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بسم اهلل الرحمن الرحیم
حمد و ثنای الهی
ستتیش خداوندیورد ند دد د نشین ددنالددد دب همیش دیز کددد دنقیون دشتتهمهم،و ددد دن ش د
ام دبستتت دبز سدنستتتششد نیهتتتخدب دهمدد دزدن ش دد ن ددد ش دریهددندد داسش دام دنستتتشددد
رف وگش دهمن داسهم دقو تدند ،وشدبز گ د ددپدمستتیددبم هدددستتیم هنرد ددهمدهتتددامنهودبم شد
پو ودرد یوهدر سمشیهشردبل،ودددگ سی نی،وهدگ سی هد شوههشدددف اشی دنرداطلقدزاد،هشدددر سمشیهش سشددد
ب نیونزهدپشکدددبد،هش شدپش دزهدن سششدپ د گش دف شینش ددد دحنلسوسدددی سبشدبدده دریچددرف وه د
فزدیبخخدنستتتشددد ددستتتشایددددپ ناید ده قددعطشدددفضتتتودند ،وشده د وهنرد ندا بد،و دددهدچد
وهنرد ندتمن د ون دنددیدسششد د
بز گمن دددب بش دددبخهتت،وهدن ستتشد دد میخدهمدد دزد ندف ندگ فیددددا،ام دنستتشد ددب دهمدد
اخلمقشتدا،شد ن شد د
دنج نرد دف داج اش د شیشبدیم ،ودددبددعذنب د دد دام دری،ودتاجدودیم یمش وشدبددن س ن دیهش د
ددبدد سم ونءد سد،دهشدرگشهدن سشدددهدچد نزردنزدنددپم شدوهدید سشدددهدچدنا دپ،هشی دندد ندبددن شیبشهد
یم نفه،وش د
ب دهمددنشتتتدشء دا د دددب دهمدد دز د د هدددب ده دید د دهشل دددب ده د ش ردتمنیشستتتششدیدستتتشد
اشی،وردب ن خددد ش در د ددنددپو ودرد یوهدهمددامجم نتدنستتتشدنزدیدستتتی شدجشد نی د ددبددعو د
پش ون دنسشددداون دجزدنددیدسششدس نف نزددد هدمددددنالت دنزدریهددبدد وههشداههم دگ دددلدهندندد
ه د وهنرد ند دا شبودددب ده د دزد قدقدددرگشهدنسشش د
بدد وهدهدچدبد،،وهد دیدشاوهدتشددصتتفخدامهندشتتم دددن ورد ندنزد نمین دپدوندددپ،هشیخدرگشه د
یدسشدان دبددهمش داسون د ددام د(عزّدجوّ)دنزدام هینداب د ن هدنسشش د
ددگمنه دا هم:دندداون دن سشد دده سی در ،وهدقون سشدند سشدددرهشزِدب درهشزدددنیجش دب دف جش د
(همددهسی )دبددیم دنددن ش ددشوهدنسششد د
ف اشیخدب داهتم تداستیهتش ردجش ردددیشفذدنستشدددقضتشدددتسو دب داو دهمهش ر دب د شئ،شتد
هماشد ن ددد دتوبد دنا دالسخ دهدچدیسصدددب دیظم دیدسشش د
امجم نتد ندب دریهددیممیدنردنزدپدخد نشتتیددبششتتو دنبیهش دددالسشدف ام دددبود د مکدهدچد شد رد
ریهشد ندبدشف وددد دن نده،نشاددیددندد ند یج دددیددیدشزردبدد ش هدستتتشزردبم شدبددن جش دالقدن ن هد
یمم هدپسدالق دالاشدهستتی د شفی،وددد(بددیم ددجم )درشتتهش دشتتویوشدپسدندستتشداون د دد
اابم ردجزدنددیدسش در د(اون )د ددبددص،عدام دنتسش دددنسیمن رد ن ددد داص،معدام د سنددد
ز بش دیهش شد ن گ سشد دده گزدسیمدیه،ودددبز گمن سشد دد لدددنام دبددنددبشزدا گ شد د
ددگمنه دا همدند سشد دده سی د دب نب دقو تخدف دتنددد داسشبودهدبیخد س دنفه،وهدددت سلدمد
نسشش د
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ندستتشدستتلطش دس ت دنددداشلکدهمددالههشدددگ نی،وهدنف کدددف اشی دنرداه ددداشهد دده د کدتشد
زاشی داسوّ د د ش دگ ش،وشدندسشد دد ش دش دب د اسش د دزد هودددش د ند دیم د دزدف نگد د ،ود
دده د کدشتتیشبش د دجستتیجمرد هو ن یوشدندستتشدشتته،،وهدستتیمهش ن دددزد گم ش دددیشبم د ،،وهد
شدش دندپسشدددپلدوش د
یددندد ند ضوّردن سشدددیدد ش ه شد هیشردب دیدشزدن سششدیدد س دزن هدند سشدددیددنددزن هد س دددیدد
ن وردهمیشددداشی،وددردنسشداابم رد هیشدددپ د گش ردن جم،ودنسشده د ددامنهود ،ودددن ن هن د
ب دجهش دف اشی دنسششدنددب ده د دزدددبددشمش دهمدد دزدرگشهدنسششدا سدددزیوگ دیدشزا،وردددددددب د
یدشزردبددن ن هدنددددا،وهدددگ ددددا،عدددعطشدبددامنسشدندسششد د
الکدددسلط،ش دنزدر دنددددث،شدددسیش خ دد ژهدندددداد دددیده دبددامنسشدندسشدددندسشد ددب ده د
ش ردتمنیشستتششدشتت د ند د دز ددد دزد ند دشتت دف ددا ب ددداون دجزدنددیدستتششداون دبسد
ن جم،ودددبس دبخهش ،وهشدبددامنهخدب،وگش دپشسخدا هودددصش دبخهخدددعطشردبز سدنسششد
بددشمش دیَفَسدجشیون ن درگشهدددپ د گش دپ ردددر ا دنسشش د
ش ردب دندد شمن دیدسشدددیشلددف ش دامنهش دندد ندبدد ش رددن ن دددیشگز دیم سشز دبدد سیمهدیدشد دندد
ندنص ن دنص ن د ،،وگش شدینهبش دیدهش دددتمفدقدبخخد سینش دددسَ دَ دجهشیدش دنسشدددرف وگش د ند
سز د ددبدده د ش د دامش دددسخی ددد دشوتددد ن شدسپشسدنددگم ،ودددسیش خدندد ،،وش د
ددن ،کدان د ده د شمن رددد ن شددد ده د سخی ددد س سی د سیش هن دند مدددبددنددددف شینش ددد
ف سیش گش ددد ی درسمشیدخ دن مش د ن ش د
ف اشیخد ندبددجش د ش،م هدددف اش دب ن ددد ده د ش د ددندد ندا ه،م ددد ن ض د سشز د شیشب،وهن شدبدد
قضتتشددد همخدست دتستتلدمد ن دددبددن شعشدف اشیهش خداهتتیش دددنزدعسمبشددداجشزنتخدستتخشد د
ه ن سمد ددند سشداوندیورد ددنزد دلدن دن مندییمن دی ه سشدبشدریهددنزد سیمخدجشردهدچدبدمددد
ین نی دیدستتششدنعی نمدا ،مد ددب،وهدند مدددگمنه دا همد ددنددپ د یوهدددپ د گش داندنستتشددد
ریچدد ند ددبدداندد دف ام ه دبددا دنب غدامنهمد شدابش ند ددبددسب داسشا دد دنیجش ددظدفدد
تبلدغ د مبددعذنبد قدب داندف د در و دعذنب د ددهدچدقو ت د ندتمنیش د فعدر دیبششود دد ددبز سد
نسشدید یگدندش د

