((( خطبه غدیر)))
سزاوار است همه خالیق شکرگزار او باشند ودر اسایش وراحتی ودر شدت وسختی در
همه حال اورا ستایش نمایند.
ومن به او ایمان دارم وفرشتگان وکتابهای اسمانی وپیغمبرانش را تصدیق می کنم ،امر
او را می شنوم وفرمان او را اطالعت می کنم وبه رضای او عمل می کنم وبه انچه
برای من بخواهد راضی هستم.من با عالقه بندگی او واطاعت اورا می نمایم واز عذاب
او می ترسم .برای اینکه او خداوندیست که از عذاب او ایمن نتوان بود وجور وستم
برهیچکس نخواهد فرمود.

فرمان برای ابالغ مطلبی مهم:
اعتراف می کنم به بندگی خود وگواهی می دهم به خداوندی او وانجام می دهم انچه راکه
به من وحی فرماید،اگر خودداری نمایم از ابالغ انچه به من وحی شدهمی ترسم به بالیی
مبتال شوم که احدی نتواند از من دفاع نماید هر چند تدبیر اوزیاد باشد.خدایی جز
اونیست .او به من اعالم فرموده که اگر نرسانم انچه وحی شده ،تبلیغ رسالت نکرده ام
وخداوند ضمانت نموده که مرا حفظ فرمایید وخداوند بزرگ برای حفظ من کافی است.
خداوند بر من وحی فرستاده است))به نام خداوند بخشنده مهربان ،ای پیمبر برسان انچه
را که فرستاده شد به سوی تو از پروردگارت (درمورد خالفت حضرت علی (ع)واگر
نرسانی تبلیغ رسالت نکرده ای وخداوند تورا از شر مردم حفظ خواهد نمود.
ای مردم،در ابالغ انچه بر من وحی شده کوتاهی نکرده ام وبرای شما سبب نزول این
ایه را بیان می نمایم.
جبرئیل (ع)سه بار برمن نازل شد وسالم پروردگار را به من ابالغ نمود وپرودگار
نامش سالم است ومرا مامور نمود که در این محل قیام کنم وانچه را وحی اورده به شما
ابالغ نمایم ،اعالم میکنم که همه بدانند وسفید وسیاه اگاه شوند که علی بن ابی طالب

برادر من وصی من وجانشین من وامام بعد از من است ومقام او نسبت به من مانند
مقام هارون نسبت به موسی است ،جزانکه پیغمبری بعد از من نخواهد امد واوبعد از
خدا ورسول ولی پیشوا برشما ست واین فرمان را خداوند تبارک وتعالی صادر فرموده
است.
این ایه از کتاب خداست((:این است وجز این نیست،ولی شما ورسول او هستند وانانکه
ایمان اورده اند واقامه نماز می نمایند در حال رکوع وزکات می دهند))وعلی بن ابی
طالب اقامه نماز نمود ودر حال رکوع زکات داد واودر هر حال رضای پروردگار را
می جوید.ای مردم من از جبرئیل (ع) سوال نمودم ایا ممکن است که خداوند مرا از
ابالغ این امر معاف فرماید برای انکه میدانم پرهیزکاران کم هستند ومنافقین
بسیارند .وفساد انگیزان گنه کار که به اسالم حیله واستهزا می کنند بی شمارندوخداوند
تبارک وتعالی در قرآن انها را معرفی می نماید که:انها انچه با زبان می گویند به ان
ایمان ندارندوگمان می کنند این کار کوچکی است در حالیکه در پیشگاه خداوند بسیار
بزرگ است.
انها مرا اذیت بسیار کردند وبه من نسبت دادند که به هر سخن گوش می دهم وان را
قبول می نمایم وگمان کردند چنین هستم ،برای انکه با علی مالزم بودم وبه او عنایت
داشتم .تا اینکه خداوند عز و وجل در پاسخ انها وحی نازل نمود وچنین فرمود))از
ایشان کسانی هستند که پیغمبر را می ازردند و می گویند او گوش شده.بگو گوش دادن
پیغمبر به صحبت دیگران خیر شماست زیرا او ایمان به خدا دارد وگفته های مومنین
راتصدیق می نماید)).
اگر بخواهم نام انها را بیان نمایم ،بیان می نمودم واگر بخواهم انها را معرفی کنم معرفی
می کردم واگر بخواهم انها را نشان دهم نشان می دادم ولی بخدا سوگند درباره انها
بزرگواری میکنم وانها را رسوا نمی نمایم وبا همه این گذشتها خداوند از من راضی نمی
شودمگر انچه را وحی فرموده ابالغ نمایم:سپس این ایه را تالوت نمودند((ای پیغمبر

برسان انچه را وحی شد به سوی تو از پروردگارت درباره علی ،واگر نرسانی تبلیغ
رسالت نکرده ای وخداوند تورا از شرمردم حفظ می نماید)).

