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 مقدمه

آخرین حج عمر  از بازگشت هنگام( ص) اسالم پیامبر آن، در که است اسالم تاریخ وقایع ترینمهم از واقعه غدیر

، امام علی)ع( را ولی و جانشین خود غدیر خم نام به مکانی در قمریهجری  دهم سال حجهذی ۸۱ شان، درفشری

از حمد  خطبه غدیر خم اند.گزارش کردهو بیست هزار نفر  صد بیش ازرا تا اجتماع پر شور آن روز  تعداد. ندمعرفی کرد

 .شودثنا خداوند شروع و به امامت امام علی )ع(، فرزندانش و معرفی امامت ختم می و

 

 بخش اول: حمد و ثنای الهی

همتایی، نزدیک و در اقتدار شکوهمند، و در ارکان خود بسی بزرگ ستایش خداوندی را که در یگانگی، واال و در بی

 ای کهبر همه چیز احاطه دارد آفریدگان، همگی مقهور قدرت اویند. بزرگی که پیوسته بوده و ستوده او است. دانش

اندازه هاست و بیها و آسمانمطلق زمین و فرمانروایهای بلند و گستراننده همیشه خواهد بود. پدید آورنده آسمان

چه  ره بخش است وسبت به هر آنچه آفریده، فزونالقدس و ننهایت پاکیزه است. پروردگار فرشتگان و روحپاک و بی

بزرگوار و . ای را توان دیدار او نیستبیند، و هیچ دیدهای را میساخته و پرداخته، غرقه عطا و فضل اویند. هر دیده

در اجرای  .است که بر همه مخلوقات منت دارد مُنعمیایست که رحمتش همه چیز را فرا گرفته و بردبار و بخشنده

اه ها آگسینه دروننماید . به اسرار نهان و به کند و به عذابی که در خور آنند تعجیل نمیفر مجرمان شتاب نمیکی

 . افکنداست و هیچ رازی از او پوشیده نیست و هیچ امر پنهانی او را به اشتباه نمی

 نیست و حالبرایش مانندی تواناست.  و بر همه چیز، چیره و بر هر نیرویی غالب و بر هر کاری احاطه داردهمه اشیاء بر

. جاودانی که به عدل، پایدار است و خدایی جز او نیست. سرافراز استآن که او پدید آورنده همه موجودات از نیستی 

 .یابد و بر هر چیز دقیق و آگاه استای را در میها مشهود گردد ولیکن او هر دیدهو حکیم و واالتر از آن که به دیده

ایست که رحمتش همه چیز را فرا گرفته و منعمی است که بر همه مخلوقات منت بزرگوار و بردبار و بخشنده خداوند،

به دیده هیچ بیننده در نیامده تا وصفش ممکن شود و احدی را از چگونگی پیدا و پنهانش آگاهی نیست مگر به . دارد

 . همان مقدار که خود )عزّوجلّ( از خویشتن خبر داده است

دهم او خدایی است که هستی، آکنده قداست اوست و آغازِ بی آغاز و انجام بی فرجام )همه هستی( به گواهی می و  

جاری و نافذ است و قضا و تقدیرش بی مدد همکاری،  مشورت دهنده ایفرمانش بی مشورت . نور او احاطه شده است

ای از پیش موجودات را بی آنکه نمونه. می نیستبر کائنات حکومت دارد و در تدبیر امر خلقش، هیچ نقص و بی نظ

داشته باشد، ابتکار و خلقت فرمود و بدون کمک هیچ یاوری آنها را بیافرید و در این هنگامه نه او را رنجی و نه نیازی 

به چاره سازی بود. به ایجاد خلق اراده نموده پس خلق، خلعت هستی یافتند و )به نور وجودش( آشکار شدند. پس 
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https://www.yjc.ir/fa/news/5008547/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1


ست خدایی که معبودی جز او نیست، آن )خدایی( که به صنع خود، اتقان و استواری داد و در مصنوع خود، حسن و او

 . گرددزیبایی نهاد. دادگریست که هرگز ستم نکند و بزرگواریست که کلیه امور به او باز می

اوست سلطان   .سرافکنده و تسلیم استدهم اوست که هستی در برابر قدرتش فروتن و در مقابل هیبتش و گواهی می  

ها و گرداننده افالک و فرمانروای مهر و ماه که هر یک تا زمانی مقدّر در کار گردشند. اوست سالطین و مالک همه ملک

که چادر شب بر رخسار روز کشد و شب را در نور روز فراگیر کند که هر یک شتابان در جستجوی یکدیگرند. اوست 

ز نه او را ضدّی است و نه شریکی. یکتای بی نیا. و زورگویان و نابود کننده شیاطین پست و پلید شکننده ستمکاران

است. نه کسی زاده اوست و نه او زاده کسی و نه احدی همتا و مانند وی است معبودی یکتا و پروردگاری ارجمند است 

ه شمار همه چیز آگاه است. مرگ و زندگی، اش بر جهان فرمانرواست. او بر هر چیز و بهر چه خواهد کند و اراده

 . نیازمندی و بی نیازی به اراده او و خنده و گریه و منع و عطا به خواست اوست

ملک و سلطنت، از آن او و ثنا و ستایش، ویژه او و خیر و نیکی به خواست اوست و اوست که بر هر کاری تواناست.   

و خدایی جز او نیست. خدایی بس ارجمند و بسی بخشاینده. به خواهش برد شب را در روز، و روز را در شب فرو می

دهد و صاحب بخشش و عطای بزرگ است. به شمار نَفَس جانداران آگاه و پروردگار پری و آدمی بندگان، پاسخ می

صرار ا رد او را اصرارِسازد به ستوه نیاوکاری بر او دشوار نیست و ناله فریادخواهان او را به کاری وادار و ناگزیر نمی. است

کنندگان. نگهبان نیکان و توفیق بخش رستگان و سَروَر جهانیان است و آفریدگان را سزد که به هر حال، در خوشی و 

و اینک من، در هر دشواری و راحت و در هر سختی و . سختی و در شدت و راحت سپاس او گویند و ستایش او کنند

 . گان و فرستادگان و کتب آسمانیش، ایمان دارمسستی ستایشگر اویم و به او و فرشت

ام. به قضا و حکمش فرمانش را به جان شنوده و فرمان بردارم و در هر کار که او را خشنود و راضی سازد، شتابنده  

هایش مشتاق و از عقوبت و مجازاتش سخت در هراسم که اوست خداوندی که از سر تسلیم دارم و به اطاعت فرمان

