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  بِسمِ اللّه الرَّحمانِ الرَّحيمِ

 )1( 

ـ     .1 ه، واَحـاطَ بِكُ كانـفـى اَر ظُمعو هلْطانلَّ فى سجو هنا فى تَفَرُّددو هدحال فى تَوالَّذى ع لَّهلدماَلْح لِّ شَـى  ء
زالُ   علْماً و هو فى مكانه و قَهرَ جميع الْخَلْقِ بِقُدرته و برْه مـوداً اليـحزَلْ، مي ميداً لَمح ،هجيـداً  (انم و

ودعي هرٍ إِلَيكُلُّ أَم عيداً ومئاً ودبمزولُ، والي .(  

ــةِ    .2 ــبوح، رب الْمالئكَ س وســد ــماوات، قُ السضــينَ والْأَراربجو اتوحــد ــى الْم داحو وكاتــم سبــارِئُ الْم
ونُ التَـراه         والرُّوحِ، يـالْعنٍ وي ظُ كُـلَّ عـ لْحـي نْ أَنْشَـأَه ميـعِ مـلى جلٌ عتَطَوم ،رَأَهنْ بميعِ ملى جتَفَضِّلٌ عم .

كُلَّ شَى عسو قَد ،ذُوأَنات ليمح كَريم هتمعبِن هِملَينَّ عم و تُهمحر ء .  

مائرَ، ولَـم تَخْـف       . ادر إِلَيهِم بِما استَحقُّوا منْ عذابِهال يعجلُ بِانْتقامه، واليب .3 م الضـَّ لـع رَ ورائ السـ فَهِمقَـد
اتيالْخَف هلَيع تهوال اشْتَب كْنوناتاَلْم هلَيع .  

4. الْإِحاطَةُ بِكُلِّ شَى ةُ على كُلِّ شَى لَهوالغَلَب ،ةُ فى كُلِّ ءوالقُو لى ءةُ عرشَئٍ والقُد    شَـى ثْلَـهم سلَيكُلِّ شَئٍ و ء .
ئُ الشَّىنْشم وه و حينَ الشَى ء كيمزيزُالْحالْع وإِالَّ ه الإِاله ،طسبِالْق قائمو ىح دائم ء .  

5. وه و صارالْأَب رِكدي وه و صارالْأَب رِكَهنْ أَنْ تُدلَّ عالْخَبيرُج نَـةٍ،    . اللَّطيفعاينْ م مـ فَه صـو دقُ أَحلْحالي
  . نَفْسه  واليجِد أَحد كَيف هومنْ سرٍّ و عالنيةٍ إِالّ بِمادلَّ عزَّوجلَّ على

ولَم يولَـد ولَـم يكُـنْ لَـه      وأَشْهد أَنَّه اَللَّه ألَّذى ملَأَ الدهرَ قُدسه، والَّذى يغْشَى الْأَبد نُ .6 رَهـذُ أَمنْفالَّذى يو ،هور
 د يـي،           . كُفْواً أَحـحيو ميـتيصـي، وحفَي لَـمعيقْضـي، وفَي ريـديضـي، ومفَي شـاءي ماجِـد برو د واحـ إاله

رُ    ويم) ويدني و يقْصي(ويفْقرُ ويغْني، ويضْحك ويبكي،  الْخَيـ هد بِيـ ،د مـالْح لَهو لْكالْم طى، لَهعي و نَع
  . ء قَديرٌ كُلِّ شَى  و هو على
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7.         زيزُ الْغَفّـارالْعو إِالّهـ لِ، الإِاله فـىِ الَّليـ النَّهـار جـوليى النَّهـارِ و لَ فـالَّلي جولزِلُ    . ي جـمو عاءالـد تَجيب سـم
م ،ــاء ــى      الْعط ــه شَ لَيلُ عــك ــذى اليشْ ــاسِ، الَّ ــةِ والنّ ــاسِ و رب الْجِنَّ ــى الْأَنْف صــراخُ   ح ص ــجِرُه ء، و اليض

  . الْمستَصرِخينَ واليبرِمه إِلْحاح الْملحينَ

نْ خَلَـَق     . عالَمينَاَلْعاصم للصالحينَ، والْموفِّقُ للْمفْلحينَ، و مولَى الْمؤْمنينَ ورب الْ .8 نْ كُـلِّ مـ قَّ مـتَحى اسالَّذ
 هدمحيو شْكُرَهلى(أَنْ يكُلِّ حالٍ  ع .( 

رّاء   أَحمده كَثيراً وأَشْكُرُه دائم .9 رّاء والضـَّ لَى السـةِ  اً عد نُ  والرَّخـاء، والشـِّ أُومـو  و بِـه  ه الئكَتـبِم  وكُتُبِـه 
هلسرو .مأَسع رِهَمال اُطيعو رأُبادكُلِّ  إِلى و رْضاهماي ملتَسأَسو ،ماقَضاهةً لغْبفى ر هتطاع فـاً  ونْ  خَو مـ 
،هتقُوبع َنَّهال نُ الَّذى اللَّهؤْمالي كْرُهم خافاليو هورج.  

)2(  

10. رُّلَهأُقلى وةِ نَفْسى  عيودببِالْع و أَشْهد ةِ، لَهوبِيى بِالرُّبأُؤَدحى ما وأَو بِه ذَراً  إِلَى نْ  حـ لَ  ال أَنْ مـ لَّ  أَفْعـ فَتَحـ 
ى  قَدأَعلَمنى الَنَّه - إِالَّهو الإِاله - خُلَّتُه وصفَت حيلَتُه عظُمت وإِنْ أَحد عنّى اليدفَعها قارِعةٌ منْه بى  أَنـِّ
مةَ  وتَعـالَى  تَبـارك  لـى  ضَـمنَ  وقَـد  رِسـالَتَه،  بلَّغْـت  فَمـا ) على حقِّ فى( إِلَى أَنْزَلَ ما أُبلِّغْ لَم إِنْ صـنَ ( الْع مـ 

  . الْكَريم الْكافى هواللَّه و) النّاسِ

ى    الرَّحيمِ، يا أَيهاالرَّسولُ بلِّ الرَّحمانِ اللَّه بِسمِ: (إِلَى فَأَوحى .11 نـى فـعي ى لـــ فى ع كبنْ رم كغْ ما أُنْزِلَ إِلَي
  ). الْخالَفَةِ لعلى بنِ أَبى طالبٍ ــ وإِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللَّه يعصمك منَ النّاسِ

