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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 مِ) ) ) ) والحكْرِ الْمبِذ مَِتخَْتصالحكْرِ الْمبِذ مَِتخَْتصالحكْرِ الْمبِذ مَِتخَْتصالحكْرِ الْمبِذ ى  :َتخَْتصأُم ى أَال بِأَبِى وأُم ى أَال بِأَبِى وأُم ى أَال بِأَبِى وأُم أَال بِأَبِى و    مهمهمهمةٍ     هدنْ عةٍ  مدنْ عةٍ  مدنْ عةٍ  مدنْ عم 
ماءى السف مماؤُهأَسماءى السف مماؤُهأَسماءى السف مماؤُهأَسماءى السف مماؤُهـنْ    أَسكُـونُ موا مـا يقَّعوَلةٌ، أَال َفَتوهجضِ مى الْأَرف رُوَفةٌ، وعـنْ   مكُـونُ موا مـا يقَّعوَلةٌ، أَال َفَتوهجضِ مى الْأَرف رُوَفةٌ، وعـنْ   مكُـونُ موا مـا يقَّعوَلةٌ، أَال َفَتوهجضِ مى الْأَرف رُوَفةٌ، وعـنْ   مكُـونُ موا مـا يقَّعوَلةٌ، أَال َفَتوهجضِ مى الْأَرف رُوَفةٌ، وعم 

حيثُ َتكُونُ َضرْبةُ حيثُ َتكُونُ َضرْبةُ حيثُ َتكُونُ َضرْبةُ حيثُ َتكُونُ َضرْبةُ  عِ وصلكُم، و استعمالِ صغارِكُم، ذاكعِ وصلكُم، و استعمالِ صغارِكُم، ذاكعِ وصلكُم، و استعمالِ صغارِكُم، ذاكعِ وصلكُم، و استعمالِ صغارِكُم، ذاكإِدبارِ أُمورِكُم، و انْقطاإِدبارِ أُمورِكُم، و انْقطاإِدبارِ أُمورِكُم، و انْقطاإِدبارِ أُمورِكُم، و انْقطا
منْ حلِّه ذاك حيثُ يكُونُ الْمعطـى أَعَظـم   منْ حلِّه ذاك حيثُ يكُونُ الْمعطـى أَعَظـم   منْ حلِّه ذاك حيثُ يكُونُ الْمعطـى أَعَظـم   منْ حلِّه ذاك حيثُ يكُونُ الْمعطـى أَعَظـم    السيف عَلى الْمؤْمنِ أَهونَ منَ الدرهمِالسيف عَلى الْمؤْمنِ أَهونَ منَ الدرهمِالسيف عَلى الْمؤْمنِ أَهونَ منَ الدرهمِالسيف عَلى الْمؤْمنِ أَهونَ منَ الدرهمِ

و و و و  النِّعمةِ و النَّعيمِ،النِّعمةِ و النَّعيمِ،النِّعمةِ و النَّعيمِ،النِّعمةِ و النَّعيمِ،ذاك حيثُ َتسَكرُونَ منْ َغيرِ َشرابٍ، بلْ منَ ذاك حيثُ َتسَكرُونَ منْ َغيرِ َشرابٍ، بلْ منَ ذاك حيثُ َتسَكرُونَ منْ َغيرِ َشرابٍ، بلْ منَ ذاك حيثُ َتسَكرُونَ منْ َغيرِ َشرابٍ، بلْ منَ  أَجراً منَ الْمعطى،أَجراً منَ الْمعطى،أَجراً منَ الْمعطى،أَجراً منَ الْمعطى،
ذلك إِذا عضَّكُم الْبالء كَما ذلك إِذا عضَّكُم الْبالء كَما ذلك إِذا عضَّكُم الْبالء كَما ذلك إِذا عضَّكُم الْبالء كَما  ،،،،        إِحراجٍإِحراجٍإِحراجٍإِحراجٍ        َتحلفُونَ منْ َغيرِ اضْطرارٍ، و َتكْذبونَ منْ َغيرِ َتحلفُونَ منْ َغيرِ اضْطرارٍ، و َتكْذبونَ منْ َغيرِ َتحلفُونَ منْ َغيرِ اضْطرارٍ، و َتكْذبونَ منْ َغيرِ َتحلفُونَ منْ َغيرِ اضْطرارٍ، و َتكْذبونَ منْ َغيرِ 

 ضعي ضعي ضعي ضعي    الَْقَتبالَْقَتبالَْقَتبالَْقَتب            غارِبغارِبغارِبيرِ، ما    غارِبعيرِ، ما الْبعيرِ، ما الْبعيرِ، ما الْبعالْب  هذَا الرَّجاء دعأَب و ،ناءلَ هذَا الْعأَطْوهذَا الرَّجاء دعأَب و ،ناءلَ هذَا الْعأَطْوهذَا الرَّجاء دعأَب و ،ناءلَ هذَا الْعأَطْوهذَا الرَّجاء دعأَب و ،ناءلَ هذَا الْعأَطْو !! !! !! !!ا النَّاسهأَيا النَّاسهأَيا النَّاسهأَيا النَّاسهأَي،،،، 
 هأَلْقُوا هذ هأَلْقُوا هذ هأَلْقُوا هذ هـنْ       أَلْقُوا هذـا الْأَثْقـالَ مهورلُ ظُهمى َتحةَ الَّتـنْ   الْاَزِمـا الْأَثْقـالَ مهورلُ ظُهمى َتحةَ الَّتـنْ   الْاَزِمـا الْأَثْقـالَ مهورلُ ظُهمى َتحةَ الَّتـنْ   الْاَزِمـا الْأَثْقـالَ مهورلُ ظُهمى َتحةَ الَّتالْاَزِم   و ،يكُمـدأَي  و ،يكُمـدأَي  و ،يكُمـدأَي  و ،يكُمـدلـى       ال ال ال ال     أَيوا ععدلـى   َتـصوا ععدلـى   َتـصوا ععدلـى   َتـصوا ععدَتـص

