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 خطبه اول
بسن الله الشحمى الشحین الحمذلله سّب العالمیى و الّصالة اعىر بالّله السمیع العلین هى الطیطاو الشجین 

و الّسالم علی سّیذيا و يبّیًا و حبیب للىبًا و طبیب يفىسًا و ضفیع ريىبًا ابی الماسن المصطفی هحّمذ و 
 علی آله االطیبیى و السّیما بمیة الله فی االسضیى.

السالم علیک یا بًث ولی الله، السالم علیک یا أخث ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السالم 
 علیک یا بًث هىسی بى جعفش و سحمة الله و بشکاجه.

 جىصیه به جمىا
َه »الله الشحمى الشحین  اعىربالله هى الطیطاو الشجین بسن ُمىا الَلّ ىا اَجّ ًُ ِزیَى آَه َها اَلّ ُیّ

َ
َحَكّ ُجَماِجِه َو اَل َیا أ

ْسِلُمىَو  يُحن هُّ
َ
ُضوا  1«َجُمىُجىَّ ِإالَّ َو أ ه و هالصهة أهشه و هجايبة يهیه و َجَجهَّ وِصیکْن و َيفِسی ِبَحْمَىی اللَّ

ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَمْذ ُيىِدَی ِفیُکْن ِبالشَّ ْم  2عباد اللَّ اِد الحَّ ُدوْا َفِئوَّ َخْیَش الضَّ  3َىیَو َجَضوَّ
ٌما يمالگماقاو گكاهی، بكاؾقاو و ؼىاهكاو اقشمًؿ و ؼىؾم قا ؾق آؼكیى شمؼه هاه ٌكیق ٌؼباو و ؾق   همه

بكای جٍكف به هاه  آهاؾگیال گًاه هاو و  ؾاقی ؼىیٍحىهاه جوىا و پاقوایی و ٔیاكث الله به جوىا و پاقوایی و  آوحايه
هاه هباقک  پایاو بیال كیىٔات  هًؿی بهكه. ؼؿاويؿا به همه ها جىكین کًن هیهباقک قهٕاو ولاقي و ؾػىت 

 قهٕاو ػًایث و کكاهث بلكها.

                                            
 .221ـ وىقه آل ػمكاو، آیه 1
 .       122البالؿه، ؼٙبه  ویؿ قٔی، يهس -2
 297ـ وىقه بوكه، آیه  3
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 سًگیى اص هىايع ههن اصدواج  های ههشیه
وًگیى و اقهام  های ِؿامهوىله  کًؿ هیو به هًگام قا جهؿیؿ  هىهغ بهگه قويؿ الؾواز ِعیط و  هایی آویبال 

ام و ههكیه وًگیى یک قون و یک اؾب ؾق الؾواز ٌؿ و ؾق وبک الؾواز هكاق اوث. اگك ِؿ ها ِؿاميصىهی ؾق 
 ػمالا ٌكیؼث هوؿوه والگاق يیىث و هن قواز ایى قون و يهاؾیًه ٌؿو ایى وًث ياقوا،  های جىِیهگككث هن با 

و  ؾیگك ؾق كٕای ؼايىاؾه های آویبو  ٌىؾ هیؾق الؾواز و وًگیًی آو بكای شىاياو ػمیم ها  جأؼیكهىشب 
ٌاهؿ قواز ایى وبک ليؿگی ؿیك ِعیط  وبیً کن که ایى. به هًاوبث کًؿ هیؼايىاؾه والن ایصاؾ  گیكی ٌکل

 :کًن هیقا ػكْ  لهیًهيکاجی ؾق ایى  ٌىؾ هیؾق الؾواز  جأؼیكهىحین و همیى وًث و وبک هىشب 

 وجىدی ههشیه های فلسفه .1
. هكؾ ٌىؾ هیههكیه و ِؿام ؾق کًاق يلوه، ؾو جؼهؿی اوث که ؾق كوه و ظوىم اوالهی ال هبايی ؼايىاؾه ٌمكؾه 

يلوه اوث که با  ها آوؾق هبال ؼايىاؾه و همىك جؼهؿاجی ؾاقؾ. ایى ؾو جؼهؿ به يعىی اهحّاؾی و هالی اوث: یکی ال 
ق ؾاؾه ٌؿه اوث و ؾاقای كلىله ؼاَ ؼىؾ اوث.  هیىؾ و ٌكایٙی که ؾق كوه هؼیى ٌؿه اوث بك ػهؿه هكؾ هكا

ؾیگكی ِؿام و ههكیه اوث که ؾق باب آو ؾو كلىله وشىؾ ؾاقؾ: اولی اهحّاؾی و هاؾی اوث که ایى كلىله 
اوث و ال هًابغ هن به يعىی هابل اوحلاؾه اوث ایى اوث که كلىله اِلی  جك ههن آيچهو ياچیم آو اوث.  کىچک

ٌكایٗ ػوؿ اوث آو اوث که هكؾ ػىا٘ق و ؼىاوحگاقی ؼىؾي قا با آو قهن يماؾیى ابكال که ال  ای ههكیهِؿام و 
کًؿ. يبایؿ به ِؿام، يگاه هاؾی و اهحّاؾی اكکًؿ. اگك يگاه ها به ؼايىاؾه و ليؿگی یک يگاه هاؾی و ؾيیىی هعٓ 

ايىاؾه و جٍکیل ليؿگی هٍحكک . اها گك يگاه ها به ؼکًین هی جلىیكباٌؿ ؾق ایى ِىقت يلوه و ِؿام قا ٘ىقی ؾیگك 
یابی ها ال  الله والمهايًؿ يگاه اهیك المىهًیى و ظٕكت لهكا ٕ ػلیهمأ و یک يگاه آومايی و الهی ٌؿ آيگاه اقل

 ِؿام چیم ؾیگكی ؼىاهؿ بىؾ. 
ؾق  وكاؾاقی، هعبث و ػهؿ و ػا٘لهيکحه ههمی که ایًصا وشىؾ ؾاقؾ آو اوث که كلىله اِلی ههكیه ابكال 

يماؾ ػا٘له و  ػًىاو بههعؿوؾ  گفاقی وكهایهکكؾو ليؿگی هٍحكک با یک  آؿالٌؿو و  آؿالليؿگی هٍحكک اوث. 
ابكال هعبث و ػا٘له ال وىی هكؾ به همىك اوث. البحه هعبث قٌحه هٍحكکی اوث که ؼايىاؾه قا به  آؿالهعبث و 
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هعبث و ػا٘له هكؾ بایؿ پیٍگام باٌؿ، به ؼىاوحگاقی  اها ؾق ابكال کًؿ هیو ليؿگی قا آباؾ و والن  ليؿ هیهن گكه 
. په ػلث و كلىله ِؿام جًها كلىله هاؾی و اهحّاؾی آو  کًؿ هیيماؾ قهمی قا جوؿین لو  ػًىاو بهو  قوؾ هی