فرمان الهی
یدستتشداابم ردجزدندد دد ستتیم د ن هدددنع د

هد د:د<< اگر در ابالغ آنچه اینک بر تو فرو

فرستتداد ام کوتاهی کنی ،در حقیقت  ،به هیچ یک از وظایف رستتالت و ابالغ من لم
نکرد ای >>دددهمدندد–دتبش کدددتاشل د–د فظدددینهون ردا ند دب نب داخشلفش دتاهودددتضتتتمدند
هدددنددا ند فش شد ،،وهنردبز گمن دنسششدددن ،کدن ندنسشدر دپدش د ددب داندیشز دف ام ه:دددددبِسمِ
اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم ،یا أیُّها الرَّسولُّ بَّلِغ ما أنزلَّ إلَّیکَّ مِن ربک (فی عَّلیٍ) و إِن لَّم تَّفعَّل فَّما بَّلَّغتَّ رِسالَّتَّک
وَّاهللُّ یَّع ِصمُّکَّ مِنَّ الناسِ  .نردا

!داند دنب غدریچدد ددب د قدب داندف ددف ستیش هدنستش د متشه د

یه هن دددهمدن ،م دسب دیزد در در دد ندب ن یش دبشزدامنهمدگفش:دفرشده وحی خدا – جبرئی 
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 سه بار بر من فرود آمد و از سوی حق تعالی ،پروردگارم ،فرمان داد تا در این مکان به پاخیزم و ستتدید و ستتیا مردم را رستتمای آگاهی دهم ،که لای بن ابیطالب ،برادر و وصتتی و
جان شین من و امام پس از من ا ست که ن سبدش به من ،همان ن سبت ا ست که هارون به
موسی داشت ،با این تفاوت که رسالت به من خاتمه یافده است و بعد از خداوند و رسولش،
لای ،ولیّ و صاحب اخدیار شماستدددپدخدنزدن ندهمداوندیود دن ندام در دنرد ن دنزدق ر د ند
یشز دف ام ه :د
)) إنَّما وَّلیُّکُّمُّ اهللُّ وَّ رَّسولُّهُّ وَّالَّذینَّ امَّنُّوا الَّذینَّ یُّقیمُّونَّ الصَّلوةَّ وَّ یُّؤتُّونَّ الزَّکوةَّ وَّ هُّم راکِعونَّ))
عل دبندنب شل دهمش د س دن سشد ددیمشزدبددپشرد ن ششددد د ش د مع دبددیدشزا،و د صوقدد ن هد
نسشدددندد ده د شل د ضشرداوند ندا جم وش د
نزدجب ئدوددامنستتیمد ددنزداوندیودایاش دااشفدّشدا ندنزدتبلدغدن نداأام شدتسشضتتشد ،و؛دنردا د
م دا نیستتیمد دد دادش دا دپ هدزگش ن دنیوکدددا،شفسش دبستتدش یودددنزدافستتوهدجم دگ،دد
رلم گش دددید یگدبشزردریش د دد ندن س د ندبددتم سخ دددن سیهزنءدگ فیدنیو درگشه د ن شیم؛دهمش هشد
دداوندیو د دق ر د م ددصفهش د هدنسش :د
سبُّونَّهُّ هَّیِناً وَّ هُّوَّ عِندَّ اهللِ عَّظیمً ده،مزدر درزن هشد ددن ندگ دهد
سنَّتِهِم ما لَّیسَّ فی قُّلُّوبِهِم وَّ یَّح َّ
 /یَّقُّولُّونَّ بِأل ِ
بش هشدب داند دند ن شی،و دنزداش دیب هن دتشدریجشد ددبدد لدودا زاشدددا صش بشدف ندن دعل ددبشداند
ددتمجه د ددبددندد نشیم دبددعد دجم داندب اشسی،ودددا ندزد دبشد د دده د ددا ش،م دب نیو هدد
ا پذ دامنیویودتشدریهدداوندیودعزّدجوّ دن ندر دد ندیشز دف ام  :د
((وَّ مِنهُّمُّ الَّذینَّ یُّؤذُّونَّ النَّبِیَّ وَّ یَّقُّولُّونَّ هُّوَّ أذُّنٌ قُّل أذُّنُّ خَّیرٌ لَّکُّم یُّؤمِنُّ بِاهللِ وَّ یُّؤمِنُّ لِلمُّؤمِنینَّ ((
اندهمدن ،م دا تمنیمد کد کدنزدن ندگ دهد ندبددیش دددیهتتش داا ف د ،م؛دلدهندبدداوندستتمگ،ود دد
اند دام دن ندنف ن دبز گمن نیدد فیش د هدددا ،مشد د
دل دن ،هشدهمدداونرد ندنزداند ن ض دیم سشز دان دریهدددظدفددام د ند دام داأام ی د ددنزدر دد
ش فد ((یا أیُّهَّا الرَّسُّولُّ بَّلِغ ما أنزِلَّ إِلَّیکَّ ))...د شفیدن دبددنیجش دب سشیمشد د
(( ش د دد ،دندنسشدپس))د د

الالم رسمی والیت
نردا !دبونیدود دداوندیو دعل دبندنب شل د نددل ّددد صش دنایدش د شمشداادّندف ام هدددندد ندناش د
ددپدهمنرددنج نال شعددق ن د ن هدنسشدددف اشیخد ندب دهمدداهشج ن دددنیصش دددپد دن دن مشی دن هش د
ددب ده دبدشبشی دددشتته ردددب ده دعجمدددع ب ددده دب،وهدددرزن هنردددب ده دصتترد ددد بد ردددب ده د
سدشهددد سپدوردددب ده داون ش،شسدامّ ور دف ضددددنج دف ام هدددندنا دندد نداطشعدددب دهمدد سد
یشفذدددالز نالج نداس دف ام هدن سششده د سدبشدعل د(ع)دبدداخشلفشدب ادز دالام دن سشددده د سد
ددنزدنددپد دردیمش و داهمم دع،ش شددد مشد قدامنهودبم ش د
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مؤمن ک سی ا ست که به لای (ع) ایمان آورد و او را ت صدیق کند .مغفرت و رحمت خداوند
شام او و کسانی است که سخن او را بشنوند و نسبت به فرمان او مطیع و تسایم باشند.
،دو دپسدگم دف ند ن ودددبدد

