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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

به حج خانه خدا به مردم اعالم کرد که سال آخر حیات اوست. حضرت در آن سال )ص( در سال دهم هجرت، پیامبر خدا 
  زیادی از مردم حضرت را همراهی کردند.انجام داد و تعداد مشرف شد. تنها حجی که حضرت پس از هجرت 

مردم را گرد آورد و علی )ع( را به عنوان وصی و جانشین خود « غدیر خم»در محلی به نام در بازگشت از سفر حج حضرت 
  در غدیر خم چنین است:معرفی نمود. متن خطبه رسول خدا )ص( 

 

  یاله یحمد و ثنا

سلطنتش پرجالل  است؛ کینزد دگانیبه آفراش ییدر تنها و است بلند مرتبهاش یگانگیرا سزاست که در  یخدا شیستا
و بر  (12)طالق/ « احاطه دارد زیبر همه چ»جا شود، و جابه ردیآنکه مکان گ یب بزرگ است.اش نشیدر ارکان آفر و است
 یانیاو را پا یمجد و بزرگ و خواهد بودستوده  و ستوده بوده همواره است. رهیبه قدرت و برهان خود چ دگانیآفر یتمام

 و هانیگستراننده زم اوست و هاآسمان نندهیآفر اوست اوست. یامور به سو یبرگشت تمام و استآغاز و انجام از او  .ستین
همه مخلوقاتش را مورد لطف  االمین است. پروردگار فرشتگان و روح و مقدس است و منزه از هر بدی .است هاحکمران آن

و بردبار و  میکر .نندیاو را نب ایهبر دیده ها مسلط است اما هرگز دید بخشد.و به همه موجودات نعمت می دهدقرار می
در انتقام  با نعمتهایش بر مخلوقات منت گذاشته است. و (7)اشاره به غافر/  همه جا را فرا گرفتهاش رحمت .باستیشک

 داند.میرا  هاو درون استآگاه  هابر نهان گنهکاران را سزاست.ی که فریک انجام در سرعت نمیگیرد و کندشتاب نمی
نیروی هرچیزی  و بر هرچیزی چیره است به همه چیز احاطه دارد بر او روشن است. هاو پنهان پنهان نیستبر او  هادهیپوش

آن گاه که هر موجود  جادگریااوست  .(11)اشاره به شوری/  هیچ چیز چو او نیست و و قدرت بر هر چیزی دارد از اوست
و  مقتدرو اوست  یستن یجز او خداوند .(18و داد )اشاره به آل عمران/ عدل برپاکننده  و است جاودانه و زنده .هیچ نبود

آگاه و بر کارها  هایبر پنهان و هادهید ابندهیو اوست در» او را دریابند.برتر از آن است که دیده ها  .(18)آل عمران/ « میحک
هیچ کس از طریقی پنهان یا آشکار، چگونگی او را  و کندمیش، اوصافش را درک ندنید راه از یکس .(103)انعام/  «داناست
است. همو که « اهلل»دهم که او می یگواه و و بشناساند دیخود، راه نما -عزّوجلّ  -کند، مگر با آنچه حضرتش میدرک ن
همو که فرمانش را بدون مشورت مشاوری  .پوشانده را تینورش ابدهمو که  .رفتهتنزّهش سراسر روزگاران را فراگپاکی و 
آفرینش را بدون الگو به  کند.میاش ندر سامان دادن امور، کسی یاری و در اجرای مقدّراتش شریکی ندارد کنداجرا می

درنگ موجود رد پس بیایجاد ک جویی، هستی بخشید.و مخلوقات را بدون یاور ، بدون زحمت و بدون چاره تصویر کشید
همو که استوار  .(22)حشر/ « ستیبه جز او ن یکه معبود« اهلل»اوست » پس درنگ پدیدار گشتند.خلق کرد پس بی و شدند
دهم که می یگواه و گرددمیبه او باز که کارها یابخشنده و داردمیکه ستم روا ن یدادگر زیبا است. اشساخته و سازدمی
همه چیز در  و مقدار استخوار و بیدر مقابل عزّتش همه چیز  و است فروتن عظمتشدر برابر  همه چیزاست که « اهلل»او 

 استچرخاننده سپهرها  و است هایپادشاه هست .سر به زیر افکندههمه چیز در برابر هیبتش  و است میتسلاش ییتوانابرابر 
ی هپرد و پیچدمیشب را به روز ی هاو پرد» .(2)رعد/ « ابندی انیجر نیتا اَجَل مع کیکه هر» است کننده آفتاب و ماهرام و

 اوست و هر ستمگر سرکشی هنندااوست شک. (54)اعراف/ « است آن یکه شتابان در پ» (5)زمر/ « چدیروز را به شب پ
است )اشاره به  ازین یو ب کتای .همراهش شریکی نیست و نیست یو منازع او را ناساز رانده شده. طانیهر ش یهنابودکنند
 است گانهی خداوند   (.4)اخالص/ « نیست ییاو را همتا و» (.3)اخالص/ « شده دهییزاده و نه زا کسی را نه» .(2-1اخالص/ 

میراند و زنده می .آوردمیداند و به شماره در می .اراده کند، انجام میشود و بخواهد، مسجل میشود بزرگوار است. پروردگار   و
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دارد و عطا میباز  و کندمیسازد و دور مینزدیک  .گریاندمیخنداند و می .کند و بی نیاز میسازدمینیازمند  .گرداندمی
)اشاره: آل  توانا زیو هموست بر هر چ یکیاوست تمام ن یابه دست توان .(1)تغابن/ « شیو ستا یاو راست پادشاه» کند.می

و  هیماگران» ؛(6)آل عمران/« ستیجز او ن یمعبود» (13)فاطر/ « د.رَ را در روز و روز را در شب فرو بَ شب» .(26عمران/ 
و  یپر پروردگار   و است هانفَس یهشمارندبر .اش فراوان استبخشش و است دعای هکننداجابت .(66)ص/ « است آمرزنده
اصرار  اصرارکنندگان او را به ستوه  و او را آزرده نکند ادکنندگانیفر ادیفر و دیبر او مشکل ننما یزیچهمو که  .است انسان

که در همو  .است انیجهانپروردگار  و است مؤمنانصاحب اختیار  .است رستگارانیاور  .است کوکارانیننگاهبان  .اوردین
و رنج و  یبر شاد ؛میگومی شسپاسهمواره  و میستامیفراوان را  او است. دگانیآفر شیاحوال سزاوار سپاس و ستا یهمه

به  و هستم و مطیعش فرمانگوش به  رم.دا مانیا شیهاو فرستاده هایشکتابو  شبه او و فرشتگان و یو سخت شیبر آسا
 «اهلل» او رایز او ترسانم. فریکاز  و اش مشتاقمبه فرمانبری .ممیتسل شحکم در برابر .شتابممی هر آنچه خوشنودش سازد

به بندگی خودم در  (.ستین یاو را ستم رای)ز ترسدمین شیعدالتیبکسی از  و نیست از مکرش در امان یکه کسهمو  ،است
ا وظیفه ام را انجام ندهم تا مباد ،دهممیانجام نموده  یوحبه من چه آن دهم.می یگواه اشیپروردگاربه  و برابر او معترفم

)با من( اش یو دوست اریهر چند توانش بس ،دورساختن آن از من نباشد یااریرا  یکه کس گردم او یسومستحق عذابی از 
  خالص باشد.