اعالم رسمی والیت وامامت دوازده امام (ع):
ای مردم،اگاه باشید که خداوند علی را سرپرست بر شما قرار داده وبه این سمت
منصوب نموده واطاعت اورا بر مهاجر وانصار وهمه مردم واجب فرموده است.شهری
وبیابانی ،عجم وعرب،بنده وازاده،کوچک وبزرگ،سفید وسیاه،هرکه را که خدارا می
پرستد باید فرمان علی رااطاعت کند وگفتار اورا تصدیق نمایدوامر اورا انجام
دهد.محروم از رحمت حق است کسی که مخالفت با کند،مشمول رحمت پروردگار است
کسی که پیروی اورا نماید،بایمان است کسی که اورا تصدیق کند،غفران الهی برای
اوست وبرای کسانیکه از او اطاعت کند وفرمان اورابرند.
ای مردم ،این اخرین جایگاهیست که من برای رساندن امر پروردگار قیام نموده ام
،بشنوید واطاعت کنید وتسلیم فرمان پروردگار خود باشید .خداوند عز و وجل افریننده
شماست و ولی نعمت شما ومعبود شماست وبعد از خداوند رسولش محمد(ع)سرپرست
شماست که هم اکنون مخاطب با شما می باشدوبعداز من علی سرپرست وپیشوای
شماست که به امر پروردگارتان به این سمت منصوب شده است وبعداز علی پیشوایی
امت در اوالدش که فرزندان من از نسل او هستند خواهد بود وتا روز قیامت حجت خدا
ب رخلق می باشند،روزی که خدا ورسول اورا مالقات می کنید حاللی نیست مگر انچه را
خداوند حالل فرموده وحرامی نیست مگر انچه را که خداوند حرام فرموده وانچه خداوند
از حالل وحرام به من تعلیم فرموده ومن نیز تمام انچه خداوند از کتاب خودوحالل
وحرامش تعلیم نموده است ،من همه را به علی اموخته ام.
ای مردم ،هیچ علمی نیست مگر انکه خداوند انرا به من اموخت وهر دانشی که به من
اموخته شد من ان را به علی پیشوای پرهیزکاران اموختم ودیگر دانشی نیست مگر انکه
به علی تعلیم کرده ام واو پیشوای بزرگ واشکار شماست.

ای مردم،مبادا علی را تنها بگذارید واز اودوری کنید واز پیشوایی او سرپیچی نموده
وتکبر نمایید،اوتنها کسی است که شما را به سوی حق رهبری می نماید وبه حق عمل
می کند وباطل را محو می نماید،شما را از ان باز می دارد واز مالمت ،مالمت کنندگان
در راه خدا بیمی ندارد.
ای مردم،علی اول کسی است که ایمان به خدا ورسول او اورد واوبرای حفظ جان
رسول خدا جانبازی نمود.او اول کسی است که با رسول خدا پروردگار را عبادت می
کرد،هنگامی که احدی از مردان غیر از او بامن خدا راعبادت نمی کرد.
ای مردم،علی رابزرگ شمارید،خداوند اورافضیلت داده وبه فرمان او باشید،خداوند اورا
به خالفت منصوب کرده است.
ای مردم،علی پیشوای شما از طرف خداست وخداوند هرگز نمی پذیرد عذر کسی راکه
منکر پیشوایی اوباشد وچنین شخصی امرزیده نخواهد شد .هر که فرمان پرودگار را
درباره پیشوایی علی رد کند بر خداست که اورا عذاب نماید عذاب دردناکی که هرگز
پایان نداشته باشد.ای بمردم ،بترسید ازاینکه مخالفت با علی کنید وبترسید از اتشی که
هیزم ان سنگ واندام گنه کاران باشد واین اتشی است بر کافران مهیا شده است.
ای مردم،به خدا سوگند پیغمبران وفرستادگان خدا همه به رسالت من بشارت داده اند
ومن خاتم پیغمبران ورسوالن هستم وحجت خدا برتمام مخلوقات زمین واسمانها می
باشم وهرکه در رسالت من شک کند پس اوکافر است.وبه کفر زمان جاهلیت خواهد بود
وهرکه در یکی از گفتارهای من شک کند محققا در همه گفتارهای من شک خواهد داشت
وماوایش جهنم است.
ای مردم،خداوند با این فضیلت که من عطا فرموده برمن منت نهاده واین احسانی است
از طرف پروردگار من،نیست معبودی جز اووتا جهان برقرار وروزگار پایدار است
حمد ستایش من همیشه بر اوباد.

