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 خطبهاول
الة و الّىالم فلی وّیؿيا و يبّیًا و  ّّ بىن الله الكظمى الكظین العمؿلله قّب القالمیى باقا الؽالئك اشمقیى و ال
ظبیب للىبًا و عبیب يفىوًا و ٌفیـ ـيىبًا ابی الماون المّغفی هعّمؿ و فلی آله االعیبیى االعهكیى وال وّیما 

 بمیة الله فی االقضیى.

 جىصیهبهجقىا

»اللهالشحمىالشحیناػىرباللههىالشیطاوالشجینبسن ُجَقاّجّهَوََلَجُمىُجىَّ َهَحقَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ
َ
یاأ

ٓيُحٓنُهٓسّلُمىَو
َ
َوأ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیه1«ّإَلَّ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ

ُ
ّهأ ّػَباَداللَّ

 ،اقاو گكاهی و ؼىؾم قا ؾق ایى ایام ٌكیف و هحقلك به اقبقیى واالق ٌهیؿاو به ـکك و ٌکك ؼؿاويؿهمه ٌما يمالگم
ٔفلیه الىالمٓ به کىب جمىا ؾق همه ٌئىو و اظىال ليؿگی و فماؾاقی و وىگىاقی ؼالّايه بكای ابافبؿالله العىیى 

 ق بفكهایؿ.كمهؾفىت و وفاقي هی کًن. اهیؿواقین ؼؿاويؿ ها قا ال یاقاو والقی واالق ٌهیؿاو 

یاستوجایگاهآودسجؼالیندیًی ص
اها به هًاوبث ایام اقبقیى  ،گكچه بعد ها ؾق ؼغبه پیٍیى ؾق هىقؾ آؾاب و اِىل جصاقت و کىب و ؾقآهؿ بىؾ

ههمی ؾق آو لكاق ؾاقؾ هباظد گفٌحه قا لغـ هی کًن و بعد های  آؼك هاه ِفك که هًاوبث ی ظىیًی و ؾهه
 ن کكؾ.جمؿین ؼىاهکىجاهی قا ؾق ؼّىَ لیاقت و شایگاه لیاقت و ال شمله لیاقت اقبقیى 

ها  این که یکی ال وؽایف ها ايىاو های وابك هن ٌایؿ فكْ کكؾه که ؾق بعدجىاو وؽى قا ٌكوؿ کكؾ  ال ایى شا هی 
 وث. لیاقت اولیای الهی و بؽّىَ پیاهبك و ائمه هقّىهیىلیاقت ؾقوث و والقی آيهاای الهی ؾق بكابك اولی

ایًکه  ٓالىالم فلیهنو اهام ٔ  پیاهبكلهاو ظیات  ؾق. هحمی و پاقوا اوث های ايىاویکی ال وؽایف  الىالمٓ ٔفلیهن
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ایى وؽیفه ؾق لهاو بقؿ ال اقجعال و  و اقاؾت و بیقث کًؿ یک وؽیفه اوث.کىی ؼؿهث آيها بكوؿ و فكْ اؾب 
ٓ الىالم فلیهنغهك پیاهبك و ائمه و اولیای الهی ٌٔهاؾت آيها ٌکل ؾیگكی ؾاقؾ که یکی ال آو ها لیاقت هكالؿ ه

 ب اهل بیث اوث. حگ اوالهی و به عىق ؼاَ  ؾق هکًی ال اِىل فكهیک

یاست»هفهىمشًاسیواژه «ص
آیؿ و لوق ایى اوث که  ايؿ که لیاقت ال لوق هی بقضی ها چًیى  گفحه .کلمه لیاقت گىیای هغالب لیاؾی اوث

 >يمغه یا ٌؽّی ببكؾ و هحىشه آو کًؿ.ومث ای شؿا ٌىؾ و جمام جمكکم ؼىؾي قا به  ايىاو ال کىی و يمغه
  =.همیى عىق گفحه ٌؿه اوث که لیاقت هاللات ؾیگكاو اوث ایى که آؾم با ؾیگكاو به هاللات قوؾ 

. هصكت هن ایى اوث های بیٍحك هىلفه ه همكاهبالبحه ؼىؾ لیاقت چیمی ٌبیه هصكت  هقًای لغىی و اِیلولی ؾق 
ٌىؾ و به ومث شایی ؾیگك قهىپاق  ًؿ ال چیمی یاشایی یا کىی شؿا هیک عىق اوث که ولحی کىی هصكت هی

کاو و ؼايىاؾه ؼىؾ چٍن يمؾی ،ؼايه اوث. ايىاو ال ٌهك، . ؾق لیاقت ایًها به اضافه چیمهای ؾیگكیٌىؾ هی
ایًها فًاِك ههن ؾق هفهىم  .قوؾ و با ٌىق و ـوق به هاللات او هی کًؿ قا لّؿ هی یپىٌؿ و شا و ٌؽُ ؾیگك هی

 <. لیاقت اوث

یاست»ػًاصشيهفحهدسواژه «ص
 يهفحه اوث:فلفا اگك با کلمه لیاقت بكؼىقؾ کًین و ایى واژه قا بکاوین ؼىاهین ؾیؿ که فًاِك لیاؾی ؾق لیاقت 

 Fگكؾايؿ قوی بكهی کكؾه و ِكفًؾك پىٌی ايىاو ال چیمهایی چٍن. ؾق لیاقت ;
 F. فمم و اقاؾه يمغه و ٌؽُ ؾیگكی ؾاقؾ>

                                            

: ٔالموق: المیل، یمال الوّق فى کفا: أی هال فًه.و هى الباب المائك، ألّيه إـا لاقن فمؿ فؿل فى 36، َ 3ـ  اظمؿ بى فاقن، هقصن هماییه اللغه، ز  >
 غیكنٓ

 : ٔالموق: المیل. و لاقه یموقه لیاقة و لوقا: لّؿه160ٓ ، 1َ یك في غكیب الٍكض الکبیك، زـ اظمؿ بى هعمؿ فیىهی،المّباض المً =

