
 «   زیارت غدیریه» 

هادی)علیه  حضرت  از  معتبر  سندهای  به  که  است  نقل زیارتی  حضرت  السالم(  زیارت  آن  با  که  است  شده 

امیرمؤمنان را در روز غدیر در سالی که معتصم آن حضرت را طلبیده بود زیارت کرد و کیفیت آن به این شیوه و  

 :روش است

نورانی   بارگاه  بر  زیارت کنی  اراده  و شیخ شهید گفته: غسل میچون  بخواه  و رخصت  و پاک بایست  ترین  کنی 

 گوییطلبی و می پوشی و اذن دخول می های خود را می جامه

الُم َعَلى   د    السَّ يَن،   خاَتم    ،اهّٰلل   َرُسول    ُمَحمَّ يِّ ب 
د    النَّ يَن،   َوَسيِّ يَن،   َربِّ   َوَصْفَوة    اْلُمْرَسل  ين    اْلعاَلم  م 

َ
  َعَلى    اهّٰلل    أ

ه   م    َوْحي  ،   َوَعزائ  ه  ْمر 
َ
م    أ ما   َواْلخات  ح    َسَبَق،  ل  َما   َواْلفات  َل،   ل  ن    اْسُتْقب  َك ذ    َعَلى    َواْلُمَهْيم  ه    ل 

  اهّٰلل    َوَرْحَمةُ   ُكلِّ
اُتهُ  َوَصَلواُتهُ  َوَبَركاُتهُ  يَّ  . َوَتح 

اش و  پروردگار جهانیان، امین خدا بر وحی سالم بر محمّد رسول خدا، خاتم پیامبران و سرور رسوالن و برگزیده  

ها و رحمت و های قطعی الهی و ختم کننده آنچه گذشته و گشاینده آنچه خواهد آمد و نگهدار بر همه این اراده 

 .برکات و درودها و تحیات خدا بر او باد 

َعَلى   الُم  َياء    السَّ ْنب 
َ
،   اهّٰلل    أ ه  ه    َوُرُسل  َكت  يَن،   َوَمالئ  ب  ه    اْلُمَقرَّ َباد  يَن   َوع  ح  ال  المُ .    الصَّ يرَ   َيا  َعَلْيَك   السَّ م 

َ
  أ

يَن، ن  َد   اْلُمْؤم  يَن،   َوَسيِّ يِّ َث   اْلَوص  ْلم    َوَوار  يَن َوَرْحَمُة  ا   ع  ن  يَن، َوَمْوالَي َوَمْوَلى اْلُمْؤم  يَّ َربِّ اْلعاَلم  يَن، َوَول  يِّ ب 
لنَّ

المُ .    َوَبَرَكاُتهُ   اهّٰلل  يرَ   َيا  َمْواليَ   َيا  َعَلْيَك   السَّ م 
َ
يَن،   أ ن  يَن   َيا  اْلُمْؤم  م 

َ
ي   اهّٰلل    أ ،  ف  ه  ْرض 

َ
يَرهُ   أ ي  َوَسف  ،   ف  ه    َخْلق 

َتهُ  غَ  َوُحجَّ ه   َة َعَلى  اْلَبال  َباد   ع 

اش. سالم بر تو ای امیرمؤمنان و سرور  سالم بر پیامبران خدا و رسوالنش و فرشتگان مقرّب و بندگان شایسته

نان و وارث دانش پیامبران و ولی پروردگار جهانیان و موالی من و موالی مؤمنان و رحمت و برکات خدا جانشی

هایش و  بر او باد. سالم بر تو ای موالی من ای امیرمؤمنان، ای امین خدا بر روی زمینش و سفیر او در آفریده 

 حجّت رسایش بر بندگان

يَن اهّٰلل  الُم َعَلْيَك َيا د  يَم، اْلقَ   السَّ راَطهُ   و  يمَ   َوص  المُ .    اْلُمْسَتق  َها  َعَلْيَك   السَّ يُّ
َ
   أ

ُ
َبأ يمُ   النَّ ي  اْلَعظ  ذ 

يه    ُهمْ   الَّ   ف 
ُفونَ  اهّٰلل ُيْس   َوَعْنهُ   ُمْخَتل  يَن، آَمْنَت ب  ن  يَر اْلُمْؤم  م 

َ
الُم َعَلْيَك َيا أ ُلوَن . السَّ

َ
ُكوَن،  َوُهمْ   أ ْقَت   ُمْشر  اْلَحقِّ   َوَصدَّ   ب 



ُبوَن،  َوُهمْ  ي  َوجاَهْدَت   ُمَكذِّ ُمونَ   َوُهمْ   اهّٰلل    ف  صا    اهّٰللَ  َوَعَبْدَت   ،  ُمْحج  يَن   َلهُ   ُمْخل  را    الدِّ با    صاب  ى    ُمْحَتس    َحتَّ
 
َ
اَل َلْعَنُة اهّٰلل أ

َ
يُن، أ يَن  َعَلى  َتاَك اْلَيق  م  ال 

  الظَّ

ها در آن اختالف کردند و از  سالم بر تو ای خبر بزرگی که آن سالم بر تو ای دین برافراشته خدا و راه راستش،  

ورزیدند و  که مردم همه شرک می آن بازخواست شوند، سالم بر تو ای امیرمؤمنان، به خدا ایمان آوردی، درحالی 

  کردند، نشینی می نمودند و جهاد کردی و آنان از جهاد عقب که آنان، آن را تکذیب می حق را تصدیق کردی وقتی 

که برای او عبادت را خالص کردی، صبر کردی و به حساب خدا گذاشتی تا مرگ  خدا را عبادت کردی، درحالی

 .به سویت آمد، آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران

َد اْلُغرِّ  يَن، َوقائ  ق 
ماَم اْلُمتَّ يَن، َو إ  ن  يَن، َوَيْعُسوَب اْلُمْؤم  م  َد اْلُمْسل  الُم َعَلْيَك َيا َسيِّ يَن، َوَرْحَمُة  السَّ ل   اْلُمَحجَّ

ْشَهُد   َوَبَركاُتُه؛  اهّٰلل 
َ
َك   أ نَّ

َ
ُخو   أ

َ
ُه،   ، اهّٰلل    َرُسول    أ يُّ ُث   َوَوص  ،  َووار  ه  ْلم  يُنهُ   ع  م 

َ
،  َشْرع    َعَلى    َوأ ه  ت  مَّ

ُ
ي أ يَفُتُه ف  ، َوَخل  ه 

اهّٰلل  ُل َمْن آَمَن ب 
وَّ
َ
َق  َوأ ما  َوَصدَّ َل  ب  ْنز 

ُ
ه    َعَلى   أ يِّ  َنب 

سالم بر تو ای آقای مسلمانان و رئیس دین و پیشوای پرهیزکاران و مقتدای سپیدرویان و رحمت و برکات خدا  

دهم که تویی برادر رسول خدا، جانشین و وارث علمش و امین او بر قانونش و جانشین او در  بر تو باد؛ گواهی می 

 بر پیامبرش نازل شده بود تصدیق کرد   امّتش و اوّل کسی که به خدا ایمان آورد و آنچه را

َغ َعن  اهّٰلل 
َبلَّ َقْد  ُه  نَّ

َ
أ ْشَهُد 

َ
ْنَزَلهُ   َما  َوأ

َ
يَك   أ ،   َفَصَدعَ   ف  ه  ْمر 

َ
أ ْوَجَب   ب 

َ
ه    َعَلى    َوأ ت  مَّ

ُ
َك،  طاَعت    َفْرَض   أ الَيت  َوو  َك 

ْوَلى  
َ
أ اْلَبْيَعَة َلَك، َوَجَعَلَك  ُم  يَن   َوَعَقَد َعَلْيه  ن  اْلُمْؤم  مْ   ْن م    ب  ه  ْنُفس 

َ
َك،  اهّٰللُ  َجَعَلهُ   َكما   أ ْشَهَد   ُثمَّ   َكَذل 

َ
  اهّٰللَ  أ

مْ   َتَعالى   َلْسُت :  َفقاَل   َعَلْيه 
َ
ْغُت   َقْد   أ َك   َوَكفى    اْشَهْد   ُهمَّ : الل  َفقاَل .    َبلى    ُهمَّ الل  :  َفقاُلوا  ؟  َبلَّ يدا    ب    وَ   َشه 

ما   ،  َبْيَن  حاك  باد  َد  اهّٰللُ َفَلَعَن   اْلع  َك  جاح  الَيت  ،  َبْعَد  و  ْقرار  َث  اْْل  كَ   َوناك  يَثاق   َبْعَد   َعْهد   اْلم 

دهم که آن حضرت همه آنچه را خدا درباره تو نازل کرد به مردم رساند و امر خدا را درباره تو با  و گواهی می 

بر عهده آنان نهاد و    صدای بلند اعالم کرد و بر امّتش حتمی بودن طاعت و والیتت را واجب نمود و بیعت تو را

داد، چنان قرار  از خودشان  سزاوارتر  مؤمنان  به  نسبت  را  اینحضرتت  را  او  داد، سپس  که خدا خود  قرار  چنین 

پیامبر اسالم خدا را بر مردم شاهد گرفت و فرمود: آیا من آن نیستم که رساندم؟ همه گفتند: به خدا آری، پس  

و حاکمیت بین بندگان بسی. پس خدا لعنت کند منکر والیتت را بعد از    فرمود: خدایا گواه باش و تو برای گواهی 

  اقرار و شکننده پیمانت را پس از پیمان بستن



َعْهد  اهّٰلل  َك َوَفْيَت ب  نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
نَّ   َتعاَلى    َوأ

َ
ه    َلَك   ُموف    َتعاَلى    هّٰللَا   َوأ َعْهد  ْوَفى  ﴿  ب 

َ
ما  َوَمْن أ   اهّٰللَ   َعَلْيه    عاَهَد   ب 

يه   ْجرا    َفَسُيْؤت 
َ
يما    أ َلَك  ﴾ َعظ  َخَذ 

َ
َوأ يُل،  ْنز 

التَّ َك  الَيت  و  ب  َنَطَق  ي  ذ 
الَّ اْلَحقُّ  يَن  ن  اْلُمْؤم  يُر  م 

َ
أ َك  نَّ

َ
أ ْشَهُد 

َ
َوأ  ،

ذ   ة  ب 
مَّ
ُ
َك اْلَعْهَد َعَلى اْْل ُسوُل،   ل  ْشَهُد   الرَّ

َ
َك   َوأ نَّ

َ
َك   أ خاكَ   َوَعمَّ

َ
يَن   َوأ ذ 

ُكمْ   اهّٰللَ  تاَجْرُتمُ   الَّ ُنُفوس     ب 
َ
  اهّٰللُ   ْنَزَل   َفأ

يُكمْ   :ف 

دهم که تو به عهد خدای تعالی وفا کردی و خدای تعالی وفا کننده به عهد خویش برای توست »و  و گواهی می 

دهم که  « و گواهی می دهد آن که به پیمانی که با خدا بسته وفاداراست، یقیناً ]خداوند[ پاداشی بزرگ به او می 

تویی امیرمؤمنان آن حقّی که قرآن به والیتت گویا شد و رسول خدا در این زمینه برای تو از امّت پیمان گرفت و  

هایتان معامله کردید، پس خدا این آیه را  ا خدا با جاندهم که تو و عمو و برادرت کسانی هستید که ب گواهی می 

 :در حق شما نازل کرد

اهّٰللَ﴿  نَّ  َن   اْشَترى    إ  يَن   م  ن  ْنُفَسُهمْ   اْلُمْؤم 
َ
ْمو    وَ   أ

َ
نَّ   اَلُهمْ أ

َ
أ ةَ   َلُهمُ   ب  ُلونَ ُيق    اْلَجنَّ ي   ات  يل    ف    وَ   َفَيْقُتُلونَ   اهّٰلل   َسب 

ا   َعَلْيه    َوْعدا    ُيْقَتُلونَ  ي  َحقًّ ْور    ف  يل    وَ   اة  التَّ ْنج  ْوفى    َمْن   وَ   اْلُقْرآن    وَ   اْْل 
َ
ه    أ َعْهد  َن   ب  ُروا  اهّٰلل   م  ُكمُ   َفاْسَتْبش  َبْيع    ب 

ي ذ 
ه    اَيْعُتمْ ب    الَّ َك ذ    وَ   ب  َالت  اْلعَ   اْلَفْوزُ   ُهوَ   ل  يُم  ُبونَ ظ  ُدونَ اْلع    ائ  ُدونَ اْلح    اب  ُحونَ الس    ام  ُعونَ الر    ائ    اك 

ُدونَ الس   ُرونَ  اج  اْلَمْعُروف   اْلْم  ُظونَ اْلح   وَ   اْلُمْنَكر   َعن    اُهونَ الن   وَ  ب  ُحُدود   اف  ر   وَ  اهّٰلل   ل 
يَن  َبشِّ ن   ﴾ اْلُمْؤم 

جان مؤمنان  از  خداوند  اینمسلّماً  بهای  به  را  اموالشان  و  که[  ها  ]مؤمنانی  خریده،  باشد  آنان  برای  بهشت  که 

شوند، خداوند برعهدۀ خود در تورات و  کشند و ]خود[ کشته می کنند، ]دشمن را[ می همواره در راه خدا نبرد می 