ای مردم ،فضیلت و برتری دهید علی را ،وبعد از من افضل بر همه مردم از زن و مرد
می باشد ،خداوند روزی خالیق را به سبب ما فرستاده و نظام آفرینش را به واسطه ما
پایدار فرموده است ،دور از رحمت خداوند است دور از رحمت خدا است ،غضب خدا
بر اوست کسیکه گفتار من را رد کند و پیشوایی علی را قبول ننماید آگاه باشید که
جبرییل از جانب پروردگار به من خبر داده که خداوند تبارک و تعالی فرموده است  :هر
که علی را دشمن بدارد و پیشوایی او را قبول ننماید لعنت و غضب من بر او باد  ،پس
باید هر کس بنگرد برای فردای قیامت چه فرستاده است  .بترسید از خدا اگر با علی
م خالفت نمایید و بترسید از لغزشی که پس از ثبات و استقامت شما رخ دهد  ،خداوند به
هر چه می کنید آگاه است.
ای مردم علی طرفدار حق است و خداوند در کتاب خود فرموده است (( :متمردین هنگام
مرگ حسرت و اندوه می برند که چرا از طرفداری حق دوری کرده اند)) .
ای مردم در فهم معانی قرآن دقت و تامل نمایید و آیات کتاب خدا را بفهمید  ،به محکمات
آن توجه داشته باشید و در متشابهات پیروی از هوای نفس نکنید ،به خدا سوگند هرگز
روشن نمی نماید بر شما نواهی قرآن را و واضح نمی کند بر شما تفسیر کتاب خدا را
به جز کسی که من دست ا و را گرفته ام و نزد خود قرار داده ام و بازوی او را بلند
کرده ام و اعالم می کنم هر که من پیشوای او هستم علی پیشوای او می باشد و او علی
بن ابی طالب برادر من و وصی من است و پیشوایی او بر شما از جانب پروردگار
عزوجل اعالم شده که بر من وحی گردیده است.
ای مردم بد انید علی و پاکان از اوالد من ثقل اصغر و قرآن ثقل اکبر است و هر کدام از
آنها خبر دهنده یکدیگرند و مطابقت با هم دارند و هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در
قیامت بر من وارد شوند آنان امانت و ودیعه خداوند در میان مردم هستند و آنها
فرمانروا در زمین می باشند آگاه باشید که من امر رسالت را اجرا کردم آگاه باشید که
آنچه باید برسانم رساندم آگاه باشید که محققا به شما شنواندم آگاه باشید بر شما آشکار
نمودم آگاه باشید که خداوند عزوجل فرمود و من هم از جانب پروردگار گفتم آگاه باشید

که امیرالمومنین غیر از برادرم علی نیست و این منصب بعد از من بر احدی غیر از
علی نخواهد بود.

معرفی امیرالمومنین به دست پیامبر(ص):
انگاه که بازوی علی را گرفت و بلند نمود و این اولین مرتبه ای بود که پیامبر اکرم
دست خود را بر این حد باال برد ،به حدی باال برد که پاهای علی محاذی زانوی پیغمبر
قرار گرفت سپس فرمود  :ای مردم علی برادر من و وصی من و مخزن دانش من و
جانشین من بر امت و مفسر کتاب خداوند عزوجل می باشد او کسی است که شما را به
قران دعوت می نماید او با دشمنان قران به جنگ بر میخیزد و با آنهایی که پیرو قران
هستند دوستی می نماید او مردم را از معصیت خدا باز می دارد.
او جانشین رسول خدا و امیر مومنان است و او راهنمای مردم است به امر خداوند با
عهدشکنان و ستمگران و آنهایی که از دین خارج شده اند جهاد می نماید ،آنچه می گویم
از نزد خود نمی گویم به فرمان خدا می گویم .
بارالها دوست بدار هر که علی را دوست بدارد دشمن بدار هر که علی را دشمن بدارد
پروردگارا تو این فرمان را بر من نازل فرمودی و پیشوایی امت را بعد از من
مخصوص علی ولی خود قرار دادی و دستور دادی که به بیان ان مردم را اگاه نمایم و
او را به پیشوایی منصوب گردانم و به این سبب دین را بر بندگانت کامل فرمودی و
نعمتت را بر انها تمام گردانیدی و از بندگانت به داشتن دین اسالم راضی شدی و
فرمودی:هر کس دینی غیر از اسالم اختیار کند هرگز از او قبول نخواهد شد و در
قیامت از زیانکاران است.
پروردگارا تو را شاهد می گیرم و شهادت تو بر من کافی است که من فرمان تو را
رساندم .

تاکید بر توجه مردم به مساله امامت:

