
       بِسمِ اللّه الرَّحمانِ الرَّحيمِ

 )1(

لَّ فـى               . 1 جـو هنـا فـى تَفَـرُّددو هـدحـال فـى تَوالَّـذى ع لَّهلدماَلْح
      اَحاطَ بِكُلِّ شَىو ،هكانفى اَر ظُمعو هلْطانفى      س وه لْماً وع ء

        و هترالْخَلْقِ بِقُد ميعرَ جقَه و هكانزَلْ،    مي ميداً لَمح ،هرْهانب
و مجيداً اليزولُ، ومبدئاً ومعيداً و كُلُّ أَمرٍ        (محموداً اليزالُ   

ودعي هإِلَي .(  

2.  ضـــينالْأَراربجو اتوحـــدـــى الْمداحو وكاتمـــسبـــارِئُ الْم
وحِ، متَفَـضِّلٌ   والسماوات، قُدوس سبوح، رب الْمالئكَةِ والـرُّ      

ظُ كُـلَّ              لْحـي أَنْشَأَه نميعِ ملى جلٌ عتَطَوم ،رَأَهب نميعِ ملى جع
   ونُ التَـراهيالْعنٍ ويكُـلَّ            . ع ـعسو قَـد ،ذُوأَنـات لـيمح كَـريم

شَى هتمعبِن هِملَيع نم و تُهمحر ء .  



و ،هقاملُ بِانْتجعال يذابِهع نقُّوا متَحا اسبِم هِمإِلَي ربادالي.

3.           كْنوناتاَلْم هلَيع تَخْف لَمرَ، والضَّمائ ملع رَ ورائالس فَهِمقَد 
ء، والغَلَبـةُ    لَه الْإِحاطَـةُ بِكُـلِّ شَـى       .تَبهت علَيه الْخَفيات  وال اشْ 

 كُـلِّ شَـئٍ     كُـلِّ شَـئٍ والقُـدرةُ علـى    ء والقُـوةُ فـى     على كُـلِّ شَـى    
  شَى ثْلَهم سلَيو ء .   ئُ الشَّىنْشم وه و    الشَـى حين ء      ى حـ دائـم ء

كيمزيزُالْحالْع وإِالَّ ه الإِاله ،طسبِالْق قائمو .  

4. ـــنـــلَّ عجو ـــصارالْأَب رِكـــدي ـــوه و ـــصارالْأَب رِكَـــهأَنْ تُد  
اليلْحقُ أَحد وصفَه من معاينَـةٍ، واليجِـد        . هواللَّطيف الْخَبيرُ 

ــلَّ علــى  جزَّولَّ عــةٍ إِالّ بِمــاد يالنع ــرٍّ و س نمــو ه ــف كَي ــد أَح  
هنَفْس .  



ـ                 .5 غْـشَى الْأَبالَّـذى يو ،ه سـرَ قُدهلَـأَ الـدألَّـذى م اَللَّه أَنَّه دأَشْهو د
   ورَهذُ أَمنْفالَّذى يو ،هنُور     شَريك هعالمشيرٍ وةِ مرشاوبِالم

بيرِهنُ فى تَدعاواليو فى تَقْديرِه . 

  

 غَيرِ مثالٍ، و خَلَقَ ما خَلَـقَ بِالمعونَـةٍ مـن             صور ما ابتَدع على    . 6
ف والَ احتيـالٍ     . ا فَكانَـت و برَأَهـا فَبانَـت   أَنْـشَأَه . أَحد وال تَكَلـُّ

فَهواللَّه الَّذى ال إِاله إِالَّ هوالمتْقن الصنْعةَ، اَلْحسن الـصنيعةِ،    
ورالْأُم هإِلَي الَّذى تَرْجِع الْأَكْرَمر، ووجلُ الَّذى اليدالْع. 

  

7.             كُـلُّ شَـى الَّـذى تَواضَـع اللَّـه أَنَّه دأَشْهذَلَّ كُـلُّ        وو ،ه تـظَمعل ء
شَى      كُلُّ شَـى لَمتَساسو ،هزَّتعل ء         كُـلُّ شَـى خَـضَعو ،ه تـرقُدل ء  ء

هتبيهل. 



  

رِ،             .8 الْقَمـسِ وخِّرُالـشَّمسمو الْـأَفْالك فَلِّـكم و الكالْاَم كلم 
ىمــــســــلٍ مَجــــرى الجالَّ. كُــــلٌّ يركَولَــــىيــــلَ عالنَّهــــارِ  لي

قاصم كُلِّ جبارٍ عنيـد     . ويكَورالنَّهار علَى الَّليلِ يطْلُبه حثيثاً    
ريدطانٍ مكُلِّ شَي كلهم و . 

  

9.            دم صـ ـدأَح ـدن هعال مو دض لَه كُني لَم    ولَـدي لَـم       لَـه كُـني لَـمو 
ــد ــواً أَح ــشاء فَيمــضي، ويريــد  إاله وا. كُفْ ي ــد ــد ورب ماجِ ح

فَيقْــضي، ويعلَــم فَيحــصي، ويميــت ويحيــي، ويفْقــرُ ويغْنــي، 
ضْحك ويبكــي،   يـقْـصي (وي ني وــديو ( طــى، لَــهعي و نَــعميو

  . ء قَديرٌ  كُلِّ شَى الْملْك ولَه الْحمد، بِيده الْخَيرُ و هو على

10 .         ــلِ، الإِالهفــىِ الَّلي النَّهــار جــوليــى النَّهــارِ وــلَ فالَّلي جــولي
 ــار ــوالْعزيزُ الْغَفّ إِالّه .   ،ــاء ــزِلُ الْعط جمو عاءــد ــستَجيب ال م



 

والـشِّدةِ  اً علَى السرّاء والـضَّرّاء      أَحمده كَثيراً وأَشْكُرُه دائم    . 11
،الرَّخــاءو ــن أُومو ــه ــه و بِ الئكَتبِم ــه ــله وكُتُبِ سرو .عــم أَس 

رِهَمال اُطيعو رأُبادكُـلِّ   إِلى و  رْضـاهماي  ملتَـسأَسو  ،ماقَـضاهل 
ؤْمن  الَّذى اللَّه الَنَّه عقُوبته، من خَوفاً و طاعته فى رغْبةً اليـ 
كْرُهم خافاليو هورج.  