نردا !دن ندرا ندبش دنستتتشد ددا ند دن ندامقاد ّش د ون دا
سخ،شیمد دسپش وددد سیم دپ د گش تش د ندف اش دب وش د
اوندیودعزّدجوّ دپ د گش ددددل ّدددصش دنایدش ددداوندیوگش دشمشسشدددگذشیددنزدنددددپدشاب د–د
ا مّود(ص)د–دهمدنداند ددن ،م دبددپشداش سیددددبشد شمشد سخندا گم مد سپسدباودنزداندعل (ع)د
بددنا داوندب دشمشدسمشددال شدددصش دنایدش رد ن دددپسدنزدنددناشاشدددپدهمن دتشد دزددنپسدند
ددتشدر ده،نش د دداوندددپدشاب د ند ون دامنهدود د دذ ّ ددددیستتوداند ددنزدپهتتشدعل (ع)
هسی،و دق ن دامنهود نشششد د
دیدسشدددجزدریچدداوندیود ن دف ام هد ن دیدسشدددپ د گش د
د هد
جزدریچدداوندیو د
ددد
ددد نا د ندبددانداا ف د هدنستتتشددداندیدزدتمش دریچدداوندیودنزد یشبدام ددد
هد
ناخ دتالدمدیمم هدنسش دبددعل (ع)درامایدن ش د
نردا !د نی ه دید سشد دداوندیودبدداندتالدمدیه هدبش شو ددداندیدزده د دد ددتالدمدگ فیدن دبدد
عل (ع) دن ندناش دپ هدزگش ن دددپش سش ش درامایدن ددد ن د نی ه دید سشدان دریهددبددعل (ع)دتالدمد
هن دددندسشدناش ددد نه،مشردرشهش ش د
نردا !دابش ند ددی سبشدبددندد نهد ض لشدددگم نه د سپ ودددابش ند ددنزدندد دردب تشبدودددابش ند دد
نزددال شددد س پ سی دنددددنزدندنا دددف اشیهش خدبددتهبّ د س دبشزدزیدوشدند سشد ددهش ردبدد قدددیشبم د
،،وهدبش ودن سشدددنزدیشدپ س،و وههشدبشزتش دا ن شدند سشد دد د نهداوندنزد س زیخدهدچد س دپ دند
یم ،ودددندسشدیخسیدند س د ددبدداوندددپدشاب دن مش درد دددجش دام خد ندفونرد سم دنهللد
د در ده،نشادهشد ددهدچد سد د ،ش دپدشاب دبشق دیمشیو دهمچ،ش دنزدندد مش شد هدددت،هشد هشد
ی،مم دددهمدنددبم د دد در د دزگش د دد س د ندنیو هددپ سیخدددن شعشداوندیبم د د ،ش دپدشاب د
شد د
پ د گش دام د ندپ سیخدددعبش تدا
ای مردم! لای را برتر و واالتر از هر کس بدانید که خدایش از همه ،واالتر و برتر دانستتده
است!دددبدددال شدنددتمهدند ،دود دداون خدبدددال شدب دشمشدا،صمبدف ام هدنسشش د
نردا !دعل (ع) دناش دددپدهتتتمندنزدجشی د قدتاشل دنستتتشددداوندیودتمبددا،ه ن ددال شدندد نده گزد
یخمنهودپذ فشددده گزدریش د نداهتتمم دع،ش شدددارف تدام خ دق ن دیخمنهود ن ددداوندیو دب دام د
یمدددالز دف ام هد ددبشدر د سش د ددنزدف اش دعل (ع)د س دبپدچ،و د ،دند فیش د ،ودددپدم سیددتشد
جهش دبشق ددد دزگش د د ش دنسش دن هش د ند دشه،جددددعذنب دسخشدددتمن دف سشدااذّبد ن ش د
پسدابش ند ددنزدف اشیخدااصدشد ،دود ددبددرته دگ فیش دامنهدودشود ددر ا دددس،گ دهدز دری،ود
ددب نرد شف ن دف نهمدگ وهدنسشش د
نردا !دهمددپدشاب ن دپد هدنددد سمال دیخ سیدن دا د ندبددراو داندب هش تد ن هنیوشدان داشتمد
پدشاب ن ددد ستتمال داون مدددب دهمددالقدرستتمش هشدددزادنهشد جّشدددب هشیم ده د سد دن ندنا دد
ت ود ،و دهمچم د فّش دجشهلدّشدیخسیدندنسشددده د سد دسخ ،دنزدسخ،ش داندشکدیمش و د د
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هدن سشددد ،دند س دا سی قدب دددا سیمج درتخدامنهود

