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 خطبهاول

بغن الشجین الشیطاو هى العلین الغمیع بالْله اعىر الشحین الشحمى باساالْله سبالعالمیى الله الحمذ
وعلیآلهالخالئكاجمعیىثنالصالةوالْغالمعلیعْیذياويبْیًاوحبیبًاابیالماعنالمصطفیهحْمذ

بًثولیاللهالغالمعلیکیا بمیةاللهفیاالسضیى.الغالمعلیکیا والعْیما االطیبیىاالطهشیى
 اخثولیاللهالغالمعلیکیاعمهولیاللهالغالمعلیکیابًثهىعیبىجعفشوسحمهاللهوبشکاجه

 جىصیهبهجمىا

َيٓفِظَها;الشحیناللهالشحمىاعىرباللههىالشیطاوالشجینبغن ُظٓش ًٓ َوٓلَح َه اللَّ ُمىا اجَّ ىا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

ّبَماَجٓعَمُلىَو َهَخّبیِش اللَّ َهّإوَّ ُمىااللَّ َهٓثّلَغٍذَواجَّ هوهالصهةأهشهو9:َلذَّ وّصیکٓنوَيفّغیّبَحٓمَىیاللَّ
ُ
ّهأ اللَّ ّعَباَد

ُضواعباد ّحیّلهجايبةيهیهوَجَجهَّ ُهَفَمٓذُيىّدَیّفیُکٓنّبالشَّ ٓمَىی2اللَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّئوَّ 3َوَجَضوَّ
همه ؽما يماصگضاساو گشاهی، بشادساو و خىاهشاو اسشمًذ و خىدم سا به پاسعایی، پشهیضگاسی، دوسی اص هىاهای يلظ  

کًن. اهیذواسین خذاويذ به همه ها جىكین کغب جوىا و سػایث اواهش  خذا جىفیه و علاسػ هی های كشهاوو پیشوی اص 
 و يىاهی او دس همه ؽئىو و اظىال صيذگی ػًایث و کشاهث بلشهایذ.

                                            
 .86. عىسه ظؾش، آیه 9
 .148، ؿ 402البالؿه ٔفبعی فالطٓ، خغبه  عیذ سضی، يهس -:
 .875ـ عىسه بوشه، آیه  ;
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پیشیىهایخطبهگضاسشیاصهباحث
شبیث كشصيذ داسای اهحذاد هغائل خايىاده دس جشبیث كشصيذ و اوالد بىد. به هًاعبث آيکه جاص بعد ها دس دوهیى هعىس 

 هايىو دس ذىاب و ػواب پشداخحین. اعث به یک ای گغحشدهو اهىاز 
 بىد: آهذهظظه کشدیذ دس سوایات ها دو هايىو که هال عىس هماو 

 همه دس گشو و هشهىو اػمال خىد هغحًذD :یک
ايغاو داسای یک اهحذاد اشحماػی دس صهاو  های ػملدو: اػمال ايغاو گاهی داهًه و هىز هعذود داسد و گاهی 

ايغاو دس يىع دوم اص اػمال که داسای هىز و اهحذاد اعث دس ذىاب و ػواب  .ظیات و ظحی بؼذ اص هشگ ايغاو اعث
یذ هشیب ده ػًىاو دس سوایات ها دغبه هبل هالظظه کشخظحی بؼذ اص هشگ خىد عهین و ؽشیک اعث. دس  هن ها آو

سا  هایی ايغاوبشعايذ،  جؾًگاوبی به دهذ، خیابايی اظذاخ کًذ، آ ای شاسیهاگش کغی فذهه  داد هیو بىد که يؾا آهذه
هن به آو ػمل کًًذ و اهحذاد پیذا کًذ ايغاو دس صيصیشه  ها آوجشبیث کًذ، اؽخافی سا اص گمشاهی يصات دهذ و بؼذ 

کًذ و هًؾأ ضالل و گمشاهی دیگشاو  یسیض پایهکه اگش کاسهای بذی سا  عىس هماو .ؽشیک خىاهذ بىد ها خىبیایى 
 دس آو عهین هغحًذ.  ها ايغاواللث و گمشاهی اعث ضهىز ایى  که وهحیؽىد جا 

دسثىابوعماباعمالگزشحگاوآیًذگاوعهینشذو
و ؾاسکث دس کاس خیش داؽحه باؽذ دس آاعث که اگش کغی  يیث ه آهذهدس سوایات  الجش اص آو ده ػًىايی که ػشك ؽذبا

. ايذ يؾذههمشاه ها کغايی هغحًذ که هًىص هحىلذ  اهیش المىهًیى كشهىديذ:  ها شًگاص  ؽشیک خىاهذ ؽذ. دس یکی
 اکًىویک هغحًذ که عهین و ؽش هایی يغلهباسصه و هواوهث هن عهین هغحًذ، دس ایى شهاد،  ها آودس ذىاب کاس ها 
با ها  ها آوبا هاعث و هلب  ها آوچىو دل  :كشهىد ،ؽذ عؤال. وهحی ايذ يؾذهال هغحًذ و هًىص هحىلذ دس افالب الشش

 . کًذ هیسا هن ؽشیک شهاد ها  ها آوخذا  دسساهشهاد  بشای دلذادگی. آو جپذ هی آیًذهدس 
 دس آو ؿیشهغحوینایًکه يوؼ  به خاعش، ؽذيذ هیؽشیک دیگشاو  ها ايغاودس آو ده ػًىاو و هايىيی که ػشك کشدم 
چىو عهین بىديذ  ها ایى و اهراليیکى  های عًث گزاسی پایه، عاصی كشهًگکاسهای خیش داؽحًذ. دس جؼلین، جشبیث، 

ؽشیک  گزؽحگاودس ذىاب  آیًذگاوکه  گىیذ هیهن ؽشیک هغحًذ. ایى هايىو  ها ایىهن هىز داؽحًذ  ها آوو 
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ؽما کاسی  اآلوسدین و جوذین کشدین ایى بىد که .  چىو ده هايىو و ػًىايی که اص سوایات هعضش ؽشیلحاو آوؽىيذ هی
و  ؽىد هی سیضی پایهعًث و كشهًگ دسعحی  ،بیًذ هی آهىصػؽاگشد خىبی  ،ؽىد هیكشصيذ فالعی جشبیث  کًیذ هی

 و عهین و ؽشیک هغحیذ.ؽما هن دس آ کًًذ هیآو هغیش ظشکث دس  آیًذگاو

هبلی عهین و داسای  های يغلدس کاس يیک  هحأخش های يغلایى اعث که دس شای دیگشی بایذ ديبال ؽىد  که ایىها ا 
 يیث بذ شضا يذاسد اها آو ایًکهبا  .ؽىد هی ػکظ بهاهی هن گکه اهیش المىهًیى كشهىد. و  عىس هماو. ؽىيذ هیذىاب 

