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  غدیرمقدمات خطبه 

اهمیت خم غدیر  مکانبرگزاری، از جهت مکان  ؛مهم است مختلفیغدیر از جهات واقعه 

موقعیت مهمی دارد، خطیب خطبه اهمیت  یاز جهت زمان این واقعه همچنینویژه ای دارد، 

تا جایی که قرآن می فرماید ابالغ این است  یبسیار مهم امر ع خطبهخاصی دارد ، موضو

 جمعیت مخاطبانمهمتر است ،  )ص(پیغمبر اکرمتبلیغ  بیست و چند سال از همهموضوع، 

مختلفی جهات به هر حال واقعه غدیر از  .مهم است اتفاقدر آن عصر و زمان خودش یک 

 .بشودشان جداگانه باید بررسی هر کدام  اهمیت دارد که

 این چند شب بخوانیم و ببینیمدر  اصل خطبه راان شاء اهلل اگر عمری بود  ما اما قصد داریم

ابان سوزان گردآمدند چه بوده است چرا که این سر اینکه صد و هشتاد هزار نفر در آن بی

مردم زیاد نبوده است.  تعداد بسیار شگفت آور است وقتی بدانیم در آن روزگار جمعیت

الغ شده است همه احکام و دستورات به مردم اب فرمودند کهقبال اعالم  )ص(پیغمبر اکرم

به تمام  .ل حج استاعما هانآیکی از  بیان شود.باید  وباقی مانده که هنوز دو موضوع به جز 

خواهند مشرف امسال می )ص(د که پیغمبر اکرمشاعالم اطراف عالم بودند  که درمسلمین 

این شد که جمعیت بسیار زیادی در معیت . و احکام حج را اعالم کنند به حرم الهی بشوند

بودند تا مراسم حج به اتمام رسید و در مسیر بازگشت، به منطقه غدیر  )ص(یامبر اکرمپ

 خم رسیدند.



تا آن  .شدجدا می شهر های مختلف راه ،از آن جا مهمی بود کهخم یک محل مکان غدیر

ودش خهرکس به راه و  شدندتقسیم میو از آنجا به بعد،  جا با هم همه یک راه داشتند

یک  .انیدفرمودند برشان گرد )ص(پیغمبر اکرم ه بودند راای که جلو افتاددهیک ع فت.رمی

د ید بماننددستور دا )ص( پیغمبر اکرم یددر آن گرمای شده بودند، نرسیدهم هنوز  عده ای

ی از هر جنبه امقدمات خطبه خیلی مهم است که  توجه بهبه هرحال  .برسند هم هاتا آن

 )ص(کرمپیغمبر اتا روشن شود که در چه موقعیتی خطیری،  بشود جداگانه بررسیباید  آن،

  .نداین خطبه شریفه را ایراد فرمود

 

 حمد و ثنای الهی، آغاز هر کاری

 :ندشروع کردو روی سنگی بلندی رفتند  )ص(پیغمبر اکرم ند،جمعیت جمع شد هنگامی که

کنیم حمد میکنیم خداوند را ستایش می "هِ  الَّذی عاَل فی تَوَحُّدِهِ وَدَنا فی تَفَرُّدِ  ِالْحَمْدُ للّه "

دی هیچ کس و هیچ موجو ،در علو و مقامش منفرد است ،خدایی را که در علوش تنهاست

 .ک استنزدی یت اش،در عین فردو رسد نمی یقت اوحق بلندمرتبه بودنبه 

 در سلطنت اش جلیل است  1 "وَجَلَّ فی سُلْطانِهِ "

احاطه خداوند به هرچیزی  2 "وَأَحاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْما وَهُوَ فی مَکانِهِ وَعَظُمَ فی أَرْکانِهِ،  "

 دارد

 مقهور هستندتحت قدرت الهی تمام خلق  3"وَبُرْهانِهِوَقَهَرَ جَمیعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ  "

 است  بوده مورد حمدهمواره خداوند  4یَزَلْ حَمیدا لَمْ  "
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 واره خداوند پسندیده است و ستوده شده هم 5 "مَحْمُودا ال یَزالُ  "

وَداحِى الْمَدْحُوّاتِ وَجَبّارُ االْءَرَضینَ وَالسَّماواتِ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ، رَبُّ  بارِئُ الْمَسْمُوکاتِ "

حَظُ کُلَّ عَیْنٍ رَأَهُ، مُتَطَوِّلٌ عَلى جَمیعِ مَنْ أَنْشَأَهُ. یَلْ یضِّلٌ عَلى جَمیعِ مَنْ الْمَالئِکَةِ وَالرُّوحِ، مُتَفَ

 هیچ کس خداوند را نمی بیند   6 "وَالْعُیُونُ ال تَراهُ. 

 رحمتش همه عالم را فراگرفته است 7 "رَحْمَتُهُ بکَریمٌ حَلیمٌ ذُو أَناةٍ، قَدْ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ  "

 و ت خودشنعم واسطه منت گذاشته خداوند بر همه موجودات به 8"وَمَنَّ عَلَیْهِمْ بِنِعْمَتِهِ  "

 مخلوقاتش مرحمت کرده است  همه نعمتهایش را به

او سریع  کردکسی گناه کند تا یک خداوند به انتقامش تعجیل نمی 9"ال یَعْجَلُ بِانْتِقامِهِ "

در  .خدا به او نعمت داداما باز هم  "و انا ربکم االعلی"  گفتفرعون چهارصد سال  را بزند،

از  ،شودچون چیزی از خداوند فوت نمی ،کندجله نمیع ی متعالخدا که ددعاها هم دار

ند کجایی میعجله را انسان  ،دعجله کن خواهدشود که بدست خداوند چیزی خارج نمی

  برود و بعدا دیگر نتواند آن کار را انجام بدهد.انجام ندهد از دستش  ترسد اگر االنکه می

خدا آگاه است  10 "قَدْ فَهِمَ السَّرائِرَ وَعَلِمَ الضَّمائِرَ  نْ عَذابِهِواَل یُبادِرُ إلَیْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِ "

 ضمائر و باطن انسان و نیت های انسان  و ی های انساننبه تمام اسرار و پنها

هیچ  11 " وَلَمْ تَخْفَ عَلَیْهِ الْمَکْنُوناتُ واَلَ اشْتَبَهَتْ عَلَیْهِ الْخَفِیّاتُ. لَهُ االْءحاطَةُ بِکُلِّ شَیْءٍ  "

 .وسعت این عالم علیرغمعالم هستی دارد همه برای خداوند مخفی نیست احاطه بر  یچیز
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 وَالْغَلَبَةُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ وَالْقُوَّةُ فی کُلِّ شَیْءٍ وَالْقُدْرَةُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ، وَلَیْسَ مِثْلَهُ شَیْءٌ. وَهُوَ "

جَلَّ عَنْ أَنْ  حَیٌّ وَقائِمٌ بِالْقِسْطِ، ال إلهَ إالّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ مُنْشِئُ الشَّیْءِ حینَ ال شَیْءَ، دائِمٌ

 ااو ر ما بتواننداست که این چشم های کوچک  آناز  واالترخداوند  12 "تُدْرِکَهُ االْءَبْصارُ 

 .دند و ببینندرک کن

 

 نشناخته استآنچنان که باید، حتی رسول اهلل)ص( نیز خدا را 

هیچ کس نمی تواند خدا 13 "بْصارَ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ. ال یَلْحَقُ أَحَدٌ وَصْفَهُ وَهُوَ یُدْرِکُ االْءَ"

نه پروردگار برای هیچ کُ .به خدا نخواهد رسید شرا توصیف کند هیچ کس عقل و فکر

نمی تواند  او را خداوند هستکه  یهیچ کس آن طور. جودی و مخلوقی معلوم نیستمو

جهتش معلوم  چرا ؟ و بس. می پرسید خودش را می شناسدخودش . بشناسد جز خودش

یا  مساوی با او ویا  است کهزمانی برای  عمیق و دقیق نسبت به یک شخصمعرفت  ؛است

می  کالسی اوهم ،کالس دوازده است که مثال را ییک آدم ؛مثال ببینید یم.باشاز او باالتر 

 بچهآن اند دمی  هم یه کالس اولبچ آیا اما .معلوماتش تا چه حد هست، آن کس فهمد که

به طور  –بله  –. نمی داند و کالس اول استاو ؟ چقدر معلومات دارد تا میدوازده کالس

اما تا معلوماتش باالتر از اوست  و با سوادتر از اوست بچه این که باالخرهمی داند  اجمالی

برای کسی کنه  معرفت به تفصیلی.این می شود معرفت  .نمی داند ؟چقدر معلومات دارد

 .او باشدفوق یا است که هم ردیف 

من و از خدا را نشناخت غیر  ؛علی جان "رسول اهلل)ص( فرمودند  اگر در روایت دارد که 

و  )ص(مخلوقی باالتر از پیغمبر اکرم ،در عالم خلقت به خاطر آن است که 14"... تو

بشناسد.  ک مخلوق استسعه شناخت ینیست که خدا را آن طوری که در  )ع(امیرالمومنین
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اما . دنمی شناسمانند آن دو نور پاک، خدای متعال را مخلوقی  یعنی بین مخلوقات، هیچ

. هم معرفت به کنه ندارد چون مساوی با خدا نیست )ص(پیغمبر اکرم ، حتیدر عین حال

 خبر هم پیغمبرهنوز پس یک چیزهایی هست که 15 " رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا "د نلذا می فرمای

تعال اسمائی برای خودش اتخاذ هم در دعا آمده است که خدای ماسماء الهی  بارهدر .ندارد

 فرموده که هیچ کسی علم به آنها ندارد. 

  

 تجلی مفهوم توحید در ادامه خطبه

الّ بِما دَلَّ عَزَّ وَجَلَّ إ ال یَلْحَقُ أَحَدٌ وَصْفَهُ مِنْ مُعایَنَةٍ، واَل یَجِدُ أَحَدٌ کَیْفَ هُوَ مِنْ سِرٍّ وَعَالنِیَةٍ  "

د خداون هم توسط خود دارند درباره خدا آن مقدار معارفی که مخلوقات 16 " .عَلى نَفْسِهِ

را به ما معرفی نمی داریم که خدایا اگر خودت هم ها و روایت ها در دعا شده است.معرفی 

 . نداشتیماز تو  شناختی ما ،کردی

ذی مَالَءَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، وَالَّذی یَغْشَى االْءَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذی یُنْفِذُ أَمْرَهُ بِال  الَّ ُوَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللّه "

 .خداوند استشاره از کسی بکندبدون اینکه ست اامر الهی نافذ  17 "مُشاوَرَةِ مُشیرٍ 

رار نمی هیچ کسی را شریک قدر آنچه تقدیر می کند  18"واَل مَعَهُ شَریکٌ فی تَقْدیرِهِ  "

 دهد.

یعنی تمام تدبیرات الهی تفاوتی در تدبیر الهی نیست  19 "فی تَدْبیرِهِ  }تفاوت{ واَل یُعاوَنُ "

 درخ میدهکارهایمان گاهی  در ما ،اشتباه کرده باشد جایی نیست که ،عین حکمت است
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اما کار های خدای  .اشتباه هم داریم گاهی اما ده تا درست است ،درست است دوتا که

  تعال عین حکمت است.م

آن چه خداوند خلق کرد بدون نقشه قبلی خلق کرده  20 "صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ عَلى غَیْرِ مِثالٍ  "

 بیافریند را انسان، از روی نقشه تاندادند  نقشه انسان را به خداوند خلقت، یعنی اول .است

 .ست اخودش  همه آنها نقاش .یا موجودات دیگر رارا یا حیوانات  را یا نقشه عالم هستی

 در خلقت از احدی 21"صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ عَلى غَیْرِ مِثالٍ وَخَلَقَ ما خَلَقَ باِل مَعُونَةٍ مِنْ أَحَدٍ  " 

 کمک نگرفته است 

مثال خلقت  .خلقتداخته است در انیخودش را به مشقت ن22 "واَل تَکَلُّفٍ واَلَ احْتِیالٍ  " 

مثل یک  نه به بدون هیچ مشقتی صورت پذیرفته است.است  شگفت آور خلقتی که انسان

 .زحمت بیاندازد خودش را بهو یک پروژه خیلی مهم به او بدهند  که ساختمان مهندس

 – .چیزی بتواند در بیاورداصالح کند تا یک  ،درست کند ،پاک کند ،دبکشنقشه  ،فکر کند

یعنی  "واَلَ احْتِیالٍ "شقت وبدون هیچ زحمت و م ،بدون کمک ،شه قبلیبدون نق نه خیر.

  که در کارها می شود یدقتبدون حیله و به اصطالح 

 جاری شد وجود اراده اشو  به مجرد انشاءوقتی اراده کرد  23"أَنْشَأَها فَکانَتْ واذا اراد "

 به عرصه ظهور رسانیدآن ها را خلق کرد و  24: وَبَرَأَها فَبانَتْ"

، الْعَدْلُ الَّذی ال ) ضیعه ( هَ إالّ هُوَ الْمُتْقِنُ الصَّنْعَةَ، الْحَسَنُ الصَّنیعَةُ الَّذی ال إل ُفَهُوَ اللّه " 

  25 "یَجُورُ، وَاالْءَکْرَمُ الَّذی تَرْجِعُ إلَیْهِ االْءُمُورُ 
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ر چند جمله دیگپس )مستمعین صلوات فرستادند(  ؟بقیه اش بماند ؟ته شدیدسخ -

 می خوانم... هم 

آن  که او، شهادت می دهم 26 " )قدرته( اضَعَ کُلُّ شَیْءٍ لِعَظَمَتِهِ الَّذی تَو ُاللّه وَأَشْهَدُ أَنَّهُ

 مقابل قدرت او تواضع دارند در که تمام اشیا عالم هستیاست خدایی 

چه  .سلطنت ها مال اوست 27"فْالکِ الکِ وَمُفَلِّکُ االْمْیْءٍ لِهَیْبَتِهِ مَلِکُ االوَخَضَعَ کُلُّ شَ "

امالک  ،ملک های عالم دنیا لمن الملک؟ این ؟ی هستسکبرای چه دارد؟ مال  ملکی سک

مال آسمان زمین و این  واقعی هر مال.اوست مالک  و جنبه حقیقی ندارد.اعتباری است 

 برپا نموده است. اورا ها  این افالک و این کهکشان "وَمُفَلِّکُ االْءَفاْلکِ "اوست 

تا تمام نظام این عالم می چرخد  28 "مَرِ، کُلٌّ یَجْری الِءَجَلٍ مُسَمّىوَمُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَالْقَ "

 هم بزندبه  خودشزمانی که با حق تعال با اراده باید بچرخد تا  .که مقدر است آن زمانی

 این چرخش را

روز را بر شب  ی پوشاندشب را بر روز م29 "یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَیُکَوِّرُ النَّهارَ عَلى اللَّیْلِ  "

 می پوشاند 

  هر انسان جبار لجوج و سر کش در هم شکننده 30"مُ کُلِّ جَبّارٍ عَنیدٍ قاصِ "

چقدر  .هالک خواهد کرد او را سرپیچی کندشیطان  هر 31 " وَمُهْلِکُ کُلِّ شَیْطانٍ مَریدٍ "

انها با آن جالل و  ؟در این دنیا چقدر سالطین جور آمدند ؟دنیا گردن کشان آمدنددر این 

 ؟کجا رفتندجبروت،
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لَهُ ضِدٌّ واَل مَعَهُ نِدٌّ، أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفْوا أَحَدٌ إلهٌ )معه( لَمْ یَکُنْ "

حْیی، وَیُفْقِرُ وَیُغْنی، واحِدٌ وَرَبُّ ماجِدٌ، یَشاءُ فَیُمْضی وَیُریدُ فَیَقْضی، وَیَعْلَمُ فَیُحْصی، وَیُمیتُ وَیُ

فقیر  می گریاند یک عده ای رایک عده را می خنداند و یک عده را 32 "وَیُضْحِکُ وَیُبْکی 

یک عده ای را غنی می کند یک عده ای را حیات می دهد یک عده ای را می ند کمی 

 .میراند

 دور می کند  که کند یک عده ای را نزدیک می33 "وَیُدْنی وَیُقْصی "

 34 "یَمْنَعُ وَیُعْطی، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌوَ "

 

 توجه ویژه به شرایط ایراد خطبه

ماجرا  ( بلند شدند و خطبه ای ساده ایراد فرمودند وشما خیال می کنید رسول اهلل )ص

ار مفصل قدمات خطبه است. همین مقدمات بسیتمام شد. ببینی تا اینجا که خواندیم همه م

ه باین مقدمات برای بیان سخنی بسیار مهم است. است و حاوی معارف عمیق و دقیق. 

از ایراد این  رسول اکرم)ص( هشتاد و یک روز بعد عالوه؛ دیگر شرایط را نیز در نظر بگیرید.

ن را اعالم فات ات این سخاز وفرمود که قبل دستور و خداوند متعال خطبه در دنیا نبودند 

 کن و رسالت ات را به اتمام برسان.

 

این و روز را در شب  داخلروز شب را در  35"یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَیُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ  "

  شب را اشاره دارد.کمی و زیادی 
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نفس حتی  36 "نْفاسِ جْزِلُ الْعَطاءِ، مُحْصِى االءِ وَمُال إلهَ إالّ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفّارُ مُسْتَجیبُ الدُّعا "

 می کند و شمارش احصا  .های موجودات را خداوند می شنود

 هیچ چیزی بر خدا مشکل نیست  37 "وَرَبُّ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ الَّذی ال یُشْکِلُ عَلَیْهِ شَیْءٌ  "

 گناه کارانناله را  خداوند 38 "رِمُهُ إلْحاحُ الْمُلِحّینَ واَل یُضْجِرُهُ صُراخُ الْمُسْتَصْرِخینَ، واَل یُبْ "

 نمی کند و ناچار ملول و او را اصرار و پافشاری های جهنمیان،  ،زجر نمی دهد 

صالح  و های شایسته خداوند حافظ انسان 39 "الْعاصِمُ لِلصّالِحینَ، وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحینَ  "

  عمل می دهدتوفیق رستگار انسان های  است که به خدا .است

او  40 " مَنْ خَلَقَ أَنْ یَشْکُرَهُ ) فی(وَمَوْلَى الْمُؤْمِنینَ وَرَبُّ الْعالَمینَ؛ الَّذی اسْتَحَقَّ مِنْ کُلِّ  "

 موجودات شکر او را به جای بیاورنداستحقاق دارد همه تنها کسی است که 

 حمد خدا 41" وَأَشْکُرُهُ دائِما عَلَى السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِأَحْمَدُهُ کَثیرا  وَیَحْمَدَهُ عَلى کُلِّ حالٍ "

 "وَالشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ  "چه در سختی ها  و بگویند در تمام شئون زندگی چه در رفاه و آسایش
42  

  و به فرشته های اوایمان دارم و رسول اهلل فرمودند: به این خدا،  43 "وَأُومِنُ بِهِ وَبِمَالئِکَتِهِ "

 الهی هستم و مطیع امر وامرش را گردن می نهم ا 44 "کُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. أَسْمَعُ الِءَمْرِهِ وَ"
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می کنم به هر  تمبادرو اطاعت می کنم امر الهی را  45 "وَأُبادِرُ إلى کُلِّ ما یَرْضاهُ وَأُطیعُ  "

 چه خدا راضی است 

ه خاطر بتسلیم قضا الهی هستم  46 "عُقُوبَتِهِ وْفا مِنْ وَأَسْتَسْلِمُ لِما قَضاهُ، رَغْبَةً فی طاعَتِهِ وَخَ"

 تسلیم . سوالی مطرح میشود که چرا بایدخوف از عقوبتش ش ورغبت در طاعت و بندگی ا

 در ادامه رسول اهلل)ص( می فرمایند:؟ قضای الهی بود

 و چاره جویی از مکرل آن است که دلی 47 "  الَّذی ال یُؤْمَنُ مَکْرُهُ واَل یُخافُ جَوْرُهُ ُالِءَنَّهُ اللّه "

   نیست. و تعدی و از آن طرف هم خدا اهل ظلم و جورخداوند کسی ایمن نیست 

 بندگی ام به  در برابر اواقرار می کنم  48"وَأُقِرُّ لَهُ عَلى نَفْسی بِالْعُبُودِیَّةِ  "

 که ندسیدی ترپیغمبر ممتعال، رسول اهلل )ص( را دعوت به ابالغ کرد اما  خداوندچند بار

 ابالغه اگر ک وقتی این تهدید از جانب خدا آمدرو غدیر در  اما .دناین قضیه را اعالم بکن

 مود: این جمله را فرلذا  ،است بر باد رفته ات در این بیست و چند سالنکنی رسالت 

و من  دهم او رب من استشهادت می  49 "وَأَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَأُؤَدّی ما أَوْحى بِهِ إلَیَّ   "

  ه استادا می کنم آنچه را که به من وحی شد نیز

 

 .خواند تا همین جا بس باشد ان شاء اهلل فردا شب تتمه خطبه را ان شاء اهلل خواهیم 
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 شب دوم

************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ات عمیق نشان دهنده پیامی بسیار مهم انداین عبار

 وَخَوْفا طاعَتِهِ  فی رَغْبَةً  قَضاهُ، لِما وَأَسْتَسْلِمُ  یَرْضاهُ  ما کُلِّ  إلى وَأُبادِرُ  وَأُطیعُ  الِءَمْرِهِ  أَسْمَعُ"

در روز عید غدیر در خم بوده  )ص(کالم در خطبه مبارکه ی پیغمبر اکرم 50 "عُقُوبَتِهِ  مِنْ

در آن گرمای  )ص(پیغمبر اکرم. در ادامه، عبارات را دیشب قرائت کردم  از مقداری .است

ببینید تمام این جمالت  ."الِءَمْرِهِ  أَسْمَعُ "با آن مقدمات که اشاره خواهد شد فرمود زیاد و 

روایت این  .قضیه یک قضیه عادی نیست .نکته استحاوی است و  به معنای واالیی اشاره

بعضی ها نقل کردند بیش از صد و ده سند  .هیچ کس منکر نیست و را همه قبول دارند

در  ،به صورت خبر متواتر نقل کردند  حدیث غدیر را همگان، (.بیشتر از این است)البته 

مثل خورشید می  کرد.د انکار ونمی ش و همه قبول دارند .اصل قضیه اش هیچ بحثی نیست

این  اگر کسی .حدیث غدیر دروغ است کهتواند بگوید نمی کسی از اهل سنت هیچ درخشد.

و باید گفت که انکار ضروری دین را مریض است از لحاظ اعتقادی  آدم این حرف را بزند، 

 ! قضیه روشن استکه آنقدر کرده، 
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 اعتراف بزرگ غزالی

وستش درا خواست بگوید امیرالمومنین  )ص(منتها تأویل می کنند می گویند پیغمبر اکرم

 . فقطه بودهنگفت یشانهیچی درباره ا!  ثل اینکه تا به حال نگفته بوده استم .داشته باشید

ا دوست ر )ع(علی بگوید ای مردم با این همه مقدمات و هشتاد و یک روز مانده به رحلتش

ی است غزالی یک فرد به شما می خندد. ! این را به هرکسی بگویید،همین .داشته باشید

از بزرگان  می شناسند. یک مرد محققی بوده است. و رای اهمه به دانشمند و که ایرانی است

می  بعدرا نقل می کند  غدیراین قضیه  . اولمطلبی را نقل می کند اهل سنت است. او

ک یا لبخ بخ " عرض کرد )ع(آمد نزد امیرالمومنین واقعهبعد از  بن خطابگوید خود عمر

من و موال کل مو"من هستی  تو موالی "اصبحت اصبحت موالیی ،بخ بخ لک یا علی ،علی

طوری  می گوید عمر این. او که اهل سنت است. او نقل می کند این را غزالی "مومنه و

ش را اطرافقشون فراوان  ،احترام ها ،ریاست ها ،ولی اوضاع و احوال دگرگون شد ،گفت

 و ،دنداشتباهی را کر }ماجرای سقیفه{، چنینرا کردند یکار چنین باالخره یکگرفتند. 

خودش  ،ی کردندبد معامله ا "بئسما اشتروا "آمدند امیرالمومنین را کنار زدند بعد می گوید 

 !می گوید بد معامله ای کردند

و  اقیلونی اقیلونی "مردم بیاید اقاله کنید  رفت و گفت:منبر که نقل می کند از ابوبکر  و

! این هم از ای شمامردم با بودن علی من خیر نیستم بر 51 " فیکم علی و بخیرکم لست

 ابابکر نقل می کند.