ای مردم ،خداوند عزوجل به سبب پیشوایی علی دین شما را کامل فرمود پس کسانی که
به پیشوایی او و فرزندان من که از صلب او هستند و بعد از او در مقام او قرار خواهند
گرفت و تا روز قیامت پیشوای امت می باشند نگروند،روز قیامت که بر خداوند عزوجل
وارد شوند اعمال انها باطل و تباه گشته است و در اتش منزل و ماوای ابدی خواهند
داشت و تخفیفی از عذاب بر انها نخواهد بود و مورد نظر لطف قرار نخواهند گرفت .
ای مردم  ،این علی بهتر از شما مرا یاری می کند و از شما نزد من سزاوارتر و نزیکتر
و عزیزتر است و خداوند عزوجل و من از او راضی هستیم هیچ آیه رضایتی در قران
نازل نشده مگر دوباره او و هیچ کجا خطاب بر مومنین نشد و هیچ ایه مدحی در قران
نازل نشده مگر در مورد او و شهادت به بهشت در سوره داده نشده  ،غیر از او آن
سوره نازل نشده است و غیر او را مدح نفرموده است.
ای مردم او یاری کننده دین خدا و جدال کننده از جانب رسول خداوند است او پرهیزکار
و پاکیزه و راهنما و راه یافته است پیغمبر شما بهترین پیغمبران و جانشین او بهترین
جانشینان و فرزندان او بهترین اوصیا می باشند .
ای مردم نسل هر پیغمبری از صلب اوست و نسل من از صلب علی خواهد بود ای
مردم شیطان با حسدی که داشت به وسوسه ادم را از بهشت بیرون کرد مبادا شما حسد
برید که اعمالتان باطل شود و قدمهایتان بلغزد همانا ادم به سبب یک خطا بر زمین هبوط
نمود در حالیکه او برگزیده خداوند عزوجل بود پس چگونه است کفر شما و حال آنکه
بعضی از شما دشمنان خدا دخواهید بود.
اگاه با شید که دشمنی با علی نمی کند مگر کسیکه بدبخت است و دوستی با او نمی ورزد
مگر کسیکه پرهیزکار است ایمان به او نمی اورد مگر کسیکه ایمان او خالص باشد به
خدا سوگند که سوره (عصر) در مورد علی نازل شده است به نام خداوند بخشنده
مهربان قسم که بشر در زیانکاریست تا پایان سوره.
ای مردم خدا را گواه می گیرم که ماموریت خود را انجام دادم و فرمان خدا را به شما
رساندم و بر فرستاده خدا وظیفه ای جز ابالغ آشکار نمی باشد.

ای مردم،از خداوند بترسید و آنچه را که حق پرهیزکاریست عمل نمایید تا مسلمان
بمیرید.

کارشکنی های منافقان:
ای مردم،ایمان بیاورید به خدا ورسول او وایمان بیاورید به نوری که نازل شده به
رسول او قبل از انکه اعمالتان ناچیز شود وصورتهایتان به حسرت به عقب برگردد.
ای مردم،نور مطلق از جانب خداوند عز و وجل می باشد وان نور در طریق من قرار
گرفته است وبعد از من در طیق علی می باشد وبع از او در طریق نسل او خواهد بودتا
زمان حضرت قائم مهدی (عجل الله تعالی فرجه):ان کسیکه حق را اشکار نماید وحق از
دست رفته مارا به ما برگرداند.خداوند عزو وجل مارا حجت خودر قرار داده بر
انهاییکه کوتاهی می کنند و دشمنی می ورزند ومخالفت وخیانت می نمایند وگنه کار
وستمکار می باشند از بین همه مردم جهان.
ای مردم،شمارا از اعمال زشتتان می ترسانم ومن فرستاده خدا برشما هستم وپیش از
من هم رسوالنی امده اند ایا اگر من مردم یا کشته شدم شما به ایین پیشینیان خود
بازگشت مینماید؟هرکه از اسالم برگشته وبه گذشتگان خود بپیوند هرگز به خداوند
ضرری نمی رساند وخداوند پاداش شکر گزاران را بزودی عطا می فرماید.اگاه باشید
که علی به شکیبایی وشکرگزاری موصوف است وبعد از او فرزندان من که از صلب او
هستند صبور وشاکر می باشند.
ای مردم،برخدا منت نگذارید که مسلمان شده اید واگر منت نهید ،خداوند بر شما غضب
نموده وشمارا به عذاب گرفتارمی نمایدزیرا او مراقب اعمال شماست.
ای مردم،بزودی بعد از من پیشوایانی شما را به اتش دعوت می نماید وانها در قیامت
یاوری نخواهند داشت.
ای مردم،بدانید که خداوند تبارک وتعالی ومن از انها بیزاریم.

ای مردم،بدانید که انها با ی اران وپیروانشان در درک پست جهنم جای دارند ومتکبران
جایگاه بدی خواهند داشت.اگاه باشید که انها در صحیفه با هم جمع شوند وشما باید در
موضوع صحیفه توجه نمایید.زیرا به توطئه صحیفه را جز عده معدودی به گمراهی می
کشاند.
ای مردم،من امامت وپیشوایی امت را به امانت به شما می سپارم وانرا به وراثت در
فرزندان واعقاب خود تا روز قیامت قرار می دهم.
ای مردم،انچه مامور به ابالغ ان بودم به شما رساندم واین ابالغ حجتی است بر کسانی
که حاضرند وانهایی که غائی می باشند و کسانی که شاهدند وحضور دارند وانهایی که
حضور ندارند وکسانی که متولد نشده اند ،پس باید حاضرین به غائبین وپدرها به
فرزندها تا قیامت این پیام را برسانند .به زودی امامت بصورت زمامداری وکشورداری
غصب می گردد،لعنت خدا باد بر غصب کنندگان وبر انهایی که غاصبین رایاری
میکنند.وپروردگار بزودی به حساب جن وانس برای جزای اعمال رسیدگی می فرماید
وانگاه شعله هایی از اتش ومس گداخته بر متمردین می افروزد مه نتوانند از خود دفع
نمایند.
ای مردم ،خداوند عز و وجل شما را به حال خود واگذار ننموده که هررچه بخواهید
انجام دهید این ازادی عمل برای انست که ناپاک از پاک جدا گردد وخداوند شمارا به علم
غیب اگاه ننموده است.
ای مردم،به خدا سوگند اهل شهرها وقریه ها هالک نشدند مگر انکه گفتار پیغمبران خود
راتکذیب نمودند وخداوند هالک می نماید کسانی را که ستمکار باشند همچنانکه در کتاب
خود نام انها را ذکر فرموده است.
ای مردم،این علی امام وپیشوای شماست واواز مواعید الهی می باشد وخداوند به انچه
وعده فرموده وفا می نماید.

