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 متن کامل خطبه غدیر خم با ترجمه فارسی

 

 اول: حمد و ثنای الهیبخش 

بِکُلِّ شَیءٍ عِلْماً   تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فی سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فی اَرْکانِهِ، وَاَحاطَ  اَلْحَْمدُ لِلَّهِ الَّذی عَال فی تَوَحُّدِهِ وَ دَنا فی

مَجَاداً الیَزولُ،    زَلْ، مَحْموداً الیَزالُ )وَبِقُادْرَتِاهِ وَ بُرْهاانِاهِ، حَمَاداً لَمْ یَ  وَ هُوَ فی مَکاانِاهِ وَ هَهَرَ جَمَ َ الْخَلْ ِ

ماواِِ،   یَعُودُ(. بارِئُ الَْمسْاُموکاِِ وَداحِی الَْمدْحُوااِِ وَجَباارُ  وَمُبْدِئاً وَمُعَداً وَ کُلُّ أَمْرٍ إِلََْهِ الْأَرَضاَنَ وَ الساا

لٌ عَلی جَ  هُدُّوسٌ سُابُّوٌٌ، رَُُّّ الَْمالئکَ ِ جَمَ ِ مَنْ أَنْشَاأَهُ. یَلْحَُُ    مَ ِ مَنْ بَرَأَهُ، مُتَطَوِّلٌ عَلیوَالرُّوٌِ، مُتَفَضاِّ

 .کُلَّ عََْنٍ وَالْعَُُونُ التَراهُ

  

آفهشاگینخ سیشکخیسته خخخخستایش خدای خایخستسیستهخدرخیاخشگی گشخیلخد ماخبه ورخرخیاخ مییششخیلخدر

رخالیدرخالیخشتدی خدهخمهرخخب ینخگیهیخخخخست نما خرهالل خرخیاخیادینخآفهشم خیلخدسا خیستهبخدشخآ  ر

 .قااتخرخدهمینخددیخچیههخیسهخچیسخیحیطرخییایخرخدهخ هیبشخآفهشاگینخدر

مهدیاهخستتادیهخددیهخرخددیماخددیخرخب اخرخدساگشخیرخایخریشی شخ ی.تتهبخآویاخرخی  ی خیاخیرخرخدهگ تتهخخ

 . هیبشخیبداخدرخسد خیرسه

یاخدصتیش خآفهشاهخخخخمیبخیراخرخبمسهیرستهخآفهشمماهخآستهینخمیخرخگ.تاهی ماهخابیاخمیخرخح ههینخآنخخ

مهدستهخرهرایگیاخفهشتاگینخرخار  خ .میستهخرخیاخبمسهخددینخددیخ یسخیاخ داش خمهگینخده هخیسته
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میستتهبخدرخشکخ ینخ گیهخیشاهخمیخایخدویماخرخیشاهخمیخخخیفسر شخدخ خآفهشاهخمیخرخ عههخیهخیش ییخشتتاه

 .مهگسخیرخایخ ویمما

  

وَالیُبادِرُ إِلََْهِمْ بَِما   وَ مَنَّ عَلََْهِمْ بِنِعَْمتِهِ. ال یَعْجَلُ بِانْتِقامِهِ،  سِا َ کُلَّ شَایءٍ رَحَْمتُهُکَریمٌ حَلَمٌ ذُوأَناٍِ، هَدْ وَ

تَحَقُّوا مِنْ عَذابِهِ. هَدْفَهِمَ مائِرَ، وَلَمْ تَخََْ عَلََْهِ اَلَْمکْنوناُِ  اساااْ رائِرَ وَ عَلِمَ الضاااَّ تَبَهَعْ عَلََْهِ    الساااَّ وال اشاااْ

کُلِّ شَا ٍ وَلََََْ   والغَلَبَ ُ علی کُلِّ شَایءٍ والقُوَُُّ فی کُلِّ شَا ٍ والقُدْرَُُ عَلی  الْخَفَِااُِ. لَهُ الْإِحاطَ ُ بِکُلِّ شَایءٍ،

 .کَمُالْعَزیزُالْحَ الشَیءَ دائمٌ حَی وَهائمٌ بِالْقِسْطِ، الإِالهَ إِالَّ هُوَ مِثْلَهُ شَیءٌ. وَ هُوَ مُنْشِ ُ الشَّیءِ حَنَ

فَهُ مِنْ جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِکَهُ الْأَبْصااارُ وَ هُوَ یُدْرُِ  مُعایَنَ ٍ،    الْأَبْصااارَ وَ هُوَاللَّطََُ الْخَبَرُ. الیَلْحَ ُ أَحَدٌ وَفااْ

 .بِمادَلَّ عَزَّوَجَلَّ عَلی نَفْسِهِ وَالیَجِدُ أَحَدٌ کََََْ هُوَمِنْ سِرٍ وَ عَالنََِ ٍ إِالا

  

ی ادی خدشخشتای خرخیاخخدیاخرخشت یویستهبخاحههخیلخالیینخشتهد خرخینیش خبمگهخگ.یابخیادهشنخرخدهی

دهخیارنخمیخیی یبخردشتیاهخمیخدهخیرخآشت یاخخخدیفهخستسیریاینخی.ی  خبتوداخرخشت یویستهبخدهخ یینخمیخآگیهخر

ایستتهخفهیگیه خرخچیهگشخدهخمهخم.تتاشبخ یهر خآفهشاگینخیاخیرخرخخخرخرمیینخمیخدهخیرخارشتتاخیستتهبخیر

 یاش .تاینخخخراشاهخرشژهخیرستهبخیرخایخمهی ما خ ی.تهخرخمهدستهخیش ییگهخمهخبدالدیخیاخخی یششخدهخمه د

 .یاالهماخرخح ینخالششءبخالیریی رخرخا اهخرخیا خگ.اهبخالسخیرخدایر ا خ ویشاخرخیرسه

رخدهخدیامیخیی یستهبخد.تشخخخخیشاهخمیخایخدهخیرخایمشخ ی.تهخرخیرستهخیاشیدماهخیشاهخمیبخدهخرمیی شخمیخآگیه

ددی خخخخ-یسگراللگخخخخ-آشت یاخیستهخ ییداخبگه خیرخخخیاخیشانخدرخربت خیرخ هستاخرخدهخچگد گشخیرخیاخ یینخر

 .ایهخ هیشاخرخد میسی ا

  

هُ، هَدُ أَنَّهُ اأ ألَّذی مَلَأَ الدَّهْرَ هُدْسااُ ی الْأَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذی یُنْفِذُ أَمْرَهُ  وَأَشااْ بِالمُشاااوَرَُِ مُشااَرٍ    وَالَّذی یَغْشااَ

ری ٌ فی تَقْدیرِهِ وَالیُعاوَنُ فی وَّرَ مَا ابْتَدَ َ عَلی غََْرِ مِثالٍ، وَ خَلَ َ ما وَالمَعَهُ شااَ خَلَ َ بِالمَعُونَ ٍ    تَدْبَرِهِ. فااَ

 .أَنْشَأَها فَکانَعْ وَ بَرَأَها فَبانَعْ .مِنْ أَحَدٍ وَال تَکَلٍَُّ وَالَ احْتَِالٍ

الَّذی تَرْجِ ُ إِلََْهِ    اَلْحَسَنُ الصَّنَعَ ِ، الْعَدْلُ الَّذی الیَجُوُر، وَالْأَکْرَمُ  الَّذی ال إِالهَ إِالَّ هُوالُمتْقِنُ الصَّنْعَ َ،فَهُوَاأ  

 .الْأُمُورُ
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لِقُدْرَتِهِ، وَخَضَا َ    سْاتَسْالَمَ کُلُّ شَایءٍلِعَظََمتِهِ، وَذَلَّ کُلُّ شَایءٍ لِعِزَّتِهِ، وَا  وَأَشْاهَدُ أَنَّهُ اأ الَّذی تَواضَا َ کُلُّ شَایءٍ

یءٍ لِهََْبَتِهِ. مَلِ ُ الْاَمْالِ  وَ ْمَِ وَالْقََمرِ، کُلج یَجْری کُلُّ شااَ خِّرُالشااَّ مای.    مُفَلِّ ُ الْأَفْالِ  وَمُسااَ الََِجَلٍ مُسااَ

مُ کُالِّوَیُکَوِّرُالنَّهاارَ عَلَی الَّلَْالِ یَطْ یُکَوِّرُالَّلَْالَ عَلَی النَّهاارِ َْطاانٍ    لُبُاهُ حَثَثااً. هاافاااِ جَبااارٍ عَنَادٍ وَ مُهْلِا ُ کُالِّ شاااَ

 .مَریدٍ

  

فهیگیهخرخ دالخیداشهخایخخخرخگدیمشخبشخیمنخدرخیرخ»یهلل«خیستتهبخمهدخدرخ مسگم خستتهیستتهخاراگیاینخای

خخ داشهلخایخیبضتیخرخدشخشیراخستیبینخیمشخفهبیشابخخشتیبلخیستهبخدشخب تیرا خفهبی  خایخیالهی خدشخشتهشک

 ودیهخرخآفهشاگینخایخدارنخشیراخرخا جخرخچیاهخالدشش خم.تتاشخدخ تتیاهخخخخبتتداتخآفهشم خیرخایخیوگدشش

 .دیخیش ییخیرخبدالدیخرخدیخآفهشم خیرخراشایاخشاهخیسهخیسهبخالیین

مع خیستادیاخیستهخر ستیداهینخآفهشم ت خخخر خیرستهخ»یهلل«خدرخبعودی خدرخالسخیرخ ی.تهبخمهدخدرخبتش

 .یرخدیابشخگهییخ هشخییایخرخدهشهشخدرخدیامیدراشویبخیییگه خیسهخدرخسانخاریخ

یاخبدیدلخیسگ  خای خرخخخرخگدیمشخبشخیمنخدرخیرخ»یهلل«خیسهخدرخآفهشاگینخیاخدهیدهخدساگشخیلخفهر اخر

ی ابخرییشتیهخم.اشخمیخرخچهدی ماهخسهیهمیخرخای خخخدرخ دی یششخیلخ .ت ینخرخدرخمیوهخرخدساگشخیلخفهر ا

درخخخخ-الَلخبعیاخالهشینخشیدمابخیرخرهی خشت خایخدرخاراخرخرهی خاراخایخیَخدمماهخآفای خرخبیهخدرخمهشکخ ی

خخدرخشت خریدابخیرستهخشت مما خمهخستاهگهخستهد خرخ یددیدمما خمهخخ-یاخرشخشت خیستهخخخخشتایدین

 .شینینخای اهخشاه

  

وَرَُّج ماجِدٌ یَشاءُ     کُفْواً أَحَدٌ. إالهٌ واحِدٌیَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ ضِدج وَال مَعَهُ نِدج أَحَدٌ فََمدٌ لَمْ

حِ ُ وَیُبْکی، )وَیُدْنی  فََُْمضاای، وَیُریدُ فَََقْضاای، وَیَعْلَمُ فََُحْصاای، وَ   وَیُمَعُ وَیُحَْی، وَیُفْقِرُ وَیُغْنی، وَیُضااْ

 .رُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ هَدیرٌبََِدِهِ الْخََْ یُقْصی( وَیَْمنَ ُ وَ یُعْطی، لَهُ الُْملْ ُ وَلَهُ الْحَْمدُ،

تَجَ ُ الدُّعاءِ  یُولِجُ الَّلَْلَ فِی النَّهارِ وَیُولِجُ النَّهارَ فی وَمُجْزِلُ الْعَطاءِ،  الَّلَْلِ، الإِالهَ إِالاهُوَالْعَزیزُ الْغَفاارُ. مُسااْ

ی الْأَنْفاسِ وَ رَُُّّ الْجِنَّ ِ وَالنااسِ، کِلُ عَ  مُحْصااِ را ُالَّذی الیُشااْ یءٌ، وَ الیُضااجِرُهُ فااُ رِخَنَ    لََْهِ شااَ تَصااْ الُْمسااْ

 .وَالیُبْرِمُهُ إِلْحاٌُ الُْملِحاَنَ
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الِحَنَ، وَالُْموَفِّ ُ لِلُْمفْلِحَنَ، وَ مَنْ خَلَ َ   مَوْلَی الُْمؤْمِنَنَ وَرَُُّّ الْعالَمَنَ. الَّذِی اسْاتَحَ َّ مِنْ کُلِّ  اَلْعافِامُ لِلصاا

 حْمَدَهُ )عَلی کُلِّ حالٍ(أَنْ یَشْکُرَهُ وَیَ

  

اییهخرخ رخایشیاهخشتاه خیرخایخمهایششخخخخ رخیرخایخ یستیا خدیشتاخرخ رخدهیش خی ویاخرخبی ما بخش ایخرخدشخ ییا خ ر

دساگدیاخیستتتهبخدخدیماخرخدرخی  ی خاستتتی ابخیاییهخدماخرخح نخ هیشابخخخ ودیه خدایر اخشگی رخرخرهرایگیا

 سیشتکخآرایخرخ .د تتتهتیایبخدهیهی تاخرخا تاهخدمتابخ یتیابمتاخرخدشخ یتیاخگهیی تابخدخمتای تاخرخدگهشتی تاخخدتای تاخر

یستتهخ دی شخیرستتهخ هی خ ی شبخرخخخیراخدهیبخدیاییایخرخینیخدمابخیرخایستتهخرییشتتیمشخرخستتایش بخدر

 .دی یمهدسهخدهخمهخچیسخ 

آبها اه خیالیدهخدمما خخخشت خایخیاخاراخرخاراخایخیاخشت خفهرخدهیبخبعودی خالسخیرخ ی.ته خگهینخبیشرخر

ره خرخی .تینبخچیس خدهخیرخب ت لخ مهیشا خفهشییخخخخیییخرخیفسیشما خینی خدهخشتهیا ا خ فَ خمی خرهرایگیا

 .رخیبهیاِخیبهیادمماگینخیرخایخدرخسادهخ ییرایخفهشییدمماگینخیرخایخآاایهخ  ما

الیی یینخایخرهرایگیاخیسته خآنخدرخخخ ی ددیاینخایخ گیمایا خاستاگیاینخایخشیا خبمبمینخایخبتیح خیداییاخر

 .یسهخیاخمهرخیحدی خسسیریاخسهیسخرخسایش خآفهشاگین

  

رااءِ رااءِ وَ  أَحَْمدُهُ کَثَراً وَأَشْاکُرُهُ دائماً عَلَی الساَّ دَُِّ وَالرَّخاءِ، وَأُومِنُ بِهِ و بَِمالئکَتِهِوالضاَّ وکُتُبِهِ وَرُسُالِهِ.    الشاِّ

مِنْ عُقُوبَتِهِ،    مایَرْضااهُ وَأَسْاتَسْالِمُ لِماهَضااهُ، رَغْبَ ً فی طاعَتِهِ وَ خَوْفاً  أَسْاَم ُ الََِمْرِهِ وَاُطَ ُ وَأُبادِرُ إِلی کُلِّ

 .جَورُهُ هُ وَالیُخافُالََِنَّهُ اأ الَّذی الیُؤْمَنُ مَکْرُ

  

ستتخاشخرخدرخیرخرخخخیرخایخستتایش خفهیرینخرخستتهیسخالیریی رخبشخگدشنخدهخشتتیی خرخا جخرخدهخآستتیش خر

ایخگهینخبشخگ.یا خرخیطییهخبشخدمن خخخفهشتاگینخرخ و تارخمیخرخفهستاییهخمیش خیشهینخییشتار خفهبینخیر

فهبی وه خیرخشتتی وخرخیاخدیفهخیرخ .تت یهن خچهیخدرخدرخخخرخدرخستتد خد تتمدی خیرخبشخشتتایدنخرخدرخح نخیر