 که خدا و پیامبر فرمود که می گویندبه هر حال اصل قضیه غدیر محرز است منتها  

 که منرا این مقدمات و شما ببینید این عبارات ، دوست داشته باشید راامیرالمومنین 

آن گرما چند ساعت در  )ص( و مسلمینپیغمبر اکرم. کردم ای گذرا اشاره دیشب به آن
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 است که ما برای همینسخنانی گفته شده است ولی همه اینها و این طور ایستاده اند 

 قدر بی انصاف هستید؟ایناین است؟  )ع( را دوست داشته باشیم،علی

دیث حغیر از این  برای اثبا حقانیت شیعه که اگر هیچ مدرکی فکر می کردم من امروز 

داشته نحقانیت شیعه هیچ دلیلی . اگر برای است همین حدیث برای ما بس ،نداشته باشیم

  .هیچ آیه و روایتی دیگر نداشته باشیم همین حدیث غدیر بس ما است ،باشیم

 

وَأُطیعُ  "ی شنوم م را امر الهی "الِءَمْرِهِ  أَسْمَعُ  "جمالت قبلی فرمود  )ص(درپیغمبر اکرم

م به هرچه رضای سبقت می جوی "ضاهُ یَرْ ما کُلِّ  إلى وَأُبادِرُ "اطاعت می کنم امرش را  "

 و به چه علتی؟ را چ .تسلیم قضا الهی و حکم الهی هستم"قَضاهُ  لِما وَأَسْتَسْلِمُ "الهی است 

غبت در بندگی ر . به خاطرمی خواهم طاعت و بندگی او را انجام بدهم "طاعَتِهِ فی رَغْبَةً "

 او  

گوید عقوبت به نیان یک جریان مهمی است که اگر معلوم است جر "عُقُوبَتِهِ  مِنْ  وَخَوْفا "

ت و همراه دارد. پیغمبری که این همه پیش خدا ارزش دارد و این همه خدمت کرده اس

است  هدایت کرده است و بیست و چند سال مردم را این طور در مسیر اسالم قرار داده

 بت کند.فرماید من می ترسم در این جا اگر اطاعت نکنم، خداوند مرا عقومی

اقرار به  52 "بِالْعُبُودِیَّةِ  نَفْسی عَلى لَهُ جَوْرُهُ و َأُقِرُّ یُخافُ واَل مَکْرُهُ یُؤْمَنُ ال الَّذی  ُاللّه الِءَنَّهُ "

 عبودیت پروردگار دارند 

 شهادت به ربوبیت او می دهم  53 "بِالرُّبُوبِیَّةِ  لَهُ وَأَشْهَدُ "
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 ادا می کنم آن چه را خدا به من وحی نموده است  54 "لَیَّ إ بِهِ أَوْحى ما وَأُؤَدّی  "

 امر او رابه جا نیاورم اگر می ترسم و من  55"أَفْعَلَ  ال أَنْ مِنْ  حَذَرا "

 ای کوبنده می ترسم که عارض بشود بر من، عذاب "قارِعَةٌ  مِنْهُ بی فَتَحِلَّ "

 را دفع کند  آنند احدی نتواعذابی که  56 "أَحَدٌ  عَنّی یَدْفَعُها ال "

در مقابل عقاب الهی  انسان هر اندازه که زیاد باشد،اگرچه قدرت  57 " حیلَتُهُ  عَظُمَتْ وَإنْ  "

  مقاومت کند نمی تواند

 برای اینکه خداوند به من اعالم کرد  58 " أعْلَمَنی قَدْ هُوَ الِءنَّهُ  إالّ إلهَ ال "

من اگر نرسانم آن چه  59 " رِسالَتَهُ  بَلَّغْتُ فَما عَلِیٍّ ( حَقِّ یَّ) فیإلَ أَنْزَلَ  ما أُبَلِّغْ  لَمْ إنْ  أَنّی "

انگار هیچ مقدار از رسالت الهی را به جا  درباره شان علی )ع(،را که خدا به من نازل نموده 

 نیاورده ام

 

 ی ابالغ غدیر نشانه اهمیت باالمحافظت از رسول اهلل)ص(  وعده

آنها که معنای ولی را، تاویل می برند به  60"الْعِصْمَةَ  وَتَعالى کَ تَبارَ لی ضَمِنَ وَقَدْ  "

یا رسول اهلل بگو به مردم که  ))دوست(( باید اینگونه بگویند که خدا فرموده است:

، برای تو خطر اگر نگویی علی را دوست داشته باشید و دوست داشته باشید را امیرالمومنین

رسول اهلل )ص( اعالم قضیه ای است که اگر  ،قضیهاست که معلوم  ،این ها نیست دارد!
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به کجا کند. خدا از خطر حفظ ات می  .نترس از خطرمی فرماید اما  .ستناک اخطر کند،

 ه باشد؟فرمودی متعال به یکی از انبیا این گونه خداکه یاد داریم 

ه انذار خویشان کرد، نفرمود خدای متعال وقتی امر ب 61 "الْأَقْرَبِینَ  عَشِیرَتَکَ  وَأَنْذِرْ "در آیه 

که تو را حفظ می کنم. اما در مسئله ابالغ غدیر این را فرمود. معلوم است این قضیه خیلی 

 . مهم است و خطر اش زیاد است

 خدا کافی است و خدا کریم است 62 "الْکَریمُ  الْکافِی  ُاللّه وَهُوَ  النّاسِ مِنَ  "

 رد خدا به من وحی ک 63 "فَأَوْحى إلَیَّ  " 

در  65 " فی عَلِیٍّ 64«  الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ  ِبِسْمِ اللّه»

 ولی در آیه نیست.  خداوند به من رساند که ای رسول ابالغ " عَلِیٍّ فی  " خطبه داریم که

  )ع(لی نازل کرد پرودگارت درباره علی عتو کن آن چه بر 

خدا از مردم حفظ ات می  66 "  یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ ُوَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللّه "

 کند 
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 خدا قطعاً  دارد؛ می نگه مردم[ گزند و آسیب] از را تو خدا و. ای نرسانده را خدا پیام ندهی انجام اگر و کن؛ ابالغ شده نازل تو

 67ه مائده آیه سور.کند نمی هدایت را کافران گروه
 َأبیطالِبٍ  ْبنِ لِعَلِیِّ اْلخاِلَفةِ فِی خطبه غدیر یَعْنی 65
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 بخش دوم خطبه: مسئله والیت

 مردم  67 " مَعاشِرَ النّاسِ "

که در تبلیغ آن چه را  من کوتاهی نکردم 68 "  تَعالى إلَیَّ  ُما قَصَّرْتُ فی تَبْلیغِ ما أَنْزَلَ اللّه "

 خداوند بر من نازل نموده است

 یه را نزول این آ و من بیان می کنم برای شما سبب 69 " وَأَنَا أُبَیِّنُ لَکُمْ سَبَبَ هذِهِ االْآیَةِ "

موقعیتی که بودند در  )ص(پیغمبر اکرم 70"مِرارا ثاَلثا  هَبَطَ إلَیَّعلیه السالم إنَّ جَبْرَئیلَ  "

پیغمبر  به دستوراتی که و احکام آن را بیان می فرمود.فوری ی می رسید، و وحی اله

اما در  ندتاخیر نمی انداخت ند و می گفت لحظه به مردم ن، در هماوحی می شد )ص(اکرم

 سه بار نزول کرد  بر مناین جا دارد که جبرئیل 

یکی از اسما ء سالم تعال. جانب خدایمکرد از می مرا امر  71 " یَأْمُرُنی عَنِ السَّالمِ رَبّی "

 است  الهی

  در این مکان بلند شوم و...که من  72 "أَنْ أَقُومَ فی هذَا الْمَشْهَدِ  " -که  ـ

به هر سفید و سیاه. یعنی به هر انسان سفید و اعالم کنم  73 "فَأُعْلِمَ کُلَّ أَبْیَضَ وَأَسْوَدَ "

 سیاهی که...
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من دیگر نمی دانم چطور اهلل اکبر!  74 " و َخَلیفَتى̈ وَوَصِیّى̈ خىأَ طالِبٍ¨أَبى بْنَ̈ أَنَّ عَلِى "

  ! فرمود علی )ع( برادر و وصی من استبگوید )ص(باید پیغمبر اکرم

 خلیفه و جانشین من است وصی من است  75"¨بَعْدى مِنْ  وَاالْءمامُ ¨أُمَّتى عَلى ¨و َخَلیفَتى "

 ...کسی است که و امام بعد از من است. او ا  76 " ¨الَّذى بَعْدى مِنْ وَاالْءمامُ  "

جایگاه اش نسبت به من مانند جایگاه هارون  77 "مُوسى مِنْ هارُونَ مَحَلُّ ¨مِنّى مَحَلُّهُ "

؟ شما بگویید؟ بله چطوری بود )ع(به موسی نسبت محل هارون است نسبت به موسی)ع(.

 وصی بود  هارون .وصایت بود

اال این که فرق من و موسی این است که نبی ای بعد از  78 "¨بَعْدى َّ¨نَبِى ال أَنَّهُ اءالّ "

 بعد من نبی ای نیستبود ولی  )ع(موسی

 

 تفسیر آیه والیت

او ولی شماست بعد خدا و  79 "وَرَسُولِهِ   ِاللّه وَلِیُّکُمْ بَعْدَ  وَهُوَ   بَعْدى ، نَبِى ال أَنَّهُ  الّا ، وَهُوَ  "

 به آیه والیت . اشاره فرمودندرسول اش 
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 رَسُولُهُ وَ اهللُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما "80 "هی  کِتابِهِ مِنْ آیَةً بِذلِکَ عَلَیَّ وَتَعالى تَبارَکَ  ُاللّه أَنْزَلَ وَقَدْ "

بعد ایراد می گیرند که چرا اسم علی )ع( در قران نیست. خب ببینید  .  81 " آمَنُوا الَّذینَ  وَ

  را چه چیز بیان فرموده است! "الذین آمنوا" خود رسول اهلل )ص( منظور از

در منابع اهل سنت  82"راکِعُونَ  هُمْ  وَ  الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ  الصَّالةَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ "

 هم این آیه در شان حضرت علی )ع( است

این هم تصریح رسول اهلل  83 " راکِعٌ  وَهُوَ  ةَالزَّکا وَآتَى الصَّالةَ  أقامَ  الَّذی أَبیطالِبٍ بْنُ وَعَلِیُّ "

)ص( که فرمودند علی )ع( همان کسی است که نماز را به پا داشت و در حال رکوع صدقه 

 داد. یعنی آیه والیت را تبیین فرمودند

 یُریدُ ". خلوص علی را می رسانداین عبارت رسول، اوج  84".حالٍ کُلِّ فی وَجَلَّ عَزَّ  َاللّه یُریدُ"

یک انسانی که همه زندگی اش برای  استدر همه حاالت اش.یعنی خدا را اراده کرده " َللّها

، واقعا گوهر بی بدیلی است و شرم بر مردمی که او را همه نیت هاش الهی است ،خدا ست

 از چنین شخصیتی محروم کردند حجت )عج( امت اسالمی را تا ظهور حضرتنشناختند و 

 

 )ص(درخواست عجیب رسول اهلل 

هیچ جا نداریم که پیغمبر اکرم)ص( فرموده باشد به  85"علیه السالم  جَبْرَئیلَ وَسَأَلْتُ "

جبرئیل که بگو خداوند مرا معاف بدارد از این کار. بروید پیدا کنید. چه شده است یا رسول 

است وعده محافظت  داده  اهلل که به این اندازه می ترسید؟ امر الهی است. خواست الهی
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. سه بار فرشته وحی نازل شده است و امرالهی را ابالغ فرموده. باز هم می گویید مرا است

معاف بدار؟ آیا رسول اهلل درخواست داشت که خدا او را از امر به محبت علی )ع( معاف 

  بدارد؟!

 ام کند  افمرا عفو بدارد مع 86" أَنْ یَسْتَعْفِیَ جَبْرَئیلَ سَأَلْتُ َ"

  این ماجرا رابه شما نگویم  .من نرسانم این را 87 "أَیُّهَا النّاسُ   عَنْ تَبْلیغِ ذلِکَ إلَیْکُمْ  "

 و ف بدارد از این جریانخدا مرا معاچرا از جبرئیل تقاضا کردم  88 " بِقِلَّةِ الْمُتَّقینَ لِعِلْمی "

اشاره باز به این است که بین شما. چون من می دانم که مومنین کم اند در  ؟از این فرمان

. از آدمی پناه به  خدا برد باید از منافقبیمار و منافق بوده است. ها چقدر آدم های  بین آن

و مسلمان و مومن است اما هر عملی از انسان های الهی  ی استحزب الله که ظاهرش

 د ببیند و نمی توان دوری نق می زنببیند یک ط

آن وقت می گویند شما شیعیان نسبت به اصحاب پیغمبر  اهلل اکبر! 89 " فِقینَ وَکَثْرَةِ الْمُنا "

 چرا احترام نمی گذاریم؟ بپرسیدکدام اصحاب را  بی عنایت هستید و احترام نمی گذارید.

که بین برای این احترام می گذاریم و به بقیه نه؟ مثل سلمان و ابوذر و مقداد  به افرادی

و فرمود متقین کم هستند  )ص(پیغمبر اکرم خود .هستمنافق  )ص(،پیغمبر صحابه

 منافقین زیاد هستند 

گناه کاران ایجاد فساد می و علم ام به اینکه  90 "( و ادخال االثمین  وَإدْغالِ الالّئِمینَ) " 

 کنند 
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سخره و علم دارم به حیله ورزی آنهایی که اسالم را به  91 "وَحِیَلِ الْمُسْتَهْزِئینَ بِاالْءسْالمِ "

 گرفته اند 

 در قرآن  هکردشان خداوند توصیف آنهایی که  92 "  فی کِتابِهِ ُالَّذینَ وَصَفَهُمُ اللّه  "

دم از دین می به اینکه آنها با زبان شان،  93 "بِأَنَّهُمْ یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فی قُلُوبِهِمْ "

 مفسد هستند  .دروغ می گویند و الهی نیستند .تقوا ندارند .زنند اما واقعا دین دار نیستند

 اسالم را سبک گرفتند  94 "وَیَحْسَبُونَهُ هَیِّنا  "

 یلی عزیز است اسالم پیش خداوند خدر حالی که  "  عَظیمٌ  ِوَهُوَ عِنْدَ اللّه " 

ند که حتی به من آن قدر مرا اذیت کرد 95 " حَتّى سَمُّونی أُذُنا وَکَثْرَةِ أَذاهُمْ لی غَیْرَ مَرَّةٍ  "

  ! هستی گفتند تو گوش

 

 رسول اهلل )ص(عظمت شخصیت 

بعضی ها نمی توانند  .یعنی هر کی هر چی می گوید گوش می دهد ؟چطور گوش است

این نیست  معنایش انسان بزرگوار .کنندعظمت شخصیت را حمل بر  مقابل بزرگواری طرف

بزرگواری انسان اقتضا می  دهد.پاسخ کوبنده بزد فوری که اگر یک کسی آمد یک حرفی 

این بزرگواری است  .بدی اش را به رویش نیاورد ،کند که آدم اگر هم بداند کسی  بد است

اش چی هست ؟ انسان بداند قلب  انسان بداند طرف نیت .شخصیت انسان است تعالی این

 .است این بزرگواری است این آقایی .با او چگونه است اما به رویش نیاورد طرف مقابل
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 دیگری هم می آمدآمد به او حرفی می زد گوش می داد. اگر یک نفر می  )ص(پیغمبراکرم

اما در مقام عمل طور و نمی گفت تو دروغ می گویی.  گوش می داد برای سخن گفتن،

 مقام عمل است  دادن غیر درگوش  .دیگر بود

خیر برای شما ه اما آن گوش است ک بله گوش 96"لَکُمْ  خَیْرٍ أُذُنُ  قُلْ  " قرآن می فرماید:

 دندحاال ببینید پیغمبر چقدر اذیت می ش .است

)ع( مالزم من است از بس علی 97 "وَزَعَمُوا أَنّی کَذلِکَ لِکَثْرَةِ ماُلزَمَتِهِ إیّایَ وَإقْبالی عَلَیْهِ "

ید بگو )ع(هر چی علیو می گویند او اذن است  و توجه می کنم،قه دارم عال و از بس به او

امیرالمومنین مثل سایه مالزم با برنمی تابند. من  )ع( را بامالزمت علی وش می کند.گ

 بود. )ص(پیغمبر

وَمِنْهُمُ " باره آیه نازل کرد:خدا در این تا زمانی که  98 " عَزَّ وَجَلَّ فی ذلِکَ ُحَتّى أَنْزَلَ اللّه "

وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ،  "ی کنند پیغمبر را بعضی از این منافقین اذیت م " الَّذینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ 

 گوش است  .اذن استاو می گویند  "قُلْ أُذُنُ 

اگر بخواهم اسماء منافقین را  99"لَسَمَّیْتُ  بِأَسْمائِهِمْ بِذلِکَ الْقائِلینَ أُسَمِّیَ شِئْتُ أَنْ وَلَوْ "

آنها را اقتضا نمی کند که  این علم، پیغمبر می داند ذات هر کسی را اما .بگویم می گویم 

 رسوا کند

اگر بخواهم به یکی یکی اشاره کنم می توانم به  100 "الَءَوْمَأْتُ بِأَعْیانِهِمْ إلَیْهِمْ أومِئَ وَأَنْ  "

 یکی یکی اشاره کنم 

                                                           
 61سوره توبه آیه  96
 وَهَواهُ وَقَبُولِِه مِنّیدیر / خطبه غ 97
 خطبه غدیر  98
 خطبه غدیر  99

 خطبه غدیر  100



می ی کنم می توانم همه را معرفی کنم. اگر مردم را معرف 101"لَدَلَلْتُ عَلَیْهِمْ أَدُلَّ وَأَنْ "

 ان بدهم منافقین را و آن هایی که دردلشان بیماری توانم نش

ن در امور این ها کرامت را ملکن به خدا قسم  "تَکَرَّمْتُ  قَدْ أُمُورِهِمْ  فی  ِوَاللّه وَلکِنّی "

داند بد  مگر آدم به کسی که می .بزرگواری را رعایت می کنمو آقایی را  .رعایت می کنم

ان باید مگر یک آدم بی ادب را انس ؟معرفی اش بکند مگر باید تو بدی؟ است باید بگوید

آن کرامت  ؟مگر یک بی آدم بی تقوا را باید معرفی بکند بی تقوا است  ؟بگوید بی ادب است

 ام بگذاردبه همه احترداشته باشد. آقایی  و و بزرگی انسان است که به همه به نظر بزرگی

ارد ر قلب اش نسبت به او کدورت دهمه به نظرش محترم باشند و لو بداند فالنی د و

 دشمنی دارد 

م. صلواتی بیان می کن داشته باشید ان شاء اهلل تتمه اش را فردا شبتا این جای خطبه را 

 ) مستمعین صلوات فرستادند ( بفرستید
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 شب سوم

************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ای جماعت مردم بدانید 102 "فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ  "

و نصب کرد به این مقام خداوند او را  103"  قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ وَلِیّا وَإماما فَرَضَ طاعَتَهُ َنَّ اللّهأَ "

خداوند به او مقام والیت داد. او ازجانب خدا ولی و امام است و بر  .از من نیست این کار

 شما والیت دارد و امرش باید اطاعت شود 

بر آن هایی که مهاجر هستند 104  "صارِ وَعَلَى التّابِعینَ لَهُمْ بِإحْسانٍعَلَى الْمُهاجِرینَ وَاالْءَنْ "

نتوانستند چرا که در مکه آمدند به مدینه  هستند کهآن هایی  ینمهاجرو انصار والیت دارد. 

و از اینان پذیرایی کردند در مدینه که هستند انصار آن هایی به خاطر اذیت کفار. بمانند 

 کمکشان کردند 

طاعت او الزم و واجب است هم بر شهر نشینان  و هم بر بادیه  105" عَلَى الْبادی وَالْحاضِرِوَ "

 نشینان و اهل چادرها 

. اطاعتش بر همه ببینید می فرماید که طاعتش واجب است 106" وَعَلَى الْعَجَمِیِّ وَالْعَرَبِیِّ "

با هم باید همدیگر اصال مومنین همه  .آن که محرز است !شی افرمود دوستواجب است ن
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مومنین با یکدیگر    "أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم "محبت داشته باشد. قرآن می فرماید:

 دوستی و محبت دارند

 انسان های آزاد انسان های عبدبر  107 "وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوکِ "

 بزرگ و کوچک و بر 108 " وَالصَّغیرِ وَالْکَبیرِ  "

در این ها   )ص(همه را پیغمبر اکرم .بر سیاه و سفید 109 " الْءَبْیَضِ وَاالْءَسْوَدِوَعَلَى ا "

 جمالت دارد که باید اطاعت کنند

اطاعت او الزم بر هر موحدی  110 " نافِذٌ أَمْرُهُ وَ عَلى کُلِّ مُوَحِّدٍ ماضٍ حُکْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ  "

 فرمان او و حکم او جاری و نافذ است

 که مخالفت کردند چه هایینم آن من نمی دا  " مَلْعُونٌ مَنْ خالَفَهُ  مَنْ خالَفَهُ  مَلْعُونٌ  "

نید. برخی صحابه را لعنت می کمی گویند شما چرا بعد  ؟می دهند ی به رسول خداجواب

ان هم خرده آیا می توانید به ایش . کرده استاین کار را  )ص(خود پیغمبر اکرمخب ببینید 

 کار را کرده اند؟ بگیرید که چرا این

بکند مورد عنایت و رحمت  )ع(علیبا ابعت هر کس مت 111 " مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ  "

 کسی که او را تصدیق کند مورد عنایت و رحمت الهی است. الهی است 

کسی را که اطاعت  خداوند می آمرزد آن 112 "  لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطاعَ لَهُ  ُفَقَدْ غَفَرَ اللّه  "

 به جا آورده استرا کرده است و تصدیق امیرالمومنین را  )ع(علی
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 سکوت اعجاب آور مسلمین

با  عظیم این جمعیتدر آن گرمای شدید،  فکر می کردم بارمن یک 113 "مَعاشِرَ النّاسِ "

ه شتر غالبا با شتر و اسب رفته اند و اینگونه هم نبوده است ک چه چیزی به آنجا رفته اند؟

ها را ببرند چند کیلومتر آن طرف تر و خودشان گرد هم بیایند. زیر سایه شتران نشسته 

بودند و جمع شده بودند. خیلی اتفاق عجیبی است؛ با آن جمعیت کثیر )که قریب به صد 

و هشتاد هزار نفر بودند( و حضور چهارپایان، چگونه این سخنران طوالنی ایراد شده است 

بلند گو هست که االن شما در این فضا دهمایی به هم نمی خورده است. و چگونه نظم گر

. این در حالی نمی توانم صحبت کنم دیگر من دو نفر شروع کنند به حرف زدن، یکیاگر 

از وقتی پیغمبر  .با آن مقدمات پیش آمده شور و هیجانی داشتند.مردم هم یک  بود که

 و بین مسلمین پخش شد که  امسال،بیاید مکه  ،که امسال هر کس می تواند اعالم فرمودند

و مناسک حج بنا است یک جریان مهمی را بگوید  و است )ص(سال آخر عمر پیغمبر اکرم

م ولعی داشتند که با پیغمبر اکرم)ص( همراه باشند. همچنین که به طور مرد را اعالم بکند،

ح مکه به دست رسول اهلل)ص(. پس از فت شخص خیلی عالقه داشتند بهکلی، مردم 

بودند که  ایشاندل باخته  مردم آن قدرند. وضو می گیر )ص(دیدند پیغمبر اکرم مسلمین،

وقتی ابوسفیان این مسئله را دید مو بر تن  .قطرات آب وضو به زمین برسد نمی گذاشتند

به هر حال این سکوت و این نظم در برقراری  است دیگر!این چه قدرتی که او راست شد 

 ت انگیز است خطبه شگف

آخرین جایگاه و  ،مردم این مقام 114 " مَعاشِرَ النّاسِ، إنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ فی هذَا الْمَشْهَدِ "

در  یعنی از آن جا اعالم کرد که دیگر من بعد از این .حاضر هستم در آن مقامی که من

 نیستم بین شما
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 بشنوید و اطاعت کنید 115"فَاسْمَعُوا وَأَطیعُوا  "

 . مطیع امر پروردگار تون باشیدای مسلمانان!  116 " رَبِّکُمْ ِوَانْقادُوا الِءَمْرِ اللّه "

ولی  2،خداوند متعال رب شما  117 "مَواْلکُمْ وَإلهُکُمْ)ربکم و ولیکم (  عَزَّ وَجَلَّ هُوَ  َفَإنَّ اللّه "

 شما و معبود و اله ماست

 بعد از خداوند 118 "ثُمَّ مِنْ دُونِهِ  "

) مستمعین صلوات فرستادند ( بعد از من علی ولی شما است و  "  ِبِأَمْرِ اللّهمحمد رَسُولُهُ  "

 119 امام شما است

 "کتابی هست که ظاهرا یک حنفی مذهب نوشته است   120"ثُمَّ االْءمامَةُ   رَبِّکُمْ ِبِأَمْرِ اللّه "

در تمام روایاتی که  است.کتاب قطوری هم  و هست حوزه ما در کتابخانه "ینابیع الموده 

کرده است. در خطبه غدیر این حنفی نقل  شان اهل بیت از پیامبر اکرم)ص( صادر شده را

هم رسول اهلل)ص( فقط درباره حضرت علی )ع( سخن نفرموده بلکه همه ائمه را معرفی 

 کرده است

 

 کسانی که مادرشان سیده است

ببینید است. امامت در ذریه من  121"ی ذُرِّیَّتی مِنْ وُلْدِهِ ف ثُمَّ االْءمامَةُ،  فی ثُمَّ االْءمامَةُ  "

را از ذریه خود حساب کرده  المومنین و زهرا )سالم اهلل علیهم(پیغمبر اکرم فرزندان امیر
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 .سادات هستنداز  هم ه استکسانی که مادر آن ها سید ؛این نکته را االن عرض کنم .است

شرف سیادت خمس به آن ها نمی رسد و اال  می گوینددریافت خمس، فقها  فقط درباره

خبر ندارند. خودشان هم و روی این قاعده شاید نیمی از ایرانی ها سادات هستند  را دارند.

منتهی به پیغمبر او یعنی تو این چندین قرن باالخره یک مادری سید بوده پس نسل 

  .می شود )ص(اکرم

یعنی امامت تا روز قیامت مال ذریه  122 "قیامت إلى یَوْمٍ  هِفی ذُرِّیَّتی مِنْ وُلْدِ ثُمَّ االْءمامَةُ "

 من است

 خدا ورسول را روزی که مالقات می کنید 123 " رَسُولَهُ   وَ َتَلْقَوْنَ اللّه یَوْمٍ "

و رسول اش  که خدااال آنچه حاللی نیست  124 "  وَرَسُولُهُ وَهُمْ  ُال حاَللَ اءالّ ما أَحَلَّهُ اللّه "

 اند حالل کرده اهللو ذریه رسول 

ول اش و رس حرامی نیست اال آن که خدا " عَلَیْکُمْ وَرَسُولُهُ وَهُمْ  ُواَل حَرامَ اءالّ ما حَرَّمَهُ اللّه "

 بزندحرف حالل و حرام غیر از اینها حق ندارد کسی  .حرام کرده است و ذریه او

 

 سه نفرآن طعنه بر 

عثمان یعنی عمر و ابوبکر و بابی داریم به عنوان مطاعن ثالثه . ثالثه در کتاب بحار االنوار 

، کارهای نابه که زدند ، حرف های بی ربطیاحکامی که جعل کردند .ها است این طعنه بر 

 بن خطابعمرهای اهل سنت آمده  در کتابدر این سه جلد بحار است. دند که کرجایی 

دو متعه بوده است در  " متعتان محللتان کانا فی زمن النبی و انا احرمهما..." می گوید 
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 "متعه النسا و متعه الحج "حالل کرد و من حرام می کنم آن دو را  که او  پیغمبرزمان 

 تفاق ها چراکه زیاد است از این هابگذریم از این 

 خداوند حالل و حرام را به من معرفی کرد 125 "وَالْحَرامَ  الْحاَللَعَزَّ وَجَلَّ عَرَّفَنِى (   ُوَاللّه) "

و من آن چه را که خداوند 126 " لَیْهِ ا وَحَرامِهِ وَحَاللِهِ کِتابِهِ مِنْ رَبّى عَلَّمَنى بِما أَفْضَیْتُ وَأَنَا "

 )ع(همه را واگذار به علی ،حالل و حرام و از به من مرحمت کرد و به من یاد داد از کتابش

 .کردم

هیچ علمی نیست اال این که  127 " فِیَّ  ُمَعاشِرَ النّاسِ، فَضِّلُوهُ. ما مِنْ عِلْمٍ إالّ وَقَدْ أَحْصاهُ اللّه "

 کرد آن راخداوند به من مرحمت

و هر علمی را که به من خداوند  128 " إمامِ الْمُتَّقینَ علی وَکُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَیْتُهُ فی  "

 امیرالمومنین که امام متقین است دادم بهداد و تعلیم نمود آن را من 

هیچ علمی نیست که خدا به من 129 " وَما مِنْ عِلْمٍ إالّ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِیّا، وَهُوَ االْءمامُ الْمُبینُ "

امام علی به ودیعت گذاشتم و او همان امام مبین است  اال اینکه آن علم را در ،داده باشد

 که در سوره یس آمده است. 

 )ع(علی راه گمراه نشوید ازای مردم. نصیح مرا بشنوید؛ 130 "عَنْهُ  تَضِلُّوا ال النّاسِ، مَعاشِرَ "

 دوری نکنید از او 131 " مِنْهُ تَنْفِرُوا واَل "
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 )ع(استنکاف نکنید از والیت علی 132 "  ِ) من ( واِلیَتِه عَنْ تَسْتَنْکِفُوا واَل

اوست که هدایت  133 " ، وَیُزْهِقُ الْباطِلَ وَیَنْهى عَنْهُ فَهُوَ الَّذی یَهْدی إلَى الْحَقِّ وَیَعْمَلُ بِهِ  "

که باطل را نابود می کند و نفی  به حق می کند اوست که خود عمل به حق می کند اوست

 از باطل می کند

 در راه خداوند مالمت مالمت کننده در او اثری ندارد 134 "  لَوْمَةُ الئِمٍ  ِواَل تَأْخُذُهُ فِی اللّه "

 آورد او او اول کسی است که ایمان به خدا و رسول 135 "  وَرَسُولِهِ ِأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللّه ثُمَّ " .

خود را فدای رسول اهلل  جان و او آن کسی است که 136 "  بِنَفْسِهِ ِفَدى رَسُولَ اللّه وَالَّذی "

  "جای رسول اهلل خوابیده است و کرده است 

کسی  137 "،   مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّجالِ غَیْرُهُ  َ واَل أَحَدَ یَعْبُدُ اللّه ِوَالَّذی کانَ مَعَ رَسُولِ اللّه "

عبادت نمی کرد یعنی از مردم، خدا را احدی در زمانی که بوده است  است که با رسول اهلل

)ص( از مردها پیغمبر اکرم  .عبادت می کردند ، اهلل تعالی رایک زمانی بود که فقط دو نفر

  نفر سومی از بین مرد ها نبود. )ع(. و علی

چرا که او را یگران فضیلت بدهید او را بر د 138 "  ُمَعاشِرَ النّاسِ، فَضِّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللّه "

خدای متعال بر بقیه فضیلت داده است. اگر به این دستور رسول اهلل عمل میشد دیگر 

من را آوردند پایین تا حدی که علی   "الدهر انزلنی ثم انزلنی ..."حضرت امیر نمی فرمود

 را با معاویه قیاس کردند 
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 جه به او بکنید خدا او را نصب اش کرده استتو 139 "وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللّه "

 

م شد؟ ک .تمام شدهم امشب ن شاء اهلل بس باشد. ابرای امشب،چند جمله دیگر می خوانم. 

قدر خوب ید ) مستمعین صلوات فرستادند ( چصلوات بفرست تکراری بود؟ اگر تکراری نبود،

 که حواستون جمع هست...

