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با دستخط  )ع( ومنین علی علیه السالم ، برای نخستین بار متن زیارت غدیریهشهادت حضرت امیرالمسالگرد با ایام همزمان 

دستخط منسوب شد .  منتشرهجری قمری  1441رمضان سال  ماه مبارک درهادی علیه السالم علی بن محمد ال منسوب به امام

مید رابعی حان تهران به همت کتابخانه و موزه کاخ گلست 1444پیش از این از روی قرآن شماره امام هادی علیه السالم  به

شیخ عباس قمی در مورد این زیارت در کتاب مفاتیح الجنان  ، استبازآفرینی شده با همین دستخط نیز و تمام قرآن  ءاحیا

 . شوداین وجه از صحت و اعتبار و قوت سند پیدا نمی  در تمام زیارات مأثوره، زیارتى بهآورده است که 

 

همچنین  فضیلت حضرت در این زیارت آمده است ۳4۲حدود  و  علیه السالم بیان فضایل امیرالمؤمنین  ر محوربآیه شریفه  ۲۳

باشند تنها عادل و امامی بلکه از اعالم درجه اوّل شیعه در هر عصر می  ات آن نهنظیر، رودر تمامی سلسله سند این زیارت بی 

ن به حضرت امام حس  فرجه الشریف عجل اهلل تعالی سلسله سند آن از طریق نایب خاصّ اوّل و سوّم حضرت ولیّ عصر  و

 . رسد می  علیه السالم عسکری و حضرت امام هادی 

 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحمی

ِم 
َ

نَي أ ِ
َعاْلَ بِّ الم َوةِ رَ َسِلنَي وَ َصفم ُرم دِ اْلم نَي وَ َسيِّ ِبيِّ ِ النَّ اَتَ ِ خَ ُسولِ اهللَّ دٍ رَ مَّ َ یلَ حمُ المُ عَ یلَ السَّ ِ عَ نِي اهللَّ

ِبَل  ُتقم َا اسم اِتحِ ْلِ فَ َا َسَبقَ وَ الم ِ ْلِ َاَتِ هِ وَ اْلم رِ مم
َ

اِئمِ أ زَ ِيهِ وَ عَ حم مِ  وَ َهيم ُ َ ُُ وَ اْلم محم ِّهِ وَ رَ ِلََ ُکل یلَ ََ ِن عَ
قَ  ُ ِتهِ اْلم ُسِلهِ وَ َمالِئكَ ِ وَ رُ نمِبَياءِ اهللَّ

َ
یلَ أ المُ عَ اتُهُ السَّ يَّ َکاتُهُ وَ َصلََواتُهُ وَ ََتِ ِ وَ َبرَ هِ رَّ اهللَّ ِبنَي وَ ِعَبادِ

ِمِننَي  ُؤم ِمريَ اْلم
َ

ََ َیا أ لَيم المُ عَ نَي السَّ ِ اِلِ ثَ  الصَّ ارِ نَي وَ وَ دَ المَوِصيِّ بِّ وَ َسيِّ ِل ََّّ رَ نَي وَ وَ ِبيِّ ِ النَّ
 ِعْم

 
َ

الَي َیا أ ََ َیا َموم لَيم المُ عَ َکاتُهُ السَّ ِ وَ َبرَ َ ُُ اهللَّ محم ِمِننَي وَ رَ ُؤم َلی اْلم الَي وَ َموم نَي وَ َموم ِ
َعاْلَ ِمريَ الم

ِضهِ وَ  رم
َ

ِ ِفِ أ ِمنَي اهللَّ
َ

ِمِننَي َیا أ ُؤم یلَ ِعَبا اْلم َباِلَغ َُ عَ َتهُ الم جَّ هِ وَ حُ مقِ ل هُ ِفِ خَ ريَ هِ َسفِ   دِ
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سالم بر محمّد رسول خدا،خاتم پیامبران،و سرور رسوالن،و برگزیده پروردگار جهانیان،امین خدا بر وحى و دستورات قطعى 

مت و برکات و درودها و تحیّات خواهد آمد،و چیره بر همه اینها،و رح الهى،و ختم کننده آنچه گذشته،و گشاینده آنچه

و سرور  سالم بر تو اى امیر مؤمنان اشبر پیامبران خدا و رسوالنش،و فرشتگان مقرّب و بندگان شایسته سالم خدا بر او باد

الم س و موالى من و موالى مؤمنان،و رحمت و برکات خدا بر او باد جانشینان،و وارث دانش پیامبران،ولى پروردگار جهانیان

  اى امیر مؤمنان،اى امین خدا بر روى زمینش،و سفیر او در خلقش،و حجّت رسایش بر بندگان ر تو اى موالى منب
َع    الم

ُ
َبأ َها النَّ یُّ

َ
ََ أ لَيم المُ عَ میَ السَّ َتقِ ُسم اَطهُ اْلم ِوميَ وَ ِصرَ ِ المقَ یَن اهللَّ ََ َیا دِ لَيم المُ عَ ي السَّ ِِظمیُ الَِِّ

و مَتِلفُ ِ وَ ُهمم ُم ُهمم ِفيهِ ُمُ تَ ِباهللَّ ِمِننَي آَمنم ُؤم ِمريَ اْلم
َ

ََ َیا أ لَيم المُ عَ ُلوَن السَّ
َ

أ هُ ُیسم نم ُکوَن وَ َن وَ عَ رِ ْشم
تَ  ُبوَن وَ َجاَهدم ِِّ َقِّ وَ ُهمم ُمكَ تَ ِباِلم قم ِ  َصدَّ وَن   ِفِ اهللَّ مُ جِ م وَن  وَ ُهمم حمُ حُ مِ م بَ   ُمُ مِلصا َلهُ وَ عَ َ ُمُ تَ اهللَّ دم

لَيم الدِّ  المُ عَ نَي السَّ ِ اْلِ یلَ الِظَّ ِ عَ َن ُُ اهللَّ ال َلعم
َ

نُي أ َيقِ تَاكَ الم
َ

َّتَّ أ َتِسبا حَ م نَي یَن َصاِبرا حمُ ِلمِ ُسم دَ اْلم ََ َیا َسيِّ
َکا ِ وَ َبرَ َ ُُ اهللَّ محم ِلنَي وَ رَ جَّ حَ ُ نَي وَ َقاِئدَ المُغرِّ اْلم تَّقِ ُ ِمِننَي وَ ِإَمامَ اْلم ُؤم ُسوبَ اْلم و تُ وَ َیعم خُ

َ
نَََّ أ

َ
َهدُ أ ْم َ

هُ أ
، ِتهِ مَّ

ُ
ُتهُ ِفِ أ ِليفَ ِعهِ وَ خَ رم َْ یلَ  ِميُنهُ عَ

َ
هِ وَ أ ممِ ثُ ِعل ارِ هُ وَ وَ ِصيُّ ِ وَ وَ ُسولِ اهللَّ  رَ

 

خبر بزرگى که آنها در آن اختالف کردند،و از آن بازخواست  سالم بر تو اى سالم بر تو اى دین معتدل خدا،و راه راستش

ورزیدند،و حق را تصدیق گفتى وقتى که که همه شرک مىر تو اى امیر مؤمنان،به خدا ایمان آوردى،درحالىسالم ب شوند

که خالص کردند،خدا را عبادت کردى،درحالىنشینى مىنمودند و جاد کردى و آنان از جهاد عقبآنان را تکذیب مى

الم س تو را دررسید،آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکارانخدا گذاشتى،تا مرگ  نمودى براى او دین را،صبر کردى و به حساب

و رئیس دین،و پیشواى اهل تقوا،و مقتداى سپیدرویان،و رحمت و برکات خدا بر تو باد شهادت  بر تو اى آقاى مسلمانان

 دهم که تویى برادر رسول خدا،جانشین،و وارث علمش،و امین او بر قانونش،و جانشین او در امّتش،مى
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وَّ 
َ

َلهُ وَ أ نمزَ
َ

ِ َما أ ِن اهللَّ ََّغ عَ نَّهُ َقدم َبل
َ

َهدُ أ ْم َ
هِ وَ أ یلَ نَِبيِّ َل عَ نمزِ

ُ
ا أ َ َق ِبِ ِ وَ َصدَّ عَ  ُل َمنم آَمَن ِباهللَّ ِفيََ َفَصدَ

َع َُ َلََ وَ َج  َبيم ُ الم ِهِ لَيم دَ عَ قَ الَیِتََ وَ عَ ِتََ وَ وِ َض َطاعَ ِتهِ َفرم مَّ
ُ

یلَ أ َجبَ عَ وم
َ

هِ وَ أ رِ مم
َ

ِمِننَي َع ِبأ ُؤم َلی ِباْلم وم
َ

لَََ أ
تُ  َّغم تُ َقدم َبل  َلسم

َ
اَل أ م َفقَ ِهِ لَيم َ تََعاَلی عَ دَ اهللَّ هَ ْم َ

َّ أ ِلََ ُثُ ُ َکَِ ا َجَعلَهُ اهللَّ م َکمَ ِسِهِ نمفُ
َ

َّ َبیلَ َف  ِمنم أ َِّهُ اُلوا الل قَ
عِ  َ الم اِکما َبنيم يدا وَ حَ هِ َْ ی ِبََ  َهدم وَ َکفَ ْم َّ ا اَل اللَِّهُ الَفقَ ُ َجاِحدَ وِ ارِ َبادِ َفلََعَن اهللَّ رَ قم ِ

ْم دَ ا َیِتََ َبعم
َ تََعاَلی ُموفٍ  نَّ اهللَّ

َ
ِ تََعاَلی وَ أ دِ اهللَّ تَ ِبَعهم َفيم نَََّ وَ

َ
َهدُ أ ْم َ

يَثاِق وَ أ ِ
دَ اْلم كَ َبعم دِ هم هِ وَ لَ  وَ نَاِکثَ عَ دِ ََ ِبَعهم

َ َفَس  هِ اهللَّ لَيم اَهدَ عَ ا عَ َ َفَ ِبِ وم
َ

ِمنِ َمنم أ ُؤم ِمريُ اْلم
َ

نَََّ أ
َ

َهدُ أ ْم َ
ِِظيما وَ أ را عَ جم

َ
ِتيهِ أ ي ُيؤم َقُّ الَِِّ نَي اِلم

 ََ مَّ نَََّ وَ عَ
َ

َهدُ أ ْم َ
ُسوُل وَ أ ِلََ الرَّ مَّ ُِ ِبَِ

ُ یلَ اْلم دَ عَ َعهم َِ َلََ الم خَ
َ

یُل وَ أ زِ اكَ وَ  نََطقَ ِبِوالَیِتََ التَّنم خَ
َ

 أ
َ ِبنُ  ُ اهللَّ َتُ یَن تَاَجرم مم ،الَِِّ وِسكُ  فُ

 

ه آن حضرت هم دهم کهکه به خدا ایمان آورد،و آنچه را بر پیامبرش نازد شده بود تصدیق کرد،و شهادت مىو اوّل کسى

آنچه را خدا درباره تو نازل کرد به مردم رساند،و امر خدا را درباره تو با صداى بلند اعالم کرد،و بر امّتش حتمى بودن طاعت 

 کهمود،و بیعت تو را بر عهدّ آنان نهاد،و حضرتت را نسبت به مؤمنان سزاوارتر از خودشان قرار داد،چنانرا واجب ن و والیتت

مه ه خدا خود او را اینچنین قرار داد،سپس پیامبر اسالم خدا را بر مردم شاهد گرفت و فرمود:آیا من آن نیستم که رساندم

نکر پس خدا لعنت کند م براى گواهى و حاکمیت بین بندگان بسىپس فرمود:خدایا گواه باش،و تو  به خدا آرى :گفتند

،و تو به عهد خداى تعالى وفا کردى دهم کهوالیتت را بعد از اقرار،و شکننده پیمانت را پس از پیمان بستن،و شهادت مى

بزرگى به او  پاداشخداى تعالى وفا کننده به عهد خویش براى توست،و هرکس به آن پیمانى که با خدا بسته وفا کند،خدا 

والیتت گویا شد،و رسول خدا در این زمینه براى تو  دهم که تویى امیر مؤمنان آن حقّى که قرآن بهو شهادت مى خواهد داد

 دهم که تو و عمو و برادرت کسانى هستید که با خدا با جانهایتان معامله کردید،از امّتت پیمان گرفت،و شهادت مى
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ُ ِف  َل اهللَّ نمزَ
َ

َنَّ َُ ُیقَ َفأ نَّ هَلُمُ اْلم
َ

َواهَلُمم ِبأ مم
َ

م وَ أ َسِهُ نمفُ
َ

ِمِننَي أ ُؤم ی ِمَن اْلم َ َتَ ْم َ ا مم ِإنَّ اهللَّ اِتلُوَن يكُ
آِن وَ َمنم  رم قُ يلِ وَ الم ِ ْنم ِ

ْم ی ُِ وَ ا رَ ا ِفِ التَّوم قّ هِ حَ لَيم دا عَ عم َتلُوَن وَ ُتلُوَن وَ ُیقم ِ َفَيقم   ِفِ َسِبيلِ اهللَّ
َ

َفَ أ وم
زُ المَعِِظمیُ التَّاِئُبوَن اِبَع  وم فَ ِلََ ُهَو الم م ِبهِ وَ ََ ُتُ ي َباَیعم مُ الَِِّ كُ عِ وا ِبَبيم َتبمِْشرُ ِ َفاسم هِ ِمَن اهللَّ دِ وَن لم هم َعاِبدُ

ِن  اُهوَن عَ وفِ وَ النَّ رُ َعم وَن ِباْلم ِمرُ وَن اْلم اِجدُ اِکُعوَن السَّ وَن الرَّ اِئحُ وَن السَّ َاِمدُ اِلم
رِ وَ  ُنمكَ اكَّ  اْلم نَّ الْشَّ

َ
ِمِننَي أ ُؤم ِمريَ اْلم

َ
َهدُ َیا أ ْم َ

ِمِننَي أ ُؤم رِ اْلم ِ وَ َبْشِّ ودِ اهللَّ ُدُ َاِفُِظوَن ِلِ  ِفيََ َما اِلم
اِندٌ  كَ عَ َ ريم َل ِبََ غَ َعادِ نَّ الم

َ
ِمنِي وَ أ

َ ُسولِ اْلم ٌل  آَمَن ِبالرَّ ادِ ِوميِ   عَ یِن المقَ ِن الدِّ تََااهُ عَ ي ارم  الَِِّ
ِح َلَنا رَ  یزِ الرَّ لِ المَعزِ وم ُّ ِبقَ

ِنِ عم َ نَََّ اْلم
َ

َهدُ أ ْم َ
یرِ وَ أ مَ المَغدِ لَهُ ِبِوالَیِتََ َیوم مَ کم

َ
نَي وَ أ ِ

َعاْلَ نَّ بُّ الم
َ

میِ وَ أ
 ِ نم َسِبيِلهِ َضلَّ وَ اهللَّ مم عَ َق ِبكُ رَّ ُبَل َفَتفَ يما َفاتَِّبُعوهُ وَ ال تَتَِّبُعوا السُّ َتقِ اِط َّ ُمسم ا ِصرَ َضلَّ َمِن وَ َهَِ