ٔال یؽفی أّو اعالق المیاقة بالًىبة الی لماء األولیاء و األفاؽن: هى 366، َ 4 ـ  ویؿ ظىى هّغفىی، الحعمیك في کلمات المكآو الکكین، ز <
 جىّشه الی الكوظايّیة هـ ظفؼ الصىمايّیة و في هعیغهآ شهة أّو هفا القمل ايعكاف فى الصكیاو الماّؾّی و فؿول فى القالن الغبیقّی و
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 Fٌىؾ  هی. هحمكکم به شا و ٌؽّی اوث که به آو هموق گفحه =
، جىاضـ، اظحكام یاقت آو قفحه اوثٓ ال قوی جکكین،ایى لّؿ هاللات و جمكکم ظىان قوی هموقٔ کىی که به ل. <

 اوث.  فٍك و هعبث فكوجًی،
هايًؿ کقبه  و ٌؽّی باٌؿ که آؾم ههمی اوث و  باٌؿ مییا ٌؽُ هه قوؾ بایؿ شا لیاقت آو هی هه بلفا شایی ک

 .ؾ و به آو فٍك بىقلؾىٌ، ايىاو هحىشه آو کاق ؾوث اووث
كای بهكه بىمث یک ايىاو بمقگ یا يمغه بىیاق هحبكک بكای جکكین و جقؾین و ب اوث اِل لیاقت کىچ و هصكجی

 بكؾاقی و اوحفاؾه هقًىی ال آو.
لفا به ايىاؿ گفحه ها و يىٌحاقهایی که ذبث و ضبظ ٌؿه  .ٌىؾ  هیچیمی هن ؼىايؿه و گفحه هقمىال ؾق ایى هاللاجها 
 گفحه ٌؿه اوث.لیاقت  ٌىؾ  هیاوث و ؼىايؿه 

ولی ؾق ، لیاقت ؾق هقًای اولً هاللات با ايىاو ليؿه بىؾه اوثظمىق ههن اولیای الهی اوث. البحه  لیاقت ال
جكی پیؿا کكؾه  اهًه وویـؾلیاقت ٔبه عىق ویژهٓ و ؾق هقاقف اهل بیث  ٓبه عىق فامٔ یجقالین لكآيی و هقاقف اواله

لی الله پیاهبك اکكم هعمؿ هّغفی ِٔىث که وشىؾ همؿن يیگىیؿ لیاقت فمظ هؽّىَ لهايی  اوث. لفا هی
ظضىق ؾاقيؿ بلکه بقؿ ال اقجعال و ٌهاؾت آيها ٓ الىالم فلیهنٔٓ یا ؾیگك اولیای الهی و هقّىهیى فلیه و آله و ولن

. لیاقت ظمیمی ایى بىؾ که کىی ال شایی کىچ به هماو هقًای ظمیمی ٔيه به هقًای هصالیٓ اؾاهه ؾاقؾ هن لیاقت
و به لّؿ جکكین و جقؾین و اوحفاؾه ؾق  ٌىؾ هیو هحمكکم به هعبىبی  کًؿ هییی چٍن پىٌی ال يمغه و شا ،کًؿ

 . کًؿ هیضك او ظضىق پیؿا عه

یاستیهقىلهدسيهفحهيکاتاػحقادی ص
ٓ بؽاعك چًؿ الىالم فلیهنٔ ؾق هًغك اوالهی همیى يىؿ لیاقت بقؿ ال اقجعال و ٌهاؾت هقّىهیى و اولیای الهی

 اؾاهه ؾاقؾ:يکحه که ال هىائل افحماؾی هاوث 
 Fبمقگ ؾق بكلغ هن ليؿه هىحًؿ های ايىاو.;
 Fؾق اقجباط با ها ؾق ایى ؾيیا هىحًؿ. >
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گاه به اظىال ها و جى، ؾاقای لؿقت هىحًؿ. = ايا هىحًؿ و ؾق یقًی بقؿ ال ٌهاؾت و اقجعال ؾاقای ظیات بكشىحه و آ
 Fجىايًؿ بكای ها ٌفافث کًًؿ پیٍگاه ؼؿاويؿ هی

 .شىؾ آيها لؿاوث ؾاقؾايؿ به بكکث و وكلهیًی که ؾق آيصا ؾفى ٌؿه . وشىؾ آيها و ظحی<
غیك ال افكاؾ ياؾقی هايًؿ  ،جمام هفاهب اوالهی ?.اؼحّاَ به ٌیقه هن يؿاقؾ اللم به ـکك اوث که ایى افحماؾات

 ،افکاق ایى جکفیكیها هىحًؿ أايؿ و هًٍ افکاق ايعكافی ؾاٌحه فك هقؿوؾ کههعمؿ بى فبؿالىهاب و چًؿ ي ،ابى جیمیه
 .لبىل يؿاقيؿ و لی اِل آو قا لبىل ؾاقيؿایى بكشىحگی که ٌیقه لبىل ؾاقؾ  البحه به .ایى اِىل کلی قا لبىل ؾاقيؿ

 آله و ولنٓ ِٔلی الله فلیه و  پیاهبك ؼؿا کًؿ هیکه ؾاللث جىاو ؾق کحب اهل وًث پیؿا کكؾ  یقًی ِؿها قوایث هی
به اـو ؼؿا جىايًؿ  ها ؾق اقجباط هىحًؿ و ؾق همیى ظیات بكلؼی هی بقؿ ال ظیاجٍاو هن ليؿه هىحًؿ و با ايىاو

 جّكف کًًؿ. 
. اوث های هقّىهیى المقاقف لیاقت ؾایكههفث شلؿ ؾق باب که  کحابی اوث به يام هىوىفه المیاقات المقّىهیى

بمقگاو  کحب اهل وًث و الی هاٌاء الله ؾق. کًؿ هیٌایؿ ایى کحاب شاهـ هن يباٌؿ و ال ٌیقه و وًی هن يمل 
قوایاجی که اگك ؾق ظؿ  .ايؿ قوایث يمل کكؾه ِٔلی الله فلیه و آله و ولنٓ هفاهب اوالهی قاشـ به لیاقت پیاهبك ؼؿا

: بقؿ ال ظیات هى هن کىی که به لیاقت هى بیایؿ گىیا ؾق فكهىؾك هن يباٌؿ ؾق ظؿ اوحفاضه اوث ال شمله که جىاج
 آهؿه اوث.  هن ؾق کحب هقحبك فاهه @ظال ظیات هى به لیاقت هى آهؿه اوث.

