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 خطبهاول

الْلهالشحمىالشحینيحمذهػلیهاکاوويسحؼیًهاػىربالْلهالسمیغالؼلینهىالطیطاوالشجینبسن

و ايفسًا بههىضشوس يؼىر و يسحهذیه و يسحغفشه و يحىکلػلیه و يؤهىبه یکىوو ػلیها هىاهشيا

آلَقاّسّن ّبی
َ
أ يبیًا و ػلیسیذيا يسلن و يصلی و األطَهشیىسیئاتاػمالًا بیَى األطیَّ آله َػلی َو ٍذ ُهَحمَّ

مابقیةالْلهفیاالسضیى. السیُّ

 جىصیهبهجقىا

بسن الشجین الطیطاو هى اػىربالله الشحین الشحمى َهَغ»الْله َوکىُيىٓا الْلَه ُقىٓا اجَّ ىٓا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

اّدّقیَى وّصیکٓنوَيفّسی1«الصَّ
ُ
ّهأ ُهَفَقٓذّػَباَداللَّ ُضواّػباَداللَّ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهوَجَجهَّ ّبَحٓقَىیاللَّ

ّحیّل ٓقَىی2ُيىّدَیّفیُکٓنّبالشَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّئوَّ  3َوَجَضوَّ

                                            
 1111. جىبه، 

 204.2البالغه، ؼٙبه  . يهس
 111ـ وىقه بمكه، آیه  3
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الهی  های ىوآلهؼىؾم و ٌما قا به جمىای الهی و بكای هىفمیث ؾق  ،ؾق قول شمؼه ایام وىگىاقی واالق ٌهیؿاو و ؾق

اهیؿواقین ؼؿاويؿ همه ها قا به  .کًن هیال ؼؿاويؿ ؾق همه ٌئىو و اظىال ليؿگی وفاقي و ؾػىت  بكی فكهاوو 

 .جىفیك ػًایث بفكهایؿ ها بكياههو قػایث ؾق جمىای ليؿگی و  بكی فكهاو

یضشوهاسویص  واقؼهػاضىساهایس

ظىیًی و ایام وىگىاقی واالق ٌهیؿاو و والؼه ػاٌىقا ویؿ و ؾق چًیى قولی ؾق آوحايه جاوىػا و ػاٌىقای  ٘بؼا  

ال لوایای ظاؾذه ػاٌىقا پكؾاؼحه  ای لاویهبه گىٌه و  ها ؼٙبهؾق هكوالی  .واالق بایؿ وؽى  گفث و بعد کكؾ

 .اهكول هن به چًؿ لاویه و بعد ؾق هىقؾ والؼه ػاٌىقا اٌاقاجی کىجاه ؼىاهین ؾاٌث .ٌىؾ هی

 ،ایؿ ؼىايؿهلیاؾی  های کحابهمه ٌما  .ػالبث اوث ءؾق والؼه ػاٌىقا ظىى ػالبث و وى هىائل ههن لا ییک 

و به  به ها فكشام و ػالبث ؼىب کكاهث فكها 4:أهىقيا ؼیكا  ػىالب  اشؼل  الْلهْن ;ؾق اؾػیه لیاؾی آهؿه اوث که 

بی به پایاو بكوؿ. بعد هن بعد ال وىء ػالبث و فكشام بؿ و ال ایًکه ليؿگی ها با ٌکل ياهًاو بكین هیؼؿا پًاه 

لوایای آو بىیاق لیاؾ اوث و  ،اهكول ؾق ایى لهاو کىجاه هصال پكؾاؼحى به جمام لوایای آو يیىث .بىیاق ههمی اوث

ؾق  .ؾق ؼاقز کٍىق وفكی بىؾم. اهمیث بىیاق ههمی ؾق ليؿگی ؾاقؾ. ػاٌىقا هن جصلی ػصیبی پیؿا کكؾه اوث

و  ها پیامکكؾم که  آوقی شمغو هباظری  ها یاؾؾاٌث .ؾاٌحن هایی وؽًكايی ولىله هىقؾ ؾهه هعكم و ػاٌىقا

ظؿوؾ ِؿ  به ؾوث آوقؾموفك و بؿوو ؾوحكوی به هًابغ که هى ؾق همؿاق  ػاٌىقا چه جؼؿاؾ اوث. آو های شلىه

                                            
 111، َ  6ـ هعمؿ بى ظىیى آلا شمال ؼىايىاقی، ٌكض آلا شمال ؼىايىاقی بك غكق العکن و ؾققالعکن، ز  4
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هن ال  ها آوهمه  و ؾاقؾ ػاٌىقا يىٌحن که هك هٙلبی  ظؿاکرك چًؿ شلىه وؽًكايی يیال های پیامهٙلب ؾق باب 

 .و ػبكت ؾاقؾ ها ؾقن ،ها پیامظاؾذه ػاٌىقا  لؿق یىا .باٌؿ هی اػحًا لابلهىائل ههن بىؾه و 

لّه همچًاو ليؿه  هًىل ایىگفٌحه اوث ولی  وىل شاوو ال ایى لّه  ؼكاي ؾلوال ال ایى ظاؾذه  1411يمؾیک  

همه وىگىاق و  یًصاالاػیى ایًصا و بیً لبًاو  يٍیى ٌیؼهپكیكول ؾق وىقیه و لبًاو بىؾم ؾق لاویه و شای  .اوث

 ،یىبكگ ػاٌىقا ؼیلی لْق  ،. اها ؾق ایى ؾفحكاوث شًگ ظك و با٘ل های بكگؾفحك جاقیػ پك ال  .بىؾيؿ پىي ویاه

یل ؾال هىئله ایى .جاقیػ آو قا له يکكؾه اوث های چكغقا ال یاؾها يبكؾه اوث و  لٙىق و هايؿگاق اوث و گفق لهاو آو

، ال هؼاقف ؾیى کكبال وىل شاوایى لّه  .ایى اوث که ایى والؼه پیمايه پك اوث ها آوکه یکی ال ؾاقؾ هحؼؿؾی 

گىیا همه اوالم و ؾیى ؾق ایى آیًه .ؾق ػاٌىقا ؾاقؾ ای شلىهویاوی و اشحماػی  ،اؼاللی ،اػحماؾی های ؾقن

که  وقؾه اوثآما قا پای آو  شب همه ٌو هىا ػاٌىقایی اوث که بؿوو همؾ هماو ایى .جصلی کكؾه اوث يما شهاو