 

  مأموریت مهم رسول خدا )ص(

 فهیظو نازل کرده به مردم نرسانمبر من ( یعلی هچه )درباراعالم فرموده که اگر آنبه من چرا که  ؛ستیجز او ن یمعبود
البته که او بسنده و بخشنده  و کرده نیتضم میمردم را برا[ آزار] از تیامن یخداوند تبارک و تعال و امالتش را انجام ندادهرس

 یما! آن چه از سوی هفرستاد یا»ام فرستاد: به نام خداوند همه مهر  مهرورز. یوح نیآنگاه خداوند چن پس است.
 ؛ایهرا به انجام نرساند یگرنه رسالت خداوندو ابالغ کنبر تو فرود آمده بر مردم »و خالفت او  یعلی هدربار« پروردگارت

 یکوتاه چه خدا بر من نازل کردهآن رساندن درهرگز مردمان!  هان .(63)مائده/  «داردمیمردمان نگاه  بیو او تو را از آس
 ، سالمپروردگارم یاز سو .سه مرتبه بر من فرود آمد لیهمانا جبرئ .کنممی انیببرایتان را  هیآ این سبب نزولاما  .امهنکرد
 طالب یبن اب یکه عل :ماعالم کن یاهیو س دیو به هر سف زمیخرمکان ب نیکه در ا فرمان آورد -که تنها او سالم است  -

هارون سان بهاو نسبت به من  گاهیجاهمو که  .است امام پس از من و است امّت انیمن در م نیو جانش یصو برادر )ع(
در  و است او پس از خدا و رسول ارتانیاو، صاحب اخت .پس از من نخواهد بود یامبریپ جز آن که است، ینسبت به موس

و سرپرست  اریصاحب اخت ،یهمانا ول»: آن آیه چنین است است. بر من نازل فرمودهاز کتابش  ایهیپروردگارم آ بارهاین
 یعل نهیهر آ و (55)مائده/ « پردازندمیدارند و در حال رکوع زکات میهستند که نماز به پا  مومنانیاو و  امبریشما، خدا و پ

او در همه حال خدای عزوجل را  .استنماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته )ع( کسی است که طالب  یبن اب
 ی  کم رایز .دیمعاف فرما تیمأمور نیخواستم که از خداوند سالم اجازه کند و مرا از ا لیمن از جبرئای مردم!  و خواهدمی
 همان .مطلع بودمکنندگان اسالم گران و مکر مسخرهمالمت یهسیدساز  و دانستمرا میمنافقان  ی  و فزون زگارانیپره

« ستین شانیهادلکه در  ندیگومیبه زبان آن را » بدین صورت که: .فشان فرمودهتوصیکه خداوند در کتاب خود  منافقانی
همچنین به دلیل  .(15)نور/  «ال آن که نزد خداوند بس بزرگ استح ،شمارندمیآن را اندک و آسان » و (11)فتح/ 

با من و  یعل بسیار یخاطر همراهبه .نددینامشنو و زودباور[ ]سخن گوش که مرابدانجا آزارهای فراوان و متعددشان تا 
و » آن که خداوند در این باره نازل فرمود:تا  گمان کردند حقیقتا چنین هستم. او از من رشیو پذ لیمن به او و تما کردیرو

سخن شنو  )ص( امبریپ اگرشنو و زودباور است. بگو: : او سخنندیگومیآزارند و میخدا را  امبریپکه  اندیکسان برخی از آنان،
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 قیدارد و مؤمنان را تصد مانیشماست، او به خدا ا ریبه خ کنیل - چنین است کنندمی خیالآنان که  گمانبه –است 
آزار  که همواره پیامبر خدا را براى آنان و اند، رحمت استو براى کسانى از شما که ایمان آورده انگاردمیکند و راستگو می
اگر میخواستم  .مدآورمیزبان  هرا ب یسخن نیچن ندگانیگو خواستم نام میاگر  و (61)توبه/  «دهند، عذابى دردناک استمى

سوگند به خدا در  اما دادم.میاگر میخواستم بر آنان راهنمایی کنم، انجام  و کردممیبه شخص خودشان اشاره کنم، چنین 
فرو  )ع( یچه در حق علنکه آ آن مگر ،حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت نیبا ا لب فروبستم. ،یمانهکارشان کر

 -پروردگارت بر تو نازل شده  یما! آن چه از سو امبریپ یا»خواند:  نیچن )ص( امبریسپس پ فرستاده به گوش شما برسانم.
)مائده/  «داردمیمردمان نگاه  بیو البته خداوند تو را از آس ایهابالغ کن؛ وگرنه کار رسالتش را انجام نداد - یدر حقّ عل

67).  
 

  ع(بیت ) علی )ع( و اهلامامت 

 و امام قرار داده اریصاحب اخت تانیکه خداوند او را برا دیبدان و اوستی هدربار هیآ نیاو بفهمید که  دیمردمان! بدان هان
روستائی و بر  و واجب نموده کنندمی یرویپ شانیاز ا یکیرا بر مهاجران و انصار و آنان که به ن علی )ع( یرویپ است.
)پیروی از علی  انکتاپرستی تمام و بر اهیو س دیسفبر و  و بزرگ کوچکآزاد و برده و بر  بر و بر عجم و عربو  نیششهرن

مخالفش از رحمت حق دور  .دستورش نافذ و الزم االجراء است .سخنش کافی است .حکمش قطعی است .)ع( الزم است(
خداوند علی )ع( و آنان که گوش به فرمان و مطیع او هستند را  ، مشمول رحمت الهی است.اشپیرو و تأیید کننده و است
 شتابم(.میایستم )و به زودی به جوار رحمت الهی مکان می نیاست که در ا یبار نیآخراین مردمان!  هان است. دهیآمرز
 پس از خداوند و معبود شماست؛ اریخداوند عزّوجلّ صاحب اخت نهید.فرمان حق گردن به  اطاعت کنید وگوش کنید و پس 

 اریصاحب اخت )ع( یفرمان پروردگار، عل به ،پس از من و دیگومیاوست که اکنون با شما سخن  امبریفرستاده و پ شما یلو
مالقات که خدا و رسول او را  روزیقانون تا  نیا خواهد بود. )ع( یامامت در فرزندان من از نسل علسپس  و امام شماست.