قیمی کكؾ که البحه وابمه ؾاٌث  کًًؿه و غلغی قا پایه فهای گمكاهؾق لكو ًٌ و هفث ایى آلای ابى جیمیه آهؿ و ظك
ها و جکفیكیها  و ؾق فّك ها هن هعمؿبى فبؿالىهاب که وكولىله وقىؾیو به ایى ظكفها قيگ و لقاب ؾاؾ ولی ا

. ایى افکاق ؾق ايموای هغلك بىؾ اال لبالا  و هن هىث ایى ها قا جىوقه ؾاؾ و به ِىقت یک فکك ؾق شاو اوالم ؾقآوقؾ
گاهی و فلن ؾاقيؿ ،جٍاو ليؿگی بكلؼی ؾاقيؿؾق ایى که هقّىهیى و اولیای الهی بقؿ ال ظیا یهمه اهث اواله با  ،آ

اؼحّاَ به پیاهبك که لؿقت جّكف ؾق فالن قا ؾاقيؿ  به اـو الهی ظك ٌفافث ؾاقيؿ و ،ایى شهاو ؾق اقجباط هىحًؿ

                                            
، 5ق، زF2426 اهیًی، الغؿیك فی الکحاب و الىًة و االؾب، 48ق، 2429َبكای يمىيه قشىؿ کًیؿ به:وبکی، ٌفاء الىمام فی لیاقة ؼیك االيام، ـ  ?

َ221-223. 

 إلي في ظیاجي فئو لن جىحغیقىا فابقرىا إلي بالىالم فئيه یبلغًيٓ بقؿ هىجي کاو کمى هاشك  لاقيي  : ٔهى479ـ ٌیػ هفیؿ، الممًقه، َ @
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یقًی ها  .البحه ؾق يگاه ٌیقه و هکحب اهل بیث ایى هىاله ؼیلی پكفكوك جك اوث .هن يؿاقؾ جا ؾقشاجی لبىل ؾاٌحًؿ
 .لائل هىحین ٓوالم الله فلیهنٔفاعمه لهكا و ایى هماهات قا ؾق ٌقاؿ وشىؾ پیاهبك ؼؿا بكای ائمه هؿی فیى 

 ی پایهبك ایى افحماؾات  .ای ال افحماؾات اوث که اهل وًث هن بایؿ فمؿه آيها قا بپفیكيؿ لیاقت هبحًی بك ولىه
گاهی آيها ،بمقگ های ايىاوظیات بكلؼی، ليؿه بىؾو  و لؿقت و جىايایی  ها با ایى فالن، اقجباط آيبؽّىَ فلن و آ

َه E : آهؿه اوث لیاقات همايهایی که ؾق اـو ؾؼىل .وثهبحًی ا های آيها يَّ
َ
َهُؿ أ ٌْ َهُؿ َهَماِهي  أَ ٍْ ـُ   َج َکاَلِهي َو   َو َجْىَم

ي َه َو َقبِّ ْل َقبَّ
َ
َه ُجْكَلُق َفاْوأ َؿ َقبِّ ًْ َه َظيٌّ ِف يَّ

َ
ُه َجَقاَلی -ِفي َلَضاِء َظَىاِئِصي أ اَء اللَّ ٌَ َها ُجْمَضی ِإْو  ؾهن که  گىاهی هی DAَفِئيَّ

ؾهی. ایى ها  ؽى هكا هی ًٌىی  و به هى پاوػ هیگىاهی هی ؾهن که ایى و ،ؾايی که هى کصا هىحن جى هی
و هن  ـ د عىاليی قا يؿاقینفكِث پكؾاؼحى به ایى هباظ های لكآيی هن ؾاقؾ ـ ظاال که قیٍههایی اوث   والقیث

ل بیث ایى . البحه ؾق هکحب اهباٌؿ الیی اوث که ؾق ظؿ جىاجك هقًایی هیقوایاجی که ؾق باب لیاقت ؾاقای ظصن با
 جك اوث. ؾاقجك بىؾه ابقاؾي قوٌى هىاله پكباقجك و ؾاهًه

 يکات ههمی که ؾق لیاقات ٌیقه اوث فباقت ايؿ ال:
ایى ظكف  .بلکه هىکؿ جىظیؿ اوث هغلما وشهی وشىؾ يؿاقؾ که ها آو قا ٌكک بؿايین .اوالهی اوث لیاقت لكآيی و

و  بلکه لیاقت ؾق همات .ايؿ هیچ اِل و اواوی يؿاقؾ هًعكف ؾق شهاو اوالم پایه قیؽحه باعلی که یک اللیث
و ال او ؾقؼىاوث  ٌىؾ  هیظاضك  ِٔلی الله فلیه و آله و ولنٓ  ٌهاؾت و اقجعال هرل ایى اوث که ؼؿهث پیاهبك

ؾايؿ. اگك کىی لیاقت بقؿ ال ٌهاؾت و اقجعال قا  قا هؾهك اقاؾه الهی هیٓ الىالم فلیهنٔپیاهبك و اهام  کًؿ هی
ٌكک  بؽىاهؿ هقاـالله ٌكک بؿايؿ با بّیًات اوالم هؽالفث کكؾه اوث و بایؿ بگىیؿ لیاقت ؾقظال ظیات آيها هن

 ؿ ياب اوث. اوث ؾق ظالی که ایًها فیى جىظیؿ و جىظی

یاستدسهًطقشیؼیویژگی هایص
 پیؿا کكؾه اوث: هایی ویژگی لیاقت ؾق هًغك ٌیقه

 Fشىؾ ؾاقؾیی اوث که ؾق هًابـ ؾیگك اوالهی وکیؿ بك لیاقت ؼیلی بیٍحك ال چیمهاأ. ظصن ج;

                                            
A  َ ،65ـ ایى فهؿ ظلی، فؿه الؿافی و يصاض الىافی 
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ال قوایاجی  هاوث که ظصن آو ؼیلی بیٍحك ی ال لیاقتهکحىب و هصمىفه ا فىػ،. ایى لیاقت ؾاقای یک هیكاخ هل>
 وشىؾ ؾاقؾFاوث که ؾق هًابـ اهل وًث 