ةِ       معاشرَالنّاسِ، ما قَصرْت فى تَبليغِ ما أَنْزَلَ اللَّه تَع .12 يـĤْال ههـذ بب سـ نُ لَكُـمي أَنَـا أُبـ و ،رئيـلَ  : الى إِلَـىبإِنَّ ج
ى    بـالمِ ر نِ السـرُنى عأْمراراً ثَالثاً يم طَ إِلَىبه-   الم والسـه كُـلَّ        -و ملفَـأُع دشْـهفـى هـذَا الْم أَنْ أَقُـوم

دوأَسو ضينَ أَبى : أَبب ىلخَليفَتى أَنَّ ع ى ويصو بٍ أَخى ولى(طالتى  عأُم (   ه ذى محلـُّ والْإِمام منْ بعدى، الـَّ
  إِالَّ أَنَّه النَبِى بعدى وهو وليكُم بعداللَّه و رسوله،   منّى محلُّ هارونَ منْ موسى

نْ كتابِـه     علَى  وقَد أَنْزَلَ اللَّه تَبارك و تَعالى .13 ةً مـ آيـ كبِذال) ى هـ) :(  كُمي لـذينَ     إِنَّمـا و اللّـه و رسـولُه والـَّ
الةَ و   ، )و ويؤْتونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَآمنُواالَّذينَ يقيمونَ الصالةَ  الصـ بٍ الَّذى أَقـامنُ أَبى طالب ىلع و

  . ريداللَّه عزَّوجلَّ فى كُلِّ حالٍالزَّكاةَ وهو راكع ي آتَى
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14.     ى لـ ىفتَع سـرَئيـلَ أَنْ يبج أَلْتسو) الم السـ (     كُمإِلـي ك ليـغِ ذالـنْ تَب عـ-   االنّـاسهتَّقـينَ     -أَيةِ الْم لعلْمـى بِقلـَّ
تَهزِئينَ      سـلِ الْم يـح إِدغـالِ اللّـائمينَ وقينَ ونافكَثْرَةِ الْمو   مفَه صـذينَ و المِ، الـَّ بِالْإِسـ      مبِـأَنَّه تابِـهفـى ك ه اللـَّ

  . و هو عنْداللَّه عظيم يقُولُونَ بِأَلْسنَتهِم مالَيس فى قُلوبِهِم، ويحسبونَه هيناً
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ه     سمونى أُذُناً و زعموا أَنِّى  وكَثْرَةِ أَذاهم لى غَيرَ مرَّةٍ حتّى .15 لَيـإِقْبـالى ع و اى إِيـ هتمالزكَثْرَةِ مل ككَذال
و منْهم الَّذينَ يؤْذونَ النَّبِى و يقولونَ هو أُذُنٌ، (أَنْزَلَ اللَّه عزَّوجلَّ فى ذالك   حتّى) و هواه و قَبوله منِّى(

ه و   ـ) أُذُنٌ الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّه علَى( ـقُلْ أُذُنُ   ؤْمنُ بِاللـَّ يـ ،رٍ لَكُمنينَ   خَيؤْم لْمـنُ لؤْم ةُ ) يـ أَنْ   .اآليـ ئْت شـلَوو
أْت وأَنْ أَدلَّ    مـلَأَو هِميـانبِأَع هِمئَ إِلَـيمأَنْ أُوو تيملَس مائهِمبِأَس كالْقائلينَ بِذال ىمـ    أُس ى علَـيهِم لَـدلَلْت، ولكنِّ

تتَكَرَّم قَد فى أُمورِهم اللَّهو . 

16.  إِلَى لِّغَ ما أَنْزَلَ اللَّهنّى إِالّ أَنْ أُبم رْضَى اللَّهالي ككُلُّ ذالو)ىلقِّ عفى ح(تال ثُم ،) :  لِّغْ مـاولُ باالرَّسهيا أَي
 كبنْ رم كأُنْزِلَ إِلَي-  ىلقِّ عانْ -فى ح نَ النّاسِ وم كمصعي اللَّهو رِسالَتَه لَّغْتلْ فَما بتَفْع لَم.(  

)3(  

اً وإِمامـاً فَـرَض طاعتَـه      ) ذالك فيه وافْهموه واعلَموا(فَاعلَموا معاشرَ النّاسِ  .17 يـلو لَكُـم هبنَص قَد أَنَّ اللَّه
 الْأَنْصــارِ وهــاجِرينَ ولَــى الْملَــى عع ــرِ، و الْحاضلَــى الْبــادى وع ســانٍ، وبِإِح ــم ــابِعينَ لَه ــى  علَــى التّ مجالْع

ود، و علـى    والْعرَبى، والْحرِّ والْمملوك والصغيرِ والْكَبيـرِ، و علَـى   األَسـضِ ويمـاضٍ      الْـأَب ،د حـوكُـلِّ م
ذٌ أَمناف ،لُهجازٍ قَو ،هكْمح       عم نْ سـ مـلو لَـه ه دقَه، فَقَـد غَفَرَاللـَّ صـ و هنْ تَبِعم رْحومم ،نْ خالَفَهلْعونٌ مم ،رُه

لَه أَطاع و نْهم .  

ه (معاشرَالنّاسِ، إِنَّه آخرُ مقامٍ أَقُومه فى هذا الْمشْهد، فَاسمعوا و أَطيعوا وانْقادوا الَمرِ .18 كُـم، فَـإِنَّ   رب) اللـَّ
ى على وليكُم و اللَّه عزَّوجلَّ هو موالكُم وإِالهكُم، ثُم منْ دونه رسولُه ونَبِيه الُْمخاطب لَكُم، ثُم منْ بعد

وإِلى ي هلْدنْ وتى ميةُ فى ذُرالْإِمام ثُم ،كُمبر رِاللَّهبِأَم كُمإِمامسولَهرو نَ اللَّهمٍ تَلْقَو .  

