


دفتر نشر فرهنگ و معارف مسجد هدايت

ــق: ــي ــق ــح ت و  تـــرجـــمـــه 
سعيد روستايي، سجاد سعادت خواه

 7 زيارت حضرت اميرالمؤمنين علي 
يــر  غــد ــد  ــيـ عـ ز  و ر ر  د





مقدمه
از گنجينه هاي گرانســنگ معارف اهــل بيت: زيارتي 
اســت كه حضرت امام هــادي7 در روز عيد غدير براي 
جّدشــان حضرت امير المؤمنين7 انشاء فرمودند. در سالي 
كه معتصم عباســي آن حضرت را احضار كرده بود ـ ظاهراً 
به گونه اي كه از عبارات بزرگان اســتفاده مي شود ـ در مسير 
ســاّمرا در محل قبر مطّهر آن حضــرت توقف كردند و اين 
زيارت پرمحتوا و ســنگين، از نظر مقامات و مناقب حضرت 

مولي7 را بيان فرمودند.
گرچه بيان مفّصل ديگري دربارة مقامات امامان: به نام 
»زيارت جامعة كبيره« از آن امام همام به ما رسيده كه در واقع 
مي توان گفت زيارت جامعة كبيره، شناســنامة امامت اســت 
و براي يك شــيعة معتقد به امامت آگاهي و اطالع بر آن به 
عنوان معرفت امام الزم است، ولي زيارت غديريه امتيازش بر 
زيارت جامعه به اين است كه به منزلة سند محكم قرآني براي 
آن زيارت اســت، زيرا در زيارت غديريه امام هادي7 به 
بيش از صد منقبت از مناقب حضرت امير المؤمنين7 اشاره 
فرموده و به دنبال هر منقبتي به آيه اي از قرآن كريم استشهاد 
فرموده و تعداد بيش از پنجاه آيه از قرآن در اين زيارت آمده 
و گوياي اين مطلب است كه آنچه از مقامات امامان و فضائل 
آن بزرگان در زيارت جامعه و يا در زيارات ديگر توسط آن 
بزرگواران نقل شــده، همگي ريشة قرآني دارد و باالخره به 
اين نتيجه مي رســيم كه اين دو ثقــل عظيم »قرآن و عترت« 
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همان طور كه پيامبر اكرم6 فرمودند هميشه با هم بوده و 
هر كدام تأييد كننده و دربردارندة محتواي ديگري مي باشــد. 
قلب مقدس امام7 جايگاه معارف و محتواي قرآن اســت، 
چنانچــه در قرآن آمده: »بَل ُهو آياٌت بيّناٌت في صدورِ الّذين 
اُوتُوا العلَم؛1 بلكه قرآن آياتي روشــن در ســينه هاي كساني 
اســت كه علم ]الهي[ يافته اند.« و از ســوي ديگر ريشة تمام 
فضائل و مناقب امامان : در قرآن كريم اســت چنانچه در 

زيارت غديريه امام هادي7 بدان اشاره شده است.
متأســفانه اين يادگار پرارزش امام هــادي7 يا به دليل 
حجم ســنگين زيارت و يا به جهات ديگر مورد غفلت قرار 
گرفته و ما بر آن شــديم كه اين گنجينــة پرمحتواي معارف 
شــيعي را به صورت جداگانه اي با ترجمه و توضيح مختصر 
در ذيل هر كــدام از فضائل و مناقب مذكور در اين زيارت، 
در اختيار عالقه مندان قرار دهيم، تا حتي المقدور در روز عيد 
غدير هر كجا كه باشند آن را به دقت بخوانند تا بدين وسيله 
هم به ســاحت مقّدس آن حضرت عــرض ادب كنند و هم 
با فضائــل و مناقب آن امام7 بيش از پيش آشــنا گردند.

اين زيارت را مرحوم ابن المشــهدي )متوفي سال 610( با 
بهترين و معتبرترين ســند و طريــق نقل كرده2و پس از وي 
مرحوم عالمة مجلسي و مرحوم محدث قمي3 نيز آن را نقل 

كرده اند و سند آن را معتبر دانسته اند.

1. عنكبوت: 49.
2. المزارالكبير: 263 ـ 282؛ المزار شهيد اول: 66 ـ 89.

3. بحاراالنــوار: 97: 359 ـ 368؛ زادالمعاد: 466 ـ 475؛ مفاتيح الجنان: 
596 ـ 614.
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ِد الُْمْرَسِليَن، 6              يَن، َو َسيِّ ٍد َرُسوِل الـلَِّه َخاَتِم النَِّبيِّ َلُم َعَلى ُمَحمَّ اَلسَّ
َو َصْفَوِة َربِّ الَْعالَِميَن،

سالم بر محمد فرســتاده خدا خاتم پيامبران، و آقاي رسوالن، و 
برگزيدة پروردگار جهانيان،

َأِميِن الـلَِّه َعَلى َوْحِيِه، َو َعَزائِِم َأْمِرِه، َو الَْخاِتِم لَِما َسَبَق، َو الَْفاِتِح 
ِه، لَِما اْسُتْقِبَل، َو الُْمَهْيِمِن َعَلى َذلَِك ُكلِّ

 امين خدا بر وحيش، و فرمانهاي حتمي اش، و ختم كنندة آنچه از 
پيش گذشته، و گشايندة آنچه پس از او آيد، و نگهبان بر همه آنها،
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َلُم َعَلى َأْنِبَياِء  َو َرْحَمُة الـلَِّه َو بََرَكاُتُه َو َصَلَواُتُه َو َتِحيَّاُتُه، اَلسَّ
الِِحيَن، بِيَن، َو ِعَباِدِه الصَّ الـلَِّه َو ُرُسِلِه، َو َمَلئَِكِتِه الُْمَقرَّ

و  رحمــت خدا و بركاتــش و درود ها و تحياتش ]بر او باد[، ســالم 
بر پيامبران خدا و رســوالنش، و فرشــتگان مقّربــش، و بندگان 

شايسته اش،

يَن2، َو َواِرَث  َد الَْوِصيِّ ُم َعَلْيَك َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن1، َو َسيِّ ــلَ اَلسَّ
يَن3، َو َولِيَّ َربِّ الَْعالَِميَن4،  ِعْلِم النَِّبيِّ

 سالم بر تو اي امير مؤمنان، و آقاي اوصياء، و وارث دانش پيامبران، 
و ولّي پروردگار جهانيان، 

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شــيخ صدوق )متوفي ســال 
381( در علل الشــرايع: 160/1 و 50 نفر از بزرگان ســنّي مانند: خطيب 
بغدادي )متوفي ســال 463( در تاريخ بغداد: 122/13 نقل كرده اند كه لقب 

»امير المؤمنين« متعّلق به حضرت علي7 است.
2. بيــش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: ثقفي )متوفي ســال 283( 
در الغــارات: 854/2 و 30 نفر از بزرگان ســنّي مانند: خوارزمي )متوفي 
ســال 568( در المناقــب: 222 نقل كرده اند كه القاب »ســيّد الوصييّن« و 
»ســيد االوصياء« و »خير الوصيين« و »خير االوصياء« و أفضل الوصيين« 

متعّلق به آن حضرت است.
3. بيش از 25 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شيخ صدوق )متوفي سال 381( 
در عيون اخبار الرضا: 112/2 و 5 نفر از بزرگان سنّي مانند: حنفي موصلي 
)متوفي سال 680( در دّر بحر المناقب: صفحة 65 نقل كرده اند كه آن حضرت 

»وارث علم النبيين« مي باشد.
4. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: قمي )متوفي قرن 3( در تفسيرش: 
208/2 و 30 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن الجوزي )متوفي سال 597( در 

المنتظم: 196/8 نقل كرده اند كه آن حضرت »ولّي اهلل« مي باشد.
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َلُم  َو َمْوَلَي َو َمْولَى الُْمْؤِمِنيَن1، َو َرْحَمُة الـــلَِّه َو بََرَكاُتُه، اَلسَّ
َعَلْيَك َيا َمْوَلَي َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن، َيا َأِميَن الـلَِّه2 ِفي َأْرِضِه،

و  سرور من و ســرور مؤمنان، و رحمت خدا و بركاتش ]بر تو باد[، 
ســالم بر تو اي موالي مــن اي اميرمؤمنــان، اي امين خدا در 

زمينش،

َلُم َعَلْيَك َيا  َتُه الَْبالَِغَة3 َعَلى ِعَباِدِه، اَلسَّ َو َسِفيَرُه ِفي َخْلِقِه، َو ُحجَّ
ِديَن الـلَِّه الَْقِويَم، َو ِصَراَطُه الُْمْسَتِقيَم4،

 و سفيرش در ميان خلِق او، و حّجت رساي او بر بندگانش، سالم بر 
تو اي آيين محكم خدا، و راه راستش،

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: خصيبي )متوفي ســال 334( 
در الهداية الكبري: صفحـ［ 104 و 90 نفر از بزرگان ســنّي مانند: الطيالسي 
)متوفي سال 204( در  المســند: صفحـ［ 111 نقل كرده اند كه آن حضرت 

»مولي المؤمنين« و »ولّي كّل مؤمن« مي باشد.
2. بيــش از 30 نفر از بزرگان شــيعه مانند: ثقفي )متوفي ســال 283( در 
الغارات: 847/2 و 5 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابو  نعيم اصفهاني )متوفي سال 
430( در حلية األوليــاء: 98/1 نقل كرده اند كه لقب »امين اهلل« متعلق به آن 

حضرت است.
3. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: حميــري )متوفي قرن 3( در 
قرب األسناد: صفحـ［ 62 و 20 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن عدي )متوفي 
سال 365( در الكامل: 397/6 نقل كرده اند كه آن حضرت »حجة اهلل« مي باشد.

4. بيش از 55 نفر از بزرگان شيعه مانند: قمي )متوفي قرن 3( در تفسيرش: 28/1 
و 20 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن مردويه )متوفي سال 410( در مناقب علّي: 
صفحـ［ 273 نقل كرده اند كه منظور از »الصراط المستقيم« آن حضرت مي باشد.
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ُم َعَلْيَك َأيَُّها النََّبُأ الَْعِظيُم1 الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن، َو َعْنُه  ــلَ اَلسَّ
َلُم َعَلْيَك َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن،  ُيْسَألُوَن، اَلسَّ

ســالم بر تو اي خبر عظيمي كه مردم در آن اختالف كرده، و از آن 
بازخواست شوند، سالم بر تو اي امير مؤمنان،

بُوَن،  آَمْنَت بِالـــلَِّه َو ُهْم ُمْشِرُكوَن2، َو َصَدْقَت بِالَْحقِّ َو ُهْم ُمَكذِّ
َو َجاَهْدَت ِفي الـلَِّه َو ُهْم ُمْحِجُموَن، 

ايمان آوردي به خدا در آن وقت كه مردم مشرك بودند، و تصديق 
كردي حــق را هنگامي كــه آنها تكذيب كردنــد، و جهاد كردي 

موقعيكه آنها خودداري كردند ]و كنار كشيدند[، 

يَن َصابِراً ُمْحَتِســبًا، َحتَّى َأَتاَك  َو َعَبْدَت الـــلََّه ُمْخِلصــًا لَُه الدِّ
الِِميَن،   الَْيِقيُن، َأَل لَْعَنُة الـلَِّه َعَلى الظَّ

و پرســتش كردي خدا را مخلصانه در دين شكيبا و پاداش جو، تا 
آنگاه كه از دنيا رفتي، همانا لعنت خدا بر ستمكاران است، 

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: صّفار )متوفي ســال 290( در 
بصائر الدرجات: 77/1 و 13 نفر از بزرگان ســنّي مانند: حاكم حســكاني 
)متوفي قرن 5( در شــواهد التنزيل: 417/2 نقل كرده اند كه منظور از »النبأ 

العظيم« در آيـ［ 2 سورهء نبأ آن حضرت مي باشد.
2. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: نصر بن مزاحم )متوفي سال 212( در 
وقعة صفين: صفحـ［ 103 و 130 نفر از بزرگان سنّي مانند: عبد الرزاق )متوفي 
سال 211( در المصنّف: 325/5 نقل كرده اند كه آن حضرت اّول مؤمن بوده است.
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َد الُْمْسِلميَن1، َو َيْعُسوَب الُْمْؤِمِنيَن2، َو ِإَماَم  َلُم َعَلْيَك َيا َسيِّ اَلسَّ
ِليَن4، َو َرْحَمُة الـلَِّه َو بََرَكاُتُه،   الُْمتَِّقيَن3، َو َقائَِد الُْغرِّ الُْمَحجَّ

ســالم بر تو اي آقاي مســلمانان، و پادشــاه مؤمنان، و پيشواي 
پرهيز كاران، و مقتداي ســفيد رويان، رحمت خدا و بركاتش ]بر تو 

باد[، 

1. بيش از 70 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ كليني )متوفي سال 329( در 
الكافي: 443/1 و 50 نفر از بزرگان سنّي مانند: طبراني )متوفي سال 360( 
در المعجم الصغير: 88/2 نقل كرده اند كه لقب »سيّد المسلمين« متعلق به آن 

حضرت مي باشد.
2. بيش از 60 نفر از بزرگان شــيعه مانند: عياشــي )متوفي سال 320( در 
تفســيرش: 4/1 و 50 نفر از بزرگان ســنّي مانند: اســكافي )متوفي سال 
242( در النقض علي العثمانية: صفحة 290 نقل كرده اند كه لقب »يعسوب 

المؤمنين« متعّلق به آن حضرت است.
3. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: صّفار )متوفي سال 290( در بصائر 
الدرجات: 413/1 و 40 نفر از بزرگان سنّي مانند: حاكم نيشابوري )متوفي 
سال 405( در المستدرك: 136/3 نقل كرده اند كه لقب »امام المتقين« متعّلق 

به آن حضرت است.
4. بيــش از 90 نفــر از بزرگان شــيعه ماننــد: خّزار )متوفــي قرن 4( 
در كفايــة االثــر: صفحــة 185 و 40 نفــر از بــزرگان ســنّي مانند: 
ابــن مردويــه )متوفــي ســال 410( در المناقــب: صفحـــ［ 58 نقل 
كرده انــد كه لقب »قائــد الغرالمحجليــن« متعّلق به آن حضرت اســت.
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َأْشَهُد َأنََّك َأُخو َرُسوِل الـلَِّه1 َو َوِصيُُّه2، َو َواِرُث ِعْلِمِه3 َو َأِميُنُه 
ُل َمْن آَمَن بِالـلَِّه،   ِتِه4، َو َأوَّ َعَلى َشْرِعِه، َو َخِليَفُتُه ِفي ُأمَّ

شهادت مي دهم كه براستي تويي برادر رسول خدا و وصّي او، و وارث 
دانشش و امين او بر شريعتش، و جانشين او در ُامتش، و نخستين 

كسي كه ايمان آورد به خدا، 

ِه َما  ُد َأنَُّه َقْد بَلََّغ َعِن الـــلَّ ِه، َو َأْشــهَ َق بَِما ُأْنِزَل َعَلى نَِبيِّ َو َصدَّ
َأْنَزلَُه ِفيَك، َفَصَدَع بَِأْمِرِه، 

