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)))) المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم ـلِ ) ) ) ) ومحابِ الْجيرِ أَصسم ندـلِ عمحابِ الْجيرِ أَصسم ندـلِ عمحابِ الْجيرِ أَصسم ندـلِ عمحابِ الْجيرِ أَصسم ندَرةِ   عـصَرةِ  إَِلـى الْبـصَرةِ  إَِلـى الْبـصَرةِ  إَِلـى الْبـصإَِلـى الْب : : : :  إِنَّ اللَّـه  إِنَّ اللَّـه  إِنَّ اللَّـه  إِنَّ اللَّـه
، و إِنَّ ، و إِنَّ ، و إِنَّ ، و إِنَّ     هالـك هالـك هالـك هالـك     و أَمرٍ قĤئمٍ، ال يهلك عنْه إِلَّـا  و أَمرٍ قĤئمٍ، ال يهلك عنْه إِلَّـا  و أَمرٍ قĤئمٍ، ال يهلك عنْه إِلَّـا  و أَمرٍ قĤئمٍ، ال يهلك عنْه إِلَّـا   َتعالى بعثَ رسوًلا هادياً بِكتابٍ ناطقٍَتعالى بعثَ رسوًلا هادياً بِكتابٍ ناطقٍَتعالى بعثَ رسوًلا هادياً بِكتابٍ ناطقٍَتعالى بعثَ رسوًلا هادياً بِكتابٍ ناطقٍ    
    عاتَتدبالْمعاتَتدبالْمعاتَتدبالْمعاتَتدبالْم         هاتَشبالْمهاتَشبالْمهاتَشبالْمهاتَشبإِلَّا ما         الْم ،كاتلهنَّ الْمإِلَّا ما ه ،كاتلهنَّ الْمإِلَّا ما ه ،كاتلهنَّ الْمإِلَّا ما ه ،كاتلهنَّ الْمإِنَّ    ه نْها، وم ظَ اللَّهفإِنَّح نْها، وم ظَ اللَّهفإِنَّح نْها، وم ظَ اللَّهفإِنَّح نْها، وم ظَ اللَّهفح  لْطانِ اللَّهى سف لْطانِ اللَّهى سف لْطانِ اللَّهى سف لْطانِ اللَّهى سف

  بِها، و اللَّـه َلـَتفْعلُنَّ أَو   بِها، و اللَّـه َلـَتفْعلُنَّ أَو   بِها، و اللَّـه َلـَتفْعلُنَّ أَو   بِها، و اللَّـه َلـَتفْعلُنَّ أَو      مسَتكَْرهمسَتكَْرهمسَتكَْرهمسَتكَْره    ال ال ال ال     و و و و             مَلومةٍمَلومةٍمَلومةٍمَلومةٍ          َفاعطُوه طاعَتكُم َغيَر َفاعطُوه طاعَتكُم َغيَر َفاعطُوه طاعَتكُم َغيَر َفاعطُوه طاعَتكُم َغيَر    لأَمرِكُملأَمرِكُملأَمرِكُملأَمرِكُم    عصمةً عصمةً عصمةً عصمةً 

يـأْرِز الْـأَمرُ إِلـى    يـأْرِز الْـأَمرُ إِلـى    يـأْرِز الْـأَمرُ إِلـى    يـأْرِز الْـأَمرُ إِلـى        إَِليكُم أَبـداً حتّـى   إَِليكُم أَبـداً حتّـى   إَِليكُم أَبـداً حتّـى   إَِليكُم أَبـداً حتّـى    إِسالمِ، ثُم ال ينْقُلُهإِسالمِ، ثُم ال ينْقُلُهإِسالمِ، ثُم ال ينْقُلُهإِسالمِ، ثُم ال ينْقُلُه عنْكُم سلْطانَ الْ عنْكُم سلْطانَ الْ عنْكُم سلْطانَ الْ عنْكُم سلْطانَ الْ    اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    َلينْقَُلنَّ َلينْقَُلنَّ َلينْقَُلنَّ َلينْقَُلنَّ 
رِكُمَغيرِكُمَغيرِكُمَغيرِكُمَغي. 

