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  بنام خداوند بخشنده بخشايشگر

  :بخش اول 

اش به آفريدگان نزديك است؛ سلطنتش  اش بلند مرتبه و در تنهايى ستايش خداى راسزاست كه در يگانگى .1
جا شود، بر همه چيز احاطـه دارد و   كه مكان گيرد و جابه آن بى. اش بزرگ است پرجالل و در اركان آفرينش

همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگىِ او را .ان خود چيره استبر تمامى آفريدگان به قدرت و بره
 .آغاز و انجام از او و برگشت تمامى امور به سوى اوست. پايانى نيست

هاسـت و در   دور و منزه از خصايص آفريـده . ها ها و حكمران آن ها و گستراننده زمين اوست آفريننده آسمان .2
ها و  بخش آفريده هموست پروردگار فرشتگان و روح؛ افزونى. گان برتر استبودن خود نيز از تقديس هم منزه

كـريم و بردبـار و   . ها هرگـز او را نبيننـد   ها را ببيند و ديده به يك نيم نگاه ديده .هاست نعمت ده ايجاد شده
   .گذار و عطايش منّتاست شمول  اش جهان رحمت. شكيباست

ها  ها دانا، پوشيده ها آگاه و بر درون عذاب صبور و شكيباست؛ بر نهانشتاب و در كيفر سزاواران  در انتقام بى .3
  .ها بر او روشن است آشكار و پنهانبر او 

او را . نيروى آفريدگان از او و توانايى بـر هـر پديـده ويـژه اوسـت      .اوراست فراگيرى و چيرگى بر هر هستى .4
گسـتر؛ جـز او    ء، جاودانه و زنده و عـدل  همانندى نيست و هموست ايجادگر هر موجود در تاريكستان الشَى

 .خداوندى نباشد و اوست ارجمند و حكيم

كسى از ديدن به . ها آگاه و بر كارها داناست بر پنهانى. ها ها را بر او راهى نيست و اوست دريابنده ديده ديده .5
 .ه نمايد و بشناساندخود، را -عزّوجلّ  -وصف او نرسد و بر چگونگى او از نهان و آشكار دست نيابد مگر او 

. است؛ همو كه تنزّهش سراسر روزگاران را فراگير و نورش ابديت را شامل است» اللّه«دهم كه او  گواهى مى .6
صـورت آفـرينش او را   . دهـى فرمايـد   ياور سامان شريك تقديرش را امضا و بى مشاور، فرمانش را اجرا، بى بى

جهان با ايجاد او موجـود و  . جويى، هستى بخشيده است چاره الگويى نبوده و آفريدگان را بدون ياور و رنج و
كه معبودى به جز او نيست؛ همو كه صنعش استوار است » اللّه«پس اوست  .با آفرينش او پديدار شده است

و  .گـردد  دارد و كريمـى كـه كارهابـه او بـازمى     دادگرى است كه ستم روا نمـى . و ساختمان آفرينشش زيبا
اش فـروتن و در مقابـل عـزتش رام و بـه      است كه آفريـدگان در برابـر بزرگـى   » اللّه«و دهم كه ا گواهى مى

كننده آفتاب  ها و چرخاننده سپهرها و رام پادشاه هستى. اند اش فروتن اش تسليم و به هيبت و بزرگى توانايى
كه شتابان در پى شب  -ى روز را  ى شب را به روز و پرده او پرده. و ماه كه هريك تا اَجل معين جريان يابند
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نـه او را  . شـده  ى هـر شـيطان رانـده    ى هر ستمگر سركش و نابودكننـده  شكننده اوست. است به شب پيچد
شده، او را همتايى نبوده، خداونـد   نياز، نه زاده و نه زاييده يكتا و بى. ناسازى باشد و نه برايش انباز و مانندى

بميرانـد و  . بداند و بشمارد. اراده كند و حكم نمايد. انجام رساند بخواهد و به. يگانه و پروردگار بزرگوار است
اوراسـت  . بازدارد و عطـا كنـد  . نزديك آورد و دور برد. بخنداند و بگرياند. نياز گرداند نيازمند و بى. زنده كند

  . و هموست بر هر چيز توانا. به دست تواناى اوست تمام نيكى. پادشاهى و ستايش

ى دعـا و   كننـده  مايه و آمرزنده؛ اجابـت  معبودى جز او نيست؛ گران. ز را در شب فرو بردشب را در روز و رو .7
چيـزى بـر او مشـكل ننمايـد، فريـاد      . هـا؛ پروردگـار پـرى و انسـان     ى نَفَـس  ى عطـا، بـر شـمارنده    افزاينده

 .فريادكنندگان او را آزرده نكند و اصرارِ اصراركنندگان او را به ستوه نياورد

را نگاهدار، رستگاران را يار، مؤمنان را صاحب اختيار و جهانيان را پروردگار است؛ آن كه در همه نيكوكاران  .8
 .احوال سزاوار سپاس و ستايش آفريدگان است

گويم برشادى و رنج و بر آسايش و سـختى و بـه او و فرشـتگان و     او را ستايش فراوان و سپاس جاودانه مى .9
كنم و به سوى خشنودى او  گذارم و اطاعت مى شته، فرمان او را گردن مىهايش ايمان دا ها و فرستاده نبشته

زيرا او خـدايى اسـت كـه    . شتابم و به حكم او تسليمم؛ چرا كه به فرمانبرى او شايق و از كيفر او ترسانم مى
  ).زيرا او را ستمى نيست(عدالتيش ترسان نباشد  كسى از مكرش در امان نبوده و از بى

