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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 زیارت غدیریه
 لی علیه السالم در روز عید غدیرزیارت امام ع

 امام هادی علیه السالمصادر شده از 

 

به دست ما رسیده است که الزم است قدر آن بیش  السالمدو میراث گرانبها در زمینه امام شناسی از امام هادی علیه 

 از پیش بدانیم.

که برای زیارت کردن تمامی امامان معصوم علیه السالم از ایشان صادر « جامعه کبیره»ربار اولین آنها، زیارت گوه

 به وسیله آن دانسته شود. -علیهم افضلُ صلوات المصلّین–ای از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت شده تا ذره

عید »رین عید خدا( یعنی در روز بزرگ ت«): کبرُاالَ اهللِ عیدُ »است که ایشان در روز « زیارت غدیریه» دومین آنها

را با  -علی آله افضل صلوات اهلل علیه و–امیر مؤمنان علی  و خلیفه بر حق رسول خدا، قبر مطهر وصیّ« سعید غدیر

 آن زیارت فرمودند.

لیه عبیش از زیارت غدیریه دانسته شده و جا دارد که شیعیان حضرت مولی علی  «جامعه کبیره»در زمان ما قدر 

هم عید غدیر را و هم این زیارت شریف غدیریه را بیش از پیش ارج نهند و دهه والیت)از عید قربان تا عید  م،السال

 ( را همانند دهه محرم قدرشناسی کنند.میالد امام کاظم علیه السالم یعنی از دهم تا بیستم ذیحجه

خش زیارت امیر المؤمنین علیه السالم، و در ب« مفاتیح الجنان»متن این زیارت شریف را مرحوم شیخ عباس قمی در 

 در روز غدیر به این شرح آورده اند:

برای روز غدیر چند زیارت نقل شده است: اول: زیارت امین اهلل ... دوم: زیارتی است که به سندهای »

معتبر از حضرت امام هادی علیه السالم نقل شده است که با آن زیارت، حضرت امیر مؤمنان علیه السالم 

 «.ا در روز غدیر در سالی که معتصم آن حضرت را طلبیده بود زیارت کردندر

آمده؛ در کلمات معدودی، نسخه بدل در متن آورده  -اعلی اهلل مقامه-شهید اول « مزار»کتاب ذیالً متن زیارت از 

شده  ه ها انتخابمرحوم مشهدی مقایسه شده و بر اساس این مقایسه، یکی از نسخ« المزار الکبیر»شده بود، که با 

 است.
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این  بر« استاد سید هاشم رسولی محالتی»و  «استاد حسین انصاریان»ترجمه از  بهره زیادی ترجمه این زیارتدر 

« فویضا صاد سید محمد رستا» که در متن زیارتنامه آمده از ترجمه قرآن  ه برده شده و در ترجمه آیات قرآنزیارتنام

 می شود. محسوب نگارنده فقیر،که در نهایت این ترجمه از بهره هایی برده شده است هرچند 

 .برای سهولت بیشتر در قرائت زیارتنامه و فهم ترجمه هر فراز، به صورت ترجمه مقابل ارائه شده استدر متن حاضر، 

و  هیکی از ویژگی های مهم این زیارت نامه استفاده فراوان آن از آیات قرآن است که گاه عین الفاظ آیه نقل شد

قی، آیات قرآن کریم در پاور نشانیِ به آن اشاره شده است. تالش بر آن بوده که ضمن بیان  ،گاه بدون ذکر الفاظ

 آن هم در پاورقی ذکر شود. نشانیآیاتی که تلمیح و اشاره ای قریب بر آن رفته نیز استخراج و 

 شده است. ارائهبعضاً در پاورقی، بیان مختصری نیز از برخی فرازها 

ین قرار نامید است که این قلیل، مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته و منشأ اثر و هدایت و مورد استفاده مؤم

 گیرد و ذخیره معاد باشد؛ بمنّه و کرمه.

 

 بس که سلمان ها مسلمان کرد با بوی علیّ   مانده ام احمد پیمبر بود یا سلطان عشق

 

 روح اهلل راسل

 طلبه حوزه علمیه قم

 عید سعید غدیر خم -1441حجه یذ 11

 شمسی 1921مرداد  22
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ُم عالاى ُُمامٍَّد راُسول  ( 1)  انبیای واالمقام پایان بخشِسالم بر محمّد رسول خدا،  يا م  النَّب ي  ـاتا اَّللَّ  خ السََّلا
ة  راب   اْلعاالام يا ـصافْ  يا وا وا ساي  د  اْلُمْرسال  هاجهانردگار ر رسوالن، و برگزیده پروو سروَ  وا

 و دستورات قطعى الهى امین خدا بر وحیَش   م  أاْمر ه  ـائ  عاز  واْحي ه  وا ي  اَّللَّ  عالاى مأا 
 و ختم کننده آنچه گذشته، و گشاینده آنچه خواهد آمد  ات ح  ل ماا اْستاْقبالا فـالْ  ا ساباقا وا م  ل مـخاات  ـوا الْ 

 هاگواه و نگهبان بر همه آنو      هاْيم ن  عالاى ذال كا ُكل  ه  وا اْلمُ 
يَّاتُهُ ـاتُُه وا تا  وا رـاراكاتُُه وا صالاو ُة اَّللَّ  ـما وا راحْ   بر او باد ش و درودها و تحیّاتشو برکاتخدا و رحمت   ح 

  
 شفرستادگانخدا و  انبیای واالمقامسالم بر و    اء  اَّللَّ  وا ُرُسل ه  أاْنب يُم عالاى وا السََّل( 2)

 اش.فرشتگان مقرّب و بندگان شایسته  و سالم بر  يا حـ وا ع بااه ه  الا ال  ريا ت ه  اْلُمقارَّ كا وا ماَلئ  

  
ُم عالاْيكا َيا أام( 3)  سالم بر تو اى امیر مؤمنان   ن يا ريا اْلُمْؤم  السََّلا

ي  يا   انبیاث دانش و وار ر جانشینانو سروَ   وا واار ثا ع ْلم  النَّب ي  يا  وا ساي  دا اْلواص 
َّ راب   اْلعاالام يا  وا  يا  وا  واِل   و موالى من و موالى مؤمنان هاجهانولىّ پروردگار و   وا ماْوَلا اْلُمْؤم ن يا  ماْوَلا
 ش بر تو بادو برکات خدا و رحمت     راْْحاُة اَّللَّ  وا رـاراكااتُهُ  وا 

 
ُم عالاْيكا َيا ماْوَلا ( 4)  اى امیر مؤمنان ،سالم بر تو اى موالى من  ْلُمْؤم ن يا يا َيا أام ريا االسََّلا

ْلق ه  َيا أام يا اَّللَّ  ِف  أارْ  ه  وا ساف رياُه ِف  خا  خلقشمیان زمینش، و سفیر او در  دراى امین خدا    ض 
 شبر بندگان و حجّت رسای او    وا ُحجَّتاُه اْلباال غاةا عالاى ع بااه ه  

  

ُم عالايْ ( 5)  خدا و محکم معتدل آیینسالم بر تو اى    َيا ه ينا اَّللَّ  اْلقاو يا  كا السََّلا
رااطاُه اْلُمْستاق يما   راهِ راست خداو شاه     وا ص 

 



4 

 

ُم عالاْيكا أايُـّهاا النَّباأُ اْلعاظ يمُ ( 6)  مهم و بزرگسالم بر تو اى خبر    السََّلا
 اختَلف كرهند خرب هر آنگروهی  كه    1﴾الَّذ ي ُهْم ف يه  ُُمْتال ُفونا ﴿

 و از آن بازخواست شوند      2وا عاْنُه ُيْسأاُلونا 

  
ُم عالاْيكا َيا أام ريا ( 7)  سالم بر تو اى امیر مؤمنان   اْلُمْؤم ن يا السََّلا

َّللَّ  وا ُهْم ُمْشر ُكونا  آماْنتا   ورزیدندکه همه شرك مى به خدا ایمان آوردى، درحالى     ِب 
 کردندوقتى که آنان حقّ را تکذیب مى  و حق را تصدیق نمودی   حْلْاق   وا ُهْم ُمكاذ  رُونا تا ِب  وا صادَّقْ 

ُمونا  وا   کردندنشینى مى در حالی که آنان از جهاد عقب  نمودیو جهاد     جااهاْدتا وا ُهْم ُُمْج 
 که دین را برای خدا خالص نمودىلیخدا را عبادت کردى درحا    3َّللَّا ُُمْل ااً لاُه الد  ينا وا عاباْدتا ا

كا اْلياق يُ  باً حاَّتَّ أاَتا  رسید و را درر کردى و به حساب خدا گذاشتى، تا شهادت، تصب   4صاار راً ُُمْتاس 
 ِبه )و قاتالنت(لعنت خدا رر ستمكاران هان!   5﴾أاَل لاْعناُة اَّللَّ  عالاى الظَّال م يا ﴿

  
ُم عالاْيكا َيا ( 8)  مسلمانان سروَرسالم بر تو اى     ساي  دا اْلُمْسل م يا السََّلا

 ، و پیشواى اهل تقواپادشاه مؤمنانو    وا إ مااما اْلُمتَّق يا  وا يـاْعُسوبا اْلُمْؤم ن يا 
اتُهُ   بر تو باد شو برکات خدا و مقتداى سپیدرویان، و رحمت  وا قاائ دا اْلُغر   اْلُمحاجَّل يا وا راْْحاُة اَّللَّ  وا رـاراكا

                                                
 سوره.همان  2هم اشاره است به آیه « النبأ العظیم»سوره نبأ. فراز قبلش  9. آیه 1

در این آیه شریفه « منعی»مراد از . در روایت است که ﴾م  عيالنَّ  ن   لاُتسأُلنَّ عنُه يوماٍٍذ عا ثُ  ﴿. ظاهراً اشاره است به آیه پایانی سوره تکاثر: 2

 .(211، 6و الکافی،  411، 2)المحاسن، نعمت بزرگ والیت است

 إ ِّ   أُم ْرُت أاْن أاْعُبدا الد  ينا * ُقلْ  فااْعُبد  اَّللَّا ُُمْل ااً لاهُ ﴿سوره زمر و اینکه حضرتشان عامل به این آیات بوده اند:  14و  11، 2. تلمیح به آیات 9
 .﴾هيين الد  ينا * ُقل  اَّللَّا أاْعُبُد ُُمْل ااً لاهُ  ل ااً لاهُ اَّللَّا ُمُْ 

ت ياكا اْلياقيُ ﴿حجر:  22. تلمیح به آیه 4 ه انسان ها حتی هم« یقین»گفته اند که مورد « یقین»مرگ را از آن جهت  .﴾وا اْعُبْد رارَّكا حاَّتَّ َيْا

 کفار است و هیچکس شک ندارد که روزی خواهد مرد.

 سوره هود. 11آیه  .5
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يُّهُ  و راُسول  اَّللَّ  أاْشهاُد أانَّكا أاخُ ( 9)   ایشان جانشین خدا ودهم که تویى برادر رسول شهادت مى   وا واص 
يُنُه عالاى شاْرع ه   وا واار ُث ع ْلم ه    و جانشین او در امّتش شو وارث علمش، و امین او بر شریعتَ وا خال يفاُتُه ِف  أُمَّت ه   وا أام 

َّللَّ   وا   که به خدا ایمان آورد کسى نخستینو      أاوَُّل ماْن آمانا ِب 

 بود، تصدیق کردکرده بر پیامبرش نازل که خدا و آنچه را     وا صادَّقا ِب اا أانـْزالا عالاى ناب ي  ه  

  
 آنچه را خدا درباره تو نازل کرد به مردم رساند یامبرپ که  مگواهو  1ماا أانـْزالاُه ف يكا  وا أاْشهاُد أانَُّه قاْد رـالَّغا عان  اَّللَّ  ( 11)

 و امر خدا را درباره تو با صداى بلند اعالم کرد      فاااداعا ِب اْمر ه  
يات كا وا أاْوجابا عالاى أُمَّت ه  فـا   و والیتت را واجب نمود پیروی لزومو بر امّتش   ْرضا طااعات كا وا واَلا

 و بیعت تو را بر عهده آنان نهاد    ةا لاكا دا عالاْيه ُم اْلباْيعا وا عاقا 
ه مْ  أاْوَل﴿ وا جاعالاكا  ْلُمْؤم ن يا م ْن أانـُْفس   نسبت ره مؤمنان سزاوارتر از خوهشان قرار هاه و حضرتت را  2﴾ِب 

ُ كاذال كا   را اینچنین قرار داد ص نبی اکرم قبالً که خداهمچنان      كاماا جاعالاُه اَّللَّ

 سپس نبی اکرم ص، خدا را بر مردم شاهد گرفت    دا اَّللَّا تـاعااَلا عالاْيه مْ ها ثَّ أاشْ 
 تم که پیام ها را به شما رساندم؟و فرمود: آیا من آن نیس    ؟«أا لاْسُت قاْد رـالَّْغتُ » :فـاقاالا 

 حتماً چنین کردیهمه گفتند:      فـاقااُلوا اللَُّهمَّ رـالاى!