 ایمن نتوان نشست با آن که از ستمش جای هیچ بیم و نگرانی نیست.  اش،حیله

 

 بخش دوم: فرمان الهی برای مطلبی مهم 

دهم که او پروردگار من است و آنچه را که به من وحی فرموده، به مردم ابالغ کنم که بنده اویم و گواهی میاعتراف می

تبلیغ، کوبه عذاب حق بر من فرود آید، عذابی که هیچ قدرتی  خواهم کرد. مبادا که به سبب مسامحه در انجام وظیفه

 . را توانایی دفع آن نباشد که چه بزرگ است نیرنگ او

نی، ام کوتاهی کاگر در ابالغ آنچه اینک بر تو فرو فرستاده»نیست معبودی جز او که دستورم داده و اعالم کرده که:    
 امر نگهداری و حفظ – تعالی و تبارک –و هم او « ایغ من عمل نکردهدر حقیقت، به هیچ یک از وظایف رسالت و ابال

ای بزرگوار است. و اینک این است آن پیام که بر من نازل ده و او مرا کفایت کنندهکر تضمین و تعهد مخالفان برابر در

 فرموده: 

م ن ربک )فی عَلیٍ( و إِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَک  بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم، یا أیُّها الرَّسولُ بَل ِّغ ما أنزلَ إلَیکَ
  وَاهللُ یَعص مُکَ م نَ النِّاسِ.



آیه را  اینام و هم اکنون سبب نزول ای مردم! من در ابالغ آنچه که بر حق بر من فرو فرستاده است، کوتاهی نکرده

من فرود آمده و از سوی حق تعالی، پروردگارم، فرمان سه بار بر  -جبرئیل -برایتان باز خواهم گفت: فرشته وحی خدا 

طالب، برادر و وصی و جانشین داد تا در این مکان به پا خیزم و سپید و سیاه مردم را رسماً آگاهی دهم، که علی بن ابی

 من و امام پس از من است که نسبتش به من، همان نسبت است که هارون به موسی داشت، با این تفاوت که رسالت

به من خاتمه یافته است و بعد از خداوند و رسولش، علی، ولیّ و صاحب اختیار شماست و پیش از این هم خداوند در 

 : ای دیگر از قرآن را نازل فرمودهاین مورد آیه

 « الزَّکوهَ وَ هُم راک عونَإنَّما وَلیُّکُمُ اهللُ وَ رَسولُهُ وَالَّذینَ امَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلوهَ وَ یُؤتُونَ  »

طالب، همان کسی است که نماز به پای داشت و در حال رکوع، به نیازمند، صدقه داده است و او در هر علی بن ابی  

 . جویدحالی رضای خدا را می

یان ه در مدانستم کاز جبرئیل خواستم که از خداوند متعال معافیّت مرا از تبلیغ این مأموریت تقاضا کند؛ چون می  

بازی آنان که دین اسالم را به جویی گنه آلودگان و نیرنگمردم پرهیزگاران، اندک و منافقان، بسیارند و از مفسده

 : ها که خداوند، در قرآن کریم، وصفشان کرده استاند، آگاهی داشتم؛ همانتمسخر و استهزاء گرفته

 «ناً وَ هُوَ ع ندَاهللِ عَظیمًوَ یَحسَبُونَهُ هَیِِّیَقُولُونَ بِألس نَت هِم ما لَیسَ فی قُلُوبِهِم »

ام، تا آنجا که به دلیل مالزمت و مصاحبت فراوان هنوز آن آزارها که این گروه بارها بر من روا داشتند، از خاطر نبرده 

-پذیرداندیشه میشنود، بیکه هر چه می-علی با من و توجهی که به او داشتم، به عیبجویی من برخاستند و مرا زودباور 

 : ، خواندند تا آنکه خداوند عزّوجلّ، این آیه را نازل فرمود

 «وَ م نهُمُ الَّذینَ یُؤذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُل أذُنُ خَیرٌ لَکُم یُؤم نُ بِاهللِ وَ یُؤم نُ ل لمُؤم نینَ» 

و نشان، معرفی کنم؛ لیکن به خدا سوگند که من در مورد این توانم یک یک از این گروه را به نام من هم اکنون می  

 . کنمافراد بزرگوارانه رفتار کرده و می

طالب را ولیّ و صاحب اختیار شما معیّن فرموده و او را امام و پیشوای ای مردم! بدانید که خداوند، علی بن ابی  

انصار و پیروان ایمانی ایشان و بر هر بیابانی و شهری و بر االطاعه قرار داده است و فرمانش را بر همه مهاجران و واجب

ای و بر هر صغیر و کبیری و بر هر سیاه و سپیدی و بر هر خداشناس موّحدی، واجب هر عجم و عربی و هر بنده و آزاده

به مخالفت برخیزد، االجرا مقرر فرموده است. هر کس با علی )علیه السالم( فرموده و اوامر او را مطاع و بر همه کس الزم

ولی اینها همه خدای را از من  .ملعون است و هر کس که از او پیروی نماید، مشمول عنایت و رحمت حق خواهد بود

.« ..یا أیُّهَا الرَّسُولُ بَل ّغ ما أنزِلَ إِلَیکَ »سازد مگر آنکه وظیفه خود را در مورد مأموریتی که از آیه شریفه راضی نمی

 :حال که چنین است پس. جام برسانمام، به انیافته
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  بخش سوم: اعالن رسمی والیت و امامت دوازده امام علیهم السالم

فرا دارید و به سخنانم دل سپارید کنید، پس گوش ای مردم! این آخرین بار است که مرا در این موقعیّت، دیدار می   

خداوند عزّوجلّ، پروردگار و ولیّ و صاحب اختیار و خداوندگار شماست و گذشته . و دستور پروردگارتان را فرمان برید

 بعد سپس گویممی سخن شما با و خاسته پا به اکنون که من همین –آله(  و علیه اهلل صلی) محمّد –از او و پیامبرش 

 روز تا پیشوایی و امامت او از پس و دارد اختیاری صاحب و والیت سمت شما بر خدا امر به( السالم علیه)علی من از

ت علی)علیه السالم( پش از که من نسل و ذرّیه در کرد، خواهید دیدار را پیامبرش و خدا که هنگام آن تا و واپسین

 . هستند، قرار خواهد داشت

السالم( ایمان آورد و او را تصدیق کند. مغفرت و رحمت خداوند شامل او و کسانی مؤمن کسی است که به علی )علیه   