 خدا امامش قرار داده است  امامی کهامام است اما  140 "  ِمِنَ اللّهمَعاشِرَ النّاسِ، إنَّهُ إمامٌ  "

لن برای نفی ابد است هرگز خدا  141 "  عَلى أَحَدٍ أَنْکَرَ واِلیَتَهُ وَلَنْ یَغْفِرَ لَهُ ُوَلَنْ یَتُوبَ اللّه "

فرعون عجیب هست!  . خیلیتوبه احدی را قبول نمی کند که والیت علی را انکار کرده باشد

شاهدش این است که خداوند می گوید   ؛بله ؟گر توبه می کرد خدا قبولش می کرد یا نها

خدا  در آغوش خدا،  یعنی اگر می آمد 142 "یَخْشَى  أَوْ  یَتَذَکَّرُ لَعَلَّهُ  "برو نصیحت اش کن 

چه کسی این را  .توبه هم بکند قبول نیست )ع( اگرمنکر والیت علی . اماقبول می کرد

نخواهد آمرزید و این  چنن آدمی را هرگز خداوند 143 .ر اکرم همان روز فرمود پیغمبگفته؟ 

 حتمی است 

 

 رابطه والیت و کفر

عذاب ابدی  .می کند منکر والت علی را عذابخداوند  144 " اوَأَنْ یُعَذِّبَهُ عَذابا نُکْرا أَبَدَ "

در  چون کافر .کافر استچنین آدمی  –هان آ –؟اگر گفتید  ؟این عبارت چی می فهمید از
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یعنی کسی که والیت علی را منکر بشود کافر مرده است  . ایناست و جاودان مخلد عذاب،

گر سیصد هزار مسلمان مومن ااگر مسلمان بود، باالخره روزی عذاب اش تمام میشد. چون 

در مومن به خداست  . انسان اگر نجات پیدا می کند بعد از آن، دسال هم در جهنم برو

هم معصیت  و اتفاقا نه حج رفته است ،نه روزه گرفته است ،ه نماز خوانده استن حالی که

. ایمان و عمل الزم و ملزوم هستند و دو چیز از هم مومن است با این همه باشد و...کرده 

در قبر در قیامت در عالم برزخ در  ،ممکن است در موقع جان کندن آدم این جدا هستند.

 .نجات پیدا می کند باالخره بسوزد اما عذاب ببیند و ار سالسی صد هز ،هزار سال، جهنم 

پاک می  و با عذاب ها مومن باشد نجات پیدا می کنداگر واقعا مومن نجات پیدا می کند 

 خَالِدِینَ "کفار  که معذب به عذاب ابدی هستند؟ می گویدقرآن درباره چه کسانی شود اما 

 145 "فِیهَا 

  ِ لَهُ حَتْما عَلَى اللّهوَلَنْ یَغْفِرَ  "کر والیت را کافر دانسته است مندر این جا پیغمبر اکرم)ص( 

به طور قطع خدا چنین آدمی را  "ا نُکْرا وَأَنْ یُعَذِّبَهُ عَذابفیه  أَنْ یَفْعَلَ ذلِکَ بِمَنْ خالَفَ أَمْرَهُ

 همیشهبرای سخت  یعذاب نمی بخشد و برای او عذاب آماده کرده است.

حذر کنید از اینکه  146 " أَنْ تُخالِفُوهُ ، فَاحْذَرُوا دَهْرَ الدُّهُورِ وَ  االْآبادِا أَبَدَ لدُّهُورِدَهْرَ ا وَ "

 مخالفتش کنید

فرمود مخالفت نکنید حذر کنید  147" فَتَصْلُوا نارا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکافِرینَ  "

مهیا که  "وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ  "هستند و  "مردم"او که مبادا برسید به آتشی که آتش افروز 

 است برای کافرانشده 

 ) مستمعین صلوات فرستادند (بس است صلوات بفرستید  دیگر تا اینجا

                                                           
 امهبرن] رساندن فقط[ من ] وظیفه َأبَدًا فِیهَا َخاِلدِینَ جَهَنَّمَ ارَنَ َلهُ فَإِنَّ  ولَهُ َورَسُ اللَّهَ َیعْصِ وَمَنْ  ۖ   وَِرسَاَلاتِهِ  اللَّهِ  مِنَ  َبلَاغًا إِلَّا 145

 دوزخ آتش لماًمس کنند، نافرمانی پیامبرش و خدا از که آنان و. اوست های پیام[ رساندن] و خدا سوی از[ بخش سعادت های

 23آیه سوره جن  . اند همیشگی و جاودانه آن در و است آنان برای
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 شب چهارم

************************* 

 

 ین صلواتآله الطاهرین ) مستمع و بسم اهلل الرحمن الرحیم و صلی اهلل علی سیدنا محمد

 فرستادند( 

پیغمبر اکرم فرمود گفتارم هیچ  149 "با امراهلل ربی اقول  148« ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ»اقول  "

نه از جانب خودم.  گونه تغییری نخواهد کرد زیرا آن چه می گویم به امر پروردگار می گویم

  پس قابل تغییر نیست

وَالْعَنْ مَنْ أَنْکَرَهُ   وَاْنصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُاللّهُمَّ والِ مَنْ واالهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ "

دشمن  .را دوست دارد )ع(خدایا دوست بدار هر کس علی 150 " وَاغْضِبْ عَلى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ

غضب کن بر  .لعنت کن آن کسی را که او را که انکار کند .بدار هر کس با او دشمنی کند

وَنَصْبِکَ  اللّهُمَّ إنَّکَ أَنْزَلْتَ االْآیَةَ فی عَلِیٍّ وَلِیِّکَ عِنْدَ تَبْیینِ ذلِکَ  "ا انکار کند کسی را که او ر

 الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَرَضیتُ لَکُمُ االْءسْالمَ »إیّاهُ لِهذَا الْیَوْمِ: 

                                                           
148  

نیستم سوره ق  بیدادگر بندگانم به[ نسبت] من و شود نمى دگرگون حکم من پیش لِلْعَبِیدِ بِظَلَّامٍ أََنا وََما لَدَیَّ اْلقَوْلُ یَُبدَّلُ مَا

 29آیه 
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 مناگر که  .تو فرمودیاست  )ع(نمودی که امامت برای علیخدایا تو نازل  152 " 151«دینا

و  اسالم تکمیل می شود و نعمت ات برای مردم تمام می شود.دین  )ع( را،نصب کنم علی

 .اسالم را داشتن دین راضی شدی برای آن ها 

ت های نعم والیت اگر با تمامنعمت  .نعمت والیت است ،بزرگترین نعمت طبق آیه مذکور،

والیت  هوسیل به های الهی، نعمتهمه تکمیل  یسه شود بر همه شان اولویت دارد.مقادنیا 

غمبر نصب است لذا بعد از اینکه پی اش )علیهم السالم(  امیرالمومنین و اوالد معصومین

نعمت را خدا فرمود: امروز  " کُمْعَلَیْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الیوم" نازل شد:آیه  ،کرد

عنوی آن چه را که شما در سیر م همه نعمت های مادی و معنوی و همه تمام کردم یعنی

نوان دین و اسالم را به ع به دست شما رسید از جانب خداوند ،و سلوک معنوی نیاز دارید

 انتخاب کردمبرای شما 

ءسْالمِ دینا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ االْ إِنَّ الدّینَ عِندَ اللَّهِ اإلِسالمُ  »وَ قُلْتَ:  "

اسالم بپذیرد هرگز از او  از تو فرمودی هر کس دینی غیر 154" 153«  االْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ

                                                           
 إَِلّا السَّبُعُ أَکَلَ وََما طِیحَةُوَالنَّ وَالْمُتَرَدَِّیةُ وَالْمَْوقُوَذةُ وَالْمُنْخَنَِقةُ بِهِ هِاللَّ لِغَیْرِ أُهِلَّ وَمَا الْخِنِْزیرِ  َولَحْمُ وَالدَّمُ الْمَیْتَةُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ 151

 وَاخَْشوْنِ خْشَوْهُمْتَ  فَلَا دِینِکُمْ مِنْ کَفَرُوا الَّذِینَ یَئِسَ الْیَوْمَ ۖ   سْقٌفِ لِکُمْۖ  ذَ ۖ   ِبالَْأزْلَامِ تَسْتَقْسِمُوا وََأنْ النُّصُبِ عَلَى ذُبِحَ اوَمَ ذَکَّیْتُمْ مَا

 فَإِنَّ ۖ   إِثْمٍلِ مُتََجانِفٍ غَیْرَ مَْخمَصَةٍ فِی اضْطُرَّ فََمنِ ۖ   دِینًا ْسلَامَالْإِ لَکُمُ وََرضِیتُ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَأَتْمَمْتُ  ِدینَکُمْ لَکُمْ أَْکمَْلتُ الْیَْومَ ۖ  

 و مردار گوشت[ مانند] ستا شده حرام شما بر[ ندارند شما روح و جسم با تناسبی که ناپاک مواد خوردن﴾٣﴿ َرحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ 

 سبب به هآنچ و مرده سنگ و چوب ضرب به آنچه و شده خفه حیوان و دان کشته خدا غیر نام به آنچه و خوک گوشت و خون

 آن از و کشته ار آن ای درنده که حیوانی و رفته بین از دیگر حیوان شاخ ضرب به که حیوانی و داده جان بلندی از شدن پرت

 قربانی ها بت برای چهآن نیز و اید، کرده تذکیه شرع دستور به شما و بوده تذکیه قابل مرگ، آستانه در که را آنچه مگر خورده،

 احکام از] افرمانین و فسق[ امور] این[ همه. ]است گشته حرام شما بر کنید می بندی سهم قمار تیرهای وسیله به آنچه و شده،

 علی نصبِ  با] امروز. ترسیدب من از و مترسید آنان از بنابراین اند؛شده ناامید شما دین[ شکست] از کفرپیشگان امروز. ست[ خدا

 اسالم و کردم، تمام ماش بر را نعمتم و کامل، شما برای را دینتان[ امت بر فرمانروایی و حکومت امامت، والیت، به طالب ابی بن

 بیان مُحرّمات خوردن به] باشد گناه به مایل آنکه بی شدید گرسنگی حال در که هر پس. پسندیدم دین عنوان به برایتان را

 3سوره مائده آیه .ستا مهربان و آمرزنده بسیار خدا یقیناً ؛[گیرد بهره آنها از ضرورت اندازه به تواند می] شود، ناچار[ شده
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یکی است و آن اسالم است و در آخرت آن هایی که غیر اسالم  . دین مقبول،قبول نیست

 داز زیانکاران هستنرا اختیار کرده اند، دینی 

که وظیفه ام را انجام دادم من تو را شاهد می گیرم  155 " أَنّی قَدْ بَلَّغْتُ اللّهُمَّ إنّی أُشْهِدُکَ  

 ابالغ می کردم، به مردم رساندمو آنچه را باید 

 دین ی متعال،خدا !مردم ای 156 "  عَزَّ وَجَلَّ دینَکُمْ بِإمامَتِهِ  ُمَعاشِرَ النّاسِ، إنَّما أَکْمَلَ اللّه "

 )ع(امامت علی  وسیله را کامل کرد به شما

" " 157  

کسی که  158 "وَبِمَنْ یَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ إلى یَوْمِ الْقِیامَةِ  یَأْتَمَّ بِهِ فَمَنْ لَمْ  "

از فرزندان )کسانی که قائم مقام او هستند  از او وکسی که اقتدا نکند  ،پیروی نکند از او

  (ب او هستند تا روز قیامتمن که از صل

  است، بر خداوند ه اعمالروز عرض که تا روز قیامت 159 "  عَزَّ وَجَلَّ ِوَالْعَرْضِ عَلَى اللّه) "

آنها کسانی 160 " الَّذینَ حبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا واالْآخِرَةِ وَفِی النّارِ هُمْ خالِدُونَ  فَأُولئِکَ  "

انسان  اعمال و نابود می شود در دستگاه حساب الهی. بله؛هستند که اعمال شان حبط 

 بدون والیت برود عبادت ، اگرهفتاد سال انسان عبادت داشته باشداگر یعنی حبط می شود. 

 .حبط می شود و همه اعمال اش عبادت نیست  اش،

حاال من در این جا یک پرانتز بگویم؛ این حبط عمل برای آنهایی است که حقیقت را می  

. چه در صدر اسالم و چه امروزه. این عالمان اهل سنت که می دهندولی تن به آن ن نددان
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حجت برایشان تمام شده است و حقیقت را می دانند، قطعا اگر زیر بار والیت نروند جهنمی 

دستان عالمی دستی به و د ناطالع ندار که از حقیقت،عده ای هستند  هستند . اما خب االن

قیامت خداوند در این ها را ممکن است  ؛تمام بشود ه حجت برای شانعالمی ندارند ک

چون خداوند کسی را بدون  .تمام کندبرایشان حجت را والیت ر ابر آنها عرضه نماید و 

  عذاب نمی کند.اتمام بر حجت 

 

 بیان ویژگی های حضرت علی)ع( از زبان رسول اهلل)ص(

عذاب از آن ها تخفیف داده نمی شود و به  161 " هُمْ یُنْظَرُونَال یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ واَل  "

 افکنده نمی شودآن ها نظر رحمت هم 

 است  بن ابی طالب این علی !مردمای 162 " مَعاشِرَ النّاسِ، هذا عَلِیٌّ "

 بیشتر مرا یاری کرده است  ،از همه کس او 163 " أَنْصَرُکُمْ لی "

 ها حق اش بر من بیشتر است از همه شما  164 " وَأَحَقُّکُمْ بی "

 از همه شما به من نزدیکتر است  165 " وَأَقْرَبُکُمْ إلَیَّ  "

 از همه شما پیش من عزیز تر است  166 " وَأَعَزُّکُمْ عَلَیَّ  "

 راضی هستیم  و خدای متعال و منِ پیغمبر، از او 167 "  عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا عَنْهُ راضِیانِ ُوَاللّه "
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در قرآن چقدر آیات درباره بهشت و مومنین  168 " آیَةُ رِضىً فِی الْقُرْآنِ إالّ فیهِوَما نَزَلَتْ "

و متقین و خوبان و صالحین داریم؟رسول اهلل می فرمایند که اولین مصداق همه آنها، علی 

 )ع( است

خداوند  ر آنکه د هیچ آیه ای نیست 169 " إالّ بَدَأَ بِهِ  الَّذینَ آمَنُوا ُخاطَبَ اللّه) ما (واَل  "

 است  )ع(علی مگر اینکه اولین مخاطب اش، " الَّذینَ آمَنُوایاایها  "خطاب کرده باشد 

اال  هیچ آیه ای نازل نشده در مدح مومنین 170 " واَل نَزَلَتْ آیَةُ مَدْحٍ فِی الْقُرآنِ إالّ فیهِ"

 است  )ع(اینکه درباره علی

 172 "إالّ لَهُ 171 «واَل أَنْزَلَـها فی سِواهُ  سانِنأَتى عَلَى اال هَلْ»نَّةِ فی  بِالْجَ ُواَل شَهِدَ اللّه "

در سوره انسان وقتی به بهشت مژده می دهد قطعا این مژده برای علی)ع( است نه خداوند 

 غیر او

 را  )ع(غیر علی انسان، این سوره وسیله مدح نکرد خداوند به 173 " واَل مَدَحَ بِهـا غَیْرَهُ "

  ای مردم بدانید! یاور دین الهی، علی )ع( است 174 "  ِسِ، هُوَ ناصِرُ دینِ اللّهمَعاشِرَ النّا "

از جانب خدا و رسول خدا  است کسی که با مخالفین،او  175 "  ِوَالْمُجادِلُ عَنْ رَسُولِ اللّه "

 جدال می کند 
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 اوست کسی کهادند( ) مستمعین صلوات فرست 176 " وَهُوَ التَّقِیُّ النَّقِیُّ الْهادِی الْمَهْدِیُّ"

 هدایت شده  است و هدایت کننده.اکیزه استو پ پرهیزگار

 نبی است در بین انبیاء الهینبی شما بهترین  177 "نَبِیُّکُمْ خَیْرُ نَبِیٍّ وَوَصِیُّکُمْ خَیْرُ وَصِیٍّ "

 ای است که انبیاء الهی داشته اند  بهترین وصی همو وصی اش 

 فرزندانش بهترین اوصیا هستند  178 " یاءِوَبَنُوهُ خَیْرُ االْءَوْصِ "

ةُ کُلُّ نَبِـى  "  179 " عَلِى أمیرِالْمُؤْمِنینَ  صُلْبِ مِنْ  ¨وَذُرِّیَّتـى صُلْـبِهِ  مِنْ مَعـاشِرَ النّـاسِ، ذُرِّیَـّ

اما ذریه و فرزندان من از صلب علی بال واسطه است  و خودشصلب فرزند هر نبی ای از 

 او، فرزندان من اند)ع( اند. یعنی فرزندان 

ای مردم بدانید  180 "فاَل تَحْسُدُوهُ  مَعاشِرَ النّاسِ، إنَّ إبْلیسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ "

)ع( کار باره علیکه درمبادا  ت بیرون کرد.از بهش به خاطر حسادت،شیطان آدم را که 

 حسد بورزید  شیطان را پیش بگیرید و

قدم  نابود می شود ون اگر حسد بورزید تمام اعمالتا 181 " وَتَزِلَّ أَقْدامُکُمْ عْمالُکُمْفَتَحْبِطَ أَ "

 می لغزد  بر روی پل صراط، هایتان

 آورده شدپدر ما آدم،  182 " أُهْبِطَ إلَى االْءَرْضِ بِخَطیئَةٍ واحِدَةٍ) علیه السالم (  فَإنَّ آدَمَ   "

  به خاطر یک خطا به زمین فرستاده شد

 خلقت انسانی و منتخب خدا بود  اول فرد با اینکه او، 183 "  عَزَّ وَجَلَّ ِوَهُوَ صَفْوَةُ اللّه "
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آدم  که جای خود دارید؛شما  ساده تر اش می شود اینکه: 184 " وَکَیْفَ بِکُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ "

  فرستاده شدزمین  بهاز بهشت  که برگزیده الهی بود، با یک خطا

می فرماید در بین شما هستند افرادی که با خدا سر دشمنی دارند.  185 " ِمْ أَعْداءُ اللّهوَمِنْکُ "

قبال عرض کردیم که بی جهت به شیعیان ایراد می گیرند که چرا به برخی صحابه لعنت 

 می فرستید. خب ببینید رسول اهلل)ص( چه می فرمایند!

به شما بگویم که هیچ کی علی)ع( را مبغوض نمی  186 " أال وَإنَّهُ ال یُبْغِضُ عَلِیّا إالّ شَقِیٌّ  "

 دارد مگر کسی که شقی و بدبخت اس.

 مگر انسان باتقوارا  )ع(دوست ندارد علیو  187 " یُوالی عَلِیّا إالّ تَقِیٌّ  واَل "

انسانی که مومن و  مگرایمان به علی نمی آورد  188 " واَل یُؤمِنُ بِهِ إالّ مُؤمِنٌ مُخْلِصٌ  "

 در ایمان  مخلص است

نازل سوره عصر  )ع(به خدا قسم درباره علی 189 "  ـ نَزَلَتْ سُورَةُ الْعَصْرِ ِوَفی عَلِیٍّ ـ وَاللّه "

 :شده است 

 الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا خُسْرٍ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، وَالْعَصْرِ، إنَّ االْءنْسانَ لَفی  ِبِسْمِ اللّه» "

 است  علی )ع( مصداقش امیرالمومنین 190 " .بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا  وَاصَوْا بِالْحَقِّوَتَ
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برایتان نقل می کنم که در کتب متعدده ای نقل یک قضیه ای را  .حاال این را داشته باشید

ابوبکر و عمر فرستادند به سوی  " خالد بن ولید ابوبکر و عمر بعثا سائل بن "که  شده است.

. گفت هر کاری گفتند با تو یک کار مهمی داریم .وعده هایی به او دادند وبن ولید خالد 

تو را گفتند اتفاقا برای همین امر هست انجام می دهم حتی اگر قتل علی)ع( باشد. 

را برای عمر و علی)ع( ضمانت کرد قتل  " وفالقا علی قتل علی علیه السالم " .خواستیم

فسمعت اسماء  " و در خانه ابوبکر. زمان زوجه ابوبکر بود یناسما بنت امیس در ا .ابوبکر

که این  . شنیدشنید صدا را در حالی که در اتاق خودش بوداو  " بنت امیس امراه ابی ابکر

  و قالت ". فرستادش. کنیزکی داشت " فارسلت خادمه لها"ها چنین مطلبی راگفتند 

 الْمَلَأَ إِنَّ  "می گویی  )ع(در خانه علی  می روی "فی دار علی علیه السالم و قولی  یتردد

) مستمعین نظر می دهند  ؟بگویید ببینم؟کجاست در این آیه 191 " لِیَقْتُلُوکَ بِکَ یَأْتَمِرُونَ 

در خانه حضرت آمد  . کنیز"الی آخر  الْمَدِینَةِ أَقْصَى مِنْ رَجُلٌ وَجَاءَ " –بله  –( بارک اهلل 

 لِیَقْتُلُوکَ  بِکَ یَأْتَمِرُونَ الْمَلَأَ  إِنَّ " خواند کهرا  آیه یننگفت قضیه چی هست فقط همولی 

قولی  " موال به آن کنیز فرمود: .می شود قضیه امیرالمومنین متوجه می دانست که "

الناکثین و القاسطین  فمن یقتل  "بگو به موالیت که خدا تو را رحمت کند.  " بموالت

چه کسی با خوارج و سپاه معاویه و اصحاب پس  کنند،ترور بیعنی اگر من را  "والمارقین

مبارززه با آنها را به  پیغمبر وعده .یعنی من باید بمانم تا آن ها را بکشم جمل مبارزه کند؟

 "وقعت المواعد الصاله الفجر  "یعنی نمی توانند کاری بکنند نگران نباش  من داده است.

خواندم  صبح ابوبکر گفت من که نمازن خالد؛ برگردیم به جلسه خلیفه اول و دوم با سائل ب

آن وقتی که تاریکی م دادم شمشیر را بر گردنش بگذار. تو کنارش بایست نماز که سال

 . را)ع(بزن گردن علی  شوند. در آن لحظه،مرد و زن از هم شناخته نمی و است محض 

کار شروع به ن آمد کنار امیرالمومنین برای همی خالد  " ذلک جنبه الجلفصلی الی  " 

و او  خب من حاال بگویم السالم و علیکم " ابوبکر فی الصاله یفکر فی العواقب " نماز کرد.
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پشیمان . اما کرد در عواقب کار فکر  ؟چه خواهد شد ، بعدشبزند بر سر علی )ع( ضربه ای

نماز را تا دم  " حتی کادت الشمس تطلع "نشست در نماز  " فجلس فی الصاله " .شد

مردم  تکرار نمود. به حدی کهعبارات را  .کردطوالنی هی نماز را آفتاب طول داد.  طلوع

چرا این طوری می کند  که همین طور متحیر بودند  دچار صرع شده است.کردند خیال 

می ترسید فتنه ای  "علی نفسه  یتعقد االء و یخاف فتنه و ال یعمل "هی تکرار می کند 

باالخره دید  " فی الصاله فقال قبل عن یوسلم "سید بشود و بر جان خودش هم می تر

یا خالد ال تفعل ما  " گفت:قبل از اینکه سالم بدهد در نماز .نمی شود باید یک کاری بکند

فعلی علیه  " گفت ای خالد آن کار را نکنسه مرتبه قبل از السالم علیکم  " امرتک ثاللثا

با شمشیر  علی )ع( دید خالد را که  " مشتمال علی سیف علی جانبه فاذن خالد السالم

واقعا این کار را می  " ا کنت فاعالیا خالد ام فقال"است دیگر. خب هوا هم روشن  .است

 " علی اکثر الشعرا عتهلوضلوال انه نهانی  " .به خدا می زدم گفت بله" قال وهلل "کردی؟ 

 بدن ات کهاز عضوی از آنبر قرار می دادم  را نهی ام نمی کرد من این شمشیرابوبکر، اگر 

فقال له علی علیه السالم  کذبت ال ام لک   "سر روی یعنی  .همه جای بدنت بیشتر مو دارد

اما " این را معنا نمی کنم "من یفعل حله من اسم ؟؟ " !ای بی مادر دروغ می گویی "

سبق  لو الما "قسم به آن خدایی که حبه را شکافت و خلق را خلق کرد  "الذی فخلق حبه 

 واضعف جندا العلمت ای الفریقین شر مکان "اگر قضا الهی نبود که من باید صبرکنم  " قضا

  .هستبه شما می فهماندم که چه کسی قوی است و چه کسی، ضعیف آن وقت  "

با علی)ع(  " امیرالمومنین اخذ خالد باسبعیه السبابه و الوسطیان  "می کند که  نقلابوذر 

به گونه ای که نعره ای زد  " الخالد منکره فساح "فشار داد و  فتخالد را گردو انگشت 

احدث  " کردن البته باالتر از خیس. خالصه خودش را خیس کرد مردم وحشت کردند.

