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5 پیش گفتار

سـخن از رویداد غدیر و اثبات درسـتی آن، بازخوانی یک داسـتان گذشـتۀ 
تاریخـی نیسـت؛ بلکـه ارتبـاط مسـتقیم بـا عقیـدۀ دینـی و نظر سیاسـی ما دارد 
ح آن بـرای آشـنایی بیشـتر بـا سرگذشـت اسـام و سـّنت نبـوی و تشـّیع  و طـر
علـوی اسـت. آری؛ بـرای آگاهـی از تعلیمـات قـرآن دربـارۀ حکومـت و ادارۀ 
در  حضـور  جـز  چـاره ای  می خوانیـم،  اسـام  سیاسـی  فلسـفۀ  آنچـه  و  اجتمـاع 

»صحنـۀ غدیـر« نداریـم:
رسـول اکـرم؟لص؟ در هجـده ذی قعـدۀ سـال دهـم هجری، بعـد از گزاردن 
مراسـم حـج و در بازگشـت بـه مدینـه، بـه امـر پـروردگار،1 در دشـت تفتیـدۀ 
ُجحفه، در کنار آبگیر ُخم و با حضور انبوهی از حج گزاران، مجلسی بی نظیر 
تشـکیل دادنـد. پیامبـر اسـام؟لص؟ در ایـن گردهمایـی عظیـم، ضمـن چنـد 
سـاعت سـخنرانی و ارشـاد و وصیت، امام و رهبر و فرمانروا و زمامدار مسـلمین 
را بـرای آخرین بـار به صـورت عمومـی و رسـمی معرفـی و تکلیـف امـت اسـام را 
تـا پایـان جهـان معیـن کردنـد؛ شـرایط حاکـم و حکومـت اسـامی را نـام بـرد و 

ایمـان و نفـاق و حـق و باطـل، همـه را آشـکارا و بـا تأکیـد بیـان کـرد.
عیدشـمردن روز غدیـر و یـادآوری حادثـه ای کـه در بـردارد و بازگوکـردن 
و  مورخـان  و  محدثـان  کـه  عزیـز  روز  ایـن  در  اکـرم؟لص؟  پیامبـر  خطبـۀ 
مفّسـران، ذیـل آیـات مربـوط بـه آن، از اهِل سـنت نیـز نقـل کرده انـد؛ نه تنهـا 
نبایـد بـرادران سـّنی مـا را دلگیـر کنـد، بلکـه بـر پایـۀ حقیقت طلبـی و شـناخت 
وقایـع مسـّلم تاریخـی، بایـد مورِداسـتقبال آن ها نیز قرار گیـرد و در این مطلب 
بیندیشـند کـه چـرا علمـای بـزرگ و مصلحان خیراندیش از هزار سـال قبل، بر 

ایـن روز و رویـداد آن تکیـه کرده انـد؟

1 . مائده، 67 .
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در بررسـی علمـی و بی تعصـب بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه خطبـۀ غدیـر با 
حیـات اجتماعـی اسـام و اسـتقال و آزادی مسـلمانان ارتبـاط مسـتقیم دارد؛ 
زیـرا بحـث امامـت عاوه بـر ُبعـد معنـوی و ویژگی هـای امـام معصـوم، پاسـخ 
ایـن سـؤال اسـت کـه زمـام امـور مسـلمین بایـد در دسـت چـه گروهـی باشـد؟ 
آنان کـه حقـوق سیاسـی را در دانشـگاه های آمریـکا و اروپـا تحصیـل کرده انـد 
و تحِت تأثیـر آراء آن هـا هسـتند یـا فقیهانـی باتقـوا، بابصیـرت و آگاه بـه اوضاع 
حکومـت  شـیوۀ  و  اکـرم؟لص؟  پیامبـر  سـّنت  و  مجیـد  قـرآن  از  کـه  زمـان 
امام علـی و فرزنـدان معصومشـان؟مهع؟ می توانند در »حـوادث واقعه«، تکلیف 
مسـلمانان را اسـتنباط کننـد و بـا بهره گیـری از متخصصـان هـر رشـتۀ علمـی 
سیاسـت کشـورهای اسـامی را تدویـن کننـد؟ به راسـتی کـدام گـروه بـرای 

شایسـته اند؟ زمامـداری 
خطبـۀ ارزشـمند غدیـر، شـرایط رهبـری و سیاسـت کلی کشـورهای اسـامی 
را تعییـن می کنـد کـه در زمـان مـا و عصـر اطاعات اهمیت بیشـتری نیز یافته 

است.
ح چنیـن بحث هایـی را در ایـن زمـان کـه بیـش از هـر زمـان دیگری،  مـا طـر
شـیعه و سـنی بـه اتحـاد و تفاهـم نیـاز دارنـد، نه تنهـا مایۀ اختـاف نمی دانیم؛ 
بلکـه بهتریـن راه بـرای معرفـی مبانـی تشـّیع و ایجـاد ُحسـن تفاهـم بـا برادران 
اهِل سنت برمی شمریم و معتقدیم که در عصر تحقیق و تفّحص، این روِش 
بـرای زدودن شـبهات و رفـع تهمت هایـی کـه دشـمنان  ل،  بحـث و اسـتدال

مشـترک مـا بـه هـر دو فرقـۀ شـیعه و سـنی زده انـد، عاقانه تریـن شـیوه اسـت.
بـا اندکـی تفکـر درمی یابیـم کـه مسـلمانان در جهان ُسـلطه جوی کنونی و 
باوجـود مسـتکبران، دو وظیفـۀ مهـم دارنـد: نخسـت، وظیفۀ سیاسی اسـامی 
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تفاهـم  و ُحسـن  اتحـاد  ایجـاد وسـایل  و  تفرقـه  مایه هـای  از  احتـراز  آن،  کـه 
تـا طبـق حدیـث معـروف نبـوی، همـه مقابـل غیرمسـلمانان، بـرادرواْر  اسـت 

قـدرت واحـد  باشـیم.1
دومین وظیفه شـناخت واقعیات تاریخ اسـام اسـت و آنچه بر سـر مسـلمین 
آمـده اسـت کـه به صـورت کشـورهای کوچـِک مخالـف یکدیگـر درآمده انـد! 
کشـورهای  اخیـر  قـرن  چنـد  تاریـخ  در  بایـد  را  غم انگیـز  سرگذشـت  ایـن 
اسـتعمارگر غربـی و مسـتعمره ها خوانـد کـه جـای شـرحش نیسـت؛ پـس بـه 

چنـد بحـث مقدماتـی دیگـر دربـارۀ غدیـر می پردازیـم.

1 2. امالـی المفیـد، ص187: اشـاره بـه بخشـی از گفتـار نبـی اکـرم؟لص؟  در مسـجد خیـف کـه 
فرموده انـد: »أْلُمؤِمُنـوَن ِإْخـَوٌة َتَتکاَفـی ِدَماُؤُهـْم َو ُهْم َیٌد َعَلی َمْن ِسـَواُهْم...؛ مؤمنان برادرند، 

خونشـان برابـر اسـت و در برابـر غیرخودشـان همدسـت هسـتند... .« )ُتَحـف العقـول/ص41(
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در بیابان هـای خشـک، رگبارهایـی در بهـاران فـرو می ریـزد و گودال هایـی 
ُخـرد و َکان در دامنـۀ کـوه و دشـت، تشـنه و آمـاده، به قـدر گنجایـش خـود، 

آب بـاران را در بـر می گیرنـد و ذخیـره می کننـد.
ایـن مایـۀ حیـات، رویـش گیاهـان و درختانـی خـاص را سـبب می شـود و در 
آن هـوای گـرم، رهگـذران را بـه خود می خواند تا دمی بیاسـایند... این گونه 
اسـت که »غدیرها« در طبیعت شـکل می گیرند و از آن ها اسـتفاده می شـود. 

»غدیر« در پارسـی به آبگیر، ِبرکه، تاالب و شـمر معنا شـده اسـت.1
در آثـار اسـامی، در شـعر، نثـر، تاریـخ، حدیث و تفسـیر بـا ترکیب های واقعۀ 
غدیـر، روز غدیـر، عیـد غدیـر، حدیـث غدیـر و غدیرخـم مکـّرر برمی خوریـم. 
مقصـود از همـۀ این هـا رویـداد تاریخـی هجـده ذی حجه سـال دهـم هجری و 
سـخنرانی بلنـدی اسـت کـه رسـول اکرم؟لص؟ بعـد از اقامۀ نماز ظهـر در کنار 
غدیرُخـم بیـان فرمودنـد و در آن، مناقـب علی بن ابی طالب را بر شـمرده و این 

بزرگـوار را بـه امامـت و والیـت مسـلمین منصـوب کردند.

1 . علی اکبـر دهخـدا، لغت نامـه دهخـدا، غدیـر. شـواهد شـعری فارسـی را در ایـن مأخـذ می تـوان 
دید.
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بـزرگ مکـه و مدینـه، در فاصلـۀ دو  بیـن دو شـهر  در سـرزمین عربسـتان، 
نـام »ُخـم«.1 بـه  آبگیـری اسـت  میلـی ُجحفـه، 

اهمیـت آب در چنیـن مناطـق خشـکی، موجـب شـده اسـت کـه نـام ایـن 
غدیـر بـه صحرایـی کـه در آن واقـع شـده اسـت نیـز گفتـه شـود؛ بدیـن جهـت 
غدیرخـم را وادِی بیـن مکـه و مدینـه، در نزدیکـی ُجحفـه کـه پیغمبـر؟لص؟ 

در آن خطبـه خواندنـد نیـز نوشـته اند.2   
غدیرخـم بـا چنـد تک درخـت بیابانـی و آب درون برکـه، منزلـگاه مناسـبی 
بـرای کاروانیـان و رهگـذران فرسـودۀ میـان مکـه و مدینـه اسـت. به عـاوه 
ازنظـر جغرافیایـی هـم موقعیتـی خـاص دارد؛ ازاین جهـت کـه در بازگشـت از 
مکـه، راه اهِل مدینـه و مصریـان و عراقیـان در آنجـا از یکدیگـر جـدا می شـود؛ 
بنابرایـن مـکان مناسـبی بـرای سـخنرانی عمومـی و ابـاغ مطلبـی همگانـی 
اسـت. پـس علـت انتخـاب آن محـل خـاص، موقعیـت جغرافیایـی اش بـوده 

است.
»غدیرخـم«  از  نامـی  تاریخ نویسـان،  و  جغرافی دانـان  کـه  دیرزمـان  از 
در  اسـام؟لص؟  معظـم  پیامبـر  کـه  شـده اند  یـادآور  را  واقعـه  ایـن  برده انـد، 
آنجـا خطبـه ای بلیـغ در فضایـل علـی؟ع؟ و َاولوّیـت و امامتـش ایـراد کـرد کـه 
انبوهـی از مسـلمانان آن  را شـنیدند. تعدادایـن جمعیـت را تـا بیـش از صدهـزار 

گفته انـد.  هـم  َتـن 

1 . ُمعجم الُبلدان، یاقوت حموی: ُخم.
2 . وفیات األعیان، ج2، ص223.
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دارد.  وجـود  سرنوشت سـازی  و  مهـم  روزهـای  بشـر،  کهن سـال  تاریـخ  در 
موّرخـان به دلیـل اهمیـت فـراوان و آثـار مفیـد ایـن ایـام، بـا یـادآوری مجـّدِد 
هرسـاله، آن روزهـا را در خاطـر مـردم  ضبـط می کننـد و بدین گونـه شناسـنامۀ 

فرهنگـی و کارنامـۀ افتخـارات کشـورها نگاشـته می شـود.
ایـن روزهـای افتخارآفریـن، در تقویـم  و تاریخ هـای ملت هـا، »عیـد« نامیـده 
یـا شـادمانی عمومـی در آن »َعـود«  می شـود؛ یعنـی روزی کـه پیـروزی مّلـی 
و  دینـی  یـا  قومـی  موفقیت هـای  و  گذشـتگان  خـوش  خاطـرات  و  می کنـد 

می شـود.  تجدیـد  اعتقـادی، 
در آییـن اسـام کـه بـر پایـۀ ایمان و عمل صالح پایه گذاری شـده اسـت، دو 
عیـد بـزرگ فطـر و قربـان، یکـی بعـد از پایان  یک مـاه روزه داری و تزکیۀ نفس 
و دیگـری بـا حضـور در آییـن جهانـی حـج و بیرون رفتن از تعلقـات مادی وضع 
شـده اسـت؛ یعنـی مسـّرت و شـکرگذاری از توفیقـی کـه بـرای ادای فریضـۀ 

روزه و حـج پیـدا کرده اسـت.
کـه  اسـت  تاریخـی  مهـم  رویدادهـای  به مناسـبت  دیگـر،  اعیـاد  از  بعضـی 
منشـأ هدایـت و َفـاح انسـان ها شـده اسـت؛ ماننـد: عیـد مبعـث و غدیـر. اگـر 
از  بعـد  بی شـک  بدانیـم،  آن هـا  تربیتـی  و  معنـوی  آثـار  را  ایـام  اهمیـت  علـت 
مبعـث رسـول خـدا؟لص؟، روز غدیـر، مهم تریـن و گرامی تریـن روزهاسـت و 
سـزاوار بزرگداشـت و عیدگرفتـن؛ زیـرا ادامـۀ بعثـت و تکمیل همـان انگیزش 
فرهنگی و گذر از ظلمِت جهل و شـرک به نور علم و یکتاپرسـتی و از عداوت 

زمـان جاهلیـت بـه بـرادری اسـامی اسـت.
عیـد غدیـر، روز اکمـال دیـن و اتمـام نعمـت اسـام اسـت؛ زیـرا روزی اسـت 
کـه در آن، شایسـته ترین رهبـر و حاکـم دادگسـتر بـرای اجـرای احـکام قـرآن 
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تعییـن و تثبیـت شـده اسـت.
عدالـت  دسـت  بـه  مسـلمانان  زمـام  آن،  در  کـه  اسـت  روزی  غدیـر،  عیـد 

اسـت. شـده  سـپرده  خالـص  توحیـد  و  آشـکار  حـق  و  محـض 
عیدغدیر روزی است که امامت و امیرمؤمنان بودن علی بن ابی طالب؟ع؟ 
ازطـرف خداونـد عاَلـم، بـه زبـان پیامبـر اسـام؟لص؟ ابـاغ شـده و در وفـای بـه 
آن، از مسـلمانان پیمان گرفته شـده اسـت و بزرگان اصحاب بر این منصب 
زبـان  بـه  حّسـان بن ثابت  و  گفتنـد  تهنیـت  و  تبریـک  )امام علـی؟ع؟(  او  بـه 

رسـای شـعر، واقعـه را بازگـو کرد.1
این مزایا سـبب شـده اسـت که هجدهم ذی حجه برتری خاصی پیدا کند 
و در سرشـت خود، روزی مبارک و فرخنده و شایسـتۀ عیدبودن باشـد؛ به ویژه 
کـه ازسـوی امامـان معصـوم؟مهع؟ نیـز بـه اهمیـت و عیدبودنـش تصریـح شـده 
اسـت. ازجملـه امام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از پـدران خـود و آن بزرگـواران؟مهع؟ 
از زبـان پیامبـر اکـرم؟لص؟ می فرماینـد: »روز غدیـر بافضیلت تریـن عیدهـای 
بـرادرم  کـه  کـرد  امـر  تعالـی  خـدای  کـه  اسـت  روزی  آن  و  اسـت  مـن  امـت 
علی بن ابی طالـب را نشـانی راهنمـا در مسـیر حیـات اّمتـم قـرار دهـم تـا پـس از 
مـن، به وسـیلۀ او راه یابنـد و بـه ضالـت نیفتنـد. ]غدیـر،[ روزی اسـت که خدا 
دیـن را در آن کامـل و نعمـت را بـر اّمتـم تمـام کـرد و خشـنود شـد کـه اسـام، 

دیـن آنان باشـد.«2
سـیرۀ امام رضـا؟ع؟ نیـز چنیـن بـود کـه در روز غدیـر، شـیعیان و اطرافیـان 

1  . نک: الغدیر، ج1.
2 . نک: الغدیر، ج1، ص283.
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خـود را اکـرام می کردنـد و بیـش از آنچـه رسـم بـود، بـه آنان هدیـه می دادند.1
چنان کـه  اسـت؛  منعکـس  هـم  تاریخـی  کتـب  در  غدیرخـم،  عیدبـودن 
ابوریحـان بیرونـی نوشـته اسـت: »روز هجدهـم  بـزرگ،  خ  ریاضـی دان و مـوّر
ذی حجـه، عیـد غدیرخـم اسـت و آن منزلـی2 اسـت کـه پیغمبـر؟لص؟ پـس از 

آمـد... .«3  آنجـا فـرود  حجة الـوداع، در 
را  محمـد؟لص؟  حضـرت  گفتـار  مطلـب،  ایـن  ادامـۀ  در  دانشـمند،  ایـن 

می کنـد. نقـل  امام علـی؟ع؟  تفضیـل  و  والیـت  درزمینـۀ 

1  . نک: همان، ج1، ص287.
2 . محل نزول کاروان 

3  . ترجمۀ آثار الباقیة، ص 395؛ متن عربی، ص334.



 

13 در صحنۀ غدیر و حضور رسول خدا؟لص؟

انسـان ایـن تـوان را دارد کـه بـر بـال اندیشـه نشسـته و در سـفری معنـوی، 
فکـر خـود را بـه قرن هـای گذشـته بفرسـتد. از ایـن توانایی اسـتفاده می کنیم 
و از میان حوادث سرنوشت سـاز گذشـته، مقطعی از تاریخ اسـام، یعنی سـال 
دهـم هجـری و روز هجدهـم ذی حجـه را برمی گزینیـم تـا بنگریـم صحنه ای 

را کـه تاریخ نویسـان و مفّسـران بـرای مـا ترسـیم کرده انـد:
اینـک دشـت ُجحفـه را لبریـز از جمعیـت می بینیـم. شـوق شـنیدن آخریـن 
تعلیمـات پیامبـر اکـرم؟لص؟، ضربـان قلب هـا را بـا نرم آهنـِگ عبـور لحظه هـا 
َدر هـم آمیختـه و دیـدن چهـره ملکوتـی اش چشـم ها را از انتظـار ُپـر و گرمـای 

آفتـاب تن گـداز را تحمل پذیـر کـرده اسـت.
بـا دسـِت خیـال، پـردۀ قـرون را کنـار می زنیـم و بـا پـای اندیشـه، خویشـتن 
را بـه انبـوه هـزاران صحابـی حج گـزارده می رسـانیم. بـرای نیوشـیدن نـوای 
برمی خیـزد، در مجلـس  از عمـق وجـود مبارکشـان  پیامبرمـان کـه  آسـمانی 
می نشـینیم و گفتـار آن عزیـز؟لص؟ را اسـتماع می کنیـم کـه بـا تکـرار ُمعیدها1 

بـه گـوش همـگان رسـانده می شـود: 
توحیـد خالـص، کمـال عبودّیـت در برابر پـروردگار جهانیان و تسـلیم بودن 
در برابـر ُحکمـش، ادای وظیفـۀ پیغام رسـانی، اعتراف گرفتـن از حاضـران بـر 
رسـاندن پیـام الهـی، بیـم از انحـراف اّمـت پـس از وی و برحذرداشـتن از آن، 
ویژگی و خصوصیات مؤمنان و منافقان، شـاهدآوردن از آیات قرآن، بشـارت 
و انذار، معرفی آشکار و مکّرر حضرت علی؟ع؟ به امامت و توصیه به اطاعت 

مجالـس  در  گذشـته،  در  دهخـدا(.  لغت نامـۀ  )نـک:  گفتـار  یـا  درس  اعاده کننـدۀ  ُمعیـد:   .   1
رسـا  صوتـی  کـه  اشـخاصی  از  اسـت،  بـوده  زیـاد  جمعیـت  کـه  سـخنرانی هایی  یـا  تدریـس 
می شـدند. خوانـده  ُمعیـد  افـراد،  ایـن  می کردنـد.  اسـتفاده  مطالـب  تکـرار  بـرای  داشـتند، 
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امام علـی؟ع؟؛  نسـل  از  معصـوم؟مهع؟  امامـان  یادکـردن  حضـرت؟ع؟،  آن  از 
به ویـژه نام بـردن از امام مهـدی، قائـم منتَظر؟جع؟ و باالخـره تعیین حضرت 
علـی؟ع؟ به عنـوان مخـزن علـم نَبـوی، مفّسـر قـرآن، امیـر مؤمنـان و میـزان 
حـق و باطـل و درنهایـت، بیعت گرفتـن از مردم بر آن، فهرسـت مطالبی اسـت 
کـه ازسـوی آن رهبـر نگـراِن حـال مسـلمین )پیامبر اکـرم؟لص؟(، ضمن چند 
سـاعت سـخنرانی بیـان و بـر رسـاندن آن هـا بـه آیندگان سـفارش شـده اسـت.
مأخـذ مترجـم در نقـل خطبـه، کتـاب االحتجـاج علـی اهـل اللجـاج، تألیـف 
ابومنصـور احمدبن علـی طبرسـی اسـت کـه در نیمـۀ دوم قـرن پنجـم و اوایـل 
قـرن ششـم می زیسـته اسـت. در کتـاب گفته شـده، راویـان خطبـه نـام بـرده 

شـده اند کـه در ایـن نوشـتار از نقـل آن صرِف نظـر شـد. 
در تجدیـد نظـری کـه بـرای چـاپ دّوم بـه عمـل آمـد ضمـن مقابلـۀ متـن 

بـا چـاپ جدیـد االجتحـاج، ترجمـۀ آن نیـز بازنگـری و اصـاح شـد. خطبـه 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سـّوم  چـاپ  در 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟
 امیـد اسـت ویرایـش جدیـد کتـاب حاضـر، بـا حجـم کمتـر، بیانی بهتـر یافته 
باشـد و جوانان بتوانند زودتر در مجلس روحانی و پرشـور پیامبر اعظم؟لص؟ 
نبـوت،  جانشـین  و  حقیقـت  مجسـمۀ  و  عدالـت  تندیـس  بـا  و  یافتـه  حضـور 

دسـت بیعـت دهنـد و عمـًا پیـروی از ایشـان را پذیـرا شـوند.
بیـان  از  انبیـا؟لص؟  ختـم  و  خـدا  رسـول  بلیـغ  و  بلنـد  خطابـۀ  اسـت  ایـن 
االحتجـاج  کتـاب  در  کـه  روایتـی  برابـر  باقرالعلـوم؟ع؟  امام محمدبن علـی، 

اسـت: آمـده 
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خطبۀ رسول اکرم؟لص؟ در غدیرُخم16