 پس فرمود: خدایا گواه باش     اللَُّهمَّ اْشهادْ » :فـاقاالا 
 !کافی هستی چقدر بین بندگان، داوریو  و تو براى گواهى  «وا حااك ماً رـاْيا اْلع بااه   3وا كافاى ر كا شاه يداً 

                                                

. بعد از نزول این آیه بود که حضرت ﴾إ لاْيكا م ْن رار  كا وا إ ْن َلاْ تـاْفعاْل فاما رـالَّْغتا ر سالاتاهُ  ما أُْنز لا  َي أايُـّهاا الرَُّسوُل رـال  غْ ﴿مائده:  66. تلمیح به آیه 1

مائده  9حّدین نازل فرموده بودند به مردم ابالغ فرمود که در آیه رسول صلی اهلل علیه و آله، آنچه را که خدای متعال درباره مولی المو

وا راضيُت لاُكُم  ْمُت عالاْيُكْم ن ْعمايلاُكْم هيناُكْم وا أاْتا  أاْكماْلتُ  اْلياْوما ياٍ سا الَّذينا كافاُروا م ْن هين ُكْم فاَل َتاْشاْوُهْم وا اْخشاْون  اْلياْوما ﴿مذکور است: 
 .﴾هينا اْْل ْسَلما 

 سوره احزاب. 6. آیه 2

َّللَّ   وا كافى﴿سوره فتح:  21. برگرفته از آیه 9 ده است در چند مورد مطرح ش« بیعت»؛ در این سوره برخی پیمان های الهی و مسأله ﴾شاهيدا ِب 

ْوقا أاْيديهم فامان نَّكا َا كا إ َّنَّاا يـُبااي ُعونا اَّللَّا ياُد اَّللَّ  فـا إ نَّ الَّذ ينا يـُبااي ُعونا ﴿که در ادامه همین زیارت نامه به این آیه اشاره شده:  11از جمله در آیه 
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دا وا ( 11) ُ جااح  قْـراار  فـالاعانا اَّللَّ يات كا رـاْعدا اْْل   ر والیتت را بعد از آن که اقرار کردنکِپس خدا لعنت کند مُ  َلا
ك  َا عاْهد كا رـاْعدا اْلم يثااق   وا   و خدا لعنت کند شکننده پیمانت را پس از آن که پیمان بست    َنا

  

 دهم که تو به عهد خداى تعالى وفا کردىو شهادت مى   عااَلا وا أاْشهاُد أانَّكا وافـاْيتا ر عاْهد  اَّللَّ  تـا ( 12)
 و خداى تعالى هم به عهد خویش درباره تو وفادار است   1تـاعااَلا ُموٍف لاكا ر عاْهد ه  وا أانَّ اَّللَّا 

ا عاهادا عالاْيُه اَّللَّا  وا ماْن أاْوىف﴿  و هركس ره آن پيماىن كه ِب خدا رسته وفا كند   ِب 
ُيْؤت يه  أاْجراً عاظ يماً   .خدا اپهاش رزرگى ره او خواهد هاه    2﴾فاسا

  

 دهم که تویى امیر مؤمنان و شهادت مى   يا أانَّكا أام رُي اْلُمْؤم ن   وا أاْشهادُ ( 13)
يات كا التَّْنز يلُ حاقُّ الَّذ ي ناطا ـالْ   که قرآن به والیتت گویا شد هستی حقّى تو همان   3قا ر واَلا

 پیمان گرفت دا در این زمینه براى تو از امّتشو رسول خ  وا أاخاذا لاكا اْلعاْهدا عالاى اْْلُمَّة  ر ذال كا الرَُّسولُ 

  

 دهم که تو و عمو و برادرتو شهادت مى   4أانَّكا وا عامَّكا وا أاخااكا  وا أاْشهادُ ( 14)
ُكمْ الَّذ ينا َتا  ْرُُتُ اَّللَّا ر ُنُفوس   کسانى هستید که با خدا با جان هایتان معامله کردید    جا

ُ ف يُكمْ   پس خدا این آیه را در حق شما نازل کرد:     :فاأانـْزالا اَّللَّ
ى﴿ ن يا  إ نَّ اَّللَّا اْشَتا  ره هرسَّت كه خدا از مؤمنان خريد    م نا اْلُمْؤم 

ُمْ  ُُم اْلْانَّةا  أانـُْفساُهْم وا أاْمواَلا  َت هر عوض هبشت رراى آَنن ِبشد جان ها و اموالشان را   ِب انَّ َلا
                                                

ه  ... قـُُلوهب  ْم فاأانـْزالا  عان  اْلُمْؤم نيا إ ْذ يُباي ُعوناكا َتاْتا الشَّجاراة  فـاعال ما ما ِف اَّللَُّ  لاقاْد راض يا ﴿سوره فتح:  11و نیز آیه  ﴾ فاإ َّنَّاا يانُك َُ عالی نـاْفس 
 .﴾السَّكيناةا عالاْيه م ...

 .﴾ر عاْهد ُكم أاْوُفوا ر عاْهدي ُأوف  ﴿ سوره بقره: 41. تلمیح به آیه 1
 سوره فتح. 11. آیه 2

 .﴾لزَّكاةا وا ُهْم راك ُعونا وا راُسولُُه وا الَّذينا آماُنوا الَّذينا يُقيُمونا الاََّلةا وا يـُْؤُتونا  اَّللَُّ  إ َّنَّا وال يُُّكمُ ﴿سوره مائده:  55. اشاره است به آیه 9
یّار( جعفر ط«)جعفر بن ابی طالب»است و مراد از برادر امیر المؤمنین همانا « حمزه سید الشهداء»همانا « عموی امیر المؤمنین». ظاهراً مراد از 4

بقره( و  216مذکور در آیه «)بیتلیلة المَ»است که هر دو شهادتی نام آورانه در راه خدا داشتند. خود حضرت مولی علی هم در جریان 

 نام آورانه فراوان داشتند که در ادامه متن همین زیارتنامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. های مجاهدت ،غزوه ها و سریّه ها
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 وندش كشند و كشتهپس مى  کرههپيكار   خداهر راه ه مهاَنن ک   فـاياْقتُُلونا وا يـُْقتاُلونا يُقات ُلونا ِف  ساب يل  اَّللَّ  
ْْن يل  وا اْلُقْرآن   واْعداً عالاْيه  حاقًّا ِف  التَّْوراة    هر تورات و اْنيل و قرآن اوى است رر حق  اين وعده   وا اْْل 

 ؟ره عهد خوه وفاهارتر از خدا ِبشدو كيست كه     ر عاْهد ه  م نا اَّللَّ   أاْوىفوا ماْن 
ُروا ر بايْ فا   م هاهيداى كه اْناره معامله  مان ِبشيدپس شاه   ع ُكُم الَّذ ي ِبيـاْعُتْم ر ه  اْستاْبش 

 *رستگارى رزرگ مهانو اين است     *ذل كا ُهوا اْلفاْوُز اْلعاظ يمُ وا 
 كنندگان  كنندگان، عباهتتوره  [:مؤمناناوصاف اين  ام ا ]و     التَّائ ُبونا اْلعار ُدونا 

دُ  الرَّاك ُعونا احْْلام ُدونا السَّائ ُحونا   سجوه کنندگان، كنندگان  گريان، ركوع  ، روزهستايشگران  ونا السَّاج 
ْلماْعُروف    ردی هاكنندگان از   ، هنىنيکی هاامركنندگان ره   اْلُمْنكار  وا النَّاُهونا عان   اْْلم ُرونا ِب 

ُُدوه  اَّللَّ  وا راش     مؤمنان رشارت هه. اين و رهو احکام اَلی؛  و نگهباَنن حدوه  1﴾ر  اْلُمْؤم ن يا وا احْْلاف ظُونا حْل 

  

 دهم اى امیر مؤمنانشهادت مى     ُد َيا أام ريا اْلُمْؤم ن يا أاْشها ( 15)
لرَُّسول  اْْلام ي   أانَّ الشَّاكَّ ف يكا ماا  اوردهبه رسولِ امین، ایمان نی ،که شک کننده درباره تو  آمانا ِب 

 تو و اینکه روى گرداننده از والیت تو به والیت غیر     أانَّ اْلعااه لا ر كا غارْياكا  وا 
 است معتدل و محکم گردان از دینمعاندانه روى     اه ٌل عان  الد  ين  اْلقاو ي  عا 

 براى ما پسندیده هاجهانکه پروردگار  آن هم از همان دینی    ضااُه لاناا رابُّ اْلعاالام يا الَّذ ي اْرتا 
يات كا يـاْوما اْلغاد ير    روز غدیر به والیت تو کامل نموده استدر و آن را     2وا أاْكمالاُه ر واَلا

  

يم  ( 16) ُّ ر قاْول  اْلعاز يز  الرَّح   :شکستِ مهربان، مقصود توییبیم که در این گفته خداى و گواه :وا أاْشهاُد أانَّكا اْلماْعين 
ر  وا أانَّ ﴿  از آن پريوى كنيدپس ، مراستا  راه  شاهره حقيقت اين است    اط ي ُمْستاق يماً فااتَّب ُعوهُ هذا ص 

 كه مشا را از راه او پراكنده كند  نکنيدهاى هيگر را پريوى و راه  3﴾وا َل تـاتَّب ُعوا السُُّبلا فـاتافارَّقا ر ُكْم عاْن ساب يل ه  
                                                

 سوره توبه. 112و  111. آیه 1

 .﴾ناوا راضيُت لاُكُم اْْل ْسَلما هي لاُكْم هيناُكْم وا أاْتاْمُت عالاْيُكْم ن ْعماي أاْكماْلتُ  ْوما اْليا ﴿سوره مائده:  9. اشاره روشن است به آیه 2
 سوره انعام. 159. آیه 9



1 

 

وااكا  أاضالَّ مان   وا  -وا اَّللَّ  -ضالَّ   غیر تو را پیروی کرد آنکه کردگمراهو  شدکه گمراهقسم خدا ه ب   اتَـّباعا س 
 از حق روى گرداند معاندانه که تو را دشمن داشت، و هر کس    وا عانادا عان  احْلْاق   ماْن عااهااكا 

  

اْمر كا وا أاطاْعنااـاللَُّهمَّ سا ( 17) ْعناا ْل   و اطاعت کردیم بارالها! فرمانت را شنیدیم   م 
رااطاكا اْلُمْستاق يما وا اتَـّبا   ؛ پروردگارا ما را هدایت کنو شاهراهِ راست تو را پیروى نمودیم  ناافااْهد َنا رارَـّ  ْعناا ص 

تانا﴿ وا  يـْ  نکاامان را منحرف مهَل راه َّنوهی،به طاعتت  ما را نكهآو رعد   ل طااعات كا  1﴾َل تُز ْغ قـُُلورانا رـاْعدا إ ْذ هادا
انـُْعم كا   هایت قرار دهاز سپاسگزاران نعمتو ما را    وا اْجعاْلناا م نا الشَّاك ر ينا ْل 

  

 ت کردیدهم که تو پیوسته با هواى نفس مخالف و شهادت مى  ال فاً وا أاْشهاُد أانَّكا َلاْ تـازاْل ل ْلهاواى ُُما ( 18)
 پیمان بودی دن، همارى کرکبا پرهیز پیوسته و     حاال فاً ُـ وا ل لتُّقاى م

 و به فرو خوردن خشم توانا بودی    عالاى كاْظم  اْلغاْيظ  قااه راً وا 
 و تو گذشت کننده از مردم و آمرزنده آنان بودى    2ن  النَّاس  غااف راً عااف ياً وا عا 

ُ سااخ   يا اَّللَّ  شود خشمناك شدهنافرمانی مىکه خدا و زمانى    طاً وا إ ذاا ُعا 
ياً وا إ ذا  ُ رااض   شود خشنود هستیکه اطاعت میو هنگامى     ا ُأط يعا اَّللَّ

 ودىعامل ب ،م به اینکه تو به آنچه خدا با تو پیمان بسته بودگواهو     ِب اا عاه دا إ لاْيكا عاام ًَل وا  
 ودىرعایت نم ،نگهداریش از تو خواسته شده بودرا که و آنچه      تا رااع ياً ل ماا اْسُتْحف ظْ 

 حفظ کردى ،به تو سپرده شده بودرا که و آنچه       حااف ظاً ماا اْسُتوه ْعتا 
 رساندى ،ات نهاده شده بودبر عهده  از حقّرا که و آنچه      ْلتا ـم   ُمبال  غاً ماا حُ 

 به انتظار نشستىآن وعده داده شدی  بهکه و آنچه را      3ُمْنتاظ راً ماا واعاْدتا 

                                                
 سوره آل عمران. 1. آیه 1

 عاْرُضهاا راةٍ م ْن رار  ُكْم وا جانَّةٍ ماْغف   وا سار ُعوا إ َل﴿سوره آل عمران که در وصف متقین فرمود:  194و  199. دو جمله اخیر تلمیحی است به آیه 2
نيا اْلغاْيظا وا اْلعافيا  الَّذينا يـُْنف ُقونا ِف  السَّرَّاء  وا الضَّرَّاء  وا اْلكاظ ميا *  السَّماواُت وا اْْلاْرُض ُأع دَّْت ل ْلُمتَّقي ُ ِحُ بُّ اْلُمْحس   .﴾ عان  النَّاس  وا اَّللَّ

در  راه خدا بود. لذا این فراز تلمیحی است « شهادت»امیر مؤمنان علیه السالم همواره منتظر آن بودند همان وعده  . ظاهراً مراد از آنچه که9

ْنُهْم ماْن قاضى﴿سوره احزاب:  29به آیه   .﴾رادَُّلوا تـاْبديَل ُر وا ماَناْباُه وا م ْنُهْم ماْن يـاْنتاظ   م نا اْلُمْؤم نيا ر جاٌل صاداُقوا ما عاهاُدوا اَّللَّا عالاْيه  فام 
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 نکردى تاتوانی، تقیّهدهم که از روى و شهادت مى    نَّكا ماا اتَـّقاْيتا ضاار عاً ُد أا وا أاْشها ( 19)
 باز نایستادى از گرفتن حق خود، 1رغبتیو در اثر بی   ْمساْكتا عاْن حاق  كا جااز عاً وا َلا أا 

ك ًَل ُـ وا َلا أاْحجاْمتا عاْن م ب يكا َنا  صبان والیتت قدم به عقب نگذاشتىابا غ ، از پیکارو به خاطر ترس  جااهاداة  غااص 
ف   ناً وا َلا أاْظهاْرتا الر  ضاا ِب  َلا اه  ُ ُمدا  نکردی رضایتاظهار  خدا رضایبر خالف سازشگری،  از سرو  ماا يـاْرضاى اَّللَّ

 دىسست نش ،و براى آنچه در راه خدا به تو دررسیده   2ا أاصااراكا ِف  ساب يل  اَّللَّ  وا َلا واهاْنتا ل ما 
 ناتوان و درمانده نشدی حقّت، س و زبونى از طلبِو به خاطر تر عاْن طالاب  حاق  كا ُمرااق باً  وا َلا ضاُعْفتا وا َلا اْستاكاْنتا 

  

 پناه به خدا از اینکه چنین باشى   اَّللَّ  أاْن تاُكونا كاذال كا  ماعااذا ( 21)
 واقع شدى به حساب پروردگارت گذاشتى مظلومکه ى بلکه زمان    ظُل ْمتا اْحتاساْبتا رارَّكا  راْل إ ذْ 

 را به او واگذار کردى و کار خود     3وا فـاوَّْضتا إ لاْيه  أاْمراكا 
ـوا ذاكَّْرتـاُهْم فاماا اذَّ   قبول نکردند و اندرز دادى و نپذیرفتند ن را پند دادى وو ستمگرا  واعاْظتاُهْم فاماا اتَـّعاظُوا ُروا وا کا

تاهُ   ؛و آنان را از خدا ترساندى، ولى نترسیدند    ُم اَّللَّا فـالاْم َياااُفواوا خاوَّفـْ

  

 دهم که تو اى امیر مؤمنانو شهادت مى    نَّكا َيا ام ريا اْلُمْؤم ن يا وا أاْشهاُد أا ( 21)
هاه ه  ﴿ جااهاْدتا   جهاد کردى هر راه خدا ره حق   4﴾ِف  اَّللَّ  حاقَّ ج 

واار ه  عااكا اَّللَُّ ها  حاَّتَّ   فرا خواند تا اینکه خدا تو را به جوار خویش     إ َلا ج 
ْخت ياار ه  وا قـا   و به اختیارش تو را به جانب خود قبض روح کرد     باضاكا إ لاْيه  ِب 

                                                
است لذا « بی رغبتی و بی خیالی»و « بریدن دل»و در این جا مراد « چیزی را بریدن»به معنای « جَزَعَ». جازع ظاهراً اسم فاعل است از 1

 مفید معنای درستی نیست.«( جَزِعَ»اسم فاعل از «)بی تابی»ترجمه آن به 

ٍ  قاتالا ماعاُه ر ر  يُّونا ﴿آل عمران:  146. این جمله و جمله بعد، مأخوذ است از آیه 2 ُنوا ل ما أاصارـاُهمْ   وا كاأاي  ْن م ْن ناب  سابيل  اَّللَّ  وا   ِفكاثرٌي فاما واها
 .﴾ما ضاُعُفوا وا ماا اْستاكانُوا

