناِس، َأالَوِإّني 

  .، َأال َو ِإنِّي ُمْنِذٌر َو َعِلي ھاٍد)َمعاِشَرالّناِس(

  .َو ِإّني َنبي َو َعِلي َوِصّیي) َأال(َمعاِشَر الّناس 

  ).َأالَوِإّني واِلُدُھْم َوُھْم َيْخُرجوَن ِمْن ُصْلِبِه. َرسوٌل َو َعِلي اْلِإماُم َواْلَوِصي ِمْن َبْعدي، َواْلَأِئمَُّة ِمْن َبْعِدِه ُوْلُدُهَمعاِشَرالّناِس، َأالَوِإنِّي (

  .خداوند ستیزه جويان ما را ناستوده و نفرين فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست دارد! ھان مردمان  

  .بدانید كه ھمانا من انذارگرم و علي مژده دھنده! ھان مردمان

  .كه من بیم دھنده ام و علي راھنما! ھان

  .بدانید كه من پیامبرم و علي وصي من است! ھان مردمان

  .و امامان پس از او فرزندان اويند. بدانید كه ھمانا من فرستاده و علي امام و وصي پس از من است! ھان مردمان

  .د آنانم ولي ايشان از نسل علي خواھند بودمن وال! آگاه باشید

  

     حضرت مھدي عجل اهللا فرجه الشریف: بخش ھشتم   
  .َأال ِإنَّ خاَتَم اْلَأِئَمِة ِمنَّا اْلقاِئَم اْلَمْھِدي  

  .َأال ِإنَُّه الّظاِھُر َعَلي الدِّيِن

  .َأال ِإنَُّه اْلُمْنَتِقُم ِمَن الّظاِلمیَن

  .ُحُصوِن َوھاِدُمھاَأال ِإنَُّه فاِتُح اْل

  .َأال ِإنَُّه غاِلُب ُكلِّ َقبیَلٍة ِمْن َأْھِل الشِّْرِك َوھاديھا

  .َأالِإنَُّه اْلُمْدِرُك ِبُكلِّ ثاٍر الَِْوِلیاِءاهللا

  .َأال ِإنَُّه الّناِصُر ِلديِن اهللا

  .َأال ِإنَُّه اْلَغّراُف ِمْن َبْحٍر َعمیٍق

  .ِبَفْضِلِه َو ُكلَّ ذي َجْھٍل ِبَجْھِلِه َأال ِإنَُّه َيِسُم ُكلَّ ذي َفْضٍل

  .َأال ِإنَُّه ِخَیَرُةاهللا َو ُمْختاُرُه

  .َأال ِإنَُّه واِرُث ُكلِّ ِعْلٍم َوالُْمحیُط ِبُكلِّ َفْھٍم

  .َأال ِإنَُّه الُْمْخِبُر َعْن َربِِّه َعزََّوَجلَّ َو اْلُمَشیُِّد الَِْمِر آياِتِه



  .سَّديُدَأال ِإنَُّه الرَّشیُد ال

  .َأال ِإنَُّه اْلُمَفوَُّض ِإَلْیِه

  .َأال ِإنَُّه َقْد َبشََّر ِبِه َمْن َسَلَف ِمَن اْلُقروِن َبْیَن َيَدْيِه

  .َأال ِإنَُّه اْلباقي ُحجًَّة َوالُحجََّة َبْعَدُه َوال َحقَّ ِإّال َمَعُه َوالُنوَر ِإّالِعْنَدُه

  .َر َعَلْیِهَأال ِإنَُّه الغاِلَب َلُه َوالَمْنصو

  .َأالَوِإنَُّه َوِلي اهللا في َأْرِضِه، َوَحَكُمُه في َخْلِقِه، َوَأمیُنُه في ِسرِِّه َو عالِنَیِتِه

  .او بر تمامي اديان چیره خواھد بود! ھان. ھمانا آخرين امام، قائم مھدي از ماست! آگاه باشید  

