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 الرحيمِ الرحمان اللّه بِسمِ

) ١ ( 

١ - لَّهلدمال الَّذى اَلْحىف ع هدحونا تدىف و هدفَرلَّ تجىف و لْطانِهس ظُمعىف و ،كانِهاَحاطَ اَرو 
 محموداً يزلْ، لَم حميداً برهانِه، و قُدرته بِ الْخلْقِ جميع قَهر و مكانِه ىف هو و علْماً ٍء شى بِكُلِّ

 ). يعود إِلَيه أَمرٍ كُلُّ و ومعيداً ومبدئاً اليزولُ، مجيداً و ( اليزالُ

٢ - بارِئ وكاتمسى الْمداحو اتوحدالْم ضنيالْأَراربجو ،ماواتالسو وسقُد ،وحبس بر 
الئكَةوحِ، الْمالرلٌ وفَضتلى مميعِ عج نم ،أَهرلٌ بطَوتلى مميعِ عج نم أَهشظُ أَنلْحنٍ كُلَّ ييع 
 يعجلُ ال . بِنِعمته علَيهِم من و رحمته ٍء شى كُلَّ وسع قَد ذُوأَنات، حليم كَرمي . التراه والْعيونُ
،هقامتبِان رباداليو هِما إِلَيقُّوا بِمحتاس نم ذابِهع . 

٣ - فَهِمقَد ررائالس و ملع ،رمائالض لَمو فخت هلَيع كْنوناتوال اَلْم تهبتاش هلَيع اتيفالْخ . 
بِكُلِّ الْإِحاطَةُ لَه ىةُ ٍء، شلَبى كُلِّ على والغةُ ٍء شكُلِّ ىف والقُو ئةُ شرلى والقُدى كُلِّ عءٍٍ ش 

سلَيو ثْلَهم ىٌء ش . و وئُ هشنم ىِء الش حني ىَء الش دائم ىح قائمو ،طسبِالْق إِالَّ الإِاله وه 
كيمالْحزيزالْع . 

 وصفَه أَحد اليلْحق . الْخبري هواللَّطيف و الْأَبصار يدرِك هو و الْأَبصار تدرِكَه أَنْ عن جلَّ - ٤
نم ،ةنعايم جِداليو دأَح فكَي نموه رس و ةالنِيلَّ إِالّ علَّ بِمادجوزلى عع فِْسهن .



٥ - دهأَشو هأَن لَأَ ألَّذى اَللَّهم رهقُ الد ،هسالَّذى دى وشغي دالْأَب ،هورالَّذى نذُ وفني وهرأَم 
ةرشاوشريٍ بِالمم هعالمو ريكىف ش قْديرِهنُ تعاواليىف و بريِهدت . 

٦ - روا صم عدتلى ابرِ عثالٍ، غَيم و لَقما خ لَقخ ةونعبِالم نم دال أَحو ت الَ كَلُّفيالٍ وتاح . 
 الصنيعة، اَلْحسن الصنعةَ، هواملُتقن إِالَّ إِاله ال الَّذى فَهواللَّه . فَبانت برأَها و فَكانت أَنشأَها
 . الْأُمور إِلَيه ترجِع الَّذى والْأَكْرم اليجور، الَّذى الْعدلُ

٧ - دهأَشو أَن ه الَّذى اللَّه عواضكُلُّ ت ىٍء ش ،هتظَمعذَلَّ لكُلُّ و ىٍء ش ،هتزعل لَمستاسكُلُّ و 
ىٍء ش ،هترقُدل عضخكُلُّ و ىٍء ش هتبيهل . 

٨ - كلم الكالْاَم و فَلِّكم سِ الْأَفْالكمالشرخسمرِ، والْقَمرى كُلٌّ وجلٍ يجَال ىمسم . 
 كُلِّ مهلك و عنيد جبارٍ كُلِّ قاصم . حثيثاً يطْلُبه الَّليلِ علَى ويكَورالنهار النهارِ علَى يكَورالَّليلَ

طانيش ريدم . 

٩ - لَم كُني لَه دال ضو هعم نِد دأَح دمد لَم صلَ و يل م ولَدي لَمو كُني كُفْواً لَه دأَح . إاله 
دواح برو شاُء ماجِدضي، يمفَي ريديقْضي، وفَي لَمعيصي، وحفَي ميتييي، وحيو رفْقيو 

 الْخير بِيده الْحمد، ولَه الْملْك لَه يعطى، و ويمنع ) يقْصي و ويدين ( ويبكي، ويضحك ويغين،
و ولى هكُلِّ ع ىٍء ش قَدير . 

١٠ - جوللَ يى الَّليهارِ فالن جوليو هارلِ، ىفِ النالَّلي الإِاله زيزالْعوإِالّه فّارالْغ . جيبتسم 
 و ٌء، شى علَيه اليشكلُ الَّذى والناسِ، نة الْجِ رب و الْأَنفاسِ محصى الْعطاِء، ومجزِلُ الدعاِء

الي هضجِر راخص رِخنيصتسالْم هرِمباليو إِلْحاح نيحلالْم . ماَلْعاص ،حنياللصل فِّقوالْمو



،حنيفْللْمل لَى ووم ننيمؤالْم برو ى . الْعالَمنيالَّذ قحتاس نكُلِّ م نم لَقأَنْ خ هكُرشي 
هدمحيلى ( وحالٍ كُلِّ ع .( 

١١ - هدمكَثرياً أَح هكُرأَشلَى دائماً واِء عراِء السروالض ةدالشخاِء، والرو نأُومو و بِه 
هالئكَتبِم بِهوكُت هلسرو . عمأَس رِهمَال أُ و أُب طيعو ركُلِّ إِىل اد ضاهرماي ملستأَسو ،ماقَضاهةً لغْبر 

