
 هللا الرحمن الرحیم بسم

 همراه با غدیر

 
 مقدمه

گر  دددده اسددددا  ددددا بشددددر بدددده   امدددد  خددددود  بهددددره یهسدددد  یهددددا ایددددبشددددر اا  مددددام  ر  ایجهددددا هدددددابدددده   خداونددددد

بحدددددم امامدددددا اسدددددا  در  ایددددداسدددددا  روق اع قددددداداا ن ایرکدددددن هددددددا نی دددددراع قددددداداا  مهم انیدددددم نیدددددبرسدددددد در ا

شدددددد ار و  یگسدددددد ر  مبحددددددم امامددددددا در گسدددددد ره یالسدددددد م بددددددرا همیعلدددددد ایددددددباهدددددد   روانیددددددپ یقددددددرون م مدددددداد

و رهنددددددت امامددددددا و وتیددددددا اا غدددددددیر  ددددددا  .اندددددددکرده یگدددددد ار هیددددددرا پا یشدددددد ور اقددددددداماا منح ددددددر بدددددده  ددددددرد

دهددددده   امیددددد  اسددددد ااده اا ا آن   الیدددددا گردیددددددهو گسددددد ر   قیددددد  م یبدددددرا شدددددده اسدددددا و ی رهندددددت سدددددااغددددددیر 

  گدددددامی در جهدددددا  همدددددین  رهندددددت سددددداای اسدددددا   هیم دددددار  شددددد انیدددددب ایدددددبددددده عندددددوان  ر وتیدددددا وامامدددددا 

 نیمسددددددلم یاع قدددددداد اایددددددو روا اایددددددآ یهدددددداشددددددلن ناو  نی ددددددررا مملددددددو اا مهم ریغددددددد امیددددددا نددددددا  یخداونددددددد   و

مهدددددم  اریبسددددد ادیدددددشددددداد و اع اریبسددددد امیدددددباشدددددد ا یبددددده مناسدددددبا سددددداا اایدددددکددددده ن نیدددددقدددددرار داده اسدددددا  و بددددددون ا

ب دددددد اا آن قدددددرار  امی دددددقبددددد  اا آن و ا امی دددددو ا ریرا در غدددددد  هیشددددد ایدددددمباحدددددم احبددددداا حقان نیهمدددددراه بدددددا مهدددددم  دددددر

 نیبددددددات ر انیددددددب بدددددده   هی ددددددریغد ارایددددددو ا جام دددددده ارایددددددالسدددددد م  دددددداح  ا هیددددددعل یامددددددام هدددددداد .داده اسددددددا

)َسدددددلََ  َسدددددا      هیدددددآ انیدددددجر کددددده ایدددددام غددددددیر بدددددوددر. پرداخ ددددده اندددددد ارایددددددوا نیددددددر ا یم دددددار  امدددددام شناسددددد

ا ق َواق ددددداقت ا ادددددا  ا  ددددداد  در ا
 ا یدددددمانندددددد آیددددده وت  هیشددددد ایدددددمهدددددم بدددددر حقان اریبسددددد یاسددددد دتلها ریغدددددد امیدددددب  َددددد َ

اسددددا کددددده امددددر بددددده  نیدددددقابددددد   لمدددد  ا ارینددددداا  شددددد ن  ددددده بسدددد یهددددد  ا دددد کسددددداس  و سددددوره میحددددد ر یددددد  ه هیددددآ

 .ناا  شده اسا امیا نیاب غ در ا هی ادر شده اسا چرا که آ امیا نیدر ا ایاماما و وت غی بل

 

 )صتینبو اایح ریدر س مبانی خطبه غدیر  1

 مبددددددانی خطبدددددده غدددددددیربدددددده مبددددددانی غدددددددیر  خددددددواهیم رسددددددید   حیاا مبددددددار  رسددددددو  هللا)صتبددددددا بررسددددددی سددددددیر

 ایدددددودا یاعطدددددا ن یحقلددددد میسدددددد اتبوا   حددددددآیددددداا وتیدددددا ومباهله  »بسدددددیارند اا جملددددده آنهدددددا مدددددی  دددددوان بددددده 

السدددددد م   هیددددددعل یحضددددددرا علدددددد یبددددددرا نیرالمدددددد منیالسدددددد م  ندددددداو  لقدددددد  ام هیددددددعل نیرالمدددددد منینبددددددوا بدددددده ام

  حددددددددیم منالدددددددا  حددددددددیم آن رامدددددددونیپ یهددددددداو ماجرا هدددددددای دددددددد  بددددددده حضدددددددرا اهدددددددرا سددددددد م هللا عل یاعطدددددددا

 اشاره کرد « کساس وواق ه هرشا

 

 ایوت هیآ 1-1

قدددددب   یاا اقدددددوام  کددددده هم ددددد یبن سدددددنان بدددددا   ددددددادالحجددددده قبددددد  اا سدددددا  هاددددد م هجدددددرا  عبددددددهللا ی  24 روا

)صت گادددددا  امبریددددد  عبددددددهللا بددددده پدندیاکدددددرم)صت  رسددددد امبریدددددبودندددددد و مسدددددلمان شدددددده بودندددددد خددددددما پ یهدددددودی

خدددددود قدددددرار  یبدددددن ندددددون را و ددددد وشدددددایبدددددرود  ایددددداا دن خواسدددددایم یوق ددددد ی)صت حضدددددرا موسددددد امبریدددددپ یا

نددددداا  شدددددد و   یدددددهن دددددام جبر  نیددددددرا.دیدددددکن یو امدددددام ب دددددد اا خدددددود را م ر ددددد نیو جانشددددد یو ددددد ایدددددشدددددما ن داد 



َ ددددد هیدددددآ نیدددددا ددددد َ َ َویو ؤ ودددددوَن الاُّ دددددوَن ال ُّ یَن یوق یمو یَن آَمنودددددواؤ الُّددددد   دددددولوهو َوالُّددددد   و َوَرسو دددددیُ ومو َّ  ا َ را نددددداا  کدددددرد  )ل نَُّمدددددا َول 

همدددددده بدددددده  د ی)صت  رمودنددددددد بلنددددددد شددددددو امبریدددددد  پشددددددوندینمرا م وجدددددده  هیددددددمددددددراد آ ا ددددددحا .َوهوددددددمؤ َرا   وددددددوَنت

 ریدددددد ق ی  ادندی)صت  پرسددددددامبریددددددپ شددددددودیاا مسددددددجد خددددددار  م یریدددددد ق دندددددددیسددددددما مسددددددجد حرکددددددا کردنددددددد  د

 یان شددددد ر را  سددددد ا   رمودندددددد  چددددده کسددددد نیدددددا  یگادددددا  بلددددد ریدددددداد؟  ق یایدددددبددددده  دددددو چ یدر مسدددددجد کسددددد ایدددددآ

بدددددود کدددددده  ی  سددددد ا   رمودندددددد  در چدددددده حدددددال خوانددددددی  آن مدددددرد کددددده نمدددددداا مردآندددددرا بددددده  دددددو داد؟ عددددددر  کددددد

 ریددددددگا نددددددد  بددددددا   ب ریدددددد)صت    بامبریددددددان شدددددد ر را بدددددده  ددددددو داد؟ او عددددددر  کددددددرد در حالددددددا رکددددددو  بددددددود  پ

 یب دددددددد اا مدددددددن ولددددددد طالددددددد یاب بنی)صت   رمودندددددددد  علدددددددامبریدددددددگا ندددددددد  پ ریددددددد  ب ایددددددداهددددددد  مسدددددددجد ن شدددددددانیا

)صت  را بشناسدددددددند بددددددده امبریدددددددپ یهادددددددیخل خواسددددددد ندیرا کددددددده م ی دددددددورا خداوندددددددد کسدددددددان نیشماسدددددددا  بدددددددد

  هیعقا ددددددد شدددددد ایددددددحقانو  ریخطبدددددده غددددددد یمبدددددداناحبدددددداا  یبددددددرا هیددددددآ نیدددددداسدددددد دت  بدددددده ا.پاسدددددد  گاددددددا ییبددددددایا

خدددددددود و رسدددددددو  و  یرا منح دددددددر کدددددددرد در سرپرسددددددد  ایدددددددخداوندددددددد بدددددددا کلمددددددده لنمدددددددا وت هیدددددددآ نیددددددددر ااسدددددددا 

 یداردر حددددددا  رواههمان وندددددده کدددددده  ددددددرد .ندددددددارد ی ددددددیکددددددج وت چیهدددددد نددددددانیپددددددج بددددددا وجددددددود ا ن یرالمدددددد منیام

) ت  یانجددددددام دهددددددد  حضددددددرا علدددددد  ددددددریرا در  ددددددر  عبددددددادا د یعبدددددداد  ی نددددددینمدددددداا هددددددم بخوانددددددد   واندددددددیم

) ت   نیرالمددددد منیبدددددر ع دددددما ام  یددددددل هیدددددآ نیدددددا.عبدددددادا اسدددددا در  دددددر  نمددددداا انجدددددام داد کیددددد ددددددقه را کددددده 

مطلدددددق  ایددددد ب  دیدددددکددددده م  دددددوم اسدددددا با یو  نهدددددا اا کسددددد کنددددددیرا احبددددداا م شدددددانیمطلقددددده ا ایدددددوت رایددددداسدددددا ا

نشدددددان  سدددددا؟یشدددددما ک یخدددددود را مشدددددخص کدددددرد  و ددددد یو ددددد یبن سدددددنان کددددده گادددددا  موسدددددسددددد ا  عبددددددهللا.کدددددرد

 دهیددددد)صت  امدددددر ب دددددد اا خدددددود را بددددده مدددددردم واگددددد ار کدددددرد عقامبریددددد  پشدددددودیکددددده گا ددددده م دهیدددددعق نیدددددا دهددددددیم

) ت  یب ددددددد اا مددددددن علدددددد میدددددداو ی رمودنددددددد  هددددددرکج کدددددده مددددددن مددددددوت ریدر غددددددد امبریددددددپ کددددددهنیا.اسددددددا یبدددددداطل

یَن آَمنوددددددواؤت اسددددددا ریاوسددددددا   اسدددددد یمددددددوت ددددددولوهو َوالُّدددددد   و َوَرسو ددددددیُ ومو َّ  کدددددده ج دددددد   رسدددددداندیکلمدددددده لنمددددددا م.)ل نَُّمددددددا َول 

 ی دددددریکدددددج بدددددر د چیاسدددددا و بددددددون امدددددر خددددددا هددددد یو ان  ددددداب یهدددددم اا طدددددر  خداسدددددا هدددددم انح دددددار ایدددددوت

 .ندارد ی یوت

 

 مباهله هیآ 1-2

بددددده دسددددد ور خداوندددددد  مدددددردم نجدددددران را بددددده  امبریدددددپ یبدددددود کددددده در سدددددا  نهدددددم هجدددددر ن وندددددهیمباهلددددده ا انیدددددجر

نجدددددران مشدددددورا  یعلمدددددا.دهنددددد هیدددددجا ایدددددنمودندددددد کددددده مسددددلمان شدددددوند  ریددددداسدددد م دعدددددوا کردندددددد و آنددددان را مخ

 رسدددددد ادند و آنددددددان گا نددددددد   نددددددهیبدددددده مد قیدددددد حق یکردنددددددد و هشدددددد اد و هشددددددا ناددددددر اا بارگددددددان خددددددود را بددددددرا

 رسددددد اد کددددده حضدددددرا آدم نددددده پددددددر داشدددددا نددددده مدددددادر   ینددددددارد  خداوندددددد وحددددد پسدددددر خداسدددددا چدددددون پددددددر یسدددددیع

 شدددددنهادیدر همددددده مباححددددداا ش سدددددا خوردندددددد و در آخدددددر پ انیدددددآنهدددددا واقدددددا شدددددد و نجران نیبددددد یادیدددددمباححددددداا ا

دددم    »مباهلددده نددداا  شدددد هیدددکددده آ میمباهلددده کنددد دییدددایدادندددد کددده ب لؤ دددَن الؤ   دددد  َمدددا َجددداسَه م  دددن بَ ؤ دددَه   یددده  م   َقوددد ؤ َمدددنؤ َحكجُّ

دددددد ؤ  َنَجؤ َدددددد  لُّ  اؤ نَدددددددؤ و وَبؤنَاسنَددددددا َووَبؤنَدددددداس ومؤ َون َسدددددداسنَا َون َسدددددداس ومؤ َووَناوَسددددددنَا ووَناوَسدددددد ومؤ حوددددددمُّ نَبؤ َه   ؤنَدددددد و َّ   َعلَدددددد   َ َددددددالَوؤ

ب ینَ  ) ت  و حضدددددددرا اهدددددددرا و امدددددددام حسدددددددن و امدددددددام  نیرالمددددددد منی نهدددددددا بدددددددا ام امبریدددددددروا مباهلددددددده پ در«الؤَ دددددددا  

کددددددده آحدددددددار عددددددد ا  را مشددددددداهده کردندددددددد  انیدددددددمباهلددددددده حاضدددددددر شددددددددند و نجران یالسددددددد م بدددددددرا همیعلددددددد نیحسددددددد

 یراضدددددد هیددددددبدددددده دادن جا هیدددددداا آنددددددان مسددددددلمان شددددددده و بق یاو اا مباهلدددددده من ددددددر  شدددددددند و عددددددده دندی رسدددددد

 هیدددددآ نیدددددبددددده ا اسددددد دت .اد خددددداص و عدددددام شددددددابدددددان انیحیبدددددارم مسدددددلمانان بدددددر مسددددد یروایدددددپ نیدددددشددددددند و ا

هن دددددام مباهلددددده بدددددا وجدددددود اندددددان  هیدددددآ نیددددد  اسدددددا   هیعقا دددددد شددددد ایدددددحقانو  ریخطبددددده غدددددد یمبددددداناحبددددداا  یبدددددرا

مباهلددددده دعدددددوا نشددددددند  بل ددددده  نهدددددا حضدددددرا  یاا آندددددان بدددددرا کیددددد چی)صت هددددد امبریددددداندددددان پ یم منددددده و ح ددددد

 مدددددام اندددددان اسددددد حقا   نیکددددده  نهدددددا حضدددددرا اهدددددرا )جت در بددددد دهددددددینشدددددان م نیددددداهدددددرا )جت را آوردندددددد و ا

 نیدددددخواندندددددد و ا امبریددددد) ت را نادددددج پ یخداوندددددد حضدددددرا علددددد هیدددددآ نیددددددر ا.عر ددددده را داشددددد ند نیدددددورود بددددده ا

بددددددده   دددددددر  هسددددددد ند  نادددددددج  یاولددددددد امبریددددددداگدددددددر پ.رسددددددداندیآن دو را م نیو مسددددددداواا بددددددد یا حددددددداد وجدددددددود

امدددددا را نددددددارد و بدددددا  یحدددددق سرپرسددددد  یکسددددد امبریدددددبدددددا وجدددددود پ.بددددده   دددددر  اسدددددا ی)صت  هدددددم اولدددددامبریدددددپ

کدددده بدددده آ دددد   یاخاندددده اهیسددددق انیددددب ددددد اا جر.امددددا را ندددددارد یحددددق سرپرسدددد  یکسدددد ایددددن امبریددددوجددددود ناددددج پ

و امدددددام حسدددددن و  یدر آن خانددددده  حضدددددرا  اطمددددده و حضدددددرا علددددد ی ندددددیشدددددد شدددددام  اهددددد  مباهلددددده بدددددود   دهیکشددددد



مباهلددددده بدددددا وجدددددود  هی)صت در قضدددددامبریدددددگانه و اندددددان پسددددده یعددددددم دعدددددوا اا خلادددددا.) ت بودنددددددنیامدددددام حسددددد

ندددده سددددن  خواهدددددیم اقددددایقابدددد   لمدددد  اسددددا چراکدددده اسدددد جابا دعددددا ل اریمددددردم بسدددد نیآنددددان در بدددد ریناددددو  و  ددددلح

ده و عوده ادیا  .و ع 

 اتبوا  سد   1-3

سدددددد اتبوا  اسدددددا کددددده  ینقددددد  شدددددده اسدددددا مددددداجرا یو سدددددن  هیاا شددددد یکددددده بددددده  دددددورا قط ددددد یاا  ضدددددا ل ی دددددی

اا  یاسددددداخ ه شدددددد عدددددده یکددددده مسدددددجد النبددددد یرسدددددو  خددددددا وق ددددد درامدددددان.الحجددددده اسدددددا یوقدددددو  آن در نهدددددم  

شددددددد  ددددددا  یدر  آن بددددده مسددددددجد بدددددداا مددددد کیددددددسددددداخ ند کدددددده  یاهاشددددددم خانددددده خددددددود را ب وندددددده یا دددددحا  و بندددددد

روا  نیددددددددر ا ن دددددددهی   دددددددا اشددددددددندیبددددددددون طهدددددددارا وارد م یو گددددددداه نددددددددیایبددددددده مسدددددددجد ب   ریب وانندددددددد سدددددددر

شدددددد ببندندددددد   ی)صت امدددددر  رمودندددددد  همددددده ا دددددحا  در  خانددددده خدددددود را کددددده بددددده سدددددما مسدددددجد بددددداا مدددددامبریدددددپ

آمددددده و  امبریددددندددداد پ یاالسدددد م کدددده اجددددااه دادنددددد بدددداا بمانددددد عددددده همددددایعل یعلدددد یاا خاندددده خددددود و خاندددده ریددددغ

کدددددار  نیدددددو آلددددده  رمدددددود  ا هیددددد ددددد  هللا عل امبریدددددپ ؟یرا داخددددد  کدددددرده و مدددددارا خدددددار  نمدددددود  یگا ندددددد  چدددددرا علددددد

 یخدددددا بدددده مددددن امددددر کددددرد علدددد اسددددا کدددده اا طددددر   یددددجبر  نیددددا د یح ددددم خدددددا شددددو میبدددده امددددر خدددددا بددددود و  سددددل

  ریخطبدددددده غددددددد یمبدددددداناحبدددددداا  یسددددددداتبوا  بددددددرا میبدددددده حددددددد اسدددددد دت .را سدددددداکن کددددددنم و شددددددما را خددددددار  کددددددنم

 یم ر ددددد امبریدددددجدددددان پ یمباهلددددده حضدددددرا علددددد هیدددددطور کددددده در آمددددداناسدددددا چراکددددده ه  هیشددددد دیدددددعقا ایدددددحقانو

ورسدددددو  .قا ددددد  نشدددددد ی اددددداو  شدددددانیا هیدددددو  ر یو حضدددددرا علددددد امبریدددددپ نیمددددداجرا هدددددم خداوندددددد بددددد نیدددددشدددددد  در ا

داشددددد ه باشدددددد جدددددا مدددددن  ی دددددیمسدددددجد بدددددا همسدددددر خدددددود ناد نیدددددحدددددق نددددددارد در ا کجچیهددددد هللا)صت  رمودنددددد  کددددده

خداوندددددد .پدددددا  و م  دددددوم هسددددد ند یالسددددد م پدددددج آندددددان در هدددددر حدددددال  همیو  اطمددددده و اوتد  اطمددددده علددددد یو علددددد

)صت در  امبریددددددپ.سدددددد ندین سددددددهیقابدددددد  مقا  ددددددرانیالسدددددد م بددددددا د همیعلدددددد ایددددددبدددددده وضددددددوق نشددددددان داد کدددددده اهدددددد  ب

مدددددلمور  یو هدددددارون اسدددددا کددددده موسددددد یموسددددد یمددددداجرا هیمددددداجرا شدددددب نیدددددادامددددده سدددددد اتبوا   رمودندددددد  کددددده ا

نودددددد  در آن ب یشددددددد مسددددددجد هددددددارون  پددددددج هددددددارون هددددددر  هیددددددن نددددددد م ددددددر هددددددارون و  ر    و ددددددهیبسددددددااد کدددددده جو

 لای ضددددددد نیدددددددشدددددددورا بددددددده ا یهی) ت در قضددددددد نیرالمدددددددومنیام.) ت هدددددددم آن را دارد یدارد حضدددددددرا علددددددد یژگدددددددیو

 .خود اح جا  کردند

 

 نیحقل میحد 1-4

السددددد م  همیعلددددد ایددددداهددددد  ب یو همسدددددن  ایو پدددددر ماهدددددوم برع دددددما  ا ضدددددل ایدددددگو اریبسددددد یلدددددیدل نیحقلددددد میحدددددد

 نیددددددگوندددددداگون ا یانهددددددایم ادددددداوا  ب یهددددددااکددددددرم )صت بدددددده طددددددور م ددددددرر در م ان امبریددددددبددددددا قددددددرآن اسددددددا   پ

و اهددددددد  سدددددددنا اا   هیشددددددد نیاا ا دددددددحا  آن را نقددددددد  کردندددددددد و بددددددد یاریرا بددددددده ابدددددددان آوردندددددددد و بسددددددد میحدددددددد

 ایدددددحقانو  ریخطبدددده غددددد یمبددددداناحبدددداا  یبددددرا نیحقلددددد میبدددده حددددد اسددددد دت .باشددددد یال ددددددور مدددد یقط ددددم ددددوا راا 

هدددددم واجددددد   ایددددداا اهددددد  ب ایددددداا قدددددرآن واجددددد  اسدددددا  مسدددددک و  ب  ایدددددگونه کددددده  ب هماناسدددددا   هیشددددد دیدددددعقا

موجددددد  ضددددد لا  ایدددددبجددددددا شددددددن اا اه .دارد ایددددداهددددد  ب میع ددددد اریبسددددد  ددددداهینشدددددان اا جا نیکلمددددده حقلددددد.اسدددددا

قدددددرآن جددددددا کنندددددده حدددددق اا .شدددددودیم ایهدددددا موجددددد  هددددددالح ددددده باشدددددد  و  مسدددددک بددددده آن کیددددداگدددددر  یاسدددددا ح ددددد

مددددردم اسددددا  انیددددکدددده قددددرآن در م ی ددددا امددددان.شددددناخا مدددد من اا کددددا ر اسددددا اانیددددم ایددددن ایددددبباطدددد  اسددددا و اه 

 نیددددددتت پددددددج اا رقددددددای)صت  رمودنددددددد  ))لدددددن  امبریددددددچددددددون کددددده پ باشددددددد یمددددددردم م نیدر بددددد ایددددددامدددددام م  ددددددوم ن

سدددددبقا  دیدددددگونددددده کددددده اا قدددددرآن نباهمان.اسدددددا یدتلدددددا بدددددر وجدددددود حضدددددور امدددددام م  دددددوم در هدددددر ع دددددر میحدددددد

کددددده هددددد    دیاا نقلهدددددا آمدددددده کددددده برآنهدددددا مقددددددم نشدددددو یجلدددددو ا  ددددداد در ب ضددددد دیدددددنبا ایدددددن ایدددددگر دددددا اا اهددددد  ب

  .شد دیخواه
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ببددددرد   یشدددددن اجدددد  خددددود پدددد کیددددبدددده ناد یالهدددد یبددددا وحدددد یامبریددددقددددرار گر  دددده کدددده هرگدددداه پ نیبددددرا یالهدددد سددددنا

اا  نیدددددو ا دهدددددد یحجدددددا ب دددددد اا خدددددود م  یدددددهدددددا را  حوو آن کنددددددیخدددددود من قددددد  م یرا بددددده و ددددد یالهددددد ایدددددودا

ب ددددددد اا مراسددددددم حدددددد  در  ایدددددداکددددددرم )صت ن امبریددددددالب غ پحجدددددد  در.آن  ددددددرد اسددددددا ایو ددددددا یقط دددددد یهانشددددددانه

 نیرالمدددددد منیگ شدددددد ه را بدددددده ام امبرانیددددددپ رامیددددددکدددددده در م دددددده بودنددددددد بدددددده امددددددر خداونددددددد  مددددددام م یروا نیآخددددددر

حضددددددددرا  ی) ت   ع دددددددداوسدددددددد یحضددددددددرا  راهنیددددددددماننددددددددد پ یمددددددددوارد رامیددددددددم نیدددددددددادنددددددددد  ا  یدددددددد) ت   حو

و اا همددددددده مهدددددددم  دددددددر علدددددددم و ح مدددددددا  ندو ) ت  و اسدددددددلحه و  دددددددمانی) ت   ان شددددددد ر حضدددددددرا سدددددددلیموسددددددد

عندددددوان  بددددده.شددددد نیرالمددددد منیام  یددددطور کامددددد   حواسدددددا کدددده بددددده امبرانیدددداسدددددم اع ددددم و آحدددددار و دانددددد  پ  یالهدددد

را کددددده حجدددددا  ی دددددر و  دددددااه اسدددددا و هدددددر دسددددد ور شدددددهیاسدددددا کددددده هم یچدددددوب یحضدددددرا موسددددد یمحدددددا  ع دددددا

امدددددام امدددددان آن را بددددده  یوق ددددد دهددددددیجدددددوا  م دیدددددب و یو اگدددددر بدددددا آن سدددددخن دهددددددیخددددددا بددددده او بدهدددددد انجدددددام م

را در  جیاسدددددا کددددده  خدددددا بلقددددد یاسدددددم اع دددددم اسدددددم ایدددددبل دددددد  و  یهرچددددده در مقدددددابل  باشدددددد مددددد انددددددیم نیامددددد

 یبددددرا میبدددده حددددد اسدددد دت   کندددددیحاضددددر م مانیبدددده ندددداد سددددل یبدددده هددددم ادن اا  ا ددددله هدددداار منالدددد چشددددم کیدددد

بل ددددده  سدددددا ین امبرانیدددددبددددده دسدددددا پ یان خا  و ددددداسدددددا   هیعقا دددددد شددددد ایددددداحبددددداا حقان و ریخطبددددده غدددددد یمبدددددان

خداوندددددد  یچراکدددده گدددداه سدددداین ایدددددبددددر عدددددم کاا یلددددیجددددوان بدددددودن دل.و ان  دددددا  خداونددددد اسددددا یالهدددد یبددددا وحدددد

ندددددوااد محددددد   یح ددددد ایدددددو  یدددددیحیمحددددد  حضدددددرا  ینوجدددددوان ایدددددجدددددوان محددددد  حضدددددرا داود  کیدددددرا بددددده  یامبریدددددپ

اا خ  دددددا  شدددددانیا ری) ت را بهانددددده  دددددلخ یحضدددددرا علددددد یجدددددوان دیدددددکندددددد  پدددددج نبا یاعطدددددا مددددد یسدددددیحضدددددرا ع

