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 لَم وإِنْ ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا:تعاىل قال
 يهدي الَ اَهللا إِنَّ الناسِ من يعصمك واُهللا رِسالَته بلَّغت فَما تفْعلْ
مالْ الْقَورِينكَاف)١(.   
شرة من االع سنةال يف احلج إىل الذهاب) ( اهللا رسول قرر

 حبجة هذه احلجة عرفتو حياته، من األخرية وهي السنة اهلجرة،
 وحجة الكمال، وحجة البالغ، وحجة اإلسالم، وحجة الوداع،
: تعاىل قوله نزول هو )البالغ حجة(بـ ووجه التسمية التمام،

اا يهأَي ولُالرلِّغْ سا بزِلَ مأُن كإِلَي نم كبر، الوجه أن كما 
 الْيوم:سبحانه قوله نزول هو )والكمال التمام(بـ تسميتها يف

لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع)٢(.  

                                                             
  .٦٧آية : املائدة) ١(
  .٣آية : املائدة) ٢(



٤ 

 أداء إىل فيه يدعوهم كافة املسلمني إىل نداءه) ( فوجه
 مجيعاً، املسلمني يف ندائه وصدى سفره، نبأ فانتشر ،احلج فريضة
 الرسول موكب إىل وانضموا املنورة، املدينة إىل الناس وتوافد

) (معه خرجوا الذين عدد بلغ حىت )أغلب على ألفاً) ١٢٠ 
 بالنيب والتحق ألفاً،) ١٨٠( العامة مصادر بعض ويف الروايات،

) (رسول أدى وملّا ،وغريمها ومكة اليمن من كثريون ناس 
 وخرجت املدينة، إىل راجعاً انصرف احلج مناسك) (اهللا 

 حىت املسلمني، من ألفاً) ١٢٠( على تربو كانت اليت املسرية
 ،املطر ماء فيه اجتمع غدير وفيها )خم( تسمى أرض إىل وصلت
، احلجة ذي شهر من عشر الثامن اليوم يف إليه وصوهلم وكان

 األمني هبط املنطقة هذه إىل لعظيمةا املسرية وصلت وعندما
 باآلية هاتفاً) ( اهللا رسول على تعاىل اهللا عند من جربئيل
 يف: أي ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا:الكرمية

 بأن: إليه اهللا رسالة) ( الرسول جربئيل فأبلغ) ( علي
 بعده من وخليفة الناس على ماًإما) ( طالب أيب بن علي يقيم

 الوالية من) ( علي يف نزل ما يبلغهم وأن فيهم، له ووصياً
  .أحد كل على الطاعة وفرض



٥ 

 عنه تأخر من به يلحق أن وأمر املسري عن) ( النيب فتوقف
 الرجل كان حىت جداً حاراً اجلو وكان عليه، تقدم من ويرجع

 ردائه بعض يضع نكا وبعضهم احلر شدة من عرقاً يتصبب منهم
  .وشدته احلر مجرة إلتقاء قدميه حتت اآلخر والبعض رأسه على

 ومدت بالناس) ( اهللا رسول فصلى الظهر صالة وأدركتهم
 بعض فوق بعضها اإلبل أحداج ووضعت شجرات على ظالل له

 يشاهده لكي عليها) ( الرسول فوقف كاملنرب، صارت حىت
 بليغة خطبة فيهم ملقياً اقاألعم من صوته ورفع احلاضرين مجيع

 على والثناء باحلمد افتتحها الدهر، مسع تصك زالت ما مسهبة،
 اإلمام خليفته شخصية حول وكالمه حديثه وركّز سبحانه، اهللا

 ومواقفه ومزاياه ومناقبه فضائله وذكر ،)( املؤمنني أمري
 بطاعته الناس وأمر ورسوله، اهللا عند الرفيعة ومرتلته املشرفة
 الكاملة، تعاىل اهللا حجج أم وأكّد الطاهرين، بيته أهل وطاعة

 طاعة طاعتهم وأنّ وشريعته، دينه على وأُمناؤه املقربون وأولياؤه
 اجلنة يف شيعتهم وإنّ هللا، معصية ومعصيتهم ورسوله تعاىل اهللا

  .النار يف وخمالفيهم



٦ 

: قالوا نفسكم،أ من بكم وىلأ لستأ(): (هلم  قال وهناك
 كنت من ):( طالب يبأ بن علي يد رفع وقد مث قال لى،ب

 عاداه، من وعاد وااله من وايل اللهم مواله، علي فهذا مواله
 واخذل نصره، من وانصر أبغضه، من وابغض أحبه، من وأحب

 منكم الشاهد فليبلِّغ أال دار، حيث معه احلق وأدر خذله، من
  .)الغائب
 والتهنئة للبيعة) ( علي خيمة إىل دونيف املسلمون أخذ بعدها
 مواطن يف) ( الرسول ليهاإ شارأ اليت الوالية هذه على

: قائلني ،اخلطاب بن وعمر بكر أبو املهنئني أول وكان ،عديدة
خٍب وموىل كل مؤمن ومؤمنةلك يا علي أصبحت موالنا  خٍب.  

: اآلية فرتلت العباد على الرسالة نعمة ومتت الدين لمكَ وبذلك
ْالموي لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو 

لَكُم الَميناً اِإلسد ،ان قام فعندهارسول يا: وقال ثابت بن حس 
 له فقال اهللا؟ يرضاه ما املقام هذا يف أقول أن يل أتأذن اهللا
) :(ان يا قليقول فأنشأ، اهللا اسم على حس:  

  اـمنادي رسولـبال وأمسع خبم     نبيهم ديرـالغ يوم يناديهم
  ياـالتعام هناك يبدو ومل فقالوا   ونبيكم؟ موالكم فمن: فقال



٧ 

  ياـعاص الوالية يف منا تلق ومل    ناـنبي وأنت والناـم إهلك
  وهاديا إماما بعدي من رضيتك    فإنين علي؟ يا قم: له فقال
  اـموالي صدق أتباع له فكونوا  وليه فهذا مواله كنت فمن
  معاديا اـعلي عادا للذي وكن  وليه وال هم؟ـالل دعا هناك
 القدس بروح مؤيداً حسان يا تزال ال): ( اهللا رسول له فقال

  .بلسانك نصرتنا ما
 

انتشر  خم غدير يوم) ( علياً) ( اهللا رسول نصب وملا 
إذ أن التوقيت الذي اختاره اهللا  ،ألمصار وذاع صيتههذا اخلرب يف ا

لتبليغ اخلالفة كان فيه من احلكمة الشيء الكثري فقد كان يف 
وقت اجتماع أغلب املسلمني من األمصار كافة وقبل تفرقهم يف 

لذا كان اهللا تعاىل قد خطط تؤدي م إىل بالدهم، طرقهم اليت 
 ريه من األحداث اإلسالمية،لنشر هذا اخلرب مبا مل يفعل مثله يف غ

الدين واحلامي له بعد رحيل رسول اهللا  أسكيف ال واخلالفة 
  .تعاىل عن هذه الدنيا

على كل حال فلما انتشر هذا اخلرب مسعه من مل حيضر الواقعة 
فقبله أقوام وأنكره بعضهم وكان ممن أنكره النعمان بن احلارث 



٨ 

 أن اهللا عن أمرتنا: فقال ،)( النيب على قَدم الفهري حيث
 واحلج باجلهاد وأمرتنا اهللا، رسول وأنك اهللا، إال إله ال أن نشهد

 ابن نصبت حىت ترض مل مث فقبلناها، والزكاة والصالة والصوم
 منك شيء فهذا مواله، فعلي مواله كنت من: وقلت علينا عمك

 إنّ هو إال إله ال الذي واهللا): ( فقال اهللا؟ عند من أمر أو
 هو هذا كان إن اللهم: يقول وهو النعمان فولّى اهللا، من اهذ

 رحله بلغ فما السماء، من حجارة علينا فأمطر عندك من احلق
 وقتله، دبره من وخرج هامته على فسقط ،حبجر اهللا رماه حىت

   .)١(واقعٍ بِعذابٍ سائلٌ سأَلَ:تعاىل اهللا وأنزل
 الغدير، بوصاح العبقات، كصاحب علماؤنا أحصى وقد

 ...وغريهم األزهار، نفحات وصاحب احلق، إحقاق وصاحب
 على فزادوا مصنفام، يف واقعةال هذه أوردوا الذين عدد العلماء

 .الثالثني
  
  

                                                             
 .١آية : سورة املعارج) ١(



٩ 

 

 جربئيل أتاه أميال بثالثة )٢(اجلحفة قبل )١(خم غدير بلغ فلما
) (نتهارواال بالزجر النهار من مضت ساعات مخس على 

 السالم يقرئك وجل عز اهللا حممد إن يا: فقال الناس من والعصمة
 يف" ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا:لك ويقول

 الناسِ من يعصمك واللّه رِسالَته بلَّغت فَما تفْعلْ لَّم وإِن" علي
  .)٣( الْكَافرِين الْقَوم ييهد الَ اللّه إِنَّ

 منهم تقدم من يرد بأن فأمر، اجلحفة من قريب أوائلهم وكان
 للناس علماً عليا ليقيم املكان ذلك يف تأخر عنهممن  وحيبس
 قد وجل عز اهللا وأخربه بأن علي يف تعاىل اهللا أنزل ما ويبلغهم
ديا منا العصمة جاءته عندما اهللا رسول فأمر، الناس من عصمه

                                                             
من ماء املطر يف مستنقع صغري أو كبري غري أنه ال يبقى يف ما غودر : غدير )١(

قيل رجل، وقيل غيظة، وقيل موضع تصب فيه عني، وقيل بئر : وخم. القيظ
قريب من املبثب حفرها مرة بن كعب، نسب إىل ذلك غدير خم، وهو بني مكة 
 واملدينة، قيل على ثالثة أميال من اجلحفة، وقيل على ميل، وهناك مسجد للنيب

 .٩٨٥ - ٢، ٤٨٢ - ١: مراصد االطالع
. كانت قرية كبرية ذات منرب على طريق مكة على أربع مراحل: اجلحفة )٢(

وكان امسها مهيعة ومسيت اجلحفة ألن السيل جحفها، وبينها وبني البحر ستة 
  .٣١٥ - ١مراصد االطالع : أميال

  .٦٧آية : سورة املائدة )٣(



١٠ 

 من وحيبس منهم تقدم من ويرد جامعة بالصالة الناس يف ينادي
 بذلك أمره الغدير مسجد جنب إىل الطريق عن ميني وتنحى تأخر

 فأمر )١(سلمات املوضع وكان يف، وجل عز اهللا عن جربئيل
 كهيئة له حجارة وينصب )٢(حتتهن ما يقم أن )( اهللا رسول

 يف أواخرهم واحتبس اسالن فتراجع، الناس على ليشرف املنرب
 تلك فوق )( اهللا رسول فقام، يزالون ال ذلك املكان

  :فقال عليه تعاىل وأثىن اهللا محد مث األحجار
، سلطانه يف وجل، تفرده يف ودنا، توحده يف عال الذي هللا احلمد
 وقهر، مكانه يف وهو علما شيء بكل وأحاط، يف أركانه وعظم
 بارئ، يزال ال حممودا يزل مل اوبرهانه جميد بقدرته اخللق مجيع

، والسماوات وجبار األرضني املدحوات وداحي )٣(املسموكات
 من برأه مجيع على متفضل، والروح املالئكة رب سبوح قدوس
، تراه ال والعيون عني كل يلحظ، أنشأه من مجيع على متطول

، بنعمته عليهم ومن رمحته شيء كل وسع قد، أناة حليم ذو كرمي
                                                             

  .أشجار: سلمات )١(
  .ا حتتهنأي يكنس م )٢(
السمك السقف، أو من أعلى البيت إىل أسفله، والغاية من كل شيء،  )٣(

  .واملقصود هنا السماوات وما فيها



١١ 

 فهم قد، عذابه من استحقوا مبا إليهم وال يبادر انتقامهب يعجل ال
 اشتبهت وال، عليه املكنونات ختف ومل، الضمائر وعلم السرائر

 كل شيء على والغلبة شيء بكل اإلحاطة له، اخلفيات عليه
، شيء مثله وليس شيء كل على والقدرة شيء كل يف والقوة

 إال إله ال طبالقس قائم دائم، شيء ال الشيء حني منشيء وهو
 يدرك وهو تدركه األبصار أن عن جل، احلكيم العزيز هو

 وال، معاينة من وصفه أحد يلحق ال، اخلبري اللطيف وهو األبصار
 على وجل عز دل مبا إال وعالنية سر من هو كيف أحد جيد

  .نفسه
، نوره األبد يغشى والذي، قدسه الدهر مأل الذي اهللا أنه وأشهد
 وال تقدير يف شريك معه وال مشري مشاورة بال ينفذ أمره والذي
 بال خلق ما وخلق مثال غري أبدع على ما صور، تدبري يف تفاوت
 وبرأها أنشأها فكانت، احتيال وال تكلف وال أحد من معونة
 الصنيعة احلسن الصنعة املتقن هو إال إله ال الذي اهللا فهو، فبانت