یاقت ف .ای بكای همه هقاقف اوالهی اوث لیاقت گًصیًه .= هحى و ولحی به  .ظ فكْ والم ِكف يیىثمل
همايغىق که ؾفا چًیى اوث که  ،ليؿ یؿ که هقاقف اوالهی ؾق آو هىز هیبیً کًیؿ هی یفلىفه لیاقت هكاشقه ه

لیاقاجی که  .ٌىؾ  هیهٍاهؿه که ؾق لیاقت شاهقه کبیكه و اهیى الله  چًاو .ؽكفی بكای آو همه هقاقف و جقالین اوث
اگك ؾلث کًیؿ ؼىاهیؿ  ؾاقین. هًابـ اوالهی الصًاو آهؿه اوث بؽً کىچکی ال لیاقاجی اوث که ها ؾق ؾق هفاجیط

 Fت ٌما شمـ ٌؿه اوثؾیؿ که همه ؾیى ؾق لیاقا
هًؿ بگىیًؿ که ٌما لیاقت قا ال ؼىا ای هی . فؿهو کاهال ویاوی اوث ، فكهًگی. لیاقت یک همىله اشحمافی<

به هىائل ؼكؾ و قیم  فاليی قا يیاوقیؿ وگىیؿ ٌما ؾق لیاقت اقبقیى فکه اگك کىی ب. بله ویاوث شؿا کًیؿ
جمام فاٌىقا یک پؿیؿه ویاوی  .لیاقت قا ال ویاوث شؿا کًین ٌىؾ  هیاها هگك  ،جًملً يؿهیؿ ایًها ؾقوث اوث

اهام بالك و اهام ِاؾق و ائمه و  هن پؿیؿه ویاوی بىؾ ایًکه اهام وصاؾ ٔفلیه الىالمٓ لیاقت اهام ظىیى .اوث
همابل های  بكای ایًکه شكیاو بًی اهیه و شكیاو ايؿ کكؾهآو همه جاکیؿ به فاٌىقا  ٓوالم الله فلیهن اشمقیىٔ یهؿ

 و ومايیآبمقگ  ی هقیى هن یک هقصمه الهی و یک پؿیؿباهكول اق .اوالم ياب ؾق پكجى ؼىقٌیؿ لیاقت هًموی ٌىيؿ
فیى ظال  فباؾی و ؾق ،هقًىی ،ایى پؿیؿه اؼاللی .که ؾق فّك ها قغ يٍاو ؾاؾه اوث اوث یک اجفاق کن يؾیك

 .الن جاب اوثو فی جمؿيی  یاوی اوث. لیاقت اقبقیى یک پؿیؿهاشحمافی و و
لیاقت ؾق هًغك اوالهی يمً ؾاقؾ و ؾق بیى ایى  ،يمً ؾاقؾومث لهاو ؽهىق ؿیؿه ؾق قفحى فالن به ظحما ایى پ

همیى  قوؿ. ؾیگك فكِث يیىث ٌما ؾق به پای آو يمی که چیمی ها لیاقت اهام ظىیى یک لله اوث لیاقت
شاهـ يیىث وهغالبی هن ٔفلیه الىالمٓ اوث، هك چًؿ  ؾو شلؿي هكبىط به اهام ظىیىظؿوؾ لیاقات  ی هىوىفه

های گىياگىو و ؾق  اولات و با لباو ٔفلیه الىالمٓ ؾق همه اظىال، لهايها،لیاقات اهام ظىیى  .به للن يیاهؿه اوث
ؾق ایى  .قوؿ يمیٔفلیه الىالمٓ وث و هیچ کؿام به لیاقت اهام ظىیى امه يمل ٌؿه ئلالبهای هحقؿؾ و ال همه ا

هایی که ظحی به هؽیله ها ؼغىق  ذىابالق ٌهیؿاو جاکیؿات فكاواو ؾاقيؿ. ًه همه ؾق باب فؾمث کكبال و والهی
ى هؾاهك فالی جكی ، پایگاهی که ؾق آويمغه ای که لبه ظضكت باٌؿ. اجّال به اها ایى ها والقیث اوث کًؿ میي

 .کًؿ هیآؾم قا هبهىت  اوث و هىشب يىق فٍك به ؼؿا جصلی کكؾه و
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 ىالم فلیک یا ابا فبؿالله ال

َط َو َبَفَل ( ّْ ًُّ َط ال ًَ َفاِء َو َه ْفَفَق ِفي الؿُّ
َ
اَلَلة  ُهْهَصَحهُ   َفأ ِمَف ِفَباَؾَن ِهَى اْلَصَهاَلِة َو َظْیَكِة الضَّ ًْ  …)B ِفیَه ِلَیْىَح

قهایی به ایى اوث  .همه وشىؾ ؼىؾ قا لكبايی کكؾ جا همه بًؿگاو قا ؾق عىل جاقیػ ال شهالث يصات ؾهؿ گىیؿ هی 
ؾق  ٔفلیه الىالمٓ  ؼىؾ اهام لهاو .ثم لهاو اویى فماؾاقی ها قاهی به ومث ؽهىق اهااکه پیام فاٌىقا قا بًٍىین. 

الىالم  کًًؿ هی وكایی کكؾيؿ. ولث ؽهىقٌاو هن فكْ اؾب به پیٍگاه شؿ بمقگٍاو ياظیه آو لؿق يىظه لیاقت
ه هٍقل ای همه کىايی ک ،ایؿ قیى قفحهبکه اق ث بفًائک ای کىايیحی ظلّ فلیک یا ابا فبؿالله و فلی االقواض ال

ؽهىق ٔفلیه الىالمٓ ٌما با ایى الؿاهحاو لهیًه ؾقوث هی کًیؿ ولحی اهام فّك  ،ایؿ فاٌىقا قا قوٌى يگه ؾاٌحه
هَل E: فكهایًؿ کلماجٍاو يىظه بكای شؿٌاو اوث هیؾهًؿ ال اولیى  ؿ و پٍث ؼىؾ قا به ؾیىاق کقبه هیکًً هی

