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امام را جانشین خود معرفی کرد. متن خطبه به سه طریق از پیامبر)ص( نقل شده است: روایت  (امام علی)عاشاره دارد که  واقعه غدیردر  (پیامبر)صمتن خطبه غدیر به نص سخنان 

و  الصراط المستقیم، التحصین، العُدَدُ القَویة، االقبال، نزهه الکرام، الیقین، االحتجاج، روضةالواعظینهای خطبه غدیر در کتاب .زید بن ارقمو روایت  انحذیفة بن یم، روایت (باقر)ع

  :نقل شده است )پیامبر اسالم)ص، به سه طریق از نهج االیمان

 1۹۶، ص1؛ علم الهدی، ج ۳۴۳طاووس، الیقین، ص ؛ ابن ۶۶، ص1؛ طبرسی، ج ۹۸، ص1ابن فتال نیشابوری، ج علیه السالم ، امام باقرروایت  (1

 ۴۵۶و  ۴۵۴ابن طاووس، االقبال، ص ، حذیفة بن الیمانروایت  (2

 ۳۴ـ2۶؛ حسین بن جبور، ورقه  ۳۰1، ص1؛ بیاضی، ج ۵۷۹؛ ابن طاووس، التحصین، ص 1۶۸علی بن یوسف حلی، ص ،  زید بن ارقمروایت  (۳

نوشته شده اند اقتباس  وقت حاکمان و سران به و هستند( ص) اکرم رسول حضرت به منتسب که  سراسر دنیا مه های موجود در موزه های، از نا سخه از خطبه غدیرنرسم الخط این 

، هرقل پادشاه روم ،مقوقس بزرگ مصر و  بحرین ، خسروپرویز پادشاه فارس نامه منتسب به حضرت رسو ل اکرم )ص( خطاب به منذر بن ساوی التمیمی حاکم پنج است .  شده

 لهرق و ی حاکم بحرینمنذر بن ساوی التمیم نامه پیامبر اکرم )ص( خطاب به از دو سخه از خطبه غدیرن حاکم حبشه در موزه های دنیا موجود هستند که بیشتر حروف این نجاشی

همچنین متن آیات با دستخط منسوب به حضرت علی علیه السالم از روی قرآن شماره یک موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگارش شده  اقتباس شده است پادشاه روم

 تاس

 

ُد لّل    َمح ِدهِ وَ  اْلح حُّ ال یف تَوَ حاطَ اَلّذی عَ
َ
أ ، وَ کاِنهِ رح

َ
ُظمَ یف أ عَ طاِنهِ وَ

َلّ یف ُسلح جَ ِدهِ وَ ، ََحیدا َلمح َدنا یف تََفرُّ هاِنهِ ُبرح ِتهِ وَ رَ قِ ِبُقدح
لح َ یَع اْلح َقَهرَ َجَ ، وَ ُهوَ یف َمکاِنهِ لحما وَ ّ َشیءٍ عِ حُمودا ا یزَ ِبُکلِ ََ ، ْلح  
َ
ُکُلّ أ ُمعیدا وَ ُمبحِدئا وَ وُْل، وَ یدا ا یزُ َمَ رٍ إَلیهِ یُعوُد یزاُْل وَ    مح

بُّ   وٌس ُسُبّوٌح، رَ ، ُقُدّ ماواتِ الَسّ ضنَی وَ رَ ءَ
ّبارُ ااح جَ اتِ وَ وّ حُ َدح

داِحی اْلح ُموکاتِ وَ َسح ُئ اْلح هُ بارِ
َ
نحَشأ
َ
یِع َمنح أ یل َجَ ٌْل عَ ، ُمَتَطوِّ هُ

َ
أ یِع َمنح َبرَ یل َجَ ٌل عَ وِح، ُمَتَفِضّ الرُّ َالِئَکةِ وَ نٍی یلحَحظُ ُک  اْلح الحُعیونُ َلّ عَ وَ    ا تَراهُ 

َمِتهِ   ح ِبِنعح لَیِهِ َمَنّ عَ ُتهُ وَ َ َحح ِسَع ُکَلّ َشیءٍ رَ ، َقدح وَ ناةٍ
َ
لمیٌ ُذو أ َجُل ِبانحِتق  َکرمیٌ حَ ا یباِدرُ ا یعح ، وَ اِمهِ ذاِبهِ  وا ِمنح عَ َتَحُقّ ا اسح َ ح ِبِ    إَلیِهِ
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B0%DB%8C%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B0%DB%8C%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85
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َلمح َتح   ، وَ ماِئرَ َ الَضّ ِلِ عَ راِئرَ وَ َ الَسّ یاتُ َقدح َفِهِ فِ َ
لَیهِ اْلح َتَبَه ح عَ َا اشح ُنوناتُ وَ َکح لَیهِ اْلح ةُ لَ    ََف عَ ََ ءحا لَهُ َشیهُ ااح َلیسَ ِمثح ، وَ ّ َشیءٍ یل ُکلِ ةُ عَ رَ الحُقدح ّ َشیءٍ وَ ةُ یف ُکلِ الحُقوَّ ّ َشیءٍ وَ یل ُکلِ الحَغلََبةُ عَ ّ َشیءٍ وَ ، دا  ءٌ ِبُکلِ یءِ حنَی ا َشیءَ ِشُئ الَشّ ُهوَ ُمنح َکمیُ وَ ، ا إلهَ إّا ُهوَ الحَعزیزُ اْلح طِ ِقسح

قاِئمٌ ِبالح ی وَ    ِئمٌ حَ
َبیُ   ُهوَ اللَّطی َُف اْلح بحصارَ وَ ءَ ُک ااح رِ ُهوَ یدح بحصارُ وَ ءَ

َکهُ ااح رِ نح تُدح
َ
نح أ َلّ عَ ٌد   جَ حَ

َ
ا یلحَحقُ أ ال عَ ٌد َکی ََف ُهوَ ِمنح ِسرٍّ وَ حَ

َ
ا جِیُد أ ، وَ َفهُ ِمنح ُمعایَنةٍ صح ِسهِ وَ یل نَفح َلّ عَ جَ زَّ وَ ا َدَْلّ عَ ، إّا ِبِ    ِنیةٍ

نَّهُ الّل 
َ
َهُد أ شح

َ
أ هُ  وَ رَ مح

َ
ُذ أ فِ ذی ینح

اَلّ ، وَ هُ َبَد نُورُ ءَ َشی ااح اَلّذی یغح ، وَ ُسهُ رَ ُقدح هح نُ یف تَدح اَلّذی َماَلءَ الَدّ ا یعاوَ ، وَ هِ دیرِ
ا َمَعهُ َشریکٌ یف تَقح ةِ ُمشٍی، وَ رَ    بِیهِ ِبال ُمشاوَ

ِتیاْلٍ  َا احح
ا تََکل ٍَُّف وَ ٍد وَ حَ

َ
َخلَقَ ما َخلَقَ ِبال َمُعونَةٍ ِمنح أ ، وَ ِی ِمثاْلٍ یل غَ رَ َما ابحَتَدعَ عَ    َصوَّ

َ
ها أ
َ
نحَشأ ها َفبانَ ح 

َ
أ َبرَ ، وَ نیَعةُ  َفُهوَ الّل   َفکانَ ح ََسُن الَصّ ، اْلح َعةَ نح ُتحِقُن الَصّ ُْل ، الحعَ اَلّذی ا إلهَ إّا ُهوَ اْلح دح ُمورُ  ءُ ِجُع إَلیهِ ااح ذی تَرح

مُ اَلّ رَ کح ءَ ااح ، وَ    اَلّذی ا جُیورُ
نَّهُ الّل 

َ
َهُد أ شح

َ
أ َ ُکُلّ َشیءٍ  وَ ِلَ َتسح اسح ، وَ ِتهِ َذَْلّ ُکُلّ َشیءٍ ِلِعزَّ ، وَ َخَضَع ُکُلّ َشیءٍ ِِلَیَبِتهِ اَلّذی تَواَضَع ُکُلّ َشیءٍ ِلَعَظَمِتهِ ، وَ ِتهِ رَ ،   ِلُقدح َقَمرِ

الح سِ وَ
مح رُ الَشّ ُمَسِخّ الِک وَ فح ءَ ُمَفِلّکُ ااح الِک وَ مح ءَ ثیثاَمِلکُ ااح لُُبهُ حَ یل اللَّیلِ یطح هارَ عَ

رُ الَنّ یَکوِّ هارِ وَ  الَنّ
یلَ رُ اللَّیَل عَ ، یَکوِّ لٍ ُمَسّمّ جَ ّ ق  ُکٌلّ جیحری ِاءَ اِصمُ ُکلِ  َشیطانٍ مَ 

ّ ِلکُ ُکلِ ُمهح نیٍد، وَ ّبارٍ عَ    ریٍد جَ
ٌد   حَ

َ
وا أ َلمح یُکنح َلهُ ُکفح َلمح یوَلدح وَ ٌد َصَمٌد َلمح یِلدح وَ حَ

َ
، أ ا َمَعهُ ِنٌدّ ین،   َلمح یُکنح َلهُ ِضٌدّ وَ یغح ِقرُ وَ یفح حیحیی، وَ میی ُ وَ صی، وَ ُ َفیحح ِلَ یعح ضی، وَ یریُد َفیقح ضی، وَ بُّ ماِجٌد، یشاءُ َفیمح رَ یبحکی، وَ إلهٌ واِحٌد وَ کُ وَ حِ یضح یل وَ ُهوَ عَ َیُ وَ ُد، ِبیِدهِ اْلح َمح َلهُ اْلح ُلحکُ وَ طی، َلهُ اْلح یعح َنُع وَ میح صی، وَ یقح ین وَ یدح ّ َشیءٍ َقدیرٌ     ُکلِ
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، ا إلهَ إّا ُهوَ الحَعزیزُ الحَغّفارُ  هارَ یفِ اللَّیلِ
یوِلُج الَنّ هارِ وَ َتجیبُ ال  یوِلُج اللَّیَل یفِ الَنّ ُْل ُمسح زِ ح

َمُ عاءِ وَ ُدّ هُ ُصراُخ الح  رُ جِ ا یضح ، وَ لَیهِ َشیءٌ ِکُل عَ الّناِس ؛ اَلّذی ا یشح ةِ وَ َنّ ِ
بُّ اْلح رَ نحفاِس وَ ءَ حِصی ااح َُ ، ُِلّحنیَ َعطاءِ اُح اْلح ُمهُ إْلح ِ ا یْبح

خنَی، وَ رِ َتصح ُسح
مِ   اْلح ُؤح َلی اْلح َموح ِلحنَی، وَ قُ ِللحُمفح ِفّ ُوَ اْلح نَی، وَ عاِصمُ ِللّصاْلِ

بُّ الح رَ ّ حاْلٍ  ننَی وَ یل ُکلِ حیحَمَدهُ عَ هُ وَ ُکرَ نح یشح
َ
ّ َمنح َخلَقَ أ َتَحقَّ ِمنح ُکلِ    الحعاَْلنَی ؛ اَلّذی اسح

الِئَکِتهِ  َ ِبِ
وِمُن ِبهِ وَ

ُ
أ ، وَ خاءِ الرَّ ةِ وَ َدّ الِشّ اءِ وَ رّ الَضّ اءِ وَ رّ  الَسّ

یلَ هُ داِئما عَ ُکرُ شح
َ
أ ُدهُ َکثیا وَ َ َحح

َ
ُسِلهِ  أ رُ ُکُتِبهِ وَ َ   وَ سح

َ
َبةً یف أ غح ، رَ ُ ِْلا َقضاهُ ِلِ َتسح سح

َ
أ ضاهُ وَ ّ ما یرح باِدرُ إلی ُکلِ

ُ
أ َیُع وَ

ُ
أ هِ وَ رِ مح نَّهُ الّل ُع ِاءَ ، ِاءَ ُقوَبِتهِ فا ِمنح عُ َخوح ِتهِ وَ هُ  َاعَ رُ وح ا خیاُف جَ هُ وَ رُ َمُن َمکح    اَلّذی ا یؤح
علم او به همه چیز احاطه   در قدرت و سلطه خود با جاللت و در ارکان خود عظیم است  هایی و فرد بودنش نزدیک استحمد و سپاس خدایی را که در یگانگی خود بلندمرتبه، و در تن

از صاحب عظمتی که   همیشه مورد سپاس بوده و همچنان مورد ستایش خواهد بود  دارد در حالی که در جای خود است، و همه مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد

   گرددابتداکننده و بازگرداننده اوست و هر کاری به سوی او باز می  بین رفتنی نیست

ده کننها، پاک و منزّه و تسبیح شده، پروردگار مالئکه و روح، تفضّلها و آسمانها )زمین(، یگانه حکمران زمینکننده گستردهها )آسمانها و افالک( و پهنبه وجودآورنده باالبرده شده

   بینندها او را نمیهر چشمی زیر نظر اوست ولی چشم  کننده بر هر آنچه به وجود آورده استبر همه آنچه خلق کرده، و لطف

کند، و به آنچه از عذابش که نمیدر انتقام گرفتن خود عجله   رحمت او همه چیز را فرا گرفته و با نعمت خود بر همه آنها منّت گذارده است  کننده استکننده و بردبار و تحمّلکَرم 

   ورزدمستحقّ آنند مبادرت نمی

او راست احاطه بر هر چیزی و غلبه بر همه چیز و قوّت در هر چیزی   شودها بر او مشتبه نمیماند و مخفیها بر او مخفی نمیداند، و پنهانفهمد و ضمایر را میها را میها و سریرهباطن

نیست خدایی جز او که با   دائم و زنده است، و به قسط و عدل قائم است  اوست به وجودآورنده شیئ )چیز( هنگامی که چیزی نبود  ، و مانند او شیئی نیستو قدرت بر هر چیزی

   عزّت و حکیم است

تواند با دیدن به صفت او راه یابد، و کسی به چگونگی او از یچکس نمیه  کننده و آگاه استکند و او لطفها را درک میها او را درک کنند ولی او چشمباالتر از آن است که چشم 

   یابد مگر به آنچه خود خداوند عزوجل راهنمایی کرده استسرّ و آشکار دست نمی
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او که دستورش را بدون مشورتِ   ته استاو که نورش ابدیت را فرا گرف  دهم برای او که اوست خدایی که قُدس و پاکی و منزّه بودن او روزگار را پر کرده استگواهی می 

   شودکند و در تقدیرش شریک ندارد و در تدبیرش کمک نمیای اجرا میکنندهمشورت

جاد کرد پس به وجود آنها را ای  ده استآنچه ایجاد کرده بدون نمونه و مثالی تصویر نموده و آنچه خلق کرده بدون کمک از کسی و بدون زحمت و بدون احتیاج به فکر و حیله خلق کر

ای که کارها به سوی او باز کنندهکند و کَرمعادلی که ظلم نمی  صنعت او محکم و کار او زیباست  پس اوست خدایی که جز او خدایی نیست  آمدند و خلق کرد پس ظاهر شدند

   گرددمی

یز در مقابل عزّت او ذلیل شده و همه چیز در برابر قدرت او سر تسلیم فرود آورده و همه چیز دهم اوست خدایی که همه چیز در مقابل عظمت او تواضع کرده و همه چشهادت می

شب را بر روی روز و روز را بر روی   کننده آفتاب و ماه، که همه با زمانِ تعیین شده در حرکت هستندپادشاهِ پادشاهان و گرداننده افالک و مسخّر  انددر برابر هیبت او خاضع شده