  .األمور إليه ترجع الذي كرمواأل جيور ال العدل الذي
 شيء كل وخضع لقدرته شيء كل تواضع الذي أنه وأشهد

 كل والقمر الشمس ومسخر األفالك ومفلك ملك األمالك هليبته



١٢ 

 على النهار ويكور )١(النهار على يكور الليل، مسمى ألجل جيري
 شيطان كل عنيد ومهلك جبار كل قاسم، حثيثا يطلبه الليل
 يولد ومل ومل يلد مل صمد أحد، ند وال ضد معه يكن مل، مريد
 ويريد فيمضي يشاء ماجد ورب واحد إله، أحد كفوا له يكن

 ويضحك ويغين ويفقر وحييي ومييت ويعلم فيحصي فيقضي
 كل على وهو اخلري بيده وله احلمد امللك له، ويعطي ومينع ويبكي
 هو إال إله ال يف الليل النهار ويوجل النهار يف الليل يوجل، قدير شيء
ورب  األنفاس حمصي، العطاء وجمزل الدعاء جميب، غفارال العزيز
 صراخ يضجره وال شيء عليه يشكل ال، والناس اجلنة

 واملوفق للصاحلني العاصم، إحلاح امللحني يربمه وال املستصرخني
 أن خلق كل من من استحق الذي، العاملني وموىل للمفلحني

، رخاءوال والشدة والضراء السراء على أمحده. وحيمده يشكره
 إىل وأبادر وأطيع أمره أمسع، ورسله وكتبه ومبالئكته وأؤمن به

 من وخوفا طاعته يف رغبة واستسلم لقضائه يرضاه ما كل

                                                             
ضم بعضه إىل بعض ككور العمامة، ويكور الليل على . أدارته: كور الشيء )١(

إشارة إىل جريان الشمس يف مطالعها وانتقاص : النهار ويكور النهار على الليل
  .هار وازديادمهاالليل والن



١٣ 

 له وأقر، جوره وال خياف مكره يؤمن ال الذي اهللا ألنه، عقوبته
 أوحي إىل ما وأؤدي بالربوبية له وأشهد بالعبودية نفسي على

 أحد عين يدفعها ال )١(قارعة منه يب فتحل أفعل ال أن من حذرا
 ما أبلغ مل إن أين أعلمين قد ألنه، هو إال إله ال عظمت حيلته وإن
، العصمة وتعاىل تبارك يل ضمن رسالته وقد بلغت فما إيل أنزل
 *الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ: إيل فأوحي، الكرمي الكايف اهللا وهو

 يعين يف[ علي يف" ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا
 بلَّغت فَما تفْعلْ لَّم وإِن]"  طالب أيب بن لعلي اخلالفة
هالَترِس اللّهو كمصعي ناسِ مإِنَّ الن ي الَ اللّهدهي مالْقَو 

رِينالْكَاف)٢(.  
 وأنا، إىل تعاىل اهللا أنزل ما تبليغ يف قصرت ما) الناس معاشر(

 إيل هبط )( جربئيل إن: اآلية هذه نزول لكم سبب مبني
 هذا يف أقوم أن السالم وهو السالم ريب عن يأمرين ثالثا مرارا

 )( أيب طالب بن علي أن وأسود أبيض كل فأعلم املشهد
 حمل مين حمله الذي، بعدي من واإلمام وخليفيت ووصيي أخي

                                                             
  .الداهية والنكبة املهلكة: القارعة )١(
  .٦٧آية : سورة املائدة )٢(



١٤ 

 اهللا بعد من وليكم وهو بعدي نيب ال أنه إال موسى هارون من
 :كتابه من آية بذلك على تبارك وتعاىل اهللا أنزل وقد، ورسوله

امإِن كُميلو اللّه ولُهسرو ينالَّذواْ ونآم ينونَ الَّذيمقالَةَ يالص 
) ( طالب أيب بن وعلي )١(راكعونَ وهم الزكَاةَ ويؤتونَ

 كل يف وجل عز اهللا يريد راكع وهو الزكاة وآتى الصالة أقام
  .حال

 الناس أيها إليكم ذلك تبليغ عن يل يستعفي أن جربئيل وسألت
 )٣(وختل اآلمثني )٢(وإدغال املنافقني وكثرة بقلة املتقني لعلمي

 يقولون بأم كتابه يف اهللا وصفهم باإلسالم الذين املستهزئني
، عظيم اهللا عند وهو وحيسبونه هينا مقلو يف ليس ما بألسنتهم

  .)٤(ذناأ مسوين حىت مرة غري يف يل هم إذا وكثرة
 أنزل حىت، عليه وإقبايل إياي مالزمته لكثرة كذلك أين وزعموا

  النبِي يؤذُونَ الَّذين ومنهم:قرآنا ذلك وجل يف عز اهللا

                                                             
 .٥٥آية : سورة املائدة )١(
  .أدخل فيه ما يفسده: اخلالفة واخليانة، وأدغل يف األمر: دغالاإل )٢(
  .اخلديعة: اخلتل )٣(
  .الرجل املستمع ملا يقال له: األذن بضمتني )٤(



١٥ 

 خيرٍ" أذن أنه يزعمون الذين على" أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هو ويِقُولُونَ
لَّكُم نمؤي بِاللّه نمؤيو نِنيمؤلْمل)١(.  
 بأعيام إليهم أومىء وأن لسميت بأمسائهم أمسيهم أن شئت ولو

 قد أمورهم يف واهللا ولكين، لدللت عليهم وأن أدل ألومأت
 مث، إيل أنزل ما أبلغ أن إال اهللا مين يرضى ال ذلك وكل، تكرمت

 يف" ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا:(( تلى
 الناسِ من يعصمك واللّه رِسالَته بلَّغت فَما تفْعلْ لَّم وإِن" علي
  .)٢(الْكَافرِين الْقَوم يهدي الَ اللّه إِنَّ

 مفترضاً وإماماً ولياً ملك نصبه قد اهللا أن الناس معاشر فاعلموا
 وعلى، بإحسان هلم التابعني وعلى واألنصار على املهاجرين طاعته
 والصغري واململوك واحلر والعريب وعلى األعجمي واحلاضر البادي
 حكمه ماض كل موحد وعلى واألسود األبيض وعلى والكبري

 مؤمن من تبعه من مرحوم خالفه من ملعون، أمره نافذ قوله جائز
  .له وأطاع منه مسع وملن له اهللا غفر فقد ،صدقه

                                                             
 .٦١ة آي: سورة التوبة )١(
  . ٦٧آية : سورة املائدة )٢(



١٦ 

وأطيعوا  فامسعوا املشهد هذا يف أقومه مقام آخر إنه) الناس معاشر(
 من مث وإهلكم موالكم هو وجل عز اهللا فإن، ربكم ألمر وانقادوا

 بعدي من مث، لكم املخاطب القائم وليكم) ( حممد دونه
 إىل ولده من ذرييت يف مث اإلمامة، ربكم بأمر وإمامكم وليكم علي
 ما إال وال حرام اهللا أحله ما إال حالل ال، ورسوله اهللا تلقون يوم

 من ريب علمين مبا أفضيت وأنا واحلرام احلالل عرفين، اهللا حرمه
  .إليه وحرامه كتابه وحالله

 علم وكل، يفّ اهللا أحصاه وقد إال علم من ما) الناس معاشر(
، علياً علمته إال علم من وما ،املتقني إمام يف فقد أحصيته علمت

  .املبني اإلمام وهو
 من تستكربوا وال منه تنفروا وال عنه تضلوا ال) الناس معاشر(

 وينهى الباطل ويزهق به ويعمل احلق إىل يهدي الذي فهو، واليته
 باهللا آمن من أول إنه مث. الئم لومة اهللا يف تأخذه عنه وال
 مع كان الذي هوو بنفسه فدى رسوله الذي وهو، ورسوله
  .غريه من الرجال رسوله مع اهللا يعبد أحد وال اهللا رسول

   .اهللا نصبه فقد واقبلوه، اهللا فضله فقد فضلوه) الناس معاشر(



١٧ 

 أنكر أحد على اهللا يتوب ولن اهللا من إمام إنه) الناس معاشر(
 خالف مبن ذلك يفعل أن اهللا على حتماً، له اهللا ولن يغفر، واليته
، الدهور ودهر اآلباد أبد نكراً شديداً عذاباً يعذبه وأن فيه أمره

 أعدت واحلجارة وقودها الناس ناراً فتصلوا ختالفوه أن فاحذروا
  .للكافرين

خامت  وأنا، واملرسلني النبيني من األولون بشر واهللا يب) الناس أيها(
 السماوات أهل من املخلوقني مجيع على واحلجة واملرسلني األنبياء
، األوىل اجلاهلية كفر كافر فهو ذلك يف شك فمن ،نيواألرض

 والشاك، منه الكل يف شك فقد هذا قويل من شيء يف شك ومن
  .النار فله ذلك يف
 منه وإحساناً علي منه منا الفضيلة ذه اهللا حباين) الناس معاشر(

 على الداهرين ودهر اآلبدين أبد مين احلمد له، هو إال وال إله، إيلّ
  .حال كل

 ذكرِ من بعدي الناس أفضل فإنه علياً فضلوا) الناس معاشر(
 مغضوب ملعون ملعون، اخللق وبقي الرزق اهللا بنا أنزل، وأنثى

 خربين جربئيل إن أال، ومل يوافقه هذا قويل على رد من مغضوب
 لعنيت فعليه ومل يتوله علياً عادى من: "ويقول بذلك تعاىل اهللا عن



١٨ 

 ختالفوه فتزل أن اهللا واتقوا، لغد تقدم ما نفس فلتنظر" وغضيب
  .تعملون مبا خبري اهللا إن ثبوا بعد قدم

: تعاىل فقال كتابه يف ذكر الذي اهللا جنب إنه) الناس معاشر(
قُولَ أَنت فْسا نى يترسا علَى حم طتي فَرنبِ فج اللَّه)١(.  
 حمكماته إىل وانظروا آياته وافهموا القرآن تدبروا) الناس معاشر(

 لكم يوضح وال زواجره لكم يبني لن فواهللا، متشاه وال تتبعوا
 - بعضده وشائل - إىل ومصعده بيده أنا آخذ الذي إال تفسريه

 أيب بن علي وهو، علي مواله فهذا مواله كنت من إن ومعلمكم
 وجل أنزهلا عز اهللا من ومواالته، ووصيي أخي )( طالب
   .على

، األصغر الثقل هم ولدي من والطيبني علياً إن) الناس معاشر(
 لن له وموافق صاحبه عن منبئ واحد فكل، األكرب والقرآن الثقل

 يف وحكماؤه خلقه يف اهللا أمناء هم، على احلوض يردا حىت يفترقا
 وقد أال، أمسعت وقد بلغت أال وقد أال، أديت وقد أال، أرضه

، وجل اهللا عز نع قلت وأنا قال وجل عز اهللا وإن أال، أوضحت

                                                             
  .٥٦آية : سورة الزمر )١(



١٩ 

 املؤمنني إمرة حتل وال هذا أخي غري املؤمنني أمري ليس إنه أال
  .غريه بعدي ألحد

 رسول صعد ما أول منذ وكان، فرفعه عضده إىل بيده ضرب مث
 اهللا رسول ركبة مع رجله صارت حىت شال علياً )( اهللا
)( ،قال مث: )وواعي ووصيي أخي علي هذا) الناس معاشر 

 وجل عز اهللا كتاب تفسري أميت وعلى على يتوخليف علمي
 على ألعدائه واملوايل واحملارب يرضاه مبا والعامل إليه والداعي

 املؤمنني وأمري اهللا رسول خليفة معصيته عن والناهي طاعته
 أقول، اهللا بأمر واملارقني والقاسطني الناكثني وقاتل واإلمام اهلادي

 وعاد وااله من وال اللهم: أقول، ريب لدي بأمر القول يبدل ما
 اللهم، حقه جحد من واغضب على أنكره من والعن عاداه من

 تبياين ذلك عند وليك لعلي بعدي اإلمامة أن علي أنزلت إنك
 بنعمتك عليهم وأمتمت دينهم من لعبادك أكملت مبا أيام ونصيب

 اًدين اِإلسالَمِ غَير يبتغِ ومن:فقلت، دينا هلم اإلسالم ورضيت
 إين ، اللهم)١(الْخاسرِين من اآلخرة في وهو منه يقْبلَ فَلَن

  .بلغت قد أين شهيدا بك وكفى أشهدك
 مل فمن، بإمامته دينكم وجل عز اهللا أكمل إمنا) الناس معاشر(

 القيامة يوم إىل صلبه من ولدي من مقامه يقوم به ومبن يأمتّ
                                                             

 .٨٥آية : سورة آل عمران )١(



٢٠ 

 ويف أعماهلم حبطت الذين كوجل فأولئ عز اهللا على والعرض
  .ينظرون هم العذاب وال عنهم خيفف ال، خالدون فيها النار