خدا و  مگر آن چه ستیو ناروا ن و امامان روا دانند؛ شمگر آن چه خدا و رسول ست،ین روا دوام دارد. )قیامت( دیکنمی
و حالل و  شآنچه پروردگارم از کتابمن  و به من شناساندهخداوند عزوجل، روا و ناروا را  ناروا دانند. و امامان شرسول

خداوند آن را  نکهیمگر ا ستین یدانش چیه .دیمردمان! او را برتر بدان هان .منهاد )ع( یعل اریدر اخت ،حرامش به من آموخته
هیچ دانشی نیست،  .مقرار داد ،)ع( یعل زکاران،یپره یشوایرا در جان پ آموخته شدهمن هر دانشی که به  و من قرار دادهدر 

و »کرده:  ادی «سی» یهاست که خداوند او را در سور یروشنگر یشوایپهمان او  مگر آن که آن را به علی )ع( آموختم.
وید و از او گمراه نش (گرىیبه سوى د) )ع( یمردمان! از عل هان (.12)یس/  «مایهشمردرا در امام روشنگر بر زیدانش هر چ
و به آن عمل  (35)یونس/ « کندمیبه سوی حق هدایت »علی )ع( است که  .دیرو برنگرداناش یاز سرپرست و دور نشوید

)اشاره به  داردمیباز ن حقاو را از  یگرمالمت هیچ در راه خدا نکوهش و داردمی کند و از آن بازمینابود  باطل را و کندمی
 یجان خود را فدا اوست که ،گرفتهاو سبقت ناز  ،به من مانیدر ا یکس خدا و رسول اوست بهمؤمن  نیاو نخست .(54مائده/

 ، خدا را)ص(رسول خدا با همراه در هنگامی که هیچ مردی غیر از او بوده  ل خداورس همراه که وهم نمود )ص(رسول اهلل
به او از طرف خدا،  .نخستین کسی است که همراه من خدا را پرستش نموده و استنمازگزار  نیاولاو  کرد.مین عبادت

مردمان!  هان او در حالی که جان خود را کف دست گرفته بود، به دستورم عمل نمود. و بخوابد در بستر من  فرمان دادم تا
خدا  یاز سوی مردمان! او امام هان .منصوب نمودهرا  او که خداوند د،یریو او را بپذ ده؛یکه خداوند او را برگز د،یبرتر دان او را
 )ع( یعل با مخالفانخداوند  یقطع رفتار است نیا .امرزدین او راهرگز و  ردیرا نپذ والیتشمنکر  یهرگز خداوند توبه و است

شد که  دیدرخواه یدر آتش»گرنه  و دیاز مخالفت او بهراس کند. فریکمستمر  داریاو را به عذاب دردناک پاخداوند  نهیهرآ و
مردمان! به خدا سوگند که  هان (.24)بقره/ « آماده شده است زانیحق ست یکه برا نگ،آن مردمانند؛ و س یریآتش گ
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از اهالی  دگانیآفر ام و برهان روشنی بر همه و فرستاده امبریپآخرین  اکنون من و اندهبه ظهورم مژده داد نیشیپ امبرانیپ
در سخنان امروزم  دیترد و است درآمده ت نخستینیبه کفر جاهلاین تردید کند،  یدرستدر آن کس که  .نمیو زم یآسمان

 و آنان است یشک در تمامسان بهاز امامان،  یکیشک در امامت  و رسالت من است یمحتوا یدر تمام دیهمسنگ ترد
 شیمنّت و احسان خو یمردمان! خداوند عزّوجلّ از رو هان آتش دوزخ خواهد بود. ،ما تردیدکنندگان در مورد گاهیجا نهیهرآ
همه در (؛ 70)قصص/  اوستی هژیو هاشیستا یتمام و ستیجز او ن ییالبته که خدا» و کرد شکشیرا به من پ یبرتر نیا

از مرد و زن است؛ تا  مردم نیبرتر پس از من،)ع(  یعل .دیرا برتر دان)ع(  یمردمان! عل هان .روزگاران و در هر حال و مقام
خشم باد بر آن که  باد دورباد از درگاه مهر خداوند و خشم باددور .دارندیپا دگانیآفرفرستد و میخدا روزی آن هنگام که 

هر آن که با : گویدمی و را آورد خبرتعالی این خداوند  یاز سو لیجبرئ دی! بدانهان سازگار نباشد! او و با ردیرا نپذ امگفته نیا
که هر کس بنگرد که  ستیالبته با» بر او باد! )خداوند متعال( و خشم من نیاو گردن نگذارد، نفر تیو بر وال زدیست یعل
 .دیزیبپره)ع(  یبا عل یو از ناسازگار دیکن شهیتقوا پ[ هان!] .(18)حشر/ « فرستاده شیخود چه پ زیرستاخ یفردا یبرا
مردمان!  هان .(18)حشر/ « که خداوند بر کردارتان آگاه است» .(94)نحل/ « درلغزد یپس از استوار تانیهامباد که گام»

چنین  مخالفان اوی درباره خداوند .کرده ادیخود او را  زیعز کتابخداوند است که در  هیهمساو جوار هم همان علی )ع(
 هان .(56)زمر/  «کردم یخدا کوتاهی هیجوار و همساهمی هدربار: افسوس که دیبگو زیخادر روز رست یمبادا کس» فرموده:

پس  .دییننما یرویو از متشابهاتش پ دینظر کن قرآن ر محکماتب .دیابیآن را در اتیآ یو ژرف دیکن شهیمردمان! در قرآن اند
و  امهکه دست او را گرفته و باال آورد کسی نیمگر هم .کندمیآشکار نبرایتان آن را قر ریباطن و تفسکسی به خدا سوگند 

