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مقدمه

غدیر، نسخه هدایت و سعادت تمام بشریت است. غدیر یک حادثه 
از  پیروی  و  ارزش ها  برتری  فرهنگ  است.  فرهنگ  یک  نیست 

فضیلت های الهی.
و  ترویج  برای   ،امیر عاشقان  و  غدیر  شیفتگان  رو،  این  از 
نهادینه شدن این فرهنگ می بایست جانانه و عاشقانه به تبلیغ این 
تکلیف آسمانی پرداخته و ضمن محافظت از پیام و درس غدیر، آن 

را به گوش همگان برسانند.
برای خدمت به فرهنگ غدیر، که تکلیفی است همگانی، کارهای 
مختلفی می توان انجام داد که در این میان ”وقف” برای فرهنگ 

و پیام غدیر، از ویژگی های ممتازی برخوردار است.
از این رو معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه 
در راستای ترویج فرهنگ غدیر، اقدام به چاپ و نشر کتاب پیش 
از  خم  غدیر  در   خدا رسول  خطبه  حدیث  دربردارنده  رو،که 
حضرت امام محمد باقر  می باشد، نموده است.  امید است که 
 ،مورد استفاده مومنین و مبلغین غدیر و یاوران حضرت امیر

قرار گیرد.

  
  معاونت فرهنگی و اجتماعی
  سازمان اوقاف و امور خیریه





حدیث خطبه رسول خدا  رد غدری خم
 از حضرت امام محمد بارق 

آرخین ایپم از  آرخین ایپمبر            
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 رد غدری خم از حضرت امام محمد بارق  حدیث خطبه رسول خدا

 ]حدیث خطبه رسول خدا  در غدیر خم[

اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(1:
ُِّد الَْعالُِم الَْعابُِد َأُبوَجْعَفرٍ َمْهِديُّ بُْن َأبِي َحْرٍب  ي َثنِي السَّ َحدَّ

الُْحَسْينِيُّ الَْمْرَعِشيُّ  2 َقاَل:
عِيِد َأبِي َجْعَفٍر  ْيِخ السَّ ْيُخ َأُبو َعلِيٍّ الَْحَسُن بُْن الشَّ َأْخَبَرَنا الشَّ

وِسِي 3 َقاَل: ِد بِْن الَْحَسِن الطُّ ُمَحمَّ
َس اهلُل ُروَحُه َقاَل: عِيُد الَْوالُِد َأُبو َجْعَفر4ٍ َقدَّ ْيُخ السَّ  َأْخَبَرنِي الشَّ

ٍد َهاُروَن بِْن ُموَسى التَّلَُّعْكَبرِِي5 َقاَل: َأْخَبَرنِي َجَماَعٌة َعن َأبِي ُمَحمَّ
امٍ 6 َقاَل: ُد بُْن َهمَّ َأْخَبَرَنا َأُبو َعلِيٍّ ُمَحمَّ

ورِيُ 7 َقاَل: َأْخَبَرَنا َعلِيٌّ السُّ
ٍد الَْعَلوِيُ 8 مِْن ُولِْد الْْفَطِس َو َكاَن مِْن عَِبادِ  َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحمَّ

الِِحينَ  َقاَل: اهللِ الصَّ
ُد بُْن ُموَسى الَْهْمَدانِيُ 9 َقاَل: َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َيالِِسُي 10 َقاَل: ُد بُْن َخالٍِدالطَّ َثَنا ُمَحمَّ  َحدَّ

َثَنا َسْيُف بُْن َعِميَرَة11 َو َصالُِح بُْن ُعْقَبَة12 َجِميعاً،  َحدَّ
َعْن َقْيِس بِْن ِسْمَعانَ 13،

ٍد الَْحْضَرمِيِ 14، َعْن َعْلَقَمَة بِْن ُمَحمَّ
ِد بِْن َعلِيٍّ الَباقِرُِ،َأنَُّه  َعْن َموالَنا اإلمامِ َأبِي َجْعَفرٍ ُمَحمَّ

َقاَل:
حضرت امام محمد بن علی، باقر العلوم ، فرمود:
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]فرمان الهی به ابالغ فریضه والیت و حّج[

»َحجَّ َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ مَِن الَْمِديَنةِ ،َو َقْد َبلََّغ 
َرائِعِ َقْوَمُه َغْيَر الَْحجِّ َو الَْواَلَيةِ، َجِميَع الشَّ

رسول خدا  از مدینه عزم حّج كردند در حالى كه تمام 
شرایع و قوانین ]دین[ را غیر از حّج و والیت به قوم خویش 

ابالغ فرموده بودند،

ُد! إِنَّ اهلَل َجلَّ اْسُمُه  َلُم، َفَقاَل لَُه: َيا ُمَحمَّ َفَأَتاُه َجْبَرئِيُل َعَلْيهِ السَّ
َلَم َو َيُقوُل لََك: ُيْقرُِؤَك السَّ

پس جبرئیل نزد او آمد و گفت: ای محمد! همانا خداوند 
نامدار بر تو سالم  نموده و مى فرماید:

ِّي لَْم َأْقبِْض َنبِّياً مِْن َأنْبَِيائِي َو اَل َرُسواًل مِْن ُرُسلِي إاِلَّ َبْعَد  إِن
تِي، إِْكَمالِ دِينِي َو َتْأِكيِد ُحجَّ

همانا من هیچ پیامبری از پیامبرانم و هیچ رسولى از رسوالنم را 
قبض روح نكردم مگر پس از كامل كردن دینم و اثبات حّجتم،

َِّغُهَما  ا َتْحَتاُج َأْن ُتَبل َو َقْد َبقَِي َعَلْيَك مِْن َذاَك َفرِيَضَتاِن مِمَّ
َقْوَمَك:

و بر عهده تو از ابالغ دین دو امر واجب باقى مانده كه الزم 
است آنها را به قومت برسانى:

َفرِيَضُة الَْحجِّ َو َفرِيَضُة الَْواَلَيةِ َو الِْخَلَفةِ مِْن َبْعِدَك،
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امر واجب حج و امر واجب والیت و خالفت پس از تو.

َِّيَها َأَبداً؛ ٍة َو لَْن ُأَخل ِّي لَْم ُأَخلِّ َأْرِضي مِْن ُحجَّ َفإِن
زیرا همانا من، زمینم را خالى از حّجت قرار نداده ام و هرگز هم 

خالى نخواهم گذاشت،

، َِّغ َقْوَمَك الَْحجَّ َفإِنَّ اهلَل َجلَّ َثَناُؤُه َيْأُمُرَك َأْن ُتَبل
پس همانا خداوند واال ستوده تو را مأمور فرموده تا حج را به 

قوم خویش تبلیغ كنى،

َو َتُحجَّ َو َيُحجَّ َمَعَك  }َمِن اْسَتطاَع إِلَْيهِ َسبِيًل{15مِْن َأْهِل 
الْـَحَضرِ َو الْْطَراِف َو الْْعَراِب،

و تو و همراهانت از  اهل مدینه و اطراف آن و صحرانشینانى 
كه استطاعت دارند، حج بجا آورید،

ْمَتُهْم مِْن َصَلتِهِْم َو  هِْم مِْثَل َما َعلَّ َِّمُهْم مِْن َمَعالِمِ َحجِّ َو ُتَعل
َزَكاتِهِْم َو ِصَيامِهِْم،

و  آموزه های حج را  همچون نماز و زكات و روزه به ایشان 
آموزش دهى.

َو ُتوقَِفُهْم مِْن َذلَِك َعَلى مَِثالِ الَِّذي َأْوَقْفَتُهْم َعَلْيهِ مِْن َجِميِع 
َرائِعِ. ْغَتُهْم مَِن الشَّ َما َبلَّ

و از آموزه های آن آگاهشان كن همانطور كه بر تمام شرایعى كه  
ابالغ كردی، آگاهشان نمودی. 

َفَناَدى ُمَنادِي َرُسولِ اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ  فِي النَّاِس:
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پس منادی رسول خدا  در میان مردم ندا داد:

َِّمُكْم مِْن َذلَِك مِْثَل  َأاَل! إِنَّ َرُسوَل اهللِ ُيرِيُد الَْحجَّ َو َأْن ُيَعل
الَِّذي َعلََّمُكْم مِْن َشَرائِعِ دِينُِكْم َو ُيوقَِفُكْم مِْن َذاَك َعَلى َما 

َأْوَقَفُكْم َعَلْيهِ مِْن َغْيرِهِ.
هشدارید! همانا رسول خدا مى خواهد به حج رود و آموزه های 
آن را به  شما  تعلیم دهد،  همانطور كه شرایع دینتان را تعلیم 
داد و مى خواهد شما را از آن آگاه كند، همانطور كه بر غیر آن 

آگاهتان نمود.

َفَخَرَج َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ َو َخَرَج َمَعُه النَّاُس َو َأْصَغْوا إِلَْيِه 
لَِيْنُظُروا َما َيْصَنُع َفَيْصَنُعوا مِْثَلُه،

پس رسول خدا  از مدینه خارج شد و همراهش مردم 
خارج شدند و به سخنان او گوش دادند تا ببینند آنچه را كه او 

انجام مى دهد پس مانندش را انجام دهند،

َفَحجَّ بِهِمْ  َو َبلََّغ َمْن َحجَّ َمَع َرُسولِ اهللِ مِْن َأْهِل الَْمِديَنةِ َو 
َأْهِل الْْطَراِف َو الْْعَراِب َسْبعِيَن َألَْف إِنَْساٍن َأْو َيزِيُدوَن َعَلى 
ْبعِيَن َألَْف الَِّذيَن َأَخَذ َعَلْيهِْم َبْيَعَة  َنْحوِ َعَددِ َأْصَحاِب ُموَسى السَّ

امِرَِي، َهاُروَن َفَنَكُثوا َو اتََّبُعوا الْعِْجَل َو السَّ
 پس رسول خدا  با ایشان اعمال حج را بجا آورد و تعداد 
كسانى كه با رسول خدا از اهل مدینه و اطراف و صحرانشینان 
آن بودند به هفتاد هزار انسان یا بیشتر رسید،  همچون تعداد  
هفتاد هزار نفر اصحاب موسى   كه از آنها برای هارون بیعت 
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گرفت، پس آنها بیعت شكستند و از گوساله و سامری پیروی 
كردند،

َو َكَذلَِك َأَخَذ َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ الَْبْيَعَة لَِعلِيٍّ 
بِالِْخَلَفةِ َعَلى َعَددِ َأْصَحاِب ُموَسى َفَنَكُثوا الَْبْيَعَة َو اتََّبُعوا الْعِْجَل 

ٍة َو مِْثًل بِِمْثٍل؛ ًة بُِسنَّ امِرِيَّ ُسنَّ َو السَّ
و هچنین رسول خدا  برای خالفت حضرت امام على 
 از مسلمانان به تعداد  اصحاب حضرت موسى علیه السالم 
بیعت گرفت پس ایشان هم بیعت شكستند و دنبال گوساله و 

سامری رفتند، به همان راه و روش و همانند همان؛

َة َو الَْمِديَنةِ، َو اتََّصَلِت التَّْلبَِيُة َما َبْيَن َمكَّ
و تلبیه گویى در فاصله بین مكه و مدینه پیوسته بود،

]نخستین نزول جبرئیل برای ابالغ والیت[

َوَجلَّ  َلُم َعِن اهللِ َعزَّ ا َوَقَف بِالَْمْوقِِف َأَتاُه َجْبَرئِيُل َعَلْيهِ السَّ َفَلمَّ
َفَقاَل:

پس هنگامى كه رسول خدا  به  عرفات  رسید، جبرئیل 
علیه السالم از جانب خداوند عزوجل نزد او آمد و گفت:

َلَم َو َيُقوُل لََك: َوَجلَّ ُيْقرُِؤَك السَّ ُد! إِنَّ اهلَل َعزَّ َيا ُمَحمَّ
ای محمد! همانا خداوند عزوجل به تو سالم نموده و مى فرماید:
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ُتَك َو َأَنا ُمْسَتْقِدُمَك َعَلى َما اَل ُبدَّ  إِنَُّه َقْد َدَنا َأَجُلَك َو ُمدَّ
مِْنُه َو اَل َعْنُه َمِحيٌص،

به راستى پایان اجل و مهلت تو  نزدیک است و من تو را بر 
آنچه كه از آن گریز و چاره ای نیست پیش مى برم،

َفاْعَهْد َعْهَدَك َو َقدِّْم َوِصيََّتَك َو اْعِمْد إِلَى َما عِْنَدَك مَِن 
َلِح َو التَّاُبوِت َو  الْعِْلمِ َو مِيَراِث ُعُلومِ الْنْبَِياءِ مِْن َقْبلَِك َو السِّ

َجِميعِ َما عِْنَدَك مِْن آَياِت الْنْبَِياءِ،
پس عهدی را كه مى خواهى ببند و وصیتت را جلو انداز و به 
آنچه كه نزد توست از علم و میراث علوم پیامبران گذشته و سالح 

و تابوت )عهد( و تمام نشانه های انبیاء توجه كن،

تَِي الَْبالَِغِة  ِّْمُه إِلَى َوِصيَِّك َو َخلِيَفتَِك مِْن َبْعِدَك ُحجَّ َفَسل
َلُم، َعَلى َخْلقِي َعلِيِّ بِْن َأبِي َطالٍِب َعَلْيهِ السَّ

پس آنها را به جانشینت و خلیفه  پس از خودت، حّجت بالغه 
من بر آفریدگانم، على بن أبى طالب  تسلیم كن،

َفَأقِْمُه لِلنَّاِس َعَلماً َو َجدِّْد َعْهَدُه َو مِيَثاَقُه َو َبْيَعَتُه،
پس او را نشانه ای برای مردم قرار ده و عهد و میثاق و بیعتش 

را تازه كن،

َو َذكِّْرُهْم َما َأَخْذُت َعَلْيهِْم مِْن َبْيَعتِي َو مِيَثاقَِي الَِّذي َواَثْقُتُهْم، 
ِّي َو َمْواَلُهْم َو َمْولَى  َو َعْهِدَي الَِّذي َعهِْدُت إِلَْيهِْم، مِْن َواَلَيةِ َولِي

َلُم، ُكلِّ ُمْؤمٍِن َو ُمْؤمَِنٍة َعلِيِّ بِْن َأبِي َطالٍِب َعَلْيهِ السَّ
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و به یاد مردم آور آن بیعت و میثاق و عهدم را كه از  ایشان 
گرفتم و محكم كردم كه آن والیت ولّى من و موالی ایشان و 

موالی هر مرد و زن مؤمن، على بن أبى طالب  است،

ِّي لَْم َأْقبِْض َنبِّياً مَِن الْنْبَِياءِ إاِلَّ مِْن َبْعِد إِْكَمالِ دِينِي َو  َفإِن
تِي َو إِْتَمامِ نِْعَمتِي بَِواَلَيةِ َأْولَِيائِي َو ُمَعاَداةِ َأْعَدائِي، ُحجَّ

و همانا  من هیچ یک از پیامبران را قبض روح نمى كنم مگر 
پس از آنكه دین و حّجت خود را كامل كنم و نعمت خود را با 

والیت اولیایم و دشمنى با دشمنانم، تمام نمایم؛

َو َذلَِك َكَماُل َتْوِحيِدي َو دِينِي َو إِْتَماُم نِْعَمتِي َعَلى َخْلقِي 
ِّي َو َطاَعتِهِ، َِّباعِ َولِي بِات

و آن  به این خاطر است كه كمال توحید و دینم و كامل شدن 
نعمتم بر آفریدگانم به پیروی از ولیّم و اطاعت از او بستگى دارد،

ًة  ٍِّم لَِيُكوَن ُحجَّ ِّي اَل َأْتُرُك َأْرِضي بَِغْيرَِولِيٍّ َو اَل َقي َو َذلَِك َأن
لِي َعَلى َخْلقِي،

زیرا همانا من زمینم را بدون ولّى و سرپرستى كه حّجت من بر 
آفریدگانم مى باشد، رها نمى كنم،

]اکمال دین و اتمام نعمت[

َفـ}الَْيْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم دِيَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َو  
ِّي َو َمْولَى ُكلِّ ُمْؤمٍِن َو  َرِضيُت لَُكُم اإْلِْسلَم دِيناً{ بَِواَلَيةِ َولِي
تَِي  ِّي َو الَْخلِيَفةِ مِْن َبْعِدهِ َو ُحجَّ ُمْؤمَِنٍة َعلِيٍّ َعْبِدي َو َوِصيِّ َنبِي
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ِّي، َو َمْقُروٌن  ٍد َنبِي الَْبالَِغةِ َعَلى َخْلقِي، َمْقُروٌن َطاَعُتُه بَِطاَعةِ ُمَحمَّ
ٍد بَِطاَعتِي؛ َطاَعُتُه َمَع َطاَعةِ ُمَحمَّ

پس }امروز دین شما را برایتان كامل كردم و نعمتم را بر شما 
به نهایت رساندم و اسالم را برای شما به عنوان دین پسندیدم{ 
بواسطه والیت ولیّم و موالی هر مرد و زن مؤمن على، بنده 
من و جانشین پیامبر من و خلیفه پس از او و حّجت بالغه ام 
كه همراه است اطاعتش با اطاعت محّمد پیامبرم و همراه است 

اطاعت هر دو اینان با اطاعت از من؛

َمْن َأَطاَعُه َفَقْد َأَطاَعنِي،َو َمْن َعَصاُه َفَقْد َعَصانِي؛ َجَعْلُتُه َعَلمًا 
َبْينِي َو َبْيَن َخْلقِي؛

هر كس  او را  اطاعت كند حتماً مرا اطاعت كرده، و هر كس 
او را سركشى نماید حتماً مرا سركشى نموده؛ او را نشانه ای بین 

خود و آفریدگانم قرار دادم؛

َمْن َعَرَفُه َكاَن ُمْؤمِناً، َو َمْن َأنَْكَرُه َكاَن َكافِراً، َو َمْن َأْشَرَك 
َبْيَعَتُه َكاَن ُمْشرِكاً؛

هر كس او را بشناسد مؤمن است و هر كس او را انكار كند 
كافر است، و هر كس در بیعت با او شریک قرار دهد مشرک 

است؛

َة،َو َمْن لَقَِينِي بَِعَداَوتِهِ َدَخَل  َو َمْن لَقَِينِي بَِواَلَيتِهِ َدَخَل الَْجنَّ
اَر. النَّ

و هر كس مرا با والیت او مالقات نماید، داخل بهشت شده، 
و هر كس مرا با دشمنى او مالقات كند، وارد آتش گردیده است.
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ُد! َعلِّياً َعَلماً،َو ُخْذ َعَلْيهُِم الَْبْيَعَة،َو َجدِّْد َعْهِدي َو  َفَأقِْم َيا ُمَحمَّ
ِّي َقابُِضَك إِلَيَّ َو ُمْسَتْقِدُمَك  مِيَثاقِي لَُهُم الَِّذي َواَثْقُتُهْم َعَلْيهِ،َفإِن

. َعَليَّ
پس ای محمد! على را عالمتى قرار ده، و بیعت را از مردم 
بگیر، و عهد و میثاق مرا كه از آنان گرفتم برایشان تجدید كن، 
زیرا همانا من به سوی خود تو را قبض روح مى كنم و تو را بر 

آستان خویش پیش مى ر    انم.

