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 خطبه اول
ِزی ََل یْبُلُغ ِهْذَحَحُه  الّله الشحمى الشحین اػىر بالّله السمیغ الؼلین هى الشیطاو الشجین بسن ِه الَّ اْلَحْمُذ ِللَّ

ُه اْلُمْجَحِهُذوَو  ی َحقَّ وَو َو ََل یَؤدِّ ثّن الّصالة و الّسالم ػلی سیذيا و يبّیًا  1اْلَقاِئُلىَو َو ََل یْحِصی َيْؼَماَءُه اْلَؼادُّ
الؼبذ المؤّیذ و الّشسىل المسّذد المصطفی األهجذ أبی القاسن هحّمذ ٔصٓ و ػلی آله األطیبیى األطهشیى 

 سّیما بقّیة الله فی األسضیى. 

 جىصیه به جقىا
ِزیَى آهَ »الله الشحمى الشحین  اػىربالله هى الشیطاو الشجین بسن یَها الَّ

َ
ُقىْا الّلَه َوکىُيىْا َهَغ یا أ ىْا اجَّ ًُ

اِدِقیَى  ه و هالصهه اهشه و هجايبة يهیه 2«الصَّ وِصیکْن و َيفِسی ِبَحْقَىی اللَّ
ُ
ِه أ  ػباد اللَّ

هىاهای يفف ی نما يماؾگؿاؼاو گؽاهی، بؽاظؼاو و ضىاهؽاو اؼخمًع و ضىظم ؼا به جمىا و پاؼقایی و ؼهایی اؾ لیع  همه
 .کًن هیضعا ظؼ همه ازىال و نئىو قفاؼل و ظػىت  بؽظاؼی فؽهاوخف نیٓايی و و يىا

به هًاقبث ایام فاْمیه ظؼباؼه زُؽت ازث ضايىاظه بىظ اها ضٓبه لبل پیهیى بسث ها ظؼ هب های ضٓبهگؽچه ظؼ  
ی ظؼ جاکبه بیاو ي ،ػلیهآ جًظین و جمعین نعه بىظ. ایى ضٓبه هن به هًاقبث همیى ایام نؽیف الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ

 ػلیهآ اضحًاو ضىاهع یافث. الله قالمظؼباؼه فاْمه ؾهؽا ٔ یهبازث جکمیل

 ٓالسالم ػلیهنٔ بیث اهلاػحقادات خاص و هشحشک دس هىسد  .1
بؽ هسىؼ فاْمه ؾهؽا  ،به هؼًای ضاو آو ٓالكالم ػلیهنٔ پیاهبؽ بیث اهلى هٓلب ؼا جىخه ظاؼین که ای همعههظؼ  
، هؼؽفث ا هماو هماهاجی که ظؼ زىؾه نطًی،ػلیهآ ب الله قالمه اقث. فاْمه ؾهؽا ٔػلیهآ يظن یافح الله قالمٔ

                                            
 . يهح البالغه، ضٓبه اول.1

 1192. جىبه، 
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ّلی ئو ضايعاو پیاهبؽ  بیث اهل گیؽی نکلهسىؼی ههن ظؼ  ،ػباظت و قیاقث بؽای ایهاو غکؽ کؽظین ػلن، ظايم،
به همیى  پاک ایهاو، بیث اهلو  ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ  ضايعاو پیاهبؽ ظؼباؼهاقث.  الله ػلیه و آله و قّلنٓ

 ظؼ هیاو هكلماياو وخىظ ظاؼظ.اػحماظ ظو يىع  ،هؼًای ضاو

 اػحقادات خاص شیؼه دس هىسد فاطمه ٔطٓ و ائمه اطهاس ٔعٓ .1
ظؼ زىؾه  ای ویژهاػحماظات اقث. ها  ٔعٓ بیث اهلیک اػحماظ ضاو اقث که هؽبىِ به نیؼه و پیؽواو هکحب  

ایى اػحماظات بكیاؼ هسکن و  .ػًمث و ْهاؼت ظاؼین بیث اهلْهاؼت ظؼباؼه  ػًمث و ، نطًیث،هؼؽفث ػلن،
به والیث و اهاهث و هماهاجی که بؽای  ها يگاه ضاو . اقث و هكحًع به اظله و بؽاهیى بكیاؼ اقحىاؼی اقث یىهحم

به اظله بكیاؼ  ظؼضهع هیػلیهآ هثل یک ضىؼنیع  الله قالمهن فاْمه ؾهؽا ٔ ها آولائل هكحین و ظؼ هیاو  بیث اهل
 اقث. ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓلاْغ و هسکمی اقحًاظ ظاؼین. ایى یک گؽوه اؾ اػحماظ به ضايعاو پیاهبؽ 

 اػحقادات هشحشک هزاهب اسالهی دس باب ائمه اطهاس ٔعٓ و فاطمه صهشا ٔطٓ .2
هیاو  زال یىظؼػ اقث. اثبات لابلك ؼوایات همه اهث اػحماظات ضاو ها اؾ ْؽی و بعايین غفلث يکًینبایع اها 

ٔيّلی الله ػلیه و آله اػحماظات ؼاقطی يكبث به ضايعاو پیاهبؽ ،هب اهل قًثااکثؽیث لاْؼی اؾ اهث اقالم اؾ هػ
ها ؼوی اػحماظات ضاو  .جفاوت ظانحه بانع ها آوت ها با اقث بطهی اؾ ایى اػحماظاهمکى  و قّلنٓ وخىظ ظاؼظ.

ٔيّلی الله يگاه هثبث به ضايعاو پیاهبؽ زال یىظؼػ. اها وؼؾین هی جأکیع ها آواقحعالل ظاؼین و با بؽهاو بؽ ضىظهاو 
ی که اؾ ْؽق اهل قًث يمل . ها ؼوایات و قًحیک يگاه ههحؽک هیاو هػاهب اقالهی اقث ػلیه و آله و قّلنٓ،

لؽاؼ  جأییعو  هىؼظلبىل آو، همه هػاهبی و قالهوقیؼی اؾ اهث ا های گؽوهظؼ هیاو  ها هماوکن يعاؼین و  اقث نعه
 گؽفحه اقث. 