 .کٍؿ هیليؿگی قا یؿک  آؿاليیىث بلکه بیٍحك كلىله يماؾیى و ابكال ػا٘له و هعبث ؾق 

ُؿهاّجّهىَّ ّيٓعَلةَو : ;ككهایؿ هیآیه ٌكیله يیم   َِ ىاَء  ًِّ و  وكاؾاقیِؿام ال هاؾه ِؿم اوث یؼًی يىػی  اولا  4:آُجىا ال
یک هؿیه ویژه جوؿین همىك  ػًىاو بهایى هبلؾ يماؾیى قا : ّيٓعَلة: ;ككهایؿ هی ذايیاا > ؾهؿ هیقا يٍاو  کكؾاقی قاوث

قا ال وك ههك و جکكین جوؿین  ها ههكیهاوث. ٌما  گفاقی اقزاوث که همكاه با کكاهث و  ای ویژه. يعله هؿیه کًی هی
همىكايحاو کًیؿ. ایى هعبث، ػا٘له و ػالهه ِمیمايه اوث که ليؿگی قا ٌیكیى و پایگاه قٌؿ هؼًىی و شایگاه 

. ليؿگی هؼٙىف به آو اهؿاف بلًؿ هؼًىی و جكبیث يىل والن اوث. بایؿ قٌحه ؾهؿ هیجكبیث ككليؿاو والن هكاق 
 بك ایى هعبث اوحىاق باٌؿ. اواوی ؼايىاؾه

 يگاه اسالم به هیضاو و ايذاصه صذاق و ههشیه .2

ؾق يگاه اول و به ٌکل اولیه، ظکن اوالم ؾق هیماو ِؿام یک آلاؾی هكاق ؾاؾه ٌؿه اوث.  ؾق قوایات هؼحبك آهؿه 
َؿاُم ;اوث که:  َّّ َؿ   ال َّّ ٓو َکّریٍك َكَهَفا ال

َ
َیا َػَلٓیّه ّهٓى َهّلیٍل أ َٔ اوث که کن یا  ها لوزایى ؾق اؼحیاق همىكاو و  5:اُم َها َجَكا

 لیاؾ بك وك ِؿام و ههكیه جىاكن کًًؿ. 

و به ؾلیل آيکه بك قواز الؾواز به  ؾايؿ هیليؿگی ِمیمايه  آؿالاها اوالم به ؾلیل آيکه ِؿام قا يٍاو هعبث و 
بك ایى اوث که ِؿام قا وًگیى  جأکیؿکه  قوین هیؾاقؾ به اِل ؾیگك ؾق يگاه اوالم  جأکیؿو ِعیط  هىهغ بههًگام و 

ّة آلَمٓهّك َو َکَكاَهّة َکٓرَكّجه;يگیكیؿ. جؼبیك هكظىم ظك ػاهلی ؾق ووائل ؾق ػًىاو باب ایى اوث   6: َباُب آوّحٓعَباّب ّهلَّ
اوحعباب ِؿام کن و کكاهث ِؿام وًگیى.  ـیلً هن قوایات هحؼؿؾ آهؿه اوث. هن ؾق ووایل هن ؾق هىحؿقک 

ال هّاؾق اهل وًث يول ٌؿه اوث ایى اِل آهؿه اوث.  آيچهقوایاجی که ؾق هًابغ ٌیؼی يول ٌؿه اوث و و 

                                            
 .: و ههك لياو قا ؾق کمال قٔایث به آيها بپكؾالیؿ2وىقه يىاء، آیه  - 4

 : ِؿام آو هوؿاق اوث که لو و هكؾ بؿاو قٔایث ؾهًؿ چه کن باٌؿ و چه لیاؾ.873، َ 5هكظىم کلیًی، الکاكی، ز  - 5      

 129، َ 12هكظىم ظك ػاهلی، ووائل الٍیؼه، ز  - 6
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٘ككیى اوث که بك آو جىاكن کًًؿ اها  اؼحیاقبًابكایى ِؿام يٍاو هعبث و ليؿگی ِمیمايه اوث. ؾو ِؿام ؾق 
وًگیى و يصىهی  های ِؿامٍىؾ. ٌما يصىهی و وًگیى ي های ِؿامؾاقؾ که  جأکیؿظکن جكشیعی  ػًىاو بهاوالم 

 .ٌىؾ هیو ِعیط  هىهغ بهؼايىاؾه  گیكی ٌکلهايغ ال 

 الف. سوایاجی دس باب ههشیه

یبایی آهؿه اوث:   قوایاتاگك    قا هالظظه کًیؿ جؼابیك بلًؿ و ل

 افضل صياو اهث .1

ّحي : ;کًؿ هیٔ ال پؿقاو بمقگىاق ؼىؾ ال پیاهبك اکكم َٕٔ يول الىالم ػلیهؾق قوایحی اهام ِاؾم ٕ هَّ
ُ
ُل ّيَىاّء أ َٕ ٓك

َ
أ

ُهىَّ َهٓهكاا  َهلُّ
َ
َبُعُهىَّ َوٓشهاا َو أ ِٓ َ

کمحك باٌؿ. ههكیه وًگیى  ها آو های ههكیهاكٕل يىاء اهث هى ليايی هىحًؿ که   7:أ
: ههكیه کمحك يٍايه ػظمث بیٍحك لو اوث. ليی که ككهایؿ هیاوالم  ػکه بهيٍاو ٌؽّیث بالی همىك يیىث. 

. الؾواز یک کًؿ میٌؽّیث ػلمی، هؼككحی و ایمايی اوث ؼىؾ قا ؾق هؼاهله اهحّاؾی واقؾ الؾواز يؾاقای 
يصىهی، چًؿ  های ههكیههؼاهله اهحّاؾی يیىث بلکه یک پیىيؿ ايىايی و اومايی اوث. ایى پیىيؿ يبایؿ هىاوی با 

 اوالهی يیىث.ٌىؾ. ایى هٙابن با ككهًگ ياب  ها ایىِؿ هیلیىيی و چًؿ ِؿ وکه و اهرال 

 يطاو هیمًث صو .2

ّة َجٓیّىیُك ّيَکاّظَها َو َجٓیّىیُك   ُیٓمّى   ّهٓى ;ٔ ؾق کحاب ؾػائن الوالم  يول ٌؿه اوث که: الىالم ػلیهال اهام ػلی ٕ
َ
آلَمٓكأ

 ايؿاله بهو قاظث و ِؿام و ههك او ايؿک و  آواويٍايه هیمًث یک بايى و همىك اوث که ليؿگی با او  8:َقّظّمَها
 هًاوب بكای شاهؼه باٌؿ. ایى یمى و هیمًث همىك اوث. آهاؾه ككليؿ آوقیاوث و 

                                            
 .: بهحكیى لياو اهث هى ليايی هىحًؿ که ؼىٌكوجك و ههكیه ایٍاو کمحك باٌؿ151َ  ـ هماو، 7
 112، َ 1ی، ؾػائن الوالم، ز يؼماو بى هعمؿ هـكب - 8
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یاد  .3  دضمًی ساص صهیًهههشیه ص

