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ی ٍ   ََی الْحَمْدُ هللِ الََّذی عَال فی تَوَحَُّدِهِ وَدَنا فی تَفَرَُّدِهِ وَجَلََّ فی سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فیی ََْْاانِیهِو وَََحیابَ ُِ ُیلَِّ    
یَیََْْو مَحْمُیودا ی ییَاُْ وَمَاییدا ی       عِلْما وَهُوَ فی مَ انِهِو وَقَهَرَ جَمیعَ الْخَلْقِ ُِقُدَْْتِهِ وَُُرْهانِهِو حَمییدا لَیمْ  

 .یَُوُْو وَمُبْدِئا وَمُعیدا وَاُلَُّ ََمْرٍ إلَیهِ یعُودُ

دْ . حمد و سپاس خدایی ْا اه دْ یگانگی خود ُلندمرتبهو و دْ تنهایی و فیرد ُیودنن نَدییس اسی     
علم او ُه همه چییَ احاهیه داْد دْ حیالی    . قدْت و سلطه خود ُا جالل  و دْ اْاان خود عظیم اس 

همیشیه میوْد   . اه دْ جای خود اس و و همه مخلوقات ْا ُا قدْت و ُرهان خیود تحی  سییطره داْد   
اُتدااننده و . صاحب عظمتی اه از ُین ْفتنی نیس . سپاس ُوده و همچنان موْد ستاین خواهد ُود
 .گردد  ُازگرداننده اوس  و هر ااْی ُه سوی او ُاز می

،ِو وُاِْئُ الْمَسْمُوااتِ وَداحِی الْمَدْحُوّاتِ وَجَبّاُْ الْأَْضینَ وَالسََّماواتِو قُیدَُّوس  سُیبَُّو، و ََُُّّْ الْمَالئِ َیوِ وَالیرَُّ    
 .یلْحَظُ اُلََّ عَینٍ وَالْعُیونُ ی تَراهُ.مُتَفَضَِّلٌ عَلی جَمیعِ مَنْ َُرَََهُو مُتَطَوٌَِّْ عَلی جَمیعِ مَنْ ََنْشَأَهُ

و یگانیه ح میران   (زمیین )هیا    و پهن اننیده گسیترده  ( آسمانها و افالک)ها   ُه وجودآوْنده ُایُرده َده
هاو پاک و منََّه و تسبیح َدهو پروْدگاْ مالئ ه و ْو،و تفضَّیل اننیده ُیر همیه آنچیه        ها و آسمان  زمین

ها او ْا   هر چشمی زیر نظر اوس  ولی چشم. خلق اردهو و لطف اننده ُر هر آنچه ُه وجود آوْده اس 
 .ُینند  نمی

ی یعْاَلُ ُِانْتِقامِهِو وَی یبادُِْ إلَیهِمْ ُِمَا . اَریم  حَلیم  ذُو ََناةٍو قَدْ وَسِعَ اُلََّ ََی ٍ  َْحْمَتُهُ وَمَنََّ عَلَیهِمْ ُِنِعْمَتِهِ
 .اسْتَحَقَُّوا مِنْ عَذاُِهِ

ْحم  او همه چیَ ْا فرا گرفته و ُا نعم  خود ُیر همیه آنهیا    . و ُردُاْ و تحمّل اننده اس گرم اننده 
اندو و ُه آنچه از عذاُن اه مستحقَّ آنند مبادْت   دْ انتقام گرفتن خود عاله نمی. منَّ  گذاْده اس 

 .نمی وْزد

لَیهُ اححاهَیوُ ُِ ُیلَِّ    . قَدْ فَهِمَ السََّرائِرَ وَعَلِمَ الضََّمائِرَو وَلَمْ تَخْفَ عَلَیهِ الْمَ ْنُوناتُ وَیَ اَْتَبَهَ ْ عَلَیهِ الْخَفِییاتُ 
وَهُیوَ مُنْشِی ُ   . ََی ٍ  وَالْغَلَبَوُ عَلی اُلَِّ ََی ٍ  وَالْقُوََّةُ فی اُلَِّ ََی ٍ  وَالْقُدَْْةُ عَلی اُلَِّ ََی ٍ و وَلَیسَ مِثْلَهُ ََی ٍ 

 .الشََّی ٍِ حینَ ی ََی ٍَو دائِم  حَی َّ وَقائِم  ُِالْقِسْطِو ی إلهَ إیَّ هُوَ الْعََیَُ الْحَ یمُ

هیا ُیر او     ها ُر او مخفی نمی مانید و مخفیی    ها ْا می فهمد و ضمایر ْا می داندو و پنهان  ها و سریره  ُاهن
او ْاس  احاهه ُر هر چیَی و غلبه ُر همه چیَ و قوّت دْ هر چیَی و قدْت ُر هیر  . مشتبه نمی َود

دائم و زنده . هنگامی اه چیَی نبود( چیَ)اوس  ُه وجودآوْنده َی  . چیَیو و مانند او َیئی نیس 
 .نیس  خدایی جَ او اه ُا عََّت و ح یم اس . اس و و ُه قسط و عدْ قائم اس 
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ی یلْحَقُ ََحَد  وَصْفَهُ مِینْ مُعاینَیوٍو وَی   . جَلََّ عَنْ ََنْ تُدِْْاَهُ األُْصاُْ وَهُوَ یدِْْکُ األُْصاَْ وَهُوَ اللََّطیفُ الْخَبیرُ
 .یاِدُ ََحَد  اَیفَ هُوَ مِنْ سِرٍَّ وَعَالنِیوٍو إیَّ ُِما دَََّْ عََََّ وَجَلََّ عَلی نَفْسِهِ

ُایتر از آن اس  اه چشم ها او ْا دْک انند ولی او چشم ها ْا دْک می اند و او لطیف اننیده و آگیاه    
هیچ س نمی تواند ُا دیدن ُه صف  او ْاه یاُدو و اسی ُیه چگیونگی او از سیرَّ و آَی اْ دسی       . اس 

 .نمی یاُد مگر ُه آنچه خود خداوند عَوجل ْاهنمایی ارده اس 

 الََّذی مَالَ ٍَ الدََّهْرَ قُدْسُهُو وَالََّذی یغْشَی ایْ ٍََُدَ نُوُْهُو وَالََّذی ینْفِذُ ََمْرَهُ ُِال مُشاوََْةِ مُشیرٍو وَی   وََََْهَدُ ََنََّهُ اللَّه
 .مَعَهُ ََریس  فی تَقْدیرِهِو وَی یعاوَنُ فی تَدُْیرِهِ

او . گواهی می دهم ُرای او اه اوس  خدایی اه قُدس و پاای و منََّه ُودن او ْوزگاْ ْا پر ایرده اسی   
ای اجرا میی انید و     او اه دستوْش ْا ُدون مشوْتِ مشوْت اننده. اه نوْش اُدی  ْا فرا گرفته اس 

 .دْ تقدیرش َریس نداْد و دْ تدُیرش امس نمی َود

ََنْشَیأَها فَ انَی ْو   . صَوَََّْ مَا اُْتَدَعَ عَلی غَیرِ مِثاٍْو وَخَلَقَ ما خَلَقَ ُِال مَعُونَوٍ مِنْ ََحَد  وَی تَ َلَُّیف  وَیَ احْتِییاٍْ  
اَلَّذی ی إلیهَ إیَّ هُیوَ الْمُیتْقِنُ الَصَّیْنعَوَو اْلَحسَینُ الَصَّینیعَوُو اْلعَیْدُْ اَلَّیذی ی یاُیوُْو             فَهُوَ اللَّه. وََُرَََها فَبانَ ْ

 .وَایْ ٍَاْرَمُ الََّذی تَرْجِعُ إلَیهِ ایْ ٍُمُوُْ

آنچه ایااد ارده ُدون نمونه و مثالی تصویر نموده و آنچه خلق ارده ُیدون امیس از اسیی و ُیدون     
آنها ْا ایااد ارد پس ُه وجیود آمدنید و خلیق    . زحم  و ُدون احتیاج ُه ف ر و حیله خلق ارده اس 

. صنع  او مح یم و ایاْ او زیباسی    . پس اوس  خدایی اه جَ او خدایی نیس . ارد پس ظاهر َدند
 .ای اه ااْها ُه سوی او ُاز می گردد  عادلی اه ظلم نمی اند و اَرم اننده

الََّذی تَواضَعَ اُلَُّ ََی ٍ  لِعَظَمَتِهِو وَذَََّْ اُلَُّ ََی ٍ  لِعَََِّتِهِو وَاسْتَسْلَمَ اُلَُّ ََی ٍ  لِقُدَْْتِهِو وَخَضَعَ    وََََْهَدُ ََنََّهُ اللَّه
مَلِسُ ای ٍَْمْالکِ وَمُفَلَِّسُ ایْ ٍَفْالکِ وَمُسَخَِّرُ الشََّمْسِ وَالْقَمَرِو اُلٌَّ یاْری ی ٍَِجَیلٍ مُسَیمّیو   . اُلَُّ ََی ٍ  لِهَیبَتِهِ

قاصِمُ اُلَِّ جَبّاٍْ عَنید و وَمُهْلِسُ اُیلَِّ ََییطانٍ   . ی َوَُِّْ اللََّیلَ عَلَی النََّهاِْ وَی َوَُِّْ النََّهاَْ عَلی اللََّیلِ یطْلُبُهُ حَثیثا
 .مَرید 

دهم اوس  خدایی اه همه چیَ دْ مقاُل عظم  او تواضیع ایرده و همیه چییَ دْ مقاُیل        َهادت می
عََّت او ذلیل َده و همه چیَ دْ ُراُر قدْت او سر تسلیم فرود آوْده و همه چییَ دْ ُراُیر هیبی  او    

پادَاهِ پادَاهان و گرداننده افالک و مسخَّر اننده آفتاُّ و ماهو اه همه ُا زمانِ تعییین  . خاضع َده اند
گرداندو اه ُه سیرع  دْ پیی آن     َب ْا ُر ْوی ْوز و ْوز ْا ُر ْوی َب می. َده دْ حرا  هستند

 .دْ هم َ ننده هر زوْگوی ُا عنادو و هالک اننده هر َیطان سر پیچ و متمرَّد. می ْود
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إلیه  واحِید  وَََُُّّْ ماجِید و    . لَمْ ی ُنْ لَهُ ضِد َّ وَی مَعَهُ نِد َّو ََحَد  صَمَد  لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ ی ُنْ لَهُ اُفْوا ََحَید   
یشا ٍُ فَیمْضیو وَیریدُ فَیقْضیو وَیعْلَمُ فَیحْصیو وَیمی ُ وَیحْییو وَیفْقِرُ وَیغْنیو وَیضْیحِسُ وَیبْ ییو وَییدْنی    

 .وَیقْصیو وَیمْنَعُ وَیعْطیو لَهُ الْمُلْسُ وَلَهُ الْحَمْدُو ُِیدِهِ الْخَیرُ وَهُوَ عَلی اُلَِّ ََی ٍ  قَدیرٌ

زاییده نشده و نمیی زاییدو و ُیرای او    . ی تا و ُی نیاز اس . ُرای او ضدّی و همراه او معاْضی نبوده اس 
خدای یگانه و پروْدگاْ ُا عظم  می خواهید پیس ُیه انایام میی ْسیاندو و اْاده       . هیچ همتایی نیس 

می میراند و زنده می اندو فقیر می اند و . می اند پس مقدّْ می نمایدو و می داند پس ُه َماْه می آوْد
. غنی می نمایدو می خنداند و می گریاندو نَدیس می اند و دوْ می نمایدو منع می اند و عطیا میی نمایید   

 .خیر ُه دس  اوس  و او ُر هر چیَی قادْ اس . پادَاهی از آن او و حمد و سپاس ُرای اوس 

مُسْتَایبُ الدَُّعا ٍِ وَمُاْیَُِْ الْعَطیا ٍِو   . یولِجُ اللََّیلَ فِی النََّهاِْ وَیولِجُ النََّهاَْ فِی اللََّیلِو ی إلهَ إیَّ هُوَ الْعََیَُ الْغَفَّاُْ
ی وَ مُحْصِی ایْ ٍَنْفاسِ وَََُُّّْ الْاِنََّوِ وَالنَّاسِ ؛ الََّذی ی یشْ ِلُ عَلَیهِ ََی ٍ و وَی یضْاِرُهُ صُیراُُ الْمُسْتَصْیرِخینَو  

الْعاصِمُ لِلصّالِحینَو وَالْمُوَفَِّقُ لِلْمُفْلِحینَو وَمَوْلَی الْمُیْْمِنینَ وَََُُّّْ الْعیالَمینَ ؛ الََّیذی    . یبْرِمُهُ إلْحا،ُ الْمُلِحّینَ
 .اسْتَحَقََّ مِنْ اُلَِّ مَنْ خَلَقَ ََنْ یشْ ُرَهُ وَیحْمَدَهُ عَلی اُلَِّ حاٍْ

ََّت و آمرزنیده اسی         . َب ْا دْ ْوز و ْوز ْا دْ َب فیرو میی ُیرد    . نیسی  خیدایی جیَ او ایه ُیا عی
ها و پروْدگاْ جنَّ و ُشرو اه هیچ امری ُر او مشی ل    اجاُ  اننده دعاو ُسیاْ عطا انندهو َماْنده نَفَس

. َودو و فریاد دادخواهان او ْا منضار نمی اندو و اصراْ اصیراْانندگانن او ْا خسیته نمیی نمایید      نمی
خدایی ایه از  . نگهداْنده صالحین و موفَّق اننده ْستگاْان و صاحب اختیاْ مْمنان و پروْدگاْ عالمیان

 .آنچه خلق ارده مستحق اس  اه او ْا دْ هر حالی َ ر و سپاس گویند

. اُتُبِیهِ وَُْسُیلِهِ  وَ ََحْمَدُهُ اَثیرا وََََْ ُرُهُ دائِما عَلَی السََّرَّا ٍِ وَالضََّرَّا ٍِ وَالشَِّدََّةِ وَالرََّخیا ٍِو وََُومِینُ ُِیهِ وَُِمَالئِ َتِیهِ    
وَُتِیهِو  عُقََُسْمَعُ یِ ٍَمْرِهِ وََُهیعُ وََُُادُِْ إلی اُلَِّ ما یرْضاهُ وَََسْتَسْلِمُ لِما قَضاهُو َْغْبَوً فی هاعَتِیهِ وَخَوْفیا مِینْ    

 .الََّذی ی یْْمَنُ مَ ْرُهُ وَی یخافُ جَوُْْهُ   یِ ٍَنََّهُ اللَّه

نمایمو چه دْ آسیاین و چیه دْ گرفتیاْیو چیه دْ حیاْ        گویم و دائما َ ر می  او ْا سپاس ُسیاْ می 
دسیتوْ او ْا  . ها و پیامبرانن ایمیان میی آوْم    اش و اتاُّ و ُه او و مالئ ه . َدت و چه دْ حاْ آْامن

گوش می دهم و اهاع  می نمایم و ُه آنچه او ْا ْاضی می اند مبادْت می وْزم و دْ مقاُل مقیدّْات او  
تسلیم می َوم ُه عنوان ْغب  دْ اهاع  او و ترس از عقوُ  اوو چرا اه اوس  خدایی اه نمی توان از 

 (.یعنی ظلم نمی اند)م ر او دْ امان ُود و از ظلم او هم ترس نداْیم 
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برایفرمان الهی   
مهممطلبی   
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ََفْعَیلَ فَتَحِیلََّ   ی وََُقِرَُّ لَهُ عَلی نَفْسی ُِالْعُبُودِیوِو وََََْهَدُ لَهُ ُِالرَُُُّوُِیوِو وََُؤَدّی ما ََوْحی ُِهِ إلَیو حَذَْا مِنْ ََنْ 
یِ ٍنََّهُ قَدْ َعْلَمَنیی ََنَّیی   . ُی مِنْهُ قاِْعَوٌ ی یدْفَعُها عَنَّی ََحَد  وَإنْ عَظُمَ ْ حیلَتُهُ وَصَفَ ْ خُلََّتُهُ ؛ ی إلهَ إیَّ هُوَ