َِّفاِق  َفَخِشَي َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ مِْن َقْومِِه  َو َأْهِل الن
ُقوا َو َيْرِجُعوا إِلَى الَْجاِهلِيَّةِ لَِما َعَرَف مِْن  َقاِق َأْن َيَتَفرَّ َو الشِّ
َعَداَوتِهِْم َو لَِما َيْنَطوِي َعَلْيهِ َأنُْفُسُهْم لَِعلِيٍّ مَِن الَْعَداَوةِ َو الَْبْغَضاءِ؛
پس رسول خدا  از قومش و منافقین و مخالفین بیم داشت 
كه پراكنده شوند و به جاهلیّت باز گردند، به خاطر شناختى كه از 
دشمنى  آنها داشت و به جهت دشمنى و كینه ای كه در درون آنها 

نسبت به على پیچیده شده بود؛

َو َسَأَل َجْبَرئِيَل َأْن َيْسَأَل َربَُّه الْعِْصَمَة مَِن النَّاِس، َو انَْتَظَر 
َر  َأْن َيْأتَِيُه َجْبَرئِيُل بِالْعِْصَمةِ مَِن النَّاِس َعِن اهللِ َجلَّ اْسُمُه، َفَأخَّ

َذلَِك إِلَى َأْن َبَلَغ َمْسِجَد الَْخْيِف؛   
پروردگارش  از  تا  جبرئیل خواست  از    رسول خدا  و 
بخواهد كه از مردم در امان باشد و منتظر ماند تا جبرئیل از جانب 
بیاورد، پس رسول خدا  برایش  مردم  از  امان  نامدار،  خداوند 
آن امر را تا وقتى كه به مسجد خیف رسید به تأخیر انداخت؛
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]دومین نزول جبرئیل برای ابالغ والیت[ 

َلُم فِي َمْسِجِد الَْخْيِف،َفَأَمَرُه بَِأْن: َيْعَهَد  َفَأَتاُه َجْبَرئِيُل َعَلْيهِ السَّ
َعْهَدُه َو ُيقِيَم َعلِّياً َعَلماً لِلنَّاِس َيْهَتُدوَن بِهِ، َو لَْم َيْأتِهِ بِالْعِْصَمةِ مَِن 
َة َو  اهللِ َجلَّ َجَلُلُه بِالَِّذي َأَراَد َحتَّى َبَلَغ ُكَراَع الَْغِميِم 16 َبْيَن َمكَّ
الَْمِديَنةِ، َفَأَتاُه َجْبَرئِيُل َو َأَمَرُه بِالَِّذي َأَتاُه فِيهِ مِْن قَِبِل اهللِ َو لَْم 

َيْأتِهِ بِالْعِْصَمةِ.
پس جبرئیل  در مسجد خیف نزد حضرت آمد و رسول 
خدا  را امر كرد: عهدی را كه مى خواهد ببندد و على را 
برای مردم  نشانه ای قرار دهد تا بواسطه او هدایت شوند، در 
حالى كه هنوز آن امان از مردم را كه رسول خدا مى خواست از 
جانب خداوند بزرگوار نیاورده بود، تا اینكه پیامبر به منطقه »كراع 
غمیم«17 ما بین مكه و مدینه رسید؛ پس جبرئیل به نزد رسول خدا 
آمد و ایشان را به آنچه كه از جانب خداوند آورده بود امر نمود، 

در حالى كه امان را نیاورده بود.

ِّي َأْخَشى َقْومِي َأْن  َفَقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ: َيا َجْبَرئِيُل! إِن
َلُم؛ َفَرَحَل. ُيَكذُِّبونِي َو اَل َيْقَبُلوا َقْولِي فِي َعلِيٍّ َعَلْيهِ السَّ

پس پیامبر  فرمود: ای جبرئیل! همانا من از اینكه قومم مرا 
تكذیب كنند و سخن مرا درباره على  نپذیرند، بیم دارم؛ پس 

حضرت از آن سرزمین حركت كرد.

]سومین نزول جبرئیل برای ابالغ والیت[

َأَتاُه  َأْمَيالٍ  بَِثَلَثةِ  الُْجْحَفة19ِ  َقْبَل  َبَلَغ »َغِديَر ُخٍم« 18  ا  َفَلمَّ
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َهاِر  َلُم َعَلى َخْمِس َساَعاٍت َمَضْت مَِن النَّ َجْبَرئِيُل َعَلْيهِ السَّ
ْجرِ َو ااِلنْتَِهارِ َو الْعِْصَمةِ مَِن النَّاِس، َفَقاَل: بِالزَّ

پس هنگامى كه رسول خدا  به »غدیر خم« كه سه میلى 
با  از روز گذشته  پنج ساعت   جحفه20بود رسید، جبرئیل

تحریک و به راه واداشتن و امان از مردم نزد وی آمد و گفت:

َلَم َو َيُقوُل لََك:}يا  ُد!إِنَّ اهلَل َعزَّ َو َجلَّ ُيْقرُِؤَك السَّ َيا ُمَحمَّ
َِّك{21، فِي َعلٍِي،}َو إِْن لَْم  ِّْغ ما ُأنْزَِل إِلَْيَك مِْن َرب ُسوُل َبل َُّها الرَّ َأي

َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت رِسالََتُه َو اهلُل َيْعِصُمَك مَِن النَّاِس{ 22.
و  مى كند  سالم  را  تو  عزوجل  خداوند  همانا  محمد!  ای 
جانب  از  على(  )درباره  كه  را  آنچه  فرستاده!  مى فرماید:}ای 
پروردگارت به سوی تو نازل شده، برسان كه اگر انجام ندهى 
پس رسالتى را كه از جانب او داشتى، نرساندی و خداوند تو را 

از مردم امان مى دهد{.

َم  َو َكاَن َأَوائُِلُهمْ  َقرِيٌب مَِن الُْجْحَفةِ، َفَأَمَر بَِأْن ُيَردَّ َمْن َتَقدَّ
َر َعْنُهْم فِي َذلَِك الَْمَكاِن لُِيقِيَم َعلِّياً َعَلمًا  مِْنُهْم َو ُيْحَبَس َمْن َتَأخَّ
، َو َأْخَبَرُه بَِأنَّ اهلَل  َِّغُهْم َما َأنَْزَل اهلُل َتَعالَى فِي َعلِيٍّ لِلنَّاِس، َو ُيَبل

َوَجلَّ َقْد َعَصَمُه مَِن النَّاِس. َعزَّ
پیشتازان كاروان به نزدیكى جحفه رسیده بودند، پس حضرت 
دستور داد كه آنها بازگردند و عقب افتادگان هم در همان مكان 
»غدیر خم« نگه داشته شوند تا على را برای مردم نشانه ای قرار 
دهد و آنچه را كه خداوند درباره على نازل نموده و به او خبر داده 

كه خداوند او را از مردم در امان مى دارد، ابالغ نماید.
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]بر فراز غدیر[

َفَأَمَر َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ عِْنَد َما َجاَءْتُه الْعِْصَمُة 
َم مِْنُهْم َو  َلَة َجامَِعًة، َو ُيَردُّ َمْن َتَقدَّ ُمَنادِياً ُيَنادِي فِي النَّاِس بِالصَّ
رِيِق إِلَى َجْنِب َمْسِجِد  ى َعْن َيِميِن الطَّ َر، َو َتَنحَّ ُيْحَبُس َمْن َتَأخَّ

. َوَجلَّ الَْغِديرِ، َأَمَرُه بَِذلَِك َجْبَرئِيُل َعِن اهللِ َعزَّ
پس رسول خدا  هنگامى كه  امان برایش آمد  به منادی امر 
نمود، در مردم به نماز جماعت ندا دهد و پیش رفتگان بازگردانده 
و بازماندگان نگه داشته شوند و خود به راست جاده به سمت 
از جانب خداوند  را  او  مایل شد كه جبرئیل  »مسجد غدیر« 

عزوجل بدین كار امر كرده بود. 

َو َكاَن فِي الَْمْوِضعِ َسَلَماٌت؛ َفَأَمَر َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
َو آلِهِ َأْن ُيَقمَّ َما َتْحَتُهنَ 32، َو ُيْنَصَب لَُه ِحَجاَرٌة َكَهْيَئةِ الِْمْنَبِر 
لُِيْشرَِف َعَلى النَّاِس، َفَتَراَجَع النَّاُس َو اْحُتبَِس َأَواِخُرُهْم فِي 

َذلَِك الَْمَكاِن اَل َيَزاُلوَن،
در كنار غدیر خم درختانى بود؛ پس رسول خدا  دستور 
داد كه زیر آنها جاروب شود و برای او سنگى به صورت منبر  
نصب گردد تا بر مردم اشراف داشته باشد، پس در آن مكان مردم 

بازگشتند و دیگران جمع شدند و همه ماندند.

 َفَقاَم َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ  َفْوَق تِْلَك الْْحَجارِ، ُثمَّ 
َحِمَد اهلَل َتَعالَى َو َأْثَنى َعَلْيهِ، َفَقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ:

پس رسول خدا  بر باالی آن سنگ ها ایستاد، سپس حمد 
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خدای متعال نمود و او را ستود، پس فرمود:

]حمد و ثنای الهی[

ِحيمِ[ ْحمِن الرَّ ]بِْسمِ اهللِ الرَّ
]به نام خداوند مهرگستر مهربان[

دِهِ، ِدهِ، َو َدَنا فِي َتَفرُّ ِ الَِّذي َعَل فِي َتَوحُّ الَْحْمُد هلِلَّ
حمد مخصوص خداوندیست كه واال و بلند مرتبه است در 

یگانگى اش، و نزدیک است در عین تنهایى اش، 

َو َجلَّ فِي ُسْلَطانِهِ، َو َعُظَم فِي َأْرَكانِهِ، 
و در سلطنتش باشكوه، و در اركان آفرینشش بزرگ است، 

َو}َأحاَط بُِكلِّ َشيْ ءٍ عِْلماً{24 َو ُهَو فِي َمَكانِهِ، 
و علمش به هر چیزی احاطه دارد، در حالى كه او در جایگاه 

خودش است،

َو َقَهَر َجِميَع الَْخْلِق بُِقْدَرتِهِ َو ُبْرَهانِهِ؛
و بر تمام آفریدگانش با قدرت و برهانش چیره شده است؛

َمِجيداً لَمْ َيَزْل، َمْحُموداً اَلَيَزاُل، 
بزرگواری كه همواره بوده، و ستوده ای كه همیشه هست،

اَر الَْرِضيَن  اِت، َو َجبَّ َبارَِئ الَْمْسُموَكاِت 25، َو َداِحَي الَْمْدُحوَّ
َماَواِت؛ َو السَّ

آفریدگار آسمان های برافراشته و پهن كننده زمین های گسترده 



20

آرخین ایپم از  آرخین ایپمبر            

شده، و حكمران زمین ها و آسمان ها؛

وٌس ُسبُّوٌح َربُّ الَْمَلئَِكةِ َو الرُّوِح، ُقدُّ
تقدیس شده تسبیح شده، پروردگار فرشتگان و روح،

ٌل َعَلى َجِميعِ َمْن َبَرَأُه، ُمَتَطوٌِّل َعَلى َجِميعِ َمْن َأنَْشَأُه، ُمَتَفضِّ
تفّضل كننده بر تمام آفریدگانش و بخشنده  بر همه  موجوداتش،

 َيْلَحُظ ُكلَّ َعْيٍن َو الُْعُيوُن اَل َتَراُه،
همه دیده گان را مى بیند در حالى كه چشم ها او را نمى بیند،

َكرِيٌم َحلِيٌم ُذو َأَناةٍ،
 كریم و بردبار و بى شتاب است،

َقْد َوِسَع ُكلَّ َشيْ ءٍ َرْحَمُتُه، َو َمنَّ َعَلْيهِْم بِنِْعَمتِهِ،
رحمتش هر چیزی را فرا گرفته، و با نعمت خود بر همه منّت 

دارد،

ُل بِانْتَِقامِهِ، َو اَل ُيَبادُِر إِلَْيهِْم بَِما اْسَتَحقُّوا مِْن َعَذابِهِ، اَل ُيَعجِّ
آنها كه به عذابش  انتقامش شتاب نمى كند، و به سوی  به 

سزاوارند، پیشى نمى گیرد،

َمائَِر، َرائَِر، َو َعلَِم الضَّ َقْد َفهَِم السَّ
نهان ها را آگاه، و درون ها را داناست،

َو لَْم َتْخَف َعَلْيهِ الَْمْكُنوَناُت، َو اَل اْشَتَبَهْت َعَلْيهِ الَْخفِيَّاُت،
پوشیده ها بر او مخفى نمى شود، و مخفى ها بر او مشتبه نیست،
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ُة فِي  لَُه اإْلَِحاَطُة بُِكلِّ َشيْ ءٍ، َو الَْغَلَبُة َعَلى ُكلِّ َشيْ ءٍ، َو الُْقوَّ
ُكلِّ َشيْ ءٍ، َو الُْقْدَرُة َعَلى ُكلِّ َشيْ ءٍ؛

برای اوست فراگیری به هر چیزی، و چیره گى بر هر چیزی، 
توانایى در هر چیزی ، و قدرت بر هر چیزی؛

يْ ءِ ِحيَن اَل َشيْ َء؛ َو لَْيَس مِْثَلُه َشيْ ٌء، َو ُهَو ُمْنِشُئ الشَّ
چیزی مانند او نیست، و او ایجاد كننده شیئ است هنگامى كه 

چیزی نبود؛

َدائٌِم َقائِمٌ  }بِالْقِْسِط ال إِلَه إاِلَّ ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم{26 ؛
همیشگى و برپاست}به دادگری، خدایى نیست مگر او كه 

شكست ناپذیر سنجیده كار است{؛

َجلَّ َعْن َأْن ُتْدرَِكُه} الْبْصاُر َو ُهَو ُيْدرُِك الْبْصاَر َو ُهَو 
اللِطيُف الَْخبِيُر{27؛

با شكوه است از اینكه دریابند او را }دیده گان، و اوست كه 
دیده گان را در  مى یابد و او باریک بین آگاه است{؛

اَل َيْلَحُق َأَحٌد َوْصَفُه مِْن ُمَعاَيَنٍة؛
هیچكس از دیدار، به وصف او نمى رسد؛

َوَجلَّ  َو اَل َيِجُد َأَحٌد َكْيَف ُهَو مِْن ِسرٍّ َو َعَلنَِيةٍ إاِلَّ بَِما َدلَّ َعزَّ
َعَلى َنْفِسهِ.

و هیچكس چگونگى اش را از نهان و آشكار نمى یابد، مگر به 
آنچه خداوند عّزوجّل بر خودش راهنمایى كند.
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ْهَر ُقْدُسُه، َو َأْشَهُد َأنَُّه اهلُل الَِّذي َمَلَ الدَّ
و گواهى مى دهم همانا او خداوندی است كه پاكى اش روزگار 

را پر كرده،

ي الَْبَد ُنوُرُه، َو الَِّذي ُيَغشِّ
و آن كه نورش ابد را پوشانده،

َو الَِّذي ُيْنفُِذ َأْمَرُه بَِل ُمَشاَوَرةِ ُمِشيٍر،
و آن كه امرش را بدون مشورت با مشورت دهنده ای جاری 

مى كند،

َو اَل َمَعُه َشرِيٌك فِي َتْقِديرٍ، َو اَل َتَفاُوٌت فِي َتْدبِيٍر؛
و نه با  او شریكى در مقّدر كردن امور است، و نه از دست 

دادنى در تدبیر  دارد؛

َر َما َأبَْدَع َعَلى َغْيرِ مَِثالٍ، َو َخَلَق َما َخَلَق بَِل َمُعوَنٍة مِْن  َصوَّ
َأَحٍد، َو اَل َتَكلٍُّف َو اَل اْحتَِيالٍ؛

نوآوری هایش را بدون هیچ الگویى تصویر كرده، و آفریدگانش 
را بدون یاری دادن كسى و بدون سختى و چاره اندیشى آفریده 

است؛

 َأنَْشَأَها َفَكاَنْت؛ َو َبَرَأَها َفَباَنْت، َفـ}ُهَو اهلُل الَِّذي ال إِلَه إاِلَّ 
ُهَو{28؛

ایجاد كرده، پس پدید آمده؛ و آفریده، پس پدیدار گردیده، پس 
او خدایى است كه نیست معبودی مگر او؛
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نِيَعةِ؛ ْنَعةِ، الَْحَسُن الصَّ  الُْمْتقُِن الصَّ
او كه ساختنش دقیق و ساخته اش زیباست؛

 الَْعْدُل الَِّذي اَل َيُجوُر، َو الْْكَرُم الَِّذي َتْرِجُع إِلَْيهِ اْلُُموُر.
عدلى كه ستم نمى كند و بزرگواری كه كارها به او باز مى گردد.

َو َأْشَهُد َأنَُّه الَِّذي َتَواَضَع ُكلُّ َشيْ ءٍ لُِقْدَرتِهِ، َو َخَضَع ُكلُّ 
َشيْ ءٍ لَِهْيَبتِهِ،

و گواهى مى دهم همانا او ست كسى كه هر چیزی دربرابر 
قدرتش فروتنى كرده است و هر چیزی در برابر هیبتش كرنش 

نموده است،

َملُِك الْْمَلِك، َو ُمْفلُِك الْْفَلِك؛
پادشاه فرشتگان و گرداننده افالک؛

ْمِس َو الَْقَمرِ،}ُكلٌّ َيْجرِي ِلََجٍل ُمَسمًّى{29، ُر الشَّ َو ُمَسخِّ
و رام كننده مهر و ماه كه }هر كدام برای مّدت معیّنى حركت 

مى كند{،

} ُيَكوُِّر اللْيَل َعَلى النَّهار30ِ َو ُيَكوُِّر النَّهاَر َعَلى اللْيِل{31، 
}َيْطُلُبُه َحثِيثاً{.

}شب را بر روز و روز را بر شب مى پیچاند{، }روز شتابان 
شب را دنبال مى كند{.

َقاِصُم ُكلِّ َجبَّارٍ َعنِيٍد ،َو ُمْهلُِك ُكلِّ َشْيَطاٍن َمرِيٍد؛
در هم شكننده هر زور گوی ستیزه جوی، و نابود كننده هر 



24

آرخین ایپم از  آرخین ایپمبر            

شیطان سركش؛

؛  لَْم َيُكْن َمَعُه ِضدٌّ َو اَل نِدٌّ
همراهش مخالف و مانندی نبوده؛

َأَحٌد َصَمٌد }لَْم َيلِْد َو لَْم ُيولَْد َو لَْم َيُكْن لَُه ُكُفواً َأَحٌد{32.
یكتای بى نیاز كه }نه زائیده و نه زاده شده و برایش همتایى 

نبوده{.