یستهخدرخد.تشخیاخب هلخیاخیبینخ ودیهخرخیاخدشخیایوای خ هستینخ ویشتاخااشهیخخخاشهیخیرخدایشش . هستی ن

 .(ساهشخ ی.هخیرخای
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 بخش دوم: فرمان الهی برای مطلبی مهم

هَدُ لَهُ أَفْعَلَ فَتَحِلَّ    أُؤَدای ما أَوْحی بِهِ إِلَی حَذَراً مِنْ أَنْ البِالرُّبُوبََِّ ِ، وَ  وَأُهِرُّلَهُ عَلی نَفْساای بِالْعُبُودِیَّ ِ وَ أَشااْ

 عَظَُمعْ حَلَتُهُ وَفَفَعْ خُلَّتُهُ بی مِنْهُ هارِعَ ٌ الیَدْفَعُها عَنای أَحَدٌ وَإِنْ

رِساالَتَهُ، وَهَدْ ضَاِمنَ    ِّ عَلِی( فَما بَلَّغْعُلَمْ أُبَلِّغْ ما أَنْزَلَ إِلَی )فی حَ  الََِنَّهُ هَدْأَعْلََمنی أَنِّی إِنْ  -الإِالهَ إِالَّهُوَ  

 .النااسِ( وَ هُوَاأ الْکافِی الْکَریمُ لی تَبارََ  وَتَعالَی الْعِصَْم َ )مِنَ

  

آنخچترخرحشخشتتتاهخخرخیدمدنخدترخیودیشتهخددش خرخرهرایگتیا خیرخگدیمشخبشخیمنبخرخرهیفترخددیخایخیا

یراستتیدااخآنخیاخباخ ویشتتابخمهخخخخفهریخآشاخدرخد.تتشخشیا ی  ی خبشخیمنخبوییخدرخیاخستتد خیرخی.یدشخخ

 .دیشاخچماخ دی  خد.ییاخرخیرساشخیلخادیخبا(خدیو 

 تیا خدهیهخدترخبهی خخخخچهیخدترخییل خفهبدیهخدترخیگهخآنخچترخایادتیاهخ خی ش(خخ-بعودی خالسخیرخ ی.تتتهخخ

یا[خبهی خایخدهیشنخخرخ عتیوشخیبمیتهخیاخزآاخخخ هستتتی ن خرهیفترخاستتتیوا خایخی  تی خ اییهخی  خرخدایر اخ وتیا خ

 .دخ ماهخیسهخ ضهیاخدهیهخرخیووارخدرخیرخد.ماهخر

  

یَعْنی فِی   فی عَلِی  -أَیُهَاالرَّسُاولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلََْ َ مِنْ رَبِّ َ    فَأَوْحی إِلَی: )بِسْامِ اأ الرَّحْمانِ الرَّحَمِ، یا

 .(فَما بَلَّغْعَ رِسالَتَهُ وَاأ یَعْصُِم َ مِنَ النااسِ فْعَلْوَإِنْ لَمْ تَ -الْخِالَفَ ِ لِعَلِی بْنِ أَبی طالِ ٍ 

رُِْ فی تَبْلَغِ ما أَنْزَلَ اأ رَالنااسِ، ما هَصااَّ بَ َ هذِهِ الَْیَ ِ: إِنَّ  مَعاشااِ جَبْرئَلَ    تَعالی إِلَی، وَ أَنَا أُبََِّنُ لَکُمْ سااَ

ال المُ   - مِ رَبایهَبَطَ إِلَی مِراراً ثَالثاً یَأْمُرُنی عَنِ الساَّ أَبََْضَ    أَنْ أَهُومَ فی هذَا الَْمشْاهَدِ فَأُعْلِمَ کُلَّ -وَ هُوالساَّ

َای وَ وَدَ: أَنَّ عَلِی بْنَ أَبی طالِ ٍ أَخی وَ وَفااِ   خَلَفَتی )عَلی أُمَّتی( وَالْإِمامُ مِنْ بَعْدی، الَّذی مَحَلُّهُ مِنای  وَأَسااْ

 .وَلَُِّکُمْ بَعْدَاأ وَ رَسُولِهِ نَّهُ النَبِی بَعْدی وَهُوَمَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسی إِالَّ أَ

ولُاهُ وَالَّاذینَ  وَهَادْ أَنْزَلَ اأ تَباارََ  وَ تَعاالی عَلَی بِاذالِا َ  یَا ً  مِنْ کِتاابِاهِ )هِی(: )إِنَّماا وَلَُِّکُمُ اأ وَ رَساااُ

الَُ وَیُؤْتونَ الزَّکاَُ وَ الَُ وَ  تَی  هُمْ   مَنُواالَّذینَ یُقَُمونَ الصاَّ   راکِعُونَ(، وَ عَلِی بْنُ أَبی طالِ ٍ الَّذی أَهامَ الصاَّ

 .الزَّکاَُ وَهُوَ راکِ ٌ یُریدُاأ عَزَّوَجَلَّ فی کُلِّ حالٍ
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ی خفهسایی خبی!خآنخچرخیاخ .ر خآ گیهخدایر اخچمیاخرحشخی خفهسایی:خ»درخ ی خدایر اخمهرخبیهِخبیهرااخ

آبتاهخدهخبهی خیدل خدا خرگه ترخاستتتیوتهخخخخشخرخدلفتهخیرخدهخ دخفهریستتتد خرهرایگتیاتخیادتیا خی 

 «. دخایخیاخآسی خبهیبینخ گیهخبشخییایخدایر ا خایخدرخی  ی خ هسی اهخی  خرخیر

دهیشاینخسو خ سر خآشرخایخخخمینخبهیبین!خآ درخدهخباخفهریخآباه خیاخ و یغخآنخدد یمشخ  هیهخی خرخحی 

درخ مییخیرخستل خخخخ-آباخیاخستد خستل  خرهرایگیا خخخخورخدهخباخفهریدیینخبشخدمن:خمهی یخالوه یلخسترخبه 

ب ینخدرخریخدیس خرخدرخمهخستتفیاخرخستتییمشخییل خدمنخدرخی شخداخیدشخخخفهبی شخآرایخدرخیاخیشاخخ-یستتهخخ

درخباخدرخستینخخخدهییا خربتشخرخالی  تیاخباخیاخبیینخیبگهخرخیبی خر خیاخباخددیهبخالیشگیهخیرخ .توهخخطیو 

یرخای ش( خبتیح خیداییا ینخر خخخمیارنخ .توهخدرخبدستشخیسته خوی اخرییبوه خر خیاخباخ خدیماخددی

 یاخدایخرخاسد خیسه 

سهرهسهخشهی خدایخرخرییبوهخخخخرخرهرایگیا خآشرخی خدهخباخ یا خفهبدیهخدر:خ»مهی یخروش خبیح خیداییاخر

یاخحتی خادد خادتیتخبشخرهییا تاب«خرخمهخآشمترخی شخداخخخیرخرخیشهتی یتی شخم.تتتامتاخدترخ هتیاخدترخرتیخبشخییا تاخر

 .رخیاخادد خادیتخرهییدارخرخریدسارخدایددیهخیسهخیدشخطیو خ هیاخدرخریخییشار

  

المَ( عَنْ تَعْفِی لِی )السااَّ أَلْعُ جَبْرَئَلَ أَنْ یَسااْ الُْمتَّقَنَ   لِعِلْمی بِقِلَّ ِ  -أَیُّهَاالنااسُ    -لَغِ ذالِ َ إِلَْکُمْ  تَبْ  وَسااَ

فَهُمُ اأ فی کِتاابِاهِ  وَکَثْرَُِ الُْمناافِقَنَ وَإِدغاالِ اللااائمَنَ وَ حََِالِ المِ، الَّاذینَ وَفاااَ تَهْزِئَنَ بِاالْاإِساااْ بِاأَنَّهُمْ    الُْمساااْ

 .وَیَحْسَبُونَهُ هََِّناً وَ هُوَ عِنْدَاأ عَظَمٌ بِهِمْ،یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مالََََْ فی هُلو

مَّونی أُذُنااً َْاهِ )وَ   وَ َزعَُموا أَنِّی کَاذالِا َ لِکَثْرَُِ مُالَزمَتِاهِ إِیای وَ إِهْباالی وَکَثْرَُِ أَذاهُمْ لی غََْرَ مَرٍَُّ حَتای ساااَ عَلَ

یَقولونَ هُوَ أُذُنٌ، هُالْ    وَجَالَّ فی ذالِا َ )وَ مِنْهُمُ الَّاذینَ یُؤْذونَ النَّبِی وَعَزَّ  هَواهُ وَ هَبُولِاهِ مِنِّی( حَتای أَنْزَلَ اأ

 .اآلیَ ُ (خََْرٍ لَکُمْ، یُؤْمِنُ بِاأ وَ یُؤْمِنُ لِلُْمؤْمِنَنَ -أُذُنٌ(  )عَلَی الَّذینَ یَزْعُمونَ أَنَّهُ -أُذُنُ 

  

بأبداشهخبعیفخفهبیشابخاشهیخخالیاهخدماخرخبهیخیاخیشارخباخیاخالوه یلخیاددیستتانخدرخیاخدایر اخستتل خی

گهینخرخب هخب.تخههخدمماگینخیستل خایخبشخیی ن خخخدهشخرهمیسگیاینخرخفسر شخبمیفدینخرخیستی.تشخبلبه

یاخربتتف تتینخفهبدیه:خ»درخادینخآنخایخبشخگدشماخدرخیاخی خمیش تتینخخخخمهی ینخدرخدایر اخیاخدای خددی

 «.اخحی خآنخدرخ سیخدایر اخد خدسا خیسهی ا خرخآسینخبشخشهیا خ ی.هخرخآنخای
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یشذشنخزسخاخشمدخرخاریدیراخ[ یبیاهخخخرخ یسخیاخآنخار خدرخبمیفدینخدیامیخبهیخآایاخاسی یاهخ یخدای  یخدرخبهی

ارش هیخباخدترخیرخرخ هتیشتلخرخرت.شهلخیرخیاخبا خ تیخدتای  تیخدترخخخی تا خدترخدتیطهخمههیمشخیفسرنخی شخدتیخباخر

رخبشخخخفهرخفهستتاییه:خ»خرخیاخآ ی ماخد.تتی شخدرخرییبوهخدایخایخبشخآایا اخبدضتتد خآشرخی خخدایر اخیاخیشا

آ ینخدرخگهینخبشخدمماخیرخخخدهخی یرخخ-گدشما:خیرخستخاخشتمدخرخاریدیراخیستهبخدگد:خآا خستخاخشتمدخیستهبخخ

بتت شخیهللخی یرخرخآور(خدرخدایخیشهینخییایخرخخخوی اخدرخدیهخشتتهیستته خیرخارییبوهخخ- مییخستتخاخبشخشتتمدیخخ

 «.ایساگدخبشخی گیایخصاشوخبشخدماخربمبمینخایخ 

  

مائهِمْ مِّی الْقائلَنَ بِذالِ َ بِأَسااْ تْعُ أَنْ أُسااَ مََّْعُ وَأَنْ أُوْمِ َ إِلََْهِمْ بِأَعَْانِهِمْ لَأَوْمَأُِْ  وَلَوْشااِ وَأَنْ أَدُلَّ   لَسااَ

ی اأ مِنای إِالا أَنْ أُبَلِّغَ عَلََْهِمُ لَدَلَلْعُ، وَلکِنِّی وَاأ فی أُمورِهمْ هَدْ ما أَنْزَلَ اأ   تَکَرَّمْعُ. وَکُلُّ ذالِ َ الیَرْضااَ

ولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلََْ َ مِنْ رَبِّ إِلَی )فی حَ ِّ عَلِی(، ثُمَّ تال: )یا وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ    -عَلِی    فی حَ ِّ  - َ  أَیُّهَاالرَّساااُ

 .(مِنَ النااسِ فَما بَلَّغْعَ رِسالَتَهُ وَاأ یَعْصُِم َ

یشیاتخدمنخرخشیخبهیبینخایخخخرخیگهخبشخددیسانخ ی خگدشماگینخچمیاخسخمشخایخدهخادینخآرا خرخشیخدرخآ ین

 اخستدگماخدرخدایخیاخدیاشتینخخبشخ دی .تانبخویخخدرخستدش تینخمایشهخدمنخزدرخآ ینخایخشتمیستیششخدمما[

حی خدایر اخیاخباخد تمدیخ خدیماخگ تهخبگهخیشاخدرخآنخچرخیاخخخدهیبهخ هدیهخو خفهرد.تانبخدیخیشا

ل  خخفهرخفهستتاییهخدرخگدلخشتتهیخدهستتی نبخستته خرییبوهخبتت گشخیهللخی یرخرخآورخچمیاخخحوخی شخییرخیو.تتگ

یدل خدا خرگه رخخ - یاخحوگخی شخخ-خخددی ا:خ» خرییبوهخبی!خآنخچرخیاخستتد خرهرایگیاتخدهخ دخ یا خشتتاه

 «.آسی خبهیبینخ گیهخبشخییایخدیاخاسیوا خایخی  ی خ اییهخی بخرخیووارخدایر اخ دخایخیاخ

  

 بخش سوم: اعالن رسمی والیع و امامع دوازده امام علَهم السالم

رَ النااسِ )ذالِ َ فَهِ وَافْهَموهُ بَهُ لَکُمْ وَلَِااً وَإِماماً فَرَ َ وَاعْلَُموا( أَنَّ اأ هَدْ  فَاعْلَُموا مَعاشااِ طاعَتَهُ عَلَی   نَصااَ

رِ، وَ عَلَی الْعَجَِمی الُْمهاجِرینَ وَالْأَنْصااارِ وَ عَلَی التاابِعَنَ لَهُمْ وَالْعَرَبی،    بِإِحْسااانٍ، وَ عَلَی الْبادی وَالْحاضااِ

 .الْأَبََْضِ وَاألَسْوَدِ، وَ عَلی کُلِّ مُوَحِّدٍ وَالْحُرِّ وَالَْمْملوِ  وَالصَّغَرِ وَالْکَبَرِ، وَ عَلَی

لَِمنْ وَ  خاالَفَاهُ، مَرْحومٌ مَنْ تَبِعَاهُ وَ فاااَادَّهَاهُ، فَقَادْ غَفَرَاأ لَاهُ ماا ٍ حُکْمُاهُ، جااٍز هَوْلُاهُ، ناافِاذٌ أَمْرُهُ، مَلْعونٌ مَنْ

 .سَِم َ مِنْهُ وَ أَطا َ لَهُ
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رَالنااسِ، إِنَّهُ  خِرُ مَقامٍ أَهُومُهُ فی هذا َمعوا وَ أَطَعوا وَانْقادوا الََِمْرِ)اأ( رَبِّکُمْ، مَعاشااِ هَدِ، فَاسااْ فَإِنَّ    الَْمشااْ

وَلَُِّکُمْ    الَُْمخاطِ ُ لَکُمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْدی عَلیدونِهِ رَسااولُهُ وَنَبَُِهُ  اأ عَزَّوَجَلَّ هُوَ مَوْالکُمْ وَإِالهُکُمْ، ثُمَّ مِنْ

 .ذُرِّیَّتی مِنْ وُلْدِهِ إِلی یَوْمٍ تَلْقَوْنَ اأ وَرَسولَهُ وَ إِمامُکُمْ بِأَمْرِاأ رَبِّکُمْ، ثُمَّ الْإِمامَ ُ فی

  

ایر تاخیرخایخدهیشاتینخخدترخدتخخمتینخبهیبتین!خدتای یتاخیشاخآشترخیادتیا خیرستتتهبخاافشخآنخایخفینخدمیتاخرخدتای یتا

بییالهینخرخی صتیاخرخآ ینخدرخدرخ ی شخیاخیش تینخریهر خخخخبتیح خیداییاخرخیبی خقهیاخیییه خریهر خیرخایخده

رخشتتیهر اینخرخدهخی نخرخیه خرخآاییخرخدهیهخرخدهخددچکخرخدسا خرخخخبشخدمماخرخدهخبتتاهی  تتیمین

 .دهخمهخش ایرهسهخالا خشههیهخیسهخسفیاخرخسییهخر

ای اه خریهرخرخدیرادمماهخخخخی خفهبینخرخگفایاخیرخالا خرخیبهلخ یف.خیستتهبخ یستتیاگیالزم تتایاخدر[خیاله

 .شمدیشینخسخاخیرخرخریهرینخایم خایخآبهاشاهخیسهخخیلخیاخبیهخرخشفدهخیسهبخمهخآشمرخدایر ا خیرخر

د تمدشاخرخفهبینخحوخایخگهینخخخمینخبهیبین!خآدهشاخدیاخیستهخدرخیاخیشاخیالاهی خدرخریخیش.تاییهخی بخر 

روشخرخبعودیخشتهیسته خرخر خیاخدایر اخروشخشتهی خخیاشا خچهیخدرخدایر اخیسگراللگخبتیح خیداییاخرگ.

