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 خطبهاول

بسن الشجین الطیطاو هى العلین السمیع بالْله اعىر الشدین الشدمى باساالْله سبالعالمیى الله الذمذ
وعلیآلهالخالئكاجمعیىثنالصالةوالْسالمعلیسْیذياويبْیًاودبیبًاابیالماسنالمصطفیهذْمذ

بًثولیاللهالسالمعلیکیا بمیةاللهفیاالسضیى.السالمعلیکیا والسْیما االطیبیىاالطهشیى
 اخثولیاللهالسالمعلیکیاعمهولیاللهالسالمعلیکیابًثهىسیبىجعفشوسدمهاللهوبشکاجه

 جىصیهبهجمىا

َيٓفِسَها;الشدیناللهالشدمىاعىرباللههىالطیطاوالشجینبسن ُظٓش ًٓ َوٓلَح َه اللَّ ُمىا اجَّ ىا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

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

ُضواعباد ّدیّلهجايبةيهیهوَجَجهَّ ُهَفَمٓذُيىّدَیّفیُکٓنّبالشَّ ٓمَىی2اللَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّئوَّ 3َوَجَضوَّ
ظوؼی اؾ هىاهای يفف  ،پؽهیؿگاؼی به پاؼقایی،همه نما يماؾگؿاؼاو گؽاهی، بؽاظؼاو و ضىاهؽاو اؼخمًع و ضىظم ؼا  

اهیعواؼین ضعاويع به همه ها جىفیك کكب جمىا و ؼػایث اواهؽ . کًن هیضعا جىيیه و قفاؼل  های فؽهاوو پیؽوی اؾ 
 و يىاهی او ظؼ همه نئىو و ازىال ؾيعگی ػًایث و کؽاهث بفؽهایع.

فؽؾيع به هبسثی پؽظاضحین که ظؼ ضٓبه پیهیى هىؼظ بسث لؽاؼ گؽفث. اهؽوؾ هن ظؼ جکمیل ظؼ همعهه هبازث جؽبیث 
 .کًین هیهمعهاجی ػؽٌ  ،هماو هبسث

                                            
 .86. قىؼه زهؽ، آیه 9
 .148، و 402البالغه ٕيبسی يالرٔ، ضٓبه  قیع ؼَی، يهح -:
 .875ـ قىؼه بمؽه، آیه  ;
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دیگشاووجىدداسد؟اعمال:آیااهکاوهطاسکثدسثىابوعمابسؤال

يحیده کؽظاؼها  نىظ هیثىاب و ػماب زايل  به او اؾ آيچه وخىظ ظاؼظ که ايكاو ظؼ گؽو اػمال ضىظ اقث و  قؤالی
َو Cو  >Bآکَحَكَبٓث  َلها ها َکَكَبٓث َو َػَلٓیها َها: Cفؽهایع هیضعاويع هحؼال يیؿ  اوقث. های فؼالیثو گفحاؼها و يیات و 

ٓيكاّو ّإالَّ ها َقؼی ٓو َلٓیَف ّلْٓلّ
َ
 های فؼالیثػمل و کكب،  زايل قؼی، نىظ هیه ها ثبث و َبّ آيچه ظؼ پؽويع .=B أ

جا زب و بغٍ و يیات اقث  ،باوؼ ،اػحماظ غهًی که ایماو، های فؼالیثْیف وقیؼی اؾ  که هایی فؼالیثاقث.  ها
. نىظ هیؼا ناهل  خىاؼزیی و چه اػمال سنىظ چه اػمال خىاي هیکه ظؼ ظاهؽ اؾ ايكاو ياظؼ  ػملی های فؼالیث

ازكاقات و يیات بانع جا  ،ػىاْفاػمال که ایماو،  جؽیى پًهاوظضیل هكحًع اؾ  هكئلهظؼ ایى  ػمل های ْیفهمه 
 اػمال ظاهؽی.

ػعل الهی و  بؽ اقاـ نىظ هیثبث و َبّ  اػمال يسیفهظؼ آيچه و  ظهع هیکه نطًیث ها ؼا جهکیل چیؿی  آو 
باًْی و ظاهؽی اقث. ایى هٓلبی اقث ها اػن اؾ  بؽ پایه اػمال و ؼفحاؼهای که آو هن لىايیى زاکن بؽ ػالن اقث
هكحًع و ظؼ گؽو افؼال و اػمالهاو  ها ايكاوکه  کًع هیػمل به آو زکن هن اقث و  آهعهکه هن ظؼ آیات و ؼوایات 

 که يحیده يهایی کًع هیظؼ لیاهث ظهىؼ پیعا  يهایحا  ظؼ ػالن بؽؾش و و هن  نىظ هیيحایح آو هن ظؼ ایى ظيیا ظاهؽ 
 بههحث و خهًن ضىاهع بىظ.