دست و پا ها را می زد به زمین و دیگر از  "و جعل یضرب رجله برجله و ال یتکلم خالد 

برود خالد که از این اصحاب می آمد  هرکسی. حرف افتاده بود و حرف نمی توانست بزند 

هیچ کس جرات  تا منصرف شود.کرد می  ی به اوحضرت یک نگاه تندنجات بدهد، را 

ابوبکر به عمر گفت برو عباس عمویش  " فبعث ابوبکر عمر الی العباس "نداشت بیاید جلو



 "را  ()عقسم داد  علیو  و شفاعت کردعباس آمد  " فجا و تشفی الیه"د یبیا که را بگو

به حق این قبر و آن کسی که در  گفت:" بحق القبر من فیه و بحق ولدیه و امها االترکت

 "امیرالمونین رها کرد " ذلک فعل"قبر است و به حق دو فرزندش و مادرشون رهاش کن 

این ها تا این حد  .و عباس پیشانی امیرالمومنین را بوسید " و قبل العباس من بین العینه

ابن ابی الحدید در یک جا به  کشیدند. د که نقشه برای قتل امیرالمومنیندشمنی داشتن

با این همه بغض و دشمنی هایی که با  )ع(استادش می گوید من تعجب می کنم که علی

 طور بعد از پیغمبر این قدر زنده ماند! چ او داشتند

اهلل تتمه اش را فردا مثل اینکه وقت تمام است  وقت تمام شد دیگر ان شا  "النّاسِ  مَعاشِرَ

 صلوات بفرستید  بیان میکنم.شب

 ) مستمعین صلوات فرستادند( 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

جماعت  در همان غدیر فرمود ای )ص(پیغمبر اکرمکه خطبه مبارکه غدیر به این جا رسید 

 دم مردم من خدا را شاهد می گیرم که رسالت خود را به شما ابالغ نمو

تقوا داشته باشید.  النّاسِ، مَعاشِرَ " 192 "مُسْلِمُونَ  وَأَنْتُمْ  إالّ تَمُوتُنَّ واَل تُقاتِهِ  حَقَّ   َاللّه اتَّقُوا "

می داند که بعد از رحلت  )ص(پیغمبر اکرم .193دمسلمان باشی اینکه نمیرید اال سعی کنید

 د  اش از این عالم چقدر مردم از مسیر اسالم منحرف خواهند ش

 فَنَرُدَّها وُجُوها نَطْمِسَ  أَنْ  قَبْلِ مِنْ مَعَهُ أُنْزِلَ  الَّذی وَالنُّورِ وَرَسُولِهِ   ِبِاللّه آمِنُوا» النّاسِ، مَعاشِرَ "

رسول و  ایمان بیاورید به خدا و 195" 194.«السَّبْتِ أَصْحابَ لَعَنّا کَما نَلْعَنَهُمْ  أَوْ  أدْبارِها عَلى

قبل از اینکه صورت های شما  .قرآن است ، هماننور خدا. رسول باآن نوری که نازل شده 

 پشت ها و قیامت حسرت بخورید  بهرا خدا برگرداند 

 است، از جانب خداوند ی کهنور 196 "فِیَّ  (مَسْلُوکٌ) وَجَلَّ عَزَّ  ِاللّه مِنَ النُّورُ النّاسِ، مَعاشِرَ"

 در من است 

                                                           
َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّها یَاخطبه غدیر /  192  که گونه آن خدا از! ایمان اهل ای ُمْسِلُمونَ  َوأَْنتُمْ  لَّ إِ  تَُموتُنَّ  َولَ  تُقَاِتهِ  َحقَّ  َللاَّ

. باشید تسلیم[ احکامش و ها فرمان و او برابر در] که حالی در مگر نمیرید و کنید، پروا اوست، از پروای شایسته
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ْلنَا بَِما آِمنُوا اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذینَ  أَیَُّها یَا 194 قًاُمصَ  نَزَّ َها ُوُجوًها نَْطِمسَ  أَنْ  قَْبلِ  نْ مِ  َمعَُكمْ  ِلَما ِدِّ  نَْلعَنَُهمْ  أَوْ  أَْدبَاِرَها َعلَى   فَنَُردَّ

[ اسالم پیامبر بر] آنچه به! شده داده سمانیآ کتاب شما به که کسانی ای َمْفعُولً  َللاَِّ  أَْمرُ  َوَكانَ   ۚالسَّْبتِ  أَْصَحابَ  لَعَنَّا َكَما
 و شکل از] را هایی چهره آنکه از پیش آورید، ایمان شماست با که است انجیلی و تورات کننده تصدیق که مکردی نازل

 که چنان یا م،بازگردانی گمراهی و کفر به[ قرآن و اسالم پیامبر برابر در تکبِّر کیفر به] و کنیم، محو[ انسانی شخصیت
 ۴۷سوره نسا آیه . است شدنی وارههم خدا فرمان و کنیم؛ لعنت کردیم، لعنت را سبت اصحاب

ْفحِ  أُِمْرتُ  َوقَدْ  َوأَْنسابِِهْم، ائِِهمْ بِأَْسم أَْعِرفُُهمْ  أَْصحابی ِمنْ  قَْوما إلِّ  اْلآیَةِ  بِهِذهِ  َعنى ما  ِ بِاللِّ  خطبه غدیر 195  َفْلیَْعَمـلْ . َعْنُهمْ  بِالصَّ

 .َواْلبُْغِض  اْلُحبِِّ  نَ مِ  َقْلبِهِ  ¨فى ¨ِّ ِلعَِلى یَِجدُ  ما َعلى اْمِرئ   ُکلُّ 
 خطبه غدیر  196



قرآن در  .است )ع(سپس این نور در علی 197 "أَبیطالِبٍ  بْنِ عَلِیِّ فی فِیَّ  ثُمَّ مَسْلُوکٌ "

 است  )ع(است قرآن در سینه امیرالمومنین و ائمه معصومین )ص(سینه پیغمبر اکرم

) مستمعین صلوات فرستادند ( چند بار  198 " الْمَهْدِیِّ الْقائِمِ إلَى مِنْهُ  النَّسْلِ فِی ثُمَّ "

 را می برد  )عج(حضرت در این خطبه نام امام زمان

آن مهدی که حق خدا را و هر حقی که برای  199 "لَنا  هُوَ  حَقٍّ وَبِکُلِّ   ِاللّه بِحَقِّ  یَأْخُذُ  الَّذی "

 ما اهل بیت هست خواهدگرفت 

 خائِنینَ وَالْ وَالْمُخالِفینَ وَالْمُعانِدینَ الْمُقَصِّرینَ عَلَى حُجَّةً جَعَلَنا قَدْ وَجَلَّ  عَزَّ   َاللّه الِءَنَّ  "

خداوند ما را حجت قرار داد بر  200 "الْعالَمینَ  جَمیعِ مِنْ وَالْغاصِبینَ وَالظّالِمینَ وَاالْآثِمینَ

ما را بر آن ها حجت  وندخدا .مخالف هستندو دشمنی دارند  دارند.تمام آن هایی که تقصیر 

 قرار داد

 ار می کنم ذسانم و انمن شما را می تر201 "أُنْذِرُکُمْ انی مَعاشِرَ النّاسِ،  " 

 من رسول خدا هستم به سوی شما که  202 "علیکم   ِأَنّی رَسُولُ اللّه "

 قبل از من انبیاء آمده اند  203 " قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِیَ الرُّسُلُ "

ید وقتی من مردم یا کشته شدم بر می گرد 204 " انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِکُمْأَفَإنْ مِتُّ أَوْ قُتِلْتُ  "

 از اسالم دست بر می دارید ؟ ؟به زمان جاهلیت ؟به عقب
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هرکس  205 "  الشّاکِرینَ الصّابِرینَ ُ شَیْئا وَسَیَجْزِی اللّه َوَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللّه "

اما خدای متعال  رسید. نخواهد یزیان که به خدا ،از دین دست بردارد و به عقب برگردد

 خواهد داد را جزای خیر  ینشاکر

به روشنی می بیند  پیغمبر اکرم آینده را 206 " أاَل وَإنَّ عَلِیّا هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّکْرِ  "

علی)ع( هم در مشکالت آگاه باشید که  . می فرماید:علی مظهر صبر الهی است که می داند و

 ی الهی شاکر است.در مقابل نعمت ها هم صابر است و ،ماتو نامالی

همه شان همینگونه اند. فرزندان من پس از او، باقی   207 " ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ  "

 صبور و شکور هستند 

به خدا منت  !جماعت مردم 208 " بِإسْالمِکُمْ) اهلل تعالی ( ، ال تَمُنُّوا عَلَیَّ  مَعاشِرَ النّاسِ "

 خدا منت نگذارید بر سر  .مما مسلمان هستی که نگذارید

اگر انسان  209 " رَبَّکُمْ لَبِالْمِرْصادِ هإنَّ ( )یصیبکم من عذاب من عندهوَیَسْخَطَ عَلَیْکُمْ  " 

ارد ذمنت بگ اسالم اش و کارهای خیری که می کند،  ایمانش و و شبخواهد با عمل خود

 قرار خواهد گرفت  خداوند مورد سخط و غضب

 خداوند در کمین انسان است. در حال رصد دائمی انسان است210 " بِالْمِرْصادِإنَّ رَبَّکُمْ لَ "

 پیشوایانی می آیندمن  ازبعد  211"أَئِمَّة مَعاشِرَ النّاسِ، إنَّهُ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدی "
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می کنند قرآن دعوت به آتش آنها، اما  212 " یَدْعُونَ إلَى النّارِ وَیَوْمَ الْقِیامَةِ ال یُنْصَرُونَ أَئِمَّةٌ "

حق است  امامکه آیا ببینید  اما دقت کنید و 213 " بِإِمَامِهِمْ  أُنَاسٍ کُلَّ  نَدْعُو ":هم دارد که 

 و معصومین تمام آن هایی که غیر از امیرالمومنین "یَدْعُونَ إلَى النّارِ "؟  یا امام باطل

از بنی االمیه  وت می کند.به سمت آتش دع " یَدْعُونَ إلَى النّارِ "باشد  که هرکس، هستند 

و  و بن العباس و اولی و دمی و سومی و هرکی بیاید در اسالم و حکومت اسالمی بخواهد

باشند که امام زمان فرمود که بعد از  ییمگر مثل علما همین است. حق اهل بیت را بخورد

. اما میداند که این ها نائب عام امام زمان علیه السالم هستند .من مراجعه به این ها بکنید

ا هیچ کس حتی ذل خود حضرت حجت علیه السالم هستند. ،امام واقعی که ولی خدا و

وَیَوْمَ الْقِیامَةِ  یَدْعُونَ إلَى النّارِ "امام فقط دوازده نفر است  .ندارند و والیت مراجع حق امامت

  " ال یُنْصَرُونَ

خدا و من از این ائمه ای که مردم  214 " ریئانِ مِنْهُمْوَأَنَا بَ ) تعالی(   َمَعاشِرَ النّاسِ، إنَّ اللّه "

 م  برند، بیزار هستخواهند را به گمراهی 

مَعاشِرَ النّاسِ، إنَّهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَأَتْباعَهُمْ وَأَشْیاعَهُمْ فِی الدَّرْکِ االْءَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَبِئْسَ   "

درک اسفل و  کنند آن ها را در و آن هایی که کمک اتمام آن ه 215 " مَثْوَى الْمُتَکَبِّرینَ

 هستند و بد جایگاهی است جایگاه متکبرین  پ پایین ترین طبقه از آتش

آگاه باشید این ها اصحاب صحیفه هستند اشاره به 216 " أال اءنَّهُـمْ أَصْحـابُ الصَّحیفَـةِ "

اشاره به ی که در مکه بوده مومنین زماننوشته بودند بر علیه امیرال دارد که برخی نامه ای

 آن دارد 
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ئِ  213 را که  یاد کن[ روزی]َك یَْقَرُءوَن ِكتَابَُهْم َوَل یُْظلَُموَن فَِتیاًل یَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاس  بِإَِماِمِهْمۖ  فََمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ ِبیَِمینِِه فَأُولَ 

هند، پس آنان نامه ؛ پس کسانی که نامه اعمالشان را به دست راستشان دخوانیمهر گروهی از مردم را با پیشوایشان می
ره اسرا سوگیرند. خود را ]با شادی و خوشحالی[ می خوانند و به اندازه رشته میان هسته خرما مورد ستم قرار نمی 
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 را مردم من امامت 217 " وِراثَةً فی عَقِبی إلى یَوْمِ الْقِیامَةِ مَعاشِرَ النّاسِ، إنّی أَدَعُها إمامَةً وَ "

 خودم تا روز قیامت  نسلدر گذاشتم ودیعه گذاشتم و وراثت 

و من تبلیغ کردم و رساندم  218 " لِّ حاضِرٍ وَغائِبٍوَقَدْ بَلَّغْتُ ما أُمِرْتُ بِتَبْلیغِهِ حُجَّةً عَلى کُ  "

در این صحرا حاضر است و تا حجت باشد بر هر کسی که آن چه امر به تبلیغ اش شدم .

 آن که غائب است 

هرکس حاضر است یا غائب 219 " وَعَلى کُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْ لَمْ یَشْهَدْ، وُلِدَ أَوْ لَمْ یُولَدْ  "

 ر کس موجود است و یا بعد ها خواهد آمد است و ه

 حاضر ها به غائب ها برسانند  220 "فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ  "

تا روز قیامت  شان سینه به سینهپدران به بچه های  221 " وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إلى یَوْمِ الْقِیامَةِ "

 برسانند 

به این شکل برای و این امامت را من  222"وَاغْتِصاباً  مُلْکاً ¨وَسَیَجْعَلُونَ االْءمامَةَ بَعْدى "

و از قرار بدهند به صورت سلطنتی  مسلمانان آن را قرار دادم لکن زود است کهفرزندانم 

  اهل اش غصب می کنندش

 خدا لعنت کرد غاصبین را  که آگاه باشید223 " الْغاصِبینَ الْمُغْتَصِبینَ  ُاللّه لَعَنَ  أال "

 عَلَیْهِ أَنْتُمْ  مَا عَلَى الْمُؤْمِنِینَ لِیَذَرَ اللَّهُ کَانَ ( مَا یَکُنْ )لَمْ وَجَلَّ عَزَّ  َاللّه إنَّ نّاسِ،ال مَعاشِرَ "

مردم خدا شما را  224 " الْغَیْبِ عَلَى لِیُطْلِعَکُمْ اللَّهُ  کَانَ  وَمَا  الطَّیِّبِ مِنَ الْخَبِیثَ یَمِیزَ حَتَّى
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ُ  َكانَ  َما / خطبه غدیر 224 ِیِّبِ  ِمنَ  اْلَخبِیثَ  یَِمیزَ  َحتَّى   َعَلْیهِ  أَْنتُمْ  َما َعلَى   اْلُمْؤِمِنینَ  ِلیَذَرَ  َللاَّ ُ  َكانَ  َوَما  ۗالطَّ  َعلَى ِلیُْطِلعَُكمْ  َللاَّ

ِكنَّ  اْلغَْیبِ  َ  َولَ  ِ  فَآِمنُوا  ۖیََشاءُ  َمنْ  ُرُسِلهِ  ِمنْ  یَْجتَبِي َللاَّ  که نیست آن بر خدا َعِظیم   أَْجر   فَلَُكمْ  َوتَتَّقُوا تُْؤِمنُوا َوإِنْ   َۚوُرُسِلهِ  بِاللَّ
[ نیست معلوم و مشخص بد از خوب و مؤمن، از منافق که] دارید قرار آن بر شما که [وضعی] این بر را مؤمنان
 بر را شما که نیست آن بر خدا و. سازد جدا[ مختلف های آزمایش سبب به] پاک از را پلید تا[ است آن بر] واگذارد،



تا خوبان از ناپاکان جدا انجام بدهید  هرچه خواستید که آزاد همین طور است. رها نکرده

 خدا شما را بر غیب و اسرار آگاه نخواهد کرد و  شوند

 هیچ قریه 225"الْقِیامَةِ  یَوْمِ  قَبْلَ بِتَکْذیبِها مُهْلِکُها  ُوَاللّه اءالّ قَرْیَةٍ مِنْ ما اءنَّهُ النّاسِ، مَعاشِرَ "

 ، هالک اش می کنددر اثر تکذیب اهل آن قریه  نیست اال اینکه خدا و شهری

کم و هو و  ولیم هذا علی امامک کما ذکراهلل تعالی و ظالمه و کذلک یهلک القری و هی "

ی علیه السالم عل . و بدانید کهاین از مواعید الهی است "ا وعده اهلل یصدق م مواعید اهلل و

 د در وعده هایش صادق است ما داده است و خداونده الهی است که خداوند به شوع

از امت های پیشین هم  226 " االْءَوَّلینَ أَکْثَرُ االْءَوَّلینَ أَکْثَرُ قَبْلَکُمْ ضَلَّ  قَدْ النّاسِ، مَعاشِرَ"  

  بسیاری شان گمراه شدند

 االْءَوَّلینَ، نُهْلِکِ  أَلَمْ »: تَعالى  ُاللّه قالَ کما . االْآخِرینَ مُهْلِکُ  وَهُوَ االْءَوَّلینَ، أَهْلَکَ  لَقَدْ  ُوَاللّه "

 نآیا ما اولی 228 " 227«لِلْمُکَذِّبینَ یَوْمَئِذٍ وَیْلٌ بِالْمُجْرِمینَ، نَفْعَلُ کَذلِکَ االْآخِرینَ، نُتْبِعُهُمُ  ثُمَّ

  ؟آخرین را ،را هالک نکردیم بعد دنبال اولین

 

 سوال علمای یهود از خلیفه اسالم

در این  را عرض کنمقضیه ای من باز مناسب دیدم که یک  .تا اینجا داشته باشیدخطبه را 

 بیان می کنم ت بعدبقیه خطبه را در فرصجا ان شاءاهلل 

                                                           
 و خدا به پس گزیند، برمی[ غیب به کردن آگاه برای] بخواهد را کس هر فرستادگانش میان از خدا ولی. کند آگاه غیب

سوره آل عمران . بود خواهد بزرگ پاداشی شما برای کنید، پیشه تقوا و آورید ایمان اگر و. آورید ایمان فرستادگانش

  179آیه 
ق    َُوَللاِّ  ¨َِّاْلَمْهِدى اْلءمامَ  َوُمَملُِِّکَها خطبه غدیر / 225  .َوْعَدهُ  ُمَصدِِّ
 خطبه غدیر  226
ِلینَآیثُمَّ  نُْهِلكِ  أَلَمْ  227 ِلكَ .  اْْلِخِرینَ  نُتْبِعُُهمُ  اْْلَوَّ [ شانتکذیب سبب به] را پیشینیان ا ِلْلُمَكِذِّبِینَ  یَْوَمئِذ   َوْیل   ِمینَ بِاْلُمْجرِ  نَْفعَلُ  َكذَ 

 می رفتار گونه این گنهکاران با کنیم می هالک[ تکذیبشان سبب به] هم را دیگران آنان دنبال به سپس نکردیم؟  هالک
 سوره مرسالت  !کنندگان تکذیب بر روز آن در وای. کنیم
 خطبه غدیر  228



 شان هست در کتب  .نقل شده این قضیه هم زیاد و مطلبی است که عامه نقل کرده است

 و آمدندگاهی یهودیان می  ،بود )ص( در این دنیاشما می دانید که زمانی که پیغمبر اکرم

 بعد از .گاهی هم جنگ ها واقع می شدو بعضی سوال داشتند، بعضی اسالم می آوردند

جانشین پیغمبر  .خلیفه مسلمین کی هست که عده ای آمدند ببیند )ص(پیغمبر اکرم رحلت

اکرم کی هست ؟ و سواالتی از خلیفه مسلمین بکنند و ببیند آیا آن نشانه هایی که در 

هست یا  )ص(در خلیفه پیغمبر اکرم ،غمبر آخر الزمان هستکتب آسمانی برای خلیفه پی

عمربن  ولی الم"والیت را گرفت  بن خطابوقتی عمر.لذا می آمدند سوال می کردند .نه

 "یهود آمدند نزد عمر  یعلما سه نفر از  "بار الیهوداالحعطا القوم من  الخطاب الخالفه

آله و سلم ) مستمعین صلوات فرستادند ( عمر انت ولی االمر بعد محمدصلی اهلل ویا  وافقال

 "نسئلک سالو انا نرید وان  "تو هم خلیفه او هستی هم از اصحاب او هستی و  " و صاحبه

 علمنا ان االلسالم حق اان اخبرتنا به "چند موضوع سوال کنیم  تو درباره از می خواهیمما 

محمد  اسالم حق است و می فهمیم کهاگر به ما جواب حق بدهی  "ان محمد کان نبیا  و

جواب اگر  " و ان لم تخبر نا) مستمعین صلوات فرستادند (   هم رسول خدا بوده است

که او  فهمیممی  "نبیا  محمدما علمنا ان االلسالم باطل و لم یکن  "ندهی  را ای ماهسوال

د از عمر یک پروازی کر ابتدا "کم لفقالو سلو عما بدا "باطل است  اسالم پیغمبر نیست و

 "عما بداکم  سلو " نیست  تو برای این حرف– وای!ی ا -می خواهید سوال کنید هر چی 

علی علیه السالم بود هر کس  . آن همایستاد پای او گفت ویک نفررا در تاریخ فقط این 

 زمین خورد  این ادعا را کرد،

نقل است که عمربن  ؛این قضیه بگویم میانه قضیه جالبی هست که می خواهم درحاال یک 

گفت چرا اینقدر مهریه زنان را زیاد می بندید؟ حق ندارید که باالی منبر بود،  وقتی خطاب

بیشتر از مهریه ای که رسول اهلل )ص( برای دخترش فاطمه)س( قرار داده برای زنان تان 

در گفت مهریه برای زنان است و خدا در همان لحظه خانمی از پشت پرده  مهریه ببندید.

تمام شد. اش گران خیلی برای  .دباش هحالل کرده است هرمقدار کسوره نساء، آیه بیست 

آمدی  تن شوهرذاگر با ا و لعنت بر تو باد یآمد تاگر بدون اذن شوهر :گفتبه آن زن 



و جنگ  عایشه با اذن پیغمبر آمد بیرونآیا  ن در پاسخ گفت:زآن  !بر شوهرت بادلعنت 

 ، متحیر ماند و جواب نداشت بدهدخلیفه؟ باز هم او نذا جمل را به راه انداخت یا بدون

قالوا  "هر چی می خواهید سوال کنید   . ازعمر گفت سوال کنیدحاال به هر حال این جا  

فنکس عمر راسه الی  "را نمی خوانیم سوال ها حاال این  ردند.ا سوال کچند چیز ر " اخبرنا

سرش  "این سوال ها مال او نیست  . نزد او نیست.این جواب ها مال او نیست  ماند " ضار

 " ال یعلم عن یقول اهلل اعلمعن ما ال عیب به عمر اذا سئل  "انداخت بعد گفت  زمینبه  را

خب عیب نیست  –یبی ندارد بگوید من نمی دانم چون عالم وقتی یک چیزی را نمی داند ع

گفت عیب نیست اگر از  !جانشین پیغمبر باشد عیب است اگر واقعا خلیفه اسالمبرای اما –

 .این نمی دانم عیب است . ما می گوییم اتفاقاعمر سوالی شد که نمی داند بگوید نمی دانم

 عیب نیست ؟ 

نشهند ان محمد )  "ند در حال بلند شدن بلند شدند که برو "فثبت الیهود و قالوا  "

نبی محمد )ص( تند گف "ن االسالم باطل لم یکن نبیا و ا(  مستمعین صلوات فرستادند

و یک مقدار توقف کنید  سلمان فارسی شنید. به یهودیان گفت:اسالم باطل است  و نیست

سلمان  " هحتی دخل علی  وجهثم توجهت نحو علی بن ابی طالب کرم اهلل "کمی بمانید 

 " کذا فقال فما "به داد اسالم برس  "االسالم فقال ابالحسن اغسل "وارد بر حضرت شد  

رسول اهلل فلما نظر الیه  فاقبل فی برس فاخبر الخبر "چی شده است فرمود: مومنین لامیرا

فلما نظر الیه عمر فوس " را پوشیده بودند.لباس پیغمبر  ند درحالی کهآمدحضرت  "عمر 

بغل گرفت و با او معانقه  و ایشان رابلند شد  عمر زمانی که حضرت را دید، " عتنق فا قائما

 حسن برای هر مشکل وای ابال "تدهی  و شده وقال یا ابالحسن انت لکل معضله  "کرد 

مشکل گشا هستی. بله هرجا گیر می افتادند دست به دامن موال معضل خوانده می شوی 

علمای یهود را خطاب قرار امیرالمومنین  " هلل وجه الیهودتدعی فدعی کرم ا " می شدند

فان نبی صلی اهلل  "گفت از هر چه می خواهید سوال کنید  " فقالوا سلوا بدا عما لکم " داد

هزار باب به من تعلیم  " بف باعلمنی ال "معین صلوات فرستادند ( علیه و آله وسلم ) مست

چشمانم دقیق نمی بیند تا متن – لم گشوده میشود. که از هر بابی، هزار باب دیگر عنمود  



جواب  "انی علیکم شریطه  علیه السالم ل علیفسئلوا قا " -روایت را برایتان دقیق بخوانم

اگر من  " اخبر تکم کما فی توراتکم اذا "مسئله ات را می گویم ولی یک شرط دارد 

دردین  آیا"ی دینا و آمنت دخلت ف "هست  خبردادم به شما همان طوری که در تورات شما

هریکی  گفتند بله. حضرت فرمود: "فقالوا نعم  " د؟و ایمان می آوری داسالم داخل می شوی

 قفل خبر بده ما را از "ال سماوات ماهی اخبرنا عن اقفقالوا  "کنید  سه چیز سوالتان از 

 قفل " رک باهللسماوات الشاقفال الفقال علی علیه السالم  " ند؟هست . آنها چههای آسمان

اگر تمام خدمات اجتماعی را . هر چه بکند، آسمان شرک است عمل مشرک باال نمی رود

  .نمی رود آسمانبه  ولی مشرک بکند برای همین دنیایش اثر دارد این

قال  "کلید این قفل چی هست  "القفل  ما مفتاح ذلک " شان گفتاسقف  "فقال اسقف  "

) مستمعین صلوات فرستادند ( ال یحجبها  ا رسول اهللان محمد اله اال اهلل وشهادت الن ال 

قال صدقت  "هیچ چیز حاجب آن نیست  و این شهادت می رود تا عرش الهی "دون شی 

پرسیدند که  "اخبرنی ان اول دمع قد وقت وجه ارض   قال " ! اسقف راست گفتیآن  "

 اما نحن فال نقول کمایقولونلسالم ا قال علی علیه"   بر زمین ریخت کدام بود؟اول خونی که 

وجه االرض مشیه  و لکن اول دم". آن طوری که شما می گویید نمی گوییممسلمانان ما  "

که حوا انجام بود اول زایمانی اولین خونی که ریخته شد،  " حوا حیث ولدت هابیل بن آدم

تند صحیحی گفتی و گف "الواحده  قال صدقت بقی المساله " و هابیل را به دنیا آورد. داد

فغضب  "خبر بده به من که خدا کجاست ؟  "ین اهلل تنها یک مسئله باقی مانده : اخبرنی ا

می دهم  ولی حضرت فرمود که من پاسخ " فقال علی انا اجیبک "عمر غضب کرد  " عمر

هم ملک اتیا عند رسول اهلل اذا کن "از هر چی می خواهی سوال کن  " عما شئتوسئل  "

ملکی بر او وارد  بودیم کهما خدمت پیغمبراکرم  "ین ارسلته ن اقال رسول اهلل مفسلم و 

آن  " آخر اتیسابعه من عند ربی ثم  فقال من سما " . فرمود از کجا فرستاده شه ای؟شد

فسئله فقال ارسلت  "ی آمد فرشته گفت از آسمان هفتم از نزد خدای متعال. ملک دیگر

فرشته ای دیگر نازل شد و رسول اهلل پرسید از کجا آمده "عند ربی  سابعه من من االرض

من الشرق و رابعهم من  فجا ثالث " از نزد خدای متعال.گفت از زمین هفتم  ای؟ فرشته



فاجابا  "پیغمبر از هر دو سوال کرد فرشته ای از مشرق و دیگری از مغرب آمد و  "الغرب 

فاهلل عزوجل  ها هنا و ها هنا فی السما  " .آمدیمهر دو گفتنداز جانب پروردگار  "  کذلک

فرمود خدای متعال در هر کجایی، اله است. و آیه قرآن  "اله و فی االرض اله و من نذیره 

را تالوت فرمود که او در آسمان ها خداست و در زمین هم خداست. ظاهرا این روایت ادامه 

 ( فرستادند واتصل مستمعین) یک صلوات بفرستید  دارد ولی برای ما بس است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ششمشب 

************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیدند: پر "  اخبر نا به قبر صار به صاحب "کنم.  عرض ار یهودیعالمان ادامه سواالت 

یونس  التخلم قال ذلک الحوت الذی "خبر بده به ما از قبری که با صاحب اش حرکت کرد 

هفت و عید بن متی را بلاین قبر آن ماهی بود که یونس  " یونس بن متی فصار به بحار سبع

 دریا او را برد 

ال هو من الجن  "به ما از آنی که قومش را انذار کرد  خبر بده " قال اخبرنا عمن انذر قوم " 

قال هو  " انسان نهو بود  انجنی از نه و کسی که انذار کرد قومش را " و ال هو من االنس

 قَالَتْ  " در آیه قرآن آمده  که ودمورچه سلیمان ب فرمود که آن " نمله سلیمان بن داوود

 یَحْطِمَنَّکُمْ  لَا "آی مورچه ها بروید در خانه هایتان  229 "مَسَاکِنَکُمْ  ادْخُلُوا النَّمْلُ أَیُّهَا یَا نَمْلَةٌ

 نه جن بود نه انس و ن کرد . انذارشالگد مالتان نکنند "یَشْعُرُونَ  لَا وَهُمْ وَجُنُودُهُ سُلَیْمَانُ

ن پنج نفری دربابه آ " ناعلی الخمسه ...خمسه الذ ...الخمسه  الذی مشی علی االرضاخبر " 

دم و حوا آقال آدم ذلکم  "شدند ناز رحم مادرانشان خلق در زمین راه رفتند اما بگو که 

 . صا موسیع وگوسفند ابراهیم فرمود: آدم و حوا، ناقه صالح، " ناقه الصالح شیب ابراهیم

 لق نشده اند این ها در ارحام خ

                                                           
 یَشُْعرُونَ  الَ  وَهُمْ  وَجُنُودُهُ سُلَیَْمانُ  َیْحطِمَنَّکُمْ َلا مََساکِنَکُمْ اادْخُلُو النَّمْلُ َأیُّهَا َیا َنمْلَةٌ  قَالَتْ  النَّمْلِ  وَادِ ۖ  عَلَى أَتَوْا إَِذا ۖ  حَتَّى 229

 سپاهیانش و لیمانس تا درآیید هایتان خانه به! مورچگان ای: گفت ای مورچه. درآمدند مورچگان وادی به تا[ دندکر حرکت ]پس

 19سوره نمل آیه . نکنند پایمال را شما ناآگاهانه



دراج به نوعی دارکوب  " ما یقولون دراج فی صیاحه "گفتند خبر بدهید ما را  "اخبرنا  "

که صدایش این است  ففرمود است. پرسیدند که دارکوب هنگام تولید صدا چه می گوید؟

  " 230"اسْتَوَى  الْعَرْشِ عَلَى نُ ۖ  الرَّحْمَ  "می گوید 

 قال " ؟خروس در صدایش چه می گوید پرسیدند" واخبر نا ما یقول دیک فی صراخه "

ن هایی که آ  .آیآهای غافل ها یاد کنید خدا فرمود می گوید  "یقول اذکر اهلل یا غافلین 

 بیدار بشوید ای غافلین  .خواب هستید نماز جماعت بیاید

قول قال ی " ؟چه می گوید اسب در صیحه اش " نا ما یقول فرس فی صحیحهقالوا اخبر "

ر به جهاد ن به سوی کفامی گوید: وقتی مومنی " شی المومنون الی الکفار الی الجهاداذا م

  " اهلل منا نصر عبادک المومنین علی الکافرین" می گفتند رفتندمی 

انک ربی قال یقول سبح " ها چه می گویند؟ قورباغه این " قال اخبرنا ما یقول الضفدع"

د در منزه است آن معبودی که تسبیح می شو می گویند: " معبود المصبح فی الجج بحار

 علمای یهود سوال ی پرسند و حضرت علی )ع( پاسخ می گوید. "در دریا ها 

) "ان ال اله اال اهلل و ان محمد رسول اهلل  اشهدقال اثنان منهم کان الیهود ثالث نفر "

قال  "ف کرد اما سومی توقدو نفر از یهودیان مسلمان شدند.  ( فرستادند صلوات مستمعین

و قد بقی خسه الواحد اسئلک  " " یا علی لقد وقع فی قلوب اصحابنا وقع ایمان و التصدیق

 قال و سال بدالک "برای من یک چیزی باقی مانده است و می خواهم سوال کنم    " عنها

قال اخبرنی عن قومی فی اول الزمان ماتو ثالث ومائه و تسع سنین  "بگو  حضرت فرمود "

سیصد  در ابتدا،بودند  زنده خبر بده از قومی که من به " ا اهلل فما کان من قصتهمثم احی

خداوند این ها را زنده کرد چی هست . بعد و نه سال بعد این ها مردند سیصد و نه سال 

رضی اهلل عنه یا  "گفته است  "رضی اهلل  "اینجا  "قال علی رضی اهلل عنه  "قصه شان ؟ 

فیهقصتهم و ان شئت قرات  قد انزل اهلل علی نبینا قرآناو  " " کهفیهودی هوال اصحاب ال
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اگر بخواهید قصه اش را می گویم یهودی گفت منظور، اصحاب کهف هستند.  " علیک قصه

یعنی قصه اش را  .خیلی از این قرائت های شما شنیدیم " ما اکثر ما قد سمعنا قرائتکم "

مرحوم امینی رضوان اهلل علیه قصه اش را  " همبه اسمائ فاخبرنا ان کنت عالما "شنیدیم 

. حضرت شروع کردند با طول و تفصیل قصه اصحاب کهف را بیان در الغدیر نقل کرده است

را برای  چنین افرادی این  )ص(پیغمبر اکرمکردند. این جا این سومی هم ایمان آورد. 