إِلٌَه َواِحٌد، َو َربٌّ َماِجٌد،
معبودی یگانه و پروردگاری بزرگوار،

 َيَشاُء َفُيْمِضي، َو ُيرِيُد َفَيْقِضي،
مى خواهد پس اجرا مى كند، و اراده  مى نماید پس حكم مى كند،

 َو َيْعَلُم َفُيْحِصي، َو ُيِميُت َو ُيْحيِي،
و مى داند پس مى شمارد و مى میراند و زنده مى كند،

َو ُيْفقُِر َو ُيْغنِي، َو ُيْضِحُك َو ُيْبِكي،
و نیازمند و بى نیاز مى گرداند، و خندان و گریان مى كند،

 َو َيْمَنُع َو ُيْعِطي،}لَُه الُْمْلُك َو لَُه الَْحْمُد{33،
و باز مى دارد و مى دهد، }برای اوست پادشاهى و برای اوست 

سپاس{،

بَِيِدهِ الَْخْيُر،}َو ُهَو َعلى  ُكلِّ َشيْ ءٍ َقِديٌر{34،
خوبى به دست اوست، }و او بر هر چیزی تواناست{،
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}ُيولُِج اللْيَل فِي النَّهارِ َو ُيولُِج النَّهاَر فِي اللْيِل{35،
}شب را در روز و روز را در شب داخل مى كند{،

اُر{36، اَل إِلََه إاِلَّ }ُهَو الَْعزِيُز الَْغفَّ
نیست معبودی مگر }او كه شكست ناپذیر بسیار آمرزنده 

است{،

َعاءِ، َو ُمْجزُِل الَْعَطاءِ، ُمِجيُب الدُّ
برآورنده دعا، و فراوان دهنده عطا،

 ُمْحِصي الْنَْفاِس، َو َربُّ الِْجنَّةِ َو النَّاِس،
شمارنده نفس ها، و پروردگار جن و بشر،

اَل ُيْشِكُل َعَلْيهِ َشيْ ٌء،
چیزی بر او مشكل نمى شود،

يَن، َو اَل ُيْضِجُرُه ُصَراُخ الُْمْسَتْصرِِخيَن، َو اَل ُيْبرُِمُه إِلَْحاُح الُْملِحِّ
اصرار  پافشاری  و  نمى كند،  آزرده  را  او  دادخواهان  فریاد 

كنندگان او را خسته نمى نماید،

ُِّق لِْلُمْفلِِحيَن، َو َمْولَى الَْعالَِميَن، الِِحينَ ، َو الُْمَوف الَْعاِصُم لِلصَّ
آن كه نگهدارنده است برای شایستگان، و یاوری است برای 

رستگاران، و سرپرستى برای جهانیان است،

الَِّذي اْسَتَحقَّ مِْن ُكلِّ َمْن َخَلَق َأْن َيْشُكَرُه َو َيْحَمَدُه،
او كه سزاوار است از هر آفریده اش به سپاس و ستایش شدن،
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َخاءِ، ةِ َو الرَّ اءِ َو الِشدَّ رَّ اءِ َو الضَّ رَّ َأْحَمُدُه َعَلى السَّ
مى ستایم او را بر)هر حالتى:( خوشى و ناخوشى و سختى و 

گشایش،

َو ُأومُِن بِهِ َو بَِمَلئَِكتِهِ َو ُكُتبِهِ َو ُرُسلِهِ،
و ایمان مى آورم به او و فرشتگانش و كتاب ها و فرستادگانش،

َأْسَمُع َأْمَرُه َو ُأِطيُع َو ُأَبادُِر إِلَى ُكلِّ َما َيْرَضاُه،
فرمانش را مى شنوم و اطاعت مى كنم و به هر آنچه اورا خشنود 

 مى كند پیشى  مى گیرم،

َو َأْسَتْسلُِم لَِقَضائِهِ َرْغَبًة فِي َطاَعتِهِ َو َخْوفاً مِْن ُعُقوَبتِهِ،
و گردن مى نهم برای حكمش به خاطر میل به اطاعتش و بیم 

از كیفرش،

ِلَنَُّه اهلُل الَِّذي اَل ُيْؤَمُن َمْكُرُه َو اَل ُيَخاُف َجْوُرُه،
چرا كه اوست خداوندی كه از نیرنگش ایمنى و از ستمش، 

ترسى نباشد،

 ]نزول وحی الهی به ابالغ امر والیت[

ُبوبِيَّةِ، َو ُأقِرُّ لَُه َعَلى َنْفِسي بِالُْعُبودِيَّةِ، َو َأْشَهُد لَُه بِالرُّ
و برایش بر خودم به بندگى اش اقرار مى كنم، و به پروردگاریش 

گواهى مى دهم،

َو ُأَؤدِّي َما َأْوَحى إِلَيَّ َحَذراً مِْن َأْن اَل َأْفَعَل َفَتُحلَّ بِي مِْنُه 
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َقارَِعٌة37 اَل َيْدَفُعَها َعنِّي َأَحٌد َو إِْن َعُظَمْت ِحيَلُتهُ  اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو،
و هر آنچه به من وحى نموده را بجا مى آورم، مبادا انجام ندهم، 
پس عذابى كوبنده از جانب او بر من فرود آید كه هیچ  كسى 
نتواند آن را از من دور كند گرچه نیرنگش بزرگ باشد، معبودی 

نیست مگر او،

ِّْغ َما َأنَْزَل إِلَيَّ َفَما َبلَّْغُت رَِسالََتُه، َو  ِّي إِْن لَْم ُأَبل ِلَنَُّه َقْد َأْعَلَمنِي َأن
َقْد َضِمَن لِي َتَباَرَك َو َتَعالَى الْعِْصَمَة، َو ُهَو اهلُل الَْكافِي الَْكرِيُم،
چرا كه او براستى مرا آگاه نمود به اینكه اگر آنچه را به من 
نازل كرده ابالغ نكنم پس رسالتى را كه از جانب او داشتم را 
ابالغ نكرده ام، و خداوند تبارک و تعالى برایم امان از)شّر( مردم 
را ضمانت كرده و او خداوندی است كه كفایت كننده و بزرگوار 

است،

ُسوُل  َُّها الرَّ ِحيمِ{،}يا َأي ْحمِن الرَّ : } بِْسمِ اهللِ الرَّ  َفَأْوَحى إِلَيَّ
َِّك{38،  فِي َعلِيٍّ َيْعنِي فِي الِْخَلَفةِ لَِعلِيِّ  ِّْغ ما ُأنْزَِل إِلَْيَك مِْن َرب َبل
َلُم،}َو إِْن لَْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت رِسالََتُه َو  بِْن َأبِي َطالٍِب َعَلْيهِ السَّ

اهلُل َيْعِصُمَك مَِن النَّاِس{39.
پس خداوند به من وحى نمود: به نام خداوند مهر گستر 
مهربان، }ای فرستاده!{ درباره على یعنى درباره خالفتى كه برای 
على بن أبى طالب  است }آنچه را كه از جانب پروردگارت  
به سوی تو نازل شده، برسان كه اگر انجام ندهى پس رسالتى را 
كه از جانب او داشتى، نرساندی و خداوند تو را از )شّر( مردم 

حفظ مى كند{.
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، َو َأَنا  ْرُت فِي َتْبلِيغِ َما َأنَْزَل اهلُل َتَعالَى إِلَيَّ َمَعاِشَر النَّاِس!  َما َقصَّ
ٌِّن لَُكْم َسَبَب ُنُزولِ َهِذهِ اْلَيةِ: ُمَبي

نازل فرمود  به من  تبلیغ آنچه خداوند متعال  ای مردم! در 
كوتاهى نكردم، و من برای شما سبب نزول این آیه را بیان مى كنم:

َلُم َهَبَط إِلَيَّ مَِراراً َثَلثاً، َيْأُمُرنِي َعِن  إِنَّ َجْبَرئِيَل َعَلْيهِ السَّ
َلُم: َأْن َأُقوَم فِي َهَذا الَْمْشَهِد، َفُأْعلَِم ُكلَّ  ِّي َو ُهَو السَّ َلمِ َرب السَّ

َأبَْيَض َو َأْسَوَد:
همانا جبرئیل  سه مرتبه به سوی من فرود آمد و از سوی 
سالم، پروردگارم كه تنها او سالم است، مرا دستور مى دهد كه در 

این اجتماع بپاخیزم و بر هر سفید و سیاهى اعالم كنم كه:

َلُم َأِخي َو َوِصيِّي َو َخلِيَفتِي  َأنَّ َعلِيَّ بَْن َأبِي َطالٍِب َعَلْيهِ السَّ
َو اإْلَِماُم مِْن َبْعِدي،

همانا على بن أبى طالب  برادر و جانشین و خلیفه و امام 
پس از من است،

ِّي َمَحلُّ َهاُروَن مِْن ُموَسى إاِلَّ َأنَُّه اَل َنبِيَّ َبْعِدي،  الَِّذي َمَحلُُّه مِن
َو ُهَو َولِيُُّكْم مِْن َبْعِد اهللِ َو َرُسولِهِ.

كسى كه منزلتش نزد من مانند منزلت هارون است نزد موسى، 
به جز آنكه پیامبری پس از من نیست، و او ولّى و صاحب اختیار 

شما پس از خداوند و رسول خداست.

َو َقْد َأنَْزَل اهلُل َتَباَرَك َو َتَعالَى َعَليَّ بَِذلَِك آَيًة مِْن ِكَتابِهِ:
و براستى خداوند تبارک و تعالى بر من به همین سبب آیه ای 
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از كتابش را نازل نمود كه:

لَة  }إِنَّما َولِيُُّكُم اهلُل َو َرُسوُلُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيقِيُموَن الصَّ
كاَة َو ُهْم راِكُعوَن{ 40، َو ُيْؤُتوَن الزَّ

}این است و جز این نیست كه ولّى و سرپرست و صاحب 
آورده اند  ایمان  اختیار شما، خداوند و رسولش و كسانى كه 
هستند، همان كسانى كه نماز را بپا مى دارند و در حالى كه ایشان 

ركوع مى كنند زكات را مى دهند{،

َكاَة َو  َلَة َو آَتى الزَّ َلُم َأَقاَم الصَّ َو َعلِيُّ بُْن َأبِي َطالٍِب َعَلْيهِ السَّ
َوَجلَّ فِي ُكلِّ َحالٍ. ُهَو َراِكٌع، ُيرِيُد اهلَل َعزَّ

و على بن أبى طالب  نماز را بپا داشته و در حالى كه ركوع 
مى كرده زكات را پرداخته، او خداوند عزوجل را در هر حالى  

قصد مى كند.

]شکایت از منافقین[

َُّها  َو َسَألُْت َجْبَرئِيَل َأْن َيْسَتْعفَِي لِي  َعْن َتْبلِيغِ َذلَِك إِلَْيُكْم َأي
النَّاُس، لِعِْلِمي بِقِلَّةِ الُْمتَّقِيَن، َو َكْثَرةِ الُْمَنافِقِيَن، َو إِْدَغاِل 41 اْلثِِميَن، 
َو َخْتلِ 42 الُْمْسَتْهزِءِيَن بِاإْلِْسَلمِ، الَِّذيَن َوَصَفُهُم اهلُل فِي ِكَتابِِه 

بَِأنَُّهْم:
و من از جبرئیل خواستم كه مرا از تبلیغ این مطلب به شما مردم 
ُمعاف كند، چرا كه به كمى پرهیزكاران و فزونى منافقین و خیانت 
و فساد گنهكاران و فریب مسخره كنندگان به اسالم آگاهم، 

كسانى كه خداوند در كتابش آنها را توصیف كرده به اینكه آنها:
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ِّنًا  }َيُقوُلوَن بَِألِْسَنتِهِْم ما لَْيَس فِي ُقُلوبِهِمْ {43، َو َيْحَسُبوَنهُ  }َهي
َو ُهَو عِْنَد اهللِ َعِظيٌم{44،

}با زبان ها یشان مى گویند آنچه را كه در قلب هایشان نیست{، 
و مى پندارند آن كار }ساده و سبک است در حالى كه نزد خداوند 

بزرگ است{، 

ْونِي ُأُذنا45ً َو َزَعُموا  ةٍ َحتَّى َسمَّ  َو َكْثَرةِ َأَذاُهْم لِي فِي َغْيرِ َمرَّ
ِّي َكَذلَِك، لَِكْثَرةِ ُمَلَزَمتِهِ إِيَّاَي َو إِْقَبالِي َعَلْيهِ َحتَّى َأنَْزَل اهلُل  َأن

َعزَّ َو َجلَّ فِي َذلَِك ُقْرآناً:
و بارها اذیّت فراوان آنها برای من، تا آنجا كه مرا گوش نامیدند 
و گفتند كه من این گونه ام، زیرا من بسیار با آنها همراهى مى كردم 
و به آنها رو نشان مى دادم تا اینكه خداوند عزوجل در این باره آیه 

قرآنى را نازل نمود كه:

بِيَّ َو َيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن{46   }َو مِْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّ
َعَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّه ُأُذٌن }َخْيٍر لَُكْم ُيْؤمُِن بِاهللِ َو ُيْؤمُِن 
لِْلُمْؤمِنِيَن َو َرْحَمٌة لِلَّذيَن آَمُنوا مِْنُكْم َو الَّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهللِ 

لَُهْم َعذاٌب َأليٌم{47،
}و بعضى از منافقین كسانى هستند كه پیامبر را اذیّت مى كنند 
و مى گویند او گوش )زود باور( است، بگو: گوش{ بر كسانى كه 
مى گویند: او گوش است }برای شما خوب است، او به خداوند 
ایمان دارد و )سخن( مؤمنان را باور مى كند و برای كسانى كه از 
میان شما ایمان آورده اند رحمت است، و برای كسانى كه رسول 

خدا را آزار مى دهند عذاب دردناكى خواهد بود{،
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ْيُت، َو َأْن ُأومَِي إِلَْيهِْم  َو لَْو ِشْئُت َأْن ُأَسمَِّي بَِأْسَمائِهِْم لََسمَّ
بَِأْعَيانِهِْم َلَْوَمْأُت، َو َأْن َأُدلَّ َعَلْيهِْم لََدلَْلُت، َو لَِكنِّي َو اهللِ فِي 
َِّغ  ِّي إاِلَّ َأْن ُأَبل ْمُت، َو ُكلَّ َذلَِك اَل َيْرَضى اهلُل مِن ُأُمورِِهْم َقْد َتَكرَّ

، ُثمَّ َتَل َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ: َما َأنَْزَل إِلَيَّ
و اگر مى خواستم كه نام های آنها را ببرم حتماً نام برده بودم، و 
اگر مى خواستم به خود آنها اشاره كنم بى تردید اشاره كرده بودم، 
و اگر مى خواستم )مردم را(بر آنها راهنمایى كنم حتما راهنمایى 
كرده بودم، ولى به خداوند سوگند به راستى در كار آنها بزرگواری 
كردم، و به هر حال، خداوند از من راضى نمى شود مگر اینكه 
آنچه را به من نازل كرده تبلیغ نمایم. سپس رسول خدا  این 

آیه را تالوت نمود:

]اعالم والیت امامان علیهم السالم[

َِّك{48  فِي َعلٍِي،}َو  ِّْغ ما ُأنْزَِل إِلَْيَك مِْن َرب ُسوُل َبل َُّها الرَّ }يا َأي
إِْن لَْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت رِسالََتُه َو اهلُل َيْعِصُمَك مَِن النَّاِس{49.

}ای فرستاده!{در باره على }آنچه را كه از جانب پروردگارت  
به سوی تو نازل شده برسان، كه اگر انجام ندهى پس رسالتى را 
كه از جانب او داشتى، نرساندی و خداوند تو را از )شّر(مردم 

حفظ مى كند{.

  َفاْعَلُموا َمَعاِشَر النَّاِس!:
پس بدانید ای مردم!:

َعَلى  َطاَعُتُه  ُمْفَتَرضاً  إَِماماً  َو  َولِّياً  لَُكْم  َنَصَبُه  َقْد  اهلَل  َأنَّ 



32

آرخین ایپم از  آرخین ایپمبر            

الُْمَهاِجرِيَن َو الْنَْصارَِو َعَلى التَّابِعِيَن لَُهْم بِإِْحَساٍن َو َعَلى الَْبادِي 
َو الَْحاِضرِ َو َعَلى الْْعَجِميِّ َو الَْعَربِيِّ َو الُْحرِّ َو الَْمْمُلوِك َو 

غِيرِ َو الَْكبِيرِ َو َعَلى الْبَْيِض َو الْْسَودِ، الصَّ
همانا خداوند او را منصوب كرده برای شما سرپرست و امامى 
كه اطاعتش بر مهاجرین و انصار و بر پیروانشان در نیكى و بر 
صحرا نشینان و شهرنشینان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و 

كوچک و بزرگ و بر سفید و سیاه واجب است،

ٍد، َماٍض ُحْكُمُه، َجائٍِز َقْوُلُه، َنافٍِذ َأْمُرُه. َو َعَلى ُكلِّ ُمَوحِّ
و بر هر خداپرستى حكمش جاری و گفته اش بى مشكل و 

دستورش نافذ است.

َقُه، َمْلُعوٌن َمْن َخالََفُه، َمْرُحوٌم َمْن َتبَِعُه، ُمْؤمٌِن َمْن َصدَّ
هر كس با او مخالفت كند لعنت شده است، هر كس از او 
پیروی نماید رحمت شده است، هر كس او را تصدیق كند ایمان 

آورده است،

َفَقْد َغَفَر اهلُل لَُه َو لَِمْن َسِمَع مِْنُه َو َأَطاَع لَُه.
پس به راستى خداوند برای او و برای كسى كه از او بشنود و 

برای او اطاعت كند، آمرزنده است.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَُّه آِخُر َمَقامٍ َأُقوُمُه فِي َهَذا الَْمْشَهِد،
بپا  اجتماع  این  ای مردم! همانا آخرین جایى است كه در 

مى خیزم،

ُِّكْم، َفاْسَمُعوا َو َأِطيُعوا َو انَْقاُدوا ِلَْمرِ َرب
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پس گوش فرا دهید و اطاعت كنید و برای امر پروردگارتان 
فرمانبردار باشید،

َوَجلَّ ُهَو َمْواَلُكْم َو إِلَُهُكْم، َفإِنَّ اهلَل َعزَّ
زیرا خداوند عزوجل سرپرست )صاحب اختیار( و معبود 

شماست،

ٌد َولِيُُّكُم الَْقائُِم الُْمَخاِطُب لَُكْم، ُثمَّ مِْن ُدونِهِ ُمَحمَّ
سپس بعد از او محّمد سرپرست )صاحب اختیار( شماست كه 

اكنون ایستاده و برای شما  خطبه مى خواند،

ُِّكْم، ُثمَّ مِْن َبْعِدي َعلِيٌّ َولِيُُّكمْ  َو إَِماُمُكْم بَِأْمرِ َرب
على سرپرست  من،  از  پس  پروردگارتان  دستور  به  سپس 

)صاحب اختیار( و امام شماست،

ُثمَّ اإْلَِماَمُة فِي ُذرِّيَّتِي مِْن ُولِْدهِ إِلَى َيْومِ َتْلَقْوَن اهلَل َو َرُسولَُه،
سپس امامت در نسل من از فرزندان على تا روزی كه خدا و 

رسولش را مالقات كنید، قرار مى گیرد،

َمُه اهلُل، اَل َحَلَل إاِلَّ َما َأَحلَُّه اهلُل َو اَل َحَراَم إاِلَّ َما َحرَّ
حالل نیست مگر آنچه خداوند آن را حالل نموده و حرام 

نیست مگر آنچه خداوند آن را حرام كرده است،

ِّي مِْن  َفنِي الَْحَلَل َو الَْحَراَم َو َأَنا َأْفَضْيُت لَِما َعلََّمنِي َرب َعرَّ
ِكَتابِهِ َو َحَللِهِ َو َحَرامِهِ إِلَْيهِ.