 و سرپرست اوست یعل نیا م،یاودارم که: هر آن که من سرپرست میاعالم  و بلند کردم و با دستانم باال آوردمبازویش را 
خدا که بر من فرستاده شده  یاست از سو یاو حکم تیو وال یسرپرست و من یاست؛ برادر و وص)ع( طالب  یبن اب یاو عل
سنگ گران ادگاریقرآن  و ترندسنگ کوچکگران ادگاریاز نسل او،  پاکم و فرزندان )ع( یمردمان! همانا عل هان است.
آن دو هرگز از هم جدا نخواهند  دهد و با آن سازگار است.میخبر  یگریاز د و اهل بیت( )قرآن دو نیاز ا کیهر  تر.بزرگ

 نیو حاکمان او در زم دگانیآفر انیکه آنان امانتداران خداوند در م دی! بدانهان شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.
به گوشتان  هشدار که .بود ابالغ کردم امهعهدهشدار که من آن چه بر  خود را ادا کردم.ی هفیکه من وظ هشدار .ندیاو

روشن نمودم. هشدار که .رساندم

 )ع( معرفی امیرالمومنین

 نیرالمؤمنیام دینبا یکس ،برادرم نیجز اهشدار که هرگز به او سخن گفتم. یسخن خدا بود و من از سو نیکه ا دیبدان
آن گاه رسول خدا )ص( دست به بازوی علی  جز او روا نباشد. یکس یابر ؤمنانهشدار که پس از من امارت م خوانده شود.

آگاه  :سپس فرمود او! امبریگفتند خداوند و پ سزاوارتر از شما به شما؟ ستیسپس فرمود: مردمان! ک )ع( زد و آن را بلند کرد.
 و ردیاو را بپذ یخداوندا دوست بدار آن را که سرپرست سرپرست اوست! یعل نیپس ا م،ی! آن که من سرپرست اودیباش
 یعل نیمردمان! ا هان گذارد.آن را که او را تنها  گذارتنها  و او را اریکن  یاری و ن بدار هر آن که او را دشمن دارددشم
وند کتاب خدا ریتفس مطابق بر گروندگان به من و ممن در امّت نیهموست جانش و و نگاهبان دانش من یبرادر و وص ،است

با  و دزیستمیخدا  با دشمنان .کندمیاوست عمل  یچه موجب خشنودخواند و به آنمی خدا یبه سو او .عزوجل
و  مومنان یرسول اهلل و فرمانروا نیهمانا اوست جانش دارد.می از نافرمانی خدا باز و کندفرمانبرداران خدا دوستی می

 کند. کاریپ نیاز د رفتگانبیرون و راست راه از گردانانیشکنان، رومانیبه فرمان خدا با پ او .خدا یاز سو تگریهدا یشوایپ
اوندا! خد :میگومی نی! اکنون به فرمان تو چنپروردگارا (.29)ق/  «شد فرمان من دگرگون نخواهد»: دیفرمامی خداوند

 .را به خود رها کناش یاریکنندگان از  یخوددار .نما یاریرا  ارانشی .دشمنان او را دشمن دار و دوستداران او را دوست دار



5  

در  این آیه را! تو خود معبودا خشم خود را فرود آور. منکر شود،کسی که حق او را  بر و مهرت برانهر که او را انکار کند، از 
شما  نییامروز آ»)و آن آیه این است:(  .بیان والیتش و منصوب نمودنش در این روزدر هنگام  .ینازل فرمودحق علی )ع( 
و آن که به جز » (3)مائده/« .دمیشما پسند نیاسالم را به عنوان د و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم و را به کمال
خداوندا، تو را  (85)آل عمران/  «خواهد بود. انکارانیدر شمار ز گرینبوده، در جهان د رفتهیاز او پذ د،یرا بجو ینیاسالم د
  تو را به مردمان رساندم. امیکه پ رمیگمیگواه 

 

 اهمیت مسئله امامت

 که نانشیجانش از و اقتدا نکندعلی )ع(  به که پس هر فرمود. لیتکم)ع(  یرا با امامت عل نیمردمان! خداوند عزّوجلّ د هان
اند که کسانیپس آنان » ،بر خدای هعرضهنگام و  زیرستاخ ییتا برپا ،علی )ع( هستند )پیروی نکند(فرزندان من و از نسل 

کاسته  اننه از عذابش» ،(17)توبه/ « خواهند بود یدر آتش دوزخ ابدو » (،22)آل عمران/ « است هتبادر دو جهان اعمالشان 
 کینزد و تان به مننیسزاوارتر و نیاورتری است؛ یعل نیمردمان! ا هان .(162)بقره/ « خواهد بود یفرصت شانیو نه برا

که  نیمگر ا ستیدر قرآن ن یتیرضا هیآ .میخداوند عزّوجلّ و من از او خشنود و شما نسبت به من نیزتریو عز نیتر
شخص مورد نظر  نیو او اول] به او آغاز کرده قرار نداده مگر این که خطاب مورد را مومنانخدا  و ستعلی )ع( ای هدربار
 یعل یهل أت»ی هخداوند در سور و اوی هنازل نگشته مگر دربار در قرآن یشیستای هیو آ [بوده است متعال یاخد

جز او را نستوده  سوره او نازل نکرده و به آن ریآن را در حق غ و او یانداده مگر بر[ رفتن] بر بهشت یگواه« اإلنسان
به ] ارشاد شده یاو رهنم زهیپاک زکاریاو پره از رسول اوست.ی هدفاع کنند و استخدا  نید اوریمردمان! او  هان است.

مردمان!  هان .ندیایاوص نیو فرزندان او برتر یوص نیاو برتر یّصو ان استامبریپ نیبرتر امبرتانیپ است.[ دست خود خدا
  هستند.)ع(  یعل نیرالمؤمنیفرزندان من از نسل ام و ندیاز نسل او امبریفرزندان هرپ

 

  از مسیر خطر انحراف

که  دیرشک ورز )ع( یمبادا به علبنابراین،  ،اغواگر، آدم را با رشک از بهشت راند طان  یکه ش یمردمان! به راست هان
ی هدیهبوط کرد و حال آن که برگز نیاشتباه به زم کیبه خاطر )ع( آدم  لغزان خواهدشد. تانیهانابود و گام تانیهاکرده
 ی! که با علدیباش آگاه ؟ندیدشمنان خدابرخی از شما، و  دییشما شماپس حال شما چگونه خواهد بود که  عزّوجلّ بود. خدای
 و شیآالیدار بمانیگرود مگر امیبه او ن و زگاریمگر رستگار پره ردیپذمیاو را ن یسرپرست و سعادت یمگر ب زدیستمین )ع(

 انیکه انسان در ز * قسم به زمان * به نام خداوند همه مهر مهر ورز» اوست:ی هعصر درباری هسوگند به خدا که سور
مردمان!  هان .(3)اشاره به عصر/  آراسته است ییبایو شک یآورده و به درست مانیکه ا )ع( یمگر عل (2-1)عصر/  «است.