َىاّء َكَحُکىَو َػَؿاَوةا ;ؾق قوایث ؾیگكی ال اهیك المىهًیى  يول ٌؿه اوث که:  ًِّ اُلىا ّبُمُهىّق ال ـَ ٌما ؾق ایى اقهام  9:َل ُج
 10ؾٌمًی اوث. قوی لیاؾهیؿ. لهیًه ایى يکً قوی لیاؾهِؿام و ههكیه ؿلى و 

ولی گاهی  ؾهؿ هیهحمکى اوث و ههكیه لیاؾ  ای ؼايىاؾه. ظال کًین هیِؿام يگاه   هىئلهگاهی با يگاه ككؾی به  
ؾق اكمایً  ايحها بی. وهحی او ههكیه لیاؾ جؼییى کكؾ یک هىابوه کًین هییک اقلي اشحماػی يگاه  ػًىاو بهایى قا 

ؼايىاؾه والن و  گیكی ٌکلجا وؿی هعکن بكای  قوؾ هیشلى  هؿق آوو ایى هىابوه  ٌىؾ هیههك و ِؿام ٌكوع 
 .ٌىؾ هی هىهغ بهالؾواز 

هى جمکى ؾاقم، ؼىب آو قا به ٌکل ؾیگك هايًؿ هبه و هؿیه به او بؿه. البحه ؾق ایى هن اوكاف  گىیؿ هیگاهی ؼايىاؾه 
همیى اوث. هًاٖ قا بك اقهاهی هگفاق که وًحی ٌىؾ و ایى وًث هايغ ال  هیمیه هًا٘اا يکى و هبًای ِؿام و ش

و کمی و ايؿاله بىؾو  11که لیاؾی ههكیه هن ٌىهی لو ٌمكؾه ٌؿه اوث بیًین هیگكؾؾ.  ها ؼايىاؾه گیكی ٌکل
 ٌؿه اوث.ِؿام هیمًث و کكاهث او به ٌماق آهؿه اوث و ال ٘كف ؾیگك ههكهای وًگیى هىشب ػؿاوت ٌمكؾه 

                                            
 158، َ 12هكظىم ظك ػاهلی، ووائل الٍیؼه، ز  - 9

 كیياپف جعملو  باق ؼلثکه بىیاق  ؾهؿ یهقغ  ییها اجلامکه بىی اهايث و جعویك ؾاقؾ و یا  ٌىؾ یههایی لؾه  گاه ؾق هصاله ؼىاوحگاقی ظكف - 10
. ؾق ایى ظالث ههكیه كؾیپف یيمالحیام  گاه چیه ىیو چكککه همچىو لؼمی کهًه  ییها کؿوقتو  ها ًهیکبكای آؿال  ٌىؾ یه یا هوؿههاوث و لفا ایى هىٔىع 

و  یههك یبجبغ آو ظه ايحوام ،  و بهؼا٘كات ياؼىٌایًؿ  یاؾآوقیکه بكای  ٌىؾ یه یا لهیووبه شای آيکه پٍحىايه هعکمی بكای وؼاؾت آیًؿه باٌؿ 
 .بكؾ یهلیبای آیًؿه قا به جاقاز  یاهایقؤهؿم به ػكِه يهاؾه و  ها یظكهح یب

ا151ـ هماو، َ  11 ّة َو الؿَّ
َ
َیاَء ّكي آلَمٓكأ ٌٓ ٓإُم ّكي َذاَلَذّة أَ ٍُّ ّه َٕٔ: ال ّه ٕعٔ َهاَل: َهاَل َقُوىُل اللَّ ّبي َػٓبّؿ اللَّ

َ
ٓإُهَها َؿاَلُء َهٓهّكَها َو : َػٓى أ ٍُ ُة َك

َ
ا آلَمٓكأ هَّ

َ
اّق َكأ ّة َو الؿَّ بَّ

 ٍُ ُة َك ابَّ ا الؿَّ هَّ
َ
یُوَها َو ُؼٓبُد ّشیَكاّيَها َو َهاَل ّهٓى َبَك ُػٓىُك ّوَلَؾّجَها َو أ ّٔ ٓإُهَها  ٍُ اُق َك ا الؿَّ هَّ

َ
ُة َهُئىَيّحَها َو ُیٓىُك ّوَلَؾّجَها َو ٓإُهَها َکٓرَكُة ّػَلّلَها َو ُوىُء ُؼُلّوَها َو أ ّة ّؼلَّ

َ
َکّة آلَمٓكأ

ُك ّوَلَؾّجَها. ُة َهُئىَيّحَها َو َجَؼىُّ ؿَّ ٌّ ٓإّهَها  ٌُ  ّهٓى 
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 سًگیى  ههشیهاص آجص پیاهذ  هایی سلسله .4
. ایى ؾق ؾهؿ هیبك او هكاق  آجًال  هایی ولىلهؾق قوایحی ؾاقؾ که اگك ليی ههكیه وًگیى بك همىك هوكق گكؾايؿ ؼؿا  

. ايؿ کكؾهاوث که پیاهبك ؼؿا َٕٔ ؾق آو ظؿید، هٙالب ههمی ؾق قابٙه با هىائل ؼايىاؾگی بیاو  12ظؿید ظىل
 ایى جؼبیك آهؿه اوث.  ایًصاال آو قا  ؾق وی اِل ليؿگی هٍحكک اٌاقه کكؾین. ؾق  هایی گىٌه هبالا 

ابحؿا همکى اوث که بكای ها وًگیى باٌؿ که گلحه ٌىؾ: وًگیًی ِؿام یک ٌىهی و يکبث ؾق ليؿگی اوث، 
. ایى يٍايه ایى ؾهؿ هیو اگك ِؿام قا وًگیى بگیكؾ ؼؿاويؿ بك او باقهای وًگیى هكاق  آوقؾ هیؾٌمًی و ػؿاوت 

یابی لو و اقلي ليؿگی  ها ِؿامیک اهك ػاؾی يیىث، ؾلیلً هن قوٌى اوث. وهحی  هىئلهاوث که  هالک اقل
 هىابوهـ  یک کًؿ هیِؿام او چًؿ وکه بیٍحك اوث اقلي بیٍحكی پیؿا  گىیؿ هیوهحی  که همیىهٍحكک ٌؿ ـ 

 های ليؿگیوشىؾ ؾاقؾ و يحیصه ایى هىابوه ياقوا، جٍکیل  ها های ليؿگیؾق  وبیً کنکه  ٌىؾ هیی ٌكوع پایاي بی
 ؾق الؾواز ؼىاهؿ ٌؿ.  جأؼیكياوالن و 

 بش ههش السًه جأکیذ. ب
و هًاوب  ايؿاله به ها ِؿامجىاكن ٘ككیى اوث، اها ؼٗ و شهث كکكی اوالم ایى اوث که  بك اوانالبحه ِؿام 

یابیؾق هبلؾ ههك الىًه  13ٌؿه اوث. جأکیؿباٌؿ. ؾق قوایات ههك الىًه  هؽحلق اوث، گاهی ؾق ظؿ هلث یا  ها اقل
هٍث هیلیىو جىهاو  گلحه ٌؿه اوث. ٌایؿ هن بٍىؾ که آو قا  به ايعاء ؾیگك هعاوبه کكؾ. اها ههن ایى اوث که 