 إيل وأقربكم يب وأحقكم يل أنصركم علي هذا) الناس معاشر(
 آية نزلت وما، راضيان عنه وأنا وجل عز واهللا، وأعزكم علي

 نزلت وال، به بدأ إال آمنوا الذين خاطب اهللا وما، فيه إال رضى
 على أتى هل باجلنة يف شهد وال، فيه إال القرآن يف مدح آية

  .غريه ا مدح وال، سواه يف أنزهلا وال، له إال اإلنسان
 وهو، اهللا رسول عن واادل اهللا دين ناصر هو) الناس معاشر(

 وصي خري ووصيكم نيب خري نبيكم، املهدي اهلادي التقي النقي
  .األوصياء خري وبنوه

   .علي صلب من وذرييت صلبه من نيب لك ذرية) الناس معاشر(
 فال، باحلسد اجلنة من آدم أخرج إبليس إن) الناس معاشر(

 إىل أهبط آدم فإن، أقدامكم وتزل أعمالكم حتسدوه فتحبط
 وأنتم بكم وكيف وجل عز اهللا وهو صفوة واحدة خبطيئة األرض

 يتواىل وال شقي إال علياً يبغض ال إنه أال، اهللا أعداء ومنكم أنتم
 واهللا نزلت علي ويف، خملص مؤمن إال به يؤمن وال تقي إال علياً

 الْإِنسانَ إِنَّ* والْعصرِ* الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ:العصر سورة



٢١ 

 بِالْحق وتواصوا الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِلَّا* خسرٍ لَفي
   .)١(بِالصبرِ وتواصوا

 على وما، رساليت وبلغتكم اهللا استشهدت قد) الناس معاشر(
  .املبني إال البالغ الرسول

  .مسلمون وأنتم إال متوتن وال، تقاته حق اهللا اتقوا) الناس معاشر(
 قبل من معه أنزل الذي والنور ورسوله باهللا آمنوا) الناس معاشر(

  .أدبارها على فنردها وجوها أن نطمس
 يف مث علي يف مث مسلوك يف وجل عز اهللا من النور) الناس معاشر(

 هو حق وبكل اهللا حبق يأخذ الذي املهدي القائم منه إىل النسل
 واملعاندين املقصرين على حجة قد جعلنا وجل عز اهللا ألن، لنا

  .العاملني من مجيع والظاملني واآلمثني واخلائنني واملخالفني
 الرسل قبلي من خلت دق اهللا رسول أين أنذركم) الناس معاشر(

 عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم على انقلبتم قتلت مت أو أفإن
 هو علياً وإن أال، الشاكرين وسيجزي اهللا شيئا اهللا يضر فلن

  .صلبه ولدي من بعده من مث والشكر بالصرب املوصوف

                                                             
  .٣ - ١آية : سورة العصر )١(



٢٢ 

 عليكم فيسخط إسالمكم اهللا على متنوا ال) الناس معاشر(
  .لباملرصاد هإن عنده بعذاب من ويصيبكم

 ويوم النار إىل يدعون أئمة بعدي من سيكون إنه) الناس معاشر(
  .ينصرون القيامة ال

  .منهم بريئان وأنا اهللا إن) الناس معاشر(
 الدرك يف وأشياعهم وأتباعهم وأنصارهم إم) الناس معاشر(

 أصحاب إم أال، املتكربين مثوى النار ولبئس من األسفل
  .صحيفته يف كمأحد فلينظر الصحيفة

  .الصحيفة أمر منهم شرذمة إال الناس على فذهب: قال
، القيامة يوم إىل عقىب يف ووراثة إمامة أدعها إين) الناس معاشر(

 وعلى وغائب حاضر كل على حجة بتبليغه أمرت بلغت ما وقد
 احلاضر فليبلغ، يولد مل أو ولد  يشهدمل أو شهد ممن أحد كل

، واغتصاباً وسيجعلوا ملكاً، القيامة يوم إىل الولد والوالد الغائب
 أيها لكم سنفرغ وعندها، واملغتصبني الغاصبني اهللا لعن أال

  .تنتصران فال وحناس نار من شواظ عليكما الثقالن فريسل
 عليه أنتم ما على يذركم يكن مل وجل عز اهللا إن) الناس معاشر(

  .الغيب على ليطلعكم اهللا كان وما، الطيب من مييز اخلبيث حىت



٢٣ 

، بتكذيبها مهلكها واهللا إال قرية من ما إنه) الناس معاشر(
 علي وهذا، تعاىل اهللا ذكر كما ظاملة وهي يهلك القرى وكذلك
  .وعده ما يصدق واهللا مواعيد اهللا وهو ووليكم إمامكم

 أهلك لقد واهللا، األولني أكثر قبلكم ضل قد) الناس معاشر(
* الْأَولني نهلك أَلَم:تعاىل اهللا لقا، اآلخرين وهو مهلك األولني

ثُم مهبِعتن رِينالْآخ* كلُ كَذَلفْعن نيرِمجلٌ *بِالْميو ذئموي 
كَذِّبِنيلِّلْم)١(.   

، ويته علياً أمرت وقد، واين أمرين قد اهللا إن) الناس معاشر(
، تسلموا ألمره افامسعو، وجل عز ربه من والنهي فعلم األمر

 وال مراده إىل وصريوا، ترشدوا وانتهوا لنهيه، تدوا وأطيعوه
  .سبيله عن السبل بكم تتفرق

 علي مث بإتباعه أمركم الذي املستقيم اهللا صراط أنا) الناس معاشر(
، يعدلون وبه احلق إىل يهدون أئمة صلبه من ولدي مث من بعدي

 مالك *الرحيمِ الرحمـنِ *لَمنيالْعا رب للّه الْحمد:قرأ مث
 *املُستقيم الصراطَ اهدنا *نستعني وإِياك نعبد إِياك* الدينِ يومِ

                                                             
 .١٩ - ١٦آية : سورة املرسالت )١(



٢٤ 

 والَ علَيهِم املَغضوبِ غَريِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ
الِّنيالض)ياهموإ عمت وهلم نزلت وفيهم نزلت يف: وقال ،)١ 
 إن أال، حيزنون هم وال عليهم خوف ال اهللا أولياء أولئك ،خصت
 الشقاق أهل هم علي أعداء إن أال ،الغالبون هم اهللا حزب

 يوحي الشياطني الذين وإخوان العادون وهم واحلادون والنفاق
 الذين أولياءهم إن أال ،غرورا القول زخرف بعض إىل بعضهم

 بِاللَّه يؤمنونَ قَوماً تجِد لَا:لوج عز فقال كتابه يف ذكرهم اهللا
 آباءهم كَانوا ورسولَه ولَو اللَّه )٢(حاد من يوادونَ الْآخرِ والْيومِ

أَو ماءهنأَب أَو مهانوإِخ أَو مهتريشع كلَئأُو بي كَتف قُلُوبِهِم 
 تحتها من تجرِي جنات ويدخلُهم منه وحٍبِر وأَيدهم الْإِميانَ
ارهالْأَن يندالا خيهف يضر اللَّه مهنوا عضرو هنع كلَئأُو بزح 

إِنَّ أَلَا اللَّه بزح اللَّه مونَ هحفْلالْم)الذين أولياءهم إن ، أال)٣ 
 إِميانهم )٤(يلْبِسواْ ولَم آمنواْ ذينالَّ:فقال وجل اهللا عز وصفهم

                                                             
  .٧ -٢آية : سورة احلمد )١(
  .خالفه ومل يطع أمره: حاده بتضعيف الدال )٢(
  .٢٢آية : سورة اادلة )٣(
)٤( م بظلم، فإن اللبس يف األصل مبعىن السترأي يستروا إميا.  



٢٥ 

 أولياءهم إن أال ،)١(مهتدونَ وهم اَألمن لَهم أُولَـئك بِظُلْمٍ
 آمنني يدخلون اجلنة الذين :فقال وجل عز اهللا وصفهم الذين

إن  أال، )٢(خالدين فادخلوها طبتم إن بالتسليم املالئكة تتلقاهم
 بغري اجلنة يدخلون: وجل عز اهللا هلم قال نالذي أولياءهم
 أعداءهم إن أال، )٤(سعريا يصلون إن أعداءهم أال، )٣(حساب

 إن أال، )٥(زفري وهلا وهي تفور شهيقا جلهنم يسمعون الذين
 لَّعنت أُمةٌ دخلَت كُلَّما:فيهم اهللا قال الذين أعداءهم

 تميز تكَاد:وجل عز اهللا قال الذين أعداءهم إن أال ،)٦(أُختها
زيمت نم ظيا الْغكُلَّم يا أُلْقيهف جفَو مأَلَها سهتنزخ أَلَم كُمأْتي 

                                                             
 .٨٢آية : سورة األنعام )١(
وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمراً :هذا املضمون مأخوذ من قوله تعاىل )٢(

م طبتم فَادخلُوها حتى إِذَا جاؤوها وفُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلَام علَيكُ
يندالخ ٧٣آية : سورة الزمر.  

 فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍ:مأخوذ من قوله تعاىل )٣(
  .٤٠آية : سورة غافر

سورة  ويصلَى سعرياً* فَسوف يدعو ثُبوراً:مأخوذ من قوله تعاىل )٤(
  .١٢ -١١آية : نشقاقاال
 إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفرياً:إشارة إىل قوله تعاىل )٥(

  . ١٢آية : سورة الفرقان
  .٣٨آية : سورة األعراف )٦(



٢٦ 

يرذلَى قَالُوا *نب ا قَداءنج يرذا ننا فَكَذَّبقُلْنا ولَ مزن ن اللَّهم 
الذين  أولياءهم إن أال )١(كَبِريٍ ضلَالٍ في إِلَّا أَنتم إِنْ شيٍء

  .كبري وأجر مغفرة هلم بالغيب رم خيشون
 اهللا ذمه من عدونا، واجلنة السعري بني ما شتان) الناس معاشر(

  .وأحبه اهللا مدحه وولينا من ولعنه
  .هاد وعلي منذر وإين أال) الناس معاشر(
 مالقائ منا األئمة خامت إن أال، وصي وعلي نيب إين) الناس معاشر(

 أال، الظاملني من املنتقم إنه أال، الدين على الظاهر إنه املهدي أال
، الشرك أهل من قبيلة كل قاتل إنه وهادمها أال احلصون فاتح إنه
 إنه أال، اهللا لدين الناصر أال إنه، اهللا ألولياء ثأر بكل مدرك إنه أال

 بفضله فضل ذي كل )٣(يسم إنه أال، عميق حبر يف )٢(الغراف
 إنه وارث أال، وخمتاره اهللا خرية إنه أال، جبهله جهل يذ وكل
 بأمر واملنبه وجل عز ربه عن املخرب إنه أال، به واحمليط علم كل
 بشر قد إنه أال، إليه املفوض إنه أال، السديد الرشيد إنه أال ،إميانه

                                                             
 .٩ -٨آية : سورة امللك )١(
من علوم  )(أخذه ا، وهذا إشارة إىل ما أخذه علي : غرف املاء بيده )٢(

  .الكثرية اليت هي كالبحر العميق الذي مل يصل الناس إىل أعماقه) (النيب 
  .جيعل له عالمة يعرف ا: يسم الشيء )٣(



٢٧ 

 حق وال بعده حجة وال حجة الباقي إنه أال ،يديه بني سلف من
، عليه منصور وال له غالب ال إنه أال، عنده إال نور وال معه إال
 سره يف وأمينه خلقه يف وحكمه أرضه يف اهللا ويل وإنه أال

  . وعالنيته
 يفهمكم علي وهذا، وأفهمتكم لكم بينت قد) الناس معاشر(

 على )١(مصافقيت إىل أدعوكم خطبيت انقضاء عند أال وإين، بعدي
 وعلي اهللا بايعت قد وإين أال، بعدي مث مصافقته به واإلقرار بيعته

 نكَثَ فَمن:وجل عز عن اهللا له بالبيعة آخذكم وأنا بايعين قد
  .)٢(نفِْسه علَى ينكُثُ فَإِنما

 اهللا شعائر من والعمرة واملروة والصفا احلج إن) الناس معاشر(
نفَم جح تيأَوِ الْب رمتفَالَ اع احنج هلَيأَن ع طَّويف 

  .)٣(بِهِما
 وال، استغنوا ال بيت أهل ورده فما، البيت حجوا) الناس معاشر(

  .افتقروا إال ختلفوا عنه

                                                             
  .ضرب يده على يده، واملصافقة املبايعة: صفق يده بالبيعة، وصفق على يده )١(
  .نقضه ونبذه: ، ونكث العهد والبيع١٠آية : الفتحسورة  )٢(
 .١٥٨آية : بقرةسورة ال )٣(



٢٨ 

 سلف ما له اهللا غفر إال مؤمن باملوقف وقف ما) الناس معاشر(
  .عمله استؤنف حجته انقضت فإذا ذلك إىل وقته ذنبه من
يضيع  ال اهللاو، خملفة ونفقام )١(معانون احلجاج) الناس معاشر(

