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قمدقم

مقدمه
حجه الوداع، آخرین حج پیامبر خاتم  در آخرین سال زندیگیشان بود. در سال دهم 
هجرت، پیامبر اکرم  در آیین حج رو به مردم فرمودند: »ای مردم؛ مناسک حج را از من 

بیاموزید که شاید دیگر مرا نبینید«.
َتُه. این آیه ای است 

َ
َت ِرَسال

ْ
غ

َّ
َما َبل

َ
َعْل ف

ْ
ف

َ
ْم ت

َ
َک َوِإْن ل ْیَک ِمْن َربِّ

َ
زَِل ِإل

ْ
ن

ُ
 َما أ

ْ
غ

ِّ
ُسوُل َبل َها الرَّ یُّ

َ
َیا أ

که در این سفر بر پیامبر  وحی شد و از آن با عنوان آیه تبلیغ یاد می شود. در این آیه 
خداوند متعال می فرماید: ای پیامبر! آنچه را از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شد، ابالغ 

کن و اگر چنین نکنی، پیامش را نرسانده ای.
در واقع از مفهوم این آیه بر می آید که تکلیفی است بر دوش پیامبر خدا که پساز خود 
امانت دین و هدایت مردم بر دوش فردی امین قرار دهد؛ و چه کسی بهتر از امام علی 
. همو که اولین ایمان آورنده به رسالت پیامبر خدا بود، او که در شب لیله المبیت 
برای اینکه گزندی به پیامبر خدا از سوی مشرکان نرسد در جایگاه ایشان خوابید؛ جان 

بر کف و بی ترس و واهمه.
در روز روز هجدهم ذی الحجه پیامبر اکرم  در میان خیل کثیری از مسلمانان جانشینی 
حضرت علی  را اعالم کرد. در این روز مردم دسته دسته از هر گروه و قبیله با حضرت 
علی  بیعت کردند. واقعه غدیر از مهم ترین وقایع تاریخ اسالم است که در آن، پیامبر 
اسالم  هنگام بازگشت از حجةالوداع ۱۸ ذی الحجه سال دهم قمری در مکانی به نام 
غدیر خم، امام علی  را، ولی و جانشین خود معرفی کرد. حاضران در آن واقعه که 

بزرگان صحابه نیز در میان شان بودند، با امام علی  بیعت کردند.
له است که درمحل معروف غدیر  خطبه غدیر سخنرانی پیامبر اکرم صلی هللا علیه وآ
خم ایرادشد. دراجتماع پر شور آن روز بیش ازیک صدو بیست هزار نفر حضور داشتند. 
این خطبه از حمد وثنا خداوند شروع و به امامت امام علی ، فرزندانش و معرفی 

امامت ختم می شود.
منبع و اصل این خطبۀ شریف در بسیار از کتب شیعه و سنی از جمله کتب زیر موجود 
است: عالمه امینی، الغدیر، ج۱ص۱2-۱5۱و294-322. شیخ عبدهللا، بحرانی، عوالم 
العلوم، ج3/۱5ص 307-327. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج37ص۱۸۱-۱۸2. حر 

عاملی، اثبات الهداة، ج2ص200-250. سید ابن طاووس، الطرائف، ص33.
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بخش اول: حمد و ثنای الهی
َم یف َاْراکِنِه، َوَااحَط ِبُکلِّ َشٍء  ُ ِدِه َوَجَّ یف ُسْل�اِنِه َوَع�ظ رُّ َ �ظ ِه َو َدان یف �تَ ِ حُّ ی َعال یف َتَ

َّ
ِ ال َْمُد ِلَّ

ْ
اَل

ــمــودًا الَیـــزاُل )َو َمیدًا  ــْدَرِتــِه َو ُبــْرهــاِنــِه، َحیدًا َلْ َیـــَزْل، َمْ ُ ــ�ت َــْلــِق �بِ ْ
ــَهــَر َجیَع ال َ ــًا َو ُهَ یف َمــاِنــِه َو �ت ِعْ

ــــــــــــْدُحــــــــــــّواِت َوَجـــــــّبـــــــاُر  َ ْ
ـــــــْســـــــُمـــــــواکِت َوداِح ال َ ْ

ُعوُد(. ابِرُئ ال ـــــــــــــِه �یَ ْمٍ ِإَلْ
َ

ــــــــــــــــِداًئ َوُمــــــعــــــیــــــدًا َو ُکُّ أ الَیـــــــــــــــزوُل، َوُمْ
ُه، 

َ
ـــٌل َع َجــیــِع َمْ َبــــــَرأ ِّ ـــ�ظ َ ـــ�ظ وِح، ُمَ ـــالئـــَکـــِة َوارلُّ َ ْ

ــــوٌح، َربُّ ال وٌس ُســــ�بُّ ــــَن َو الــــّســــاواِت، ُقُّ َرضــــ�ی
َ ْ
ال

ٍن َوالُْعُیوُن الَتراُه. ُه. َیْلَح�ظُ ُکَّ َع�یْ
َ

أ ظْ�شَ �
َ

ٌل َع َجیِع َمْ أ َ�وِّ ُم�تَ
ستایش خدای را سزاست که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک 
است؛ سلطنتش پرجالل و در ارکان آفرینش اش بزرگ است. بی آنکه مکان گیرد و جابه 
جا شود، بر همه چیز احاطه دارد و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است.
همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست. آغاز و انجام از او و 
برگشت تمامی امور به سوی اوست. اوست آفریننده آسمان ها و گستراننده زمین ها و 
حکمران آن ها. دور و منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس 
همگان برتر است. هموست پروردگار فرشتگان و روح؛ افزونی بخش آفریده ها و نعمت 

ده ایجاد شده هاست. به یک نیم نگاه دیده ها را ببیند و دیده ها هرگز او را نبینند.

اِدُر  قاِمِه، َوال�یُ�ب ْعَجُل اِب�ظْ�تِ ِه. ال �یَ ْعَمِ ِ�ظِ ْم �ب ْیِ ُتُه َو َمَّ َعَ انٍت، َقْ َوِســَع ُکَّ َشٍء َرْحَ
َ

رمٌی َحمٌی ُذوأ
َ

ک
ْکنوانُت وال  َ ْ

ْیِه َال َف َعَ �ظْ اِئَر، َوَلْ �تَ َّ َم ال�ظ اِئَر َو َعِ ِهَم السَّ َ �ظ ا ِمْ َعاِبِه. َقْ َحقُّ ا اْس�تَ ْم ِبَ ِإَلْیِ
ْدَرُة  ُ ُة یف ُکِّ َشٍئ وال�ت ُة ع ُکِّ َشٍء والُقَّ َلَ َ احَطُة ِبُکلِّ َشٍء، والعظ ِ

ْ
اُت. َلُ ال ّ َِف�ی

ْ
ْیِه ال ْت َعَ َبَ �تَ اسشْ

ْسِ�، الِإالَه ِإالَّ  َن الَشَء دامٌئ َح َواقمٌئ اِبلْ�تِ ِء ح�ی ِشُئ الشَّ َلُ َشٌء. َو ُهَ ُمْ َس ِمْ َع ُکِّ َشٍئ َوَلْ
َکمُی.

ْ
ُهَ الَْعزیُزال

ُه ِمْ  َ َحٌ َوْص�ظ
َ

ُر. الَیْلَحُق أ َب�ی
ْ

�یُف ال اللَّ �اَر َو ُهَ ْ �ب
َ ْ
�اُر َو ُهَ ُیْدِرُک ال ْ �ب

َ ْ
ُه ال

َ
ْن ُتْدِرک

َ
َجَّ َعْن أ

ِسِه. ْ �ظ َوَجَّ َع �ظَ ٍة ِإاّل ِباَدلَّ َعزَّ َ ِمْ ِسٍ َو َعال�ظِ�ی َْف ُهَ َ
َحٌ ک

َ
ٍة، َوالَیِجُ أ ُمعا�یَ�ظَ

کریم و بردبار و شکیباست. رحمت اش جهان شمول و عطایش مّنت گذار. در انتقام 
گاه و بر درون ها  بی شتاب و در کیفر سزاواران عذاب، صبور و شکیباست. بر نهان ها آ
دانا. پوشیده ها بر او آشکار و پنهان ها بر او روشن است. او راست فراگیری و چیرگی بر هر 
هستی. نیروی آفریدگان از او و توانایی بر هر پدیده ویژه اوست. او را همانندی نیست و 
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هموست ایجادگر هر موجود در تاریکستان الشیء. جاودانه و زنده و عدل گستر. جز او 
خداوندی نباشد و اوست ارجمند و حکیم.

گاه و بر کارها  دیده ها را بر او راهی نیست و اوست دریابنده دیده ها. بر پنهانی ها آ
داناست. کسی از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیابد 

مگر، او - عّزوجّل - خود، راه نماید و بشناساند.

اَوَرِة  ُه ِبالُمسش ْمَ
َ

ِفُذ أ ی �یُ�ظْ
َّ

َبَد ُنُرُه، َوال
َ ْ
َش ال ْ عظ ی �یَ

َّ
ُسُه، َوال ْهَر ُقْ  ادلَّ

َ
ی َمَل

َّ
ُه ال أل نَّ

َ
َهُد أ �شْ

َ
َوأ

ـــِر ِمـــــاٍل، َو َخَـــــَق ما  ْ ـــــَدَع َع َغـــ�ی َ ـــــ�ت ْ َر َمـــا ا�ب ــــِرِه. َصَّ ــــ�ی ـــــعـــــاَوُن یف َتــــْد�ب ُ ــــدیــــِرِه َوال�ی ْ ــــ�ت ـــٍر َوالَمــــَعــــُه َشکٌی یف �تَ ـــ�ی ُمـــسش
. ها فَبا�ظَ�تْ

َ
ها فَا�ظَ�تْ َو َبَرأ

َ
أ ظْ�شَ �

َ
یاٍل. أ ٍ َواَل اْحِ

َحٍ َوال َتَکلُّ
َ

َخََق ِبالَمُعوَنٍة ِمْ أ
ـــــــــَرُم 

ْ
ک

َ ْ
ـــــُور، َوال ُ ـــــ�ب َ ی ال�ی

َّ
ْــــَعــــْدُل ال ـــیـــَعـــِة، ال ـــْنـــَعـــَة، َاْلـــَحـــَســـُن الـــ�َّ ـــــُن الـــ�َّ ی ال ِإالَه ِإالَّ ُهاُلـــــْقِ

َّ
ال ال فَـــــــُوَ

ُموُر.
ُ ْ
ِه ال ی َتْرِجُع ِإَلْ

َّ
ال

ْدَرِتِه،  ُ ْسَلَ ُکُّ َشٍء ِل�ت ِتِه، َواْس�تَ ِه، َوَذلَّ ُکُّ َشٍء ِلِعزَّ َمِ َ ی َتاَضَع ُکُّ َشٍء ِلَع�ظ
َّ

ُه ال ال نَّ
َ

َهُد أ �شْ
َ

َوأ
ری  ْ �ب َ َمِر، ُکٌّ �ی َ ْمِس َوالْ�ت َّ السش ُ فاْلِک َوُمَسخِّ

َ ْ
ُ ال لِّ َ َْمالِک َو ُم�ظ ْ

ْیَبِتِه. َمِلُ اال َع ُکُّ َشٍء ِلَ َ �ظ َو�ظَ
ُه َحثیثًا. اقِصُم ُکِّ َجّباٍر َعیٍد  ْ�ُلُ َ ِل �ی ْ َّ

اَر َعَ ال ُرالنَّ ِّ َ
اِر َوُیک َل َعَ النَّ ْ َّ

ُرال ِّ َ
اِلََجٍ ُمَسّم. ُیک

�اٍن َمیٍد. َو ُمْهِلُ ُکِّ َش�یْ
و گواهی می دهم که او »هللا« اســت. همو که تنّزهش سراسر روزگـــاران را فراگیر و 
نورش ابدیت را شامل است. بی مشاور، فرمانش را اجرا، بی شریک تقدیرش را امضا 
و بی یاور سامان دهی فرماید. صورت آفرینش او را الگویی نبوده و آفریدگان را بدون 
یاور و رنج و چاره جویی، هستی بخشیده است. جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش 

او پدیدار شده است.
پس اوست »هللا« که معبودی به جز او نیست. همو که ُصنعش استوار است و ساختمان 
آفرینشش زیبا. دادگری است که ستم روا نمی دارد و کریمی که کارهابه او بازمی گردد.

و گواهی می دهم که او »هللا« است که آفریدگان در برابر بزرگی اش فروتن و در مقابل 
عّزتش رام و به توانایی اش تسلیم و به هیبت و بزرگی اش فروتن اند. پادشاه هستی ها 
َجل معین جریان یابند. او پردی 

َ
و چرخاننده سپهرها و رام کننده آفتاب و ماه که هریک تا ا

شب را به روز و پردی روز را - که شتابان در پی شب است - به شب پیچد. اوست شکنندی 
هر ستمگر سرکش و نابودکنندی هر شیطان رانده شده.
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. إالٌه واِحٌ َوَربٌّ مــاِجٌ  َحٌ
َ

ـــْوًا أ
ُ

ْ َوَلْ َیــُکــْن َلُ ک َ
َحٌ َصــَمــٌد َلْ َیـــِدْ َوَلْ ُیدل

َ
َلْ َیــُکــْن َلُ ِضــدٌّ َوال َمــَعــُه ِنــدٌّ أ

ــــــِحــــــُک  ْ ــــــ�ظ ُ ــــــــی، َو�ی ْ ــــــــعظ ُ ـــــــــِرُ َو�ی ْ ـــــــــ�ظ ُ ــــــــْ�ــــــــی، َو�ی ُ ــــــْحــــــی، َوُیــــــیــــــُت َو�ی ــــــــْعــــــــَلُ َفُ َ ـــــــی، َو�ی ْ ـــــــ�ت ــــــْمــــــی، َوُیـــــــریـــــــُد َفَ ـــــــاُء َفُ َـــــــ�ش
�ی

ُر َو ُهَ َع ُکِّ َشٍء َقیٌر. ْ َ�ی
ْ

ِدِه ال َ ِ�ی َْمُد، �ب
ْ

ْلُ َوَلُ ال ُ ْ
ْعیط، َلُ ال َنُع َو �یُ ی( َوَیْ ْ یک، )َوُیْدین َو ُی�ت ْ َو�یُ�ب

اعِء َوُمِْزُل  ّفاُر. ُمْسَتجبُی ادلُّ َ الَْعزیُز الْعظ ِل، الِإالَه ِإاّلُهَ ْ َّ
اَر یف ال اِر َوُیِلُج النَّ َل یِف النَّ ْ َّ

ُیِلُج ال
ُه ُصاُخ  ـــِرُ ـــ�ظ ُ ــْیــِه َشٌء، َو ال�ی ــِکــُل َعَ ُــ�شْ

ی ال�ی
َّ

ـــِة َوانّلـــــاِس، ال ـــنَّ ِ
ْ

ـــاِس َو َربُّ ال ـــ�ظ �ظْ
َ ْ
اْلــَعــ�ــاِء، ُمــْحــِی ال

َن. ِلّح�ی ُ ْ
اُح ال

ْ
ِرُمُه ِإل ْ َن َوال�یُ�ب خ�ی ْصِ ْس�تَ ُ ْ

ال
َحقَّ ِمْ ُکِّ  ی اْس�تَ ِ

َّ
َن. ال �ی

َ
َن َوَربُّ الْعال ْؤِم�ی ُ ْ

َن، َو َمْوَل ال ْفِلح�ی ُ َوفُِّق ِلْ ُ ْ
َن، َوال َالْعاِصُم ِللّ�اِل�ی

ْ�َمَدُه )َع ُکِّ احٍل( َ ُکَرُه َو�ی َ�شْ ْن �ی
َ

َمْ َخََق أ
نه او را ناسازی باشد و نه برایش انباز و مانندی. یکتا و بی نیاز، نه زاده و نه زاییده شده، او 
را همتایی نبوده، خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار است. بخواهد و به انجام رساند. اراده 
کند و حکم نماید. بداند و بشمارد. بمیراند و زنده کند. نیازمند و بی نیاز گرداند. بخنداند و 
بگریاند. نزدیک آورد و دور برد. بازدارد و عطا کند. او راست پادشاهی و ستایش. به دست 

توانی اوست تمام نیکی. و هموست بر هر چیز توانا.
شب را در روز و روز را در شب فرو برد. معبودی جز او نیست؛ گران مایه و آمرزنده؛ اجابت 
س ها؛ پروردگار پری و انسان. چیزی بر او مشکل 

َ
کنندی دعا و افزایندی عطا، بر شمارندی نف

ننماید، فریاد فریادکنندگان او را آزرده نکند و اصراِر اصرارکنندگان او را به ستوه نیاورد.
نیکوکاران را نگاهدار، رستگاران را یار، مؤمنان را صاحب اختیار و جهانیان را پروردگار است؛ 

آن که در همه احوال سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است.