ي ػكف شاهؼه یک ايؿاله هحؼاقف و هؼمىل باٌؿ، باق وًگیًی بك ليؿگی هكاق يؿهؿ و وؿی ؾق بكابك قواز و گىحك
 وشىؾ ؾاقؾ.  ایًصاؼايىاؾه يٍىؾ. ایى هالک ههمی اوث که ؾق  گیكی ٌکلالؾواز و 

                                            
 294، َ 5هكظىم کلیًی، الکاكی، ز  - 12

ٓو َل ُجَصاّوَل َهٓهُكَها َهٓهَك : 852ٕ، َ 222> ػالهه هصلىی، بعاقاليىاق، ز 182اللوه المًىىب الی الهام الكٔا ػلیه الىالم، َ  - 13
َ
ٓشَث َكآشَهٓؿ أ ا َجَموَّ ـَ ّئ

َز ّيَىاَءه>  ّه َ َو َجَموَّ َز َقُوىُل اللَّ ّلَي َلوَّ ـَ ّة َو ُهَى َؼٓمُىّماَئّة ّؾٓقَهٍن َكَؼَلی  ًَّ ه جصاول يکًؿ. بك همیى هیماو الىُّ ًْ هك گاه الؾواز کكؾي بکىي جا ههك آو ال ههك الْى
 ٔگككث ؾاؾ و همىك هي ؾؼحكاو ؼىؾ قا ٌىهك هي (َ) پیاهبك اکكم
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 حشهث جعشض و غصب ههشیه .3
البحه ال ٘كف ؾیگك، ِؿام بىیاق ههن اوث و ؿّب و جؼكْ به ههكیه و ِؿام لو هن بىیاق هفهىم ٌمكؾه ٌؿه 

بایؿ با ٘یب ؼا٘ك و البحه ؾق ظؿ جىاو آو قا اؾا یات و قوایات به آو اٌاقه ٌؿه اوث. آاوث و گًاه هٕاػق ؾاقؾ. ؾق 
 14کكؾ و ؿّب و جؼؿی ؾق آو یک ظكهث هٕاػق ؾاقؾ.

 کشاهث ههشیه ياچیض .4
ِؿام بىیاق بىیاق ياچیم هن ٌایؿ هٙلىب يباٌؿ. اها ِؿاهی  15اوث. آهؿهکكاهث کمحك ال ؾه ؾقهن هن ؾق قوایات  

یىث و ػالوه بك آو ابؼاؾ هًلی ؾق ليؿگی ٌؽّی و هؼًىی که ؾق هىابوه اكمایً هكاق بگیكؾ ایى هٙلىب ٌاقع ي
که هايغ ال قواز الؾواز ِعیط  هایی آویبٌاهؿ آو هىحین.  یکی ال  وبیً کنیک ابؼاؾ اشحماػی وویغ ؾاقؾ که ها 

شىايی  ها هیلیىوکه وؿی هىحًؿ ؾق بكابك  باٌؿ هیو به هًگام اوث ِؿام و شهیمیه وًگیى و جٍكیلات هٕاػق 
کمک کكؾه لهیًه قا ككاهن کًین.  ها آووى الؾواز هىحًؿ. همه ها وظیله ؾاقین که بكای جٍکیل ليؿگی که ؾق 

و جكویس آؾاب ٌكیؼث ؾق همه  های اشحماػی وًثهمه ها قا ؾق ػمل به ككاهیى الهی و اشكای  ؼؿاويؿاهیؿواقین 
 بؿاقؾ. هإیؿليؿگی هىكن و 

ا  بىن ّظیّن ّئيَّ ٓظَمّى الكَّ ٓبَحُك الله الكَّ
َ
اّيَئَي ُهَى آْل ٌَ َي َوآيَعٓك ّئوَّ  لِّ ّلَكبِّ َّ اَى آلَکٓىَذَك َك ًَ ی َٙ ٓػ

َ
  16أ

                                            
ٓشَكُه: پلیؿ کاقجكیى 249، َ 222ػالهه هصلىی، بعاقاليىاق، ز  - 14

َ
ّشیّك أ

َ
ُغ آْل ًٓ ّة َو َه

َ
ُيىّب َذاَلَذِة َهٓحُل آلَبّهیَمّة َو َظٓبُه َهٓهّك آلَمٓكأ ٓهَفُق الفُّ

َ
گًاه هحل : أ

 ؼحى اشكت کاقگك همؾبگیك اوث.اؾه، ؼىؾؾاقی ال پكؾاؼث ههك، ويپكيل

ٍَ 158، َ 12هكظىم ظك ػاهلی، ووایل الٍیؼه، ز  - 15 َهلَّ ّهٓى َػ
َ
ٓو َیُکىَو آلَمٓهُك أ

َ
ٓکَكُه أ

َ
ي َْل ٍؿ َػٓى آَباّئّه َػٓى َػّليٍّ ٕعٔ َهاَل: ّئيِّ َكّة َؾَقاّهَن : ػى َشٓؼَلّك ٓبّى ُهَعمَّ

يِّ، ؾووث  ـّ ّبَه َهٓهَك آلَب ٍٓ  ٌىؾ جٍابه يؿاٌحه باٌؿ. يؿاقم َههك لو، کمحك ال ؾه ؾقهن باٌؿ جا با پىلی که ؾق هىقؾ ليا پكؾاؼث هیّلَئالَّ ُی

 وىقه کىذك -16



  
 12/21/97                               آیث الله اػكاكی هن های يمالشمؼه ؼٙبه                

8 

 

 خطبه دوم

الّله الشحمى الشحین يحمذه علی ها کاو و يسحعیًه هى  اعىر بالّله السمیع العلین هى الطیطاو الشجین بسن
اهشيا علی ها یکىو و يؤهى به و يحىکل علیه و يسحغفشه و يسحهذیه و يعىر به هى ضشوس أيفسًا و سیئات 

ِبی اْلَماِسِن ُهَح 
َ
ٍذ َو علی هىاليا علّی بى ابیطالب و علی أعمالًا و يصّلی و يسّلن علی سّیذيا و يبّیًا أ مَّ

الصذیمة الطاهشة فاطمة الضهشاء و علی الحسى و الحسیى سّیذی ضباب اهل الجًة و علی االئمة المسلمیى 
علی بى الحسیى و هحمذ بى علی و جعفش بى هحمذ و هىسی بى جعفش و علی بى هىسی و هحمذ بى علی و 

َواَلّة َو َهٓؼّؿُو خلف المائن المًحظش علی بى هحمذ و الحسى بى علی و ال ُغ الكِّ ّٔ ٓظَمّة َو َهٓى ّة َو َبٓیُث الكَّ ُبىَّ ًُّ َصَكُة ال ٌَ  

 .آلّؼٓلّن َو ُهٓؽَحَلُق آلَماَلّئَکّة ِلىات الله ػلیهن أشمؼیى

 جىصیه به جمىا
ًُ »الله الشحمى الشحین  اعىربالله هى الطیطاو الشجین بسن ِزیَى آَه یَها الَّ