 ده بود در شرائط سختفرعون، که در دستگاه فرعونیان بود ولی به موسی ع ایمان آور آلِ سوره غافر که مؤمنِ 44. تلمیح است به آیه 9

ْلع باه   أاْمري ُأفـاو  ضُ ﴿: نجوا می کردگونه ه این تقیّ  .﴾إ َلا اَّللَّ  إ نَّ اَّللَّا راارٌي ِب 

 سوره حج. 16آیه . 4
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كا  ْم إ َيَّ اءاكا احْْلُجَّةا ر قاْتل ه   1کرد تمام و حجّتت را بر دشمنانت با شهید شدنت توسط آنها،   وا أاْلزاما أاْعدا
 تا حجّت به سود تو و بر زیان آنها باشد    ونا احْْلُجَُّة لاكا عالاْيه مْ ل تاكُ 

ْلق ه    بود بر همه خلق ی توهاى رساو تازه شهادت تو یکی از از حجّت  ماعا ماا لاكا م نا احْْلُجاج  اْلباال غاة  عالاى َجا يع  خا
  

ُم عالاْيكا َيا أام ريا اْلُمْؤم  ( 22)  سالم بر تو اى امیر مؤمنان    ن يا السََّلا
 خدا را خالصانه عبادت کردى     عابادتا اَّللا ُُمل ًاا

باً  راً وا جااهاْدتا ِف  اَّللَّ  صاار   كا ُُمْتاس   جانبازى کردى اوو به حساب و صابرانه در راه خدا جهادکردی  وا ُجْدتا ر ناْفس 
 و به کتابش عمل نمودى، و روش پیامبرش را پیروى کردى   ناب ي  ه   اتَـّباْعتا ُسنَّةا  وا  وا عام ْلتا ر ك تاار ه  

ةا وا آتـاْيتا الزَّكااةا وا أاقاْمتا ال  پا داشتى، و زکات را پرداختىه و نماز را ب   اََّلا
ْلماْعُروف  وا نـاهاْيتا عان  اْلُمْنكار  ماا اْستاطاْعتا   نهى نمودى هااز بدی وامر کردى  هاخوبیبه و تا توانستى  وا أاماْرتا ِب 

 در حالی که طالب بودى آنچه را نزد خداست     2﴾ماا ع ْندا اَّللَّ  ﴿ُمْبتاغ ياً 
 خدا وعده داد که راغب بودى در آنچهو در حالی که      رااغ باً ف يماا واعادا اَّللَُّ 

لنَّواائ ب  وا ـَلا تا  ائ د  ْحف ُل ِب   یها سست نشدو هنگام سختیلبریز نشد  اقاتِ تلخ،اتفصبرت از   َلا َتا ُن ع ْندا الشَّدا
ُم عاْن م  از مقابل هیچ جنگجویى بازنگشتی و به دشمن پشت نکردیو     حاار بٍ ُـ وا َلا َُتْج 

 تهمت زده ه غیر این امور را به تو نسبت دهد،آنک   ناسابا غارْيا ذال كا إ لاْيكا  أاف كا مانْ 
ط َلً عالاْيكا   و به باطل دروغ بر تو بسته     وا افـَْتااى ِبا
 !از تو روى گرداند معاندانهکه مرگ بر کسى      وا أاْوَلا ل ماْن عانادا عاْنكا 

                                                
و شهادتش در ماه  بود . شهادت حضرت همانند والدتش اتمام حجت است بر همگان. والدتش به کعبه در ایام البیض ماه خدا)رجب(1

در بهترین شب خدا)قدر( و در برترین مسجد خدا)مسجد کوفه( و در مهم ترین فریضه خدا)نماز( و در مهم ترین میهمانی خدا)رمضان( 

 نماز)نماز صبح: قرآن الفجر( و در بهترین حالت نماز که موجب برترین تقرب است)سجده: آیه آخر سوره علق( و با زبان روزه بود.

شهادتشان. حضرت زهرا سالم اهلل علیها نیز عالوه بر حیاتش، شهادتش نیز اتمام حجت بر اولیای خدا هم حیاتشان اتمام حجت است و هم 

ه آمد قرآن چ همگان بود و بیش از هزار سال است که عالمان اهل سنت از پاسخ به این سؤال عاجزند که بر سر دخت نبی اکرم و کوثر

 ؟اع گفتدسقیفه، دار فانی را و از اصحابخفی ماند؟ و چرا با نارضایتی ها قبر مطهرش مو شبانه دفنش کردند و سال هکه شبانه غسلش داد

 سوره نحل. 26. آیه 2
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هاه ه  ﴿ لاقاْد جااهاْدتا ( 23)  جهاد کردىهر راه خدا ره حق  به راستى  1﴾ِف  اَّللَّ  حاقَّ ج 
 به خدا صبرى از روی واگذاری ،صبر کردى مندشو بر آزار    لاى اْْلاذاى صارْبا اْحت ساابٍ وا صارباْتا عا 

  

َّللَّ  وا صالَّى لاهُ ( 24)  که به خدا ایمان آوردى، و براى او نماز خواندى تویى اوّل کسى  وا أاْنتا أاوَُّل ماْن آمانا ِب 
ْرك  وا جااهادا وا أاْرداى  تاُه ِف  هاار  الش    رای حق نمایاندیشرك براى اج خانهدى و خود را در و جهاد کر  صاْفحا

لاةً وا   از گمراهى انباشته بود که زمین حالىآن هم در     اْْلاْرُض ماْشُحوناٌة ضاَلا
 شد و شیطان آشکارا بندگی می     وا الشَّْيطااُن يـُْعباُد جاْهراةً 

 و گوینده این سخنِ)سراسر توحیدی( تو بودی که گفتی:      :وا أاْنتا اْلقاائ لُ 
ثْ   َلا تاز يُدِّ  »  عزّتى به من نیفزاید ،پیرامونم مردمِ زیادیِ»   راُة النَّاس  حاْوِل  ع زَّةً كا

 مرا به وحشت نیندازدشدنشان و پراکنده     تـافارُّقـُُهْم عاين   واْحشاةً  وا َلا 
ْ أاُكْن ُمتاضار  عاً وا لاْو أاْسلاماين  النَّاُس َجا    «.ن نشوم، ناالمرا رها کنندگر همه مردم و ا  «يعاً َلا

َّللَّ  فـاعازاْزتا اعْ   عزّت یافتى پناهنده به خدا شدى، در نتیجه     تاااْمتا ِب 
 ، در نتیجه زاهد گشتىترجیح دادیا بر دنیا آخرت ر   راةا عالاى اْْلُوَلا فـازاه ْدتا وا آثـاْرتا اْْلخ  

 

ُ وا هادااكا وا أا ( 25)  و تو را برگزید خالصت نمود و کردأییدت نمود و راهنمایى خدا ت ْخلاااكا وا اْجتابااكا وا أايَّداكا اَّللَّ
عااُلكا   کردارهایت ضد و نقیض نشد     فاماا تـانااقاضاْت أافـْ
 رو نگشت و حاالتت زیر و گفتارهایت اختالف نیافت و  ، وا َلا تـاقالَّباْت أاْحوااُلكا 2وا َلا اْختالافاْت أاقـْوااُلكا 

 ادعاى بیهوده نکردى، و بر خدا دروغ نبستى  ْيتا عالاى اَّللَّ  كاذ ِبً َتاا وا َلا اهَّعاْيتا وا َلا افْـ 
مُ  وا َلا شار ْهتا إ َلا احْْلُطاام،    گناهان تو را آلوده نساخت و به متاع اندك دنیا طمع نورزیدى و  وا َلا هانَّساْتكا اْْلَثا

                                                
 سوره حجّ. 16. آیه 1

که از ناحیه خدای متعال نازل شده، هیچ قولی از اقوال « قرآن صامت»است همچون « قرآن ناطق». از آنجا که امیر مؤمنان علی علیه السالم 2

رَـُّرونا اْلُقْرآنا وا ﴿نساء بیان شده چنین است:  12ف ندارد همانطور که یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم که در آیه او با هم اختال أا فاَل يـاتادا
 .﴾لاْو كانا م ْن ع ْند  غارْي  اَّللَّ  لاواجاُدوا فيه  اْخت َلفاً كاثريا
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ْ تـازاْل عالاى رـاي  ناٍة م ْن رار  كا   بر یقین بودى و در کار خودبر پایه برهانى از پروردگارت همواره   ر كا ٍي م ْن أامْ وا ياق   1وا َلا
رااٍط ُمْستاق يمٍ   نمودىمستقیم هدایت مى راهِ شاه سوى حق وبه ه در حالی ک   2تـاْهد ي إ َلا احْلْاق   وا إ َلا ص 

 

ْدقٍ ( 26) َّللَّ  قاساما ص  ُم ِب   خورمی صادقانه به خدا مىدهم، و سوگندمى شهادتی به حقّ أاْشهاُد شاهااهاةا حاقٍ  وا أُْقس 
 ران خلقندروَسَ -که درود خدا بر آنان باد-که محمّد و خاندانش سااهااُت اْْلاْلق   -صالاوااُت اَّللَّ  عالاْيه مْ -أانَّ ُُمامَّداً وا آلاُه 

 ییتو بنده خداتو موالى من و موالى همه مؤمنانی و  کهو این وا أانَّكا عاْبُد اَّللَّ   يا وا ماْوَلا اْلُمْؤم ن يا وا أانَّكا ماْوَلا 
يُُّه وا واار ثُهُ   هستى شو وارث شو جانشین رسول خدا و ولىّ او و برادر  وا وال يُُّه وا أاُخو الرَُّسول  وا واص 

:  گوینده این سخن به حضرت توست: و گواهم که نبی اکرم     وا أانَُّه اْلقاائ ُل لاكا
حْلْاق   الَّذ ي رـا  وا »  که مرا به حق برانگیختسوگند به کسى »     عاْثتاين  ِب 

 به من ایمان نیاورده، کافر شده علیّکه به آن    کا ماا آمانا ِب  ماْن كافارا ر  
َّللَّ  مانْ وا َلا أا   رار ننمودهبه خدا اقرا انکار کند،  علیّ کهآنو     جاحاداكا  قـارَّ ِب 

 مراه شدهگقطعاً بازداشت،  علیّکه مردم را از  آن کسىو     ْنكا قاْد ضالَّ ماْن صادَّ عا  وا 
ْ يـا   سوى خدای متعال راه نیافتهو به     یْهتاد  إ َلا اَّللَّ  تـاعاالا وا َلا

ْ يـاْهتاد  ر كا   «.دراه نیاب -علیّای -و به جانب من نیز راه نیافته هرکس که به تو    «وا َلا إ ِلاَّ ماْن َلا
 من است: با عزت و جاللپروردگار  قولهمان و این گفتار نبی     :راِب   عازَّ وا جالَّ  ُهوا قـاْولُ وا 

اً وا إ ِّ   لاغافَّاٌر ل ماْن ﴿  ندکشايسته   کاراامان آواراه، و   کرهه،كه توره    آنا  من آمرزنده»  َتبا وا آمانا وا عام لا صاحْل 
يات كا  3﴾ثَّ اْهتادى  «.راه َيردى والیت علیّ به سوسپس     4إ َلا واَلا

                                                
 ن تصریح شده است.سوره هود که در ادامه همین زیارتنامه به آ 21. اشاره است به آیه 1

 .﴾طاريٍق ُمْستاقيم وا إ َل احْلْاق   إ َلا  يـاْهدي﴿سوره احقاف که در وصف قرآن کریم فرمود:  91. این فراز برگرفته است از آیه 2
 سوره طه. 12. آیه 9

ی دست دایمان آورید و از کفر و شرك اعتقاسپس  (باشید پشیمانخود شرك از توبه کنید) . حاصل این آیه کریمه چنین است که4

باشد که به  متعلَّق ایمان شما نباید این ولی (عمل صاحْلاً عمل صالح انجام دهید تا ثابت کنید که ایمان شما واقعی است)سپس  (آمنا بکشید)
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يا! فاْضُلكا َلا َياْ ( 27)  گرددمیخاموش ن ماند، و نورتموالى من فضل تو مخفى نمى فاى وا نُوُركا َلا ُيْطفاأُ ماْوَلا
 که تو را انکار کند ستمکار و بدبخت استو آن   وا أانَّ ماْن جاحاداكا الظَُّلوُم اْْلاْشقای

 

يا! أانْ ( 28)  موالى من تو حجّت بر بندگانى   جَُّة عالاى اْلع بااه  تا احْلُْ ماْوَلا
ُة ل ْلماعااه    ، و ذخیره روز معادىو راهنماى به سوى راه رُشد   وا اَْلااه ي إ َلا الرَّشااه ، وا اْلُعدَّ

  

ُ ِف  اْْلُوَلا مانْ ( 29) يا! لاقاْد رافاعا اَّللَّ  دنیا بلند کردرا در  موالى من! خدا مقام تو  ز لاتاكا ماْوَلا
راة  هاراجاتاكا وا أاعْ   ات را در آخرت واال گردانید و درجه    لاى ِف  اْْلخ 

 آنکه مخالفتَت کردپوشیده ماند بر  به آنچه کهتو را آگاه کرد و    ا عام يا عالاى ماْن خاالافاكا وا رااَّراكا ما 
 کرد(ت فضائلَ )انکارِشدبر تو حجاب هاى خداو و موهبتو بین ت   وا حاالا رـاْيناكا وا رـاْيا ماوااه ب  اَّللَّ  لاكا 

 
ل   ( 31) ُ ُمْستاح   حریمت را لعن کند شکنانِپس خدا حرمت   ي احْْلُْرماة  م ْنكا فـالاعانا اَّللَّ

 کندکردند لعنمنع حقّتو نیز آنانکه تو را از      وا ذاائ د ي احْلْاق   عاْنكا  

 یانکارترین مردمنددهم که آنان زو شهادت مى     ونا ْشهاُد أانَـُّهُم اْْلاْخسارُ وا أا 
ُونا ﴿ الَّذ ينا  ُهُم النَّاُر وا ُهْم ف يها كاحْل   سوزانده و در دوزخ، زشت مَنظَرندآنان که آتش صورتشان را  1﴾تـاْلفاُح ُوُجوها

 

 دام نکردى، و قدم به عقب نگذاشتىدهم که اقو شهادت مى   ا أاْقداْمتا وا َلا أاْحجاْمتا وا أاْشهاُد أانَّكا ما ( 31)
 شمگر به فرمان خدا و رسول و سخن نگفتی و باز نایستادى إ َلَّ ِب اْمٍر م نا اَّللَّ  وا راُسول ه   َلا ناطاْقتا وا َلا أاْمساْكتا وا 

: ي ر ياد ه  » قـُْلتا  که جانم در دست اوستسوگند به آن»خود فرمودى: تو     وا الَّذ ي نـاْفس 

                                                
نماز و روزه و حج و مناسک بدانید؛ بلکه باید به حقیقت دین که امام معصوم ع و پذیرش  در مناسک دین ایمان آورده باشید و دین را فقط