  .كه اوست انتقام گیرنده از ستمكاران! ھشدار

  .اوست فاتح دژھا و منھدم كننده ي آنھاكه ! ھشدار

  .كه اوست چیره بر تمامي قبايل مشركان و راھنمي آنان! ھشدار

  .كه او خونخواه تمام اولیي خداست! ھشدار

  .اوست ياور دين خدا! آگاه باشید 

  .كه از دريايي ژرف پیمانه ھايي افزون گیرد! ھشدار

  .ش او، و به ھر نادان و بي ارزشي به اندازه ي ناداني اش نیكي كندكه او به ھر ارزشمندي به اندازه ي ارز! ھشدار

  .كه او نیكو و برگزيده ي خداوند است! ھشدار

  .كه او وارث دانش ھا و حاكم بر ادراك ھاست! ھشدار

  .ده و استواربدانید ھمانا اوست بالی. بدانید كه او از سوي پروردگارش سخن مي گويد و آيات و نشانه ھي او را برپا كند! ھان

  .به او واگذار شده است] اختیار امور جھانیان و آيین آنان [ھموست كه ! بیدار باشید

  .كه تمامي گذشتگان ظھور او را پیشگويي كرده اند! آگاه باشید

  .تدرستي و راستي و نور و روشنايي تنھا نزد اوس) ٢.(كه اوست حّجت پايدار و پس از او حّجتي نخواھد بود! آگاه باشید

  .كسي بر او پیروز نخواھد شد و ستیزنده ي او ياري نخواھد گشت! ھان

  .آگاه باشید كه او ولي خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشكار و نھان است

  .كه دوباره رجعت خواھند نموداين تعبیر به عنوان حّجت و امامت است و نظرى به رجعت ديگر امامان ندارد زيرا آنان حّجت ھاى پیشین اند  )٢

  

  مطرح كردن بیعت: بخش نھم   
، ُثمَّ ُمصاَفَقِتِه َأالَوِإنِّي ِعْنَد اْنِقضاِء ُخْطَبتي َأْدُعوُكْم ِإلي ُمصاَفَقتي َعلي َبْیَعِتِه َو اِإلْقراِرِبِه. َمعاِشَرالّناِس، ِإّني َقْدَبیَّْنُت َلُكْم َوَأْفَھْمُتُكْم، َو ھذا َعِلي ُيْفِھُمُكْم َبْعدي   

ْنُكُث َفَمْن َنَكَث َفِإنَّما َي. ِإنَّ الَّذيَن ُيباِيُعوَنَك ِإنَّما ُيباِيُعوَن اهللا، َيُداهللا َفْوَق َأْيديِھْم. (َوَأَنا آِخُذُكْم ِباْلَبْیَعِة َلُه َعِن اهللا َعزََّوَجلَّ. َأالَوِإنَّي َقْد باَيْعُت اهللا َو َعِلي َقْد باَيَعني. َبْعدي

  ).َعلي َنْفِسِه، َو َمْن َأْوفي ِبما عاَھَد َعَلْیُه اهللا َفَسُیْؤتیِه َأْجرًا َعظیمًا

اينك شما را مي خوانم كه پس از پايان خطبه . و اين علي است كه پس از من شما را آگاه مي كند. من پیام خدا را برايتان آشكار كرده تفھیم نمودم! ھان مردمان  

آگاه باشید من با خداوند و علي با من پیمان بسته و من اكنون از سوي خدي . علي دست دھید تا با او بیعت كرده به امامت او اقرار نمايید با من و سپس با

و ھر كس بیعت . دست خدا بالي دستان آنان است. آنان كه با تو بیعت كنند ھر آينه با خدا بیعت كرده اند]ي پیامبر [«. عّزوجل بري امامت او پیمان مي گیرم

  .شكند، بر زيان خود شكسته، و آن كس كه بر پیمان خداوند استوار و باوفا باشد، خداوند به او پاداش بزرگي خواھد داد

  

  حالل و حرام، واجبات و محرمات: بخش دھم 
  .اآلَية) َأِواْعَتَمَر َفالُجناَح َعَلْیِه َأْن َيطَّوََّف ِبِھماَفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت (َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِمْن َشعائِراهللا،   

  .َتُروا َو اْفَتَقُرواَمعاِشَرالّناِس، ُحجُّوااْلَبْیَت، َفماَوَرَدُه َأْھُل َبْیٍت ِإالَّ اْسَتْغَنْوا َو ُأْبِشروا، َوالَتَخلَّفوا َعْنُه ِإّالَب