ِحیِم ْحَمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

 ِفـی ُسـْلَطاِنِه، 
َ

ِده،ِ َو َجـّل ـِدِه، َو َدَنـا ِفـی َتَفـّرُ ـِذی َعـَا ِفـی َتَوّحُ
َ
ِ اّل

ْمـُد هلِلَّ َاْلَ

َحـاَط ِبـُکّلِ َشـْی ٍء ِعْلمـًا، َو ُهـَو ِفـی َمَکاِنـِه َو َقَهـَر 
َ
ْرَکاِنـِه، َو أ

َ
َو َعُظـَم ِفـی أ

َبـاِرُئ  َیـَزاُل،  َل  َمْحُمـودًا  َیـَزْل،  َلـْم  یـدًا  َمحجِ ُبْرَهاِنـِه،  َو  ِبُقْدَرِتـِه  ْلـِق  اْلخَ َجِمیـَع 

ـَماَواِت. الّسَ َو  َرِضـ�خَ 
َ
اْل ـاَر  َجّبَ َو  اِت،  اْلَْدُحـّوَ َداِحـَی  َو  اْلَْسـُموَکاِت 

ُه 
َ
َبـَرأ َمـْن  َجِمیـِع  َعَلـی  ـٌل  ُمَتَفّضِ وِح،  الـّرُ َو  اْلََاِئَکـِة  َرّبُ  وٌس  ُقـّدُ وٌح  ُسـّبُ

ُه. 
َ
ْنَشـأ

َ
أ َمـْن  َجِمیـِع  َعَلـی  ٌل  ُمَتَطـّوِ

 
َ

َنـاٍة. َقـْد َوِسـَع ُکّل
َ
یـٌم َحِلیـٌم ُذو أ  َعـْ�خٍ َو اْلُعُیـوُن َل َتـَراُه، َکِر

َ
َیْلَحـُظ ُکّل

ـُل ِباْنِتَقاِمـِه َو َل ُیَبـاِدُر ِإَلْیِهـْم ِبَمـا  َشـْی ٍء َرْحَمُتـُه، َو َمـّنَ َعَلْیِهـْم ِبِنْعَمِتـِه، َل ُیَعّجِ

وا ِمـْن َعَذاِبـِه.
ُ

اْسـَتَحّق
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به نام خدای بخشندۀ مهربان
سـپاس و سـتایش خدایـی را کـه در یکتایـِی خـود، بلندمرتبـه و در عیـن 
أرکان  و  شـکوهمند  سـلطنتش  اسـت؛  نزدیـک  موجـودات  بـه  یگانگـی، 
قدرتـش باعظمـت اسـت. بـدون هیـچ حرکـت و انتقالـی، علـم و آگاهـی اش 
همه چیـز را فـرا گرفتـه اسـت و بـا قـدرت و ُبرهانـش، بـر عمـوم آفریـدگان قاهـر 

و غالـب اسـت.
بزرگواری هایـش دائـم و همـواره مـورد حمـد و سـتایش اسـت. بـر فرازنـدۀ 

بلندی هـا و ُگسـترانندۀ سـطح زمیـن و مسـّلط بـر زمیـن و آسمان هاسـت.
ک از هـر عیـب و بـدی و پـروردگار فرشـتگان و روح اسـت.  ه و پـا بسـیار منـّزَ
تفّضل کننـده اسـت بـر آنچـه پدیـد آورده و افزون بخـش اسـت بـر آنچـه ایجـاد 

کرده اسـت.
ُبردبـاری  و  کریـم  نمی بیننـد.  را  او  چشـم ها  ولـی  می بینـد؛  را  چشـمی  هـر 
رحمـِت  می کنـد(.  مـدارا  آن هـا  )بـا  می دهـد  مهلـت  را  بنـدگان  کـه  اسـت 
وسـیعش همه چیـز را فراگرفتـه و بـا نعمِت فراوانش، به آفریده هایش احسـان 
کـرده اسـت. در انتقام گرفتـن ]از گردنکشـان[ شـتاب نکنـد و در عذابـی کـه 

نگیـرد. ُسـرعت  یافته انـد،  را  اسـتحقاقش 
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َل  َو  اْلَْکُنوَنـاُت،  َعَلْیـِه  ـَف  َتخْ َلـْم  َو  َماِئـَر  الّضَ َعِلـَم  َو  ـَراِئَر،  الّسَ َفِهـَم  َقـْد 

ـاُت. ِفّیَ اْلخَ َعَلْیـِه  اْشـَتَبَهْت 

ُة ِفی ُکّلِ َشـْی ٍء  َحاَطـُة ِبـُکّلِ َشـْی ٍء، َو اْلَغَلَبُة َعَلی ُکّلِ َشـْی ٍء َو اْلُقّوَ َلـُه اْلِ

ـْی ِء ِحـ�خَ َل 
َ

َو اْلُقـْدَرُة َعَلـی ُکّلِ َشـْی ٍء. َو َلْیـَس ِمْثَلـُه َشـْی ٌء، َو ُهـَو ُمْنِشـُئ الّش

َشْی َء. 

ْن ُتْدِرَکـُه 
َ
 َعـْن أ

َ
ِکیـُم. َجـّل یـُز اْلَ  ُهـَو اْلَعِز

َ
َداِئـٌم َقاِئـٌم ِباْلِقْسـِط، آل إلـَه ِإّل

ِبیـُر. ِطیـُف اْلخَ
َ
ْبَصـاَر، َو ُهـَو الّل ْبَصـاُر َو ُهـَو ُیـْدِرُک اْلَ اْلَ

َو  َحـٌد َکْیـَف ُهـَو ِمـْن ِسـّرٍ 
َ
أ ـُد  َحـٌد َوْصَفـُه ِمـْن ُمَعاَیَنـٍة، َو َل َیجِ

َ
أ َیْلَحـُق   َل 

َنْفِسـِه. َعَلـی   
َ

َو َجـّل  
َ

َعـّز  
َ

َدّل ِبَمـا   
َ

ِإّل َعَاِنَیـٍة، 

ِذی 
َ
َبَد ُنوُرُه، َو اّل

َ
ِذی َیْغَشـی اْل

َ
ْهَر ُقْدُسـُه، َو اّل  الّدَ

َ
ِذی َمَل

َ
ُه اهلُل اّل

َ
ّن

َ
ْشـَهُد أ

َ
َو أ

ْمَرُه ِبَا ُمَشـاَوَرِة ُمِشـیٍر،
َ
ُیْنِفُذ أ
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مطالـب پنهانـی را می فهمـد و بـه آنچـه در ضمیـر و باطـن افـراد اسـت، علـم 
دارد؛ چراکـه نهفته هـا بـر وی پوشـیده نیسـت و آنچـه مخفـی اسـت، موجـب 
اشـتباه او نمی شـود. او را بر همه چیز احاطه و غلبه اسـت، َتوان و نیرویش در 
ط اسـت، او را هیچ مثـل و مانندی 

َ
هـر شـیء، نافـذ و قدرتـش بـر همه چیـز مسـّل

نیسـت؛ هسـتی بخش اشیاسـت؛ آنـگاه کـه هیچ چیـز وجود نداشـت.
جاویـدان موجـودی اسـت کـه برپای دارنـدۀ ِقسـط1 اسـت. معبودی نیسـت 

جـز او کـه عزیز2 و حکیم3 اسـت.
دریافتـه  را  دیـدگان  او  ولـی  دریابنـد؛  را  او  دیـدگان  اینکـه  از  اسـت  برتـر 
می بینـد؛ چراکـه او لطیـف4 و آگاه اسـت. هیچ کـس بـا دیـدن، نمی تواند او را 
وصـف کنـد و َاَحـدی چگونگـی نهـان و آشـکار او را نمی یابـد، جـز آنچـه ذات 

عـّز و جـّل، خـوْد بـه شناسـایی اش داللـت فرمـوده اسـت.
شـهادت می دهـم اوسـت خدایـی کـه آثـار قـدس و پاکـی اش سراسـر گیتـی 
اسـت.  گرفتـه  فـرا  را  ابدّیـت  نـورش  کـه  خدایـی  اوسـت  اسـت؛  کـرده  پـر  را 

آفریـدگاری کـه فرمانـش را بـدون مشـورت بـا کسـی اجـرا می کنـد.

1 . نصیب و قسمتی که عادالنه به هرفرد برسد.

2 . قاهر و غالبی که هیچ گاه مغلوب نمی شود.
3 . دانای حقیقی، استواْرکار، درست کاِر درست گفتار.

4 . عالم به دقایق امور، باریک دان.
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ْبَدَع َعَلی َغْیِر 
َ
َر َمـا أ َو َل َمَعـُه َشـِریٌک ِفـی َتْقِدیـٍر، َو َل َتَفـاُوٌت ِفـی َتْدِبیٍر. َصّوَ

ٍف َو َلاْحِتَیاٍل.
ُ
َحـٍد َو َل َتَکّل

َ
ِمَثـاٍل، َو َخَلـَق َمـا َخَلـَق ِبَا َمُعوَنٍة ِمْن أ

ْتِقـُن  اْلُ ُهـَو   
َ

إّل إَلـَه  َل  ـِذی 
َ
اّل اهلُل  َفُهـَو  َفَباَنـْت.  َهـا 

َ
َبَرأ َو  َفَکاَنـْت،  ْنَشـأَها 

َ
أ

ِنیَعـِة. الّصَ َسـُن  اْلَ ْنَعـِة  الّصَ

ُموُر.
ُ
ِذی َتْرِجُع ِإَلْیِه اْل

َ
ْکَرُم اّل

َ
وُر، َو اْل ِذی َل َیجُ

َ
َاْلَعْدُل اّل

ْیَبِتـِه.   َشـْی ٍء ِلَ
ُ

 َشـْی ٍء ِلُقْدَرِتـِه َو َخَضـَع ُکّل
ُ

ـِذی َتَواَضـَع ُکّل
َ
ـُه اّل

َ
ّن

َ
ْشـَهُد أ

َ
َو أ

ـِری   َیجْ
ٌ

اْلَقَمـِر، ُکّل َو  ـْمِس 
َ

الّش ُر  َو ُمَسـّخِ ِک  ْفـَا
َ
اْل ُمْفِلـُک  َو  ِک  ْمـَا

َ
اْل َمِلـُک 

ی. َجـٍل ُمَسـّمً
َ
ِل

ْیِل، َیْطُلُبُه َحِثیثًا.
َ
َهاَر َعَلی الّل

َ
ُر الّن َهاِر َو ُیَکّوِ

َ
ْیَل َعَلی الّن

َ
ُر الّل ُیَکّوِ

یٍد. اٍر َعِنیٍد، َو ُمْهِلُک ُکّلِ َشْیَطاٍن َمِر َقاِصُم ُکّلِ َجّبَ
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و در تقدیـر و اندازه گیـری امـور بـرای او شـریک وجـود نـدارد و در تدبیـرش 
هیـچ اختـاف و نابسـامانی نیسـت.

آنچـه را ایجـاد کـرده، بـدون الگـو و نمونـۀ قبلـی بـه تصویـر کشـیده و هـر 
آنچـه را آفریـده، بی کمـک َاَحـدی و بـدون به رنج افتـادن و چاره جویـی بـوده 

است.
آفریـد؛ پـس موجـودات، هسـتی یافتنـد؛ ایجـاد کـرد و عالـم، ظهـور یافـت؛ 
پس اوست خدایی که جز او معبودی نیست؛ ُصنعش استوار و نوساخته اش 

نیکوست.
همـه عـدل اسـت و سـتم نکنـد و کریمـی اسـت کـه بازگشـت ُامـور عالـم به 

اوست. 
گواهـی می دهـم اوسـت خدایـی کـه همه چیـز در برابـر قدرتـش بـه فروتنـی 

سـرنهاده و در برابـر شـکوهش خاضـع و کوچـک اسـت.
ک اسـت.  ک )مال هـا و حکومت هـا( و گرداننـدۀ افـا مالـک و صاحـب امـا
تسـخیرکنندۀ خورشـید و مـاه اسـت کـه هـر یـک تـا زمـاِن معلومـی بـه حرکـت 
شـب  بـه  را  روز  و  روز  بـه  را  شـب  کـه  اسـت  توانایـی  می دهـد.  ادامـه  خـود 

می طلبـد. شـتابان  را  دیگـری  یـک،  هـر  درحالی کـه  می پوشـاند 
درهم شـکنندۀ هـر سـتمگِر کینه تـوز و سـتیزه جو و نابودکننـدۀ هـر شـیطان 

سـرکش است.



 

22

َحـٌد َصَمـٌد َلـْم َیِلـْد َو َلـْم ُیوَلـْد َو َلـْم َیُکـْن َلـُه 
َ
، أ َلـْم َیُکـْن َمَعـُه ِضـّدٌ َو َل ِنـّدٌ

َحـٌد.
َ
ُکُفـوًا أ

یـُد َفَیْقِضی، َو َیْعَلـُم َفُیْحِصی،  ِإَلـٌه َواِحـٌد َو َرّبٌ َماِجـٌد َیَشـاُء َفُیْمِضـی، َو ُیِر

ِیـی، َو ُیْفِقـُر َو ُیْغِنـی، َو ُیْضِحـُک َو ُیْبِکـی، َو َیْمَنـُع َو ُیْعِطـی. َو ُیِمیـُت َو ُیْ

ْیُر َو ُهَو َعَلی ُکّلِ َشْی ٍء َقِدیٌر. ْمُد، ِبَیِدِه اْلخَ ْلُک َو َلُه اْلَ َلُه اْلُ

اُر.
َ

یُز اْلَغّف  ُهَو اْلَعِز
َ

ْیِل، َل ِإَلَه ِإّل
َ
َهاَر ِفی الّل

َ
َهاِر َو ُیوِلُج الّن

َ
ْیَل ِفی الّن

َ
ُیوِلُج الّل

اِس.
َ
ِة َو الّن

َ
ّن ْنَفاِس َو َرّبُ اْلجِ

َ
ِزُل اْلَعَطاِء، ُمْحِصی اْل َعاِء َو ُمحجْ یُب الّدُ ُمحجِ

ُیْبِرُمـُه  َل  َو   ، اْلُْسـَتْصِرِخ�خَ ُیْضِجـُرُه ُصـَراُخ  َل  َو  َشـْی ٌء،  َعَلْیـِه  ُیْشـِکُل  َل 

. ـ�خَ ِلّحِ اْلُ ـاُح  ِإْلَ
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برای او ِضد و شـبیه و شـریکی1 نیسـت.  یکتایی اسـت که مقصود همگان 
و پنـاه نیازمنـدان اسـت؛ نمی زایـد و زاییـده هـم نشـده اسـت؛ هیچ کـس همتـا 

و هماننـد او نیسـت.
خدایـی یگانـه و پـروردگاری بلندمرتبـه کـه آنچـه بخواهـد، اجـرا می کنـد 
را می دانـد و  برِطبـق آن حکـم می کنـد. همه چیـز  فرمایـد،  اراده  را  و هرچـه 
بی نیـاز  و  کـرده  تهی دسـت  می کنـد؛  زنـده  و  می میرانـد  می کنـد؛  شـماره 
و  می گیـرد  بـاز  را  عطایـش  درمـی آورد؛  گریـه  بـه  و  می خندانـد  می کنـد؛ 
می بخشـد؛ سـلطنت و فرمانروایـی بـرای او و سـتایش، ویـژۀ اوسـت؛ خوبی هـا 
همـه به دسـت اوسـت و بـر همه چیـز تواناسـت؛ شـب را بـه روز و روز را بـه شـب 
داخـل می کنـد. معبـودی نیسـت جـز او کـه قدرتمنـِد بسـیار آمرزنـده اسـت. 
اجابت کننـدۀ دعـا و بخشـندۀ عطـا، شمارشـگِر نَفس هـا و پـروردگار ِجـن و 

می باشـد. مـردم 
هیـچ کاری بـرای او سـخت و دشـوار نیسـت، فریـاد دردمنـدان او را آزرده و 

دلتنـگ نسـازد و پافشـاری اصرارکننـدگان او را ملـول و خسـته نکنـد.

ـْیِء ُمَشـاِرُکه ِفـی جوهـره َو َذاِلـَک َضـرٌب مـَن الُمَماَثَلـة« )ندیـد هـر 
َ

1 . نـک: المفـردات: »َندیـُد الّش
شـیء شـریک در ذاتـش بـوده و ایـن نوعـی از هماننـدی اسـت.(
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؛  �خَ ْؤِمِن�خَ َو َرّبُ اْلَعاَلِ ، َو َمْوَلـی اْلُ ـُق ِلْلُمْفِلِح�خَ َوّفِ ، َو اْلُ ـ�خَ اِلِ اْلَعاِصـُم ِللّصَ

اِء  ـّرَ ْحَمُدُه َعَلی الّسَ
َ
َمَدُه أ ْن َیْشـُکَرُه َو َیْ

َ
 ِمـْن ُکّلِ َمـْن َخَلَق أ

َ
ـِذی اْسـَتَحّق

َ
اّل

َخاِء. ِة َو الّرَ اِء َو الِشـّدَ ّرَ َو الّضَ

َبـاِدُر ِإَلـی 
ُ
ِطیـُع َو أ

ُ
ْمـَرُه َو أ

َ
ْسـَمُع أ

َ
وِمـُن ِبـِه َو ِبَمَاِئَکِتـِه َو ُکُتِبـِه َو ُرُسـِلِه. أ

ُ
َو أ

ْسَتْسـِلُم ِلَقَضاِئـِه، َرْغَبـًة ِفـی َطاَعِتـِه َو َخْوفـًا ِمـْن ُعُقوَبِتـِه، 
َ
ُکّلِ َمـا َیْرَضـاُه، َو أ

ـاُف  َجـْوُرُه. ـِذی َل ُیْؤَمـُن َمْکـُرُه َو َل ُیخَ
َ
ـُه اهلُل اّل

َ
ّن

َ
ِل

ْوَحـی 
َ
ی َمـا أ َؤّدِ

ُ
ـِة، َو أ ُبوِبّیَ ْشـَهُد َلـُه ِبالّرُ

َ
ـِة، َو أ ِقـّرُ َلـُه َعَلـی َنْفِسـی ِباْلُعُبوِدّیَ

ُ
َو أ

َحـٌد َو ِإْن 
َ
ـی أ  ِبـی ِمْنـُه َقاِرَعـٌة َل َیْدَفُعَهـا َعّنِ

َ
ْفَعـَل، َفَتُحـّل

َ
ْن َل أ

َ
ِإَلـّیَ َحـَذرًا ِمـْن أ

 ُهـَو.
َ

َعُظَمـْت ِحیَلُتـُه، َل ِإَلـَه ِإّل

ْغُت ِرَسـاَلَتُه، َو َقـْد َضِمَن ِلی 
َ
ـْغ َمـا ُاْنـَزَل ِإَلّیَ َفَما َبّل َبّلِ

ُ
ْعَلَمِنـی ِإْن َلـْم أ

َ
ـُه َقـْد أ

َ
ّن

َ
ِل

: ْوَحی ِإَلّیَ
َ
یـُم َفأ َتَبـاَرَک َو َتَعاَلـی اْلِعْصَمـَة َو ُهـَو اهلُل اْلَکاِفی اْلَکِر
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رسـتگاران،  توفیق بخـش  لغـزش[،  و  خطـا  ]از  شایسـتگان  نگهـدار 
صاحب اختیـار مؤمنـان و پـروردگار جهانیان اسـت. چنیـن خدایی حق دارد و 
سزوارسـت که همۀ آفریدگان شـکرش کنند و در شـادی و بدحالی و سـختی 

و راحتـی، سـپاس و حمـدش گوینـد.
بـه او و فرشـتگان و کتاب هـا و رسـوالنش ایمـان دارم. امـرش را می شـنوم و 
اطاعـت می کنـم. بـه هـر کاری کـه او را خشـنود می کنـد، سـرعت می گیـرم. 
ُحکمـش را گـردن نهـاده و تسـلیم می شـوم؛ چراکـه طاعتـش را مایـل بـوده 
از عقوبتـش بیمناکـم؛ زیـرا او خدایـی اسـت نـه فـردی از مکـر و فروگرفتـن 

ناگهانـی اش ایمـن اسـت و نـه وحشـت و ترسـی از ظلمـش دارد.
بـه بندگـی ام در برابـر خداونـد اقـرار می کنـم و بـه پـروردگاری اش گواهـی 
می دهـم. آنچـه بـر مـن وحـی کرده اسـت، ادا می کنـم؛ زیرا می ترسـم که اگر 
انجـام ندهـم، عـذاِب کوبنـده ای ازطـرف او بـر من فرود آید کـه َاحدی نتواند 
آن را از مـن دفـع کنـد؛ هرچنـد بسـیار تدبیـر و چاره سـازی کنـد چراکـه جـز او 

خدایی نیسـت.
همانـا او بـه مـن اعـام فرمـود کـه اگـر آنچـه بـر مـن نـازل شـده اسـت، ابـاغ 
نکنـم؛ وظیفـۀ رسـولی و پیام رسـانی او را انجـام نـداده ام و خـدای تعالـی هـم 
ضمانـت کـرده اسـت کـه مـرا حفـظ کنـد و او خـدای کفایت کننـدۀ کریـم 

اسـت؛ پـس بـر مـن وحـی فرسـتاد:
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ِحیِم ْحَمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

ْغـَت 
َ
ـَک، َو ِإْن َلـْم َتْفَعـْل َفَمـا َبّل ـْغ َمـا ُاْنـِزَل ِإَلْیـَک ِمـْن َرّبِ ُسـوُل َبّلِ َهـا الّرَ ّیُ

َ
َیـا أ

1ـاِس
َ
الّن ِمـَن  َیْعِصُمـَک  َو اهلُل  ِرَسـاَلَتُه 

خٌ  ُمَبـّ�ِ َنـا 
َ
أ َو  ِإَلـّیَ  َتَعاَلـی  ْنـَزَل اهلُل 

َ
أ َتْبِلیـِغ َمـا  ـْرُت ِفـی  ـاِس َمـا َقّصَ

َ
الّن َمَعاِشـَر 

اآْلَیـِة. َهـِذِه  ُنـُزوِل  َسـَبَب  َلُکـْم 

ُهـَو  َو  ـی-  َرّبِ ـَاِم  الّسَ َعـِن  ُمُرِنـی 
ْ
َیأ َثَاثـًا  ِمـَرارًا  ِإَلـّیَ  َهَبـَط  َجْبَرِئیـَل؟ع؟  ِإّنَ 