)2(  

12 . رُّلَهأُقلى وةِ نَفْسى  عيودببِالْع و دأَشْه  ةِ،  لَـه وبِيـى بِالرُّبأُؤَدو 
لَ  ال أَنْ من حذَراً إِلَى بِه أَوحى ما لَّ فَ أَفْعـ بـى  تَحـ  نْـهـةٌ  مقارِع 



13 .               و ،تَعـالى إِلَـى ليغِ ما أَنْزَلَ اللَّـهفى تَب رْترَالنّاسِ، ما قَصعاشم
مـراراً  إِنَّ جبرئيـلَ هـبطَ إِلَـى       : أَنَا أُبين لَكُم سـبب هـذه الĤْيـةِ        

 أَنْ أَقُـوم فـى      - و هوالسالم    -ثَالثاً يأْمرُنى عنِ السالمِ ربى      
     دوأَسو ضيكُلَّ أَب ملفَأُع دشْهـبٍ        : هذَا الْمأَبـى طال ـنب ىلأَنَّ ع

والْإِمام من بعدى، الَّـذى     )  أُمتى  على(أَخى و وصيى و خَليفَتى      
  لُّهحوسى    مم نونَ ملُّ هارحنّى مم           و هــدى وعب النَبِـى إِالَّ أَنَّـه 

 ،هولسر و اللَّهدعب كُميلو  



ى ( علَى بِذالك آيـةً مـن كتابِـه        وقَد أَنْزَلَ اللَّه تَبارك و تَعالى      هـ :(
) كُميلآ      إِنَّما و الَّـذينو ولُهسر و الةَ       اللّهـونَ الـصقيمي نُواالَّـذينو م

و على بـن أَبـى طالـبٍ الَّـذى أَقـام             ،)ويؤْتونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ    
  . الزَّكاةَ وهو راكع يريداللَّه عزَّوجلَّ فى كُلِّ حالٍ الصالةَ و آتَى

14.          ى لـ ىفتَعـسرَئيـلَ أَنْ يبج أَلْتسو) الـسالم (      ـكليـغِ ذالتَب ـنع
  كُمإِلي-   االنّاسهأَي -          قيننـافكَثْـرَةِ الْمو تَّقـينلَّـةِ الْملْمى بِقعل 

  ـــالمِ، الَّـــذينبِالْإِس زِئينتَهـــســـلِ الْميح و ــالِ اللّـــائمين وإِدغـ
مــفَهصو هِمنَتقُولُــونَ بِأَلْــسي مبِــأَنَّه تابِــهفــى ك فــى اللَّــه سمــالَي 

  .  و هو عنْداللَّه عظيمقُلوبِهِم، ويحسبونَه هيناً

ى          وكَثْرَةِ أَذاهم لى غَيرَ مرَّةٍ حتّى      .15  سمونى أُذُنـاً و زعمـوا أَنـِّ
  ــه لَيإِقْبــالى ع و ــاى إِي ــه تمالزــرَةِ م ــذالك لكَثْ ــواه و (كَ ه و

و منْهم الَّذين   ( أَنْزَلَ اللَّه عزَّوجلَّ فى ذالك         حتّى )قَبوله منِّى 
ــلْ أُذُنُ        ــو أُذُنٌ، قُ ــونَ ه ــى و يقول ــؤْذونَ النَّبِ ــى (ـي ــذين  علَ الَّ



 

16 .                   إِلَـى غَ مـا أَنْـزَلَ اللَّـه وكُلُّ ذالك اليرْضَى اللَّه منّـى إِالّ أَنْ أُبلـِّ
)  ىلقِّ عفى ح(  تال ثُم ،) :          ـكغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَي يا أَيهاالرَّسولُ بلـِّ

   كبر نم-     ىلقِّ عتَ     - فى ح انْ لَـم و         رِسـالَتَه لَّغْـتلْ فَمـا ب فْعـ
  ).واللَّه يعصمك من النّاسِ



)3(  

رَ النّـاسِ      .17 عاشـوا ملَمـوا    (فَاعلَماعو مـوهافْهو فيـه ـكأَنَّ ) ذال
          هـاجِرينلَى الْمع تَهطاع إِماماً فَرَضاً ويلو لَكُم هبنَص قَد اللَّه

لتّــابِعين لَهــم بِإِحــسانٍ، و علَــى الْبــادى     والْأَنْــصارِ و علَــى ا 
ــى ــرِ، و علَ الْحاضو   لــوكمالْمــرِّ و الْحو ،رَبــىالْعو ــى مجالْع

 كُــلِّ  الْــأَبيضِ واألَســود، و علــى والــصغيرِ والْكَبيــرِ، و علَــى
       م ،رُهذٌ أَمناف ،لُهجازٍ قَو ،هكْمماضٍ ح ،دحوم    ،خالَفَـه نلْعونٌ م

              و نْـهم عـمس نملو لَه غَفَرَاللَّه فَقَد ،قَهدص و هتَبِع نم رْحومم
لَه أَطاع .  

معوا           .18 فَاسـ ،دشْهفى هذا الْم هقامٍ أَقُومرُ مآخ رَالنّاسِ، إِنَّهعاشم
و      ربكُم،  ) اللَّه(و أَطيعوا وانْقادوا الَمرِ    لَّ هـ جـزَّوع فَإِنَّ اللَّه

ه الُْمخاطب لَكُم،   ه ونَبِي موالكُم وإِالهكُم، ثُم من دونه رسولُ     



الحــاللَ إِالّ مــا أَحلَّــه اللَّــه و رســولُه وهــم، والحــرام إِالّ مــا  . 19
  ــه ــه اللَّ رَّمح)كُمــي ــلَّ    ) علَ جزَّوع ــه ــم، واللَّ ه و ــولُه سر و

ى             بـنـى رلَّمبِمـا ع تأَنَـا أَفْـضَيو رامالْحاللَ وى الْحرَّفَنع   ـنم 
هإِلَي هرامح و هاللحو تابِهك .  