  .ْؤِمٌن ِإالََّغَفَراهللا َلُه ماَسَلَف ِمْن َذْنِبِه ِإلي َوْقِتِه ذاِلَك، َفِإذا اْنَقَضْت َحجَُّتُه اْسَتْأَنَف َعَمَلُهَمعاِشَرالّناِس، ماَوَقَف ِباْلَمْوِقِف ُم

  .َمعاِشَرالنَّاِس، اْلُحّجاُج ُمعاُنوَن َو َنَفقاُتُھْم ُمَخلََّفٌة َعَلْیِھْم َواهللا الُيضیُع َأْجَرالُْمْحِسنیَن

  .جُّوا اْلَبْیَت ِبَكماِل الّديِن َوالتََّفقُِّه، َوالَتْنَصِرُفوا َعِن اْلمَشاِھِدِإّال ِبَتْوَبٍة َو ِإْقالٍعَمعاِشَرالّناِس، ُح

ِسیُتْم َفَعِلي َوِلیُُّكْم َوُمَبیٌِّن َلُكْم، الَّذي َنَصَبُه اهللا َعزََّوَجلَّ َلُكْم َبْعدي َقصَّْرُتْم َأْوَنَمعاِشَرالّناِس، َأقیُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َكما َأَمَرُكُم اهللا َعزََّوَجلَّ، َفِإْن طاَل َعَلْیُكُم اْلَأَمُد َف

  .ُموَنَلُكْم ما الَتْعَل ِإنَُّه ِمنِّي َو َأَنا ِمْنُه، َو ُھَو َو َمْن َتْخُلُف ِمْن ُذرِّيَّتي ُيْخِبروَنُكْم ِبماَتْسَألُوَن َعْنُه َوُيَبیُِّنوَن. َأمیَن َخْلِقِه



  .پس زائران خانه ي خدا و عمره كنندگان بر صفا و مروه بسیار طواف كنند. ھمانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدايي است! ھان مردمان  

  .برنگردانید مگر بي بھره و نیازمند گرديددر خانه ي خدا حج گزاريد؛ كه ھیچ خانداني داخل آن نشد مگر بي نیاز شد و مژده گرفت، و كسي از آن روي ! ھان مردمان

با پرونده ي [نماَند مگر اين كه خدا گناھان گذشته ي او را بیامرزد و بايسته است كه پس از پايان اعمال حج ) عرفات، مشعر، منا(مؤمني در موقف ! ھان مردمان

  .كار خود را از سر گیرد] پاك 

و البته خداوند پاداش نیكوكاران را تباه نخواھد . ه ھي سفرشان جبران مي شود و جايگزين آن به آنان خواھد رسیدحاجیان دستگیري شده اند و ھزين! ھان مردمان

  .كرد

  .برنگرديد] از گناھان [خانه ي خدا را با دين كامل و دانش ژرفي آن ديدار كنید و از زيارتگاھھا جز با توبه و بازايستادن ! ھان مردمان

پس اگر زمان بر شما دراز شد و كوتاھي كرديد يا از ياد برديد، علي . به پا داريد و زكات بپردازيد ھمان سان كه خداوند عّزوجل امر فرمودهنماز را ! ھان مردمان

و او و فرزندان من . اويم ھمانا او از من و من از. خداوند عّزوجل او راپس از من امانتدار خويش در میان آفريدگانش نھاده. صاحب اختیار و تبیین كننده ي بر شماست

  .از جانشینان او، پرسش ھي شما راپاسخ دھند و آن چه را نمي دانید به شما مي آموزند

َفُأِمْرُت َأْن آُخَذ اْلَبْیَعَة ِمْنُكْم َوالصَّْفَقَة َلُكْم ِبَقُبوِل ماِجْئُت ِبِه َعِن ي َمقاٍم واِحٍد، َأال ِإنَّ اْلَحالَل َواْلَحراَم َأْكَثُرِمْن َأْن ُأحِصَیُھما َوُأَعرَِّفُھما َفآُمَر ِباْلَحالِل َو َانَھي َعِن اْلَحراِم ف  