 اوث.  وىء ػالبث و ظىى ػالبث، ها ؾقن یکی ال آو

شىق  جىاو هیاون ؾیگك ایى بعد قا  .کًن جك جکمیلآو قا  ؼىاهن هیهى هن  ،ایؿ ًٌیؿهآو قا  های شلىهجا ظؿوؾی 

ا بؽىاهین بکاق بگیكین لّه کًین و اؾبیات قهبك هؼظن ق گفاقی يامویاوی بؽىاهین آو قا  اگك ؾق ابؼاؾ .ؾیگكی ياهیؿ

که همكاه  ای ػؿه. قویً پیؿا کكؾيؿؾیگك  ای ػؿهو قیمي  ای ػؿه٘ی ایى والؼه  ؾق .اوث ها قیميو  ها قویً

ؾیگكی ال ؾاوحاو ظىى  قویً پیؿا کكؾيؿ ایى یک جفىیك و اؾبیات ها ایى يبىؾيؿ یا جاله به ؾوقاو قویؿه بىؾيؿ

  .وال پیً يیىث 1411 هىئلهؾاقین و  وكوکاق هىئلها ایى همه ها ب .اوث ػالبث ءػالبث و وى
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 جمىین گكوهای ؾؼیل ؾق والؼه ػاٌىقا 

گفث که ایى والؼه به کىی  جىاو میین افكاؾ قا به چهاق گكوه جمىین کًین و يجىاي هیػاٌىقا  وىل شاوها ؾق ظاؾذه 

که  هایی آو .گفاٌث جأذیكلهاو  و هؼاِك آو  اجفاق افحاؾ که بك هىلماياو ای والؼهبلکه ؾق آو لهاو  ،قبٙی يؿاقؾ

به چهاق ؾوحه و گكوه جمىین  جىاو هییا ػالبث به ٌك ٌؿو   یكؼ به ػالبث لاق بىؾيؿ ال هًظك کاق ون ؾقگیك ایى هىحمی

 :کكؾ

 دسجبههحقاصابحذاجاايحهاقذمثابث.1 

قا  ها آوکكؾه اوث که همايًؿ  ها آوقا ال قا ؾق ٌب و قول ػاٌى ها جصلیل چًاو آویک گكوه بىیاق ايؿک که اهام 

کل   .و لكیب ایى جؼؿاؾ هن ال اوكا ؾاقین بیًین هیقا يفك ال ٌهؿا  111جا  71ظؿوؾ و به ؾوث آوقؾ  واؾگی به ٌىؾ میي

یؼًی کىايی که هن آغال  ،و ایى افكاؾ ال اول جا آؼك یک ؼٗ هىحمین قا ٘ی کكؾيؿ قوؿ يمیيفك  311ایى لافله به 

و  اکبك یػل ،لیًب کبكی، محال هىحًؿ که ابىالفٕل الؼبانو هن ػالبث يیک که ایى گكوه ؼیلی ه ايؿ ؾاٌحهيیک 

که  ؾايیؿ هی .کىايی بىؾيؿ که ال هؿیًه با اهام هصكت کكؾيؿ ها ایىاکرك  .بىؾيؿ ٘ىق ایىهن  هاٌن بًیجؼؿاؾی ال غیك 

کىايی بىؾيؿ که ؾق ؼٗ ذابث و  ها آو. اها ؾق همابل گكفحًؿ هیکاق اهام ؼكؾه  هن يیاهؿيؿ و  بك هاٌن بًیؼیلی ال 

 .واالی ظاؾذه ػاٌىقا هىحًؿ های شلىههىحمین ٘ی هىیك کكؾيؿ که ال 
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 دسجبههباطلاصابحذاجاايحهاقذمثابث.2

ٗ هًعكف و ؼ اهیه بًیؼايؿاو ، ػمك وؼؿ ،ػبیؿالله، ال آغال جا فكشام ؾق شبهه یمیؿگكوه ؾوم هن کىايی هىحًؿ که 

ایى ؾو گكوه یکی ؾق اوز اوث و ؾیگكی ؾق ظٕیٓ. اها بعد ها ؾق هىقؾ ظىى ػالبث و . ؾق شهاو اوالم بىؾيؿ

  اوث.ى ػالبث ؾق هىقؾ ؾو گكوه ؾیگك و

 ٕػاقبثبهخیشضىيذگاؤیواقؼهػاضىساهاسویص.3

ياب و ػیاق  ولی یک شىهك ايؿ ؾاٌحه ها لغمياٌحباهات و  ،ايؿ کكؾهکه ؾق کاقياهه ؼىؾ بؿی هن ذبث  ها قویًگكوه 

يبىؾيؿ کل  ایى گكوه ؾق ػاٌىقا کن. بكگٍحًؿ با٘ل به شبهه ظك ال شبههبىؾ که وك بميگاه  ها آوؼالُ ؾق کمىو 

 يبىؾيؿ. يفك 311شبهه ظك بیً ال 

باٌین اها اگك  ال گكوه اول ؼىاهین هیهؼًایً ایى اوث که  :اللهن اشؼل ػىالب اهىقيا ؼیكا; گىیین هی یها ولح 

بیاو ٌؿه اوث  ها قویً. ایى گكوه که به يام قهبكی با يام لكاق بگیكینین ؾق پایاو کاق ؾق گكوه وىم لغمٌی هن ؾاق

که آیا ایى جؼؿاؾ ؾلیك  ؾاين يمی. البحه ايؿ آهؿه٘كف شبهه ظك  به ال ومث شبهه با٘لهىحًؿ که  يفك   31ظؿوؾ 

 ٔػلیه اوالمٕ به اهام ظىیى کكؾ هیایى افكاؾ بىؾ که جالي  الشملهلهیك بى لیى  . ايؿ بىؾهاوث یا يه ولی ایى گكوه 

ياؼىاوحه  آهؿيؿ هیؾق هىیكی که  اجفالا  ػرمايی اهىی  ایى فكؾ .يكوؿ و ؾق هیچ کصا با اهام قوؾققو يٍىؾ

بیایؿ جا اهام وی  کهفكوحاؾ ؾق ایى لهاو کىی قا پیً او ٔ ػلیه اوالمٕ به هن يمؾیک ٌؿ. اهام ظىیى هایٍاو ؼیمه