جز آنچه خداوند، حالل کرده، حالل نیست و . است که سخن او را بشنوند و نسبت به فرمان او مطیع و تسلیم باشند

کرده است و من نیز تمام جز آنچه خداوند حرام فرموده حرام نیست و پروردگار، هر حالل و حرامی را به من معرفی 

 . امآنچه خداوند از کتاب خود و حالل و حرامش، تعلیم نموده است، به علی)علیه السالم ( آموخته

لسالم(، ام به علی)علیه اای مردم! دانشی نیست که خداوند به من تعلیم نکرده باشد، و من نیز هر چه که تعلیم گرفته  

م و اوست اام و دیگر دانشی نیست مگر آنکه به علی)علیه السالم( تعلیم کردهوختهاین امام پرهیزگاران و پارسایان آم

 . امام و راهنمای آشکار

ای مردم! مبادا که نسبت به او راه ضاللت و گمراهی سپرید و مبادا که از او روی برتابید و مبادا که از والیت و   

ز زنید. اوست که هادی به حق و نابود کننده باطل است و از هایش به تکبّر، سر باسرپرستی او و از اوامر و فرمان

کند و اوست نخستین کسی که به دارد. اوست که در راه خدا از سرزنش هیچ کس، پروا نمیها بازتان میناپسندیده

باقی  ها که هیچ کس در کنار پیامبرخدا و پیامبرش ایمان آورد و جان خویش را فدای رسول اهلل کرد، در آن هنگامه

نماند، همچنان از او حمایت کرده و تنها رها ننمود و هم او بود که در آن روزگار که کسی را اندیشه پرستش و اطاعت 

 . کردخدا نبود، در کنار پیامبر، پروردگار خود را پرستش و عبادت می

دانسته است! و به والیت او تمکین  ای مردم! علی را برتر و واالتر از هر کس بدانید که خدایش از همه، واالتر و برتر  

ای مردم! علی)علیه السالم(، امام و پیشوا از جانب حق تعالی . کنید که خدایش به والیت بر شما منصوب فرموده است

است و خداوند توبه منکران والیت او را هرگز نخواهد پذیرفت و هرگز آنان را مشمول عنایت و مغفرت خویش، قرار 

فرموده که با آن کسانی که از فرمان علی)علیه السالم( سر بپیچند، چنین  وند، بر خود حتم و الزمنخواهد داد و خدا

رفتار کند و پیوسته تا جهان، باقی و روزگار، در کار است، ایشان را در شکنجه و عذابی سخت و توان فرسا معذّب 

شد که آدمی و سنگ، هیزم آنند و برای  پس مبادا که از فرمانش معصیت کنید که به آتشی گرفتار خواهید .دارد

 .کافران فراهم گردیده است

اند. من، خاتم پیامبران و رسوالن ای مردم! همه پیامبران پیشین و رسوالن نخستین، مردم را به آمدن من بشارت داده  

ن کفّار جاهلیّت ها حجّت و برهانم، هر کس در این امر، تردید کند، همچوها و زمینخدایم و بر همه خلق آسمان

نخستین است و هر کس در سخنی از سخنان من شک نماید، در حقیقت، به تمام سخنان من شک کرده است و چنین 

 . کس، مستحق بال و مستوجب آتش خواهد بود

https://hawzah.net/fa/Article/View/92525#TextH406211I12712
https://hawzah.net/fa/Article/View/92525#TextH406211I12712


)آری(  .مرحمت فرموده، بر من منّت نهاده و احسان کرده است ها که بر منای مردم! خداوند متعال با این فضیلت  

 . خدایی جز او نیست و تا جهان، برقرار و روزگار پایدار است در هر حال ستایش و سپاس من، ویژه اوست

ای مردم! علی)علیه السالم( را برتر از همه بدانید که گذشته از من، از هر مرد و زنی، برتر و واالتر است. )بدانید( که  

دهد و آفرینش بر پای و برقرار است؛ هر آن کس که این سخن مرا یخداوند، به خاطر ماست که به جهانیان، روزی م

 .انکار کند، ملعون و مغضوب درگاه حق است

کس  هر»هان. آگاه باشید که این سخنان را، به یقین، جبرئیل از سوی حق تعالی به من خبر داده و گفته است که:   

محبت او را در دل نگیرد، لعنت و خشم مرا نسبت به خود،  با علی)علیه السالم( به عداوت و دشمنی برخیزد و والیت و

؛ پس هر کس باید که در کار خود بنگرد که برای فردای خود، چه آماده نموده است؛ پس باید که «فراهم کرده است

چه  راز مخالفت با علی)علیه السالم( سخت بر حذر باشید و مبادا که پس از ثابت قدمی، پایتان بلغزد که خداوند به ه

 . کنید، آگاه است

از او یاد کرده و از  «جنب اهلل»ای مردم! علی)علیه السالم( همان کس است که خدا در کتاب مجید خود، به عنوان   

 زبان مبتالیان به دوزخ، فرموده است: 

 « یا حَسرَتا عَلی ما فرَّطتُ فی جَنبِ اهلل»

درک و فهم آیات آن بکوشید، و به محکمات آن توجه کنید و از ای مردم! در قرآن به تدبر و تفکر، نظر کنید و در   

رگز ام هبه خدا سوگند، غیر از این مرد که هم اکنون دست او را گرفته و او را بر کشیده. متشابهاتش، پیروی نمایید

ه اکنون دی کدیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید، همین مر

 :کنم کهام و به شما اعالم میبازوی او را گرفته

هر کس را من موال و سرپرست و صاحب اختیارم، علی)علیه السالم( موال و سرپرست و صاحب اختیار اوست؛ این مرد، علی   

 .ل گردیده استطالب است، برادر و وصی من است، که فرمان دوستی و والیت او از جانب حق متعال بر من نازبن ابی

 

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

ای مردم! علی)علیه السالم(، امام و پیشوا از جانب حق تعالی است و خداوند توبه منکران والیت او را هرگز نخواهد   

نخواهد داد و خداوند، بر خود حتم و الزم فرموده که با پذیرفت و هرگز آنان را مشمول عنایت و مغفرت خویش، قرار 

آن کسانی که از فرمان علی)علیه السالم( سر بپیچند، چنین رفتار کند و پیوسته تا جهان، باقی و روزگار، در کار است، 

 . ایشان را در شکنجه و عذابی سخت و توان فرسا معذّب دارد

ز فرزندانم، ثقل اصغرند و قرآن، ثقل اکبر است، که هر یک، از دیگری خبر ای مردم! علی)علیه السالم( و آن پاکان ا  

کند؛ میان این دو ثقل و این دو امر گرانقدر، جدایی نخواهند بود تا دهد و هر کدام، دیگری را تأیید و تصدیق میمی

 .اندو بر روی زمینآنکه، قیامت در کنار حوض، به من برسند. ایشان امنای حق در میان خلق و فرمانروایان ا



به هوش باشید که من، آنچه الزم بود، گفتم. به هوش باشید که مطلب و مقصود را ابالغ کردم و به گوش شما رساندم.   