  .احملسنني أجر
 تنصرفوا وال، والتفقه الدين بكمال البيت حجوا) الناس معاشر(

  .)٢(وإقالع بتوبة املشاهد إال عن
 عز اهللا أمركم كما الزكاة وآتوا الصالة أقيموا) الناس معاشر(

 وليكم فعلي نسيتم أو فقصرمت األمد عليكم لئن طال، وجل
 مين اهللا خلفه ومن، وجل بعدي عز اهللا نصبه الذي لكم ومبني

 إن أال، ال تعلمون ما لكم ويبني عنه تسألون مبا خيربكم منه وأنا
باحلالل  فآمر، وأعرفهما أحصيهما أن من أكثر واحلرام احلالل
 منكم البيعة آخذ أن فأمرت، واحد مقام يف احلرام عن وأى

 أمري علي يف وجل عز اهللا عن به جئت بقبول ما لكم والصفقة
 منهم قائمة أئمة، مين ومنه هم الذين بعده من واألئمة املؤمنني
  .باحلق يقضي الذي القيامة يوم إىل املهدي

                                                             
  .معوضة: مساعدون، وخملفة: معانون )١(
  .الترك، واملراد منه هنا ترك الذنوب :اإلقالع )٢(



٢٩ 

 فإين عنه يتكم حرام أو عليه دللتكم حالل وكل) الناس معاشر(
 وتواصوا واحفظوه ذلك فاذكروا أال، أبدل ومل ذلك عن مل أرجع

 فأقيموا أال: القول أجدد وإين أال، وال تغريوه تبدلوه وال به
 وإن أال، املنكر عن واوا باملعروف وأمروا الزكاة وآتوا الصالة

 وتبلغوه إىل قويل تنتهوا أن املنكر عن والنهي باملعروف األمر رأس
اهللا  من أمر فإنه، خمالفته عن وتنهوه بقبوله وتأمروه حيضر مل من
 إمام عم إال منكر عن ي وال مبعروف أمر وال، ومين وجل عز

  .معصوم
 وعرفتكم، ولده بعده من األئمة أن يعرفكم القرآن) الناس معاشر(

 باقيةً كَلمةً وجعلَها:كتابه يف اهللا يقول حيث، منه وأنا أنه مين
 متسكتم إن ما تضلوا لن": وقلت .)١(يرجِعونَ لَعلَّهم عقبِه في
  ".ما

 عز اهللا قال كما الساعة ذروااح، التقوى التقوى) الناس معاشر(
   .)٢(عظيم شيٌء الساعة زلْزلَةَ إِنَّ:وجل

                                                             
 .٢٨آية : سورة الزخرف )١(
 .١آية : سورة احلج )٢(



٣٠ 

 العاملني رب يدي واحملاسبة بني واملوازين واحلساب املمات اذكروا
جاء  ومن عليها أثيب باحلسنة جاء فمن، والعقاب والثواب
  .نصيب اجلنان يف له فليس بالسيئة

 وقد، واحدة بكف تصافقوين نأ من أكثر أنكم) الناس معاشر(
 لعلي عقدت مبا اإلقرار ألسنتكم من آخذ أن وجل عز أمرين اهللا

 ما على ومنه مين األئمة من بعده ومن جاء املؤمنني إمرة من
 سامعون إنا"بأمجعكم  فقولوا، صلبه من ذرييت أن أعلمتكم
 علي أمر يف وربك ربنا عن بلغت ملا منقادون راضون مطيعون

 وأنفسنا بقلوبنا ذلك على نبايعك، األئمة من صلبه من وأمر ولده
 نبدل وال نغري وال ونبعث ومنوت حنىي على ذلك وأيدينا وألسنتنا

 نطيع امليثاق ننقض وال عن عهد نرجع وال نرتاب وال نشك وال
 من الذين ذكرم األئمة وولده املؤمنني أمري وعليا ونطيعك اهللا

 مكاما عرفتكم قد الذين سنيواحل احلسن بعد صلبه من ذريتك
 ذلك أديت فقد" وجل عز ريب من ومرتلتهما عندي مين وحملهما

 أبيهما بعد اإلمامان وأما، اجلنة أهل سيدا شباب وأما إليكم
 وعليا وإياك بذلك اهللا أطعنا"وقولوا ، قبله أبومها وأنا علي

 وميثاقا مأخوذا عهدا ذكرت الذين واألئمة واحلسني واحلسن



٣١ 

 من أيدينا ومصافقة وألسنتنا وأنفسنا قلوبنا من املؤمنني ألمري
 من نرى وال بدال بذلك نبتغي وال بلسانه ما وأقر أدركهما بيده

 علينا وأنت شهيدا باهللا وكفى اهللا أشهدنا ،أبدا حوال عنه أنفسنا
 وجنوده اهللا واستتر ومالئكة ظهر ممن أطاع من وكل، شهيد به

  ."شهيد كل من أكرب واهللا وعبيده
 كل وخافية صوت كل يعلم اهللا فإن تقولون ما) الناس معاشر(

 بايع ومن، عليها يضل فإمنا ضل ومن فلنفسه اهتدى فمن ،نفس
  .أيديهم اهللا فوق يد اهللا يبايع فإمنا

 واحلسن املؤمنني أمري علياً وبايعوا اهللا فاتقوا) الناس معاشر(
 اهللا ويرحم غدر من اهللا هلكي، باقية طيبة كلمة واحلسني واألئمة

  .)١(نفِْسه علَى ينكُثُ فَإِنما نكَثَ:ومن، وىف من
 بإمرة علي على وسلموا لكم قلت الذي قولوا) الناس معاشر(

، املصري وإليك ربنا غفرانك وأطعنا مسعنا وقولوا ،املؤمنني
 لَوال لنهتدي ناكُ وما لهـذَا هدانا الَّذي للّه الْحمد:وقولوا

  .)٢(اللّه هدانا أَنْ
                                                             

 .١٠آية : سورة الفتح )١(
 .٤٣آية : سورة األعراف )٢(



٣٢ 

 عز اهللا عند )( طالب أيب بن علي فضائل إن) الناس معاشر(
، واحد مقام يف أحصيها أن من أكثر القرآن يف أنزهلا وقد ،وجل
  .فصدقوه ا وعرفها أنبأكم فمن

 ذكرم الذين واألئمة وعلياً ورسوله اهللا يطع من) الناس معاشر(
  .عظيماً فاز فوزاً قدف
 والتسليم ومواالته مبايعته إىل السابقون السابقون) الناس معاشر(

  .النعيم جنات يف الفائزون هم أولئك، بإمرة املؤمنني عليه
 فإن، القول من عنكم به اهللا يرضى ما قولوا) الناس معاشر(

 اغفر اللهم، شيئا اهللا يضر فلن مجيعا األرض يف ومن تكفروا أنتم
  .العاملني رب هللا واحلمد الكافرين واغضب على مؤمننيلل

 بقلوبنا رسوله وأمر اهللا أمر على وأطعنا مسعنا: القوم فناداه
 )( علي وعلى اهللا رسول على )١(وأيدينا وتداكوا وألسنتنا
 األول )( اهللا رسول من صافق أول فكان، بأيديهم فصافقوا
 وباقي املهاجرين واألنصار وباقي واخلامس والرابع والثالث والثاين
 والعتمة املغرب صليت أن إىل، منازهلم وقدر طبقام على الناس

                                                             
  .ازدمحوا عليه: تداكوا عليه )١(



٣٣ 

 يقول اهللا ورسول ثالثاً واملصافقة البيعة ووصلوا، واحد وقت يف
 وصارت. العاملني مجيع على فضلنا الذي هللا احلمد :قوم بايع كلما

  .هافي حق له ليس يستعملها من ورمبا، ورمساً سنة املصافقة
 اهللا رسول فرغ ملا: قال أنه )( الصادقاإلمام  عن وروي

)( ا مجيال رجال رأى الناس اخلطبة هذه من الريح طيب 
 يؤكد البن ما أشد ما، قط كاليوم حممداً رأيت ما تاهللا :فقال
 ويل، وبرسوله العظيم باهللا كافر إال حيله ال عقداً يعقد وأنه عمه

  .عقده حل ملن طويل
، فأعجبته كالمه مسع حني اخلطاب بن عمر إليه لتفتوا: قال

 هذا قال ما مسعت أما: وقال )( النيب التفت إىل مث هيئته
 من أتدري عمر يا: )( فقال النيب وكذا؟ كذا قال، الرجل

 أن فإياك، األمني جربئيل الروح ذلك: قال. ال: قال الرجل؟ ذاك
  .براء املؤمنني منكو ومالئكته ورسوله فاهللا فعلت إن فإنك، حتله
  
  
  
  



٣٤ 

 

 ،)( حممد آل وعيد ،كرباأل اهللا عيد وهو الغدير عيد يوم
 اليوم هذا يعيد وهو االّ نبياً تعاىل اهللا بعث ما ،عياداأل أعظم وهو

 املعهود، العهد يوم السماء يف اليوم هذا واسم حرمته، وحيفظ
 انه وروي املشهود، واجلمع املأخوذ امليثاق يوم األرض يف وامسه
 اجلمعة يوم غري عيد للمسلمني هل ):( الصادق سئل

 وأي :الراوي قال، حرمة أعظمها نعم: قال والفطر؟ واالضحى
 أمري) ( اهللا رسول فيه نصب الذي اليوم: قال هو؟ عيد

 يوم وهو مواله، فعلي مواله كنت ومن: وقال) ( املؤمنني
 يف نفعل أن لنا ينبغي وما :الراوي قال. جةاحل ذي من عشر مثاين
 حممد وآل حملمد والذّكر والعبادة الصيام :قال اليوم؟ ذلك

) (الةاهللا رسول وأوصى عليهم، والص ) (املؤمنني أمري 
) (خذ أنتفعل، االنبياء كانت وكذلك عيداً اليوم ذلك يت 

 أيب حديث ويف عيداً، فيتخذونه بذلك أوصياءهم يوصون كانوا
 ابن يا: قال انه عليه وسالمه اهللا صلوات الرضا عن البزنطي نصر
 )( املؤمنني أمري عند الغدير يوم فاحضر كنت أينما نصر أيب
 ومسلمة ومسلم ومؤمنة مؤمن لكلّ يغفر وتعاىل تبارك اهللا فانّ



٣٥ 

ني ذنوبار من ويعتق سنة، سترمضان شهر يف اعتق ما ضعف الن 
 إلخوانك درهم بألف فيه والدرهم الفطر، وليلة درالق وليلة

 مؤمن كلّ فيه وسر اليوم هذا يف إخوانك على وأفضل العارفني،
 لصافحتهم حبقيقته اليوم هذا فضل الناس عرف لو واهللا ومؤمنة،
 اليوم هذا تعظيم انّ واخلالصة مرات، عشر يوم كلّ يف املالئكة
  :  عديدة وأعماله الزم الشريف

 صيامه انّ روي وقد سنة، ستني ذنوب كفّارة وهو الصوم :ولاال
  .  وعمرة حجة مائة ويعدل الدهر صيام يعدل
  .  الغسل :الثّاين

 أينما املرء جيتهد أن وينبغي) ( املؤمنني أمري زيارة :الثّالث
) ( له حكيت وقد) ( املؤمنني أمري قرب عند فيحضر كان

ويزار  املعروفة اهللا منيأ زيارة أوالها ،اليوم هذا يف ثالث زيارات
، أيضاً املطلقة اجلامعة الزيارات من وهي والبعد القرب يف ا

والثانية زيارة خمصوصة طويلة يأيت ذكرها يف آخر األعمال، 
  .  والثالثة زيارة قصرية أعرضنا عن ذكرها

 رةم مائة وجلّ عز اهللا ويشكر يسجد مثّ ركعتني يصلّي أن :الرابع
  :  ويقول السجود من رأسه يرفع مثّ



٣٦ 

ماَللّـه نيا اَلُكبِاَنَّ اَس لَك دمالْح كدحال و رِيكش ،لَك 
كاَنو دواح داَح دمص لَم دلت لَمو ولَدت لَمو كُني كُفُواً لَك 
،داَنَّ اَحداً ومحم كدبع ولُكسرو لَواتصك هلَيع ،هآليا و نم 

وم كُلَّ هوأن يف يكانَ كَما ش نم أنِكاَنْ ش لْتفَضت لَيبِاَنْ ع 
 ووفَّقْتين دعوتك، واَهلِ دينِك، واَهلِ اجابتك، اَهلِ من جعلْتين
كذلِء يف لدتبلْقي مالً خفَضت كنماً مكَرو وداً،وج ثُم فْتداَر 

 ورحمةً منك رأفَةً كَرماً والْكَرم جوداً، والْجود فَضالً، الْفَضلَ
 خلْقي، تجديدك بعد تجديداً يل الْعهد ذلك جددت اَنْ ايل