19.     ه ه اللـَّ رَّمـإِالّ مـا ح رامالحو ،مهو ولُهسر و اللَّه لَّهاللَ إِالّ ما أَحالح) كُملَـيع (    ه م، واللـَّ هـ و ـولُهسر و
  . ربى منْ كتابِه وحالله و حرامه إِلَيهعزَّوجلَّ عرَّفَنى الْحاللَ والْحرام وأَنَا أَفْضَيت بِما علَّمنى 

يتُه فـى إِمـامِ           مـامنْ علْـمٍ إِالَّ وقَـد أَحصـاه    ). فَضِّلُوه(معاشرَالنّاسِ، .20 صـأَح فَقَـد ت لِّمـلْـمٍ عكُـلُّ ع و ،ى فـ ه اللـَّ
ورةِ يـس    (، و هو الْإِمام الْمبينُ الْمتَّقينَ، وما منْ علْمٍ إِالّ وقَد علَّمتُه علياً فـى سـ ه و كُـلَّ  : (الَّذى ذَكَرَه اللـَّ

بينٍ شَىفى إِمامٍ م ناهيصأَح ء .(  
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ـ    .21 هـدي إِلَـى الْحالَّذى يوفَه ،هتنْ وِاليفُوا عتَنْكالتَسو ،نْهرُوا مالتَنْفو نْهلُّوا عرَالنَّاسِ، التَضعاشميلُ  قِّ و مـع
  .اللَّه لَومةُ الئمٍ بِه، ويزْهقُ الْباطلَ وينْهى عنْه، والتَأْخُذُه فى

22.  هولسر و نَ بِاللَّهنْ آملُ مأَو)دإِلَى الْايمانِ بى أَح بِقْهسي ولَ)لَمسالَّذى فَدى رذى كـانَ      ، و ه، والـَّ بِنَفْسـ اللّـه
وِل اللّهسر عم رُهنَ الرِّجالِ غَيم هولسر عم اللّهدبعي دال أَحعـى . (وم اللّهدبنْ علُ مأَو الةً ولُ النّاسِ صأَو .
  ). اللّه أَنْ ينام فى مضْجعى، فَفَعلَ فادياً لى بِنَفْسه أَمرْتُه عنِ

 . لّه، واقْبلُوه فَقَد نَصبه اللّهمعاشرَالنّاسِ، فَضِّلُوه فَقَد فَضَّلَه ال .23

ماً علَى اللَّه أَنْ يفْعلَ معاشرَالنّاسِ، إِنَّه إِمام منَ اللّه، ولَنْ يتُوب اللّه على أَحد أَنْكَرَ وِاليتَه ولَنْ يغْفرَ لَه، حتْ .24
ذَروا أَنْ تُخـالفوه  . نُكْراً أَبدا الĤْباد و دهرَ الـدهورِ  ذالك بِمنْ خالَف أَمرَه وأَنْ يعذِّبه عذاباً لُوا  . فَاحـ فَتَصـ

  . ناراً وقودها النَّاس والْحجارةُ أُعدت للْكافرينَ

لينَ   ـ) اللَّهو(معاشرَالنّاسِ، بى ـ واللَّه ـ بشَّرَالْأَولُونَ منَ النَّبِيينَ والْمرْسلينَ، وأَنَا ـ     .25 ْرسـالْمو الْأَنْبِياء خاتَم
ماوات والْأَرضـينَ     لِ السـ نْ أَهـ ميعِ الَْمخْلوقينَ مـلى جةُ عجكَفَـرَ كُفْـرَ        . والْح فَقَـد ك فـى ذالـ نْ شَـك فَمـ

فى شَى نْ شَكم ةِ الْأُولى ويلفى كُلِّ  الْجاه شَك لى هذا فَقَدنْ قَوم نَ    ء مـ د فـى واحـ نْ شَكمو ،ما أُنْزِلَ إِلَى
  . النّارِ الْأَئمةِ فَقَد شَك فى الْكُلِّ منْهم، والشَاك فينا فى

26. ىبانرَالنّاسِ، حعاشم      ال إِالهو إِلَـى نْـهسـاناً مإِح و لَـىع نْـهنّاً مالْفَضيلَةِ م هلَّ بِهذجزَّوع اللَّه    أَال لَـه ،و إِالّهـ
  . كُلِّ حالٍ  الْحمد منِّى أَبد الĤْبِدينَ ودهرَالداهرينَ و على

27.        بقَ والـرِّز ه نْ ذَكَـرٍ و أُنْثـى مـا أَنْـزَلَ اللـَّ دى مـعأَفْضَلُ النَّاسِ ب اً فَإِنَّهيلرَالنّاسِ، فَضِّلُوا ععاشالْخَلْـقُ  م ى قـ .
لْعونٌ ملْعمقْهوافي لَملى هذا وقَو لَىع دنْ رم غْضُوبم غْضُوبونٌ، م .  

، »منْ عادى علياً ولَم يتَولَّه فَعلَيه لَعنَتى و غَضَـبى «: أَال إِنَّ جبرئيلَ خَبرنى عنِ اللَّه تَعالى بِذالك ويقُولُ .28
) غَدل تمما قَد لْتَنْظُرْنَفْسو اتَّقُوااللَّهها  ـووتثُب دعب مفَتَزِلَّ قَد فُوهلُونَ ـأَنْ تُخالمخَبيرٌ بِما تَع إِنَّ اللَّه .(  

نْ يخالفُـه   (  معاشرَ النَّاسِ، إِنَّه جنْب اللَّه الَّذى ذَكَرَ فى كتابِه العزيزِ، فَقالَ تعالى .29 مـخْبِـراً عأَنْ تَقُـولَ  ): (م
  ). س يا حسرَتا على ما فَرَّطْت فى جنْبِ اللَّهنَفْ
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ينَ  معاشرَالنّاسِ، تَدبرُوا الْقُرْآنَ و افْهموا آياته وانْظُرُوا إِلى محكَماته والتَتَّبِعوا متَشابِهه، فَوا .30 بـلَنْ ي للَّه
ذى أَنَـا   لَُكم زواجِرَه ولَنْ يوضح لَكُم تَفْسـيرَه إِالَّ  عده إِلـى وشـائلٌ بِعضُـده        الـَّ صـمو هد ذٌ بِيـ آخـ)  ه عـراف و

ىدبِي (كُمملعم و :  واالتُـهم ى، ويصو بٍ أَخى ونُ أَبى طالب ىلع وه و ،الهوم ىلفَهذا ع الهوم نْ كُنْتأَنَّ م
  . لَها علَىمنَ اللَّه عزَّوجلَّ أَنْزَ

لْبِه (معاشرَالنّاسِ، إِنَّ علياً والطَّيبينَ منْ ولْدى  .31 نْ صـرُ، فَكُـلُّ        ) مالْقُـرْآنُ الثِّقْـلُ الْـأَكْبغَرُ، و الثِّقْـلُ الْأَصـ م هـ
لَىرِدا عتّى يفْتَرِقا حلَنْ ي ،قٌ لَهوافم و بِهنْ صاحنْبِئٌ عما منْهم دا واحضولْح.  هفى خَلْق اللَّه ناءأُم مأَال إِنَّه

هضفى أَر هكّامح و . 