ُِبِه  ُ
الئَکِتِه وک وِمُ ِبِه و ِبَ

ُ
اخِء، َوأ ِة َوارلَّ دَّ ِّ اِء َوالسش ّ اِء والضَّ ّ ْشُکُرُه دائًا َعَ السَّ

َ
رًا َوأ ث�ی

َ
ُدُه ک ْحَ

َ
أ

 
ً

اُه، َرْغَبًة یف طاَعِتِه َو َخْواف �ظ َ ْسِلُ ِلا�ت ْس�تَ
َ

ابِدُر ِإل ُکِّ ماَیْرضاُه َوأ
ُ

ِه َوُاطیُع َوأ ُع اِلَْمِ ْسَ
َ

. أ َوُرُسِلِ
اُف َجوُرُه. �ظ ُ َمُ َمْکُرُه َوال�ی ی الُیْ

َّ
ُه ال ال ِه، اِلَنَّ ِمْ ُعُق�بَ�تِ

او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می گویم بر شادی و رنج و بر آسایش و سختی و 
به او و فرشتگان و نبشته ها و فرستاده هایش ایمان داشته، فرمان او را گردن می گذارم 
و اطاعت می کنم؛ و به سوی خشنودی او می شتابم و به حکم او تسلیمم؛ چرا که به 
فرمانبری او شائق و از کیفر او ترسانم. زیرا او خدایی است که کسی از مکرش در امان 

نبوده و از بی عدالتیش ترسان نباشد )زیرا او را ستمی نیست(.
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بخش دوم: فرمان الهی برای مطلبی مهم
ــــَعــــَل  ْ �ظ

َ
ْن ال أ

َ
ْوح ِبـــــِه ِإَل َحــــــــَذرًا ِمْ أ

َ
َؤّدی مـــا أ

ُ
ــــــــِة، َوأ َّ ِــــــــ�ی ُب�ب ـــــَهـــــُد َلُ اِبرلُّ �شْ

َ
ــــِة َو أ ْــــُعــــُبــــوِدیَّ ــــی اِبل ْ ــــ�ظ َلُ َع �ظَ ِقــــــــــــرُّ

ُ
َوأ

ُه  ْت ُخَُّتُه - الِإالَه ِإالَُّهَ - اِلَنَّ َ ُه َوَص�ظ َمْت یحَلُ ُ َحٌ َوِإْن َع�ظ
َ

ُه اقِرَعــٌة الَیْدفَُعها َعّی أ ِحلَّ یب ِمْ َفَ
عاَل  اَرَک َو�تَ ُه، َوَقْ َضِمَن ل �تَ�ب ُت ِرساَلَ ْ َّ

ا َبل
َ

( ف ْنَزَل ِإَل )یف َحقِّ َعِ
َ

ْغ ما أ َبلِّ
ُ

ینِّ ِإْن َلْ أ
َ

َمی أ ْعَ
َ

أ َقْ
ال اْلایِف اْلَکرمُی. اْلِعْ�َمَة )ِمَ انّلاِس( َو ُهَ

و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاری او گواهی می دهم. و وظیفه خود را در آن چه 
وحی شده انجام می دهم مباد که از سوی او عذابی فرود آید که کسی یاری دورساختن 
آن از من نباشد. هر چند توانش بسیار و دوستی اش )با من( خالص باشد.- معبودی جز 
او نیست - چرا که اعالم فرموده که اگر آن چه )درباره ی علی( نازل کرده به مردم نرسانم، 
وظیفه رسالتش را انجام نداده ام؛ و خداوند تبارک و تعالی امنیت از ]آزار[ مردم را برایم 

تضمین کرده و البته که او بسنده و بخشنده است.

ْعی یِف  َ - یف َعِ �یَ َک ِمْ َربِّ ْنِزَل ِإَلْ
ُ

ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ اارلَّ ُیَ
َ

حمِی، ای أ ْحاِن ارلَّ ْ�ِم ال ارلَّ ْوح ِإَل: )�بِ
َ

فَأ
ُه َوال َیْعِ�ُمَک ِمَ انّلاِس(. َت ِرساَلَ ْ َّ

ا َبل
َ

َعْل ف ْ �ظ یب طاِلٍ - َوِإْن َلْ �تَ
َ

ِن أ ْ اَلفَِة ِلَعِل �ب ِ
ْ

ال
َیـــــــــــــِة: ِإنَّ 

ْ
ــــــَب ذِهِه ال َ ـــــــُن َلـــــــــُمْ َســــــ�ب ِّ َبـــــــ�ی

ُ
اَن أ

َ
ـــــعـــــال ِإَل، َو أ ْنـــــــــــــَزَل ال �تَ

َ
ـــــیـــــِغ مـــــا أ ْ ـــــ�ب ُت یف �تَ ْ ـــــــــــــصَّ َ انّلـــــــاِس، مـــــا �ت َمـــــــعـــــــاِشَ

َم  ْعِ
ُ

َهِد فَأ سشْ َ ْ
ُقَم یف ذَها ال

َ
ْن أ

َ
الُم - أ الِم َریّب - َو ُهالسَّ ین َعِن السَّ ُمُ

ْ
َ� ِإَل ِمارًا َثالاًث َیأ َل َه�بَ ر�ئ�ی ْ َج�ب

ی 
َّ

ْعدی، ال ماُم ِمْ �بَ ِ
ْ

یت( َوال مَّ
ُ

یخ َو َوِصّی َو َخفَییت )َع أ
َ

یب طاِلٍ أ
َ

َن أ ْ نَّ َعِ �ب
َ

ْسَوَد: أ
َ

َض َوأ َ �بْ�ی
َ

ُکَّ أ
. ْعَدال َو َرُسوِلِ ُمْ �بَ ْعدی َوُهَ َوِلُّ ُه الَنِب �بَ نَّ

َ
لُّ هاُروَن ِمْ ُمویس ِإالَّ أ ُ ِمّی َمَ لُّ َمَ

ـــــــــــــــــَن  �ی
َّ

ـــــــــــــــــــُمُ ال َو َرُســـــــــــــــــــوُلُ َوال ا َوِلُّ ــــــــعــــــــال َعَ ِبــــــــــذاِلــــــــــَک آَیـــــــــــــًة ِمْ ِکـــــــــاِبـــــــــِه )ِه(: )ِإنَّ ــــــــــــاَرَک َو �تَ ــــــــــــ�ب ْنـــــــــــــــــــَزَل ال �تَ
َ

َوَقْ أ
ـــالَة  اقَم الـــ�َّ

َ
ی أ

َّ
یب طـــــاِلٍ ال

َ
ـــــُن أ ْ وَن(، َو َعِ �ب اکَة َو ُهْ راِکُ تَن ازلَّ ـــالَة َوُیْ ـــُمـــوَن الـــ�َّ ـــ�ی ـــ�ت ُ ــــــَن �ی �ی

َّ
ــــــواال آَمُ

َوَجَّ یف ُکِّ احٍل. اکَة َوُهَ راِکٌع ُیریُدال َعزَّ َو آَت ازلَّ
پس آنگاه خداوند چنین وحی ام فرستاد: »به نام خداوند همه مهِر مهرورز. ای فرستادی 
ما! آن چه از سوی پروردگارت درباری علی و خالفت او بر تو فرود آمده بر مردم ابالغ کن، 
وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد.«
هان مردمان! آنچه بر من فرود آمده، در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و حال برایتان سبب 
نزول آیه را بیان می کنم: همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سالم، پروردگارم 
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- که تنها او سالم است - فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی 
اعالم کنم که علی بن ابی طالب برادر، وصی و جانشین من در میان اّمت و امام پس از من 
بوده. جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است، لیکن پیامبری پس 

از من نخواهد بود او )علی(، صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است؛
و پــروردگــارم آیه ای بر من نــازل فرموده که: »همانا ولــی، صاحب اختیار و سرپرست 
شما، خدا و پیامبر او و ایمانیانی هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات 
می پردازند.« و هر آینه علی بن ابی طالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و 

پیوسته خداخواه است.

َن  �ی قَّ ُ ْ
ِ ال

لَّ �تِ اانّلاُس - ِلِعْلم �بِ َ یُّ
َ

یِغ ذاِلَک ِإْلُمْ - أ ْ الَم( َعْن �تَ�ب َْ�َتْعِف ِل )السَّ ْن �ی
َ

َل أ َر�ئ�ی ْ ُ َج�ب ْ
ل

َ
َوَسأ

ُهُم ال یف ِکاِبِه  َ َن َوَص�ظ �ی
َّ

ْسالِم، ال ِ
ْ

َن اِبل ِزئ�ی ْسَتْ ُ ْ
ِل ال َن َو یِحَ َن َوِإداغِل الاّلئم�ی ناِف�ی ُ ْ

َرِة ال ْ �ش
َ

َوک
مٌی. َدال َع�ظ ًا َو ُهَ ِعْ ْ�َسُبوَنُه َهیِّ َ ْم، َو�ی َس یف ُقولِبِ ْم ماَلْ لِْسَنِتِ

َ
ْم َیُقُلَن ِبأ ُ نَّ

َ
ِبأ

ْیِه )َو  ِه ِإّی َو ِإْقال َعَ َرِة ُمالَزَمِ ْ ذاِلَک ِلَک�ش
َ

ینِّ ک
َ

وا أ ُذاًن َو َزَعُ
ُ

وین أ ٍة َحیّت َسَّ َر َمَّ ْ ذاُهْ ل َغ�ی
َ

َرِة أ ْ �ش
َ

َوک
ُذٌن، ُقْل 

ُ
ِب َو َیقلَن ُهَ أ ذوَن انلَّ َن ُیْ �ی

َّ
ُم ال ُ َوَجَّ یف ذاِلَک )َو ِمْ ْنَزَل ال َعزَّ

َ
( َحیّت أ وِلِ ِمیِّ َهاُه َو َقُ

َن( الَیُة. ْؤِم�ی ُ ِمُ ِلْ ِمُ اِبل َو ُیْ ، ُیْ ٍر َلُمْ ْ ُذٌن( - َخ�ی
ُ

ُه أ نَّ
َ

َن َیْزُعوَن أ �ی
َّ

ُذُن - )َعَ ال
ُ

أ
و من از جبرئیل درخواستم که از خداوند سالم اجازه کند و مرا از این مأموریت معاف 
فرماید. زیرا کمی پرهیزگاران و فزونی منافقان و دسیسی مالمت گران و مکر مسخره 
کنندگان اسالم را می دانم؛ همانان که خداوند در کتاب خود در وصفشان فرموده: »به 
زبان آن را می گویند که در دل هایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند حال آن 

که نزد خداوند بس بزرگ است.«
ن ]سخن شنو و زودباور 

ُ
ذ

ُ
و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا ا

[نامیده اند، به خاطر همراهی افزون علی با من و رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از 
من، تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه ای فرو فرستاده: » و از آنانند کسانی که پیامبر 
خدا را می آزارند و می گویند: او سخن شنو و زودباور است. بگو: آری سخن شنو است. - بر 
علیه آنان که گمان می کنند او تنها سخن می شنود - لیکن به خیر شماست، او )پیامبر 
صلی هللا علیه و آله( به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند و راستگو می انگارد.«
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ُت 
ْ

ْوَمأ
َ َ
ْم ل ْعاِنِ

َ
ْم ِبأ ْوِمَئ ِإَلْیِ

ُ
ْن أ

َ
ُت َوأ ْ ْساهِئْم لََسمَّ

َ
َن ِبذاِلَک ِبأ ائل�ی َسمِّ الْ�ت

ُ
ْن أ

َ
ُت أ �ئْ ِ سش َوَلْ

ْن 
َ

ْمُت. َوُکُّ ذاِلَک الَیْرَض ال ِمّی ِإاّل أ موِرْه َقْ َتَکرَّ
ُ

ُت، َولِکیِّ َوال یف أ َلْ َ َ
ُم دل ْیِ ُدلَّ َعَ

َ
ْن أ

َ
َوأ

َ - یف َحقِّ َعِ - َو  َک ِمْ َربِّ ْنِزَل ِإَلْ
ُ

ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ اارلَّ َ یُّ
َ

(، ُثَّ تال: )ای أ ْنَزَل ال ِإَل )یف َحقِّ َعِ
َ

َغ ما أ َبلِّ
ُ

أ
ُه َوال َیْعِ�ُمَک ِمَ انّلاِس(. َت ِرساَلَ ْ َّ

ا َبل
َ

َعْل ف ْ �ظ اْن َلْ �تَ
و اگر می خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان اشارت کنم و یا 
مردمان را به سویشان هدایت کنم ]که آنان را شناسایی کنند[ می توانستم. لیکن سوگند 
به خدا در کارشان کرامت نموده لب فروبستم. با این حال خداوند از من خشنود نخواهد 
گشت مگر این که آن چه در حق علی عیه الّسالم فرو فرستاده به گوش شما برسانم. 
ی هللا علیه و آله چنین خواند: »ی پیامبر ما! آن چه از سوی پروردگارت 

ّ
سپس پیامبر صل

 علی - ابالغ کن؛ وگرنه کار رسالتش را انجام نداده ای. و البته 
ّ

بر تو نازل شده - در حق
خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد.«

بخش سوم: اعالن رسمی والیت و امامت 
دوازده امام علیهم السالم

ـــــــــــًا َوِإمـــــــامـــــــًا فَـــــــَرَض  ـــــَ�ـــــَبـــــُه َلــــــــُمْ َوِلّ َ نَّ ال َقْ �ظ
َ

ُموا( أ ــــــَهــــــمــــــوُه َواْعَ ْ ـــــــُمـــــــوا َمــــــعــــــاِشَ انّلـــــــــاِس )ذاِلَک فــــــِه َوا�ظ اَفْعَ
، َو َعَ  ـــــــاِضِ

ْ
ــــْم ِبـــِإْحـــســـاٍن، َو َعَ اْلـــــادی َوال ـــَن َلُ ـــعـــ�ی ـــــ�ـــــاِر َو َعَ اّلـــا�بِ ْ �ظ

َ ْ
ــَن َوال طــاَعــَتــُه َعَ اْلــُمــهــاِجــر�ی

. ٍ ْسَوِد، َو َع ُکِّ ُمَوحِّ
َ
ِض َوال َ �بْ�ی

َ ْ
ِر، َو َعَ ال ِر َواْلَکب�ی غ�ی ْمولِک َوال�َّ َ ْ

ُرِّ َوال
ْ

الَْعَجِم َوالَْعَریب، َوال
ـــَرال  َ ـــ�ظ َ ــــْد �ظ َقــــُه، َفَ ـــَعـــُه َو َصــــدَّ حــــــوٌم َمْ �تَـــ�بِ ــــُه، َمْ َ َــــ�ظ ُه، َمـــْعـــوٌن َمْ اخل ْمُ

َ
، انِفٌ أ ُلُ ، اجٍز َقْ مــــاٍض ُحـــْکـــُهُ

. طاَع َلُ
َ

ُه َو أ َع ِمْ ْن َسِ َلُ َوِلَ
 ، ُمْ )ال( َربِّ ادوا اِلَْمِ �ت طیعوا َوا�ظْ

َ
عوا َو أ َهِد، اَفْسَ سشْ َ ْ

ُقُمُه یف ذها ال
َ

اٍم أ ُه آِخُر َم�ت انّلاِس، ِإنَّ َمعاِشَ
ْعدی َع  ، ُثَّ ِمْ �بَ اخِطُب َلُمْ

ُْ
ُیُه ال ، ُثَّ ِمْ دوِنِه َرسوُلُ َو�ظَ�بِ ْ َوِإالُهُمْ ُ

َوَجَّ ُهَ َمْوالک فَِإنَّ ال َعزَّ
. َن ال َوَرسوَلُ ٍم َتْلَقْ ِه ِإل َیْ ِ

ْ
یت ِمْ ُودل یَّ ماَمُة یف ُذرِّ ِ

ْ
، ُثَّ ال ُمْ ال َربِّ ْمِ

َ
ُمْ َو ِإماُمُمْ ِبأ َوِلُّ

هان مردمان! بدانید این آیه درباری اوست. ژرفی آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را 
برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده، پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی 
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از ایشان پیروی می کنند و بر صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و 
بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست الزم شمرده است.

