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 . نزديك استش به آفريدگان ا در تنهاي وستايش خداي را سزاست كه در يگانه گي اش بلند مرتبه ]1[ 

بي آنكه مكان گيرد و جابه جا اش بزرگ است، بر همه چيز احاطه دارد  سلطنتش پر جالل و در اركان آفرينش

همواره ستوده بوده وخواهد بود ، مجد و بزرگي او را . خود چيره استشود و بر تمامي آفريدگان به قدرت و برهان

  .پاياني نيست آغاز و انجام از او و برگشت تمامي امور به سوي اوست 

دور و منزه از خصايص آفريده هاست .  زمين ها و حكمران آنها  يآفريننده ي آسمان ها و گسترانندهاوست  ]2[

ني بخش بر آفريدگان ، ودگار فرشتگان و روح ، افزرهموست پرو. س همگان برتر منزه بودن خود نيز از تقدي درو

كريم و بردبار .ند ن بر همه موجودات است ، به نيم نگاهي ديده ها را ببيند و ديده ها هرگز او را نبي يو بخشنده

  .و شكيباست 

  .اب است  كيفر سزاواران عذاب بي شتدر انتقام و و عطايش منت گزاررحمتش جهان شمول 

بر هر هستي فراگير .بر نهان ها آگاه و بر درون ها دانا ، پوشيده ها بر او آشكار و پنهان ها بر او روشن است  ]3[

  . بر هر پديده ويژه ي اوست ، او را همانندي نيست ينيروي آفريدگان از او و تواناي. و چيره 

زنده و عدل گستر ، خداوندي جز او نباشد و   هر هستي است جاودانه وبخشدر تاريكستان الشيء او هستي 

  .اوست ارجمند و حكيم 

آگاه و بر كارها دانا ، از ديده ها رابر او راهي نيست و اوست  كه ديده ها را دريابد و اوست بر پنهاني ها  ]4[

 و خود را راه نمايد–عز وجل - كسي وصفش را نيابد و بر چگونگي او از نهان و آشكار دست نيازد مگر او ،ديدن

  .ساندبشنا

 است همو كه تنزهش سراسر روزگاران را فرا گرفته و پرتوش ابديت را شامل   »اهللا« گواهي مي دهم كه او  ]5[

  فرمانش را بي مشاور اجراكند و تقديرش را بي شريك امضاء وهستي را بي ياور سامان دهد ،. است 

 هستي بخشيده است جهان با  ،ياور و سختي و حيلهبدون  صورت آفرينش اورا الگويي نبوده ، آفريدگان را ]6[

   .ايجاد او موجود و با آفرينش او پديدار شده است

 



دادگري . و كه صنعش استوار و ساختمان آفرينش اش زيباست  او معبودي جز او نيست هم» اهللا « پس اوست 

  . كه كارها به او باز مي گرددكه ستم روا نمي دارد و بخشنده ترين

ش رام و  اش فروتن و در مقابل ارجمندي ا هستي  در برابر بزرگي هرو گواهي مي دهم كه او اهللا است كه ]7[

   .ايش تسليم و به هيبت اش خاضع استبه توان

  .د ن هريك تا اجل معين جريان يابرها و رام كننده ي آفتاب و ماه كهو چرخاننده ي سپه پادشاه هستي ها ]8[

و  ا همبه پيچد) 54/اعراف(- شتابان در پي شب است  كه–ي روز را به شب  ز و پردهبه رو ي شب را او پرده

  ي هر ستمگر باطل گرا و نابود كننده ي هر شيطان سركش است ، شكننده

ئيده شده و او را همتايي نبوده  نه زا ويكتا وبي نياز ، نه زادهمانند و انبازي، نه او را ناسازي باشد و نه برايش  ]9[

بداند   ،بخواهد به انجام رساند ، اراده كند و حكم نمايد .، خداوند يگانه و پروردگار بزرگوار  است ) اخالصسوره(

بميراند و زنده كند ، نيازمند و بي نياز فرمايد ، بخنداند و بگرياند نزديك آورد و دور برد ،باز دارد و  و بشمارد ،

   .وست بر همه چيز توانا ااوست تمام نيكي و هماي توانبه دست ، عطا كند اوراست پادشاهي و ستايش 

 دعا و  يرندهندي نباشد گرانقدر و آمرزنده ،پذي،جز او خداوشب را در روز و روز را در شب فرو برد  ]10[

  . چيزي بر او مشكل ننمايد  ، عطا، برشمارنده نفس ها و پروردگار پري و انسان يافزاينده

نيكوكاران را نگاهدار و .اصرار كنندگان او را به ستوه نياورد  ده نكند و اصرارِرز او را آ ،فرياد فرياد كنندگان

و كه در همه ي احوال سزاوار سپاس  ارستگاران را يار ، مومنان را صاحب اختيار و جهانيان را پروردگار است ،هم

  .و ستايش آفريدگان است

ي ورنج و آسايش و سختي و به او و فرشتگان و او را ستايش فراوان و سپاس جاودانه مي گويم در شاد ]11[

به سوي هرآنچه مايه ي نبشته ها و فرستاده هايش ايمان داشته فرمان او را گردن مي گذارم و اطاعت مي كنم و

خوشنودي اوست ، مي شتابم و به حكم و فرمان او تسليم ،چرا كه به فرمان بري او شايق واز كيفر او ترسانم زيرا 

  ).زيرا او را ستمي نيست(در امان نبوده و از ستم اش ترسان نباشد  كه كسي از مكرش او خدايي است
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و وظيفه ي خود را در آنچه وحي شده انجام  و اكنون به بندگي خويش و پروردگاري او گواهي ميدهم ، ]12[

 ،  بسيارهرچند توانشآن از من نباشد ميدهم مباد از سوي او عذابي فرود آيد كه كسي را ياراي دور ساختن 

 



چرا كه به من هشدار داده كه اگر آنچه در حق علي .  خداوندي جز او نيست.خالص باشد - با من  -دوستي اش 

ت از آزار يامن –تبارك وتعالي–نازل كرده ،به مردم ابالغ نكنم ، وظيفه ي رسالتش را انجام نداده ام و خود او 

  : پس آنگاه خداوند چنين وحي ام فرمود.و بسنده و بخشنده است مردم را برايم تضمين كرده و البته كه ا

فرو  اي فرستاده ي ما آنچه از سوي پروردگارت درباره علي و جانشيني او بر تو به نام خداوند همه مهر مهرورز«

  ميداردفرستاديم به مردم برسان وگرنه رسالت خداوندي را به انجام نرسانده اي و او تو را از آسيب مردمان نگاه

  .)67/مائده(»..