جىشه کًًؿـ گفث جى ؼصالث  ها ؼاين یؿقا با. همىك او ـ ایى يکحه آین يمیقا ببیًؿ. اها او اوحًکاف کكؾ و گفث که 

ؼىؾت جّمین بگیك. با ایى  بؼؿا  بكو اول ظكفً قا بًٍى ؟ قوی يمی یول ؼىاهؿ هیپىك پیغمبك ؼؿا جى قا کٍی يمی

فمٗ ؾق جاقیػ ایى همؿاق يمل  ،ی يیاهؿه اوث که بیى اهام و وی چه گفحه ٌؿاقٌاؾ همىكي قفث. ؾق جاقیػ چیم
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ؾق ایى ظكف لابل اذك  ٔػلیه اوالمٕيفه هىیعایی اهام ظىیى  کىجاه با اهام ؾاٌث، ای شلىهٌؿه اوث که 

ٌؿم.  و کًیمها ٌما هن بكویؿ هى ؾیگك ظىیًی ها غالم ،ؼايمن جى بكو ،بكگٍث و گفث همه قا شمغ کًیؿ ،گفاٌث

ؼل ػىالب اهىقيا ؼیكای او هىحصاب ٌؿ. شا کكؾ هیفكاق  ٔػلیه اوالمٕ ػرمايی اهىی که ال هاللات اهام ظىیى

ػلیه ٕ ؾیگك هن هىث کىی بًام وؼؿ و ابى الفحىض که ؾو بكاؾق بىؾيؿ که ؾق شبهه یمیؿ با اهام ظىیى های يمىيه

و وه يفك ؾ ٔػلیه اوالمٕ لعظاجی که بكای اهام ظىیى گفحه اوث که ؾق آؼكیى چًیى یىاجاقیػ  .شًگیؿيؿ ٔاوالم

ؾل ، ًٌیؿيؿ ال اهام قا ٔهل هى ياِك یًّكيیٕایى يؿای  ؾق لعظات غكبث و جًهایی بىؾظٕكت بیٍحك يمايؿه بىؾ و 

قویؿيؿ. ػكْ  به ٌهاؾتظكکث کكؾيؿ و ؾق قاه اهام  ٔػلیه اوالمٕ ایى ؾو بكاؾق جکاو ؼىقؾ و به ومث اهام ظىیى

گكوه  .اها جؼؿاؾ کن يیىث ؾاين يمیایى ظكف چمؿق ؾلیك اوث  که یىاه لكیب وی هىقؾ گفحه ٌؿه اوث اها ٌؿ ک

. فكاؼىايؿقا به ومث ظك  ها آوکه ؾق قاه ؾیگكی بىؾيؿ اها يؿای ػاٌىقا  هایی ايىاوی ػاٌىقا ها قویًوىم 

 .بكاؾقاو  و ؼىاهكاو ایى قویً قا کن يٍماقیؿ

یضش.4  ٔشضىيذگاوٕػاقبثبهضىساواقؼهػاضیهاس

اوث. ایى گكوه کىايی هىحًؿ که قیمي کكؾيؿ ظحی ؼىب  آهىل ػبكتکه ؼیلی  قوین هیه چهاقم ظاال به گكو

و  وىليؿ هیبىؾيؿ اها وك بميگاه لغمیؿيؿ. ػاٌىقایی که چًیى شىاياو و شاهؼه ها با ٌىق و ٌىق لیك پكچن آو 

 ام يىٌحهی قا های يمىيه ایًصاو ػىالب وىء اوث. ؾق  ها قیميگكوه چهاقم  .ليؿ هیبا ها ظكف  چًیى ایى گؿاليؿ هی

  .کًن هیقا ػكْ  ییچًؿجا گفقؾ هیاها چىو ولث 

هماو  بىؾيؿ ها بؿ ػالبثػاٌىقا و  های قیمي ی لهكهاولیى کىايی که ؾق ن ًییاگك ال یک يگاه ؼیلی کلی بب

به  ػالبث ؼىي ولی ببكؾ ایى ِىقتکه ياهٍاو قا به  آیؿ يمیؾلً ظاال آؾم  .هؿیًه بىؾيؿ هاٌن بًیو غیك  هاٌن بًی



  
70/70/69آیثاللهاػشافیهیبذهایيماصجمؼهخطبه

7 

 

فكهىؾ  ٔػلیه اوالمٕ آهؿيؿ و به اهام گفحًؿ که يكو اهام ظىیى هاٌن بًیبكاؾقي و ؼیلی ال  ،ام ولمه .آو هؼًا يٍؿيؿ

و کؿهای هؿیًه اوث. وؽًاو  های قیمي ها قیمياولیى . په که اقاؾه ؼؿاويؿ بك ٌهاؾت هاوث و هى بایؿ بكوم

ؾاٌحًؿ  ٔػلیه اوالمٕ بك ظمايیث اهام ظىیى ػلیه و آله و ولنٔ الله ِلیٕلیاؾی ال لهاو پیاهبك ؼؿا هعمؿ هّٙفی 

 .قیؽحًؿ هیهن بؼؿها پٍیماو بىؾيؿ و اٌک  ٌاو همهاها ػالبث به وىء ٌؿيؿ و 

بىؾيؿ و گكؾ ظٕكت هىلن شمغ  ياهه يىٌحه یًکهباا .قیمي کكؾيؿ بىؾيؿ که کىفه ال هكؾمشمغ لیاؾی ؾوهیى گكوه 

 بىؾ. چًیى هنؾق بیى قاه و هکه  .فكوقیؽثال شبهه ظك  هايًؿ بكگ ؾقؼث قا ها آوٌؿه بىؾيؿ اها ٘ىفايی آهؿ و 

که ؾو ؾووث  ٔعاکلیاؾی ؾاقؾ اها چًؿ يمىيه ؼیلی ؼاَ و ػصیب اوث همايًؿ هالک و  های يمىيهایى گكوه 

 قویؿه بىؾيؿ هالک آهؿ و ؼؿهث اهامهماو قولهایی که کكبال  .هن بىؾيؿ ٔمػلیه اوالٕ بىؾيؿ و همكاه اهام ظىیى

هىحن و  واق ػیالهى هن لكْ ؾاقم و  ،ػكْ کكؾ که قاه ٌما قاه ٌهاؾت اوث و اهیؿ چیمی يیىث ٔػلیه اوالمٕ

ی قا به لوق ؾق شایی يیىث که کىشبهه اهام  چكاکههن فكهىؾ بكو  ٔػلیه اوالمٕ اهام .ليؿگی ؾاقم اشاله بؿهیؿ بكوم

