
 
The Sermon Without Alif 

 

It has been narrated that a group of people had come to 

Imam ‘Ali (‘a) and were discussing about the beauty of 

writing and they said that writing is based on nothing but 

the letter alif and it is not possible to convey a message 

without it. So he (‘a) showed them in the following sermon 

which has no precedent, and remains unparalleled and 

unmatched, that it is possible to do without alif – in a 

sermon which has no alif… 

ح فَذَتن و هتمكَل تمت و هتمنِع تغبس و هتنم تظُمع نم تدم
 هتمحر هبغَض قَتبس و هتيقَض لَتدع و هتجح تلَغب و هتيشم

تم هتيودبععٍ لضختم هتوبِيببِر رقم دمح هتدمح هيئَتطخ نلٍ مصن
 جِيهنةً ترفغم هبر نلٍ ممؤم هيدعو نم يذعتسم هيدحوبِت رِفتعم
 نمؤن و هدشرتسن و هينعتسن و نِيهب و هيلَتفَص نلُ كُلٌّ عغشي موي

هِدش و هلَيكَّلُ عوتن و بِه هتدفَر نٍ ووقصٍ ملخم دبع ودهش لَه ت
 رِيكش لَه سنٍ لَيذْعم دبع يدحوت هتدحو قِّنٍ ويتنٍ ممؤم فْرِيدت
 زِيرٍ وو ريٍ وشم نلَّ عج هعني صف يلو لَه كُني لَم و هلْكي مف

ن نيٍ وعم و نوع و رفَقَه لَكم و ربفَخ طَنب و رتفَس ملريٍ عظ



 لَ لَنفَضت و مكَرت لَ ودفَع كَمح و كَرفَش بِدع و فَرفَغ يصع
يش هثْلكَم سلْ لَيزي لَم ولَ وزي يلَ كُلِّ شقَب وه كُلِّ  ٌء و دعب ٍء و

يش بٍء ر  هومبِس ركَبتم هلُوبِع سقَدتم هتبِقُو كِّنمتم هتزبِع دفَرتم
 ُءوفر يعمس ريصب نِيعم قَوِي ظَرن طْ بِهحي لَم و رصب رِكُهدي سلَي

م هتعن نلَّ عض و فَهصو نم هفصو نع زجع يمحر بقَر فَهرع ن
فَبعد و بعد فَقَرب يجِيب دعوةَ من يدعوه و يرزقُه و يحبوه ذُو 
 ةوجِعم ةقُوبع و ةعوسم ةمحر و طْشٍ قَوِيب و يفخ لُطْف

دمم يمحج هتقُوبع ونِقَةٌ وةٌ مرِيضةٌ عنج هتمحر وبِقَةٌ وةٌ مود
 و بِيبِهح و هيفص و هبِين و هولسر و هدبع دمحم ثعبِب تهِدش
خليله بعثَه في خيرِ عصرٍ و حني فَترة و كُفْرٍ رحمةً لعبِيده و منةً 

تحضو و هتوبن بِه متخ هزِيدمل  لَّغَ وب و حصن ظَ وعفَو هتجح بِه
ُءوفر حكَد  هلَيع يكز يلو يضر يخس يمحنٍ رمؤبِكُلِّ م

رحمةٌ و تسليم و بركَةٌ و تعظيم و تكْرِمي من رب غَفُورٍ رحيمٍ 
 و كُمبر ةيصبِو رضح نم رشعم كُمتيصيمٍ ولجِيبٍ حقَرِيبٍ م



نس كُمتتدري ذَكَّر ةيشخ و كُمقُلُوب نكست ةبهبِر كُملَيفَع كُمبِيةَ ن
دموعكُم و تقية تنجِيكُم قَبلَ يومِ يذْهلُكُم و يبتليكُم ]  تذْرِي[

يكُم يوم يفُوز فيه من ثَقُلَ وزنُ حسنته و خف وزنُ سيئَته و علَ
 منغلْي وعٍ وزن و ةبوت وعٍ وشخ لُّقٍ ومت وعٍ وضخ ذُلٍّ و أَلَةسبِم
 لَ فَقْرِهقَب هتعس و همرلَ هقَب هتبيش و هقْملَ سقَب هتحص كُمنكُلٌّ م

و فَرِهلَ سقَب هرضح و هلغلَ شقَب هغَتفَر لَ وقَب هتولَ مقَب هاتيح 
 هبِيبح هنع رِضعي و هطَبِيب لُّهمي و قَمسي و ضرمي و مرهي و هِني
 وكهنم همجِس و وكعوم ويلَ هق ثُم قْلُهع ريغتي و هرمع عقَطني و