َعِلـّیَ  ّنَ 
َ
أ ْسـَوَد 

َ
أ َو  ْبَیـَض 

َ
أ  

َ
ُکّل ْعِلـَم 

ُ
َفأ اْلَْشـَهِد  َهـَذا  ِفـی  ُقـوَم 

َ
أ ْن 

َ
أ ـَاُم-  الّسَ

ـُه 
ُ
ـِذی َمَحّل

َ
َمـاُم ِمـْن َبْعـِدی اّل ـی َو َخِلیَفِتـی َو اْلِ ِخـی َو َوِصّیِ

َ
ِبـی َطاِلـٍب ع أ

َ
ْبـَن أ

ُکـْم َبْعـَد اهلِل  ـُه َل َنِبـّیَ َبْعـِدی. َو ُهـَو َوِلّیُ
َ
ّن

َ
 أ

َ
 َهـاُروَن ِمـْن ُموَسـی ِإّل

ُ
ـی َمَحـّل ِمّنِ

َمـا 
َ
ْنـَزَل اهلُل َتَبـاَرَک َو َتَعاَلـی َعَلـّیَ ِبَذِلـَک آَیـًة ِمـْن ِکَتاِبـِه: ِإّن

َ
َو َرُسـوِلِه. َو َقـْد أ

َکاَة 
َ

ـَاَة َو ُیْؤُتـوَن الـّز ِذیـَن ُیِقیُمـوَن الّصَ
َ
ِذیـَن آَمُنـوا اّل

َ
ُکـُم اهلُل َو َرُسـوُلُه َو اّل َوِلّیُ

2  َو ُهـْم َراِکُعـوَن

1 . مائده، 67.
2 . مائده، 55.
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به نام خدای بسیار بخشندۀ مهربان
ای رسـول! آنچـه از پـروردگارت بـه تـو نـازل شـد، بـه مـردم برسـان کـه اگـر 
چنین نکنی و نرسـانی، رسـالتش را اباغ نکرده ای ]و وظیفۀ پیغامبری را ادا 

نکـرده ای؛ نتـرس کـه[ خـدا تـو را از شـّر مـردم حفظ خواهـد کرد.1
اسـت،  کـرده  نـازل  مـن  بـر  تعالـی  خـدای  آنچـه  رسـاندن  در  مـردم!  ای 
کوتاهـی نکـرده ام و اینـک سـبِب نـزوِل ایـن آیـه را برای شـما روشـن می کنم:
همانـا جبرئیـل؟ع؟ سـه مرتبـه بـر مـن فـرود آمـد و ازطـرف خداونـِد سـام،2 
پـروردگارم- و فقـط او سـام اسـت- بـه مـن فرمـان داد کـه در ایـن جمـع و 
حضـور همگانـی بـر پـا ایسـتم و بـر هـر سفیدپوسـت و سـیاه چهر ه ای )همگان( 
اعـام کنـم کـه علـی، فرزنـد ابوطالـب، بـرادر و وّصـی و جانشـین مـن و امـام 
بعـد از مـن اسـت. ]او[ آن ]کسـی اسـت[  کـه نسـبت و منزلتـش بـه مـن، ماننـد 
نسـبت و موقعّیـت  هـارون بـه موسـی اسـت؛ جـز اینکـه بعـد از مـن، پیامبـری 

نیسـت.
او بعـد از خـدا و پیامبـرش، ولـّی و سرپرسـت شماسـت. خـدای تبارک وتعالی 
دراین بـاره آیـه ای از کتابـش بـر مـن فـرو فرسـتاد: »همانـا ولـّیِ امـر و صاحـب 
اختیـار شـما تنهـا خـدا و رسـول او و آن مؤمنانـی خواهنـد بـود کـه نمـاز را بـه پـا 

ع ]بـه فقیـر[ زکات می دهنـد«.3 داشـته و درحـال رکـو

رالمنثور، ج2، ص298.
ُ

1  . مائده، 67: برای مالحظۀ شأن نزول این آیه نک: الّد
2  . نـک: المفـردات: خـدای تعالـی از آن جهـت بـه »سـالم« موصـوف شـده اسـت کـه از عیـوب و 

آفاتـی کـه بـه خلـق می رسـد، سـالم و دورسـت. 
3  . مائـده، 55: بـه اتفاِق نظـر مفّسـراِن عاّمـه و خاّصـه، ایـن آیـه در شـأن امام علـی؟ع؟ نـازل شـده 
ص210و211؛  ج3،  مجمع البیـان،  ؛  ص649  ج1،  َزمخشـری،  جـاراهلل  الکّشـاف،  نـک:  اسـت. 

تفاسـیر دیگـر، ذیـل همیـن آیـه.
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یـُد  َکاَة َو ُهـَو َراِکـٌع ُیِر
َ

ـَاَة َو آَتـی الـّز َقـاَم الّصَ
َ
ِبـی َطاِلـٍب؟ع؟ أ

َ
َو َعِلـّیُ ْبـُن أ

 ِفـی ُکّلِ َحـاٍل.
َ

 َو َجـّل
َ

اهلَل َعـّز

ـاُس 
َ
الّن َهـا  ّیُ

َ
أ ِإَلْیُکـْم  َذِلـَک  َتْبِلیـِغ  َعـْن  ِلـی  َیْسـَتْعِفَی  ْن 

َ
أ َجْبَرِئیـَل  ْلُت 

َ
َسـأ َو 

ِثِم�خَ َو َخَتِل اْلُْسـَتْهِزِءیَن  َناِفِقـ�خَ َو ِإْدَغـاِل اآْل ِقـ�خَ َو َکْثـَرِة اْلُ
َ
ّت ـِة اْلُ

َ
ِلِعْلِمـی ِبِقّل

ْسـَاِم، ِباْلِ

ِفـی  َلْیـَس  َمـا  ْلِسـَنِتِهْم 
َ
ِبأ َیُقوُلـوَن  ُهـْم 

َ
ّن

َ
ِبأ ِکَتاِبـِه  ِفـی  اهلُل  َوَصَفُهـُم  ِذیـَن 

َ
اّل

َذاُهـْم ِلـی َغْیـَر 
َ
نـًا َو ُهـَو ِعْنـَد اهلِل َعِظیـٌم«.1 َو َکْثـَرِة أ َسـُبوَنُه َهّیِ ُقُلوِبِهـْم، َو »َیْ

ـاَی َو ِإْقَباِلی  ّنِی َکَذِلَک ِلَکْثـَرِة ُمَاَزَمِتِه ِإّیَ
َ
ُذنـًا َو َزَعُمـوا أ

ُ
وِنی أ ـی َسـّمُ

َ
ٍة، َحّت َمـّرَ

ِبّیَ 
َ
ِذیَن ُیـْؤُذوَن الّن

َ
 ِفـی َذِلَک ُقْرآنـًا: َو ِمْنُهُم اّل

َ
 َو َجـّل

َ
ْنـَزَل اهلُل َعـّز

َ
ـی أ

َ
َعَلْیـِه َحّت

ُکـْم ُیْؤِمـُن ِبـاهلِل َو ُیْؤِمـُن ِلْلُمْؤِمِنـ�خَ َو َرْحَمـٌة 
َ
ُذُن َخْیـٍر ّل

ُ
ُذٌن ُقـْل أ

ُ
َو َیُقوُلـوَن ُهـَو أ

2ِلیـٌم اآْلَیـَة
َ
ـْم َعـَذاٌب أ ِذیـَن ُیـْؤُذوَن َرُسـوَل اهلِل َلُ

َ
ِذیـَن َءاَمُنـوا ِمْنُکـْم َواّل

َ
ّل ِلّ

1 . نور، 15: با اندکی تفاوت.
2 . توبه، 61. 
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ع،  و ایـن علـی پسـر ابوطالـب اسـت کـه نمـاز را بـه  پـا داشـت و درحـال رکـو
و  هـدف  جـّل  و  عـّز  خـدای  جـز  همه حـال  در  کـه  اوسـت  و  پرداخـت  زکات 

نـدارد. دیگـری  مقصـود 
مـن از جبرئیـل خواسـتم کـه مـرا از رسـاندن و گفتن این پیام به شـما مردم 
ُمعـاف کنـد؛ زیـرا از کمـی مّتقیـن و زیـادی منافقـان و نیرنـِگ گناهـکاران و 
فریـِب مسـخره کنندگاِن اسـام آگاه بـودم و همانان کـه خداونـد در کتابـش 
وصـف کـرده اسـت و می فرمایـد: »بـه زبان هاشـان چیـزی می گوینـد کـه در 
بـرای خـود، کاری سـاده و بی اهمیـت حسـاب  را  ایـن  و  دل هاشـان نیسـت 
یـک  نـه  آنان کـه  اسـت.«  بـزرگ  خطایـی  خـدا  نـزد  درحالی کـه  می کننـد؛ 
و  )حرف شـنو  ُاُذن  مـرا  تاجایی کـه  می آزردنـد  بسـیار  مـرا  همـواره  بلکـه  بـار، 
خوش بـاور( نامیدنـد و گمـان کردنـد، به  علـت همراهـی زیـادی علـی بـا مـن 
و عنایـت مـن بـه او، این چنیـن هسـتم؛ تـا اینکـه خـدای عّزوجـل دراین بـاره 
آیـه ای نـازل فرمـود: »از ایشـان کسـانی هسـتند کـه پیامبـر را اذّیـت می کننـد 
و می گوینـد: ‘او ُاُذن )حرف شـنِو زودبـاور( اسـت.’ بگـو: ‘زودبـاوری او بـه نفـع 

شماسـت!«   
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وِمَی ِإَلْیِهْم 
ُ
ْن أ

َ
ْیُت، َو أ ْسـَماِئِهْم َلَسـّمَ

َ
َی الَقاِئِل�خَ ِبَذاِلَک ِبأ َسـّمِ

ُ
ْن أ

َ
َو َلْو ِشـْئُت أ

ُموِرِهـْم َقـْد 
ُ
ـی َو اهلِل ِفـی أ  َعَلْیِهـْم َلَدَلْلـُت، َو َلِکّنِ

َ
ُدّل

َ
ْن أ

َ
ُت َو أ

ْ
ْوَمـأ

َ
ْعَیاِنِهـْم َل

َ
ِبأ

ْنـَزَل ِإَلـّیَ ُثـّمَ َتـَا:
َ
ـَغ َمـا أ َبّلِ

ُ
ْن أ

َ
 أ

َ
ـی ِإّل  َذِلـَک َل َیْرَضـی اهلُل ِمّنِ

ُ
ْمـُت. َو ُکّل َتَکّرَ

ْغـَت 
َ
ـَک َو ِإْن َلـْم َتْفَعـْل َفَمـا َبّل ْنـِزَل ِإَلْیـَک ِمـْن َرّبِ

ُ
ـْغ َمـا أ َبّلِ ُسـوُل  َهـا الّرَ ّیُ

َ
َیـا أ

 1  ـاِس
َ
الّن ِمـَن  َیْعِصُمـَک  اهلُل  َو  ِرَسـاَلَتُه 

ُمْفَتَرضـًا  ِإَمامـًا  َو  َوِلّیـًا  َلُکـْم  َنَصَبـُه  َقـْد  اهلَل  ّنَ 
َ
أ ـاِس، 

َ
الّن َمَعاِشـَر  َفاْعَلُمـوا 

َعَلـی  َو  ِبِإْحَسـاٍن  ـْم  َلُ اِبِعـ�خَ 
َ
الّت َعَلـی  َو  ْنَصـاِر 

َ
اْل َو  یـَن  اْلَُهاِجِر َعَلـی  َطاَعُتـُه 

ِغیـِر َو  ْمُلـوِک َو الّصَ ـّرِ َو اْلَ ِبـّیِ َو اْلُ ْعَجِمـّیِ َو اْلَعَر
َ
اِضـِر َو َعَلـی اْل اْلَبـاِدی َو اْلَ

ـٍد َمـاٍض ُحْکُمـُه َجاِئـٍز  ْسـَوِد َو َعَلـی ُکّلِ ُمَوّحِ
َ
ْبَیـِض َو اْل

َ
اْلَکِبیـِر َو َعَلـی اْل

ْمـُرُه.
َ
أ َناِفـٍذ  َقْوُلـُه 

1 . مائده، 67.
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اگـر می خواسـتم گوینـدگاِن چنیـن گفتـاری را نـام ببـرم، بیـان کـرده و بـه 
بـه  اّمـا  فرْدفردشـان اشـاره می کـردم و یک یـک  ایشـان را معرفـی می کـردم؛ 
خـدا سـوگند، دربـارۀ آن هـا بزرگـواری می کنـم؛ بااین همـه خـدا از مـن راضـی 
نمی شـود؛ مگـر آنچـه بـر مـن فـرو فرسـتاده اسـت را ابـاغ کنـم. سـپس تـاوت 
فرمـود: »ای پیغمبـر! ابـاغ کـن آنچـه از پـروردگارت بـه تـو نـازل شـده اسـت 
کـه اگـر عمـل نکنـی، رسـالتش را ابـاغ نکـرده ای؛ ]َپـروا مکـن کـه[ خـدا تو را 

از شـّر مـردم حفـظ می کنـد.« 
پـس بدانیـد ای مـردم! خداونـد او را بـه سرپرسـتی و امامـت شـما منصـوب 
انصـار و  و  بـر مهاجریـن  ]اسـت[ کـه فرمانبـرداری اش  ]او[ پیشـوایی  کـرده، 
بنـده، کوچـک و  و  آزاده  َعـرب،  و  بیابانـی و شـهری، غیرعـرب  بـر  تابعیـن1، 
بـزرگ و سـفید و سـیاه واجـب و حتمـی اسـت و بـر هر مّوحـدی، فرمانش جاری 

و گفتـارش روا و بجـا و امـرش نافذ اسـت.

1 . تابعیـن: افاضـل مسـلمین را در زمـان حضـرت رسـول؟لص؟ مصاحـب رسـول می نامیدنـد؛ زیـرا 
فضیلتـی برتـر از ایـن عنـوان نبـود و بدیـن سـبب آن هـا را »َصحابـه« می گفتند. چـون عصر دوم 
اسـالم فـرا رسـید، آنان کـه صحبـِت صحابـه حضرت رسـول؟لص؟ را درک کرده بودنـد، تابعین 

خوانـده می شـدند؛  نقـل از: نفحـات االنـس،  جامـی، به نقـل از لغت نامـۀ دهخـدا.
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ـَر اهلُل َلـُه 
َ

َقـُه َفَقـْد َغَف َمْلُعـوٌن َمـْن َخاَلَفـُه، َمْرُحـوٌم َمـْن َتِبَعـُه، ُمْؤِمـٌن َمـْن َصّدَ

َطـاَع َلـُه.
َ
ـْن َسـِمَع ِمْنـُه َو أ َو ِلَ

ِطیُعـوا، 
َ
ُقوُمـُه ِفـی َهـَذا اْلَْشـَهِد َفاْسـَمُعوا َو أ

َ
ـُه آِخـُر َمَقـاٍم أ

َ
ـاِس ِإّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

ُثـّمَ ِمـْن  ُکـْم   ُهـَو َمْوَلُکـْم َو ِإَلُ
َ

 َو َجـّل
َ

ْمـِر َرّبُِکـْم، َفـِإّنَ اهلَل َعـّز
َ
َو اْنَقـاُدوا ِل

ُکـْم، اْلَقآِئـُم اْلَُخاِطُب َلُکْم، ُثّمَ ِمـْن َبْعِدی َعِلّیٌ  ـٌد َوِلّیُ ُدوِنـِه َرُسـوُلُکْم ُمَحّمَ

ِتی ِمْن ُوْلـِدِه ِإَلی َیْوٍم  ّیَ َماَمـُة ِفی ُذّرِ ُکـْم ُثـّمَ اْلِ ْمـرِ اهلِل َرّبِ
َ
ُکـْم َو ِإَماُمُکـْم ِبأ َوِلّیُ

 ِاْسـُمُه َو َرُسـوَلُه.
َ

َتْلَقـْوَن اهلَل َعـّز

َاَل  َفِنَی ]اهلُل[ اْلَ َمُه اهلُل. َعّرَ  َما َحّرَ
َ

ـُه اهلُل َو َل َحـَراَم ِإّل
َ
َحّل

َ
 َمـا أ

َ
َل َحـَاَل ِإّل

ی ِمْن ِکَتاِبـِه َو َحَاِلِه َو َحَراِمِه ِإَلْیِه. َمِنی َرّبِ
َ
ْفَضْیـُت ِبَمـا َعّل

َ
َنـا أ

َ
ـَراَم، َو أ َو اْلَ

ْمـُت   ِعْلـٍم ُعّلِ
ُ

، َو ُکّل ْحَصـاُه اهلُل ِفـّیَ
َ
 َو َقـْد أ

َ
ـاِس َمـا ِمـْن ِعْلـٍم ِإّل

َ
َمَعاِشـَر الّن

َمـاُم  ْمُتـُه َعِلّیـًا َو ُهـَو اْلِ
َ
 َعّل

َ
، َو َمـا ِمـْن ِعْلـٍم ِإّل ِقـ�خَ

َ
ّت ْحَصْیُتـُه ِفـی ِإَمـاِم اْلُ

َ
َفَقـْد أ

. ِبـ�خُ اْلُ
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کنـد،  پیـروی اش  آن کـه  و  اسـت  َملعـون  کنـد،  مخالفـت  او  بـا  هرکـه 
مورِدرحمـت الهـی اسـت. آن کـه تصدیقـش کند، مؤمن اسـت و سـخن نویش 

اسـت. خداونـدی  آمـرزش  مشـموِل  او  طاعت پذیـِر  و 
بـه  شـما  انبـوه  حضـور  در  کـه  اسـت  نوبـت  آخریـن  ایـن  مـردم!  گـروه  ای 
سـخن برخاسـته ام. بـه گفتـارم گـوش فـرا داده و ]آن را[ بپذیریـد و فرمـان 
پروردگارتـان را گـردن نهیـد؛ چراکـه خـدای عّزوجـل َهمـو اختیـاردار و معبـود 
شماسـت،  سرپرسـت  و  محّمـد؟لص؟ ولـّی  پیامبرتـان  او  از  بعـد  شماسـت، 
هموکـه اینـک بـا شـما بـه سـخن ایسـتاده اسـت، آنـگاه بعـد از مـن بـه فرمـان 
خـدا، علـی سرپرسـت و امـام شماسـت؛ سـپس امامـت و رهبری تـا ماقات خدا 

و رسـولش در رسـتاخیز، بـرای ذرّیـۀ مـن از فرزنـدان اوسـت.
جز آنچه خداوند حال و حرام فرموده اسـت، چیزی حال و حرام نیسـت. 
خـدا حـال و حـرام را بـه مـن شناسـاند و مـن آنچـه پـروردگارم از حقایـق ُقـرآن 

و حـال و حـرام بـه مـن آموخـت، به علی واگـذار کردم.
ای مـردم! هیـچ علمـی نیسـت؛ مگـر اینکـه خداونـد در مـن فراهـم آورده 
اسـت و مـن همـۀ دانش هایـم را در پیشـوای مّتقیـن گـرد آورده و قـرار دادم 
و دانشـی نیسـت کـه بـه علـی نیاموختـه باشـم و او امامـی اسـت کـه آن هـا را 

بـرای شـما بیـان می کنـد.1

 أحصیناه فی اماٍم مبین]
َ

1 . اشاره به یس، 12: [و کْل
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َل  ]َو  َتْسـَتْکِبُروا  َل  َو  ِمْنـُه،  َتْنِفـُروا  َل  َو  َعْنـُه  ـوا 
ُ
َتِضّل َل  ـاِس 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

ّقِ َو َیْعَمُل ِبـِه َو ُیْزِهُق اْلَباِطَل  ـِذی َیْهِدی ِإَلی اْلَ
َ
َتْسـَتْنِکُفوا[ ِمـْن ِوَلَیِتـِه َفُهـَو اّل

َلْوَمـُة َلِئـٍم. ُخـُذُه ِفـی اهلِل 
ْ
َتأ َو َل  َیْنَهـی َعْنـُه  َو 

ـِذی َفـَدى َرُسـوَل اهلِل ِبَنْفِسـِه َو 
َ
ُل َمـْن آَمـَن ِبـاهلِل َو َرُسـوِلِه، َو ُهـَو اّل ّوَ

َ
ـُه أ

َ
ُثـّمَ ِإّن

َجاِل  َحـَد َیْعُبـُد اهلَل َمـَع َرُسـوِل اهلِل ِمـَن الّرِ
َ
ـِذی َکاَن َمـَع َرُسـوِل اهلِل َو َل أ

َ
ُهـَو اّل

َغْیُرُه.