 .هايؿ و ایىحاؾگی کكؾػٍك  بایؿ با باًٌؿ آيصا ؾاٌحه يگه آو

اها اگك ؾیؿم  ،جا لهايی که بؿاين بىؾو با ٌما اذكی ؾاٌحه باٌؿ هاين هیگفث یا ظىیى با ٌما هن ؾووحً ٔعاک 

جا آؼك شًگ هن بىؾ ولی  لبىل کكؾ. ایى با اهام شًگیؿ و ٔالىالم ػلیهٕ که اهام ٌىم هیاذكی يؿاقؾ هى ال ٌما شؿا 

اشاله گكفث و قفث و بؼؿي هن همیٍه پٍیماو و  ٌىؾ هیجمام  واالق ٌهیؿاوبه لیاو هاشكا  ظاهك بهولحی ؾیؿ که 

هاقم قا هن گكوه چلیام، . ؾق ٘ىل هىیك ایى شؿا ٌؿ که ؾق هىیكاوث  ٘ىق همیى. ػبیؿالله شؼفی هن بىؾ باق اٌک

به ایًکه ؾق قول  قوؿ هیکه ؾلٍاو لكَ به شبهه ظك يیىث ولی اوشً  هایی آوجكوىها و  ،ها ایماوؾاقین که کن 

 ػاٌىقا شؿا ٌؿيؿ. 
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اوث. پیام ػاٌىقا ایى اوث که ؾق ايصام کاقها جالي کًین که ِؿ پیام بمقگ ػاٌىقا ایى پیام یکی ال ػكْ ٌؿ که 

  .باٌین یكهاؼ به ػالبثال 

ػلی ػلی بى العىیى و ػلی  والىالم ػلی العىیى  ،ث بفًائکلحی ظلْ قواض ااالالىالم ػلیک یا اباػبؿالله و ػلی 

 اوالؾ العىیى و ػلی  اِعاب العىیى

 ٔبگفاق جا بگكین چىو ابك ؾق بهاقاو ايؿق وؾاع یاقاو . ٕوؾاع اوث هىئله وىل شاوال شمله هىائل 

ؼكیى ِعًه وؾاع قا بٍىؾ آو اها ٌایؿ آ .اوث وىل شاوايصام ٌؿ که ؼیلی  وؾاع چًؿ باقاها ؾق والؼه کكبال 

 ها اوب وجال جاؼثهىقؾ  ها شًاله ،فكليؿاو و یاقايً ٌهیؿ ٌؿيؿ ،اهام ،ؾايىث که قول ػاٌىقا گفٌحه ای ِعًه

اها آو  .ايؿ ؾقآهؿهاواقت به  ها بچهلو و  ،گكفحه آجً ها ؼیمه، ؾق بیاباو لیك آوماو وىلاو قها هىحًؿ ،لكاق گكفحه

 و لعظه آؼكیى لعظه وؾاع لیًب و اهل ؼیام با ظىیىآافله اوكا ال کكبال ظكکث کًؿ غ ؼىاهؿ هیلعظه آؼكی که 

 .ؾق بیاباو افحاؾه اوث های بؿو وؾاع با ،وؾاع با وكهای بكیؿه اوث ،ایى وؾاع .و یاقايً اوث ٔػلیه اوالمٕ

ِؿا  ها شًالهبه ایى اوث که لیًب آهؿ يگاهً افحاؾ  چًیى ؾق جاقیػ ذبث ٌؿه وىل شاوؼكیى کلمات ایى وؾاع آ

بؿايًؿ که ایى افكاؾ با چه کىی و  بفهمًؿهمگاو  وجاقیػ  ی همه ااها ایى ِؿای لیًب ؼٙاب به شؿٌاو بىؾ ج ،لؾ

يگاه کى ببیى ایى ظىیى جىوث که  بمقگىاقمای شؿ  گىیًؿ هیو  کًًؿ هیشؿٌاو ومث ظكم يگاه به  .اقجباٖ ؾاقيؿ

ببیى پىكايث  کى شؿ بمقگىاق يگاه .اوث هقوی لهیى افحاؾ لٙؼه لٙؼهیکك با پ ویؿه اوث ق ؼىو غلٙؾؾق بیاباو 

يگاه کى ببیى ؾؼحكاو و ظكم جى آهاؾه اواقت و ؾوحگیك  شؿ بمقگىاق .ايؿ افحاؾهقوی لهیى  چاک چاککٍحه و 

 هًملب یًملبىو الله ػلی المىم الظالمیى و ویؼلن الفیى ظلمىا اْی  ةػلی لؼً .يابؽكؾاو هىحًؿ
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ٓبَحُشلهالبسن َضاّيَئَلُهَىاأٓلَ َلَوآيَحٓشّإوَّ ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓػَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ 5الشَّ

  

                                            
 . وىقه کىذك5
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 خطبهدوم

الشجین الطیطاو هى الؼلین السمیغ بالْله باسابسناػىر الؼالمیى سب الحمذالله الشحین الشحمى الله

ال و ابیالقاسنالمصطفیهحْمذوػلیالخالئقأجمؼیىثنالصالة حبیبًا و يبْیًا و ْسالمػلیسْیذيا

هىالياػلْیبىابیطالبوػلیالصذیقةالطاهشةفاطمةالضهشاءوػلیالحسىوالحسیىسیذیضباباهل

الجًةوػلیأئمةالمسلمیىػلیبىالحسیىوهحمذبىػلیوجؼفشبىهحمذوهىسیبىجؼفشوػلی

وبىهىس یوهحمذبىػلیوػلیبىهحمذوالحسىبىػلیوالخلفالقائنالمًحظشساسةالؼباد

اسکاوالبالدوابىاباالیماووأهًاءالشحمىوساللةالًبیىوصفىةالمشسلیىوػحشةخیشةسبالؼالمیى

 صلىاتاللهػلیهناجمؼیى.