ست، چه کسی به عهدش از خدا وفادارتر است؟ پس  ای ثابت و درانجیل و قرآن به آنان وعدۀ بهشت داده؛ وعده 

]مؤمنان    حال باشید، این است کامیابی بزرگ! اید خوش ]ای مؤمنان![ به ]این[ دادوستدی که با خداوند داشته 

کنندگان، آمرانِ به معروف،  کنندگان، سجده داران، رکوع گران، روزه کنندگان، ستایشکنندگان، عبادت همان[ توبه 

 ز منکر و پاسدارانِ حدودِ خداوند]ند[ و مؤمنان را ]به مغفرت و رحمت و بهشت و رضوان[ مژده ده ناهیانِ ا

َك َغْيَرَك    ! َل ب   اْلعاد 
نَّ
َ
، َوأ ين  م 

َ
ُسول  اْْل الرَّ يَك َما آَمَن ب   ف 

اكَّ نَّ الشَّ
َ
يَن أ ن  يَر اْلُمْؤم  م 

َ
ْشَهُد َيا أ

َ
ٌد َعن   أ عان 

ي   ذ 
يم  الَّ ين  اْلَقو 

َقْول   الدِّ يُّ ب  َك اْلَمْعن 
نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ ير  َك َيْوَم اْلَغد  الَيت  و  ْكَمَلُه ب 

َ
يَن، َوأ اْرَتَضاُه َلَنا َربُّ اْلَعاَلم 

يم   ح 
الرَّ يز   ه  ﴿  :اْلَعز  نَّ 

َ
أ ر    اذ  َو  ي ص  يما    اط  ُعوهُ   ُمْسَتق  ب 

ُعوا   ال    وَ   َفاتَّ ب 
ُبَل   َتتَّ َق   السُّ ه  َفَتَفرَّ يل  َسب  َعْن  ُكْم  ب    ﴾  ،

َضلَّ  َضلَّ َواهّٰلل 
َ
َبعَ  َمن   َوأ واكَ   اتَّ  عاداَك؛  َمْن  اْلَحقِّ  َعن   َوَعَنَد  س 
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ده از  که شک کننده درباره تو به رسول امین ایمان نیاورده و اینکه روی گردانندهم ای امیرمؤمنان  گواهی می 

ای که پروردگار جهانیان برای ما پسندیده و  والیت تو به والیت غیر، معاندانه روی گردان از دین است، دین میانه 

دهم که در این گفته خدای عزیز رحیم، مقصود تویی:  آن را روز غدیر به والیت تو کامل نموده است و گواهی می 

ها ]ی دیگر[ نباشید که شما را از راه  ز آن پیروی کنید، و پیروِ راه »و یقیناً این راهِ مستقیمِ من است؛ بنابراین ا

کند«، به خدا سوگند گمراه شد و گمراه کرد کسی که از غیر تو پیروی کرد و کسی که تو را  خدا پراکنده می 

 دشمن داشت، از حق روی گرداند؛

َرا ص  َبْعَنا  اتَّ َو  َطْعَنا، 
َ
أ َو  َك  ْمر 

َ
ْل  ْعَنا  َسم  ُهمَّ 

ْذ  اللَّ إ  َبْعَد  ُقُلوَبَنا  ْغ  ُتز  ال  َو  َنا، 
َربَّ َنا  َفاْهد  يَم،  اْلُمْسَتق  َطَك 

ْلَهَوى ُمَخال   َك َلْم َتَزْل ل 
نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َك، َو أ ْنُعم 

َ
يَن ْل  ر  اك 

َن الشَّ َك، َو اْجَعْلَنا م  َلى َطاَعت  َقى  َهَدْيَتَنا إ  لتُّ ، َو ل 
فا 

، َو َعَلى َكْظم  اْلَغيْ 
فا  ُه  ُمَحال  يَع اللَّ ط 

ُ
َذا أ ، َو إ 

طا  ُه َساخ 
يَ اللَّ َذا ُعص  ، َو إ 

را   َغاف 
يا  اس  َعاف  ، َو َعن  النَّ

را  ظ  َقاد 
لْ  ُحمِّ َما  غا   ُمَبلِّ ْعَت،  اْسُتود  َما  ل   

ظا  َحاف  ْظَت،  اْسُتْحف  َما  ل   
يا  َراع   ،

ال  َعام  َلْيَك  إ  َد  َعه  َما  ب  َو   ،
يا  َت، َراض 

را  َما وُ  ْدَت ُمْنَتظ   ع 

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

دل  کردی  هدایت  طاعتت  به  را  ما  نعمتاینکه  سپاسگزاران  از  را  ما  و  مساز  منحرف  را  و  هایمان  ده  قرار  هایت 

می  پرگواهی  با  و  مخالف  نفس  هوای  با  پیوسته  تو  که  هم دهم  و  هیزگاری  توانا  خوردن خشم  فرو  به  و  پیمان 

که اطاعت شود خشمناک و هنگامیگذشت کننده از مردم و عفو کننده آنان بودی و زمانی که خدا معصیت می 

اش از تو خواسته شده  شود خشنودی؛ به آنچه خدا با تو پیمان بسته بود عمل کننده بودی و آنچه نگهداری می 

ات نهاده شده بود رساندی و  چه به تو سپرده شده بود حفظ کردی و آنچه از حق بر عهده بود رعایت نمودی و آن

 آنچه را به آن وعده داده شدی به انتظار نشستی 

ب   ْحَجْمَت َعْن ُمَجاَهَدة  َغاص 
َ
عا  َو ال أ َك َجاز 

ْمَسْكَت َعْن َحقِّ
َ
، َو ال أ عا  َقْيَت َضار  َك َما اتَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
يَك َو أ
ه  وَ َناك  

يل  اللَّ ي َسب  َصاَبَك ف 
َ
َما أ ، َو ال َوَهْنَت ل  نا  َه ُمَداه 

ي اللَّ الف  َما ُيْرض  خ  َضى ب  ْظَهْرَت الرِّ
َ
، َو ال أ   ال 

ْمَت   ُظل  ْذ  إ  َبْل  َك،  َكَذل  َتُكوَن  ْن 
َ
أ ه  

اللَّ َمَعاَذ  با،  ُمَراق  َك 
َحقِّ َطَلب   َعْن  اْسَتَكْنَت  ال  َو  َضُعْفَت؛  ال 

ْفَتهُ اْحَتَسْبَت  َو َخوَّ َعُظوا،  اتَّ َفَما  َوَعْظَتُهْم  َو  َكُروا  ادَّ َفَما  ْرَتُهْم  َذكَّ َو  ْمَرَك، 
َ
أ َلْيه   إ  ْضَت  َو َفوَّ َك،  َربَّ َه    اللَّ ُم 

ُفوا   َفَما َتَخوَّ



  تابی و عجز از گرفتن حقت باز نایستادی و به کاری نکردی و در اثر بی دهم که از روی زبونی محافظه و گواهی می 

خاطر ترس و وحشت، از پیکار با غاصبان والیتت قدم به عقب نگذاشتی و به علّت سستی بر خالف آنچه خدا را  

کند اظهار خشنودی ننموده و برای آنچه در راه خدا به تو دررسیده سست نشدی؛ و به خاطر ترس و  خشنود می 

نکه چنین باشی، بلکه زمانی که مورد ستم واقع  زبونی از خواستن حقّت ناتوان و درمانده نگشتی، پناه به خدا از ای

شدی به حساب پروردگارت گذاشتی و کارت را به او واگذار کردی و ستمکاران را پند دادی ولی نپذیرفتند و  

 اندرز دادی ولی قبول نکردند و آنان را از خدا ترساندی، ولی نترسیدند 

يَن َجاهَ  ن  يَر اْلُمْؤم  م 
َ
َك َيا أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ه  َو َقَبَضَك  َو أ َوار  َلى ج  ُه إ 

ى َدَعاَك اللَّ ، َحتَّ ه  َهاد   ج 
ه  َحقَّ

ي اللَّ ْدَت ف 
ْم، َمعَ  ُة َلَك َعَلْيه  اْلُحجَّ َتُكوَن  ل  اَك،  يَّ إ  ْم  ه  َقْتل  َة ب 

ْعَداَءَك اْلُحجَّ
َ
أ ْلَزَم 

َ
أ ، َو  ه  َيار  اْخت  َلْيه  ب  َن اْلُحَجج     إ  َما َلَك م 

َغة  َعَلى َج  ه  اْلَبال  يع  َخْلق   م 

گونه که شایسته جهاد بود جهاد کردی تا اینکه خدا تو را  دهم که تو ای امیرمؤمنان در راه خدا آن و گواهی می 

به جوارش فرا خواند و به اختیارش تو را به جانب خود قبض روح کرد و حجّتت را بر دشمنانت با به قتل رساندن  

ز بر  و  تو  به سود  تا حجّت  از حجّت تو همراه کرد،  بود  تو  برای  آنچه  با  باشد، همراه  آنان  بر همه  یان  های رسا 

 های او؛ آفریده 

َنْفس   ب  ُجْدَت  َو   
را  َصاب  ه  

اللَّ ي  ف  َجاَهْدَت  َو  صا  ُمْخل  َه 
اللَّ َعَبْدَت  يَن،  ن  اْلُمْؤم  يَر  م 

َ
أ َيا  َعَلْيَك  الُم  َك  السَّ

َبْعَت   اتَّ َو  ه   َتاب  ك  ب  ْلَت  َعم  َو   
با  َو  ُمْحَتس  اْلَمْعُروف   ب  َمْرَت 

َ
أ َو  َكاَة  الزَّ آَتْيَت  َو  الَة،  الصَّ َقْمَت 

َ
أ َو  ه   يِّ َنب  َة 

ُسنَّ
وَ  النَّ ب  ُل  َتْحف  ُه ال 

اللَّ َوَعَد  يَما  ف   
با  َراغ   ، ه 

اللَّ ْنَد  ع  َما  يا  ُمْبَتغ  اْسَتَطْعَت،  َما  اْلُمْنَكر   َعن   َو ال  َنَهْيَت   ، ب  ائ 
َدائ  

ْنَد الشَّ ُن ع  ب  َته  ُم َعْن ُمَحار  ؛ َو ال َتْحج   د 

سالم بر تو ای امیر مؤمنان، خدا را خالصانه عبادت کردی و صابرانه در راه خدا جهاد نمودی و به حساب خدا  

را   زکات  و  داشتی  بپا  را  نماز  و  کردی  پیروی  را  پیامبرش  روش  و  نمودی  عمل  کتابش  به  و  کردی  جانبازی 

ت امر کردی و  به معروف  و  نزد خداست، مشتاق پرداختی  را  آنچه  بودی  نمودی، طالب  نهی  از منکر  توانستی  ا 

و هنگام سختی  لبریز نشد  آمدها  از پیش  آنچه خدا وعده داد، کاسه صبرت  برابر  بودی در  نگشتی؛از  ها سست 

 هیچ جنگجویی بازنگشتی، 



ال  َعَلْيَك، وَ  َلْيَك، َو اْفَتَرى َباط  َك إ  َك َمْن َنَسَب َغْيَر َذل  ف 
َ
ه     أ

ي اللَّ َمْن َعَنَد َعْنَك، َلَقْد َجاَهْدَت ف  ْوَلى ل 
َ
أ

َجاهَ  َو  َلُه  ى  َو َصلَّ  ، ه 
اللَّ ب  آَمَن  َمْن  ُل 

وَّ
َ
أ ْنَت 

َ
أ َو   ، َساب  اْحت  َصْبَر  َذى 

َ
اْْل َعَلى  َو َصَبْرَت  َهاد   اْلج   

َو  َحقَّ َد 
ْرُض َمْشُحوَنةٌ 

َ
، َو اْْل ْرك 

ي َدار  الشِّ ْبَدى َصْفَحَتُه ف 
َ
ُل: ال    أ ْنَت اْلَقائ 

َ
ْيَطاُن ُيْعَبُد َجْهَرة  َو أ ، َو الشَّ َضالَلة 

َلمْ   ، يعا  َجم  اُس  النَّ ي  ْسَلَمن 
َ
أ َلْو  َو   ، َوْحَشة  ي  َعنِّ ُقُهْم  َتَفرُّ ال  َو   ، ة  زَّ ع  ي  َحْول  اس   النَّ َكْثَرُة  ي  يُدن  ُكْن  َتز 

َ
أ  

عا    ُمَتَضرِّ

تهم داد  نسبت  تو  به  را  امور  این  غیر  بر  آنکه  اصرار  با  بر کسی که  و مرگ  بست  تو دروغ  بر  باطل  به  و  زد  ت 

گونه که شایسته جهاد بود جهاد کردی و بر آزار مردم به  مخالفت با تو از تو روی گرداند، به راستی در راه خدا آن 

جهاد  نیکی صبر کردی صبری به حساب خدا، تویی اوّل کسی که به خدا ایمان آوردی و برای او نماز خواندی و  

که زمین انباشته به گمراهی بود و شیطان آشکارا  کردی و خود را در خانه شرک برای حق آشکار نمودی، درحالی 

شد و تویی گوینده این سخن: کثرت مردم در پیرامونم عزّتی به من نیفزاید و پراکنده شدنشان ترسی  عبادت می 