يددعٍ شزي نف دج ثُم  رِهصبِب صخفَش يدعب كُلُّ قَرِيبٍ و هرضح و
 و هفْسن تبدج و هرِينع طَفَتخ و هبِينج حشر و ظَرِهبِن حطَم و
 و هددع هنع قفَرت و هلَدو هنم متي و هسمر رضح و هسرع كَتب

و هعمج مفُص  و رِيع لَ وغُس و درج و هعمس و هرصب بذَه
 هذَقَن هنم دش و هكَفَن هلَيع رشن ئَ ويه و ِسطَ لَهب و يجس و فشن
 ريٍ وفعت و ودجرِ سيكْبِريٍ بِغبِت هلَيع لِّيص رِيرٍ وس قلَ فَومح و



قي نلَ فعفَج ةدجنشٍ مفُر و ةديشورٍ مقُص و فَةرخزورٍ مد نلَ م
ضرِيحٍ ملْحود ضيقٍ مرصود بِلَبِنٍ منضود مسقَّف بِجلْمود و هيلَ 
جر و هربخ ِسين و هذَرح قَّقحت و هردم يشح و هفْرع هلَيع ع

 وفَه هبِيبح و هقَرِين لَ بِهدبت و هيممح و هِسيبن و هميدن و هيلو هنع
حشو قَبرٍ و رهني حشرٍ يدب في جِسمه دود قَبرِه و يِسيلُ 

نم هيددص نم مري و همد فشني و هملَح هتبرت قحست و رِهخ
 ورِ وي الصف فَخني و رِهقَب نم هرشنفَي رِهشمِ حوى يتح هظْمع
يدعى لحشرٍ و نشورٍ فَثَم بعثرت قُبور و حصلَت سرِيره في 

بِكُلِّ نبِي و صديقٍ و شهِيد و منطيقٍ و قَعد لفَصلِ َء  يصدورٍ و جِ
 فقوي مف نِيهضت ةرسح فَكَم ريصب بِريخ هدببِع يرقَد هكْمح
 ةكَبِري و ةريغيمٍ بِكُلِّ صظع كلم يدي نييلٍ بلج دهشم هِيلٍ وم

ئذ يلْجِمه عرقُه و يخفره قَلَقُه فَعبرته غَير مرحومة و حينعليمٍ فَ
 ظَرفَن هترِيرج تنيبت و هيفَتحص تزرب و ةوعمسم رغَي هتخرص

 جلُهفي سوِء عمله و شهِدت عينه بِنظَرِه و يده بِبطْشه و رِ



 و ريكن و كَرنم هددهي و هسبِم هجفَر و ِسهبِلَم هجِلْد و طْوِهبِخ
 بحسي فَِسيق هدي غُلَّت و هلِْسلَ جِيدفَس ريصثُ ييح لَه فكُش

يسقَى  و وحده فَورد جهنم بِكُره شديد و ظَلَّ يعذَّب في جحيمٍ
 رِضعيثُ فَيغتسي هجِلْد لَخست و ههجوِي وشيمٍ تمح نةً مبرش
عنه خزنةُ جهنم و يستصرِخ فَيلْبثُ حقْبه بِندمٍ نعوذُ بِرب قَديرٍ 

هنع يضر نم فْوع أَلُهسن ريٍ وصكُلِّ م رش نم م قَبِلَ و نةَ مرفغ
منه و هو ولي مسأَلَتي و منجِح طَلبتي فَمن زحزِح عن تعذيبِ 
ربه جعلَ في جنته بِقُربِه و خلِّد في قُصورٍ و نِعمه و ملك بِحورٍ 

قس يمٍ وعي نف قَلَّبت و ةفَدح نيٍ وعم ي و كسومٍ بِمتخنِيمٍ مست ن
هلُب فزني سلَي هبرذُوبٍ شعرٍ ممخ نم برشرٍ يبنزِلَةُ  عنم هذه

ه و من خشي ربه و حذَّر نفْسه و تلْك عقُوبةُ من عصى منشئَ
سولَت لَه نفْسه معصيةَ مبدئه لَهو ذَلك قَولٌ فَصلٌ و حكْم عدلٌ 

ح نزِيلٌ منت صن و ظَ بِهعو و صٍ قُصقَص رييدخميمٍ حك 
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