َلُه اهلُل، َو اْقَبُلوُه َفَقْد َنَصَبُه اهلُل. ُلوُه َفَقْد َفّضَ اِس َفّضِ
َ
َمَعاِشَر الّن

ْنَکـَر ِوَلَیَتـُه َو 
َ
َحـٍد أ

َ
ـُه ِإَمـاٌم ِمـَن اهلِل، َو َلـْن َیُتـوَب اهلُل َعَلـی أ

َ
ـاِس ِإّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

ْن 
َ
ْمـَرُه ِفیـِه َو أ

َ
ْن َیْفَعـَل َذِلـَک ِبَمـْن َخاَلـَف أ

َ
َلـْن َیْغِفـَر اهلُل َلـُه، َحْتمـًا َعَلـی اهلِل أ

ُهـوِر. َبـَد اآْلَبـاِد َو َدْهـَر الّدُ
َ
َبـُه َعَذابـًا َشـِدیدًا ُنْکـرًا أ ُیَعّذِ
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ای مـردم! از علـی منحـرف نشـوید و از او کنـاره نگیریـد و از والیت و زعامت 
او سـر بـاز نزنیـد؛ همانـا او کسـی اسـت کـه به سـوی حـق راهبـری کـرده و بـه 
آن عمـل می کنـد، باطـل را در هـم کوبیـده و از آن نهـی می کنـد و هیـچ گاه 

سـرزنِش مامت گـری او را از راه خـدا بازنمـی دارد.
عاوه برایـن، علـی اّولیـن کسـی اسـت کـه به خداونـد و رسـولش ایمان آورد 
و خود را فدایی رسـول ُخدا کرد. او کسـی اسـت که با رسـول خدا بود و هیچ 

مـردی جـز او بـا رسـول خـدا، خدا را عبـادت نمی کرد.
ای مـردم! او را برتـر بداریـد کـه خداونـد او را برتری و فضیلت داده اسـت. او 

را بپذیریـد کـه خداوند او را نصب کرده اسـت.
ای مـردم! علـی امـاِم ازطـرف خداسـت. خداونـد هرگـز توبـۀ منکـر والیـت او 
را نپذیـرد و هرگـز او را نیامـرزد. برخداونـد َحتـم اسـت کـه بـا مخالـف فرمانش 
دراین بـاره بدین گونـه عمـل کـرده و او را همـواره و جـاودان به عذاب سـخت 

معـّذب کند.
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ْت  ِعـّدَ
ُ
أ َجـاَرُة  اْلِ َو  ـاُس 

َ
الّن َوُقوُدَهـا  َنـارًا  َفَتْصُلـوا  اِلُفـوُه  ُتخَ ْن 

َ
أ َفاْحـَذُروا 

. یـَن ِفِر ِلْلَکا

َنـا َخاَتـُم 
َ
ـ�خَ َو اْلُْرَسـِل�خَ َو أ ِبّیِ

َ
ُلـوَن ِمـَن الّن ّوَ

َ
ـَر اْل

َ
ـاِس ِبـی َو اهلِل َبّش

َ
َمَعاِشـَر الّن

ـَماَواِت َو  ْهـِل الّسَ
َ
ـُة َعَلـی َجِمیـِع اْلَْخُلوِقـ�خَ ِمـْن أ ّجَ ْنِبَیـاِء َو اْلُْرَسـِل�خَ َو اْلُ

َ
اْل

. َرِضـ�خَ
َ
اْل

وَلـی َو َمـْن َشـّکَ ِفـی 
ُ
ـِة اْل اِهِلّیَ َفَمـْن َشـّکَ ِفـی َذِلـَک َفُهـَو َکاِفـٌر ُکْفـَر اْلجَ

اُر.
َ
ـاّکُ ِفـی َذِلَک َفَلـُه الّن

َ
َشـْی ٍء ِمـْن َقْوِلـی َهـَذا َفَقـْد َشـّکَ ِفـی ُکّلِ ِمْنُه، َو الّش

 ، ـاِس َحَباِنـی اهلُل ِبَهـِذِه اْلَفِضیَلـِة َمّنـًا ِمْنـُه َعَلّیَ َو ِإْحَسـانًا ِمْنـُه ِإَلّیَ
َ
َمَعاِشـَر الّن

یـَن َعَلـی ُکّلِ َحاٍل. اِهِر َبـَد اآْلِبِدیـَن َو َدْهـَر الّدَ
َ
ـی أ ْمـُد ِمّنِ  ُهـَو َلـُه اْلَ

َ
َو آَل ِاَلـَه ِإّل
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بترسـید از مخالفـت ]پـروردگار[ کـه بـه آتشـی دچـار خواهیـد شـد کـه مایـۀ 
سـوختش مـردم و سـنِگ آتش افـروز اسـت کـه بـرای کفرپیشـگان مهّیـا شـده 

است.
ای مـردم! بـه خـدا سـوگند، همـۀ پیامبـران و رسـوالن پیشـین، بـه آمـدن 
مـن بشـارت داده انـد و مـن خاَتـم انبیـا و آخریـِن رسـوالنم و حّجـت بـر همـۀ 

هسـتم. اهِل زمیـن  و  آسـمانیان  از  آفریـدگان 
زمـاِن  ماننـد کفـر  ]ایـن کفـر[  اسـت؛  دراین بـاره شـک کنـد، کافـر  آن کـه 
ایـن سـخنم تردیـد کنـد،  از  جاهلّیـت نخسـتین ]اسـت[ و آن کـه در چیـزی 
چنـان اسـت کـه در تمـام سـخنم تردیـد کرده اسـت وآن که در چنیـن مطلبی 

شـک کنـد؛ سـزاوار آتـش اسـت.
کـه  اسـت  مّنتـی  و  مـن  بـر  خـدا  ازطـرف  اسـت  فضیلتـی  ایـن  مـردم!  ای 
پـروردگار بـر مـن نهـاده و احسـانی اسـت کـه او بـر مـن کـرده اسـت و معبودی 
و  روزگار  همیشـۀ  بـرای  مـن  جاودانـی  سـپاِس  و  سـتایش  نیسـت؛  او  جـز 

اوسـت. ویـژۀ  درهرحـال، 
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ْنَثـی، 
ُ
ـاِس َبْعـِدی ِمـْن َذَکـٍر َو أ

َ
ْفَضـُل الّن

َ
ـُه أ

َ
ُلـوا َعِلّیـًا َفِإّن ـاِس َفّضِ

َ
َمَعاِشـَر الّن

ْلـُق. َمْلُعـوٌن َمْلُعـوٌن، َمْغُضوٌب َمْغُضـوٌب َمْن َرّدَ  ْزَق َو َبِقـَی اْلخَ ْنـَزَل اهلُل الـّرِ
َ
َمـا أ

َعَلـّیَ َقْوِلـی َهـَذا، َو َلـْم ُیَواِفْقـُه.

َرِنـی َعـِن اهلِل َتَعاَلـی ِبَذِلـَک َو َیُقـوُل َمـْن َعـاَدى َعِلّیـًا َو َلـْم  آَل ِإّنَ َجْبَرِئیـَل َخّبَ
َ
 أ

ُقـوا اهلَل 
َ
َمـْت ِلَغـٍد1 َو اّت ـُه َفَعَلْیـِه َلْعَنِتـی َو َغَضِبـی َف ْلَتْنُظـْر َنْفـٌس َمـا َقّدَ

َ
َیَتَوّل

 َقـَدٌم َبْعـَد ُثُبوِتَهـا ِإّنَ اهلَل َخِبیـٌر  ِبَمـا َتْعَمُلـوَن.
َ

اِلُفـوُه َفَتـِزّل ْن ُتخَ
َ
أ

ْن 
َ
ـِذی َذَکـَر ِفـی ِکَتاِبـِه، َقـاَل َتَعاَلـی: أ

َ
ـُه َجْنـُب اهلِل اّل

َ
ـاِس، ِإّن

َ
 َمَعاِشـَر الّن

ـاِس، 
َ
ْطـُت ِفـی َجْنـِب اهلِل.2 َمَعاِشـَر الّن َتُقـوَل َنْفـٌس َیـا َحْسـَرِتی َعَلـی َمـا َفّرَ

ِبُعـوا ُمَتَشـاِبَهُه،
َ
ـُروا اْلُقـْرآَن َو اْفَهُمـوا آَیاِتـِه َو اْنُظـُروا ِإَلـی ُمْحَکَماِتـِه َو َل َتّت َتَدّبَ

1 . حشر، 18.
2 . زمر، 56. 
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ای مـردم! علـی را مقـّدم داریـد و از خـود برتـر بدانیـد. همانـا او بعـد از مـن، 
خداونـد  وقتی کـه  تـا  اسـت  زنـان  و  مـردان  میـان  از  انسـان  شایسـته ترین 
رزق وروزی فـرو می فرسـتد و هسـتی برجاسـت )یعنـی تـا پایـان دنیـا(. ملعـون 
اسـت، ملعون اسـت و مغضوب اسـت، مغضوب اسـت؛ کسـی که این سـخنم 

را رد کـرده و بـا آن موافقـت نکنـد.
چنیـن  و  کـرد  آگاه  امـر  ایـن  بـه  مـرا  پـروردگارم  ازطـرف  جبرئیـل  بدانیـد! 
می گویـد: »هرکـه بـا علـی دشـمنی ورزد و والیتـش را نپذیـرد، لعنـت و خشـم 

مـن )خداونـد( بـر او بـاد.«
»هرکـس بایـد بَیندیشـد کـه برای فردای خود چه پیش فرسـتاده اسـت« و 
بپرهیزیـد از مخالفـت امـِر خـدا. چه بسـا َقدم هـا کـه پس از اسـتواری بَلغزد و به 

خطـا رَود؛ همانـا خداونـد بـه آنچه عمل می کنید، آگاه اسـت.
ای مـردم! علـی، همـان »َجنـُب اهلل« اسـت کـه ]خداونـد[ در کتابـش ذکـر 
‘ای  می گویـد:  هرکسـی  روز[  آن  »]در  گفـت:  تعالـی  خـدای  اسـت.  فرمـوده 

اندوهـا و دریغـا بـر آنچـه در َجنـِب خـدا از دسـت دادم.’«
ای مـردم! در قـرآن ژرف اندیشـی کنیـد و آیاتـش را بفهمیـد؛ در محکماتـش 

نیـک بنگریـد و از متشـابهاتش پیـروی نکنید.
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َنا آِخٌذ 
َ
ـِذی أ

َ
 اّل

َ
ـُح َلُکْم َتْفِسـیَرُه ِإّل خَ َلُکـْم َزَواِجـَرُه َو َل ُیَوّضِ َفـَو اهلِل َلـْن ُیَبـّ�ِ

ِبَیـِدِه َو ُمْصِعـُدُه ِإَلّیَ َو َشـاِئٌل ِبَعُضـِدِه َو ُمْعِلُمُکْم:

ِخی 
َ
ِبـی َطاِلٍب؟ع؟ أ

َ
ّنَ َمـْن ُکْنـُت َمـْوَلُه َفَهـَذا َعِلـّیٌ َمـْوَلُه، َو ُهـَو َعِلـّیُ ْبُن أ

َ
أ

. ا َعَلّیَ ْنَزَلَ
َ
 أ

َ
 َو َجـّل

َ
ُتـُه ِمـَن اهلِل َعـّز ـی، َو ُمَواَل َو َوِصّیِ

ْصَغـُر، َو اْلُقـْرآُن 
َ
َقـُل اْل

َ
ِبـ�خَ ِمـْن ُوْلـِدی ُهـُم الّث ّیِ

ـاِس، ِإّنَ َعِلّیـًا َو الّطَ
َ
َمَعاِشـَر الّن

ی 
َ
 َواِحـٍد ُمْنِبـٌئ َعـْن َصاِحِبـِه َو ُمَواِفـٌق َلُه، َلـْن َیْفَتِرَقا َحّت

ُ
ْکَبـُر، َفـُکّل

َ
َقـُل اْل

َ
الّث

ْرِضِه.
َ
َمَنـاُء اهلِل ِفـی َخْلِقـِه َو ُحَکَمـاُؤُه ِفـی أ

ُ
ـْوَض. ُهـْم أ َیـِرَدا َعَلـّیَ اْلَ

َل َو 
َ
ْوَضْحـُت. أ

َ
َل َو َقـْد أ

َ
ْسـَمْعُت، أ

َ
َل َو َقـْد أ

َ
ْیـُت، أ ّدَ

َ
َل َو َقـْد أ

َ
ْغـُت، أ

َ
َل َو َقـْد َبّل

َ
أ

َ
 َو َجّل

َ
َنـا ُقْلـُت َعـِن اهلِل َعـّز

َ
 َقـاَل َو أ

َ
 َو َجـّل

َ
ِإّنَ اهلَل َعـّز
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را روشـن  قـرآن  و ُمحّرمـات  نواهـی  برایتـان  سـوگند به خـدا، هرگـز کسـی 
ایـن کسـی که مـن  آشـکار نکنـد؛ مگـر  بـرای شـما  را  آیاتـش  نکنـد و تفسـیِر 
دسـتش را گرفتـه و به طـرف خـود بـاال آورده و اینـک بازویـش را بلنـد کـرده ام 

می کنـم: اعـام  و 
اختیـارداِر  و  مـوال  علـی  ایـن  هسـتم؛  او  صاحب اختیـار  و  مـوال  مـن  هرکـه 
اوسـت. او، علـی پسـر ابی طالـب، بـرادر و وصـّی مـن اسـت و ]کسـی اسـت که[ 
توصیـۀ دوسـتی و یـاری اش، ازطـرف خـدای عّزوجـل بر من نازل کرده اسـت.
ای مـردم! علـی و پـاکان از فرزنـدان مـن، همانـان ثقـل1 کوچک تـر هسـتند 
و قـرآن، ثقـل بزرگ تـر و هریـک از ایـن دو، خبـر از قریـن و همتایـش می دهـد و 
موافـق آن اسـت؛2 ایـن دو، هرگـز جـدا نشـوند تـا در کنـار حـوض )در بهشـت( 
الهـی در  اینـان امیـِنِ خداونـد در بیـن مـردم و حکیمـان  بـر مـن وارد شـوند. 

زمین انـد.
آگاه شـوید کـه ]امـر الهـی را[ ابـاغ کـردم، بدانیـد کـه ادای وظیفـه کـردم. 
هـان کـه پیـام را بـه سـمعتان رسـاندم متوّجـه باشـید کـه امـر الهـی را واضـح 

کـردم. بدانیـد کـه خـدای عّزوجـّل فرمـود و مـن ازطـرف او می گویـم:

1 . َثَقـل: هـر شـیء نفیـس و محفـوظ. و بـه همیـن معناسـت »اّنـی تـارک فیکـم الَثَقلیـن، القـرآن و 
عترتـی«. 

)اقرب الموارد: ثقل(. توضیح بیشتر را در کتابچة حدیث الَثَقلین ص 41 توان دید.
2 . یعنی قرآن، عترت را توصیف می کند و عترت، قرآن را تفسیر می کند.



 

42

ْؤِمِنـ�خَ َبْعـِدی   ِإْمـَرُة اْلُ
ُ

ـّل ِخـی َهـَذا َو َل َتِ
َ
ْؤِمِنـ�خَ َغْیـَر أ ِمیـُر اْلُ

َ
ـُه َلْیـَس  أ

َ
َل ِإّن

َ
أ

َحـٍد َغْیـِرِه.
َ
ِل

َرُسـوُل  َمـا َصِعـَد  ِل  ّوَ
َ
أ ُمْنـُذ  َو َکاَن  َفَرَفَعـُه  َعَلـی َعُضـِدِه  ِبَیـِدِه  ُثـّمَ َضـَرَب 

َو َوْجِه َرُسـوِل اهلِل؟لص؟  اهلِل؟لص؟ ]َعَلـی َدَرَجـٍة ُدوَن َمَقاِمـِه، َفَبَسـَط َیـَدُه َنْ

ـی َصـاَرْت ِرْجُلـُه َمـَع ُرْکَبـِة َرُسـوِل اهلِل؟لص؟، ُثـّمَ َقـاَل:
َ
َو[ َشـاَل َعِلّیـًا؟ع؟ َحّت

َو َخِلیَفِتـی َعَلـی  ِعْلِمـی  َواِعـی  َو  ـی  َوِصّیِ َو  ِخـی 
َ
أ َعِلـّیٌ  َهـَذا  ـاِس 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

اِعی ِإَلْیـِه َو اْلَعاِمُل ِبَما َیْرَضاُه   َو الّدَ
َ

 َو َجـّل
َ

ِتـی َو َعَلـی َتْفِسـیِر ِکَتـاِب اهلِل َعـّز ّمَ
ُ
أ

اِهـی َعـْن َمْعِصَیِتـِه.
َ
َواِلـی َعَلـی َطاَعِتـِه َو الّن ْعَدآِئـِه َو اْلُ

َ
َو اْلَُحـاِرُب ِل

َو  اِکِثـ�خَ 
َ
الّن َقاِتـُل  َو  ـاِدی  اْلَ َمـاُم  اْلِ َو  ْؤِمِنـ�خَ  اْلُ ِمیـُر 

َ
أ َو  اهلِل  َرُسـوِل  َخِلیَفـُة 

. اْلَاِرِقـ�خَ َو  اْلَقاِسـِط�خَ 
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هـان! کـه امیرالمؤمنیـن جـز همیـن بـرادرم نیسـت و زمامـداری و امـارت بـر 
مؤمنـان بعـد از مـن، بـرای َاَحـدی جـز او روا و جایـز نیسـت.

پّلـه  یـک  علـی؟ع؟  رفـت،  بـاال  خطابـه  منبـر  بـر  پیامبـر؟لص؟  کـه  اّولـی  از 
پایین تـر از جایـگاه آن حضـرت؟لص؟ قـرار داشـت. ]سـخن رسـول خـدا؟لص؟ 
کـه بـه اینجـا رسـید،[ با دسـت خود به بازوی او )علـی؟ع؟( زد. او )علی؟ع؟( 
هـم دسـت خـود را به طـرف رسـول خـدا؟لص؟ دراز کـرد؛ سـپس پیامبـر؟لص؟ 
بـا دسـت ُپرتـوان خویـش بـازوی علـی؟ع؟ را گرفتـه و بلنـد کـرد، به حّدی کـه 

قدم هایـش برابـر زانـوی پیامبـر؟لص؟ قـرار گرفـت؛1 آنـگاه فرمـود:
ای مـردم! ایـن علـی، بـرادر و وصـّی و خزانـۀ دانـش مـن و در رهبـرِی اّمـت و 

تفسـیر کتـاب خـدای عّزوجـل، جانشـین من اسـت.
ایـن علـی، مـردم را بـه خـدا می خوانـد و به آنچـه مورِدرضایت اوسـت، عمل 
می کنـد و بـا دشـمنانش می سـتیزد؛ یاری کننـده بـر طاعـت خـدا و بازدارنده از 

معصیِت اوسـت.
جانشـیِن رسـول خـدا و امیـر مؤمنـان و پیشـوای راهنماسـت. َهمو، ُکشـندۀ 

عهدشـکنان و جورپیشـگان و ازدین بیرون رفتـگان اسـت.

1 . ایـن قسـمت، جـزِو اصلـِی خطابـۀ پیامبـر اکـرم؟لص؟ نیسـت؛ در اینجـا، راوِی خطبـه کیفّیـت 
ح داده اسـت. قرارگرفتـن امام علـی؟ع؟ و بلندکردنـش را بـر دسـت رسـول اکـرم؟لص؟  شـر
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ُقوُل:
َ
ی أ ْمِر َرّبِ

َ
1 ِبأ ُل اْلَقْوُل َلَدّیَ ُقوُل َما ُیَبّدَ

َ
ْمِر اهلِل أ

َ
ِبأ

ْنَکـَرُه َو اْغَضـْب َعَلـی 
َ
ُهـّمَ َواِل َمـْن َوالُه َو َعـاِد َمـْن َعـاَداُه َو اْلَعـْن َمـْن أ

َ
لّل

َ
أ

ـُه.
َ

َمـْن َجَحـَد َحّق

َذِلـَک  ِتْبَیاِنـی  ِعْنـَد  ـَک  َوِلّیِ ِلَعِلـّیٍ  َبْعـِدی  َماَمـَة  اْلِ ّنَ 
َ
أ َعَلـّیَ  ْنَزْلـَت 

َ
أ ـَک 

َ
ِإّن ُهـّمَ 

َ
لّل

َ
أ

ْتَمْمـَت َعَلْیِهـْم ِبِنْعَمَتـَک َو 
َ
ْکَمْلـَت ِلِعَبـاِدَک ِمـْن ِدیِنِهـْم َو أ

َ
ـاُه ِبَمـا أ ِإّیَ َو َنْصِبـی 

َفُقْلـَت: ِدینـًا،  ْسـَاَم  اْلِ ـُم  َلُ َرِضیـَت 

ِمـَن  اآْلِخـَرِة  ِفـی  ُهـَو  َو  ِمْنـُه  ُیْقَبـَل  َفَلـْن  ِدینـًا  ْسـَاِم  اْلِ َغْیـَر  َیْبَتـِغ  َمـْن  َو 

 2 یَن اِسـِر اْلخَ

ْغُت.
َ
ّنِی َقْد َبّل

َ
ْشِهُدَک َو َکَفی ِبَک َشِهیدًا أ

ُ
ُهّمَ ِإّنِی أ

َ
لّل

َ
أ

1 . ق، 29.
2 . آل عمران، 85. 
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بـه فرمـان خـدا می گویـم، و سـخن مـن تغییرناپذیـر اسـت؛ زیـرا بـه فرمـان 
پـروردگارم می گویـم:

او  بـا  هرکـه  و  بـدار  دوسـت  را  او  بـدارد،  دوسـت  را  علـی  هرکـه  خداونـدا! 
عـداوت ورزد، دشـمن دار. لعـن فرمـا؛ هرکـه علـی را انـکار کنـد و غضـب فرمـا 

ِم علـی را نادیـده بگیـرد.
َ
بـر کسـی که حـق مسـّل

مـن،  از  بعـد  پیشـوایی  و  امامـت  کـه  فرمـودی  نـازل  مـن  بـر  پـروردگارا! 
مخَتـّصِ َولـّیِ تـو علـی اسـت. در آن هنـگام کـه ایـن حکـم را بیـان و علـی را 
]ازطـرف تـو[ بـه ایـن مقـام منصـوب کردم؛ مقامی کـه به آن، دیـن بندگانت 
را کمـال بخشـیدی و نعمتـت را بـر آنـان تمـام نمـودی و ُخشـنود شـدی کـه 
اسـام دینشـان باشـد، پـس فرمـودی: »هرکـه غیـر از اسـام دینـی را برگزینـد، 

از او پذیرفتـه نخواهـد شـد و در آخـرت از زیانـکاران اسـت.« 
خداونـدا! تـو را گـواه می گیـرم و شـهادت تـو بـرای مـا کافـی اسـت کـه ]امـر 

تـو را ابـاغ کـرده و[ بـه بند گانـت رسـانیدم.
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َتّمَ ِبِه 
ْ
 ِدیَنُکْم ِبِإَماَمِتِه، َفَمْن َلْم َیأ

َ
 َو َجـّل

َ
ْکَمـَل اهلُل َعّز

َ
َمـا أ

َ
ـاِس ِإّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

َو ِبَمـْن َیُقـوُم َمَقاَمـُه ِمـْن ُوْلـِدی ِمـْن ُصْلِبِه ِإَلی َیـْوِم اْلِقَیاَمِة َو اْلَعـْرِض َعَلی اهلِل 

ـاِر ُهـْم ِفیَهـا َخاِلـُدوَن، 
َ
ـْم َو ِفـی الّن ْعَماُلُ

َ
ِذیـَن َحِبَطـْت أ

َ
وَلِئـَک اّل

ُ
 َف أ

َ
 َو َجـّل

َ
َعـّز

 1ـُف َعْنُهـُم اْلَعـَذاُب َو َل ُهـْم ُیْنَظُروَن
َ

ّف َل ُیخَ

ْقَرُبُکـْم ِإَلـّیَ َو 
َ
ُکـْم ِبـی َو أ

ُ
َحّق

َ
ْنَصُرُکـْم ِلـی َو أ

َ
ـاِس، َهـَذا َعِلـّیٌ أ

َ
َمَعاِشـَر الّن

 ِفیِه، 
َ

َنـا َعْنـُه َراِضَیاِن َو َما َنَزَلْت آَیـُة ِرًضی ِإّل
َ
 َو أ

َ
 َو َجـّل

َ
ُکـْم َعَلـّیَ َو اهلُل َعـّز

ُ
َعّز

َ
أ

 
َ

 ِبـِه، َو َل َنَزَلـْت آَیـُة َمـْدٍح ِفـی اْلُقـْرآِن ِإّل
َ
 َبـَدأ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ِإّل

َ
َو َمـا َخاَطـَب اهلُل اّل

ـا  ْنَزَلَ
َ
 َلـُه، َو َل أ

َ
ْنَسـاِن2 ِإّل َتـی َعَلـی اْلِ

َ
ـِة ِفـی َهـْل أ

َ
ّن ِفیـِه، َو َل َشـِهَد اهلُل ِباْلجَ

ِفـی ِسـَواُه، َو َل َمـَدَح ِبَهـا َغْیـَرُه.