سدسش دبددتمش د سخ،ش داند شکد
بم ش د
نردا !داوندیودایاش دبشدن ندفضتتتدلشهشد ددب دان دا مشدف ام ه دب دانداّ،شدیهش هدددن ستتتش د
هدن سشد(ر ر)داون دجزدنددید سشدددتشدجهش دب ق ن ددد دزگش دپش ون دن سشد ده د ش د سیش خددد
سپشسدان دد ژهدندسشش د
ای مردم! لای(ع) را برتر از همه بدانید که گذشتتده از من ،از هر مرد و زنی ،برتر و واالتر
ا ست( .بدانید) که خداوند ،به خاطر ما ست که به جهانیان ،روزی میدهد و آفرینش بر پای
و برقرار است؛هر آن کس که این سخن مرا انکار کند ،ماعون و ماعون و مغضوب و مغضوب
درگا حق است.
هش شدرگشهدبششتتدود ددن ندستتخ،ش د ن دبدد سدن دجب ئدودنزدستتمرد قدتاشل دبددانداب د ن هدددگفیدد
نستتتشد د:د((ه د سدبشدعل (ع)دبددعوندتددد شتتتم ،دب دادز ددددال شدددا بشدندد ند د دیند د
لا،شددداهتتمدا ندیستتبشدبددام دف نهمد هدنستتش))؛دپسده د سدبش ود دد د ش دام دب،ن د دد
ب نردف نردام د ددراش هدیمم هدنستش؛دپسدبش ود ددنزداخشلفشدبشدعل (ع)دستخشدب د ذ دبششتدوددد
ابش ند ددپسدنزدثشبشدقوا دپش یش دبلرز د دداوندیودبدده د دد ،دو درگشهدنسشش د
نردا !دعل (ع)دهمش د سدنستتتشد دداوند د یشبداجدودام دبددع،من د((ج ،دنهلل))دنزدندد ش د
هدددنزدزبش دابی ش دبدد دزخ دف ام هدنسش:د((یا حَسرَتا عَلی ما فرَّطتُ فی جَنبِ اهلل)).
نردا !د دق ر دبددتوب دددتفه دیظ د ،دوددد د کدددفهمدر شتدر دبهمشتتتدو دددبددا همشتدر د
تمجدد ،دودددنزدایهشبهشتخ دپد دردا دیمش دوش د
بدداوندستتمگ،و دهد دنزدن ندا د ددهمدن ،م د ستتشدندد ندگ فیددددندد ندب د هتتدوهن ده گزد ن رد
یدستتشد ددبیمنیود ستتیم نتدق ر د ندب نردشتتمشد دشتتند ،ودددتفستتد در شتدر د ندبدش دیمش و دهمدند
ا رد ددن ،م دبشزدردندد ندگ فیدن دددبددشمشدنع دا ،مد د:د د
ه د سد نداندامالدددس پ سشدددصش دنایدش دعل (ع)دامالدددس پ سشدددصش دنایدش دندسش؛د
ن ندا دعل دبندنب شل دن سش دب ن دددد ص داندن سش د ددف اش د د سی ددددال شدنددنزدجشی د قد
ایاش دب داندیشز دگ وهدنسشش د
نردا !دعل (ع)دددر دپش ش دنزدف زیونیم دثسودنصر یودددق ر دثسودن ب دنسش د دده د ک دنزد ن رد
اب دا هوددده د ون د ن رد ندتأ دودددتصتتتو قدا ،و؛دادش دن ند ددثسودددن ند ددنا دگ نیسو د
جون دیخمنه،ودبم دتشدریهد دقدشاشد د ،ش د مض دبدداندب س،وشدن هش دنا،شرد قد دادش دالقددد
ف اشی دن ش دنددب د دردزادننیوش د
دددبدد
بددهم دبش شدود ددان دریچددالز دبم دگفیمشدبددهم دبش شدود دداطل ددداس صم د ندنب غد
گم دشمشد سشیو شدتمضدحد ن د ددن ندنا دبدد سیم داوندیودبم ددداندیدزدنزدسمردندد(عزّدجوّ)دبدد
شمشدنب غدیمم شدبددهم دبش شدود ددع،من د(ناد نلمؤا،دن)دب د س دجزدب ن داند دندید سشدددن ند
دیدسشش د
سمشددداسش دددف اشی دن دب داسلمشیش دپسدنزدان دب نردهدچد سدجزددرداجشزددد
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معرفی لای بن ابیطالب(ع)
( ستتم داوند(ص)د دن نده،نش دبشزدردعل (ع)دبن فشدددندد ندبشالدب هدددبددا دیهتتش د ن دتشدریجشد
ددپشهشرددر دا شذردزنیمردپدشاب د(ص)دا سدودددپسدنزدر دبددسخندن نادد ن ) :د
نردا !دن ندعل (ع)د دب ن ددددص دانددداخز دعلمدددالدفددددجشیهدنداندنسشدب دناّششدعل (ع)د
افسّ دق ر د یشبداونسشدندسشد ددا د ندبدد قد عمتدا ،ودددندسشد ددبدده ددامج د ضشد
ددامش،م رداونسش دعمود ،،وهدنسششد د
ندسشد دد شم،ش د ق د دپدهش دددسیدزدددبددف اشیب ن ردددن شعشدنزداون دسخشد م دددبشزد ن یوهد
ا اش دنزدااشص دددیشدف اشیدهشسششدندسشدالدفددددجشیهدند سم داون دندسشدناد داؤا،ش دددپدهمند
ددهش ردالقداونشدندسشد ددبددنا داوندقشتود((یش ثدن))ددد((قشسطدن))ددد((اش قدن))دنسششد د
(نردا !)دریچددا گم مدبددف اش دپ د گش دا گم مدددن ندامنستتشددد ستتیم د قدنستتشد ددهدچد
سخ ،دنزدند دبدد سشداندتردد دددتبو ودیپذ ؛د ش دا گم م:داوندیون!ده سد ددعل (ع)د د سشد
ا ن د دسشدبون ددده د سد ددبشددرد شمندنسش د شمند ن شداوندیون!ده د سد ددعل (ع)دنیهش د
،و دلا،شد ندددر د سد ددپذ نرد قدنددیبششو دبدداهمدددهض دام دگ فیش دسشزشداوندیون!دنگ د
دددنا رد ددامج دنگمش د نددد
ن ،م دعل (ع) ددل ّدتمد ندبددا فشدددجشیهتتتد ،دام داادّند
دهمددددهمددبددف اش دتمدبم دن ،کدتمدپ س،و وهنردب نرد
نتمش دیامشدتمدب دن ندا دن سش دبدش د
ن هش دددف ام ر:د(( وَّ مَّن یَّبتَّغِ غَّیرَّ اإلسالمِ دیناً فَّلَّن یُّقبَّلَّ مِنهُّ وَّ هُّوَّ فی اآلخِرةِ مِنَّ الخاسِرینَّ))
اوندیون!دتمد ندگمنهدا گد ددد شفدسشدگمنه دتمد دداندبدددظش فدتبلدغددد سشلشدام دعمود

شد

اهمیّت مسأله امامت
نردا !داوندیودعزّدجوّ د مش د ند شمشد ند دناشاشدددپد همن دعل (ع)دق ن د ن هدن سش؛دپسده د
سد ددنزدنددددجشی هد،ش دنددنزدف زیون داند ددنزد صل دند ،ودتشددنپ سدند دزدجهش دپد دردددن شعشد
یه،و دبدد ب دددیشبم ردنعمش دگ فیش دگ وهددد درتخد دزخ دجشد نید دااذّبدامنهودبم دیدد ن د
عذنبخدتخفدفد شبودددیدداهلشدددف صشدیجشت دبددندد ن هدشم ش د
نردا !دن ندعل (ع)دنستتشد ددا ندبدخدنزده د سد ش رد هدددنزدهمددب داندستتزندن ت دنستتششدنزد
تمش دا دبدداندیز هی دددنزدهمدد س دیز داندا بمبی دددگ نا ت دنسششد د
اوندیودعزّدجوّددداندنزدندد نض دددامش،م مشدر دنرد دق ر داُهاِ دبدد ضش شد قدنزدب،وگش دیشز د
ی هوهدان در د دد د شأ دعل (ع)دن سشددده دجشد دداوندیوداؤا،دند نداخش دق ن د ن ه د د جدد
یخسش دیظ دبددندد نشیددنسششدر دداو

دیدسشدان دریهدد دام دندسشدددبههی د دد دسم هد ((

هَّل أتی علی االنساند ش دشوه دب نردندسش ددد دیزد در د ن ردجزدنددا،ظم دیهوهددد ن ردجزدندد
اوحدددسیش خدیهوهددد ن ردجزدندداوحدددسیش خدیهوهدنسشش د
نردا !دعل (ع) دیشص د نداونددد شا دپدشاب داونسش دندسشدپش سشردپ هدزگش ددد دّ ددد شه ددد
ه،مشددد هد شفیدش د
پدشاب تش دبهی ندپدشاب ددددص ّدنددبهی نددص ّدددپس نیخدبهی ندندصدشءنیوش د
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نردا

!دذ ّددددیسوده دپدشاب ردنزدصل دام دند ،ودناّشدذ ّددددیسوداندنزدصل دعل (ع)دهسی،وش د

خطر انحراف و کار شکنی

نردا !دشتتدطش دبدد ستتش ت در د ندنزدبههتتشدبد د د دپسدابش ند ددیستتبشدبددعل دد ستتود
د ز ود ددنعمشلیش د ه س هدبش ود شم دددبددلرز دددنی نمد نفیدو؛د ددر د صفمتدنهللدت،هشدبدد سب د
کدااصتتدش دبددزادندف ددنفیش ؛دپسدب دشتتمشستتشد ددا نق دن من دام هتتیندبششتتدوشدشتتمشد دد د
ادشییش د شمنداوندیدزدهسشش د

(نردا !)دجزدشتتتس ِددننگم دبخشد ستتت دبشدعل دد د،ددیم د ز دددجزدپش ستتتشردپ هدزگش داِه د
عل (ع)د د دیم گد دددجزدنهودن مش ددداخلصتتش دب د شدبددعل (ع)دن مش دیخمنه،ودرد ددبدداوند
سمگ،ودسم ه/دوَّالعَّصر إِنَّ اإلِنسانَّ لَّفی خُّسرٍ  ...د دشأ دعل (ع)دیشز دشوهدنسشش د
نردا !داوند ندگمنهدا گد د دد دنیجش ددظش فد سشلشدف دگذن دیه
ق ددظدفدنرد ن دیدسشش د