]هشدار که[ اجرای فرمان و گفتار او الزم و امرش نافذ است. ناسازگارش رانده، پیرو و 
باورکننده اش در مهر و شفقت است. هر آینه خداوند، او و شنوایان سخن او و پیروان 

راهش را آمرزیده است.
هان مردمان! آخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستاده ام. پس بشنوید و فرمان 
حق را گردن گذارید؛ چرا که خداوند عّزوجّل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست؛ و پس 
از خداوند ولی شما، فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن 
می گوید. و پس از من به فرمان پروردگار، علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست. آن 
گاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا 

و رسول او را دیدار کنید دوام دارد.

، َوال  ( َو َرُســـــــــوُلُ َو ُهْ ْیُمْ َمـــــُه ال )َعَ ، َوالَحــــــــــراَم ِإاّل مـــا َحـــــرَّ َحَّــــــــُه ال َو َرُســـــــــوُلُ َوُهْ
َ

الَحـــــــالَل ِإاّل مـــا أ
ِه. َمی َریبِّ ِمْ ِکاِبِه َوَحالِلِ َو َحراِمِه ِإَلْ ْیُت ِبا َعَّ َ �ظ ْ �ظ

َ
اَن أ

َ
َراَم َوأ

ْ
اَلَل َوال

ْ
فَِی ال َوَجَّ َعرَّ َعزَّ

ْ�َ�ْیُتُه 
َ

ْد أ ْمُت َفَ ٍم ُعِّ ْ��اُه ال یِف، َو ُکُّ ِعْ
َ

ٍم ِإالَّ َوَقْ أ وُلُه(. ماِمْ ِعْ ِّ �ظ َ انّلاِس، ع )�ظ َمعاِشَ
َرُه ال یف ُسوَرِة 

َ
ی َذک

َّ
ُن )ال ب�ی ُ ْ

ماُم ال ِ
ْ

ّیًا، َو ُهَ ال ُه َعِ ْمُ ٍم ِإاّل َوَقْ َعَّ َن، َوما ِمْ ِعْ �ی قَّ ُ ْ
یف ِإماِم ال

ٍن(. ْ�َ�ْیاُه یف ِإماٍم ُم�ی
َ

یس: )َو ُکَّ َشٍء أ
ی َیـــدی ِإَل 

َّ
ال ــــِه، فَــــــُوَ ــــ�تِ َ َــْ�ــَتــْنــِکــُوا َعـــْن ِوال�ی ت ــــُه، َوال� وا ِمْ ـــــِرُ ْ ـــــ�ظ ــــُه َوال�تَ ا َعْ ـــولُّ ـــ�ظِ َ ـــاِس، ال�ت انلَّ َمـــعـــاِشَ

ُل َمْ آَمَ اِبل َو  وَّ
َ

. أ َمـــــــــــُة المِئٍ ُخــــــــــُذُه یِف ال َلْ
ْ

ــــــــــُه، َوالَتــــــــــأ ــــــْعــــــَمــــــُل ِبـــــــــِه، َوُیــــــــْزِهــــــــُق اْلـــــــاِطـــــــَل َوَیــــــْنــــــی َعْ َ َــــــــــقِّ َو�ی ْ
ال

ی اکَن َمَ َرُسوِل ال 
َّ

ْفِسِه، َوال ِ�ظَ ی َفی َرُسوَل ال �ب
َّ

(، َوال َحٌ
َ

یاِن یب أ
ْ

ُه ِإَل اال َْ�ِبْ َرُسوِلِ )َلْ �ی
ُتُه َعِن  َمْ

َ
َدال َمیع. أ ُل َمْ َعَ وَّ

َ
ُل انّلاِس َصالًة َو أ وَّ

َ
ُرُه. )أ ْ اجِل َغ�ی ْعُبُدال َمَ َرُسوِلِ ِمَ ارلِّ َحَ �یَ

َ
َوال أ

ْفِسِه(. ِ�ظَ َعَل افِداًی ل �ب َجیع، َفَ ْ اَم یف َم�ظ ْن �یَ�ظ
َ

ال أ
روا نیست، مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند؛ و ناروا نیست مگر آن چه آنان 
ناروا دانند. خداوند عزوجل، هم روا و هم ناروا را برای من بیان فرموده و آن چه پروردگارم 

از کتاب خویش و حالل و حرامش به من آموخته در اختیار علی نهاده ام.
هان مردمان! او را برتر بدانید. چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در 
جان من نبشته و من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران، علی، ضبط کرده ام. او )علی( 
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پیشوای روشنگر است که خداوند او را در سوری یاسین یاد کرده که: »و دانش هر چیز را 
در امام روشنگر برشمرده ایم...«

هان مردمان! از علی رو برنتابید. و از امامتش نگریزید. و از سرپرستی اش رو برنگردانید. 
او ]شما را[ به درستی و راستی خوانده و ]خود نیز[ بدان عمل نماید. او نادرستی را نابود 
کند و از آن بازدارد. در راه خدا نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد. او نخستین 
مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان، به او سبقت نجسته. و همو جان خود را 
فدای رسول هللا نموده و با او همراه بوده است تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت 

خداوند می کرد و جز او کسی چنین نبود.
اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوی خداوند به او فرمان دادم 
تا ]در شب هجرت[ در بستر من بیارامد و او نیز فرمان بــرده، پذیرفت که جان خود 

را فدای من کند.

ُه ِإماٌم ِمَ ال،  انّلاِس، ِإنَّ َ�َبُه ال. َمعاِشَ َ ْد �ظ وُلُه َفَ َلُ ال، َواْقَ َّ �ظ َ ْد �ظ وُلُه َفَ ِّ �ظ َ انّلاِس، �ظ َمعاِشَ
ُه  ْمَ

َ
ـــْن اخَلـــَف أ ــَعــَل ذاِلــــَک ِبَ ْ ــ�ظ ْن �یَ

َ
ـــًا َعَ ال أ ، َحْ ـــِرَ َلُ ْ ـــعظ َ ـــُه َوَلــــْن �ی َ َـــ�ت ْنـــَکـــَر ِوال�ی

َ
َحٍ أ

َ
ـــوَب ال َع أ ُ َـــ�ت َوَلــــْن �ی

اُس  ْ�وُلا انرًا َوقُدَها انلَّ اِلوُه. فَ�تَ �ظ ْن �تُ
َ

هِر. اَفْحَذُروا أ ابِد َو َدْهَر ادلُّ
ْ

َبَدا ال
َ

َبُه َعااًب ُنْکرًا أ َعذِّ ْن �یُ
َ

َوأ
َن. اِفر�ی ْت ِلْ ِعَّ

ُ
اجَرُة أ ِ

ْ
َوال

هان مردمان! او رابرتر دانید، که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را بپذیرید، که خداوند 
او را برپا کرده است. هان مردمان! او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او 
را نپذیرد و او را نیامرزد. این است روش قطعی خداوند درباره ناسازگار علی و هرآینه او را 
به عذاب دردناک پایدار کیفر کند. از مخالفت او بهراسید و گرنه در آتشی درخواهید شد 

که آتش گیری آن مردمانند؛ و سنگ، که برای حق ستیزان آماده شده است.

ـــــــیـــــــاِء  ـــــــ�بِ �ظْ
َ ْ
اَن - )َوال( - اخَتُ ال

َ
ـــــــَن، َوأ ـــــــْرَســـــــلـــــــ�ی ُ ْ

ـــــَن َوال ـــــ�ی ـــــِبـــــیِّ ُلَن ِمَ انلَّ وَّ
َ ْ
ال َ انّلـــــــــاِس، یب - َوال - َبَّ ـــــعـــــــــاِشَ َمــــ

ـــــْن َشــــکَّ یف ذاِلــــَک  َ َ
ــــــَن. ف َرضــــــ�ی

َ ْ
ــــاواِت َوال ْهــــــِل الــــسَّ

َ
ـــَن ِمْ أ ـــْخـــولقـــ�ی

َْ
ــــُة َع َجـــیـــِع ال ُــــجَّ ْ

ـــَن وال ـــْرَســـلـــ�ی ُ ْ
َوال

ْنِزَل ِإَل، َوَمْ 
ُ

ْد َشکَّ یف ُکِّ ما أ ل ذها َفَ ول َو َمْ َشکَّ یف َشٍء ِمْ َقْ
ُ ْ
ِة ال اِهِیَّ

ْ
ْرَ ال

ُ
َرَ ک

َ
ْد ک َفَ

اکُّ فنا یِف انّلاِر. َ ْم، َوالسش ُ ْد َشکَّ یِف اْلُکلِّ ِمْ ِة َفَ ئمَّ
َ ْ
َشکَّ یف واِحٍ ِمَ ال
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 ، ُه ِإَل َوال ِإالَه ِإاّلُهَ ُه َعَ َو ِإْحسااًن ِمْ ًا ِمْ یَلِ َمّ �ظ َ َوَجَّ ِبِذِه اْل�ظ انّلاِس، َحبایِن ال َعزَّ َمعاِشَ
َن َو َع ُکِّ احٍل. َن َوَدْهَرادّلاِهر�ی ِبد�ی

ْ
َبَد ال

َ
َْمُد ِمیِّ أ

ْ
ال َلُ ال

َ
أ

هان مردمان! به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده اند و اکنون من 
فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگان آسمانیان و زمینیانم. آن کس که راستی و درستی 
مرا باور نکند به کفر جاهلی درآمده و تردید در سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی 
محتوای رسالت من است، و شک و ناباوری در امامت یکی از امامان، به سان شک و 

ناباوری در تمامی آنان است. و هرآینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود.
هان مردمان! خداوند عّزوجّل از روی مّنت و احسان خویش این برتری را به من پیشکش 
گاه باشید: تمامی ستایش ها در همه روزگاران و در  کرد و البته که خدایی جز او نیست. آ

هر حال و مقام ویژی اوست.

َْلُق. 
ْ

ْزَق َوَبِق ال ْنَزَل ال ارلِّ
َ

ْنیث ما أ
ُ

ٍر و أ
َ

ْعدی ِمْ َذک اِس �بَ ُل انلَّ َ �ظ ْ �ظ
َ

ُه أ ّیًا فَِإنَّ وُلا َعِ ِّ �ظ َ انّلاِس، �ظ َمعاِشَ
رین َعِن ال  َّ َل َخ�ب ر�ئ�ی ْ ال ِإنَّ َج�ب

َ
ُه.أ ل ذها َوَلْ ُیاِفْ وٌب َمْ َردَّ َعَ َقْ ُ �ظ ْ وٌب َمعظ ُ �ظ ْ وٌن، َمعظ وٌن َمْعُ َمْعُ

َمْت  ٌس ما َقَّ ْ �ظ ْر �ظَ ُ �ظ �ظْ ب«، )َو ْلَ َ �ظ ِه لَْعَنیت َو عظَ َعَیْ ُ �ظَ َولَّ ّیًا َوَلْ �یَ�تَ عال ِبذاِلَک َوَیُقُل: »َمْ اعدی َعِ �تَ
ْعَموُلَن(. ٌر ِبا �تَ وِتا - ِإنَّ ال َخب�ی ُ ْعَد �شُ�ب ٌم �بَ لَّ َقَ ِ رظ َ اِلُوُه فَ�ت �ظ ْن �تُ

َ
ُقال - أ ٍد َواتَّ َ ِلعظ

ْن َتُقَل 
َ

ُه(: )أ ُ اِل�ظ �ظ ُ ْن �ی رًا َعَّ �بِ عال )ُمْ َر یف ِکاِبِه الَعزیِز، َفاَل �ت
َ

ی َذک
َّ

ُب ال ال ُه َجْ اِس، ِإنَّ َمعاِشَ انلَّ
ِب ال(. ْطُت یف َجْ ات َع ما فَرَّ ٌس ای َحْسَ ْ �ظ �ظَ

هان مردمان! عل را برتر دانید؛ که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است؛ تا آن 
هنگام که آفریدگان پایدارند و روزی شان فرود آید. دور دورباد از درگاه مهر خداوند و 

خشم خشم باد بر آن که این گفته را نپذیرد و با من سازگار نباشد!
هان! بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد: »هر آن که با علی بستیزد و بر والیت او 
گردن نگذارد، نفرین و خشم من بر او باد!« البته بایست که هر کس بنگرد که برای فردای 
رستاخیز خود چه پیش فرستاده. ]هان![ تقوا پیشه کنید و از ناسازگاری با علی بپرهیزید. 

گاه است. مباد که گام هایتان پس از استواری درلغزد. که خداوند بر کردارتان آ
هان مردمان! همانا او هم جوار و همسایه خداوند است که در نبشته ی عزیز خود او را 
یاد کرده و درباری ستیزندگان با او فرموده: »تا آنکه مبادا کسی در روز رستخیز بگوید: 

افسوس که درباری همجوار و همسایه ی خدا کوتاهی کردم...«
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ال َلْن  ُه، َفَ شاِبَ ِبعوا ُمَ َکاِتِه َوال�تَ�تَّ ُروا ِإل ُمْ ُ �ظ ْ َهُموا آایِتِه َوا�ظ ْ ْرآَن َو ا�ظ ُ ُروا الْ�ت انّلاِس، َتَدبَّ َمعاِشَ
ِدِه )َو  ُ ــِدِه َوُمْ�ِعُدُه ِإل َوشــالٌئ ِبَع�ظ َ ِــ�ی اَن آِخــٌذ �ب

َ
ی أ

َّ
َرُه ِإالَّ ال س�ی ْ �ظ َن َلــُمْ زواِجـــَرُه َوَلــْن ُیِضــَح َلــُمْ �تَ �یِّ َ �یُ�ب

یخ َو َوِصّی، 
َ

یب طاِلٍ أ
َ

ُن أ ْ هذا َعِ َمْوالُه، َو ُهَ َعِ �ب َ ُْت َمْوالُه �ظ
ُ

نَّ َمْ ک
َ

: أ ُمْ َدی( َو ُمْعِلُ َ ِ�ی ُعُه �ب را�ظِ
. ْنَزَلا َعَ

َ
َوَجَّ أ َو ُمواالُتُه ِمَ ال َعزَّ

هان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرفی آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و 
از متشابهاتش پیروی ننمایید. پس به خدا سوگند که باطن ها و تفسیر آن را آشکار نمی 
کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و باال آورده ام و اعالم می دارم که: هر آن که 
من سرپرست اویم، این علی سرپرست اوست. و او علی بن ابی طالب است؛ برادر و وصی 

من که سرپرستی و والیت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده شده است.

