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 خطبه اول
الْله الشحمى الشحین يحمذه ػلی ها کاو و يسحؼیًه  اػىر بالْله السمیغ الؼلین هى الطیطاو الشخین بسن

هى اهشيا ػلی ها یکىو و يؤهى به و يحىکل ػلیه و يسحغفشه و يسحهذیه و يؼىر به هى ضشوس أيفسًا و 
ّبی 

َ
بیَى سیئات أػمالًا و يصْلی و يسْلن ػلی سیذيا و يبیًا أ ٍذ َو َػلی آله األطیَّ آلَماّسّن المصطفی ُهَحمَّ

ما بمیة الْله فی االسضیى.  األطَهشیى و السیُّ
 ث بفًائکالسالم ػلیک یا اباػبذالله و ػلی االسواذ الحی حلْ 

 جىصیه به جمىا
ُمىا»الله الشحمى الشحین  اػىربالله هى الطیطاو الشخین بسن ىا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
َه َحكَّ ُجَماّجّه َواَل َجُمىُجىَّ  یا أ اللَّ

ٓيُحٓن ُهٓسّلُمىَو 
َ
ه 1«ّإالَّ َوأ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓمَىی اللَّ

ُ
ّه أ  ػباد ػباد اللَّ

ماقاو گكاهی، بكاؾقاو و ؼىاهكاو اقشمًؿ و ؼىؾم قا به جوىا، پاقوایی، پكهیمگاقی و ـکك و ٌکك يمالگهمه ٌما 
 کًن. اهیؿواقین ؼؿاويؿ همه ها قا ال پاقوایاو و هحویاو هوكق بلكهایؿ. ؾػىت هی ؼؿاويؿ ؾق همه اظىال ولاقي و

 اصدواج دیگشاو ساصاو صهیًه
ال اِىل و هىاػؿی پكؾاؼحین که ؼايىاؾه  ای هصمىػههباظد ؼايىاؾگی ابحؿا به ی  لهیًهؾق گفٌحه  های ؼطبهؾق 

که ؾق قوابط همىكاو بیاو ٌؿ ككهًگ شاهؼه  ای گايه ویاگك ایى اِىل  .والن بایؿ بك اوان آو اِىل اوحىاق ٌىؾ
 بمقگ ؼىاهین های ايىاو ی کًًؿه جكبیثوالن و  ،الهی ،ی اوالهیهای ؼايىاؾهؾاقای يگاه ها آها ٌىؾ  های ؼايىاؾهو 

 .بىؾ
                                            

 201ػمكاو، آیه  آل :
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ؾاقای يه به هوىله ؾیگكی بؼؿ ال آو وی اِل پكؾاؼحین. گلحه ٌؿ که جٍکیل ؼايىاؾه و الؾواز والن ال يگاه اوالم 
جوؿین هعٕك اهكول يچه ؾق ؼطبه اول آهبل به آو اٌاقه کكؾین.  های ؼطبهاوث که ؾق  گیكی هؿفشهث و  ،كلىله

جٍکیل کايىو ؼايىاؾه جىوط شاهؼه، ظکىهث و ؼايىاؾه اوث. جٍکیل  والی لهیًهبعد  ٌىؾ هیٌكیق ٌما 
هحىشه شىاو ؾق وًیى الؾواز اوث و وپه وه  اولا و ؾقوث هىئىلیحی اوث که  هىهغ بهؼايىاؾه والن و الؾواز 

 هىئىل هىحًؿ: هىئلهگكوه ؾق ایى 
 یک جکلیق واشب یا هىحعب کلایی  ػًىاو به. ػمىم شاهؼه :
 . ظاکمیث و ؾولث;
 . پؿق و هاؾق و ؼايىاؾه>

اوالم شاهؼه قا هن ؾق وطط ػمىم شاهؼه  .اوث طىق همیى آوؿالب جکالیق اشحماػی اوالم و هىائل اشحماػی 
هن ؾق وطط ظاکمیث، ؾولث و هىئىلو و هن ؾق وطط ؼايىاؾه به وظایق لیاؾی  ،کلایی یک جکلیق ػًىاو به

با ػًاویى گىياگىو ؾق هىائل گىياگىو اشحماػی  ها ايىاوؾیى اشحماػی اوث.  اوالمهىظق کكؾه اوث. چىو 
یال  جىايؿ يمیهحؼهؿ هىحًؿ. کىی  ٌايه  ویاوی و اهحّاؾی ،اشحماػی ،ككهًگی های هىئىلیثو  جؼهؿاتك باق ل

 ؼالی کًؿ. 
اوث که  به هًگامو  هىهغ به های الؾوازؼىب و والن اوث.  های ؼايىاؾه گیكی ٌکل ،هىائل ههنایى یکی ال 

و بالفات جؼهؿات اشحماػی اوالم هحىشه آظاؾ  اولا که ػكْ کكؾم  طىق هماوهمگاو ؾق هبال آو هىئىلیث  ؾاقيؿ. 
و يىبث به ظاکمیث  ذايیاا ٌكایطی که جبییى ٌؿه اوث.  بك اوانو يهی ال هًکك  هؼكوف اهكبهشاهؼه اوث همايًؿ 

 .يىبث به ؼايىاؾه ؾق وهله وىم

 آحاد خاهؼه پزیشی هسئىلیثدس باب لضوم  آیات
. وؽى ایى اوث که آظاؾ شاهؼه و همه هکللاو ؾق پكؾالم هیآیات و قوایات  بك اواناهكول بًؿه به هماو لیه اول 
و به هًگام و ؾقوث هىئىل هىحًؿ. هك کىی به هؿق جىاو ؼىؾ بایؿ ایلای يوً  هىهغ بهیک شاهؼه ؾق هبال الؾواز 

مه آظاؾ شاهؼه ؼايىاؾه و ؼىیٍاو بلکه ه هاؾق وبعد ایى يیىث که ؾولث و ظاکمیث یا ظحی پؿق و  ایًصاکًؿ. ؾق 
 ایصاب ؾق جٍکیل ؼايىاؾه و جىهیل آو ؾاقيؿ. ؾق ظؿ جىايٍاو وظایلی اوحعبابی و ظحی ؾق ظؿ المام و
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 آیه اػايه بش بْش  .1

آو يه بك بْك و جوىا هايىو بىیاق ههمی اوث. هكاؾق ایى لهیًه اگك به هىاػؿ و ػًاویى ػاهه هكاشؼه کًین هاػؿه اػ
ٓوىیَجؼاَوُيىا َػَلی : Dككهایؿ هی  ،ها ؼىبیهمه ٌما ؾق بكابك  :ككهایؿ هیایى ؼطاب به همه شاهؼه اوث.  ;C آلّبكِّ َو الحَّ