ها ظؼ ثىاب و ػماب ػمل اهکاو ظاؼظ که آیا  این ظاظهایى اقث که غیؽ اؾ ایى اػمالی که ضىظ ها ايدام  قؤالزال 
 ؟ بانینیک ظیگؽاو قهین و نؽ

پاسخاول
 يیؿ هىؼظ اقحههاظ لؽاؼ گؽفث، قؤالآیاجی که ظؼ  بؽ اقاـنایع ظؼ یک يگاه قٓسی کكی پاقص ظهع که ضیؽ چىو 

 و اػمال ظیگؽاو ؼبٓی به ها يطىاهع ظانث.ها اقث  های ػملبه همؽاه ظاؼظ ثىاب و ػماب بؽای ها  آيچه

                                            
 464قىؼه بمؽه، آیه  - >
 17قىؼه يدن، آیه  - =
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پاسخدوم
آیات و ؼوایات هؽاخؼه کًین ضىاهین ظیع که خىاب  و بهیك نىین آيگاه که ظللیه و قٓسی اقث. اها ایى یک يگاه او

.  اؾ نىظ هیل ها هن ثبث و َبّ ؼی اؾ اػمال ظیگؽاو ظؼ ياهه اػماچیؿ ظیگؽی اقث. خىاب آو اقث که ْیف وقی
که ظؼ ضٓبه   ىینن هی هًع بهؽه ها آوبؼُی اؾ اػمال و ؼفحاؼ ظیگؽاو هن ظؼ ؾهاو زیات و هن ظؼ ؾهاو همات ضىظ اؾ 

 لبل هن به آو اناؼه کؽظین.
اقث که گاهی ظؼ اػمال  D اها لايىو ظوم آوبًابؽایى لايىو اول ایى اقث که ايكاو ظؼ گؽو اػمال ضىیم اقث 

 . نىین هینؽیک  يیؿظیگؽاو 
 جا لیام لیاهث نؽیک نىین؟ ظیگؽاو اهکاو ظاؼظ که فؽؾيع و  قث که چؽا ها ظؼ ػمل ؼفیك، ظوقث،ایى ا قؤال

ها و  به ها بؽگؽظظ وقایٓیبا ػمل او خایی اقث که  ایى ههاؼکث ظؼ يحیده اػمال ظیگؽاو ظؼ خىاب ایى اقث که
هحىالی آو ػمل به ها  های يكلظؼ یک يكل و گاه ظؼ ی گاهزحی . نىین هیخؿء هباظی و ػلل يعوؼ ػمل ظیگؽی 

ه ضیلی ههن اقث و یک ػمل ک نىظ هی. بًابؽایى یک ػمل هكحمین اقث که ظؼ ياهه ػمل ها ثبث گؽظظ بؽهی
َلها ها C نىظ هی. پف ولحی گفحه گیؽظ هیها لؽاؼ  های ػملظؼ هًظىهه  نىظ هیکه اؾ ظیگؽاو ياظؼ  غیؽهكحمین

ٓيكاّو Cو  <Bَکَكَبٓث َو َػَلٓیها َها آکَحَكَبٓث  ٓو َلٓیَف ّلْٓلّ
َ
نؼاع هسعوظ ظؼ  ظاؼای یکنؼاع ایى ػمل  ?B ّإالَّ ها َقؼیَو أ

اها بایع  نىظ اقث هیياظؼ  رو خىاي ، اػُا، خىاؼذگىل ،چهن ،که با ظقث اقث یچیؿ ؾهاو زیات ايكاو و آو
 .نىظ میهًسًؽ يهىاؼظ ظؼ ایى  ها آوبعايین که اػمال و يحایح 

و يهی ا هًکؽ  هؼؽوف اهؽبهٕبه کحاب  ظهن هیهى اهل جسمیك ؼا اؼخاع  .ایى بسث نعه اقث فمهظؼ ابىاب هطحلف 
و ظؼ غیل  A ٔولىف و يعلات هماو باب اولٕ وقایل کحاببه  ْىؼ همیىو  @ ٔ<9ابىاب اهؽ و يهی باب  ،وقایل