َ
 أ

اكَ  ادَ َقِّ َمنم عَ ِن اِلم َندَ عَ   اتََّبعَ ِسَواكَ وَ عَ
 

پس خدا این آیه را در حق شما نازل کرد:به درستى که خدا از مؤمنان خرید جانها و اموالشان را،که در عوض به آنها بهشت 

اى است بر او،محقق شده در تورات و هشوند،وعدکشند و کشته مىکنند، پس مىبراى آنان باشد،و در راه خدا پیکار مى

 اى که انجام دادید،و این است آنبه عهد خود وفادارتر از خدا باشد،پس شادى کنید به معامله انجیل و قرآن،و کیست که

به  کنندگان،سجودکنندگان،امرکنندگانگیران،رکوعکنندگان،روزهکنندگان،عبادترستگارى بزرگ آنانند توبه

دهم اى امیر مؤمنان،که شك کننده مى دگان از منکر،و نگهبانان حدود خدا،و به مؤمنان بشارت ده،شهادتکننمعروف،نهى

تو به والیت غیر،معاندانه روى گردان از دین  در باره تو به رسول امین ایمان نیآورده،و اینکه روى گرداننده از والیت

دهم ده،و آن را روز غدیر به والیت تو کامل نموده است،و گواهى مىاى که پروردگار جهانیان براى ما پسندیاست،دین میانه

ر را کنید،و راههاى دیگ که در این گفته خداى عزیز رحیم،مقصود تویى:به حقیقت این است راه راست من،از آن پیروى

نمود،و  غیر تو پیروى که ازپیروى ننمایید،که شما را از راه او پراکنده کند،به خدا سوگند گمراه شد،و گمراه کرد کسى

  ورزان از حق روى گرداندکه تو را دشمن داشت،ستیزهکسى
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غم ُقلُوبَ   بََّنا وَ ال تُزِ نَا رَ دِ میَ َفاهم َتقِ ُسم اَطََ اْلم َنا ِصرَ َنا وَ اتََّبعم َطعم
َ

كَ وَ أ رِ مم
َ

َنا ْلِ عم ِ َّ َسَ َتَنا نَ اللَِّهُ یم دَ ِإَم َهدَ ا َبعم
منَ  َعل ِتََ وَ اجم َاِلفا وَ ِللتُّ ِإَلی َطاعَ مَهَوی ُمُ لم ِلل نَََّ َلمم تَزَ

َ
َهدُ أ ْم َ

ََ وَ أ نمُعمِ
َ

یَن ْلِ اِکرِ یلَ ا ِمَن الْشَّ اِلفا وَ عَ َ ی حمُ قَ
ا  ُ َساِخطا وَ ِإََ ِص ََّ اهللَّ ا عُ اِفرا وَ ِإََ اِفيا غَ اِس عَ ِن النَّ را وَ عَ ظِ َقادِ َغيم مِ الم َکِظم

دَ  هِ ا عَ َ اِضيا وَ ِبِ ُ رَ ِطيعَ اهللَّ
ُ

َا ا أ اِفِظا ْلِ تَ حَ ِظم فِ ُتحم َا اسم اِعيا ْلِ اِمال رَ ََ عَ ِّغا َما ِإَليم تَ ُمَبل عم ُتودِ سم
عا وَ ال  ََ َجازِ قِّ نم حَ تَ عَ َسكم مم

َ
عا وَ ال أ تَ َضارِ يم نَََّ َما اتَّقَ

َ
َهدُ أ ْم َ

تَ وَ أ ِعدم َتِِظرا َما وُ لمتَ ُمنم ِّ محُ
اِصِبيََ  ةِ غَ اَهدَ َ نم ُمُ تَ عَ مم جَ حم

َ
اِصيََ  أ الفِ َما یُ   عَ ِ َضی ِبِ تَ الرِّ َهرم ظم

َ
َ نَاِکال وَ ال أ ِض َّ اهللَّ رم

، ِ َصاَبََ ِفِ َسِبيلِ اهللَّ
َ

َا أ تَ ْلِ َهنم اِهنا وَ ال وَ  ُمدَ
 

پروردگارا ما را هدایت کن،و بعد از اینکه ما را به  و اطاعت کردیم و راه راست تو را پیروى نمودیم خدایا امرت را شنیدیم

با  دهم که تو پیوستهقرار ده،و شهادت مى کردى دلهایمان را منحرف مساز،و ما را از سپاسگذاران نعمتهایت طاعتت هدایت

پیمان،و به فرو خوردن خشم توانا و گذشت کننده از مردم و آمرزنده آنان بودى،و هواى نفس مخالف،و با پرهیزگارى هم

به آنچه خدا با تو پیمان بسته بود عامل  شود خشنودىت مىکه اطاعشود خشمناک،و هنگامىزمانى که خدا معصیت مى

اش از تو خواسته شده بود رعایت نمودى،و آنچه به تو سپرده شده بود حفظ کردى،و آنچه از حق بودى،و آنچه نگهدارى

از روى زبونى دهم که ات نهاده شده بود رساندى،و آنچه را به آن وعده داده شدى به انتظار نشستى،و شهادت مىبر عهده

تابى و عجز از گرفتن حقت باز نایستادى،و به خاطر ترس و وحشت،از پیکار با غصبان کارى نکردى،و در اثر بىمحافظه

ه کند اظهار خشنودى ننموده،و براى آنچوالیتت قدم به عقب نگذاشتى،و به علّت سستى بر خالف آنچه خدا را خشنود مى

 دى،در راه خدا به تو دررسیده سست نش
ِلََ َبلم ِإَم   وَن َکَِ نم تَكُ

َ
ِ أ اِقبا َمَعاََ اهللَّ ََ ُمرَ قِّ نم َطلَبِ حَ تَ عَ نم َتكَ تَ وَ ال اسم وَ ال َضُعفم

ا  م َفمَ َتِهُ ِظم عَ وا وَ وَ َکرُ ا ادَّ م َفمَ تَِهُ رم کَّ كَ وَ ََ رَ مم
َ

هِ أ تَ ِإَليم ضم بَََّ وَ َفوَّ َتَسبمتَ رَ تَ احم ُظِلمم
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 ُ َتِهُ فم وَّ ِ حَ اتََّعُِظوا وَ خَ تَ ِفِ اهللَّ ِمِننَي َجاَهدم ُؤم ِمريَ اْلم
َ

نَََّ َیا أ
َ

َهدُ أ ْم َ
ُفوا وَ أ ا ََخَوَّ َ َفمَ قَّ  اهللَّ

تم  ُجَّ َُ ِبقَ كَ اِلم اءَ دَ عم
َ

مَ أ لمزَ
َ

هِ وَ أ ِتَيارِ هِ ِباخم هِ وَ َقَبَاََ ِإَليم ُ ِإَلی ِجَوارِ اكَ اهللَّ عَ َّتَّ دَ هِ حَ م ِجَهادِ ِلِهِ
وَن  اكَ ِلَتكُ المُ عَ  ِإیَّ هِ السَّ مقِ ل يعِ خَ ِ یلَ َجَ َباِلَغ ُِ عَ جِ الم ُجَ م َمعَ َما َلََ ِمَن اِلم ِهِ لَيم ُجَّ ُُ َلََ عَ ِمريَ اِلم

َ
ََ َیا أ لَيم

لمتَ ِبِكَتا مِ َتِسبا وَ عَ م ِسََ حمُ تَ ِبَنفم ِ َصاِبرا وَ ُجدم تَ ِفِ اهللَّ مِلصا وَ َجاَهدم َ ُمُ تَ اهللَّ َبدم ِمِننَي عَ ُؤم تَ  هِ وَ بِ اْلم اتََّبعم
رِ َما اسم  ُنمكَ ِن اْلم تَ عَ وفِ وَ نََهيم رُ َعم تَ ِباْلم َمرم

َ
َکاةَ وَ أ تَ الزَّ الةَ وَ آتَيم تَ الصَّ َقمم

َ
هِ وَ أ تَ تَ ُسنَّ َُ نَِبيِّ َطعم

دَ الْشَّ  ُن ِعنم ُل ِبالنََّواِئبِ وَ ال تَهِ مفِ ُ ال ََت دَ اهللَّ عَ ا وَ اِغبا ِفيمَ ِ رَ دَ اهللَّ َتِغيا َما ِعنم ،دَ ُمبم  اِئدِ
 

که مورد ستم و به خاطر ترس و زبونى از خواستن حقّت ناتوان و درمانده نگشتى،پناه به خدا از اینکه چنین باشى،بلکه زمانى

به حساب پروردگارت گذاشتى،و کارت را به او واگذار کردى،و ستمکاران را پند دادى ولى نپذیرفتند،و اندرز  واقع شدى

 دهم که تو اى امیر مؤمنان در راه خدا به حقآنان را از خدا ترساندى،ولى نترسیدند،و شهادت مى قبول نکردند،و دادى ولى

جهاد کردى،تا اینکه خدا تو را بجوارش فرا خواند،و به اختیارش تو را به جانب خود قبض روح کرد،و حجّتت را بر دشمنانت 

 خلق ان باشد همراه با آنچه براى تو بود از حجّتهاى رسا بر همهختم کرد، با به قتل رساندن تو را،تا حجّت به سود تو و زی

خدا جهاد نمودى،و به حساب خدا جانبازى  سالم بر تو اى امیر مؤمنان،خدا را خالصانه عبادت کردى،و صابرانه در راه

عروف امر ختى،و به مکردى،و به کتابش عمل نمودى،و روش پیامبرش را پیروى کردى،و نماز را بپا داشتى،و زکات را پردا

طالب بودى آنچه را نزد خداست،راغب بودى در آنچه خدا وعده داد،کاسه صبرت  کردى،و تا توانستى از منکر نهى نمودى

 نگشتى، از پیش آمدها لبریز نشد،و هنگام سختیها سست
  َ َتَ ََ وَ افم ِلََ ِإَليم ََ َ ريم ِفََ َمنم نََسبَ غَ

َ
بٍ أ ارِ َ نم حمُ مُ عَ وم وَ ال ََتمجِ

َ
ََ وَ أ لَيم دم ی َباِطال عَ ََ َلقَ نم َندَ عَ َنم عَ َلی ْلِ

ِ وَ  ُل َمنم آَمَن ِباهللَّ وَّ
َ

نمتَ أ
َ

ِتَسابٍ وَ أ َ احم ی َصَبم ََ
َ یلَ اْلم تَ عَ م َهادِ وَ َصَبَ ِ

قَّ اْلم ِ حَ تَ ِفِ اهللَّ  َجاَهدم
 
َ كِ وَ اْلم رم ارِ الْشِّ َتهُ ِفِ دَ حَ ی َصفم بمدَ

َ
يم َصیلَّ َلهُ وَ َجاَهدَ وَ أ ونَ ٌُ َضالَل ُو وَ الْشَّ حُ ُض َمْشم َبدُ رم َطاُن ُیعم
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سم 
َ

َْش ُو وَ َلوم أ حم ِنِّ وَ م عَ ُقِهُ رُّ ةو وَ ال تَفَ ِل َّ ِعزَّ وم اِس حَ ةُ النَّ رَ ِنِ َکثم یدُ اِئُل ال تَزِ قَ نمتَ الم
َ

ةو وَ أ رَ ِنِ َجهم لَمَ
ِ َفَعزَ  تَ ِباهللَّ َتَصمم عا اعم ُکنم ُمَتَارِّ

َ
يعا َلمم أ ِ اُس َجَ یلَ النَّ ةَ عَ ِخرَ تَ اْلم تَ وَ آثَرم تَ وَ  زم ِهدم وَلی َفزَ

ُ اْلم
َواُلََ وَ ال  قم

َ
تم أ َتلَفَ َعاُلََ وَ ال اخم فم

َ
ا تََناَقَاتم أ َتَباكَ َفمَ لََصََ وَ اجم خم

َ
اكَ وَ أ ُ وَ َهدَ كَ اهللَّ دَ یَّ

َ
أ

ِ َک  یلَ اهللَّ تَ عَ یم َ َتَ تَ وَ ال افم يم عَ َواُلََ وَ ال ادَّ حم
َ

ََّبتم أ ل َُطاِم تَقَ تَ ِإَلی اِلم هم رِ َْ با وَ ال   وَ ال ِِ
َقِّ وَ ِإَلی ِصرَ  ي ِإَلی اِلم دِ كَ تَهم رِ مم

َ
نٍي ِمنم أ بََِّ وَ َیقِ َن ٍُ ِمنم رَ یلَ َبيِّ لم عَ ثَامُ وَ َلمم تَزَ نََّسََ اْلم ٍط ادَ

، قٍّ ةَ حَ َهادَ َْ َهدُ  ْم َ
میٍ أ َتقِ  ُمسم

 

ت،و مرگ بر بر تو بس ور را به تو نسبت داد تهمت زد،و به باطل دروغاز مقابل هیچ جنگجویى بازنگشتى،آنکه غیر این ام

نیکى صبر  که با اصرار بر مخالفت با تو از تو روى گرداند،به راستى در راه خدا به حق جهاد کردى،و بر آزار مردم بهکسى

،و جهاد کردى،و خود را در که به خدا ایمان آوردى،و براى او نماز خواندىکردى صبرى به حساب خدا،تویى اوّل کسى

گوینده  ویىشد،و تکه زمین انباشته به گمراهى بود،و شیطان آشکارا عبادت مىخانه شرک براى حق آشکار نمودى،در حالى

ت شدنشان ترسى به من اضافه نکند،اگر همه مردم از من دساین سخن:کثرت مردم در پیرامونم عزّتى به من نیفزاید و پراکنده

 و پارسا گشتى،خدا تأییدت نمود و الن نشوم،پناهنده به خدا شدى و عزّت یافتى،آخرت را بر دنیا برگزیدىبردارند،نا

نشد،گفتارهایت اختالف  راهنمایى فرمود،و در گردونه خلوص قرار داد،و تو را برگزید،کردارهایت ضد و نقیض

را  تى،و به متاع اندک دنیا طمع نورزیدى،گناهان تونیافت،حاالتت زیرورو نگشت،ادعاى بیهوده نکردى،و بر خدا دروغ نبس

از سوى پروردگارت بود،در کارت بر یقین بودى،به سوى حق و راه مستقیم  آلوده نساخت،همواره امورت بر پایه برهانى