 ال علی لهلک العمر لو"ت که بارها گفته اس یت مردم تا قیامت قرار داد نه آن کسی راهدا

 ( فرستادند صلوات مستمعین) صلواتی بفرستید  "

 

 مال دنیابی اعتنایی به 

 " در ماجرایی دیگر نقل شده که روزی، دزدی به قافله حمله کرد و اسباب را به غارت برد.

آن کسی که بار بر بود به حضرت خبر داد بار شما را   " فکتب الیه الذی حمله یعرفه الخبر

 ان انفسنا و اموالنا من مواهب اهلل الهنیه "به خط مبارک نوشت  " فوقع بخطه " .دزد برد

اموال ما و جان ما همه مواهب خدا هست که به ما مرحمت  :امام این جمله را فرمود فرمود "

. دقت بفرمایید در اینجا حضرت می فرمایند مال از ن نداریم. ما چیزی از خودماکرده است

و مال داری لزوما اتفاق  ن یک مال هم داشته باشدمواهب الهی است. لذا خوب است انسا

اگر بداند که مال باید در راه خدا خرج شود  تواند با این مال کار خیر کند.اما ب بدی نیست.

همین .در برخی روایات از مال، تعبیر به خیر شده است. اما است الهی مواهب آن موقع از

 . وقتیام به دست می آید می شود شرحراز راه  . وقتیخیر را گاهی انسان شرش می کند

اگر از راه حالل به دست بیاید خیر است خیر اش کثیر  .در راه حرام صرف کند می شود شر

داشته هم بیشتر  از این مال خوب است .است در راه حالل صرف کند خیر اش کثیر است

این از مواهب در عین حال که مشکالت برای انسان می آورد اما خیر است لذا انسان. باشد 

  .الهی است موهبت های الهی است



جان و مال ما در عین حال اینکه از مواهب  " المستودععواری و  " در ادامه حضرت فرمود:

مال مان را می  .الهی است اما این ها همه عاریه هایی است که از ما پس می گیرد خدا

هایی که ما می بینیم و زمین تمام این خونه ها و زندگی  .جان مان را هم می گیرد ،گیرد

 اند و رفته اند.آمده  . همهچقدر صاحب داشته است تا به حال ، روزگاریهایی که می بینیم

 رچها که معلوم نیست!این قدر این طرف و آن طرف کردند این قدر این زمین ها را کردند 

 .مانت نگاه کندآدم به این خونه و زندگی باید به عنوان ا انسان امانت است.دست در روز 

همه این  .ستا طورهمینهم  جان ما .همه امانت هست بعد برو کنار نوبت دیگری است

عیبی دیگر برایش ها را از خدا ببیند نعمت اگر انسان این  ید؛ببین. اعضا و جوارح و امکانات 

چیزی از دست می  آدم یک وقت می بینید .هر چی شد مال من نیست .دزد ببرداگر ندارد 

مواهب  .دنندار یاین ها ارزش در حالی کهسکته می کند  می شود کهآن قدر ناراحت و دافت

 .گاهی می دهد گاهی می گیرد .الهی است

چند روزی در  باز هم آدم یک  " بطهیتمتع به ما منها فی سرور و غ "بعد فرمود امام که  

و یاخذ ما  "اما ،  دور می گردو مسر غوطه ور می شوداین نعمت های الهی و مواهب الهی 

خدا اگر گرفت چیزی را از انسان اجرش را به انسان می دهد. اگر  " اخذ منها اجر و حسبه

بچه انسان را گرفت و اگر مال انسان را گرفت و اگر بدن سالم انسان را گرفت و اگر نعمتی 

هم  آن وقتی .خیر استپس اصل داشتن این اموال، . که خدا داد، پس گرفت، اجر می دهد

و یاخذ ما اخذ منها اجر و  "می گیرد لذا فرمود  پس مال خودش را ،می گیردپس که 

اش و بی تابی کسی که جزع می فرماید:  "حسبه  فمن خلق جزاه علی سبع حبط اجره 

یعنی در  .اجرش از بین می رود ،غالب بر صبرش بشودبه خاطر از دست رفتن یک نعمت، 

در زندگی  . اگر تغییریباید صبر کردو از بین رفتن نعمت ها، گرفتن ها پس همه این 

جان اش در معرض  ،مال اش ،انسان سالمت اش و مثال مشکلی پیدا شد ،انسان پیدا شد

پناه می بریم  " باهلل من ذلک و نعوذ "صابر باشد تا اجر الهی از بین نرود  ،خطر قرار گرفت

 به عنوان امانت بدهد بعد امانت خودش را بگیردبه خدا که خداوند یک نعمتی را به انسان 

 آن اجرهای الهی را از دست بدهد و انسان جزع و فزع کند و



 مستمعین) دیگر جان ندارم صلواتی بفرستید  . امشبروایت هم ماند. خب عرض من تمام

  (فرستادند صلوات
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اهرین ) مستمعین صلوات  علی سیدنا محمد و آله الطرَّحیمِ وصلی اهللال الرَّحْمنِ  ِاللّه بِسْمِ

 فرستادند( 

 وَالنَّهْیِ  االْءَمْرِ  فَعِلْمُ . بِأَمْرِهِ وَنَهَیْتُهُ عَلِیّا أَمَرْتُ  وَقَدْ  وَنَهانی، أَمَرَنی قَدْ  َاللّه إنَّ  النّاسِ، مَعاشِرَ "

خطبه مبارکه پیغمبر اکرم به  231"تَهْتَدُوا  وَأَطیعُوهُ تَسْلِمُوا رِهِالِءَمْ فَاسْمَعُوا . وَجَلَّ  لَدَیْهِ عَزَّ

 این جا رسید تا اینجا را شب های قبل عرض کردیم 

داوند به خآنچه را که از  .فرمود مردم خداوند به من امر نموده است و به من نهی نموده 

)لَدَیْهِ( )من  وَالنَّهْیِ مْرِاالْءَ عِلْمُ فَ "بنابراین ه نمودم. را آگا )ع(علی ،من امر نمود و نهی نمود

 است، ز جانب خداوندا و نهی الهی کهامر  از امیرالمومنین علی علیه السالم "وَجَلَّ(  ربه عَزَّ

تا هدایت .شوید برستگار  و پس بنابراین تسلیم امر او شوید تا سالم بمانید. آگاه و عالم است 

 شوید 

آنچه او نهی نواهی الهی را از او قبول کنید و دست بردارید از  232 "تَرْشُدُوا  لِنَهْیِهِ  وَانْتَهُوا "

 تا به راه رشد وصالح دست بیابید  می کند

 است  )ع(که مراد علی مسیریحرکت کنید در آن  233 "مُرادِهِ  إلى وَصیرُوا "

لط و شیطانی شما را از راه راه های انحرافی و غ 234 "سَبیلِهِ  عَنْ السُّبُلُ  بِکُمُ تَتَفَرَّقْ واَل "

 جدا نکند  )ع(علی
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 تصویر حضرت علی)ع( و مومنین در آیات قرآن

 من آن صراط مستقیم الهی هستم  235 " الْمُسْتَقیمُ   ِمَعاشِرَ النّاسِ، أَنَا صِراطُ اللّه "

  که از آن تبعیت کنیدآن صراطی که خداوند امر کرد  236 " الَّذی أَمَرَکُمْ بِاتِّباعِهِ  "

 بعد از من آن صراط مستقیم است  )ع(سپس علی 237 " ثُمَّ عَلِیٌّ مِنْ بَعْدی "

سپس بعد از علی  238 " ثُمَّ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةُ الْهُدى، یَهْدُونَ إلَى الْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ "

ر حق حرکت هدایت به حق می کنند و در مسی که علیه السالم امامانی هستند از فرزندان او

 الصِّرَاطَ  اهدِنَا "می گوییمدر سوره مبارکه حمد وقتی لذا  .آن ها را تبعیت کنید .می کنند

خدایا ما را هدایت کن به صراط مستقیم ، صراط مستقیم علی علیه السالم  239 "المُستَقِیمَ 

 است 

 الرَّحْمنِ  ِاللّه بِسْمِقراء  " )ص(تا اینجا که خطبه را بیان فرمود پیغمبر اکرم "ثم قراء  "

سوره مبارکه حمد را تا آخر قرائت فرمود بعد از  240 "الْعالَمینَ ... رَبِّ  ِِ ِللّه الرَّحیمِ الْحَمْدُ

 سوره فرمود 

  ه استدرباره من نازل شدحمد، سوره مبارکه  241 "(  نَزَلَتْ،  ِوَاللّه نَزَلَتْ )وَفیهِمْ فِیَّ  "
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هم درباره علی علیه السالم و ائمه معصومین و هم درباره من 242 "عَمَّتْ  وَفیهِمْ ( وَلَهُمْ)  "

  .این سوره در شان ما نازل شده استاز فرزندان اوست که 

 مخصوص به اهل بیت است  فضیلت، این 243 "خَصَّتْ  وَإیّاهُمْ "

ین ها اولیاء الهی هستند ا244 "یَحْزَنُونَ  هُمْ واَل عَلَیْهِمْ خَوْفٌ ال الَّذینَ  ِاللّه أَوْلِیاءُ أُولئِکَ  "

 هُمْ  واَل عَلَیْهِمْ خَوْفٌ ال "این ها اولیاء اهلل هستند  اش.یعنی امیرالمومنین و اوالد معصومین 

قرآن خوفی برآن ها نیست و غم و حزنی نخواهند داشت اشاره به آیه شریفه  "یَحْزَنُونَ 

 است 

ممکن است چند  .اه باشید غلبه با حزب خدا استآگ 245 "الْغالِبُونَ هُمُ   ِاللّه حِزْبَ إنَّ  أاَل "

کار، فالح و رستگاری  است  صباحی حزب شیطان تسلط پیدا بکنند اما عاقبت و سرانجام

 برای حزب اهلل 

مردم آگاه باشید دشمنان علی علیه  246 "شقاق و النفاق ( لاهل ا أَعْداءَعلی هُمْ ) إنَّ  أاَل " 

می خواهند بین مردم  هستند اهل نفاق هستند این ها السالم اهل شقاق هستند اهل تفرقه

 تفرقه کنند. ایجاد نفاق و

 این ها برادران شیطان هستند  247 "الشَّیاطینِ  ( هُمُ و العادون إخْوانُ  الْغاوُونَ  )هُمُ السُّفَهاءُ "
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شان بعضی همان شیاطینی که  248 "غُرُورا الْقَوْلِ زُخْرُفَ بَعْضٍ إلى بَعْضُهُمْ الذین یُوحی ".

دوستان ای و اما می کشند. با هم و نقشه هایی  دمشورت هایی  می دهنبه بعضی دیگر 

 ؟چه کسانی هستند  موال دقت کنید حاال دوستان )ع(علی

آگاه باشید اولیاء امیرالمومنین و ائمه معصومین مومنون  249 "أَال إنَّ أَوْلِیاءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  "

 هستند آن مومنونی که 

خداوند در قرآن تعریف از آن ها کرده  250 " فَقالَ عَزَّ وَجَلَّ  کِتابِهِ فی  ُاللّه ذَکَرَهُمُ الَّذینَ " 

مومنین واقعی و حقیقی که آنها فرموده است  آن ها کرده است و این چنین تمجید از .است

 خوب دقت کن آیه شریفه را  .هستند 

 وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  َاللّه حادَّ  مَنْ یُوادُّونَ  االْآخِرِ وَالْیَومِ   ِبِاللّه یُؤْمِنُونَ قَوْما تَجِدُ ال»: وَجَلَّ عَزَّ فَقالَ "

 بِرُوحٍ وَأَیَّدَهُمْ االْیمانَ قُلُوبِهِمُ  فی کَتَبَ  أُولئِکَ عَشیرَتَهُمْ، أَوْ  إخْوانَهُمْ أَوْ  أَبْنائَهُمْ أَوْ  آبائَهُمْ  کانُوا

 عَنْهُ  وَرَضُوا عَنْهُمْ  ُاللّه رَضِیَ فیها خالِدینَ االْءَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْری جَنّاتٍ وَیُدْخِلُهُمْ  مِنْهُ 

این آیه شریفه درباره دوستان  251 "الْمُفْلِحُونَ  هُمُ   ِاللّه حِزْبَ إنَّ أاَل  ِاللّه حِزْبُ  أُولئِکَ

اما شرط  ؟ومنیندیگر بهتر از این آیه چی هست برای شیعیان امیرالم است. امیرالمومنین

؟ این مومنون ایمان به کی دارند . است ایمان اول صفت. دقت کنید  دارد اول آیه.هم 

                                                           
 مَا ُبّکَرَ  شَاءَ وََلوْ ۖ   غُرُورًا الَْقوْلِ زُخْرُفَ َبْعضٍ ۖ  إِلَى هُمَْبعْضُ یُوحِی وَاْلجِنِّ الْإِْنسِ شَیَاطِینَ عَدُوًّا نَبِیٍّ لِکُلِّ جَعَلَْنا لِکَۖ  وَکَذَ "248

در مقابل برانگیختیم که آنها  بری را از شیطانهای انس و جن دشمنیو همچنین ما هر پیغم  "یَفْتَرُونَ وَمَا فَذَرْهُمْ  ۖ   فَعَلُوهُ

کردند، خواست چنین نمیبرخی با برخی دیگر برای اغفال مؤمنان سخنان آراسته ظاهر فریب اظهار کنند. و اگر پروردگار تو می

 خطبه غدیرآمده است 112سوره انعام آیه .پس اینها را با دروغشان واگذار
 خطبه غدیر 249
 خطبه غدیر  250
 ۖ   عَشِیرَتَهُمْ أَوْ انَهُمِْإخْوَ أَوْ َأبْنَاءَهُمْ أَوْ آبَاءَُهمْ کَانُوا وَلَوْ  وَرَُسوَلهُ الَلّهَ حَادَّ مَنْ یَُوادُّونَ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ  یُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ  لَا 251

 عَنُْهمْ  الَلّهُ یَ رَضِ ۖ   فِیهَا خَاِلدِینَ الَْأنَْهارُ َتحْتِهَا ِمنْ َتجْرِی اتٍجَنَّ  وَُیدْخُِلهُمْ ۖ   مِنْهُ بِرُوحٍ  دَهُمْ وَأَیَّ  الْإِیَمانَ  قُلُوبِهِمُ فِی کَتَبَ  ِئکَۖ  أُولَ

اند روز قیامت آوردهگز مردمی را که ایمان به خدا و هر"اْلمُفِْلحُوَن  هُمُ اللَّهِ  حِْزبَ ِإنَّ أَلَا ۖ   اللَّهِ حِزْبُ  ئِکَۖ  أُولَ ۖ   عَنْهُ  وَرَضُوا

دران یا خویشان چنین نخواهی یافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول او کنند هر چند آن دشمنان پدران یا فرزندان یا برا

ؤید و منصور گردانیده و مایمان نگاشته و به روح )قدسی( خود آنها را  (آنها باشند. این مردم پایدارند که خدا بر دلهاشان )نور

شنود و آنها هم از خبه بهشتی داخل کند که نهرها زیر درختانش جاری است و جاودان در آنجا متنعّمند، خدا از آنها  آنها را

سوره مجادله  .خدا خشنودند، اینان به حقیقت حزب خدا هستند، اال )ای اهل ایمان( بدانید که حزب خدا رستگاران عالمند
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 تَجِدُ وَرَسُولَهُ ال  َاللّه حادَّ مَنْ یُوادُّونَ "ایمان به خدا به قیامت  "االْآخِرِ وَالْیَومِ  ِبِاللّه "ایمان به 

انسان هایی که داری  " تَجِدُ ال فَقالَ عَزَّ وَجَلَّ کِتابِهِ یف  ُاللّه ذَکَرَهُمُ  الَّذینَ "ابتدای آیه  "

د با دشمنان نداشته باش رفاقتکه  در حالینمی یابی این ها را. ایمان به خدا و رسول هستند

اگر چه آن هایی که دشمن خدا هستند و است با دشمنان خدا و رسول دشمن . آنها خدا 

اقوام و  .برادران شان هستند  .ه های آنان هستندپسران و بچ یارسول پدرانشون هستند 

پسرش و متاسفانه مومن به خدا و رسول است که یعنی اگر یک انسانی  .بستگانشون هستند

 این ها محبتنمی تواند به  پدرش بی ایمان است ،برادرش بی ایمان است ،ناجور است

نمی گراست در یک دل یکی ضد یکدی کهی مودتدو محبت در دل نمی آید دو . داشته باشد

فَقالَ  کِتابِهِ  فی  ُاللّه ذَکَرَهُمُ  الَّذینَأَال إنَّ أَوْلِیاءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  "لذا نمی یابی  .شود جمع کرد

 آبائَهُمْ  کانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ  َاللّه حادَّ مَنْ یُوادُّونَ االْآخِرِ وَالْیَومِ  ِبِاللّه یُؤْمِنُونَ  قَوْما تَجِدُ ال» عَزَّ وَجَلَّ

اهل والیت  "االْیمانَ  قُلُوبِهِمُ فی کَتَبَ أُولئِکَ  عَشیرَتَهُمْ، أَوْ إخْوانَهُمْ أَوْ أَبْنائَهُمْ أَوْ

. امیرالمومنین آن هایی هستند که خدا نوشته است به قلم نور در قلب آن ها ایمان را 

 )ع(این ها دل باخته اهل بیت .این ها عقیده به خدا و رسول دارند .مومن هستند این ها

 نمی توانند کنار بیایند  )ع(هستند این ها با دشمن علی )ع(هستند عاشق اهل بیت

و این ها را خداوند تاییدشان کرده است  " مِنْهُ االْیمانَ وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ  قُلُوبِهِمُ فی کَتَبَ أُولئِکَ

بهشت  در این ها را خداوند وارد می کند "اتٍ جَنّ وَیُدْخِلُهُمْ  " .الهی  های با آن عنایت

عالیترین مقام انسان این است که انسان به یک مقامی برسدکه  چنین و چنان اند.هایی که 

 الْمُطْمَئِنَّةُ  النَّفْسُ  أَیَّتُهَا یَا "252 " الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ  أَیَّتُهَا یَا "مصداق این آیه شریفه باشد:آن 

در دنیا،  )ع(در اثر ایمان به خدا و معاد و قیامت و پیغمبر و اهل بیت ای نفسی که "

 بس است که 253 "  مَرْضِیَّةً  رَاضِیَةً  رَبِّکِ  ۖ  ارْجِعِی إِلَى "اطمینان داشتی مضطرب نبودی 

فشار ها  بس است که .غم و غصه این زندگی را خوردی بس است که .ماندیدر این دنیا 

خودت را در رنج و تعب عبادت ها و دوری از تمایالت  بس است که .در این زندگی دیدی

                                                           
 27سوره فجر آیه ! یافته اطمینان و گرفته آرام جان ای مَئِنَّةُالْمُطْ  النَّفْسُ أَیَّتَُها یَا 252

. گرد باز است، خشنود تو از هم او و خشنودی او از که حالی در پروردگارت سوی به  مَرْضَِیّةً رَاضِیَةً  رَِبّکِ  ۖ  إِلَى ارْجِعِی  253 

 28سوره فجر آیه 



 عَنْهُ وَرَضُوا  عَنْهُمْ ُاللّه رَضِیَ "تحمل کردی دین خودت را حفظ کردی  .نفسانی صبر کردی

بیا تو مال خطاب می شود که  " ارْجِعِی الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أَیَّتُهَا یَا "خدا از تو راضی است  "

در پرتو . بداریمن را عرضه تا بر تو نعمت هاماآوردیم این جا  تو را چند صباحی .ما هستی

بیا پیش ما تو ست دیگر. . بس انعمت های ما سیر معنوی کنی و سلوک الهی داشته باشی 

خداوند به تو لطف  قدرهم این و هم خدا از تو راضی است  .اهل ما هستی نه اهل این جا

 .از خدا راضی خواهی شد و تو هم تمام سختی ها همه فراموش خواهد شد که می کند

 "ام عظمتشون هست در مق " أُولَئِکَ "بعد دارد   عَنْهُ  وَرَضُوا عَنْهُمْ  اللَّهُ رَضِیَ "نگران نباش 

شیعیان علی حزب اهلل هستند دوستان امیرالمومنین حزب اهلل هستند  " اللَّهِ  حِزْبُ  أُولَئِکَ 

 "الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  اللَّهِ  حِزْبَ إِنَّ أَلَا "آگاه باشید  " أَلَا "

  آیه قرآن است 254 " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ "

 آگاه باشید اولیاء امیرالمومنین و اوالد معصومین اش  255 "مُؤْمِنُونَ أَال إنَّ أَوْلِیاءَهُمُ الْ "

خداوند توصیف این ها را در قرآن کرده و فرموده  256 " عَزَّ وَجَلَّ فَقالَ ُالَّذینَ وَصَفَهُمُ اللّه "

 است 

مخلوط نکردند  " هُمْ بِظُلْمٍ وَلَمْ یَلْبَسُوا ایمانَ "این هایی که ایمان آوردند  "الَّذینَ آمَنُوا "

د عقیده ظالم مومن باشن به مومنی نیستند که .مومن واقعی هستند ،ایمانشان را به ظلم

نه  –خاب بکنند غلطی را انت -خطا و -دنبال هر خط انحرافی بروند هر  .باطل داشته باشند

 در مسیر اهل بیت هستند فرمودو حقا است  شان واقع ایمانایمان  –

                                                           
 1سوره مومنون آیه تگار شدند به راستى که مؤمنان رس قَدْ أَْفلََح اْلمُؤْمِنُونَ 254

 .یَرْتابُوا وََلمْ آمَنُوا الَّذینَ أَوْلِیاءَهُمُ خطبه غدیر إنَّ   255

 خطبه غدیر  256



این ها برایشان امنیت است هیچ غم و غصه ای  257 " االْءَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ أُولـئِکَ لَهُمُ "

  " وَهُمْ مُهْتَدُونَ  "از مرگ و آن طرف مرگ نیست 

 ون کنیمواگذار به آقای . سریعآقایون تشریف آوردند دیگر .یک دو تا خط دیگر عرض کنم

 د( تمعین صلوات فرستادنمس)  –خیلی خب  – ؟اش کنیم سریع تماممی خواهید -بله  –

میرالمومنین و اوالد معصومین اش اولیاء ا "أَال إنَّ أَوْلِیاءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  "آگاه باشید  " أاَل "

خداوند معرفی شون کرده است توصیف شون نموده  "قالَ  عَزَّ وَجَلَّ فَ ُالَّذینَ وَصَفَهُمُ اللّه "را 

شیعیان  که در مقام تمجید از مومنین است درباره تمام آیاتی " فَقالَ "است در قرآن 

 امیرالمومنین است 

این ها داخل بهشت می  258 " یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَالمٍ آمِنینَ أَال إنَّ أَوْلِیاءَهُمُ الّذینََِ فَقالَ "

به تسلیم کنند مالئکه آن ها را مالقات می 259 " تَتَلَقّاهُمُ الْمَالئِکَةُو  "شوند در امن و امان 

تسلیم  می گویند در برابر تو 260 "طِبْتُمْ ( ان یَقُولُونَ: سَالمٌ عَلَیْکُمْ  ) بِالتَّسْلیمِ  " هستیم

  . هستیم

 برای همیشهواردبهشت بشوید  261 " طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدینَ "

الَّذینَ قالَ  "ومین اش رالمومنین و اوالد معصاولیاء امی "إنَّ أَوْلِیاءَهُمُ  "آگاه باشید  " أاَل "

لَهُمُ  "خداوند در قرآن معرفی شون کرده است فرمودههمان کسانی اند که  " عَزَّ وَجَلَّ  ُاللّه

شعیان وارد بهشت می  قیامتیعنی   262" فیها بِغَیْرِ حِسابٍ (یُرْزَقُونَ )الْجَنَّةُ )یدخلون ( ب

شرط اش یادتان نرود امت البته معطلی ندارند در صحرای قی .ندارند و کتاب شو.ند حساب

                                                           
ن را کسانی که ایمان آوردند و ایمانشاُمهْتَدُونَ  هُمْ وَ  الْأَْمنُ َلهُمُ  أُولئِکَ  بِظُلْمٍ  إیمانَهُمْ  یَلْبِسُوا لَمْ  وَ آمَنُوا الَّذینَ خطبه غدیر/ 257

سق عملی مخلوط نکرده اند ( به ستمی نیامیختند ) اعتقاد به مبدأ را با ثنوّیت یا تثلیث یا تعدّد ارباب و یا عقاید قلبی را با ف

 82سوره انعام آیه  .آنهایند که برایشان ایمنی است ، و آنها هدایت یافتگانند
 خطبه غدیر 258
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 لَمْ وَ "می فرماید به شرطی که ایمان شان به آغشته به ظلم نکنند آیه  ؟بود آن شرط چه

  "بِظُلْمٍ  إیمانَهُمْ یَلْبِسُوا

 263 " أاَل إنَّ أَعْداَءهُمُ الَّذینَ یَصْلَوْنَ سَعیرا "و اما دشمنان  بود  این ها مال شیعیان

 آن ها را در آتش می اندازند  .هستند دشمنانشون مالزم آتش

 أُمَّةٌ  دَخَلَتْ کُلَّما أاَل إنَّ أَعْداءَهُمُ الَّذینَ یَسْمَُعونَ لِجَهَنَّمَ شَهیقا وَهِیَ تَفُورُ وَیَرَوْنَ لَها زَفیرا "

یادم هست که می گفتیم این  ،می خواندیمرا که  مطولکتاب وقتی  ما 264 "أُخْتَها  لَعَنَتْ

االغ دو جور صدا دارد نمی کم نظیری دارد بین آیات قرآن.ببینید؛ و بالغت  فصاحت آیه

ش عوض یآخرش صداجور صدا دارد اولش یک صدایی دارد. االغ دو اما دانم شنیدید یا نه 

 " .جهنم آتش اش این طوری است دو صدا دارد .می گویند زَفیر و شَهیقاین را  .می شود

وَیَرَوْنَ  "فوران دارد  آتش جهنم،"نَ یَسْمَعُونَ لِجَهَنَّمَ شَهیقا وَهِیَ تَفُورُ أاَل إنَّ أَعْداءَهُمُ الَّذی