 ن نشوم به من اضافه نکند، اگر همه مردم از من دست بردارند، ناال 

ْخَلَص 
َ
أ َو  َهَداَك  َو  ُه  اللَّ َدَك  يَّ

َ
أ َو  ْدَت،  َفَزه  وَلى 

ُ
اْْل َعَلى  َرَة  اْلْخ  آَثْرَت  َو  َفَعَزْزَت  ه  

اللَّ ب  َو  اْعَتَصْمَت  َك 
َعيْ  ْحَواُلَك َو ال ادَّ

َ
َبْت أ ْقَواُلَك، َو ال َتَقلَّ

َ
ْفَعاُلَك َو ال اْخَتَلَفْت أ

َ
َت َو ال اْفَتَرْيَت  اْجَتَباَك، َفَما َتَناَقَضْت أ

َك   ْن َربِّ َنة  م  َسَك اْلَْثاُم َو َلْم َتَزْل َعَلى َبيِّ َلى اْلُحَطام  َو ال َدنَّ ْهَت إ  ، َو ال َشر 
با  ه  َكذ 

ْن  َعَلى اللَّ ين  م  َو َيق 
قْ 
ُ
ْشَهُد َشَهاَدَة َحقٍّ َو أ

َ
يم  أ َراط  ُمْسَتق  َلى ص   َو إ 

َلى اْلَحقِّ ي إ  َك َتْهد  ْمر 
َ
دا   أ نَّ ُمَحمَّ

َ
ْدق  أ ه  َقَسَم ص 

اللَّ ُم ب  س 
يَن  ن  َك َمْوالَي َو َمْوَلى اْلُمْؤم 

نَّ
َ
، َو أ ْم َساَداُت اْلَخْلق  ه  َعَلْيه 

 َو آَلُه َصَلَواُت اللَّ

ات پناهنده به خدا شدی و عزّت یافتی، آخرت را بر دنیا برگزیدی و پارسا گشتی، خدا حمایتت کرد و راهنمایی 

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

حاالتت زیر و رو نگشت، ادعای بیهوده نکردی و بر خدا دروغ نبستی و به متاع اندک دنیا طمع نورزیدی، گناهان  

بود، در کارت بر یقین بودی، به سوی حق  تو را آلوده نساخت، همواره امورت بر پایه برهانی از سوی پروردگارت  

می  مستقیم هدایت  راه  می و  و سوگند مینمودی، گواهی  و درست  که  دهم گواهی راست  خورم سوگند صدق 

 هایند و اینکه تو موالی من و موالی همه مؤمنانی؛ محمّد و خاندانش )درود خدا بر آنان باد( سروران آفریده 



ه  َو وَ 
َك َعْبُد اللَّ نَّ

َ
اْلَحقِّ َما آَمَن  َو أ ي ب  ي َبَعَثن  ذ 

ُل َلَك َو الَّ ُه اْلَقائ 
نَّ
َ
ُثُه َو أ ُه َو َوار 

يُّ ُسول  َو َوص  ُخو الرَّ
َ
ُه َو أ يُّ ل 

ه  وَ 
َلى اللَّ ه  َمْن َجَحَدَك َو َقْد َضلَّ َمْن َصدَّ َعْنَك َو َلْم َيْهَتد  إ 

اللَّ َقرَّ ب 
َ
َك، َو ال أ ي َمْن َكَفَر ب  لَ   ب  يَّ َمْن  ال إ 

ي َعزَّ َو َجلَّ  َك َو ُهَو َقْوُل َربِّ ي ب  حا ُثمَّ اْهَتَدى﴿  :ال َيْهَتد  َل َصال  َمْن َتاَب َو آَمَن َو َعم  اٌر ل 
ي َلَغفَّ نِّ َلى   ﴾ َو إ  إ 

َك  الَيت   و 

برادر   و  او  ولی  و  بنده خدا  او گوینده تو  و  او هستی  وارث  و  و جانشین  به حضرت توست:  پیامبر  این سخن  ی 

که به  که به تو کافر شد و به خدا اقرار ننمود آن سوگند به کسی که مرا به حق برانگیخت به من ایمان نیاورد آن 

یافت و این گفتار  انکار تو برخاست، گمراه شد کسی که مردم را از تو بازداشت و به سوی خدا و به سوی من راه ن

انجام   و کار شایسته  آورده  ایمان  و  توبه کرده  آمرزندۀ کسی هستم که  پروردگار عزّوجل من است: »یقیناً من 

 «   .  داده، سپس به سوی والیت تو هدایت یافت

ْشَقى؛ َموْ 
َ
ُلوُم اْْل نَّ َمْن َجَحَدَك الظَّ

َ
، َو أ

ُ
ُة َعَلى  َمْوالَي َفْضُلَك ال َيْخَفى، َو ُنوُرَك ال ُيْطَفأ ْنَت اْلُحجَّ

َ
الَي أ
َلَتَك  وَلى َمْنز 

ُ
ي اْْل ُه ف 

ْلَمَعاد  َمْوالَي َلَقْد َرَفَع اللَّ ُة ل  َشاد  َو اْلُعدَّ َلى الرَّ ي إ  َباد  َو اْلَهاد  َرة   اْلع  ي اْلْخ  ْعَلى ف 
َ
َو أ

يَ َعَلى َمْن َخاَلَفَك َو َحاَل َبْيَنَك وَ  َرَك َما َعم  ي َدَرَجَتَك َو َبصَّ لِّ ُه ُمْسَتح 
ه  َلَك؛ َفَلَعَن اللَّ

ب  اللَّ  َبْيَن َمَواه 
اُر  يَن َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّ ذ 

ْخَسُروَن، الَّ
َ
ُهُم اْْل نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ي اْلَحقِّ َعْنَك َو أ د  ْنَك، َو َذائ  يَها    اْلُحْرَمة  م  َو ُهْم ف 

ُحونَ   َكال 

که تو را انکار کند ستمکار و بدبخت است، موالی  نگردد و آن   موالی من احسان تو پنهان نیست و نورت خاموش 

من تو حجّت بر بندگانی و راهنمای به سوی راه راستی و ذخیره روز معادی، موالی من خدا مقامت را در دنیا  

ند  ات را در آخرت واال گردانید و بینایت نمود به آنچه بر کسی که با تو مخالفت کرد پوشیده مابلند کرد و درجه 

کنندگان حقّت و  های خدادادی به تو حجاب شد؛ لعنت خدا بر حالل شمارندگان حرمتت و دفع و بین تو و نعمت 

سوزاند و در میان دوزخ، زشت و  دهم که آنان از زیانکارترین مردمی هستند که آتش، چهره آنان را می گواهی می 

 عبوس هستند 

ْح 
َ
أ َو ال  ْقَدْمَت 

َ
أ َما  َك  نَّ

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ َو  َو  ُقْلَت:  ؛  ه  َو َرُسول  ه  

اللَّ َن  م  ْمر  
َ
أ ب  ال  إ  ْمَسْكَت 

َ
أ َنَطْقَت َو ال  َجْمَت َو ال 

ْيف  ُقْدما السَّ ُب ب  ْضر 
َ
، أ ه  ُه َعَلْيه  َو آل 

ى اللَّ ، َصلَّ ه 
َليَّ َرُسوُل اللَّ إ  َلَقْد َنَظَر  ه   َيد  ي ب  ي َنْفس  ذ 

، َفَقاَل: َيا  الَّ
مَ  ي ب 

نِّ ْنَت م 
َ
يُّ أ ي، َو  َعل  نَّ َمْوَتَك َو َحَياَتَك َمع 

َ
ُمَك أ ْعل 

ُ
ي، َو أ يَّ َبْعد  ُه ال َنب 

نَّ
َ
ال أ ْن ُموَسى إ  َلة  َهاُروَن م  ْنز 
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َليَّ َربِّ  َد إ  يُت َما َعه  ي، َو ال َنس   ب 
ْبُت َو ال َضَلْلُت َو ال ُضلَّ ْبُت َو ال ُكذ  ه  َما َكذ 

ي َفَو اللَّ ت 
ي، َو  َعَلى ُسنَّ
لَ  ي  نِّ لْ إ 

َ
أ ح   اْلَواض  يق   ر 

الطَّ َلَعَلى  ي  نِّ إ  َو  ي،  ل  يُّ  ب 
النَّ َنَها  َبيَّ َو  ه   يِّ َنب  ل  َنَها 

َبيَّ ي  َربِّ ْن  م  َنة   َبيِّ َلْفظا  َعَلى  ُظُه  ف 
؛ ه  َو ُقْلَت اْلَحقَّ

 َصَدْقَت، َو اللَّ

ی مگر به فرمان خدا و  دهم که اقدام نکردی و قدم به عقب نگذاشتی و سخن نگفتی و باز نایستادو گواهی می 

که جانم در دست اوست، رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش باد( به  رسولش. خودت فرمودی: سوگند به آن 

درحالی  نظر کرد،  پیشمن  منزله  قدمانه شمشیر می که  به  به من  نسبت  تو  علی  ای  فرمود:  به من  ایشان  زدم، 

دهم که مرگ و زندگی تو با  مبری نیست و من تو را خبر می هارونی نسبت به موسی، جز اینکه بعد از من پیغ

من و بر اساس راه و رسم من است، به خدا سوگند دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشد و گمراه نشدم و کسی  

به وسیله من گمراه نشده و آنچه را پروردگارم با من عهد کرده فراموش نکردم، من بر برهانی از سوی پروردگارم  

که برای پیامبرش بیان نموده و پیامبر نیز برای من بیان داشته و من به راستی بر راه روشن هستم که آن  هستم  

 گویم با صراحت تمام، ای امیرمؤمنان به خدا سوگند راست گفتی و حق گفتیرا صریح می 

َيُقوُل  اْسُمُه  َجلَّ  ُه  اللَّ َو  َناَواَك،  َمْن  ب  َساَواَك  َمْن  ُه 
اللَّ ال  ﴿  :َفَلَعَن  يَن  ذ 

الَّ َو  َيْعَلُموَن  يَن  ذ 
الَّ ي  َيْسَتو  َهْل 

، َو ا  ﴾ َيْعَلُمونَ  ه  ُخو َرُسول 
َ
ه  َو أ

يُّ اللَّ ْنَت َول 
َ
الَيَتَك، َو أ ُه َعَلْيه  و 

َك َمْن َفَرَض اللَّ ُه َمْن َعَدَل ب 
اَفَلَعَن اللَّ بُّ  لذَّ

َتَعاَلى ُه  اللَّ َقاَل  ؛  ه  يل  َتْفض  ب  اْلُقْرآُن  َنَطَق  ي  ذ 
الَّ َو  ه   ين  د  يَن ﴿  :َعْن  د  اْلَقاع  َعَلى  يَن  د  اْلُمَجاه  ُه 

اللَّ َل  َفضَّ َو 
َرة  َو َرْحمَ  ْنُه َو َمْغف   َدَرَجات  م 

يما   َعظ 
ْجرا 

َ
يما  أ  َرح 

ُه َغُفورا   ﴾ ة  َو َكاَن اللَّ

آن  با  را  تو  که  کند کسی  لعنت  درحالیپس خدا  داد  قرار  برابر  کرد،  تو دشمنی  با  می که  »آیا  که خدا  فرماید: 

کسانی که معرفت ]به حقایق[ دارند با کسانی که تهی از معرفتند یکسانند؟« پس خدا لعنت کند کسی را که  

تو قرار داد، آن   برادر رسول  مساوی  اینکه تو ولی خدایی و  او واجب کرد و حال  بر  کس را که خدا والیتت را 

برتری  به  قرآن  که  هستی  کسی  و  خدایی  دین  از  کننده  دفاع  و  »و  خدایی  فرمود:  تعالی  خدای  گویاست،  اش 

خانه  بر  را  ]بی جهادکنندگان  است نشینانِ  داده  برتری  بزرگ  پاداشی  به  بزرگ[  عذر[  پاداش  ]آن  از رتبه ؛  هایی 

]ویژه می  آمرزشی  به[  را  ]آنان  و  ]است[  قرار می سوی خدا  ]به[ رحمتی ]خاص مورد رحمت  و  دهد[؛  آمرزد[ 

 .« خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است 

َتَعاَلى ُه  اللَّ َقاَل  َقايَ ﴿ :َو  س  َجَعْلُتْم 
َ
َو  أ  ، ر  اْلْخ  اْلَيْوم   َو  ه  

اللَّ ب  آَمَن  َكَمْن   ، اْلَحَرام  د   اْلَمْسج  َماَرَة  ع  َو   
اْلَحاجِّ َة 

يَن آَمُنوا وَ  ذ 
يَن؛ الَّ م  ال 

ي اْلَقْوَم الظَّ ُه ال َيْهد 
، َو اللَّ ه 

ْنَد اللَّ ه  ال َيْسَتُووَن ع 
يل  اللَّ ي َسب   َهاَجُروا َو َجاَهَد ف 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=9
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=9
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=9
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=9
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=9
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=9
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=4&ayeh=95
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=4&ayeh=95
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=4&ayeh=95
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=4&ayeh=95
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=9&ayeh=19
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=9&ayeh=19