 شهادت حق، دهمنمودى،شهادت مىهدایت مى
دا وَ آَلهُ َص   مَّ َ نَّ حمُ

َ
ٍق أ ِ َقَسمَ ِصدم ِسمُ ِباهللَّ قم

ُ
 وَ أ

َ
مقِ وَ أ ل َ اتُ اْلم م َسادَ ِهِ لَيم ِ عَ نَََّ لََواتُ اهللَّ

 
َ

ثُهُ وَ أ ارِ هُ وَ وَ ِصيُّ ُسولِ وَ وَ و الرَّ خُ
َ

هُ وَ أ ِليُّ ِ وَ وَ بمدُ اهللَّ نَََّ عَ
َ

ِمِننَي وَ أ ُؤم َلی اْلم الَي وَ َموم هُ نَّ َموم
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َقِّ َما آَمَن ِبِ َمنم  ي َبَعَثِنِ ِباِلم اِئُل َلََ وَ الَِِّ قَ ِ َمنم َجحَ الم َقرَّ ِباهللَّ
َ

رَ ِبََ وَ ال أ كَ وَ َقدم َضلَّ َمنم َصدَّ َکفَ دَ
زَّ وَ َجلَّ وَ ِإِنِّ َلَغ  ِبِّ عَ ُل رَ ي ِبََ وَ ُهَو َقوم َتدِ ِ وَ ال ِإَل ََّّ َمنم ال َیهم َتدِ ِإَلی اهللَّ ََ وَ َلمم َیهم نم َنم تَابَ عَ ارٌ ْلِ فَّ

َّ اهم  ا ُثُ َل َصاِلِ مِ فَ وَ آَمَن وَ عَ كَ ال ُیطم ی وَ نُورُ مفَ لََُ ال َيَ الَي َفام الَیِتََ َموم ی ِإَلی وِ  َتدَ
ُ

ی أ فَ   ال ُیطم
ادِ  َْ ي ِإَلی الرَّ َادِ َبادِ وَ اهلم عِ یلَ الم ُجَّ ُُ عَ نمتَ اِلم

َ
الَي أ ی َموم قَ ْم َ لُومُ اْلم كَ الِظَّ دَ نَّ َمنم َجحَ

َ
وَ أ

َفعَ  دم رَ الَي َلقَ َعادِ َموم ممَ ةُ ِلل َجَتََ وَ  وَ المُعدَّ رَ ةِ دَ ِخرَ یلَ ِفِ اْلم عم
َ

َلَتََ وَ أ زِ وَلی َمنم
ُ ُ ِفِ اْلم كَ َما اهللَّ رَ  َبصَّ

، ِ َلََ َ َمَواِهبِ اهللَّ َنََ وَ َبنيم اَل َبيم ََ وَ حَ اَلفَ یلَ َمنم خَ مِ ََّ عَ  عَ
 

نکه تو موالى من و موالى سروران خلقند،و ای  درود خدا بر آنان باد خورم سوگند صدق،که محمّد و خاندانشو سوگند مى

همه مؤمنانى،تو بنده خدا و ولىّ او و برادر جانشین و وارث او هستى،و او گوینده این سخن به حضرت توست:سوگند به 

رخاست،گمراه که به انکار تو بکه به تو کافر شد،و به خدا اقرار ننمود آنبه من ایمان نیاورد آن که مرا به حق برانگیختکسى

ه مردم را از تو بازداشت،و به سوى خدا و به جانب من راه نیافت،و این گفتار پروردگار عزّ و جلّ من است:من کشد کسى

فضل  موالى من ام آن کس را که توبه کرد،و ایمان آورد،و عمل شایسته انجام داد،سپس به سوى والیت تو راه یابدآمرزنده

 و را انکار کند ستمکار و بدبخت است،موالى من تو حجّت بر بندگانىکه تماند،و نورت خاموش نگردد،و آنتو مخفى نمى

ات را در آخرت واال و راهنماى به سوى راه راستى،و ذخیره روز معادى،موالى من خدا مقامت را در دنیا بلند کرد، و درجه

 شد، خدا حجاب هبتهاىکه با تو مخالفت کرد پوشیده ماند،و بین تو و موگردانید،و بینایت نمود به آنچه بر کسى
یَن تَ   وَن الَِِّ َسرُ خم

َ ُ اْلم نَِّهُ
َ

َهدُ أ ْم َ
ََ وَ أ نم َقِّ عَ ي اِلم اِئدِ ََ وَ ََ َم ُِ ِمنم ُرم ِّ َّ اِلم ل َتحِ ُ ُمسم حُ َفلََعَن اهللَّ مفَ ل

تَ وَ  مم جَ حم
َ

تَ وَ ال أ مم دَ قم
َ

نَََّ َما أ
َ

َهدُ أ ْم َ
ُوَن وَ أ ارُ وَ ُهمم ِفيَها َکاِلِ ُ النَّ ُجوَهِهُ تَ وَ ال ال نَ  وُ َطقم

ِ َص  ُسوُل اهللَّ دم نََِظرَ ِإَل ََّّ رَ هِ َلقَ ِس َّ ِبَيدِ ي نَفم ُسوِلهِ ُقلمتَ وَ الَِِّ ِ وَ رَ رٍ ِمَن اهللَّ مم
َ

تَ ِإال ِبأ َسكم مم
َ

ُ أ یلَّ اهللَّ
َل ُِ َهارُ  زِ نم َ نمتَ ِمِنِّ ِبِ

َ
ِل َُّّ أ اَل َیا عَ ما َفقَ فِ ُقدم يم بُ ِبالسَّ رِ ضم

َ
هِ وَ آِلهِ أ لَيم ي وَ وَن عَ دِ َّ َبعم نَّهُ ال نَِِ

َ
 ِمنم ُموَسی ِإال أ
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متُ وَ ال  بمتُ وَ ال َضلَل بمتُ وَ ال ُکِِ ِ َما َکِِ ِتِ َفَو اهللَّ یلَ ُسنَّ َياتَََ َمعِ َّ وَ عَ تَََ وَ حَ نَّ َموم
َ

ََ أ ِلمُ عم
ُ

أ
َن ٍُ ِم  ِبِّ وَ ِإِنِّ َلَعیلَ َبيِّ دَ ِإَل ََّّ رَ هِ هِ ُضلَّ ِبِ وَ ال نَِسيتُ َما عَ َنَها ِلَنِبيِّ ِبِّ َبيَّ ُّ ِل َّ وَ ِإِنِّ َلَعیلَ نم رَ ِِ َنَها النَّ  وَ َبيَّ

نم  َ اكَ ِبِ ُ َمنم َساوَ َقَّ َفلََعَن اهللَّ ِ وَ ُقلمتَ اِلم تَ وَ اهللَّ قم ِظا َصدَ ُِظهُ َلفم فِ لم
َ

یقِ المَواِضحِ أ رِ الطَّ
وُل  هُ َیقُ ُ ُ َجلَّ اَسم اكَ وَ اهللَّ  : نَاوَ

 

دهم که آنان از زیانکارترین مردمى هستند که کنندگان حقّت، و شهادت مىل شمارندگان حرمتت،و دفعلعنت خدا بر حال

دهم که اقدام نکردى،و قدم به عقب سوزاند،و در میان دوزخ زشت و عبوس هستند، و شهادت مىآتش چهره آنان را مى

ر دست که جانم دخود فرمودى:سوگند به آن  نگذاشتى،و سخن نگفیتى و باز نایستادى مگر به فرمان خدا و رسولش

ود:اى زدم،ایشان به من فرمقدمانه شمشیر مىکه پیشبه من نظر کرد، درحالى درود خدا بر او و خاندانش باد اوست،رسول خدا

مرگ و  دهم کهبعد از من پیغمبرى نیست،و من تو را خبر مى على تو نسبت به من به منزله هارونى نسبت به موسى،جز اینکه

نگفتم،و به من دروغ گفته نشد،و گمراه نشدم و کسى  زندگى تو با من و براساس راه و رسم من است،به خدا سوگند دروغ

 بر برهانى از سوى پروردگارم هستم که به وسیله من گمراه نشده،و آنچه را پروردگارم با من عهد کرده فراموش نکردم،من

گویم ا صریح مىر نیز براى من بیان داشته است و من به راستى بر راه روشن هستم که آن براى پیامبرش بیان نموده و پیامبر

که با تو پس خدا لعنت کند کسى را که تو را با آن با صراحت تمام،اى امیر مؤمنان به خدا سوگند راست گفتى،و حق گفتى

 :فرمایدکه خدا مىدشمنى کرد برابر قرار داد،درحالى

 
َتِو   هِ وِ َهلم َیسم لَيم ُ عَ َض اهللَّ َل ِبََ َمنم َفرَ دَ ُ َمنم عَ وَن َفلََعَن اهللَّ لَمُ یَن ال َیعم وَن وَ الَِِّ لَمُ یَن َیعم الَیَتََ ي الَِِّ

 ُ ِايِلهِ َقاَل اهللَّ آُن ِبَتفم رم قُ ي نََطقَ الم یِنهِ وَ الَِِّ نم دِ ابُّ عَ ُسوِلهِ وَ الَِّ و رَ خُ
َ

ِ وَ أ ِل َُّّ اهللَّ نمتَ وَ
َ

 وَ أ
َ ُو وَ تَ  محم ةو وَ رَ رَ فِ هُ وَ َمغم َجاتٍ ِمنم رَ ِِظيما دَ را عَ جم

َ
یَن أ اِعدِ قَ یلَ الم یَن عَ اِهدِ جَ ُ ُ اْلم َل اهللَّ  َکاَن َعاَلی وَ َفاَّ

ِحيما ورا رَ فُ ُ غَ ُ تََعاَلی :  اهللَّ دِ  وَ َقاَل اهللَّ جِ َسم ةَ اْلم ارَ َاجِّ وَ ِعمَ اَی َُ اِلم م ِسقَ مُتُ َجَعل
َ

نم أ اِم َکمَ َرَ آَمَن   اِلم
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مَ  وم ي المقَ دِ ُ ال َیهم ِ وَ اهللَّ دَ اهللَّ َتُووَن ِعنم ِ ال َیسم ِخرِ وَ َجاَهدَ ِفِ َسِبيلِ اهللَّ ِم اْلم ِ وَ المَيوم ِباهللَّ
نَي  ِ اْلِ    الِظَّ

 

 هدانند برابرند؟پس خدا لعنت کند کسى را که مساوى تو قرار داد،آن کس را کدانند،با کسانى که نمىآیا کسانى که مى

و دفاع کننده از دین خدایى،و کسى  خدا والیتت را بر او واجب کرد،و حال اینکه تو ولىّ خدایى،و برادر رسول خدایى

اش گویاست،خداى تعالى فرمود:خدا جهادکنندگان را بر نشستگان برترى داد به اجرى هستى که قرآن به برترى

گان است،و خدا همواره آمرزنده و مهربان است و خداى بزرگ،درجات و مغفرت و رحمت از جانب او براى جهادگنند

اید همانند آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دهى به حاجیان و آباد دادن در مسجد الحرام را قرار دادهتعالى فرمود:آیا آب

  ندکآورده،و در راه خدا جهاد کرده است؟هرگز پیش خدا برابر نیستند،خدا گروه ستمکاران را هدایت نمى
دَ   َج ُو ِعنم رَ َِظمُ دَ عم

َ
م أ ِسِهِ نمفُ

َ
مم وَ أ َواهِلِ مم

َ
ِ ِبأ وا ِفِ َسِبيلِ اهللَّ وا وَ َجاَهدُ یَن آَمُنوا وَ َهاَجرُ الَِِّ

اتٍ هَلُمم ِفيَها نَعِ  َواٍن وَ َجنَّ ضم هُ وَ رِ َ ٍُ ِمنم محم م ِبرَ بُِّهُ ُهمم رَ رُ وَن ُیَبْشِّ اِئزُ فَ وَلِئََ ُهمُ الم
ُ

ِ وَ أ یَن  ُم میٌ اهللَّ اِلدِ میٌ خَ قِ
ِِظمیٌ  رٌ عَ جم

َ
هُ أ دَ َ ِعنم َبدا ِإنَّ اهللَّ

َ
ِلصُ  ِفيَها أ خم ُ ِ اْلم حَ ُِ اهللَّ دم ِ ُصوُص ِبِ َخم نَََّ اْلم

َ
َهدُ أ ْم َ

ِ أ  ِلَطاعَ ُِ اهللَّ
َتجَ  َ تََعاَلی اسم نَّ اهللَّ

َ
دا وَ أ حَ

َ
بََِّ أ ةِ رَ َبادَ كم ِبعِ رِ ال وَ َلمم تُْشم ی َبدَ ُدَ هِ وَ اَلمم تَبمِغ ِباهلم لَيم ُ عَ هِ َصیلَّ اهللَّ بَ ِلَنِبيِّ

َهاِنََ وَ دَ  م النا ِلَبُ ِنََ وَ ِإعم
م

الءو ِلَْشأ ِتهِ ِإعم مَّ
ُ

الكَ ْلِ وم
َ

َهارِ َما أ ظم هُ ِبإِ َمرَ
َ

َّ أ َوتَهُ ُثُ عم َباِطيلِ وَ آِلهِ ِفيََ دَ
َ اا ِلْلم حم

اِسقِ  فَ قَ ِمنم ِفتمَن ُِ الم فَ ْم َ
ا أ یرِ َفلَمَّ َعاَِ ممَ عا ِلل َناِفقِ َقطم ُ ی ِفيََ اْلم نَي نَي وَ اتَّقَ ِ

بُّ المَعاْلَ هِ رَ ی ِإَليم حَ وم
َ

 : نَي أ
 

جهاد کردند،از جهت مقام به نزد خدا برترند،و  اند و هجرت کردند،و در راه خدا با اموال و جانهایشانکه ایمان آوردهآنان

ود و خشنودى،و بهشتهایى که در آنها نعمت پایدار به رحمتى از جانب خ دهد پروردگارشانایشان رستگارانند،نویدشان مى

دا دهم که تو به ستایش خشهادت مى نزد خدا پاداشى بزرگ است در آن بهشتها جاودانند،به راستى که براى آنان باشد

هدایت جایگزینى نجستى،و در بندگى پروردگارت احدى را شریك  اى،و مخلص در طاعت خدایى،براىمخصوص گشته
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را در حق تو اجابت کرد،سپس اظهار آنچه تو را سزاوار  درود خدا بر او و خاندانش داى تعالى دعاى پیامبرشنساختى،خ

ها،پس حکومت بر ملّتش کرده بود به او فرمان داد،براى باال بردن شأنت،و علنى ساختن برهانت،و دفع باطلها،و بریدن بهانه

 :تو در برابر منافقان محافظکارى کرد،پروردگار جهانیان به او وحى کردزمانى که از آشوب اهل فسق بیمانك شد، و درباره 

 
   ُ َساَلَتهُ وَ اهللَّ تَ رِ َّغم ا َبل َعلم َفمَ بََِّ وَ ِإنم َلمم تَفم ََ ِمنم رَ َل ِإَليم نمزِ