دددب دپدشاب دجزدنب غدف اش د

نردا !دیسبشدبدداوندیودریچ،ش د ددشش سیددنسشدپ هدزگش دبششدودابش ند ددجزءداسلمشی د وهدنزد
جهش دف ددب،و وشدددددددد د
دنردا !دبدداوندددپدشاب دبشد در ودددبددیم رد ددبشدنددیشز دشوهدن مش درد و دپدخدنزدریهدداهمد
اونردشمشد ندف ددگد دددبدداجشزنت د اسش تش دبددعس دبشزدگ نیوهدشم ش د
نردا !دن ندیم دنزدجشی د قدتاشل د داندس شیددشوهدددباودنزدر د د د،شدعل (ع)دددسپسد د
یسودنددق ن د ن هدشوهدتشدرینشهد ددیمبشدبددناش دقشئم داهور(عج)د سودددندسشد ددس نیجش د قداوند
دد سم داشد ندنزدامنهودستتیشیو؛د دداوندیودعزّدجوّداشد ندب دتمش داسصتت ن ددد شتتم،ش ددداخشلفش ددد
اشئ،ش دددااصدشد ش ن دددسیمن ن د جشدق ن د ن هدنسشش د
ددنردا !دبددشمشدنع داط دا ،م دبددهم دبششدود دداندف سیش هداوندبددسمردشمش مدددپدخد
نزداند سمالی دراوهددد فیدنیو در شدنگ داندیدزدنزدجهش دب د ددد شد هیدد شم دبدد نهدپد هد،دش دام د
بشزدا گ و؟!ددل ده دریهسد ددبددعس دبشزدگ دددبددجشهلدشدنستتت مدام د درد ،و دز شی دبدد
اوندیودیخمنهود سشیو دناّشدپ د گش دسپشسنذن ن د ندپش ن دیدهمدا مشدامنهود دنردا !دبونیدود
ددعل (ع)دهمش د س دن سشد ددایّ صفدددام صممدبدد سپش سنذن رددد شهدبش دن سشدددپسدنزدندد
ف زیون داند ددنزدصل دند ،و دبددن ندصفشتداز ّندددامیشزیوش د
نردا !داسلمشی ِدام د ندب داوندیوداّ،شدا،هدو د ددامج داهمدددهض دپ د گش دب دشمشدگ ددد
عذنب دنزدسمردنددبددشمشد سو دز ند دد قد د مدندنسششد د
نردا !د دزردیم گذ د ددپسدنزداندناشاش دددس اون نی دپو ودر ،ود ددالقد ندبددرتخددد دزخد
ف ندامنی،ودناشدن ندگ دهد ند د دزدقدشاشد ش ددداو ش ردیخمنهودبم ش د
نردا !داوندددپدشاب دنزدن ند سش دای،فّ دددبدزن یوش د
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نردا !دن ،ش دددپد دن ددد ش نیهتتتش دجملن د دپستتتشت ند دزخدگ فیش دامنه،ودشتتتو ددد ددبود
جش نشه دنستتشد دزخ دب نردن ندگ دهد ددبددتهب دگ ن دوهنیوشدههتتون دبششتتدود ددن ،ش دهمش د(( ش ن د
ص ت دفد))دنیود(ناشده د کدنزدشتتمشدبش ود دد دیشاددنعمش دام دب،ن دگ د ددا دج دت ،د ،و دیشادد
عمودام د ندنزد ش دب هنیو)شدنردا !داندن نددال شد ندبددع،من دناشاشدددن ثدتشد دزدقدشاش د دذ دد
ددی سودام دق ن د ن دددبشدن ند ش ددظدفدنرد ند ددبددر داأام دبم دبددپش ش دب دتشدب ده د ش ض ددد
هش دددب ده د سد دد شش ود دن ندنیجمندبم هددد شد دن ندنجیمشعد ضم دیون شیددن سشددد ی دب د
ریش د دده،مزدنزداش دایملودی هوهنیو د جّشدتمش دبش شوشدبش ود دداشج نردنا دزد ند ش ض ن دبددهشئبش د
گزن د ،،ودددپو ن دبددف زیون دتشددنپسدند دزداب د ه،وشدگ د دداوت دیخمنهودگذششد دد(عوهنر)د
ن ندنا د ندبشدهص ت دددستتیم دنزدر دام دق ن دامنه،ود ن ددداوندر دهشصتتبش د ندلا،شد ،وددنزد مشد
ام د د ددداهجم شش دسشز ددد د ،دند ش دسزندن دن ندعذنبدگ یود ددف ام  :د
(( سَّنُّفرِغُّ لَّکُّم أیُّهَّا الثَّقَّالنَّ یُّرسَّلُّ عَّلَّیکُّما شُّواظٌ مِن نارٍ وَّ نُّحاسٌ فَّال تَّنتَّصِران)).
ای مردم! خداوند شمممما را به حال خود رها نخواهد کرد تا هنکه ا و لید اک یکدیمر ممتاک نردند و
خدا شما را بر اسرار نهان ،هناهی نداده و نخواهد داد.
ای مردم! سرکمینی نیست ممر هنکه خداوند ،مردم هن را در اثر تکذیب حق ،هال کرده و چنانکه خود
به این معنی اشاره فرموده است:
((وَّ کَّذلِکَّ نُّهلِکَّ القُّری وَّ هِیَّ ظالِمَّۀٌ))
ددن ندعل (ع)دناش دددپدهمنردشمشددددل ّدددصش دنایدش دشمشسششد دداوندیو د دام دنددتهو وهشددد
دعوههشد هددداونددعوههشردام د ندنیجش دامنهود ن ش د
نردا !دپدخدنزد شمش دن ث دا دیخ سیدندبددگم نه د فی،وددداوندیودن هش د نده کدیمم دددهمد
ندسشده کد ،،وهدگ دههشئ د ددنزدن ندپسدا ر ،و دهمچ،شیهددف ام :د/ألَّم نُّهلِکِ األوَّلینَّ ،ثُّمَّ نُّتبِعُّهُّمُّ
االخِرینَّ ،کَّذلِکَّ نَّفعَّلُّ بِالمُّجرِمینَّ ،وَّیلٌ یَّومئذٍ لِلمُّکَّذِبینَّ . 
ای مردم! خداوند ،مرا به ارهای اک امور امر کرده و اک ارهای دیمر نهی فرموده ا ست و من نیز عل (ع)د
ندبددر دنام دنا دددیه د هن ؛دپسد د سدسش دنددندنا دددیمن د قد ندنزدپ د گش دام دناذدیمم هد
نستتتش؛دپسدبش ود ددگم دبددف اش دندد ،دودتشدنزدستتت اشدب ام ن دگ وددد ستتتیم د ندبددنج ند
گذن ودتشدبدد نهدهون شد فیددبششتتدودددنزدریچددیه دا ،ود ذ د ،دودتشدبدد شتتوددد مش د ستتدوددد
ام هیند ندبون دگمیدد ددامنسشدندسش دبشزدسشز ودددابش ند دد نههشرد ن دشمشد ندنزدپدمم د نهددد
د ددنددبشزد ن ش د
نردا !دص ت نمداستتیسدمداوندیودا،مدددشتتمشدبدد عش شدر داأام دشتتوهن ودددپسدنزدان دعل (ع)ددد
سپسدف زیونیمد ددنزدصل دند ،ودناشاش دددپدهمن ش دشمش ،ود ددالقد ندبدد نهد نسشدهون شدا ،،ود
ددپدمستتیدد دردبددستتمرد قد ن یوشد(پسدنزدر دستتم هد مود ندتشدپش ش دت دتد دددبددن ناددستتخند
پ ناش ):د
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نردا !دن ند سم هد(=د مو)د د شأ داندددعل (ع)دددف زیونیخدف د دراوددد ششاودن هش دا گ د
همچ،دنداخ صمصدریهش سش دن هش دندلدشرداون ،ود ددیددامف د د د ن یودددیددنیوده درزن شش د
هو دبونیدود دد زبدنهللدپد دزدنستتشددد دب نب د شتتم،ش دعل دگ ده دنهودشتتسش دددیفش ددد د،دد
د زنی دایجشدزدددب ن ن دنه م،،ود ددبددا،ظم دف دددید یگ دستتخ،ش دب دارزدددرادخیددبدد یگددد
شدبشد هو ن دیجمندا ،،وشد د