لَّ   .32 جـزَّوع إِنَّ اللَّه أَال و ،تضَحأَو قَدأَالو ،تعمأَس قَدأَالو ،لَّغْتب قَدأَالو ،تيأَد قَدنِ     أَالو عـ أَنَـا قُلْـت قـالَ و
  .غَيرَ أَخى هذا، أَال التَحلُّ إِمرَةُ الْمؤْمنينَ بعدى الَحد غَيرِه» أَميرَالْمؤْمنينَ«الإِنَّه ال اللَّه عزَّوجلَّ، أَ

)4(  

واله فَهـذا علـى    : فَقالَ .اَللَّه و رسولُه: بِكُم منْ اَنْفُسكُم؟ قالوا  ايهاالنَّاس، منْ اَولى«: ثم قال .33 مـ اَال من كُنْت
نْ خَذَلَهواخْذُلْ م رَهنْ نَصرْمانْصو نْ عاداهم و عاد نْ واالهوالِ م ماَللَّه ،الهوم. 

تَفْسـيرِ    منْ آمنَ بـى وعلـى    معاشرَالنّاسِ، هذا على أخى و وصيى و واعي علْمى، و خَليفَتى فى اُمتى على .34
طاعته والنّاهي   يرْضاه والُْمحارِب الَعدائه والْموالي على داعي إِلَيه والْعاملُ بِماكتابِ اللَّه عزَّوجلَّ وال

هتيصعنْ مع . 

نَ   .35 الْهـادي مـ الْإمامنينَ وؤْمأَميرُالْم و ولِ اللّهسخَليفَةُ ر الْمـارِ      إِنَّهطينَ و الْقاسـثينَ ولُ النّـاك قاتـ و ،ه قينَ اللـَّ
رِاللَّهقُولُ. بِأَمي اللَّه) :ىلُ لَدلُ الْقَودبماي .( 

نْ   ) وانْصرْ منْ نَصرَه واخْذُلْ منْ خَذَلَـه (اَلَّلهم والِ منْ وااله وعاد منْ عاداه : بِأَمرِك يارب أَقولُ .36 نْ مـ الْعـو
 . هأَنْكَرَه واغْضب على منْ جحد حقَّ
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37. أَنْزَلْت إِنَّك ممِ اَللَّهوهذَا الْيل اهإِي بِكنَصو كيينِ ذالتَبنْدع كيلو ىلةَ فى عيĤْال) : دينَكُم لَكُم لْتأَكْم موالْي
ى    و منْ يبتَغِ غَي(، )وأَتْممت علَيكُم نعمتى و رضيت لَكُم الْإِسالم ديناً فـ و هـو نْـهلَ مقْبالمِ ديناً فَلَنْ يرَالْإِس

 .اَللَّهم إِنِّى أُشْهِدك أَنِّى قَد بلَّغْت). الĤْخرَةِ منَ الْخاسرينَ

)5( 

38. هتبِإِمام لَّ دينَكُمجزَّوع لَ اللَّهرَالنّاسِ، إِنَّما أَكْمعاشم .نْ يبِمو بِه أْتَمي نْ لَمفَم  لْبِه نْ صـلْدى منْ وم هقامم قُوم
ى (اللَّه عزَّوجلَّ فَأُولئك الَّذينَ حبِطَـت أَعمـالُهم    يومِ الْقيامةِ والْعرْضِ علَى  إِلى رَةِ   فـخĤالْـنْيا وى  ) الـد فـ و

 ). نَاليخَفَّف عنْهم الْعذاب والهم ينْظَرو(النّارِهم خالدونَ، 

39. رُكُمأَنْص ،ىلرَالنّاسِ، هذا ععاشم      نْـهأَنَاعلَّ و جـزَّوع ه لى وأَحقُّكُم بى وأَقْرَبكُم إِلَى وأَعزُّكُم علَـى، واللـَّ
بدأ بِه، والنَزَلَت آيةُ إِالّ فيه، وال خاطَب اللَّه الَّذينَ آمنُوا إِالّ) فى الْقُرْآنِ(و مانَزَلَت آيةُ رِضاً . راضيانِ
ةِ فـى    مدحٍ فى لْ أَتـى علَـى الْانْسـانِ    (الْقُرْآنِ إِالّ فيه، والشَهِد اللَّه بِالْجنـَّ هـ (     واه ال أَنْزَلَهـا فـى سـو ،إِالّلَـه

رَهبِها غَي حدالمو . 

رُ   . اللَّه، و هوالتَّقى النَّقى الْهادى الْمهدى رسولِ معاشرَالنّاسِ، هو ناصرُ دينِ اللَّه والُْمجادلُ عنْ .40 خَيـ كُمنَبِـي
 ىصرُ وخَي كُميصو و نَبى)ياءصرُالْأَوخَي نُوهبو .( 

 . على) منينَأَميرِالْمؤْ(معاشرَالنّاسِ، ذُريةُ كُلِّ نَبِى منْ صلْبِه، و ذُريتى منْ صلْبِ  .41

 أَقْدامكُم، فَإِنَّ معاشرَ النّاسِ، إِنَّ إِبليس أَخْرَج آدم منَ الْجنَّةِ بِالْحسد، فَالتَحسدوه فَتَحبِطَ أَعمالُكُم وتَزِلَّ .42
وكَيــف بِكُــم وأَنْــتُم أَنْــتُم و مــنْكُم  الْــأَرضِ بِخَطيئَــةٍ واحــدةٍ، وهــو صــفْوةُ اللَّــه عزَّوجــلَّ، آدم أُهــبِطَ إِلَــى

 ،اللَّهداءأَع 

43.        ص خْلـنٌ مؤْم إِالّمـ نُ بِـهؤْم اليـو ،ى اً إِالَّ تَقـ يـلـوالى عال يو ،ىاً إِالّشَقيلع ضغبالي إِنَّهأَالو .   ى لـفـى ع و- 
 اللَّهر -وصةُ الْعورس مِ: (نَزَلَترٍ    بِس رِ، إِنَّ الْإِنْسـانَ لَفـى خُسـصالْعمانِ الرَّحيمِ، والرَّح اً  ) (اللَّه ليـإِالّ ع

 ). الّذى آمنَ و رضى بِالْحقِّ والصبرِ
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ولِ إِالَّالْـبالغُ الْمبـينُ       .44 لَـى الرَّسـمـا ع رِسـالَتى و لَّغْتُكُمبو اللَّه تدتَشْهاس رَالنّاسِ، قَدعاشرَالنّاسِ،  . م عاشـم
 ). إتَّقُوااللَّه حقَّ تُقاته والتَموتُنَّ إِالّ وأَنْتُم مسلمونَ(