و تصديق كرد آنچه بر پيامبرش نازل شــد، و شهادت مي دهم كه او 
)پيامبر( به خوبي رساند آنچه را كه خدا دربارة تو نازل فرموده بود، 

و دستورش را با صداي بلند به مردم رساند،

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: فرات كوفي )متوفي سال 307( در 
تفسيرش: صفحـ［ 497 و 70 نفر از بزرگان سنّي مانند: اسكافي )متوفي سال 
242( در النقض علي العثمانية: صفحـ［ 290 قضيـ［ برادري بين پيامبر6 

و آن حضرت را نقل كرده اند.
2. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: سليم بن قيس )متوفي سال 76( 
در اسرار آل محمد: 592/2 و 30 نفر از بزرگان سنّي مانند: احمد بن حنبل 
)متوفي سال 241( در فضائل الصحابة: 615/2 نقل كرده اند كه آن حضرت 

وّصي پيامبر 6 است.
3. بيش از 50 نفر از بزرگان شيعه مانند: فرات كوفي )متوفي سال 307( در 
تفسيرش: صفحـ［ 82 و 8 نفر از بزرگان سنّي مانند: طبراني )متوفي سال 360( در 
المعجم الكبير: 102/23 نقل كرده اند كه آن حضرت وارث علم پيامبر6 است.
4. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: سليم بن قيس )متوفي سال 76( 
در اســرار آل محمد: 174/1 و 40 نفر از بزرگان ســنّي مانند: ابن مردويه 
)متوفي ســال 410( در المناقب: صفحـ［ 102 نقل كرده اند كه آن حضرت 

خليفـ［ پيامبر 6 است.
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ِتِه َفــْرَض َطاَعِتَك َو ِوَلَيِتَك1، َو َعَقَد َعَلْيِهُم  َو َأْوَجَب َعَلى ُأمَّ
الَْبْيَعَة لََك، َو َجَعَلَك َأْولٰي بِالُْمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِســِهْم2، َكَما َجَعَلُه 

الـلَُّه َكَذلَِك، ُثمَّ َأْشَهَد الـلََّه َتَعالٰي َعَلْيِهْم،

و واجــب كرد بر ُامتش لزوم پيروي از تو  و لزوم واليتت را،  و بيعت با 
تو را از ايشان گرفت، و تو را نسبت به مؤمنان سزاوارتر از خودشان 
قرار داد، همچنانكه خدا چنين مقّرر كرده بود، ســپس )پيامبر( 

خداي متعال را برايشان شاهد گرفت،

َفَقاَل َألَْسُت َقْد بَلَّْغُت، َفَقالُوا: الـــلَُّهمَّ بَلٰي، َفَقاَل الـــلَُّهمَّ اْشَهْد َو 
َكفٰي بَِك َشِهيداً َو َحاِكمًا بَْيَن الِْعَباِد3،

پس فرمود: »آيا به خوبي نرســاندم؟«، گفتند: »خدايا چرا«، پس 
فرمود: »خدايا شاهد باش و كافيست شاهد بودِن تو و حكمرانيت 

در ميان  بندگان«،

1. بيش از 35 نفر از بزرگان شيعه مانند: فرات كوفي )متوفي سال 307( در 
تفســيرش: صفحـ［ 439 و 10 نفر از بزرگان سنّي مانند: خوارزمي )متوفي 
سال 568( در المناقب: صفحـ［ 318، وجوب اطاعت و واليت آن حضرت 

بر همگان را نقل كرده اند.
2. بيش از 25 نفر از بزرگان شــيعه مانند: نعماني )متوفي ســال 360( در 
الغيبة: صفحـ［ 69 و 10 نفر از بزرگان سنّي مانند: هيثمي )متوفي سال 807( 
در مجمع الزوائد: 164/9 روايــت كرده اند كه پيامبر 6 آن حضرت را 

سزاوارتر از مؤمنين به خودشان قرار داد.
3. اين جمالت را پيامبر 6 در روز غدير خم بيان فرمودند.
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ْقــَراِر1، َو نَاِكَث َعْهِدَك بَْعَد  َفَلَعَن الـــلَُّه َجاِحَد ِوَلَيِتَك بَْعَد اْلِ
، َو َأْشَهُد َأنََّك َوَفْيَت بَِعْهِد الـلَِّه َتَعالٰي، 

ٰ
الْميَثاِق

پس لعنت كند خدا منكر واليت ]و فرمانروايي[ تو را پس از اقرار، و 
شكنندة پيمانت را پس از بستن عهد و پيمان، و گواهي مي دهم كه 

براستي تو به عهد خداي متعال وفا كردي،

َو َأنَّ الـلََّه َتَعالٰي ُموٍف لََك بَِعْهِدِه، َو َمْن َأْوفٰى بَِما َعاَهَد َعَلْيُه الـلََّه 
، َفَسُيْؤِتيِه َأْجراً َعِظيمًا، َو َأْشَهُد َأنََّك َأِميُر الُْمْؤِمِنيَن الَْحقُّ

و به حقيقت خداي متعال وفاء كننده است دربارة تو به عهد خويش، 
و هر كس وفاء كند به آن پيماني كه با خدا بسته پس به زودي پاداش 
بزرگي به او داده خواهد شد، و گواهي مي دهم كه براستي تويي امير 

مؤمنان به حق،

ِة بَِذلَِك  ي نََطــَق بِِوَلَيِتَك التَّْنِزيُل، َو أََخَذ لََك الَْعْهَد َعَلى اأْلُمَّ
ٰ
اَ لَّذ

يَن َتاَجْرُتُم الـلََّه بُِنُفوِسُكْم، 
ٰ

َك َو أََخاَك الَّذ ُسوُل، َو أَْشَهُد أَنََّك َو َعمَّ الرَّ

كه قرآن دربارة واليتت سخن گفته، و رسول خدا از اّمت در اين باره 
)واليت تو( براي تو پيمان گرفت، و شــهادت مي دهم كه براستي تو 
و عمويت )حمزه( و برادرت )جعفر( به وســيلة جانهاي خود با خدا 

معامله كرديد، 

1. بيش از 10 نفر از بزرگان شيعه مانند: ابن المشهدي )متوفي سال 610( در 
المزار الكبير: صفحـ［ 265 و 5 نفر از بزرگان سنّي مانند: خوارزمي )متوفي 
ســال 568( در المناقب: صفحـ［ 318 روايت كرده اند كه منكر واليت آن 

حضرت، ملعون خداي متعال است.
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 َأْنُفَسُهْم َو 
ٰ

  »ِإنَّ الـــلََّه اْشَترٰى  ِمَن الُْمْؤِمنيَن
ٰ

َفَأْنَزَل الـــلَُّه فيُكْم
َأْموالَُهــْم بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة، ُيقاِتُلوَن1 ِفي َســِبيِل الـــلَِّه َفَيْقُتُلوَن َو 

ْنِجيِل َو الُْقْرآِن،  ُيْقَتُلوَن، َوْعداً َعَلْيِه َحّقًا ِفي التَّْوراِة َو اْلِ

پس خدا دربارة شــما نازل كــرد: »همانا خدا خريــد از مؤمنان 
جانهايشان و اموالشــان را كه ]در عوض[ بهشت برايشان باشد، 
نبرد كنند در راه خدا پس بكشند و كشته شوند، وعدة حقي است 

كه در تورات و انجيل و قرآن بر عهدة خود نهاده، 

 باَيْعُتْم بِِه، 
ٰ
َو َمْن َأْوفٰى  بَِعْهِدِه ِمَن الـلَِّه، َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَّذي

َو ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم، التَّائُِبوَن الْعابُِدوَن، 

و كيســت وفادار تر به عهد خود از خدا، پس شــادمان باشيد به 
معاملة خويش كه انجام داديد، كه اين كاميابي بزرگي اســت، توبه 

كنندگاني هستند پرستش كننده،

اِجُدوَن، اآْلِمُروَن بِالَْمْعُروِف، َو  اِكُعوَن السَّ ائُِحوَن، الرَّ اَلْحاِمُدوَن السَّ
ِر الُْمْؤِمِنينَ 2«،  النَّاُهوَن َعِن الُْمْنَكِر، َو الْحاِفُظوَن لُِحُدوِد الـلَِّه، َو بَشِّ

ستايشــگراني در طلب علــم، ركوع كنندگان و ســجده گزاران، 
دعوت كنندگان به نيكي ها، و بازدارندگان از زشــتي ها، نگهبانان 

حدود خدا،و مؤمنان را مژده ده«، 

1. بيش از 10 نفر از بزرگان شيعه مانند: قمي )متوفي قرن 3( در تفسيرش: 
306/1 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه )توبه /111( در شأن آن حضرت و 

عمويش حمزه و برادرش جعفر نازل شده است.
2. توبه: 111 ـ 112.
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ُسوِل اأْلَِميِن1، َو َأنَّ  اكَّ ِفيَك َما آَمَن بِالرَّ َأْشَهُد َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن، َأنَّ الشَّ
يِن الَْقِويِم الَِّذي اْرَتَضاُه لََنا َربُّ الَْعالَِميَن، الَْعاِدَل بَِك َغْيَرَك َعاِنٌد َعِن الدِّ

گواهي مي دهم اي امير مؤمنان، كه هر كس دربارة تو شك كند به رسول 
امين ايمان نياوده، و براستي رويگردان از تو به ديگري معاند است در 
دين محكم و استواري كه پروردگار جهانيان براي ما پسنديده است، 

ـَك الَْمْعِنيُّ بَِقْوِل  َو َأْكَمَلُه بِِوَلَيِتَك َيْوَم الَْغِديِر2، َو َأْشــَهُد َأنَـّ
 ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه3، َو ل َتتَِّبُعوا 

ٰ
 »َو َأنَّ هذا ِصراطي

ٰ
حيِم  الرَّ

ٰ
الَْعزيِز

، 4»ِ
ٰ

َق بُِكْم َعْن َسبيِله ُبَل َفَتَفرَّ السُّ
و كامــل كرد آن )دين محكم( را بوســيلة واليتــت در روز غدير ، و 
شهادت مي دهم كه براســتي تويي مقصوِد از كالم خداي نيرومنِد 
مهربان: »و براستي اين است راه راسِت من پس از آن پيروي كنيد، 

و از راههاي ديگر پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا جدا كند«،
1. بيش از 20 نفر از بزرگان شيعه مانند: خّزار )متوفي قرن 4( در كفاية االثر: 
صفحـ［ 97 و 10 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن المغازلي )متوفي سال 483( 
در المناقب: صفحـ［ 93 نقل كرده اند كه شك كنندهء  در مورد آن حضرت، به 

پيامبر6 ايمان نياورده و در آتش جهنم خواهد بود.
2. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: ابن جرير امامي )متوفي 326( 
در المسترشد: صفحـ［ 468 و 30 نفر از بزرگان سنّي مانند: سيوطي )متوفي 
سال 911( در االتقان: 31/1 نقل كرده اند كه آيـ［ »اليوم اكملت لكم دينكم« 

)مائده / 3( در روز غدير خم نازل شده است.
3. بيش از 20 نفر از بزرگان شيعه مانند: صّفار )متوفي سال 290( در بصائر 
الدرجات: 79/1 و 2 نفر از بزرگان ســنّي مانند: ابوبكر الشيرازي )متوفي 
ســال 407( بنابر نقل غاية المرام: 324/4 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه 

)انعام / 153( در شأن آن حضرت مي باشد.
4. انعام: 153.
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َضلَّ َو الـلَِّه َو َأَضلَّ َمِن اتََّبَع ِسَواَك1، َو َعَنَد َعِن الَْحقِّ َمْن َعاَداَك2، 
اَلـــلَُّهمَّ َســِمْعَنا أِلَْمِرَك َو َأَطْعَنا، َو اتََّبْعَنا ِصَراَطَك الُْمْسَتِقيَم،

به خدا سوگند گمراه است و گمراه كرده هر كس كه پيروي كند جز 
تو را، و عناد ورزيده از حق كسي كه با تو دشمني كند، خدايا فرمان 

تو را شنيديم و اطاعت كرديم، و راه راست تو را پيروي كرديم،

َفاْهِدنَا َربََّنا َو َل ُتِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا ِإلَى َطاَعِتَك، َو اْجَعْلَنا 
ْنُعِمَك،  اِكِريَن أِلَ ِمَن الشَّ

 پس ما را هدايت كن پــروردگارا و منحرف مكن دلهاي ما را پس از 
آنكه به طاعت خود هدايتمان كردي، و قرارمان ده از سپاسگزاران 

نعمتهايت، 

َو َأْشــَهُد َأنََّك لَْم َتَزْل لِْلَهوٰى ُمَخالِفــًا، َو لِلتُّقٰى ُمَحالِفًا، َو َعَلى 
َكْظِم الَْغْيِظ َقاِدراً، َو َعِن النَّاِس َعاِفيًا َغاِفراً، 

و گواهي مي دهم كه براســتي تو پيوســته با هواي نفس مخالفت 
كردي، و ُمالزم پرهيزكاري بودي، و بر فرونشــاندن خشــم خويش 

توانا، از ]رفتار جاهالنة مردم[ عفو كننده و آمرزنده بودي، 
1. بيش از 10 نفر از بزرگان شــيعه مانند: ابن المشهدي )متوفي سال 610( 
در المزار الكبير: صفحـ［ 266 و 5 نفر از بزرگان سنّي مانند: طبراني )متوفي 
ســال 360( در المعجــم الكبير: 330/23 نقل كرده انــد كه هر كس از آن 

حضرت تبعيت نكند گمراه است.
2. بيش از 4 نفر از بزرگان شيعه مانند: ابن المشهدي )متوفي سال 610( در 
المزار الكبير: صفحـ［ 266 و 20 نفر از بزرگان سنّي مانند: حاكم نيشابوري 
)متوفي سال 405( در المســتدرك: 128/3 نقل كرده اند كه هر كس با آن 

حضرت دشمني كند با خدا و پيامبرش دشمني كرده است.
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َو ِإَذا ُعِصَي الـــلَُّه َساِخطًا، َو ِإَذا ُأِطيَع الـلَُّه َراِضيًا، َو بَِما َعِهَد 
ِإلَْيَك َعاِمًل، َراِعيًا لَِما اْسُتْحِفْظَت، َحاِفظًا لَِما اْسُتوِدْعَت، 

و  و هنگاميكه خدا را معصيت مي كردند خشــمناك ميشدي، 
چون اطاعت او را مي كردند خشــنود ميشدي، و بدانچه خدا 
و براي آنچه مأمور حفظش  بســته بود عمل كرده،  تو پيمان  با 
بودي رعايت داشــتي، آنچه به تو ســپرده شده بود نگهداري 

كردي،

ْلــَت، ُمْنَتِظراً َما ُوِعْدَت، َو َأْشــَهُد َأنََّك َما اتََّقْيَت  غــًا َما ُحمِّ ُمَبلِّ
َك َجاِزعًا،   َضاِرعًا، َو َل َأْمَسْكَت َعْن َحقِّ

تبليغ كردي آنچه را به عهده داشــتي، چشم به راه وعده اي بودي 
كه به تو داده شــده بود، و گواهي مي دهم براستي تو تقّيه نكردي به 
خاطر ناتواني، و خودداري نكردي از گرفتن حق خود به خاطر عجز 