َ
ال َیا أ

َ
أ

َي اْلُعَىیى َوَعمىُه ُفؿواياا  هَل اْلقاَلن ِإوَّ َشؿِّ
َ
ال َیا أ

َ
، أ َي اْلُعَىیى لحلىه َفغٍاياا ای هكؾم شهاو هى  DCاْلقاَلن ِإوَّ َشؿِّ

D ُفؿواياا  َوَعمىهُ Eهى فكليؿ آو شؿ بمقگی هىحن که  ،و بمقگی هىحن که با لباو جًٍه او قا به ٌهاؾت قوايؿيؿآفكليؿ 
پیکك و ، فكهایؿ شؿ هى قا قیم قیم کكؾيؿ فكهایًؿ یقًی چه؟ هی هی که اهام فّك اول ؽهىقٌاو Dَوَعمىهُ  Eهی ؾايیؿ 

َمِلُبىوشىؿ هغهكي قا پاقه پاقه کكؾيؿ اال لقًه الله فلی المىم الؾالمیى  ًْ َمَلٍب َی ًْ يَّ ُه
َ
فیَى َؽَلُمىا أ  :;َو َوَیْقَلُن الَّ

ّه ٓبَحُشّبٓسّناللَّ َشاّيَئَلُهَىآْلَ َلَوآيَحٓشّإوَّ ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓػَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ 11الشَّ

 
 
 

  
                                            

B  224، َ 6ـ ٌیػ عىوی، جهفیب االظکام، ز 

C چاپ  بیكوت، هؤوىة األفلمی، 133، َ 1 ، ز  ، إلمام الًاِب فی إذبات العصة الغائب ٔفسٓ، هعمك، هّعط، فاٌىق، فلی ـ یمؾی ظایكی، فلی ،
 ?>>، َ >?F بعاقااليىاق، ز :Bلُّ االيبیاء، قاويؿي ، َ Fق2411،  اول

 117وىقه ٌقكاء، آیه  :;
 . وىقه کىذك;;
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خطبهدوم

هىالشیطاوالشجین السمیغالؼلین بالْله بسناػىر الحمذالله الشحمىالشحین کاووالله ػلیها يحمذه
بههىششوس يؼىر و يسحهذیه و يسحغفشه و يحىکلػلیه و يؤهىبه یکىوو ػلیها يسحؼیًههىاهشيا

 ٍذ ُهَحمَّ ّبیآلَقاّسّن
َ
أ يبیًا و يسلنػلیسیذيا يصلیو و سیئاتاػمالًا و بىايفسًا ػلْی ػلیهىَليا و

وػلیالحسىوالحسیىسیذیشباباهلالجًةوػلیابیطالبوػلیالصذیقةالطاهشةفاطمةالضهشاء
أئمةالمسلمیىػلیبىالحسیىوهحمذبىػلیوجؼفشبىهحمذوهىسیبىجؼفشوػلیبىهىسیو
هحمذبىػلیوػلیبىهحمذوالحسىبىػلیوالخلفالقائنالمًحظشساسةالؼبادواسکاوالبالدو

وساللةالًبیىوصفىةالمشسلیىوػحشةخیشةسبالؼالمیىصلىاتاللهابىاباَلیماووأهًاءالشحمى
 ػلیهناجمؼیى.

جىصیهبهجقىا
بسن الشجین الشیطاو هى اػىربالله الشحین الشحمى َهَغ»الله َوکىُيىٓا الْلَه ُقىٓا اجَّ ىٓا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها

َ
أ یا

اّدّقیَى وّصیکٓنو12«الصَّ
ُ
ّهأ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهّػَباَداللَّ َيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ

به ایى  ِفث ـکك کكؾه اوث. باجمىا بیً ال ِؿ های ايىاواهیك هىهًاو ؾق ؼغبه هحمیى ؾق جىِیف و جكوین ویمای 
به های ٌب   ؿ و ؾق يیمهؾاقي اوث که پاقه ای ال ٌب قا ليؿه هیباجمىا ایى  های ايىاوشا قویؿيؿ که ال يٍايه های 

اهً و ؾل ؾاؾگی جالوت اول آيکه لكآو قا با آق :يىبث ايىاو هحمی با لكآو ایى گىيه اوث .پكؾاليؿ و هیلكائث لكآ
ُلىَيَها َجْكِجیال Eِ کًؿ هی یک  .کًؿ هیظميی ایصاؾ  ایًکه ؾق يیمه های ٌب با لكآو هأيىن و ؾق ؾقوو ؼىؾ ؾوم =;D ُیَكجِّ

                                            
229. جىبه،  12 

 304ـ ویؿقضی، يهس البالغه ِٔبعی ِالطٓ، ؼغبه هحمیى، َ  =;



  
91/08/19آیثاللهاػشافیهیبذهایيماصجمؼهخطبه

9 

 

اومام و اهكاْ  گیكؾ و وىم ایًکه ال لكآو  ؾاقو بكای ٌفای بكهی جمىا بكای جعکین پایه های غن همؿن ال لكآو
گاهً به لكآو  به فًىاو یک اه جاقیؽی و جٍكیفاجی يیىث بلکه يبه لكآو یک يگ. يگاه او گیكؾ قوظی ؼىؾ بكهی

ً با گیكؾ و اقجباع و بكای يصات و ؾقهاو ؼىؾ بهكه هیال لكآ .یک ـؼیكه ٌفابؽً اوث ،ؾاقوؼايه بمقگ اوث
. ٌىؾ هیؼىايؿ ؾل به آيها هی وپاقؾ و آومايی  آیات بهٍث و قضىاو ؼؿا قا که هی که ٌىؾ هیلكآو آو چًاو يمؾیک 

قوؿ جمام وشىؾ قا  لحی که به آیات شهًن و ففاب هیو و گیكؾ هیًٌىؾ آيها قا شؿی  لحی که جٍىیك لكآو قا هیو
. ایى ؾو یک گىي اوثؾق بكابك جٍىیك و جؽىیف ؼؿا همه وشىؾ ايىاو هحمی  .ؾهؿ یهگىي ًٌىا بكای آو لكاق 

ا. های ؼؿ ها و ايفاق و جكوايؿو های ؼؿا و ؾیگكی جؽىیف کمال و ؼىؾوالی اوث. یکی جٍىیك ابماق وقاؾت،
ؾ قا پیگیك و ؾقهاو ؾقؾهای ؼىيًؿ و ال آؼىا با آقاهً و ؾلؿاؾگی لكآو  هی ،ؿيؼیم هیپاقوا يیمه ٌب بك های ايىاو