)6( 

س وجوهـاً فَنَرُدهـا علـى      آمنُوا بِاللَّه(معاشرَالنّاسِ،      .45 لِ أَنْ نَطْمـنْ قَبم هعالنَّورِ الَّذى أُنْزِلَ مو هولسر و
تبالس حابنَّا أَصكَما لَع منَهنَلْع بارِها أَوأَد) .(         مرِفُه ـحابى أَعـنْ أَص مـاً مـةِ إِالَّ قَو يـĤْال هنـى بِهـذمـا ع للَّهبا

هِممائلـى     بِأَسرِئٍ ع لْ كُـلُّ امـ مـعفَلْي منْهفْحِ عبِالص رْتأُم قَدو ،أَنْسابِهِمو         ب َن الْحـ مـ فـى قَلْبِـه ى لـعل جِـدماي
 ). والْبغْضِ

لِ منْـه إِلَـى الْقـائمِ      اللَّه عزَّوجلَّ مسلوك فى ثُم فى على بنِ أَبى طالبٍ، ثُم  معاشرَالنّاسِ، النُّور منَ .46 ى النَّسـ فـ
           ةً ع جـلَنـا حعج لَّ قَـد جـزَّوع ه و لَنـا، الَنَّ اللـَّ قٍّ هـ بِكُـلِّ حـ و ه قِّ اللـَّ أْخُذُ بِحـالَّذى ي ىدهرينَ   الْم قَصـلَـى الْم

 . والْغاصبينَ منْ جميعِ الْعالَمينَوالْمعاندينَ والُْمخالفينَ والْخائنينَ والĤْثمينَ والّظَالمينَ 

ـ     .47 انْقَلَب لْـتقُتأَو ت لُ، أَفَـإِنْ مـالرُّس ىلنْ قَبم خَلَتقَد ولُ اللَّهسأَنّي ر كُمررَالنّاسِ، أُنْذعاش؟   مقـابِكُملـى أَعع تُم
ــ   سئاً وــي ــرَّاللَّه شَ ــنْ يضُ ــه فَلَ يبقلــى عع ــب نْقَلــنْ ي مرينَ وــاك ــه الشّ ــابِرينَ(يجزِى اللَّ ــاً ). الص يلإِنَّ عأَالو

لْبِهنْ صلْدي مو هدعنْ بم الشُّكْرِ، ثُمرِ وببِالص وفصوالْموه . 

بِطَ عملَكُـم     معاشرَالنّاسِ، التَمنُّوا علَى بِإِسالمكُم، بلْ التَمنُّوا علَى .48 حـفَي ه يكُم    اللـَّ تَلـبي و كُملَـيخَطَ ع سـيو
رْصادلَبِا الْم كُمبنُحاسٍ، إِنَّ رنْ نارٍ وم بِشُواظ . 

ه  . النّارِ ويوم الْقيامةِ الينْصرونَ معاشرَالنّاسِ، إِنَّه سيكُونُ منْ بعدى أَئمةٌ يدعونَ إِلَى .49 معاشرَالنّاسِ، إِنَّ اللـَّ
معاشرَالنّاسِ، إِنَّهم وأَنْصارهم وأَتْباعهم وأَشْياعهم فى الدرك الْأَسفَلِ منَ النّارِ ولَبِئْس . ا بريئانِ منْهموأَنَ

 !! أَال إِنَّهم أَصحاب الصحيفَةِ، فَلْينْظُرْ أَحدكُم فى صحيفَته. مثْوى الْمتَكَبرِينَ

ه     )يومِ الْقيامةِ  فى عقبى إِلى(النّاسِ، إِنِّى أَدعها إِمامةً و وِراثَةً معاشرَ .50 ليغـبِتَب رت مـا أُمـ لَّغْـتب قَـدةً   ، و جـح
غِ الْ        د أَولَـم يولَـد، فَلْيبلـِّ لـو ،دشْـهي لَـمأَو نْ شَـهِدمم دلى كُلِّ أَحع غائبٍ ورٍ ولى كُلِّ حاضع   ب رُ الْغائـ حاضـ

 . يومِ الْقيامةِ  والْوالد الْولَد إِلى
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ا  )أَال لَعنَ اللَّه الْغاصبينَ الْمغْتَصبينَ(وسيجعلُونَ الْإِمامةَ بعدى ملْكاً و اغْتصاباً،  .51 هـأَي فْرُغُ لَكُميها سنْدعو ،
 . يكُما شُواظٌ منْ نارٍ ونُحاس فَالتَنْتَصرانِويرْسلُ علَ) منْ يفْرَغُ(الثَّقَالنِ 

يبِ، و مـا كـانَ   معاشرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ لَم يكُنْ ليذَركُم على ما أَنْتُم علَيه حتّى يميزَالْخَبيثَ منَ الطَّ .52
 . اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغَيبِ

دى       معاشرَالنّاسِ، إِ .53 هـالْم ا الْإِمـام لِّكُهـمم ةِ و يامـمِ الْقو لَ يـ كُها بِتَكْـذيبِها قَبـلهم اللَّهةٍ إِالّ ونْ قَرْيما م نَّه  ه  واللـَّ
هدعقٌ ودصم .  

: تَعـالى  قالَ اللَّه. ينَ، وهو مهلك الĤْخرينَمعاشرَالنّاسِ، قَد ضَلَّ قَبلَكُم أَكْثَرُالْأَولينَ، واللَّه لَقَد أَهلَك الْأَول .54
  ). ينَأَلَم نُهلك الْأَولينَ، ثُم نُتْبِعهم الĤْخرينَ، كذالك نَفْعلُ بِالُْمجرِمينَ، ويلٌ يومئذ للْمكَذِّب(

55.    رْت أَمـ قَـدنَهـانى، ورَنى وأَم قَد رَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهعاشم    تُـهينَهاً و يـلع) رِهبِـأَم .(     ،ه يـىِ لَد النَّهـرِ والْـأَم لْـمفَع
وال تَتَفَرَّقْ بِكُـم  ) مراده  وصيرُوا إِلى(فَاسمعوا الَمرِه تَسلَموا وأَطيعوه تَهتَدوا وانْتَهوا لنَهيِه تَرشُدوا، 

هبيلنْ سلُ عبالس. 

