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  يوم الغدير
وھ�و عي�د هللا ا�كب�ر : ريوم عيد الغدي

، وھ�و أعظ�م عل	يھم الس	�موعيد آل محّمد 
ا�عياد ما بعث هللا تعالى نبيّاً إ	 وھو يعيد 
ھذا اليوم ويحفظ ُحرمت�ه، واس�م ھ�ذا الي�وم 
في الّسماء يوم العھد المعھ�ود، واس�مه ف�ي 
ا�رض ي����وم الميث����اق الم����أخوذ والجم����ع 

علي		ه المش��ھود، وروي انّ��ه ُس��ئِل الّص��ادق 
ھ���ل للمس���لمين عي���د غي���ر ي���وم :  لس			�ما

نع���م : الجمع���ة وا�ض���حى والفط���ر؟ ق���ال
وأّي عي��د : أعظمھ��ا ُحرم��ة ، ق��ال ال��راوي 

اليوم الذي نصب في�ه رس�ول هللا : ھو؟ قال
علي		ه أمي��ر الم��ؤمنين  ص		لى � علي		ه وال		ه

وم���ن كن���ت م���و	ه فعل���يٌّ : وق���ال الس			�م
م���و	ه، وھ���و ي���وم ثم���اني عش���ر م���ن ذي 

وم���ا ينبغ���ي لن���ا أن : راويق���ال ال���. الحّج���ة
الّصيام والعب�ادة : نفعل في ذلك اليوم ؟ قال

 عل		يھم الس		�موال��ّذكر لمحّم��د وآل محّم��د 
صلى والّصXة عليھم، وأوصى رسول هللا 

 علي	ه الس	�مأمي�ر الم�ؤمنين  � عليه وال	ه
أن يتّخ���ذ ذل���ك الي���وم عي���داً وك���ذلك كان���ت 
ا�نبي��اء تفع��ل، ك��انوا يوص��ون أوص��ياءھم 

فيتّخذون���ه عي���داً، وف���ي ح���ديث أب���ي  ب���ذلك
نص��ر البزنط��ي ع��ن الّرض��ا ص��لوات هللا 

ي��ا اب��ن أب��ي نص��ر : وس��Xُمه علي��ه انّ��ه ق��ال
أينم��ا كن��ت فاحض��ر ي��وم الغ��دير عن��د أمي��ر 
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ف����اّن هللا تب����ارك  علي				ه الس				�مالم����ؤمنين 
وتع��الى يغف��ر لك��ّل م��ؤمن ومؤمن��ة ومس��لم 
وُمسلمة ذنوَب ستّين سنة، ويعتق من النّار 

ا اعت��ق ف�ي ش��ھر رمض�ان وليل��ة ض�عف م�
القدر وليلة الفطر، ولدرھم فيه بألف درھم 
dخوانك الع�ارفين، وأفض�ل عل�ى إخوان�ك 
في ھذا اليوم وُسّر فيه كّل م�ؤمن ومؤمن�ة، 
وهللا ل���و ع���رف النّ���اس فض���ل ھ���ذا الي���وم 
بحقيقت��ه لص��افحتھم المXئك��ة ف��ي ك��ّل ي��وم 

  .عشر مّرات
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  حديث الغدير

�حادي�����ث إن ح�����ديث الغ�����دير م�����ن ا
الفري�����دة الت�����ي تمي�����زت بكث�����رة رواتھ�����ا 
وأس��انيدھا، بحي��ث أن ھ��ذا الح��ديث ق��د ن��ال 
الش���ھرة ب���ين المس���لمين جميع���اً وبل���غ ح���د 
التواتر لدى المؤالف والمخالف، وقد جم�ع 

رواة  )الغ��دير(العXم��ة ا	مين��ي ف��ي كتاب��ه 
الح����ديث وأس����انيده م����ن مص����ادر جمي����ع 

ف��ي  )ق��دس( الم��ذاھب اdس��Xمية، وق��د أورد
بداي��ة كتاب��ه ن��ص خطب��ة الرس��ول ف��ي ي��وم 

  :الغدير كاlتي

الحم�����د m ونس�����تعينه ون�����ؤمن ب�����ه (
ونتوك���ل علي���ه، ونع���وذ ب���اm م���ن ش���رور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ال�ذي 	 ھ�ادي 
لمن ضل و	 مضل لم�ن ھ�دى، وأش�ھد أن 

  .	 إله إ	 هللا وأن محمدا عبده ورسوله

ف أما بعد أيھا الناس، ق�د نب�أني اللطي�
الخبي��ر أن��ه ل��م يعم��ر نب��ي إ	 مث��ل نص��ف 
عم��ر ال��ذي قبل��ه، وإن��ي أوش��ك أن أدع��ى 
فأجب���ت، وإن���ي مس���ؤول وأن���تم مس���ؤولون 

  ). فماذا أنتم قائلون؟

نش��ھد أن��ك ق��د بلغ��ت ونص��حت : ق��الوا
  .وجھدت فجزاك هللا خيرا
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ألستم تش�ھدون أن 	 إل�ه إ	 هللا : (قال
و أن محمدا عب�ده ورس�وله وأن جنت�ه ح�ق 

ح��ق وأن الم��وت ح��ق وأن الس��اعة ون��اره 
آتي��ة 	 ري��ب فيھ��ا وأن هللا يبع��ث م��ن ف��ي 

  ).القبور؟

  .بلى نشھد بذلك: قالوا

أيھا الناس : (ثم قال) أللھم اشھد: (قال
  ).أ	 تسمعون؟

   .نعم : قالوا

فإني ف�رط عل�ى الح�وض وأن�تم : (قال
واردون عل��ي الح���وض، وإن عرض��ه م���ا 
ب���ين ص���نعاء وبص���رى  في���ه أق���داح ع���دد 

نج��وم م��ن فض��ة ف��انظروا كي��ف تخلف��وني ال
  ).في الثقلين

وم��ا ال��ثقXن ي��ا رس��ول : فن��ادى من��اد
  هللا؟

الثق����ل ا�كب����ر كت����اب هللا : (~ ق����ال
طرف بي�د هللا ع�ز وج�ل وط�رف بأي�ديكم 
فتمس�كوا ب�ه 	 تض��لوا، واlخ�ر ا�ص��غر 
عترتي، وإن اللطيف الخبي�ر نب�أني أنھم�ا 
لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فسألت 

ك لھم��ا رب��ي، ف��X تق��دموھما فتھلك��وا، ذل��
ث�م أخ�ذ بي�د ) و	 تقصروا عنھم�ا فتھلك�وا

ص		لى � علي		ه عل��يص		لى � علي		ه وال		ه
فرفعھ��ا حت��ى رؤي بي��اض آباطھم��ا   وال		ه
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أيھ�ا الن��اس :(وعرف�ه الق�وم أجمع��ون فق�ال
  .؟) من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسھم

  .هللا ورسوله أعلم: قالوا
ي وأن����ا م����ولى إن هللا م����و	: (ق����ال

المؤمنين وأنا أول�ى بھ�م م�ن أنفس�ھم فم�ن 
يقولھ���ا ث���Xث -كن���ت م���و	ه فعل���ي م���و	ه

أللھ���م وال م���ن وا	ه وع���اد م���ن  -م���رات
ع���اداه وأح���ب م���ن أحب���ه وأبغ���ض م���ن 
أبغض��ه وانص��ر م��ن نص��ره واخ��ذل م��ن 
خذل����ه وأدر الح����ق مع����ه حي����ث دار، أ	 

  ).فليبلغ الشاھد الغائب
ح�ي ثم لم يتفرق�وا حت�ى ن�زل أم�ين و

الي����وم أكمل����ت لك����م دي����نكم : (هللا بقول����ه
  ).وأتممت عليكم نعمتي
هللا أكب��ر عل��ى : (~ فق��ال رس��ول هللا

إكم���ال ال���دين، وإتم���ام النعم���ة، ورض���ى 
  )الرب برسالتي، والو	ية لعلي من بعدي

 ثم طفق القوم يھنئون أمير الم�ؤمنين
ومم����ن ھن����أه ف����ي مق����دم  ،علي				ه الس				�م

ك��ل  الش��يخان أب��و بك��ر وعم��ر: الص��حابة
ب���خ ب���خ ل���ك ي���ا ب���ن أب���ي طال���ب : يق���ول

أص���بحت وأمس���يت م���و	ي وم���ولى ك���ل 
مؤمن ومؤمنة، وقد انشد حسان ابن ثابت 

  : في ذلك الحال شعرا فقال
  

  ين���اديھم ي���وم الغ���دير نبـــ���ـيھم
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  بخ����م واس����مع بالرس����ول منادي����ا  
  

  ووليكم يقول فمن مو	كم 
  

  
  فقالوا ولم يبدوا ھناك التعاميا  

  

     وأن�����ت ولين�����ا إلھ�����ك مو	ن�����ا
  

  
  و	 تج���دن من���ا �م���رك عاص���يا  

  

  ج   فق����ال ل����ه ق����م ي����اعلي ف����إنني
  

  
  رضيتك من بعدي اماما وھاديا  
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  أعمال يوم الغدير

ولھ���ذا الي���وم العدي���د م���ن ا�عم���ال 
  : وھي

الص���وم وھ���و كفّ���ارة ذن���وٍب : ا�ول
س��تّين س��نة، وق��د روي اّن ص��يامه يع��دل 

  . ةصيام الّدھر ويعدل مائة حّجة وعمر
  .  الُغسل: الثّاني
علي		ه زي��ارة أمي��ر الم��ؤمنين : الثّال��ث

وينبغي أن يجتھد المرء أينم�ا ك�ان  الس�م
علي		ه فيحض��ر عن��د قب��ر أمي��ر الم��ؤمنين 

 علي				ه الس				�موق����د حكي����ت ل����ه  الس				�م
زي���ارات ث���Xث ف���ي ھ���ذا الي���وم، أو	ھ���ا 
زيارة أم�ين هللا المعروف�ة وي�زار بھ�ا ف�ي 

يارات الجامعة القرب والبُعد وھي من الزّ 
  . المطلقة أيضاً 

أن يتعّوذ بما رواه الّس�يد ف�ي : الّرابع
  . صلى � عليه والهاdقبال عن النّبي 

أن يص����لّي ركعت����ين ث����ّم : الخ����امس
يسجد ويشكر هللا ع�ز وج�ل مائ�ة م�ّرة ث�ّم 

  : يرفع رأسه من الّسجود ويقول
  
اَللّـُھمَّ اِنِّي اَْس�اَلَُك بِ�اَنَّ لَ�َك اْلَحْم�َد (

َوْح��َدَك ( َش��ِريَك لَ��َك، َواَنَّ��َك واِح��ٌد اََح��ٌد 
َصَمٌد لَْم تَلِْد َولَْم تُولَْد َولَْم يَُكْن لََك ُكفُواً 
اََح����ٌد، َواَنَّ ُمَحّم����داً َعْب����ُدَك َوَرُس����ولَُك 
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َصلَواتَُك َعلَْيِه َوآلِِه، يا َمْن ُھَو ُكلَّ يَْوم 
ف����ي َش����أن َكم����ا ك����اَن ِم����ْن َش����أنَِك اَْن 

��لْ  َت َعلَ��يَّ بِ��اَْن َجَعْلتَن��ي ِم��ْن اَْھ��ِل تَفَضَّ
اِجابَتِ��َك، َواَْھ��ِل ِدينِ��َك، َواَْھ��ِل َدْعَوتِ��َك، 

�Hً  أَوَوفَّْقتَني لِذلَِك في ُمْبتَ�دَ  َخْلق�ي تَفَضُّ
ِمْنَك َوَكَرماً َوُجوداً، ثُ�مَّ اَْرَدْف�َت اْلفَْض�َل 
فَْض��Hً، َواْلُج��وَد ُج��وداً، َواْلَك��َرَم َكَرم��اً 

ْدُت ذلِ�َك َرأفَةً  ِمْنَك َوَرْحَم�ةً اِل�ى اَْن َج�دَّ
اْلَعْھ��َد ل��ي تَْجِدي��داً بَْع��َد تَجِدي��ِدَك َخْلق��ي، 
 ،ًHَِوُكْنُت نَْسياً َمْنِسيّاً ناِسياً ساِھياً غ�اف
ْرتَن����ي ذلِ����َك  فَاَْتَمْم����َت نِْعَمتَ����َك بِ����اَْن َذكَّ
، َوَھ�َدْيتَني لَ�هُ، فَل�يَُكْن  َوَمنَْنَت بِ�ِه َعلَ�يَّ