آنچه  هر  من  و  شناساند  من  به  را  و حرام  خداوند حالل 
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پروردگارم از كتابش و حالل و حرامش به من آموخته را به 
على رساندم.

، َمَعاِشَر النَّاِس! َما مِْن عِْلٍم إاِلَّ َو َقْد َأْحَصاُه اهلُل فِيَّ
ای مردم! هیچ علمى نیست مگر آنكه خداوند در من جمع 

نموده است،

َو ُكلُّ عِْلٍم َعلِْمُت َفَقْد َأْحَصْيُتُه فِي إَِمامِ الُْمتَّقِيَن،
امام  در  را  آن  راستى  به  آموخته ام پس  كه  را  علمى  هر  و 

پرهیزكاران جمع نمودم،

ْمُتُه َعلِّياً َو ُهَو اإْلَِماُم الُْمبِيُن50. َو َما مِْن عِْلٍم إاِلَّ َعلَّ
و هیچ علمى نیست مگر آنكه آن را به على آموخته ام و او همان 

امام روشنگر است.

 َمَعاِشَر النَّاِس! اَل َتِضلُّوا َعْنُه َو اَل َتْنفُِروا مِْنُه،
ای مردم! از على دور نشوید و نگریزید،

َو اَل َتْسَتْكبُِروا ]َو اَل َتْسَتْنِكُفوا[ مِْن َواَلَيتِهِ،
و از والیتش گردن كشى )سرپیچى( نكنید،

َفُهَو الَِّذي  }َيْهِدي إِلَى الَْحِق{51  َو َيْعَمُل بِهِ،
پس اوست كه }به سوی حق هدایت مى كند{ و به حق عمل 

مى نماید،

َو ُيْزِهُق الَْباِطَل َو َيْنَهى َعْنُه،َو اَل َتْأُخُذُه فِي اهللِ لَْوَمُة اَلئٍِم،
و باطل را نابود مى كند و از آن نهى مى نماید و در )راه( خدا 
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هرگز نكوهش نكوهش گران او را بازنمى دارد،

ُل َمْن آَمَن بِاهللِ َو َرُسولِهِ، ُثمَّ إِنَُّه َأوَّ
سپس همانا اوست اول كسى كه به خداوند و رسولش ایمان 

آورد،

َو ُهَو الَِّذي َفَدى َرُسولَُه بَِنْفِسهِ،
و اوست كسى كه جانش را فدای رسول خدا نمود،

َو ُهَو الَِّذي َكاَن َمَع َرُسولِ اهللِ،
و اوست كسى كه همیشه همراه رسول خدا بود،

َو اَل َأَحَد َيْعُبُد اهلَل َمَع َرُسولِهِ مَِن الرَِّجالِ َغْيُرُه.
و هیچ مردی غیر از او همراه رسول خدا به عبادت خداوند 

نپرداخت.

َلُه اهلُل، َو اْقَبُلوُه َفَقْد َنَصَبُه اهلُل. ُلوُه َفَقْد َفضَّ َمَعاِشَر النَّاِس! َفضِّ
ای مردم! او را برتری دهید كه به راستى خداوند او را برتری 
داده، و بپذیرید كه به راستى خداوند او را منصوب فرموده است.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَُّه إَِماٌم مَِن اهللِ،
ای مردم! همانا او امامى است از جانب خداوند،

َو لَْن َيُتوَب اهلُل َعَلى َأَحٍد َأنَْكَر َواَلَيَتُه، َو لَْن َيْغفَِر اهلُل لَُه 
َحْتماً،

كند  انكار  را  او  كه والیت  را  توبه كسى  و هرگز خداوند 
نمى پزیرد و حتماً هرگز خداوند او را نمى آمرزد،
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َعَلى اهللِ َأْن َيْفَعَل َذلَِك بَِمْن َخالََف َأْمَرُه فِيهِ،
این بر عهده خداوند است كه نسبت به هر كس كه با فرمانش 

در این مورد مخالفت كند، چنین رفتار فرماید،

ُهورِ، َو َأْن ُيَعذَِّبُه َعَذاباً َشِديداً ُنْكراً َأَبَد اْلَبادِ َو َدْهَر الدُّ
و اینكه آن را به عذابى شدید، ناشناخته، تا ابدیت و تا آخر 

روزگار عذاب كند ،

َفاْحَذُروا َأْن ُتَخالُِفوُه َفَتْصَلْوا َناراً }َوُقوُدَها النَّاُس َو الِْحجاَرُة 
ْت لِْلكافِرِيَن{52. ُأعِدَّ

پس دوری كنید از اینكه با او مخالفت كنید و گرفتار آتشى 
شوید كه}هیزم آن مردم و سنگ ها هستند و برای كافران آماده 

شده است{.

ِّيَن َو الُْمْرَسلِيَن، َو  بِي ُلوَن مَِن النَّ َر الْوَّ َُّها النَّاُس! بِي َو اهللِ ُبشِّ َأي
ُة َعَلى َجِميعِ الَْمْخُلوقِيَن مِْن  َأَنا َخاَتُم الْنْبَِياءِ َو الُْمْرَسلِيَن َو الُْحجَّ

َماَواِت َو الَْرِضيَن، َأْهِل السَّ
ای مردم! به خدا سوگند، پیامبران و رسوالن پیشین به )بعثت( 
من بشارت داده شده اند، و من خاتم پیامبران و فرستادگان و 

حّجت بر تمام آفریدگان از اهل آسمان ها و زمین ها هستم،

َفَمْن َشكَّ فِي َذلَِك َفُهَو َكافٌِر ُكْفَر ]الَْجاِهلِيَّةِ[ اْلُولَى،
پس هر كس در آن شک كند او كافر است به كفر جاهلیّت 

نخستین،
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َو َمْن َشكَّ فِي َشيْ ءٍ مِْن َقْولِي َهَذا َفَقْد َشكَّ فِي الُْكلِّ مِْنُه، 
اُر. اكُّ فِي َذلَِك َفَلُه النَّ َو الشَّ

و كسى كه در چیزی از این سخن من شک كند پس به راستى 
در تمام سخنان من شک كرده و برای شک كننده در آن، آتش 

است.

، َو إِْحَسانًا  َمَعاِشَر النَّاِس! َحَبانِي اهلُل بَِهِذهِ الَْفِضيَلةِ َمّناً مِْنُه َعَليَّ
ِّي َأَبَد اْلبِِديَن َو َدْهَر  مِْنُه إِلَيَّ َو }ال إِلَه إاِلَّ ُهَو لَُه الَْحْمُد{53 مِن

اِهرِيَن َعَلى ُكلِّ َحالٍ. الدَّ
ای مردم! خداوند این فضیلت را بر من ارزانى داشته كه منّتى 
از او بر من و احسانى از جانب او به سوی من است و }نیست 
معبودی مگر او، برای اوست حمد و سپاس{ از من تا ابدیت و 

تا آخر روزگار، در هر حال.

ُلوا َعلِّياً، َفإِنَُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعِدي مِْن َذَكٍر  َمَعاِشَر النَّاِس! َفضِّ
َو ُأنَْثى،

ای مردم! على را برتری دهید زیرا او برترین مردم پس از من 
از مرد و زن است،

بَِنا َأنَْزَل اهلُل الرِّْزَق َو َبقَِي الَْخْلُق،
بواسطه ما خداوند روزی را نازل مى كند و آفریدگان ادامه 

مى یابند،

َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن، َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َردَّ َعَليَّ َقْولِي َهَذا َو 
لَْم ُيَوافِْقُه.
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نفرین شده است، نفرین شده است، مورد خشم است، مورد 
خشم است كسى كه این سخن مرا نپذیرد و همراهى نكند.

َرنِي َعِن اهللِ َتَعالَى بَِذلَِك َو َيُقوُل: َأاَل! إِنَّ َجْبَرئِيَل َخبَّ
هشدارید! همانا جبرئیل از جانب خداوند متعال مرا به آن خبر 

داد و مى گوید:

َمْن َعاَدى َعلِّياً َو لَْم َيَتَولَُّه َفَعَلْيهِ لَْعَنتِي َو َغَضبِي، َفـ}لَْتْنُظْر 
َمْت لَِغٍد َو اتَُّقوا اهلَل{54  َأْن ُتَخالُِفوُه، }َفَتزِلَّ َقَدٌم َبْعَد  َنْفٌس ما َقدَّ

ُثُبوتِها{55، }إِنَّ اهلَل َخبِيٌر بِما َتْعَمُلوَن{56.
هر كس با على دشمنى كند و والیت اورا نپذیرد پس  نفرین و 
خشم من بر او باد، پس }هر فرد ببیند برای فردا چه پیش فرستاده 
است و از خداوند بترسید{كه با على مخالفت كنید }در نتیجه 
بلغزد قدمى پس از ثابت قدمى،{ }همانا خداوند به آنچه انجام 

مى دهید آگاه است{.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَُّه َجْنُب اهللِ الَِّذي َذَكَر فِي ِكَتابِهِ َفَقاَل َتَعالَى:
ای مردم! همانا على »جنب اهلل« است كه خداوند متعال در 

كتابش یاد كرده و فرموده:

ْطُت فِي َجْنِب اهللِ{57 .  }َأْن َتُقوَل َنْفٌس يا َحْسَرتى  َعلى  ما َفرَّ
كنار  آنچه در  بر  بر من،  افسوس  بگوید: ای  }اینكه كسى 

خداست كوتاهى كردم{.
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]هرکه من موالی اویم این علی موالی اوست[

َمَعاِشَر النَّاِس! َتَدبَُّروا الُْقْرآَن َو اْفَهُموا آَياتِهِ َو انُْظُروا إِلَى 
ُمْحَكَماتِهِ َو اَل َتتَّبُِعوا ُمَتَشابَِهُه،

ای مردم! قرآن را دریابید و آیاتش را بفهمید و به محكمات 
آیات  نظر كنید و به دنبال متشابهات نروید،

ُح لَُكْم َتْفِسيَرُه إاِلَّ  َِّن لَُكْم َزَواِجَرُه، َو اَل ُيَوضِّ َفَو اهللِ لَْن ُيَبي
الَِّذي َأَنا آِخٌذ بَِيِدهِ َو ُمْصعُِدُه إِلَيَّ َو َشائٌِل بَِعُضِدهِ َو ُمْعلُِمُكْم َأَن:
پس به خداوند سوگند، هرگز برای شما شگفتى های قرآن را 
بیان نمى كند و تفسیرش را برایتان روشن نمى نماید مگر كسى كه 
من دستش را گرفته ام و به سوی خود باال آورده ام و بازویش را 

بلند مى كنم و به شما اعالم مى نمایم كه:

»َمْن ُكْنُت َمْواَلُه َفَهَذا َعلِيٌّ َمْواَلُه«،
»هر كس من موال )سرپرست وصاحب اختیار( اویم پس این 

على موالی اوست«،

َلُم َأِخي َو َوِصيِّي، َو ُهَو َعلِيُّ بُْن َأبِي َطالٍِب َعَلْيهِ السَّ
و او على بن أبى طالب  برادر و جانشین من است،

. َوَجلَّ َأنَْزلََها َعَلـيَّ َو ُمَواالُتُه مَِن اهللِ َعزَّ
و والیت او از جانب خداوند عزوجل بر من نازل گردیده 

است.
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 ]قرآن و عترت[

َقُل الْْصَغُر  ِّبِيَن مِْن ُولِْدي ُهُم الثَّ ي َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَّ َعلِّياً َو الطَّ
َقُل الْْكَبُر، َو الُْقْرآُن الثَّ

ای مردم! همانا على و پاكان از فرزندان من، ثقل اصغرند و 
قرآن ثقل اكبر است،

َفُكلُّ َواِحٍد ُمْنبٌِئ َعْن َصاِحبِهِ َو ُمَوافٌِق لَُه لَْن َيْفَترَِقا َحتَّى َيرَِدا 
َعَليَّ الَْحْوَض،

پس هر كدام )قرآن و عترت( ازهمراهش خبر مى دهد و با او 
سازگار است، هرگز آن دو از هم جدا شدنى نیستند تا اینكه كنار 

حوض )كوثر( بر من  وارد شوند،

ُهْم ُأَمَناُء اهللِ فِي َخْلقِهِ َو ُحَكَماُؤُه فِي َأْرِضهِ.
ایشان امینان خداوند در میان آفریدگانش و حاكمان او در 

زمینش هستند.

يُْت. َأاَل! َو َقْد َأدَّ
هشدارید! كه به راستى من ادا نمودم.

َأاَل !َو َقْد َبلَّْغُت.
هشدارید! كه به راستى من تبلیغ كردم.

َأاَل !َو َقْد َأْسَمْعُت.
هشدارید! كه به راستى من شنواندم.
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َأاَل !َو َقْد َأْوَضْحُت .
هشدارید! كه به راستى من روشن كردم.

. َوَجلَّ َوَجلَّ َقاَل َو َأَنا ُقْلُت َعِن اهللِ َعزَّ َأاَل! َو إِنَّ اهلَل َعزَّ
هشدارید! كه خداوند عزوجل فرمود و من از جانب خداوند 

عزوجل گفتم.

]علی تنها امیر المؤمنین است[

َأاَل! إِنَُّه لَْيَس َأمِيُر الُْمْؤمِنِيَن َغْيَر َأِخي َهَذا، َو اَل َتِحلُّ إِْمَرُة 
الُْمْؤمِنِيَن َبْعِدي ِلََحٍد َغْيرِهِ؛

و  نیست،  برادرم  این  از  غیر  امیرمؤمنان  همانا  هشدارید! 
امیرمؤمنان بودن پس از من برای كسى غیر از على حالل نیست؛

لِ َما َصعَِد  ُثمَّ َضَرَب بَِيِدهِ إِلَى َعُضِدهِ َفَرَفَعُه َو َكاَن ُمْنُذ َأوَّ
َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ َشاَل َعلِّياً َحتَّى َصاَرْت رِْجُلُه َمَع 

ُرْكَبةِ َرُسولِ اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ، ُثمَّ َقاَل:
سپس رسول خدا  با دستش به بازوی على زد و بازوی او 
را بلند نمود درحالى كه از ابتدایى كه رسول خدا باالی منبر رفته 
بود على را باال برده بود تا آنجا كه پای على هم ردیف زانوی 
رسول خدا صلى اهلل علیه و آله قرار گرفت، سپس حضرت 

فرمود: 



42

آرخین ایپم از  آرخین ایپمبر            

 َمَعاِشَر النَّاِس!  َهَذا َعلِيٌّ َأِخي َو َوِصيِّي َو َواعِي عِْلِمي،
ای مردم! این على برادر و جانشین و نگهدار دانش من است،

، َو  َوَجلَّ تِي َو َعَلى َتْفِسيرِ ِكَتاِب اهللِ َعزَّ َو َخلِيَفتِي َعَلى ُأمَّ
اعِي إِلَْيهِ َو الَْعامُِل بَِما َيْرَضاُه، َو الُْمَحارُِب ِلَْعَدائِهِ، َو الُْمَوالِي  الدَّ

َعَلى َطاَعتِهِ، َو النَّاِهي َعْن َمْعِصَيتِهِ،
و خلیفه من بر اّمتم  و بر تفسیر كتاب خداوند عزوجل است، و 
دعوت كننده به او، و عمل كننده به آنچه كه او را خشنود مى كند، 
و جنگ كننده با دشمنان او، و سرپرست بر اطاعت او، و باز 

دارنده از معصیت او مى  باشد،

َخلِيَفُة َرُسولِ اهللِ، َو َأمِيُر الُْمْؤمِنِيَن، َو اإْلَِماُم الَْهادِي،
)او( خلیفه رسول خدا و امیر مؤمنان و امام هدایتگر است،

اِكثِيَن َو الَْقاِسِطيَن َو الَْمارِقِيَن. َو َقاتُِل النَّ
ستمگران)اهل  جمل(و  )اهل  شكنان  پیمان  كشنده  )او(  و 

صفین( و بیرون رفتگان از دین )خوارج نهروان( است.

ِّي َأُقولُ : {58، بَِأْمرِ َرب ُل الَْقْوُل لََديَّ بَِأْمرِ اهللِ َأُقولُ : َو }ما ُيَبدَّ
به دستور خداوند مى گویم و این }سخن نزد من دگرگون 

نمى شود{، به فرمان پروردگارم مى گویم:
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] دعای رسول خدا[

اللُهمَّ َوالِ َمْن َواالُه َو َعادِ َمْن َعاَداُه،
خداوندا! دوستدار كسى را كه او را دوست بدارد، و دشمنى 

كن با كسى كه او را دشمن بدارد،

ُه. َو الَْعْن َمْن َأنَْكَرُه، َو اْغَضْب َعَلى َمْن َجَحَد َحقَّ
و نفرین كن كسى را كه او را انكار كند، و خشم گیر بر كسى 

كه حق او را )با علم به آن( انكار كرده است.

َِّك عِْنَد  اللُهمَّ إِنََّك َأنَْزلَْت َعَليَّ َأنَّ اإْلَِماَمَة َبْعِدي لَِعلِيٍّ َولِي
تِْبَيانِي َذلَِك َو َنْصبِي إِيَّاُه بَِما َأْكَمْلَت لِعَِبادَِك مِْن دِينِهِْم َو 
َأْتَمْمَت َعَلْيهِْم بِنِْعَمتَِك َو َرِضيَت لَُهُم اإْلِْسَلَم دِينا59ً، َفُقْلَت: 
}َو َمْن َيْبَتغِ َغْيَر اإْلِْسلمِ دِيناً َفَلْن ُيْقَبَل مِْنُه َو ُهَو فِي اْلِخَرةِ مَِن 

الْخاِسرِيَن{ 60.
خداوندا! همانا تو بر من نازل كردی كه امامت پس از من برای 
ولّى تو، على است، هنگامى كه روشن كردم امامتش را و منصوب 
كردم او را به والیتى كه تو با آن دین بندگانت را كامل كردی و 
نعمت خود را بر ایشان نهایت بخشیدی و به اسالم به عنوان 

دینشان راضى شدی پس فرمودی:

}و هر كس دینى غیر از اسالم بجوید از او قبول نمى شود و او 
در آخرت از زیانكاران است{.

ِّي َقْد َبلَّْغُت. ِّي ُأْشهُِدَك  َو َكَفى بَِك َشهِيداً َأن اللُهمَّ إِن
خداوندا! همانا من تو را گواهى مى دهم و گواهى تو كافى 
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است كه همانا من به راستى  تبلیغ نمودم.