 . جوره واليخاف مكْره اليؤمن الَّذى اللَّه الَنه عقُوبته، من خوفاً و طاعته ىف

) ٢ ( 

١٢ - لَهرأُقلى وفْسى عن ةيودببِالْع و دهأَش وبِ لَهببِالر ،ةى يدأُؤحى ما وأَو بِه ذَراً إِلَىح نأَنْ م 
 إِالَّهو الإِاله - خلَّته وصفَت حيلَته عظُمت وإِنْ أَحد عنى اليدفَعها قارِعةٌ منه ىب فَتحلَّ أَفْعلَ ال
- هنَىن اللَمأَعى قَدإِنْ أَن لِّغْ لَملَ ما أُبزأَن ىف ( إِلَى قح ىلفَما ) ع تلَّغب ،هرِسالَت قَدو نمىل ض 

كبارعالَى تتةَ ومصالْع ) ناسِ مالن ( و اللَّهوى هالْكاف حى . الْكَرميفَأَو إِلَى ) : ِمبِس اللَّه مانحالر 
 أَىب بنِ لعلى الْخالَفَة فى يعىن على ىف - ربك من يك إِلَ أُنزِلَ ما بلِّغْ هاالرسولُ أَيّ يا الرحيمِ،

 ). الناسِ من يعصمك واللَّه رِسالَته بلَّغت فَما تفْعلْ لَم وإِنْ - طالبٍ

 هذه سبب لَكُم أُبين ا أَن و إِلَى، تعاىل اللَّه أَنزلَ ما تبليغِ ىف قَصرت ما معاشرالناسِ، - ١٣
ةرئيلَ إِنَّ : الْآيبطَ جبه راراً إِلَىىن ثَالثاً مرأْمنِ يالمِ عى السبر - و الموالسأَنْ - ه ىف أَقُوم 
 على ( خليفَىت و يى وص و أَخى طالبٍ أَىب بن على أَنَّ : وأَسود أَبيض كُلَّ فَأُعلم الْمشهد هذَا
 وهو بعدى النبِى أَنه إِالَّ موسى من هارونَ محلُّ منى محلُّه الَّذى بعدى، من والْإِمام ) أُمىت

كُميلو اللَّهدعب و ،هولسر قَدلَ وزأَن اللَّه كبارت عاىل وت لَىع كةً بِذالآي م ن تابِهك ) ىما ): ( هإِن 
كُميلو اللّه و ولُهسر الَّذينو واالَّذيننونَ آمقيمالةَ يتونَ و الصؤيكاةَ والز و مونَ هعراك ( ، و 

ىلع نبٍ أَىب بالَّذى طال الةَ أَقامالص ى وكاةَ آتالز وهو عراك اللَّهريدي وزلَّ عحالٍ كُلِّ ىف ج .



١٤ - أَلْتسئيلَ وربأَنْ ج ىفعتسي ىل ) المالس ( نليغِ عبت كذال كُمإِلي - اساالنهلْمى - أَيعل 
لَّةبِق قنيتالْم ةكَثْرو قنينافإِدغالِ الْمالالّ و ئمني لِ ويح زِئنيهتسالمِ، الْمالَّ بِالْإِس ذين مفَهصو اللَّه 
 . عظيم عنداللَّه هو و هيناً ويحسبونه قُلوبِهِم، ىف مالَيس بِأَلِْسنتهِم يقُولُونَ بِأَنهم كتابِه ىف

١٥ - ةكَثْرو مىل أَذاه رغَي ةرى متوىن حمأُذُناً س وا ومعى زأَن ككَ كَذالل ةثْر هتمالزم اىإِي و 
 النبِى يؤذونَ الَّذين منهم و ( ذالك ىف عزوجلَّ اللَّه أَنزلَ حتى ) منى قَبوله و هواه و ( علَيه إِقْباىل

قولونَ وي ولَى ( ـ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ، هع مونَ الَّذينعزي هـ ) أُذُنٌ أَن رٍ خي ،لَكُم نمؤي بِاللَّه و نمؤي 
ننيمؤلْمل ةٌ وملَّذ رحي ل وا ننآم کُمني الَّذ و م ن ؤذ ي لَ نَ وسواِهللا ر ملَه ذابي أَل ع م . ( ئْتشلَوو 

 علَيهِم أَدلَّ وأَنْ لَأَومأْت بِأَعيانِهِم إِلَيهِم أُومئَ وأَنْ لَسميت بِأَسمائهِم بِذالك الْقائلني أُسمى أَنْ
،لَلْتى لَدنلكو اللَّهىف و أُمورِهم قَد تمكَرت . 

 يا : ( تال ثُم ، ) على حق ىف ( إِلَى اللَّه أَنزلَ ما أُبلِّغَ أَنْ إِالّ منى اللَّه اليرضى ذالك وكُلُّ - ١٦
االرهولُ أَيلِّغْ سزِلَ ما بأُن كإِلَي نم كبىف - ر قح ىلع - انْ و لْ لَمفْعفَما ت تلَّغب هرِسالَت 
اللَّهو كمصعي ناسِ مالن .( 

) ٣ ( 

 وإِماماً ولياً لَكُم ه نصب قَد اللَّه أَنَّ ) واعلَموا وافْهموه فيه ذالك ( الناسِ معاشر فَاعلَموا - ١٧
ضفَر هتلَى طاعع هاجِرينصارِ الْمالْأَنو لَى وع ابِعنيالت ملَه ،سانبِإِح لَى ورِ، الْبادى عالْحاضو 

لَى وع ىمجالْع ،ىبرالْعو رالْحو لوكمالْمغريِ والصالْكَبريِ، وو لَى وضِ عيالْأَب ،دواَألسو لى وع 
 صدقَه، و تبِعه من مرحوم خالَفَه، من ملْعونٌ أَمره، نافذٌ قَولُه، جازٍ حكْمه، ماضٍ موحد، كُلِّ
فَقَد اللَّهغَفَر لَه نملو عمس هنم و أَطاع لَه .