ای مردم ،بیشتر پیشینیان گمراه شدند وخداوند انها را هالک نمود وبازماندگان متمرد را
نیز هالک می فرماید همچنانکه خداوند تبارک وتعالی می فرماید((ایا هالک نکردیم
گذشتگان را ؟همانطور هالک می نماییم بازماندگان راوبا گنهکاران چنین معامله خواهیم
کرد،وای بر حال انها روز قیامت اگر گفتار پیغمبران را تکذیب کرده باشند)).
ای مردم،خداوند به منامر ونهی فرموده ومن به علی امرونهی نمودم وعلی اگاه شد به
انچه خداوند عز و وجل به من امرو نهی فرموده است،پس بشنوید فرمان اورا تا از
غضب خداوند ایمن شوید واطاعت کنید امر او را تا رستگار شوید واز نهی او احتراز
کنید تا سعادتمند گردید وبه میل او عمل نمایید وراه خود را از راه خدا جدا نسازید.
ای مردم،من صراط مستقیم الهی در میان خالیق هستم ومن شمار را به پیروی از
فرمان خدا امر میکنم وبعد از من علی صراط مستقیم خداوند می باشد وبعد از علی
فرزندان من از صلب او پیشوایان امت هستند ومردم را به پیروی از فرمان خداوند
دعوت نموده ودر طریق حق راهنمایی می نماید.
سپس فرمود))حمد وستایش خدای را که پروردگار جهانیان است ،خداوند بخشنده
ومهربان است ،دارای روز پاداش است،پروردگارا تورا می پرستم واز تو یاری می
طلبم ،مارا به راه راست هدایت فرما،راه کسانیکه بر انها نعمت بخشیدی نه کسانیکه
برانها غضب نمودی ونه راه گمراهان)).
س وره حمد درباره من وعلی وعترت من نازل شده است وشامل حال انها بوده وبه انها
اختصاص دارد وانها دوستان خداوند هستند وترس ووحشتی بر انها نیست ومحزون هم
نخواهند شد اگاه باشید حزب خداوند غالب است.
اگاه باشید دشمنان علی اهل تفرقه ونفاق ودشمن یکدیگر بوده واز نظر خصلت برادران
شیاطین هستند که بعضی بر بعض دیگر وحی والهام می نمایند وناهنجار انها از روی
غرور وجهل می باشد.

اگاه باشید دوستان علی وعترت من ایمان اورندگان به خدا هستند که خداوند عز و وجل
در کتاب خود انها را چنین توصیف می فرماید(( :ای پیغمبر،نمی یابی مردمی را که به
خدا وروز قیامت ایمان داشته باشند وبا دشمنان خدا ورسول خدا دوستی نمایند اگر چه
انها از پدران یا فرزندان یا برادران یا اقوام ایشان باشند.خداوند ایمان را در دلهاشیان
قرار داده است وانها را از جانب خود یاری می فرماید وانها به بهشت هایی داخل می
شوند که در زیر درختان ان جوی های روان هستند ودر انجا جاویدان بوده وخداوند
ازانها راضی وانها هم از خدا راضی می باشند وانها حزب خدا هستند وحزب خدا
رستگار خواهد بود)).
اگاه باشید دوستان علی وعترت من را خداوند تبارک وتعالی چنین توصیف می فرماید:
((انها کسانی هستند که ایمان اورده اند وایمانشان را به ظلم الوده ننموده اند انها ایمن از
عذاب پروردگار می باشند ورستگار خواهند بود))
اگاه باشید دوستان علی وعترت من کسانی هستند که داخل بهشت می شوند ودر امن
وامان می باشند وفرشتگان را مالقات می نمایند در حالیکه به انها خیر مقدم می گویند
ونوید می دهند که شما در بهشت جاویدان هستید.
اگاه باشید دوستان علی وعترت من کسانی هستند که بدون حساب داخل در بهشت
خواهند شد.
اگاه باشید دشمنان علی وعترت من کسانی هستند که به آتش دوزخ کشیده می شوند.
اگاه باشید دشمنان علی وعترت من کسانی هستند که غرش جهنم را می شنوند و لهیب
اتش را که در فوران است می بینند وهر دسته ای که داخل جهنم شوند دسته دیگر را
لعنت می نمایند.
اگاه باشید دشمنان علی وعترت من کسانی هستند که خداوند در باره انها چنین می
فرماید(( :هنگامی که گروهی را در جهنم میریزند ،خازنین جهنم از انها سوال می کنند
 :ایا پیامبری که شما را از عذاب بترساند بر شما نیامد؟در جواب گویند:اری امد ول ما