تكُنياً وساً نِسينياً مياً ناسالً، ساهغاف تممفَاَت نِعكتبِاَنْ م 
 يا شأنِك من فَليكُن لَه، وهديتين ،يعلَ بِه ومننت ذلك ذَكَّرتين

 تتوفّاين حتى تسلُبنيه وال ذلك يل تتم اَنْ وموالي وسيدي اهلي
 نِعمتك متت اَنْ املُنعمني اَحق فَانك راض، عني واَنت ذلك على
لَيع، منا اَللّـهعمنا ساَطَعنا وباَجو كيداع ،كنبِم فَلَك دمالْح 

كنا غُفْرانبر لَيكاو ،ا املَصرينبِاِهللا آم هحدال و ريكش ،لَه 
هولسبِرد ومحم )(، قْنادصنا واَجبو ين اِهللا، داععباتاو 
 بنِ يعل املُؤمنني اَمري الْمؤمنني ومولَى موالنا مواالة يف الرسولَ



٣٧ 

 على واحلُجة كْبرِ،األ والصديقِ رسوله يواَخ اِهللا عبد اَيب طالب
،هترِيب دياملُؤ بِه هبِين هدينو قالْح ،بنيلَماً الْمدينِ عخازِناً اِهللا، لو 
،هلْمعةَ لبيعبِ واِهللا، غَي عضومو راِهللا، س اَمنيلى اِهللا وع ،هلْقخ 

هدشاهيف و ،هترِيب منا اَللّـهبنا رننا اعمياً سنادناد ميي إلميانل 
 سيئاتنا عنا وكَفِّر ذُنوبنا لَنا فَاغْفر ربنا فَآمنا بِربكُم آمنوا اَنْ

 تخزِنا وال رسلك على وعدتنا ما وآتنا ربنا برارِ،األ مع وتوفَّنا
موي ةيامالْق كنال ا فلخت ا ،الْميعادننا يا فَابر كنبِم كلُطْفو 

 مولَى وصدقْنا وصدقْناه الرسولَ، واتبعنا داعيك، اَجبنا
،ننيمؤنا الْمكَفَرو تببِاجل ،الطّاغُوتلِّنا ونا، ما فَولَّيونا ترشاحو 

عنا متما اَئنفَا ونَ بِهِمنمؤونَ، منوقم ملَهونَ ولِّمسا منآم مهبِِسر 
هِمتالنِيعو مهدشاهو غائوبِهِم هِميحو ،هِمتيمضينا ورو بِهِم 

 ال خلْقه دونَ اِهللا وبين بيننا بِهِم وحسبنا وسادةً، وقادةً اَئمةً
 من اهللا الَى وبرِئْنا وليجةً، دونِهِم من نتخذُ وال بدالً، بِهِم نبتغى
 االَولني من واالنسِ الْجِن من حرباً لَهم نصب من كُلِّ

،رِيناالخنا وكَفَرو تبِالْجِب الطّاغُوتاأل وواأل وثانةعبر 
هِمياعاَشو ،هِمباعاَتكُلِّ وو نم موااله نم اإل الْجِنسِون نم 



٣٨ 

 بِه دانَ بِما ندين اَنا نشهِدك انا اَللّـهم آخرِه، اىل الدهرِ اَولِ
دمحآلَ مد ومحلّى ماُهللا ص هلَيع ،هِملَيعلُنا وقَوقالُوا ما و 
 اَنكَروا وما دنا، بِه دانو وما قُلْنا، بِه قالُوا ما بِه، دانوا ما وديننا

 لَعنا، لَعنوا ومن عادينا، اعادو ومن والَينا، والَوا ومن اَنكَرنا،
نما وؤربت نهأنا مربت ،هنم نموا ومحرت هلَينا عمحرت هلَيا عنآم 

 اَللّـهم علَيهِم، اِهللا صلَوات موالينا واتبعنا ورضينا وسلَّمنا
فَتملَنا م كال ذلناُه ولُبست، لْهعاجاً ورقتسنا، ثابِتاً مدنال عو 

لْهعجعاراً، تتسيِنا ماَحنا ما وتيياَح ،هلَينا عتاَمذا ونا اتاَم هلَيع 
 اِهللا عدو وعدوهم ،نوايل واياهم نأتم فَبِهِم اَئمتنا محمد آلُ

 فَانا الْمقَربني ومن خرة،واآل الدنيا في معهم فَاجعلْنا ،نعادي
كونَ بِذليا راض محاَر منياحالر  .  

 ِهللا، شكْراً)  مرة ومائة( ِهللا اَلْحمد :مرة مائة ويقول ثانياً يسجد مثّ
 رسول وبايع اليوم ذلك حضر كمن كان ذلك فعل من نّأ وروي

 قُرب الصالة هذه يصلّي أن واألفضل، اليةالو على) ( اهللا
 بغدير) ( املؤمنني أمري فيها نصب اليت الساعة وهي الزوال



٣٩ 

 ويف القدر سورة منها وىلاُأل الركعة يف يقرأ وأن للناس إماماً خم
  .  التوحيد الثّانية

 الشمس تزول أن قبل من ركعتني ويصلي يغتسل أن :اخلامس
 اُهللا هو وقُلْ مرة احلمد سورة ركعة كلّ يف يقرأ ساعة بنصف

دات عشر اَحات عشر الكرسي وآية مرا مرنوا لْناهعشراً، اَنز 
 ألف ومائة حجة ألف مائة وجلّ عز اهللا عند يعدل العمل فهذا

 يسر يف وآخرته دنياه حوائج الكرمي اهللا يقضي أن ويوجب عمرة،
 اننا ربنا الدعاء ذا الصالة ههذ بعد يدعو أن واألفضل وعافية،
  .  بطوله الدعاء....  منادياً سمعنا

  .  الندبة بدعاء يدعو أن :السادس
 عن طاووس بن السيد رواه الذي الدعاء ذا يدعو أن :السابع
  :  املفيد الشيخ

مي اَللّـهنا اَلُكاَس قد بِحمحم ،كبِين لعوك يليأن والشو 
 محمد على يتصلّ اَنْ خلقك دونَ بِه امخصصته اَلَّذي والْقَدر

 على صلِّ اَللّـهم عاجِل، خير كُلِّ يف بِهِما تبدأَ واَنْ يوعل
 والنجومِ السادة، والدعاة الْقادة، ئمةاَأل محمد وآلِ محمد



٤٠ 

اهالز،ةاَأل رالمِوع ،ةرالْباه ةساسو ،بادالْع كاناَرو ،الْبِالد 
اقَةالنو ،لَةسرالْم ةفينالسو ةاجيالن ةي الْجارِيجِ فالْلُّج ،ةرالْغام 

ملِّ اَللّـهلى صد عمحآلِ مد ومحم انزخ ،كلْمع كاناَرو 
،كيدحومِ تعآئدو ،دينِك نعادمو كتكَرام كتفْوصو نم 

كترِيب كتريخو نم ،كلْقيآِءاَأل خقيآِءاَأل تقبآِء نجرارِ،اَأل النب 
 اَللّـهم هوى، اَباه ومن نجى اَتاه من الناس، بِه الْمبتلى والْبابِ

 اَمرت الَّذين الذِّكْرِ اَهلِ محمد وآلِ محمد على صلِّ
،هِمأَلَتسذَوِى بِمىب والْقُر الَّذين تراَم ،هِمتدوبِم تضفَرو 

،مقَّهح لْتعجةَ ونالْج عادنِ مم صاقْت ،مهآثار ملِّ اَللّـهص 
 عن ونهوا بِطاعتك، ااَمرو كَما محمد وآلِ محمد على

،كتيصعلُّوا مدو كبادلى عع ،كتدانِيحو مي اَللّـهنا اَلُكاَس 
قد بِحمحم كبِين جيبِكنو كتفْوصو اَمينِكو كولسرىل وا 

،كلْقخ قبِحاَمريِ و ،ننيمؤوبِ الْمسعيينِ، والد ودقائ رالْغ 
 بين والْفاروقِ كْبرِ،األ والصديقِ الْوفي، الْوصي محجلني،الْ

قلِ، الْحالْباطو داهالشو ،الِّ لَكالدو ،كلَيعِ عادالصو ،رِكبِاَم 
دالُْمجاهيف و ،كبيلس لَم ذْهأخت ةُ فيكممِ، لَواَنْ الئ صلِّتلى يع 



٤١ 

 فيه عقَدت يالَّذ الْيومِ هذَا يف تجعلَين واَنْ محمد، وآلِ محمد
كيلول دهناقِ يف الْعاَع ،كلْقخ لْتاَكْمو ملَه الّدين نم 

الْعارِفني ،هتمربِح ينرقالْمو هلبِفَض نم كقآئتع كطُلَقائو نم 
 جعلْته فَكَما اَللّـهم النعمِ، حاسديِ يب تشمت وال النارِ،
كاَأل عيد،ركْب هتيمسي ومآِء فالس موي دهالْع ،ودهعي الْمفو 

 محمد على صلِّ املَسؤولِ واجلَمعِ الْماْخوذ الْميثاقِ يوم رضِاأل
 بعد تضلَّنا وال شملَنا، بِه واجمع عيوننا، بِه واَقْرِر محمد، وآلِ

 الراحمني، اَرحم يا الشاكرين من الَنعمك واجعلْنا هديتنا، اذْ
دمفَنا يالَّذ ِهللا الْحرلَ عمِ، هذَا فَضونا الْيرصبو ،هتمرنا حمكَرو 

،بِه فَناورش ،هرِفَتعدانا بِمهو ،ورِهولَ يا بِنساَمريِ يا اِهللا ر 
ننيمؤكُما الْملَيلى ععكُما وترتلى ععيكُما وبحي منلُ ماَفْض 
 وربكُما ربي اِهللا اىلَ اَتوجه وبِكُما والنهار، اللّيلُ يبق ما السالمِ

 اَللّـهم اُموري، وتيسريِ حوآئجي، وقَضآِء طَلبيت، نجاحِ يف
 وآلِ محمد على تصلِّي اَنْ محمد وآلِ محمد بِحق اَساَلُك اني

 فَصد حرمته واَنكَر الْيومِ، هذَا حق جحد من تلْعن واَنْ محمد،
نع كبيلطْف سآِءال ،ورِكى نالّ اُهللا فَاَباَنْ ا متي ،هورن ماَللّـه 



٤٢ 

جفَر نلِ عاَه تيد بمحم ،كبِين فاكْشو مهنع بِهِمنِ وع 
نِنيمؤالْم ،باتالْكُر ماَللّـه ِالام ضاالَْر الً بِهِمدكَما ع ئَتلم 

  .  الْميعاد تخلف ال انك وعدتهم ما لَهم نجِزواَ وراً،وج ظُلْماً
 ِهللا اَلْحمد: بقوله املؤمنني وانهإخ من القاه من ءيهني أن :الثّامن

 علَيهِم واالَئمة الْمؤمنني اَمريِ بِوِالية الْمتمسكني من جعلَنا يالّذ
الماَ: أيضاً ويقول ،السدمنا يالَّذ ِهللا لْحممِ بِهذَا اَكْرولَنا الْيعجو 

نم ،وفنيالْم هدهنا بِعلَيا هميثاقواثَقَنا الّذي و بِه نم ةوِالي الةو 
رِهامِ اَمالْقَوو ،هطسبِق لَملْنا وعجي نم دينالْجاح كَذِّبنيالْمو 
  .   الدين بِيومِ

 دينِه كَمالَ جعلَ يالّذ ِهللا اَلْحمد: مرة مائة يقول أن :التاسع
مامتو هتمنِع ةاَمريِ بِوِالي ننيؤمالْم لينِ عب أَيب بطال )(  .  
 أعمال من لكلّ عظيمة فضيلة اليوم هذا يف ورد قد انه واعلم
 واالبتهاج، رور،والس الطّيب، واستعمال والتزين، الثّياب، حتسني
 والعفو عليه، وسالمه اهللا صلوات املؤمنني أمري شيعة وإفراح
 العيال، على والتوسع رحام،األ وصلة حوائجهم، وقضاء عنهم،
 وزيارم، املؤمنني، ومصافحة الصائمني، وتفطري املؤمنني، وإطعام



٤٣ 

 لىع تعاىل اهللا وشكر ليهم،إ اهلدايا وإرسال وجوههم، يف والتبسم
 وآل حممد على الصالة من واإلكثار الوالية، نعمة العظمى نعمته
 املؤمن فيه يعطي ودرهم والطّاعة، العبادة ومن ،)( حممد
 فيه املؤمن وإطعام  االيام، من غريه يف درهم ألف مائة يعدل أخاه

  .  والصديقني نبياءاأل مجيع كإطعام
 يف مؤمناً فطّر نوم: ديرالغ يوم يف) ( املؤمنني أمري خطبة ومن
 ناهض فنهض عشراً، بيده يعدها وفئاماً فئاماً فطّر فكأنما ليلته
 وصديق نيب ألف مائتا: قال الفئام؟ وما املؤمنني أمري يا: فقال

 ضمينه فأنا واملؤمنات املؤمنني من عدداً يكفل مبن فكيف وشهيد،
  .  خلإ والفقر الكفر من ماناأل تعاىل اهللا على

 وهو يذكر، أن من أكثر الشريف اليوم هذا فضل إنّ :واخلالصة
 الذي اليوم وهو غمومهم، كشف ويوم الشيعة، أعمال قبول يوم

 على فيه النار تعاىل اهللا وجعل السحرة، على موسى فيه انتصر
 وصيه) ( موسى فيه ونصب وسالماً، برداً اخلليل إبراهيم
 له، وصياً الصفا مشعون) ( عيسى فيه وجعل نون، بن يوشع

 بن آصف استخالف على قومه) ( سليمان فيه وأشهد
 ينبغي ولذلك أصحابه، بني) ( اهللا رسول فيه وآخى برخيا،



٤٤ 

 مستدرك يف شيخنا رواه ما على وهي أخاه املؤمن يواخي أن فيه
 اليد على اليمىن يده يضع بأن الفردوس زاد كتاب عن الوسائل

  :  ويقول ؤمنامل ألخيه اليمىن
كتيآخي واِهللا، ف كتصافَيي واِهللا، ف كتصافَحي واِهللا، ف 
تدعاهاَهللا و هكَتالئمو هبكُتو لَهسرو بِيآَءهاَناَأل وةَومئ 

ومنيصعالْم هِملَيع الملى السي عنْ اَنا تكُن نلِ ماَه ةنالْج 
الشوةنَ فاعاُذلَ بِاَنْ يل وخةَ اَدنلُها ال الْجخالّ اَدا تاَنعي وم  .  