 ای ویژهاضحًاو به نیؼه يعاؼظ. ظؼقث اقث که ها یک اػحماظات  بیث اهلهمىله ، بًابؽایى اؾ یک يگاه ػام و کلی
ػلیهآ  الله قالمو اؾ خمله فاْمه ؾهؽا ٔ ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓبث به ضايعاو پیاهبؽی هثظاؼین اها یک يگاه کل

 الله قالمچًع يکحه کلیعی ظؼ هیاو اهث اقالهی ظؼباؼه فاْمه ؾهؽا ٔ ههطًا  یک يگاه ههحؽک و ػام اقث و 
 جىايًع هیهمیى اهىؼ ههحؽک  اجفالا  ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ اؾ اهىؼ ههحؽک اقث.  ػلیهآ و ضايعاو پیاهبؽ
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و جکفیؽ و افؽاِ، پیؽاهىو  ها جًعؼویع و همه اهث با پؽهیؿ اؾ ًکً وزعت و ايكداهی ایداظ ی،هیاو اهث اقاله
الق و ازکام و ، اضلبله وازع و بطم ؾیاظی اؾ هكائل فمهی ،لؽآو کؽین ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ،پیاهبؽ ضعا 

که ها به اػحماظات ایً اخحماع کًًع. ػلیؽغنٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ  اؾ خمله یک يگاه هثبث به ضايعاو پیاهبؽ
ق ههحؽک ها کن يیكث و الازکام و اض ،ػمایع، اها فهاؼین هیپای  ها آوحین و بؽ بًع هكویژه ضىظهاو پای

 و ههن اقث. اػحًا لابلٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ ایى ههحؽکات  ظؼباؼه ضايعاو پیاهبؽ ضًىو به

 هؼًىیاتٓ دس ػبادت و السالم ػلیهنٔ بیث اهلشخصیث واَلی  .1
یک لايىو ههحؽک و یک يگاه همگايی ظؼ اهث اقالهی به  ػًىاو به جىاو هی بیث اهلاؾ خمله هكائلی که ظؼ هىؼظ 

ؼوزی و  ،هؼًىی ،يگاه هثبث لاْبه ػاهه و بؽاظؼاو و ضىاهؽاو اهل قًث يكبث به نطًیث ػباظی ،نماؼ آوؼظ
ضمكه آل ػبا و ايساب  ضًىيا  اقث. ٓ الكالم ػلیهنٔػلیهآ و ائمه هعی  الله قالمبلًعی هؽجبه فاْمه ؾهؽا ٔ

اضاللی و نطًیث ایى ايىاؼ  ،ػمىم و لاْبه هػاهب اقالهی اقث و خایگاه هؼًىی الؼاظه فىقکكاء هىؼظ ازحؽام 
 ْىؼ به ها آوو اهحمام ضىظ  هىؼظجىخهاقث و  آهعه ها آوظؼ بكیاؼی اؾ ؼوایات و اضباؼ ایهاو بؿؼگ  های چهؽهْیبه و 

 کاهل و خاهغ اقث.

 هىدت و هحبث روی القشبی .2
آیه  بؽ اقاـ ها آوخایگاه ػاْفی و هسبث  .هكحین ها آوایًکه ها هىظف به ؼػایث کؽاهث  و ها آوهمىله هسبث 

ی;نؽیفه  ةا ِفي اْلُمْؽبا ظَّ ىا ا ِإالَّ اْلما ْخؽ 
ا
ْیِه أ لا ُلُکْن ػا

ا
ْقأ

ا
 .خای ظانحه بانعهؽ هكلمايی  های ظلو  ها للبظؼ بایع  3:ُلْل الا أ

 ایى هن اؾ يکات ههحؽک اقث.

 هشجؼیث ػلمی  .3
ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ و ایى خایگاه ایى لؽب به ؼقىل ضعا و ظاؼین که ایى خایگاه هؼًىی  جأکیع ْىؼ همیى 

همیى بایع بؽای لبىل  ،ػاْفی و ؼوزی که ضايعاو پیاهبؽ ظاؼيع و لاْبه هكلماياو هن آو ؼا لبىل ظاؼيع نطًیحی،

                                            
 : بگى به اؾای آو ]ؼقالث[ پاظانی اؾ نما ضىاقحاؼ يیكحن هگؽ ظوقحی ظؼ باؼه ضىیهاويعاو.72ـ قىؼه نىؼی، آیه  3



  

 72/11/96                               آیث الله اػؽافی لن های يماؾخمؼه ضٓبه                

4 

 

ظؼ همه  ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ و جىخه به ظايم و بیًم و ايعیهه بلًع ضايعاو پیاهبؽ ها آوهؽخؼیث ػلمی 
 هبازث اهث اقالم ظانحه بانع. 

یاو نیؼیاو هًؿلث بلًعی که ظؼ هبؽوخؽظی اؾ همیى لن و اؾ همیى زىؾه ػلمیه و با همه همام و  الله آیثهؽزىم 
ػاْفی و انحؽاک اهث اقالهی ظؼ اػحًای به ایى  ایى هؽخؼیث ػلمی،ظانث و هؽخغ یگايه ػًؽ ضىظ بىظ بؽ 

و بؿؼگاو ها بؽ ایى همىله ههحؽکات اهث اقالم اؾ خمله ظؼ  هن هؽاخغ ػظامضايعاو بؽ ایى اهىؼ جکیه ظانحًع. اهؽوؾ 
که ظؼ ضٓبه لبل ظؼ پًح هسىؼ به ؼوایاجی ـ لیهآ ػ الله قالمظاؼيع. ظؼ ضًىو فاْمه ؾهؽا ٔ جأکیع بیث اهلزىؾه 

ؼ هسىؼ ػباظت و بًعگی هن ظ ،هن ظؼ هسىؼ ػلمی و هؼؽفحی، هن ظؼ هسىؼ ػًمث و ْهاؼت هٓلمهـ  اناؼه نع
نىاهع و هكحًعاجی ؼا جمعین کؽظین  هسىؼ اخحماػی و قیاقیهن ظؼ هسىؼ اضالق فؽظی و ضايىاظگی و هن ظؼ  ضعا،

 ػلیهآ به نکل ضیلی ضاليه و گػؼا ظؼ آ و ضٓبه جمعین نع.  الله قالمه ؾهؽا ٔو خایگاه ؼفیغ فاْم

 جایگاه سفیغ فاطمه صهشا ٔطٓ يضد پیاهبش خذا ٔصٓ .4
 الله قالمایى اقث که ظؼ ضًىو فاْمه ؾهؽا ٔ اینبیفؿ بؽ آو ضىاهن هیکه ػؽٌ کؽظم  ای همعههاهؽوؾ با  آيچه