توضیح دادم که این امر، به دستور خداوند بود و من نیز از سوی او )عزّوجلّ( به شما ابالغ نمودم. به هوش باشید که 

بر کسی جز برادر من روا نیست و این سمت و مقام و فرمانروایی بر مسلمانان، پس از من، برای  «امیرالمؤمنین»عنوان 

 . هیچ کس جز وی مجاز و حالل نیست

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در این هنگام، بازوی علی)علیه السالم( بگرفت و او را باال برده و به مردم نشان داد،  

 دند:سید و پس از آن، به سخن ادامه دارذی زانوی پیامبر اکرم میتا آنجا که پاهای وی، محا

الم( السای مردم! این علی)علیه السالم(، برادر و وصی من و مخزن علم و خلیفه و جانشین من است بر امّت. علی)علیه  

خشنودی  کند و اوست که به هر چه موجب رضا ومفسّر قرآن، کتاب خداست اوست که مردم را به حق دعوت می

خدا، و به فرمانبرداری و اطاعت از است دشمنان حق، در پیکار و ستیز با اوست که   .خداست، عمل کننده است

هاست. اوست خلیفه و جانشین رسول خدا، اوست امیرمؤمنان و از معاصی و نافرمانی کوش و باز دارنده مردمسخت

 (پیشگویی پیامبر اکرم ) است "مارقین"و  "قاسطین " و "ثینناک"پیشوا و هادی خلق خدا. اوست که به امر خدا قاتل 

گویم و این خواست و دستور حق است که هیچ سخنی از او، به دست گویم به فرمان پروردگارم میای مردم! آنچه می

کس  هردارد، دوست بدار و السالم( دوست میگویم: خداوندا! هر کس که علی)علیهمن تغییر و تبدیل نپذیرد؛ حال می

که با وی دشمن است، دشمن دار . خداوندا! هر کس که علی)علیه السالم( انکار کند، لعنت کن و آن کس که پذیرای 

 . حق او نباشد، به خشم و غضب خود، گرفتار ساز

ه دانید( کای مردم! علی)علیه السالم( را برتر از همه بدانید که گذشته از من، از هر مرد و زنی، برتر و واالتر است. )ب  

دهد و آفرینش بر پای و برقرار است؛ هر آن کس که این سخن مرا خداوند، به خاطر ماست که به جهانیان، روزی می

 . انکار کند، ملعون و مغضوب درگاه حق است

 لخداوندا! اگر اکنون، علی)علیه السالم(، ولیّ تو را به خالفت و جانشینی خود معیّن کردم و امری که موجب اکما  

ای برای ایشان و دین و اتمام نعمت تو بر این مردم است، بیان کردم، همه و همه به فرمان تو بود اینک تو پسندیده

 فرمودی: 

 « وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ اإلسالمِ دیناً فَلَن یُقبَلَ م نهُ وَ هُوَ فی اآلخ ره م نَ الخاس رینَ»

 .تو که من به وظایف تبلیغ و رسالت خود عمل کردمگیرم و کافیست گواهی خداوندا! تو را گواه می  

  

 بخش پنجم: تاکید بر توجه امت به مسئله امامت

)علیه السالم( قرار داده است؛ پس هر کس که  ای مردم! خداوند عزّوجلّ، کمال دین شما را در امامت و پیشوایی علی

تا واپسین روز جهان پیروی و اطاعت نکند، به حبط و نابودی  -از فرزندان من که از صلب اویند-از او و جانشینان او 

اعمال گرفتار گردیده و در آتش دوزخ، جاودانه، معذّب خواهد بود، نه دیگر عذابش تخفیف یابد و نه مهلت و فرصت 

 . نجاتی به او داده شود



بر من سزاوارتر است. از تمام مردم  ای مردم! این علی)علیه السالم( است که مرا بیش از هر کس یاری کرده و از همه  

ای خداوند عزّوجلّ و من از او راضی و خشنودیم. آیه  .تر استتر و گرامیبه من نزدیکتر و از همه کس، نزد من محبوب

)علیه السالم( است و هر جا که خداوند  در قرآن مُشع ر به رضایت حق از بندگان، نازل نشده مگر آن که در شأن علی

مدحی نیست مگر آنکه در مورد اوست و  یا مخاطب قرار داده، در درجه نخست، نظر به او داشته است. آیهمؤمنین ر

یاد شده، برای اوست، و در نزول آن دیگری جز او منظور نشده و دیگری « هَل أتی علی االنسان» بهشتی که در سوره 

 ده است.مدح و ستایش نشجز او 

و طیّب و طاهر و رهنما اصر دین خدا و حامی پیامبر خداست، اوست پارسای پرهیزگار ای مردم! علی)علیه السالم(، ن  

ر ای مردم! ذریّه و نسل ه. پیامبرتان، بهترین پیامبر و وصیّ او بهترین وصیّ و پسرانش بهترین اوصیاءاند ه.و ره یافت

 .ستندپیامبری از صلب خود اویند امّا ذریّه و نسل من از صلب علی)علیه السالم( ه

)علیه السالم( حسد ورزید که  ای مردم! شیطان به حسادت، آدم را از بهشت بیرون کرد، پس مبادا که نسبت به علی  

فرو  ، به زمینلغزشاعمالتان یکسره باطل شود و به لغزش و انحراف درافتید؛ که آدم صفوت اهلل تنها به سبب یک 

 .ید. شما که در میانتان، دشمن خدا نیز هستافتاد؛ پس بر شماست که مراقب احوال خویشتن باش

ورزد و جز پارسای پرهیزگار، م هر علی)علیه السالم( کینه نمی  (ن بخت کسی با علی)علیه السالمنگوای مردم! جز شقیِ 

گیرد و جز اهل ایمان و مخلصان بی ریا به علی)علیه السالم( ایمان نخواهند آورد و به خدا سوگند سوره در دل نمی