ـــــــُل  ْ ـــــــ�ت ـــــــــــــْرآُن اثلِّ ُ ْـــــــــــــ�ت ــــــــــــُر، َوال َ ْصــــــــــــعظ
َ ْ
ــــــــُل ال ْ ــــــــ�ت ِه( ُهُ اثلِّ ی )ِمْ ُصْلِ

ْ
ـــــَن ِمْ ُودل ـــــبـــــ�ی ـــــیِّ ــــــًا َوالـــــ�َّ ــــّیــ ــ ــ انّلـــــــــاِس، ِإنَّ َعِ َمـــــــــعـــــــــاِشَ

َْوَض.
ْ

ِراق َحیّت َیِردا َعَ ال �تَ ْ �ظ ، َلْن �یَ ِبٌئ َعْن صاِحِبِه َو ُمواِفٌق َلُ ا ُمْ ُ ُر، فَُکلُّ واِحٍ ِمْ َ �ب
ْ

ک
َ ْ
ال

ْعُت،  ْسَ
َ

الَوَقْ أ
َ

ُت، أ ْ َّ
ال َوَقْ َبل

َ
. أ �یْ�تُ دَّ

َ
الَوَقْ أ

َ
ْرِضِه. أ

َ
َماُء ال یف َخِْقِه َو ُحّاُمُه یف أ

ُ
ْم أ ُ ال ِإنَّ

َ
أ

َن«  ْؤِم�ی ُ ْ
َرال م�ی

َ
ــُه ال »أ الِإنَّ

َ
، أ َوَجَّ اَن ُقْلُت َعِن ال َعــزَّ

َ
َوَجَّ اقَل َو أ ال َو ِإنَّ ال َعــزَّ

َ
ْ�ُت، أ َ ْو�ظ

َ
الَوَقْ أ

َ
أ

ِرِه. ْ ْعدی اِلََحٍ َغ�ی َن �بَ ْؤِم�ی ُ ْ
ُة ال لُّ ِإْمَ ِ� ال ال�تَ

َ
یخ ذها، أ

َ
َر أ ْ َغ�ی

هان مردمان! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او، یادگار گران سنگ کوچک ترند و 
قرآن یادگار گران سنگ بزرگ تر. هر یک از این دو از دیگر همراه خود خبر می دهد و با آن 

سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.
هان! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اویند. 
هشدار که من وظیفه ی خود را ادا کردم. هشدار که من آن چه بر عهده ام بود ابالغ کردم 
و به گوشتان رساندم و روشن نمودم. بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او 
سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید امیرالمؤمنین خوانده شود. 

هشدار که پس از من امارت مؤمنان بری کسی جز او روا نباشد.

هذا  َ ُْت َمْوالُه �ظ
ُ

. َفاَل: َاال م ک ؟ اقلا: ال و َرُسوُلُ ِسُمْ ُ �ظ اُس، َمْ َاْول ِبُمْ ِمْ َا�ظْ ث اقل: »ایاانلَّ
. ُه واْخُذْل َمْ َخَذَلُ َصَ َ َمْ �ظ ُصْ ْ َع َمْوالُه، اللهمَّ واِل َمْ واالُه و اعِد َمْ اعداُه َوا�ظ
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 سپس فرمود: مردمان! کیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او! سپس 
گاه باشید! آن که من سرپرست اویم، پس این علی سرپرست اوست! خداوندا  فرمود آ
دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر آن که او را دشمن دارد و 

یاری کن یار او را؛ و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد.

بخش چهارم: بلند کردن امیرالمومنین 
آله علیه السالم بدست رسول خداصلی هللا علیه و 

َوَع  یب  آَمَ  َمْ  َع  ــــــــــــــــــــیت  ُامَّ یف  َخــــــــــفَیــــــــــیت  َو  ــــــــــــــــــــم،  ِعْ وایع  َو  َوصـــــــــــــــــی  َو  أیخ  َعِ  ذها  انّلـــــــــــــــــاِس،  َمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاِشَ
ــــــــــــــــوال َع  ُ ْ

ـــــــــــــــــــاِرُب اِلَْعائــــــــــــــــِه َوال
ُْ

ـــــاُه َوال ــــــُل ِبـــــــاَیـــــــْرضــ ْـــــــعـــــــاِمـ ـــــــــــــِه َوال َوَجَّ َوادّلایع ِإَلْ ـــــِر ِکــــــــــاِب ال َعــــــــــــــــزَّ ـــــســـــ�ی ْ ـــــ�ظ �تَ
مــــاُم اْلـــادی ِمَ ال، َو 

ْ
ــَن َوال ــْؤِمــ�ی ُ ْ

ــُرال مــ�ی
َ

ـــُه َخــفَیــُة َرُســــوِل ال َو أ طــاَعــِتــِه َوانّلــــاه َعــْن َمــْعــِ�ــَیــِتــِه. ِإنَّ
ی(. َ َ

ُل دل ُل اْلَقْ دَّ َ ال. َیُقُل ال: )ما�یُ�ب ْمِ
َ

َن ِبأ اِرق�ی
ْ

َن َوال اِ���ی َن َوالْ�ت اقِتُ انّلاِکث�ی
( َوالَْعْن  ُه َواْخُذْل َمْ َخَذَلُ َصَ َ ُصْ َمْ �ظ ْ لُهمَّ واِل َمْ واالُه َواعِد َمْ اعداُه )َوا�ظ قُل: َالَّ

َ
َک ایَربِّ أ ْمِ

َ
ِبأ

ُه. َّ ْب َع َمْ َجَحَ َح�ت �ظِ ْنَکَرُه َواعظْ
َ

َمْ أ
هان مردمان! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من. و هموست جانشین من 
در میان اّمت و بر گروندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا که مردمان را به سوی او بخواند 
و به آن چه موجب خشنودی اوست عمل کند و با دشمنانش ستیز نماید. او پشتیبان 
فرمانبرداری خداوند و بازدارنده از نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین رسول هللا 
و فرمانروای ایمانیان و پیشوای هدایتگر از سوی خدا و کسی که به فرمان خدا با پیمان 
شکنان، رویگردانان از راستی و درستی و به دررفتگان از دین پیکار کند. خداوند فرماید: 

»فرمان من دگرگون نخواهدشد.«
پروردگارا! اکنون به فرمان تو چنین می گویم: خداوندا! دوستداران او را دوست دار. و 
دشمنان او را دشمن دار. پشتیبانان او را پشتیبانی کن. یارانش را یاری نما. خودداری 
کنندگان از یــاری اش را به خود رها کن. ناباورانش را از مهرت بــران و بر آنــان خشم 

خود را فرود آور.
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َمْلُت 
ْ

ک
َ

ْوَم أ ــْوِم: )اْلَ ْ�ِبَک ِإاّیُه ِلــَذا اْلَ َ ِن ذاِلــَک َو�ظ ی�ی ْ َد�تَ�ب ــَک ِعْ َیــَة یف َعِ َوِلِّ
ْ

َ ال ْ
ْنــَزل

َ
َ أ اللهمَّ ِإنَّ

ــًا  ــ�ظ ْســـالِم د�ی ِ
ْ

ـــَرال ْ ــَتــِغ َغـــ�ی ْ َــ�ب ًا(، )َو َمْ �ی �ظ ْســـــالَم د�ی ِ
ْ

ــْعــَمــیت َو َرضــیــُت َلـــُمُ ال ِ
ــْیــُمْ �ظ ـــْمـــُت َعَ ْتَ

َ
ـــُمْ َوأ َ ـــ�ظ َلـــُمْ د�ی

ُت. ْ َّ
ینِّ َقْ َبل

َ
ِهُدَک أ �شْ

ُ
َن(. اللهمَّ ِإینِّ أ اِس�ی

ْ
ِخَرِة ِمَ ال

ْ
ُه َوُهَ یِف ال َل ِمْ َ �ب ْ �ت فََلْن �یُ

معبودا! تو خود در هنگام برپاداشتن او و بیان والیتش نازل فرمودی که: »امروز آیین 
شما را به کمال، و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم، و اسالم را به عنوان دین شما 
پسندیدم.« »و آن که به جز اسالم دینی را بجوید، از او پذیرفته نبوده، در جهان دیگر در 
شمار زیانکاران خواهد بود.« خداوندا، تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم.

بخش پنجم: تاکید بر توجه امت به مسئله امامت
ی 

ْ
اَمُه ِمْ ُودل ْن َیُقُم َم�ت َتَّ ِبِه َوِبَ

ْ
ْن َلْ َیأ َ َ

ِه. ف ُمْ ِبِإماَمِ �ظَ َوَجَّ د�ی َمَل ال َعزَّ
ْ

ک
َ

ا أ انّلاِس، ِإنَّ َمعاِشَ
ـــا  ـــ�ی �ظْ ــــْم )یِف ادلُّ ْعــــاُلُ

َ
ـــَ�ـــْت أ ِ ــــــَن َحـــ�ب �ی

َّ
وئِلــــَک ال

ُ
َوَجَّ فَــــأ ــــــزَّ ْـــــَعـــــْرِض َعَ ال َعــ ـــاَمـــِة َوال ـــ�ی ِ ْـــ�ت ِم ال ـــِه ِإل َیْ ِمْ ُصـــْلِ

َظروَن(. ُم الَْعذاُب َوالُهْ �یُ�ظْ ُف َعْنُ فَّ �ظَ ُ وَن، )ال�ی ِخَرِة( َو یِف انّلاِرُهْ اخدِلُ
ْ

َوال
هان مردمان! خداوند عّزوجّل دین را با امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و 
جانشینانش از فرزندان من و از نسل او - تا برپایی رستاخیز و عرضه ی بر خدا - پیروی 
نکنند، در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه 

ی که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود.

ُه  اَنَعْ
َ

َوَجَّ َوأ ، َوال َعزَّ ْ َعَ ُ
ک َعزُّ

َ
ْقَرُبُمْ ِإَل َوأ

َ
ُمْ یب َوأ ُّ َح�ت

َ
ْ ل َوأ ُ

ک َصُ ْ �ظ
َ

، أ انّلاِس، ذها َعِ َمعاِشَ
 ْ َ
وا ِإاّلَبَدأ ِبِه، َوالَنَزل َن آَمُ �ی

َّ
ْرآِن( ِإاّل فِه، َوال اخَطَب ال ال ُ ْ آَیُة ِرضًا )یف الْ�ت َ

راِضیاِن. َو ماَنَزل
ْنَزَلا یف ِسواُه 

َ
، َوال أ ظْ�اِن( ِإاّلَلُ � ِ

ْ
ت َعَ اال

َ
ِة یف )َهْل أ َنَّ

ْ
ِهَد ال اِبل ْرآِن ِإاّل فِه، َوال�شَ ُ آَیُة َمْدٍح یِف الْ�ت

َرُه. ْ َوالَمَدَح ِبا َغ�ی
هان مردمان! این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیک ترین و عزیزترین شما نسبت به 
من است. خداوند عّزوجّل و من از او خشنودیم. آیه رضایتی در قرآن نیست مگر این که 
درباره ی اوست. و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابی نموده به او آغاز کرده ]و او اولین 
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شخص مورد نظر خدی متعال بوده است [ . و آیه ی ستایشی نازل نگشته مگر درباره 
ی او. و خداوند در سوره ی »هل أتی علی اإلنسان« گواهی بر بهشت ]رفتن [ نداده مگر 

بری او، و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است.

ُمْ  یُّ ِق اْلاِدی اْلَمْهِدی. �ظَ�بِ ِق انلَّ الَّ اجِدُل َعْن َرُسوِل ال، َو ُهَ
ُْ

ِن ال َوال انّلاِس، ُهَ انِصُ د�ی َمعاِشَ
ْوِصیاِء(.

َ ْ
ُرال ْ وُه َخ�ی ُر َوِص )َو�بَ�ظُ ْ ُمْ َخ�ی ُر َنب َو َوِصیُّ ْ َخ�ی

. َمعاِشَ انّلاِس، ِإنَّ  َن( َعِ ْؤِم�ی ُ ْ
ِرال م�ی

َ
یت ِمْ ُصْلِب )أ یَّ ِه، َو ُذرِّ ُة ُکِّ َنِب ِمْ ُصْلِ یَّ انّلاِس، ُذرِّ َمعاِشَ

 �َ ْه�بِ
ُ

، فَِإنَّ آَدَم أ ْقاُمُمْ
َ

ْعاُلُمْ َوَتِزلَّ أ
َ

َ� أ ْح�بِ ْ�ُسُدوُه َفَ ِة اِبْلَحَسِد، فَال�تَ َنَّ
ْ

ْخَرَج آَدَم ِمَ ال
َ

ِإْبیَس أ
ال 

َ
ْعاُءال،أ

َ
ُمْ أ ْنُتْ َو ِمْ

َ
ْنُتْ أ

َ
َْف ِبُمْ َوأ َ

، َوک َوَجَّ ُةال َعزَّ ٍة، َوُهَ َصْوَ �یَئٍة واِحَ َ حظ ِ رِض �ب
َ ْ
ِإَل ال

ِلٌص. ِمُ ِبِه ِإاّل ُمْؤِمٌ ُمْ ّیًا ِإالَّ َتِق، َو الُیْ ّیًا ِإاّلَشِق، َو الُیال َعِ ُ َعِ صظ ِ عظ ْ ُه ال�یُ�ب َو ِإنَّ
هان مردمان! او یاور دین خدا و دفاع کننده ی از رسول اوست. او پرهیزکار پاکیزه و رهنمی 
ارشاد شده ]به دست خود خدا[ است. پیامبرتان برترین پیامبر، وصی او برترین وصی و 

فرزندان او برترین اوصیایند.
هان مردمان! فرزندان هرپیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمؤمنین 
علی است. هان مردمان! به راستی که شیطاِن اغواگر، آدم را با رشک از بهشت رانده مبادا 
شما به علی رشک ورزید که کرده هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهدشد. آدم به 
خاطر یک اشتباه به زمین هبوط کرد و حال آن که برگزیده ی خدی عّزوجّل بود. پس 
چگونه خواهید بود شما و حال آن که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند. 
گاه باشید! که با علی نمی ستیزد مگر بی سعادت. و سرپرستی او را نمی پذیرد مگر  آ

رستگار پرهیزگار. و به او نمی گرود مگر ایمان دار بی آالیش.