گفتار او را تکذیب نمودیم وبه گفتیم که بر تو چیزی نازل نشده وتو در گمراهی اشکار
می باشی)).
اگاه باشید دوستان علی وعترت من کسانی هستند که در خفا وپنهانی از پروردگار خود
ترسانند وایمان انها سبب ارزش وپاداش بزرگ بر انها خواهد بود.
ای مردم،بین بهشت وجهنم تفاوت بسیار است،دشمن ما کسی است که خداوند او
رامذمت کرده ولعنت نموده است ودست ماکسی است که خداوند او را مدح نموده
ودوست خود خوانده است.
ای مردم،بدانید من ترساننده هستم وعلی راهنماست.
ای مردم،من پیامبر هستم وعلی جانشین من است.

معرفی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه):
اگاه باشید اخرین راهنمای امت از خاندان ما می باشد واو حضرت قائم مهدی است
،درود خدا بر اوباد.
اگاه باشید او بر کلیه ملل با ادیان مختلف پیروز می گردد.
اگاه باشید اواز ظالمین انتقام می گیرد.
اگاه باشید اوتمام دژها رافتح نموده و ویران می گرداند.
اگاه باشید اومشرکین را از هر نژاد وملتی باشد نابود می نماید.
اگاه باشید اوانتقام خون دوستان خدا را می گیرد.
اگاه باشید او یاور دین خداوند عز و وجل می باشد.
اگاه باشید او کشتیبان درای مواج وسامان بخش زندگی متالطم خالیق است.
اگاه باشید او فضل وبرتری دانایان وجهل وبی خردی نادانان را می داند.

اگاه باشید او برگزیده خداوند ومنتخب او می باشد.
اگاه باشید او وارث علوم است وعلم او به تمام علوم احاطه دارد.
اگاه باشید او گزارش دهنده فرمان خداوند عز و وجل می باشد.
واحکام الهی را روشن می نماید.
اگاه باشید او راست کار ودرست کردار است در انجام امور پایدار واستوار می باشد.
اگاه باشید امور خالیق به او تفویض شده است.
اگاه باشید پیامبران گذشته همه به وجود او بشارت داده اند.
اگاه باشید او اخرین حجت خداوند است وبعد از او حجتی نخواهد بود ودر جهان حقی
نیست مگر با اوعلم ودانشی نیست مگر نزد او.
اگاه باشید هیچ کس بر او غلبه نمی نماید وکسی براو پیروز نمی شود.
اگاه باشید او ولی خدا در زمین می باشد وحکم وفرمان او حکم وفرمان خداوند است
وپروردگار اورا به اسرار افرینش خود از پنهان واشکار اگاه ساخته است.

مطرح کردن بیعت:
ای مردم،انچه الزم بود برای شما روشن نمودم وبه شما فهماندم وبعداز من علی انچه
الزم باشد به شما می فهماند.
ای مردم،پس از انکه خطبه من پایان یافت شما را به همدستی با علی دعوت می نمایم
وبعد از انکه با او بیعت نمایید وبه اوتبریک گویید.
اگاه باشید من با با خداوند عهد وپیمان بسته ام وعلی با من بیعت نموده است ومن از
طرف خداوند عز و وجل از شما برای علی بیعت می گیرم پس هرکه عهد شکنی کند
ضرر ان بر خود اوست.

حالل وحرام ،واجبات ومحرمات:
ای مردم ،سعی بین صفا ومروه از شعارهای خدایی است ،هرکس حج خانه خدا نماید یا
عمره به جای اورد گناهی بر او نمی باشد که بر صفا ومروه طواف نماید وکسی که
خواستار کارهای نیک باشد وان را انجام دهد خداوند پاداش او را می دهد وبه اعمال
بندگان اگاه است.
ای مردم،به زیارت خانه خدا روید،هیچ خاندانی وارد مکه نشود مگر انکه به لطف
میزبان مستغنی گرد وهیچ خاندانی سرپیچی ننماید مگر انکه فقیر ومستمند گردد.
ای مردم ،هیچ بنده مومنی در مواقف حج توقف ننماید مگر انکه خداوند گناهانش را
ببخشد وچنانچه زمان و وقوف منقضی گردد وعمل حج انجام نشود باید در سال دیگر
انجام داده شود.
ای مردم،حجاج مورد لطف خاص پروردگار می باشد وانچه در راه خدا خرج نماید
برای انها ذخیره خواهد بودوخداوند عمل هیچ نیکوکاری را ضایع نمی نماید .
ای مردم،زیارت خانه خدا را برای اکمال دین وانفاق درراه او انجام دهد واز ان جایگاه
برنگردید مگر انکه از گناهان خود توبه نماید وتصمیم بگیرید که دیگر هرگز مرتکب گناه
نشوید.
ای مردم،نماز به پای دارید وزکات دهید انچنان که خداوند تبارک وتعالی دستور فرموده
است واگر هراینه مدت زمانی گذشت وشما در انجام فرامین الهی کوتاهی کردید ویا
دستور العمل احکام را فراموش نمودید پس علی پیشوای شما روشن کننده احکام الهی
برشماست ،خداوند عز و وجل اورا بعدازمن به این سمت منصوب فرموده
است.وخداوند اورا مانند من افریده ،هرچه از او سوال نمایید به شما پاسخ می دهد وبر
شما بیان می نماید انچه را که نمی داند.
اگاه باشید حالل وحرام احکام الهی بیش از انست که من همه را یاداور شوم وشما را
دریک مکان به تمام انها اگاه نمایم ولی در این مقام شمارا به حالل خدا امر می کنم