 .(54)نور/ « و ابالغ روشن نباشد! انیجز بی اهفیظو ی رسولبر عهدهو » .دمیاو را به شما رسان امیخدا را گواه گرفتم و پ
  (102)آل عمران/ « جز با شرف  اسالم دیریو نم است ستهیهمان گونه که با دیکن شهیپ تقوا»مردمان!  هان

 

  نیمنافق یهایکارشکن

چونان  ای میرا تباه و باژگونه کن هااز آن که چهره شیپ ،دیآور مانیو نور همراهش ا شبه خدا و رسول»مردمان!  هان
 هیآ نیبه خدا سوگند که مقصود خداوند از ا .(47)نساء/ « دیرانده شو[ آوردند رنگیکه بر خدا ن یانیهودی] اصحاب روز شنبه

 هیهر کس پاپس  کارشان مأمورم. یپوشبه پرده ، امااسمشنمیکه آنان را با نام و نَسَب کسانی  من است. هاز صحاب یگروه
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! نور مردمانهان  .به آن است[که ارزش عمل او وابسته و بداند ] در دل قرار دهد )ع( یخشم عل ایرا مهر و  شیکار خو
 یدر نسل او تا قائم مهدپس از او  و )ع( طالب یبن اب یسپس در جان علجای گرفته و  در جان من)ابتدا( خداوند عزّوجل 

چرا که خداوند عزّوجل  و همه حقوق ما را. ستاندمیرا حق خدا )مهدی)عج(( همان کسی است که  جای گرفته است. )عج(
ستمکاران  ،گنهکاران ،خائنانبر  و ناسازگاران و گرانزهیکنندگان، ستیبر کوتاه قرار داده استو راهنما و حجت  لیما را دل

  .انیجهان یاماز تم و غاصبان

  هشدار

کشته  ای رمیاگر من بم ایآ .اندآمده یرسوالن زیاز من ن شیپ که میهمانا من رسول خدا دهم:میمردمان! هشدارتان  هان
و  دینخواهد رسان یانیآن که به قهقرا برگردد، هرگز خدا را ز» (144)آل عمران/  «د؟یکنمیگرد عقب تیبه جاهل»شوم، 

و  ییبایکمال شک یادار)ع(  یکه عل دیانبد (144)آل عمران/ « را پاداش خواهد داد باگریخداوند سپاسگزاران شک
بلکه بر خدا منت  د؛یمردمان! اسالمتان را بر من منت نگذار هان یند.از نسل اوکه پس از او فرزندان من  و اندیسپاسگزار

سپس شما  و را تباه خواهد کرد و بر شما خشم خواهد گرفت تاناعمال)دراین صورت(، که  .(17مگذارید )اشاره به حجرات/ 
)اشاره به  گاه است نیکمهمانا پروردگار شما در  گرفتار خواهد نمود. (35)الرحمن/ « از آتش و مسگداخته ی هشعل»را به 
تنها  زیخوانند و در روز رستاخمیآتش  یخواهند بود که شما را به سو یانیشوایپ»پس از من  یمردمان! به زود .(14فجر/ 

 روانشانیو پ ارانیمردمان! آنان و  هان .میزاریمردمان! خداوند و من از آنان ب هان .(41)قصص/ « خواهند ماند اوریبدون  و
 .اندهفیآنان اصحاب صح دیبدان .(29)نحل/« د بودخواهچه بد متکبّران  گاهیجاو » ،(145)نساء/ « ندجهنم یاج نیدر بدتر»

به امانت در نسل خود خود را به عنوان امامت و وراثت  ینیجانش من مردمان! هان خود نظر کند.ی هفیکس در صحهر پس
  .زیروز رستاخ ییگذارم تا برپامی
 

  همگانی ظیفهو پیام غدیر ابالغ

بر آنان که  و بر هر که شاهد بود یا نبود و بیو غا حاضربر هر  ی باشدتا برهان .دادم خود را انجام یغیتبل تیو حال، مأمور
! دیباش آگاه و پدران به فرزندان برسانند. بانین سخن را حاضران به غایا دیبا ،زیرستاخ ییتا برپا پس .اندهنشد ایزاده شده 

ن چپاولگر خداوند غاصبا !آگاه باشید کنند.می آن را تصرفدهند و غاصبانه میقرار  یپادشاه را پس از من امامت یبه زود
البته »و  !(31)الرحمن/ « به حسابتان خواهیم رسید ای جن و انس»در آن هنگام  و را از رحمت خود دور ساخته است

« شد دینخواه یاری گری. آن جاست که دختیانس خواهد ربر سر شما جن و  آتش و مس گداخته یهاخداوند شعله
پاک جدا کند و  به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را از»شما را  خداوند عزوجلّ نهیمردمان! هر آ هان (35)الرحمن/ 
که خداوند  نیمگر ا ستین ینیسرزم چیمردمان! ه هان (.179آل عمران/ ) «آگاه گرداند بیخواهد شما را بر غمیخداوند ن

 )عج( یبه امام مهد آن سرزمین را و نابود خواهد فرمود زیاز روز رستاخ شیاهل آن، آنان را پ حق توسط بیبه خاطر تکذ
از گذشتگان گمراه  یاز شما، شمار فزون شیمردمان! پ هان خود را انجام خواهد داد.ی هخداوند وعد نهیآهر و خواهد سپرد

و  میرا تباه نکرد انینیشیپ ایآ» فرماید:میخداوند  است. ندگانیآی ههمو نابودکنند و نابود کردآنان را قطعا خداوند  و شدند
 «!تکذیب کنندگانبر  یاو میکن نیچن نیبا مجرمان ا» (17-16)مرسالت/  «م؟یرا گرفتار نساخت ندگانیبه دنبال آنان آ

 علی )ع( را امر و نهی نموده ام. زیمن ن و خود را به من فرموده یمردمان! همانا خداوند امر و نه هان (19-18)مرسالت/ 
تا هدایت  دیینما شایرویپ و ش باشید تا در امان بمانیدفرمانگوش به پس  پس دانش امر و نهی الهی نزد علی )ع( است.

