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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

به مردم اعالم کرد )ص( در سال دهم هجرت، پیامبر خدا 
به حج خانه که سال آخر حیات اوست. حضرت در آن سال 

انجام خدا مشرف شد. تنها حجی که حضرت پس از هجرت 
 داد و تعداد زیادی از مردم حضرت را همراهی کردند. 

« غدیر خم» در محلی به نامدر بازگشت از سفر حج حضرت 
مردم را گرد آورد و علی )ع( را به عنوان وصی و جانشین 

در غدیر خم خود معرفی نمود. متن خطبه رسول خدا )ص( 
 چنین است: 

 

 یاله یحمد و ثنا

 
ِدهِ   اَلَْحْمُد لِلَِّه الَّذی َعال فی تََوحُّ

 است بلند مرتبهاش  یگانگیرا سزاست که در  یخدا شیستا

 
 ِدهِ َو َدنا فی تََفرُّ 

 است؛ کینزد دگانیبه آفراش  ییو در تنها
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 َوَجلَّ فی ُسلْطانِهِ 
 استسلطنتش پرجالل 

 

 َوَعظَُم فی اَرْکانِِه،
 بزرگ است.اش  نشیو در ارکان آفر

 
 َو ُهَو فی َمکانِهِ   «َواَحاَط ِبکُلِّ َشیءٍ ِعلْما »

احاطه  زیبر همه چ»جا شود،  و جابه ردیآنکه مکان گ یب
 (12/ )طالق« دارد

 

 َو َقَهرَ َجمیَع الَْخلِْق ِبُقْدرَتِِه َو بُرْهانِِه،
 است. رهیبه قدرت و برهان خود چ دگانیآفر یو بر تمام

 
 َحمیداا لَْم یََزْل،

 .ستوده بوده همواره

 
 زالُ َمْحموداا الیَ 

 .خواهد بودستوده و 
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 َو َمجیداا الیَزولُ 

 .ستین یانیاو را پا یو مجد و بزرگ

 
 اا َوُمعیداا َوُمْبِدئ

 است.آغاز و انجام از او 

 
 َو کُلُّ أَْمرٍ إِلَْیِه یَُعودُ 

 اوست. یامور به سو یو برگشت تمام
 

 باِرُئ الَْمْسُموکاتِ 
 .ها آسمان نندهیآفر اوست

 
 َوداِحی الَْمْدُحّواتِ 

 .ها نیگستراننده زم اوست و
 

 َوَجّبارُ اْْلََرضیَن َو الّسمواِت،
 .است ها و حکمران آن
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وٌس ُسبُّوٌح،  ُقدُّ

 مقدس است و منزه از هر بدی.

 
 َربُّ الَْمالئکَِة َوالرُّوحِ،

 االمین است. پروردگار فرشتگان و روحو 

 
ٌل َعلی َجمیعِ َمْن بََرأَُه،  ُمَتَفضِّ

 همه مخلوقاتش را مورد لطف قرار میدهد
 

 ُمَتطَوٌِّل َعلی َجمیعِ َمْن أَنَْشأَُه.
 ت میبخشد.و به همه موجودات نعم

 

 یَلَْحُظ کُلَّ َعْیٍن َوالُْعیُوُن التَراُه.
 .نندیاو را نب ای هبر دیده ها مسلط است اما هرگز دید

 

 أَناٍت، کَریٌم َحلیٌم ُذو
 .باستیو بردبار و شک میکر
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 َقْد َوِسَع کُلَّ َشیءٍ َرْحَمتُهُ 

 (7)اشاره به غافر/  همه جا را فرا گرفتهاش  رحمت

 
 یِْهْم ِبِنْعَمِتِه.َو َمنَّ َعلَ 

 با نعمتهایش بر مخلوقات منت گذاشته است. و
 

 ال یَْعَجُل ِبانِْتقاِمِه،
 شتاب نمیکند.در انتقام 

 

 إِلَْیِهْم ِِبَا اْسَتَحقُّوا ِمْن َعذاِبِه. َوالیُباِدرُ 
 ی که گنهکاران را سزاست.فریک انجام در سرعت نمیگیردو 

 

ائِرَ  َقدْ   َفِهَم الَّسَّ
 استآگاه  ها بر نهان

 
م  ئِرَ َو َعلَِم الضَّ

 داند. میرا  ها و درون
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 لَْمکْنوناتُ َولَْم تَْخَف َعلَْیِه ا
 پنهان نیستبر او  ها دهیپوش

 
 وال اْشَتَبَهْت َعلَْیِه الَْخِفّیاُت.

 بر او روشن است. ها و پنهان
 

 لَُه اْْلِحاطَُة ِبکُلِّ َشیءٍ،
 به همه چیز احاطه دارد

 
 علی کُلِّ َشیءٍ   والَغلََبةُ 

 و بر هرچیزی چیره است

 
 والُقوَُّة فی کُلِّ َشئٍ 

 نیروی هرچیزی از اوست

 
 کُلِّ َشئٍ   والُقْدَرُة َعلی  

 و قدرت بر هر چیزی دارد
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 َولَْیَس ِمْثلَُه َشیءٌ.

 .(11)اشاره به شوری/  و هیچ چیز چو او نیست
 

یءِ حیَن الَشیءَ  َو ُهَو ُمْنِشُئ الشَّ
 آن گاه که هیچ نبودهر موجود  دگرجایااوست 

 دائٌم َحی  
 است جاودانه و زنده

 
 قائٌم ِبالِْقْسِط، وَ 

 (18و داد )اشاره به آل عمران/ عدل برپاکننده و 

 
 «الَْحکیمُ  ُهَو الَْعزیزُ  إاِلّ  إِل هَ  ال»
)آل عمران/ « میو حک مقتدرو اوست  یستن یجز او خداوند

18) 
 

 ُه اْْلَبْصارُ َجلَّ َعْن أَْن تُْدرِکَ
 او را دریابند.برتر از آن است که دیده ها 
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 «اللَّطیُف الَْخبیرُ  َو ُهَو یُْدرُِک اْْلَبْصارَ َو ُهوَ »
آگاه و بر کارها  ها یبر پنهان و ها دهید ابندهیو اوست در»

 (103)انعام/ « داناست
 

 الیَلَْحُق أََحٌد َوْصَفُه ِمْن ُمعایََنةٍ 
 کند میاوصافش را درک نش، دنید راه از یکس

 
َدلَّ   ِِبا  إاِلّ ِمْن ِِسٍ َو َعالنَِیٍة   َوالیَِجُد أََحٌد کَیَْف ُهوَ 

 َعزََّوَجلَّ َعلی نَْفِسِه.
و هیچ کس از طریقی پنهان یا آشکار، چگونگی او را درک 

 دیخود، راه نما -عزّوجلّ  -کند، مگر با آنچه حضرتش  مین
 و بشناساند.

 

ْهرَ ُقْدُسُه،ا ُه اللهُ َوأَْشَهُد أَنَّ   لَّذی َمََلَ الدَّ
پاکی و است. همو که « اهلل»دهم که او  می یگواه و

 رفتهتنزّهش سراسر روزگاران را فراگ

 
 َوالَّذی یَْغَشی اْْلَبََد نُورُُه،

 پوشانده را تینورش ابدهمو که 
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 َوالَّذی یُْنِفُذ أَْمرَُه ِبالُمشاَورَِة ُمشیرٍ 

 بدون مشورت مشاوری اجرا میکند همو که فرمانش را

 
 َوالَمَعُه ََشیٌک فی تَْقدیرِهِ 

 در اجرای مقدّراتش شریکی ندارد

 
 َوالیُعاَوُن فی تَْدبیرِِه.
 کند. میاش ن و در سامان دادن امور، کسی یاری

 
 َما ابَْتَدَع َعلی َغْیرِ ِمثاٍل، َصوَّرَ 

 آفرینش را بدون الگو به تصویر کشید

 
َخلََق ِبالَمُعونٍَة ِمْن أََحٍد َوال تَکَلٍُّف َوالَ  َو َخلََق ما  

 اْحِتیاٍل.
جویی،  و مخلوقات را بدون یاور ، بدون زحمت و بدون چاره

 هستی بخشید.
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 أَنَْشأَها َفکانَتْ 
 درنگ موجود شدند. ایجاد کرد پس بی

 

 َو بََرأَها َفبانَْت.
 درنگ پدیدار گشتند. و خلق کرد پس بی

 

 «ُهو  إِالّ  إِل هَ لَّذی ال  ُهَوالله ا»فَ 
)حشر/ « ستیبه جز او ن یکه معبود« اهلل»اوست » پس

22). 

 
ْنَعَة،  املُْتِقُن الصَّ

 سازد. میهمو که استوار 

 
نیَعِة،  اَلَْحَسُن الصَّ

 زیبا است. اش و ساخته

 
 ،رُ و الَْعْدُل الَّذی الیَجُ 

 دارد میکه ستم روا ن یدادگر
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 ُع إِلَْیِه اْْلُُموُر.َواْْلَکْرَُم الَّذی تَرْجِ 
 گردد. میبه او باز که کارها یا بخشندهو 

 

 الَّذی تَواَضَع کُلُّ َشیءٍ لَِعظََمِتِه،  َوأَْشَهُد أَنَُّه اللهُ 
در برابر  همه چیزاست که « اهلل»دهم که او  می یگواه و

 است.  فروتن عظمتش

 
 َوَذلَّ کُلُّ َشیءٍ لِِعزَّتِِه،

 مقدار است. خوار و بیزّتش در مقابل عهمه چیز و 

 
 َواْسَتْسلََم کُلُّ َشیءٍ لُِقْدرَتِِه،

 است میتسلاش  ییتواناهمه چیز در برابر و 

 
 َوَخَضَع کُلُّ َشیءٍ لَِهْیَبِتِه.

 . سر به زیر افکندههمه چیز در برابر هیبتش  و
 

 َملُِک ااْلَْمالکِ 
 است ها یپادشاه هست
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 َو ُمَفلُِّک اْْلَْفالکِ 
 استخاننده سپهرها و چر

 
رُ  ْمِس َوالَْقَمِر،  َوُمَسخِّ  الشَّ

 «َجٍل ُمَسّمیکُل  یَْجری ِْلَ »
 نیتا اَجَل مع کیکه هر» است کننده آفتاب و ماه و رام

 (2)رعد/ « ابندی انیجر

 
 «النَّهارَ َعلَی الَّلیْلِ  یُکَوِّرُ  الَّلْیَل َعلَی النَّهارِ وَ  یُکَوِّرُ »

 «یَطْلُُبُه َحثیثاا »
روز را به شب ی  هپرد و پیچد میشب را به روز ی  هاو پرد»
 (54)اعراف/ « است آن یکه شتابان در پ» (5)زمر/ « چدیپ

 
 قاِصُم کُلِّ َجّبارٍ َعنیدٍ 

 هر ستمگر سرکشی  هنندااوست شک

 
 َو ُمْهلُِک کُلِّ َشْیطاٍن َمریٍد.

 رانده شده. طانیهر ش ی هنابودکنند اوست و
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 ُه ِضد  لَْم یَکُْن لَ 
 نیست یو منازع او را ناساز

 
 ،َوال َمَعُه نِد  

 و همراهش شریکی نیست

 
 أََحٌد َصَمدٌ 

 ،(2-1است )اشاره به اخالص/  ازین یو ب کتای

 
 لَْم یَلِْد َولَْم یُولَدْ »

 (.3)اخالص/ « شده دهییزاده و نه زا کسی را نه»

 
 «لَُه کُْفواا أََحدٌ   َولَْم یَکُنْ 

 (.4)اخالص/ « نیست ییاو را همتا و»
 

 ٌه واِحدٌ إل
 است گانهی خداوندِ
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 ،َوَرب  ماِجدٌ 

 بزرگوار است. و پروردگارِ

 
 یَشاءُ َفُیْمضی،

 بخواهد، مسجل میشود

 
 َویُریُد َفَیْقضی،

 و اراده کند، انجام میشود

 
 ی،َویَْعلَُم َفُیْحصِ 

 آورد میداند و به شماره در  می

 
 ی،َویُمیُت َویُْحیِ 

 گرداند میاند و زنده میر می

 
 ی،َویُْفِقرُ َویُْغنِ 

 کند و بی نیاز میسازد مینیازمند 
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 ی،َویُْضِحُک َویُْبکِ 

 گریاند میخنداند و  می
 

 ی(ی َو یُْقصِ )َویُْدنِ 
 کند میسازد و دور  مینزدیک 

 
 ی،َویَْمَنُع َو یُْعطِ 

 کند. میدارد و عطا  میو باز 
 

 ،«لَُه الُْملُْک َولَُه الَْحْمدُ »
 .(1)تغابن/ « شیو ستا یاو راست پادشاه»

 
 ِبَیِدِه الَْخْیرُ َو ُهَو َعلی کُلِّ َشیءٍ َقدیٌر.

 توانا زیو هموست بر هر چ یکیاوست تمام ن یابه دست توان
 .(26)اشاره: آل عمران/ 

 

 ،«یُولُِج الَّلیَْل ِفی النَّهارِ َویُولُِج النَّهارَ فی الَّلْیلِ »
 (13)فاطر/ « د.رَروز را در شب فرو بَرا در روز و  شب»
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 .«الَْعزیزُ الَْغّفارُ » «ُهوَ  إاِلّ  إِل هَ ال »
و  هیما گران» ؛(6)آل عمران/« ستیجز او ن یمعبود»

 .(66)ص/ « است آمرزنده

 
عاءِ   ُمْسَتجیُب الدُّ

 است. دعای  هکنند اجابت

 
 َوُمْجِزُل الَْعطاءِ،

 اش فراوان است بخشش و

 
 فاِس ُمْحِصی اْْلَنْ 

 است ها نفَس ی هشمارندبر

 
 .َو َربُّ الِْجنَِّة َوالنّاِس 

 .است و انسان یپر پروردگارِ و
 

 الَّذی الیُْشِکُل َعلَْیِه َشیءٌ،
 د،یبر او مشکل ننما یزیچهمو که 
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 َو الیُضِجرُُه ُُصاُخ الُْمْستَْْصِخینَ 

 او را آزرده نکند ادکنندگانیفر ادیفرو 

 
 حاُح الُْملِّحیَن.َوالیُْْبُِمُه إِلْ 

 .اوردیو اصرارِ اصرارکنندگان او را به ستوه ن
 

 اَلْعاِصُم لِلّصالِحیَن،
 است کوکارانیننگاهبان 

 
 َوالُْمَوفُِّق لِلُْمْفلِحیَن،

 است رستگارانیاور 

 
 َو َمْولَی الُْمْؤِمنینَ 

 است مؤمنانصاحب اختیار 

 َوَربُّ الْعالَمیَن.
 .است انیجهانو پروردگار 
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الَِّذی اْستََحقَّ ِمْن کُلِّ َمْن َخلََق أَْن یَْشکُرَُه َویَْحَمَدُه 
 .)َعلی کُلِّ حاٍل(

 دگانیآفر شیاحوال سزاوار سپاس و ستا ی که در همههمو 
 است.
 

 أَْحَمُدُه کَثیراا 
 میستا میفراوان را  او

 
ِة َوال دَّ ّاءِ َوالشِّ ّاءِ والَّضَّ  رَّخاءِ،َوأَْشکُرُُه دامئاا َعلَی الَّسَّ

و  شیو رنج و بر آسا یبر شاد ؛میگو می شسپاسو همواره 
 یسخت

 
 َوأُوِمُن ِبِه و ِِباَلئکَِتِه وکُُتِبِه َوُرُسلِِه.