أنَِك يا اِلھي َوَسيِّدي َوَمو(ي اَْن ِمْن شَ 
تُتِمَّ لى ذلَِك َو( تَْس�لُْبنيِه َحتّ�ى تَتََوفّ�اني 
َعلى ذلَِك َواَنَت َعنّي راض، فَاِنََّك اََحقُّ 

اَللّ�ـُھمَّ .. الُمنِعِميَن اَْن تُتِمَّ نِعَمتََك َعلَيَّ ،
َس��ِمْعنا َواََطْعن��ا َواََجْبن��ا داِعيَ��َك بَِمنِّ��َك، 

َك اْلَحْم�����ُد ُغْفرانَ�����َك َربَّن�����ا َواِلَي�����َك فَلَ�����
الَمصيُر، آَمنّا بِاXِ َوحَدهُ ( َشريَك لَ�هُ، 
د َص�لَّى هللاُ َعلَْي�ِه َوآلِ�ِه،  َوبَِرُسولِِه ُمَحمَّ
ْقنا َواَجْبن���ا داِع���ي هللاِ، َواتَّبَْعن���ا  َوَص���دَّ
س���ُوَل ف���ي ُم���وا(ِة َمْو(ن���ا َوَم���ْولَى  الرَّ

الُمْؤِمنيَن َعلِىِّ ْب�ِن اَب�ي اْلُمْؤِمنيَن اَميَر 
طالِ�������ب َعْب�������ِد هللاِ َواَخ�������ي َرس�������ُولِِه 
ِة َعلى بَِريَّتِِه،  ّديِق ا(ْكبَِر، َوالُحجَّ َوالصِّ
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الُمَؤيِّ��ِد بِ��ِه نَبِيَّ��هُ َودينَ��هُ اْلَح��قَّ اْلُمب��يَن، 
َعلَماً لِديِن هللاِ، َوخاِزن�اً لِِعْلِم�ِه، َوَعْيبَ�ةَ 

ِسرِّ هللاِ، َواَميَن هللاِ  َغْيِب هللاِ، َوَمْوِضعَ 
 .. َعل���ى َخْلقِ���ِه، َوش���اِھَدهُ ف���ى بَِريَّتِ���هِ 
 ياَللّ��ـُھمَّ َربَّن��ا اِنَّن��ا َس��ِمْعنا ُمناِدي��اً يُن��اد

لHِيم���اِن اَْن آِمنُ���وا بِ���َربُِّكْم فَآَمنّ���ا َربَّن���ا 
فَ��اْغفِْر لَن��ا ُذنُوبَن��ا َوَكفِّ��ْر َعنّ��ا َس��يِّئاتِنا 

ِر، َربَّن���ا َوآتِن���ا م���ا َوتََوفَّن���ا َم���َع ا(ْب���را
َوَع���ْدتَنا َعل���ى ُرُس���لَِك َو( تُْخِزن���ا يَ���ْوَم 
اْلقِياَم��ِة اِنَّ��َك ( تُْخلِ��ُف اْلميع��اَد فَاِنّ��ا ي��ا 
َربَّن����ا بَِمنِّ����َك َولُْطفِ����َك اََجبن����ا داعي����َك، 
ْقنا  ْقناهُ َوَص���دَّ ُس���وَل، َوَص���دَّ َواتَّبَْعنَ���ا الرَّ

لِجْب����ِت َم����ْولَى اْلُم����ْؤِمنيَن، َوَكفَْرن����ا بِا
َوالطّاُغوِت، فََولِّنا ما تََولَّْينا، َواْحُش�ْرنا 
تَنا فَاِنّا بِِھ�ْم ُمْؤِمنُ�وَن ُموقِنُ�وَن،  َمَع اَئِمَّ
ِھْم َوَعHنِيَتِِھْم  َولَُھْم ُمَسلُِّموَن آَمنّا بِِسرِّ
َوش��اِھِدِھْم َوغ��ائِبِِھْم َوَح��يِِّھْم َوَميِّ��تِِھْم، 

���ةً َوق��� اَدةً َوس���اَدةً، َوَرض���ينا بِِھ���ْم اَئِمَّ
َوَحْسبُنا بِِھْم بَْينَنا َوبَْيَن هللاِ ُدوَن َخْلقِ�ِه 
( نَْبتَغى بِِھْم بََد(ً، َو( نَتَِّخُذ ِمْن ُدونِِھْم 
َوليَج��ةً، َوبَِرْئن��ا اِلَ��ى ِهللا ِم��ْن ُك��لِّ َم��ْن 
نََصَب لَُھْم َحْرباً ِمَن اْلِجنِّ َواِ(ْن�ِس ِم�َن 

ل���يَن َوا(ِخ���ِرينَ  ، َوَكفَْرن���ا بِاْلِجْب���ِت ا(َوَّ
َوالطّ��������اُغوِت َوا(وث���������اِن ا(ْربََع���������ِة 
َواَْشياِعِھْم َواَْتباِعِھْم، َوُكلِّ َم�ْن وا(ُھ�ْم 
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ِل ال�دَّھِر اِل�ى  ِمَن اْلِج�نِّ َواْ(ْن�ِس ِم�ْن اَوَّ
آِخِرِه، اَللّـُھمَّ اِنّ�ا نُْش�ِھُدَك اَنّ�ا نَ�ديُن بِم�ا 

���د ���ٌد َوآَل ُمَحمَّ َص���لّى هللاُ  داَن بِ���ِه ُمَحمَّ
َعلَْيِه َوَعلَْيِھْم، َوقَْولُن�ا م�ا ق�الُوا َودينُن�ا 
ما دانُوا بِِه، ما قالُوا بِِه قُْلنا، َوما دانُو 
بِِه ِدنّا، َوما اَْنَكُروا اَْنَكْرنا، َوَمْن والَ�ْوا 
والَْينا، َوَمْن عاُدوا عاَدْينا، َوَمْن لََعنُ�وا 

ُؤا ِمنهُ تَ  أنا ِمْنهُ، َوَم�ْن لََعنّا، َوَمْن تَبَرَّ بَرَّ
ْمن����ا َعلَْي����ِه آَمنّ����ا  ُم����وا َعلَْي����ِه تََرحَّ تََرحَّ
َوَس�����لَّْمنا َوَرض�����ينا َواتَّبَْعن�����ا َموالين�����ا 
ْم لَن���ا  َص���لَواُت هللاِ َعلَ���ْيِھْم، اَللّ���ـُھمَّ فَ���تِمِّ
ذلَِك َو( تَْسلُْبناُه، َواْجَعْلهُ ُمْستَقِّراً ثابِتاً 

ْستَعاراً، َواَْحيِن�ا م�ا ِعْنَدنا، َو( تَْجَعْلهُ مُ 
اَْحيَْيتَنا َعلَْيِه، َواَِمْتنا اِذا اََمتَّنا َعلَْي�ِه آُل 

تَنا فَبِِھْم نَ�أتَمُّ َواِيّ�اُھْم نُ�وال د اَئِمَّ ، يُمَحمَّ
ُھْم َع����ُدوَّ هللاِ  ، فَاْجَعْلن����ا يع����ادنَوَع����ُدوَّ

ْنيا َوا(ِخ����َرِة، َوِم����َن  َمَعُھ����ْم فِ����ي ال����دُّ
بيَن فَاِنّ�� ا بِ��ذلَِك راُض��وَن ي��ا اَْرَح��َم اْلُمقَ��رَّ

  ). الّراِحمينَ 
ثّم يسجد ثانياً ويقول مائة مّرة اَْلَحْمُد 

 ِm)وروي اّن م�ن ) ومائة م�ّرة ،ِm ًُش�ْكرا
فع��ل ذل��ك ك��ان كم��ن حض��ر ذل��ك الي��وم 

 ص			لى � علي			ه وال			هوب���ايع رس���ول هللا 
وا�فض����ل أن ): الخب����ر(عل����ى الو	ي����ة 

ّزوال وھ��ي يُص��لّي ھ��ذه الّص��Xة قُ��رب ال��
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الّس��اعة الت��ي نص��ب فيھ��ا أمي��ر الم��ؤمنين 
بغ�دير خ��م إمام�اً للنّ��اس وأن  علي	ه الس		�م

يقرأ في الّركعة ا�ولى منھا س�ورة الق�در 
  . وفي الثّانية التّوحيد 

أن يغتس�������ل ويُص�������لي : الّس�������ادس
ركعتين من قبل أن تزول الّشمس بنصف 
س��اعة يق��رأ ف��ي ك��ّل ركع��ة س��ورة الحم��د 

هللاُ اََح��ٌد عش��ر م��ّرات وآي��ة  م��ّرة وقُ��ْل ھُ��وَ 
الكرسي عشر مّرات واِنّا اَنَزْلن�اهُ عش�راً، 
فھذا العمل يع�دل عن�د هللا ع�ز وج�ل مائ�ة 
ألف حّجة ومائة ألف ُعم�رة، ويُوج�ب أن 
يقض��ي هللا الك��ريم ح��وائج دني��اه وآخرت��ه 
في يُسر وعافية، وا�فض�ل أن ي�دعو بع�د 

ا َس�ِمْعنا ھذه الّصXة بھ�ذا ال�ّدعاء َربَّن�ا اِنَّن�
  . ُمناِدياً الّدعاء بطوله

  . أن يدعو بدعاء النّدبة : الّسابع
أن ي��دعو بھ��ذا ال��ّدعاء ال��ذي : الثّ��امن

رواه الّسيد ابن طاووس عن الّشيخ المفيد 
 :  

��د ( اَللّ��ـُھمَّ اِنّ��ي اَْس��اَلَُك بَِح��قِّ ُمَحمَّ
نَبِيِّ���َك، َوَعلِ���ي َوليُّ���ك َوالَش���أن َواْلقَ���در 

ا بِ���ه دوَن َخلقِ���َك اَْن مھاَلَّ���ذي َخَصَص���تْ 
���د َوعل���ي َواَْن تَْب���دَ   أتَُص���لّي َعل���ى ُمَحمَّ

بِِھم��ا ف��ي ُك��لِّ َخْي��ر عاِج��ل، اَللّ��ـُھمَّ َص��لِّ 
ِة اْلق�اَدِة،  د اْ(َ◌ئِمَّ د َوآِل ُمَحمَّ َعلى ُمَحمَّ
عاِة الّس���اَدِة، َوالنُُّج���وِم الّزاِھ���َرِة،  َوال���دُّ
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ْلِعب��اِد، َواْ(َ◌ْع��Hِم اْلب��اِھَرِة، َوساَس��ِة ا
َواَْرك����اِن اْل����بHِِد، َوالنّاقَ����ِة اْلُمْرَس����لَِة، 
��فينَِة النّاجيَ��ِة اْلجاِريَ��ِة فِ��ى اْللَُّج��ِج  َوالسَّ
��د َوآِل  اْلغ��اِمَرِة، اَللّ��ـُھمَّ َص��لِّ َعل��ى ُمَحمَّ
د ُخّزاِن ِعْلِمَك، َواَْرك�اِن تَْوِحي�ِدَك،  ُمَحمَّ
َوَدع�����آئِِم دينِ�����َك، َوَمع�����اِدِن َكراَمتِ�����َك 

ِص���ْفَوتَِك ِم���ْن بَِريَّتِ���َك َوِخيََرتِ���َك ِم���ْن وَ 
َخْلقِ��َك، اْ(َ◌ْتقِي��آِء اْ(َ◌ْنقِي��آِء النَُّجب��آِء 
اْ(َ◌ْب�راِر، َواْلب�اِب اْلُمْبتَل�ى بِ�ِه النّ��اُس، 
َمْن اَت�اهُ نَج�ى َوَم�ْن اَب�اهُ َھ�وى، اَللّ�ـُھمَّ 
ْكِر  �د اَْھ�ِل ال�ذِّ د َوآِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

