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بخش اول
حمد و ثنای الهی

ستایش خدای را سزاست که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک است؛
سلللتنتش جرل و در ارکان آفرینش اش بزرگ اسللتب بی آن ه م ان گدرد و لابه لا دللبد بر
همه چدز احاطه دارد و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خبد چدره است.
همباره سللتبده ببده و خباهد ببد و م د و بزرگی او را جایانی ند.للتب آواا و ان ا اا او و برگ للت
تمامی امبر به سبی اوست.
اوسلت آفریننده آسلمان ها و گ.لتراننده امدا ها و ح مران آن هاب دور و منزه اا خصلایر آفریده
هاسلت و در منزه ببدن خبد ندز اا تددی همگان برتر اسلتب همبسلت جروردگار فردلتگان و رو ؛
افزونی بخش آفریده ها و نعمت ده ای اد دلده هاسلتب به یک ندن نگاه دیده ها را ببدند و دیده ها
هرگز او را نبدنند.
کرین و بردبار و دل دباسلتب رحمت اش لهان دلمب و یتایش منگت گ.ارب در انتدا بی دلتا و
در کدفر سلزاواران ی.ا بلببر و دل دباسلتب بر نهان ها آگاه و بر درون ها داناب جبدلدده ها بر او
آدل ار و جنهان ها بر او رودلا اسلتب او راسلت فراگدری و چدرگی بر هر ه.لتیب ندروی آفریدگان اا
او و تبانایی بر هر جدیده ویژه اوسلللتب او را همانندی ند.لللت و همبسلللت ای ادگر هر مبلبد در
تاری .تان الدیءب لاودانه و انده و ید گ.ترب لز او خداوندی نبادد و اوست ارلمند و ح دن.
دیده ها را بر او راهی ند.لت و اوسلت دریابنده دیده هاب بر جنهانی ها آگاه و بر کارها داناسلتب ک.لی
اا دیدن به وبل او نرسلد و بر چگبنگی او اا نهان و آدل ار دسلت ندابد مگر او  -یزگوللگ  -خبد
راه نماید و ب ناساند.
و گباهی می دهن که او «اهلل» اسلتب همب که تنزگهش سلراسلر رواگاران را فراگدر و نبرش ابدیت را
دلامل اسلتب بی م لاور فرمانش را الرا بی دلریک تددیرش را ام لا و بی یاور سلامان دهی فرمایدب
بلبرت آفرینش او را اگگبیی نببده و آفریدگان را بدون یاور و رن و چاره لبیی ه.لتی بخ لدده
استب لهان با ای اد او مبلبد و با آفرینش او جدیدار دده است.
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ج اوسلت «اهلل» که معببدی به لز او ند.لتب همب که بلشنعش اسلتبار اسلت و سلاختمان آفرین لش
ایباب دادگری است که ستن روا نمی دارد و کریمی که کارها به او باامدگردد.
و گباهی می دهن که او «اهلل» اسلت که آفریدگان در برابر بزرگی اش فروتا و در مدابل یزگتش را
و به تبانایی اش ت.لدن و به هدبت و بزرگی اش فروتا اندب جادداه ه.تی ها و چرخاننده سپهرها و
را کننده آفتا و ماه که هریک تا اَلَل معدا لریان یابندب او جرده دللر را به روا و جرده روا را -
که دلتابان در جی دلر اسلت  -به دلر جدددب اوسلت دل ننده هر سلتمگر سلرکش و ناببدکننده هر
ددتان رانده دده.
نه او را ناسللاای بادللد و نه برایش انباا و مانندیب ی تا و بی نداا نه ااده و نه اایدده دللده او را
همتایی نببده خداوند یگانه و جروردگار بزرگبار اسلتب بخباهد و به ان ا رسلاندب اراده کند و ح ن
نملایلدب بلدانلد و ب لللملاردب بمدرانلد و انلده کنلدب ندلاامنلد و بی ندلاا گردانلدب بخنلدانلد و بگریلانلد .نزدیلک
آورد و دور بردب باادارد و یتا کندب او راسلت جاددلاهی و سلتایشب به دسلت تبانای اوسلت تما ند یب
و همبست بر هر چدز تبانا.
دلر را در روا و روا را در دلر فرو بردب معببدی لز او ند.لت؛ گران مایه و آمرانده؛ الابت کننده
دیا و افزاینده یتا بر دلمارنده نفَ ها؛ جروردگار جری و ان.لانب چدزی بر او م ل ل ننماید فریاد
فریادکنندگان او را آارده ن ند و ابرارِ ابرارکنندگان او را به ستبه نداورد.
ند بکاران را نگاهدار رسللتگاران را یار منمنان را بللاحر اختدار و لهاندان را جروردگار اسللت؛ آن
که در همه احبا سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است.
او را سلتایش فراوان و سلپاس لاودانه می گبین بر دلادی و رن و بر آسلایش و سلختی و به او و
فردتگان و فرستاده هایش ایمان دادته فرمان او را گردن می گ.ار و اطایت می کنن؛ و به سبی
خ لنبدی او می دلتابن و به ح ن او ت.للدمن؛ چرا که به فرمانبری او دلا ا و اا کدفر او ترساننب ایرا
او خدایی اسلت که ک.لی اا م رش در امان نببده و اا بی یداگتدش ترسلان نبادلد اایرا او را سلتمی
ند.ت)ب
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بخش دوم
فرمان الهی برای مطلبی مهم