ُ
ِّغم َما أ ُسوُل َبل َها الرَّ یُّ

َ
اِس َیا أ ََ ِمَن النَّ ِصمُ    َیعم

ارَ  زَ وم
َ

ِسهِ أ یلَ نَفم ی َف  َفَوَضعَ عَ عَ وَ نَادَ َ َسم
َ

َطبَ وَ أ ريِ َفخَ َجِ َااءِ اهلم مم َِسريِ وَ نََهضَ ِفِ رَ هَلُمم اْلم
َ

َّ َسأ بملََغ ُثُ
َ

أ
ُؤم  َلی ِباْلم وم

َ
تُ أ  َلسم

َ
َّ َقاَل أ َهدم ُثُ ْم َّ ا اَل اللَِّهُ َّ َبیلَ َفقَ َِّهُ اُلوا الل تُ َفقَ َّغم اَل َهلم َبل عَ َفقَ َ َجم

َ
م ِم أ ِسِهِ نمفُ

َ
 ِننَي ِمنم أ

كَ وَ َقاَل : َِ ِبَيدِ خَ
َ

اُلوا َبیلَ َفأ االهُ وَ  َفقَ الِ َمنم وَ َّ وَ الهُ اللَِّهُ ِل ٌَّّ َموم ا عَ الهُ َفَهَِ تُ َموم ادِ َمنم ُکنم  عَ
َلهُ  َِ لم َمنم خَ ُِ هُ وَ اخم اهُ وَ انمُصرم َمنم نََصرَ ادَ یلَ    َمنم عَ ُ ِفيََ عَ َل اهللَّ نمزَ

َ
ا أ َ ا آَمَن ِبِ هِ ِإ  َفمَ ال َقِليٌل وَ نَِبيِّ

ُهوَن  ُ تََعاَلی ِفيََ ِمنم َقبمُل وَ ُهمم َکارِ َل اهللَّ نمزَ
َ

دم أ َ ََخمِسريٍ وَ َلقَ ريم ُهمم غَ َثرَ کم
َ

ادَ أ  :ال زَ
 

ظ اى،خدا تو را از مردم حفاى رسول!آنچه از پروردگارت به تو نازل شده به مردم برسان،اگر انجام ندهى پیام خدا را نرسانده

بارهاى سنگین سفر را بر دوش جان نهاد،و در حرارت شدید نیمه روز برخاست،سخنرانى کرد و شنواند،و  کند پس اومى

سپس  فرمود: خدایا شاهد باش فریاد زد،پس پیام حق را رساند،سپس از همه آنها پرسید:آیا رساندم؟گفتند:به خدا قسم آرى

رمود:هرکه تو را گرفت،و ف ان سزاوارترم؟گفتند:آرى،پس دستبه مردم خطاب کرد:آیا من آن نیستم که به مؤمنان از خود آن

را که من موالى اویم،پس این على موالى اوست،خدایا دوست بدار هرکه او را دوست دارد،و دشمن بدار هرکه او را دشمن 

ازل مبرش نپس به آنچه خدا درباره تو بر پیا اش کند،و خوار کن هرکه خوارش سازددارد،و یارى کن کسى را که یارى

اى اندک،و اکثرشان را نیفزود جز زیانکارى،پیش از آن نیز خدا در حق تو این آیه را ناز کرد کرد،ایمان نیاورد جز عده

 :نداشتند که آنان دوستدرحالى
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   ِ ٍم يُ وم ُ ِبقَ ِتِ اهللَّ
م

فَ َیأ یِنهِ َفَسوم نم دِ مم عَ تَدَّ ِمنمكُ یَن آَمُنوا َمنم َیرم َها الَِِّ یُّ
َ

یلَ َیا أ لَّ ٍُ عَ َِ
َ

بُّونَهُ أ ِ م وَ يُ بُِّهُ
ِلََ َفام  َم َُ الِئمٍ ََ َاُفوَن َلوم ِ وَ ال َيَ وَن ِفِ َسِبيلِ اهللَّ اِهدُ َ یَن ُيُ اِفرِ یلَ المكَ ةٍ عَ ِعزَّ

َ
ِمِننَي أ ُؤم ِ اْلم ُل اهللَّ

ُ وَ  مُ اهللَّ كُ ِليُّ ا وَ َ ِلمیٌ ِإَّنَّ اِسعٌ عَ ُ وَ ِتيهِ َمنم َیَْشاءُ وَ اهللَّ یَن آَمنُ  ُیؤم ُسوُلهُ وَ الَِِّ وَن رَ يمُ یَن ُیقِ وا الَِِّ
نَّ  یَن آَمُنوا َفإِ ُسوَلهُ وَ الَِِّ َ وَ رَ اِکُعوَن وَ َمنم َیَتَولَّ اهللَّ َکاةَ وَ ُهمم رَ تُوَن الزَّ الةَ وَ ُیؤم الصَّ

نَ  لمتَ وَ اتََّبعم نمزَ
َ

ا أ َ ا ِبِ بََّنا آَمنَّ َغاِلُبوَن رَ ِ ُهمُ الم بَ اهللَّ َنا َمعَ ِحزم ُتبم ُسوَل َفاکم غم ا الرَّ بََّنا ال تُزِ یَن رَ اِهدِ  الْشَّ
ابُ  نمتَ المَوهَّ

َ
َ ُو ِإنَََّ أ محم نمََ رَ َتَنا وَ َهبم َلَنا ِمنم َلدُ یم دَ ِإَم َهدَ َّ ِإنَّا   ُقلُوَبَنا َبعم َقُّ  اللَِّهُ ا ُهَو اِلم نَّ َهَِ

َ
ُ أ َْ نَعم

َضهُ  ارَ كَ َفالمَعنم َمنم عَ دِ يَّ ُمنم  ِمنم ِعنم
َ

وا أ یَن َظلَمُ ُ الَِِّ َْ رَ وَ َسَيعم بَ ِبهِ وَ َکفَ َ وَ َکَِّ َبَ َتكم لَبٍ وَ اسم قَ
ِلُبوَن  قَ   َینم

 

اید،هرکه از شما از دینش برگردد،خدا به زودى قومى را بیاورد،که آنها را دوست دارد،و آنها اى کسانى که ایمان آورده

کنندگان بر کافران سخت،در راه خدا جهاد کنند،از سرزنش سرزنش هم خدا را دوست دارند،بر مؤمنان نرمند،و

دا و جز این نیست که شما ولىّ خ کند،خدا گسترنده و دانا استترسند،این است فضل خدا،به هر که بخواهد عنایت مىنمى

اند،و که رکوع کننده،درحالىدهنددارند و زکات مىرسول او و همه آنانى هستند که ایمان آورند،و آنانى که نماز را بر پا مى

 پروردگارا به آنچه نازل پیروز است که ایمان آوردند دوستى کند،پس حزب خدا حزبهرکه با خدا و رسولش و کسانى

پروردگارا دلهاى ما را پس از آنکه هدایتمان  کردى ایمان آوردیم،و از پیامبر پیروى نمودیم،پس ما را با گواهان بنویس

تو حق  دانیم که این گفتار از نزدخدایا ما مى اى،و به ما از نزد خود رحمتى ببخش،که تو بسیار بخشندهکردى منحرف مساز

است،پس لعنت کن کسى را که با آن معارضه کرد،و به آن کبر ورزید،و آن را تکذیب کرد،و کافر شد،و زود است بدانند 

  کسانى که ستم کردند،به چه بازگشتگاهى برگردند
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ال یَن السَّ اِهدِ َهدَ الزَّ زم
َ

یَن وَ أ َعاِبدِ َل الم وَّ
َ

نَي وَ أ دَ المَوِصيِّ ِمِننَي وَ َسيِّ ُؤم ِمريَ اْلم
َ

ََ َیا أ لَيم َ ُُ مُ عَ محم  وَ رَ
َعاِم  مُ الطَّ عِ نمتَ ُمطم

َ
اتُهُ أ يَّ َکاتُهُ وَ َصلََواتُهُ وَ ََتِ ِ وَ َبرَ ِكينا وَ اهللَّ هِ ِمسم بِّ یلَ حُ هِ عَ ِسريا ِلَوجم

َ
 َیِتيما وَ أ

ُ تََعاَلی: َل اهللَّ نمزَ
َ

ورا وَ ِفيََ أ كُ ُْ اءو وَ ال  م َجزَ ِهُ یدُ ِمنم ِ ال تُرِ    اهللَّ
َ

یلَ أ وَن عَ ثِرُ م وَ َلوم وَ ُیؤم ِسِهِ نمفُ
 ُ وَلِئََ ُهمُ اْلم

ُ
ِسهِ َفأ حَّ نَفم ُْ َصاَص ٌُ وَ َمنم ُیوَق  م خَ وَن َکاَن ِبِهِ ِلحُ ظِ وَ المَعاِفِ   فم مَغيم اِظمُ ِلل نمتَ المكَ

َ
وَ أ

 
َ

ِس وَ أ
م

َبأ اءِ وَ ِحنَي الم رَّ َساءِ وَ الاَّ
م

َبأ اِبرُ ِفِ الم نمتَ الصَّ
َ

ِسِننَي وَ أ حم ُ بُّ اْلم ِ ُ يُ اِس وَ اهللَّ ِن النَّ تَ نم عَ
َعالِ  ِعيَّ ُِ وَ الم ُل ِفِ الرَّ ِویَّ ُِ وَ المَعادِ اِسمُ ِبالسَّ قَ ِ الم يعِ المَبَ ِ ِ ِمنم َجَ ودِ اهللَّ ا مُ ِِبُدُ مَّ َ عَ َبَ خم

َ
ُ تََعاَلی أ یَّ ُِ وَ اهللَّ

ِلهِ  وم ِلهِ ِبقَ الكَ ِمنم َفام وم
َ

 :أ
 

کنندگان،و پارساترین پارسایان،و رحمت خدا و برکات و درودها سالم بر تو اى امیر مؤمنان و سروز جانشینان،و رأس عبادت

وراننده طعام در حال دوست داشتن آن،به درمانده و یتیم و اسیر تنها به خاطر خشنودى خدا،که و تحیّاتش بر تو باد،تویى خ

ه خود دهند،گرچخواستى،و خداى تعالى در حق تو چنین گفت:دیگران را بر خود ترجیح مىاز آنها پاداش و سپاسى نمى

ننده از مردم،و کویى فروبرنده خشم،و گذشتتهیدست باشند،هرکه از بخل وجودش محفوظ ماند پس آنانند از رستگاران، ت

برابرى،و  حالى و به هنگام جنگ،تویى بخش کننده بهدر تنگدستى و پریشان خدا نیکوکاران را دوست دارد،تویى صبرکننده

 از فضلشملّت،و آگاه به مقرّرات خدا،از میان همه انسانها،خداى تعالى خبر داد از آنچه سزاوار کرده تو را  دادگر در میان

 :اشبه گفته

 
َاتِ    اِلِ لُوا الصَّ مِ یَن آَمُنوا وَ عَ ا الَِِّ مَّ

َ
َتُووَن أ نم َکاَن َفاِسقا ال َیسم ِمنا َکمَ نم َکاَن ُمؤم  َفمَ

َ
أ

لُوَن  مَ ا َکانُوا َیعم َ ال ِبِ ی نُزُ وَ
م

َأ اتُ اْلم م َجنَّ زِ  َفلَِهُ ِ التَّنم
ْم ُصوُص ِبعِ َخم نمتَ اْلم

َ
مِ وَ أ كم یلِ وَ حُ

امُ التَّ  یَّ
َ ةُ وَ اْلم ُهورَ َْشم اَماتُ اْلم قَ َ ةُ وَ اْلم ُهودَ َْشم ََواِقفُ اْلم ُسولِ وَ َلََ اْلم یلِ وَ نَصِّ الرَّ وِ

م
أ
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ََناِجرَ  لُوبُ اِلم قُ بمَصارُ وَ َبلََغتِ الم
َ تِ اْلم اغَ ابِ ِإَم زَ زَ حم

َ مَ اْلم رٍ وَ َیوم مَ َبدم ةُ َیوم ُکورَ َِم اْلم
ِ الِظُّ  وُل وَ تَُِظنُّوَن ِباهللَّ یدا وَ ِإَم َیقُ دِ َْ اال  لمزَ ُلوا زِ لمزِ ِمُنوَن وَ زُ ُؤم ُنونَا ُهَناِلََ ابمُتِل ََّ اْلم

ورا رُ ُسوُلهُ ِإال غُ ُ وَ رَ نَا اهللَّ دَ عَ ٌض َما وَ م َمرَ یَن ِفِ ُقلُوِبِهِ وَن وَ الَِِّ َناِفقُ ُ   اْلم
 

کار شایسته  اند،وایمان آورده امّا کسانى که که مؤمن است همانند کسى است که فاسق است؟هرگز برابر نیستندآیا کسى

قرآن،و  اختصاص یافته به علم کردند،براى آنها بهشتهاى خویش جایگاه جهت پذیرایى به پاداش آنچه انجام دادند،و تویى

ز وحکم تأویل،و صریح گفتار پیامبر،و توراست موقعیتهاى گواهى شده،و مقامات مشهور،و روزهاى یاد شده،روز بدر،و ر

بردید،گمانهاى گوناگجون،در آنجا اهل آن زمان که چشمها منحرف،و جانها به گلوها رسید،و به خدا گمان مى احزاب

ود ب که در دلهایشان بیمارىآن هنگام اهل نفاق و آنان ایمان آزمایش شدند،و دچار تزلزل روحى گشتند تزلزل سخت

  گفتند:خدا و رسولش جز فریب به ما وعده ندادند
  َّ ِِ ُ النَّ ِهُ یقٌ ِمنم ُن َفرِ َِ

م
َتأ ِجُعوا وَ َیسم مم َفارم امَ َلكُ بَ ال ُمقَ رِ َل َیثم هم

َ
م َیا أ ِهُ وُلوَن وَ ِإَم َقاَلتم َطاِئفَ ٌُ ِمنم  َیقُ

َّا رَ  ُ تََعاَلی وَ ْلَ ارا وَ َقاَل اهللَّ وَن ِإال ِفرَ یدُ ةٍ ِإنم ُیرِ رَ ةٌ وَ َما ِه ََّ ِبَعوم رَ وم  ِإنَّ ُبُيوتََنا عَ
َ

ی أ
ُسوُلهُ وَ َما  ُ وَ رَ َق اهللَّ ُسوُلهُ وَ َصدَ ُ وَ رَ نَا اهللَّ دَ عَ ا َما وَ ابَ َقاُلوا َهَِ زَ حم

َ ِمُنوَن اْلم ُؤم اْلم
ِِظ  وا ِبَغيم رُ یَن َکفَ ُ الَِِّ دَّ اهللَّ م وَ رَ َعِهُ م تَ َجَ مم ُهمم وَ َهزَ رَ مم َتلمتَ عَ ِليما َفقَ ُهمم ِإال ِإمَيانا وَ تَسم ادَ م َلمم زَ ِهِ