که با  بؿؼگىاؼیيفث و ویژگی ههحؽک بیى نیؼه و قًی يمل نعه اقث. بؽاظؼاو  ،ػلیهآ نایع لؽیب يع گؿاؼه
به آو هؽاخؼه کًًع. کحابی هن هعجی لبل  جىايًع هیهحؼعظی ظؼ ظقحؽـ ظاؼيع که  های کحابهًابغ ػلمی آنًا هكحًع 

 ایى کحابکه   4یهٓٔالكًه الًبىیه فی هًاظؼ المػاهب االقالههدمغ جمؽیب هػاهب اقالهی هًحهؽ کؽظ بًام کحاب 
 الله قالمیؼًی فاْمه ؾهؽا ٔ بیث اهل ظؼباؼهؼوایات ههحؽک نیؼه و قًی  ،وهدلع اقث. یک هدلع لٓىؼ آ 22ظؼ 

اقث. یک هىقىػه خػاب و خالبی اقث که ؾیؽ يظؽ بؽضی  کؽظه يمل ٓ ؼاالكالم ػلیهنٔ گايه ظواؾظهو ائمه ػلیهآ 

                                            

بؽوخؽظی ٔؼهٓ ـ هؽخغ بؿؼگ خهاو جهیغ ـ و نیص هسمىظ   آیث الله الؼظمی  که جىقّ ظو نطًیث بؿؼگ ػالن اقالم ،  به یمیى اخؽای ایى ْؽذـ  4
بیى هكلماياو   بیم اؾ يین لؽو لبل هٓؽذ گؽظیعه بىظ گام بلًعی ظؼجمؽیب هػاهب اقالهی و وزعت زمیمی –ؼئیف ظايهگاه االؾهؽ هًؽ   نلحىت ٔؼهٓـ
هسمماو و پژوههگؽاو پژوههگاه هٓالؼات جمؽیبی وابكحه به هدمغ جمؽیب   خمؼی اؾ  ایى هدمىػه زايل جالل و هداهعت ػلمی ضىاهع نع.

هؽ خلع ههحمل بؽ زعوظ  –  خلعی7۲هىقىػه هػکىؼ که ظؼ ْؽذ خعیع  قال اضیؽ جعویى نعه اقث. 12  هػاهب اقالهی اقث که ظؼ هعت لؽیب به
زمىلی ،  اخحماػی،  فمهی ، قیاقی،  جفكیؽی ،  خؿء ظؼ هىَىػات گىياگىو اػحماظی ،  ۲7هًحهؽ نعه اقث ، هحُمى  –يفسه 1۲۲۲

 اضاللی و جاؼیطی اقث . الحًاظی، 
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و ائمه ظؼ نأ ه و قًی وهؽبىِ به بیاو و يمل ؼوایات نیؼ نعه اقث. ظؼ هماو خلعی که چاپاؾ بؿؼگاو جعویى و 
ػلیهآ و  الله قالمظؼباؼه فاْمه ؾهؽا ٔع و پًداه يفسه زعوظ قیً اقث ػلیهآ الله قالمهعی و فاْمه ؾهؽا ٔ

يمل کؽظه  ای ػعیعهؼوایات  ػلیهآ آهعه اقث الله قالمو فاْمه ؾهؽا ٔأههحؽک نیؼه و قًی ظؼ ن ْىؼ بههكائلی که 
 اقث. 

ػلیهآ يمل نعه  الله قالمظؼ ایى کحاب اؾ هًاظؼ فؽیمیى ظؼباؼه فاْمه ؾهؽا ٔ و ایى جىيیفاجی که ها گؿاؼههى ایى 
و ػیى  ايع کؽظهبه نکل یگايه و ههحؽک هن نیؼه يمل  جمؽیبا  بیم اؾ يع يفث و ویژگی  .ام کؽظهنماؼل  ؼا اقث

هبازث و هكائل  ی . اگؽ ها ایى يع يفث ؼا خمغ کًین ظؼ ػمعهايع کؽظهيمل  ث هاؼاو اهل قًیا يظیؽ آو ؼا بؽاظ
 الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ نأوظؼ  ای بؽخكحهکه ظؼ هًاظؼ و هًابغ ػاهه و اهل قًث فُائل بكیاؼ ههن و  بیًین هی

اگؽ ها هًابغ اهل قًث ؼا خعیعی اگؽ کكی هؽاخؼه کًع ضىاهع ظیع که با یک ظلث يمل نعه اقث. بؼع  ػلیهآ
ٔبؽاظؼاو اهل قًث،  يساذ قحه اقث ػمعجا  لبىل ظاؼيع  ها آو ی جفکیک کًین و بگىیین هًابغ ظؼخه یک که همه

ػلیهآ بیم اؾ ظه جا بیكث يفث و  الله قالمنم کحاب ظؼ هىؼظ فاْمه ؾهؽا ٔ نم کحاب ايلی ظاؼيعٓ. ظؼ آو
ؼ پیهگاه فاْمه ظ و و هػاهب اقالهی ويامانعه اقث که ػمىم هكل ایى هًهأیى هم ویژگی کلیعی يمل نعه اقث.

بگػؼین که با ایى يگاه  ها جکفیؽیو  ها افؽاْیػلیهآ ػؽٌ اظب و جىاَغ ظاؼيع و اگؽ اؾ هؼعوظی اؾ  الله قالمؾهؽا ٔ
ًین بیم اؾ يع ؼا ببی ها آواگؽ همه هًابغ  .ًعل آهیؿ هكحایى يگاه جدلی ظاؼای لاْبه اهث اقالهی ،فايله ظاؼيع

 . ايع کؽظهػیى نیؼه يمل  ،يفث
ؼؽفحی و ظوقحی ه بؽاظؼاو اهل قًث آهعه اقث، ؼابٓه ػاْفی، اول ظقثو اؾ خمله يکات ههمی که ظؼ هًابغ هؼحبؽ 

بايىی خىاو ظؼ هیاو ػلیهآ اقث. ایى  الله قالمبا فاْمه ؾهؽا ٔ ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ هیاو پیاهبؽ الؼاظه فىق
 ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ يؿظیکاو و ايساب پیاهبؽ اؾ یک ػالله و هسبث وافؽی اؾ قىی پیاهبؽ همه ضىیهاو،