 و ق شاهؼه قواز پیؿا کًؿؾ ها ؼىبیجالي کًیؿ ؾق ظؿ جىايحاو  .والهث و وؼاؾت شاهؼه وظیله ؾاقیؿ ،ها يیکی
اوث که اگك ٌما ؾق شایی اهکاو و هؿقجی  آو. ال هّاؾین ایى هاػؿه ٌىؾ  میككهًگ شاهؼه یک ككهًگ وال

ؼىٌبؽحايه ؾق گىٌه و کًاق ؾاقین  یؿ.که ٌكایط الؾواز قا بكای شىاياو ؾق وى الؾواز ككاهن کً یؿؾاقیؿ جالي کً
ه ک کًًؿ هیو ؾهث و هالظظه همه شىايب لهیًه قا ككاهن  وکحاب ظىاببا  .ايؿ ؾاؾهجٍکیل  ای هىوىهػمیمايی که 

جىهیل ؼىب و والن که ال بهحكیى کاقها اوث  های ؼايىاؾه گیكی ٌکلبكای ا قالؾواز کًًؿ. ٌكایط  هىهغ بهشىاياو 
 .کًًؿ هی

 و يهی اص هًکش هؼشوف اهشبه آیه .2
گىیای ایى اوث که جالي کًیؿ هؼكوف که  >که ؾق آیات ٌكیله آهؿه اوث و يهی ال هًکك هؼكوف اهكبههاػؿه 

ی که هىشىؾ اوث قا قواز ؾهیؿ. بًابكایى ها های ؼايىاؾهال ككوپاٌی  بالؾاقيؿگی و ؼايىاؾه والن اوث گیكی ٌکل
 قا ؾق ظؿ جىايماو و با ٌكایط للم به ایى یک ولىله هىاػؿ ػاهه كوهی و ػًاویى کلی ؾاقین که شاهؼه و همه ها

هن شلىی طالم و ككوپاٌی ؼايىاؾه قا بگیكیؿ و ، ٌىؾ هعکنکه جالي کًیؿ جا بًیاو ؼايىاؾه ؾق شاهؼه  ؼىايؿ ككاهی
 ٌکل بگیكيؿ. هىهغ بهؾقوث و  های الؾوازوالن و  های ؼايىاؾههن 

                                            
 1ـ وىقه هائؿه، آیه  ;

َکك: 220Dـ وىقه آل ػمكاو، آیه  > ًٓ َهٓىَو َػّى آلُم ًٓ ُهُكوَو ّبآلَمٓؼُكوّف َو َج
ٓ
اّن َجأ ًَّ ٓؼّكَشٓث ّلل

ُ
ٍة أ هَّ

ُ
ُحٓن َؼٓیَك أ ًٓ  Cُک
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 سىسه يساء 55آیه  .3

لاَػةا : Dككهایؿ هیکه هايىو ؾیگكی ؾاقین  ،ؾق آیات هكآو  ٌَ َلٓغ  ٍٓ ها َو َهٓى َی ًٓ ةا َیُکٓى َلُه َيّیِب ّه ًَ لاَػةا َظَى ٌَ َلٓغ  ٍٓ َهٓى َی
ُه َػلی ها َو کاَو اللَّ ًٓ َئةا َیُکٓى َلُه ّکٓلِل ّه يٓ  َویِّ ٌَ ایى آیه ال آیاجی اوث که ؾق بعد شهاؾ واقؾ ٌؿه اوث و  =Cٍء ُهویحاا  ُکلِّ 

ككهاو شًگ  که یوهح. و يمولً ایى باٌؿ که همه همكاه پیاهبك ٌىیؿ جا پیاهبك ؾق هؼكکه و کاقلاق جًها يمايؿأٌایؿ ٌ
ِْٕلی الْله ػلیه  ؼؿاويؿ به کىايی که ؾق هىیك ظمایث ال پیاهبك :ككهایؿ هی .ؼؿا قا جًها يگفاقیؿو شهاؾ آهؿ قوىل 

 .و ػفاب ٌكیک هىحًؿآؾق  کًًؿ هیکه جؽكیب  هایی آوو  کًؿ هیکمک  کًًؿ هیو قهبك شاهؼه جالي  و آله و وْلنٔ
کىی که بكای کمک به ؾیگكاو  ككهایؿ هیجطبین ؾاؾه ٌؿه اوث. ؾق قوایات بك وواطث ؾق کاقهای ؼیك، اها ایى آیه 

ایى ككؾ  بهکه که  ؾیگكی  ٌىیؿ هیٌما واوطه  .و کاق ؼیك اوثآایى ٌكیک ؾق  ؾهؿ هیوواطث ؾقوث ايصام 
ٓشُكَها   َوَى   َهٓى  Dایى هماو هايىو  .کمک کًؿ ٌما هن ؾق ذىاب آو کاق ٌكیک هىحیؿ

َ
، َكَلُه أ ةا ًَ ةا َظَى ًَّ ٓشُك َهٓى ُو

َ
َو أ

يٓ  َػّمَل ّبَها ّإلی ٌَ ُشىّقّهٓن 
ُ
َُ ّهٓى أ َو ًٓ ٓو ُی

َ
ؿ کاق ؼىبی ايصام ٌىؾ ٌما یوهین ٌىاگك  .اوث <Cء َیٓىّم آلّوَیاَهّة ّهٓى َؿٓیّك أ

 گىیؿ هیجطبین ؾاؾه ٌؿه اوث. ؾق بعد وواطث اهك الؾواز يیم ؾق قوایات  . ظحیکاق ؼیك وهین هىحیؿ آوهن ؾق 
 ككهایؿ هیؾق ـیل همیى آیه قوایاجی وشىؾ ؾاقؾ که  .ىل و ٔابطه ؾقوث واوطه ٌى جا الؾواز جىهیل ٌىؾٌما با اِ

 ؾهًؿ هیذىاب کىايی که آو کاق ؼیك قا ايصام  که آوبؿوو  ٌىؾ هیؾق کاقهای ؼیك هٍمىل ایى آیه هن  گكی واوطه
 .کاهً پیؿا کًؿ

 : Dككهایؿ هی. آو ظٕكت صا هن آهؿه اوثآياوث که همیى هٕمىو ؾق  الىالمٔ ٕػلیههؤهًاوؾق قوایحی ال اهیك  
ُل  َٕ ٓك

َ
َلاَػاّت   أ ٍَّ ُهَما  ال ًَ ُه َبٓی ی َیٓصَمَغ اللَّ ٓیّى ّكي ّيَکاٍض َظحَّ ًَ َلَغ َبٓیَى آذ ٍٓ ٓو َج

َ
ایى  ها ٌلاػثیکی ال بهحكیى  گىیؿ هی ?Cأ

قكحاق کًؿ و بیى ؾو شىاو ؾق اهك الؾواز وواطث کًؿ جا ایًکه به يحیصه قوؿ. ایى آیه ؾق  ؾقوحی بهاوث که کىی 
جؼمین ؾاؾه ٌؿه اوث. اگك کىی بكای به وواطث ؾق هك کاق ؼیكی هلهىم آو ؾق قوایات  ولیبعد شهاؾ و قلم اوث 