َمْرَت بَِمْس�أَلَتِِھْم، َوَذِوي اْلقُْرب�ى الَّذيَن اَ 
تِِھْم، َوفََرْض�����َت  الَّ�����ذيَن اََم�����ْرَت بَِم�����َودَّ
َحقَُّھْم، َوَجَعْلَت اْلَجنَّةَ َمع�اَد َم�ِن اْق�تَصَّ 
��د َوآِل  آث��اَرُھْم، اَللّ��ـُھمَّ َص��لِّ َعل��ى ُمَحمَّ
د َكما اَمَرُوا بِطاَعتِ�َك، َونََھ�ْوا َع�ْن  ُمَحمَّ

َوَدلُّ������وا ِعب������اَدَك َعل������ى  َمْعِص������يَتَِك،
َوْح���دانِيَّتَِك، اَللّ���ـُھمَّ اِنّ���ي اَْس���اَلَُك بَِح���قِّ 
د نَبِيَِّك َونَجيبَِك َوَص�ْفَوتَِك َواَمينِ�َك  ُمَحمَّ
َوَرُس���ولَِك إل���ى َخْلقِ���َك، َوبَِح���قِّ اَمي���ِر 
اْلُم���ْؤِمنيَن، َويَْعُس���وِب ال���ّديِن، َوقائِ���ِد 

ل���يَن، اْلَوِص��� ، يِّ اْل���َوفِ  يِّ اْلُغ���رِّ اْلُ◌مَحجَّ
���ّديِق اْ(َ◌ْكبَ���ِر، َواْلف���اُروِق بَ���ْيَن  َوالصِّ
اْلَح��قِّ َواْلباِط��ِل، َوالّش��اِھِد لَ��َك، َوال��ّدالِّ 
َعلَْيَك، َوالّصاِدِع بِ�اَْمِرَك، َواْلُ◌مجاِھ�ِد 
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فى َسبيلَِك، لَ�ْم تَأُخ�ْذهُ في�َك لَْوَم�ةُ (ئِ�ِم، 
�د، َواَ  ياَْن تَُصلِّ  د َوآِل ُمَحمَّ ْن َعلى ُمَحمَّ

تَْجَعلَني في ھَذا اْليَْوِم الَّذي َعقَْدَت في�ِه 
لَِولِيَِّك اْلَعْھَد في اَْعناِق َخْلقَِك، َواَْكَمْلَت 
لَُھ���ُم الّ���ديَن ِم���َن اْلع���اِرفيَن بُِحْرَمتِ���ِه، 
َواْلُمقِّريَن بِفَْضلِِه ِمْن ُعتَقآئَِك َوطُلَقائَِك 
ِم���َن النّ���اِر، َو( تُْش���ِمْت ب���ي حاِس���دي 

ِم، اَللّ����ـُھمَّ فََكم����ا َجَعْلتَ����هُ عي����َدَك ال����نِّعَ 
���مآِء يَ���ْوَم  ْيتَهُ فِ���ي السَّ اْ(َ◌ْكبَ���َر، َوَس���مَّ
اْلَعْھ���ِد اْلَمْعُھ���وِد، َوفِ���ي اْ(َ◌ْرِض يَ���ْوَم 
اْلميث���اِق اْلَم���اُْخوِذ َوالَجْم���ِع الَمْس���ؤوِل 
د، َواَْق�ِرْر بِ�ِه  د َوآِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

ِه َش�ْملَنا، َو( تُِض�لَّنا ُعيُونَنا، َواْجَم�ْع بِ�
بَْعَد اِْذ َھ�َدْيتَنا، َواْجَعْلن�ا ِ(َ◌ ْنعُِم�َك ِم�َن 
الّش��اِكريَن ي��ا اَْرَح��َم ال��ّراِحميَن، اْلَحْم��ُد 
فَن����ا فَْض����َل ھ����َذا اْليَ����ْوِم،  Xِ الَّ����ذي َعرَّ
فَنا  َمن�ا بِ�ِه، َوَش�رَّ َرنا ُحْرَمتَهُ، َوَكرَّ َوبَصَّ

نُوِرِه، ي�ا َرُس�وَل هللاِ بَِمْعِرفَتِِه، َوَھدانا بِ 
ي����ا اَمي����ِر اْلُم����ْؤِمنيَن َعلَْيُكم����ا َوَعل����ى 
ِعْتَرتُِكم��ا َوَعل��ى ُمِحبِّيُكم��ا ِمنّ��ي اَْفَض��ُل 

��Hِم م��ا بَقِ�� اللّْي��ُل َوالنَّھ��اُر، َوبُِكم��ا  يالسَّ
هُ اِلَى هللاِ َربّ�ي َوَربُِّكم�ا ف�ي نَج�اِح  اَتََوجَّ
 طَلِبَت���ي، َوقَض���آِء َح���وائِجي، َوتَْيس���يرِ 
�د  اُُموري، اَللّـُھمَّ اِنّي اَْساَلَُك بَِح�قِّ ُمَحمَّ
��د َوآِل  ��د اَْن تَُص��لِّي َعل��ى ُمَحمَّ َوآِل ُمَحمَّ
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��د، َواَْن تَْلَع��َن َم��ْن َجَح��َد َح��قَّ ھ��َذا  ُمَحمَّ
اْليَْوِم، َواَْنَكَر ُحْرَمتَهُ فََص�دَّ َع�ْن َس�بيلَِك 

تِمَّ ِ(ْطف����آِء نُ����وِرَك، فَ����اَبَى هللاُ اِ(ّ اَْن يُ����
�د  ْج َعْن اَْھِل بَْي�ِت ُمَحمَّ نُوَرهُ، اَللّـُھمَّ فَرِّ
نَبِيِّ����َك، َواْكِش����ْف َع����ْنُھْم َوبِِھ����ْم َع����ِن 
 v������اْلُم������ْؤِمنِيَن اْلُكُرب������اِت، اَللّ������ـُھمَّ اْم
اْ(َ◌ْرَض بِِھ��ْم َع��ْد(ً َكم��ا ُملِئَ��ْت ظُْلم��اً 
َوُجْوراً، َواَْنِجز لَُھْم ما َوَع�ْدتَُھْم اِنَّ�َك ( 

  ). ْخلُِف اْلميعادَ تُ 
أن يھنّ���يء م���ن 	ق���اهُ م���ن : التّاس���ع

اَْلَحْم�ُد Xِ الّ�ذي : إخوانه الم�ؤمنين بقول�ه
���كيَن بِِو(يَ���ِة اَمي���ِر  َجَعلَن���ا ِم���َن اْلُمتََمسِّ

ِة َعلَْيِھُم السHَّمُ    .اْلُمْؤِمنيَن َوا(َئِمَّ
اَْلَحْم����ُد Xِ الَّ����ذي : ويق����ول أيض����اً 

ْوِم َوَجَعلَن�����ا ِم�����َن اَْكَرَمن�����ا بِھ�����َذا اْليَ�����
اْلُم��وفيَن، بَِعْھ��ِدِه اِلَْين��ا َوميثاقِ��ِه الّ��ذي 
واثَقَنا بِِه ِمْن ِو(يَِة ُو(ِة اَْمِرِه َواْلقَ�ّواِم 
بِقِْس���ِطِه، َولَ���ْم يَْجَعْلن���ا ِم���َن اْلجاِح���ديَن 

ينَ  بيَن بِيَْوِم الدِّ   . َواْلُمَكذِّ
  : أن يقول مائة مّرة: العاشر

لّ��ذي َجَع��َل َكم��اَل دينِ��ِه اَْلَحْم��ُد Xِ ا
َوتَم��اَم نِْعَمتِ��ِه بِِو(يَ��ِة اَمي��ِر اْلُم��ؤِمنيَن 

  . َعلىِّ ْبِن اَبي طالِب َعلَْيِه السHَّمُ 
واعل���م انّ���ه ق���د ورد ف���ي ھ���ذا الي���وم 
فض��يلة عظيم��ة لك��ّل م��ن أعم��ال تحس��ين 
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الثّي����اب، والت����زيّن، واس����تعمال الطّي����ب، 
ر والّسرور، وا	بتھاج، وأفراح شيعة أمي�

الم����ؤمنين ص����لوات هللا وس����Xُمهُ علي����ه، 
والعف�و ع��نھم، وقض��اء ح��وائجھم، وص��لة 
ا�رح��ام، والتّوّس��ع عل��ى العي��ال، وإطع��ام 
المؤمنين، وتفطير الّصائمين، ومص�افحة 
الم�����ؤمنين، وزي�����ارتھم، والتّبّس�����م ف�����ي 
وج��وھھم، وإرس��ال الھ��دايا إل��يھم، وش��كر 
هللا تع����الى عل����ى نعمت����ه العظم����ى نعم����ة 

dكثار من الّصXة عل�ى محّم�د الو	ية، وا
، وم��ن العب��ادة عل		يھم الس		�موآل محّم��د 

والطّاعة، ودرھم يعطى فيه المؤمن أخ�اه 
يع���دل مائ���ة أل���ف درھ���م ف���ي غي���ره م���ن 
ا�يام، وإطعام المؤمن فيه كإطع�ام جمي�ع 

  .ا�نبياء والّصديقين
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 عليه الس�موِمن خطبة أمير المؤمنين 
  :في يَوم الَغدير

مناً ف�ي ليلت�ه فكأنّم�ا ومن فطّر مؤ
فطّ��ر فئام��اً وفئام��اً يع��دھا بي��ده عش��راً، 

يا أمير المؤمنين : فنھض ناِھض فقال
مائت���ا أل���ف نب���ّي : وم���ا الفئ���ام ؟ ق���ال

وص���ّديق وش���ھيد، فكي���ف بم���ن يكف���ل 
ع��دداً م��ن الم��ؤمنين والمؤمن��ات فأن��ا 
ض���مينه عل���ى هللا تع���الى ا�م���ان م���ن 

  . الخ... الكفر والفقر 
فض����ل ھ����ذا الي����وم إّن  :والخHص����ة

الش��ريف أكث��ر م��ن أن ي��ذكر، وھ��و ي��وم 
قب�����ول أعم�����ال الّش�����يعة، وي�����وم كش�����ف 
غُم��ومھم، وھ��و الي��وم ال��ذي انتص��ر في��ه 
موس��ى عل��ى الّس��حرة، وجع��ل هللا تع��الى 
النّ���ار في���ه عل���ى إب���راھيم الخلي���ل ب���رداً 

 علي	ه الس	�موسXماً، ونصب فيه موسى 
وصيّه يوشع بن نون، وجع�ل في�ه عيس�ى 

ش��معون الّص��فا َوص��يّاً ل��ه،  معلي		ه الس		�
قومه على  عليه الس�مواشھد فيِه سليمان 

اس��تخXف آص��ف ب��ن برخي��ا، وآخ��ى في��ه 
ب����ين  ص				لى � علي				ه وال				هرس����ول هللا 

أص���حابه، ول���ذلك ينبغ���ي في���ه أن ي���واخي 
الم��ؤمن أخ��اه وھ��ي عل��ى م��ا رواه ش��يخنا 
ف���ي مس���تدرك الوس���ائل ع���ن كت���اب زاد 



 

 ٢٣

ل�ى الي�د الفردوس بأن يضع ي�ده اليمن�ى ع
  : اليمنى �خيه المؤِمن ويقول

َوآَخْيتُ��َك فِ��ي هللاِ، َوص��افَْيتَُك فِ��ي (
هللاِ، َوص��افَْحتَُك فِ��ي هللاِ، َوعاَھ��ْدُت هللاَ 
َوَمHئَِكتَ����هُ َوُكتُبَ����هُ َوُرُس����لَهُ َواَْنبِي����آَءهُ 
��Hُم  ��ةَ اْلَمْعُص��وميَن َعلَ��ْيِھُم السَّ َواْ(َ◌ئِمَّ

اَْھ���ِل اْلَجنَّ���ِة  َعل���ى اَنّ���ي اِْن ُكْن���ُت ِم���نْ 
َوالشَّفاَعِة َواُِذَن لي بِاَْن اَْدُخَل اْلَجنَّةَ ( 

   ).اَْدُخلُھا اِ(ّ َواَْنَت َمعي
 ):ث��ّم يقُ��ول(قَبِْل��ُت : ث��ّم يق��ول أخ��وهُ الم��ؤمن