 الهیؼه ظؼ هحى وقایلکه  ظؼ ایى وقایلی که ايحهاؼات خاهؼه هعؼقیى چاپ کؽظه و کاؼ ضیلی ضىبی اقث ها آو
ؼوایث  اقث. ها لؽیب چهل پًداه آهعهابىاب و ؼوایات ظیگؽی هن اقث و غیل آو ؼوایات هكحعؼک ؼا آوؼظه اقث 

                                            
 464قىؼه بمؽه، آیه  - <
 17قىؼه يدن، آیه  - ?
 854-854، يى 84نیص زؽ ػاهلی، وقایل الهیؼه، ج  - @
A  853-858، يى 87_ هماو، ج 
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يیكث که  هایی آونما فمّ  های ػمل گىیع هیکه  وخىظ ظاؼظ ها آويیؿ ظؼ هیاو ؼوایات هؼحبؽ ین که ظؼ ایى باب ظاؼ
ظؼ ثىاب و ػماب  عو اؾ هباظی اػمال ظیگؽاو بىظی عاو قهین بىظیظؼ ػمل ظیگؽ ولحی ، بلکهایع ظاظهؼا ايدام  ها آو

 . نىیع هیقهین يیؿ  ها آواػمال 

سوایاتدسبابلايىودوم
و  یگؽاوظضىب  های ػملگاهی ظؼ اول لايىو  و ضىاهین ظیع که ػالوه بؽ کًن هیچًع ؼوایث ؼا ػؽٌ  ایًداظؼ 

 .نىین هیقهین  ها آوگاهی ظؼ اػمال يانایكث و بع 

 يبىیسوایثالفٔ

که:  کًع هیيمل  ٔلی الله ػلیه و آله و قلنکه اؾ پعؼاو ضىظ اؾ  يبی ضعا ٕئ الكالم ػلیهٕ  اهام ياظق ظؼ ؼوایحی
Cٓو َيَهی

َ
َهَؽ ّبَمٓؼُؽوٍف أ

َ
َهَؽ ّبُكىٍء   َػٓى   َهٓى أ

َ
یِك َو َهٓى أ َناَؼ ّبّه َفُهَى َنّؽ

َ
ٓو أ

َ
ٓو َظلَّ َػَلی َضٓیٍؽ أ

َ
َکٍؽ أ ًٓ َناَؼ ّبّه َفُهَى ُه

َ
ٓو أ

َ
ٓو َظلَّ َػَلٓیّه أ

َ
أ

یِك  هؽ کف به هؼؽوفی اهؽ کًع یا اؾ هًکؽی يهی کًع یا بؽ ضیؽی ؼاهًمایی کًع یا ههىؼت یا هعایث يمایع او  B98َنّؽ
کاؼ ضیؽ نؽیک اقث و هؽ کف به بعی فؽهاو ظهع یا به آو ؼاهًمایی کؽظه هعایث يمایع ظؼ آو ػمل نؽیک  ظؼ آو

 .بانع هی

ٔالسالمعلیهبٔسوایثاهامصادقٕ

َن   َهٓى : Cفؽهایع هیاقث که ٔ الكالم ػلیهٕؼوایث ظیگؽی که اؾ اهام ياظق  ی  َباَب   َػلَّ ٓخُؽ َهٓى َػّمَل ّبّه َو اَل   ُهع 
َ
َکاَو َلُه أ

اَلٍل َکاَو َػَلٓیّه ّهٓثُل  ََ َن َباَب  ُخىّؼّهٓن َو َهٓى َػلَّ
ُ
وَلّئَك ّهٓى أ

ُ
َمُى أ ًٓ ٓوَؾاّؼّهٓن ُی

َ
وَلّئَك ّهٓى أ

ُ
َمُى أ ًٓ   B99ّوٓؾّؼ َهٓى َػّمَل ّبّه َو اَل ُی

عًاویىهشجبطدسایىباب
 ظلث بفؽهاییع: لٓفا   .کًن هیاناؼه  ها آواؾ  هایی گىنهکه به اقث  آهعهػًاویًی ظؼ ؼوایات ها 

                                            
 816، و 8نیص يعوق، الطًال، ج  - 98
 45، و  8المساقى، ج ازمع بى هسمع بى ضالع بؽلی،  - 99
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ويهیاصهًکشهعشوفاهشبه.1
 ع بىظ.یقهین ضىاه هًکؽ کًیع ظؼ اخؽ و ثىاب ػمل اوهی اؾ و ي هؼؽوف اهؽبهولحی نما کكی ؼا 