                                            
 74ـ وىقه يىاء، آیه  =
ی کًؿ، پاؾاي ػمل ؼىؾي و هك که وًث و قوي يیکی قا پایه گفاق الىالمٔ ككهىؾيؿ:  اهام ِاؾم ٕػلیه :261، 8ـ  هكظىم کلیًی، الکاكی، ز  <

 ؾیگكاو ٕکه به آو ػمل هی کًًؿٔ بكای وی ؼىاهؿ بىؾ، بؿوو آيکه ال پاؾاي آياو چیمی کن ٌىؾ.
 بیى ؾو يلك ؾق اهك الؾواز اوث جا ایًکه ؼؿاويؿ آياو قا هصفوب یکؿیگك گكؾايؿ : ال بهحكیى ٌلاػحها، ٌلاػث222، َ 4ـ هماو، ز  ?
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و  وواطث کًؿ هّؿام الؾواشیگٍایً هٍکل ؾیگكاو یا هعون ٌؿو  یا ايؿ کكؾهٌحی ؾاؾو ؾو قكین که ههك آ
 .ایى آیه ٌكیله اوث هٍمىل

   آیه يکاذ .4

یاهی: Dككهایؿ هی آیه هٍهىق وىقه يىق که طىق همیىو 
َ
ٓيّکُعىا آْل

َ
اّلعیَى ّهٓى ّػباّؾُکٓن َو ّإهاّئُکٓن ّإٓو َیُکىُيىا   َو أ َّّ ُکٓن َو ال ًٓ ّه

ُه واّوِغ ػَ  ّلّه َو اللَّ ٕٓ ُه ّهٓى َك ّهُن اللَّ ًّ
ـٓ ایى آیه هن یک ؼطاب ػام و جکلیق کلایی اوث که همه شاهؼه قا  @C لینُكَوكاَء ُی
. همه شاهؼه به ككاؼىق جىاو ؼىؾ و با قػایث ؾهاین و ٔىابطی که ؾق وواطث اوث که بؼؿها ؼىاهین گیكؾ یؾق بكه

 ؿ. ياوحىاق بمايًؿ و ؾقوث و والن ٌکل بگیك ها ؼايىاؾهگلث بایؿ جالي کًًؿ که 

ؾق  گىیؿ هیهىحین که  ای اؾلهػًاویى و  ،با یک ولىله ال هىاػؿ هىاشهکه ال یک يگاه ػمىهی كوهی ها  بیًین هی
يگاه ػمىهی به ایى جکلیق  یک ایىاهؿام کًیؿ.  و وواطثو ؾقوث  هىهغ بهؾق بعد الؾواز  الشملهکاقهای يیک 
 بىؾ.  وال ايىاوؼايىاؾه والن و  های پایهجعکین   یؼًیػام اشحماػی 

 آحاد خاهؼه پزیشی هسئىلیثسوایات دس باب لضوم 

وشىؾ ؾاقؾ که ؾق بكهكاقی ؼايىاؾه  ایًصاؼاَ بیایین ٌایؿ بیً ال ؾه قوایث ؾق  طىق بهوهحی هن که وكاؽ قوایات 
 .که ٌما يوً ؾاٌحه باٌیؿ و آذاقی هن بكای آو ـکك ٌؿه اوث کًؿ هی جأکیؿوالن 

                                            
ٌىهك و کًیماو و بًؿگاو ٌایىحه ؼىؾ قا به يکاض یکؿیگك ؾقآوقیؿ، اگك آو هكؾاو و لياو كویكيؿ  لو و لياو بی ه بایؿ هكؾاو بی: البح21ـ وىقه يىق، آیه  @

گاه اوث ؼؿا به لطق و كٕل ؼىؾ آياو قا بی  .يیال و هىحـًی ؼىاهؿ ككهىؾ و ؼؿا قظمحً وویغ و ياهحًاهی و ٕبه اظىال بًؿگاؤ آ
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  هؤهىايساو  های خىضبخحیايفاق دس ساه اصدواج اص  .1

: ككهایؿ هیاوث که  الىالمٔ ٕػلیهال اهام ِاؾم  به يول ِْٕلی الْله ػلیه و آله و وْلنٔال پیاهبك اکكم ؾق یک قوایث 
D َل َكّمٓى َظظِّ آهّكٍئ ُهٓىّلٍن ّإٓيَلاُم

َ
ُشىا أ ُشىا َو َلوِّ َمةٍ   َجَموَّ یِّ

َ
بؽث ؼىب یک ايىاو هىلماو ایى اوث که ايلام  CAّهیَمّة أ

 اوث. هؤهىايىاو  های ؼىٌبؽحیایى ال  که ز کًؿالؾوایک ككؾ ػمبی  جاکًؿ 

 اوث.  هایً وؽحیؼطكها و گككحاقیی هایی  هن ؾاقؾ که ذىابً به ؼاطك هماو  ها وواطث شىق ایى طبؼاا 

 يظش لطف الهی به چهاس طایفه .2

 آوؾق  اكکًؿ هیه اوث که ؼؿاويؿ به چهاق گكوه يگاه ویژه ؿيول ٌ الىالمٔ ال اهام ِاؾم ٕػلیه كگیؾؾق قوایحی 
ُْ ّلٓلماَلهاD. هیاهحی که: این گلحهال هیاهث هك چه بگىیین کن  وايلىا.بیاباو هعٍك و اؤاع  ٓق

َ
آو  CBّإـا ُلٓلّمَلّث آْل

ؾق چًیى ؤؼیحی  .و همه ؾق هكان و قيس هىحًؿ بكؾ ككوهیؤغ بىیاق ػصیبی که ؾق هیاهث اوث همه قا ؾق كکك 
هُ : Dاكکًؿ هیؼؿاويؿ به چهاق گكوه يگاه ؼاِی  ُظُك اللَّ ًٓ ٓقَبَؼِة َی

َ
َهاَل   َهٓى  آلّوَیاَهةّ   َیٓىمَ   َلٓیّهٓن إّ   أ

َ
َؿاَخ   أ

َ
ٓو أ

َ
ٓو   َلٓهَلاَو   َياّؾهاا أ

َ
أ

ٓػَحَن 
َ
َز   أ ٓو َلوَّ

َ
  C:9َػَمباا   َيَىَمةا أ

و كىػ  کًن هیاهاله  گىیؿ هیو  ؾهؿ میاوث ایى وكوؽحی يٍاو ي یماوپٍکكؾه و ظال  ای هؼاهلهکىی که اول: 
 Eکه با آؾم پٍیماو قاه  بیاییؿ ٌؿه اوث جأکیؿکه ؾق قوایات ؼیلی قوی ایى  کًن هی

  Eقوؿ هیآؾم گككحاق  به ككیاؾؾوم: کىی که 

 Eقا آلاؾ کًؿ ای بًؿه : کىی کهوىم

                                            
A بكؾ: هن ؼىؾجاو همىك بگیكیؿ هن ؾق همىكگیكي ؾیگكاو کمک کًیؿ یکي ال بكکاجي که ايىاو هىلماو هي217، َ 4، ز ـ هكظىم کلیًی، الکاكی 