 مانیا شیها و فرستاده هایش کتابو  شو به او و فرشتگان
 رم.دا

 

 ْمرِِه َواُطیعُ أَْسَمُع ِْلَ 
 هستم و مطیعش فرمانگوش به 
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 یَرْضاهُ  ماَوأُباِدرُ إِلی کُلِّ  
 شتابم می هر آنچه خوشنودش سازدبه  و

 
 َقضاُه، َوأَْسَتْسلُِم لِم

 ممیتسل شحکم در برابر

 
 َرْغَبةا فی طاَعِتهِ 

 اش مشتاقم به فرمانبری

 
 َو َخْوفاا ِمْن ُعُقوبَِتِه،

 او ترسانم. فریکو از 
 

 الَّذی الیُْؤَمُن َمکْرُهُ   نَُّه اللهُ ِْلَ 
 نیست. از مکرش در امان یکه کسهمو  ،است «اهلل» او رایز

 
 َوالیُخاُف َجورُُه.

 (.ستین یاو را ستم رای)ز ترسد مین شیعدالت یبو کسی از 
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 نَْفسی ِبالُْعُبوِدیَّةِ   لَُه َعلی   َوأُِقرُّ 
 به بندگی خودم در برابر او معترفم

 
بُوِبیَِّة.  َو أَْشَهُد لَُه ِبالرُّ

 دهم. می یگواه اش یپروردگارو به 
 

 ی ِبِه إِلَیَّ ی ما أَْوحَ َوأَُؤدِّ 
 ،دهم میانجام نموده  یوحبه من چه آن

 
َحَذراا ِمْن أَْن ال أَْفَعَل َفَتِحلَّ بی ِمْنُه قارَِعٌة الیَْدَفُعها  

 .َعّنی أََحٌد َوإِْن َعظَُمْت حیلَتُُه َوَصَفْت ُخلَُّتهُ 
 او یسومستحق عذابی از ا وظیفه ام را انجام ندهم تا مباد
هر چند  ،دورساختن آن از من نباشد یااریرا  یکه کس گردم

 )با من( خالص باشد.اش  یو دوست اریتوانش بس
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 مأموریت مهم رسول خدا )ص(

 
 ُهَو؛ إاِلّ  إِل هَ ال 
 ؛ستیجز او ن یمعبود

 
)فی   أَْعلََمنی أَنِّی إِْن لَْم أُبَلِّْغ ما أَنَْزَل إِلَیَّ  نَُّه َقدْ ِْلَ 

 .م بَلَّْغُت رِسالََتهُ ( فَ َحقِّ َعلِی  
بر ( یعلی  هچه )درباراعالم فرموده که اگر آنبه من چرا که 

التش را انجام رس فهینازل کرده به مردم نرسانم، وظمن 
 .ام نداده
 

 َوَقْد َضِمَن لی تَبارََک َوتَعالَی الِْعْصَمَة )ِمَن الّناِس(
 میامردم را بر[ آزار] از تیامن یو خداوند تبارک و تعال

 کرده نیتضم

 
 الْکاِفی الْکَریُم.  اللهُ  َو ُهوَ 

 و البته که او بسنده و بخشنده است.
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 یا أَیَُها»ِن الرَّحیِم، م  ِبْسِم الله الرَّحْ : ی إِلَیَّ َفأَْوحَ 
 فی َعلِی    - «الرَُّسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْیَک ِمْن َربِّکَ 

َوإِْن لَْم  » -أَبی طالٍِب   بْنِ   یَْعنی ِفی الِْخالََفِة لَِعلِیِّ 
 .«یَْعِصُمَک ِمَن الّناِس  تَْفَعْل َفم بَلَّْغَت رِسالََتُه َواللهُ 

ام فرستاد: به نام خداوند همه  یوح نیآنگاه خداوند چن پس
 یما! آن چه از سوی  هفرستاد یا»مهرِ مهرورز. 

بر تو فرود آمده بر »و خالفت او  یعلی  هدربار« پروردگارت
را به انجام  یبالغ کن، وگرنه رسالت خداوندمردم ا

)مائده/  «دارد میمردمان نگاه  بیو او تو را از آس ؛ای هنرساند
63). 

 

ُْت فی تَْبلیغِ ما أَنَْزَل اللهُ َمعاَِشَ الّناِس  ی  تَعالَ   ، ما َقْصَّ
 ،إِلَیَّ 

 چه خدا بر من نازل کردهآن رساندن درهرگز مردمان!  هان
 ام هنکرد یکوتاه

 
 .أَنَا أُبَیُِّن لَکُْم َسَبَب هِذِه الْآیَةِ   وَ 

 .کنم می انیببرایتان را  هیآ این سبب نزولاما 
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 ِمراراا ثاَلثاا   إِنَّ َجْْبئیَل َهَبَط إِلَیَّ 
 سه مرتبه بر من فرود آمد لیهمانا جبرئ

 

الِم َربّی  الُم  َو ُهو  -یَأُْمرُنی َعِن السَّ  –السَّ
فرمان  -که تنها او سالم است  - ، سالمپروردگارم یاز سو

 آورد

 
 أَْن أَُقوَم فی هَذا الَْمْشَهدِ 

 زمیخرمکان ب نیکه در ا

 
 َفأُْعلَِم کُلَّ أَبَْیَض َوأَْسَوَد:

 :ماعالم کن یاهیو س دیو به هر سف

 
 

أَنَّ َعلِی بَْن أَبی طالٍِب أَخی َو َوِصّیی َو َخلیَفتی )َعلی  
 أُمَّتی(

من در  نیو جانش یبرادر، وص )ع( طالب یبن اب یکه عل
 است امّت انیم
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 َواْْلِماُم ِمْن بَْعدی،

 .است و امام پس از من
 

أَنَُّه    إاِلّ الَّذی َمَحلُُّه ِمّنی َمَحلُّ هاُروَن ِمْن ُموسی  
 بَْعدی  النَِبیَّ 

هارون نسبت به سان  بهاو نسبت به من  گاهیجاهمو که 
 .واهد بودپس از من نخ یامبریپ جز آن که است، یموس

 
 َو َرُسولِِه.  َو ُهَو َولِیُّکُْم بَْعَد اللهِ 

 .است او پس از خدا و رسول ارتانیاو، صاحب اخت

 
لِکَ بِ   ی َعلَیَّ تَعالَ تَبارََک وَ   َوَقْد أَنَْزَل اللهُ  آیَةا ِمْن   ذ 

 ِکتاِبهِ 
 بر من نازل فرمودهاز کتابش  ای هیپروردگارم آ باره در این و

 است.
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 الَّذیَن آَمُنوا َو َرُسولُُه وَ   ا َولِیُّکُُم اللهُ إِّنَّ (: »)ِهی
الَة َویُْؤتونَ   «الزَّکاَة َو ُهْم راِکُعونَ   الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ

و سرپرست  اریصاحب اخت ،یهمانا ول: »آن آیه چنین است
دارند  میهستند که نماز به پا  مومنانیاو و  امبریشما، خدا و پ

 .(55)مائده/ « پردازند میو در حال رکوع زکات 
 
 

الَة َو آتَی الزَّکاَة    َو َعلِیُّ  بُْن أَبی طالٍِب الَّذی أَقاَم الصَّ
 َوُهَو راِکعٌ 

نماز به پا )ع( کسی است که طالب  یبن اب یعل نهیو هر آ
 استداشته و در رکوع زکات پرداخته 

 
 َعزََّوَجلَّ فی کُلِّ حاٍل.  اللهَ  یُریدُ 

 خواهد میوجل را او در همه حال خدای عز

 
الَم( َعْن تَْبلیغِ   َوَسأَلُْت َجْْبَئیَل أَْن یَْسَتْعِفیَ    لِی )السَّ

 !الّناُس  أَیَُّها  ،لَِک إِلْیکُمْ ذ  
خواستم که از خداوند سالم اجازه  لیمن از جبرئای مردم!  و

 .دیمعاف فرما تیمأمور نیکند و مرا از ا
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 ِة الُْمناِفقینَ ی ِبِقلَِّة الُْمتَّقیَن َوکَْثَ لِِعلْمِ 
 را میدانستممنافقان  یِو فزون زگارانیپره یِکم رایز

 
 َوإِدغاِل الاّلمئیَن َو ِحَیِل الُْمْسَتْهزِئیَن ِباْْلِْسالِم،

کنندگان اسالم  گران و مکر مسخره مالمت ی هسیدساز و 
 مطلع بودم

 

 فی ِکتاِبهِ   الَّذیَن َوَصَفُهُم اللهُ 
 فشان فرمودهتوصیدر کتاب خود  که خداوند منافقانی همان

 
،  «لَْیَس فی ُقلوِبِهمْ  یَُقولُوَن ِبأَلِْسَنِتِهْم ما»ِبأَنَُّهْم 

 «َعظیمٌ   اللهِ  ُهَو ِعْندَ َهیِّناا وَ »َویَْحَسُبونَُه 
 شانیها دلکه در  ندیگو میبه زبان آن را » بدین صورت که:

 الح ،شمارند میآن را اندک و آسان »و  (11)فتح/ « ستین
 .(15)نور/  «آن که نزد خداوند بس بزرگ است

 

ونی أُُذناا   َوکَْثَِة أَذاُهْم لی َغْیرَ َمرٍَّة َحّتی َسمَّ
که بدانجا همچنین به دلیل آزارهای فراوان و متعددشان تا 

 نددینامشنو و زودباور[  ]سخن گوش مرا
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لِکَ کَ  َو زََعُموا أَنِّی  إِْقبالی    ی وَ الِکَْثَِة ُمالزََمِتِه إِیّ   ذ 

 .َعلَْیِه )َو َهواُه َو َقُبولِِه ِمنِّی(
من به او و  کردیبا من و رو یعل بسیار یخاطر همراه به
 گمان کردند حقیقتا چنین هستم. او از من رشیو پذ لیتما

 
َو ِمنُْهُم الَّذیَن » ذ لِکَ َحّتی أَنَْزَل الله َعزََّوَجلَّ فی  
َعلَی    - «أُُذٌن، ُقْل أُُذنُ یُْؤذوَن النَِّبی َو یَقولوَن ُهَو  

َخْیرٍ لَکُْم، یُْؤِمُن ِبالله َو  » - أُُذنٌ   الَّذیَن یَْزُعموَن أَنَّهُ 
َو     َو َرْحَمٌة لِّلَِّذيَن ءَاَمُنواْ ِمنكمُ   یُْؤِمُن لِلُْمْؤِمنینَ 

 «ْم َعَذاٌب أَلِيمهُ َن يُْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه لَ الَِّذي
 و برخی از آنان،» ره نازل فرمود:آن که خداوند در این باتا 

: او ندیگو میآزارند و  میخدا را  امبریپکه  اند یکسان
سخن شنو  )ص( امبریپ اگرشنو و زودباور است. بگو:  سخن
 کنیل - چنین است کنند می خیالآنان که  گمان به –است 
 قیدارد و مؤمنان را تصد مانیشماست، او به خدا ا ریبه خ

و براى کسانى از شما که ایمان  انگارد میو کند و راستگ می
 که همواره پیامبر خدا را اند، رحمت است، و براى آنان آورده

 .(61)توبه/  «دهند، عذابى دردناک است آزار مى
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لِکَ الْقائلیَن بِ   َولَْوِشْئُت أَْن أَُسمِّیَ  ِبأَْسمئِهْم    ذ 

ْیتُ   لََسمَّ
زبان  هرا ب یسخن نیچن ندگانیگو خواستم نامِ میاگر  و

 مدآور می

 
 َوأَْن أُْوِمَئ إِلَیِْهْم ِبأَْعیانِِهْم َْلَْوَمأْتُ 

اگر میخواستم به شخص خودشان اشاره کنم، چنین 
 کردم می

 
 َوأَْن أَُدلَّ َعلَیِْهُم لََدلَلُْت،

 دادم. میو اگر میخواستم بر آنان راهنمایی کنم، انجام 

 
 تَکَرَّْمُت.  فی أُمورِهْم َقدْ   َولِکنِّی َواللهِ 

 لب فروبستم. ،یمانهسوگند به خدا در کارشان کر اما
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  أَْن أُبَلَِّغ ما أَنَْزَل اللهُ   إِالّ ِمنّی    الیَرَْضی اللهُ   ذ لِکَ َوکُلُّ  
 .()فی َحقِّ َعلِی   إِلَیَّ 

که  آن مگر ،حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت نیبا ا
 شما برسانم. فرو فرستاده به گوش )ع( یچه در حق علنآ

 
 «الرَُّسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْیَک ِمْن َربِّکَ  یا أَیَُّها»ال: تَ   ثُمَّ 
َو اْن لَْم تَْفَعْل َفم بَلَّْغَت رِسالََتُه  » - فی َحقِّ َعلِی    -

 .«ِمَن الّناِس   یَْعِصُمکَ  َواللهُ 
ما! آن چه از  امبریپ یا»خواند:  نیچن )ص( امبریسپس پ

ابالغ  - یدر حقّ عل -گارت بر تو نازل شده پرورد یسو
و البته خداوند تو  ای هکن؛ وگرنه کار رسالتش را انجام نداد

 .(67)مائده/  «دارد میمردمان نگاه  بیرا از آس
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 ع(علی )ع( و اهل بیت )امامت 

 
 

 .َواْفَهموهُ   فیهِ   ذ لِکَ َمعاَِشَ النّاِس    َفاْعلَُموا 
 اوست.ی  هدربار هیآ نیاه و بفهمید ک دیمردمان! بدان هان

 
 ،َقْد نََصَبُه لَکُْم َولِّیاا َوإِماماا   أَنَّ اللهَ   َواْعلَُموا 

و امام قرار  اریصاحب اخت تانیکه خداوند او را برا دیو بدان
 است. داده

 
َفرََض طاَعَتُه َعلَی الُْمهاِجریَن َواْْلَنْصارِ َو َعلَی  

 الّتاِبعیَن لَُهْم ِبإِْحساٍن،
از  یکیرا بر مهاجران و انصار و آنان که به ن لی )ع(ع یرویپ

 واجب نموده کنند می یرویپ شانیا

 
، َو َعلَی الَْعَجِمیِّ   ،َوالَْعَربیِّ   َو َعلَی الْبادی َوالْحاِِضِ

 بر عجم و عربو  نیشروستائی و شهرنو بر 
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غیرِ َوالْکَبیِر،  َوالُْحرِّ َوالَْمْملوِک َوالصَّ
 و بزرگ کوچکبر  آزاد و برده و بر و

 
ٍد.  َو َعلَی اْْلَبَْیِض َواْلَْسَوِد، َو َعلی کُلِّ ُمَوحِّ

)پیروی از علی )ع(  انکتاپرستی تمام و بر اهیو س دیسفبر و 
 الزم است(

 

 ماٍض ُحکُْمُه،
 حکمش قطعی است

 
 جازٍ َقْولُُه،

 سخنش کافی است

 
 ناِفٌذ أَْمرُُه،

 دستورش نافذ و الزم االجراء است

 
 عوٌن َمْن خالََفُه،َملْ 

 مخالفش از رحمت حق دور است
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َقُه،  َمرْحوٌم َمْن تَِبَعُه َو َصدَّ

 ، مشمول رحمت الهی است.اش و پیرو و تأیید کننده

 
 لَُه َولَِمْن َسِمَع ِمْنُه َو أَطاَع لَُه.  اللهُ  َفَقْد َغَفرَ 

خداوند علی )ع( و آنان که گوش به فرمان و مطیع او 
 است. دهیزآمرهستند را 

 

 ، إِنَُّه آِخرُ َمقاٍم أَُقوُمُه فی هذا الَْمْشَهِد،َمعاَِشَ الّناِس 
مکان  نیاست که در ا یبار نیآخراین مردمان!  هان
 شتابم(. میایستم )و به زودی به جوار رحمت الهی  می

 
 ْمِر)الله( َربِّکُْم،ِْلَ َفاْسَمعوا َو أَطیعوا َوانْقادوا  

 نهید.فرمان حق گردن به  نید واطاعت کگوش کنید و پس 

 
 کُْم،هُ إِل  َعزََّوَجلَّ ُهَو َمْوالکُْم وَ   َفإِنَّ اللهَ 

 و معبود شماست؛ اریخداوند عزّوجلّ صاحب اخت
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 خاِطُب لَکُْم،مُ َرسولُُه َونَِبُیُه الْ ثُمَّ ِمْن دونِِه  

اوست که اکنون با  امبریفرستاده و پ شما یول ،پس از خداوند
 .دیوگ میشما سخن 

 
 َربِّکُْم،  اللهِ  َولِیُّکُْم َو إِماُمکُْم ِبأَْمرِ   ثُمَّ ِمْن بَْعدی َعلی  

و  اریصاحب اخت )ع( یفرمان پروردگار، عل به ،و پس از من
 امام شماست.