ساهًمایی.2
 .کًیع هینما ظؼ آو نؽیک  کًیع هی آو هًگام که ؼاهًمایی 

هطاوسهیاهذایث.3
و  ٔبًا بؽ یک ازحمالٕ ظهیع هیو نما به او ههىؼت  کًع هینطًی با نما ههىؼت  ،ظهیع هیکه نما  ای ههاوؼه

 .هؼًای لغىی آو اقث اؾ ػىاهل ههاؼکث نما ظؼ يحیده ػمل او ضىاهع بىظکه یا هماو هؼًای هعایث 

جعلین.4
 کاؼ آیًعگاو نؽیک هكث ؼا هًحمل کًع ظؼ ها ضىبیهؼلن و هؽبی اگؽ  

.سخًیساهگطایاهًذشفايه5
 Dو گمؽاهی و َاللث بؽضیؿظآقطًی بگىیع که ؼاهگهای ضیؽ بانع یا قطًی که اؾ  :9ن بکلمةٔجکلْ ٕجؼبیؽ  

.بًیاويهادوسیشه6

ٓخُؽ   َقَى   َهٓى Cضعا ٕؤ فؽهىظيع:  یاهبؽپاهام ياظق به يمل اؾ 
َ
ٓخُؽَها َو أ

َ
ة  َفَلُه أ ًَ ة  َزَك ًَّ َیٓىّم   َهٓى َػّمَل ّبَها ّإلی ;9ُق

َمَى  ًٓ ٓو ُی
َ
ُخىّؼّهٓن َنيٓ  آلّمَیاَهّة ّهٓى َغٓیّؽ أ

ُ
جا ؼوؾ لیاهث ظؼ ثىاب  يهعبی ؼا بًیاو ىیک ؼول و يهاظ ض هؽ کف >B9ِء  ّهٓى أ

 آو نؽیک اقث. کًًعه ػمل

                                            
ّه ٕعٔ::  814ثىاب االػمال و ػماب االػمال، و نیص يعوق،  - :9 ُبى َػٓبّع اللَّ

َ
ٓخّؽ َهٓى   َلاَل أ

َ
ّضَػ ّبَها ّإالَّ َکاَو َلُه ّهٓثُل أ

ُ
ُخُل ّبَکّلَمّة َزكٍّ َفأ ُن الؽَّ اَل َیَحَکلَّ

َضَػ ّبَها.
َ
اَلٍل ُیٓؤَضُػ ّبَها ّإالَّ َکاَو َػَلٓیّه ّوٓؾُؼ َهٓى أ ََ ُن ّبَکّلَمّة  َضَػ ّبَها َو اَل َیَحَکلَّ

َ
 أ

ة ػعل، فاْجبغ، کاو له هثل أخؽC و األهالي للمفیع: في المساقى  -;9 ًْ ة زكًة، فله أخؽها و أخؽC بعلB ق ًْ  B.ق
 157، و 7هؽزىم کلیًی، الکافی، ج  - >9
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 .دعىتبهخیشیابذ0
و ظؼ آو قهین  ایع گؽفحهاثؽ کؽظ نما ظؼ قلكله آو ػمل لؽاؼ  که هًگاهی کًیع هییا بعی  ضىبی بهظػىجی که نما 

 .هكحیع

 .فشصيذصالخ8
يؼىغ یا  کًع هیو ضىب جؽبیث  گػاؼظ هیی بدا و يالس اؾ ضىظ فؽؾيع ضىب کكی که بطًىو ظؼ چًع ؼوایث اقث

 ظؼ ثىاب و ػماب اػمال او نؽیک اقث. کًع هیبع جؽبیث بالله 

 .جعاوووهطاسکث9

ٓمىی: Cفؽهایع هیضعاويع هحؼاظل  .هن هكث لؽآو کؽین هماو جؼاوو و ههاؼکث که ظؼ َو ال   َجؼاَوُيىا َػَلی آلّبؽِّ َو الحَّ
ٓثّن َو  بؽ ضیؽ و جمىا ههاؼکث و جؼاوو ظانحه بانیع اها بؽ گًاه و ظنمًی با هن ههاؼکث  =B9آلُؼٓعواّو َجؼاَوُيىا َػَلی آْلّ

 يکًیع.