و بي تابي، 

ضٰي   نَاِكًل، َو َل َأْظَهْرَت الرِّ
ٰ

َو َل أْحَجْمَت َعْن ُمَجاَهَدِة َغاِصبيَك
بِِخَلِف َما ُيْرِضي الـلََّه ُمَداِهنًا،  

و  كناره گيــري نكــردي از پيكار با غاصبين ]حــِق[ خود از جهت 
سستي، و ]با ســكوتت[ اظهار رضايت نكردي بر خالف رضاي خدا 

براي سازش، 
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َو َل َوَهْنَت لَِما َأََصابََك ِفي َسِبيِل الـلَِّه، َو َل َضُعْفَت َو َل اْسَتَكْنَت 
َك ُمَراِقبًا، َمَعاَذ الـلَِّه َأْن َتُكوَن َكَذلَِك،   َعْن َطَلِب َحقِّ

و نه اينكه سســتي كني در برابر آنچه  در راه خدا به تو رسيد، و نه 
اينكه ناتوان باشي و نه اينكه درمانده باشي از مطالبة حق خود به 

خاطر ترس، پناه به خدا كه چنان بوده باشي، 

ْرَتُهْم  ْضَت ِإلَْيِه َأْمَرَك، َو َذكَّ بَْل ِإْذ ُظِلْمَت اْحَتَســْبَت َربََّك، َو َفوَّ
ُفوا،  ْفَتُهُم الـلََّه َفَما َتَخوَّ َكُروا، َو َوَعْظَتُهْم َفَما اتََّعُظوا، َو َخوَّ َفَما ادَّ

بلكه چون به تو ستم كردند تو آن را به حساب پروردگارت گذاردي، 
و كارت را به او واگذار كردي، و ]ســتمكارانت را[ پند دادي ولي پند 
نگرفتند، و موعظه شــان كردي ولي سودشان نداد، واز خدا آنها را 

ترساندي ولي نترسيدند، 

َو َأْشــَهُد َأنََّك َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن، َجاَهْدَت  ِفي الـــلَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه 
َحتَّى َدَعاَك الـــلَُّه ِإلَى ِجَواِرِه، َو َقَبَضَك ِإلَْيِه بِاْخِتَياِرِه، َو َألَْزَم 
ُة لََك َعَلْيِهْم، َمَع َما  َة بَِقْتِلِهْم ِإيَّاَك، لَِتُكوَن الُْحجَّ َأْعــَداَءَك الُْحجَّ

لََك ِمَن الُْحَجِج الَْبالَِغِة َعَلى َجِميِع َخْلِقِه، 

و گواهي مي دهم براستي تو اي امير مؤمنان، جهاد كردي در راه خدا 
آنطور كه شايسته بود تا اينكه خداوند تو را به جوار خويش دعوت كرد، 
و به اختيار خويش  جان شريفت را قبض فرمود، و ُملزم كرد حجت را 
بر دشــمنانت به اينكه تو را كشتند، تا حجت تو بر آنها تمام باشد، 
با وجود آن همه حجتهاي رساي ديگر كه بر تمام خلق خدا داشتي، 
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َلُم َعَلْيَك َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن، َعَبْدَت الـلََّه ُمْخِلصًا، َو َجاَهْدَت  اَلسَّ
ِفي الـلَِّه َصابِراً، َو ُجْدَت بَِنْفِسَك ُمْحَتِسبًا، 

سالم بر تو اي امير مؤمنان، پرستش كردي خدا را خالصانه، و جهاد 
كردي در راه خدا بردبارانه، و بذل جان كردي به حساب خدا، 

َلَة، َو آَتْيَت  ِه، َو َأَقْمَت الصَّ َو َعِمْلــَت بِِكَتابِِه، َو اتََّبْعَت ُســنََّة نَِبيِّ
َكاَة، َو َأَمْرَت بِالَْمْعُروِف،  الزَّ

و به قرآنش عمل كردي، و ســّنت پيغمبرش را پيروي كردي، و نماز 
را بر پا داشــتي، و زكات را پرداختي، و تا توانستي به نيكي ها امر 

كردي، 

َو نََهْيَت َعِن الُْمْنَكِر َما اْسَتَطْعَت، ُمْبَتِغيًا َما ِعْنَد الـلَِّه، َراِغبًا ِفيَما 
َدائِِد، َوَعَد الـلَُّه، َل َتْحِفُل بِالنََّوائِِب، َو َل َتِهُن ِعْنَد الشَّ

و از زشــتيها نهي  كردي، و در اين كار خواستار آنچه نزد خداست 
بــودي، و رغبت داشــتي بدانچه خــدا وعده داده بــود، باكي از 

پيش آمد هاي ناگوار نداشتي، و در برابر سختيها سستي نكردي،

َو َل ُتْحِجــُم َعْن ُمَحاِرٍب، َأِفَك َمْن نََســَب َغْيَر َذلَِك ِإلَْيَك، َو 
اْفَترٰى بَاِطًل َعَلْيَك، َو َأْولٰى لَِمْن َعَنَد َعْنَك، 

 و رو نگرداندي از جنگجويان، هر كه جز اين به تو نسبت دهد تهمت 
زده، و افتراي باطلي را بر تو بسته، و كمك كرده است دشمنت را،
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لََقْد َجاَهْدَت ِفي الـــلَِّه َحقَّ الِْجَهــاِد، َو َصَبْرَت َعَلى اأْلَذٰى َصْبَر 
ُل َمْن آَمَن بِالـلَِّه، َو َصّلٰي لَُه َو َجاَهَد،  اْحِتَساٍب، َو َأْنَت َأوَّ

براســتي جهاد كردي در راه خدا آنطور كه شايســته بود، و در 
برابر آزار دشــمنان بردباري كردي بردبــارِي پاداش جويانه، و 
تو نخستين كســي بودي كه به خدا ايمان آورد، و براي او نماز 

خواند و جهاد كرد، 

ــْرِك، َو اأْلَْرُض َمْشُحونٌَة َضَللًَة، َو  َو َأْبدٰى َصْفَحَتُه ِفي َداِر الشِّ
ْيَطاُن ُيْعَبُد َجْهَرًة،   الشَّ

و خود را آشــكار كرد در مركز شــرك، ]در زمانيكه[ زمين ُپر بود از 
گمراهي، و شيطان را آشكارا مي پرستيدند،

ُقُهْم  ًة، َو َل َتَفرُّ  ِعزَّ
ٰ
 َكْثَرُة النَّــاِس َحْولي

ٰ
َو َأْنــَت الَْقائُِل َل َتِزيُدني

عًا،   َوْحَشــًة، َو لَْو َأْســَلَمِني النَّاُس َجِميعًا لَْم َأُكــْن ُمَتَضرِّ
ٰ
َعّني

 و تو بــودي كه مي گفتي: زيادِي مردم دور من به عّزت من نيفزايد، 
و پراكنده  شدنشــان نيز بر ترس من نيفزايد، و اگر همة مردم نيز 

مرا رها كنند ناالن نشوم،

ِاْعَتَصْمَت بِالـــلَِّه َفَعَزْزَت، َو آَثْرَت اآْلِخَرَة َعَلى اأْلُولٰى َفَزِهْدَت، 
َو َأيََّدَك الـلَُّه َو َهَداَك، َو َأْخَلَصَك َو اْجَتَباَك،  

به خدا پناه بردي پس عزيز گشتي، و آخرت را بر دنيا برگزيدي پس 
زهــد ورزيدي، و خدا تأئيدت كــرد و راهنماييت فرمود، و خالصت 

كرده و برگزيدت،
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َفَما َتَناَقَضْت َأْفَعالَُك، َو َل اْخَتَلَفْت َأْقَوالَُك، َو َل َتَقلََّبْت َأْحَوالَُك، 
َعْيَت َو َل اْفَتَرْيَت َعَلى الـلَِّه َكِذبًا،   َو َل ادَّ

پس در كارهايت تناقضي نبود، و در گفتارت اختالفي نبود، و حاالت 
تو متغّير و دگرگون نگشــت، و اّدعايي ]برخالف حق[ نداشتي و به 

دروغ بر خدا افتراء نبستي، 

َنٍة ِمْن  َو َل َشِرْهَت ِإلَى الُْحَطاِم، َو َل َدنََّسَك اآْلَثاُم، َو لَْم َتَزْل َعَلى بَيِّ
1 َو ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم، َربَِّك، َو َيِقيٍن ِمْن َأْمِرَك، َتْهِدي ِإلَى الَْحقِّ

و نه حريص متاع دنيا گشتي، و نه گناهان تو را آلوده كرده؛ و پيوسته 
بر نشانه  هاي روشن از پروردگارت بودي، و در كارت يقين داشتي، به 

سوي حق و به راه راست راهنمايي مي كردي، 

داً َو آلَُه  ، َو ُأْقِسُم بِالـــلَِّه َقَســَم ِصْدٍق، َأنَّ ُمَحمَّ َأْشَهُد َشَهاَدَة َحقٍّ
َصَلَواُت الـــلَِّه َعَلْيِهْم َســاَداُت الَْخْلِق، َو َأنََّك َمــْوَلَي َو َمْولَى 
ُسوِل َو َوِصيُُّه َو َواِرُثُه،  الُْمْؤِمِنيَن، َو َأنََّك َعْبُد الـلَِّه َو َولِيُُّه، َو َأُخو الرَّ

گواهي مي دهم به شهادت حق، و سوگند ياد مي كنم به خدا سوگند 
راستي، كه همانا محمد و آلش كه درود هاي خدا بر آنها باد آقايان 
خلق اند، و تو موالي من و موالي همة مؤمناني، و براســتي تو بندة 

خدا و ولّي او، و برادر رسول خدا و وصّي و وارثش هستي، 

1. بيش از 52 نفر از بزرگان شيعه مانند: ابن شهر آشوب )متوفي سال 588( 
در المناقب: 84/3 و 25 نفر از بزرگان سنّي مانند: فخر رازي )متوفي سال 
606( در تفسيرش: 14/19 روايت كرده اند كه هدايت به سوي حق بوسيلـ［ 

آن حضرت مي باشد.
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 َمْن َكَفَر 
ٰ
 بََعَثِني بِالَْحقِّ نَِبّيًا، َما آَمَن بي

ٰ
َو َأنَُّه الَْقائُِل لََك، َو الَّذي

بَِك1، َو َل َأَقرَّ بِالـلَِّه َمْن َجَحَدَك، َو َقْد َضلَّ َمْن َصدَّ َعْنَك،

و پيامبر به تو فرمود: »سوگند به آنكه مرا به حق برانگيخت، ايمان 
نياورده به من آنكس كه به تو كافر باشد، و اقرار به خدا نكرده كسي 

كه تو را انكار كند، و گمراه است كسي كه مردم را از تو بازدارد،

 بَِك2، َو ُهَو َقْوُل 
ٰ
َو لَْم َيْهَتِد ِإلَى الـــلَِّه َو َل ِإلَيَّ َمــْن َل َيْهَتدي

َربِّي َعزَّ َو َجلَّ »َو ِإنِّي لََغفَّاٌر لَِمْن َتاَب َو آَمَن َو َعِمَل َصالِحًا ُثمَّ 
اْهَتدٰى«3 ِإلٰى ِوَلَيِتَك، 

و به سوي خدا و به ســوي من هدايت نيافته آنكس كه به وسيلة تو 
هدايت نشده، و اين گفتار پروردگار عزّ وجّل من است كه فرمود: »و 
من آمرزنده ام براي آنكس كه توبه كند و ايمان آورده و كار شايسته 

كند سپس هدايت يابد« به سوي واليت تو«، 
1. بيش از 15 نفر از بزرگان شــيعه مانند: فرات كوفي )متوفي سال 307( 
در تفســيرش: صفحـ［ 180 و 4 نفــر از بزرگان ســنّي مانند: خوارزمي 
)متوفي 568( در المناقب: صفحـ［ 76 نقل كرده اند كه منكر آن حضرت به 

پيامبر6 ايمان نياورده است.
2. بيش از 50 نفر از بزرگان شــيعه مانند: ســيد بن طاووس )متوفي سال 
664( در الطرائف: 79/1 و 25 نفر از بزرگان ســنّي مانند: طبري )متوفي 
سال 310( در تفسيرش: 142/13 روايت كرده اند كه هدايت به سوي خدا 

و پيامبرش6 از طريق آن حضرت است.
3. بيش از 100 نفر از بزرگان شــيعه مانند: برقي )متوفي ســال 274( در 
المحاسن: 142/1 و 10 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابو نعيم اصفهاني )متوفي 
ســال 430( در مانزل من القرآن في علّي7: صفحـ［ 142 نقل كرده اند كه 
منظور از هدايت در اين آيـ［ شريفه )طه/82( هدايت يافتن به سوي واليت 

آن حضرت مي باشد.
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َمــْوَلَي َفْضُلَك َل َيْخَفي، َو نُوُرَك َل ُيْطَفــُأ َو َأنَّ َمْن َجَحَدَك 
 ِإلٰى 

ٰ
ُة َعَلى الِْعَباِد، َو الَْهادي ُلوُم اأْلَْشــقٰى، َمْوَلَي، َأْنَت الُْحجَّ الظَّ

ُة لِْلَمَعاِد،   َشاِد، َو الُْعدَّ الرَّ

اي سرور من فضل تو مخفي نيست، و نور تو خاموش نگردد، و هر كه 
تو را انكار كند ســتمكاِر بدبخت است، موالي من، تويي حجت بر 

بندگان، و راهنماي به رشد و بالندگي، و ذخيرة روز قيامت، 

َمْوَلَي لََقْد َرَفَع الـــلَُّه ِفي اأْلُولٰي َمْنِزلََتَك، َو َأْعلٰى ِفي اآْلِخَرِة 
َرَك َما َعِمَي َعلــٰى َمْن َخالََفَك َو َحاَل بَْيَنَك َو  َدَرَجَتَك، َو بَصَّ

بَْيَن َمَواِهِب الـلَِّه لََك، 
موالي من براســتي خداوند مقام تو را در دنيا بلنــد كرده، و واال 
گردانيد درجه ات را در آخرت، و بينايت كرد بدانچه پوشــيده ماند 
بر كسي كه مخالفتت كرد و حائل شــد ميان تو و ميان مواهبي كه 

خدا به تو داده بود،

ي الُْحْرَمِة ِمْنَك، َو َذائِِدي الَْحقِّ َعْنَك، َو  َفَلَعَن الـــلَُّه ُمْســَتِحلِّ
َأْشــَهُد َأنَُّهُم اأْلَْخَســُروَن، َالَِّذيَن َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َو ُهْم ِفيَها 

َكالُِحوَن، 

پس خدا لعنــت كند آنانكه حرمت تو را حالل پنداشــتند، و حق 
را از تو گرداندند، و گواهي مي دهم كــه آنان زيانكارانند، كه آتش 

چهره هايشان را بسوزاند و در آنجا زشت منظر باشند، 
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َو َأْشَهُد َأنََّك َما َأْقَدْمَت َو َل َأْحَجْمَت، َو َل نََطْقَت َو َل َأْمَسْكَت، 
 بَِيِدِه، لََقْد نََظَر 