گیرم که در ای مردم! خدا را گواه می . در شأن علی)علیه السالم( نازل شده است...« وَالعَصر إِنَّ اإلِنسانَ لَفی خُسرٍ »

 . ای دیگر نیستانجام وظایف رسالت فروگذار نکردم و بر پیامبر، جز ابالغ فرمان حق، وظیفه

ام هرگز دیگری نیست که بتواند فته و او را بر کشیدهبه خدا سوگند، غیر از این مرد که هم اکنون دست او را گر  

ام و رفتهدستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید، همین مردی که اکنون بازوی او را گ

 ه:کنم کبه شما اعالم می

و صاحب اختیار اوست؛ این هر کس را من موال و سرپرست و صاحب اختیارم، علی)علیه السالم( موال و سرپرست   

طالب است، برادر و وصی من است، که فرمان دوستی و والیت او از جانب حق متعال بر من نازل مرد، علی بن ابی

 . گردیده است

  .ای مردم! نسبت به خداوند آنچنان که شایسته است پرهیزگار باشید مبادا که جزء مسلمانی دیده از جهان فرو بندید  

 

 اشاره به کارشکنی هابخش ششم: 

ای مردم! به خدا و پیامبرش باور آرید و به نوری که با او نازل شده ایمان آورید، پیش از آنکه خشم خدای شما را   

 . فرو گیرد و به مجازات، رخسارتان به عقب باز گردانده شود

ای مردم! این نور از جانب حق تعالی در من سرشته شده و بعد از آن در طینت علی)علیه السالم( و سپس در نسل   

او قرار داده شده تا آنگاه که نوبت به امام قائم، مهدی)عج( رسد و اوست که سرانجام، حق خدا و حقوق ما را خواهد 



منان و مخالفان و خائنان و معصیت کاران و ستمگران حجت ستاند؛ که خداوند عزّوجلّ ما را بر تمام مقصران و دش

 . قرار داده است

کنم، به هوش باشید که من فرستاده خدا به سوی شمایم و پیش از من رسوالنی ای مردم! به شما اعالم خطر می  

ه گردید؟! ولی هر آن کس کاند، آیا اگر من نیز از جهان بروم و یا کشته شوم، به راه پیشینیان خود، باز میآمده و رفته

به عقب باز گردد و به جاهلیت اسالف خود روی کند، زیانی به خداوند نخواهد رساند، امّا پروردگار، سپاسگزاران را 

 . پاداش نیکو مرحمت خواهد کرد

س پای مردم! بدانید که علی)علیه السالم( همان کسی است که متّصف و موصوف به سپاسگزاری و شکیبایی است و   

ای مردم! مسلمانیِ خود را بر خداوند منّت منهید، . از او فرزندان من که از صلب اویند، به این صفات مزیّن و ممتازند

ای مردم! . که موجب خشم و غضب پروردگار بر شما گردد و عذابی از سوی او به شما رسد، زیرا که حق در کمین است

رانی پدید آیند که خلق را به آتش و دوزخ فراخوانند اما این گروه را گذرد که پس از من امامان و سردمداچیزی نمی

 .در روز قیامت یار و مددکاری نخواهد بود

ای ای مردم! من این والیت را به عنوان امامت و ارث تا روز قیامت، در ذریه و نسل خود قرار دادم و با این کار وظیفه  

را که به آن مأمور بودم، به پایان بردم تا بر هر حاضر و غایب و بر هر کس که شاید در این انجمن بوده و یا در این 

اند، حجّت تمام باشد. باید که ماجرای امروز را ه هنوز از مادر متولد نشدهاجتماع حضور نداشته است و حتی بر آنان ک

 .حاضران به غائبان گزارش کنند و پدران به فرزندان تا واپسین روز خبر دهند 

ای مردم! خداوند شما را به حال خود رها نخواهد کرد تا آنکه پاک و پلید از یکدیگر ممتاز گردند و خدا شما را بر   

ای مردم! سرزمینی نیست مگر آنکه خداوند، مردم آن را در اثر تکذیب حق، . پنهان، آگاهی نداده و نخواهد داد اسرار

 :د به این معنی اشاره فرموده استهالک کرده و چنانکه خو

 «وَ کَذل کَ نُهل کَ القُری وَ ه یَ ظال مَ»

روا نیست و این سمت و مقام و فرمانروایی بر مسلمانان، به هوش باشید که عنوان )امیرالمؤمنین( بر کسی جز برادر من   

و این علی)علیه السالم( امام و پیشوای شما و ولیّ و صاحب ت ای هیچ کس جز وی مجاز و حالل نیسپس از من، بر

دم! ای مر  .های خود را انجام خواهد دادها کرده و خدا وعدهاختیار شماست. که خداوند، در مورد او تهدیدها و وعده

یی هاپیش از شما، اکثر مردم نخستین به گمراهی رفتند و خداوند ایشان را هالک نمود و هم اوست هالک کننده گروه

 آیند، همچنانکه فرمود: که از این پس می

 «بینَألَم نُهل ک  األوَّلینَ، ثُمَّ نُتبِعُهُمُ االخ رینَ، کَذل کَ نَفعَلُ بِالمُجرِمینَ، وَیلٌ یَومئذٍ ل لمُکَذ ِّ»

السالم( را به ای دیگر نهی فرموده است و من نیز علی)علیهای از امور امر کرده و از پارهای مردم! خداوند، مرا به پاره  

ام؛ پس در حقیقت، او اوامر و نواحی حق را از پروردگار خود اخذ نموده است؛ پس باید که به آن امور، امر و نهی کرده

سالمت برخوردار گردید و دستورش را به اجرا گذارید تا به راه هدایت رفته باشید و از آنچه فرمان او گوش کنید تا از 

های کند حذر کنید تا به رشد و کمال رسید و خویشتن را بدانگونه که خواست اوست، باز سازید و مبادا که راهنهی می

 . دیگر شما را از پیمودن راه و رویه او باز دارد



 اهل بیت علیهم السالم و دشمنان ایشانبخش هفتم: پیروان 

السالم( و سپس اید و پس از من، علی)علیهای مردم! صراط مستقیم خداوند منم و شما به رعایت آن مأمور شده  

 کنند و پیوسته روی به سویفرزندانم که از صلب اویند امامان و پیشوایان شمایند که خلق را به راه راست هدایت می