  .ْلَقي اهللا الَّذي ُيَقدُِّر َو َيْقضيٌة، خاِتُمھا اْلَمْھدي ِإلي َيْوٍم َياهللا َعزََّوَجلَّ في َعِلي أمیِراْلُمْؤِمنیَن َواَألْوِصیاِء ِمْن َبْعِدِه الَّذيَن ُھْم ِمنِّي َوِمْنُه إماَمٌة فیِھْم قاِئَم

َأال َو ِإنِّي . َوالُتَغیُِّروُهَأال َفاْذُكُروا ذاِلَك َواْحَفُظوُه َو َتواَصْواِبِه، َوال ُتَبدُِّلوُه . َو َلْم ُأَبدِّْلَمعاِشَرالّناِس، َو ُكلُّ َحالٍل َدَلْلُتُكْم َعَلْیِه َوُكلُّ َحراٍم َنَھْیُتُكْم َعْنُه َفِإنِّي َلْم َأْرِجْع َعْن ذاِلَك 

  .َأال َفَأقیُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاَة َوْأُمُروا ِباْلَمْعروِف َواْنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر: ُاَجدُِّداْلَقْوَل

از اين روي مأمورم از شما بیعت بگیرم كه . بازدارم روا و ناروا بیش از آن است كه من شمارش كنم و بشناسانم و در اين جا يكباره به روا فرمان دھم و از ناروا! ھان  

و اين امامت به وراثت . دست در دست من نھید در مورد پذيرش آن چه از سوي خداوند آورده ام دربارۀ علي امیرالمؤمنین و اوصیاي پس از او كه آنان از من و اويند

  .است كه او با خداوند قدر و قضا ديدار كند پايدار است و فرجام امامان، مھدي است و استواري امامت تا روزي

آن ھا را ياد كنید و نگه داريد و يكديگر را به آن توصیه ! بدانید و آگاه باشید. شما را به ھرگونه روا و ناروا راھنمايي كردم و از آن ھرگز برنمي گردم! ھان مردمان

  .و امر به معروف كنید و از منكر بازداريد. و زكات بپردازيد. نماز را به پا داريد! بیدار باشید: ره مي گويمھشدار كه دوبا. دگرگوني راه ندھید]احكام خدا [نمايید و در آن 

َوال َأْمَر ِبَمْعروٍف َوال . َعْن ُمخاَلَفِتِه، َفِإنَُّه َأْمٌر ِمَن اهللا َعزََّوَجلَّ َوِمنِّي ُبوِلِه َعنِّي َوَتْنَھْوُهَأالَوِإنَّ َرْأَس اْلَأْمِر ِباْلَمْعُروِف َأْن َتْنَتُھوا ِإلي َقْولي َوُتَبلُِّغوُه َمْن َلْم َيْحُضْر َو َتْأُمرُوُه ِبَق  

  .َنْھي َعْن ُمْنَكٍر ِإالََّمَع ِإماٍم َمْعصوٍم

َلْن َتِضلُّوا ما ِإْن «: َوُقْلُت). َو َجَعَلھا َكِلَمًة باِقَیًة في َعِقِبِه: (ِمنِّي َوِمْنُه، َحْیُث َيُقوُل اهللا في ِكتاِبِه َمعاِشَرالّناِس، اْلُقْرآُن ُيَعرُِّفُكْم َأنَّ اْلَأِئمََّة ِمْن َبْعِدِه ُوْلُدُه، َوَعرَّْفُتُكْم ِإنَُّھْم

  .»َتَمسَّْكُتْم ِبِھما

َواْلِحساَب َواْلَموازيَن َوالُْمحاَسَبَة َبْیَن ) َواْلَمعاَد(ُاْذُكُروا اْلَمماَت ). َلَة الّساَعِة َشيٌء َعظیٌمِإنَّ َزْلَز: (َمعاِشَرالّناِس، التَّْقوي، التَّْقوي، َواْحَذُروا الّساَعَة َكما قاَل اهللا َعزََّوَجلَّ

  .اِن َنصیٌبَفَمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة ُأثیَب َعَلْیھا َو َمْن جاَء ِبالسَّیَِّئِة َفَلْیَس َلُه ِفي الِجن. َيَدي َربِّ اْلعاَلمیَن َوالثَّواَب َواْلِعقاَب