ى، و     مامن علْمٍ إِالَّ وقَد أَحصاه    ). فَضِّلُوه(معاشرَالنّاسِ، . 20 فـ اللَّه
كُلُّ علْمٍ علِّمت فَقَد أَحصيتُه فى إِمامِ الْمتَّقين، وما من علْـمٍ إِالّ             

     اً، ويلع تُهلَّمع قَدو     بـينالْم الْإِمـام وفـى     (ه اللَّـه الَّـذى ذَكَـرَه
  ). ء أَحصيناه فى إِمامٍ مبينٍ و كُلَّ شَى: (سورةِ يس

21 .        نفُوا عتَنْكالتَسو ،نْهرُوا مالتَنْفو نْهلُّوا عرَالنَّاسِ، التَضعاشم
لَ     وِاليته، فَهوالَّذى يهدي إِلَى الْحقِّ ويعملُ      قُ الْباطـزْهيو ،بِه 

  .اللَّه لَومةُ الئمٍ وينْهى عنْه، والتَأْخُذُه فى



22 .        هولسر و بِاللَّه نآم نلُ مأَو)       ـدإِلَى الْايمانِ بـى أَح بِقْهسي لَم( ،
اللّه بِنَفْسه، والَّذى كانَ مع رسولِ اللّه وال         والَّذى فَدى رسولَ  

رُهالرِّجالِ غَي نم هولسر عم اللّهدبعي دأَح . 

اللّـه أَنْ    أَمرْتُه عـنِ  . أَولُ النّاسِ صالةً و أَولُ من عبداللّه معى       ( . 23
هياً لى بِنَفْسلَ فادعى، فَفَعضْجفى م نامي .( 

24.     ،اللّـه فَــضَّلَه فَقَـد رَالنّاسِ، فَـضِّلُوه عاشـم   هبنَــص فَقَـد لُـوهاقْبو 
اللّه . 

معاشرَالنّاسِ، إِنَّه إِمام من اللّه، ولَن يتُوب اللّه على أَحد أَنْكَـرَ          .25
             خـالَف نبِم كلَ ذالفْعأَنْ ي لَى اللَّهتْماً عح ،رَ لَهغْفي لَنو تَهوِالي

ــ ــذاباً نُكْ ع ــه ذِّبعأَنْ يو ــرَه هورِأَمــرَ الــد هد و بــادĤْا الــد راً أَب .
 فوهــال ــذَروا أَنْ تُخـ ــاس    . فَاحـ ــا النَّـ ــاراً وقودهـ ــصلُوا نـ فَتَـ

الْحورينلْكافل تدةُ أُعجار. 



26 .          ــين ــن النَّبِيـ ــه ـ بـــشَّرَالْأَولُونَ مـ معاشـــرَالنّاسِ، بـــى ـ واللَّـ
ــا ـ     ــلين، وأَنَ رْسالْمو)ــه ــ) واللَّ ــلين  ـ رْسالْمو الْأَنْبِيــاء خــاتَم 

  ماواتـــلِ الـــسأَه ـــنم ميـــعِ الَْمخْلـــوقينلـــى جـــةُ عجوالْح
ضينالْأَرـةِ               . ويلكَفَـرَ كُفْـرَ الْجاه فَقَـد ـكفـى ذال شَـك نفَم

     فى شَى شَك نم فى كُـلِّ مـا            الْأُولى و شَك لى هذا فَقَدقَو نم ء
ى الْكُـلِّ                 أُنْ فـ شَـك ةِ فَقَـدالْأَئم نم دفى واح شَك نمو ،زِلَ إِلَى

  . النّارِ منْهم، والشَاك فينا فى

27.  ىبانرَالنّاسِ، حعاشم          لَـىع نْـهنّاً مالْفَضيلَةِ م هلَّ بِهذجزَّوع اللَّه
ال إِالهو ــى ــه إِلَ ــو إِحــساناً منْ إِالّه  ــد نِّــى أَبم ــد مالْح ــه و، أَال لَ

  .  كُلِّ حالٍ الĤْبِدين ودهرَالداهرين و على

معاشرَالنّاسِ، فَضِّلُوا علياً فَإِنَّه أَفْضَلُ النَّاسِ بعدى من ذَكَرٍ و           .28
غْضُوب ملْعونٌ ملْعونٌ، م  . أُنْثى ما أَنْزَلَ اللَّه الرِّزقَ وبقى الْخَلْقُ      

         قْـهوافي لَـملى هذا وقَو لَىع در نم غْضُوبرئيـلَ    . مبأَال إِنَّ ج



معاشرَ النَّاسِ، إِنَّه جنْب اللَّه الَّـذى ذَكَـرَ فـى كتابِـه العزيـزِ،                .29
ـ      ): (مخْبِراً عمن يخالفُه   ( فَقالَ تعالى  يـا ح رَتا أَنْ تَقُولَ نَفْسس

نْبِ اللَّهفى ج لى ما فَرَّطْتع .(  

معاشرَالنّاسِ، تَدبرُوا الْقُرْآنَ و افْهموا آياتـه وانْظُـرُوا إِلـى            . 30
            زواجِـرَه لَكُـم نـيبي لَـن اللَّهفَو ،هتَشابِهالتَتَّبِعوا مو هكَماتحم

صعده إِلـى        ى أَنَا ولَن يوضح لَكُم تَفْسيرَه إِالَّ الَّذ      مـو هـدذٌ بِيآخ 
 هــضُد شــائلٌ بِعو)ىــد بِي ــه عراف و (ــم ــت : و معلمكُ ــن كُنْ أَنَّ م

 ــبٍ أَخــى وأَبــى طال ــنب ــىلع ــوه و ،الهــوم ــىلفَهــذا ع الهــوم
لَّ أَنْزَلَها عجزَّوع اللَّه نم واالتُهم ى، ويصولَى .  



لْبِه   (معاشرَالنّاسِ، إِنَّ علياً والطَّيبين مـن ولْـدى          . 31 صـ ـنم (  م هـ
الثِّقْلُ الْأَصغَرُ، والْقُرْآنُ الثِّقْلُ الْأَكْبرُ، فَكُلُّ واحـد منْهمـا منْبِـئٌ            

          لَـىرِدا عتّى يفْتَرِقا حي لَن ،قٌ لَهوافم و بِهصاح نع  ضو الْحـ. 
هضفى أَر هكّامح و هفى خَلْق اللَّه ناءأُم مأَال إِنَّه . 

32 .         ،تضَحأَو قَدأَالو ،تعمأَس قَدأَالو ،لَّغْتب قَدأَالو ،تيأَد قَدأَالو
 أَال و إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ قالَ و أَنَا قُلْت عنِ اللَّه عزَّوجلَّ،

رَةُ         » أَميرَالْمؤْمنين«ه ال   أَالإِنَّ . 33 لُّ إِمـ رَ أَخى هـذا، أَال التَحـغَي
رِهغَي دَحدى العب نينؤْمالْم.  