یه11 .صذلاتجاس
جا لیام لیاهث و  جىاو هیاهکايات فیؿیکی که هايعگاؼ هكحًع و يعلات خاؼیه هايًع قاضحى خاظه یا فؽاهن آوؼظو 

 ع.نؽیک ن ها آوظؼ ثىاب  ها آوبالی هايعو 
یؼًی که بیاو نع. اقث  یلايىي ؼوایاتؼوذ ایى  اناؼه نعه اقث. ها آوػًاویًی بىظ که ظؼ آیات و ؼوایات به ایى 

اؾ هىاؼظ ظؼ اػمال ظیگؽاو قهین ضىاهین بىظ چىو  بكیاؼیظؼ  و هن ها هن ظؼ اػمال هكحمین ضىظهاو قهین هكحین 
  ظؼ هباظی يعوؼ ػمل ظضالث ظانحین و خؿء الؼله آو بىظین.

                                            
 4قىؼه هائعه، آیه  - =9
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سهینبىدوبذووکنضذواجشیاعمابصادبعمل
يهی اؾ  و هؼؽوف اهؽبهکكی  که ولحیکه  کًع هی قؤال ٔالكالم ػلیهٕخالب اقث بعايیع که ظؼ ؼوایحی اؾ اهام ياظق 

ؽی کؽظه اقث ایًکه ظؼ ػمل ظیگ ها يیکیظػىت به یا آهىؾل ظؼقث ظاظه اقث  ،ههاوؼه ضىب ظاظه ،هًکؽ کؽظه
َمَى C: پاقص ظاظيع نىظ هیيازب ػمل کن  ایى اؾ اخؽ ضىظ نىظ هیقهین  ًٓ ٓو ُی

َ
ُخىّؼّهٓن َنيٓ  ّهٓى َغٓیّؽ أ

ُ
بعوو <B9ِء  ّهٓى أ

 کن نىظ نما هن قهین ضىاهیع بىظ. ها آو ایى که چیؿی اؾ
و که نما هن ظؼ آ پؽقع هی .نىظ هیکه يكل به يكل هًحمل  کًع هیکه ايكاو کاؼی  آیع هیظؼ خای ظیگؽ ظؼ غیلم 

 الی لیام یىم المیاهه:فؽهایع هینؽیک هكحیع اهام 
لیاهث بؽوظ بعوو جا  واؼ ؾيدیؽهضىبی جؽبیث کؽظ و ایى قًث زكًه  های آظماگؽ فؽؾيع ضىبی جؽبیث کؽظیع او هن 

 کن نىظ نما هن قهین هكحیع. ها آوایًکه اؾ اخؽ 
 ػماب آو يیؿ قهین ضىاهع بىظ.کحه ظیگؽ هن ایى اقث که اگؽ ظؼ کاؼ و قًث ياپكًعی نؽیک نع ظؼ ي

 ،کهع هیکه خاهؼه ؼا هعایث یا به َاللث  لايىيی ؼا جًىیب کؽظ لايىيی يهی اؾ هًکؽ کؽظ، و هؼؽوف اهؽبهاگؽ کكی 
ظؼ  ها ایىنک و جؽظظی بؽايگیطث همه  ها ظلقطًؽايی کؽظ که ابىاب هعایث ؼا گهىظ یا قطًی گفث که ظؼ 

و ايكاو ظؼ همه آو نؼاع چه ظؼ ؾهاو زیات ضىظ و چه بؼع اؾ همات چه  عکً هیاخحماػی نؼاع پیعا  های ػمل
که  کًع هی ؼا باؾ ای ظؼیچهؼوایث  8=. ایى زعوظ نىظ هیو چه بعی قهین  چه ضىبی غیؽهكحمینهكحمین و چه 

 .گؽظظ هیبؽ به ضىظهاو و نماضىب و بع ها  های پژواکو  ها باؾجابباؾجاب ظاؼظ و و اػمال ايكاو اخحماػی اقث 
 ػمل کًین. ها آوبه ظؼ همه نئىو ؾيعگی ضعایا به ها جىفیك بعه هؼاؼف الهی ؼا بفهمین و 

 للمىهًیى و المىهًات اللهن اغفؽ

َضاّيَئَهُهَىآلَ َهَوآيَذٓشّإوَّ ّلَشبِّ اَنآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّدیّنّإيَّ ٓدَمّىالشَّ ّهالشَّ 17ٓبَحُشّبٓسّناللَّ

 
 