دٍ ِإَم  حُ
ُ

مَ أ یزا وَ َیوم زِ ُ َقِوّیا عَ َتاَل وَ َکاَن اهللَّ قِ ِمِننَي الم ُؤم ُ اْلم ی اهللَّ ا وَ َکفَ ريم َیَناُلوا خَ
 َ ودُ ُبِهَ نمتَ تَُِ

َ
اُهمم وَ أ رَ خم

ُ
وُهمم ِفِ أ عُ ُسوُل َیدم دٍ وَ الرَّ حَ

َ
یلَ أ مُووَن عَ وَن وَ ال َیل دُ عِ ُیصم

 ََ ِّ ِِ ِن النَّ ِکنَي عَ رِ ُْشم ااْلم ا خَ مَ نمكُ ُ تََعاَلی عَ ُهمُ اهللَّ دَّ َّتَّ رَ الِ حَ مَ اتَ الْشِّ نِي وَ ََ َيمِ نَي وَ نََصرَ اتَ الم ِئفِ
یُل  زِ یلَ َما نََطقَ ِبهِ التَّنم ٍ عَ

َننيم مَ حُ ِلنَي وَ َیوم اَِ َ  :ِبََ اْلم
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از آنان از پیامبر اجازه  جایى براى شما نیست،بازگردید،و جمعى و در آن زمان گروهى از آنان گفتند:اى اهل مدینه

حفاظ نبود،آنان جز فرار از جنگ قصدى نداشتند،و و حال آنکه بى حفاظ استهاى ما باز و بىگفتند:خانهخواستند،مىمى

هاى کفر و شرک را دیدند گفتند:این همان است که خدا و رسولش به ما وعده خداى تعالى فرمود:همینکه اهل ایمان دسته

ش راست گفتند،و آنان را نیفزود مگر ایمان و تسلیم،پس عمرو قهرمان آنها را کشتى،و جمع آنان را فرارى داد،خدا و رسول

که به غنیمتى دست نیافتند،و خدا جنگ را از اهل ایمان بازگرداند،درحالى دادى،و خدا آنان را که کافر بودد با خشمشان

نمودند،و کردند،و به احدى اعتنا نمىکه از اطراف پیامبر فرار مىمىکفایت کرد،و خدا نیرومند و عزیز است،و روز احد هنگا

کرد، تو بودى که مشرکان را براى حفظ پیامبر به راست و چپ دفع پیامبر آنان را از پشت سرشان به کارزار دعوت مى

ه تو خوردگان را به وسیلکه ترسان بودند از شما دو بزرگوار برگرداند،و شکست کردى،تا خدا گزند آنان را در حالىمى

 :و روز حنین،بنابر آنچه قرآن در این آیه به آن گویا شد یارى کرد
    َّ َبتم ُثُ حُ ا رَ َ ُض ِبِ رم

َ مُ اْلم لَيمكُ ئا وَ َضاَقتم عَ يم َْ مم  نمكُ ِن عَ م تُغم مم َفَْ تُكُ رَ مم َکثم َبتمكُ جَ عم
َ

ِإَم أ
ُ َسِكي َل اهللَّ نمزَ

َ
َّ أ یَن ُثُ ِبرِ م ُمدم ُتُ يم لَّ ِمِننَي وَ ُؤم یلَ اْلم ُسوِلهِ وَ عَ یلَ رَ نمتَ وَ َمنم َیِليََ وَ    َنَتهُ عَ

َ
ِمُنوَن أ ُؤم وَ اْلم

تَ  َّتَّ اسم ةِ حَ رَ جَ َع ُِ الْشَّ َل َبيم هم
َ

ةِ َیا أ رَ َبقَ ةِ الم ابَ ُسورَ حَ صم
َ

ِمنَي: َیا أ َهزِ ُنم ي اْلم َعبَّاُس ُیَنادِ ََ الم مُّ مٌ َقدم جَ عَ ابَ َلهُ َقوم
 َ ُ اْلم َتِهُ يم ِ َکفَ دَ اهللَّ عم اِجنَي وَ َُثوَب ُِ رَ وا آِیِسنَي ِمَن اْلم َُعونَ َُ َفَعادُ ُ اْلم ونَِهُ لمتَ دُ فَّ  تََعاَلی ُئونَ َُ وَ تَكَ

هُ :  رُ کم ِ َجلَّ َِ ُل اهللَّ ِلََ َقوم َب ُِ وَ ََ یلَ َمنم َیَْشاءُ  ِبالتَّوم ِلََ عَ دِ ََ ُ ِمنم َبعم َّ َیُتوبُ اهللَّ    ُثُ
َ

اِئزٌ وَ أ َج َُ نمتَ حَ رَ دَ
اِبرَ  نَي وَ َقَطعَ دَ َناِفقِ ُ َورَ اْلم ُ خَ َهرَ اهللَّ ظم

َ
َ ِإَم أ َبَ يم مَ خَ رِ وَ َیوم جم

َ ِ َفاِئزٌ ِبَعِِظمیِ اْلم َبم الصَّ
نَي  ِ

َعاْلَ بِّ الم ِ رَ َّ دُ هللِ َمم یَن وَ اِلم اِفرِ َ ِمنم َقبمُل ال ُیَولُّوَن   المكَ وا اهللَّ اَهدُ دم َکانُوا عَ بَ وَ َلقَ دم
َ ارَ وَ  اْلم

ُئوال ِ َمسم دُ اهللَّ هم    َکاَن عَ
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بر شما تنگ  اشنیاز نکرد،و زمین با آن فراخىزمانى که نفرات زیاد شما باعث شگفتى شما شد،ولى شما را به هیچ وجه بى 

 تو بودى و  مؤمنان   آنگاه خدا آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمود شد،سپس روى گردانده فرار کردید

اهل بیت شجره،تا جماعتى به او  زد:اى اصحاب سوره بقره،اىخودرگان را صدا مىهمراهانت،و عمویت عباس شکست

دار شدى،پس نومید از پاداش برگشتند،و امیدوار پاسخ دادند،که تو رنج آنها را کفایت کردى،و به جاى آنها کمك را عهده

ى را که پذیرد پس از آن،توبه کسآنگاه خدا توبه مى که عظیم باد یادش: خدا به وعده خداى تعالى به توبه،و این است سخن

که تو درجه صبر را به دست آوردى،و به مزد بزرگ پیروز شدى،و روز خیبر که خدا شکست منافقان را بخواهد،درحالى

ه بودند که یش با خدا پیمان بستکه آنها از پرا برید،و سپاس خداى را پروردگار جهانیان،درحالى آشکار کرد،و دنباله کافران

  فرار نکنند،و به یقین پیمان خدا مورد بازخواست است
ُِنريُ َف   َهاُن اْلم م اِبَغ ُُ وَ المَبُ مَ ُُ السَّ عم جَّ ُُ المَواِضحَ ُُ وَ النِّ حَ َ َباِلَغ ُُ وَ اْلم ُجَّ ُُ الم نمتَ اِلم

َ
الَي أ ا َموم َ َهِنيئا َلََ ِبِ

لٍ وَ  ُ ِمنم َفام يآتَاكَ اهللَّ ِ هِ وَ آِلهِ َجَ لَيم ُ عَ ِّ َصیلَّ اهللَّ ِِ تَ َمعَ النَّ دم هِ َْ لِ  َهم ي اْلم یهِ تَّبا ِلَْشاِنِئََ َِ وِبهِ وَ َمَغازِ رُ عَ حُ
ُمورِ 

ُ ِتََ ِفِ اْلم ُهورِ وَ َبِصريَ َْشم ِمََ اْلم َزم َّ ِلِ اَمهُ ُثُ فِ ُقدَّ يم بُ ِبالسَّ رِ َماَمهُ وَ تَام
َ

اَی َُ أ ُل الرَّ  ََتممِ
َ

كَ أ رَ ِفِ  مَّ
ی وَ اتََّبعَ  ِمََ ِفيهِ التُّقَ زم َااءِ عَ نم ِإمم كَ عَ رٍ َصدَّ مم

َ
ِمريٌ وَ َکمم ِمنم أ

َ
ََ أ لَيم نم عَ ََواِطِن وَ َلمم َیكُ اْلم

انُّ ِلَِ  ِ الِظَّ هِ انمَتَهی َضلَّ وَ اهللَّ ا ِإَليم مَّ تَ عَ زم جَ نَََّ عَ
َ

َاِهلُوَن أ ََوی َفَِظنَّ اْلم ِلهِ اهلم كَ ِفِ ِمثم ُ ريم ََ وَ َما لِ غَ
 ََ لَيم ُ عَ ِلََ َصیلَّ اهللَّ وم ی ِبقَ َ َتَ مَ وَ امم َنم تََوهَّ ِلََ ْلِ َل ِمنم ََ كَ ْم َ

تَ َما أ َضحم وم
َ

دم أ ی وَ َلقَ َتدَ  : اهم
 

روشن،و نعمت کامل،و برهان تابناک،پس گوارا باد تو را،آنچه خدا از برترى به تو داد، و  موالى من تویى حجّت رسا،و راه

در تمام جنگها و لشگرکشیهایش حاضر بودى، پیشاپیش پرچم  درود خدا بر او و خاندانش شمن نادانت،با پیامبرنابود باد د

ات در امور،در و بینایى زدى،سپس تنها براى تدبیر و کاردانى مشهودتکشیدى،و در برابرش شمشیر مىاسالم را به دوش مى

آنها شد،اما  اجراى تصمیت در بر تو نبود،چه بسیار کارهایى که تقوا مانع گماشت،و امیرىتمام میدانها تو را به فرماندهى مى

جز تو در مثل آن از هواى نفس پیروى کرد،پس نادانان گمان کردند،که تو از آنچه او به آن رسید عاجز شدى،به خدا قسم 
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و تردید  که توهّمین امور،براى آنشده بود از ا کننده اینچنین گمراه شد و را نیافت،و تو واضح ساختى آنچه مشکلگمان

 :کرد به گفتارت،درود خدا بر تو که فرمودى
ِ وَ یَ   

َي المَعنيم
م

أ َها رَ عُ ِ َفَيدَ َوی اهللَّ اِجزٌ ِمنم تَقم ونََها حَ يل َُِ وَ دُ ِ
هَ اِلم جم لَّبُ وَ قُ ُل الم ُوَّ ی اِلم زُ َقدم َیرَ َتهِ نم

َُي َُ  رِ َصَتَها َمنم ال حَ َي َُ  ُفرم یِن  َلهُ   َجرِ ِ  ِفِ الدِّ تَ وَ اهللَّ قم ُبمِطلُوَن  ، َصدَ ِسرَ اْلم كَ وَ خَ  وَ ِإَم َماَکرَ
ا: لمتَ هَلُمَ ةَ َفقُ رَ ُعمم یدُ الم اال نُرِ اِکَثاِن َفقَ ةَ َلِكنم  النَّ رَ ُعمم اِن الم یدَ ا َما تُرِ ُکمَ رُ ةَ َلَعمم رَ اِن المَغدم یدَ تَ    تُرِ ِم خَ

َ
َفأ

دم  ا وَ َجدَّ مَ هِ لَيم َع َُ عَ َبيم غم الم
َ

ا أ مَ ِلهِ یلَ ِفعم ا عَ َتُهمَ هم ا نَبَّ اِق َفلَمَّ فَ ا ِفِ النِّ دَّ يَثاَق َفجَ ِ
َعا وَ تَ اْلم ا وَ َما انمَتفَ ادَ ال وَ عَ فَ

ینُ  ارِ وَ ُهمم ال َیدِ َِ عم ِ
ْم دَ ا م َبعم ِهِ تَ ِإَليم اِم َفِسرم ُل الْشَّ هم

َ
ا أ َ َّ تاَلِهُ را ُثُ سم ا خُ َ ِهِ رِ مم

َ
اِقَب ُُ أ َن وَکاَن عَ

یَن  وَن  دِ دٍ ِفيََ َکاِفرُ مَّ َ یلَ حمُ َل عَ نمزِ
ُ

ي أ اعٌ َضالُّوَن وَ ِبالَِِّ عَ جٌ رَ َ آَن ِهَ رم قُ وَن الم بَّرُ َقِّ وَ ال َیَتدَ  اِلم
رِ  ِمِننَي ِإَلی نَصم ُؤم بَ اْلم ُ تََعاَلی ِباتَِّباِعََ وَ نَدَ َمرَ اهللَّ

َ
وَن وَ َقدم أ ََ نَاِصرُ لَيم الفِ عَ ِ

لِ اْلم هم
َ

َل  وَ َقاكَ وَ ْلِ
زَّ وَ َجلَّ   : عَ

 

اى از تقواى خداست،در نتیجه روى چاره را آشکار بیند،ولى در برابرش پردهزبردست و چیره روى چاره را مى گاهى انسان

دچار زیان  سرایانداند کسى در امر باکى ندارد،به خدا سوگند راست گفتى،و یاوهکند، ولى فرصت آن را غنیمت مىرها مى

ان با تو به فریبکارى برخاستند،و گفتند قصد عمره داریم،به آنان گفتى:به ج طلحه و زبیر آن دو عهدشکن که شدند،هنگامى

قصد خیانت دارید،در نتیجه از آن دو نفر بیعت گرفتى،و پیمان را محکم کردى،پس  خودتان قسم:قصد عمره ندارید،بکله

مند هتوجّهى کردند،و به کار خویش بازگشتند،ولى بهرى،بىکوشیدند،زمانى که بر کار نادرستشان آگاهشان کرد در نفاق

نشدند،و سرانجام کار هر دو خسران شد سپس اهل شام خیانت آن دو را دنبال کردند،و تو پس از بستن راه غدر بر آنان به 

وانمرد،به هان ناجخردان پست و گمراو در قرآن تدبّر ننمودند،بى  سویشان حرکت کردى،ولى آنها به دین حق گردن ننهادند
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که خدا به پیروى از تو امر کرد،و مؤمنان را به آنچه در حق تو بر محمّد نازل شده بود کافرند، و یاوران مخالف تو،درحالى

 :تو فرا خواند،و فرمود خداى عزّ و جلّ یارى

 
ِقنَي   ادِ َ وَ ُکونُوا َمعَ الصَّ وا اهللَّ یَن آَمُنوا اتَّقُ َها الَِِّ یُّ

َ
َقُّ وَ َقدم َم   َیا أ الَي ِبََ َظَهرَ اِلم وم

یقِ  دِ یلَ تَصم َهادِ عَ ِ
ِس َفلَََ َساِبقَ ُُ اْلم مم وِس وَ الطَّ رُ دَ الدُّ َنَن َبعم تَ السُّ َضحم وم

َ
مقُ وَ أ ل َ هُ اْلم نََبَِ

ِ َج  وُّ اهللَّ دُ كَ عَ وُّ دُ یلِ وَ عَ وِ
م

يقِ التَّأ یلَ ََتمقِ َهادِ عَ ِ
یلِ وَ َلََ َفِايل َُُ اْلم زِ و االتَّنم عُ ِ َیدم ُسولِ اهللَّ ِحدٌ ِلرَ