 جميع عنك اَسقَطْت): يقُول مثّ( قَبِلْت: املؤمن أخوه يقول مثّ
  .والزيارةَ والدعآَء الشفاعةَ خالَ ما االُخوة حقُوقِ

 كتاب يف املواخاة عقد بجياإ أورد قد يضاًأ الفيض واحملدث 
 الطرف يقبل مثّ: قال مثّ ذكرناه مما يقرب مبا ذكاراأل خالصة

 كلّ يسقط مثّ القبول، على الدال باللّفظ ملوكّله أو لنفسه خراآل
  .والزيارة الدعاء سوى ما خوةاأل حقوق مجيع صاحبه عن منهما

 

 

 

 



٤٥ 

 

 عليهما( النقي حممد بن علي ماماإل عن معتربة سنادبأ ةمروي زيارة
 اليت السنة يف الغدير يوم) ( مرياأل ا) ( زار قد ،)السالم

 على فقف ذلك أردت ذاإ: يلي كما وصفتها املعتصم، أشخصه
 وتلبس تغتسل: الشهيد الشيخ وقال واستأذن، املنورة القُبة باب

  : وتقول وتستأذن ثيابك أنظف
مي اَللّـهنا قَفْتلى وباب ع نوابِ ماَب وتيب كبِين كلَواتص 

هلَيع ،هآلو قَدو تعنم اسلُوا اَنْ النخدإالّ ي ،ذْنِهبِا ها يا فَقُلْتاَي 
وا الَّذيننلُوا ال آمخدت وتيب يبذَنَ اَنْ إالّ النؤي ،اَل لَكُمملّـه 

 كَما غَيبته يف الشريف الْمشهد هذَا صاحبِ حرمةَ اَعتقد اني
 علَيهِم وخلَفاَءك رسولَك اَنَّ واَعلَم حضرته، يف اَعتقدها
المياٌء الساَح كدنقُونَ، عزرنَ يورن يوعمسيقامي، وكَالمي، م 

دريالمي، ونَوس كاَنو تبجح نعي عمس ،مهكَالم تحفَتو 
مي بابفَه بِلَذيذ ،هِمناجاتي مناو كنأذتيا اَس بالًأ رو 

 ماماِإل خليفَتك واَستأذنُ ثانِياً،) ( رسولَك واَستأذنُ
وضفْرالْم لَيع هتطاع يلع نطَالبٍأيب ب  )( َكَةالئالْمو 



٤٦ 

كَّلنيوالْم هبِهذ ةقْعالْب كَةبارثاً، الْملُ ثالخولَ يا أَاَدساِهللا، ر 
 يف الْمقيمني الْمقَربني اِهللا مالئكَةَ يا أَاَدخلُ اِهللا حجةَ يا أَاَدخلُ

 اَذنت ما اَفْضلَ ولِالدخ يف موالي يا يل فَأذَنْ الْمشهد، هذَا
    .)لذلك اَهلٌ فَاَنت لذلك اَهالً اَكُن لَم فَانْ اَوليائك، من حدأل
 اِهللا سبيلِ ويف وبِاِهللا اِهللا بِسمِ :وقُلْ وادخل الشريفة العتبة قبل مثّ

 وتب ينوارحم يل اغْفر اَللّـهم( ( اِهللا رسولِ ملَّة وعلى
لَيع كنا تاَن ابوالت حيمالر.  

 على تقف حتى وامش اليسرى على اليمىن رجلك مقدماً ادخل مثّ
  :  وقُل كتفيك بني القبلة واجعل واستقبله الضريح
الملى اَلسد عمحولِ مسمِ اِهللا رخات نيبِيالن ديسو ،لنيسرالْم 
ةفْوصو بر ،لى اِهللا اَمنيِ الْعالَمنيع يِهحمِ وزائعو ،رِهاَم 
 ذلك على والْمهيمنِ استقْبِلَ، لما والْفاتحِ سبق، لما والْخاتمِ

ةُ كُلِّهمحراِهللا و هكاتربو هلَواتصو ،هاتيحتو الملى اَلسبِياِء عاَن 
 علَيك اَلسالم الصالحني، وعباده الْمقَربني ومالئكَته لهورس اِهللا
 وولي النبِيني، علْمِ ووارِثَ الْوصيني، وسيد الْمؤمنني، اَمري يا

بر ،الْعالَمني اليوملَى وومو ننيمؤةُ الْممحراِهللا و ،هكاتربو 



٤٧ 

 اَرضه، يف اِهللا اَمني يا الْمؤمنني، اَمري يا موالي يا علَيك سالماَل
هفريسيف و ،هلْقخ هتجحةَ وغلى الْبالع ،هبادع الماَلس كلَييا ع 

اِهللا دين ،الْقَومي راطَهصو ،قيمتسالْم الماَلس كلَيا عهأُ اَيبالن 
ظيمالَّذي الْع مه فُونَ فيهلتخم هنعو أَلُونَ،يس الماَلس كلَييا ع 

اَمري ،ننيمؤالْم تنبِاِهللا آم مهرِكُونَ، وشم قْتدصو قبِالْح 
مهونَ، وكَذِّبم تدجاهو مهجِ وحونَ،مم تدبعصاً اَهللا ولخم 

ي لَهالدِسباً صابِراً نتحى متح أَتاك ،قنيةُ اَال الْينلَى اِهللا لَعع 
،منيالظّال الماَلس كلَييا ع ديس ،منيلسالْم وبسعيو ننيمؤالْم 

ماماو ،قنيتالْم دقآئو رالْغ الْملنيجةُ حمحراِهللا و ،هكاتربو 
دهاَ اَشكو نولِ اَخساِهللا ر ،هيصووارِثُ وو هلْمع هاَمينلى وع 
هعرش هليفَتخيف و ،هتلُ اُماَوو نم نبِاِهللا، آم قدصزِلَ بِما واُن 
 فَصدع فيك، اَنزلَه ما اِهللا عنِ بلَّغَ قَد اَنه واَشهد نبِيه، على
بِاَم،رِه بجاَولى وع هتاُم ضفَر كتطاع ،كتوِاليو قَدعو هِملَيع 

 اُهللا جعلَه كَما اَنفُِسهِم من بِالْمؤمنني اَوىل وجعلَك لَك، الْبيعةَ
،ككَذل ثُم دهعاىل اَهللا اَشت هِملَيفَقالَ ع :تاَلَس قَد ،تلَّغب 

 شهيداً بِك وكَفى اشهد اَللّـهم: فَقالَ بلى، اَللّـهم: قالُوافَ



٤٨ 

 قْرارِ،اِإل بعد وِاليتك جاحد اُهللا فَلَعن الْعباد، بين وحاكماً
 تعاىل، اِهللا بِعهد وفَيت اَنك واَشهد الْميثاقِ، بعد عهدك وناكثَ

 اَهللا علَيه عاهد بِما اَوىف ومن بِعهده، لَك موف عاىلت اَهللا واَنَّ
تيهؤيراً فَسظيماً اَجع، دهاَشو كاَن اَمري ننيمؤالْم قالَّذي الْح 

طَقن كتزيلُ، بِوِالينذَ التاَخو لَك دهلَى الْعاُأل عةم كبِذل 
 اَهللا تاجرتم الَّذين واَخاك وعمك اَنك هدواَش الرسولُ،
كُمسفولَ بِنزاُهللا فَاَن فيكُم:َّنرى اَهللا اتاش نم ننيمؤالْم 
مهفُساَن موالَهاَمبِاَنَّ و مةَ لَهنلُونَ الْجقاتبيلِ يف يلُونَ اِهللا سقْتفَي 
 ومن والْقُرآن نجيلِواِإل التوراة في حقّاً لَيهع وعداً ويقْتلُونَ

 هو وذلك بِه بايعتم الَّذي بِبِيعكُم فَاستبشروا اِهللا من بِعهده اَوىف
زظيم الْفَوونَ *الْعبائونَ التونَ الْعابِددونَ الْحامحائالس 

 عنِ والناهونَ بِالْمعروف، مرونَاآل الساجِدونَ الراكعونَ
 يا اَشهد، الْمؤمنني وبشرِ اِهللا لحدود والْحافظُونَ الْمنكَرِ،

اَمري ننيمؤاَنَّ الْم آكالش ما فيك نولِ آمساَنَّ منيِ،اَأل بِالرو 
 رب لَنا ارتضاه الَّذي وميِالْقَ الدينِ عنِ عانِد غَيرك بِك الْعادلَ

،الْعالَمني لَهاَكْمو كتبِوِالي موديرِ، يالْغ دهاَشو كين اَنعالْم 



٤٩ 

 وال فَاتبِعوه مستقيماً صراطي هذا واَنَّ:الرحيمِ الْعزيزِ بِقَولِ
 منِ واَضلَّ واِهللا ضلَّ ،سبيله عن بِكُم فَتفَّرق السبلَ تتبِعوا
عبات ،واكس دنعنِ وع قالْح نم ،عاداك منا اَللّـهعمَأل سرِكم 

 قُلُوبنا تزِغْ وال ربنا فَاهدنا الْمستقيم صراطك واتبعنا واَطَعنا
دعذْ بنا اتيدىل ها ،كتلْنا طاععاجو نم ريناكَأل الش،كمعن 

دهاَشو كاَن لْ لَمزوى تلْهفاً، لخالقى متللفاً، وحاللى معو 
 اُهللا عصي واذا غافراً، عافياً الناسِ وعنِ قادراً، الْغيظ كَظْمِ

 لما ياًراع عامالً، الَيك عهِد وبِما راضياً، اُهللا اُطيع واذا ساخطاً،
،ظْتفحتظاً اسا حافمل ،تعدتولِّغاً اسبما م ،لْتمراً حظتنما م 

،تدعو دهاَشو كا اَنم تقَيال ضارِعاً، اتو كْتساَم نع قِّكح 
 اَظْهرت وال ناكالً، غاصبيك مجاهدة عن أحجمت وال جازِعاً،
 يف اَصابك لما وهنت وال مداهناً، اَهللا يرضي ما بِخالف الرضا
 مراقباً، حقِّك طَلَبِ عن استكَنت والَ ضعفْت وال اِهللا، سبيلِ
 ربك، احتسبت ظُلمت اذْ بلْ كَذلك تكُونَ اَنْ اِهللا معاذَ

تضفَوو هلَيا ،كرذَكَّ اَمومهتا روا فَمكَراد مهظْتعوا وفَم 
 الْمؤمنني اَمري يا اَنك واَشهد تخوفُوا، فَما اَهللا وخوفْتهم اتعظُوا،



٥٠ 

تدي جاهاِهللا ف قح هى جِهادتح عاكىل اُهللا دا ،جِوارِه كضقَبو 
هلَيا ،يارِهتبِاخ ماَلْزو داَءكةَ اَعجالْح هِملبِقَت اكيكُونَ اتةُ لجالْح 
لَك هِملَيع عما م لَك نجِ مجالْح ،ةغلى الْبالميعِ عج ،هلْقخ 

الماَلس كلَييا ع اَمري ،ننيمؤالْم تدبصاً، اَهللا علخم تدجاهو 
 بِكتابِه، وعملْت محتِسباً، نفِْسكبِ وجدت صابِراً، اِهللا في

تعباتةَ ونس ،هبِين تاَقَمالةَ، والص تيآتكاةَ والز تراَمو 
،وفرعبِالْم تيهننِ وكَرِ عنا الْمم ،تطَعتياً اسغتبما م دناِهللا، ع 