   کننده هر شیطان سر پیچ و متمرّددر هم شکننده هر زورگوی با عناد، و هالک  رودگرداند، که به سرعت در پی آن مییشب م

خواهد پس به انجام خدای یگانه و پروردگار با عظمت می  زاید، و برای او هیچ همتایی نیستزاییده نشده و نمی  نیاز استیکتا و بی  برای او ضدّی و همراه او معارضی نبوده است

ر کند و دوگریاند، نزدیک میخنداند و مینماید، میکند و غنی میکند، فقیر میمیراند و زنده میمی  آوردداند پس به شماره مینماید، و میکند پس مقدّر میرساند، و اراده میمی

   خیر به دست اوست و او بر هر چیزی قادر است  برای اوستپادشاهی از آن او و حمد و سپاس   نمایدکند و عطا مینماید، منع میمی

ها و پروردگار جنّ و بشر، که هیچ امری کننده، شمارنده نَفَسکننده دعا، بسیار عطااجابت  نیست خدایی جز او که با عزّت و آمرزنده است  بردشب را در روز و روز را در شب فرو می

ؤمنان اختیار مکننده رستگاران و صاحبنگهدارنده صالحین و موفّق  نمایدکند، و اصرار اصرارکنندگانش او را خسته نمیواهان او را منضجر نمیشود، و فریاد دادخبر او مشکل نمی

   خدایی که از آنچه خلق کرده مستحق است که او را در هر حالی شکر و سپاس گویند  و پروردگار عالمیان

  رمآوها و پیامبرانش ایمان میاش و کتابو به او و مالئکه   نمایم، چه در آسایش و چه در گرفتاری، چه در حال شدت و چه در حال آرامشدائما شکر میگویم و او را سپاس بسیار می 

شوم به عنوان رغبت در اطاعت او و ترس از عقوبت او، ورزم و در مقابل مقدّرات او تسلیم میکند مبادرت مینمایم و به آنچه او را راضی میدهم و اطاعت میدستور او را گوش می

   (کندتوان از مکر او در امان بود و از ظلم او هم ترس نداریم )یعنی ظلم نمیچرا که اوست خدایی که نمی
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حی ِبهِ إَلی، وح
َ
ّدی ما أ ؤَ

ُ
أ ، وَ ُبوِبیةِ َهُد َلهُ ِبالرُّ شح

َ
أ ، وَ ُعُبوِدیةِ

سی ِبالح یل نَفح ِقرُّ َلهُ عَ
ُ
أ   وَ

َ
َذرا ِمنح أ َعَل حَ فح

َ
نح ا أ َلّ یب َصَف ح ُخلَُّتهُ ؛ ا إلهَ إّا ُهوَ َفَتحِ ُظَم ح حیلَُتهُ وَ إنح عَ ٌد وَ حَ

َ
یّن أ َفُعها عَ ةٌ ا یدح عَ هُ قارِ ءنَّهُ َقدح اِ   ِمنح ساَلَتهُ  یلِ َفما َبلَّغح ُ رِ

ّ عَ قِ َْل إَلی یف حَ
نحزَ
َ
َبِلّغح ما أ

ُ
یّن إنح َلمح أ

َ
لََمین أ َک أعح َقدح َضِمَن لی تَبارَ تَعالی ، وَ ُهوَ الّل  وَ َمةَ ِمَن الّناِس وَ کایفِ الحَکرمیُ  الحِعصح

   الح
حی إَلی:  وح

َ
مِ الّل  َفأ ین  ِبسح ، یعح یلِ

ِبّکَ ـ یف عَ َْل إَلیکَ ِمنح رَ زِ
نح
ُ
ُسوُْل َبِلّغح ما أ یَها الرَّ

َ
، یا أ حمیِ نِ الرَّ

َحح الرَّ الَفةِ ِلَعیلِ بح  ِ
الّل یفِ اْلح ساَلَتهُ وَ َعلح َفما َبلَّغح َ رِ إنح َلمح تَفح بیطاِلبٍ ـ وَ

َ
ِصُمکَ ِمَن الّنا نِ أ     ِس یعح

َْل الّل  نحزَ
َ
تُ یف تَبحلیِغ ما أ رح : إنَّ  َمعاِشرَ الّناِس، ما َقَصّ آیةِ

َبنُی َلُکمح َسَببَ هِذهِ ااح
ُ
نَا أ
َ
أ تَعالی إَلی، وَ ئیَل َهَبطَ إَلی ِمرارا ثَ  َ ْبح َهِد جَ َشح ُقومَ یف هَذا اْلح

َ
نح أ
َ
المُ ـ أ ُهوَ الَسّ یبّ ـ وَ المِ رَ نِ الَسّ

ین عَ ُمرُ
ح
ءمامُ ِمنح الثا یأ ااح یت وَ َمّ

ُ
یل أ َخلیَفیت عَ ِصیی وَ وَ خی وَ

َ
بیطاِلبٍ أ

َ
یلِ بحَن أ

نَّ عَ
َ
َد: أ وَ سح

َ
أ بحیَض وَ

َ
َ ُکَلّ أ ِلِ عح

ُ
ونَ َفأ ُلّ هارُ َ لُّهُ ِمیّن ََ َ دی، اَلّذی ََ َد الّل  َبعح ِلیُکمح َبعح ُهوَ وَ دی، وَ  ا نَِبِ َبعح

نَّهُ
َ
ِِ ِمنح ُموسی اءّا أ ُسوِلهِ  رَ    وَ

َْل الّل  نحزَ
َ
َقدح أ یلَ ِبذِلکَ آیةً ِمنح ِکتاِبهِ هی:  وَ تَعالی عَ َک وَ ِلیُکمُ الّل  تَبارَ ا وَ رَ  إََنّ ُسوُلهُ وَ الةَ وَ  اَلّذیَن آَمُنوا اَلّذیَن یقیُمونَ الَصّ ُهمح راِکُعونَ وَ کاةَ وَ تُونَ الزَّ بیطاِلبٍ اَلّذی  یؤح

َ
یلِ بحُن أ

عَ ، وَ ُهوَ راِکٌع یریُد الّل  کاةَ وَ آََت الزَّ الةَ وَ ّ حاْلٍ  أقامَ الَصّ َلّ یف ُکلِ جَ زَّ وَ    عَ
یَها الّناُس 

َ
نح تَبحلیِغ ذِلکَ إَلیُکمح ـ أ المَ عَ ی ِلی الَسّ فِ َتعح نح یسح

َ
ئیَل أ َ ْبح لح ُ جَ

َ
َسأ َتّقنَی ـ ِلِعلحّم وَ ُ ُ الّل  ِبِقلَّةِ اْلح َصَفِهُ ، اَلّذیَن وَ المِ ءسح

ئنَی ِبااح زِ َتهح ُسح
ِحیلِ اْلح

غاْلِ الاّلِئمنَی وَ إدح
ُناِفقنَی وَ ةِ اْلح رَ َکثح ح وَ نَِّهُ

َ
ُِ یف ِکتاِبهِ ِبأ ُهوَ  حیحَسُبونَهُ َهینا وَ ، وَ ح ح ما َلیسَ یف ُقلُوِبِهِ لحِسَنِتِهِ

َ
نحَد الّل یُقوُلونَ ِبأ ذاُهمح ل عِ

َ
ةِ أ رَ َکثح ، وَ ظمیٌ ، عَ ةٍ یَ َمرَّ َقُبوِلهِ ی غَ َهواهُ وَ لَیهِ وَ بالی عَ إقح َمِتهِ إیای وَ ةِ ُمالزَ رَ یّن َکذِلکَ ِلَکثح

َ
ُموا أ عَ زَ ُذنا وَ

ُ
وین أ یّت َسُّ  ِمیّن، حَ
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َْل الّل  نحزَ
َ
یّت أ :  حَ َلّ یف ذِلکَ جَ زَّ وَ ُذ  عَ ُ اَلّذیَن یؤح ِمنحِهُ یلَ وَ ُذنُ ـ عَ

ُ
، ُقلح أ ُذنٌ

ُ
یُقوُلونَ ُهوَ أ ِبِ وَ

ونَ الَنّ ِمُن ِبالّل  ، یؤح ُذنٌ ـ َخٍی َلُکمح
ُ
نَّهُ أ
َ
ُمونَ أ عَ ةٌ ِللَّذیَن آَمنوا ِمنحُکمح  اَلّذیَن یزح َ َحح رَ ِمننَی وَ ِمُن ِللحُمؤح یؤح وَ ُسوَْل الّل  اَلّذیَن یؤُذونَ رَ لمیٌ  وَ

َ
ذابٌ أ     َِلُمح عَ

َلوح   وَ
َ
أ ، وَ تُ

ح
َمأ وح ح َاءَ یاِنِهِ عح

َ
ح ِبأ نح أوِمَئ إَلیِهِ

َ
أ ، وَ ی ُ ح َلَسَمّ اِئِهِ سح

َ
ی الحقاِئلنَی ِبذِلکَ ِبأ َسِّ

ُ
نح أ
َ
ُدَْلّ نح ِشئح ُ أ

َ
الّل  أ لِکیّن وَ ، وَ ح َلَدَللح ُ لَیِهِ مح ُ  عَ ِهمح َقدح تََکرَّ ُمورِ

ُ
   یف أ

َضی الّل  ُکُلّ ذِلکَ ا یرح   وَ
َ
َْل الّل ِمیّن إّا أ نحزَ

َ
َبِلَّغ ما أ

ُ
،  نح أ یلِ

ّ عَ قِ ُسوُْل  إَلی یف حَ یَها الرَّ
َ
الّل  َبِلّغح یا أ ساَلَتهُ وَ َعلح َفما َبلَّغح َ رِ نح َلمح تَفح اِ یلِ ـ وَ

ّ عَ قِ ِبّکَ ـ یف حَ َْل إَلیکَ ِمنح رَ زِ
نح
ُ
ِص  ما أ     ُمکَ ِمَن الّناِس یعح

نمایم از ترس آنکه مبادا اگر انجام ندهم عذابی دهم برای او به پروردگاری، و آنچه به من وحی نموده ادا میکنم، و شهادت میاو اقرار میبرای خداوند بر نفس خود به عنوان بندگی 

زیرا خداوند به من اعالم فرموده که اگر  از او بر من فرود آید که هیچکس نتواند آن را دفع کند، هر چند که حیله عظیمی بکار بندد و دوستی او خالص باشد ـ نیست خدایی جز او ـ

   کننده و کریم استام، و برای من حفظ از شر مردم را ضمانت نموده و خدا کفایتآنچه در حق علی بر من نازل نموده ابالغ نکنم رسالت او را نرسانده

ْحمبِْسِم اللِّ  خداوند به من چنین وحی کرده است:  حیِم، یا اَیهَ الرَّ ِّکَ ِن الرَّ ِ ِّْغ ما ُاْنِزَل اِلَیَک ِمْن َرب ُسوُل بَلِ روردگارت بر تو نازل ای پیامبر ابالغ کن آنچه از طرف پ ،     ا الرَّ

    کندای، و خداوند تو را از مردم حفظ میطالب ـ و اگر انجام ندهی رسالت او را نرساندهشده ـ درباره علی، یعنی خالفت علی بن ابی

کنم: جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوندِ را برای شما بیان می آیهام، و من سبب نزول این رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهی نکردهای مردم، من در 

طالب برادرِ من و وصی من و جانشین من بر امتم و علی بن ابی ا مأمور کرد که در این اجتماع بپاخیزم و بر هر سفید و سیاهی اعالم کنم که سالم پروردگارم ـ که او سالم است ـ مر

    رسولش استاختیار شما بعد از خدا و و او صاحب  نسبت او به من همانند هارون به موسی است جز اینکه پیامبری بعد از من نیست  امام بعد از من است

َّما َولِیُکُم اللِّ   :ای از کتابش بر من نازل کرده استو خداوند در این مورد آیه آَمُنوا اِن َّذیَن  ُلُه َو ال صاحب اختیار شما خدا و رسولش هستند و کسانی که ایمان  ،     َو َرُسو

   کندطالب است که نماز را بپا داشته و در حال رکوع زکات داده و در هر حال خداوند عزوجل را قصد مین ابی، و علی ب دهنددارند و در حال رکوع زکات میآورده و نماز را بپا می

انِ کنندگسخرههای مکنندگان و حیلهمالمت ای مردم، من از جبرئیل درخواست کردم از خدا بخواهد تا مرا از ابالغ این مهم معاف بدارد، زیرا از کمی متقین و زیادی منافقین و فساد

نزد  شمارند در حالی کههایشان نیست، و این کار را سهل میگویند آنچه در قلباسالم اطالع دارم، کسانی که خداوند در کتابش آنان را چنین توصیف کرده است که با زبانشان می

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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دهنده بر هر حرفی( نامیدند، و گمان کردند که من چنین هستم به خاطر )گوش  اُذُن که مرا  اند تا آنجاهمچنین به خاطر اینکه منافقین بارها مرا اذیت کرده  خداوند عظیم است

 مالزمت بسیار علی با من و توجه من به او و تمایل او و قبولش از من، 

ُقوُلوَن ُهوَ  تا آنکه خداوند عزوجل در این باره چنین نازل کرد:  بِی َو ی َّذیَن یْؤُذوَن النَّ  گویند او یکنند و ماز آنان کسانی هستند که پیامبر را اذیت می :     ُاُذن   َو ِمْنُهُم ال

آورد و در مقابل مؤمنین اظهار تواضع است ـ و برای شما خیر است، به خدا ایمان می  اُذُن کنند او دهنده به هر حرفی( است، بگو: گوش است ـ بر ضد کسانی که گمان می)گوش  اُذُن

    کنند عذاب دردناکی در انتظارشان استاند رحمت است؛ و کسانی که پیامبر را اذیت مینماید، و برای کسانی از شما که ایمان آوردهو احترام می

دا توانم، ولی به خم آنها را معرفی کنم مینمایم، و اگر بخواهم با عالئتوانم، و اگر بخواهم به شخص آنان اشاره کنم میاگر من بخواهم گویندگان این نسبت )اُذُن( را نام ببرم می

   امقسم من در کار آنان با بزرگواری رفتار کرده

ِّکَ    شود مگر آنچه در حق علی بر من نازل کرده ابالغ نمایمبعد از همه اینها، خداوند از من راضی نمی ِ ِّْغ ما ُاْنِزَل اِلَیَک ِمْن َرب ُسوُل بَلِ بر برسان آنچه ـ در یامای پ ،     یا اَیَها الرَّ

    کندای، و خداوند تو را از مردم حفظ میحق علی ـ از پروردگارت بر تو نازل شده و اگر انجام ندهی رسالت او را نرسانده

نَّ الّل 
َ
لَُموا أ اعح ، وَ َهُموهُ افح لَُموا َمعاِشرَ الّناِس ذِلکَ فیهِ وَ إماما فَ  َفاعح ِلیا وَ َض رَ َقدح نََصَبهُ َلُکمح وَ یلَ الحَعجَ  عَ ، وَ اِضرِ