 خداوند بر من نازل فرموده كوتاهي نكرده ام و اكنون سبب نزول آيه را بيان در تبليغ آنچه! هان مردمان  ]13[

 مرتبه بر من فرود آمد و فرماني سه -كه تنها او سالم است –همانا جبرئيل از سوي سالم پروردگارم : مي كنم 

و به هر سفيد و سياهي اعالم كنم كه علي بن ابيطالب برادر وصي و جانشين به پا خيزم آورد كه در اين مكان 

و كه جايگاه اش نسبت به من به سان هارون نسبت به موسي است  امن در ميان امت و امام پس از من است هم

ارك كه پيامبري پس از من نخواهد بود و او پس از خدا و رسول او صاحب اختيار شماست و خداوند تباين مگر 

 همانا تنها ولي و سرپرست و صاحب اختيار شما خداوند و پيامبرش و  «و تعالي آيه اي بر من نازل فرموده كه

و قطعاً علي بن ابيطالب نماز بر ) 55/مائده(» ...كه نماز به پا مي دارند و در ركوع زكات مي پردازند موءمناني اند 

  .خواه است پا داشته و در ركوع زكات پرداخته و پيوسته خدا

تبليغ به شما معاف دارد زيرا و من از جبرئيل در خواستم كه از خداوند سالم اجازه كند و مرا از ماموريت  ]14[

 كه نكمي پرهيزگاران و فزوني منافقان و دسيسه مالمت گران و مكر مسخره كنندگان اسالم را ميدانم همانا

بان مي گويند آن را كه در دلهايشان نيست و آن را اندك و به ز...«: وصفشان در كتاب خود فرموده  خداوند در

  )15/نور(»...زد خداوند بس بزرگ استنكه نآسان مي شمارند حال آ

ناميده ) سخن شنو و زود باور ( مرا اذن و نيز از آن روي كه منافقان بارها مرا آزار رسانيده اند تا بدان جاكه ]15[

ا كه خداوند آيه اي  پذيرش علي از من و توجه ويژه ي من به او ،تا بدان جاند به خاطر همراهي افزون و تمايل و

كساني كه پيامبر خدا را آزرده ، گويند او سخن شنو و زود باور است بگو   اند از آنانو« ) 61/توبه(فرو فرستاد 

است ليكن به خير شم–آري او سخن شنو ست بر عليه آنان كه گمان مي كنند او تنها سخن مي شنو د 

 



به خدا ايمان دارد و اهل ايمان را تصديق كرده راستگو مي انگارد و همو رحمت است براي ايمانيان ) پيامبر(او

  » ...شما و البته براي آنان كه او را ازار دهند عذابي دردناك خواهد بود

 را به سويشان و اگر مي خواستم نام گويندگان چنين سخن را بر زبان آورم و به آنان اشارت كنم و مردمان

ليكن به خدا سوگند در كارشان كرامت نموده لب فرو بستم . ميتوانستم)كه آنان را شناسايي كنند ( هدايت كنم 

 .  

آنگاه پيامبر . از من خشنود نخواهد شد مگر فرمان او را در حق علي به شما ابالغ كنم با اين حال خداوند  ]16[

  :چنين خواند ) لي اهللا عليه و آلهص(

 از سوي پروردگارت بر تو فرود آمده ابالغ كن و گرنه رسالت او را انجام نداده -در حق علي –آنچه ! اي پيامبر ...«

  )67/مائده(»...دارد مي از آسيب مردمان  نگاه اي و البته خداوند تو را 
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خداوند او را سرپرست و امام بدانيد اين آيه درباره اوست ژرفاي آن را بفهميد و بدانيد كه ! هان مردمان  ]17[

 نيكي ، و بر صحرانشينان و ان درشما قرار داده و پيرويش را بر مهاجران و انصار واجب كرده و بر پيروان آن

  .زاد و برده و كوچك و بزرگ و سفيد و سياه و هر يكتا پرستو بر عجم و عرب و آشهروندان ،

ارش رانده ، پيرو و باور كننده اش در مهر است البته كه اجراي فرمانش الزم ، امرش نافذ ، ناسازگ) هشدار(

 .خداوند او و شنوايان سخن اش و پيروان راهش را آمرزيده است 

سخنم را شنيده )  شما سخن مي گويمبا(اين اجتماع به پا ايستاده براي آخرين بار در ! هان مردمان  ]18[

 صاحب اختيار و سرپرست و معبود جلّخداوند عزّون را گردن گذاريد كه پيروي كنيد و فرمان پروردگارتا

 اكنون با شما سخن مي گويد و پس از من به  فرستاده و پيامبر اوست كهسپس سرپرست شما ،شماست و 

 در فرزندان من از نسل علي خواهد بود تا برپايي رستاخيز  ،فرمان او ، علي ولي و امام شماست و سپس امامت

  .ر كنيد كه خدا و رسول او را ديدا

 