 وانقادوا أَطيعوا و فَاسمعوا الْمشهد، هذا ىف أَقُومه مقامٍ آخر إِنه معاشرالناسِ، - ١٨
 الُْمخاطب ونبِيه رسولُه دونِه من ثُم وإِالهكُم، موالكُم هو عزوجلَّ اللَّه فَإِنَّ ربكُم، ) اللَّه ( الَمرِ
،لَكُم ثُم ندى معب لىع كُميلو إِما و كُمم رِاللَّهبِأَم ،كُمبر ةُ ثُمىت ىف الْإِماميذُر نم هلْدمٍ إِىل ووي 
 . ورسولَه اللَّه تلْقَونَ

 و رسولُه و ) علَيكُم ( اللَّه حرمه ما إِالّ والحرام وهم، رسولُه و اللَّه أَحلَّه ما إِالّ الحاللَ - ١٩
مه ، اللَّهلَّ وجوزفَنِى عراللَ عالْح رامالْحا وأَنو تيىن بِما أَفْضلَّمى عبر نم تابِهك هاللحو و 

هرامح هإِلَي . 

 فَقَد مت علِّ علْمٍ كُلُّ و فى، اللَّه أَحصاه وقَد إِالَّ علْمٍ مامن ). فَضلُوه ( معاشرالناسِ، - ٢٠
هتيصإِمامِ ىف أَح ،قنيتما الْمو نلْمٍ مإِالّ ع قَدو هتلَّماً، عيلع و وه الْإِمام بنيالَّذى ( الْم هذَكَر اللَّه 

 ). مبنيٍ إِمامٍ ىف أَحصيناه ٍء شى كُلَّ و : ( يس سورة ىف

 إِلَى يهدي فَهوالَّذى وِاليته، عن والتستنكفُوا منه، والتنفروا نه ع التضلُّوا معاشرالناسِ، - ٢١
قلُ الْحمعيو ،بِه قهزيلَ وهى الْباطنيو ،هنع ذُهأْخالتى وف ةُ اللَّهممٍ لَوالئ . 

 اللّه رسولَ فَدى والَّذى ، ) أَحد ىب الْاميان إِلَى بِقْه يس لَم ( رسوله و بِاللَّه آمن من أَولُ - ٢٢
،فِْسهالَّذى بِنكانَ و عولِ مسر ال اللّهو دأَح اللّهدبعي عم هولسر نجالِ مالر هرغَي . 

 فَفَعلَ مضجعى، ىف ينام أَنْ اللّه عنِ أَمرته . معى عبداللّه من أَولُ و صالةً الناسِ أَولُ ( - ٢٣
). بِنفِْسه ىل فادياً



 . اللّه نصبه فَقَد واقْبلُوه اللّه، فَضلَه فَقَد فَضلُوه معاشرالناسِ، - ٢٤

 حتماً لَه، يغفر ولَن وِاليته أَنكَر أَحد على اللّه يتوب ولَن اللّه، من إِمام إِنه معاشرالناسِ، - ٢٥
 . الدهورِ دهر و الْآباد أَبدا نكْراً عذاباً يعذِّبه وأَنْ أَمره خالَف بِمن ذالك يفْعلَ أَنْ اللَّه علَى

 . للْكافرين ت أُعد والْحجارةُ الناس وقودها ناراً وا فَتصلَ . تخالفوه أَنْ فَاحذَروا

 ـ ) واللَّه ( ـ وأَنا والْمرسلني، النبِيني من بشرالْأَولُونَ ـ واللَّه ـ ىب معاشرالناسِ، - ٢٦
مبِياِء خاتالْأَن لنيسرالْمةُ وجلى والْحميعِ عج لوقنيالَْمخ نلِ مأَه ماواتالس ضنيالْأَرفَ . و نم 
كىف ش كذال فَقَد كَفَر كُفْر ةيلالْأُوىل الْجاه و نم كىف ش ىٍء ش نىل مهذا قَو فَقَد كىف ش 
 فينا والشاك منهم، الْكُلِّ فى شك فَقَد الْأَئمة من واحد ىف شك ومن إِلَى، أُنزِلَ ما كُلِّ
 . النارِ فى

 إِاله وال إِلَى منه إِحساناً و علَى منه مناً الْفَضيلَة بِهذه عزوجلَّ اللَّه حبانِى معاشرالناسِ، - ٢٧
،وأَال إِالّه لَه دمى الْحنم دأَب الْآبِدين ريناهالدرهدو لى وحالٍ كُلِّ ع . 

 الرزق اللَّه أَنزلَ ما أُنثى و ذَكَرٍ من بعدى الناسِ أَفْضلُ فَإِنه علياً ضلُوا فَ معاشرالناسِ، - ٢٨
ىقبو لْقونٌ . الْخلْعونٌ، ملْعم وبضغم وبضغم نم در لَىىل عهذا قَو لَمو قْهوافإِنَّ أَال . ي 

 ، » غَضىب و لَعنىت فَعلَيه يتولَّه ولَم علياً عادى من « : ويقُولُ بِذالك تعاىل اللَّه عنِ خبرىن جبرئيلَ
) فْسنظُرنلْتما و تمقَد دغل قُوااللَّهاتأَنْ ـ و فُوهخالزِلَّ تفَت مقَد دعها بوتإِنَّ ـ ثُب اللَّه بريبِما خ 

). تعملُونَ



٢٩ - رعاشاسِ، مالن هإِن بنج الَّذى اللَّه ىف ذَكَر تابِهزيزِ، كبِراً ( تعاىل فَقالَ العخم نمع 
فُهخالقُولَ أَنْ ): ( يت فْستا يا نرسلى حما ع طْتبِ ىف فَرنج اللَّه .( 

 متشابِهه، والتتبِعوا محكَماته إِىل وانظُروا ياته آ افْهموا و الْقُرآنَ تدبروا معاشرالناسِ، - ٣٠
اللَّهفَو لَن نيبي لَكُم هزواجِر لَنو حوضي لَكُم هفْسريا الَّذى إِالَّ تذٌ أَنآخ هدبِي هدعصمإِىلَّ و 
 على هو و مواله، على فَهذا مواله كُنت من أَنَّ : معلمكُم و ) بِيدى رافعه و ( بِعضده وشائلٌ

نبٍ أَىب بأَخى طال ى، ويصو و هواالتم نم لَّ اللَّهجوزلَها عزأَن لَىع . 