معرفی دوسدان و دشمنان
نردا !د دستتتیون ن دعل (ع)دددف زیونیخ دا ا دنهودن مشی،ود دداوندیود د یشبدام دنزدریش د
بو ،نمیدد ش د هدنسش :د
/ال تَّجِدُّ قَّوماً یُّؤمِنونَّ ب ِاهللِ وَّالیَّومِ االخِرِ یُّوادُّونَّ مَّن حادَّ اهللَّ وَّ ر َُّّسمممول َّهَّ  ...د(ستتتم هداجش لد در دد)22د
دسیون ن دعل دددف زیونیخد سشی دهسی،ود ددیمشیددشوهد د لهش هش دن مش ددداو دیمم هداوندیود
ن هش د ندبمسدلددف شیدنردنزدسمردام دددندددن دف اش ودن هش د ند دبشههشئدهددجش سشدنزدز دریهشد
یه هشئ دب نردهمدهدد دریجشدا اشی،وشداوندیودنزدن هش د نض دددن هش دنزداوندیودامش،م یوش د
ن هش د زبداوندددرگشهدبششدود دد زبداوند سینش نی،و! د
اوندیودعزّدجوّد دتمصدفدن هش د ،دندف ام هدنسش:د د
 /الَّذینَّ همَّنُّوا وَّ لَّم یَّلبَّسُّوا ایمانَّهُّم بِظُّلمٍ أولئِکَّ لَّهُّمُّ األمنُّ وَّ هُّم مُّهتَّدُّونَّ . 
ددیدزدا ف اش و:د((ن ،ش د دناندددناش دبددبههشد ناودشمیودددف شینش دبشدف دت ،دس اهش د ه،ود
ددگم ،و:دپشکدددپش دزهن ودشمش؛دپسدجشد نیدد دبههشدسش ندشم و))ش د
رگشهدبششدود دسیش دن هش د سشی دهسی،ود دداوندیود دتمصدفهش د دجشرد ن دف اش و :د
((ن هش د دناندددس اشدددب د سشبدبددبههشددن دا شمیو))ش د
(دد دام د شم،ش دن هش دف ام هدنسش):د د
((رگشهدبش شدود شم،ش دریهشد سشی ده سی،ود ددبدد دزخد دا نفی،وددده مدجه،مد ند ددا جم شوددد
ا ا دشودددصون د ددنزدسماشدددسمزدر دب دا ادز دا ش،میو))ش د
ددیدزد دق ر دراوه:د د
/کُّلَّما دَّخَّلَّت أمَّۀٌ لَّعَّنَّت أختَّها . 
همچ،دند بش هد شم،ش دریهشدف ام هدنسش:د د
/کُّلَّما ألقِیَّ فیها فَّوجُّ َّسممألَّهُّم خَّزَّنَّتُّها ألَّم یأتِکُّم نَّذیرٌ ،قالوا بَّلی قَّد ءانَّنا نَّذیرٌ فَّکَّذَّبنا وَّ قُّلنا ما نَّزَّلَّ اهللُّ مِن
شَّینٍ إِن أنتُّم إِلا فی ضَّاللٍ کَّبیرٍ 
رگشهدبش شدود دد د سیون ن دعل (ع)دددف زیونیخدبددهد دن مش د ن یودددنزدپ د گش دام د دا هدشددد
ه نس،وشدن ندگ دهد ندنج دددپش نش دعظدمدامنهودبم ش د
نردا !دادش د دزخدددبههش دتفشدت دبز سدنسششد د
شمنداشدهمش دن سشد دداوندیودندد نداذاّشدددلا،شدف ام هددد د سیون داشدام داوحددد سیش خددد
ا بّشدپ د گش دنسششد د
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نردا
نردا

!دان دا،ذ دددت سشی،وهن دددعل دهش رددد ه،مشسشش د
!دان دپدشاب دددعل ددص داندنسشش د

معرفی حضرت مهدی (لج)
رگشهدبششدودنلبیّد!درا ندناش دزاش دقشئمِد((اهور))دنسشش د
رگشهدبششدودندد ش رد ،،وهد نداونسششدرگشهدبششدودنددنییسش دگد یوهدنزدسیمهش ن دنسششدرگشهدبششدودندد
گهش ،وهد نهشردنسیمن دددد نین دقلادهشرداسی همدنسششدرگشهدبششدودنددیشبم د ،،وهد من فداه کد
ن سششدرگشهدبش شدودنددا،یسمدامیهشردیش قد خیددندلدشءداون سششدرگشهدبش شدودندد شا د نداون سششد
رگشهدبششدودنددج عددیم د شردن مد سش قدددااشی دنسششدرگشهدبششدودندداا ِّمده دصش دفضدلی د
نستتشدبددب ت ،خددده دیش ن دب دفضتتدلی دنستتشدبددیش نیدخشدرگشهدبششتتدودنددب گز وهداوندددا،یخ د
پ د گش دعشلمدن سششدرگشهدبش شدودندددن ثدهمدد نی ههشدددا د دبددهمددعلم دن سششدرگشهدبش شدودندداب د
ه،وهد شئم داوندیودددا نت دن مش دن سششدرگشهدبش شدودندد شدوددد ه سپش د ص نمدا سیسدمدددن سیمن د
ن سششدرگشهدبش شدودنددر د س دن سشد ددنام دا قدبددندددنگذن د شوهدن سششدرگشهدبش شدودنددر د س د
ن سشد ددگذ شینش دبددظهم ددردب هش تد ن هنیوشدرگشهدبش شدودندد جّشدپش ون داوندیودن سشد دد جّشد
ن ردباودنزدنددیدستتش؛دز ند سّ دیدستتش د ددبشدنددیبششتتودددیم ردیدستتشد ددهم نهدنددیبششتتوشدرگشهد
بششدودندسشدریهدد س دب دنددپد دزدیم شم ددد س د ند دب نب دنددیص تدییمن د ش د
رگشهدبششتتدود ددندددلّ داونستتشد دگستتی هدزادندددف اشی دنرد قدنستتشد دادش دا قدددنادند
اونسشد دپدوندددپ،هش ش د

طرح مسئاه بیعت
دنردا !دریچددالز دبم دبدد شمشدفهمشیو دددب ن یش دتم ضدحد ن دددن ندعل (ع)دن سشد ددپسدنزدان د
تالدمدددتفهدمدشتتمشد ندبددعهوهدامنهودگ فششدرگشهدبششتتدودنزدشتتمشدا امنهمد ددپسدنزدپش ش داطشبدد
(بددیهش دقبم دددتمهدن)دیخسشدبشداندددسپسدبشدعل (ع) د سشدبداشد هدودددادثش دام د ندنسیمن د
،دوش د
بونیدود دداندبدداوندیودتاهّودسپ هن دددعل (ع)د دب نب داندتاهّودددبداشدیمم هدنسشدددان دن ،م د
نزدستتمرد قدتاشل دنزدشتتمشدا امنهمد ددبشدعل (ع)دبداشد ،دودددبونیدود دده د سدبداشدام د ند
بهه،و دبددز ش دام خدنقون د هدنسش:د د
/فَّمَّن نَّکَّثَّ فإِنَّما یَّنکُّثُّ عَّلی نَّفسِهِ .