َ
ُمىْا الّلَه َوکىُيىْا َهَع یا أ ىْا اجَّ

اِدِلیَى  ه و هالصهة اهشه و هجايبة يهیه 17«الصَّ وِصیکْن و َيفِسی ِبَحْمَىی اللَّ
ُ
ِه أ  ِعَباَد اللَّ

. آؼكیى شمؼه هاه هباقک ٌؼباو یک شمؼه ؼىاين ككاهیگكاهی و ؼىؾم قا به جوىا و پاقوایی  يمال گفاقاوهمه ٌما 
ؼاِی ؾق آو واقؾ ٌؿه اوث و هن ؾق قوایحی  های جىِیههؼًىی و پك الهام و ظىاوی اوث. هن اػمال و  الؼاؾه كىم

ٌؼبايیه قا يول کكؾه  ؼٙبهظٕكت ولماو ال پیاهبك ؼؿا ظٕكت هعمؿ هّٙلی ِْٕلی الله ػلیه و آله و ولنٔ 
بكای  آهاؾگیبكای  های ككِث آؼكیى شمؼه ٌؼباو و ای ظماوهپیاهبك ؼؿا َٕٔ با چًاو وىل و با چًاو  18اوث.

یابی کًیؿ و  ها ؾلقا ال  ها کیًه. کًؿ هیهاه هباقک قهٕاو قا جفکك ؾاؾه و یاؾآوقی  بٍىییؿ، اػمال گفٌحه ؼىؾ قا اقل
                                            

          229جىبه،  -  17
 98> ٌیػ ِؿوم، الهالی، َ 828، َ 22هكظىم ظك ػاهلی، ووایل الٍیؼه، ز  - 18
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قا يول  ها جىِیهو هاه هباقک قهٕاو ٌىیؿ. ؾق قوایث ؾیگك ابىِلث آو  يظیك بیآو هاه ٌكیق و ههمايی  آهاؾه
بكای ایى اوث که ال  ها ایىبكای ها بیاو ٌؿه اوث همه  هايؿه باهییی که ؾق ایى قولهای . ؾػاها و ـکكهاکًؿ هی

. ٌىؾ هی آؿالآؼكیى شمؼه هاه ٌكیق ٌؼباو یک ٌماقي هؼکىن بكای اولیای الهی و ؾلؿاؾگاو ههمايی ؼؿایی 
 ها ؾهکه  ای قولهوِق ؾق باب او آهؿه اوث. آو  ها ؾهآو ههمايی که کكاهث الله اوث. آو هاه هباقک قهٕايی که 

ٓىمَ ;ِلث و جىِیق ؾق باب آو واقؾ ٌؿه اوث.  هاه هباقک قهٕاو هاه جوىا و پاقوایی اوث. َّّ وَّ ال
َ
َكَبُه   ّظَصاِب   أ َٔ

اّق َو َواّئّك آلَصَىاّقضّ  َّ ٓب
َ
ٓوَماّع َو آْل

َ
ٓلُىّى َو آْل

َ
ُه َشلَّ َو َػمَّ َػَلی آْل اوث که ؼؿا بك  ای پكؾهقوله یک ظصاب و  19:اللَّ

  ؾهین هیاكکًؿه اوث که ال گًاه هّىو بمايؿ. ؼؿایا جى قا به ٌکىه و ػظمث قهٕاو هىمث  شىاقضهمه اػٕا و 
 آو ههمايی بمقگ بلكها. آهاؾهها قا 

  ها هًاسبث
 :کًن هیو هٙالبی قا ؼؿهث ٌكیلحاو ػكٔه  ها هًاوبث

 ایمايی الله آیثبهجث و  الله آیثحال و جسلیث سالگشد اسج گشاهیذاضث .1

و به قواو پاک او ؾقوؾ   ؾاقین هیجؼالی ػلیه قا گكاهی  الله قٔىاوبهصث  الؼظمی الله آیثوالگكؾ اقجعال هكظىم 
و  کًین هیایمايی قا جىلیث و جؼمیث ػكْ  الله آیثؾق اوحاو كاقن  كویه ولی. اقجعال يمایًؿه هعحكم ككوحین هی

به اقواض پاک همه ػلما، ـوی العوىم، ؾق گفٌحگاو، هكاشغ ؾقگفٌحه، ٌهؿای بمقگ اوالم و  ككوحین هیؾقوؾ 
 هعمؿ ؾقگفٌحه با ِلىاجی بك هعمؿ و آل ؾكاع هوؿن و هواوهث و هؿاكغ ظكم و اهام ٌهؿا و ػمیماو جاله

                                            

ٓىمَ 192اللوه المًىىب الی الهام الكٔا ػلیه الىالم، َ  - 19 َّّ وَّ ال
َ
ُه أ اّق َو   ّظَصاِب   : آػَلٓن َیٓكَظُمَي اللَّ َّ ٓب

َ
ٓوَماّع َو آْل

َ
ٓلُىّى َو آْل

َ
ُه َشلَّ َو َػمَّ َػَلی آْل َكَبُه اللَّ َٔ

َه  َ٘ ّه َو  َیاّم َواّئّك آلَصَىاّقّض ّلَما َلُه ّكي َػاَؾٍة ّهٓى ّوكِّ ِّّ ُه َػَلی ُکلِّ َشاّقَظٍة َظْواا ّلل اّق َو َهٓؿ َشَؼَل اللَّ ًَّ ی ُیٓىَحَك ّبّه ّهَى ال اّئماا اَقّة ّجٓلَي آلَعّویَوّة َظحَّ َِ َها َکاَو  ی َظوَّ ؾَّ
َ
َكَمٓى أ

َها َو َهٓؿ  ًٓ ٓىّهّه ّبَعَىّب َها َجَكَى ّه َِ ّل  ٕٓ َُ ّهٓى َك َها َيَو ًٓ ٓیئاا ّه ٌَ ی َو َهٓى َجَكَى  ًّ ّهیُك آلُمٓإّه
َ
َه َػٓى ّهٓرّل َهَفا َهاَل أ مَّ ًَ ٓو َیَح

َ
ّلَي أ ـَ ُل ّهٓى  َٕ ٓك

َ
اّئّن َو أ َّّ ِة ّكي ُهٓبَلّة ال َّ َى ُقّوَي ُقٓؼ

ُه َکاَو ُیَواُل ّئوَّ َبٓؿَو آلّوَحاّل اللِّ  ٓیّل ّئيَّ ّبَك َیٓىهاا ّئَلی اللَّ ّٓ ٓو َل َی
َ
َظُؿُکٓن أ

َ
 َها َیٓىَحٓعّیي أ

َ
 اُم.َٙ ع أ
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 ی پیشاهىو هاه هباسک سهضاوهای جىصیه .2