َس  ي  ف  ُرُهمْ َجاَهُدوا  ُيَبشِّ ُزوَن؛  اْلَفائ  ُهُم  َك  وَلئ 
ُ
أ َو  ه  

اللَّ ْنَد  ع   
َدَرَجة  ْعَظُم 

َ
أ ْم  ه  ْنُفس 

َ
أ َو  ْم  ه  ْمَوال 

َ
أ ب   ، ه 

اللَّ يل     ب 
ع   َه 

اللَّ نَّ  إ  َبدا 
َ
أ يَها  ف  يَن  د  َخال  يٌم،  ُمق  يٌم  َنع  يَها  ف  َلُهْم  ات  

َجنَّ َو  ْضَوان   ر  َو  ْنُه  م  َرْحَمة   ب  ُهْم 
ْجٌر  ْنَد َربُّ

َ
أ ُه 

يمٌ   ﴾ َعظ 

دادن به حاجیان، و آبادکردنِ مسجدالحرام را ]از نظر ارزش[ مانند ]عمل[ کسی  و خدای تعالی فرمود: »آیا آب

اید که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد و در راه خدا جهاد کرده است؟ ]ارزش این دو[ نزد خداوند  قرار داده 

ه را  ستمکار  مردم  خداوند  نیست؛  نمی یکسان  آنان کند دایت  و  ؛  اموال  با  و  کردند  هجرت  و  آوردند  ایمان  که 

کامیابند؛  جان اینان  و  است  واالتر  خداوند  پیشگاه  در  مقامشان  برخاستند  جهاد  به  خدا  راه  در  هایشان 

های فراوان و ابدی  ها نعمت هایی که در آن پروردگارشان آنان را از نزد خود به رحمتی ویژه و خشنودی و بهشت

 «  .اند، همانا خداست که پاداشی بزرگ نزد اوستجا همواره جاودانه دهد؛ در آن است مژده می 

كْ  ُتْشر  َلْم  َو  َبَدال  اْلُهَدى  ب  َتْبغ   َلْم   ، ه 
اللَّ َطاَعة   ل  ُص  اْلُمْخل  ه  

اللَّ ْدَحة   م  ب  اْلَمْخُصوُص  َك  نَّ
َ
أ ْشَهُد 

َ
َباَدة   أ ع  ب   

َه تَ  نَّ اللَّ
َ
َحدا َو أ

َ
َك أ ْوالَك  َربِّ

َ
ْظَهار  َما أ إ  َمَرُه ب 

َ
يَك َدْعَوَتُه ُثمَّ أ ، ف  ه  ُه َعَلْيه  َو آل 

ى اللَّ ه  َصلَّ يِّ َنب  َعاَلى اْسَتَجاَب ل 
ْشفَ 

َ
أ ا  َفَلمَّ ير   ْلَمَعاذ  ل   

َقْطعا  َو  يل   َباط 
َ
ْْل ل   

َدْحضا  َو  َك،  ُبْرَهان  ل  ْعالنا  إ  َو  َك  ن 
ْ
َشأ ل  ْعالء   إ  ه   ت  مَّ

ُ
ْن  ْل  م  ْتَنة  َق  ف 

يَن  اْلَعاَلم  َلْيه  َربُّ  إ  ْوَحى 
َ
أ يَن  ق  اْلُمَناف  يَك  َقى ف 

اتَّ َو  يَن،  ق  ْن  ﴿  :اْلَفاس  م  َلْيَك  إ  َل  ْنز 
ُ
أ َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل،  الرَّ َها  يُّ

َ
أ َيا 

ْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ  َك، َو إ 
اس  َربِّ َن النَّ ُمَك م  ُه َيْعص  َساَلَتُه، َو اللَّ ﴾ْغَت ر 

می  به ستایش خدا مخصوص گشته گواهی  تو  که  برای هدایت جایگزینی  دهم  در طاعت خدایی،  و مخلص  ای 

و   او  بر  خدا  )درود  پیامبرش  دعای  تعالی  خدای  نساختی،  شریک  را  احدی  پروردگارت  بندگی  در  و  نجستی 

جابت کرد، سپس اظهار آنچه تو را سزاوار حکومت بر ملّتش کرده بود به او فرمان داد،  خاندانش( را در حق تو ا

ها، پس زمانی که از آشوب اهل فسق  ها و بریدن بهانه برای باال بردن شأنت و علنی ساختن برهانت و دفع باطل 

و وحی کرد: ای پیامبر! آنچه از  کاری کرد، پروردگار جهانیان به ابیمناک شد و درباره تو در برابر منافقان محافظه 

السالم( به مقام والیت و امامت بر امت[ بر تو نازل شده  طالب )علیه ابیبنسوی پروردگارت ]دربارۀ معرفی علی 

 کند ای! خداوند تو را از ]گزند[ مردم حفظ می ابالغ کن! اگر انجام ندهی پیام خدا را به مردم نرسانده 

 
َ
ه  أ َلُهْم  َفَوَضَع َعَلى َنْفس 

َ
ْبَلَغ ُثمَّ َسأ

َ
ْسَمَع َو َناَدى َفأ

َ
ير  َفَخَطَب، َو أ ي َرْمَضاء  اْلَهج  ، َو َنَهَض ف  ير  ْوَزاَر اْلَمس 

اْلمُ  ب  ْوَلى 
َ
أ َلْسُت 

َ
أ َقاَل:  ُثمَّ  اْشَهْد  ُهمَّ  اللَّ َفَقاَل:  َبَلى  ُهمَّ  اللَّ َفَقاُلوا:  ْغُت  َبلَّ َهْل  َفَقاَل  ْجَمَع 

َ
ْن أ م  يَن  ن  ْؤم 
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ُهمَّ َوال  َمْن 
يٌّ َمْوالُه، اللَّ َك َو َقاَل: »َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَهَذا َعل  َيد  َخَذ ب 

َ
ْم َفَقاُلوا َبَلى َفأ ه  ْنُفس 

َ
 َواالُه َو َعاد   أ

 .«  َمْن َعاَداُه، َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْل َمْن َخَذَلهُ 

ر حرارت شدید نیمه روز برخاست، سخنرانی کرد و شنواند و  پس او بارهای سنگین سفر را بر دوش جان نهاد و د

ها پرسید: آیا رساندم؟ گفتند: به خدا قسم آری. فرمود: خدایا  فریاد زد، پس پیام حق را رساند، سپس از همه آن

شاهد باش؛ سپس به مردم خطاب کرد: آیا من آن نیستم که به مؤمنان از خود آنان سزاوارترم؟ گفتند: آری، پس  

را  د او  هرکه  بدار  دوست  اوست، خدایا  موالی  علی  این  اویم، پس  موالی  من  فرمود: هرکه  و  گرفت  را  تو  ست 

اش کند و خوار کن هرکه خوارش  دوست دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن دارد و یاری کن کسی را که یاری 

 سازد؛

اّل  ، إ  ه  يِّ يَك َعَلى َنب  ُه ف 
ْنَزَل اللَّ

َ
َما أ ُه َتَعاَلى  َفَما آَمَن ب  ْنَزَل اللَّ

َ
ير  َو َلَقْد أ ْكَثَرُهْم َغْيَر َتْخس 

َ
يٌل َو ال َزاَد أ  َقل 

ُهونَ  َكار  ُهْم  َو  َقْبُل  ْن  م  يَك  فَ ﴿  :ف  ه   ين  د  َعْن  ْنُكْم  م   
َيْرَتدَّ َمْن  آَمُنوا  يَن  ذ 

الَّ َها  يُّ
َ
أ َقْوم   َيا  ب  ُه 

اللَّ ت ي 
ْ
َيأ َسْوَف 
ه  وَ 

يل  اللَّ ي َسب  ُدوَن ف  يَن، ُيَجاه  ر  ة  َعَلى اْلَكاف 
زَّ ع 
َ
يَن أ ن  ة  َعَلى اْلُمْؤم 

لَّ ذ 
َ
وَنُه أ بُّ ُهْم، َو ُيح  بُّ  ال َيَخاُفوَن َلْوَمَة  ُيح 

ٌع عَ  ُه َواس 
يه  َمْن َيَشاُء َو اللَّ ه  ُيْؤت 

َك َفْضُل اللَّ ، َذل  م  يَن الئ  ذ 
يَن آَمُنوا الَّ ذ 

ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ُكُم اللَّ يُّ َما َول 
نَّ يٌم، إ  ل 

يَن آَمُنوا ذ 
َه َو َرُسوَلُه َو الَّ ُعوَن، َو َمْن َيَتَولَّ اللَّ َكاَة َو ُهْم َراك  الَة، َو ُيْؤُتوَن الزَّ يُموَن الصَّ ه     ُيق 

ْزَب اللَّ  ح 
نَّ َفإ 

ُبونَ  يَن ﴿  ﴾ُهُم اْلَغال  د  اه 
ُسوَل، َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ َبْعَنا الرَّ ْنَزْلَت َو اتَّ

َ
َما أ ا ب 

َنا آَمنَّ ْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد  ﴿  ﴾َربَّ َنا ال ُتز 
َربَّ

ْذ َهَد  اُب إ  ْنَت اْلَوهَّ
َ
َك أ نَّ  إ 

ْن َلُدْنَك َرْحَمة   .﴾ْيَتَنا، َو َهْب َلَنا م 

عده  جز  نیاورد  ایمان  کرد،  نازل  پیامبرش  بر  تو  درباره  خدا  آنچه  به  جز  پس  نیفزود  را  اکثرشان  و  اندک  ای 

درحالی  کرد  نازل  را  آیه  این  تو  در حق  نیز خدا  آن  از  پیش  نداشتند زیانکاری،  دوست  آنان  مؤمنان!  که  »ای   :

آیین  به  ]و  برگردد  خود  دین  از  شما  از  نمی هرکس  پیامبر  و  به خدا  زیانی  آورَد  روی  اسالم  ضد  رساند[، های 

آورد که محبوب خدایند و خداوند هم محبوب آنان است، در برابر مؤمنان فروتنند  زودی گروهی را میخداوند به 

ای  کننده کنند و از سرزنشِ هیچ سرزنشدر راه خدا جهاد میو در برابر کافران سرسخت ]و قدرتمند[، همواره  

دهد؛ خداوند بسیار عطاکننده و داناست؛ سرپرست و  هراسند، این احسان خداست که به هرکس بخواهد مینمی

طالب علیه السالم[ که همواره نماز را  ابیبندوست واقعی شما فقط خدا و پیامبر اوست و نیز مؤمنانی ]چون علی 

که خدا و پیامبرش و مؤمنانی  و آنان  دهند دارند و درحال رکوع به تهیدستان صدقه می اش[ برپامی با شرایط ویژه ]

السالم[ را به سرپرستی و دوستی بپذیرند ]حزب خدایند و[ مسلّماً حزب خدا فقط  ]چون امامان معصوم علیهم 
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نزد خود برای هدایتِ ما[ نازل کردی ایمان آوردیم و از  جا و در هر زمان[ پیروزند« »پروردگارا! به آنچه ]از  ]همه 

گواهی  زمرۀ  در  را  ما  کردیم، پس  پیروی  عیسی مسیح[  ]یعنی  پیامبر  و  این  عیسی  نبوت  صِدق  ]به  دهندگان 

کتاب  بودنِ  می برحق  »]اینان  بنویس!«  آسمانی[  دل های  پروردگارا!  آن گویند:[  از  پس  را  هدایتمان  هایمان  که 

 «  .ایمکن! و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش؛ زیرا تو بسیار بخشنده کردی منحرف 

ه  وَ  َب ب 
َك َفاْلَعْن َمْن َعاَرَضُه َو اْسَتْكَبَر َو َكذَّ ْند  ْن ع   م 

نَّ َهَذا ُهَو اْلَحقُّ
َ
ا َنْعَلُم أ نَّ ُهمَّ إ 

َو َسَيْعَلُم  ﴿  َكَفَر،   اللَّ
ُبونَ  يَّ ُمْنَقَلب  َيْنَقل 

َ
يَن َظَلُموا أ ذ 

 ؛ ﴾الَّ

بنویس. پروردگارا   با گواهان  را  ما  نمودیم، پس  پیامبر پیروی  از  و  ایمان آوردیم  نازل کردی  آنچه  به  پروردگارا 

بدل  تو  که  ببخش  رحمتی  خود  نزد  از  ما  به  و  مساز  منحرف  کردی  هدایتمان  آنکه  از  پس  را  ما  سیار  های 

دانیم که این گفتار از نزد تو حق است، پس لعنت کن کسی را که با آن معارضه کرد و  ای، خدایا ما می بخشنده

به  و  شد  کافر  و  کرد  تکذیب  را  آن  و  ورزید  کبر  آن  آنان به  چه  زودی  به  دانست  خواهند  کردند  ستم  که 

 گاهی باز خواهند گشت؛بازگشت

يَر الْ  م 
َ
الُم َعَلْيَك َيا أ ه  َو  السَّ

يَن َو َرْحَمُة اللَّ د  اه  ْزَهَد الزَّ
َ
يَن، َو أ د  َل اْلَعاب 

وَّ
َ
يَن َو أ يِّ َد اْلَوص  يَن، َو َسيِّ ن  ُمْؤم 

وَ   ل 
يرا  س 

َ
يما  َو أ  َو َيت 

ينا  ْسك  ، م  ه  َعام  َعَلى ُحبِّ
ُم الطَّ ْنَت ُمْطع 

َ
اُتُه؛ أ يَّ ، ال َبَرَكاُتُه، َو َصَلَواُتُه َو َتح  ه 

يُد   ْجه  اللَّ ُتر 
ُه َتَعاَلى ْنَزَل اللَّ

َ
يَك أ ْنُهْم َجَزاء  َو ال ُشُكورا، َو ف  ْم َخَصاَصٌة، َو  ﴿  :م  ه  ْم َو َلْو َكاَن ب  ه  ْنُفس 