یدمدنخیاخدهیدهخشتهیستهخرخدیخشتهیخستخاخبشخگدشابخرخر خیاخباخدرخفهبینخخخخفهستاییهخرخرییبوهخیرستهخدر

خی شخخی شخروشخرخبتتیح خیداییاخرخیبی خشتتهیستتهبخآنخگیهخیبیبهخیاخفها اینخباخیاخ .تتلخخرهرایگیا 

 .دمیاخیری خییایخددیماخددیبخیشاخقی دنخ یخدهریششخاسایدیسخدرخدایخرخاسد خیرخایخیشایا

  

ولُاهُ وَهُمْ، ولُاهُ وَ هُمْ،  الحَاللَ إِالا ماا أَحَلَّاهُ اأ وَ رَساااُ وَاأ عَزَّوَجَالَّ    وَالحَرامَ إِالا ماا حَرَّمَاهُ اأ )عَلََْکُمْ( وَ رَساااُ

 .بِما عَلََّمنی رَبِّی مِنْ کِتابِهِ وَحَاللِهِ وَ حَرامِهِ إِلََْهِ رامَ وَأَنَا أَفْضََْعُعَرَّفَنِی الْحَاللَ وَالْحَ

لُوهُ(. مامِنْ عِلْمٍ إِالَّ فی إِمامِ    وَهَدْ أَحْصااهُ اأ فِی، وَ کُلُّ عِلْمٍ عُلِّْمعُ فَقَدْ أَحْصَاَْتُهُ  مَعاشِارَالنااسِ، علی )فَضاِّ

یَ: )وَ کُلَّ شَیءٍ    عَلَِااً، وَ هُوَ الْإِمامُ الُْمبَنُ )الَّذی ذَکَرَهُ اأ فی سُورَُِ  لْمٍ إِالا وَهَدْ عَلَّْمتُهُالُْمتَّقَنَ، وَما مِنْ عِ

 .أَحْصََْناهُ فی إِمامٍ مُبَنٍ(

وَیَعَْملُ بِهِ،   الَّذی یَهدی إِلَی الْحَ ِّوَالتَسْاتَنْکِفُوا عَنْ وِالیَتِهِ، فَهُوَ  مَعاشِارَالنَّاسِ، التَضِالُّوا عَنْهُ وَالتَنْفِرُوا مِنْهُ،

یَسْبِقْهُ إِلَی الْایمانِ   فِی اأ لَوْمَ ُ الئِمٍ. أَوَّلُ مَنْ  مَنَ بِاأ وَ رَسُولِهِ )لَمْ  وَیُزْهِ ُ الْباطِلَ وَیَنْهی عَنْهُ، وَالتَأْخُذُهُ
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ولَ اأ هِ، وَالَّذی    بی أَحَدٌ(، وَالَّذی فَدی رَساااُ ولِ اأ وَال أَحَدَ یَعْبُدُاأبِنَفْساااِ ولِهِ مِنَ    کانَ مَ َ رَساااُ مَ َ رَساااُ

 .الرِّجالِ غََْرُهُ

 .(بِنَفْسِهِ أَمَرْتُهُ عَنِ اأ أَنْ یَنامَ فی مَضْجَعی، فَفَعَلَ فادِیاً لی .أَوَّلُ النااسِ فَالًُ وَ أَوَّلُ مَنْ عَبَدَاأ مَعی)

  

بگهخآنخچرخآ ینخ یاریخیی مابخخخیرخرخیبیبینخاریخیی ما خرخ یاریخ ی.تهخخاریخ ی.ته خبگهخآنخچرخدایخرخاستد 

دیتینخفهبدیهخرخآنخچترخرهرایگتیا خیاخداتی خددش خرخخخدتایر تاخیسرالتل خمنخاریخرخمنخ تیاریخایخدهی خبا

 .یاخیداییاخی شخ یییهخی خحل خرخحهیب خدرخباخآبددار

آنخایخیاخالینخباخ و تارخخخخبگهخیشم رخدایر امینخبهیبین!خیرخایخده هخدای یابخچهیخدرخمیچخیی  تشخ ی.تهخخ

دهیهخی بخیرخای ش(خری تدی خارشتمگهخیستهخدرخخخخرخباخ یسخآنخایخیاخالینخری تدی خرهمیسدیاین خی ش خضتو 

 «...دهیهخدر:خ»رخیی  خمهخچیسخایخیاخیبی خارشمگهخدهشههیهخیشنخدایر اخیرخایخیاخسدا خشیسیاخشیی

ارخده گهیی یابخیرخزشتتهیخخخخمینخبهیبین!خیاخی شخارخده ایدیابخرخیاخیبیبا خ گهشسشابخرخیاخستتهرهستتاشخیل

 هیشابخیرخ ییاستاشخایخ یددیخدماخرخیاخآنخدیاییایبخخخای[خدرخیاستاشخرخایستاشخددی اهخرخزددیخ یس[خداینخیهل

درخدایخرخاستد خیرستهخرخگهینخیرخایخیاخدیاخدیاخ ایایبخیرخ خ.تایاخبمباخخخخیاخایهخدایخ  دم خ  دم 

مههیهخددیهخیسهخخخیشهین خدرخیرخسودهخ  .اربخرخمهدخالینخددیخایخفای خاسد خیهللخ هدیهخرخدیخیرخد.شخیا

 .د.شخچمیاخ ودیخ مییخیرسهخدرخمههیهخاسد خدایخیوییتخدایر اخبشخدهیخرخالسخیر

ییی خ یخزیاخشت خخخخفهبینخیرویاخ هیاگسیاخرخرهستتا تتگهخدایخدرخمههیهخباخیستتهبخیاخستتد خدایر اخدرخیر

 .ر.شهفهخدرخالینخددیخایخفای خباخدماخم هت[خیاخد.اهخباخدییایباخرخیرخ یسخفهبینخدهیه 

  

 .مَعاشِرَالنااسِ، فَضِّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اأ، وَاهْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اأ

رَالناااسِ، إِنَّاهُ إِماامٌ مِنَ اأ، وَلَنْ یَتُوَُّ اأ أَنْ   دٍ أَنْکَرَ وِالیَتَاهُ وَلَنْ یَغْفِرَ لَاهُ، حَتْمااً عَلَیاأ عَلی أَحَ مَعااشاااِ

تُخاالِفوهُ.    عَاذابااً نُکْراً أَبَادَا الْاَباادِ وَ دَهْرَ الادُّهورِ. فَااحْاذَرُوا أَنْ  یَفْعَالَ ذالِا َ بَِمنْ خاالَََ أَمْرَهُ وَأَنْ یُعَاذِّبَاهُ

 .لِلْکافِرینَ ُُ أُعِدَِّْفَتَصْلُوا ناراً وَهودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَ

  



10 
 

متینخبهیبتین!خیرخایده هخیی یتا خدترخدتایر تاخیرخایخدهگسشتاه خرخری تتتدیششخیرخایخدهت.شهشتا خدترخدتایر تاخیرخایخ

 .دهریخدهیهخیسه

 ه.شهیخرخیرخایخ ییبهایبخیشاخخمینخبهیبین!خیرخیاخستتد خدایخیبی خیستتهخرخمهگسخدایر اخ ددرخبم هخیرخای

مهآشمرخیرخایخدرخی.ی خیای ی خریشایاخدیفهخدمابخیاخخخیاهخ یستیاگیاخی شخریستهخارلخقنعشخدایر اخیاد

یاخآ  تشخیاددیمیاخشتاخدرخآ  خگیه خآنخبهیبی ما خرخستمک خدرخدهی خخخخبخیوفهخیرخدیهیستیاخرخگه ر

 .آبییهخشاهخیسهخحوخسایسین

  

رَالْأَوَّلُونَ مِنَ  -وَاأ    -مَعاشِارَالنااسِ، بی   وَالُْمرْسَالَنَ   خاتَمُ الْأَنْبَِاءِ  -)وَاأ(   -رْسَالَنَ، وَأَنَا النَّبََِِّنَ وَالُْم  بَشاَّ

ماواِِ وَالْأَرَضاااَنَ. فََمنْ شاااَ َّ فی ذالِ َ فَقَدْ کَفَرَ کُفْرَ  والْحُجَّ ُ عَلی جَمَ ِ الََْمخْلوهَنَ مِنْ أَهْلِ   الساااَّ

شَا َّ فی کُلِّ ما أُنْزِلَ إِلَی، وَمَنْ شَا َّ فی واحِدٍ   دْالْجاهِلََِّ ِ الْأُولی وَ مَنْ شَا َّ فی شَایءٍ مِنْ هَوْلی هذا فَقَ

 .الناارِ الْأَئمَّ ِ فَقَدْ شَ َّ فِی الْکُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَا ُّ فَنا فِی مِنَ

إِالاهُوَ، أَال لَهُ الْحَْمدُ   الْفَضَلَ ِ مَنااً مِنْهُ عَلَی وَ إِحْساناً مِنْهُ إِلَی وَال إِالهَ  مَعاشِرَالنااسِ، حَبانِی اأ عَزَّوَجَلَّ بِهذِهِ

 .وَدَهْرَالدااهِرینَ وَ عَلی کُلِّ حالٍ مِنِّی أَبَدَ الَْبِدینَ

  

هینخخیدمدنخباخفهالی خرییبوخخمینخبهیبین!خدرخدایخستدگماخدرخرییبوهینخری تیاخدرخهیدا خبژیهخیییهخی اخر

درخایستاشخرخیاستاشخبهیخدیراخ  ماخدرخدفهخالیم شخخخخرخدهمینخدهخآفهشاگینخآستهی یینخرخابیمیی نبخآنخد 

یبهرا خمه.تمکخ هیشاخیاخ هیبشخباادی خاستیوهخباخیسته خرخشتکخرخخخیاآباهخرخ هیشاخیاخستخمین

خخیشگتیهش شخیاخیبتیبتین خدترخستتتینخشتتتکخرخ تیدتیرا خیاخ هتیبشخآ تینخیستتتهبخرخمهآشمترخالتخخ تیدتیرا خیاخیبتیبته

 . یدیراینخبیخآ  خیراخخددیماخددی

باخری   خدهیخرخیووارخخخخمینخبهیبین!خدایر اخیسگراللگخیاخار خبمگهخرخیح.ینخددش خیشاخده ه خایخدر

مهرخاراگیاینخرخیاخمهخحی خرخبدی خرشژ خخخدرخدایششخالسخیرخ ی.تهبخآگیهخدیشتیا:خ هیبشخستایش خمیخیا

 .یرسه

  

 .الْخَلْ ُ النَّاسِ بَعْدی مِنْ ذَکَرٍ و أُنْثی ما أَنْزَلَ اأ الرِّْزقَ وَبَقِی اً فَإِنَّهُ أَفْضَلُمَعاشِرَالنااسِ، فَضِّلُوا عَلَِا
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 .مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُوٌُّ مَغْضُوٌُّ مَنْ رَدَّ عَلَی هَوْلی هذا وَلَمْ یُوافِقْهُ

غَضَابی،، )وَ   لُ: »مَنْ عادی عَلَِااً وَلَمْ یَتَوَلَّهُ فَعَلََْهِ لَعْنَتی وَوَیَقُو  أَال إِنَّ جَبْرئَلَ خَبَّرنی عَنِ اأ تَعالی بِذالِ َ

 .(تَعَْملُونَ إِنَّ اأ خَبَرٌ بِما -تُخالِفُوهُ فَتَزِلَّ هَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها  أَنْ -لْتَنْظُرْ نَفٌَْ ما هَدَّمَعْ لِغَدٍ وَاتَّقُواأ 

رَ النَّااسِ، إِنَّاهُ جَنْا ُ تَقُولَ    کِتاابِاهِ العَزیزِ، فَقاالَ تعاالی )مُخْبِراً عَمَّنْ یُخاالِفُاهُ(: )أَنْ  اأ الَّاذی ذَکَرَ فی مَعااشاااِ

 .(نَفٌَْ یا حَسْرَتا عَلی ما فَرَّطْعُ فی جَنْ ِ اأ

  

باخیستته خ یخآنخممگی خدرخخخخمینخبهیبین!خیلخایخده هخیی یا خدرخیرخده هشاخبهیبینخیاخبهیخرخانخر خیاخ

 .آفهشاگینخریشایا اخرخارا خشینخفهریخآشا

یراخیرادییخیاخیاگیهخبیهخدایر اخرخد تتتنخد تتتنخدییخدهخآنخدرخیشاخگفارخایخ ه.شهیخرخدیخباخستتتیاگیاخ

 ! ویشا

دهخرالشتهخیرخگهینخخخخاخدوه خییی:خ»مهخآنخدترخدتیخی شخد.تتتایسیخرمتین!خدتای یتاخالوه یتلخیاخستتتد خدتایر ت

دمگهیخدرخدهی خفهیی خاستایدیسخددیخخخ گ.یای خ فهشاخرخد تنخباخدهخیرخدیی!«خیووارخدیش.تهخدرخمهخد 

یاخ یستیاگیا خدیخی شخدههمیسشابخبوییخدرخگی خمیشاینخر خخچرخری خفهستاییهبخزمین![خ ددیخری ترخدمیاخر

 .دایر اخدهخدهییا ینخآگیهخیسهخدر .یاخیسادیا خیاوغسی

ددیخیرخایخشییخدهیهخرخخخمینخبهیبین!خمهی یخیرخمنخالدیاخرخمه.تتیشرخدایر اخیستتهخدرخیاخ و تتارخ خیسشس

یاخاراخاستتاخیسخدگدشا:خیف.تتدسخدرخیادیا خخخخیادیا خستتایس اگینخدیخیرخفهبدیه:خ» یخآ  رخبویییخد.تتش

 «...دهی خمه دیاخرخمه.یشرخ خدایخدد یمش

  

رَال یُبََِّنَ    وَانْظُرُوا إِلی مُحْکَماتِهِ وَالتَتَّبِعوا مُتَشاااابِهَهُ، فَوَاأ لَنْ  نااسِ، تَدَبَّرُوا الْقُرْ نَ وَ افْهَُموا  یاتِهِمَعاشاااِ

دِهِ    لَکُمْ زواجِرَهُ وَلَنْ یُوضااِ َ لَکُمْ تَفْسااَرَهُ إِالَّ عِدُهُ إِلی وَشااائلٌ بِعَضااُ رافِعُهُ   )وَالَّذی أَنَا  خِذٌ بََِدِهِ وَمُصااْ