 
یَّتی ِمْن ُولِْدهِ   ثُمَّ اْْلِماَمُة فی ُذرِّ

 خواهد بود. )ع( یامامت در فرزندان من از نسل علسپس 

 
 .َوَرسولَهُ   تَلَْقْوَن اللهَ   إِلی یَْومٍ 

 دیکن میمالقات که خدا و رسول او را  روزیقانون تا  نیا
 دوام دارد. )قیامت(

 

 ُسولُُه َوُهْم،َو َر   ما أََحلَُّه اللهُ   إاِلّ الَحالَل  
 و امامان روا دانند؛ شمگر آن چه خدا و رسول ست،ین روا
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 ْم( َو َرُسولُُه َو ُهْم،)َعلَْیکُ  ما َحرََّمُه اللهُ   َوالَحراَم إاِلّ 
 ناروا دانند. و امامان شخدا و رسول مگر آن چه ستیو ناروا ن

 
 الَْحالَل َوالَْحرامَ   َعزََّوَجلَّ َعرََّفِنیَ   َواللهُ 

 به من شناساندهخداوند عزوجل، روا و ناروا را 

 
َوأَنَا أَْفَضْیُت ِِبا َعلََّمنی َربِّی ِمْن ِکتاِبِه َوَحاللِِه َو  

 راِمِه إِلَْیِه.حَ 
و حالل و حرامش به من  شآنچه پروردگارم از کتابمن و 

 .منهاد )ع( یعل اریدر اخت ،آموخته
 

 
لُوهُ ،  َمعاَِشَ الّناِس   .َفضِّ

 .دیمردمان! او را برتر بدان هان

 
 ،ِفیَّ   َوَقْد أَْحصاُه اللهُ   إاِلّ ماِمْن ِعلٍْم  

 من قرار دادهخداوند آن را در  نکهیمگر ا ستین یدانش چیه
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 َو کُلُّ ِعلٍْم ُعلِّْمُت َفَقْد أَْحَصْیُتُه فی إِماِم الُْمتَّقیَن،
 یشوایرا در جان پ آموخته شدهمن هر دانشی که به و 

 .مقرار داد ،)ع( یعل زکاران،یپره

 
 َوَقْد َعلَّْمُتُه َعلِّیاا،  إاِلّ َوما ِمْن ِعلٍْم  

 ( آموختم.هیچ دانشی نیست، مگر آن که آن را به علی )ع

 
ی َذکَرَُه الله فی ُسورَِة یس: َو ُهَو اْْلِماُم الُْمبیُن الَّذ

 .«أَْحَصْیناُه فی إِماٍم ُمبینٍ   َو کُلَّ َشیءٍ»
 ی هاست که خداوند او را در سور یروشنگر یشوایپهمان او 

را در امام روشنگر  زیو دانش هر چ»کرده:  ادی «سی»
 (.12)یس/  «مای هشمردبر

 
 النَّاِس، التَِضلُّوا َعْنُه َوالتَْنِفُروا ِمْنُه،َمعاَِشَ 

وید و گمراه نش (گرىیبه سوى د) )ع( یمردمان! از عل هان
 از او دور نشوید.

 
 َوالتَْسَتْنِکُفوا َعْن ِوالیَِتِه،

 .دیرو برنگرداناش  یو از سرپرست
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 َویَْعَمُل ِبِه،  «یَهدی إِلَی الَْحقِّ »الَّذی  َفُهوَ 
)یونس/ « کند میبه سوی حق هدایت »که علی )ع( است 

 کند. میو به آن عمل  (35

 َویُزِْهُق الْباِطَل َویَْنهی َعْنُه،
 دارد. می کند و از آن باز مینابود  و باطل را

 
 َوالتَأُْخُذُه ِفی الله لَْوَمُة الئٍِم.

باز  حقاو را از  یگرمالمت هیچ در راه خدا نکوهشو 
 .(54/)اشاره به مائده دارد مین

 
 َو َرُسولِهِ   أَوَُّل َمْن آَمَن ِباللهِ 

 خدا و رسول اوست بهمؤمن  نیاو نخست

 
 )لَْم یَْسِبْقُه إِلَی ااْلیمِن بی أََحٌد(،

 گرفتهاو سبقت ناز  ،به من مانیدر ا یکس

 
 ی َرُسوَل الله ِبَنْفِسِه،َوالَّذی َفدَ 

 نمود )ص( رسول اهلل یجان خود را فدا اوست که
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ذی کاَن َمَع رَُسوِل الله َوال أََحَد یَْعُبُدالله َمَع  َوالَّ 

 َرُسولِِه ِمَن الرِّجاِل َغْیرُُه.
در هنگامی که هیچ مردی بوده  ل خداورس همراه که وهم

 کرد. مین عبادت ، خدا را)ص(رسول خدا با همراه غیر از او 

 
 أَوَُّل الّناِس َصالةا 

 استنمازگزار  نیاولاو 

 
 َمعی.  اللهَ  َعَبدَ   َو أَوَُّل َمنْ 

 و نخستین کسی است که همراه من خدا را پرستش نموده

 
 أَْن یَناَم فی َمْضَجعی،   أََمرْتُُه َعِن اللهِ 

 بخوابد در بستر من  به او فرمان دادم تااز طرف خدا، 

 
 .ِبَنْفِسهِ   َفَفَعَل فاِدیاا لی 

و او در حالی که جان خود را کف دست گرفته بود، به 
 ل نمود.دستورم عم
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لَُه اللهُ َمعاَِشَ الّناِس  لُوُه َفَقْد َفضَّ  ،، َفضِّ
 ده؛یکه خداوند او را برگز د،یبرتر دان مردمان! او را هان

 
 .َواْقَبلُوُه َفَقْد نََصَبُه اللهُ 

 .منصوب نمودهرا  او که خداوند د،یریو او را بپذ
 

 ، إِنَُّه إِماٌم ِمَن الله،َمعاَِشَ الّناِس 
 خدا است یاز سوی او امام مردمان! هان

 
 .ِوالیََتُه َولَْن یَْغِفرَ لَهُ َولَْن یَُتوَب الله َعلی أََحٍد أَنْکَرَ  

او را هرگز و  ردیرا نپذ والیتشمنکر  ی و هرگز خداوند توبه
 .امرزدین

 
 ِِبَْن خالََف أَْمرَهُ   ذ لِکَ أَْن یَْفَعَل    َحْتما َعلَی اللهِ 

 )ع( یعل با مخالفانخداوند  یقطع رفتار است نیا

 
هوِر. بَُه َعذاباا نُکْراا أَبََدا الْآباِد َو َدْهرَ الدُّ  َوأَْن یَُعذِّ

 فریکمستمر  داریاو را به عذاب دردناک پاخداوند  نهیو هرآ
 کند.



 39 

 ،َفاْحَذُروا أَْن تُخالِفوهُ 
 دیاز مخالفت او بهراس

 
ْت  ناراا َوقوُدَها النَّاُس َوالِْحجاَرُة  »َفَتْصلُوا  أُِعدَّ

 «لِلْکاِفرینَ 
آن  یریشد که آتش گ دیدرخواه یدر آتش»و گرنه 

« آماده شده است زانیحق ست یکه برا نگ،مردمانند؛ و س
 (.24)بقره/ 
 

َ   – َواللهِ   -، بی َمعاَِشَ الّناِس  لُوَن ِمَن   بَّشَّ اْْلَوَّ
 النَِّبیِّیَن َوالُْمرَْسلیَن،

به ظهورم  نیشیپ نامبرایمردمان! به خدا سوگند که پ هان
 ،اند همژده داد

 
ُة  خاتَُم اْْلَنِْبیاءِ َوالُْمرَْسل  -( )َواللهِ  -َوأَنَا  یَن والُْحجَّ

مواِت  مَ َعلی َجمیعِ الْ  ْخلوقیَن ِمْن أَْهِل السَّ
 َواْْلََرضیَن.

ام و برهان روشنی بر  و فرستاده امبریپآخرین  و اکنون من
 .نمیو زم یآسماناز اهالی  دگانیآفر همه
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 َفَقْد کََفرَ کُْفرَ الْجاِهلِیَِّة اْْلُولی  ذ لِکَ َفَمْن َشکَّ فی  

ت یبه کفر جاهلاین تردید کند،  یدرستدر آن کس که 
 است درآمده نخستین

 
َفَقْد َشکَّ فی    ،َو َمْن َشکَّ فی َشیءٍ ِمْن َقْولی هذا
 .کُلِّ ما أُنِْزَل إِلَیَّ 

 یدر تمام دیدر سخنان امروزم همسنگ ترد دیو ترد
 .رسالت من است یمحتوا

 
َوَمْن َشکَّ فی واِحٍد ِمَن اْْلمَئَِّة َفَقْد َشکَّ ِفی الْکُلِّ  

 ِمْنُهْم،
آنان  یشک در تمامسان  بهاز امامان،  یکیشک در امامت  و

 است.

 
 َوالَشاکُّ فینا ِفی الّناِر.

آتش دوزخ  ،ما تردیدکنندگان در مورد گاهیجا نهیو هرآ
 ود.خواهد ب
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َعزََّوَجلَّ ِبهِذِه الَْفضیلَِة َمنّاا    اللهُ   ، َحبانِیَ َمعاَِشَ الّناِس 

 َو إِْحساناا ِمْنُه إِلَیَّ   ِمْنُه َعلَیَّ 
 شیمنّت و احسان خو یمردمان! خداوند عزّوجلّ از رو هان

 کرد شکشیرا به من پ یبرتر نیا

 
 الْآِبدیَن َوَدْهرَ   ِمنِّی أَبَدَ « ُهَو لَُه الَْحْمدُ إِالّ  إِل هَ ال  » وَ 

 ی کُلِّ حاٍل.الّداِهریَن َو َعلَ 
ی  هژیو ها شیستا یتمام و ستیجز او ن ییالبته که خدا»و 

 .همه روزگاران و در هر حال و مقامدر (؛ 70)قصص/  اوست

 
لُوا َعلِّیاا َمعاَِشَ الّناِس   ، َفضِّ

 دیرا برتر دان)ع(  یمردمان! عل هان

 
اِس بَْعدی ِمْن َذکَرٍ و أُنْثی ما أَنَْزَل الله  َفإِنَُّه أَْفَضُل النَّ 

ْزَق َوبَِقیَ   الَْخلُْق.  الرِّ
از مرد و زن است؛ تا آن  مردم نیبرتر پس از من،)ع(  یعل

 .دارندیپا دگانیآفرفرستد و  میخدا روزی هنگام که 
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َملُْعوٌن َملُْعوٌن، َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن رَدَّ َعلَی َقْولی  

 یُواِفْقُه. هذا َولَمْ 
خشم باد بر  باد دورباد از درگاه مهر خداوند و خشم باددور

 سازگار نباشد! او و با ردیرا نپذ ام گفته نیآن که ا

 
نی َعِن اللهِ  لِکَ ی بِ تَعالَ   أاَل إِنَّ َجْْبئیَل َخْبَّ  ذ 

 را آورد خبرتعالی این خداوند  یاز سو لیجبرئ دی! بدانهان

 
َعلِیّاا َولَْم یََتَولَُّه َفَعلَْیِه لَْعَنتی َو  ی  َویَُقوُل: َمْن عادَ 

 َغَضبی،
او گردن  تیو بر وال زدیست یهر آن که با عل: گوید می و

 بر او باد! )خداوند متعال( و خشم من نینگذارد، نفر

 
َمْت لَِغدٍ وَ »  «لَْتْنظُرْ نَْفٌس ما َقدَّ

 زیرستاخ یفردا یکه هر کس بنگرد که برا ستیالبته با»
 .(18)حشر/ « فرستاده شیچه پ خود

 



 43 

 
 أَْن تُخالُِفوهُ   - اللهَ  َواتَُّقو

 .دیزیبپره)ع(  یبا عل یو از ناسازگار دیکن شهیتقوا پ[ هان!]

 
 «ِزلَّ َقَدٌم بَْعَد ثُبُوتِهاَفتَ »

 .(94)نحل/ « درلغزد یپس از استوار تانیها مباد که گام»

 
 .«ِِبا تَْعَملُونَ   إِنَّ الله َخبیٌر »

 .(18)حشر/ « داوند بر کردارتان آگاه استکه خ»

 
َمعاَِشَ النَّاِس، إِنَُّه َجْنُب الله الَّذی َذکَرَ فی ِکتاِبِه  

 الَعزیِز،
خداوند  هیهمساو جوار  هم همان علی )ع(مردمان!  هان

 کرده ادیخود او را  زیعز کتاباست که در 

 
ْن یُخالُِفُه:   َفقاَل تعالی ُمْخِْباا َعمَّ

 فرموده: چنین  مخالفان اوی  هدربار خداوند
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َجنِْب    وَل نَْفٌس یا َحَّْسَتا َعلی ما َفرَّطُْت فی أَْن تَقُ »

 .«الله
ی  هدربار: افسوس که دیبگو زیخادر روز رست یمبادا کس»

 .(56)زمر/  «کردم یخدا کوتاهی  هیجوار و همسا هم
 

 اْفَهُموا آیاتِهِ ، تََدبَُّروا الُْقْرآَن وَ َمعاَِشَ الّناِس 
آن را  اتیآ یو ژرف دیکن شهیمردمان! در قرآن اند نها

 دیابیدر

 
 وا ُمَتشاِبَهُه،ُمْحکَمتِِه َوالتَتَِّبعُ   َوانْظُُروا إِلی  

 .دییننما یرویو از متشابهاتش پ دینظر کن قرآن ر محکماتب

 
لَْن یَُبیَِّن لَکُْم زواِجرَُه َولَْن یُوِضَح لَکُْم    اللهِ  َفوَ 

 تَْفسیرَهُ 
برایتان آن را قر ریباطن و تفسکسی دا سوگند پس به خ

 کند میآشکار ن
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َوشائٌل ِبَعُضِدِه   یَّ الَّذی أَنَا آِخٌذ ِبَیِدِه َوُمْصِعُدُه إِلَ   إِالَّ 

 ()َو راِفُعُه ِبَیَدیَّ 
و  ام هکه دست او را گرفته و باال آورد کسی نیمگر هم

 بلند کردم و با دستانم باال آوردم.بازویش را 

 
 

 َمْوالُه،  ْعلُِمکُْم: أَنَّ َمْن کُْنُت َمْوالُه َفهذا َعلِی  َو مُ 
 یعل نیا م،یاودارم که: هر آن که من سرپرست  میو اعالم 

 سرپرست اوست.