 هاه هباقک قهٕاو اوث.پیكاهىو  هایی یاؾآوقیو  ها جىِیههعىق اول وؽى، 

هاه قهٕاو یک هکحب اوث، یک هًظىهه كکكی و ػملی و ػباؾی اوث. هاه هباقک قهٕاو هن یک كلىله ككؾی 
و ػباؾی و هن یک كلىله اشحماػی بمقگ ؾاقؾ. اگك ها بؽىاهین هاه قهٕاو قا با همه اوِاف و ٌكایًٙ ؾق شاهؼه 

 : کًن هیيکاجی قا ؼؿهححاو ػكْ  لهیًهاوث. ؾق ایى  اییه ؾهثو اػمال و  ها آهاؾگیپیاؾه کًین يیال به 

 هاه هباسک سهضاو بهاس لشآو و عبادت .1

قا بكای یک كّل  هایماو ؼايههاه هباقک قهٕاو قبیغ هكآو و ػباؾت اوث همه بایؿ هن ؼىؾهاو، هن شىاياو و هن 
 کًین که ایى ههن يیال به بكياهه ؾاقؾ. آهاؾههؼًىی و بايٍاٖ ػباؾی و ايه با هكآو 

 هاه هباسک سهضاو بهاس فمشا و يیاصهًذاو .2

ؼیكیه و ػمىم شاهؼه ؾق هاه  هإوىاتهاه هباقک قهٕاو لهاو قبیغ كوكاء و يیالهًؿاو اوث. يهاؾهای اهؿاؾگك، 
که ؾاقای  ای شاهؼه. کًًؿ آؿالهباقک قهٕاو بایؿ يهٕحی اواوی بكای قویؿگی به كوكا، يیالهًؿاو  و هىحمًؿاو 

قویؿگی به هعكوهاو  آؿالجكال اوالهی يیىث. هاه قهٕاو  ایى شاهؼهکه گكوًه ؾق ٌب ؾاقؾ  ای شاهؼهكویك اوث و 
ؼیكیه و ككهًگ ػمىهی شاهؼه ها بایؿ  هإوىاتکًًؿ و اهؿاؾگكاو،  قیمی بكياههو هىحمًؿاو اوث. ؾولحمكؾاو بایؿ 
 شاهؼه اهؿاؾ و کمک به كوكا باٌؿ.

 ضوم حفظ حشهث و کشاهث هاه هباسک سهضاول .3

و ؼیاباو و بالاق آو ظكهث و کكاهث جصلی کًؿ. ظكین  کىچههاه هباقک قهٕاو ظكهث و کكاهحی ؾاقؾ که بایؿ ؾق 
هاه قهٕاو بایؿ جىوٗ همه ظلظ ٌىؾ، ظحی کىی که هؼفوق ال قوله ؾاٌحى اوث. بایؿ ظكهث ایى هاه که ظكهث 

 الهی بایؿ ؾق ایى هاه بیٍحك ٌىؾ. های اقليؾ و ٔكیب جىشه و ظلظ ؼؿاوث ؾق ايظاق ػام ظلظ ٌى
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 لضوم احیای هساجذ .4

ؼىبی که ائمه شماػات و هیئات اهًا بكای هىصؿ بایؿ بگفاقيؿ. هىصؿ پایگاه كکك و  های بكياههاظیای هىاشؿ و 
 هؼككث و واليؿگی يىشىاو و شىاو ها اوث و ایى يیالهًؿ بكياهه اوث.

 با عبادت دس فضایی باضکىه ها خايىادهلضوم ايس  .5

با قوله، هكآو و  ها بچهواهاو یابؿ که  ای گىيه به هایماو که بایؿ كٕای جكبیحی ؼايه ؾق ایى هعىق ایى اوث آؼكيکحه 
و ػباؾات و  ككایٓؾق ؼايه بكای ايصام  ای ویژهيمال ايه بگیكيؿ. هاه هباقک قهٕاو بایؿ یک ٌکىه و يٍاٖ 

 هًؿ بهكه٘كاظی ٌىؾ. ؼؿایا به همه ها جىكین اوحلاؾه بهیًه ال هاه هباقک قهٕاو ػًایث بلكها جا ال كیىٔات آو 
 ٌىین.

 احمش هاللبضسگذاضث  .3

هن ؾق ایى  اظمك هالل. شمؼی ال ػمیماو کًین هیقا به ایى يهاؾ ؼیكیه و اهؿاؾگك جبكیک ػكْ  اظمك هاللهلحه 
و ال همه شىاياو و هكؾم ٌكیلی که ؾق  گىیین هیجبكیک و ؼىحه يباٌیؿ  ها آوهكاون پكٌکىه ظٕىق ؾاقيؿ و به همه 

و  کًًؿ هیهكاق ؾاقيؿ و با قوظیه بىیصی ؾق ٌكایٗ گىياگىو ظٕىق پیؿا  اظمك هاللکًاق ایى شكیاو ؼْیك و يیکىی 
و هىائل  گیكی پیًههمی بك ؾوي ایى يهاؾ ؾق اهؿاؾ و  های یثهىئىلبایؿ جٍکك کكؾ.  کًًؿ هیاهؿاؾقوايی 

 جىكین ؾاقین.  آقلویاشحماػی هكاق ؾاقؾ که بكای ایى ػمیمايماو 

 جبشیک هفحه کاسگش و سوص هعلن .4

. ؾق کٍىق کًن هیجبكیک ػكْ  کً لظمثال هلحه کاقگك و هلحه هؼلن ػبىق کكؾین. به هك ؾو گكوه و هٍك  جالگی به
و ؾو هیلیىو هؼلن، هكبی و هؿیك و هؿاقن ككاواو ؾاقین. ؾق اوحاو هن که پایگاه   آهىل ؾايًهیلیىو  22 الی 28ظؿوؾ 

هؿقوه و آهىلٌگاه هىحین  2222هماق هؼلن و  18و  آهىل ؾايًهماق  152ػلن و اشحهاؾ اوث ها ٌاهؿ ظٕىق هكیب 
اوث. ایى هلحه قا به هؼلماو و  جوؿیك هابلًؿ ؾاٌح وپكوقي آهىليو جىكیواجی هن که ػمیمايماو ؾق اوحاو ؾق ػكِه 

 .کًین هیو ال ؾووحايماو جٍکك  گىیین هیهكبیاو جبكیک 
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یابین و کمک کًین و جالي کًین با  وپكوقي آهىليالبحه یک جىِیه بایؿ به هكؾم و ؼىؾهاو کًین که بایؿ   قا ؾق
ؾق هًا٘ن هعكوم و کمحك  هؽّىِاا ها به ومث هؿاقن وه ٌیلث يكوین>  ٌىؾ هیاكمایٍی که ال اهىال پیؿا 

 هىقؾ جىشه هكاق گیكؾ. وپكوقي آهىليو کمک به  والی هؿقوهبایؿ واؼث هؿقوه و يهٕث  هًؿ بهكه

کكؾ للم اوث که ٌما هن ػلن و ؾايً ككليؿاو ها و هن  جأکیؿ وپكوقي آهىليبایؿ به هؼلماو و هكبیاو و هؿیكیث  
بایؿ ال هىیك وًؿ  وپكوقي آهىليقا ههن بٍماقیؿ و قاه  ها آوػباؾی، اؼالهی، بّیكت ویاوی و اشحماػی  قوظیه

ؾق  وپكوقي آهىليال هیچ قاه ؾیگك. اهیؿواقین که  و يهؾقويی و هحؼالی اوالم ػبىق کًؿ  های اقليجعىل و يگاه به 
شؿیؿ ایٍاو ؾق بالؾیؿ ال ؾايٍگاه  های ىِیهج ویژه بهايوالب  هؼظنایى هىیك ظكکث کًؿ و جىِیه ههن قهبك 

 ككهًگیاو قا يّب الؼیى ؼىؾ هكاق ؾهًؿ.

