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 خطبهاول

يذمذهعلیهاکاوويسحعیًههىالْلهالشدمىالشدیناعىربالْلهالسمیعالعلینهىالشیطاوالشجینبسن
اهشياعلیهایکىوويؤهىبهويحىکلعلیهويسحغفشهويسحهذیهويعىربههىششوسايفسًاوسیئات
اعمالًاويصلیويسلنعلیسیذياويبیًاابیالقاسنالمصطفیهذْمذوعلیآلهاالطیبیىاالطهشیىو

 السْیمابقیةاللهفیاالسضیى.

 هبهجقىاجىصی

بسن الشجین الشیطاو هى اعىربالله الشدین الشدمى َهَع»الله َوکىُيىٓا الْلَه ُقىٓا اجَّ ىٓا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

اّدّقیَى ُهَفَقٓذ1«الصَّ ُضواعباداللَّ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهوَجَجهَّ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ
ُ
ّهأ ّعَباَداللَّ

ّدیّلُيى ٓقَىی2ّدَیّفیُکٓنّبالشَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّئوَّ 3َوَجَضوَّ
 پؽهیؿگاؼی، ،پاؼقاییبه ج٧ىا،  همه نما يماؾگؿاؼاو گؽاهی، بؽاظؼاو و ضىاهؽاو اؼخمًع و ضىظم ؼا ظؼ ایى ایام نؽی١ 

. کًن هیاؾ اواهؽ الهی ظؼ همه نئىو ؾيعگی ق٣اؼل و ظٚىت  بؽی ٢ؽهاوي٣كايی و  های هىـظوؼی اؾ هىاها و 
 اهیعواؼین ضعاويع به همه ها جى٢ی٥ کكب ج٧ىا ظؼ همه ازىال و نئىو ؾيعگی ًٚایث و کؽاهث ب٣ؽها.

                                            
 119قىؼه جىبه، آیه  - ;
 .321، و 204البالٞه ٕيبسی يالرٔ، ضٓبه  قیع ؼَی، يهح ->
 .197ـ قىؼه ب٧ؽه، آیه  =
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سابقهبادثگضاسشیاص
که ظؼ هبازث اؼجباْات ضايىاظگی هسىؼ اول ٚباؼت بىظ اؾ ؼوابّ هیاو همكؽاو و قپف واؼظ هسىؼ ظوم نعین 

ظوم که هبازث و هكائل گكحؽظه و ْىاليی ظؼ پیم ؼو  هسىؼؼابٓه پعؼاو و هاظؼاو با ٢ؽؾيعاو ضىیم اقث. ظؼ ایى 
جؽبیث و ؼنع بطهیعو به ٢ؽؾيعاو  های ؼول٦ىاٚع و  جا بٛع واؼظ ايىل،پؽظاضحین  ای ه٧عههضىاهین ظانث به 

ها و نما به ه٧ىله ٢ؽؾيعاو ظانحه بایكحی یکؽظی که ظاؼظ بؽ يگاه و ؼو جأکیعینىین. ظؼ ه٧عهه ٚؽٌ کؽظین اقالم 
 .گیؽظ هیبانین و ایى يگاه و ؼویکؽظ ظؼ غیل یک يگاه و ؼویکؽظ کالو ٦ؽآو و اقالم به ٢ؽؾيعاو و همكؽاو ٦ؽاؼ 

ابؿاؼی  ها يٛمثضعاقث و ایى  های يٛمث ها ایىٚالن ایى اقث که  های يٛمثظؼ اقالم يگاه ٦ؽآو و ؼوایات به همه  
بىظ. ٢ؽؾيع و ضايىاظه هايًع  آهعه هكئلههمیى  ی٧ا  ظ٦ظؼ هىؼظ ٢ؽؾيعاو هن  و اهحساو ها و نما اقث که آؾهایمی بؽا

که ظؼ يٛن ظيیا وخىظ  هایی ضىبیهكث و همه آو  آؼاهمهایه  ،ضعاويع يٛمث اقث، ؾیًث ظيیا اقث های يٛمثب٧یه 
 هایه ق٧ىِ نىظ هیٚالن با نؽایٓی  های يٛمثکلی ایى اقث که جمام ظاؼظ ظؼ ضايىاظه و ٢ؽؾيع هن هكث. اها ٦ايىو 

و  ها ظاؼایی ،ها هى٦ٛیث ،ه٧امایى ظيیا اؾ هال، . همه گؽظظ هی یآظهؼنع و نکى٢ایی ايكاو و ظؼ نؽایٓی هایه جٛالی، 
باّو : Eضعا اقث که  های يٛمثهمه  ها جىايایی ُکما ُجَکػِّ يِّ آالّء َؼبِّ

َ
هكحًع. ظؼ قؽ ظو ؼاهی  ها يٛمثکه همه ایى  <٢َDّبأ

 . یاظهاو بانعگؽظظ هیجبعیل  به هایه يٛىظ و جٛالی ايكاو و ظؼ يىؼجی هبعل به یک ي٧مث نىظ جىايع هیيىؼجی 
هایه يٛىظ و ؼنع  ها آویه ق٧ىِ و ظؼ نؽایّ ظیگؽ و يكبث به ي٘ى بؽضىؼظ ها با ها نىظ هیظؼ نؽایٓی  ها يٛمثهمه 

کؽیمه ؼا که هؽاخٛه آیات  ٦بل کهقث . ظؼ ضٓبه ا ْىؼ همیىظؼ ٢ؽؾيع و همكؽ هن به  .گؽظظ هی ها اوايكو جٛالی 
 .نىظ هیایى ٢ؽؾيع و همكؽ نما هایه ق٧ىِ نما با چًع کلیع واژه ههن  :٢ؽهایع هی کًین هی

ٓهىاُلُکٓن َو ٢Eؽهىظ:  جٛالی باؼیال١ٔ 
َ
ىا ال ُجٓلّهُکٓن أ ًُ ػیَى آَه َها الَّ یُّ

َ
هّ  یا أ ٓى ّغٓکّؽ اللَّ َٚ ٓوالُظُکٓن 

َ
 ،یًٛی گاهی ایى ٢ؽؾيع ?Dال أ

با ؼابٓه ياظؼقث ها هایه ٣ٞلث هحًاقب يٛمث ایى  ،یگؽظ ٚباؼت به نىظ هیهمكؽ و ضايىاظه هایه ٣ٞلث نما 
 .نىظ هی