 ) ظْ�اَن َلف ُخْسٍ � ِ
ْ

، ِإنَّ ال حمِی، َواْلَعْصِ ْحاِن ارلَّ ْ�ِم ال ارلَّ ْ ُسوَرُة اْلَعْص: )�بِ َ
َو یف َعِ - َوال - َنَزل

ِر(. ْ �ب َقِّ َوال�َّ
ْ

ی آَمَ َو َرِض اِبل
ّ

)ِإاّل َعّیًا ال

ـــــــــــُن.  ـــــــــــبـــــــــــ�ی ُ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُغ ال ُســـــــــــــــــــــــــــــــوِل ِإالَّاْلَ ـــــــــــــــُتـــــــــــــــُمْ ِرســــــــــــــاَلــــــــــــــیت َو مـــــــــــا َعَ ارلَّ ْ َّ

ــــــــــــــَهــــــــــــــْدُت ال َوَبـــــــــــــــل ــــــــــــــسشْ َ انّلـــــــــــــــــاِس، َقِ اْســــــــــــــ�ت َمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاِشَ
وَن(. ْنُتْ ُمْسِلُ

َ
نَّ ِإاّل َوأ ُ اِتِه َوالَتو�ت �ت ُقال َحقَّ �تُ انّلاِس، )إتَّ َمعاِشَ
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و سوگند به خدا که سوره ی والعصر درباره ی اوست: »به نام خداوند همه مهر مهر 
ورز. قسم به زمان که انسان در زیان است.« مگر علی که ایمان آورده و به درستی و 

شکیبایی آراسته است.
هان مردمان! خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم. و بر فرستاده وظیفه ی جز 
بیان و ابالغ روشن نباشد! هان مردمان! تقوا پیشه کنید همان گونه که بایسته است. 

و نمیرید جز با شرِف اسالم.

بخش ششم: اشاره به کارشکنی های منافقین
هـــا  ـــُردَّ َ ـــْ�ـــِمـــَس ُوُجـــــوهـــــًا فَـــ�ظ َ ْن �ظ

َ
ــــــِل أ ْنـــــــــِزَل َمــــَعــــُه ِمْ َقْ

ُ
ی أ

َّ
ـــــــــوِر ال وا اِبل َو َرُســـــــــوِلِ َوانلَّ انّلـــــاِس، )آِمُ َمـــــعـــــاِشَ

ْ�ــ�ــایب 
َ

مـــــًا ِمْ أ َیـــــِة ِإالَّ َقْ
ْ

(. )ابل مــا َعـــی ِبـــــِذِه ال ْبِ ْ�ـــ�ـــاَب السَّ
َ

ــا أ َــَعــنَّ ـــا ل
َ

ـــْم ک ـــَنُ ْو َنـــْعَ
َ

ْدابِرهــــــا أ
َ

َع أ
ٍئ َع مــــاَیــــِجُ ِلـــَعـــِل  ـــْعـــَمـــْل ُکُّ اْمِ ــــْم فَـــْیَ ــــْفــــِح َعــــْنُ ُت اِبلــــ�َّ ِمْ

ُ
ــــــْم، َوَقْ أ ْــــــ�ــــــاِبِ ظ �

َ
ـــــْم َوأ ْســـــاهِئِ

َ
ـــــُهـــــْم ِبـــــأ ُ ْعـــــِر�ظ

َ
أ

.) ِ
صظ ْ عظ ُبِّ َواْلُ

ْ
ِه ِمَ ال یف َقْلِ

امِئِ  ُه ِإَل الْ�ت ْسِل ِمْ ، ُثَّ یِف انلَّ یب طاِلٍ
َ

ِن أ ْ َوَجَّ َمْسولٌک یِف ُثَّ یف َعِ �ب وُر ِمَ ال َعزَّ انّلاِس، انلُّ َمعاِشَ
َن  �ی صِّ َ �ت ُ ْ

ًة َعَ ال َعَلا ُحجَّ َوَجَّ َقْ حبَ َ�قِّ ال َو ِبُکلِّ َحّق ُهَ نَلا، اِلَنَّ ال َعزَّ ِ ُخُذ �ب
ْ

ی َیأ
َّ

اْلَمْهِدی ال
َن. �ی

َ
َن ِمْ َجیِع الْعال اِصب�ی َن َوالْعظ اِل�ی َ َن َواّل�ظ ِث�ی

ْ
َن َوال �ی ا�ئِ�ظ

ْ
َن َوال �ی اخِل�ظ

ُْ
َن َوال ُعاِند�ی

ْ
َوال

هان مردمان! »به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید پیش از آن که چهره ها را 
تباه و باژگونه کنیم یا چونان اصحاب روز شنبه ]یهودیانی که بر خدا نیرنگ آوردند[ رانده 
شوید.»به خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه گروهی از صحابه اند که آنان را با نام 
َسب می شناسم لیکن به پرده پوشی کارشان مأمورم. آنک هر کس پایه کار خویش 

َ
و ن

را مهر و یا خشم علی در دل قرار دهد ]و بداند که ارزش عمل او وابسته به آن است.[ .
مردمان! نور از سوی خداوند عّزوجل در جان من، سپس در جان علی بن ابی طالب، آن 
گاه در نسل او تا قائم مهدی - که حق خدا و ما را می ستاند - جی گرفته. چرا که خداوند 
عّزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان، ستیزه گران، ناسازگاران، خائنان و گنهکاران و ستمکاران 

و غاصبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است.
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ــــُتْ َع  ــــَلْ َ ــــ�ت ــــــْلــــــُت ا�ظْ ْوُقِ
َ

فَــــــــِإْن ِمـــــتُّ أ
َ

ُســــــــُل، أ ــــــِل ارلُّ َخَــــــــْت ِمْ َقْ یّن َرُســـــــوُل ال َقْ
َ

ْ أ ُ
ْنـــــــــــِذُرک

ُ
انّلـــــاِس، أ َمـــــعـــــاِشَ

َن(.  َن )الّ�اِبر�ی اِکر�ی ّ ْجِزی ال السش ئًا َوَس�یَ �یْ ال سشَ ُضَّ َ ْیِه فََلْنان �ی َ �ب َقِلْب َع َ��تِ ؟ َوَمْ �یَ�ظْ اِبُمْ ْ��ت
َ

أ
ِه. ی ِمْ ُصْلِ

ْ
ْعِدِه ُودل ْکِر، ُثَّ ِمْ �بَ ُّ ِر َوالسش ْ �ب ْوُصُف اِبل�َّ َ ْ

ال ّیًا ُهَ الَوِإنَّ َعِ
َ

أ
ـــــــْیـــــــُمْ َو  ـــــــَ� َعَ َ َـــــــْ�ـــــــحظ

ـــــــَلـــــــُمْ َو�ی ــــــَ� َعَ ِ ــــــْحــــــ�ب ـــــــوا َعَ ال َفُ ـــــــنُّ ، َبْ الَتُ ـــــــوا َعَ ِبــــــــِإْســــــــالِمــــــــُمْ ـــــــنُّ انّلــــــــاِس، الَتُ َمــــــــعــــــــاِشَ
ْرصاِد. ِ

ْ
ا ال ُمْ َلِ �اٍس، ِإنَّ َربَّ واٍظ ِمْ انٍر َو�ظُ �شُ ُمْ �بِ َتِیَ ْ �یَ�ب

هان مردمان! هشدارتان می دهم: همانا من رسول خدایم. پیش از من نیز رسوالنی آمده 
و سپری گشته اند. آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم، به جاهلیت عقب گرد می کنید؟ آن 
که به قهقرا برگردد، هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید و خداوند سپاسگزاران شکیباگر را 
پاداش خواهد داد. بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل او، داری کمال شکیبایی 

و سپاسگزاری اند.
هان مردمان! اسالمتان را بر من منت نگذارید؛ که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد 
کرد و خداوند بر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله ی از آتش و مس 

گداخته گرفتار خواهد نمود. همانا پروردگار شما در کمین گاه است.

ـــــــــــــــــــــَصوَن.  ْ ـــــــــــــــــــــ�ظ ُ ــــــــــــاَمــــــــــــِة ال�ی ــــــــــــ�ی ِ ْــــــــــــ�ت َم ال ــــــــــــــٌة َیـــــــــــــــــــــــــــــــْدُعَن ِإَل انّلــــــــــــــــــــــــاِر َوَیْ ئــــــــــــــمَّ
َ

ــــــــــــــْعــــــــــــــدی أ َ ُن ِمْ �ب
ُ

ـــــــــــــــــک َ ــــــــــــــــــــــــُه َســـــــــــــــــ�ی انّلـــــــــــــــــاِس، ِإنَّ َمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاِشَ
اَعُهْم  �ی سشْ

َ
اَعُهْم َوأ �تْ�ب

َ
�اَرُهْ َوأ ْ �ظ

َ
ْم َوأ ُ انّلاِس، ِإنَّ ْم. َمعاِشَ ُ اِن ِمْ �ئ اَن َبر�ی

َ
انّلاِس، ِإنَّ ال َوأ َمعاِشَ

ــــْر  ُ ــــ�ظ ْ ــــ�ظ ــــحــــفَیــــِة، فَــــْیَ ْ�ــــــ�ــــــاُب الــــ�َّ
َ

ــــــــــْم أ ُ ال ِإنَّ
َ

ـــــَن. أ ـــــِر�ی ِّ ـــــَتـــــَکـــــ�ب ُ ْ
ـــــــــَوی ال ــــــْئــــــَس َمْ ــــــــِل ِمَ انّلـــــــــاِر َوَلِ َ ْســــــــ�ظ

َ ْ
ْرِک ال یِف ادلَّ

ِه!! ْ یف َ��فَی�تِ ُ
ک َحُ

َ
أ

ِمُت 
ُ

ــــــــــُت مــــــــا أ ْ َّ
اَمِة(، َوَقْ َبــــــــــل �ی ِم الْ�تِ ـــــــــب ِإل َیْ ِ )یف َ�ـــــــــ�ت َدُعــــــــــــهــــــــــــا ِإمــــــــــــاَمــــــــــــًة َو ِوراَثـــــــــــــــــــــــًة 

َ
انّلـــــــــــــاِس، ِإینِّ أ َمـــــــــــــعـــــــــــــاِشَ

 ، ْ َ
ْوَلْ ُیدل

َ
ــــــَهــــــْد، ُودِلَ أ َــــــسشْ

ْوَلْ �ی
َ

ــــــِهــــــَد أ ـــــــــْن �شَ َحٍ ِمَّ
َ

ـــــــــــــ�بٍ َو َع ُکِّ أ ـــــًة َع ُکِّ احِضٍ َواغ�ئ ــــِهــــهــــان ُحـــــجَّ ِ ــــْبــــیــــعظ َ ِــــ�ت �ب
 َو 

ً
ــــــــــْعــــــــــدی ُمـــــــــْلـــــــــا َ مــــــــــــــاَمــــــــــــــَة �ب ِ

ْ
ــــــــــْجــــــــــَعــــــــــوُلَن ال َ ــــــــــاَمــــــــــِة. َوَســــــــــ�ی ــــــــــ�ی ِ ْــــــــــ�ت ِم ال َ ِإل َیْ َ

دل ـــــــــــا�ئِـــــــــــ�بَ َواْلادِلُ اْلَ ْـــــــــــعظ ــــــــــــــــــــاِضُ ال
ْ

ــــــــِغ ال ــــــــَبــــــــلِّ فَــــــــْیُ
رَُغ(  ْ �ظ ــالِن )َمْ �یَ َ ــ�ت ـــا اثلَّ َ یُّ

َ
ُغ َلــُمْ أ ــْرُ ــَدهــا َســ�یَ َن(، َوِعْ �ب�ی ْغ�تَ ُ ْ

َن ال اِصب�ی َــَعــَن ال الْعظ ال ل
َ

ــ�ــااًب، )أ ِ اْغــ�ت
ِصاِن. �تَ �اٌس فَال�تَ�ظْ ْیُکا ُشواٌظ ِمْ انٍر َو�ظُ َوُیْرِسُل َعَ

 مردمان! به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش می خوانند 
و در روز رستاخیز تنها وبدون یاور خواهند ماند.؛ هان مردمان! خداوند و من از آنان 
بیزاریم. هان مردمان! آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جی جهنم، جایگاه متکّبران 
خواهند بود. بدانید آنان اصحاب صحیفه اند. اکنون هر کس در صحیفه ی خود نظر کند.
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هان مردمان! اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جی می گذارم 
در نسل خود تا برپایی روز رستاخیز. و حال، مأموریت تبلیغی خود را انجام می دهم 
تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده اند و بر تمامی مردمان 
باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا برپایی 

رستاخیز برسانند.
گاه باشید! به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جابه جا نموده. آن را غصب کرده  آ
و به تصرف خویش درآورند.؛ هان! نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاول گران! و البته 
در آن هنگام خداوند آتش عذاب - شعله هی آتش و مس گداخته - بر سر شما جن و 

انس خواهد ریخت. آن جاست که دیگر یاری نخواهید شد.

، َو  ِ
بیِّ َبیَث ِمَ ال�َّ

ْ
ال َ رظ ْیِه َحیّت َی�ی ْنُتْ َعَ

َ
ْ َع ما أ ُ

ــَذَرک َوَجَّ َلْ َیُکْن ِلَ انّلاِس، ِإنَّ ال َعــزَّ َمعاِشَ
. بْیِ َ ُمْ َعَ الْعظ ْ�ِعَ ما اکَن ال ِل�یُ

مـــاَم  ِ
ْ

ُکَها ال لِّ ــاَمــِة َو ُمَ ــ�ی ِ ْــ�ت ِم ال ــَل َیْ ْکذیِبا َقْ ِ�تَ ـــُه ما ِمْ َقــْرَیــٍة ِإاّل َوال ُمْهِلُکها �ب انّلــاِس، ِإنَّ َمــعــاِشَ
ْهـــــــــــــــَلَ 

َ
ــــــــــْد أ َ َــــــــــ�ت ــــــــــــــَن، َوال ل لــــــــــــــ�ی وَّ

َ ْ
ــــــــــــــُرال َ ــــــــــــــ�ش

ْ
ک

َ
ـــــــــــَلـــــــــــُمْ أ انّلــــــــــــاِس، َقْ َضــــــــــــلَّ َقْ ُه. َمــــــــــــعــــــــــــاِشَ ٌق َوْعَ اْلـــــــــَمـــــــــْهـــــــــِدی َوال ُمـــــــــــَ�ـــــــــــدِّ

َن. ِخر�ی
ْ

َن، َوُهَ ُمْهِلُ ال ل�ی وَّ
َ ْ
ال

هان مردمان! هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را 
گاه گرداند. )اشاره به آیه ی 179  ازپاک جدا کند. و خداوند نمی خواهد شما را بر غیب آ

/ آل عمران است.(
هان مردمان! هیچ سرزمینی نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب اهل آن ]حق را[ 
، آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی خواهد سپرد. و هر آینه 

خداوند وعده ی خود را انجام خواهد داد.
هان مردمان! پیش از شما، شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود 

کرد. و همو نابودکننده ی آیندگان است.