 الثِّقْلُ والْقُرآنُ الْأَصغر، الثِّقْلُ هم ) صلْبِه من ( ولْدى من والطَّيبني علياً إِنَّ معاشرالناسِ، - ٣١
،رفَكُلُّ الْأَكْب دما واحهنبِئٌ منم نع بِهصاح و قوافم ،لَه رِقا لَنفْتى يترِدا حي لَىع ضوأَال . الْح 

مهناُء إِنأُم ىف اللَّه هلْقخ و هكّامىف ح هضأَر . 

٣٢ - قَدأَالو يأَد ،ت قَدأَالو ،تلَّغب قَدأَالو ،تعمأَس قَدأَالو ،تحضأَال أَو إِنَّ و لَّ اللَّهجوزع 
 عزوجلَّ، اللَّه عنِ قُلْت أَنا و قالَ

٣٣ - هال أَالإِن » ننيمؤالْمأَمري « رلُّ أَال هذا، أَخى غَيحةُ الترإِم ننيمؤالْم دى بع دحَال رِهغَي .



) ٤ ( 

 من اَال : فَقالَ . رسولُه و اَللَّه : قالوا اَنفُِسكُم؟ من بِكُم اَوىل من ايهاالناس، « : قال مث - ٣٤
تكُن الهوفَهذا م لىع ،الهوم موالِ اَللَّه نم و وااله عاد نم عاداه نمرصانو هرصذُلْ و ناخ 

نم ذَلَهخ . 

 ىب آمن من على اُمىت ىف خليفَىت و علْمى، واعي و وصىي و أخى على هذا معاشرالناسِ، - ٣٥
 والْموايل الَعدائه والُْمحارِب يرضاه بِما والْعاملُ إِلَيه والداعي عزوجلَّ اللَّه كتابِ تفْسريِ وعلى
 . معصيته عن والناهي طاعته على

٣٦ - هليفَةُ إِنولِ خسر اللّه و ننيمؤالْمأَمري الْإمامالْهادي و نم ،اللَّه لُ وقات ثنياكالن طنيالْقاسو 
الْمارِقنيو رِاللَّهبِأَم . 

 من وعاد وااله من والِ اَلَّلهم : أَقولُ يارب بِأَمرِك ). لَدى الْقَولُ مايبدلُ : ( اللَّه يقُولُ - ٣٧
عاداه ) رصانو نم هرصذُلْ ناخو نم ذَلَهخ ( نالْعو نم هكَرأَن اغْضو لى بع نم دحج قَّهح . 

٣٨ - ماَللَّه كإِن لْتزةَ أَنىف الْآي ىلع كيلينيِ وبتدنع كذال بِكصنو اههذَا إِيمِ لوالْي ) : موالْي 
لْتأَكْم لَكُم كُمدين تممأَتو كُملَيىت عمنِع و ضيتر لَكُم المديناً الْإِس ( ، و قُلْت ) : َّإن ي الد ن 

دناِهللا ع الماْإلس ( ، و قُلْت ) : و نغِ متبي المِ غَيالْإِسديناً ر لَ فَلَنقْبي هنم وهى وف ةرالْآخ نم 
رينالْخاس .(



٣٩ - مى اَللَّهإِن كهِدى أُشأَن قَد تلَّغب . 

) ٥ ( 

 مقامه يقُوم وبِمن بِه يأْتم لَم فَمن . بِإِمامته دينكُم عزوجلَّ اللَّه أَكْملَ إِنما معاشرالناسِ، - ٤٠
نلْدى مو نم لْبِهمِ إِىل صوي ةيامضِ الْقرالْعلَى وع لَّ اللَّهجوزع كفَأُولئ الَّذين بِطَتح ممالُهأَع 
 ). ينظَرونَ م واله الْعذاب عنهم اليخفَّف ( خالدونَ، النارِهم فى و ) والْآخرة الدنيا فى (

 واللَّه علَى، وأَعزكُم إِلَى وأَقْربكُم ىب وأَحقُّكُم ىل أَنصركُم على، هذا معاشرالناسِ، - ٤١
 آمنوا ذين الَّ اللَّه خاطَب وال فيه، إِالّ ) الْقُرآن ىف ( رِضاً آيةُ مانزلَت و . راضيان وأَناعنه عزوجلَّ

 ) الْانسان علَى أَتى هلْ ( ىف بِالْجنة اللَّه والشهِد فيه، إِالّ الْقُرآن فى مدحٍ آيةُ والنزلَت بِه، إِالّبدأ
،ال إِالّلَهلَها وزىف أَن واهس حدالمبِها و هرغَي . 

 الْهادى النقى هوالتقى و اللَّه، رسولِ عن والُْمجادلُ ه اللَّ دينِ ناصر هو معاشرالناسِ، - ٤٢
ىدهالْم . كُمبِين ريخ ىبن و كُميصو ريخ ىصو ) وهنبياِء وصالْأَورياسِ، ). خالنرعاشةُ ميكُلِّ ذُر 

بِىن نم ،لْبِهص ىت ويذُر نلْبِ مص ) ننيمؤأَمريِالْم ( ىلع . 

٤٣ - رعاشاسِ، مإِنَّ الن ليسإِب جرأَخ مآد نم ةنالْج ،دسبِالْح وهدسحفَالت بحطَ فَت مالُكُمأَع 
 وكَيف عزوجلَّ، اللَّه وةُ صفْ وهو واحدة، بِخطيئَة الْأَرضِ إِلَى أُهبِطَ آدم فَإِنَّ أَقْدامكُم، وتزِلَّ
بِكُم متأَنو متأَن و كُمنم ،داُءاللَّهأَع



٤٤ - هإِنأَالو ضغباً الييلع ،ىقال إِالّشواىل واً ييلإِالَّ ع ،ىقت نمؤاليو بِه نمؤإِالّم صلخم . و 
 لَفى الْإِنسانَ إِنَّ والْعصرِ، الرحيمِ، الرحمان اللَّه بِسمِ : ( الْعصر سورةُ لَت نز - واللَّه - على ىف