اْلح یلَ الحبادی وَ عَ ، وَ سانٍ
یلَ الّتاِبعنَی َِلُمح ِبإحح عَ نحصارِ وَ ءَ

ااح ُهاِجریَن وَ یلَ اْلح َتهُ عَ ، َاعَ یبِ الحَعرَ ّمِ وَ ِحّ  ّ ُموَ یل ُکلِ ِد، وَ عَ وَ سح ءَ ااح بحیِض وَ ءَ یلَ ااح عَ الحَکبِی، وَ غِی وَ الَصّ لُوِک وَ َمح اْلح ُرِّ وَ
اْلح ، ٍد موَ ُمهُ کح اٍض حُ َفرَ الّل  ، َفَقدح غَ َقهُ َصَدّ ومٌ َمنح تَِبَعهُ وَ حُ ، َمرح ، َملحُعونٌ َمنح خاَلَفهُ هُ رُ مح

َ
، ناِفٌذ أ ُلهُ َع َلهُ وَ  جازٍ َقوح ِْلَنح َسِ َاعَ َلهُ 

َ
أ هُ وَ    ِمنح

 َ َهِد، َفاسح َشح ُقوُمهُ یف هَذا اْلح
َ
رِ الّل َمعاِشرَ الّناِس، إنَّهُ آِخرُ َمقامٍ أ مح قاُدوا ِاءَ

انح َیُعوا وَ
َ
أ ِِ ُعوا وَ ، َفإنَّ الّل  ِبُّکمح َّ  رَ ، ثُ بُ َلُکمح َِ ُخا

نَِبیهُ اْلح ُسوُلهُ وَ َّ ِمنح ُدوِنهِ رَ ، ثُ إِلُُکمح اُکمح وَ َلّ ُهوَ َموح جَ زَّ وَ رِ الّل عَ مح
َ
إماُمُکمح ِبأ ِلیُکمح وَ یلِ وَ

دی عَ َّ ااح  ِمنح َبعح ، ثُ ِبُّکمح ِدهِ إلیرَ
لح ییت ِمنح وُ مٍ  ءماَمةُ یف ُذرِّ یوح نَ الّل  حَقوح ُسوَلهُ  تَل رَ لَّهُ الّل   وَ حَ

َ
الَْل اءّا ما أ َمهُ الّل  ا حَ رَّ رامَ اءّا ما حَ ا حَ ، وَ ُهمح ُسوُلهُ وَ رَ لَیُکمح  وَ عَ الّل  ، وَ ُهمح ُسوُلهُ وَ رَ َر وَ اْلح اَلَْل وَ َفیِن اْلح رَّ َلّ عَ جَ زَّ وَ اللِ عَ حَ یبّ ِمنح ِکتاِبهِ وَ لََّمین رَ ا عَ َضی ُ ِبِ فح

َ
نَا أ
َ
أ هِ امَ وَ راِمهِ اءَلیهِ  حَ    وَ
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لُوهُ  صاهُ الّل   َمعاِشرَ الّناِس، َفِضّ حح
َ
َقدح أ ٍ إّا وَ

ِلح َصیُتهُ یف ما ِمنح عِ حح
َ
ِلّمح ُ َفَقدح أ ٍ عُ

ِلح ُکُلّ عِ ، وَ ٍ إاّ  یفِ
ِلح ما ِمنح عِ َتّقنَی، وَ ُ

هُ الّل  إمامِ اْلح ُبنُی اَلّذی َذَکرَ ءمامُ اْلح ُهوَ ااح ِلیا، وَ ُتهُ عَ لَّمح َقدح عَ ةِ یف وَ َصیناهُ یف إمامٍ ُمبنٍی   :یسآ ُسورَ حح
َ
    وُکَلّ َشیءٍ أ

د ، َفُهوَ اَلّذی یهح ایِتهِ نح وِ َتنحِکُفوا عَ ا تَسح ، وَ هُ وا ِمنح رُ فِ ا تَنح هُ وَ نح ّ  یَمعاِشرَ الّناِس، ا تَِضلُّوا عَ َقِ
إَلی اْلح  یفِ الّل 

ُخُذهُ
ح
ا تَأ ، وَ هُ نح ینحهی عَ َل وَ َِ با

ِهقُ الح یزح ، وَ َمُل ِبهِ یعح  اِئمٍ  وَ
َمةُ ُْل َمنح آَمَن ِبالّل   َلوح وَّ

َ
سُ  أ رَ ، َلمح وَ وِلهِ میانِ یب

هُ إَلی ااح ِبقح ُسوَْل الّل یسح اَلّذی َفدی رَ ٌد، وَ حَ
َ
اَلّذی کانَ َمَع  أ ، وَ ِسهِ ُسوْلِ الّل  ِبَنفح ا وَ  رَ ُبُد الّل  َد یعح حَ

َ
هُ  أ یُ جاْلِ غَ ُسوِلهِ ِمَن الرِّ َبَد الّل   َمَع رَ ُْل َمنح عَ وَّ

َ
أ ُْل الّناِس َصالةً وَ وَّ

َ
تُ   َمعی أ َمرح

َ
نِ أ

هُ عَ ِسهِ  الّل  َجعی، َفَفَعَل فاِدیا لی ِبَنفح نح ینامَ یف َمضح
َ
   أ

لُوهُ َفقَ  لَهُ الّل َمعاِشرَ الّناِس، َفِضّ َبلُوهُ َفَقدح نََصَبهُ الّل دح َفَضّ اقح    ، وَ
َلنح یُتوبَ الّل َمعاِشرَ الّناِس، إنَّهُ إمامٌ ِمَن الّل  یلَ الّل  ، وَ تحما عَ ، حَ رَ َلهُ فِ َلنح یغح ایَتهُ وَ نحَکرَ وِ

َ
ٍد أ حَ

َ
یل أ نح عَ

َ
ِِ أ نح یَعِذّ 

َ
أ هُ وَ رَ مح

َ
نح خاَل ََف أ َ َعَل ذِلکَ ِبِ ُهورِ یفح رَ الُدّ َدهح آباِد وَ َبَد ااح

َ
را أ ذابا نُکح تح ِللحکاِفریَن    َبهُ عَ َدّ عِ

ُ
ةُ أ جارَ ِ

اْلح ُقوُدَها الّناُس وَ لُوا نارا وَ ، َفَتصح نح ُتاِلُفوهُ
َ
وا أ َذرُ    َفاحح

الّل َمعاِشرَ الّناِس، یب   ـ وَ
َ
أ َسلنَی، وَ ُرح اْلح ِبینَی وَ ُلونَ ِمَن الَنّ وَّ ءَ رَ ااح الّل ـ َبَشّ َسل نَا ـ وَ ُرح اْلح نحِبیاءِ وَ ءَ

ُ ااح نَی، ـ خاَتَ ضنیَ  رَ ءَ ااح ماواتِ وَ لِ الَسّ
هح
َ
لُوقنَی ِمنح أ َخح یِع اْلح یل َجَ ةُ عَ َُجّ اْلح َفرَ َفَمنح َشکَّ یف ذِلکَ َفَقدح َک   وَ لی هذا َفَقدح َشکَّ یف َمنح َشکَّ یف َشیءٍ ِمنح َقوح ولی، وَ اِهِلیةِ اُاِح

رَ اْلح َْل اُکفح زِ
نح
ُ
ّ ما أ ءَلی،  ُکلِ الّشاُک فینا یفِ الّنارِ  ، وَ ح ّ ِمنحِهُ ُکلِ

 یفِ الح
ةِ َفَقدح َشکَّ ِئَمّ ءَ

َمنح َشکَّ یف واِحٍد ِمَن ااح    وَ
باینِ الّل  ا إلهَ إاّ  َمعاِشرَ الّناِس، حَ هُ إَلی وَ سانا ِمنح إحح یلَ وَ هُ عَ َفضیلَةِ َمّنا ِمنح

َلّ ِبهِذهِ الح جَ زَّ وَ ا َلهُ هُ  عَ
َ
، أ وَ ّ حاْلٍ  یل ُکلِ عَ رَ الّداِهریَن وَ َدهح َبَد اآلِبدیَن وَ

َ
ُد ِمیّن أ َمح ِلیا َفاءنَّهُ   اْلح لُوا عَ َمعاِشرَ الّناِس، َفِضّ َْل الّل  نحزَ

َ
نحثی ما أ

ُ
أ دی ِمنح َذَکرٍ وَ َضُل الّناِس َبعح فح

َ
لحقُ  أ َ َبِقی اْلح َق وَ زح    الرِّ
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، َمغح  هُ َملحُعونٌ َملحُعونٌ َلمح یواِفقح لی هذا وَ یلَ َقوح َدّ عَ ُضوبٌ َمنح رَ ین عَ   ُضوبٌ َمغح َ ئیَل َخْبَّ َ ْبح ا إنَّ جَ
َ
یُقوُْل:  نِ الّل أ َضِب تَعالی ِبذِلکَ وَ غَ َنیت وَ هُ َفَعلَیهِ َلعح

َلّ َلمح یَتوَ ِلیا وَ ُظرح نَفح  ،  َمنح عادی عَ لحَتنح َم ح وَ سٌ ما َقَدّ اتَُّقوا الّل  َد ثُُبوِتها ـ إنَّ الّل  ِلَغٍد وَ َْلّ َقَدمٌ َبعح نح ُتاِلُفـوهُ َفَتزِ
َ
َملُونَ  ـ أ ا تَعح     َخبیٌ ِبِ

نحبُ الّل  :  َمعاِشرَ الّناِس، إنَّهُ جَ نح خیاِلُفهُ َمّ ، َفقاَْل تَعالی ُُمحْبا عَ َعزیزِ
  اَلّذی َذَکرَ یف ِکتاِبهِ الح

َ
نح أ یل ما  تا عَ رَ سح سٌ یا حَ بِ الّل تَُقوَْل نَفح

نح َح ُ یف جَ     َفرَّ
، َفوَ  ا تََتِّبُعوا ُمَتشاِبَههُ حَکماِتهِ وَ وا إلی َُ انحُظرُ ، وَ َهُموا آیاِتهِ افح آنَ وَ وا الُقرح َلنح  لّل اَمعاِشرَ الّناِس، تََدَبّرُ نَا آِخٌذ ِبیِد 

َ
هُ إَاّ اَلّذی أ سیَ َلنح یوِضَح َلُکمح تَفح هُ وَ واِجرَ شیَبنَی َلُکمح زَ ِعُدهُ إَلی وَ ُمصح بیطاِلبٍ اِئٌل هِ وَ

َ
یلِ بحُن أ

ُهوَ عَ ، وَ اهُ یلِ َموح
اهُ َفهذا عَ نَّ َمنح ُکنح ُ َموح

َ
: أ ِلُمُکمح ُمعح راِفُعهُ ِبیدی وَ ُموااتُهُ ِمَن الّل ِبَعُضِدهِ وَ ِصیی، وَ وَ خی وَ

َ
یلَ  أ َِلا عَ نحزَ

َ
َلّ أ جَ زَّ وَ    عَ

ِلیا  ، َفُکُلّ َمعاِشرَ الّناِس، إنَّ عَ ُ ْبَ کح ءَ ُل ااح قح آنُ الِثّ الحُقرح ، وَ َغرُ صح ءَ ُل ااح قح ِبهِ ُهمُ الِثّ
لحدی ِمنح ُصلح یبنَی ِمنح وُ الَطّ َض وَ َوح یلَ اْلح دا عَ یّت یرِ قا حَ ِ
َتَ ، َلنح یفح ُمواِفقٌ َلهُ نح صاِحِبهِ وَ ِبٌئ عَ ُهما ُمنح ح   واِحٍد ِمنح ا إنَِّهُ

َ
َمناءُ الّل أ

ُ
یف   أ ِقهِ 

ِضهِ َخلح رح
َ
ّکاُمهُ یف أ حُ َقدح   وَ ا وَ

َ
، أ عح ُ َ سح

َ
َقدح أ ا وَ

َ
، أ َقدح َبلَّغح ُ ا وَ

َ
، أ ی ُ َدّ

َ
َقدح أ ا وَ

َ
أ َضحح ُ  وح

َ
إنَّ الّل   أ نِ الّل  أا وَ

نَا ُقلح ُ عَ
َ
أ َلّ قاَْل، وَ جَ زَّ وَ َلّ  عَ جَ زَّ وَ ا اءنَّهُ ا  عَ

َ
ِمننیَ  أ ُؤح اْلح میَ

َ
یَ   أ خی غَ

َ
ا  هذا أ

َ
ِیهِ أ ٍد غَ حَ دی ِاءَ ِمننَی َبعح ُؤح ةُ اْلح رَ ُلّ اءمح ِ ََ     ا 

اختیار و امامی قرار داده که اطاعتش را واجب نموده است بر مهاجرین و انصار و بر ای مردم، این مطلب را درباره او بدانید و بفهمید، و بدانید که خداوند او را برای شما صاحب

بر هر یکتاپرستی حکم او اجرا شونده و کالم او مورد عمل و   تایی و شهری، و بر عجمی و عربی، و بر آزاد و بنده، و بر بزرگ و کوچک، و بر سفید و سیاهتابعین آنان به نیکی، و بر روس

ند او را و هر کس را که از او بشنود و او را اطاعت خداو  هر کس با او مخالفت کند ملعون است، و هر کس تابع او باشد و او را تصدیق نماید مورد رحمت الهی است  امر او نافذ است

   کند آمرزیده است

پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند پروردگارتان سر تسلیم فرود آورید، چرا که خداوند عزوجل   ایستمای مردم، این آخرین باری است که در چنین اجتماعی بپا می

اختیار شما و امام شما به امر خداوند است، و بعد از ، و بعد از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده، و بعد از من علی صاحباختیار شما و معبود شماستصاحب

ل کرده باشند، و حرامی نیست مگر حاللی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و امامان حال  او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را مالقات خواهید کرد
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خداوند عزوجل حالل و حرام را به من شناسانده است، و آنچه پروردگارم از کتابش و حالل و حرامش به من آموخته به او   آنچه خدا و رسولش و امامان بر شما حرام کرده باشند

   امسپرده

ام، و هیچ علمی نیست مگر ام در امام المتقین جمع نمودهند آن را در من جمع کرده است و هر علمی را که آموختههیچ علمی نیست مگر آنکه خداو  ای مردم، علی را فضیلت دهید

    ردیمم مبین جمع کو هر چیزی را در اما ،  ٍء اَْحَصیناُه فی اِماٍم ُمبیٍن َو ُکلَّ َشیی که خداوند در سوره یس ذکر کرده است:   امام مبین اوست   امآنکه آن را به علی آموخته

کند، و باطل را ابطال نموده و از اوست که به حق هدایت نموده و به آن عمل می  ای مردم، از علی به سوی دیگری گمراه نشوید، و از او روی برمگردانید و از والیت او سرباز نزنید

  علی اول کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورد و هیچکس در ایمانِ به من بر او سبقت نگرفت  ودشای او را مانع نمینماید، و در راه خدا سرزنش مالمت کنندهآن نهی می

اولین مردم در نماز گزاردن، و اول   کرداوست که با پیامبر خدا بود در حالی که هیچکس از مردان همراه او خدا را عبادت نمی  اوست که با جان خود در راه رسول خدا فداکاری کرد

   از طرف خداوند به او امر کردم تا در خوابگاه من بخوابد، او هم در حالی که جانش را فدای من کرده بود در جای من خوابید  کسی است که با من خدا را عبادت کرد

   ای مردم، او را فضیلت دهید که خدا او را فضیلت داده است، و او را قبول کنید که خداوند او را منصوب نموده است

حتمی است بر خداوند که با کسی که با او مخالفت   بخشدپذیرد و او را نمیاش را نمیای مردم، او از طرف خداوند امام است، و هر کس والیت او را انکار کند خداوند هرگز توبه