 جىصیهبهجقىا

بسن الشجین الطیطاو هى اللهاػىربالله الشحین َهَغ»الشحمى َوکىُيىٓا الْلَه ُقىٓا اجَّ ىٓا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

اّدّقیَى ه6«الصَّ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ
ُ
ّهأ ػباداللَّ

                                            
 1116. جىبه، 
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. ؾق اؾاهه ؼٙبه هحمیى کًن هیهمه ٌما و ؼىؾم قا به جمىا و ػماؾاقی ؼالّايه واالق ٌهیؿاو وفاقي و ؾػىت 

بَ ; :فكهىؾيؿ اها   ُكواَِ یَّ
َ
یَلة أ ّى َ٘ ٓػَمَبٓحُهٓن َقاَظة  

َ
یَكة  أ ّّ هحمی و پاقوا کىی اوث که لهايی کىجاه ِبك کكؾ اها یک  :َل

ایى ِبك و هماوهث  .ٌهىايی و ٌیٙايی اوث های ؼىاوحهجمىا کًحكل ؼىیً ال  .آوایً شاویؿاو ؾق ايحظاق اووث

او  ،ؾاقؾ يگكی آیًؿهآؾم پاقوا  :فكهایؿ هیاها اهام  .بكای جىؾه هكؾم ایًصا شای ِبك  و هماوهث اوث .ؼىاهؿ هی

ؾق ایى ِىقت ِبك  .ٌماقؾ هیػالن ایى قولها قا ايؿک  یوى آوگاه به ي و با بیًؿ هیو ظیات شاویؿاو قا  ِعًه پٍث

ٌهىايی و  های ؼىاوحه .کكؾو وؽث اوثاگك يگاه به آو ومث يباٌؿ هماوهث  .بكای قولهای کن قاظث اوث

ؾق  ظالی یبکىالث و  به ومث ،بكؾ هیمىق الًان ظومث ال بیى بكؾو ظمىق ؼؿاويؿ و  او قا بهيىٌیٙايی ا

 ؾاقی ؼىیٍحىهؿت کىجاهی  ولث آو يگكیىث به آو قاه ؾوقؾوثو  ٌؿ بال چٍن یولی ولح ؾهؿ هیوى  یفهوظ ايصام

  .کًؿ هی

ُهن;اؾت شاویؿاو پیً قوی اووث. یک وؼ که ؾايؿ هیاهام  َكَها َلُهٓن َقبُّ وفاقي به جمىا  ایى هىیكّ :  ّجَصاَقِة ُهٓكّبَعِة َیىَّ

یايی ؾق  ايؿ ٌؿهصاقت پكوىؾ یک جواقؾ هماوم ؾق قاه ظك  های ايىاو .هفحه يمال شمؼه اوث و ؼٙبه و هك و آکه ل

 . ٌىؾ هیپاقوا  های ايىاوؿ اها ػصب وىؾی ػایؿ ایى ًيیىث ولى هايًؿ واالق ٌهیؿاو همه وشىؾ ؼىؾ قا لكبايی کً

َقاَؾٓجُهُن ;
َ
یُؿوَها أ ٓيَیا َفَلٓن ُیّك ايىاو پاقوا بایؿ ال یک فلم  .قويؿ يمیوكاؽ ؾيیا  ها آوبیایؿ  ها آواگك ؾيیا هن وكاؽ  7:الؿُّ

 .همكق بفكها ها ايىاوى گكوه يلغمؾ. ؼؿایا ها قا ال ای ها لغمٌگاهبكؼىقؾاق باٌؿ که پایً ؾق  ػیاق جمامؼؿایی و 

                                            
 304ؿ قٔی، يهس البالغه ٕجّعیط ِبعی ِالطٔ، َ ـ وی 7
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 هاهًاسبث

 کًن: واق اٌاقاجی هی های ایى ایام فهكوث به هًاوبث

 ٔالىالمػلیهجىلیث جاوىػا و ػاٌىقای ظىیًی ٕ. 1

 ،قوظايیىو ،ػماؾاقاو ،ها هیئث. اللم اوث که ال همه کًن هیػكْ ظىیًی قا جؼمیث و جىلیث  یػاٌىقاو  جاوىػا

ؾو  یکی یىاجمؿیك و جٍکك کًین. گكچه ؼىؾ هى  ٔالىالم ػلیهٕ ظىیى و واالق ٌهیؿاوام اهؼاؾهاو ػمای  و هؿاظاو

ؼیلی همیؿ بىؾم و لیاؾ  لبال   ـ ػكْ اؾب کًن ها ػماؾاقیو  ها ظىیًیه، ٕك ٌماال يمؾیک هع ام يؿاٌحهوال جىفیك 

، ها شىاوکىه يٍايگك ظٕىق باٌ ها گماقيىػه ماها هص کًن هی ػفقؼىاهیهؼفوقم  اآلوـ  قفحن هی

كال و ػیاق اوث. هفحه لبل ؾق ج های ػماؾاقیال ايٕباٖ باال و قػایث بىیاقی  يظن و ،ؼىب های آفكیًی ظماوه

بایؿ  ٌمكؾم که قاهی اوث که  قا واالق ٌهیؿاو ػماؾاقی جكال باال و هكْٔی ٌاؼّه  وؾو یىثبؼٙبه لن ظؿوؾ 

لىی  های هیئث .ٌبؽحايه ؼیلی ال ایى هىیك ٘ی ٌؿه اوثماو ٘ی کًین که ؼىهای ػماؾاقیبكای باال بكؾو وٙط 

همه ال  هىحًؿال هٍکالت هكؾم  ییگٍا گكهبه فکك  ،هىحًؿ ها شىاوهكؾهی و به فکك  ،ايمالبی ،که فکك اشحماػی

ال  و ها آوها هن ال همه  .اشكا کًًؿ قا ؼىؾٌاو ها ایى ها هیئثاوث که جالي ٌؿه  ای گايه بیىثهؼیاقهای 

 کًًؿ هی اهًیث و يظن جأهیىهیئات ػماؾاقی و هىئىاليی که  ،اهًا های هیئث ،هؿاظاو هعحكم هؼمل، قوظايیىو

و بیٍحك ؾق  جك ههفب ،جك پاک های ايىاوؼكوشی ؾاقای ٌهك به ایام ػما  وقوؾيحیصه . اهیؿواقین که کًین هیجٍکك 

 ،ها چًیى ؼكوشی ؾاٌث های ػماؾاقی کاق هكؾم باٌؿ. اگك گٍایی گكهؼؿهث اهؿاف اوالم و ايمالب اوالهی و 

اشحماػی ها  های آویبو بك شاهؼه ها ظاکن ٌؿ  جكی و هؼًىی جك والنفٕای  ،شىاياو ها ؾق هیئات جغییك کكؾيؿ