ی بلًؿ جمىا و اؿ. ؼؿایا به ها جىفیك ایى گىيه لیىحى و قویؿو به ایى لله هيؿ و با لكآو بكؼىقؾ جٍكیفاجی يؿاقيٌى هی
 .پاقوایی ؾق همه ٌئىو ليؿگی فًایث و کكاهث بفكها

هًاسبحها

 کًن: هًاوبحها قا به اؼحّاق فكْ هی

همامٕعٔػشضجسلیثایاماسجحالپیاهبشخذإصٔواهاهاو .1
و با قولهای پایايی که ایام اقجعال وٌهاؾت پیاهبك ؼؿا و اهام ٌىؾ  هیؾهه آؼك ِفك ال اقبقیى واالق ٌهیؿاو ٌكوؿ 

لهاو  هاه ِفك ایام ظمو و فمای آل  البحه هن .پفیكؾ اوث پایاو هی ٓشمقیىا والم الله فلیهنٔهصحبی  و اهام قضا 
کًن. یاؾ و ؼاعكه همه ٌهؿا و بىیژه ٌهؿای هؿافـ  جقمیث و جىلیث فكْ هییى ایام قا ا .الله و آل الكوىل اوث

قا گكاهی ظكم و هماوهث اوالهی  و هكلباياو فمیمهاو که ؾق ایى ایام ؾق ؾفاؿ ال اهًیث کٍىق به ٌهاؾت قویؿيؿ 
 .کًین به واظث همه آيها ِلىاجی بك هعمؿ و آل هعمؿ و جمؿین هیؾاقین  هی

 ىيیاسبؼیىساَلسشهیذاوبضسگذاشثحماسههیلی .2
و ؾق لیاقت اقبقیى ظضىق پیؿا کكؾيؿ و باق ؾیگك ظماوه  و بكای همه آيهایی که با فٍك و ٌىق وك ال پا يًٍاؼحًؿ

قلوی لبىلی و هن والهث ؾاقین و همیى عىق بكای ك واالق ٌهیؿاو قا ؼلك کكؾيؿ هن آفاٌ های ايىاوهیلیىيی 
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ؾق وایك هكاومات ایًکه چه اقبقیى و  ا ظضىقٌاو ؾق ظماوه بی يؾیكچه ب شاهقه و عبمات گىياگىو و همه هكؾم
 ،هقًىی پؿیؿه اقبقیى با همیى قوض الهی، و او ٌاء الله ایى فماؾاقی فكْ اؾب کكؾيؿ آقولی لبىلی عافات ؾاقین

اهن ؼىاهؿ ٌؿ او آومايی و جمؿيی جؿاوم پیؿا ؼىاهؿ کكؾ و لهیًه ؽهىق ظضكت ولیقّك اقواظًا فؿا ه با همیى ها فك
 .ٌاء الله

خىايیبضسگذاشثهفحهکحابوکحاب .3
ؼىايی  همیى شا بایؿ ال همه کىايی که بكای جىوقه فكهًگ کحاب .ؼىايی و کحابؿاق اوث قول و هفحه کحاب و کحاب

 ای جالي کكؾيؿ جٍکك کًین. حابؽايهو فضاهای ک

خىايیيکاجیدسبابکحابوکحاب
 :به چًؿ يکحه به ِىقت ؼالِه اٌاقه کًن 

 هغالقه ؾق کٍىقلموم اهحمام به افمایً وكايه  .;
یا  A;یمی هن وشىؾ يؿاقؾ ا لچًؿ ؾلیمه جا لقؾهای ؼیلی ؾ. بكآووكايه هغالقه ؾق کٍىق همچًاو وكايه باالیی يیىث

;B وكايه پاییى یا هحىوظ اوث و  اظاال هك چمؿق گفحه ٌؿه باٌؿ وكايه هغالقه ؾقکٍىق ه .ؾلیمه گفحه ٌؿه اوث
بكای ایى هىاله بایؿ لهیًه ليؿگی ؾق ؼايه و هعیظ کاق ها ٌىؾ. ؼىايی شمئی ال وبؿ  همه جالي کًین که کحاببایؿ 

هك کىی و واليؿه  جهیه کًین  و شفاب ،های ؼىب که کحابو ایى قا شمء وؽایفماو بؿايین  های فكاوايی فكاهن کكؾ
بؽً ايفکاک ياپفیك ليؿگی ها ظاال بؽٍی ال هغالقه ؾق فضای هصالی و ؾیصیحال  .کًؿ بهلؾقظؿ جىاو ؼىؾي هغا

اب هحقاقف قا بگیكؾ و همه بایؿ اهحمام بىقلین که هغالقه جىايؿ شای کح اها ؾق فیى ظال يمیکه اهمیث ؾاقؾ  اوث
 .هًاوبی پیؿا کًؿ گاهؾق وبؿ قولهكه ها شای

 های کحاب هًاوب لموم جىشه به هىلفه .>
 ؾهؿ، ههاقجهای ليؿگی قا افمایً ،ؾقوث ليؿگی قا يٍاو ؾهؿ قاه ،کحابی که ليؿگی قا جىهیل کًؿ ايحؽاب ؾقوث

ؾیًی و هقًىی همه  ، اعالفات فمىهی ها قا باال ببكؾ و هىائل اؼاللی،های اؼاللی و هقًىی قا جمىیث کًؿٌاقل
باالی کحاب ال هىايـ  ی های ها باٌؿ. البحه همیًه ثؾق شای ؼىؾ بىیاق ههن اوث و ایى هىلفه ها بایؿ ؾق ِؿق اولىی

ؼؿهات  . بایىحیها پاییى بیایؿ ایؿ ؾقظؿ جىاو جالي کكؾ که همیًهؼىايی اوث که ب ههن ؾق جىوقه فكهًگ کحاب
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و يبایؿ آو قا ؾوث  ایى وؽیفه همه اوث .اهاکى فمىهی جىوقه پیؿا کًؿ و کاقؼايه ،هىصؿ ،اقائه کحاب ؾق هؿقوه
 .کن گكفث

 افمایی ی ؼىب با افمایً وغط فلن و ههاقتاقجباط جًگاجًگ ليؿگ .=
 .که باال بیایؿ ؾق ليؿگی آو شاهقه هن اذك ؼىاهؿ گفاٌث وغط فلن و ؾايً و ههاقت و فهن افكاؾ ؾق یک شاهقه