1 .  بقره، 162.
2 . اشاره به سورۀ مبارکۀ انسان )دهر( که هفتادوششمین سورۀ قرآن مجید است. 
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ای مـردم! خـدا کـه عزتمنـد و بـزرگ اسـت، بـا امامـِت او دیـن شـما را کمـال 
امامـت  و  نیـاورد،  فـرود  او  امامـِت  پیشـگاِه  در  اطاعـت  سـِر  آن کـه  بخشـید؛ 
فرزندانـم از نسـل او )نسـل علـی؟ع؟( را تـا روز قیامـت و رسـیدن بـه پیشـگاه 
خـدا نپذیـرد، َعمَلـش تبـاه شـده و در آتـش جـاودان بمانـد؛ »]چنیـن افـرادی[ 

عذابشـان کاسـتی نگیـرد و مهلتـی نخواهنـد داشـت.«1
ای مـردم! ایـن علـی بیـش از همـۀ شـما مـرا نصـرت و یـاری داده اسـت و 
سـزاوارترین و نزدیک تریـِن شـما بـه مـن اسـت. علـی از همگـِی شـما در نزد من 
ارجمندتـر اسـت. مـن و خـدای عّزوجـل از او راضـی هسـتیم. آیـه ای متضّمـن 
ُخشـنودی پـروردگار نـازل نشـد؛ مگـر اینکـه علـی در آن اسـت و هرکجـای 
مخاطـْب  نخسـتین  گرفته انـد،  قـرار  خـدا  خطـاِب  طـرِف  مؤمنـان  کـه  قـرآن 

اوسـت.
آیـه مدحـی در قـرآن فـرو نیامـد؛ مگـر اینکـه علـی در آن اسـت. گواهـی ای 
ْنَسـان« دربارۀ رفتن به بهشـت داده اسـت،  ِ

ْ
َتی َعَلی ال

َ
که خدا در سـورۀ »َهْل أ

ویـژۀ اوسـت و آن سـوره را در شـأن غیـر او نـازل نفرمـوده اسـت و در آن، کسـی 
جـز او مورِدسـتایش قـرار نگرفته اسـت.

1  .بقره، 162.
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ِقـّیُ 
َ
ـاِس، ُهـَو َناِصـُر ِدیـِن اهلِل َو اْلَُجـاِدُل َعـْن َرُسـوِل اهلِل َو ُهـَو الّت

َ
َمَعاِشـَر الّن

ُکـْم َخْیـُر َوِصـّیٍ َو َبُنـوُه َخْیـُر  ُکـْم َخْیـُر َنِبـّیٍ َو َوِصّیُ ْهـِدّیُ َنِبّیُ ـاِدی اْلَ ِقـّیُ اْلَ
َ
الّن

. ِتـی ِمـْن ُصْلـِب َعِلّیٍ ّیَ ـُة ُکّلِ َنِبـّیٍ ِمـْن ُصْلِبـِه َو ُذّرِ ّیَ ـاِس ُذّرِ
َ
ْوِصَیـاِء َمَعاِشـَر الّن

َ
اْل

ُسـُدوُه  َتْ َفـَا  َسـِد  ِباْلَ ـِة 
َ
ّن اْلجَ ِمـَن  آَدَم  ْخـَرَج 

َ
أ ِإْبِلیـَس  ِإّنَ  ـاِس 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

ِطیَئـٍة  ْرِض ِلخَ
َ
ْهِبـَط ِإَلـی اْل

ُ
ْقَداُمُکـْم َفـِإّنَ آَدَم أ

َ
 أ

َ
ْعَماُلُکـم َو َتـِزّل

َ
َفَتْحَبـَط أ

ِمْنُکـْم  َو  ْنُتـْم 
َ
أ ْنُتـْم 

َ
أ َو  ِبُکـْم  َفَکْیـَف   

َ
َجـّل َو   

َ
َعـّز اهلِل  َصْفـَوُة  ُهـَو  َو  َواِحـَدٍة 

َل  َو   ، َتِقـّیٌ  
َ

ِإّل َعِلّیـًا  َیَتَواَلـی  َل  َو  َشـِقّیٌ   
َ

ِإّل َعِلّیـًا  ُیْبِغـُض  َل  ـُه 
َ
ِإّن أآَل  ْعـَداُء اهلِل، 

َ
أ

ِلـٌص. ُمحخْ ُمْؤِمـٌن   
َ

ِإّل ِبـِه  ُیْؤِمـُن 
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ای مـردم! علـی، یـاور دیـن خـدا و ُمدافـع حریم رسـول خداسـت. او باتقواِی 
ک نهـاد و راهنمایـی راه یافتـه اسـت. پیامبرتـان بهتریـِن انبیـا و وصـّیِ شـما،  پا

بهتریِن أوصیاسـت و پسـرانش بهترین جانشـینان هسـتند.
ای مـردم! فرزنـدان هـر پیامبـری از پشـِت خـوِد اوسـت و ذّریـۀ مـن از نسـل 

علـی اسـت.
او  بـه  کـرد؛  بیـرون  بهشـت  از  حسـد  بـه  را  آدم  ابلیـس  مـردم!  ای 
)امام علـی؟ع؟( حسـد َنورزیـد کـه اعمالتـان تباه می شـود و قدمهایتـان بلغزد. 
همانـا آدم باآنکـه برگزیـدۀ خـدا بـود، بـا یـک خطـا بـه زمیـن فـرو افتـاد؛ پـس 
وضـع شـما چگونـه خواهـد بـود و حال آنکـه شـما ]انسـان ها،[ افـرادی عـادی 

خداییـد. دشـمن  بعضی تـان  کـه  هسـتید 
بدانیـد کـه بـا علی دشـمنی نـورزد؛ مگر بخت برگشـته و به علی مهـر نَورزد؛ 

مگـر پارسـاِی خویشـتن دار و بـه او ایمان نیاَورد؛ مگـر مؤمِن بااخاص.
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َو ِفی َعِلّیٍ َو اهلِل َنَزَلْت ُسوَرُة اْلَعْصِر:

ِذیَن 
َ
 اّل

َ
ْنَسـاَن َلِفـی ُخْسـٍر، ِإّل ِحیـِم، َو اْلَعْصـِر، ِإّنَ اْلِ ْحَمـِن الّرَ ِبْسـِم اهلِل الّرَ

ْبِر ـّقِ و َتَواَصـْوا ِباْلّصَ ـاِت َو َتَواَصـْوا ِباْلَ اِلَ آَمُنـوا َو َعِمُلـوا الّصَ

ُسوِل  ْغُتُکْم ِرَسـاَلِتی َو َما َعَلی الّرَ
َ
اِس، َقِد اْسَتْشـَهْدُت اهلَل َو َبّل

َ
َمَعاِشـَر الّن

1  اْلَبَاُغ اْلُِب�خُ
َ

ِإّل

2ْنُتْم ُمْسِلُموَن
َ
 َو أ

َ
 ُتَقاِتِه َو َل َتُموُتّنَ ِإّل

َ
ُقوا اهلَل َحّق

َ
اِساّت

َ
َمَعاِشَر الّن

ْن 
َ
ْنـِزَل َمَعـُه 3ِمـْن َقْبـِل أ

ُ
ـِذی أ

َ
ـوِر اّل

ُ
ـاِس آِمُنـوا ِبـاهلِل َو َرُسـوِلِه َو الّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

4ْدَباِرَهـا
َ
َهـا َعَلـی أ َنْطِمـَس ُوُجوهـًا َفَنُرّدَ

- ُثّمَ ِفی   ِفـّیَ َمْسـُلوٌک ُثـّمَ ِفـی َعِلـّیٍ
َ

 َو َجـّل
َ

ـوُر ِمـَن اهلِل َعـّز
ُ
ـاِس، الّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

ّنَ 
َ
ـّقِ  اهلِل َو ِبـُکّلِ َحّقٍ ُهـَو َلَنا ِل ُخـُذ ِبَ

ْ
ـِذی َیأ

َ
ْهـِدّیِ اّل ْسـِل ِمْنـُه ِإَلـی اْلَقاِئـِم اْلَ

َ
الّن

َعاِنِدیـَن َو اْلَُخاِلِفـ�خَ َو  یـَن َو اْلُ ِر ـًة َعَلـی اْلَُقّصِ  َقـْد َجَعَلَنـا ُحّجَ
َ

 َو َجـّل
َ

اهلَل َعـّز

. ـ�خَ ـ�خَ َو الَغاِصِبـ�خَ ِمـْن َجِمیـِع اْلَعاَلِ اِلِ
َ

ِثِمـ�خَ َو الّظ اِئِنـ�خَ َو اآْل اْلخَ

1 . نور، 54.
2 . آل عمران، 102. 

3 . اقتباس از جزء آخر آیۀ 157 سورۀ مبارکۀ اعراف. 
4 . نساء، 47: شاید کنایه از تغییر خصایص مردمی در منکران حق و کافرپیِشگان باشد.
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سـورۀ عصـر در شـأن علـی نـزول یافتـه اسـت: »بـه نـام خـدای بخشایشـگر 
عصـر؟ع؟[  ولـّیِ  ظهـور  دوران  یـا  رسـول  ]نورانـِی  عصـر  بـه  سـوگند  مهربـان. 
کـه انسـان همـه در زیـان و کاسـتی اسـت؛ مگـر کسـانی که ایمـان آورده انـد 
و کارهـای شایسـته انجـام داده انـد و یک دیگـر را بـه حـق سـفارش کـرده  و 

اسـتقامت توصیـه کرده انـد.« و  بـه شـکیبایی  را  همدیگـر 
ای مردم! خدا را شـاهد گرفتم و رسـالتم را به شـما اباغ کردم »و بر رسـول 

جز رسـانیدن آشـکار پیام نیست.« 
از  پرهیـز  شایسـتۀ  آن گونه کـه  کنیـد؛  پـروا  بـزرگ  خـدای  از  مـردم!  ای 

نسـپارید!« جـان  مسـلمانی،  درحـال  جـز  کـه  باشـید  مراقـب  »و  خداسـت 
ای مـردم! بـه خـدا و رسـولش و نـوری )قرآنـی( کـه بـا او فـرود آمـد، ایمـان 
آوریـد1، »پیـش از آنکـه صورت هایـی را ]به واسـطۀ گمراهـی و بتاهـی[ محـو 

کنیـم؛ سـپس بـه پشـت سـر برگردانیـم.«2
ای مـردم! » آن نـور، ازسـوی خـدا در مـن نهـاده شـده اسـت و بعـد از مـن، در 
علـی؟ع؟ اسـت؛ سـپس در نسـل او تـا قائم مهـدی؟جع؟؛ ]او[ آن ]اسـت[ که 
)بـا قیـام فراگیـرش( حـق خـدا و تمـام حقوِق ما را بـاز می سـتاند. همانا خدای 
و مخالفـان  و دشـمنان  مـا(  )درحـق  بـر جمیـع کوتاهی کننـدگان  عّزوجـل، 
و خیانت پیشـگان و گناهـکاران و سـتمگران و غاصبـان از جهانیـان، مـا را 

حجـت قـرار داده اسـت.

1 . اقتباس است از جزء آخر آیۀ 157 سوره اعراف.
2 . ایـن آیـه دربـارۀ جـزای یهـود لجبـاز و منکـر حـق اسـت. بنـا بر حدیثـی از امام باقـر؟ع؟ منظورش 
محوکـردن صورت هـای آن هـا از راه هدایـت و برگردانـدن بـه عقـب و قرارگرفتـن در مسـیر 

گمراهـی اسـت. نـک: تفسـیر نمونـه، ج3، ص447؛ به نقـل از قـرآن حکیـم.
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 َفـِإْن 
َ
ُسـُل أ ـی َرُسـوُل اهلِل َقـْد َخَلـْت ِمـْن َقْبِلـَی الّرُ ّنِ

َ
ْنِذُرُکـْم أ

ُ
ـاِس أ

َ
َمَعاِشـَر الّن

ْعَقاِبُکـْم َو َمـْن َیْنَقِلـْب َعَلـی َعِقَبْیـِه َفَلـْن َیُضـّرَ 
َ
ْو ُقِتْلـُت اْنَقَلْبُتـْم َعَلـی أ

َ
ِمـّتُ أ

1ـاِکِریَن
َ

 الّش
ُ

اهلَل َشـْیئًا َو َسـَیْجِزی اهلُل

ِمـْن  ُوْلـِدی  َبْعـِدِه  ِمـْن  ُثـّمَ  ـْکِر 
ُ

الّش َو  ْبـِر  ِبالّصَ اْلَْوُصـوُف  ُهـَو  َعِلّیـًا  ِإّنَ  َو  آَل 
َ
أ

. ُصْلِبـِه

َو  َعَلْیُکـْم،  َفَیْسـَخَط  ِإْسـَاَمُکْم  اهلِل  َعَلـی  ـوا 
ُ
َتُمّن َل  ـاِس، 

َ
الّن َمَعاِشـَر   

ْرَصـاِد. َلِباْلِ ـُه 
َ
ِإّن ِعْنـِدِه  ِمـْن  ِبَعـَذاٍب  ُیِصیَبُکـْم 

ـار َو َیْوَم اْلِقَیاَمِة 
َ
ٌة َیْدُعوَن ِإَلی الّن ِئّمَ

َ
ـُه َسـَیُکوُن ِمْن َبْعـِدی أ

َ
ـاِس ِإّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

 ُیْنَصُروَن.
َ

ال

1 . برگرفته از آل عمران، 144، با اندکی تفاوت.
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آگاهـی می دهـم کـه مـن فرسـتادۀ خدایـم کـه  و  بیـم  را  مـردم! شـما  ای 
پیـش از مـن فرسـتادگان الهـی بودنـد. اگر من بمیرم یا ُکشـته شـوم، شـما به 
عقـب برمی گردیـد؟! آن کـه بـه روزگار کفـر و جاهلیـت برگردد، بـه خدا هیچ 

زیانـی نرسـاند و بـه زودی خداونـد شـاکران را پـاداش می دهـد!«1
بدانید که علی همان کسـی اسـت که به صبر و شـکر وصف شـده اسـت و 

بعد از او فرزندانم که از پشـت اوَیند، چنین هسـتند.
ای مـردم! به واسـطۀ قبـول اسـام بـر خـدا مّنـت ننهیـد کـه بـر شـما خشـم 

گیـرد و بـه عذابـش دچـار شـوید؛ کـه همانـا او مراقـب رفتارتـان هسـت.
ای مردم! به زودی پس از من پیشـوایانی پیدا شـوند که شـما را فرا خوانند 

و روِز رستاخیز یاری نشوند.

1 . برگرفته از آل عمران، 144، با اندکی تفاوت.
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آِن ِمْنُهْم.
َ
یَئ َنا َبِر

َ
اِس ِإّنَ اهلَل َو أ

َ
َمَعاِشَر الّن

ْسـَفِل 
َ
ْرِک اْل ْشـَیاُعُهْم ِفی الّدَ

َ
ْتَباُعُهْم َو أ

َ
ْنَصاُرُهْم َو أ

َ
ُهْم َو أ

َ
اِس، ِإّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

ِریَن1[ َتَکّبِ ـاِر ]َو َلِبْئَس َمْثـَوى اْلُ
َ
ِمـَن الّن

َحُدُکْم ِفی َصِحیَفِتِه َقاَل َفَذَهَب 
َ
ِحیَفـِة َفْلَیْنُظْر أ ْصَحـاُب الّصَ

َ
ُهـْم أ

َ
َل ِإّن

َ
أ

2.ِحیَفِة ْمُر الّصَ
َ
 ِشـْرِذَمًة ِمْنُهْم أ

َ
اِس ِإّل

َ
َعَلی الّن

َدُعَهـآ ِإَماَمـًة َو ِوَراَثـًة ِفـی َعِقِبی ِإَلـی َیْوِم اْلِقَیاَمـِة، َو َقْد 
َ
ـی أ ـاِس، ِإّنِ

َ
َمَعاِشـَر الّن

َحـٍد 
َ
ـًة َعَلـی ُکّلِ َحاِضـٍر َو َغاِئـٍب َو َعَلـی ُکّلِ أ ِمـْرُت ِبَتْبِلیِغـِه ُحّجَ

ُ
ْغـُت َمـا أ

َ
َبّل

اِضُر اْلَغاِئَب، َو اْلَواِلُد اْلَوَلَد  ِغ اْلَ ْو َلْم ُیوَلْد َفْلُیَبّلِ
َ
ْو َلْم َیْشـَهْد، ُوِلَد أ

َ
ْن َشـِهَد أ ِمّمَ

ـْجَعُلوَنَها ُمْلـکًا َو اْغِتَصابًا. ِإَلـی َیـْوِم اْلِقَیاَمـِة َو َسَ

َقَاِن3[
َ
َه الّث ّیُ

َ
، َو ِعْنَدَها ]َسَنْفُرُغ َلُکْم أ َل َلَعَن اهلُل اْلَغاِصِب�خَ َو اْلُْغَتِصِب�خَ

َ
أ

1 . نحل، 29.
  2
  3
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ای مردم! یقینًا خداوند و من از آنان نفرت داشته و بیزاریم.
پسـت ترین  در  تابعانشـان  و  پیـروان  و  یـاران  و  پیشـوایان  ایـن  مـردم!  ای 

راسـت.«  بـد جایگاهـی کـه متکّبـران  خ انـد »و چـه  طبقـات دوز
بهـوش باشـید! اینـان اصحـاب صحیفه انـد؛1 بایـد فردفـرِد شـما در کارنامـۀ 

عمل خود بنگرد.
ع صحیفـه را مـردم درنیافتنـد؛ مگـر عـدۀ اندکـی کـه   ]راوی گفـت: موضـو

به یـاد داشـتند[
ای مـردم! مـن خافـت را به صـورت امامـت و ارث بـردن در فرزندانـم، تـا روز 
قیامـت، به جـا می گـذارم؛ همانـا کـه آنچه مأمور بـه تبلیغ آن بودم، رسـانیدم 
تـا بـر هـر حاضـر و غایـب و هرکـه شـاهد و حاضـر اسـت یـا نیسـت و زاده شـده 
یـا هنـوز بـه دنیـا نیامـده اسـت، حّجـت و دلیـل تمـام باشـد. پـس بایسـته و 
الزم اسـت هرکـه حاضـر اسـت، پیـام را بـه غایبـان برسـاند؛ همچنیـن تـا روز 
رسـتاخیز، هـر پـدری بایـد ]ایـن پیـام را[ بـه فرزنـدش ابـاغ کند. بـه زودی این 

مقـام خافـت را غصـب کـرده و بـه پادشـاهی تبدیـل خواهنـد کـرد.
ایـن  در  بـاد.  تعّدی کننـدگان  و  غضب کننـدگان  بـر  خـدا  لعنـت  هـان! 
خواهیـم  شـما  کار  حسـاب  بـه  بـه زودی  جـن!   و  انـس  گـروه  »ای  هنـگام 

پرداخـت«

1  . اصحاب صحیفه: گروهی از َمأل و اعیاِن صحابه اند که قراردادی تنظیم کردند و هم پیمان 
شـدند کـه اعـالم کننـد پیامبـر؟لص؟ بعـد از خـود جانشـین تعییـن نکـرده اسـت و حضـرت 
علـی؟ع؟، خلیفـۀ بعـد از ایشـان نیسـت. سـعیدبن العاص األموی ایـن صحیفـه را نوشـت و بـه 
امانـت نـزد ابوعبیـده سـپردند. )تلخیـص از سـفینۀ بحاراألنـوار: َصحـف(. اینـان ظاهـرًا همـان 
12 تنـی هسـتند از منافقـان کـه در بازگشـت از غـزوۀ تبـوک، قصـد جـان رسـول اکـرم؟لص؟ را 
کردنـد؛ ولـی پیـِک الهـی پیامبـر را از نّیـت سـوء آن هـا باخبـر و توطئه شـان را خنثـی کـرد. نـک: 

بحاراألنـوار، ج21، ص196. 
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1.اٌس َفَا َتْنَتِصَراِن َو ُیْرَسُل َعَلْیُکَما ُشٰواٌظ ِمْن َناٍر َو ُنَ

ْنُتـْم َعَلْیـِه 
َ
 َلـْم َیُکـْن َیَذُرُکـْم »َعَلـی َمـا أ

َ
 َو َجـّل

َ
ـاِس، ِإّنَ اهلَل َعـّز

َ
َمَعاِشـَر الّن

ـِب َو َمـا َکاَن اهلُل ِلُیْطِلَعُکـْم َعَلـی اْلَغْیـِب«.2  ّیِ
ِبیـَث ِمـَن الّطَ ـی َیِمیـَز اْلخَ

َ
َحّت

 َو اهلُل ُمْهِلُکَهـا ِبَتْکِذیِبَهـا َو َکَذِلـَک 
َ

َیـٍة ِإّل ـُه َمـا ِمـْن َقْر
َ
ـاِس، ِإّن

َ
َمَعاِشـَر الّن

ـٌة َکَمـا َذَکـَر اهلُل َتَعاَلـی3 َو َهـَذا َعِلـّیٌ ِإَماُمُکـْم َو  ى َو ِهـَی ظاِلَ ُیْهِلـُک اْلُقـَر

ُق َمـا َوَعـَدُه. ُکـْم َو ُهـَو َمَواِعیـُد اهلِل َو اهلُل ُیَصـّدِ َوِلّیُ

ِل�خَ َو  ّوَ
َ
ْهَلَک اْل

َ
، َو اهلُل َلَقـْد أ ِل�خَ ّوَ

َ
ْکَثُر اْل

َ
 َقْبَلُکْم أ

َ
ـاِس، َقـْد َضـّل

َ
َمَعاِشـَر الّن

. ُثّمَ ُنْتِبُعُهُم اآْلِخِریَن  ِل�خَ ّوَ
َ
َلْم ُنْهِلـِک اْل

َ
یـَن َقاَل اهلُل َتَعاَلی: أ ُهـَو ُمْهِلـُک اآْلِخِر

4 ِب�خَ َکَذِلـَک َنْفَعُل ِباْلُْجِرِم�خَ َوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَکّذِ

1 . الرحمن، 35. 
2 . اقتباس از آل عمران، 179. 