 .قا ككاهن کًؿ همىكالؾواز یک ايىاو بي ٴایى اوث که وویله
B  2ـ وىقه للمله، آیه 

 35، َ 10ـ ٌیػ ظك ػاهلی، ووایل الٍیؼه، ز  9:
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و کمک  ،وام کكؾی،واوطه ٌؿی و ٌكایط قا ككاهن  كاگ قا کمک کًؿ که الؾواز کًؿ. همىكی بی:کىی که چهاقم
 .ايؿالؾ هیؼؿاويؿ قول هیاهث به جى يگاه ؼاَ  گىیؿ هیوواطث به هك ٌکلی بكای ایًکه شىايی به الؾواز بكوؿ 

 لشاس گشفحى هىسد لطف الهی  .3

ُه ّإَلٓیّه َیٓىَم : Dآهؿه اوث که الىالمٔ ٕػلیه مِاؾ ال اهامؾق قوایث ؾیگكی هن  ُظُك اللَّ ًٓ ٓى َی ٓػَمباا َکاَو ّهمَّ
َ
َز أ َهٓى َلوَّ

کىی که اهکاياجی ككاهن کًؿ جا ؼايه و  .جهفیب و ؼّال هك وه کحاب آهؿه اوث ،ایى ؾق کاكی ٌكیق ::Cآلّوَیاَهةّ 
 .کًؿ هیث يگاه لطق به او هاای ٌکل بگیكؾ ؼؿاويؿ قول هی ؼايىاؾه

 ن دس ظْل ػشش الهیهحًْؼ  .4

قوایث الؾواز کًًؿ هٍمىل ایى  هىهغ بهًِؿوم و ٌكایط قا ككاهن کكؾ جا يىل شىاو  ،که هىوىه جٍکیل ؾاؾ کىی
ىَو  Dٔ ككهىؾيؿ: الىالم ػلیه. اهام کاظن ٕگیكؾ هیکه ؾق ظل ػكي ؼؿاويؿ هكاق  ٌىيؿ هی هّ   َػٓكّي   ّبّظّل   َذاَلَذِة َیٓىَحّظلُّ   اللَّ

ٓو َکَحَن َلُه ّوْكا
َ
ٓؼَؿَهُه أ

َ
ٓو أ

َ
َؼاُه آلُمٓىّلَن أ

َ
َز أ ُه َقُشِل َلوَّ كحاب وىلاو آ آوؾق  ای وایهقولی که هیچ  ;:Cَیٓىَم َل ّظلَّ ّإلَّ ّظلُّ

: ٌؽّی که ؾهؿ هیقا پىًٌ  ها آوكي ؼؿاويؿ و وایه ػ گیكيؿ هیهیاهث يیىث چًؿ گكوه لیك وایه ؼؿاويؿ هكاق 
یا کىی که اوكاق ؾیگكاو قا  کًؿ هی ها ايىاوبه الؾواز کًًؿ یا آؾهی که ؼؿهحی  هىهغ بهلهیًه ككاهن کكؾه که ؾیگكاو 

 .ؾاقؾ هیهکحىم يگه 

  حىسالؼیىجضویح هضاس هضاس  .5

ِْٕلی الْله ػلیه و آله و ؼؿا ظٕكت هعمؿ هّطلی  پیاهبكقوایحی که ال  الشملهو يؼن ؾیگك بهٍحی که ؾق قوایات 
یٍس   ّكي  َػّمَل   َهٓى  : Dككهایؿ هیيول ٌؿه اوث که  وْلنٔ ٍة   َجٓمّو

َ
ٓلّق آهَكأ

َ
ٓلَق أ

َ
ُه أ َشُه اللَّ ُهَما َلوَّ ًَ ی َیٓصَمَغ َبٓی ٓیّى َظحَّ ًَ َبٓیَى ُهٓؤّه

                                            
 34ـ هماو، َ  ::
 35ـ هماو، َ  ;:
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ٍك ّهٓى  ّٓ ٍة ّكي َه
َ
ّلَي ّهَى آلُعىّق آلّؼیّى ُکلُّ آهَكأ ـَ َن ّبَها ّكي  ٓو َکّلَمٍة َجَکلَّ

َ
ّلَي أ ـَ ُؾقٍّ َو َیاُهىٍت َو َکاَو َلُه ّبُکلِّ ُؼٓطَىٍة َؼَطاَها ّكي 

َیاٍم َيَهاُقَها ِّ ٍة ّهَیاٍم َلٓیُلَها َو  ًَ جالي کًؿ هك هؿهی که ؾق ایى قاه بكای بكهكاقی یک ؼايىاؾه والن کىی که  >:Cَػَمُل َو
 هبالـه اوث. ها ایىجّىق يکًین  .ٌىؾ هیلي یک وال ػباؾت بكای او يىٌحه به ايؿاله اق ؾاقؾ هیبك 

ؼیك و اهك الؾواز اوث. ایى بایؿ یک  ؾق اهكبال بكای وواطث  الؼاؾه كىماقلي  ؾهًؿه يٍاوى قوایات ای  هصمىػه 
 ها وواطثالگى و ككهًگ باٌؿ. البحه ؾق ؼطبه بؼؿ ؼىاهین گلث که ایى کاق هؽاطكاجی ؾاقؾ و بایؿ ٌكایطی ؾق ایى 

 به ؼاطك ها آؾمایًکه  .بایؿ ؾق ككهًگ ػمىهی شاهؼه ها باٌؿویكه ولی اِل ایى  ،جىشه کكؾ ها آوبه باٌؿ و بایؿ 
ی  ؼالی کًًؿ ٌایىحه یک شاهؼه اوالهی يیىث.ٌايه ك باق کاقهای ؼیك یک هٍکلی ال ل

هّه  =:.ايؿ ٌؿهواوطه بكای بكهكاقی الؾواز  ٌؽّاا ایى اوث که پیاهبك ؼؿا ؼىؾ ؾق هىاقؾی  ها يمىيه الشمله 
ال یماهه آهؿه بىؾ ؾق کًاق پیاهبك ؼؿا و شىیبك لبیؿ ٌؿ.  بى یاؾلؾاهاؾ با وواطث پیاهبك ؼؿا بك شىیهلّلی ؾاقؾ که 

پیاهبك  .پاوػ هربث ؾهؿقا که کىی ؾقؼىاوث الؾواز او  يؿاٌثو ویاه چهكه و كویكی بىؾ و اهیؿی  هؿ کىجاهشىاو 
قكث همه جؼصب کكؾيؿ بؼؿ که  که یوهح. ككوحاؾ یکی ال اككاؾ وكًٌان و پىلؿاق هؿیًهؾؼحك او قا بكای ؼىاوحگاقی 