 جکشین هفحه اسجباطات .5

و ال همه کىايی که بكای اقائه ا٘الػات به شاهؼه جالي  ؾاقین هیهلحه اقجبا٘ات و قوابٗ ػمىهی قا هن گكاهی 
 . وپاوگماقین کًًؿ هی

 علىم اسالهی گسحشش ويمص ضیعه دس پیذایص  المللی بیىکًگشه  .6

يوً ٌیؼه ؾق پیؿایً و گىحكي ػلىم اوالهی بىؾ که ٘ی ؾو قول ؾق هن  المللی بیىکًگكه  بكگماقیهىٔىع ؾیگك 
بىؾ که  ای اقليؿههکاقم ٌیكالی بكگماق ٌؿ. ظكکث بىیاق  الؼظمی الله آیثجعث اٌكاف و هؿایث هكشغ ػظین الٍاو 

شلؿ کحاب که ػظمث  52 والی آهاؾههواله و  222ماق ٌؿ. بیً ال با ظٕىق ِؿها ههماو ال ؾاؼل و ؼاقز بكگ
. البحه ؾق ایى کًگكه ال ػالماو اهل ؾهؿ هیٌیؼه و ػالماو بمقگ ٌیؼه قا يٍاو  هؼككحیجىلیؿ كکكی و يوً ػلمی و 

ها هك وظؿت و يگاه به آیًؿه اهث اوالهی بىؾ.  قویکكؾوًث و اؾیاو ؾیگك ظٕىق ؾاٌحًؿ و قویکكؾ ایى کًلكايه 
یابی  هصمىػهآو قا ؾق  گىیین هیگاه ال وهن ٌیؼه وؽى  . اهكول همه ها یک اهث با کًین هیاهث اوالهی اقل

بایؿ ال  شا همیىهىحین. ایى کًگكه هن با همیى قویکكؾ بكگماق ٌؿ و  ؼىقؾه هىنبمقگ ؾق بكابك ؾٌمًاو  های آقهاو
 کًین. آو جٍکك و هؿقؾايی بكگماقکًًؿگاوو  کًًؿگاو ٌكکثهمه 
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 هحکىهیث خشوج آهشیکا اص بشجام و جحلیل پیشاهىو آو  .7

يکات ههن قا قهبك ػظین  ایًصااها هىٔىع اؼیك هىائل هكبىٖ به ؼكوز اهكیکا ال بكشام و ظىاؾخ هًٙوه اوث. ؾق 
 :کًن هیآًٌاییؿ ال باب یاؾآوقی ػكْ  وبیً کنقا هن ٌما  ها جعلیلالٍاو ككهىؾيؿ. 

 آهشیکای هسحکبش ضکًی پیماواعحشاض به  .1

اقوپایی ال ؾیكبال آًٌا هىحین. ال یک قژین هىحکبكی که ؾق هكو  های هؿقتاهكیکا و بكؼی  ٌکًی پیماوها با 
پایبًؿ  المللی بیى های پیماوکٍىق قا اٌـال کكؾه اوث و به  ها ؾهشًگ ظالمايه بكپا کكؾه اوث و  222گفٌحه بیً ال 

و ػظین الٍاو ها ال ابحؿا و ؾائماا  هؿق گكاووكاؾاقی قا هن ال اول يؿاٌحین. قهبك . ها ايحظاق قوؾ هیيیىث چه ايحظاقی 
یىث هعیٗهكبىٖ به  های پیماوبمقگ که ظحی به  ٌکى پیماوکه به ایى  ككهىؾيؿ هییاؾآوقی  ككهًگی  های پیماو، ل

اػحماؾ يؿاٌحین. پكويؿه  ها آواػحماؾ کكؾ. ها هن ال اول به  ٌىؾ میشهايی که هكجبٗ با ها هن يیىث پایبًؿ يیىث ي
و آهیؽحه با هماق ظلن و وحن اوث، ها هكگم به ٌما اػحماؾ يؿاٌحین. بكای ها هن شای  ايگیم يلكتٌما پكويؿه ویاه و 

جؼصب يیىث که ٌما وًؿی قا که ؼىؾجاو اهٕا کكؾه بىؾیؿ ـ و ال ؾیؿ ها هن وًؿ کاهلی يبىؾ ـ بؼؿ ال اهٕا و جؼهؿ 
 جأکیؿاتؼىؾجاو وكاؾاق يمايؿیؿ. اػحماؾ ها ال اول هن به ٌما يبىؾ.  پیماياو هنه ؼىؾجاو و يه به و ؾاؾو هىل، يه ب

ؾق بكابك ایى  ظحماا اػحكاْ کًین. ؾيیا يیم بایؿ و  ٌکًی پیماوبه ایى  واهؼاا . ها بایؿ ؾاؾ هیقهبكی هن ایى قا يٍاو 
 ؾیگك ایى قژین ظالن اػحكاْ کًؿ. های ٌکًی پیماوو  ٌکًی پیماو

 ها غشبیسهبشی و عذم اعحماد به  های جىصیهلضوم پیشوی بیص اص پیص هسئىالو اص  .2

قهبكی قا بیً ال پیً هىقؾ ػًایث هكاق ؾهًؿ. اگك  های جىِیهکه  قوؾ هیال ایى په ال هواهات و هىئىلیى ايحظاق  
که  هایی جلاوتهن با اٌکال و  ها ایىبا اػحماؾ قویی يکًیؿ.  هحىشه ٌؿه، قویی کًیؿ هكگم ها اقوپاییبؽىاهیؿ به 

ایى اوث که هىئىلو ها ػمت و کكاهث  قوؾ هیايحظاق  آيچهقا ؾق ـات ؼىؾ ؾاقيؿ.  ٌکًی پیماوؾاقيؿ هماو ؤغ 
 ها ایىيایىحًؿ.  چیمی هیچهلث قا بیً ال گفٌحه با ؾهث کاهل جىشه کًًؿ و ال وىی ؾیگك بؿوو جٕمیى پای 

 .بًؿٌاو يین های جٕمیىاػحباقی يؿاقؾ چه بكوؿ به  ٌاو هٙؼی های جٕمیى
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 يیاص به هذیشیث یکپاسچه و لىی دس اداسه کطىس  .3

. اقل و جىلیؿ ؾاؼلی قا بایؿ هؿیكیث کكؾ. ظمایث ال جىلیؿ ؾاؼلی، ؼىاهین هیها بكای اؾاقه کٍىقهاو هؿیكیث کاهل 
ؾقويی کٍىق، جکیه بك قوض شهاؾی و بىیصی و  های وكهایهبك  والن شهاو، اػحماؾ های بؽًجوىیث اقجباٖ با 

هیمث اقل و هىائل ؾیگك قا بایؿ با جؿابیك  اكىاقگىیؽحگیاهحّاؾ کٍىق قا ٌکىكاجك کًؿ. ایى  جىايؿ هیهواوهث 
 ِعیط کًحكل کكؾ و به ؼاقز يبایؿ اهیؿ ؾاٌحه باٌین. همه اهیؿ ها به ؾاؼل باٌؿ.