                                            
 13قىؼه الؽزمى، آیه   <
 9قىؼه هًا٧٢ىو، آیه  - ?
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ٓىييEبىظ:  آهعهیه ظیگؽ آبٔ ظؼ  ًَ َٚ ُهٓن  ىا َهٓى َلٓن َیّؿٓظُه هاُلُه   ٦اَل ُيىِذ َؼبِّ ّإيَّ ُٛ َب  ،. همیى ٢ؽؾيع@Dَلُعُه ّإالَّ َضكاؼا  وَو اجَّ
یاو   .نىظ هیضايه و ؾيعگی هىخب ؾ

نما ؼا  کاهال  هال و ه٧ام همه ظنمى نما نىظ و  ،ؾيعگی ،٢ؽؾيع ایى بىظ که همکى اقث ایى ؾو، ها ایىباالجؽ اؾ  جٔ
ا َلُکٓن ٢َآزَػُؼوُهٓن E :قا٦ّ کًع ُعوًّ َٚ ٓوالّظُکٓن 

َ
ٓؾواّخُکٓن َو أ

َ
ىا ّإوَّ ّهٓى أ ًُ ػیَى آَه َها الَّ یُّ

َ
هایه  ها ایىبحؽقیع همکى اقث  DAیا أ

 ق٧ىِ نما نىظ. 
ه یعچكب ها آوبه  ای ٚعه های بچهؾو و  ولی کؽظيع هیهكلماياو بایع به هعیًه هدؽت  :ؼا هن ٚؽٌ کؽظین ال يمىيه

خهاظ  های ٚؽيههايٙ زُىؼ هداهعاو ظؼ  ها بچهؾو و  آهع هیبىظيع که هدؽت يکًین و گاهی که خًگ پیم 
ٔ خعا ٚلیه الله قالمٕ جا پعؼ ؼا اؾ ضّ والیث و ٚلی بى ابیٓالب کؽظ هی. گاهی هن ٢ؽؾيع ؾبیؽ ظائن جالل نعيع هی

لػا بایع ههیاؼ . نىظ هیی و کكی که بدای يٛىظ ايكاو هایه ق٧ىِ او ، چیؿؾيعگی ،ضايه ،همكؽ اظه،ؾکًع آ٦ا
 بانین. 

گاه الهی ظؼ نؽایٓی که ها های يٛمثبىظ که همه  هیک ٦كمث پؽويعایى  جًؿل و جباهی  و بیعاؼ يبانین هایه ق٧ىِ، آ
 . نىظ هیايكاو 

و هایه ؼونًایی چهن اقث ولی همیى ٢ؽؾيع و  الٛیى ٦ؽه ،يٛمث ،ؾیًث ،یاوؼضىب اقث ٢ؽؾيع  ها يٛمثهمه  ایى 
ظؼ ه٧ابل جکلی١ الهی ها ٦ؽاؼ گؽ٢ث یًٛی  ها ایى هؽ و٦ث .ایكحع هیهمكؽ هايًع هال و ه٧ام گاهی ظؼ ه٧ابل جکلی١ 

يكبث به همه هن نع  ای اناؼه ٦بال  یات ٚاهی که آبه نکل ایى هٓلبی اقث که ٦ؽآو  .هىخب ق٧ىِ ها نع
ضٓؽ هن وخىظ ظاؼظ که بایع به هىل  آژیؽاها ظؼ ضًىو ٢ؽؾيعاو و همكؽاو یک  ظهع هی ظيیا ههعاؼ های يٛمث
 .٢لػاخلىی جکلی١ نما بایكحًع جىايع هیظيیا ظؼ نؽایٓی  های ظلعاظگیخاه و  ،ه٧ام ،هال، همكؽ ،٢ؽؾيع .بانیع

 ٢ؽیب ایى ؾؼ و ؾیىؼ ظيیا و جمحٛات ظيیا ؼا يطىؼیع. و نما هؽظ جکلی١ بانیع

                                            
 21قىؼه يىؼ، آیه  - @
A -  14قىؼه جٟابى، آیه 
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الصالذاتباقیاتاهىالواوالدصالخ

گاهی ایى يٛمث الهی که  .اها آو ْؽ٠ ي٣سه و ؼوی ظیگؽ ٦ًه ؼا هن هالزٗه کًیعایى یک ٦كمث پؽويعه اقث. 
و  نىظ هیهمیى يٛمث هایه جٛالی ايكاو  اوقثاؼهٟاو  ول١ٓ ضعا و یاؼ و کًاؼ نما، آؼاهمؾیًث،  ٢ؽهایع هیؽآو ٦

البحه ؼا جا ظنمًی با ايكاو هٛؽ٢ی کؽظه بىظـ  ها آوهمیى ؾو و ٢ؽؾيعی که ٦ؽآو  ـگؽظظ هی ابؿاؼ ؼنع و جکاهل ايكاو
 ؾٔ االكالم ٚلیه. گاهی هن زُؽت ؾکؽیإٚلی يبیًا و آله و بؽ٦ؽاؼ کًعؼابٓه ظؼقث  ها آوايكاو با  که آو نؽِ به

ة    َؼبِّ َهٓب لي: Eضىاهع هی ی هحٛالضعا یَّ َبةّهٓى َلُعٓيَك ُغؼِّ یِّ َْDB ٚ ًایث کى چىو ایى يٛمث ضعایا ٢ؽؾيعاو پاک به هى
 . نىظ هیٚىو و کمک ايكاو ظؼ کاؼهای ضیؽ و يیک  و ضیؽه آضؽتظيیایی گاهی غ

َع َؼبِّ E: اقثآیه نؽی٣ه ٢ؽهىظه  ضعاويع ظؼ ًٓ ّٚ اّلساُت َضٓیِؽ  ًَّ ٓيیا َو آلبا٦ّیاُت ال ُة آلَسیاّة العُّ ًَ ی ىَو ؾ ًُ َك َثىابا  َو آلماُل َو آلَب
َهال  

َ
اّلساُت E. ایى DCَضٓیِؽ أ ًَّ  آیهظؼ  یگؽیو ظ که١ بىظ . یکی ظؼ همیى قىؼهاقث آهعهظؼ ظو خای ٦ؽآو  Dآلبا٦ّیاُت ال