برسید و سخن مرا به ديگران برسانید و غايبان را به پذيرش فرمان من توصیه ] درباره ي امامت [و بدانید كه ريشه ي امر به معروف اين است كه به گفته ي من   

نھي از منكري جز با امام معصوم تحقق و كمال  كنید و آنان را از ناسازگاري سخنان من بازداريد؛ ھمانا سخن من فرمان خدا و من است و ھیچ امر به معروف و

  .نمي يابد

چرا كه خداوند در كتاب خود مي . قرآن بر شما روشن مي كند كه امامان پس از علي فرزندان اويند و من به شما شناساندم كه آنان از او و از من اند! ھان مردمان

  » .مادام كه به قرآن و امامان تمسك كنید، گمراه نخواھید شد«: ن نیز گفته ام كهو م» ...امامت را فرماني پايدار در نسل او قرار داد«: گويد

البته زمین لرزه ي روز رستاخیز حادثه ي بزرگ «: تقوا را، تقوا را رعايت كرده از سختي رستخیز بھراسید ھمان گونه كه خداوند عّزوجل فرمود! ھان مردمان

  »...است

و آن كه بدي كرد، بھره ي از بھشت . آن كه نیكي آورد، پاداش گیرد. اسبه ي در برابر پروردگار جھانیان و پاداش كیفر را ياد كنیدمرگ، قیامت، و حساب و میزان و مح

  .نخواھد برد

  

  بیعت گرفتن رسمي: بخش یازدھم
َمْن جاَء َوَقْد َأَمَرِني اهللا َعزََّوَجلَّ َأْن آُخَذ ِمْن َأْلِسَنِتُكُم اْلِإْقراَر ِبما َعقَّْدُت ِلَعِلي َأمیِراْلُمْؤمنیَن، َوِلَمعاِشَرالّناِس، ِإنَُّكْم َأْكَثُر ِمْن َأْن ُتصاِفُقوني ِبَكفٍّ واِحٍد في َوْقٍت واِحٍد،   

  .َبْعَدُه ِمَن اْلَأِئمَِّة ِمّني َو ِمْنُه، َعلي ما َأْعَلْمُتُكْم َأنَّ ُذرِّيَّتي ِمْن ُصْلِبِه

ُنباِيُعَك َعلي ذاِلَك . یَن َو َمْن ُوِلَد ِمْن ُصْلِبِه ِمَن اْلَأِئمَِّةِإّنا ساِمُعوَن ُمطیُعوَن راُضوَن ُمْنقاُدوَن ِلما َبلَّْغَت َعْن َربِّنا َوَربَِّك في َأْمِر ِإماِمنا َعِلي َأمیِراْلُمْؤِمن«: ْمَفُقوُلوا ِبَأْجَمِعُك



  .َوالَنْرتاُب، َوال َنْرِجُع َعِن اْلَعْھِد َوال َنْنُقُض اْلمیثاَق) َوالَنْجَحُد(َوالُنَغیُِّر َوالُنَبدُِّل، َوال َنُشكُّ . علي ذاِلَك َنْحیي َو َعَلْیِه َنموُت َو َعَلْیِه ُنْبَعُث .ِبُقلُوِبنا َوَأْنُفِسنا َوَأْلِسَنِتنا َوَأْيدينا

اين روي خداوند عّزوجل به من دستور داده كه از زبان شما اقرار بگیرم و پیمان  از. شما بیش از آنید كه در يك زمان با يك دست من بیعت نمايید! ھان مردمان  

  .اوست واليت علي امیرالمؤمنین را محكم كنم و نیز بر امامان پس از او كه از نسل من و اويند؛ ھمان گونه كه اعالم كردم كه ذّرّيه من از نسل

  :پس ھمگان بگويید

وي مي كنیم و از آن ھا خشنوديم و بر آن گردن گذار و بر آن چه از سوي پروردگارمان در امامت اماممان علي امیرالمؤمنین و البّته كه سخنان تو را شنیده پیر«

ا آن اعتقاد با اين پیمان زنده ايم و با آن خواھیم مرد و ب. به ما ابالغ كردي، با تو پیمان مي بنديم با دل و جان و زبان و دست ھايمان -از صلب او  -امامان ديگر 