 ). والصبرِ بِالْحق رضى و آمن الّذى علياً إِالّ ) ( خسرٍ

 . الْمبني إِالَّالْبالغُ الرسولِ علَى ما و رِسالَىت وبلَّغتكُم اللَّه استشهدت قَد معاشرالناسِ، - ٤٥

 ). مسلمونَ وأَنتم إِالّ والتموتن تقاته حق إتقُوااللَّه ( معاشرالناسِ، - ٤٦

) ٦ ( 

 وجوهاً نطْمس أَنْ قَبلِ من معه أُنزِلَ الَّذى ورِ ن وال رسوله و بِاللَّه آمنوا ( معاشرالناسِ، - ٤٧
 قَوماً إِالَّ الْآية بِهذه عىن ما باللَّه ). ( السبت أَصحاب لَعنا كَما نلْعنهم أَو أَدبارِها على فَنردها

نحاىب مأَص مرِفُهأَع هِممائبِأَس ،سابِهِمأَنو قَدو ترفْحِ أُمبِالص مهنلْ عمعرِئٍ كُلُّ فَلْيلى امع 
جِدماي ىلعىف ل قَلْبِه نم بضِ الْحغالْبو .( 

 النسلِ فى ثُم طالبٍ، أَىب بنِ على ىف ثُم فى مسلوك عزوجلَّ اللَّه من النور معاشرالناسِ، - ٤٨
هنمِ إِلَى مالْقائ ىدهذُ الَّذى الْمأْخي بِح ق اللَّه بِكُلِّ و قح ونَّ لَنا، هَال لَّ اللَّهجوزع لَنا قَدعج 

 من والْغاصبني المني والظَّ والْآثمني والْخائنني والُْمخالفني والْمعانِدين الْمقَصرين علَى حجةً
. الْعالَمني جميعِ



 أَوقُتلْت مت أَفَإِنْ الرسلُ، قَبلى من قَدخلَت اللَّه رسولُ أَني كُم أُنذر معاشرالناسِ، - ٤٩
متقَلَبلى ان؟ عقابِكُمأَع نمو بقَلنلى يع هيبقع فَلَن اللَّهرضئاً ييزِى شجيسو اللَّه ريناكالش 

) ابِرينالص .( 

 . صلْبِه من ولْدي بعده من ثُم والشكْرِ، بِالصبرِ هوالْموصوف ياً عل أَالوإِنَّ - ٥٠

 ويسخطَ عملَكُم فَيحبِطَ اللَّه علَى التمنوا بلْ بِإِسالمكُم، علَى التمنوا معاشرالناسِ، - ٥١
كُملَيع و كُميلتبي واظبِش نحاسٍ، رٍ نا منإِنَّ و كُمبلَبِا ر صادرالْم . 

 . الينصرونَ الْقيامة ويوم النارِ إِلَى يدعونَ أَئمةٌ بعدى من سيكُونُ إِنه معاشرالناسِ، - ٥٢

 . منهم بريئان وأَنا اللَّه إِنَّ معاشرالناسِ، - ٥٣

 ولَبِئْس النارِ من الْأَسفَلِ الدرك فى وأَشياعهم وأَتباعهم وأَنصارهم هم إِن معاشرالناسِ، - ٥٤
 . الْمتكَبرِين مثْوى

!! صحيفَته ىف أَحدكُم فَلْينظُر الصحيفَة، أَصحاب إِنهم أَال - ٥٥



 أُمرت ما بلَّغت وقَد ، ) الْقيامة يومِ إِىل عقىب ىف ( وِراثَةً و إِمامةً أَدعها إِنى معاشرالناسِ، - ٥٦
هليغبةً بِتجلى حرٍ كُلِّ عغائبٍ حاضو لى وكُلِّ ع دأَح نمم هِدش لَمأَو ،دهشي دلو لَمأَو ،ولَدي 
 . الْقيامة يومِ إِىل ولَد الْ والْوالد الْغائب الْحاضر فَلْيبلِّغِ

 وعندها ، ) الْمغتصبني الْغاصبني اللَّه لَعن أَال ( اغْتصاباً، و ملْكاً بعدى الْإِمامةَ وسيجعلُونَ - ٥٧
س غَ يفْر ا لَكُمهأَي الثَّقَالن ) نغُ مفْرلُ ) يسريكُما ولَيواظٌ عش نح نارٍ منو اس رانصتنفَالت . 

 من يميزالْخبيثَ حتى علَيه أَنتم ما على ليذَركُم يكُن لَم عزوجلَّ اللَّه إِنَّ معاشرالناسِ، - ٥٨
 . الْغيبِ علَى ليطْلعكُم اللَّه كانَ ما و الطَّيبِ،

 الْإِمام مملِّكُها و الْقيامة يومِ قَبلَ بِتكْذيبِها مهلكُها واللَّه إِالّ ة قَري من ما إِنه معاشرالناسِ، - ٥٩
ىدهالْم اللَّهو قدصم هدعو . 

 ك مهل وهو الْأَولني، أَهلَك لَقَد واللَّه أَكْثَرالْأَولني، قَبلَكُم ضلَّ قَد معاشرالناسِ، - ٦٠
رينقالَ . الْآخ عاىل اللَّهت ) : أَلَم كلهن ،لنيالْأَو ثُم مهبِعتن ،رينالْآخ كلُ كذالفْعن ،رِمنيبِالُْمج 

 ). للْمكَذِّبني يومئذ ويلٌ

 الْأَمرِ فَعلْم ). بِأَمرِه ( نهيته و علياً أَمرت وقَد ونهاىن، أَمرىن قَد اللَّه إِنَّ معاشرالناسِ، - ٦١
 إِىل وصريوا ( ترشدوا، لنهيِه وانتهوا تهتدوا وأَطيعوه تسلَموا الَمرِه فَاسمعوا لَديه، والنهىِ
هرادال ) مو قفَرتت لُ بِكُمبالس نع هبيلس .