3 . اشاره به آیاتی مانند: انعام، 131 و هود، 117.  
4 . مرسالت، 16تا19. 
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»و شـعله هایی از آتش بی دود و دودهای متراکم بر شـما فرسـتاده می شـود 
و نمی توانید از کسـی یاری بطلبید.«

ای مـردم! »خـدای عـّز و جـل شـما را بـه حـال خود رهـا نمی کنـد؛ مگر آنکه 
ک جـدا سـازد و چنیـن نیسـت کـه خداونـد شـما را از غیـب با خبر  ک را از پـا ناپـا

کنـد.«1
ک نکـرد؛ مگـر به سـبب اینکـه  ای مـردم! خـدا اهـِل هیـچ قریـه ای را هـا
آیـات الهـی را تکذیـب و انـکار کردنـد و ایـن سـّنِت جـارِی خداونـدی اسـت 
کـه هـر جمعیـِت ظالمـی را نابـود می کنـد. همچنان کـه خداونـد در کتابـش 

فرمـوده اسـت.2
و  اسـت  الهـی  وعده هـای  او  و  شماسـت  صاحب اختیـار  و  امـام  علـی،  ایـن 

می گردانـد. راسـت  اسـت،  کـرده  وعـده  را  آنچـه  خداونـد 
ای مردم! قبل از شـما بیشـتر پیشـینیان گمراه شـدند و خداوند گذشتگان 

ک کنندۀ آیندگان ]گمراه[ اسـت. را تباه سـاخت و همان خدا ها
ک نکردیـم؟  خـدای تعالـی فرمـود: »آیـا مـا اقـوام ]مجـرِم[ نخسـتین را هـا
]آری[  می فرسـتیم.  آن هـا  به دنبـال  را  مجرمـان(  )دیگـر  دیگـران  سـپس 
این گونـه بـا مجرمـان رفتار می کنیـم. وای در آن روز بـر تکذیب کنندگان!«

 

1 . اقتباس از آل عمران، 179.
2 . اشاره به آیاتی مانند: انعام، 131 و هود، 117.  
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َمـْرُت َعِلّیـًا َو َنَهْیُتـُه، َفَعِلـَم 
َ
َمَرِنـی َو َنَهاِنـی َو َقـْد أ

َ
ـاِس، ِإّنَ اهلَل َقـْد أ

َ
َمَعاِشـَر الّن

َتْهَتـُدوا  ِطیُعـوا 
َ
أ َو  َتْسـَلُموا،  ْمـِرِه 

َ
ِل َفاْسـَمُعوا   

َ
َجـّل َو   

َ
َعـّز ـِه  َرّبِ ِمـْن  ْهـَی 

َ
الّن َو  ْمـَر 

َ
اْل

ـُبُل َعـْن  ُق ِبُکـُم الّسُ ـُروا ِإَلـی ُمـَراِدِه، َو َل َتَتَفـّرَ َو اْنَتُهـوا ِلَنْهِیـِه َتْرُشـُدوا، َو َصّیِ

َسـِبیِلِه.

َباِعـِه ُثـّمَ َعِلـّیٌ  َمَرُکـْم ِباّتِ
َ
ـِذی أ

َ
َنـا ِصـَراُط اهلِل اْلُْسـَتِقیُم اّل

َ
ـاِس، أ

َ
َمَعاِشـَر الّن

ـّقِ َو ِبـِه َیْعِدُلـوَن. ـٌة َیْهـُدوَن ِإَلـی اْلَ ِئّمَ
َ
ِمـْن َبْعـِدی ُثـّمَ ُوْلـِدی ِمـْن ُصْلِبـِه أ

ـْت، َو  ـْم َعّمَ ْمـِد، َو َقـاَل ِفـّیَ َنَزَلـْت َو ِفیِهـْم َنَزَلـْت، َو َلُ  ُسـوَرَة اْلَ
َ
ُثـّمَ َقـَرأ

آَل 
َ
َزُنـوَن1 أ ْوِلَیـاُء اهلِل َل َخـْوٌف َعَلْیِهـْم َو َل ُهـْم َیْ

َ
وَلِئـَک أ

ُ
ـْت، أ اُهـْم ُخّصَ ِإّیَ

2ِإّنَ ِحـْزَب اهلِل ُهـُم اْلَغاِلُبـوَن

1 . یونس، 62. 
2 . مائده، 56. 
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ای مـردم! خداونـد بـه مـن ]واجبـات را[ َامـر و ]از محرمـات[ نهـی فرمـود و 
مـن نیـز ]آن هـا را[ بـه علـی َامـر و نهـی کـردم؛ بدین ترتیـب، علـی بـه َامـر و نهِی 
پروردگارش دانا شـد. اینک فرمانش را بشـنوید تا در امان باشـید و اطاعتش 
کنیـد تـا هدایـت یابیـد. نهـی  او را بپذیریـد تـا راه راسـت را بـاز یابیـد. به سـمت 
مـراد و مقصـود او جهـت گیریـد؛ دیگـر راه هـا شـما را از راهـش منحـرف نسـازد.

ای مـردم! مـن آن صـراط مسـتقیم خدایـم کـه امر کرده اسـت از آن پیروی 
همـان  او؛  نسـل  از  فرزندانـم  سـپس  اسـت؛  چنیـن  علـی  مـن،  از  بعـد  کنیـد. 
می کننـد.  داوری  بحـق  و  می کننـد  هدایـت  حـق  به سـوی  کـه  پیشـوایانی 

آنـگاه ]حضـرت؟لص؟[ سـورۀ حمـد را قرائـت کـرد و گفـت:
بـر  در  را  آنـان  و  اسـت  شـده  نـازل  امامـان  ایـن  و  مـن  شـأن  در  سـوره  ایـن 

اسـت. ایشـان  ویـژۀ  و  می گیـرد 
اینـان »اولیـای خداینـد کـه هیـچ بیمـی بـر آنـان نیسـت و نـه اندوهگیـن 
شـوند.« هـان! کـه »حـزب خدا همان رسـتگاران و چیره شـوندگان هسـتند.«
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وَن َو  وَن َو ُهـُم اْلَعـاّدُ ـاّدُ َفـاِق َو اْلَ ـَقاِق َو الّنِ ْهـُل الّشِ
َ
ْعـَداَء َعِلـّیٍ ُهـْم أ

َ
َل ِإّنَ أ

َ
أ

 1ُیوِحی َبْعُضُهْم ِإَلی َبْعـٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا ِذیـَن
َ
ـَیاِط�خِ اّل

َ
ِإْخـَواُن الّش

 
َ

ِذیـَن َذَکَرُهـُم اهلُل ِفـی ِکَتاِبـِه، َفَقـاَل َعـّز
َ
ْوِلَیاَءُهـُم ُهـُم اْلُؤِمِنـ�خَ اّل

َ
َل ِإّنَ أ

َ
أ

وَن َمـْن َحـاّدَ اهلَل َو  ـُد َقْومـًا ُیْؤِمُنـوَن ِبـاهلِل َو اْلَیـْوِم اآْلِخـِر ُیـٰواّدُ : َل َتجِ
َ

َو َجـّل

وَلِئَک َکَتَب ِفی ُقُلوِبِهُم 
ُ
ْو َعِشـیَرَتُهْم، أ

َ
ْو ِإْخَواَنُهْم أ

َ
َرُسـوَلُه َو َلْو َکاُنوا آَباَئُهْم أ

ْنَهـاُر 
َ
ال ِتَهـا  َتْ ِمـْن  ـِری  َتجْ ـاٍت 

َ
َجّن ُیْدِخُلُهـْم  َو  ِمْنـُه  ِبـُروٍح  َدُهـْم  ّیَ

َ
أ َو  یَمـاَن  اْلِ

َل ِإّنَ ِحـْزَب 
َ
وَلِئـَک ِحـْزُب اهلِل أ

ُ
َخاِلِدیـَن ِفیَهـا َرِضـَی اهلُل َعْنُهـْم َو َرُضـوا َعْنـُه أ

2اُلْفِلُحـوَن ُهـُم  اهلِل 

 َفَقاَل:
َ

 َو َجّل
َ

ِذیَن َوَصَفُهُم اهلُل َعّز
َ
ْوِلَیاَءُهُم اّل

َ
َل ِإّنَ أ

َ
أ

1 . انعام، 112. 
2 . مجادله، 22. 
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بدانیـد کـه دشـمناِن علـی، همـان تفرقه افکنـان و منافقان و سـتیزه جویان 
هسـتند و همانـان دشـمنان حـق و بـرادران شـیطان اند کـه »بعضـی از آنـان، 

سـخنان ظاهرآراسـتۀ فریبـا را بـه بعضـی دیگـر القـا می کننـد.«
کـه  هسـتند  مؤمنانـی  آن دسـته  او،  فرزنـدان  و  علـی  دوسـتان  کـه  بدانیـد 
»هرگـز  اسـت:  فرمـوده  درباره شـان  و  کـرده   یـاد  را  آنـان  قـرآن  در  خداونـد 
مردمـی کـه ایمـان بـه خداونـد و روز رسـتاخیز آورده انـد، چنیـن نخواهی یافت 
کـه بـا دشـمنان خـدا و رسـول دوسـتی کننـد؛ هرچنـد آن دشـمنان، پـدران یـا 
فرزنـدان و بـرادران و خویشـان آن هـا باشـند. آنـان کسـانی هسـتند کـه خـدا 
بـر دل هاشـان نـور ایمـان نگاشـته و بـا روحـی از خـودش، آن هـا را تأییـد کـرده 
و ]در قیامـت[ بـه بهشـتی داخـل کنـد کـه نهرهـای ]مصّفـا[ زیـر درختانـش 
جـاری  اسـت و جـاودان در آن ُمتَنِعم انـد. خـدا از آن هـا خشـنود و آنـان نیـز از 
خـدا  حـزب  کـه  بدانیـد  خداینـد؛  حـزب  ]به حقیقـت[  آن هـا  خشـنودند.  خـدا 

هسـتند.« رسـتگاران 
قـرآن  در  خداونـد  کـه  هسـتند  کسـانی  آنـان  دوسـتان  کـه  باشـید  متوّجـه 

اسـت: کـرده  توصیفشـان  این گونـه 
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 1ْهَتُدوَن ْمُن َو ُهْم ّمُ
َ
ُم اْل وَلِئَک َلُ

ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َلْم َیْلِبُسوآ ِإیَماَنُهْم ِبُظْلٍم أ

َ
اّل

ْسـِلیِم 
َ
اُهـُم اْلََاِئَکـُة ِبالّت

َ
ـَة آِمِنـ�خَ َو َتَتَلّق

َ
ّن ِذیـَن َیْدُخُلـوَن اْلجَ

َ
ْوِلَیاَءُهـُم اّل

َ
َل ِإّنَ أ

َ
أ

ْن ِطْبُتـْم َفاْدُخُلوَهـا َخاِلِدیَن.2 
َ
أ

ِبَغْیـِر  ـَة 
َ
ّن اْلجَ َیْدُخُلـوَن   

َ
َجـّل َو   

َ
َعـّز اهلُل  ـُم  َلُ َقـاَل  ِذیـَن 

َ
اّل ْوِلَیاَءُهـُم 

َ
أ ِإّنَ  َل 

َ
أ

َسـِعیرًا. َیْصَلـْوَن  ْعَداَءُهـْم 
َ
أ ِإّنَ  َل 

َ
أ ِحَسـاٍب.3 

َل 
َ
ـا َزِفیـٌر4 أ ـَم َشـِهیقًا َو ِهـَی َتُفـوُر َو َلَ

َ
َهّن ِذیـَن َیْسـَمُعوَن ِلجَ

َ
ْعَداَءُهـُم اّل

َ
َل ِإّنَ أ

َ
 أ

 5ْخَتَهـا
ُ
ـٌة َلَعَنـْت أ ّمَ

ُ
َمـا َدَخَلـْت أ

َ
ِذیـَن َقـاَل اهلُل ِفیِهـْم: ُکّل

َ
ْعَداَءُهـُم اّل

َ
ِإّنَ أ

ْم  َلُ
َ
ْلِقـَی ِفیَهـا َفـْوٌج َسـأ

ُ
َمـآ أ

َ
: »ُکّل

َ
 َو َجـّل

َ
ِذیـَن َقـاَل اهلُل َعـّز

َ
ْعَداَءُهـُم اّل

َ
َل ِإّنَ أ

َ
أ

َل اهلُل 
َ

ْبَنـا َو ُقْلَنـا َمـا َنـّز
َ

ِتُکـْم َنِذیـٌر َقاُلـوا َبَلـی َقـْد َجآَءَنـا َنِذیـٌر َفَکّذ
ْ
َلـْم َیأ

َ
َخَزَنُتَهـا أ

ا ِفی 
َ
ْو َنْعِقُل َما ُکّن

َ
ا َنْسـَمُع أ

َ
 ِفـی َضـَاٍل َکِبیـٍر، َو َقاُلـوا َلْو ُکّن

َ
ْنُتـْم ِإّل

َ
ِمـْن َشـْی ٍء ِإْن أ

ـِعیِر«.6 ْصَحـاِب الّسَ
َ
ـِعیِر َفاْعَتَرُفـوا ِبَذْنِبِهـم َفُسـْحقًا ّلِ ْصَحـاِب الّسَ

َ
أ

1 . انعام، 82.
2 . تضمین بخشی از آیۀ 73 سورۀ مبارکۀ زمر. 

3 . اقتباس از آیۀ 40 سورۀ مبارکۀ غافر. 
4 . اقتباس از آیۀ 7 سورۀ مبارکۀ ُملک. 

5 . اعراف، 38. 
6 . ُملک، 8تا11. 
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»آنان کـه بـه خـدا ایمـان آورده و ایمـان خـود را بـه شـرک و سـتم نیالودنـد، 
راسـت و آن هـا هدایت یافتـگان هسـتند.« بدانیـد دوستانشـان  ایمنـی آن هـا 
کسـانی  هسـتند کـه بـا امـن و آرامـش در بهشـت وارد می شـوند »و مائکـه در 
بـرای همیشـه در  بـه شـما،  پیش بازشـان سـام کـرده  و می گوینـد: ‘خوشـا 

می گزینیـد.«1 جـای  بهشـت 
در  عّزوجـل  خداونـد  کـه  هسـتند  کسـانی  آنـان  دوسـتاِن  همانـا  بدانیـد 

می شـوند.«2 داخـل  بهشـت  بـه  »بدوِن حسـاب  می فرمایـد:  وصفشـان 
خ وارد می شوند. بدانید که به راستی دشمنانشان در آتِش افروختۀ دوز

و  ک  هولنـا صدایـی  جهّنـم  از  کـه  هسـتند  آن هـا  ایشـان  دشـمنان  بدانیـد 
نالـه ای زار دارد.3 بدانیـد  َفـَوران می کنـد و  آتـش  زشـت شـنَوند؛ درحالی کـه 
دشـمنان آنـان کسـانی هسـتند کـه خـدا درباره شـان فرمـوده اسـت: »هنـگام 

ورود بـه جهّنـم، هـر گروهـی همتـای خـود را لعنـت و نفریـن می کنـد.« 
اسـت:  فرمـوده  خداونـد  کـه  هسـتند  آن هـا  خانـواده  ایـن  دشـمنان  بدانیـد 
از  خ  آتـش در افکننـد، عذاب سـازان و نگهبانـان دوز بـه  را کـه  »هـر گروهـی 
ایشـان پرسـند: ‘آیـا بـرای شـما ترسـاننده  و آگاه کننـده نیامـد؟’ گوینـد: ‘آری، 
بیم دهنده ای آمد؛ اّما او را دروغ گو پنداشتیم و گفتیم: خدا چیزی نفرستاده، 
خ بـا تأسـف[  جـز ایـن نیسـت کـه شـما سـخت در گمراهـی هسـتید.’ ]اهـِل دوز
گوینـد: ‘اگـر مـا سـخن پیامبـران را شـنیده یـا به دسـتور عقـل رفتـار می کردیـم، 
امـروز از دوزخیـان نبودیـم!’ آنـگاه بـه گناهشـان اعتـراف کننـد ]کـه سـودی 

نـدارد و خطـاب قهـر رسـد[ کـه اهِل آتـش را ]از رحمـت حـق[ دوری بـاد.« 

1 . تضمین بخشی از آیۀ 73 سورۀ مبارکۀ زمر.
2 . اقتباس از آیۀ 40 سورۀ مبارکۀ غافر.

3  . ُملک، 7.
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 1ْجٌر َکِبیٌر
َ
ْغِفَرٌة َو أ ْم ّمَ ُهْم ِباْلَغْیِب َلُ َشْوَن َرّبَ ِذیَن َیخْ

َ
ْوِلَیاَءُهُم اّل

َ
َل ِإّنَ أ

َ
أ

ـُه اهلُل َو َلَعَنُه، َو  َنا َمْن َذّمَ ـِعیِر َفَعُدّوُ ـِة َو الّسَ
َ
ّن اَن َمـا َبـْ�خَ اْلجَ

َ
ـاِس َشـّت

َ
َمَعاِشـَر الّن

ُه. َحّبَ
َ
َنـا َمْن َمَدَحـُه اهلُل َو أ َوِلّیُ

آَل َو ِإّنِی ُمْنِذٌر َو َعِلّیٌ َهاٍد.2
َ
اِس، أ

َ
َمَعاِشَر الّن

اْلَقاِئـُم  ـا 
َ
ِمّن ـِة  ِئّمَ

َ
اْل َخاَتـَم  ِإّنَ  َل 

َ
أ ـی،  َوِصّیِ َعِلـّیٌ  َو  َنِبـّیٌ  ـی  ِإّنِ ـاِس 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

. ْهـِدّیُ اْلَ

َفاِتـُح  ـُه 
َ
ِإّن َل 

َ
أ ـ�خَ  اِلِ

َ
الّظ ِمـَن  ْنَتِقـُم  اْلُ ـُه 

َ
ِإّن َل 

َ
أ یـِن،  الّدِ َعَلـی  اِهـُر 

َ
الّظ ـُه 

َ
ِإّن َل 

َ
أ  

ُه ُمْدِرٌک 
َ
َل ِإّن

َ
ـْرِک، أ ْهـِل الّشِ

َ
ـُه َقاِتـُل ُکّلِ َقِبیَلـٍة ِمـْن أ

َ
َل ِإّن

َ
ُصـوِن َو َهاِدُمَهـا، أ اْلُ

اُف ِفـی  ـُه اْلَغـّرَ
َ
َل ِإّن

َ
اِصـُر ِلِدیـِن اهلِل، أ

َ
ـُه الّن

َ
َل ِإّن

َ
 أ

َ
 َو َجـّل

َ
ْوِلَیـاِء اهلِل َعـّز

َ
ِبـُکّلِ َثـاٍر ِل

ٍر  َبْ

ْهِلِه.  ِذی َجْهٍل ِبجَ
َ

 ِذی َفْضٍل ِبَفْضِلِه َو ُکّل
َ

ُه َلَیِسُم ُکّل
َ
َل ِإّن

َ
َعِمیٍق. أ

  1
  2



 

65

بهوش باشـید! دوسـتان این خانواده، »آن ها هسـتند که از پروردگارشـان 
در پنهـان می ترسـند ]و در باطـن، خداترس انـد؛ نـه بـا نفـاق و در ظاهـر[. بـرای 

آن هـا آمـرزش و پاداشـی بـزرگ ]و بهشـت ابـد[ خواهد بود.«
خ ]سوزاِن عذاب دهنده[.  ای مردم! چه بسیار فرق است بین بهشت و دوز
و  اسـت  لعنـت کـرده  و  نکوهـش  را  او  اسـت کـه خداونـد  مـا کسـی  دشـمن 
دوسـت مـا کسـی اسـت کـه پـروردگار، او را سـتوده اسـت و دوسـت مـی دارد.

ای مردم! بدانید من بیم دهنده ام و علی ، هادی و رهنماست.1
ای مـردم! مـن، پیامبـر و علـی، وصـّی و جانشـین مـن اسـت. بدانیـد کـه 
آخریـن امـام از ماسـت کـه همـو قیام کننـده و مهـدی )هدایت شـده( اسـت. 

هان! او بر همۀ ادیان پیروز و انتقام گیرنده از ستمگران است. 
آگاه باشـید او فاتـح ِدژهـا و درهم کوبنـدۀ آن هاسـت. آگاه باشـید اوسـت 
کـه همـۀ گروه هـای اهِل شـرک را می ُکشـد و آگاه باشـید هموسـت کـه بـرای 

همـۀ اولیـای خـدا خونخواهـی می کنـد.
آگاه باشـید کـه اوسـت نصرت بخـش دیـن خـدا. آگاه باشـید اوسـت کـه از 
دریـای ژرف ]علـوم نبـوی،[ فـراوان می نوشـد. هـان! اوسـت کـه نشـان فضـل 

هـر فاضلـی و جهـل هـر جاهلـی را بـر روی می نهـد.2

ما َاْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکّلِ َقْوٍم َهاد(. 
َ
1 . در قرآن کریم )رعد، 7( آمده است: )إّن

2 . میزان دانش هرفرد را معّین کرده  و او را در مقامی قرار می دهد که شایسته آن است.
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ـُه 
َ
َل ِإّن

َ
ـُه َواِرُث ُکّلِ ِعْلـٍم َو اْلُِحیـُط ِبـِه. أ

َ
َل ِإّن

َ
َتـاُرُه أ ـُه ِخَیـَرُة اهلِل َو ُمحخْ

َ
َل ِإّن

َ
 أ

ـِدیُد. ِشـیُد الّسَ ـُه الّرَ
َ
َل ِإّن

َ
ْمـِر ِإیَماِنـِه، أ

َ
ـُه ِبأ َنّبِ  َو اْلُ

َ
 َو َجـّل

َ
ـِه َعـّز اْلُْخِبـُر َعـْن رّبِ

ـُه اْلَباِقـی 
َ
َل ِإّن

َ
ـَر ِبـِه َمـْن َسـَلَف َبـْ�خَ َیَدْیـِه أ ـُه َقـْد ُبّشِ

َ
َل ِإّن

َ
ُض ِإَلْیـِه أ َفـّوَ ـُه اْلُ

َ
َل ِإّن

َ
 أ

ـُه َل َغاِلـَب َلـُه 
َ
َل ِإّن

َ
 ِعْنـَدُه. أ

َ
 َمَعـُه َو َل ُنـوَر ِإّل

َ
 ِإّل

َ
ـَة َبْعـَدُه َو َل َحـّق ـًة َو َل ُحّجَ ُحّجَ

ِمیُنـُه 
َ
ْرِضـِه، َو ُحْکُمـُه ِفـی َخْلِقـِه َو أ

َ
ـُه َوِلـّیُ اهلِل ِفـی أ

َ
َل َو ِإّن

َ
َو َل َمْنُصـوَر َعَلْیـِه أ

ِه َو َعَاِنَیِتـِه. ِفـی ِسـّرِ
ْفَهْمُتُکـْم َو َهـَذا َعِلـّیٌ ُیْفِهُمُکـْم َبْعـِدی 

َ
ْنـُت َلُکـم َو أ ـاِس َقـْد َبّیَ

َ
 َمَعاِشـَر الّن

ْقَراِر  ْدُعوُکْم ِإَلی ُمَصاَفَقِتی َعَلـی َبْیَعِتِه َو اْلِ
َ
ـی ِعْنـَد اْنِقَضـاِء ُخْطَبِتـی أ َل َو ِإّنِ

َ
أ

َنـا 
َ
ـی َقـْد َباَیْعـُت اهلَل َو َعِلـّیٌ َقـْد َباَیَعِنـی، َو أ َل َو ِإّنِ

َ
ِبـِه، ُثـّمَ ُمَصاَفَقِتـِه َبْعـِدی. أ

َمـا َیْنُکـُث َعَلـی 
َ
: َفَمـْن َنَکـَث َفِإّن

َ
 َو َجـّل

َ
آِخُذُکـْم ِباْلَبْیَعـِة َلـُه َعـِن اهلِل َعـّز

1.َنْفِسِه

1 . فتح، 10. 
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آگاه باشـید او بهتریـن آفریـدۀ خـدا و برگزیـدۀ اوسـت. بدانیـد او همـۀ علـوم 
را بـه ارث بـرده و بـر آن هـا احاطـه دارد. 