                                            
 157، و 7هؽزىم کلیًی، الکافی، ج  - <9
 قىؼه کىثؽ -?9
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خطبهدوم
يذمذهعلیهاکاوويسحعیًههىاهشياعلیهایکىوويؤهىبهواللهالشدمىالشدینالذمذاللهبسن

يحىکلعلیهويسحغفشهويسحهذیهويعىربههىضشوسايفسًاوسیئاتاعمالًاويصلیويسلنعلیسیذيا
علْیبىابیطالبوعلیالصذیمةالطاهشةفاطمةالضهشاءوعلیهىالياويبیًاابیالماسنالمصطفیهذْمذ

وعلیالذسىوالذسیىسیذیضباباهلالجًةوعلیأئمةالمسلمیىعلیبىالذسیىوهذمذبى
علیوجعفشبىهذمذوهىسیبىجعفشوعلیبىهىسیوهذمذبىعلیوعلیبىهذمذوالذسىبى

علیعبادکوأهًائکفیبالدکساسةالعبادواسکاوالبالدوعلیوالخلفالمائنالمًحظشدججک
سبالعالمیىصلىاجک خیشة عحشة و المشسلیى صفىة الًبیىو ساللة الشدمىو أهًاء و ابىاباالیماو

 علیهناجمعیى.

جىصیهبهجمىا

;اللهالشدمىالشدیناعىرباللههىالطیطاوالشجینبسن ُجَماّجّهَواَلَجُمىُجىَّ َهَدكَّ ُمىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ
َ
یاأ

ُهٓسّلُمىَو ٓيُحٓن
َ
أ َو ُضوا18:ّإالَّ َجَجهَّ و يهیه هجايبة و أهشه وهالصهة ه َيفّسیّبَحٓمَىیاللَّ و أوّصیکٓن ّه اللَّ ّعَباَد

ّد ُهَفَمٓذُيىّدَيّفیُکٓنّبالشَّ ٓمَىی19یلَسّدَمُکُناللَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّئوَّ  21َوَجَضوَّ

                                            
 804قىؼه آل ػمؽاو، آیه  - @9
9A- 148، و 402يالرٔ، ضٓبه البالغه ٕيبسی  قیع ؼَی، يهح 
 .875ـ قىؼه بمؽه، آیه  8:
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همه نما يماؾگؿاؼاو گؽاهی و ضىظم ؼا به پؽوا پیهگی و جمىای الهی و پاؼقایی ظؼ همه ازىال قفاؼل و ظػىت  
 کًن.  هی

وّيیُکٓن : Cايع کؽظهچًیى ها ؼا به جمىا جىيیه   البالغه يهح <9Aظؼ ضٓبه  هؤهًاواهیؽ 
ُ
ُؼُکُن أ َزػِّ

ُ
ّه َو أ ّه ّبَحٓمَىی اللَّ ّػَباَظ اللَّ

ٓيَیا ظؼآهیطحه با  البالغه يهح. هؽ فؽهاو به جمىایی ظؼ کًن هیو يكبث به ظيیا  جسػیؽ  کًن هینما ؼا به جمىا ظػىت  B:9العُّ
ظيیا  زمیمثی اؾ يفىغ کًع جًىیؽ ها خاوو  ها ظلجىخه به زمیمث ظيیا اقث. بؼع هن بؽای ایًکه ایى ؼوذ و هلکه ظؼ 

  :ايع ظانحهبیاو  که ظؼ ایى قطى و ایى کالم چًع خمله نىظ هیاؼائه 

َها َظاُؼ ُنُطىٍو Cاول ایًکه:  و ایى اقث هىؼظ غفلث اقث که اؾ ػدایب اقث و آ غالبا  مث آنکاؼ و یک زمیB َفّئيَّ
. بایع ایى گػؼ ؼا همىاؼه کًین هیکه ظيیا ظاؼ ؼفحى اقث و ضايه هايعو يیكث و هًؿلگاهی اقث که ها گػؼا اؾ آو ػبىؼ 

 ظؼ ظل هدكن بعاؼین. 