و  كویكهى  :گىیؿ هی ؟کًی يمیچكا الؾواز  :پكوؿ هیپیاهبك ؼؿا ایى اوث اشابث کكؾيؿ. پیاهبك ال وی كهمیؿيؿ يظك 
وواطث  ٌؽّاا اهؿام کى و به كالو ؼايه بكو. پیاهبك ؼىؾ  :ككهایؿ هیپیاهبك  .الؾواز کًن جىاين يمیهى که  .ياؾاقم

بك هن الؾواز بىیاق هىكوی ؾاٌث و شىیلؾواز کًؿ. ؼىب اها ياؾاق و كویك ا و بكای ایًکه ایى شىاو هحؿیى کًؿ هی
 به ٌهاؾت قویؿ.  یحاا يها

و ػمل به ككاهیى ؼؿاويؿ قا ؾق همه ٌئىو ليؿگی ػًایث و  اهیؿواقین ؼؿاويؿ به همه ها جىكین كهن هؼاقف الهی
 الهىات.اؿلك المؤهًیى و المىهًات والمىلمیى و المىلمات، الظیاء هًهن و اللهن کكاهث بلكهایؿ 

                                            
: هك که ؾق اهك بكهكاق واؼحى الؾواز هیاو لو و هكؾی کىٌٍی کًؿ، ؼؿاويؿ هحؼال هماق 177ـ ابى بابىیه، ذىاب الػمال و ػواب الػمال، َ  >:

یى قابطه هی ق اظىقالؼیى به وی ػطا يمایؿ که هك یک هّكی ال ؾق و یاهىت ؾاقيؿ و يیم ؾق بكابك هك گاهی که ؾق ایى اهك بك هی ؾاقؾ و یا هك کالهی که ؾ
 .گىیؿ، ؼؿاويؿ ػمل یک وال ػباؾت که قولها قا قوله و ٌبها قا ؾق يمال باٌؿ ؾق ياهة اػمال او هی يگاقؾ

 231و  232، ُِ 4ـ هكظىم کلیًی، ز  =:
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ٓبَحُش  بسن َه َوآيَحٓش ّإوَّ َضاّيَئَه ُهَى اأٓلَ اَن آلَکٓىَثَش َفَصلِّ ّلَشبِّ ًَ ٓػَطی
َ
ا أ ّحیّن ّإيَّ ٓحَمّى الشَّ  15الله الشَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
 . وىقه کىذك<:
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 خطبه دوم

الة و الْىالم ػلی  اػىـ بالْله الىمیغ الؼلین هى الٍیطاو الكشین بىن ّْ الْله الكظمى الكظین العمؿلله قْب الؼالمیى و ال
وْیؿيا و يبْیًا و ظبیب هلىبًا و طبیب يلىوًا و ٌلیغ ـيىبًا ابی الواون المّطلی هعْمؿ و ػلی هىليا ػلْی بى 

مهكاء و ػلی العىى و العىیى وْیؿی ٌباب اهل الصًة و ػلی الئمة ابیطالب و ػلی الّؿیوة الطاهكة كاطمة ال
المىلمیى ػلی بى العىیى و هعمؿ بى ػلی و شؼلك بى هعمؿ و هىوی بى شؼلك و ػلی بى هىوی و هعمؿ بى 

حددک ػلی ػبادک و أهًائک فی بالدک ػلی و ػلی بى هعمؿ و العىى بى ػلی و الؽلق الوائن المًحظك 
سکاو البالد و أبىاب االیماو و أهًاء الشحمى و ساللة الًبیى و صفىة المشسلیى و ػحشة خیشة ساسة الؼباد و أ

 سب الؼالمیى صلىاجک ػلیهن اخمؼیى

 جىصیه به جمىا

ُمىٓا الْلَه َوکىُيىٓا َهَغ »الله الشحمى الشحین  اػىربالله هى الطیطاو الشخین بسن ىٓا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ
َ
یا أ

اّدّلی ه 16«َى الصَّ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓمَىی اللَّ
ُ
ّه أ  ػباد ػباد اللَّ

یبای ؼىؾ ؾق ؾػىت به جوىا یىيٍ ؾلو پیٍىای پاقوایاو ؾق اؾاهه وؽًاو  هؤهًاواهیك   البالؿه يهس :B:ؾق ؼطبه  ،و ل
َهَل  : Dؾهًؿ هیابؼاؾی ال جوىا قا جبییى کكؾيؿ اها هٍؿاق ػصیبی  جىِیه به جوىا کكؾيؿ و که آوبؼؿ ال 

َ
َهّبَلَها َو   َهٓى   َكَما أ

ىَو َػَؿؾاا  َهلُّ
َ
وَلّئَي آْل

ُ
اها بؿايیؿ  ككاؼىايؿینؾق وِق جوىا گلحین و ٌما قا به پاقوایی  همه یىا @:Cَظَمَلَها َظنَّ َظٓمّلَها أ

ا قا جوىظن  که وياكاجبی ال جوىا ؾق همه باٌؿ اها آهمکى اوث که ه .کن هىحًؿ ظن جوىا قا اؾا کًًؿ ؾقوحی به که واآي
 .اؾا کًًؿ ايؿک هىحًؿ

                                            
 228وىقه جىبه آیه  ?:
 173، َ  282ـ ویؿ قٔی، يهس البالؿه، ِٕبعی ِالطٔ، غ @:
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ايىايیث و بٍكیث  های هله ها ایىيگیكین؟ٖ  هكاق ها ايؿکایى  و شمءوپكی کًین  قاظیق يیىث که ها ػمكی  
و ؾق ایى هكاون  يٍیًین هیهك شمؼه که پای  ؼطبه و يمال  .هىحین ای هىابوهها واقؾ  .کن اوث ها ایىجؼؿاؾ  .هىحًؿ

کًین و شمء اككاؾی ٌىین که ظن  جصؿیؿهىاؾق ایى هىابوه جوىا  ها هلهبایؿ بكای قویؿو به  کًین هیپكٌکىه ٌكکث 
َهلیِل ّهٓى : Dو آیه ٌكیله هىحًؿ که ككهىؾآ های هّؿامقویؿه به هله  ايؿک های ايىاو یىا .ايؿ کكؾهجوىا قا قػایث 

ُکىق ٍَّ و ؾق پیٍگاه  این آهؿهها که ؾق شمؼه  .کًًؿ اؾاا که ظن ٌکك ؼؿاويؿ ق هایی آؾمکن هىحًؿ  C:Aّػباّؾَي ال
: ككهایًؿ هیؾق كوكه بؼؿ  ؾق اقبؼیى والق ٌهیؿاو بایؿ ایى هىیك قا طی کًین. هن آو این پیؿاکكؾهؼؿاويؿ ظٕىق 