 
 بُْن أَبی طالٍِب أَخی َو َوِصیّی،  َو ُهَو َعلِیُّ 

 من یاست؛ برادر و وص)ع( طالب  یبن اب یو او عل

 
 .أَنَْزلَها َعلَیَّ   ،َوَجلَّ َعزَّ   َو ُمواالتُُه ِمَن اللهِ 

خدا که بر من  یاست از سو یاو حکم تیو وال یسرپرستو 
 فرستاده شده است.
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، إِنَّ َعلِّیاا َوالطَّیِّبیَن ِمْن ُولْدی )ِمْن  َمعاَِشَ الّناِس 
 ُصلِْبِه( ُهُم الثِّْقُل اْْلَْصَغُر،

از نسل او،  پاکم و فرزندان )ع( یمردمان! همانا عل هان
 ترند سنگ کوچک گران گارادی

 
 َوالُْقْرآُن الثِّْقُل اْْلَکَْْبُ،

 تر. سنگ بزرگ گران ادگاریو قرآن 

 
 َفکُلُّ واِحٍد ِمْنُهم ُمْنِبٌئ َعْن صاِحِبِه َو ُمواِفٌق لَُه،

دهد  میخبر  یگریاز د )قرآن و اهل بیت( دو نیاز ا کیهر 
 و با آن سازگار است.

 
 الَْحْوَض.  رِدا َعلَیَّ لَْن یَْفََتِقا َحّتی یَ 

آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من 
 وارد شوند.

 
 فی َخلِْقِه َو ُحکّاُمُه فی أَْرِضِه.  أاَل إِنَُّهْم أَُمناءُ اللهِ 

و  دگانیآفر انیکه آنان امانتداران خداوند در م دی! بدانهان
 .ندیاو نیحاکمان او در زم
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 ،یْتُ َوَقْد أَدَّ  أاَل
 خود را ادا کردم.ی  هفیکه من وظ هشدار

 
 أاَل َوَقْد بَلَّْغُت،

 بود ابالغ کردم ام ههشدار که من آن چه بر عهد

 
 َوَقْد أَْسَمْعُت، أاَل

 به گوشتان رساندم هشدار که

 
 َوَقْد أَْوَضْحُت، أاَل

 روشن نمودم. هشدار که
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 )ع( معرفی امیرالمومنین

 
،  زََّوَجلَّ قاَل َو أَنَا ُقلُْت َعِن اللهِ عَ   أاَل َو إِنَّ اللهَ   َعزََّوَجلَّ

 او سخن گفتم. یسخن خدا بود و من از سو نیکه ا دیبدان

 
 َغْیرَ أَخی هذا،« أَمیَرالُْمْؤِمنینَ »إِنَُّه ال  أاَل

 نیرالمؤمنیام دینبا یکس ،برادرم نیجز ا هشدار که هرگز به
 خوانده شود.

 
 َحٍد َغْیرِِه.ِْلَ الُْمْؤِمنیَن بَْعدی  أاَل التَِحلُّ إِْمرَُة  

جز او روا  یکس یابر ؤمنانهشدار که پس از من امارت م
 نباشد.

 
 . ثُمَّ َِضََب ِبَيِدِه إََِل َعُضِدِه َفرََفَعهُ 

آن گاه رسول خدا )ص( دست به بازوی علی )ع( زد و آن را 
 بلند کرد.
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 ِمْن اَنُْفِسکُْم؟النَّاُس، َمْن اَْولی ِبکُْم   هاایُّ »ثم قال: 
 سزاوارتر از شما به شما؟ ستیسپس فرمود: مردمان! ک

 
 و َرُسولُُه.  قالوا: اللهُ 

 او! امبریگفتند خداوند و پ

 
 َمْوالُه،  ن کُْنُت َمْوالُه َفهذا َعلی  َفقاَل: ااَل مَ 

پس  م،ی! آن که من سرپرست اودیآگاه باش :سپس فرمود
 سرپرست اوست! یعل نیا

 
 اِل َمْن واالهُ اللهمَّ و 

 .ردیاو را بپذ یخداوندا دوست بدار آن را که سرپرست

 
 و عاِد َمْن عاداهُ 

 .ن بدار هر آن که او را دشمن داردو دشم

 
 َمْن نََْصَهُ  َوانُْْصْ 

 .او را اریکن  یاریو 
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 واْخُذْل َمْن َخَذلَُه.

 گذارد.آن را که او را تنها  گذارو تنها 
 

 ی ِعلْمی،ی َو واعِ أخی َو َوصیّ   َعلِی  ، هذا  َمعاَِشَ الّناِس 
و نگاهبان دانش  یبرادر و وص ،است یعل نیمردمان! ا هان

 من.

 
تَْفسیرِ    َمْن آَمَن بی َوَعلی    َو َخلیَفتی فی اُمَّتی َعلی  

 ِکتاِب الله َعزََّوَجلَّ 
 بر گروندگان به من و ممن در امّت نیو هموست جانش
 .لوند عزوجکتاب خدا ریتفس مطابق

 
 یَرْضاهُ  َوالّداعی إِلَْیِه َوالْعاِمُل ِِبا

اوست  یچه موجب خشنودخواند و به آن می خدا یبه سو او
 کند میعمل 

 

 هِ ْعدائِ ِْلَ حارُِب  مُ َوالْ 
 دزیست میخدا  با دشمنان
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 طاَعِتهِ   َوالُْموالی َعلی  
 کند و با فرمانبرداران خدا دوستی می

 
 َوالّناهی َعْن َمْعِصَیِتِه.

 دارد. می  از نافرمانی خدا بازو 

 
إِنَُّه َخلیَفُة َرُسوِل الله َو أَمیرُالُْمْؤِمنیَن َواْْلماُم الْهادی  

 ،ِمَن اللهِ 
و  مومنان یرسول اهلل و فرمانروا نیهمانا اوست جانش

 خدا یاز سو تگریهدا یشوایپ

 
 .اللهِ  َو قاتُِل الّناِکثیَن َوالْقاِسطیَن َوالْمرِقیَن ِبأَْمرِ 

 و راست راه از گردانانیشکنان، رو مانیبه فرمان خدا با پ او
 کند. کاریپ نیاز د رفتگان بیرون

 
ُل الَْقْوُل لََدیَّ : »اللهُ   یَُقولُ   .«مایَُبدَّ

)ق/  «شد فرمان من دگرگون نخواهد: »دیفرما می خداوند
29.) 
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 ِبأَْمرَِک یاَربِّ أَقوُل:

 :میگو یم نی! اکنون به فرمان تو چنپروردگارا

 
 َمْن واالهُ اَلَّلُهمَّ واِل  

 اوندا! دوستداران او را دوست دارخد

 
 َوعاِد َمْن عاداهُ 

 و دشمنان او را دشمن دار

 
 َوانُْْصْ َمْن نََْصَهُ 

 نما یاریرا  ارانشی

 
 َواْخُذْل َمْن َخَذلَهُ 

 را به خود رها کناش  یاریکنندگان از  یخوددار

 
 َوالَْعْن َمْن أَنْکَرَهُ 

 مهرت برانهر که او را انکار کند، از 
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ُه.  َواْغِضْب َعلی َمْن َجَحَد َحقَّ

 خشم خود را فرود آور. منکر شود،کسی که حق او را  و بر
 

 َولِیِّکَ   اللهمَّ إِنََّک أَنْزَلَْت الْآیََة فی َعلِی  
 ینازل فرموددر حق علی )ع(  این آیه را! تو خود معبودا

 
لِ تَْبییِن   ِعْندَ   :َونَْصِبَک إِیّاُه لِهَذا الَْیْومِ   کَ ذ 

 بیان والیتش و منصوب نمودنش در این روزدر هنگام 

 
 

الَْیْوَم أَکَْملُْت لَکُْم دیَنکُْم َوأَْْتَْمُت َعلَْیکُْم نِْعَمتی َو  »
 ،«َرضیُت لَکُُم اْْلِْسالَم دیناا 

شما را به کمال، و نعمت  نییامروز آ»)و آن آیه این است:( 
 نیا بر شما به اتمام رساندم، و اسالم را به عنوان دخود ر

 (3)مائده/.« دمیشما پسند
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اْْلِْسالِم دیناا َفلَْن یُْقبََل ِمْنُه َوُهَو ِفی   َو َمْن یَْبَتغِ َغْیرَ »

 .«الْآِخرَِة ِمَن الْخاِِسینَ 
نبوده،  رفتهیاز او پذ د،یرا بجو ینیو آن که به جز اسالم د»

)آل عمران/  «خواهد بود. انکارانیمار زدر ش گریدر جهان د
85) 

 
 اللهمَّ إِنِّی أُْشِهُدَک أَنِّی َقْد بَلَّْغُت.

 تو را به مردمان رساندم. امیکه پ رمیگ میخداوندا، تو را گواه 
 

  



 55 

 اهمیت مسئله امامت

 
 

ا أَکَْمَل اللهُ َمعاَِشَ الّناِس   َعزََّوَجلَّ دیَنکُْم ِبإِماَمِتِه.  ، إِّنَّ
)ع(  یرا با امامت عل نیان! خداوند عزّوجلّ دمردم هان

 فرمود. لیتکم

 
 َفَمْن لَْم یَأْتَمَّ ِبهِ 

 اقتدا نکند،علی )ع(  به که پس هر

 
 َوِِبَْن یَُقوُم َمقاَمُه ِمْن ُولْدی ِمْن ُصلِْبهِ 

علی )ع( هستند فرزندان من و از نسل  که نانشیجانش از و
 ،)پیروی نکند(

 
 َعزََّوَجلَّ   َمِة َوالَْعرِْض َعلَی اللهِ یَْوِم الِْقیا إِلی  

 ،بر خدای  هعرضهنگام و  زیرستاخ ییتا برپا
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نْیا  َفأُولِئَک الَّذیَن َحِبطَْت أَْعملُُهمْ »  «َوالْآِخرَةِ   ِفی الدُّ
« است هتبادر دو جهان اند که اعمالشان  پس آنان کسانی»

 (،22)آل عمران/ 

 
 «ُهْم خالُِدونَ  الّنارِ   َو ِفی »

 ،(17)توبه/ « خواهند بود یدر آتش دوزخ ابدو »

 
 .«الیَُخفَُّف َعْنُهُم الَْعذاُب َوالُهْم یُْنظَرونَ »

« خواهد بود یفرصت شانیکاسته و نه برا اننه از عذابش»
 .(162)بقره/ 

 

 ؛الّناِس، هذا َعلِی   َمعاَِشَ 
 است؛ یعل نیمردمان! ا هان

 
 أَنَْْصُکُْم لی َوأََحقُّکُْم بی

 تان به مننیسزاوارتر و نیورترای

 
 ،َوأََعزُّکُْم َعلَیَّ   َوأَْقَربُکُْم إِلَیَّ 

 شما نسبت به من نیزتریو عز نیتر کیو نزد
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 َعْنُه راِضیاِن. َعزََّوَجلَّ َوأَنَا  َواللهُ 
 .میخداوند عزّوجلّ و من از او خشنودو 

 
 فیِه،  إِالّ َو مانََزلَْت آیَُة رِضاا )فی الُْقْرآِن(  

علی )ع( ی  هکه دربار نیمگر ا ستیدر قرآن ن یتیرضا هیآ
 ست.ا

 
 ِبِه،  بََدأَ  إِالّ الَّذیَن آَمنُوا    َوال خاطََب اللهُ 

به او  قرار نداده مگر این که خطاب مورد را مومنانو خدا 
بوده  متعال یاشخص مورد نظر خد نیو او اول] آغاز کرده

 [است

 
 فیِه،  إِالّ ْرآِن  َوالنََزلَْت آیَُة َمْدحٍ ِفی الْقُ 

 او.ی  هنازل نگشته مگر دربار در قرآن یشیستای  هیو آ

 
 إاِلّ  «َهْل أَتی َعلَی ااْلِنْسانِ » ِبالَْجنَِّة فی  َشِهَد اللهُ  َوال

 لَُه،
بر  یگواه« اإلنسان یعل یهل أت»ی  هو خداوند در سور

 او، یانداده مگر بر[ رفتن] بهشت
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 َمَدَح ِبها َغْیرَُه.َوال أَنَْزلَها فی ِسواُه َوال 

جز او را  سوره او نازل نکرده و به آن ریو آن را در حق غ
 نستوده است.

 

 ، ُهَو ناُِصُ دیِن اللهَمعاَِشَ الّناِس 
 استخدا  نید اوریمردمان! او  هان

 
 ،جاِدُل َعْن َرُسوِل اللهِ مُ َوالْ 

 از رسول اوست.ی  هو دفاع کنند

 
 .الْهاِدی الَْمْهِدیِّ   النَِّقیُّ   التَِّقیُّ  َو ُهوَ 

[ به دست خود خدا] ارشاد شده یاو رهنم زهیپاک زکاریاو پره
 است.

 
 نَِبیُّکُْم َخْیرُ نَبی  

 ،ان استامبریپ نیبرتر امبرتانیپ
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 اْْلَْوِصیاءِ(. )َوبَُنوُه َخْیرُ  َو َوِصیُّکُْم َخْیرُ َوِصی  
 .ندیایاوص نیو فرزندان او برتر یوص نیاو برتر یّوص

 

یَُّة کُلِّ نَِبی  َمعاَِشَ الّناِس   ِمْن ُصلِْبِه،  ، ُذرِّ
 ندیاز نسل او امبریمردمان! فرزندان هرپ هان

 
یَّتی ِمْن ُصلِْب )أَمیرِالُْمْؤِمنیَن( َعلِی    .َو ُذرِّ

 هستند.)ع(  یعل نیرالمؤمنیو فرزندان من از نسل ام
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 از مسیر خطر انحراف

یَس أَْخَرَج آَدَم ِمَن الَْجنَِّة  َمعاَِشَ الّناِس، إِنَّ إِبْل
 ِبالَْحَسِد،

اغواگر، آدم را با رشک از  طانِیکه ش یمردمان! به راست هان
 ،بهشت راند

 
 َفالتَْحُسُدوُه َفَتْحِبَط أَْعملُکُْم َوتَِزلَّ أَْقداُمکُْم،

نابود  تانیها که کرده دیرشک ورز )ع( یمبادا به علبنابراین، 
 خواهدشد. لغزان تانیها و گام

 
َفإِنَّ آَدَم أُْهِبَط إِلَی اْْلَرِض ِبَخطیَئٍة واِحَدٍة، َوُهَو  

،  اللهِ  َصْفَوةُ   َعزََّوَجلَّ
هبوط کرد و حال آن  نیاشتباه به زم کیبه خاطر )ع( آدم 

 عزّوجلّ بود. خدایی  هدیکه برگز

 
 ،اللهِ  َوکَْیَف ِبکُْم َوأَنْتُْم أَنْتُْم َو ِمنْکُْم أَْعداءُ 

برخی از و  دییشما شماحال شما چگونه خواهد بود که  پس
 ؟ندیدشمنان خداشما، 
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 ،َشِقی   إاِلّ أاَل َو إِنَُّه الیُبِْغُض َعلِّیاا  

 سعادت یمگر ب زدیست مین )ع( ی! که با علدیباش آگاه

 
 ،تَِقی    إِالَّ ی َعلِّیاا  َو الیُوالِ 

 زگاریمگر رستگار پره ردیپذ میاو را ن یو سرپرست

 
 ُمْؤِمٌن ُمْخلٌِص.  إاِلّ َو الیُْؤِمُن ِبِه  

 .شیآال یدار ب مانیگرود مگر ا میو به او ن
 

 نََزلَْت ُسوَرُة الَْعْْص:  - هِ َوالل  - َو فی َعلِی  
 اوست:ی  هعصر درباری  هسوگند به خدا که سور و

 
إِنَّ اْْلِنْساَن  *  َوالَْعْْصِ   * الرَّحیمِ   الرَّْحم نِ ِبْسِم الله  »

 «ُخَّْسٍ   لَفی 
که  * قسم به زمان * به نام خداوند همه مهر مهر ورز»

 (2-1)عصر/  «است. انیانسان در ز
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ْبِْ   َعلّیاا الّذی آَمَن َو َرِضی   إِالّ   .ِبالَْحقِّ َوالصَّ
آراسته  ییبایو شک یآورده و به درست مانیکه ا )ع( یمگر عل

 .(3)اشاره به عصر/  است

 
 َوبَلَّْغُتکُْم رِسالَتی  ، َقِد اْستَْشَهْدُت اللهَ  الّناِس َمعاَِشَ 

 .دمیاو را به شما رسان امیمردمان! خدا را گواه گرفتم و پ هان

 
 .«الَْبالُغ الُْمبینُ إِالَّ َو ما َعلَی الرَُّسوِل  »

و ابالغ روشن  انیجز بی ا هفیوظ ی رسول، بر عهدهو »
 .(54)نور/ « نباشد!