 َ ي َبنيم اِهدُ وَ ُیَنادِ َ ارٌ ُيُ مَّ ارِ وَ عَ َبهُ ِإَلی النَّ و ِحزم عُ اِصبا وَ َیدم رُ غَ مَّ
َ

مُ َجاِئرا وَ َیَتأ مكُ  َباِطال وَ يَ
 َ َ َکَبَّ ََّبَ ی َفُسقِ ََّ الل قَ َتسم َّا اسم َنَّ ُِ وَ ْلَ احَ ِإَلی اْلم وَ احَ الرَّ وَ ِ الرَّ

نيم فَّ ِ الصَّ ُسوُل اهللَّ  وَ َقاَل َقاَل ِل َّ رَ
، ٍ

نمَيا َضَياحٌ ِمنم َلَبَ اِبََ ِمَن الدُّ رَ َْ هِ وَ آِلهِ آِخرُ  لَيم ُ عَ  َصیلَّ اهللَّ
 

ه مردم آن کموالى من حق بر تو نمایان شد،درحالى  اید خدا را پروا کنید،و با راستگویان باشیداى کسانى که ایمان آورده

دیق آشکار ساختى،توراست پیشینه جهاد بر پایه تص ختند،و تو روشهاى دینى را پس از کهنگى و نابودىرا به یك سو اندا

کند به قرآن،و توراست فضیلت جهاد بر پایه تحقّق تأویل،و دشمن تو دشمن خدا،و انکارکننده رسول خدا است،دعوت مى

که عمّار جهاد خواند،درحالىاش را به دوزخ مىهدهد غاصبانه،دارودستکند به ستم،فرمان مىدعوت باطل، حکومت مى

زد: کوچ کنید،کوچ کنید به سوى بهشت،و زمانى که آب خواست،با شیر سیراب شد و کرد و میان دو لشگر فریاد مىمى

 ات از دنیا مخلوطى است از شیر،به من فرمود:آخرین نوشیدنى درود خدا بر او و خاندانش تکبیر زد و گفت:رسول خدا

 
نَ  وَ  َی ُِ َلعم َعادِ ِبِ الم

َ
َتلَهُ َفَعیلَ أ يُّ َفقَ ارِ زَ َی ُِ المفَ َعادِ ُبو الم

َ
َضهُ أ َ َتَ َباِغَي ُُ َفاعم َئ ُُ الم فِ ُتلََُ الم ِتهِ  ُُ تَقم َن ُُ َمالِئكَ ِ وَ َلعم  اهللَّ

هِ یَ  لَيم ََ عَ فَ متَ َسيم ََ وَ َسلَل لَيم هُ عَ فَ یلَ َمنم َسلَّ َسيم نَي وَ عَ عِ َ َجم
َ

ُسِلهِ أ ِمريَ اوَ رُ
َ

ِکنَي وَ ا أ رِ ُْشم ِمِننَي ِمَن اْلم ُؤم ْلم



21 
 

َنهُ وَ َلمم ُینم  يم ضَ عَ مَ غم
َ

هُ وَ أ هم رَ كَ وَ َلمم َیكم ا َساءَ َ ِض ََّ ِبِ یلَ َمنم رَ یِن وَ عَ ِم الدِّ نَي ِإَلی َیوم َناِفقِ ُ وم اْلم
َ

ِكرم أ
 َِ وم خَ

َ
كَ أ رِ نم نَصم وم َقَعدَ عَ

َ
وم ِلَساٍن أ

َ
ََ ِبَيدٍ أ لَيم اَن عَ عَ

َ
طَ أ مَ وم غَ

َ
َهادِ َمَعََ أ ِ

ِن اْلم ََ َل عَ قَّ دَ حَ لَََ وَ َجحَ  َفام
َک  ِ وَ َبرَ َ ُُ اهللَّ محم ََ وَ رَ لَيم ِ عَ ِسهِ وَ َصلََواتُ اهللَّ َلی ِبهِ ِمنم نَفم وم

َ
ُ أ َل ِبََ َمنم َجَعلَََ اهللَّ دَ وم عَ

َ
تُهُ وَ َسالُمهُ وَ اأ

ِئمَّ ُِ ِمنم آِلََ 
َ یلَ اْلم اتُهُ وَ عَ يَّ یَن، ََتِ اِهرِ  الطَّ

 

رساند،پس ابو العادیه فزارى راه را بر عمّار گرفت و او را کشت،بر ابو العادیه لعنت خدا و و تو را گروه متجاوز به قتل مى

یدى،اى امیر او شمشیر کش که شمشیر به روى تو کشید،و تو به روىلعنت فرشتگان خدا و همه پیامبران،و لعنت بر کسى

که خشنود شد به آنچه تو را غمگین ساخت،و غم تو را ناخوش نداشت  و منافقان تا روز قیامت،و بر آنمؤمنان،از مشرکان 

اتس تفاوت گذشت،و علّت و عاملش را نکار نکرد، یا علیه تو به دست و زبان کمك کرد،یا از یارىو دیده برهم نهاد و بى

ا فضل تو را کوچك شمرد، و حقّت را انکار کرد،یا با تو برابر گیرى کرد،یدست کشید،یا از جهاد نمودن به همراه تو،کناره

نمود کسى را که خدا قرار داد تو را سزاوارتر به او از خود او،و درودهاى خدا و رحمت و برکات و سالم و تحیّاتش بر تو 

 و بر امامان از خاندان پاک تو،
  َ بُ وَ اْلم جَ عم

َ رُ اْلم مم
َ يدٌ وَ اْلم ِ

يدٌ ُمَ ِ بُ الصِّ ِإنَّهُ محَ صم ََ غَ قَّ كَ حَ دِ دَ َجحم َِظعُ َبعم فم
َ بُ اْلم یقَ ُِ طم دِّ

ةِ  َ ِن ُسالَلِتََ وَ ِعَتم یم دَ يِّ ةِ السَّ َهادَ َْ ِتََ وَ  َهادَ َْ دُّ  کا وَ رَ َساءِ َفدَ ةِ النِّ دَ اءِ َسيِّ رَ هم ةِ الزَّ اِهرَ ی ا الطَّ َطفَ ُصم ْلم
ُ تََع  یلَ اهللَّ عم

َ
مم وَ َقدم أ لَيمكُ ُ عَ بَ َصیلَّ اهللَّ

َ
مم وَ أ َلَتكُ زِ َفعَ َمنم مم وَ رَ َجَتكُ رَ مَّ ُِ دَ

ُ یلَ اْلم اَن اَلی عَ
زَّ وَ  ُ عَ ريا َقاَل اهللَّ هِ ُکمم تَطم رَ سَ وَ َطهَّ جم مُ الرِّ نمكُ َهبَ عَ َم

َ
نَي َفأ ِ

َعاْلَ یلَ الم مم عَ َفكُ رَّ َْ مم وَ  لَكُ َفام
رُّ  هُ الْشَّ ا َمسَّ ِلقَ َهلُوعا ِإََ نمَساَن خُ ِ

ْم ُ َمُنوعا ِإال َجلَّ ِإنَّ ا ريم َ هُ اْلم ا َمسَّ وعا وَ ِإََ  َجزُ
يعِ ا ِ ِصَياءِ ِمنم َجَ وم

َ دَ اْلم نمتَ َیا َسيِّ
َ

ی وَ أ َطفَ ُصم هُ اْلم ُ تََعاَلی نَِبيَّ َنَ اهللَّ َتثم ِّنَي َفاسم َُصل هَ َمنم اْلم مَ عم
َ

ا أ لمقِ َفمَ َ ْلم
َقِّ ، ِن اِلم ََ عَ  َظلَمَ



21 
 

 

د خدا درو نپذیرفتن گواهى تو و گواهى دو سرور از نژادت و عترت مصطفى است!! فدک صدّیقه طاهره زهرا سرور زنان،و

که خدا درجه شما را بر امّت برتر گرداند،و منزلت شما را رفیع قرار داد،و فضل و شرفتان را بر جهانیان ،و حال آن بر شما باد

 دها عزّ و جلّ فرمود:انسان بسیار حریص آفریساختنى ویژه،خدآشکار ساخت، و پلیدى را از شما برد،و پاکتان ساخت پاک

 صبرى کند،و چون خیرى به او در رسد دریغ ورزد،چز نمازگزاران،پس خداىشده،چون گزندى به او در رسد بى

ند،چقدر از دیدن کرد که به تو ستماش را و تو را،اى سرور جانشیان از همه خلق استثنا کرد،پس آنانمتعالى،پیامبر برگزیده

 کور بودند، حق
  ََ رُ ِإَليم مم

َ ا آَل اْلم را َفلَمَّ ِلهِ َجوم هم
َ

نم أ وهُ عَ ادُ حَ
َ

را وَ أ َبَ َمكم رم قُ ي الم وِ ََ َ ُضوكَ َسِهم رَ فم
َ

َّ أ ُثُ
نم 

َ ََن اْلم ا حمِ مَ َنُتََ ِبهِ م َبَهتم حمِ ْم َ
ِ َلََ َفأ دَ اهللَّ ا ِعنم َ ا ِبِ ُهمَ نم َب ُو عَ غم َیا رَ رَ جم

َ
یلَ َما أ م عَ َتِهُ یم رَ جم

َ
المُ ِب أ ُ السَّ ِهِ لَيم َياءِ عَ

المُ ِإَم  هِ السَّ لَيم ِبيحَ عَ اِش الَِّ رَ یلَ المفِ َبَياتِ عَ تَ ِفِ الم َبهم ْم َ
نمَصارِ وَ أ

َ ِم اْلم دَ ةِ وَ عَ دَ دَ المَوحم ِعنم
 َّ َتِسبا ِإَم َقاَل َلهُ َیا ُبِنَ م اِعيُل َصاِبرا حمُ َ َطاعَ ِإَسم

َ
ا أ تَ َکمَ َطعم

َ
َجابَ وَ أ

َ
ا أ َجبمتَ َکمَ

َ
 ِإِنِّ أ

اءَ ا َْ ِنِ ِإنم  دُ َمرُ َسَتجِ َعلم َما تُؤم َبتِ افم
َ

ی َقاَل َیا أ ا تَرَ َِبََُ َفانمُِظرم َما ََ َم
َ

ِنِّ أ
َ

ََناِم أ ی ِفِ اْلم رَ
َ

ُ أ هللَّ
 

َ
كَ أ َمرَ

َ
هِ وَ آِلهِ وَ أ لَيم ُ عَ ُّ َصیلَّ اهللَّ ِِ َباتَََ النَّ

َ
َّا أ نمتَ ْلَ

َ
ِلََ أ یَن وَ َکَِ اِبرِ هِ نم ِمَن الصَّ َقدِ عَ ِفِ َمرم جَ  تَام

نا، تملِ ُمَوطِّ قَ یلَ الم ِسََ عَ تَ ِإَلی ِإَجاَبِتهِ ُمِطيعا وَ ِلَنفم عم رَ سم
َ

ِسََ أ اِقيا َلهُ ِبَنفم  وَ
 

سپس سهم خویشان پیامبر را از باب فریب براى تو مقرّر داشتند،ولى به جور و ستم از اهلش برگرداندند چون حکومت به تو 

گردان بودى،بخاطر پاداشى که نزد خدا براى تو بود،به همان صورت که از آن دو نفر روىپیامبر درحالىبرگشت با خویشان 

ر هنگام د درود خدا بر ایشان کردى که آن دو نفر عمل کردند،پس گرفتارى تو به آن دو نفر به گرفتارى پیامبران عمل

ه تو نیز مانند او قبول کشدى چه آن درود بر او یه به اسماعیل ذبیحیاورى شبیه شد،و در آرمیدن در بستر پیامبر شبتنهایى و بى

 خواهانه اطاعت کرد،وقتى که ابارهمى به و او گفت:به همان صورت که اسماعیل صابرانه و پاداش کردى،و اطاعت نمودى
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کن،اگر  اى اقدامشده پدر به آنچه دستور داده ؟گفت: کنم،بنگر که رأى تو چیستمى پسرم در خواب دیدم که ترا ذبح

ه تو در بسترش خواباندت و ب درود خدا بر او و خاندانش ،و تو نیز زمانى که پیامبر خواهید یافت خدا بخواهد مرا از بردباران

فرمان داد در خوابگاهش بیارامى،و او را با جانت از شر دشمنانش حفظ کنى،فرمانبردارانه به پذیرش دعوتش شتافتى،و خو 

 شته شدن آماده کردى،را براى ک
ي   رِ اِس َمنم َیْشم هُ وَ ِمَن النَّ رُ کم ِلهِ َجلَّ َِ وم ِلََ ِبقَ يلِ ِفعم ِ نم َجَ َباَن عَ

َ
َتََ وَ أ ُ تََعاَلی َطاعَ رَ اهللَّ َسهُ ابمِتَغاءَ نَ َفَْشكَ فم

ََصاِحفُ ِحيل َُو وَ  ِفَعتِ اْلم نَي وَ َقدم رُ مَ ِصفِّ َنُتََ َیوم م َّ حمِ ِ ُثُ َضاتِ اهللَّ را َمرم فَ  َمكم زِ َُّ وَ عُ َض الْشَّ رَ عم
َ

َفأ
هُ وَ َهارُ  نم ُقوا عَ رَّ ِمهِ َفَتفَ یلَ َقوم هُ ُموَسی عَ رَ مَّ

َ
وَن ِإَم أ َن َُ َهارُ م َبَهتم حمِ ْم َ

نُّ أ َقُّ وَ اتُِّبعَ الِظَّ ُن واِلم
 َ محم مُ الرَّ بَّكُ م ِبهِ وَ ِإنَّ رَ ُتُ ا ُفِتنم َ ِم ِإَّنَّ وُل َیا َقوم م وَ َیقُ ي ِبِهِ ي ُن َفاتَِّبُعوِنِ ُیَنادِ رِ مم

َ
ِطيُعوا أ

َ
 وَ أ

ََصاِحفُ ُق  ِفَعتِ اْلم َّا رُ نمتَ ْلَ
َ

ِلََ أ َنا ُموَسی وَ َکَِ ِجعَ ِإَليم َّتَّ َیرم نَي حَ اِکفِ هِ عَ لَيم حَ عَ َ لمتَ َیا َقاُلوا َلنم نََبم
 ََ لَيم وا عَ اَلفُ كَ وَ خَ م َفَعَصوم ُتُ عم دِ م ِبَها وَ خُ ُتُ ا ُفِتنم َ ِم ِإَّنَّ بَ اَقوم ا نَصم وم عَ َتدم َبيمتَ وَ اسم

َ
ِ َفأ

نيم مَ َكَ ِلم
ُنم  هَ اْلم َقُّ وَ َسفِ رَ اِلم فَ سم

َ
ا أ م َفلَمَّ ِهِ َتهُ ِإَليم ضم م وَ َفوَّ ِلِهِ ِ ِمنم ِفعم تَ ِإَلی اهللَّ

م
أ َّ م وَ تََبَ ِهِ لَيم ُفوا عَ َ َتَ رُ وَ اعم كَ

دِ  وا ِمنم َبعم َتلَفُ دِ اخم صم ِن المقَ رِ عَ َوم َللِ وَ اْلم يِبالزَّ ِكمیَ الَِِّ هٍ التَّحم یلَ َسفَ ُموكَ عَ لمزَ
َ