)7( 

ةُ     . النّاسِ، أَنَا صراطُ اللَّه الْمستَقيم الَّذى أَمرَكُم بِاتِّباعه، ثُم على منْ بعدىمعاشرَ .56 مـأَئ لْبِه نْ صـ لْـدى مـو ثُم
 .، يهدونَ إِلَى الْحقِّ و بِه يعدلونَ)الْهدى(
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ى نَزَلَـت وفـيهِم    : إِلـى آخرِهـا، وقـالَ   » ...الْعالَمينَ دللَّه ربِاللَّه الرَّحمانِ الرَّحيمِ الْحم بِسمِ«: ثُم قَرَأَ .57 فـ
)اللَّهزَنونَ، ) وحي مالهو هِملَيع فالَّذينَ الخَو اللَّهياءلأَو أُولئك ،تخَص ماهإِيو تمع ملَهو ،أَال إِنَّ نَزَلَت

مه اللَّه زْبونَ حبالْغال . 

 . أَال إِنَّ أَعدائَهم هم السفَهاءالْغاوونَ إِخْوانُ الشَّياطينِ يوحى بعضُهم إِلى بعضٍ زخْرُف الْقَولِ غُروراً .58

ـ   : (أَال إِنَّ أَوليائَهم الَّذينَ ذَكَرَهم اللَّه فى كتابِه، فَقالَ عزَّوجلَّ .59 ومِ الْـĤخرِ   التَجِد قَومـاً يؤمنُـونَ بِاللَّ الْيـو ه
        ك أُولئـ ،مشـيرَتَهعأَو مإِخْـوانَهأَو منـائَهأَبأَو مكـانُوا آبـائَهلَوو ـولَهسر و ه كَتَـب فـى    يوادونَ منْ حاداللـَّ

 . إِلى آخراآليةِ) قُلوبِهِم الْإيمانَ

فَ   .60 صـذينَ و لَّ فَقـالَ    همأَال إِنَّ أَوليائَهم الْمؤْمنونَ الـَّ جـزَّوع ه ذينَ آمنُـوا ولَـم يلْبِسـوا إيمـانَهم بِظُلْـمٍ       : (اللـَّ الـَّ
 ). أَال إِنَّ أَوليائَهم الَّذينَ آمنُوا ولَم يرْتابوا). (أُولئك لَهم الْأَمنُ و هم مهتَدونَ

الم علَـيكُم   (: بِسالمٍ آمنينَ، تَتَلَقّاهم الْمالئكَـةُ بِالتَّسـليمِ يقُولـونَ    أَوليائَهم الَّذينَ يدخُلونَ الْجنَّةَ أَال إِنَّ .61 سـ
 . )طبتُم فَادخُلوها خالدينَ

رِ حسـابٍ      .62 قـونَ فيهـا بِغَيـرْزةُ ي لَونَ سـعيراً    . أَال إِنَّ أَوليائَهم، لَهم الْجنـَّ صـذينَ ي دائَهم الـَّ ال إِنَّ أَ. أَال إِنَّ أَعـ
 .أَعدائَهم الَّذينَ يسمعونَ لجهنَّم شَهيقاً و هى تَفور و يرَونَ لَهازفيراً

ه     . اآليـة ) كُلَّما دخَلَت أُمةٌ لَعنَت أُخْتَهـا : (اللَّه فيهِم أَال إِنَّ أَعدائَهم الَّذينَ قالَ .63 ذينَ قـالَ اللـَّ دائَهم الـَّ أَال إِنَّ أَعـ
لَّعجقُلنـ      : (زَّو نا ونـا نَـذيرٌ فَكَـذَّبجاء لـى قَـدنَذيرٌ، قالوا ب كُمأتي خَزَنَتُها أَلَم مأَلَهس جفيها فَو ىا كُلَّما أُلْق

نْ شَىم إِالّ فى ضَاللٍ كَبيرٍ مانَزَّلَ اللَّه إِنْ أَنْتُم عيرِ: (إِلى قَوله) ءحابِ السَصقاً الحأَالفَس .( 

 . أَال إِنَّ أَوليائَهم الَّذينَ يخْشَونَ ربهم بِالْغَيبِ، لَهم مغْفرَةٌ وأَجرٌ كَبيرٌ .64

ه ولَعنَـه، و ولينـا       )معاشرَالنّاسِ. (شَتّانَ مابينَ السعيرِ والْأَجرِ الْكَبيرِمعاشرَالنَاسِ،  .65 ه اللـَّ نْ ذَمـ نا مـود عـ ،
 . منْ مدحه اللَّه و أَحبه) كُلُّ(
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رَ  . ، أَال و إِنِّى منْذر و على هاد)معاشرَالنّاسِ. (النَّذيرُ و على الْبشيرُ) أَنَا(معاشرَ النّاسِ، أَالوإِنّى  .66 عاشـم
دى،     معاشرَالنّاسِ، َأالوإِنِّ. (و إِنّى نَبى و على وصيى) أَال(النّاس  عـنْ ب مـ ى صـالْوو الْإِمـام ىلع سولٌ وى ر

هلْدو هدعنْ بةُ ممالْأَئو .لْبِهنْ صخْرُجونَ مي مهو مهدإِنّى والأَالو.( 

)8( 

67. ىدهالْم منَّا الْقائةِ ممالْأَئ لَـى . أَال إِنَّ خاتَمرُ عالظّاه ينِ  أَال إِنَّهمينَ    . الـدنَ الظّـال مـ منْـتَقالْم ه ه  . أَال إِنـَّ أَال إِنـَّ
 .فاتح الْحصونِ وهادمها

ه   .أَال إِنَّه غالب كُلِّ قَبيلَةٍ منْ أَهلِ الشِّرْك وهاديها .68 رُ   . أَالإِنَّه الْمدرِك بِكُـلِّ ثـارٍ الَولياءاللـَّ النّاصـ ه أَال إِنـَّ
دينِ اللَّهل . 

أَال إِنَّــه . أَال إِنَّــه يســم كُــلَّ ذى فَضْــلٍ بِفَضْــله و كُــلَّ ذى جهــلٍ بِجهلــه. ال إِنَّــه الْغَــرّاف مــنْ بحــرٍ عميــقٍأَ .69
هخْتارم و رَةُاللَّهيمٍ. خالُْمحيطُ بِكُلِّ فَهلْمٍ ووارِثُ كُلِّ ع أَال إِنَّه . 

ه   . أَال إِنَّه الرَّشيد السديد. ربه عزَّوجلَّ و الْمشَيد الَمرِ آياتهأَال إِنَّه الُْمخْبِرُ عنْ  .70 إِلَيـ ضفَـوالْم ه . أَال إِنـَّ
هيدنَ يينَ الْقُرونِ بم لَفنْ سم شَّرَ بِهب قَد أَال إِنَّه . 