و اکنبن به یببدیت خبیش و جروردگاری او گباهی می دهنب و وظدفه خبد را در آن چه وحی دده
ان ا می دهن مباد که اا سلبی او ی.ابی فرود آید که ک.لی را یارای دورسلاختا آن اا ما نبادلدب
هر چند تبانش ب.دار و دوستی اش ابا ما) خاگر بادد.
معببدی لز او ند.للت  -چرا که ای فرمبده که اگر آن چه ادرباره ی یلی) ناا کرده به مردنرسللانن وظدفه رسللاگتش را ان ا نداده ا ؛ و خداوند تبارت و تعاگی امندت اا رآاارد مرد را براین
ت مدا کرده و اگبته که او بخ نده است.
ج آنگاه خداوند چندا وحی ا فرسلتاد «به نا خداوند همه مهرِ مهرورا .ای فرسلتاده ما! آن چه
اا سلللبی جروردگلارت دربلاره یلی و خ فلت او بر تب فرود آملده بر مرد اب ک کا وگرنله رسلللاگلت
خداوندی را به ان ا نرسانده ای؛ و او تب را اا آسدر مردمان نگاه می دارد».
هان مردمان! آنده بر ما فرود آمده در تبلدغ آن کبتاهی ن رده ا و حا برایتان سللبر نزو آیه
را بدان می کنن همانا لبر دل سله مرتبه بر ما فرود آمد اا سلبی سل جروردگار  -که تنها او
سل اسلت  -فرمانی آورد که در ایا م ان به جا خدز و به هر سلفدد و سلداهی ای کنن که یلی
با ابی طاگر برادر وبلی و لان لدا ما در مدان امگت و اما ج اا ما ببدهب لایگاه او ن.لبت به
ما به سلان هارون ن.لبت به مبسلی اسلت گد ا جدامبری ج اا ما نخباهد ببد او ایلی) بلاحر
اختدارتان ج اا خدا و رسب است؛
و جروردگار آیه ای بر ما ناا فرمبده که «همانا وگی بللاحر اختدار و سللرجرسللت دللما خدا و
جدامبر او و ایماندانی ه.للتند که نماا به جا می دارند و در حا رکبز اکات می جردااندب» و هر آینه
یلی با ابی طاگر نماا به جا دادته و در رکبز اکات جرداخته و جدبسته خداخباه است.
و ما اا لبر دل درخباسلتن که اا خداوند سل الااه کند و مرا اا ایا مومبریت معاف فرمایدب ایرا
کمیِ جرهدزگاران و فزونیِ منافدان و دسلللد.لله م مت گران و م ر م.لللخره کنندگان اسلل را
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می دانن؛ همانان که خداوند در کتا خبد در وبللف للان فرمبده «به ابان آن را می گبیند که در
د های ان ند.ت و آن را اندت و آسان می دمارند حا آن که نزد خداوند ب بزرگ است».
و ندز اا آن روی که منافدان بارها مرا آاار رسللاندده تا بدان ا که مرا اشنشن رسللخا دللنب و اودباور
دنلامدلده انلد بله خلاطر همراهی افزون یلی بلا ما و روی رد ما بله او و تملایلل و جل.یرش او اا ما تلا
بدان ا که خداوند در ایا مبضللبز آیه ای فرو فرسللتاده « و اا آنانند ک.للانی که جدامبر خدا را می
آاارند و می گبیند او سلخا دلنب و اودباور اسلتب بگب آری سلخا دلنب اسلتب  -بر یلده آنان که
گمان می کنند او تنها سلخا می دلنبد  -گد ا به خدر دلماسلت او اجدامبر بللی اهلل یلده و آگه) به خدا
ایمان دارد و منمنان را تصدیا می کند و راستگب می انگارد».
و اگر می خباسلتن نا گبیندگان چندا سلخنی را بر ابان آور و یا به آنان ادلارت کنن و یا مردمان
را به سللبی للان هدایت کنن رکه آنان را دللناسللایی کنندد می تبان.للتنب گد ا سللبگند به خدا در
کاردلان کرامت نمبده گر فروب.لتنب با ایا حا خداوند اا ما خ لنبد نخباهد گ لت مگر ایا که
آن چه در حا یلی یلده اگ.لگ فرو فرسلتاده به گبش دلما برسلاننب سلپ جدامبر بللگی اهلل یلده و آگه چندا
خباند «ای جدامبر ما! آن چه اا سلبی جروردگارت بر تب ناا دلده  -در حاگ یلی  -اب ک کا؛ وگرنه
کار رساگتش را ان ا نداده ایب و اگبته خداوند تب را اا آسدر مردمان نگاه می دارد»ب
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بخش سوم
اعالن رسمی والیت و امامت دوازده امام علیهم السالم