)صت مخالاددددددا  امبریددددددمخالاددددددا کنددددددد بددددددا عمدددددد  و رو  پ نیرالمددددددومنیکدددددده بددددددا عمدددددد  و رو  ام یکسدددددد.قدددددرار داد

 یشدددددود  پدددددج در شدددددورا کددددده بددددده حضدددددرا علددددد یعلدددددم و ح مدددددا منب دددددم مددددد کیدددددکدددددرده چدددددون کددددده هدددددر دو اا 

 امبریدددددددو  رمودندددددددد  بددددددده سدددددددنا پ ر  نددددددددینپ  شدددددددانیو ا دیدددددددکن ایددددددد ب  نیخیشدددددددد اا رو  شددددددد شدددددددنهادی) ت  پ

و  امبریدددددددددمخدددددددددال  رو  پ نیخیبدددددددددرآن اسدددددددددا کددددددددده رو  شددددددددد  یددددددددددل کنمی)صت و رو  خدددددددددودم عمددددددددد  مددددددددد

ان خددددددا   پرناددددددو   انیددددددبددددددا وجددددددود  ددددددحابه مسددددددن و اطرا .اسددددددا یمخددددددال  رو  الهدددددد ی نددددددی نیرالمدددددد منیام

عدددددددن  نطدددددددقی  )و مدددددددا دیددددددد رمایقدددددددرآن م رایددددددددارد  ا شدددددددانیا یالهددددددد یدگیددددددد) ت نشدددددددان اا برگا نیرالمددددددد منیام

بددددده  یامبریدددددبدددددر ان قدددددا  پ  یددددددل  دددددر ید امبریدددددبددددده پ یامبریددددداا پ اسیدددددانب رامیدددددم  یدددددکددددده  حو گوندددددهتهمانیالهو

بددددددر امامددددددا  یلددددددیدل ایددددددن رامیددددددم  یدددددد حو نیدددددداسددددددا  ا شدددددددهیم نیددددددیناددددددر ب ددددددد بددددددوده اسددددددا و حجددددددا ب ددددددد   

 .اسا نیرالم منیام
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و  امبریددددددددپ لهی ددددددددد   نهددددددددا بوسدددددددد میع دددددددد اریبسدددددددد نیسددددددددرام بددددددددریپددددددددج اا جنددددددددت خ الحجددددددددهی  14روا  در

دددددا  هیدددددآن جهددددداد ن دددددرده بودندددددد طبدددددق آ ی) ت  ددددد و شدددددد و چدددددون رامنددددددگان اسددددد م بدددددرا نیرالمددددد منیام قدددددرآن )مُّ

ددددد    الؤقورؤ  دددددو   َول  سو ُّ  َول لرُّ ددددد   الؤقودددددَرل َق  دددددنؤ وَهؤ دددددول ه  م  و َعلَددددد  َرسو   شدددددودیم امبریدددددپ ی   ت ملدددددک  شخ دددددبَددددد وَ َددددداس َُّّ

بَدددددد  َحقُّددددددهوت  پ یوحدددددد )صت امبریددددددهن ددددددام خداونددددددد بدددددده پ نیدددددددر ا اکددددددرم  امبریددددددندددددداا   رمددددددود کدددددده )َوآا   َا الؤقورؤ

 هددددددایجدددددوا  آورد کددددده حددددددق  اطمددددده سددددد م هللا عل  یددددداسددددددا؟ جبر  یحددددددق چددددده کسددددد نیددددد)صت سددددد ا  کردندددددد  ا

را بدددددده حضددددددرا اهددددددرا )جت  دادنددددددد  و   ددددددد  ایددددددن امبریدددددداسددددددا   ددددددد  را بدددددده حضددددددرا  اطمدددددده )جت بددددددده  پ

و امدددددام حسدددددن و امدددددام  ینوشددددد ند و حضدددددرا علددددد یاآن قبالددددده ینشدددددود  بدددددرا یریدددددب ددددددا بهانددددده گ ن دددددهیا یبدددددرا

آنددددرا  ایریمددددردم کددددام  م وجدددده شددددوند مددددد ن ددددهیا یرا بدددده عنددددوان شدددداهد قددددرار دادنددددد  وبددددرا مددددنیاو ام نیحسدددد

خدددددددود را در آنجدددددددا گماشددددددد ند و  یروهدددددددایو ن نواگددددددد ار کردندددددددد  و حضدددددددرا اهدددددددرا )جت  کدددددددارگرا شدددددددانیبددددددده ا

و  کردندددددددیمنددددددد مرا بهره نددددددهیمد یو  قددددددرا دادندددددددیم هی)صت شددددددهر امبریددددددنددددددان پهرسدددددداله بددددددا درآمددددددد آن بدددددده ا

خطبدددده  یمبددددان احبدددداا یبددددرا هیددددآ نیددددبدددده ا اسدددد دت .شددددده بددددود ایو اهدددد   ددددد  شددددا نددددهیاهدددد  مد نیامددددر در بدددد نیددددا

 یالقربددددددای و یآیدددددده خداونددددددد م  ددددددا  حضددددددرا اهددددددرا )جت را بدددددده عنددددددوا نیدرااسددددددا   هیشدددددد ایددددددحقان وریغددددددد

قدددددرار داده اسدددددا   شدددددانیاجدددددر رسدددددالا را مدددددودا بددددده ا  دددددرید یاهیدددددکدددددرده اسدددددا و در آ ی)صت  م ر دددددامبریدددددپ

حددددا  کدددده  نهددددا راه  قددددر  بدددده .بدددده  اطمدددده )جت محبددددا ن نددددد اجددددر رسددددالا را ادا ن ددددرده اسددددا یپددددج اگددددر کسدددد

و طددددداغوا   لدددددم بددددده  طانیراه  قدددددر  بددددده شددددد نیخداوندددددد محبدددددا بددددده حضدددددرا اهدددددرا )جت اسدددددا پدددددج مهم دددددر



 یپددددددج ادا شددددددان یا یالقربددددددا یاندددددددان حضددددددرا اهددددددرا )جت هسدددددد ند و  و ر ایددددددباه .حضددددددرا اهددددددرا اسددددددا

 ندددددددهیکددددددرد  ددددددا در آ یطراحدددددد ن ونددددددهیبخشدددددد   ددددددد  را خداونددددددد ا یمدددددداجرا.اسددددددا یحددددددق آنددددددان واجدددددد  قرآندددددد

  .ردی ورا پ  ی ر و با اند   لملشناخا حق و باط  راحا
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شدددددده اسدددددا کددددده در  انیددددددر قدددددرآن بددددده  دددددورا گسددددد رده ب بدددددا  مدددددام اوایدددددا و هدددددارون یحضدددددرا موسددددد داسددددد ان

 یرا بددددده خدددددود و حضدددددرا علددددد یهدددددارون و موسددددد امبریددددداسدددددا  چدددددرا کددددده پ نیرالمددددد منی ضدددددا   ام انیدددددب قدددددایحق

ا  ددددداده باشددددددد در   یاسدددددرا  یدر قدددددوم بنددددد ی  هدددددر ا اددددداقندددددد رمود ی دددددیدر روا یکدددددرده اسدددددا و ح ددددد هی) ت  شدددددب

 یحضدددددرا هدددددارون نسدددددبا بددددده حضدددددرا موسددددد  ددددداهیا ااقددددداا جا نیدددددخواهدددددد ا  ددددداد و ااجملددددده ا ایدددددامدددددا مدددددن ن

منالدددددا  میاکدددددرم در آن حدددددد امبریدددددکددددده پ ییهااا مناسدددددبا ی دددددیمنالدددددا م دددددرو  اسدددددا   میاسدددددا کددددده بددددده حدددددد

 امبریددددددو پ کددددددردیبدددددده سددددددما  بددددددو  حرکددددددا م نددددددهیدبددددددود کدددددده لشدددددد ر اسدددددد م اا م ی رمودنددددددد هن ددددددام انیددددددرا ب

 یپراکنددددددد  هیشدددددددرو  بددددددده شدددددددا نیداد و مندددددددا ققدددددددرار  ندددددددهیدر مد نی) ت را بددددددده عندددددددوان جانشدددددددیحضدددددددرا علددددددد

 امبریدددددخدددددود را بددددده پ ی) ت را دوسدددددا نددددددارد و بدددددا خدددددود نبدددددرده اسدددددا  حضدددددرا علددددد یعلددددد امبر یدددددکردندددددد کددددده پ

مدددددن مانندددددد  یندددددو بدددددرا  یعلددددد ی  ا رمودندددددد امبریدددددمطدددددرق نمودندددددد و پ شدددددانیا یرا بدددددرا  هیشدددددا نیدددددرسددددداند و ا

 انیدددددب ن وندددددهیرا   دددددرار نمدددددوده و ا میحدددددد نیدددددا امبریدددددپ ایدددددن ریدر خطبددددده غدددددد و.یهسددددد  یموسددددد یهدددددارون بدددددرا

مدددددن اسدددددا او ب دددددد اا مدددددن امدددددام شماسدددددا  نیو جانشددددد یبدددددرادر و و ددددد یکددددده حضدددددرا علددددد یدرسددددد نمودندددددد  به

 یامبریدددددب دددددد اا مدددددن پ یاسدددددا ولددددد یهدددددارون نسدددددبا بددددده موسددددد  ددددداهیاو نسدددددبا بددددده مدددددن مانندددددد جا  ددددداهیو جا

 یمبدددددان احبدددداا یبددددرا ایدددددروا نیددددبدددده ا اسددددد دت .شماسددددا یخددددددا او مددددوت  نخواهددددد آمددددد و ب دددددد اا خدددددا و رسددددو

اسددددددا حضدددددددرا  یحضدددددددرا موسدددددد ریددددددحضدددددددرا هددددددارون وااسددددددا    هیعقا دددددددد شدددددد ایددددددحقان وریخطبدددددده غددددددد

 مددددددددام  ریددددددددکدددددددده در نبددددددددود ام شددددددددودیگا دددددددده م یبدددددددده کسدددددددد ریددددددددمقددددددددام واارا را دارنددددددددد  وا ایدددددددد) ت نیعلدددددددد

 مدددددددانیکددددددده پ یهدددددددم در روا امبریددددددداسدددددددا و پ یهدددددددارون بدددددددرادر موسددددددد.شدددددددود یاو را م  دددددددد یهاایمسددددددد ول

برقددددددددرار کردنددددددددد و  ی) ت عقددددددددد بددددددددرادر یخددددددددود و حضدددددددرا علدددددددد نیبدددددددد بسدددددددد ندیا ددددددددحا  م نیبدددددددد یبدددددددرادر

اگدددددر  یح ددددد یاا سدددددامر یرویدددددبدددددا وجدددددود هدددددارون پ.یو آخدددددرا هسددددد  ایددددد دددددوبرادر مدددددن در دن یعلددددد ی رمودندددددد  ا

اا  یرویدددددد) ت پ یاسددددددا و بددددددا وجددددددود حضددددددرا علدددددد دیددددددر دددددد ن اا  وح رونیددددددهددددددم  دددددداح  کرامددددددا باشددددددد  ب

و ان خددددددا  هددددددارون در  یهمان وندددددده کدددددده شددددددراکا هددددددارون بددددددا موسدددددد.اسددددددا دیددددددر دددددد ن اا  وح رونیددددددب  ددددددرانید

کدددددده حضددددددرا  یهمان ونه کدددددده کسدددددان هددددددم اا طددددددر  خداسدددددا نیرالمددددد منینبدددددوا اا طددددددر  خداسدددددا ان خددددددا  ام

 اایددددددبرآنددددددان واقددددددا شددددددد و  لددددددا در ح یغضدددددد  الهدددددد ر  نددددددد یرا پ  یهددددددارون را رهددددددا کددددددرده و گوسدددددداله پرسدددددد 

 .) ت را رها کردند همان سرنوشا را خواهند داشا یهم که حضرا عل یکسان ر  ندیرا پ  ایدن
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وان  ددددددا  امیددددددر المددددددومنین علددددددی ) ت بدددددده امامددددددا ووتیددددددا  ریاکددددددرم )صت  سدددددده روا پددددددج اا غددددددد امبریددددددپ

را مضددددددر  نددددددهیدر مد امبریددددددحرکددددددا کردنددددددد و منا قددددددان کدددددده وجددددددود پ نددددددهیبدددددده سددددددما مد امددددددا رسددددددو  هللا)صت

خدددددود  ا یدددددبددددده ق ددددد  برسدددددانند بدددددا بددددده خ ندددددهیبددددده مد دنیخددددددا را قبددددد  اا رسددددد امبریدددددگر  ندددددد پ می  دددددم دانسددددد ندیم

پنهددددددان شددددددده و  رشدددددداه یهدددددداعلددددددا در کوه نیخددددددود منحددددددر  سددددددااند  بدددددده همدددددد ریامامددددددا و خ  ددددددا را اا مسدددددد

پر  ددددداه بدددددود  دددددرور را  کیدددددو مشدددددر  بددددده  کدددددردی)صت  اا آنجدددددا حرکدددددا مامبریدددددشددددد ر پ دیدددددکددددده با یریدر مسددددد

)صت  عدددددر  کدددددرد چهدددددارده نادددددر در گردنددددده هرشدددددا امبریدددددنددددداا  شدددددد و بددددده پ  یدددددکردندددددد  جبر  یایدددددبرنامددددده ر

و دنبددددددا  آنددددددان  دهیخددددددود را کشدددددد یرهایشمشدددددد اددددددهیانددددددد  ددددددا شدددددد ر شددددددما را رم دهنددددددد  عمددددددار و ح کرده نیکمدددددد

 اددددددهیاا آن پددددددج ح  ندددددددیبیرا م نیمنددددددا ق اددددددهیو ح  شددددددودیاده م ینددددددور کنندددددددی ددددددرار م نیو منددددددا ق روندددددددیم

آنهدددددددددا مندددددددددا  یرا اا ندددددددددام بدددددددددردن و ا شدددددددددا ادددددددددهی)صت  ح امبریدددددددددپ یولددددددددد دانسددددددددد ندیناج مرا مندددددددددا ق شددددددددد

مندددددا ق  اهیح اسدددددا   هیشدددددحقددددده عقا دددددد  و ریخطبددددده غدددددد یمبددددداناحبددددداا  یمددددداجرا بدددددرا نیددددداا ا اسددددد ااده.کدددددرد

اا  یااو ؟عددددددده اددددددهیخل ایدددددد نیرالمدددددد منیام سددددددا یدار کطددددددر  اهیب ددددددد اا سددددددق دیددددددد دیددددددشددددددناج شددددددد پددددددج با



کددددده  دددددحابه عددددداد  هسددددد ند  دهیدددددقع نیدددددکردندددددد  پدددددج ا یایددددد)صت  را برنامددددده رامبریددددد دددددحابه طدددددرق  دددددرور پ

 هیددددددد ر کشددددددد ن  رراحدددددددا اریبسددددددد شددددددددند ی)صت  مامبریدددددددکددددددده حدددددددا ر بددددددده کشددددددد ن پ ینیمندددددددا ق.باطددددددد  اسدددددددا

مددددددن  ایدددددد  آکددددددردیسددددددوا  م اددددددهیح ددددددوم   اا ح  امیدددددددوم در ا اددددددهیبارهددددددا خل.دهندددددددی)صت  را انجددددددام مامبریددددددپ

 یاو اگدددددر نبدددددوده یداندددددیکددددده خدددددود به دددددر م ی  اگدددددر بدددددوده اگادددددایم ادددددهیآن چهدددددارده نادددددر بدددددوده ام؟ ح  نیدر بددددد

  .یدانیباا خود به ر م
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  کنمیپددددددددرم بدددددددر مدددددددن وارد شدددددددد و  رمدددددددود  احسددددددداج ضددددددد   مددددددد یروا نددددددددی رمایاهدددددددرا )جت م حضدددددددرا

 ی  انددددددددکدیدرخشدددددددیکددددددده  ور شدددددددان م یخدددددددود را پوشددددددداندند در حدددددددال شدددددددانی  آوردم و ااوریدددددددب ییکسدددددددا میبدددددددرا

جدددددد  یگاددددد م  بلددددده بدددددو رسددددددیبددددده مشدددددامم م یخوشددددد یکددددده گ شدددددا  رانددددددم حسدددددن آمدددددد و سدددددوا  کدددددرد  بدددددو

کسددددداس قدددددرار گر دددددا  سدددددپج  رانددددددم  ریدددددا شدددددانی)صت سددددد م کدددددرد و کندددددار ا امبریدددددپ ه وسدددددا  و او ر دددددا و بددددد

) ت آمدندددددد نیرالمددددد منیکندددددار جدددددد خدددددود قدددددرار گر دددددا  سدددددپج ام ایددددداو ن  یددددد) ت آمدددددد و بددددده همدددددان  ر  نیحسددددد

)صت  امبریدددددنشسددددد م و پکسددددداس  ریددددداجدددددااه گر  ددددده و کندددددار آنهدددددا ا ایدددددکسددددداس ر دددددا  مدددددن ن ریدددددبددددده ا ایدددددو او ن

مددددددددن  ایددددددددباه  هددددددددانیبدددددددده سددددددددما آسددددددددمان اشدددددددداره کددددددددرد و  رمددددددددود  ) ا ودوطددددددددر  کسدددددددداس را گر ددددددددا 

 یم   دددددده مددددددن ماسددددددو یهددددددا گوشددددددا و خددددددون مددددددن اسددددددا و   تخداونددددددد  رمددددددود اگوشددددددا و خددددددون آنهس ند 

هسددددد ند؟ خداوندددددد  ی رمدددددود  آنهدددددا چددددده کسدددددان  یدددددپدددددن  نادددددر  جبر  نیدددددخاطر محبدددددا ام دددددر بددددده دمیدددددا ریهللا را ن

اجددددددااه گر ددددددا و وارد کسدددددداس شددددددد و گادددددددا    یدددددد رمددددددود  ))هددددددم  اطمدددددد و و ابوهددددددا و ب لهددددددا و بنوهددددددداتت جبر 

دددددددَ  :دیددددددد رمایخداونددددددد م َج وَهؤ جؤ َ  َعدددددددن ومو الدددددددر   یودددددد ؤه  و ل  یددددددددو َُّّ ات  و  رمودندددددددد )ل نَُّمدددددددا یور  یدددددددر  ه  دددددددَر ومؤ  َطؤ ددددددا  َویوَطه   الؤبَیؤ

و اگددددددر  کندددددددیکنددددددد خداونددددددد رحمددددددا و غاددددددران خددددددود را ندددددداا  م انیددددددب یداسدددددد ان را در محالدددددد نیددددددهددددددرکج ا

دددددد  نیددددددا نیددددددبدددددده ا اسدددددد دت .دهدددددددیو حاجدددددداا او را م کندددددددیدر آنجددددددا باشددددددد غددددددم او را برطددددددر  م ی دددددداح  غم 

انددددددد کدددددده نقدددددد  کرده یو سددددددن  هیشدددددداسا   هیعقا ددددددد شدددددد ایددددددحقانو ریخطبدددددده غددددددد یمبدددددداناحبدددددداا  یبددددددرا میحددددددد

شددددما هسدددد م؟  ایدددداهدددد  بمددددن هددددم جاس ایددددآ دیپرسدددد هیقضدددد نیددددماننددددد ام سددددلمه ب ددددد اا ا امبریدددداا انددددان پ یب ضدددد

 دیدددددگویکددددده خداوندددددد م نیدددددا.یسددددد ین ریددددد طه هیدددددو آ ایدددددبامدددددا جددددداس اه  یهسددددد  ریددددد رمودندددددد   دددددو بدددددر خ امبریدددددپ

قبددددد  اا خلقدددددا  ایدددددبکددددده خلقدددددا اهددددد   دهددددددیخلدددددق کدددددرده ام نشدددددان م ایدددددبرا در محبدددددا اه  نیآسدددددمان و امددددد

  یدددددو دل شدددددودیمسددددد جا  م  یدعدددددا کندددددد دعدددددا یکسددددداس اگدددددر کسددددد میب دددددد اا حدددددد.بدددددوده اسدددددا نیآسدددددمان و امددددد

)صت  رمودنددددددد  گوشددددددا آنهددددددا اا  امبریددددددکدددددده پ نیددددددا.دهدددددددیرا واسددددددطه قددددددرار م ایددددددببددددددر آن اسددددددا کدددددده اه 

) ت  نیورد حضدددددرا اهدددددرا و امدددددام حسدددددن و امدددددام حسدددددگوشدددددا مدددددن و خدددددون آنهدددددا اا خدددددون مدددددن اسدددددا  در مددددد

 دهیدددددددمباهلددددددده  کلمددددددده ))اناسدددددددناتت  هم هیدددددددآ لهیبددددددده وسددددددد ایددددددد) ت ن نیرالمددددددد منیواضدددددددو اسدددددددا و در مدددددددورد ام

آن قددددددر بدددددا برکدددددا  ایدددددبوجدددددود اهددددد  .تتاحدددددد و مدددددن شدددددجر  ی))وندددددا و علددددد ایدددددروا لهیبددددده وسددددد ایدددددو ن شدددددودیم

  شودیآنها باعم ناو  رحما و مغارا م یداس ان اا اندگ کیاسا که  کر خبر 
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الودا  خداونددددددددد بدددددددده پیددددددددامبر خددددددددوی   رمددددددددود  )ا  رسددددددددو  مددددددددا امددددددددر وتیددددددددا هن ددددددددام برگشددددددددا اا حجدددددددد 

امیرالمددددد منین ) ت را کددددده بدددددر  دددددو نددددداا  شدددددده بددددده مدددددردم ابددددد غ کدددددن کددددده اگدددددر ایدددددن کدددددار را ن نددددد  رسدددددال ا را 

ت نشدددددددان ا شدددددددر مدددددددردم حاددددددد  م و خداوندددددددد  دددددددورا اا  ابددددددد غ ن دددددددرده دددددددَن النُّددددددداج  َه م  دددددددمو و یَ ؤ   کند جملددددددده )َوَّ 

ا  بسددددیار پدددددر نادددددو  و قددددو  در بدددددین مسدددددلمانان ناددددو  کدددددرده بودندددددد کدددده پیدددددامبر نیدددددا اح مدددددا  دهددددد کددددده عددددددهم 

خوانندددددد دهدددددد کددددده آندددددان مدددددانا رسدددددالا شدددددوند  پیدددددامبر )صت مدددددردم را در کندددددار برکددددده غددددددیر  دددددرا م قدددددو  م 

کننددددددد  منبددددددر  آمدددددداده شددددددده و پیددددددامبر)صت  خطبدددددده د و ابددددددو ر و عمددددددار محددددددیط را آمدددددداده م سددددددلمان و مقدددددددا

گیرنددددددد و سددددددپج کننددددددد  در بددددددین خطبدددددده اا مددددددردم بددددددر وتیددددددا امیرالمدددددد منین اقددددددرار م غدیریدددددده را ایددددددراد م 



کنندددددد و مددددددا سددددده روا مدددددردم بدددددا حضدددددرا علددددد  ) ت بددددده عندددددوان اهددددد  بیدددددا  دددددا امدددددام امدددددان را م ر ددددد  م 

ددددداو بی دددددا م امیرالمددددد منین  یدددددنَ ومؤ َووَ ؤَممؤ دددددمؤ د  ددددداو لَ و َملؤ َم وَ ؤ کنندددددد  و سدددددپج خداوندددددد ایدددددن آیددددده را نددددداا  کدددددرد )الؤیَدددددوؤ

ین اتاسدددددد دت  بدددددددر حقانیددددددا عقایدددددددد شدددددددی ه بددددددا اسددددددد ااده اا آیددددددداا و  ددددددد ََم د  سؤ دددددددمو اح  ددددددیاو لَ و َعلَددددددیؤ ومؤ ن  ؤَم  ددددددد  َوَرض 

دددددَن النُّددددد َه م  دددددمو و یَ ؤ   ت وجدددددود مندددددا قین و قددددددرا  دددددلحیر گددددد ار آندددددان در بدددددین روایددددداا غددددددیر اسدددددا جمله )َوَّ  اج 

ا  اا  ددددددحابه جدددددداس منددددددا قین هسدددددد ند خداوند اا دیندددددد  کدددددده بددددددا وتیددددددا کنددددددد  پددددددج عدددددددهمددددددردم را حابددددددا م 

امیرالمدددد منین کامدددد  و  مدددددام شددددده باشددددد راضددددد  اسددددا ی ندددد  دیدددددن بدددددون وتیددددا مدددددورد غضدددد  الهدددد  اسدددددا و 

 بلیددددددغ امامددددددا ن نددددددد رسددددددالا خددددددود را انجددددددام نددددددداده اسددددددا و خداونددددددد اا آن راضدددددد  نیسددددددا اگر پیددددددامبر )صت 

اگددددددر کسدددددد  امامددددددا حضددددددرا علدددددد  ) ت را نپدددددد یرد رسددددددالا پیددددددامبر اکددددددرم را نپ یر  دددددده اسددددددا پیامبر در غدددددددیر 

 رمودندددددد  هدددددرکج کددددده مدددددن مدددددوت  او هسددددد م علددددد  ) ت مدددددوت  اوسدددددا و چدددددون پیدددددامبر اکدددددرم مدددددوت  جدددددن و 

مددددددوت  همدددددده هسدددددد ند واق ه غدددددددیر نشددددددان داد کدددددده امامددددددا انددددددج و م   دددددده مقددددددر  هسدددددد ند امیرالم منین هددددددم 

 .ان  اب  اسا نه ان خاب  و اله  اسا نه بشر 

 

 ریخطبه غد ایخم به روا ریحماسه غد یباا خوان2. 
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و در اب ددددددددددا اا خداشناسددددددددد  و م دددددددددار   کردندددددددددد )صت در روا غددددددددددیر خطبددددددددده ما دددددددددل  ایدددددددددراد رسدددددددددو  هللا

 وحیدددددد  سددددددخن راندنددددددد و سددددددپج حمددددددد الهدددددد  را بدددددده جددددددا  آوردنددددددد و بدددددده بحددددددم اا جانشددددددین  ب ددددددد اا خددددددود 

خددددواهم امدددددر خددددددا را اطاعدددددا کددددنم کددددده اگدددددر ابددددد غ ن ددددنم مدددددرا عددددد ا  خواهدددددد پرداانددددد و میارمایندددددد  مدددددن م م 