ها ینکه با او مخالفت کنید و گرفتار آتشی شوید که آتشگیره آن مردم و سنگپس بپرهیزید از ا  نماید چنین کند و او را به عذابی شدید تا ابدیت و تا آخر روزگار معذب نماید

   هستند و برای کافران آماده شده است

ر ه  ها هستمنها و زمیاند، و من به خدا قسم خاتم پیامبران و مرسلین و حجت بر همه مخلوقین از اهل آسمانای مردم، به خدا قسم پیامبران و رسوالن پیشین به من بشارت داده

و هر کس در چیزی از این گفتار من شک کند در همه آنچه بر من نازل شده شک کرده است، و هر کس در یکی   کس در این مطالب شک کند مانند کفر جاهلیت اول کافر شده است

   کننده درباره ما در آتش استاز امامان شک کند در همه آنان شک کرده است، و شک

حمد و سپاس از من بر او تا ابدیت و تا آخر   خدایی جز او نیست  ند این فضیلت را بر من ارزانی داشته که منّتی از او بر من و احسانی از جانب او به سوی من استای مردم، خداو

   کند و خلق باقی هستندند روزی را نازل میای مردم، علی را فضیلت دهید که او افضل مردم بعد از من از مرد و زن است تا مادامی که خداو  روزگار و در هر حال

بدانید که جبرئیل از جانب خداوند این خبر را برای من آورده است   ملعون است ملعون است، مورد غضب است مورد غضب است کسی که این گفتار مرا ردّ کند و با آن موافق نباشد

و  از خدا بترسید که با علی مخالفت کنید  هر کس ببیند برای فردا چه پیش فرستاده است   د لعنت و غضب من بر او بادهر کس با علی دشمنی کند و والیت او را نپذیر گوید: و می

   دهید آگاه استدر نتیجه قدمی بعد از ثابت بودن آن بلغزد، خداوند از آنچه انجام می
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ْن ِِ ی ما فَ اَْن تَُقوَل نَْفس  یا َحْسَرتا َعل رباره کسی که با او مخالفت کند فرموده است: است که خداوند در کتاب عزیزش ذکر کرده و د  جنب اللّه ای مردم، علی  ََ ُُ فی  ْْ رَّ

    ای حسرت بر آنچه درباره جنب خداوند تفریط و کوتاهی کردم ،  اللِّ 

ان کند و تفسیرش را برایتبه خدا قسم، باطن آن را برای شما بیان نمی  تشابه آن نرویدای مردم، قرآن را تدبر نمایید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن نظر کنید و به دنبال م

هر کس من  فهمانم که: کنم و به شما میگیرم و با دستم او را بلند میبرم و بازوی او را میگیرم و او را به سوی خود باال میکند مگر این شخصی که دست او را میروشن نمی

   طالب برادر و جانشین من است، و والیتِ او از جانب خداوندِ عزوجل است که بر من نازل کرده است، و او علی بن ابی اختیار اوستتیار اویم این علی صاحباخصاحب

شوند تا بر آنها از یکدیگر جدا نمی  و با آن موافق است دهدهر یک از این دو از دیگری خبر می  ای مردم، علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر است

بدانید که من ادا نمودم، بدانید که من ابالغ کردم، بدانید که من   های خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستندبدانید که آنان امین  سر حوض کوثر بر من وارد شوند

بدانید که   گویم، بدانید که امیرالمؤمنینی جز این برادرم نیستکه خداوند فرموده است و من از جانب خداوند عزوجل میشنوانیدم، بدانید که من روشن نمودم، بدانید 

   امیرالمؤمنین بودن بعد از من برای احدی جز او حالل نیست

عه، وکان السالم فرفث ضرب بیده إلی عضد عیل علیه السالم بیدی رسوْل الّل رفع عیل علیه جه منْبه عیل درجة دون مقامه ُمتیاِمنا عن و السالم منذ أوْل ما صعد رسوْل الّل اْلؤمننی علیهأمی بیده وبسطهما إلی السماء وشاْل علیا  فرفعه رسوْل الّل   کأنَّهما یف مقام واحد رسوْل الّل   ، السالم حیت صارت رجله مع رکبة رسوْل الّل علیه
؟ قالوا: الّل ث قاْل: أیَها الّناُس، َمنح أوح  ُلهُ  لی ِبُکمح ِمنح أنحُفِسُکمح سوُ اهُ َفقاَْل: أا َفَمنح ُکنح ُ   وَ رَ ُذْلح َمنح َخَذَلهُ  َموح اخح هُ وَ انحُصرح َمنح نََصرَ عاِد َمنح عاداهُ وَ َّ واْلِ َمنح وااهُ وَ ، اللِّهُ اهُ یلِ َموح

   َفهذا عَ
و ِصیی وَ وَ خی وَ

َ
یلِ أ

یل َمنح آَمَن یبَمعاِشرَ الّناِس، هذا عَ یت عَ َمّ
ُ
لحّم، وَخلیَفیت یف أ سِی اعی عِ یل تَفح عَ وَ ِتهِ  ِکتابِ الّل  یل َاعَ ُوالی عَ

اْلح داِئهِ وَ عح بُ ِاءَ ُحارِ
اْلح ضاهُ وَ ا یرح عاِمُل ِبِ

الح الّداعی إَلیهِ وَ َلّ وَ زَّ وجَ ِصیِتهِ عَ نح َمعح الّناهی عَ ُسوْلِ الّل   وَ  رَ
  إنَّهُ َخلیَفةُ

َ
أ ادی ِمَن الّل وَ اإلمامُ اِلح ِمننَی وَ ُؤح اْلح قاِتُل الّناِک میُ ثنَی ، وَ رِ الّل  مح

َ
قنَی ِبأ ارِ

اْلح الحقاِسطنَی وَ ُْل َلَدی : یُقوُْل الّل   وَ ُْل الحَقوح     ما یَبَدّ
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نُصرح َمنح نَ   اح عاِد َمنح عاداهُ وَ َّ واْلِ َمنح وااهُ وَ ُقوُْل:اللِّهُ
َ
بِّ أ َک یا رَ رِ مح

َ
ُذْلح َمنح ِبأ اخح هُ وَ َصرَ هُ  َقّ َحَد حَ یل َمنح جَ ِضبح عَ اغح هُ وَ نحَکرَ

َ
الحَعنح َمنح أ ِلیکَ   َخَذَلهُ وَ یلِ وَ

آیةَ یف عَ لح َ ااح نحزَ
َ
َّ إَنّکَ أ اللِّهُ  : مِ یوح

ِبکَ إیاهُ ِِلَذا الح نَصح نحَد تَبحینِی ذِلکَ وَ َمح ُ  عِ ْتح
َ
أ َملح ُ َلُکمح دیَنُکمح وَ کح

َ
مَ أ الحیوح المَ دیناعَ  ءسح ضی ُ َلُکمُ ااح رَ َمیت وَ :  لَیُکمح ِنعح نحَد الّل  ، وَ ُقلح َ المُ  إنَّ الّدیَن عِ إلسح : ، وَ قُ  اح اِسریَن  لح َ ةِ ِمَن اْلح آِخرَ

 ُهوَ یفِ ااح
هُ وَ َبَل ِمنح المِ دینا َفلَنح یقح ءسح

یَ ااح َّ إیّن    وَ َمنح یبحَتِغ غَ ِهُدَک  اللِّهُ شح
ُ
أ یّن َقدح 

َ
   َبلَّغح ُ  أ

السالم از زمانی که پیامبر بر فراز منبر آمده بود یک پله و این در حالی بود که امیرالمؤمنین علیه  السالم زد و آن حضرت را بلند کردسپس پیامبر دستش را بر بازوی علی علیه

آله با دستش او را بلند وعلیه اهللپس پیامبر صلی  اندکه گویی هر دو در یک مکان ایستادهتر از مکان حضرت ایستاده بود و نسبت به صورت حضرت به طرف راست مایل بود پایین

   السالم را از جا بلند نمود تا حدی که پای آن حضرت موازی زانوی پیامبر رسیدکرد و هر دو دست را به سوی آسمان باز نمود و علی علیه

دایا خ  اختیار اوستاختیار اویم این علی صاحبفرمود: بدانید که هر کس من صاحب  اختیارتر است؟ گفتند: خدا و رسولشن صاحبسپس فرمود:ای مردم، چه کسی بر شما از خودتا

   بدار هر کس او را دشمن بدارد، و یاری کن هر کس او را یاری کند، و خوار کن هر کس او را خوار کنددوست بدار هرکس او را دوست بدارد، و دشمن 

اند، و جانشین من در تفسیر کتاب خداوند عزوجل و دعوت به آن، دم، این علی است برادر من و وصی من و جامع علم من، و جانشین من در امتم بر آنان که به من ایمان آوردهای مر

اوست خلیفه رسول خدا، و اوست امیرالمؤمنین و امام   ننده از معصیت اوککننده بر اطاعت او و نهیکننده با دشمنان خدا و دوستیکند، و جنگکننده به آنچه او را راضی میو عمل

ُل اْلَقْوُل لََدی فرماید: خداوند می  کننده از طرف خداوند، و اوست قاتل ناکثین و قاسطین و مارقین به امر خداوندهدایت  ،  پذیردسخن در پیشگاه من تغییر نمی ،  ما یبَدَّ

س خداوندا دوست بدار هر کس علی را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس علی را دشمن بدارد، و یاری کن هر کس علی را یاری کند و خوار کن هر ک گویم: پروردگارا، به امر تو می

ن شدن این مطلب و منصوب نمودن علی در این پروردگارا، تو هنگام روش   علی را خوار کند، و لعنت نما هر کس علی را انکار کند و غضب نما بر هر کس که حق علی را انکار نماید

ُُ لُکُم ااْلِءْسالَم دیناروز این آیه را درباره او نازل کردی:  ُُ َعلَیُکْم نِْعَمتی َو َرضی ُُ لَُکْم دیَنُکْم َو اَْتَمْم ن شما را برایتان کامل نمودم امروز دی : اَْلیْوَم اَْکَمْل

یَن ِعْنَد اللِّ  ، و فرمودی:  م را به عنوان دین شما راضی شدمو نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسال  َمَن وَ  ، و فرمودی:  دین نزد خداوند اسالم است :  ْااِلْسالُم   اِنَّ الدِّ

ِ َغیَر ااْلِءْسالِم دینا َفلَْن یْقبََل ِمْنُه َو ُهَو فِی ااْلآِخَرِة ِمَن اْلخاِسریَن  خواهد شد و او در آخرت از زیانکاران ن قبول او از هرگز کند انتخاب ماسال از غیر دینی کس هر :   یْبَتغ

   گیرم که من ابالغ نمودمپروردگارا، تو را شاهد می   خواهد بود
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َمَل الّل  کح
َ
ا أ َلّ دیَنُکمح ِبإماَمِتهِ  َمعاِشرَ الّناِس، إََنّ جَ زَّ وَ نح یُقومُ َمقاَفَمنح َلمح   عَ َ ِبِ

َّ ِبهِ وَ َتَ
ح
ِمنح  َمهُ یأ یلَ الّل  ِض عَ الحَعرح ِقیاَمةِ وَ

مِ الح ِبهِ إلی یوح
لحدی ِمنح ُصلح ماُِلُمح یفِ  وُ عح

َ
ِبَط ح أ ولِئکَ اَلّذیَن حَ

ُ
َلّ َفأ جَ زَّ وَ ،  عَ یفِ الّنارِ ُهمح خاِلُدونَ

ةِ وَ آِخرَ
نحیا وااح ونَ  الُدّ َظرُ ا ُهمح ینح ُ الحَعذابُ وَ نحِهُ     ا خیََفّ َُف عَ
ُکمح یبَمعاِشرَ النّ  ُقّ حَ

َ
أ ُکمح لی وَ نحَصرُ

َ
، أ یلِ

الّل اِس، هذا عَ ، وَ یلَ ُکمح عَ زُّ عَ
َ
أ ُبُکمح إَلی وَ رَ قح

َ
أ َلّ وَ جَ زَّ وَ ُِ عَ  راِضیانِ 

هُ نح نَا عَ
َ
أ بَ الّل   وَ ََ ا خا ، وَ آنِ إّا فیهِ

ضی یفِ الحُقرح  رِ
َل ح آیةُ ما نَزَ   وَ

َ
اَلّذیَن آَمُنوا إّا َبَدأ لَ  ا نَزَ ، وَ ا َشِهَد الّل ِبهِ ، وَ ُقرآنِ إّا فیهِ

ٍح یفِ الح ةِ یف   ح آیةُ َمدح ََنّ
سانِ  ِباْلح

نح یلَ اِاِح َت عَ
َ
، إ  َهلح أ ّا َلهُ هُ  یَ ا َمَدَح ِبهـا غَ َلـها یف ِسواهُ وَ نحزَ

َ
ا أ    وَ

 دینِ الّل 
ُسوْلِ الّل  َمعاِشرَ الّناِس، ُهوَ ناِصرُ نح رَ ُجاِدُْل عَ

اْلح ُهوَ وَ ِدی ، وَ َهح اِدی اْلح ِقی اِلح ِصیاءِ   الَتِّقی الَنّ وح ءَ َبُنوهُ َخیُ ااح ِصی وَ ِصیُکمح َخیُ وَ وَ    نَِبیُکمح َخیُ نَِبِ وَ
یلِ 
ِمننَی عَ ُؤح بِ أمِیاْلح

یتـی ِمنح ُصلح ُذرِّ ، وَ ِبهِ
یـةُ ُکُلّ نَِبـی ِمنح ُصلـح    َمعـاِشرَ الّنـاِس، ُذرِّ

َْلّ َمعاِشرَ الّناِس، إنَّ إبح  تَزِ ماُلُکمح وَ عح
َ
ِبطَ أ حُسُدوهُ َفَتحح ََ ََسِد، َفال  ةِ ِباْلح ََنّ

َج آَدمَ ِمَن اْلح رَ خح
َ
ةُ الّل لیسَ أ وَ ُهوَ َصفح ، وَ ِض ِِبَطیَئةٍ واِحَدةٍ رح ءَ ِبطَ إَلی ااح هح
ُ
، َفإنَّ آَدمَ أ داُمُکمح قح

َ
َلّ  أ جَ زَّ وَ َکی ََف عَ داءُ الّل  ، وَ عح

َ
ِمنحُکمح أ ح وَ نحُتُ

َ
ح أ نحُتُ

َ
أ    ِبُکمح وَ

ا یؤِمُن ِبهِ إّا ُمؤِمٌن ُُمحِلٌص  ِلیا إّا تَِقی، وَ ا یوالی عَ ِلیا إّا َشِقی، وَ إنَّهُ ا یبحِغُض عَ الّل وَ   أا وَ یلِ ـ وَ
:  یف عَ رِ َعصح

ةُ الح َل ح ُسورَ مِ الّل  ـ نَزَ رٍ الرَّ  ِبسح سانَ َلفی ُخسح
ءنح ، إنَّ ااح رِ َعصح

الح ، وَ حمیِ نِ الرَّ
یلِ اَلّذی  َحح

ِ  إّا عَ ْبح الَصّ
ّ وَ َقِ
ِضی ِباْلح رَ    آَمَن وَ

تُ الّل  َهدح َتشح ُبنیُ  َمعاِشرَ الّناِس، َقدح اسح ُسوْلِ إَاّ الحَبالغُ اْلح  الرَّ
یلَ ما عَ ساَلیت وَ ُتُکمح رِ َبلَّغح    وَ