آضؽیى کكی که با او  ؼفث هیپیاهبؽ به هكافؽت  که آيگاهکه  ايع کؽظهبؽضىؼظاؼ بىظ جا آيدا که ایى ؼوایث ؼا همه يمل 
اولیى کكی که با او هاللات  گهث باؾهیاؾ خًگ و قفؽی  هؽگاه و ظػلیهآ بى الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ کؽظ هیوظاع 

  5ػلیهآ بىظ. الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ کؽظ هی

                                            
 ۳۲، و ۳2ـ ػالهه هدلكی، بساؼااليىاؼ، ج 5
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ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ به پیاهبؽ  ها ايكاو جؽیى نبیهػلیهآ  الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ گىیع هیػایهه  ْىؼ همیى
ػلیهآ که  الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ ،يهكحه بىظینٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ ظؼ هیاو همكؽاو پیاهبؽ  هؽگاهبىظ و 
ظؼهای هحًل به هكدع بكحه نع  که آيگاه  6.ظاظ هیو او ؼا ظؼ کًاؼ ضىظ لؽاؼ  ایكحاظ هیپیاهبؽ خلىی او  نع هیواؼظ 

  7.باؾهايعػلیهآ  الله قالمظؼ ضايه فاْمه ؾهؽا ٔ
و ظیگؽ  ؼوایاجی که ظؼ يسیسیى ْىؼ همیى .ظهع هیگىياگىو که ایى لؽب و هًؿلث ؼا يهاو  های يمل ْىؼ همیى 

دًه یا قیعه يكاء الاهل  ايساب آل کكاء و ويف قیعه يكاء ،8جٓهیؽ اقث ظؼ هىؼظ هباهله، آیه آهعه هکحب قح
ػلیهآ هسىؼ ضهًىظی  الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ ْىؼ همیى .9اقث الؼالمیى ظؼ هًابغ ايلی بؽاظؼاو اهل قًث ها آهعه

ػلیهآ  الله قالماؾ فُائل بلًعی اؾ فاْمه ؾهؽا ٔ ای گىنهایى  12بىظ. ٔيّلی الله ػلیه و آله و قّلنٓ و غُب پیاهبؽ
 اقث که يمل نعه اقث.

 غکؽ هًیبث ايدام ظاظيعقؽوؼ اؼخمًعهاو  ػلیهآ هكحین و الله قالمؾهؽا ٔ ضىب ظؼ آقحايه نهاظت زُؽت فاْمه 
 ءٓاهؽه الؿهؽاالو بًعه هن خمله کىجاهی ػؽٌ کًن الكالم ػلیک ایحها الًعیمه 

یبای اهیؽ  الله قالمقطى ظؼ ػؿای فاْمه ؾهؽا ٔ جؽیى قىؾياکنایع هحمى جؽیى و  ظؼ  هؤهًاوػلیهآ هماو کلمات ؾ
. ظؼ ػؿای ايع ضىايعهظؼ فؽاؽ پیاهبؽ ؼوَه  ٓالكالم ػلیهٔ هؤهًاوضٓبه اهیؽ  بانع. ظؼ ایى البالغه يهح 222 ضٓبه

اها ظؼ هیاو  .ايع کؽظه جأقفو  جأثؽزُؽت قىگىاؼی و اظهاؼ  ايع ؼقیعههالک انحؽ، ػماؼ و بؿؼگايی که به نهاظت 
 ؼقع يمیػلیهآ  الله قالمؾهؽا ٔظؼ ػؿای فاْمه  222به هؽجبه ایى ضٓبه  کعام هیچػلی و قىؾهای ػلی  های ؼوَه
ا ; :ػلیهآ ظؼ لبؽ يهاظ ضٓاب به پیاهبؽ ػؽٌ کؽظ الله قالمفاْمه ؾهؽا ٔ ها کؽاهثايىی ب که آيگاه لَّ یا  الله ؼقىللا

                                            
 .1۲9و1۲۱ـ بايىی يمىيه اقالم فاْمه ؾهؽا، ابؽاهین اهیًی، و 6
 ،2۳۲، و 5 ـ کلیًی، هسمع بى یؼمىب، الکافی، ج  7
 22ـ قىؼه ازؿاب، آیه  8
. به يمل 2125،  ؼلن 772، و2> أقع الغابة، ج 99غیل ذ  52، و 5> يسیر هكلن، ج۳2۳۲، ذ 12۲، و 2المكحعؼک ػلی الًسیسیى، جـ  9

ل>  12۲1، ايحهاؼات خاهؼه هعؼقیى، لن، 1۲2يعوق، هسمع بى ػلی، هؼايی األضباؼ، و > 7۲5ق، و1۳72اؾ هًحطب فُائل الًبی و اهل بیحه، 
 .ق1۳7۳، ظاؼالهدؽ، چاپ اول، ۳۳2، و 5البعؼ الحمام نؽذ بلىؽ هؽام، ج هغؽبی، زكیى بى هسمع، 

ه ػلیه و آله فؽهىظ: ـ  12 فاْمه پاؼه وخىظ هى اقث، هؽ چیؿ که او ؼا  :فايما هی فاْمة بُؼة هًی یؽیبًی ها اؼابها و یىغیًی ها آغاها;پیغمبؽ يلی اللَّ
يسیر بطاؼی، کحاب الًکاذ ٔباب غب الؽخل ػى ابًحهٓ. هُمىو ایى ظو  ٔ.آؾاؼ ظهع هؽا هی آؾاؼظياؼازث هی کًع هؽا ياؼازث هی کًع، و هؽ چه او ؼا 

 زعیث ظؼ بكیاؼی اؾ کحب هؼؽوف هايًع ضًائى يكائی، فیٍ الغعیؽ، کًؿالؼمال، هكًع ازمع، يسیر ابی ظاوظ و زلیه االولیاء آهعه اقثٓ
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ِحها  ِظیِن ُفْؽلا ي ِلي ِبؼا قِّ
ا
أ وَّ ِفي الحَّ

ا
ِعي ِإالَّ أ لُّ دا ا جا ها ًْ قَّ ػا ْبِؽي وا ؼا ِحها يا ِفیَّ ْى يا  ،پیاهبؽ ضعا ْالث هى جمام نع   ...:ػا

که جى به هى  ایى اهايث به جى بؽگؽظايعه نع اهايحی الله ؼقىلظیگؽ يبؽ يعاؼم ظؼ فؽاق فاْمه. یا  ،يبؽ به پایاو ؼقیع
ع گفث که چگىيه خمغ نعيع بؽای فاْمه به جى ضىاه الله ؼقىلاها ای  .مقپؽظه بىظی اهؽوؾ آو ؼا به جى بؽگؽظايع