)4(  

اَللَّـه و   :  بِكُم من اَنْفُسكُم؟ قـالوا      ايهاالنَّاس، من اَولى  «: ثم قال  .34
ولُهسفَقالَ .ر :       الهو مـ لىفَهذا ع الهوم والِ    اَال من كُنْت م اَللَّهـ ،

خَذَلَه نواخْذُلْ م رَهنَص نرْمانْصو عاداه نم و عاد وااله نم. 



35.   لْمــى، وواعــي ع و صــيىو أخــى و ــى لــرَالنّاسِ، هــذا ع عاشم
 تَفْـسيرِ كتـابِ اللَّـه         من آمـن بـى وعلـى        خَليفَتى فى اُمتى على   
ــداعي إِ  ــلَّ وال جزَّوــا ع ــلُ بِم الْعامو ــه لَي   الُْمحــارِبو رْضــاهي
 .  طاعته والنّاهي عن معصيته الَعدائه والْموالي على

36 .         نالْهادي م الْإمامو نينؤْمأَميرُالْم و ولِ اللّهسخَليفَةُ ر إِنَّه  ،اللَّه
 . أَمرِاللَّهو قاتلُ النّاكثين والْقاسطين والْمارِقين بِ

م  : بِـأَمرِك يـارب أَقـولُ     ). مايبدلُ الْقَولُ لَـدى   : (اللَّه يقُولُ .37 اَلَّلهـ
       عاداه نم عادو وااله نوالِ م)        ـناخْـذُلْ مو رَهنَـص نرْ مانْصو

خَذَلَه (قَّهح دحج نلى مع باغْضو أَنْكَرَه نم نالْعو. 

ــتاَ .38 ــك أَنْزَلْ ــم إِنَّ للَّه   ــك يينِ ذالتَبــد ــى وليــك عنْ لــةَ فــى ع يĤْال
الْيوم أَكْملْت لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـت        : (ونَصبِك إِياه لهذَا الْيومِ   

ــم الْإِســالم دينــاً ــيكُم نعمتــى و رضــيت لَكُ ــت ،)علَ إنَّ : ( و قُلْ



 

39 . لَّغْتب أَنِّى قَد كإِنِّى أُشْهِد ماَللَّه. 

)5(

فَمن لَم  . نَكُم بِإِمامته معاشرَالنّاسِ، إِنَّما أَكْملَ اللَّه عزَّوجلَّ دي      .40
ومِ الْقيامـةِ      يأْتَم بِه وبِمن يقُوم مقامه من ولْدى من صلْبِه إِلـى           يـ 

اللَّه عزَّوجلَّ فَأُولئـك الَّـذين حبِطَـت أَعمـالُهم           والْعرْضِ علَى 
اليخَفَّف عـنْهم   (لدونَ،  و فى النّارِهم خا   ) الدنْيا والĤْخرَةِ  فى(

 ). الْعذاب والهم ينْظَرونَ

41.   ىلرَالنّاسِ، هذا ععاشم رُكُمأَنْص ،         كُمأَقْـرَببـى و قُّكُـمأَحلـى و
ــيانِ   راض ــه ــلَّ وأَنَاعنْ جزَّوع ــه ــى، واللَّ ــزُّكُم علَ أَعو ــى و . إِلَ

إِالّ فيــه، وال خاطَــب اللَّــه ) آنِفــى الْقُــرْ(مانَزَلَــت آيــةُ رِضــاً 
الْقُرْآنِ إِالّ فيـه،     الَّذين آمنُوا إِالّبدأ بِه، والنَزَلَت آيةُ مدحٍ فى       



 

42. ولِ       مسر نلُ عالُْمجادو رُ دينِ اللَّهناص ورَالنّاسِ، هعاش   و ،اللَّه
    ىـدهى الْمالْهاد ىالنَّق ىالتَّقوه .         كُمـيصو و رُ نَبـى خَيـ كُمنَبِـي

   ىصرُ وخَي) ياءصرُالْأَوخَي نُوهبةُ كُلِّ   ). ويرَالنّاسِ، ذُرعاشم
لْبِ نَبِىص نتى ميذُر و ،لْبِهص نم )نينؤْمأَميرِالْم (ىلع . 

43.     ،دــس ــةِ بِالْح ــن الْجنَّ م مآد ــرَج ــيس أَخْ ــاسِ، إِنَّ إِبل ــرَ النّ عاشم
فَالتَحسدوه فَتَحبِطَ أَعمالُكُم وتَزِلَّ أَقْدامكُم، فَـإِنَّ آدم أُهـبِطَ          

ــى ــأَرضِ بِ إِلَ ــفْوةُ الْ ص ــو هةٍ، وــد ــةٍ واح ــه خَطيئَ ــلَّ،  اللَّ جزَّوع
 ،اللَّهداءأَع نْكُمم و أَنْتُم أَنْتُمو بِكُم فكَيو 

44.    ،ــى ــاً إِالَّ تَق يلــوالى ع ال يو ،ىــق ــاً إِالّشَ يلع ضغــب الي ــه أَالوإِنَّ
   صخْلم نؤْمإِالّم بِه نؤْماليفـى  . و و    ى لـع -    اللَّـهو -   نَزَلَـت 

صرِ، إِنَّ           : (سورةُ الْعصر  الْعـمـانِ الـرَّحيمِ، والرَّح مِ اللَّـهبِـس



 

معاشرَالنّاسِ، قَد استَشْهدت اللَّه وبلَّغْتُكُم رِسـالَتى و مـا علَـى             .45
بينالغُ الْمولِ إِالَّالْبالرَّس . 