َتهُ وَ  هِ وَ أ َبيم
َ

أ
، ُفوهُ َ َتَ ي اقم ُ الَِِّ نمَبِهُ وا ََ َباحُ

َ
تَهُ وَ أ َِظرم بُّوهُ وَ حَ حَ

َ
 أ

 

 فرمود: برداریت قدردانى کرد،و از کار زیبایت به گفتارش جلّ ذکره در قرآن پرده برداشت،آنجا کهدر نتیجه خدا از فرمان

سپس گرفتاریت در جنگ  فروشدمردم کسى است که جانش را براى بدست آوردن خوشنودى خدا مى و از

ها باال رفته بود،در نتیجه شك و تردید پیدا شد،و حق به یك سو ها از روى حیله و فریب به نیزهکه قرآنصفین،درحالى

،زماین که موسى او را بر قوم خود امارت داد،آنها شبیه به گرفتارى هارون شد اتافتاد،و از گمان پیروى شد،این گرفتارى

اید به درستى که گفت: اى مردم شما به گوساله آزمایش شدهزد و مىاز او پراکنده شدند،هارون بر سر آنان فریاد مى
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واهیم خو از دستورم پیروى نمایید،گفتند همچنان روى آور به گوساله  پروردگار شما خداى بخشنده است،از من پیروى کنید

ن آزمایش شما به آ بود،تا موسى به سوى ما بازگردد!!و همچنین تو اى امیر مومنان،همین که قرآنها باال رفت گفتى:اى ملّت

اید،امّا از خواسته تو سرپیچى کردند،و با تو به مخالفت برخاستند،و گماشتن دو داور را از تو شدید و گرفتار نیرنگ گشته

ضاى آنان سرباز زدى،و از عمل آنان به سوى خدا بیزارى جستى،و آن را به خودشان واگذاشتى،پس تقاضا نمودند، تو از تقا

زمانى که حق آشکار شد، و خطاى منکر روشن گشت،و به لغزش و انحراف از راه حق اعتراف کردند،پس از آن دچار 

خواستند ى که از آن سرباز زدى و آنان مىتو را مجبور به پذیرفتن حکمیّت کردند،حکمیت خردىاختالف شدند،و از روى بى

 و تو از آن باز داشتى،روا دانستند گناهانشان را که مرتکب شدند،
یَن   اِق ُمِصرِّ فَ یلَ النِّ اُلوا عَ ا زَ ًمو َفمَ یلَ ُسَنِن َضالَل ٍُ وَ عَ ی وَ ُهمم عَ ةٍ وَ ُهدو جِ َبِصريَ یلَ نَهم نمتَ عَ

َ
 وَ ِفِ وَ أ

یَن حَ  دِ دِّ َ كَ َفَْشقِ ََّ وَ َهَوی وَ المَغ َِّّ ُمَتَ انَدَ ََ َمنم عَ فِ َماتَ ِبَسيم
َ

ِهمم َفأ رِ مم
َ

َباَل أ ُ وَ ُ اهللَّ اَقِهُ ََ
َ

َيا َّتَّ أ حم
َ

 أ
 َ يطُ اْلم ِ ا يُ اِهَب ُو َفمَ اِکفَ ُو وَ ََ اِئحَ ُو وَ عَ َی ُو وَ رَ ادِ ََ غَ لَيم ِ عَ َي َصلََواتُ اهللَّ دَ َفُهدِ ِتََ َمنم َسعِ حُ ِِبُجَّ ادِ

ََ وَ  فَ صم م وَ بُِّهُ ََ
َ

ةو وَ أ َهادَ م زَ لَُصِهُ خم
َ

ةو وَ أ مقِ ِعَبادَ ل َ َسُن اْلم حم
َ

نمتَ أ
َ

لَََ أ اِعُن َفام مِبطُ الطَّ ال يُ
كَ  دِ هم ُ ِ ِبِ ودَ اهللَّ دُ تَ حُ َقمم

َ
یِن أ ِن الدِّ كَ  عَ دِ هم َ دُ   ِبِ ممِ ََ َُخ فِ ِقنَي ِبَسيم َارِ َساِکرَ اْلم متَ عَ وبِ وَ َفلَل ُرُ  هَلَبَ اِلم

ِ ِبَبَنانِ  كَ ِفِ اهللَّ ُِ خُ
م

َقِّ ال تَأ یحِ اِلم نم َصرِ ِْشفُ َلبمسَ المَباِطلِ عَ َبهِ ِبَبَياِنََ وَ تَكم ِتَُ ُسُتورَ الْشُّ َم ُُ ََ وَ تَهم  َلوم
نَي، یظِ المَواِصفِ رِ ِحنَي وَ تَقم َادِ ِح اْلم نم َمدم ِ تََعاَلی َلََ ِغَنو عَ ِح اهللَّ  الِئمٍ وَ ِفِ َمدم

 

دایت بودى،و ایشان بر روشهاى گمراهى و کورى،همچنان بر نفاق اصرار داشتند، و در گمراهى سرگردان تو بر راه بینایى و ه

بودند،تا خدا سنگینى کار ناپسندشان را به آنان چشاند،و کسى را که با تو دشمنى کرد با شمشیرت به نابودى کشید،پس 

درود خدا بر تو باد بامداد و  افت،و راهنمایى شدبدبخت و نگونسار شد،و با حجّت تو زنده کرد کسى را که سعادت ی

هترین ات را نابود ننماید،تو در عبادت ببرترى جویىاى احاطه نکند،و عیبکنندهشامگاه،در حضر و در سفر،بر وصفت مدح

و با ،ترین ایشان،با کوششت حدود خدا را بپا داشتىسرسخت ترین آنانى،و در دفاع از دینخلقى،و در پارسایى خالص
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هاى شبه را شمشیرت اردوهاى خارج از دین را فرارى دادى،با سرانگشتهایت شعله جنگها را خاموش ساختى،و با بیانت پرده

اى تو را در راه خدا نگرفت،مدح کنندهبرطرف کردى،سرزنش هیچ سرزنش دریدى،و آمیختگى باطل را از حق روشن

 کنندگان،ن و ستایش وصفنیاز کرد از مدح مدّاحاخداى تعالى تو را بى
مَبهُ   م َمنم َقَای ََن ِهُ نم هِ َفمِ لَيم َ عَ وا اهللَّ اَهدُ ُقوا َما عَ َجاٌل َصدَ ِمِننَي رِ ُؤم ُ تََعاَلی ِمَن اْلم م َمنم َقاَل اهللَّ ِهُ  وَ ِمنم

قَ  اِکِثنَي وَ الم نم َقَتلمتَ النَّ
َ

تَ أ یم
َ

أ َّا رَ یال وَ ْلَ ُلوا تَبمدِ َتِِظرُ وَ َما َبدَّ َقََ اِسِطنَي َینم ِقنَي وَ َصدَ َارِ  وَ اْلم
هِ ِمنم  نم َُخمَابَ َهِِ

َ
 َما آَن أ

َ
هِ ُقلمتَ أ دِ تَ ِبَعهم َفيم وم

َ
هُ َفأ دَ عم هِ وَ آِلهِ وَ لَيم ُ عَ ِ َصیلَّ اهللَّ ُسوُل اهللَّ هِ هَ  رَ ِِ

بََِّ وَ َبِص  َن ٍُ ِمنم رَ یلَ َبيِّ نَََّ عَ
َ

اثِقا ِبأ اَها وَ قَ ْم َ
مم َمَّتَ ُیبمَعثُ أ

َ
كَ أ رِ مم

َ
ةٍ ِمنم أ ََ ريَ عِ َتبمِْشرٌ ِبَبيم ِ ُمسم یلَ اهللَّ مٌ عَ  َقادِ

نمِبيَ 
َ

ِصَياءِ أ وم
َ

نمِبَياِئََ وَ أ
َ

َّ المَعنم َقَتل ََُ أ زُ المَعِِظمیُ اللَِّهُ وم ِلََ ُهَو المفَ َتهُ ِبهِ وَ ََ ي َباَیعم يعِ َلَعَناِتََ ،الَِِّ مِ َ  اِئََ ِبِ
 

هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بسته بودند صادقانه وفا کردند،گروهى بر سر پیمان  خداى تعالى فرمود:از مؤمنان مردانى

نان و شکزمانى که دیدى پیمان  شکند،و به هیچ روى تغییر نکردندخود به شهادت رسیدند،و جمعى از آنان انتظار مى

ته اش را به توراست گفوعده و خاندانش باد که درود خدا بر او رفتگان از دین را کشتى،و رسول خداستمکاران و بیرون

ترین خون سر رنگین شود؟،با چه زمان بدبخت بود،و تو هم به عهدش وفا کردى،گفتى:آیا وقت آن نرسیده که این محاسن به

ستى،وارد هشود،اطمینان داشتى به اینکه بر پایه برهانى از پروردگارت و بصیرت از کارت این ملّت براى این کار برانگیخته مى

خدایا کشندگان پیامبرانت،و  بزرگ اى که انجام دادى،و این است آن راستگارىشونده بارگاه خدایى،شادان به معامله

 جانشینان انبیایت را به تمام لعنتهایت لعنت کن،
هُ وَ   دَ هم رَ عَ نمكَ

َ
هُ وَ أ قَّ ََ حَ ِليَّ َصبَ وَ كَ وَ المَعنم َمنم غَ رَّ نَارِ م حَ ِلِهِ صم

َ
َيقِ وَ أ دَ الم هُ َبعم دَ ارِ َجحَ رَ قم ِ

ْم نِي وَ ا
ْم  َ

هُ وَ أ ِمِننَي وَ َمنم َظلَمَ ُؤم ِمريِ اْلم
َ

َّ المَعنم َقَتل ََُ أ یَن اللَِّهُ لمتَ َلهُ الدِّ مَ کم
َ

مَ أ م وَ ِبالمِوالَی ُِ َلهُ َیوم ِهُ َياعَ
 ُ ِ وَ َقاِتِليهِ وَ اْلم

َُسنيم ِ َّ اِلم َّ المَعنم َظاْلِ ُهمم اللَِّهُ نمَصارَ
َ

هُ وَ نَ أ وَّ دُ نَي عَ تمِلهِ وَ َتاِبعِ اِضنَي ِبقَ یهِ وَ الرَّ اِصرِ
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صَّ  َّ خُ َِّهُ م الل وَقِهُ قُ م حُ يِهِ دٍ وَ َماِنعِ مَّ َ َ آَل حمُ َل َظاِلمٍ َظَْ وَّ
َ

َّ المَعنم أ َِّهُ ِبيال الل نا وَ ِليهِ َلعم اَِ َل َظاِلمٍ  خَ وَّ
َ

أ
ِن وَ ُکلَّ  َّعم دٍ ِبالل مَّ َ لِ حمُ اِصبٍ ْلِ َ  وَ غَ یلَ حمُ َّ َصلِّ عَ َياَم ُِ اللَِّهُ قِ ِم الم ا َسنَّ ِإَلی َیوم َ ٍّ ِبِ َتَ دٍ ُمسم دٍ  مَّ مَّ َ   وَ آلِ حمُ

ِكنَي وَ بِ  سِّ م ُمَتمَ مَنا ِبِهِ َعل یَن وَ اجم اِهرِ نَي وَ آِلهِ الطَّ دِ المَوِصيِّ ِل ٍَّّ َسيِّ یلَ عَ نَي وَ عَ ِبيِّ ِ النَّ اَتَ م ِمَن ِو خَ الَیِتِهِ
یَن  اِئزِ فَ نُوَن  الم مزَ م وَ ال ُهمم يَ ِهِ لَيم فٌ عَ وم یَن ال خَ ِمِننَي الَِِّ   اْلم

 

ات را غصب کرد،و پیمانش را انکار نمود،و او را را مالزم حرارت آتشت گردان،و لعنت کن کسى را که حقّ ولىّ و آنان

او  که بهتالن امیر مؤمنان و کسانىپس از یقین و اقرار به والیتش روزى که دین را براى او کامل کردى منکر شد،خدایا قا

کنندگان بر حسین را لعنت کن،و همچنین قاتالنش،و خدایا ستم ستم کردند،و پیروان و یاران آنان را لعنت کن

دایا اش لعنتى شدید و سخت،خکنندگان از یارىکنندگان از دشمنش و یاوران دشمنش،و راضیان به قتلش،و دریغپیروى

رى که به خاندان محمّد ستم کرد،و آنان را از حقوقشان بازداشت،خدایا اوّل ستمکار و غاصب حق کن اول ستمکا لعنت

 خدایا درود فرست بر محمّد خاندان محمّد را به لعنت اختصاص ده،و هر پیروى کننده از آنچه او شیوه ساخت تا روز قیامت

 ر ده از متمسّکین به آنان،و از کامیابان به والیتشان،و ایمنانىخاتم پیامبران،و بر على سرور اوصیا،و خاندان پاکش،و ما را قرا

  شوندمى که نه بیمى بر آنان است،و نه اندوهگین

 
 

شود خواند،و اين فايده بزرگى است كه البته را هر روز از نزديك و دور مى اين زيارت 

  خواهند شمرد غنيمت حضرت شاه واليت عليه السّالم آن را مشتاقان به عبادت،و شائقان زيارت
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 اهمّيّت زيارت غديريّه

  افضل اعمال است از  علیه السالم زیارت اهل بیت  اصوالً  نظیر زیارت معصومان: بر کسی پوشیده نیستاهمیت و فضیلت بی 

ادیث اح باشدمی   السالم علیه موالیانشان حقّی است که از جمله وفای به حقّ، زیارت قبر آن امام  برای هر امامی در گردن

ت آمده لزّیاراهمانند احادیثی که در کتاب شریف کامل ا های بسیار آن وارد شده است؛فراوان در فضیلت زیارت و ثواب 

ت؛ کتاب بیاید، صحیح اس ای از علما قائلند: هر راوی که نام او در اینبه حدّی است که حتّی عدّه  اعتبار این کتاب  است

شریف  های اند که برخی زیارتپیشوایان دین، ما را با این حقیقت آشنا کرده  هر چند توثیق دیگری در مورد او نداشته باشیم

 کامل الزیارات و کتاب مزار بحاراالنوار مراجعه فرمایید توانید به کتابکه صدها حج باالترست؛ برای نمونه می ها، بل از ده

  ایم، تا از همان ثواب برخوردار گردیمشده  اگر زمانی توانایی زیارت حضوری را نداریم، به زیارت از راه دور سفارش

امام  حضرت زمانی که معتصم ملعون،  است  علیه السالم حضرت امام هادی زیارت غدیریه  ها،یکی از بهترین این زیارت 