بٛع  عاو و همكؽاو يٛمث و ؾیىؼ ظيیا هكحًع.٢ؽؾي ٢ؽهایع هیایى آیه  :;اقث. آهعهظیگؽ  يىؼت بهکه قىؼه هؽین  76
َهال  Eکه:  ٢ؽهایع هی ای خمله

َ
َك َثىابا  َو َضٓیِؽ أ َع َؼبِّ ًٓ ّٚ اّلساُت َضٓیِؽ  ًَّ ؼا  الًالسات با٦یاتظؼ ایى ؾهیًه D آلبا٦ّیاُت ال

و هًگام هؽگ و ظؼ ٦بؽ و  هايع هیيچه آضعا به ظقث نما اقث اها  های يٛمث ها ایى. ايع کؽظهج٣كیؽ  اٚمال يیک
 . ضىب اقث های ٚملآو  بطهع هیو نما ؼا يدات  گیؽظ هی٦ؽاؼ  نما بؽؾش و ٦یاهث کًاؼ

با اقح٣اظه ظؼقث اؾ ضىب  های ٚمله ایى يىؼت ٦ابل جبییى اقث که ایى زاال اؼجباِ ایى هٓلب با ٦بل ضىظ ب
اٚمال ضىب نما بىظه  اگؽ ظؼ هكیؽ ظؼقث ٦ؽاؼ گؽ٢ث خؿء ها يٛمث. همیى  نىظ هیزايل  ها يٛمثهمیى 

ظم هؽظو ٚمل  هیؽظ هیايكاو هًگاهی که ـ  ایع نًیعههمه نما  قث ـا آهعهع نع. ظؼ ؼوایات هحٛعظ هايعگاؼ ضىاه
با  و هؽگ اقث ،ضّ . ها همه ظؼ هكاب٧ه ٚمل يیک هكحین. پایاّو پػیؽظ هیو ٚمل ايكاو با هؽگ پایاو  نىظ هیجمام 

و ظیگؽ اهکاو ٚمل بؽای ها ٢ؽاهن يیكث ٢لػا و٦حی ضىب کاؼ يکؽظه بانین آٞاؾ  نىظ هیهؽگ ؾيعگی ها جمام 
 اقث. ها زكؽت

                                            
B -  38قىؼه آل ٚمؽاو، آیه 
C -  46قىؼه که١، آیه 

ا: 76Eقىؼه هؽین، آیه  - :; َك َثىابا  َو َضٓیِؽ َهَؽظًّ َع َؼبِّ ًٓ ّٚ اّلساُت َضٓیِؽ  ًَّ  Dَو آلبا٦ّیاُت ال
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بٛع اؾ همه  .نعه اقث. به آو ظ٦ث کًیع جأکیعاها ظؼ ؼوایات هحٛعظ ها و با اقح٣اظه اؾ ٖىاهؽ آیات ؼوی یک ٦ايىيی 
ه٧اْٙ بؿؼگ ؾيعگی همه بهؽ اقث و . ایى ه٧ٓٙ بؽؾش که یکی اؾ نىین هیبه بؽؾش هًح٧ل جا لسٗه ٦یاهث هؽگ 

؟ به نىظ هییا ٦ٓٙ  کًع هیضاو یا همه ظاؼيع آیا ظؼ ایى زیات پؽويعه ها جکاهل پیعا  های گؽوهزیات بؽؾضی که 
و کاؼی ايدام ظهین. اها به یک هًٛا ایى پؽويعه باؾ اقث  جىايین يمییک هًٛا پؽويعه اٚمال ها بكحه نع چىو ظیگؽ 

چىو اٚمال ها  .ایى يکحه ضیلی ههمی اقث .ا بٛع اؾ هؽگ جا ٦یام ٦یاهث بكحه يهعه اقثپؽويعه اٚمال ه ٦لک
 ٦لکهىج و اهحعاظی ظاؼظ آو اهحعاظ و هىج اٚمال ها و نما با٦ی ضىاهع هايع. لػا آظم هؽظه اقث و ظؼ ٦بؽ اقث اها 

 بع. ٚمل ؾنث و للها کاؼ ضىب ايدام ظهن یا هٛاغ جىاين يمیپؽويعه اٚمال او باؾ اقث. چٓىؼ؟ هى که 
بًا به ؼوایاجی قه ٚمل و بٍٛ  .بٛع اؾ هؽگ هن با٦ی اقث این ظاظهايدام که اٚمالی  اهحعاظ بُٛی اؾپاقص ایى اقث 

کاؼ ضىب نما اگؽ ظؼ که اقث که خؿء ایى اٚمال هكحًع. ؼوذ ایى چًع ؼوایث ایى اقث  ;;ؼوایات نم ٚمل
ظؼ  .نما ظؼ آو ٚمل قهین هكحیعاؼ ضىب یا بع نما هايعگاؼ بىظ اثؽ کؾيعگی جمام نع اجمام یا٢حه اقث اها اگؽ 

 ،ایع ظانحهيع٦ه خاؼیه  ،ایع ظاظهو٣٦ی ايدام  ،ایع ظاظهکاؼ ضیؽی ايدام  ،ایع کؽظهؼوایات هكث اگؽ نما چاه آبی ز٣ؽ 
جا  ،ایى و١٦ نما اظاهه ظاؼظ پؽويعه نما ظؼ زال پؽ نعو اقث که و٦حیجا  ایع کؽظه ی جؽبیث٢ؽؾيع ضىبیا ناگؽظ 

يحیده  ،يىه و جا ؾهايی که ٢ؽؾيع، نىظ هیؽ اقث بؽای پؽويعه نما يىنحه ناگؽظ ضىب ظؼ زال ايدام کاؼ ضی که و٦حی
 .نىظ هیبؽای پؽويعه نما هن لسأ  ظهع هیاثؽ جؽبیث ضىب نما ضیؽات ايدام  و يبیؽه نما بؽ

که با ٢ؽؾيعاو و ناگؽظاو ضىب اقحمؽاؼ اقث  هىخی اٚمال و اهىاج،  یىاؾخمله او هالک اقث  هايع هیهىج ٚمل 
٧یَى ّإهاها  : Eکًع هیپیعا  ٓلًا ّلٓلُمحَّ َٛ ُیٍى َو آخ ٓٚ َ

َة أ اّجًا ٦ُؽَّ یَّ ٓؾواّخًا َو ُغؼِّ
َ
ًا َهٓب َلًا ّهٓى أ  ٚباظ الؽزمىایى اؾ ظٚای  >;Dَؼبَّ