هان مردمان! بداندد ایا آیه درباره اوسلللتب ژرفی آن را فهن کندد و بداندد که خداوند او را برایتان
بلاحر اختدار و اما قرار داده جدروی او را بر مهالران و انصلار و آنان که به ند ی اا ای لان جدروی
می کنند و بر بللاران للدنان و دللهروندان و بر ی ن و یر و آااد و برده و بر کبچک و بزرگ و
سفدد و سداه و بر هر ی تاجرست الا دمرده است.
ره لدار کهد الرای فرمان و گفتار او الا و امرش ناف .اسلتب ناسلااگارش رانده جدرو و باورکننده
اش در مهر و دفدت استب هر آینه خداوند او و دنبایان سخا او و جدروان راهش را آمرایده است.
هان مردمان! آخریا بار اسللت که در ایا التماز به جا ای.للتاده ا ب ج ب للنبید و فرمان حا را
گردن گ.ارید؛ چرا که خداوند یزگوللگ بللاحر اختدار و وگی و معببد دللماسللت؛ و ج اا خداوند
وگی دلما فرسلتاده و جدامبر اوسلت که اکنبن در برابر دلماسلت و با دلما سلخا می گبیدب و ج اا
ما به فرمان جروردگار یلی وگی و بلاحر اختدار و اما دلماسلتب آن گاه امامت در فراندان ما اا
ن.ل یلی خباهد ببدب ایا قانبن تا برجایی رستاخدز که خدا و رسب او را دیدار کندد دوا دارد.
روا ند.ت مگر آن چه خدا و رسب او و امامان روا دانند؛ و ناروا ند.ت مگر آن چه آنان ناروا دانندب
خلداونلد یزوللل هن روا و هن نلاروا را برای ما بدلان فرمبده و آن چله جروردگلار اا کتلا خبیش و
ح و حرامش به ما آمبخته در اختدار یلی نهاده ا .
هلان مردملان! او را برتر بلداندلدب چرا کله هدش دان لللی ند.لللت مگر این له خلداونلد آن را در للان ما
نبدلته و ما ندز آن را در لان جد لبای جرهدزکاران یلی ضلبر کرده ا ب او ایلی) جد لبای رودلنگر
اسلت که خداوند او را در سلبره یاسلدا یاد کرده که «و دانش هر چدز را در اما رودلنگر بردلمرده
اینببب»
هان مردمان! اا یلی رو برنتابددب و اا امامتش نگریزیدب و اا سلرجرسلتی اش رو برنگردانددب او ردلما
راد به درسللتی و راسللتی خبانده و رخبد ندزد بدان یمل نمایدب او نادرسللتی را ناببد کند و اا آن
بااداردب در راه خدا ن بهشِ ن بهش گران او را اا کار باا نداردب او نخ.لتدا منما به خدا و رسلب
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اوسلت و ک.لی در ایمان به او سلبدت ن .لتهب و همب لان خبد را فدای رسلب اهلل نمبده و با او
همراه ببده اسللت تنها اوسللت که همراه رسللب خدا یبادت خداوند می کرد و لز او ک.للی چندا
نببد.
اوگدا نمااگزار و جرسلت لگر خدا به همراه ما اسلتب اا سلبی خداوند به او فرمان داد تا ردر دلر
ه رتد در ب.تر ما بدارامد و او ندز فرمان برده ج.یرفت که لان خبد را فدای ما کند.
هلان مردملان! او را برتر داندلد کله خلداونلد او را برگزیلده؛ و جد لللبایی او را بپل.یریلد کله خلداونلد او را
برجا کرده است.
هان مردمان! او اا سللبی خدا اما اسللت و هرگز خداوند تببه من ر او را نپ.یرد و او را ندامرادب ایا
اسلت روش قتعی خداوند درباره ناسلااگار یلی و هرآینه او را به ی.ا دردناتِ جایدار کدفر کندب اا
مخاگفت او بهراسلدد و گرنه در آت لی درخباهدد دلد که آتش گدری آن مردمانند؛ و سلنک که برای
حا ستدزان آماده دده است.
هلان مردملان! بله خلدا سلللبگنلد کله جدلامبران جد لللدا بله ظهبر مژده داده انلد و اکنبن ما فرللا
جدامبران و برهان بر آفریدگان آسلماندان و امدنداننب آن ک که راسلتی و درسلتی مرا باور ن ند به
کفر لاهلی درآمده و تردید در سخنان امروا هم.نک تردید در تمامی ماتبای رساگت ما است
و دلک و ناباوری در امامت ی ی اا امامان به سلان دلک و ناباوری در تمامی آنان اسلتب و هرآینه
لایگاه ناباوران ما آتش دواخ خباهد ببد.
هان مردمان! خداوند یزگوللگ اا روی منگت و اح.للان خبیش ایا برتری را به ما جد لل ش کرد و
اگبته که خدایی لز او ند.لتب آگاه بادلدد تمامی سلتایش ها در همه رواگاران و در هر حا و مدا
ویژی اوست.
هلان مردملان! یلی را برتر داندلد؛ کله او برتریا مردملان اا مرد و ان ج
که آفریدگان جایدارند و روای دان فرود آید.

اا ما اسلللت؛ تلا آن هنگلا

دور باد اا درگاه مهر خداوند و خ ن باد بر آن که ایا گفته را نپ.یرد و با ما سااگار نبادد!
هان! بداندد لبر دل اا سلللبی خداوند خبر داد «هر آن که با یلی ب.لللتدزد و بر والیت او گردن
نگ.ارد نفریا و خ لن ما بر او باد!» اگبته بای.لت که هر ک بنگرد که برای فردای رسلتاخدز خبد
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چه جدش فرسللتادهب رهان!د تدبا جد لله کندد و اا ناسللااگاری با یلی بپرهدزیدب مباد که گا هایتان
ج اا استباری گغزد .که خداوند بر کردارتان آگاه است.
هان مردمان! همانا او هن لبار و هم.لایه خداوند اسلت که در نب لته ی یزیز خبد او را یاد کرده و
درباری سللتدزندگان با او فرمبده «تا آن ه مبادا ک.للی در روا رسللتخدز بگبید اف.للبس که درباره
هم بار و هم.ایه ی خدا کبتاهی کرد »...
هلان مردملان! در قرآن انلدی للله کندلد و ژرفی آیلات آن را دریلابدلد و بر ما ملاتش نزر کندلد و اا
مت لابهاتش جدروی ننمایددب ج