در عید غدیر به نجف اشرف رسیدند و با این زیارت،   السالم علیه برد؛ حضرت امام هادی را به تبعید می   علیه السالم هادی 

عمال روز غدیر، نماز عید غدیر و زیارت در میان ا را زیارت فرمودند  علیه السالم حضرت امیرالمؤمنین  جدّ بزرگوارشان

روزهای دیگر هم  دارد؛ البته این دو عمل، اختصاصی به این روز ندارند و در روایت آمده که در غدیریه سفارش خاصّی

  گیرد انجام می

 زيارت غديريه در نگاه بزرگان

 :علمای مکتب اهل بیت: هم بر این زیارت تأکید دارند

 مرحوم شيخ عباس قمی

شده به خواندن آن زیارت، در هر وقت و هر کجا  اند: روایتیخ عبّاس قمی در مفاتیح الجنان در مورد این زیارت نوشته ش

ور د الزائرین به سند این زیارت اشاره کردیم و این که زیارت را هر روز از نزدیك و هدیه کتاب در ما …که شخص باشد
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شآئقان زیارت حضرت شاه والیت آن را غنیمت  که البته راغبان در عبادت وای است شود خواند و این فایده جلیله می 

این کتاب در زمینه اتقان سند و  وی در  دارد  الزائرینهدیه مرحوم شیخ عباس قمی، کتاب دیگری به نام  خواهند شمرد

راى این وی در مزار کبیر ب  ستمحمد بن المشهدى یکى از بزرگان علما ا نویسد: شیخ جلیلاستحکام صدور این زیارت می 

از ابى القاسم حسین بن روح و   …رسدکمتر خبرى به قوت سند او می شریف، سند بسیار معتبرى ذکر نموده که زیارت

 و این سلسله شریف، همه از  علیه السالم على العسکرى از پدرش امام هادى  عثمان بن سعید عَمرى از ابى محمد حسن بن

 بن سعید، هر دو از نواب امام عصر عثمان  اند و جناب ابوالقاسم حسین بن روح وطائفه و رؤساى مذهب  یوخاعیان علما و ش

این وجه از صحت  شود که در تمام زیارات مأثوره، زیارتى بهمی هستند و بعد از تأمل معلوم   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

  شودو اعتبار و قوت سند پیدا نمی 

 نوری همدانی آيت اهلل

خواستار نگارش شرح بر این زیارت و زیارت جامعه  آیت اهلل نوری همدانی هم در دیدار ستاد اعتکاف با معظّم له، ضمن

نونی که ک شرح و توضیح برای این دو زیارتنامه، خدمت بزرگی است؛ مخصوصاً در دنیای کبیره خاطرنشان کردند: نگارش

  اندال یافته ها پر و بها و تکفیری سعودی و قطر، سلفی  های عربستان دنیای کفر و پولهای گذاری  متأسفانه با سرمایه

 حجت االسالم والمسلمين شيخ نجم الدين طبسی

درس خود که در سایت وی نیز آمده است،  استاد بزرگوار، حجت االسالم والمسلمین شیخ نجم الدّین طبسی هم در جلسه

السّالم    درا مطالعه کنی  علیه السالم بند و کلمه به کلمه زیارت غدیریه امام هادی  درباره این زیارت شریف گفته اند: بند

بند بند و   تاساز زیارات صحیح    ما آمن بالرّسول االمین اشهد انّ الشّاکّ فیك  علیك یا دین اهلل القویم و صراطه المستقیم

 زیارت این …  بود  السالم علیه در شرایط سخت امام هادی   به سندهای معتبر رسیده است  را مطالعه کنید اشکلمه به کلمه 

ین د   اش را مطالعه کنیدکلمه به کلمه   فضایل موال در آن آمده است از  بسیاری فضایل  خود جای آن ثواب بخوانید؛ را
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در  م کهقبول نداشته باشد؛ بلکه تنها شك ه نه تنها  انّ الشّاک فیك رسد به این که: تا می   القویم و صراطه المستقیم اهلل

  به رسول امین ایمان نیاورده است  بالرّسول االمین ما آمن بکند:   مورد حضرت

 نگاهی به زيارت غديريه

فضیلت  ۳4۲مشحون از آیات قران کریم است و  حالی که این زیارتبه راستی چرا ما از این زیارت با عظمت غافلیم؟ در 

روایت شده که در هر روز، از راه دور  در آن وارد شده است  علیه السالم امیرالمؤمنین  از فضایل بیکران قرآن ناطق حضرت

االتر هم ب  علیه السالم زیارت حضرت امیرالمؤمنین، از زیارت پر فضیلت حضرت سیّد الشّهدا  توان خواندو نزدیك می 

زیارات مأثوره، زیارتی به این درجه از  جناب شیخ عبّاس قمی در مورد زیارت شریف غدیریّه می نویسد: در تمامی است

  شود صحّت و اعتبار و قوّت سند پیدا نمی

 زيارت غديريه از نظر اسناد

تنها عادل و امامی بلکه از اعالم درجه اوّل شیعه  ات آن نهنظیر، روجالب است بدانیم در تمامی سلسله سند این زیارت بی 

به   یففرجه الشر عجل اهلل تعالی سلسله سند آن از طریق نایب خاصّ اوّل و سوّم حضرت ولیّ عصر  باشند ودر هر عصر می 

ل شاذّان بن جبرئی بزرگوارانی مانند ابن المشهدی، رسد می  علیه السالم حضرت امام حسن عسکری و حضرت امام هادی 

 بن ابراهیم، کلینی، علیّ ، شیخ الطّائفه طوسی، شیخ مفید، ابن قولویه، مرحوم مفید ثانی طبری، ابوعلی قمی، عماد الدّین

  ریفعجل اهلل تعالی فرجه الش نایب خاص اول و سوم حضرت ولی عصر  ابراهیم بن هاشم، حسین بن روح و عثمان بن سعید،

  جناب ابن مشهدی هم موجود است سلسله سند صحیح تا
 

  عليه السالم ضرورت ذكر فضايل حضرت اميرالمؤمنين علیّ بن ابی طالب 
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 به ذکر فضایل حضرت مولی الموحّدین،  علیه و آله اهلل صلی  فراموش نکنیم که در روایات عامه و خاصه، امر خاصّ نبوی 

ود را به ذکر ؛ مجالس خ عَلیِّ بنِ ابِی طَالِب زَیِّنُوا مَجَالِسَکُم بِذِکرِ اند: موده داریم؛ مثل اینکه فر  السالم علیه امام امیرالمؤمنین 

  زینت دهید  السالم علیه علی بن ابی طالب 
 

  اين روايت، از عايشه هم در اسناد برادران عامه آمده است
 

ه جنگ ب  علیه السالم به بغض امیرالمؤمنین هایی که  در صحرای عاشورا در مقابل ملعون  علیه السالم حضرت سیّد الشّهدا 

 مایندرا بازگو می فر  السالم علیه اند هم فضایل حضرت امیرالمؤمنین دست زده   صلی اهلل علیه و آله   با خاندان رسول خدا

وایات ر  عَلِیٍّ عِبَادَه ذِکْرُ دانیم که: وارد شده است؛ و می   علیه السالم در دعای ندبه هم فضایل متعدّد حضرت امیرالمؤمنین 

 ده استوارد ش  علیه السالم مختلف دیگری از عامه و خاصه در اهمیت ذکر فضایل حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب 

ه را داشته و دارند؛ بزرگواری ک  علیه السالم  همواره در طول تاریخ، افرادی سعی در کتمان فضایل حضرت امیرالمؤمنین

یل، مشرق و بینیم این فضا ؛ لذاست که می وَ اهللُ مُتِمُّ نُورِه از کینه، فضایلش را نگفتند ولی:  از ترس و دشمناندوستانِ او 

س حال که دشمنان حضرت به تبع ابلی حتّی معاندان به آن اعتراف دارند مغرب عالم را پر کرده است و بسیاری از مخالفان و

را داشته   المعلیه الس  را سر داد، چنین تالشی در پوشاندن فضایل حضرت امیرالمؤمنین  الْمُسْتَقیم لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ که 

کنند و در های خدا و تحریف آیات و روایات خودداری نمی خانه  و دارند و در این راه از کشتن فرزندان، ویران کردن

قبال حقّ حضرت  یت فقیه، امنیت داریم، چرا خود دراین برهه تاریخ، در سایه حکومت اسالمی وال شرایطی که در

ه راستی ب مظلومیّت دارند؟  علیه السالم چرا نزد خود ما هم حضرت امیرالمؤمنین  کنیم؟ اهمال می  علیه السالم امیرالمؤمنین 

 در زیارت غدیریه، دریای ایم؟چه قدر فرزندانمان را با اهمیت والیت و اینکه والیت، شرط قبولی اعمال است، آشنا کرده 

انشاءاهلل  ت؛آمده است؛ البته تنها عیداهلل االکبر غدیر نیس  علیه السالم طالب  فضایل بیکران حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابی

به  مه باشیها اهتمام داشترا هم احیا کنیم و به آن   السالم علیه های دیگر، ذکر فضایل حضرت امیرالمؤمنین باید در مناسبت 

زیارت شریف غدیریه، از بهترین مواردی است که  اند، خطبه غدیر ورسد همان طور که علمای اعالم تأکید کرده نظر می 

اند و نیز اسناد کرده  دارد و هم بزرگان شیعه، از ناقالن آن بوده و در عصرهای بعد بر آن تأکید نظیر شیعیهم سلسله سند بی 
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وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ   :کوشیم متأسفانه هر چند عید غدیر را جشن گرفته، در بزرگداشت آن می دبسیار در کتب عامه هم دار

   علیه و آلهاهلل صلی  هنوز عید اهلل االکبر غدیر، عید اصلی ما نیست؛ در حالی که رسول خدا  امّا  اهللِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب

  اندعرّفی فرموده ترین عید امّت مآن را بزرگ 
 

  در اعمال عيد غدير هم آمده است كه برای بزرگداشت اين روز، آن اعمال انجام شود
 

ه برادر، وصیّ، وزیر، جانشین به حق، فدایی لیل به تصریح روایات فریقین؛ صاحب لوآء،  علیه السالم آری! امیرالمؤمنین 

 ایمان آورنده، ده، پسر عمّ، داماد، پدر ذریّه، وارث علم، اوّلینجنگ، بیشترین یاری کنن موطن مخوف ۰4المبیت و بیش از 

غاسل و دافن و حجّه، خلیل، سیف، همراه مقام  ترین شخص، ها، باب مدینه علم، صاحب حوض، محبوبمنجر وعده 

 علیه اهلل لیص  بهشت، اخص و اقرب الناس، باب علم و به نصّ قرآن کریم؛ جان رسول خدا  محمود، احیاگر سنّت، همنشین

سال قبل از خلقت حضرت آدم، نور  4444ای، سعی در جدا کردن این دو نوری دارند که حال چرا عده  هستند  و آله

  کرد؟ واحدی بوده و خدا را عبادت می
 

 تعارض نداشتن ذكر فضايل حضرت اميرالمؤمنين با مسأله وحدت
 

با شرایط حساس زمانه که وحدت امت اسالمی را   علیه السالم نین نباید فراموش کرد که بیان فضایل و حقانیت امیرالمؤم

ه منادی ک  حفظه اهلل مقام معظم رهبری  به بهانه وحدت اسالمی از این امر مهم غفلت کرد طلبد، تعارضی ندارد و نبایدمی 

 مینى ا قرآنی غدیر تأکید کرده و خاطرنشان می کنند: حادثه غدیر در نگاه مرحوم عالمه وحدت اسالمی هستند، بر واقعه

ى وسیله وحدت امت اسالم  رضوان اهلل علیه مطهرى  صاحب کتاب الغدیر و در نگاه مرحوم شهید  رضوان اهلل تعالى علیه

   حادثه غدیر، مایه اختالف است بعضی گمان نکنند که  است

 يرمحتوای زيارت غد
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توان با یك نگاه اجمالی، زیارت غدیریه می   داریم در ادامه به علت اختصار، تنها مروری کوتاه به محتوای زیارت غدیریه

 :شودکه به آن اشاره می  را بر سه محور تقسیم کرد
 

 آيات قرآن كريم در زيارت غديريه
 

ست؛ ا  علیه السالم بیان فضایل امیرالمؤمنین  ر محورآیه شریفه در زیارت غدیریه آمده است که ب ۲۳طبق شمارش موجود، 

  آیه شریف نیز اشاره شده است 4عالوه بر آن، به   ابالغ و آیه والیت از جمله آیه لیله المبیت،آیه
 
 در زيارت غديريّه  عليه السالم فضايل حضرت اميرالمؤمنين   ۲
 

فضیلت حضرت در این  ۳4۲حدود   اختصاص دارد  السالم علیه بخشی از زیارت غدیریه شریف به بیان فضایل حضرت امیر 

ه، سفیر ربّ العالمین، امین اهلل فی ارض فضایلی مانند امیرالمؤمنین، سیّد الوصیّین، وارث علم النّبیّین، ولیّ  زیارت آمده است

لمین، یعسوب المس ن آمن باللّه، سیّدعباده، دین اهلل القویم، صراط مستقیم، نبأ عظیم، اوّل م اهلل فی خلقه، الحجّه البالغه علی

هلل، ا المّتقین، اوّل من صدّق بما انزل اهلل علی نبیّه، عبداهلل، المخصوص بمدحه المؤمنین، امام المتقین، قائد الغرّ المحجّلین، امام

ن البأس، البأسآء و الضّرّآء و حیالعافی عن النّاس، الصّابر فی  المخلص لطاعه اهلل، اوّل العابدین، ازهد الزّاهدین، الکاظم للغیظ،

 علیه اهلل صلی  حکم التّاویل و نصّ الرّسول  الرّعیّه، العالم بحدود اهلل من جمیع البرّیّه، المخصوص بحکم التّنزیل و العادل فی

لص النّاس خلق عباده، اخال فآئز بعظیم االجر، الحجّه البالغه، النّعمه السّابغه، البرهان المنیر، احسن الصّبر، درجه حآئز ، آله و

  این فضایل، سندهای بسیاری در روایات عامّه و خاصه دارند زهاده
 
  عليه السالم هايی از تاريخ در زيارت غديريّه امام هادی بخش   ۳
 

 فدک، جنگ بدر، احزاب، اُحد، نزولِ  این زیارت، حاوی مطالبی از تاریخ والیت است؛ از جمله: حدیث غدیر، غصب

ؤمنین امیرالم ، جنگ حُنین، صفّین، جمل، نهروان، شهادت جناب عمّار، شهادت حضرت علی لّا ذوالفقار و ال فتی الّاالسیف ا
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 و در آخر زیارت، بیزاری از منکران والیت  علیه السالم سیّدالشّهدا  ، بیزاری از دشمنان والیت و قاتالن حضرتعلیه السالم

 السالمعلیه قاتالن حضرت سیّد الشّهدا  و

 