 النَّیاسِ  مِنَإنْ لَمْ ََُُلَِّغْ ما ََنَََْْ إلَی فی حَقَِّ عَلِی فَما َُلََّغْ ُ ِْسالَتَهُو وَقَدْ ضَمِنَ لی تَباَْکَ وَتَعالی الْعِصْمَوَ 
 .الْ افِی الْ َریمُ   وَهُوَ اللَّه

دهم ُرای او ُه پروْدگاْیو و   انمو و َهادت می  ُرای خداوند ُر نفس خود ُه عنوان ُندگی او اقراْ می
نمایم از ترس آن ه مبادا اگر اناام ندهم عذاُی از او ُر من فرود آید اه   آنچه ُه من وحی نموده ادا می

هیچ س نتواند آن ْا دفع اندو هر چند اه حیله عظیمی ُ اْ ُندد و دوستی او خالص ُاَد ی نیسی    
خدایی جَ او ی زیرا خداوند ُه من اعالم فرموده اه اگر آنچه دْ حق علی ُر من نازْ نموده اُالغ ن نم  

 .امو و ُرای من حفظ از َر مردم ْا ضمان  نموده و خدا افای  اننده و اریم اس   ْسال  او ْا نرسانده

الرََّحْمنِ الرََّحیمِو یا ََیهَا الرََّسُوُْ َُلَِّغْ ما َُنََِْْ إلَیسَ مِنْ ََُِّْسَ ی فی عَلِیو یعْنی فِیی      ُِسْمِ اللَّه»: فَأَوْحی إلَی
 .«یعْصِمُسَ مِنَ النَّاسِ   الْخِالفَوِ لِعَلِی ُْنِ ََُیطالِبٍ ی وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما َُلََّغْ َ ِْسالَتَهُ وَاللَّه

الرََّحْمانِ الرََّحیمِو یا اَیهَا الرََّسُوُْ َُلَِّغْ ما اُنََِْْ اِلَیسَ مِنْ    ُِسْمِ اللَّه»: خداوند ُه من چنین وحی ارده اس 
ای پیامبر اُالغ ان آنچه از هرف پروْدگاْت ُر تو نازْ َده ی دُْاْه علییو یعنیی خالفی      »و «...ََُِّْسَ

 .«اند  ایو و خداوند تو ْا از مردم حفظ می  هالب ی و اگر اناام ندهی ْسال  او ْا نرسانده  علی ُن اُی

إنََّ جَبْرَئییلَ  : تَعالی إلَیو وَََنَا ََُُینُ لَ ُمْ سَبَبَ هیذِهِ ایْآییوِ     مَعاَِرَ النَّاسِو ما قَصََّرْتُ فی تَبْلیغِ ما ََنَََْْ اللَّه
ََُْییََ   هَبَطَ إلَی مِراْا ثَالثا یأْمُرُنی عَنِ السََّالمِ َُّْی ی وَهُوَ السََّالمُ ی ََنْ ََقُومَ فی هذَا الْمَشْهَدِ فَیأُعْلِمَ اُیلََّ    

ََنََّ عَلِی ُْنَ ََُیطالِبٍ ََخی وَوَصِیی وَخَلیفَتی عَلی َُمََّتی وَایْ ٍمامُ مِینْ َُعْیدیو الََّیذی مَحَلَُّیهُ مِنَّیی      : وَََسْوَدَ
 .وََْسُولِهِ   مَحَلَُّ هاُْونَ مِنْ مُوسی ا ٍیَّ ََنََّهُ ی نَبِی َُعْدیو وَهُوَ وَلِی ُمْ َُعْدَ اللَّه

امو و من سبب نَوْ این آییه ْا    ای مردمو من دْ ْساندن آنچه خداوند ُر من نازْ ارده اوتاهی ن رده
جبرئیل سه مرتبه ُر من نازْ َد و از هرف خداوندِ سالم پروْدگیاْم ی ایه او    : انم  ُرای َما ُیان می

علی ُن »سالم اس  ی مرا مأموْ ارد اه دْ این اجتماع ُپاخیَم و ُر هر سفید و سیاهی اعالم انم اه  
نسب  او ُه مین هماننید   . هالب ُرادِْ من و وصی من و جانشین من ُر امتم و امام ُعد از من اس   اُی

و او صیاحب اختییاْ َیما ُعید از خیدا و      . هاْون ُه موسی اس  جَ این ه پیامبری ُعد از مین نیسی   
 .«ْسولن اس 
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وََْسُولُهُ وَالََّذینَ آمَنُوا الََّیذینَ     إنََّما وَلِی ُمُ اللَّه»: تَباَْکَ وَتَعالی عَلَی ُِذلِسَ آیوً مِنْ اِتاُِهِ هی   وَقَدْ ََنَََْْ اللَّه
و وَعَلِی ُْنُ ََُیطالِبٍ الََّذی َقامَ الصََّالةَ وَآتَی الَََّااةَ وَهُوَ ْااِیع   «یقیمُونَ الصََّالةَ وَیْْتُونَ الَََّااةَ وَهُمْ ْااِعُونَ

 .عََََّ وَجَلََّ فی اُلَِّ حاٍْ   یریدُ اللَّه

وَ َْسُیولُهُ وَ الََّیذینَ      اِنََّمیا وَلِیی ُمُ اللَّیه   »: ای از اتاُن ُر من نازْ ایرده اسی     و خداوند دْ این موْد آیه
داْنید و    صاحب اختیاْ َما خدا و ْسولن هستند و اسانی اه ایمان آوْده و نماز ْا ُپا می»و «...آمَنُوا

هالب اس  اه نماز ْا ُپا داَته و دْ حاْ ْایوع زایات     و و علی ُن اُی«دهند  دْ حاْ ْاوع زاات می
 .اند  داده و دْ هر حاْ خداوند عَوجل ْا قصد می

ینَ وَاَثْرَةِ قوَسَأَلْ ُ جَبْرَئیلَ ََنْ یسْتَعْفِی لِی السََّالمَ عَنْ تَبْلیغِ ذلِسَ إلَی ُمْ ی ََیهَا النَّاسُ ی لِعِلْمی ُِقِلََّوِ الْمُتََّ  
فیی اِتاُِیهِ ُِیأَنََّهُمْ یقُولُیونَ        الْمُنافِقینَ وَإدْغاِْ الالَّئِمینَ وَحِیلِ الْمُسْتَهَِْئینَ ُِایْ ٍسْالمِو الََّذینَ وَصَفَهُمُ اللَّه

عَظیم و وَاَثْرَةِ ََذاهُیمْ لیی غَییرَ مَیرََّةٍو حَتَّیی         ُِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیسَ فی قُلُوُِهِمْو وَیحْسَبُونَهُ هَینا وَهُوَ عِنْدَ اللَّه
 سَمَُّونی َُذُنا وَزَعَمُوا ََنَّی اَذلِسَ لِ َثْرَةِ مُالزَمَتِهِ إیای وَإقْبالی عَلَیهِ وَهَواهُ وَقَبُولِهِ مِنَّیو

مردمو من از جبرئیل دْخواس  اردم از خدا ُخواهد تا مرا از اُالغ این مهم معیاف ُیداْدو زییرا از    ای 
های مسخره انندگانِ اسالم اهیالع داْمو    امی متقین و زیادی منافقین و فساد مالم  انندگان و حیله

گوینید آنچیه دْ     اسانی اه خداوند دْ اتاُن آنان ْا چنین توصیف ارده اسی  ایه ُیا زُانشیان میی     
همچنیین ُیه   . َماْند دْ حالی اه نَد خداوند عظیم اسی    هایشان نیس و و این ااْ ْا سهل می  قلب

نامیدنیدو  ( گوش دهنده ُر هر حرفی)« اُذُن»اند تا آناا اه مرا   خاهر این ه منافقین ُاْها مرا اذی  ارده
و گمان اردند اه من چنین هستم ُه خاهر مالزم  ُسیاْ علی ُا من و توجه من ُیه او و تماییل او و   

 قبولن از منو

وَمِنْهُمُ الََّذینَ یْْذُونَ النََّبِی وَیقُولُونَ هُوَ َُذُنٌو قُلْ َُذُنُ ی عَلَیی الََّیذینَ    »: عََََّ وَجَلََّ فی ذلِسَ   حَتَّی ََنَََْْ اللَّه
وَیْْمِنُ لِلْمُْْمِنینَ وََْحْمَوٌ لِلََّیذینَ آمَنیوا مِینْ ُمْ وَالََّیذینَ ییْذُونَ         یَْعَمُونَ ََنََّهُ َُذُنٌ ی خَیرٍ لَ ُمْو یْْمِنُ ُِاللَّه 

 .«لَهُمْ عَذاُّ  ََلیم    َْسُوَْ اللَّه

: «...وَ مِنْهُمُ الََّذینَ یْْذُونَ النََّبِی وَ یقُولُیونَ هُیوَ اُذُنٌ  »: آن ه خداوند عَوجل دْ این ُاْه چنین نازْ ارد 
( گوش دهنده ُه هیر حرفیی  )« اُذُن»گویند او   انند و می  از آنان اسانی هستند اه پیامبر ْا اذی  می»

اس  ی و ُرای َما خیر اسی و ُیه    « اُذُن»انند او   گوش اس  ی ُر ضد اسانی اه گمان می : اس و ُگو
نمایدو و ُرای اسانی از َما اه ایمان   آوْد و دْ مقاُل مْمنین اظهاْ تواضع و احترام می  خدا ایمان می

 .«انند عذاُّ دْدناای دْ انتظاَْان اس   اند ْحم  اس ؛ و اسانی اه پیامبر ْا اذی  می  آوْده
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وَََنْ ََدََُّْ و وَلَوْ َِئْ ُ ََنْ َُسَمَِّی الْقائِلینَ ُِذلِسَ ُِأَسْمائِهِمْ لَسَیمََّی ُو وَََنْ َومِی َ إلَییهِمْ ُِأَعْییانِهِمْ یَ ٍَوْمَیأْتُ     
 .فی َُمُوِْهِمْ قَدْ تَ َرََّمْ ُ   عَلَیهِمْ لَدَلَلْ ُو وَل ِنَّی وَاللَّه

توانمو و اگر ُخواهم ُه َیخص آنیان اَیاْه      ْا نام ُبرم می( اُذُن)اگر من ُخواهم گویندگان این نسب  
توانمو ولی ُه خدا قسم من دْ ااْ آنیان ُیا     نمایمو و اگر ُخواهم ُا عالئم آنها ْا معرفی انم می  انم می

 .ام  َُْگواْی ْفتاْ ارده

یا ََیهَا الرََّسُیوُْ َُلَِّیغْ میا َُنْیََِْ     »إلَی فی حَقَِّ عَلِیو    مِنَّی إیَّ ََنْ ََُُلَِّغَ ما ََنَََْْ اللَّه   وَاُلَُّ ذلِسَ ی یرْضَی اللَّه
 .«یعْصِمُسَ مِنَ النَّاسِ   إلَیسَ مِنْ ََُِّْسَ ی فی حَقَِّ عَلِی ی وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما َُلََّغْ َ ِْسالَتَهُ وَاللَّه

. َود مگر آنچه دْ حق علی ُر من نازْ ایرده اُیالغ نمیایم     ُعد از همه اینهاو خداوند از من ْاضی نمی
ای پیامبر ُرسان آنچه ی دْ حق علیی ی از پروْدگیاْت     »و «...یا اَیهَا الرََّسُوُْ َُلَِّغْ ما اُنََِْْ اِلَیسَ مِنْ ََُِّْسَ»

 .«اند  ایو و خداوند تو ْا از مردم حفظ می  ُر تو نازْ َده و اگر اناام ندهی ْسال  او ْا نرسانده
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 زمینه چینی
 معرفی امام
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قَدْ نَصَبَهُ لَ ُمْ وَلِییا وَإمامیا فَیرَطَ هاعَتَیهُ عَلَیی         فَاعْلَمُوا مَعاَِرَ النَّاسِ ذلِسَ فیهِ وَافْهَمُوهُو وَاعْلَمُوا ََنََّ اللَّه
وَالْحُیرَِّ   یوالْمُهاجِرینَ وَایْ ٍَنْصاِْ وَعَلَی التَّاُِعینَ لَهُمْ ُِإحْسانٍو وَعَلَی الْبادی وَالْحاضِرِو وَعَلَی الْعَاَمِی وَالْعَرَُِی 

و نافِیذٌ  هُوَالْمَمْلُوکِ وَالصََّغیرِ وَالْ َبیرِو وَعَلَی ایْ ٍَُْیَِ وَایْ ٍَسْوَدِو وَ عَلی اُلَِّ مُوَحَِّد  میاطٍ حُ ْمُیهُو جیازٍ قَوْلُی    
 .لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَََهاعَ لَهُ   ََمْرُهُو مَلْعُونٌ مَنْ خالَفَهُو مَرْحُوم  مَنْ تَبِعَهُ وَصَدََّقَهُو فَقَدْ غَفَرَ اللَّه

ای مردمو این مطلب ْا دُْاْه او ُدانید و ُفهمیدو و ُدانید اه خداوند او ْا ُرای َما صیاحب اختییاْ و   
امامی قراْ داده اه اهاعتن ْا واجب نموده اس  ُر مهاجرین و انصاْ و ُر تاُعین آنان ُه نی ییو و ُیر   

ُر هر . ْوستایی و َهریو و ُر عامی و عرُیو و ُر آزاد و ُندهو و ُر َُْگ و اوچسو و ُر سفید و سیاه
هیر ایس ُیا او مخالفی  انید      . ی تاپرستی ح م او اجرا َونده و االم او موْد عمل و امر او نافذ اس 

خداونید او ْا و هیر   . ملعون اس و و هر اس تاُع او ُاَد و او ْا تصدیق نماید موْد ْحم  الهی اسی  
 .اس ْا اه از او ُشنود و او ْا اهاع  اند آمرزیده اس 

   ََُِّْ ُیمْو فَیإنََّ اللَّیه      مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّهُ آخِرُ مَقامٍ ََقُومُهُ فی هذَا الْمَشْهَدِو فَاسْمَعُوا وَََهیعُوا وَانْقادُوا یِ ٍَمْرِ اللَّه
ی ُمْ وَإمامُ ُمْ وَلِعََََّ وَجَلََّ هُوَ مَوْیاُمْ وَإلهُ ُمْو ثُمََّ مِنْ دُونِهِ َْسُولُهُ وَنَبِیهُ الْمُخاهِبُ لَ ُمْو ثُمََّ مِنْ َُعْدی عَلِی 

   ی حَیالَْ ا ٍیَّ میا ََحَلََّیهُ اللَّیه    . وََْسُولَهُ   ََُِّْ ُمْو ثُمََّ ای ٍْمامَوُ فی ذَُِّْیتی مِنْ وُلْدِهِ إلی یوْمٍ تَلْقَوْنَ اللَّه   ُِأَمْرِ اللَّه
عََََّ وَجَلََّ عَرََّفَنِی الْحَالَْ وَالْحَیرامَ وَََنَیا      عَلَی ُمْ وََْسُولُهُ وَهُمْو وَاللَّه   وََْسُولُهُ وَهُمْو وَی حَرامَ ا ٍیَّ ما حَرََّمَهُ اللَّه

 .ََفْضَی ُ ُِما عَلََّمَنی َُّْی مِنْ اِتاُِهِ وَحَاللِهِ وَحَرامِهِ ا ٍلَیهِ

پس ُشنوید و اهاع  انید و دْ . ایستم  مردمو این آخرین ُاْی اس  اه دْ چنین اجتماعی ُپا میای 
مقاُل امر خداوند پروْدگاْتان سر تسلیم فرود آوْیدو چرا اه خداوند عَوجیل صیاحب اختییاْ َیما و     
معبود َماس و و ُعد از خداوند ْسولن و پیامبرش اه َما ْا مخاهب قراْ دادهو و ُعید از مین علیی    
صاحب اختیاْ َما و امام َما ُه امر خداوند اس و و ُعد از او امام  دْ نسل من از فرزندان اوسی  تیا   