طالددددد  بدددددرادر مدددددن و خلیاددددده بن اب علددددد  کنم کدددددهو سدددددپج  رمودندددددد  در ایدددددن م دددددان بددددده همددددده اعددددد م مددددد  ردکددددد

مددددن و امددددام ب دددددد اا مددددن هسددددد ند و م ددددان او ندددداد مدددددن ماننددددد هدددددارون ندددداد موسدددد  اسدددددا بددددا ایدددددن  ادددداوا کددددده 

ب ددددددد اا مددددددن پیددددددامبر  نخواهددددددد بددددددود  ا  مددددددردم خداونددددددد حضددددددرا علدددددد  را مددددددوت و امددددددام شددددددما قددددددرار داد و 

نیددددددد و اا وتیدددددد   سددددددرپیچ  ن نیددددددد مددددددردم اا علدددددد  رو  بددددددر م ردا ا  او را برهمدددددده واجدددددد  کددددددرد اعددددددااط

و جدددددان  را  ددددددا  رسدددددو  خددددددا کدددددرد و ب دددددد اا مدددددن امدددددام شماسدددددا   وردٱاو اولدددددین کسددددد  اسدددددا کددددده ایمدددددان 

ا  مدددددردم کسددددد  کددددده در نبدددددوا مدددددن شدددددک کندددددد کدددددا ر اسدددددا )خلیاددددده دوم در جریدددددان  دددددلو حدیبیددددده بددددده پیدددددامبر 

شدددددک کندددددد در همددددده خطدددددا  کدددددرد مدددددن در رسدددددالا  دددددو شدددددک دارمت و اگدددددر کسددددد  بددددده رهبدددددر  حضدددددرا علددددد  

کدددد م مددددن شددددک کددددرده و او اهدددد  آ دددد  اسددددا  جانشددددین  علدددد  هدیدددده خدددددا بدددده مددددن بددددود پددددج اا مددددن به ددددرین 

علدددددددد  و اوتد  حضددددددددرا.انسانهاسددددددددا و بدددددددده وسددددددددیله مددددددددا خداونددددددددد روا  را بددددددددر مددددددددردم ندددددددداا  مدددددددد  کنددددددددد

 سددددددپج.شددددددوند و بدانیددددددد لقدددددد  امیرالمدددددد منین بددددددرا  غیددددددر اا او حدددددد   نیسددددددام  ددددددوم  اا قددددددرآن جدددددددا نم 

ا حضدددددرا علددددد  ) ت را بلندددددد کدددددرده و  رمودندددددد  ا  مدددددردم ایدددددن علددددد  بدددددرادر مدددددن و ددددد  و خلیاددددده مدددددن دسددددد

در امددددا اسدددددا و بدددده امدددددر خدددددا بدددددا ندددداکحین و مدددددارقین و قاسددددطین ق دددددا  خواهددددد کدددددرد  خدددددایا ولددددد  کسدددد  بدددددا  

کددددده علددددد  ولددددد  اوسدددددا اگر کسددددد  علددددد  و اوتد او را امدددددام خدددددود نداندددددد  مدددددام اعمدددددا  ندددددی   اا بدددددین خواهدددددد 

خالددددددد در جهددددددنم خواهددددددد بددددددود  ا  مددددددردم مددددددن امددددددر امامددددددا را  ددددددا روا قیامددددددا در نسدددددد  خددددددود بدددددده  ر ددددددا و

 دددددورا وراحدددددا قدددددرار دادم  پدددددج پیدددددام مدددددرا حاضدددددران بددددده غایبدددددان و پددددددران بدددددرا   رانددددددان و نسددددد  بددددده نسددددد  

 دددددا روا قیامدددددا برسددددددانند  ا  مدددددردم بدانیددددددد خدددددا م ا مدددددده حضدددددرا مهدددددد  اسددددددا کددددده قیددددددام خواهدددددد کددددددرد و اا 

ام خواهدددددددد گر دددددددا  او وارم  مدددددددام علدددددددوم اسدددددددا و خداوندددددددد کارهدددددددا را بوسدددددددیله او بر دددددددر  داده ان قددددددد ن دددددددالمی

اسددددددا  سددددددپج حضددددددرا حدددددد   و حددددددرام و حدددددد  و عمددددددره و نمدددددداا و رواه را بیددددددان  رمودنددددددد  و  رمودنددددددد بدددددده 

مدددددن امدددددر شددددددده اسدددددا کددددده اا شددددددما بدددددرا  حضدددددرا علدددددد  ) ت و ا مددددده ب دددددد اا حضددددددرا علددددد  ) ت اا جملدددددده 

ن بی ددددددا ب یددددددرم   ا  مددددددردم بددددددا علدددددد  و حسددددددن و حسددددددین و ا مدددددده ) ت بی ددددددا م ددددددا یددددددنحضددددددرا مهددددددد  در ا

سدددددا  خانددددده نشدددددین  حضدددددرا علددددد  ) ت بدددددا کشددددد ه  25خداوندددددد بدددددر آن قدددددرار گر دددددا کددددده پدددددج اا   قددددددیر.کنیدددددد

شددددددن عحمدددددان در روا غددددددیر  مدددددردم بددددده گدددددرد خانددددده حضدددددرا جمدددددا شدددددوند و بدددددا ا دددددرار  دددددراوان اا ایشدددددان 



در روایددددددا عیددددددد غدددددددیر بدددددده عنددددددوان ))عیددددددد هللا اتکبددددددرتت ی ندددددد   بخواهنددددددد  ددددددا خ  ددددددا را بددددددر عهددددددده گیرنددددددد 

الحجدددددده و دددددد     18خدددددددا م ر دددددد  شددددددده اسددددددا و در روایدددددداا هسددددددا کدددددده  مددددددام انبیدددددداس در  دبارگ ددددددرین عیدددددد

کردنددددد و ان خددددا  ایددددن  دددداری  یددددک امددددر الهدددد  اسددددا  پددددج عیددددد غدددددیر یددددک عیددددد اسدددد م  خددددود را م ر دددد  م 

 دیدددددکددددده با یاا اعمدددددال .و همددددده بایدددددد آن را جشدددددن ب یرندددددد نیسدددددا بل ددددده یدددددک عیدددددد جهدددددان  و عیدددددد ادیدددددان اسدددددا

 طددددر  دیددددنمدددداا ع نیاسددددا همان وندددده کدددده مددددومن سدددد هیاسددددا و شا ریغددددد دیددددشددددود نمدددداا ع ایدددداح غدددددیر دیدددددر ع

را  ریغدددددد  دددددایاکحدددددر مسدددددلمانان ب ن دددددهیبدددددا ا.را اقامددددده کنندددددد ریغدددددد دیدددددآورندددددد نمددددداا ع یو قربدددددان را بددددده جدددددا مددددد

روا  نیسدددددددا  ب دددددددد مجدددددددددا در همددددددد 25کردندددددددد  یمومندددددددان خدددددددوددار ریدددددددام ایدددددددپدددددددا گ اشددددددد ند و اا  ب  ریدددددددا

اسددددددا  ادیدددددداع نیبر ددددددر ایددددددندددددداد خدددددددا و اهدددددد  ب ریغددددددد دیدددددداگددددددر ع.کردنددددددد  ددددددایخاضدددددد انه بددددددا آن حضددددددرا ب

چددددون قددددرآن و اهدددد  .برگدددداار کننددددد ادیددددرا بددددا شدددد وه  ددددر اا همدددده اع ریغددددد دیددددمو دددد  هسدددد ند ع ایددددمسددددلمانان ن

 ایدددددقدددددرآن هدددددم هسدددددا و مددددداه مبدددددار  رمضدددددان بهدددددار وت دیدددددع ریغدددددد دیدددددشدددددوند پدددددج ع یاا هدددددم جددددددا نمددددد ایددددب

جسددددددد ه و آنهدددددددا را  یااریددددددد) ت ب یم دددددددررا  اا دشدددددددمنان حضدددددددرا علددددددد ریدر خطبددددددده غدددددددد امبریدددددددپ.هسدددددددا ایدددددددن

را در آن  یو  بددددددر یو  ددددددول میروا را روا اعدددددد م برا ددددددا بشددددددمار نیددددددا دیددددددبا ایددددددمسدددددد حق ل ددددددن دانسدددددد ند مددددددا ن

 .میکن نهیبا هم نهاد

 

  خطبه غدیر
 یاله ی  حمد و حناریغدبخ  او  خطبه 

دددددو  ُّ  الُّدددد  اَلؤَحمؤ ه  َو َدنددددا  دددد یَعدددد   دددد یّلِل  ه  َوَجدددد ُّ  دددد ی ََوُحددددد  ددددَم  دددد ی َاَددددُرد  ددددلؤطان ه  َوَع و دددد    َشدددد یسو کان دددده   َواَحدددداَط ب  و  سق یاَرؤ

لؤمددددددا  َو هوددددددَو  دددددد هان دددددده   َحم اَ یددددددَم ان دددددده  َو قََهددددددَر َجم یع  َر  دددددده  َو بورؤ ددددددق  ب قودؤ مددددددودا  ت َا ؤ یَددددددلَددددددمؤ  دا  یددددددالؤَخلؤ اا و )َو یَددددددَمحؤ

ددددددد  ا  َومو  او و یَددددددت دا  یددددددَمج بؤ ددددددرق ل لَ  دا  یددددددَومو ددددددُ  وَمؤ ددددددَو کو دددددد وددددددودو یَ  ه  یؤ وکاا  َوداح  ددددددمو مو الؤَمسؤ اا  َوَجب ددددددارو  یت  بددددددار  و  حو الؤَمدددددددؤ

ََرضدددددد دددددد   َعلدددددد نَ یاْلؤ ددددددبُوق   َرُ  الؤَم  َ دددددد   َوالددددددُروق   مو َاَض   ددددددماواا   قوددددددُدوج  سو   ََطددددددو     َمددددددنؤ بَددددددَروَهو  مو  ا  یددددددَجم یَو الس 

 .ت َراهو  ونو یو َوالؤ و  نق یؤ کو ُّ عَ  لؤَح و یَ َمنؤ وَنؤَشلَهو   ا  یَجم یَعل

 کیدددددددناد دگانیدددددددا  بددددددده آ ر ییا  بلندددددددد مر بددددددده و در  نهدددددددا ی دددددددان یرا سااسدددددددا کددددددده در  یخددددددددا  یسددددددد ا

و جابدددددده جددددددا  ردیددددددآن دددددده م ددددددان گ یا  بددددددارم اسددددددا  بدددددد ن یاسددددددا  سددددددلطن   پددددددرج   و در ارکددددددان آ ددددددر

 .اسا رهیبه قدرا و برهان خود چ دگانیآ ر یاحاطه دارد و بر  مام ایشود  بر همه چ

  آغددددددداا و انجدددددددام اا او و سددددددداین یانیددددددداو را پا یسددددددد وده بدددددددوده و خواهدددددددد بدددددددود و مجدددددددد و بارگددددددد همدددددددواره

 .اوسا یامور به سو یبرگشا  مام

 صیهدددددددا و ح مدددددددران آن هدددددددا  دور و منددددددداه اا خ دددددددا نیآسدددددددمان هدددددددا و گسددددددد راننده امددددددد ننددددددددهیآ ر اوسدددددددا

هم دددددددان بر ددددددددر اسدددددددا  هموسددددددددا پروردگددددددددار  جیاا  قددددددددد ایددددددددهاسددددددددا و در منددددددداه بددددددددودن خدددددددود ن دهیدددددددآ ر

هدددددا  دهیدددددن ددددداه د مینددددد کیدددددشدددددده هاسدددددا  بددددده  جدددددادیهدددددا و ن مدددددا ده ا دهیدددددبخددددد  آ ر ی رشددددد  ان و روق  ا اونددددد

 .نندیهرگا او را نب اه دهیو د ندیرا بب

ددددد ُّ َشددددد م  یَحلددددد م  یَکدددددر دددددَا کو َم ودددددهو َو َمدددددنُّ َعلَددددد سق ی وووَندددددااق  قَددددددؤ َوس  مؤ یؤ َرحؤ ددددده   َوت  ؤَجددددد و یَ ب ن  ؤَم  ددددده   ت  ه  رو یو ب انؤ  قام  مؤ یؤ ل لَددددد بددددداد   ه 

ددددددَ  َعلَ  ددددددما  َر  َولَددددددمؤ  َخؤ ددددددَم الضُّ ددددددرا  َر َو َعل  َم السُّ ددددددنؤ َع اب دددددده   قَدددددددؤ َه  دددددد ََحقُوا م  ددددددب َمددددددا اسؤ دددددد نونددددددااو اَلؤَم ؤ  ه  یؤ  َبََهاؤ وت اشؤ

ددددَعلَ  دددد    َشددددااو ی ددددالؤَخا   ه  یؤ حاَطدددد و ب  و دددد    َشدددد یوالغَلَبَدددد و علدددد سق ی  لَددددهو احؤ  َر و َعلدددد یوالقوددددوُّ و  دددد سق یکو دددد    َشدددددق والقودددددؤ دددد     یکو کو

حؤلَددددددهو َشدددددد جَ یؤ َشدددددددق َولَدددددد ددددددس  یم  دددددددو الشُّ نؤش  ددددددط   ت یدا ددددددم  َحدددددد سَ یتَشدددددد نَ یحدددددد س  ی  َو هوددددددَو مو هوددددددَو  ل تُّ  ل تهَ َوقددددددا م  ب الؤق سؤ

الؤَح یالؤ َا  .مو یاو



َبؤ دددددددارو َو هوددددددَو  َجدددددد ُّ  َکدددددددهو اْلؤ ر  ر  و یودددددددَعدددددددنؤ وَنؤ  ودؤ َبؤ ددددددداَر َو هوَواللُّط دؤ دددددددنؤ  لؤَحدددددددقو یَ   ترو یددددددالؤَخب  و یددددددداْلؤ ددددددداَهو م  وََحدددددددد  َو ؤ

دو یَ َوت نَ ق یَ مو ا رق َو َع ن    َ یؤ وََحد  کَ  ج  نؤ س  َوَج ُّ َعل  ق یَ هوَوم  ه   یل ت  ب ماَد ُّ َعاُّ  .نَاؤس 

شدددددد ا  و  یمن ددددددا گدددددد ار  در ان قددددددام بدددددد  ی  رحمددددددا ا  جهددددددان شددددددمو  و عطدددددداباسددددددایو بردبددددددار و ش  میکددددددر

هدددددا بدددددر  دهی  بدددددر نهدددددان هدددددا آگددددداه و بدددددر درون هدددددا داندددددا  پوشدددددباسدددددایسدددددااواران عددددد ا    دددددبور و ش  ادددددریدر ک

 یرویدددددد  نیبددددددر هددددددر هسدددددد  یرگددددددیو چ یریدددددداو آشدددددد ار و پنهددددددان هددددددا بددددددر او روشددددددن اسددددددا  او راسددددددا  راگ

هددددددر  جددددددادگریو هموسددددددا ا سدددددداین یاوسددددددا  او را هماننددددددد ژهیددددددو دهیددددددبددددددر هددددددر پد ییاو و  وانددددددا اا دگانیددددددآ ر

نباشدددددددد و اوسدددددددا  ی  جاودانددددددده و اندددددددده و عدددددددد  گسددددددد ر  جدددددددا او خداونددددددددسیتشددددددد  سددددددد انیموجدددددددود در  ار

 .میارجمند و ح 

هدددددا آگددددداه و بدددددر کارهدددددا داناسدددددا   یهدددددا  بدددددر پنهدددددان دهیدددددد ابنددددددهیو اوسدددددا در سددددداین یهدددددا را بدددددر او راهددددد دهیدددددد

 -م دددددددر  او  ابددددددددیاو اا نهدددددددان و آشددددددد ار دسدددددددا ن یبددددددده و ددددددد  او نرسدددددددد و بدددددددر چ دددددددون  دنیددددددداا د یکسددددددد

وج     .و بشناساند دیخود  راه نما -عا 

دددددَهدو  دددددهو  َوالُّددددد  یوَنُّدددددهو هللا ولُّددددد  َووَشؤ سو َر قودؤ هو  َوالُّددددد  یغؤَشدددددیَ  یَمدددددَلَ الددددددُّهؤ َبَدددددَد نودددددورو ددددد و یو  یاْلؤ شددددد نؤا  شددددداَوَر   مو دددددَرهو ب  مو  رق یوَمؤ

دددددد ی ددددد ک  یَوتَم َدددددهو َشدددددر ه  ی َقؤ ب ی ددددد  ددددداَونو یو َوت ر  ه  ی َددددددؤ َر َمدددددا ابؤ َدددددَدَ  َعلدددددر  دددددغَ  ی  َ دددددوُّ حدددددا ق  َو َخلَدددددَق مددددد ر  یؤ َخلَدددددَق  ام 

نؤ وََحدق َوت  ََ لُ ق َوتَ احؤ     .  وَنؤَشلَها  َ انَاؤ َو بََروَها  َبانَاؤ ا ق یب  َم وونَ ق م 

ددددددَوهللا َ  ددددددن یالُّدددددد  هو ددددددنؤ َ َ  اَلؤَحَسددددددنو ال ُّ ر یَ ت یالؤ َدددددددؤ و الُّدددددد   َ   یت ل تَه ل تُّ هوددددددوالمو ؤق نو ال ُّ ددددددوو ددددددَرمو الُّدددددد  جو َکؤ دددددداو  یَواْلؤ ج   َرؤ

ورو  ه  یؤ ل لَ  ومو  .اْلؤ

دددددَهدو  دددددُ  َشدددددد یوَنُّدددددهو هللا الُّدددددد  َووَشؤ دددددُ  َشدددددد سق ی َواَضدددددَا کو ددددددُ  َشددددد سق یل  ََ َم  ددددده   َو َ ُّ کو دددددلََم کو اُّ  ددددده   َواسؤ َسؤ َر  دددددده    سق یل    ل قودؤ

دددددُ  َشددددد ددددد   بَ  ددددده  یؤ ل هَ  سق یَوَخَضدددددَا کو ج  َوالؤقََمدددددر   کو دددددمؤ الشُّ رو َسخ   ددددد    َومو َ ؤ دددددکو اْلؤ اَل   ددددد    َو مو َمؤ دددددکو اتؤ دددددریَ    َمل  َجددددد ق  یجؤ ََ ت 

َسدددددم   الُّلیو   یمو رو دددددَ و   النُّهدددددارَ یو النُّهدددددار  وَ  یَعلَددددد  َ یؤ رو دددددالُّل یلَدددددعَ  َ و   لوبودددددهو یَ     یؤ ددددد    َجب دددددارق َعنحدددددا  یَحح طؤ دددددمو کو دددددکو  دق یددددد  قا   ل  هؤ َو مو

 .دق یَمر طانق یؤ کو    شَ 

ه  سراسدددددددر رواگددددددداران را  راگ« هللا»دهدددددددم کددددددده او  یمددددددد یگدددددددواه و و ندددددددور   ریددددددداسدددددددا  همدددددددو کددددددده  ندددددددا 

 اوریدددددد یرا امضددددددا و بدددددد ر ی قددددددد کیشددددددر یمشدددددداور   رمددددددان  را اجددددددرا  بدددددد یرا شددددددام  اسددددددا  بدددددد ایابددددددد

و رندددددد  و چدددددداره  اوریددددددرا بدددددددون  دگانیددددددنبددددددوده و آ ر ییاو را ال ددددددو ن ی   ددددددورا آ ددددددردیدددددد رما یسددددددامان دهدددددد

 .شده اسا داریاو پد ن یاو موجود و با آ ر جادیاسا  جهان با ا دهیشبخ یهس   ییجو

دددددددن   اسددددددد وار اسدددددددا و سددددددداخ مان سدددددددایبددددددده جدددددددا او ن یکددددددده م بدددددددود« هللا»اوسدددددددا  پدددددددج   همدددددددو کددددددده  و

 .گردد یکه کارهابه او باام یمیدارد و کر یاسا که س م روا نم یر  دادگبایا نش یآ ر

ا   ددددددرو ن و در مقابدددددد  عددددددا     یدر برابددددددر بارگدددددد دگانیدددددداسددددددا کدددددده آ ر« هللا»دهددددددم کدددددده او  یمدددددد یگددددددواه و

هددددددا و چرخاننددددددده  یا   ددددددرو ن انددددددد  پادشدددددداه هسدددددد  یو بارگدددددد بددددددایو بدددددده ه میا   سددددددل ییرام و بدددددده  وانددددددا

 وشددددد  را بددددده روا  ی  او پدددددردابنددددددی انیدددددجر نی دددددا اََجددددد  م ددددد کیدددددسدددددپهرها و رام کنندددددده آ  دددددا  و مددددداه کددددده هر

هدددددر سددددد م ر سدددددرک  و  ی  اوسدددددا شددددد نندچددددددیبددددده شددددد  پ -شددددد  اسدددددا  یکددددده شددددد ابان در پددددد -روا را  یپدددددرد

 .رانده شده طانیهر ش ینابودکنند

ددددنؤ یَ  لَددددمؤ  ددددد  َوت َم َددددهو ن ددددد  وَ   و دددددؤ یَ َحددددد  َ ددددَمد  لَددددمؤ لَددددهو ض  ددددنؤ یَ َولَددددمؤ  ولَدددددؤ یو َولَددددمؤ  ل  ددددد    و ددددد  َوَر   ماج  ددددوا  وََحددددد   لته  واح  لَددددهو کواؤ

ضددددددیو  َ  شدددددداسو یَ  ددددددرو یو وَ   یددددددیحؤ یو وَ  او یددددددمیو وَ   یحؤ ددددددیو  َ   ؤلَددددددمو یَ وَ   یقؤضددددددیَ  َ  دو یددددددریو وَ   یمؤ کو یو وَ   یغؤنددددددیو وَ  اؤق  ددددددح    یبؤ ددددددیو وَ  ضؤ

نیو )وَ  نَاو یَ ت وَ یقؤ یو َو  یدؤ دو  ب    ی ؤطیو َو  مؤ لؤکو َولَهو الؤَحمؤ ه  یَ لَهو الؤمو  .ر  یقَد سق یکو    شَ  یَو هوَو َعل رو یؤ الؤخَ  د 

ددددددالُّل ول  و یودددددد ددددددالُّل یالنُّهدددددداَر  دددددد ول  و یوددددددالنُّهددددددار  وَ  ی  دددددد  َ یؤ دددددد َج او یتل تَه ل ت هوددددددَوالؤ َا    یؤ سؤ ددددددا  و   و یالؤغَا ددددددارو  مو جؤ الددددددُدعاس  َومو

ددددددد حؤ   نُّدددددددد   َوالن ددددددداج   الُّددددددد  یالؤ َطددددددداس   مو َنؤاددددددداج  َو َرُ  الؤج  ددددددد   و یو ت یاْلؤ ددددددددَعلَ  شؤ هو یو َو ت س  یَشددددددد ه  یؤ رو ددددددددرا و  ضدددددددج   و

خ ر  سؤ َ ؤ هو یو َوت نَ یالؤمو مو ل ح   بؤر   .نَ یل لؤحاقو الؤمو



ددددددمو  ددددددال ح اَلؤ ا   اؤل حدددددد َن یل ل   َو   ددددددقو ل لؤمو لَ  َن یَوالؤمو ن یَو َمددددددوؤ م  دددددد ؤ دددددد    َمددددددنؤ  ی  الُّدددددد   نَ یَوَرُ  الؤ ددددددالَم نَ یالؤمو ددددددنؤ کو دددددد ََحقُّ م  اسؤ

َمَدهو یَ وَ  شؤ وَرهو یَ َخلََق وَنؤ  ت ی)َعل حؤ  کو    حا ق

شدددددده  او  دهییدددددنددددده ااده و نددددده اا اا یدددددن یو بددددد   دددددای  یانبددددداا و مانندددددد  یباشدددددد و نددددده بدددددرا یاو را ناسددددداا نددددده

سدددددداند  اراده کنددددددد و و پروردگددددددار بارگددددددوار اسددددددا  بخواهددددددد و بدددددده انجددددددام ر  انددددددهینبددددددوده  خداونددددددد  ییرا هم ددددددا

  اندددددددیو ب ر بخنداندددددددگردانددددددد   اایددددددن یو بدددددد اامندددددددیو انددددددده کنددددددد  ن راندددددددی  بدانددددددد و بشددددددمارد  بمدیددددددح ددددددم نما

اوسددددددا  ی  بدددددده دسددددددا  ددددددوان یو سدددددد ا یآورد و دور بددددددرد  بدددددداادارد و عطددددددا کنددددددد  او راسددددددا پادشدددددداه کیددددددناد

 . وانا ای  و هموسا بر هر چی ی مام ن

و آمرانددددددده  اجابددددددا  هیددددددگددددددران ما سددددددا یجددددددا او ن یرا در روا و روا را در شدددددد   ددددددرو بددددددرد  م بددددددود شدددددد 

بدددددر او مشددددد    یایدددددو انسدددددان  چ یناَدددددج هدددددا  پروردگدددددار پدددددر یعطدددددا  بدددددر شدددددمارند ینددددددیدعدددددا و ا اا یکنندددددد

 .اوردیاو را آارده ن ند و ا رار  ا رارکنندگان او را به س وه ن ادکنندگانی ر ادی ر د یننما

را پروردگدددددددددار  انیدددددددددو جهان اریدددددددددم مندددددددددان را  ددددددددداح  اخ  ار یدددددددددرا ن اهددددددددددار  رسددددددددد  اران را  وکددددددددداران ین

 .اسا دگانیآ ر  یاسا  آن که در همه احوا  سااوار سپاج و س ا

َمدددددددوهو  هو دا مددددددا  َعلَدددددد را  یددددددَکح وَحؤ دددددد ورو ددددددنو ب دددددده  و ب َم  َ   دددددده  وکو وب دددددده   یَووَشؤ خدددددداس   َووووم  دددددددُّ   َوالرُّ اس  َوالش   ددددددر  اس  والضُّ ددددددر  السُّ

ه  َواوط دددددر  مؤ ََ دددددَماو ت  دددددل ه   وَسؤ سو رو ل لددددد او یدددددَورو ددددد    ما یَوووبددددداد  ضددددداهو یَ کو بَددددد    ددددد رؤ دددددل مو ل ماقَضددددداهو  َرغؤ طاَع  ددددده  َو َخوؤ دددددا   یَووَسؤ َسؤ

نُّهو هللا ََ نؤ عوقووبَ  ه   ت  َمنو یو ت یالُّ  م  هو َوت  ؤ رو هو  خا و یو َم ؤ  .َجورو