آنان ناروا دانند ، و خداوند عز و امامان روا دانند و ناروا نباشد مگر آنچه  رسول و روا نيست مگر آنچه خدا و ]19[

جل هم روا و هم ناروا را بمن شناسانده  و من آموخته هايم را از كتاب خدا و حالل وحرام او را در اختيار علي 

  .گذاشته ام

رتر دانيد ، هيچ دانشي نيست مگر اينكه خداوند در جان من نبشته و من تمامي آن را او را ب!هان مردمان  ]20[

در جان علي امام پرهيزگاران ضبط كرده ام ،و دانشي نبوده مگر اينكه آن را به علي آموخته ام او پيشواي 

 (»...يمه ان برشمرد و علم هر چيز را در امام مبي«:روشنگر است كه خداوند در سوره ياسين از او گفتگو كرده 

  )12/ يس 

او را فراموش نكنيد و از امامتش رو برنتابيد و از سرپرستيش نگريزيد چرا كه شما را به ! هان مردمان  ]21[

دان عمل مي كند ، او باطل را نابود و شما را از آن باز دارد و هرگز نكوهش  و راستي خوانده و خود نيز بستيرد

  .از ندارد نكوهش گران او را از كار ب

او نخستين مومن به خدا و رسول اوست و كسي در ايمان به من از او سبقت نجسته و همو جان خود را  ]22[

ان كسي خدا عبادت مي كرد و جز او از مردفداي رسول خدا كرده با او همراه بو ده است تنها او همراه رسول 

در (ه من است از جانب خدا وند به او دستور دادم تا ي همرا علي اولين نماز گزار و پرستش كننده. چنين نبو د 

  .رده پذيرفت كه جان خود را فداي من كند فرمان بدر بستر من بيارامد و او نيز )شب هجرت 

ي او را پذيرا با شيد كه خداوند او را ياو را برتر بدانيد كه خداوند او را برتري داده  و پيشوا! هان مردمان  ]24[

  .كرده است نصب )به امامت (

او امام از جانب خداست و خداوند هرگز توبه ي منكر اورا نپذيرد و چنين كسي را  نيامرزد ! هان مردمان  ]25[

ست روش قطعي خداوند درباره ناسازگار با امامت علي ،و حتماً او را به عذاب دردناك جاودانه كيفر خواهد  ااين

تشي در خواهيد شد كه آتش گيره ي آن مردمانند و سنگ كه  از مخالفت او بهراسيد وگرنه در آ ،پس. كرد 

  .براي حق ستيزان آماده شده است 

 



به خدا كه پيامبران پيشين به ظهورم بشارت داده اند و همانا من فرجام آنان و برهان بر ! هان مردمان ]26[

فر جاهلي گذشته در آمده و آسمانيان  و زمينيانم ، آن كسي كه راستي و درستي مرا باور نكند به كآفريدگان 

 همسنگ ترديد در تمامي محتواي رسالت من است و ناباوري در امامت يكي از امامان  مترديد در سخنان امروز

  .ا آتش دوزخ خواهد بود ان امامت مبه سان ناباوري در تمامي آنان است و جايگاه ناباور

 و خدايي هش كردش اين برتري را به من پيش كيهان مردمان خداوند عز و جل از روي منت و احسان خو ]27[

  . ويژه ي اوست  ،هشدار كه تمامي ستايش هاي من در تمامي روزگاران و هر حال و مقام. جز او نيست 

پس از من است تا آن هنگام كه آفرينش ، علي را برتر دانيد كه او برترين از مردان و زنان ! هان مردمان  ]28[

آيد دور دور باد از مهر خداوند و خشم خشم باد بر آن كه اين گفته ام را نپذيرد و بامن برپاست و روزيشان فرود 

خبرم داد هركه با علي ستيزد و بر واليت او آگاه باشيد جبرئيل سه بار از سوي خداوند ! هان.سازگار نباشد 

ش چه پيش فرستاده ي خوگردن نگذارد نفرين و خشم من بر او باد ، البته بايست هركس بنگرد كه براي فرداي

ان پس از استواري در لغزد و همانا خداوند بر  گامهايت با علي بپرهيزيد ، مبادپس تقوا پيشه كنيد و از ناسازي

   .كردارتان آگاه است

او را ياد كرده و درباره ) قرآن ( او هم جوار و هم سايه ي خداست كه در كتاب گرانقدر خود ! هان مردمان ]29[

مباد كسي در روز رستاخيز بگويد افسوس كه درباره ي هم جوار و همسايه ي ... « : با او فرموده ستيزندگان 

  »خداوند كوتاهي كرده ام 

در قرآن انديشه كنيد و ژرفاي آيات آن را دريابيد و بر محكماتش نظر كنيد و از متشابهات ! هان مردمان ]30[

 و تفسير آن را روشن نمي كند مگر همين كه دست و بازوي او  سوگند كه باطن هاوندبه خدا. آن پيروي ننماييد

يم اين علي سرپرست اوست و او علي را گرفته و باال آورده ام و اعالم مي دارم كه هر آن كس كه من سرپرست او

واليت و سرپرستي او حكمي از سوي خداست كه بر من فرو فرستاده . فرزند ابي طالب، برادر و وصي من است، 

  .است

 



از فرزندانم از نسل او يادگار گران سنگ كوچك ترند و قرآن يادگار همانا علي و پاكانِ ! هان مردمان ]31[

آن دو هرگز از هم . هر يك از اين دو از ديگر همراه خود حكايت مي كند و با آن سازگار است. ارزشمند بزرگتر

 و حاكمان او در نت داران خدا در ميان آفريدگانآنان اما! هان.جدا نمي شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند

  . هشدار كه من وظيفه ي خود را ادا كردم. زمين اند

بدانيد كه اين سخن خدا . هشدار كه روشن نمودم. من وظيفه ام را ابالغ كردم و به گوش شما رساندم! هان] 32[