حاللی نیس  مگر آنچه خدا و ْسولن و امامان حالْ . ْوزی اه خدا و ْسولن ْا مالقات خواهید ارد
خداونید  . ارده ُاَندو و حرامی نیس  مگر آنچه خدا و ْسولن و امامان ُر َیما حیرام ایرده ُاَیند    

عَوجل حالْ و حرام ْا ُه من َناسانده اس و و آنچه پروْدگاْم از اتاُن و حالْ و حرامن ُیه مین   
 .ام  آموخته ُه او سپرده

فِییو َواُیُلَّ ِعلْیٍم ُعِلَّمْیُ  فَقَیْد ََحْصَییتُُه فیی إمیامِ            ما مِنْ عِلْمٍ إیَّ وَقَدْ ََحْصاهُ اللَّه. مَعاَِرَ النَّاسِو فَضَِّلُوهُ
واُیلََّ  »: فیی سُیوَْةِ یسی       الْمُتََّقینَو وَما مِنْ عِلْمٍ إیَّ وَقَدْ عَلََّمْتُهُ عَلِیاو وَهُوَ ای ٍْمامُ الْمُبینُ الََّذی ذَاَرَهُ اللَّیه 

 .«ََی ٍ  ََحْصَیناهُ فی إمامٍ مُبینٍ

هیچ علمی نیس  مگر آن ه خداوند آن ْا دْ من جمیع ایرده اسی  و    . ای مردمو علی ْا فضیل  دهید
امو و هیچ علمی نیس  مگر آن ه آن ْا ُیه علیی     ام دْ امام المتقین جمع نموده  هر علمی ْا اه آموخته

 ٍ  اَحْصَییناهُ فیی    وَ اُلََّ ََییی »: اه خداوند دْ سوْه یس ذار ارده اس « امام مبین»اوس  . آموخته ام
 .«و هر چیَی ْا دْ امام مبین جمع اردیم»و «اِمامٍ مُبینٍ
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قَِّ وَیعْمَیلُ  حَمَعاَِرَ النَّاسِو ی تَضِلَُّوا عَنْهُ وَی تَنْفِرُوا مِنْهُو وَی تَسْتَنْ ِفُوا عَنْ وِییتِهِو فَهُوَ الََّذی یهْدی إلَی الْ
وََْسُولِهِو لَمْ یسْیبِقْهُ إلَیی      ََوََُّْ مَنْ آمَنَ ُِاللَّه. لَوْمَوُ یئِمٍ   ُِهِو وَیَْهِقُ الْباهِلَ وَینْهی عَنْهُو وَی تَأْخُذُهُ فِی اللَّه

مَیعَ َْسُیولِهِ      وَی ََحَدَ یعْبُدُ اللَّه   ُِنَفْسِهِو وَالََّذی اانَ مَعَ َْسُوِْ اللَّه   ایْیمانِ ُی ََحَد و وَالََّذی فَدی َْسُوَْ اللَّه
ََنْ ینامَ فیی مَضْیاَعیو فَفَعَیلَ       ََمَرْتُهُ عَنِ اللَّه. مَعی   ََوََُّْ النَّاسِ صَالةً وَََوََُّْ مَنْ عَبَدَ اللَّه. مِنَ الرَِّجاِْ غَیرُهُ
 .فادِیا لی ُِنَفْسِهِ

. ای مردمو از علی ُه سوی دیگری گمراه نشیویدو و از او ْوی ُرمگردانیید و از وییی  او سیرُاز نَنیید     
نماییدو و    اندو و ُاهل ْا اُطاْ نموده و از آن نهی می  اوس  اه ُه حق هدای  نموده و ُه آن عمل می

علی اوْ اسی اس  ایه ُیه خیدا و ْسیولن     . َود  ای او ْا مانع نمی  دْ ْاه خدا سرزنن مالم  اننده
اوس  اه ُا جان خیود دْ ْاه ْسیوْ خیدا    . ایمان آوْد و هیچ س دْ ایمانِ ُه من ُر او سبق  نگرف 

اوس  اه ُا پیامبر خدا ُود دْ حالی ایه هییچ س از میردان همیراه او خیدا ْا عبیادت       . فداااْی ارد
از هرف خداونید  . اولین مردم دْ نماز گَاْدنو و اوْ اسی اس  اه ُا من خدا ْا عبادت ارد. ارد  نمی

ُه او امر اردم تا دْ خواُگاه من ُخواُدو او هم دْ حالی اه جانن ْا فدای من ارده ُود دْ جیای مین   
 .خواُید

 .  و وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّه  مَعاَِرَ النَّاسِو فَضَِّلُوهُ فَقَدْ فَضََّلَهُ اللَّه

ای مردمو او ْا فضیل  دهید اه خیدا او ْا فضییل  داده اسی و و او ْا قبیوْ انیید ایه خداونید او ْا        
 .منصوُّ نموده اس 

ََنْ    عَلی ََحَد  ََنْ َرَ وِییتَهُ وَلَنْ یغْفِرَ لَیهُو حَتْمیا عَلَیی اللَّیه       و وَلَنْ یتُوَُّ اللَّه  مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّهُ إمام  مِنَ اللَّه
فَاحْذَُْوا ََنْ تُخیالِفُوهُو فَتَصْیلُوا   . یفْعَلَ ذلِسَ ُِمَنْ خالَفَ ََمْرَهُ وَََنْ یعَذََُِّهُ عَذاُا نُ ْرا َََُدَ ایْآُادِ وَدَهْرَ الدَُّهُوِْ

 .ناْا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِااَْةُ َُعِدََّتْ لِلْ افِرینَ

اش ْا   ای مردمو او از هرف خداوند امام اس و و هر اس وییی  او ْا ان یاْ انید خداونید هرگیَ توُیه      
حتمی اس  ُر خداوند اه ُا اسی اه ُا او مخالف  نماید چنین اند و او . ُخشد  پذیرد و او ْا نمی  نمی

پس ُپرهیَید از این ه ُا او مخالفی  انیید و   . ْا ُه عذاُی َدید تا اُدی  و تا آخر ْوزگاْ معذُّ نماید
 .ها هستند و ُرای اافران آماده َده اس   گرفتاْ آتشی َوید اه آتشگیره آن مردم و سنگ
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ی خاتَمُ ایْ ٍَنْبِیا ٍِ وَالْمُرْسَلینَو     ی َُشََّرَ ایْ ٍَوََّلُونَ مِنَ النََّبِیینَ وَالْمُرْسَلینَو وَََنَا ی وَاللَّه     ی وَاللَّه مَعاَِرَ النَّاسِو ُی
فَمَیْن ََیَسَّ فیی ذلِیَس فَقَیْد اَفَیَر اُفْیرَ        . وَالْحُاََّوُ عَلی جَمیعِ الْمَخْلُوقینَ مِنْ ََهْلِ السََّماواتِ وَایْ ٍََْضینَ

الْااهِلِیوِ ایُْولیو وَمَنْ ََسََّ فی ََی ٍ  مِنْ قَوْلی هذا فَقَدْ ََسََّ فی اُلَِّ ما َُنََِْْ ا ٍلَیو وَمَنْ ََسََّ فی واحِید   
 .مِنَ ایْ ٍَئِمََّوِ فَقَدْ ََسََّ فِی الْ ُلَِّ مِنْهُمْو وَالشَّاکُ فینا فِی النَّاِْ

انیدو و مین ُیه خیدا قسیم خیاتم         ای مردمو ُه خدا قسم پیامبران و ْسوین پیشین ُه من ُشاْت داده
هیر ایس دْ ایین    . هیا هسیتم    ها و زمیین   پیامبران و مرسلین و حا  ُر همه مخلوقین از اهل آسمان

و هر اس دْ چیَی از این گفتاْ مین َیس   . مطالب َس اند مانند افر جاهلی  اوْ اافر َده اس 
اند دْ همه آنچه ُر من نازْ َده َس ارده اس و و هر اس دْ ی ی از امامان َیس انید دْ همیه    

 .آنان َس ارده اس و و َس اننده دُْاْه ما دْ آتن اس 

عََََّ وَجَلََّ ُِهذِهِ الْفَضیلَوِ مَنَّا مِنْهُ عَلَی وَإحْسانا مِنْیهُ إلَیی وَی إلیهَ إیَّ هُیوَو ََی لَیهُ         مَعاَِرَ النَّاسِو حَبانِی اللَّه
مَعاَِرَ النَّاسِو فَضَِّلُوا عَلِییا فَا ٍنََّیهُ ََفْضَیلُ النَّیاسِ     . الْحَمْدُ مِنَّی َََُدَ اآلُِدینَ وَدَهْرَ الدّاهِرینَ وَعَلی اُلَِّ حاٍْ

 .الرَِّزْقَ وََُقِی الْخَلْقُ   َُعْدی مِنْ ذَاَرٍ وََُنْثی ما ََنَََْْ اللَّه

ای مردمو خداوند این فضیل  ْا ُر من اْزانی داَته اه منَّتی از او ُیر مین و احسیانی از جانیب او ُیه      
. حمد و سپاس از من ُر او تا اُدی  و تا آخر ْوزگاْ و دْ هر حاْ. خدایی جَ او نیس . سوی من اس 

ای مردمو علی ْا فضیل  دهید اه او افضل مردم ُعد از من از مرد و زن اس  تا میادامی ایه خداونید    
 .اند و خلق ُاقی هستند  ْوزی ْا نازْ می

تَعالی    ََی إنََّ جَبْرَئیلَ خَبََّرَنی عَنِ اللَّه. مَلْعُونٌ مَلْعُونٌو مَغْضُوُّ  مَغْضُوُّ  مَنْ َْدََّ عَلَی قَوْلی هذا وَلَمْ یوافِقْهُ
   وَلْتَنْظُرْ نَفْس  ما قَدََّمَ ْ لِغَد  وَاتََّقُوا اللَّیه »و «مَنْ عادی عَلِیا وَلَمْ یتَوَلََّهُ فَعَلَیهِ لَعْنَتی وَغَضَبی»: ُِذلِسَ وَیقُوُْ

 .«خَبیرٌ ُِما تَعْمَلُونَ   ی ََنْ تُخالِفُیوهُ فَتََََِّْ قَدَم  َُعْدَ ثُبُوتِها ی إنََّ اللَّه

ملعون اس  ملعون اس و موْد غضب اس  موْد غضب اس  اسی اه این گفتاْ مرا ْدّ انید و ُیا آن   
هر اس »: گوید  ُدانید اه جبرئیل از جانب خداوند این خبر ْا ُرای من آوْده اس  و می. موافق نباَد

هر اس ُبینید ُیرای فیردا چیه     . «ُا علی دَمنی اند و ویی  او ْا نپذیرد لعن  و غضب من ُر او ُاد
از خدا ُترسید اه ُا علی مخالف  انید و دْ نتیاه قدمی ُعد از ثاُی  ُیودن آن   . پین فرستاده اس 

 .دهید آگاه اس   ُلغَدو خداوند از آنچه اناام می
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ََنْ تَقُوَْ نَفْس  »: الََّذی ذَاَرَ فی اِتاُِهِ الْعََیَِو فَقاَْ تَعالی مُخْبرا عَمََّنْ یخالِفُهُ   مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّهُ جَنْبُ اللَّه
 .«  یا حَسْرَتا عَلی ما فَرََّهْ ُ فی جَنْبِ اللَّه

اس  اه خداوند دْ اتاُّ عَییَش ذایر ایرده و دُْیاْه اسیی ایه ُیا او        «  جنب اللَّه»مردمو علی ای 
ای حسیرت ُیر   »و «  اَنْ تَقُوَْ نَفْس  یا حَسْرَتا عَلی ما فَرََّهْ ُ فی جَنْبِ اللَّیه »: مخالف  اند فرموده اس 

 .«آنچه دُْاْه جنب خداوند تفریط و اوتاهی اردم

لَنْ یبَینَ لَ ُمْ    هاللَّمَعاَِرَ النَّاسِو تَدَََُّرُوا القُرْآنَ وَافْهَمُوا آیاتِهِو وَانْظُرُوا إلی مُحْ َماتِهِ وَی تَتََّبِعُوا مُتَشاُِهَهُو فَوَ
ُِعَضُیِدِه وَْاِفعُیُه          ََنَیا آخِیٌذ ُِییِدِه وَمُصْیعُِدُه إلَیی َوَیاِئٌل  دی ُِیی َزواجَِرُه وَلَْن یوضَِح لَُ ْم تَْفسیَرُه إَیَّ اَلَّذی 

عَیَََّ     ََنََّ مَنْ اُنْ ُ مَوْیهُ فَهذا عَلِی مَوْیهُو وَهُوَ عَلِی ُْنُ ََُیطالِبٍ ََخی وَوَصِییو وَمُوایتُهُ مِنَ اللَّیه : وَمُعْلِمُ ُمْ
 .وَجَلََّ ََنََْلَها عَلَی

ای مردمو قرآن ْا تدُر نمایید و آیات آن ْا ُفهمید و دْ مح مات آن نظر انید و ُه دنباْ متشاُه آن 
اند مگر این   اند و تفسیرش ْا ُرایتان ْوَن نمی  ُه خدا قسمو ُاهن آن ْا ُرای َما ُیان نمی. نروید

گیرم و ُا دسیتم او ْا    ُرم و ُازوی او ْا می  گیرم و او ْا ُه سوی خود ُای می  َخصی اه دس  او ْا می
و «هر اس من صاحب اختیاْ اویم این علی صاحب اختیاْ اوسی  »: فهمانم اه  انم و ُه َما می  ُلند می

هالب ُرادْ و جانشین من اس و و ویی ِ او از جانب خداوندِ عَوجل اس  اه ُیر مین     و او علی ُن اُی
 .نازْ ارده اس 

بَیرُو فَ ُیلَُّ    ٍَاْمَعاَِرَ النَّاسِو إنََّ عَلِیا وَالطََّیبینَ مِنْ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ هُمُ الثَِّقْلُ ایْ ٍَصْغَرُو وَالْقُیرْآنُ الثَِّقْیلُ ایْ  
فی خَلْقِهِ    ََی إنََّهُمْ َُمَنا ٍُ اللَّه. واحِد  مِنْهُما مُنْبِ ٌ عَنْ صاحِبِهِ وَمُوافِقٌ لَهُو لَنْ یفْتَرِقا حَتَّی یرِدا عَلَی الْحَوْطَ

عََََّ وَجَیلََّ     َی وَإنََّ اللَّه. ََی وَقَدْ ََدََّی ُو ََی وَقَدْ َُلََّغْ ُو ََی وَقَدْ ََسْمَعْ ُو ََی وَقَدْ ََوْضَحْ ُ. وَحُ َّامُهُ فی ََْْضِهِ
ََی ی تَحِیلَُّ ا ٍمْیرَةُ الْمُیْْمِنینَ    . غَیرَ ََخی هیذا « ََمیرَالْمُْْمِنینَ»ََی ا ٍنََّهُ ی .عََََّ وَجَلََّ   قاَْو وَََنَا قُلْ ُ عَنِ اللَّه

 .َُعْدی یِ ٍَحَد  غَیرِهِ

هر ییس از ایین دو از   . مردمو علی و پااان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اابر اس ای 
َوند تا ُر سر حیوط ایوثر ُیر مین       آنها از ی دیگر جدا نمی. دهد و ُا آن موافق اس   دیگری خبر می

ُدانید اه من ادا . های خداوند ُین مردم و حاامان او دْ زمین هستند  ُدانید اه آنان امین. واْد َوند
نمودمو ُدانید اه من اُالغ اردمو ُدانید اه من َنوانیدمو ُدانید اه مین ْوَین نمیودمو ُدانیید ایه      

گویمو ُدانید اه امیرالمْمنینی جَ این ُیرادْم    خداوند فرموده اس  و من از جانب خداوند عَوجل می
 .ُدانید اه امیرالمْمنین ُودن ُعد از من ُرای احدی جَ او حالْ نیس . نیس 
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(ع)معرفی علی  
عنوان جانشینبه   
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السیالم فرفعیهو وایان     ثیم ضیرُّ ُییده إلیی عضید علیی علییه         السالم ُیدی ْسوْ اللَّیه   ْفع علی علیه
منبره علی دْجو دون مقامه مُتیامِنیا عین وجیه      السالم منذ َوْ ما صعد ْسوْ اللَّه َمیرالمْمنین علیه