 (.ث  اهتدیالیت و امامت اوست هم ایمان آورید)و

 سوره مؤمنون. 114. آیه 1
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لسَّْيف  ُقُدماً  ظارا إ ِلاَّ راُسوُل اَّللَّ نا  لاقادْ   زدمگامانه شمشیر مى که پیشرسول خدا به من نظر کرد، درحالی  أاْضر ُب ِب 
: َيا عال يُّ!  ایشان به من فرمود: اى علیّ!      فـاقاالا

 نسبت به موسى تو نسبت به من به منزله هارون هستی   ْنز لاة  هااُرونا م ْن ُموساىأاْنتا م ين   ِب ا 
َّ رـاْعد يإ َلَّ   )همه فضائلم غیر از نبوت را داری(ای نیستنبیّ  ،من جز اینکه بعدِ      أانَُّه َلا ناب 

 بر سنّتم استبا من و  دهم که مرگ و زندگیت تو را خبر مىو  یاتاكا ماع ي وا عالاى ُسنَّت  وا ُأْعل ُمكا أانَّ ماْوتاكا وا حايا 
ْرُت وا َلا ُكذ ْرتُ  ماا  فـاوا اَّللَّ    به خدا سوگند دروغ نگفتم، و به من دروغ گفته نشد    كاذا

 و گمراه نشدم و کسى به وسیله من گمراه نشده    َلا ضالاْلُت وا َلا ُضلَّ ِب   وا 
 و آنچه را پروردگارم با من عهد کرده فراموش نکردم    يُت ماا عاه دا إ ِلاَّ راِب   وا َلا ناس  
 هستم ررهاىن از سوى پرورهگارم مَرکَبی از برسوار ن و م    1﴾رـاي  ناٍة م ْن راِب   ﴿عالاى وا إ ِّ   لا 

ُّ ِل   رـايَّناهاا ل ناب ي  ه    نیز براى من بیان داشته است نبیّ اکرمبیان نموده و  نبیَّشکه براى     وا رـايَّناهاا النَّب 
، أاْلف ظُ   «.گویم با صراحت تمامم که آن را صریح مى بر راهِ روشنو من   «ُه لاْفظاً وا إ ِّ   لاعالاى الطَّر يق  اْلوااض ح 

 راست گفتى، و حقّ گفتى. -به خدا سوگند-اى امیر مؤمنان    وا قـُْلتا احْلْاقَّ  -وا اَّللَّ  -صاداْقتا 

 
وااكا  فـالاعانا اَّللَُّ ( 32)  آنکه با تو دشمنى کردبا  ردمُآنکه تو را برابر شِخدا لعنت کند    ماْن سااوااكا ِب اْن َنا

ُ جالَّ اْْسُُه يـاُقولُ   فرماید: مى که نامش با جاللت است، در حالی که خدا     :وا اَّللَّ
 هانند رراررند؟هانند، ِب كساىن كه َّنى آَي كساىن كه مى  2﴾هاْل ياْستاو ي الَّذ ينا يـاْعلاُمونا وا الَّذ ينا َل يـاْعلاُمونا ﴿

  

 در ردیف تو قرار دادکسى را که  کند پس خدا لعنت    ماْن عادالا ر كا  اَّللَُّ  فـالاعانا ( 33)
يـاتاكا  ماْن فـاراضا  ُ عالاْيه  واَلا  هرا بر او واجب کرد خدا والیت توکه آن کسی را     اَّللَّ

 ُّ  برادر رسول خدا و مدافع دین خداخدا و  ولىّ  ییوکه تو حال آن وا الذَّابُّ عاْن ه ين ه    اَّللَّ  وا أاُخو راُسول ه  وا أاْنتا واِل 
                                                

 سوره هود. 21. آیه 1

 سوره زمر. 2. آیه 2
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يل  وا الَّذ ي   اش گویاست کسى هستى که قرآن به برترى همان    هناطاقا اْلُقْرآُن ر تاْفض 

ُ تـاعااَلا   فضیلت تو این گونه فرمودند:داى تعالى در از جمله خ     1وا  :قاالا اَّللَّ
ُ اْلُمجاه د ينا عالا ﴿  ِب اجرى رزرگ خدا جهاهكنندگان را رر نشستگان ررترى هاه أاْجراً عاظ يماً  ى اْلقاع د ينا فاضَّلا اَّللَّ

 و رْحت و مغفرت اَلی هرجاتکه آن اجر عبارت است از:     ْنُه وا ماْغف راًة وا راْْحاةً هاراجاٍت م  
يماً  ُ غاُفوراً راح   ؛و خدا آمرزنده و مهرِبن است    2﴾وا كانا اَّللَّ

ُ تـاعاا وا قاالا   فضیلت تو این گونه فرمودند:داى تعالى در از جمله خ     :َلا اَّللَّ
قاياةا احْْلاج   وا ﴿ د  احْلْارام   أا جاعاْلُتْم س   يدقرار هاهاحْلرام را مسجدانی و آِبه ج اجآَي آررسانی ره حُ  ع ماراةا اْلماْسج 

ر  كاماْن آمانا  َّللَّ  وا اْلياْوم  اْْلخ   وز جزا اامان آورههمهانند آن كس كه ره خدا و ر     ِب 
 ررارر نيستهرگز پيش خدا اين هو  ؟و هر راه خدا جهاه كرهه   َل ياْستاُوونا ع ْندا اَّللَّ   وا جاهادا ِف  ساب يل  اَّللَّ  

ُ َل   *كند  گروه ستمكاران را هدايت َّنىو ردانيد که خدا     *يـاْهد ي اْلقاْوما الظَّال م يا وا اَّللَّ
 اند و هجرت كرهندكه اامان آورهه آَنن     وااجارُ الَّذ ينا آماُنوا وا ه

ه مْ  وا جاهاُدوا ِف  ساب يل  اَّللَّ    هايشان جهاه كرهندو هر راه خدا ِب اموال و جان  ِب اْمواَل  ْم وا أانـُْفس 
 *رستگارانندمهان و ايشان نزه خدا ررترند،  هراز جهت مقام   *أاْعظاُم هاراجاًة ع ْندا اَّللَّ  وا ُأولٍ كا ُهُم اْلفائ ُزونا 

ُرُهْم رارُـُّهمْ  ْنُه وا ر ْضوانٍ  يـُباش    رضايتی رزرگ و ی اَلیرْحت د رهها ها پرورهگارشان نويدشان    ر راْْحاٍة م 
نَّا ُْم ف يها ناع يٌم ُمق يمٌ وا جا  *آهنا نعمت اپيدار رراى آَنن ِبشدو نيز ره هبشت هاىي كه هر     *ٍت َلا

ُه أاْجٌر عاظ يمٌ خال د ينا ف يها أا   تنزه خدا اپهاشى رزرگ اس ؛ قطعاً هر آن هبشت ها جاوهانند  9﴾راداً إ نَّ اَّللَّا ع ْندا
 

                                                
عطف بر مقّدر باشد به این معنا که حضرت امام هادی علیه السالم از آیات فراوان در فضائل امیر مؤمنان علی « واو». بعید نیست که این 1

صرف نظر می کنند. « واو»توبه( اشاره کنند و از ذکر سایر آیات با ذکر همین  12نساء و  25از می خواهند به دو آیه)علیه السالم، در این فر

و کذلکا نُری ارراهيما ملکوتا السموات و اَلرض  و ﴿انعام که فرمود:  65در آیه « وَ لِیکونَ»در « واو»شبیه است به « واو»از این جهت این 
 .﴾يا ل يکونا م نا املوق ن

 سوره نساء. 26و  25. آیه 2

 سوره توبه. 22تا  12. آیات 9
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 اىتو به ستایش خدا مخصوص گشتهفقط دهم که شهادت مى   ماْخُاوُص ِب  ْدحاة  اَّللَّ  أاْشهاُد أانَّكا الْ ( 34)
ْ تـاْبغ  ِب   اْلُمْخلاص  ل طااعاة  اَّللَّ ، ًَل َلا  نَجُستىبراى هدایت جایگزینى  ای برای طاعت خدا؛شدهخالص   َْلُداى رادا

 و در بندگى پروردگارت، هیچکس را شریک او نساختى    وا َلا ُتْشر ْك ر ع بااهاة  رار  كا أاحاداً 

 ش را در حق تو اجابت کردخداى تعالى دعاى پیامبر   ل ناب ي  ه  ف يكا هاْعواتاهُ  وا أانَّ اَّللَّا تـاعااَلا اْستاجاابا 
كا ْل ُ   آشکار کند امّتش رابر  تحکومت یِسزاوار داد که شفرمان سپس    مَّت ه  ثَّ أاماراُه ِب  ْظهاار  ماا أاْوَلا

ًء ل شاْأن كا  َنً ل رُبْهاان كا  إ ْعَلا  براى باال بردن شأنت، و علنى ساختن برهانت   وا إ ْعَلا
، وا  ط يل   هابهانه عذرها و و دفع باطل ها، و بریدن   قاْطعاً ل ْلماعااذ ير   وا هاْحضاً ل ْْلاِبا

ق يا فـالامَّا أاْشفا   از آشوب اهل فسق بیمناك شد صنبی اکرم پس زمانى که     قا م ْن ف ْتناة  اْلفااس 
 و درباره بیان امرِ تو، در برابر منافقان احتیاط کرد     يكا اْلُمنااف ق يا وا اتَـّقاى ف  

 او وحى فرمود: پروردگار جهانیان به    حاى إ لاْيه  رابُّ اْلعاالام يا:أاوْ 
 ره مرهم ررسان هشد نچه از پرورهگارت ره تو َنزلى رسول! آا  أُْنز لا إ لاْيكا م ْن رار  كا  َي أايُـّهاا الرَُّسوُل رـال  ْغ ما﴿

ْ تـافْ   اىخدا را نرسانده ی ازپيامهيچ  ، گويیام ندهىگر اْنکه ا    عاْل فاما رـالَّْغتا ر سالاتاهُ وا إ ْن َلا
ُمكا م نا النَّاس   ُ يـاْعا   كندمرهم حفظ مى شر  دا تو را از و خ    1﴾وا اَّللَّ

ه  أاْوزاارا  ري   فـاواضاعا عالاى نـاْفس   پس او بارهاى سنگین سفر را بر دوش جان نهاد   اْلماس 
ري  وا نـا   روز برخاستحرارت شدید نیمو در     هاضا ِف  راْمضااء  اَْلاج 

هاى  ، پس پیام حق را رساندندا دادسخنرانى کرد و شنواند و     فاأارـْلاغا  فاخاطابا وا أاْْساعا وا َنا
ُْم أاَْجاعا  : ثَّ ساأاَلا  رساندم؟پیام خدا را سپس از همه آنها پرسید: آیا    ؟«هاْل رـالَّْغتُ »فـاقاالا

 حتماً چنین کردیگفتند:      فـاقااُلوا: اللَُّهمَّ رـالاى! 

 :  فرمود: خدایا شاهد باش     «اللَُّهمَّ اْشهاْدهُ »فـاقاالا

                                                
 سوره مائده. 66. آیه 1
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: ه مْ  أاْوَل﴿ أا لاْستُ » ثَّ قاالا ْلُمْؤم ن يا م ْن أانـُْفس   م؟نیست مؤمنان از خود آنان سزاوارتر آیا من به :فرمودسپس  ؟«1﴾ِب 

 !گفتند: آرى      فـاقااُلوا رـالاى!

: فاأاخاذا   پس دست تو را گرفت، و فرمود:     ر ياد كا وا قاالا

هُ ماْن ُكْنُت ماوْ » هُ  َلا ا عال يٌّ ماْوَلا  پس این علىّ موالى اوست هرکه را که من موالى اویم،» فـاهاذا

 دار باش که والیت علیّ را بپذیردخدایا والیت کسی را عهده     وااَلهُ  اللَُّهمَّ واال  مانْ 

 را دشمن دارد علیّو دشمن بدار هرکه     اهااهُ وا عااه  ماْن عا 

لاهُ  وا اْنُاْر ماْن ناااراهُ    که خوارش سازدآن و خوار کن که یاریش کندآنو یارى کن «وا اْخُذْل ماْن خاذا
ُ ف يكا   جز اندکی مؤمن نشدند، ستادفر و به آنچه خدا درباره تو بر نبیّش  عالاى ناب ي  ه  إ َلَّ قال يلٌ فاماا آمانا ِب اا أانـْزالا اَّللَّ

 را جز تکبر و گمراهی نیفزود! اکثرشانو    إ َلَّ َتااربٌُّ وا تاْضل يلٌ  وا ماا زااها أاْكثاراُهمْ 

ريٍ ﴿وا َلا زااها أاْكثاُرُهْم   نیفزود! جز زَينکاریو اکثرشان را    2﴾غارْيا َتاْس 

 

 فرستاداین آیه را  قبالً نیز خدا در حقّت  قـاْبلُ  تـاعااَلا ف يكا م ْن وا لاقاْد أانـْزالا اَّللَُّ ( 35)
 ای:علیرغم ناخوشی عده      :وا ُهْم كاار ُهونا 

ْنُكمْ َي أايُـّهاا الَّذ ينا آماُنوا ماْن يـا ﴿  ايد، هركه از مشا از هينش ررگرهه اى كساىن كه اامان آورهه  عاْن ه ين ه   ْرتادَّ م 
ُ ر قاوْ  ِت  اَّللَّ  که ُمبوب خدايند و هوستدار خدا خواهد آورهقومى را  خدا   ِحُ بُُّهْم وا ِحُ بُّوناهُ  مٍ فاساْوفا َيْا
 ر مؤمنان نرمند، و رر كافران سختکه ر    أاع زٍَّة عالاى اْلكاف ر ينا أاذ لٍَّة عالاى اْلُمْؤم ن يا 

اُفونا لاْوماةا َلئ مٍ ُُياه ُدونا ِف  ساب يل  اَّللَّ    ترسندان َّنى مَلمت سرزنشگر از  و کرهها جهاه  هر راه خد  وا َل َيا

                                                
 سوره احزاب. 6. آیه 1

 سوره هود. 69. آیه 2
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 كند  اين است فضل خدا که ره هر كه ِبواهد عنايت مى    اَّللَّ  يـُْؤت يه  ماْن ياشاءُ  ذل كا فاْضلُ 
ٌع عال يمٌ  ُ واس   *خدا گسَتنده و هاَن استو      *وا اَّللَّ
ُ وا  ا وال يُُّكُم اَّللَّ  ش و آن اهل اامانی هستند کهوَل  مشا تنها خدا و رسول  الَّذ ينا  اراُسولُُه وا الَّذ ينا آماُنو  إ َّنَّ

 *1ههند هر حال رکوع زكات مى َّناز ره اپهاشته و  *يُق يُمونا الاََّلةا وا يـُْؤُتونا الزَّكاةا وا ُهْم راك ُعونا 
 را رپذيره ش و اين مؤمنيولو هركه وَليت خدا و رس  راُسولاُه وا الَّذ ينا آماُنوا وا ماْن يـاتاوالَّ اَّللَّا وا 

ْزبا اَّللَّ  ُهُم اْلغال ُبونا   هاخل هر حزب خداست و حزب خدا مهان حزب پريوز است    2﴾فاإ نَّ ح 

  