. هايع هیو با٦ی  نىظ هیبؿؼگ الهی  های يٛمث ،ها يٛمثاقث. ظؼ ایى يىؼت  آهعهاقث که ظؼ قىؼه ٢ؽ٦او 
 ای گىيه بهضىب ٚمل کًین اگؽ  .بًابؽایى ٢ؽؾيع و همكؽ همايًع ه٧ام و هال قؽ ظوؼاهی اقث و یک ي٘ى آؾهىو اقث

 .باؾضىؼظ ضىاهع ظانثبع ٚمل کًین ْىؼ ظیگؽی  و اگؽ نىظ هی
                                            

ّٙ 74، و 1زكى بى هسمع ظیلمی، اؼناظ ال٧لىب، ج - ;; ّه و ّبَكٓب ٓوَياّيي َؼُقىُل اللَّ
َ
ُبى َغؼٍّ أ

َ
اٍل ّض   : َو ٦َاَل أ ُهٓن   آلَمَكاّکیّى   ُزّب   ًَ ًٓ ُيىِّ ّه َو ّهٓدَؽاّو   َو العُّ

ّه َلٓىَهَة اَلئّ  َضا٠َ ٢ّي اللَّ
َ
ٓو اَل أ

َ
ٓیّؽ آلَس٥ِّ َو أ َٟ َن ّب َجَکلَّ

َ
ٓو اَل أ

َ
ّيَل َؼّزّمي َو أ

َ
ٓو أ

َ
َیاّء َو أ ًّ

ٓٞ َؽ ّإَلیآْلَ ُٗ ٓي
َ
َؽ ّإَلی َهٓى ُهَى ُظوّيي َو اَل أ ُٗ ٓي

َ
ٓو أ

َ
ٓکّثَؽ ّهٓى  ٍن َو أ

ُ
ٓو أ

َ
َهٓى ُهَى ٢َٓى٦ّي َو أ

َة ّإالَّ بّ  ٓکَبُؽ َو اَل َزٓىَل َو اَل ٦ُىَّ
َ
ُه أ ُه َو اللَّ ّه َو اَل ّإَلَه ّإالَّ اللَّ ّه َو آلَسٓمُع ّللَّ ُهَى ُقٓبَساَو اللَّ یّن ٢َّئيَّ ّٗ َٛ ّليِّ آل َٛ ّه آل اّلساُت*  اللَّ ًَّ  آلبا٦ّیاُت ال

 74قىؼه ٢ؽ٦او، آیه  - >;
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 اهىات و ظؼگػنحگاو ها ؼا ببطم و بیاهؽؾ.  Fضعایا به ها جى٢ی٥ ٚمل به ضیؽات ظؼ همه نئىيات ؾيعگی ًٚایث ب٣ؽها 

َشاّيَئَلُهَىآلَ َلَوآيَذٓشّإوَّ ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّدیّنّإيَّ ٓدَمّىالشَّ ّهالشَّ 13ٓبَحُشّبٓسّناللَّ

  

                                            
 قىؼه کىثؽ -=;
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خطبهدوم
اللهالشدمىالشدینالذمذاللهسبالعالمیىباساالخالئقاجمعیىثنالصالةوالْسالمعلیسْیذيابسن

الطاهشة علیالصذیقة بىابیطالبو علْی علیهىاليا و المصطفیهذْمذ ابیالقاسن دبیبًا و يبْیًا و
المسلمیىعلیبىالذسیىوفاطمةالضهشاءوعلیالذسىوالذسیىسیذیشباباهلالجًةوعلیأئمة

هذمذبىعلیوجعفشبىهذمذوهىسیبىجعفشوعلیبىهىسیوهذمذبىعلیوعلیبىهذمذو
الذسىبىعلیوالخلفالقائنالمًحظشدججکعلیعبادکوأهًائکفیبالدکساسةالعبادواسکاو

 و الًبیى ساللة و الشدمى أهًاء و ابىاباالیماو و سبالعالمیىالبالد خیشة عحشة و المشسلیى صفىة
صلىاجکعلیهناجمعیى.السالمعلیکیابًثولیالله،السالمعلیکیااخثولیالله،السالمعلیک

 یاعمةولیالله،السالمعلیکیابًثهىسیبىجعفشوسدمةاللهوبشکاجه

جىصیهبهجقىا
»الشدیناللهالشدمىاعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن ُجَقاّجّهَواَلَجُمىُجىَّ َهَدقَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ

َ
یاأ

ُهٓسّلُمىَو ٓيُحٓن
َ
َوأ ُضوا14«ّإالَّ َجَجهَّ و يهیه هجايبة و أهشه هالصهة و ه اللَّ ّبَحٓقَىی َيفّسی و أوّصیکٓن ّه اللَّ ّعَباَد

ُهَفَقٓذُيىّدَيّفیُکٓنبّ ّدیلَسّدَمُکُناللَّ ٓقَىی15الشَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّئوَّ  16َوَجَضوَّ

. کًن هیهمه نما يماؾگؿاؼاو گؽاهی و ضىظم ؼا به ج٧ىا و پاؼقایی و غکؽ و نکؽ ضعاويع ظؼ همه ازىال ق٣اؼل  باؾ
. ظؼ پایاو ظاؼيعههعاؼی به همه بهؽیث  ;C;ٔ ظؼ پایاو ضٓبه  ٚلیه الله قالمپیهىای هح٧یاو ٕو  اهیؽ هؤهًاو

                                            
 102قىؼه آل ٚمؽاو، آیه  - <;
 321، و 204البالٞه ٕيبسی يالرٔ، ضٓبه  قیع ؼَی، يهح -?;
 .197ـ قىؼه ب٧ؽه، آیه  @;
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به جهؽیر با بیم اؾ قی ویژگی  کؽظ وکه با جىزیع نؽ٘و نع با بیم اؾ قی ویژگی ظؼباؼه ج٧ىا اظاهه پیعا  ای ضٓبه
ٓيَیا ّلَساّل َباّلَهاEظيیا پؽظاضحًع، ٢ؽهىظيع:  ّث العُّ َُ  ٢َما َبَکٓث  -َهٓیَهاَت َهٓیَهاَت ٦َٓع ٢َاَت َها ٢َاَت َو َغَهَب َها َغَهَب َو َه