ده وال   .71 عـةَ بجالحةً وجالْباقي ح أَال إِنَّه    هنْـدإِالّع النُـورو ه عـقَّ إِالّ م حـ .     نْصـورالمو لَـه ب الغالـ ه أَال إِنـَّ
هلَيع .ىلو إِنَّهأَالو هتيعالن و رِّهفى س أَمينُهو ،هفى خَلْق هكَمحو ،هضفى أَر اللَّه. 

)9( 

ـ     .72 مأَفْهو لَكُـم نْتيبرَالنّاسِ، إِنّـى قَـدعاشدى    م عـب كُـمفْهِمي ى لـهـذا ع و ،تـى     . تُكُمخُطْب ضـاءانْق نْـدى ع أَالوإِنـِّ
 . أَدعوكُم إِلى مصافَقَتى على بيعته و اإلِقْرارِبِه، ثُم مصافَقَته بعدى

ذينَ يبايِعونَـك   . (بيعةِ لَه عنِ اللَّه عزَّوجلَّوأَنَا آخذُكُم بِالْ. أَالوإِنَّى قَد بايعت اللَّه و على قَد بايعنى .73 إِنَّ الـَّ
ديهِمقَ أَيفَو اللَّهدي ،ونَ اللَّهبايِعلى. إِنَّما ينْكُثُ عنْ نَكَثَ فَإِنَّما يفَم       ه ه اللـَّ لَيـع د فى بِمـا عاهـنْ أَوم و ،هنَفْس

 ).فَسيؤْتيه أَجراً عظيماً
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)10( 

74.  ،نْ شَعائرِاللَّهرَةَ ممالْعو جرَالنّاسِ، إِنَّ الْحعاشبِهِما(م فطَّوأَنْ ي هلَيع ناحرَ فَالجتَمأَوِاع تيالْب جنْ حفَم (
، والتَخَلَّفوا عنْه إِالّبتَـرُوا و  معاشرَالنّاسِ، حجواالْبيت، فَماورده أَهلُ بيت إِالَّ استَغْنَوا و أُبشروا. اآلية

 . افْتَقَرُوا

ك، فَـإِذا    .75 ذالـ ه قْتـإِلى و نْ ذَنْبِهم لَفماس لَه نٌ إِالَّغَفَرَاللَّهؤْمم فقوبِالْم قَفرَالنّاسِ، ماوعاشم    تُـهجح انْقَضَـت
لَهمع تَأْنَفعا. اسم اججرَالنَّاسِ، الْحعاشنينَمسرَالُْمحأَج ضيعالي اللَّهو هِملَيخَلَّفَةٌ عم منَفَقاتُه نُونَ و . 

 . العٍمعاشرَالنّاسِ، حجوا الْبيت بِكَمالِ الدينِ والتَّفَقُّه، والتَنْصرِفُوا عنِ الْمشَاهدإِالّ بِتَوبةٍ و إِقْ .76

77. الةَ ووا الصرَالنّاسِ، أَقيمعاشم        رْتُم فَقَصـ د الْأَمـ كُملَـيلَّ، فَـإِنْ طـالَ ع جـزَّوع اللَّه رَكُمآتُوا الزَّكاةَ كَما أَم
 ه دى أَمينَ خَلْقـعب لَّ لَكُمجزَّوع اللَّه هبالَّذى نَص ،نٌ لَكُميبمو كُميلو ىلفَع يتُمنَسأَو .    نْـهأَنَـا م ى و ه منـِّ ، و إِنـَّ
 . هو و منْ تَخْلُف منْ ذُريتى يخْبِرونَكُم بِماتَسأَلونَ عنْه ويبينُونَ لَكُم ما التَعلَمونَ

ى        .78 اَنهـ اللِ ورَ بِـالْحمĤمـا فَـرِّفَهأُعما وهي نْ أَنْ أُحصـأَكْثَـرُم رام الْحـاللَ وقـامٍ      أَال إِنَّ الْحرامِ فـى م نِ الْحـ عـ 
ــنِ      ع ــه ــت بِ ــولِ ماجِئْ بِقَب ــم ــفْقَةَ لَكُ الصو ــنْكُم ــةَ م عيــذَ الْب ــأُمرْت أَنْ آخُ ــد، فَ واح    ــى لــى ع ــلَّ ف جزَّوع ــه اللَّ

  دى هـهـا الْممةٌ، خاتمقائ ةٌ فيهِمإمام نْهمنِّى وم مالَّذينَ ه هدعنْ بم ياءصاألَونينَ وؤْملْقَـى     أميرِالْممٍ يو إِلـى يـ
 . اللَّه الَّذى يقَدر و يقْضي

79.    ك نْ ذالـ عـ جِعأَر فَإِنِّى لَم نْهع تُكُميرامٍ نَهكُلُّ حو هلَيع لَلْتُكُماللٍ دكُلُّ ح رَالنّاسِ، وعاشلْ  مد أُبـ لَـم أَال . و
ابِهوتَواص و فَظُوهاحو كفَاذْكُرُوا ذالرُوهالتُغَيو لُوهدال تُبو ، . 
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نِ الْمنْكَـرِ  : أَال و إِنِّى اُجددالْقَولَ .80 ا عـوانْهو روفعرُوا بِالْمأْمآتُوا الزَّكاةَ والةَ ووا الصإِنَّ . أَال فَأَقيمأَالو
نْ         رأْس الْأَمرِ بِاْلمعرُوف أَنْ تَنْتَهوا إِلى قَولى وتُبلِّغـُ  عـ هو تَنْهـى و ه عنـِّ ولـبِقَب هروتَـأْم ضُـرْ وحي نْ لَـم مـ وه

 . وال أَمرَ بِمعروف وال نَهى عنْ منْكَرٍ إِالَّمع إِمامٍ معصومٍ. مخالَفَته، فَإِنَّه أَمرٌ منَ اللَّه عزَّوجلَّ ومنِّى

ثُ يقُـولُ       معاشرَالنّاسِ، الْقُرْآنُ يعرِّفُ .81 يـح ،نْـهمى و م منـِّ إِنَّهـ رَّفْتُكُم عـو ،هلْـدو هدعنْ بةَ ممأَنَّ الْأَئ فـى    كُم ه اللـَّ
تابِهك) :بِهقةً فى عيةً باقملَها كَلعج و .(قُلْتبِهِما«: و كْتُمسلُّوا ما إِنْ تَملَنْ تَض« . 