ا أانـْزا ﴿ (36)  م، و از پیامبر پیروى کردیمایمان آوردی فرستادیبه آنچه  بارالها!  ْلتا وا اتَـّباْعناا الرَُّسولا رارَّنا آمانَّا ِب 
 بنویس ی دهندگان به این حقیقتگواه همراهما را  نام پس    3﴾تُْبنا ماعا الشَّاه د ينا فااكْ 

 
تانارارَّنا َل ُتز ْغ قُـ ﴿( 37) يـْ  کردى منحرف مساز هاى ما را پس از آنکه هدایتپروردگارا دل  ُلورانا رـاْعدا إ ْذ هادا

 ىا تو بسیار بخشندهفقط و به ما از نزد خود رحمتى ببخش، که  4﴾ابُ وا هاْب لانا م ْن لاُدْنكا راْْحاًة إ نَّكا أاْنتا اْلواهَّ 

 
 از نزه تو حق است مهاناين گفتار دانیم که خدایا ما مى 5﴾ا ُهوا احْلْاقُّ م ْن ع ْند كا هاذا ﴿اللَُّهمَّ إ َنَّ نـاْعلاُم أانَّ ( 38)

 ضه کردپس لعنت کن کسى را که با آن معار     فااْلعاْن ماْن عااراضاهُ 

                                                
 . که به اتفاق فریقین چنین مؤمنی که در حال رکوع نماز، زکات پرداخت جز امیر مؤمنان علی علیه السالم کس دیگری نبود.1

 ائده.سوره م 56تا  54. آیه 2

 سوره آل عمران. 59. آیه 9

 سوره آل عمران. 1. آیه 4

جاراًة م نا السَّماء  أاو  ﴿ سوره انفال 92. این فراز اشاره روشنی است به آیه 5 وا إ ْذ قاُلوا اللَُّهمَّ إ ْن كانا هذا ُهوا احْلْاقَّ م ْن ع ْند كا فاأاْمط ْر عالاْينا ح 
ل این آیه چنین است که در روز واقعه غدیر، یکی از منافقان فریاد کشید که اگر این واقعه حق است و از . جریان نزو﴾اْئت نا ر عاذاٍب أاليمٍ 

جانب خداست، خدایا سنگی بر من فرو فرست و مرا عذاب کن. اتفاقاً در مقابل دیدگان همه، به عذاب الهی گرفتار شد و آیات ابتدای 

 .(591، 11و مجمع البیان،  56، 1)الکافی، سوره معارج نیز درباره او نازل شد
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 و به آن تکبّر ورزید، و آن را تکذیب کرد، و کافر شد    وا اْستاْكرباا وا كاذَّبا ر ه ، وا كافارا 
 گرهندمیز ِب کجاکه ره   ردانندستمگران زوها که و  1﴾وا ساياْعلاُم الَّذ ينا ظالاُموا أايَّ ُمْنقالاٍب يـاْنقال ُبونا ﴿

  

ُم عالاْيكا َيا أام ريا الْ (39) ي  يا  ن يا وا ساي  دا ُمْؤم  السََّلا  سالم بر تو اى امیر مؤمنان و سرور جانشینان اْلواص 
 کنندگان، و پارساترین پارسایانعبادت  سرسلسلهو    ينا وا أاْزهادا الزَّاه د ينا وا أاوَّلا اْلعاار د  

 و درودها و تحیّاتش بر تو باد شدا و برکاتو رحمت خ  وا َتا يَّاتُهُ  وا راْْحاُة اَّللَّ  وا رـاراكااتُُه وا صالاوااتُهُ 

  

 آن کس که غذا داد)با کیفیتی که قرآن گزارش فرمود:(تویى     أاْنتا ُمْطع ُم الطَّعاام  ( 41)
رياً ُحب  ه  م سْ  عالى﴿   هاهیطعام را ره هرمانده و يتيم و اسري، غذا عَلقه رههر حال    *ك يناً وا يات يماً وا أاس 
 داخ را اطعام می کنيم فقط ررای مشا:[ ره ايشان گفتی که و]     ع ُمُكْم ل واْجه  اَّللَّ  ا ُنطْ إ َّنَّ 

ْنُكْم جازاًء وا َل ُشُكوراً   نه هيچ سپاس و تشکریو  ی می طلبيمهيچ مزه نه و از مشا   2﴾َل نُر يُد م 

 

(41 ): ُ تـاعااَلا  ن نازل فرمود:و خداى تعالى در حق تو چنی    وا ف يكا أانـْزالا اَّللَّ
ه   وا يـُْؤث ُرونا عالى﴿  ههند، گرچه خوه َتيدست ِبشندهيگران را رر خوه ترجيح  ْم وا لاْو كانا هب  ْم خاااصاةٌ أانـُْفس 

ه  فاُأولٍ كا ُهُم اْلُمْفل ُحونا   ندنااند پس آَنن مهان رستگار ِباز ِبل ُمفوظ وجوهش و هركه  3﴾وا ماْن يُوقا ُشحَّ نـاْفس 

 
 از مرهمکننده  و گذشت تویى فروبرنده خشم عان  النَّاس  ﴿ وا اْلعااِف   أاْنتا اْلكااظ ُم ل ْلغاْيظ   وا ( 42)

ن يا  ُ ِحُ بُّ اْلُمْحس   و خدا نيكوكاران را هوست هاره    4﴾وا اَّللَّ

 

                                                
 سوره شعراء. 226. آیه 1

 سوره انسان. 2و  1. آیه 2

 سوره حشر. 2. آیه 9

 سوره آل عمران. 194. آیه 4
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 شکیبا به وقتِ تویى      وا أاْنتا الاَّار ُر ِف  ( 43)
 حاَل و ره هنگام جنگتنگدسَّت و پريشان    1﴾يا اْلباْأس  اْلباْأساء  وا الضَّرَّاء  وا ح  ﴿

 

لسَّو يَّة  ( 44) ُم ِب   ردممبه صورت برابر، و تویی دادگر در میان  تویى تقسیم کننده وا اْلعااه ُل ِف  الرَّع يَّة  وا أاْنتا اْلقااس 
ُُدوه  اَّللَّ  م ْن َجا يع  اْلربا يَّة   ُ ِب   ه مقرّرات خدا از میان همه انسانهاو آگاه ب   وا اْلعااَل 

 

ُ تـاعااَلا أاْخرباا عامَّا اوْ ( 45) كا م ْن فاْضل ه  ر قاْول ه  وا اَّللَّ  :خبر دادبر دیگران  تو برتری دادنِاز  با این آیه خدا :َلا
قاً أا فاماْن كانا ُمْؤم ناً كاما ﴿  ست؟كه مؤمن است مهانند كسى است كه فاسق ا  آَي كسى   ْن كانا فاس 

 هرگز ررارر نيستند.      *َل ياْستاُوونا 
ات   ُلوا الاَّاحْل   شايسته كرهند هایو كار  كه اامان آورههآَنن     أامَّا الَّذ ينا آماُنوا وا عام 

 کنندرراى آهناست هبشت هاىي که هر آن سکونت می     اْلماْأوىفـالاُهْم جانَّاُت 
ا كانُوا يـاْعماُلونا   کرهندمی آهناست ره اپهاش آنچه 3پيش پذيراىي  اينها و     2﴾نـُُزًَل ِب 

  

  قرآن دانشو تویى اختصاص یافته به   وا أاْنتا اْلماْخُاوُص ر ع ْلم  التَّْنز يل  ( 46)
 و حکم تأویل، و گفتار صریح فر ستاده خدا   ْأو يل  وا ناص   الرَُّسول  وا ُحْكم  التَّ 

 هایی که همه دیدندست، موقعیتتومخصوص و     وا لاكا اْلماوااق ُف اْلماْشُهوهاةُ 
ُم اْلماْذُكوراةُ   [:شرح آن چنین است]که تاریخیو مقامات مشهور و روزهاى   وا اْلماقاامااُت اْلماْشُهوراُة وا اْْلاَيَّ

  

 :رمود[فروز احزاب همان است که قرآن روز بدر، و روز احزاب ]   :اْْلاْحزااب  وا يـاْوُم  راْدرٍ يـاْوُم ( 47)
را إ ْذ زاغات  اْْلاْرااُر وا ﴿  ها ره گلو رسيد،، و جانخريهها آن زمان كه چشم  رـالاغات  اْلُقُلوُب احْلْاناج 

*وا تاظُ  َّللَّ  الظُُّنوَنا  ررهيد*و ره خدا گمان های ردی مى      نُّونا ِب 
                                                

 سوره بقره. 166. آیه 1

 سوره سجده. 12و  11. آیه 2

 ت.تیان چیسپذیرایی اصلی بهش داند که از آنها می شود و فقط خدا. بهشت را به عنوان پیش پذیرایی می آورند، قبل از پذیرایی اصلی که 9
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ُتل يا اْلُمْؤم ُنونا وا زُلْ   شدند و از شدت ترس مضطرب امتحانآْنا روه که اهل اامان   *ز ُلوا ز ْلزاًَل شاد يداً ُهنال كا ارـْ
 ند:گفت  ررخی مؤمنان  سست اامان  ريمارهلو  ناقفانمآن هنگام  وا إ ْذ يـاُقوُل اْلُمناف ُقونا وا الَّذ ينا ِف  قـُُلوهب  ْم ماراضٌ 

 *ا وعده نداهندرسولش جز فريب ره مخدا و    وا راُسولُُه إ َلَّ ُغُرورًا* ما واعاداَنا اَّللَُّ 
ْنُهْم َي أاْهلا يـاْثر با وا إ ْذ قالاْت طائ فا   !مدينهشهر هر آن زمان گروهى از آَنن گفتند: اى اهل    ٌة م 

ُعوا  !رهيدرگره مدينه ر ،نيست مقاومت همشن، َتب اين مهه ِب را مشا     َل ُمقاما لاُكْم فااْرج 
َّ يـا  ْنُهُم النَّب   د:گفتن  ،خواستهاجازه ص  نبی اکرماز  ی از آَنن،هيگر  عدهو    ُقوُلونا وا ياْستاْأذ ُن فار يٌق م 

 ت)و از هزه و همشن هر امان نيست(حفاظ اس هاى ما ىبخانه       عاْوراةٌ  إ نَّ رـُُيوتانا
 حفاظ نبوههايشان ىب حال آنكه خانه      وا ما ه يا ر عاْوراةٍ 

 «ن ِب اين هبانه، جز فرار از جنگ قادى نداشتندآَن     1﴾إ ْن يُر يُدونا إ َلَّ ف راراً 

ُ تـاعااَلا   فرمود: مؤمنان از جمله علیّ احزاب، دربارهروز درباره و خدا      :وا قاالا اَّللَّ
 هاى كفر و شرك را هيدند گفتند: مهي كه اهل اامان هسته   قاُلوا راأا اْلُمْؤم ُنونا اْْلاْحزابا وا لامَّا ﴿

ُ وا راُسولُهُ واعاداَنا  هذا ما  ند،ره ما وعده هاه فرستاهه اش"اين مهان است كه خدا و      اَّللَّ
ُ وا راُسولُهُ   راست گفتند" فرستاهه اشخدا و  و     وا صاداقا اَّللَّ

 و آَنن را نيفزوه مگر اامان و تسليم   2﴾وا ما زاهاُهْم إ َلَّ إ اماَنً وا تاْسل يماً 

 را فرارى دادى شانو جمعرا کُشتى،  [قهرمان آنها]: 9پس عَمرو   ْمتا َجاْعاُهمْ فـاقاتاْلتا عاْمراُهْم وا هازا 
﴿ ُ  و خدا آَنن را كه كافر روهند ِب خشمشان ِبزگرهاند   الَّذ ينا كافاُروا ر غاْيظ ه مْ وا راهَّ اَّللَّ

ْ ياناُلوا خارْياً   كه ره غنيمَّت هست نيافتندهر حاَل       َلا

                                                
 سوره احزاب. 19تا  11. آیات 1

 سوره احزاب. 22. آیه 2

است که امیر مؤمنان علیه السالم چنان ضربتی برای رضای خدا به او زد و در روز احزاب که تمام کفر در « عمرو بن عبد وَدّ». مراد همان 9

لیه کفر را برای همیشه خوار کرد که نبی اکرم صلی اهلل عمقابل تمام ایمان ایستاده بود، با این یک ضربت چنان اسالم را نجات داد و جبهه 

 (.466، ص1اقبال االعمال، ج«)لضربةُ علی ّ یومَ خندق افضلُ ِمن عبادةِ الثقلَینِ »و آله در وصف این ضربت علی  فرمودند: 
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 ُ  كفايت كره به برکت تو ای علیّ و خدا جنگ را از اهل اامان   ر كا  1﴾اْلُمْؤم ن يا اْلق تالا وا كافاى اَّللَّ
ُ قاو َيًّ عاز يزاً ﴿  .و خدا نريومند و شکست َنپذير است    ﴾وا كانا اَّللَّ

  
 و روز اُحُد که قرآن]خطاب به خلیفه اول و ثانی[ فرمود:     ُأُحدٍ وا يـاْوُم ( 48)

 دکرهيدى اعتنا َّنى  حا و ره اا فرار  نبی  ه از اطراف كهنگامى    أاحادٍ  ْلُوونا عالىونا وا َل تـا إ ْذ ُتْاع دُ ﴿
 كرههعوت مى  هفاعره  ، مشا را از پشت سررسولکه حالیهر   2﴾ياْدُعوُكْم ِف  ُأْخراُكمْ  وا الرَُّسولُ 

 کردىدفع میرا براى حفظ پیامبر  دشمنان تو بودى که علیّای    اْلُمْشر ك يا عان  النَّب     وا أاْنتا تاُذوُه هب  مُ 
ماال  ذااتا   و به سمت چپ و راست فراریشان می دادی    اْليام ي  وا ذااتا الش  

 ، از شما دو عزیز بِبُردکه ترسان بودندرا درحالی تا خدا گزندشان   تـاعااَلا عاْنُكماا خاائ ف يا  حاَّتَّ راهَُّهُم اَّللَُّ 
 و نجات داد را به وسیله تو یارى کرد خورده و مسلمانانِ شکست     را ر كا اْْلااذ ل يا وا نااا 

  
 و روز حنین، بنابر آنچه قرآن در این آیه به آن گویا شد:  عالاى ماا ناطاقا ر ه  التَّْنز يُل: ُحناْيٍ وا يـاْوُم ( 49)

باْتُكْم كاْثراُتُكمْ ﴿  زماىن كه نفرات زَيه مشا ِبع َ شگفَّت مشا شد     إ ْذ أاْعجا
ْيٍاً   نياز نكرهىب  از خدا مشا را ره هيچ وجهنفرات زَيه، وَل      فـالاْم تـُْغن  عاْنُكْم شا

ا راُحباتْ وا ضاقاْت عالا   ش رر مشا تنگ شديا و زمي ِب مهه فراخ   ْيُكُم اْْلاْرُض ِب 
 وى گرهانديد و فرار كرهيد.ر  سپس     *ثَّ والَّْيُتْم ُمْدر ر ينا 

 هَنزل فرمو و رر مؤمنان آنگاه خدا آرامش خوه را رر رسولش  3﴾وا عالاى اْلُمْؤم ن يا  راُسول ه    ساك يناتاُه عالىثَّ أانـْزالا اَّللَُّ 
 یدهست پیروانتتو و  در این آیه «مؤمنان» ! مراد ازیا علیّ    وا اْلُمْؤم ُنونا أاْنتا وا ماْن يال يكا 