 بخش دوم

و وظيفه خود را در آن چه وحـى شـده انجـام    . دهم به عبوديت خويش و پروردگارى او گواهى مى و اكنون .10
دهم مباد كه از سوى او عذابى فرود آيد كه كسى ياراى دورساختن آن از من نباشـد هـر چنـد تـوانش      مى

چـه   آن چرا كـه اعـالم فرمـوده كـه اگـر      -معبودى جز او نيست  -خالص باشد ) با من(اش  بسيار و دوستى
و خداونـد تبـارك و تعـالى    . ام ى رسالتش را انجام نـداده  نازل كرده به مردم نرسانم، وظيفه) ى على درباره(

 .مردم را برايم تضمين كرده و البته كه او بسنده و بخشنده است] آزار[امنيت از 

چـه از   آن! ى مـا  ادهاى فرسـت . به نام خداوند همه مهـرِ مهـرورز  «: ام فرستاد گاه خداوند چنين وحى پس آن .11
رسالت خداوندى را بـه   ى على و خالفت او بر تو فرود آمده بر مردم ابالغ كن، وگرنه سوى پروردگارت درباره

 ».دارد اى و او تو را از آسيب مردمان نگاه مى انجام نرسانده

ـ  چه بر من فرود آمده در تبليغ آن كوتاهى نكرده آن! هان مردمان .12 زول آيـه را بيـان   ام و حال برايتان سبب ن
 -كـه تنهـا او سـالم اسـت      -همانا جبرئيل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوى سـالم، پروردگـارم   : كنم مى

طالب برادر، وصى  بن ابى پا خيزم و به هر سفيد و سياهى اعالم كنم كه على فرمانى آورد كه در اين مكان به
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سان هارون نسـبت بـه موسـى     گاه او نسبت به من بهجاي.و جانشين من در ميان امت و امام پس از من بوده
   .صاحب اختيارتان پس از خدا و رسول است) على(است، ليكن پيامبرى پس از من نخواهد بود او 

همانا ولى، صاحب اختيار و سرپرست شـما، خـدا و پيـامبر او و    «: اى بر من نازل فرموده كه و پروردگارم آيه .13
طالب نمـاز   بن ابى و هر آينه على» .پردازند دارند و در حال ركوع زكات مى مىپا  ايمانيانى هستند كه نماز به

  . پا داشته و در ركوع زكات پرداخته و پيوسته خداخواه است به

زيـرا كمـى   . و من از جبرئيل درخواستم كه از خداوند سالم اجازه كند و مرا از اين مأموريت معـاف فرمايـد   .14
دانم؛ همانـان كـه    كنندگان اسالم را مى گران و مكر مسخره ى مالمت سيسهپرهيزگاران و فزونى منافقان و د

هايشان نيست و آن را اندك  گويند كه در دل به زبان آن را مى«: خداوند در كتاب خود در وصفشان فرموده
 » .شمارند حال آن كه نزد خداوند بس بزرگ است و آسان مى

اند، به  ناميده ]سخن شنو و زودباور[كه مرا اُذُن رسانيده تا بدانجا و نيز از آن روى كه منافقان بارها مرا آزار  .15
خاطر همراهى افزون على با من و رويكرد من به او و تمايل و پذيرش او از من، تا بدانجا كه خداوند در اين 

و و او سـخن شـن  : گوينـد  آزارنـد و مـى   از آنانند كسانى كه پيامبر خـدا را مـى  «: اى فرو فرستاده موضوع آيه
ليكن به  ـشنود   كنند او تنها سخن مى بر عليه آنان كه گمان مى ـ. آرى سخن شنو است: بگو. زودباور است

كنـد و   به خـدا ايمـان دارد و مؤمنـان را تصـديق مـى     ) و سلم عليه و آله اهللا  پيامبر صلى(خير شماست، او 
بر زبان آورم و يا به آنان اشارت كـنم و  خواستم نام گويندگان چنين سخنى را  و اگر مى» .انگارد راستگو مى

توانسـتم، لـيكن سـوگند بـه خـدا در       مى] كه آنان را شناسايى كنند[يا مردمان را به سويشان هدايت كنم 
 . كارشان كرامت نموده لب فروبستم

كه آن چه در حق على فروفرستاده به گـوش شـما    با اين حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر اين .16
چه از سوى پروردگارت بر تو نازل  آن! اى پيامبر ما«: سپس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله چنين خواند. نمبرسا

و البته خداوند تو را از آسيب مردمـان  . اى ابالغ كن وگرنه كار رسالتش را انجام نداده -در حق على  -شده 
 ».دارد نگاه مى

 بخش سوم

ژرفاى آن را فهم كنيد و بدانيد كه خداوند او را برايتان صاحب . اوستى  بدانيد اين آيه درباره! هان مردمان .17
كننـد و بـر    اختيار و امام قرار داده، پيروى او را بر مهاجران و انصار و آنان كه به نيكى از ايشان پيـروى مـى  

 صحرانشينان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر كوچـك و بـزرگ و سـفيد و سـياه و بـر هـر      
ناسـازگارش  . اجراى فرمان و گفتـار او الزم و امـرش نافـذ اسـت    ]  هشدار كه. [يكتاپرست الزم شمرده است

هر آينه خداوند، او و شنوايان سخن او و پيروان راهش را . اش در مهر و شفقت است رانده، پيرو و باوركننده
 .آمرزيده است
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پس بشنويد و فرمان حق را گردن گذاريد؛ . ام ستادهآخرين بار است كه در اين اجتماع به پا اي! هان مردمان .18
چرا كه خداوند عزّوجلّ صاحب اختيار و ولى و معبود شماست و پس از خداوند ولى شما، فرستاده و پيامبر 