ــرَالنّاسِ،  .46 عاشم)    ــتُم ــوتُن إِالّ وأَنْ ــه والتَم ــقَّ تُقات ح ــه إتَّقُوااللَّ
 ). مسلمونَ



)6(

و رسوله والنَّورِ الَّذى أُنْـزِلَ معـه        آمنُوا بِاللَّه   (معاشرَالنّاسِ،   .47
نَطْمس وجوهـاً فَنَرُدهـا علـى أَدبارِهـا أَو نَلْعـنَهم             من قَبلِ أَنْ  

   تبالس حابنَّا أَصمـاً         ). (كَما لَعـةِ إِالَّ قَويĤْال هنى بِهذما ع للَّهبا
    هِممائبِأَس مرِفُهحابى أَعأَص نفْحِ  مبِالـص رْتأُم قَدو ،أَنْسابِهِمو

 مايجِد لعلى فـى قَلْبِـه مـن الْحـب            عنْهم فَلْيعملْ كُلُّ امرِئٍ على    
 ). والْبغْضِ

48.   نم رَالنّاسِ، النُّورعاشم         ى لـفى ع ثُم ىف لوكسلَّ مجزَّوع اللَّه
    ف بٍ، ثُمنِ أَبى طالأْخُـذُ          بالَّـذى ي ىدهمِ الْمإِلَى الْقائ نْهلِ مى النَّس

لَّ قَـد جعلَنـا                      جـزَّوع َنَّ اللَّـهلَنـا، ال و قٍّ هـ بِكُـلِّ حـ و قِّ اللَّـهبِح
 نينالْخــائو فينالُْمخــالو ــدين انالْمعو رينقَــصلَــى الْمــةً ع جح

و مينالّظَالو مينثĤْالوميعِ الْعالَمينج نم بينالْغاص . 



49.     ــى لقَب ــن م خَلَتــد ــه قَ ــولُ اللَّ ســي ر ــذركُم أَنّ ــرَالنّاسِ، أُنْ عاشم
               ـبنْقَلي ـنم؟ وقـابِكُملـى أَعع ـتُمانْقَلَب لْـتقُتأَو تلُ، أَفَإِنْ مالرُّس

   فَلَـن هيبقلى عع      ـيسئاً وشَـي ضُرَّاللَّه يـ     رينالـشّاك زِى اللَّـهج
)ابِرينالص .( 

50.   هــد عب ــن م ــم ــوف بِالــصبرِ والــشُّكْرِ، ثُ صوالْموــاً ه يلإِنَّ عأَالو
لْبِهص نلْدي مو.  

لْ التَمنُّـوا علَـى           .51 بـ ،كُمـالمبِإِس لَىنُّوا عرَالنّاسِ، التَمعاشم   اللَّـه
  و لَكُممبِطَ عحنـارٍ            فَي ـنم بِـشُواظ كُمـيتَلبي و كُملَـيخَطَ عسي

رْصادلَبِا الْم كُمبنُحاسٍ، إِنَّ رو . 

النّـارِ   معاشرَالنّاسِ، إِنَّه سيكُونُ مـن بعـدى أَئمـةٌ يـدعونَ إِلَـى             .52
 . ويوم الْقيامةِ الينْصرونَ

 . ا بريئانِ منْهممعاشرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّه وأَنَ .53



ــى      .54 ف مهــياع ــاعهم وأَشْ ــصارهم وأَتْب ــم وأَنْ ــرَالنّاسِ، إِنَّه عاشم
رِينتَكَبى الْمثْوم لَبِئْسالنّارِ و نفَلِ مالْأَس كرالد . 

55. هحيفَتفى ص كُمدنْظُرْ أَححيفَةِ، فَلْيالص حابأَص مأَال إِنَّه!!  

56 . عاشوِراثَةً       م ةً وها إِمامعبـى إِلـى     (رَالنّاسِ، إِنِّى أَدقمِ    فـى عو يـ 
رٍ        ، وقَد بلَّغْت ما أُمرت بِتَبليغه     )الْقيامةِ لـى كُـلِّ حاضـةً عجح

              ،ولَـدي لَـمأَو دلو ،دشْهي لَمأَو شَهِد نمم دلى كُلِّ أَحع غائبٍ وو
 .  يومِ الْقيامةِ الْحاضرُ الْغائب والْوالد الْولَد إِلىفَلْيبلِّغِ 

ــصاباً،    .57 اغْت لْكــاً وــدى م عــةَ ب لُونَ الْإِمامعجــي سو) ــه ــن اللَّ أَال لَع
  بينالْغاصغْتَصبينالْم(  ها سنْدعأَ  نَ، و ا الثَّقَالنِ   فْرُغُ لَكُمهي) نم
لَيكُمــــا شُــــواظٌ مــــن نــــارٍ ونُحــــاس لُ عويرْســــ) غُيفْــــرُ

 . فَالتَنْتَصرانِ



58.               لـى مـا أَنْـتُمع كُمـذَريل كُني لَّ لَمجزَّوع رَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهعاشم
              كُمعطْلـيل مـا كـانَ اللَّـه بِ، والطَّي نميزَالْخَبيثَ متّى يح هلَيع

 . علَى الْغَيبِ

لَ             معاشرَالنّاسِ، .59 كُهـا بِتَكْـذيبِها قَبـلهم اللَّهةٍ إِالّ وقَرْي نما م إِنَّه 
هدعقٌ ودصم اللَّهو ىدهالْم ا الْإِماملِّكُهمم ةِ وياممِ الْقوي .  

60 .              لَـكأَه لَقَـد اللَّـهو ،لينأَكْثَرُالْـأَو لَكُمضَلَّ قَـب رَالنّاسِ، قَدعاشم
الْأَو    رينخĤالْـ كلهم وهو ،لين .   تَعـالى  قـالَ اللَّـه) :    ـكلنُه أَلَـم

لٌ            يـو ،رِمينلُ بِـالُْمج نَفْعـ ككذال ،رينخĤْال مهنُتْبِع ثُم ،لينالْأَو
كَذِّبينلْمل ذئموي .(  

ت عليــاً معاشــرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّــه قَــد أَمرَنــى ونَهــانى، وقَــد أَمــرْ . 61
  تُهينَهو)رِهبِأَم .(           رِه َمـوا العـمفَاس ،ه يـىِ لَد النَّهـرِ والْـأَم لْمفَع

وصـيرُوا  (تَسلَموا وأَطيعوه تَهتَدوا وانْتَهوا لنَهيِه تَرشُدوا،       
 .وال تَتَفَرَّقْ بِكُم السبلُ عن سبيله)  مراده إِلى



)7(

62 . عاشم         ،ه بِاتِّباعـ رَكُمالَّذى أَم تَقيمسالْم راطُ اللَّهرَالنّاسِ، أَنَا ص
، يهـدونَ   )الْهـدى (ثُم ولْدى من صلْبِه أَئمـةُ       . ثُم على من بعدى   