َوَجلَّ دِيَنُكْم بِإَِماَمتِهِ، َمَعاِشَر النَّاِس! إِنََّما َأْكَمَل اهلُل َعزَّ
ای مردم! این است و جز این نیست كه خداوند عزوجل دین 

شما را با امامت على كامل نمود،

َفَمْن لَْم َيْأَتمَّ بِهِ َو بَِمْن َيُقوُم َمَقاَمُه مِْن ُولِْدي مِْن ُصْلبِهِ إِلَى َيْومِ 
، َفـ}ُأولئَِك الَِّذيَن َحبَِطْت  َوَجلَّ الْقَِياَمةِ َو الَْعْرِض َعَلى اهللِ َعزَّ
ُف َعْنُهُم  َأْعماُلُهْم{61  َو فِي  }النَّارِ ُهْم فِيها خالُِدوَن{62، }ال ُيَخفَّ

الَْعذاُب َو ال ُهْم ُيْنَظُرونَ {63.
پس كسى كه به او و جانشینان او از فرزندان من كه از نسل 
او هستند اقتدا نكند تا روز قیامت و روز عرضه كردن اعمال بر 
خداوند عزوجل، }چنین كسانى اعمالشان از بین رفته{ و در 
}آتش همیشگى خواهند بود. عذاب از آنان تخفیف نمى یابد و به 

آنها مهلت داده نمى شود{.

]قرآن و علی[

َمَعاِشَر النَّاِس! َهَذا َعلِيٌ  َأنَْصُرُكْم لِي َو َأَحقُُّكْم بِي َو َأْقَرُبُكْم 
، ُكْم َعَليَّ إِلَيَّ َو َأَعزُّ

و  من  برای  شما  یاور ترین  كه  است  على  این  مردم!  ای 
سزاوارترین شما به من و نزدیک ترین شما به من و عزیزترین 

شما نزد من است،

َوَجلَّ َو َأَنا َعْنُه َراِضَياِن، َو َما َنَزلَْت آَيُة رًِضى إاِلَّ  َو اهلُل َعزَّ
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فِيهِ،
خداوند عزوجل و من از او راضى هستیم، و هیچ آیه رضایتى 

در قرآن نازل نشده مگر درباره او، 

َو َما َخاَطَب اهللُ  }الَِّذيَن آَمُنوا{ إاِلَّ َبَدَأ بِهِ،
و هیچگاه خداوند مؤمنان را مورد خطاب قرار نداده مگر آنكه 

ابتدا او مخاطب بوده است،

َو اَل َنَزلَْت آَيُة َمْدٍح فِي الُْقْرآِن إاِلَّ فِيهِ،
 و هیچ آیه مدحى در قرآن نیست مگر درباره او، 

َو اَل َشهَِد بِالَْجنَّةِ فِي  }َهْل َأتى  َعَلى اإْلِنْساِن{64  إاِلَّ لَُه َو اَل 
َأنَْزلََها فِي ِسَواُه َو اَل َمَدَح بَِها َغْيَرُه.

و خداوند در سوره »انسان« شهادت به بهشت نداده مگر برای 
او، و این سوره را درباره غیر او نازل نكرده و با این سوره جز او 

را مدح ننموده است.

َمَعاِشَر النَّاِس! ُهَو َناِصُر دِيِن اهللِ، َو الُْمَجادُِل َعْن َرُسولِ اهللِ،
ای مردم! او یاری دهنده دین خدا و دفاع كننده از رسول 

خداست،

؛ قِيُّ الَْهادِي الَْمْهِديُّ َو ُهَو التَّقِيُّ النَّ
و اوست پرهیزكار پاكیزه هدایت كننده هدایت شده؛

َنبِيُُّكْم َخْيُر َنبِيٍ  َو َوِصيُُّكْم َخْيُر َوِصيٍّ َو َبُنوُه َخْيُر الْْوِصَياءِ.
پیامبرتان بهترین پیامبر و وصیّتان بهترین وصّى و فرزندان او 
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بهترین اوصیاء هستند.

َمَعاِشَر النَّاِس! ُذرِّيَُّة ُكلِّ َنبِيٍّ مِْن ُصْلبِهِ َو ُذرِّيَّتِي مِْن ُصْلِب 
َعلِيٍّ. 

ای مردم! نسل هر پیامبری از پشت خودش است و نسل من 
از پشت على است.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَّ إِبْلِيَس َأْخَرَج آَدَم مَِن الَْجنَّةِ بِالَْحَسِد، َفَل 
َتْحُسُدوُه َفَتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َو َتزِلَّ َأْقَداُمُكْم،

ای مردم! همانا ابلیس آدم را با حسد از بهشت بیرون كرد، پس 
به على حسادت نورزید زیرا اعمالتان از بین مى رود و قدم هایتان 

مى لغزد،

َفإِنَّ آَدَم ُأْهبَِط إِلَى الْْرِض لَِخِطيَئةٍ َواِحَدةٍ َو ُهَو َصْفَوُة اهللِ 
َوَجلَّ َو َكْيَف بُِكْم؟ َو َأنُْتْم َأنُْتْم َو مِْنُكْم َأْعَداُء اهللِ، َعزَّ

آدم به خاطر یک اشتباه به زمین فرستاده شد در حالى كه 
برگزیده خداوند عزوجل بود و شما چگونه اید؟ در حالى كه شما  

شمایید و در بین شما دشمنان خدا هستند،

، َو اَل ُيْؤمُِن  ، َو اَل َيَتَوالَى َعلِّياً إاِلَّ َتقِيٌّ إِنَُّه اَل ُيْبغُِض َعلِّياً إاِلَّ َشقِيٌّ
بِهِ إاِلَّ ُمْؤمٌِن ُمْخلٌِص،

را  والیتش  و  بدبخت،  مگر  را  على  نمى ورزد  كینه  همانا 
ایمان نمى آورد مگر مؤمن  او  به  نمى پذیرد مگر پرهیزكار، و 

خالص،
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َو فِي َعلِيٍّ َو اهللِ َنَزلَْت ُسوَرُة َو الَْعْصرِ،
و به خداوند سوگند درباره على سوره »و العصر« نازل شد:

ِحيمِ)1(؛ َو الَْعْصرِ)2(؛ إِنَّ اإْلِنْساَن لَفِي  ْحمِن الرَّ }بِْسمِ اهللِ الرَّ
الِحاِت َو َتواَصْوا بِالَْحقِّ  ُخْسرٍ)3(؛ إاِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

ْبرِ{)4(. َو َتواَصْوا بِالصَّ
}به نام خداوند مهر گستر مهربان، سوگند به زمانه، همانا انسان 
هر آینه در زیان است، مگر كسانى كه ایمان آورده اند و اعمال 
شایسته انجام دهند و یكدیگر را سفارش به حق و سفارش به 

صبر نمایند{.

ْغُتُكْم رَِسالَتِي  }َو ما َعَلى  َمَعاِشَر النَّاِس! َقِد اْسَتْشَهْدُت اهلَل َو َبلَّ
ُسولِ إاِلَّ الَْبلُغ الُْمبِيُن{65. الرَّ

ای مردم! براستى كه من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به 
شما ابالغ نمودم،}و نیست بر عهده رسول مگر ابالغ روشنگر{.

َمَعاِشَر النَّاِس!  }اتَُّقوا اهلَل َحقَّ ُتقاتِهِ َو ال َتُموُتنَّ إاِلَّ َو َأنُْتْم 
ُمْسلُِموَن{66.

ای مردم! }از خدا پروا كنید، پروایى حقیقى و نمیرید مگر در 
حالى كه شما مسلمانید{.

َمَعاِشَر النَّاِس! }آمُِنوا بِاهللِ َو َرُسولِهِ َو النُّورِ الَِّذي{67 }ُأنْزَِل 
َمَعُه{68 }مِْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوهاً َفَنُردَّها َعلى  َأْدبارِها{69.

ای مردم! به خداوند و رسول او و نوری كه با او نازل شده 
است ایمان بیاورید }قبل از آنكه چهره ها را محو كنیم پس آن را 
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به پشت برگرداینم{.

َوَجلَّ فِيَّ َمْسُلوٌك، ُثمَّ فِي  َمَعاِشَر النَّاِس! النُّوُر مَِن اهللِ َعزَّ
َعلِيٍّ، 

ای مردم! آن نور از جانب خداوند عزوجل در من سپس در 
على نهاده شده،

ُثمَّ فِي النَّْسِل مِْنُه إِلَى الَْقائِمِ الَْمْهِديِّ الَِّذي َيْأُخُذ بَِحقِ اهللِ َو 
بُِكلِّ َحقٍّ ُهَو لََنا،

سپس در نسل على تا قیام كننده مهدی ای كه حق خدا و هر 
حقى كه برای ما باشد را مى گیرد، نهاده شده است،

رِيَن َو الُْمَعانِِديَن  ًة َعَلى الُْمَقصِّ َوَجلَّ َقْد َجَعَلَنا ُحجَّ ِلَنَّ اهلَل َعزَّ
الِِميَن مِْن َجِميعِ الَْعالَِميَن. َو الُْمَخالِفِيَن َو الَْخائِنِيَن َو اْلثِِميَن َو الظَّ
زیرا خداوند عزوجل براستى ما را ّحجت بر كوتاهى كنندگان 
عمدی و ستیزه جویان و مخالفان و خیانت ورزان و گنهكاران و 

ستمگران از تمام جهانیان قرار داده است.

ِّي َرُسوُل اهللِ َقْد َخَلْت مِْن َقْبلَِي  َمَعاِشَر النَّاِس! ُأنِْذُرُكْم َأن
ُسُل،َأ َفإِْن مِتُّ َأْو ُقتِْلُت  }انَْقَلْبُتْم َعلى  َأْعقابُِكْم َو َمْن َيْنَقلِْب  الرُّ

اِكرِيَن{70. َعلى  َعقَِبْيهِ َفَلْن َيُضرَّ اهلَل َشْيئاً َو َسَيْجزِي اهلُل الشَّ
ای مردم! هشدارتان مى دهم، همانا من رسول خدایم كه پیش 
از من رسوالنى بوده اند، آیا اگر بمیرم یا كشته شوم }شما بر 
گذشته های خود بازگشته؟ در حالى كه كسى كه به گذشته اش 
برگردد پس هرگز چیزی به خداوند زیان نمى رساند و خداوند 
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سپاسگزاران را پاداش خواهد داد{.

ْكرِ ُثمَّ مِْن َبْعِدهِ  ْبرِ َو الشُّ َأاَل! َو إِنَّ َعلِّياً ُهَو الَْمْوُصوُف بِالصَّ
ُولِْدي مِْن ُصْلبِهِ.

هشدارید! كه همانا على به شكیبایى و سپاسگزاری توصیف 
شده و پس از او فرزندان من از نسل او چنین اند.

َمَعاِشَر النَّاِس! اَل َتُمنُّوا َعَلى اهللِ إِْسَلَمُكمْ  َفَيْسَخَط َعَلْيُكْم َو 
ُيِصيَبُكمْ  }بَِعذاٍب مِْن عِْنِدهِ{71  إِنَُّه }لَبِالِْمْرَصادِ{72.

ای مردم! با اسالمتان بر خداوند منّت مگذارید كه او بر شما 
خشم مى گیرد و شما را دچار }عذابى از جانب خودش{ مى كند، 

زیرا او}در كمین گاه است{.

اِر  ٌة }َيْدُعوَن إِلَى النَّ َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَُّه َسَيُكوُن مِْن َبْعِدي َأئِمَّ
َو َيْوَم الْقِياَمةِ ال ُيْنَصُروَن{73.

ای مردم! همانا پس از من پیشوایانى }به آتش فرا مى خوانند و 
در روز قیامت یاری نمى شوند{.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَّ اهلَل َو َأَنا َبرِيَئاِن مِْنُهْم.
ای مردم ! همانا خداوند و من از آنها بیزاریم.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَُّهْم َو َأنَْصاُرُهْم َو َأْتَباُعُهْم َو َأْشَياُعُهمْ  }فِي 
ِّرِيَن{75. ْرِك الْْسَفِل مَِن النَّارِ{74 َو }لَبِْئَس َمْثَوى الُْمَتَكب الدَّ

ای مردم! همانا آنها و یارانشان و پیروانشان و شیعیانشان }در 
پست ترین طبقه از دوزخند{ و }خود بزرگ بینان را جایگاه بسیار 

بدی است{.
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]اصحاب صحیفه[

ِحيَفةِ َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم فِي َصِحيَفتِهِ، َأاَل! إِنَُّهْم َأْصَحاُب الصَّ
هشدارید! همانا آنها یاران »صحیفه« اند پس باید هر كدامتان در 

صحیف اش نظر كند،

َلُم: َفَذَهَب َعَلى النَّاِس إاِلَّ ِشْرذَِمًة مِْنُهْم َأْمُر  َقاَل َعَلْيهِ السَّ
ِحيَفةِ. الصَّ

حضرت امام باقر علیه السالم فرمود: پس قضیه صحیفه از 
خاطر مردم مگر اندكى از آنها رفته بود.76

ِّي َأَدُعَها إَِماَمًة َو وَِراَثًة فِي َعقِبِي إِلَى َيْومِ  َمَعاِشَر النَّاِس! إِن
الْقَِياَمةِ،

ای مردم! همانا من امامت و وراثت را در نسلم تا روز قیامت 
به امانت مى گذارم،

ًة َعَلى ُكلِّ َحاِضٍر َو َغائٍِب،  َو َقْد َبلَّْغُت َما ُأمِْرُت بَِتْبلِيغِهِ ُحجَّ
ْن َشهَِد َأْو لَْم َيْشَهْد ُولَِد َأْو لَْم ُيولَْد، َو َعَلى ُكلِّ َأَحٍد مِمَّ

و براستى من ابالغ كردم آنچه مأمور شده بودم به تبلیغش،  كه 
حّجت باشد بر هر حاضر و غائبى و هر كسى كه شاهد بود یا 

شاهد نبود، به دنیا آمده بود یا متولّد نشده بود، 

الْقَِياَمةِ، َو  َيْومِ  الَْولََد إِلَى  الَْوالُِد  الَْحاِضُر الَْغائَِب َو  ِّغِ  َفْلُيَبل
َسَيْجَعُلوَنَها ُمْلكاً َو اْغتَِصاباً.

پس حاضر به غایب و پدر به فرزند تا روز قیامت تبلیغ كند و 
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در آینده )امامت( را غصب نموده و چون سلطنت قرار مى دهند.

َأاَل! لََعَن اهلُل الَْغاِصبِيَن َو الُْمْغَتِصبِيَن،
هشدارید! خداوند غاصبان و چپاول گران را نفرین نموده،

َُّه الثََّقلِن{77 ، َفـ}ُيْرَسُل َعَلْيُكما  َو عِْنَدَها }َسَنْفُرُغ لَُكْم َأي
ُشواٌظ مِْن نارٍ َو ُنحاٌس َفل َتْنَتِصراِن{78.

كه در آن هنگام}ای انسان و جّن به حساب شما مى پردازیم{ 
پس }بر شما شراره هایى از آتش و مس گداخته فرستاده مى شود 

و یاوری نمى یابید{ .

َوَجلَّ لَْم َيُكْن َيَذُرُكمْ  }َعلى  ما َأنُْتْم   َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَّ اهلَل َعزَّ
ِِّب َو ما كاَن اهلُل لُِيْطلَِعُكْم َعَلى  ي َعَلْيهِ َحتَّى َيِميَز الَْخبِيَث مَِن الطَّ

الَْغْيِب{79.
ای مردم ! همان خداوند عزوجل شما را رها نمى كند }بر آنچه 
هستید تا اینكه پلید را از پاک سرشت جدا كند و خدا هیچ وقت 

شما را بر غیب آگاه نمى كند{.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَُّه َما مِْن َقْرَيةٍ إاِلَّ َو اهلُل ُمْهلُِكَها بَِتْكِذيبَِها، َو 
َكَذلَِك ُيْهلُِك الُْقَرى  }َو ِهَي ظالَِمٌة{80 َكَما َذَكَر اهلُل َتَعالَى،

ویران  خداوند  آنكه  مگر  نیست  آبادی ای  همانا  مردم!  ای 
}كه  آبادی ای  همچنین  و  تكذیبشان،  بخاطر  است  كننده اش 
ستمگرند{ را نابود مى كند همانطور كه خداوند )در قرآن( از آن 

یاد كرده است؛
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َو َهَذا َعلِيٌّ إَِماُمُكمْ  َو َولِيُُّكْم َو ُهَو َمَواعِيُد اهللِ َو اهلُل ُيَصدُِّق 
َما َوَعَدُه.

و این على امام شما و سرپرست شما ست و اوست وعده های 
خداوند و خدا آنچه را وعده داده تصدیق مى كند.

لِيَن{81، َو اهلُل لََقْد  َمَعاِشَر النَّاِس! َقْد َضلَّ َقْبَلُكمْ  }َأْكَثُر الْوَّ
لِيَن َو ُهَو ُمْهلُِك اْلِخرِيَن؛ َأْهَلَك الْوَّ

ای مردم! براستى كه  قبل از شما}بیشتر پیشینیان{ گمراه شده 
و خداوندی كه هر آینه پیشینیان را نابود كرد هم او نابود كننده 

دیگران است؛ 

لِيَن؛ ُثمَّ ُنْتبُِعُهُم اْلِخرِيَن؛ َقاَل اهلُل َتَعالَى:}َأ لَْم ُنْهلِِك الْوَّ
َكذلَِك َنْفَعُل بِالُْمْجرِمِيَن؛ َويٌْل َيْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّبِيَن{ 82.

خداوند متعال مى فرماید:}آیا پیشینیان را نابود نكرده ایم؛ سپس 
دیگران را به دنبال آنها نمى فرستیم؛ با بزه كاران چنین مى كنیم؛ وای 

در آن هنگام برای تكذیب كنندگان{.

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَّ اهلَل َقْد َأَمَرنِي َو َنَهانِي،
ای مردم! همانا خداوند مرا امر كرد و باز داشت،

، َوَجلَّ ِّهِ َعزَّ ْهَي مِْن َرب َو َقْد َأَمْرُت َعلِّياً َو َنَهْيُتُه، َفَعلَِم الْْمَر َو النَّ
و من على را امر كردم و بازداشتم، پس على امر و نهى را از 

جانب پروردگارش عزوجل دانسته است،

َتْسَلُموا، َو َأِطيُعوا َتْهَتُدوا، َو انَْتُهوا لَِنْهيِِه  َفاْسَمُعوا ِلَْمرِهِ 
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َتْرُشُدوا،
پس برای دستورش گوش فرا دهید تا سالم بمانید، و اطاعتش 
كنید تا هدایت شوید، و برای بازداشتنش خود را باز دارید تا 

ارشاد شوید،

ُبُل َعْن َسبِيلِِه 83. ُق بُِكُم السُّ ُِّروا إِلَى ُمَرادِهِ، َو اَل َتَتَفرَّ َو َصي
و به سوی خواست او دگرگون شوید، و راه های دیگر شما را 

از راه او پراكنده نكند.