ّغیٍى C ظوم: ًٓ ُة َج و با قؽػث بؽق اؾ ایى ػالن ػبىؼ  هايین يمیهن خای گػؼ اقث و  .اقث ها ياکاهی یخا Bَو َهَسلَّ
همیى  .اقث ها ياکاهیهمچًیى خای  Dنىظ هیظاظه نعه با قؽػث بؽق اؾ ها گؽفحه  های يؼمثجمام  وضىاهین کؽظ 

بؽقین و بكیاؼی اؾ  هایماو ضىاقحهيیكث که همیهه کاهیاب و هىفك بانین و به آو  خىؼ ایىهعجی هن که هكحین 
ـ همه چه  او همایكه کًیع آهالی ؼا با اگؽ ؼفحاؼ و ظقحاوؼظهای نطً .نىظ میبهؽ هسمك ي آؼؾوهایو  آهال

یک ظؼ هؿاؼ هن  اضؽوی ـ آؼؾوهایظيیایی بانع و چه  آهالنؽ و چه  آهالضیؽ ظاؼيع و چه  آهالکه  هایی آو
ایى ظو جا بایع ظؼ  .به آو بؽقًع ها آظمهن هؼلىم يیكث که  آواقث. یک ظيیای وقیؼی  آؼؾو. ظيیای اهل و نىظ میي

، ػبىؼ ضىاهع کؽظ. ظو ایًکه ظؼ ایى هايعگاؼی و ایام زُىؼهاون هايع و هثل بؽق غهًماو بانع یک ایًکه يطىاهی
 ضیلی فايله ظاؼظ. آوؼین هیی که به ظقث چیؿ آو با ضىاهین هیکه   یماو ؾیاظ اقث یؼًی آو چیؿیها ياکاهی

 ؼا ػًایث بفؽهایع. و فهن هؼاؼف آو البالغه يهحىؼايی جىفیك فهن ایى کحاب يبه همه ها اهیعواؼین ضعاويع 

                                            
 180قیع ؼَی، يهح البالغه ٕيبسی يالرٔ، و  - 9:



  
02/20/90اعشافیاللهیثآلنيماصجمعههایخطبه

11 

 

هاهًاسبث

 :کًن هیفهؽظه و ظو قه هىؼظ ؼا جىَیسی ػؽٌ  يىؼت بهچًع يکحه ؼا 

بضسگذاضثضهیذهذشابوضهیذضىضحشی.1

عايی یهن ویژه بهاقالهی و  الملل بیى، هماوهث اقالهی ،ظفاع همعـ ،ايمالب اقالهی ،یاظ نهیعاو  قؽافؽاؾ اقالم
و همه  ;:، قؽظاؼ قؽافؽاؾ قپاه نهیع نىنحؽی::انؽفی الله آیثکه ایام و ؼوؾهای نهاظجهاو اقث نهیع هسؽاب 

بؿؼگ و همعـ و ػلما و بؿؼگاو و هؽاخغ ظؼگػنحه و اهام نهعا ؼا گؽاهی  نهعای ایى خمغ و ایى کهىؼ و ایى نهؽ 
 جی بؽ هسمع و آل هسمع.با جمعین يلىا ها آو اؼواذبه  فؽقحین هیو ظؼوظ  ظاؼین هی

جسلیثعضایآلالله.2

و جكلیث و جؼؿیث ػؽٌ  ظاؼین هیو یاؼاو او ؼا  بؿؼگ ٔ الكالم ػلیهٕل الله و اهام زكیى ایام يفؽ و ػؿای آ
 کًن هیجكلیث ػؽٌ  ْىؼ همیى و کًن هیجبؽیک و جهًیث ػؽٌ  ؼا >:ٔالكالم ػلیهٕوالظت اهام بالؽ  .کًین هی

  هفحن يفؽ اقث. که بًا بؽ لىلی ٔ الكالم ػلیهٕت اهام زكى هدحبی نهاظ

گشاهیذاضثسوصاسحايذاسد.3

 ظهًعگاو اؼائهو  جىلیعکًًعگاو، که اؾ وظایف اضاللی يًؼحگؽاو کًن هی جأکیعو  ظاؼین هیؼوؾ اقحايعاؼظ ؼا گؽاهی 
ؼػایث کًیع. ؼوؾ اقحايعاؼظ ؼا  نىظ هیظؼقحی کاال و ػملی که به خاهؼه اؼائه  های ناضىضعهات ایى اقث که 

                                            
 ل 8148ههؽ قال  41 - ::
 ل 8166ههؽ قال  44 - ;:
 ق35ٔقىم يفؽ بًا به ؼوایحی ٕ - >:
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ظؼقحی کاالها و  های ناضىاقث بؽای ایى که ها بؽگؽظین ببیًین چؽا ایى همه َؼف ظؼ جىلیعات و  ای بهايه
يسث و قالهث  های ناضىو  همه بایع جالل کًین و کمک بعهین جا اقحايعاؼظها ؟ابؿاؼهای ها وخىظ ظاؼظ