 
  إاِلّ َحقَّ تُقاتِِه َوالَْتوتُنَّ    اللهَ  إتَُّقو»، اِس َمعاَِشَ النّ 

 .«َوأَنْتُْم ُمْسلُِمونَ 
و  است ستهیهمان گونه که با دیکن شهیتقوا پ»مردمان!  هان

 (102)آل عمران/ « جز با شرفِ اسالم دیرینم
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 نیمنافق یها یکارشکن

 

الَّذی أُنِْزَل  آِمُنوا ِبالله َو َرُسولِِه َوالنَّورِ  »، َمعاَِشَ الّناِس 
َمَعُه ِمْن َقْبِل أَْن نَطِْمَس ُوُجوهاا َفََنُدَّها َعلی أَْدبارِها  

ْبتِ أَْو نَلَْعَنُهْم کَ   .«م لََعنَّا أَْصحاَب السَّ
 مانیو نور همراهش ا شبه خدا و رسول»مردمان!  هان
 ای میرا تباه و باژگونه کن ها از آن که چهره شیپ ،دیآور

 رنگیکه بر خدا ن یانیهودی] شنبهچونان اصحاب روز 
 .(47)نساء/ « دیرانده شو[ آوردند

 
 َقْوماا ِمْن أَْصحابی  إاِلّ ِبهِذِه الْآیَِة    ی  ما َعنَ   اللهِ بِ 

از  یگروه هیآ نیبه خدا سوگند که مقصود خداوند از ا
 من است. هصحاب

 
ْفحِ  أَْعرُِفُهْم ِبأَْسمئِِهْم َوأَنْساِبِهْم، َوَقْد أُِمرُْت ِبالصَّ 

 َعْنُهمْ 
 یپوش به پرده ، امااسمشن میکه آنان را با نام و نَسَب کسانی 

 کارشان مأمورم.
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ِبِه ِمَن  فی َقلْ   مایَِجُد لَِعلِی    َفلَْیْعَمْل کُلُّ اْمِرٍئ َعلی  

 .الُْحبِّ َوالُْبْغِض 
در  )ع( یخشم عل ایرا مهر و  شیکار خو هیهر کس پاپس 

 .ارزش عمل او وابسته به آن است[که و بداند ] دل قرار دهد

 
ثُمَّ    َعزََّوَجلَّ َمْسلوٌک ِفیَّ   ، النُّورُ ِمَن اللهِ َمعاَِشَ الّناِس 

 بِْن أَبی طالٍِب،  فی َعلِیِّ 
جای  در جان من)ابتدا( ! نور خداوند عزّوجل مردمانهان 

 ،)ع( طالب یبن اب یسپس در جان علگرفته و 

 
 ی الْقائِِم الَْمْهِدیِّ ثُمَّ ِفی النَّْسِل ِمْنُه إِلَ 

جای گرفته  )عج( یدر نسل او تا قائم مهدو پس از او 
 است.

 
 ُهَو لَنا،  َو ِبکُلِّ َحق    الَّذی یَأُْخُذ ِبَحقِّ اللهِ 

و  ستاند میرا حق خدا )مهدی)عج(( همان کسی است که 
 همه حقوق ما را.
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ةا   نَّ اللهَ ِْلَ   َعزََّوَجلَّ َقْد َجَعلَنا ُحجَّ

قرار و راهنما و حجت  لیکه خداوند عزّوجل ما را دل چرا
 داده است

 
یَن َوالْمُعانِدیَن َوالْ َعلَی الْمُ   خالِفینَ مُ َقْصِّ
 ناسازگاران، و گران زهیکنندگان، ست یبر کوتاه

 
 َوالْخائِنیَن َوالْآِِثیَن َوالّظَالِمیَن َوالْغاِصبینَ 

 ستمکاران و غاصبان ،گنهکاران ،خائنانو بر 

 
 ْن َجمیعِ الْعالَمیَن.مِ 

 .انیجهان یاماز تم
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 هشدار

 
 ، أُنِْذرُکُمْ َمعاَِشَ الّناِس 

 دهم: میمردمان! هشدارتان  هان

 
 الرُُّسُل،  َقْدَخلَْت ِمْن َقْبلِیَ   أَنّی َرُسوُل اللهِ 

 .اند آمده یرسوالن زیاز من ن شیپ که میهمانا من رسول خدا

 
 ؟«لَبْتُْم َعلی أَْعقاِبکُمْ انْقَ »ُقِتلُْت  أََفإِْن ِمتُّ أَوْ 

گرد  عقب تیبه جاهل»کشته شوم،  ای رمیاگر من بم ایآ
 (144)آل عمران/  «د؟یکن می

 
َشْیئاا    اللهَ  َوَمْن یَْنَقلِْب َعلی َعِقَبْیِه َفلَْن یََُّضَّ »

 «الّشاِکرینَ   َوَسَیْجِزی اللهُ 
 دینخواهد رسان یانیآن که به قهقرا برگردد، هرگز خدا را ز»

)آل « را پاداش خواهد داد باگریو خداوند سپاسگزاران شک
 (144عمران/ 
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کِْر، َوإِنَّ َعلِّیاا ُهوَ  أاَل ْْبِ َوالشُّ  الَْمْوُصوُف ِبالصَّ
 اند. یو سپاسگزار ییبایکمال شک یادار)ع(  یکه عل دیانبد

 
 ثُمَّ ِمْن بَْعِدِه ُولْدی ِمْن ُصلِْبِه.

 یند.نسل اواز که و پس از او فرزندان من 

 
ِبإِْسالِمکُْم، بَْل الَْتُنُّوا َعلَی    ، الَْتُنُّوا َعلَیَّ َمعاَِشَ الّناِس 

 اللهِ 
بلکه بر خدا  د؛یمردمان! اسالمتان را بر من منت نگذار هان

 (17منت مگذارید )اشاره به حجرات/ 

 
 َفُیْحِبَط َعَملَکُْم َویَْسَخَط َعلَْیکُمْ 

تباه خواهد کرد و بر شما  را تاناعمال)دراین صورت(، که 
 ،خشم خواهد گرفت

 
 ،«نُحاٍس  ِمْن نارٍ وَ »َو یَْبَتلَِیکُْم ِبُشواٍظ 

« از آتش و مسگداخته ی  هشعل»و سپس شما را به 
 گرفتار خواهد نمود. (35)الرحمن/ 
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 لِْمرْصاِد.إِنَّ َربَّکُْم لَِبا

 (14)اشاره به فجر/  گاه است نیهمانا پروردگار شما در کم
 

أمَئٌَّة یَْدُعوَن  »، إِنَُّه َسَیکُوُن ِمْن بَْعدی َمعاَِشَ الّناِس 
 .«إِلَی الّنارِ َویَْوَم الِْقیاَمِة الیُنَْْصونَ 

خواهند بود که  یانیشوایپ»پس از من  یمردمان! به زود
 تنها و زیخوانند و در روز رستاخ میآتش  یشما را به سو

 .(41)قصص/ « خواهند ماند اوریبدون 

 
 َوأَنَا بَریئاِن ِمْنُهْم.  ، إِنَّ اللهَ َمعاَِشَ الّناِس 

 .میزاریمردمان! خداوند و من از آنان ب هان
 

، إِنَُّهْم َوأَنْصارَُهْم َوأَتْباَعُهْم َوأَْشیاَعُهْم َمعاَِشَ الّناِس 
رِْک اْْلَْسَفِل ِمَن الّنارِ »  «ِفی الدَّ

 یاج نیتردر بد» روانشانیو پ ارانیمردمان! آنان و  هان
 ،(145)نساء/ « ندجهنم

 
ِینَ » وَ   .«لَِبْئَس َمْثَوی الُْمَتکَْبِّ
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 .(29)نحل/« د بودخواهچه بد متکبّران  گاهیجاو »

 
حیَفِة، َفلَْینْ  ظُرْ أََحُدکُْم فی  أاَل إِنَُّهْم أَْصحاُب الصَّ

 َصحیَفِتِه!
ی  هفیکس در صحهر پس .اند هفیآنان اصحاب صح دیبدان

 خود نظر کند.

 
، إِنِّی أََدُعها إِماَمةا َو ِوراثَةا )فی َعِقبی  َمعاَِشَ الّناِس 

 إِلی یَْوِم الِْقیاَمِة(،
خود را به عنوان امامت و وراثت  ینیجانش من مردمان! هان

 .زیروز رستاخ ییگذارم تا برپا میبه امانت در نسل خود 
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 همگانی پیام غدیر، وظیفه ابالغ

 
 ِغهِ ِبَتْبلیَوَقْد بَلَّْغُت ما أُِمرُت  

 دادم خود را انجام یغیتبل تیو حال، مأمور

 
ةا َعلی کُلِّ حاِِضٍ َوغائبٍ   ُحجَّ

 بیو غا حاضربر هر  ی باشدتا برهان

 
ْن َشِهَد أَوْ   یَْشَهْد، لَمْ  َو َعلی کُلِّ أََحٍد ِممَّ

 و بر هر که شاهد بود یا نبود

 
 یُولَْد، لَمْ  ُولَِد أَوْ 

 اند هنشد ایو بر آنان که زاده شده 
 

 َفلُْیَبلِّغِ الْحاِِضُ الْغائَِب َوالْوالُِد الَْولََد إِلی یَْوِم الِْقیاَمِة.
 بانین سخن را حاضران به غایا دیبا ،زیرستاخ ییتا برپا پس

 و پدران به فرزندان برسانند.
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 َوَسَیْجَعلُوَن اْْلِماَمَة بَْعدی ُملْکاا َو اْغِتصاباا،

قرار  یپادشاه را س از من امامتپ ی! به زوددیباش آگاه
 کنند. می آن را تصرفدهند و غاصبانه  می

 
 بیَن،الْغاِصبیَن الُْمْغتَصِ   أاَل لََعَن اللهُ 

ن چپاولگر را از رحمت خود دور خداوند غاصبا !آگاه باشید
 ساخته است.

 
 )َمْن یَْفَرُغ( «َسَیْفُرُغ لَکُْم أَیَُّها الثََّقالنِ »َوِعْنَدها 

« به حسابتان خواهیم رسید ای جن و انس»هنگام  و در آن
 !(31)الرحمن/ 

 
 «نارٍ َونُحاٌس َفالتَْنَتِْصانِ   یُرِْسُل َعلَْیکُم ُشواٌظ ِمنْ » وَ 

بر سر شما  آتش و مس گداخته یها البته خداوند شعله»و 
 یاری گری. آن جاست که دختیجن و انس خواهد ر

 (35)الرحمن/ « شد دینخواه
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َعلی  »َعزََّوَجلَّ لَْم یَکُْن لَِیَذرَکُْم   ، إِنَّ اللهَ لّناِس َمعاَِشَ ا
الَْخبیَث ِمَن الطَّیِِّب، َو ما   ما أَنْتُْم َعلَْیِه َحتّی یَمیزَ 

 .«لُِیطْلَِعکُْم َعلَی الَْغیْبِ   کاَن اللهُ 
به حالتان رها »شما را  خداوند عزوجلّ نهیمردمان! هر آ هان

خواهد  میپاک جدا کند و خداوند ن نخواهد کرد تا ناپاک را از
 (.179آل عمران/ ) «آگاه گرداند بیشما را بر غ

 
ُمْهلِکُها    َواللهُ   إِالّ ، إِنَُّه ما ِمْن َقْریٍَة  َمعاَِشَ الّناِس 

 ِبَتکْذیِبها َقْبَل یَْوِم الِْقیاَمةِ 
که خداوند به  نیمگر ا ستین ینیسرزم چیمردمان! ه هان

از روز  شیآن، آنان را پ اهل حق توسط بیخاطر تکذ
 نابود خواهد فرمود زیرستاخ

 
 َو ُمَملِّکَُها اْْلِماَم الَْمْهِدیَّ 

 خواهد سپرد. )عج( یبه امام مهد آن سرزمین را و

 
ٌق َوْعَدُه.  َواللهُ   ُمَصدِّ

 خود را انجام خواهد داد.ی  هخداوند وعد نهیآو هر
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 اْْلَوَّلیَن، َثُ ، َقْد َضلَّ َقْبلَکُْم أَکَْمعاَِشَ الّناِس 

از گذشتگان گمراه  یاز شما، شمار فزون شیمردمان! پ هان
 شدند

 
 لََقْد أَْهلََک اْْلَوَّلیَن، َوُهَو ُمْهلُِک الْآِخریَن.  َواللهُ 

ی  هآنان را نابود کرد. و همو نابودکنندقطعا و خداوند 
 است. ندگانیآ

 

، ثُمَّ نُْتِبُعُهُم  أَلَْم نُْهلِِک اْْلَوَّلینَ : »تَعالی  قاَل اللهُ 
 «الْآِخرینَ 

و به دنبال  میرا تباه نکرد انینیشیپ ایآ» فرماید: میخداوند 
 (17-16)مرسالت/  «م؟یرا گرفتار نساخت ندگانیآنان آ

 
لِکَ ک بینَ مُ نَْفَعُل ِبالْ   ذ   .«ْجرِمیَن، َویٌْل یَْوَمِئٍذ لِلُْمکَذِّ
 !«انتکذیب کنندگبر  یا. ومیکن نیچن نیبا مجرمان ا»

 (19-18)مرسالت/ 
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 ، إِنَّ الله َقْد أََمرَنی َونَهانی،َمعاَِشَ الّناِس 
 خود را به من فرموده یمردمان! همانا خداوند امر و نه هان

 
 َوَقْد أََمرُْت َعلِیّاا َونََهْیُتُه )ِبأَْمرِِه(.

 علی )ع( را امر و نهی نموده ام. زیو من ن

 
 َدیِْه،َفِعلُْم اْْلَْمرِ َوالنَُّهی لَ 

 پس دانش امر و نهی الهی نزد علی )ع( است.