و پس از من بـه فرمـان پروردگـار، علـى ولـى و      . گويد اوست كه اكنون در برابر شماست و با شما سخن مى
ايـن قـانون تـا برپـايى     . گاه امامت در فرزندان من از نسل على خواهد بود آن. تصاحب اختيار و امام شماس

 .رستاخيز كه خدا و رسول او را ديدار كنيد دوام دارد

خداونـد  . چه آنان ناروا داننـد  و ناروا نيست مگر آن. روا نيست مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند .19
چه پروردگارم از كتاب خويش و حالل و حرامش به  ن بيان فرموده و آنعزوجل هم روا و هم ناروا را براى م

 .ام من آموخته در اختيار على نهاده

كه خداوند آن را در جان من نبشته و من  چرا كه هيچ دانشى نيست مگر اين. او را برتر بدانيد! هان مردمان .20
پيشواى روشنگر است كه خداونـد او را  ) على(او . ام نيز آن را در جان پيشواى پرهيزكاران، على، ضبط كرده

 »...ايم گر برشمرده و دانش هر چيز را در امام روشن«: ى ياسين ياد كرده كه در سوره
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بـه  ] شـما را [او . اش رو برنگردانيـد  و از سرپرسـتى . و از امـامتش نگريزيـد  . از على رو برنتابيد! هان مردمان .21
در راه خـدا  . او نادرستى را نابود كند و از آن بازدارد. نمايد بدان عمل] خود نيز[درستى و راستى خوانده و 

  . نكوهش نكوهش گران او را از كار بازندارد

و همو جـان خـود را فـداى    . او نخستين مؤمن به خدا و رسول اوست و كسى در ايمان، به او سبقت نجسته .22
كـرد و جـز او    دا عبادت خداونـد مـى  اللّه نموده و با او همراه بوده است تنها اوست كه همراه رسول خ رسول

از سوى خداوند به او فرمان دادم . على اولين نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. كسى چنين نبود
 .در بستر من بيارامد و او نيز فرمان برده، پذيرفت كه جان خود را فداى من كند]  در شب هجرت[تا 

د او را برگزيده و پيشوايى او را بپذيريد؛ كه خداونـد او را برپـا كـرده    او رابرتر دانيد؛ كه خداون! هان مردمان .23
 .است

ايـن اسـت   . او از سوى خدا امام است و هرگز خداوند توبه منكـر او را نپـذيرد و او را نيـامرزد   ! هان مردمان .24
مخالفـت او  از . روش قطعى خداوند درباره ناسازگارِ على و هرآينه او را به عذاب دردناك پايـدار كيفـر كنـد   

سـتيزان آمـاده    ى آن مردمانند و سنگ كه براى حق بهراسيد و گرنه در آتشى درخواهيد شد كه آتش گيره
 .است شده

انـد و اكنـون مـن فرجـام پيـامبران و       به خدا سوگند كه پيامبران پيشين به ظهورم مژده داده! هان مردمان .25
تى و درستى مرا باور نكند به كفر جاهلى درآمده و كس كه راس آن. برهان بر آفريدگانِ آسمانيان و زمينيانم

ترديد در سخنان امروزم همسنگ ترديد در تمامى محتواى رسالت من است، و شـك و نابـاورى در امامـت    
و هرآينه جايگاه ناباوران مـا آتـش دوزخ خواهـد    . سان شك و ناباورى در تمامى آنان است يكى از امامان به

 .بود

زّوجلّ از روى منت و احسان خويش اين برترى را به من پيشكش كـرد و البتـه كـه    خداوند ع! هان مردمان .26
 .ها در همه روزگاران و در هر حال و مقام ويژه اوست تمامى ستايش: آگاه باشيد. خدايى جز او نيست

على را برتر دانيد؛ كه او برتـرينِ مردمـان از مـرد و زن پـس از مـن اسـت تـا آن هنگـام كـه          ! هان مردمان .27
خشم باد بـر آن كـه ايـن    رباد از درگاه مهر خداوند و خشمِ دورِ دو .شان فرود آيد ريدگان پايدارند و روزىآف

 ! گفته را نپذيرد و با من سازگار نباشد

هر آن كه با على بستيزد و بر واليت او گردن نگذارد، نفرين : بدانيد جبرئيل از سوى خداوند خبرم داد! هان .28
. هر كس بنگرد كه براى فرداى رستاخيز خـود چـه پـيش فرسـتاده    «بته بايست كه ال! و خشم من بر او باد
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كـه  . هايتان پـس از اسـتوارى درلغـزد    تقوا پيشه كنيد و از ناسازگارى با على بپرهيزيد؛ مباد كه گام!] هان[
 ».خداوند بر كردارتان آگاه است

ى  ى عزيز خود او را ياد كرده و درباره تهى خداوند است كه در نبش جوار و همسايه همانا او هم! هان مردمان .29
جـوار و   ى هـم  افسـوس كـه دربـاره   : تا آن كه مبادا كسى در روز رستخيز بگويـد «: ستيزندگان با او فرموده

 »...ى خدا كوتاهى كردم همسايه

ش در قرآن انديشه كنيد و ژرفاى آيات آن را دريابيد و بر محكماتش نظر كنيد و از متشـابهات ! هان مردمان .30
كه دست و بـازوى   كند مگر همين ها و تفسير آن را آشكار نمى پس به خدا سوگند كه باطن. پيروى ننماييد

و او . هر آن كه من سرپرست اويم، اين على سرپرسـت اوسـت  : دارم كه ام و اعالم مى او را گرفته و باال آورده
ى است از سـوى خـدا كـه بـر مـن      طالب است؛ برادر و وصى من كه سرپرستى و واليت او حكم بن ابى على