َ
ُروَن َعَلى أ َو ُيْؤث 

َك ُهُم اْلُمفْ  وَلئ 
ُ
ه  َفأ  َنْفس 

ُحونَ َمْن ُيوَق ُشحَّ  ؛ ﴾ل 

عبادت رأس  و  جانشینان  سرور  و  امیرمؤمنان  ای  تو  بر  و  سالم  خدا  رحمت  و  پارسایان  پارساترین  و  کنندگان 

برکات و درودها و تحیاتش بر تو باد، تویی خوراننده طعام در حال دوست داشتن آن، به درمانده و یتیم و اسیر،  

خواستی و خدای تعالی در حق تو چنین گفت: »و  نمیها پاداش و سپاسی  تنها به خاطر خشنودی خدا که از آن 

دهند گرچه خودشان را نیاز شدیدی باشد و کسانی که از بخل و  ]آنان را در امور معیشت[ بر خود ترجیح می 

 .«  اند ]بر همۀ موانع راه سعادت[ پیروزند حرصشان مصون داشته 

اس   النَّ َعن   ي  اْلَعاف  َو   ، ْلَغْيظ  ل  ُم  اْلَكاظ  ْنَت 
َ
أ َو َو  َساء  

ْ
اْلَبأ ي  ف  ُر  اب 

الصَّ ْنَت 
َ
أ َو  يَن،  ن  اْلُمْحس   

بُّ ُيح  ُه 
اللَّ َو   ،

ُحُدود    ب  ُم  اْلَعال  َو   ، ة 
يَّ ع  الرَّ ي  ف  ُل  اْلَعاد  َو   ، ة  يَّ و 

السَّ ب  ُم  اْلَقاس  ْنَت 
َ
أ َو  س  

ْ
اْلَبأ يَن  َو ح   ، اء  رَّ

يع   الضَّ ْن َجم  م  ه  
اللَّ
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ُه َتَعالَ  ، َو اللَّ ة  يَّ ه  اْلَبر  َقْول  ه  ب  ْن َفْضل  ْوالَك م 
َ
ا أ ْخَبَر َعمَّ

َ
قا ال َيْسَتُووَن؟!  ﴿  :ى أ نا َكَمْن َكاَن َفاس  َفَمْن َكاَن ُمْؤم 

َ
أ
َوى، 

ْ
اُت اْلَمأ َحات  َفَلُهْم َجنَّ ال  ُلوا الصَّ يَن آَمُنوا َو َعم  ذ 

ا الَّ مَّ
َ
َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  أ  ؛ ﴾ُنُزال ب 

کننده از مردم و خدا نیکوکاران را دوست دارد، تویی صبرکننده در تنگدستی و  تویی فرو برنده خشم و گذشت

از  پریشان به مقرّرات خدا،  آگاه  برابری و دادگر در میان ملّت و  به  تویی بخش کننده  حالی و به هنگام جنگ، 

انسان همه  گفته ها، خدای  میان  به  کرده  انتخاب  فضلش  از  را  تو  آنچه  از  داد  خبر  این  تعالی  به  توجه  ]با  اش: 

حقیقت[ آیا مؤمنانِ ]اهل عبادت[ مانند کسانی هستند که منحرف و نافرمانند؟ ]نه، هرگز این دو گروه[ مساوی  

تگاه دائمی است که به آنان  ها و اقاماند، بهشت؛ اما برای کسانی که مؤمنند و کارهای شایسته انجام داده نیستند 

 ؛شود کش می دادند پیش به پاداش اعمالی که همواره انجام می 

اْلَمْشُهوَدةُ  ُف  اْلَمَواق  َلَك  َو   ، ُسول  الرَّ َنصِّ  َو   ، يل  و 
ْ
أ التَّ ُحْكم   َو   ، يل  ْنز 

التَّ ْلم   ع  ب  اْلَمْخُصوُص  ْنَت 
َ
أ َو  َو   ،

امُ  يَّ
َ
، اْلَمَقاَماُت اْلَمْشُهوَرُة، َو اْْل ْحَزاب 

َ
ْبَصاُر، َو َبَلَغت  اْلُقُلوُب  ﴿   اْلَمْذُكوَرُة، َيْوَم َبْدر  َو َيْوَم اْْل

َ
ْذ َزاَغت  اْْل إ 

وَ  ُنوَن،  اْلُمْؤم  يَ  اْبُتل  َك  ُهَنال  ُنوَنا؛ 
الظُّ ه  

اللَّ ب  وَن 
َتُظنُّ َو  َر،  َيُقوُل    اْلَحَناج  ْذ  إ  َو  يدا؛  َشد  ْلَزاال  ز  ُلوا  ُزْلز 

فَ  ْذ َقاَلْت َطائ  إ  ال ُغُرورا؛ َو  ُه َو َرُسوُلُه إ 
ْم َمَرٌض، َما َوَعَدَنا اللَّ ه  ي ُقُلوب  يَن ف  ذ 

ُقوَن َو الَّ ْنُهْم: َيا  اْلُمَناف  ٌة م 
َفر   ُن  ذ 

ْ
َيْسَتأ َو  ُعوا،  َفاْرج  َلُكْم  ُمَقاَم  ال  َب  َيْثر  ْهَل 

َ
يَ  أ ه  َما  َو  َعْوَرٌة  ُبُيوَتَنا   

نَّ إ  َيُقوُلوَن:  يَّ  ب 
النَّ ْنُهُم  م  يٌق 

َرارا ال ف  يُدوَن إ  ْن ُير  َعْوَرة  إ   ﴾ ب 

های گواهی شده و  و تویی اختصاص یافته به علم قرآن و حکم تأویل و صریح گفتار پیامبر و توراست موقعیت 

ها ]از شدت ترس[ خیره شد و  احزاب »و در آن حال چشم مقامات مشهود و روزهای یاد شده، روز بدر و روز  

جا بود که مؤمنان ]در  ؛ آن بردید ها ]ی ناروا[ می هایش[ گمان ها به گلو رسید و به خداوند ]در مورد وعده جان

؛ ]در[ همان زمان  برابر هجومِ احزابِ متحد[ مورد آزمایش قرار گرفتند و ]نهایتاً[ به اضطرابی سخت دچار شدند 

آنان  منافقان و  به خدا[ وجود داشت  که در دل ]بود[ که  اعتماد  اعتقاد و سستی  بیماری شدید ]ضعف  هایشان 

؛ ]در[ آن هنگامه ]بود[ که گروهی از  اند گفتند: خدا و پیامبرش جز بر پایۀ فریب به ما وعدۀ ]پیروزی[ نداده می 

شما نیست، پس ]به مدینه[ بازگردید! و گروهی    آنان گفتند: ای اهل مدینه! ]میدان نبرد[ جای درنگ و ماندن

های ما بدون  گفتند: خانه خواستند ]و بهانۀ آنان این بود که[ می]دیگر[ از پیامبر اجازۀ ]بازگشت به مدینه[ می 

که بدون حفاظ نبود و آنان قصدی جز فرار ]از  حفاظ است ]و به این سبب در معرض خطر قرار دارد[؛ درحالی 

 « د جبهه[ نداشتن
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َتَعاَلى ُه  اللَّ َقاَل  َو  ﴿  :َو  ُه  اللَّ َصَدَق  َو  َرُسوُلُه،  َو  ُه  اللَّ َوَعَدَنا  َما  َهَذا  َقاُلوا:  ْحَزاَب 
َ
اْْل ُنوَن  اْلُمْؤم  ى 

َ
َرأ ا  َلمَّ َو 

ال   إ  َزاَدُهْم  َما  َو  يماَرُسوُلُه،  َتْسل  َو  يَمانا  َجْمَعُهْم، ﴾ إ  َهَزْمَت  َو  َعْمَرُهْم،  َفَقَتْلَت  َكَفُروا  ﴿ ،  يَن  ذ 
الَّ ُه  اللَّ َردَّ  َو 

َتاَل، َو َكانَ  يَن اْلق  ن  ُه اْلُمْؤم 
ْم َلْم َيَناُلوا َخْيرا، َو َكَفى اللَّ ه  َغْيظ  يزا  ب  ّيا َعز  ُه َقو 

 ﴾ اللَّ

همان   این  گفتند:  دیدند  خندق[  جنگِ  میدان  ]در  را  ]متحد[  احزابِ  مؤمنان،  »چون  فرمود:  تعالی  خدای  و 

نکردن به آن، از پیروزی و  ]جنگی[ است که خدا و پیامبرش به ما وعده دادند ]که در صورت استقامت و پشت

اند؛ و ]دیدن احزاب  امبرش ]به ما[ وعدۀ راست و درست داده مند خواهیم شد[ و خدا و پیثواب عظیمش بهره 

ها را کشتی و  متحد با هم[ جز بر ایمان و تسلیمشان ]نسبت به خدا و رسول[ نیفزود«؛ پس »عمرو« قهرمان آن 

آنان را فراری دادی، »و خداوند کافرانِ ]شرکت  که به هیچ خیری ]از  کننده در جنگ خندق[ را درحالیجمع 

و  پیروزی   برگرداند  مناطقشان[  به  مدینه  اطراف  ]از  خشمشان  از[  آکنده  ]درونِ  با  نیافتند  دست  غنیمت[  و 

 . ناپذیر استمومنان را از ]سختی و مشقّت[ جنگ نجات داد؛ خداوند همواره نیرومند و توانای شکست

ُحد  
ُ
أ َيْوَم  ْخَراُهمْ ﴿  َو 

ُ
أ ي  ف  َيْدُعوُهْم  ُسوُل  الرَّ َو   ، َحد 

َ
أ َيْلُووَن َعَلى  ُدوَن َو ال  ْذ ُيْصع  ُبَهَم   ﴾إ  َتُذوُد  ْنَت 

َ
أ َو 

يَن،  ف  ُه َتَعاَلى َعْنُكَما َخائ 
ُهُم اللَّ ى َردَّ ، َحتَّ َمال 

ين  َو َذاَت الشِّ يِّ، َذاَت اْلَيم  ب 
يَن َعن  النَّ ك  َك   اْلُمْشر    َو َنَصَر ب 

يَن، ل   اْلَخاذ 

کس توجه نداشتید شدید و به هیچ ها[ دور می شدن از دیده زمانی که ]از میدان جنگ تا مرز پنهان   به یاد آرید 

عقبدرحالی  و  از حق  دفاع  ]برای  سرتان  پشت  از  را  شما  است[  واجب  دعوتش  به  پاسخ  ]که  پیامبر  راندنِ  که 

تو بودی که مشرکان را برای حفظ پیامبر به راست و چپ دفع    دادید[«، خواند ]و شما جواب نمی دشمن[ فرامی 

و شکستمی  برگرداند  بزرگوار  دو  از شما  بودند  ترسان  در حالی که  را  آنان  گزند  تا خدا  به  کردی  را  خوردگان 

 وسیله تو یاری کرد 

يُل  ْنز 
التَّ ه   َنَطَق ب  َيْوَم ُحَنْين  َعَلى َما  َعَلْيُكُم  ﴿ :َو  ْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغن  َعْنُكْم َشْيئا، َو َضاَقْت 

َ
أ ْذ  إ 

ه  َو َعَلى اْلُمْؤم   يَنَتُه َعَلى َرُسول  ُه َسك 
ْنَزَل اللَّ

َ
يَن، ُثمَّ أ ر  ْيُتْم ُمْدب 

َما َرُحَبْت، ُثمَّ َولَّ ْرُض ب 
َ
يَن اْْل ُنوَن  ؛ َو الْ ﴾ن  ُمْؤم 

ْهَل َبْيعَ 
َ
، َيا أ ْصَحاَب ُسوَرة  اْلَبَقَرة 

َ
يَن: َيا أ م  ي اْلُمْنَهز  اُس ُيَناد  َك اْلَعبَّ يَك، َو َعمُّ ْنَت َو َمْن َيل 

َ
،  أ َجَرة 

ة  الشَّ
فَ  اْلَمُعوَنَة،  ُدوَنُهُم  ْلَت  َتَكفَّ َو  اْلَمُئوَنَة،  َكَفْيَتُهُم  َقْد  َقْوٌم  َلُه  اْسَتَجاَب  ى  ،  َحتَّ اْلَمُثوَبة  َن  م  يَن  س  آي  َعاُدوا 
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ْكُرهُ  ذ   
َجلَّ ه  

اللَّ َقْوُل  َك  َذل  َو   ، ْوَبة 
التَّ ب  َتَعاَلى  ه  

اللَّ َوْعَد  يَن  َمْن  ﴿  :َراج  َعَلى  َك  َذل  َبْعد   ْن  م  ُه 
اللَّ َيُتوُب  ُثمَّ 