یى ّؽ َٗ ًٓ ٌُ َو ها کاُيىا ُه ٓؼ
َ
ماُء َو آْل َلٓیّهُن الكَّ َٚ D;A   ،ٚلی هؽجُی به ها گ٣حه اقث که ج٧ىا پلکاو يٛىظ و جا به زال

آضؽیى قطى همه ظؼ یاظجاو بانع : ٢ؽهایع هی. اها ظؼ پایاو ظيیا ؼا بؽای ها نؽذ ظاظه اقث و يؽظباو اؼج٧ا اقث
ظیگؽ هى٦ٙ هؽگ اقث و يسًه  اآلو .گػنث آيچههیهات هیهات گػنث آضؽیى لسٗات ایى اقث  و لسٗات ظيیا

و  ها یضىنهمه و  ها نکىههمه خالل و  ،ها یاقثؼه٧ام و  ،ها قاضحماو ،اهحساو جمام نع. ؾؼ و ؾیىؼها
کكی بؽ نما ظیگؽ گؽیه  ع ایى ٚا٦بث ظيیا اقث.ایًک ها هكحین و ظؼ پیهگاه ضعاوي .قپؽی نع ها یياضىن

هكحین. ضعایا و اٚمالماو نما و ها . نىظ هیاگؽ کكی هن بؽای نما گؽیه کًع بٛع اؾ چًع ؼوؾی جمام  .يطىاهع کؽظ
 ٚبىؼ اؾ ظيیا و هال٦ات هؽگ کمک کى و ظقث ها ؼا بگیؽ. های لسٗه یىآضؽبه ها ظؼ پیمىظو هكیؽ ؾيعگی و ظؼ 

هاهًاسبث

 :کًن هیواؼ ٚؽٌ  هىَىٚاجی ؼا ٢هؽقث

 به ٚیع ٞعیؽ  بطهی ٚم٥لؿوم . ;

اهاهث و ٚیع الله  ،ٚیع بؿؼگ والیث آقحايهبؿؼگ گػنحین و ظؼ  های اهحساوٚیع  ،ها اؾ ٚیع ٦ؽباو کًن هیٚؽٌ 
هؽاقن ٚیع ٞعیؽ ؼا جىقٛه ظهیع و  ع،. ٚیع ٞعیؽ ؼا بؿؼگ بعايیکًن هیاالکبؽ ٦ؽاؼ ظاؼین. ٚیع ٞعیؽ ؼا جبؽیک ٚؽٌ 

 ،ها ظؼ هٛؽٌ پؽقم ظیًی . اهؽوؾ ظؼ ٢ُاهای گىياگىو همه ابٛاظعیجالل کًیع که به ٚم٥ هكائل ٞعیؽ بپؽظاؾ
هسحىای بایع وقٛث بطهین و يكل خىاو ؼا با  .ه٧ىله ٞعیؽ اقث ها ه٧ىله، نبهه و هدمه اقث. یکی اؾ قؤال
 .هكلماياو و همه بهؽیث اقث که بؽای همه خىاهٙ اقالهی،الیه ٚاهی ظاؼظ  ک. البحه ٚیع ٞعیؽ یکًین آنًاٞعیؽ 

 .ایى ٚیع ؼا بؿؼگ بهماؼيعبایع همه هكلماياو 

                                            
;A - 285، و 191البالٞه ٕيبسی يالرٔ، ضٓبه  قیع ؼَی، يهح 
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و هؽاقن بانکىهی هن با زُىؼ هؽخٙ  کًن هی جأکیعباؾ هن بؽ اهحمام به هؽاقن ٞعیؽ و ازیای ایى ٚیع بؿؼگ 
هؽظم نؽی١ ها ظؼ آو نؽکث ضىاهًع  ناءالله اوهکاؼم نیؽاؾی هن بؽگؿاؼ ضىاهع نع که  الٛٗمی الله آیث ٦عؼ ٚالی

 ظانث.

 گؽاهیعانث یاظ و ضاْؽه نهیعاو ؼخایی، باهًؽ و ايعؼؾگى. 2

یاظ همه نهعا، نهعای اقالم و اي٧الب اقالهی، ظ٢ا٘ ه٧عـ، هعا٢ٛاو زؽم، نهیعاو بؿؼگىاؼ نهیع ؼخایی و 
 با غکؽ يلىاجی بؽ هسمع و آل هسمع. ظاؼین هینهعای اضیؽ هعا٢ٙ زؽم ؼا گؽاهی  ىباهًؽ،نهیع ايعؼؾگ

 به هًابٙ ظاضلی  ظاؼوقاؾیيًٛث  اجکالؿوم ضىظک٣ایی و . =

 هىؼظجىخهايحٗاؼ ظاؼین که ه٧ىله ظاؼوقاؾی ظؼ نؽایّ قطث اهؽوؾ  .ظاؼین هیؼا گؽاهی  ظاؼوقاؾیو  ؼوؾ پؿنک
اؾ همه پؿنکاو و ضاظهاو قالهث هؽظم  .یع ضىظک٣ا و هحکی به هًابٙ ظاضلی نىظبايًٛث ظاؼوقاؾی  .٦ؽاؼ گیؽظ

 های زىؾهايكايی و ظلكىؾايه بانع. ا٦عاهاجی که ظؼ  ،هًٛىی ،پؿنکی بایع اضال٦ی که یىابؽ  جأکیعکؽظ و  بایع جهکؽ
که  هىاخه هكحًعههکالجی ظؼ ؾهیًه پؿنکی با یى اقحاو اؼؾنمًع اقث اها هؽظم بطًىو ظؼ ا نعه ايدامپؿنکی 

 .گؽظظبؽْؽ٠  نعهاهیعواؼین زل 

 اؼائه هٓالبات اؾ ظولحمؽظاوگؽاهیعانث ه٣حه ظولث به همؽاه . <

که ظولث ظؼ ضعهاجی . اؾ ظاؼین هییاظ نهعای ظولث و کاؼهًع ؼا گؽاهی  وایى ه٣حه  ظؼ ه٣حه ظولث ٦ؽاؼ ظاؼین.
 :کًن هیکىجاه ٚؽٌ هطحًؽ و  يىؼت بهيکاجی ؼا هؽظم ظاؼظ ج٧عیؽ و جهکؽ کؽظ و  ییگها گؽه