وازحرام او نهی می نمایم ومن مامور هستم که با شما اتمام حجت نمایم وبرای قبول
انچه را که پروردگار عز و وجل بر من نازل فرموده از شما برای علی امیر مومنان
بیعت بگیرم و پیشوایان بعد از او را که از فرزندان من ونسل او مباشند به شما معرفی
نمایم پیشوایانی که قائم انها حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) می باشد وتا روز
قیامت حجت خدا برخلق خواهد بود وبه حق حکومت می فرماید.
ای مردم،من شما را به هر حاللی داللت کردم واز هر حرامی نهی نمودم وهر گز نمی
توانم از گفتار خود برگردم وانرا تغییر وتبدیل نمایم،بر شماست که انها را یاد آورید وبه
خاطر بسپارید وبه یکدیگر توصیه نماید وانها را تغییر وتبدیل ننمایید.
اگاه باشید من مجددا گفتار خود را تکرار می نمایم نماز به پای دارید وزکات بدهید امر
به نیکی کنید واز منکر نهی نماید.
اگاه باشید که باالترین امر به معروف انست که در گفتار من استوار وثابت قدم بمانید
وبه کسانیکه در این محل حضور ندارند گفتار مرا برسانید وانها را قبول او وا دارید
واز مخالفت با ان نهی نمایید.این فرمانی است که از جانب خداوند عز و وجل صادر
شده ومن وشما را به اطاعت از ان امر می نمایم وامر به معروف ونهی از منکر همان
امر نهی امام معصوم می باشد.
ای مردم ،خداوند در قران معرفی می نماید امامان بعد از علی فرزندان او هستند.من هم
به شما معرفی نمودم که انها فرزندان من ومن پدر انها می باشم چنانچه خداوند تبارک
وتعالی در کتاب خود می فرماید (( :کلمه باقیه را در نسل او قرار دادیم ،و من شما را
اگاه نمودم تا زمانی که قران وعترت من راهنمای شما باشند هر گز گمراه نخواهید
شد)).
ای مردم ،از گناه دوری جویید واز روز قیامت بترسید ،خداوند عز و وجل می
فرماید:زلزله روز قیامت با عظمت است یاد مرگ وزمان حساب وسنجش اعمال را
فراموش ننمایید همانگونه که سرانجام در دادگاه عدل خداوند به حساب شما رسیدگی می

شود وپیروی از فرمان خدا باشند پاداش نیک به او اعطاء می شود وهرکه نافرمانی از
خدا کرده باشد از بهشت بهره ای نخواهد داشت.

بیعت گرفتن رسمی:
ای مردم،جمعیت شما بیشتر از انست که یک یک با من بیعت نماید .خداوند عز و وجل
مرا امر فرموده که با زبان از شما اقرار بگیرم برای پیشوایی علی امیر مومنان وامامان
بعد از او که به شما معرفی نمودم :انها فرزندان من از صلب او خواهند بود.
پس همه شما اقرار نمایید وهمه بگویید شنیدیم واطاعت می کنم وراضی هستیم وفرمان
می بریم از انچه ابالغ نمودی ما از طرف پروردگار برای پیشوایی علی و پیشوایی
فرزندان او که امامان بعد از او خواهند بود.
درود خدابر انها باد .وبیعت می نماییم با دلهای خود وجانهای خود وزبان ودست خود وبا
این بیعت باقی هستیم تا زمانی که زنده ایم وزمانی که میمیریم وبعد از مرگ که زنده می
شویم وبیعت خود را تغییر وتبدیل نمی دهیم وشک نمی اوریم ومردد نمی شویم واز عهد
خود بر نمی گردیم وپیمان شکستن نمی باشیم واز خدا اطاعت می نمایم ومطیع تو هستیم
وفرمانبر علی امیر مومنان و فرزندان او می باشیم واطاعت می کنیم امامانی را که
اعالم نمودی از فرزندان تو از صلب علی بعد از حسن وحسین خواهند بود وتو مقام
حسن وحسین را به خدا معرفی نمودی ومنزلت انها را در پیشگاه خداوند بیان داشتی
وانها بزرگواران واقایان جوانان اهل بهشت می باشند وبعد از پدر خود علی ومن
پیشوایان امت خواهند بود.
ای مردم،باز هم بگویید اطاعت می کنیم خدا ورسول اورا واطالعت می نمایم علی
وحسنین وامامان پس از ایشان را وعهد وپیمان می بندیم با علی امیر مومنان با دلهای
خود وجانهای خود و زبانهای خود وبیعت می نمایم با کسی که با علی بیعت نموده است،
واقرار می نمایم که هرگز این بیعت را تبدیل نکنیم وهرگز از ان سرپیچی ننماییم و در
این بیعت خدا را شاهد می گیریم وخداوند برای شهادت کافیست وتو هم بر ما شاهد باش