ء  إِنَّ زلْزَلَــةَ الســاعةِ شَــى: (ى، التَّقْــوى، واحــذَروا الســاعةَ كَمــا قــالَ اللَّــه عزَّوجــلَّمعاشــرَالنّاسِ، التَّقْــو .82
ظيمع .( ماتاُذْكُرُوا الْم)عادالْمو (    واب دى رب الْعـالَمينَ والثـَّ نَ يـيةَ ببالُْمحاسوازينَ والْمو سابالْحو
قابالْعنْ جا. وفَمى الجِنانِ نَصيبف لَه سئَةِ فَلَييبِالس نْ جاءم ها ولَيع نَةِ أُثيبسبِالْح ء.  

)11( 

ه عزَّوجـ   .83 لَّ أَنْ آخُـذَ  معاشرَالنّاسِ، إِنَّكُم أَكْثَرُ منْ أَنْ تُصافقُونى بِكَف واحد فى وقْت واحد، وقَد أَمرَنى اللـَّ
نَتنْ أَلْسلى مع ،نْهم نّى وةِ ممنَ الْأَئم هدعب نْ جاءملؤْمنينَ، وأَميرِالْم ىلعل تقَّدبِما ع الْإِقْرار كُم  تُكُم لَمـما أَع

لْبِهنْ صتى ميأَنَّ ذُر . 

84. كُمعمفَقُولُوا بِأَج :»ما بونَ لنْقادونَ راضُونَ مطيعونَ معإِنّا سام    ى لـنـا عرِ إِمام فى أَمـ كبرنا وبنْ رع لَّغْت
 . نُبايِعك على ذالك بِقُلوبِنا وأَنْفُسنا وأَلْسنَتنا وأَيدينا. أَميرِالْمؤْمنينَ و منْ ولد منْ صلْبِه منَ الْأَئمةِ

ثُ و علَيه نَموت و علَيه نُ  ذالك نَحيى  على .85 عـب .    ال نَشُـكلُ، ود النُبـرُ و النُغَيـو) د حـالنَجو (  ،النَرْتـابو
 . وال نَرْجِع عنِ الْعهد وال نَنْقُض الْميثاقَ

86.         ب هلْـدنْ و مـ ك يتـنْ ذُر مـ ذينَ ذَكَـرْت ةِ الـَّ مـالْأَئنينَ وأَميرِالْمـؤْم ىلفى ع اللَّه ظعظْتَنا بِوعنِ   و سـالْح ،هد عـ
 . والْحسينِ و منْ نَصبه اللَّه بعدهما

دينا    .87 أَيـرِنا وضَـمائنا ونَت أَلْسـنا وأَنْفُسنْ قُلُوبِنا ونَّا، مأْخُوذٌ مم مالْميثاقُ لَهو دهإِالَّ    . فَالْع و هد كَهـا بِيـرنْ أَد مـ
 . بتَغي بِذالك بدالً واليرَى اللَّه منْ أَنْفُسنا حوالًفَقَد أَقَرَّ بِلسانه، وال نَ
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منْ اَوالدنا واَهالينا، و نُشْهِداللَّه بِذالك و كَفى بِاللَّه شَهيداً وأَنْت   والقاصى  نَحنُ نُؤَدي ذالك عنْك الّدانى .88
شَهيد نا بِهلَيع« . 

ةَ كُـلِّ نَفْـسٍ،    معاشرَالنّاسِ، ماتَقُولو .89 يـخاف و توكُلَّ ص لَمعي نْ ضَـلَّ      (نَ؟ فَإِنَّ اللَّه مـ و ه نَفْسـتَـدى فَلنِ اه فَمـ
 ). يداللَّه فَوقَ أَيديهِم(، ومنْ بايع فَإِنَّما يبايِع اللَّه، )فَإِنَّما يضلُّ علَيها

ه و بـ   .90 ةَ         ايِعونىمعاشرَالنّاسِ، فَبايِعوا اللـَّ مـالْأَئنَ وي سـالْحنَ و سـالْحنينَ وؤْم اً أَميرَالْمـ يـلوا عبـايِعو)  منْه مـ
 . كَلمةً باقيةً) الدنْيا والĤْخرَةِ فى

ه    نْ أَوفىو منْ نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ على نَفْسه و م(،  يهلك اللَّه منْ غَدر و يرْحم منْ و فى .91 لَيـع د بِما عاهـ   ه اللـَّ
 ). فَسيؤْتيه أَجراً عظيماً

ســمعنا و أَطَعنــا : (معاشــرَالنّاسِ، قُولُــوا الَّــذى قُلْــت لَكُــم وســلِّموا علــى علــى بِــإِمرَةِ الْمــؤْمنينَ، وقُولُــوا  .92
اَلْحمد للَّه الَّذى هدانا لهذا و مـا كُنّـا لنَهتَـدى لَـوال أَنْ هـدانَا      (: ، و قُولوا)غُفْرانَك ربنا و إِلَيك الْمصيرُ

اآلية) اللَّه . 

لَّ        .93 جـزَّوع ه بٍ عنْداللـَّ نِ أَبـى طالـ بـ لـىلَ عرَالنّاسِ، إِنَّ فَضائعاشى   ـ  مأَنْزَلَهـاف قَـد نْ أَنْ    ـالْقُـرْآنِ    و أَكْثَـرُ مـ
 . مقامٍ واحد، فَمنْ أَنْباَكُم بِها و عرَفَها فَصدقُوهأُحصيها فى 

 . اللَّه و رسولَه و علياً و الْأَئمةَ الَّذينَ ذَكرْتُهم فَقَد فازفَوزاً عظيماً معاشرَالنّاسِ، منْ يطعِ .94

م الْفـائزُونَ فـى      مبايعته و مواالته  معاشرَالنَّاسِ، السابِقُونَ إِلى .95 هـ نينَ أُولئـكؤْمرَةِ الْمبِإِم هلَيليمِ عالتَّس و
 . جنّات النَّعيمِ

ى الْـأَرضِ جميعـاً فَلَـنْ            معاشرَالنّاسِ، قُولُوا ما يرْضَى .96 نْ فـ مـ و لِ، فَـإِنْ تَكْفُـرُوا أَنْـتُمنَ الْقَـو مـ نْكُمع بِه اللَّه
شَي ضُرَّاللَّهئاًي . 

ــؤْمنينَ  .97 لْمــرْ ل اغْف ــم َللَّه)ــرْت أَمو ــت يــى ) بِمــا أَد ــب علَ اغْضــدينَ(و الْجاح ( بر ــه ــد للَّ مالْحرينَ، والْكــاف
 .الْعالَمينَ
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