به خدا سلبگند که باطا ها و تف.لدر آن را آدل ار نمی کند مگر

همدا که دسلت و بااوی او را گرفته و باال آورده ا و ای

می دار که هر آن که ما سلرجرسلت

اوین ایا یلی سلرجرسلت اوسلتب و او یلی با ابی طاگر اسلت؛ برادر و وبلی ما که سلرجرسلتی و
والیت او ح می است اا سبی خدا که بر ما فرستاده دده است.
هان مردمان! هملانا یلی و جاکان اا فراندانن اا ن.لللل او یادگار گران سلللنلک کبچک ترند و قرآن
یادگار گران سلللنک بزرگ ترب هر یک اا ایا دو اا دیگر همراه خبد خبر می دهد و با آن سلللااگار
استب آن دو هرگز اا هن لدا نخباهند دد تا در حبض کبثر بر ما وارد دبند.
هان! بداندد که آنان امانتداران خداوند در مدان آفریدگان و حاکمان او در امدا اویند.
ه للدار که ما وظدفه ی خبد را ادا کرد ب ه للدار که ما آن چه بر یهده ا ببد اب ک کرد و به
گبدتان رساند و رودا نمبد ب بداندد که ایا سخا خدا ببد و ما اا سبی او سخا گفتنب ه دار
که هرگز به لز ایا برادر ک.للی نباید امدراگمنمندا خبانده دللبدب ه للدار که ج اا ما امارت
منمنان برای ک.ی لز او روا نبادد.
سلپ فرمبد مردمان! کد.لت سلزاوارتر اا دلما به دلمان گفتند خداوند و جدامبر او! سلپ فرمبد
آگاه باددد! آن که ما سرجرست اوین ج ایا یلی سرجرست اوست! خداوندا دوست بدار آن را که
سلرجرسلتی او را بپ.یرد و ددلما بدار هر آن که او را ددلما دارد و یاری کا یار او را؛ و تنها گ.ار
آن را که او را تنها بگ.ارد.
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بخش چهارم
(ص)

بلند کردن امیرالمومنین(ع) بدست رسول خدا

هان مردمان! ایا یلی اسلت برادر و وبلی و نگاهبان دانش ماب و همبسلت لان لدا ما در مدان
ا گملت و بر گرونلدگلان بله ما و بر تف.لللدر کتلا خلدا کله مردملان را بله سلللبی او بخبانلد و بله آن چله
مبلر خ لنبدی اوسلت یمل کند و با ددلمنانش سلتدز نمایدب او ج لتدبان فرمانبرداری خداوند و
باادارنده اا نافرمانی او بادللد .همانا اوسللت لان للدا رسللب اهلل و فرمانروای ایماندان و جد للبای
هدایتگر اا سلبی خدا و ک.لی که به فرمان خدا با جدمان دل نان رویگردانان اا راسلتی و درسلتی و
به دررفتگان اا دیا جد ار کندب خداوند فرماید «فرمان ما دگرگبن نخباهددد».
جروردگارا! اکنبن به فرمان تب چندا می گبین خداوندا! دوستداران او را دوست دارب و ددمنان او را
ددما دارب ج تدبانان او را ج تدبانی کاب یارانش را یاری نماب خبدداری کنندگان اا یاری اش را به
خبد رها کاب ناباورانش را اا مهرت بران و بر آنان خ ن خبد را فرود آور.
معببدا! تب خبد در هنگا برجادادللتا او و بدان والیتش ناا فرمبدی که «:امروا آیدا دللما را به
کما و نعمت خبد را بر دلما به اتما رسلاند و اسل را به ینبان دیا دلما ج.لندید ب» «و آن
که به لز اس دینی را ب بید اا او ج.یرفته نببده در لهان دیگر در دمار ایان اران خباهد ببدب»
خداوندا تب را گباه می گدر که جدا تب را به مردمان رساند .
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بخش پنجم
تاکید بر توجه امت به مسئله امامت

هان مردمان! خداوند یزگوللگ دیا را با امامت یلی ت مدل فرمبدب اینک آنان که اا او و لان لدنانش
اا فراندان ما و اا ن.لل او  -تا برجایی رسلتاخدز و یرضله ی بر خدا  -جدروی ن نند در دو لهان
کرده های لان بدهبده ببده در آتش دواخ ابدی خباهند ببد به گبنه ای که نه اا ی.اب لان کاسلته و
نه برای ان فربتی خباهد ببد.
هان مردمان! ایا یلی یاورتریا سلزاوارتریا و نزدیک تریا و یزیزتریا دلما ن.لبت به ما اسلتب
خداوند یزگوللگ و ما اا او خ لنبدینب آیه رضلایتی در قرآن ند.لت مگر ایا که درباره ی اوسلتب و
خلدا هرگلاه ایملان آوردگلان را ختلابی نمبده بله او آولاا کرده رو او اوگدا دلللخر مبرد نزر خلدای
متعا ببده اسلت د ب و آیه ی سلتای لی ناا نگ لته مگر درباره ی اوب و خداوند در سلبره ی «هل
أتی یلی اإلن.ان» گباهی بر به ت ررفتا د نداده مگر برای او و آن را در حا ودر او ناا ن رده و
به آن لز او را ن.تبده است.
هلان مردملان! او یلاور دیا خلدا و دفلاز کننلده ی اا رسلللب اوسلللتب او جرهدزکلار جلاکدزه و راهنملای
اردلاد دلده ربه دسلت خبد خداد اسلتب جدامبرتان برتریا جدامبر وبلی او برتریا وبلی و فراندان او
برتریا اوبدایند.
هان مردمان! فراندان هر جدامبر اا ن.للل اویند و فراندان ما اا بلللر و ن.للل امدراگمنمندا یلی
است.
هان مردمان! به راسلتی که دلدتانِ اوباگر آد را با ردلک اا به لت رانده مبادا دلما به یلی ردلک
ورایلد کله کرده هلایتلان نلاببد و گلا هلایتلان گغزان خباهلد دلللدب آد بله خلاطر یلک ادلللتبلاه بله امدا
هببط کرد و حلا آن کله برگزیلده ی خلدای یزگولللگ ببدب ج چگبنله خباهدلد ببد دلللملا و حلا آن
که دما دمایدد و ددمنان خدا ندز اا مدان دمایند.
آگاه بادللدد! که با یلی نمی سللتدزد مگر بی سللعادتب و سللرجرسللتی او را نمی ج.یرد مگر رسللتگار
جرهدزگارب و به او نمی گرود مگر ایمان دار بی آالیش.
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و سلبگند به خدا که سلبره ی واگعصلر درباره ی اوسلت «به نا خداوند همه مهرِ مهر وراب ق.لن به
امان که ان.ان در ایان استب» مگر یلی که ایمان آورده و به درستی و د دبایی آراسته است.
هان مردمان! خدا را گباه گرفتن و جدا او را به دللما رسللاندد ب و بر فرسللتاده وظدفه ای لز بدان و
اب ک رودا نبادد!
هان مردمان! تدبا جد ه کندد همان گبنه که بای.ته استب و نمدرید لز با درفِ اس .
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بخش ششم
اشاره به کارشکنی های منافقین