به هى  ای گىيه به ؼا ایى اهايث ؼا بگیؽ اها ایى اهايث الله ؼقىلیا  ،یعيگى ؼا چیؿ همه، اها نایع فاْمه و هسى او هُن
نایع همه ظؼظها ؼا به جى يگىیع جى ضىب اؾ او  آیع هینما  قىی بهيیكث با پهلىی نکكحه  ْىؼ آوظاظی که اهؽوؾ 

ْؼلا ;اال لؼًه الله ػلی المىم الظالمیى   11.کى نایع بگىیع که بؽ فاْمه چه گػنث قؤال یا قا يَّ وا
ا
ُمىا أ لا ػیىا ظا ُن الَّ

ِلُبىو ما ًْ ٍب یا لا ما ًْ  12: ُه
ُؽ  بكن ْبحا

ا
ها ُهىا اأْل اِيئا ْؽ ِإوَّ نا اْيسا ها وا بِّ لِّ ِلؽا ًا ْىثاؽا فا انا اْلکا ًا ی ٓا ْػ

ا
ا أ ِزیِن ِإيَّ ِى الؽَّ ْزما  13الله الؽَّ

 
 

  

                                            
ًِّ  ـ  11 ِة ال عا یِّ ْفِى قا عا ظا ًْ ُه ِػ الا ُه لا يَّ

ا
ِى أ ي وا ػا ًِّ ِه ػا ُقىلا اللَّ ا ؼا ْیها یا لا ُم ػا الا ْبِؽِه الكَّ عا لا ًْ ِه و ِػ ُقىلا اللَّ اِخي ِبِه ؼا ًا اْلُم ةا ع کا ما ِْ ا اِء فا اِؼنا وا  كا ِة ِفي ِخىا اِؾلا ًَّ ِحها ال ًا اْب

قَّ  ْبِؽي وا ؼا ِحها يا ِفیَّ ْى يا ِه ػا ُقىلا اللَّ ا ؼا لَّ یا اِق ِبها لا سا ِة اللَّ یؼا ِؽ قَّ الكَّ ْع وا ما لا ؿٍّ فا ؼا غا جا َِ ْى ِحها ها یبا ًِ اِظِذ ُه ِحها وا فا ِظیِن ُفْؽلا ي ِلي ِبؼا قِّ
ا
أ وَّ ِفي الحَّ

ا
ِعي ِإالَّ أ لُّ دا ا جا ها ًْ ْعُجها ػا

ْیِه ؼاِخُؼىوا  ا ِإلا ِه وا ِإيَّ ا ِللَّ ْفُكها فا ِإيَّ ْعِؼي يا ْسِؽي وا يا ْیىا يا ْث با َا ا ْبِؽنا وا فا ِة لا ْلُسىظا لا   ِفي ها ْیِلي فا ا لا هَّ
ا
ٌع وا أ ْؽها كا ا ُزْؿِيي فا هَّ

ا
ُة أ ًا ِهی ِت الؽَّ ِضػا

ُ
ُة وا أ ِظیؼا ِث اْلىا ِع اْقُحْؽِخؼا ما

هَّ 
ُ
اُفِؽ أ ُا ُحها ِبحا ًا ُئها اْب بِّ ًا ُح ا ُهِمیٌن وا قا ْيثا ِبها

ا
ِحي أ نا الَّ اؼا ُه ِلي ظا اؼا اللَّ ْطحا ْو یا

ا
ی أ ٌع ِإلا هَّ ُمكا ْزفِ فا

ا
أ ا فا ِمها ُْ ی ها لا ْهُع وا ِحها ػا ِل اْلؼا ُٓ ْن یا ا وا لا ػا الا ها ا اْلسا ْطِبْؽها الا وا اْقحا ؤا ا الكُّ ها

ْى  الا ػا ِؽْف فا ًا ْي
ا
ِئْو أ ِئٍن فا اٍل وا الا قا ٍع الا لا ظِّ ما ُهىا الا ا قا ْیُکما لا ُم ػا الا ْکُؽ وا الكَّ ها الػِّ ًْ ْطُل ِه ْن یا ا لا ىٍّ ِبما ْى ُقىِء ظا الا ػا ِلْن فا

ُ
ٍة وا ِإْو أ لا الا یى ها اِبِؽ ًَّ ُه ال عا اللَّ ػا ٔابى ابی .  وا

 265ٓو ،12 ج ،السعیع، نؽذ يهح البالغة
 772ـ قىؼه نؼؽاء، آیه  12
 . قىؼه کىثؽ13
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 خطبه دوم

الشحین الحمذلله سّب الؼالمیى و الّصالة و الّله الشحمى  اػىر بالّله السمیغ الؼلین هى الشیطاو الشجین بسن
الّسالم ػلی سّیذيا و يبّیًا و حبیب قلىبًا و طبیب يفىسًا و شفیغ ريىبًا ابی القاسن المصطفی هحّمذ و 
ػلی هىَليا ػلّی بى ابیطالب و ػلی الصذیقة الطاهشة فاطمة الضهشاء و ػلی الحسى و الحسیى سّیذی 

المسلمیى ػلی بى الحسیى و هحمذ بى ػلی و جؼفش بى هحمذ و هىسی بى شباب اهل الجًة و ػلی اَلئمة 
جؼفش و ػلی بى هىسی و هحمذ بى ػلی و ػلی بى هحمذ و الحسى بى ػلی و الخلف القائن المًحظش 
حججک ػلی ػبادک و أهًائک فی بالدک ساسة الؼباد و أسکاو البالد و أبىاب اَلیماو و أهًاء الشحمى و 

 فىة المشسلیى و ػحشة خیشة سب الؼالمیى صلىاجک ػلیهن اجمؼیى.ساللة الًبیى و ص

السالم ػلیک یا بًث ولی الله، السالم ػلیک یا أخث ولی الله، السالم ػلیک یا ػمة ولی الله، السالم 
 .ػلیک یا بًث هىسی بى جؼفش و سحمة الله و بشکاجه

 جىصیه به جقىا

َه َحَقّ ُجَقاِجِه َو ََل »الله الشحمى الشحین  اػىربالله هى الشیطاو الشجین بسن ُقىا الَلّ ىا اَجّ ًُ ِزیَى آَه َها اَلّ ُیّ
َ
َیا أ