 

                                                
 سوره احزاب. 25. آیه 1

 آل عمران.سوره  159. آیه 2

 سوره توبه. 25. آیه 9
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 زد: خوردگان را صدا مىو عمویت عباس شکست  ي اْلُمْنهاز م يا إ لاْيه ْم:وا عامُّكا اْلعابَّاُس يـُنااه  
 ]به جنگ بازگردید[1اهل بیعت شجرهاى اصحاب سوره بقره، اى  « أاْهلا رـاْيعاة  الشَّجاراة  َيا أاْصحاابا ُسوراة  اْلباقاراة  َيا »

 تا آنکه باالخره جماعتى به او پاسخ دادند؛     ؛ْومٌ حاَّتَّ اْستاجاابا لاُه قـا 
ٍُوناةا   دار شدىرا عهده  به آنها و کمکتو رنج آنها را کفایت کردى   ْلتا ُهونـاُهُم اْلماُعوناةا وا تاكافَّ قاْد كافاْيتاُهُم اْلما

ُثوراة  فـاعااهُ  يا م نا اْلما  برگشتندجهاد پس نومید از پاداش     وا آي س 
يا  لتَّْوراة  واْعدا  رااج   بود به وعده خداى تعالى در مورد توبهتنها امیدشان و     اَّللَّ  تـاعااَلا ِب 

 :-که عظیم باد یاد او-و این است سخن خدا     وا ذال كا قـاْولُُه جالَّ ذ ْكُرُه:
 خواست ِبزگشتره هرکس لطفش  ِبسپس خدا رعد حني،  2﴾ماْن ياشاءُ  عالى م ن رـاْعدا ذال كا  ثَّ يـاُتوُب اَّللَُّ ﴿

 ، و با آن مزد بزرگ، پیروز شدىنائل شدیدرجه صبر  به توو   ْجر  وا أاْنتا حاائ ٌز هاراجاةا الاَّرْب ، فاائ ٌز ر عاظ يم  اْْلا 

 

ُ خاوارا اْلُمنااف ق يا إ ْذ أاْظهارا  خاْيرباا وا يـاْوُم ( 51)  شکار کردو روز خیبر که خدا شکست منافقان را آ اَّللَّ
 ریدو دنباله کافران را بُ     قاطاعا هاار را اْلكااف ر ينا  وا 
 ستهاکه پرورهگار جهان  ستخداُماوص سپاس تام و     3﴾اْلعالام يا  وا احْلْاْمُد َّلل َّ  راب  ﴿
 ش ِب خدا پيمان رسته روهند كه فرار نكنندكه آهنا از پيحاَلهر  َل يـُوالُّونا اْْلاْهِبرا  وا عاهاُدوا اَّللَّا م ْن قـاْبلُ وا لاقاْد كانُ ﴿

 ره يقي از پيمانی که ِب خدا رستند، ِبزخواست خواهند شد و    4﴾ًَل و وا كانا عاْهُد اَّللَّ  ماْسؤُ 

  

يا! أاْنتا ( 51)  موالى من تویى حجّت رسا   احْْلُجَُّة اْلباال غاةُ  ماْوَلا
 رهان تابناك، و بشایانو نعمت و راه روشن  وا اْلرُبْهااُن اْلُمن ريُ  ار غاةُ وا الن  ْعماُة السَّ وا اْلماحاجَُّة اْلوااض حاُة 

                                                
ره فتح گزارش شده است. این جریان مربوط است به صلح حدیبیه در سال ششم هجری. در این آیه آمده سو 11. بیعت شجره در آیه 1

ُ عان  اْلُمْؤم نيا إ ْذ يُباي ُعوناكا َتاْتا الشَّجاراة  ﴿ است:  .﴾لاقاْد راض يا اَّللَّ

 سوره توبه. 26. آیه 2

 .﴾ذينا ظالاُموا وا احْلْاْمُد َّلل َّ  راب   اْلعالاميا فـاُقط عا هار ُر اْلقاْوم  الَّ ﴿سوره انعام چنین است:  45. آیه 9

 سوره احزاب. 15. آیه 4
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ن يٍاً لاكا ِب ا  ُ م ْن فاْضلٍ فـاها كا اَّللَّ  به تو داد هافضیلتپس گوارا باد تو را، آنچه خدا از    ا آَتا
 و نابود باد دشمن نادانت    وا تـاب اً ل شاان ٍ كا ذ ي اْلْاْهل

  

 هایش حاضر بودىها و لشگرکشیبا پیامبر در تمام جنگ  يعا ُحُرور ه  وا ماغااز يه  َجا  ماعا النَّب     شاه ْدتا ( 52)
لسَّْيف  ُقدَّاماهُ َتاْم ُل الرَّاياةا أامااماُه، وا تا   زدىو در برابرش شمشیر  داشتهدوش  را بر اسالمپرچم ،پیشاپیش  ْضر ُب ِب 

 کارهات در ت و بصیرتَرَمشهو کاردانىِسپس به خاطر تدبیر و   ، وا راا ريات كا ِف  اْْلُُمور  حاْزم كا اْلماْشُهور  ـثَّ ل  
ْ ياُكْن عالاْيكا أام ريٌ  أامَّراكا ِف  اْلماوااط ن ، وا   و هیچکس بر تو امیر نبود امیر کردهها تو را در تمام میدان  َلا

  

ْم م ْن أاْمرٍ ( 53)  :که چه بسیار کارهایىو      وا كا
 ت در آنها شدمتقوا مانع اجراى تصمی   ضااء  عاْزم كا ف يه  التُّقاىصادَّكا م ْن إ مْ 

 دنشدهواى نفس  پیرودر مثل آن کارها،  برخی دیگر بودند کهاما     غارْيُكا ِف  م ْثل ه  اَْلاواىوا اتَـّباعا 
 1عاجز بودیآنها به آن رسیدند که تو از آنچه  پنداشتند هاانپس ناد  فاظانَّ اْلْااه ُلونا أانَّكا عاجاْزتا عامَّا إ لاْيه  انـْتاهاى

 ، گمراه شد و راه نیافتپنداشتباره تو چنین به خدا قسم آنکه در  انُّ ل ذال كا وا ماا اْهتاداىالظَّ  -وا اَّللَّ  -ضالَّ 
 رامشکل شده بود  که چهآن کردیبعد آنکه واضح خصوصاً    وا لاقاْد أاْوضاْحتا ماا أاْشكالا م ْن ذال كا 

 که فرمودی: گفتارتاین که توهّم و تردید کرد به براى آن    :ل ماْن تـاواهَّم وا اْمَتااى ر قاْول كا 

ُ عالاْيكا صا -  -با این فرمایش نورانی ات درود خدا بر تو-     -لَّى اَّللَّ
يلاة  ـاْلُقلَُّب واْجها الْ  ُحوَّلُ ـقاْد يـاراى الْ »  2بیندچاره را مى راه زبردست،  گاهى انسان   ح 

ٌز م ْن تـاْقواى اَّللَّ  وا ُهونـاها   آمده اى از تقواى الهی در برابرش پرده لیو    ا حااج 
ُعهاا راْأيا اْلعاْي    آن معصیت را رها می کند ،در نتیجه با بینش کامل و الهی     فـايادا

                                                
. حال آنکه تو هم می توانستی به آن حرام برسی اما تقوای الهی مانع از این شد که به آن دست یازی؛ شبیه این مطلب در نهج البالغه هم 1

حضرت در پاسخ فرمودند که معاویه اهل خیانت است و من «! نمی داندمعاویه سیاست می داند و علی »هست که برخی گفته بودند که 

 نهج البالغه(. 211)خطبه نیستم وگرنه اگر تقوا واجب نبود آن وقت می دیدید که علی سّیاس است یا معاویه!

 .  و می یابد که این چاره، معصیت خداست.2
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 1را به کار می بندد )معصیت(قوا، همان چارهبی تکه فرد  در حالی  « الد  ين  جاةا لاُه ِف  ـوا يـاْنتاه ُز فـُْرصاتاهاا ماْن َلا حار ي

را اْلُمْبط ُلونا  ْقتا صادا   سرایان دچار زیان شدند به خدا سوگند راست گفتى، و یاوه    وا خاس 
 

 دندزبیر[ قصد فریب تو کرهنگامى که آن دو عهدشکن]طلحه و     وا إ ْذ مااكاراكا النَّاك ثاان  ( 54)
 «قصد عمره داریم: »و گفتند     «نُر يُد اْلُعْمراةا »فـاقااَل: 

ُماا:  قصد عمره ندارید که به جان خودتان قسم»: به آنان فرمودی  لاعاْمرُُكماا ماا ُتر يداان  اْلُعْمراةا » فـاُقْلتا َلا
 «دارید و عهدشکنی که قصد خیانتلب     «لاك ْن ُتر يداان  اْلغاْدراةا 

 و پیمان را محکم کردى در نتیجه از آن دو نفر بیعت گرفتى  وا جادَّْهتا اْلم يثااقا  اْلباْيعاةا عالاْيه ماا خاْذتا فاأا 
 آگاهشان کردى ،نکه بر کار غلطشاوقتیوشیدند، در نفاق ک امّا  بَّْهتاُهماا عالاى ف ْعل ه ماافـالامَّا نـا ؛ فاجادَّا ِف  الن  فااق  

تافاعاا وا عااهاا وا ما أاْغفاَلا   دمند نشدنبهره و غلطشان بازگشتندتوجّهى کردند، و به کار بى    ا انـْ
 شد و تباهی خسران ،هر دو کارِ و سرانجامِ   2﴾ُخْسراً ﴿ماا ـوا كاانا عااق باُة أاْمر ه  

 

مُهاا أاْهُل الشَّام  ثَّ ( 55)  سپس اهل شام خیانت آن دو را دنبال کردند     تاَلا
ْرتا  ار  إ لا  فاس  ْعذا  به سویشان حرکت کردى ،بر آنان و تو پس از بستن راه خیانت    ْيه ْم رـاْعدا اْْل 

رَـُّرونا اْلُقْرآنا  3﴾َل ياد يُنونا ه ينا احْلْاق  ﴿ وا ُهمْ   نکردندو در قرآن تدبّر  ره هين حق گرهن ننهاهندلى آنها و وا َلا يـاتادا

 بودند ناجوانمرد یست و گمراهانپ یخردانبى و     ضاالُّونا  مهااٌج ر عااعٌ 
لَّذ ي أُْنز لا عا   نازل شده بود کافر بودند ص به آنچه در حق تو بر محمّدو    لاى ُُمامٍَّد ف يكا كااف ُرونا وا ِب 

اْهل   ُرونا وا ْل  ص  ف  عالاْيكا َنا  بودند تو ینِو یاوران مخالف   اْلْ َلا
ت  بااع  وا قاْد أامارا  ُ تـاعااَلا ِب   که خدا به پیروى از تو امر فرمودهلىدرحا    كا اَّللَّ

                                                
ی دست یازیده، شکست او در دو هر دو جهان . و در ظاهر و در چشم مردم دنیاطلب پیروز می شود، حال آنکه چون از راه گناه به امر1

 نهج البالغه هم بیان دیگری است از همین موضوع. 62قطعی است. خطبه 

 .﴾اامر ها ُخسراً  و کانا عاقبةُ ﴿سوره طالق:  2. این فراز برگرفته است از آیه 2

 سوره توبه. 22. آیه 9
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ُ تـاعااَلا  اْلُمْؤم ن يا إ َلا ناْار كا  وا نادابا   :فرمود خدای متعال ه؛ا خواندو مؤمنان را به یارى تو فر  وا قاالا اَّللَّ
 َلی پيشه کنيدتقوای اايد ى كساىن كه اامان آورهههان ا    وا اتَـُّقوا اَّللَّا َي أايُـّهاا الَّذ ينا آمانُ ﴿

 ِبشيد ):امامان معاوم(ِب راستگوَينمهراه و     1﴾وا ُكونُوا ماعا الاَّاه ق يا 

  
يا! ر كا ظاهارا احْلْاقُّ ( 56) ُه الْ ماْوَلا  که آن را فروگذاشتندتو نمایان شد، درحالی اموالى من حق ب قُ ـخال، وا قاْد نـاباذا

 2پس از کهنگى و نابودى زنده کردیرا و تو بودی که سنّت نبیّ   وا الطَّْمس   رـاْعدا الدُُّروس  وا أاْوضاْحتا السُّنانا 
 3جهاد بر پایه تصدیق قرآن پیشتازی درتوست پس مخصوص   عالاى تاْاد يق  التَّْنز يل   فـالاكا ساار قاُة اْلْ هااه  

يلاُة اْلْ هااه    4یلت جهاد بر پایه تحقّق تأویل قرآنمخصوص توست فضو   التَّْأو يل   عالاى َتاْق يق   وا لاكا فاض 
ٌد ل راُسول  اَّللَّ  وا عاُدوُّكا عاُدوُّ اَّللَّ    و انکارکننده رسول خدا است که دشمن خدا و دشمن تو   ، جااح 

ط ًَل وا ِحاُْكُم جاائ راً  ياْدُعو  حکومت می کند به ستمو کند دعوت مى باطلبه     ِبا
باً وا ياْدعُ  ْزراُه إ َلا النَّار  وا يـاتاأامَُّر غااص   دخوانَاش را به دوزخ مىدسته و دار دهد وفرمان مىغاصبانه و   5و ح 

                                                
 سوره توبه. 112. آیه 1

یان راستین امیر مؤمنان علی علیه السالم هستند و کسانی که نام خود را اهل سّنت می گذارند همان شیع« اهل سنّت حقیقی». لذاست که 2

خص هستند. باال« اهل سنّت نبیّ »ولی رسماً به بدعت هایی که خلفای ناحقّ رسول گذاشتند مؤمن شده اند نمی توانند ادعا کنند که 

لفا بعد از نبی اکرم گذاشت و رسماً اعالم کرد که در عهد رسول خدا نماز را یکی از خ« نماز کامل»علمایشان که می دانند که بدعت 

مسافر شکسته بود ولی من تامّ می خوانم! و نیز خلیفه ای دیگر که گفت: دو متعه در عهد رسول خدا بود)متعه حج و نساء( که من آن دو 

 بدعت ها زیاد است. را حرام می کنم و عامل به آن را مجازات سنگسار می نمایم! و نظائر این

 11. ظاهراً مرادشان این آیات قرآن است که تصدیق می کند که امیر مؤمنان علی علیه السالم پیشتاز در جهاد در راه خدا بوده اند: آیه 9

اد السالم در جه سوره توبه)که قباًل در فرازهای همین زیارتنامه آمد(. ظاهراً از آنجا که پیشتازی علی علیه 22تا  12سوره حدید و آیات 

آن  ادر راه خدا، آنقدر در میان مسلمانان شهرت داشته که در این فراز از زیارتنامه، امام هادی علیه السالم هیچ اشاره ای به آیات مرتبط ب

 نمی کنند و فقط به این بیان اکتفا می نمایند که: بنا بر تصدیق قرآن تو ای علی جان، پیشتاز در جهاد بوده ای.