ْنَت  ﴾َيَشاءُ 
َ
ْجر    َو أ

َ
يم  اْْل َعظ  ٌز ب  ، َفائ  ْبر 

ٌز َدَرَجَة الصَّ  َحائ 

زده  و روز حنین، بنا بر آنچه قرآن در این آیه به آن گویا شد: »زمانی که فزونی افرادتان شما را مغرور و شگفت 

گاه  آن اش بر شما تنگ شد،  کرد، ولی فزونی افراد، چیزی ]از خطر[ را از شما برطرف نکرد و زمین با همۀ فراخی 

گریختید پشت نبرد  عرصۀ  از  کرد«؛  کُنان  نازل  مؤمنان  و  پیامبرش  بر  را  خود  آرامش  ]نعمت[  خداوند  سپس  ؛ 

زد: ای اصحاب سوره بقره، ای  خوردگان را صدا می »مؤمنان« تو بودی و همراهانت و عمویت عباس ]که[ شکست

دار  ها کمک را عهدها کفایت کردی و به جای آن ها راهل بیعت شجره تا جماعتی به او پاسخ دادند که تو رنج آن

این است سخن خدا که   و  توبه  به سبب  تعالی  به وعده خدای  امیدوار  و  برگشتند  پاداش  از  نومید  شدی، پس 

که تو  پذیرد«، درحالی گاه خداوند بعد از این ]گناه فرار از جبهه[، توبۀ هرکس را بخواهد می عظیم باد یادش: »آن 

   ه دست آوردی و به مزد بزرگ پیروز شدی درجۀ صبر را ب

ه  َربِّ  
لَّ ل  يَن، َو اْلَحْمُد  ر  َر اْلَكاف  َداب  يَن، َو َقَطَع  ق  ُه َخَوَر اْلُمَناف 

ْظَهَر اللَّ
َ
ْذ أ إ  َيْوَم َخْيَبَر  يَن؛َو  َو َلَقْد  ﴿  اْلَعاَلم 

ه  َمْسُئوالَكاُنوا عَ 
ْدَباَر، َو َكاَن َعْهُد اللَّ

َ
وَن اْْل ْن َقْبُل ال ُيَولُّ َه م 

 ؛ ﴾اَهُدوا اللَّ

و روز خیبر که خدا شکست منافقان را آشکار کرد و دنباله کافران را برید و خدا را سپاس پروردگار جهانیان، »با  

بودند این بسته  پیمان  با خداوند  اُحُد[  ]در معرکۀ  این  از  یقین داشته    که پیش  ]اکنون  نگریزند،  ]از جنگ[  که 

 باشند که[ پیمانِ با خداوند همواره مورد بازخواست خواهد بود«؛ 

يرُ  اْلُمن  اْلُبْرَهاُن  َو  َغُة،  اب 
السَّ ْعَمُة  النِّ َو  َحُة،  اْلَواض  ُة  اْلَمَحجَّ َو  َغُة،  اْلَبال  ُة  اْلُحجَّ ْنَت 

َ
أ َما  َمْوالَي  ب  َلَك  يئا   َفَهن   ،
يَع ُح آَتاَك   ه  َجم  ُه َعَلْيه  َو آل 

ى اللَّ يِّ َصلَّ ب 
ْدَت َمَع النَّ ، َشه  ي اْلَجْهل  َك ذ  ئ  َشان  ، َو َتّبا ل  ْن َفْضل  ُه م 

ه  َو  اللَّ ُروب 
يرَ  َو َبص   ، اْلَمْشُهور  َك  َحْزم  ل  ُثمَّ  اَمُه، 

ْيف  ُقدَّ السَّ ب  ُب  َتْضر  َو  َماَمُه، 
َ
أ اَيَة  الرَّ ُل  َتْحم   ، يه  ،  َمَغاز  ُمور 

ُ
اْْل ي  َك ف  ت 

يٌر، م 
َ
ن  َو َلْم َيُكْن َعَلْيَك أ ي اْلَمَواط  َرَك ف  مَّ

َ
 أ

موالی من تویی حجّت رسا و راه روشن و نعمت کامل و برهان تابناک، پس گوارا باد تو را، آنچه خدا از برتری به  

هایش حاضر ها و لشکرکشی مام جنگ تو داد و نابود باد دشمن نادانت، با پیامبر )درود خدا بر او و خاندانش( در ت

زدی، سپس تنها برای تدبیر و  کشیدی و در برابرش شمشیر می بودی، پیشاپیش او پرچم اسالم را به دوش می 

 گماشت و امیری بر تو نبود، ها تو را به فرماندهی می ات در امور، در تمام میدان کاردانی مشهودت و بینایی 
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َعْن  َك  ْمر  َصدَّ
َ
أ ْن  م  َكْم  ُلوَن  َو  اْلَجاه   

َفَظنَّ اْلَهَوى،  ه   ْثل  م  ي  ف  َغْيُرَك  َبَع 
اتَّ َو  َقى،  التُّ يه   ف  َك  َعْزم  ْمَضاء   إ   

ْش 
َ
أ َما  ْوَضْحَت 

َ
أ َلَقْد  َو  اْهَتَدى،  َما  َو  َك  َذل  ل   

انُّ الظَّ ه  
اللَّ َو  اْنَتَهى، َضلَّ  َلْيه   إ  ا  َعمَّ َعَجْزَت  َك 

نَّ
َ
ْن  أ م  َكَل 

َتوَ  َمْن  ل  َك  ُدوَنَها  َذل  َو   ، يَلة  اْلح  َوْجَه  ُب 
اْلُقلَّ ُل  اْلُحوَّ َيَرى  »َقْد  َعَلْيَك:  ُه  اللَّ ى  َصلَّ َك  َقْول  ب  اْمَتَرى،  َو  َم 

هَّ
 » ين 

ي الدِّ يَجَة َلُه ف  ُز ُفْرَصَتَها َمْن ال َحر  ، َو َيْنَته  َي اْلَعْين 
ْ
، َفَيَدُعَها َرأ ه 

ْن َتْقَوى اللَّ ٌز م   َحاج 

ها شد، اما غیر تو در مثل آن از هوای نفس پیروی کرد،  ایی که تقوا مانع اجرای تصمیمت در آن چه بسیار کاره

چنین گمراه شد  کننده اینپس نادانان گمان کردند که تو از آنچه او به آن رسید عاجز شدی، به خدا قسم گمان

توهّم و تردید کرد به گفتارت، درود    کهو راه نیافت و تو واضح ساختی آنچه از این امور مشکل شده بود، برای آن 

می  را  چاره  روی  چیره  و  زبردست  انسان  گاهی  فرمودی:  که  تو  بر  پرده خدا  برابرش  در  ولی  تقوای  بیند،  از  ای 

داند کسی که در امر دین باکی  کند، ولی فرصت آن را غنیمت می خداست، در نتیجه روی چاره را آشکارا رها می 

 ندارد؛

ه  
يُد اْلُعْمَرَة َفُقْلَت َلُهَما: »َلَعْمُرُكَما مَ َصَدْقَت َو اللَّ َثان  َفَقاال، ُنر  اك 

ْذ َماَكَرَك النَّ ُلوَن، َو إ  َر اْلُمْبط  ا  ، َو َخس 
ا  َفَجدَّ يَثاَق  اْلم  ْدَت  َو َجدَّ َما،  َعَلْيه  اْلَبْيَعَة  َخْذَت 

َ
َفأ اْلَغْدَرَة«،  يَدان   ُتر  ْن  َلك  اْلُعْمَرَة،  يَدان   ي  ُتر  ،    ف  َفاق 

النِّ
َما ُخْسرا؛  ه  ْمر 

َ
َبُة أ ْغَفال َو َعاَدا َو َما اْنَتَفَعا، َو َكاَن َعاق 

َ
َما، أ ه  ْعل  ْهَتُهَما َعَلى ف 

ا َنبَّ  َفَلمَّ

سرایان دچار زیان شدند، هنگامی که آن دو عهدشکن ]طلحه و زبیر[ با تو به  به خدا سوگند راست گفتی و یاوه 

قصد عمره داریم، به آنان گفتی: به جان خودتان قسم قصد عمره ندارید، بلکه قصد    فریبکاری برخاستند و گفتند 

خیانت دارید، در نتیجه از آن دو نفر بیعت گرفتی و پیمان را محکم کردی، پس در نفاق کوشیدند، زمانی که بر  

نشدند و سرانجام کار مند  توجّهی کردند و به کار خویش بازگشتند، ولی بهره کار نادرستشان آگاهشان کردی، بی 

 هر دو خسران شد؛ 

، َو ال َيَتَدبَّ  يَن اْلَحقِّ يُنوَن د  ، َو ُهْم ال َيد  ْعَذار  ْم َبْعَد اْْل  َلْيه  ْرَت إ  ، َفس  ام 
ْهُل الشَّ

َ
ُروَن اْلُقْرآَن،  ُثمَّ َتالُهَما أ

رُ  يَك َكاف  د  ف  َل َعَلى ُمَحمَّ ْنز 
ُ
ي أ ذ 

الَّ وَن، َو ب 
ٌع َضالُّ ُروَن، َو َقْد َهَمٌج َرَعا الف  َعَلْيَك َناص  ْهل  اْلخ 

َ
وَن، َو ْل 

َوَجلَّ  َك َو َقاَل َعزَّ َلى َنْصر  يَن إ  ن  َك، َو َنَدَب اْلُمْؤم  َباع 
اتِّ ُه َتَعاَلى ب 

َمَر اللَّ
َ
يَن آَمُنوا، اتَّ ﴿  :أ ذ 

َها الَّ يُّ
َ
َه  َيا أ ُقوا اللَّ

يَن  ق  اد   ؛ ﴾َو ُكوُنوا َمَع الصَّ
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سپس اهل شام خیانت آن دو را دنبال کردند و تو پس از بستن راه عذر بر آنان به سویشان حرکت کردی، ولی  

خردان پست و گمراهان ناجوانمرد، به آنچه در حقّ  ها به دین حق گردن ننهادند و در قرآن تدبّر ننمودند، بی آن

که خدا به پیروی از تو امر  اند، درحالی ازل شده بود کافرند و نسبت به مخالفان ضدّ تو یاری دهنده تو بر محمّد ن

از   و  کرده  ]اطاعت  خداوند  از  ایمان!  اهل  ای  عزّوجل:  خدای  فرمود  و  خواند  فرا  تو  یاری  به  را  مؤمنان  و  کرد 

 !؛ م( و اولیای خاصِ خدایند[ همراه باشید السالبیت )علیهممحرّماتش[ بپرهیزید و با صادقان ]که انبیاء و اهل 

َفَلَك َسا  ، ْمس  َو الطَّ ُروس   َبْعَد الدُّ َنَن  ْوَضْحَت السُّ
َ
أ َو  اْلَخْلُق،  َنَبَذُه  َقْد  َو   ، اْلَحقُّ َك َظَهَر  ب  َقُة  َمْوالَي  ب 

يق   َهاد  َعَلى َتْحق  يَلُة اْلج  ؛ َو َلَك َفض  يل  ْنز 
يق  التَّ َهاد  َعَلى َتْصد  يل   اْلج  و 

ْ
أ  التَّ

درحالی  شد،  نمایان  تو  بر  روش موالی من حق  تو  و  انداختند  سو  یک  به  را  آن  مردم  از  که  را پس  دینی  های 

کهنگی و نابودی آشکار ساختی، توراست پیشینه جهاد بر پایه تصدیق به قرآن و توراست فضیلت جهاد بر پایه  

 تحقّق تأویل 

ٌد ل   ، َجاح  ه 
َك َعُدوُّ اللَّ ْزَبُه  َو َعُدوُّ  َو َيْدُعو ح 

با  ُر َغاص  مَّ
َ
را، َو َيَتأ  َو َيْحُكُم َجائ 

ال  ، َيْدُعو َباط  ه 
َرُسول  اللَّ

ا اْستَ  ، َو َلمَّ ة 
َلى اْلَجنَّ َواَح إ  َواَح الرَّ : الرَّ ْين 

فَّ ي َبْيَن الصَّ ُد َو ُيَناد  اٌر ُيَجاه  ار  َو َعمَّ
َلى النَّ َبَن،  إ  يَ اللَّ ْسَقى َفُسق 

ْن َلَبن   َكبَّ  ْنَيا َضَياٌح م  َن الدُّ َك م  ُر َشَراب  : آخ  ه  ُه َعَلْيه  َو آل 
ى اللَّ ه  َصلَّ

ي َرُسوُل اللَّ َو َتْقُتُلَك  َر َو َقاَل: َقاَل ل 
يُّ َفَقَتَلُه، َية  اْلَفَزار  ُبو اْلَعاد 

َ
َيُة؛ َفاْعَتَرَضُه أ َئُة اْلَباغ   اْلف 

کند ستمکارانه،  کند دعوت باطل، حکومت می ل خدا است، دعوت می و دشمن تو دشمن خدا و انکارکننده رسو

کرد و میان دو لشگر فریاد  که عمّار جهاد میخواند، درحالی اش را به دوزخ می دهد غاصبانه، دار و دسته فرمان می 

  زد: کوچ کنید، کوچ کنید به سوی بهشت و زمانی که آب خواست، با شیر سیراب شد و تکبیر زد و گفت: می 

ات از دنیا مخلوطی است از شیر و تو را  رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش( به من فرمود: آخرین نوشیدنی 

 رساند؛ پس ابوالعادیه فزاری راه را بر عمّار گرفت و او را کشت، گروه متجاوز به قتل می 