السیالم   ُیده وُسطهما إلی السما ٍ وَیاْ علییا علییه     فرفعه ْسوْ اللَّه. اأنََّهما فی مقام واحد  ْسوْ اللَّه
 و حتی صاْت ْجله مع ْابو ْسوْ اللَّه

و این دْ حالی ُود ایه  . السالم زد و آن حضرت ْا ُلند ارد  سپس پیامبر دستن ْا ُر ُازوی علی علیه
تیر از م یان حضیرت      السالم از زمانی اه پیامبر ُر فراز منبر آمده ُود یس پله پایین  امیرالمْمنین علیه

ایستاده ُود و نسب  ُه صوْت حضرت ُه هیرف ْاسی  ماییل ُیود ایه گیویی هیر دو دْ ییس م یان          
آله ُا دستن او ْا ُلند ارد و هر دو دس  ْا ُه سوی آسمان ُیاز   علیه و  پس پیامبر صلی اهلل. ایستاده اند

 .السالم ْا از جا ُلند نمود تا حدی اه پای آن حضرت موازی زانوی پیامبر ْسید  نمود و علی علیه

َی فَمَنْ اُنْ ُ مَوْیهُ فَهذا عَلِیی  : فَقاَْ. وَ َْسوُلُهُ   اللَّه: َیهَا النَّاسُو مَنْ َوْلی ُِ ُمْ مِنْ َنْفُسِ ُمْ؟ قالوا: ثم قاْ
 .مَوْیهُو اللَّهُمََّ واِْ مَنْ وایهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُْْ مَنْ خَذَلَهُ

. خیدا و ْسیولن  : ای مردمو چه اسی ُر َما از خودتان صاحب اختییاْتر اسی ؟ گفتنید   :سپس فرمود
خیدایا دوسی  ُیداْ    . ُدانید اه هر اس من صاحب اختیاْ اویم این علی صیاحب اختییاْ اوسی    : فرمود

ُداْ هر اس او ْا دَمن ُداْدو و یاْی این هیر ایس او ْا ییاْی      هراس او ْا دوس  ُداْدو و دَمن 
 .اندو و خواْ ان هر اس او ْا خواْ اند

مَعاَِرَ النَّاسِو هذا عَلِی ََخی وَوَصِیی وَواعی عِلْمیو وخَلیفَتی فی َُمََّتی عَلی مَنْ آمَنَ ُیی وَعَلیی تَفْسییرِ    
عََََّ وجَلََّ وَالدّاعی إلَیهِ وَالْعامِلُ ُِما یرْضاهُ وَالْمُحاُُِّْ یِ ٍَعْدائِهِ وَالْمُوالی عَلی هاعَتِهِ وَالنَّاهی عَنْ    اِتاُِّ اللَّه
و وَقاتِیلُ النَّیااِثینَ وَالْقاسِیطینَ      وَََمیرُالْمُْْمِنینَ وَاحمیامُ الْهیادی مِینَ اللَّیه       إنََّهُ خَلیفَوُ َْسُوِْ اللَّه. مَعْصِیتِهِ

 .«ما یبَدََُّْ الْقَوُْْ لَدَی»:   یقُوُْ اللَّه.   وَالْماِْقینَ ُِأَمْرِ اللَّه

ای مردمو این علی اس  ُرادْ من و وصی من و جامع علم منو و جانشین من دْ امتم ُر آنان ایه ُیه   
اندو و جانشین من دْ تفسیر اتاُّ خداوند عَوجل و دعوت ُیه آنو و عمیل اننیده ُیه       من ایمان آوْده

اندو و جنگ اننده ُا دَمنان خدا و دوستی اننده ُر اهاعی  او و نهیی اننیده از      آنچه او ْا ْاضی می
اوس  خلیفه ْسوْ خداو و اوس  امیرالمْمنین و امام هیدای  اننیده از هیرف خداونیدو و     . معصی  او

و «میا یبَیدََُّْ الْقَیوُْْ لَیدَی    »: فرمایید   خداوند می. اوس  قاتل نااثین و قاسطین و ماْقین ُه امر خداوند
 و«پذیرد  سخن دْ پیشگاه من تغییر نمی»
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اللَّهُمََّ واِْ مَنْ وایهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَاْنصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْیذُْْ مَینْ خَذَلَیهُ وَالْعَینْ مَینْ      :ُِأَمْرِکَ یا ََُِّّْ ََقُوُْ 
اللَّهُمََّ إنََّسَ ََنََْلْ َ ایْآیوَ فی عَلِی وَلِیسَ عِنْدَ تَبْیینِ ذلِسَ وَنَصْبِسَ إییاهُ  . ََنْ َرَهُ وَاغْضِبْ عَلی مَنْ جَحَدَ حَقََّهُ

إنََّ »: و وَ قُلْی َ «الْیوْمَ ََاْمَلْ ُ لَ ُمْ دینَ ُمْ وَََتْمَمْ ُ عَلَی ُمْ نِعْمَتی وََْضی ُ لَ ُمُ ایْ ٍسْالمَ دینیا »: لِهذَا الْیوْمِ
وَ مَنْ یبْتَغِ غَیرَ ایْ ٍسْالمِ دینا فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ وَ هُیوَ فِیی ایْآخِیرَةِ مِینَ     »: و وَ قُلْ َ«اْحسْالمُ   الدّینَ عِنْدَ اللَّه

 .اللَّهُمََّ إنَّی ََُْهِدُکَ ََنَّی قَدْ َُلََّغْ ُ. «الْخاسِرینَ

خداوندا دوس  ُداْ هر اس علی ْا دوسی  ُیداْد و دَیمن ُیداْ هیر      »: گویم  پروْدگاْاو ُه امر تو می
اس علی ْا دَمن ُداْدو و یاْی ان هر اس علی ْا یاْی اند و خواْ ان هر اس علی ْا خواْ اندو 

پروْدگیاْاو  . «و لعن  نما هر اس علی ْا ان اْ اند و غضب نما ُر هر اس اه حق علی ْا ان یاْ نمایید  
: تو هنگام ْوَن َدن این مطلب و منصوُّ نمودن علی دْ این ْوز این آیه ْا دُْیاْه او نیازْ ایردی   

امیروز دیین َیما ْا    »: «اَلْیوْمَ اَاْمَلْ ُ لَ ُمْ دینَ ُمْ وَ اَتْمَمْ ُ عَلَی ُمْ نِعْمَتی وَ َْضی ُ ل ُمُ ایْ ٍِسْالمَ دینیا »
و و «ُرایتان اامل نمودم و نعم  خود ْا ُر َما تمام اردم و اسالم ْا ُه عنوان دین َما ْاضیی َیدم  

وَ مَینَ یبْتَیغِ غَییرَ    »: و و فرمودی«دین نَد خداوند اسالم اس »: «اْیِسْالمُ   اِنََّ الدّینَ عِنْدَ اللَّه»: فرمودی
هر اس دینی غییر از اسیالم انتخیاُّ    »: « ایْ ٍِسْالمِ دینا فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی ایْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ

پروْدگیاْاو تیو ْا َیاهد    . «اند هرگَ از او قبوْ نخواهد َد و او دْ آخیرت از زیان یاْان خواهید ُیود    
 .گیرم اه من اُالغ نمودم  می
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تأکید بر توجه امت به 
 مسئله امامت
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یأْتَمََّ ُِهِ وَُِمَنْ یقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْیدی مِینْ    فَمَنْ لَمْ. عََََّ وَجَلََّ دینَ ُمْ ُِإمامَتِهِ   مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّما ََاْمَلَ اللَّه
عََََّ وَجَلََّ فَأُولئِسَ الََّذینَ حَبِطَ ْ ََعْمالُهُمْ فِی الدَُّنْیا وایْآخِرَةِ وَفِی    صُلْبِهِ إلی یوْمِ الْقِیامَوِ وَالْعَرْطِ عَلَی اللَّه

 .«ی یخَفََّفُ عَنْهُمُ الْعَذاُُّ وَی هُمْ ینْظَرُونَ»النَّاِْ هُمْ خالِدُونَو 
 

عَیَََّ وَجَیلََّ وَََنَیا عَنْیهُ        مَعاَِرَ النَّاسِو هذا عَلِیو ََنْصَرُاُمْ لی وَََحَقَُّ ُمْ ُی وَََقْرَُُ ُمْ إلَی وَََعَیََُّاُمْ عَلَییو وَاللَّیه   
الََّذینَ آمَنُوا إیَّ َُدَََ ُِهِو وَی نَََلَ ْ آیوُ مَیدْ،ٍ     وَما نَََلَ ْ آیوُ ِْضی فِی الْقُرْآنِ إیَّ فیهِو وَی خاهَبَ اللَّه. ْاضِیانِ

إیَّ لَهُو وَی ََنََْلَیها فی سِواهُ وَی مَیدَ،َ  « هَلْ ََتی عَلَی ایِْنْسانِ»ُِالْاَنََّوِ فی    فِی الْقُرآنِ إیَّ فیهِو وَی ََهِدَ اللَّه
 .ُِهیا غَیرَهُ

 
نَبِی ُمْ خَیرُ . و وَهُوَ التََّقِی النََّقِی الْهادِی الْمَهْدِی  وَالْمُاادُِْ عَنْ َْسُوِْ اللَّه   مَعاَِرَ النَّاسِو هُوَ ناصِرُ دینِ اللَّه

 .نَبِی وَوَصِی ُمْ خَیرُ وَصِی وََُنُوهُ خَیرُ ایْ ٍَوْصِیا ٍِ
 

 .مَعیاَِرَ النَّیاسِو ذَُِّْییوُ اُلَُّ نَبِیی مِنْ صُلْیبِهِو وَذَُِّْیتیی مِنْ صُلْبِ َمیرِالْمُْْمِنینَ عَلِی
 

قْیدامُ ُمْو  ََ مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّ إُْلیسَ ََخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْاَنََّوِ ُِالْحَسَدِو فَال تَحْسُدُوهُ فَتَحْیبِطَ ََعْمیالُ ُمْ وَتَیَََِّْ   
عََََّ وَجَلََّو وَاَیفَ ُِ ُمْ وَََنْتُمْ ََنْتُمْ وَمِنْ ُمْ ََعْدا ٍُ    فَإنََّ آدَمَ َُهْبِطَ إلَی ای ٍَْْْطِ ُِخَطیئَوٍ واحِدَةٍو وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّه

 .  اللَّه
 

   وَفی عَلِی ی وَاللَّیه  . َی وَإنََّهُ ی یبْغَُِ عَلِیا إیَّ ََقِیو وَی یوالی عَلِیا إیَّ تَقِیو وَی یْمِنُ ُِهِ إیَّ مُْمِنٌ مُخْلِص 
إیَّ عَلِیی الََّیذی آمَینَ    « الرََّحْمنِ الرََّحیمِو وَالْعَصْرِو إنََّ ایْ ٍنْسانَ لَفی خُسْیرٍ    ُِسْمِ اللَّه»: ی نَََلَ ْ سُوَْةُ الْعَصْرِ
 .وََْضِی ُِالْحَقَِّ وَالصََّبْرِ

 
 .وََُلََّغْتُ ُمْ ِْسالَتی وَما عَلَی الرََّسُوِْ إیََّ الْبَالغُ الْمُبینُ   مَعاَِرَ النَّاسِو قَدْ اسْتَشْهَدْتُ اللَّه

 .«حَقََّ تُقاتِهِ وَی تَمُوتُنََّ إیَّ وَََنْتُمْ مُسْلِمُونَ   اتََّقُوا اللَّه»مَعاَِرَ النَّاسِو 
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ای مردمو خداوند دین َما ْا ُا امام  او اامل نمودو پس هر اس اقتدا ن ند ُیه او و ُیه اسیانی ایه     
جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند تا ْوز قیام  و ْوز ْفتن ُیه پیشیگاه خداونید عَوجیلو     

عیذاُّ از آنیان   . چنین اسانی اعمالشان دْ دنیا و آخرت از ُین ْفته و دْ آتین دائمیی خواهنید ُیود    
 .َود  یاُد و ُه آنها مهل  داده نمی  تخفیف نمی

 
ترین  ترین َما نسب  ُه من و سَاواْترین َما ُه من و نَدیس  ای مردمو این علی اس  اه یاْی اننده

هیچ آیه ْضیایتی  . خداوند عَوجل و من از او ْاضی هستیم. َما ُه من و عَیَترین َما نَد من اس 
دْ قرآن نازْ نشده مگر دُْاْه اوو و هیچگاه خداوند مْمنین ْا موْد خطاُّ قراْ نداده مگر آن ه اُتیدا  

هَیلْ اَتیی   »او مخاهب ُوده اس و و هیچ آیه مدحی دْ قرآن نیس  مگر دُْاْه اوو و خداوند دْ سیوْه  
َهادت ُه ُهش  نداده مگر ُرای اوو و این سوْه ْا دُْاْه غیر او نازْ ن رده و ُا ایین  « ...عَلَی ایْ ٍِنْسانِ

 .سوْه جَ او ْا مد، ن رده اس 
 

ای مردمو او ییاْی دهنیده دیین خیدا و دفیاع اننیده از ْسیوْ خداسی و و اوسی  ُیا تقیوای پیاایَه             
پیامبرتان ُهترین پیامبر و وصیتان ُهترین وصی و فرزندان او ُهترین اوصیا ٍ . هدای  اننده هدای  َده

 .هستند
 

 .ای مردمو نسل هر پیامبری از صلب خود او هستند ولی نسل من از صلب امیرالمْمنین علی اس 
 

مبادا ُه علی حسد انید اه اعمالتان ناُود َود . ای مردمو َیطان آدم ْا ُا حسد از ُهش  ُیرون ارد
آدم ُه خاهر یس گناه ُه زمین فرستاده َد دْ حیالی ایه انتخیاُّ َیده خداونید      . هایتان ُلغَد  و قدم

 .عَوجل ُودو پس َما چگونه خواهید ُود دْ حالی اه َمایید و دْ ُین َما دَمنان خدا هستند
 

اند مگیر ُیا تقیویو و ُیه او ایمیان        اند مگر َقی و ُا علی دوستی نمی  ُدانید اه ُا علی دَمنی نمی
   ُِسْیمِ اللَّیه  »: «و العصیر »ُه خدا قسم دُْاْه علی نازْ َیده اسی  سیوْه    . آوْد مگر مْمن مخلص  نمی

مگر علی ایه  « قسم ُه عصرو انسان دْ زیان اس »و «الرََّحْمانِ الرََّحیمِو وَ الْعَصْرِو اِنََّ ایْ ٍِنْسانَ لَفی خُسْرٍ
ای مردمو من خدا ْا َاهد گیرفتم و ْسیالتم ْا ُیه َیما اُیالغ      . ایمان آوْد و ُه حق و صبر ْاضی َد

ای میردمو از خیدا ُترسیید آن گونیه ایه ُایید        .نمودمو و ُر عهده ْسوْ جَ اُالغ ْوَن چیَی نیس 
 .ترسید و از دنیا نروید مگر آن ه مسلمان ُاَید
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 کاراشاره به 
 های منافقین  شکنی
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وََْسُولِهِ وَالنَُّوِْ الََّذی َُنََِْْ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ ََنْ نَطْمِسَ وُجُوها فَنَرُدََّها عَلی َدُْاِْها    آمِنُوا ُِاللَّه»مَعاَِرَ النَّاسِو 
ما عَنی ُِهذِهِ ایْآیوِ إیَّ قَوْما مِینْ ََصْیحاُی ََعْیرِفُهُمْ ُِأَسْیمائِهِمْ        ُِاللَّه. «ََوْ نَلْعَنَهُمْ اَما لَعَنَّا ََصْحاَُّ السََّبْ ِ
 .فَلْیعْمَیلْ اُلَُّ امْرِئٍ عَلی ما یاِدُ لِعَلِی فی قَلْبِهِ مِنَ الْحُبَِّ وَالْبُغَِْ. وَََنْساُِهِمْو وَقَدْ َُمِرْتُ ُِالصََّفْحِ عَنْهُمْ