هان که او خبردهندۀ از پروردگارش و آگاهی بخش به ایمانش است!
او  بـه  خایـق[  امـِر  خـدا،  ]ازسـوی  کـه  اسـتوار  راه یافتـه ای  اوسـت  هـان! 

اسـت. شـده  واگـذار 
بدانیـد او کسـی اسـت کـه پیشـینیان، همـه بـه آمدنـش بشـارت داده انـد.  
بدانیـد او جاودانه حّجتـی اسـت کـه بعـد از او حّجتـی نیسـت؛ چنان کـه حّقـی 

نیسـت؛ جـز بـا او و نـوری نیسـت؛ جـز نـزد او.
آگاه باشـیدکه  هیچ کـس بـر او غالـب نشـود و کسـی که بـر ضـّد اوسـت، 
یـاری نشـود. آگاه باشـید کـه او ولـّیِ خـدا در زمیـن و فرمـان خـدا در خلـق و 

امیـن او در امـور پنهانـی و آشکارسـت.
ای مـردم! مـن گفتنی هـا را برایتـان روشـن گفتـه و بـه شـما فهمانـدم و این 

علـی، عهـده داِر فهمانـدن آن هـا بعد از من اسـت.
هـان! شـما را دعـوت می کنـم کـه بعـد از تمام شـدن خطبـه ام، بـر پیمـان 
بـا علـی و اقـرار بـه ]والیـت و امامـِت[ او، بـا مـن دسـت دهیـد؛ سـپس بـر همیـن 

پیمـان دسـت او را بفشـارید.
هـان! به تحقیـق کـه مـن بـا خـدا بعیـت کـردم و علـی بـا مـن بعیـت کـرده 
بیعـت می گیـرم »و  از شـما  بـرای علـی  ازطـرِف خـدای عّزوجـل  مـن  و  اسـت 

اوسـت.«  متوّجـه خـود  پیمان شـکنی کنـد؛ همانـا ضـررش  هرکـه 
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ِو 
َ
أ اْلَبْیـَت  َحـّجَ  َفَمـْن  ِمـْن َشـَعاِئِر اهلِلِ  اْلُعْمـَرَة  َو  ـّجَ  اْلَ ِإّنَ  ـاِس، 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

1َف ِبِهَمـا ـّوَ ْن َیّطَ
َ
اْعَتَمـَر َفـَا ُجَنـاَح َعَلْیـِه أ

ُفـوا
َ
ّل  اْسـَتْغَنْوا َو َل َتخَ

َ
ْهـُل َبْیـٍت ِإّل

َ
ـوا اْلَبْیـَت َفَمـا َوَرَدُه أ ـاِس، ِحّجُ

َ
  َمَعاِشـَر الّن

 اْفَتَقـُروا.
َ

َعْنـُه ِإّل

 َغَفـَر اهلُل َلـُه َمـا َسـَلَف ِمـْن َذْنِبِه 
َ

ْوِقـِف ُمْؤِمـٌن ِإّل ـاِس َمـا َوَقـَف ِباْلَ
َ
َمَعاِشـَر الّن

ُتـُه اْسـُتْؤِنَف َعَمُلُه. ِإَلـی َوْقِتـِه َذِلـَک، َفـِإَذا اْنَقَضـْت َحّجَ

ْجـَر 
َ
َفـٌة َو اهلُل َل ُیِضیـُع أ

َ
ّل ـاُج ُمَعاَوُنـوَن َو َنَفَقاُتُهـْم ُمحخَ ّجَ ـاِس اْلُ

َ
َمَعاِشـَر الّن

. اْلُْحِسـِن�خَ

َعـِن  َتْنَصِرُفـوا  َل  َو  ـِه 
ُ

َفّق
َ
الّت َو  یـِن  الّدِ ِبَکَمـاِل  اْلَبْیـَت  ـوا  ِحّجُ ـاِس 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

ِإْقـَاٍع. َو  ِبَتْوَبـٍة   
َ

ِإّل اْلََشـاِهِد 

َو   
َ

َمَرُکـُم اهلُل َعـّز
َ
أ َکاَة* َکَمـا 

َ
آُتـوا الـّز َو  ـَاَة  ِقیُمـوا الّصَ

َ
أ ـاِس، 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

خٌ  ُمَبـّ�ِ َو  ُکـْم  َوِلّیُ َفَعِلـّیٌ  َنِسـیُتْم  ْو 
َ
أ َمـُد َفَقَصْرُتـْم 

َ
اْل َلـِ�خْ َطـاَل َعَلْیُکـُم   ،

َ
َجـّل

 َبْعـِدی.
َ

 َو َجـّل
َ

ـِذی َنَصَبـُه اهلُل َعـّز
َ
َلُکـُم اّل

1 . بقره، 158. 
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ای مـردم! حـج و عمـره از شـعائر و نشـانه های دیـن خداسـت؛ »پـس هرکـه 
حـج خانـۀ کعبـه یـا اعمـال مخصـوِص عمـره را به جـا آورد، باکـی بـر او نیسـت 

کـه بـر آن دو )صفـا و مـروه( طـواف کنـد.« 
ای مـردم! آهنـِگ خانـۀ خـدا کنیـد کـه اهـل هیـچ خانـواده ای در آن وارد 
نشـد؛ مگـر آنکـه بی نیـاز شـد و خانـواده ای از آن روی بـر نتافـت؛ مگـر اینکـه 

فقیـر شـد.
ای مـردم! هیـچ مؤمنـی در موقـف نمی ایسـتد؛ مگـر اینکـه خداونـد جمیـع 
پایـاِن حـج، پرونـدۀ  و  اختتـام  از  زمـان می آمـرزد و پـس  تـا آن  را  او  گناهـان 

اعمـال نـو و تـازه ای بـرای او گشـوده می شـود.
ای مـردم! حج گـزاران، ازطـرف خداونـد یـاری می شـوند و هزینه هایشـان 
در ایـن راه جبـران می شـود و خداونـد پـاداش نیکـوکاران را تبـاه نمی کنـد.

ـه و بصیـرت به جـا آورید و از َمشـاِهد و 
َ

ای مـردم! حـج را بـا دیـن کامـل و َتَفّق
مراسـم، بـدون توبـه و کنده شـدن از معاصـی مراجعت نکنید.

ای مـردم! نمـاز بـر پـای داریـد و زکات و حـّق مسـّلم مالـی خـود را بپردازیـد؛ 
همان گونـه کـه خـدا بـه شـما فرمـان داده اسـت و اگـر بـر اثـر گذشـت زمـان 
را[ فرامـوش  یـا ]حکمـش  ]از انجـام دادن تکالیـف شـرعی[ کوتاهـی کردیـد 
کردیـد؛ پـس علـی، ولـّیِ شـما و روشـن کننده ]احـکام[ بـرای شماسـت. ]ایـن 

علـی[ همـان ]اسـت[ کـه خداونـد او را بعـد از مـن نصـب فرمـوده اسـت.
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خُ َلُکـْم  ُلوَن َعْنـُه َو ُیَبـّ�ِ
َ
ِبُرُکـْم ِبَمـا َتْسـأ َنـا ِمْنـُه ُیخْ

َ
ـی َو أ َفـُه اهلُل ِمّنِ

َ
َو َمـْن َخّل

َمـا َل َتْعَلُمـوَن.

َاِل  َفُهَمـا َفآُمـَر ِباْلَ َعّرِ
ُ
ْحِصَیُهَمـا َو أ

ُ
ْن أ

َ
ْکَثـُر ِمـْن أ

َ
ـَراَم أ ـَاَل َو اْلَ َل ِإّنَ اْلَ

َ
أ

ْفَقَة  ْن آُخَذ اْلَبْیَعـَة ِمْنُکم َو الّصَ
َ
ِمْرُت أ

ُ
ـَراِم ِفـی َمَقاٍم َواِحـٍد َفأ ْنَهـی َعـِن اْلَ

َ
َو أ

ـِة  ِئّمَ
َ
ْؤِمِنـ�خَ َو اْل ِمیـِر اْلُ

َ
 ِفـی َعِلـّیٍ أ

َ
 َو َجـّل

َ
َلُکـْم ِبَقُبـوِل َمـا ِجْئـُت ِبـِه َعـِن اهلِل َعـّز

ْهـِدّیُ ِإَلـی َیـْوِم اْلِقَیاَمـِة  ـٌة َقاِئَمـٌة ِمْنُهـُم اْلَ ِئّمَ
َ
ـی َو ِمْنـُه أ ِذیـَن ُهـْم ِمّنِ

َ
ِمـْن َبْعـِدِه اّل

. ّقِ ـِذی َیْقِضـی ِباْلَ
َ
اّل

ْو َحـَراٍم َنَهْیُتُکـْم َعْنـُه، 
َ
 أ

ُ
 َحـَاٍل َدَلْلُتُکـْم َعَلْیـِه َو ُکّل

ُ
ـاِس، ُکّل

َ
َمَعاِشـَر الّن

ْل. َبّدِ
ُ
ْرِجـْع َعـْن َذِلـَک َو َلـْم أ

َ
ـی َلـْم أ َفِإّنِ

ُروُه. ُلوُه َو َل ُتَغّیِ َل َفاْذُکُروا َذِلَک َو اْحَفُظوُه َو َتَواَصْوا ِبِه، َو َل ُتَبّدِ
َ
 أ
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و ]خداوند او را[ جانشین من قرار داده است و من هم از اویم.
شـما  بـرای  نمی دانیـد  آنچـه  و  می گویـد  پاسـخ  را  شـما  پرسـش های  علـی 

می  کنـد. بیـان 
بدانیـد حـال و حـرام خـدا بیـش از آن اسـت کـه بتوانم همه آن ها را شـماره 
همـۀ  از  و  امـر  حال هـا  همـۀ  بـه  مجلـس،  یـک  در  و  کنـم  معرفـی  و  کـرده 
حرام هـا نهـی کنـم؛ بنابرایـن مأموریـت یافتـم تـا دربـارۀ قبـول آنچـه ازطـرف 
آن  و  تعّهـد دهیـم  و دسـت  بگیـرم  پیمـان  از شـما  آورده ام،  خـدای عّزوجـل 
دربـارۀ علـی امیـر مؤمنـان و امامـان بعـد از اوسـت؛ آنان کـه هـم از مـن و هـم از 
او هسـتند؛ اینـان امامانـی قیام کننـده بـه حـق هسـتند و مهـدی از آنـان اسـت 

تـا روز قیامـت کـه بـه حـق حکـم می کنـد.
از همـۀ  و  روا و حـال داللـت کـردم  بـه همـۀ کارهـای  را  ای مـردم! شـما 
و  برنمی گـردم  نهـی ام  و  امـر  ایـن  از  هرگـز  مـن  بازداشـتم.  حـرام  کارهـای 

نمی دهـم. تبدیـل  و  تغییـر  را  سـخنانم 
هـان! کـه ایـن مطلـب را همـواره بـه یـاد آوریـد و بـه خاطر سـپارید و یکدیگر 

را بـر آن سـفارش کنیـد؛ سـخنم را عـوض نکنیـد و دگرگون نسـازید.
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ُمُروا ِباْلَْعُروِف 
ْ
َکاَة َو أ

َ
َاَة َو آُتـوا الّز ِقیُمـوا الّصَ

َ
َل َفأ

َ
ُد اْلَقـْوَل، أ َجـّدِ

ُ
ـی أ َل َو ِإّنِ

َ
أ

َو اْنَهـْوا َعِن اْلُْنَکِر.

ْن َتْنَتُهـوا ِإَلـی َقْوِلـی َو 
َ
ْهـِی َعـِن اْلُْنَکـِر أ

َ
ْعـُروِف َو الّن ْمـِر ِباْلَ

َ
َس اْل

ْ
َل َو ِإّنَ َرأ

َ
أ

ْمٌر ِمَن اهلِل 
َ
ـُه أ

َ
اَلَفِتِه َفِإّن ُمـُروُه ِبَقُبوِلـِه َو َتْنَهْوُه َعـْن ُمحخَ

ْ
ُضـْر َو َتأ ُغـوُه َمـْن َلـْم َیْ ُتَبّلِ

 َمَع ِإَماٍم َمْعُصوٍم.
َ

ْمـَر ِبَمْعـُروٍف َو َل َنْهـَی َعْن ُمْنَکـٍر ِإّل
َ
ـی َو َل أ  َو ِمّنِ

َ
 َو َجـّل

َ
َعـّز

ُه 
َ
ّن

َ
ْفُتُکْم أ ـَة ِمـْن َبْعِدِه ُوْلـُدُه َو َعّرَ ِئّمَ

َ
ّنَ اْل

َ
ُفُکـْم أ ـاِس، اْلُقـْرآُن ُیَعّرِ

َ
َمَعاِشـَر الّن

َنـا ِمْنـُه َحْیـُث َیُقوُل اهلُل ِفـی ِکَتاِبِه:
َ
ـی َو أ ِمّنِ

ـْکُتْم  وا َما ِإْن َتَمّسَ
ُ
َو َجَعَلَهـا َکِلَمـًة َباِقَیـًة ِفـی َعِقِبِه1، َو ُقْلُت: »َلْن َتِضّل

ِبِهَما«.

 :
َ

 َو َجّل
َ

ـاَعَة، َکَمـا َقاَل اهلُل َعـّز ْقـَوى َو اْحـَذُر الّسَ
َ
ْقـَوى، الّت

َ
ـاِس الّت

َ
َمَعاِشـَر الّن

 2ـاَعِة َشـْی ٌء َعِظیٌم ِإّنَ َزْلَزَلـَة الّسَ

1 . زخرف، 28. 
2 . حج، 1. 
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توّجه کنید! گفتارم را دیگرباره تکرار می کنم:
هـان! نمـاز به پـا داریـد و زکات را ]کـه حـق بینوایـان اسـت،[ ادا کنیـد. بـه 
نیکـی امـر کنیـد و از بـدی بـاز داریـد؛ اّمـا بدانیـد اصـل و اسـاِس امربه معـروف 
و نهی ازمنکـر، ایـن اسـت کـه بـه گفتـار امـروزم تـا آخـر کار پابرجـا بمانیـد و بـه 
کسـانی که حاضـر نبودنـد ]ایـن پیـام را[ برسـانید و دیگـران را به قبـول آن امر 
کنیـد و از مخالفـت و سـرپیچی از آن نهـی کنیـد کـه همانـا ایـن امـری اسـت 
ازطـرف خـدای عّزوجـل و از مـن. امربه معـروف و نهی ازمنکر، جـز با قبول امام 

معصـوم تحقـق نمی یابـد.
ای مردم! قرآن پیشـوایان بعد از علی را که فرزندان اوَیند، به شـما معرفی 
می کنـد و مـن هـم بـه شـما شناسـاندم کـه آن ها از ]نسـل[ من و علی هسـتند. 
آنجـا در کتابـش می گویـد: »توحیـد را کلمـۀ مانـدگاری در فرزندانـش قـرار 
داد« و مـن هـم ]بـرای معرفـی آن هـا[  گفتـم: »اگـر بـه قـرآن و عترتـم چنـگ 

زنیـد، هرگـز گمراه نشـوید.«
ای مـردم! تقـوی، تقـوی! )خویشـتن دار باشـید( از لحظـۀ آمـدن رسـتاخیز 
زمین لـرزۀ  »همانـا  اسـت:  فرمـوده  عّزوجـل  خـدای  آن چنان کـه  بترسـید! 

اسـت.«  سـختی  و  بـزرگ  حادثـۀ  قیامـت، 
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 ، �خَ َواِزیـَن َو اْلَُحاَسـَبَة َبْ�خَ َیـَدْی َرّبِ اْلَعاَلِ َسـاَب َو اْلَ َمـاَت َو اْلِ ْذُکـُروا اْلَ
ُ
أ

َئِة  ـّیِ ِبالّسَ َجـاَء  َمـْن  َو  َعَلْیَهـا  ِثیـُب 
ُ
أ َسـَنِة  ِباْلَ َجـاَء  َفَمـْن  اْلِعَقـاَب.  َو  ـَواَب 

َ
الّث َو 

َنـاِن َنِصیـٌب. َفَلْیـَس َلـُه ِفـی اْلجِ

َقـْد  َو  َواِحـَدٍة  ِبَکـّفٍ  ُتَصاِفُقوِنـی  ْن 
َ
أ ِمـْن  ْکَثـُر 

َ
أ ُکـْم 

َ
ّن

َ
أ ـاِس، 

َ
الّن َمَعاِشـَر 

ْقـَراَر ِبَمـا َعَقـْدُت ِلَعِلـّیٍ ِمـْن  ْلِسـَنِتُکُم اْلِ
َ
ْن آُخـَذ ِمـْن أ

َ
 أ

َ
 َو َجـّل

َ
َمَرِنـَی اهلُل َعـّز

َ
أ

ّنَ 
َ
ْعَلْمُتُکـْم أ

َ
ـی َو ِمْنـُه َعَلـی َمـا أ ـِة ِمّنِ ِئّمَ

َ
ْؤِمِنـ�خَ َو َمـْن َجـاَء َبْعـَدُه ِمـَن اْل ِإْمـَرِة اْلُ

ِتـی ِمـْن ُصْلِبـِه. ّیَ ُذّرِ

ْغـَت َعـْن 
َ
ـا َبّل ـا َسـاِمُعوَن ُمِطیُعـوَن َراُضـوَن ُمْنَقـاُدوَن ِلَ

َ
ْجَمِعُکـْم ِإّن

َ
َفُقوُلـوا ِبأ

ـِة ُنَباِیُعـَک َعَلی َذِلَک  ِئّمَ
َ
ْمـِر ُوْلـِدِه ِمـْن ُصْلِبـِه ِمَن اْل

َ
ْمـِر َعِلـّیٍ َو أ

َ
ـَک ِفـی أ َنـا َو َرّبِ َرّبِ

ْیِدیَنـا
َ
ْلِسـَنِتَنا َو أ

َ
ْنُفِسـَنا َو أ

َ
ِبُقُلوِبَنـا َو أ
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پیشـگاه  در  اعمـال  حسابرسـِی  و  میزان هـا  برپاشـدن  و  حسـاب  و  مـرگ 
نیکـو  کـردار  هرکـه  آوریـد.  یـاد  بـه  را  کیفـر  و  پـاداش  و  جهانیـان  پـروردگار 
بیـاورد، پـاداش می بینـد و آن کـه رفتـارش ناپسـند باشـد، او را از سـرای مینـو 

نیسـت. بهـره ای 
مـن  بـا  تک تـک  همـه  بتوانیـد  کـه  هسـتید  آن  از  بیشـتر  شـما  مـردم!  ای 
بعیـت کنیـد. خـدای عّزوجـل بـه مـن فرمان داد که از شـما اقـرار زبانی بگیرم 
دربـارۀ پیمانـی که با شـما بسـتم دربـارۀ امیرمؤمنان بودن علـی؟ع؟ و امامانی 
کـه بعـد از او می آینـد و از مـن و اوینـد و همان طورکـه بـه شـما اعـام کـردم: 

فرزنـدان مـن از نسـل او خواهنـد بـود.
پس همگی یک صدا شـده و بگویید: »شـنیدیم، فرمانبرداریم، خشـنودیم 
و گـردن نهادیـم بـر آنچـه از پـروردگارت دربـارۀ علـی و امیـری و فرمان روایـِی 
فرزنـدان از پشـت او  کـه امامـان آینده انـد، بـه مـا ابـاغ کـردی؛ بـا دل هـا و 

جان هـا و زبان هـا و دسـت هایمان، بـر ایـن مّهـم، بـا تـو بیعـت می کنیـم.
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ُل َو َل َنُشـّکُ َو َل َنْرَتاُب  ُر َو َل ُنَبّدِ َیی َو َنُموُت َو ُنْبَعُث َو َل ُنَغّیِ َعَلی َذِلَک َنْ

ِمیـَر 
َ
یَثـاَق  َو ُنِطیـُع اهلَل َو ُنِطیُعـَک َو َعِلّیـًا أ َو َل َنْرِجـُع َعـِن اْلَعْهـِد َو َل َنْنُقـُض اْلِ

َسـِن َو  ِتَک ِمْن ُصْلِبِه َبْعَد اْلَ ّیَ ِذیـَن َذَکْرَتُهـْم ِمـْن ُذّرِ
َ
ـَة اّل ِئّمَ

َ
ْؤِمِنـ�خَ َو ُوْلـَدُه اْل اْلُ

ُهَمـا ِعْنـِدی َو َمْنِزَلَتُهَمـا 
َ
ـی َو َمَحّل ْفُتُکـْم َمَکاَنُهَمـا ِمّنِ َذْیـِن َقـْد َعّرَ

َ
َسـْ�خِ الّل اْلُ

ْهـِل 
َ
َدا َشـَباِب أ ُهَمـا َسـّیِ

َ
ّن

َ
ْیـُت َذِلـَک ِإَلْیُکـْم، َو أ ّدَ

َ
-، َفَقـْد أ

َ
 َو َجـّل

َ
ی-َعـّز ِمـْن َرّبِ

ُبوُهَمـا َقْبَلُه.
َ
َنـا أ

َ
ِبیِهَمـا َعِلـّیٍ َو أ

َ
َماَمـاِن َبْعـَد أ ُهَمـا اْلِ

َ
ّن

َ
ـِة، َو أ

َ
ّن اْلجَ

ـَة  ِئّمَ
َ
اْل َو  َسـْ�خَ  اْلُ َو  َسـَن  اْلَ َو  َعِلّیـًا  َو  ـاَک  ِإّیَ َو  ِبَذِلـَک  اهلَل  َطْعَنـا 