ِلُمونَ  اتَُّقوا الّل  َمعاِشرَ الّناِس،  ح ُمسح نحُتُ
َ
أ وتَُنّ إّا وَ ا َْتُ قَّ تُقاِتهِ وَ     حَ
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هستند تا روز قیامت و روز رفتن به  ای مردم، خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود، پس هر کس اقتدا نکند به او و به کسانی که جانشین او از فرزندان من و از نسل او

   شودیابد و به آنها مهلت داده نمیعذاب از آنان تخفیف نمی  ل، چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت از بین رفته و در آتش دائمی خواهند بودپیشگاه خداوند عزوج

خداوند عزوجل و من از او راضی   د من استترین شما به من و عزیزترین شما نزترین شما نسبت به من و سزاوارترین شما به من و نزدیککنندهای مردم، این علی است که یاری

ست، و هیچ آیه مدحی در قرآن هیچ آیه رضایتی در قرآن نازل نشده مگر درباره او، و هیچگاه خداوند مؤمنین را مورد خطاب قرار نداده مگر آنکه ابتدا او مخاطب بوده ا  هستیم

شهادت به بهشت نداده مگر برای او، و این سوره را درباره غیر او نازل نکرده و با این سوره جز او را مدح      ِءْنساِن َهْل اَتی َعلَی االْ  نیست مگر درباره او، و خداوند در سوره 

   نکرده است

صیتان بهترین وصی و فرزندان او پیامبرتان بهترین پیامبر و و  شدهکننده هدایتکننده از رسول خداست، و اوست با تقوای پاکیزه هدایتدهنده دین خدا و دفاعای مردم، او یاری

   بهترین اوصیاء هستند

   ای مردم، نسل هر پیامبری از صلب خود او هستند ولی نسل من از صلب امیرالمؤمنین علی است

خاطر یک گناه به زمین فرستاده شد در حالی که  آدم به  هایتان بلغزدمبادا به علی حسد کنید که اعمالتان نابود شود و قدم  ای مردم، شیطان آدم را با حسد از بهشت بیرون کرد

   انتخاب شده خداوند عزوجل بود، پس شما چگونه خواهید بود در حالی که شمایید و در بین شما دشمنان خدا هستند

 :  العصر و به خدا قسم درباره علی نازل شده است سوره   مخلص آورد مگر مؤمنکند مگر با تقوی، و به او ایمان نمیکند مگر شقی و با علی دوستی نمیبدانید که با علی دشمنی نمی

ْحم بِْسِم اللِّ  حیِم، َو اْلَعْصِر، اِنَّ ااْلِءْنساَن لَفی ُخْسرٍ الرَّ ای مردم، من   مگر علی که ایمان آورد و به حق و صبر راضی شد  قسم به عصر، انسان در زیان است ،  ِن الرَّ

ای مردم، از خدا بترسید آن گونه که باید ترسید و از دنیا نروید مگر آنکه مسلمان  لتم را به شما ابالغ نمودم، و بر عهده رسول جز ابالغ روشن چیزی نیستخدا را شاهد گرفتم و رسا

   باشید

نح نَطح  آِمُنوا ِبالّل  َمعاِشرَ الّناِس، 
َ
 ِمنح َقبحلِ أ

َْل َمَعهُ زِ
نح
ُ
الُنّورِ اَلّذی أ ُسوِلهِ وَ رَ یل وَ ها عَ َدّ وها َفَنرُ جُ ِمسَ وُ بح ِ  حابَ الَسّ صح

َ
ح َکما َلَعّنا أ وح نَلحَعَنِهُ

َ
ها أ بارِ حایب  ِبالّل    أدح صح

َ
ما ِمنح أ آیةِ إّا َقوح

ین ِبهِذهِ ااح ما عَ ح  نحِهُ ِح عَ فح تُ ِبالَصّ ِمرح
ُ
َقدح أ ، وَ ح نحساِبِهِ

َ
أ ح وَ اِئِهِ سح

َ
ح ِبأ ُفِهُ رِ عح

َ
َمـلح ُکُلّ امح   أ یل ما جِیُد ِلَعیلِ یف َفلحیعح

ٍئ عَ رِ ِض  الحُبغح ُبِّ وَ
ِبهِ ِمَن اْلح

   َقلح
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هُ إَلی  َمعاِشرَ الّناِس، الُنّورُ ِمَن الّل  لِ ِمنح سح
 یفِ الَنّ

َّ ، ثُ بیطاِلبٍ
َ
نِ أ
یلِ بح

َّ یف عَ ، ثُ لُوٌک یفِ َلّ َمسح جَ زَّ وَ ّ الّل عَ َقِ ُخُذ ِبِ
ح
ِدی اَلّذی یأ َهح قاِئمِ اْلح

بِ  الح نَّ الّل وَ ّ ُهوَ َلنا، ِاءَ قٍ  حَ
ّ جَّ  ُکلِ َعلَنا حُ َلّ َقدح جَ جَ زَّ وَ یلَ عَ ةً عَ یِع الحعاَْلنیَ  الحغاِصبنَی ِمنح َجَ الّظاِْلنَی وَ نَی وَ آِثِ
ااح اِئننَی وَ اْلح ُخاِلفنَی وَ اْلح ُعاِندیَن وَ اْلح ریَن وَ َُقِصّ    اْلح

ُسوُْل  یّن رَ
َ
ُکمح أ نحِذرُ

ُ
ح  الّل  َمعاِشرَ الّناِس، أ وح ُقِتلح ُ انحَقلَبحُتُ

َ
َفإنح ِم ُّ أ

َ
ُسُل، أ یلِ الرُّ

ِقَبیهِ َفلَنح یُضرَّ الّل َقدح َخلَ ح ِمنح َقبح یل عَ َقِلبح عَ َمنح ینح قاِبُکمح ؟ وَ عح
َ
یل أ ی الّل  عَ زِ َسیجح ا   ریَن الّصاِبریَن الّشاِک  َشیئا وَ

َ
أ  ِ ْبح ُصوُف ِبالَصّ َوح ِلیا ُهوَ اْلح إنَّ عَ ِبهِ وَ

لحدی ِمنح ُصلح ِدهِ وُ َّ ِمنح َبعح ، ثُ رِ کح الُشّ     وَ
یلَ الّل  ُنّوا عَ ، َبلح ا َْتُ الِمُکمح یلَ ِبإسح ُنّوا عَ لَی َمعاِشرَ الّناِس، ا َْتُ َخطَ عَ یسح َملَُکمح وَ ِبطَ عَ یبحَتِلیُکمح َفیحح ُکمح وَ ص رح ِ

َبُّکمح َلِباْلح ُُناٍس، إنَّ رَ    اِد ِبُشواظٍ ِمنح نارٍ وَ
ونَ  ِقیاَمةِ ا ینحَصرُ

مَ الح یوح ونَ إَلی الّنارِ وَ عُ ةٌ یدح ِئَمّ
َ
دی أ    َمعاِشرَ الّناِس، إنَّهُ َسیُکونُ ِمنح َبعح

ح  َمعاِشرَ الّناِس، إنَّ الّل  نَا َبریئانِ ِمنحِهُ
َ
أ    وَ

ح یفِ ا ِهُ یاعَ شح
َ
أ ح وَ ِهُ تحباعَ

َ
أ ُهمح وَ نحصارَ

َ
أ ح وَ ی َمعاِشرَ الّناِس، إنَِّهُ سَ َمثحوَ َلِبئح َفلِ ِمَن الّنارِ وَ

سح ءَ ِک ااح رح لَدّ یَن  ّ َُتَکْبِ ـُدُکمح یـف َصحیَفِتـهِ   اْلح حَ
َ
ُظـرح أ ، َفلحینح حیَفـةِ حـابُ الَصّ صح

َ
قاْل: فذهب عیل الناس  !!أا اءنَُّهـمح أ    ـ إّا شرذمة منِه ـ أمر الصحیفة

را وِ ها إماَمةً وَ َدعُ
َ
جَّ َمعاِشرَ الّناِس، إیّن أ تُ ِبَتبحلیِغهِ حُ ِمرح

ُ
َقدح َبلَّغح ُ ما أ ، وَ ِقیاَمةِ

مِ الح ِقِب إلی یوح ، َفلحیَبِلِّغ ةً ثَةً یف عَ وح َلمح یوَلدح
َ
ِلَد أ ، وُ َهدح وح َلمح یشح

َ
نح َشِهَد أ َّ ٍد مِ حَ

َ
ّ أ یل ُکلِ عَ ، وَ غاِئبٍ ّ حاِضرٍ وَ یل ُکلِ َلَد إلی یوح عَ الحواِلُد الحوَ اِضرُ الحغاِئبَ وَ ِقیاَمةِ اْلح

   مِ الح
، أا َلَعَن الّل  ِتصاباً اغح دی ُملحکاً وَ ءماَمةَ َبعح َعلُونَ ااح َسیجح نحَدها َسیفح  وَ عِ َتِصبنَی، وَ ُغح

غُ الحغاِصبنَی اْلح رُ َتِصرانِ 
ُُناٌس َفال تَنح لَیُکما ُشواظٌ ِمنح نارٍ وَ َسُل عَ یرح ، وَ غُ رُ َقالنِ َمنح یفح

یَها الَثّ
َ
الّناِس، إنَّ  ِشرَ َمعا  َلُکمح أ
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ما کانَ الّل  الّل  ، وَ یبِ
َبیثَ ِمَن الَطّ یّت مییزَ اْلح لَیهِ حَ ح عَ نحُتُ

َ
یل ما أ ُکمح عَ َلّ َلمح یُکنح ِلیَذرَ جَ زَّ وَ ُِ عَ َغیبِ 

یلَ الح ِلَعُکمح عَ    ِلیطح
الّل   یةٍ اءّا وَ ذیِبها قَ  َمعاِشرَ الّناِس، اءَنّهُ ما ِمنح َقرح ِلُکها ِبَتکح ءُمهح ِلُّکَها ااح َ مُ ، وَ ِقیاَمةِ

مِ الح مامَ بحَل یوح الّل  ِدی وَ َهح َدهُ  اْلح عح ٌق وَ    ُمَصِدّ
الّل  لنَی، وَ وَّ ءَ َثرُ ااح کح

َ
ِلکُ  َمعاِشرَ الّناِس، َقدح َضَلّ َقبحلَُکمح أ ُهوَ ُمهح لنَی، وَ وَّ ءَ لَکَ ااح هح

َ
َلَقدح أ آِخریَن  َلمح نُ  تَعالی:  قاَْل الّل   ااح

َ
منَی، أ رِ ُجح

َعُل ِباْلح آِخریَن، َکذِلکَ َنفح ُ ااح َّ نُتحِبُعِهُ لنَی، ثُ وَّ ءَ ِلِک ااح هح بنیَ  َمِئٍذ ِللحُمَکِذّ یٌل یوح     وَ
هِ  َمعاِشرَ الّناِس، إنَّ الّل  رِ مح

َ
نََهیُتهُ ِبأ ِلیا وَ تُ عَ َمرح

َ
َقدح أ نَهاین، وَ ین وَ َمرَ

َ
ی   َقدح أ هح الَنّ رِ وَ مح ءَ

ُ ااح ، لَ َفِعِلح ا تََتفَ َدیهِ وا إلی ُمراِدهِ وَ صیُ ُشُدوا، وَ یهِ تَرح انحَتُهوا ِلَنهح َتُدوا وَ َیُعوهُ تَهح
َ
أ ِلُموا وَ هِ تَسح رِ مح ُعوا ِاءَ َ قح رَّ َفاسح نح َسبیِلهِ  ُبُل عَ    ِبُکمُ الُسّ

ها را به پشت برگردانیم یا آنان را مانند اصحاب ه هالک کنیم وجوهی را و آن صورتایمان آورید به خدا و رسولش و به نوری که همراه او نازل شده است، قبل از آنک ای مردم، 

عمل  پس هر کس  پوشی کنمشناسم، ولی مأمورم بر آنان پردهبه خدا قسم، از این آیه قصد نشده است مگر قومی از اصحابم که آنان را به اسم و نسبشان می   سبت لعنت کنیم

   یابداز حب یا بغض نسبت به علی می کند مطابق آنچه در قلبش

گیرد، چرا که طالب و بعد در نسل او تا مهدی قائم، که حق خداوند و هر حقی که برای ما باشد میای مردم، نور از جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده و سپس در علی بن ابی

   ن و خائنان و گناهکاران و ظالمان و غاصبان از همه عالمیان حجت قرار داده استکنندگان و بر معاندان و مخالفاخداوند عزوجل ما را بر کوتاهی

نمایید؟ هر کس به عقب گرد میآیا اگر من بمیرم یا کشته شوم شما عقب  اندنمایم که من رسول خدا هستم، و قبل از من پیامبران بودهترسانم و انذار میای مردم، شما را می

   اندبدانید که علی است توصیف شده به صبر و شکر و بعد از او فرزندانم از نسل او چنین  دهدرساند، و خداوند به زودی شاکرین و صابرین را پاداش میری نمیبرگردد به خدا ضر

  کندای از آتش و مس گداخته مبتال میکند و شما را به شعلهب مینماید و بر شما غضای مردم، با اسالمتان بر من منت مگذارید، بلکه بر خدا منت نگذارید، که اعمالتان را نابود می

   پروردگار شما در کمین است
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ان شای مردم، آنان و یارانشان و تابعین ای مردم، خداوند و من از آنان بیزار هستیم شوندکنند و روز قیامت کمک نمیای مردم، بعد از من امامانی خواهند بود که به آتش دعوت می

   هستند، پس هر یک از شما در صحیفه خود نظر کند  اصحاب صحیفه بدانید که آنان   اند و چه بد است جای متکبرانترین درجه آتشو پیروانشان در پایین

انگیز شد، و فقط عده کمی مقصود حضرت را سؤال را آورد اکثر مردم منظور حضرت از این کالم را نفهمیدند و برایشان  اصحاب صحیفه گوید: وقتی پیامبر )ص( نام راوی می

   فهمیدند

سپارم، و من رسانیدم آنچه مأمور به ابالغش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غایب و ای مردم، من امر خالفت را به عنوان امامت و وراثتِ آن در نسل خودم تا روز قیامت به ودیعه می

و به زودی امامت را بعد از من به عنوان   پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند  انداند یا نیامدهبه دنیا آمده بر همه کسانی که حضور دارند یا ندارند،

فرستد بر شما برای شما آنکه باید بریزد و میریزد ای جن و انس ـ که میو در آن هنگام است ـ  کنندگان را لعنت کندخداوند غاصبین و تعدی  گیرندپادشاهی و با ظلم و زور می

   توانید آن را از خود دفع کنیدای از آتش و مس گداخته و نمیشعله

   کندمطلع نمی غیبای مردم، خداوند عزوجل شما را به حال خود رها نخواهد کرد تا آنکه خبیث را از پاکیزه جدا کند، و خداوند شما را بر 

آن را تحت حکومت امام مهدی خواهد ای مردم، هیچ سرزمین آبادی نیست مگر آنکه در اثر تکذیبِ )اهل آن آیات الهی را( خداوند قبل از روز قیامت آنان را هالک خواهد کرد و 

   نمایدوعده خود را عملی می آورد، و خداوند

َ اَلَْم   :فرمایدخدای تعالی می  ای مردم، قبل از شما اکثر پیشینیان هالک شدند، و خداوند آنها را هالک نمود و اوست که آیندگان را هالک خواهد کرد لیَن ُنْهلِِک اال آیا  ،     وَّ