عََََّ وَجَلََّ مَسْلُوک  فِیو ثُمََّ فی عَلِی ُْنِ ََُیطالِبٍو ثُمََّ فِی النََّسْلِ مِنْهُ إلَی الْقائِمِ    مَعاَِرَ النَّاسِو النَُّوُْ مِنَ اللَّه
عََََّ وَجَیلََّ قَیدْ جَعَلَنیا حُاََّیوً عَلَیی الْمُقَصَِّیرینَ          وَُِ ُلَِّ حَقٍَّ هُوَ لَناو یِ ٍَنََّ اللَّه   الْمَهْدِی الََّذی یأْخُذُ ُِحَقَِّ اللَّه

 .وَالْمُعانِدینَ وَالْمُخالِفینَ وَالْخائِنینَ وَایْآثِمینَ وَالظَّالِمینَ وَالْغاصِبینَ مِنْ جَمیعِ الْعالَمینَ
قَدْ خَلَ ْ مِنْ قَبْلِی الرَُّسُلُو ََفَإنْ مِ َُّ ََوْ قُتِلْ ُ انْقَلَبْتُمْ عَلی ََعْقاُِ ُمْ    مَعاَِرَ النَّاسِو َُنْذُِْاُمْ ََنَّی َْسُوُْ اللَّه

ََی وَإنََّ عَلِییا هُیوَ   . الشَّیااِرینَ الصّیاُِرینَ     ََییئا وَسَییاَِْی اللَّیه      ؟ وَمَنْ ینْقَلِبْ عَلی عَقِبَیهِ فَلَنْ یضُرََّ اللَّیه 
 .الْمَوْصُوفُ ُِالصََّبْرِ وَالشَُّ ْرِو ثُمََّ مِنْ َُعْدِهِ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ

فَیحْبِطَ عَمَلَ ُمْ وَیسْیخَطَ عَلَیی ُمْ وَیبْتَلِیی ُمْ       مَعاَِرَ النَّاسِو ی تَمُنَُّوا عَلَی ُِإسْالمِ ُمْو َُلْ ی تَمُنَُّوا عَلَی اللَّه
 .ُِشُواظ  مِنْ ناٍْ وَنُحاسٍو إنََّ َََُّْ ُمْ لَبِالْمِرْصادِ

 .مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّهُ سَی ُونُ مِنْ َُعْدی ََئِمََّوٌ یدْعُونَ إلَی النَّاِْ وَیوْمَ الْقِیامَوِ ی ینْصَرُونَ
 .وَََنَا َُریئانِ مِنْهُمْ   مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّ اللَّه

ْکِ ای ٍَْسْیَفلِ مِینَ النَّیاِْ وَلَبِیئْسَ مَ           َََْییاَعُهمْ فِیی الیَدَّْ ََنْصیاَُْهمْ َوََتْبیاَعُهمْ َو ی ثْیوَ َمعاََِر النَّاسِو إَنَّهُیْم َو
 .الْمُتَ َبَِّرینَ

 !!َی ا ٍنََّهُیمْ ََصْحیاُُّ الصََّحیفَیوِو فَلْینْظُیرْ ََحَیدُاُمْ فیی صَحیفَتِیهِ
 .فذهب علی الناس ی إیَّ َرذمو منهم ی َمر الصحیفو: قاْ

اََّوً عَلیی  حُ مَعاَِرَ النَّاسِو إنَّی ََدَعُها إمامَوً وَوِْاثَوً فی عَقِبی إلی یوْمِ الْقِیامَوِو وَقَدْ َُلََّغْ ُ ما َُمِرْتُ ُِتَبْلیغِهِ
غائِیبَ وَالْوالِیدُ   الْاُلَِّ حاضِرٍ وَغائِبٍو وَعَلی اُلَِّ ََحَد  مِمََّنْ ََهِدَ ََوْ لَمْ یشْهَدْو وُلِدَ ََوْ لَمْ یولَدْو فَلْیبَلَِّغِ الْحاضِرُ 

 .الْوَلَدَ إلی یوْمِ الْقِیامَوِ
الْغاصِبینَ الْمُغْتَصِبینَو وَعِنْدَها سَییفْرُغُ لَ ُیمْ ََیهَیا       وَسَیاْعَلُونَ ای ٍْمامَوَ َُعْدی مُلْ اً وَاغْتِصاُاًو َی لَعَنَ اللَّه

عََََّ وَجَلََّ لَیمْ     مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّ اللَّه. الثََّقَالنِ مَنْ یفْرُغُو وَیرْسَلُ عَلَی ُما َُواظٌ مِنْ ناٍْ وَنُحاس  فَال تَنْتَصِرانِ
 .لِیطْلِعَ ُمْ عَلَی الْغَیبِ   ی ُنْ لِیذََْاُمْ عَلی ما ََنْتُمْ عَلَیهِ حَتَّی یمیََ الْخَبیثَ مِنَ الطََّیبِو وَما اانَ اللَّه

مُهْلِ ُها ُِتَ ْذیبِها قَبْلَ ییوْمِ الْقِیامَیوِو وَمُمَلَِّ ُهَیا ایْ ٍمیامَ الْمَهْیدِی         مَعاَِرَ النَّاسِو ا ٍنََّهُ ما مِنْ قَرْیوٍ ا ٍیَّ وَاللَّه
 .مُصَدَِّقٌ وَعْدَهُ   وَاللَّه

   قیاَْ اللَّیه  . لَقَدْ ََهْلَسَ ایْ ٍَوََّلینَو وَهُوَ مُهْلِیسُ ایْآخِیرینَ     مَعاَِرَ النَّاسِو قَدْ ضَلََّ قَبْلَ ُمْ ََاْثَرُ ایْ ٍَوََّلینَو وَاللَّه
 .«ینَََلَمْ نُهْلِسِ ایْ ٍَوََّلینَو ثُمََّ نُتْبِعُهُمُ ایْآخِرینَو اَذلِسَ نَفْعَلُ ُِالْمُاْرِمینَو وَیلٌ یوْمَئِذ  لِلْمُ َذَُِّ»: تَعالی

فَعِلْمُ ایْ ٍَمْرِ وَالنََّهْی لَدَیهِو فَاسْیمَعُوا  . قَدْ ََمَرَنی وَنَهانیو وَقَدْ ََمَرْتُ عَلِیا وَنَهَیتُهُ ُِأَمْرِهِ   مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّ اللَّه
سَُّیبُلُ عَینْ   ال یِ ٍَمْرِهِ تَسْلِمُوا وَََهیعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْیهِ تَرَُْدُواو وَصییرُوا إلیی مُیرادِهِ وَی تَتَفَیرََّقْ ُِ ُیمُ     

 .سَبیلِهِ
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ایمان آوْید ُه خدا و ْسولن و ُه نوْی اه همراه او نازْ َده اس و قبل از آن یه هیالک   »ای مردمو 
ُیه  . «ها ْا ُه پش  ُرگردانیم یا آنان ْا مانند اصحاُّ سب  لعنی  انییم    انیم وجوهی ْا و آن صوْت

َناسیمو    خدا قسمو از این آیه قصد نشده اس  مگر قومی از اصحاُم اه آنان ْا ُه اسم و نسبشیان میی  
پس هر اس عمل اند مطاُق آنچیه دْ قلیبن از حیب ییا ُغیَ      . ولی مأموْم ُر آنان پرده پوَی انم

 .یاُد  نسب  ُه علی می
هالب و ُعید دْ نسیل     ای مردمو نوْ از جانب خداوند عَوجل دْ من نهاده َده و سپس دْ علی ُن اُی

گیردو چرا اه خداوند عَوجل ما ْا ُر   او تا مهدی قائمو اه حق خداوند و هر حقی اه ُرای ما ُاَد می
اوتاهی انندگان و ُر معاندان و مخالفان و خائنان و گناه اْان و ظالمان و غاصیبان از همیه عالمییان    

 .حا  قراْ داده اس 
. انید   نمایم اه من ْسوْ خدا هستمو و قبل از من پیامبران ُوده  ترسانم و انذاْ می  ای مردمو َما ْا می

نمایید؟ هر اس ُیه عقیب ُرگیردد ُیه خیدا ضیرْی         گرد می آیا اگر من ُمیرم یا اشته َوم َما عقب
ُدانید اه علی اس  توصیف َیده  . دهد  ْساندو و خداوند ُه زودی َاارین و صاُرین ْا پاداش می  نمی

 .ُه صبر و َ ر و ُعد از او فرزندانم از نسل او چنین اند
نمایید و    ای مردمو ُا اسالمتان ُر من من  مگذاْیدو ُل ه ُر خدا من  نگذاْیدو اه اعمالتان ْا ناُود می

پروْدگیاْ َیما دْ   . انید   ای از آتن و مس گداخته مبیتال میی    اند و َما ْا ُه َعله  ُر َما غضب می
 .امین اس 

ای  .َیوند   انند و ْوز قیام  امس نمیی   ای مردمو ُعد از من امامانی خواهند ُود اه ُه آتن دعوت می
ای میردمو آنیان و یاْانشیان و تاُعینشیان و پیروانشیان دْ       .مردمو خداوند و من از آنیان ُییَاْ هسیتیم   

هستندو پس « اصحاُّ صحیفه»ُدانید اه آنان . اند و چه ُد اس  جای مت بران  ترین دْجه آتن  پایین
 .هر یس از َما دْ صحیفه خود نظر اند

ْا آوْد ااثر مردم منظوْ حضرت از این ایالم  « اصحاُّ صحیفه»نام ( ص)وقتی پیامبر : گوید  ْاوی می
ْ انگیَ َدو و فقط عده امی مقصود حضرت ْا فهمیدند  .ْا نفهمیدند و ُرایشان سْا

ای مردمو من امر خالف  ْا ُه عنوان امامی  و وْاثیِ  آن دْ نسیل خیودم تیا ْوز قیامی  ُیه ودیعیه         
سپاْمو و من ْسانیدم آنچه مأموْ ُه اُالغن ُودم تا حا  ُاَد ُر حاضر و غایب و ُر همه اسانی   می

پس حاضران ُه غایبان و پدْان ُیه فرزنیدان تیا    . اند  اند یا نیامده  اه حضوْ داْند یا نداْندو ُه دنیا آمده
. گیرنید   و ُه زودی امام  ْا ُعد از من ُیه عنیوان پادَیاهی و ُیا ظلیم و زوْ میی      . ْوز قیام  ُرسانند

ْییَد    ای جن و انیس ی ایه میی     و دْ آن هنگام اس  ی . خداوند غاصبین و تعدی انندگان ْا لعن  اند
توانیید آن ْا از    ای از آتن و میس گداختیه و نمیی     فرستد ُر َما َعله  ُرای َما آن ه ُاید ُریَد و می

 .خود دفع انید
ای مردمو خداوند عَوجل َما ْا ُه حاْ خود ْها نخواهد ارد تا آن ه خبیث ْا از پاایَه جیدا انیدو و   

 .اند  خداوند َما ْا ُر غیب مطلع نمی
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خداونید قبیل از   ( اهل آن آیات الهیی ْا )ای مردمو هیچ سرزمین آُادی نیس  مگر آن ه دْ اثر ت ذیبِ 

ْوز قیام  آنان ْا هالک خواهد ارد و آن ْا تح  ح وم  امام مهدی خواهید آوْدو و خداونید وعیده    
 .نماید  خود ْا عملی می

 
ای مردمو قبل از َما ااثر پیشینیان هالک َدندو و خداوند آنها ْا هالک نمود و اوس  ایه آینیدگان   

آیا ماپیشینیان ْا هالک ن ردیم؟ »و «...نُهْلِسِ ایَْوََّلینَ اَلَمْ»: فرماید  خدای تعالی می. ْا هالک خواهد ارد
 .«وای ُر م ذُین دْ آن ْوز. انیم  آیا دْ پی آنان دیگران ْا نفرستادیم؟ ما ُا مارمان چنین می

 
امو و علیم    ای مردمو خداوند مرا امر و نهی نموده اس و و من هم ُه امر الهی علی ْا امر و نهیی نمیوده  

پس امر او ْا گوش دهید تا سالم  ُمانیدو و او ْا اهاع  انید تا هدای  َوید و . امر و نهی نَد اوس 
های ُیگانه َیما ْا    نهی او ْا قبوْ انید تا دْ ْاه دْس  ُاَیدو و ُه سوی مقصد و مراد او ُرویدو و ْاه

 .از ْاه او منحرف ن ند
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 (ع)بیتپیروان اهل 
 دشمنانشانو 
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الْمُسْتَقیمُ الََّذی ََمَرَاُمْ ُِاتَِّباعِهِو ثُمََّ عَلِی مِنْ َُعْدیو ثُمََّ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ ََئِمََّیوُ     مَعاَِرَ النَّاسِو ََنَا صِرابُ اللَّه
 .الْهُدیو یهْدُونَ إلَی الْحَقَِّ وَُِهِ یعْدِلُونَ

ََُِّّْ الْعالَمینَو الرََّحْمنِ الیرََّحیمِو مالِیسِ ییوْمِ الیدّینِو إییاکَ نَعْبُیدُ           الرََّحْمنِ الرََّحیمِو الْحَمْدُ للَّه   ُِسْمِ اللَّه»
ََْنعَمْیَ  َعلَییِهْم غَییِر الَْمغْضُیوُُّ َعلَییِهْم وَیَ            َوإیاَک َنسَْتعینُو اهْیِدنَا الِصَّیراَب الُْمسْیتَقیمَو صِیراَب اَلَّیذیَن 

الََّیذینَ ی خَیوْف       نَََلَ ْو وَلَهُمْ عَمََّ ْو وَإیاهُمْ خَصََّ ْو َُولئِیسَ ََوْلِییا ٍُ اللَّیه      و فِی نَََلَ ْ وَفیهِمْ وَاللَّه«الضَّالَّینَ
ََی إنََّ ََعْیدا ٍَهُمْ هُیمُ السَُّیفَها ٍُ الْغیاوُونَ إخْیوانُ      . هُیمُ الْغیالِبُونَ     ََی إنََّ حََُِّْ اللَّیه . عَلَیهِمْ وَی هُمْ یحََْنُونَ

 .الشََّیاهینِو یوحی َُعْضُهُمْ إلی َُعٍَْ زُخْرُفَ الْقَوِْْ غُرُوْا
وَالْییومِ ایْآخِیرِ      ی تَاِدُ قَوْما یْْمِنُیونَ ُِاللَّیه  »: فی اِتاُِهِو فَقاَْ عََََّ وَجَلََّ   ََی إنََّ َوْلِیا ٍَهُمُ الََّذینَ ذَاَرَهُمُ اللَّه

وََْسُولَهُ وَلَوْ اانُوا آُائَهُمْ ََوْ ََُْنائَهُمْ ََوْ إخْوانَهُمْ ََوْ عَشیرَتَهُمْو َُولئِسَ اَتَبَ فی قُلُوُِهِمُ    یوادَُّونَ مَنْ حادََّ اللَّه
عَینْهُمْ     ایْیمانَ وَََیدَهُمْ ُِرُو،ٍ مِنْهُ وَیدْخِلُهُمْ جَنَّات  تَاْری مِنْ تَحْتِهَا ایْ ٍَنْهیاُْ خالِیدینَ فیهیا َْضِیی اللَّیه     

 .«هُمُ الْمُفْلِحُونَ   ََی إنََّ حََُِّْ اللَّه   وََْضُوا عَنْهُ َُولئِسَ حَُُِّْ اللَّه
الََّیذینَ آمَنُیوا وَلَیمْ یلْبَسُیوا ایمیانَهُمْ ُِظُلْیمٍ       »: عََََّ وَجَلََّ فَقاَْ   ََی إنََّ ََوْلِیا ٍَهُمُ الْمُْْمِنُونَ الََّذینَ وَصَفَهُمُ اللَّه

 .«َُولیئِسَ لَهُمُ ایْ ٍَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
 .ََی إنََّ ََوْلِیا ٍَهُمُ الََّذینَ آمَنُوا وَلَمْ یرْتاُُوا

سَیالم  عَلَیی ُمْ   : ََی إنََّ ََوْلِیا ٍَهُمُ الََّذینَ یدْخُلُونَ الْاَنََّوَ ُِسَالمٍ آمِنینَو تَتَلَقَّاهُمُ الْمَالئِ َوُ ُِالتََّسْیلیمِ یقُولُیونَ  
 .هِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدینَ

 .ََی إنََّ ََوْلِیا ٍَهُمْو لَهُمُ الْاَنََّوُ یرْزَقُونَ فیها ُِغَیرِ حِساٍُّ
 .ََی إنََّ ََعْدا ٍَهُمُ الََّذینَ یصْلَوْنَ سَعیرا

 .ََی إنََّ ََعْدا ٍَهُمُ الََّذینَ یسْمَعُونَ لِاَهَنََّمَ ََهیقا وَهِی تَفُوُْ وَیرَوْنَ لَها زَفیرا
اُلََّما دَخَلَ ْ َُمََّوٌ لَعَنَ ْ َُخْتَها حَتَّی إذَا ادّاَْاُوا فیها جَمیعیا قالَی ْ   »: فیهِمْ   ََی إنََّ ََعْدا ٍَهُمُ الََّذینَ قاَْ اللَّه

 .«ونََُخْریهُمْ یِ ٍوُلیهُمْ َََُّْنا هُْی ٍِ ََضَلَُّونا فَ تِهِمْ عَذاُا ضِعْفا مِنَ النَّاِْ قاَْ لِ ُلٍَّ ضِعْف  وَل ِنْ یتَعْلَمُ
اُلََّما َُلْقِی فیها فَوْج  سَأَلَهُمْ خَََنَتُها ََلَمْ یأْتِ ُمْ نَذیرٌو قیالُوا َُلیی   »: عََََّ وَجَلََّ   ََی إنََّ ََعْدا ٍَهُمُ الََّذینَ قاَْ اللَّه

مِنْ ََی ٍ و إنْ ََنْتُمْ إیَّ فی ضَالٍْ اَبییرٍو وَقیالوُا لَیوْ اُنَّیا نَسْیمَعُ ََوْ         قَدْ جا ٍَنا نَذیرٌ فَ َذََُّْنا وَقُلْنا ما نَََََّْ اللَّه
 .«نَعْقِلُ ما اُنَّا فی ََصْحاُِّ السََّعیرِ فَاعْتَرَفوُا ُِذَنْبِهِمْ فَسُحْقا یِ ٍَصْحاُِّ السََّعیرِ

 .ََی إنََّ ََوْلِیا ٍَهُمُ الََّذینَ یخْشَوْنَ َََُّْهُمْ ُِالْغَیبِو لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَََجْرٌ اَبیرٌ
 .مَعاَِرَ النَّاسِو ََتَّانَ ما َُینَ السََّعیرِ وَایْ ٍَجْرِ الْ َبیرِ

 .وَََحَبََّهُ   وَلَعَنَهُو وَوَلِینا اُلَُّ مَنْ مَدَحَهُ اللَّه   مَعاَِرَ النَّاسِو عَدُوَُّنا مَنْ ذَمََّهُ اللَّه
 .مَعاَِرَ النَّاسِو ََی وَإنَّی َنَا النََّذیرُ وَعَلِی الْبَشیرُ

 .مَعاَِرَ النَّاسِو ََی وَإنَّی مُنْذِْ  وَعَلِی هاد 
 .مَعاَِرَ النَّاسِو إنَّی نَبِی وَعلِی وَصِیی

ََی وَإنَّی والِیدُهُمْ  . مَعاَِرَ النَّاسِو ََی وَإنَّی َْسُوٌْ وَعَلِی ای ٍْمامُ وَالْوَصِی مِنْ َُعْدیو وَایْ ٍَئِمََّوُ مِنْ َُعْدِهِ وُلْدُهُ
 .وَهُمْ یخْرُجُونَ مِنْ صُلْبِهِ
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ای مردمو من ْاه مستقیم خداوند هستم اه َما ْا ُه پیروی آن امر نمودهو و سپس علی ُعد از منو و 
انند و ُه یاْی حق ُه عدال  ْفتیاْ    اندو ُه حق هدای  می  سپس فرزندانم از نسل او اه امامان هدای 

 .انند  می
 
ََُِّّْ الْعالَمینَو الرََّحْمنِ الرََّحیمِو مالِیسِ ییوْمِ الیدّینِو اِییاکَ نَعْبُیدُ وَ          الرََّحْمنِ الرََّحیمِو الْحَمْدُ للَّه   ُِسْمِ اللَّه»

. «لضَّیالَّینَ  ااِیاکَ نَسْتَعینُو اِهْدِنَا الصَِّرابَ الْمُسْتَقیمَو صِرابَ الََّذینَ اَنْعَمْ َ عَلَیهِمْ غَیرِ الْمَغْضُوُِّ عَلَیهِمْ وَ یَ
ُه هوْ عموم َامل آنیان  . این سوْه دُْاْه من نازْ َدهو و ُه خدا قسم دُْاْه امامان نازْ َده اس 

ایشان دوستان خدایند ایه ترسیی ُیر آنیان نیسی  و محیَون       . اس  و ُه هوْ خاص دُْاْه آنان اس 
 .َوندو ُدانید اه حَُّ خداوند غالب هستند  نمی

 
اند ایه اُاهییل ْا از ْوی غیروْ ُیه ی یدیگر        ُدانید اه دَمنان ایشان سفها ٍ گمراه و ُرادْان َیاهین

 .ْسانند  می
 

ی تَاِیدُ  »: اند اه خداوند دْ اتاُن آنان ْا یاد ارده و فرموده اس   ُدانید اه دوستان اهل ُی  اسانی
یاُی قومی ْا اه ُه خیدا و ْوز    نمی»: « ...وَ َْسُولَهُ   وَ الْیوْمِ ایْآخِرِ یوادَُّونَ مَنْ حادََّ اللَّه   قَوْما یْْمِنُونَ ُِاللَّه

قیام  ایمان آوْده ُاَندو و دْ عین حاْ ُا اسانی اه ُا خدا و ْسولن ضیدّی  داْنید ْوی دوسیتی    
انید ایه ایمیان دْ     آنان. داَته ُاَندو اگر چه پدْانشان یا فرزندانشان یا ُرادْانشان یا فامیلشان ُاَند

اند   قلوُشان نوَته َده و خداوند آنان ْا ُا ْوحی از خود تأیید فرموده و ایشان ْا ُه ُهشتی واْد می
خدا از آنان ْاضی اسی  و آنیان از خیدا    . اه از پایین آن نهرها جاْی اس  و دْ آن دائمی خواهند ُود

 .«ُدانید اه حَُّ خدا ْستگاْند. آنان حَُّ خداوند هستند. ْاضی هستند
 

الََّذینَ »: اند اه خداوند عَوجل آنان ْا توصیف ارده و فرموده اس   اه دوستان اهل ُی  اسانیُدانید 
اند   اندو آنان  اند و ایمانشان ْا ُا ظلم نپوَانده اسانی اه ایمان آوْده»: «...آمَنُوا وَلَمْ یلْبَسُوا ایمانَهُمْ ُِظُلْمٍ

 .«اند  اه ُرایشان امان اس  و آنان هدای  یافتگان
 

 .اند  اند و ُه َس نیفتاده  اند اه ایمان آوْده  اه دوستان ایشان اسانیُدانید 
 

َیوندو و مالئ یه ُیا      اند اه ُا سالمتی و دْ حاْ امن واْد ُهشی  میی    اه دوستان ایشان اسانیُدانید 
سالم ُر َماو پیاایَه َیدیدو پیس ُیرای همیشیه داخیل       »: گویند  آیند و می  سالم ُه مالقات آنان می

 .«ُهش  َوید
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ُدانید اه دوستان ایشان اسانی هستند اه ُهش  ُرای آنان اس  و دْ آن ُیدون حسیاُّ ْوزی داده   

 .َوند  می
ُدانید اه دَیمنان ایشیان   . َوند  های آتن واْد می  اند اه ُه َعله  ُدانید اه دَمنان اهل ُی  اسانی

َینوند و َیعله اشییدن آن ْا      جوَد صیدای وحشیتناای میی     اند اه از جهنم دْ حالی اه می  اسانی
 .ُینند  می

اُلََّمیا دَخَلَی ْ اُمََّیوٌ لَعَنَی ْ     »: اند اه خداوند دُْاْه آنان فرمیوده اسی     ُدانید اه دَمنان ایشان اسانی
انندو تا آن ه همیه آنیان دْ     َوند همتای خود ْا لعن  می  هر گروهی اه داخل جهنم می»: « ...اُخْتَها

پروْدگیاْاو اینیان میا ْا گمیراه     : گوینید   آناا ُه ی دیگر ُپیوندند آخرین آنان ُا اَاْه ُه اولین آنان می
ُرای هر دو گروه عذاُّ مضاعف : فرماید  خدا می. اردند؛ پس عذاُّ دو چندان از آتن ُه آنان نازْ ان

 .«دانید  اس  ولی َما نمی
اُلََّما اُلْقِی فیها فَوْج  سَاَلَهُمْ خَََنَتُهیا  »: فرماید  اند اه خداوند عَوجل می  ُدانید اه دَمنان ایشان اسانی

آییا  : پرسیند   اندازند خَانه داْان دوزُ از ایشان میی   هر گاه گروهی ْا دْ جهنم می»: « ...اَلَمْ یأْتِ ُمْ نَذیرٌ
ُلیو ُرای ما نذیر و ترساننده آمد ولی ما او ْا ت ذیب اردیم و : گویند  ای ُرای َما نیامد؟ می  ترساننده
اگیر  : گوینید   و میی . خداوند هیچ چیَ نیازْ ن یرده اسی و و َیما دْ گمراهیی ُیَْگ هسیتید       : گفتیم

ُه گناه خیود اعتیراف اردنیدو پیس دوْ ُاَیند      . اردیم دْ اصحاُّ آتن نبودیم  َنیدیم یا ف ر می  می
 .«اصحاُّ آتن

ترسیند و ُیرای آنیان      ُدانید اه دوستان اهل ُی  اسانی هستند اه دْ پنهیانی از پروْدگاَْیان میی   
 .مغفرت و اجر َُْگ اس 

 !های آتن و ُین اَجر َُْگ  ای مردمو چقدْ فاصله اس  ُین َعله
ای مردمو دَمن ما اسی اس  اه خداوند او ْا مذم  و لعن  نمودهو و دوسی  میا اسیی اسی  ایه      

 .خداوند او ْا مد، نموده و دوستن ُداْد
 .ام و علی ُشاْت دهنده اس   ای مردمو ُدانید اه من نذیر و ترساننده

 
ای مردمو من پیامبرم و علی  .ام و علی هدای  اننده اس   ای مردمو ُدانید اه من مُنذْ و ُر حذْ داْنده

 .جانشین من اس 
 

ای مردمو ُدانید اه من پیامبرم و علی امام و وصی ُعد از مین اسی و و امامیان ُعید از او فرزنیدان او      
 .آیند  ُدانید اه من پدْ آنانم و آنها از صلب او ُه وجود می. هستند
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 حَضرتِ مَهدی
 (عج)
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ََی إنََّیهُ  . ََی إنََّهُ الْمُنْیتَقِمُ مِینَ الظَّیالِمینَ   . ََی إنََّهُ الظَّاهِرُ عَلَی الدّینِ. ََی إنََّ خاتَمَ األَئِمََّوِ مِنََّا الْقائِمَ الْمَهْدِی
 .ََی إنََّهُ غالِبُ اُلَِّ قَبیلَوٍ مِنْ ََهْلِ الشَِّرْکِ وَهادیها. فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها

ََی إنََّهُ یسِیمُ  . ََی إنََّهُ الْغَرَّافُ مِنْ َُحْرٍ عَمیقٍ.   ََی إنََّهُ النَّاصِرُ لِدینِ اللَّه.   ََی إنََّهُ الْمُدِْْکُ ُِ ُلَِّ ثاٍْ یِ ٍَوْلِیا ٍِ اللَّه
ََی إنََّهُ واِْثُ اُلَِّ عِلْیمٍ وَالْمُحییطُ   . وَمُخْتاُْهُ   ََی إنََّهُ خِیرَةُ اللَّه. اُلََّ ذی فَضْلٍ ُِفَضْلِهِ وَاُلََّ ذی جَهْلٍ ُِاَهْلِهِ

 .ُِ ُلَِّ فَهْمٍ
 

 .ََی إنََّهُ الْمُفَوََّطُ إلَیهِ. ََی إنََّهُ الرَََّیدُ السََّدیدُ. ََی إنََّهُ الْمُخْبِرُ عَنْ ََُِّْهِ عََََّ وَجَلََّ وَالْمُشَیدُ یِ ٍَمْرِ آیاتِهِ
 

 .ََی ا ٍنََّهُ قَدْ َُشََّرَ ُِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرُونِ َُینَ یدَیهِ
 

 .ََی إنََّهُ الْباقی حُاََّوً وَی حُاََّوَ َُعْدَهُ وَی حَقََّ إیَّ مَعَهُ وَی نُوَْ إیَّ عِنْدَهُ
 

فی ََْْضِیهِو وَحَ َمُیُه فیی َخلْقِیهِو َوََمینُیُه فیی سِیِرَّهِ           ََی وَإنََّهُ وَلِی اللَّه. ََی إنََّهُ ی غالِبَ لَهُ وَی مَنْصُوَْ عَلَیهِ
 .وَعَالنِیتِهِ

اوس  غالب ُر ادیانو اوس  انتقام گیرنیده از ظیالمینو   . ُدانید اه آخرینِ امامانو مهدی قائم از ماس 
 .ای از اهل َرک و هدای  اننده آنان ها و منهدم اننده آنهاو اوس  غالب ُر هر قبیله اوس  فاتح قلعه

 .اوس  یاْی دهنده دین خدا. های اولیا ٍ خدا ُدانید اه اوس  گیرنده انتقام همه خون
 

اوس  اه هر صاحب فضیلتی ْا ُه قدْ فضیلن و هیر   . ُدانید اه اوس  استفاده اننده از دْیایی عمیق
اوسی  واْث  . اوس  انتخاُّ َده و اختیاَْده خداوند. دهد  صاحب جهالتی ْا ُه قدْ جهلن نشانه می

 .هر علمی و احاهه داْنده ُه هر فهمی
 

. اوس  هیدای  یافتیه مح یم ُنییان    . ُدانید اه اوس  خبردهنده از پروْدگاْشو و ُایُرنده آیات الهی
 .اوس  اه ااْها ُه او سپرده َده اس 

 
مانید و ُعید از او حاتیی      اندو اوس  اه ُه عنوان حا  ُاقی می  اوس  اه پیشینیان ُه او ُشاْت داده

 .هیچ حقی نیس  مگر همراه اوو و هیچ نوْی نیس  مگر نَد او. نیس 
 

اوس  ولی خدا دْ زمیین  . َود  ُدانید او اسی اس  اه غالبی ُر او نیس  و اسی ُر ضد او امس نمی
 .و ح م اننده او ُین خلقن و امین او ُر نهان و آَ اْش
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 مطرح کردن
 بیعت
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ََی وَا ٍنَّیی عِنْیدَ انْقِضیا ٍِ خُطْبَتیی     . مَعاَِرَ النَّاسِو إنَّی قَدْ َُینْ ُ لَ ُمْ وَََفْهَمْتُ ُمْو وَهذا عَلِی یفْهِمُ ُمْ َُعْدی
 .ََدْعُواُمْ ا ٍلی مُصافَقَتی عَلی َُیعَتِهِ وَایْ ٍقْراِْ ُِهِو ثُمََّ مُصافَقَتِهِ َُعْدی

 
إنََّ الََّذینَ یبایعُونَیسَ  ». عََََّ وَجَلََّ   وَعَلِی قَدْ ُایعَنیو وَََنَا آخِذُاُمْ ُِالْبَیعَوِ لَهُ عَنِ اللَّه   ََی وَا ٍنَّی قَدْ ُایعْ ُ اللَّه

   فَمَنْ نَ َثَ فَإنََّما ینْ ُثُ عَلی نَفْسِهِو وَمَنْ ََوْفی ُِما عاهَدَ عَلَیهُ اللَّیه . فَوْقَ ََیدیهِمْ   و یدُ اللَّه  إنََّما یبایعُونَ اللَّه
 .«فَسَیْْتیهِ ََجْرا عَظیما