َای، وَ بََِدَی( وَ مُعْلُِمکُمْ: أَنَّ مَنْ کُنْعُ مَوْالهُ فَهذا مُواالتُهُ    عَلِی مَوْالهُ، وَ هُوَ عَلِی بْنُ أَبی طالِ ٍ أَخی وَ وَفاااِ

 .مِنَ اأ عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَها عَلَی
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با هتی  خ رهخدمیتاخرخیاخخخمتینخبهیبتین!خیاخقهآنخی تاش تتترخدمیتاخرخاافشخآشتیتخآنخایخیاشتیدیتاخرخده

میخرخ ف.تتیهخآنخایخآشتت یاخ هشخدماخبگهخخخخبا تتیدیی  خریهر خ مهیشیابخر خدرخدایخستتدگماخدرخدیطا

دیالخآرایهخی خرخییل خبشخییا خدر:خمهخآنخدرخباخستتهرهستتهخخخخمهیاخدرخیستتهخرخدیار خیرخایخگهفارخر

شخباخدرخستتهرهستتاشخرخستتهرهستتهخیرستتهبخرخیرخی شخداخیدشخطیو خیستته خدهییاخرخربتتخخیرشن خیشاخی ش

 .یرخح هشخیسهخیاخسد خدایخدرخدهخباخفهساییهخشاهخیسهخرالشه

  

رَالنااسِ، إِنَّ عَلَِااً وَالطََِّّبَنَ مِنْ وُلْدی غَرُ، وَالْقُرْ نُ الثِّقْلُ مَعاشااِ لْبِهِ( هُمُ الثِّقْلُ الْأَفااْ الْأَکْبَرُ، فَکُلُّ   )مِنْ فااُ

 .لَهُ، لَنْ یَفْتَرِها حَتای یَرِدا عَلَی الْحَوْ َ بِهِ وَ مُوافِ ٌواحِدٍ مِنْهُما مُنْبِ ٌ عَنْ فاحِ

 .أَال إِنَّهُمْ أُمَناءُ اأ فی خَلْقِهِ وَ حُکاامُهُ فی أَرْضِهِ. أَالوَهَدْ أَدَّیْعُ

َمعْعُ، أَالوَهَدْ حْعُ، أَال وَ إِنَّ اأ عَزَّوَجَلَّ  أَال وَهَدْ بَلَّغْعُ، أَالوَهَدْ أَساااْ اأ عَزَّوَجَلَّ،    هالَ وَ أَنَا هُلْعُ عَنِأَوْضاااَ

 .أَال التَحِلُّ إِمْرَُُ الُْمؤْمِنَنَ بَعْدی الََِحَدٍ غََْرِهِ أَخی هذا، أَالإِنَّهُ ال »أَمَرَالُْمؤْمِنَنَ، غََْرَ

  

ددچتکخ ه تاخرخقهآنخخخخمتینخبهیبتین!خمهتی تیخی شخرخرتیدتینخیاخفها تای نخیاخ .تتتلخیر خشتییگتیاخگهینخستتتمتک

ددیخدوهخبشخیماخرخدیخآنخستتتیاگیاخخیگیاخگهینخستتتمکخدسا خ هبخمهخشکخیاخیشاخیرخیاخیشگهخمههیهشی

 .حدضخددثهخدهخباخریایخشد اخیسهبخآنخیرخمهگسخیاخمنخالایخ خدیمماخشاخ یخیا

 .مین!خدای یاخدرخآ ینخیبی اایاینخدایر اخیاخبیینخآفهشاگینخرخحیدهینخیرخیاخابیاخیرشما

یدل خدهی خرخدترخخخخیخایخیییخدهی بخم تتتایاخدترخباخآنخچترخدهخییتاهخی خددیم تتتایاخدترخباخرهیفترخ خدد

باخیاخستد خیرخستخاخگفانبخم تایاخخخگدشتاینخاستی ا خرخارشتاخ هدی بخدای یاخدرخیشاخستخاخدایخددیخر

یبیهیوهمبمیاخددی تاهخشتتتدیبخم تتتایاخدترخر خیاخباخیبتیاتخخخخدترخمهگسخدترخالسخیشاخدهییا خد.تتتشخ وتیشتا

 .یخ ویشاارخبمبمینخده خد.شخالسخیر

  

کُمْ  ولُهُ. فَقالَ: اَال من کُنْعُ مَوْالهُ فَهذا عَلی  ثم هال: »ایهاالنَّاسُ، مَنْ اَوْلی بِکُمْ مِنْ اَنْفُسااِ  هالوا: اأ و رَسااُ

 .نَصَرَهُ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ مَوْالهُ، اللهمَّ والِ مَنْ واالهُ و عادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْمَنْ
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رییبوهخیر!خسته خفهبدیخخخسته خفهبدی:خبهیبین!خدی.تهخستسیریا هخیاخشتهیخدرخشتهینخگفاماخدایر اخر 

یرسته!خدایر ایخیرستهخدایاخآنخایخخخخآگیهخدیشتیا!خآنخدرخباخستهرهستهخیرشن خر خیشاخی شخستهرهسته

گ.یاخدرخیرخایخیشتهاخییایخرخشیا خداخشیاخیرخای خرخ مییخخخدرخستهرهستاشخیرخایخده.شهیخرخیشتهاخدایاخمهخآن

 .دگ.یایخآنخایخدرخیرخایخ میی

  

 بخش چهارم: بلند کردن امَرالمومنَن علَه السالم بدسع رسول خدافلی اأ علَه و  له

خَلَفَتی فی اُمَّتی عَلی مَنْ  مَنَ بی وَعَلی تَفْساَرِ   مَعاشِارَالنااسِ، هذا عَلِی أخی وَ وَفاَی وَ واعی عِلْمی، وَ

الََِعْدائهِ وَالُْموالی عَلی طاعَتِهِ وَالنااهی    عَزَّوَجَلَّ وَالدااعی إِلََْهِ وَالْعامِلُ بِمایَرْضااااهُ وَالَُْمحارُُِّ کِتاُِّ اأ

ََتِهِ ولِ اأ وَ أَمَرُالُْمؤْمِنَنَ .عَنْ مَعْصااِ طَنَ    وَالْإمامُ الْهادیإِنَّهُ خَلَفَ ُ رَسااُ مِنَ اأ، وَ هاتِلُ النااکِثَنَ وَالْقاسااِ

 .بِأَمْرِاأ. یَقُولُ اأ: )مایُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَی( وَالْمارِهَنَ

رَهُ وَاخْذُلْ مَنْ    بِأَمْرَِ  یارَُِّّ أَهولُ: اَلَّلهُمَّ والِ مَنْ واالهُ رْ مَنْ نَصااَ وَالْعَنْ مَنْ   خَذَلَهُ(وَعادِ مَنْ عاداهُ )وَانْصااُ

 .أَنْکَرَهُ وَاغْضِ ْ عَلی مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ

  

باخیاخبیینخیبگهخخخخمینخبهیبین!خیشاخی شخیستهخدهییاخرخربتشخرخ گیموینخیی  خبابخرخمهدستهخالی  تیا

ستتتد خیرخدخدی تاخرخدترخآنخچترخبدال خخخخرخدهخگهر تاگتینخدترخباخرخدهخ ف.تتتیهخداتی خدتایخدترخبهیبتینخایخدتر

 هیشابخیرخر تایوینخفهبی وهییا خدایر اخرخدیاییا اهخیاخخخهخیهلخدماخرخدیخیشتهمی  خستایسد تمدی خیرست

خخمهی یخیرستهخالی  تیاخاستد خیهللخرخفهبی هری خیشهی یینخرخری تدی خمایشاگهخیاخستد  . یفهبی شخیرخدیشتا

اخیشاخخدرخیاافاگینخیخدایخرخد.تشخدرخدرخفهبینخدایخدیخریهینخشت مین خارشگهیی ینخیاخایستاشخرخیاستاشخر

 «. خدیماشاخری یاخدمابخدایر اخفهبیشا:خ»فهبینخباخیگهگدن

یرستهخییابخرخیشتهمینخیرخایخخرهرایگیای!خیدمدنخدرخفهبینخ دخچمیاخبشخگدشن:خدایر ای!خیرستاایاینخیرخای

ایخشیا خ هیبخددیییا خدمماگینخیاخشیا خیلخایخدرخخخیشتتهاخییابخر تتایوی ینخیرخایخر تتایوی شخدابخشیای  

 .یاخبیهتخدهینخرخدهخآ ینخد نخددیخایخفهریخآراخ یدیرای  خایخددیخامیخداب
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بِا َ إِیاااهُ لِهاذَا الََْوْمِ: )الََْوْمَ اللهمَّ إِنَّا َ أَنْزَلْاعَ الْاَیَا َ فی عَلِی وَلَِِّا َ أَکَْملْاعُ لَکُمْ   عِنْادَتَبََْنِ ذالِا َ وَنَصاااْ

المِ دیناًلَ  دینَکُمْ وَأَتَْمْمعُ عَلََْکُمْ نِعَْمتی وَ رَضااَعُ المَ دیناً(، )وَ مَنْ یَبْتَغِ غََْرَالْإِسااْ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ    کُمُ الْإِسااْ

 .إِنِّی أُشْهِدَُ  أَنِّی هَدْ بَلَّغْعُ وَهُوَ فِی الَْخِرَُِ مِنَ الْخاسِرینَ(. اللهمَّ

  

آشیاخشتتتهتیخایخدترخخخخیبهراخ» :بعودیی!خ دخددیخیاخممگتی خدهرتیییشتتتااخیرخرخدیتینخرالشا خ تیا خفهبدی خدتر

یستل خایخدرخیمدینخیشاخشتهیخر.تماشا ب«خ»رخآنخدرخدرخخخدهی  خرخ عههخددیخایخدهخشتهیخدرخی هی خاستی ا  خر

یاخیرخرت.شهفاترخ ودیه خیاخالیتینخیشگهخیاخشتتتهتیاخاشتی  تیاینخددیمتاخددیب«خخخخالسخیستتتل خیشمشخایخد دشتا 

 . دخایخگدیهخبشخگیه خدرخریی خ دخایخدرخبهیبینخاسی ا خدایر ای 

  

 بخش پنجم: تاکَد بر توجه امع به مستله امامع

رَالناااسِ، إِنَّماا أَکْمَالَ اأ عَزَّوَجَالَّ دینَکُمْ وُلْادی مِنْ   بِاإِماامَتِاهِ. فََمنْ لَمْ یَاأْتَمَّ بِاهِ وَبَِمنْ یَقُومُ مَقاامَاهُ مِنْ  مَعااشاااِ

لْبِاهِ إِلی یَوْمِ الْقَِاامَا ِ وَالْعَرْ ِ عَلَی اأ وَالْاَخِرَُِ( وَ  لَّ فَاأُولتِا َ الَّاذینَ حَبِطَاعْ أَعْماالُهُمْ )فِی الادُّنَْااعَزَّوَجَ فاااُ

 .(الْعَذاُُّ وَالهُمْ یُنْظَرونَ فِی الناارِهُمْ خالِدُونَ، )الیُخَفََُّ عَنْهُمُ

  

درخیاخیرخرخالی  تتتیمتی  خخخخمینخبهیبین!خدایر اخیسگراللگخیشاخایخدیخیبیبهخی شخ  هیتلخفهبدیبخیشمتکخآ ین

ریهر خ  مما خیاخیرخالیینخخخ-یهضتترخ خدهخدایخخخ یخدهریششخاستتایدیسخرخخ-فها اینخباخرخیاخ .تتلخیرخیاخ

یراخخیدا خددیمماخددی خدرخگد رخ خدرخ رخیاخی.ید تینخدیستارخرخ رخخخدهیهخمیش تینخدییدیهخددیهخیاخآ  

 .فهباشخددیماخددیخدهیش ین

  

رُکُمْ لی وَأَحَقُّ رَالناااسِ، هاذا عَلِی، أَنْصاااَ وَأَنَااعَنْاهُ   وَأَهْرَبُکُمْ إِلَی وَأَعَزُّکُمْ عَلَی، وَاأ عَزَّوَجَالَّ  کُمْ بیمَعااشاااِ

 یَ ُ مَدٌٍْ   فَهِ، وَال خاطَ َ اأ الَّذینَ  مَنُوا إِالابَدَأ بِهِ، وَالنَزَلَعْ  راضَِانِ. وَ مانَزَلَعْ  یَ ُ رِضاً )فی الْقُرْ نِ( إِالا

وَالمَدٌََ بِها   )هَلْ أَتی عَلَی الْاِنْساانِ( إِالالَهُ، وَال أَنْزَلَها فی سِاواهُ  شَاهِدَ اأ بِالْجَنَّ ِ فیفِی الْقُرْ نِ إِالا فَهِ، وَال

 .غََْرَهُ
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 .توهخدرخباخیستهبخخخخمینخبهیبین!خیشاخی شخشیرا هشا خستسیریا هشاخرخ سیشکخ هشاخرخیسشس هشاخشتهی

 ی.تهخبگهخیشاخدرخیادیاهخ خیرستهبخرخخخقهآنخدایر اخیسگراللگخرخباخیاخیرخد تمدیشنبخآشرخاضتیشاشخیا

درخیرخآویاخدهیهخزرخیرخیرویاخشتخ خبدایخ رهخدا خباعی خخخدایخمهگیهخیشهینخآرایگینخایخدنیدشخ هدیه

خستتایش تتشخ یا خ گ تتارخبگهخیادیاهخ خیربخرخدایر اخیاخستتداهخ خ»ملخ  شخی شخخددیهخیستتهخ[خبخرخآشرخ 

 یا خ  هیهخرخدرخآنخالسخخیإل .تین«خگدیمشخدهخدی تهخزافااخ[خ اییهخبگهخده خیر خرخآنخایخیاخحوخویهخیر

 .یرخایخ .ادیهخیسه

  

رُ دینِ اأ وَالَُْمجادِلُ عَنْ رَالنااسِ، هُوَ نافااِ ولِ اأ، وَ هُوَ مَعاشااِ   التَّقِی النَّقِی الْهادِی الْمَهْدِی. نَبَُِّکُمْرَسااُ

 .خََْرُ نَبی وَ وَفَُِّکُمْ خََْرُ وَفِی )وَبَنُوهُ خََْرُالْأَوْفَِاءِ(

 .مَعاشِرَالنااسِ، ذُرِّیَّ ُ کُلِّ نَبِی مِنْ فُلْبِهِ، وَ ذُرِّیَّتی مِنْ فُلْ ِ )أَمَرِالُْمؤْمِنَنَ( عَلِی

رَ النااسِ، إِنَّ دُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمالُکُمْ   إِبْلَََ أَخْرَجَ  دَمَ مِنَمَعاشااِ دِ، فَالتَحْسااُ وَتَزِلَّ أَهْدامُکُمْ،    الْجَنَّ ِ بِالْحَسااَ

فْوَُُاأ عَزَّوَجَالَّ، وَکََََْ بِکُمْ وَأَنْتُمْ  فَاإِنَّ  دَمَ أُهْبِطَ إِلَی الْاأَر ِ بِخَطَتَا ٍ کُمْ  أَنْتُمْ وَ مِنْ  واحِادٍَُ، وَهُوَ فاااَ

 أَعْداءُاأ،

 .أَال وَ إِنَّهُ الیُبْغِضُ عَلَِااً إِالاشَقِی، وَ الیُوالی عَلَِااً إِالَّ تَقِی، وَ الیُؤْمِنُ بِهِ إِالا مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ

  