    وای بر مکذبین در آن روز  کنیمرستادیم؟ ما با مجرمان چنین میماپیشینیان را هالک نکردیم؟ آیا در پی آنان دیگران را نف

پس امر او را گوش دهید تا سالمت بمانید، و او را اطاعت   ام، و علم امر و نهی نزد اوستای مردم، خداوند مرا امر و نهی نموده است، و من هم به امر الهی علی را امر و نهی نموده

   های بیگانه شما را از راه او منحرف نکنداو را قبول کنید تا در راه درست باشید، و به سوی مقصد و مراد او بروید، و راه کنید تا هدایت شوید و نهی

نَا ِصراطُ الّل 
َ
لحدی ِمنح  َمعاِشرَ الّناِس، أ َّ وُ دی، ثُ یلِ ِمنح َبعح

َّ عَ ، ثُ هِ ُکمح ِباِتّباعِ َمرَ
َ
َتقمیُ اَلّذی أ ُسح اْلح  

َ
ِبهِ أ
ِدُلونَ ُصلح ِبهِ یعح ّ وَ َقِ

ُدونَ إَلی اْلح ُدی، یهح ةُ اِلح    ِئَمّ
مِ الّل   ُد لّل  ِبسح َمح ، اْلح حمیِ نِ الرَّ

َحح ، إیاَک  الرَّ مِ الّدینِ
، ماِلِک یوح حمیِ نِ الرَّ

َحح بِّ الحعاَْلنَی، الرَّ ، ِصراطَ رَ َتقمیَ ُسح راطَ اْلح ِدنَا الِصّ َتعنُی، اهح إیاَک نَسح ُبُد وَ لَ نَعح ُضوبُ عَ َغح ِی اْلح ح غَ لَیِهِ نحَعمح َ عَ
َ
ح اَلّذیَن أ یِهِ

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
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َا الّضاّلنیَ  الّل  وَ ح وَ فیِهِ َل ح وَ ِلیاءُ الّل  ، یفِ نَزَ وح
َ
ولِئکَ أ

ُ
، أ إیاُهمح َخَصّ ح ، وَ َمّ ح َِلُمح عَ ، وَ َل ح َلّذیَن ا نَزَ نُونَ  ا ُهمح حیحزَ ح وَ لَیِهِ ٌف عَ بَ الّل   ا َخوح ا إنَّ ِحزح

َ
ونَ   ُهمُ الحغاِلُبونَ  أ َفهاءُ الحغاوُ ُهمح ُهمُ الُسّ داءَ عح

َ
ا إنَّ أ

َ
وراأ رُ ْلِ غُ َقوح

َف الح رُ خح ٍض زُ ح إلی َبعح ُضِهُ یاَنِی، یوحی َبعح وانُ الَشّ    إخح
ُهمُ الّل  ُهمُ اَلّذیَن َذَکرَ ِلیاءَ ا إنَّ أوح

َ
:  أ َلّ جَ زَّ وَ ، َفقاَْل عَ ما یف ِکتاِبهِ ُد َقوح ِمُنونَ بِ  ا ََتِ یومِ  الّل یؤح

الح وَ ونَ َمنح حاَدّ الّل  آِخرِ یواُدّ
،  ااح ح تَِهُ شیَ وح عَ

َ
ح أ واَنِهُ وح إخح

َ
ح أ بحنائَِهُ

َ
وح أ
َ
ح أ َلوح کانُوا آبائَِهُ ُسوَلهُ وَ رَ ّناتٍ ََتحروَ ح جَ ِخلُِهُ یدح هُ وَ وٍح ِمنح یَدُهمح ِبرُ

َ
أ میانَ وَ ُ ااح ولِئکَ َکَتبَ یف ُقلُوِبِهِ

ُ
ح أ ََ نحهارُ ی ِمنح  ءَ ِتَها ااح ِضی الّل  بُ الّل  خاِلدیَن فیها رَ ولِئکَ ِحزح

ُ
هُ أ نح ُضوا عَ رَ ح وَ نحِهُ بَ الّل  عَ ا إنَّ ِحزح

َ
ِلُحونَ  أ ُفح     ُهمُ اْلح

ُ الّل  َصَفِهُ ِمُنونَ اَلّذیَن وَ ُؤح ُهمُ اْلح ِلیاءَ وح
َ
ا إنَّ أ

َ
َلّ َفقاَْل:  أ جَ زَّ وَ ح بِ اَلّذیَن آ عَ َلمح یلحَبُسوا امیانَِهُ ٍ َمُنوا وَ

ُظِلح َتُدونَ  ُهمح ُمهح ُن وَ مح ءَ ولـِئکَ َِلُمُ ااح
ُ
    أ

تاُبوا َلمح یرح ُهمُ اَلّذیَن آَمُنوا وَ ِلیاءَ وح
َ
ا إنَّ أ

َ
ةَ ِبَسالمٍ آِمننَی،   أ ََنّ

ُخلُونَ اْلح ُهمُ اَلّذیَن یدح ِلیاءَ وح
َ
ا إنَّ أ

َ
أ َالِئَکةُ  ُخلُوها خاِلدیَن  تََتلَّقاُهمُ اْلح ح َفادح بحُتُ َِ لَیُکمح  : َسالمٌ عَ لمیِ یُقوُلونَ سح

   ِبالَتّ
ُقونَ فیها ِبَغِی ِحسابٍ  زَ  یرح

ةُ ََنّ ، َِلُمُ اْلح ُهمح ِلیاءَ وح
َ
ا إنَّ أ

َ
نَ َسعیا  أ لَوح ُهمُ اَلّذیَن یصح داءَ عح

َ
ا إنَّ أ

َ
ا إنَّ   أ

َ
أ  َ ََهنَّ َمُعونَ ْلِ ذیَن یسح

ُهمُ اَلّ داءَ عح
َ
فیاأ نَ َِلا زَ وح یرَ ِهی تَُفورُ وَ     َشهیقا وَ

ُهمُ اَلّذیَن قاَْل الّل  داءَ عح
َ
ا إنَّ أ

َ
:  أ ح ُکوا  فیِهِ یّت إَذا اّدارَ َتها حَ خح

ُ
ةٌ َلَعَن ح أ َمّ

ُ
ذابا ِض ُکلَّما َدَخلَ ح أ ح عَ َضلُّونا َفآِتِهِ

َ
اءِ أ َبّنا هؤُ ح رَ لیِهُ ح ِاءوُ ریِهُ خح

ُ
یعا قاَل ح أ فا ِمَن الّنارِ قاَْل فیها َجَ ّ ِضعح ٌَف عح لَُمونَ  ِلُکلٍ لِکنح اتَعح     وَ

ُهمُ اَلّذیَن قاَْل الّل  داءَ عح
َ
ا إنَّ أ

َ
َلّ  أ جَ زَّ وَ ِتُکمح   :عَ

ح
َلمح یأ

َ
نَُتها أ َِلُمح َخزَ

َ
ٌج َسأ لحِقی فیها َفوح

ُ
ُقلحنا ما نَ ُکلَّما أ بحنا وَ نا نَذیرٌ َفَکَذّ ، قاُلوا َبیل َقدح جاءَ َْل الّل نَذیرٌ ح إّا یف َضالْلٍ َک  زَّ

نحُتُ
َ
، إنح أ بٍی، ِمنح َشیءٍ
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حابِ  صح قا ِاءَ ح َفُسحح ا ِبَذنحِبِهِ فوُ َ َتَ عِی َفاعح حابِ الَسّ صح
َ
ِقُل ما ُکّنا یف أ وح نَعح

َ
َمُع أ ا َلوح ُکّنا نَسح قالوُ عِی وَ     الَسّ

ح ِبالح  َبِّهُ نَ رَ ُهمُ اَلّذیَن خیحَشوح ِلیاءَ وح
َ
ا إنَّ أ

َ
رٌ َکبیٌ أ جح

َ
أ ةٌ وَ رَ فِ ، َِلُمح َمغح عِی   َغیبِ َمعاِشرَ الّناِس، َشّتانَ ما َبنَی الَسّ رِ الحَکبِی  جح ءَ

ااح هُ الّل   وَ نا َمنح َذَمّ ُدوُّ هُ الّل  َمعاِشرَ الّناِس، عَ ِلینا ُکُلّ َمنح َمَدحَ وَ ، وَ َلَعَنهُ َبّهُ  وَ حَ
َ
أ    وَ

إیّن  ا وَ
َ
یلِ الحَبشیُ َمعاِشرَ الّناِس، أ

عَ یلِ هاٍد   أنَا الَنّذیرُ وَ
عَ إیّن ُمنحِذرٌ وَ ا وَ

َ
َمعاِشرَ   َمعاِشرَ الّناِس، أ ِصیی عیلِ وَ

ةُ   الّناِس، إیّن نَِبِ وَ ِئَمّ ءَ ااح دی، وَ ِصی ِمنح َبعح الحوَ ءمامُ وَ یلِ ااح
عَ ُسوٌْل وَ إیّن رَ ا وَ

َ
َمعاِشرَ الّناِس، أ لحُدهُ  ِدهِ وُ    ِمنح َبعح

َ
ِبهِ أ

ونَ ِمنح ُصلح جُ ُهمح خیحرُ إیّن واِلُدُهمح وَ    ا وَ
 کنند و بهاند، به حق هدایت میدایتای مردم، من راه مستقیم خداوند هستم که شما را به پیروی آن امر نموده، و سپس علی بعد از من، و سپس فرزندانم از نسل او که امامان ه

 کنندیاری حق به عدالت رفتار می

ْح  ِم اللِّ بِْس   حیِم، اْلَحْمُد للِّ الرَّ ِّراَْ  مِن الرَّ اَک نَْعُبُد َو اِیاَک نَْسَتعیُن، اِْهِدنَا الِص اِی یِن،  حیِم، مالِِک یْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ َربِِّ اْلعالَمیَن، الرَّ
َُ َعلَیِهْم َغیِر اْلَمْغُضوبِ َعلَیِهْم َو  َّذیَن اَْنَعْم ِّیَن اْلُمْسَتقیَم، ِصراَْ ال به   ه استاین سوره درباره من نازل شده، و به خدا قسم درباره امامان نازل شد  الَ الضِّال

   شوند، بدانید که حزب خداوند غالب هستندایشان دوستان خدایند که ترسی بر آنان نیست و محزون نمی  طور عموم شامل آنان است و به طور خاص درباره آنان است

   رساننداند که اباطیل را از روی غرور به یکدیگر میشان سفهاء گمراه و برادران شیاطینبدانید که دشمنان ای

َ  اند که خداوند در کتابش آنان را یاد کرده و فرموده است: بیت کسانیبدانید که دوستان اهل وَن َمْن حادَّ  جُِد َقْوما یْؤِمُنوَن بِاللِّ ال ت ادُّ َو   اللِّ َو اْلیْوِم ااْلآِخِر یو

ند، اگر چه پدرانشان یابی قومی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، و در عین حال با کسانی که با خدا و رسولش ضدّیت دارند روی دوستی داشته باشنمی  :     َرُسولَُه 

کند که از ه شده و خداوند آنان را با روحی از خود تأیید فرموده و ایشان را به بهشتی وارد میاند که ایمان در قلوبشان نوشتآنان  یا فرزندانشان یا برادرانشان یا فامیلشان باشند

    بدانید که حزب خدا رستگارند  آنان حزب خداوند هستند  خدا از آنان راضی است و آنان از خدا راضی هستند  پایین آن نهرها جاری است و در آن دائمی خواهند بود
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ْلبَُسوا ایمانَُهْم بُِظْلٍم  اند که خداوند عزوجل آنان را توصیف کرده و فرموده است: اهل بیت کسانی بدانید که دوستان َّذیَن آَمُنوا َولَْم ی اند و یمان آوردهکسانی که ا :     ال

    اندیافتگاناند که برایشان امان است و آنان هدایتاند، آنانایمانشان را با ظلم نپوشانده

   انداند و به شک نیفتادهاند که ایمان آوردهکه دوستان ایشان کسانی بدانید

سالم بر شما، پاکیزه شدید، پس برای   :گویندآیند و میشوند، و مالئکه با سالم به مالقات آنان میاند که با سالمتی و در حال امن وارد بهشت میبدانید که دوستان ایشان کسانی

    شویدهمیشه داخل بهشت 

   شوندبدانید که دوستان ایشان کسانی هستند که بهشت برای آنان است و در آن بدون حساب روزی داده می

وند و شنجوشد صدای وحشتناکی میاند که از جهنم در حالی که میبدانید که دشمنان ایشان کسانی  شوندهای آتش وارد میاند که به شعلهبیت کسانیبدانید که دشمنان اهل

   بینندکشیدن آن را میشعله

ُْ ُاْخَتها اند که خداوند درباره آنان فرموده است: بدانید که دشمنان ایشان کسانی ة  لََعَن ُْ ُامَّ َ َّما َدَخل عنت شوند همتای خود را لجهنم می داخل که گروهی هر :      ُکل

گویند: پروردگارا، اینان ما را گمراه کردند؛ پس عذاب دو چندان از آتش به آنان نازل ندند آخرین آنان با اشاره به اولین آنان میکنند، تا آنکه همه آنان در آنجا به یکدیگر بپیومی

    دانیدفرماید: برای هر دو گروه عذاب مضاعف است ولی شما نمیخدا می  کن

َّما ُاْلِقی فیها َفْوج  َساَلَُهْم َخَزنَُتها اَلَْم یْأتُِکْم نَذیر    :فرمایداند که خداوند عزوجل میبدانید که دشمنان ایشان کسانی  دارانخزانه اندازندیم جهنم در را گروهی گاه هر :      ُکل

یم و گفتیم: خداوند هیچ چیز نازل نکرده است، و گویند: بلی، برای ما نذیر و ترساننده آمد ولی ما او را تکذیب کردای برای شما نیامد؟ میپرسند: آیا ترسانندهایشان می از دوزخ

    به گناه خود اعتراف کردند، پس دور باشند اصحاب آتش  کردیم در اصحاب آتش نبودیمشنیدیم یا فکر میگویند: اگر میو می  شما در گمراهی بزرگ هستید

   ترسند و برای آنان مغفرت و اجر بزرگ استبدانید که دوستان اهل بیت کسانی هستند که در پنهانی از پروردگارشان می

  !های آتش و بین اَجر بزرگای مردم، چقدر فاصله است بین شعله

   ای مردم، دشمن ما کسی است که خداوند او را مذمت و لعنت نموده، و دوست ما کسی است که خداوند او را مدح نموده و دوستش بدارد
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   دهنده استام و علی بشارتنندهای مردم، بدانید که من نذیر و ترسا

   ای مردم، من پیامبرم و علی جانشین من است کننده استام و علی هدایتای مردم، بدانید که من مُنذر و بر حذر دارنده

   آیندن پدر آنانم و آنها از صلب او به وجود میبدانید که م  ای مردم، بدانید که من پیامبرم و علی امام و وصی بعد از من است، و امامان بعد از او فرزندان او هستند