 ] پس از آن سوره حمد را تا پایان تالوت کرد و به ادامه سخن پرداخت [ . حق دارند

گردد همچنین ای مردم! این سوره )حمد( در شأن من و علی)علیه السالم( و فرزندانش فرود آمد و شامل ایشان می  

که حزب اهلل  مخصوص آنهاست، ایشان، اولیای خدایند که نه خوفی در دل دارند و نه اندوهی آزارشان دهد، بدانید

پیروز است و در برابر، دشمنان علی، گروهی اهل شقاق و نفاق و کینه ورزانی متجاوز و برادران اهریمنند که به منظور 

الم( ای مردم! دوستداران علی)علیه الس. کنندفریب و نیرنگ، سخنان بی مغز و آمیخته به رنگ و ریا با یکدیگر نجوا می

 : نند که خداوند در کتاب خود از آنان بدینگونه یاد کرده استو فرزندانش، مردمی اهل ایما

  «ال تَجِدُ قَوماً یُؤم نونَ بِاهللِ وَالیَومِ االخ رِ یُوادُّونَ مَن حادَّ اهللَ وَ رَسُولَهَ ...  »

ای رشتهفبه وسیله ایشان را خداوند هایشان ایمان نوشته شده و دوستداران علی و فرزندانش کسانی هستند که در دل

و برای همیشه در  وارد فرمایدجاریست  که از زیر آنها نهرهایی هاییو او ایشان را در باغاز سوی خودش مدد نموده 

ایشان حزب خدایند و آگاه باشید که حزب خدا . مانند. خداوند از ایشان راضی و ایشان از خداوند خشنودندآنجا می

 : ایشان چنین فرموده است خداوند عزّوجلّ در توصیف . رستگارانند

 « الَّذینَ آمَنُوا وَ لَم یَلبَسُوا ایمانَهُم بِظُلمٍ أولئ کَ لَهُمُ األمنُ وَ هُم مُهتَدُونَ »

اینان در امن و امان، به بهشت داخل شوند و فرشتگان با فروتنی، سالمشان دهند و گویند: پاک و »فرماید: و نیز می  

 . در بهشت ساکن شویداید شما؛ پس جاودانه پاکیزه

ایشان، در امن و  »می فرماید: آگاه باشید دوستان ایشان کسانی هستند که خداوند در توصیفشان در جای دیگر  

آگاه باشید دشمنان آنها  : »و در مورد دشمنان ایشان فرموده است  « شوندسالمت و بی حساب به بهشت وارد می

خروشد و صدایی که از سوخت و سوز آن جوشد و میغریو جهنم را که می افتند وکسانی هستند که به دوزخ در می

 « شنوندخیزد، میبرمی

دارد، دوست بدار و هر کس که با وی دشمن است، دشمن دار. دوست می را السالم(خداوندا! هر کس که علی)علیه  

رای حق او نباشد، به خشم و غضب خداوندا! هر کس که علی)علیه السالم ( انکار کند، لعنت کن و آن کس که پذی

 . خود، گرفتار ساز

 : همچنین درباره دشمنان آنها فرموده است  

شَیءٍ إِن   اهللُ م نکُلَّما ألق یَ فیها فَوجُ سَألَهُم خَزَنَتُها ألَم یأت کُم نَذیرٌ، قالوا بَلی قَد جاءَنا نَذیرٌ فَکَذَّبنا وَ قُلنا ما نَزَّلَ » 
 « ضاَللٍ کَبیرٍأنتُم إِلِّا فی 



آگاه باشید که دوستداران علی)علیه السالم( و فرزندانش به غیب ایمان دارند و از پروردگار خود در خشیت و هراسند.   

دشمن ما همان است   . ای مردم! میان دوزخ و بهشت، تفاوتی بزرگ است .این گروه را اجر و پاداشی عظیم خواهد بود

ای مردم! من،   . ت فرموده و دوستدار ما مورد مدح و ستایش و محبّت پروردگار استکه خداوند او را مذمّت و لعن

 . وصی من است ای مردم! من پیامبرم و علی  . ام و علی هادی و رهنماستمنذر و ترساننده

 

  بخش هشتم: حضرت مهدی عجل اهلل فرجه الشریف 

 . است« مهدی»آگاه باشید البتّه! آخرین امام زمان قائمِ   

 . آگاه باشید او یاری کننده دین خداست  

 . آگاه باشید او انتقام گیرنده از ستمکاران است  

 . های مستحکم استآگاه باشید او گشاینده دژهای استوار و ویرانگر قلعه  

 . آگاه باشید او نابود کننده طوایف مشرک است  

 . تهای ناحق ریخته اولیاء خداسآگاه باشید او منتقم خون  

 . آگاه باشید او حامی دین خداست  

 . نوش دریای ژرف حقایق و معانی استآگاه باشید او جرعه  

آگاه باشید او معرِّف هر صاحب فضیلتی است به برترینش و هر نادان بی فضیلتی است به نادانیش. آگاه باشید او   

 . برگزیده خدا و منتخب پروردگار عالم است

 . ها و محیط به همه علوم استهمه دانش آگاه باشید او وارث  

 . آگاه باشید او خبر دهنده شئون خداوند و مراتب ایمان است  

 . آگاه باشید او رشید و رهسپار صراط مستقیم و استوار است  

 . آگاه باشید او آن کسی است که امور خالیق به او واگذار شده است  

 . انده ظهور وی بشارت دادهآگاه باشید او آن کسی است که گذشتگان ب  

آگاه باشید او حجّت پایدار خداوند است که حجّت دیگری بعد از او نیست؛ زیرا حقّی نیست، که با او نباشد و نوری   

 . نیست که همراه او نباشد



ه )علی ورزد و جز پارسای پرهیزگار، م هر علی)علیه السالم( کینه نمی کسی با علی ،گون بختنای مردم! جز شقیِ 

)علیه السالم( ایمان نخواهند آورد و به خدا سوگند  گیرد و جز اهل ایمان و مخلصان بی ریا به علیالسالم( در دل نمی

 .در شأن علی)علیه السالم( نازل شده است...« وَالعَصر إِنَّ اإلِنسانَ لَفی خُسرٍ »سوره 

 . در برابر او نصرت نتوان کردشود و کسی را آگاه باشید اوست آنکه کسی بر او پیروز نمی  

آگاه باشید که او ولّی خداست در گستره زمین و فرمانروای حق است در میان خالیق و امین خداست در پیدا و   

 . پنهان

 

  بخش نهم: مطرح کردن بیعت 

م و پس از من، تعلیای مردم! آنچه الزم بود به شما فهماندم و برایتان توضیح دادم و این علی)علیه السالم( است که   