ریدیسهخرخاممهشخیاشتییخخخمینخبهیبین!خیرخشیراخیشاخدایخرخیفی خدمماهخ خیاخاستد خیرستهبخیرخرهمیسدیا

ربتشخیرخده هشاخربتشخرخفها اینخیرخده هشاخخخخی[خیستهبخرییبوه ینخده هشاخرییبوه شتاهخزدرخیستهخددیخدا

 .یربییشما

 .مینخبهیبین!خفها اینخمهرییبوهخیاخ .لخیرشماخرخفها اینخباخیاخب  خرخ .لخیبیهیوهمبمیاخی شخیسه

بویییخشتهیخدرخی شخاشتکخخخخمینخبهیبین!خدرخایستاشخدرخشتینینِخیودیگه خآی خایخدیخاشتکخیاخدی تهخای اه

ددیماشتتابخآی خدرخدیطهخشکخیشتتاویهخدرخابیاخمود خخخرااشاخدرخدهیهخمیشاینخ یددیخرخگی خمیشاینخوغسین

شتتتهتیخخخدتا خیسگرالتلگخددیبخر خچگد ترخددیمیتاخددیخشتتتهتیخرخحتی خآنخدترخخدهیخرخحتی خآنخدترخدهگسشتاهخ 

 .دایخ یسخیاخبیینخشهیشماخشهیشیاخرخیشهمین



16 
 

ر.شهیخبگهخاستتاگیاخخخآگیهخدیشتتیا!خدرخدیخی شخ هشخستتایسیخبگهخدشخستتعییتبخرخستتهرهستتاشخیرخایخ هش

 .رهمیسگیابخرخدرخیرخ هشخگهریخبگهخیشهینخییاخدشخآالش 

  

إاِلا  ) (الرَّحَمِ، وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی خُسْرٍاأ الرَّحْمانِ    نَزَلَعْ سُاورَُُ الْعَصْر: )بِسْمِ  -وَاأ    -وَ فی عَلِی  

 .(عَلَااً الاذی  مَنَ وَ رَضِی بِالْحَ ِّ وَالصَّبْرِ

 .مَعاشِرَالنااسِ، هَدِ اسْتَشْهَدُِْ اأ وَبَلَّغْتُکُمْ رِسالَتی وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِالَّالْبَالغُ الُْمبَنُ

 .واأ حَ َّ تُقاتِهِ وَالتَموتُنَّ إِالا وَأَنْتُمْ مُسْلُِمونَ(مَعاشِرَالنااسِ، )إتَّقُ

  

بیهخراابخق.تتنخدرخخخخرخستتدگماخدرخدایخدرخستتداهخ خریوعصتتهخیادیاهخ خیرستته:خ»درخ ی خدایر اخمهرخبیه

 .یاساشخرخش یویششخآایسارخیسهخابینخدرخی .ینخیاخاشینخیسهب«خبگهخی شخدرخیشهینخآرایهخرخدر

گدیهخگهفانخرخریی خیرخایخدرخشتهیخاستی یا بخرخدهخفهستاییهخرهیفرخ خالسخدیینخرخیدل خخخمینخبهیبین!خدایخای

 !ارشاخ ویشا

 .مینخبهیبین!خ ددیخری رخدمیاخمهینخگد رخدرخدیش.ارخیسهبخرخ هیهشاخالسخدیخشهفِخیسل 

  

 بخش ششم: اشاره به کارشکنی های منافقَن

ولِاهِ وَ رَالناااسِ، ) مِنُوا بِااأ وَ رَساااُ عَلی   الَّاذی أُنْزِلَ مَعَاهُ مِنْ هَبْالِ أَنْ نَطِْمََ وُجُوهااً فَنَرُدَّهاا  النَّورِمَعااشاااِ

بْعِ حاَُّ السااَّ حابی) .(أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَما لَعَنَّا أَفااْ أَعْرِفُهُمْ    باأ ما عَنی بِهذِهِ الَْیَ ِ إِالَّ هَوْماً مِنْ أَفااْ

مائِهِمْ وَأَنْسااابِهِمْ، وَ فْ ِبِأَسااْ مِنَ الْحُ ِّ   عَنْهُمْ فَلََْعَْملْ کُلُّ امْرِئٍ عَلی مایَجِدُ لِعَلِی فی هَلْبِهِ  هَدْ أُمِرُِْ بِالصااَّ

 .(وَالْبُغْضِ

ائِمِ الْق  ثُمَّ فی عَلِی بْنِ أَبی طالِ ٍ، ثُمَّ فِی النَّسْالِ مِنْهُ إِلَی  مَعاشِارَالنااسِ، النُّورُ مِنَ اأ عَزَّوَجَلَّ مَسْالوٌ  فِی

رینَ    لَناا، الََِنَّ اأ عَزَّوَجَالَّ هَادْ جَعَلَناا حُجَّا ً عَلَی  الَْمهْادِی الَّاذی یَاأْخُاذُ بِحَ ِّ اأ وَ بِکُالِّ حَ ا هُوَ الُْمقَصاااِّ

 .وَالَْثِمَنَ وَالاظَالِمَنَ وَالْغافِبَنَ مِنْ جَمَ ِ الْعالَمَنَ وَالْمعُانِدینَ وَالَُْمخالِفَنَ وَالْخائِنَنَ
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میخایخ ویهخرخدیاگد رخخخمینخبهیبین!خ»درخدایخرخاستتد خرخ داخمههیم خیشهینخآراشاخری خیاخآنخدرخچیهه

 یه کخآرای ا[خای اهخشدشاب»درخدایخسدگماخدرخخخدمینخشیخچد ینخیبای خاراخشمورخزشیدیشی شخدرخدهخدای

میستنخوی اخدرخرهیهخیاخبتایدرخی اخدرخآ ینخایخدیخ ی خرخ َ.َت خبشخشتخخبدصتدیخدایر اخیاخیشاخآشرخگهرمش

دای اخخبأبدا بخآ کخمهخد خریشرخدیاخددش خایخبیهخرخشیخد نخی شخیاخی خقهیاخیماخزرخخردششخدیاشین

 . [.درخیاالخیهلخیرخرید.ارخدرخآنخیسه

طیو  خآنخگیهخیاخ .تلخخخخبهیبین!خ داخیاخستد خدایر اخیسگراللخیاخالینخبا خسته خیاخالینخی شخداخیدش

گهفاربخچهیخدرخدایر اخیسگراللخبیخایخدهخدد یمشخخخخالشخ-رخبیخایخبشخستای اخخدرخحوخدایخخخخ-یرخ یخقی نخبیا خخ

 یسیاگیاین خدی مینخرخگمی یاینخرخساه یاینخرخویبوینخیاخ هیبشخالیی یینخیویلخخخدمماگین خسایسهخگهین 

 .ایممهیخرخح هخآرایهخیسهخر

  

أَعْقابِکُمْ     مِنْ هَبْلِی الرُّسُالُ، أَفَإِنْ مِعُّ أَوْهُتِلْعُ انْقَلَبْتُمْ عَلی  مَعاشِارَالنااسِ، أُنْذِرُکُمْ أَنای رَسُاولُ اأ هَدْخَلَعْ

رَّاأ َْاهِ فَلَنْهاان یَضاااُ ََجْزِی اأ الشااااااکِرینَ )الصاااااابِرینَ(. أَال  وَمَنْ یَنْقَلِا ْ عَلی عَقِبَ َْتااً وَساااَ  وَإِنَّ عَلَِاااًشاااَ

 .مِنْ فُلْبِهِ هُوَالَْموْفُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّکْرِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدی

المِکُمْ، بَلْ رَالنااسِ، التَُمنُّوا عَلَی بِإِساااْ خَطَ عَلََْکُمْ وَ  مَعاشاااِ یَبْتَلََِکُمْ    التَُمنُّوا عَلَی اأ فََُحْبِطَ عََملَکُمْ وَیَساااْ

 .الِْمرْفادِ نارٍ وَنُحاسٍ، إِنَّ رَبَّکُمْ لَبِا بِشُواظٍ مِنْ

  

استتدال شخآباهخرخستتهه خخخخمینخبهیبین!خم تتایا ینخبشخیمن:خمهی یخباخاستتد خدایشنبخری خیاخباخ یس

ید خگهیخبشخدمیانخآنخدرخدرخقیدهیخدهگهیی خخخخگ تارخی ابخآشیخیگهخباخدهیه خشیخد تارخشتد  خدرخالیم یه

دایر اخستهیستگسیاینخشت یویگهخایخریییلخددیماخیییبخدای یاخدرخخخخیاخرمهگسخدایخایخاشی شخ خدیماخاستی 

 .فها اینخباخیاخ .لخیر خییا خدهی خش یویششخرخسهیسگسیا خی اخی شخرخر خیاخیر

 ویهخددیماخدهیخرخدایر اخخخمینخبهیبین!خیستتلباینخایخدهخباخبمهخ گ.یاشا خدرخییهی خشتتهیخایخدییدیهخر

آ  خرخب خگایدارخگهفایاخددیماخ هدیبخخخایخدرخشتع رخ خیاخخخدهخشتهیخد تنخددیماخگهفهخرخسته خشتهی

 .مهی یخرهرایگیاخشهیخیاخدهیاخگیهخیسه
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مَعاشِارَالنااسِ، إِنَّ   .یَدْعُونَ إِلَی الناارِ وَیَوْمَ الْقَِامَ ِ الیُنْصَارونَ  مَعاشِارَالنااسِ، إِنَّهُ سَاََکُونُ مِنْ بَعْدی أَئمَّ ٌ

 .مْاأ وَأَنَا بَریتانِ مِنْهُ

رَالناااسِ، إِنَّهُمْ وَأَنْصاااارَهُمْ وَأَتْبااعَهُمْ فَالِ مِنَ النااارِ وَلَبِتََْ مَثْوَی  مَعااشاااِ َااعَهُمْ فِی الادَّرِْ  الْاأَساااْ   وَأَشاااْ

 !!أَحَدُکُمْ فی فَحَفَتِهِ الُْمتَکَبِّرِینَ. أَال إِنَّهُمْ أَفْحاُُّ الصَّحَفَ ِ، فَلََْنْظُرْ

رَالناااسِ، إِنِّی أَ َاامَا ِ(، وَهَادْ بَلَّغْاعُ ماا أُمِرُِ  دَعُهاا إِماامَا ً وَ وِراثَا ً )فیمَعااشاااِ بِتَبْلَغِهِهاان   عَقِبی إِلی یَوْمِ الْقِ

رٍ وَغائ ٍ وَ عَلی کُلِّ أَحَدٍ هَدْ، وُلِدَ أَوْلَمْ یُولَدْ، فَلَُْبَلِّغِ  حُجَّ ً عَلی کُلِّ حاضااِ هِدَ أَوْلَمْ یَشااْ رُ   مِمَّنْ شااَ الْحاضااِ

ََجْعَلُونَ الْإِمامَ َ بَعْدی مُلْکاً وَ اغْتِصاااباً، )أَال لَعَنَ .وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلی یَوْمِ الْقَِامَ ِ  الْغائِ َ بَنَ    وَسااَ اأ الْغافااِ

ََفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَاا واظٌ مِنْ ناارٍ  الُْمغْتَصااابَنَ(، وَعِنْادَهاا ساااَ وَنُحااسٌ    الثَّقَالنِ )مَنْ یَفْرَغُ( وَیُرْساااِالُ عَلََْکُماا شاااُ

 .فَالتَنْتَصِرانِ

  

بهیبین!خدرخاری خر خیاخباخری تتدیشی شخددیمماخددیخدرخشتتهیخایخدرخستتد خآ  خبشخددی ماخرخیاخاراخ 

 .اسایدیسخ مییخردارنخشیراخددیمماخبی ا

 .مینخبهیبین!خدایر اخرخباخیاخآ ینخدیسیاشن

با وگهینخددیممتاخددیبخدتای یتاخخخمتینخبهیبتین!خآ تینخرخشتیاینخرخریهری  تتتینخیاخدتا هشاخالشخالیمن خالتیشگتیه

 .ددیخ رهخدماخآ ینخیبای خبایفرخی ابخیدمدنخمهخد خیاخبایفرخ 

بشخگ.یا خیاخ .لخددیخخخمینخبهیبین!خیشمکخالی  یمشخددیخایخدرخیمدینخیبیبهخرخرایثهخدرخیبی هخدرخالش

ی  ی خبشخیمنخ یخدهمینخدهخمهخشتیماخرخویش خخخیدیسبخرخحی  خبأبداشهخ و یغشخددیخای یخدهریششخاراخاستا

ی اخرخدهخ هیبشخبهیبینخدیشتابخر خدیش.تارخیستهخیشاخستخاخایخحیضتهینخخخرخدهخآ ینخدرخاییهخشتاهخشیخ  تاه

 .رااینخدرخفها اینخ یخدهریششخاسایدیسخدهسی ماخدرخویشوینخر

ایخدیخرییشتیمشخالیدرخالیخ هدیهبخآنخایخوصت خدهیهخرخدرخ صتهفخخآگیهخدیشتیا!خدرخاری خر خیاخباخیبیبهخخ

 .ددش خیاآرا ا
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شتع رخخخخ-دایر اخآ  خی.ی خخخخمین!خ فهشاخرخد تنخدایخدهخویبتوینخرخچهیر خگهین!خرخیووارخیاخآنخممگی 

اشخهبخآنخالیستهخدرخیشگهخشیا خ خدیمیاخخخخدهخستهخشتهیخالاخرخی  خددیماخخ-مشخآ  خرخب خگایدارخ

 .شا

  

الطََِّّ ِ، وَ ما کانَ    لََِذَرَکُمْ عَلی ما أَنْتُمْ عَلََْهِ حَتای یَمَزَالْخَبَثَ مِنَ  سِ، إِنَّ اأ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَکُنْمَعاشِارَالناا

 .اأ لَُِطْلِعَکُمْ عَلَی الْغََْ ِ

رَالناااسِ، إِنَّاهُ ماا مِنْ هَرْیَا ٍ إِالا وَاأ َاامَا ِ وَ مَُملِّکُهَاامُهْلِکُهاا بِتَکْاذیبِهاا هَبْالَ یَوْ  مَعااشاااِ الْاإِماامَ الَْمهْادِی وَاأ   مِ الْقِ

 .مُصَدِّقٌ وَعْدَهُ

 .مَعاشِرَالنااسِ، هَدْ ضَلَّ هَبْلَکُمْ أَکْثَرُالْأَوَّلَنَ، وَاأ لَقَدْ أَهْلَ َ الْأَوَّلَنَ، وَهُوَ مُهْلِ ُ الَْخِرینَ

  

 یری خایخیاری خالایخدمابخخخخامیخ خدیماخدهیخ یخخمینخبهیبین!خمهخآشمرخدایر اخیسراللخشتتهیخایخدرخحیواین

 (./خآ خیههینخیسهخ179یشیاهخدرخآشرخ خ) .رخدایر اخ هشخددیماخشهیخایخدهخوی خآگیهخگهیی ا

زحوخای[خ خآ ینخایخخخخمینخبهیبین!خمیچخستتتهابیمشخ ی.تتتهخبگهخیشاخدرخدایر اخدرخدیطهخ  .ش خیملخآن

ددیماخستتههیبخرخمهخآشمرخدایر اخریاهخ خخخی خبیا ری خیاخاراخاستتایدیسخ یددیخددیماخفهبدیخرخدرخیب

 .ددیخایخی  ی خددیماخییی

مینخبهیبین!خری خیاخشتهی خشتهیاخفسر شخیاخگ.شتاگینخگههیهخشتا اخرخدایر اخآ ینخایخ یددیخدهیبخرخمهدخخ

 . یددیدمماهخ خآشماگینخیسه

  