  ُاللّه قالَ  الَّذینَ أَعْداءَهُمُ إنَّ  ) أاَل "برای او زفیر است اشاره به آن صدای آتش  " لَها زَفیرا

الم و کفار وارد می شوند هر وقت امتی از دشمنان علی علیه الس  " أُمَّةٌ  دَخَلَتْ فیهِمْ(  کُلَّما

  .لعنت می کنند همدیگر راآن ها که در این دنیا با هم رفیق بودند  "أُخْتَها  لَعَنَتْ  "

دشمنان علی)ع( همانها  265"فَوْجٌ  فیها أُلْقِیَ  کُلَّما وَجَلَّ  عَزَّ  ُاللّه قالَ  الَّذینَ  أَعْداءَهُمُ إنَّ  أاَل "

 در جهنم می افتند  از گناهکاران، جیهروقت یک فوهستند که قرآن فرمود: 

 از آنها مالئکه موکل بر جهنم سوال می کنند 266 " خَزَنَتُها سَأَلَهُمْ  "

 ی برای شما نیامده بود؟پیامبرکه آیا  267 "نَذیرٌ یَأْتِکُمْ  أَلَمْ  "
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 نذیر آمد می گویند بله. 268" بَلى قالُوا"

نسبت به دروغ دادیم و تکذیب  گفتیم.تیم دروغ ما دروغ بس 269 " نَذیرٌ فَکَذَّبْنا جاءَنا قَدْ "

 کردیم 

ما هم گفتیم هیچ چیز   "بیرٍ( مبین کَ ضاَللٍ ) فی إالّ أَنْتُمْ إنْ شَیءٍ مِنْ  ُاللّه نَزَّلَ ما وَقُلْنا "

 انبیاء نرفتیم  سخن نازل نشده شما خودتون در گمراهی هستید زیر بار

ه فیض ان هم تشریف داشته باشند این آقایان بخب حاال فکر می کنم بس باشد چون آقای

ن شاء ا.بخوانم  را هم درباره امام زمانخط برسانند چون می خواستم این هفت هشت تا 

ض برسانند فی تشریف داشته باشید که این آقایان همشما اهلل اگر توفیق بود فردا شب ولی 

 تادند( صلواتی بفرستید ) مستمعین صلوات فرس .مجلس به هم نخورد و
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 السَّعیرِ  الَِءصْحابِ  فَسُحْقا بَِذنْبِهِمْ  فوُاَفاعْتَرَ السَّعیرِ َأصْحابِ  فی کُنّا ما نَعْقِلُ  أَوْ نَسَْمعُ کُنّا َلوْ خطبه غدیر وَقالُوا 269



 شب هشتم

************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  270 " إِنَّ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِیرٌ "

درباره دوستان اهل بیت و آن هایی که شیعه هستند و والیت  )ص(کلماتی که پیغمبر اکرم 

آنهایی که انکار والیت  همچنین کلمات شان دربارهو  اهل بیت علیهم السالم را قبول دارند

اشاره ای به آیات  ، همگیاهل بیت علیهم السالم را کردند و دشمنان اهل بیت هستند

 لِلَّذینَ وَ  -السَّعیرِ  عَذابَ لَهُمْ  أَعْتَدْنا وَ  "مثال همان آیه که دیشب عرض شد  .قرآنی است

 " 271"تَفُورُ  هِیَ وَ شَهیقاً لَها سَمِعُوا فیها أُلْقُوا إِذا -الْمَصیرُ  بِئْسَ وَ جَهَنَّمَ عَذابُ بِرَبِّهِمْ کَفَرُوا

اعراف  27سوره  272" أُخْتَهَا لَعَنَتْ أُمَّةٌ  دَخَلَتْ کُلَّمَا "فیهِمْ   ُاللّه قالَ الَّذینَ أَعْداءَهُمُ إنَّ أاَل

 .هست  38

                                                           
سانی که در نهان از پروردگارشان می ترسند، برای کبی تردید  ْم بِاْلَغْیِب لَُهْم َمْغِفَرة  َوأَْجر  َكِبیر  إِنَّ الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَّهُ  270

 12سوره ملک آیه آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است. 
نید که بدا.َم َشهیقا َوِهَی تَفُوُر َویََرْوَن لَها َزفیرا ِلَجَهنَّ أَل إنَّ أَْعداَءُهُم الَّذیَن َیْسَمعُونَ .أَل إنَّ أَْعداَءُهُم الَّذیَن َیْصلَْوَن َسعیرا 271

اند که از جهنم در حالى شوند. بدانید که دشمنان ایشان کسانىهاى آتش وارد مىاند که به شعلهدشمنان اهل بیت کسانى

 4 ) خطبه غدیر(.بینندشنوند و شعله کشیدن آن را مىجوشد صداى وحشتناکى مىکه مى
ْنیا السَّماءَ  َزیَّنَّا لَقَدْ  وَ   َجَهنَّمَ  ذابُ عَ  بَِربِِِّهمْ  َکفَُروا ِللَّذینَ  وَ 5السَّعیرِ  َعذابَ  لَُهمْ  ْدناأَْعتَ  وَ  ِللشَّیاطینِ  ُرُجوماً  َجعَْلناها وَ  بَِمصابیحَ  الدُّ

ً  لَها َسِمعُوا فیها أُْلقُوا إِذا6اْلَمصیرُ  بِئْسَ  وَ   دقت به بارها و برگردان آنها سوى هب چشم مه باز سپس( 4 7تَفُورُ  ِهيَ  وَ  َشهیقا

 نقصانى و خلل هیچ و است خسته که حالى در ، گردد مى باز تو سوى به مانده فرو ات دیده سرانجام ، بنگر آنها در

 از و ، یمبیاراست چراغ همچون ستارگانى با را زمین به آسمان ترین نزدیک ما راستى به و( 5. است ندیده آفرینش در

 ایم کرده ادهآم افروخته آتش عذاب آنان براى و آوردیم پدید(  شرور جنیِّان)  شیاطین راندن براى تیرهایى ارگانست آن
ه سور. است بازگشتگاهى بد آن و بود خواهد دوزخ عذاب شدند پروردگارشان ربوبیت منکر که کسانى براى و( 6.

 7-4ملک آیات 
ْنِس  اْلِجِنِّ  ِمنَ  قَْبِلُكمْ  ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  أَُمم   فِي اْدُخلُوا قَالَ  272 ة   َدَخلَتْ  ُكلََّما  ۖ النَّارِ  فِي َواْْلِ  فِیَها دَّاَرُكواا إِذَا َحتَّى    ۖ أُْختََها لََعنَتْ  أُمَّ

ُؤَلءِ  َربَّنَا ِْلُوَلُهمْ  أُْخَراُهمْ  قَاَلتْ  َجِمیعًا ِكنْ  ِضْعف   ِلُكل ِّ  الَ قَ   ۖالنَّارِ  ِمنَ  فًاِضعْ  َعذَابًا فَآتِِهمْ  أََضلُّوَنا َه  : گوید خداوند تَْعلَُمونَ  لَ  َولَ 
 شوند خدوز به که قومی هر وقت آن در. شوید داخل دوزخ به بودند شما از پیش که انس و جن از گروه آن با هم شما
 اول فرقه هدربار آخرین زمره شوند فراهم دوزخ آتش در همه که گاه آن تا کنند، لعن را( خود همکیشان از) دیگر قوم
 مضاعف و افزون آتش از را عذابشان پس کردند، گمراه را ما اینان خدایا، که گویند( رئیسان درباره مرئوسان یا)

 38سوره اعراف آیه .نیستید آگاه شما لیکن و است مضاعف عذاب را همه: گوید خدا. گردان



ینک دارید؟ چی؟ شما ع –یات را بخوانم.ام را همراه نیاورده ام و نمی توانم آدرس آعینک -

 -آنکه به چشم من نمی خورد نه 

اخل جهنم شدند فوج فوج د وقتی 273"نَذِیرٌ  یَأْتِکُمْ أَلَمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ  فَوْجٌ فِیهَا أُلْقِیَ  کُلَّمَا"

 قَالُوا " به این ها می گویند آیا شما را نذیری نیامد ؟ هخازنین جهنم و مالئکو نگه بانان و 

لَ  َما َوقُل نَا فََكذَّب نَا نَِذير   َجاَءنَا قَد   بَلَى   ُ  نَزَّ ء   ِمن   َللاَّ   274"َكبِير   َضََلل   فِي إَِلَّ  أَن تُم   إِن   َشي 

نین و اهل بیت میعیان امیر الموش " بِالْغَیْبِ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ الَّذِینَ إِنَّ "تا اینجا رسیدیم که 

مقام  سند. خائف ازاز خداوند می تر "یخشون ربهم "ن هایی هستند که علیهم السالم آ

آیه در این  .کبیر است و اجر برای آن ها مغفرت " کَبِیرٌ  وَأَجْرٌ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ  "الهی هستند 

  -لهب -باید باشد آن -12آیه  -بله–سوره ملک ظاهرا 

 "النّاسِ، مَعاشِرَ"

 و مومنین هست و آیاتی که مربوطکه مربوط به شیعیان  آیاتی )ص(،حاال بعد پیغمبر اکرم

 " جماعت!ای  به منافقین و کفار و منکرین والیت اهل بیت هست بیان فرمود ، فرمود

است و جهنمی که  یانسان بین چقدر فرق است 275".الْکَبیرِ وَاالْءَجْرِ السَّعیرِ  بَیْنَ ما شَتّانَ

  ؟قدر فرق استانسانی که بهشتی است؟ چ

اذا  "هم این بودکه دیشب بود آیه دیشب  آن اشاره -بله -276" بَعیدٍ  مَکانٍ  مِنْ  رَأَتْهُمْ  إِذا "

از  " زَفیراً وَ تَغَیُّظاً لَها سَمِعُوا "وقتی دیدند آنها را از مکان دور  "هم من مکان بعید رایت

می جهنم و غیض جهنم را  ، اهل جهنم صدای غرشمی بینند وقتی جهنم را مکان دور

                                                           
 شکافته است نزدیک( کافران خشم از دوزخ)نَِذیر   یَأْتُِكمْ  لَمْ أَ  َخَزنَتَُها َسأَلَُهمْ  فَْوج   فِیَها أُْلِقيَ  ُكلََّما  ۖاْلغَْیظِ  ِمنَ  تََمیَّزُ  تََكادُ   273

 شما نماییراه برای پیغمبری آیا: پرسند آنها از جهنِّم خازنان افکنند در آتش به که را فوجی هر شود، قطعه قطعه و

 8سوره ملک آیه نیامد؟
لَ  َما َوقُْلنَا فََكذَّْبَنا یر  نَذِ  َجاَءنَا قَدْ  َبلَى   قَالُوا 274 ُ  نَزَّ  ،آمد دهنده بیم چرا،: گویند می َكبِیر   َضاَلل   فِي ِإلَّ  أَْنتُمْ  نْ إِ  َشْيء   ِمنْ  َللاَّ

  ستید؛نی بزرگی گمراهی در جز دهندگان بیم شما است؛ نکرده نازل چیز هیچ خدا: گفتیم و کردیم انکار را او ولی

 9سوره ملک آیه 
 غدیرخطبه  275
ً  لَها َسِمعُوا بَعید   َمکان   ِمنْ  َرأَتُْهمْ  إِذا 276  خشم خروش آن از ببیند دور از را نهاآ(  فروزان آتش آن)  چون َزفیراً  وَ  تَغَیُّظا

 12سوره فرقان آیه .شنوند می را هایش شعله صدای و ، غضب و



 ضَیِّقاً مَکاناً مِنْها أُلْقُوا إِذا وَ"  زَفیرا  لَها وَیَرَوْنَ تَفُورُ وَهِیَ شَهیقا لِجَهَنَّمَ "فرمود  .شنوند

وقتی در جهنم انداخته شدند جهنمی ها مکان ضیق دارند در بعضی روایات  277" مُقَرَّنینَ 

. چقدر جا می گیرد؟ اش وارد می شودکه در غالف است نیزه ای  شان مَثل ثلداریم مَ

 مُقَرَّنینَ. تحت فشارنداین طور مردم در جهنم  چقدر جا برای تکان خوردن دارد؟هیچ .

است که وای بر  ناله شان بلند " ثُبُوراً هُنالِکَ  دَعَوْا ".یعنی دست ها به گردن ها قفل شده 

نه خیر. فقط  278" واحِداً راً ثُبُو الْیَوْمَ تَدْعُوا ال "آن ها گفته می شود ما که هالک شدیم. به 

وای بر عذاب و وای بر هالکت ما ، عذاب های گوناگون است  نیست که بگویید یک عذاب

بلکه آتش نیست  ، تنهابرای اینکه عذاب های جهنم کَثیراً  ثُبُوراً نای " کَثیراً ثُبُوراً ادْعُوا وَ  "

  .انواع و اقسام عذاب ها است

 و آیا این جهنم279 " خَیْرٌ ذلِکَ أَ قُلْ " نیست اما جالب است. از اینجا به بعد آیه در خطبه

 "یا بهشت مخلد " الْخُلْدِ جَنَّةُ أَمْ"گوناگون دارد بهتر است  یعذاب هاضیقی که این چنینی 

شیعیان امیر المومنین  ،متقین که به متقیان وعده داد شده است؟ " الْمُتَّقُونَ وُعِدَ الَّتی

 هستند. خود امیرالمومنین  ،شدر راس او هستند 

همه مان در این دنیا  .دقت کنید در قرآن 280"یَشاؤُنَ  ما فیها لَهُمْ " در ادامه آیه داریم که:

 .گیرمان نمی آیدهم اش  ما یک دانه ی خواسته در هزار اما می خواهیم چیز های بسیاری

 ،انسان ! یعنی ارادههست ،هر چه بخواهند قرآن می فرماید در بهشت، اما ؟ددارینقبول 

                                                           
ً  ِمْنها أُْلقُوا إِذا وَ  277 نینَ  َضیِِّقاً  َمکانا  به و بسته پا و دست ، تنگ جایی به شآت آن در چون و ثُبُوراً  ناِلکَ هُ  َدَعْوا ُمقَرَّ

 13سوره فرقان آیه .دهند می سر مرگ طلب و واویال فریاد آنجا در ، شوند افکنده شده زنجیر همدیگر
 سر مرگ و ویل فریاد بار کی روزام(  شود می گفته آنها به)  َکثیراً  ثُبُوراً  اْدُعوا وَ  واِحداً  ثُبُوراً  اْلیَْومَ  تَْدُعوا ل 278

 فریاد را عذابی هر و ، است عذابی را عملی و اعتقادی گناه هر زیرا)  دهید سر بسیار مرگ و ویل فریاد بلکه ندهید

 14سوره فرقان آیه ( . مرگی و ویل
 که جاویدان بهشت یا است بهتر آن آیا: بگو َمصیراً  وَ  ءً َجزا لَُهمْ  کانَتْ  اْلُمتَّقُونَ  ُوِعدَ  الَّتي اْلُخْلدِ  َجنَّةُ  أَمْ  َخْیر   ذِلکَ  أَ  قُلْ  279

سوره  !است؟ بازگشت جای و پاداش(  محفوظ لوح و حق ازلی علم در)  آنها برای که شده داده وعده پرهیزکاران به

 15فرقان آیه
 های نعمت از)  چه هر جاویدانند هک حالی در آنجا در را آنها َمْسُؤلً  َوْعداً  َربِِّکَ  َعلي کانَ  خاِلدینَ  یَشاُؤنَ  ما فیها لَُهمْ  280

 الح و قال زبان به)  شده درخواست است ای وعده تو پروردگار عهده بر امر این. است فراهم بخواهند(  بهشتی

لی درخواست وعده از پیش لکن ، مؤمنان  16سوره فرقان آیه ( . است استحقاقی درخواست آن از پس و تفضِّ



. مثال محال باشد  ی کهچیز مگر یک .وجود دارد ، آن چیزتعلق بگیرد به هرچهفکر انسان 

  .نه نمی شودرا ببینم.  توخدایا بگوید: 

هر چیزی اراده کنند اراده شان  .بخواهند وجود دارد که هر چیزی " یَشاؤُنَ  ما فیها لَهُمْ  "

در آن عالم خالق  . بله، مومنداهلل تعالی، خلق می کنن ند یعنی به ارادهتحقق پیدا می ک

 "فرمود  می گویید چگونه؟ در همین دنیا، حضرت عیسی .انسان خالق می شود .می شود

د خب آنجا هم خداوند اذن می ده 281" اللَّهِ  بِإِذْنِ ....  الطَّیْرِ کَهَیْئَةِ الطِّینِ مِنَ  لَکُمْ أَخْلُقُ أَنِّی

 یَشاؤُنَ  ما فیها لَهُمْ  "کند تواند ب انسان با اراده اش همه کار می تعالی، ذن اهللبه ا .دیگر

 وَعْداً رَبِّکَ عَلی کانَ "هستند  آنجا همیشه .متقین در بهشت مخلد هستند ") فیها( خالِدینَ

نی بهتر است آیا جهنم آن چنا -خب –این وعده الهی است که خداوند داده است " مَسْؤاُلً

بنده  " الْخُلْدِ جَنَّةُ أَمْ خَیْرٌ ذلِکَ أَ " ؟؟ قرآن می فرماید کدام خوب است گونههشت اینیا ب

راه  هنم آن چنانی ؟ اگر بهشت می خواهیی یا جهبهشت این چنینی می خوا ؛خدا

منتهی به  امیرالمومنین انکاراگر جهنم می خواهی راه  و است ختم به بهشت مومنینامیرال

 است انحرافیاست . خط  جهنم

 

بین بهشت و  چقدر تفاوت هستکه پیغمبر اکرم اشاره دارد به این آیه "النّاسِ، مَعاشِرَ" 

 چقدر تفاوت است ؟؟ جهنم

                                                           
ینِ  ِمنَ  لَُکمْ  أَْخلُقُ  أَنِِّي َربُِِّکمْ  ِمنْ  بِآیَة   ِجئْتُُکمْ  قَدْ  أَنِِّي ِإْسَرائِیلَ  نِيبَ  إِلَى َرُسولً  وَ  281  َطْیراً  فَیَُکونُ  فِیهِ  فُخُ فَأَنْ  الطَّْیرِ  َکَهْیئَةِ  الطِِّ

ِ  بِإِْذنِ  ِ  إِْذنِ بِ  اْلَمْوتَى أُْحیِي وَ  اْْلَْبَرصَ  وَ  اْْلَْکَمهَ  أُْبِرئُ  وَ  َللاَّ ِلکَ  فِي إِنَ  بُیُوتُِکمْ  فِي نَ تَدَِّخُرو َما وَ  تَأُْکلُونَ  بَِما أُنَبِِّئُُکمْ  وَ  َللاَّ  ذ 
:( گویدمی آنها به که داده، قرار) لاسرائی بنی سوی به فرستاده و رسول( عنوان به را او) و ُمْؤِمنِینَ  ُکْنتُمْ  إِنْ  لَُکمْ  َْلیَةً 
 دمممی آن در سپس سازم؛می پرنده شکل به چیزی ِگل، از من ام؛آورده برایتان شما، پروردگار طرف از اینشانه من
 و بخشم؛می بهبودی را[ پیسی]=  برص به مبتالیان و مادرزاد کورِ  خدا، اذن به و. گرددمی ایپرنده خدا، فرمان به و

 دهم؛می خبر شما به کنید،می ذخیره خود هایخانه در و ،خوریدمی آنچه از و کنم؛می زنده خدا اذن به را مردگان

 ً  49سوره آل عمران  !باشید داشته ایمان اگر شماست، برای اینشانه اینها، در مسلما



 است دشمن ما ، آن کسی282 ".وَأَحَبَّهُ  ُاللّه مَدَحَهُ مَنْ کُلُّ وَوَلِیُّنا وَلَعَنَهُ،  ُاللّه ذَمَّهُ مَنْ دُوُّناع "

که خداوند مدح او را است آن کسی ولی ما  وه است لعنت کرد وذمت ماو را که خداوند 

 و او را دوست دارد  هکرد

 لی وصی نبی است عمردم من نبی هستم و "  َوِصيّی َوعِلی   نَبِی   إنّی النّاِس، َمعاِشرَ " 

 

 درباره امام زمان )عج(

لوات فرستادند( تا اینجا چند بار ص)مستمعین   ". الْمَهْدِیّ الْقائِم مِنَّا األَئِمَّةِ خاتَمَ إنَّ أاَل "

بی هستم و نآگاه باشید مردم من علیه السالم را آورده است. پیغمبر اکرم نام امام زمان 

 امام زمان علیه السالم است ،علی وصی و آخرین امام از ما اهل بیت

دین  .یان عالم تسلط پیدا می کندمام ادتبر  باشید اوآگاه  283 "الدّینِ  عَلَى الظّاهِرُ إنَّهُ أاَل " 

 روشنخط های انحرافی را  .دین واقعی را به مردم نشان می دهد .را ظهور می دهدحق 

آن دینی که هر انسانی در پرتو او به کماالت  .واقعیت دین را دست مردم می دهد .می کند

اشید او از انسان های ظالم انتقام آگاه ب284 ". الظّالِمینَ مِنَ الْمُنْتَقِمُ إنَّهُ  أاَل ". انسانی برسد

 خواهد گرفت 

 الْحُصُونِ  فاتِحُ إنَّهُ  أاَل  "یعنی آگاه باشد  أاَل آمده است. "أاَل "در درون هفده هجده مورد 

 آگاه باشید تمام قلعه های محکم کفر ونفاق را خراب خواهد کرد 285" .وَهادِمُها
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 و گروهی او کشنده هر قبیله 286" .وَهادیها الشِّرْکِ أَهْلِ نْمِ قَبیلَةٍ کُلِّ )قاتل(غالِبُ إنَّهُ أاَل "

هیچ نقطه ای از زمین مشرک وجود نخواهد  .برداشته می شود که مشرک اند.  شرکاست 

 داشت 

 می کند به دین کمک 287 " عزوجل  ِاللّه لِدینِ  النّاصِرُ إنَّهُ  أاَل "

فضیلت را  دارای هر انسان288 " ..بِجَهْلِهِ جَهْلٍ ذی لَّوَکُ بِفَضْلِهِ فَضْلٍ ذی کُلَّ یَسِمُ إنَّهُ الا"

 منحرف را انسان های جاهل  همچنین می شناسد و

او انتخاب شده خداوند است خداوند از اول امام زمان را  289 "وَمُخْتارُهُ   ِاللّه خِیَرَةُ إنَّهُ أاَل "

شرک ها و  این و تمام را در زمین پیاده کند شقرار داد برای اینکه آن دین واقعی خود

 از صفحه روزگار بردارد  را ظلم ها

و احاطه به تمام  است او وارث تمام علوم 290" .فَهْمٍ بِکُلِّ وَالْمُحیطُ عِلْمٍ کُلِّ وارِثُ إنَّهُ أاَل "

وقتی تشریف بیاورند آن چنان سطح فکری مردم و علم و معارف  )ع(امام زمان .علوم دارد

که آن چه که ما داریم در مقابل آنچه امام زمان می آورد مثل یک  انسان باال خواهد رفت

 ما در .را نمی دانیم و حقایق واقعیت ها .ما چیزی نداریم االن .دشآش خواهد  نخود در

ما، نماز واقعی است یا نه  نمی دانیم االن این نماز .مانده ایم همین مسائل نماز و روزه مان

معصومین نتوانستند  د آن واقعیت هایی که ائمهن.را می گویواقعیت ها  و دنمی آی ایشان ؟

 برای اینکه خون شیعیاندر مقام تقیه بودند بود. ائمه اطهار )ع(  شان بسته بگویند و دست

یکی از اسرار غیبت امام زمان  .نیست ها این بساط یند،ریخته نشود اما وقتی امام زمان بیا

کس از امام زمان طلبکار نباشد و برای او همه د هیچ نوقتی تشریف بیاورهمین است که 

 نباید او را ببیندهیچ کس  .آقا با من رفیق بوده است که یکی نگوید باشند.مردم یکسان 
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ندیده است و اگرهم با معرفت به اینکه او امام است، یک وقتی می آید که هیچ کس او را 

 رتباط دارند.با ایشان ا خیلی دیده است از دوستان و از کسانی است که

خداوند دین خود و دستورات خود را بر  291" .إلَیْهِ الْمُفَوَّضُ إنَّهُ أاَل. السَّدیدُ الرَّشیدُ إنَّهُ  أاَل "

تمام 292 " .یَدَیْهِ بَیْنَ الْقُرُونِ مِنَ سَلَفَ مَنْ بِهِ بَشَّرَ قَدْ اءنَّهُ أاَل "امام زمان تفویض نموده است 

 )ع(به ظهور امام زمان  بشارت دادندانبیاء الهی، 

ست و حجتی بعد او حجت باقیه ا 293" مَعَهُ إالّ حَقَّ واَل .بَعْدَهُ حُجَّةَ  واَل حُجَّةً الْباقی إنَّهُ أاَل "

 نُورَ  واَل "است.با او  او حجت است تا روز قیامت .حقی نیست مگر اینکه از امام زمان نیست.

هیچ 295 "عَلَیْهِ مَنْصُورَ واَل لَهُ غالِبَ ال إنَّهُ  أاَل "او  نوری وجود ندارد اال نزد 294" عِنْدَهُ إالّ

کند کسی را. او عالم بر همه  نمی تواند بر علیه او کمک یهیچ کس و احدی براو غلبه ندارد

 و همه انسان ها و همه قدرت ها و همه نیروها است نظام ها

 297 " خَلْقِهِ، فی وَحَکَمُهُ "داوند است در زمین او ولی خ 296" أَرْضِهِ  فی  ِاللّه وَلِیُّ  وَإنَّهُ أاَل " 

می  جراا )ع(به مو امام زمان احکام الهی را موخلق.  بین حکم الهی و حاکم الهی است در

می توانیم  ؟ مااجرا کنیم  همه احکام رامی توانیم  . آیااالن ما حکومت اسالمی داریم .ندنک

حاکم شرع دستش باز و اگر  بکند فسق به  کسی تظاهر در احکام شرع داریم که اگر؟ 

 این همه تظاهر به گناه در جامعه است!آیا می توان همه را حد زد؟ .حد بزند او را باشد باید

 دنیا نمی گذارد  .االن دست خود ما بسته است . نمی توانیم احکام اسالمی را عمل کنیم

کردم برای شما تبیین  منفرمودند که  298 " تُکُمْ،وَأَفْهَمْ لَکُمْ بَیَّنْتُ  قَدْ إنّی النّاسِ مَعاشِرَ  "

  و چیزی در این باره فروگذار نکردمفهماندم مطالب را به شما  .
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می گوید که ، ابن ابی الحدید از اینجا به بعد بگذارید مطلب جالبی را برای شما بیان کنم. 

بعد از قرآن  ، )که معروف است نهج البالغهاگر امیرالمومنین با آن فصاحت بی نظیرش

عرب است( اگر بنا میگذاشت که درباره خودش مدح و منقبت بیان کند  فصیح ترین کتاب

و در این راه، راه غلو را در پیش میگرفت و اگر همه فصحاء عرب در این راه به او کمک می 

متوجه  کردند با هم به اندازه یک دهم از تعریفات رسول اهلل )ص( از او موفق نمی شدند.

 –بله  -یا نه ؟  یشدید

 

 ماجرای انذار خویشان 

این تعاریف از روز اول رسالت ایشان آغاز شد. از روزی که رسول اهلل اقوام خودش را دعوت 

کفاف همه آن چهل  .د این آبگوش اندک،درست کر مختصرییک آبگوشت  به نهار کرد.

اول که هرکس  خدا وند که من پیام آوری هستم از جانب کرد اعالمسپس نفر مرد را داد. 