يصا هن ػواب آ کًذ هیکه اگش كشفحی پیؼ آیذ دس آو هغیش ظشکث  ای گىيه به همذلی و همشاهی باؽذکه شایی 
ه    َلَؼَى C. ؽىد هی ًة َعِمَؼْث   اللَّ هَّ

 
 ها آو، اها گشایؼ آیًذ هیکغايی ٔعٓ بؼذ اص ؽهادت اهام ظغیى  >B َكَشِضَیْث ِبه  ِبَزِلَي   أ

 .ؽىيذ هیدس ػواب آو پیؾیًیاو عهین  ها ایى ايذ هغلکداػؼ  بىده ها اهشیمىو دلذاده ساه ؽیاعیى و  اهىی هغث

دیگشاو بهشه  های ػملگاهی اص  اص اػمال خىد، هًذی بهشهؿیش اص  شا آو اعث که ها بًابشایى ظافل عخى جا ایى 
هقاظبث با واعغه دلیلؼ هن هماو اعث که ايغاو دس آو کاس  .ؽىین هیو گاهی دس ػواب دیگشاو عهین  بشین هی

 .  به آو اؽاسه کشدین اخحقاس بهها  و داسد و دس ػلل فذوس آو دخالث داسد که بعد عىاليی اعث

اگش کغی جشبیث  .س اعثشاکىدک و شىاو هقه اص ایى ه ،كشصيذ ،عث که دس هقه جشبیث يىشىاوایى ا ػشضماو اآلو
خىبی ايصام داد و به وظایق خىد ػمل کشد ػالوه بش ایًکه به جکلیق خىدػ ػمل کشده اعث و ػمل به جکلیق هن 

اػمال خىب،  ؽاگشدایى كشصيذ و  که ایىاعث اص ىد داسد که ػباست هضاػلی دس ایى شا وش ذىابداسای ذىاب اعث 
جشبیث ايغاو دس ػمل كشدی و و  ایى کاس  که وهحیجا  ،کًذ هیدیگشاو سا هن جشبیث  اظیاياً  و دهذ هیخىبی ايصام 

اعث.  یبیحجش ههن هغئلهآو عهین هغث. ایى ؽخـ اولی هن دس  کًذ هیذ و ؽاگشد او جصغن پیذا اشحماػی كشصي
و ذىاب و  ث. جشبیث داسای هىز و اهحذاد اعثبًابشایى جشبیث یک ػمل كیضیکی هعذود به یک دایشه بغحه يیغ

با هماو آ و كشصيذ  ی جشبیث کشده اعث وكشصيذ خىب لزا اگش و گغحشده باؽذ. داس داهًهبغیاس  جىايذ هیػواب آو 

                                            
 548، ؿ 4ؽیخ عىعی، هقباض المحهصذ و عالض المحؼبذ، ز  - >
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به  واس صيصیشه عىس همیىه باؽذ و دیگشی جشبیث کشد ذاو خىبياو هن كشصو هًؾأ آذاس يیک ؽذه اعث كشهًگ خىب  
 خىاهذ بىد. واس صيصیشه ها ذىابپیؼ  سود علغله 

حكفشصيذدسسعالهحمىق
که با ضشوست و اهمیث جشبیث که  کًن هیٓ خذهححاو ػشك الغالم ػلیهدس ایًصا كشاصی اص سعاله ظوىم اهام عصاد ٔ

ن دس عٓ هن دس جعق الؼوىل، هبه ابؼادی اص آو دس یکی خغبه اؽاسه کشدم اسجباط داسد. سعاله ظوىم اهام عصاد ٔ
چهاس کحاب يول ؽذه اعث. ایى ایى دس . ایى سعاله اعث آهذههن دس هى ال یعضشه اللویه و هن دس اهالی  ،خقال

اهام ٔعٓ بغیاس شاهغ  که  ای سعاله. آیذ هیی ههن اخالهی و ظوىهی اعالم به ؽماس سعاله هن اص هحىو و هًؾىسها
. ایى جقىیش و جشعین کشديذ دس ایى هًؾىس اخالهی و جشبیحیبا يکات، دهاین و ظشایق بغیاس ههن ظن سا  8=ظذود 

يىؽحه ؽذه ٔعٓ هام عصاد اخىد به دعث هباسک  ،ها يولاعث که عبن بشخی اص ایى  هایی سعالهسعاله اص هًؾىسها و 
 8= ها يولدس بؼضی  البحهظن دس اسجباط ايغاو با خذا، شاهؼه و دیگشاو جبییى و جشعین ؽذه اعث.  8=اعث و دس آو 

اعاط سعاله ظوىم  با جلاوجی که ایى چهاس يغخه داسيذ دسهشفىست ظن اعث. 9= ها يغخهن اعث و دس بؼضی ظ
. اگش کغی همیى آیذ هیاخالهی و ػبادی بغیاس ههن به ؽماس  ،اشحماػی ،اعالهی ،اهام عصاد ع یک هًؾىس دیًی

 ػیاس جمامشلىی سوی خىد بگزاسد و صيذگی خىیؼ سا با ایى هًؾىس آعمايی جغبین دهذ صيذگی او صيذگی  سا هًؾىس
 ایى ظوىم اها عیق ،بشخی واشب و بشخی هغحعب اعث عثا آهذهاعالهی خىاهذ بىد. البحه ظوىهی که دس آو 

دس جعق  آيچه ؽذ که خاعشيؾاوبایذ  بحه دس باب عًذ ایى سعالهل. اکًذ هیاعالهی سا  جقىیش  ػیاس جمامعبک صيذگی 
عضش داسای دو عًذ اعث که . دس هى ال یاعث بذوو عًذ و هشعل رکش ؽذه اعث آهذهو بؼضی اص ایى چهاس هًبغ 

ایى سعاله بشای  جش ههنعًذ اها  .لی جمام يیغثهابل جقعیط اعث و دس اهالی عًذی داسد که خی ها آوبشخی اص 
که دس سشال يصاؽی  اعث ػالوه که یک هًؾىس هؾهىس و هحذاول دس دعث بضسگاو دیى ها بىده اعث عًذ پًصمی

اؽی صسشال يدس  فعیط ایى سعاله کهدسعث و  ًذکه ع ايذ کشدهایى يکحه اؽاسه به رکش ؽذه اعث و بؼضی بضسگاو 
 شا اكحاده هحوى، هًؾىس ٔعٓ یکبًابشایى سعاله ظوىم اهام عصاد  =.کًذ هیجکمیل  اعث اعًاد سعاله ظوىم سا آهذه