یَوْمَتِاذٍ    نُتْبِعُهُمُ الْاَخِرینَ، کاذالِا َ نَفْعَالُ بِاالَُْمجْرِمَنَ، وَیْالٌ  هاالَ اأ تَعاالی: )أَلَمْ نُهْلِا ِ الْاأَوَّلَنَ، ثُمَّ

 .(لِلُْمکَذِّبَنَ

رَالناااسِ، إِنَّ اأ هَادْ أَمَرَنی وَنَهاانی، وَهَادْ وَالنَّهُی لَادَیْاهِ،    أَمَرُِْ عَلَِاااً وَنَهََْتُاهُ )بِاأَمْرِهِ(. فَعِلْمُ الْاأَمْرِ  مَعااشاااِ

َمعُوا الََِمْ لَُموا وَأَطَعُوهُفَاسااْ دُوا، )وَفااَرُوا إِلی مُرادِهِ(  رِهِ تَسااْ وَال تَتَفَرَّقْ بِکُمُ   تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهَِْهِ تَرشااُ

 .السُّبُلُ عَنْ سَبَلِهِ
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آشماگینخایخگهفایاخ .تیدایننخخخخیرخددیخیاخداید خآرایه:خ»آشیخری تیمیینخایخ ویهخ  هیشنخرخدرخی وی خآ ین

 «!شاخچمیاخدمینبخر خدهخ یدیرایندیخب هبینخی

یستتتاداخیرخیی  خآنخایخ سیخخخمتینخبهیبتین!خمهتی تیخدتایر تاخیبهخرخ یشخددیخایخدترخباخفهبدیهخرخباخ یسخدتر

ریهرش خ هیشیاخرخیاخآ درخدیا ینخییایخددیییا خخخخی شخ ییی بخر خفهبینخیرخایخد تتمدشاخرخگهینخ ییاخر

 !ایهخمشخگد رخگدنخشهیخایخیاخایهخیرخدیا ایایخمافخیرخحهدهخدمیابخدمیاخ یخایهخشیدیابخدرخسد 

  

 بخش هفتم: پَروان اهل بَع علَهم السالم و دشمنان ایشان

فُالْبِهِ أَئِمَّ ُ   أَمَرَکُمْ بِاتِّباعِهِ، ثُمَّ عَلِی مِنْ بَعْدی. ثُمَّ وُلْدی مِنْ مَعاشِارَالنااسِ، أَنَا فِاراطُ اأ الُْمسْاتَقَمُ الَّذی

 .یَعْدِلونَ دونَ إِلَی الْحَ ِّ وَ بِهِ)الْهُدی(، یَهْ

 ثُمَّ هَرَأَ: »بِسْمِ اأ الرَّحْمانِ الرَّحَمِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَُِّ الْعالَمَنَ...، إِلی  خِرِها،

  

ر خیاخباخی شخیستهخخمینخبهیبین!خبتهی خب.تادینخدایر اخبمنخدرخشتهیخایخدرخریهر خآنخیبهخفهبدیهبخر

یاستاشخرخایستاشخایممهیشماخرخدرخآنخح نخرخخخیر خری تدیشینخایهخایستاماخدرخدرخخرخآنخگیهخفها ای نخیاخ .تل

 .ییدتخدمما

  

ساااپَ پَامبر فااالای اأ علَه و  له هرائع فرمود: »بسااام اأ الراحمن الراحَم الحمدللاه رُّا العالمَن 

 .تا  خر سوره -الراحمن الراحَم، 

عْ، أُولت َ أَوْلَِاءُاأ الَّذینَ الخَوْفٌ  وَلَهُمْ  وَهالَ: فِی نَزَلَعْ وَفَهِمْ )وَاأ( نَزَلَعْ، عَلََْهِمْ   عَمَّعْ وَإِیَّاهُمْ خَصاااَّ

فَهاءُالْغاوُونَ وَالهُمْ یَحْزَنونَ، أَال إِنَّ حِزَُّْ اأ هُمُ َاطَنِ    الْغالِبُونَ. أَال إِنَّ أَعْدائَهُمْ هُمُ الساااُّ إِخْوانُ الشاااَّ

هُمْ إِلی بَعْضٍ ُز َاائَهُمُ الَّاذینَ ذَکَرَهُمُ اأ فی کِتاابِاهِ،  خْرُفَ الْقَوْلِیوحی بَعْضاااُ فَقاالَ    غُروراً. أَال إِنَّ أَوْلِ

ولَهُ وَلَوْکانُوا  بائَهُمْ  عَزَّوَجَلَّ: )التَجِدُ هَوْماً یُؤمِنُونَ بِاأ وَالََْوْمِ أَوْأَبْنائَهُمْ    الَْخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حادَّاأ وَ رَساااُ

 .هُلوبِهِمُ الْإیمانَ( إِلی  خِراآلیَ ِ وانَهُمْ أَوْعَشَرَتَهُمْ، أُولتِ َ کَتَ َ فیأَوْإِخْ
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رخدرخآ ینخیداصتی خخخخمین!خدرخدایخستدگماخیشاخستداهخیادیاهخ خباخ یا خشتاهخرخشتیبلخیبیبینخبشخدیشتا

آگیهخدیشتتتیا:خیووارخحس خدایخچیههخرخخخییایبخآ ینخیرویشخدایشماخدرخ هسخرخی ارمشخدهیش تتتینخ ی.تتته 

یبیبین خگههیهخرخمه یاینخشتتتییطیاخی ابخده خگههیمشخخخویو خددیماخددیبخم تتتایاخدر:خستتتایس اگینخدی

خخاخیاخیرساینخیبیبینخیاخدای ردچخایخدرخش اشگهخبشخاسی مابخدای یاخدرخدایر خخبهیبین خسخمینخدییدیهخر

دیار.تتیا خدرخستتایسهخگهینخدایخرخخددیخچمیاخشییخدهیه:خ»ز خرییبوهخبی[خ هشخشیدشخیشهی یینخدرخدایخرخاراخ

دهییاینخرخددش ی  ینخدیشمابخآ ینخزدرخچمیاخی ا[خدایر اخخاستد خایخیرستهخ ایا ا خگهچرخآ ینخرااین 

 .شر یخآدهخآخ-میش ینخ و ارخیسهب«خخیشهینخایخیاخی 

  

فَهُمُ َاائَهُمُ الُْمؤْمِنونَ الَّاذینَ وَفاااَ وا إیماانَهُمْ  أَال إِنَّ أَوْلِ بِظُلْمٍ    اأ عَزَّوَجَالَّ فَقاالَ: )الَّاذینَ  مَنُوا وَلَمْ یَلْبِساااُ

 .(أُولتِ َ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدونَ

 .(أَال إِنَّ أَوْلَِائَهُمُ الَّذینَ  مَنُوا وَلَمْ یَرْتابوا)

لَمِ یَقُولونَ  أَال إِنَّ أَوْلَِائَهُمُ الَّذینَ یدْخُلونَ الْجَنَّ َ المٍ  مِنَنَ، تَتَلَقااهُمُ الَْمالئِکَ ُ بِالتَّسااْ المٌ عَلََْکُمْ   :بِسااَ سااَ

 .طِبْتُمْ فَادْخُلوها خالِدینَ

 .أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ یَصْلَونَ سَعَراًبِغََْرِ حِساٍُّ.  أَال إِنَّ أَوْلَِائَهُمْ، لَهُمُ الْجَنَّ ُ یُرَْزهونَ فَها

 .أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ یَسَْمعونَ لِجَهَنَّمَ شَهَقاً وَ هِی تَفورُ وَ یَرَوْنَ لَهاَزفَراً

 .أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ هالَ اأ فَهِمْ: )کُلَّما دَخَلَعْ أُمَّ ٌ لَعَنَعْ أُخْتَها( اآلی 

أَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ یَأتِکُمْ) :أَال إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ هالَ اأ عَزَّوَجَلَّ نَذیرٌ، هالوا بَلی    کُلَّما أُلْقِی فَها فَوْجٌ ساااَ

اللٍ کَبَرٍ( إِلی هَولاه  ناا نَاذیرٌ فَکَاذَّبْناا وَ هُلناا ماانَزَّلَهَادْ جااءَ یءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِالا فی ضاااَ حْقااً   :اأ مِنْ شاااَ )أَالفَساااُ

 .یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغََْ ِ، لَهُمْ مَغْفِرٌَُ وَأَجْرٌ کَبَرٌ الََِفْحاُِّ السَّعَرِ(. أَال إِنَّ أَوْلَِائَهُمُ الَّذینَ

  

دترخیشهتینخآرایهخرخدتیراخخخخیرستتتاتایاینخیبتیبتینخیشهتی یتینخی تاخدترخقهآنخچمتینخ دبتتتی خفهبدیه:خ»آ تینمتین!خخ

 «.م.اماخددیخایخدرخشه خ ییودیهخی ا خیاخیبینخرخیاخایهخایسه
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 .م ایا!خشیاینخری دیشینخد.ی شخم.اماخدرخدرخدیراخاسیاهخرخیاخ هیشاخرخی  یاخیراخددیمماخددی

فهشتاگینخدیخستل خآ ینخایخخخرخدیخآایب خرخستل خدرخدی تهخیاددیمماخشتاخرم تایا!خیرویشخیبیبینخآ ی ماخد

یشابخیشمکخییدلخشتتدشاخدرخیاخدی تته خالیریی رخخر.شهفار خددیمماخگفه:خ»یاریخدهخشتتهیخدرخری خشتتاه

 «.ددیمیاخددی

 .مین!خدی هخریییلخیرویشخآ ینخیسهخرخیاخآنخدشخح.ی خارا خیییهخددیمماخشا

 ی اخدرخیاخآ  خیاآشمابخرخمهی یخ یورخ خیفهرالخالیمنمین!خیشهمینخآ ینخآنخد.ی شخ

ایخبشخشتتمد اخیاخحیوشخدرخشتتع رخمشخآ  خادی رخبشخد تتاخرخافیهخابتتا خدیای (خالیمنخایخ یسخیابشخخ

 .شیدما

مین!خدایر اخیادیاهخ خستایسگهینخدیخآ ینخفهبدیه:خ»مهگیهخیباشخییدلخالیمنخشتدیخمهاشخددیخایخ فهشاخخ

 «.دما

گهرمشخیاخآ تینخییدتلخخخبتینخمهتی تی متاخدترخدتایر تاخیادتیاهخ خآ تینخفهبدیه:خ»مهم تتتایا!خدترخیشتتتهمتینخیبتی

 ییبان!خبشخگدشما:خچهیخ هستتی ماهخآباخخخخالیمنخشتتدیخ گیموی ینخبشخرهستتما:خبگهخدهیشاینخ هستتی ماهخ 

 فهستاییهخرخشتهیخ ی.تایاخبگهخیاخگههیمشخدسا !«خ یخآنخخخوی اخ  .ش خدهیشنخرخگفاین:خدایر اخرحش

 «! یددیخدییخیرادیین !مینالیخدرخفهبیشا:خ»

مین!خشیاینخیبیبینخیاخ یین خیاخرهرایگیاخددش خ هستتی ما خآبهالخرخریییلخدسا خده خآ ینخددیماخ

 .ددی

 !مینخبهیبین!خچرخد.ییاایهخیسهخبیینخآ  خرخریییلخدسا 

  

 .مَعاشِرَالنَاسِ، شَتاانَ مابََْنَ السَّعَرِ وَالْأَجْرِ الْکَبَرِ

 .عَدُوُّنا مَنْ ذَمَّهُ اأ وَلَعَنَهُ، وَ وَلَُِّنا )کُلُّ( مَنْ مَدَحَهُ اأ وَ أَحَبَّهُ)مَعاشِرَالنااسِ(، 

 .مَعاشِرَ النااسِ، أَالوَإِنای )أَنَا( النَّذیرُ و عَلِی الْبَشَرُ
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 .)مَعاشِرَالنااسِ(، أَال وَ إِنِّی مُنْذِرٌ وَ عَلِی هادٍ

 .وَ عَلِی وَفَِایمَعاشِرَ النااس )أَال( وَ إِنای نَبی 

أَالوَإِنای والِدُهُمْ  .وَالْوَفِای مِنْ بَعْدی، وَالْأَئِمَّ ُ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ  مَعاشِارَالنااسِ، أَالوَإِنِّی رَساولٌ وَ عَلِی الْإِمامُ)

 .(وَهُمْ یَخْرُجونَ مِنْ فُلْبِهِ

  

رخیرستاینخبیخایخستادیهخرخیرستهخخخخمینخبهیبین!خدایر اخستایسهخالدشینخبیخایخ یستادیهخرخ فهشاخفهبدیه

 .ییای

 .مینخبهیبین!خدای یاخدرخمهی یخباخی .یاگه خرخی شخبژیهخیمماه

 .مین!خدرخباخدینخیمماهخی خرخی شخایممهی

 .مینخبهیبین!خدای یاخدرخباخرییبوه خرخی شخربشخباخیسه

مینخبهیبین!خدای یاخدرخمهی یخباخفهستتاییهخرخی شخیبی خرخربتتشخر خیاخباخیستتهبخرخیبیبینخر خیاخیرخ

 .فها اینخیرشما

 .آگیهخدیشیا!خباخریواخآ ی نخروشخیش ینخیاخ .لخی شخددیمماخددی

  

 بخش هشتم: حضرِ مهدی عجل اأ فرجه الشریَ

 .هْدِیأَال إِنَّ خاتَمَ الْأَئَِم ِ مِنَّا الْقائِمَ الَْم

 .أَال إِنَّهُ الظااهِرُ عَلَی الدِّینِ

 .أَال إِنَّهُ الُْمنْتَقِمُ مِنَ الظاالِمَنَ

 .أَال إِنَّهُ فاتِ ُ الْحُصُونِ وَهادِمُها

 .أَال إِنَّهُ غالِ ُ کُلِّ هَبَلَ ٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرِْ  وَهادیها
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 .أَالإِنَّهُ الْمُدْرُِ  بِکُلِّ ثارٍ الََِوْلَِاءِالله

 .أَال إِنَّهُ الناافِرُ لِدینِ اأ

 .أَال إِنَّهُ الْغَراافُ مِنْ بَحْرٍ عَمَ ٍ

 .أَال إِنَّهُ یَسِمُ کُلَّ ذی فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ کُلَّ ذی جَهْلٍ بِجَهْلِهِ

 .أَال إِنَّهُ خََِرَُُاأ وَ مُخْتارُهُ

 .مٍأَال إِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلْمٍ وَالَُْمحَطُ بِکُلِّ فَهْ

 .أَال إِنَّهُ الَُْمخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ الُْمشََِّدُ الََِمْرِ  یاتِهِ

 .أَال إِنَّهُ الرَّشَدُ السَّدیدُ

 .أَال إِنَّهُ الُْمفَوَّ ُ إِلََْهِ

 .أَال إِنَّهُ هَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَََ مِنَ الْقُرونِ بََْنَ یَدَیْهِ

 .حُجَّ ً وَالحُجَّ َ بَعْدَهُ وَال حَ َّ إِالا مَعَهُ وَالنُورَ إِالاعِنْدَهُأَال إِنَّهُ الْباهی 

 .أَال إِنَّهُ الغالِ َ لَهُ وَالمَنْصورَ عَلََْهِ

 .أَالوَإِنَّهُ وَلِی اأ فی أَرْضِهِ، وَحَکَُمهُ فی خَلْقِهِ، وَأَمَنُهُ فی سِرِّهِ وَ عالنََِتِهِ

  

 .ی  خقی نخبیا خیاخبیسهبخمین!خیرخدهخ هیبشخییشینخچیههخددیماخددیآگیهخدیشیا!خمهی یخآدهشاخیب