 و ایستاد. امیرالمومنین بلند شد  .روز اول او وصی من استهمین به من ایمان بیاورد از 

دفعه دوم اعالم  .بنشین :فرمودرسول حضرت  .حتی به بلوغ هم نرسیده بود علی الظاهر

اال . می گفتند: حخندیدند دار ودسته اشابوجهل و  .بنشین باز علی )ع( ایستاد.فرمود: کرد

 طورییک تعبیر این  !بکند وصی معلومکه می خواهد  مگر خودش چه آدم مهمی است

 امیرالمومنین را دارد نشان می دهد  ،پیغمبر اکرم ،ببینید از روز اول ندهم کرد

 

 

 جناب .یده ااین را نشنیدکه احتماال احمد حنبل  از حاال یک قضیه ای را باز من اشاره کنم

درباره جمله سی هزار  )ص(می گوید که پیغمبر اکرم .نبلی ها استامام ح ،حنبلبن احمد 

. یعنی اگر یک حساب سرانگشتی بکنید باید روزی پنج یا شش امیرالمومنین گفته است



این مقدار درباره امیرالمومنین بیانات تمام ائمه  جمله بیان فرموده باشند. تقریبا البته. آیا

 این سی هزار تا یکی همین حدیث غدیر بس است ن از بیحاال ما می گوییم  داشته اند؟

  

 ادامه خطبه

تا امروز من به شما می فهماندم و حاال 299 " عَلِیٌّ  وَهذا وَأَفْهَمْتُکُمْ، "پیغمبر اکرم فرمود که 

  به شما می فهامند مطالب رااو و بعد از من  300"بَعْدی  یُفْهِمُکُمْ  " این علی است

 أَدْعُوکُمْ  "خطبه ام تمام شد  که من دیگر آگاه باشید301 " ¨خُطْبَتى ضاءِانْقِ عِنْدَ  ¨وَاءنّى أاَل 

قدیم ها وقتی که معامله . ه کنیدمصافقشما را دعوت می کنم که با من  302"مُصافَقَتى  اءلى

یعنی دست اینجا معامله امضا شده است  این یعنی  .می کردند دست به دست می دادند

 مُصافَقَتِهِ  ثُمَّ بِهِ، وَاالْءقْرارِ  بَیْعَتِهِ عَلى " )ع(والیت علی پذیرفتن من دربیعت بکنید با  و بدهید

 بعد از این خطبه با امیرالمومنین هم بیعت کردند  بعد هم با علی بیعت بکنید و 303" بَعْدى

با  ( هم)ععلیو م ه امن با خدا بیعت کرد 304"¨بایَعَنى قَدْ وَعَلِى  َاللّه بایَعْتُ قَدْ ¨اءنّى َو أاَل "

)ع( برای علی از شما 305"وَجَلَّ  عَزَّ   ِاللّه عَنِ لَهُ  بِالْبَیْعَةِ  آخِذُکُمْ وَأَنَا "من بیعت کرده است و 

 خداوند متعال جانباز بییعت میگیرم البته

هر کسی بیعتی را بهم بزند بر ضرر خودش خواهد  306"آخر  یالیَنْکُثُ  فَإنَّما نَکَثَ فَمَنْ " 

درباره  بازهم مقداری بیان می کنند و بعدش د احکام حج رانع می کنو بعد شرو .شد

 بیاناتی دارندم امیرالمومنین علیه السال
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 شبیه معجزه 

حاال من یک نکته ای را بگویم عرضم طول کشید امشب یک صلوات بفرستید ) مستمعین 

 صلوات فرستادند (

برسد به  نبود تا در دسترس هم به وفور آب گرم حتی گرمای آن زمان که در این خطبه 

 با خستگیپیغمبر پیرمرد ،سر وصدا،  زیاد، جمعیت ،خاص،مکان  خاص زمان ،آب خنک

ل اعمازا بعد -پیاده آمدند،سواره و ، کنار هم ببینیدشما همه اش را روی  و... ،از راه رسیده

   و... خیلی عجیب است. حج

شوفاژ  بازمستان  .دنرها کار می کنکول زیرمی نشینند امروز درتابستان گویندگان ما 

بعد از چهار کلمه حرف زدن یک  خودشان را گرم می کنند.محیط آرام و بی سر و صدا.

 لیوان آب هم می خورد

در آن گرما لب به آب نزد صدایش  .دو ساعت سه ساعت صحبت کرد )ص(پیغمبر اکرماما 

این نفر رسانده است.  اد هزارصد و چهل هزار و یا صد و هشت، را به صدو بیست هزار اقل 

این خطبه بر همه مردم تمام  شبیه به معجزه است. به هر حال پیغمبر اکرم)ص( کار را در

 .کرد

 

از این خطبه درس بگیریم. عزیزان نعمت والیت اهل بیت این قدر ارزش دارد که از بهشت  

الیت اهل بیت سربر هم باالتر است. جا دارد آدم فقر و گرسنگی بکشد در دنیا ولی با و

 خاک بگذارد. اینقدر که ارزشمند است

 صلواتی بفرستید 

 



 شب نهم

************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ) مستمعین صلوات فرستادند(  "محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی  "

 نکاتی درباره حج

 ف ام آمدرا رها کنم اما حی. فکر کردم که باقی مانده خطبه یک مقدار طول کشید  توضیح

پیامبر اکرم)ص( اگر توجه داشته باشید من آن شب عرض کردم که  307 "النّاسِ  مَعاشِرَ "

برای  )ع(نینمنصب امیرالمو برای انجام دو کار بسیار مهم این سفر را انجام دادند. یکی 

حج  به مسائلاعمال حج انجام بدهد و مردم را این که یکی هم  ،از جانب خداوند جانشینی

 آگاه کند. حاال مقداری درباره حج سخن می گویند

صفا و مروه و عمره از  308 "  ِاللّه شَعائِرِ مِنْ وَالْعُمْرَةَ وَالْمَرْوَةَ( الْحَجَّ )الصَّفَا إنَّ النّاسِ مَعاشِرَ "

 شعائر الهی است  

 قرآن که اشاره به آیه شریفه 309 " بِهِما یَطَّوَّفَ  أَنْ  عَلَیْهِ جُناحَ فاَل اعْتَمَرَ أَوِ  الْبَیْتَ حَجَّ فَمَنْ»

یعنی باکی نیست. یعنی ایرادی ندارد که سعی صفا و مروه را انجام "جُناحَ  فاَل "است این 

 دهد

 کسی که کار خیری را انجام بدهد  310"خَیْرا  تَطَوَّعَ وَمَنْ "
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های انسان و اعمال انسان و خداوند خداوند آگاه است به نیت   311 "عَلیمٌ  شاکِرٌ  َاللّه فَإنَّ 

تشکر  اوند انواع و اقسامی دارد.تشکر خد .در مقابل اعمال خیر انسان تشکر خواهد کرد

حاال اقسام تشکر خداوند چگونه می شود. در دنیا و آخرت ت های مختلف، خداوند به صور

از اسما  یکی به هر حال خداوند تشکر می کند. .این خودش یک بحث جدایی دارد ؟است

 تشکر می کند  یک عمل کوچک بنده هم خداوند ء الهی شکور است یعنی در مقابل

وا النّاسِ، مَعاشِـرَ "  حج خانه خدا به جا بیاورید  312 "الْبَیْتَ  حِجُـّ

هیچ  313 "افْتَقَرُوا وَ بُتِـرُوا إالّ عَنْهُ تَخَلَّفُـوا وَأُبْشِـرُوا واَل اسْتَغْنَـوْا إالَّ بَیْتٍ أَهْـلُ وَرَدَهُ  فَما "

اینکه غنی خواهند شد و هیچ خانواده ای نیست که  مگرخانواده ای نیست که حج برود 

. سوال می شود که اثر حج این است  .تخلف کند و حج نروند اال این که فقیر خواهند شد

خیی از  این همه مردم به حج می روند ولی همچنان در فقر به سر می برند؟ روشن است؛

شرایطش را طوری تنظیم بکند که یک حج قبول  باید .نیسترفتتن ها حج رفتن حج  این

بشود. فقط پول نه اینکه پولدار  . آن حج رفتن، اثرش غنی شدن است حاال غناعند اهلل برود

همانی  که ازآرامش پیدا می کند در زندگی  یعنی آن چنان قلب او نیست. بی نیازی است.

 ،سیاحت است ،حج متاسفانه گاهیبه هر حال غنا پیدا می کند  .انع می شودکه هست ق هم

آن ؛ خب این ها را من کاری ندارم می گوید کسی که حج انجام بدهد !حج تجارت است

 فرمود  )ص(حجی که پیغمبر اکرم

ف حج و عرفات قرار نمی موقمومنی در  هیچ 314 " مُؤْمِنٌ بِالْمَوْقِفِ وَقَفَ ما النّاسِ، مَعاشِرَ "

 رد گی
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اال این که خداوند گناهان گذشته  315 "ذلِکَ  وَقْتِهِ إلى ذَنْبِهِ مِنْ سَلَفَ ما لَهُ  ُاللّه غَفَرَ إالّ "

  .آمرزیده خواهد شداو  ،یعنی اگر حج واقعا حج شد .را تا آن موقع می آمرزد

 .گناه نکند گر سعی کنددی شد حج اش تماموقتی  316 "عَمَلَهُ  اسْتَأْنَفَ حَجَّتُهُ  انْقَضَتْ  فَإذَا  "

 دیگر معصیت نکند  سعی کند

و خداوند تعلق می گیرد حجاج  به الهیخاص عنایت  317 "نُونَ ومُعا الْحُجّاجُ النّاسِ، مَعاشِرَ "

  کمک شان می کند

حج را به  .خداوند پول حج را می رساند رسول اهلل می فرمایند که318 " مُخَلَّفَةٌ وَنَفَقاتُهُمْ "

 رها نکنید. بحث استطاعت جدا است البتهلی خاطر کم پو

فاصله این ها مانند از مشاهد مشرفه مکه و  319 "وَإقاْلعٍ  بِتَوْبَةٍ  إالّ الْمَشاهِدِ عَنِ واَلتَنْصَرِفُوا "

اینکه در بیرون از حرم الهی هم همراه با توبه و دوری از گناه باشید .این ها  نگیرید مگر

 حج بود مربوط به 

 

 نماز را اقامه کنید  320 "الصَّالةَ  النّاسِ أَقیمُوا رَمَعاشِ "

 زکات مالتان را بدهید 321 " الزَّکاةَ  وَآتُوا "

 کرد نماز وحج و زکات را ادا کنید  آن چنانی که خداوند امر 322 "وَجَلَّ  عَزَّ   ُاللّه أَمَرَکُمُ کَما "
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اگر زمانی طول کشید که در این زمان  323 "سیتُمْ نَ أَوْ فَقَصَّرْتُمْ االْءَمَدُ عَلَیْکُمُ طالَ فَاءنْ "

 در وظایف دینی تون  ،در دادن زکاتتون ،تقصیر کردید در نمازتون

 ولی شماست  )ع(علی 324 " وَلِیُّکُمْ  فَعَلِى "

 معارف الهی رابیان می کند برای شما  325 "لَکُمْ  وَمُبَیِّنٌ

رسول  .نصبش کرده است خداوند علی را326  " دی أَمینَبَعْ وَجَلَّ لَکُمْ عزَّ  ُاللّه نَصَبَهُ الَّذی "

 که علی برگزیده شده استاست  ندواز جانب خدا .د من نصب نکرده امنمی گویاهلل )ص( 

 کسی است که خدا او را جانشین من قرار داده است و من  327 "( مِنّی  إنَّهُ خلف اهلل ) " 

کسی است که شما را خبر می دهد به علی)ع(  328 " عَنْهُ تَسْأَلُونَ بِما یُخْبِرُونَکُمْ و من "

 کنید می آن چه شما از او سوال 

 بیان می کند برای شما آن چه را که نمی دانید  329"تَعْلَمُونَ  ال ما لَکُمْ  وَیُبَیِّنُونَ  "

 الْحَرامِ  عَنِ  ¨وَأَنْهى الْحاَللِبِ فَآمُرُ  وَأُعَرِّفَهُما ؛ أُحْصِیَهُما أَنْ  مِنْ أَکْثَرُ وَالْحَرامَ  الْحَاللَ  نَّا أاَل "

آگاه باشید حالل و حرام الهی بیش از آن است که من احصاء کنم و  330 "واحِدٍ  مَقامٍ فی

 و نهی تان کنم از حرام در یک مجلس. به حالل کنم شما را امرشما را به آن معرفی کنم و

 بگویم شما  ام ها را بهو حالل و حر احکام نمی توانم همهکه این جا  این قدر زیاد است
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 والیت اهل بیت)ع(

 من امر شدم از جانب خداوند  331 "فَأُمِرْتُ  "

 عَلِى ¨فى وَجَلَّ  عَزَّ   ِاللّه عَنِ بِهِ  جِئْتُ  ما بِقَبُولِ  لَکُمْ  وَالصَّفْقَةَ  مِنْکُمْ  الْبَیْعَةَ  آخُذَ  أَنْ  "

وَ  "یرم و امر شدم از شما بیعت بگ (فرستادند صلوات مستمعین)  332 "أَمیرِالْمُؤْمِنینَ 

را دیشب عرض کردم که در معامالت دست می دهند یعنی همان قرارداد و همان  "الصَّفْقَةَ 

کنید آن چه را من می بیعت کنید با من به این که قبول  ،شما قبول کنید .بیعت می شود 

 از جانب خداوند آوردم درباره امیرالمومنین علیه السالم 

 درباره ائمه بعد از او  333 "بَعْدِهِ  نْمِ و )َاالْءَوْصِیاءِ ( االئمه

یعنی از نسل  .و از من هستند )ع(آن ائمه ای که از علی 334 "وَمِنْهُ  ¨مِنّى هُمْ  الَّذینَ "

  و از نسل من هستند  )ع(علی

اسم امام زمان)عج( را به صراحت آورده اند  335 "( الْمَهْدِى قائِمَةً ) خاتِمُها فیهِمْ اءمامَةً"

 نید خوب دقت ک

 آن مهدی که حکم به حق خواهد کرد  336 "¨وَیَقْضى یُقَدِّرُ ¨الَّذى  َاللّه یَلْقَى یَوْمٍ  لىا "

 کردم به حالل ها  من شما را راهنمایی 337 "عَلَیْهِ  دَلَلْتُکُمْ حاَللٍ وَکُلُّ النّاسِ، مَعاشِرَ "

 ردم ی کو از حرام ها را نه 338 " عَنْهُ  نَهَیْتُکُمْ  حَرامٍ وَکُلُّ "
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رخ نخواهد داد. احکام در ی ییریعنی دیگر تغ 339 "أُبَدِّلْ  وَلَمْ ذلِکَ عَنْ أَرْجِعْ لَمْ ¨فَاءنّى "

 حرام ها گفته شد  .حالل ها گفته شد

مطالب را بگیرید حفظ   340 "تُغَیِّرُوهُ  واَل تُبَدِّلُوهُ  بِهِ واَل وَتَواصَوْا وَاحْفَظُوهُ ذلِکَ  فَاذْکُرُوا أاَل "

که بعد از می داند  )ص(پیغمبر اکرم آنها را.تغییر ندهید  .د و همدیگر را توصیه کنیدکنی

لذا آن جا  .درباره احکام و دستورات الهی خواهد شد یچه تغییرات و چه تبدیالتخودش 

  هشدار دادند که مراقب باشید

ن مایادتان است ماجرای آن دو متعه را بیان کردم که عمربن خطاب گفت آن دو در ز

ین دو امعلوم است که  ،عمر حرف همین از رسول حالل بود و من آنها را حرام می کنم؟ 

بر پیغم ولی او گفت که من حرام شان می کنم! درحالی کهدر زمان پیغمبر حالل بود 

  .نمی شود در احکام الهی جاری فرمود تبدیل )ص(اکرم

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 خطبه غدیر  339
 خطبه غدیر  340



 

 دهمشب 

************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 نظر امام صادق)ع( درباره خلفاء

 "  " نقال من کتاب مطالب البن شهر آشوب "آمده است که "هوت النفحات ال "کتاب در 

ل شد درباره علیه السالم سوا امام صادقاز   "ان صادق علیه السالم سئل عن ابی بکر و عمر

اهل   " قاسطین "هر دو امام بودند  "لین عاد فقال کانا امامین قاسطین" دو خلیفه اول

 علیهما فرحمه اهلل ماتا علیه "حق بودند طریق بر  " الحق علی کانا "بودند  و عدل قسط

فلما  " دند.فرمو )ع( درباره اولی و دومی بیاناین کالمی است که امام صادق " یوم القیامه

قال  "ی شد از اغیار خال . زمانی که مجلسبودند حاضر اغیار ور محضر امام، "المجلس  خال

رسول  کیف قلت یا بن "گفتند  تعجب کردند و بودند امامی آنهایی که "اصحاب  له بعض

 ؟یا بن رسول اهللد برای آن دو نفر چگونه این طور دعا کردی " اهلل

اما  "اما قولی کانا امامین  " . حرف گزافی درباره آنها نگفتمدرست گفتم بله " فقال نعم " 

حضرت کلماتش را همه از شاهد –بله  –هر دو امام هستند  آنها دو امام هستند،اینکه گفتم 

این ها دو امام  "341 النّارِ إِلَى یَدْعُونَ أَئِمَّةً جَعَلْناهُمْ وَفهو من قول تعالی  "قرآن آورد فرمود 

امام  بودم که دو نوع امام داریم:آن شب گفته تند که مردم را دعوت به آتش می کنند. سه
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 41سوره قصص آیه  .شد نخواهند یارى رستاخیز روز و کنند؛مى دعوت



 لِجَهَنَّمَ فَکَانُوا الْقَاسِطُونَ وَأَمَّا و اما قولی قاسطین فهو من قوله تعالی "باطل  حق و امام

 "قاسط کسی است که از حق فاصله می گیرد و طبق قرآن هیزم جهنم است 342 " حَطَبًا

 بِرَبِّهِمْ  کَفَرُوا الَّذِینَ فهو ماخوذ من تعالی "عادل هستند   اما اینکه گفتم " ولی عادلیناما ق

ما ا " را هم در لغت می گویند عدل. این .عدول از حق می کنند يعنی آنها " 343یَعْدِلُونَ 

( به معنای دشمن و مخالف علی) جا حرفاین "قولی کانا علی الحق فلحق علی علیه السالم 

و اما قولی ماتا علیه  "هستند  )ع(این ها بر علیه علی .بر علیه حق هستند آنها یعنی ت.اس

به خاطر حرف )علی( معنایش برعکس مردند بر طریق حق این که گفتم این ها  " انهالمراد 

یعنی  .یعنی از آن چه که بودند توبه نکردند " لم یتوبا ان تظاهرهما علیه "یعنی  می شود. 

بلکه مردند با همان ظلمی که  " علی ظلمهما ایاه بل ماتا "شمنی با علی مردند به همان د

باز هم معنای حرف  " فرحمت اهلل علیهما یوم القیامه اما قولی " )ع( روا داشتند.درباره علی

یعنی دعای له  علیه؛یا  )علی( در اینجا تکرار شده و معنا را برعکس کرده. دعا یا له است و

فالمراد به ان  " . اینجا نفرین است کسی، دعای علیه یعنی نفرین کردننفع به  دعا کردن

پیغمبر اکرم  " ینتصف له منهما ) مستمعین صلوات فرستادند ( رسول صلی اهلل وآله و سلم

و در قیامت برعلیه اینها است. از کجا این حرف آمده؟ قرآن  از این دو انتقام خواهد گر فت

ببینید  .ن است، رحمت عالمیاپیغمبر 344" لِلْعَالَمِینَ رَحْمَةً إِلَّا لْنَاکَأَرْسَ وَمَامی فرماید 

به هر با این دو نفر دشمنی دارد. پیغمبری که رحمت هستند و مظهر رحمت الهی است 

صلوات بفر ستید )  .ستبنیم تا فردا شب قسمت مان چه چیز اب .حال این هم تا این جا

 مستمعین صلوات فرستادند (
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 یازدهمشب 

************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ) مستمعین صلوات فرستادند( الطاهرین هو صلی اهلل علی سیدنا محمد و آل 

 345" الصَّالةَ ) قول( فَأَقیمُوا أاَل: الْقَوْلَ وَإنّی )قد( أُجَدِّدُ أاَل "

د اما یک حرف را تکرار کند چه بسا مناسب نباش ،اگر یک منبریتکرار گاهی خوب نیست 

آن  در یک موقعیتی با .تکرارش بی لطف نیستی هست که امر به قدری مهم است که گاه

طقه مردمی که در آن من و رسول اهلل)ص(با آن وضع خاص منطقه و خستگی خود  و گرما

مع و مطلب را ج ایشان، زود جا داشت کهرا می شنیدند  )ص(کالم پیغمبر اکرمو  بودند

 "الْقَوْلَ  جَدِّدُ أُ( قد) وَإنّی أاَل "این جا فرمود  بسیار مهم است این مطلب..کند اما نه جور

 این اهمیت مطلب را می رساند  حرفم را. تکرار می کنم

نماز را به پا دارید آگاه باشید مردم اقامه نماز کنید  346 "الزَّکاةَ  وَآتُوا الصَّالةَ  فَأَقیمُوا أاَل "

خب همه آن هایی که آمدند اهل نماز بودند اما  بلکه به پا دارید آن را. بخوانیدنماز نه تنها 

لق می تع تبه آن زکا هست که چقدر اموالی .ن را بدهید. زکات مالتاپا دارید  نماز را به

 کم هستند متاسفانه اهل زکات  لیگیرد و

 امر به معروف بکنید   347" بِالْمَعْرُوفِ  وَاءْمُرُوا "
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 نهی از منکرات و بدی ها بکنید  348" الْمُنْکَرِ عَنِ وَانْهَوْا "

 لَمْ  مَنْ وَتُبَلِّغُوهُ قَوْلى لىا تَنْتَهُوا أَنْ  بِالْمَعْرُوفِ االْءَمْرِ  رَأْسَ وَاءنَّ أاَل "آگاه باشید  "أاَل  "

که منتهی به قول من است  این امر به معروف مهم ترین نکته در باشید آگاه 349"یَحْضُرْ

  برسانید. نبودند حاضر جلساین مو قول من را به آن کسانی که در  دبشوی

 " بِقَبُولِهِ وَتَأْمُرُوهُ یَحْضُرْ  لَمْ مَنْ وَتُبَلِّغُوهُ ¨قَوْلى اءلى تَنْتَهُوا أَنْ  بِالْمَعْرُوفِ االْءَمْرِ  رَأْسَ وَاءنَّ أاَل
قبول  ،ی را مرا تصدیق نمایدها که حرفاین بهکنید  را امرنیست اینجا هر کسی که  350

 کند

که ید آبدست می  از همه شواهد ش،اصال از اول خطبه تا آخرببینید  باز هم می گویم؛ 

ان بیفقط  کهپیغمبر نخواسته است  ،یک مطلب عادی نیست  مدنظر رسول اهلل)ص( مطلب

برای  احتمال این معنا هم نیست که فقط .را دوست داشته باشید )ع(علی کند ای مردم؛

 . نکته باشد این همه مقدمه این

پیچی م سرنهی اش کنید از اینکه مبادا از این حرف ها که گفت 351"مُخالَفَتِهِ  عَنْ  وَتَنْهَوْهُ  " 

والیت و نهی از رد  قبول :ر این استمنکنهی از و به معروف امر اوج  .دنکنند و قبول نکن

 والیتکردن 

 این امر از خداست و امر من است 352"وَمِنّى وَجَلَّ عَزَّ  ِاللّه مِنَ  أَمْرٌ  فَاءنَّهُ " 

اهی انسان امر به منکرمی گ 353"مَعْصُومٍ امامٍ مَعَ  االّ مُنْکَرٍ  عَنْ نَهْى واَل بِمَعْرُوفٍ  أَمْرَ واَل " 

و با  باشد معصوم امامخواست در مسیر  و نهی بایدامر  .گاهی نهی از معروف می کندکند 

اگر انسان  معروف چی هست و منکر چی هستباید بداند که  .باشد مطابقنظر امام معصوم 
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؟ پیامبر فرمودند که امر و معروف چی هست منکر از کجا می داند در وادی اهل بیت نباشد

  به معروف و نهی از منکر بدون امام معصوم معنا ندارد

فی کرده شما را که قرآن معر 354"وُلْدُهُ  بَعْدِهِ مِنْ االْءَئِمَّةَ أنَّ یُعَرِّفُکُمْ الْقُرْآنُ النّاسِ، مَعاشِرَ "

 فرزندان او هستند )مستمعین صلوات فرستادند(  ،امیرالمومنین ائمه بعد از

من و فرزندان از  ،ه ائمهکو من هم معرفی کردم به شما  355" وَعَرَّفْتُکُمْ أنَّهُمْ مِنّی وَمِنْهُ "

  .از فرزندان من و او هستند  .او هستندصلب از 

 وَجَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فی عَقِبِهِ   فی کِتابِهِ ُحَیْثُ یَقُولُ اللّه "اینجا معرفی کرده است قرآن کریم 

کلمه انبیا الهی  .عیسی کلمه اهلل است که داریم در قرآن .گاهی انسان کلمه اهلل است 356"

یعنی  " عَقِبِهِ،  فی عَقِبِهِ "بقا دارند تا قیامت  آن کلمات الهی، " کَلِمَةً باقِیَةً "اهلل هستند 

 امیرالمومنین نسل

هرگز  من به شما گفتم که 357" لَنْ تَضِلُّوا ما إنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِما "و گفتم به شما  "وقُلْتُ " 

ریسمان محکم بزنید و از قرآن و اهل بیت جدا نشوید د اگر چنگ به این دو یگمراه نمی شو

. 

از قیامت بترسید تقوا داشته باشید 358 "مَعاشِرَ النّاسِ، التَّقْوى، التَّقْوى، وَاحْذَرُوا السّاعَةَ  "

 خالف فرامین الهی انجام ندهید 
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عظيم زلزله قیامت  360 " 359عَظیمٌ إنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَیْءٌ"عَزَّ وَجَلَّ:  التعالی  ُکَما قالَ اللّه "

 است

این دنیا ارزش ندارد که  .باالخره انسان می میردبه یاد مرگ باشید  361" اذْکُرُوا الْمَماتَ "

و با یک  بیاید این همه حقایق را زیر پا بگذارداینکه چند صباحی ریاست بکند،  انسان برای

 وارد قیامت بشود  کوله بار سنگین،

میزان اعمال یاد حساب قیامت باشید یاد 362 " وَالْمَعادَ وَالْحِسابَ وَالْمَوازینَ الْمَماتَاذْکُرُوا  "

 اشید .ب

باشید یاد حساب در مقابل خداوند در روز قیامت  363" وَالْمُحاسَبَةَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّ الْعالَمینَ "

 ن حساب می کشند از انساکوچک و بزرگ اعمال انسان را روز محاسبه  است 

 به یاد ثواب و عقاب الهی باشید  364 " عَلَیْها وَالثَّوابَ وَالْعِقابَ  "

 داده می شود.  پاداشکسی که اعمال خیر  365 " مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثیبَفَ "

این در بهشت رد اوکسی که گناه بی366" وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَیْسَ لَهُ فِی الْجِنانِ نَصیبٌ "

سرپیچی از فرمان پیغمبر اکرم و امام  ،بدترین گناه و بزرگترین گناه ندارد.بهره ای 

 است )ع(معصوم
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 بیعت کنید

از  بیششما  367 "واحِدٍ  وَقْتٍ فى واحِدٍ بِکَفٍّ تُصافِقُونى أَنْ مِنْ  أَکْثَرُ کُمْانَ النّاسِ، مَعاشِرَ"

جمعیت، دانه به بیعت آن همه  .مصافحه کنید و بیعت کنیدستید که بتوانید با من این ه

 از مردم د نبیعت بگیرکه  ندبودمامور هم ایشان طرف  ؟ از آنچقدر طول می کشد دانه،

داوند به من امر خ 368"أَمیرِالْمُؤْمِنینَ  ٍّ¨لِعَلِى عَقَّدْتُ بِما االْءقْرارَ أَلْسِنَتِکُمُ مِنْ آخُذَ أَنْ " 

 .برای امیرالمومنین قرار دادم آنچهو اقرار بگیرم به د که من از زبان شما بیعت بگیرم ونم

اقرار دستی نمی شود  .شما بیعت کنید و اقرار کنید به امیرالمومنین بودن علی علیه السالم

  ؟چگونه  شود.می کرد اما اقرار زبانی 

 بعد از او هستند  ای که ائمه به  کنیدباید اقرار " وَمِنْهُ ¨مِنّى االْءَئِمَّةِ  مِنَ بَعْدَهُ  جاءَ وَلِمَنْ "

 آنها بنا بر آنچه که من اعالم کردم به شما که 369"صُلْبِهِ  مِنْ ذُرِّیَّتى أَنَّ أَعْلَمْتُکُمْ ما عَلى"

 هستند  )ع(علیصلب ذریه من از 

  : با یک صدا با هم بگویید همه 370 "بِأَجْمَعِکُمْ فَقُولُوا "

 عَلِیٍّ  إمامِنا أَمْرِ  فی وَرَبِّکَ رَبِّنا عَنْ  بَلَّغْتَ لِما مُنْقادُونَ  راضُونَ سامِعُونَ مُطیعُونَ إنّا "

 مِنَ صُلْبِهِ مِنْ  وُلِدَ وَمَنْ  ) مستمعین صلوات فرستادند (  أَمیرِالْمُؤْمِنینَ ) صلوات اهلل علیه (

. شنیدیم سخنان شما را که با هم بگویید  ،زبان هایتان باید با " ذلِکَ عَلى نُبایِعُکَ. االْءَئِمَّةِ

آنچه و گفتار تو هستیم  و به آنچه فرمودید رضایت داریم. ما تسلیماطاعت کنندگانیم  ما

ما با تو بگویید  در آخر درباره والیت علی )ع( و فرززندان اشکه از جانب خدا تبلیغ کردی 

 زبان نیست فقط بیعت  یعنی .دل هایمان با371 "بِقُلُوبِنا ب "بیعت می کنیم 

                                                           
 خطبه غدیر 367
 خطبه غدیر 368
 خطبه غدیر  369
 خطبه غدیر 370
 خطبه غدیر 371



 پذیرفتیم به جان مان  372 "وَأَنْفُسِنا  "

 به زبانمان اقرار می کنیم 373 " وَأَلْسِنَتِنا "

 با جان  وبا زبان  نصرت می کنیم آن ها یعنی می پذیریم. به دستمان374 " وَأَیْدینا "

بندیم، زندگی بر پیمان و بیعتی که می 375 "نُبْعَثُ  وَعَلَیْهِ نَمُوتُ وَعَلَیْهِ  نَحْیى ذلِکَ  عَلى. 