]صراط مستقیم[

َِّباعِهِ، َمَعاِشَر النَّاِس! َأَنا ِصَراُط اهللِ الُْمْسَتقِيُم الَِّذي َأَمَرُكْم بِات
ای مردم! من صراط پایدار خداوند هستم كه او شما را به 

پیروی از آن فرمان داده،

ُثمَّ َعلِيٌّ مِْن َبْعِدي،
و پس از من على است،

ٌة َيْهُدوَن إِلَى الَْحقِ  }َو بِهِ َيْعِدُلوَن{84. ُثمَّ ُولِْدي مِْن ُصْلبِهِ َأئِمَّ
سپس فرزندان من از نسل على، امامانى كه به حق هدایت 

مى كنند }و به حق دادگری مى نمایند{.

ُثمَّ َقَرَأ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ:
سپس رسول خدا  سوره فاتحه را خواند:

حيمِ )1( ْحمِن الرَّ  بِْسمِ اهللِ الرَّ
به نام خداوند مهر گستر مهربان،
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ِ َربِّ الْعالَميَن )2( الَْحْمُد هلِلَّ
حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است،

حيمِ )3( ْحمِن الرَّ الرَّ
مهر گستر مهربان،

مالِِك َيْومِ الدِّيِن )4(
صاحب و فرمانروای روز جزا،

إِيَّاَك َنْعُبُد َو إِيَّاَك َنْسَتعيُن )5(
فقط تو را بندگى مى كنیم و تنها تو را كمک مى گیریم،

راَط الُْمْسَتقيَم )6( اْهِدَنا الصِّ
ما را به صراط پایدار هدایت فرما،

َو اَل  َعَلْيهِْم  الَْمْغُضوِب  َغْيرِ  َعَلْيهِْم  َأنَْعْمَت  الَّذيَن  ِصراَط 
ِّيَن )7( ال الضَّ

صراط كسانى كه بر ایشان نعمت دادی نه كسانى كه بر آنها 
خشم گرفته شده و نه كسانى كه گمراهند،

ْت، ْت َو إِيَّاُهْم ُخصَّ َو َقاَل: فِيَّ َنَزلَْت َو فِيهِْم َنَزلَْت، َو لَُهْم َعمَّ
و رسول خدا  فرمود: این سوره درباره من و ایشان )امامان 
پس از من( نازل شده و برای ایشان فرا گیری دارد و تنها ویژه 

ایشان است،

ُأولَئَِك َأْولَِياُء }اهللِ ال َخْوٌف َعَلْيهِْم َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن{85.
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آنان دوستان }خدایند كه نه ترسى بر ایشان است و نه ایشان 
اندهگین مى شوند{.

]دوستان و دشمنان علی[

َأاَل! إِنَّ }ِحْزَب اهللِ ُهُم الْغالُِبوَن{86.
هشدارید! همانا }حزب خداوند چیره گانند{.

َِّفاِق َو الَْحادُّوَن، َقاِق َو الن َأاَل! إِنَّ َأْعَداَء َعلِيٍّ ُهْم َأْهُل الشِّ
هشدارید! همانا دشمنان على اهل مخالفت و نفاق78 و ستیزه 

جویى هستند،

َياِطيِن الَِّذينَ  }ُيوِحي َبْعُضُهْم إِلى  َو ُهُم الَْعادُّوَن َو إِْخَواُن الشَّ
َبْعٍض ُزْخُرَف الَْقْولِ ُغُروراً{88.

و آنها تجاوزگران و برادران شیاطینند، كسانى كه }بعضى شان 
)به صورت( فریب وحى  را  آراسته  به بعضى )دیگر( سخن 

مى كند{.

: َوَجلَّ َأاَل! إِنَّ َأْولَِياَءُهُم الَِّذيَن َذَكَرُهُم اهلُل فِي ِكَتابِهِ، َفَقاَل َعزَّ
هشدارید! همانا دوستان اهل بیت كسانى هستند كه خداوند 

آنها را در كتابش یاد كرده پس خداوند عزوجل فرموده:

}ال َتِجُد َقْوماً ُيْؤمُِنوَن بِاهللِ َو الَْيْومِ اْلِخرِ ُيوادُّوَن َمْن َحادَّ 
اهلَل َو َرُسولَُه َو لَْو كاُنوا آباَءُهْم َأْو َأبْناَءُهْم َأْو إِْخواَنُهْم َأْو 
َعشيَرَتُهْم،ُأولئَِك َكَتَب في  ُقُلوبِهُِم اإْليماَن َو َأيََّدُهْم بُِروٍح 
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خالِديَن  الْنْهاُر  َتْحتَِها  مِْن  َتْجري  َجنَّاٍت  ُيْدِخُلُهْم  مِْنُه،َو 
فيها،َرِضَي اهلُل َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه،ُأولئَِك ِحْزُب اهللِ َأال إِنَّ 

ِحْزَب اهللِ ُهُم الُْمْفلُِحون{. 89 
}نمى یابى قومى را كه به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند 
كه با كسانى كه با خدا و رسولش ستیز دارند دوستى داشته باشند، 
اگر چه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان 
باشند. آنان اند كه ایمان در قلوبشان نوشته شده و خداوند آنان را 

با روحى از خود تأیید فرموده،

و ایشان را به بهشتى وارد مى كند كه از پایین آن نهرها جاری 
است و در آن جاودانه اند،

خدا از آنان راضى است و آنان از خدا راضى هستند،

آنان حزب خداوند هستند. هشدارید! كه همانا حزب خدا 
رستگارانند{.

، َفَقاَل: َوَجلَّ َأاَل! إِنَّ َأْولَِياَءُهُم الَِّذيَن َوَصَفُهُم اهلُل َعزَّ
هشدارید! همانا دوستان اهل بیت كسانى هستند كه خداوند 

عزوجل توصیفشان كرده پس فرموده:

}الَِّذيَن آَمُنوا َو لَْم َيْلبُِسوا90 إِيماَنُهْم بُِظْلٍم،ُأولئَِك لَُهُم الْْمُن 
َو ُهْم ُمْهَتُدوَن{ 91.

}كسانى كه ایمان آورده اند و ایمانشان را با ستم نپوشانده اند، 
آنان  كه برایشان امان است و آنان هدایت یافتگانند{.

، َفَقاَل: َوَجلَّ َأاَل! إِنَّ َأْولَِياَءُهُم الَِّذينَ  َوَصَفُهُم اهلُل َعزَّ
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هشدارید! همانا دوستان اهل بیت كسانى هستند كه خداوند 
عزوجل توصیفشان كرده پس فرموده:

الَْمَلئَِكُة{93  اُهُم  َتَتَلقَّ الَْجنََّة{92 آمِنِيَن،}  الَِّذيَن }َيْدُخُلوَن 
بِالتَّْسلِيمِ َأنْ  }ِطْبُتْم َفاْدُخُلوها خالِِديَن{ 94.

كسانى كه }داخل بهشت مى شوند{ در امن و امان، }فرشتگان 
ایشان را دیدار مى كنند{ با سالم و اینكه )مى گویند:( پاكیزه شدید 

پس جاودانه داخل بهشت شوید{.

: َوَجلَّ َأاَل! إِنَّ َأْولَِياَءُهُم الَِّذيَن َقاَل لَُهُم اهلُل َعزَّ
هشدارید! همانا دوستان اهل بیت كسانى هستند كه خداوند 

عزوجل برایشان فرمود:

}َيْدُخُلوَن الَْجنََّة{95 }بَِغْيرِ ِحساٍب{ 96.
}داخل بهشت مى شوند{ }بدون حسابرسى{.

َأاَل! إِنَّ َأْعَداَءُهْم َيْصَلْوَن َسعِيرا97ً.
هشدارید! همانا دشمنان اهل بیت به آتش افروخته درآیند.

ِهَي  َو  }َشهِيقاً  لَِجَهنَّمَ   َيْسَمُعوَن  الَِّذيَن  َأْعَداَءُهُم  إِنَّ  َأاَل! 
َتُفوُر{98 َو لََها َزفِيٌر99.

هشدارید! همانا دشمنان اهل بیت كسانى هستند كه برای 
فرا  گوش  دوزخ،  جوشش{  حال  در  و  وحشتناک  }صدای 

مى دهند و برای دوزخ فریادی است.

َأاَل! إِنَّ َأْعَداَءُهُم الَِّذيَن َقاَل فِيهِْم:
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هشدارید! همانا دشمنان اهل بیت كسانى هستند كه خدا درباره 
آنها فرموده:

اَرُكوا فيها َجميعاً،  ٌة لََعَنْت ُأْخَتها َحتَّى إَِذا ادَّ }ُكلَّما َدَخَلْت ُأمَّ
قالَْت ُأْخراُهْم ِلُوالُهْم:َربَّنا هُؤالءِ َأَضلُّونا َفآتِهِْم َعذاباً ِضْعفًا 

مَِن النَّارِ،قاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َو لِكْن ال َتْعَلُمون{100.
}هر اّمتى كه به آتش داخل شود اّمت هم كیش خود را لعنت 
كند. تا هنگامى كه همگى در آنجا همدیگر را دریابند، گروه پسین 

)پیروان( برای گروه پیشین )پیشوایان( گویند:

 پروردگارا، آنها ما را گمراه كردند پس عذاب دو چندانى از 
آتش به ایشان بده،

گوید: برای همه دوچندان است ولى شما نمى دانید{. 

: َوَجلَّ َأاَل! إِنَّ َأْعَداَءُهُم الَِّذيَن َقاَل اهلُل َعزَّ
هشدارید! همانا دشمنان اهل بیت كسانى هستند كه خداوند 

عزوجل فرموده:

}ُكلَّما ُألْقَِي فِيها َفْوٌج َسَألَُهْم َخَزَنُتها:َأ لَْم َيْأتُِكْم َنِذيٌر؟ قاُلوا: 
َل اهلُل مِْن َشيْ ءٍ،إِْن َأنُْتْم  بْنا َو ُقْلنا: ما َنزَّ َبلى  َقْد جاَءنا َنِذيٌر َفَكذَّ

إاِلَّ فِي َضللٍ َكبِيٍر{101.
}هرگاه گروهى را در جهنم مى اندازند نگاهبانان دوزخ از 
آنها مى پرسند: آیا هشدار دهنده ای برای شما نیامد؟ مى گویند: 
بلى، برای ما هشدار دهنده آمد، پس ما او را تكذیب كردیم و 
گفتیم: خداوند هیچ چیز نازل نكرده است، و نیستید شما مگر در 
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گمراهى بزرگ{. 

َأاَل! إِنَّ َأْولَِياَءُهمُ  }الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم بِالَْغْيِب لَُهْم َمْغفَِرٌة َو 
َأْجٌر َكبِيٌر{102.

از  كه  هستند  }كسانى  بیت  اهل  دوستان  همانا  هشدارید! 
پروردگارشان به نهان مى ترسند، برای ایشان آمرزش است و 

پاداشى بزرگ{.

عِيرِ َو الَْجنَّةِ، َمَعاِشَر النَّاِس! َشتَّاَن َما َبْيَن السَّ
ای مردم! فاصله بسیاری است میان شعله های آتش و بهشت،

ُه، ُه اهلُل َو لََعَنُه، َو َولِيَُّنا َمْن َمَدَحُه اهلُل َو َأَحبَّ َعُدوَُّنا َمْن َذمَّ
دشمن ما كسى است كه خداوند او را نكوهش و نفرین مى كند، 
و دوست ما كسى است كه خداوند او را ستوده و دوستش دارد.

ِّي  }ُمْنِذٌر{103 َو َعلِيٌ  }هادٍ{104. َمَعاِشَر النَّاِس! َأاَل! َو إِن
على  و  دهنده{  من }هشدار  همانا  و  مردم! هشدارید!  ای 

}هدایت گر{ است.

ِّي َنبِيٌّ َو َعلِيٌّ َوِصيِّي. َمَعاِشَر النَّاِس! إِن
ای مردم! همانا من پیامبرم و على جانشین من است.

]اعالم والیت حضرت مهدی[

.» ا »الَْقائُِم الَْمْهِديُّ ةِ مِنَّ َأاَل! إِنَّ َخاَتَم الْئِمَّ
هشدارید! همانا آخرین امامان»مهدی قائم« از ماست.
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اِهُر َعَلى الدِّيِن. َأاَل! إِنَُّه الظَّ
هشدارید! همانا او چیره بر ادیان است.

الِِميَن. َأاَل! إِنَُّه الُْمْنَتقُِم مَِن الظَّ
هشدارید! همانا او انتقام گیرنده از ستمگران است.

َأاَل! إِنَُّه َفاتُِح الُْحُصوِن َو َهادُِمَها.
هشدارید! همانا او گشاینده و نابود كننده دژهاست.

ْرِك. َأاَل! إِنَُّه َقاتُِل ُكلِّ َقبِيَلٍة مِْن َأْهِل الشِّ
هشدارید! همانا او كشنده هر قبیله از مشركین است.

َأاَل! إِنَُّه ُمْدرٌِك بُِكلِّ َثارٍ ِلَْولَِياءِ اهللِ.
هشدارید! همانا او گیرنده انتقام هر خونى از دوستان خداست.

َأاَل! إِنَُّه النَّاِصُر لِِديِن اهللِ.
هشدارید! همانا او یاور برای دین خداست.

اُف105 فِي َبْحٍر َعِميٍق. َأاَل! إِنَُّه الَْغرَّ
هشدارید! همانا او در دریای ژرف، فراوان دست یافته به آب 

است.

َأاَل! إِنَُّه َيِسمُ 106 ُكلَّ ذِي َفْضٍل بَِفْضلِهِ َو ُكلَّ ذِي َجْهٍل بَِجْهلِهِ.
هشدارید! همانا او هر صاحب ارزشى را به ارزشش و هر 

صاحب جهلى را به جهلش نشانه مى گذارد.

َأاَل! إِنَُّه ِخَيَرُة اهللِ َو ُمْخَتاُرُه.
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هشدارید! همانا اوست برگزیده خداوند و منتخب او.

َأاَل! إِنَُّه َوارُِث ُكلِّ عِْلٍم َو الُْمِحيُط بِهِ.
هشدارید! همانا او وارث هر علم و احاطه دارنده به هر دانشى 

است.

ُِّه بَِأْمرِ إِيَمانِهِ . َوَجلَّ َو الُْمَنب ِّهِ َعزَّ َأاَل! إِنَُّه الُْمْخبُِر َعْن َرب
هشدارید! همانا اوست خبر دهنده از جانب پروردگارش و 

آگاه كننده به موضوع ایمان به خداست.

ِديُد. ِشيُد السَّ َأاَل! إِنَُّه الرَّ
هشدارید! همانا اوست راهنمای استوار.

ُض إِلَْيهِ. َأاَل! إِنَُّه الُْمَفوَّ
هشدارید! همانا او ست واگذار شده به او.

َر بِهِ َمْن َسَلَف َبْيَن َيَديْهِ. َأاَل! إِنَُّه َقْد ُبشِّ
هشدارید! همانا اوست كه گذشتگان به او بشارت داده  شده اند.

َة َبْعَدُه َو اَل َحقَّ إاِلَّ َمَعُه َو اَل  ًة َو اَل ُحجَّ  َأاَل! إِنَُّه الَْباقِي ُحجَّ
ُنوَر إاِلَّ عِْنَدُه.

هشدارید! همانا اوست حّجت باز مانده و پس از او حجتى 
نیست و حقیقتى نیست مگر با او و نوری نیست مگر نزد او.

َأاَل! إِنَُّه اَل َغالَِب لَُه َو اَل َمْنُصوَر َعَلْيهِ.
هشدارید! همانا نه برایش چیره شونده ای هست و نه بر ضدش 

یاری شده ای. 
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َأاَل! َو إِنَُّه َولِيُّ اهللِ فِي َأْرِضهِ َو َحَكُمُه فِي َخْلقِهِ َو َأمِيُنُه فِي 
ِسرِّهِ َو َعَلنَِيتِهِ.

هشدارید! و همانا او ولّى خداوند در زمین و حاكم او در 
آفریدگان و امین او در نهان و آشكارش است.

ْنُت لَُكْم َو َأْفَهْمُتُكْم َو َهَذا َعلِيٌّ ُيْفهُِمُكْم  َمَعاِشَر النَّاِس! َقْد َبيَّ
َبْعدِي.

ای مردم! براستى كه برایتان روشن نمودم و شما را فهماندم و 
این على پس از من شما را مى فهماند.

ِّي عِْنَد انْقَِضاءِ ُخْطَبتِي َأْدُعوُكْم إِلَى ُمَصاَفَقتِي 107 َعَلى  َأاَل! َو إِن
َبْيَعتِهِ َو اإْلِْقَرارِ بِهِ ُثمَّ ُمَصاَفَقتِهِ َبْعِدي.

هشدارید! و همانا من در پایان خطبه ام شما را به دست نهادن 
در دستم  بر بیعت على و اقرار به او و پس از خودم به دست 

نهادن در دست على فرا مى خوانم.

ِّي َقْد َباَيْعُت اهلَل َو َعلِيٌّ َقْد َباَيَعنِي َو َأَنا آِخُذُكْم  َأاَل! َو إِن
َوَجلَّ }َفَمْن َنَكَث َفإِنَّما َيْنُكُث َعلى  َنْفِسِه  بِالَْبْيَعةِ لَُه َعِن اهللِ َعزَّ

َو َمْن َأْوفى  بِما عاَهَد َعَلْيُه اهلَل َفَسُيْؤتيهِ َأْجراً َعظيماً{ 108. 
هشدارید! و همانا من با خداوند بیعت كردم و على با من 
بیعت نمود و من از شما برای او از جانب خداوند عزوجل بیعت 
مى گیرم}پس هر كس بیعت شكند بى تردید بر ضد خودش 
مى شكند و هر كس وفا كند به آنچه با خداوند بر آن پیمان بسته 

پس خدا به زودی پاداش بزرگى به او مى دهد{.
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]تبلیغ فریضه حّج[

فا َو الَْمْرَوَة{ َو الُْعْمَرَة }مِْن   َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَّ الَْحجَّ َو }الصَّ
َف  وَّ َشعائِرِ اهللِ، َفَمْن َحجَّ الَْبْيَت َأوِ اْعَتَمَر َفل ُجناَح َعَلْيهِ َأْن َيطَّ

َع َخْيراً َفإِنَّ اهلَل شاِكٌر َعليٌم{109. بِهِما َو َمْن َتَطوَّ
ای مردم! همانا حج و }صفا و مروه{و عمره }از نشانه های 
خداوند است پس هر كس حج خانه )خدا( نماید یا عمره گزارد 
پس حرجى بر او نیست كه به آن دو )بین صفا و مروه( طواف 
)سعى( كند و كسى كه )عالوه بر واجب( به دلخواه، كار خوبى 
افزاید پس همانا خداوند )با پاداش نیک( سپاسگزار و )به نیّت ها( 

داناست{.

وا الَْبْيَت َفَما َوَرَدُه َأْهُل َبْيٍت إاِلَّ اْسَتْغَنْوا، َو  َمَعاِشَر النَّاِس!  ُحجُّ
اَل َتَخلَُّفوا َعْنُه إاِلَّ اْفَتَقُروا.

ای مردم! حج خانه خدا گزارید پس اهل خانه ای وارد خانه 
خدا نشود مگر آنكه بى نیاز گردد و از آن روی گردان نمى شود 

مگر آنكه نیازمند گردد.