هلان مردملان! «بله خلدا و رسلللب و نبر همراهش ایملان آوریلد جدش اا آن کله چهره هلا را تبلاه و
واژگبنه کندن یا چبنان ابلاا روا دلنبه ریهبدیانی که بر خدا ندرنک آوردندد رانده دلبیدب«به خدا
َ.لر می دلناسلن
سلبگند که مدصلبد خداوند اا ایا آیه گروهی اا بلاابه اند که آنان را با نا و ن َ
گد ا به جرده جبدلی کاردلان مومبر ب آنک هر ک جایه کار خبیش را مهر و یا خ لن یلی در د
قرار دهد رو بداند که اراش یمل او واب.ته به آن است .د.
مردمان! نبر اا سلللبی خداوند یزگولل در لان ما سلللپ در لان یلی با ابی طاگر آن گاه در
ن.لل او تا قا ن مهدی  -که حا خدا و ما را می سلتاند  -لای گرفتهب چرا که خداوند یزگولل ما را
بر کبتاهی کنندگان سلتدزه گران ناسلااگاران خا نان و گنه اران و سلتم اران و وابلبان اا تمامی
لهاندان دگدل و راهنما و ح ت آورده است.
هان مردمان! ه لدارتان می دهن همانا ما رسلب خداینب جدش اا ما ندز رسلبالنی آمده و سلپری
گ لللتله اندب آیا اگر ما بمدر یا ک لللتله دلللب به لاهلدلت یدلر گرد می کندلدن آن که به قهدرا
برگردد هرگز خدا را ایانی نخباهد رسلاندد و خداوند سلپاسلگزاران دل دباگر را جاداش خباهد دادب
بداندد که یلی و ج اا او فراندان ما اا ن.ل او داری کما د دبایی و سپاسگزاری اند.
هان مردمان! اس متان را بر ما منت نگ.ارید؛ که ایما دما را بدهبده و تباه خباهد کرد و خداوند
بر دما خ ن خباهد گرفت و سپ دما را به دعله ای اا آتش و م گداخته گرفتار خباهد نمبدب
همانا جروردگار دما در کمدا گاه است.
مردمان! به اودی ج اا ما جد لبایانی خباهند ببد که دلما را به سلبی آتش می خبانند و در روا
رستاخدز تنها و بدون یاور خباهند ماند.
هان مردمان! خداوند و ما اا آنان بدزارین.
هان مردمان! آنان و یاران و جدروان لان در بدتریا لای لهنن لایگاه مت بگران خباهند ببدب بداندد
آنان اباا بادفه اندب اکنبن هر ک در بادفه ی خبد نزر کند.
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هان مردمان! اینک لان لدنی خبد را به ینبان امامت و وراثت به امانت به لای می گ.ار در ن.لل
خبد تا برجایی روا رستاخدزب و حا مومبریت تبلدغی خبد را ان ا می دهن تا برهان بر هر داهد و
وایر و بر آنان که ااده دلده یا ن لده اند و بر تمامی مردمان بادلدب ج بای.لته اسلت ایا سلخا را
حاضران به وایبان و جدران به فراندان تا برجایی رستاخدز برسانند.
آگاه بادلدد! به اودی ج
خبیش درآورند.

اا ما امامت را با جاددلاهی لابه لا نمبدهب آن را وصلر کرده و به تصلرف

هلان! نفریا و خ لللن خلدا بر ولابلللبلان و چپلاو گران! و اگبتله در آن هنگلا خلداونلد آتش یل.ا -
دلعله های آتش و م گداخته  -بر سلر دلما لا و ان خباهد ریختب آن لاسلت که دیگر یاری
نخباهدد دد.
هلان مردملان! هر آینله خلداونلد یزوللل دلللملا را بله حلاگتلان رهلا نخباهلد کرد تلا نلاجلات را ااجلات للدا
کندب و خداوند نمی خباهد دما را بر ودر آگاه گرداند) اداره به آیه ی  / 179آ یمران است(.
هان مردمان! هدش سلرامدنی ند.لت مگر ایا که خداوند به خاطر ت .یر اهل آن رحا راد آنان را
جدش اا روا رسلتاخدز ناببد خباهد فرمبد و به اما مهدی خباهد سلپردب و هر آینه خداوند ویده ی
خبد را ان ا خباهد داد.
هان مردمان! جدش اا دللما دللمار فزونی اا گ.دللتگان گمراه دللدند و خداوند آنان را ناببد کردب و
همب ناببدکننده ی آیندگان است.
او خبد در کتابش آورده «آیا جد دندان را تباه ن ردین و به دنبا آنان آیندگان را گرفتار ن.اختدنن
با م رمان ایا چندا کندنب وای بر ناباوران!»
هان مردمان! همانا خداوند امر و نهی خبد را به ما فرمبده و ما ندز به دسللتبر او دانش آن را نزد
یلی نهاد ب ج فرمان او را ب لنبید و گردن نهدد و جدرویش نمایدد و اا آنده بااتان دارد خبدداری
کندد تا راه یابددب به سبی هدف او حرکت کنددب راه های گبناگبن دما را اا راه او بااندارد!
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بخش هفتم
پیروان اهل بیت علیهم السالم و دشمنان ایشان