ِة م��ا  اَْس��قَْطُت َعْن��َك َجمي��َع ُحقُ��وِق ا(ُُخ��وَّ
ياَرةَ  عآَء َوالزِّ   .َخHَ الشَّفاَعةَ َوالدُّ

  
المخصوصة �مير المؤمنين  الزيارة

 عليه الس�م

إذا أردت زي�����������ارة أمي�����������ر  
ف���ي ي���وم  علي			ه الس			�مالم���ؤمنين 

الغ�����دير فق�����ف عل�����ى الّض�����ريح 
 واستقبله واجعل القِبلة ب�ين كتفي�ك

  :وقُل
  

��د َرُس��وِل هللاِ ( ��Hُم َعل��ى ُمَحمَّ اَلسَّ
اْلُمْرَس�����ليَن،  خ�����اتَِم النَّبِيّ�����يَن َوَس�����يِّدِ 

لَميَن، أمين هللاِ َعل�ى َوَصْفَوِة َربِّ اْلعا



 

 ٢٤

َوَع��زائِِم أم��ره، َواْلخ��اتِِم لِم��ا  َوْحيِ��هِ 
َواْلُمَھ�ْيِمِن  َسبََق، َواْلفاتِِح لَِما اْستُْقبِلَ 

َعل��ى ذلِ��َك ُكلِّ��ِه َوَرْحَم��ةُ هللاِ َوبََركاتُ��هُ 
���Hُم َعل���ى  َوَص���لَواتُهُ  َوتَِحيّاتُ���هُ، اَلسَّ

بيَن  اَْنبِياِء هللاِ َوُرُسلِِه َوَمHئَِكتِهِ  اْلُمقَرَّ
���Hُم َعلَْي���َك     َوِعب���اِدِه الّص���الِحيَن، اَلسَّ

اْلُم�ْؤِمنيَن، َوَس�يَِّد اْلَوِص�يّيَن،  يا اَمي�ر
َربِّ  َوواِرَث ِعْل���ِم النَّبِيّ���يَن، َوَولِ���يَّ 

اْلعالَميَن، َوَمْو(َي َوَم�ْولَى اْلُم�ْؤِمنيَن 
ي�ا َوبََركاتُهُ، اَلسHَُّم َعلَْيَك  َوَرْحَمةُ هللاِ 

هللاِ  َمْو(َي يا اَميَر اْلُمْؤِمنيَن، يا اَمينَ 
ف����ي اَْرِض����ِه، َوَس����فيَرهُ ف����ي َخْلقِ����ِه، 

تَ�هُ اْلبالَِغ�ةَ َعل�ى �Hُم  َوُحجَّ ِعب�اِدِه، اَلسَّ
َعلَْي��َك ي��ا دي��َن هللاِ اْلقَ��ويَم، َوِص��راَطهُ 

��Hُم َعلَْي��َك اَيَُّھ��ا النَّبَ��أُ  اْلُمْس��تَقيَم، اَلسَّ
َوَعْن�هُ  ھُْم فيِه ُمْختَلِفُ�ونَ اْلَعظيُم الَّذي 

����Hُم َعلَْي����َك ي����ا اَمي����َر  يَْس����ئلُوَن، اَلسَّ
بِاXِ َوھُْم ُمْشِرُكوَن،  اْلُمْؤِمنيَن، آَمْنتَ 

بُوَن، ْقَت بِ���اْلَحقِّ َوُھ���ْم ُمَك���ذِّ  َوَص���دَّ
َوجاَھ���ْدَت ف���ي هللاِ َوُھ���ْم ُمْحجُم���وَن، 

 َوَعبَْدَت هللاَ ُمْخلِصاً لَهُ ال�ّديَن ص�ابِراً 
ُمْحتَِس��باً َحتّ��ى أَت��اَك اْليَق��يُن، اَ( لَْعنَ��ةُ 

�Hُم َعلَْي�َك ي�ا  هللاِ َعلَ�ى الظّ�الِميَن، اَلسَّ



 

 ٢٥

َس����������يَِّد اْلُمْس����������لِميَن، َويَْعُس����������وَب 
ئِ��َد اَواِم��اَم اْلُمتَّق��يَن، َوق اْلُم��ْؤِمنيَن◌ُ 

ل�������يَن َوَرْحَم�������ةُ هللاِ  اْلُغ�������رِّ اْلُ◌مَحجَّ
و َرُس��وِل هللاِ َوبََركاتُ�هُ، اَْش��َھُد اَنَّ��َك اَُخ��

ِعْلِم�ِه َواَمينُ�هُ َعل�ى  َوَوِصيُّهُ، َوواِرثُ 
ُل َم�نْ  تِ�ِه، َواَوَّ  َشْرِعِه َوَخليفَتُهُ في اُمَّ

آَم��َن بِ��اXِ، َوَص��دََّق بِم��ا اُْن��ِزَل َعل��ى 
بَلَّ�َغ َع�ِن هللاِ م�ا  نَبِيِِّه، َواَْش�َھُد اَنَّ�هُ قَ�دْ 

اَْوَج��َب اَْنَزلَ��هُ في��َك، فََص��َدَع بِ��اَْمِرِه، وَ 
تِ��ِه فَ��ْرَض طاَعتِ��َك َوِو(يَتِ��َك،  َعل��ى اُمَّ

َوَجَعلََك اَْولى  َوَعقََد َعلَْيِھُم اْلبَْيَعةَ لََك،
بِاْلُمْؤِمنيَن ِمْن اَْنفُِسِھْم َكم�ا َجَعلَ�هُ هللاُ 

ثُ��مَّ اَْش��َھَد هللاَ تَع��الى َعلَ��ْيِھْم  َك��ذلَِك،
للّ�ـھُمَّ اَ : فَق�الُوا اَلَْسُت قَْد بَلَّْغ�ُت،: فَقالَ 

اَللّ��ـھُمَّ اْش��َھْد َوَكف��ى بِ��َك : بَل��ى، فَق��الَ 
َوحاِكم�اً بَ�ْيَن اْلِعب�اِد، فَلََع�َن هللاُ  َشھيداً 

 راِر،ـَد اْ(ِ◌ْق��ـ��ـَك بَعْ ـ��ـَد ِو(يَتِ ــ��ـجاحِ 
َوناِك��َث َعْھ��ِدَك بَْع��َد اْلميث��اِق، َواَْش��َھُد 

تَع��الى، َواَنَّ هللاَ  اَنَّ�َك َوفَْي�َت بَِعْھ�ِد هللاِ 
ع��الى ُم��وف لَ��َك بَِعْھ��ِدِه، َوَم��ْن اَْوف��ى تَ 

َعلَْي��هُ هللاَ فََس��يُْؤتيِه اَْج��راً  بِم��ا عاَھ��دَ 
َعظيم��اً، َواَْش��َھُد اَنَّ��َك أمي��ُر اْلُم��ْؤِمنيَن 
اْلَح��قُّ الَّ��ذي نََط��َق بِِو(يَتِ��َك التَّْنزي��ُل، 



 

 ٢٦

��ِة بِ��ذلَِك  َواََخ��َذ لَ��كَ  اْلَعْھ��َد َعلَ��ى اْ(ُ◌مَّ
ُسوُل، َواَْش�ھَ  �كَ الرَّ َواَخ�اَك  ُد اَنَّ�َك َوَعمَّ

الَّذيَن تاَجْرتُُم هللاَ بِنُفُوِس�ُكْم فَ�اَْنَزَل هللاُ 
ف���يُكْم اِّن هللاَ اْش���تَرى ِم���َن اْلُم���ْؤِمنيَن 

اْلَجنَّ��ةَ  اَْنفَُس��ھُْم َواَْم��والَھُْم بِ��اَنَّ لَُھ��مُ 
يُق�����اتِلُوَن ف�����ي َس�����بيِل هللاِ فَيَْقتُلُ�����وَن 

ِه َحقّاً فِ�ي التَّ�ْوراِة َعلَيْ  َويُْقتَلُوَن َوْعداً 
 َواْ(ِ◌ْنجي���ِل َواْلقُ���ْرآِن َوَم���ْن اَْوف���ى

بَِعْھ���ِدِه ِم���َن هللاِ فَاْستَْبِش���رُوا بِبِ���ْيِعُكُم 
َوذلِ��َك ُھ��َو اْلفَ��ْوُز  الَّ��ذي ب��ايَْعتُْم بِ��هِ 

 اْلَعظيُم التّائِبُوَن اْلعابُِدوَن اْلحاِم�ُدونَ 
الّس�����ائُِحوَن الّراِكُع�����وَن الّس�����اِجُدوَن 

َع�ِن  ِم�ُروَن بِ�اْلَمْعُروِف، َوالنّ�اھُونَ ا(ْ 
ِر  اْلُمْنَكِر، َواْلحافِظُوَن لُِحُدوِد هللاِ َوبَشِّ

اَْش�َھُد ي�ا اَمي�َر اْلُم�ْؤِمنيَن  اْلُم�ْؤِمنين،
ُس��ولِ   اَنَّ الّش��آكَّ في��َك م��ا آَم��َن بِالرَّ

اْ(َ◌ميِن، َواَنَّ اْلعاِدَل بَِك َغْيَرَك عانِ�ٌد 
اْرتَض�اهُ لَن��ا  الَّ�ِذي َع�ِن ال�ّديِن اْلقَ��ويمِ 

َربُّ اْلع��الَميَن، َواَْكَملَ��هُ بِِو(يَتِ��َك يَ��ْوَم 
َواَْش��َھُد اَنَّ��َك اْلَمْعن��ي بِقَ��ْوِل  اْلَغ��ديِر،

حيِم َواَنَّ ھ��ذا ِص��راطي  اْلَعزي��ِز ال��رَّ
��بَُل  ُمْس��تَقيماً فَ��اتَّبِعُوهُ َو( تَتَّبُِع��وا السُّ

َوهللاِ  َس��بيلِِه، َض��لَّ  فَتَفَّ��َرَق بُِك��ْم َع��نْ 



 

 ٢٧

َواََض��لَّ َم��ِن اتَّبَ��َع ِس��واَك، َوَعنَ��َد َع��ِن 
َم���ْن ع���اداَك، اَللّ���ـھُمَّ َس���ِمْعنا  اْلَح���قِّ 

ِ(َ◌ْم���ِرَك َواَطَْعن���ا َواتَّبَْعن���ا ِص���راِطك 
اْلُمْستَقيَم فَاْھِدنا َربَّنا َو( تُ�ِزْغ قُلُوبَن�ا 

اِل��ى طاَعتِ�َك، َواْجَعْلن��ا  بَْع�َد اِْذ َھ�َدْيتَنا
 ِكريَن ِ(َ◌ْنُعِمَك، َواَْشَھُد اَنَّكَ ِمَن الّشا

لَ����ْم تَ����َزْل لِْلَھ����وى ُمخالِف����اً، َوللِتُّق����ى 
ق��اِدراً،  ُمحالِف��اً، َوَعل��ى َكْظ��ِم اْلَغ��ْيظِ 

َوَع����ِن النّ�����اِس عافِي�����اً غ�����افِراً، َواِذا 
اُطي���َع هللاُ  ُعِص���َي هللاُ س���اِخطاً، َواِذا

راضياً، َوبِما َعِھَد اِلَْيَك عاِمHً، راِعياً 
لَِم�������ا اْس�������تُْحفِْظَت، حافِظ�������اً لَِم��������ا 

ْلَت، ُمْنتَِظ�راً   اْستُوِدْعَت، ُمبَلِّغاً ما ُحمِّ
م���ا ُوِع���ْدَت، َواَْش���َھُد اَنَّ���َك َم���ا اتَّقَْي���َت 

َحقِّ�����َك  ض�����اِرعاً، َو( اَْمَس�����ْكَت َع�����نْ 
ْن ُمجاَھ���َدِة جاِزع���اً، َو( أْحَجم���َت َع���

ض�ى  غاِص�بيَك ن�اِكHً، َو( اَْظَھ�ْرتَ  الرِّ
بِِخ���Hِف م���ا يُْرِض���ي هللاَ ُم���داِھناً، َو( 