گشاهیذاشثهفحهوقف .4
و هًافـ فمىهی  ؾاقین و بؽً لیاؾی ال هًافـ فاهه ای هها ؾق ولف وابمه ؾیكیً .ؾاقین ولف قا گكاهی هیهفحه 

کیؿ کكؾ که ؾوحگاه أج ؾاقین و بایؿجىلـ اوحىاق ٌىؾ. اها ال عكفی هن  ی ولف و کاقهای ؼیك هايؿگاق جىايؿ بك پایه هی
ل . ايؾام اؾاقی ولف ها هىاشه با هٍکالجی اوث که بایؿ ظل ٌىؾ .اظیا ٌىؾ ولف ؾق کٍىق بایؿ اقجما پیؿا کًؿ و

 .بایؿ ولف قا جىوقه ؾاؾ عكفی ؾیگك
ی که ؾق يؾام اؾاقی ولف هن هىايقو هن همكقات و هىالیى آو جکمیل ٌىؾ  .اهیؿواقین شكیاو ولف اِالض ٌىؾ 

كات همیى شا بایؿ علب فلى کًین بكای همه والفیى ؾق عىل جاقیػ و بكای ٌاؾی همه والفیى ؼیّ  .ؾاوث ظل گكؾ
 .ِلىاجی ؼحن کًیؿ

پایاوسیطشهيظاهیداػشایوهسائلهًطقهبشسسی .5

 هصمىفه ای ال هىائل ؾق هًغمه و شهاوبا  .اٌاقه کًین که به ٌکل وكیـ و گفقا بایؿ ای ؾق هىقؾ هىائل هًغمه
جكوقیىحی ظكکث  لؿم به پایاو ویغكه يؾاهی ؾافً و ایى ال یک وى ٌاهؿ هىحین که لؿم به .هىاشه هىحین

قیمی کكؾه  ؾ آهكیکا آيها قا پایهؼى گىیین فالئن و کؿهای فكاواو هیایى ظكکث جكوقیىحی که ها با ٌىین.  يمؾیک هی
که جمام شهاو اوالم قا به آجً و ؼىو  يؿق ِؿؾ ایى بىؾؾو  ايؿ کكؾهآيها قا جىلیؿ  یفکكؼىقاک و همؾوقاو آيها  اوث

م واقؾ کكؾيؿ. ؾق بكابك ایى ظكکث جكوقیىحی جًها ضكبه های بمقگی هن به ظیرث و آبكوی شهاو اوال که البحه بکًٍؿ
های جكوقیىحی  شًباو ظكکث ههـ االوف آيهایی که ؼىؾٌاو ولىل .هعىق لىی هعىق هماوهث و ایكاو اوالهی بىؾ

هماوهث  ،اگك لؿن ها .ايؿ بىحه  ؾهًؿ چٍن قا بك والقیث آٌکاق ىحًؿ اها ٌقاقهای ضؿ جكوقیىحی هیؾق فالن ه
ظٍؿ الٍقبی و شكیاو ايمالب اوالهی ؾق هًغمه يبىؾ اهكول ؾافً بك همه هصاقی لؿقت ویغكه پیؿا  ،اوالهی
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کًًؿ و  م آيها قا ؼلـ والض هیؿها ایىحاؾيؿ و آيها قا ههاق کكؾيؿ و اهكول لؿم به ل. ایًها بىؾيؿ که شلىی آيکكؾه بىؾ
یه ؾق ظال ايصام اوث و بفضل ؼؿا بىاط ایى ها آؼكیى هكاظل ؾق ؾیكالموق و بىکمال و بؽٍهای ؾیگك فكاق و وىق

 . ل لعاػ ویغكه يؾاهی شمـ ؼىاهؿ ٌؿا

بمیه ظكههای ها ویكاو  ،بغؿاؾ و ٌام ؾوث ایًها بىؾکكؾيؿ،  گك ایى ها بك هًغمه جىلظ پیؿا هیٌما ظىاب کًیؿ ا
هىحٍاقی و  ،فکكی با لؿقتٌؿ؟ اهكول  ى هی قفث چه وضقی هیکٍىقها و کٍىق ها ال بی اهًیث همه ،ٌؿ هی

ىث ایى که ؾه بی .و لؿقت ٌما هلث بمقگ بىؾ . ایى لؿقت الهیيؾاهی هماوهث و ایكاو همه ایًها ههاق ٌؿيؿ
های  وال لبل همه ایى هًاعك لیك جكن و بمباقاو و ظمله کًًؿ ؾق ظالی که چًؿ هیلیىو يفك ؾق اقبقیى ٌكکث هی

فكاق و وىقیه و لبًاو و ایكاو بىؾ که ایًها . همث بمقگ هماوهث و ایى هقصمه الهی بىؾ .جكوقیىحی آيها لكاق ؾاٌث
ؼىؾ والهاو  .گكؾؾ ایًها به جصاولات ؼاقشی ها بكهی اِل .ؾق یمى و شاهای ؾیگك هىث قا ههاق کكؾ. همیى لّه
 .ٌىيؿ یلیىو ؾچاق لعغی کن وابمه فّك هیچًؿیى هاگك ایى هعاِكه یمى اؾاهه پیؿا کًؿ هلل ؾیكول افالم کكؾ که 

ايؿ و ؾيبال ظكفهای پىچی هىحًؿ  ایى وابىحگاو اوحکباق هؿفی ٌؿهو ظاال ایى ٌاهماؾه های فیاي وقىؾی 
 .ٌىؾ  هیآوقؾيؿ. ؼىب فّك ؾافً جمام لؿق بال وك هكؾم یمى و بعكیى  ایىهىحًؿ که  همیى ها

یک ظکىهحی ؾاقيؿ که  ایًها ايؿ. ٌؿه بهث لؾهكه ايمالب اوالهی و هماوهث اهكول ایًها ؾق همابل هیمًه و ویغ 
 هیؿ اوِل ؼىاهیؿ اِالظات ايصام بؿ اگك هی ٌما .ؿًؼىاهًؿ اِالظاجی ايصام بؿه ظاال هی .ؾقظال فكوپاٌی اوث

 ؾهیؿ. ٌما هىحیؿ که ٌقاق هباقله با فىاؾ قا هی ؼىؾهن ؾق ؾقوو کٍىق ؼىؾجاو و هن ؾق شهاو اوالم فاوؿها 