حج
نردا

!د جدددصفشدددا دهدنزدشاشئ دنله دنسشد د

/فَّمَّن حَّجَّ أوِ اعتَّمَّرَّ فَّال ءُّناحَّ عَّلَّیهِ أن یَّطَّوَّفَّ بِهِما.
نردا !د جداشیدداوند ،دود ددهدچداشیونی دیدستتتشد ددبددن داشیدددن دشتتتم دان دریهددب دیدشزد
گ دددهدچداشیمن هنردنزدن نداشید د خدییشبدوه دان دریهددبددفس دددتهدوستتی دگ فیش دراوهدنستتششدنرد
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ا !داؤا ،دیدستتشد دد در دامقفد مدبش ستتیودان دریهدداوندیودنزدااشص ت دگذشتتیددندد هتتمد
پمش دا ،وشدپسدرینشهد دد جَّخدتمش دشودزیوگ دددنعمش د ندنزدیمدرهشزدا ،وشد د
نردا !دزنئ ن داشیدداوندنزدستتمرد قدتاشل داو دددیص ت تدا شتتمیودددهز ،ددستتف شتتش د د یدشد
جب ن دددیدزدنیودایدد دزددنپستتدندن هتتش دامنهودشتتود دداوندیو دپش ن دیدهم ش ن د ندتبشهدیخمنهود
ف ام ش د
نردا !داشیدداوند ندبشدنعیسش د شاودددبشد قشدددفهمد ستتتشدز ش تد ،دودددابش د ددبود دتمبدددد
ت کدگ،شهش دگذشیددام دنزدر دامنقفدش فدبشزدگ وش د
نردا !دنقشاددیمشزدددپ ناشدز شت دبش ودب د بقد ستتتیم دپ د گش دددبددهمش د د د ددنددف اش د
ن هدن سش دبددعمودر وددد ،شیچددبشدگذ ششدزاش د متشه د ،دود شدا سشئودددااش مد ند ندف نام د
یمشئدو دن ندعل (ع)ددل ّدددس پ سشدشمش دابدّندر دااش مدددن هش دب نردشمشسششدهمش د دداوندیود
عزّدجوّ دندد ندپسدنزداندب نردشمشدا،صمبد هدددهمدناشاشی د ددبددجشیهد ،داندددنددنزدسمرد قد
تاشل دتاددندگ وهنیو دپشسخنمرداسش وددداهه تدشمشدامنه،ودبم دددب دریچددیم نیدودرگشهیش د
امنهود ش د

احکام الهی
ددد ن داون دبدخدنزدر دنسشد ددبیمنیمد کدبدد کدب دشمش ددداا ف دیمش م؛د م د
رگشهدبششدو!د
،دندنستتتش د د کد دا گم مد ددبدد لهشدنا دا ،مدددنزد ناهشدیه دا یمش مدددبددا،ظم د
تم ضدحدددتبددندریهش داأام د شوهن د ددنزد شمشدبداشدگد ددد سشدتاهودددپدمش دبف هش د ددریچددنزد
ستتمرد قدتاشل د بش هدناد نلمؤا،دن دعل (ع)دددناشاشی د ددنزدیستتوداندددعل (ع)دبددجهش دامنه،ود
راو دپذ فیددبششدوش د
دداهور(عج) دقشئمدناشاش دددقشض دبدد قدتشد دزددنپسدندامنهودبم ش د
ای مردم! هر لم حاللی که به شتتما معرفی کردم و هر کار حرامی که از آن نهی نمودم ،از
گف ده خود باز نمیگردم و آن را تغییر نخواهم داد .این امر را به خاطر بستت دارید و هرگز
فراموش مکنید و به دیگران نیز سفارش کنید ،مباد احکام مرا دیگرگون سازید.
رگشهدبششتتدوداندستتخندام د نداجو نًدتأ دودا ،مد د:دیمشزد ندبددپشرد ن ودددز شتدبوهدو دنا دبدد
اا دمدددیه دنزدا،ه د ،دودناشدبونیدود ددستت درهشزده دنا دبدداا دمدددیه دنزدا،ه ردن ندنستتشد دد
ف نادندا ندبپذ وددد ش ض ن در د ندبددهشئبش دن عد هدودددبددن شعشدنزدندنا دانددن ن شش د ،دوشد
ددنزداخشلفشدبشدریهشدب د ذ شتتش دستتشز و؛دز ند ددن ،هشد ستتیم داوندیودعزّدجوّدددف اش داندنستتش ددد
بونیدود ددبود دناش دااصم د(ددب داا فشدند)دنا دبدداا دمدددیه دنزدا،ه دناهش دپذ دیدسشش د

تنها را هدایت
نردا !دن ندق ر دنستشد ددناشاش دپسدنزدعل (ع)د ندنزدف زیون دددنزدیستودندداا ف د
بددشمشدتمضدحد ن د ددعل دنزدانددداندنزدند مشداوندیود د یشبدام دف ام هدنسش :د

هددداندیدزد

/وَّ ءَّعَّلَّها کَّلِمَّۀً باقِیَّۀً فی عَّقِبِهِ .
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دداندیدزدگفیم:د((تشدر دزاش د دد ستتشدتمستتکدبدد ناندن ند ددنا دگ نیستت،گد( ا ،د یشبداونددد
عی تددداشیون دان)دز هن و ده گزدبددگم نه دددض لشد ش دیخمنهدودشو))ش د
نردا !دتسمرد ندپدهددام د ،دودددنزدقدشاشدبد،و هدود دداوندیودایاش دف ام  :د
/إِنَّ کَّلزَّلۀَّ الساعَّۀِ شَّینٌ عَّظیم.
نردا !دبددا سدبد،و هتتتدودددنزد ستتتشبدددادزن دددا ش مدد دپدهتتتنشهدپ د گش دجهشیدش دهشفود
ابششتتدودددثمنبدددعسشبدددپش ن ددد دف د ستتیشادزد ندنزداش داب و د دده د سدیده د ،و دپش ن د
شبوددده د سد ناندبددبوردرلم هدسشز دبه هنردنزدبههشدیخمنهود نششش د