 عند تهِن وال بِالنوائبِ، فلُتح ال اُهللا، وعد فيـما راغباً
،ددائال الشو حجِتم نحارِبٍ عم اَفك نم بسن رغَي كذل 

،كلَيرى اافْتالً وباط ،كلَيىل عاَوو نمل دنع ،كنع لَقَد 
تدي جاهاِهللا ف قح ،الْجِهاد تربصلَى وذىاَأل ع ربص 

 واَبدى وجاهد لَه وصلّى بِاِهللا آمن من اَولُ واَنت حتساب،ا
هتفْحدارِ يف ص ،كرالش اَألوضةٌ رنحوشاللَةً، مطانُ ضيالشو 

دبعةً، يرهج تاَنلُ وين ال: الْقائزيدةُ تاسِ كَثْريل النوةً، حزع 
 اَكُن لَم جميعاً الناس اَسلَمنِي ولَو وحشةً، عني تفَرقُهم وال

 وىلاُأل علَى خرةَاآل وآثَرت فَعززت، بِاِهللا اعتصمت متضرعاً،



٥١ 

تدهفَز كداَياُهللا و داكهو كلَصاَخو ،باكتاجفَما و تناقَضت 
،الَ اَفْعالُكو لَفَتتاَ اخ،ال قْوالُكو تقَلَّبت ،والُكالَ اَحو تيعاد 

 وال الْحطامِ، الَى شرهت وال كَذباً، اِهللا علَى افْتريت والَ
كسناآل د،ثام لَملْ وزلى تنة عيب نم كبقني ريو نم رِكاَم 
 حق، شهادةَ اَشهد ،مستقيم صراط واىل الْحق الَى تهدي
اُقِْسمبِاِهللا و مق قَسدداً اَنَّ صمحم آلَهو لَواتاِهللا ص هِملَيع 
لْقِ، ساداتالْخ كاَنو اليولَى مومو ،ننيمؤالْم كاَنو دباِهللا ع 

هيلوو واَخولِ وسالر هيصوو ،وارِثُهو اَنولُ هالْقائ الذَّي: لَكو 
 جحدك، من بِاِهللا اَقَر وال بِك، كَفَر من يب آمن ما بِالْحق بعثين
قَدلَّ وض نم دص كنع لَمو دتهلَى يال اِهللا، او لَيا نال م 

 تاب لمن فّارلَغ واني:وجلَّ عز ربي قَولُ وهو بِك، يهتدي
نآملَ ومعحاً وصال دى ثُمتاَه، ىلا ،كتوِالي اليوم لُكفَض 

 شقى،اَأل الظَّلُوم جحدك من واَنَّ يطْفَأُ، ال ونورك يخفى ال
اليوم تةُ اَنجلَى الْحع ،بادالْهادي الْعلَى وا ،شادةُ الردالْعو 

ل،عادلْم اليوم لَقَد فَعي اُهللا روىلاُأل ف ،كزِلَتنلى ماَعي وف 
 وحالَ خالَفَك، من على عمي ما وبصرك درجتك، خرةاآل



٥٢ 

كنيب نيببِ وواهاِهللا م ،لَك نلِّي اُهللا فَلَعحتسم ةمرالْح كنم 
 تلْفَح الذَّين خسرونَاَأل اَنهم واَشهد نك،ع الْحق وذائدي

مهوهجو ارالن مهونَ، فيها وحكال دهاَشو كما اَن تمال اَقْدو 
مأحجال تو طَقْتال نو كْتسالّ اَمر ابِاَم ناِهللا م ،هولسرو 
الَّذي: قُلْتفْسي ون هدبِي لَقَد ظَرن لَيولُ اساِهللا ر )( 

رِباَض فيماً، بِالسيا :فَقالَ قُد يلع تي اَننم زِلَةنونَ بِمهار 
نوسى مالّ ما هال اَن بِيي، نعدب كملاُعاَنَّ و كتوم كياتحو 

 وال ضلَلْت وال ،كُذبت وال كَذبت ما فَواِهللا سنيت، وعلى معي
 ربي من بينة لَعلى واني ربي، الَي عهِد ما نسيت وال يب، ضلَّ
 اَلْفظُه الْواضحِ، الطَّريقِ لَعلَى واني يل النبِي وبينها لنبِيه، بينها

 بِمن ساواك من اُهللا فَلَعن الْحق، وقُلْت واِهللا صدقْت لَفْظاً،
،اُهللا ناواكلَّ وج همقُولُ اسي:ْلوِي هتسي ونَ الَّذينلَمعي 
الَّذينونَ ال ولَمعي، ناُهللا فَلَع نلَ مدع بِك نم ضاُهللا فَر هلَيع 
كتوِالي تاَنو يلو اِهللا واَخو ،هولسر الذّابو نع ،الَّذي دينِهو 

طَقآنُ نالْقُر ،هفْضيلعاىل اُهللا قالَ بِتت:َلفَضالْ اُهللا ومدينجاه 
 وكانَ ورحمةً ومغفرةً منه درجات* عظيماً اَجراً الْقاعدين علَى



٥٣ 

 الْحاج سقايةَ اَجعلْتم:تعاىل اُهللا وقالَ ،رحيماً غَفوراً اُهللا
 وجاهد خرِاآل والْيوِم بِاِهللا آمن كَمن الْحرامِ الْمسجِد وعمارةَ

 الْقَوم يهدي ال واُهللا اِهللا عند يستوونَ ال اِهللا سبيلِ يف
منيالظّال*، وا الَّذيننوا آمرهاجوا ودجاهبيلِ يف واِهللا س 
هِموالبِاَم فُِسهِماَنو اَعةً ظَمجرد دناِهللا ع كاُولئو مونَ هزالْفآئ *
مهرشبي مهبة رمحبِر هنوان مرِضات ونجو مفيها لَه عيمن 

قيمم *دينداً فيها خالنَّ اَباَهللا ا هدنع راَج ظيمع، دهاَش كاَن 
 بِالْهدى تبغِ لَم اِهللا، لطاعة خلصمالْ اِهللا، بِمدحة خصوصمالْ

 استجاب تعالَى اَهللا واَنَّ اَحداً، ربك بِعبادة تشرِك ولَم بدالً،
هبِينل )( فيك هتوعد ثُم هرظْهارِ اَمما بِا الكأُ اَول،هتالًء معا 

،أنِكشالناً لعاهانِ وربل،ضاً كحدَأل وقَطْعاً باطيلِ،لعاذيرِ، ولْمل 
 الَيه اَوحى الْمنافقني، فيك واتقى الْفاسقني، فتنة من اَشفَق فَلَما
بر الْعالَمني:ا ياهولُ اَيسلِّغْ الرزِلَ ما باُن كلَيا نم كبنْ راو 
لْ لَمفْعفَما ت لَّغبت هاُهللا رِسالَتو كمصعي ناسِ مالن، عضفَو 

 فَخطَب الْهجريِ، رمضاِء يف ونهض الْمسريِ، اَوزار نفِْسه على
عماسنادى ولَغَ وفَاَب ثُم مأَلَهس ،عملْ: فَقالَ اَجه ،تلَّغب 



٥٤ 

 اَوىل اَلَست: قالَ ثُم اشهد، اللّهم: فَقالَ بلى، اللّهم: فَقالوا
ننيمؤبِالْم ن؟، مفُِسهِما اَنلى،: فَقالوذَ بفَاَخ كدقالَ بِيو :نم 

تكُن الهوفَهذا م يلع ،الهوم موالِ اَللّـه نم وااله عادو نم 
،عاداه رصانو نم ،هرصذُلْ ناخو نم ذَلَهفَما ،خ نلَ بِما آمزاَن 

 ولَقَد تخسري، غَير اَكْثَرهم زاد وال قَليلٌ االّ نبِيه على فيك اُهللا
 آمنوا الَّذين اَيها يا:كارِهونَ وهم قَبلُ من فيك تعاىل اُهللا اَنزلَ
نم دتري كُمنم نع دينِه فوي فَسأتم اُهللا يبِقَو مهبحي هونبحيو 

 اِهللا سبيلِ يف يجاهدونَ الْكافرين علَى اَعزة الْمؤمنني علَى اَذلَّة
 واُهللا يشاُء من يؤتيه اِهللا فَضلُ ذلك الئم لَومةَ يخافُونَ وال

عواس ليمما* عنا كُميلاُهللا و ولَهسرا ووا لَّذيننوآم الَّذين 
 اَهللا يتولَّ ومن* راكعونَ وهم الزكاةَ ويؤتونَ الصالةَ يقيمونَ
ولَهسرو الَّذينوا وننَّ آمفَا بزاِهللا ح مونَ هبالْغال، نابر 

 ال ربنا *شاهدينال مع فَاكْتبنا الرسولَ واتبعنا اَنزلْت بِما آمنا
 اَنت انك رحمةً لَدنك من لَنا وهب هديتنا اذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ

ابهالو، ما اَللّـهنا لَمعهذا نَّأ ن وه قالْح نم ،كدنع نفَالْع 
نم هضعار ركْبتاسو كَذَّبو بِه ،كَفَرو سولَمعي وا الَّذينظَلَم 



٥٥ 

قَلَب اَينونَ، مبقَلني الماَلس كلَييا ع اَمري ننيمؤالْم ديسو 
،نييصلَ الْواَوو ،العابِدين دهاَزو ديناهةُ الزمحراِهللا و هكاتربو 
هلَواتصو ،هاتيحتو تاَن مطْعالطَّعامِ م لىع هبكيناً حستيماً ميو 

 اَنزلَ وفيك شكُوراً، وال جزاًء منهم تريد ال اِهللا، لوجه واَسرياً
 ومن خصاصةٌ بِهِم كانَ ولَو اَنفُِسهِم على ويؤثرونَ:تعاىل اُهللا

وقي حش فِْسهفَأ نكلئو مونَ هحفْلالْم، اَنوت مالْكاظ ،ظيلْغل 
 في الصابِر واَنت حِسنني،مالْ يحب واُهللا الناسِ، عنِ والْعايف
 والْعادلُ بِالسوِية، الْقاسم واَنت الْبأسِ، وحني والضراِء الْبأساِء

 تعاىل واُهللا ية،الْبرِ جميعِ من اِهللا بِحدود والْعالم الرعية، في
ربا اَخمع الكاَو نم هلفَض هلبِقَو:نناً كانَ اَفَممؤم نكانَ كَم 
 فَلَهم الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين اَما* ونَويست ال فاسقاً
اتنأوى جالً الْمزوا بِما نلُونَ كانمعي، تاَنالْ ومصخوص 
 الْمواقف ولَك الرسولِ، ونص التأويلِ، وحكْمِ التنزيلِ، بِعلْمِ

 بدر يوم الْمذْكُورةُ يامواَأل الْمشهورةُ، والْمقامات الْمشهودةُ،
مويزابِاَأل وح:ْذا اَأل زاغَت،صارب تلَغبو الْقُلُوب ناجِرالْح 

تونَوونا بِاِهللا ظُننا* الْظُّنه كل يلتونَ ابنمؤلْزِلُوا الْمززِلْزاالً و 
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 وعدنا ما مرض قُلُوبِهِم يف والَّذين الْمنافقُونَ يقُولُ واذْ* شديداً
 ال يثْرِب اَهلَ يا منهم طائفَةٌ قالَت واذْ* غُروراً االّ ورسولُه اُهللا

قامم وا، لَكُمجِعنُ فَارأْذتسيو فَريق مهنم بِيقُولُونَ الننَّ ينا اوتيب 
: تعاىل اُهللا وقالَ ،فراراً االّ يريدونَ انْ بِعورة هي وما عورةٌ

الَماَى وونَ رنمؤاَأل الْمزابا ما هذا قالُوا حندعاُهللا و 
روولُهس قدصاُهللا و ولُهسرما وو مهالّ زادليماً امياناً استو، 

لْتفَقَت مهرمع تمزهو مهعمج:دراُهللا و وا الَّذينكَفَر 
هِمظيبِغ ا لَمنالورا ييكَفَى خاُهللا و ننيمؤتالَ الْمكانَ الْقاً اُهللا وقَوِي 
 اَحد على يلْوونَ وال يصعدونَ اذْ:اُحد ويوم، عزيزاً

 الْمشرِكني بهم تذُود واَنت اُخراهم يف يدعوهم والرسولُ
 تعاىل اُهللا ردهم حتى الشمالِ وذات الْيمنيِ ذات النبِي عنِ

 نطَق ما على حنين ويوم لني،الْخاذ بِك ونصر خائفني، عنكما
زيلُ بِهنالت:ْذا كُمتبجاَع كُمتكَثْر نِ فَلَمغت كُمنئاً عيش ضاقَتو 