و بدددددده او  یو سدددددخ   یو رندددددد  و بدددددر آسدددددا یبدددددر شددددداد میگدددددو ی دددددراوان و سدددددپاج جاودانددددده مدددددد  یرا سددددد ا او

گدددددد ارم و اطاعددددددا  یداشدددددد ه   رمددددددان او را گددددددردن مدددددد مددددددانیا  یو  رشدددددد  ان و نبشدددددد ه هددددددا و  رسدددددد اده هددددددا

او شدددددا ق و  یچددددرا کددددده بدددده  رمدددددانبر مم یم او  سدددددلشددددد ابم و بدددده ح ددددد یاو مدددد یخشدددددنود یکدددددنم  و بدددده سدددددو یمدددد

  یعددددددددال  یاا م دددددددر  در امدددددددان نبدددددددوده و اا بددددددد یاسدددددددا کددددددده کسددددددد ییاو خددددددددا رایددددددداو  رسدددددددانم  ا ادددددددریاا ک

 .تساین یاو را س م رای رسان نباشد )ا

 مهم یمطلب یبرا ی   رمان الهریدوم خطبه غد بخ 

دددددَهدو لَددددددهو ب الُربووب      یُّددددددب الؤ وبوود   ینَاؤسددددد یَعلدددددد َوووق ُرلَدددددهو  حددددد یَوووَ د      یُّدددددَو وَشؤ دددددنؤ وَنؤ ت وَ ؤ َددددددَ   یب دددددده  ل لَددددد یمددددددا وَوؤ َحدددددد َرا  م 

َع   ت ی َ َح  ُّ ب نؤهو قار  لُّ وهو  لَ وهو یوََحد  َول نؤ َع وَماؤ ح یَعن   دؤ َ وهایَ م   َوَ اَاؤ خو

لََمن -تل تَه ل تُّهوددددَو  - وَعؤ نُّددددهو قَدددددؤ ََ ددددَاَ  ل لَددددل نؤ  یوَن  دددد یت  ددددغؤ مددددا وَنؤ دددد ی) دددد ی لَددددمؤ ووبَل   سددددالَ َهو  َوقَدددددؤ یَحددددق   َعل  دددداو ر  ت  َمددددا بَلُّغؤ

َن ل ت َو هوَوهللا الؤ ا    ی َباَرَ  َو َ الَ  یَضم  َن الن اج  َم َ )م   .مو یالؤَ ر یالؤ   ؤ

 یخددددددود را در آن چدددددده وحدددددد اددددددهیدهددددددم  و و  یمدددددد یاو گددددددواه یو پروردگددددددار  یخددددددو ایدددددداکنددددددون بدددددده عبود و

دورسدددددداخ ن آن اا مددددددن  یاریدددددد یکدددددده کسدددددد دیدددددد ددددددرود آ یاو عدددددد اب یدهددددددم مبدددددداد کدددددده اا سددددددو یشددددددده انجددددددام مدددددد

 .ا  )با منت خالص باشد یو دوس  ارینباشد  هر چند  وان  بس

ت نددددداا  کدددددرده بددددده یعلددددد یچدددددرا کددددده اعددددد م  رمدددددوده کددددده اگدددددر آن چددددده )دربددددداره  - سدددددایجدددددا او ن یم بدددددود -

اا ]آاار[ مددددددردم  ایددددددامن یداده ام  و خداونددددددد  بددددددار  و   ددددددالرسددددددال   را انجددددددام ندددددد اددددددهیمددددددردم نرسددددددانم  و 

 .کرده و الب ه که او بسنده و بخشنده اسا نی ضم میرا برا

ح حیل لَدددد ی َددددلَوؤ مددددان  الددددرُّ حؤ ددددم  هللا الرُّ ددددو و یو وَ  ایددددد م  ی  )ب سؤ سو َ  ل لَ  َهاالرُّ ددددا  ددددغؤ مددددا وونؤ دددددبَل   ددددنؤ َرب  ددددَک  کَ یؤ دددد ی دددد -م   ی ؤندددددیَ  یَعل 

سالَ َهو َوهللا  -طال  ق  یبؤن  وَب یالؤخ  َ َ   ل  َل   ی    موکَ یَ َول نؤ لَمؤ  َاؤ َ ؤ  َما بَلُّغؤَا ر  ت  ؤ   َن الن اج   .م 

ددددددَرالن اج   او  دددددد َم اش  ددددددرؤ ددددددَاَ  هللا  َ ددددددال غ  یدددددد َبؤل یمددددددا قَ ُّ ه  ا ؤ  نو ی   َو وَنَددددددا ووبَدددددد  یل لَدددددد یمددددددا وَنؤ ددددددمؤ َسددددددبََ  هدددددد     ل نُّ    یَددددددلَ و

دددددرارا  حَ حدددددا   یَهدددددبََط ل لَددددد  َ یدددددَجبؤر  نیَدددددم  رو ددددد م  َرب ددددد یلؤمو ددددد مو  - یَعدددددن  السُّ و  یوَنؤ وَقودددددوَم  ددددد -َو هووالسُّ دددددَهد   َدددددل ل مَ هددددد َا الؤَمشؤ  عؤ



ددددد ددددد ُّ وَبؤ ددددد  َ یَ کو دددددَوَد  وَنُّ َعل  دددددَن وَبددددد یَووَسؤ ددددد ق وَخددددد یبؤ ددددد یطال  ددددددیوومُّ ددددد ی)َعلددددد یاَ دددددیَو َخل ی یَو َو   دددددنؤ بَ ؤ مدددددامو م    یت َواحؤ 

ن   ی الُّ  نؤ مووس یَمَحلُهو م  وَن م   .بَ ؤَدهللا َو َرسوول ه    ومؤ یُ َوهوَو َول   یبَ ؤد یل تُّ وَنُّهو تنَب   یَمَحُ  هارو

ددددددَاَ  هللا  َبدددددداَرَ  َو  َ ددددددال َوقَدددددددؤ  دددددد    یَددددددب دددددد ال َک آ یَعلَدددددد یوَنؤ ددددددنؤ ک  اب دددددده  )ه  ددددددیم  ددددددولوهو َوالُّدددددد   ومو یُ ت  )ل نُّمددددددا َول   نَ یهللا َو َرسو

دددددونَ یقیو  نَ یآَمنوواالُّددددد  ددددد  َ وَ  مو ددددد  ؤ دددددونَ یو ال ُّ کدددددا َ َو هودددددمؤ راک  ودددددوَنت  َو َعل  دددددنو وَبددددد یالاُّ ددددد ق الُّددددد  یبؤ ددددد  یطال  َو   َ وَقددددداَم ال ُّ

ا   یآ َ  کا َ َوهوَو راک  َوَج ُّ   دوهللایریو الاُّ  .کو    حا ق  یَعاُّ

مدددددا  آن  ی رسددددد اد یر  مهدددددرورا  ابددددده ندددددام خداوندددددد همددددده مهددددد»ام  رسددددد اد   یوحددددد نیآن ددددداه خداوندددددد چنددددد پدددددج

و خ  دددددا او بدددددر  دددددو  دددددرود آمدددددده بدددددر مدددددردم ابددددد غ کدددددن  وگرنددددده  یعلددددد یپروردگدددددارا دربدددددار یچددددده اا سدددددو

 «.دارد یمردمان ن اه م  یو او  و را اا آس  یرا به انجام نرسانده ا یرسالا خداوند

 هیدددددسددددب  نددددداو  آ  دددددانی  بران ددددرده ام و حدددددا یآن کو ددددداه غیدددددمردمدددددان  آنچددددده بددددر مدددددن  دددددرود آمددددده  در  بل هددددان

کدددده  نهددددا او  -سدددد م  پروردگددددارم  یسدددده مر بدددده بددددر مددددن  ددددرود آمددددد اا سددددو  یددددکددددنم  همانددددا جبر  یمدددد انیددددرا ب

 یکدددده علدددد ماعدددد م کددددن یاهیو سدددد دیو بدددده هددددر سددددا امیددددم ددددان بدددده پددددا خ نیددددآورد کدددده در ا ی رمددددان -سدددد م اسددددا 

دددددا و امدددددام پدددددج اا مدددددن بدددددوده  جا انیدددددمدددددن در م نیو جانشددددد یطالددددد  بدددددرادر  و ددددد یبدددددن ابددددد او نسدددددبا   ددددداهیام 

ت  یپدددددج اا مدددددن نخواهدددددد بدددددود او )علددددد یامبریدددددپ  نیاسدددددا  لددددد یبددددده مدددددن بددددده سدددددان هدددددارون نسدددددبا بددددده موسددددد

 پج اا خدا و رسو  اسا  ار انی اح  اخ 

و سرپرسدددددا شدددددما  خددددددا و  اریددددد ددددداح  اخ   یهماندددددا ولددددد»بدددددر مدددددن نددددداا   رمدددددوده کددددده   یا هیدددددپروردگدددددارم آ و

و هدددددر « پردااندددددد  یدارندددددد و در حدددددا  رکدددددو  اکددددداا مددددد یهسددددد ند کددددده نمددددداا بددددده پدددددا مددددد یانیدددددمانیاو و ا امبریدددددپ

 .خداخواه اسا وس هیطال  نماا به پا داش ه و در رکو  اکاا پرداخ ه و پ یبن اب یعل نهیآ

دددددد َ ؤا  یَ وَنؤ   َ یددددددَجبؤَر  َوَسددددددلَلؤاو  دددددد یسؤ دددددد َمت َعددددددنؤ  َبؤل یل  ددددددَک ل لدددددد غ  یدددددد)السُّ لؤمدددددد - َهاالن دددددداجو یُ وَ  -  ومؤ یؤ  ال  لُّدددددد   الؤمو ُّقدددددد یل     نَ یب ق 

نددددددا  ق ا      یَددددددَو ح   نَ یَول دغددددددا   ال   مدددددد نَ یَوَکحؤددددددَر   الؤمو دددددد َهؤ سؤ دددددد م   الُّدددددد  نَ یالؤمو سؤ مؤ   اب دددددده  ک   یَوَ دددددداَهومو هللا  دددددد نَ یب احؤ  ب ددددددلَنُّهو

مؤ مالَ  قوولوونَ یَ  نَ  ه  مؤ  وَ  ی  جَ یؤ ب لَلؤس  َسبوونَهو یَ قولوب ه  نؤَدهللا َع  نا  ی   هَ  حؤ  .م  یَو هوَو ع 

ددددغَ  یوَ اهوددددمؤ لدددد َوَکحؤددددَر    ون یَمددددرُّ ق َح  دددد رَ یؤ ددددوا وَن  دددد یَسددددمُّ ددددَعلَ  یَو ل قؤبددددال ی ددددیَکدددد ال َک ل َ حؤددددَر   مو َاَم  دددده  ل   یوو ونددددا  َو َاَعمو  ه  یؤ

ن  ددددد ددددده  م  َوَجددددد ُّ  ددددد یت َح  دددددی)َو َهدددددواهو َو قَبوول  دددددَاَ  هللا َعاُّ دددددنؤ  یوَنؤ دددددَک )َو م  مو الُّددددد  ال  هودددددَو  قولدددددونَ یَ  وَ  یالنُّب ددددد  ؤ ونَ یوددددد نَ یهو

عومونَ یَ  نَ یالُّ  ی)َعلَ  -وو ون   قو ؤ وو ونو  ت  اؤ نو یو لَ ومؤ   رق یؤ خَ  -وَنُّهو وو ون  م  نو یو ب اهلل َو   ؤ م  ن  ؤ م   . و یَ ت ا نَ یل لؤمو ؤ

  دیددددددم ددددددا   رما ایددددددملمور نیدددددددرخواسدددددد م کدددددده اا خداونددددددد سدددددد م اجددددددااه کنددددددد و مددددددرا اا ا  یددددددمددددددن اا جبر  و

م مددددددا گددددددران و م ددددددر مسددددددخره کنندددددددگان اسدددددد م را  یسددددددیمنا قددددددان و دس یو  اوندددددد اگددددددارانیپره یکمدددددد رایددددددا

کددددده در  نددددددیگو یبددددده ابدددددان آن را مددددد»داندددددم  هماندددددان کددددده خداوندددددد در ک دددددا  خدددددود در و اشدددددان  رمدددددوده   یمددددد

 «.رم اساشمارند حا  آن که ناد خداوند بج با یو آن را اند  و آسان م ساین شانیها د 

 دددددا بددددددانجا کددددده مدددددرا او ون ]سدددددخن شدددددنو و اودبددددداور  دهیکددددده منا قدددددان بارهدددددا مدددددرا آاار رسدددددان یاا آن رو ایدددددن و

او اا  ر یو پدددددد   یددددددمددددددن بدددددده او و  ما  ددددددردیبددددددا مددددددن و رو یا دددددداون علدددددد یانددددددد  بدددددده خدددددداطر همراهدددددد دهیدددددد[نام

خددددددا  امبریددددپکدددده  یو اا آناننددددد کسددددان»  ددددرو  رسدددد اده   یا هیدددددموضددددو  آ نیددددمددددن   ددددا بدددددانجا کدددده خداونددددد در ا

 هیدددددبدددددر عل -سدددددخن شدددددنو اسدددددا   ی  او سدددددخن شدددددنو و اودبددددداور اسدددددا  ب دددددو  آرنددددددیگو یآاارندددددد و مددددد یرا مددددد

 هیددددهللا عل ی ددددل امبریددددشماسددددا  او )پ ریددددبدددده خ  نیلدددد -شددددنود  یکننددددد او  نهددددا سددددخن مدددد یآنددددان کدددده گمددددان مدددد

 «.ان ارد یکند و راس  و م یم قی ددارد و م منان را   مانیو آلهت به خدا ا

دددددددد ؤاو  ش  مؤ لََسددددددددمُّ  نَ یالؤقددددددددا ل یوَنؤ ووَسددددددددم    َولَوؤ ددددددددما ه  ددددددددَد ل لَدددددددد او یؤ ب دددددددد ال َک ب لَسؤ م  مؤ یؤ َووَنؤ وووؤ مؤ یددددددددب لَعؤ  ه  َمددددددددلؤاو َووَنؤ وَدو ُّ  ان ه  َْلَوؤ

مو یؤ َعلَددددد ن  ددددد ه  دددددَک ت یَوهللا  ددددد یلَدددددَدلَلؤاو  َول   دددددُ   ال  ددددداو  َوکو مؤ همؤ قَددددددؤ  ََ رُّ َضدددددیَ وومدددددور  ن ددددد یرؤ دددددَاَ   وَنؤ ل ت   یهللا م  دددددَغ مدددددا وَنؤ ووبَل  

دددد ی) دددد یهللا ل لَدددد ددددو و یُ وَ  ایددددت  حوددددمُّ  دددد   )یَحددددق   َعل  سو َ  ل لَ  َهاالرُّ ددددا  ددددغؤ مددددا وونؤ ددددبَل   ددددنؤ َرب  ددددَک  کَ یؤ دددد ی دددد -م  َو انؤ  - یَحددددق   َعل 

سالَ َهو َوهللا لَمؤ  َاؤ َ ؤ  َما بَلُّغؤاَ  موکَ یَ  ر  ت  ؤ   َن الن اج   .م 



 ایددددددبدددددده آنددددددان اشددددددارا کددددددنم و  ایددددددرا بددددددر ابددددددان آورم و  یسددددددخن نیچندددددد ندددددددگانیخواسدددددد م نددددددام گو یاگددددددر مدددددد و

سدددددوگند بددددده خددددددا   نی وانسددددد م  لددددد یکنندددددد[ مددددد ییکدددددنم ]کددددده آندددددان را شناسدددددا ایهددددددا شدددددانیمردمدددددان را بددددده سو

 نیدددددحدددددا  خداوندددددد اا مدددددن خشدددددنود نخواهدددددد گشدددددا م دددددر ا نیددددددر کارشدددددان کرامدددددا نمدددددوده لددددد   روبسددددد م  بدددددا ا

ددددد م  دددددرو  رسددددد اده بددددده گدددددو  شدددددما برسدددددانم  سدددددپج پ هیدددددع یچددددده در حدددددق علددددد نکددددده آ هللا  ی دددددل   امبریدددددالس 

در حدددددق   -پروردگدددددارا بدددددر  دددددو نددددداا  شدددددده  یمدددددا  آن چددددده اا سدددددو امبریدددددپ ی»خواندددددد   نیو آلددددده چنددددد هیدددددعل

مردمددددددان   ی  و الب دددددده خداونددددددد  ددددددو را اا آسددددددیه اابدددددد غ کددددددن  وگرندددددده کددددددار رسددددددال   را انجددددددام نددددددداد - یعلدددددد

 «.دارد یمن اه 

 

 الس م همیو اماما دوااده امام عل ایوت ی  اع ن رسمریسوم خطبه غد بخ 

وا لَمو دددددَک    َددددداعؤ دددددَر الن ددددداج  ) ال  دددددمؤ َول   ه  یدددددَم اش  دددددوات وَنُّ هللا قَددددددؤ نََ دددددبَهو لَ و لَمو َول مامدددددا   َدددددَرَ  طاَع َدددددهو  ا  ی دددددَوا ؤَهمدددددوهو َواعؤ

ر یَعلَدددددد هدددددداج  َنؤ ددددددار  َو َعلَدددددد نَ یالؤمو سددددددانق  َو َعلَدددددد نَ یال  دددددداب   یَواْلؤ ددددددمؤ ب ن حؤ ددددددر   َو َعلَدددددد یالؤبدددددداد یلَهو دددددد یَوالؤحاض   یالؤ ََجم 

غ  یَوالؤ ََرب لو   َوال ُّ ر   َوالؤَممؤ َبؤ  یَو َعلَ  ر  یَوالؤَ ب ر  یَوالؤحو َود   َو َعل    یَ اْلؤ دق  یَواْلَسؤ َوح    .کو    مو

قَهو   َقَددددددؤ َغاَدددددَرهللا لَدددددهو  مدددددا ق  حدددددوم  َمدددددنؤ  َب  َدددددهو َو َ ددددددُّ هو  َملؤ دددددون  َمدددددنؤ خالَاَدددددهو  َمرؤ دددددرو لودددددهو  نا  ددددد   وَمؤ دددددهو  جدددددااق قَوؤ مو  حو ؤ

نؤهو َو وَطاَ  لَهو  َا م   .َول َمنؤ َسم 

دددددَرالن اج   دددددهو  ددددد َم اش  دددددرو َمقددددددامق وَقوومو دددددَم وا َو وَط یل نُّدددددهو آخ  دددددَهد    َاسؤ ددددددمؤ    ددددددوایهدددددد ا الؤَمشؤ )هللات َرب   و دددددر  مؤ ََ َوانؤقدددددادوا ت 

ددددنؤ دون دددده  َرسددددولوهو َونَب   ددددمؤ  حوددددمُّ م  تکومؤ َول تهو و َوَجدددد ُّ هوددددَو َمددددوؤ دددد هو یودددد َددددن نُّ هللا َعاُّ ددددنؤ بَ ؤ ددددمؤ  حوددددمُّ م  دددد و لَ و مخاط  َو  یَعلدددد یدا ؤ

هللا َرب     ومؤ یُ َول   ر  ماَم و  َو ل مامو ومؤ ب لَمؤ ه  ل ل ی یُّ  ور    ی ومؤ  حومُّ احؤ  لؤد  نؤ وو مق یَ  یم  َن هللا َوَرسولَهو  وؤ  . َلؤقَوؤ

کدددددده خداوندددددددد او را  دیدددددددو بدان دیددددددآن را  هددددددم کن یاوسددددددا  ژر ددددددد یدربدددددددار هیددددددآ نیددددددا دیدددددددمردمددددددان  بدان هددددددان

اا  ی دددددیاو را بدددددر مهددددداجران و ان دددددار و آندددددان کددددده بددددده ن یرویدددددو امدددددام قدددددرار داده  پ اریددددد ددددداح  اخ   دددددانیبرا

و شددددددهروندان و بددددددر عجددددددم و عددددددر  و آااد و بددددددرده و بددددددر  نانیکننددددددد و بددددددر  حرانشدددددد یمدددددد یرویددددددپ شددددددانیا

 .تام شمرده اسا   اپرسایو بر هر  اهیو س دیو بارم و سا کوچک

و  رویدددددددد رمددددددددان و گا ددددددددار او تام و امددددددددر  نا دددددددد  اسددددددددا  ناسددددددددااگار  رانددددددددده  پ ی]هشدددددددددار کدددددددده[ اجددددددددرا

راهددددددد   روانیدددددددسدددددددخن او و پ انیخداوندددددددد  او و شدددددددنوا ندددددددهیباورکنندددددددده ا  در مهدددددددر و شددددددداقا اسدددددددا  هدددددددر آ

 .اسا دهیرا آمرا

و  رمدددددان حدددددق را  دیام  پدددددج بشدددددنو سددددد ادهیاج مدددددا  بددددده پدددددا ا نیدددددبدددددار اسدددددا کددددده در ا نیمردمدددددان  آخدددددر هدددددان

وجدددددد    دددددداح  اخ  د یددددددگددددددردن گ ار و م بددددددود شماسددددددا  و پددددددج اا خداونددددددد  یو ولدددددد اریددددددچددددددرا کدددددده خداونددددددد عا 

  و پدددددج دیدددددگو یاوسدددددا کددددده اکندددددون در برابدددددر شماسدددددا و بدددددا شدددددما سدددددخن مددددد امبریدددددشدددددما   رسددددد اده و پ یولددددد

و امدددددام شماسدددددا  آن گددددداه امامدددددا در  رانددددددان  اریدددددو  ددددداح  اخ  یولددددد ی رمدددددان پروردگدددددار  علددددد بدددددهاا مدددددن 

دوام  دیدددددکن داریدددددکددددده خددددددا و رسدددددو  او را د ایرسددددد اخ ییقدددددانون  دددددا برپدددددا نیدددددخواهدددددد بدددددود  ا یمدددددن اا نسددددد  علددددد

 .دارد

َمدددددددهو هللا )َعلَددددددد تَحددددددد  َ  دددددددولوهو َوهودددددددمؤ  َوتَحدددددددراَم ل ت  مدددددددا َحرُّ دددددددولوهو َو هودددددددمؤ  َوهللا  ومؤ یؤ ل ت  مدددددددا وََحلُّدددددددهو هللا َو َرسو ت َو َرسو

َوَج ُّ َعرُّ َن   ه  ل   یَرب    یب ما َعلَُّمن او یؤ َم َووَنَا وَ ؤضَ الؤَح َ  َوالؤَحرا یَعاُّ نؤ ک  اب ه  َوَح ل ه  َو َحرام   .ه  یؤ لَ م 

دددددَرالن اج   دددددمق ل تُّ َوقَددددددؤ وَحؤ ددددداهو هللا   ددددد یعلددددد َم اش  لؤ نؤ ع  دددددلووهوت  مدددددام  َ ددددد  ی) َض   ددددداو  َقَددددددؤ وَحؤ دددددمق عول  مؤ لؤ دددددُ  ع   ی ددددد  وهو یؤ َو کو

ددددمق ل ت  َوقَدددددؤ َعلُّمؤ ودددددهو َعل   َن یل مددددام  الؤمو ُّقدددد لؤ دددددنؤ ع  بدددد ا  ی ددددَومددددا م  مدددددامو الؤمو ددددوَر    ی ََکدددددَرهو هللا  دددد ی)الُّدددد  نو یَو هوددددَو احؤ    جیدددددسو

ب ی  ناهو یؤ وَحؤ َ  سق ی)َو کو ُّ شَ   )نق یل مامق مو

دددددددَرالنُّاج   ت َم اش  اووا َعدددددددنؤ و  ددددددد َنؤ   دددددددهو  َوت َسؤ نؤ وا م  دددددددرو دددددددهو َوت َنؤا  دددددددلُوا َعنؤ َوالُّددددددد  ه    دددددددیَ ت َض  الؤَحدددددددق    یل لَددددددد یهددددددددیَ  ی َهو

دددددقو یو ب ددددده   وَ   ؤَمددددد و یَ وَ  ه  دددددَ  وَ  اؤ ددددد وهو   ددددد ینؤهدددددیَ الؤباط  ؤخو دددددهو  َوت َل َمددددد و ت  دددددمق  وَوُّ و َمدددددنؤ آَمدددددَن ب ددددداهلل َو رَ  یَعنؤ دددددول ه  هللا لَوؤ )لَدددددمؤ  سو



ددددددب قؤهو یَ  دددددده   َوالُّدددددد  ی َددددددد یوََحددددددد ت  َوالُّدددددد  یبدددددد مددددددان  یاتؤ  یل لَدددددد سؤ ددددددوَ  هللا ب نَاؤس  ددددددو   هللا َوت وََحددددددَد  یَرسو کدددددداَن َمددددددَا َرسو

جا   غَ   ؤبودوهللایَ  َن الر   هو یؤ َمَا َرسوول ه  م   .رو

دددددددَج  ی ددددددد نددددددامَ یَ   وََمرؤ وددددددهو َعدددددددن  هللا وَنؤ یوَوُّ و الن دددددداج  َ ددددددد    َو وَوُّ و َمددددددنؤ َعبَدددددددَدهللا َم ددددددد)  یلددددددد ا  یددددددد َاَ َددددددَ   اد    یَمضؤ

ه    )ب نَاؤس 

م دددددددر آن چددددددده آندددددددان  سدددددددایم دددددددر آن چددددددده خددددددددا و رسدددددددو  او و امامدددددددان روا دانندددددددد  و نددددددداروا ن سدددددددا ین روا

 رمدددددوده و آن چددددده پروردگدددددارم اا  انیدددددمدددددن ب ینددددداروا دانندددددد  خداوندددددد عاوجددددد   هدددددم روا و هدددددم نددددداروا را بدددددرا

 .نهاده ام یعل اریو ح   و حرام  به من آموخ ه در اخ   یک ا  خو

خداوندددددد آن را در جدددددان مدددددن  ن دددددهیم دددددر ا سددددداین یدانشددددد چی  چدددددرا کددددده هددددددیدددددر بدانمردمدددددان  او را بر ددددد هدددددان

 یشدددددددوایت پیضدددددددبط کدددددددرده ام  او )علددددددد  یعلددددددد اکددددددداران یپره یشدددددددوایآن را در جدددددددان پ ایدددددددنبشددددددد ه و مدددددددن ن