گون شما را از راه گونه یاهراهمبادا  و دیهدف او حرکت کن یبه سو .دیابیتا راه  دیکن یاز آنچه بازتان دارد خوددار و گردید
  (153)اشاره به انعام/  دارد!باز او
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  )ع( تیاهل ب و دشمناندوستان 

آن گاه  و است یپس از من عل و امر فرموده اشیرویشما را به پخدا که همو  .خداوند منم میمستق راه مردمان! هان
رسول خدا )ص(  سپس .(181)اشاره به اعراف/  و به آن حکم و دعوت کنند ندیراهنماکه راه حق  فرزندانم از نسل او،

ت که مالک و مربّى جهانیان یژه خداسو هاهمه ستایش * به نام خداوند همه مهر  مهرورز»: نمودقرائت  ی فاتحه راسوره
]پروردگارا![ فقط تو را *  صاحب و داراى روز پاداش است*  اش همیشگى استاندازه و مهربانىرحمتش بى*  است
راه کسانى ]چون پیامبران، صدّیقان، شهیدان و *  ما را به راه  راست هدایت کن*  خواهیمپرستیم وتنها از تو یارى مىمى

[ عطاکردى، هم آنان که نه مورد خشم تواند و نه [ که به آنان نعمت  ]ایمان، عمل شایسته و اخالق حسنهصالحان
و به آنان اختصاص  آنان استشامل  و نازل شده و امامان منی هسوره دربار نی! به خدا سوگند اهان: و فرمود «اندگمراه
و غالب  رهیچ ،البته حزب خدا»: دیآگاه باش ،(62)یونس/ « ستین شانیبرا یکه ترس و اندوه ندیخدا یایاول»آنان  دارد.

 یابرکه » اندنیاطیگمراه و همکاران شمغزان  همان سبکبا امامان،  زندگانیهشدار که: ست .(56)مائده/ « خواهد بود
در  همانند که خدا که دوستان امامان دیبدان .(112)انعام/ « رسانندمی گریکدیو پوچ را به  هودهیمردمان، سخنان ب یاهگمر

ایمان  نیو روز بازپس خداکسانی را که به  یابیمین[ ما امبریپ یا] »خداوند عزوجل فرمود:  کرده: ادیاز آنان کتاب خود 
خداوند [ اندنیکه چن] آنان باشند. شانشانی، گرچه آنان پدران، برادران و خورا دوست بدارند شخدا و رسول دشمان ،دارند

[ آن هایى که از زیر ]درختانو به روحى از جانب خود نیرومندشان ساخته و آنان را به بهشت نبشته شانیهارا در دل مانیا
اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند. اینان حزب خدا آورد، در آنجا جاودانهاست درمىنهرها جارى 

اند که قرآن ینمومنا ،! دوستداران امامانهان .(22)مجادلة/ « تردید حزب خدا همان رستگارانندىهستند، آگاه باش که ب
)انعام/  «، در امان و در راه راست هستنداندهالودیآورده و باور خود را به شرک ن مانیآنان که ا» :فرموده شانفیچنان توص

ند امامان آنان اولیای! هشدار .(15)اشاره به حجرات/  ایمان آورده و شک نکردندند که ایکسان ،انیشوایپ ارانی! هشدار (.82
خواهند  ،«103)انبیا/ « آیندمیگان به استقبالشان فرشت»و درود،  با سالم خواهند شدوارد که با آرامش و سالم به بهشت 

! بهشت هان .(73)زمر/  «بود دیخواه در آن که جاودانه دیشو بهشت داخل نکی. ادایهدرود بر شما که پاک شد»گفت: 
در  اند کهی! دشمنان آنان آن کسانهان .(40)غافر/ « داده خواهند شد یحساب روزیدر آن ب» و آنان است دوستانپاداش 
که  یشنوند در حالمی را افروزش جهنمی هنال»که  اندی! دشمنان آنان آن کسانهان .(10)اشاره به نساء/  .ندیآتش درآ

که  اندیدشمنان آنان آن کسان! هان .ابندیمیدر زیبازدم( جهنم را ن یا)صد ریو زف( 7)ملک/  «کشدمیآتش زبانه  یهاشعله
که همه آنان با خفت و د تا آنکن نفرین هم مسلکان خود را ،داخل جهنم شود یهرگاه امت»آنان فرموده: ی هخداوند دربار

کشیدند، پس خوارى در آتش جمع شوند، آن گاه پیروانشان درباره پیشوایانشان گویند: پروردگارا! اینان ما را به گمراهى 
! هشدار .(38)اعراف/  «دانیدلى نمىو و چندان استفرماید: براى هر کدامتان دخدا مى .چندان گردانعذابشان را از آتش دو

پرسند: میاز آنان داخل جهنم شود نگاهبانان  یهر گروه»آنان فرموده: ی هکه دشمنان امامان همانانند که خداوند دربار
نفرستاده و شما  ی: خداوند وحمیو گفت میکرد بیتکذ کنی: چرا ترساننده آمد لندیگومی* ! امد؟ینی هترسانند تانیمگر برا

بخش آنان را[ شنیده بودیم، یا ]در حقایقى که براى ما گویند: اگر ما ]دعوت سعادتو مى*  بزرگ! یمگر در گمراه دیستین
هان! نابود باد کنند. پس به گناه خود اعتراف مى*  [ اهل آتش سوزان نبودیمآوردند[ تعقّل کرده بودیم، در میان ]آتش

آمرزش و پاداش بزرگ  ؛ترسانند شیدر نهان، از پروردگار خواند که کسانی»امامان  ارانی! هان .(11-8)ملک/ «!انیدوزخ
دشمنان ما مردمان!  هان آتش و پاداش بزرگ! انیاست م راه اریمردمان! چه بس هان .(12ملک/ ) «آنان خواهد بود یابر

مردمان!  هان را ستوده و دوست دارد.که آنان  اندکسانیدوستان ما  و فرموده نیرا ناستوده و نفرآنان خداوند که  اندکسانی
که  دیمردمان! بدان هان راهنما. )ع( یو عل امهدهند می! که من بهان مژده دهنده. )ع( یکه همانا من انذارگرم و عل دیبدان
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 پس از من است یامام و وص )ع( یعل و امکه همانا من فرستاده دیمردمان! بدان هان من است. یوص )ع( یو عل امبرمیمن پ
  .اند )ع( یاز نسل عل شانیا یانم ولشپدر! من دیباش آگاه .ندیفرزندان او علی )ع( امامان پس از و

 

  (عج) یحضرت مهد

 رندهیگ! که اوست انتقامهشدار خواهد بود. رهیچ انیاد یاو بر تمام هان! از ماست. یامام، قائم مهد نی! همانا آخردیباش آگاه
مشرکان و  لیقبا یبر تمام رهی! که اوست چهشدار ها.آنی ه! که اوست فاتح دژها و منهدم کنندهشدار از ستمکاران.