 
 ْمرِِه تَْسلَُمواِْلَ َفاْسَمُعوا  

 ش باشید تا در امان بمانیدفرمانگوش به پس 

 
 َوأَطیُعوُه تَْهَتُدوا

 تا هدایت گردید دیینما شا یرویپو 

 
 َوانَْتُهوا لِنَْهِیِه تَرُشُدوا،

 .دیابیه تا را دیکن یو از آنچه بازتان دارد خوددار
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 یُروا إِلی ُمراِدِه()َوصِ 
 .دیهدف او حرکت کن یبه سو

 
بُُل َعْن َسبیلِِه.  َوال تََتَفرَّْق ِبکُُم السُّ

)اشاره به  دارد!باز اوگون شما را از راه  گونه یاه راهو مبادا 
 (153انعام/ 
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 )ع( تیاهل ب و دشمناندوستان 

 

 ْسَتقیمُ الْمُ   ، أَنَا ُِصاُط اللهِ َمعاَِشَ الّناِس 
 .خداوند منم میمستق راه مردمان! هان

 
 الَّذی أََمرَکُْم ِباتِّباِعِه،

 امر فرموده. اش یرویشما را به پخدا که همو 

 
 ِمْن بَْعدی.  ثُمَّ َعلِی  

 است یو پس از من عل

 
 ثُمَّ ُولْدی ِمْن ُصلِْبِه أمَِئَُّة )الُْهدی(،

 و آن گاه فرزندانم از نسل او،

 
 لَی الَْحقِّ َو ِبِه یَْعِدلوَن.وَن إِ یَْهدُ 

)اشاره به  و به آن حکم و دعوت کنند ندیراهنماکه راه حق 
 .(181اعراف/ 

 



 77 

    الَْحْمُد لِلَِّه رَبّ  * الرَّحیمِ   الرَّْحم نِ ِبْسِم الله  »ثُمَّ َقَرأَ: 
ينِ امَ *  الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ *  الَْعلَِميَ  إِيَّاَك  *  لِِك يَْوِم الدِّ

َاَط الُْمْسَتِقيمَ *  ُبُد َو إِيَّاَك نَْسَتِعيُ نَعْ  *  اْهِدنَا الْصِّ
الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َو   يَن أَنَْعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِ ُِصَاَط الَّذِ 

الِّي  «اَل الضَّ
به : »نمودقرائت  ی فاتحه را رسول خدا )ص( سوره سپس

 ها، ویژه همه ستایش * نام خداوند همه مهرِ مهرورز
اندازه  رحمتش بى*  ت که مالک و مربّى جهانیان استخداس

صاحب و داراى روز پاداش *  اش همیشگى است و مهربانى
پرستیم وتنها از تو یارى  ]پروردگارا![ فقط تو را مى*  است
راه کسانى *  ما را به راهِ راست هدایت کن*  خواهیم مى

ه آنان [ که ب ]چون پیامبران، صدّیقان، شهیدان و صالحان
[ عطاکردى، هم  نعمتِ ]ایمان، عمل شایسته و اخالق حسنه

 «اند آنان که نه مورد خشم تواند و نه گمراه
 

 نَزَلَْت َوفیِهْم )َوالله( نََزلَْت،  َوقاَل: ِفیَّ 
و  منی  هسوره دربار نی! به خدا سوگند اهانو فرمود: 

 نازل شده امامان
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تْ  ْت َوإِیَّاُهْم َخصَّ  ،َولَُهْم َعمَّ

 و به آنان اختصاص دارد. آنان استو شامل 

 
الَّذیَن الَخْوٌف َعلَیِْهْم َوالُهْم » اللهِ  أُولئَک أَْولِیاءُ

 ،«یَْحزَنونَ 
« ستین شانیبرا یکه ترس و اندوه ندیخدا یایاول»آنان 

 ،(62)یونس/ 

 
 .«إِنَّ ِحزَْب الله ُهُم الْغالُِبونَ » أاَل

« و غالب خواهد بود رهیچ ،البته حزب خدا»: دیآگاه باش
 .(56)مائده/ 

 
َفهاءُ الْغاُووَن إِْخواُن   أاَل إِنَّ أَْعدائَُهْم ُهُم السُّ
یاطینِ   الشَّ

گمراه و مغزانِ  همان سبکبا امامان،  زندگانیهشدار که: ست
 اند نیاطیهمکاران ش
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 .«یوحی بَْعُضُهْم إِلی بَْعٍض زُْخرَُف الَْقْوِل ُغروراا »
و پوچ را به  هودهیمردمان، سخنان ب یاهگمر یابرکه »

 .(112)انعام/ « رسانند می گریکدی

 
 ِکتاِبِه،فی    أاَل إِنَّ أَْولِیائَُهُم الَّذیَن َذکَرَُهُم اللهُ 

از در کتاب خود  همانند که خدا که دوستان امامان دیبدان
 کرده: ادیآنان 

 
 : َوالَْیْوِم    لهِ التَِجُد َقْوماا یُؤِمُنوَن ِبال»َفقاَل َعزََّوَجلَّ

َو َرُسولَُه َولَوْکانُوا آبائَُهْم    اللهَ  الْآِخرِ یُوادُّوَن َمْن حادَّ 
  «َعشیرَتَُهمْ  إِْخوانَُهْم أَوْ  أَبْنائَُهْم أَوْ  أَوْ 

کسانی را  یابی مین[ ما امبریپ یا] »خداوند عزوجل فرمود: 
 شو رسولخدا  دشمان ،ایمان دارند نیخدا و روز بازپسکه به 

 شانشانی، گرچه آنان پدران، برادران و خورا دوست بدارند
  .باشند.
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َو أَيََّدُهم ِبُروحٍ    أُولِئَک کَتََب فی ُقلوِبِهُم اْْلیمنَ »

ْنهُ  ا اْْلَنَْهارُ  هَ ْحتِ رِى ِمن تَ جْ َو يُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَ   مِّ
أُْولَئَك   ،اللَُّه َعنُهْم َو َرُضواْ َعْنهُ     رَِضِ   ،لِِديَن ِفيَهااخَ 

 .«ْفلُِحون إِنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم املُ أاَلَ  ،ِحزُْب اللَّهِ 
و  نبشته شانیها را در دل مانیخداوند ا[ اند نیکه چن] آنان...

به روحى از جانب خود نیرومندشان ساخته و آنان را به 
[ آن نهرها جارى است  هایى که از زیر ]درختان بهشت

ا از آنان خشنود است و اند، خد آورد، در آنجا جاودانه درمى
آنان هم از خدا خشنودند. اینان حزب خدا هستند، آگاه باش 

 .(22)مجادلة/ « تردید حزب خدا همان رستگارانند ىکه ب
 
 

أاَل إِنَّ أَْولِیائَُهُم الُْمْؤِمنوَن الَّذیَن َوَصَفُهُم الله  
 َعزََّوَجلَّ 

اند که قرآن چنان  ینمومنا ،! دوستداران امامانهان
 فرموده شانفیصتو
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الَّذیَن آَمُنوا َولَْم یَلِْبُسوا إیمنَُهْم ِبظُلٍْم  »َفقاَل: 

 .«ُم اْْلَْمُن َو ُهْم ُمْهتَدونَ أُولِئَک لَهُ 
، در اند هالودیآورده و باور خود را به شرک ن مانیآنان که ا»

 (.82)انعام/  «امان و در راه راست هستند

 
 .(یَن آَمُنوا َولَْم یَرْتابوا)أاَل إِنَّ أَْولِیائَُهُم الَّذ

ایمان آورده و شک ند که ا یکسان ،انیشوایپ ارانی! هشدار
 .(15)اشاره به حجرات/  نکردند

 
 ْدُخلوَن الَْجنََّة ِبَسالٍم آِمنیَن،أاَل إِنَّ أَْولِیائَُهُم الَّذیَن یَ 

ند که با آرامش و سالم به بهشت امامان آنان اولیای! هشدار
 شدخواهند وارد 

 
 ِبالتَّْسلیمِ   «تََتلَّقاُهُم الَْمالئِکَةُ »

)انبیا/ « آیند میفرشتگان به استقبالشان »و درود،  با سالم
103»، 
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 .«َسالٌم َعلَْیکُْم ِطبْتُْم َفاْدُخلوها خالِدینَ »یَُقولوَن: 
 داخل نکی. ادای هدرود بر شما که پاک شد»خواهند گفت: 

 .(73)زمر/  «بود دیخواه در آن که جاودانه دیشو بهشت
 

 أاَل إِنَّ أَْولِیائَُهْم، لَُهُم الَْجنَّةُ 
 آنان است دوستان! بهشت پاداش هان

 
 .«یُْرزَقوَن فیها ِبَغْیرِ ِحسابٍ »

 .(40)غافر/ « داده خواهند شد یحساب روز یدر آن ب»و 

 
 أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم الَّذیَن یَْصلَوَن َسعیراا.

)اشاره  .ندیاند که در آتش درآ یسان! دشمنان آنان آن کهان
 (10به نساء/ 

 
َشهیقاا َو  »أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم الَّذیَن یَْسَمعوَن لَِجَهنََّم 

 زَفیراا. َو یََرْوَن لَها  «ِهی تَفورُ 
 افروزش جهنمی  هنال»که  اند ی! دشمنان آنان آن کسانهان
 «کشد میآتش زبانه  یها که شعله یشنوند در حال می را

 .ابندی میدر زیبازدم( جهنم را ن ی)صد ریو زف( 7)ملک/ 
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کُلَّم َدَخلَْت  »فیِهْم:   أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم الَّذیَن قاَل اللهُ 
ٌة لََعَنْت أُْختَها ارَكُواْ ِفيَها َجِمي أُمَّ ا َقالَْت  َحتىَّ إَِذا ادَّ عا

ْم َعَذاباا  هِ اتِ ئَ فَ ُؤاَلءِ أََضلُّونَا  ُهْم َربََّنا ه  ُهْم ِْلُوالَ اأُْخرَ 
َن النَّارِ  ا مِّ  .(ِضْعٌف َو لَِكن الَّ تَْعلَُمون     َقاَل لِكلُ   ،ِضْعفا

آنان ی  هخداوند دربارکه  اند یدشمنان آنان آن کسان! هان
 هم مسلکان خود را ،داخل جهنم شود یهرگاه امت»فرموده: 
که همه آنان با خفت و خوارى در آتش  د تا آنکن نفرین

ند، آن گاه پیروانشان درباره پیشوایانشان گویند: جمع شو
کشیدند، پس عذابشان را از پروردگارا! اینان ما را به گمراهى 

فرماید: براى هر کدامتان دو  خدا مى .چندان گردانآتش دو
 .(38)اعراف/  «دانید چندان است، ولى نمى
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: أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم الَّ  کُلَّم أُلِْقی  »ذیَن قاَل الله َعزََّوَجلَّ

قالوا بَلی    * فیها َفْوٌج َسأَلَُهْم َخزَنَتُها أَلَْم یَأتِکُْم نَذیرٌ 
بْنا َو ُقلنا مانَزََّل الله ِمْن َشیءٍ إِْن   َقْد جاءَنا نَذیرٌ َفکَذَّ

َو َقالُواْ لَْو كُنَّا نَْسَمُع أَْو  *  فی َضالٍل کَبیر  إاِلّ أَنْتُْم  
ِعيِ نَّا ىِف أَصْ نَْعِقُل َما كُ ِهْم  ُفواْ ِبَذنبِ َفاْعََتَ *  َحاِب السَّ

عیرِ ِْلَ أاَلَفُسْحقاا    .«ْصحاِب السَّ
 

آنان ی  ه! که دشمنان امامان همانانند که خداوند دربارهشدار
از آنان داخل جهنم شود نگاهبانان  یهر گروه»فرموده: 

: چرا ندیگو می* ! امد؟ینی  هترسانند تانیپرسند: مگر برا می
 ی: خداوند وحمیو گفت میکرد بیتکذ کنیآمد ل ترساننده

و *  بزرگ! یمگر در گمراه دیستینفرستاده و شما ن
بخش آنان را[ شنیده بودیم،  گویند: اگر ما ]دعوت سعادت مى

یا ]در حقایقى که براى ما آوردند[ تعقّل کرده بودیم، در 
پس به گناه خود *  [ اهل آتش سوزان نبودیم میان ]آتش
 (11-8)ملک/ !«انیهان! نابود باد دوزخکنند.  اعتراف مى
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الَّذیَن یَْخَشْوَن َربَُّهْم ِبالَْغْیِب، لَُهْم  »أاَل إِنَّ أَْولِیائَُهُم 
 .«َمْغِفرٌَة َوأَْجرٌ کَبیرٌ 

در نهان، از پروردگار اند که  کسانی»امامان  ارانی! هان
آنان خواهد  یاآمرزش و پاداش بزرگ بر ؛ترسانند شیخو

 .(12ملک/ ) «بود
 

عیرِ َواْْلَْجرِ الْکَبیِر.  َمعاَِشَالَناِس، َشّتاَن مابَْیَن السَّ
 آتش و پاداش بزرگ! انیاست م راه اریمردمان! چه بس هان

 
ُه الله َولََعَنُه،َمعاَِشَ الّناِس ) نا َمْن َذمَّ  (، َعُدوُّ

را آنان خداوند که  اند دشمنان ما کسانیمردمان!  هان
 ،فرموده نیناستوده و نفر

 
( َمْن َمَدَحُه الله َو أََحبَُّه.  َو َولِیُّنا )کُلُّ

 را ستوده و دوست دارد.که آنان  اند کسانیو دوستان ما 

 
 الَْبشیُر.  َوإِنّی )أَنَا( النَّذیرُ و َعلِی   َمعاَِشَ الّناِس، أاَل

مژده  )ع( یکه همانا من انذارگرم و عل دیمردمان! بدان هان
 دهنده.
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 هاٍد.  (، أاَل َو إِنِّی ُمنِْذرٌ َو َعلِی  اَِشَ الّناِس َمع) 
 راهنما. )ع( یو عل ام هدهند می! که من بهان

 
 .َوِصی    َو َعلِی    )أاَل( َو إِنّی نَبی   َمعاَِشَ الّناِس 

من  یوص )ع( یو عل امبرمیکه من پ دیمردمان! بدان هان
 است.

 
 ، أاَلَوإِنِّی َرسولٌ َمعاَِشَ الّناِس 

 ام که همانا من فرستاده دیمردمان! بدان نها

 
 اْْلِماُم َوالَْوِصی ِمْن بَْعدی،  َو َعلِی  

 پس از من است یامام و وص )ع( یو عل

 
 َواْْلمَِئَُّة ِمْن بَْعِدِه ُولُْدُه.

 .ندیفرزندان او علی )ع( و امامان پس از

 
 .ِمْن ُصلِْبهِ   َوإِنّی والُِدُهْم َوُهْم یَْخرُجونَ  أاَل

 .اند )ع( یاز نسل عل شانیا یانم ولشپدر! من دیباش آگاه
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 (عج) یحضرت مهد

 

 .أاَل إِنَّ خاتََم اْْلمَِئَِة ِمنَّا الْقائَِم الَْمْهِدیَّ 
 از ماست. یامام، قائم مهد نی! همانا آخردیباش آگاه

 

یِن.  أاَل إِنَُّه الظّاِهرُ َعلَی الدِّ
 خواهد بود. رهیچ انیاد یاو بر تمام هان!

 
 أاَل إِنَُّه الُْمْنَتِقُم ِمَن الظّالِمیَن.