 َقد إِنَّ هؤُالء َقد إِنَّ هؤُالء َقد إِنَّ هؤُالء َقد لى    إِنَّ هؤُالءلىَتماَلأُوا علىَتماَلأُوا علىَتماَلأُوا عَتماَلأُوا ع       ،كُمتمـاعلى جع أََخف بِرُ ما َلمأَصس ى، وتخَْطةِ إِمارس  ،كُمتمـاعلى جع أََخف بِرُ ما َلمأَصس ى، وتخَْطةِ إِمارس  ،كُمتمـاعلى جع أََخف بِرُ ما َلمأَصس ى، وتخَْطةِ إِمارس  ،كُمتمـاعلى جع أََخف بِرُ ما َلمأَصس ى، وتخَْطةِ إِمارس
مَفإِنَّهمَفإِنَّهمَفإِنَّهملى  َفإِنَّهوا عملى إِنْ َتموا عملى إِنْ َتموا عملى إِنْ َتموا عممينَ،    الرَّأْىِالرَّأْىِالرَّأْىِالرَّأْىِ    هذَا هذَا هذَا هذَا     َفياَلةِ َفياَلةِ َفياَلةِ َفياَلةِ     إِنْ َتملسالْم ظامن مينَ، انَْقَطعلسالْم ظامن مينَ، انَْقَطعلسالْم ظامن مينَ، انَْقَطعلسالْم ظامن انَْقَطع      هـوا هـذإِنَّمـا َطَلب و    هـوا هـذإِنَّمـا َطَلب و    هـوا هـذإِنَّمـا َطَلب و    هـوا هـذإِنَّمـا َطَلب و

 فَأَرادوا رد الْأُمورِ على أَدبارِها، و َلكُم عَليَنـا فَأَرادوا رد الْأُمورِ على أَدبارِها، و َلكُم عَليَنـا فَأَرادوا رد الْأُمورِ على أَدبارِها، و َلكُم عَليَنـا فَأَرادوا رد الْأُمورِ على أَدبارِها، و َلكُم عَليَنـا     ، ، ، ،     عَليهعَليهعَليهعَليه         اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    أَفاءها أَفاءها أَفاءها أَفاءها     الدنْيا حسداً لمنْ الدنْيا حسداً لمنْ الدنْيا حسداً لمنْ الدنْيا حسداً لمنْ 

عَليه و اله و الْقيام بِحقِّـه، و  عَليه و اله و الْقيام بِحقِّـه، و  عَليه و اله و الْقيام بِحقِّـه، و  عَليه و اله و الْقيام بِحقِّـه، و   اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه صلَّى  صلَّى  صلَّى  صلَّى     اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه            رسولِرسولِرسولِرسولِ    الْعملُ بِكتابِ اللَّه َتعالى و سيَرةِ الْعملُ بِكتابِ اللَّه َتعالى و سيَرةِ الْعملُ بِكتابِ اللَّه َتعالى و سيَرةِ الْعملُ بِكتابِ اللَّه َتعالى و سيَرةِ 
    شالنَّعشالنَّعشالنَّعشالنَّع     هنَّتسلهنَّتسلهنَّتسلهنَّتسل.        

 

 هنگام حركت به بصره

 ضرورت اطاعت از رهبرى

گويا، و دسـتورى اسـتوار برانگيخـت،     همانا خداوند پيامبرى راهنما را با كتابى

بدعتها به رنگ حق درآمده و  هالك نشود جز كسى كه تبهكار است و بدانيد كه

همانا حكومـت الهـى    اند، مگر خداوند ما را از آنها حفظ فرمايد، و هالك كننده



2 

 

 

يا كراهتـى   حافظ امور شماست، بنابراين زمام امور خود را بى آنكه نفاق ورزيد

 اگر در پيروى از حكومت! بخدا سوگند. داشته باشيد به دست امام خود سپاريد

اشته باشيد، خدا دولت اسالم را از شما خواهـد گرفـت كـه              و امام، اخالص ند   

  .باز نخواهد گردانيد و در دست ديگران قرار خواهد داد هرگز به شما

 

 افشا توطئه ناكثين

حكومت من به يكديگر پيوستند، و  همانا ناكثين عهدشكن به جهت نارضايتى از

 زيرا آنـان اگـر   كرد، من تا آنجا كه براى جامعه احساس خطر نكنم صبر خواهم

شـود،   مـى  براى اجراى مقاصدشان فرصت پيدا كنند، نظام جامعه اسالمى متزلزل

آنها از روى حسادت بر كسى كه خداوند حكومت را به او بخـشيده اسـت بـه                  

حقى كه شما بـه  . خواهند كار را به گذشته باز گردانند مى. اند برخاسته طلب دنيا

و قيام بـه  ) ص(و سنت پيامبر ) قرآن(دا عمل كردن به كتاب خ گردن ما داريد،

 .اوست حق و برپا داشتن سنت

 