ْسِلُمىَو  يُحن هُّ
َ
ه و هالصهة أهشه و هجايبة يهیه 14«َجُمىُجىَّ ِإَلَّ َو أ وِصیکْن و َيفِسی ِبَحْقَىی اللَّ

ُ
ِه أ  ِػَباَد اللَّ

جهػیب اضالق و جىخه به ضعاويع جىيیه و يفف،  ايالذىظم ؼا باؼ ظیگؽ به جمىای الهی،ا ػؿیؿاو و ضهمگاو و نم
يفث ؼا ظؼباؼه ظيیا بیاو کؽظيع.  7۲، بیم اؾ 191بؼع اؾ جىيیه به جمىای الهی ظؼ ضٓبه  هؤهًاو. اهیؽ کًن هیظػىت 

                                            
 .1۲7ـ قىؼه آل ػمؽاو، آیه 14
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ظل ظاظو به یک قحىو  ،به ظيیا بكحگی ظلبؽای ایًکه  ؟جمىا ظانحه بانیع و پؽهیؿ ضعاويع پیهه کًیع گىیین هیچؽا 
ا : ;فؽهایع هیلؽؾايی اقث. هؽ کف به ظيیا جکیه ظاظ بؽ قحىو لؽؾايی جکیه ظاظه اقث. ظؼ اظاهه  ُجها

ا
أ ْْ اٌل وا وا ا اْيِحما اُلها زا

اٌل  ظيیا ظؼ زال ؾلؿله و  اقث. همیهه بؽايگیؿؾلؿله  ،ظيیا های گام .زال ظيیا زال گػؼ و ؾیؽ و ؼو نعو اقث: ِؾْلؿا
ْؿٌل . ;بكث نىظ يمی ضیؿ ؾلؿلهؾیؽ و ؼو نعو و جسىل اقث. ظل به ایى ظاؼ  ا ها ها ا ُغلٌّ وا ِخعُّ ها ػؿت ظيیا هن : وا ِػؿُّ

 .و خایگاه ظيیا هیچ اقث ثؽوت. ػؿت ظيیا هن چیؿی يعاؼظ. همام و ؿ اقث و غلث اقث چه ؼقع به غلث آوياچی
نهىت ظيیا ظل بكث بایع چهن بًیؽت باؾ کًع و بعايع که زمیمث هلکىجی آو غلث  که به همام و ثؽوت و کف آو

ا ُقْفٌل . ;آو نىضی اقث چىو هايعگاؼ يیكث های خعیاقث و  به کكی  .آو پاییى اقث های بلًعیو  :وا ُػْلُىها
ْؽٍب ;ث. باالجؽیى ظؼخه هن بؽقع اگؽ پهحم به ضعا يبانع آو بلًعی هیچ اق اُؼ ]زا ٍب  ظا ؽا ٍب  [ زا لا ظيیایی که : وا قا

ی ;ع گػانث. ؼا ظؼ ظقث ها بالی يطىاه چیؿی هیچع گؽفث و ؼا اؾ نما ضىاه چیؿ همه لا ا ػا ْهُلها
ا
ٍب أ ٓا ْهٍب وا ػا وا يا

اٍق  اٍق وا ِقیا و اگؽ ظلیك  پایاو ایى ظيیا هن اؼجسال به آو ػالن اقث .هؽظم ظؼ ظيیا ظؼ ههمث هكحًع :فؽهایع هی: قا
 ،ها يكل ظؼگػؼ .نىین هیو اؾ هن خعا  ؼقین هیها به هن  .ظيیا ايلم ياضىنی اقث های نیضى اؾ ببیًیع ضیلی

 .ایى زمیمث ظيیا اقث و يبایع به ایى ظيیا ظل ببًعین و نىيع هی و با قؽػث اؾ هن خعا ؼقًع هیبه هن  ها آظم

 15کؽاهث بفؽها.ى به ضعا ػًایث و یا و ظل بكحيجىفیك نًاضث ظيیا و بؽیعو اؾ ظضعایا به ها  

 ها  هًاسبث

 :کًن هیظؼ ظو هسىؼ هٓالبی ؼا ػؽٌ 

 بضسگذاشث ساهپیمایی ػظین بیسث و دوم بهمى  .1

اؾ  ،بایع اؾ نما هؽظم نؽیف .بهمى ناکؽ بانین 77بایع ضعاويع ؼا بؽ زُىؼ پؽنکىه هلث ایؽاو ظؼ ؼاهپیمایی ػظین 
نؽکث خایگاه وزعت و يمیمیث هلث  ،يسًه اهحساو که ظؼ ایى هیعاو آؾهىو، ها گؽوه اؾ همه و همه ْبمات

و  ها وزعیث زؽفاؾ  ظؼگػؼ های قالظؼ  ظؼ زالی که ها .ایى ؼاهپیمایی همه ظيیا ؼا ضیؽه کؽظ .يع جهکؽ کًینظؽک
 ،که ها ناهع بىظین ای جىْئهزؽف و  همه آوقطث بیگايگاو بىظه و هكحین و  های جسؽیناؾ  ظؼگػؼو  ها نکًی پیماو

                                            
 7۱5ـ قیع ؼَی، هسمع بى زكیى، يهح البالغة ٔيبسي يالرٓ، و  15
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زُىؼ پیعا  ػالیك و قالیمی، هؽگىيههلث هثل یک قیل ضؽوناو ظؼ يسًه یک آؾهایم الهی فاؼؽ اؾ ياگهاو 
هن  ،ایى آؾهایم بؿؼگی بىظ که هلث اؾ آو قؽفؽاؾ بیؽوو آهع. ها هن ظؼ لن .ظیًی اقث قاالؼی هؽظمایى خلىه  .کؽظ

 ،ؾو و هؽظ با قالیك و ػالیك گىياگىو ،ىاوظؼ يعها نهؽ و هؿاؼاو ؼوقحا ناهع ایى بىظین که پیؽ و خهن ظؼ جهؽاو و 
ایى خهى بؿؼگ  و اؾ همه فؽق و ْبمات ظؼیک يسًه پؽنکىه زُىؼ پیعا کؽظيع ،اؾ همه هػاهب غیؽهكلماياو

بًیؽت ظؼ ػؽيه الحعاؼ  با گىيه ایىو  کًع هیچًیى جفکیک  ايمالبی و اقالهی ؼا ؼويك بطهیعيع. آفؽیى بؽ هلحی که
 . کًع هیو يالبث اهث زُىؼ پیعا 