را در امددددددام  ایددددددو داندددددد  هددددددر چ»کددددددرده کدددددده   ادیدددددد نیاسددددددی یروشددددددن ر اسددددددا کدددددده خداونددددددد او را در سددددددور

 ..میا شمردهروشن ر بر

  او دیددددددددا  رو برن ردان ی  و اا سرپرسدددددددد دیددددددددای  و اا امددددددددام   ن ردیددددددددرو برن اب یمردمددددددددان  اا علدددددددد هددددددددان

را ندددددابود کندددددد و اا  ی  او نادرسددددد دیددددد[ بددددددان عمددددد  نماایدددددخواندددددده و ]خدددددود ن یو راسددددد  ی]شدددددما را[ بددددده درسددددد 

خدددددددا  بددددددهمدددددد من  نیآن بدددددداادارد  در راه خدددددددا ن ددددددوه  ن ددددددوه  گددددددران او را اا کددددددار بدددددداا ندددددددارد  او نخسدددددد 

رسدددددو  هللا نمدددددوده  یبددددده او سدددددبقا نجسددددد ه  و همدددددو جدددددان خدددددود را  ددددددا مدددددان یدر ا یو رسدددددو  اوسدددددا و کسددددد

 یکدددددرد و جدددددا او کسددددد یو بدددددا او همدددددراه بدددددوده اسدددددا  نهدددددا اوسدددددا کددددده همدددددراه رسدددددو  خددددددا عبدددددادا خداوندددددد مددددد

 .نبود نیچن

ادم  ددددددا ]در خداونددددددد بدددددده او  رمددددددان د ینمددددددااگاار و پرس شدددددد ر خدددددددا بدددددده همددددددراه مددددددن اسددددددا  اا سددددددو نیاولدددددد

 .من کند یکه جان خود را  دا ر ای رمان برده  پ  ایو او ن ارامدیش  هجرا[ در بس ر من ب

َرالن اج   لَهو هللا  َواقؤبَلووهو  َقَدؤ نََ بَهو هللا َم اش  لووهو  َقَدؤ  َضُّ  . َض  

دددددَرالن اج   دددددَن هللا  َولَدددددنؤ  َم اش  توََحددددددق وَ  یهللا َعلددددد  ودددددو َ یَ ل نُّدددددهو ل مدددددام  م  دددددرَ یَ َولَدددددنؤ   َدددددهو یَ نؤَ دددددَر و  هللا وَنؤ  یلَدددددهو  َح ؤمدددددا  َعلَددددد غؤا 

دددددَرهو َووَنؤ  اؤ َددددد َ یَ  دددددَک ب َمدددددنؤ خدددددالََ  وَمؤ بَدددددهو یو  ال  دددددَر الدددددُدهور    َا  َ    بددددداد  َو َدهؤ دددددرا  وَبَدددددَدا ا ؤ واَعددددد ابا  نو ؤ ددددد َرو وَنؤ  وخدددددال اوهو   حؤ

دُّاؤ ل لؤ ا  ر جاَر و ووع  لووا نارا  َوقودوَها النُّاجو َوالؤح   .نَ ی َ َ ؤ

کدددددده خداونددددددد او  د یددددددریاو را بپ  ییشددددددوایو پ ده یددددددکدددددده خداونددددددد او را برگا د یددددددمردمددددددان  او رابر ددددددر دان هددددددان

 .را برپا کرده اسا

  امرادیددددددو او را ن ردیمن ددددددر او را نپدددددد خدددددددا امددددددام اسددددددا و هرگدددددا خداونددددددد  وبدددددده  یمردمددددددان  او اا سددددددو هدددددان

 ادددددریک داریددددداو را بددددده عددددد ا  دردندددددا  پا ندددددهیو هرآ یخداوندددددد دربددددداره ناسدددددااگار علددددد یاسدددددا رو  قط ددددد نیدددددا

 نت آن مردماننددددددد  و سدددددد یریددددددشددددددد کدددددده آ دددددد  گ دیدددددددرخواه یو گرندددددده در آ شدددددد دیکنددددددد  اا مخالاددددددا او بهراسدددددد

 .آماده شده اسا اانیحق س  یکه برا

دددددددددَرالن اج   دددددددددَن النُّب   -َوهللا  - یبددددددددد َم اش  لووَن م  َوُّ دددددددددَراْلؤ َسدددددددددل نَ ی  دددددددددیبَشُّ رؤ َنؤب   -)َوهللات  -َووَنَدددددددددا  َن یَوالؤمو  اس  یدددددددددخدددددددددا َمو اْلؤ

َسددددددل رؤ دددددد و َعلدددددد نَ یَوالؤمو جُّ لددددددوق ا  یددددددَجم یوالؤحو مخؤ ََ ََرضدددددد نَ یا ؤ ددددددماواا  َواْلؤ دددددد   السُّ ددددددنؤ وَهؤ ددددددَک  ی   ََمددددددنؤ َشددددددکُّ  ددددددنَ یم   ال 

دددَر الؤجا رَ  َقَددددؤ َکاَدددد ل  کواؤ وولدددد    یُّدددده  ل سق یَشددد یَو َمدددنؤ َشددددکُّ  دددد یاْلؤ ددددنؤ قَددددوؤ َ  ل لَدددد یهددد ا  َقَدددددؤ َشددددکُّ  ددد یم  دددا  دددد    مددددا وونؤ َوَمددددنؤ   یکو

َ مُّ    َقَدؤ َشکُّ     یَشکُّ   َن اْلؤ دق م  مؤ  َوالَشاُ    یواح  نؤهو  .الن ار   ی    نایالؤ و    م 

ددددددَرالن اج   ه  الؤاَضدددددد یَحبددددددان   َم اش  َوَجدددددد ُّ ب هدددددد   ددددددهو َعلَدددددد لَ   یهللا َعاُّ نؤ ددددددهو ل لَدددددد یَمن ددددددا  م  نؤ سددددددانا  م  َوت ل تَه ل ت هوددددددَو  وَت  یَو ل حؤ

ن    دو م  ب د یلَهو الؤَحمؤ اه ر نَ یوَبََد ا ؤ َرالد   .کو    حا ق  یَو َعل نَ یَوَدهؤ



نددددددد و اکندددددون مدددددن  رجددددددام بدددددده  هدددددورم مدددددژده داده ا نیشدددددیپ امبرانیدددددمردمدددددان  بدددددده خددددددا سدددددوگند کدددددده پ هدددددان

مددددددرا بدددددداور ن نددددددد  یو درسدددددد  ی  آن کددددددج کدددددده راسدددددد انمیددددددنیو ام انیآسددددددمان دگانیددددددو برهددددددان بددددددر آ ر امبرانیددددددپ

رسددددددالا مددددددن  یمح ددددددوا یدر  مددددددام دیدددددددر سددددددخنان امددددددروام همسددددددنت  رد دیدددددددرآمددددددده و  رد یبدددددده کاددددددر جدددددداهل

آندددددان اسدددددا   یدر  مدددددام یاا امامدددددان  بددددده سدددددان شدددددک و نابددددداور ی دددددیدر امامدددددا  یشدددددک و نابددددداور واسدددددا  

 .ناباوران ما آ   دوا  خواهد بود  اهیجا نهیو هرآ

وجددددد   اا رو هدددددان کدددددرد و  شددددد  یرا بددددده مدددددن پ یبر دددددر نیدددددا  یمن دددددا و احسدددددان خدددددو یمردمدددددان  خداوندددددد عا 

هددددددا در همددددده رواگددددداران و در هدددددر حددددددا  و   یسددددد ا ی   مدددددامدی  آگددددداه باشدددددسددددددایجدددددا او ن ییالب ددددده کددددده خددددددا

 .اوسا یژیمقام و

لووا َعل   َرالن اج  َم اش   نؤ  ََکرق و وونؤح ی َن نُّهو وَ ؤَض و النُّاج  بَ ؤد ا  ی   َض   َ  َوبَق   یم  اؤ  .الؤَخلؤقو  یما وَنؤَاَ  هللا الر  

ل یَملؤ وون   َمغؤضوو   َمغؤضوو   َمنؤ َردُّ َعلَ  َملؤ وون    .وا  قؤهو یو ه ا َولَمؤ  یقَوؤ

دددددد َ َلَ   ََولُّددددددهو یَ َولَددددددمؤ  ا  ی ددددددَعل   یَمددددددنؤ عدددددداد»  قوددددددو و یَ ب دددددد ال َک وَ  یَعددددددن  هللا  َ ددددددال یَخبُّرندددددد  َ یددددددل نُّ َجبؤر  وَت َو  یلَ ؤنَ دددددد ه  یؤ

َماؤ ل غَدددددددق َوا ُّقوددددددوهللا   «یَغَضددددددب ددددددج  مددددددا قَدددددددُّ ددددددرؤ نَاؤ ددددددَد حوبوو  هددددددا  -)َو لؤ َنؤ و  ر  یددددددَخب ل نُّ هللا -وَنؤ  وخددددددال اووهو  َ َددددددا  ُّ قَددددددَدم  بَ ؤ

 .ب ما  َ ؤَملووَنت

دددددرَ  ددددد و هللا الُّددددد  َم اش  دددددنؤ  ی َقددددداَ    دددددال ا  یدددددک  اب ددددده  ال َا ی ََکدددددَر  ددددد یالنُّددددداج   ل نُّدددددهو َجنؤ ب دددددرا  َعمُّ خؤ ت  )وَنؤ  َقودددددوَ  خال اودددددهو یو )مو

َر ا َعل اینَاؤج   طؤاو   یَحسؤ  .َجنؤ   هللات یما  َرُّ

مددددددن اسددددددا   ددددددا آن  مردمددددددان اا مددددددرد و ان پددددددج اا نیکدددددده او بر ددددددر د یددددددمردمددددددان  عدددددد  را بر ددددددر دان هددددددان

 .دیشان  رود آ یو روا دارندیپا دگانیهن ام که آ ر

و بدددددا مدددددن سدددددااگار  ردیگا ددددده را نپددددد  نیددددددوربددددداد اا درگددددداه مهدددددر خداوندددددد و خشدددددم خشدددددم بددددداد بدددددر آن کددددده ا دور

 !نباشد

او گدددددردن  ایدددددو بدددددر وت ادیبسددددد  یهدددددر آن کددددده بدددددا علددددد»خداوندددددد خبدددددرم داد   یاا سدددددو  یدددددجبر  دیددددد  بدانهدددددان

 ایرسددددد اخ ی دددددردا یکددددده هدددددر کدددددج بن دددددرد کددددده بدددددرا سدددددایالب ددددده با« و خشدددددم مدددددن بدددددر او بددددداد  نین ددددد ارد  نادددددر

  مبددددداد کددددده گدددددام دیدددددایبپره یبدددددا علددددد یو اا ناسدددددااگار دیدددددکن شدددددهی رسددددد اده  ]هدددددان [  قدددددوا پ  یخدددددود چددددده پددددد

 .درلغاد  که خداوند بر کردار ان آگاه اسا یپج اا اس وار  انیها

کدددددرده  ادیدددددخدددددود او را  ایدددددعا یخداوندددددد اسدددددا کددددده در نبشددددد ه  هیمردمدددددان  هماندددددا او هدددددم جدددددوار و همسدددددا هدددددان

  ا سددددددوج کدددددده دیددددددب و ایدر روا رسدددددد خ ی ددددددا آن دددددده مبددددددادا کسدددددد»بددددددا او  رمددددددوده   اندگانیسدددددد  یو دربددددددار

 «...کردم یخدا کو اه ی هیهمجوار و همسا یدربار

ددددددَرالن اج   ددددددوا آ َم اش  آَن َو ا ؤَهمو وا الؤقوددددددرؤ وا ل لدددددد ا  دددددده  ی َددددددَدبُّرو ددددددرو َ ما  دددددده  َوت َ ُّب  ددددددوا مو َشدددددداب َههو   َددددددَوهللا لَددددددنؤ مو  یَوانؤ و حؤ

دددددَرهو َولَدددددنؤ  نَ ی   بَدددددیو  دددددمؤ اواج  دددددوَ یو لَ و دددددمؤ  َاؤسددددد وض  ددددد   ب   یل تُّ الُّددددد  َرهو یلَ و ه  یَدددددوَنَدددددا آخ  دوهو ل لددددد د  ددددد   ه  َوشدددددا    ب   یَومو ؤ دددددد  )َو   َضو

تهو یدَ یَددددددرا   وددددددهو ب   دددددداو َمددددددوؤ ددددددمؤ  وَنُّ َمددددددنؤ کونؤ ددددددت َو مو ؤل مو و دددددد ی َهدددددد ا َعل  تهو  َو هوددددددَو َعل  ددددددنو وَبدددددد یَمددددددوؤ دددددد ق وَخدددددد یبؤ َو  یطال 

َوَج ُّ وَنؤَالَها َعلَ   ی یَو    َن هللا َعاُّ وات وهو م   .یَو مو

و اا  دیددددددو بددددددر مح مددددددا   ن ددددددر کن دیددددددابیآن را در اایددددددآ یو ژر دددددد دیددددددکن شددددددهیمردمددددددان  در قددددددرآن اند هددددددان

کندددددد م دددددر  یآن را آشددددد ار نمددددد ریطن هدددددا و  اسددددد  پدددددج بددددده خددددددا سدددددوگند کددددده بدددددادییدددددننما یرویدددددم شدددددابها   پ

دارم کدددددددده  هدددددددر آن کددددددده مددددددددن  یاو را گر  ددددددده و بددددددددات آورده ام و اعددددددد م مددددددد یکددددددده دسددددددددا و بدددددددااو نیهمددددددد

مدددددن کددددده  یطالددددد  اسدددددا  بدددددرادر و و ددددد یبدددددن ابددددد یسرپرسدددددا اوسدددددا  و او علددددد یعلددددد نیدددددا م یددددداوسرپرسدددددا 

 .خدا که بر من  رس اده شده اسا یاسا اا سو یاو ح م ایو وت یسرپرس 



دددددَرالن اج   دددددد نَ یبدددددی   َوالطُّ  ا  ی دددددل نُّ َعل   َم اش  لؤ دددددنؤ وو دددددُ   یم  بَدددددرو   َ و َکؤ ددددد و اْلؤ آنو الح  قؤ دددددغَرو  َوالؤقودددددرؤ َ ؤ ددددد و اْلؤ ت هودددددمو الح  قؤ دددددلؤب ه  دددددنؤ  و )م 

وا  ق  لَهو  لَنؤ  ب ه  َو مو نؤب د  َعنؤ  اح  نؤهوما مو دق م  قایَ واح  دایَ  یَح    اؤ َر   .الؤَحوؤ َ  یَعلَ  ر 

مؤ ووَمناسو هللا   وَت هو   یل نُّهو ه   وَتَوقَدؤ وَدُّ  یَخلؤق ه  َو حو  امو ض   .او یؤ وَرؤ

دددددداو َعددددددن  هللا وَت َوَجدددددد ُّ قدددددداَ  َو وَنَددددددا قولؤ او  وَت َو ل نُّ هللا َعاُّ َضددددددحؤ ددددددَم ؤاو  وَتَوقَدددددددؤ وَوؤ دددددداو  وَتَوقَدددددددؤ وَسؤ َوَجدددددد ُّ َوقَدددددددؤ بَلُّغؤ    َعاُّ

نیوَم»وَتل نُّهو ت  م  ن یوَخ رَ یؤ غَ  «نَ یَرالؤمو ؤ م  َر و الؤمو ؤ ُ  ل مؤ َحدق غَ  یبَ ؤد نَ یه ا  وَت ت َح  ََ ه  یؤ ت   .ر 

گدددددران سدددددنت کوچدددددک  رندددددد و قدددددرآن  ادگددددداریو پاکدددددان اا  رانددددددانم اا نسددددد  او   یمردمدددددان  هماندددددا علددددد هدددددان

دهددددد و بددددا آن سددددااگار  یهمددددراه خددددود خبددددر مدددد  ددددریدو اا د نیدددداا ا کیددددگددددران سددددنت بددددارم  ددددر  هددددر  ادگدددداری

 .اسا  آن دو هرگا اا هم جدا نخواهند شد  ا در حو  کوحر بر من وارد شوند

 .ندیاو نیو حاکمان او در ام دگانیآ ر انیکه آنان امان داران خداوند در م دی  بدانهان

د ابددددد غ کدددددردم و بددددده خددددود را ادا کدددددردم  هشددددددار کددددده مددددن آن چددددده بدددددر عهدددددده ام بددددو ی ادددددهیکددددده مدددددن و  هشدددددار

او سددددددخن گادددددد م   یسددددددخن خدددددددا بددددددود و مددددددن اا سددددددو نیددددددکدددددده ا دیددددددگوشدددددد ان رسدددددداندم و روشددددددن نمددددددودم  بدان

خواندددددده شدددددود  هشددددددار کددددده پدددددج اا مدددددن  نیرالمددددد منیام دیدددددنبا یبدددددرادرم کسددددد نیدددددهشددددددار کددددده هرگدددددا بددددده جدددددا ا

 .جا او روا نباشد یکس یبر  منانامارا م

لددددد هاالنُّددددداجو یا»قدددددا    حدددددم تهو  َهددددد ا  یَمدددددنؤ اَوؤ ددددداو َمدددددوؤ دددددولوهو   َقددددداَ   اَت مدددددن کونؤ ؟ قدددددالوا  هللا و َرسو ددددد ومؤ دددددنؤ اَنؤاوس  دددددمؤ م  ب  و

َمنؤ نََ َرهو واخؤ و ؤ َمنؤ َخ َلَهو  یَعل رؤ تهو  اللهمُّ وا   َمنؤ واتهو و عاد  َمنؤ عاداهو َوانؤ و  .َموؤ

او  سدددددپج  رمدددددود  امبریدددددو پ سدددددااوار ر اا شدددددما بددددده شدددددما؟ گا ندددددد خداوندددددد سدددددای رمدددددود  مردمدددددان  ک سدددددپج

سرپرسدددددا اوسدددددا  خداونددددددا دوسدددددا بددددددار آن را  یعلددددد نیدددددپدددددج ا م یددددد  آن کددددده مدددددن سرپرسدددددا اودیآگددددداه باشددددد

او را  و  نهددددددا  اریدددددکددددددن  یاریدددددو دشدددددمن بدددددددار هدددددر آن کددددده او را دشددددددمن دارد و  ردیاو را بپدددددد  یکددددده سرپرسددددد 

 .آن را که او را  نها ب  ارد  ارگ

و  هیدددددهللا عل یالسددددد م بدسدددددا رسدددددو  خدا دددددل هیدددددعل نیرالمدددددومنیکدددددردن ام  بلندددددد ریچهدددددارم خطبددددده غدددددد بخددددد 

 آله

دددددَرالن اج   ددددد َم اش  لؤمددددد یَو واعددددد ییَو َو ددددد یوخددددد یهددددد ا َعل   یَوَعلددددد یَمدددددنؤ آَمدددددَن بددددد یَعلددددد یاومُّ ددددد ی ددددد یاَ دددددیَو َخل  یع 

َوَجددددددد ُّ َوالدددددددد اع ر  ی َاؤسددددددد دددددددل لَ  یک  دددددددا   هللا َعاُّ ددددددد و ب ما ه  یؤ ضددددددداهو یَ َوالؤ ام  محدددددددار   رؤ َو دددددددوالَوا ؤ دا ددددددده  َوالؤمو عؤ ََ  یَعلددددددد ی و ت 

دددددد یطاَع  دددددده  َوالن دددددداه ددددددو   هللا َو وَم اَدددددد و ی  ل نُّددددددهو َخل  ه  یَ َعددددددنؤ َم ؤ   نیَرسو م  دددددد ؤ الؤمو مددددددامو الؤهدددددداد نَ یرو ددددددَن هللا  َو قا  دددددد و  یَواحؤ م 

ح ط نَ یالن اک  ق نَ یَوالؤقاس  هللا   نَ یَوالؤمار  ر   .تیالؤقَوؤ و لَدَ  بَدُّ و یو هللا  )ما قوو و یَ ب لَمؤ

ر  َ  ددددد و ؤ َمدددددنؤ َخ َلَدددددهوت َوالؤ َدددددنؤ  اَر    یددددد ب دددددلَمؤ دددددرؤ َمدددددنؤ نََ دددددَرهو َواخؤ دددددمُّ وا   َمدددددنؤ واتهو َوعددددداد  َمدددددنؤ عددددداداهو )َوانؤ و وَقدددددو و  اَلُّلهو

 .َمنؤ َجَحَد َحقُّهو  یَمنؤ وَنؤَ َرهو َواغؤض  ؤ َعل

 انیدددددمدددددن در م نیمدددددن  و هموسدددددا جانشددددد و ن اهبدددددان دانددددد  یاسدددددا بدددددرادر و و ددددد یعلددددد نیدددددمردمدددددان  ا هدددددان

دددددا و بدددددر گرونددددددگان بددددده مدددددن و بدددددر  اسددددد او بخواندددددد و بددددده آن چددددده  یک دددددا  خددددددا کددددده مردمدددددان را بددددده سدددددو ریام 

خداونددددددد و  ی رمددددددانبردار بانی  او پشدددددد دیددددددنما ایاوسددددددا عمدددددد  کنددددددد و بددددددا دشددددددمنان  سدددددد  یموجدددددد  خشددددددنود

 یشدددددددوایو پ انیدددددددمانیا یرسدددددددو  هللا و  رمدددددددانروا نیاو باشدددددددد  هماندددددددا اوسدددددددا جانشددددددد یاا نا رمدددددددان دهباادارنددددددد

 یو درسددددد  یاا راسددددد   رداندددددانیشددددد نان  رو مدددددانیکددددده بددددده  رمدددددان خددددددا بدددددا پ یخددددددا و کسددددد یاا سدددددو   ریهددددددا

 «. رمان من دگرگون نخواهدشد»  دیکند  خداوند  رما  اریپ نیو به درر   ان اا د

 داران او را دوسددددددا دار  و دشددددددمنان   خداوندددددددا  دوسددددددمیگددددددو یمدددددد نی  اکنددددددون بدددددده  رمددددددان  ددددددو چنددددددپروردگددددددارا

 یاریدددددددکننددددددددگان اا  ینمدددددددا  خدددددددوددار یاریدددددددرا  اران یدددددددکدددددددن   یبانیاو را پشددددددد  بانانیاو را دشدددددددمن دار  پشددددددد 

 .ا  را به خود رها کن  ناباوران  را اا مهرا بران و بر آنان خشم خود را  رود آور



دددددَا ا ؤ  اللهدددددمُّ  ددددد ی ددددد  َ یَدددددل نُّدددددَک وَنؤَالؤ دددددَد َبؤ  کَ ی  دددددَول   یَعل  نؤ دددددب َک ل   ن  ییع  دددددَک َونَ ؤ م  یَدددددل هددددد َا الؤ  اهو ی ددددد ال  مَ یَددددد  )الؤ وؤ دددددمؤ  وؤ ددددداو لَ و َملؤ وَکؤ

ددددداو َعلَددددد نَ ومؤ یدددددد ددددد َم د او یَو َرضدددددد ین  ؤَم ددددد  ومؤ یؤ َووَ ؤَممؤ سؤ دددددمو احؤ  ددددد م  یؤ غَ  بؤ َددددددغ  یَ ت  )َو َمدددددنؤ ندددددا  یلَ و سؤ  قؤبَدددددد َ یو  َلَدددددنؤ  ندددددا  ید َراحؤ 

نؤهو َوهوَو     َر   م   یم  خ  را ؤ دوَ  وَن    یت  اللهمُّ ل ن   نَ یَن الؤخاس  ه   .قَدؤ بَلُّغؤاو  یووشؤ

شددددددما را  نیددددددیامددددددروا آ»کدددددده   یندددددداا   رمددددددود   یددددددوت انیدددددد   ددددددو خددددددود در هن ددددددام برپاداشدددددد ن او و بم بددددددودا

و « » دمیشدددددما پسدددددند نیدددددبددددده کمدددددا   و ن مدددددا خدددددود را بدددددر شدددددما بددددده ا مدددددام رسددددداندم  و اسددددد م را بددددده عندددددوان د

 ان دددددددارانیدر شدددددددمار ا  دددددددرینبدددددددوده  در جهدددددددان د ر  دددددددهیاا او پ  د یدددددددرا بجو یندددددددیاسددددددد م دآن کددددددده بددددددده جدددددددا 

 . و را به مردمان رساندم امیکه پ رمیگ یخداوندا   و را گواه م« خواهد بود 

 

 بر  وجه اما به مس له اماما دی   اکریپنجم خطبه غد بخ 

ددددَرالن اج   َوَجدددد ُّ د َم اش  َمددددَ  هللا َعاُّ ددددد قوددددومو یَ ب دددده  َوب َمددددنؤ  لؤ َمُّ یَددددب ن ماَم  دددده    ََمددددنؤ لَددددمؤ  نَ ومؤ یددددل نُّمددددا وَکؤ لؤ ددددنؤ وو ددددنؤ  یَمقاَمددددهو م  م 

دددددلؤب ه  ل لددددد م  یَددددد ی و وول  دددددَک الُّددددد  یَوالؤ َدددددرؤ   َعلَددددد اَمددددد   یالؤق   وؤ َوَجددددد ُّ  َل مؤ )  ددددد نَ یهللا َعاُّ مدددددالوهو دددددَر  ت  ایالدددددُدنؤ  یَحب َطددددداؤ وَعؤ خ  َوا ؤ

هومؤ خال دو  یَو     مو الؤ َ ا و َوتهومؤ  َخاُّ و یو وَن  )تالن ار   .تنؤَ رونَ یو َعنؤهو

وجددددددد   د هدددددددان آندددددددان کددددددده اا او و  ندددددددکی رمدددددددود  ا  یددددددد  م یرا بدددددددا امامدددددددا علددددددد نیدددددددمردمدددددددان  خداوندددددددد عا 

 یرویددددددددپ -بددددددددر خدددددددددا  یو عرضدددددددده  ایرسدددددددد اخ یی ددددددددا برپددددددددا -اا  راندددددددددان مددددددددن و اا نسدددددددد  او  نان یجانشدددددددد

کددددده نددددده  یخواهندددددد بدددددود  بددددده گونددددده  یبدددددوده در آ ددددد  دوا  ابدددددد هدددددودهیب شدددددانین نندددددد  در دو جهدددددان کدددددرده ها