اللَّه الرَّحمانِ الرَّحيمِ    بِسمِ«: ثُم قَرَأَ  .إِلَى الْحقِّ و بِه يعدلونَ    
الْحبِ مر لَّهلد ينِ ،           الْعالَمينمِ الـدو يـ كمن الرَّحيمِ ، مالالرَّح ، 

   ، تَقيمــس راطَ الْمــص ــدنَا ال اه ، تَعينــس ــاك نَ اي و ــد بنَع ــاك يا
ــا   ــيهِم و لَ ــضُوبِ علَ ــرِ الْمغْ غَي هِمــي ــت علَ ماَنْع ــذين ــراطَ الَّ ص 

قـالَ  ،» الضّالّيننَ  : و ى فـ     فـيهِمو زَلَـت) اللَّـهو (    م لَهـو ،نَزَلَـت
          هِملَـيع فالخَـو الَّذين اللَّهياءلأَو أُولئك ، خَص ماهإِيو تمع

مه اللَّه زْبزَنونَ، أَال إِنَّ ححي مالهونَ وبالْغال .
ت

 

نُ الـشَّياطينِ يـوحى   أَال إِنَّ أَعدائَهم هم السفَهاءالْغاوونَ إِخْـوا      . 63
 . بعضُهم إِلى بعضٍ زخْرُف الْقَولِ غُروراً



لَّ           .64 جـزَّوفَقالَ ع ،تابِهفى ك اللَّه مذَكَرَه الَّذين ميائَهلأَال إِنَّ أَو :
)         اللَّـهحاد نونَ موادرِ يخĤْمِ الوالْيو نُونَ بِاللَّهؤمماً يقَو التَجِد

ـــ سـر و    مإِخْــــوانَهأَو منــــائَهأَبأَو مكــــانُوا آبــــائَهلَوو ولَه
 و أيدهم بِرُوحٍ    هِم الْإيمانَ أَوعشيرَتَهم، أُولئك كَتَب فى قُلوبِ    

ا الْأنهـار خالـدين فيهـا                هـتتَح ـنري متَج نّاتج ملُهخدي و نْهم
ئــك حــزْب اهللاِ هــم   ه أولرضــي اهللاُ عــنْهم و رضُــوا عنْــ   

 . ) الْمفْلحونَ

65 .       مـفَهصو نونَ الَّذينؤْمالْم ميائَهللَّ فَقـالَ      أَال إِنَّ أَو جـزَّوع اللَّـه :
)               و نالْـأَم م لَهـ ـكبِظُلْـمٍ أُولئ موا إيمـانَهلْبِسي لَمنُوا وآم الَّذين

 ). هم مهتَدونَ

 ). وليائَهم الَّذين آمنُوا ولَم يرْتابواأَال إِنَّ أَ( . 66



 أَوليائَهم الَّذين يدخُلونَ الْجنَّـةَ بِـسالمٍ آمنـين، تَتَلَقّـاهم            أَال إِنَّ  .67
سالم علَـيكُم طبـتُم فَادخُلوهـا       (: الْمالئكَةُ بِالتَّسليمِ يقُولونَ  

دينخال( . 

68.  ،ميائَهلسابٍأَال إِنَّ أَورِ حقونَ فيها بِغَيرْزنَّةُ يالْج ملَه . 

 . أَال إِنَّ أَعدائَهم الَّذين يصلَونَ سعيراً . 69

70.                 و تَفـور ى هـ شَـهيقاً و نَّم هـجعونَ لمـسي الَّذين مدائَهأَال إِنَّ أَع
 .يرَونَ لَهازفيراً

أُمـةٌ لَعنَـت    كُلَّمـا دخَلَـت     : (يهِماللَّه فـ   أَال إِنَّ أَعدائَهم الَّذين قالَ     .71
  لـاوليهم  ريهم اُخـْ   حتّي اذَا اداركُـوا فيهـا جميعـاً قالَـت          أُخْتَها

     هِمتĤأضَـلُّونا فَـ نا هؤُالءبر    ـعـذاباً ضـ          ع لٍّ فاً مـن النّـارِ ، قـالَ لكُ
عضنو لك فونَ ال تَعلَم (. 



كُلَّما أُلْقى فيها فَوج : (ذين قالَ اللَّه عزَّوجلَّ  أَال إِنَّ أَعدائَهم الَّ    .72
ســأَلَهم خَزَنَتُهــا أَلَــم يــأتكُم نَــذيرٌ، قــالوا بلــى قَــد جاءنــا نَــذيرٌ 

      شَى نم قُلنا مانَزَّلَ اللَّه نا وإِالّ فى ضَاللٍ كَبيرٍ       فَكَذَّب إِنْ أَنْتُم ء 
  قالُوا لَو و  كُنّا نَس م أو ع ـ         نَع لُ مـا كُنّـا فـي أصعيرِ ،    قحابِ الـس

ا بِذَنْفَاعتَرَفوبِهِمحفَس اصعيرِقاً لحابِ الس (. 

أَال إِنَّ أَوليائَهم الَّذين يخْشَونَ ربهم بِالْغَيبِ، لَهم مغْفرَةٌ وأَجرٌ           .73
 . كَبيرٌ

 .  والْأَجرِ الْكَبيرِشَتّانَ مابين السعيرِ معاشرَالنَاسِ، .74

من ) كُلُّ(، عدونا من ذَمه اللَّه ولَعنَه، و ولينا          )معاشرَالنّاسِ( .75
هبأَح و اللَّه هحدم . 

 . النَّذيرُ و على الْبشيرُ) أَنَا(معاشرَ النّاسِ، أَالوإِنّى  .76

 .ر و على هاد، أَال و إِنِّى منْذ)معاشرَالنّاسِ( .77



 . و إِنّى نَبى و على وصيى) أَال(معاشرَ النّاس  .78

79. ) ــن م ــىصالْوو الْإِمــام ــى لع ســولٌ وإِنِّــى رــرَالنّاسِ، أَالوعاشم
    هلْــدو هــدعب ــنــةُ ممالْأَئــدى، وعب .   ــمهو مهــدإِنّــى والأَالو

 ).هيخْرُجونَ من صلْبِ

)8(

80.     ىــدهالْم منَّــا الْقــائــةِ ممالْأَئ رُ  . أَال إِنَّ خــاتَمالظّــاه أَال إِنَّــه
ــى ــدينِ علَ ــالمين  . ال ــن الظّ م مــتَق ــه الْمنْ ــاتح  . أَال إِنَّ ــه ف أَال إِنَّ

لِ الـشِّرْك       أَال إِنَّه غالب كُلِّ قَبيلَةٍ     .الْحصونِ وهادمها  أَهـ ـنم
هاديهاو. 