هان مردمان! بللراط م.للتددن خداوند منن که دللما را به جدروی آن امر فرمبدهب و ج اا ما یلی
اسلت و آن گاه فراندانن اا ن.لل او جد لبایان راه راسلتند که به درسلتی و راسلتی راهنمایند و به آن
ح ن و دیبت کنند.
سلپ جدامبر بللگی اهلل یلده و آگه قرا ت فرمبد «ب.لن اهلل اگرگحما اگرگحدن اگامدگلگه ر گ اگعاگمدا اگرگحما
اگرگحدن»  -تا آخر سبره.
هان! به خدا سلبگند ایا سلبره درباره ی ما ناا دلده و دلامل امامان می بادلد و به آنان اختصلا
داردب آنان اوگدای خدایند که ترس و اندوهی برای لان ند.لت آگاه بادلدد اگبته حز خدا چدره و
واگر خباهد ببدب ه للدار که سللتدزندگان با امامان گمراه و هم اران دللداطدا اندب برای گمراهی
مردمان سللخنان بدهبده و جبر را به ی دیگر می رسللانندب بداندد که خداوند اا دوسللتان امامان در
کتلا خبد چندا یاد کرده «رای جدلامبر ماد نمدابی ایملاندان به خدا و روا بااج.لللدا که سلللتدزه
گران خدا و رسللب را دوسللت ندارند گرچه آنان جدران برادران و خبی للان للان بادللندب آنان رکه
چندا اندد خداوند ایمان را در د های ان انبادته استب»  -تا آخر آیه.
هان! دوسللتداران امامان ایماندان اند که قرآن چنان تببللد فرمبده «آنان که ایمان آورده و باور
خبد را به درت نداگبده اند در امان و در راه راست ه.تند».
ه دار! یاران جد بایان ک.انی ه.تند که به باور رسدده و اا تردید و ان ار دور خباهند ببد.
ه لدار! اوگدای امامان آنانند که با آرامش و سل به به لت درخباهند دلد و فردلتگان با سل آنان
را ج.یرفته خباهند گفت «درود بر دللما که جات دللده ایدب اینک داخل دللبید که در به للت
لاودانه خباهدد ببد».
هان! به ت جاداش اوگدای آنان است و در آن بی ح.ا روای داده خباهند دد.
هان! ددمنان آنان آن ک.انی اند که در آتش درآیندب و همانا ناگه ی افرواش لهنن
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را می دلنبند در حاگی که دلعله های آتش ابانه می ک لد و افدر ابلدای بااد ) لهنن را ندز درمی
یابند.
هان! خداوند درباره ی سللتدزگران با آنان فرمبده «هرگاه امتی داخل لهنن دللبد همتای خبد را
نفریا کند».
ه للدار! که ددللمنان امامان همانانند که خداوند درباره ی آنان فرمبده «هر گروهی اا آنان داخل
لهنن دلبد نگاهبانان می جرسلند مگر برایتان ترسلاننده ای ندامدن! می گبیند چرا ترسلاننده آمد
گد ا ت .یر کردین و گفتدن خداوند وحی نفرستاده و دما ند.تدد مگر در گمراهی بزرگ!» تا آن
لا که فرماید «هان !ناببد باد دواخدان!»
هلان! یلاران املاملان در نهلان اا جروردگلار خبیش ترسلللاننلد آمراش و جلاداش بزرگ بری آنلان خباهلد
ببد.
هان مردمان! چه ب.دار راه است مدان آتش و جاداش بزرگ!
هان مردمان! خداوند سلتدزه لبیان ما را ناسلتبده و نفریا فرمبده و دوسلتان ما را سلتبده و دوسلت
دارد.
هان مردمان! بداندد که همانا ما ان.ارگر و یلی مژده دهنده.
هان! که ما بدن دهنده ا و یلی راهنما.
هان مردمان! بداندد که ما جدامبر و یلی وبی ما است.
هان مردمان! بداندد که همانا ما فرسلتاده و یلی اما و وبلی ج
فراندان اویند.
آگاه باددد! ما واگد آنانن وگی ای ان اا ن.ل یلی خباهند ببد.
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اا ما اسلتب و امامان ج

اا او

بخش هشتم
حضرت مهدی عجل ا ...فرجه الشریف

آگاه باددد! همانا آخریا اما قا ن مهدی اا ماستب هان! او بر تمامی ادیان چدره خباهد ببد.
ه دار! که اوست انتدا گدرنده اا ستم اران.
ه دار! که اوست فاتح دژها و منهد کننده ی آنها.
ه دار! که اوست چدره بر تمامی قبایل م رکان و راهنمای آنان.
ه دار! که او خبنخباه تما اوگدای خداست.
آگاه باددد! اوست یاور دیا خدا.
ه دار! که اا دریایی ژرف جدمانه هایی افزون گدرد.
ه لدار! که او به هر ارادلمندی به اندااه ی اراش او و به هر نادان و بی ارادلی به اندااه ی نادانی
اش ند ی کند.
ه دار! که او ند ب و برگزیده ی خداوند است.
ه دار! که او وارث دانش ها و حاکن بر ادرات هاست.
هان! بداندد که او اا سلبی جروردگارش سلخا می گبید و آیات و ن لانه های او را برجا کندب بداندد
همانا اوست باگدده و استبار.
بددار باددد! همبست که راختدار امبر لهاندان و آیدا آنان د به او واگ.ار دده است.
آگاه باددد! که تمامی گ.دتگان ظهبر او را جد گبیی کرده اند.
آگاه بادللدد! که اوسللت ح گت جایدار و ج
رودنایی تنها نزد اوست.