  .بود و من از سوي او سخن گفتم

هشدار كه پس از من امارت . ادرم كسي نبايد اميرالمومنين خوانده شودهرگز به جز اين بر!  هان بدانيد]33[

  .مومنان بر كسي جز او روا نباشد

  

}4{  

آن كه : فرمود آنگاه . خداوند و رسول او : كيست سزاوارتر از شمايان به شما ؟ گفتند ! مردمان : سپس فرمود  ]34[

ندا پذيراي واليت او را دوست بدار و دشمن او را خداو. من سرپرست اويم پس اين علي ولي و سرپرست اوست 

  .دشمن دار و يار او را ياري كن و رهاكننده ي او را تنها گذار 

نشين من در ميان امت وايمان  يدر و وصي و نگاهبان دانش من و جااين علي است برا! هان مردمان  ]35[

خدا بخواند و به آنچه موجب خشنودي اوست عمل آورندگان به من و بر تفسير كتاب خدا ، او مردمان را به سوي 

همانا اوست  ]36[.  فرمانبرداري خدا باشد و بازدارنده از نافرماني او  سرپرستاو. كند و با دشمنان او ستيز نمايد

 با پيمان شكنان ، ست پيكار كننده يوا.ي هدايتگر  ايمانيان ، و از سوي خدا پيشواجانشين رسول اهللا و فرمانرواي

  .گان از دين رفته درستي و بدريگردانان از راستي و رو

خداوندا دوست : پروردگارا، اكنون به فرمان تو مي گويم  ». فرمان من دگرگوني نمي پذيرد« : خداوند فرمايد ]37[ 

از پشتيبانان او را پشتيباني، يارانش را ياري كن و خودداري كنندگان . داران او را دوست دار و دشمنانش را دشمن

  .ناباورانش را از مهرت بران و خشم خود را بر آنان فرود آور. ياري اش را رها كن
 



امروز آيين شما را به كمال و نعمتم « : تو خود در هنگام بيان واليت علي و برپايي او فرمودي ! معبودا  ]38[

همانا دين در نزد « : و نيز گفتي » )5/ مائده( .رابراي شما تمام نمودم و با خشنودي اسالم را دين شما قرار دادم

 جهانني بجويد از او پذيرفته نبوده درو آنكه به جز اسالم دي« :و فرمودي » )19/آل عمران(.خدا تنها اسالم است

  »)85/آل عمران(.ديگر در شمار زيانكاران خواهد بود

  .يرم كه پيام تو را به مردمان رساندمگخداوندا تو را گواه مي  ]39[ 

}5{  

اينك آنان كه از او و جانشينانش از . خداوند عزوجل دين را با امامت علي تكميل نمود! هان مردمان ]40[

 پيروي نكنند كرده هايشان در دو جهان بيهوده - تا برپايي رستاخيز و عرضه بر خدا - فرزندان من و از نسل او 

ان كاسته و نه بر ايشان فرصتي براي نجات به گونه اي كه نه از عذابش« . بوده در آتش دوزخ جاودانه خواهند بود

  »)161/بقره(. خواهد بود

، سزاوارترين، نزديك ترين و گرانقدرترين شما نزد من و خداوند اين علي است ياورترين! هان مردمان ]41[

  خطابيآيه ي رضايتي در قرآن نيست مگر درباره او و هرگاه خداوند ايمانيان را. عزوجل و من از او خشنوديم

 » هل اتي علي االنسان « ي  او و در سوره ي ستايشي نازل نگشته مگر درباره يو آيه. نموده به او آغاز كرده 

  . بهشت نداده مگر براي او و آن را در حق غير او فرود نياورده و به وسيله آن آيه جز او را نستوده است برگواهي

رهيزكار پاكيزه و رهنماي ارشاد رسول اوست و هم او پعلي ياور دين خدا، دفاع كننده از ! هان مردمان ]42[

ترين پيامبران، جانشين اش برترين جانشينان و فرزندانش بهترين پيامبرتان بر » . به دست خود خدا است«شده

  . فرزندان پيامبران از نسل آنانند و فرزندان من از نسل اميرالمومنين علي است! هان مردمان.اوصيايند

مباد شما به علي رشك ورزيد كه . هبه راستي كه شيطان اغواگر آدم را با رشك از بهشت راند! نهان مردما ]43[

 حال آنكه اطر يك اشتباه به زمين هبوط كردآدم به خ. آنگاه كرده هايتان نابود و گام هايتان لرزان خواهد شد

  . خدا نيز از ميان شمايندشماييد و دشمنان شما پس چگونه خواهيد بود كه . برگزيده خداوند عزوجل بود

 



هشدار كه با علي نمي ستيزد مگر شقي و سرپرستي اش را نمي پذيرد مگر رستگار پرهيزكار و به او نمي ] 44[

به نام خداوند « : درباره او نازل شده است »  والعصر « ي گرود مگر ايمان دار بي آاليش و به خدا سوگند سوره

مگر علي كه ايمان آورده و به ) 2-1/والعصر(» . ه انسان در زيان استسوگند كبه زمان . همه مهر مهرورز 

  . درستي و شكيبايي آراسته است

 وظيفه اي جز بيان روشن بر فرستاده« خدا را گواه مي گيرم كه پيام او را به شما رساندم و ! مردمان هان ] 45[

   )54 نور - 18عنكبوت  (.» نيست

  )102/آل عمران (.»نيد همانگونه كه بايسته است و نميريد جز با شرف اسالم تقوا پيشه ك« ! هان مردمان ]46[
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 پيش از آنكه چهره ها را تباه و «.»)8/تغابن (به خدا و رسول او و نور همراهش ايمان آوريد« ! هان مردمان ]47[