                                            
 مجلدات فقه تربیتی(، فصل دومبرای اطالع بیشتر ر ک: علیرضا اعرافی، تربیت جسمانی )از سلسله  - 5
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با جىضیعات و يکات دهیوی که دس هش یک اص ظن سا  8=ی اعث که ظذود عبک صيذگی اعاله گش ظکایثظاکی و 
 .بیًین هیدس ایى هًؾىس اعث  آهذهایى ظوىم 

والذیىفشصيذاواهحذادالف.
یبا و شزاب ایى سعاله اؽاسه به جشبیث كشصيذ و ظوىم كشصيذ داسد که به بشخی اص يکاجؼ دس  یک كشاص بغیاس ص

به ایى ویژگی  ها شملهمال دس ؽشض ایى و اش اخحقاس بهاها  .کًین هیجکمیل  آیًذههبل اؽاسه کشدین و دس  های خغبه
ا َظن  Cاهام ٔعٓ كشهىديذ:  که سعین هی هَّ

َ
َضاٌف ِإَلْیَي   َوَلِذَى   أ َي َو ه  ًْ ه  ِه يَّ

َ
که اهام دس ظن كشصيذاو  ای يکحهاولیى  Bَكَحْؼَلن  أ

ايغاو جىشه داؽحه باؽذ و سویکشد او به ایى عى باؽذ  که ایىبذايی او اص جى اعث.  كشهایذ هیکه اعث ایى بش والذیى 
ؽخقی كشصيذ  گاهیاولیى ظن او اعث .  ؽىد هیيىؽحه او پای هى هن  آخشتکه كشصيذ اهحذاد هى اعث و ديیا و 

ایى خالف ظن  که کًذ هیهاو خذا سها و بویه سا به ا کًذ هی جأهیىاعث ظذاکرش يلوه و يیاصهای هادی او سا  آوسده
ایى اعث که  کًذ هی جأکیذو  گزاسد هیدس سعاله ظوىم بش آو ايگؾث  ٔعٓکه اهام عصاد ای يکحهكشصيذ اعث. اولیى 

 . كشصيذ دس اهحذاد وشىد جى اعث بذايی
C ِه ْيَیا ِبَخْیِشِه َو َؽشِّ . دیگشاو ؽىد هیپای جى يىؽحه  آخشتدس ديیا و كشصيذ ایى سا بذايی که خىبی و بذی  Bِكي َػاِشِل الذُّ

اسه که بؼذ اؽ عىس هماوو  دايًذ هیاو سا با جى هحقل و هشجبظ  های بذیخىبی و  ،بیًًذ هیكشصيذايث  آیًهجى سا دس 
اهحذاد جى هغحًذ  ها ایى اعث . بًابشایى اولیى ؽشط ادای ظن كشصيذ ایى اعث که بذايی عىس همیىهن  آخشت کًذ هی

هغغ ؽىد.  ها آویغث که سابغه جى با ي عىس ایى. ؽىد هیپای جى هن يىؽحه  ها آوو خىبی و بذی  ايذ آهذهو اص جى پذیذ 
و ظذاکرش چًذ عالی  آهذاعث که بچه وهحی به ديیا  عىس ایىهًعظ ؿشبی دس بعد خايىاده  های يظامدس بؼضی اص 

، کايه ایى بچه كشصيذ او يیغث. ایى خالف كشهًگ ايغايی و اعالهی ؽىد هیبه اهاو الهی سها  ؽذ دس اداههظمایث 
 داسد. جأکیذ، هادساو و خايىاده اعث. اعالم بش اجقال ػمین كشصيذاو با پذساو

فشصيذاوجأدیبهغئىلبىدودسلبالب.
ىَيِة َله  َػَلی َعاَػحِ C بؼذ ایى سا بذايی که ِه َو اْلَمؼ  بِّ اَلَلِة َػَلی َس َدِب َو الذَّ

َ
ْغِى اْْل یَحه  ِهْى ظ  لِّ ا و  ىٌل َػمَّ َي َهْغئ  يَّ

َ
ِه ِكیَي َو ِكي َو أ

 بشابش ؼًىی و اخشوی جى هن عهین هغحی. دسجى دس پیؾگاه خذا دس بشابش كشصيذ هغئىل هغحی. دس همه اهىس ه Bَيْلِغهِ 
غىٔ .او وظایق ههمی بش ػهذه داسی جأدیب  ٓکًن هیػبىس  اخحقاس بهاالو و بعد خىاهین کشد بؼذاً که  جأدیب دس ظ 
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جى دس پیؾگاه خذا هغئىل هغحی که  .دیگشاو باؽذشحماػی و سكحاس دسعث با ادب خىب اداسای  كشصيذ جى بایذ
جعقیل او ظحی  اظیاياً صيذگی و لباط و  ،خذا ساهًمایی کًی. هبادا كکش کًی که يلوه كشصيذ عىی بهكشصيذاو خىد سا 

 ها ایىجى يیغث جى دس بشابش همه  بش دوػبه باسگاه خذا  یابی ساهو  با جى اعث اها سؽذ اخالهی و هؼًىی و اػحوادی
َدِب Cغئىل هغحی. هن دس ه

َ
ْغِى اْْل هِ Cدس اسجباط با دیگشاو شاهؼه، هن دس B ظ  اَلَلِة َػَلی َسبِّ جشبیث دسعث  او ساB الذَّ

ىَيِة َله  َػَلی َعاَػِحِه ِكیَي Cاػحوادی و ػبادی کًی و به آو عمث ساهًمایی کًی و هن  کمک کًیذ جا او بحىايذ B اْلَمؼ 
 و یاسی کًیذ جا ایى هغیش سا بپیمایذ. کمک ،ه او يؾاو دهیساه سا ب .خذا باؽذ های كشهاویغ هغ

عهیندسثىابوعماباعمالفشصيذاوج.
َؼاَهٌب : Cكشهایذ هیبؼذ  َراٌب َػَلی َرِلَي َو ه  صيذت عهین هغحی و دس ی کاس كشها خىبیذايیذ که جى دس ایى سا هن ب <Bَكم 
هؾاسکث ها دس ذىاب و  .هبل هن جىضیط دادین های خغبه ساعث که دهىاسدی  ها ایىؼ هن هؾاسکث داسی. های بذی

و اگش ايصام يذهی ػواب  بشی هیايصام دهی ذىاب ایى وظیله سا اگش  بعری بىد که هغشض ؽذ یؼًی دیگشاوػواب 
اها دس جشبیث  .بیاو کشدینبش خايىاده  جأکیذكشصيذاو با  . ایى كشاصی اص سعاله ظوىم بىد که دس اهمیث جشبیثؽىی هی

اها  Dظیله داسيذو يهادهای اشحماػی يوؼ و و ػلما ،هشدم ،اويخبگ ،دولث ،ظکىهث ،يغل يىشىاو و شىاو شاهؼه
هغحًذ که ایى وظیله ههن سا داسيذ و ایى  ها ایى. ؽىد هیىلیث دس چهشه پذساو و هادساو هصغن ئپیؾايی ایى هغ

اهیذواسین خذاويذ  .اعث که چًذ باس دس ایًصا به آو اؽاسه کشدیناهمیث داسد که هؾمىل هايىيی  هذس آووظیله ههن 
دسگزؽحگاو و ؽهذای ها سا ؿشین بهاس سظمث  بذاسد و اهىات، هؤیذايصام جکالیق الهی  ها سا دس ػمل به وظایق و

 خىد بلشهایذ.