 اؾ: ايع ػباؼتيکاجی که ظؼ ایى زُىؼ وخىظ ظاؼظ 

 اهث اسالهی يظیش کنحضىس  .1

و  آهاؼها با  گفحًع هیبهمى  77بىظین. هكئىالو ؼاهپیمایی  يظیؽ کنبه نکل  ؼاهپیماییها ناهع نکىه قؽاقؽی ایى 
 بىظ.  جؽ لىیو  جؽ بؽخكحهؼ چًع ظؼيع که ایى زُى گىیین هیاؼلام ظلیك 

 کیفیث باَلی ایى حضىس .2

کیفیث ایى زُىؼ هن یک کیفیث باالیی بىظ. ظؼ کًاؼ آو ها ناهع ایى بىظین که همه آهعيع و ظؼ کًاؼ زُىؼ ایى 
. نیؼه و قًی و اقالم ياب و ايمالب اقالهی زُىؼ پیعا کؽظيع پیماياو هنظؼ ضیلی اؾ کهىؼهای اقالهی  ،هلث
ظؼ ایى زؽکث بؿؼگ اقالهی و  ع وهطحلف ظؼ کهىؼهای هًٓمه و غیؽ هًٓمه اظهاؼ ضهًىظی کؽظي های گؽوه

 ايمالبی همؽاهی کؽظيع.

 به دسث آوسدو دسحاوسدهای واَل  .3

 اؾ: ايع ػباؼتظاؼای ظقحاوؼظهایی بىظ که هلث نؽیف  زُىؼ پؽنکىهایى  

 جمىیث الحعاؼ هلی .1

 پیعا کؽظ. بیهحؽیالحعاؼ  ها جىْئهجمىیث الحعاؼ نماقث. هلث ایؽاو ظؼ بؽابؽ همه  اوال  
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 به اوج ؼقايعو اهًیث کهىؼ .7

بىظ و اهًیث  ها فحًهبهمى آبی بؽ آجم ایى  77 پیمایی ؼاهنما ؼا بهکًًع و  ؾظيی هثالضیلی جالل کؽظيع که اهًیث  
 الحعاؼ ها اهًیث ها جسکین پیعا کؽظ.  .کهىؼ ها ؼا به اوج ؼقايع

 ايكدام بیهحؽ هلث .2

 بهمى به او ج ؼقیع. 77هؽظم و ؼوذ ايمالبی ظؼ  ظلی هن ،وزعت هلی

  اهام و ؼهبؽی های آؼهاوجدعیع پیماو با  .۳

 بهمى بىظ. آفؽیى بؽ ایى هلث. 77بؿؼگ ؼاهپیمایی  های پیاماؾ پیماو با اهام و ؼهبؽی 

 بهمى 22 ساهپیمایی به يکات ههنجىجه  .4

 يکحه جىخه کًین:ظؼ ایى ؾهیًه بایع به چًع  

 باال بؽظو خایگاه ايمالب اقالهی ظؼ همه ػالن .1

 ایى ؼاهپیمایی خایگاه هلث ایؽاو و ايمالب ؼا ظؼ همه ػالن باال بؽظ.

 زُىؼ گكحؽظه هؽظم، يفی انکاالت هىخىظ يیكث .7

و هكئىالو گىياگىو اقث  گايه قههٓالباجی که اؾ لىای بىظ. اها  ثاق با ايمالب، اهام و ؼهبؽیایى زُىؼ و ػهع و هی
 م بىظ که هلث اؾ ضىظ يهاو ظاظ. ایىبلکه پیماو با اقاـ يظا ایى ؼاهپیمایی يفی انکاالت يبىظ، خای ضىظ ظاؼظ.

ؼاهپیمایی به بعضىاهاو ایى  . پیام ایىیمیث هلی ظؼ همه الهاؼ خاهؼه بىظهظهؽ یک ؼوذ وزعت و يم ،ؼاهپیمایی
طىاهع آهع و ػمب يطىاهع ضىظ هؽگؿ کىجاه ي های آؼهاوفاع اؾ اغحهانگؽاو و اهؽیکا ایى بىظ که هلث ظؼ ظ هلث،

بدای ؼفحى به ، لعؼ ایى هلث ؼا بعايًع و ها خایگاه ی يهكث. ها اهیعواؼین که هكئىالو و ظقث ايعؼکاو ظؼ همه
 وزعتظاؼین که ایى  يیاؾ هلث به اقاـ ايمالب بپؽظاؾيع. اهؽوؾ ها به ایى های اقحهضىبه  جىخهی بیزىانی ياؼوا و 
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و  هحؼعظيیاؾها و هكائل  .ظخعی پیگیؽی نى کاهال   يىؼت بههباؼؾه با هفاقع  و باؾاؼ اؼؾ کًحؽل نىظ ،نىظ جؽ ػمیك
 .لؽاؼ بگیؽظ هىؼظجىخهظاؼظ که بایع وخىظ کهىؼ ظؼ  یههم

 اقالم و ايمالب اقالهی بىظ.  های آؼهاوػؿم و اقحىاؼی بؽ  ،بهمى 77ؼاهپیمایی پیام ، کالم کیظؼ 

 هحکىهیث اقذاهات دولث بحشیى  .2

ظؼ بسؽیى يكبث به  ؼوؾافؿوو های هسعوظیثو  فهؽظه ػؽٌ کًن. ها ناهع جُییمات يىؼت به الملل بیىظؼ ػؽيه 
هكلماو ایى ولایغ ؼا ظيبال  های هلثع بعايع که . ظولث بسؽیى باینیص ػیكی لاقن و خىاياو بسؽیى هكحین

 ْبؼا   نىظ هیهؽظم ػؿیؿ بسؽیى ؼوا ظانحه و خفایی که به  خىؼ ایىو جسمل اهث اقالهی و هلث ایؽاو ظؼ  کًًع هی
 .هًعیًعیب ای چاؼهایى ظلن ؼوؾافؿوو ی بؽای الملل بیىزعی ظاؼظ و اهیعواؼین که هداهغ 

  به جؼشضات اخیش اسشائیل لضوم هىشیاسی اهث اسالهی يسبث .3

ظلث و جىخه کًین و کهىؼهای اقالهی به هىل ین. بایع همه ظانحؼا به قىؼیه  ؽا  یاضجؼؽَات اقؽائیل به غؿه و 
. بؽای َؽبه ؾظو به اهث اقالهی به خلى بیایع لعم به لعم ضىاهع هیو  گیؽظ هیبهؽه  ها فؽيثبانًع. اقؽائیل اؾ ایى 
 .بایكحین لػا همه بایع ظؼ بؽابؽ او