  )47/نساء (».ه شويدراند) يهودياني كه بر خدا نيرنگ آوردند ( چونان اصحاب روز شنبه يا باژگونه كنيم، 

ب مي شناسم ليكن به پرده سصحابه اند كه آنان را با نام و نَبه خدا سوگند كه مقصود خدا از اين آيه گروهي از 

كه ارزش و بداند (آنك هر كس پايه كار خويش را مهر و يا خشم علي در دل قرار دهد . پوشي كارشان مأمورم

  ).عمل او وابسته به آن است

 نسل او تا قائم ر جان علي ابن ابيطالب آنگاه در سپس د،نور از سوي خداوند در جان من! دمانهان مر ]48[

 چرا كه خداوند عزوجل ما را دليل و حجت قرار داده  جاي گرفته،– كه حق خدا و ما را مي ستاند -مهدي      

تمكاران و غاصبان از تمامي بر كوتاهي كنندگان به عمد، ستيزه گران، ناسازگاران، خائنان و گنهكاران و س

  .جهانيان

 رسوالني آمده و سپري شده پيش از من نيز. مانا من رسول خدايمهشدارتان مي دهم ه! هان مردمان«  ]49[

د خدا را زيان نخواهد كه به قهقرا برگرد رمي گرديد ؟ و آنپس آيا اگر بميرم يا كشته شوم به جاهليت ب. اند

   »)144/آل عمران(. را پاداش خواهد داد گربارسانيد و او سپاس گزاران شكي

 



  .اري اند او داراي كمال شكيبايي و سپاس گز علي و فرزندان من از نسل!هان] 50[

 كه اعمالتان را بيهوده و تباه ،و بر خدا نيز»  )17/حجرات(اسالمتان را بر من منت مگذاريد..«! هان مردمان ]51[

 گرفتار »)35/الرحمن( شعله اي از آتش و مس گداخته«ت و شما را بهخواهد كرد و او بر شما خشم خواهد گرف

  .»)14/فجر ..(به يقين پروردگار شما در كمين گاه است ..«.خواهد كرد

آنان در روز . اماماني خواهند آمد و شما را به آتش خواهند خواند ..«به زودي پس از من! هان مردمان ]52[

  .»)41/قصص (تاخيز تنها و بي ياور خواهند بودرس

  . آگاه باشيد كه خداوند و من از آنان بيزاريم]53[

 چه جايگاه ،پست ترين جايگاه آتش خواهند بودحتما آنان و ياوران و پيروان و تابعانشان در ! هان مردمان ]54[

  ) 29/نحل. (نبدي است منزل متكبرا

  .نظر كنداكنون هر كه در صحيفه خود . »كه آنان اصحاب صحيفه اند« !هان] 55[

ارم در نسل خود تا مت و وراثت به امانت به جاي مي گذاينك جانشيني خود را به عنوان اما! هان مردمان ]56[

  يبرپايي روز رستاخيز و اكنون مأموريت خود را انجام مي دهم تا برهان بر هر شاهد و غايب باشد و نيز برهمه

 تا برپايي انران به غايبان و فرزندداران به فرزندسخن را حاضپس بايسته است اين .آنان كه زاده شده يا نشده اند

  .رستاخيز ابالغ كنند

خشم خدا بر ! هان.  پادشاهي جابجا مي كنند امامت را چپاول كرده به!نو به زودي گروهي پس از م ]57[

آن كه مي ) 31/الرحمن (».. د پرداخته البته به زودي به كار شما جن وانش خوا«و. غاصبان و چپاولگران

و شعله هاي آتش و مس گداخته بر سر شما ريخته خواهد شد و در آن هنگام  ..« - عذاب خواهد نمود–پردازد 

  )35/الرحمن (».. هرگز ياري نمي شويد

ا كند و هر آينه  به خود رها نخواهد كردتا ناپاك را از پاك جد راهمانا خداوند عزوجل شما...«!هان مردمان ]58[

  )179/آل عمران (». غيب آگاه نمي گرداندا برخداوند شما ر

 



 آن را پيش از – حق را –هيچ سرزميني نيست مگر اين كه خداوند به خاطر تكذيب اهل آن ! هان مردمان ]59[

خواهد سپرد و حتما خداوند وعده ي خود را انجام » امام مهدي« برپايي رستاخيز نابود خواهد كرد و آن را به

  .خواهد داد

گمراه شدند و خداوند نابودشان كرد و همو نابود كننده ي شمار فزوني از گذشتگان شما !  مردمانهان ]60[

 نساختيم نابود  آيندگان راانآيا پيشينيان را تباه نكرديم ؟ و در پس آن... «: خداوند تعالي فرموده . آيندگان است

  )19/مرسالت (»! ...ز اوران در روز رستاخيواي بر ناب. ؟ آري با مجرمان اين چنين كنيم

م، پس ه اهمانا خداوند مرا فرمان داده و بازداشته و من نيز به دستور او به علي امر و نهي كرد! هان مردمان ]61[

فرمان او را بشنويد تا سالمت مانيد و اطاعتش كنيد تا هدايت شويد و از آن . دانش امر و نهي در نزد علي است

ه شما را از تا راه يابيد و به سوي مقصد او حركت كنيد و هرگز راه هاي پراكندچه باز مي دارد خودداري كنيد 

  )153/انعام. (راه او باز ندارد

}7{  

خداوند را صراط مستقيم منم كه فرمان به پيروي آن داده و سپس علي است و آنگاه ! هان مردمان ]62[

  .ي راه مي برند و با حق دادگري كنند پيشوايان هدايت اند كه به راستي و درست ،فرزندانم از نسل او

هم . تمامي ستايش ها ويژه ي پروردگار جهانيان است. خداوند همه مهرِ مهر ورز  به نام « : سپس چنين خواند

تنها تو را !خداوندا . فرمان رواي روز جزا است.  مهرِ ويژه دارد ، مي ورزد و به ويژگان مهراو كه به همه آفرينش