هم این امر را بر همه ثابت کرد که فضیلت جهاد مخصوص توست. یعنی تاریخ قطعی و « تأویل و تحقق خارجی آیات قرآن»ی . یعن4

م الوقایعی که متواتراً از امیر مؤمنان علی علیه السالم نقل شده به خوبی می رساند که آن آیات قرآن که در فضیلت و پیشتازی علی علیه الس

 یقتی است راست و پایدار.در جهاد نازل شده، حق

ْزراهُ ﴿ :است سوره فاطر 6. این فراز برگرفته از آیه 5 ا ياْدُعوا ح   .﴾ْن أاْصحاب  السَّعريل ياُكونُوا م   إ نَّ الشَّْيطانا لاُكْم عاُدوٌّ فااَتَّ ُذوُه عاُدوًّا إ َّنَّ
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 کردجهاد مى «عمّار»و ]یکی دیگر از عالئم حقانیت تو اینکه:[     ُُيااه دُ  «عامَّارٌ »وا ( 57)
 «سوى بهشتوچ کنید، کوچ بهک» :در معرکه صِفّین ندا می داد و «إ َلا اْلْانَّة  الرَّوااحا الرَّوااحا »: وا يـُنااه ي رـاْيا الا  ف  ي  
ا وا لامَّا اْستاْسقاى فاُسق    آوردند« شیر»و دید که به جای آب برایش ، طلبیدآب  کهو وقتی    يا اللَّبا

:  ل خدا به من فرمود:سو»تکبیر گفت و بیان کرد که    :قاالا ِل  راُسوُل اَّللَّ  » كاربَّا وا قاالا
رُ  ٍ شاراار كا م نا  آخ  نـْياا ضايااٌح م ْن لابا  ی رقیق استشیر ،از دنیا ی اتآخرین نوشیدن   الدُّ
ٍاُة اْلبااغ ياةُ وا تـاقْ   «رساندو تو را گروه متجاوز به قتل مى    «ُتُلكا اْلف 

 1بست و او را کشتراه را بر عمّار  «ىّ زارِیه فَو العادِابُ»پس    قاتالاهُ فااْعَتااضاُه أارُو اْلعااه ياة  اْلفازاار يُّ فـا 

 
 باد بر ابو العادیه لعنت خدا    اْلعااه ياة  لاْعناُة اَّللَّ  فـاعالاى أاِب  ( 58)

ئ    باد لعنت فرشتگان خدا و همه پیامبرانبر او و     كات ه  وا ُرُسل ه  أاَْجاع يا وا لاْعناُة ماَلا
 که شمشیر به روى تو کشیدبر کسى و لعنت    ى ماْن سالَّ ساْيفاُه عالاْيكا وا عالا 

 -اى امیر مؤمنان-و تو به روى او شمشیر کشیدى   -أام ريا اْلُمْؤم ن يا َيا - وا سالاْلتا ساْيفاكا عالاْيه  
 از مشرکان و منافقان تا روز برپایی جزا  اف ق يا إ َلا يـاْوم  الد  ين  م نا اْلُمْشر ك يا وا اْلُمنا 

يا   ناخوش نداشت را غمتکرد و  تغمگینبه آنچه و بر رضایتمندِ    ِب اا سااءاكا وا َلاْ ياْكراهْ  وا عالاى ماْن راض 
ْ يـُْنك رْ وا أاغْ   زشت نشمردرا  و بر غم تو چشم پوشید و عامل اندوهت    ماضا عاْيناُه وا َلا

 رددست و زبان کمک ک ، باتو به ضرریا     عالاْيكا ر ياٍد أاْو ل ساانٍ  أاْو أاعاانا 
، أاْو خاذا   گرفتکناره در رکابَتمودن یا از جهاد ن کشیددست  یا از یاریت  لا عان  اْلْ هااه  ماعاكا أاْو قـاعادا عاْن ناْار كا

، وا جاحادا حاقَّكا أاْو غاما   یا فضل تو را کوچک شمرد، و حقّت را انکار کرد   طا فاْضلاكا
ُ أاْوَلا  أاْو عادالا ر كا مانْ  ه  جاعالاكا اَّللَّ  او قرار دادخدا تو را سزاوارتر به او از  را کهآن کردیا با تو برابر    ر ه  م ْن نـاْفس 

                                                
علیه السالم و باطل بودن معاویه شدند چون همه می  . بعد از قتل عمّار در این جنگ بود که عده ای متوجه حقانیت امیر مؤمنان علی1

 دانستند که رسول خدا ص وعده داده اند که عمار را گروهی باغی بر امام حقّ خواهند کشت.
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 و برکات او بر تو باد شو درودهاى خدا و رحمت  كا وا راْْحاُتُه وا رـاراكااتُهُ وا صالاوااُت اَّللَّ  عالايْ ( 59)
ُمُه وا َتا يَّاتُهُ   بر تو بادو تحیّاتش نیز  او و سالم     وا ساَلا

 باد امامان از خاندان پاك تو همه برهمچنین و    وا عالاى اْْلائ مَّة  م ْن آل كا الطَّاه ر ينا 
 كه خدا ستوهه و رزرگوار استچرا     (37﴾)هود، إ نَُّه ْحا يٌد َما يدٌ ﴿

  
 تر و جانسوزترتر و حادثه زشتکار شگفت  خاْطُب اْْلاْفظاعُ ـجاُب وا الْ وا اْْلاْمُر اْْلاعْ ( 61)

 رخ داد عبارت بود از: پس از انکار حق توکه      رـاْعدا جاْحد كا حاقَّكا 
د    ة  الن  سااء  فاداكاً  يقاة  الطَّاه راة  الزَّْهرااء  غاْاُب الا    و اینکه هاجهان صدّیقه طاهره زهرا سرور زناناز فدك  غصب ساي  دا

لات كا هاة  السَّي   وا راهُّ شاهااهات كا وا شاهاا ْين  ُسَلا  نَین( را نپذیرفتند!سَ)امامین حَر از تَبارَتروَدو سَ گواهى تو و   دا
يكا اْلُمْاطا  ُ عالاْيُكمْ - فاىوا ع َْتاة  أاخ   -درود خدا بر شما باد–آنهم گواهی عترت مصطفى ص را!   -صالَّى اَّللَّ

ُ تـاعااَلا عالاى اْْلُمَّة  هاراجا   که خدا درجه شما را بر امّت برتر گرداندو حال آن  ُكمْ تا وا قاْد أاْعلاى اَّللَّ
 و منزلت شما را رفیع قرار داد      لاتاُكمْ وا رافاعا ماْنز  

نا فاْضلاُكمْ   آشکار ساخت هاجهانتان را بر و فضیلت و شرف  شارافاُكْم عالاى اْلعاالام يا وا   وا أاِبا
 قرار داد پاكشما را  حاق اً و  ها را از شما دور ساختپلیدىتمام و   1﴾تاْطه رياً ﴿ فاأاْذهابا عاْنُكُم الر  ْجسا وا طاهَّراُكمْ 

 
(61 ): ُ تـاعااَلا ْنسانا ُخل قا هاُلوعاً إ  ﴿ قاالا اَّللَّ  انسان رسيار حريص آفريده شدهفرمود:  خدای متعال نَّ اْْل 

 ى كندصرب چون گزندى ره او هر رسد ىب     إ ذا ماسَُّه الشَّرُّ جاُزوعاً 
 هر رسد هريغ ورزه، جز َّنازگزاران حقيقی و چون خريى ره او  2﴾وا إ ذا ماسَُّه اْْلارْيُ ماُنوعاً إ َلَّ اْلُماال  يا 

 ُ  اش را استثنا کرد، پیامبر برگزیدهپس خداى متعال   تـاعااَلا ناب يَُّه اْلُمْاطافاىفااْستاْثَنا اَّللَّ

                                                
 سوره احزاب. 99. این فراز برگرفته است از آیه تطهیر یعنی آیه 1

 سوره معارج. 22تا  12. آیه 2
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يا -وا أاْنتا   -اى سرور جانشیان-استثنا کرد  از همه خلقنیز تو را و   1م ْن َجا يع  اْْلاْلق   -اء  َيا ساي  دا اْْلاْوص 

 که به تو ستم کردند، چقدر از دیدن حق کور بودندپس آنان   !فاماا أاْعماها ماْن ظالاماكا عان  احْلْاق   
 

 2پیامبر را از باب فریب براى تو مقرّر داشتندسپس سهم خویشان   اْلُقْرىبا ماْكراً  ْهما ذاو يثَّ أافْـراُضوكا سا ( 62)
 دور کردند )صاحبان فدك(به جور و ستم از اهلش در حالی که    حااُهوُه عاْن أاْهل ه  جاْوراً وا أا 

 چون حکومت به تو برگشتپس      فـالامَّا آلا اْْلاْمُر إ لاْيكا 
 کردى که آن دو نفر کردند همان ،یامبربا خویشان پ    ْم عالاى ماا أاْجراَيا عالاْيه  أاْجرايـْتاهُ 

 با آنکه از آن دو رویگردان بودی ولی چنین کردی      مااراْغباًة عاْنهُ 
 در اثر این صبر، مقرّر بود ر پاداشى که نزد خدا برایتخاطه ب فقط      ِب اا ع ْندا اَّللَّ  لاكا 

ْنا   به شبیه شد ]خلیفه اول و ثانی[ن دو نفرتو به آ شدنِ پس گرفتار     ُتكا هب  ماافاأاْشباهاْت ُم 
مُ ْنب يااء  ُم انا اْْلا  ُم السََّلا ة  وا عادام  اْْلاْنااار   عالاْيه   ورىیاتنهایى و بى وقتدر )درود خدا بر ایشان( رى پیامبرانگرفتا ع ْندا اْلواْحدا

 
 اسماعیل ذبیح به یدن در بستر پیامبر شبیه شدىو در آرم الذَّر يحا  ِف  اْلباياات  عالاى اْلف رااش  وا أاْشباْهتا ( 63)
 که تو نیز مانند او قبول کردىه آنچ -درود خدا بر او-   إ ْذ أاجاْبتا كاماا أاجاابا  -عليه السَلم-

باً وا أاطاْعتا كاماا أاطااعا إ ْْسااع يُل صاار راً ُمُْ   دیکر، اطاعتکرداطاعت جوو پاداش شکیباکه  اسماعیل مانندو   تاس 
 :او گفت ابراهیم بهوقتى که       :إ ْذ قاالا لاهُ 

                                                
قیقی جز دو تن نبوده اند، یکی نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله و یکی امیر المؤمنین علی علیه . حاصل این فراز آن است که نمازگزار ح1

 .حقیقی که عادل ترین مردمان است را نپذیرند؛ و معنا ندارد که شهادت نمازگزار السالم

را با آن عظمت غصب کردند و در مقابل احتجاج حضرت زهرا سالم اهلل علیها سخنی برای گفتن نداشتند « فدك». یعنی خلیفه اول و ثانی 2

دارد شاهد نمی خواهند؛ و بعد که « دیَ»مال ایشان بود و از مالک و کسی که « فدك»آنکه  با !کردند «شاهد»و به ناحق از ایشان طلب 

حضرت زهرا شاهد خود را عادل ترین افراد روزگار یعنی امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین قرار داد، شهادت ایشان را نپذیرفتند! آن 

 مقرر کردند!خویشان رسول خدا ص عنوان به ناچیز وقت بعد از این غصب عظیم، از این باغ بزرگ تنها سهمی 
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 هك  می رينمخواب  چندِبر است که وحی را ره صورت !پسرم    ِف  اْلمانام   َي رـُيناَّ إ ِّ   أارى﴿
 ؟تو چيست نظررنگر كه  پس ؛كنمرا ذرح مىو ت    ؟فااْنظُْر ما ذا تارى أاِّ   أاْذِباُكا 

عاْل م قالا   اى اقدام كنآنچه هستور هاهه شدهپدر ره »گفت:     ا تـُْؤمارُ َي أارات  افـْ
ُ م نا الاَّار ر ينا  ُدِّ  إ ْن شاءا اَّللَّ  اگر خدا ِبواهد مرا از ررهِبران خواهي َيفتکه    1﴾ساتاج 

ل كا أانْ  ُّ وا كاذا تاكا النَّب   نیدتو را در بسترش خوابا صنبی اکرم و تو نیز زمانى که     تا لامَّا أاِبا
 بخوابیبسترش در  که فرمان دادتو را  و    قاد ه  وا أاماراكا أاْن تاْضجاعا ِف  مارْ 

كا   ش حفظ کنىبا جان خود از دشمن او راتا      وااق ياً لاُه ر ناْفس 
 فرمانبردارانه به پذیرش دعوتش شتافتى    تا إ َلا إ جاارات ه  ُمط يعاً أاْسراعْ 

 آماده کردى )در راه خدا و رسول(شدن را براى کشته دو خو    ُمواط  ناً  كا عالاى اْلقاْتل  وا ل ناْفس  
ُ تـاعااَلا طااعاتاكا فاشاكا   قدردانى کرد برداری تو، در نتیجه خدا از فرمان    را اَّللَّ

نا عاْن َجا يل  ف ْعل كا ر قاْول ه  جالَّ ذ ْكُرُه:  آنجا که فرمود:زیبایت به گفتارش پرده برداشت،  عملو از   وا أاِبا
 و از مرهم كسى است كه      اس  وا م نا النَّ ﴿

هست آورهن خوشنوهى خدا ه جانش را رراى ر   2﴾ماْن ياْشر ي نـاْفساُه اْرت غاءا ماْرضات  اَّللَّ  
 فروشدمى
ف  يا ـ م  ثَّ ( 64)  در جنگ صِفِّین بود آزمون بزرگ دیگر برای تو    ْحناُتكا يـاْوما ص 

فُ عات  الْ وا قاْد رُف   يلاًة وا ماْكراً  مااااح   ها باال رفته بودها از روى حیله و فریب به نیزهکه قرآندرحالى   ح 
 تردید پیدا شد، و حق به یک سو افتاد، و از گمان پیروى شد پس  احْلْاقُّ وا اتُّب عا الظَّنُّ  فاأاْعراضا الشَّكُّ وا ُعز فا 
ْناةا هااُرونا إ ْذ   دامیر کر موسى او را بر قوم خود، ، وقتیبوداین ابتال، شبیه هارون   مَّراُه ُموساى عالاى قـاْوم ه  أا أاْشباهاْت ُم 

 گفت:و مى ندا دادههارون بر آنان  دورش پراکنده شدند وآنها از   :فـاتافارَُّقوا عاْنهُ، وا هااُروُن يـُنااه ي هب  ْم وا يـاُقولُ 

                                                
 سوره صافّات. 112. آیه 1

 «.لیلة المَبیت»سوره بقره معروف به آیه  216. آیه 2
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ا فُت ْنُتْم ر ه  ﴿  َتن رْحان استپرورهگار و  يداهقوم! ِب گوساله امتحان شداى   وا إ نَّ رارَُّكُم الرَّْْحنُ  َي قـاْوم  إ َّنَّ
 نيدکرا اطاعتو هستورم  پريوى کرهه )که فرستاده رمحامن(ز منو ا    *ب ُعوِّ  وا أاط يُعوا أاْمر يفااتَّ 