 و وًصه یک ػماؾاقی همبىل اوث. هایى ٌاؼّ کكؾ یؿاپکاهً 
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 ٔالىالمػلیهٌهاؾت اهام وصاؾ ٕ به هًاوبثجىلیث .2 

 ٌهاؾت ٌهؿای ویژه بهفكهايؿهاو ٌهیؿ و  ،ؾفاع همؿن ،لؿق گكاوو ٌهؿای ٔ المالى ػلیهٌٕهاؾت اهام وصاؾ 

و  کًن هیػكْ جىلیث  قا هؿافغ ظكم و ٌهاؾت ٌهیؿ ظصصی قا که يماؾی ال هماوهث و پایؿاقی ؾق قاه ؼؿا بىؾ

 ؼؿهث همه ٌهیؿاو و اهام ٌهؿا ِلىاجی بك هعمؿ و آل هعمؿ کًین هیجمؿین 

 لاؾگاو وكافكالگكاهیؿاٌث قول آلاؾی آ.3 

 .ؾاقین هیاوث قا گكاهی ٔ الىالم ػلیهٕهّاؾف با قول ٌهاؾت اهام وصاؾ  که وكافكال قول آلاؾی آلاؾگاو

 و ایمًی يٍايیآجًيکىؾاٌث قول .4 

 وو هن بكای آيا گىیین هیجبكیک  ها آوهن به ایى قول قا ظٕىق ؾاقيؿ  ایًصا ؾق يٍايی آجًؾق  ال ػمیمايماوشمؼی 

ظىاؾخ و ولایغ جا  ،يٍايی آجً های بعدبگیك جا  ووالها واؼثؾاقین. ایمًی ٌهك ؾق همه ابؼاؾ ال آقلوی جىفیك 

بایؿ ایى باٌؿ که ٌهك و شاهؼه و جالي همه ها  باٌؿ هىقؾجىشهيظك و  طاشحماػی همه بایؿ هٙم های آویبهىائل 

 يٍايی آجًؾق  ػمیمايماو لهیًه یىا ؾق اوث. همکاقی همه ػمیماو هًؿيیالو ایى و آویب باٌؿ  هبكای ال هك ؼٙك

 شلىی ایى ظىاؾخ ياگىاق قا ًٌاوی وظیفهؼىؾٌاو با و اهیؿواقین هصهمجك ٌىيؿ  .کًًؿ هیهن ؼؿهات ؼىبی اقائه 

  .بگیكيؿ
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 بمقگؿاٌث قول والمًؿاو و ياًٌىایاو.5 

آقلوی  ها آوو بكای  کًین هیجبكیک ػكْ  ه به همه والمًؿاو و باليٍىحگاوقول والمًؿاو و ياًٌىایاو قا ؾاقین ک

، هث کىايی که به والمًؿاوؿ. ٔمى ػكْ اؾب ؼؿهث همه ایى ػمیماو و ػكْ جٍکك ؼکًین هیجىفیك 

 ؾاٌحه باٌین: هىقؾجىشهقا  بایؿ چًؿ يکحه کًًؿ هیؼؿهث  شايبالاو و ياًٌىایاو ،هصكوظاو ،هؼلىالو

 وهشاکضاداسیهؼابشػمىهیساصیهًاسب.1

کاقهای  ؾیگك های بؽًوحايماو ؾق بهمیىحی با همکاقی ؾو .ایى لهیًه هیبؿ پیٍگاهی ؾاٌث لبل ؾق های وال 

و  ها واؼحماوجمأای ها ال هىئىلیى ایى اوث که ؾق جًظین  .ؼىبی ايصام ؾاؾيؿ که اؾاهه پیؿا کكؾه اوث

 لكاق ؾهًؿ. هىقؾجىشهقا  كو هًا٘ك ؾیگ ها ؼیاباوبه  وآهؿ قفثه والمًؿاو بكای ب قوايی ؼؿهث هایٍاو قیمی بكياهه

والمًؿاو  وآهؿ قفثهكاکم هفهبی و ؾیًی هىیك  و هىاشؿ، ها ؼايهظحی ؼىؾ  ،ًِایغ ،اؾاقات ،بهمیىحی ،ٌهكؾاقی

هىیك ؼىبی قا  .کًًؿ که وظیفه ػمىهی و اؼاللی اوث که همه بایؿ جىشه کًین والی هًاوبو شايبالاو هؼلىلیى قا 

 .ه بؿهیناؾاه که بایؿکه ٘ی کكؾه بىؾین 

 اصهؼلىلوجايباصداسیيگهسصضمًذبىدوا.2 

که بایؿ قا اوث و ياًٌىایاو  ها ظكفآو فىق ایى  شايبال که ویژه بهال هؼلىل و  ؾاقی يگهو  يکحه ؾیگك اقلي ِیايث

بكؾو  .ٌىؾ ؾاقی يگهه کكیمايه شاهؼه و ؼاي ،ؾق ؾايٍگاه والمًؿایؿ قوي ایى باٌؿ که ب. همیٍه هحفکك باٌین

اال  و فاهیل ؾوق و يمؾیک يؿاقؾ ،يىه ،ظاال والمًؿی اوث که بچه .لمًؿ به ؼايه والمًؿاو یک اوحرًا اوثوا

 .باًٌؿ هی ها ؼايههىحًؿ و هایه بكکث ؾق  ها ؼايهوحىو اػحباق ؾق  ها ایى
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 گكاهیؿاٌث قول همبىحگی با يىشىاياو و کىؾکاو فلىٙیًی.6 

 .ؾاقین هیقا گكاهی  آوی اوث که ىاياو و کىؾکاو فلىٙیًقول همبىحگی با يىش

 و يهی ال هًکك هؼكوفاهكبهبك  جأکیؿ.7 

 و ها يیکیِیايث ال  و يهی ال هًکك اوث. بكاؾقاو و ؼىاهكاو فكهًگ هؼكوف اهكبهىقا و ؾهه اول هعكم ایام ٌایام ػا

ػمل یک هی ال هًکك و ي هؼكوف اهكبهال  جلمی ها يبایؿ .بایؿ ؾق ػمك شاهؼه باٌؿ ها پلٍحیو  ها بؿیهمايؼث ال 

ؼىؾي هن بایؿ اػمال ٌىؾ اها  یشا به. کاق ؼٍى و جًؿ اوحرًا اوث و ؾهؿ هیؼٍى باٌؿ که يحیصه هؼکىن 