 از ستمکاران. رندهیگ ! که اوست انتقامهشدار
 

 أاَل إِنَُّه فاتُِح الُْحُصوِن َوهاِدُمها.
 ها. آنی  ه! که اوست فاتح دژها و منهدم کنندهشدار

 
ِْک َوهادی  ها.أاَل إِنَُّه غالُِب کُلِّ َقبیلٍَة ِمْن أَْهِل الّشِّ

 یراهنمامشرکان و  لیقبا یبر تمام رهی! که اوست چهشدار
 آنان.
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 الله. ْولِیاءِِْلَ إِنَُّه الُْمْدرُِک ِبکُلِّ ثارٍ   أاَل

 خداست. اولیای! که او خونخواه تمام هشدار

 
 أاَل إِنَُّه الّناُِصُ لِدیِن الله.

 خدا. نید اوری! اوست دیباش آگاه

 
 بَْحرٍ َعمیٍق.  أاَل إِنَُّه الَْغّراُف ِمنْ 

 .ردیافزون گ ییها مانهیژرف پ ییای! که از درهشدار

 
أاَل إِنَُّه یَِسُم کُلَّ ذی َفْضٍل ِبَفْضلِِه َو کُلَّ ذی َجْهٍل  

 ِبَجْهلِِه.
ارزش او، و به هر ی  هبه انداز ی! که او به هر ارزشمندهشدار

 کند. یکیناش  ینادانی  هبه انداز یارزش ینادان و ب

 
 الله َو ُمْختاُرُه. إِنَُّه ِخیَرَةُ أاَل  

 خداوند است.ی  هدیو برگز کوی! که او نهشدار
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 حیُط ِبکُلِّ َفْهٍم.مُ نَُّه وارُِث کُلِّ ِعلٍْم َوالْ أاَل إِ 
 ست.ها و حاکم بر ادراک ها ! که او وارث دانشهشدار

 
 ْمرِ آیاتِِه.اِلَ   لَّ َو الُْمَشیِّدُ ْخِْبُ َعْن َربِِّه َعزََّوجَ مُ أاَل إِنَُّه الْ 

و  دیگو میپروردگارش سخن  یکه او از سو دی! بدانهان
 او را برپا کند. یاه و نشانه اتیآ

 
دیُد.  أاَل إِنَُّه الرَّشیُد السَّ

 و استوار. دهیهمانا اوست بال دیبدان

 
 أاَل إِنَُّه الُْمَفوَُّض إِلَْیِه.

[ آنان نییو آ انیامور جهان اریاخت] ! هموست کهدیباش داریب
 به او واگذار شده است.

 
َ ِبِه َمْن َسلََف ِمَن الُْقروِن بَْیَن یََدیِْه.  أاَل إِنَُّه َقْد بَّشَّ

 اند. مژده دادهگذشتگان ظهور او را  ی! که تمامدیباش آگاه

 



 90 

َة بَْعَدهُ  ةا َوالُحجَّ  أاَل إِنَُّه الْباقی ُحجَّ
 یجّتو پس از او ح داری! که اوست حجّت پادیباش آگاه

 .نخواهد بود

 
 ِعْنَدُه.إِالّ َمَعُه َوالنُورَ    إاِلّ َوال َحقَّ  

 تنها نزد اوست. حق فقط با او است و نور و

 
 أاَل إِنَُّه الغالَِب لَهُ 

 نخواهد شد روزیبر او پ ی! کسهان

 
 َوالَمْنصورَ َعلَْیِه.

 نخواهد گشت. یاریاو  دشمنو 

 
 ِه،فی أَْرضِ   اللهِ   إِنَُّه َولِیُّ  أاَلوَ 

 است نیخدا در زم یکه او ول دیباش آگاه

 
 َوَحکَُمُه فی َخلِْقِه،

 استمردم  انیداور او در م
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 َوأَمیُنُه فی ِِسِِّه َو عالنَِیِتِه.

 امور آشکار و نهان است. او در و امانتدار
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 عتیمطرح کردن ب

 

 بَیَّْنُت لَکُْم َوأَْفَهْمُتکُْم، ، إِنّی َقدْ َمعاَِشَ الّناِس 
 میآشکار کرده تفه تانیخدا را برا امیردمان! من پم هان

 نمودم

 
 یُْفِهُمکُْم بَْعدی. َو هذا َعلِی  

 کند. میاست که پس از من شما را آگاه  یعل نیو ا

 
إِنِّی ِعْنَد انِْقضاءِ ُخطَْبتی أَْدُعوکُْم إِلی ُمصاَفَقتی   وَ  أاَل

 ِتِه بَْعدی.ِبِه، ثُمَّ ُمصاَفقَ  َعلی بَْیَعِتِه َو اْلِْقرارِ 
خطبه با من و سپس  انیخوانم که پس از پا میشما را  نکیا

کرده به امامت او اقرار  عتیتا با او ب دیدست ده یبا عل
 .دیینما

 
 َقْد بایََعنی  إِنَّی َقْد بایَْعُت الله َو َعلِی   وَ  أاَل

 بسته مانیبا من پ یمن با خداوند و عل دیآگاه باش
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.َوأَنَا آِخُذکُْم ِبا  لَْبْیَعِة لَُه َعِن الله َعزََّوَجلَّ
 مانیامامت او پ یاعزّوجل بر خدای یو من اکنون از سو

 .رمیگ می

 
ا یُباِیُعوَن الله، یَُدالله َفْوَق  » إِنَّ الَّذیَن یُباِیُعونََک إِّنَّ

ا یَْنکُُث َعلی نَْفِسِه، َو َمْن   أَیْدیِهْم. َفَمْن نَکََث َفإِّنَّ
 .«َد َعلَْیُه الله َفَسُیْؤتیِه أَْجراا َعظیما أَْوفی ِِبا عاهَ 

 عتیبا خدا ب نهیکنند هر آ عتیآنان که با تو ب[ امبریپ یا]»
دستان آنان است. و هر کس  ی. دست خدا باالاند هکرد

 مانیخود شکسته، و آن کس که بر پ انیشکند، بر ز عتیب
 یاو پاداش بزرگ هخداوند استوار و باوفا باشد، خداوند ب

 .(10)فتح/« خواهد داد
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 حج و عمره، نماز و روزه

 الله، الُْعْمرََة ِمْن َشعائرِ ، إِنَّ الَْحجَّ وَ َمعاَِشَ الّناِس 
مردمان! همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم  هان

 است. ییخدا

 
  اْعَتَمرَ َفالُجناَح َعلَْیِه أَْن یَطَّوَّفَ  َفَمْن َحجَّ الَْبْیَت أَوِ »

َع َخْيا   وَ  ِبِهم  .«ا َفإِنَّ اللََّه َشاِكرٌ َعلِيمَمن تَطَوَّ
خدا و عمره کنندگان بر صفا و مروه ی  هپس زائران خان»
خودش افزون بر و کسى که ]به خواست  طواف کنند اریبس

خدا پاداش  ،انجام دهد، بدون تردید [ کار نیکى واجبات
 .(158)بقره/ «  حال او[ داناست دهنده و ]به کار و

 
واَمعاَِشَ الّناِس   الَْبْیَت، ، ُحجُّ

 د؛یخدا حج گزاری  همردمان! در خان هان

 
 اْسَتْغَنْوا َو أُبِّْشوا،  إِالَّ َورََدُه أَْهُل بَْیٍت   َفم

شد و  ازین یب آن که نشد مگر اخدی  هخان داخل یخاندان چیه
 مژده گرفت،
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 وا.بَََتُوا َو اْفَتَقرُ  إِالّ وا َعْنُه  َوالتََخلَّفُ 

 .دیگرد ازمندیبهره و ن یمگر ب دیبرنگردان یاز آن رو یو کس

 
  اللهُ  َغَفرَ  إاِلّ َوَقَف ِبالَْمْوِقِف ُمْؤِمٌن   ، ماَمعاَِشَ الّناِس 
 ،ذ لِکَ َسلََف ِمْن َذنِْبِه إِلی َوْقِتِه   لَُه ما

که خدا  نیمگر ا ،نمانَد اقف حجدر مو یمردمان! مؤمن هان
 امرزدیباو را ی  هگناهان گذشت

 
ُتُه اْسَتأْنََف َعَملَُه.َفإِذَ   ا انَْقَضْت َحجَّ
کار [ پاکی ا هبا پروند] ، حاجیاعمال حج انیو پس از پا

 .ردیگ می خود را از سر

 
َمعاَِشَالنَّاِس، الُْحّجاُج ُمعانُوَن َو نََفقاتُُهْم ُمَخلََّفٌة  

 َعلَْیِهمْ 
 یاه نهیو هز اند هشد یریدستگ انیمردمان! حاج هان

 شود میسفرشان جبران 
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 .«ْحِسنینَ مُ الْ  الیُضیُع أَْجرَ »َوالله 

« را تباه نخواهد کرد کوکارانیخداوند پاداش ن»و البته 
 .(120)توبه/ 

 
ِه،َمعاَِشَ الّناِس  وا الَْبْیَت ِبکَمِل الّدیِن َوالتََّفقُّ  ، ُحجُّ

 فژر یکامل و دانش نیخدا را با دی  همردمان! خان هان
 دینک زیارت

 
 ِبَتْوبٍَة َو إِْقالعٍ.  إِالّ  َوالتَْنَْصُِفوا َعِن الْمَشاِهدِ 

[ از گناهان] ستادنیجز با توبه و بازا ها ارتگاهیو از ز
 .دیبرنگرد

 
الَة َو آتُوا الزَّکاةَ »، َمعاَِشَ الّناِس  کَم    «أَقیُموا الصَّ

،  أََمرَکُُم اللهُ   َعزََّوَجلَّ
 (43)بقره/  دیو زکات بپرداز دیمردمان! نماز را به پا دار هان

 همان سان که خداوند عزّوجل امر فرموده.
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ْتُْم أَوْ    نَِسیتُْم َفَعلِی   َفإِْن طاَل َعلَْیکُُم اْْلََمُد َفَقْصَّ
 َولِیُّکُْم َوُمَبیٌِّن لَکُْم،
 ادیاز  ای دیکرد یپس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاه

 بر شماست.ی  هکنند نییو تب اریصاحب اخت )ع( یعل د،یبرد

 
 َعزََّوَجلَّ لَکُْم بَْعدی أَمیَن َخلِْقِه.  الَّذی نََصَبُه اللهُ 

در  شیپس از من امانتدار خو خداوند عزّوجل او راهمو که 
 نهاده. دگانشیآفر انیم

 
یَّتی  إِنَُّه ِمنِّی َو أَنَا ِمنُْه، َو ُهَو َو َمْن تَْخلُُف ِمْن ُذرِّ

 اتَْسأَلُوَن َعْنُه َویَُبیُِّنوَن لَکُْم ما التَْعلَُموَن.یُْخِْبونَکُْم ِبِ 
 نانی. و او و فرزندان من از جانشمیاو از من و من از او اناهم

به  دیدان میپاسخ دهند و آن چه را ن شما را یاه او، پرسش
 آموزند. میشما 
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 حالل و حرام

 
ِصَیُهم  ِمْن أَْن أُح أاَل إِنَّ الَْحالَل َوالَْحراَم أَکَْثُ 

َوأَُعرَِّفُهم َفآُمرَ ِبالَْحالِل َو اَنَهی َعِن الَْحراِم فی َمقاٍم  
 واِحٍد،

از آن است که من شمارش کنم و  شی! روا و ناروا بهان
به روا فرمان دهم و از ناروا  کبارهیجا  نیبشناسانم و در ا

 بازدارم.

 
ْفقَ  َة لَکُْم ِبَقُبوِل  َفأُِمرُْت أَْن آُخَذ الَْبْیَعَة ِمْنکُْم َوالصَّ

َن  أمیرِالُْمْؤِمنی  َعزََّوَجلَّ فی َعلِی    ماِجْئُت ِبِه َعِن اللهِ 
 .َواْلَْوِصیاءِ ِمْن بَْعِدهِ 

که دست در دست  رمیبگ عتیمأمورم از شما ب یرو نیاز ا
 ام هخداوند آورد یچه از سوآن رشیدر مورد پذ دیمن نه

 .از او پس یایو اوص نیرالمؤمنیام یعلی  هدربار

 
 ،الَّذیَن ُهْم ِمنِّی َوِمْنهُ 

 .ندیکه از من و اوهمانانی 
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 إماَمٌة فیِهْم قامِئٌَة،

 است داریپا در آنانامامت  نیو ا

 
 خاِْتُها الَْمْهدی

 است )عج( ی، مهدشانو فرجام

 
رُ َو یَْقضی.  إِلی یَْوٍم یَلَْقی اللهَ   الَّذی یَُقدِّ

ر و دَقَ ی کهو با خداونداست که ا یامامت تا روزمرار و است
 کند.به دست او است، مالقات قضا 

 
، َو کُلُّ َحالٍل َدلَلُْتکُْم َعلَْیِه َوکُلُّ َحراٍم  َمعاَِشَ الّناِس 

 نََهْیُتکُْم َعْنهُ 
 کردم ییمردمان! شما را به هرگونه روا و ناروا راهنما هان

 
ْل.  ذ لِکَ َفإِنِّی لَْم أَْرِجْع َعْن    َو لَْم أُبَدِّ

 .دهم میو تغییر ن گردم میو از آن هرگز برن
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 ِبِه، َواْحَفظُوُه َو تَواَصْوا  ذ لِکَ أاَل َفاْذکُُروا  
 گریکدیو  دیو نگه دار دیکن ادیرا  ها ! آندیو آگاه باش دیبدان

 دیینما هیرا به آن توص

 
لُوُه َوالتَُغیُِّروُه.  َوال تَُبدِّ

  .دیراه نده و تغییر یدگرگون و در احکام خدا 
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 امر به معروف حقیقت

 
 

دُ  الَة َوآتُوا  »الَْقْوَل: أاَل  أاَل َو إِنِّی اَُجدِّ َفأَقیُموا الصَّ
 «الزَّکاةَ 

و  دینماز را به پا دار»! دیباش داری: بمیگو میهشدار که دوباره 
 .(78)حج/ « دیزکات بپرداز

 
 َوأُْمُروا ِبالَْمْعروِف َوانَْهْوا َعِن الُْمْنکَِر.