ژرف  ییای! که از درهشدار خدا. نید اوری! اوست دیباش آگاه خداست. اولیای! که او خونخواه تمام هشدار آنان. یراهنما
ی هبه انداز یارزش یبه هر نادان و ب و ارزش اوی هبه انداز یهر ارزشمند! که او به هشدار .ردیافزون گ ییهامانهیپ

 ست.هاو حاکم بر ادراک ها! که او وارث دانشهشدار خداوند است.ی هدیو برگز کوی! که او نهشدار کند. یکیناش ینادان
 و استوار. دهیهمانا اوست بال دیبدان او را برپا کند. یاهو نشانه اتیو آ دیگومیپروردگارش سخن  یکه او از سو دی! بدانهان

گذشتگان ظهور او  ی! که تمامدیباش آگاه به او واگذار شده است.[ آنان نییو آ انیامور جهان اریاخت] ! هموست کهدیباش داریب
تنها نزد  او است و نور وحق فقط با  .نخواهد بود یو پس از او حجّت داری! که اوست حجّت پادیباش آگاه اند.مژده دادهرا 

داور او  است نیخدا در زم یکه او ول دیباش آگاه نخواهد گشت. یاریاو  دشمن و نخواهد شد روزیبر او پ ی! کسهان اوست.
  امور آشکار و نهان است. او در امانتدار و استمردم  انیدر م

 

  عتیمطرح کردن ب

 نکیا کند.میاست که پس از من شما را آگاه  یعل نیا و نمودم میآشکار کرده تفه تانیخدا را برا امیمردمان! من پ هان
آگاه  .دییکرده به امامت او اقرار نما عتیتا با او ب دیدست ده یخطبه با من و سپس با عل انیخوانم که پس از پامیشما را 

 یا]» .رمیگمی مانیامامت او پ یاوجل برعزّ خدای یمن اکنون از سو و بسته مانیبا من پ یمن با خداوند و عل دیباش
شکند، بر  عتیهر کس ب و دستان آنان است ی. دست خدا باالاندهکرد عتیبا خدا ب نهیکنند هر آ عتیآنان که با تو ب[ امبریپ
  .(10)فتح/« خواهد داد یاو پاداش بزرگ هخداوند استوار و باوفا باشد، خداوند ب مانیآن کس که بر پ و خود شکسته انیز

 

  حج و عمره، نماز و روزه

خدا و عمره کنندگان بر صفا و ی هپس زائران خان» است. ییمردمان! همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدا هان
خدا پاداش  ،انجام دهد، بدون تردید [ کار نیکىخودش افزون بر واجباتو کسى که ]به خواست  طواف کنند اریمروه بس
 اخدی هخان داخل یخاندان چیه د؛یخدا حج گزاری همردمان! در خان هان .(158)بقره/ «  حال او[ داناست ]به کار و دهنده و
 یمردمان! مؤمن هان .دیگرد ازمندیبهره و نیمگر ب دیبرنگردان یاز آن رو یکس و شد و مژده گرفت ازینیب آن که نشد مگر

[ پاکی اهبا پروند] ، حاجیاعمال حج انیپس از پا و امرزدیاو را بی هکه خدا گناهان گذشت نیمگر ا ،نمانَد اقف حجدر مو
خداوند »و البته  شودمیسفرشان جبران  یاهنهیو هز اندهشد یریدستگ انیمردمان! حاج هان .ردیگمی کار خود را از سر

 و دیکن زیارت فژر یکامل و دانش نیخدا را با دی همردمان! خان هان .(120)توبه/ « را تباه نخواهد کرد کوکارانیپاداش ن
 (43)بقره/  دیو زکات بپرداز دیمردمان! نماز را به پا دار هان .دیبرنگرد[ از گناهان] ستادنیجز با توبه و بازا هاارتگاهیاز ز

صاحب  )ع( یعل د،یبرد ادیاز  ای دیکرد یپس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاه همان سان که خداوند عزّوجل امر فرموده.
 اناهم نهاده. دگانشیآفر انیدر م شیپس از من امانتدار خو خداوند عزّوجل او راهمو که  بر شماست.ی هکنند نییو تب اریاخت
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به شما  دیدانمیپاسخ دهند و آن چه را ن شما را یاهاو، پرسش نانیاو و فرزندان من از جانش و میاو از من و من از او
  آموزند.می
 

  حالل و حرام

از  به روا فرمان دهم و از ناروا بازدارم. کبارهیجا  نیاز آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در ا شی! روا و ناروا بهان
ی هدربار امهخداوند آورد یچه از سوآن رشیدر مورد پذ دیکه دست در دست من نه رمیبگ عتیمأمورم از شما ب یرو نیا
 ی، مهدشانو فرجام است داریپا در آنانامامت  نیا و ندیکه از من و اوهمانانی  .پس از او یایو اوص نیرالمؤمنیام یعل

مردمان!  هان کند.به دست او است، مالقات ر و قضا دَقَ ی کهاست که او با خداوند یامامت تا روزمرار و است است )عج(
 ادیرا  ها! آندیو آگاه باش دیبدان .دهممیو تغییر ن گردممیاز آن هرگز برن و کردم ییشما را به هرگونه روا و ناروا راهنما

  .دیراه نده و تغییر یدگرگون در احکام خدا و دیینما هیرا به آن توص گریکدیو  دیو نگه دار دیکن
 

  امر به معروف حقیقت

و از منکر  دیامر به معروف کن و (78)حج/ « دیو زکات بپرداز دینماز را به پا دار»! دیباش داری: بمیگومیهشدار که دوباره 
 گرانیو سخن مرا به د دیبرس[ امامتی هدربار] منی هاست که به گفت نیامر به معروف ای هشیکه ر دیبدان و دیبازدار
همانا سخن من فرمان  د؛یسخنان من بازدار یآنان را از ناسازگار و دیکن هیفرمان من توص رشیرا به پذ بانیو غا دیبرسان
مردمان! قرآن  هان .ابدیمیجز با امام معصوم تحقق و کمال ن یاز منکر یامر به معروف و نه چیه و من استفرمان  خدا و 