اا او ح گتی نخباهد ببدبا )2درسللتی و راسللتی و نبر و
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هان! ک.ی بر او جدروا نخباهد دد و ستدزنده ی او یاری نخباهد گ ت.
آگاه باددد که او وگی خدا در امدا داور او در مدان مرد و امانتدار امبر آد ار و نهان است.
 )2ایا تعبدر به ینبان ح گت و امامت اسللت و نزری به رلعت دیگر امامان ندارد ایرا آنان ح گت
های جد دا اند که دوباره رلعت خباهند نمبد.

17

بخش نهم
مطرح کردن بیعت

هان مردمان! ما جدا خدا را برایتان آد ار کرده تفهدن نمبد ب و ایا یلی است که ج اا ما دما
را آگاه می کندب اینک دلما را می خبانن که ج اا جایان ختبه با ما و سلپ با یلی دسلت دهدد
تا با او بدعت کرده به امامت او اقرار نمایددب آگاه بادللدد ما با خداوند و یلی با ما جدمان ب.للته و
ما اکنبن اا سلبی خدای یزگولل برای امامت او جدمان می گدر ب «رای جدامبر دآنان که با تب بدعت
کنند هر آینه با خدا بدعت کرده اندب دسلت خدا باالی دسلتان آنان اسلتب و هر ک بدعت دل ند بر
ایان خبد دل .لته و آن ک که بر جدمان خداوند اسلتبار و باوفا بادلد خداوند به او جاداش بزرگی
خباهد داد.
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بخش دهم
حالل و حرام ،واجبات و محرمات

هان مردمان! همانا ح و یمره اا دللعا ر و آدا و رسللب خدایی اسللتب ج
یمره کنندگان بر بفا و مروه ب.دار طباف کنند.

اا ران خانه ی خدا و

هان مردمان! در خانه ی خدا ح گزارید؛ که هدش خاندانی داخل آن ن لد مگر بی نداا دلد و مژده
گرفت و ک.ی اا آن روی برنگرداندد مگر بی بهره و نداامند گردید.
هان مردمان! منمنی در مبق ایرفات م لعر منا) نمانَد مگر ایا که خدا گناهان گ.دلته ی او را
بدامراد و بای.ته است که ج اا جایان ایما ح ربا جرونده ی جات د کار خبد را اا سر گدرد.
هان مردمان! حالدان دسلتگدری دلده اند و هزینه های سلفردلان لبران می دلبد و لایگزیا آن به
آنان خباهد رسددب و اگبته خداوند جاداش ند بکاران را تباه نخباهد کرد.
هلان مردملان! خلانله ی خلدا را بلا دیا کلاملل و دانش ژرفی آن دیلدار کندلد و اا ایلارتگلاههلا لز بلا تببله
و بااای.تادن راا گناهان د برنگردید.
هان مردمان! نملاا را به جا دارید و اکات بپردااید هملان سلللان که خداوند یزگولل امر فرمبدهب ج
اگر امان بر دما دراا دد و کبتاهی کردید یا اا یاد بردید یلی باحر اختدار و تبددا کننده ی بر
دلماسلتب خداوند یزگولل او را ج اا ما امانتدار خبیش در مدان آفریدگانش نهادهب همانا او اا ما
و ما اا اوینب و او و فراندان ما اا لان لدنان او جرسلش های دلما را جاسل دهند و آن چه را نمی
داندد به دما می آمباند.
هان! روا و ناروا بدش اا آن اسلت که ما دلمارش کنن و ب لناسلانن و در ایا لا ی باره به روا فرمان
دهن و اا ناروا باادار ب اا ایا روی مومبر اا دلما بدعت بگدر که دسلت در دسلت ما نهدد در مبرد
ج.یرش آن چه اا سلبی خداوند آورده ا درباری یلی امدراگمنمندا و اوبلدای ج اا او که آنان اا
ما و اویندب و ایا امامت به وراثت جایدار اسللت و فرلا امامان مهدی اس لت و اسللتباری امامت تا
روای است که او با خداوند قدر و ق ا دیدار کند.
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هان مردمان! دلما را به هرگبنه روا و ناروا راهنمایی کرد و اا آن هرگز برنمی گرد ب بداندد و آگاه
بلادلللدلد! آن هلا را یلاد کندلد و نگله داریلد و ی لدیگر را بله آن تببلللدله نملایدلد و در آن راح لا خلداد
دگرگبنی راه ندهددب ه لدار که دوباره می گبین بددار بادلدد! نماا را به جا داریدب و اکات بپرداایدب
و امر به معروف کندد و اا من ر باادارید.
و بداندد که ری له ی امر به معروف ایا اسلت که به گفته ی ما ردرباره ی امامت د برسلدد و سلخا
مرا به دیگران برساندد و وایبان را به ج.یرش فرمان ما تببده کندد و آنان را اا ناسااگاری سخنان
ما باادارید؛ همانا سللخا ما فرمان خدا و ما اسللت و هدش امر به معروف و نهی اا من ری لز با
اما معصب تادا و کما نمی یابد.
هان مردمان! قرآن بر دلللما رودلللا می کند که امامان ج اا یلی فراندان اویند و ما به دلللما
دلللناسلللاند که آنان اا او و اا ما اندب چرا که خداوند در کتا خبد می گبید «امامت را فرمانی
جایدار در ن.ل او قرار دادببب» و ما ندز گفته ا که «مادا که به قرآن و امامان تم.ک کندد گمراه
نخباهدد دد».
هان مردمان! تدبا را تدبا را ریایت کرده اا سلللختی رسلللتاخدز بهراسلللدد همان گبنه که خداوند
یزگولل فرمبد «اگبته امدا گراه ی روا رستاخدز حادثه ی بزرگ است»...
مرگ قدامت و ح.ا و مدزان و مااسبه ی در برابر جروردگار لهاندان و جاداش کدفر را یاد کنددب
آن که ند ی آورد جاداش گدردب و آن که بدی کرد بهره ای اا به ت نخباهد برد.
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بخش یازدهم
بیعت گرفتن رسمی