 .م ایا!خدرخیرسهخی ادی خگیه اهخیاخساه یاین

 .م ایا!خدرخیرسهخفی حخیامیخرخبمیا خدمماهخ خآ یی

 .م ایا!خدرخیرسهخچیههخدهخ هیبشخقویشلخب هدینخرخایممهشخآ ین
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 .م ایا!خدرخیرخدد خدیهخ هی خیرویشخدایسه

 .آگیهخدیشیا!خیرسهخشیراخیشاخدای

 .م ایا!خدرخیاخیاشیششخاافخریهی رخمیششخیفسرنخگیهی

اهخ خ ییی شخم تتایا!خدرخیرخدرخمهخیااشتتهما خدرخی ایاهخ خیاالخیر خرخدرخمهخ ییینخرخدشخیااشتتشخدرخی ای

 .یلخ ی شخدما

 .م ایا!خدرخیرخ ی دخرخدهگسشاهخ خدایر اخیسه

 .م ایا!خدرخیرخریاثخیی  خمیخرخحیدنخدهخییای خمیسه

مین!خدای یاخدرخیرخیاخستتد خرهرایگیالخستتخاخبشخگدشاخرخآشیتخرخ  تتی رخمشخیرخایخدهریخدمابخدای یاخ

 .مهی یخیرسهخدیویاهخرخیسادیا

 .اییاخیبداخالیی یینخرخآشیاخآ ینخ[خدرخیرخریگ.یاخشاهخیسهدیایاخدیشیا!خمهدسهخدرخزید

 .آگیهخدیشیا!خدرخ هیبشخگ.شاگینخهیداخیرخایخری گدششخدهیهخی ا

(خیاستتاشخرخایستتاشخرخ داخرخ2آگیهخدیشتتیا!خدرخیرستتهخح گهخریشایاخرخر خیاخیرخح گاشخ خدیماخددیبا

 .ارشمیششخ مییخ سیخیرسه

 .یس اهخ خیرخشیا خ خدیماخگ همین!خد.شخدهخیرخریهراخ خدیماخشاخرخسا

 .آگیهخدیشیاخدرخیرخروشخدایخیاخابیا خییراخیرخیاخبیینخبهی خرخیبی اایاخیبداخآش یاخرخ یینخیسه

 ایایخاشهیخآ ینخح گهخخخخیشاخ عویهخدرخیمدینخح گهخرخیبیبهخیستتتهخرخ ره خدرخاالعهخیشگهخیبیبین (2 

 .می خری یاخی اخدرخیردیاهخاالعهخددیمماخ هدی

  

 : مطرٌ کردن بَععبخش نهم
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رَالناااسِ، إِنای هَادْبَََّنْاعُ لَکُمْ وَأَفْهَْمتُکُمْ، خُطْبَتی    وَ هاذا عَلِی یُفْهُِمکُمْ بَعْادی. أَالوَإِنِّی عِنْادَ انْقِضااااءِ مَعااشاااِ

 دْ باایَعْاعُ اأ وَ عَلِی هَادْثُمَّ مُصاااافَقَتِاهِ بَعْادی. أَالوَإِنَّی هَ أَدْعُوکُمْ إِلی مُصاااافَقَتی عَلی بََْعَتِاهِ وَ ارِهْرارِبِاهِ،

  إِنَّ الَّاذینَ یُباایِعُونَا َ إِنَّماا یُباایِعُونَ اأ، یَادُاأ فَوْقَ) .باایَعَنی. وَأَنَاا  خِاذُکُمْ بِاالْبََْعَا ِ لَاهُ عَنِ اأ عَزَّوَجَالَّ

 .(اهَدَ عَلََْهُ اأ فَسََُؤْتَهِ أَجْراً عَظَماًأَوْفی بِما ع أَیْدیهِمْ. فََمنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ، وَ مَنْ

  

یستهخدرخر خیاخباخشتهیخخخمینخبهیبین!خباخریی خدایخایخدهیشاینخآشت یاخدهیهخ فیینخ هدی بخرخیشاخی ش

دنورخدیخباخرخسته خدیخی شخیستهخیمیاخ یخدیخخخخایخآگیهخبشخدمابخیشمکخشتهیخایخبشخددی نخدرخر خیاخریشین

 هیشیابخآگیهخدیشیاخباخدیخدایر اخرخی شخدیخباخریهینخد.ارخرخباخیدمدنخخخخیرخدیعهخدهیهخدرخیبیبهخیرخیقهیا

دمماخمهخآشمرخدیخخخخ خرییبوهخ[آ ینخدرخدیخ دخدیعهدا خیسگراللخده خیبیبهخیرخریهینخبشخگیه بخ»زخخیاخستد 

دیعهخش ما خدهخاشینخددیخش .ار خخخخدایخدیعهخدهیهخی ابخیستهخدایخدیوشخیستاینخآ ینخیسهبخرخمهخد 

 .دیشا خدایر اخدرخیرخریییلخدساگشخددیماخیییخرخآنخد خدرخدهخریهینخدایر اخیسادیاخرخدیرفی

  

 بخش دهم: حالل و حرام، واجباِ و محرماِ

أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما(   شَاعائرِاأ، )فََمنْ حَجَّ الْبََْعَ أَوِاعْتََمرَ فَالجُناٌَ عَلََْهِ  عاشِارَالنااسِ، إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُْمرََُ مِنْمَ

 .اآلیَ 

 .وَ افْتَقَرُوا لَّفوا عَنْهُ إِالابَتَرُواإِالَّ اسْتَغْنَوْا وَ أُبْشِروا، وَالتَخَ مَعاشِرَالنااسِ، حُجُّواالْبََْعَ، فَماوَرَدَهُ أَهْلُ بََْعٍ

فَإِذا انْقَضَاعْ حَجَّتُهُ    إِالَّغَفَرَاأ لَهُ ماسَالَََ مِنْ ذَنْبِهِ إِلی وَهْتِهِ ذالِ َ،  مَعاشِارَالنااسِ، ماوَهَََ بِالَْموْهَِِ مُؤْمِنٌ

 .اسْتَأْنَََ عََملَهُ

 .قاتُهُمْ مُخَلَّفَ ٌ عَلََْهِمْ وَاأ الیُضَ ُ أَجْرَالَُْمحْسِنَنَمَعاشِرَالنَّاسِ، الْحُجااجُ مُعانُونَ وَ نَفَ

 .إِهْال ٍ وَالتَّفَقُّهِ، وَالتَنْصَرِفُوا عَنِ الْمشَاهِدِإِالا بِتَوْبَ ٍ وَ مَعاشِرَالنااسِ، حُجُّوا الْبََْعَ بِکَمالِ الداینِ

الَُ وَ  تُوا الزَّکااَُ کَ رَالناااسِ، أَهَُموا الصاااَّ رْتُمْ    أَمَرَکُمُ اأ عَزَّوَجَالَّ، فَاإِنْ طاالَ عَلََْکُمُ الْاأَمَادُ ماامَعااشاااِ فَقَصاااَّ

َتُمْ فَعَلِی وَلَُِّکُمْ وَمُبََِّنٌ لَکُمْ، بَهُ اأ عَزَّوَجَلَّ لَکُمْ بَعْدی أَمَنَ خَلْقِهِ. إِنَّهُ  أَوْنَسااِ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ، وَ   الَّذی نَصااَ

 .التَعْلَُمونَ یُخْبِرونَکُمْ بِماتَسْأَلوُنَ عَنْهُ وَیُبََِّنُونَ لَکُمْ ما مِنْ ذُرِّیَّتی هُوَ وَ مَنْ تَخْلَُُ
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مینخبهیبین!خمهی یخحجخرخیهههخیاخشتتعی هخرخآیی خرخاستتد خدایششخیستتهبخر خای هینخدی رخ خدایخرخ

 .یهههخدمماگینخدهخبفیخرخبهرهخد.ییاخطدیفخدمما

دشخ ییاخشتتتاخرخبژیهخخخخمینخبهیبین!خیاخدی رخ خدایخحجخگسیاشا خدرخمیچخدی ای شخییدلخآنخ  تتتاخبگه

 .گهیشاخگهفه خرخد.شخیاخآنخار خده گهیی یاخبگهخدشخدیههخرخ ییابما

گمتیمینخگ.شتتتارخ خیرخایخخمینخبهیبین!خبمبمشخیاخبدق خایهفیت خب تتتعه خبمتی(خ هتی َاخبگهخیشاخدرخدای

 .رهر اهخ خری خ[خدیاخددیخایخیاخسهخگیهیخدرخر خیاخریشینخییهی خحجخزدیخدییبهایخرخدیش.ارخیسه

الیشگسشاخآنخدرخخخمینخبهیبین!خحیالیینخیستاگیه خشتاهخی اخرخمسشمرخمشخستفهشتینخالوهینخبشخشتدیخر

 . خدیماخدهیخآ ینخددیماخاسیابخرخیووارخدایر اخریییلخ ی ددیاینخایخ ویه

یی  خاافشخآنخیشتایاخدمیتاخرخیاخاشتیا گتیمیتیخالسخدتیخ ددترخرخخمتینخبهیبتین!خدتی ترخ خدتایخایخدتیخیشاخدتیبتلخر

 .دیایش.ایینخزیاخگمیمینخ[خده گهیشا

یسگرالتلخیبهخفهبدیهبخر خخخمتینخبهیبتین!خ هتیاخایخدترخرتیخییاشتاخرخادتیتخدههییاشتاخمهتینخستتتینخدترخدتایر تا

دمماهخ خدهخخخخدهیشا خی شخبتیح خیداییاخرخ وییاخخیگهخابینخدهخشتهیخیایاخشتاخرخدد یمشخدهیشاخشیخیاخشیی

یاخباخیبی اایاخددش خیاخبیینخآفهشاگی  خ یییهبخمهی یخیرخیاخباخرخخشهیسهبخدایر اخیسگراللخیرخایر 

ایخ هشخیی یاخخخیرشنبخرخیرخرخفها اینخباخیاخالی  تیمینخیر خرهست خمشخشتهیخایریستنخیمماخرخآنخچرخباخیاخ

 .درخشهیخبشخآبدا ا

  

ََهُما وَأُعَرِّفَهُما فََمُرَ بِالْحَاللِ وَ اَنهَی عَنِ الْحَرامِ  نْ أَنْأَال إِنَّ الْحَاللَ وَالْحَرامَ أَکْثَرُمِ فی مَقامٍ واحِدٍ،  أُحصااِ

فْقَا َ لَکُمْ بِقَبُولِ مااجِتْاعُ بِاهِ عَنِ اأ عَزَّوَجَالَّ فی  فَاأُمِرُِْ أَنْ  خُاذَ الْبََْعَا َ مِنْکُمْ عَلِی أمَرِالُْمؤْمِنَنَ    وَالصاااَّ

یَلْقَی اأ الَّذی یُقَدِّرُ    مِنِّی وَمِنْهُ إمامَ ٌ فَهِمْ هائَِم ٌ، خاتُِمها الْمَهْدی إِلی یَوْمٍ  نْ بَعْدِهِ الَّذینَ هُمْوَاألَوْفِاَاءِ مِ

 .وَ یَقْضی

رَالنااسِ، وَ کُلُّ حَاللٍ دَلَلْتُکُمْ عَلََْهِ لَمْ أُبَدِّلْ. أَال   ذالِ َ وَ  وَکُلُّ حَرامٍ نَهََْتُکُمْ عَنْهُ فَإِنِّی لَمْ أَرْجِ ْ عَنْ  مَعااشاااِ

وْابِاهِ، الَُ   :وَال تُبَادِّلُوهُ وَالتُغََِّرُوهُ. أَال وَ إِنِّی اُجَادِّدُالْقَوْلَ فَااذْکُرُوا ذالِا َ وَاحْفَظُوهُ وَ تَوافاااَ أَال فَاأَهَُموا الصاااَّ

 .وَانْهَوْا عَنِ الُْمنْکَرِ وَ تُوا الزَّکاَُ وَأْمُرُوا بِالَْمعْروفِ
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ش ویاهخدرخاریخفهبینخخخمین!خاریخرخ یاریخدی خیاخآنخیستهخدرخباخشتهیالخدمنخرخد تمیستی نخرخیاخیشاخالی

یاخیستهخباخ ییاخیاخبدایخخخخدیعهخدگیه خدرخیستهخخیمنخرخیاخ یاریخدیاییا بخیاخیشاخار خبأبدا خیاخشتهی

ی خیادیا خی شخیبیهیوهمبمیاخرخیربتتیی خر خیاخیرخدرخآ ینخیاخخخر.شهلخآنخچرخیاخستتد خدایر اخآرایه

 یخخخیشاخیبیبهخدرخرایثهخریشایاخیستتتهخرخفهالی خیبیبین خبیا خیستتتهخرخیستتتادیا خیبیبهخباخرخیرشمابخر

 .ارا خیسهخدرخیرخدیخدایر اخقااخرخقضیخیشایاخدما

ده هشخگهی بخدای یاخرخآگیهخخخ!خشتهیخایخدرخمهگد رخاریخرخ یاریخایممهیششخدهی خرخیاخآنخمهگسمینخبهیبین

ایخدترخآنخ دبتتتیترخ هتیشیتاخرخیاخآنخزیح تی خدتای[خخدتیشتتتیتا!خآنخمتیخایخشتییخدمیتاخرخ گترخییاشتاخرخش تاشگه

دههییاشابخخخخیردیاهخبشخگدشن:خدیایاخدیشتیا!خ هیاخایخدرخریخییاشابخرخادیتخخیگهگد شخایهخ امیابخم تایاخدر

 .درخبعهرفخدمیاخرخیاخبم هخدیاییاشاخرخیبه

  

رْ وَ تَأْمُروُهُ بِقَبُولِهِ  أَالوَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالَْمعْرُوفِ أَنْ تَنْتَهُوا  عَنِّی وَتَنْهَوْهُ    إِلی هَوْلی وَتُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ یَحْضااُ

 .إِالَّمَ َ إِمامٍ مَعْصومٍ وَجَلَّ وَمِنِّی. وَال أَمْرَ بَِمعْروفٍ وَال نَهْی عَنْ مُنْکَرٍعَزَّ عَنْ مُخالَفَتِهِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اأ

رَالناااسِ، الْقُرْ نُ یُعَرِّفُکُمْ أَنَّ الْاأَئِمَّا َ حََْاثُ یَقُولُ اأ فی   مِنْ بَعْادِهِ وُلْادُهُ، وَعَرَّفْتُکُمْ إِنَّهُمْ مِنِّی وَمِنْاهُ،  مَعااشاااِ

 عَقِبِهِ(. وَهُلْعُ: »لَنْ تَضِلُّوا ما إِنْ تََمسَّکْتُمْ بِهِما )وَ جَعَلَها کَلَِم ً باهََِ ً فی کِتابِهِ:

اعَ َ اعَ ِ شَایءٌ عَظَمٌ(  مَعاشِارَالنااسِ، التَّقْوی، التَّقْوی، وَاحْذَرُوا الساا  .کَما هالَ اأ عَزَّوَجَلَّ: )إِنَّ زَلْزَلَ َ الساا

 .وَالَُْمحاسَابَ َ بََْنَ یَدَی رَُِّّ الْعالَمَنَ وَالثَّواَُّ وَالْعِقاَُّ وَالَْمعادَ( وَالْحِسااَُّ وَالَْموازینَاُذْکُرُوا الَْمماَِ )

 .فَلََََْ لَهُ فِی الجِنانِ نَصَ ٌ فََمنْ جاءَ بِالْحَسَنَ ِ أُثَ َ عَلََْها وَ مَنْ جاءَ بِالسََِّّتَ ِ

  