كُملَياَأل عضبِما ر تبحر ثُم متلَّيو بِريندم *لَ ثُمزاُهللا اَن 
هتكينلى سع هولسلَى رعو مؤالْمنني، َننومؤالْمو تاَن نمو 
،ليكي كمعو اسبي الْعنادي زِمنيهنيا الْم حاباَص ةسور 
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الْب،ةلَ يا قَراَه ةعيب ،ةرجى الشتح جابتاس لَه مقَو قَد مهتكَفَي 
 املَثُوبة، من آيِسني عادوافَ الْمعونةَ، دونهم وتكَفَّلْت الْمؤنةَ،
راجني دععاىل اِهللا وت ،ةبوبِالت كذللُ ولَّ اِهللا قَوج هكْرذ:ثُم 
وبتاُهللا ي نم دعب كلى ذلع نشاُء مي، تاَنو زةَ حائجرد 

 خور اُهللا ظْهراَ اذْ خيبر ويوم جرِ،اَأل بِعظيمِ فائز الصبرِ،
،قنينافالْم قَطَعو دابِر ،رينالْكاف دمالْحِهللا و بر ،الْعالَمني 

لَقَدوا ووا كانداَهللا عاه نلُ ملُّونَ ال قَبواَأل ي،باركانَ دو دهع 
 الْواضحةُ، محجةُوالْ الْبالغةُ، الْحجةُ اَنت موالي مسئُووالً، اِهللا

 من اُهللا آتاك بِما لَك فَهنيئاً الْمنري، والْبرهانُ السابِغةُ، والنعمةُ
 )( النبِي مع شهِدت الْجهلِ، ذي لشانِئك وتباً فَضل،
ميعج وبِهرح ،غازيهملُ ومحةَ تايالر ،هاَمام رِبضتو فيبِالس 

 في اَمرك مورِ،اُأل في وبصريتك الْمشهورِ، لحزمك ثُم دامه،قُ
 امضاِء عن صدك اَمر من وكَم اَمري، علَيك يكُن ولَم الْمواطنِ
كمزع قى، فيهالت عباتو كريف غَي هثْلوى، مالْه لُونَ فَظَنالْجاه 

كاَن تزجا عمع هلَيهى، اتلَّ اناِهللا ضالظّانُّ و كذلا لمو 
 وامترى توهم لمن ذلك من اَشكَلَ ما اَوضحت ولَقَد اهتدى،
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كللَّى بِقَواُهللا ص كلَيع :ى قَدرلُ يوالْح الْقُلَّب هجو الْحيلَة 
 فُرصتها وينتهِز الْعينِ، رأي فَيدعها اِهللا تقْوى من حاجِز ودونها

نةَ ال مرجيح ي لَهينِ، فالد قْتدص ِسرخلُونَ، وطبذْ الْماما و 
ككَر ثاناكفَقاال الن :ريدةَ نرمالْع ما فَقُلْتكُما: لَهرمما لَع 

ريدانةَ ترمالْع نري لكتةَ، دانردالْغ ذْتةَ فَاَخعيهِما، الْبلَيع 
تددجو ،ا الْميثاقدي فَجفاقِ، فا النما فَلَمهتهبلى نهِما علعف 

 تالهما ثُم خسراً، اَمرِهما عاقبةُ وكانَ انتفَعا وما وعادا اَغْفَال
 دين يدينونَ ال وهم عذارِ،اِإل عدب الَيهِم فَِسرت الشامِ اَهلُ

،قال الْحونَ وربدتآنَ، يالْقُر جمه عاعنَ، ربِالَّذي ضالّوزِلَ واُن 
 ناصرونَ، علَيك الْخالف هلِوَأل ونَ،كافر فيك محمد على
قَدو رعاىل اُهللا اَمت ،كباعبِات بدنو مؤالْمىل ننيا ،رِكصقالَ نو 
زلَّ عوج:ا ياهاَي وا الَّذيننقواُ آموا اَهللا اتكُونو عم 

قنيادالص، اليوم بِك رظَه قالْح قَدو ذَهبن ،لْقالْخ 
تحضاَوو ننالس دعوسِ برسِ، الدالطَّمو سابِقَةُ فَلَك الْجِهاد 

 التأْويلِ، تحقيقِ على الْجِهاد فَضيلَةُ ولَك التنزيلِ، تصديقِ على
كودعو وداِهللا ع دولِ جاحسرو اِهللا لعدالً، يباط كُمحيو 
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 يجاهد وعمار النارِ، الَى حزبه ويدعو غاصباً، ويتاَمر جائراً،
 استسقى ولَما الْجنة، الَى الرواح الرواح: صفَّينِال بين وينادي
يقفَس ناللَّب رقالَ كَبولُ يل قالَ: وساِهللا ر )( :رآخ 

رابِكش نيا منالد ياحض نن، ملَب لُكقْتتئَةُ وةُ، الْفيالْباغ 
هضرتو فَاعاَب ةيالْفَزارِ الْعادي ،لَهلى فَقَتياَبِ فَع ةيةُ الْعادناِهللا لَع 

 علَيك سيفَه سلَّ من وعلى اَجمعني، ورسله مالئكَته ولَعنةُ
لَلْتسو فَكيس هلَييا ع اَمري ننيمؤالْم نم رِكنيشالْم قنينافالْمو 

 وأغْمض يكْرهه ولَم ساَءك بِما رضي من وعلى الدين، يومِ اىل
هنيع لَمو ،ركني اَعانَ اَو كلَيد عبِي سان، اَول اَو دقَع نع 

،رِكصن ذَلَ اَونِ خع الْجِهاد ،كعم طَ اَوغَم  لَكفَض دحجو 
،قَّكح لَ اَودع بِك نم لَكعىل اُهللا جاَو بِه نم ،فِْسهن لَواتصو 

 آلك من ئمةاَأل وعلَى وتحياته، وبركاته اِهللا ورحمةُ علَيك اِهللا
،رينالطّاه هنا ميدح ،جيداَأل موراَأل مبجع طْبالْخاَأل وفْظَع 

دعب كدحج ،قَّكح بغَص ديقَةال الصةرراِء طّاههالز ةديس 
 وعترة ساللَتك السيدينِ وشهادة شهادتك ورد فَدكاً، النساِء

 مةاُأل علَى تعاىل اُهللا اَعلَى وقَد علَيكُم، اُهللا صلَّى الْمصطَفى
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،كُمتجرد فَعركُم وزِلَتناَبانَ ملَكُم وفَض وفَكُمرلَى شع 
،الْعالَمني بفَاَذْه كُمنع سجالر كُمرطَهطْهرياً، واُهللا قالَ ت زع 

 واذا* جزوعاً الشر مسه اذا* هلوعاً خلق نسانَاِإل انَّ:وجلَّ
هسم ريعاً* الْخنوالَّ ما لّنيصالْم، ىثْنتاُهللا فَاس عاىلت هبِين 

 اَعمه فَما الْخلْقِ، جميعِ من وصياِءاال سيد يا واَنت الْمصطَفى
نم كنِ ظَلَمع ،قالْح ثُم وكضاَفْر مهىب ذَوِي سكْراً، الْقُرم 

 ما لىع اَجريتهم الَيك مراَأل آلَ فَلَما جوراً، اَهله عن واَحادو
 بِهِما محنتك فَاَشبهت لَك، اِهللا عند بِما عنهما رغْبةً اَجريا
نحبِياِءاأل من هِملَيع المالس دنع ةدحمِ الْودعصارِ،اَأل ون 

تهباَشي وف ياتلَى الْبراشِ عالْف الذَّبيح )(، ْذا تبكَما اَج 
،اَ اَجابوتكَما طَع ماعيلُ اَطاعسِسباً صابِراً اتحذْ مقالَ ا لَه :

يا يني بني اَرى انامِ في الْماَن كحاَذْب ظُررى ماذا فَانيا قالَ ت 
تلْ اَبما افْع رمؤين تجِدتنْ ساُهللا شاَء ا نم ابِرينالص، 

ككَذلو تا اَنلَم كال اَباتبِين )(، كراَماَنْ و عجضيف ت 
هقَدرواقياً م لَه فِْسكبِن تعرىل اَسا هتجابطيعاً، ام فِْسكنلو 
 جميلِ عن واَبانَ طاعتك تعاىل اُهللا فَشكَر موطِّناً، الْقَتلِ علَى
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كلعف هللَّ بِقَوج هكْرذ:نماسِ والن نرى مشي هفْسغاَء نتاب 
ضاةراِهللا م، ثُم كتنحم موي فّنيص قَدو تعفر فصاحالْم 

 الظَّن، واتبِع الْحق وعزِف الشك، فَاَعرض ومكْراً، حيلَةً
تهبةَ اَشنحونَ مذْ هارا هرسى اَملى موع همقَو فَرقُوافَت هنع 
 ربكُم وانَّ بِه فُتنتم انما قَومِ يا:ويقولُ بِهِم ينادى وهارونُ
منحين الربِعووا فَاتاَطيعري وا* اَمقالو لَن حربن هلَيع فنيعاك 

 فالْمصاح رفعت لَما اَنت وكَذلك، موسى الَينا يرجِع حتى
مِ يا قُلْتما قَونا متنبِها فُت ،متعدخو كوصخالَفُوا فَعو ،كلَيع 

 من اِهللا الَى وتبرأْت علَيهِم، فَاَبيت الْحكَمينِ، نصب واستدعوا
،هِملعف هتضفَوهِم ولَيا افَلَم فَراَس قالْح هفسالْ و،كَرنفُوا مرتاعو 
 على واَلْزموك بعده، من اختلَفُوا الْقَصد عنِ والْجورِ بِالزلَلِ

فَهس كيمحالَّذي الت هتياَب وهباَحو ،هتظَرحوا واَباُحو مهبالَّذي ذَن 
فُوهراقْت تاَنلى وجِ عهة نصريدى، بهو هولى منِ عناللَة سض 
،مىعلَى زالُوا فَما وفاقِ عالِّن ،ينرصي مفو يالْغ ديندرتم ىتح 
مبالَ اُهللا اَذاقَهو ،مرِهاَم فَاَمات كفيبِس نم ،كدعان يقفَش 
 يكعلَ اِهللا صلَوات فَهدي سعد من بِحجتك واَحيا ،وهوى
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 وال وصفَك، الْمادح يحيطُ فَما وذاهبةً، وعاكفَةً ورائحةً غاديةً
 واَخلَصهم عبادةً، الْخلْقِ اَحسن اَنت فَضلَك، الطّاعن  يحبِطُ

 وفَلَلْت بِجهدك، اِهللا حدود اَقَمت الدينِ، عنِ واَذَّبهم زهادةً،
ساكعر الْمارِقني ،كفيبِس دمخت بوبِ لَهرالْح ،نانِكبِب 
كتهتو ورتس هبالش ،يانِكبِب فكْشتو سلِ لَبالْباط نريحِ عص 
،قال الْح ذُكأخي تةُ اِهللا فمم، لَويف الئحِ ودعاىل اِهللا مت لَك ىنغ 

نحِ عدم حنيالْماد قْريظتو  ،فنيعاىل اُهللا قالَ الْواصت:نم 
ننيمؤقُوا رِجالٌ الْمدوا ما صداَهللا عاه هلَيع مهنفَم نقَضى م 

هبحن مهنمو نم رظتنما يا ولودديالً ببت، الَمو تأَياَنْ ر لْتقَت 
ثنياكالن طنيالْقاسالْمارِ ووقني قَكدصولُ وساِهللا ر ) (

هدعو تفَيفَاَو هدهبِع اَنْ آنَ اَما: قُلْت بضخت ههذ ن؟ مههذ 
ىت اَمثُ معبقاها؟ يقاً اَشواث كلى بِاَنة عنيب نم كبة رصريبو نم 

،رِكاَم ملَى قاداِهللا، ع رشبتسم عيبِبالَّذي ك هتعباي ،بِه كذلو 
وه زالْفَو ،ظيمالْع ماَللّـه نلَةَ الْعقَت كبِيائياِء اَنصاَوو كبِيائاَن 

 وليك غَصب من والْعن نارِك، حر واَصلهِم لَعناتك، بِجميعِ
،قَّهح كَراَنو ،هدهع هدحجو دعقنيِ باِإل الْيقْرارِو ةبِالْوِالي لَه موي 
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لْتاَكْم لَه ،ينالد ماَللّـه نلَةَ الْعاَمريِ قَت ننيمؤالْم نمو هظَلَم 
مهياعاَشم، وهصاراَنو ماَللّـه نمي الْعنِ ظاليسالْح ،ليهقاتو 
تابِعنيالْمو ،هودع ناصو،ريه اضنيالرو هلبِقَت ليهخاذناً وبيالً، لَعو 

ماَللّـه نلَ الْعم اَوظال د آلَ ظَلَممحم مانِعيهِمو ،مقُوقَهح 
ماَللّـه صلَ خم اَوب ظالغاصلِ ود المحنِ، مكُلَّ بِاللَّعو 
 خاتمِ محمد على صلِّ اَللّـهم الْقيامة يومِ اىل سن بِما مستن
نيبِيلى النعو يلع ديس نييصالْو هآلو ،رينلْنا الطّاهعاجو بِهِم 

كنيسمتم هِمتبِوِاليو نم زيناآل الْفائننيم ال الَّذين فوخ هِملَيع 
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