ای مردمو من ُرایتان ْوَن اردم و ُه َیما فهمانییدمو و ایین علیی اسی  ایه ُعید از مین ُیه َیما           
 .فهماند  می

ام َما ْا ُه دس  دادن ُا من ُه عنوان ُیع  ُا او و اقراْ ُه اوو و ُعد   ُدانید اه من ُعد از پایان خطاُه
 .خوانم  از من ُه دس  دادن ُا خود او فرا می

 
ام و علی ُا من ُیع  ارده اس و و مین از جانیب خداونید ُیرای او از       ُدانید اه من ُا خدا ُیع  ارده

انند دْ واقع   اسانی اه ُا تو ُیع  می»: «...  اِنََّ الََّذینَ یبایعُونَسَ اِنََّما یبایعُونَ اللَّه». گیرم  َما ُیع  می
پس هر اس ُیعی  ْا ُشی ند ُیر ضیرْ     . انندو دس  خداوند ُر ْوی دس  آنان اس   ُا خدا ُیع  می

خود اوس و و هر اس ُه آنچه ُا خدا عهد ُسته وفاداْ ُاَد خداوند ُه او اجر عظیمی عنایی  خواهید   
 .«ارد
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 حرام،حالل و 
 و محرماتواجبات 



فَمَنْ حَجََّ الْبَی َ ََوِ اعْتَمَیرَ فَیال جُنیا،َ عَلَییهِ ََنْ یطََّیوََّفَ      »و   مَعاَِرَ النَّاسِو إنََّ الْحَجََّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ ََعائِرِ اللَّه
 .«َااِرٌ عَلیم    ُِهِما وَمَنْ تَطَوََّعَ خَیرا فَإنََّ اللَّه

 ُُتِییرُوا  إیَّ مَعاَِیرَ النَّاسِو حِاَُّیوا الْبَی َو فَما وََْدَهُ ََهْیلُ َُی   إیََّ اسْتَغْنَییوْا وََُُْشِییرُواو وَی تَخَلََّفُییوا عَنْیهُ    
 .وَافْتَقَرُوا

لَهُ ما سَلَفَ مِنْ ذَنْبِیهِ إلیی وَقْتِیهِ ذلِیسَو فَیإذَا انْقَضَی ْ          مَعاَِرَ النَّاسِو ما وَقَفَ ُِالْمَوْقِفِ مُْْمِنٌ إیَّ غَفَرَ اللَّه
 .حَاََّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلَهُ

 .ی یضیعُ ََجْرَ الْمُحْسِنینَ   مَعاَِرَ النَّاسِو الْحُاّاجُ مُعانُونَ وَنَفَقاتُهُمْ مُخَلََّفَوٌ عَلَیهِمْ وَاللَّه
 .عٍمَعاَِرَ النَّاسِو حِاَُّوا الْبَی َ ُِ َماِْ الدّینِ وَالتََّفَقَُّهِو وَیتَنْصَرِفُوا عَنِ الْمَشاهِدِ إیَّ ُِتَوَُْوٍ وَإقْال

عََََّ وَجَلََّو فَا ٍنْ هاَْ عَلَیی ُمُ ای ٍَْمَیدُ فَقَصََّیرْتُمْ ََوْ       مَعاَِرَ النَّاسِو ََقیمُوا الصََّالةَ وَآتُوا الَََّااةَ اَما ََمَرَاُمُ اللَّه
إنََّهُ مِنَّی وَََنَا مِنْهُو وَهُوَ . عَََّ وَجَلََّ لَ ُمْ َُعْدی ََمینَ خَلْقِهِ   نَسیتُمْ فَعَلِی وَلِی ُمْ وَمُبَینٌ لَ ُمْ ؛ الََّذی نَصَبَهُ اللَّه

 .وَمَنْ یخْلُفُ مِنْ ذَُِّْیتی یخْبِرُونَ ُمْ ُِما تَسْأَلُونَ عَنْهُ وَیبَینُونَ لَ ُمْ ما ی تَعْلَمُونَ
مَقامٍ واحِد و  فی ََی ا ٍنََّ الْحَالَْ وَالْحَرامَ ََاْثَرُ مِنْ ََنْ َُحْصِیهُما وََُعَرَِّفَهُما ؛ فَ مُرُ ُِالْحَالِْ وَََنْهی عَنِ الْحَرامِ

عََََّ وَجَلََّ فیی عَلِیی ََمیرِالْمُیْْمِنینَ       فَأُمِرْتُ ََنْ آخُذَ الْبَیعَوَ مِنْ ُمْ وَالصََّفْقَوَ لَ ُمْ ُِقَبُوِْ ما جِئْ ُ ُِهِ عَنِ اللَّه
الََّیذی     هللَّی وَایْ ٍَوْصِیا ٍِ مِنْ َُعْدِهِ الََّذینَ هُمْ مِنَّی وَمِنْهُ ا ٍمامَوً فیهِمْ قائِمَوًو خاتِمُها الْمَهْدِی ا ٍلی یوْمٍ یلْقَی ا

 .یقَدَُِّْ وَیقْضی
 

ََی . َُیدَِّْْ  َُمَعاَِرَ النَّاسِو وَاُلَُّ حَالٍْ دَلَلْتُ ُمْ عَلَیهِ وَاُلَُّ حَرامٍ نَهَیتُ ُمْ عَنْهُ فَا ٍنَّی لَمْأَْْجِعْ عَنْ ذلِیسَ وَلَیمْ  
 .فَاذْاُرُوا ذلِسَ وَاحْفَظُوهُ وَتَواصَوْا ُِهِو وَی تُبَدَِّلُوهُ وَی تُغَیرُوهُ

 
 .ََی فَأَقیمُوا الصََّالةَ وَآتُوا الَََّااةَ وَا ٍْمُرُوا ُِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْ َرِ: ََی وَإنَّی َُجَدَِّدُ الْقَوَْْ

 
لِهِ عَنَّیی وَتَنْهَیوْهُ   بُوََی وَا ٍنََّ ََْْسَ ایْ ٍَمْرِ ُِالْمَعْرُوفِ ََنْ تَنْتَهُوا ا ٍلی قَوْلی وَتُبَلَِّغُوهُ مَنْ لَمْ یحْضُرْ وَتَأْمُرُوهُ ُِقَ

 .وَی ََمْرَ ُِمَعْرُوف  وَی نَهْی عَنْ مُنْ َرٍ ا ٍیَّ مَعَ ا ٍمامٍ مَعْصُومٍ. عََََّ وَجَلََّ وَمِنَّی   عَنْ مُخالَفَتِهِو فَا ٍنََّهُ ََمْرٌ مِنَ اللَّه
 

فیی     یثُ یقُوُْ اللَّیه حَ مَعاَِرَ النَّاسِو الْقُرْآنُ یعَرَِّفُ ُمْ َنََّ ایْ ٍَئِمََّوَ مِنْ َُعْدِهِ وُلْدُهُو وَعَرََّفْتُ ُمْ َنََّهُمْ مِنَّی وَمِنْهُو
 .«لَنْ تَضِلَُّوا ما إنْ تَمَسََّ ْتُمْ ُِهِما»: و وقُلْ ُ«وَجَعَلَها اَلِمَوً ُاقِیوً فی عَقِبِهِ»: اِتاُِهِ

 
 .«إنََّ زَلََْلَوَ السّاعَوِ ََی ٍ  عَظیم »: عََََّ وَجَلََّ   مَعاَِرَ النَّاسِو التََّقْویو التََّقْویو وَاحْذَُْوا السّاعَوَ اَما قاَْ اللَّه

 
فَمَینْ  . اذْاُرُوا الْمَماتَ وَالْمَعادَ وَالْحِساَُّ وَالْمَوازینَ وَالْمُحاسَبَوَ َُینَ یدَی ََُِّّْ الْعیالَمینَ وَالثََّیواَُّ وَالْعِقیاَُّ   

 .جا ٍَ ُِالْحَسَنَوِ َُثیبَ عَلَیها وَمَنْ جا ٍَ ُِالسََّیئَوِ فَلَیسَ لَهُ فِی الْاِنانِ نَصیب 
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فَمَنْ حَیَجَّ الْبَیی َ َاوِ اعْتَمَیرَ فَیال جُنیا،َ َعلَییهِ َانْ یَطَّیَوَّفَ        »ای مردمو حج و عمره از َعائر الهی هستندو 
هر اس ُه خانه خدا ُه عنوان حج یا عمره ُیاید ُرای او اَ الی نیس  اه ُر صیفا و میروه   »:  «...ُِهِما

ای .«ُسیاْ هواف اندو و هر اس ااْ خیری ْا ُدون چشم داَتی اناام دهد خداوند سپاسگَاْ داناس 
گردند و   َوند مگر آن ه مستغنی می  هیچ خاندانی ُه خانه خدا واْد نمی. مردمو ُه حج خانه خدا ُروید

 .گردند  َوند و فقیر می  انند مگر آن ه منقطع می  َوندو و هیچ خاندانی آن ْا ترک نمی  َاد می
اند مگر آن ه خداوند گناهان گذَیته    وقوف نمی( عرفاتو مشعرو منا)ای مردمو هیچ مْمنی دْ موقف 

 .گیرد  آمرزدو و هر گاه اه حان پایان یاف  اعمالن ْا از سر می  او ْا تا آن وق  می
گیرددو و خداونید جیَای      اننید ُیه آنیان ُیاز میی       َوند و آنچه خرج میی   ای مردمو حاجیان امس می

 .نماید  محسنین ْا ضایع نمی
ای مردمو ُا دین اامل و ُا تَفَقَُّه و فهم ُه حج خانه خدا ُروید و از آن مشیاهد مشیرفه جیَ ُیا توُیه و      

 .دس  اشیدن از گناه ُرمگردید
ای مردمو نماز ْا ُپا داْید و زاات ْا ُپردازید همانطوْ اه خداوند عَوجل ُه َما فرمان داده اسی  و  
اگر زمان هویلی ُر َما گذَ  و اوتاهی نمودید یا فراموش اردیدو علی صیاحب اختییاْ َماسی  و    

اندو او اه خداوند عَوجل ُعد از من ُه عنوان امین ُر خلقن او ْا منصوُّ نمیوده    ُرای َما ُیان می
 .او از من اس  و من از اویم. اس 

دانیید ُیرای َیما      دهند و آنچه ْا نمیی   اند از آنچه سْاْ انید ُه َما خبر می او و آنان اه از نسل من
 .انند  ُیان می

ُدانید اه حالْ و حرام ُین از آن اس  اه من همه آنها ْا ُشماْم و معرفیی اینم و ُتیوانم دْ ییس     
پس مأموْم اه از َما ُیع  ُگییرم و  . ها نهی انم  ها دستوْ دهم و از همه حرام  مالس ُه همه حالْ

ُا َما دس  ُدهم ُر این ه قبوْ انید آنچه از هیرف خداونید عَوجیل دُْیاْه امیرالمیْمنین علیی و       
ام اه آنان از نسل من و اویندو و آن موضوع امامتی اس  اه فقط دْ آنها ُپیا    جانشینان ُعد از او آوْده

ای مردمو هر . ْا مالقات اند قضا و قدْ  خواهد ُودو و آخر ایشان مهدی اس  تا ْوزی اه خدای مدَُِّرِ
حاللی اه َما ْا ُدان ْاهنمایی اردم و هر حرامی اه َیما ْا از آن نهیی نمیودمو هرگیَ از آنهیا ُیر       

این مطلب ْا ُه یاد داَته ُاَید و آن ْا حفظ انید و ُیه ی یدیگر سیفاْش    . ام  ام و تغییر نداده  نگشته
 .انیدو و آن ْا تبدیل ن نید و تغییر ندهید

نماز ْا ُپا داْید و زایات ْا ُپردازیید و ُیه ایاْ نییس امیر انیید و از        : انم  من سخن خود ْا ت راْ می
 .من رات نهی نمایید

ُدانید اه ُایترین امر ُه معروف آن اس  اه سخن مرا ُفهمید و آن ْا ُه اسانی ایه حاضیر نیسیتند    
ُرسانید و او ْا از هرف من ُه قبولن امر انید و از مخالفتن نهی نماییدو چیرا ایه ایین دسیتوْی از     

َود مگیر ُیا امیام      جانب خداوند عَوجل و از نَد من اس و و هیچ امر ُه معروف و نهی از من ری نمی
 .معصوم
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َناساند اه امامیان ُعید از علیی فرزنیدان او هسیتند و مین هیم ُیه َیما            ای مردمو قرآن ُه َما می
وَ جَعَلَهیا اَلِمَیوً   »: فرماید  آناا اه خداوند دْ اتاُن می. َناساندم اه آنان از نسل من و از نسل اویند

اگیر  »: و و من نیَ ُه َما گفتم«آن امام  ْا ُه عنوان المه ُاقی دْ نسل او قراْ داد»و «ُاقِیوً فی عَقِبِهِ
 .«َوید  تمسس انید هرگَ گمراه نمی( قرآن و اهل ُی )ُه آن دو 

اِنََّ زَلََْلَیوَ  »: از قیام  ُر حذْ ُاَید همان گونه اه خدای عَوجیل فرمیوده  . ای مردمو تقوی ْاو تقوی ْا
مرگ و معاد و حسیاُّ و ترازوهیای الهیی و    . «زلَله قیام  َی  عظیمی اس »و « ٍ  عَظیم  السّاعَوِ ََیی

هر اس حسنه ُا خود ُیاوْد هبیق  . حساُرسی دْ پیشگاه ُّْ العالمین و ثواُّ و عقاُّ ْا ُه یاد آوْید
 .َودو و هر اس گناه ُیاوْد دْ ُهش  او ْا نصیبی نخواهد ُود  آن ثواُّ داده می
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 بیعت گرفتن



عََََّ وَجَلََّ ََنْ آخُیذَ     مَعاَِرَ النَّاسِو ا ٍنََّ ُمْ ََاْثَرُ مِنْ ََنْ تُصافِقُونی ُِ َف َّ واحِد  فی وَقْ   واحِد و وَقَدْ ََمَرَنِی اللَّه
نْیهُو عَلیی میا    مِمِنْ ََلْسِنَتِ ُمُ ایْ ٍقْراَْ ُِما عَقََّدْتُ لِعَلِی ََمیرِالْمُْْمِنینَو وَلِمَنْ جا ٍَ َُعْدَهُ مِنَ ایْ ٍَئِمََّیوِ مِنَّیی وَ  

 .ََعْلَمْتُ ُمْ ََنََّ ذَُِّْیتی مِنْ صُلْبِهِ
إنَّا سامِعُونَ مُطیعُونَ ْاضُونَ مُنْقادُونَ لِما َُلََّغْ َ عَنْ ََُِّْنا وَََُِّْسَ فیی ََمْیرِ إمامِنیا عَلِیی     »: فَقُولُوا ُِأَجْمَعِ ُمْ

عَلیی  . نُبایعُسَ عَلی ذلِسَ ُِقُلُوُِنا وَََنْفُسِنا وَََلْسِنَتِنا وَََییدینا . ََمیرِالْمُْْمِنینَ وَمَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ ایْ ٍَئِمََّوِ
وَی نُغَیرُ وَی نُبَدَُِّْو وَی نَشُسَُّ وَی نَاْحَدُ وَی نَرْتاُُّو وَی نَرْجِیعُ عَینِ   . ذلِسَ نَحْیی وَعَلَیهِ نَمُوتُ وَعَلَیهِ نُبْعَثُ

 .الْعَهْدِ وَینَنْقَُُ الْمیثاقَ
فی عَلِی ََمیرِالْمُْْمِنینَ وَایْ ٍَئِمََّوِ الََّذینَ ذَاَرْتَ مِنْ ذَُِّْیتِیسَ مِینْ وُلْیدِهِ َُعْیدَهُو الْحَسَینِ         وَعَظْتَنا ُِوَعْظِ اللَّه