ّلَش اَنآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ ٓبَحُشّبٓغّناللَّ َشاّيَئَهُهَىآْلَ َهَوآيَحٓشّإوَّ 7بِّ

                                            

ا َظن  : 853C، ؿ D83 ؽیخ ظش ػاهلی، وعایل الؾیؼه،  ز 441ظغى بى ػلی بى ؽؼبه ظشايی، جعق الؼوىل، ؿ  - < هَّ
َ
َي َو   َوَلِذَى   َو أ ًْ ه  ِه يَّ

َ
ْو َجْؼَلَن أ

َ
َكأ

َي َهْغ  يَّ
َ
ِه َو أ ْيَیا ِبَخْیِشِه َو َؽشِّ َضاٌف ِإَلْیَي ِكي َػاِشِل الذُّ ىَيِة َػَلی َعاَػِحِه كَ ه  ِه َػضَّ َو َشلَّ َو اْلَمؼ  اَلَلِة َػَلی َسبِّ َدِب َو الذَّ

َ
ْغِى اْْل یَحه  ِهْى ظ  لِّ ا و  ىٌل َػمَّ ْهِشِه ئ 

َ
اْػَمْل ِكي أ

َعاَءِة ِإَلْیه َؼاَهٌب َػَلی اْْلِ ْظَغاِو ِإَلْیِه ه  َراٌب َػَلی اْْلِ ه  ه  يَّ
َ
 Bَػَمَل َهْى َیْؼَلن  أ

 ه کىذشعىس -?
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خطبهدوم
يحمذهعلیهاکاوويغحعیًههىاهشياعلیهایکىوويؤهىبهواللهالشحمىالشحینالحمذاللهبغن

يحىکلعلیهويغحغفشهويغحهذیهويعىربههىششوسايفغًاوعیئاتاعمالًاويصلیويغلنعلیعیذيا
وعلیهىالياعلْیبىابیطالبوعلیالصذیمةالطاهشةفاطمةالضهشاءويبیًاابیالماعنالمصطفیهحْمذ

علیالحغىوالحغیىعیذیشباباهلالجًةوعلیأئمةالمغلمیىعلیبىالحغیىوهحمذبىو
علیوجعفشبىهحمذوهىعیبىجعفشوعلیبىهىعیوهحمذبىعلیوعلیبىهحمذوالحغىبى
وعلیوالخلفالمائنالمًحظشحججکعلیعبادکوأهًائکفیبالدکعاعةالعبادواسکاوالبالد

سبالعالمیىصلىاجک خیشة عحشة و المشعلیى صفىة الًبیىو عاللة الشحمىو أهًاء و ابىاباالیماو
 علیهناجمعیى.

جىصیهبهجمىا

بغن الشجین الشیطاو هى اعىربالله الشحین الشحمى َهَع;الله َوکىُيىٓا الْلَه ُمىٓا اجَّ ىٓا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

اّدّلیَى 8:الصَّ ُه ُضواَسّحَمُکُناللَّ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهوَجَجهَّ ّهأوّصیکٓنوَيفّغیّبَحٓمَىیاللَّ اللَّ ّعَباَد
ّحیل ٓمَىی9َفَمٓذُيىّدَيّفیُکٓنّبالشَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّئوَّ  10َوَجَضوَّ

                                            
 887عىسه جىبه، آیه  - @
A- 148، ؿ 402البالؿه ٔفبعی فالطٓ، خغبه  عیذ سضی، يهس 

 .875ـ عىسه بوشه، آیه  98
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ای الهی و پاسعایی که سهض يصات سهایی بؾش اعث دس همه ؽما يماصگضاساو گشاهی و خىدم سا به پشوا پیؾگی و جوى 
 کًن.  همه اظىال علاسػ و دػىت هی

ىٍؿ َو : Cكشهایذ هیالبالؿه ػشك کشدین   يهس <9Aاص خغبه  آيچهاهیش هؤهًاو دس اداهه  خ  َها َداس  ؽ  ْيَیا َكِئيَّ ن  الذُّ ک  س  َظزِّ
 
َو أ

  ً َها َظاِػٌى َو َهاِع  ً ـٍ َعاِک ی ـِ
ًْ ة  َج ن  َهَعلَّ ه  ًْ َصِس اْلِبَعاِس َكِم َها اْلَؼَىاِفق  ِكي ل  ِة َجْوِقل  ًَ ِلی ْهِلَها َهَیَذاَو الغَّ

َ
َها َباِئٌى َجِمیذ  ِبأ

ْهَىاز
َ
ىِو اْْل غ  اِشي َػَلی ب  ًَّ ن  ال ه  ًْ ِشم  اْلَىِبن  َو ِه ـَ بؼذ اص ایًکه ظضشت به جوىا جىفیه کشديذ كشهىديذ: ؽما سا اص   B99 اْل

با  آهیخحهداسد  آيچهاپایذاس اعث و هن چشا که شهاو هادی هن گزسا و ي Dداسم هی بش ظزسوابغحگی به ديیای هادی 
ذگی سا ديیا يؼمث خالـ ياب اعث و يه يؼمث هايذگاس پایذاس. ایى صي اعث. پظ يه صيذگی ها سيس، آالم و ها ؿقه

ياداس بىديذ  داسا و و همه کغايی که كویش و ؿًی بیًیذ هیو  ؽىد هیو عپشی  هايذ يمی کظ هیچچًیى ببیًیذ که بشای 
 کًًذ هیخالـ و هايذگاس يیغث. بؼذ جؾبیه  های يؼمث. ایى ديیا شای بشديذ هیاص آالم و دسدهایی سيس  ظال دسػیى

و هايًذ کغايی اعث که بش کؾحی داعحايؾا کًیذ هیػالن ديیا صيذگی  ىکه عشيؾیًاو کشه خاکی و هشدهايی که دس ای
 عىی به آسامکؾحی  و کغايی که دس کؾحی عىاس هغحًذ . هؼلىم اعثايذ يؾغحه اعث اعیش اهىاز عىكايی دسیاکه 