ٰ
ِه َو َرُسولِِه، ُقْلَت َو الَِّذي نَْفسي ِإلَّ بَِأْمٍر ِمَن الـــلَّ

ْيِف ُقْدمًا،   ِإلَيَّ َرُسوُل الـلَِّه َصلَّى الـلَُّه َعَلْيِه َو آلِِه، َأْضِرُب بِالسَّ

و شــهادت مي دهم كه اقدام نكردي و پاپس نكشــيدي، و سخن 
نگفتي و خودداري نكردي، مگر به دســتور خدا و رسولش، تو خود 
فرمودي: »سوگند به آنكه جانم به دست اوست، همانا نگريست به 
سويم رسول خدا 6  هنگاميكه پيشقدمانه شمشير مي زدم، 

ي بَِمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموســٰى، إِلَّ َأنَُّه َل نَِبيَّ  َفَقاَل َيا َعِليُّ َأْنَت ِمنِّ
  ،1

ٰ
بَْعدي

پس ]به من[ فرمود: »اي علي تو نسبت به من به منزلة هارون نسبت 
به موسي هستي، جز آنكه پيغمبري بعد از من نيست، 

، َفَو الـلَِّه َما 
ٰ
 َو َعَلى ُسنَّتي

ٰ
َو ُأْعِلُمَك َأنَّ َمْوَتَك َو َحَياَتَك َمعي

 َما 
ٰ

َكِذْبــُت َو َل ُكِذْبُت، َو َل َضَلْلُت َو َل ُضلَّ بِي، َو َل نَســيُت
  ،

ٰ
َعِهَد ِإلَيَّ َربّي

و تو را آگاه كنم كه مرگ و زندگيت با من و بر ســّنت من است«، 
پس به خدا سوگند دروغ نگويم و دروغ به من گفته نشده، و گمراه 
نشــدم و گمراهم نكردند، و فراموش نكردم آنچه را پروردگارم با 

من پيمان بسته، 
1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: نعماني )متوفي سال 360( در 
الغيبة: صفحـ［ 83 و 110 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن هشام )متوفي سال 

218( در السيرة النبوية: 947/4 حديث منزلت را نقل كرده اند.
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ِّي  ، َو إِن
ٰ
َنٍة ِمْن َربِّي1، بَيَّنََها لِنَبِيِِّه َو بَيَّنََها النَّبِيُّ لي َو ِإنِّــي لََعَلى بَيِّ

 ، ِريِق الَْواِضِح، أَلِْفُظُه لَْفظًا، َصَدْقَت َو الـلَِّه َو قُْلَت الَْحقَّ لََعَلى الطَّ

و براســتي من بر نشانه اي آشــكار از پروردگارم هستم، كه براي 
پيامبرش گفتــه و پيامبر هم براي من بيان كــرده، و من در طريق 
روشن و واضحي هســتم، و بطور صريح و فاش آنرا مي گويم« ]اي 

موالي من[ به خدا راست گفتي و به حق گفتي،

َفَلَعَن الـلَُّه َمْن َساَواَك بَِمْن نَاَواَك، َو الـلَُّه َجلَّ اْسُمُه َيُقوُل »َهْل 
َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َو الَِّذيَن َل َيْعَلُموَن«2،

پس خدا لعنت كند آنكه تو را برابر كرد با دشمنانت، در صورتي كه 
آن خداـ  كه نامش برجسته استـ  فرمود: »آيا كساني كه مي دانند 

با كساني كه نمي دانند يكسانند؟!«،

َفَلَعَن الـلَُّه َمْن َعَدَل بَِك َمْن َفَرَض الـلَُّه َعَلْيِه ِوَلَيَتَك، َو َأْنَت َولِيُّ 
 نََطَق الُْقْرآُن بَِتْفِضيِلِه،  

ٰ
آبُّ َعْن ِديِنِه، َو الَّذي الـلَِّه َو َأُخو َرُسولِِه، َو الذَّ

پس خدا لعنت كند كســي را كه هم رديف تــو قرار داد آنكس را 
كه خدا واليِت تــو را بر او واجب كرده بود، در حاليكه تو بودي ولّي 
خدا و برادر رسولش، و مدافع دينش، و كسي كه  قرآن به برتريش 

سخن گفته، 
1. بيش از 15 نفر از بزرگان شيعه مانند: نصر بن مزاحم )متوفي سال 212( 
در وقعة صفين: صفحـ［ 315 و حاكم حســكاني )متوفي قرن 5( در شواهد 
التنزيل: 246/2 از علماي ســنّي نقل كرده اند  كه آن حضرت بر نشانه هاي 

آشكار از سوي پروردگار است.
2. زمر: 9.
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َل الـلَُّه الُْمجاِهِديَن َعَلى الْقاِعِديَن َأْجراً  َقاَل الـــلَُّه َتَعالٰى »َو َفضَّ
َعِظيمًا، َدَرجاٍت ِمْنُه َو َمْغِفَرًة َو َرْحَمًة، َو كاَن الـلَُّه َغُفوراً َرِحيمًا1«،

خداي متعال فرمود: »و برتري داد خدا مجاهدان را بر نشستگاِن 
]از جهاد[ به پاداشي بزرگ، كه درجه ها و  آمرزش و رحمت از اوست، 

و خداوند آمرزنده و مهربان است«، 

 َو َقاَل الـــلَُّه َتَعالٰى  »َأ َجَعْلُتْم ِســقاَيَة الْحٰاجِّ َو ِعماَرَة الَْمْسِجِد 
الَْحراِم،َكَمْن آَمَن بِالـلَِّه َو الَْيْوِم اآْلِخِر َو جاَهَد ِفي َسِبيِل الـلَِّه، ل 

الِِميَن،2  َيْسَتُووَن ِعْنَد الـلَِّه، َو الـلَُّه ل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

 و فرمود خداي متعال: »آيا قرار داده ايد آب دادن به حاجيان و آباد 
كردن مســجد الحرام را، مانند آنكس كه ايمان آورده به خدا و روز 
قيامت و جهاد كرده اســت در راه خدا؟!، نزد خدا برابر نيستند، و 

خداوند مردم ستمكار را هدايت نمي كند،

1. بيش از 15 نفر از بزرگان شيعه مانند: ابن جرير امامي )متوفي سال 326( 
در المسترشــد: صفحة 262 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه )نساء/95( در 

شأن امير المؤمنين7 نازل شده است.
2. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: عياشي )متوفي سال 320( در 
تفسيرش: 83/2 و 50 نفر از بزرگان سنّي مانند: مقاتل بن سليمان )متوفي 
ســال 150( در تفسيرش: 40/2 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه )توبه/19( 
در شــأن امير  المؤمنين 7 نازل شده است، موقعيكه طلحه و عباس به هم 
فخرفروشــي مي كردند كه طلحه مي گفت من به خانه كعبه سزاوار ترم زيرا 
من كليد داِر آن هستم و عباس مي گفت من شايسته ترم زيرا ساقي حاجيان 
مي باشــم،  در مقابل امير المؤمنين7 فرمود: من نخستين مؤمن هستم و از 
همه بيشتر در راه خدا جهاد كرده ام پس خداي متعال اين آيه را نازل فرمود.
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 َســِبيِل الـــلَِّه بَِأْموالِِهْم َو 
ٰ
َالَِّذيَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا في

َأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد الـلَِّه، َو ُأولِئَكٰ ُهُم الْفائُِزوَن،1

آنانكــه ايمان آورده و هجــرت نموده و در راه خدا با اموالشــان و 
جانهايشان جهاد كرده اند در نزد خدا درجة باالتري دارند، و آنانند 

كه واقعًا كاميابند،

ُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنُه َو ِرْضواٍن َو َجنَّاٍت لَُهْم ِفيها نَِعيٌم ُمِقيٌم،  ُرُهْم َرب  ُيَبشِّ
خالِِديَن ِفيها َأبَداً، ِإنَّ الـلََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ 2«،

پروردگارشــان آنان را به بخشــايش و خشــنودي از سوي خود و 
بهشــت هايي كه نعمتهاي پايدار در آن خواهند داشــت بشارت 
مي دهد، كه هميشــه در آن جاودانند، كه نزد خدا پاداشــي بزرگ 

است«،

 َأْشَهُد َأنََّك الَْمْخُصوُص بِِمْدَحِة الـلَِّه، اَلُْمْخِلُص لَِطاَعِة الـلَِّه، لَْم 
َتْبِغ بِالُْهدٰى بََدًل، َو لَْم ُتْشِرْك بِِعَباَدِة َربَِّك َأَحداً،

شهادت مي دهم كه به حقيقت تويي مخصوص به مدح خدا، مخلص 
در طاعت خــدا، كه جايگزيني براي هدايت نطلبيدي، و شــريك 

نساختي در پرستش پروردگارت هيچ كس را،

1. بيش از60 نفر از بزرگان شيعه مانند: قمي )متوفي قرن 3( در تفسيرش: 
284/1 و 5 نفر از بزرگان ســنّي مانند: حاكم حسكاني )متوفي قرن 5( در 
شواهد التنزيل: 431/1 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه )توبه/20( در شأن 

آن حضرت نازل شده است.
2. توبه: 19 ـ 22.
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 َدْعَوَتُه، 
ٰ

ِه َصلَّى الـلَُّه َعَلْيِه َو آلِِه فيَك  َو َأنَّ الـلََّه َتَعالَى اْسَتَجاَب لَِنِبيِّ
ِتِه ِإْعَلًء لَِشْأِنَك، َو ِإْعَلنًا لُِبْرَهاِنَك، ُثمَّ َأَمَرُه بِِإْظَهاِر َما َأْوَلَك أِلُمَّ

و به راستي خداي متعال اجابت فرمود دعاي پيامبرش 6  را 
دربارة تو، سپس دستور داد او را به آشكار كردن آن مقامي كه به تو  

داده براي امتش تا شأنت را باال برده، و برهانت را علني كند، 

ا َأْشَفَق ِمْن ِفْتَنِة الَْفاِسِقيَن،  بَاِطيِل، َو َقْطعًا لِْلَمَعاِذيِر، َفَلمَّ َو َدْحضًا لِْلَ
 الُْمَناِفِقيَن،

ٰ
َو اتَّقٰي فيَك

و اباطيل را از ميان بردارد، و عذر و بهانه اي به جاي نماند، پس زمانيكه 
بيمناك گشــت از فتنة فاسقان، و بترسيد در مورد تو از منافقان،

ْغ َما ُأْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن  ُسوُل بَلِّ َأْوحٰي ِإلَْيِه َربُّ الَْعالَِميَن »َيا َأيَُّها الرَّ
َربَِّك، َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه، َو الـلَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس«1 
 َرْمَضاِء الَْهِجيِر،

ٰ
َفَوَضَع َعَلى  نَْفِسِه َأْوَزاَر الَْمِســيِر، َو نََهَض في

وحــي كرد به او پروردگار جهانيان: »اي رســول برســان آنچه از 
پروردگارت بر تو نازل شــده، و اگر انجام ندهي هيچ رســالت او را 
نرسانده اي، و خدا تو را از مردم حفظ مي كند« پس او بر خود هموار كرد 
بارهاي سنگين سفر را، و به پاخواست در نيمة روزِ سوزاِن آن بيابان،

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: فرات كوفي )متوفي سال 307( 
در تفســيرش: صفحـ［ 124 و 60 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن ابي حاتم 
)متوفي ســال 327( در تفسيرش: 1172/4 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه 
)مائده/67( در روز غدير خم و در مورد واليت حضرت علي7 نازل شده 

است.
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َفَخَطَب َواَْســَمَع َو نَادٰى َفَأْبَلَغ، ُثمَّ َسَألَُهْم َأْجَمَع َفَقاَل َهْل بَلَّْغُت، 
َفَقالُوا الـلَُّهمَّ بَلٰى، َفَقاَل الـلَُّهمَّ اْشَهْد،  

پس خطبه خواند و به گوش مردم رسانيد و صدا زد با صداي بلند 
و به آنها رسانيد، سپس از همگي آنها سؤال كرد: »آيا رساندم؟« 

پس گفتند: »خدايا آري«، پس فرمود: »خدايا گواه باش«، 

ُثمَّ َقاَل َأ لَْســُت َأْولٰى بِالُْمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم، َفَقالُوا بَلٰى، َفَأَخَذ 
بَِيِدَك َو َقاَل َمْن ُكْنُت َمْوَلُه َفَهَذا َعِليٌّ َمْوَلُه،1  

سپس فرمود: »آيا من سزاوارتر به مؤمنان از خودشان نيستم؟«، 
پس گفتند: »چرا«، پس دســت تو را گرفــت و فرمود: »هر كه من 

موالي او هستم پس اين علي موالي اوست، 

اَلـــلَُّهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َو َعاِد َمْن َعــاَداُه، َو اْنُصْر َمْن نََصَرُه، َو 
ِه ِإلَّ َقِليٌل،  اْخُذْل َمْن َخَذلَُه، َفَما آَمَن بَِما َأْنَزَل الـلَُّه ِفيَك َعَلى نَِبيِّ

خدايا دوســت بدار هر كه دوســتش دارد، و دشــمن بدار هر كه 
دشــمنش دارد، و ياري كن هر كه ياريش كنــد، و خوار كن هر كه 
دســت از ياريش بردارد«، پس ايمان نياوردند بدانچه خدا دربارة 

تو بر پيغمبرش نازل فرمود مگر ]افراِد[ اندكي، 

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ كليني )متوفي سال 329( در 
الكافي: 287/1 و 450 نفر از بزرگان سنّي مانند: بّزار )متوفي سال 292( در 
المسند: 301/2 عبارت معروف »من كنت مواله فهذا علي مواله« و جمالت 

قبل و بعد از آن را از پيامبر 6 در روز غدير خم نقل كرده اند.
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 ِمْن 
ٰ

َو َل َزاَد َأْكَثَرُهْم َغْيَر َتْخِسيٍر، َو لََقْد َأْنَزَل الـــلَُّه َتَعالٰى فيَك
َقْبُل َو ُهْم كاِرُهونَ  

و بيشترشان را جز زيانكاري نيفزود، و پيش از آن نيز خدا درباره ات 
نازل فرموده بود با اينكه آنها خوش نداشتند ]اين آيه را[: 

»يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه، َفَسْوَف َيْأِتي الـلَُّه 
ٍة َعَلى الْكاِفِريَن، بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّونَُه، َأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن َأِعزَّ

»اي كســانيكه ايمان آورده ايد هر كه از شــما مرتد شود از دين 
خود، پس بــه زودي خدا بياورد گروهي را كه دوستشــان دارد و 
آنها نيز دوستش دارند، ]گروهي كه[ با مؤمنان افتاده و با كافران 

سركشند،

 َسِبيِل الـــلَِّه َو ل َيخاُفوَن لَْوَمَة لئٍِم، ذلَِك َفْضُل 
ٰ
ُيجاِهُدوَن في

الـلَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء، َو الـلَُّه واِسٌع َعِليٌم1،

جهاد مي كنند در راه خدا و از ســرزنش مالمت كننده نهراســند، 
اين فضل خداســت كه به هر كه بخواهد دهد، و خدا وسعت بخش 