) ٧ ( 

٦٢ - النرعاشا اسِ، مراطُ أَنص اللَّه قيمتسالَّذى الْم كُمرأَم ،هباعبِات ثُم ىلع ندى معب . ثُم 
 الرحمان اللَّه بِسمِ « : قَرأَ ثُم . يعدلونَ بِه و الْحق إِلَى يهدونَ ، ) الْهدى ( أَئمةُ صلْبِه من ولْدى

 اک ي ا و نعبد اک ي ا ، نِ ي الد ومِ ي مالک ، مِ ي الرح الرحمن ، الْعالَمني ربِ ه الْحمدللَّ الرحيمِ
 لَا و هِم ي علَ الْمغضوبِ ريِ غَ هِم ي علَ اَنعمت ن ي الَّذ صراطَ ، م ي الْمستق الصراطَ اهدنا ، ني نستع
 أُولئك خصت، وإِياهم عمت ولَهم نزلَت، ) واللَّه ( م وفيهِ نزلَت فى : وقالَ ، » ني الضالّ

ياُءاللَّهلأَو الَّذين فوالخ هِملَيع مالهنونَ، وزحإِنَّ أَال ي بزح اللَّه مونَ هبالْغال . 

 زخرف بعضٍ إِىل بعضهم يوحى ياطنيِ الش إِخوانُ السفَهاُءالْغاوونَ هم أَعدائَهم إِنَّ أَال - ٦٣
 . غُروراً الْقَولِ

 بِاللَّه يؤمنونَ قَوماً التجِد : ( عزوجلَّ فَقالَ كتابِه، ىف اللَّه ذَكَرهم الَّذين أَوليائَهم إِنَّ أَال - ٦٤
 أَوعشريتهم، أَوإِخوانهم أَوأَبنائَهم آبائَهم ولَوكانوا ه رسولَ و حاداللَّه من يوادونَ الْآخرِ والْيومِ
كأُولئ بىف كَت الْإميانَ قُلوبِهِم ي أ و مهوحٍ دبِر هنم ي و ملُهخد اتنر ججي ت نا مهتحت ارالْأ 
 ) . الْمفْلحونَ هم اِهللا حزب انَّ اال اِهللا حزب ئک أول عنه رضوا و عنهم اُهللا ي رض ها ي ف ن ي خالد

 يلْبِسوا ولَم آمنوا الَّذين : ( فَقالَ عزوجلَّ اللَّه وصفَهم الَّذين الْمؤمنونَ أَوليائَهم إِنَّ أَال - ٦٥
مهبِظُلْمٍ إميان كأُولئ ملَه نالْأَم و مه تهدونَ م .( 

). يرتابوا ولَم آمنوا الَّذين أَوليائَهم إِنَّ أَال ( - ٦٦



 : يقُولونَ بِالتسليمِ الْمالئكَةُ تتلَقّاهم آمنني، بِسالمٍ الْجنةَ يدخلونَ الَّذين أَوليائَهم إِنَّ أَال - ٦٧
) المس كُملَيع متبلوها طخفَاد دينخال .( 

 . حسابٍ بِغيرِ فيها يرزقونَ الْجنةُ لَهم أَوليائَهم، إِنَّ أَال - ٦٨

 . سعرياً يصلَونَ الَّذين أَعدائَهم إِنَّ أَال - ٦٩

 . لَهازفرياً يرونَ و تفور هى و شهيقاً لجهنم يسمعونَ الَّذين أَعدائَهم إِنَّ أَال - ٧٠

 ادارکُوا اذَا ي حت أُختها لَعنت أُمةٌ دخلَت كُلَّما : ( فيهِم اللَّه قالَ الَّذين أَعدائَهم إِنَّ أَال - ٧١
 لکُلٍّ قالَ ، النارِ من ضعفاً عذاباً فَآتهِم أضلُّونا هؤالِء ربنا هم لاوال هم ي اُخر قالَت عاً ي جم ها ي ف

فعو ض نونَ ال لکلَمعت . ( 

 يأتكُم أَلَم خزنتها سأَلَهم فَوج فيها أُلْقى كُلَّما : ( عزوجلَّ اللَّه قالَ الَّذين أَعدائَهم إِنَّ أَال - ٧٢
،ذيرلى قالوا نب جاَءنا قَد ذيرنا نفَكَذَّب لَ قُلنا وزمان اللَّه نم ىإِنْ ٍء ش متاللٍ ىف إِالّ أَنكَبريٍ ض و 
 لاصحابِ فَسحقاً بِذَنبِهِم فَاعترفوا ، ريِ السع أصحابِ يف کُنا ما نعقلُ أو نسمع کُنا لَو قالُوا
 ) . ريِ السع

 . كَبري وأَجر ةٌ مغفر لَهم بِالْغيبِ، ربهم يخشونَ الَّذين أَوليائَهم إِنَّ أَال - ٧٣

. الْكَبريِ والْأَجرِ السعريِ مابين شتانَ معاشرالناسِ، - ٧٤



 . أَحبه و اللَّه مدحه من ) كُلُّ ( ولينا و ولَعنه، اللَّه ذَمه من عدونا ، ) معاشرالناسِ ( - ٧٥

٧٦ - رعاشاسِ، مى النإِنا أَ ( أَالون ( ذيرو الن ىلع شريالْب . 

 . هاد على و منذر إِنى و أَال ، ) معاشرالناسِ ( - ٧٧

٧٨ - رعاشاس مأَال ( الن ( ى وإِن ىبن و ىلى عيصو . 

 . ولْده بعده من والْأَئمةُ ، بعدى من والْوصى الْإِمام على و رسولٌ أَالوإِنى معاشرالناسِ، ( - ٧٩
 ). صلْبِه من يخرجونَ وهم والدهم أَالوإِنى

) ٨ ( 

 من الْمنتقم إِنه أَال . الدينِ علَى الظّاهر إِنه أَال . الْمهدى الْقائم منا الْأَئمة خاتم إِنَّ أَال - ٨٠
منيال أَ . الظّال هإِن حفات ونصها الْحمهادأَال . و هإِن بكُلِّ غال قَبيلَة نلِ مأَه كرهاديها الشو . 