ه ایى ديیا همیؾ كشهایذ هیاهام  .ؽىد هیاها گاهی ایى کؾحی واسد اهىاز عهمگیى عىكايی  .کًذ هیهذف ظشکث 
همه  :كشهایذ هیو  صيذ هیاها هىال پشده سا کًاس  .كهمین میو گاهی ي كهمین هیظال گاهی  .اعث صده عىكاویک کؾحی 

که به   هایی لشصهاعث با  بشگشكحهکؾحی که عىكاو آو سا دس  ،ديیا عىاس هغحیذ صده عىكاوؽما دس همه اظىال  بش کؾحی 
و  و لعظات هايًذ هیو کغايی هن  ؽىيذ هیو يابىد  ؽىيذ هیکغايی با عشػث اص کؾحی پشت  ؽىد هیکؾحی واسد 

، باص هالکث و يابىدی اعث. دسک ایى يکحه که ها آو اها ػاهبِث  کًًذ هیعپشی  صده عىكاواوهاجی سا  دس آو کؾحی 
شمله خیلی ههمی اعث  شاس داسینعىاس هغحین و همىاسه دس بشابش اهىاز عىكايی ػالن ه صده عىكاوهمیؾه بش کؾحی 
 .که هىال كشهىديذ

و بالها خىد سا خذایی يگه داسین. به شایی چًگ بضيین که ایى  ها ؽهىت عؼی کًین دس بشابش عىكاو ؿشایض، بایذ 
ایى  .اعیش هغحًذ صده عىكاودس ایى ػالن هقه کغايی اعث که دس یک کؾحی  آدهیاوهقه  .ها سا ؿشم يکًذ ها عىكاو

                                            
 180، ؿ 874عیذ سضی، يهس البالؿه ٔفبعی فالطٓ، خغبه  - 99
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یبایديیا اعث و عخى ظویوث  با  و خذایی باؽیذ ،باؽیذ دسیادلدل يبًذیذ.  آو هىال آو اعث که به ديیا و جمحؼات ص
ػًایث  ها آوؽهىت و ؿضب هضن يؾىیذ و اص پای دس يیاییذ. خذایا به ها جىكین كهن ایى ظواین و ػمل به  های هىز

 و کشاهث بلشها.

هاهًاعبث

 هشاس دهین: هىسدجىشهچًذ هعىس با اخحقاس بایذ 

ایامعضایهاهصفشبههًاعبثجغلیث.1

و ؽهادت اهام سضا فلىات الله ػلیهن اشمؼیى و  هصحبیاسجعال پیاهبش ػظین الؾاو اعالم و ؽهادت اهام ظغى 
 کًین هیو جوذین  کًن هیجغلیث و جؼضیث ػشك سا پؾث عش گزاؽحین  جاصگی بهکه  ٔعٓ اسبؼیى اهام ظغیى عىس همیى

 به عاظث هوذط اولیای الهی و ایى ايىاس عیبه فلىاجی بش هعمذ و آل هعمذ.

يکىداشثدسگزشحگاووشهذا.2

 بضسگىاسذ و اعاجیذ و ػلمای ايی که بش ها ظن داؽحًسگاص اهىات و دسگزؽحگاو و جاصه دسگزؽحگاو اص ایى شمغ و بض
اعالهی و ؽهذای هذاكغ  الملل بیىاص ؽهذای ايوالب و دكاع هوذط و  کًین هییاد  عىس همیى .کًین هییاد  هحؽدسگز
به  جاصگی بهذ و ٓ که اص اعاجیذ ظىصه بىديؽهیذ دهوايیٔایذ یاد کًین اص ؽهیذ جاصه ها ؽهیذ هذاكغ ظشم ب ویژه بهظشم 

و ایى ؽهیذ شذیذ  ها آوبه اسواض هوذط  کًین هیو همه روی العوىهماو و جوذین ؽهادت سعیذيذ و اهام ؽهذا 
 فلىاجی  بش هعمذ و آل هعمذ.
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ساهپیماییاسبعیىهىجىسهحشکاهثاعالهی.3

بایذ خذاويذ سا ؽاکش باؽین  سا داؽحین. اسبؼیى ظضاسیباؽکىه اسبؼیى و ساهپیمایی بضسگ و ظماعی و  و هقه دلشبا
که  عىس هماو .سا هشظمث كشهىد ی لهواهؼًىی  ظماعهت پشؽکىه و اهث ها جىكین ظضىس  دس ایى صیاس که به هلث و

خذا سا به خاعش ایى يؼمث يی اعث. الهی و اعما هایه دسوواسبؼیى  داسای  دايیذ هیباسها گلحه ؽذه اعث و همه 
هیلیىيی اسبؼیى  8:. ساهپیمایی پشؽکىه هشیب کًین هیجؾکش خلن ایى ظماعه بضسگ و ػظین اخالهی و  هؼًىی 

 ؽىد هیساهپیمایی بضسگ الهی که به ػؾن عاالس ؽهیذاو ايصام باؽذ.  جىايذ هیالهی اعث و  های اسصػجصغن همه 
جقلیه و جضکیه اخالهی باؽذ.  دؽمى، هواوهث دس بشابش اهث دس شهث وظذت، ايغصام، هىجىس هعشک جىايذ هی

سوض الهی  .ن ؽذه اعثکه هصغ بیًین گ هیو بضس ػظیندس آو ساهپیمایی هحؼالی اخالم سا  های اسصػبغیاسی اص  
 که هخحلق های هلیثػشام و  یذ جؾکش کشد اص هشدم ؽشیق ایشاو،همیى شا با .ایى ساهپیمایی بضسگ اعث گش هذایث

 ،کمک کشديذ ،اص همه کغايی که هیضبايی کشديذ .ىس پیذا کشديذضدس ایى ساهپیمایی باؽکىه با اخالم و اخالؿ ظ
العؾذ الؾؼبی دس ػشام و هششؼیث ػشام  ،ای اهًیحی ػشامػشام، يیشوه و ؽشیق هلث بضسگ ویژه به همشاهی کشديذ
 يظیش بیظماعه  اص همه هغئىالو و هشدم ؽشیلی که دس ایشاو و ػشام بشای خلن ایى عىس همیى .بایذ جؾکش کشد

ػحبات و اهی و همه عحاد يیشوهای اهًیحی و ايحظ بایذ اص .کًین هیعپاعگضاسی  و کمک کشديذ ذجاسیخی عهین بىدي
 های هىکب . اصجؾکش کشد داؽحًذهغاػذت و هؾاسکث  گسی که به يعىی بشای بشگضاسی ایى ظماعه بضهغئىالي

خىبی که هشدم ؽشیق هن و اعحاو هوذط ظضشت هؼقىهه بشپا  های هىکب ،خىبی که هشدم ػشام و ایشاو بشپا کشديذ
 .بایذ جؾکش و هذسدايی کشد ذديکغايی که دس ؽهشهای هوذط و ػحبات ػالیات کمک کش و همهکشديذ 

يکاجیدسباباسبعیى

 :کًن هیچًذ يکحه سا دس باب اسبؼیى ػشك  
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هحکىمبىدوشبهاتدسهىسداسبعیىالف.