و داناست،

1. بيش از 25 نفر از بزرگان شيعه مانند: فرات كوفي )متوفي سال 307( در 
تفسيرش: صفحـ［ 123 و 10 نفر از بزرگان سنّي مانند ثعلبي )متوفي سال 
427( در تفســيرش: 78/4 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه )مائده/54( در 

شأن آن حضرت نازل شده است.
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لَة  ُه َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِإنَّما َولِيُُّكُم الـــلَّ
كاَة َو ُهْم راِكُعوَن،1  َو ُيْؤُتوَن الزَّ

جزء اين نيست كه سرپرست شما خدا و رسول او و كساني هستند 
كه ايمان آورده آنانكه نمــاز را به پادارنــد و بپردازند زكات را در 

حاليكه در ركوع هستند، 

َو َمْن َيَتَولَّ الـــلََّه َو َرُسولَُه َو الَِّذيَن آَمُنوا، َفِإنَّ ِحْزَب الـلَِّه ُهُم 
ُســوَل َفاْكُتْبَنا َمَع  الْغالُِبــوَن2« » َربََّنا آَمنَّا بَِما َأْنَزلَْت َو اتََّبْعَنا الرَّ

اِهِديَن3«، الشَّ

و هر كه خدا و رســولش و آنان را كه ايمان آورده اند سرپرست خود 
گيرد ]از حزِب خداســت[، و اين حزِب خداست كه پيروز است«، 
»پروردگارا ما ايمــان آورديم بدانچه نازل فرمــودي و پيروي از 

پيامبرت كرديم پس بنويس ما را با گواهان«،

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شيخ كليني )متوفي سال 329( 
در الكافي: 289/1 و 100 نفر از بزرگان ســنّي مانند: بالذري )متوفي سال 
279( در أنساب االشراف: 150/2 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه )مائده / 
55( در شأن آن حضرت و مربوط به قصـ［ انگشتري دادن درركوع به سائل 

توسط آن حضرت مي باشد.
2. بيش از 100 نفر از بزرگان شيعه مانند: ابن شعبه )متوفي قرن 4( در تحف 
العقول: صفحـ［ 459 و 2 نفر از بزرگان ســنّي مانند: حبري )متوفي ســال 
286( در تفسيرش: صفحـ［ 261 نقل كرده اند كه منظور از »الذين آمنوا« در 

اين آيـ［ شريفه )مائده / 56( آن حضرت مي باشد.
3. آل عمران: 53.
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»َربََّنــا َل ُتِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا، َو َهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة، 
اُب1« الـلَُّهمَّ ِإنَّا نَْعَلُم َأنَّ َهَذا ُهَو الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَك، ِإنََّك َأْنَت الَْوهَّ

»پروردگارا منحرف مكن دلهاي ما را پس از آنكه هدايتمان كردي، 
و ببخش به ما از نزِد خودت رحمتي، كه براستي توئي بخشايشگر« 
خدايا مــا مي دانيم كه اين )انتصــاب امير المؤمنين7( حقي 

است از نزد تو، 

َب بِِه َو َكَفَر، »َو َسَيْعَلُم الَِّذيَن  َفالَْعْن َمْن َعاَرَضُه َو اْسَتْكَبَر، َو َكذَّ
َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن2«،

پس لعنت كن هر كه با او مخالفت كرد و كبر ورزيد، و او را تكذيب كرد 
و كفر ورزيد، »و بزودي مي دانند آنانكه ستم كردند به چه سرنوشتي 

دچار مي شوند«،

َل  يَن، َو َأوَّ َد الَْوِصيِّ ُم َعَلْيَك َيا َأِميــَر الُْمْؤِمِنيَن، َو َســيِّ ــلَ اَلسَّ
اِهِديَن، َو َرْحَمُة الـــلَِّه َو بََرَكاُتُه َو َصَلَواُتُه  الَْعابِِديَن، َو َأْزَهَد الزَّ
ينًا َو َيِتيمًا َو َأِسيراً  ِه ِمْســكِ َعامِ  َعلى  ُحبِّ َو َتِحيَّاُتُه، َأْنَت ُمْطِعُم الطَّ

لَِوْجِه الـلَِّه،  
سالم بر تو اي امير مؤمنان، و آقاي اوصياء، و اوليِن عبادت كنندگان، 
و زاهد ترين زاهدان، و رحمت خدا و بركاتش و درود هايش و تحياتش 
]بر تو باد[، تويي كه خوراندي طعام را با دوســتي آن ]با آنكه خود 
سخت بدان نيازمند بودي[ بر بينوا و يتيم و اسير براي خاطر خدا، 

1. آل عمران: 8.
2. شعراء: 227.
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ُه َتَعالٰى »َو   َأْنَزَل الـــلَّ
ٰ

َل ُتِريُد ِمْنُهْم َجَزآًء َو َل ُشُكوراً،1 َو فيَك
ُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِســِهْم َو لَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة، َو َمْن ُيوَق ُشحَّ 

نَْفِسِه َفُأولَِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن2«،

و نخواستي از آنها پاداش و سپاسي، و دربارة تو خداي متعال نازل 
فرمود: »و مقّدم دارند ]آنها را[ بر خودشــان گرچه خود حاجتمند 
باشــند، و هر كه محفوظ ماند از بخِل ضميــر و باطن پس آنهايند 

رستگاران«،

 َعِن النَّاِس، َو الـــلَُّه ُيِحبُّ 
ٰ
َو َأْنــَت الَْكاِظُم لِْلَغْيــِظ، َو الَْعافي

الُْمْحِسِنيَن،  

و تويي فرو برندة خشــم خود، و عفو كنندة مردم، و خدا دوست دارد 
نيكوكاران را، 

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ صدوق )متوفي سال 381( 
در األمالي: صفحـ［ 261 و 60 نفر از بزرگان سنّي مانند: مقاتل بن سليمان 
)متوفي سال 150( در تفسيرش: 428/3 نقل كرده اند كه آيات 8 و 9 سورهء 
انسان در شأن امير المؤمنين و حضرت زهرا و حسنين : نازل شده است 
كه وقتي حســنين 8 بيمار شدند، آن بزرگواران نذر كردند 3 روز روزه 
بگيرند و وقتي روز اول روزه گرفتند در موقع افطار مســكيني آمد و طعام 
خــود را به او دادند و بدوِن چيــزي روز  دوم را روزه گرفتند كه در موقع 
افطار يتيمي آمد و باز طعام خود را به او دادند و در موقع افطار روز ســوم 
اســيري آمد و مجدداً همـ［ غذاي خود را به او دادند تا اين آيات در شأن 

ايشان نازل گرديد.
2. بيش از 20 نفر از بزرگان شيعه مانند: ابن شهر آشوب )متوفي سال  588( 
در المناقب: 74/2 و برخي از بزرگان ســنّي مانند حاكم حسكاني )متوفي 
قرن 5( در شواهد التنزيل: 331/2 نقل كرده اند كه اين آيـ［ شريفه )حشر/9( 

در شأن آن حضرت و كمك كردنش به نيازمند نازل شده است.
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آِء َو ِحيَن الَْبْأِس، َو َأْنَت الَْقاِسُم  رَّ ابُِر ِفي الَْبْأَسآِء َو الضَّ َو َأْنَت الصَّ
ِعيَِّة، َو الَْعالُِم بُِحُدوِد الـلَِّه ِمْن َجِميِع الَْبِريَِّة، ِويَِّة، َو الَْعاِدُل ِفي الرَّ بِالسَّ

و تويي بردبار در تنگدســتي و دشــواري و هنگام سختي، و تويي 
قسمت كننده به مساوات، و عدالت گستر در ميان رعّيت، و داناي 

به حدود خدا از ميان همة مردم،

ا َأْوَلَك ِمْن َفْضِلــِه بَِقْولِِه »َأ َفَمْن َكاَن  َو الـــلَُّه َتَعالَى َأْخَبَر َعمَّ
ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا َل َيْسَتُووَن1،

و خداي متعال خبر داد از آن بهره اي كه به تو داده از فضل خود آنجا 
كه فرموده: »آيا آنكس كه مؤمن است همانند كسي است كه فاسق 

است؟ ]خير[ برابر نيستند،

الَِحاِت َفَلُهْم َجنَّاُت الَْمْأوٰى نُُزًل بَِما  ا الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ َأمَّ
َكانُوا َيْعَمُلوَن«2 َو َأْنَت الَْمْخُصوُص بِِعْلِم التَّْنِزيِل،

 اّما كسانيكه ايمان آورده و كارهاي شايســته كرده اند براي آنها 
بهشت هايي كه در آن مأوي گزينند فراهم است تا پذيرايي شوند به 

پاداش آنچه مي كردند« و تويي مخصوص به دانش قرآن،

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: نعمان بن محمد )متوفي ســال 
363( در شــرح االخبار: 120/2 و 60 نفر از بزرگان ســنّي مانند: طبري 
)متوفي ســال 310( در تفســيرش: 129/21 نقل كرده اند كه در اين آيـ［ 
شريفه )سجده / 18( منظور از مؤمن، حضرت علي7 و منظور از فاسق، 

وليد مي باشد.
2. سجده: 18 ـ 19.
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ُســوِل، َو لََك الَْمَواِقُف  الَْمْشُهوَدُة، َو  َو ُحْكِم التَّْأِويِل، َو نَصِّ الرَّ
يَّاُم الَْمْذُكوَرُة، َيْوَم بَْدٍر َو َيْوَم اأْلَْحَزاِب، الَْمَقاَماُت الَْمْشُهوَرُة، َو اأْلَ

و احكام تأويل، و گفتار صريح پيامبر، و براي توســت آن موقفهاي 
مشهود، و آن مقامهاي مشــهور، و آن روزهاي تاريخي، روز جنگ 

بدر و روز جنگ احزاب،

ِه  ْبَصاُر، َو بََلَغِت الُْقُلوُب الَْحَناِجَر، َو َتُظنُّوَن بِالـــلَّ »ِإْذ َزاَغِت اأْلَ
يداً، َو ِإْذ  ُنونَا، ُهَنالَِك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنوَن، َو ُزلِْزلُوا ِزلَْزاًل َشــدِ الظُّ

َيُقوُل الُْمَناِفُقوَن َو الَِّذيَن ِفي ُقُلوبِِهْم َمَرٌض،

»هنگاميكه چشــم ها خيره گشــت، و جانها به گلو ها رســيد، و 
گمانهاي گوناگوني به خدا بردنــد، در آن هنگام مؤمنان امتحان 
شــدند، و به تزلزل سختي دچار گشــتند، و موقعيكه منافقان و 

كسانيكه در دلهايشان مرضي بود مي گفتند:

َما َوَعَدنَا الـــلَُّه َو َرُسولُُه ِإلَّ ُغُروراً،1 َو ِإْذ َقالَْت َطائَِفٌة ِمْنُهْم َيا 
 ، َأْهَل َيْثِرَب َل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا، َو َيْسَتْأِذُن َفِريٌق ِمْنُهُم النَِّبيَّ

»وعده ندادند خدا و رسولش به ما جزء فريب«، و آن گاه كه گروهي از 
آنها گفتند: »اي مردم يثرب جاي ماندن شما نيست پس برگرديد«، 
و گروهــي از آنان رخصِت ]بازگشــت[ مي خواســتند از پيامبر،

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ مفيد )متوفي سال 413( در 
االرشاد: 105/1 و برخي از بزرگان سنّي مانند اسكافي )متوفي سال 242( 
در المعيار و الموازنة: صفحـ［ 91 نقل كرده اند كه اين آيات )احزاب/10ـ12( 

در مورد فداكاريهاي امير المؤمنين7 در جنگ احزاب نازل شده است.
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َيُقولُوَن ِإنَّ بُُيوَتَنا َعْوَرٌة َو َما ِهَي بَِعْوَرٍة، ِإْن ُيِريُدوَن ِإلَّ ِفَرارا1ً« 
ا َرَأى الُْمْؤِمُنوَن اأْلَْحَزاَب، َو َقاَل الـلَُّه َتَعالٰى »َو لَمَّ

و مي گفتند: »خانه ما بي حفاظ است« با آنكه بي حفاظ نبود، آنان 
قصدي جز فرار نداشــتند« و خداي متعال فرمود: »و هنگاميكه 

مؤمنان ديدند احزاِب ]متحد و به هم پيوستة مشركان[ را،

َقالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا الـلَُّه َو َرُسولُُه، َو َصَدَق الـلَُّه َو َرُسولُُه، َو َما 
َزاَدُهْم ِإلَّ ِإيَمانًا َو َتْسِليمًا2« َفَقَتْلَت َعْمَرُهْم،3 َو َهَزْمَت َجْمَعُهْم، 

 گفتند: »اين همان است كه  خدا و پيامبرش به ما وعده دادند، و خدا 
و پيامبرش راست گفتند«، و ]اين رويداد[ جزء بر ايمان و تسليمشان 
نيفرود« و تو بودي كه عمرو ]بن عبدود قهرماِن بزرِگ[ آنها را كشتي، 

و جمع انبوهشان را بر هم زدي،

»َو َردَّ الـــلَُّه الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيِظِهْم لَْم َيَنالُوا َخْيراً، َو َكَفى الـلَُّه 
الُْمْؤِمِنيَن الِْقَتاَل، 

»و خداوند كافران را با خشمشــان باز گرداند در حاليكه به هيچ 
غنيمتي دست نيافتند، و خداوند ]با شجاعت امير المؤمنين7[ 

مؤمنان را از جنگ كفايت كرد، 
1. احزاب: 10 ـ 13.

2. احزاب: 22.
3. بيش از 20 نفر از بزرگان شيعه مانند: قمي )متوفي قرن 3( در تفسيرش: 
182/2 و 30 نفر از بزرگان ســنّي مانند: واقدي )متوفي ســال 207( در 
المغازي: 496/2 قصـ［ كشته شدن عمرو بن عبدود در جنگ خندق توسط 

امير المؤمنين7 را نقل كرده اند.
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َو َكاَن الـــلَُّه َقِوّيًا َعِزيزاً«1 َو َيْوَم ُأُحٍد ِإْذ ُيْصِعُدوَن َو َل َيْلُووَن 
ُسوُل َيْدُعوُهْم ِفي ُأْخرٰيُهْم،   َعَلى َأَحٍد،2 َو الرَّ

و خداونــد نيرومنــد و شكســت ناپذير اســت« و در جنگ ُاحد 
هنگاميكه دور مي شدند و به كسي اعتناء نمي كردند، و پيغمبر از 

دنبال سرشان آنها را مي خواند، 

َو َأْنــَت َتُذوُد بَُهَم الُْمْشــِرِكيَن َعِن النَِّبــيِّ َذاَت الَْيِميِن َو َذاَت 
ُهُم الـــلَُّه َتَعالٰى َعْنُكَما َخائِِفيَن، َو نََصَر بَِك  ــَماِل3، َحتَّى َردَّ الشِّ

الَْخاِذلِيَن،

و تو بودي كه شجاعان سرسخت مشركان را از پيغمبر دفع مي كردي 
از سمت راست و سمت چپ، تا اينكه خداي متعال آنان را ترسان 
از اطراف تو و پيامبر دفع كرد، و بوسيلة تو آن لشكر شكست خورده 

را ياري كرد،

1. بيش از 40 تن از بزرگان شيعه مانند: شيخ مفيد )متوفي سال 413( در االرشاد: 
69/1 و 20 تن از بزرگان سنّي مانند: ابن ابي حاتم )متوفي سال 327( در تفسيرش: 
3126/9 اين آيـ［ شــريفه )احزاب/25( را در شأن آن حضرت ذكر كرده اند.