یبیبهخ[خدهسیاخرخسخاخبهیخخخهخدرخدرخگفارخ خباخزیادیاهخ رخدای یاخدرخاش ترخ خیبهخدرخبعهرفخیشاخیس

 دبتیرخدمیاخرخآ ینخایخیاخ یستیاگیا خستخمینخباخخخخدرخیشگهینخدهستی یاخرخویشوینخایخدرخر.شهلخفهبینخبا

دتایخرخباخیستتتهخرخمیچخیبهخدترخبعهرفخرخ یشخیاخبم ه خالسخدتیخیبتی خخخدتیاییاشتا خمهتی تیخستتتخاخباخفهبتین

 .دهی خ هشخشیداخبعصد خ ادوخر
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رخباخدترخشتتتهتیخخخخمتینخبهیبتین!خقهآنخدهخشتتتهتیخارشتتتاخبشخدمتاخدترخیبتیبتینخر خیاخی شخفها تاینخیرشمتا

ددیخبشخگدشا:خ»یبیبهخایخفهبی شخریشایاخخخشتمیستی ا خدرخآ ینخیاخیرخرخیاخباخی ابخچهیخدرخدایر اخیاخدای 

میا خگههیهخ خدیمیاخخگفارخی خدر:خ»بییی خدرخدرخقهآنخرخیبیبینخ ه.تکخدخخیاخ .تلخیرخقهیاخیییببب«خرخباخ یس

 «.شا

گد رخدرخدایر اخیسگراللخخخخمینخبهیبین!خ ددیخای خ ددیخایخاییشهخدهیهخیاخستخاشخاستاخیسخدیهیستیاخمهین

 «...یسهخفهبدی:خ»یووارخابیاخوهاهخ خاراخاسایدیسخحییثرخ خدسا 

دمیابخخخخریییلخدیفهخایخشییخبه  خقییبه خرخح.تی خرخبیسینخرخبایستورخ خیاخدهیدهخرهرایگیاخالیی یینخر

 .دیههخ خیاخدی هخ خدیماخدهیخآنخدرخ ی شخآرای خریییلخگیهیبخرخآنخدرخدا خدهی 

  

 بخش یازدهم: بَعع گرفتن رسمی

 خُذَ   بِکٍََّ واحِدٍ فی وَهْعٍ واحِدٍ، وَهَدْ أَمَرَنِی اأ عَزَّوَجَلَّ أَنْ  مَعاشِارَالنااسِ، إِنَّکُمْ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُصاافِقُونی

نَتِکُمُ الْاإِهْرارَ بِماا عَقَّادُِْ لِعَلِیمِنْ أَلْ مِنْاهُ، عَلی ماا   أَمَرِالُْمؤْمنَنَ، وَلَِمنْ جااءَ بَعْادَهُ مِنَ الْاأَئِمَّا ِ مِنای وَ  ساااِ

 .أَعْلَْمتُکُمْ أَنَّ ذُرِّیَّتی مِنْ فُلْبِهِ

ونَ عَلِی   بَلَّغْعَ عَنْ رَبِّنا وَرَبِّ َ فی أَمْرِ إِمامِنا مُنْقادُونَ لِما  فَقُولُوا بِأَجَْمعِکُمْ: »إِناا سااامِعُونَ مُطَعُونَ راضااُ

وَأَلْسِانَتِنا وَأَیْدینا. علی   الْأَئِمَّ ِ. نُبایِعُ َ عَلی ذالِ َ بِقُلوُبِنا وَأَنْفُسِانا  أَمَرِالُْمؤْمِنَنَ وَ مَنْ وُلِدَ مِنْ فُالْبِهِ مِنَ

)وَالنَجْحَدُ( وَالنَرْتاُُّ، وَال نَرْجِ ُ عَنِ   عَلََْهِ نُبْعَثُ. وَالنُغََِّرُ وَالنُبَدِّلُ، وَال نَشُا ُّ ذالِ َ نَحَْی وَ عَلََْهِ نَموُِ وَ

 .الْمَثاقَ الْعَهْدِ وَال نَنْقُضُ

  

یاخیشاخار خدایر اخ .مینخبهیبین!خشتتهیخدی خیاخآ یاخدرخیاخشکخابینخدیخشکخیستتهخباخدیعهخ هیشیا

ریهینخرالشهخی شخیبیهیوهمبمیاخایخبا نخخخدرخیاخادینخشتتتهیخیقهیاخدگیه خریسگراللخدرخباخیستتتاداخیییهخ

 .تلخباخرخیرشما خمهینخگد رخدرخییل خدهی خدرخذاگشگرخباخیاخ .تلخخدمنخرخ یسخدهخیبیبینخر خیاخیرخدرخیاخ

 .یرسه

 :ر خمهگینخدگدشیا
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ینخگ.یاخرخدهخآنخچرخگهخخیوواگرخدرخستخمینخ دخایخشتمیاهخریهر خبشخدمینخرخیاخآنخمیخد تمدیشنخرخدهخآن»

درخبیخیدل خخخخ-یاخبتت  خیرخخخ-یبیهیوهمبمیاخرخیبیبینخیشگهخخخخیاخستتد خرهرایگیابینخیاخیبیبهخیبیبهینخی ش

خخبشخدمتاشنخدتیخی خرخالتینخرخادتینخرخیستتتهخمتیشهتینبخدتیخیشاخریهتینخا تاهخیشنخرخدتیخآنخخدهی  خدتیخ دخریهتین

شکگخرخی  یاخ خدیمینخخخخایخیگهگدنخ  هیهخخددیمینخبهیخرخدیخآنخییادییخدهی گیخارخبشخشدشنبخرخمهگسخآن

 .ییشهخرخیاخییاخرخریهینخددیخده هشخگهیشن

  

نِ   وَالْاأَئِمَّا ِ الَّاذینَ ذَکَرَِْ مِنْ ذُرِّیتِا َ مِنْ وُلْادِهِ بَعْادَهُ،  وَعَظْتَناا بِوَعُِْ اأ فی عَلِی أَمَرِالْمؤْمِنَنَ الْحَساااَ

وَأَلْسِانَتِنا وَضَامائِرِنا    وَالْمَثاقُ لَهُمْ مَأْخُوذٌ مِنَّا، مِنْ هُلُوبِنا وَأَنْفُسِانا وَالْحُسَاَْنِ وَ مَنْ نَصَابَهُ اأ بَعْدَهُما. فَالْعَهْدُ

وَالیَرَی اأ مِنْ أَنْفُسِانا حِوَالً. نَحْنُ   إِالَّ فَقَدْ أَهَرَّ بِلِساانِهِ، وَال نَبْتَغی بِذالِ َ بَدَالً  رَکَها بََِدِهِ وَوَأَیْدینا. مَنْ أَدْ

لََْنا  کَفی بِاأ شَاهَداً وَأَنْعَ عَ  الادانی والقافای مِنْ اَوْالدِنا واَهالَنا، وَ نُشْاهِدُاأ بِذالِ َ وَ  نُؤَدای ذالِ َ عَنْ َ

 بِهِ شَهَدٌ

رَالنااسِ، ماتَقُولونَ  فَإِنَّ اأ یَعْلَمُ کُلَّ هِ وَ مَنْ  مَعاشااِ وٍِْ وَ خافََِ َ کُلِّ نَفٍَْ، )فََمنِ اهْتَدی فَلِنَفْسااِ لَّ   فااَ ضااَ

 .اأ، )یَدُاأ فَوْقَ أَیْدیهِمْ( فَإِنَّما یَضِلُّ عَلََْها(، وَمَنْ بایَ َ فَإِنَّما یُبایِ ُ

َْنَ وَالْأَئِمَّ َ  رَالنااسِ، فَبایِعُوا اأ وَ بایِعُونی وَبایِعُوامَعاشااِ  نَ وَالْحُسااَ )مِنْهُمْ فِی   عَلَِااً أَمَرَالُْمؤْمِنَنَ وَالْحَسااَ

 .الدُّنَْا وَالَْخِرَُِ( کَلَِم ً باهََِ ً

  

یاخ .تتلخددیخرخیر خخخیبیبینخخز خاستتد خدای[خبیخایخدرخفهبینخدایخرماخییی خیادیاهخ خی شخیبیهیوهمبمیاخر

دهیهخیستهبخر خییاخرخریهینخیاخبیخگهفارخشتاخخخدرخح.تاخرخح.تیاخرخآ ینخدرخدایر اخر خیاخآ ینخدهری

یستای هینبخمهخد خ دی .تهخدیخیستهخرگه رخدیخادینخریهینخد.تهبخرخمهگسخخخیاخی خرخالینخرخادینخرخار خر

درخ سیشکخرخخرخ یسخفهبینخ دخایایخیگهگدنخ خدیمینخدهیخرخدایر اخیاخبیخشت .تهخییاخ ویمابخخخریهی هین

گدیهخددیمینخگهفهبخرخمهخآشمرخخخخیراخیاخفها اینخرخددش تتینخددیخددیمینخاستتی یاخرخدایر اخایخدهخآن

 «.دیلخدایر اخدهخگدیمشخدیفشخیسهخرخ دخ یسخدهخبیخگدیه

خخیاخی خمیخبشخگ.ایخبشخخمینخبهیبین!خچرخبشخگدشیانخمهی یخدایر اخمهخبتایششخایخبشخشتمدیخرخآنخایخدر

آنخدرخگههیهخشتا خدرخاشینخددیخافارب«خخخیی ابخ»مهخآنخد خمایشهخر.شهفه خدرخدیهخددش خر.شهفاربخر

 «.ریهینخد.ار خدرخ»یسهخدایخدیوشخیساینخآنخمیسهخرخمهخد خدیعهخدما خمهخآشمرخدیخدایر ا
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ح.تیاخخخیبیهیوهمبمیاخرخح.تاخرخخمینخبهیبین!خیشمکخدیخدایر اخدیعهخدمیاخرخدیخباخریهینخدماشاخرخدیخی ش

 .ریشایا اخیاخی ییخرخآدهتخرخیبیبینخر خیاخآ ینخیاخ .لخآ ینخدرخ  ی رخ 

  

عَلََْهُ اأ   نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِاهِ وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ  یُهْلِ ُ اأ مَنْ غَدَرَ وَ یَرْحَمُ مَنْ وَ فی، )وَ مَنْ

 .(فَسََُؤْتَهِ أَجْراً عَظَماً

غُفْرانَ َ    عَلی عَلی بِإِمْرَُِ الُْمؤْمِنَنَ، وَهُولُوا: )سَاِمعْنا وَ أَطَعْنا  لنااسِ، هُولُوا الَّذی هُلْعُ لَکُمْ وَسَالُِّموامَعاشِارَا

 .اأ( اآلی  لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَ ما کُناا لِنَهْتَدِی لَوْال أَنْ هَدانَا رَبَّنا وَ إِلََْ َ الَْمصَرُ(، وَ هُولوا: )اَلْحَْمدُ

رَالناااسِ، إِنَّ فَضاااائِالَ عَلی بْنِ أَبی طاالِا ٍ مِنْ أَنْ   أَکْثَرُ  -وَ هَادْ أَنْزَلَهاافِی الْقُرْ نِ   -عِنْادَاأ عَزَّوَجَالَّ    مَعااشاااِ

 .عَرَفَها فَصَدِّهُوهُ أُحْصََِها فی مَقامٍ واحِدٍ، فََمنْ أَنْبَاَکُمْ بِها وَ

 .مَعاشِرَالنااسِ، مَنْ یُطِ ِ اأ وَ رَسُولَهُ وَ عَلَِااً وَ الْأَئَِم َ الَّذینَ ذَکرْتُهُمْ فَقَدْ فاَزفَوْزاً عَظَماً

  

 «دایر اخب گیاینخایخ ویهخبشخدماخرخدرخدیرفیشینخبیهخبشخراایبخ»مهخدرخریهینخش ما

درخدیخدایخد.تارخریدهالیخبی ا خدرخاری خخخالسخیشاخ ی.تهخدرخدرخاشینخددیخگی خدهییشتار خرخمهخدرخدهخییا 

 «.دایخیرخایخریییلخدساگشخددیماخییی

ستتتل خدمیتاخرخدگدشیتا:خخخمتینخبهیبتین!خآنخچترخدهخشتتتهتیخدهگفانخدگدشیتاخرخدترخی شخدتیخودت خیبیهیوهمبمیا

دیاگ تهخدرخستد خ دخیستهب«خرخ یسخدگدشیا:خخخ»شتمیاشنخرخفهبینخبشخدهشنخرهرایگیای خآبهاشتهخددیمینخر

 یخآدهخخخخ-ایخدرخیشاخایممهیششخفهبدیخرگه رخایهخ هشخشیفاین«خخخخسخرخستایش خدایششخایستهخدرخبی» هی خستهی

 .آشر

یاخقهآنخ تیا خفهبدیهخخخخدترخ-متینخبهیبتین!خمهخآشمترخده ه خمشخی شخداخیدشخطتیوت خ سیخدتایر تاخیسگرالتلخ

میدهخیرخبدیبیتخیرخدوهخیییخرخآنخمیخایخشتخخدی خیاخآنخیستهخدرخباخش ویاهخدهشتهیا بخر خمهخد خیاخخخ-

 .ایخ صاشوخرخ أشیاخدمیا

مینخبهیبین!خآنخد خدرخیاخدایخرخاستتتدو خرخی شخرخیبیبی شخدرخ ی خدهی خریهر خدما خدرخاستتتاگیا خخ

 .دساگشخیسهخشیفارخیسه
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ابِقُونَ إِلی مُبایَعَتِهِ وَ الْفائزُونَ فی   ت َ هُمُمُواالتِهِ وَ التَّسْالَمِ عَلََْهِ بِإِمْرَُِ الُْمؤْمِنَنَ أُول  مَعاشِارَالنَّاسِ، الساا

 .جَنااِِ النَّعَمِ

ی اأ بِاهِ عَنْکُمْ مِنَ رَالناااسِ، هُولُوا ماا یَرْضاااَ فَلَنْ    الْقَوْلِ، فَاإِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْاأَرْ ِ جَمَعااً  مَعااشاااِ

 .یَضُرَّاأ شََْتاً

لِلُْمؤْمِنَنَ )بِماا أَدَّیْاعُ وَأَمَرُِْ لِلَّاهِ رَُِّّ  (اللهمَّ اغْفِرْ    وَاغْضاااِا ْ عَلَی )الْجااحِادینَ( الْکاافِرینَ، وَالْحَمْادُ 

 .الْعالَمَنَ

  

مینخبهیبین!خستتتودهخالدشینخدرخدیعهخرخریهینخرخستتتهرهستتتاشخیرخرخستتتل خدهخیرخدیخود خیبیهیوهمبمیا خخ

 .اساگیای ماخرخیاخدی هخمشخرهدیههخددیمماخددی

بخر خیگهخشتهیخرخ هیبشخابیمیینخدفهینخراا ا خدایخایخمینخبهیبین!خآنخچرخدایخایخد تمدیخدماخدگدشیا

 .اشی شخ خدیماخاسی یا

رهرایگتیای خآ تینخایخدترخدترخآنخچترخیییخدهی خرخفهبتینخییی خیشهتینخآرای تا خدیتیبهابخرخدهخبم هینخدتیفهخخ

 .د نخگیه!خرخیواهاو گرخا گخیوعیوهیا

  

--------------------------------------------------------------- 

 .322-294ر151-12 1یلبرخیبیمش خیوغاشه خج

 .327-307 خ15/3شینخیوایهلل خداهی ش خیدیونخیوع د  خج

 .182-181 37یلبرخب  .ش خدایایال دیا خج

 .250-200 2حهخییب ش خیثویتخیویایة خج

  .33سیاخیداخطیررس خیونهی   خ 
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