هان مردمان! دلما بدش اا آندد که در یک امان با یک دسلت ما بدعت نمایدد .اا ایا روی خداوند
یزگولل به ما دسلتبر داده که اا ابان دلما اقرار بگدر و جدمان والیت یلی امدراگمنمندا را ما ن
کنن و ندز بر املاملان ج اا او کله اا ن.لللل ما و اوینلد؛ هملان گبنله کله ای کرد کله نرگیگله ما اا
ن.ل اوست.
ج

همگان بگبیدد:

«اگبتگه که سلخنان تب را دلندده جدروی می کندن و اا آن ها خ لنبدین و بر آن گردن گ.ار و بر آن
چه اا سلبی جروردگارمان در امامت اماممان یلی امدراگمنمندا و امامان دیگر  -اا بللر او  -به ما
اب ک کردی با تب جدمان می بندین با د و لان و ابان و دسللت هایمانب با ایا جدمان انده این و با
آن خباهدن مرد و بلا آن ایتدلاد برانگدختله می دلللبینب و هرگز آن را دگرگبن ن رده دلللکگ و ان لار
نخباهدن دادت و اا یهد و جدمان خبد برنمی گردین.
رای رسلب خداد ما را به فرمان خدا جند دادی درباره ی یلی امدراگمنمندا و امامان اا ن.لل خبد و
او که ح.لا و ح.لدا و آنان که خداوند ج اا آنان برجا کرده اسلتب ج یهد و جدمان اا ما گرفته
دلد اا د و لان و ابان و رو و دسلتانمانب هر ک تبان.لت با دسلت وگرنه با ابان جدمان ب.لتب و
هرگز جدمانمان را دگرگبن نخباهدن کرد و خداوند اا ما دلل .للت یهد نبدندب و ندز فرمان تب را به
نزدیک و دور اا فراندان و خبی لان خبد خباهدن رسلاندد و خداوند را بر آن گباه خباهدن گرفتب و
هر آینه خداوند بر گباهی کافی است و تب ندز بر ما گباه باش».
هان مردمان! چه می گبیددن همانا خداوند هر بلدایی را می دلنبد و آن را که اا د ها می گ.رد
می داندب «هر آن ک هدایت ج.یرفت به خدر خبیش ج.یرفتهب و آن که گمراه دللد به ایان خبد
رفتهب» و هر ک بدعت کند هر آینه با خداوند جدمان ب.للته؛ که «دسللت خدا باالی دسللتان آن
هاست».

21

هلان مردملان! اینلک بلا خلداونلد بدعلت کندلد و بلا ما جدملان بنلدیلد و بلا یلی امدراگمنمندا و ح.لللا و
ح.دا و امامان ج اا آنان اا ن.ل آنان که ن انه ی جایدارند در دندا و آخرت.
خداوند م گاران را تباه می کند و به باوفایان مهر می ورادب «هر که جدمان دل ند لز ایا ند.لت که
به ایان خبد گا بردادته و هر که بر یهدی که با خدا ب.ته جابرلا ماند به اودی خدا او را جاداش
بزرگی خباهد داد».
هان مردمان! آن چه بر دللما برگفتن بگبیدد و به یلی با گدر امدراگمنمندا سلل کندد و بگبیدد
«دللنددین و فرمان می برین جروردگارا آمرادللت خباهدن و بااگ للت به سللبی تب اسللتب» و ندز
بگبیدد «تما سللپاس و سللتایش خدایی راسللت که ما را به ایا راهنمایی فرمبد وگرنه راه نمی
یافتدن»  -تا آخر آیه.
هان مردمان! هر آینه برتری های یلی با ابی طاگر نزد خداوند یزگولل  -که در قرآن ناا فرمبده
 بدش اا آن اسلت که ما ی باره بردلمار ب ج هر ک اا مدامات او خبر داد و آن ها را دلناختاو را تصدیا و تویدد کندد.
هان مردمان! آن ک که اا خدا و رسلبگش و یلی و امامانی که نا برد جدروی کند به رسلتگاری
بزرگی دست یافته است.
هان مردمان! سلبدت لبیان به بدعت و جدمان و سلرجرسلتی او و سل
رستگارانند و در به ت های جربهره خباهند ببد.
هان مردمان! آن چه خدا را خ لنبد کند بگبیددب ج
را ایانی نخباهد رساندد.

بر او با گدر امدراگمنمندا

اگر دلما و تمامی امدندان کفران وراند خدا

جروردگارا آنان را که به آن چه ادا کرد و فرمان داد ایمان آوردند بدامراب و بر من ران کافر خ ن
گدر! و اگامدگلگه ر گ اگعاگمدا.
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