هصبىق به اوحقفا  قاالًفه هىث  لیك وابىحه به ؼىؾجاو قا که ضقیفيؽىث وؾق ؼّىَ لبًاو ٌما آهؿیؿ و آو 
ؿقی شبهه هماوهث شكیاو همح .فكاؼىاو هی ؾهیؿ جا شبهه هماوهث قا جضقیف کًیؿاجباؿ ؼىؾ قا ظاال هن  .ایؿ کكؾه

هاق هى شبهه قا بل جكوقیىن و اوكائیل ایىحاؾ و ٌما االو ؾق پی ایى هىحیؿ که ایاوث که ؾق عىل ایى والها هما
هماوهث و هلث بمقگ ایكاو ها به  های ٌما با همث واالی ظمب لله، يولی به فضل ؼؿا و به قغن همه جال .کًیؿ

 پیً ؼىاهین قفث و ایى ؼىابهای ٌما به فضل الهی هكگم جقبیك يؽىاهؿ ٌؿ.
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بال هن  ،وثا او باق گفحه ٌؿهبكای هماق .ایى قا هن بؿايیؿ اوكائیل ال ایى هقكکه شاو والن به ؾق يؽىاهؿ بكؾ 
 وپاه و يیكوهای يؾاهی و ،ًِایـ ؾفافی و هىٌکی ها گىیین ایى فكیاؾ قوای هماوهث و هلث ایكاو اوث که هی

ق ایى لهیًه هكگم اهًیحی و اقجً همحؿق ها هیچکؿام چه ؾق ایكاو و چه ؾق وكاوك هًغمه لابل هقاهله يیىحًؿ و ؾ
همبىحگی و اقاؾه پىالؾیى ؼىؾهاو قا ِیايث  و کًین هیا الحؿاقهاو قا ظفؼ فضل ؼؿ هؿ و بهکىجاه يؽىاهین آ

 همه ایى جىعئه ها غالب ؼىاهین ٌؿ.لله بك ء اٌا و او کًین هی

جبشیکيصباسحايذاسجذیذوايحظاساتاصایشاو .6
  .بكای ایٍاو آقلوی جىفیك ؾاقین کًین هیيکحه اؼیك هن به اوحايؿاق شؿیؿ جبكیک فكْ 

  :اوحاو یمؾ ال هؿیكیث شؿیؿ اوحاو ايحؾاق ؾاقؾآيچه 
 ؿ یمؾFهؿ وكايه ؾق اوحاو هىحقآ. جعكک الحّاؾی، اقجمای جىلیؿ و ؾق;
 Fب بكای اؾاهه ظیات ؾق ایى هًاعك هكکمی و ایى اوحاو ههن و جاقیؽی. پیٍبكؾ هىائل هكبىط به ايحمال آ>
 F. هىائل هعیظ لیىث=
  Fو و شفب يؽبگاو و جىوقه فلمی و فكهًگی اوحاو. همىله ههاشكت و ههًؿوی ؾقوث آ<

 .. جىالو و فؿالث ؾقهمه اوحاو که ؾق گىٌه هایی ال اوحاو کمحك هىقؾ جىشه لكاق گكفحه اوث?

الهی ایى های او اقلي وهای بمقگ جاقیؽی اوحاو  ف به اقليايمالبی و هقغى ،با يگاه فكهًگی ايحؾاق هی قوؾ
 ٌاء الله و همه بكای اقجما و افحالی اوحاو ؾق همه ابقاؾ بایؿ همث و کمک کًًؿ او گیكؾهعىقها هىقؾ جىشه لكاق 

 جقالی

يىئلک اللهن و يؿفىک باومک القؾین االفؾن االفم االشّل االکكم یا الله و... یااقظن الكظمیى، اللهن اقللًا 
ؼؿایا الم و اهله و اؼفل الکفك و اهله،جىفیك الغافة و بقؿ المقّیة و ِؿق الًّیة و فكفاو العكهة، اللهن ايّك االو

های ها قا به ايىاق ایماو قوٌى بفكها، افمال ها قا لبىل بفكها، جىبه، ايابه و فباؾات ها قا هىقؾ لغف و کكهث ؼىؾ  ؾل
ها قا ال شاهقه ها ؾوق بؿاق، يىل شىاو ها قا به اوز فمت، ایماو و افحؽاق  لكاق بؿه، گًاهاو ها قا ببؽً، آویب
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ویژه اوكائیل غاِب قا ال وك همه  او، همه هؽاعكات قا ال کٍىق و اهث اوالم ؾوق بؿاق، ٌك ؾٌمًاو اوالم بهبكو
ها قا به ؼىؾٌاو بالبگكؾاو، ها قا ال همه ؼغكات هّىو بؿاق،  ها، ؾافٍی ها و جكوقیىث هكجفـ بفكها، ٌك جکفیكی

ی کٍىق قا هكجفـ بفكها، هىئىالو ها قا به ايصام باقاو قظمث و بكکاجث قا بك ها يالل بفكها، هٍکالت الحّاؾ

هكیضاو ها، هكیضاو هؿيؾك و شايبالاو قا ٌفا کكاهث  ،ٌاو آًٌا و هىفك بؿاق وؽایف، ؼؿهات ِاؾلايه و الهی

بفكها، هىلماياو هؾلىم بعكیى، یمى، فكاق، وىقیه، هیايماق و ؾیگك هىلماياو هؾلىم ؾق الّا يماط شهاو قا يصات 
به کكاهث بفكها، اهىات و ؾقگفٌحگاو ها، ؾقگفٌحگاو ال ایى شمـ و جاله ؾقگفٌحگاو قا غكیك بهاق قظمحث بفكها، 

جىفیك وىگىاقی و فكْ اؾب ؼالّايه هعضك واالق ٌهیؿاو و همه ٌهؿا فًایث بفكها، ها قا با يىالُ ؼىؾهاو  ها
اقواض جابًاک ٌهیؿاو، ٌهیؿاو اوالم و ايمالب اوالهی، ٌهیؿاو ؾفاؿ همؿن، ٌهیؿاو هؿافـ ظكم و آًٌا بفكها، 

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

َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهکُ ُهالصَّ َحِذاللَّ
َ
ُهأ ّحیّنُقٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ َحِذبٓسّناللَّ
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