َ
أ ُقوُلـوا  َو 

ْنُفِسـَنا َو 
َ
ْؤِمِنـ�خَ ِمـْن ُقُلوِبَنـا َو أ ِمیـِر اْلُ

َ
ُخـوذًا ِل

ْ
ِذیـَن َذَکـْرَت َعْهـدًا َو ِمیَثاقـًا َمأ

َ
اّل

ْیِدیَنـا،
َ
أ ُمَصاَفَقـِة  َو  ْلِسـَنِتَنا 

َ
أ
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بـرای ایـن ]پیمـان[ زندگـی می کنیـم و می میریـم و برانگیختـه می شـویم. 
هیـچ تغییـری و تبدیلـی در ایـن مهـّم نخواهیـم داد، هیـچ دودلـی و تردیـدی 
نخواهیـم داشـت، از عهدمـان برنخواهیـم گشـت و پیمانمـان را نخواهیـم 
شکسـت. خـدای را فرمانبرداریـم و تـو و علـی؟ع؟ را کـه امیـر مؤمنـان اسـت 
کـه  امامانـی  همـان  طاعت پذیریـم.  نیـز  هسـتند  امـام   کـه  را  فرزندانـش  و 
گفتـی فرزنـدان تـو از پشـت او بعـد از حسـن و حسـین؟امهع؟ هسـتند.« آن، دو 
گران قـدری کـه پایـگاه و رتبه شـان را نـزد خـودم و منزلتشـان را در پیشـگاه 
رسـاندم،  شـما  بـه  را  مطالـب  ایـن  همانـا  شناسـاندم.  شـما  بـه  پـروردگارم 
به درسـتی کـه آن دو، سـرَور و برتـر جوانـان بهشـتی اند و هـر دِو آن هـا بعـد از 

پدرشـان علـی، امـام هسـتند و پیـش از علـی، مـن پـدر آن دو هسـتم.
بـاز بگوییـد: »در ایـن امـر اطاعـت می کنیـم خـدا و تـو را و علـی و حسـن و 
حسـین؟مهع؟ و ائّمـه  ای را کـه تـو یـادآور شـدی؛ تـا عهدوپیمانـی گرفته شـده 
بـرای امیرمؤمنیـن از دل و جـان و زبـان  مـا باشـد کـه بـا دسـت بیعـت تأییـد 

شـده اسـت. 
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ى ِمْن  َقـّرَ ِبِهَما ِبِلَسـاِنِه، َو َل َنْبَتِغـی ِبَذِلَک َبَدًل َو َل َنَر
َ
ْدَرَکُهَمـا ِبَیـِدِه َو أ

َ
َمـْن أ

َبدًا.
َ
ْنُفِسـَنا َعْنُه ِحَوًل أ

َ
أ

َطاَع 
َ
 َمـْن أ

ُ
ْنـَت َعَلْیَنـا ِبـِه َشـِهیٌد، َو ُکّل

َ
ْشـَهْدَنا اهلَل َو َکَفـی ِبـاهلِل َشـِهیدًا َو أ

َ
أ

ْکَبـُر ِمـْن ُکّلِ 
َ
ِوْسـَتَتَر َو َمَاِئَکـُة اهلِل َو ُجُنـوُدُه َو َعِبیـُدُه َو اهلُل أ

َ
ـْن َظَهـَر أ ِمّمَ

. َشِهیٍد

 َصـْوٍت َو َخاِفَیَة ُکّلِ َنْفٍس، 
َ

ـاِس َمـا َتُقوُلـوَن َفِإّنَ اهلَل َیْعَلُم ُکّل
َ
 َمَعاِشـَر الّن

َمـا 
َ
 َعَلْیَهـا1 َو َمـْن َباَیـَع َفِإّن

ُ
َمـا َیِضـّل

َ
 َفِإّن

َ
َفَمـِن اْهَتـَدى َفِلَنْفِسـِه َو َمـْن َضـّل

2ْیِدیِهـْم
َ
ُیَباِیـُع اهلَل، َیـُد اهلِل َفـْوَق أ

َسـْ�خَ  َسـَن َو اْلُ ْؤِمِنـ�خَ َو اْلَ ِمیـَر اْلُ
َ
ُقـوا اهلَل َو َباِیُعـوا َعِلّیـًا أ

َ
ـاِس َفاّت

َ
َمَعاِشـَر الّن

َبـًة َباِقَیـًة ُیْهِلـُک اهلُل َمْن َغَدَر َو َیْرَحـُم اهلُل َمْن َوَفی َفَمْن  ـَة َکِلَمـًة َطّیِ ِئّمَ
َ
َو اْل

َمـا َیْنُکـُث َعَلی َنْفِسـِه اآلیة.3 
َ
َکـَث َفِإّن

َ
ّن

1 . زمر، 41. 
2 . فتح، 10. 
3 . فتح، 10. 
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هرکـه آن دو را درک کنـد، دسـت بیعـت می دهـد و بـه زبـان اقـرار می کند و 
به  جـای آن، چیـزی دیگـر برنمی گزینیـم و بـه خـود نمی بینیـم کـه هیـچ گاه 

از پیمانمـان برگردیم.
کفایـت  گواه بـودن  بـرای  خـدا  و  می گیریـم  گـواه  پیمـان  ایـن  بـر  را  خـدا 
می کنـد. و ]ای پیامبـر![ در ایـن پیمـان تـو نیـز بـر مـا گـواه هسـتی. هـر آن کـه 
و  لشـکریان  و  خـدا  فرشـتگان  و  پنهـان  یـا  باشـد  آشـکار  کنـد،  خـدا  اطاعـت 
و  گـواه  هـر  از  تعالـی  خـدای  و  می طلبیـم[  گواهـی  بـه  را  ]همـه  بندگانـش 

اسـت.« برتـر  ناظـری 
خـدا  همانـا  کـه[  باشـد  مراقبـت  و  ]باتوّجـه  می گوییـد  چـه  آن  مـردم!  ای 
می دانـد هـر صـدا را و ]نیـز[ آنچـه در دل پنهـان داریـد. »هرکـه هدایـت شـود، 
به سـود خود اوسـت و هرکه گمراه شـود، یقینًا به زیان خودش تمام شـود.«  
کسـی که بیعـت کنـد، درحقیقـت بـا خـدا بیعـت کـرده اسـت و »دسـت خـدا، 

َزبـِر دست هایشـان اسـت.«
ای مردم! از ]خشـِم[ خدا بپرهیزید و با علی امیر مؤمنان و حسـن و حسـین 
ِک پایـدار الهی انـد. خـدا  و امامـان ]بعـد از ایشـان[ بیعـت کنیـد کـه کلمـۀ پـا
ک می کنـد و کسـی را کـه بـه  هرکـه را خیانـت کـرده و پیمـان شـکند، هـا
پیمانـش وفـا کنـد، مشـمول رحمتـش می کنـد؛ »پـس هرکـه پیمـان شـکند، 

بدنامـی و زیـان آن بـه خـودش می رسـد.«
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ُموا َعَلـی َعِلـّیٍ ِبِإْمـَرِة اْلُمْؤِمِنیـَن َو  ـِذی ُقْلـُت َلُکـْم، َو َسـّلِ
َ
ـاِس ُقوُلـوا اّل َمَعاِشـَر الّنَ

 ِ
ْمـُد هلِلَّ ْلَ

َ
َنـا َو ِإَلْیـَک اْلَِصیـُر1 َو ُقوُلـوا أ َطْعَنـا ُغْفَراَنـَک َرّبَ

َ
ُقوُلـوا َسـِمْعَنا َو أ

 2ْن َهَداَنـا اهلُل
َ
ـا ِلَنْهَتـِدَی َلـْو َل أ

َ
ـَذا َو َمـا ُکّن ـِذی َهَداَنـا ِلَ

َ
اّل

 َو 
َ

 َو َجـّل
َ

ِبـی َطاِلـٍب؟ع؟ ِعْنـَد اهلِل َعـّز
َ
ـاِس ِإّنَ َفَضاِئـَل َعِلـّیِ ْبـِن أ

َ
َمَعاِشـَر الّن

ُکـْم ِبَها 
َ
ْنَبأ

َ
ْحِصَیَهـا ِفـی َمَقـاٍم َواِحـٍد، َفَمـْن أ

ُ
ْن أ

َ
ْکَثـَر ِمـْن أ

َ
ـا ِفـی اْلُقـْرآِن أ ْنَزَلَ

َ
َقـْد أ

ُقـوُه. َفَهـا َفَصّدِ َو َعّرَ

ِذیـَن َذَکْرُتُهـْم َفَقـْد 
َ
ـَة اّل ِئّمَ

َ
ـاِس َمـْن ُیِطـِع اهلَل َو َرُسـوَلُه َو َعِلّیـًا َو اْل

َ
َمَعاِشـَر الّن

َفـاَز َفـْوزًا َعِظیمـًا.

ْسـِلیِم َعَلْیـِه 
َ
ـاِبُقوَن ِإَلـی ُمَباَیَعِتـِه َو ُمَوالِتـِه َو الّت ـاِبُقوَن الّسَ ـاِس الّسَ

َ
َمَعاِشـَر الّن

ِعیـِم.
َ
ـاِت الّن

َ
وَلِئـَک ُهـُم اْلَفاِئـُزوَن ِفـی َجّن

ُ
، أ ْؤِمِنـ�خَ ِبِإْمـَرِة اْلُ

1 . بقره، 285. 
2 . اعراف، 43. 
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به عنـوان  علـی؟ع؟  بـر  و  بگوییـد  گفتـم،  شـما  بـه  آنچـه  هـر  مـردم!  ای 
امیرالمؤمنیـن سـام دهیـد و بگوییـد: »شـنیدیم و فرمانبرداریـم. پـروردگارا! 
بگوییـد:  و  توسـت.«  سـوی  بـه  همـه  بازگشـت  خواهانیـم؛  را  تـو  آمـرزِش 
و والیـت  )امامـت  ایـن  بـه  را  مـا  را سزاسـت کـه  و سـپاس خدایـی  »سـتایش 
هدایـت  خـود  بـه  مـا  نبـود،  خـدا  راهنمایـِی  اگـر  و  فرمـود  هدایـت  علـی؟ع؟( 

1 نمی شـدیم.«
علّی بن ابی طالـب؟ع؟  شایسـتگی های  و  فضایـل  به راسـتی  مـردم!  ای 
]در  کـه  اسـت  آن  از  بیـش  فرسـتاده  فـرو  قـرآن  در  کـه  عّزوجـل  خـدای  نـزد 
یـک مجلـس[ برشـمارم؛ پـس کسـی کـه آن فضایـل را بـرای شـما برشـمرده و  

کنیـد. تصدیـق  را  او  بشناسـاند، 
را اطاعـت  امامانـی  ای مـردم! هرکـه خـدا و رسـولش؟لص؟ و علـی؟ع؟ و 

کنـد کـه یـادآوری کـردم؛ یقینـًا بـه رسـتگاری بزرگـی نائـل شـده اسـت.
و  علـی؟ع؟  یـارِی  و  دوسـتی  و  بیعـت  در  سـبقت گیرندگان  مـردم!  ای 
پیروزمنـد  رسـتگاران  ایشـان  مؤمنـان«،  »امیـر  به عنـوان  او  بـر  سـام کردن 

دارنـد. جـای  بهشـتی  پرنعمـت  باغ هـای  در  کـه  هسـتند 

1  . اعراف، 43.
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ـاِس، ُقوُلـوا َمـا َیْرَضـی اهلُل ِبـِه َعْنُکـْم ِمـَن اْلَقـْوِل، َفـِإْن َتْکُفـُروا 
َ
َمَعاِشـَر الّن

ْرِض َجِمیعـًا... َفَلـْن َیُضـّرَ اهلَل َشـْیئًا.
َ
ْنُتـْم َو َمـْن ِفـی اْل

َ
أ

ُهّمَ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِن�خَ َو اْغِضْب َعَلی اْلَکاِفِریَن.
َ
لّل

َ
أ

. �خَ ِ َرّبِ اْلَعاَلِ
ْمُد هلِلَّ َو اْلَ
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ای مردم! آنچه خدا به گفتن آن از شما خشنود می شود، به زبان آورید.

اگـر شـما و همـۀ کسـانی کـه در زمیـن هسـتند، کافر شـوید؛ هرگـز زیانی به 

خدا نمی رسـد.

بارالهـا! مؤمنـان را ببخـش و بیامـرز و بـر کاِفـران ]کـه حقایـق را پوشـیده 

گیـر. خشـم  می دارنـد[، 
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اینک که به آخر خطبه رسیدیم و می خواهیم از صحنۀ غدیر بیرون َرویم، 
جـای ایـن پرسـش هسـت کـه از اسـتماع آن سـخنرانی رسـول اکـرم؟لص؟ مـا 
ع معرفـی فـردی شایسـته از خویشـان پیامبر؟لص؟  را چـه عایـد شـد؟ آیـا موضـو
اسـت  فقـط بـرای اینکـه آن فـرد را دوسـت  داشـته باشـیم؟! یـا نـه؛ انتصـاب 
مسـلمانی اسـت کامـل و زبـان و شایسـته کـه پـروردگار دانـا او را ادامه دهنـدۀ 
راه رسـولش دانسـته اسـت و بیان کننـدۀ اصـول و فـروع دیـن و اجراکننـدۀ 

احـکام قرآن؟
خاتـم  دینـش  کـه  اسـام؟لص؟  پیامبـر  اسـت:  ایـن  غدیـر  خطبـۀ  پیـام 
ادیـان اسـت، بایـد بـه امـر خـدای تعالـی، یکـی از تربیت یافتگانـش را بـرای 
را نکنـد، چنـان اسـت کـه 23  ایـن کار  اگـر  ادامـۀ رسـالتش تعییـن کنـد و 
سـال زحماتـش را بـه دسـت حـوادث نامعلـوم تاریـخ سـپرده اسـت؛ زیـرا هنـوز 
بسـیاری  در  شـرک  عصـر  ُخلق وخـوی  و  بـود  موجـود  جاهلیـت  تعصب هـای 
آن  رحلـت  از  پـس  آثـارش  چنان کـه  بـود؛  نشـده  ریشـه کن  ُمسـن  افـراد  از 
حضـرت؟لص؟ آشـکار شـد و دیدیـم کـه بنی امیـه بیشـترین سـتم را بـر عتـرت 
پیامبـر اکـرم؟لص؟ روا داشـتند و فجایعـی ننگیـن در خانـۀ خدا به بـار آوردند.

خطبـۀ غدیـر می گویـد: در جامعـۀ اسـامی کـه حـق حاکمیـت بـا احـکام 
اسام شناسـی  و  دیـن  فـروع  و  اصـول  در  متخّصـص  فقیهـی  بایـد  خداسـت، 
آگاه بـه زمـان و جریانـات سیاسـی در رأس ِهـرم حکومـت قـرار گیـرد. او بایـد 
یـاری و  بـا  بتوانـد  تـا  باشـد  از هـوی و دل آگاه و بصیـر  پارسـا و دور  شـخصی 
مشـورت بـا متخصصـان سیاسـی و اهِل فـن، مدیریـت کلی جامعه را در دسـت 
داشـته باشـد و راهبر و هدایتگر شـود؛ همچنین باید تاجایی که امکان دارد، 
بـر اجـرای عدالـت علـوی پـای فشـارد و عـّزت و اسـتقال مسـلمانان و حفـظ 
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شـعور کشـور اسـامی را در نظـر داشـته باشـد... .
این کلیاتی است که از خطابۀ غدیر استنباط می شود و پیش از آن، قرآن 
وَلِئَک ُهـُم اْلَکاِفُرون1؛ )و 

ُ
بـا آیاتـی ماننـد: َو َمـْن َلـْم َیْحُکـْم ِبَما أْنـَزَل اهلُل َفأ

آنان کـه بـه احکامـی کـه خدا نازل کرده اسـت، حکم نمی کننـد، کافرند.(
رسـول خدا؟لص؟ این احکام را به ما آموخته اند و در سـیره و سـّنت ایشـان 

نیز اجرا شـده اسـت.
شـاید پرسـیده شـود: »چـرا اهِل سـّنت چنیـن عمل نمی کننـد و اصواًل بینش 

حکومتی آن ها چیسـت؟« 
مطمئن تریـن جـواب کـه دور از پیـش داوری یـا تعصب باشـد، آن اسـت که 

بـه نقـل قـول علمای آنـان بپردازیـم؛ پس مـرور می کنیم:
حافظـی بـزرگ و محدثـی معـروف به  نام ‘محی الدین یحی نَووی شـافعی’2 
در شـرحش بـر صحیـح مسـلم می نویسـد: »همـۀ اهِل سـنت از فقهـا و محدثین 
و متکّلمیـن بـر ایـن عقیده انـد کـه خلیفـه و حاکـم به خاطـر فسـق و ظلـم و 
جایـز  او  علیـه  قیـام  و  خـروج  و  نمی شـود  َخلـع  و  َعـزل  خـدا،  احـکام  تعطیـل 

نیسـت؛ فقـط بایـد او را پنـد داد.«3
‘ُمسـَتملی بخارائـی’ کـه دانشـمندی اسـت صوفی مسـلک، پیـش از او، بـا 
ح بیشـتر درهمین بـاره می نویسـد: »نزدیـک معتزله4، چـون امامت  بسـط و شـر

1 . مائـده، 44: آیـات 45و47 ایـن سـوره نیـز بـا تفـاوت کلمـۀ آخـر آیـه )الکافـرون و الفاسـقون(، 
هماننـد همیـن آیـه اسـت.

2 .  وفات: 676.
حماسـۀ  از:  به نقـل  ص36،   ، ج8  بخـاری،  صحیـح  ح  شـر السـاوی  ارشـاد  حاشـیه  الِمنهـاج،   . 3

ص56. غدیـر، 
4 . مقصودش شیعه است. در قدیم بعضی نویسندگان به خطا، شیعه را چون در ُحسن و قبح 
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جـز در اوالد علـی؟ع؟ نبایـد کـه باشـد؛ غیـر ایشـان، خـوْد سـلطان نباشـد و َبـر 
بـاز نزدیـک اهـِل   وی خروج کـردن فریضـه باشـد و کشـتن او حـال باشـد و 
سـنت و جماعـت، سـلطاِن جاِئـر، همچنـان سـلطان باشـد کـه سـلطان عـادل 
و نشـاید بـر او خروج کـردن و طاعت داشـتن او را در آنچـه طاعـت خـدای عـّز 
و جـل در اوسـت و آنچـه در او معصیـت اسـت، طاعـت نشـاید داشـتن؛ لیکـن 

بااین همـه، سـلطان ببایـد دانسـتن و از پـِس او نمـاز بایـد کـردن!...«.1 
بـرای زدودن تردیـد و شـگفتی از چنیـن عقایـد جاهانـه و بی منطـق، شـما 
خواننـدگان عزیـز را بـه کتـاب گرانسـنگ الغدیـر2 ارجاع می دهیـم تا ماحظه 
کنیـد کـه متکلمـان )علمـای عقایـد( و دانشـمندان بـزرگ اهِل سـنت ماننـد: 
مواقـف و  شـرح مقاصـد،4 قاضـی ایجـی در  التمهیـد،3 تفتازانـی در  باقانـی در 
دیگـران نیـز، همـه نظیـر چنیـن عقایـدی را ابـراز داشـته اند و آراء سیاسـی  و 
موضع گیـری آن هـا در برابـر حاکمـان سـتمگر امـوی و عباسـی و بعـد از آنـان، 
همـه بـر همیـن اسـاس مبتنـی بـوده اسـت. ایـن در تاریـخ مسـلمانان، واقعیتی 
اسـت روشـن و تأسـف آور. ادامـۀ همیـن تفکـر سیاسـی و حکومتـی اسـت کـه 
نـزول گاه  را صاحب اختیـار و حاکـم  امـروز شـاهان سـعودی می تواننـد خـود 
قـرآن و زادگاه اسـام، یعنـی کشـور عربسـتان، بداننـد و بـا تبعّیـت از آمریـکا، 
بـه صهیونیسـم جـرأت و جسـارت تسـلط بـر بخشـی از سـرزمین های مسـلمین 
ار... ـُکم الّنَ یـَن َظَلُموا َفَتَمّسَ  َتْرَکُنـوا ِإَلـی الّذِ

َ
را بدهنـد. گویـی آیـۀ شـریفۀ: )َو ال

عقلـی با معتزله مشـترک هسـتند، به نـام معتزله خوانده اند.
ح التعّرف لمذهب التصوف، چاپ لکنهو، ج2، ص30.  1 . شر

2 . الغدیر، ج7، ص136تا145.
3 . التمهید، ص185و186. 
ح مقاصد، ص272.  4 . شر
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1( و دیگـر آیـات هماننـدش را نخوانده انـد!

امـا شـیعه به برکـت خطبـۀ غـّرای غدیـر ُخـم و احادیـث معصومـان؟مهع؟ از 
عتـرت پیامبـر اکـرم؟لص؟، نه تنهـا سـلطان و حاکـم، بلکـه حتـی عالمـی را 
هم که دنیادوسـت و مقام پرسـت باشـد، ازنظر شـرعی قابِل اعتماد نمی داند؛ 
رسـول خـدا؟لص؟ می فرماینـد:  امام جعفـر صـادق؟ع؟،  از  روایتـی  در  چراکـه 
»فقیهـان، امانتـدار پیامبـران هسـتند؛ تازمانی که در دنیا وارد نشـده باشـند.« 
گفتـه شـد: »ای رسـول خـدا! مقصـود از داخل شـدن آن هـا در دنیـا چیسـت؟« 
چنیـن  وقتـی  کـه  سـلطان  از  »پیـروی  فرمودنـد:  پاسـخ  اکـرم؟لص؟  پیامبـر 

کردنـد، از آنـان دربـارۀ امـور دینتـان برحـذر باشـید... .«2 
سـلطان نیـز کسـی اسـت کـه نـه متکـی بـر آراء مردم، بلکـه با قـوۀ قهریه به 

مـردم تسـّلط یافتـه و حکمرانی کند.
امامـان  از دودمـان  فرزنـدی  قـرن،  از چهـارده  پـس  را کـه  سـپاس خـدای 
معصـوم؟مهع؟، فقیـه مجاهـد، امـام روح اهلل خمینـی؟حر؟ بـرای خـدا قیـام کـرد و 
بـا یـاری ملتـی سلحشـور، توانسـت پیـام غدیـر را بـه گـوش جهانیـان برسـاند و 

عمـًا حکومـت اسـامی را پـس از همه پرسـی پایه گـذاری کنـد.
اینک سی وسه سال از پیروزی انقاب می گذرد؛ ملت ایران به توفیق الهی 
و عنایـات حضـرت مهدی؟جع؟ و رهبری آیـت اهلل خامنه ای‘مّدظّله العالی’، 
مشـکات زیـادی را پشـت سـر گذاشـته اسـت و بلندتـر و توفنده  تـر از پیـش، 
پیـام غدیـر را در آثـار فرهنگـی خـود بـه گـوش جهانیـان می رسـاند و آنـان هـم 

1 . هـود، 113: )و بـر ظالمـان تکیـه نکنیـد کـه موجـب می شـود آتـش شـما را فـرا گیـرد و در آن 
حـال، هیـچ ولـّی و سرپرسـتی جـز خـدا نخواهیـد داشـت و یـاری نمی شـوید.(

2 . األصول من الکافی، ج1، باب المستأکل بعلمه و المباهی به، ص46.
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بـا انقـاب علیـه شـاهان مسـتبِد مال انـدوِز نوکرمـآب خـود، بـرای کشـورهای 
خـود، جمهـوری اسـامی را می طلبنـد.