٨١ - هأَالإِن رِكدثارٍ بِكُلِّ الْم ياِءاللَّهلوَأَال . ال هإِن راصدينِ النل اللَّه .



 جهلٍ ذى كُلَّ و بِفَضله فَضلٍ ذى كُلَّ يِسم إِنه أَال . قٍ عمي بحرٍ من الْغراف إِنه أَال - ٨٢
هلهأَال . بِج هإِن ةُاللَّهريخ و هتارخأَال . م هلْمٍ كُلِّ وارِثُ إِنالُْمحيطُ عمٍ بِكُلِّ وفَه . 

 إِنه أَال . السديد الرشيد إِنه أَال . آياته الَمرِ د الْمشي و عزوجلَّ ربه عن الُْمخبِر إِنه أَال - ٨٣
ضفَوالْم هإِلَي . 

 . يديه بين الْقُرون من سلَف من بِه بشر قَد إِنه أَال - ٨٤

 . إِالّعنده ور والن معه إِالّ حق وال بعده والحجةَ حجةً الْباقي إِنه أَال - ٨٥

 وأَمينه خلْقه، ىف وحكَمه أَرضه، ىف اللَّه ولى أَالوإِنه . علَيه والمنصور لَه الغالب إِنه أَال - ٨٦
 . عالنِيته و سره ىف

) ٩ ( 

 . بعدى يفْهِمكُم على ا هذ و وأَفْهمتكُم، لَكُم قَدبينت إِنى معاشرالناسِ، - ٨٧

 مصافَقَته ثُم اِإلقْرارِبِه، و بيعته على مصافَقَىت إِىل أَدعوكُم خطْبىت انقضاِء عند أَالوإِنى - ٨٨
. بعدى



 إِنَّ . ( عزوجلَّ اللَّه عنِ لَه يعة بِالْب آخذُكُم وأَنا . بايعىن قَد على و اللَّه بايعت قَد أَالوإِنى - ٨٩
الَّذين كونبايِعما يونَ إِنبايِعي ،اللَّه اللَّهدي قفَو ديهِمأَي . نكَثَ فَمما نكُثُ فَإِننلى يع ،فِْسهن و 

نىف مبِما أَو دعاه هلَيع اللَّه تيهؤيراً فَسظيماً أَجع .( 

) ١٠ ( 

 علَيه فَالجناح أَوِاعتمر الْبيت حج فَمن ( شعائرِاللَّه، من والْعمرةَ الْحج إِنَّ معاشرالناسِ، - ٩٠
 ) . م ي عل شاکر اَهللا فَإنَّ اً ري خ تطَوع من و بِهِما يطَّوف أَنْ

 عنه والتخلَّفوا أُبشروا، و استغنوا إِالَّ بيت أَهلُ اورده فَم حجواالْبيت، معاشرالناسِ، - ٩١
 . افْتقَروا و روا تِ إِالّب

 فَإِذا ذالك، وقْته إِىل ذَنبِه من ماسلَف لَه إِالَّغَفَراللَّه مؤمن بِالْموقف ماوقَف معاشرالناسِ، - ٩٢
تقَضان جح هت فأْنتاس لَهماسِ، . عالنرعاشم اججونَ الْحعانم و مهفَقاتلَّفَةٌ نخم هِملَيع اللَّهو 
ضيعالي ِسننيالُْمحرأَج . 

 و بِتوبة الْمشاهدإِالّ عنِ والتنصرِفُوا والتفَقُّه، الدينِ بِكَمالِ الْبيت حجوا معاشرالناسِ، - ٩٣
 . إِقْالعٍ

 علَيكُم طالَ فَإِنْ عزوجلَّ، اللَّه أَمركُم كَما الزكاةَ آتوا و الصالةَ أَقيموا معاشرالناسِ، - ٩٤
دالْأَم مترفَقَص مِسيتنأَو ىلفَع كُميلو نيبمو ،الَّذى لَكُم هبصن اللَّه وزلَّ عج دى لَكُمعب أَمني



هلْقخ . هى إِننم ا وأَن ،هنم و وه و نم ي لُفخ نىت ميذُر كُمبِرونخنَ يأَلوسبِمات هنونَ عنيبيو لَكُم 
 . التعلَمونَ ما

 عنِ اََى و بِالْحاللِ فَآمر وأُعرفَهما أُحصيهما أَنْ أَكْثَرمن والْحرام الْحاللَ إِنَّ أَال - ٩٥
 اللَّه عنِ بِه ماجِئْت بِقَبولِ لَكُم والصفْقَةَ منكُم الْبيعةَ آخذَ أَنْ فَأُمرت واحد، مقامٍ ىف الْحرامِ

 قائمةٌ، فيهِم إمامةٌ ومنه منى هم ذين الَّ بعده من واَألوصياِء أمريِالْمؤمنني على ىف عزوجلَّ
 . يقْضي و يقَدر الَّذى اللَّه يلْقَى يومٍ إِىل الْمهدى خاتمها

 عن أَرجِع لَم فَإِنى عنه نهيتكُم حرامٍ وكُلُّ علَيه دلَلْتكُم حاللٍ كُلُّ و معاشرالناسِ، - ٩٦
ذال ك و لْ لَمدوا أَال . أُبفَاذْكُر كذال فَظُوهاحو و ،ابِهوواصال تو لُوهدبت وهريغالتأَال . و ى وإِن 

 . الْمنكَرِ عنِ وانهوا بِالْمعروف وأْمروا الزكاةَ وآتوا الصالةَ فَأَقيموا أَال : اُجددالْقَولَ

 بِقَبوله تأْمروه و يحضر لَم من وتبلِّغوه قَوىل إِىل تنتهوا أَنْ بِالْمعروف الْأَمرِ رأْس وإِنَّ أَال - ٩٧
 منكَرٍ عن نهى وال بِمعروف أَمر وال . ومنى عزوجلَّ اللَّه من أَمر فَإِنه مخالَفَته، عن وتنهوه عنى

عصومٍ إِمامٍ إِالَّمعم . 