بیعت گرفدن
نردا !دشمشد ندنزدر د ودفزدیی دنسشدکدبیمنیدود کد ک دبشداند سشدبداشد هدود د شل د ددبدد
ف اش داون داأام د ددنزدزبش ده د کدنزد شمشدنعی نمدگد د ددا ،ص دف اشی دن دددناش تدب داؤا،ش د
ند ددب نردعل (ع)دق ن د ن هن دپذ فیدن ودددیدزد(اأام د د)د دام دقبم دناشاشددددال شدناشاشی د
ددنزدیسوداندددصل دعل (ع)دا بشش،و دنق ن دددبداشدگد شد ش د دد ،دندنسش دهمنش د کد صوند
ددبددزبش دبنم دو:د(نرد سم داون!)دریچدد دد ددال شددد هب رداطلقدعل (ع) و امامان پس نزددرد دد
نزدصل دند ،ودنزدجشی د قدتاشل دبدداشدنب غد ر دش،دو مددد دب نب در داطدعدددتسلدمدمدددبددر د
نا د نض دددامش،م م!دن ،کداشدبدد دددجش دددبددزبش ددد سیمش دیسبشدبددقبم ددال شدبشدتمدبداشد
ا ،دمدددپدمش دا ب،و مد ددبشدن ندنعیسش دزیوگ د ،دمدددبشدر دبمد مدددتشدر دزاش د ددستتت دنزد
اشکدب ن م دبددر دپش ب،ودبم هددده گزد در دتردد دددتبو ل دیوهدمددد شکدددت وردی،مش دمدددنزد
س دپدمش دام دب دیخدز مدددنزداوندددپدشاب دددناد نلمؤا،دن دعل (ع)دددف زیونیخد سنددد سدند
ددناشاش د ن د ددنزدصل دعل (ع)دبددجهش در ،و دف اش دب مش د
نردا !داسش دددا،زلی د دد سنددد سدندیز داونددد سم دندد ن یو دگمشز تش د هدددنب غدیمم هد
ددایمجهیش دستتشایمد ددن ند ددتندست د دجمنیش دنهودبههتتی،ودددپ دنزداند ددجوّدن هتتشیمدددباودنزد
عل (ع) دا،ص دناشاشدامنه،ود نششش د
دد(نردا !)دبنم دو:د(( دن ندنا داطدعداوندددپدشاب دددعل (ع) ددد ستتت،دندددناشاش دپسدنزد
ن هتتتشیدمشدتمد(نردپدشاب )د دام ددال شدناد نلمؤا،دندنزد دددجش دبشداشدعهودددادثش دبستتتی ؛دنزد
ستتشی د ددتمفدقداصتتشف دد شفی،ودبدد ستتش دددنزدریهشد ددتمفدقدن ند ش دیدشفی،و دنزدزبشیهتتش دبداشد
گ فی شدپد مش دیمم مد دد ن رد ند بدد جشردن ندنا دیند م ددد ددد جشی مش د بدد جش ی د ن د درد
ی،مش وشداوند ند دن ند ش د ششهودگ فیدمدنددبدد شهش ت د شف دن سشدددتمدیدزد(پدشاب )دددهمچ،دندهمدد
اطداش دف اش د قدنزد شضتتت دددهشئ دددف شتتتینش دددج،م داوندددهمددب،وگش دندد ندهمن د ندگمنهددد
ششهودن ندنا د مددداوندنزده دششهوردبز گی دنسشش)) د
نردا !د ددا گم دو؟داوندیو ده دردنزرد ندا ش،م دددنزد س ّدددپ،هش دهمددرگشهدن سششد(بونیدو)در د
سد ددبدد نهدهون شد د دبددستتتم دام د فیددددر د سد ددبددگم نه دگ ن و دت،هشدبددز ش دام خد
نقون د هدنسششد ند دد سشداوندفم ده د سی دددقو تخدب ت دنزده دقو ت دنسشش د
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تاالر بزرگ باغ زندگی

نردا !دنزداوندبی ستتتدودددپ هدزگش ردپدهتتتدد ،دودددپدمش دام د ندبشدعل (ع)دناد نلمؤا،دندددبشد
س،دندددناشاش د ن د دد لمدد دبددبشقددنیو دن سیمن دیمش دوشده د دد د ندنا داه دپ نز داون خد
بدده شد دنفه،ودددریهسد ددب دعهودام دپشردفهتتت هداون خد مشد ،ود/د فَّمَّن نَّکَّثَّ فَّإِنَّما
یَّنکُّثُّ عَّلی نَّفسِهِ. ..
نردا !دریچددبددشتتمشدگفیم دبشزدگم دودددب دعل (ع) دبشدع،من د ستتم دناد نلمؤا،دندستت د هدوشد
بنم دو:د((پ د گش ند ستتیم تد ندشتت،دو مدددن شعشد مدتشدنزدا مشدددارف تدتمدبه ها،ودشتتم مد
ددبشزگهشدهمددبددتمسش))دددبنم دو:د د
داش دام د
((ستتتپشسداونرد ند ددبددن ندنا داشد ندهون شددد اللشدف ام هدددنگ د نه،مشئدمش دیم
بدد نهدهون شد سشدیم شفیدم))د د
نردا !دفضتتتش ودددنایدشزنتدعل دبندنبدطشل دددقو دددا،زلیخدیز داوندیو د دد د یشبداوندیشز د
شوه دبدهی دنزدر دنسشد ددبیمنیمد د کدجلسددب ن یش دب دشم ؛دپسده د سد ددنزدا،شق دددفضش ود
نددیز دشمشداطلب دگم و دنزدنددبپذ وش د
دف اش دبَ َ د
نردا !ده د سدنزداوندددپدشاب دنددددنزدعل (ع)دددناشاش دددپدهتتمن شی د دداا ف د
بدد سینش ردبز گ دیش ودراوهدنسشش د
نردا !د سینش ن د سشی ده سی،ود دد دبداشدبشدعل (ع)دددپذ ددال شدندددد دن نرد س دب د
دردبددع،من دناد نلمؤا،دن دابش تدددسبسشدجم ،و دن ،ش د دبههشِدیامیهشدای،اّمدامنه،ودبم شد د
نردا !دسخ ،دگم دود ددامج د ضشرداوندبششو:د د
/فَّإِن تَّکفُّرُّوا أنتُّم وَّ مَّن فِی األرضِ ءَّمیعاً فَّلَّن یَّضُّرَّ اهللَّ شَّیئاً .
اوندیون!دا ن دددزیش دبشدن مش د ندبدشا زددد شف ن د ندبددهضتت دام دگ فیش دستتشزدددستتیش خ داونرد
نسشد ددپ د گش دجهشیدش دنسشش د
( دن نده،نش دا دف ش دب درد یو ):د
ف اش داوندددپدشاب داوند ندشتتت،دو مدددبشد دددزبش ددد ستتتشداطدعدددف اشیب ن مشد م دستتتخ،ش د
پدشاب دتمش دشتتتو دا دب دگ در د ضتتت تدددناد نلمؤا،دن(ع)دستتتخشدنز ش د یوددده سد
ا امنسشدبشدن هش داصشف ددددبداشد ،وش د
گم ،ودیخسیدند س د ددامفقدبدداصشف ددددبداشدشو دنبمبه دبم دددپسدنزددردعم دددسپسدعثمش د
بداشد یودددبدد یبش دن هتتش دبشق داهشج ن دددنیصتتش ددد ن دا اش دنقون دبددبداشد یودتشدرینشهد
دددقشدیمشزدار بد سدوشدپدشاب د در د ش دیمشزدار بدددع هشد ندپدم سیدددد د کدزاش دبددجشرد
رد شد د
دا گفش :د
د دن شدنسشد ددپدشاب د(ص)دبشده دگ دهد ددبددع،من دبداش داصشف ددا
((ألحَّمدُّ للهِ الَّذی فَّصَّلَّنا عَّلی ءَّمیعِ العالَّمینَّ)).
ا: ،د((سیش خداونرد ند دداشد ندب دهمددجهشیدش دنایدشزدا مشدف ام ))ش د
دددددددد د
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