راه آنان كه منت نهاده .  از تو ياري مي جوييم ، ما را به صراط مستقيم رهنمايي كن مي پرستيم و تنها

  : و آنگاه ادامه داد ) 7-1/حمد! ... ( شدگان و نه راه گمراهان نعمتشان بخشيدي ، نه راه خشم

ولياي خدا كه  ا.. «ند اآنان. سوره درباره ي من نزول يافته و شامل امامان است و به آنان اختصاص يافته اين 

  )62/يونس. (»ترس و اندوهي برايشان نباشد 

  )56/مائده (»...  الهي چيره خواهد بود  همانا حزب«! هان 

 



 زندگان آنان گمراه و نابخردو همكاران شياطين اند كه براي گمراهي مردمان ، سخنان بيستي...«! هان  ]63[

  ) 112/انعام (»...ه را به يكديگر مي رسانندهود

 نمي يابي ايمان )اي پيامبر ما( ... «  :خداوند در كتاب خود از دوستان امامان چنين ياد كرده :هشدار  ]64[

  او را دوست بدارند، گرچه پدران ، فرزندان ،آوردگانِ به خدا و روز بازپسين را كه ستيزه گران خدا و رسول

  را ايشان،وحي از سوي خودر ت فرموده و باخداوند ايمان را در دل هايشان تثبي. برادران و خويشانشان باشند

 وند خدا ها نهرها جاري است ، در بهشت هايي در خواهد آورد كه از زير درختان آن جاودانهتاييد نموده، آنان را

  )22/مجادله(» .هشدار كه حزب الهي رستگارانند. از آنان خشنود است و آنان از خداوند، همانان اند حزب خدا

آنان ايمان .. .«:  داران امامان ، مومناني هستند كه خداوند عزوجل چنين توصيف فرموده استدوست! هان ]65[

  )82/انعام. (»...امان اند و راه يافتگان آورده باور خود را به شرك نيالوده اند، پس ايشان در 

 !ياران پيشوايان به باور رسيده گان اند و دور از ترديد و انكار ! هشدار ]66[   )15/حجرات(

 آنان را پذيرفته مي  تسليمو  ايشان با آرامش و سالم به بهشت در خواهند شد و فرشتگان با رفاه! هشدار ]67[

  ) 46/حجر. (»...در بهشت جاودانه در آييد...  «!درود بر شمايان، اكنون پاكيزه شده ايد : گويند 

  

  ) .40/غافر.... (وزي داده خواهند شد بهشت پاداش دوستان امامان است كه در آن بي حساب ر! هان  ]68[

  ) .10/نساء.. (مان ، در آتش درآيند دشمنان اما! هشدار  ]69[

صداي (حالي كه شعله هاي آن زبانه مي كشد ، مي شنوند و زفير كه ناله ي افروزش جهنم را در ! هشدار  ]70[

  )  . 7/ملك.... (ابند آن را درمي ي) بازدم 

د همتاي خود را نفرين كند تا آن كه تمامي  هرگاه امتي در جهنم درآي«: يد ن فرماو خداوند در وصفشا ]71[

اينان ما را گمراه كردند پس بر آنان كيفر ! آنان به يكديگر بپيوندند ، پسينيان به پيشينيان گويند پروردگارا 

  دوچندان از 

   )38/اعراف (».بود و ليكن شما نمي دانيداهد آتش فرود آور ، خداوند فرمايد براي هر دو گروه كيفر دوچندان خو

 



هر گروه از آنان  كه در جهنم انداخته شوند، ...«: باره ي دشمنان امامان فرمايد كه خداوند در! هشدار  ]72[

ليكن تكذيب كرده گفتيم خداوند ! هبانان آن مي پرسند مگر بر شما ترساننده اي نيامد ؟ پاسخ دهند چرا انگ

اگر سخن خدا را مي شنيديم يا ...« :  و نيز گفتند»...ان نيستيد مگر در گمراهي بزرگخبري نداده  و شماي

  .»...يم اكنون در ميان اهل آتش نبوديمانديشه مي كرد

  )11- 8/ملك. (اف نمودند، پس دور باد دوزخيان از رحمت خداوندپس اينان به گناه خود اعتر

. اداش بزرگ بر ايشان خواهد بودآمرزش و پ. ويش ترساننددگار خياران امامان در نهان، از پرور! هان ]73[

  )12/ملك(

  !چه بسيار راه است ميان شعله هاي آتش و پاداش بزرگ ! هان مردمان ]74[

 ما كسي است كه خداوند او را ناستوده و نفرين فرموده و ياران و دوستان ما ستيزه جوي! هان مردمان ]75[

  .ده و دوست مي داردآنان اند كه خداوند ايشان را ستو

  .هان كه من بيم دهنده ام و علي رهنماست ]77[ !همانا من انذارگرم و علي بشارت دهنده ! هان مردمان ]76[

  . هان كه من پيامبرم و علي وصي من است]78[

 آگاه .من رسول ام و علي امام و وصي پس از من است و پس از او امامان، فرزندان اويند! هان مردمان ]79[

  .اشيد من والد آنان و ايشان از صلب اويندب

  

}8{  

  .آگاه باشيد همانا آخرين امام، قائم مهدي از ماست ]80[

  . او بر تمامي اديان چيره خواهد بود !هان

  .اوست انتقام گيرنده ي از ستمكاران! هشدار 

 



  !اوست فتح كننده ي دژها و منهدم كننده ي آن ها ! هشدار 

  .مامي قبايل مشركان و رهنماي آناناوست چيره بر ت! هشدار 

  . خدااولياياوست خون خواه تمامي ! هشدار  ]81[

  .او ياور دين خداستهمانا ! هان 

  .او از دريايي ژرف پيمانه هايي افزون گيرد! هان  ]82[

  .كي كند ارزش او و به هر نادان و بي ارزشي به اندازه ي ناداني اش ني ياو به هر ارزشمندي به اندازه! هشدار 