 .فرستاده شده است

ترنـد و قـرآن يادگـار     سـنگ كوچـك   همانا على و پاكان از فرزندانم از نسـل او، يادگـار گـران   ! هان مردمان .31
آن دو هرگـز از  . دهد و با آن سازگار است هر يك از اين دو از ديگر همراه خود خبر مى. تر سنگ بزرگ گران

بدانيد كه آنان امانتـداران خداونـد در ميـان    ! هان .حوض كوثر بر من وارد شوند هم جدا نخواهند شد تا در
 .آفريدگان و حاكمان او در زمين اويند

ام بـود ابـالغ كـردم و بـه گوشـتان       چه بر عهـده  هشدار كه من آن. ى خود را ادا كردم هشدار كه من وظيفه .32
هشدار كه هرگز به جـز  . سوى او سخن گفتم بدانيد كه اين سخن خدا بود و من از. رساندم و روشن نمودم

هشدار كه پس از من امارت مؤمنان براى كسى جز او روا . اين برادرم كسى نبايد اميرالمؤمنين خوانده شود
 .نباشد

 بخش چهارم

سپس فرمود آگاه باشـيد  ! كيست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پيامبر او! مردمان: سپس فرمود .33
خداونـدا دوسـت بـدار آن را كـه سرپرسـتى او را      ! رپرست اويم پس اين على سرپرست اوستآن كه من س

 .كه او را دشمن دارد و يارى كن يار او را و تنها گذار آن را كه او را تنها بگذارد بپذيرد و دشمن بدار هر آن

ميان امـت و بـر   و هموست جانشين من در . اين على است برادر و وصى و نگاهبان دانش من! هان مردمان .34
چه موجب خشنودى اوست  گروندگان به من و بر تفسير كتاب خدا كه مردمان را به سوى او بخواند و به آن

 . او پشتيبان فرمانبردارى خداوند و بازدارنده از نافرمانى او باشد. عمل كند و با دشمنانش ستيز نمايد
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پيشواى هدايتگر از سوى خدا و كسى كه بـه فرمـان   اللّه و فرمانرواى ايمانيان و  همانا اوست جانشين رسول .35
فرمان «: خداوندفرمايد. دررفتگان از دين پيكار كند شكنان، رويگردانان از راستى و درستى و به خدا با پيمان

 ».من دگرگون نخواهدشد

را دشـمن  و دشـمنان او  . دوستداران او را دوست دار: خداوندا: گويم اكنون به فرمان تو چنين مى! پروردگارا .36
. اش را به خـود رهـا كـن    خوددارى كنندگان از يارى. يارانش را يارى نما. پشتيبانان او را پشتيبانى كن. دار

 .ناباورانش را از مهرت بِران و بر آنان خشم خود را فرود آور

ال، و امروز آيـين شـما را بـه كمـ    «: تو خود در هنگام برپاداشتن او و بيان واليتش نازل فرمودى كه! معبودا .37
و آن كـه بـه جـز اسـالم     » «.نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم، و اسالم را به عنوان دين شما پسنديدم

خداونـدا، تـو را گـواه    » .دينى را بجويد، از او پذيرفته نبوده، در جهان ديگر در شمار زيانكاران خواهـد بـود  
 .گيرم كه پيام تو را به مردمان رساندم مى

 بخش پنجم

اينـك آنـان كـه از او و جانشـينانش از     . خداوند عزّوجلّ دين را با امامت على تكميـل فرمـود  ! مانهان مرد .38
هايشـان   پيروى نكنند، در دو جهان كـرده  -ى بر خدا  تا برپايى رستاخيز و عرضه -فرزندان من و از نسل او 

ته و نـه برايشـان فرصـتى    اى كه نه از عذابشـان كاسـ   بيهوده بوده در آتش دوزخ ابدى خواهند بود، به گونه
 .خواهد بود

خداونـد  . ترين و عزيزترين شما نسبت بـه مـن اسـت    اين على ياورترين، سزاوارترين و نزديك! هان مردمان .39
و خـدا هرگـاه   . ى اوسـت  آيه رضايتى در قرآن نيسـت مگـر ايـن كـه دربـاره     . عزّوجلّ و من از او خشنوديم

و ] .  و او اولين شخص مورد نظر خداى متعـال بـوده اسـت   [رده آوردگان را خطابى نموده به او آغاز ك ايمان
گواهى بـر بهشـت   » اإلنسان هل أتى على«ى  و خداوند در سوره. ى او ى ستايشى نازل نگشته مگر درباره آيه

 .نداده مگر براى او، و آن را در حق غير او نازل نكرده و به آن جز او را نستوده است]  رفتن[

بـه  [او پرهيزكار پاكيزه و رهنماى ارشاد شده . ى از رسول اوست كننده ر دين خدا و دفاعاو ياو! هان مردمان .40
 .پيامبرتان برترين پيامبر، وصى او برترين وصى و فرزندان او برترين اوصيايند. است] دست خود خدا

 .ى استفرزندان هرپيامبر از نسل اويند و فرزندان من از صلب و نسل اميرالمؤمنين عل! هان مردمان .41

استى كه شيطانِ اغواگر، آدم را با رشك از بهشت رانده مبادا شما به على رشك ورزيد كـه  ر به! هان مردمان .42
آدم به خاطر يك اشتباه به زمين هبوط كرد و حال آن كـه  . هايتان لغزان خواهدشد هايتان نابود و گام كرده
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شمنان خدا نيز از پس چگونه خواهيد بود شما و حال آن كه شما شماييد و د. ى خداى عزّوجلّ بود برگزيده
 .ميان شمايند