2. بيش از 30 نفر از بزرگان شيعه مانند: قمي )متوفي قرن3( در تفسيرش: 
116/1 و 50 نفر از بزرگان سنّي مانند: ذهبي )متوفي سال 748( در تاريخ 
االسالم: 191/2 جريان فرار صحابه و خلفاء در جنگ اُحد و تنها گذاشتن 

پيامبر6 را نقل كرده اند.
3. بيش از 70 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ كليني )متوفي سال 329( در 
الكافي: 110/8 و 80 نفر از بزرگان ســنّي مانند: طبري )متوفي 310( در 
تاريخش: 65/2 فداكاريهاي آن حضرت در جنگ اُحد و محافظت از جان 

پيامبر6 را نقل كرده اند.
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َو َيْوَم ُحَنْيٍن َعَلى َما نََطَق بِِه التَّْنِزيُل »ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم، َفَلْم 
ُتْغِن َعْنُكْم َشْيئًا، َو َضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض بَِما َرُحَبْت،

 و در روز ُحنين چنان چه قرآن بدان سخن گويد: »آنگاه كه بسيارِي 
نفراتتان شــما را مغرور كرد، ولي هيچ سودي به حالتان نداشت، و 

زمين با همة وسعتش بر شما تنگ آمد،

 ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِِريَن،1 ُثمَّ َأْنَزَل الـلَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َو َعَلى الُْمْؤِمِنيَن2« 
َك الَْعبَّاُس ُيَناِدي الُْمْنَهِزِميَن،  ، َو َعمُّ

ٰ
َو الُْمْؤِمُنوَن َأْنَت َو َمْن َيليَك

سپس پشــت كنان گريختند، ســپس خداوند آرامِش خود را بر 
پيامبرش و بر مؤمنان فرو فرســتاد« و ]مقصوِد از[ مؤمنان تو بودي 

و همراهاِن تو، و عمويت عباس فرياد ميزد به گريختگان، 

َجَرِة، َحتَّى اْسَتَجاَب لَُه  َيا َأْصَحاَب ُســوَرِة الَْبَقَرِة، َيا َأْهَل بَْيَعِة الشَّ
َقْوٌم َقْد َكَفْيَتُهُم الَْمُئونََة، 

اي ياران ســورة بقره، اي اهل بيعت شــجره، تا ]باالخره[ گروهي 
پاسخش را دادند و تو خود كفايت رنج آنها را كردي، 

1. بيش از 20 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شيخ مفيد )متوفي سال 413( در 
االرشاد: 141/1 و 10 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن سعد )متوفي سال 230( در 
الطبقات الكبري: 151/2 جريان فرار كردن صحابه در جنگ ُحنين و باقي ماندن 
امير المؤمنين7 در كنار پيامبر 6 و ياري كردن آن حضرت را نقل كرده اند.
2. بيش از 20 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شيخ صدوق )متوفي سال 381( 
در عيون اخبار الرضا: 192/2 و 5 نفر از بزرگان سنّي مانند: حاكم حسكاني 
)متوفي قرن 5( در شواهد التنزيل: 331/1 نقل كرده اند كه منظور از مؤمنين 

در آيـ［ شريفة 26 سورهء توبه آن حضرت مي باشد.
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َو َتَكفَّْلَت ُدونَُهُم الَْمُعونََة، َفَعاُدوا آِيِسيَن ِمَن الَْمُثوبَِة، َراِجيَن َوْعَد  
الـلَِّه َتَعالٰى بِالتَّْوبَِة، َو َذلَِك َقْوُل الـلَِّه َجلَّ ِذْكُرُه »ُثمَّ َيُتوُب الـلَُّه 

ِمْن بَْعِد َذلَِك َعلٰى َمْن َيَشآُء«1،

و كفالت كمك آنهــا را نمودي، و چون برگشــتند نااميد از ثواِب 
]جهاد[ بودند، اميدوار به وعدة خــداي متعال در توبه بودند، واين 
همان گفتار خدايي اســت كه نامش بلند است: »سپس خداوند 

بعد از آن پذيرفت توبة هر كه را بخواهد«،

ْبِر، َفائٌِز بَِعِظيِم اأْلَْجِر، َو َيْوَم َخْيَبَر إْذ َأْظَهَر  َو َأْنَت َحائٌِز َدَرَجَة الصَّ
الـــلَُّه َخَوَر الُْمَناِفِقيَن، َو َقَطَع َدابِــَر الَْكاِفِريَن، َو الَْحْمُد ِلِ َربِّ 

الَْعالَِمينَ ،

و تو بودي كه حائز  درجة صبر گشــتي، و به پاداش بزرگي كامياب 
شــدي، و در روز جنگ خيبر زمانيكه خداونــد ضعف منافقان را 
آشكار ســاخت، و دنبالة كافران را بريد، و ســتايش ويژة خداوند 

پروردگار جهانيان است،

ْدباَر، َو كاَن َعْهُد  ُّوَن اأْلَ »َو لََقْد كانُوا عاَهُدوا الـلََّه ِمْن َقْبُل ل ُيَول
الـلَِّه َمْسُئوًل«2، 

»و با اينكه پيش از آن با خدا پيمان بســته بودند كه پشــت ]به 
دشمن[ نكنند، و از پيمان خدا باز خواست خواهد شد«،

1. توبه: 27.
2. احزاب: 15.
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ابَِغُة،  ْعَمُة السَّ ُة الَْواِضَحُة، َو النِّ ُة الَْبالَِغُة َو الَْمَحجَّ َمْوَلَي َأْنَت الُْحجَّ
َو الُْبْرَهاُن الُْمِنيُر، َفَهِنيئًا لََك بَِما آَتاَك الـلَُّه ِمْن َفْضٍل، 

موالي من تويي حجت رسا، و طريقة آشكار، و نعمت شايان، و برهان 
تابناك، پس گوارايت باد آنچه خداوند از فضائل به تو داد، 

ُه َعَلْيِه َو  َو َتّبًا لَِشْأِنَك ِذي الَْجْهِل، َشِهْدَت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى الـــلَّ
اَيَة َأَماَمُه،1   َتْحِمُل الرَّ

ٰ
آلِِه َجِميَع ُحُروبِِه َو َمَغازيِه، 

و نابــود باد دشــمن بدخــواه و نادانت، تــو بودي كــه در ركاب 
پيامبر6 در همة جنگها و غزواتش حاضر بودي، پرچم جنگ 

را پيش رويش به دوش مي كشيدي، 

اَمُه، ُثمَّ لَِحْزِمَك الَْمْشُهوِر، َو بَِصيَرِتَك ِفي  ْيِف ُقدَّ َو َتْضِرُب بِالسَّ
َرَك ِفي الَْمَواِطنِ  َو لَْم َيُكْن َعَلْيَك َأِميٌر، َو َكْم ِمْن َأْمٍر  اأْلُُموِر، َأمَّ

َك َعْن ِإْمَضاِء َعْزِمَك ِفيِه التُّقٰى،  َصدَّ

و در برابرش با شمشــير مي جنگيدي، ســپس بــه خاطر تدبير 
مشهورت، و بصيرتت در كارها، تو را در هر جا به امارت و فرماندهي 
منصوب مي فرمود در حاليكه كســي بر تو امارت نداشــت، و چه 

بسيار كارهايي كه پرهيز كاريت تو را از انجام آنها جلوگيري كرد،

1. بيش از 70 نفر از بزرگان شــيعه مانند: نعمان بن محمد )متوفي ســال 
363( در شرح االخبار: 270/1 و 220 نفر از بزرگان سني مانند: ابن هشام 
)متوفي سال 218( در السيرة النبوية: 334/2 نقل كرده اند كه آن حضرت در 

جنگهاي پيامبر6، پرچمدار سپاه بودند.
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ا  َو اتََّبَع َغْيُرَك ِفي ِمْثِلِه الَْهوٰى، َفَظنَّ الَْجاِهُلوَن َأنََّك َعَجْزَت َعمَّ
ِإلَْيِه اْنَتهٰى، َضلَّ َو الـلَِّه الّظٰانُّ لَِذلَِك َو َما اْهَتدٰى، 

 در حاليكه ديگران در مانند آن كارها از هواي نفس پيروي كردند، 
و ]اين سبب شــد كه[ جاهالن گمان كنند كه تو ناتوان شده اي كه 
كارت بدانجا منتهي شده، گمراه گشت به خدا قسم هر كه چنين 

گماني كرد و هدايت نشد، 

َم َو اْمَترٰي بَِقْولَِك،  َو لََقْد َأْوَضْحَت َما َأْشَكَل ِمْن َذلَِك لَِمْن َتَوهَّ
ُل الُْقلَُّب َوْجَه الِْحيَلِة، َو ُدونََها  َصلَّى الـــلَُّه َعَلْيَك، َقْد َيَرى الُْحوَّ

َحاِجٌز ِمْن َتْقَوى الـلَِّه، َفَيَدُعَها َرْأَي الَْعْيِن، 

و تو به خوبي روشن ساختي اين اشكال را بر آنكس كه چنين توهم 
و ترديدي داشــت به وسيلة گفتارت، كه درود خدا بر تو باد، »گاهي 
باشد كه مرد چاره جو و زبردست راه چاره مي بيند، ولي در برابرش 

پرده اي از تقواي الهي است، پس دانسته آن را رها مي كند،

، َصَدْقَت َو َخِســَر 
ٰ

َو َيْنَتِهــُز ُفْرَصَتَها َمْن َل َحِريَجَة لَُه ِفي الّديِن
الُْمْبِطُلوَن، َو ِإْذ َماَكَرَك النَّاِكَثاِن1 َفَقال نُِريُد الُْعْمَرَة،

1. ناكث به معناي پيمان شكن است و منظور از دو ناكث، طلحه و زبير هستند كه 
به بهانـ［ رفتن به عمره از خدمت امير المؤمنين مرخص شدند و به مكه رفتند تا 
با همراهي عايشه جنگ جمل را به راه اندازند، بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه 
مانند: سليم بن قيس )متوفي سال 76( در اسرار آل محمد: 301/1 و 60 نفر 
از بزرگان سنّي مانند: بالذري )متوفي سال 279( در انساب االشراف: 138/2 
جريان جنگ جمل و همچنين خبر دادن پيامبر6 در مورد اين جنگ و امر 
كردن آن حضرت به امير المؤمنين7 در مورد جنگيدن با آنها را ذكر نموده اند.



             42

]ولــي[ همان فرصت را كســي كــه باكي نــدارد در امــور دين ]و 
بي تقواســت[ غنيمت شــمارد«، تو راســت گفتــي و ياوه گويان 
زيــان كردنــد، و هنگاميكه آن دو پيمان شــكن )طلحــه و زبير( 
بــا تو نيرنــگ زدند و گفتنــد: »ما قصــد انجام عمــره داريم«،

َفُقْلــَت لَُهَما لََعْمُرُكَما َمــا ُتِريَداِن الُْعْمَرَة، لَِكــْن ُتِريَداِن الَْغْدَرَة، 
َفَأَخْذَت الَْبْيَعَة َعَلْيِهَما،  

پس تو به آن دو فرمودي: »به جان خودتان ســوگند كه شما قصد 
انجام عمره نداريد، بلكه قصد پيمان شــكني داريد«، و ]به همين 

جهت[ از آن دو بيعت گرفتي، 

ــا نَبَّْهَتُهَما َعَلى ِفْعِلِهَما،  َفاِق، َفَلمَّ ا ِفي النِّ ْدَت الِْميَثاَق َفَجدَّ َو َجــدَّ
َأْغَفَل َو َعاَدا َو َما اْنَتَفَعا، َو َكاَن َعاِقَبُة َأْمِرِهَما ُخْســراً، ُثمَّ َتَلُهَما 

ْعَذاِر،1 اِم َفِسْرَت ِإلَْيِهْم بَْعَد اْلِ َأْهُل الشَّ
و پيمانشان را تجديد كردي ولي آن دو نيز در نفاق خود كوشيدند، پس 
هنگاميكه آن دو را به كارشان آگاهي دادي، خود را به غفلت زدند و 
به كار خود بازگشته و نفعي نبردند، و سرانجام كارشان به زيانكاري 
گرائيد، سپس بعد از آن دو ]داستاِن[ مردم شام پيش آمد كه تو پس از 
آنكه جاي عذري برايشان باقي نگذاشتي به سويشان حركت كردي،

1. اهل شام همان ياران معاويه بودند كه در جنگ صفيّن مقابل آن حضرت 
ايستادند، بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ صدوق )متوفي سال 
381( در األمالي: صفحـ［ 381 و 60 نفر از بزرگان ســنّي مانند ابن قتيبه 
)متوفي ســال 276( در االمامة و السياسة: 156/1 جريان جنگ صفيّن و 
همچنين خبر دادن پيامبر6 در مورد اين جنگ و امر كردن آن حضرت 

به امير المؤمنين7 در مورد جنگيدن با آنها را ذكر نموده اند.
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، َو َل َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن، َهَمٌج َرَعاٌع   َو ُهْم َل َيِديُنوَن ِديَن الَْحــقِّ
 َكاِفــُروَن، َو أِلَْهِل 

ٰ
ٍد فيَك  ُأْنــِزَل َعَلى ُمَحمَّ

ٰ
ـوَن، َو بِالَّذي ُـّ َضال

الِْخَلِف َعَلْيَك نَاِصُروَن،

 در حاليكه آنها به ديــن حق ديندار نمي شــدند، و در قرآن تدبّر 
نمي كردند، مردمي بي خرد و بي اراده و گمراه بودند، و به آنچه دربارة 
تو بر محّمد6  نازل گشته بود كافر بودند، و ]در عوض[ يار و يا ور 

مخالفيِن تو بودند، 

َباِعَك، َو نََدَب الُْمْؤِمِنيَن ِإلَى نَْصِرَك، َو َقاَل  َو َقْد َأَمَر الـلَُّه َتَعالٰى بِاتِّ
اِدِقيَن1«، َعزَّ َو َجلَّ »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا الـلََّه، َو ُكونُوا َمَع الصَّ

در صورتيكه خداوند به تبعّيت از تو دســتور داده بود، و مؤمنان را 
به ياري تو دعوت كــرده بود، و فرموده بود ]خــداي[ عّزوجل: »اي 
كسانيكه ايمان آورديد از خدا بترسيد، و ]هميشه[ با راستگويان 

باشيد«،

َنَن بَْعَد  ، َو َقْد نََبَذُه الَْخْلُق، َو َأْوَضْحَت السُّ َمْوَلَي بَِك َظَهَر الَْحقُّ
ْمِس،   ُروِس َو الطَّ الدُّ

موالي من بوســيلة تو حّق آشكار شــد، در حاليكه مردم آنرا كنار 
گذاشتند، و تو روشن كردي سّنتهاي ]انبياء[ را پس از كهنگي و نابودي، 

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شيخ كليني )متوفي سال 329( 
در الكافي: 208/1 و 30 نفر از بزرگان سنّي مانند: حاكم حسكاني )متوفي 
قرن 5( در شواهد   التنزيل: 341/1 نقل كرده اند كه منظور از صادقين در آيـ［ 