ؾق بكابك ظىاؾخ و هىاقؾ هًفی  ويبىؾ جفاوت بیؾػىت به ؼؿاوث و  و يهی ال هًکك هؼكوف اهكبهفكهًگ اِیل 

پیٍیًه ؾقؼٍاو و وابمه  ،كق ؾیًیجىشه به ػّ  اها بايیىث  لیاؾ ٌىؾ هیکه به ها ؾاؾه  اقلامشاهؼه اوث. آهاق و 

ػفاف و ظصاب ياقوا اوث.  های اقليبه  جىشهی بی وبؼٕی هفاوؿ  ،ؾق ٘الق و اؼحالفات .اوث کًًؿه يگكاو

 کًؿ. اشحماػی و اؾاقی قا هؼالصه های آویبؿ جىاي هیو يهی ال هًکك  هؼكوف اهكبه

که اهام ظىیى ؾق لیام ؼىؾ باقها  ای يکحه جكیى ههن .ؼؿهث به هكؾم بیاوقؾ کاق یپاایى اوث که اؾاقات قا  ًاول کاق

 جفاوت بی ،ایًکه شاهؼه ليؿه و هىٌیاق باٌؿ .و يهی ال هًکك اوث هؼكوف اهكبهبعد  گفاقيؿ هیايگٍث  آوبك 

 ػًىاو بهایى پیام . همه بایؿ به آو اهحمام ؾاٌحه باًٌؿ ووظیفه همگايی اوث که ؼٙاها قا اِالض کًؿ  و يباٌؿ

 .باٌؿ هیفلىفه ػظین لیام ػاٌىقا 

و هىاقؾی که  کًًؿ هیيیكوی ايحظاهی به وظیفه ؼىؾٌاو ػمل  و يهی ال هًکك و لىه لٕائیه و هؼكوف اهكبهوحاؾ 

ایى  هؿقوه و ؾايٍگاه ،اؾاقه ،کاقؼايه ،اؾقاو و ؼىاهكاو ؾق هىصؿ و هعكاباللم اوث بایؿ بكؼىقؾ کًًؿ اها بك

و به  ايؿ ًٌیؿهکىايی که ایى پیام ػاٌىقا قا  ی همهؿ هٍکالت قا ظل کًؿ. ال جىاي هیؾلًىال فكهًگی  و فؼال فكهًگ
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و ایى فكیٕه قا  الله بىن هىحیؿػاٌىقا  یافحى که اگك پی کًین هی جأکیؿو  کًین هیجٍکك و لؿقؾايی  کًًؿ هیآو ػمل 

 ػاٌىقا اوث. های فلىفه ال .ایث ظمىق اشحماػی و ..قػو قػایث ظك هكؾم  ،ػفافو ظصاب  ،يمال .اظیا کًیؿ

 الگىی شؿیؿ ال ایماو و هماوهث ؾهًؿهاقائهؾفاع همؿن .8 

 :کًن هی یاؾآوقیقا  ای يکحههن چًؿ  هى ایؿ ًٌیؿهؾفاع همؿن ؼیلی به قاشغ  قا ؾاٌحین.هفحه ؾفاع همؿن 

 .جشبیثيیشوهایيمىيهدسدفاعهقذط1

ػاٌىقا  ها .و ایماو ها بىؾ با ػمل لكیى ٌؿ ها ـهىؿی ال ایماو و هماوهث که ؾق یک الگىی شؿی ؾق ؾفاع همؿن

اگك ؾفاع همؿن چیمی شم ایى  .بمقگی پكوقي یافحًؿ های ايىاوؾق ایى ِعًه  .بؿق و اظؿ و ؼیبك قا ؾیؿین ،ؾیؿین

بىؾيؿ  ٌؿه یثجكببىیس  ؼاؾهاو و گكاهی آلاؾگاو، شايبالاو ػمیم ،شىاياو قٌیؿ ،ؿهاو بمقگيؿاٌث که ایى فكهاي

آهاؾگی و لكبايی ٌؿو ؾق قاه ؼؿا با  و فؿاکاقی ،ایراق ،شهاؾ، ایى الگىی ػظیمی ال ایماو همیى کافی بىؾ و

 .يفه هىیعایی اهام شاهؼه قا چًیى بیؿاق کكؾ .بیًین هیؼىؾهاو ؾق ؾفاع همؿن  های چٍن

 وجىدابحکاسدسدفاعهقذط.2 

اگك  ین.ؾفاػی و شًگی قا ؼلك کكؾ های جاکحیکلگىی اوحكاجژیکی ال ؾوم ایًکه ها ؾق ؾفاع همؿن یک ا

 ِف بهؾٌمى که  همه یىاؾق بكابك  وهؼكوف و هحؼاقف شًگی ال کٍىقهاجىلیعات با جىپ و هىلىل و  ؼىاوحین هی

يى و  های ٌیىه .ؼىقؾین هیقا وكيگىو کًًؿ بكؼىقؾ کًین ٌکىث  يظام ها و ٌؿه بىؾيؿ جا کٍىق ها قا جصمیه کًًؿ

قا ههن  ها ایىبهكه بكؾین همه  ها آوقی فىال جکًیک و  ،البحه ها ال والض اوحفاؾه کكؾین. بىیاق لىی و ابحکاقی آهؿ
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ایى ػظمث ؾفاع همؿن و  کكؾ هیؼلغ والض قا  وكجاپا هىلطؿ که ؾٌمى هها آ های شبههولی ابحکاقی ؾق  ؾايین هی

 .بىؾ

 اصذوسالگىیجذیذاصایماووجهادبهديی.3 

به  باق ٌاهؿ بىؾیؿ که وابىحه چًؿ های وهابیایى  .به شهاو ِاؾق ٌؿ ایى الگىی ٌما بىؾ کهيکحه وىم هن ایى 

فكو و ؾق باجالق  ايؿ افحاؾهؾق هًٙمه گیك  ها ایىجمام  لگىی بىیس و ؾفاع همؿنبا ااها و يصف ظمله کكؾيؿ  کكبال

 .قفث ؼىاهًؿ

اهكول با  .ام قفحهچًؿ باق هىائلی که بىؾ  شًگ و به ؼا٘كهن لبل  های وال .هى وه قول لبل وىقیه و لبًاو بىؾم

هكیکا و آايايٍاو بایى ؾاػٍی ها و پٍحی .ٌىيؿ هیقاظحی ؾق ظكم ظٕكت لیًب و ظكم ظٕكت قلیه هكؾم شمغ 