ِدی َهح ا الحقاِئمَ اْلح ةِ ِمَنّ ِئَمّ
َ
َ األ ا إنَّ خاَتَ

َ
 الّدینِ   أ

یلَ ا إنَّهُ الّظاِهرُ عَ
َ
َتِقمُ ِمَن الّظاِْلنیَ   أ ُنح ا إنَّهُ اْلح

َ
ا   أ

َ
أ هاِدُمها ُُصونِ وَ

ّ قَ   إنَّهُ فاِتُح اْلح ا إنَّهُ غاِلبُ ُکلِ
َ
هادیهاأ ِک وَ رح لِ الِشّ

هح
َ
   بیلَةٍ ِمنح أ

ِلیاءِ الّل  وح ّ ثارٍ ِاءَ ُک ِبُکلِ رِ ُدح
ا إنَّهُ اْلح

َ
 ِلدینِ الّل   أ

ا إنَّهُ الّناِصرُ
َ
حرٍ   أ اُف ِمنح ِبَ َغرّ

ا إنَّهُ الح
َ
أ میقٍ  ِلهِ   عَ هح َ لٍ ِبِ هح ُکَلّ ذی جَ

ِلهِ وَ لٍ ِبَفضح
ا إنَّهُ یِسمُ ُکَلّ ذی َفضح

َ
ةُ الّل   أ ا إنَّهُ ِخیَ

َ
هُ وَ  أ ا   ُُمحتارُ

َ
أ  ٍ ّ َفِهح ُحیطُ ِبُکلِ اْلح ٍ وَ

ِلح ّ عِ ثُ ُکلِ    إنَّهُ وارِ
رِ آیاِتهِ  مح َُشیُد ِاءَ

اْلح َلّ وَ جَ زَّ وَ ِبّهِ عَ نح رَ ُ عَ ْبِ ُخح
ا إنَّهُ اْلح

َ
دیُد   أ شیُد الَسّ ا إنَّهُ الرَّ

َ
ُفَ   أ ا إنَّهُ اْلح

َ
ُض أ وَّ ا  إَلیهِ 

َ
ونِ َبنَی یَدیهِ أ

رَ ِبهِ َمنح َسل َََف ِمَن الحُقرُ ا    اءنَّهُ َقدح َبَشّ َدهُ وَ ةَ َبعح َجّ ا حُ ةً وَ َجّ ا إنَّهُ الحباقی حُ
َ
أ نحَدهُ  ورَ إّا عِ

ا نُ قَّ إّا َمَعهُ وَ لَیهِ   حَ ا َمنحُصورَ عَ ا إنَّهُ ا غاِلبَ َلهُ وَ
َ
ِلی الّل   أ إنَّهُ وَ ا وَ

َ
رح  أ

َ
، یف أ ِضهِ الِنیِتهِ  عَ هِ وَ میُنهُ یف ِسرِّ

َ
أ ، وَ ِقهِ

ح َکُمهُ یف َخل حَ    وَ
 ای از اهلها و منهدم کننده آنها، اوست غالب بر هر قبیلهاوست غالب بر ادیان، اوست انتقام گیرنده از ظالمین، اوست فاتح قلعه  بدانید که آخرینِ امامان، مهدی قائم از ماست

   شرک و هدایت کننده آنان

   اوست یاری دهنده دین خدا  های اولیاء خدابدانید که اوست گیرنده انتقام همه خون

اوست انتخاب شده و اختیارشده   دهداوست که هر صاحب فضیلتی را به قدر فضلش و هر صاحب جهالتی را به قدر جهلش نشانه می  کننده از دریایی عمیقبدانید که اوست استفاده

   دارنده به هر فهمیهر علمی و احاطه اوست وارث  خداوند

   اوست که کارها به او سپرده شده است  یافته محکم بنیاناوست هدایت  بدانید که اوست خبردهنده از پروردگارش، و باالبرنده آیات الهی
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   هیچ حقی نیست مگر همراه او، و هیچ نوری نیست مگر نزد او  یستماند و بعد از او حجتی ناند، اوست که به عنوان حجت باقی میاوست که پیشینیان به او بشارت داده

   کننده او بین خلقش و امین او بر نهان و آشکارشاوست ولی خدا در زمین و حکم  شودبدانید او کسی است که غالبی بر او نیست و کسی بر ضد او کمک نمی

تُ  َهمح فح
َ
أ دیَمعاِشرَ الّناِس، إیّن َقدح َبینح ُ َلُکمح وَ ِهُمُکمح َبعح یلِ یفح

هذا عَ ، وَ اءیّن   ُکمح ا وَ
َ
نحَد  أ عِ َّ ُمصاَفَقِتهِ َبعحدی ، ثُ رارِ ِبهِ

ءقح ااح یل َبیَعِتهِ وَ وُکمح اءلی ُمصاَفَقیت عَ عُ دح
َ
َبیت أ    انحِقضاءِ ُخطح

اءیّن َقدح بایعح ُ الّل  ا وَ
َ
َبیَعةِ  أ

نَا آِخُذُکمح ِبالح
َ
أ یلِ َقدح بایَعین، وَ

عَ نِ الّل وَ
َلّ  َلهُ عَ جَ زَّ وَ نَّ اَلّذیَن إ   عَ ا یبایُعونَ الّل  ح  ، یُد الّل یبایُعونَکَ إََنّ یدیِهِ

َ
َق أ یف   َفوح وح

َ
َمنح أ ، وَ ِسهِ یل نَفح ا ینحُکثُ عَ َفَمنح نََکثَ َفإََنّ لَیهُ الّل  ا عاَهَد عَ ظیما ِبِ را عَ جح

َ
تیهِ أ     َفَسیؤح

   فهماندن کردم و به شما فهمانیدم، و این علی است که بعد از من به شما میای مردم، من برایتان روش

   خوانمام شما را به دست دادن با من به عنوان بیعت با او و اقرار به او، و بعد از من به دست دادن با خود او فرا میبدانید که من بعد از پایان خطابه

َّذیَن یبایُع    گیرملی با من بیعت کرده است، و من از جانب خداوند برای او از شما بیعت میام و عبدانید که من با خدا بیعت کرده ُعوَن اللِّ اِنَّ ال َّما یبای کسانی که با  :     ونََک اِن

ود اوست، و هر کس به آنچه با خدا عهد بسته وفادار پس هر کس بیعت را بشکند بر ضرر خ  کنند، دست خداوند بر روی دست آنان استکنند در واقع با خدا بیعت میتو بیعت می

    باشد خداوند به او اجر عظیمی عنایت خواهد کرد

 ِمنح َشعاِئرِ الّل 
ةَ رَ الحُعمح ََجّ وَ نح  ، َمعاِشرَ الّناِس، إنَّ اْلح

َ
لَیهِ أ ناَح عَ َتَمرَ َفال جُ وِ اعح

َ
َجّ الحَبی َ أ َفَمنح حَ َمنح تََطوَّ  َف ِبِهما وَ وَّ لمیٌ  عَ َخیا َفإنَّ الّل یَطّ     شاِکرٌ عَ

هُ  نح ا َتَلَُّفـوا عَ وا، وَ بحِشـرُ
ُ
أ ا وَ َنـوح َتغح ـُل َبی ٍ إَاّ اسح هح

َ
َدهُ أ رَ ، َفما وَ ـوا الحَبی َ وا إ َمعاِشـرَ الّناِس، ِحُجّ ّا ُبِتـرُ وا َتَقرُ افح    وَ
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ِمٌن إّا  ِق َِف ُمؤح َوح َق ََف ِباْلح َفرَ الّل َمعاِشرَ الّناِس، ما وَ ، َفإَذا  غَ ِتهِ ذِلکَ قح َلهُ ما َسل َََف ِمنح َذنحِبهِ إلی وَ َملَهُ  ن َََف عَ
ح
َتأ ُتهُ اسح َجّ    انحَقَض ح حَ

الّل  ح وَ لَیِهِ ح ُُمَلََّفةٌ عَ نََفقاتُِهُ ُّجاُج ُمعانُونَ وَ ِسننیَ  َمعاِشرَ الّناِس، اْلح ُحح رَ اْلح جح
َ
   ا یضیُع أ

و الٍع َمعاِشرَ الّناِس، ِحُجّ إقح َبةٍ وَ َشاِهِد إّا ِبَتوح
نِ اْلح

ُفوا عَ َصرِ
اتَنح ، وَ هِ الَتَّفُقّ    ا الحَبی َ ِبَکماْلِ الّدینِ وَ

ُکمُ الّل  َمرَ
َ
کاةَ َکما أ آتُوا الزَّ الةَ وَ قیُموا الَصّ

َ
لَیُکمُ  َمعاِشرَ الّناِس، أ ، َفاءنح َاَْل عَ َلّ جَ زَّ وَ عَ وح نَسی

َ
ح أ َتُ رح َمُد َفَقَصّ ءَ ُمَبنٌی َلُکمح ؛ اَلّذی نََصَبهُ الّل ااح ِلیُکمح وَ  َفَعیلِ وَ

ح َلّ َلُک  ُتُ جَ دی عزَّ وَ مح َبعح ِقهِ 
منَی َخلح

َ
یَبیُنونَ َلُکمح   أ هُ وَ نح ُلونَ عَ

َ
أ ا تَسح ونَُکمح ِبِ ُ ییت خیحْبِ َمنح خیحل َُُف ِمنح ُذرِّ ُهوَ وَ ، وَ هُ

نَا ِمنح
َ
أ إنَّهُ ِمیّن وَ لَُمونَ     ما ا تَعح

ا
َ
َرامِ یفأ

نِ اْلح
نحهی عَ
َ
أ اَلْلِ وَ

َفُهما ؛ َفآُمرُ ِباْلح رِّ عَ
ُ
أ ِصیُهما وَ حح

ُ
نح أ
َ
َثرُ ِمنح أ کح

َ
َرامَ أ اْلح اَلَْل وَ قامٍ مَ   اءنَّ اْلح نِ الّل 

َقةَ َلُکمح ِبَقُبوْلِ ما ِجئح ُ ِبهِ عَ فح الَصّ نح آُخَذ الحَبیَعةَ ِمنحُکمح وَ
َ
تُ أ ِمرح

ُ
َلّ عَ  واِحٍد، َفأ جَ یلِ زَّ وَ

ِدییف عَ َهح ها اْلح ُ ، خاْتِ
ح قاِئَمةً هُ اءماَمةً فیِهِ ِمنح ِدهِ اَلّذیَن ُهمح ِمیّن وَ ِصیاءِ ِمنح َبعح وح ءَ ااح ِمننَی وَ ُؤح مِیاْلح

َ
ءلی ا أ مٍ یلحَقی الّل  ضی یوح یقح رُ وَ    اَلّذی یَقِدّ

رامٍ  ُکُلّ حَ لَیهِ وَ الْلٍ َدَللحُتُکمح عَ ُکُلّ حَ
نح ذِلکَ َمعاِشرَ الّناِس، وَ ِجعح عَ رح

َ
هُ َفاءیّن َْلحأ نح ْلح  نََهیُتُکمح عَ َبِدّ

ُ
َلمح أ وهُ   وَ ا تَُغیُ ُلوهُ وَ ا تَُبِدّ ، وَ ا ِبهِ تَواَصوح َفُظوهُ وَ احح وا ذِلکَ وَ ُکرُ ا َفاذح

َ
   أ

َعح  وا ِباْلح ُمرُ اءح کاةَ وَ آتُوا الزَّ الةَ وَ قیُموا الَصّ
َ
ا َفأ

َ
َْل: أ ُد الحَقوح ِدّ جَ

ُ
إیّن أ ا وَ

َ
نِ أ

ا عَ انحَهوح وِف وَ رُ َکرِ 
ُنح    اْلح

وهُ ِبقَ  ُمرُ
ح
تَأ تَُبِلُّغوهُ َمنح َلمح حیحُضرح وَ لی وَ َتُهوا اءلی َقوح نح تَنح

َ
وِف أ رُ َعح رِ ِباْلح مح ءَ

َس ااح
ح
أ اءنَّ رَ ا وَ

َ
یّن بُ أ وِلهِ عَ رٌ ِمَن الّل  مح

َ
، َفاءنَّهُ أ نح ُُماَلَفِتهِ هُ عَ َهوح تَنح مِ  وَ َلّ وَ جَ زَّ وَ َکرٍ اءّا َمَع   یّن عَ

نح ُمنح ی عَ ا نَهح وٍف وَ رُ عح َ رَ ِبِ مح
َ
ا أ ُصومٍ  وَ    اءمامٍ َمعح
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، هُ ِمنح ح ِمیّن وَ ُتُکمح أنَِّهُ فح رَّ عَ ، وَ لحُدهُ ِدهِ وُ ةَ ِمنح َبعح ِئَمّ ءَ
ُفُکمح أنَّ ااح آنُ یَعرِّ ُقرح

یثُ یُقوُْل حَ  َمعاِشرَ الّناِس، الح :  الّل  َعلَها  یف ِکتاِبهِ جَ ِقِبهِ وَ :  َکِلَمةً باِقیةً یف عَ ح ِبهِ  ، وُقلح ُ ُتُ کح َسّ     ماَلنح تَِضلُّوا ما إنح َْتَ
ةَ َکما قاَْل الّل  وا الّساعَ َذرُ احح وی، وَ وی، الَتّقح :  َمعاِشرَ الّناِس، الَتّقح َلّ جَ زَّ وَ ةِ َشیءٌ  عَ َلةَ الّساعَ زَ

لح إنَّ زَ ظمیٌ      عَ
َعاَد  اْلح َماتَ وَ وا اْلح ُکرُ الَثّوابَ  اذح بِّ الحعاَْلنَی وَ  َبنَی یَدی رَ

ُحاَسَبةَ اْلح َوازیَن وَ اْلح سابَ وَ ِ
اْلح وَ الحِعقابَ  نانِ   وَ ِ

 یفِ اْلح
یَئةِ َفلَیسَ َلهُ َمنح جاءَ ِبالَسّ لَیها وَ ثیبَ عَ

ُ
ََسَنةِ أ

   نَصیبٌ َفَمنح جاءَ ِباْلح
َف بِِهماَفَمْن َحجَّ الْ  ای مردم، حج و عمره از شعائر الهی هستند،  َّوَّ ناَح َعلَیِه اَْن یط َُ َُ اَِو اْعَتَمَر َفال  مره بیاید برای او خدا به عنوان حج یا ع خانه به کس هر :      بَی

    داشتی انجام دهد خداوند سپاسگزار داناستاشکالی نیست که بر صفا و مروه بسیار طواف کند، و هر کس کار خیری را بدون چشم

وند شکنند مگر آنکه منقطع میشوند، و هیچ خاندانی آن را ترک نمیگردند و شاد میشوند مگر آنکه مستغنی میهیچ خاندانی به خانه خدا وارد نمی  ه خدا برویدای مردم، به حج خان

   گردندو فقیر می

آمرزد، و هر گاه که حجش پایان یافت اعمالش را از سر شته او را تا آن وقت میکند مگر آنکه خداوند گناهان گذای مردم، هیچ مؤمنی در موقف )عرفات، مشعر، منا( وقوف نمی

   گیردمی

   نمایدگردد، و خداوند جزای محسنین را ضایع نمیکنند به آنان باز میشوند و آنچه خرج میای مردم، حاجیان کمک می

   وید و از آن مشاهد مشرفه جز با توبه و دست کشیدن از گناه برمگردیدای مردم، با دین کامل و با تَفَقُّه و فهم به حج خانه خدا بر

تاهی نمودید یا فراموش کردید، علی صاحب ای مردم، نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید همانطور که خداوند عزوجل به شما فرمان داده است و اگر زمان طویلی بر شما گذشت و کو

   او از من است و من از اویم  کند، او که خداوند عزوجل بعد از من به عنوان امین بر خلقش او را منصوب نموده استن میاختیار شماست و برای شما بیا