،كُمعالف بوا غَفَتذُم كُملْطانس،كُمعالف بوا غَفَتذُم كُملْطانس،كُمعالف بوا غَفَتذُم كُملْطانس،كُمعالف بوا غَفَتذُم كُملْطانا  سواْ ممال َتقَْتح ا وواْ ممال َتقَْتح ا وواْ ممال َتقَْتح ا وواْ ممال َتقَْتح و    َلكُمَتقْباسَلكُمَتقْباسَلكُمَتقْباسَلكُمَتقْبنْ     اسنْ  منْ  منْ  مرِ      مرِ َفورِ َفورِ َفوَفو     تَْنـةِ، ونارِ الْف تَْنـةِ، ونارِ الْف تَْنـةِ، ونارِ الْف تَْنـةِ، ونارِ الْف 

َلعمرِى يهلك فى َلهبِها الْمؤمنُ، َلعمرِى يهلك فى َلهبِها الْمؤمنُ، َلعمرِى يهلك فى َلهبِها الْمؤمنُ، َلعمرِى يهلك فى َلهبِها الْمؤمنُ،   َلها، َفَقد َلها، َفَقد َلها، َفَقد َلها، َفَقد    السبِيلِالسبِيلِالسبِيلِالسبِيلِ    َقصد َقصد َقصد َقصد     َننها، و َخلُّوا َننها، و َخلُّوا َننها، و َخلُّوا َننها، و َخلُّوا سسسس            عنْعنْعنْعنْ    أَميطُوا أَميطُوا أَميطُوا أَميطُوا     
        بِـه بِـه بِـه بِـه     ء ء ء ء     ليسَتـضى ليسَتـضى ليسَتـضى ليسَتـضى     الظُّلْمةِ الظُّلْمةِ الظُّلْمةِ الظُّلْمةِ          فىفىفىفى            السراجِالسراجِالسراجِالسراجِ            مَثلُمَثلُمَثلُمَثلُ            بيَنكُمبيَنكُمبيَنكُمبيَنكُم            مَثلىمَثلىمَثلىمَثلى    إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما     . . . . الْمسلمِالْمسلمِالْمسلمِالْمسلمِ و يسَلم فيها َغيرُو يسَلم فيها َغيرُو يسَلم فيها َغيرُو يسَلم فيها َغيرُ

 .َتفْهمواَتفْهمواَتفْهمواَتفْهموا         قُلُوبِكُمقُلُوبِكُمقُلُوبِكُمقُلُوبِكُم            أَحضرُوا اذانَأَحضرُوا اذانَأَحضرُوا اذانَأَحضرُوا اذانَ    و و و و     وعوا، وعوا، وعوا، وعوا،             النّاسالنّاسالنّاسالنّاس     أَيهاأَيهاأَيهاأَيها    عوا عوا عوا عوا َفاسمَفاسمَفاسمَفاسم    وَلجها، وَلجها، وَلجها، وَلجها،             منْمنْمنْمنْ    

 خبر از حوادث آينده در بيان پيشامدها و

باد، از كسانى هستند كـه در آسـمانها    آنان كه پدر و مادرم فدايشان! آگاه باشيد

آينده پشت كردن روزگار خوشـى   در! هان اى مردم. معروفند، و در زمين گمنام

خردسـاالن، و ايـن    را انتظار كشيد، و قطع شدن پيونـدها، و روى كـار آمـدن   

اسـت،   تر از يافتن مال حـالل  روزگارى است كه ضربات شمشير بر مومن آسان

و آن روزگارى كه بى نوشـيدن       . گيرنده از دهنده بيشتر است     روزگارى كه پاداش  

خوريد بدون اجبار، دروغ  ها، سوگند مى ى نعمتشويد، با فراوان مست مى شراب
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و آن روزگارى است كه بالها شما را گاز گيـرد و  . روى ناچارى گوييد نه از مى

آن رنج و اندوه چقدر ! شدن دوش شتران از پاالن، آه مجروح سازد، چونان زخم

 !است طوالنى، و اميد گشايش چقدر دور

 ضرورت اطاعت از رهبرى

كنيد، و امام خود را تنها مگذاريـد، كـه    ر سنگين گناهان را رهامهار با! اى مردم

اى كـه پيـشاپيش    فتنـه  كنيـد خـود را در آتـش    در آينده خود را سـرزنش مـى  

هـا كـشانده    فتنـه  ايد نيفكنيد، راه خود گيريد، و از راهى كه بـه سـوى   افروخته

امـا  . شـود  ها نابود شود دورى كنيد، بجانم سوگند كه مومن در شعله آن فتنه مى

تاريكى  همانا من در ميان شما چونان چراغ درخشنده در. نامسلمان در امان باشد

 گردد، اى مردم سخنان مند مى آورد از نورش بهره هستم، كه هر كس به آن رو مى

 هـاى مـرا   مرا بشنويد، و به خوبى حفظ كنيد، گوش دل خود را باز كنيد تا گفته

 .بفهميد

 