 های ؽبهههای صیادی کشديذ و  ؽبهه پشاکًی ؽىد هیکه دس اسبؼیى  هایی هضیًه به خاعشکغايی دس كضای هصاصی 
اخالؿ و ػؾن ؿشیضی  .ایى هاششا به دوػ خىد هشدم اعث های هضیًه که دسظالی آوسديذهحؼذدی که به وشىد 

ديذ و ایى یک کش و هضیًهبىديذ  دس ایى ظماعه بضسگ خىدؽاو عهین ؿًیكویش و  .هشدم سا به ایى عمث کؾايذه اعث
يذ که يؾاو دایى ؽبهات ضؼیلی بىد که دس كضاهای هصاصی پخؼ کش .آوسديذم سا به وشىد يماد و سهض ػظمث اعال

 .اص ضؼق و صبىيی عشاظاو آو داسد

 بضسگهایسعايههحکىهیثبایکىتخبشیایىحماعهبضسگجىعطب.

 اكحذ هییک اجلام دس گىؽه ػالن گاهی  .ظماعه بضسگ جاسیخی اعث ایى يظیش بیػصیب بایکىت خبشی  های هقهاص 
سوی آو  ،کًًذ هی عاصی بششغحه ،ؽىيذ هیدس فعًه جبلیـاجی واسد  های ؿىلو ػظین  های سعايهکه ایى  بیًیذ هی

جبلیـی  های اخحاپىط ،هواوهث و اعالهی های سعايهاها ؽما ببیًیذ ؿیش اص  .کًًذ هیجبلیؾ و  دهًذ هیهايىس 
 و دسیا عکىت کشديذ یا خیلی گزسا ػبىس کشديذ  کًًذه خیشه و گیش چؾنظماعه –اعحکباسی و ؿشبی دس بشابش ایى 

ین و ظاال هن اهذام ػصیبی اعث که دیذه بىدایى هن  ذ.ؿلظ دسباسه ایى هشاعن بضسگ اسائه کشدي های جعلیلهىاهؼی 
 .بیًین هی

 ياصحیحاصاسبعیىهایگیشیبهشههحکىمبهشکغثبىدوج.

که بایذ هشدم ؽشیق  ؽىد هیبضسگ ايصام  كات و هغائل ياسوا دس ایى ظماعهيافعیط دس شهث اخحال های گیشی بهشه
 .يغبث به آو ظغاط باؽًذ و جىشه داؽحه باؽًذ
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بهحشوسفعهىايععاصیصهیًهايحظاساصهغئىالوبشاید.

که عال به  سود هیو همه کغايی که هذسجی داسيذ ایى ايحظاس يکحه چهاسم ایى اعث که اص دولحمشداو ایشاو و ػشام  
اها الصم اعث که  Dسويذ هیبا ػؾن  و دهًذ هیهشدم خىدؽاو خششؾاو سا  .کًًذایى ظضىس سا كشاهن  صهیًهعال 
 اهحقادی و هؾکالت باص های گشكحاسیدس ایى  اهغال .بؼضی اص هىايغ سكغ ؽىد و هن اكضایؼ پیذا کًذ باص ها کمک

ایى شمؼیث  ظحماً كشاهن ؽىد  ها صهیًهدس هشصها و ػشام و ایشاو اگش  ذ.ظضىس پیذا کشدييلش بیؼ اص دو هیلیىو 
دس پاالیؼ اخالهی و اسجواء اخالهی و باالیی بغیاس ایى ظماعه صیاسجی و هؼًىی اهمیث  .کًذ هیاكضایؼ پیذا 

 .داسدهؼًىی 

 ذواسین ایى جغهیالت سوصاكضوو ؽىد. اهی

لضومهمشاهشذوایىشىسباشعىسبیشاصپیشه.

گاهیبا ؽؼىس، البحه ایى ظماعه بایذ   همشاه ؽىد.و هؼشكث دسعث به پیام عاالس ؽهیذاو  آ

اعالمايضجاساصجعشضاسجشيیجشیهبهعضاداساوحغیًیو.

دس  ذ.بگىیین که د س بؼضی کؾىسها به ػضاداساو اسبؼیى و عاالس ؽهیذاو جؼشك کشدي هحأعلايهدس همیى شا بایذ  
مؼی ؽهیذ و شمؼی هصشوض و او جؼشك ؽذ. شهبل به ػضاداس های عاليیصشیه ؽاهذ بىدین که اهغال هن هرل 

يذ. کشد هیدس جاسیخ عی  ها هحىکلکه و ایى ساهی اعث  کشد هیى هماو ساهی اعث که داػؼ عی ای .هقذوم ؽذيذ
 .دعث بشداسیذجصلی کشده اعث  ها هلثاص هوابله با ایى ؽؼىس و ظماعه ایمايی که دس  اهذام يابخشدايه و ؽمإ اص ایى

هؼًىیث و البحه ؽصاػث و هواوهث  ،فلا ،ؽما و کؾىسهای ػالن پیام فلط های هلثبذايیذ که اسبؼیى بشای ؽما و 
اػحشاك داسین و دسخىاعث  دیگش ًی دس يیصشیه و چًذ کؾىسیجؼشك به ػضاداساو ظغ به ها .آوسد هیدس بشابش ظلن 

 اؽذ و ایى هؾکل سا ظل کًذ.ی داؽحه بػًایح هغئلهدولث يیصشیه به ایى  واهؼاً داسین که 
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 جشکشولذسدايیاصخذهاتصىستگشفحهدسهصالبشایصائشیىاسبعیىص.