ه  َو   َكت  ، َو َلْعَنُة َمالئ  ه 
َية  َلْعَنُة اللَّ ي اْلَعاد  ب 

َ
يَن، َو َعَلى َمْن َسلَّ َسْيَفُه َعَلْيَك، َو َسَلْلَت  َفَعَلى أ ْجَمع 

َ
ه  أ ُرُسل 

َرض   َمْن  َعَلى  َو   ، ين 
الدِّ َيْوم   َلى  إ  يَن  ق  اْلُمَناف  َو  يَن  ك  اْلُمْشر  َن  م  يَن،  ن  اْلُمْؤم  يَر  م 

َ
أ َيا  َعَلْيه   َما  َسْيَفَك  ب  يَ 

ْغَمَض َعْيَنهُ 
َ
ْو    َساَءَك َو َلْم َيْكَرْهُه، َو أ

َ
َك، أ ْو َقَعَد َعْن َنْصر 

َ
، أ َسان  ْو ل 

َ
َيد  أ َعاَن َعَلْيَك ب 

َ
ْو أ
َ
ْر، أ َو َلْم ُيْنك 

ه  م   ْوَلى ب 
َ
أ ُه  َك َمْن َجَعَلَك اللَّ ْو َعَدَل ب 

َ
أ َك،  ْو َغَمَط َفْضَلَك، َو َجَحَد َحقَّ

َ
أ َهاد  َمَعَك،  ْن  َخَذَل َعن  اْلج 



عَ  ه  
اللَّ َصَلَواُت  َو   ، ه  َك  َنْفس  آل  ْن  م  ة   مَّ ئ 

َ
اْْل َعَلى  َو  اُتُه،  يَّ َتح  َو  َسالُمُه  َو  َبَرَكاُتُه،  َو  ه  

اللَّ َرْحَمُة  َو  َلْيَك، 
يٌد؛  يٌد َمج  ُه َحم 

نَّ يَن، إ  ر  اه 
 الطَّ

بر ابوالعادیه لعنت خدا و لعنت فرشتگان خدا و همه پیامبران و لعنت بر کسی که شمشیر به روی تو کشید و تو  

که خشنود شد به آنچه تو  مشیر کشیدی ای امیرمؤمنان، از مشرکان و منافقان تا روز قیامت و بر آن به روی او ش 

تفاوت گذشت و علّت و عاملش را انکار  را غمگین ساخت و غم تو او را ناخوش نداشت و دیده برهم نهاد و بی 

گیری  د نمودن به همراه تو، کناره ات دست کشید یا از جهانکرد یا ضّد تو به دست و زبان کمک کرد یا از یاری 

کرد یا فضل تو را کوچک شمرد و حقّت را انکار کرد یا با تو برابر نمود کسی را که خدا قرار داد تو را سزاوارتر به  

او   تو، زیرا  از خاندان پاک  امامان  بر  و  تو  بر  برکات و سالم و تحیاتش  او، درودهای خدا و رحمت و  از خود  او 

 است؛  ستوده و بزرگوار 

َس   ، ْهَراء  الزَّ َرة   اه 
الطَّ يَقة   دِّ الصِّ َغْصُب  َك،  َحقَّ َك  َجْحد  َبْعَد  ْفَظُع 

َ
اْْل اْلَخْطُب  َو  ْعَجُب، 

َ
اْْل ْمُر 

َ
اْْل َدة   َو  يِّ

اللَّ  ى  اْلُمْصَطَفى َصلَّ ْتَرة   َو ع  َك ،  َدْين  ُسالَلت 
يِّ َو َشَهاَدة  السَّ َك  َردُّ َشَهاَدت  َو   ،

َساء  َفَدكا 
َو  النِّ َعَلْيُكْم،  ُه 

َفُكْم   َشرَّ َو  َفْضَلُكْم،  َباَن 
َ
أ َو  َلَتُكْم،  َمْنز  َرَفَع  َو  َدَرَجَتُكْم،  ة  

مَّ
ُ
اْْل َعَلى  َتَعاَلى  ُه  اللَّ ْعَلى 

َ
أ يَن،  َقْد  اْلَعاَلم  َعَلى 

َوَجلَّ  ُه َعزَّ يرا  َقاَل اللَّ َرُكْم َتْطه 
ْجَس، َو َطهَّ ْذَهَب َعْنُكُم الرِّ

َ
رُّ  ﴿  :َفأ ُه الشَّ َذا َمسَّ إ  َق َهُلوعا،  ْنَساَن ُخل   اْْل 

نَّ إ 
يَن  ال اْلُمَصلِّ  إ 

ُه اْلَخْيُر َمُنوعا  َذا َمسَّ إ  ، َو 
َد ﴾َجُزوعا  ْنَت َيا َسيِّ

َ
أ ُه اْلُمْصَطَفى، َو  يَّ ُه َتَعاَلى َنب 

  ، َفاْسَتْثَنى اللَّ
؛ ْعَمَه َمْن َظَلَمَك َعن  اْلَحقِّ

َ
، َفَما أ يع  اْلَخْلق  ْن َجم  َياء  م  ْوص 

َ
 اْْل

تر، پس از انکار حق تو، غصب فدک صّدیقه طاهره زهرا سرور زنان و نپذیرفتن گواهی  تر و حادثه زشت کار شگفت

که خدا درجه شما را بر  آن  تو و گواهی دو سرور از نژادت و عترت مصطفی است! )درود خدا بر شما باد( و حال

امّت برتر گرداند و منزلت شما را رفیع قرار داد و فضل و شرفتان را بر جهانیان آشکار ساخت و پلیدی را از شما 

طاقت و حریص آفریده شده؛ چون  برد و پاکتان ساخت پاک ساختنی ویژه، خدا عزّوجل فرمود: همانا انسان بی 

ورزد؛ به جز  و هنگامی که خیری ]مثل امکاناتِ مادّی[ نصیب او شود بخل می   کند؛آسیبی به او رسد بیتابی می 

اش را  اند[؛ پس خدای متعال، پیامبر برگزیده پیشه و اهل سخاوت نمازگزاران ]که از برکت نماز، پُرتحمل و قناعت 

تو را، ای سرور جانشینان از همه مردم استثنا کرد، پس آنان به تو ستم کردند، چقدرو  از دیدن حق کور    که 

 بودند؛ 
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ْجرَ 
َ
َلْيَك أ ْمُر إ 

َ
ا آَل اْْل ، َفَلمَّ ه  َجْورا  ْهل 

َ
َحاُدوُه َعْن أ

َ
، َو أ ي اْلُقْرَبى َمْكرا  ْفَرُضوَك َسْهَم َذو 

َ
ْيَتُهْم َعَلى َما  ُثمَّ أ

َما   ه  ب  ْحَنُتَك  م  ْشَبَهْت 
َ
َفأ َلَك،  ه  

اللَّ ْنَد  ع  َما  ب  َعْنُهَما   
َرْغَبة  ْجَرَيا، 

َ
ْنَد  أ ع  الُم،  السَّ ُم  َعَلْيه  َياء   ْنب 

َ
اْْل َحَن  م 

ْنَصار  
َ
 اْلَوْحَدة  َو َعَدم  اْْل

سپس سهم خویشان پیامبر را از باب فریب برای تو مقرّر داشتند، ولی به جور و ستم از اهلش برگرداندند، چون  

ی، به خاطر پاداشی که نزد خدا  گردان بود که از آن دو نفر روی حکومت به تو برگشت با خویشان پیامبر درحالی 

برای تو بود، به همان صورت عمل کردی که آن دو نفر عمل کردند، پس گرفتاری تو به آن دو نفر به گرفتاری  

 یاوری شبیه شد پیامبران )درود خدا بر ایشان( در هنگام تنهایی و بی 

ا  َعَلْيه   يَح  ب 
الذَّ َراش   اْلف  َعَلى  اْلَبَيات   ي  ف  ْشَبْهَت 

َ
أ َع  َو  َطا

َ
أ َكَما  َطْعَت 

َ
أ َو  َجاَب، 

َ
أ َكَما  َجْبَت 

َ
أ ْذ  إ  الُم، 

لسَّ
ْذ َقاَل َلهُ  ، إ 

با   ُمْحَتس 
را  يُل، َصاب  ْسَماع  ْذَبُحَك،  ﴿  :إ 

َ
ي أ نِّ

َ
ي اْلَمَنام  أ َرى ف 

َ
ي أ نِّ َفاْنُظْر َما َذا َتَرى، َقاَل  َيا ُبَنيَّ، إ 

يَن  ر  اب 
َن الصَّ م  ُه 

اللَّ ْن َشاَء  إ  ي  ُدن  ُتْؤَمُر، َسَتج  َما  اْفَعْل  َبت  
َ
أ ى  ﴾َيا  يُّ، َصلَّ ب 

النَّ َباَتَك 
َ
أ ا  َلمَّ ْنَت 

َ
أ َك  َو َكَذل  ؛ 

نَ  ب  َلُه  يا  َواق   ، ه  َمْرَقد  ي  ف  َتْضَجَع  ْن 
َ
أ َمَرَك 

َ
أ َو   ، ه  آل  َو  َعَلْيه   ُه 

َو اللَّ يعا،  ُمط  ه   َجاَبت  إ  َلى  إ  ْسَرْعَت 
َ
أ َك،  ْفس 

ه  َجلَّ  َقْول  َك، ب  ْعل  يل  ف  َباَن َعْن َجم 
َ
ُه َتَعاَلى َطاَعَتَك، َو أ نا؛ َفَشَكَر اللَّ َك َعَلى اْلَقْتل  ُمَوطِّ َنْفس  ْكُرهُ   ل  َو  ﴿  :ذ 

َن ا ه  م 
َغاَء َمْرَضات  اللَّ ي َنْفَسُه اْبت  اس  َمْن َيْشر   ؛ ﴾لنَّ

که تو نیز مانند او قبول کردی و  و در آرمیدن در بستر پیامبر شبیه به اسماعیل ذبیح )درود بر او( شدی چه آن 

فت:  خواهانه اطاعت کرد، وقتی که ابراهیم به او گ اطاعت نمودی به همان صورت که اسماعیل صابرانه و پاداش 

کنم؛ با تأمل بنگر رأی تو چیست؟ گفت: پدرم! آنچه را به آن مأمور  »پسرکم! همانا در خواب دیدم تو را ذبح می 

شاءاللّه مرا از شکیبایان خواهی یافت« و تو نیز زمانی که پیامبر )درود خدا بر او و خاندانش(  ای انجام ده، ان شده

خو در  داد  فرمان  تو  به  و  خواباندت  بسترش  کنی،  در  حفظ  دشمنان  شر  از  جانت  با  را  او  و  بیارامی  ابگاهش 

از   خدا  نتیجه  در  کردی؛  آماده  شدن  کشته  برای  را  خود  و  شتافتی  دعوتش  پذیرش  به  فرمانبردارانه 

ات قدردانی کرد و از کار زیبایت به گفتارش جلّ ذکره در قرآن پرده برداشت، آنجا که فرمود: و از  برداری فرمان 

 فروشد؛ آوردن خشنودی خدا می دستطالب)علیه السالم([ است که جانش را برای به ابیبنن علی مردم کسی ]چو 

  ، َف اْلَحقُّ ، َو ُعز 
كُّ ْعَرَض الشَّ

َ
، َفأ يَلة  َو َمْكرا  ُف ح  َعت  اْلَمَصاح  يَن، َو َقْد ُرف 

فِّ ْحَنُتَك َيْوَم ص  َع  ُثمَّ م  ب 
َو اتُّ

هَ  ْحَنَة  م  ْشَبَهْت 
َ
أ  ، نُّ َو  الظَّ ْم  ه  ب  ي  ُيَناد  َهاُروُن  َو  َعْنُه،  ُقوا  َفَتَفرَّ  ، ه  َقْوم  َعَلى  ُموَسى  َرُه  مَّ

َ
أ ْذ  إ  اُروَن، 
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َو  ﴿  :َيُقوُل  ي  ُعون  ب 
َفاتَّ ْحَمُن،  الرَّ ُكُم  َربَّ نَّ  إ  َو   ، ه  ب  ْنُتْم  ُفت  َما 

نَّ إ  َقْوم   َعَلْيه   َيا  َنْبَرَح  َلْن  َقاُلوا:  ي،  ْمر 
َ
أ يُعوا  ط 

َ
أ

َلْيَنا ُموَسى َع إ  ى َيْرج 
يَن، َحتَّ ف   ؛ ﴾َعاك 

ها باال رفته بود، در نتیجه  ها از روی حیله و فریب به نیزه که قرآن ات در جنگ صفین، درحالی سپس گرفتاری 

ات شبیه به گرفتاری هارون  این گرفتاری شک و تردید پیدا شد و حق به یک سو افتاد و از گمان پیروی شد،  

زد و  ها از دور او پراکنده شدند، هارون بر سر آنان فریاد می شد، زمانی که موسی او را بر قوم خود امارت داد، آن 

تردید پروردگار  اید، بی اثر[ مورد آزمایش قرار گرفته جانِ و بی وسیلۀ این ]مجسمۀ بی گفت: ای قومِ من! شما به می 

مطیع  شما   و  کنید  پیروی  هستم[  موسی  جانشین  و  پیامبر  ]که  من  از  که  شماست  بر  است،  رحمان  خداوند 