و به او . پذيرد مگر رستگار پرهيزگار و سرپرستى او را نمى. سعادت ستيزد مگر بى كه با على نمى! آگاه باشيد .43
به نام خداوند همه «: ى اوست ى والعصر درباره و سوگند به خدا كه سوره. آاليش گرود مگر ايمان دار بى نمى

مگر على كـه ايمـان آورده و بـه درسـتى و شـكيبايى      » .ه انسان در زيان استقسم به زمان ك. مهر مهر ورز
 .آراسته است

اى جز بيان و ابالغ روشن  و بر فرستاده وظيفه. خدا را گواه گرفتم و پيام او را به شما رسانيدم! هان مردمان .44
 .»رف اسالمو نميريد جز با ش. گونه كه بايسته است تقوا پيشه كنيد همان«! هان مردمان !نباشد

 بخش ششم

ها را تباه و باژگونه كنيم يا  به خدا و رسول و نور همراهش ايمان آوريد پيش از آن كه چهره«! هان مردمان .45
بـه خـدا سـوگند كـه مقصـود      «.رانده شـويد ] يهوديانى كه بر خدا نيرنگ آوردند[چونان اصحاب روز شنبه 

پوشـى كارشـان    شناسـم لـيكن بـه پـرده     با نام و نَسب مىاند كه آنان را  خداوند از اين آيه گروهى از صحابه
و بدانـد كـه ارزش عمـل او    [آنك هر كس پايه كار خويش را مهر و يا خشم على در دل قرار دهـد  . مأمورم

 .] .وابسته به آن است

 گاه در نسل او تا طالب، آن بن ابى نور از سوى خداوند عزّوجل در جان من، سپس در جان على! هان مردمان .46
كنندگان،  چرا كه خداوند عزّوجل ما را بر كوتاهى. جاى گرفته -ستاند  كه حق خدا و ما را مى -قائم مهدى 

گران، ناسازگاران، خائنان و گنهكاران و سـتمكاران و غاصـبان از تمـامى جهانيـان دليـل و راهنمـا و        ستيزه
 .حجت آورده است

. انـد  پيش از من نيز رسوالنى آمده و سپرى گشته. مهمانا من رسول خداي: دهم هشدارتان مى! هان مردمان .47
كه به قهقرا برگردد، هرگز خدا را زيـانى   كنيد؟ آن آيا اگر من بميرم يا كشته شوم، به جاهليت عقب گرد مى

بدانيد كه على و پس از او فرزندان من . نخواهد رسانيد و خداوند سپاسگزاران شكيباگر را پاداش خواهد داد
 .اند راى كمال شكيبايى و سپاسگزارىاز نسل او، دا

اسالمتان را بر من منت نگذاريد؛ كه اعمال شما را بيهوده و تباه خواهد كرد و خداوند بر شـما  ! هان مردمان .48
همانا پروردگـار  . اى از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله

 .گاه است شما در كمين
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خواننـد و در روز   زودى پس از من پيشوايانى خواهند بود كـه شـما را بـه سـوى آتـش مـى       به! هان مردمان .49
آنـان و  ! هـان مردمـان   .خداوند و من از آنـان بيـزاريم  ! هان مردمان .رستاخيز تنها وبدون ياور خواهند ماند

. انـد  صـحاب صـحيفه  بدانيـد آنـان ا  . ياران و پيروانشان در بدترين جاى جهنم، جايگاه متكبران خواهند بود
 .ى خود نظر كند اكنون هر كس در صحيفه

گذارم در نسـل خـود تـا     اينك جانشينى خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جاى مى! هان مردمان .50
دهم تا برهان بر هر شاهد و غايب و بر آنـان   و حال، مأموريت تبليغى خود را انجام مى. برپايى روز رستاخيز

پس بايسته اسـت ايـن سـخن را حاضـران بـه غايبـان و       . اند و بر تمامى مردمان باشد يا نشده كه زاده شده
 .پدران به فرزندان تا برپايى رستاخيز برسانند

آن را غصب كرده و به تصـرف خـويش   . جا نموده به زودى پس از من امامت را با پادشاهى جابه! آگاه باشيد .51
 -و البتـه در آن هنگـام خداونـد آتـش عـذاب      ! گـران  ان و چپاولنفرين و خشم خدا بر غاصب! هان .درآورند
جاست كه ديگـر يـارى نخواهيـد     آن. بر سر شما جن و انس خواهد ريخت -هاى آتش و مس گداخته  شعله
 .شد

و . هر آينه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد كـرد تـا ناپـاك را ازپـاك جـدا كنـد      ! هان مردمان .52
  .شما را بر غيب آگاه گرداند خواهد خداوند نمى

، آنان را پـيش از  ] حق را[هيچ سرزمينى نيست مگر اين كه خداوند به خاطر تكذيب اهل آن ! هان مردمان .53
ى خـود را انجـام    و هر آينـه خداونـد وعـده   . روز رستاخيز نابود خواهد فرمود و به امام مهدى خواهد سپرد

 .خواهد داد

و همـو  . فزونى از گذشـتگان گمـراه شـدند و خداونـد آنـان را نـابود كـرد       پيش از شما، شمار ! هان مردمان .54
آيا پيشينيان را تباه نكرديم و به دنبال آنان آيندگان «: او خود در كتابش آورده. ى آيندگان است نابودكننده