هضاس  ها دهدوعحاو ػضیضهاو هن دس هقال یک ظشکث وعیؼی داؽحًذ که  بشپا ؽذ.هىاکب هخحلق  خذهات و
 اص ایى شهث هن هى جؾکش و هذسدايی داسم. .شمؼیث اص ایشاو و ظذود عی کؾىس ػالن پزیشایی کشديذ

يیاصبهعىقدادوهىلىفاتبهعمثيهادهایعلمی.4

و پیؾشكث شاهؼه اعث.  آعایؼ ،یىايه ههن بشای سؽذ هؼًىی، اخاله. وهق یک پؾحداسین هیهلحه وهق سا گشاهی 
 هشدم سا بیؾحش شلب کًذ و  اػحماد ،ؽىد جش كؼالهاو اوهاف پىیاجش و اصها ايحظاس داسین که عکه  کًن هی جأکیذهمیى شا 

دايؾگاه  ،پشوسػو  آهىصػکه يهادهای ػلمی  کًن هی جأکیذخاؿ هن   عىس بهكشهًگ وهق سا بیؾحش يهادیًه کًذ. 
هرل همیؾه يیاصهًذ هغحًذ  ػلمیه های ظىصه ویژه به .پیذا کًذ اصپیؼ بیؼ و ظىصه دس وهق و دساهذهای وهق اجکاء

که بخؾی اص  کًن هیاص همه هشدم دػىت  همیى شا .ؽىيذ هًذ بهشهفذهه شاسیه  ػًىاو بهکه اص هشدم و اص وهق 
 .دهًذػلمیه عىم  های ظىصه ویژه بههىهىكات خىد سا به عمث يهادهای ػلمی و جعویوی 

هفحهفشهًگعمىهیگشاهیذاشث.5

 .داسین هیهلحه كشهًگ ػمىهی سا گشاهی 

غیشعاهلذاشثهفحهپذافًذبضسگ.6

 .و هًحؾش ؽذه اعثذ آعً و باسها سهبشی هؼظن كشهىديذ .داسین هیسا گشاهی  ؿیشػاهلپذاكًذ هًاعبث  عىس همیى
 های آهادگیدس ساعحای بخؾی اص اهذاهات ها  .كشاوايی هغحین های دؽمًیکؾىس ها دس عىكاو بالها و ها هىاشه با 

داسيذ. اها بخؾی دیگش هن  بش ػهذهيیشوهای هغلط و هشاکض ػلمی آو سا سصهی و جىاو دكاػی ها اعث که  يظاهی،
. ها ها باؽذ اشحماػی های ؽهشی و سیضی بشياههو  ها وعاص عاخثی که بایذ دس های آهادگی .اعث ؿیشػاهلپذاكًذ 
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س اص اهذاهات که ایى هوذا کًین هی خاعشيؾاوه  ی که دس ایى ظىصه ايصام ؽذه اعث. البحاص اهذاهاج کًین هیهن جؾکش 
شاهؼه و  های صیشعاخثبه  آعیبباؽذ که دس هًگام خغش کمحشیى  ای گىيه بهبایذ  ؿیشػاهلکاكی يیغث. پذاكًذ 

 هشدم ها هحىشه ؽىد. لزا اهمیث آو باال اعث. 

سژینصهیىيیغحیوصیشيخغثهحکىهیثپزیشاییعماواص.7

ای بغیاس كاظؼ و  اعحشاجژیکی ایى کاس خغ  .کًین هیهعکىم سژین فهیىيیغحی دس ػماو سا  وصیش يخغثپزیشایی اص 
ایى کاس سا كشاهىػ  ها هلثدعث به دعث اعشائیل بذهًذ و  جىايًذ يمی ساظحی بهذايًذ که ایذ بهن ب ها دولثبىد. 

 يخىاهًذ کشد.

دايماسکدسساعحایبهحاشیهبشدوفجایعیمىوجشکیههایعاصیبهايه.8

که دس جشکیه اجلام اكحاد و سوؽى اعث که ػىاهل هغحوین عؼىدی داسین بش سوؽى ؽذو پشويذه هحلی  جأکیذ عىس همیى
و ؽذ هؼلىم اعث که بشای لىخ کشدو آ ی که دس دايماسکهای عاصیو بهايه  ها شىیی بهايهایى  .دس آو دخیل بىديذ

دس هغیشی   وپا ایى هغیش ؿلظ سا اداهه يذهذ. اسوپاها اهیذواسین که اس .كصایؼی اعث که دس یمى و جشکیه ايصام ؽذ
ه شذ بهؾی فعیعی يیغث و هلث ها  ،هن که بایذ دس بعد بششام ػمل کًذ هًىص اهذاهی يکشده اعث و ایى هؾی

 .کًذ هیو با دهث ایى ظىادخ سا ديبال 

وجىجهبهيکاجیچًذآباو13بضسگذاشث.9

هیام هششغ بضسگ و اهام  یادآوس اص یک عىآباو  ;9 .سوص بغیاس بضسگی اعثآباو  ;9آباو اعث.  ;9بعد اخیش بعد 
که ؽکىه و ػظمث هلث ایشاو سا  هشاسدادی .ین الؾايماو دس بشابش کاپیحىالعیىو و آو هشاسداد هًعىط اعثػظ

 آباو جبؼیذ ؽذيذ.  ;9اها م به هًاعبث آو هیام کشديذ و دس  .کشده بىد گیشی هذف

 .سعیذيذ تها به ؽهاد آهىصاوآباو شمؼی اص دايؼ  ;9دس 
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 .ه اعثآباو اجلام اكحاد ;9دس که ظىادذی بىد  ها ایىجغخیش ؽذ.  اليه شاعىعی اهشیکا  آباو ;9دس 

، کًین هیا ديبال س ها جعشینکه صيصیشه  ايذ گلحه گزاؽثػًىايی  ها آوبشای  ؽىد میکه ي ای دعحهو داس و  جشاهپ اهغال 
آباو هن  ;9دس ایى  .بًذ داسد .هلث هؾثکًین هیچًیى و چًاو و  سعايین هیيلث ایشاو سا به فلش  سوآباو فذ ;9دس 

  .ايذ دادهکه  اعث ای وػذهایى 

 کًین: هىسدجىشهچًذ هغلب بایذ 

سویکشدجهاواعحکباسعیاعثايحظاس.1

عال دس بیؼ اص  فذ ؽاخـ  8>ها دس ایى و هغحین. عال اعث که دس جعشین بىدین  8>ها  ٕبشادساو و خىاهشاو
ایى  .پای خىدهاو به شلى هذم بشداؽحین. جعشین چیض شذیذی يیغث و سوی جىعؼه با دعث خىدهاو پیؼ سكحین

ایى  .سا دس ظالث ايحظاس بگزاسيذها بشای ایى اعث که دولث و هشدم  گزاسيذ هیهن که بشای جعشین  هایی گزاسی جاسیخ
 ... كالوبهمى و =9، آباو ;9 ها ایىيبایذ دس ايحظاس ایى باؽین که  افالً ها  .عیاعث بذی اعث ها بایذ هىؽیاس باؽین

عال ايصام  8>ذ د سايصام دهً خىاعحًذ هیجمام کاسهایی که همه باصی و ؽىخی اعث.  ها ایى. کشد سا خىاهًذاهذام 
 .بؼذ اص ایى هن خىاهذ بىد ،ديیا واسد کشديذ های ؽشکثو  ها دولثبش سا آباو همه كؾاسهایؾاو  ;9دس هبل  .داديذ