81.       اللَّـهياءلَوبِكُلِّ ثـارٍ ال رِكدالْم ـدينِ       . أَالإِنَّهرُ ل النّاصـ أَال إِنَّـه
اللَّه . 



رٍ عميـقٍ        .82 حـب نم الْغَرّاف كُـلَّ ذى فَـضْلٍ          . أَال إِنَّه مس يـ أَال إِنَّـه
     هلهلٍ بِجهكُلَّ ذى ج و هبِفَضْل .   رَةُاللَّـهيخ أَال إِنَّه   هخْتـارم و  .

 . أَال إِنَّه وارِثُ كُلِّ علْمٍ والُْمحيطُ بِكُلِّ فَهمٍ

83.            ـهرِ آيات َمـال دشَيالْم لَّ وجزَّوع هبر نالُْمخْبِرُ ع أَال . أَال إِنَّه
ديدالس الرَّشيد إِنَّه .هإِلَي ضفَوالْم أَال إِنَّه . 

  .رَ بِه من سلَف من الْقُرونِ بين يديهأَال إِنَّه قَد بشَّ .84

85.              النُـورو ـهعقَّ إِالّ مال حو هدعةَ بجالحةً وجالْباقي ح أَال إِنَّه
هنْدإِالّع . 

86.         ـهلَيع نْـصورالمو لَـه بالغال أَال إِنَّه .   ى لـو إِنَّـهفـى     أَالو اللَّـه
هكَمحو ،هضأَرهتيعالن و رِّهفى س أَمينُهو ،هفى خَلْق . 



)9(

87.          كُمفْهِمي ىلهذا ع و ،تُكُممأَفْهو لَكُم نْتيبرَالنّاسِ، إِنّى قَدعاشم
 . بعدى

أَالوإِنِّى عنْـد انْقـضاء خُطْبتـى أَدعـوكُم إِلـى مـصافَقَتى علـى                .88
،اإلِقْرارِبِه و هتعيدىبعب هصافَقَتم ثُم  . 

وأَنَا آخذُكُم بِالْبيعةِ   . أَالوإِنَّى قَد بايعت اللَّه و على قَد بايعنى        .89
ه،       . (لَه عنِ اللَّه عزَّوجلَّ    إِنَّ الَّذين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اللـَّ

  ديهِمقَ أَيفَو اللَّهدنَكَثَ . ي نلـى     فَمنْكُـثُ عفَإِنَّما ي        ـنم و ،هنَفْـس 
 ).أَوفى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتيه أَجراً عظيماً

)10(



90.            ،شَـعائرِاللَّه ـنرَةَ م مـالْعو ج رَالنّاسِ، إِنَّ الْحـعاشم)    ج حـ ـنفَم
     فطَّوأَنْ ي هلَيع ناحرَ فَالجتَمأَوِاع تيبِهِمـا  الْب    ـنم و    عتَطَـو 

خَيليمرٌ عراً فَإنَّ اهللاَ شاك ( . 

91 .     ا وـتَغْنَوإِالَّ اس ـتيلُ بأَه هدرفَماو ،تيواالْبجرَالنّاسِ، حعاشم
 . رُوا و افْتَقَرُوا والتَخَلَّفوا عنْه إِالّبتأُبشروا،

92.    م فقوبِالْم قَفرَالنّاسِ، ماوعاشم    ـنم لَفماس لَه إِالَّغَفَرَاللَّه نؤْم
                لَـهمع ـتَأْنَفاس تُـهجح فَـإِذا انْقَـضَت ،ـكذال ـهقْتإِلـى و ذَنْبِه .

          اللَّـهو هِملَـيخَلَّفَةٌ عم منَفَقاتُه عانُونَ وم اججرَالنَّاسِ، الْحعاشم
نينسرَالُْمحأَج ضيعالي.  

ــرَال . 93 ــه،   معاشــ ــدينِ والتَّفَقُّــ ــالِ الــ ــت بِكَمــ ــوا الْبيــ نّاسِ، حجــ
 . والتَنْصرِفُوا عنِ الْمشَاهدإِالّ بِتَوبةٍ و إِقْالعٍ

94.           اللَّـه رَكُمآتُوا الزَّكاةَ كَما أَم الةَ ووا الصرَالنّاسِ، أَقيمعاشم
ــد فَقَــصرْ  الْأَم كُمــي ــإِنْ طــالَ علَ ــلَّ، فَ جزَّوع ــى لفَع يتُمــس تُم أَونَ



 

ــا    .95 ــرُمن أَنْ أُحــصيهما وأُعرِّفَهم ــرام أَكْثَ الْحــاللَ و أَال إِنَّ الْح
 عنِ الْحرامِ فى مقـامٍ واحـد، فَـأُمرْت أَنْ            فĤَمرَ بِالْحاللِ و اَنهى   

بِــه ــولِ ماجِئْــتبِقَب فْقَةَ لَكُــمالــصو ــنْكُمــةَ معيــنِآخُــذَ الْبع   اللَّــه
            الَّـذين هـدعب ـنم ـياءصاألَوو نينؤْمأميرِالْم ىللَّ فى عجزَّوع
هم منِّى ومنْه إمامةٌ فيهِم قائمةٌ، خاتمها الْمهدى إِلى يومٍ يلْقَى            

 . اللَّه الَّذى يقَدر و يقْضي

لْتُكُم علَيـه وكُـلُّ حـرامٍ نَهيـتُكُم         معاشرَالنّاسِ، و كُلُّ حاللٍ دلَ     . 96
أَال فَـاذْكُرُوا ذالـك     . عنْه فَإِنِّى لَم أَرجِع عن ذالك و لَم أُبـدلْ         

        رُوه التُغَيـو لُوهـدال تُبو ،ابِهو تَواصـ و فَظُوهاحى    . و أَال و إِنـِّ



97.              لِّغُـوهتُبلى وـوا إِلـى قَـوأَنْ تَنْتَه رُوفعرِ بِالْمالْأَم أْسإِنَّ رأَالو
                ،ه خالَفَتـم ـنع هو تَنْهـى و من لَم يحضُرْ و تَـأْمروه بِقَبولـه عنـِّ