 »!بر ناباوران واى. را گرفتار نساختيم؟ با مجرمان اين چنين كنيم

نهى خود را به من فرموده و من نيز بـه دسـتور او دانـش آن را نـزد علـى       همانا خداوند امر و! هان مردمان .55
پس فرمان او را بشنويد و گردن نهيد و پيرويش نماييد و از آنچه بازتان دارد خوددارى كنيـد تـا راه   . نهادم
 !گون شما را از راه او بازندارد هاى گونه راه. به سوى هدف او حركت كنيد. يابيد

 بخش هفتم
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و پـس از مـن علـى اسـت و     . صراط مستقيم خداوند منم كه شما را به پيروى آن امر فرمـوده ! مانهان مرد .56
گاه فرزندانم از نسل او، پيشوايان راه راستند كه به درستى و راستى راهنماينـد و بـه آن حكـم و دعـوت      آن

 .كنند

م الحمدللّـه رب العـالمين الـرّحمن    اللّه الرّحمن الـرّحي  بسم«: اللّه عليه و آله قرائت فرمود سپس پيامبر صلّى .57
ى مـن نـازل شـده و شـامل امامـان       به خدا سوگند اين سوره درباره! هان: و فرمود .تا آخر سوره -» الرّحيم

البتـه  : آنان اولياى خدايند كه ترس و اندوهى برايشان نيست، آگاه باشـيد . باشد و به آنان اختصاص دارد مى
  .حزب خدا چيره و غالب خواهد بود

براى گمراهى مردمان، سخنان بيهوده و پوچ . اند ستيزندگان با امامان، گمراه و همكاران شياطين: هشدار كه .58
 . رسانند را به يكديگر مى

يـابى ايمانيـان بـه     نمى] اى پيامبر ما[«: بدانيد كه خداوند از دوستان امامان در كتاب خود چنين ياد كرده .59
خدا و رسول را دوست ندارند، گرچه آنان پدران، برادران و خويشانشـان  گران  خدا و روز بازپسين، كه ستيزه

 .تا آخر آيه -» .هايشان نبشته است خداوند ايمان را در دل] اند كه چنين[آنان . باشند

آنان كه ايمان آورده و باور خـود را بـه   «: اند كه قرآن چنان توصيف فرموده دوستداران امامان ايمانيان! هان .60
يـاران پيشـوايان كسـانى هسـتند كـه بـه بـاور        ! هشدار«. »ند، در امان و در راه راست هستندا شرك نيالوده

 .»از ترديد و انكار دور خواهند بودرسيده و 

اولياى امامان آنانند كه با آرامش و سالم به بهشـت درخواهنـد شـد و فرشـتگان بـا سـالم آنـان را        ! هشدار .61
اينك داخل شويد كه در بهشـت، جاودانـه خواهيـد    . ايد ك شدهدرود بر شما كه پا«: پذيرفته، خواهند گفت

 ».بود

دشـمنان آنـان آن   ! هـان  .حساب روزى داده خواهنـد شـد   بهشت پاداش اولياى آنان است و در آن بى! هان .62
هاى آتـش زبانـه    شنوند در حالى كه شعله ى افروزش جهنم را مى و همانا ناله. اند كه در آتش درآيند كسانى

 .يابند جهنم را نيز درمى) صداى بازدم(ير كشد و زف مى

جهـنم شـود همتـاى خـود را نفـرين      هرگاه امتى داخـل  «: ى ستيزگران با آنان فرموده خداوند درباره! هان .63
هـر گروهـى از آنـان    «: ى آنـان فرمـوده   كه دشـمنان امامـان هماناننـد كـه خداونـد دربـاره      ! هشدار. »كند

چرا ترسـاننده آمـد لـيكن    : گويند مى! اى نيامد؟ ر برايتان ترسانندهمگ: پرسند جهنم شود نگاهبانان مى داخل
: جا كه فرمايـد  تا آن» !خداوند وحى نفرستاده و شما نيستيد مگر در گمراهى بزرگ: تكذيب كرديم و گفتيم

 »!نابود باد دوزخيان! هان«
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  .راى آنان خواهد بودياران امامان در نهان، از پروردگار خويش ترسانند، آمرزش و پاداش بزرگ ب! هان .64

جويان ما را ناستوده  خداوند ستيزه! هان مردمان !چه بسيارراه است ميان آتش و پاداش بزرگ! هان مردمان .65
 .و نفرين فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست دارد

هـان   .هنمـا ام و على را دهنده كه من بيم! هان .دهنده بدانيد كه همانا من انذارگرم و على مژده! هان مردمان .66
بدانيد كه همانا من فرستاده و على امام ! هان مردمان .بدانيد كه من پيامبرم و على وصى من است! مردمان

من والد آنانم ولى ايشان از نسل على ! آگاه باشيد .و امامان پس از او فرزندان اويند. و وصى پس از من است
 .خواهند بود

 بخش هشتم

كـه  ! هشـدار  .او بر تمامى اديان چيره خواهد بـود ! هان. ام، قائم مهدى از ماستهمانا آخرين ام! آگاه باشيد .67
 .ى آنها كننده كه اوست فاتح دژها و منهدم! هشدار .گيرنده از ستمكاران اوست انتقام

كـه او خونخـواه تمـام اوليـاى     ! هشـدار  .كه اوست چيره بر تمامى قبايل مشركان و راهنمـاى آنـان  ! هشدار .68
 .اوست ياور دين خدا! شيدآگاه با .خداست

ى ارزش او، و به  كه او به هر ارزشمندى به اندازه! هشدار .هايى افزون گيرد كه از دريايى ژرف پيمانه! هشدار .69
! هشـدار  .ى خداوند است كه او نيكو و برگزيده! هشدار .اش نيكى كند ى نادانى ارزشى به اندازه هر نادان و بى