َس�بيِل هللاِ، َو(  َوَھْنَت لِما اَص�ابََك ف�ي
َض��ُعْفَت َو(َ اْس��تََكْنَت َع��ْن طَلَ��ِب َحقِّ��َك 
ُمراقِباً، َمعاَذ هللاِ اَْن تَُكوَن َكذلَِك بَْل اِْذ 

ْض�َت اِلَْي�ِه  ْحتََس�ْبَت َربَّ�َك،ظُلِْمَت ا َوفَوَّ
َك������ُروا  ������ْرتَھُْم فََم������ا ادَّ اَْم������َرَك، َوَذكَّ



 

 ٢٨

ْفتَھُُم هللاَ  َوَوَعْظتَھُمْ  فََما اتََّعظُ�وا، َوَخ�وَّ
فُ��وا، َواَْش��َھُد اَنَّ��َك ي��ا اَمي��َر  فَم��ا تََخوَّ

اْلُمْؤِمنيَن جاَھْدَت فِي هللاِ َحقَّ ِجھ�اِدِه 
ِج�واِرِه، َوقَبََض�َك  ىَحتّى َدع�اَك هللاُ اِل�

ةَ   اِلَْيِه بِاْختِياِرِه، َواَْلَزَم اَْعداَءَك اْلُحجَّ
�ةُ لَ�َك َعلَ�ْيِھْم  بِقَْتلِِھْم اِيّاَك لِتَُكوَن اْلُحجَّ

اْلُحَج�ِج اْلبالَِغ�ِة، َعل�ى  َمَع م�ا لَ�َك ِم�نَ 
�Hُم َعلَْي�َك ي�ا اَمي�رَ   َجمي�ِع َخْلقِ�ِه، اَلسَّ

 ُمْخلِص������اً، اْلُم������ْؤِمنيَن، َعبَ������ْدَت هللاَ 
 َوجاَھ��ْدَت فِ��ي هللاِ ص��ابِراً، َوُج��ْدتَ 

بِنَْفِس���َك ُمْحتَِس���باً، َوَعِمْل���َت بِِكتابِ���ِه، 
�Hةَ،  َواتَّبَْع�َت ُس�نَّةَ نَبِيِّ�ِه، َواَقَْم�َت الصَّ

ك���اةَ َواََم���ْرَت بِ���اْلَمْعُروِف،  َوآتَْي���َت الزَّ
َونََھْي���َت َع���ِن اْلُمْنَك���ِر َم���ا اْس���تَطَْعَت، 

َوَع�َد  ياً ما ِعْن�َد هللاِ، راِغب�اً في�ـماُمْبتَغِ 
هللاُ، ( تَْحفُِل بِالنَّوائِِب، َو( تَِھ�ُن ِعْن�َد 

تُْحُجُم َع�ْن ُمح�اِرب اَفَ�َك  الشَّدائِِد، َو(
 َم�ْن نََس�َب َغْي��َر ذلِ�َك اِلَْي�َك، َواْفتَ��رى

لَِم�ْن َعنَ�َد َعْن�َك،  ىباِطHً َعلَْيَك، َواَْول�
اْلِجھ��اِد،  هللاِ َح��قَّ لَقَ��ْد جاَھ��ْدَت فِ��ي 

َوَص��������بَْرَت َعلَ��������ى اْ(َ◌ذى َص��������ْبَر 
ُل َم��ْن آَم��نَ  بِ��اXِ  اْحتِس��اب، َواَْن��َت اَوَّ

َوَصلّى لَهُ َوجاَھَد َواَْبدى َصْفَحتَهُ ف�ي 
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������ْرِك، َواْ(َ◌ْرُض َمْش������حُونَةٌ  داِر الشِّ
ْيطاُن يُْعبَُد َجْھَرةً، َواَْنَت  َضHلَةً، َوالشَّ

يُدني َكْثَرةُ النّاِس َحْولي تَز (: اْلقائُِل 
قُھُْم َعنّ�ي َوْحَش�ةً، ةً، َو( تَفَرُّ َولَ�ْو  ِعزَّ

اَْس�����لََمنِي النّ�����اُس َجميع�����اً لَ�����ْم اَُك�����ْن 
عاً، اِْعتََص��ْمتَ  بِ��اXِ فََع��َزْزَت،  ُمتََض��رِّ

َوآثَْرَت اْ(ِخَرةَ َعلَى اْ(ُ◌ولى فََزِھ�ْدَت 
اْجتَباَك، هللاُ َوَھداَك َواَْخلََصَك وَ  َواَيََّدكَ 

اْختَلَفَ��ْت  فَم��ا تَناقََض��ْت اَْفعالُ��َك، َو(َ 
اَْقوالُ�����َك، َو( تَقَلَّبَ�����ْت اَْحوالُ�����َك، َو(َ 

َعْيَت َو(َ  اْفتََرْيَت َعلَى هللاِ َكِذباً، َو(  ادَّ
 ِش���َرْھَت اِلَ���ى اْلُحط���اِم، َو( َدنََّس���كَ 

اْ(ث��اُم، َولَ��ْم تَ��َزْل َعل��ى بَيِّن��ة ِم��ْن َربِّ��َك 
اِلَ��ى اْلَح��قِّ  ين ِم��ْن اَْم��ِرَك تَْھ��ديَويَق��

َواِل��ى ِص��راط ُمْس��تَقيم، اَْش��َھُد َش��ھاَدةَ 
بِ��اXِ قََس��َم ِص��ْدق اَنَّ  َح��ّق، َواُْقِس��مُ 

����داً َوآلَ����هُ َص����لَواُت هللاِ َعلَ����ْيِھْم  ُمَحمَّ
اْلَخْل�ِق، َواَنَّ�َك َم�ْو(َي َوَم�ْولَى  ساداتُ 

َولِيُّهُ َواَُخو وَ  اْلُمْؤِمنيَن، َواَنََّك َعْبُد هللاِ 
ُس����وِل َوَوِص����يُّهُ َوواِرثُ����هُ، َواَنَّ����هُ  الرَّ

َوال�ذَّي بََعثن�ي بِ�اْلَحقِّ م�ا  : اْلقائِ�ُل لَ�كَ 
 ِXَمْن  آَمَن بي َمْن َكفََر بَِك، َو( اَقَرَّ بِا

َجَحَدَك، َوقَْد َض�لَّ َم�ْن َص�دَّ َعْن�َك َولَ�ْم 
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يَْھتَ�دي اِلَ�يَّ َم�ْن (  يَْھتَِد اِلَ�ى هللاِ، َو(
َوَج�لَّ   َواِنّ�ي: بَِك، َوھَُو قَ�ْوُل َربّ�ي َعزَّ

لََغفّاٌر لَِمْن ت�اَب َوآَم�َن َوَعِم�َل ص�الِحاً 
َمْو(َي فَْض�لَُك  ثُمَّ اَْھتَدى اِلى ِو(يَتَِك،

( يَْخف���ى َونُ���ُورَك ( يُْطفَ���أُ، َواَنَّ َم���ْن 
الظَّلُوُم اْ(َ◌ْشقى، َمْو(َي اَْنَت  َجَحَدكَ 
��ةُ  اِلَ��ى  َعلَ��ى اْلِعب��اِد، َواْلھ��ادي اْلُحجَّ

ش��اِد، َواْلُع��دَّةُ لِْلَمع��اِد، َم��ْو(َي لَقَ��ْد  الرَّ
اْ(ُ◌ولى َمْنِزلَتََك، َواَْعلى  َرفََع هللاُ فِي

َرَك ما َعِميَ   فِي اْ(ِخَرةِ َدَرَجتََك، َوبَصَّ
َعل��ى َم��ْن خالَفَ��َك، َوح��اَل بَْينَ��َك َوبَ��ْيَن 

ُمْس��تَِحلِّي  َن هللاُ َمواِھ��ِب هللاِ لَ��َك، فَلََع��
اْلُحْرَم��ِة ِمْن���َك َوذائِ���ِدي اْلَح���قِّ َعْن���َك، 

يَن تَْلفَُح  َواَْشَھُد اَنَّھُمُ  اْ(َ◌ْخَسُروَن الذَّ
 ُوُج�وَھھُُم النّ�اُر َوُھ�ْم فيھ�ا ك�الُِحوَن،

َواَْشَھُد اَنََّك م�ا اَْق�َدْمَت َو( أحْجَ◌ْم�َت 
ر ِم��َن اِ(ّ بِ��اَمْ  َو( نََطْق��َت َو( اَْمَس��ْكتَ 

َوالَّ���ذي نَْفس���ي : هللاِ َوَرُس���ولِِه، قُْل���َت 
نََظ��َر اِلَ�يَّ َرُس��وُل هللاِ َص��لَّى  بِيَ�ِدِه لَقَ��دْ 

�ْيفِ  قُ�ْدماً،  هللاُ َعلَْيِه َوآلِِه اَْضِرُب بِالسَّ
ي���ا َعلِ���يُّ اَْن���َت ِمنّ���ي بَِمْنِزلَ���ِة : فَق���اَل 

اَنَّ��هُ ( نَبِ��يَّ  ھ��اُروَن ِم��ْن ُموس��ى اِ(ّ 
اُْعلُِم���َك اَنَّ َمْوتَ���َك َوَحياتَ���َك بَع���ْدي، وَ 



 

 ٣١

ُس�نَّتي، فَ�َوهللاِ م�ا َك�ِذْبُت  َمع�ي َوَعل�ى
َو( ُك��ِذْبُت، َو( َض��لَْلُت َو( ُض��لَّ ب��ي، 

نَس�يُت م�ا َعِھ�َد اِلَ�يَّ َربّ�ي، َواِنّ�ي  َو(
لِنَبِيِّ��ِه،  لََعل��ى بَيِّنَ��ة ِم��ْن َربّ��ي بَيَّنَھ��ا

َعلَ�ى الطَّري�ِق َوبَيَّنََھا النَّبِيُّ ل�ي َواِنّ�ي لَ 
اَْلفِظُ��هُ لَْفظ��اً، َص��َدْقَت َوهللاِ  اْلواِض��ِح،

، فَلََع��َن هللاُ َم��نْ  س��اواَك  َوقُْل��َت اْلَح��قَّ
: بَِم��ْن ن��اواَك، َوهللاُ َج��لَّ اْس��ُمهُ يَقُ��ولُ 

يَْعلَُم�وَن َوالَّ�ذيَن (  َھْل يَْستَِوي الَّ�ذينَ 
 يَْعلَُموَن، فَلََعَن هللاُ َم�ْن َع�َدَل بِ�َك َم�نْ 

فََرَض هللاُ َعلَْيِه ِو(يَتََك َواَْنَت َولِيُّ هللاِ 
َواَُخ���و َرُس���ولِِه، َوال���ّذابُّ َع���ْن دينِ���ِه، 
 َوالَّذي نََطَق اْلقُْرآُن بِتَْفضيلِِه، قاَل هللاُ 

َل هللاُ اْلُ◌مجاِھديَن َعلَى  :تَعالى َوفَضَّ
اْلقاِع��ديَن اَْج��راً َعظيم��اً َدَرج��ات ِمْن��هُ 

َم���ةً َوك���اَن هللاُ َغف���ُوراً َوَمْغفِ���َرةً َوَرحْ 
اََجَعْل���تُْم : هللاُ تَع���الى َرحيم���اً، َوق���الَ 

ِس�����قايَةَ اْلح�����اجِّ َوِعم�����اَرةَ اْلَمْس�����ِجِد 
َكَم�ْن آَم�َن بِ�اXِ َواْليَ�ِوم اْ(ِخ�ِر  اْلَحرامِ 

ِعْن�َد  َوجاَھَد في َسبيِل هللاِ ( يَْستَوونَ 
* هللاِ َوهللاُ ( يَْھ��ِدي اْلقَ��ْوَم الظّ��الِميَن 

َوھ�اَجُروا َوجاَھ�ُدوا ف�ي  الَّ�ذيَن آَمنُ�وا
 َس�بيِل هللاِ بِ�اَْموالِِھْم َواَْنفُِس�ِھْم اَْعَظ�مُ 
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َدَرَجةً ِعْن�َد هللاِ َواُولئِ�َك ُھ�ُم اْلف�آئُِزوَن 
����ُرھُْم َربُُّھ����*  بَِرْحَم����ة ِمْن����هُ  ميُبَشِّ