Dُکٓن َػَلٓیَها ىا ّبّصؿِّ ّلظُّ
َ
ٓوَماّػُکٓن ّإَلٓیَها َو أ

َ
ٓهّطُؼىا ّبأ

َ
ایى  .قا با وكػث هحىشه ككهاو جوىا و ًٌیؿو آو کًیؿ ها گىيایى   Cَكأ

 ،ویب لؾایی کًینآایى ها هىحین که بایؿ  .اوث اكکى یىطً البالؿه يهسیات و قوایات و آهىز ؾػىت به جوىا ؾق 
ىگًؿ ؼؿایا جى قا به اولیایث و .هاؾیث قا ال گىٌماو ؾقآوقین جا ایى ككیاؾ قا بًٍاوین های پًبه و بالکًینقا  ها گىي

 .وایاو واهؼی هكاق بؿهپاقهحوی و  های ايىاوکه ها قا ال  ؾهین هی

هوؿم  طىق همیى .ؾاقین هیهوؿم ههماياو ػمیم و لواق والق ٌهیؿاو ال کٍىقها و هًاطن هؽحلق قا گكاهی 
و ػكْ  ؾاقین هیی ؾق ایى هكاون پكٌکىه قا گكاهی آهىل ؾايًو بىیس  آهىل ؾايًقول  به هًاوبثاو ػمیم آهىل ؾايً

 ؾاقین. ايؿ یاكحهاهكول ظٕىق  ایى ػمیمايی که ؾق يمال شمؼه ویژه بهوپان ؾاقین و آقلوی جىكین بكای همه بمقگىاقاو 

 ها هًاسبث
 :کًن هیاٌاقه  واق كهكوثؾق چًؿ هعىق هطالبی قا 

 آو های ویژگیاسبؼیى و  .1
يٍىث  َٕٔ آو جًهایی بك وك هبك ككليؿ قوىل ؼؿا شابك با که  واوالق ٌهیؿ ی ؿكیبايهاقبؼیى هماو ال ایى اقبؼیى 

 .ٌىؾ هیو آه کٍیؿ و اٌک قیؽث ٌكوع 

                                            
:A  22ـ وىقه وبأ، آیه 
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هعؿوؾیث و  آواها ظوايیث اقبؼیى و ؾقؼًٍ و ككوؽ ایى ؼىقٌیؿ کكبال و ػاٌىقا چًاو بىؾ که ال اقبؼیى با 
ایى قاه شهاؾ ؾق قاه  .ظىیى اوث. ایى ظوايیث قاه این قویؿهبه ظٕىق بالی بیىث هیلیىو ػاٌن و ؾلباؼحه ؿكبث 

اگك بؽىاهین اهكول اقبؼیى قا جعلیل کًین لبايماو ػاشم ال وِق  .کًؿ هیؾق جاقیػ يىقاكٍايی  طىق ایىؼؿاوث که 
 بمقگ بٍكی اوث.  ی پؿیؿهایى 

 يظیك کناشحماػی بٍك بىیاق بىیاق  های پؿیؿهؾق  ای پؿیؿه چًیى ایىشمؼیث بالی بیىث هیلیىو يلك:  .:
 Eکًًؿ هیکه بالی بیىث هیلیىو شمؼیث ظٕىق پیؿا  ای پؿیؿهاوث. ؾق 

 Eال همه هفاهب و اؾیاو ظٕىق ؾاقيؿ  .;
 Eظٕىق ؾاقيؿ باٌکىه پیمایی قاهق ایى ؾ هاال همه اهىام و يژاؾ  .>
 Eکًًؿ هیؾلباؼحه و ٌیؿا ػاٌوايه ؾق ایى قاهپیمایی طىليی ٌكکث  های ايىاوال بیً ال ِؿ کٍىق ػالن   .=
 ات گىياگىو ؾق ایى هكاون پكٌکىهEوًی و اشحماػی و طبو های گكوههمه کث ٌك  .<
بالی ِؿ کیلىهحك با پای  پیمایی قاهیکی ؾو کیلىهحك يیىث بلکه ؾق  پیمایی قاهطىليی: ایى  پیمایی قاه .?

 E ؾويؿ هی به ػٍن والق ٌهیؿاوهصكوض 
 Eکًًؿ هیایى يظن قا بكهكاق  بیث اهلاو ؼىؾ ػاٌو و اوث ؼىؾ هلث لا ؾقوويظن ایى هكاون  .@
A.  ٌىؾ هی جأهیىو ال ؼىؾ هكؾم آ های همیًهE 
B.  اوحمكاق ؾاٌحه اوث ها هكوو ایى هكاومی که جاقیؽی اوثE 

هىز  پیمایی قاهؾق ایى  کًًؿگاو ٌكکث های هلب ، وظؿت و ايىصام ؾقو ایراق ،ٌصاػث ،اؼالَ ػٍن، .9:
 .ليؿ هی

... 

َو آشَهٓؿ ُشٓهَؿَى َكَى   ّکٓؿ َکٓیَؿَى : Dههكهايه ككهىؾٕػلیها والمٔ لیًب کبكی یى پؿیؿه اشحماػی بمقگی اوث. وهحی ا 
ّة َو اّلٓيّحَصاّب  ُبىَّ ًُّ ا ّبآلَىٓظيّ َو آلّکَحاّب َو ال ًَ َك كَّ ٌَ ّفي  ُٓ  -الَّ ٓکَكَيا َو َل َجٓكَظ ـّ ا َو َل َجٓمُعى  ًَ َهَؿَيا َو َل َجٓبُلُؾ َؿاَیَح

َ
َل ُجٓؿّقُى أ
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َي  ًٓ َل َػ
َ
اّؾي أ ًَ اّؾي آلُم ًَ اُهَي ّإلَّ َػَؿِؾ َو َشٓمُؼَي ّإلَّ َبَؿِؾ َیٓىَم ُی یَّ

َ
ِؿ َو أ ًَ ُیَي ّإلَّ َك

ٓ
اّلُن آلَؼاّؾيَػاُقَيا َو َهٓل َقأ آو  C:B  ُلّؼَى الظَّ

و هٍؼل ػاٌىقا  هايین هیؼؿا هىن که ها به اها  .بکًیؿ ؼىاهیؿ هیبه آیًؿه جاقیػ اٌاقه کكؾ هك چه ههكهاو  لو یكٌ
اكحاؾ و ٕعٔ ظىیى اهام لاق و ؤغ وؽث و ؾٌىاق بك هبك  . آو قول شابك با آو ظال کًؿ هیؾق جاقیػ يىقاكٍايی 

 ايؿ يیاهؿهکه  ها هن آو .چكؼًؿ هیػاٌن ؾق گكؾ ٌمغ جى  ها هیلیىواٌک قیؽث اها اهكول ای والق ٌهیؿاو 
ک الىالم ػلی العىیى و لًائبقواض الحی ظلث و ػلی ال اباػبؿاللهالم ػلیک یا الى .جپؿ یهبه ػٍن جى  هایٍاو ؾل

 ػلی ػلْی بى العىى و ػلی اولؾ العىیى و ػلی اِعاب العىیى.