شريفـ［ 119 سورهء توبه، حضرت علي7 و فرزندان معصومش مي باشند.
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َفَلَك َســابَِقُة الِْجَهاِد َعَلى َتْصِديِق التَّْنِزيِل، َو لََك َفِضيَلُة الِْجَهاِد 
َك َعُدوُّ الـلَِّه، َجاِحٌد لَِرُسوِل الـلَِّه،  َعَلى َتْحِقيِق التَّْأِويِل1، َو َعُدوُّ

َيْدُعو بَاِطًل، 

پس ويژة توست ســبقت در جهاد براي تصديق قرآن، و ويژة توست 
فضيلت جهاد براي تحقِق تأويِل ]قرآن[، و دشمن تو دشمن خدا، و 

منكر رسول خداست، كه به باطل دعوت مي كرد، 

اٌر  ُر َغاِصبًا، َو َيْدُعو ِحْزبَُه ِإلَى النَّاِر، َو َعمَّ َو َيْحُكُم َجائِراً، َو َيَتَأمَّ
َواَح ِإلَى الَْجنَِّة،  َواَح الرَّ فَّْيِن، اَلرَّ  بَْيَن الصَّ

ٰ
ُيَجاِهُد َو ُيَنادي

و به ستم  حكم مي كرد، و به غصب و زور حكومت مي  كرد، و گروهش 
را به ســوي دوزخ دعوت مي نمود، ]در آنحال[ عّمار جهاد مي كرد و 
ميان دو صف فرياد مي زد: »كوچ كنيد كوچ كنيد به سوي بهشت«،

ا اْسَتْسقٰى َفُسِقَي اللََّبُن، َكبََّر َو َقاَل َقاَل لِي َرُسوُل الـلَِّه َصلَّى  َو لَمَّ
ْنَيا َضَياٌح ِمْن لََبٍن، الـلَُّه َعَلْيِه َو آلِِه، آِخُر َشَرابَِك ِمَن الدُّ

و چون آب طلبيد و بجاي آب شير به او دادند، تكبير گفت واظهار 
داشت كه رسول خدا6  به من فرمود: »آخرين نوشيدني تو از 

دنيا جرعه اي از شير خواهد بود،

1. بيش از 150 نفر از بزرگان شيعه مانند: علي بن ابراهيم قمي )متوفي قرن 
3( در تفســيرش: 321/2 و 50 نفر از بزرگان سنّي مانند: احمد بن حنبل 
)متوفي سال 241( در المسند: 33/3 روايت كرده اند كه آن حضرت بر سر 

تأويل قرآن با دشمنانش جهاد كرده است.
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َو َتْقُتُلــَك الِْفَئُة الَْباِغَيُة،1 َفاْعَتَرَضُه َأبُــو الَْعاِدَيِة الَْفَزاِريُّ َفَقَتَلُه، 
َفَعَلى َأبِي الَْعاِدَيِة لَْعَنُة الـلَِّه َو لَْعَنُة َمَلئَِكِتِه َو ُرُسِلِه َأْجَمِعيَن،

 و تو را فرقة ستمكار مي كشند«، پس ]در آنحال[ ابو العاديه فزاري 
به او اعتراض كرد و او را كشت، پس لعنت خدا و لعنت فرشتگان و 

رسوالنش همگي  بر ابو العاديه، 

َو َعَلى َمْن َســلَّ َســْيَفُه َعَلْيَك، َو َسَلْلَت َســْيَفَك َعَلْيِه َيا َأِميَر 
، َو َعلٰى َمْن 

ٰ
الُْمْؤِمِنيَن، ِمَن الُْمْشِرِكيَن َو الُْمَناِفِقيَن ِإلَى َيْوِم الّديِن

َرِضَي بَِما َساَءَك َو لَْم َيْكَرْهُه، َو َأْغَمَض َعْيَنُه َو لَْم ُيْنِكْر، 

و بر كســيكه شمشير به روي تو كشــيد، و تو اي امير مؤمنان 
به روي او شمشــير كشيدي، از ميان مشركان  و منافقان تا روز 
قيامت، و بر كســيكه به آنچه بر تو گران بود رضايت داد و ناراحت 

نشد، و چشمانش را بست و انكار نكرد،

َأْو َأَعاَن َعَلْيَك بَِيٍد َأْو لَِســاٍن، َأْو َقَعَد َعْن نَْصِرَك، َأْو َخَذَل َعِن 
الِْجَهاِد َمَعَك، َأْو َغَمَط َفْضَلَك، َو َجَحَد َحقََّك،  

يا بر عليه تو كمك كرد با دســت يا زبان، يا دست كشيد از ياري تو، 
يا در جهاد كردن در ركابت كناره گيــري كرد، يا فضائل تو را ناديده 

گرفت، و حّقت را انكار كرد، 

1. بيش از 50 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ صدوق )متوفي سال 381( در 
معاني االخبار: صفحـ［ 35 و 50 نفر از بزرگان سنّي مانند: مسلم بن حجاج 
)متوفي 261( در صحيح مسلم: 8/ 185 اين كالم را از پيامبر 6 در مورد 

عّمار بن ياسر نقل كرده اند.
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َأْو َعَدَل بَِك َمْن َجَعَلَك الـــلَُّه َأْولٰى بِِه ِمْن نَْفِســِه، َو َصَلَواُت 
الـلَِّه َعَلْيَك َو َرْحَمُة الـلَّهِ  َو بََرَكاُتُه َو َسَلُمُه َو َتِحيَّاُتُه، 

يا عدول كرد از تو به كسي كه خداوند تو را سزاوارتر از او به خودش 
قــرار  داده بود، ودرود هــاي خدا و رحمت خدا و بركات و ســالم و 

تحّياتش بر تو باد، 

ْمُر  اِهِريَن، ِإنَُّه َحِميــدٌ َمِجيٌد، َو اأْلَ ــةِ ِمْن آلَِك الطَّ ئِمَّ َو َعَلى اأْلَ
ْفَظُع بَْعَد َجْحِدَك َحقََّك،  اأْلَْعَجُب َو الَْخْطُب اأْلَ

و  بر امامان از خاندان پاكت، كه براستي او ستوده و بزرگوار است، و 
كار شگفت انگيز تر و واقعة جانسوز تر پس از انكاِر حِق تو،

َســاِء َفــَدكًا،1 َو َردُّ  ِة النِّ َ ْهَراِء َســيّدَ اِهَرِة الزَّ يَقِة الطَّ دِّ َغْصُب الصِّ
َدْيِن ُسَللَِتَك2 َو ِعْتَرِة الُْمْصَطفٰى، يِّ َشَهاَدِتَك َو َشَهاَدِة السَّ

غصب فدِك حضرت صديقة طاهره ]فاطمة[ زهرا ســرور زنان بود، 
و ]نيز[ رّد كردن شهادت تو و شــهادت دو آقاي )امام حسن و امام 

حسين :( از نسلت و عترِت ]پيامبر[  مصطفي بود،

1. بيش از 50 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شيخ صدوق )متوفي سال 381( 
در عيــون اخبار الرضا: 211/2 و 40 نفر از بزرگان ســنّي مانند: ابو يعلي 
موصلي )متوفي سال 307( در المسند: 334/2 نقل كرده اند كه فدك متعّلق 

به حضرت زهراء 3 بوده و توسط خليفـ［ اول غصب مي شود.
2. بيش از 30 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شيخ طوسي )متوفي سال 460( 
در تلخيص الشافي: 124/3 و 40 نفر از بزرگان سنّي مانند: بالذري )متوفي 
سال 279( در فتوح البلدان: 35/1 رّد شهادت آن حضرت و حسنين: 

توسط خليفـ［ اول را نقل كرده اند.
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ِة َدَرَجَتُكْم،  َصلَّى الـلَُّه َعَلْيُكْم، َو َقْد َأْعَلى الـلَُّه َتَعالٰى َعَلى اأْلُمَّ
َو َرَفَع َمْنِزلََتُكْم، َو َأبَاَن َفْضَلُكْم، 

كه درود خدا بر همگيتان باد، و همانــا خداي متعال درجه و مقام 
شما را بر مردم برتري داد، و جايگاهتان را رفيع كرد، و فضلتان را 

آشكار ساخت، 

َرُكْم  ْجــَس َو َطهَّ َفُكْم َعَلى الَْعالَِميــَن، َفَأْذَهَب َعْنُكُم الرِّ َو َشــرَّ
ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا،  َتْطِهيراً،1 َقاَل الـلَُّه َعزَّ َو َجلَّ »ِإنَّ اْلِ

و  شما را بر جهانيان شرافت بخشيد، پس دور كرد از شما ]هرگونه[ 
پليدي را و بخوبي پاكيزه تان كرد، خداي عزوجل فرموده: »براستي 

انسان حريص آفريده شده،

يَن«2  ُه الَْخْيُر َمُنوعًا، ِإلَّ الُْمَصلِّ ــرُّ َجُزوعًا، َو ِإَذا َمسَّ ُه الشَّ ِإَذا َمسَّ
َد اأْلَْوِصَياِء ِمْن  َفاْسَتْثَنى الـلَُّه َتَعالٰى نَِبيَُّه الُْمْصَطفٰى، َو َأْنَت َيا َسيِّ

َجِميِع الَْخْلِق،

زمانيكه بدي به او برســد بيتابي كند، و زمانيكه خيري به دستش 
رسد دريغ كند، مگر نمازگزاران« پس جدا كرد خداي متعال پيامبر 
برگزيده اش، و ]همچنين[ تو را اي آقاي اوصياء از ميان همة خالئق،

1.  بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: ابن جرير امامي )متوفي سال 
326( در المسترشــد: صفحـــ［ 400 و 200 نفر از بزرگان ســنّي مانند: 
طيالسي )متوفي ســال 204( در المسند: صفحة 274 نقل كرده اند كه آيـ［ 
تطهير )احزاب/ 33( در شأن پيامبر6 و امير المؤمنين و فاطمه زهراء و 

حسنين: نازل شده است.
2. معارج: 19 ـ 22.
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، ُثمَّ َأْقَرُضوَك َسْهَم َذِوي الُْقْربٰى  َفَما َأْعَمَه َمْن َظَلَمَك َعِن الَْحقِّ
ْمُر ِإلَْيَك َأْجَرْيَتُهْم  ا آَل اأْلَ َمْكراً، َو َأَحاُدوُه َعْن َأْهِلــِه َجْوراً، َفَلمَّ

َعَلى َما َأْجَرَيا، َرْغَبًة َعْنُهَما بَِما ِعْنَد الـلَِّه لََك،

پس چه اندازه كور است آنكس كه به تو ســتم كرد از دادِن حّقت، 
ســپس ]عوض آن[ از روي مكر و خدعه سهم خويشاوندان پيامبر 
را به تو قرض داده، و اين در حالي بود كه آن )ســهم خويشاوندان( 
را از اهلش به ســتم دور كردند، پس زمانيكه كاِر ]خالفت[ به دست 
تو افتاد به همان نحو كه آن دو )خليفة اول و دوم( رفتار كرده بودند 
توهــم ]در مورد فدك[ رفتار كردي ]و آنرا بــر نگرداندي[، به خاطر 

بي اعتنائي به عمل آن دو و اشتياق به پاداش خدا، 

َلُم ِعْنَد الَْوْحَدِة َو  ْنِبَياِء َعَلْيِهُم السَّ َفَأْشَبَهْت ِمْحَنُتَك بِِهَما ِمَحَن اأْلَ
َلُم، بِيَح َعَلْيِه السَّ ْنَصاِر، َو َأْشَبْهَت ِفي الَْبَياِت َعَلى الِْفَراِش الذَّ َعَدِم اأْلَ

پس شــبيه شــد گرفتاري تو با آن دو نفر به گرفتــاري پيامبران 
عليهم الســالم در هنگام تنهائي و بي ياوري، و شــبيه گشتي در 
خوابيدن در بستِر ]رسول خدا6[ به ]اسماعيِل[ ذبيح  7،

ِإْذ َأَجْبَت َكَما َأَجاَب، َو َأَطْعَت َكَما َأَطاَع ِإْسَماِعيُل َصابِراً ُمْحَتِسبًا، 
ِإْذ َقاَل لَُه »َيا بَُنيَّ ِإنِّي َأرٰى ِفي الَْمَناِم َأنِّي َأْذبَُحَك،

 زيرا تو نيز مانند او پذيرفتي، و مانند اســماعيل كه اطاعت كرد تو 
نيز اطاعت كردي بردبارانه و پاداش جويانه، موقعيكه ]ابراهيم[ به 

او گفت: »اي پسركم  من در خواب ديده ام كه تو را ذبح مي كنم،
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 ِإْن َشــاَء 
ٰ
َفاْنُظْر َما َذا َترٰى، َقاَل َيا َأبَِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َســَتِجُدني

ابِِريَن«1 الـلَُّه ِمَن الصَّ

 پس بنگر چه نظري داري؟« گفت: »اي پدر آنچه را مأمور گشته اي 
انجام ده كه انشاء اهلل مرا از صابران خواهي يافت«

ا َأبَاَتَك النَِّبيُّ َصلَّى الـلَُّه َعَلْيِه َو آلِِه، َو َأَمَرَك  َو َكَذلَِك َأْنَت لَمَّ
َأْن َتْضَجَع ِفي َمْرَقِدِه َواِقيًا لَُه بَِنْفِســَك، َأْســَرْعَت ِإلَى ِإَجابَِتِه 

نًا، ُمِطيعًا، َو لَِنْفِسَك َعَلى الَْقْتِل ُمَوطِّ

و به همين صورت بود هنگاميكه پيامبر6  تو را ]به جاي خود[ 
خوابانيد، و به تو دستور داد كه در بسترش قرار بگيري تا حفظ كني 
آن حضرت را با جاِن خود، شتافتي براي اجابتش مطيعانه، و خود 

را براي كشته شدن آماده كردي، 

 ِفْعِلَك بَِقْولِِه َجلَّ 
ٰ

 َفَشَكَر الـلَُّه َتَعالٰى َطاَعَتَك، َو َأبَاَن َعْن َجميِل
 نَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت الـلَِّه«2 ، 

ٰ
ِذْكُرهُ  »َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشري

پس خداي متعال اين اطاعت تو را سپاسگزاري كرد، و پرده از اين كار 
شايسته و نيكت كنار زد با گفتارش كه نامش بلند است: »و از مردم 

كسي است كه مي فروشد جانش را براي جلب رضاي خدا«،
1. صافات: 102.