 ها آو ای هًطمهو سشسپشدگاو  هطذاس به اهشیکا و اسشائیل .4

 لؾه ـومبایؿ بگىیین که لیاؾ  ايؿ ٌؿه لؾه ـومکه ؼیلی  هایی وؼىؾیایى يکحه قا هن بایؿ به اهكیکا، اوكائیل و 
بؿايیؿ که  ایؿ بىحهؿ. اگك هن ٌما ؾل کًی میو اوكائیل به وىؾ ٌما کاقی ي ؼىقؾ يمیيٍىیؿ، اهكیکا به ؾقؾ ٌما 

ٌکىث ؼىاهیؿ ؼىقؾ. ؾق هّه ِؿام و هاشكاهای اهرال آو همكاهی کكؾیؿ و ٌکىث ؼىقؾیؿ. اهكول  لوؾی به
. ٌما ليًؿ هیجكن ؾوث و پا  به ؼا٘كشبهه هواوهث قویاقوی اهكیکا و اوكائیل ایىحاؾه اوث.آهكیکا و اوكائیل 

  ها جى٘ئهىؾ اػحماؾ ؼىاهؿ کكؾ، يٍىیؿ. ایكاو شبهه و هواوهث همچًاو بكپای ؼىیً ؼىاهؿ ایىحاؾ، به ؼ لؾه ـوم
 قا ال بیى ؼىاهؿ بكؾ و به كٕل ؼؿا ؾق آیًؿه يمؾیک همه ایى جى٘ئه گكاو يااهیؿ ؼىاهًؿ ٌؿ.

 لضوم اجکاء به لذست داخلی کطىس .5

اهحّاؾ هواوهحی، اجکای بك هًابغ ؾاؼلی، ِیايث ال هؿقت و يیكوی ؾكاػی ؾق بكابك ؾٌمى، جٕمیى گیكی ؾهین و 
قهبكی ولىله  های هؿایثاػحماؾی يیىث و وظؿت و ايىصام ؾق پكجى  ها آوؾقوث ال ؾٌمًايی که ؾیؿین که به 

 ؾهًؿه يٍاوؾق لبًاو  الله ظمبپیكولی اِىلی اوث که آیًؿه کٍىق قا به ومث ؼیك و يىق هؿایث ؼىاهؿ کكؾ. 
 هن اؾاهه پیؿا ؼىاهؿ کكؾ. ها پیكولیليصیكه ایى  ٌاءالله اوهواوهث اوث و 

اهكول هن بؼؿ ال يمال شمؼه هكؾم ػمیم، ٌكیق، هواوم و بمقگ هن پیٍگاهاو ايوالب و شهاؾ و ٌهاؾت باق ؾیگك ؾق  
یل ككیاؾ ؼىاهًؿ ؾاؾ و اػالم ؼىاهًؿ کكؾ که ها جا آؼك، پای ِعًه ظٕىق ؼىاهًؿ یاكث و ؾق بكابك اهكیکا و اوكائ

 .این هايؿهاوحىاق  ٌهیؿايماو های آقهاواوالم و ايوالب اوالهی و 
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اقظن الكظمیى. اللهن اقلهًا  يىئلک اللهن و يؿػىک باومک الؼظین الػظن الػم الشْل الکكم یا الله ... یا
الًْیة و ػككاو العكهة اللهن ايّك الوالم و اهله و اؼفل الکلك و الکلاق و جىكین الٙاػة و ُبؼؿ المؼّیة و ِؿم 

اؿلك المإهًیى و المىهًات والمىلمیى و اللهن ايّك شیىي المىلمیى و ػىاکك المىظؿیى اللهن  المًاكویى.
همه هظالن ػًایث  به اهث اوالم هىت، هؿقت و ٌصاػث اهؿام ؾق بكابك ایىالمىلمات، الظیاء هًهن و الهىات، 

های ها قا به ايىاق ایماو و هؼككث ؼىؾ قوٌى  ؼؿایا ؾلبلكها، ؼائًاو به اهث اوالهی قا هلحٕط و هًکىب بلكها، 
ال ایى شمغ، هكظىم بلكها، همه ها قا پیكو اولیای ا٘هاق و كا٘مه لهكا ٕنٔ هكاق بؿه، هكاشغ ؾقگفٌحه، ؾقگفٌحگاو 

ایمايی، ٌهؿای ؾكاع هوؿن، ايوالب اوالهی، هؿاكغ ظكم و اهام ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت هعٍىق بلكها،  الله آیث
اقواض جابًاک ٌهؿا و اهام ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت  گًاهاو ها قا ببؽً،ؾهًؿه قاه آياو هوكق بلكها،  ها قا اؾاهه

قا ٌلای ػاشل ػًایث بلكها، جىبه و ايابه ها قا بپفیك و گًاهاو ها قا ببؽً و  هعٍىق بلكها، هكیٕاو و شايبالاو
به ها جىكین ايابه و جٕكع ؾق پیٍگاهث کكاهث بلكها، همه ٌكوق و آكات قا ال اهث اوالم و هواوهث اوالهی  بیاهكل،

ىكین قولاكموو ػًایث و ال هلث ػمیم و ٌكیق ایكاو ؾوق بؿاق، هىئىلو قا ؾق ؼؿهث ؼالّايه به هلث ٌكیق ج
 آهاؾهبلكها، هىلماياو قا ؾق اهٙاق ػالن به اوز پیكولی يائل بلكها، باقاو قظمحث قا بك ها ككوؾ بلكوث، ها قا 

ؼؿهحگماقاو به اوالم، هوام هؼظن قهبكی، هكاشغ ػظام و ؼؿهث گفاقاو به ؾقیاكث كیىٔات هاه قهٕاو بلكها، 
ؼؿایا والم ها قا به هعٕك هىل و آهایماو ظٕكت ولیؼّك اقواظًا كؿاه ابالؽ کٍىق و اوالم قا هإیؿ و هًّىق بؿاق، 

 اي جؼصیل بلكها. بلكها و ؾق ككز يىقايی

َظ  بىن
َ
ا أ َمُؿ َلٓن یّلٓؿ َوَلٓن یىَلٓؿ َوَلٓن یُکٓى َلُه ُکُلىا َّّ ُه ال َظِؿ اللَّ

َ
ُه أ ّظیّن ُهٓل ُهَى اللَّ ٓظَمّى الكَّ  20ِؿ الله الكَّ
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