نِّى     فَإِنَّهملَّ وجزَّوع اللَّه نرٌ مأَم  .       ى ال نَهـو ـروفعرَ بِمال أَمو
 . عن منْكَرٍ إِالَّمع إِمامٍ معصومٍ

98.      ،هــد ــده ولْ عب ــن ــةَ م مأَنَّ الْأَئ ــرِّفُكُم عــرْآنُ ي ــرَالنّاسِ، الْقُ عاشم
ى ومنْـه، حيـثُ        و : (اللَّـه فـى كتابِـه       يقُـولُ  وعرَّفْتُكُم إِنَّهم منـِّ
بِــهقــةً فــى عيــةً باقملَهــا كَلعج .(قُلْــتلُّوا مــا إِنْ «: وتَــض لَــن

 . »تَمسكْتُم بِهِما

99.   ةَ كَما قالَ اللَّهاعوا السذَراحرَالنّاسِ، التَّقْوى، التَّقْوى، وعاشم
 ). ء عظيم ىإِنَّ زلْزَلَةَ الساعةِ شَ: (عزَّوجلَّ



100 .   ــات ــرُوا الْممــ ــاد(اُذْكُــ ــوازين  ) والْمعــ ــساب والْمــ والْحــ
          قـابالْعو الثَّـوابو الْعـالَمين بر ىـدي نيةَ ببالُْمحاسو .  ـنفَم

ى                 فـ لَـه سئَةِ فَلَـييبِالـس جـاء ـنم هـا ولَيع نَةِ أُثيـبسبِالْح جاء
الجِنانِ نَصيب.  

)11(

معاشرَالنّاسِ، إِنَّكُم أَكْثَـرُ مـن أَنْ تُـصافقُونى بِكَـف واحـد فـى                . 101
               كُمنَتأَلْـس ـنلَّ أَنْ آخُـذَ م جـزَّوع اللَّـه ىرَنأَم قَدو ،دواح قْتو
              ـنم هـدعب جـاء ـنملو ،ؤْمنين أَميرِالْمـ ىلعل تقَّدبِما ع الْإِقْرار

 . ئمةِ منّى و منْه، على ما أَعلَمتُكُم أَنَّ ذُريتى من صلْبِهالْأَ

102 .  كُمعمونَ         «: فَقُولُوا بِأَجنْقـادـونَ راضُـونَ مطيعونَ معإِنّا سـام
           و نينؤْمأَميرِالْم ىلنا عرِ إِمامفى أَم كبرنا وبر نع لَّغْتما بل

ــ م ــدلو ــنــةِممالْأَئ ــن م ــلْبِه ص بِنــا . نبِقُلو ــكلــى ذالع ــكنُبايِع
 و علَيه نَمـوت و    ذالك نَحيى على. وأَنْفُسنا وأَلْسنَتنا وأَيدينا  



 

103 .  و تــوكُــلَّ ص لَــمعي ــرَالنّاسِ، مــاتَقُولونَ؟ فَــإِنَّ اللَّــهعاشم
ضلُّ    فَمنِ اهتَدى فَلنَفْسه و (خافيةَ كُلِّ نَفْسٍ،     ضَـلَّ فَإِنَّمـا يـ نم

 ). يداللَّه فَوقَ أَيديهِم(، ومن بايع فَإِنَّما يبايِع اللَّه، )علَيها



 وبـــايِعوا عليـــاً   معاشـــرَالنّاسِ، فَبـــايِعوا اللَّـــه و بـــايِعونى    . 104
ى  مـنْهم (أَميرَالْمؤْمنين والْحسن والْحـسين والْأَئمـةَ        نْيا    فـالـد

رْحم مـن و             . كَلمةً باقيةً ) والĤْخرَةِ يـ و رغَـد ـنم اللَّـه كلهي
 بِمـا عاهـد      و من نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ على نَفْسه و من أَوفى         (،   فى

هلَيظيماً عراً عأَج ؤْتيهيفَس اللَّه .( 

ذى قُلْت لَكُم وسلِّموا علـى علـى بِـإِمرَةِ          معاشرَالنّاسِ، قُولُوا الَّ   . 105
سمعنا و أَطَعنا غُفْرانَـك ربنـا و إِلَيـك          : (الْمؤْمنين، وقُولُوا 

اَلْحمد للَّـه الَّـذى هـدانا لهـذا و مـا كُنّـا       : (، و قُولوا  )الْمصيرُ
دانَا اللَّهال أَنْ هلَو ىتَدنَهلج لَقَد تنا بِالْاءبلُ رسقِّ رح(  . 

لَّ            . 106 جـزَّوع اللَّـهنْدبٍ عنِ أَبى طالب لىلَ عرَالنّاسِ، إِنَّ فَضائعاشم 
 أَكْثَرُ من أَنْ أُحصيها فى مقامٍ واحـد،  ـالْقُرْآنِ    و قَد أَنْزَلَهافىـ

قُوهدرَفَها فَصع بِها و اَكُمأَنْب نفَم . 



اً و الْأَئمـةَ الَّـذين             معاشرَالنّاسِ، من يطعِ   .107 يـلع و ـولَهسر و اللَّه
 . ذَكرْتُهم فَقَد فازفَوزاً عظيماً

ــسابِقُونَ إِلــى .108 ــرَالنَّاسِ، ال عاشليمِ  مــس ــه و التَّ واالتم و ــه تعبايم 
 . فائزُونَ فى جنّات النَّعيمِعلَيه بِإِمرَةِ الْمؤْمنين أُولئك هم الْ

اللَّـه بِـه عـنْكُم مـن الْقَـولِ، فَـإِنْ             معاشرَالنّاسِ، قُولُوا ما يرْضَى    . 109
 . تَكْفُرُوا أَنْتُم و من فى الْأَرضِ جميعاً فَلَن يضُرَّاللَّه شَيئاً

ــؤْمنين اَ . 110 لْمــرْ ل اغْف ــم للَّه)ــرْت أَمو ــت يلَــى ) بِمــا أَدع باغْــضو
)دينالْجاح (الْعالَمين بر لَّهل دمالْحو ،رينالْكاف. 

صقَداهللاِسولُ ر اهللاُلَّ ص لَ عيهو آل هو ملَّ س