لو هن ق قولبهو به فٕل الهی  قويؿ هیهن ػمب  لؿم به لؿم ايؿ قیؽحه ها ایىکه پىل و اهکايات پای  هایی وؼىؾی

 .ػمب ؼىاهًؿ قفث و ٘ؼن جلػ ٌکىث قا ؼىاهًؿ چٍیؿ ايٍاء الله

 لضومدسایثالصمدسهسئىلیىدسهىاجههبااسحکباس.4 

یکایی هكآبؿايین با  .اها واؾگی يؿاٌحه باٌین .قوی ؼىي به ؾيیا يٍاو ؾهین و قوابٗ هن با ػالن ؾاٌحه باٌین یؿباها 

ها باٌؿ  یىؾق هىئىلهن و ؾقایث اللم بایؿ فایى  .ؾهؿ هیهكه والؼی قا يٍاو که آو چ آیؿ هیجكاهپی  قوین هیکه شلى 

اؾگاو يحایس اػمال ٌما جمام يٍؿه لآایراقگكاو و  ،شايبالاو ،ٌهؿا های ؼايىاؾهو ؾفاع همؿن جمام يٍؿه اوث. 

ی يگهاوث ایى اوحىايه ػظین قا ؾق ایكاو  هاوث و به همه ػالن هن ِاؾق ٌؿ  .ؿؾاق
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 کكؾوحاو ػكاق شؿایی پكویهمه هعکىهیث .9

ىقها و ٘كض ٍهماو جصمیه ک .ؾايین هیٌىم غكب و اوكائیل  جلػ و هن يمٍه ػكاق قا کكؾوحاو شؿایی پكوی همه

ایكاو  .. کكؾها ػمیم هىحًؿکه اوحکباق ؾق پی آو بىؾه و هىث ؾائمی بك هًٙمه افكولی شًگؼاوقهیايه بمقگ و 

ای هکكؾ ،یمجكيؿػمبا کكؾهای کٍىق ؼىؾهاو که ال شاو ـ  هاؾگىو ؾق کًاق کكؾق ظىاؾخ گىياو هعکن  ای پٍحىايه

ی وپاه ظٍؿ الٍؼبی و ها بچهؾق همیى ظىاؾخ اؼیك  .بىؾه اوث ـ بكای ها ػمیم بىؾيؿ کهػكاق و وىقیه و جكکیه 

کكؾهای ػمیم  ؾق کًاقاهكول هن ها  .گكفث وًگیى به کكؾها قا های هٔكبيیكوهای ايمالب اوالهی بىؾ که شلىی 

هىحًؿ و با  ایًصاؿ و بكؼی ؼائًیًی که ؾق يجصمیه يٍىو ًؿ ياها ػمیؿه ؾاقین که کٍىقهای اوالهی بایؿ بما ،هىحین

بؿايًؿ که ایكاو ؾژ اوحىاق الهی اوث و ایكاو ايمالبی  .بایؿ بیؿاق ٌىيؿ ايؿ بىحهيهاو پیماو  آٌکاق و یکاآهكاوكائیل  و 

ؿ پای لكبايی ٌؿو ؾق قاه ؼؿا و کًاق هىحٕؼفاو ؼىاه ایكاو والیی و قایی و کكبالییایكاو ػاٌى ،هحعؿ و هًىصن

 .هكیکا و اوكائیل قا به فٕل الهی ؼىاهین گكفثآٌىم  های يمٍهجعمك  یو شلىهايؿ 

يىئلک اللهن و يؿػىک باومک الؼظین االػظن االػم االشْل االکكم یا الله و... یااقظن الكظمیى، اللهن اقللًا 

ؼؿایا یك الٙاػة و بؼؿ المؼّیة و ِؿق الًْیة و ػكفاو العكهة، اللهن ايّك االوالم و اهله و اؼفل الکفك و اهله،جىف

های ها قا به ايىاق ایماو قوٌى بفكها، اػمال ها قا لبىل بفكها، جىبه، ايابه و ػباؾات ها قا هىقؾ لٙف و کكهث ؼىؾ  ؾل

ال شاهؼه ها ؾوق بؿاق، يىل شىاو ها قا به اوز ػمت، ایماو و افحؽاق  ها قا لكاق بؿه، گًاهاو ها قا ببؽً، آویب

ویژه اوكائیل غاِب قا ال وك همه  بكواو، همه هؽا٘كات قا ال کٍىق و اهث اوالم ؾوق بؿاق، ٌك ؾٌمًاو اوالم به

ات هّىو بؿاق، ها قا به ؼىؾٌاو بالبگكؾاو، ها قا ال همه ؼٙك ها، ؾاػٍی ها و جكوقیىث هكجفغ بفكها، ٌك جکفیكی

باقاو قظمث و بكکاجث قا بك ها يالل بفكها، هٍکالت الحّاؾی کٍىق قا هكجفغ بفكها، هىئىالو ها قا به ايصام 
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هكیٕاو ها، هكیٕاو هؿيظك و شايبالاو قا ٌفا کكاهث  ،ٌاو آًٌا و هىفك بؿاق وظایف، ؼؿهات ِاؾلايه و الهی

ه، هیايماق و ؾیگك هىلماياو هظلىم ؾق الّا يماٖ شهاو قا يصات بفكها، هىلماياو هظلىم بعكیى، یمى، ػكاق، وىقی

به  ٌحگاو قا غكیك بهاق قظمحث بفكها،کكاهث بفكها، اهىات و ؾقگفٌحگاو ها، ؾقگفٌحگاو ال ایى شمغ و جاله ؾقگف

هاو ها جىفیك وىگىاقی و ػكْ اؾب ؼالّايه هعٕك واالق ٌهیؿاو و همه ٌهؿا ػًایث بفكها، ها قا با يىالُ ؼىؾ

اقواض جابًاک ٌهیؿاو، ٌهیؿاو اوالم و ايمالب اوالهی، ٌهیؿاو ؾفاع همؿن، ٌهیؿاو هؿافغ ظكم و آًٌا بفكها، 

 الملل اوالهی ٌهؿای ایى شمغ و اهام ٌهؿا قا با ٌهؿای کكبال هعٍىق بفكها. هماوهث و بیى

اللهبسن ُهالصَّ َحِذاللَّ
َ
ُهأ ّحیّنُقٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ َحِذالشَّ

َ
8َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهُکُفًىاأ
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