  .و ھرگز آن را دگرگون نكرده شّك و انكار نخواھیم داشت و از عھد و پیمان خود برنمي گرديم. برانگیخته مي شويم

َفاْلَعْھُد َواْلمیثاُق َلُھْم َمْأُخوٌذ ِمنَّا، . َواْلُحَسْیِن َو َمْن َنَصَبُه اهللا َبْعَدُھمااْلَحَسِن  َوَعْظَتنا ِبَوْعِظ اهللا في َعِلي َأمیِراْلمْؤِمنیَن َواْلَأِئمَِّة الَّذيَن َذَكْرَت ِمْن ُذرِّيِتَك ِمْن ُوْلِدِه َبْعَدُه،  

َنْحُن ُنَؤّدي ذاِلَك َعْنَك اّلداني . َوالَيَري اهللا ِمْن َأْنُفِسنا ِحَوًال َمْن َأْدَرَكھا ِبَیِدِه َو ِإالَّ َفَقْد َأَقرَّ ِبِلساِنِه، َوال َنْبَتغي ِبذاِلَك َبَدًال. ِمْن ُقُلوِبنا َوَأْنُفِسنا َوَأْلِسَنِتنا َوَضماِئِرنا َوَأْيدينا

  .»والقاصي ِمْن َاْوالِدنا وَاھالینا، َو ُنْشِھُداهللا ِبذاِلَك َو َكفي ِباهللا َشھیدًا َوَأْنَت َعَلْینا ِبِه َشھیٌد

  ).َيُداهللا َفْوَق َأْيديِھْم(، َوَمْن باَيَع َفِإنَّما ُيباِيُع اهللا، )َفَمِن اْھَتدي َفِلَنْفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنَّما َيِضلُّ َعَلْیھا(ٍت َو خاِفَیَة ُكلِّ َنْفٍس، َمعاِشَرالّناِس، ماَتُقولوَن؟ َفِإنَّ اهللا َيْعَلُم ُكلَّ َصْو

  .َكِلَمًة باِقَیًة) ِمْنُھْم ِفي الدُّْنیا َواْلآِخَرِة(َواْلَحَسَن َواْلُحَسْیَن َواْلَأِئمََّة َمعاِشَرالّناِس، َفباِيُعوا اهللا َو باِيُعوني َوباِيُعوا َعِلّیًا َأمیَراْلُمْؤِمنیَن 

ا كرده ما را به فرمان خدا پند دادي درباره ي علي امیرالمؤمنین و امامان از نسل خود و او، كه حسن و حسین و آنان كه خداوند پس از آنان برپ] ي رسول خداا[  

و ھرگز پیمانمان را دگرگون . ھر كس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست. و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و دستانمان پس عھد. است

و . ا بر آن گواه خواھیم گرفتو نیز فرمان تو را به نزديك و دور از فرزندان و خويشان خود خواھیم رسانید و خداوند ر. نخواھیم كرد و خداوند از ما شكست عھد نبیند

  ».ھر آينه خداوند بر گواھي كافي است و تو نیز بر ما گواه باش

و . ھر آن كس ھدايت پذيرفت، به خیر خويش پذيرفته«. چه مي گويید؟ ھمانا خداوند ھر صدايي را مي شنود و آن را كه از دل ھا مي گذرد مي داند! ھان مردمان

  ».دست خدا بالي دستان آن ھاست«و ھر كس بیعت كند، ھر آينه با خداوند پیمان بسته؛ كه » .رفته آن كه گمراه شد، به زيان خود

يدارند در دنیا اینك با خداوند بیعت كنید و با من پیمان بنديد و با علي امیرالمؤمنین و حسن و حسین و امامان پس از آنان از نسل آنان كه نشانه ي پا! ھان مردمان

  .و آخرت

  ).َو َمْن َنَكَث َفِإنَّما َيْنُكُث َعلي َنْفِسِه َو َمْن َأْوفي ِبما عاَھَد َعَلْیُه اهللا َفَسُیْؤتیِه َأْجرًا َعظیمًا(ُك اهللا َمْن َغَدَر َو َيْرَحُم َمْن َو في، ُيْھِل  