چرا که  ،ندیاو من و از و من به شما شناساندم که آنان از ندیفرزندان او )ع( یکند که امامان پس از علمیبر شما روشن 
مادام که به که:  امهگفت زیو من ن (28)زخرف/ « در نسل او قرار داد داریپا یامامت را فرمان»: دیگومیخداوند در کتاب خود 

 ،دیبهراس زیخارست یکرده از سخت تیمردمان! تقوا را، تقوا را رعا هان شد. دید، گمراه نخواهیقرآن و امامان تمسک کن
و  حساب امت،یق مرگ، .(1)حج/  «بزرگ استی هحادث ،زیروز رستاخی هزلزلالبته »گونه که خداوند عزّوجل فرمود: همان

آورد،  یکیآن که ن .دیکن ادیرا  فریک و و پاداش انیدر برابر پروردگار جهانی همحاسب و را به یاد آورید ترازوهای اعمال
  بهشت نخواهد برد.از ی اهکرد، بهر یآن که بد و ردیپاداش گ

 

  یگرفتن رسم عتیب

خداوند عزّوجل به من دستور  یرو نیاز ا .دیینما عتیدست من ب کیزمان با  کیکه در  دیاز آن شیمردمان! شما ب هان
بر امامان پس از او که  زین و )ع( که بر عهده شما نهادم نیرالمؤمنیام یعل تیوال مانیپبر  .رمیداده که از زبان شما اقرار بگ

که سخنان تو  البتّه :دییبگویکصدا همگان  پس من از نسل اوست. هیّهمان گونه که اعالم کردم که ذرّ  ند؛یاز نسل من و او
 در ،یپروردگارمان به ما ابالغ کرد یاز سوکه  همان را .کنیممیاطاعت  و میخشنود هاو از آن میکنمی یرویپ ،دهیرا شن
با دل و جان و زبان و  .میبندمی مانیبا تو پ یند.از صلب او که گریامامان د نیز و )ع( نیرالمؤمنیام یامامت اماممان عل مورد
و  هرگز آن را دگرگون نکرده و میشومی ختهیمرد و با آن اعتقاد برانگ میو با آن خواه مایهزند مانیپ نیبا ا .مانیهادست

 یا] .میگردمیخود برن مانیاز عهد و پ و و در آن تردید نخواهیم کرد کنیممیانکار ن کرده،نشکّ  و تغییر نخواهیم داد
 یعنی ،ینداواز فرزندان و  تواز نسل  ی کهو امامان)ع(  نیرالمؤمنیام یعلی هدربار ،یما را به فرمان خدا پند داد[ رسول خدا

از دل و جان  ،از ما گرفته شد مانیپس عهد و پ کرده است. منصوب و آنان که خداوند پس از آنان )ع( نیو حس )ع( حسن
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را  مانمانیهرگز پ و اقرار کندبا زبان  و اگرنتوانست )پیمان بسته( هر کس توانست با دست و زبان و روح و دستانمان.
خود  شانیخو و دور از فرزندان و کیفرمان تو را به نزد زین و ندیکرد و خداوند از ما شکست عهد نب میدگرگون نخواه

بر ما  زیو تو ن (79)نساء/ « است یکاف یخداوند بر گواه نهیو هر آ» گرفت. میخداوند را بر آن گواه خواه و دیرسان میخواه
هر آن » داند.میگذرد می هاشنود و آن را که از دلمیرا  ییهمانا خداوند هر صدا د؟ییگومیمردمان! چه  هان گواه باش.
کند، هر  عتیو هر کس ب (41)زمر/  «خود رفته انیو آن که گمراه شد، به ز رفتهیپذ شیخو ریبه خ رفت،یپذ تیکس هدا

با  نکیمردمان! ا هان .(10)فتح/  «ستهادستان آن یدست خدا باال»که  (10)اشاره به فتح/  بسته مانیبا خداوند پ نهیآ
)ع( بیعت از نسل آنان و امامان  )ع( نیو حس )ع( و حسن )ع( نیرالمؤمنیام یبا عل و دیبند مانیو با من پ دیکن عتیخداوند ب
، شکند مانیهر که پ» ورزد.میمهر  انیکند و به باوفامیمکّاران را تباه  خداوند و آخرت. ایدر دن دارندیپای هکه نشان کنید.
 یخدا او را پاداش بزرگ ید، به زودکه با خدا بسته پابرجا مانَ  یهر که بر عهد و خود گام برداشته انیکه به ز ستین نیا جز

 و درود فرستید نیرالمؤمنیام با عنوان )ع( یعل رب و دییمردمان! آن چه بر شما برگفتم بگو هان (.10)فتح/  «د دادخواه
: دییبگو زین و (285)بقره/ « تو است. یو بازگشت به سو میپروردگارا، آمرزشت خواه میبرمیو فرمان  میدیشن»: دییبگو
مردمان! هر  هان .(43)اعراف/  «میافتیمیفرمود وگرنه راه ن ییراهنما نیراست که ما را به ا ییخدا شیسپاس و ستا تمام»
 کبارهیاز آن است که من  شیب -که در قرآن نازل فرموده  -نزد خداوند عزّوجل  )ع( طالب یبن اب یعل یاهیبرتر نهیآ

آن کس که »مردمان!  هان .دیکن دییو تأ قیرا شناخت او را تصد هاخبر داد و آن علی )ع(پس هر کس از مقامات  برشمارم.
 هان .(71)احزاب/ « است افتهیدست  یبزرگ یکند، به رستگار یرویپ»که نام بردم  یو امامان یو عل «از خدا و رسولش

 همان آنان،» ن،یرالمؤمنیبر او با لقب ام کنندگاناو و سالم یو سرپرستبا او  مانیو پ عتیبه ب انیمردمان! سبقت جو
خدا را خشنود سخنی را که  مردمان! هان .(12)واقعه/ « پربهره خواهند بود یاهدر بهشت»و  (20)توبه/ « رستگارانند

 پروردگارا، .(144)آل عمران/ « دینخواهد رسان یانیخدا را ز»د، یکفران ورز انینیزم یاگر شما و تمامکه  .دییکند بگومی
ستایش مخصوص »و  !ریبر منکران کافر خشم گ و امرزیآوردند، ب مانیآنان را که به آن چه ادا کردم و فرمان دادم ا

  (1)فاتحة/ « تخداوندى است که پروردگار جهانیان اس
 

با اجازه رسول  زیگفتند و حسان بن ثابت ن کی)ع( تبر نیرالمومنیشروع کردند به ام تیپس از سخنان رسول خدا )ص( جمع
  سرود. یدر شعر ریغد ی، ماجرا)ص( خدا