ـــٍذ  َمِ ـــَن، َوْیٌ َیْ مـــ�ی ـــْرِ
ُْ

ــَعــُل اِبل ْ ــ�ظ ـــَن، کــذاِلــَک �ظَ ِخـــر�ی
ْ

ــِبــُعــُهــُم ال ْ ـــَن، ُثَّ �ظُــ�ت لـــ�ی وَّ
َ ْ
ـــِلِ ال َلْ ُنْ

َ
ــعــال: )أ اقَل ال �تَ

ْمِ 
َ ْ
ِعْلُ ال ِه(. �ظَ ْمِ

َ
ْیُتُه )ِبأ ّیًا َوَنَ ُت َعِ َمْ

َ
ین َوَناین، َوَقْ أ َمَ

َ
انّلاِس، ِإنَّ ال َقْ أ َن(. َمعاِشَ ب�ی َکذِّ ُ ِلْ
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ُروا ِإل  ـــِیـــِه َتـــــرُشـــــُدوا، )َوص�ی ـــــوا ِلـــَنْ ـــــَتـــــُدوا َواْنـــــَتُ طــــیــــُعــــوُه َتْ
َ

ـــوا َوأ َـــْ�ـــَلُ ت ِه � ـــــُعـــــوا اِلَْمِ ْیــــــــِه، اَفْسَ َ َ
ــــی دل ُ َوالــــنَّ

. یِلِ ُبُل َعْن َس�ب ْق ِبُمُ السُّ َرَّ ُماِدِه( َوال �تَ�تَ
او خود در کتابش آورده: »آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان را گرفتار 
نساختیم؟ با مجرمان این چنین کنیم. وی بر ناباوران!« هان مردمان! همانا خداوند امر و 
نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علی نهادم. پس فرمان او 
را بشنوید و گردن نهید و پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداری کنید تا راه یابید. 

به سوی هدف او حرکت کنید. راه هی گونه گون شما را از راه او بازندارد!

وان اهل بیت  بخش هفتم: پیر
علیهم السالم و دشمنان ایشان

ِه  ی ِمْ ُصْلِ
ْ

ْعدی. ُثَّ ُودل اِعِه، ُثَّ َعِ ِمْ �بَ ْ اِب�تِّ�ب ُ
ک َمَ

َ
ی أ

َّ
ْسَقمُی ال ُ ْ

اَن ِصاُط ال ال
َ

انّلاِس، أ َمعاِشَ
ْعِدلَن. َقِّ َو ِبِه �یَ

ْ
دوَن ِإَل ال دی(، َیْ ُة )اْلُ ِئمَّ

َ
أ

میَن...« ِإلی آِخِرها،
َ

عال
ْ

َحْمُدهَّلِِل َرِب ال
ْ

حیِم ال ْحماِن الرَّ : »ِبْسِم هللا الرَّ
َ
َرأ

َ
مَّ ق

ُ
ث

هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده. و پس از 
من علی است و آن گاه فرزندانم از نسل او، پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی 

راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.
ی هللا علیه و آله قرائت فرمود: »بسم هللا الّرحمن الّرحیم الحمدهَّلِل رّب 

ّ
سپس پیامبر صل

العالمین الّرحمن الّرحیم« - تا آخر سوره.

َن الَخْوٌف  �ی
َّ

ْوِلاُءال ال
َ

وئلَک أ
ُ

ْت، أ َّ� ُهْ �ظَ ْت َوِإایَّ ْم َعَّ ، َوَلُ ْ َ
ْ َوفِیْم )َوال( َنَزل َ

َواقَل: یِف َنَزل
اُووَن ِإْخواُن  هاُءالْعظ َ �ظ ْم ُهُ السُّ ْعاهَئُ

َ
ال ِإنَّ أ

َ
وَن. أ ُ الِ ال ِإنَّ ِحْزَب ال ُهُ الْعظ

َ
ْ�َزنَن، أ َ ْم َوالُهْ �ی ْیِ َعَ

ـــــــــــَرُهُ ال یف 
َ

ـــــــــَن َذک �ی
َّ

ـــــــُم ال ْوِلـــــــاهَئُ
َ

ال ِإنَّ أ
َ

ِل ُغــــــــــرورًا. أ ٍ ُزْخــــــــــُرَف اْلــــــــــَقْ
ــــُهــــْم ِإل َبـــــْعـــــصظ ُ ـــِن یح َبــــْعــــ�ظ ـــیـــاطـــ�ی َّ الـــسش

اکُنا  ال َو َرُسوَلُ َوَلْ وَن َمْ احدَّ ِخِر ُیادُّ
ْ

ْوِم ال وَن اِبل َواْلَ مًا ُیِمُ : )الَتِجُ َقْ َوَجَّ ِکاِبِه، َفاَل َعزَّ
یاَن( ِإل آِخرالَیِة.

ْ
ُم ال ََب یف ُقولِبِ َ

وئِلَک ک
ُ

ْم، أ َرَتُ �ی ْوَعسش
َ

ْم أ ْوِإْخواَنُ
َ

ْم أ اهَئُ �بْ�ظ
َ

ْوأ
َ

ْم أ آابهَئُ
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یهلاشنابنااهوم با شاایهتاعم خبا ششخلامایبو:لبا  نلب

هان! به خدا سوگند این سوره درباره ی من نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان 
گاه باشید: البته  اختصاص دارد. آنان اولیی خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست، آ
حزب خدا چیره و غالب خواهد بود. هشدار که: ستیزندگان با امامان، گمراه و همکاران 
شیاطین اند. بری گمراهی مردمان، سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر می رسانند. بدانید 
که خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده: »]ی پیامبر ما[ نمی یابی 
ایمانیان به خدا و روز بازپسین، که ستیزه گران خدا و رسول را دوست ندارند، گرچه آنان 
پدران، برادران و خویشانشان باشند. آنان ]که چنین اند[ خداوند ایمان را در دل هایشان 

نبشته است.« - تا آخر آیه.

ــْم  ــُســوا إیــاَنُ ــــوا َوَلْ َیــْلِ َن آَمُ �ی
َّ

َوَجَّ َفــــاَل: )ال ــُهــُم ال َعـــــزَّ َ ــــَن َوَصــ�ظ �ی
َّ

ـــْؤِمـــوَن ال ُ ْ
ــــُم ال ْوِلــــاهَئُ

َ
ال ِإنَّ أ

َ
أ

ْمُ َو ُهْ ُمْهَتدوَن(.
َ ْ
ُم ال وئِلَک َلُ

ُ
ْلٍ أ ُ �ظ ِ �ب

وا َوَلْ َیْراتبا(. َن آَمُ �ی
َّ

ُم ال ْوِلاهَئُ
َ

ال ِإنَّ أ
َ

)أ

ْسلمِی َیُقلَن: َسالٌم  الِئَکُة اِبلَّ َ ْ
َلّقاُهُ ال َن، �تَ�تَ َ�الٍم آِم�ی َة �بِ َنَّ

ْ
َن یْدُخوَن ال �ی

َّ
ُم ال ْوِلاهَئُ

َ
ال ِإنَّ أ

َ
أ

َن. ْیُمْ ِطْبُتْ اَفْدُخوها اخدِل�ی َعَ
رًا. ْ�وَلَن َسع�ی َ َن �ی �ی

َّ
ُم ال ْعاهَئُ

َ
ال ِإنَّ أ

َ
ِر ِحساٍب. أ ْ �ی َ عظ ُة ُیْرَزقَن فیا �بِ َنَّ

ْ
ُم ال ْم، َلُ ْوِلاهَئُ

َ
ال ِإنَّ أ

َ
أ

رًا. هقیًا َو ِه َتوُر َو َیَرْوَن َلاَزف�ی َ �شَ َهنَّ َ َْ�َمعوَن ِل�ب َن �ی �ی
َّ

ُم ال ْعاهَئُ
َ

ال ِإنَّ أ
َ

أ
ْخَتا( الیة.

ُ
ٌة لََعَنْت أ مَّ

ُ
ا َدَخَْت أ

َّ
َن اقَل ال فِیْم: )ُک �ی

َّ
ُم ال ْعاهَئُ

َ
ال ِإنَّ أ

َ
أ

َلْ َیأِتُمْ َنذیٌر، اقلا َبل 
َ

ْم َخَزَنُتا أ َلُ
َ

ٌج َسأ ْلِق فیا َفْ
ُ

ا أ
َّ

: )ُک َوَجَّ َن اقَل ال َعزَّ �ی
َّ

ُم ال ْعاهَئُ
َ

ال ِإنَّ أ
َ

أ
ظَُسْحقًا  ال�

َ
ٍر( ِإل َقل: )أ ب�ی

َ
ْنُتْ ِإاّل یف َضالٍل ک

َ
َل ال ِمْ َشٍء ِإْن أ ا َو ُقلا ماَنزَّ �بْ�ظ َقْ اجَءان َنذیٌر فََکذَّ

ٌر. ب�ی
َ

ْجٌر ک
َ

ٌة َوأ ِرَ ْ ْم َمعظ ، َلُ بْیِ َ ْم اِبلْعظ ُ َشْوَن َربَّ �ظْ َ َن �ی �ی
َّ

ُم ال ْوِلاهَئُ
َ

ال ِإنَّ أ
َ

ِر(. أ ع�ی اِلَْ��اِب السَّ
هان! دوستداران امامان ایمانیان اند که قرآن چنان توصیف فرموده: »آنان که ایمان 

آورده و باور خود را به شرک نیالوده اند، در امان و در راه راست هستند.«
هشدار! یاران پیشوایان کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار دور خواهند بود.
هشدار! اولیی امامان آنانند که با آرامش و سالم به بهشت درخواهند شد و فرشتگان با 
سالم آنان را پذیرفته، خواهند گفت: »درود بر شما که پاک شده اید. اینک داخل شوید 

که در بهشت، جاودانه خواهید بود.«
هان! بهشت پاداش اولیی آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد.
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متن کامل خطبه غدیر خم با ترجمه فارسی

هان! دشمنان آنان آن کسانی اند که در آتش درآیند. و همانا ناله ی افروزش جهنم
را می شنوند در حالی که شعله هی آتش زبانه می کشد و زفیر )صدی بازدم( جهنم را 

نیز درمی یابند.
هان! خداوند درباره ی ستیزگران با آنان فرموده: »هرگاه امتی داخل جهنم شود همتی 

خود را نفرین کند.«
هشدار! که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره ی آنان فرموده: »هر گروهی از 
آنان داخل جهنم شود نگاهبانان می پرسند: مگر برایتان ترساننده ی نیامد؟! می گویند: 
چرا ترساننده آمد لیکن تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند وحی نفرستاده و شما نیستید 

مگر در گمراهی بزرگ!« تا آن جا که فرماید: »هان! نابود باد دوزخیان!«
هان! یاران امامان در نهان، از پروردگار خویش ترسانند، آمرزش و پاداش بزرگ بری 

آنان خواهد بود.
هان مردمان! چه بسیارراه است میان آتش و پاداش بزرگ!

ِر. ْجِر اْلَکب�ی
َ ْ
ِر َوال ع�ی َن السَّ اَن ماَب�یْ �تّ انَلاِس، سشَ َمعاِشَ

ُه. َحبَّ
َ

( َمْ َمَدَحُ ال َو أ نا )ُکُّ ُه ال َولََعَنُه، َو َوِلُّ ان َمْ َذمَّ وُّ انّلاِس(، َعُ )َمعاِشَ

ُر. ش�ی ذیُر و َعِ اْلَ اَن( انلَّ
َ

الَوِإیّن )أ
َ

َمعاِشَ انّلاِس، أ
ِذٌر َو َعِ هاٍد. ال َو ِإینِّ ُمْ

َ
انّلاِس(، أ )َمعاِشَ

ال( َو ِإیّن َنب َو َعِ َوِصّی.
َ

َمعاِشَ انّلاس )أ
الَوِإیّن 

َ
ُه. أ ُ ْ

ْعِدِه ُودل ُة ِمْ �بَ ِئمَّ
َ ْ
ْعدی، َوال ِص ِمْ �بَ ماُم َواْلَ ِ

ْ
الَوِإینِّ َرسوٌل َو َعِ ال

َ
انّلاِس، أ )َمعاِشَ

ِه(. ُرجوَن ِمْ ُصْلِ �ظْ َ ُهْ َوُهْ �ی وادِلُ
هان مردمان! خداوند ستیزه جویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما را 

ستوده و دوست دارد.
هان مردمان! بدانید که همانا من انذارگرم و علی مژده دهنده.

هان! که من بیم دهنده ام و علی راهنما.
هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است.

هان مردمان! بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است. و امامان 
پس از او فرزندان اویند.

گاه باشید! من والد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود. آ
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یهلاشنابنا ااتاقخدواعهاایاهملشبا اوما شنوخب

بخش هشتم: حضرت مهدی 
عجل هللا تعالی فرجه الشریف

ــَن.  ــاِلــ�ی ّ ــُم ِمَ الــ�ظ ــْنــَقِ ُ ْ
ــــُه ال ال ِإنَّ

َ
ـــــِن. أ �ی ــاِهــُر َعَ ادلِّ ّ ــــُه الــ�ظ ال ِإنَّ

َ
ـــامِئَ اْلــَمــْهــِدی. أ ْـــ�ت ـــا ال ِئـــَمـــِة ِمَّ

َ ْ
ال ِإنَّ اخَتَ ال

َ
أ

ْدِرُک  ُ ْ
ُه ال الِإنَّ

َ
ِک َوهادیا. أ ْ ْهِل الشِّ

َ
ُه اغِلُ ُکِّ َقیَلٍ ِمْ أ ال ِإنَّ

َ
ُ�ُ�وِن َوهاِدُمها. أ

ْ
ُه افِتُح ال ال ِإنَّ

َ
أ

ٍل  ْ �ظ َ َِ�ُم ُکَّ ذی �ظ ُه �ی ال ِإنَّ
َ

ْ�ٍر َعیٍق. أ َ ّراُف ِمْ �ب َ ُه الْعظ ال ِإنَّ
َ

ِن ال. أ ُه انّلاِصُ دِل�ی ال ِإنَّ
َ

ِبُکلِّ اثٍر اِلَْوِلاِءال. أ
ْهٍم.  َ ُ� ِبُکلِّ �ظ ح�ی

ُْ
ٍم َوال ُه واِرُث ُکِّ ِعْ ال ِإنَّ

َ
تاُرُه. أ َرُةال َو ُمْ َ ُه ِخ�ی ال ِإنَّ

َ
. أ ْهِلِ َ

حب ِ ْهٍل �ب ِلِ َو ُکَّ ذی �بَ ْ �ظ َ ِب�ظ
ِه.  ُض ِإَلْ َوَّ ُ ْ

ُه ال ال ِإنَّ
َ

دیُد. أ ُد السَّ �ی سش ُه ارلَّ ال ِإنَّ
َ

ُد اِلَْمِ آایِتِه. أ َشیِّ ُ ْ
َوَجَّ َو ال ِه َعزَّ ُر َعْن َربِّ ْخ�بِ

ُْ
ُه ال ال ِإنَّ

َ
أ

ــــْعــــَدُه َوال َحــــقَّ ِإاّل  َ ــــَة �ب ـــًة َوالُحــــجَّ ــــــُه اْلـــــایق ُحـــجَّ ال ِإنَّ
َ

ــــَن َیــــَدْیــــِه. أ ْ ـــــروِن َبــــ�ی ُ ْـــــ�ت َ ِبــــِه َمْ َســـــَلَ ِمَ ال ــــــُه َقْ َبَّ ال ِإنَّ
َ