خواهم که پس از پایان خطابه )به نشان قبول و تمکین( تفهیم شما را به عهده خواهد گرفت. آگاه باشید از شما می

 . نخست با من و سپس با علی)علیه السالم(، دست بیعت دهید و میثاق خود را استوار کنید

سالم( در برابر من تعهّد و بیعت نموده است و من، اکنون، از ام و علی)علیه البدانید که من به خداوند تعهّد سپرده  

خواهم که با علی)علیه السالم( بیعت کنید و بدانید که هر کس بیعت خود را بشکند، به سوی حق تعالی از شما می

 زیان خویش اقدام کرده است: 

 «فَمَن نَکَثَ فإِنَّما یَنکُثُ عَلی نَفس ه »

 

  واجبات و محرماتبخش دهم: حالل و حرام،  

 « فَمَن حَجَّ أوِ اعتَمَرَ فَال جُناحَ عَلَیه  أن یَطَّوَّفَ بِهِما » : ای مردم! حج و صفا و مروه از شعائر الهی است  

ای ای مردم! حج خانه خدا کنید که هیچ خاندانی نیست که به آن خانه وارد شود مگر آنکه بی نیاز گردد و هیچ خانواده  

رخ نتابیده، مگر آنکه به فقر و تهیدستی گرفتار آمده است. ای مردم! مؤمنی نیست که در آن موقف کریم  از این خانه،

کند. پس آنگاه که حجَّش تمام شد زندگی و اعمال را از پوشی میبایستد مگر آنکه خداوند از معاصی گذشته او چشم

 . کندنو آغاز می

شوند و هزینه سفرشان در دنیا جبران و نیز اندوخته لی، مدد و نصرت میای مردم! زائران خانه خدا از سوی حق تعا  

ای مردم! خانه خدا را با اعتقاد   . روز واپسین ایشان خواهد شد که خداوند، پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد فرمود

آن مواقف شریف باز  کامل و با دقت و فهم درست زیارت کنید و مباد که بدون توبه و ترک گناهان گذشته خود، از

 . گردید



باید که ماجرای امروز را حاضران به غائبان گزارش کنند و پدران به فرزندان تا واپسین روز خبر دهند. گر چه مدتی   

 ...ای( این امر را با غصب و ستم، از آنِ خود قرار خواهند داد نخواهد گذشت که )عده

بر طبق دستور پروردگار و به همان روش که او فرمان داده است، به عمل  ای مردم! اقامه نماز و پرداخت زکات، باید  

آید و چنانچه با گذشت زمان، کوتاهی کنید یا مسائل و معارف دین را فراموش نمائید، این علی)علیه السالم( ولیّ و 

ن برای شما منصوب سرپرست شما، مبیّن آن معارف و احکام برای شماست. همان که خداوند عزّوجلّ، او را پس از م

اند، پاسخگوی مسایل و مشکالت شما کرده و هم امامانی که به جانشینی من و او از سوی حق تعالی تعیین گردیده

 . دانید آگاهتان خواهد کردخواهند بود و بر آنچه نمی

چون چنین است، در آگاه باشید! حالل و حرام خدا، بیش از آن است که بتوانم یک به یک برشمارم و معرفی نمایم؛   

ام نمایم و به منظور توضیح و تبیین آنها، مأمور شدهها نهی میکنم و از حرامها امر میگویم که به حاللیک کالم می

که از شما بیعت گیرم و دست تعهد و پیمان بفشارم که آنچه از سوی حق تعالی درباره امیرالمؤمنین، علی)علیه السالم( 

من و علی)علیه السالم( به جهان خواهند آمد، پذیرفته باشید. و مهدی)عج(، قائم امامان و قاضی و امامانی که از نسل 

 . به حق تا روز واپسین خواهد بود

گردم ای مردم! هر عمل حاللی که به شما معرفی کردم و هر کار حرامی که از آن نهی نمودم، از گفته خود باز نمی  

امر را به خاطر بسپارید و هرگز فراموش مکنید و به دیگران نیز سفارش کنید، مباد و آن را تغییر نخواهم داد. این 

 . احکام مرا دگرگون سازید

کنم که: نماز را به پای دارید و زکات بدهید، امر به معروف و نهی از آگاه باشید من سخن خود را مجدداً تأکید می  

و نهی از منکری این است که فرامین مرا بپذیرید و حاضران، آن را منکر کنید اما بدانید که سرآغاز هر امر به معروف 

به غائبان، اطالع دهید و به اطاعت از اوامر من وادارشان کنید. و از مخالفت با آنها بر حذرشان سازید؛ زیرا که اینها 

به معروف و نهی از منکر  دستور خداوند عزّوجلّ و فرمان من است، و بدانید که بدون امام معصوم )و بی معرفت او( امر

 . امکان پذیر نیست

ای مردم! این قرآن است که امامان پس از علی)علیه السالم( را از فرزندان و از نسل او معرفی کرده و من نیز به شما    

 : توضیح دادم که علی از من و من از اویم. خداوند در کتاب خود فرموده است

 « فی عَق بِه  هباق یَ هوَ جَعَلَها کَل مَ»

ها و این علی)علیه السالم( امام و پیشوای شما و ولیّ و صاحب اختیار شماست. که خداوند، در مورد او تهدیدها و وعده  

تا آن زمان که دست تمسک به دامن این دو امر "و من نیز گفتم:   . های خود را انجام خواهد دادکرده و خدا وعده

 ". اید، هرگز به گمراهی و ضاللت دچار نخواهید شدترت و خاندان من( زدهگرانسنگ )یعنی کتاب خدا و ع

 : ای مردم! تقوا را پیشه خود کنید و به قیامت بیندیشید که خداوند متعال فرمود  

 « شَیءٌ عَظیم ه السّاعَ هَإِنَّ زَلزَل » 



گار جهانیان غافل مباشید و ثواب و ای مردم! به مرگ بیندیشید و از حساب و میزان و محاکمه در پیشگاه پرورد  

عقاب و پاداش و کیفر رستاخیز را از خاطر مبرید، که هر کس نیکی کند، پاداش یابد و هر کس دامن به بدی آلوده 

 . ای از بهشت نخواهد داشتسازد، بهره

 

 بخش یازدهم: بیعت گرفتن رسمی

یک، با من دست بیعت دهید در حالی که به فرمان خدا، تر است که بتوانید یک ای مردم! شما را از آن حد فزون   