و  ها ١َٛالبحه  ،ايع کؽظه یؼا ْبا هعایث ؼهبؽی هكیؽ ضعهث به هؽظم  ٢ؽاؾو٢ؽوظهاظؼ ْىل اي٧الب با همه  ها ظولث
ظؼ  ها پیهؽ٢ثاها ظؼ چهلمیى قالگؽظ اي٧الب اقالهی پؽويعه ظؼضهايی اؾ  .انکاالت وخىظ ظانحه اقث

ا قیاه ؼ ها ایىو همه  ايع آهعه ها ظنمىاهؽوؾ  .ه يبایع هىؼظ ٣ٞلث ٦ؽاؼ بگیؽظ. ایى پؽويعهطحل١ ؼا ظاؼین های ناضى
و ههکالت وخىظ  ها ١َٛ یًکهباا هکؽ و ٦عؼظايی هًا٢ات يعاؼظکه ظؼ اظاهه ٚؽٌ ضىاهن کؽظ. البحه ج ايع ظاظهيهاو 
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يًر و زمایث و ي٧ع همؽاه با ج٧عیؽ و جهکؽ اؾ آو  ؼا بایع ايالذ کؽظ. هایی یاقثقو  هٓالبات وخىظ ظاؼظ ،ظاؼظ
 .کًًع هیو ضعهث  ايع کؽظهضعهث که به هؽظم اقث ضاظهايی 

ي٧اِ ١َٛ ؼا  ،ؼا يهاو ظهًع ها پیهؽ٢ث ،ضىظ ؼا به هؽظم اؼائه ظهًع قاله یککاؼياهه بایع ظولحمؽظاو  ٦اٚعجا   
. الگىی ظولحمؽظی ؼخایی و باهًؽ الگىی بؿؼگی اقث که آیًعبؽ ها کاقحیايالذ و خبؽاو  ظؼيعظباؾؼقی کًًع و 

ظاؼيع بایع هىؼظ جىخه ٦ؽاؼ هٓالباجی که هؽظم  زال ظؼٚیىو و جهکؽ کًین بایع ز٣ٕ نىظ. ها اؾ ضعهات بایع ج٧عیؽ 
 بگیؽظ.

 ها آوبه  ازحؽاهی بیلؿوم ٦عؼظايی اؾ هؽاخٙ هٛٗن و ازحؽاؾ اؾ . ?

اقث که ظؼ ْىل جاؼیص به ایى هلث و ایى  ٦یمحی غیٚؽٌ کًن که يهاظ بؿؼگ هؽخٛیث يهاظ ٢اضؽ و بایع  خا همیى
 ،کًًع هیها ظؼ همه نؽایّ و هؽازل با ؼٚایث آو ؼهًمىظهای ؼاهبؽظی که ؼهبؽی جبییى  .خاهٛه ضعهث کؽظه اقث

 .همه ها هى١ٖ هكحین که ه٧ىله هؽخٛیث ؼا بؿؼگ بعايین .بایع به هٓالبات و ؼهًمىظهای هؽاخٙ هٛٗن جىخه کًین
 . ٦ؽاؼ بگیؽظ ازحؽاهی بیو  جىخهی یبهىؼظ  يبایع .هؽخٛیث یک يهاظ بكیاؼ بؿؼگ و ههن ظؼ جاؼیص ها اقث

اؾ ههکالت هؽظم اقث  ییگها گؽهکه بؽای  ها آوهٓالبات و ؼهًمىظهای گىیًعگاو و ا٦هاؼ هؽظم به بایع قطًؽاياو، 
جاؼیص ظیى و اٚح٧اظات و ؾيعگی ها ؼا يیايث و يگاهبايی  ظؼ ْىلیاظهاو بانع که ایى هؽخٛیث بىظ که  ًع.جىخه کً

 .نمؽظه نىظههن هًىو و هس٣ىٔ و همه يهاظها ایى خایگاه ىقّ و ج هكائلظؼ همه بایع  .کؽظ

  با هلث و يٗام اقالهی ایؽاو هؼاهبؽظهای خبهه اقحکباؼ بؽای ه٧ابل. @

 اها يکحه و بسث اضیؽ قطى:

اهؽوؾ یک هدمه بؿؼگ اهؽیمًی  ظايین هیکه همه  ْىؼ هماوبؽاظؼاو و ضىاهؽاو و يماؾگؿاؼاو و هلث بؿؼگ ایؽاو 
ن، هكحکبؽايی که ٚالَ  جىؾاو کیًهظؼ چهلمیى قالگؽظ اي٧الب،  ث.اق آهعه به هیعاو بؽای ه٧ابله با نما هلث بؿؼگ
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ایى هًا٠ خًگ . ايع آهعهظیگؽ به هًا٠ نما هلث بؿؼگ  باؼ یک ايع کؽظهنکكث ؼا با همه وخىظناو جدؽبه 
 .ٚبىؼ اقثگی اقث اها ٦ابل هعیؽیث و ؼبؿ

 نعه اٚالماهؽوؾ قیاقث  اها گ٣حًع هیقاب٥ جهعیع بىظ گاهی یکی و گاهی ظوجا گؽوه ا٦عام جهکیل نع.  اضیؽا  
جین وؾاؼت  ،ايع ظاظهگؽوه ا٦عام جهکیل  ،ایى اٚالم نعه اقث .اهؽیکا و اغياب او ق٧ىِ يٗام و هلث ایؽاو اقث

بؽای ایى هًا٢ی که ها و نما واؼظ آو  ايع کؽظهبکه ظؼقث و ظؼ همه ٚالن ن کًع هیکا ظيبال اهؽی یظاؼ ضؿايه
ؼا ٚؽٌ  چًع هىؼظ نىظ هیاهبؽظهایی که ظيبال هى ظؼ ایًدا اؾ هیاو همه ؼ .ایى هًا٠ ؼا بایع نًاضث .ینا نعه
 :کًن هی

ساصیوکىچکشماسیدسحاوسدهایايقالبیذيااهالف.