 بضسگذاضث سوص فشهًگ ػمىهی .2
ػمىهی ؾق  البحه ٌىقاهای ككهًگ. ؾاقؾ جأکیؿابؼاؾ هؽحلق آو  هوىله بىیاق ههمی اوث و اوالم به ككهًگ ػمىهی

 آیؿ هی، اها به يظك ايؿ کكؾههىئىلو يوً ؼىبی ایلا ؾیگك و ٌهكها با هؿایث ائمه هعحكم شمؼه و همكاهی  ها اوحاو
بًؿه هن باقها ػكْ  .باًٌؿ جك شؿیٌىقای ػالی ايوالب ككهًگی و هىئىلو بایؿ  ،که ؾق ظمایث ال ایى ٌىقاها

 ؾاقؾ. ككهًگ یظمایث بیٍحك به یک بالوالی ويیال  ؿًشؿی باٌ آككیى يوًًؿ که ایى ٌىقاها اگك بؽىاه ام کكؾه
ظىان  آويکات هحؼؿؾ و کلیؿی اوث که بایؿ همه شاهؼه به و ظصاب ، ػلاف، ظیا ،الًان ظنقػایث ػمىهی 

 .باًٌؿ
الهی و قػایث  های اقليِیايث ال  به ؾق هن بیث اهلو پایگاه  بیث اهلهكؾم ػمیمهاو ؾق ػاِمه  ویژه به 

 گايی اوث.ؾاٌحه باًٌؿ و ككهًگ ػمىهی يیالهًؿ به ػمم هم قولاكمووصاب اهحمام ػلاف و ظ ،الًان ظن

 آهىص دايصگشاهیذاضث سیضده آباو سالشوص جسخیش اليه خاسىسی و سوص  .3
 آهىل ؾايًوالكول جىؽیك ليه شاوىوی و قول جبؼیؿ اهام ال هن به جكکیه و قول  اوث که ویمؾه آباو هىٔىع وىم

 . ؾاقین هیقا گكاهی  ها هًاوبثها همه ایى  .اوث

                                            
:B  هك ظوه ای که هی ؼىاهی بمو و هكکاقی که هی جىايی ايصام بؿه، اها یویى ؾاٌحه باي که اگك هی 250، َ 34ـ ػالهه هصلىی، بعاقاليىاق، ز :

 ؼىاهی يام ها قا ؾق ؾيیا هعى بکًی، يام ها هعى ٌؿيی يیىث، آيکه هعى و يابىؾ هی ٌىؾ جى هىحی...
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و اوث و به ٌیطايی هبلٍا های طكضيىبث به  ٌؿه یلجکمطكض  آهكیکاطكض اهكول  :کًن هیجعلیل کىجاهی ػكْ 
ككؾا ؾق وكاوك ایكاو  پیمایی قاهيیىث اها ؾق ایى ابؼاؾ جالگی ؾاقؾ.  وابوه بیگكچه  ،کًؿ هییک ػكِه شؿیؿی وقوؾ 

و  ها بالاقی ىو،قوظايی یاو، طالب،ؾايٍصى او ،آهىل ؾايًپكٌکىه با ظٕىق  پیمایی قاهو ؾق هن ههكهاو بایؿ یک 
و چًؿ اوحكاجژی  کًؿ هیاهكوله چًؿ هؿف قا ؾيبال  آهكیکاهمه طبوات و با یک ككیاؾ قواجك ال وال هبل باٌؿ لیكا 

  :کًؿ هیقا جؼویب 

 آهشیکا دس ایشاو و هًطمه های اسحشاجژی
هىئىلیى ها قا ال آو ػمم و  .هـم و اقاؾه هلث ها قا ال هباقله ؼالی کًؿ که ایى :ها اساده. جصشف دس هغضها و 1

ها قا ال بیى   های اقاؾهکه  کًًؿ هیبا هماق  ظیله و جككًؿ جالي  .ايؿ قیؽحهبكياهه . بكای ایى يوٍه و اقاؾه جهی کًؿ
ؾق  و ؾهًؿ هیؾاقيؿ که ایى کاقها قا ايصام هن  ؼىقؾگايی ككیبػىاهل و  .ؾهًؿ، يگاه ها قا به اوحکباق جـییك ببكيؿ

  کًًؿ هیوطىض هؽحلق ایى كکك ِلط با ؾٌمى قا جكویس 
  ها جعكین. كٍاق اهحّاؾی و جؿاوم ;
 ثهه هواوه. كٍاق بك شب>
ؾق کكؾوحاو  آيچه شؿیؿ بكای جصمیه کٍىقهای اوالهی ال هبیل های جىطئهطكض جصمیه کٍىقهای اوالهی: . =

 ىقؾٌکىث ؼ بعمؿاللهػكام ٌكوع ٌؿ که 
 Eايؿ بىؾهواؼحى شبهه اقوپایی که همیٍه همكاهٍاو  و همكاههه همؾوقايٍاو ؾق هًطوه . جوىیث شب<
بؿجك ال ؾوقه  هایی جعكین .ايؿ کكؾهبكشام قا يوٓ  ها ایى کهشؿیؿ  های بهايهشؿیؿ به  های جعكین. يوٓ بكشام: ?

و اككاؾ شؿیؿ  ها ٌكکث هایٍاو جعكینؾق لیىث  ،آیؿ هیاجیک واق شلى که اجىه ای ليصیكه های جعكین. آوقيؿ هیهبل 
 .ايؿ کكؾهبىیاق ؼطكياک اػمال  های ٌیىه و ايؿ آوقؾه

ه هکكق ككیب ها هن ک ،ايؿ يگلحهقاوث  ظال جابهکه  ها اقوپایی .لهىو شؿیؿ هىحینها و ٌما و همه ؾيیا ؾق هوابل آ 
، يبایؿ با شبهه بایؿ بایىحیؿ آوپای  ،ایؿ کكؾهوك یک بميگاه هىحًؿ ٌما یک ػهؿی قا اهٕا  .این ؼىقؾهقا  ها آو

قهبكی قا بایؿ شؿی هوام هؼظن  های جىِیههىئىلیى ها ككهاو و  .ایؿ بىؾهجاکًىو همكاه اوحکباقی همكاه ٌىیؿ که 
همكاه ٌما يؽىاهًؿ ٌؿ. ایى آلهىو وؽحی  ها آوؾل يبًؿيؿ. به ؿیك ؼىؾ و شبهه هواوهث و ایماو هلث بگیكيؿ. 
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و  جك وًگیى های جعكین ها آهكیکاییهىكن ٌىيؿ ؾل ببًؿین.  ها ایىاوث ولی يبایؿ به ایًکه  ها اقوپاییبكای 
 .ايؿ آوقؾهقا  جكی پیچیؿه

 ها جىطئههىاضغ هسئىلیى و يظام دس لبال ایى 
گاهی و بّیكت ؾق بكابك ایى  .ؾیپلماوی ايوالبی و شهاؾی پیٍه کًًؿ . هىئىلیى هاها بایؿ هىٌیاقجك باٌین اولا   آ