 .خواهد بود ی ر   شانیکاس ه و نه برا اناا ع ابش

دددددَرالن اج   ددددد َم اش  کومؤ لددددد  یهددددد ا َعل  دددددمؤ بددددد یوَنؤَ دددددرو دددددَربو ومؤ ل لَددددد یَووََحقُ و دددددهو   یَووََعدددددُاکومؤ َعلَددددد یَووَقؤ َوَجددددد ُّ َووَنَاَعنؤ َوهللا َعاُّ

ددددد ضدددددا  ) ددددد  و یَددددداؤ آ  َو مانََالَدددددان  یراض  ت ل ت    یر  آن    و یَدددددآ نََالَددددداؤ آَمنودددددوا ل ت بَدددددَدو ب ددددده   َوت نَ یَوت خاَطدددددَ  هللا الُّددددد  ه  یدددددالؤقودددددرؤ

قق   ددددد آن  ل ت    یَمددددددؤ َد هللا ب الؤَجنُّددددد    ددددد ه  یدددددالؤقودددددرؤ ت ل ت لَدددددهو  َوت وَنؤَالَهدددددا  ددددد یَعلَددددد ی)َهددددد ؤ وَ ددددد یَوتَشددددده  نؤسدددددان  دددددواهو  یاتؤ  س 

 .َرهو یؤ ب ها غَ  َوتَمَدقَ 

شددددددما نسددددددبا بدددددده مددددددن  نیا ددددددریو عا نی ددددددر کیددددددو ناد نیسددددددااوار ر ن یاور ریدددددد یعلدددددد نیددددددمردمددددددان  ا هددددددان

وجدددددد   و مددددددن اا او خشددددددنود  یکدددددده دربدددددداره  نیددددددم ددددددر ا سددددددایدر قددددددرآن ن ی یرضددددددا هیدددددد  آمیاسددددددا  خداونددددددد عا 

شددددددخص مددددددورد  نینمددددددوده بدددددده او آغدددددداا کددددددرده ]و او اولدددددد یآوردگددددددان را خطدددددداب مددددددانیاوسددددددا  و خدددددددا هرگدددددداه ا

او  و خداونددددددد در  یندددددداا  ن شدددددد ه م ددددددر دربدددددداره  یشددددددیس ا ی هیددددددبددددددوده اسددددددا [   و آ م  ددددددا  ین ددددددر خددددددد

او  و آن را در حددددددق  یبددددددر بهشدددددا ]ر دددددد ن [ ندددددداده م ددددددر بدددددر یگدددددواه« احنسددددددان یعلددددد یهددددد  و دددددد» یسدددددوره 

 .او ناا  ن رده و به آن جا او را نس وده اسا ریغ

دددددددَرالن اج   دددددددرو د َم اش  دددددددو   هللا  َو هودددددددَوال ُّق   ن  یدددددددهودددددددَو نا   مجددددددداد  و َعدددددددنؤ َرسو َو ددددددد یهللا َوا ؤ دددددددد   یالؤهددددددداد   یالنُّق    یالؤَمهؤ

َوؤ   یؤ )َوبَنووهو خَ  یَو    رو یؤ خَ   ومؤ یُ َو َو    ینَب رو یؤ خَ   ومؤ یُ نَب   اْلؤ  .تاس  یرو

َرالن اج   لؤب ه   َو  ور    یکو    نَب    و یُّ  ور    َم اش  نؤ  و لؤ   )وَم ی یُّ م  نؤ  و نیم  م  الؤمو ؤ  .یت َعل  نَ یر 

ددددددرَ  دددددددامو ومؤ   جَ یالن دددددداج   ل نُّ ل بؤلدددددد َم اش  مددددددالو ومؤ َو َددددددا  ُّ وَقؤ ددددددب َط وَعؤ دددددددووهو  َ َحؤ سو ددددددَن الؤَجنُّدددددد   ب الؤَحَسددددددد    َ  َحؤ ددددددَرَ  آَدَم م  وَخؤ

ددددددب َط ل لَدددددد َر   ب َخط ی َددددددن نُّ آَدَم ووهؤ َوَجدددددد ُّ  َوکَ   َدددددد ق یاْلؤ ددددددَد ق  َوهوددددددَو َ دددددداؤَو وهللا َعاُّ ددددددواح  دددددد  َ یؤ ددددددمؤ َووَنؤ ددددددنؤ ومؤ   ومؤ ب  و دددددد ومؤ َو م  وَنؤ

 وَعؤداسوهللا 

نو یو َو ت  یل تُّ  َق   ا  ی  َعل   یوالیو َو ت  یل ت َشق   ا  ی  َعل   بؤغ  و یو َو ل نُّهو ت وَت م  ل ص    ؤ خؤ ن  مو م   .ب ه  ل ت  مو ؤ

 یو رهنمدددددد اهیپدددددداک اکدددددداریاا رسددددددو  اوسددددددا  او پره یخدددددددا و د ددددددا  کننددددددده  نیددددددد اوریددددددمردمددددددان  او  هددددددان

و  یو ددددددد نیاو بر دددددددر یو ددددددد امبر یدددددددپ نیبر دددددددر امبر دددددددانیارشددددددداد شدددددددده ]بددددددده دسدددددددا خدددددددود خددددددددا[ اسدددددددا  پ

 .ندیایاو  نی راندان او بر ر



 یعلدددددد نیرالمدددددد منیو  راندددددددان مددددددن اا  ددددددل  و نسدددددد  ام ندددددددیاا نسدددددد  او امبریددددددمردمددددددان   راندددددددان هرپ هددددددان

 .اسا

 یاغدددددواگر  آدم را بدددددا رشدددددک اا بهشدددددا راندددددده مبدددددادا شدددددما بددددده علددددد طان  یکددددده شددددد یمردمدددددان  بددددده راسددددد  هدددددان

اشددددد باه بددددده  کیدددددلغددددداان خواهدشدددددد  آدم بددددده خددددداطر   دددددانیندددددابود و گدددددام ها  دددددانیکددددده کدددددرده ها دیدددددرشدددددک ورا

وجددددد   بدددددود  پدددددج چ ونددددده خواه یخدددددد ی دهیدددددهبدددددوط کدددددرد و حدددددا  آن کددددده برگا نیامددددد بدددددود شدددددما و حدددددا   دیدددددعا 

 .ندیشما انیاا م ایو دشمنان خدا ن دییه شما شماآن ک

م دددددر رسددددد  ار  ردیپددددد  یاو را نمددددد یسددددد ادا  و سرپرسددددد  یم دددددر بددددد ادیسددددد  ینمددددد ی  کددددده بدددددا علددددددیباشددددد آگددددداه

 . یآت یدار ب مانیگرود م ر ا ی  و به او نماگاریپره

ددددددد ی ددددددد وَ  ح -َوهللا  - یَعل  مدددددددان  الدددددددرُّ حؤ دددددددم  هللا الرُّ دددددددر  )ب سؤ دددددددوَر و الؤ َ ؤ نؤسددددددداَن لَاددددددد م  ینََالَددددددداؤ سو دددددددر   ل نُّ احؤ   یَوالؤ َ ؤ

ت )ل ت  َعل رق سؤ ت یآَمَن َو َرض   یال   ا  ی  خو بؤر   .ب الؤَحق   َوال ُّ

َرالن اج   سالَ  َم اش  َهدؤاو هللا َوبَلُّغؤ و ومؤ ر  ب یَو ما َعلَ  یقَد  اسؤ َشؤ سوو   ل تُّالؤبَ غو الؤمو  .نو یالرُّ

َرالن اج   وَنت َم اش  ل مو سؤ  .)ل ُّقووهللا َحقُّ  وقا  ه  َوت َمو ونُّ ل ت  َووَنؤ ومؤ مو

بددددده ندددددام خداوندددددد همددددده مهدددددر مهدددددر ورا  قسدددددم »اوسدددددا   یوال  دددددر دربددددداره  یسدددددوگند بددددده خددددددا کددددده سدددددوره  و

آراسددددد ه  ییبایو شددددد  یآورده و بددددده درسددددد  مدددددانیکددددده ا یم دددددر علددددد« اسدددددا  انیدددددبددددده امدددددان کددددده انسدددددان در ا

 .اسا

و  انیدددددجدددددا ب ی ادددددهی  و بدددددر  رسددددد اده و دمیاو را بددددده شدددددما رسدددددان امیدددددمردمدددددان  خددددددا را گدددددواه گدددددر  م و پ هدددددان

 !اب غ روشن نباشد

 .جا با شر   اس م دیریاسا  و نم س هیهمان گونه که با دیکن شهیمردمان   قوا پ هان

 نیمنا ق یها یبه کارش ن  اشاره ریششم خطبه غد بخ 

دددددَرالن اج   دددددول ه  َوالنُّدددددور  الُّددددد  َم اش  نودددددوا ب ددددداهلل َو َرسو دُّهدددددا َعلددددد ی)آم  وهدددددا   َنَرو جو دددددَج وو م  ددددد   وَنؤ نَطؤ دددددنؤ قَبؤ َ  َم َدددددهو م  دددددا   یوونؤ

ت  )بددددداهلل مدددددا َعنددددد دددددبؤا  دددددحاَ  السُّ مؤ َکمدددددا لَ َنُّدددددا وَ ؤ هدددددا وَوؤ نَلؤ َدددددنَهو بار  ه  ا ؤ  یوَدؤ دددددحابل تُّ     یَدددددب هددددد   دددددنؤ وَ ؤ مدددددا  م  مؤ  ی قَوؤ دددددر  وهو وَعؤ

مؤ  َلؤ  دددداؤو  َعددددنؤهو او ب ال ُّ ددددرؤ م 
مؤ  َوقَدددددؤ وو مؤ َووَنؤسدددداب ه  ددددما  ه  مق َعلدددد  ؤَمدددد ؤ یَ ب لَسؤ ددددر  ددددُ  امؤ دددددو یَ ما یکو دددد ج  دددد     ی دددد یل  َل  ددددَن الؤحو قَلؤب دددده  م 

ت  .َوالؤبوغؤ  

ددددَرالن اج   ددددلو     ددددد َم اش  َوَجددددد ُّ َمسؤ ددددَن هللا َعاُّ دددد یحوددددمُّ  ددددد یالنُدددددورو م  دددددن  وَبدددد یَعل  ددددد ق  حوددددمُّ   ددددد یبؤ دددددهو ل لَددددد یطال  نؤ دددد   م   یالنُّسؤ

ددددددد   دددددد و یَ  یالُّدددددد  یالؤقددددددا  م  الؤَمهؤ دددددد   َعلَدددددد لؤخو جُّ َوَجدددددد ُّ قَدددددددؤ َج َلَنددددددا حو نُّ هللا َعاُّ ََ دددددد    َحددددددق  هوددددددَو لَنددددددا  ت   یب َحددددددق   هللا َو ب  و

ر قَ    مخال ا نَ یَوالؤم وان د نَ یالؤمو َو ح م نَ یَوالؤخا  ن نَ یَوا ؤ ب نَ یَوال َ ال م نَ یَوا ؤ نؤ َجم نَ یَوالؤغا    .نَ یالؤ الَم ا  یم 

اا آن کددددده چهدددددره هدددددا را  بددددداه و   یپددددد دیدددددآور مدددددانیبددددده خددددددا و رسدددددو  و ندددددور همدددددراه  ا»مردمدددددان   هدددددان

بددددده » دیآوردندددددد[ راندددددده شدددددو رندددددتیکددددده بدددددر خددددددا ن یانیدددددهودیچوندددددان ا دددددحا  روا شدددددنبه ] ایددددد میباژگونددددده کنددددد

 یاا  دددددحابه اندددددد کددددده آندددددان را بدددددا ندددددام و نََسددددد  مددددد یگروهددددد هیدددددآ نیدددددد خداوندددددد اا اخددددددا سدددددوگند کددددده مق دددددو

خشدددددم  ایدددددرا مهدددددر و   یکدددددار خدددددو هیدددددکارشدددددان مدددددلمورم  آندددددک هدددددر کدددددج پا یبددددده پدددددرده پوشددددد  نیلددددد اسدددددمشن

 . در د  قرار دهد ]و بداند که ارا  عم  او وابس ه به آن اسا [ یعل

وجددددد  در جدددددان مدددددن  سدددددپج در جدددددان علددددد ی  ندددددور اا سدددددومردمدددددان طالددددد   آن گددددداه در  یبدددددن ابددددد یخداوندددددد عا 

وجدددد  مددددا را  یجدددد -سدددد اند  یکدددده حددددق خدددددا و مددددا را مدددد - ینسدددد  او  ددددا قددددا م مهددددد گر  دددده  چددددرا کدددده خداونددددد عا 

گدددددددران  ناسدددددددااگاران  خا ندددددددان و گنه ددددددداران و سددددددد م اران و غا دددددددبان اا  اهیکننددددددددگان  سددددددد  یبدددددددر کو ددددددداه

 .راهنما و حجا آورده اسا و  یدل انیجهان یام م



دددددَرالن اج   کومؤ وَن ددددد َم اش  رو ددددد   ددددد یوونؤ دددددنؤ قَبؤل  َخلَاؤ م  دددددو و هللا قَددددددؤ ددددد ومؤ َعلددددد یَرسو ددددداو انؤقَلَبؤ قو  لؤ دددددُا وَوؤ ددددد و  وَ َدددددن نؤ م  ؟  یالُرسو قددددداب  ومؤ وَعؤ

ددددددد ؤ یَ َوَمدددددددنؤ  دددددددَعق بَ  یَعلددددددد نؤقَل  هللایَ  َلَنؤهدددددددان  ه  یؤ دددددددرُّ ا  یَ َوَسددددددد  ا  یؤ َشددددددد ضو ر یجؤ ددددددداک  ددددددداب ر نَ یهللا الش   ا  ی دددددددَعل   َول نُّ ت  وَتنَ ی)ال  

لؤد ه  وو نؤ بَ ؤد  ر   حومُّ م  بؤر  َوالُش ؤ لؤب ه   یهوَوالؤَموؤ وو و ب ال ُّ نؤ  و  .م 

ددددددَرالن اج   نُددددددوا َعلَدددددد َم اش  نُددددددوا َعلَدددددد یت َمو دددددد م  ومؤ  بَدددددد ؤ ت َمو ددددددب طَ یو هللا  َ  یب ن سؤ ددددددمؤ وَ  حؤ ددددددَخطَ یَ َعَملَ و ددددددیَ َو   ومؤ یؤ َعلَدددددد سؤ   ومؤ یَ بؤ َل 

رؤ اد   نؤ نارق َونوحاجق  ل نُّ َربُّ ومؤ لَب ا الؤم   .ب شووا ق م 

 یآمدددددده و سدددددپر یرسدددددوتن ایددددداا مددددن ن  ی  پدددددمیدهدددددم  همانددددا مدددددن رسدددددو  خددددددا یمردمدددددان  هشددددددار ان مددددد هددددان

آن کدددده بدددده قهقددددرا برگددددردد   د؟یددددکن یعقدددد  گددددرد مدددد ایددددکشدددد ه شددددوم  بدددده جاهل ایدددد رمیدددداگددددر مددددن بم ایددددگشدددد ه انددددد  آ

 دیدددددددانرا پددددددادا  خواهددددددد داد  بد باگریو خداونددددددد سپاسدددددد ااران شدددددد  دینخواهددددددد رسددددددان یانیددددددهرگددددددا خدددددددا را ا

 .اند یو سپاس اار ییبایکما  ش  یو پج اا او  راندان من اا نس  او  دار یکه عل

اه خواهددددددد کددددددرد و و  بدددددد هددددددودهیکدددددده اعمددددددا  شددددددما را ب د یددددددمردمددددددان  اسدددددد م ان را بددددددر مددددددن منددددددا ن  ار هددددددان

اا آ دددددد  و مددددددج گداخ دددددده گر  ددددددار  یخداونددددددد بددددددر شددددددما خشددددددم خواهددددددد گر ددددددا و سددددددپج شددددددما را بدددددده شدددددد له 

 .گاه اسا نیخواهد نمود  همانا پروردگار شما در کم

دددددَرالن اج   دددددد  وونو یَ ل نُّدددددهو َسددددد َم اش  دددددنؤ بَ ؤ ددددد    یم  عوونَ یَدددددوَ مُّ مَ یَدددددالن دددددار  وَ  یل لَددددد دؤ دددددَرالن اج     نؤَ دددددرونَ یو ت اَمددددد   یالؤق   وؤ َم اش 

مؤ   ان  یل نُّ هللا َووَنَا بَر نؤهو  .م 

دددددددَرالن اج   ددددددد َم اش  مؤ َووَشؤ دددددددمؤ َووَنؤ ددددددداَرهومؤ َووَ ؤبددددددداَعهو مؤ یل نُّهو دددددددَن الن دددددددار  َولَب ددددددد ؤَج َمحؤدددددددوَ  ی  ددددددد اَعهو ددددددداَ   م  َسؤ  یالددددددددُّرؤ   اْلؤ

حا و ال ُّحنَ یالؤمو ََ ب  ر   مؤ وَ ؤ  !!اَ  ه  یَ ح یَحدوکومؤ  وَ  نؤ ورؤ یَ  َلؤ  اَ   ی  وَت ل نُّهو

دددددددَرالن اج   راحَددددددد   ) ددددددد یل ن  ددددددد َم اش  م  یَددددددد یل لددددددد یَعق بددددددد یوََدعوهدددددددا ل ماَمددددددد   َو و  دددددددراو اَمددددددد   یالؤق   وؤ ددددددداو مدددددددا ووم  ت  َوقَددددددددؤ بَلُّغؤ

هددددانیب  َبؤل ه  دددد   َعلدددد غ  جُّ ددددرق َوغا دددد ق َو َعلدددد یحو دددد    حاض  لَددددمؤ  یکو َد وَوؤ ددددنؤ َشدددده  مُّ دددد    وََحدددددق م  ددددَهدؤ یَ کو ددددَد  شؤ ل  لَددددمؤ وو ددددغ  یو  َلؤ  ولَدددددؤ یو وَوؤ  بَل  

دددددددو الؤَولَدددددَد ل لدددددد دددددرو الؤغا  دددددَ  َوالؤوال  م  یَددددد یالؤحاض  دددددد جؤ َلوونَ یَ   َوَسددددداَمدددددد   یالؤق   وؤ ماَمدددددد َ بَ ؤ لؤ ددددددا  َو اغؤ   دددددابا   )وَت لَ َددددددَن  یاحؤ  مو

دددددب غؤ َ دددددب نَ یهللا الؤغا   دددددَدها َسدددددنَ یالؤمو نؤ غو یَ ت  َوع  دددددمؤ وَ  اؤرو دددددَرغو یَ الدددددحُّقَ ن  )َمدددددنؤ  َهدددددایُ لَ و ددددد و یو ت وَ اؤ س  دددددنؤ   ومدددددایؤ َعلَ  رؤ دددددوا   م  شو

ران    .نارق َونوحاج   َ  َنؤ َ  

خوانندددددد و در  یآ ددددد  مددددد یخواهندددددد بدددددود کددددده شدددددما را بددددده سدددددو یانیشدددددوایپدددددج اا مدددددن پ ی  بددددده اودمردمدددددان

 .خواهند ماند اوری نها وبدون  ایروا رس اخ

 .میااریمردمان  خداوند و من اا آنان ب هان

م  ب دددددددران خواهندددددددد بدددددددود    ددددددداهیجهدددددددنم  جا یجددددددد نیدر بدددددددد ر روانشدددددددانیو پ ارانیدددددددمردمدددددددان  آندددددددان و  هدددددددان

 .خود ن ر کند ی اهیاند  اکنون هر کج در  ح اهیآنان ا حا   ح دیبدان

گددددد ارم در  یمددددد یخدددددود را بددددده عندددددوان امامدددددا و وراحدددددا بددددده اماندددددا بددددده جددددد ینیجانشددددد ندددددکیمردمدددددان  ا هدددددان

دهددددم  ددددا برهددددان بددددر هددددر  یخددددود را انجددددام مدددد یغددددی بل ایدددد  و حددددا   ملمورایروا رسدددد اخ یینسدددد  خددددود  ددددا برپددددا

ن یدددداسددددا ا سدددد هیمردمددددان باشددددد  پددددج با ینشددددده انددددد و بددددر  مددددام ایددددو بددددر آنددددان کدددده ااده شددددده   یددددشدددداهد و غا

 .برسانند ایرس اخ ییو پدران به  راندان  ا برپا بانیسخن را حاضران به غا

جابددددده جدددددا نمدددددوده  آن را غ ددددد  کدددددرده و بددددده  یپدددددج اا مدددددن امامدددددا را بدددددا پادشددددداه ی  بددددده اوددیباشددددد آگددددداه

 .درآورند  ی  ر  خو

 -و خشددددددم خدددددددا بددددددر غا ددددددبان و چپدددددداو  گددددددران  و الب دددددده در آن هن ددددددام خداونددددددد آ دددددد  عدددددد ا   نی  ناددددددرهددددددان

 یاریددددد  دددددری  آن جاسدددددا کددددده دخدددددایبدددددر سدددددر شدددددما جدددددن و اندددددج خواهدددددد ر -آ ددددد  و مدددددج گداخ ددددده  یشددددد له هددددد

 .شد دینخواه



دددددَرالن اج   َوَجددددد ُّ لَدددددمؤ  َم اش  دددددنؤ یَ ل نُّ هللا َعاُّ ددددد ومؤ َعلَ  یَعلددددد  ََرکومؤ یَدددددل    و دددددمدددددا وَنؤ دددددَن الطُّ  مَ یدددددَاالؤَخبیمیَ  یَح  ددددد ه  یؤ َو مدددددا     ی  دددددم 

ل  َ ومؤ یو کاَن هللا ل    .   یؤ الؤغَ  یَعلَ  طؤ

ددددددَرالن اج   ددددددنؤ قَرؤ  َم اش  دددددد   ق یَددددددل نُّددددددهو مددددددا م  ل  وهددددددا ب  َ ؤ هؤ ددددددَ   ب هایل ت  َوهللا مو م  یَددددددقَبؤ ددددددد   اَمدددددد   یالؤق   وؤ مدددددداَم الؤَمهؤ َمل   وَهددددددا احؤ   یَو مو

َدهو  َ د     َوعؤ  .َوهللا مو

َرالن اج   ل َم اش  َوُّ اْلؤ حَرو ل َن یقَدؤ َض ُّ قَبؤلَ ومؤ وَکؤ َوُّ لََک اْلؤ ر َن یَوهللا لَقَدؤ وَهؤ خ  ل کو ا ؤ هؤ  .نَ یَوهوَو مو

ا را بددددده حال دددددان رهدددددا نخواهدددددد کدددددرد  دددددا ناپدددددا  را ااپدددددا  جددددددا خداوندددددد عاوجددددد  شدددددم ندددددهیمردمدددددان  هدددددر آ هدددددان

 / آ  عمران اسا ت 179 ی هیآگاه گرداند  )اشاره به آ  یخواهد شما را بر غ یکند  و خداوند نم

اهددددد  آن ]حدددددق را[   آندددددان   یکددددده خداوندددددد بددددده خددددداطر   ددددد  نیدددددم دددددر ا سددددداین ینیسدددددرام چیمردمدددددان  هددددد هدددددان

خداونددددددد  نددددددهیخواهددددددد سددددددپرد  و هددددددر آ ینددددددابود خواهددددددد  رمددددددود و بدددددده امددددددام مهددددددد ایاا روا رسدددددد اخ  یرا پدددددد

 .خود را انجام خواهد داد یوعده 

اا گ شددددد  ان گمدددددراه شددددددند و خداوندددددد آندددددان را ندددددابود کدددددرد  و  یاا شدددددما  شدددددمار  اونددددد  یمردمدددددان  پددددد هدددددان

 .اسا ندگانیآ یهمو نابودکننده 

لددددددیهللا  َ ددددددال قددددددا َ  َوُّ ددددددک  اْلؤ ل  ددددددر َن ی  )وَلَددددددمؤ نوهؤ خ  مو ا ؤ م َن یحوددددددمُّ نو ؤددددددب  وهو ر  مجؤ َو ددددددوَ  َن یکدددددد ال َک نَاؤ َدددددد و ب ددددددا ؤ َم  دددددد ق یَ     یؤ  وؤ

ب     َ  .تنَ یل لؤمو

ددددددَرالن اج   او َعل    یَونَهددددددان یل نُّ هللا قَدددددددؤ وََمَرندددددد َم اش  دددددد  وددددددهو یؤ َونَهَ  ا  ی ددددددَوقَدددددددؤ وََمددددددرؤ ددددددر  َوالنُّهو َمؤ ددددددمو اْلؤ لؤ ه ت   َ   ر  ددددددلَدَ  ی)ب ددددددلَمؤ  ه  یؤ

وا َووَط ددددددلَمو ه   َسؤ ددددددر  مؤ ََ ددددددَم ووا ت  ددددددوا ل نَهؤ   وددددددوهو ی َاسؤ دددددددووا  )َو دددددد ه  ی دددددد َهؤ َدددددددووا َوانؤ َهو وای َرشو ددددددراد   یل لدددددد رو ت َوت  َ َاَددددددرُّ ؤ ه  مو

 .ل ه  یب  ومو الُسبو و َعنؤ َسب

را گر  ددددددددار  ندددددددددگانیو بدددددددده دنبددددددددا  آنددددددددان آ میرا  بدددددددداه ن ددددددددرد انینیشددددددددیپ ایددددددددآ»خددددددددود در ک دددددددداب  آورده   او

 «!بر ناباوران ی  ومیکن نیچن نیبا مجرمان ا م؟ی نساخ

بددددده دسددددد ور او دانددددد  آن را  ایدددددخدددددود را بددددده مدددددن  رمدددددوده و مدددددن ن یمردمدددددان  هماندددددا خداوندددددد امدددددر و نهددددد هدددددان

و اا آنچدددددده باا ددددددان دارد  دییددددددنما  یرویددددددو پ دیددددددو گددددددردن نه دینهددددددادم  پددددددج  رمددددددان او را بشددددددنو یندددددداد علدددددد

 اوگوندددددده گددددددون شددددددما را اا راه  ی  راه هدددددددیددددددهددددددد  او حرکددددددا کن ی  بدددددده سددددددودیددددددابی ددددددا راه  دیددددددکن یخددددددوددار

 !بااندارد

 

 شانیالس م و دشمنان ا همیعل ایاه  ب روانی  پریها م خطبه غد بخ 

دددددَرالن اج   ددددد َق َم اش  سؤ دددددراطو هللا الؤمو ددددد یالُّددددد  مو یوَنَدددددا    ددددده   حودددددمُّ َعل  دددددد یوََمدددددَرکومؤ ب ا   باع  دددددنؤ بَ ؤ ددددددیم  لؤ دددددلؤب ه   ی  حودددددمُّ وو دددددنؤ  و م 