َمَعاِشَر النَّاِس! َما َوَقَف بِالَْمْوقِِف ُمْؤمٌِن إاِلَّ َغَفَر اهلُل لَُه َما 
ُتُه اْسُتْؤنَِف  َسَلَف مِْن َذنْبِهِ إِلَى َوْقتِهِ َذلَِك، َفإَِذا انَْقَضْت َحجَّ

َعَمُلُه.
ای مردم! هیچ مؤمنى به موقف )عرفات، مشعر، منى( وقوف 
نكند مگر آنكه خداوند برای گناه گذشته اش تا آن زمان آمرزش 
قرار دهد، پس هرگاه اعمال حّجش پایان یابد عملش را از نو 

آغاز كند.
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اُج ُمَعاوُِنونَ 110 َو َنَفَقاُتُهْم ُمَخلََّفٌة َو اهللُ   َمَعاِشَر النَّاِس! الُْحجَّ
}ال ُيِضيُع َأْجَر الُْمْحِسنِيَن{111.

جبران  هزینه هایشان  و  مى شوند  كمک  حاجیان  مردم!  ای 
مى گردد و خداوند }پاداش نیكوكاران را تباه نمى سازد{ .

وا الَْبْيَت بَِكَمالِ الدِّيِن َو التََّفقُّهِ، َمَعاِشَر النَّاِس! ُحجُّ
ای مردم! حج خانه خدا گزارید با دین كامل و فهم عمیق، 

َو اَل َتْنَصرُِفوا َعِن الَْمَشاِهِد إاِلَّ بَِتْوَبٍة َو إِْقَلعٍ 112.
و از آن مشاهد بر نگردید مگر با توبه و دست كشیدن از گناه.

]تبلیغ نماز و روزه و امربه معروف و نهى از منكر[

كاَة{113 َكَما َأَمَرُكُم  لَة َو آُتوا الزَّ َمَعاِشَر النَّاِس! }َأقِيُموا الصَّ
، َوَجلَّ اهلُل َعزَّ

نمایید{  پراخت  را  دارید و زكات  برپا  را  ای مردم! }نماز 
همانطور كه خداوند عزوجل شما را فرمان داده،

ٌِّن  لَئِْن َطاَل َعَلْيُكُم الَْمُد َفَقَصْرُتْم َأْو َنِسيُتْم َفَعلِيٌّ َولِيُُّكْم َو ُمَبي
ِّي َو مِْنُه  َوَجلَّ َبْعِدي َو َمْن َخلََّفُه اهلُل مِن لَُكُم الَِّذي َنَصَبُه اهلُل َعزَّ

ُِّن لَُكْم َما اَل َتْعَلُموَن. ُيْخبُِرُكْم بَِما َتْسَأُلوَن َعْنُه َو ُيَبي
و اگر زمان درازی بر شما گذشت و كوتاهى نمودید یا فراموش 
كردید پس على صاحب اختیار شماست و برای شما بیان مى كند، 
او كه خداوند عزوجل پس از من او را منصوب نموده است و 
كسى كه خداوند او را جانشین من و او قرار دهد به آنچه شما 
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از آن مى پرسید، پاسخ مى دهد و برای شما آنچه را نمى دانید بیان 
مى كند.

َأاَل إِنَّ الَْحَلَل َو الَْحَراَم َأْكَثُر مِْن َأْن ُأْحِصَيُهَما َو ُأَعرَِّفُهَما، 
َفآُمَر بِالَْحَللِ َو َأنَْهى َعِن الَْحَرامِ فِي َمَقامٍ َواِحٍد،

هشدارید! همانا حالل و حرام بیشتر از آن است كه بشمارم و 
بشناسانم و در یک مجلس به حالل امر كنم و از حرام نهى نمایم،

ْفَقَة لَُكْم بَِقُبولِ َما ِجْئُت  َفُأمِْرُت َأْن آُخَذ الَْبْيَعَة مِْنُكْم َو الصَّ
ةِ مِْن َبْعِدهِ  َوَجلَّ فِي َعلِيٍّ َأمِيرِ الُْمْؤمِنِيَن َو الْئِمَّ بِهِ َعِن اهللِ َعزَّ
ٌة َقائَِمٌة مِْنُهُم الَْمْهِديُّ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة  ِّي َو مِْنُه، َأئِمَّ الَِّذيَن ُهْم مِن

. الَِّذي َيْقِضي بِالَْحقِّ
پس مأمورم كه از شما بیعت بگیرم و با شما دست دهم به 
امیر  درباره  عزوجل  خداوند  جانب  از  آورده ام  آنچه  پذیرش 

مؤمنان على و امامان پس از او كه آنان از نسل من و اویند،

امامانى قیام كننده تا روز قیامت كه مهدی از ایشان است آنكه 
به حق قضاوت مى كند.

َمَعاِشَر النَّاِس! َو ُكلُّ َحَللٍ َدلَْلُتُكْم َعَلْيهِ َأْو َحَرامٍ َنَهْيُتُكْم 
ِّي لَْم َأْرِجْع َعْن َذلَِك َو لَْم ُأَبدِّْل. َعْنُه،َفإِن

ای مردم! و هر حاللى كه شما را بر آن راهنمایى كردم یا 
حرامى كه شما را از آن بازداشتم پس همانا من از آن برنگشته و 

جایگزین نكرده ام.
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َأاَل! َفاْذُكُروا َذلَِك َو اْحَفُظوُه َو َتَواَصْوا بِهِ َو اَل ُتَبدُِّلوُه َو اَل 
ُِّروُه. ُتَغي

هشدارید! پس آن را به یاد داشته  باشید و حفظ كنید و همدیگر 
را به آن سفارش كنید و جایگزین قرار ندهید و دگرگونش نكنید.

ِّي ُأَجدُِّد الَْقْوَل: َأاَل! َو إِن
هشدارید! و همانا من سخن را تكرار مى كنم:

كاَة{114، َو أُْمُروا بِالَْمْعُروِف  لَة َو آُتوا الزَّ َأاَل! }َفَأقِيُموا الصَّ
َو انَْهْوا َعِن الُْمْنَكرِ.

هشدارید! }پس نماز را به پا دارید و زكات را بدهید{، و به 
معروف امركنید و از منكر باز دارید.

ْهِي َعِن الُْمْنَكرِ َأْن َتْنَتُهوا  َأاَل! َو إِنَّ َرأَْس الْْمرِ بِالَْمْعُروِف َو النَّ
ُِّغوُه َمْن لَْم َيْحُضْر َو َتْأُمُروُه بَِقُبولِهِ َو َتْنَهْوُه َعْن  إِلَى َقْولِي َو ُتَبل
ِّي، َو اَل َأْمٌر بَِمْعُروٍف  َوَجلَّ َو مِن ُمَخالََفتِهِ، َفإِنَُّه َأْمٌر مَِن اهللِ َعزَّ

َو اَل َنْهٌي َعْن ُمْنَكرٍ إاِلَّ َمَع إَِمامٍ َمْعُصومٍ .
هشدارید! و همانا اساس امر به معروف و نهى از منكر این 
است كه به عمق سخن من برسید و آن را به كسى كه حاضر 
نیست برسانید و او را به پذیرش آن امر كنید و از مخالفت آن 
باز دارید، چرا كه این دستوری از جانب خداوند عزوجل و من 
است، و هیچ امر به معروفى و نهى از منكری نیست )تحقق 

نمى یابد( مگر همراه امام معصوم.

َة مِْن َبْعِدهِ ُولُْدُه، َمَعاِشَر النَّاِس! الُْقْرآُن ُيَعرُِّفُكْم َأنَّ الْئِمَّ
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ای مردم! قرآن شما را شناخت مى دهد به اینكه همانا امامان 
پس از من فرزندان على هستند،

ِّي َو َأَنا مِْنُه َحْيُث َيُقوُل اهلُل فِي ِكَتابِهِ:  ْفُتُكْم َأنَُّه مِن َو َعرَّ
و شما را شناساندم كه همانا على از من است و من از اویم از 

آن جهت كه خداوند در كتابش مى گوید:

}َو َجَعَلها َكلَِمًة باقَِيًة فِي َعقِبِهِ{ 115،
}و آن را كلمه ای پایدار در نسل او قرار داد{.

ْكُتْم بِهَِما. َو ُقْلُت: لَْن َتِضلُّوا َما إِْن َتَمسَّ
و من گفتم: مادامى كه شما به دامن قرآن و عترت  چنگ زنید، 

هرگز گمراه نگردید.

اَعَة َكَما َقاَل اهلُل  َمَعاِشَر النَّاِس! التَّْقَوى، التَّْقَوى، اْحَذُروا السَّ
َوَجَل: َعزَّ

ای مردم! پرهیزگاری، پرهیزگاری، از قیامت پروا كنید همانطور 
كه خداوند عزوجل فرمود:

اَعةِ َشيْ ٌء َعِظيٌم{ 116، }إِنَّ َزلَْزلََة السَّ
}همانا زلزله قیامت چیزی بزرگ است{،

اْذُكُروا الَْمَماَت َو الِْحَساَب َو الَْمَوازِيَن َو الُْمَحاَسَبَة َبْيَن َيَدْي 
َواَب َو الْعَِقاَب، َربِّ الَْعالَِميَن َو الثَّ

مرگ و حساب و ترازوها)ی اعمال( و حسابرسى در برابر 
پروردگار جهانیان و پاداش و كیفر را یاد كنید،
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َفـ}َمْن جاَء بِالَْحَسَنةِ{117 ُأثِيُب َعَلْيَها،
پس }هركس نیكى آورد{ برآن پاداش داده شود،

َِّئةِ{118 َفَلْيَس لَُه فِي الِْجَناِن َنِصيٌب. ي }َو َمْن جاَء بِالسَّ
}و كسى كه بدی آورد{ پس برایش بهره ای از بهشت نیست.

]بیعت با والیت[

َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَُّكْم َأْكَثُر مِْن َأْن ُتَصافُِقونِي بَِكفٍّ َواِحَدةٍ، َو 
َوَجلَّ َأْن آُخَذ مِْن َألِْسَنتُِكُم اإْلِْقَراَر بَِما َعَقْدُت  َقْد َأَمَرنَِي اهلُل َعزَّ
ِّي َو مِْنُه،  ةِ مِن لَِعلِيٍّ مِْن إِْمَرةِ الُْمْؤمِنِيَن، َو َمْن َجاَء َبْعَدُه مَِن الْئِمَّ

َعَلى َما َأْعَلْمُتُكْم َأنَّ ُذرِّيَّتِي مِْن ُصْلبِهِ،
ای مردم! همانا شما بیشتر از آن هستید كه یک یک با من 

دست دهید،

و براستى خداوند عزوجل مرا فرمان داده كه از زبان هایتان اقرار 
گیرم به آنچه محكم كردم برای على به عنوان امیرمؤمنان و برای 

كسى كه پس از او آید از امامان از نسل من و او،

بنا بر آنچه به شما اعالم نمودم به اینكه همانا دودمان من از 
نسل على است.

َفُقوُلوا بَِأْجَمعُِكْم: إِنَّا َسامُِعوَن ُمِطيُعوَن َراُضوَن ُمْنَقاُدوَن لَِما 
َِّك فِي َأْمرِ َعلِيٍّ َو َأْمرِ ُولِْدهِ مِْن ُصْلبِهِ مَِن  َِّنا َو َرب َبلَّْغَت َعْن َرب
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ةِ، الْئِمَّ
پس همه شما بگویید: همانا ما گوش فرا مى دهیم و اطاعت 
مى كنیم و رضایت داریم و گردن مى نهیم برای آنچه تبلیغ كردی 
از جانب پروروگارمان و پروردگارت درباره كار على و فرزندانش 

از نسلش از امامان،

 ُنَبايُِعَك َعَلى َذلَِك بُِقُلوبَِنا َو َأنُْفِسَنا َو َألِْسَنتَِنا َو َأيِْديَنا،
و  جان هایمان  و  دل هایمان  با  آن،  بر  مى كنیم  بیعت  تو  با 

زبان هایمان و دستانمان،

َعَلى َذلَِك َنْحَيا َو َنُموُت َو ُنْبَعُث،
بر آن زندگى مى كنیم و مى میریم و )در قیامت( برانگیخته 

مى شویم،

ُِّر َو اَل ُنَبدُِّل َو اَل َنُشكُّ َو اَل َنْرَتاُب َو اَل َنْرِجُع َعْن  َو اَل ُنَغي
َعْهٍد َو اَل َنْنُقُض الِْميَثاَق،

تردید  و  و شک  نمى كنیم  جایگزین  و  نمى دهیم  تغییر  و 
نمى نماییم و از پیمان بر نمى گردیم و میثاق را نمى شكنیم،

َة  ُنِطيُع اهلَل َو ُنِطيُعَك َو َعلِّياً َأمِيَر الُْمْؤمِنِيَن َو ُولَْدُه الْئِمَّ
الَِّذيَن َذَكْرَتُهْم مِْن ُذرِّيَّتَِك مِْن ُصْلبِهِ َبْعَد الَْحَسِن َو الُْحَسْيِن،

خداوند را و تو را و على امیرمؤمنان و فرزندانش را اطاعت 
مى كنیم، امامانى را كه از دودمانت از نسل على پس از حسن و 

حسین یادآور شدی،

ِّي َو َمَحلَُّهَما عِْنِدي َو َمْنزِلََتُهَما  ْفُتُكْم َمَكاَنُهَما مِن اللَذيِْن َقْد َعرَّ
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َِّدا َشَباِب  يُْت َذلَِك إِلَْيُكْم َو إِنَُّهَما َسي ، َفَقْد َأدَّ َوَجلَّ ِّي َعزَّ مِْن َرب
َأْهِل الَْجنَّةِ، َو إِنَُّهَما اإْلَِماَماِن َبْعَد َأبِيهَِما َعلٍِي، َو َأَنا َأُبوُهَما َقْبَلهُ ،
حسن و حسینى كه براستى منزلت و مقام ایشان را نزد من و 

نزد پروردگار عزوجلم به شما شناساندم،

پس آن مطلب را به شما ادا كردم و همانا حسن و حسین آقای 
جوانان اهل بهشتند،

و همانا حسن و حسین پس از پدرشان على، امامند و من پیش 
از على پدرشان هستم،

َو ُقوُلوا: َأَطْعَنا اهلَل بَِذلَِك َو إِيَّاَك َو َعلِّياً َو الَْحَسَن َو الُْحَسْيَن 
َة الَِّذيَن َذَكْرَت َعْهداً َو مِيَثاقاً َمْأُخوذاً ِلَمِيرِ الُْمْؤمِنِيَن مِْن  َو الْئِمَّ
ُقُلوبَِنا َو َأنُْفِسَنا َو َألِْسَنتَِنا َو ُمَصاَفَقةِ َأيِْديَنا َمْن َأْدَرَكُهَما بَِيِدهِ َو 
َأَقرَّ بِهَِما بِلَِسانِِه 119، َو اَل َنْبغِي بَِذلَِك َبَداًل، َو اَل َنَرى مِْن َأنُْفِسَنا 

َعْنُه ِحَواًل َأَبداً،
و بگویید: با این اقرار كه برای امیرمؤمنان از ما گرفتى از خدا، 
تو، على، حسن، حسین و امامانى كه یاد كردی فرمان بردیم، از 
عهد و پیمانى كه برای امیرمؤمنان از دل ها و جان ها و زبان ها و 

دست بیعت دادنمان گرفته شده بود.

البته كسى كه با دستش این عهد و پیمان را دریابد و با زبانش 
به این عهد و پیمان اعتراف كند.

و جایگزینى به جای على نمى طلبیم و هرگز از آن تغییری از 
خودمان نمى بینیم،
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َأْشَهْدَنا اهللَ  }َو َكفى  بِاهللِ َشهِيداً{120، َو َأنَْت َعَلْيَنا بِهِ َشهِيٌد، 
ْن َظَهَر َو اْسَتَتَر، َو َمَلئَِكُة اهللِ َو ُجُنوُدُه َو  َو ُكلُّ َمْن َأَطاَع مِمَّ

َعبِيُدُه، َو اهلُل َأْكَبُر مِْن ُكلِّ َشهِيٍد.
و خدا را گواه مى گیریم }و گواهى خدا كافى است{ و بر ما 
به این گواهى، تو و همه كسانى كه  اطاعت كرده اند از كسانى 
كه  چه آشكار باشند و چه نهان و فرشتگان و لشكرهای خدا 
و بندگانش، گواه است و خداوند از هر گواهى دهنده ای بزرگتر 

است.

َمَعاِشَر النَّاِس! َما َتُقوُلوَن َفإِنَّ اهلَل َيْعَلُم ُكلَّ َصْوٍت َو َخافَِيَة 
ُكلِّ َنْفٍس،

ای مردم! چه مى گویید؟ پس همانا خداوند هر صدایى و نهان 
هر كس را مى داند،

َفَمِن اْهَتَدى َفـ}لَِنْفِسهِ َو َمْن َضلَّ َفإِنَّما َيِضلُّ َعَلْيها{،121 
پس هر كس هدایت شود پس }به سود خودش است و 
هركس گمراه شد پس بى تردید بر ضّد خودش گمراه مى شود{،

َو َمْن َباَيَع َفإِنََّما ُيَبايِعُ  }اهلَل َيُد اهللِ َفْوَق َأيِْديهِْم{122.
و هر كس بیعت كند پس بى تردید بیعت مى كند با }خداوند، 

دست خدا باالی دستان آنهاست{.

َمَعاِشَر النَّاِس! َفاتَُّقوا اهللَ  َو َبايُِعوا َعلِّياً َأمِيَر الُْمْؤمِنِيَن َو الَْحَسَن 
َِّبًة َباقَِيًة، َة َكلَِمًة َطي َو الُْحَسْيَن َو الْئِمَّ

ای مردم! پس خدا را پروا كنید و با على امیرمؤمنان و حسن و 
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حسین و امامان كه كلمه پاكیزهِ پایدارند بیعت كنید،

ُيْهلُِك اهلُل َمْن َغَدَر َو َيْرَحُم اهلُل َمْن َوَفى،
خداوند كسى را كه بى وفایى كند نابود مى كند و كسى را كه 

وفا نماید رحم مى نماید،

َو }َفَمْن َنَكَث َفإِنَّما َيْنُكُث َعلى  َنْفِسهِ َو َمْن َأْوفى  بِما عاَهَد 
َعَلْيُه اهلَل َفَسُيْؤتيهِ َأْجراً َعظيماً{123.

و }هر كس پیمان شكند پس بى تردید بر ضّد خودش پیمان 
مى شكند و كسى كه به آنچه با خداوند بر آن عهد كرده وفا نماید 

پس به زودی خداوند او را پاداش بزرگى مى دهد{.