أ
ْرِضــــــــِه، َوَحـــَکـــُهُ 

َ
ـــــــــُه َوِل ال یف أ الَوِإنَّ

َ
ــــْیــــِه. أ ــــ�ــــوَر َعَ ْ ـــــُه الاغِلَ َلُ َوالَمــــ�ظ ال ِإنَّ

َ
ــــــــــَدُه. أ َمـــَعـــُه َوالُنَر ِإاّلِعْ

ِتِه. َ ِه َو عال�ظِ�ی یمُنُه یف ِسِّ
َ

یف َخِْقِه، َوأ
آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست. هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد 
بود. هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران. هشدار! که اوست فاتح دژها و منهدم 
کننده ی آنها. هشدار! که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمی آنان. هشدار! که 
گاه باشید! اوست یاور دین خدا. هشدار! که از دریایی  او خونخواه تمام اولیی خداست. آ
ژرف پیمانه هایی افزون گیرد. هشدار! که او به هر ارزشمندی به اندازه ی ارزش او، و به 
هر نادان و بی ارزشی به اندازه ی نادانی اش نیکی کند. هشدار! که او نیکو و برگزیده ی 
خداوند است. هشدار! که او وارث دانش ها و حاکم بر ادراک هاست. هان! بدانید که او از 
سوی پروردگارش سخن می گوید و آیات و نشانه هی او را برپا کند. بدانید همانا اوست 
بالیده و استوار. بیدار باشید! هموست که ]اختیار امور جهانیان و آیین آنان [ به او واگذار 
گاه باشید!  گاه باشید! که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده اند. آ شده است. آ
که اوست حّجت پایدار و پس از او حّجتی نخواهد بود. درستی و راستی و نور و روشنایی 
تنها نزد اوست. هان! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده ی او یاری نخواهد گشت.
آگاه باشید که او ولی خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار و نهان است.
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بخش نهم: مطرح کردن بیعت
ـــاِء  ـــ�ظ ِ ـــــَد اْنـــ�ت الَوِإینِّ ِعْ

َ
ــــْعــــدی. أ َ ـــِهـــُمـــُمْ �ب ْ ، َو ذها َعِ ُیـــ�ظ ــــُمْ ــــَهــــْمُ ْ �ظ

َ
ــــْنــــُت َلـــــُمْ َوأ َّ ــــ�ی َ �ب انّلــــاِس، ِإیّن َقْ َمــــعــــاِشَ

ـــْعـــُت  َ الَوِإینَّ َقْ اب�ی
َ

ــــْعــــدی. أ َ ـــِتـــِه �ب ـــَعـــِتـــِه َو اِلْقــــــراِرِبــــــِه، ُثَّ ُمـــ�ـــاَفَ ْ َـــ�ی ـــیت َع �ب ْ ِإل ُمـــ�ـــاَفَ ُ
ْدُعک

َ
ـــْ�ـــَبـــیت أ �ظُ

ُعوَن ال،  ا�یِ ا �یُ�ب ُعوَنَ ِإنَّ ا�یِ َن �یُ�ب �ی
َّ

. )ِإنَّ ال َوَجَّ ْیَعِة َلُ َعِن ال َعزَّ ْ اِبْلَ ُ
اَن آِخُذک

َ
َعی. َوأ ال َو َعِ َقْ اب�یَ

ْجرًا 
َ

ِه أ ظََسُیْؤ�ت�ی ْیُه ال � ْویف ِبا اعَهَ َعَ
َ

ِسِه، َو َمْ أ ْ �ظ ُکُث َع �ظَ ا �یَ�ظْ ْن َنَکَث فَِإنَّ َ َ
ْیدِیْم. ف

َ
َق أ َیُدال َفْ

یًا(. َع�ظ
هان مردمان! من پیام خدا را برایتان آشکار کرده تفهیم نمودم. و این علی است که پس 
از من شما را آگاه می کند. اینک شما را می خوانم که پس از پایان خطبه با من و سپس با 
گاه باشید من با خداوند و  علی دست دهید تا با او بیعت کرده به امامت او اقرار نمایید. آ
علی با من پیمان بسته و من اکنون از سوی خدی عّزوجل بری امامت او پیمان می گیرم. 
»]ی پیامبر [آنان که با تو بیعت کنند هر آینه با خدا بیعت کرده اند. دست خدا بالی دستان 
آنان است. و هر کس بیعت شکند، بر زیان خود شکسته، و آن کس که بر پیمان خداوند 

استوار و باوفا باشد، خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد.

بخش دهم: حالل و حرام، واجبات و محرمات
ْن 

َ
ـــــْیـــــِه أ ِواْعــــــَتــــــَمــــــَر فَــــــالُجــــــاَح َعَ

َ
ــــــْیــــــَت أ ْن َحــــــجَّ اْلَ َ َ

ـــــعـــــائـــــِرال، )ف ْــــــُعــــــْمــــــَرَة ِمْ سشَ َـــــــــجَّ َوال ْ
انّلــــــاِس، ِإنَّ ال َمــــــعــــــاِشَ

ا( الَیة. َف ِبِ وَّ َّ� َ �ی
ُروا  ُه ِإاّل�بَ�تَ وا َعْ لَّ �ظَ وا، َوال�تَ ْبِ

ُ
ْغَنْوا َو أ ٍت ِإالَّ اْس�تَ ْ ْهُل �بَ�ی

َ
اَوَرَدُه أ

َ
ْیَت، ف ااْلَ انّلاِس، ُحجُّ َمعاِشَ

وا. َرُ َو اْفَ
ـــــــــــــِه ذاِلـــــــــــــَک، فَــــــــِإذا  ـــــــــِه ِإل َوْقِ ـــــــــ�بِ ــــــــــــَرال َلُ مـــــــاَســـــــَلَ ِمْ َذ�ظْ َ ــــــــــــ�ظ َ ــــــــــْوِقــــــــــِف ُمـــــــــــــْؤِمٌ ِإالَّ�ظ َ ْ

ـــــاَوَقــــــــَف اِبل انّلــــــــاِس، مـــ َمــــــــعــــــــاِشَ
. َلُ َنَف َعَ

ْ
أ ُتُه اْس�تَ ْت َحجَّ َ �ظ َ اْن�ت

َن. ْحِسن�ی
ُْ

ْجَرال
َ

یُع أ �ظ ُ ْم َوال ال�ی ْیِ َفٌة َعَ لَّ ْم ُمَ قاُتُ َ �ظ اُّجُج ُمعاُنَن َو �ظَ
ْ

اِس، ال انلَّ َمعاِشَ
ْوَبٍة َو ِإْقالٍع. ِ�تَ ِإاّل �ب َشاِهِ

ْ
ُفا َعِن ال َصِ ِه، َوال�تَ�ظْ َفقُّ ِن َوالَّ ْیَت ِبَکاِل ادّل�ی ا اْلَ انّلاِس، ُحجُّ َمعاِشَ
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ُتْ  ْ صَّ َمُد َفَ
َ ْ
ْیُمُ ال ، فَِإْن طاَل َعَ َوَجَّ ُ ال َعزَّ ُ

ک َمَ
َ

ا أ
َ

اکَة ک الَة َو آُتا ازلَّ یقُموا ال�َّ
َ

انّلاِس، أ َمعاِشَ
اَن 

َ
ـــــُه ِمــــیِّ َو أ ـــَن َخْـــِقـــِه. ِإنَّ مـــ�ی

َ
ـــْعـــدی أ َ َوَجَّ َلــــُمْ �ب ـــَ�ـــَبـــُه ال َعـــــــزَّ َ ی �ظ

َّ
، ال ــــٌن َلـــــُمْ ِّ ــــ�ی ــــــُمْ َوُمَ ـــَعـــِل َوِلُّ َ َــــِ�ــــیــــُتْ �ظ ظ ْو�

َ
أ

وَن. ْعَلُ وَن َلُمْ ما ال�تَ ُ یِّ َ ُه َو�یُ�ب ُلَن َعْ
َ

تَْ�أ روَنُمْ ِبا� �بِ �ظْ ُ یت �ی یَّ ُلُ ِمْ ُذرِّ �ظْ ُه، َو ُهَ َو َمْ �تَ ِمْ
هان مردمان! همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدایی است. پس زائران خانه 

ی خدا و عمره کنندگان بر صفا و مروه بسیار طواف کنند.
هان مردمان! در خانه ی خدا حج گزارید؛ که هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر بی نیاز شد 

و مژده گرفت، و کسی از آن روی برنگردانید مگر بی بهره و نیازمند گردید.
د مگر این که خدا گناهان 

َ
هان مردمان! مؤمنی در موقف )عرفات، مشعر، منا( نمان

گذشته ی او را بیامرزد و بایسته است که پس از پایان اعمال حج ]با پرونده ی پاک [ کار 
خود را از سر گیرد.

هان مردمان! حاجیان دستگیری شده اند و هزینه هی سفرشان جبران می شود و 
جایگزین آن به آنان خواهد رسید. و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد.
هان مردمان! خانه ی خدا را با دین کامل و دانش ژرفی آن دیدار کنید و از زیارتگاهها جز 

با توبه و بازایستادن ]از گناهان [ برنگردید.
هان مردمان! نماز را به پا دارید و زکات بپردازید همان سان که خداوند عّزوجل امر 
فرموده. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد بردید، علی صاحب اختیار 
و تبیین کننده ی بر شماست. خداوند عّزوجل او راپس از من امانتدار خویش در میان 
آفریدگانش نهاده. همانا او از من و من از اویم. و او و فرزندان من از جانشینان او، پرسش 

هی شما راپاسخ دهند و آن چه را نمی دانید به شما می آموزند.

اٍم  َراِم یف َم�ت
ْ

اَلِل َو َاَنی َعِن ال
ْ

ُها فَآُمَ اِبل َ �ظ َعرِّ
ُ

ا َوأ �ِ�َیُ
ُ

ْن أ
َ

ُرِمْ أ َ �ش
ْ

ک
َ

َراَم أ
ْ

اَلَل َوال
ْ

ال ِإنَّ ال
َ

أ
َوَجَّ یف َعِ  ــــــــوِل مــــــاِجــــــْئــــــُت ِبـــــــــِه َعـــــــــِن ال َعـــــــــــــــــزَّ ُ ــــــــ�ب َ ــــــــ�ت ــــــْفــــــَقــــــَة َلـــــــــــُمْ �بِ ــــــــــــُمْ َوالــــــ�َّ ـــــــْیـــــــَعـــــــَة ِمْ ْن آُخـــــــــــَذ اْلَ

َ
ُت أ ِمْ

ُ
، فَـــــــــــــــــأ واِحٍ

ــهــا اْلــَمــْهــدی  ـــــُه إمـــاَمـــٌة فــِیــْم اقِئـــَمـــٌة، اخِتُ ـــــَن ُهْ ِمـــیِّ َوِمْ �ی
َّ

ـــْعـــِدِه ال َ ْوِصــــیــــاِء ِمْ �ب
َ
ـــَن َوال ـــْؤِمـــ�ی ُ ْ

ـــِرال أمـــ�ی
ی. ْ ُر َو َی�ت دِّ َ �ت ی �یُ

َّ
ٍم َیْلَق ال ال ِإل َیْ

ْل.  َبدِّ
ُ

ْرِجْع َعْن ذاِلَک َو َلْ أ
َ

ُه فَِإینِّ َلْ أ ْیُتُمْ َعْ ْیِه َوُکُّ َحراٍم َنَ ُمْ َعَ ُ ْ َ
انّلاِس، َو ُکُّ َحالٍل َدل َمعاِشَ

یقُموا 
َ

ال فَأ
َ

َل: أ ُداْلَقْ ال َو ِإینِّ ُاَجِّ
َ

ُروُه. أ ِّ �ی َ عظ ُلُه َوال�تُ دِّ َ اِبِه، َوال �تُ�ب وُه َو َتاَصْ ُ �ظ َ ُروا ذاِلَک َواْح�ظ
ُ

ال اَفْذک
َ

أ
ْنَکِر. ُ ْ

ْوا َعِن ال ْعروِف َواْنَ َ ْ
وا اِبل ُمُ

ْ
اکَة َوأ الَة َوآُتا ازلَّ ال�َّ
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هان! روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در این جا یکباره به روا 
فرمان دهم و از ناروا بازدارم. از این روی مأمورم از شما بیعت بگیرم که دست در دست من 
نهید در مورد پذیرش آن چه از سوی خداوند آورده ام درباری علی امیرالمؤمنین و اوصیای 
پس از او که آنان از من و اویند. و این امامت به وراثت پایدار است و فرجام امامان، مهدی 

است و استواری امامت تا روزی است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند.
هان مردمان! شما را به هرگونه روا و ناروا راهنمایی کردم و از آن هرگز برنمی گردم. بدانید 
و آگاه باشید! آن ها را یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن ]احکام 
خدا[ دگرگونی راه ندهید. هشدار که دوباره می گویم: بیدار باشید! نماز را به پا دارید. و 

زکات بپردازید. و امر به معروف کنید و از منکر بازدارید.

ــــــــوِلِ َعــــــیِّ  ُ ــــــــ�ب َ ــــــــ�ت ُمُوُه �بِ
ْ

ــــــــْحــــــــُضْ َو َتـــــــــــــــــــأ َ ـــــــــوُه َمْ َلْ �ی ُ ِّ
ـــــــــل َ ـــــــــ�ب ل َو�تُ ـــــــوا ِإل َقْ ـــــــَتُ ْ ـــــــ�ظ ْن �تَ

َ
ـــــــــــْعـــــــــــُروِف أ َ ْ

ْمِ اِبل
َ ْ
َس ال

ْ
الَوِإنَّ َرأ

َ
 أ

َکٍر ِإالََّمَ  ــی َعــْن ُمْ ــْعــروٍف َوال َنْ ْمَ ِبَ
َ

. َوال أ َوَجَّ َوِمــیِّ ْمٌ ِمَ ال َعـــزَّ
َ

ــُه أ ِه، فَــِإنَّ �تِ َ ــْوُه َعــْن ُمالَ�ظ َوَتــْنَ
ِإماٍم َمْع�وٍم.

ُث َیُقُل  ُه، یَحْ ْم ِمیِّ َوِمْ ُ ُمْ ِإنَّ ْفُ ُه، َوَعرَّ ُ ْ
ْعِدِه ُودل َة ِمْ �بَ ِئمَّ

َ ْ
نَّ ال

َ
فُُمْ أ َعرِّ ْرآُن �یُ ُ انّلاِس، الْ�ت َمعاِشَ

.rrrrrrا ْکُتْ ِبِ سَّ ا ما ِإْن َتَ ولُّ �ظِ َ ِه(. َوُقْلُت: »َلْن �ت �بِ ًة یف َ��تِ ًة ابیِقَ َ َعَلها َکِ ال یف ِکاِبِه: )َو حبَ
َلَ الــــّســــاَعــــِة  : )ِإنَّ َززْلَ َوَجَّ ــــــا اقَل ال َعـــــــــــــــــزَّ

َ
ــــــــــــْقی، َواْحــــــــــــــــــَذُروا الـــــّســـــاَعـــــَة ک ــــــــــــْقی، الَّ انّلــــــــاِس، الَّ َمــــــــعــــــــاِشَ

َن  �ی
َ

َن َیَدی َربِّ الْعال َة َب�یْ اَس�بَ
ُْ

َن َوال واز�ی َ ْ
عاَد( َواْلِحساَب َوال َ ْ

اَت )َوال َ ْ
ُروا ال

ُ
مٌی(. ُاْذک َشٌء َع�ظ

�بٌی. َ َس َلُ یِف اِلناِن �ظ َئِة فََیْ یِّ ْیا َو َمْ اجَء اِبلسَّ ثبَی َعَ
ُ

ْن اجَء اِبْلَحَسَنِة أ َ َ
واَب َوالِْعقاَب. ف َواثلَّ

و بدانید که ریشه ی امر به معروف این است که به گفته ی من ]درباره ی امامت [ برسید 
و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از 
ناسازگاری سخنان من بازدارید؛ همانا سخن من فرمان خدا و من است و هیچ امر به 

معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد.
هان مردمان! قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند و من به 
شما شناساندم که آنان از او و از من اند. چرا که خداوند در کتاب خود می گوید: »امامت 
را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد...« و من نیز گفته ام که: »مادام که به قرآن و امامان 

تمسک کنید، گمراه نخواهید شد.«
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هان مردمان! تقوا را، تقوا را رعایت کرده از سختی رستخیز بهراسید همان گونه که خداوند 
عّزوجل فرمود: »البته زمین لرزه ی روز رستاخیز حادثه ی بزرگ است...«

مرگ، قیامت، و حساب و میزان و محاسبه ی در برابر پروردگار جهانیان و پاداش کیفر را 
یاد کنید. آن که نیکی آورد، پاداش گیرد. و آن که بدی کرد، بهره ی از بهشت نخواهد برد.