 .َُعْدَهُما   وَالْحُسَینِ وَمَنْ نَصَبَهُ اللَّه
مَنْ ََدَْْاَها ُِیدِهِ وَإیَّ فَقَیدْ  . فَالْعَهْدُ وَالْمیثاقُ لَهُمْ مَأْخُوذٌ مِنَّاو مِنْ قُلُوُِنا وَََنْفُسِنا وَََلْسِنَتِنا وَضَمائِرِنا وَََیدینا

نَحْنُ نَُْدّی ذلِسَ عَنْسَ الیدّانی وَالْقاصیی   . مِنْ ََنْفُسِنا حِوَیً   ََقَرََّ ُِلِسانِهِو وَی نَبْتَغی ُِذلِسَ َُدَیً وَی یرَی اللَّه
 .«ََهیدا وَََنْ َ عَلَینا ُِهِ ََهید    ُِذلِسَ وَاَفی ُِاللَّه   مِنْ ََوْیدِنا وَََهالیناو وَنُشْهِدُ اللَّه

فَمَنِ اهْتَدی فَلِنَفْسِهِ وَمَینْ ضَیلََّ   »یعْلَمُ اُلََّ صَوْت  وَخافِیوَ اُلَِّ نَفْسٍو    مَعاَِرَ النَّاسِو ما تَقُولُونَ ؟ فَإنََّ اللَّه
 .«فَوْقَ ََیدیهِمْ   یدُ اللَّه»و   و وَمَنْ ُایعَ فَإنََّما یبایعُ اللَّه«فَإنََّما یضِلَُّ عَلَیها

وَُایعُونی وَُایعُوا عَلِیا َمیرَالْمُْْمِنینَ وَالْحَسَینَ وَالْحُسَیینَ وَایْ ٍَئِمََّیوَ مِینْهُمْ فِیی         مَعاَِرَ النَّاسِو فَبایعُوا اللَّه
فَمَنْ نَ َثَ فَإنََّمیا ینْ ُیثُ عَلیی نَفْسِیهِ     ». مَنْ غَدََْ وَیرْحَمُ مَنْ وَفی   الدَُّنْیا وَایْآخِرَةِ اَلِمَوً ُاقِیوً ؛ یهْلِسُ اللَّه

 .«فَسَیْْتیهِ ََجْرا عَظیما   وَمَنْ ََوْفی ُِما عاهَدَ عَلَیهُ اللَّه
سَیمِعْنا وَََهَعْنیا غُفْرانَیسَ    »: مَعاَِرَ النَّاسِو قُولُوا الََّذی قُلْ ُ لَ ُمْ وَسَلَِّمُوا عَلی عَلِی ُِإمْرَةِ الْمُْْمِنینَو وَقُولُوا

لَقَیدْ جیا ٍَتْ      الََّذی هَدانا لِهذا وَما اُنَّا لِنَهْتَدِی لَوْی ََنْ هَدانَا اللَّیه     الْحَمْدُ للَّه»: و وَقُولُوا«َََُّْنا وَإلَیسَ الْمَصیرُ
 .«ُْسُلُ ََُِّْنا ُِالْحَقَِّ

ََنْ           مَعاَِرَ النَّاسِو ا ٍنََّ فَضائِلَ عَلِی ُْنِ ََُیطالِبٍ عِنْدَ اللَّه ََاْثَیرُ مِینْ  ََنَََْلهیا فِیی الْقُیْرآِن ی  َََّ وََجَلَّ ی َوقَدْ  َع
 .َُحْصِیها فی مَقامٍ واحِد و فَمَنْ ََنْبَأَاُمْ ُِها وَعَرَفَها فَصَدَِّقُوهُ

 
 .وََْسُولَهُ وَعَلِیا وَایْ ٍَئِمََّوَ الََّذینَ ذَاَرْتُهُمْ فَقَدْ فازَ فَوْزا عَظیما   مَعاَِرَ النَّاسِو مَنْ یطِعِ اللَّه

 
ونَ فیی  ئَُِمَعاَِرَ النَّاسِو السّاُِقُونَ إلی مُبایعَتِهِ وَمُوایتِهِ وَالتََّسْلیمِ عَلَیهِ ُِإمْرَةِ الْمُیْْمِنینَ َُولئِیسَ هُیمُ الْفیا    

 .جَنَّاتِ النََّعیمِ
 

ُِهِ عَنْ ُمْ مِنَ الْقَوِْْو فَإنْ تَ ْفُرُوا ََنْتُمْ وَمَنْ فِی ای ٍَْْْطِ جَمیعا فَلَنْ یضُرََّ    مَعاَِرَ النَّاسِو قُولُوا ما یرْضَی اللَّه
 .ََیئا   اللَّه
 

 .ََُِّّْ الْعالَمینَ    اللَّهُمََّ اغْفِرْ لِلْمُْْمِنینَ ُِما ََدََّی ُ وَََمَرْتُ وَاغْضِبْ عَلَی الْااحِدینَ الْ افِرینَو وَالْحَمْدُ للَّه
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ای مردمو َما ُین از آن هستید ُا یس دس  و دْ یس زمان ُا مین دسی  دهییدو و پروْدگیاْم میرا      
مأموْ ارده اس  اه از زُان َما اقراْ ُگیرم دُْاْه آنچیه منعقید نمیودم ُیرای علیی امیرالمیْمنین و       

آیند و از نسل من و اویندو چنان ه ُه َما فهماندم اه فرزنیدان مین از صیلب      امامانی اه ُعد از او می
انیم و ْاضیی هسیتیم و سیر تسیلیم فیرود        ما َنیدیم و اهاع  می»: پس همگی چنین ُگویید.اویند
آوْیم دُْاْه آنچه از جانب پروْدگاْ ما و خودت ُه ما ْسیاندی دُْیاْه امیر امامی ِ اماممیان علیی         می

هایمیان و ُیا جانمیان و ُیا       ُر این مطلب ُا قلیب . آیند  امیرالمْمنین و امامانی اه از صلب او ُه دنیا می
 .انیم  زُانمان و ُا دستانمان ُا تو ُیع  می

تغیییر نخیواهیم داد و   . َیویم   میریم و ْوز قیام  ُا آن محشیوْ میی    ایم و ُا آن می ُر این عقیده زنده
گیردیم و    دهیم و از این قوْ ُر نمیی   نماییم و تردید ُه دْ ْاه نمی  انیم و َس و ان اْ نمی تبدیل نمی

 .َ نیم  پیمان ْا نمی
تو ما ْا ُه موعظه الهی نصیح  نمودی دُْاْه علی امیرالمْمنین و امامانی اه گفتی ُعد از او از نسیل  

 .تو و فرزندان اویندو یعنی حسن و حسین و آنان اه خداوند ُعد از آن دو منصوُّ نموده اس 
هایمان و ضیمائرمان و   هایمان و زُان هایمان و جان پس ُرای آنان عهد و پیمان از ما گرفته َدو از قلب

هرگَ دْ پی تغیییر  . اند نماید و گرنه ُا زُانن اقراْ می هر اس توانس  ُا دس  ُیع  می. دستهایمان
 .از نفسهایمان دگرگونی نبیند( دْ این ُاْه)این عهد نیستیم و خداوند 

ْسانیمو و خدا ْا ُر آن َیاهد   ما این مطالب ْا از قوْ تو ُه نَدیس و دوْ از فرزندانمان و فامیلمان می
 .«اند و تو نیَ ُر این اقراْ ما َاهد هستی خداوند دْ َاهد ُودن افای  می. گیریم می

پس هر اس هیدای   . داند  های هر اسی ْا می  گویید؟ خداوند هر صدایی ْا و پنهانی  ای مردمو چه می
یاف  ُه نفع خودش اس  و هر اس گمراه َد ُه ضرْ خودش گمراه َده اس و و هر اس ُیع  اند 

 .دس  خداوند ُر ْوی دس  ُیع  انندگان اس . اند  ُا خداوند ُیع  می
ای مردمو ُا خدا ُیع  انید و ُا من ُیع  نمایید و ُا علی امیرالمْمنین و حسن و حسین و امامیان از  

خداونید  . ایشان دْ دنیا و آخیرتو ُیه عنیوان امیامتی ایه دْ نسیل ایشیان ُیاقی اسی  ُیعی  انیید           
و هیر ایس ُیعی  ْا ُشی ند ُیه ضیرْ       . دهید   ُیع  َ نان ْا هالک و وفاداْان ْا موْد ْحم  قراْ می

خوین َ سته اس و و هر اس ُه آنچه ُا خدا پیمان ُسته وفا اند خداوند ُه او اجر عظیمی عنایی   
 .فرماید  می

: سیالم انیید و ُگوییید   « امیرالمیْمنین »ای مردمو آنچه ُه َما گفتم ُگوییدو و ُیه علیی ُیه عنیوان     
: و ُگوییید . «خواهیم و ُازگش  ُه سوی توسی    َنیدیم و اهاع  اردیمو پروْدگاْا مغفرت تو ْا می»
حمد و سپاس خدای ْا اه میا ْا  »:  «...  الََّذی هَدانا لِهذا وَ ما اُنَّا لِنَهْتَدِی لَوْ ی اَنْ هَدانَا اللَّه    اَلْحَمْدُ للَّه»

فرستادگان پروْدگاْمان ُه . َدیم  ارد ما هدای  نمی  ُه این ْاه هدای  اردو و اگر خداوند هدای  نمی
 .«اند  حق آمده

هالب نَد خداوند ی اه دْ قرآن آن ْا نازْ ارده ی ُین از آن اسی  ایه       ای مردمو فضایل علی ُن اُی
پس هر اس دُْاْه آنها ُه َما خبیر داد و معرفی  آن ْا داَی  او ْا    . همه ْا دْ یس مالس ُشماْم

 .تصدیق انید
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ای مردمو هر اس خدا و ْسولن و علی و امامانی ْا اه ذار اردم اهاع  انید ُیه ْسیتگاْی ُیَْگ     
 .دس  یافته اس 

ُیا اوو  « امیرالمیْمنین »ای مردمو اسانی اه ُرای ُیع  ُا او و قبوْ ویی  او و سالم اردن ُه عنیوان  
 .های نعم  خواهند ُود  سبق  ُگیرند آنان ْستگاْانند و دْ ُاغ

ای مردمو سخنی ُگویید اه ُه خاهر آن خداوند از َما ْاضی َودو و اگر َما و همیه اسیانی ایه دْ    
 .ْسانند  زمین هستند اافر َوند ُه خدا ضرْی نمی

خدایاو ُه خاهر آنچه ادا اردم و امر نمودم مْمنین ْا ُیامرزو و ُر من یرین ایه اافرنید غضیب نمیاو و      
ای مردمو َما ُین از آن هستید ُا یس دسی  و دْ ییس   . حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم اس 

زمان ُا من دس  دهیدو و پروْدگاْم مرا مأموْ ارده اس  اه از زُان َما اقیراْ ُگییرم دُْیاْه آنچیه     
آیند و از نسل من و اویندو چنان یه ُیه     منعقد نمودم ُرای علی امیرالمْمنین و امامانی اه ُعد از او می

 .َما فهماندم اه فرزندان من از صلب اویند
آوْییم    انیم و ْاضی هستیم و سر تسلیم فرود می  ما َنیدیم و اهاع  می»: پس همگی چنین ُگویید

دُْاْه آنچه از جانب پروْدگاْ ما و خودت ُه ما ْساندی دُْاْه امر امام ِ اماممان علی امیرالمْمنین و 
هایمیان و ُیا جانمیان و ُیا زُانمیان و ُیا         ُر این مطلب ُیا قلیب  . آیند  امامانی اه از صلب او ُه دنیا می

 .انیم  دستانمان ُا تو ُیع  می
 

تغیییر نخیواهیم داد و   . َیویم   میریم و ْوز قیام  ُا آن محشیوْ میی    ایم و ُا آن می ُر این عقیده زنده
گیردیم و    دهیم و از این قوْ ُر نمیی   نماییم و تردید ُه دْ ْاه نمی  انیم و َس و ان اْ نمی تبدیل نمی

 .َ نیم  پیمان ْا نمی
 

تو ما ْا ُه موعظه الهی نصیح  نمودی دُْاْه علی امیرالمْمنین و امامانی اه گفتی ُعد از او از نسیل  
 .تو و فرزندان اویندو یعنی حسن و حسین و آنان اه خداوند ُعد از آن دو منصوُّ نموده اس 

 
هایمان و ضیمائرمان و   هایمان و زُان هایمان و جان پس ُرای آنان عهد و پیمان از ما گرفته َدو از قلب

هرگَ دْ پی تغیییر  . اند نماید و گرنه ُا زُانن اقراْ می هر اس توانس  ُا دس  ُیع  می. دستهایمان
 .از نفسهایمان دگرگونی نبیند( دْ این ُاْه)این عهد نیستیم و خداوند 

 
ْسانیمو و خدا ْا ُر آن َیاهد   ما این مطالب ْا از قوْ تو ُه نَدیس و دوْ از فرزندانمان و فامیلمان می

 .«اند و تو نیَ ُر این اقراْ ما َاهد هستی خداوند دْ َاهد ُودن افای  می. گیریم می
 

پس هر اس هیدای   . داند  های هر اسی ْا می  گویید؟ خداوند هر صدایی ْا و پنهانی  ای مردمو چه می
یاف  ُه نفع خودش اس  و هر اس گمراه َد ُه ضرْ خودش گمراه َده اس و و هر اس ُیع  اند 

 .دس  خداوند ُر ْوی دس  ُیع  انندگان اس . اند  ُا خداوند ُیع  می
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ای مردمو ُا خدا ُیع  انید و ُا من ُیع  نمایید و ُا علی امیرالمْمنین و حسن و حسین و امامیان از  
خداونید  . ایشان دْ دنیا و آخیرتو ُیه عنیوان امیامتی ایه دْ نسیل ایشیان ُیاقی اسی  ُیعی  انیید           

و هیر ایس ُیعی  ْا ُشی ند ُیه ضیرْ       . دهید   ُیع  َ نان ْا هالک و وفاداْان ْا موْد ْحم  قراْ می
خوین َ سته اس و و هر اس ُه آنچه ُا خدا پیمان ُسته وفا اند خداوند ُه او اجر عظیمی عنایی   

 .فرماید  می
 

: سیالم انیید و ُگوییید   « امیرالمیْمنین »ای مردمو آنچه ُه َما گفتم ُگوییدو و ُیه علیی ُیه عنیوان     
: و ُگوییید . «خواهیم و ُازگش  ُه سوی توسی    َنیدیم و اهاع  اردیمو پروْدگاْا مغفرت تو ْا می»
حمد و سپاس خدای ْا اه میا ْا  »: « ...  الََّذی هَدانا لِهذا وَ ما اُنَّا لِنَهْتَدِی لَوْ ی اَنْ هَدانَا اللَّه    اَلْحَمْدُ للَّه»

فرستادگان پروْدگاْمان ُه . َدیم  ارد ما هدای  نمی  ُه این ْاه هدای  اردو و اگر خداوند هدای  نمی
 .«اند  حق آمده

 
هالب نَد خداوند ی اه دْ قرآن آن ْا نازْ ارده ی ُین از آن اسی  ایه       ای مردمو فضایل علی ُن اُی
پس هر اس دُْاْه آنها ُه َما خبیر داد و معرفی  آن ْا داَی  او ْا    . همه ْا دْ یس مالس ُشماْم

 .تصدیق انید
 

ای مردمو هر اس خدا و ْسولن و علی و امامانی ْا اه ذار اردم اهاع  انید ُیه ْسیتگاْی ُیَْگ     
 .دس  یافته اس 

 
ُیا اوو  « امیرالمیْمنین »ای مردمو اسانی اه ُرای ُیع  ُا او و قبوْ ویی  او و سالم اردن ُه عنیوان  

 .های نعم  خواهند ُود  سبق  ُگیرند آنان ْستگاْانند و دْ ُاغ
 

ای مردمو سخنی ُگویید اه ُه خاهر آن خداوند از َما ْاضی َودو و اگر َما و همیه اسیانی ایه دْ    
 .ْسانند  زمین هستند اافر َوند ُه خدا ضرْی نمی

 
خدایاو ُه خاهر آنچه ادا اردم و امر نمودم مْمنین ْا ُیامرزو و ُر من یرین ایه اافرنید غضیب نمیاو و      

 .حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم اس 

 

 