 ،کًین جکیه ها آو. ولی ها يبایؿ به ػهؿ ؼىؾٌاو بایىحًؿبایؿ پای  ها اقوپایی .ولىله يوٓ ػهؿها قا ؾاٌحه باًٌؿ
ٌىؾ و اهحّاؾ هواوهحی اوان ظكکث هاوث و بایؿ بك  جك هًىصنشبهه هواوهث بایؿ  .ككیب بؽىقین و اػحماؾ کًین

 يیكوی ؼىؾهاو جکیه کًین.
ػمم و اقاؾه هىئىلیى ها و همه طبوات و  ،کًؿ آًٌاجكشؿیؿ  های جىطئهایى  ی بایؿ هلث ها قا با ليصیكه آباو  >:

قا يؽىاهؿ ؼىقؾ و با  ها وآككیب  بایؿ بلهمؿ که ایى هلث بمقگهن اوحکباق ػالمی  .شىاياو ػمیم بایؿ اوحىاقجك ٌىؾ
 .به كٕل الهی ؼىاهین ایىحاؾ ها جىطئهقٌاؾت ؾق بكابك همه ایى  و جمام جىاو

طالب وكاككال و همه هلث ها ؾق یک آلهىو شؿیؿ ؾق  ،ؾايٍصىیاو قٌیؿ ،كوقاو َؿ آهىل ؾايًككؾا قولی اوث که 
 .ِعًه هباقله با ؾٌمى و جعکین هبايی ايوالب ايٍاء الله ظٕىق پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ

 لضوم ػًایث به هسائل پضضکی دس لن  .4
یاؾ اوثهكاشؼات  .قا ؾق پایاو ػكْ کًن ای يکحه  ها جوؿیك و جٍکك  .ؾق ؼّىَ هىائل پمٌکی هن همیٍه ل

ؾاقؾ که اهیؿواقین به وشىؾ  هایی کاوحیاها همچًاو کمبىؾها و  .ل همه اهؿاهاجی که ايصام ٌؿه اوثا کًین هی
 .ؾقهاو و والهث هن ايصام ٌىؾ و ػًایث بیٍحك به هوىله بهؿاٌث، که وشىؾ ؾاقؾ اهحمام ٌىؾ هایی پكوژهو  ها طكض

اسمی آیات الحمذیش و اخمل الححیات و الثًاء یا ایها الزیى آهًىا اجمىالله و خاهذوا فی سبیله و اها بؼذ يمذم 
و و ػمذوا  لبًا ا لؼمذ هؤجمش دولی فی بیشوت ػاصمةلالجحاد الؼالمی لؼلماء المماوهه حیث بادسو

و   مش ياخحًا فی هزه الظشوف الؼصبة فی المًطمةالحأسیسیه و بحمذ الله کاو المؤج اخحماػهن االول للهیئة
فلسطیى و المذط الطشیف  ت ػلی او لضیةماء فی بیايهن الخحاهی فی بیشوذ الؼلالؼالن االسالهی و اکْ 
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لی فی سْلن االولىیات و او الثىسة و االو هی المسالة االولی لالهة و البذ او جدؼل هزه المسالة فی الذسخة
االسحکباس  االححالل الصهیىيی و و الصشاع ضذ کل هظاهش الطغیاو و االسحکباس و خصىصاً  المماوهة

و البیاو  ػلی جأییذيا لهزه المىالف الطداػةلن يؤکذ  هى هذیًةو يحى هًا  ؼالمی هاصالث هسحمشةال
هزا الًهح  و الحدًب  المثمفیى و الؼلماء لمىاصلة الخحاهی لمؤجمش بیشوت و يذػىا کل الدهات و خصىصاً 

مك كی هفا المصال و اقظب حو الکلاظة المى فلسطیى ق و الؼصبیات الؼمیاء و دػن لضیةق و الحمْض ػى الحفْش 

اقشى لهن الحىكین آؼك ؾػىايا او العمؿ لله قب  هى هؽحلق الؿول و ؼىة المٍاقکیى كی ِالة الصمؼةبصمیغ ال
 الؼالمیى

يىئلک اللهن و يؿػىک باومک الؼظین الػظن الػم الشْل الکكم یا الله ... یااقظن الكظمیى. اللهن اقلهًا جىكین 
 المؼّیة و ِؿم الًْیة و ػككاو العكهة اللهن ايّك الوالم و اهله و اؼفل الکلك و الکلاق و المًاكویى.الطاػة و بؼؿ 

اؿلك المؤهًیى و المىهًات والمىلمیى و المىلمات، اللهن ايّك شیىي المىلمیى و ػىاکك المىلمیى اللهن 
ث ؼىؾ قوٌى بلكها، هكاشغ ؾقگفٌحه، های ها قا به ايىاق ایماو و هؼكك ؼؿایا ؾلالظیاء هًهن و الهىات، 

ؾقگفٌحگاو ال ایى شمغ، ٌهؿای ؾكاع هوؿن، ايوالب اوالهی، هؿاكغ ظكم و اهام ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت 
ؾهًؿه قاه آياو هوكق بلكها، ها قا ال وىگىاقاو قاوحیى والق ٌهیؿاو هوكق بلكها، شبهه  هعٍىق بلكها، ها قا اؾاهه

واق و يهایی هكاق بؿه، اقواض جابًاک ٌهؿا و اهام ٌهؿا قا با اولیای  های ليصیكه هىیك پیكولیايوالب و هواوهث قا ؾق 
ؼىؾت هعٍىق بلكها، هكیٕاو و شايبالاو قا ٌلای ػاشل ػًایث بلكها، جىبه و ايابه ها قا بپفیك و گًاهاو ها قا 

ؾق اقبؼیى والق  کًًؿگاو ٌكکثهىاككاو و ؼؿایا باقاو بكکات و قظمحث قا بك ها يالل بلكها، همه  ببؽً و بیاهكل،
ؼؿهحگماقاو به  ٌهیؿاو قا به والهث بؿاق، همه ؼؿهث گفاقاو به ایى ظكکث بمقگ قا هىكن و هىیؿ و هًّىق بؿاق

اوالم، هوام هؼظن قهبكی، هكاشغ ػظام و ؼؿهث گفاقاو به کٍىق و اوالم قا هؤیؿ و هًّىق بؿاق، ؼؿایا والم ها قا 
 اي جؼصیل بلكها. و آهایماو ظٕكت ولیؼّك اقواظًا كؿاه ابالؽ بلكها و ؾق ككز يىقايیبه هعٕك هىل 

َح  بسن
َ
َمُذ َلٓن یّلٓذ َوَلٓن یىَلٓذ َوَلٓن یُکٓى َلُه ُکُفًىا أ ُه الصَّ َحِذ اللَّ

َ
ُه أ ّحیّن ُلٓل ُهَى اللَّ ٓحَمّى الشَّ  20ِذ الله الشَّ

                                            
 . وىقه اؼال9َ;
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