 خواهيم روهساله پيوسته رر پرستش گو گفتند     ْن نـارْباحا عالاْيه  عاك ف يا قاُلوا لا 
عا إ لاْينا ُموسى  موسى ره سوى ما ِبزگرهه!اينکه َت     1﴾حاَّتَّ يـاْرج 

:وا كاذال كا أاْنتا لامَّ  ُف قـُْلتا  :فرمودی ،رفت ی نیزهها باال اى امیر مومنان، همین که قرآن تو نیز  ا رُف عات  اْلمااااح 
 «دایشما به آن آزمایش شدید و گرفتار نیرنگ گشته قوم من!اى »   «َيا قـاْوم  إ َّنَّاا فُت ْنُتْم هب اا فاُخد ْعُتمْ »
 امّا از خواسته تو سرپیچى کردند، و با تو به مخالفت برخاستند    عاااْوكا وا خاالاُفوا عالاْيكا فـا 

 ا نپذیرفتیکردند امّا را از تو تقاض )حَکَم(دو داور و گماشتنِ  فاأارـاْيتا عالاْيه مْ  تاْدعاْوا ناْابا احْلْاكاماْي  وا اسْ 
 به خدا بیزارى جستى، و آن را به خودشان واگذاشتىو از عملشان   ه ْم، وا فـاوَّْضتاُه إ لاْيه مْ وا تـارباَّْأتا إ َلا اَّللَّ  م ْن ف ْعل  

 شدروشن  کار نادرستشان ، و خطاىآشکار که حقپس زمانى   احْلْاقُّ وا ساف ها اْلُمْنكارُ فـالامَّا أاْسفارا 
لزَّلال  وا ال  و به لغزش و انحراف از راه حق اعتراف کردند   ْور  عان  اْلقاْاد  جا ـوا اْعَتااُفوا ِب 
 پس از آن دچار اختالف شدند     وا اْختالاُفوا م ْن رـاْعد ه  

 که کردند سفیهانه یتو را مجبور به پذیرفتن حکمیّت    ُموكا عالاى سافاه  التَّْحك يم  وا أاْلزا 
 خواستند و تو از آن باز داشتىاز آن سرباز زدى و آنان مى    ُه وا أاحابُّوُه، وا حاظاْرتاهُ ي أارـاْيتا الَّذ  

ُحوا ذا  باُهُم الَّذ ي اقـَْتااُفوهُ وا أاِبا  که مرتکب شدند خدا[ ]: تجرّی بر ولیّرا و روا دانستند گناهی    نـْ
رياٍة وا ُهدً وا أاْنتا   بر راه بینایى و هدایت بودى که توحال آن   یعالاى نـاْهج  راا 

لاةٍ   هاى گمراهى و کورىو ایشان بر روش   یوا عامً  وا ُهْم عالاى ُسنان  ضاَلا
 
ر  ينا ( 65)  مچنان بر نفاق اصرار داشتند]این جماعت خوارج و نهروانی[ ه   فاماا زااُلوا عالاى الن  فااق  ُما 
 مراهى سرگردان بودندو در گ     اْلغاي   ُمَتااه  ه ينا  ِف   وا 

                                                
 سوره طه. 21و  21. آیه 1
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ُ حاَّتَّ أاذااقـا   به آنان چشاند كار َنپسندشان را  واِبل و َمازاتتا خدا    1﴾لا أاْمر ه مْ واِبا ﴿ُهُم اَّللَّ
 و بدبخت شد مُردکه با تو دشمنى کرد با شمشیرت آن در نتیجه  ْن عااناداكا فاشاق يا وا هاواىفاأامااتا ر ساْيف كا ما 

ُجَّت كا   و راهنمایى شد فتسعادت یارا که و با حجّت تو زنده کرد آن   ماْن ساع دا فـاُهد يا  وا أاْحياا ِب 
 
 انو شامگاه انخدا بر تو باد بامداد هایوددر  كا غااه ياًة وا راائ حاةً صالاوااُت اَّللَّ  عالايْ ( 66)

 رفَو در سَ )اقامت(رضَ در حَو نیز درودهایش بر تو      وا عااك فاًة وا رااه باةً 
 و مدح تو احاطه نیابد بر وصف کنندگانمدح    ا ِحُ يُط اْلمااه ُح واْصفاكا فاما 

 کنندنابود نمی توانند ات را برترى جویان،و عیب    وا َلا ُِحْب ُط الطَّاع ُن فاْضلاكا 
 

 یق هستیخال بهترینِ و بندگی خدا، تو در عبادت   أاْحساُن اْْلاْلق  ع بااهاةً  أاْنتا ( 67)
 ترین آنانىو در پارسایى خالص     ْخلاُاُهْم زاهااهاةً وا أا 

 ترین ایشان هستیسرسخت ،در دفاع از دین و     وا أاذارُـُّهْم عان  الد  ين  
ُْهد كا أاقامْ   پا داشتىرحدود خدا را ب خود، با کوشش    تا ُحُدوها اَّللَّ  ِب 

 را فرارى دادى [هروانیانو نَ]وارجشمشیرت اردوهاى خ و با   اك را اْلماار ق يا ر ساْيف كا وا فـالاْلتا عاسا 
 ها را خاموش ساختىشعله جنگ تدبیرت، با سرانگشت    ُحُروب  ر باناان كا ـهابا الـْخم ُد لا ـتُ 

 را دریدى اتهبَهاى شُپرده ،و با بیان رسایت    ُسُتورا الشُّباه  ر باياان كا  وا تـاْهت كُ 
ُف لُْبسا الْ   برطرف کردى و صریح روشن و آمیختگى باطل را از حقِ   عاْن صار يح  احْلْاق    بااط ل  وا تاْكش 

ئ   َلا َتاُْخُذكا   نکرددر تو اثر گرانمالمتِ سرزنشراه خدا مسیر حرکت در در     2مٍ ِف  اَّللَّ  لاْوماُة َلا
 

                                                
 سوره تغابن. 5سوره حشر و آیه  15. آیه 1

 گذشت.امه سوره مائده که قبالً متن آن در همین زیارتن 54. برگرفته است از آیه 2
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 ز تو کرداخداى تعالى و ستایشی که دح و در م    ماْدح  اَّللَّ  تـاعااَلا لاكا وا ِف  ( 68)
ف يا غ ًَن عاْن ماْدح  اْلمااه ح    ستایشگران مدح مدّاحان و ستایشِبی نیازی است از   يا وا تـاْفر يط  اْلوااص 

: ُ تـاعااَلا   :فرمود آنجا که خداى متعال      قاالا اَّللَّ

ُقوا﴿  فا كرهندهستند كه صاهقانه و  ِبعظمت مرهاىن ،از مؤمنان    م نا اْلُمْؤم ن يا ر جاٌل صادا
 آن پيمان رسته روهند سر ره آنچه ِب خدا رر     ما عاهاُدوا اَّللَّا عالاْيه  

ْنُهْم ماْن قاضى  شهيد شدندررخی رر سر پيمان خوه      هُ َناْبا  فام 

ْنُهْم ماْن يـاْنتاظ رُ   دمنتظر شهاهتناند عده هيگری از آَنن که هنوز شهيد نشده و      وا م 
ُلوا تـا   دو رر مهان عهدن ره هيچ روى تغيري نكرهنداين گروه اخري، و      1﴾ْبد يًَل وا ما رادَّ

  
 موفق شده ای به قتل برسانی مانى که دیدی کهو ز    أاْن قـاتاْلتا  وا لامَّا راأاْيتا ( 69)

ط يا وا اْلماار ق يا النَّاك ث يا وا   را 4رفتگان از دینو بیرون 9و ستمکاران 2شکنانپیمان   اْلقااس 

 کرد قمحقّ )مبنی  بر شکست دشمنانت(اش راو رسول خدا وعده    داهُ راُسوُل اَّللَّ  واعْ  وا صادَّقاكا 

: وا أاْوفـاْيتا ر عاْهد ه    گفتى: ،وفا کردى 5و تو نیز به عهدش     قـُْلتا

                                                
 سوره احزاب. 29. آیه 1

هجری به عنوان خلیفه رسول اهلل بیعت کردند، پیمان شکستند  95. ناکثین یعنی اصحاب جنگ جمل که بعد از آنکه با امیر مؤمنان در سال 2

شه)از تنه را به پا کرد، عایو جنگ جمل را راه انداختند که البته شکست سختی از امیر مؤمنان خوردند. آنکه بر جمل سوار شد و این ف

 همسران رسول خدا( بود.

را به راه انداختند و در نهایت با خدعه عمرو عاص، قرآن به سر نیزه کردند و فتنه « صِِفّین». قاسطین یعنی اصحاب معاویه که جنگ 9

 حکمّیت را به راه انداختند و از شکست قطعی رهیدند.

کافر  -العیاذ باهلل–بعد از ماجرای حکمّیت در صفّین که خود به راه انداخته بودند، امیرمؤمنان را . مارقین یعنی خوارج و نهروانیان که 4

« ریناشقی اآلخ»شمردند و امیر مؤمنان هم در جنگ نهروان، چشم فتنه آنها را در آورد و جز نه نفر از آنها را زنده نگذاشت که یکی از آنها 

 ؤمنان را به شهادت رساند.ابن ملجم مرادی بود که عاقبت امیر م

. ظاهراً این عهد همانا مراعات مصالح عالیه اسالم و مسلمین در همه حال و نیز ایستادگی در مقابل دشمنان و آمادگی برای شهادت در 5

کردند  ان حکومتهمه حال بوده است، که امیر مؤمنان همواره بر آن عهد استوار بود و حتی به خلفای سه گانه ای که به ناحق قبل از ایش

 به بهترین وجه مشاوره و پشتیبانی داد تا مبادا اصل اسالم آسیب ببیند.
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 سر رنگین شود؟ آیا وقتش نرسیده که این محاسن به خون»   َُتْضابا هاذ ه  م ْن هاذ ه   أا ماا آنا أانْ »

 ؟«به این کار قیام می کند 1ترین مردمچه وقت بدبختآیا بلکه     ؟«أاْم ماَّتا يـُْبعا َُ أاْشقااهاا

 که بر پایه برهانى از پروردگارت هستیاطمینان داشتى  و همواره     عالاى رـاي  ناٍة م ْن رار  كا  وااث قاً ِب انَّكا 

رياٍة م ْن أاْمر كا   دانستی که بر بصیرتی از کار خود هستىو می      وا راا 

 تو وارد شونده ای به بارگاه خدا      قااه ٌم عالاى اَّللَّ  

ٌر ر بايْ  يـاْعتاُه ر ه  ُمْستاْبش   ىاهاى که انجام دادبه معامله و شادمان هستی   ع كا الَّذ ي ِبا

 استستگارى رزرگ مهان ر  و اين    2﴾وا ذل كا ُهوا اْلفاْوُز اْلعاظ يمُ ﴿

  
 را لعن کن به تمام لعنت هایت انبیای خود قاتالنِ خدایا    اللَُّهمَّ اْلعاْن قـاتالاةا أانْب ياائ كا ( 71)

يااء  أانْب   ام يع  لاعاناات كا وا أاْوص   نیز چنین کن جانشینان انبیایت راقاتالن و    ياائ كا ِب 
ر كا   خود جای ده در حرارت آتشو آنان را      وا أاْصل ه ْم حارَّ َنا

 
 و پیمانش را انکار نمود را که حقّ ولیَّت را غصبآنکه کن  و لعن حاقَُّه وا أاْنكارا عاْهداهُ  وا اْلعاْن ماْن غااابا وال يَّكا ( 71)

ُه رـاْعدا اْلياق ي  وا ا ياة  لاهُ وا جاحادا ْلواَلا راار  ِب  قـْ  علیّ را پس از یقین و اقرار به والیتش انکار کردو   ْْل 
 از برای او روزى که دین را کامل کردىدر      يـاْوما أاْكماْلتا لاُه الد  ينا 

  
 را لعنت کنخدایا قاتالن امیر مؤمنان     قـاتالاةا أام ري  اْلُمْؤم ن يا اللَُّهمَّ اْلعاْن ( 72)

 ار پیروان و یاران آنان و م کردندکه به او ستکسانىو نیز لعن کن    وا ماْن ظالاماُه وا أاْشيااعاُهْم وا أاْناااراُهمْ 

                                                
. در حدیث است که رسول خدا ص به امیر مؤمنان ع فرمودند: اشقی االوّلین)بدبخت ترین در امت های قبل( همان بود که شتر حضرت 1

آالف  م مرادی علیهابن ملجیعنی  ه خون سرت خضاب و رنگین کندهمان است که فرق سر تو را ب« اشقی اآلخرین»صالح ع را کشت و 

 .(912، 9)مناقب ابن شهر آشوب، اللّعن
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 لعنتِ شدید کن را و قاتالنش ستمگران بر حسین خدایا  ل م ي احْْلُساْي  وا قاات ل يه  اللَُّهمَّ اْلعاْن ظاا( 73)
ر يه  وا اْلُمتاا ص   لعن شدید کن کنندگان از دشمنش و یاوران دشمنش راو پیروى    ر ع يا عاُدوَُّه وا َنا

 لعنِ شدید کن را شیاری کنندگانِتركو را  راضیان به قتلشو    يا ر قاْتل ه  وا خااذ ل يه  لاْعناً وار يًَل وا الرَّاض  

  

 نلعنت ک ستمکارى که به خاندان محمّد ستم کرد نخستینخدایا   لا ظااَلٍ  ظالاما آلا ُُمامَّدٍ اللَُّهمَّ اْلعاْن أاوَّ ( 74)
ْم ُحُقوقـاُهمْ   از حقوقشان بازداشتآل محمد را که آنان را  لعن کن و     وا ماان ع يه 

  
للَّْعن  اللَُّهمَّ ُخصَّ أاوَّلا ظااَلٍ  وا غااص   (75) ل  ُُمامٍَّد ِب   کنمخصوصحمّد را به لعنت مآلو غاصب حق  اوّل ستمگر الها! ٍب ْل 

 کن تا روز قیامتهای اولین ظالم را لعن بدعتگر از و هر پیروی   سانَّ إ َلا يـاْوم  اْلق يااماة  ُمْستاٍ  ِب اا  وا ُكلَّ 

 
 خدایا درود فرست بر محمّد خاتم پیامبران مٍَّد خااُتا  النَّب ي  يا اللَُّهمَّ صال   عالاى ُُمامٍَّد وا آل  ُُما  (76)

 ، و خاندان پاکش درود فرستانبیا ر جانشینانِروَ سَ بر علىّو   ي  يا، وا آل ه  الطَّاه ر ينا وا عالاى عال يٍ  ساي  د  اْلواص  
ك يا وا اجْ   قرار ده و ما را از متمسّکین به آنان    عاْلناا هب  ْم ُمتاماس  

يات ه مْ   از اهل امنیت قرار ده،از کامیابان به والیتشان، و  ما را و    م نا اْلفاائ ز ينا اْْلم ن يا  وا ر واَلا
 شوند.و نه اندوهگین مى  که نه بیمى بر آنان استهمانان   .1﴾ُهْم ِحاْزانُونا  َل خاْوٌف عالاْيه ْم وا َل﴿ الَّذ ينا 
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