َمَعاِشَر النَّاِس! ُقوُلوا الَِّذي ُقْلُت لَُكْم،
ای مردم! بگویید آن را كه برایتان گفتم،

ُِّموا َعَلى َعلِيٍّ بِإِْمَرةِ الُْمْؤمِنِيَن، َو َسل
و بر على به عنوان امیرمؤمنان سالم دهید،

َو ُقوُلوا: }َسِمْعنا َو َأَطْعنا ُغْفراَنَك َربَّنا َو إِلَْيَك الَْمِصيُر{124،
و بگویید: }شنیدیم و اطاعت كردیم، پروردگارا! ما بخششت 

را خواهانیم و بازگشت به سوی توست{،

ا لَِنْهَتِدَي لَْو ال َأْن  ِ الَِّذي َهدانا لِهذا َو ما ُكنَّ َو ُقوُلوا: }الَْحْمُد هلِلَّ
ُة  ، َو ُنوُدوا َأْن تِْلُكُم الَْجنَّ ِّنا بِالَْحقِّ َهداَنا اهلُل، لََقْد جاَءْت ُرُسُل َرب

ُأورِْثُتُموها بِما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن{125 .
و بگویید: }حمد مخصوص خداوندی است كه ما را برای 
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این هدایت كرد و ما هدایت یافته نبودیم اگر خدا هدایتمان نكرده 
بود، براستى كه فرستادگان پروردگار ما به حق آمده اند، و ندا داده 
شدند: این است بهشتى كه به ارث بردید به خاطر آنچه عمل 

مى كردید{.

َلُم عِْنَد  َمَعاِشَر النَّاِس! إِنَّ َفَضائَِل َعلِيِّ بِْن َأبِي َطالٍِب َعَلْيهِ السَّ
َوَجلَّ َو َقْد َأنَْزلََها فِي الُْقْرآِن َأْكَثُر مِْن َأْن ُأْحِصَيَها فِي  اهللِ َعزَّ

َفَها َفَصدُِّقوُه. َمَقامٍ َواِحٍد َفَمْن َأنَْبَأُكْم بَِها َو َعرَّ
ای مردم! همانا برتری های على بن أبى طالب   نزد خدا 
كه در قرآن نازل نموده، بیشتر از آن است كه بتوانم آن را  یكجا 
شمارش كنم، پس هر كس شما را به آن خبر داد و شناساند پس 

او را تصدیق نمایید.

َة  َمَعاِشَر النَّاِس!  }َمْن ُيِطعِ اهلَل َو َرُسولَُه{126  َو َعلِّياً َو الْئِمَّ
الَِّذيَن َذَكْرُتُهمْ  }َفَقْد فاَز َفْوزاً َعِظيماً{127.

ای مردم! }هر كس اطاعت مى كند خدا و رسولش{و على و 
امامان را كه یاد كردم }پس به راستى به رستگاری بزرگى رستگار 

شده{.

ابُِقوَن{128  إِلَى ُمَباَيَعتِِه  َو ُمَواالتِِه  ابُِقوَن السَّ َمَعاِشَر النَّاِس!  }السَّ
َو التَّْسلِيمِ َعَلْيهِ بِإِْمَرةِ الُْمْؤمِنِينَ  }ُأولئَِك ُهُم الْفائُِزوَن{129 }فِي 

َجنَّاِت النَّعِيمِ{130.
نمودن و والیت  بیعت  به  پیشتازان{  مردم! }پیشتازان،  ای 
پذیری و سالم كردن بر على به عنوان امیرمؤمنان }آنان همان 

رستگارانند{ }در بهشت های پرنعمت{.
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َمَعاِشَر النَّاِس! ُقوُلوا َما َيْرَضى اهلُل بِهِ َعْنُكْم مَِن الَْقْولِ َفـ}إِْن 
اهلَل  َيُضرَّ  }َفَلْن  َجِميعاً{131  الْْرِض  فِي  َمْن  َو  َأنُْتْم  َتْكُفُروا 

َشْيئاً{132. 
ای مردم! بگویید آنچه خداوند به آن از شما خشنود مى شود 
پس }اگر شما و تمام كسانى كه در زمینند كافر شوید{ }پس 

هرگز چیزی به خداوند زیان نمى رساند{.

اللُهمَّ اْغفِْر لِْلُمْؤمِنِيَن، َو اْغَضْب َعَلى الَْكافِرِيَن،
خداوندا! برای مؤمنان آمرزش قرار ده، و بر كافران خشم گیر،

ِ َربِّ الْعالَِميَن{133. }َو الَْحْمُد هلِلَّ
}و حمد مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است{.

]بیعت و اقرار مردم[

َفَناَداُه الَْقْوُم:
پس مردم رسول خدا  را ندا دادند:

َسِمْعَنا َو َأَطْعَنا َعَلى َأْمرِ اهللِ َو َأْمرِ َرُسولِهِ بُِقُلوبَِنا َو َألِْسَنتَِنا 
َو َأيِْديَنا،

شنیدیم و بر فرمان خدا و رسولش با دل هایمان و زبان هایمان 
و دستانمان، فرمانبرداریم،

َلُم، وا َعَلى َرُسولِ اهللِ َو َعَلى َعلِيٍّ َعَلْيهِ السَّ َو َتَداكُّ
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و بر رسول خدا و على  ازدحام آوردند،

َفَصاَفُقوا بَِأيْدِيهِْم،
پس با دستانشان بیعت كردند،

ُل َو  ُل َمْن َصاَفَق َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ الْوَّ َفَكاَن َأوَّ
ابُِع َو الَْخامُِس َو َباقِي الُْمَهاِجرِيَن َو الْنَْصاِر  الُِث َو الرَّ انِي َو الثَّ الثَّ
َو َباقِي النَّاِس َعَلى َطَبَقاتِهِْم َو َقْدرِ َمَنازِلِهِْم، إِلَى َأْن َصلَّْيُت 
الَْمْغرَِب َو الَْعَتَمَة فِي َوْقٍت َواِحٍد، َو َوَصُلوا الَْبْيَعَة َو الُْمَصاَفَقَة 
َلَنا  ِ الَِّذي َفضَّ َثَلثاً، َو َرُسوُل اهللِ َيُقوُل ُكلََّما َباَيَع َقْوٌم: }الَْحْمُد هلِلَّ

َعَلى{ َجِميعِ الَْعالَِميَن.
پس نخستین كسانى كه با رسول خدا بیعت كردند، اولى 
و دومى و سومى و چهارمى و پنجمى بودند و سایر مهاجران و 
انصار و دیگر مردم به ترتیب قدر و منزلت خویش، همگان بیعت 
كردند تا هنگام نماز مغرب و عشاء كه هر دو در یک زمان اقامه 
شد و تا سه روز بیعت و دست در دست نهادن را ادامه دادند، و 
هر گاه گروهى بیعت مى كردند، رسول خدا مى فرمود: }حمد 
مخصوص خداوندی است كه برتری داده ما را بر{ تمام جهانیان.

ًة َو َرْسماً َو ُربََّما َيْسَتْعِمُلَها َمْن لَْيَس  َو َصاَرِت الُْمَصاَفَقُة ُسنَّ
لَُه َحقٌّ فِيَها«.136

و از همین جا دست دادن هنگام بیعت سنّت و رسم شد، و 
چه بسا این سنّت را كسى انجام داد كه برای او در آن بیعت هیچ 

حّقى نبود!
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مراحل .. و كان اسمها مهيعة و سميت الجحفة لن السيل جحفها، و بينها و 

بين البحر ستة أميال. مراصد االطلع 1/ 315.
20 . جحفه: جايى نزديك رابغ و ميقات مصريان و خالى از سكنه است. 

رك. به: تقويم البلدان، صفحه 111، ترجمه استاد عبد المحمد آيتى. م.
21 . المائدة : 67
22 . المائدة : 67

23 .أي يكنس ما تحتهن.
24 . الطلق : 12

25 . السمك: السقف، أو من أعلى البيت إلى أسفله، و الغاية من كل شي ء، 
و المقصود هنا السماوات و ما فيها.

26 . آل عمران : 18
27 . النعام : 103

28 . الحشر : 22 و 23
29 . الرعد : 2 ؛ فاطر : 13 ؛ الزمر : 5

30 . كور الشي ء: إدارته، ضم بعضه الى بعض ككور العمامة، و يكور الليل 
على النهار و يكور النهار على الليل:اشارة الى جريان الشمس في مطالعها و 

انتقاص الليل و النهار و ازديادهما.
31 . الزمر : 5

32 . اإلخلص : 3 و 4
33 . التغابن : 1



79

 رد غدری خم از حضرت امام محمد بارق  حدیث خطبه رسول خدا

34 . المائدة : 120؛ هود : 4 ؛ الروم : 50 ؛ الشورى : 9 ؛ الحديد : 2 ؛ التغابن 
: 1 ؛ الملك : 1

35 . الحج : 61 ؛ لقمان : 29 ؛ فاطر : 13 ؛ الحديد : 6
36 . الزمر : 5

37 . القارعة: الداهية و النكبة المهلكة.
38 . المائدة : 67
39 . المائدة : 67
40 . المائدة: 55.

41 . اإلدغال: المخالفة و الخيانة، و ادغل في المر: ادخل فيه ما يفسده.
42 . الختل: الخديعة.

43 . الفتح : 11
44 . النور : 15

45 . االذن بضمتين: الرجل المستمع لما يقال له.
46 . التوبة : 61
47 . التوبة: 61.

48 . المائدة : 67
49 . المائدة : 67

50 . مأخوذ من قوله تعالى: }َو ُكلَّ َشيْ ءٍ َأْحَصْيناُه في  إِمامٍ ُمبين { يس : 12؛ 
}و هر چيز را در امام روشنگر جمع نموديم{.

51 . يونس : 35 ؛ الحقاف : 30
52 . البقرة : 24

53 . القصص : 70
54 . الحشر : 18
55 . النحل : 94

56 . المائدة : 8 ؛ النور : 53 ؛ الحشر : 18
57 . الزمر: 56

58 . ق : 29
59 . اشارة الى: المائدة : 3 

60 . آل عمران : 85
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61 . آل عمران : 22
62 . البقرة : 39 ؛ البقرة : 81 ؛ البقرة : 217 ؛ البقرة : 257 ؛ البقرة : 275 

؛ آل عمران : 116 ؛ العراف : 36 ؛ يونس : 27 ؛ الرعد : 5 ؛ المجادلة : 17
63 . البقرة : 162 ؛ آل عمران : 88

64 . اإلنسان : 1
65 . النور : 54 ؛ العنكبوت : 18

66 . آل عمران : 102
67 . التغابن : 8

68 . العراف : 157 
69 . النساء : 47

70 . آل عمران : 144
71 . التوبة : 52
72 . الفجر : 14

73 . القصص : 41
74 . النساء : 145

75 . النحل : 29
76 . وقتى پيامبر صلى اهلل عليه و آله نام »اصحاب صحيفه« را آورد بيشتر 
مردم منظور حضرت از اين كلم را نفهميدند و فقط عده كمى مقصود 
حضرت را فهميدند. زيرا اين كلم اشاره اى رمز آلود به ماجراى »سقيفه« 
دارد كه نطفه آن در حجة الوداع با امضاى صحيفه ملعونه توسط منافقين 

در مكه منعقد شد؛ لذا تنها مجريان سقيفه منظور آن حضرت را فهميدند.
77 . الرحمن : 31
78 . الرحمن : 35

79 . آل عمران : 179
80 . هود : 102 ؛ الحج : 45 ؛ الحج : 48 

81 . الصافات : 71
82 . المرسلت : 16- 19

83 . اشارة الى هذه الية: النعام : 153 }َو َأنَّ هذا ِصراطي  ُمْسَتقيماً َفاتَّبُِعوُه 
اُكْم بِهِ لََعلَُّكْم َتتَُّقون {. َق بُِكْم َعْن َسبيلِهِ ذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ َو ال َتتَّبُِعوا السُّ
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84 . العراف : 159 و 181
85 . يونس : 62
86 . المائدة : 56

87 . منافق كسى است كه كفر خود را پنهان مى كند و خوش را با ايمان 
جلوه مى دهد.

88 . النعام : 112
89 . المجادلة: 22

90 . أي يستروا ايمانهم بظلم، فان اللبس في الصل بمعنى الستر.
91 . النعام : 82

92 . النساء : 124 ؛ العراف : 40 ؛ مريم : 60 ؛ غافر : 40
93 . النبياء : 103

94 . هذا المضمون مأخوذ من قوله تعالى: }َو ِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم إِلَى 
الَْجنَّةِ ُزَمراً َحتَّى إِذا جاُؤها َو ُفتَِحْت َأبْواُبها َو قاَل لَُهْم َخَزَنُتها َسلٌم َعَلْيُكْم 

ِطْبُتْم َفاْدُخُلوها خالِِديَن{. الزمر: 73.
َة ُيْرَزُقوَن فِيها بَِغْيِر  95 . مأخوذ من قوله تعالى: }َفُأولئَِك َيْدُخُلوَن الَْجنَّ

ِحساٍب{. غافر: 40.
َة ُيْرَزُقوَن فِيها بَِغْيِر  96 . مأخوذ من قوله تعالى: }َفُأولئَِك َيْدُخُلوَن الَْجنَّ

ِحساٍب{. غافر: 40.
97 . مأخوذ من قوله تعالى: }َفَسْوَف َيْدُعوا ُثُبوراً* َو َيْصلى  َسعِيراً{. 

االنشقاق 12.
98 . الملك : 7

99 . إشارة الى قوله تعالى:}إِذا َرَأْتُهْم مِْن َمكاٍن َبعِيٍد َسِمُعوا لَها َتَغيُّظاً َو 
َزفِيراً{. الفرقان: 12.

100 . العراف : 38
101 . الملك : 8- 9

102 . الملك : 12
103 . الرعد : 7
104 . الرعد : 7

105 . غرف الماء بيده: أخذه بها، و هذا إشارة الى ما أخذه عليه السلم 



82

آرخین ایپم از  آرخین ایپمبر            

من علوم النبّي صّلى اهلّل عليه و آله الكثيرة التي هي كالبحر العميق الذي لم 
يصل الناس الى أعماقه.

106 . يسم الشي ء: يجعل له علمة يعرف بها.
107 . صفق يده بالبيعة، و صفق على يده: ضرب يده على يده، و المصافقة: 

المبايعة.
108 . الفتح: 10، و نكث العهد و البيع: نقضه و نبذه.

109 . البقرة : 158
110 . و معاونون: مساعدون، و مخلفة: معوضة.

111 . التوبة : 120 ؛ هود : 115 ؛ يوسف : 90
112 . االقلع: الترك، و المراد منه هنا ترك الذنوب.

113 . البقرة : 43 ؛ البقرة : 83 ؛ البقرة : 110 ؛ النساء : 77 ؛ الحج : 78 ؛ 
النور : 56 ؛ المزمل : 20
114 . المجادلة : 13
115 . الزخرف: 28

116 . الحّج : 1.
117 . النعام : 160 ؛ النمل : 89 ؛ القصص : 84
118 . النعام : 160 ؛ النمل : 90 ؛ القصص : 84

119 . الضمير في ادركهما و أقربهما عائدان على العهد و الميثاق، و تقدير 
الكلم: قولوا أطعنا اهلّل بالذي ذكرت من العهد و الميثاق المأخوذين لمير 
َلُم، فمن ادرك منا العهد و الميثاق في هذا االجتماع صافق  المؤمنين َعَلْيهِ السَّ

بيده، و أقّر بالعهد و الميثاق بلسانه.
و في العبارة ارتباك ربما يكون ناشئا من سقوط بعض اللفاظ لدى النسخ.

120 . النساء : 79 ؛ النساء : 166 ؛ الفتح : 28
121 . يونس : 108 ؛ اإلسراء : 15 ؛ الزمر : 41

122 . الفتح : 10
123 . الفتح : 10

124 . البقرة : 285
125 . العراف : 43

126 . النساء : 13 ؛ النور : 52 ؛ الحزاب : 71 ؛ الفتح : 17
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127 . الحزاب : 71
128 . الواقعة : 10
129 . التوبة : 20

130 . يونس : 9 ؛ الحج : 56 ؛ الصافات : 43 ؛ الواقعة : 12
131 . إبراهيم : 8

132 . آل عمران: 144
133 . النعام : 45 ؛ الصافات : 182

134 . تداكوا عليه: ازدحموا عليه.
135 . النمل : 15

136. اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(؛ ج 1 ؛ ص55. طبرسى، احمد 
بن على، اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، 2جلد، نشر مرتضى - مشهد، 

چاپ: اول، 1403 ق.
ـ روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ] ابو على  محمد بن حسن بن على 
بن احمد بن على فتال نيشابورى، معروف بابن فتال و ابن فارسى، )شهادت: 
508 هجرى قمرى ([ )ط - القديمة(؛ ج 1 ؛ ص89 ؛ فتال نيشابورى، محمد بن 
احمد، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين )ط - القديمة(، 2جلد، انتشارات 

رضى - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1375 ش.
ـ اليقين باختصاص موالنا علي عليه السلم بإمرة المؤمنين، ]السّيد رضى 
الدين على بن طاووس الحّلى )589ـ  664 هجرى قمرى([؛ النص، ص: 343 
ب: 127: الباب فيما نذكره عن هذا أحمد بن محمد الطبري المعروف 
بالخليلي من روايته للكتاب الذي أشرنا إليه في حديث يوم الغدير و تسمية 

َلُم فيه مرارا بلفظ أمير المؤمنين : موالنا علي َعَلْيهِ السَّ
نرويه برجالهم الذين ينقلون لهم ما ينقلونه من حرامهم و حللهم و 
َلُم و تعظيم دولته و  الدرك فيما نذكره عليهم و فيه ذكر المهدي َعَلْيهِ السَّ

هذا لفظ الحديث المشار إليه خطبة رسول اهلل َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ َو آلِهِ:   
َبرِيُّ َقاَل: ٍد الطَّ َثَنا َأْحَمُد بُْن ُمَحمَّ َحدَّ

ْحَمِن َقاَل : ُد بُْن َأبِي َبْكرِ بِْن َعْبِد الرَّ َأْخَبَرنِي ُمَحمَّ
ٍد الدِّيَنَورِيُّ َقاَل: َثنِي الَْحَسُن بُْن َعلِيٍّ َأُبو ُمَحمَّ َحدَّ

ُد بُْن ُموَسى الَْهْمَدانِيُّ َقاَل: َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
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َيالِِسيُّ َقاَل: ُد بُْن َخالٍِد الطَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َسْيُف بُْن َعِميَرَة: َحدَّ

َعْن ُعْقَبَة:
َعْن َقْيِس بِْن ِسْمَعانَ :

: ٍد الَْحْضَرمِيِّ َعْن َعْلَقَمَة بِْن ُمَحمَّ
َلُم، َقالَ  :»َحجَّ َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل  ِد بِْن َعلِيٍّ َعَلْيهِ السَّ َعْن َأبِي َجْعَفرٍ ُمَحمَّ
َعَلْيهِ َو آلِهِ مَِن الَْمِديَنةِ ...«. ابن طاووس، على بن موسى، اليقين باختصاص موالنا 
علّي عليه السلم بإمرة المؤمنين، 1جلد، دار الكتاب - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 

1413 ق.
ـ بحار النوار )ط - بيروت( ؛ ج 37 ؛ ص201 ح 86 ؛ مجلسى، محمد 
باقر بن محمد تقى، بحار النوارالجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار )ط - 
بيروت(، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.