، اهیع قاؾی، ياکىچک نماؼی ظقحاوؼظهای اي٧الب کًع هیجین اقحکباؼ خهايی ظيبال یکی اؾ ؼاهبؽظهایی که ایى 
ٚٗین  خایگاه٧الب و ایى ٢هؽقث بلًع ظقحاوؼظهای ايیک به یک  .اقث ها ١َٛ قاؾی بؽخكحهظهیعو بعبیًی و 

و  ايع کؽظهجیؽها ؼا نلیک  .ايع ظاظههىؼظ هدمه ٦ؽاؼ ضیلی ظ٦ی٥ و ْؽازی نعه و هلث ؼا  یاي٧الب اقاله
  .ها بطهکايًع یها ظلایى اقث که اهیع ؼا ظؼ  ها آو یىجؽ ههن .ايع ظاظهالب ؼا هع٠ ٦ؽاؼ ٧ظقحاوؼظهای هلث و اي

ای  ضؽظهبگىیع کاؼهًعی که یک هیلیىو و  اگؽ کكی .ؼا يگىیین انکاالتو  ها ١َٛکه  كثؼاه ه٧ابله با آو ایى يی
ا٦هاؼ هحىقّ و َٛی١ با ایى هبلٝ اهؽوؾ ٦عؼت ضؽیع هع ظاؼظ و آو ظؼکه کمحؽ اؾ یک هیلیى یهع ظاؼظ و کاؼگؽآظؼ

بؽای ايالذ آو جالل کؽظ. ایى زؽ٠ ؼا بایع ظ٦ث کؽظ و  .چًع بؽابؽ جًؿل پیعا کؽظه اقث ایى زؽ٠ ظؼقحی اقث
ظقحاوؼظ ؼا  ٦عؼ ایىهن ایى همه پیهؽ٢ث و جىقٛه و ظیگؽ ْؽ٠  هىج گؽايی و ههکالت ؼا يگ٣حى ظؼقث يیكث اها اؾ

 بلکه بایع باؾگى کؽظ. کىچک نمؽظ.يبایع 
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جطهیشچهشههًذىطسژینشاهًشاهیپهلىیب.

 اؾ ظیگؽ ؼاهبؽظهای خبهه اقحکباؼ ظؼ ه٧ابله با هلث ها اقث. بؽخكحه کؽظو ؼژین ناهًهاهی که ٞؽ٤ ظؼ ٢كاظ بىظ
ىظ همايًع ٢كاظ يٗام هًسىـ پهلىی ٢كاظ هىخ. اها جالل کًًع ها هن ٢كاظ ظاؼین که بایع همه بؽای ايالذ آو

 ٢كاظی که نالىظه زکىهث ظؼ آو ٞؽ٤ بىظ.يیكث 

گشهصدوهمههشکالتکشىسبههعادالتخاسجیج.

ت به هٛاظالت ضاؼخی ههٟىل قاؾی هكئىالو به زىانی و گؽه ؾظو ههکالاؾ ظیگؽ ؼاهبؽظهای خبهه ه٧ابل، 
الت هؽظم ٦ؽاؼ يگیؽین. ایى زل ههک یظؼ یک زؽکث خهاظی بؽا به بیؽوو يگاه کًین واقث. ایًکه ظؼ همه چیؿ 

هكئىالو و هؽظم به هماو ؼوزیه خهاظی که ظؼ  ظؼ باجال٤ اقیؽ کًًع. بایع ظولث، هن ؼاهبؽظی اقث که همگاو ؼا
اؾ ههکالت هؽظم  گهایی گؽه کاؼهاوزل کًین و هحى ؼوزیه ظ٢ا٘ ه٧عـ ظانحین بؽگؽظین و همه ههکالت ؼا با آو 

 نع.با

ایجاديااهًیواغحشاشد.

و  نىيع هیظاؼيع کىؼ کهىؼ ها  آؼاهماؾ اهًیث، قالهث و  ها ایى .م ایداظ يااهًی و اٞحهال اقثؼاهبؽظ چهاؼ
و  ا٢ؿاؼی قطث های پهحیبايی ،رهكلْ  های جین ایع کؽظههالزٗه  زحما  . ؼا يعاؼيع آؼاهمچهن ظیعو ایى اهًیث و 

ا٦عاهات  اؾخمله هٛايع های گؽوهقًگیى به  های قالذ و گاهی پهحیبايی های پایگاهظؼ اضحیاؼ ٦ؽاؼ ظاظو  ،ا٢ؿاؼی يؽم
ایى يااهى قاؾی یک اهؽ ههمی اقث که هكئىلیى و هؽظم بایع ظؼ ه٧ابل آو  .هى کًًعاکهىؼ ؼا يا ایى خبهه اقث جا

 بایكحًع.
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 کًاسصدوجبهههقاوهثه.

اهؽوؾ خبهه ه٧اوهث ي٣ی ؼا ظؼقث کؽظه اقث که همه  .خبهه ه٧اوهث ؼا ظؼ ظيیا کًاؼ بؿيًعجا  کًًع هیایًاو جالل 
 آو خعا کًًع. اؾآو خبهه ؼا بهکًًع و ایؽاو ؼا  ضىاهًع هی ها ایى. جؽقًع هیاؾ آو  

اقحصادیکشىسهایبًیاوهحضلضلکشدوو.

 . ا٦حًاظی ها ؼا هحؿلؿل کًًع های بًیاوایى اقث که  ها آون ؼاهبؽظ ههن نه

A .ه٧ابله با ایى ؼاهبؽظهای ظنمًاو يٗام و هلث های ؼاه 

 . ٞاؾ کًینها بایع یک جسؽک خعیعی آ

لضومجغییشاتاساسیدسسویکشدها.1

 . جٟییؽات اقاقی ظؼ ؼویکؽظها الؾم اقث ىيگاه ي

کمکهشدم.2

 که اهؽ ههن و ياگىاؼی بىظ.ناهع پعیعه ازحکاؼ بىظین اضیؽ  های ه٣حهظؼ ایى ایًکه ها  .مک کًًعهلث هن بایع ک

اساسیاصسىیدولثهایطشحپیشهکشدو.3

 اقاقی پیهه کًع. و خعی  های ْؽذىو گو هكائل گىيا ها بايک ،ظولث بایع بؽای ي٧عیًگی
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هباسصهجذیبافساد.4

کمک کًًع جا اؾ ایى پیچ ٚبىؼ یه بایع خعی بانع و هؽظم هن بایع ىی ٦ىای هطحل١ و ٦ىه ٦ُایق٢كاظ اؾ با هباؼؾه 
 کًین.