مأمورم که از زبان هر یک از شما اعتراف گیرم که منصب فرمانروایی و امارت بر مؤمنان را که برای علی)علیه السالم( 

)علیه  یاید و نیز )مأمورم که( در مورد قبول امامت و والیت امامانی که از نسل من و صلب علام پذیرفتهقرار داده

باشند، اقرار و بیعت گیرم. حال که چنین است، همگان یک صدا و به زبان، بگویید: )ای رسول خدا!( آنچه السالم( می

که در والیت و رهبری مطلق علی)علیه السالم ( و امامان پس از وی که از صلب اویند از جانب حق تعالی به ما ابالغ 

لیمیم و به آن امر راضی و خشنودیم! اینک ما به دل و جان و به زبان و کردی، شنیدیم و در برابر آن مطیع و تس

م و بندیم که با این اعتقاد، زندگی کنیم و با آن بمیریکنیم و پیمان میدستمان، نسبت به قبول والیت با تو بیعت می

 هیم و شک و تردیدی ننماییمتا آن زمان که سر از خاک برداریم، به آن پایبند بوده و هرگز در آن تغییر و تبدیلی ند

و از سر پیمان خود برنخیزیم و از خدا و پیامبرش و امیرالمؤمنین، علی)علیه السالم( و فرزندانش حسن و حسین و 

 . امامان دیگر که از صلب علی)علیه السالم( به جهان آیند، فرمان بریم

تان  د، گوشزدتان کرده و ابالغ نموده و متوجهای مردم! مقام و منزلتی که حسن و حسین نزد خدا و رسول او دارن  

ساختم که این دو تن سرور جوانان اهل بهشتند و بعد از من که جدّ ایشانم و بعد از علی)علیه السالم(، منصب امامت 

 . خواهند داشت

و س از ایشانیم. تدر این امر، مطیع خدا و پیامبرش و علی)علیه السالم(، و حسنین و امامان پ»و )ای مردم!( بگویید:   

)ای پیامبر( در مورد والیت امیرالمؤمنین از دل و جان با ما عهد و میثاق بستی؛ از کسانی که توفیق مصافحه یافتند 

به دست، و از آنها که توفیق این کار نیافتند، از زبانشان بیعت گرفتی. پیمان نمودیم که دیگری را به جای این امر 

انب دیگر روی ننماید. خدا را در این کار شاهد گرفتیم او به شهادت، کافی است و تو نیز نگیریم و دل و جانمان به ج

)پیامبر( و همچنین همه مطیعان فرمان حق از حاضر و غائب و فرشتگان و جنود خدا و همه بندگان او را همگی را 

 .گواه و شاهد این امر کردیم و خدا از هر شاهدی بزرگتر است

السالم( و سپس اید و پس از من، علی)علیهستقیم خداوند منم و شما به رعایت آن مأمور شدهای مردم! صراط م  

 کنند و پیوسته روی به سویفرزندانم که از صلب اویند امامان و پیشوایان شمایند که خلق را به راه راست هدایت می

 . حق دارند

ز سرّ و پنهان همه آگاه است. )بدانید( آن کس که به راه شنود و اگویید؟ خداوند، هر آوازی را میای مردم! چه می  

هدایت رود، به سود خود رفته و آن کس که به گمراهی گراید، تنها به زیان خویش اقدام کرده است. چرا که دست 

 . خدا فوق هر دستی و قدرتش برتر از هر قدرتی است



خود را با علی)علیه السالم( امیرالمؤمنین و با حسنین و ای مردم! از خدا بترسید و پرهیزگاری پیشه کنید و پیمان   

اند، استوار نمایید. هر که در این امر، مکر پردازد خدایش به هالکت در افکند و آن امامان دیگر که کلمه طیبه باقیه

  :کس که بر عهد خود پای فشرده خدایش رحمت کند

 « فَمَن نَکَثَ فَإِنَّما یَنکُثُ عَلی نَفس ه »

ی مردم! آنچه به شما گفتم، بازگویید و بر علی)علیه السالم(، با عنوان رسمی امیرالمؤمنین سالم دهید. بگویید: ا  

 «مند شویم که بازگشت همه به توستپروردگارا دستورت را شنیدیم و اطاعت کردیم تا از مرحمت و مغفرت تو بهره»

 : و بگویید

کرد، ما، خود، به راه هدایت دست و داللت فرموده و اگر راهنمائیمان نمی سپاس خدای را که به این امر ما را هدایت»

 « یافتیمنمی

ای مردم! فضایل و امتیازات علی بن ابیطالب و قدر و منزلتش نزد خداوند، که در کتاب خدا نازل شده، بیشتر از آن   

 .ریدیل او نزد شما مطلبی گوید، از او بپذیاست که بتوانم در یک جلسه برایتان برشمرم؛ پس هر کس که از مناقب و فضا

به ای مردم! هر کس از خدا و پیامبر او و از علی)علیه السالم( و امامان و پیشوایانی که معرفی کردم، فرمان بَرَد،   

ای مردم! رستگاران، کسانی هستند که در بیعت با علی)علیه السالم( و پذیرش   .رستگاری بزرگی نایل آمده است

ها متنعّم او و در ادای سالم بر وی به عنوان امیرالمؤمنین، مبادرت و سبقت جویند، اینان در بهشت  نعمت والیت

 . خواهند بود

 ای مردم! سخنی گویید که موجب رضای خدا باشد:   

 « فَإِن تَکفُرُوا أنتُم وَ مَن ف ی األرضِ جَمیعاً فَلَن یَضُرَّ اهللَ شَیئاً»

زنان با ایمان را بیامرز و کافران را به غضب خود گرفتار ساز و ستایش، خدای راست که پروردگار خداوندا! مردان و   

 . جهانیان است

 :در این هنگام مردم، فریاد برآوردند

فرمان خدا و پیامبر خدا را شنیدیم و با دل و زبان و دست مطیع و فرمانبرداریم . چون سخنان پیامبر، تمام شد،   

خواست با ایشان، مصافحه و آن حضرت و امیرالمؤمنین)علیه السالم( سخت ازدحام کردند و هر کس میمردم بر گ رد 

گفت: کرد، میدر روایت است که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( با هر گروه که به عنوان بیعت، مصافحه می   . بیعت کند

 «.ش خدای را که ما را بر همه جهانیان امتیاز مرحمت فرمودألحَمدُهللِ الَّذی فَضّلَنا عَلی جَمیعِ العالَمینَ؛ ستای»
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