  می کنیم و می میریم و برانگیخته می شویم

و شک  اش تبدیل نمی کنیم آن را. تغیر نمی دهیم376 "نَشُکُّ  واَل نُبَدِّلُ، واَل نُغَیِّرُ واَل "

 درباره اشنمی کنیم 

 شکی نمی کنیم و  377 " نَرْتابُ ( نَرْتابُ، )واَل واَل نَجْحَدُ واَل "

 دست بر نمی داریم بیعت از این معاهده و "الْعَهْدِ عَنِ نَرْجِعُ  واَل "

نقض عهد و میثاق نمی کنیم اطاعت 378 ") و نطیع اهلل و نطیعک(  الْمیثاقَ واَلنَنْقُضُ  "

 را  9)عاطاعت می کنیم تو را و علی .می کنیم خدا را

 وُلْدِهِ  مِنْ ذُرِّیَّتِکَ  مِنْ ذَکَرْتَ  الَّذینَ وَاالْءَئِمَّةِ  أَمیرِالْمُؤْمِنینَ عَلِیٍّ (فی  ِاللّه بِوَعْظِ وَعَظْتَنا) "

این ها را  379 "( عرفتکم مکانهما منی ) بَعْدَهُما  ُاللّه نَصَبَهُ  وَمَنْ وَالْحُسَیْنِ  الْحَسَنِ بَعْدَهُ،

این ها را بگویید که ما اعتراف داریم  .اقرار کنید ای مردم؛ کهپیغمبر اکرم دارد می فرماید 

                                                           
 خطبه غدیر 372
 خطبه غدیر 373
 خطبه غدیر  374
 خطبه غدیر 375
 خطبه غدیر 376
 خطبه غدیر 377
 خطبه غدیر 378
 خطبه غدیر 379



و آن هایی  )ع(و امام حسین )ع(امام حسن . یعنینسبت به امیرالمومنین و ذریه او بعد از او

 که من به شما معرفی کردم 

 امام حسین و امام حسن منزلتدرباره  380 "و محلهما عندی و منزلتهما من ربی عز و جل "

 ار و اعتراف کنید رباید اق ،گار متعالو نزد پرود نزد من علیهما السالم

 من این مطالب را به شما رساندم  381 "فقد ادیت ذلک الیکم " 

اعتراف کنید که این دو نوه من ، هر دو، آقای  382"النهما سیدا شباب اهل الجنه ) و(  "

  جوانان بهشتی هستند

ی کند آن ماتفاقا روایت جعلی ای درست کرده اند درباره شان و منزلت دو خلیفه که بیان 

ر بهشت، دو ))سیدا کهول اهل الجنه(( هستند. یعنی سید پیر های بهشت. نمی دانند که د

 کسی پیر نیست اصال! 

 )ع(این ها امام هستند بعد از پدرشان علی  383 "و انهما االمامان بعد ابیهما علی "

 قبل از علی)ع(پدر این دو تا هستم  هم من 384 "وانا ابو هما قبله "

 خداوند را به این مطالب  اطاعت کردیم 385 " اطعنا اهلل بذلکبگویید ( )و قولوا اطعنا  "

امامت  و  ت کردیم خداوند را به امراطاع 386" و ایاک و علیا و الحسن و الحسین و ائمه "

  را )علهم السالم(اطاعت کردیم شما را و علی را و حسن و حسین
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) ،(مِنّا مَأْخُوذٌ لَهُمْ وَالْمیثاقُ الْعَهْدُ)الذین ذکرت عهدا و میثاقا ما خوذا ال میرالمومنین  "

به دلمان و به  387" وَأَلْسِنَتِنا ) تکرار است( وَأَنْفُسِناقُلُوبِنا  مِنْ) بگویید(  قُلُوبِنا مِنْ بگویید(

 اطاعت می کنیم جانمان

 و بیعت کردیم با دست هایمان  388 "أَیْدینا َمصافقهو وَضَمائِرِنا"

 عنه أَنْفُسِنا مِنْ   ُاللّه یَرَى واَل بَداَلً بِذلِکَ  نَبْتَغی واَل بِلِسانِهِ، أَقَرَّ فَقَدْ  وَإالّ بِیَدِهِ  أَدْرَکَها مَنْ "

تغییر  نظرمان را لب دست بر نخواهیم برداشت واهرگز از این مط بگویید 389 " .ابدا حِواَلً

 . پذیرا هستیمو دستمان دل و جان و زبان  نخواهیم داد و با

بگویید  390" شَهیدٌ بِهِ عَلَیْنا وَأَنْتَ شَهیدا  ِبِاللّه وَکَفى(  بِذلِکَ  َاللّه وَنُشْهِدُ)و اشهدنا اهلل  "

 شاهد گرفتیم را خداوند 

ار کردیم رشاهد باش ما اقهم  ر توپیغمب بگویید  "شَهیدٌ  بِهِ عَلَیْنا وَأَنْتَ شَهیدا  ِبِاللّه وَکَفى "

  هم خدا را شاهد بگیرید و هم من رایعنی 

 باشد را شاهد بگیریداطاعتهر کسی که اهل  391و کل من اطاع ممن ظهر و استتر "

همه مالئکه را و جنود مالئکه و عبید را همه را  392 " و المالئکه اهلل و جنوده و عبیده "

 گیریدبشاهد 

 تر است هر شهیدی شاهدتر و حاضرتر و ناظراز  خدا 393" و اهلل اکبر من کل شهید" 
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 ؟ نظرتان چیست؟چی می گوییدای مردم؛  394"ما تَقُولُونَ ؟  مَعاشِرَ النّاسِ "

فکر خداوند می شنود هر صدایی را و هر  395" کُلِّ نَفْسٍ یَعْلَمُ کُلَّ صَوْتٍ وَخافِیَةَ  َفَإنَّ اللّه "

  باطن و مخفی تان را

اطاعت قدم بردارد به نفع خودش و کسی که در مسیر خداوند  396 "فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ  "

 است 

 هرکس انحراف پیدا کند به ضرر خودش تمام خواهد شد  397 " وَمَنْ ضَلَّ فَإنَّما یَضِلُّ عَلَیْها"

 با خدا بیعت کرده است هر کس بیعت کند  398 " وَجَلَّ عَزَّ  ِاللّه  َوَمَنْ بایَعَ فَإنَّما یُبایِعُ اللّه

 و دست خدا هم باالتر از هر دستی است.  399 "  فَوْقَ أَیْدیهِم ِیَدُ اللّه "

 

می دانم   بیان می کنم. اگر توفیق بودبگذاریم فردا شب  است که دو سه صفحه دیگر مانده

 فردا دو سه مطلب جالب دارد ان شاء اهلل و اواخر خطبه است اما خطبهتوضیح طول کشید 

  توفیق بود عرض می کنم ) مستمعین صلوات فرستادند(  اگر شب
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 عَاَهدَ  بَِما ۖ  أَوْفَى وَمَنْ  ۖ   نَفْسِهِ  ۖ  عَلَى یَنْکُثُ فَإِنََّما نَکَثَ فَمَنْ  ۖ   أَْیِدیهِمْ فَوْقَ  الَلّهِ  یَدُ  الَلّهَ یُبَایِعُونَ إَِنّمَا یَُبایُِعوَنکَ الَِّذینَ  إِنَّ 399

 تو چون) کنندمی بیعت خدا با حقیقت به کنندمی بیعت تو با( حدیبیّه در) که مؤمنانی عَظِیمًا همانا أَجًْرا فَسَیُؤْتِیهِ اللَّهَ  عَلَیْهُ

 به خویش هالک و زیان بر کند بیعت نقض که هر آن از پس آنها، دست باالی خداست دست( تو دست همانا و خدایی خلیفه

سوره  .کرد هدخوا عطا بزرگ پاداش او به خدا زودی به کند وفا است بسته خدا با که عهدی به که هر و کرده اقدام حقیقت
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************************* 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وَأَطَعْنا سَمِعْنا: وَقُولُوا الْمُؤْمِنینَ، بِإمْرَةِ عَلِیٍّ  عَلى وَسَلِّمُوا لَکُمْ  قُلْتُ الَّذی قُولُوا النّاسِ، مَعاشِرَ "

این خطبه مبارکه به آخر رسیده کالم درباره  401 "وَقُولُوا  ، 400الْمَصیرُ  إلَیْکَ وَ رَبَّنا غُفْرانَکَ

 هم عرض کنم را است ، امشب توجه کنید که نکات آخرش 

گیرم بدر این اواخر فرمود خداوند از من خواست که من از شما بیعت  )ص(پیغمبر اکرم

مروز و اینجا ا. لکن همه نمی توانید  داشتن او به امیرالمومنین بودن و والیت علی)ع(برای 

ویم گاین هایی که می  به جای بیعت با دست،جمعیت زیاد بود چون  .عت کنیدیب منبا 

 )ع(علیه ام و تسلیم گفتبگویید آن چه را که من به شما  "لَکُمْ  قُلْتُ الَّذی قُولُوا "بگویید 

 ت کردیم . و بگویید ما شنیدیم و اطاعاو به عنوان امیرالمومنینو سالم کنید بر د یشو

 هدایت تان کرد به این امر خدا که  خدا بگویید 402" لِهذا هَدانا الَّذی  ِللّه الْحَمْدُوَقُولُوا  "

                                                           
 َقاُلواْ  وَ رُُّسلِهِ ِمّن أََحدٍ بَیْنَ الَنَُفرِّقُ رُسُلِهِ  وَ کُتُبِهِ وَ مَآلئِکَتِهِ وَ بِالّلهِ آمَنَ کُلٌّ وَاْلمُؤْمِنُونَ َرّبِّهِ ِمن ِإلَیْهِ ُأنزِلَ بَِما الرَّسُولُ آمَنَ "  400

 ِإن الَتُؤَاِخذَْنا نَارَبَّ اکْتَسَبَتْ مَا عَلَیْهَا وَ َکسَبَتْ َما َلهَا وُسْعََها إِالَّ  نَفًْسا الّلهُ الَیُکَِلّفُ*  الْمَِصیرُ إِلَیْکَ وَ رَبَّنَا غُفْرَانَکَ أَطَعَْنا وَ سَمِعْنَا

 َلنَا وَاغِْفرْ عَنَّا وَاعْفُ  هِ بِ  لَنَا الَطَاَقةَ  َما تُحَمِّلَْنا وَالَ  َربَّنَا قَبْلِنَا مِن ذِینَ الَّ  عَلَى حَمَلْتَهُ  کََما ِإصْرًا عَلَیْنَا تَْحمِلْ وَالَ  رَبََّنا َأخْطَأَْنا أَوْ  نَّسِینَا

 همه و دارد ایمان شده نازل او به پروردگارش انبج از آنچه به خود پیامبر " الَْکافِِرینَ الَْقوْمِ عَلَى فَانصُْرنَا مَوْاَلنَا أَنتَ وَارْحَمْنَآ

: گفتند. هیمن نمی فرقی پیامبرانش از یک هیچ میان. دارند ایمان پیامبرانش و هایش کتاب و فرشتگانش و خدا به مؤمنان

 به جز را سک هیچ خدا. توست سوی به همه سرانجام که خواستاریم را تو آمرزش ما پروردگار ای کردیم، اطاعت و شنیدیم

 فراموش اگر ام پروردگار ای. اوست خود آن از هایش بدی و اوست خود آن، از کس هر های نیکی کند نمی مکلف طاقتش اندازه

 نهادی، گران لیفتک ما از پیش های امت بر که گونه آن ما، پروردگار ای مکن بازخواست را ما ایم کرده خطایی یا ایم کرده

 تو آور رحمت ما رب و بیامرز را ما و ببخش ما گناه مکن تکلیف ما بر. نداریم آن طاقت که را آنچه و منه ما بر گران تکلیف
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اگر خدا ما را هدایت  403 "بِالْحَقِّ رَبِّنا رُسُلُ جاءَتْ لَقَدْ  ُاللّه هَدانَا أَنْ لَواْل لِنَهْتَدِیَ کُنّا وَما "

  کمک نمی کرد ما خود به خود هدایت نمی شدیم  ما راو  نمی کرد

 ـ الْقُرْآنِ  فِى أَنْزَلَها وَقَدْ  ـ وَجَلَّ عَزَّ  ِاللّه عِنْدَ طالِبٍ أَبى بْنِ عَلِى فَضائِلَ نَّا النّاسِ، مَعاشِرَ "

نزد خداوند  علی )ع( فضایل امیرالمومنین 404"واحِدٍ ) مکان( مَقامٍ  فى أُحْصِیَها أَنْ مِنْ أَکْثَرُ

 آنها را برای شما برشمارم!در یک مجلس  بیش از آن است که بتوانم

 هرکس شما را خبر داد  405 " بِها أَنْبَأَکُمْ فَمَنْ"

به شما معرفی و ل امیرالمومنین ئهرکس شما را خبر داد به فضا 406 "فَصَدِّقُوهُ  وَعَرَفَها " 

کس هر چه بگوید در فضایل امیرالمومنین یعنی هر . او را تصدیق کنید  را، ل اوئکرد فضا

  مگر آنکه گزاف بگوید مثال بگوید علی )ع( خداست. ستآن اباالتر از )ع(، او علی

 "عَظیما  فَوْزا فازَ فَقَدْ ذَکَرْتُهُمْ الَّذینَ  وَاالْءَئِمَّةَ وَعَلِیّا وَرَسُولَهُ  َاللّه یُطِعِ  مَنْ النّاسِ، مَعاشِرَ "
به را،  و ائمه معصومین )ع(ن علیو رسول را و امیرالمومنیهر کس اطاعت کند خدا را  407

 سعادت عظیم  .و آن هم رستگاری عظیم است تحقیق رستگار شده

 هُمُ  أُولئِکَ  الْمُؤْمِنینَ  بِإمْرَةِ عَلَیْهِ  وَالتَّسْلیمِ  وَمُواالتِهِ  مُبایَعَتِهِ  إلى السّابِقُونَ  النّاسِ، مَعاشِرَ  "

آن هایی که از همه زودتر سبقت بگیرند به بیعت با  !مردم 408 "النَّعیمِ  جَنّاتِ فی الْفائِزُونَ 

                                                           
 ال َأنْ َهداَنا ْمدُ لِلهِ الَّذی هَدانا ِلهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْوَ نَزَعْنا ما فی ُصدُورِهِمْ ِمنْ غِلٍّ َتجْری مِنْ تَحْتِهِمُ الَْأنْهارُ وَ قالُوا اْلحَ " 403 

ها از کینه و حسد دارند، و آنچه در دل " ا بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثْتُمُوهاهللَُِ لَقَْد جاَءتْ ُرسُلُ َربِّنا ِباْلحَقِّ َو نُودُوا َأنْ تِلْکُمُ الْجَنَُّة أُورِ

ستایش مخصوص خداوندى »گویند: ها، نهرها جارى است؛ مىکَنیم ]تا در صفا با هم زندگى کنند[؛ و از زیر ]قصرهاى[ آنبرمى

یافتیم. مسلّمًا ها[ راه نمىنکرده بود، ما ]به این ا هدایتها[ رهنمون شد؛ و اگر خدا ما راست که ما را به این ]همه نعمت

این بهشت را در برابر اعمالى که انجام »شود که: مىو ]در این هنگام[ به آنان ندا داده «. فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند
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این ها رستگاران هستند  عنوان امیرالمومنین، امیرالمومنین و والیت او و سالم بر او کنند به

 ؟  تنداینجا تا ببینیم السابقون چه کسانی هس داشته باشید را این.نعیم  در بهشت و جنات

ن در بیعت با یعنی اینکه سبقت گرفت "السّابِقُونَ  " که می فرماید )ص(اینجا پیغمبر اکرم

ت بهشت معو کسانی سریع به این کار می پردازند در ن والیت، مهم است. تاخیر جایز نیست

 هستند

را بگویید که خدا از شما راضی چیزهایی  409" عَنْکُمْ بِهِ   ُاللّه یَرْضَى ما قُولُوا النّاسِ، مَعاشِرَ"

 شود 

همه بلکه شما  تنهاه ناگر شما،  410 "االْءَرْضِ جَمیعا  فِی وَمَنْ أَنْتُمْ  تَکْفُرُوا فَإنْ  الْقَوْلِ، مِنَ "

 آن کسانی که در زمین زندگی می کنند اگر همه کافر شوند 

 نمی رسد هرگز ضرر و زیان به خدا  411 " شَیْئا  َاللّه یَضُرَّ  فَلَنْ  "

 ومنین و مومنات را و م خدایا بیامرز 412 ") والمومنات (  لِلْمُؤْمِنینَ  اغْفِرْ اللّهُمَّ  "

کافرین را  413 "( الْکافِرینَ  الْجاحِدینَ عَلَى وَاغْضِبْ وَأَمَرْتُ أَدَّیْتُ بِما)و اعتبل و اعطف   "

 هالک کن 

 ستادند) مستمعین صلوات فر؟وات نمی فرستیدصلدیگر  414" .الْعالَمینَ رَبِّ  ِللّه وَالْحَمْدُ "

 ) 

 تمام شد در اینجا خطبه 
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انجام با دست نمی شود  را بیعت و باید بیعت کنیدکه پیغمبر فرمودند  "فنادته القوم نعم  "

 قبول داریدرا این حرف هایی که ما گفتیم  که شعار بدهید .بایداعالم کنیدباید با حرف داد. 

 :صدا گفتند همه یک هستید. و

 اطاعت کردیم  و شنیدیم "وَأَطَعْنا  سَمِعْنانعم  "

 را اطاعت کردیم سول رامر خدا و  " سولهرامر اهلل  و امر  علی " 

 وبا زبان پذیرفتیم. " وَأَلْسِنَتِنا "اطاعت کردیم و قبول کردیم به دل هایمان  " بِقُلُوبِنا "

  اعتراف کنید. به قلب و به ید و به زبان )ص( فرمود بایدچون پیغمبر اکرم

 همانطور که رسول فرموده بود.اعالم کردند  ها این " و ایدینا وَأَلْسِنَتِنا وَأَنْفُسِنا بِقُلُوبِنا "

 صلوات)و علی ) مستمعین صلوات فرستادند ( ل اهلل صلی اهلل علیه و آله وو تداکوا علی رس "

  )ع(.منینبه امیر المو ،)ص(به پیغمبر اکرم دمردم هجوم آوردنناگهان همه  "(  علیه اهلل

 تبرک کنند و همینطور وبگیرند  آنها رادست  کههجوم آوردند 

 دست بیعت دادند  "یدیهم وصافقوا با "

 

 اولین بیعت کنندگان

اول کسی  " رسول اهلل و االول و الثانی و الثالث و الرابع و الخامس فکانت اول من صافق "

 - بله –این سران  بودند. یعنیابوبکر و عمر و عثمان که بیعت کرد 

اعت طگفت به قلبمون به زبانمون به دستمون ادر آن روز اینکه عمر  گفت ازدر جایی غزالی 

مبارک است ای علی)ع( و تو  "بخ بخ لک یا علی  "می کنیم و بعد از خطبه آمد گفت 



والیت علی داللت می کند که آن روز عمر عقیده پیدا کرده بود به  ،موالی همه ما شده ای 

حب به  و نفسانیو هوا های  فرصت ریاست که از سقیفه ایجاد شد مدتی عد ازاما ب)ع(. 

بد معامله ای کردند غزالی می گوید: و از آن سخنان اش بازگشت!آمد در دلش دنیا 

 کالم خود غزالی هست  به هرحال اینمسلمانان با حق علی)ع(.

 ون آمدندبه قدر منزلتش "منازلهم  هم قدرباخ المهاجرین واالنصار و باخ عن آخر "اینجا و 

  خالصه بیعت کردند و

بیعت کردن ها و وقتی تا مغرب طول کشید "فی وقت الواحد اال عن صلیه العشا و العتبه  "

که هنگام نماز مغرب شد رسول اهلل)ص( بین مغرب و عشا جمع کردند و هر دو را با هم 

جمع بین نماز ها را و نیازی نیست  ما شیعان جایز می دانیمخواندند. همین دلیلی است که 

  صبر کنیم تا وقت عشا بشود بعد نماز عشا را بخوانیم

دست دادن و  به اصطالح شروع کردند به بیعت کردن و "و واصل بیعت و المصافقه  "

 محانقه کردن

 بودند بیعت حال  در تا یک ثلث از شب "ثلث الیل  الی "

 ") مستمعین صلوات فرستادند ( کلما بایع قوم  و سلم و رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله "

  می فرمود )ص(بیعت می کردند پیغمبر اکرمو می آمدند که هر دسته ای 

 ت دادحمد خدایی را که ما را فضیل "نا الحمداهلل الذی فضل "

مصافقه جمیع العالمین فضلنا علی جمیع العالمین و السارعه الحمداهلل الذی فضلنا علی  " 

از آن جا سنت  دست دادن مومنین،این  "فیها لیس حق  من یستعمل ها و او سنه و رسم

به جا مانده از روز  انجام می دهید یا جاهای دیگراالن شما در نماز این مصافقه ای که  .شد

 غدیر است

 



 

 پایان خطبه و روایتی از امام صادق ع

رسول  لما فرغروی عن امام صادق علیه السالم  "هست امام صادق علیه السالم روایتی از 

پیغمبراکرم  "اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم ) مستمعین صلوات فرستادند ( من هذه الخطبه 

یک مرد زیبایی در بین  "جمیل رجل روئیت فی الناس " ندوقتی از این خطبه فارغ شد

ما اهلل فقال ت "و خوشبو است  نورانی استکه بسیار  "طیبه ریح  هبهی " مردم دیده شد.

ظیم و الع دا اقدم ال یحله اال کافر باهللغلو انه  یوکد االبن عم ما اشد ما قط رایتک یوم

ندیدم تا گفت ندیدم به خدا قسم ندیدم آن مرد زیبای نورانی او به خدا  "بالرسول الکریم 

و بعد از قبل از هجرت  به امروز که اینچنین، پسر عمویی حمایت کند از پسر عمویش!

 ه استاین چنین سخن نگفت نپیغمبر اکرم درباره امیرالمومنی ،عید غدیرهجرت تا زمان 

است به خدای عظیم و به رسول هیچ کس این عقد بیعت را به هم نمی زند اال که او کافر و

 کریم.

اگر یادتان باشد شب های قبل عرض کردم از قول احمد بن حنبل که آنقدر روایات نبوی  

تقریبا روزی شش یا  میبینیم که حساب کنیم، درباره منزلت علی)ع( زیاد است که اگر

 بیان کرده اندهفت جمله درباره علی)ع( 

 وای بر کسی که این بیعت را به هم بزند  "عقدت  ویل لمن حل "

 عمر متوجه آن شخص شد  "قال فلتفت الیه عمر  "

 مرد زیبا را عمر شنیدکالم آن  "حین سمعت کالمه  "

امام دارد این را  .تعجب کرد اوز زیبایی و هیات از کالمش تعجب نکرد ا " هفعجبته هیات "

 هامی فرماید  )ع(صادق 



عمر  " ی صلی اهلل علیه و آله و سلم ) مستمعین صلوات فرستادند (نبعلی  فلتفت ثم "

 کهعرض کرد  وشد  )ص(غمبر اکرمیمتوجه پ

  ؟شنیدی این مرد چه می گویدآیا  "ا سمعت ما قال هذا الرجل قال کذاو کذا ام "

 اکرم فرمود  )ص(پیغمبر "فقال رسول اهلل  "

 ست ؟ا یسکچه نی این می دا "رجل ذلک  اتدری من "

 فرمود او روح اَلمين جبرائيل است. "روح االمین جبرائیل الذلک الرجل قال قال اهلل  "

 ) مستمعین صلوات فرستادند ( صلوات ندارد؟

 ند نچیز هایی پیغمبر می دایک کنید؛ حاال دقت 

هم  به کردید هبیعت را کمبادا این  .عمر مبادا این عقد را به هم بزنید "حله ت فایاک ان "

 !بزنید

 به خدا قسم اگر بشکنی این بیعت راتو  "فانک واهلل ان فعلت  "

تمام و اش و مالئکه اش رسول  و خدا "ء رابمنک ال ناهلل و الرسول والمالئکه والمومنوف "

از بیعت طبق همین نکته باید بگوییم که هر کسی که  .خواهند شد یزارمومنین از تو ب

 بیزار نیست ، مومن نیست شکنان 

 

به ما گفتی  ) مستمعین صلوات فرستادند (یا محمد آمد گفت  )ص(مردی نزد پیغمبر اکرم

به ما گفتی  .حج به جا آوردیم ،دبه ما گفتی حج به جا بیاوریو ما گفتیم.  بگو ال اله اال اهلل

 اکمت را بر ما والی و حویامروز هم آمدی پسر عم حاال .قبول کردیمچنین و چنان کنید،

 )ص(پیغمبر اکرم؟ از پیش خودت گفتی یا از نزد خدا گفتی  این حرف را قرار دادی؟!

م مثل آدم ه این –است جانب خدا رسیده از این سخنان،  که گفتم من از اولشکه فرمود 

  - و گوش نکرده به خطبه بوده است کر اینکه



آسمان  آن مرد رو به "مستمعین صلوات فرستادند ( کان ما یقول محمد حقا ) اللهم ان "

 اگر آن چه را که او می گوید حق است کرد و گفت ای خدا 

عذاب ارد یا یک سنگی از آسمان بر ما بب "علینا حجاره من السما و عذاب الیم  مطرفا "

به همان جا و سرش  خورد بهسنگی آمد بود که دعا تمام نشده  دردناک بر ما نازل شود.

 این آیه را آورد و جبرائیل نازل شد و سپس) مستمعین صلوات فرستادند (جهنم واصل شد 

رسول اهلل )ٌ( تعجب کرد و از جبرائیل پرسید که مگر خدا "ئل سائل بعذاب واقع..."که 

این امت بین در  شما تاپیغمبر ای  415 " فیهِمْ  أَنْتَ  وَ  لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ  کانَ  ما وَ  "نفرمود :

درخواست خودش  آدم عرض کرد که اینجبرائیل  ! نمی کنم امت را عذاب من د،هستی

 به احترام شما دچار عذاب فوری نمی شد خواستیعنی اگر خودش نمی اب کرد ذع

 

 ا حداقلت تا اینجا خواستیم خدمتتان عرض کرده باشیمما . خطبه غدیر از به هر حال این

سریع  البته ما .که چه خبر شده استو مطلع شوید  دخطبه را شنیده باشی از یک مقداری

 نیدک. صلواتی ختم بدهیمگفتیم و اگر می خواستیم مفصل تر بگوییم باید بیشتر طول 

 مستمعین صلوات فرستادند ()

 

 

 

 

                                                           
و اما خدا بر آن نیست که آنها را عذاب کند تا  سْتَغْفِرُونَیَ هُمْ وَ مَُعذَِّبهُمْ اللَّهُ کانَ ما وَ  فیهِمْ أَْنتَ وَ لِیَُعذَِّبهُمْ اللَّهُ کانَ ما وَ 415

ان آیات مشرکین ، در میان آنها هستی ، و خداوند عذاب کننده آنها نیست تا آنها استغفار می نمایند. ) این آیه در میتو 

 33( سوره انفال آیه به قرینه استغفار مربوط به اهل کتاب است