وتمام کسانیکه فرمانبر تو هستند از انهاییکه حضور دارند وانها ییکه حضور ندارند
وفرشتگان ومومنین همه برما شاهد باشید وشهادت خداوند باالترین شهادتهاست.
ای مردم،انچه را که می گویید خداوند صدای شما را می شنود واز ضمیر شما اگاه
است،هرکه پیروی نماید رستگار خواهد شد وهرکه سرپیچی نماید ضرران برخود
اوست،هرکه با علی بیعت نماید با خداوند عز و وجل بیعت نموده است ودست قدرت
خداوند باالترین دستهاست.
ای مردم،از خدا بترسید وبا علی امیر مومنان بیعت نمایید وبدانید که او وفرزندان او
حسن .حسین وپیشوایان بعد از انها کلمه پاک وباقیه الهی در زمین می باشند،خداوند
هالک می نماید کسی راکه حیله کند وترحم می فرماید بر کسیکه وفادار بماند،پس هر که
عهد شکنی کند به خود ستم کرده است.
ای مردم،انچه را که با شما گفتم به دیگران بگویید وبر علی سالم دهید واورا
امیرالمومنین (ع)بخوانید وبگویید(( :پروردگارا شنیدیدم واطاعت کردیم وامرزش تو را
می طلبیم وبازگشت ما به سوی تومی باشد)) وبگویید(( :حمد وستایش خدا را که مارا
راهنمائی فرمود واگر راهنمائی نمی نمود رستگار نمی شدیم)).
ای مردم،فضائل علی ابن ابی طالب را خداوند عز و وجل در قرآن ذکر فرموده وان
بیشتر از انست که در یک مجلس بتوان بیان نمود.پس هرکه به فضائل او اگاه شود و او
را بشناسد پیشوایی او را تصدیق می نماید.
ای مردم،هر که از خداوند ورسول وعلی امیرالمومنان وامامان بعد از او که به شما
معرفی نمودم اطاعت کند محققآ به رستگاری بزرگی نایل شده است.
ای مردم،آنهایی که برای بیعت با علی سبقت گیرند واو را دوست بدارند وااو را امیر
المومنین بخوانند به نعم الهی در بهشت سرافراز خواهند شد.
ای مردم،سخنی گویید که خداوند از شما راضی وخشنود گرددواگر شما وهمه مردم
روی کره زمین کافر شوید هرگز ضرری به خدا نمی رسانید.

پروردگارا:مردان مومن وزانان مومنه را بیامرز وکافران را مورد خصم خود قرار ده
،حمد وستایش مخصوص پروردگار عالمیان است.
خدایا:ر حمت پیاپی فرودآر بر ولیت وبرادر پیامبر و وزیرش وحبیبش ودوست
مخصوصش

وجایگاه رازش ومنتخبش از خاندانش و وصیت وبرگزیده اش ویار

خالصش و امنیتش و ولیش وشریفترین عترت مومنش وپدر نسلش ودر حکمتش و گویای
به حجتش و دعوتگر به شریعتش و رهرو سنتش وجانشینش بر امتش مهتر مسلمانان
امیرالمومنین وپیشوای سپید رویان،به برترین رحمتی که فرود اورده ای بر یکی از
آفریدگانت و برگزیدگانت واوصیای پیامبرانت.
خدایا:به راستی من گواهی می دهد که ان حضرت رسانید انچه پیامبرت (ع)دریافته بود
ورعایت نمود انچه باید حفظ می کردو محفوظ داشت انچه نزدش به ودیعت گذارده
بودندوحاللت را حالل وحرامت را حرام واحکامت را بر پای داشت و به راهت دعوت
نمود ودوستانت را دوست داشت وبا دشمنانت دشمنی کردوبا عهد شکنان در راهت
وبیداگران وسرکشان از امرت جهاد کردوبا کمال صبر وتحمل وبی عقبگرد.
وباز نداشت اورا در راه خداسرزنش سرزنشگری:تا انکه در این باره به مقام رضا
رسید وخود را تسلیم قضای تو کرد وبا اخالص تو را پرستید وبرای تو نیکخواهی کردبا
کوشش تمام تا مرگ به سراغش امد واورا قبض روح نمودی وبه سوی خودت در حالی
که شهید ،سعید،ولی،نقی،پسندیده،پاک،وهدایت یافته بود.
خدایا رحمت پیاپی فرود آر بر محمد و بر او،به برترین رحمتی که فرود آوردی بر یکی
از پیامبرانت وبرگزیدگانت ،ای پروردگار عالمیان...