  .هاست ادراكها و حاكم بر  كه او وارث دانش

بدانيد همانا اوسـت  . هاى او را برپا كند گويد و آيات و نشانه بدانيد كه او از سوى پروردگارش سخن مى! هان .70
آگـاه   .به او واگـذار شـده اسـت   ]  اختيار امور جهانيان و آيين آنان[هموست كه ! بيدار باشيد.باليده و استوار

 .اند كردهكه تمامى گذشتگان ظهور او را پيشگويى ! باشيد

درستى و راستى و نور و روشـنايى تنهـا    .كه اوست حجت پايدار و پس از او حجتى نخواهد بود! آگاه باشيد .71
آگـاه باشـيد كـه او ولـى      .ى او يارى نخواهد گشت كسى بر او پيروز نخواهد شد و ستيزنده! هان .نزد اوست

 .و نهان است خدا در زمين، داور او در ميان مردم و امانتدار امور آشكار

 بخش نهم
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و اين على است كه پس از من شما را آگـاه  . من پيام خدا را برايتان آشكار كرده تفهيم نمودم! هان مردمان .72
خوانم كه پس از پايان خطبه با من و سپس با على دست دهيد تا با او بيعت كرده  اينك شما را مى. كند مى

 . به امامت او اقرار نماييد

ت او ا خداوند و على با من پيمان بسته و من اكنـون از سـوى خـداى عزّوجـل بـراى امامـ      آگاه باشيد من ب .73
دسـت خـدا بـاالى    . انـد  كه با تو بيعت كنند هرآينه با خـدا بيعـت كـرده    آنان] اى پيامبر[«. گيرم پيمان مى

ر و كس كه بـر پيمـان خداونـد اسـتوا     و هركس بيعت شكند، بر زيان خود شكسته، و آن. دستان آنان است
 .باوفا باشد، خداوند به او پاداش بزرگى خواهد داد

 بخش دهم

 ى خـدا و عمـره   زائـران خانـه  پـس  . ائر و آداب و رسوم خـدايى اسـت  همانا حج و عمره از شع! هان مردمان .74
ى خـدا حـج گزاريـد؛ كـه هـيچ خانـدانى        در خانه! هان مردمان .كنندگان بر صفا و مروه بسيار طواف كنند 

 .و نيازمند گرديد  بهره نياز شد و مژده گرفت، و كسى از آن روى برنگردانيد مگر بى ر بىداخل آن نشد مگ

ى او را بيـامرزد و   نمانَد مگر اين كه خدا گناهان گذشته) عرفات، مشعر، منا(مؤمنى در موقف ! هان مردمان .75
حاجيـان  ! هان مردمـان  .دكار خود را از سر گير]  اى پاك با پرونده[بايسته است كه پس از پايان اعمال حج 

و البتـه  . شـود و جـايگزين آن بـه آنـان خواهـد رسـيد       هاى سفرشان جبران مى اند و هزينه دستگيرى شده
 .خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نخواهد كرد

ى خدا را با دين كامل و دانـش ژرفـاى آن ديـدار كنيـد و از زيارتگاههـا جـز بـا توبـه و          خانه! هان مردمان .76
 .برنگرديد]  از گناهان[دن بازايستا

پس اگر زمان بـر  . سان كه خداوند عزّوجل امر فرموده پا داريد و زكات بپردازيد همان نماز را به! هان مردمان .77
خداونـد  . ى بـر شماسـت   كننـده  شما دراز شد و كوتاهى كرديد يا از ياد برديد، على صاحب اختيار و تبيـين 

و او و . همانـا او از مـن و مـن از اويـم    . ر ميـان آفريـدگانش نهـاده   عزّوجل او راپس از من امانتدار خويش د
 .آموزند دانيد به شما مى چه را نمى هاى شما راپاسخ دهند و آن فرزندان من از جانشينان او، پرسش

جا يكباره به روا فرمان دهـم و از   روا و ناروا بيش از آن است كه من شمارش كنم و بشناسانم و در اين! هان .78
چـه از   دست من نهيد در مورد پذيرش آن از اين روى مأمورم از شما بيعت بگيرم كه دست در. بازدارمناروا 

و اين امامت به . ى على اميرالمؤمنين و اوصياى پس از او كه آنان از من و اويند ام درباره سوى خداوند آورده
ى است كه اوبا خداوند قـدر و قضـا   وراثت پايدار است و فرجام امامان، مهدى است و استوارى امامت تا روز

 .ديدار كند
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! بدانيـد و آگـاه باشـيد   . گردم شما را به هرگونه روا و ناروا راهنمايى كردم و از آن هرگز برنمى! هان مردمان .79
 . دگرگونى راه ندهيد]احكام خدا [ها را ياد كنيد و نگه داريد و يكديگر را به آن توصيه نماييد و در آن  آن

و امر به معروف كنيد و از منكر . و زكات بپردازيد. پا داريد نماز را به! بيدار باشيد: گويم باره مىهشدار كه دو .80
برسـيد و سـخن   ]  ى امامـت  درباره[ى من  ى امر به معروف اين است كه به گفته و بدانيد كه ريشه. بازداريد

آنـان را از ناسـازگارى سـخنان مـن     مرا به ديگران برسانيد و غايبان را به پذيرش فرمان من توصيه كنيد و 
بازداريد؛ همانا سخن من فرمان خدا و من است و هيچ امر به معروف و نهى از منكرى جز بـا امـام معصـوم    