الحضامعملیبهسهًمىدهایسهبشیوهشاجعهعظن.5

اقث که  خایگاه هؽاخٙ ٚٗین الهاو ظؼ همه نؽایّ و ازىال خایگاه ؼ٢یٛی و ایهاو های هعایث ،خایگاه ؼهبؽی
 ؼا يیايث کًین. ها خایگاهایى  .هلث ؼا اؾ ضٓؽها ٚبىؼ ظهع جىايع هی

دذتوبسحگیهن.6

  .زعت ظانحه بانینو بكحگی هنها بایع ظؼ ایى نؽایّ قطث 

سعایثششایطکشىسعقاليیثوباهطالباتهمشاهپیگیشی.لضوم7

 بانع. زکمث و ؼٚایث نؽایّ کهىؼ بایع بانع اها هٓالبات همؽاه با ٧ٚاليیث،ت اهٓالب

 .اؼاظه الهی همؽاه ها ضىاهع بىظ زحما  ظؼ ایى هكیؽ 

به ٢ُل الهی همه و  کًین هیجالل ، کًین هیايًع ایى قطى همیهگی هلث ایؽاو اقث که ها يبؽ بع ها ظنمى
اها ظؼ بؽابؽ نما ایى هلث جكلین يطىاهع نع و باؾ ظؼ ایى ایام نؽی١  Fضىاهین آهع و ههکالت ؼا کاهم ضىاهین ظاظ

 Dالػلةا هیهات هًْ Eيعای هلث ایى اقث که 

ٚالن اقث که يماظ آو اهؽوؾ اهؽیکا  ٚهعنکًاوقحمگؽ و  های ظولثبؽ  ،اقث ها هلثيعای هلث هؽگ بؽ ٞاؼجگؽاو 
 اقث. ٔهؽگ بؽ اهؽیکإيعای  ها آواقث و يعای 
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 دعا

اللهن و يعٚىک باقمک الٛٗین االٚٗن االٚؿ االخْل االکؽم یا الله و... یااؼزن الؽزمیى، اللهن اؼؾ٦ًا يكئلک 
ع أیْ و  جى٢ی٥ الٓاٚة و بٛع المًٛیة و يع٤ الًْیة و ٚؽ٢او السؽهة، اللهن ايًؽ االقالم و اهله و اضػل الک٣ؽ و اهله،

و المىهًات والمكلمكى و المكلمات، االزیا و االهىات. ها ؼا اؾ پاقعاؼاو ٞعیؽ  ىاللهن ا٣ٞؽ المىهًییى،زماة  الْع 
بؿؼگ و زماقه ٚانىؼا ه٧ؽؼ ب٣ؽها، ضعایا ها ؼا به ؼقیعگی به هكحمًعاو، همؽاهی با هسؽوهاو، ٚباظت، ظٚا و 

ها ؼا ٦بىل ب٣ؽها، جىبه، يیایم، ؾيعه ظانحى یاظ ضعا و ؼوي٥ بطهیعو به هكدع جى٢ی٥ ؼوؾا٢ؿوو ًٚایث ب٣ؽها، اٚمال 
ايابه و ٚباظات ها ؼا هىؼظ ل١ٓ و کؽهث ضىظ ٦ؽاؼ بعه، گًاهاو ها ؼا ببطم، ها ؼا اؾ نؽ وقاوـ ظاضلی و بیؽويی 

ها ؼا اؾ خاهٛه ها ظوؼ بعاؼ، يكل خىاو ها ؼا به اوج ٚؿت، ایماو و ا٢حطاؼ بؽقاو، همه  هسا٢ٗث ب٣ؽها، آقیب
ویژه اقؽائیل ٞايب ؼا اؾ قؽ همه هؽج٣ٙ ب٣ؽها،  م ظوؼ بعاؼ، نؽ ظنمًاو اقالم بههطاْؽات ؼا اؾ کهىؼ و اهث اقال

ها ؼا به ضىظناو باؾبگؽظاو، ها ؼا اؾ همه ضٓؽات هًىو بعاؼ، باؼاو ؼزمث و  ها و جؽوؼیكث ها، ظاٚهی نؽ جک٣یؽی
، هكئىالو ها ؼا ظؼ ايدام بؽ ها ياؾل ب٣ؽها، ههکالت ا٦حًاظی کهىؼ ؼا هؽج٣ٙ ب٣ؽها قالی ضهک یىظؼ ابؽکاجث ؼا 

هؽیُاو ها، هؽیُاو هعيٗؽ و خايباؾاو ؼا ن٣ا  ،ناو به هؽظم آنًا و هى٥٢ بعاؼ وٖای١، ضعهات ياظ٦ايه و الهی

کؽاهث ب٣ؽها، هكلماياو هٗلىم بسؽیى، یمى، ٚؽا٤، قىؼیه، هیايماؼ و ظیگؽ هكلماياو هٗلىم ظؼ ا٦ًا ي٧اِ خهاو 
ؼگػنحگاو ها، هؽاخٙ و ٚلمای ظؼگػنحه، ظؼگػنحگاو اؾ ایى خمٙ و جاؾه ؼا يدات کؽاهث ب٣ؽها، اهىات و ظ

ظؼگػنحگاو ؼا ٞؽی٥ بهاؼ ؼزمحث ب٣ؽها، اؼواذ جابًاک نهیعاو، نهیعاو اقالم و اي٧الب اقالهی، نهیعاو ظ٢ا٘ 
باهًؽ  الملل اقالهی نهعای ایى خمٙ و اهام نهعا و نهیعاو ؼخایی و ه٧عـ، نهیعاو هعا٢ٙ زؽم و ه٧اوهث و بیى

ؼا با اولیای ضىظت هسهىؼ ب٣ؽها. به هكئىالو جى٢ی٥ ضعهث به هؽظم نؽی١ ًٚایث ب٣ؽها، ها ؼا اؾ گًاهاو ظؼ همه 
ایام قال هًىو بعاؼ، جىبه و ايابه و ٚباظت ها ؼا ٦بىل ب٣ؽها، قالم ها ؼا به اهاهاو و هىالیماو زُؽت ولیًٛؽ ٕٚحٔ 

 ابالٜ ب٣ؽها.
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ٓدَمّى ّهالشَّ َدِذبٓسّناللَّ
َ
َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهُکُفًىاأ ُهالصَّ َدِذاللَّ

َ
ُهأ ّدیّنُقٓلُهَىاللَّ  18الشَّ

                                            
;B- قىؼه اضالو 