َوِرْضوان َوَجنّات لَھُْم فيھا نَعيٌم ُمقيٌم 
اِنَّ هللاَ ِعْن�َدهُ اَْج�ٌر  اَبَداً  خالِديَن فيھا* 

 َعظ��يٌم، اَْش��َھُد اَنَّ��َك اْلَ◌مْخُص��وصُ 
بِِمْدَح��ِة هللاِ، اْلُ◌مْخلِ��ُص لِطاَع��ِة هللاِ، 

َولَ��ْم تُْش��ِرْك  لَ��ْم تَْب��ِغ بِاْلُھ��دى بَ��َد(ً،
بِِعب����اَدِة َربِّ����َك اََح����داً، َواَنَّ هللاَ تَع����الَى 

آلِ�ِه لِنَبِيِّ�ِه َص�لَّى هللاُ َعلَْي�ِه وَ  اْس�تَجابَ 
بِاِْظھاِر ما اَْو(َك  فيَك َدْعَوتَهُ ثُمَّ اََمَرهُ 

تِ���ِه، اِْع���Hًء لَِش���أنَِك، َواِْعHن���اً   ِ(ُ◌مَّ
لِبُْرھانَِك، َوَدْحضاً لHَِْ◌باطيِل، َوقَْطع�اً 

ِم���ْن فِْتنَ���ِة  لِْلَمع���اذيِر، فَلَّم���ا اَْش���فَقَ 
اْلفاِس���قيَن، َواتَّق���ى في���َك اْلُمن���افِقيَن، 

ي��ا اَيَُّھ��ا : اْلع��الَمينَ  َربُّ  اَْوح��ى اِلَْي��هِ 
ُسوُل بَلِّْغ م�ا اُْن�ِزَل اِلَْي�َك ِم�ْن َربِّ�كَ   الرَّ

َواِْن لَْم تَْفَع�ْل فَم�ا بَلَّْغ�َت ِرس�الَتَهُ َوهللاُ 
، فََوَض��َع َعل��ى النّ��اسِ  يَْعِص��ُمَك ِم��نَ 

زاَر اْلَمس���يِر، َونََھ���َض ف���ي نَْفِس���ِه اَوْ 
َع اْلَھجي���ِر، فََخَط���َب َواْس���مَ  َرْمض���اءِ 

: فَق�اَل  َونادى فَاَْبلََغ ثُمَّ َسأَلَھُْم اَْجَمَع،
: اللّھُمَّ بَلى، فَق�اَل : َھْل بَلَّْغُت، فَقالُوا 

اَلَْس��ُت اَْول��ى : ثُ��مَّ ق��الَ  اللُّھ��مَّ اْش��َھْد،
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 : بِ�اْلُمْؤِمنيَن ِم�ْن اَْنفُِس�ِھْم ؟، فَق�الُوا
َم���ْن ُكْن���ُت : بَل���ى، فَاََخ���َذ بِيَ���ِدَك َوق���اَل 

اَللّ�ـھُمَّ واِل  فَھ�ذا َعلِ�يٌّ َم�ْو(هُ، َم�ْو(هُ 
َم��ْن وا(هُ َوع��اِد َم��ْن ع��اداهُ، َواْنُص��ْر 

َواْخ��ُذْل َم��ْن َخَذلَ��هُ، فَم��ا  َم��ْن نََص��َرهُ،
اِ(ّ  آَم�َن بِم�ا اَْن�َزَل هللاُ في�َك َعل�ى نَبِيِّ�هِ 

قَلي���ٌل َو( زاَد اَْكثَ���َرھُْم َغْي���َر تَْخس���ير، 
لى في��َك ِم��ْن قَْب��ُل تَع��ا َولَقَ��ْد اَْن��َزَل هللاُ 
ي��ا اَيَُّھ��ا الَّ��ذيَن آَمن��ُوا  :َوُھ��ْم ك��اِرھُونَ 

يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن دينِِه فََسْوَف يَ�أتِي  َمنْ 
َويُِحبُّونَ�هُ اَِذلَّ�ة َعلَ�ى  هللاُ بِقَ�ْوم يُِح�بُّھُمْ 

ة َعلَ���ى اْلك���افِرينَ   اْلُم���ْؤِمنيَن اَِع���زَّ
َن يُجاِھ��ُدوَن ف��ي َس��بيِل هللاِ َو( يَخ��افُو

يُْؤتي�ِه َم�ْن  لَْوَم�ةَ (ئِ�م ذلِ�َك فَْض�ُل هللاِ 
اِنَّم�ا َولِ�يُُّكُم  يَشاُء َوهللاُ واِس�ٌع َعل�يٌم، 

َوَرُس���ولَهُ َوالَّ���ذيَن آَمن���ُوا الَّ���ذيَن  هللاُ 
Hةَ َويُْؤتُونَ  ك�اةَ َوُھ�ْم  يُقيُموَن الصَّ الزَّ

َوَم��ْن يَتَ��َولَّ هللاَ َوَرُس��ولَهُ * راِكُع��وَن 
َمنُ���وا فَ���اِنَّ ِح���ْزَب هللاِ ُھ���ُم آ َوالَّ���ذينَ 

اَْنَزْلَت َواتَّبَْعنَا  َربَّنا آَمنّا بِما اْلغالِبُوَن،
ُسوَل فَاْكتُْبن�ا َم�َع الّش�اِھديَن، َربَّن�ا  الرَّ

تُِزْغ قُلُوبَنا بَْعَد اِْذ َھَدْيتَنا َوَھ�ْب لَن�ا  (
اِنَّ��َك اَْن��َت الَوّھ��اُب،  ِم��ْن لَ��ُدْنَك َرْحَم��ةً 
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ِم�ْن  اِنّا نَْعلَ�ُم اِنَّ ھ�ذا ُھ�َو اْلَح�قُّ  اَللّـھُمَّ 
ِعْن�ِدَك، فَ�اْلَعْن َم��ْن عاَرَض�هُ َواْس��تَْكبََر 

َوَس���يَْعلَُم الَّ���ذيَن  َوَك���ذََّب بِ���ِه َوَكفَ���َر،
��Hمُ   ظَلَُم��وا اَيَّ ُمْنقَلَ��ب يَْنقَلِبُ��وَن، اَلسَّ

َعلَْي����َك ي����ا اَمي����َر اْلُم����ْؤِمنيَن َوَس����يِِّد 
لَ  َواَْزَھ��َد  العابِ��ديَن، اْلَوِص��يّيَن، َواَوَّ

الّزاِھ�������ديَن َوَرْحَم�������ةُ هللاِ َوبََركاتُ�������هُ 
اَْنَت ُمْطِعُم الطَّعاِم  َوَصلَواتُهُ َوتَِحيّاتُهُ،

َعل���ى ُحبِّ���ِه ِمْس���كيناً َويَتيم���اً َواَس���يراً 
هللاِ، ( تُري��ُد ِم��ْنھُْم َج��زاًء َو(  لَِوْج��هِ 

 ُش���ُكوراً، َوفي���َك اَْن���َزَل هللاُ تَع���الى
ثُِروَن َعلى اَْنفُِسِھْم َولَْو ك�اَن بِِھ�ْم َويُؤْ 

نَْفِس���ِه  َخصاَص���ةٌ َوَم���ْن يُ���وَق ُش���حَّ 
فَاُولئِ��َك ُھ��ُم اْلُمْفلُِح��وَن، َواَْن��َت اْلك��اِظُم 

َواْلع��افي َع��ِن النّ��اِس، َوهللاُ  لِْلَغ��ْيِظ،
 يُِحبُّ اْلُ◌مْحِسنيَن، َواَْنَت الّصابُِر فِي

���ّراِء َوح���يَن الْ  بَ����أِس، اْلبَأس���اِء َوالضَّ
�ِويَِّة، َواْلع�اِدُل فِ�ي  َواَْن�َت اْلقاِس�ُم بِالسَّ

ِعيَِّة، َواْلعالُِم بُِحُدوِد هللاِ ِمْن َجميعِ   الرَّ
اْلبَِريَّ��ِة، َوهللاُ تَع��الى اَْخبَ��َر َعّم��ا اَْو(َك 

اَفََم��ْن ك��اَن ُمْؤِمن��اً  :ِم��ْن فَْض��لِِه بِقَْولِ��هِ 
�* َكَمْن كاَن فاِسقاً ( يَْسَتُ◌ووَن  ا اَمَّ

آَمنُوا َوَعِملُوا الّص�الِحاِت فَلَُھ�ْم  الَّذينَ 



 

 ٣٥

َجنّ�����اُت اْلَم�����أوى نُ�����ُز(ً بِم�����ا ك�����انُوا 
يَْعَملُ��وَن، َواَْن��َت اْلَ◌مْخُص��وُص بِِعْل��ِم 

َونَ���صِّ  التَّْنزي���ِل، َوُحْك���ِم التَّأوي���ِل،
ُس��وِل، َولَ��َك اْلَمواقِ��ُف اْلَمْش��ھُوَدةُ،  الرَّ

ْ(َ◌يّ���اُم اْلَمْش���ھُوَرةُ، َوا َواْلَمقام���اتُ 
اْلَم���������ْذُكوَرةُ يَ���������ْوَم بَ���������ْدر َويَ���������ْوَم 

اِْذ زاَغ�����ِت اْ(َ◌ْبص�����اُر،  اْ(َ◌ْح�����زاب
 ِXَوبَلََغِت اْلقُلُوُب اْلَحناِجَر َوتَظُنُّون بِا

لِ���َك اْبتُلِ���َي اْلُمْؤِمنُ���وَن ُھنا *اْلظُّنُون���ا 
َواِْذ يَقُ��وُل  *َوُزْلِزلُ��وا ِزْل��زا(ً َش��ديداً 

َن ف�ي قُلُ�وبِِھْم َم�َرٌض اْلُمنافِقُوَن َوالَّذي
* َوَع�َدنَا هللاُ َوَرُس�ولُهُ اِ(ّ ُغ�ُروراً  م�ا

اَْھ�َل  يَْث�ِرَب  َواِْذ قالَْت طائِفَةٌ ِم�ْنھُْم ي�ا
( ُمقاَم لَُكْم فَاْرِجعُوا، َويَْستَأِْذُن فَريٌق 
ِمْنھُُم النَّبِيَّ يَقُولُ�وَن اِنَّ بُيُوتَن�ا َع�ْوَرةٌ 

يُريُدوَن اِ(ّ فِراراً،  َوما ِھَي بَِعْوَرة اِنْ 
َولَّم���������ا َراَى : َوق���������اَل هللاُ تَع���������الى 

اْ(َ◌ْح��زاَب ق��الُوا ھ��ذا م��ا  اْلُمْؤِمنُ��ونَ 
َوَع������َدنَا هللاُ َوَرُس������ولُهُ َوَص������َدَق هللاُ 

َوم����ا زاَدُھ����ْم اِ(ّ ايمان����اً  َوَرُس����ولُهُ 
 َوتَْس���ليماً، فَقَتَْل���َت َعْم���َرھُْم َوَھَزْم���تَ 

الَّذيَن َكفَُروا بَِغ�ْيِظِھْم  َجْمَعھُْم َوَردَّ هللاُ 
لَ��ْم يَن��الُوا َخْي��را َوَكفَ��ى هللاُ اْلُم��ْؤِمنيَن 



 

 ٣٦

 اْلقِتاَل َوك�اَن هللاُ قَِويَّ�اً َعزي�زاً، َويَ�ْومَ 
اُُحد اِْذ يُْصِعُدوَن َو( يَْلُووَن َعلى اََحد 

ُسوُل يَْدُعوھُْم في اُْخ�راھُْم َواَْن�َت  َوالرَّ
 َن َع�ِن النَّبِ�يِّ ذاتَ تَُذوُد بَُھَم اْلُمْشِركي

ُھ��ُم  ��ماِل َحتّ��ى َردَّ اْلَ◌يم��يِن َوذاَت الشِّ
َونََص�َر بِ�َك  هللاُ تَعالى َعْنكما خ�ائِفيَن،

اْلخاِذليَن، َويَْوَم ُحنَ�ْين َعل�ى م�ا نََط�َق 
اِْذ اَْعَجبَ��ْتُكْم َكْث��َرتُُكْم فَلَ��ْم  بِ��ِه التَّْنزي��لُ 