 اػالم کًًذ. دیگشی اهذامآباو جاسیخ دیگشی بشای  ;9بؼذ اص  صين هیهى ظذط 

وظیفههلثودولثایشاودسلبالعیاعثايحظاس.2

 .هلث بایذ هىؽیاس باؽذ .گیش کًین آوسيذ هیی که به وشىد و ايحظاسهای عاصيذ هیکه  هایی جاسیخًبشه ایى ها يبایذ دس چ 
بایذ کمش همث  .يبایذ به ايحظاس يؾغثبًذد. دل ب دولث ها يبایذ به ایى وػذه و وػیذهای دؽمى و هغحکبشاو ػالن

. هلث سا يصات دهین اهحقادهاوجا شاهغ جالػ کًین  سیضی بشياههكشهًگ هواوهث و  ،سا ببًذین و با اهحقاد هواوهحی
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اص  الهی هلث ها به كضلو  هلث و دولث همه بایذ کمک کًین و اص ایى هشظله ػبىس کًین .گشكحاسی  داسد ها هؾکل و
 ایى هشظله هن ػبىس خىاهذ کشد.

بایذ  کًذ و همه هاخىاهًذ گی هلث ها  ایغحاد .يخىاهذ اكحاداجلام يیلحاده اعث و  کمشؽکًین هیچ اجلام شذیذ و هه
 .يی هذم بشداسینو آبادادس هغیش ؽکىكایی و پیؾشكث 

بىدوعخًاوجشاهپاعاطبی.3

ایشاو دس هًغوه  ،ها جعشینکه اص وهحی هى اص بششام خاسز ؽذم و بؼذ اص  ایى  صيذ هیسا جشاهپ هشجب  هایی ظشف
و ؽؼاسهای ضذ اعحکباسی هن  ايذ ؽذههلث اص يظام شذا  ،ؽذه اعث آؽلحگیدس دسوو دچاس  ،ضؼیق ؽذه اعث

 ی اعث که جشاهپ صده اعث.هلح های ظشف ها ایىکشده اعث.  اكىل

هشذاسبهجشاهپوهغحکبشاو.4

با  ،با اجکاء بش يیشوی دسويی خىد ،هلث ایشاو با اجکاء بش هذست الهیکه هغحکبشاو بایذ بذايًذ  ،بذايذ جشاهپ بایذ
ؽما خىاهذ  های جىعئهبا همبغحگی کاهل دس بشابش همه  و با پیشوی اص سهبشی هؼظن ايوالب ،وظذت و ايغصام

عًگیى ػبىس  های ػوبهكشاهىػ يخىاهذ کشد و به كضل خذا اص همه ایى  سا ایغحاد و ؽؼاس هشگ بش هغحکبشاو ػالن
 خىاهذ کشد. ٔجکبیشٓ

ؽشوس که  های ظکىهثو  ها ايغاو هی و هباسصه باؽؼاس هشگ بش اهشیکای هلث ها یؼًی وظذت و ايغصام اهث اعال
 هغحیذ به كضل الهی هغغ يخىاهذ ؽذ. عىس ایىاهشیکا و اعشائیل هشاس داسد و ایى ؽؼاس جا وهحی ؽما  ها آو سأطدس 

 دعا
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يغئلک اللهن و يذػىک باعمک الؼظین االػظن االػض االشّل االکشم یا الله و... یااسظن الشظمیى، اللهن اسصهًا 
جىكین الغاػة و بؼذ المؼقیة و فذم الًّیة و ػشكاو العشهة، اللهن ايقش االعالم و اهله و اخزل الکلش و اهله، و أّیذ 

اللهن اؿلش المىهًیى و المىهًات والمغلمغى و المغلمات، االظیا و االهىات. ها سا اص پاعذاساو ؿذیش ظماة  الّذیى،
ها و عىگىاسی ها سا هبىل  باساو سظمحث سا بش ها بباساو، خذایا ػضاداسیبضسگ و ظماعه ػاؽىسا هوشس بلشها، خذایا 

بلشها، خذایا ها سا به سعیذگی به هغحمًذاو، همشاهی با هعشوهاو، ػبادت، دػا و يیایؼ، صيذه داؽحى یاد خذا و 
بادات ها سا هىسد سوين بخؾیذو به هغصذ جىكین سوصاكضوو ػًایث بلشها، اػمال ها سا هبىل بلشها، جىبه، ايابه و ػ

لغق و کشهث خىد هشاس بذه، گًاهاو ها سا ببخؼ، ها سا اص ؽش وعاوط داخلی و بیشويی و دؽمًی دؽمًاو 
ها سا اص شاهؼه ها دوس بذاس، يغل شىاو ها سا به اوز ػضت، ایماو و اكحخاس بشعاو، همه  هعاكظث بلشها، آعیب

ویژه اعشائیل ؿافب سا اص عش همه هشجلغ بلشها،  ًاو اعالم بههخاعشات سا اص کؾىس و اهث اعالم دوس بذاس، ؽش دؽم
ها سا به خىدؽاو باصبگشداو، ها سا اص همه خغشات هقىو بذاس، باساو سظمث و  ها و جشوسیغث ها، داػؾی ؽش جکلیشی

ايصام  عالی بش ها ياصل بلشها، هؾکالت اهحقادی کؾىس سا هشجلغ بلشها، هغئىالو ها سا دس بشکاجث سا دس ایى خؾک

هشیضاو ها، هشیضاو هذيظش و شايباصاو سا ؽلا  ،ؽاو به هشدم آؽًا و هىكن بذاس وظایق، خذهات فادهايه و الهی

کشاهث بلشها، هغلماياو هظلىم بعشیى، یمى، ػشام، عىسیه، هیايماس و دیگش هغلماياو هظلىم دس اهقا يواط شهاو 
و ػلمای دسگزؽحه، دسگزؽحگاو اص ایى شمغ و جاصه  سا يصات کشاهث بلشها، اهىات و دسگزؽحگاو ها، هشاشغ

دسگزؽحگاو سا ؿشین بهاس سظمحث بلشها، اسواض جابًاک ؽهیذاو، ؽهیذاو اعالم و ايوالب اعالهی، ؽهیذاو دكاع 
الملل اعالهی ؽهذای ایى شمغ و اهام ؽهذا سا با اولیای خىدت  هوذط، ؽهیذاو هذاكغ ظشم و هواوهث و بیى

هغئىالو جىكین خذهث به هشدم ؽشیق ػًایث بلشها، ها سا اص گًاهاو دس همه ایام عال هقىو هعؾىس بلشها. به 
بذاس، جىبه و ايابه و ػبادت ها سا هبىل بلشها، عالم ها سا به اهاهاو و هىالیماو ظضشت ولیؼقش ٔػسٓ ابالؽ بلشها، دس 

 كشز او جؼصیل بلشها.
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