َاْلَحْمُد ِللَِّه الَّذي َھدانا ِلھذا َو ما : (، َو ُقولوا)َسِمْعنا َو َأَطْعنا ُغْفراَنَك َربَّنا َو ِإَلْیَك اْلَمصیُر: (، َوُقوُلواَمعاِشَرالّناِس، ُقوُلوا الَّذي ُقْلُت َلُكْم َوَسلُِّموا َعلي َعلي ِبِإْمَرِة اْلُمْؤِمنیَن

  .اآلية) ُكّنا ِلَنْھَتِدي َلْوال َأْن َھداَنا اهللا

  .َأْكَثُر ِمْن َأْن ُأْحِصَیھا في َمقاٍم واِحٍد، َفَمْن َأْنَبَاُكْم ِبھا َو َعَرَفھا َفَصدُِّقوُه -َو َقْد َأْنَزَلھاِفي اْلُقْرآِن  -َوَجلَّ َمعاِشَرالّناِس، ِإنَّ َفضاِئَل َعلي ْبِن َأبي طاِلٍب ِعْنَداهللا َعزَّ

  .ًا َعظیمًاَمعاِشَرالّناِس، َمْن ُيِطِع اهللا َو َرُسوَلُه َو َعِلّیًا َو اْلَأِئَمَة الَّذيَن َذكْرُتُھْم َفَقْد فاَزَفْوز

  »ھر كه پیمان شكند«. خداوند مّكاران را تباه مي كند و به باوفايان مھر مي ورزد  

  ».جز اين نیست كه به زيان خود گام برداشته، و ھر كه بر عھدي كه با خدا بسته پابرجا ماند، به زودي خدا او را پاداش بزرگي خواھد داد

شنیديم و فرمان مي بريم پروردگارا، آمرزشت خواھیم و بازگشت «: به علي با لقب امیرالمؤمنین سالم كنید و بگويیدآن چه بر شما برگفتم بگويید و ! ھان مردمان

  .تا آخر آيه -» تمام سپاس و ستايش خدايي راست كه ما را به اين راھنمايي فرمود وگرنه راه نمي يافتیم«: و نیز بگويید» .به سوي تو است

پس ھر كس از مقامات . بیش از آن است كه من يكباره برشمارم -كه در قرآن نازل فرموده  - ي ھي علي بن ابي طالب نزد خداوند عّزوجل ھر آينه برتر! ھان مردمان

  .او خبر داد و آن ھا را شناخت او را تصديق و تأيید كنید

  .گاري بزرگي دست يافته استآن كس كه از خدا و رسولش و علي و اماماني كه نام بردم پیروي كند، به رست! ھان مردمان

  .اْلفائُزوَن في َجّناِت النَّعیِمَمعاِشَرالنَّاِس، الّساِبُقوَن ِإلي ُمباَيَعِتِه َو ُمواالِتِه َو التَّْسلیِم َعَلْیِه ِبِإْمَرِة اْلُمْؤِمنیَن ُأولئَك ُھُم   

  .َفِإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َو َمْن ِفي اْلَأْرِض َجمیعًا َفَلْن َيُضرَّاهللا َشْیئًا َمعاِشَرالّناِس، ُقوُلوا ما َيْرَضي اهللا ِبِه َعْنُكْم ِمَن اْلَقْوِل،

  اْلكاِفريَن، َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلمیَن) اْلجاِحديَن(َواْغِضْب َعَلي ) ِبما َأدَّْيُت َوَأَمْرُت(اللھمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنیَن 

  .و پیمان و سرپرستي او و سالم بر او با لقب امیرالمؤمنین، رستگارانند و در بھشت ھي پربھره خواھند بود سبقت جويان به بیعت! ھان مردمان

  .پس اگر شما و تمامي زمینیان كفران ورزند، خدا را زياني نخواھد رسانید. آن چه خدا را خشنود كند بگويید! ھان مردمان



  .و الحمدلّله رّب العالمین! و بر منكران كافر خشم گیر. ن دادم ايمان آوردند، بیامرزپروردگارا، آنان را كه به آن چه ادا كردم و فرما

  

  

  :منبع
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  با سالم 

   .ه استشد طراحي *ستاره دار  پارگرافھاي ازواالت س -١

   .كلید سواالت چند روز پس از آمون برروي سايت قرار مي گیرد-٢

  التماس دعا
  



 