 َعلَ���ْيُكمُ  تُْغ���ِن َع���ْنُكْم َش���ْيئاً َوض���اقَتْ 
اْ(َ◌ْرُض بِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُْم ُمْدبِريَن 

هللاُ َس�كينَتَهُ َعل�ى َرُس�ولِِه  ثُ�مَّ اَْن�َزلَ  *
 َوَعلَ�ى اْلُم��ْؤِمنيَن، َواْلُمْؤِمن��ُوَن اَْن�تَ 

���َك اْلَعبّ���اُس يُن���اِدي  َوَم���ْن يَلي���َك، َوَعمُّ
 اْلُمْنَھ���ِزميَن ي����ا اَْص����حاَب س����وَرةِ 

ْيَعِة الشََّجَرِة، َحتَّى اْلُبَ◌قََرِة، يا اَْھَل بَ 
َكفَْي�تَھُُم اْلَمُؤنَ�ةَ،  اْس�تَجاَب لَ�هُ قَ�ْوٌم قَ�دْ 

َوتََكفَّْل����َت ُدونَُھ����ُم اْلَمُعونَ����ةَ، فَع����اُدوا 
ِمَن الَمثُوبَِة، راج�يَن َوْع�َد هللاِ  آيِسينَ 

َج��لَّ  تَع��الى بِالتَّْوبَ��ِة، َوذلِ��َك قَ��ْوُل هللاِ 
بَْع�ِد ذلِ�َك َعل�ى ِذْكُرهُ ثُمَّ يَتُوُب هللاُ ِم�ْن 

�ْبِر،  َمْن يَشاُء، َواَْنتَ  حائٌِز َدَرَجةَ الصَّ
 فائٌِز بَِعظ�يِم اْ(َ◌ْج�ِر، َويَ�ْوَم َخْيبَ�َر اِذْ 

اَْظَھَر هللاُ َخَوَر اْلُمنافِقيَن، َوقََطَع دابَِر 
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Xِ َربِّ اْلع�الَميَن،  اْلك�افِريَن، َواْلَحْم�دُ 
ْب���ُل ( َولَقَ���ْد ك���انُوا عاَھ���ُدوا هللاَ ِم���ْن قَ 

اْ(َ◌ْدب���اَر، َوك���اَن َعْھ���ُد هللاِ  يَُولُّ���ونَ 
ةُ  اْلبالَِغةُ،  َمْسئُوو(ً، َمْو(َي اَْنَت اْلُحجَّ

�����ةُ اْلواِض�����َحةُ، َوالنِّْعَم�����ةُ  َواْلُ◌مَحجَّ
َواْلبُْرھاُن اْلُمنيُر، فََھنيئاً لََك  الّسابَِغةُ،

لِش�انِئَِك  بِما آتاَك هللاُ ِم�ْن فَْض�ل، َوتَبّ�اً 
َجْھ��ِل، َش��ِھْدَت َم��َع النَّبِ��يِّ َص��لَّى ِذي الْ 

َجمي����َع ُحُروبِ����ِه  هللاُ َعلَْي����ِه َوآلِ����هِ 
َوَمغازي�����ِه، تَْحِم�����ُل الّرايَ�����ةَ اَماَم�����هُ، 

�ْيفِ  قُّداَم�هُ، ثُ�مَّ لَِحْزِم�َك  َوتَْضِرُب بِالسَّ
اْلَمْش��ھُوِر، َوبَص��يَرتَِك فِ��ي اْ(ُ◌ُم��وِر، 

��َركَ  َعلَْي��َك فِ��ي اْلَم��واِطِن َولَ��ْم يَُك��ْن  اَمَّ
اِْمضاِء  اَميٌر، َوَكْم ِمْن اَْمر َصدََّك َعنْ 

َعْزِم��َك في��ِه التُّق��ى، َواتَّبَ��َع َغْي��ُرَك ف��ي 
اْلج��اِھلُوَن اَنَّ��َك  ِمْثلِ��ِه اْلَھ��وى، فََظ��نَّ 

َعَج��ْزَت َعّم��ا اِلَْي��ِه اْنتَھ��ى، َض��لَّ َوهللاِ 
لِ���ذلَِك َوَم���ا اْھتَ���دى، َولَقَ���ْد  الظّ���انُّ 

تََوھََّم  َكَل ِمْن ذلَِك لَِمنْ اَْوَضْحَت ما اَشْ 
قَ��ْد : َواْمتَ��رى بِقَْولِ��َك َص��لَّى هللاُ َعلَْي��كَ 

لُ  اْلقُلَّ���ُب َوْج���هَ اْلحيلَ���ِة  يَ���َرى اْلُح���وَّ
َوُدونَھا حاِجٌز ِم�ْن تَْق�َوى هللاِ فَيَ�َدُعھا 

اْلَع�ْيِن، َويَْنتَِھ�ُز فُْرَص�تَھا َم�ْن (  َرأيَ 



 

 ٣٨

َوَخِس�َر  تَ َحريَجةَ لَهُ فِي الّديِن، َص�َدقْ 
: اْلُمْبِطلُوَن، َواِْذ ماَكَرَك النّاِكثاِن فَقا(

لََعْمُرُكم�ا م�ا : اْلُعْمَرةَ فَقُْلُت لَُھم�ا نُريدُ 
تُري�داِن اْلَغ�ْدَرةَ،  تُري�داِن اْلُعْم�َرةَ لِك�نْ 

ْدَت  فَاََخ����ْذَت اْلبَْيَع����ةَ َعلَْيِھم����ا، َوَج����دَّ
فََج���ّدا فِ���ي النِّف���اِق، فَلَّم���ا  اْلميث���اَق،

 بَّْھتَُھم��ا َعل��ى فِْعلِِھم��ا اَْغفَ��H َوع��ادانَ 
َوَم����ا اْنتَفَع����ا َوك����اَن عاقِبَ����ةُ اَْمِرِھم����ا 

الّش�اِم فَِس�ْرَت  ُخْسراً، ثُمَّ تHَُھم�ا اَْھ�لُ 
اِلَْيِھْم بَْعَد اْ(ِ◌ْع�ذاِر، َوُھ�ْم ( يَ�دينُوَن 

، َو( يَتَ���َدبَُّروَن اْلقُ���ْرآَن،  دي���نَ  اْلَح���قِّ
اُْن��ِزَل  َوبِالَّ��ذي َھَم��ٌج َرع��اٌع ض��الُّوَن،

د في�َك ك�افِرُ◌وَن، َوِ(َ◌ْھ�ِل  َعلى ُمَحمَّ
اْلِخHِف َعلَْيَك ناِصُروَن، َوقَْد اََم�َر هللاُ 
تَعالى بِاتِّباِعَك، َونَ�َدَب اْلُم�ْؤِمنيَن اِل�ى 

يا اَيَُّھا الَّذيَن : َوقاَل َعزَّ َوَجلَّ  نَْصِرَك،
َم�����َع  آَمنُ�����وا اتَّق�����واُ هللاَ َوُكونُ�����وا

اِدقيَن، َم��ْو(َي بِ��َك َظَھ��َر اْلَح��قُّ الّص��
��نََن  َوقَ��ْد نَبَ��َذهُ اْلَخْل��ُق، َواَْوَض��ْحَت السُّ

ُروِس َوالطَّْم��ِس، فَلَ��َك س��ابِقَةُ  بَْع��َد ال��دُّ
َعل��ى تَْص��ديِق التَّْنزي��ِل، َولَ��َك  اْلِجھ��ادِ 

فَضيلَةُ اْلِجھ�اِد َعل�ى تَْحقي�ِق التَّأْوي�ِل، 
َك َع��ُدوُّ هللاِ جاِح�� ٌد لَِرُس��وِل هللاِ َوَع��ُدوُّ



 

 ٣٩

ُر  يَ�ْدُعو ب�اِطHً، َويَْحُك�مُ  ج�ائِراً، َويَتَ�اَمَّ
غاِص���باً، َويَ���ْدُعو ِحْزبَ���هُ اِلَ���ى النّ���اِر، 

�فَّْينِ  َوَعّمارٌ  : يُجاِھُد َويُنادي بَ�ْيَن الصَّ
واَح اِلَ��ى اْلَجنَّ��ِة، واَح ال��رَّ ��ا  ال��رَّ َولَمَّ

َل ق�ا: اْستَْسقى فَُسقَِي اللَّبََن َكبََّر َوق�الَ 
: َص�لَّى هللاُ َعلَْي�ِه َوآلِ�هِ  ل�ي َرُس�وُل هللاِ 

ْنيا َض��ياٌح ِم��ْن  آِخ��ُر َش��رابَِك ِم��َن ال��دُّ
 َوتَْقتُلُ�������َك اْلفِئَ�������ةُ اْلباِغيَ�������ةُ، لَ�������بَن،

اْلفَ���زاِريُّ  فَاْعتََرَض���هُ اَبُ���و اْلعاِديَ���ةِ 
فَقَتَلَ���هُ، فََعل���ى اَبِ���ي اْلعاِديَ���ِة لَْعنَ���ةُ هللاِ 

َوُرُس���لِِه اَْجَمع���يَن،  َمHئَِكتِ���هِ  َولَْعنَ���ةُ 
َوَس�لَْلَت  َوَعل�ى َم�ْن َس�لَّ َس�ْيفَهُ َعلَْي�كَ 

َس��ْيفََك َعلَْي��ِه ي��ا اَمي��َر اْلُم��ْؤِمنيَن ِم��َن 
َواْلُمن���افِقيَن اِل���ى يَ���ْوِم  اْلُمْش���ِركينَ 

ال��ّديَن، َوَعل��ى َم��ْن َرِض��َي بِم��ا س��اَءَك 
يَْكَرْھهُ َوأْغَمَض َعْينَهُ َولَْم يُْنِك�ْر،  َولَمْ 

لِس�ان، أَْو قََع�َد  ْو اَعاَن َعلَْي�َك بِيَ�د أوْ اَ 
َع���ْن نَْص���ِرَك، اَْو َخ���َذَل َع���ِن اْلِجھ���اِد 

فَْض�لََك َوَجَح�َد َحقَّ�َك،   َغَم�َط  َمَعَك، اَوْ 
بِ��ِه  اَْو َع��َدَل بِ��َك َم��ْن َجَعلَ��َك هللاُ اَْول��ى

ِم�����ْن نَْفِس�����ِه، َوَص�����لَواُت هللاِ َعلَْي�����َك 
وَس�������Hُمهُ  َوَرْحَم�������ةُ هللاِ َوبََركاتُ�������هُ 

���ِة ِم���ْن آلِ���َك  َوتَِحيّاتُ���هُ، َوَعلَ���ى اْ(َ◌ئِمَّ



 

 ٤٠

َمجيٌد، َواْ(َ◌ْم�ُر  الطّاِھريَن، اِنَّهُ َحميدٌ 
اْ(َ◌ْعَج���ُب َواْلَخْط���ُب اْ(َ◌ْفَظ���ُع بَْع���َد 

����ديقَِة  َجْح����ِدَك َحقَّ����َك، َغْص����ُب الصِّ
ْھراِء َسيَِّدِة النِّساِء فَ�َدكاً،  الطّاِھَرِة الزَّ

����يَِّدْيِن َش����ھاَدتِ  َوَردُّ  َك َوَش����ھاَدِة السَّ
هللاُ  ُس�Hلَتَِك َوِعْت�َرِة اْلُمْص�َطفى َص�لَّى

َعلَ���ْيُكْم، َوقَ���ْد اَْعلَ���ى هللاُ تَع���الى َعلَ���ى 
����ِة َدَرَج����تَُكْم، َوَرفَ����َع َمْن����ِزلَتَُكم  اْ(ُ◌مَّ
فَُكْم َعلَ������ى  َواَب������اَن فَْض������لَُكم َوَش������رَّ

ْجَس  اْلع���الَميَن، فَاَْذَھ���َب َع���ْنُكُم ال���رِّ
ھَّ����������َرُكْم تَْطھي����������راً، ق����������اَل هللاُ َوَط 