  .برگزيده ي خداستو او نيكو ! هان 

  .ادراك هابر  اوست ميراث دار دانش ها و احاطه دار! هشدار 

  . و استحكام بخشد او از پروردگارش خبر دهد و نشانه هاي او را برپا كند! هان ] 83[

  .اوست باليده و استوار! هشدار 

  .سپرده شده استهم اوست كه اختيار امور جهانيان به او ! آگاه باشيد 

  .پيشينيان از قرن ها ظهور او را پيشگويي كرده اند! هان  ]84[

اين تعبير به عنوان حجت، امامت و مسئوليت . (تي نخواهد بود اوست حجت پايدار و پس از او حج! هشدار ]85[

  ).هند كردزيرا آنان حجت هاي پيشين اند كه دوباره رجعت خوا. است و نظري به رجعت ديگر امامان ندارد

  .راستي و درستي و روشنايي جز با او نيست

  .كسي بر او پيروز نخواهد شد و ستيزنده او ياري نخواهد گشت! هان  ]86[

  .او ولي خدا در زمين، داور او در ميان مردم و امانت دار امور آشكار و نهان است! هشدار 

 



}9{  

 تفهيم نموده ام و اين علي است كه پس از من شما را من پيام خدا را برايتان آشكار كرده،! هان مردمان  ]87[

  . آگاه مي كند

اينك شما را مي خوانم كه پس از پايان خطبه براي انجام بيعت با او و اقرار به امامتش، با من و سپس با او ] 88[

   .دست دهيد

سوي خداي عزوجل بر من با خداوند بيعت كرده ام و علي با من پيمان بسته است و اكنون از ! هشدار ] 89[

  .امامت او از شمايان پيمان مي گيرم

 دست خدا بر فراز دستان آنان است و آن. آنان كه با تو بيعت كنند، هر آينه با خدا بيعت كرده اند )  !اي پيامبر( 

كس كه بيعت شكندبه زيان خود شكسته و خداوند آن را كه بر پيمان الهي وفادار باشد پاداش بزرگي خواهد 

  .ددا

}10{  

 بر پس زائران خانه خدا و عمره كنندگان. همانا حج و عمره از شعائر و آداب خدايي است! هان مردمان  ]90[

كس كه در انجام كار خير فرمان برداري كند، پس حتما خداوند سپاس گزارِ  صفا و مروه بسيار طواف كنند و آن

  )158/بقره(.داناست

ج به جاي آوريد، هيچ خانداني داخل آن نشد مگر بي نياز شد و مژده در خانه ي خدا ح!  هان مردمان ]91[

  .گرفت و آنكه روي از آن برتافت بي بهره و نيازمند گشت

 او را  ي گذشتهنماند مگر اينكه خداوند گناهان) عرفات، مشعر، منا ( مومني در موقف ! هان مردمان  ]92[

  .دكار خود را از سر گير ) با پاكي (  پايان اعمال حجپس بايسته است كه پس از. آمرزيد

 شده و هزينه هاي سفرشان جايگزين خواهد شد و البته حاجيان، از سوي خداوند كمك! هان مردمان  ]93[

  .خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نخواهد فرمود

 



ز با توبه و بازايستادن  و ژرفايي دانش ديدار كنيد و از زيارت گاه ها جخانه ي خدا را با دين كامل! هان مردمان 

  .بر نگرديد) از گناهان ( 

پس اگر .  امر فرموده استوجلّعزّنماز را به پا داريد و زكات پردازيد همان سان كه خداوند ! هان مردمان  ]94[

و هم. ر و تبيين كننده ي بر شماستعلي صاحب اختيازمان بر شما دراز شد و كوتاهي كرديد و يا از ياد برديد 

همانا او . او از من و من از اويم.  پس از من او را امانت دار خويش در ميان آفريدگان نهاده استعزّوجلّوند كه خدا

  . آنچه را نمي دانيد به شما مي آموزند به پرسش هايتان پاسخ داده ،و جانشينانش از فرزندان من

از .  و از ناروا بازدارم دهمه به روا فرمان يكبار آن است كه آن ها را شمارش كرده روا و ناروا بيش از!هان  ]95[

ي خداوند درباره اين روي مامورم كه از شما پيمان بگيرم كه دست در دست من نهيد در پذيرش آن چه از سو

اين امامت در ميان آنان پايدار است و .  پس از او كه از من و اويند اوصياي آورده ام و درباره»علي اميرمومنان«

  .) قيامت ( است و استواري پيشوايي تا روزي است كه او با خداوند قدر و قضا ديدار كند »هديم« فرجام آنان 

آنها ! هان . رهنمايي كردم و از آن بر نمي گردم) حالل و حرام ( شمايان را به هر روا و ناروا ! هان مردمان ]96[

دوباره ياد مي ! هشدار .  را دگرگون نسازيدرا ياد آوريد و نگه داريدو يكديگر را به آن توصيه كنيد و احكام خدا

  .نماز به پا داريد و زكات بپردازيد و به معروف فرمان دهيد و از منكر باز داريد! هان : آورم

 درباره امامت و واليت علي و فرزندان –برترين بخش امر به معروف اين است كه به گفته ي من ! هشدار  ]97[

ن برسانيد و غايبان را به پذيرش فرمان من توصيه كنيد و آنان را از ناسازگاري  برسيد و سخنم را به ديگرا–او 

 جز با امام ييچ امر به معروف و نهي از منكره! هان .  فرمان خدا و من است ،با من باز داريد كه اين سخنان