دونَ یَ ت  یوَ  مُّ و )الؤهود لونَ یَ الؤَحق   َو ب ه   یل لَ  هؤ  . ؤد 

ح»قََروَ   حومُّ  مان  الرُّ حؤ م  هللا الرُّ ُّ  َر   الؤ الَم م  یب سؤ دوّلِل  ها  یل ل«    نَ یالؤَحمؤ ر   آخ 

 یا مدددددن علدددددآن امدددددر  رمدددددوده  و پدددددج ا یرویدددددخداوندددددد مدددددنم کددددده شدددددما را بددددده پ میمردمدددددان   دددددراط مسددددد ق هدددددان

و بدددددده  ندددددددیراهنما یو راسدددددد  یراه راسدددددد ند کدددددده بدددددده درسدددددد  انیشددددددوایاسددددددا و آن گدددددداه  راندددددددانم اا نسدددددد  او  پ

 .آن ح م و دعوا کنند

ح»و آلدددددده قرا ددددددا  رمددددددود   هیددددددهللا عل ی ددددددل   امبریددددددپ سددددددپج حمن الددددددر   نیالحمدددددددّلِل  ر   ال ددددددالم میبسددددددم هللا الددددددر 

ح حمن الر   . ا آخر سوره - «میالر 



مؤ ینََالَدددددداؤ َو دددددد ی    ددددددَوقددددددا َ  دددددداؤ َول   ه  ددددددمؤ َعمُّ ل   اهومؤ یُّدددددد)َوهللات نََالَدددددداؤ  َولَهو دددددداؤ  ووول ددددددَک وَوؤ تَخددددددوؤ    نَ یالُّدددددد  اسوهللایددددددَخ ُّ

مؤ یؤ َعلَدددددددد َانددددددددوَن یَ َوتهوددددددددمؤ  ه  وَن ل   حؤ الؤغاوو مؤ هوددددددددمو الُسدددددددداَهاسو دددددددددا َهو َ  هللا هوددددددددمو الؤغددددددددال بووَن  وَت ل نُّ وَعؤ دددددددداؤ ددددددددوانو وَت ل نُّ ح   خؤ

ددددد مؤ ل لددددد یوحیددددد ن  یاطیالشُّ دددددهو ل   یبَ ؤضو دددددرورا   وَت ل نُّ وَوؤ َ  الؤقَدددددوؤ   غو دددددرو خؤ ددددد ق او مو یدددددبَ ؤ ک  اب ددددده    ی ََکدددددَرهومو هللا  ددددد نَ یالُّددددد  ا َهو

مدددددا   ددددددو قَوؤ َوَجددددد ُّ  )ت َج  نودددددونَ یو  َقددددداَ  َعاُّ م  یَدددددب ددددداهلل َوالؤ   م  دددددر   وؤ خ  دددددولَهو  واُدونَ یودددددا ؤ کدددددانووَمدددددنؤ حدددددادُّهللا َو َرسو مؤ  اَولَوؤ آبدددددا َهو

َعش مؤ وَوؤ وانَهو ل خؤ مؤ وَوؤ وَبؤنا َهو مؤ یوَوؤ مو احؤ  یووول  َک َک ََ    َر َهو را  یت ل لمانَ یقولوب ه   .   یَ آخ 

باشدددددد و بددددده آندددددان  یمدددددن نددددداا  شدددددده و شدددددام  امامدددددان مددددد یسدددددوره دربددددداره  نیددددد  بددددده خددددددا سدددددوگند اهدددددان

  الب ددددده حدددددا  خددددددا دیآگددددداه باشددددد سدددددا ین شدددددانیبرا یکددددده  دددددرج و انددددددوه نددددددیخدا یدددددیاخ  ددددداص دارد  آندددددان اول

 یاندددددد  بدددددر نیاطیبدددددا امامدددددان  گمدددددراه و هم ددددداران شددددد اندگانیو غالددددد  خواهدددددد بدددددود  هشددددددار کددددده  سددددد  رهیدددددچ

کدددددده خداونددددددد اا دوسدددددد ان  دیددددددرسددددددانند  بدان یمدددددد  ری دددددددیو پددددددوه را بدددددده  هددددددودهیمردمددددددان  سددددددخنان ب یاهددددددگمر

 ن یبددددده خددددددا و روا بااپسددددد انیدددددمانیا یابیددددد یمدددددا[ نمددددد امبریدددددپ ی»]کدددددرده   ادیددددد نیامامدددددان در ک دددددا  خدددددود چنددددد

باشدددددند   شانشدددددانیگدددددران خددددددا و رسدددددو  را دوسدددددا ندارندددددد  گرچددددده آندددددان پددددددران  بدددددرادران و خو اهیکددددده سددددد 

 .هی ا آخر آ -« نبش ه اسا  شانیرا در د  ها مانیاند[ خداوند ا نی]که چن آنان

ل   وَت مو یددددددل نُّ وَوؤ نددددددوَن الُّدددددد  ا َهو م  َوَجدددددد ُّ  َقدددددداَ   )الُّدددددد َوَ دددددد نَ یالؤمو ؤ ددددددوایَ آَمنوددددددوا َولَددددددمؤ  نَ یاَهومو هللا َعاُّ مؤ یل لؤب سو ددددددمق  مددددددانَهو ب  ولؤ

هؤ َدوَنت نو َو هومؤ مو َمؤ مو اْلؤ  .ووول  َک لَهو

ل  ( ت ل نُّ وَوؤ مو یََ  )رؤ ابوایَ آَمنووا َولَمؤ  نَ یالُّ  ا َهو

ل   وَت مو یددددددل نُّ وَوؤ لونَ یدددددد نَ یالُّدددددد  ا َهو خو ندددددد دؤ ددددددل َن یالؤَجنُّدددددد َ ب َسدددددد مق آم    ومؤ یؤ   َسدددددد م  َعلَددددددقوولددددددونَ یَ  م  ی َ َلَق دددددداهومو الؤَم   َ دددددد و ب ال ُّسؤ

لوها خال د خو بؤ ومؤ  َادؤ  .نَ یط 

ل   وَت مؤ یل نُّ وَوؤ مو الؤَجنُّ و  ا َهو َاقونَ یو لَهو مو الُّ  ر  یؤ ب غَ  های  رؤ دا َهو سا ق  وَت ل نُّ وَعؤ لَونَ یَ  نَ یح   .را  یَس   ؤ

مو الُّ  وَت دا َهو َم ونَ یَ  نَ یل نُّ وَعؤ نَ یَ  َاورو َو  یَو ه   قا  یل َجَهنَُّم َشه سؤ  .را  یلَهاَا  َروؤ

مو الُّ  وَت دا َهو مؤ یقاَ  هللا   نَ یل نُّ وَعؤ  . ی  )کولُّما َدَخلَاؤ وومُّ   لَ َنَاؤ ووخؤ َهات ا ه 

مو الُّددددد  وَت ددددددا َهو ددددد نَ یل نُّ وَعؤ َوَجددددد ُّ  )کولُّمدددددا وولؤق  مؤ َخَانَ وهدددددا وَلَدددددمؤ  هدددددای  یقددددداَ  هللا َعاُّ  یقدددددالوا بَلددددد ر  ینَددددد  ل   ومؤ یَددددد َدددددوؤ   َسدددددلَلَهو

دددددنؤ َشددددد ر  یقَددددددؤ جاَسندددددا نَددددد  َ  هللا م  ددددد ومؤ ل ت   ددددد سق ی ََ ددددد ُّبؤنا َو قولندددددا مدددددانَاُّ قا  لدددددهقَو یت ل لدددددرق یدددددَضددددد  ق َکب یل نؤ وَنؤ دددددحؤ   )وَت َسو

حا   ال ََ ؤ ل  ر  یسُّ ت  مو یت  وَت ل نُّ وَوؤ نَ یَ  نَ یالُّ  ا َهو َشوؤ مؤ ب الؤغَ  خؤ ر  َکب    یؤ َربُّهو مؤ َمغؤا َر   َووَجؤ  .ر  یلَهو

آورده و  مددددددانیآنددددددان کدددددده ا» رمددددددوده    یانددددددد کدددددده قددددددرآن چنددددددان  و دددددد انیددددددمانی  دوسدددددد داران امامددددددان اهددددددان

 «.اند  در امان و در راه راسا هس ند الودهیباور خود را به شر  ن

 .و ان ار دور خواهند بود دیو اا  رد دهیهس ند که به باور رس یکسان انیشوایپ ارانی  هشدار

امامدددددان آنانندددددد کددددده بدددددا آرامددددد  و سددددد م بددددده بهشدددددا درخواهندددددد شدددددد و  رشددددد  ان بدددددا سددددد م  یدددددی  اولهشددددددار

کددددده در بهشدددددا   دیداخددددد  شدددددو ندددددکی  ادیدددددده ادرود بدددددر شدددددما کددددده پدددددا  شددددد»خواهندددددد گادددددا   ر  ددددده یآندددددان را پ 

 «.بود دیجاودانه خواه

 .داده خواهند شد یحسا  روا یآنان اسا و در آن ب یی  بهشا پادا  اولهان

 ا روا  جهنم ی  و همانا ناله ندیاند که در آ   درآ ی  دشمنان آنان آن کسانهان

 یدرمدددد ایددددبدددداادمت جهددددنم را ن ی) ددددد ریددددکشددددد و ا  یآ دددد  اباندددده مدددد یکدددده شدددد له هدددد یشددددنوند در حددددال یمدددد را

 .ابندی



خدددددود را  یداخددددد  جهدددددنم شدددددود هم ددددد یهرگددددداه ام ددددد»بدددددا آندددددان  رمدددددوده   اگرانیسددددد  ی  خداوندددددد دربددددداره هدددددان

 «کند نینار

اا آندددددان داخددددد   یهدددددر گروهددددد»آندددددان  رمدددددوده   ی  کددددده دشدددددمنان امامدددددان همانانندددددد کددددده خداوندددددد دربددددداره هشددددددار

  چدددددرا  رسددددداننده آمدددددد نددددددیگو ی  مدددددامدددددد؟ین ی رسددددداننده   دددددانیپرسدددددند  م دددددر برا یجهدددددنم شدددددود ن اهباندددددان مددددد

آن  ا ددددد« بدددددارم  یم دددددر در گمراهددددد دیسددددد ینارسددددد اده و شدددددما ن ی  خداوندددددد وحدددددمیو گا ددددد میکدددددرد  ی  ددددد   نیلددددد

 «انیهان  نابود باد دواخ»  دیجا که  رما

آندددددددان  ی رسددددددانند  آمددددددرا  و پددددددادا  بددددددارم بددددددر  یامامددددددان در نهددددددان  اا پروردگددددددار خدددددددو ارانیدددددد  هددددددان

 .خواهد بود

 !آ   و پادا  بارم انیاسا م ارراهیمردمان  چه بس هان

َرالنَاج   ر  الؤَ ب ر  یالسُّ  نَ یؤ َش  اَن مابَ  َم اش  َجؤ  .ر  یَواْلؤ

هو هللا َولَ َنَهو  َو َول   ت  َعدوُونا َمنؤ  َمُّ َرالن اج   .)کوُ ت َمنؤ َمَدَحهو هللا َو وََحبُّهو  نایُ )َم اش 

رَ   .رو یالؤبَش یو َعل   رو ی)وَنَات النُّ  یالن اج   وَتَول ن   َم اش 

ت  وَت َو ل ن    َرالن اج  ر  َو َعل   ی)َم اش  نؤ    .هادق  یمو

رَ   .ی یَو    یَو َعل   ینَب یالن اج )وَتت َو ل ن   َم اش 

ددددددَرالن اج   وَتَول ن  دددددد) دددددد یَم اش  دددددد یَرسددددددو   َو َعل  مددددددامو َوالؤَو   ددددددد یاحؤ  ددددددنؤ بَ ؤ دددددددوهو  وَتَول ن دددددد  یم  لؤ ه  وو ددددددد  ددددددنؤ بَ ؤ دددددد و م  َ  مُّ  یَواْلؤ

جونَ یَ وال دوهومؤ َوهومؤ  رو لؤب ه   خؤ نؤ  و  تم 

 رمدددددددوده و دوسددددددد ان مدددددددا را سددددددد وده و  نیمدددددددا را ناسددددددد وده و نادددددددر انیدددددددجو اهیمردمدددددددان  خداوندددددددد سددددددد  هدددددددان

 .دوسا دارد

 .مژده دهنده یکه همانا من ان ارگرم و عل دیمردمان  بدان هان

 .راهنما یدهنده ام و عل میمن ب  که هان

 .من اسا یو  یو عل امبرمیکه من پ دیمردمان  بدان هان

پدددددج اا مدددددن اسدددددا  و امامدددددان پدددددج اا  یامدددددام و و ددددد یکددددده هماندددددا مدددددن  رسددددد اده و علددددد دیدددددمردمدددددان  بدان هدددددان

 .ندیاو  راندان او

 .خواهند بود یاا نس  عل شانیا ی  من والد آنانم ولدیباش آگاه

  یعج  هللا  رجه الشر ی  حضرا مهدریهش م خطبه غد بخ 

د   وَت نُّا الؤقا  َم الؤَمهؤ َ  َم   م   .یل نُّ خا ََم اْلؤ

رو َعلَ  وَت  .ن  یالد    یل نُّهو ال  اه 

َن ال  ال م وَت نؤ َق مو م   .نَ یل نُّهو الؤمو

ها وَت مو  .ل نُّهو  ا  وو الؤحو وون  َوهاد 

رؤ   َوهاد لَ ق یل نُّهو غال  و کو    قَب وَت نؤ وَهؤ   الش    .هایم 



ل   وَتل نُّهو  وؤ ََ ر  و ب  و    حارق ت  دؤ اللهیالؤمو  .اس 

رو ل د وَت  .هللا ن  یل نُّهو الن ا  

رق َعم وَت نؤ بَحؤ ا و م   .قق یل نُّهو الؤغَر 

مو یَ ل نُّهو  وَت ل ه  َو کو ُّ   یکو ُّ   س  ل ه   ی َضؤ ق ب اَضؤ  .َجهؤ ق ب َجهؤ

هو  َر وهللایَ ل نُّهو خ   وَت خؤ ارو  .َو مو

مح وَت َو لؤمق َوا ؤ مو کو    ع  مق  طو یل نُّهو وار   .ب  و     َهؤ

شَ  وَت َوَج ُّ َو الؤمو ب رو َعنؤ َرب  ه  َعاُّ مخؤ َو ر  آ دو ی   ل نُّهو ا ؤ مؤ ََ  .ا  ه  یت 

ش وَت  .دو یالسُّد دو یل نُّهو الرُّ

اَوُّ و ل لَ ل نُّهو الؤ  وَت  .ه  یؤ مو

َن الؤقورون  بَ  وَت  .ه  یؤ دَ یَ  نَ یؤ ل نُّهو قَدؤ بَشَُّر ب ه  َمنؤ َسلََ  م 

نؤَدهو  یل نُّهو الؤباق وَت جُّ َ بَ ؤَدهو َوت َحقُّ ل ت  َم َهو َوتنووَر ل ت ع  جُّ   َوتحو  .حو

 .ه  یؤ ل نُّهو تغال َ  لَهو َوتَمنؤ وَر َعلَ  وَت

هو   یهللا   یَول   وَتَول نُّهو  ه   َوَحَ مو ض  ه  َو ع ن   ی  نوهو یَخلؤق ه   َووَم یوَرؤ ر    .  ه  یَ س 

 .خواهد بود رهیچ انیاد یاا ماسا  هان  او بر  مام یامام  قا م مهد نی  همانا آخردیباش آگاه

 .اا س م اران رندهی  که اوسا ان قام گهشدار

 .آنها ی  که اوسا  ا و دژها و منهدم کننده هشدار

 .آنان یمشرکان و راهنم  یقبا یبر  مام رهی  که اوسا چهشدار

 .خداسا یی  که او خونخواه  مام اولهشدار

 .خدا نید اوری  اوسا دیباش آگاه

 .ردیا اون گ ییها مانهیژر  پ ییای  که اا درهشدار

 یبددددده انددددددااه  یاراشددددد یارا  او  و بددددده هدددددر ندددددادان و بددددد یبددددده انددددددااه  ی  کددددده او بددددده هدددددر اراشدددددمندهشددددددار

 .کند ی یا  ن ینادان

 .خداوند اسا ی دهیو برگا  وی  که او نهشدار

 .  که او وارم دان  ها و حاکم بر ادرا  هاساهشدار

 دیددددداو را برپدددددا کندددددد  بدان یو نشدددددانه هددددد اایدددددو آ دیدددددگو یپروردگدددددار  سدددددخن مددددد یکددددده او اا سدددددو دیددددد  بدانهدددددان

 .و اس وار دهیهمانا اوسا بال

 .آنان [ به او واگ ار شده اسا نییو آ انیامور جهان اری  هموسا که ]اخ دیباش داریب

 .کرده اند ییش ویگ ش  ان  هور او را پ ی  که  مامدیباش آگاه



دددددا پادیباشددددد آگددددداه و ندددددور و  یو راسددددد  یت درسددددد 2نخواهدددددد بدددددود ) یو پدددددج اا او حج  ددددد داریددددد  کددددده اوسدددددا حج 

 . نها ناد اوسا ییروشنا

 .نخواهد گشا یاریاو  ی اندهینخواهد شد و س  روایبر او پ ی  کسهان

 .مردم و امان دار امور آش ار و نهان اسا انیداور او در م ن یخدا در ام یکه او ول دیباش آگاه

دددددا و امامدددددا اسدددددا و ن دددددر ریددددد  ب نیدددددا (2 آندددددان  رایدددددامامدددددان نددددددارد ا  دددددریبددددده رج دددددا د یبددددده عندددددوان حج 

ا ها  .اند که دوباره رج ا خواهند نمود نیشیپ یحج 

  ای  مطرق کردن برینهم خطبه غد بخ 

ددددددَرالن اج   بَ  یل ن دددددد َم اش  دددددد نؤاو یُّ قَدددددددؤ دددددد و ومؤ  َو هدددددد ا َعل  ددددددمؤ َووَ ؤَهمؤ ددددددمؤ یو  یلَ و مو و ددددددد اؤه  بَ دددددد ی  وَتَول ن  ددددددیبَ ؤ طؤ ددددددَد انؤق ضدددددداس  خو نؤ  یع 

دددددوکومؤ ل لددددد عو دددددد  َ  ددددده  یؤ بَ  یَعلددددد یمو دددددا َقَ  یوَدؤ ب ددددده   حودددددمُّ مو دددددا َقَ  ه  بَ ؤ قؤرار  ددددداو یَ قَددددددؤ با ی  وَتَول نُّدددددیَو اح  ددددد  ؤ قَددددددؤ  یهللا َو َعل 

دددددد وکومؤ ب الؤبَ ی َنیَ بددددددا َوَجدددددد ُّ  )ل نُّ الُّدددددد   َدددددد   یؤ   َووَنَددددددا آخ  َ   دوهللایَددددددهللا    وونَ ی  بددددددایو ل نُّمددددددا   وونَددددددکَ ی  بایو  نَ یلَددددددهو َعددددددن  هللا َعاُّ  َددددددوؤ

مؤ یدیؤ وَ  ه   َو َمنؤ وَوؤ  یَعل نؤ ومو یَ    ََمنؤ نََ َم  َن نُّما ه  را  َع  ه  ی ؤ یو  َسَ  هللا هو یؤ ب ما عاَهَد َعلَ  ینَاؤس   .تما  یوَجؤ

اسدددددا کددددده پدددددج اا مدددددن  یعلددددد نیدددددنمدددددودم  و ا میآشددددد ار کدددددرده  اهددددد  دددددانیخددددددا را برا امیدددددمردمدددددان  مدددددن پ هدددددان

دسددددا  یخطبدددده بددددا مددددن و سددددپج بددددا علدددد انیددددخددددوانم کدددده پددددج اا پا یمدددد شددددما را نددددکیکنددددد  ا یشددددما را آگدددداه مدددد

 مددددانیبددددا مددددن پ یمددددن بددددا خداونددددد و علدددد دی  آگدددداه باشدددددییددددکددددرده بدددده امامددددا او اقددددرار نما  ددددای ددددا بددددا او ب دیددددده

وجددددد  بدددددر یخدددددد یبسددددد ه و مدددددن اکندددددون اا سدددددو [آندددددان کددددده بدددددا  امبریدددددپ ی»]  رمیدددددگ یمددددد مدددددانیامامدددددا او پ یعا 

  ددددایدسدددد ان آنددددان اسددددا  و هددددر کددددج ب یکددددرده انددددد  دسددددا خدددددا بددددال  ددددایبددددا خدددددا ب نددددهیکننددددد هددددر آ  ددددای ددددو ب

او  هخداوندددددد اسددددد وار و باو دددددا باشدددددد  خداوندددددد بددددد مدددددانیخدددددود ش سددددد ه  و آن کدددددج کددددده بدددددر پ انیدددددشددددد ند  بدددددر ا

 .خواهد داد یپادا  بارگ

 

   ح   و حرام  واجباا و محرمااریدهم خطبه غد بخ 

ددددددَرالن اج   هللا  ) ََمددددددنؤ َحدددددد ُّ الؤبَ  َم اش  ددددددنؤ َشدددددد ا ر  ددددددَر َ م  ددددددل نُّ الؤَحدددددد ُّ َوالؤ ومؤ ندددددداَق َعلَ  اَ یؤ اعؤ ََمددددددَر  َ جو ددددددوَو  ددددددوُّ َ یَ وَنؤ  ه  یؤ  طُّ

مات ا   . یَ ب ه 

ددددددددَرالن اج   ُجواالؤبَ  َم اش  ددددددددحو دددددددد و بَ  َا یؤ دددددددد َمدددددددداَوَرَدهو وَهؤ ددددددددهو  اق یؤ ددددددددروا  َوت ََخلُّاددددددددوا َعنؤ ا َو ووبؤش  دددددددد َغؤنَوؤ وا َو ل تُّ اسؤ ل ت بَ َددددددددرو

وا  .ا ؤ َقَرو

دددددَرالن اج   دددددنؤ  َنؤب ددددده  ل لددددد َم اش  ن  ل تَُّغاَدددددَرهللا لَدددددهو ماَسدددددلََ  م  م  ددددد ؤ ق    مو دددددَک   َدددددن  ا انؤقََضددددداؤ  یمددددداَوقََ  ب دددددالؤَموؤ َوقؤ  ددددده   ال 

ؤنََ  َعَملَهو   .َحجُّ وهو اسؤ َل

َرالنُّاج   َخلُّ  َم اش  مؤ مو ا و مو انووَن َو نَاَقا وهو ج  مؤ یؤ اَ   َعلَ الؤحو ن او یضیو َوهللا ت ه  س  محؤ َو َرا ؤ  .نَ یوَجؤ

َرالن اج   ُجوا الؤبَ  َم اش    ق  ن  یب َ ما   الد   اَ یؤ حو
بَ ق َو ل قؤ ل ت  ب  َوؤ د   .َوال ُّاَقُه   َوت َنؤَ ر  ووا َعن  الؤمَشاه 

ددددددَرالن اج   ددددددوایوَق َم اش  َوَجدددددد ُّ   َددددددن نؤ طدددددداَ  َعلَدددددد مو کددددددا َ َکمددددددا وََمددددددَرکومو هللا َعاُّ دددددد  َ َو آ وددددددوا الاُّ ددددددرؤ ومؤ   ومو یؤ ال ُّ ََمدددددددو  َقَ ُّ اْلؤ

دددد نَس  دددد  ومؤ یوَوؤ دددد ی َ َل  بَدددد  ومؤ یُ َول  ددددمؤ  الُّدددد  ن  ی   َومو ددددد یلَ و ددددمؤ بَ ؤ َوَجدددد ُّ لَ و دددده    نَ یوَمدددد ینََ ددددبَهو هللا َعاُّ ن  دددد ل نُّددددهو َخلؤق  ددددهو  َو وَنَددددا م   یم  نؤ

نؤ  ور    لو و م  ب رونَ ومؤ یو  ی یُّ َو هوَو َو َمنؤ  َخؤ َن َعنؤهو وَ  خؤ لَلوو ونَ  نوونَ ی   بَ یو ب ما َسؤ  .لَ ومؤ ما ت َ ؤلَمو

خددددددا  یاسدددددا  پدددددج اا دددددران خانددددده  ییمردمدددددان  هماندددددا حددددد  و عمدددددره اا شددددد ا ر و آدا  و رسدددددوم خددددددا هدددددان

 .طوا  کنند اریو عمره کنندگان بر  اا و مروه بس



شددددد و مددددژده  اایددددن یداخدددد  آن نشددددد م ددددر بدددد یخاندددددان چیکدددده هدددد د یددددخدددددا حدددد  گاار یمردمددددان  در خاندددده  انهدددد

 .دیگرد اامندیبهره و ن یم ر ب دیبرن ردان یاا آن رو یگر ا  و کس

او  یکددددده خددددددا گناهدددددان گ شددددد ه  نیددددددر موقددددد  )عر ددددداا  مشددددد ر  مندددددات نمانَدددددد م دددددر ا یمردمدددددان  مددددد من هدددددان

پددددددا  [ کددددددار خددددددود را اا سددددددر  یاعمددددددا  حدددددد  ]بددددددا پرونددددددده  انیدددددداسددددددا کدددددده پددددددج اا پا سدددددد هیو با امرادیددددددرا ب

 .ردیگ

آن بددددده  نی ایشدددددود و جدددددا یسارشدددددان جبدددددران مددددد یهددددد ندددددهیشدددددده اندددددد و ها یریدسددددد   انیدددددمردمدددددان  حاج هدددددان

 .را  باه نخواهد کرد  وکارانی  و الب ه خداوند پادا  ندیآنان خواهد رس

جددددددا بددددددا  ار  اههددددددایو اا ا دیددددددکن داریدددددآن د یکامدددددد  و داندددددد  ژر دددددد نیددددددخدددددددا را بدددددا د یمردمددددددان  خاندددددده  هدددددان

 .دی]اا گناهان [ برن رد س ادنی وبه و بااا

وجددددد  امدددددر  رمدددددوده   دیدددددو اکددددداا بپرداا دیدددددمردمدددددان  نمددددداا را بددددده پدددددا دار هدددددان همدددددان سدددددان کددددده خداوندددددد عا 