   کننددانید برای شما بیان میدهند و آنچه را نمیاند از آنچه سؤال کنید به شما خبر میاو و آنان که از نسل من
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پس مأمورم که از   ها نهی کنمها دستور دهم و از همه حراماست که من همه آنها را بشمارم و معرفی کنم و بتوانم در یک مجلس به همه حاللبدانید که حالل و حرام بیش از آن 

ام که آنان از نسل من و اویند، و آن هدشما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم بر اینکه قبول کنید آنچه از طرف خداوند عزوجل درباره امیرالمؤمنین علی و جانشینان بعد از او آور

ای مردم، هر حاللی که شما را بدان راهنمایی کردم و   درا مالقات کن قضا و قدرموضوع امامتی است که فقط در آنها بپا خواهد بود، و آخر ایشان مهدی است تا روزی که خدای مدبِّرِ 

این مطلب را به یاد داشته باشید و آن را حفظ کنید و به یکدیگر سفارش کنید، و آن را تبدیل   امام و تغییر ندادههر حرامی که شما را از آن نهی نمودم، هرگز از آنها بر نگشته

   نکنید و تغییر ندهید

   کنم: نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید و به کار نیک امر کنید و از منکرات نهی نماییدکرار میمن سخن خود را ت

را که چمر کنید و از مخالفتش نهی نمایید، بدانید که باالترین امر به معروف آن است که سخن مرا بفهمید و آن را به کسانی که حاضر نیستند برسانید و او را از طرف من به قبولش ا

   شود مگر با امام معصوماین دستوری از جانب خداوند عزوجل و از نزد من است، و هیچ امر به معروف و نهی از منکری نمی

 ماید: فرخداوند در کتابش میآنجا که   شناساند که امامان بعد از علی فرزندان او هستند و من هم به شما شناساندم که آنان از نسل من و از نسل اویندای مردم، قرآن به شما می

َعلَها َکلَِمًة باقِیًة فی َعِقبِهِ  ََ     شویداه نمیاگر به آن دو )قرآن و اهل بیت( تمسک کنید هرگز گمر ، و من نیز به شما گفتم:  آن امامت را به عنوان کلمه باقی در نسل او قرار داد ،  َو 

اَعِة َشیی گونه که خدای عزوجل فرموده: اشید هماناز قیامت بر حذر ب  ای مردم، تقوی را، تقوی را َعظیم  اِنَّ َزْلَزلََة السِّ مرگ و معاد و    زلزله قیامت شیئ عظیمی است ،  ء  

د، و هر کس گناه بیاورد در بهشت شوهر کس حسنه با خود بیاورد طبق آن ثواب داده می  حساب و ترازوهای الهی و حسابرسی در پیشگاه رب العالمین و ثواب و عقاب را به یاد آورید

   او را نصیبی نخواهد بود

ینِ  َمرَ
َ
َقدح أ  ٍ واِحٍد، وَ

قح نح تُصاِفُقوین ِبَک ٍَفّ واِحٍد یف وَ
َ
َثرُ ِمنح أ کح

َ
م الّل َمعاِشرَ الّناِس، اءَنُّکمح أ

َ
تُ ِلَعیلِ أ دح َقّ ا عَ رارَ ِبِ

ءقح لحِسَنِتُکمُ ااح
َ
نح آُخَذ ِمنح أ

َ
َلّ أ جَ زَّ وَ َدهُ مِ عَ ِْلَنح جاءَ َبعح ِمننَی، وَ ُؤح َن ِیاْلح ِبهِ 

ییت ِمنح ُصلح نَّ ُذرِّ
َ
ُتُکمح أ لَمح عح

َ
یل ما أ ، عَ هُ ِمنح ةِ ِمیّن وَ ِئَمّ ءَ

   ااح
 : ِعُکمح َ َجح

َ
رِ إماِمن َفُقوُلوا ِبأ مح

َ
ِبّکَ یف أ رَ ِبّنا وَ نح رَ قاُدونَ ِْلا َبلَّغح َ عَ ةِ  اإنّا ساِمُعونَ ُمطیُعونَ راُضونَ ُمنح ِئَمّ ءَ

ِبهِ ِمَن ااح
ِلَد ِمنح ُصلح َمنح وُ ِمننَی وَ ُؤح مِیاْلح

َ
یلِ أ

لحِسَنِتن  عَ
َ
أ نحُفِسنا وَ

َ
أ یل ذِلکَ ِبُقلُوِبنا وَ ا نُبایُعکَ عَ یدینا

َ
أ لَیهِ نُبحَعثُ   وَ عَ وتُ وَ لَیهِ ََنُ عَ یل ذِلکَ َُنحیی وَ ححَ   عَ ا َنَ ا نَُشکُّ وَ ُْل، وَ ا نَُبِدّ ا نَُغیُ وَ ا ُد وَ یثاَق  وَ ُقُض اْلح انَنح ِد وَ نِ الحَعهح

ِجُع عَ ا نَرح ، وَ تابُ    نَرح

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B6%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B6%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D8%AF%D8%B1
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ظِ الّل  عح َتنا ِبوَ ظح عَ ،  وَ َدهُ ِدهِ َبعح
لح یِتکَ ِمنح وُ تَ ِمنح ُذرِّ ةِ اَلّذیَن َذَکرح ِئَمّ ءَ

ااح ِمننَی وَ ُؤح مِیاْلح
َ
یلِ أ

َمنح نََصَبهُ الّل یف عَ َُسنِی وَ اْلح ََسنِ وَ
َد  اْلح    ُُهاَبعح

یدینا
َ
أ نا وَ َضماِئرِ لحِسَنِتنا وَ

َ
أ نحُفِسنا وَ

َ
أ ُخوٌذ ِمّنا، ِمنح ُقلُوِبنا وَ

ح
یثاُق َِلُمح َمأ اْلح ُد وَ َکها َمنح   َفالحَعهح رَ دح

َ
ی الّل  أ ا یرَ ا نَبحَتغی ِبذِلکَ َبَدًا وَ ، وَ َقرَّ ِبِلساِنهِ

َ
إّا َفَقدح أ اً  ِبیِدهِ وَ نحُفِسنا ِحوَ

َ
ّدی َُنح   ِمنح أ ُن نُؤَ ِهُد الّل  نُشح هالینا، وَ

َ
أ اِدنا وَ وح

َ
الحقاصی ِمنح أ نحکَ الّداین وَ َکفی ِبالّل  ذِلکَ عَ هیدا شَ  ِبذِلکَ وَ لَینا ِبهِ َشهیٌد  نح َ عَ

َ
أ     وَ

،  َمعاِشرَ الّناِس، ما تَُقوُلونَ ؟ َفإنَّ الّل  سٍ
ّ نَفح خاِفیةَ ُکلِ تٍ وَ ُ ُکَلّ َصوح ِلَ َتدی فَ  َفَمنِ  یعح َمنح اهح ِسهِ وَ ِلَنفح لَیها ا یِضُلّ عَ ا یبایُع الّل  َضَلّ َفإََنّ َمنح بایَع َفإََنّ ح  یُد الّل  ، ، وَ یدیِهِ
َ
َق أ     َفوح

ةَ  َمعاِشرَ الّناِس، َفبایُعوا الّل  ِئَمّ ءَ ااح َُسنَی وَ اْلح ََسَن وَ اْلح ِمننَی وَ ُؤح اْلح ِلیا أمیَ بایُعوا عَ بایُعوین وَ نحیا مِ وَ ح یفِ الُدّ نحِهُ ِلکُ الّل  ةِ َکِلَمةً باِقیةً ؛ یهح آِخرَ
ااح یف وَ مُ َمنح وَ حَ یرح َدرَ وَ ا ینحُکثُ    َمنح غَ یل َفَمنح نََکثَ َفإََنّ لَیهُ الّل  عَ ا عاَهَد عَ یف ِبِ

وح
َ
َمنح أ ِسهِ وَ ظیما نَفح را عَ جح

َ
تیهِ أ     َفَسیؤح

ُقوُلوا: َمعاِشرَ الّناِس، ُقوُلوا اَلّذی قُ  ِمننَی، وَ ُؤح ةِ اْلح رَ یلِ ِبإمح
یل عَ َسِلُّموا عَ   لح ُ َلُکمح وَ

َ
أ نا وَ عح نا َسِ عح ََ َصیُ  إَلیکَ اْلح َبّنا وَ رانَکَ رَ فح ُقوُلوا:  غُ ُد لّل  ، وَ َمح َتِدی  اْلح ما ُکّنا ِلَنهح اَلّذی َهدانا ِِلذا وَ نح َهدانَا الّل 

َ
ا أ ُسُل رَ  َلوح تح رُ ّ َلَقدح جاءَ َقِ

    ِبّنا ِباْلح
نحَد الّل  بیطاِلبٍ عِ

َ
نِ أ
یلِ بح

َثرُ ِمنح  َمعاِشرَ الّناِس، اءنَّ َفضاِئَل عَ کح
َ
آنِ ـ أ

َِلا یفِ الحُقرح زَ
نح
َ
َقدح أ َلّ ـ وَ جَ زَّ وَ ُقوهُ عَ َفها َفَصِدّ رَ عَ ُکمح ِبها وَ

َ
نحَبأ
َ
ِصیها یف َمقامٍ واِحٍد، َفَمنح أ حح

ُ
نح أ
َ
   أ

ظیما ، َمنح یِطِع الّل َمعاِشرَ الّناِس  زا عَ ح َفَقدح فازَ َفوح تُِهُ ةَ اَلّذیَن َذَکرح ِئَمّ ءَ ااح ِلیا وَ عَ ُسوَلهُ وَ رَ    وَ
ولِئکَ ُهمُ الحفا

ُ
ِمننَی أ ُؤح ةِ اْلح رَ لَیهِ ِبإمح لمیِ عَ سح

الَتّ ُموااِتهِ وَ ونَ یف ئِ َمعاِشرَ الّناِس، الّساِبُقونَ إلی ُمبایَعِتهِ وَ زُ ّناتِ النَّ     عمیِ جَ
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َضی الّل  یعا  َمعاِشرَ الّناِس، ُقوُلوا ما یرح ِض َجَ رح ءَ َمنح یفِ ااح
ح وَ نحُتُ
َ
وا أ ُفرُ ، َفإنح تَکح ْلِ َقوح

نحُکمح ِمَن الح ِبهِ عَ اِحدیَن الح   َشیئا َفلَنح یُضرَّ الّل  یلَ اْلح ِضبح عَ اغح تُ وَ َمرح
َ
أ ی ُ وَ َدّ

َ
ا أ ِمننَی ِبِ

رح ِللحُمؤح فِ َّ اغح اِفریَن، کاللِّهُ ُد لّل  َمح اْلح بِّ الحعاَْلنیَ  وَ    رَ
درباره آنچه منعقد نمودم برای علی  ای مردم، شما بیش از آن هستید با یک دست و در یک زمان با من دست دهید، و پروردگارم مرا مأمور کرده است که از زبان شما اقرار بگیرم

   از نسل من و اویند، چنانکه به شما فهماندم که فرزندان من از صلب اویندآیند و امیرالمؤمنین و امامانی که بعد از او می

آوریم درباره آنچه از جانب پروردگار ما و خودت به ما رساندی درباره امر امامتِ اماممان کنیم و راضی هستیم و سر تسلیم فرود میما شنیدیم و اطاعت می پس همگی چنین بگویید: 

   کنیمهایمان و با جانمان و با زبانمان و با دستانمان با تو بیعت میبر این مطلب با قلب  آیندمامانی که از صلب او به دنیا میعلی امیرالمؤمنین و ا

ن دهیم و از ایییم و تردید به دل راه نمینماکنیم و شک و انکار نمیتغییر نخواهیم داد و تبدیل نمی  شویممیریم و روز قیامت با آن محشور میایم و با آن میبر این عقیده زنده

   شکنیمگردیم و پیمان را نمیقول بر نمی

حسین و آنان که خداوند بعد از آن دو منصوب تو ما را به موعظه الهی نصیحت نمودی درباره علی امیرالمؤمنین و امامانی که گفتی بعد از او از نسل تو و فرزندان اویند، یعنی حسن و 

   ستنموده ا

نماید و گرنه با زبانش اقرار هر کس توانست با دست بیعت می  هایمان و ضمائرمان و دستهایمانهایمان و زبانهایمان و جانپس برای آنان عهد و پیمان از ما گرفته شد، از قلب

   هرگز در پی تغییر این عهد نیستیم و خداوند )در این باره( از نفسهایمان دگرگونی نبیند  کندمی

کند و تو نیز بر این اقرار ما شاهد خداوند در شاهد بودن کفایت می  گیریمرسانیم، و خدا را بر آن شاهد میما این مطالب را از قول تو به نزدیک و دور از فرزندانمان و فامیلمان می

    هستی

پس هر کس هدایت یافت به نفع خودش است و هر کس گمراه شد به ضرر خودش گمراه شده   داندهای هر کسی را میگویید؟ خداوند هر صدایی را و پنهانیای مردم، چه می

   کنندگان استدست خداوند بر روی دست بیعت  کنداست، و هر کس بیعت کند با خداوند بیعت می

  ایشان در دنیا و آخرت، به عنوان امامتی که در نسل ایشان باقی است بیعت کنیدای مردم، با خدا بیعت کنید و با من بیعت نمایید و با علی امیرالمؤمنین و حسن و حسین و امامان از 

و هر کس بیعت را بشکند به ضرر خویش شکسته است، و هر کس به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند خداوند   دهدشکنان را هالک و وفاداران را مورد رحمت قرار میخداوند بیعت

   فرمایدبه او اجر عظیمی عنایت می
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   وستخواهیم و بازگشت به سوی تشنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا مغفرت تو را می سالم کنید و بگویید:   امیرالمؤمنین ای مردم، آنچه به شما گفتم بگویید، و به علی به عنوان 

ِّا لَِنْهَتِدی لَْو  ُد للِّ اَْلَحْم  و بگویید:  َّذی َهدانا لِهذا َو ما ُکن هدایت  خداوند اگر و کرد، هدایت راه این به را ما که را خدای سپاس و حمد :     ال اَْن َهدانَا اللِّ ال

    اندفرستادگان پروردگارمان به حق آمده  شدیمکرد ما هدایت نمینمی

پس هر کس درباره آنها به شما خبر داد و معرفت   ت که همه را در یک مجلس بشمارمطالب نزد خداوند ـ که در قرآن آن را نازل کرده ـ بیش از آن اسای مردم، فضایل علی بن ابی

   آن را داشت او را تصدیق کنید

   ای مردم، هر کس خدا و رسولش و علی و امامانی را که ذکر کردم اطاعت کند به رستگاری بزرگ دست یافته است

   های نعمت خواهند بودبا او، سبقت بگیرند آنان رستگارانند و در باغ  امیرالمؤمنین سالم کردن به عنوان  ای مردم، کسانی که برای بیعت با او و قبول والیت او و

   رسانندای مردم، سخنی بگویید که به خاطر آن خداوند از شما راضی شود، و اگر شما و همه کسانی که در زمین هستند کافر شوند به خدا ضرری نمی

  ادا کردم و امر نمودم مؤمنین را بیامرز، و بر منکرین که کافرند غضب نما، و حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم استخدایا، به خاطر آنچه 

ُُ لُکُم ااْلِءْسالَم دینا َمتی َو َرضی ُُ َعلَیُکْم نِْع ُُ لَُکْم دیَنُکْم َو اَْتَمْم  اَْلیْوَم اَْکَمْل

+  