 !سویمان بازگرددکنیم تا موسی به دستورم باشید؛ گفتند: ما هرگز پرستش گوساله را ترک نمی

ْنُتمْ  ُفت  َما 
نَّ إ  َقْوم   َيا  ُقْلَت:  ُف،  اْلَمَصاح  َعت   ُرف  ا  َلمَّ ْنَت 

َ
أ َك  َكَذل  َخاَلُفوا    َو  َو  َفَعَصْوَك  ْعُتْم،  ُخد  َو  َها  ب 

ْض  ْم، َو َفوَّ ه  ْعل  ْن ف  ه  م 
َلى اللَّ َت إ 

ْ
أ ْم، َو َتَبرَّ َبْيَت َعَلْيه 

َ
ا  َعَلْيَك، َو اْسَتْدَعْوا َنْصَب اْلَحَكَمْين  َفأ ْم، َفَلمَّ َلْيه  َتُه إ 
َه اْلُمْنَكُر، َو اْعَتَرُفوا ب    َو َسف 

ْسَفَر اْلَحقُّ
َ
ْلَزُموَك َعَلى  أ

َ
، َو أ ه  ْن َبْعد  ، اْخَتَلُفوا م  َلل  َو اْلَجْور  َعن  اْلَقْصد 

الزَّ
ي اْقَتَرُفوُه؛  ذ 

َباُحوا َذْنَبُهُم الَّ
َ
وُه َو َحَظْرَتُه، َو أ َحبُّ

َ
َبْيَتُه َو أ

َ
ي أ ذ 

يَم، الَّ ْحك 
 َسَفه  التَّ

امیرمؤمنان، همین که قرآن  ای  تو  باال رفت گفتو همچنین  و گرفتار  ها  آزمایش شدید  به آن  ملّت شما  ای  ی: 

اید، امّا از خواسته تو سرپیچی کردند و با تو به مخالفت برخاستند و گماشتن دو داور را از تو تقاضا  نیرنگ گشته 

خودشان   به  را  آنان  و  جستی  بیزاری  خدا  سوی  به  آنان  عمل  از  و  زدی  سرباز  آنان  تقاضای  از  تو  نمودند، 

از راه حق اعتراف  واگذاشتی، پس زم به لغزش و انحراف  انی که حق آشکار شد و خطای منکر روشن گشت و 

خردی تو را مجبور به پذیرفتن حکمیت کردند، حکمیتی که  کردند، پس از آن دچار اختالف شدند و از روی بی 

 مرتکب شدند؛ خواستند و تو از آن باز داشتی، حالل دانستند گناهانشان را که از آن سرباز زدی و آنان می 

يَن،  رِّ َفاق  ُمص 
ى، َفَما َزاُلوا َعَلى النِّ ى، َو ُهْم َعَلى ُسَنن  َضالَلة  َو َعم 

يَرة  َو ُهد  ْنَت َعَلى َنْهج  َبص 
َ
َو    َو أ

َك َمْن َعاَنَدَك َفَش  َسْيف  َماَت ب 
َ
ْم، َفأ ه  ْمر 

َ
ُه َوَباَل أ َذاَقُهُم اللَّ

َ
ى أ يَن، َحتَّ د  ي اْلَغيِّ ُمَتَردِّ ْحَيا  ف 

َ
يَ َو َهَوى، َو أ ق 

 ، َبة   َو َذاه 
َفة  ، َو َعاك 

َحة   َو َرائ 
َية  ه  َعَلْيَك، َغاد 

َي، َصَلَواُت اللَّ َد َفُهد  َك َمْن َسع  ت  ُحجَّ  ب 

روش  بر  ایشان  و  بودی  و هدایت  بینایی  راه  بر  در  تو  و  داشتند  اصرار  نفاق  بر  کوری، همچنان  و  گمراهی  های 

بودند  با    گمراهی سرگردان  تو دشمنی کرد  با  به آنان چشاند و کسی را که  ناپسندشان را  تا خدا سنگینی کار 
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و   یافت  سعادت  که  را  کسی  کرد  زنده  تو  با حجّت  و  شد  نگونسار  و  بدبخت  نابودی کشید، پس  به  شمشیرت 

 راهنمایی شد. درود خدا بر تو باد بامداد و شامگاه، در حضر و در سفر 

ُح  يُط اْلَماد  ،    ،َفَما ُيح  ْخَلُصُهْم َزَهاَدة 
َ
، َو أ َباَدة  ْحَسُن اْلَخْلق  ع 

َ
ْنَت أ

َ
ُن َفْضَلَك، أ اع 

ُط الطَّ َوْصَفَك، َو ال ُيْحب 
لَ  ُد  ُتْخم  َك،  َسْيف  ب  يَن  ق  اْلَمار  َر  َعَساك  َفَلْلَت  َو  َك،  ُجْهد  ب  ه  

اللَّ ُحُدوَد  َقْمَت 
َ
أ  ، ين 

الدِّ َعن   ُهْم 
َذبُّ
َ
أ َهَب  َو 

بَ  ُخُذَك  اْلُحُروب  ب 
ْ
، ال َتأ يح  اْلَحقِّ ل  َعْن َصر  ُف َلْبَس اْلَباط  َك، َو َتْكش  َبَيان  َبه  ب 

ُك ُسُتوَر الشُّ َك، َو َتْهت  َنان 
، م  ه  َلْوَمُة الئ 

ي اللَّ  ف 

مدح  وصفت  عیب کننده بر  و  نکند  احاطه  برتریای  در  جویی  و  خلقی  بهترین  عبادت  در  تو  ننماید،  نابود  را  ات 

خا سرسخت لصپارسایی  دین  از  دفاع  در  و  آنانی  با  ترین  و  داشتی  بپا  را  خدا  حدود  کوششت  با  ایشان،  ترین 

سرانگشتانت شعله جنگ  با  دادی،  فراری  را  از دین  اردوهای خارج  بیانت  شمشیرت  با  و  را خاموش ساختی  ها 

سرزنش  پرده  کردی،  برطرف  آشکار  و  صاف  حق  از  را  باطل  آمیختگی  و  دریدی  را  شبهه  هیچ  های 

 ای تو را در راه خدا مانع نشد، کننده سرزنش

َتَعاَلى ُه  اللَّ َقاَل  يَن؛  ف  اْلَواص  يظ   َتْقر  َو  يَن،  ح  اْلَماد  َمْدح   َعْن  ى 
ن  غ  َلَك  َتَعاَلى  ه  

اللَّ َمْدح   ي  ف  يَن  ﴿  :َو  ن  اْلُمْؤم  َن  م 
َجاٌل َص  ير  ُلوا َتْبد  ُر، َو َما َبدَّ ْنُهْم َمْن َيْنَتظ  ْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه، َو م  ، َفم  َه َعَلْيه 

 ؛ ﴾الَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

بی  را  تو  تعالی  خدای  وصف مدح  ستایش  و  مّداحان  مدح  از  کرد  مؤمنان  نیاز  از  فرمود:  تعالی  خدای  کنندگان؛ 

خداوند ]برای ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان[ بسته بودند وفا کردند،  مردانی هستند که به عهدی که با  

وجه  برند و به هیچ برخی از آنان ]عهد خود را تا شهیدشدن[ به انجام رساندند و بعضی ]شهادت را[ انتظار می 

 .اند ]عهدشان را[ تغییر نداده 

يَن، َو اْلَقا ث  اك 
ْن َقَتْلَت النَّ

َ
ْيَت أ

َ
ا َرأ ه  َو َلمَّ ُه َعَلْيه  َو آل 

ى اللَّ ه  َصلَّ
يَن، َو َصَدَقَك َرُسوُل اللَّ ق  يَن َو اْلَمار  ط  س 

ق َواث  ْشَقاَها، 
َ
أ ُيْبَعُث  َمَتى  ْم 

َ
أ ه   ْن َهذ  م   ، ه  ْن ُتْخَضَب َهذ 

َ
أ آَن  َما 

َ
أ ُقْلَت:   ، ه  َعْهد  ب  ْوَفْيَت 

َ
َفأ َك  َوْعَدُه،  نَّ

َ
أ ب  ا 

َك، وَ  ْن َربِّ َنة  م  َك ُهَو    َعَلى َبيِّ ، َو َذل  ه  ي َباَيْعَتُه ب  ذ 
َك الَّ َبْيع  ٌر ب  ، ُمْسَتْبش  ه 

ٌم َعَلى اللَّ َك، َقاد  ْمر 
َ
ْن أ يَرة  م  َبص 

يُم؛   اْلَفْوُز اْلَعظ 

رفتگان از دین را کشتی و رسول خدا )که درود خدا بر او و  شکنان و ستمکاران و بیرون زمانی که دیدی پیمان 

ا به تو راست گفته بود و تو هم به عهدش وفا کردی، گفتی: آیا وقت آن نرسیده که این  اش رخاندانش باد( وعده
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شود، اطمینان  ترین این ملّت برای این کار برانگیخته می محاسن به خون سر رنگین شود؟ یا چه زمان بدبخت

بارگ شونده  وارد  کارت هستی،  از  بصیرت  و  پروردگارت  از  برهانی  پایه  بر  اینکه  به  به  داشتی  شادان  اه خدایی، 

 ای که انجام دادی و این است آن رستگاری بزرگ؛ معامله 

َك، وَ  ْم َحرَّ َنار  ه  ْصل 
َ
َك، َو أ يع  َلَعَنات  َجم  َك ب  َيائ  ْنب 

َ
َياء  أ ْوص 

َ
َك، َو أ َيائ  ْنب 

َ
ُهمَّ اْلَعْن َقَتَلَة أ  اْلَعْن َمْن َغَصَب  اللَّ

ْنَكَر َعْهَدُه، 
َ
أ َو  ُه،  َك َحقَّ يَّ ُهمَّ    َول  اللَّ يَن؛  َلُه الدِّ ْكَمْلَت 

َ
أ َيْوَم  َلُه  الَية   اْلو  ب  ْقَرار   اْْل  َو   ، ين  اْلَيق  َبْعَد  َو َجَحَدُه 

ي اْلحُ  م  ُهمَّ اْلَعْن َظال 
ْنَصاَرُهْم؛ اللَّ

َ
ْشَياَعُهْم َو أ

َ
يَن َو َمْن َظَلَمُه، َو أ ن  ير  اْلُمْؤم  م 

َ
يه  اْلَعْن َقَتَلَة أ ل  ، َو  َسْين  َو َقات 

يال  يه  َلْعنا َوب  ل  ه  َو َخاذ  َقْتل  يَن ب  اض  ، َو الرَّ يه  ر  ُه َو َناص  يَن َعُدوَّ ع   اْلُمَتاب 

هایت لعنت کن و آنان را مالزم حرارت آتشت  ؛خدایا کشندگان پیامبرانت و جانشینان انبیایت را به همۀ لعنت 

را انکار نمود و او را پس از یقین و اقرار به    ات را غصب کرد و پیمانشگردان و لعنت کن کسی را که حقّ ولی 

والیتش روزی که دین را برای او کامل کردی منکر شد، خدایا قاتالن امیرمؤمنان و کسانی که به او ستم کردند و  

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

از دشمنپیروی  و دریغ کنندگان  قتلش  به  راضیان  و  یاوران دشمنش  یاری ش و  از  و  کنندگان  لعنتی شدید  اش, 

 سخت؛

م  َو َغا َل َظال 
وَّ
َ
ُهمَّ ُخصَّ أ ْم ُحُقوَقُهْم؛ اللَّ يه  ع  ، َو َمان  د 

م  َظَلَم آَل ُمَحمَّ َل َظال 
وَّ
َ
ُهمَّ اْلَعْن أ د   اللَّ ب  ْل ل  ُمَحمَّ ص 

ُمْسَتنٍّ   ُكلَّ  َو   ، ْعن 
اللَّ يٍّ  ب  َعل  َعَلى  َو  يَن،  يِّ ب 

النَّ ، َخاَتم   د 
ُمَحمَّ َعَلى  ُهمَّ َصلِّ  اللَّ  ، َياَمة  اْلق  َيْوم   َلى  إ   

َسنَّ َما  ب 
يَن اْلْم   ز  َن اْلَفائ  ْم م  ه  الَيت  و  يَن، َو ب  ك 

ْم ُمَتَمسِّ ه  يَن َو اْجَعْلَنا ب  ر  اه 
ه  الطَّ يَن، َو آل  يِّ د  اْلَوص  يَن  َسيِّ ذ 

يَن، الَّ ال  ن 
ْم َو ال ُهْم َيْحَزُنونَ   . َخْوٌف َعَلْيه 

خدایا لعنت کن اول ستمکاری که به خاندان محمّد ستم کرد و آنان را از حقوقشان بازداشت، خدایا اوّل ستمکار  

و غاصب حق خاندان محمّد را به لعنت اختصاص ده و هر پیروی کننده از آنچه او شیوه و روش ساخت تا روز  

درو  خدایا  از  قیامت.  ده  قرار  را  ما  و  پاکش  خاندان  و  اوصیا  سرور  علی  بر  و  پیامبران  خاتم  محمّد  بر  فرست  د 

 .شوند متمسّکین به آنان و از کامیابان به والیتشان و ایمنانی که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می 
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