.معصوم تحقق و كمال نمي يابد

از علي فرزندان اويند و من به شما معرفي كردم كه قرآن بر شما روشن مي كند كه امامان پس ! هان مردمان ]98[

  : آنان از او و از من اند چرا كه خداوند در كتاب خود مي گويد 

 – قرآن و امامان –و من نيز گفته ام مادام كه به آن دو ) 28/زخرف( »... امامت را فرماني پايدار در نسل او قرارداد«

  .تمسك كنيد گمراه نخواهيد شد

 



 «:  سان كه خداوند عزوجل فرموده از سختي رستخيز به پرهيزيد آن! پرهيزكاري! پرهيزكاري! دمانهان مر ]99[

  )1/حج(» ... رستاخيز حادثه اي بزرگ است البته زمين لرزه ي

  محاسبه ي در برابر پروردگار جهانيان و پاداش ،را) اعمال( ياد آوريد مرگ و قيامت را ، حساب و ترازوهاي  ]100[

  .پس آن كه نيكي كرد پاداش گيرد و آن كه بدي كرد بهره اي از بهشت نخواهد برد.  را  كيفرو

  

}11{  

  

از اين روي . شمار شما بيش از آن است كه در يك زمان با يك دست با من بيعت كنيد ! هان مردمان  ]101[

را محكم كنم و » مير المؤمنين  ا«دستور فرموده كه از شما اقرار زباني گيرم و پيمان سرپرستي علي عزّوجلّخداي 

  .كه از نسل من و اويند چرا كه گفتم كه فرزندانم از نسل اوينداو از نيز بر امامان پس 

ار ، و ذ البته كه سخنان تو را شنيده پيروي مي كنيم و از آن خوشنود و بر آن گردن گ«:پس همگان بگوييد  ]102[

 – ازصلب او –و ديگر امامان »  امير المؤمنين «در امامت اماممان عليبر آن چه از سوي پروردگارمان و پروردگار تو 

 با اين پيمان زنده ايم و با  ،به ما ابالغ كردي ، با تو پيمان مي بنديم ، پيماني با دل ، با جان با زبان و با دستانمان

 و انكار نخواهيم داشت و آن خواهيم مرد و با اين اعتقاد برانگيخته مي شويم و هرگز آن را دگرگون نكرده شك

  .هرگز از عهد خود برنگشته پيمان نشكنيم

منان و امامان پس از او ، فرزندانت از نسل او ، دا پند دادي ، درباره علي امير موما را به فرمان خ) اي رسول خدا(

يمان از ما گرفته شد اينك براي آنان عهد و پ . د از آن دو ، كه خداوند بر پايشان كردهحسن و حسين و پيشوايان بع

 و از دستانمان ، هركس توانست با دست و گرنه با زبان بيعت نمود ديگر اها ، جان ها، زبان ها و درون ه از دل

بيند و از اين پس فرمان تو را به نزديك و دور از فرزندان و اهيم شكست و خداوند دگرگوني از ما نپيمان نخو

  .باش ما گواه ز بر  آن گواه گرفته او بر گواهي كافي است و تو نيخويشان خواهيم رساند و خداوند را بر

  

  اكنون چه مي گوييد ؟ ! مردمان  ! هان ]103[

 



هرآن كس كه هدايت پذيرد به خير خويش پذيرفته (البته خداوند هر صدايي را مي شنود و بر اسرار دلها آگاه است 

         ).41/زمر(  ..)و آن كه گمراه شد به زيان خود رفته

  )10/فتح(» ... دست خدا باالي دستان آن هاست «حتماً با خداوند پيمان بسته و آن كس كه بيعت كند 

هان مردمان آنك با خداوند بيعت كنيد و با من پيمان ببنديد و با علي امير مؤمنان و حسن و حسين و با  ]104[

  .اني پايدار در دنيا و آخرت اندامامان از نسل آنان كه پس از آنان خواهند بود اماماني كه فرم

 هركس پيمان شكند البته به زيان خود گام نهاده و آن «فايان مهر مي ورزد  تباه مي كند و به باوخداوند مكّاران را

  ).10/فتح( »... خواهد دادبر عهدش پا برجا ماند بزودي خدا او را پاداش بزرگيكه 

سالم كنيد و اكنون »  امير المؤمنين «و به علي با لقب! گفتم بگوييد هر آن چه به شما ! هان مردمان  ]105[

 285بخشي از آيه (»  شنيديم و فرمان مي بريم پروردگارا ، آمرزشت خواهيم و به سوي توست بازگشت «:بگوييد 

م و  نمي يافتيه تمام ستايش و سپاس خدايي راست كه ما را به اين را هدايت فرمود و گرنه را«: و بگوييد  )بقره

   )43/اعراف( » ...البته فرستادگان پروردگارمان به درستي آمده اند

 بيش از آن است – كه در قرآن نازل فرموده – عزّوجلّهان مردمان ، برتري هاي علي بن ابيطالب نزد خداوند  ]106[

  .دكه من يكباره برشمارم ، پس هركس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت ، او را باور كني

فرمان بردار از خدا و فرستاده ي او و از علي و امامان كه نام بردم به رستگاري ) 71/احزاب(! هان مردمان  ]107[

  .بزرگ دست يافته است 

  » امير المؤمنين«هان مردمان ، سبقت جويان به بيعت و پيمان و سرپرستي او و سالم كنندگان بر او با لقب ]108[

  .ي پر بهره خواهند بود رستگارانند و در بهشت ها

آنچه خدا را خوشنود مي كند بگوييد ، و اگر شما و تمامي زمينيان كفران ورزند خدا را زياني ! هان مردمان  ]109[

  .نخواهد رسيد

انكاركنند گان كافر خشم گير و بر  فرمان دادم ، و به آن چه ادا كرده و  ايمان آورندگانخداوندا بيامرز ]110[

  العالمينالحمدهللا رب 
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