بخش یازدهم: بیعت گرفتن رسمی
َوَجَّ  یِن ال َعــزَّ َمَ

َ
، َوَقْ أ وین ِبَکفٍّ واِحٍ یف َوْقــٍت واِحٍ �اِفُ ُ ْن �ت

َ
ــُر ِمْ أ َ ــ�ش

ْ
ک

َ
ــُمْ أ انّلــاِس، ِإنَّ َمــعــاِشَ

ــــِة ِمــــّی َو  ِئــــمَّ
َ ْ
ــــْعــــَدُه ِمَ ال َ ــــــْن اجَء �ب ـــَن، َوِلَ ـــْؤمـــ�ی ُ ْ

ـــِرال مـــ�ی
َ

ــــْدُت ِلـــَعـــِل أ َّ ْقـــــــراَر ِبـــا َ�ــــ�ت ِ
ْ

ْـــِســـَنـــِتـــُمُ ال ل
َ

ْن آُخــــَذ ِمْ أ
َ

أ
ِه. یت ِمْ ُصْلِ یَّ نَّ ُذرِّ

َ
ُمْ أ ْمُ ْعَ

َ
ُه، َع ما أ ِمْ

ْمِ ِإماِما 
َ

َ یف أ ا َوَربِّ َت َعْن َر�بِّ�ظ ْ َّ
قاُدوَن ِلا َبل : »ِإاّن ساِمُعوَن ُم�یُعوَن راُضَن ُمْ ْجَِعُمْ

َ
وُلا ِبأ َفُ

لِْسَنِتنا 
َ

ِسنا َوأ ُ �ظ �ظْ
َ

ا َوأ ِ�ظ وُل�ب ُ �ت ُعَک َع ذاِلَک �بِ ا�یِ ِة. �ظُ�ب ِئمَّ
َ ْ
ِه ِمَ ال َن َو َمْ ُودِلَ ِمْ ُصْلِ ْؤِم�ی ُ ْ

ِرال م�ی
َ

َعِ أ
 ) َحُ ْ �ب ــکُّ )َوال�ظَ َــ�شُ ظ ُل، َوال � ـــدِّ َ ــُر َوال�ظُـــ�ب ِّ ــ�ی َ ــعظ ــَعــُث. َوال�ظُ ْ ــْیــِه �ظُــ�ب ــْیــِه َنـــوُت َو َعَ ــْ�ــی َو َعَ َ ــا. ع ذاِلـــَک �ظ ــ�ظ ْیــد�ی

َ
َوأ

یثاَق.
ْ

ُ ال صظ ُ �ت َوالَنْراتُب، َوال َنْرِجُع َعِن اْلَعْهِد َوال �ظَ�ظْ
هان مردمان! شما بیش از آنید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایید. از این 
روی خداوند عّزوجل به من دستور داده که از زبان شما اقرار بگیرم و پیمان والیت علی 
امیرالمؤمنین را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از نسل من و اویند؛ همان گونه 

که اعالم کردم که ذّرّیه من از نسل اوست.
پس همگان بگویید:

»البّته که سخنان تو را شنیده پیروی می کنیم و از آن ها خشنودیم و بر آن گردن گذار و 
بر آن چه از سوی پروردگارمان در امامت اماممان علی امیرالمؤمنین و امامان دیگر - از 
صلب او - به ما ابالغ کردی، با تو پیمان می بندیم با دل و جان و زبان و دست هایمان. 
با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته می شویم. و هرگز 

آن را دگرگون نکرده شّک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود برنمی گردیم.
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ْعَدُه، اْلَحَسِن  ِه �بَ ِ
ْ

َک ِمْ ُودل �تِ �ی ْرَت ِمْ ُذرِّ
َ

َن َذک �ی
َّ

ِة ال ِئمَّ
َ ْ
َن َوال ْؤِم�ی

ْ
ِرال م�ی

َ
ِ ال یف َعِ أ ْع�ظ َتنا ِبَ ْ َوَع�ظ

ـــــــِســـــــنـــــــا  ُ ـــــــ�ظ �ظْ
َ

ــــــــا َوأ ِــــــــ�ظ ــــــــــــا، ِمْ ُقــــــــوُل�ب ُخــــــــــوٌذ ِمَّ
ْ

ــــــــــــْم َمــــــــــأ ــــــــیــــــــثــــــــاُق َلُ
ْ

ــــــــْعــــــــَدُهــــــــا. اَفْلــــــــَعــــــــْهــــــــُد َوال َ ـــــــَ�ـــــــَبـــــــُه ال �ب َ ــــــــِن َو َمْ �ظ ْ َواْلــــــــُحــــــــَســــــــ�ی
ـــــَتـــــی ِبـــــــذاِلـــــــَک َبــــــــَداًل  ْ ـــــ�ب َقــــــــــرَّ ِبـــــِلـــــســـــاِنـــــِه، َوال �ظَ

َ
ـــــــــْد أ ــــــــِدِه َو ِإالَّ َفَ َ ــــــــ�ی ِ ــــــــهــــــــا �ب ْدَرکَ

َ
ـــــــا. َمْ أ ـــــــ�ظ ْیـــــــد�ی

َ
ْـــــِســـــَنـــــِتـــــنـــــا َوَضــــــــاِئــــــــِران َوأ ل

َ
َوأ

ـــاص ِمْ َاْوالِدان وَاهـــالـــنـــا، َو  این والـــ�ت
ّ

ـــــَک ادل ّدی ذاِلــــــَک َعْ ـــْ�ـــُن ُنَ َ ـــِســـنـــا ِحــــــَواًل. �ظ ُ ـــ�ظ �ظْ
َ

َوالَیـــــــَری ال ِمْ أ
هیٌد ْیا ِبِه �شَ �ظْ�تَ َعَ

َ
هیدًا َوأ ف اِبل �شَ

َ
ِهُدال ِبذاِلَک َو ک ظُسشْ �

ْفِسِه َو َمْ  ِن اْهَتدی فَِلَ َ َ
ٍس، )ف ْ �ظ َة ُکِّ �ظَ ٍت َو اخِفَ ْعَلُ ُکَّ َصْ انّلاِس، ماَتُقلَن؟ فَِإنَّ ال �یَ َمعاِشَ

ْیدِیْم(.
َ

َق أ اِیُع ال، )َیُدال َفْ ا �یُ�ب ْیا(، َوَمْ ابَیَع فَِإنَّ لُّ َعَ �ظِ َ ا �ی َضلَّ فَِإنَّ
ــــَة  ِئــــمَّ

َ ْ
ـــَن َوال ْ ـــَن َواْلـــَحـــَســـَن َواْلـــُحـــَســـ�ی ـــْؤِمـــ�ی ُ ْ

ـــَرال مـــ�ی
َ

ـــّیـــًا أ ــــُعــــوا َعِ ــــُعــــوین َواب�یِ �یِ ـــُعـــوا ال َو اب انّلــــاِس، فَـــبـــا�یِ َمــــعــــاِشَ
ًة. ًة ابیِقَ َ ِخَرِة( َکِ

ْ
ا َوال �ظْ�ی ْم یِف ادلُّ ُ )ِمْ

]ی رسول خدا[ ما را به فرمان خدا پند دادی درباره ی علی امیرالمؤمنین و امامان از 
نسل خود و او، که حسن و حسین و آنان که خداوند پس از آنان برپا کرده است. پس 
عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و دستانمان. هر کس توانست 
با دست وگرنه با زبان پیمان بست. و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد و خداوند 
از ما شکست عهد نبیند. و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خویشان خود 
خواهیم رسانید و خداوند را بر آن گواه خواهیم گرفت. و هر آینه خداوند بر گواهی کافی 

است و تو نیز بر ما گواه باش.«
هان مردمان! چه می گویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می شنود و آن را که از دل ها 
می گذرد می داند. »هر آن کس هدایت پذیرفت، به خیر خویش پذیرفته. و آن که گمراه 
شد، به زیان خود رفته.« و هر کس بیعت کند، هر آینه با خداوند پیمان بسته؛ که »دست 

خدا بالی دستان آن هاست.«
هان مردمان! اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان بندید و با علی امیرالمؤمنین و 

حسن و حسین و امامان پس از آنان از نسل آنان که نشانه ی پایدارند در دنیا و آخرت.

ْیُه  ْویف ِبا اعَهَ َعَ
َ

ِسِه َو َمْ أ ْ �ظ ُکُث َع �ظَ ا �یَ�ظْ َر َو َیْرَحُم َمْ َو یف، )َو َمْ َنَکَث فَِإنَّ ــِلُ ال َمْ َغَ ُیْ
یًا(. ْجرًا َع�ظ

َ
ِه أ ظََسُیْؤ�ت�ی ال �
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َطــْعــنــا 
َ

ْعنا َو أ ـــَن، َوُقُلا: )َسِ ـــْؤِمـــ�ی ُ ْ
ِة ال ـــوا َع َع ِبـــــِإْمَ ُ ی ُقــْلــُت َلـــُمْ َوَســـلِّ

َّ
انّلـــاِس، ُقُلا ال َمـــعـــاِشَ

ْن َهااَن 
َ

ال أ َتِدی َلْ ّا ِلَنْ
ُ

ی َهاان ِلذا َو ما ک
َّ

ِ ال َْمُد ِلَّ
ْ

ُر(، َو ُقلا: )اَل َک اْلَم��ی ا َو ِإَلْ راَنَ َر�بَّ�ظ ْ �ظ �ظُ
ال( الیة.

ْن 
َ

ـــُر ِمْ أ َ ـــ�ش
ْ

ک
َ

ــــْرآِن - أ ُ ْــــ�ت ْنــــَزَلــــایِف ال
َ

َوَجَّ - َو َقْ أ ـــــَدال َعــــــزَّ یب طــــاِلٍ ِعْ
َ

ــــِن أ ْ ـــالِئَ َع �ب ـــ�ظ َ انّلـــاِس، ِإنَّ �ظ َمـــعـــاِشَ
ُقُه. َ�دِّ َ ها �ظ َ ْ ِبا َو َعَر�ظ ُ

َاک َ �ظْ�ب
َ

ْن أ َ َ
، ف اٍم واِحٍ ْ�ِ�َیا یف َم�ت

ُ
أ

یًا. زًا َع�ظ ْد افَزَفْ ْم َفَ َن َذکْرُتُ �ی
َّ

ِئَمَة ال
َ ْ
ّیًا َو ال ِ�ِع ال َو َرُسوَلُ َو َعِ ُ انّلاِس، َمْ �ی َمعاِشَ

اران را تباه می کند و به باوفایان مهر می ورزد. »هر که پیمان شکند«
ّ

خداوند مک
جز این نیست که به زیان خود گام برداشته، و هر که بر عهدی که با خدا بسته پابرجا ماند، 

به زودی خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد.«
هان مردمان! آن چه بر شما برگفتم بگویید و به علی با لقب امیرالمؤمنین سالم کنید 
و بگویید: »شنیدیم و فرمان می بریم پروردگارا، آمرزشت خواهیم و بازگشت به سوی 
تو است.« و نیز بگویید: »تمام سپاس و ستایش خدایی راست که ما را به این راهنمایی 

فرمود وگرنه راه نمی یافتیم« - تا آخر آیه.
هان مردمان! هر آینه برتری هی علی بن ابی طالب نزد خداوند عّزوجل - که در قرآن نازل 
فرموده - بیش از آن است که من یکباره برشمارم. پس هر کس از مقامات او خبر داد و 

آن ها را شناخت او را تصدیق و تأیید کنید.
هان مردمان! آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم پیروی کند، به 

رستگاری بزرگی دست یافته است.

وئلـــــــــَک ُهُ 
ُ

ــــــَن أ ــــــْؤِمــــــ�ی ُ ْ
ِة ال ـــــْیـــــِه ِبــــــــــــِإْمَ ــــْســــلــــمِی َعَ ــــَعــــِتــــِه َو ُمــــــواالِتــــــِه َو الَّ َ ــــــاِس، الـــــّســـــاِبـــــُقَن ِإل ُمــــا�ی انلَّ َمــــــعــــــاِشَ

عمِی. اِت انلَّ ائُزوَن یف َجّ الْ�ظ
ْرِض َجــیــعــًا 

َ ْ
ْنـــــــُتْ َو َمْ یِف ال

َ
وا أ ــــــِإْن َتــــْکــــُرُ ِل، فَ ــــــُمْ ِمَ اْلــــــــَقْ انّلــــاِس، ُقُلا مـــا َیــــــْرَض ال ِبــــِه َعْ َمــــعــــاِشَ

ئًا. �یْ ال سشَ ُضَّ َ فََلْن �ی
ِ َربِّ  َــــــْمــــــُد ِلَّ ْ

ـــــَن، َوال َن( اْلـــــاِفـــــر�ی اِح�ی
ْ

ــــــْب َعَ )ال ــــــ�ظِ ْ ُت( َواعظ َمْ
َ

ـــــــــــ�تُ َوأ ْ �ی دَّ
َ

ـــــَن )ِبا أ ـــــْؤِمـــــ�ی ُ ـــــْر ِلْ ِ ـــــ�ظ ْ الـــلـــهـــمَّ ا�ظ
َن. �ی

َ
الْعال

هان مردمان! سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سالم بر او با لقب 
امیرالمؤمنین، رستگارانند و در بهشت هی پربهره خواهند بود.
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متن کامل خطبه غدیر خم با ترجمه فارسی

هان مردمان! آن چه خدا را خشنود کند بگویید. پس اگر شما و تمامی زمینیان کفران 
ورزند، خدا را زیانی نخواهد رسانید.

پروردگارا، آنان را که به آن چه ادا کردم و فرمان دادم ایمان آوردند، بیامرز. و بر منکران 
کافر خشم گیر! و الحمدهَّلِل رّب العالمین.





  در روز روز هجدهم ذی الحجه پیامبر اکرم
جانشینی  مسلمانان  از  کثیری  خیل  میان  در 
حضرت علی  را اعالم کرد. در این روز مردم 
دسته دسته از هر گروه و قبیله با حضرت علی 
مهم ترین  از  غدیر  واقعه  کردند.  بیعت   
وقایع تاریخ اسالم است که در آن، پیامبر اسالم 
 هنگام بازگشت از حجةالوداع 18 ذی الحجه 
سال دهم قمری در مکانی به نام غدیر خم، امام 
علی  را، ولی و جانشین خود معرفی کرد. 
حاضران در آن واقعه که بزرگان صحابه نیز در 
میان شان بودند، با امام علی  بیعت کردند.
هللا  صلی  اکــرم  پیامبر  سخنرانی  غدیر  خطبه 
له است که درمحل معروف غدیر خم  علیه وآ
ایرادشد. دراجتماع پر شور آن روز بیش ازیک 
صدو بیست هزار نفر حضور داشتند. این خطبه 
از حمد وثنا خداوند شروع و به امامت امام علی 
، فرزندانش و معرفی امامت ختم می شود.