 .دیو از منکر بازدار دیعروف کنو امر به م
 

 َوإِنَّ َرأَْس اْْلَْمرِ ِبالَْمْعُروِف أَْن تَْنَتُهوا إِلی َقْولی أاَل
ی  هاست که به گفت نیامر به معروف ای  هشیکه ر دیبدان و

 دیبرس[ امامتی  هدربار] من

 
 َوتَُبلُِّغوُه َمْن لَْم یَْحَُّضْ 

 دیبرسان گرانیو سخن مرا به د
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 رُوُه ِبَقُبولِِه َعنِّیَو تَأْمُ 
 دیکن هیفرمان من توص رشیرا به پذ بانیو غا

 
 َوتَْنَهْوُه َعْن ُمخالََفِتِه،

 د؛یسخنان من بازدار یو آنان را از ناسازگار

 
 َعزََّوَجلَّ َوِمنِّی.  َفإِنَُّه أَْمرٌ ِمَن اللهِ 

 .من استفرمانِ همانا سخن من فرمان خدا و 

 
َمَع إِماٍم   إاِلّ َعْن ُمْنکَرٍ    َوال نَْهیَ   َوال أَْمرَ ِِبَْعروفٍ 

 َمْعصوٍم.
جز با امام معصوم  یاز منکر یامر به معروف و نه چیو ه

 .ابدی میتحقق و کمال ن

 
، الُْقْرآُن یَُعرُِّفکُْم أَنَّ اْْلمَِئََّة ِمْن بَْعِدِه  َمعاَِشَ الّناِس 

 ُولُْدُه،
امان پس از کند که ام میمردمان! قرآن بر شما روشن  هان

 ندیفرزندان او )ع( یعل
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 َوَعرَّْفُتکُْم إِنَُّهْم ِمنِّی َوِمْنُه،

 ،ندیاو من و از و من به شما شناساندم که آنان از

 
َو َجَعلَها کَلَِمةا باِقَیةا فی  »ِکتاِبِه: َحْیُث یَُقوُل الله فی  

 .«َعِقِبهِ 
 یامامت را فرمان: »دیگو میچرا که خداوند در کتاب خود 

 (28)زخرف/ « در نسل او قرار داد داریاپ

 
کُْتْم ِبِهم  .َوُقلُْت: لَْن تَِضلُّوا ما إِْن َْتَسَّ

مادام که به قرآن و امامان تمسک که:  ام هگفت زیو من ن
 شد. دید، گمراه نخواهیکن

 
 ، التَّْقوی، التَّْقوی، َواْحَذُروا الّساَعةَ َمعاَِشَ الّناِس 

 زیخارست یکرده از سخت تیا را رعامردمان! تقوا را، تقو هان
 ،دیبهراس
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:   کَم قاَل اللهُ  إِنَّ َزلَْزلََة الّساَعِة َشیءٌ  »َعزََّوَجلَّ
 .«َعظیمٌ 

روز ی  هزلزلالبته »گونه که خداوند عزّوجل فرمود:  همان
 .(1)حج/  «بزرگ استی  هحادث ،زیرستاخ

 
 َموازینَ َوالِْحساَب َوالْ اُْذکُُروا الَْممَت )َوالَْمعاَد(  

 را به یاد آورید و ترازوهای اعمال حساب امت،یق مرگ،

 
حاَسَبَة بَْیَن یََدی َربِّ الْعالَمیَن َوالثَّواَب  مُ َوالْ 

 َوالِْعقاَب.
را  فریک و و پاداش انیدر برابر پروردگار جهانی  هو محاسب

 .دیکن ادی

 
 َفَمْن جاءَ ِبالَْحَسنَِة أُثیَب َعلَْیها

 .ردی، پاداش گآورد یکیآن که ن

 
یَِّئِة َفلَْیَس لَُه ِفی الِجناِن نَصیٌب.  َو َمْن جاءَ ِبالسَّ

 از بهشت نخواهد برد.ی ا هکرد، بهر یو آن که بد
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 یگرفتن رسم عتیب

 

، إِنَّکُْم أَکَْثُ ِمْن أَْن تُصاِفُقونی ِبکَف   َمعاَِشَ الّناِس 
 واِحٍد فی َوْقٍت واِحٍد،

 کیزمان با  کیکه در  دیآناز  شیمردمان! شما ب هان
 .دیینما عتیدست من ب

 
 َعزََّوَجلَّ أَْن آُخَذ ِمْن أَلِْسَنِتکُُم اْْلِْقرارَ   اللهُ   َوَقْد أََمرَنِیَ 

خداوند عزّوجل به من دستور داده که از زبان  یرو نیاز ا
 رمیشما اقرار بگ

 
ْدُت لَِعلِی    أَمیرِالُْمْؤمنیَن،  ِِبا َعقَّ

)ع( که بر عهده شما  نیرالمؤمنیام یعل تیوال مانیپبر 
 نهادم

 
 َولَِمْن جاءَ بَْعَدُه ِمَن اْْلمَِئَِّة ِمّنی َو ِمْنُه،

 ند؛یبر امامان پس از او که از نسل من و او زیو ن
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یَّتی ِمْن ُصلِْبِه.  َعلی ما أَْعلَْمُتکُْم أَنَّ ُذرِّ

 من از نسل اوست. هیّهمان گونه که اعالم کردم که ذرّ

 
 ِبأَْجَمِعکُْم:  ُقولُوا فَ 
 :دییبگویکصدا همگان  پس

 
 إِنّا ساِمُعوَن ُمطیُعوَن راُضوَن ُمْنقاُدونَ 

 ها و از آن میکن می یرویپ ،دهیکه سخنان تو را شن البتّه
 کنیم میاطاعت  و میخشنود

 
 لِم بَلَّْغَت َعْن َربِّنا َوَربِّکَ 

 ،یدپروردگارمان به ما ابالغ کر یاز سوکه  همان را

 
 فی أَْمرِ إِماِمنا َعلِی أَمیرِالُْمْؤِمنینَ 

 )ع( نیرالمؤمنیام یامامت اماممان عل مورد در
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 َو َمْن ُولَِد ِمْن ُصلِْبِه ِمَن اْْلمَِئَِّة.
 یند.از صلب او که گریامامان د نیز و

 
 ذ لِکَ نُباِیُعَک َعلی  

 میبند می مانیبا تو پ

 
 َنِتنا َوأَیْدینا.ِبُقلُوِبنا َوأَنُْفِسنا َوأَلْسِ 

 .مانیها با دل و جان و زبان و دست

 
 نَْحیی َو َعلَیِْه َّنوُت َو َعلَْیِه نُْبَعُث.  ذ لِکَ علی  

مرد و با آن اعتقاد  میو با آن خواه مای هزند مانیپ نیبا ا
 .میشو می ختهیبرانگ

 
ُل،  َوالنَُغیِّرُ َوالنَُبدِّ

 یم داد.و تغییر نخواه و هرگز آن را دگرگون نکرده

 
 َوال نَُشکُّ )َوالنَْجَحُد( َوالنَرْتاُب،

 و در آن تردید نخواهیم کرد. کنیم میانکار ن کرده،نشکّ و 
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 َوال نَرِْجُع َعِن الَْعْهِد َوال نَْنُقُض الْمیثاَق.

 .میگرد میخود برن مانیو از عهد و پ
 

 َوَعظَْتنا ِبَوْعِظ الله
 ،ین خدا پند دادما را به فرما[ رسول خدا یا]

 
أَمیرِالْمْؤِمنیَن َواْْلمَِئَِّة الَّذیَن َذکَرَْت ِمْن    فی َعلِی  

یِتَک ِمْن ُولِْدِه بَْعَدُه،  ُذرِّ
از و  تواز نسل  ی کهو امامان)ع(  نیرالمؤمنیام یعلی  هدربار

 ،ینداوفرزندان 

 
 بَْعَدُهم.  الَْحَسِن َوالُْحَسْیِن َو َمْن نََصَبُه اللهُ 

 و آنان که خداوند پس از آنان )ع( نیو حس )ع( حسن ییعن
 کرده است. منصوب

 
 َفالَْعْهُد َوالْمیثاُق لَُهْم َمأُْخوٌذ ِمنَّا،

 از ما گرفته شد مانیپس عهد و پ
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 ینا.ِمْن ُقلُوِبنا َوأَنُْفِسنا َوأَلِْسَنِتنا َوَضمئِرِنا َوأَیْدِ 
 از دل و جان و زبان و روح و دستانمان.

 
 َفَقْد أََقرَّ ِبلِسانِِه،  إِالّ أَْدرَکَها ِبَیِدِه َو    َمنْ 

با  و اگرنتوانست )پیمان بسته( هر کس توانست با دست
 .اقرار کندزبان 

 
لِکَ َوال نَْبَتغی بِ   بََدالا َوالیََری الله ِمْن أَنُْفِسنا ِحَوالا.  ذ 

کرد و خداوند از ما  میرا دگرگون نخواه مانمانیو هرگز پ
 .ندینب شکست عهد

 
َعْنَک الّدانی والقاصی ِمْن اَْوالِدنا    ذ لِکَ نَْحُن نَُؤّدی  

 واَهالینا،
 شانیو دور از فرزندان و خو کیفرمان تو را به نزد زیو ن

 دیرسان میخود خواه

 
لِکَ بِ   اللهَ  َو نُْشِهدُ   ذ 

 گرفت. میو خداوند را بر آن گواه خواه



 110 

 
 «َو کَفی ِبالله َشهیداا »

 (79)نساء/ « است یکاف یوند بر گواهخدا نهیو هر آ»

 
 َوأَنَْت َعلَْینا ِبِه َشهیدٌ 

 بر ما گواه باش. زیو تو ن

 
 ، ماتَُقولوَن؟َمعاَِشَ الّناِس 

 د؟ییگو میمردمان! چه  هان

 
 یَْعلَُم کُلَّ َصْوٍت َو خاِفَیَة کُلِّ نَْفٍس، َفإِنَّ اللهَ 

 ها دل شنود و آن را که از میرا  ییهمانا خداوند هر صدا
 داند. میگذرد  می

 
ا یَِضلُّ َعلَیْها»  ،«َفَمِن اْهَتدی َفلَِنْفِسِه َو َمْن َضلَّ َفإِّنَّ
و آن  رفتهیپذ شیخو ریبه خ رفت،یپذ تیهر آن کس هدا»

 (41)زمر/  «خود رفته انیکه گمراه شد، به ز
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ا یُبایِعُ   ،اللهَ   َوَمْن بایََع َفإِّنَّ
)اشاره  بسته مانیخداوند پ با نهیکند، هر آ عتیو هر کس ب

 (10به فتح/ 

 
 .«َفْوَق أَیْدیِهمْ   اللهِ  یَدُ »

 .(10)فتح/  «ستها دستان آن یدست خدا باال»که 

 
 َو باِیُعونی  ، َفباِیُعوا اللهَ َمعاَِشَ الّناِس 

 مانیو با من پ دیکن عتیبا خداوند ب نکیمردمان! ا هان
 دیبند

 
ُحَسْیَن َواْْلمَِئََّة  نیَن َوالَْحَسَن َوالْ َوباِیُعوا َعلِّیاا أَمیَرالُْمْؤمِ 

 ِمْنُهمْ 
و  )ع( نیو حس )ع( و حسن )ع( نیرالمؤمنیام یو با عل

 )ع( بیعت کنید.از نسل آنان امامان 

 
نْیا َوالْآِخرَةِ  .  ِفی الدُّ  کَلَِمةا باِقَیةا

 و آخرت. ایدر دن دارندیپای  هکه نشان
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 َحُم َمْن َو فی،َمْن َغَدرَ َو یَْر   یُْهلُِک اللهُ 

 ورزد. میمهر  انیکند و به باوفا میمکّاران را تباه  خداوند

 
ا یَْنکُُث َعلی نَْفِسِه َو َمْن أَْوفی ِِبا  » َو َمْن نَکََث َفإِّنَّ

 .«َفَسُیْؤتیِه أَْجراا َعظیما   عاَهَد َعلَْیُه اللهَ 
خود گام  انیکه به ز ستین نیا جز، شکند مانیهر که پ»

د، به که با خدا بسته پابرجا مانَ یو هر که بر عهد برداشته،
 (.10)فتح/  «د دادخواه یخدا او را پاداش بزرگ یزود

 
 ، ُقولُوا الَّذی ُقلُْت لَکُمْ َمعاَِشَ الّناِس 

 دییمردمان! آن چه بر شما برگفتم بگو هان

 
 ِبإِْمرَِة الُْمْؤِمنیَن،  َوَسلُِّموا َعلی َعلی  

 درود فرستید نیرالمؤمنیام با عنوان یعل رو ب
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َسِمْعنا َو أَطَْعنا ُغْفرانََک َربَّنا َو إِلَْیَک  »َوُقولُوا: 
 ،«الَْمصیرُ 

پروردگارا، آمرزشت  میبر میو فرمان  میدیشن: »دییو بگو
 (285)بقره/ « تو است. یو بازگشت به سو میخواه

 
ّنا  اَلَْحْمُد لِلَِّه الَّذی َهدانا لِهذا َو ما کُ»َو ُقولوا: 
َجاءَْت ُرُسُل َربَِّنا    لََقدْ   ْوال أَْن َهدانَا اللهلَِنْهَتِدی لَ 

 «قّ ِبالحَ 
راست که ما را  ییخدا شیتمام سپاس و ستا: »دییبگو زیو ن

 (43)اعراف/  «میافتی میفرمود وگرنه راه ن ییراهنما نیبه ا

 
 بِْن أَبی طالٍِب ِعْندَ   ، إِنَّ َفضائَِل َعلیِّ َمعاَِشَ الّناِس 
أَکَْثُ ِمْن أَْن    -ِفی الُْقْرآِن  َو َقْد أَنَْزلَها  -الله َعزََّوَجلَّ 

 أُْحِصَیها فی َمقاٍم واِحٍد،
نزد  )ع( طالب یبن اب یعل یاه یبرتر نهیمردمان! هر آ هان

از آن  شیب -که در قرآن نازل فرموده  -خداوند عزّوجل 
 برشمارم. کبارهیاست که من 
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ُقوُه.َفَمْن أَنَْباَکُْم    ِبها َو َعرََفها َفَصدِّ
را شناخت  ها خبر داد و آن علی )ع(پس هر کس از مقامات 

 .دیکن دییو تأ قیاو را تصد

 
َو َعلِّیاا َو    «َو َرُسولَهُ   َمْن یُِطعِ اللهَ »، َمعاَِشَ الّناِس 

 َعظیما.  «َفْوزاا  َفَقْد فازَ »اْْلمَِئََة الَّذیَن َذکرْتُُهْم 
و  یو عل «کس که از خدا و رسولشآن »مردمان!  هان
دست  یبزرگ یکند، به رستگار یرویپ»که نام بردم  یامامان

 .(71)احزاب/ « است افتهی
 

َمعاَِشَالنَّاِس، الّساِبُقوَن إِلی ُمبایََعِتِه َو ُمواالتِِه َو  
 التَّْسلیِم َعلَْیِه ِبإِْمرَِة الُْمْؤِمنینَ 

و با او  انمیو پ عتیبه ب انیمردمان! سبقت جو هان
 ن،یرالمؤمنیبر او با لقب ام کنندگان او و سالم یسرپرست

 
 .«فی َجّناِت النَّعیمِ » «أُولئَک ُهُم الْفائُزونَ »

 یاه در بهشت»و  (20)توبه/ « رستگارانند همان آنان،»
 .(12)واقعه/ « پربهره خواهند بود
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ِمَن  ِبِه َعْنکُْم    ، ُقولُوا ما یَرَْضی اللهَ َمعاَِشَ الّناِس 
 الَْقْوِل،

 دییکند بگو میخدا را خشنود سخنی را که  مردمان!  هان

 
 َفلَْن یََُّضَّ »َفإِْن تَکُْفُروا أَنْتُْم َو َمْن ِفی اْْلَْرِض َجمیعاا 

 .«الله َشْیئاا 
 یانیخدا را ز»د، یکفران ورز انینیزم یاگر شما و تمامکه 

 .(144)آل عمران/ « دینخواهد رسان

 
یُْت َوأََمرُْت(اللهمَّ اْغفِ   رْ لِلُْمْؤِمنیَن )ِِبا أَدَّ

 مانیآنان را که به آن چه ادا کردم و فرمان دادم ا پروردگارا،
 .امرزیآوردند، ب

 
 َواْغِضْب َعلَی )الْجاِحدیَن( الْکاِفریَن،

 !ریو بر منکران کافر خشم گ
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 .«َوالَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الْعالَمینَ »
است که پروردگار جهانیان ستایش مخصوص خداوندى »و 

 (1)فاتحة/ « تاس
 
 

شروع کردند به  تیپس از سخنان رسول خدا )ص( جمع
با اجازه  زیگفتند و حسان بن ثابت ن کی)ع( تبر نیرالمومنیام

 سرود. یدر شعر ریغد یرسول خدا، ماجرا