 حيثُ ومنه، منى إِنهم وعرفْتكُم ولْده، بعده من الْأَئمةَ أَنَّ يعرفُكُم الْقُرآنُ معاشرالناسِ، - ٩٨
 . » بِهِما تمسكْتم إِنْ ما تضلُّوا لَن « : وقُلْت ). عقبِه ىف باقيةً كَلمةً جعلَها و : ( كتابِه ىف اللَّه يقُولُ

 زلْزلَةَ إِنَّ : ( عزوجلَّ اللَّه قالَ كَما الساعةَ واحذَروا التقْوى، التقْوى، معاشرالناسِ، - ٩٩
ةاعالس ىٌء ش ظيمع .(



 الْعالَمني رب يدى بين حاسبةَ والْم موازين والْ والْحساب ) والْمعاد ( الْممات اُذْكُروا - ١٠٠
الثَّوابو قابالْعو . نجاَء فَم ةنسبِالْح ها أُثيبلَيع و نجاَء م ئَةيبِالس سفَلَي ى لَهف ناناجل 
صيبن . 

) ١١ ( 

 اللَّه أَمرنِى وقَد واحد، وقْت ىف واحد بِكَف ىن تصافقُو أَنْ من أَكْثَر إِنكُم معاشرالناسِ، - ١٠١
 الْأَئمة من بعده جاَء ولمن أَمريِالْمؤمنني، لعلى عقَّدت بِما الْإِقْرار أَلِْسنتكُم من آخذَ أَنْ عزوجلَّ

 . صلْبِه من ىت ذُري أَنَّ أَعلَمتكُم ما على منه، و منى

 ىف وربك ربنا عن بلَّغت لما منقادونَ راضونَ مطيعونَ سامعونَ إِنا « : بِأَجمعكُم فَقُولُوا - ١٠٢
 وأَنفُِسنا بِقُلوبِنا ذالك على نبايِعك . الْأَئمة من صلْبِه من ولد من و أَمريِالْمؤمنني على إِمامنا أَمرِ

 نشك وال والنبدلُ، والنغير . نبعثُ علَيه و نموت علَيه و نحىي ذالك على . وأَيدينا وأَلِْسنتنا
) دحجالنو ( ،تابرالنال وو جِعرنِ نع دهال الْعو قُضنن نا . الْميثاقظْتعو ظعبِو ىف اللَّه ىلع 

ننيمأَمريِالْمؤ ةمالْأَئو الَّذين تذَكَر نم ذُر ـَّت  نصبه من و والْحسينِ الْحسنِ بعده، ولْده من ك ي
ما اللَّههدعب . دهفَالْع الْميثاقو موذٌ لَهأْخا، منم نفُِسنا قُلُوبِنا مأَنو نا وترِنا أَلِْسنمائضدينا وأَيو . 
نكَها مرأَد هدبِي إِالَّ و فَقَد أَقَر ،سانِهال بِلغي وتبن كالً بِذالدى براليو اللَّه نفُِسنا مالً أَنوح . 

نحي ندؤن كذال كنوالقاصى الّداىن ع ننا مالدواَهالينا، اَو هِ وشن اللَّهد كبِذال كَفى و بِاللَّه 
 . » شهيد بِه علَينا وأَنت شهيداً

 اهتدى فَمنِ ( نفْسٍ، كُلِّ خافيةَ و صوت كُلَّ يعلَم اللَّه فَإِنَّ ماتقُولونَ؟ معاشرالناسِ، - ١٠٣
فِْسهنفَل و نلَّ مما ضلُّ فَإِنضها يلَيع ( ، نمو عما بايفَإِن بايِعي ،اللَّه ) اللَّهدي قفَو ديهِمأَي .(



 والْحسين والْحسن أَمريالْمؤمنني علياً وبايِعوا بايِعوىن و اللَّه فَبايِعوا معاشرالناسِ، - ١٠٤
 نكَثَ من فَ ( ، وىف من يرحم و غَدر من اللَّه يهلك . قيةً با كَلمةً ) والْآخرة الدنيا فى منهم ( والْأَئمةَ

 ). عظيماً أَجراً فَسيؤتيه اللَّه علَيه عاهد بِما أَوىف من و نفِْسه على ينكُثُ فَإِنما

 : وقُولُوا الْمؤمنني، بِإِمرة لى ع على وسلِّموا لَكُم قُلْت الَّذى قُولُوا معاشرالناسِ، - ١٠٥
 ما و لهذا هدانا الَّذى للَّه اَلْحمد : ( قُولوا و ، ) الْمصري إِلَيك و ربنا غُفْرانك أَطَعنا و سمعنا (

 ) . بِالْحق ربنا رسلُ جاَءت لَقَد اللَّه هدانا أَنْ لَوال لنهتدى كُنا

 الْقُرآن أَنزلَهافى قَد و ـ عزوجلَّ عنداللَّه طالبٍ أَىب بنِ على فَضائلَ إِنَّ معاشرالناسِ، - ١٠٦
 . فَصدقُوه عرفَها و بِها كُم أَ أَنب فَمن واحد، مقامٍ ىف أُحصيها أَنْ من أَكْثَر ـ

 فازفَوزاً فَقَد ذَكرتهم الَّذين الْأَئمةَ و علياً و رسولَه و اللَّه طعِ ي من معاشرالناسِ، - ١٠٧
 . عظيماً

 أُولئك الْمؤمنني بِإِمرة علَيه التسليمِ و مواالته و مبايعته إِىل السابِقُونَ معاشرالناسِ، - ١٠٨
مونَ هىف الْفائز اتنعيمِ جالن . 

 فى من و أَنتم تكْفُروا فَإِنْ الْقَولِ، من عنكُم بِه اللَّه يرضى ما قُولُوا معاشرالناسِ، - ١٠٩
. شيئاً يضراللَّه فَلَن جميعاً الْأَرضِ



١١٠ - ماَللَّه راغْف ننيمؤلْمبِما ( ل تيأَد ترأَمو ( ْاغو ض لَى بع ) دينالْجاح ( ،رينالْكاف 
دمالْحو لَّهل بر الْعالَمني .