2. بيش از 150 نفر از بزرگان شــيعه مانند: عياشي )متوفي سال 320( در 
تفسيرش: 101/1 و 120 نفر از بزرگان سنّي مانند: احمد بن حنبل )متوفي 
ســال 241( در المسند: 348/1 اين آيـ［ شــريفه )بقره/ 207( را در شأن 
امير المؤمنين7 و پيرامون خوابيدن آن حضرت در بســتر پيامبر 6 به 

جاي ايشان، به خاطر حفظ جان آن حضرت نقل كرده اند.
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 َو َمْكراً، 
ٰ

َ، َو َقْد ُرِفَعــِت الَْمَصاِحُف حيَلًة
ٰ

ُثــمَّ ِمْحَنُتَك َيْوَم ِصّفين
  ، نُّ ، َو اتُِّبَع الظَّ كُّ َو ُعِزَف الَْحقُّ َفَأْعَرَض الشَّ

سپس گرفتاري تو در جنگ صفين، ]در آن هنگام كه[ از روي نيرنگ و 
خدعه قرآن ها را بر سِر نيز ه ها زدند، پس شك و ترديد پديدار شد و 

حق به كناري رفت، و گماِن ]باطل[ پيروي شد، 

ُقوا َعْنُه، َو  َرُه ُموسٰى َعَلى َقْوِمِه َفَتَفرَّ َأْشــَبَهْت ِمْحَنَة َهاُروَن ِإْذ َأمَّ
 بِِهْم َو َيُقوُل »َيا َقْوِم ِإنََّما ُفِتْنُتْم بِِه،  

ٰ
َهاُروُن ُيَنادي

]و اين[ شــبيه به گرفتاري  هارون7 بود زمانيكه موسي7 او 
را بر قوم خود امير كرد و آنها از دورش پراكنده شدند، و هارون آنها 
را صدا مي زد و مي گفت: »اي قوم من بي شــك شما به اين وسيله 

)گوساله پرستي( مورد آزمايش قرار گرفته ايد، 

نَْبَرَح  لَْن  َقالُوا   ،
ٰ
َأْمري َأِطيُعوا  َو  َفاتَِّبُعوِني  ْحَمُن  الرَّ َربَُّكُم  ِإنَّ  َو 

ا ُرِفَعِت  َعَلْيِه َعاِكِفيَن َحتَّى َيْرِجَع ِإلَْيَنا ُموسٰى«1 َو َكَذلَِك َأْنَت لَمَّ
الَْمَصاِحُف، ُقْلَت َيا َقْوِم ِإنََّما ُفِتْنُتْم بَِها َو ُخِدْعُتْم،

و پروردگار شما خداي مهربان است پس مرا تبعيت كنيد، و  مطيع 
فرمان من باشــيد« گفتند: »ما پيوســته بر پاي آن مي مانيم تا 
موسي نزد ما بازگردد« و همچنين بودي تو هنگاميكه قرآنها باالي 
نيزه ها رفت، فرمودي: »اي قوِم من شما به اين وسيله مورد آزمايش 

قرار گرفته ايد و فريب خورده ايد«،

1. طه: 90 ـ 91.
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َفَعَصْوَك َو َخالَُفوا َعَلْيَك، َو اْســَتْدَعْوا نَْصــَب الَْحَكَمْيِن َفَأبَْيَت 
ْضَتُه ِإلَْيِهْم، ْأَت ِإلَى الـلَِّه ِمْن ِفْعِلِهْم، َو َفوَّ َعَلْيِهْم،1 َو َتَبرَّ

 پــس نافرماني و مخالفت تو را كردند، و خواســتند تا دو نفر َحَكم 
معّين شود ولي تو از اين كار اباء داشــتي، وازافعاِل ايشان بسوي 

خدا بيزاري جستي، و كار را به ايشان واگذاشتي،

لَِل َو الَْجْوِر َعِن الَْقْصِد،  ا َأْسَفَر الَْحقُّ َو َسِفَه الُْمْنَكُر، َو اْعَتِرُفوا بِالزَّ َفَلمَّ
  َأبَْيَتُه َو َأَحبُّوُه،  

ٰ
إْخَتَلُفوا ِمْن بَْعِدِه، َو َألَْزُموَك َعَلى َسَفِه التَّْحِكيِم الَّذي

پس زمانيكه پرده از روي حق برداشــته شد و سفاهِت منكر روشن 
شــد، و به خطاي خويش و عدول از حق اعتراف كردند، بعد از آن 
اختالف كرده، و تو را مجبور به پذيرفتن حكمّيت ســفيهانه كردند 
آن حكمّيتي كه تو حاضر به پذيرفتنــش نبودي و ]به عكس[ آنان 

مي خواستند، 

َو َحَظْرَتُه َو َأبَاُحوا َذْنَبُهُم الَِّذي اْقَتَرُفوُه، َو َأْنَت َعَلى نَْهِج بَِصيَرٍة َو 
يَن،   َفاِق ُمِصرِّ ُهًدى، َو ُهْم َعَلى ُسَنِن َضَللٍَة َو َعًمى، َفَما َزالُوا َعَلى النِّ

و تو ممنوعش ســاخته ولي آنها گناهيكه خودشان مرتكب شده  
بودند را مباح داشتند،و تو بر طريق بصيرت و هدايت بودي، و ايشان 

بر روشهاي گمراهي و كوري، پس همواره بر نفاق اصرار داشتند، 

1. بيش از 50 نفر از بزرگان شــيعه مانند: شــيخ مفيد )متوفي سال 413( 
در االرشــاد: 269/1 و 30 نفر از بزرگان سنّي مانند: دينوري )متوفي سال 
282( در االخبــار الطوال: صفحـ［ 190 نقل كرده اند كه آن حضرت راضي 

به حكميّت نبود.
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ِديَن، َحتَّى َأَذاَقُهُم الـلَُّه َوبَاَل َأْمِرِهْم، َفَأَماَت بَِسْيِفَك  َو ِفي الَْغيِّ ُمَتَردِّ
ِتَك َمْن َســَعَد َفُهِدَي، َمْن َعانََدَك َفَشــِقَي َو َهوٰى، َو َأْحَيا بُِحجَّ

و  در گمراهي ســرگردان بودند، تا باالخره خداوند به ايشان ]ِوزر 
و[ وبال كارشــان را چشــانيد، پس ]خداوند[ دشمنت را بوسيلة 
شمشيرت كشت و بدبخت و نگونسار شــد، و زنده گردانيد هر كه 

سعادتمند و هدايت شد بوسيلة حّجِت تو،

َصَلَواُت الـــلَِّه َعَلْيَك َغاِدَيًة َو َرائَِحــًة، َو َعاِكَفًة َو َذاِهَبًة، َفَما 
اِعُن َفْضَلَك َأْنَت َأْحَسُن  ُيِحيُط الَْماِدُح َوْصَفَك، َو َل ُيْحِبُط الطَّ

الَْخْلِق ِعَباَدًة َو َأْخَلُصُهْم َزَهاَدًة،

درود هاي خدا بر تو باد صبحگاهان و شامگاهان، در هنگام اقامت و 
در سفر، كه شخص وصف كننده ات احاطه بر وصفت پيدا نمي كند، 
و شــخص بدخواه و عيب جو نمي تواند فضائل تو را نابود گرداند، تو 

بهتريِن خالئق در عبادت، و خالصتريِن آنها در زهد،

، َأَقْمَت ُحُدوَد الـلَِّه بُِجْهِدَك، َو َفَلْلَت َعَساِكَر 
ٰ

ُُّهْم َعِن الّديِن َو َأَذب
الَْماِرِقيَن بَِسْيِفَك، ُتْخِمُد لََهَب الُْحُروِب بَِبَناِنَك، 

و مدافعترين آنها از دين هستي، به كوشش خود حدود خدا را به پا 
داشتي، و بوسيلة شمشيرت سپاههاي بي دينان را شكست دادي، 

شرارة جنگها را به سرانگشت تدبيرت فرونشاندي، 
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َبِه بَِبَياِنَك، َو َتْكِشُف لَْبَس الَْباِطِل َعْن َصِريِح  َو َتْهِتُك ُسُتوَر الشُّ
ِه َتَعالٰى   َمْدِح الـــلَّ

ٰ
ِه لَْوَمُة َلئٍِم، َو في ، َل َتْأُخُذَك ِفي الـــلَّ الَْحقِّ

لََك ِغًنى َعْن َمْدِح الَْماِدِحيَن، 

و پرده هاي شبهات را به بيان خود دريدي، و پوشش باطل را از حِق 
صريح كنار زدي، هرگز در ]ديــِن[ خدا از مالمِت مالمت كننده باك 
نداشــتي، و در مدح و ثنائي كه خداوند از تو كرده بي نيازي است از 

مدح ثنا گويان، 

َو َتْقِريِظ الَْواِصِفيَن َقاَل الـلَُّه َتَعالٰى: »ِمَن الُْمْؤِمِنيَن ِرجاٌل َصَدُقوا 
ما عاَهُدوا الـلََّه َعَلْيِه، َفِمْنُهْم َمْن َقضٰى  نَْحَبُه، 

و توصيــِف توصيف كننــگان، خداي متعال فرمــود: »از مؤمنان 
مرداني هســتند كه به آنچه با خدا بر ســر آن پيمان بستند ]از 
بذل جان و فداكاري[ صادقانه وفا كردند، پس برخي از آنان پيمان 

خويش به سر آوردند )مانند حمزه(، 

َقَتْلَت  َأْن  َرَأْيَت  ا  لَمَّ َو   1»
ٰ

َتْبديًل لُوا  بَدَّ َو ما  َيْنَتِظُر،  َمْن  ِمْنُهْم  َو 
النَّاِكِثيَن َو الَْقاِسِطيَن َو الَْماِرِقيَن، 

و برخي از آنها به انتظار به سر مي برند ]كه به شهادت رسند مانند 
حضرت علي7[ و هيچ گونه دگرگوني نيافتند« و زمانيكه ديدي 

ناكثان و قاسطان و مارقان را كشتي، 
1. بيش از 100 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ مفيد )متوفي سال 413( در 
االختصاص: صفحـ［ 174 و 20 نفر از بزرگان سنّي مانند: ابن حجر هيتمي 
)متوفي سال 974( در الصواعق المحرقة: صفحـ［ 132 نقل كرده اند كه اين 

آيـ［ شريفه )احزاب /23( در شأن آن حضرت نازل شده است.
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َو َصَدَقَك َرُسوُل الـــلَِّه َصلَّى الـلَُّه َعَلْيِه َو آلِِه َوْعَدُه، َو َأْوَفْيَت 
بَِعْهــِدِه، ُقْلَت َأَمــا آَن َأْن ُتْخَضَب َهِذِه ِمْن َهــِذِه، َأْم َمتٰى ُيْبَعُث 

َأْشَقاَها،1
و وعدة رسول خدا6 دربارة تو راست شد، و تو هم به عهدش 
وفا كردي، گفتي: »آيا وقت آن نشده كه خضاب شود اين ]محاسن[ 
از اين ]خوِن سر[؟ يا چه زمان برانگيخته شود بدبختترين امت؟«،

َنٍة ِمْن َربَِّك، َو بَِصيَرٍة ِمْن َأْمِرَك، َقاِدٌم َعَلى  َواِثقًا بَِأنََّك َعَلى بَيِّ
 بَاَيْعَتُه بِِه،

ٰ
الـلَِّه، ُمْسَتْبِشٌر بَِبْيِعَك الَّذي

چون اطمينان داشــتي كــه بر پايــة برهاني آشــكار از جانب 
پروردگارت، و بصيرت در كارت هستي، نزد خدا مي روي، و مژده گير 

به معامله اي كه با خدا كردي هستي،

َو َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم، اَللَُّهــمَّ الَْعْن َقَتَلَة َأْنِبَيائَِك، َو َأْوِصَياِء 
 لََعَناِتَك، َو َأْصِلِهْم َحرَّ نَاِرَك، َو الَْعْن َمْن َغَصَب 

ٰ
َأْنِبَيائَِك بَِجميِع

َولِيََّك َحقَُّه،

و اين معامله همان كاميابي بزرگ اســت، خدايا لعنت كن قاتالن 
پيامبــران، و اوصياي پيامبرانت را به همــة لعنتهايت، و در آتش 

سوزانت جايشان ده، و لعنت كن هر كه حق ولّيت را غصب كرد،
1. بيش از 100 نفر از بزرگان شيعه مانند: شيخ صدوق )متوفي سال 381( 
در الخصال: 607/2 و 70 نفر از بزرگان سنّي مانند: خطيب بغدادي )متوفي 
ســال 463( در تاريخ بغداد: 135/1 نقل كرده اند كه قاتل آن حضرت )ابن 

ملجم مرادي( اشقي االولين و اآلخرين مي باشد.
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ْقــَراِر بِالِْوَلَيِة لَُه َيْوَم   َو اْلِ
ٰ

َو َأْنَكــَر َعْهَدُه، َو َجَحَدُه بَْعَد الَْيقيِن
،

ٰ
َأْكَمْلَت لَُه الّديَن

و پيمانش را انكار كرد، و پس از يقين و اقرار به واليتش در روزي كه 
دين را برايش كامل كردي منكر او گرديد،

اَللَُّهمَّ الَْعــنْ َقَتَلَة َأِميــِر الُْمْؤِمِنيَن َو َمْن َظَلَمُه، َو َأْشــَياَعُهْم َو 
ُه  ، َو الُْمَتابِِعيَن َعُدوَّ

ٰ
َأْنَصاَرُهْم، اَللَُّهمَّ الَْعْن َظالِِمي الُْحَسْيِن َو َقاِتليِه

،
ٰ

 لَْعنًا َوبيًل
ٰ

 بَِقْتِلِه َو َخاِذليِه
ٰ

اضيَن ، َو الرَّ
ٰ

َو نَاِصريِه

خدايا لعنت كن قاتــالن امير مؤمنان و هر كه به او ســتم كرده، 
و پيروانشــان و يارانشــان را، خدايا لعنت كن ظالماِن ]در حِق[ 
و  را،  ياران دشــمنش  و  و قاتالنش را،و پيــروان  حســين7 
كســانيكه به قتل او و تنها گذاشــتنش راضي شــدند لعنتي 

وبال آور، 

اَللَُّهمَّ   ُحُقوَقُهْم، 
ٰ

َماِنعيِهْم ٍد َو  ُمَحمَّ َظَلَم آَل  َل َظالٍِم  َأوَّ الَْعْن  اَللَُّهمَّ 
بَِما  بِاللَّْعِن، َو ُكلَّ ُمْسَتنٍّ  ٍد  َل َظالٍِم َو َغاِصٍب آِلِل ُمَحمَّ ُخصَّ َأوَّ

َسنَّ ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة،

خدايا لعنت كن نخستين ســتمكاري را كه به آل محمد6  
ستم كرد و آنها را از حقوقشــان منع كرد، خدايا مخصوص گردان 
نخستين ستمكار و غاصِب ]حقوِق[ آل محمد6  را به لعنت، 
و ]همچنين لعنت كن[ هر بدعت گذاري را به آنچه بدعت گذارد تا 

روز قيامت،
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ِد الَْوِصيّيَن ، َو َعَلى َعِليٍّ َسيِّ
ٰ

ٍد َخاَتِم النَِّبيّيَن اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
اِهِريَن،   َو آلِِه الطَّ

خدايا درود فرست بر محمد خاتم پيامبران، و بر علي آقاي اوصياء، 
و آل پاكش، 

ِكيَن، َو بِِوَلَيِتِهْم ِمَن الَْفائِِزيَن اآْلِمِنيَن، اَلَِّذيَن  َو اْجَعْلَنا بِِهْم ُمَتَمسِّ
لَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

و قرار ده ما را از متمسكيِن به ايشان، و از كاميابان و افراد ايمن به 
واليتشان، كسانيكه ترسي بر آنها نيست و اندوهگين نمي شوند.