َوَجلَّ  * اِنَّ اْ(ِ◌ْنساَن ُخلَِق َھلُوعاً  :َعزَّ
�رُّ َجزُوع�اً  �هُ الشَّ �هُ  َواِذا* اِذا َمسَّ َمسَّ

اْلَخْي��ُر َمنُوع��اً اِ(َّ اْلُمَص��لّيَن فَاْس��تَْثنَى 
نَبِيَّ��هُ اْلُمْص��َطفى َواَْن��َت ي��ا  هللاُ تَع��الى

مي��ِع اْلَخْل��ِق، َس��يَِّد اْ(َ◌ْوِص��ياِء ِم��ْن جَ 
، ثُ��مَّ  فَم��ا اَْعَم��هَ َم��ْن ظَلََم��َك َع��ِن اْلَح��قِّ

اْلقُْرب��ى َمْك��راً،  اَْفَرُض��وَك َس��ْھَم َذِوي
َواَح��اُدوه َع��ْن اَْھلِ��ِه َج��ْوراً، فَلَّم��ا آَل 

اِلَْيَك اَْجَرْيتَھُْم َعل�ى م�ا اَْجَري�ا  اْ(َ◌ْمرُ 
لَ���َك،  َرْغبَ���ةً َعْنُھم���ا بِم���ا ِعْن���َد هللاِ 

َھْت ِمْحنَتَُك بِِھما ِمَحَن اْ(َ◌ْنبِياِء فَاَْشبَ 
��Hمُ  ِعْن��َد اْلَوْح��َدِة َوَع��َدِم  َعلَ��ْيِھُم السَّ



 

 ٤١

 اْ(َ◌ْنصاِر، َواَْشبَْھَت فِي اْلبَياِت َعلَى
����Hُم، اِْذ  اْلفِ����راِش ال����ذَّبيَح َعلَْي����ِه السَّ

َكم�ا اَط�اَع  اََجْبَت َكم�ا اَج�اَب، َواَطَْع�تَ 
: باً اِْذ ق�اَل لَ�هُ اِْسماعيُل صابِراً ُمْحتَسِ 

اَرى فِي اْلَمناِم اَنّي اَْذبَُحَك  يا بُنَيَّ اِنّي
م�ا  فَاْنظُْر ماذا تَرى قاَل ي�ا اَبَ�ِت اْفَع�لْ 

تُ����ْؤَمُر َس����تَِجُدني اِْن ش����اَء هللاُ ِم����َن 
لَّم��ا اَباتَ��َك  الّص��ابِريَن، َوَك��ذلَِك اَْن��تَ 

النَّبِ�������يُّ َص�������لَّى هللاُ َعلَْي�������ِه َوآلِ�������ِه، 
تَْضَجَع في َمْرقَِدِه واقياً لَهُ  َك َاَنْ َواََمرَ 

ُمطيع�اً،  بِنَْفِس�َك اَْس�َرْعَت اِل�ى اِجابَتِ�هِ 
َولِنَْفِسَك َعلَى اْلقَْتِل ُمَوطِّناً، فََشَكَر هللاُ 

َواَباَن َعْن َجمي�ِل فِْعلِ�َك  تَعالى طاَعتَكَ 
 َوِم��َن النّ��اِس َم��نْ : بِقَْولِ��ِه َج��لَّ ِذْك��ُرهُ 

اْبتِغ�اَء َمْرض�اِة هللاِ، ثُ��مَّ  نَْفَس�هُ  يَْش�ري
َوقَ���ْد ُرفَِع���ِت  ِمْحنَتُ���َك يَ���ْوَم ِص���فّينَ 

اْلَمص���اِحُف حيلَ���ةً َوَمْك���راً، فَ���اَْعَرَض 
، َوُع��زفَ  ��كُّ ،  الشَّ اْلَح��قُّ َواتُّبِ��َع الظَّ��نُّ

َرهُ مُوسى  اَْشبََھْت ِمْحنَةَ ھاُروَن اِْذ اَمَّ
قُ��وا َعْن��هُ َوھ���اُرونُ   َعل��ى قَْوِم��ِه فَتَفَرَّ

قَ�ْوِم اِنَّم�ا فُتِْن�تُْم  يا: بِِھْم َويَقُولُ  ييُناد
ْحمُن فَ���اتَّبِعُوني  بِ���ِه َواِنَّ َربَُّك���ُم ال���رَّ

ق���الُوا لَ���ْن نَْب���َرَح * َواَطيُع���وا اَْم���ري 



 

 ٤٢

اِلَْين���ا  َعلَْي���ِه ع���اِكفيَن َحتّ���ى يَْرِج���عَ 
مُوس����ى، َوَك����ذلَِك اَْن����َت لَّم����ا ُرفَِع����ِت 

نَّما فُتِْنتُْم بِھ�ا اِ  اْلَمصاِحُف قُْلَت يا قَْومِ 
 َوُخ�ِدْعتُْم، فََعَص�ْوَك َوخ�الَفُوا َعلَْي�َك،

َواْس���تَْدَعْوا نَْص���َب اْلَحَكَم���ْيِن، فَاَبَْي���َت 
ْأَت اِلَ�ى هللاِ ِم�ْن فِْعلِِھ�ْم،  َعلَ�ْيِھْم، َوتَبَ�رَّ

ْض���تَهُ اِلَ���ْيِھم فَلَّم���ا اَْس���فََر اْلَح���قُّ   َوفَوَّ
لَ����ِل َوَس����فِهَ اْلُمْنَك����ُر، َواْعتََرفُ����و ا بِالزَّ

اْختَلَفُ���وا ِم���ْن  َواْلَج���ْوِر َع���ِن اْلقَْص���دِ 
التَّْحك��يَم  بَْع��ِدِه، َواَْلَزُم��وَك َعل��ى َس��فَهٍ 

اَبَْيتَ����هُ َواََحبُّ����وهُ َوَحظَْرتَ����هُ،  الَّ����ذي
َواَْن�َت  َواَب�اُُحوا َذْن�بَھُُم الَّ�ذي اْقتََرفُ�وهُ 

َعلى نَْھِج بَصيَرة َوُھ�دى، َوُھ�ْم َعل�ى 
زالُ�وا َعلَ�ى  ة َوَعم�ًى، فَم�اُسنَِن َضHلَ 

ديَن  الِّْنفاِق ُمِصّريَن، َوفِي اْلَغ�يِّ ُمتَ�َردِّ
هللاُ َوب�اَل اَْم�ِرِھْم، فَاَم�اَت  َحتّى اَذاقَھُمُ 

 َوَھ��وى َس��ْيفَِك َم��ْن عانَ��َدَك، فََش��قِىبِ 
تِ����َك َم����ْن َس����َعَد فَُھ����دِ  يَواَْحي����  يبُِحجَّ

 َورائَِح��ةً  َص��لَواُت هللاِ َعلَْي��َك غاِديَ��ةً 
َوعاِكفَ��ةً َوذاِھبَ��ةً، فَم��ا يُح��يطُ اْلم��اِدُح 

الطّ�اِعُن فَْض�لََك،   َوْص�فََك، َو( يُْح�بِطُ 
اَْنَت اَْحَسُن اْلَخْل�ِق ِعب�اَدةً، َواَْخلَُص�ھُْم 

بُُھ��ْم َع��ِن ال��ّديِن، اَقَْم��َت  َزھ��اَدةً، َواَذَّ



 

 ٤٣

َعس���اِكَر  ُح���ُدوَد هللاِ بُِجْھ���ِدَك، َوفَلَْل���تَ 
، تُْخِم������ُد لََھ������َب اْلم������اِرقيَن بَِس������ْيفِكَ 

بَِه  اْلُحُروِب بِبَنانَِك، َوتَْھتُِك ُستُوَر الشُّ
بِبَيانِ��َك، َوتَْكِش��ُف لَ��ْبَس اْلباِط��ِل َع��ْن 

، ( تَأُخُذَك فِي هللاِ لَْوَم�ةُ  َصريحِ  اْلَحقِّ
ِغن��ًى  (ئِ�م، َوف�ي َم��ْدِح هللاِ تَع�الى لَ�كَ 

  َع������ْن َم������ْدِح اْلم������اِدحيَن َوتَْق������ريظِ 
ِم�����َن  :ق�����اَل هللاُ تَع�����الى اْلواِص�����فيَن،

اْلُم��ْؤِمنيَن ِرج��اٌل َص��َدقُوا م��ا عاَھ��ُدوا 
قَض���ى نَْحبَ���هُ  هللاَ َعلَْي���ِه فَِم���ْنھُْم َم���نْ 

 ،ًHَوِمْنھُْم َم�ْن يَْنتَِظ�ُر َوم�ا بَ�دَّلُوا تَْب�دي
َرأَْي������َت اَْن قَتَْل������َت النّ������اِكثيَن  َولَّم������ا

 َواْلقاِس�����طيَن َواْلم�����اِرقيَن َوَص�����َدقَكَ 
 َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآلِِه َوْعَدهُ َرُسوُل هللاِ 

اَم�����ا آَن اَْن : قُْل�����تَ  فَاَْوفَْي�����َت بَِعْھ�����ِدهِ 
تُْخَضَب ھِذِه ِم�ْن ھ�ِذِه؟ اَْم َمت�ى يُْبَع�ُث 

واثِق��اً بِاَنَّ��َك َعل��ى بَيِّنَ��ة ِم��ْن  اَْش��قاھا؟
َعلَ�ى  َربِّ�َك َوبَص�يَرة ِم�ْن اَْم�ِرَك، ق�اِدمٌ 

َك الَّذي بايَْعتَ�هُ بِ�ِه، هللاِ، ُمْستَْبِشٌر بِبَْيعِ 
اْلفَ�ْوُز اْلَعظ�يُم، اَللّ�ـھُمَّ اْلَع�ْن  َوذلَِك ھُوَ 

اَْنبِيائَِك بَِجميِع  قَتَلَةَ اَْنبِيائَِك َواَْوِصياءِ 
لََعناتِ��َك، َواَْص��لِِھْم َح��رَّ ن��اِرَك، َواْلَع��ْن 

َغَصَب َولِيََّك َحقَّهُ، َواَنََك�َر َعْھ�َدهُ،  َمنْ 



 

 ٤٤

َواْ(ِ◌ْق����راِر  اْليَق����ينِ  َوَجَح����َدهُ بَْع����دَ 
بِاْلِو(يَ��ِة لَ��هُ يَ��ْوَم اَْكَمْل��َت لَ��هُ ال��ّديَن، 

اْلَعْن قَتَلَةَ اَميِر اْلُمْؤِمنيَن َوَم�ْن  اَللّـھُمَّ 
ظَلََم��هُ َواَْش��ياَعھُْم َواَْنص��اَرھُم، اَللّ��ـھُمَّ 
اْلَع�����ْن ظ�����الِمي اْلُحَس�����ْيِن َوقاتِلي�����ِه، 

هُ، َوناِص������� ريِه، َواْلُمت�������ابِعيَن َع�������ُدوَّ
َوب�يHً،  َوالّراضيَن بِقَْتلِِه َوخاِذليِه لَْعناً 

��د  َل ظ��الِم ظَلَ��َم آَل ُمَحمَّ اَللّ��ـھُمَّ اْلَع��ْن اَوَّ
َل  َومانِعيِھمْ  ُحقُوقَھُْم، اَللّ�ـھُمَّ ُخ�صَّ اَوَّ

��د بِ��اللَّْعِن،  ظ��الِم َوغاِص��ب ِ(ِل ُمَحمَّ
 َوُكلَّ ُمْستٍَن بِما َسنَّ اِل�ى يَ�ْوِم اْلقِياَم�ةِ 

�د خ�اتَِم النَّبِيّ�يَن  اَللّـھُمَّ َصلِّ َعل�ى ُمَحمَّ
 َوَعل��ى َعلِ��يٍّ َس��يِِّد اْلَوِص��يّيَن َوآلِ��هِ 

���كيَن  الطّ���اِھريَن، َواْجَعْلن���ا بِِھ���ْم ُمتََمسِّ
اْ(ِمنيَن الَّذيَن  َوبِِو(يَتِِھْم ِمَن اْلفائِزينَ 

  .)( َخْوٌف َعلَْيِھْم َو( ھُْم يَْحَزنُونَ 



 

 ٤٥

 