 بىدو صًایغ دفاػی کشىس  هزاکشه غیشقابلبش  جأکیذ .4

 باؼها گفحه نعه .گیؽظ هیو جسلیل لؽاؼ  هىؼظبسثظؼ اؼوپا و اهؽیکا  ؼوؾه همههكائل ظفاػی و يًایغ هىنکی ها 
یًعه ایى آ و ػؿت ها ظؼ یع لاْؼايه ایى ؼا بعايع که کیاوهطحلف و هكئىالو با های خؽیاو ،ها خًاذهن  اهؽوؾ، اقث

 يیكحین. اهىؼ اقث که يًایغ ظفاػی ها ؼوی پای ضىظ بایكحع. ها هؽگؿ آهاظه بؽخاهی ظؼ هىؼظ ایى

هن ؼوی  ها اؼوپاییه نع. ظؼ ایى اهؽ ؼفىؾآهؽیکا نما ظؼ بؽخام اهحساو ضىبی يعاظیع. جؽاهپ که اهحسايم بع بىظ و  
 يًایغ ظفاػی ضىظ کىجاه بیایین و ها هؽگؿ يبایع ظؼ .ایكحًع يمیکاهل و ظؼقث  يىؼت بهو جؼهعات ضىظ  ها زؽف

هىنمًعايه هماوهث کًع و خلىی ایى جؼؽٌ ظنمى به  ًع،ایكحاظگی ک هكئلههماوهث ظؼ ایى  بؽ قؽهلث ها بایع 
 هن بعايًع ؼهبؽ و هلث ها ظؼ ایى لُیه هؽگؿ کىجاه يطىاهًع آهع.  ها آوؼا  بگیؽظ.  هاو ظفاػیيًایغ 
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 آهشیکا دس اهىس داخلی کشىس یها دخالثهحکىهیث  .5

خه ظؼ هىؼظ ايساب فحًه، اهىؼی اقث که بیايیه ظیؽوؾ وؾاؼت ضاؼ اغحهانات اضیؽ و هكئلهکا ظؼ اهؽی های ظضالث
ؼا کًاؼ بگػاؼیع جا هلث ایؽاو نما ؼا بپػیؽظ  ها ظضالثظضالث ظؼ اهىؼ ظاضلی کهىؼ هاقث. نما بایع ایى  ها آوهمه 

و ؼوؾی ایى ىم نما يیكث ن های قیاقثاقالهی چیؿی خؿ يفؽت اؾ اهؽیکا، يهیىيیكن و  و بعايیع که ظؼ ظل اهث
 نما ؼا ویؽاو ضىاهع کؽظ. های کاشيفؽت همعـ ايهالله 

يكئلک اللهن و يعػىک باقمک الؼظین االػظن االػؿ االخّل االکؽم یا الله ... یااؼزن الؽزمیى. اللهن اؼؾلًا جىفیك 
 و يعق الًّیة و ػؽفاو السؽهة اللهن ايًؽ االقالم و اهله و اضػل الکفؽ و الکفاؼ و المًافمیى.الٓاػة و ُبؼع المؼًیة 

اغفؽ المؤهًیى و المىهًات والمكلمیى و المكلمات، اللهن ايًؽ خیىل المكلمیى و ػكاکؽ المىزعیى اللهن 
همه هظالن ػًایث بفؽها، ضائًاو  ىبه اهث اقالم لىت، لعؼت و نداػث العام ظؼ بؽابؽ ایاالزیاء هًهن و االهىات، 

ها ؼا به ايىاؼ ایماو و هؼؽفث ضىظ ؼونى بفؽها، هؽاخغ  های ظلضعایا به اهث اقالهی ؼا هفحُر و هًکىب بفؽها، 
ظؼگػنحه، ظؼگػنحگاو اؾ ایى خمغ، نهعای ظفاع همعـ، ايمالب اقالهی، هعافغ زؽم و اهام نهعا ؼا با اولیای 

باؼاو ؼزمحث ؼا باؾ ظهًعه ؼاه آياو همؽؼ بفؽها، َمى نکؽگؿاؼی اؾ باؼاو ؼزمحث،  اظاههضىظت هسهىؼ بفؽها، ها ؼا 
جؽ بفؽها, ضعایا اؾ همه ضاظهاو اقالم ظؼ  های خبهه هماوهث ؼا نیؽیى ياؾل بفؽها، گًاهاو ها ؼا ببطم، پیؽوؾی

ام نهعا ؼا با اولیای ضىظت ، اؼواذ جابًاک نهعا و اهها لبىل بفؽها قؽاقؽ خهاو اقالم ایى ؼناظت و هداهعت
هسهىؼ بفؽها، هؽیُاو و خايباؾاو ؼا نفای ػاخل ػًایث بفؽها، جىبه و ايابه ها ؼا بپػیؽ و گًاهاو ها ؼا ببطم و 

ضعایا باؼاو ؼزمث و بؽکحث ؼا بؽ ها ياؾل بفؽها، به ها جىفیك ايابه و جُؽع ظؼ پیهگاهث کؽاهث بفؽها، همه  بیاهؽؾ،
هث اقالم و هماوهث اقالهی و اؾ هلث ػؿیؿ و نؽیف ایؽاو ظوؼ بعاؼ، هكئىالو ؼا ظؼ ضعهث نؽوؼ و آفات ؼا اؾ ا

ضعهحگؿاؼاو به اقالم، همام هؼظن ؼهبؽی، هؽاخغ ػظام و ضالًايه به هلث نؽیف جىفیك ؼوؾافؿوو ػًایث بفؽها،، 
هىال و آلایماو زُؽت ولیؼًؽ ضعهث گػاؼاو به کهىؼ و اقالم ؼا هؤیع و هًًىؼ بعاؼ، ضعایا قالم ها ؼا به هسُؽ 

 ال جؼدیل بفؽها. اؼوازًا فعاه ابالؽ بفؽها و ظؼ فؽج يىؼايی
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زا  بكن
ا
ا أ ُه ُکُفى  ْن یُکْى لا لا ْع وا ْن یىلا لا ْن یِلْع وا ُع لا ما ًَّ ُه ال ٌع اللَّ زا

ا
ُه أ ِزیِن ُلْل ُهىا اللَّ ِى الؽَّ ْزما  16ٌع الله الؽَّ

 

                                            
 . قىؼه اضالو16