کننددددده  نیددددیو  ب اریدددد دددداح  اخ  یعلدددد د یددددبرد ادیدددداا  ایدددد دیددددکرد یپددددج اگددددر امددددان بددددر شددددما دراا شددددد و کو دددداه

وجدددددد  او راپددددددج اا مددددددن امان دددددددار خددددددو ی  انددددددانهدددددداده  هم دگان یددددددآ ر انیدددددددر م  یبددددددر شماسددددددا  خداونددددددد عا 

شددددددما راپاسدددددد  دهنددددددد و آن  یاو  پرسدددددد  هدددددد نانی  و او و  راندددددددان مددددددن اا جانشددددددمیدددددداو اا مددددددن و مددددددن اا او

 .آمواند یبه شما م دیدان یچه را نم

دددددد وَت نؤ وَنؤ ووح   م  حَددددددرو َر ب ددددددالؤَح    َو اَنَهدددددد هومایَ ل نُّ الؤَحدددددد َ  َوالؤَحددددددراَم وَکؤ مددددددا  َددددددكمو َمقددددددامق  یَعددددددن  الؤَحددددددرام   دددددد یَوووَعر   َهو

دددددد َ الؤبَ  او وَنؤ آخو رؤ وم  دددددددق   َددددددل َوَجدددددد ُّ  دددددد  َدددددد َ یؤ واح  ددددددمؤ ب قَبوددددددو   ماج  ؤدددددداو ب دددددده  َعددددددن  هللا َعاُّ دددددداؤقَ َ لَ و ددددددنؤ ومؤ َوال ُّ دددددد یم   یَعل 

نیوم م  ددددد ؤ الؤمو ددددد نَ یر  ه  الُّددددد  اس  یَواْلَوؤ   دددددد  دددددنؤ بَ ؤ ن  ددددد نَ یم  دددددهو لماَمددددد    ددددد یهودددددمؤ م  نؤ مؤ یَوم  دددددد ه  هدددددا الؤَمهؤ مق یَددددد یل لددددد یقا  َمددددد    خا  مو  وؤ

رو یو  یهللا الُّ  یلؤقَ یَ   .یقؤضیَ َو  قَد  

دددددَرالن اج   ددددد و ومؤ َعلَ  َم اش  دددددُ  َحددددد  ق َدلَلؤ دددددَو کو دددددُ  َحدددددرامق نَهَ  ه  یؤ دددددَوکو ن     و ومؤ یؤ دددددهو  َدددددن  دددددَک َو لَدددددمؤ ووبَدددددد   ؤ   یَعنؤ ددددداؤ َعدددددنؤ  ال  ج  لَدددددمؤ وَرؤ

لووهو َوت وغَ  اب ه   َوت  وبَددددددددد   ددددددددوهو َو  َواَ ددددددددوؤ اَ و ددددددددَک َواحؤ وا  ال  وهو ی  ددددددددوَت  َددددددددا ؤکورو الؤقَوؤ َ اوَجددددددددد    ی  وَت َو ل ن  ددددددددرو وای  وَت  َددددددددلَقدو  مو

وا ب الؤمَ  رو کا َ َووؤمو نؤَ ر  ال ُّ  َ َوآ ووا الاُّ ا َعن  الؤمو  . ؤرو   َوانؤَهوؤ

بدددددده روا   بددددددارهیجددددددا  نیدددددداا آن اسددددددا کدددددده مددددددن شددددددمار  کددددددنم و بشناسددددددانم و در ا  ی  روا و ندددددداروا بددددددهددددددان

کدددددده دسددددددا در دسددددددا مددددددن  رمیددددددب   ددددددایمددددددلمورم اا شددددددما ب یرو نیدددددد رمددددددان دهددددددم و اا ندددددداروا بدددددداادارم  اا ا

پددددددج  یایو او دددددد نیرالمدددددد منیام یعلدددددد یخداونددددددد آورده ام دربددددددار یآن چدددددده اا سددددددو ر یدر مددددددورد پدددددد  دیددددددنه

اسدددددا و  یاسدددددا و  رجدددددام امامدددددان  مهدددددد داریدددددامامدددددا بددددده وراحدددددا پا نیددددد  و انددددددیاا او کددددده آندددددان اا مدددددن و او

 .کند داریاسا که او با خداوند قدر و قضا د یاماما  ا روا یاس وار

و  دیددددددگددددددردم  بدان یکددددددردم و اا آن هرگددددددا برنمدددددد ییمردمددددددان  شددددددما را بدددددده هرگوندددددده روا و ندددددداروا راهنمددددددا هددددددان

و در آن ]اح دددددام خددددددا[  دییدددددنما هیرا بددددده آن  و ددددد  ری ددددددیو  دیدددددو ن ددددده دار دیدددددکن ادیددددد  آن هدددددا را دیآگددددداه باشددددد

  و اکدددددداا دیدددددد  نمدددددداا را بدددددده پددددددا داردیباشدددددد داریدددددد  بمیگددددددو ی  هشدددددددار کدددددده دوبدددددداره مدددددددیددددددراه نده یدگرگددددددون

 .دیو اا من ر باادار دی  و امر به م رو  کندیبپرداا

دددددددوا ل لددددددد وَتَول نُّ  و   وَنؤ  َنؤ َهو دددددددر  ب دددددددالؤَم ؤرو َمؤ ل یَروؤَج اْلؤ دددددددرؤ یَ َو وبَل  غودددددددوهو َمدددددددنؤ لَدددددددمؤ  یقَدددددددوؤ ضو ددددددده  َعن  ددددددد حؤ هو ب قَبوول  روو  یَو  َدددددددلؤمو

ن  ددددد َوَجددددد ُّ َوم  دددددَن هللا َعاُّ دددددر  م  نُّدددددهو وَمؤ خالَاَ  ددددده    َن  هو َعدددددنؤ مو دددددیَو َنؤَهدددددوؤ دددددرو ق َوت نَهؤ دددددَر ب َم ؤ نؤَ ددددد َعدددددنؤ  ی  َوت وَمؤ رق ل تَُّمدددددَا مو

 .ل مامق َم ؤ ومق 

دددددَرالن اج   آنو  َم اش  ن  ددددد  َدددددر   و ومؤ یو الؤقودددددرؤ دددددمؤ م  ددددددوهو  َوَعدددددرُّ ؤ و ومؤ ل نُّهو لؤ ه  وو دددددد  دددددنؤ بَ ؤ ددددد َ م  َ  مُّ دددددهو  حَ  یوَنُّ اْلؤ نؤ دددددَوم   یهللا  ددددد قودددددو و یَ  مو یؤ

ت  َوقولؤاو   ی     یَ ک  اب ه   )َو َج َلَها َکل َم   باق   مالُوا ما ل نؤ  ََمسُّ ؤ ومؤ ب  لَنؤ  َض  »َعق ب ه   ه 



دددددددَرالن اج   دددددددو َم اش  دددددددو  یال ُّقؤ ددددددداَع   َشددددددد  یال ُّقؤ َوَجددددددد ُّ  )ل نُّ َالؤَالَددددددد َ الس  ددددددداَع َ َکمدددددددا قددددددداَ  هللا َعاُّ وا الس  ددددددد َرو  س  یَواحؤ

َمدددددددددواام  یَع ددددددددد سددددددددداَ  َوالؤ وا الؤَممددددددددداَا )َوالؤَم ددددددددداَدت َوالؤح  دددددددددرو محاَسدددددددددبَ َ بَددددددددد نَ یت  او ؤکو َو  نَ یَر    الؤ دددددددددالَم یدَ یَددددددددد نَ یؤ َوا ؤ

قا َ َوالحُّواَ  َوا نان  نَ  یلَهو     جَ یؤ  َلَ   َ   ی   َو َمنؤ جاَس ب السُّ  هایؤ َعلَ   َ ی   ََمنؤ جاَس ب الؤَحَسنَ   ووحلؤ    .   یالج 

و  دیامامدددددا [ برسددددد یمدددددن ]دربددددداره  یاسدددددا کددددده بددددده گا ددددده  نیدددددامدددددر بددددده م دددددرو  ا ی شدددددهیکددددده ر دیدددددبدان و

و آندددددددان را اا  دیدددددددکن هی رمدددددددان مدددددددن  و ددددددد ر یرا بددددددده پددددددد  بدددددددانیو غا دینبرسدددددددا  دددددددرانیسدددددددخن مدددددددرا بددددددده د

امدددددر بددددده م دددددرو  و  چیهماندددددا سدددددخن مدددددن  رمدددددان خددددددا و مدددددن اسدددددا و هددددد د یدددددسدددددخنان مدددددن باادار یناسدددددااگار

 .ابدی یجا با امام م  وم  حقق و کما  نم یاا من ر ینه

و مدددددن بددددده شدددددما  نددددددی رانددددددان او یکندددددد کددددده امامدددددان پدددددج اا علددددد یمردمدددددان  قدددددرآن بدددددر شدددددما روشدددددن مددددد هدددددان

 یامامدددددا را  رمدددددان»  دیدددددگو یشناسددددداندم کددددده آندددددان اا او و اا مدددددن اندددددد  چدددددرا کددددده خداوندددددد در ک دددددا  خدددددود مددددد

د  یدددددمدددددادام کددددده بددددده قدددددرآن و امامدددددان  مسدددددک کن»گا ددددده ام کددددده   ایدددددو مدددددن ن« در نسددددد  او قدددددرار داد    داریدددددپا

 «.شد دیگمراه نخواه

همددددددان گوندددددده کدددددده خداونددددددد  دیبهراسدددددد ایرسدددددد خ یکددددددرده اا سددددددخ  ایددددددمردمددددددان   قددددددوا را   قددددددوا را رعا هددددددان

وج   رمود    «...بارم اسا یحادحه  ایروا رس اخ یلراه  نیالب ه ام»عا 

 ادیدددددددرا  ادددددددریو پددددددادا  ک انیددددددددر برابددددددر پروردگدددددددار جهان یو محاسدددددددبه  اانیدددددددو حسددددددا  و م امدددددددا یق مددددددرم 

 .اا بهشا نخواهد برد یکرد  بهره  ی  و آن که بدردیآورد  پادا  گ ی ی  آن که ندیکن

 

 یگر  ن رسم  ای  بریخطبه غد اادهمی بخ 

ددددددَرالن اج   ددددددنؤ وَنؤ  و ددددددا  قوون َم اش  حَددددددرو م  ددددددمؤ وَکؤ دددددددق  دددددد یل نُّ و ق واح  دددددددق  َوقَدددددددؤ وََمَرن دددددد یب َ دددددد   دددددداق واح  َوَجدددددد ُّ وَنؤ  یَوقؤ هللا َعاُّ

دددد او ل  َل  ددددراَر ب مددددا َعقُّدددددؤ قؤ ددددنَ   ومو احؤ  ددددنؤ وَلؤس  دددد َ م  منیوَم یآخو دددد ؤ الؤمو ن دددد َن یر  دددد   م  َ  مُّ ددددَن اْلؤ ددددَدهو م  َمددددنؤ جدددداَس بَ ؤ ددددهو  َعلدددد یَول  نؤ  یَو م 

لَمؤ و ومؤ وَنُّ  ور    لؤب ه   ی یُّ ما وَعؤ نؤ  و  .م 

َم   ومؤ    َقوولودددددوا طل ن دددددا سدددددام  و »ب دددددلَجؤ دددددَا َعدددددنؤ َرب  ندددددا َوَرب  دددددَک  ددددد  ودددددونَ یوَن مو نؤقدددددادووَن ل مدددددا بَلُّغؤ دددددوَن مو ندددددا  یراضو دددددر  ل مام  وَمؤ

ددددد نیوَم یَعل  م  دددددد ؤ الؤمو دددددد    نوبا نَ یر  َ  مُّ ددددددَن اْلؤ ددددددلؤب ه  م  ددددددنؤ  و ددددددَد م  ل  ددددددنا َووَ  یَعلدددددد  وددددددکَ ی  َو َمددددددنؤ وو ب نددددددا َووَنؤاوس  ددددددَک ب قولوو ددددددنَ  نا ال   لؤس 

دددددددَووَ  دددددددَک نَحؤ  ی  علدددددددنایدیؤ دددددددَو َعلَ  یدددددددی ال  دددددددنَمدددددددواو َو َعلَ  ه  یؤ َحددددددددوت  رو ی  دددددددنوبؤ َدددددددمو  َوتنوغَ  ه  یؤ دددددددُک )َوتنَجؤ َوتنوبَدددددددد   و  َوت نَشو

د  َوت نَنؤقو و الؤم او َعن  الؤ َهؤ ج   .حا َ یَوتنَرؤ ا و  َوت نَرؤ

 یرو نیدددددد  اا ادییددددددنما  ددددددایدسددددددا مددددددن ب کیددددددامددددددان بددددددا  کیددددددکدددددده در  دیدددددداا آن  یمردمددددددان  شددددددما بدددددد هددددددان

وجددددد  بددددده مدددددن دسددددد ور داده کددددده اا ابدددددان شدددددما اقدددددرار ب   نیرالمددددد منیام یعلددددد ایدددددوت مدددددانیو پ رمیدددددخداوندددددد عا 

همدددددان گونددددده کددددده اعددددد م کدددددردم کددددده  ندددددد یبدددددر امامدددددان پدددددج اا او کددددده اا نسددددد  مدددددن و او ایدددددرا مح دددددم کدددددنم و ن

 .من اا نس  اوسا هی   ر  

 :دییهم ان ب و پج

و بدددددر آن گدددددردن گددددد ار و بدددددر آن  میو اا آن هدددددا خشدددددنود میکنددددد یمددددد یرویدددددپ دهیکددددده سدددددخنان  دددددو را شدددددن الب  ددددده»

 -اا  دددددددل  او  -  دددددددریو امامدددددددان د نیرالمددددددد منیام یپروردگارمدددددددان در امامدددددددا اماممدددددددان علددددددد یچددددددده اا سدددددددو

انددددده  مددددانیپ نیدددد  بددددا امددددانیبددددا د  و جددددان و ابددددان و دسددددا ها میبنددددد یمدددد مددددانیبددددا  ددددو پ  یبدددده مددددا ابدددد غ کددددرد

  و هرگدددددا آن را دگرگدددددون ن دددددرده شدددددک  میشدددددو یمددددد خ دددددهیقددددداد بران مدددددرد و بدددددا آن اع  میو بدددددا آن خدددددواه میدددددا

 .میگرد یخود برنم مانیداشا و اا عهد و پ میو ان ار نخواه

ددددد یب دددددَوعؤ   هللا  ددددد َوَع ؤ َندددددا نیوَم یَعل  م  الؤمددددد ؤ ددددد   الُّددددد  نَ یر  َ  مُّ دددددنؤ  ور    نَ یَواْلؤ َا م  دددددَدهو  الؤَحَسدددددن     دددددکَ ی ََکدددددرؤ ه  بَ ؤ دددددد  لؤ دددددنؤ وو م 

َسدددددد دددددددو َوالؤم ن  یؤ َوالؤحو ددددددَدهوما   َالؤ َهؤ ددددددنؤ قولووب نددددددا َووَنؤاو  حددددددا و یَو َمددددددنؤ نََ ددددددبَهو هللا بَ ؤ نُّددددددا  م  و   م  ددددددمؤ َمددددددلؤخو ددددددنالَهو ددددددنَ  نا  س  َووَلؤس 



نا َووَ  ددددددَوَضددددددما  ر  َرَکهددددددا ب  نایدیؤ ه  یَدددددد  َمددددددنؤ وَدؤ ددددددنؤ  یرَ یَددددددب دددددد ال َک بَددددددَدت  َوت یَو ل تُّ  َقَدددددددؤ وَقَددددددرُّ ب ل سددددددان ه   َوت نَبؤ َغدددددد د  هللا م 

دددددنو نودددددَ د   دددددَوت   نَحؤ دددددنا ح  دددددَک ال ددددددان یوَنؤاوس  دددددَک َعنؤ ندددددا واَهال یوالقا ددددد ی ال  تد  دددددنؤ اَوؤ ددددد ندددددا یم  دوهللاَو نوشؤ  یب ددددد ال َک َو َکاددددد ه 

 د  یب ه  َشه نایؤ َووَنؤَا َعلَ  دا  یب اهلل َشه

دددددَرالن اج   اق َو خا     ؤلَدددددمو یَ مدددددا َقوولوَن؟  َدددددن نُّ هللا  َم اش  ددددد ُّ َ دددددوؤ دددددجق  ) ََمدددددن  اهؤ َدددددد  َ یَدددددکو ددددد    نَاؤ ددددده  َو َمدددددنؤ َضددددد ُّ  یکو  َل نَاؤس 

َ  وَ  دوهللایَ هللا  ) او ی  بایو  َن نُّما  اَ یَ ت  َوَمنؤ باهایؤ َعلَ  ض  ُ یَ  َن نُّما  مؤ یدیؤ  َوؤ  .ته 

دددددددَرالن اج   نیوَم ا  ی دددددددَعل    ووای  َوبدددددددا ی وونی  هللا َو بدددددددا  ووای   َبدددددددا َم اش  م  ددددددد ؤ َسدددددددَوالؤَحَسدددددددَن  نَ یَرالؤمو مؤ  نَ یؤ َوالؤحو دددددددنؤهو ددددددد َ )م  َ  مُّ َواْلؤ

َر  ت َکل َم   باق   ایالُدنؤ  ی    خ   .   یَ َوا ؤ

و امامدددددان اا نسددددد  خدددددود  نیرالمددددد منیام یعلددددد یدربددددداره  یرسدددددو  خددددددا[ مدددددا را بددددده  رمدددددان خددددددا پندددددد داد ی]

اا مدددددا  مدددددانیو آندددددان کددددده خداوندددددد پدددددج اا آندددددان برپدددددا کدددددرده اسدددددا  پدددددج عهدددددد و پ نیو او  کددددده حسدددددن و حسددددد

گر  دددددده شددددددد اا د  و جددددددان و ابددددددان و روق و دسدددددد انمان  هددددددر کددددددج  وانسددددددا بددددددا دسددددددا وگرندددددده بددددددا ابددددددان 

 ایددددد  و ننددددددیکدددددرد و خداوندددددد اا مدددددا ش سدددددا عهدددددد نب میرا دگرگدددددون نخدددددواه مانمدددددانیبسدددددا  و هرگدددددا پ مدددددانیپ

و خداوندددددددد را بدددددددر آن  دیرسدددددددان میخدددددددود خدددددددواه شدددددددانیو دور اا  رانددددددددان و خو کیددددددد رمدددددددان  دددددددو را بددددددده ناد

 «.بر ما گواه با  ایاسا و  و ن یکا  یخداوند بر گواه نهیگر ا  و هر آ میگواه خواه

گددددد رد  یشدددددنود و آن را کددددده اا د  هدددددا مددددد یرا مددددد ییهماندددددا خداوندددددد هدددددر  ددددددا د؟ییدددددگو یمردمدددددان  چددددده مددددد هدددددان

خدددددود  انیدددد  و آن کدددده گمدددددراه شددددد  بدددده ار  ددددهیپ   یخددددو ریدددددبدددده خ ر ا یپدددد  ایهددددر آن کدددددج هدددددا»دانددددد   یمدددد

دسددددد ان آن  یدسدددددا خددددددا بدددددال»بسددددد ه  کددددده  مدددددانیبدددددا خداوندددددد پ ندددددهیکندددددد  هدددددر آ  دددددایو هدددددر کدددددج ب« ر  ددددده 

 .هاسا

و حسدددددن و  نیرالمددددد منیام یو بدددددا علددددد دیدددددبند مدددددانیو بدددددا مدددددن پ دیدددددکن  دددددایبدددددا خداوندددددد ب ندددددکیمردمدددددان  ا هدددددان

 .و آخرا ایدر دن دارندیپا یو امامان پج اا آنان اا نس  آنان که نشانه  نیحس

دددددکو یو  ل  َحمو یَدددددهللا َمدددددنؤ َغدددددَدَر َو  هؤ دددددمو یَ )َو َمدددددنؤ نََ دددددَم  َن نُّمدددددا   یَمدددددنؤ َو  ددددد رؤ ددددده  َو َمدددددنؤ وَوؤ ددددد یَعلددددد نؤ و ب مدددددا عاَهدددددَد  ینَاؤس 

را  َع  ه  ی ؤ یو هللا  َسَ  هو یؤ َعلَ   .تما  یوَجؤ

ددددددَرالن اج   وا َعلدددددد یقوولوددددددوا الُّدددددد  َم اش  ددددددمؤ َوَسددددددل  مو دددددداو لَ و م   یَعلدددددد یقولؤ دددددد ؤ َر   الؤمو َوقوولوددددددوا  )َسددددددم  ؤنا َو وََط ؤنددددددا  َن ینب ددددددن مؤ

دددددغواؤرانَدددددَک َربُّندددددا َو ل لَ  ُّ  الُّددددد رو یالؤَم ددددد کَ یؤ ددددددو ّلِل  ت وَنؤ َهددددددانَا  یَهددددددانا ل هددددد ا َو مدددددا کون دددددا ل نَهؤ َدددددد   یت  َو قوولدددددوا  )اَلؤَحمؤ لَدددددوؤ

 . یهللات ا 

ددددددَرالن اج   ددددددن  وَبدددددد یل نُّ  َضددددددا  َ  َعلدددددد َم اش  َوَجدددددد ُّ  یبؤ ددددددَدهللا َعاُّ نؤ دددددد ق ع  آن   یَو قَدددددددؤ وَنؤَالَهددددددا    -طال  ددددددنؤ وَنؤ  -الؤقوددددددرؤ حَددددددرو م  وَکؤ

قووهو  ی  هایَ ووحؤ    دق   ََمنؤ وَنؤبَاَکومؤ ب ها َو َعَر َها  ََ د    .َمقامق واح 

َرالن اج   ا  یو َمنؤ  َم اش  َ  َم َ الُّ  ا  ی  هللا َو َرسوولَهو َو َعل   ط  اا  َع  َکرؤ  نَ یَو اْلؤ مؤ  َقَدؤ  اَا َوؤ  .ما  ی وهو

 «ش ند مانیهر که پ»وراد   یمهر م انیکند و به باو ا یم  اران را  باه م خداوند

کدددده بددددا خدددددا بسدددد ه پابرجددددا مانددددد  بدددده  یخددددود گددددام برداشدددد ه  و هددددر کدددده بددددر عهددددد انیددددکدددده بدددده ا سدددداین نیددددا جددددا

 «.خواهد داد یخدا او را پادا  بارگ یاود

  دییدددددو ب و دیدددددسددددد م کن نیرالمددددد منیبدددددا لقددددد  ام یو بددددده علددددد دییدددددمردمدددددان  آن چددددده بدددددر شدددددما بدددددرگا م ب و هدددددان

 ایددددددو ن«  ددددددو اسددددددا  یو بااگشددددددا بدددددده سددددددو میپروردگددددددارا  آمراشددددددا خددددددواه میبددددددر یو  رمددددددان مدددددد میدیشددددددن»

 ی رمدددددود وگرنددددده راه نمددددد ییراهنمدددددا نیدددددراسدددددا کددددده مدددددا را بددددده ا ییخددددددا  ی مدددددام سدددددپاج و سددددد ا»  دییدددددب و

 .هی ا آخر آ - «میا  ی



وجددددد   یبدددددن ابددددد یعلددددد یهددددد یبر دددددر ندددددهیمردمدددددان  هدددددر آ هدددددان کددددده در قدددددرآن نددددداا   -طالددددد  نددددداد خداوندددددد عا 

برشددددددمارم  پددددددج هددددددر کددددددج اا مقامدددددداا او خبددددددر داد و آن هددددددا   بددددددارهیاا آن اسددددددا کدددددده مددددددن   یبدددددد - رمددددددوده 

 .دیکن دییو  ل قیرا شناخا او را   د

کنددددددد  بدددددده  یرویددددددکدددددده نددددددام بددددددردم پ یو امامددددددان یمردمددددددان  آن کددددددج کدددددده اا خدددددددا و رسددددددول  و علدددددد هددددددان

 .اسا ا  هیدسا  یبارگ یرس  ار

ددددددَرالنُّاج   دددددداب قووَن ل لدددددد َم اش  با یالس  ددددددل  َ  دددددده  یَ مو وات  دددددده  َو ال ُّسؤ ددددددَعلَ  م  یَو مو ن ه  یؤ م  دددددد ؤ َر   الؤمو وَن  نَ یب ددددددن مؤ ووول ددددددَک هوددددددمو الؤاددددددا او

 .م  یَجن اا  النُّ  ی 

دددددَرالن اج   َضدددددیَ قوولودددددوا مدددددا  َم اش  ددددد ومؤ َو َمدددددنؤ   ددددد یرؤ وا وَنؤ اودددددرو دددددَن الؤقَدددددوؤ     َدددددن نؤ  َ ؤ َرؤ   َجم یهللا ب ددددده  َعدددددنؤ ومؤ م    دددددا  یاْلؤ

هللایَ  َلَنؤ   . ا  یؤ شَ  ضورُّ

ن اللهدددددددمُّ  م  دددددددد ؤ دددددددرؤ ل لؤمو ا  دددددددد)ب مدددددددا وَدُّ  نَ یاغؤ دددددددد ؤ َعلَددددددد او یؤ ت َواغؤض  او ددددددددد یَووََمدددددددرؤ ُّ  َر     َن یت الؤ دددددددا  رنَ ی)الؤجاح  دددددددددو ّلِل  َوالؤَحمؤ

 .نَ ی الَمالؤ 

 ن یرالمددددد منیاو و سددددد م بدددددر او بدددددا لقددددد  ام یو سرپرسددددد  مدددددانیو پ  دددددایبددددده ب انیدددددمردمدددددان  سدددددبقا جو هدددددان

 .پربهره خواهند بود یرس  ارانند و در بهشا ه

کادددددران ورانددددد  خددددددا  انیددددنیام ی  پددددج اگدددددر شددددما و  مدددددامدییدددددمردمددددان  آن چددددده خدددددا را خشدددددنود کنددددد ب و هددددان

 .دینخواهد رسان یانیرا ا

  و بدددددر من دددددران کدددددا ر امرایدددددآوردندددددد  ب مدددددانیآندددددان را کددددده بددددده آن چددددده ادا کدددددردم و  رمدددددان دادم ا پروردگدددددارا 

 نی  و الحمدّلِل  ر   ال المریخشم گ

 

 

 

 

 