 .يابد تحقق و كمال نمى

كند كه امامان پس از على فرزندان اويند و من به شما شناسـاندم كـه    قرآن بر شما روشن مى! هان مردمان .81
» ...امامت را فرمانى پايدار در نسل او قرار داد«: گويد چرا كه خداوند در كتاب خود مى. اند نآنان از او و از م
 » .مادام كه به قرآن و امامان تمسك كنيد، گمراه نخواهيد شد«: ام كه و من نيز گفته

: ل فرمـود گونه كه خداوند عزّوجـ  تقوا را، تقوا را رعايت كرده از سختى رستخيز بهراسيد همان! هان مردمان .82
ى در  مرگ، قيامت، و حساب و ميـزان و محاسـبه   »...اى بزرگ است ى روز رستاخيز حادثه لرزه البته زمين«

و آن كـه بـدى كـرد،    . آن كه نيكـى آورد، پـاداش گيـرد   . برابر پروردگار جهانيان و پاداش كيفر را ياد كنيد
 .اى از بهشت نخواهد برد بهره

 بخش يازدهم

از اين روى خداوند عزّوجـل  . از آنيد كه در يك زمان با يك دست من بيعت نماييد شما بيش! هان مردمان .83
به من دستور داده كه از زبان شما اقرار بگيرم و پيمان واليت على اميرالمـؤمنين را محكـم كـنم و نيـز بـر      

 .گونه كه اعالم كردم كه ذريه من از نسل اوست امامان پس از او كه از نسل من و اويند؛ همان

ها خشنوديم و بر آن گردن گذار  كنيم و از آن البتّه كه سخنان تو را شنيده پيروى مى« :پس همگان بگوييد .84
بـه مـا    -از صـلب او   -چه از سوى پروردگارمان در امامت اماممان على اميرالمؤمنين و امامان ديگر  و بر آن

 . ايمانه بنديم با دل و جان و زبان و دست ابالغ كردى، با تو پيمان مى

و هرگز آن را دگرگـون نكـرده   . شويم ايم و با آن خواهيم مرد و با آن اعتقاد برانگيخته مى با اين پيمان زنده .85
  . گرديم شك و انكار نخواهيم داشت و از عهد و پيمان خود برنمى

و او، كـه   ى على اميرالمؤمنين و امامان از نسـل خـود   ما را به فرمان خدا پند دادى درباره] اى رسول خدا[ .86
  . حسن و حسين و آنان كه خداوند پس از آنان برپا كرده است
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هر كس توانست با دسـت وگرنـه   . پس عهد و پيمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و دستانمان .87
  . و هرگز پيمانمان را دگرگون نخواهيم كرد و خداوند از ما شكست عهد نبيند. با زبان پيمان بست

ان تو را به نزديك و دور از فرزندان و خويشـان خـود خـواهيم رسـانيد و خداونـد را بـر آن گـواه        و نيز فرم .88
 ».و هر آينه خداوند بر گواهى كافى است و تو نيز بر ما گواه باش. خواهيم گرفت

ر ه«. داند گذرد مى ها مى شنود و آن را كه از دل گوييد؟ همانا خداوند هر صدايى را مى چه مى! هان مردمان .89
و هر كس بيعت » .و آن كه گمراه شد، به زيان خود رفته. آن كس هدايت پذيرفت، به خير خويش پذيرفته

 ».هاست دست خدا باالى دستان آن«كند، هر آينه با خداوند پيمان بسته؛ كه 

آنك با خداوند بيعت كنيد و با من پيمان بنديد و با على اميرالمـؤمنين و حسـن و حسـين و    ! هان مردمان .90
 .اى پايدارند در دنيا و آخرت مامان پس از آنان از نسل آنان كه نشانها

جز اين نيست كه بـه زيـان   ، هر كه پيمان شكند«. ورزد كند و به باوفايان مهر مى خداوند مكّاران را تباه مى .91
خواهـد  و هر كه بر عهدى كه با خدا بسته پابرجا ماند، به زودى خدا او را پاداش بزرگـى   ؛خود گام برداشته

 ».داد

شـنيديم و  «: چه بر شما برگفتم بگوييد و به على با لقب اميرالمؤمنين سالم كنيد و بگوييد آن! هان مردمان .92
تمـام سـپاس و   «: و نيـز بگوييـد  » .بريم پروردگارا، آمرزشت خواهيم و بازگشت به سوى تو اسـت  فرمان مى

 .تا آخر آيه -» ...يافتيم اه نمىستايش خدايى راست كه ما را به اين راهنمايى فرمود وگرنه ر

بـيش از   ـكه در قرآن نازل فرمـوده    ـطالب نزد خداوند عزّوجل   ابى بن هاى على هر آينه برترى! هان مردمان .93
هـا را شـناخت او را تصـديق و     پس هر كس از مقامـات او خبـر داد و آن  . باره برشمارم آن است كه من يك

 .تأييد كنيد

ز خدا و رسولش و على و امامانى كه نام بردم پيروى كند، بـه رسـتگارى بزرگـى    آن كس كه ا! هان مردمان .94
 .دست يافته است

سـالم بـر او بـا لقـب اميرالمـؤمنين،        و  جويـان بـه بيعـت و پيمـان و سرپرسـتى او       سـبقت ! هان مردمان .95
 .بودهاى پربهره خواهند نند و در بهشترستگارا

پس اگر شما و تمامى زمينيان كفران ورزند، خـدا را زيـانى   . يدچه خدا را خشنود كند بگوي آن! هان مردمان .96
 .نخواهد رسانيد
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و ! گيـر  و بر منكران كـافر خشـم  . چه ادا كردم و فرمان دادم ايمان آوردند، بيامرز پروردگارا، آنان را كه به آن .97
 .الحمدللّه رب العالمين

  راست گفت پيامبر خدا كه سالم درود خدا بر او و خاندانش باد