به باؼ  هایی ضكاؼتؼظ ػعم ؼػایث هؼیاؼهای اقحايعا .و ظاؼو و غػا ؼػایث نىظظؼهاو  های بطمظؼ  ویژه بهکاالها 
 که ولحیایى اؾ هًاظیك اػمالی اقث که ايكاو اگؽ ظؼقث ايدام يعهع ظؼ جبؼات آو قهین ضىاهع بىظ جا  که آوؼظ هی

 .گػاؼظ هیاثؽ قىء بالی 

يکىداضثسوصيابیًایاو.4

 ویژه بهوظیفه همه ها اقث که هؼلىالو و خايباؾاو و  .ظاؼین هیؼا گؽاهی  ظالو ؼونىؼوؾ يابیًایاو و  ْىؼ همیى
 الؾم اؼائه گؽظظ. ضعهاتظاظه  نطًیث ها آوهین و به هىؼظجىخه لؽاؼ ظؼا  ظالو ؼونىيابیًایاو و 

سوصپیىيذاولیاوهشبیاو.5

و فؽؾيعاو ضايىاظه و  آهىؾ ظايمظؼ جؽبیث یاو اقث که همىله بكیاؼ ههمی اقث. ؼوؾ پیىيع اولیا و هؽب ْىؼ همیى
اولیا اهؽ ههمی  وهؽبیاو  ،جؼاهل و هماهًگی ایى ظو و گفحگىی بیى ضايه و هعؼقه .هعؼقه ظو ؼکى اقاقی هكحًع

جؽبیث فؽؾيع اگؽ خاهؼه اؾ ظؼ بؽای ایًکه اها خای اؼجماء و جکمیل بیهحؽ ظاؼظ.  پػیؽظ هیايدام  وبیم کناقث که 
ظؼ  ویژه به به ایى همىلهکه بایع  نىظ هی هایی جًالٍو ضايه و هعؼقه اؾ قىی ظیگؽ هماهًگ يبانع ظچاؼ  قى یک

 .جىخه کؽظجؽبیث اضاللی و هؼًىی 

ووسصشبذيیجشبیثگشاهیذاضثهفحه.6

و  کًین هیجهکؽ  بعيی جؽبیثها اؾ وؼؾنکاؼاو اؼخمًعهاو و اؾ ضاظهاو  خا همیى .و وؼؾل اقث بعيی جؽبیثهفحه 
 بایع به چًع يکحه جىخه کًین: زال ظؼػیىو  گىیین هیهن جبؽیک 
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.لضومجىجهبهوسصشهمگايی1

وؼؾل به نکل یک فؽهًگی بؽای قالهث خاهؼه ظؼبیایع و وؼؾل هن لهؽهايی آو اؼؾل ضىظ ؼا ظاؼظ و هن بایع 
گاهیايات و کاه  های وؼؾلالؾم به همگاو ظاظه نىظ. لػا وؼؾل همگايی یک ايل ههمی اقث که ظؼ کًاؼ  های آ

 .بایع هىؼظ جىخه لؽاؼ گیؽظ ای زؽفهلهؽهايی و 

الهیهایهافحخاسجاهعهوسصضیهایاسصشپایبًذیبه.2

ظؼ  و چهاو چه ظؼ قٓر اقح ها آو های افحطاؼآفؽیًیاؾ همه  و لهؽهايی ػؿیؿاو ها هكحًع که ای زؽفهوؼؾنکاؼاو 
ظؼ ع. پایبًع هكحً ها آوو به  کًًع هیالهی ؼا يیايث  های اؼؾلوؼؾنکاؼايی که  ویژه به .بایع جهکؽ کًین قٓر کهىؼ

 .کًین هیجهکؽ  ها آوو اؾ همه  یعيعآفؽی  ظیعین که افحطاؼ الملل بیىهىاؼظی ظؼ هداهغ 

 هعًىیدسوسصشهایاسصشلضومظهىسوبشوصبیطحش.3

 بؽوؾهؼًىی و الهی ظؼ وؼؾل ها به نکل بكیاؼ قًدیعه ظهىؼ و  های اؼؾل بایع کًین که جأکیعبایع  ْىؼ همیى
 و هؽبیاو اقث . ايعؼکاؼاو ظقث . ایى کاؼ نما وؼؾنکاؼاو،ظانحه بانع

 سًحیهایوسصشلضوماصالحوجشویج.4

 .جؽویح نىظ نعه ايالذو  جکمیلبایع ظیگؽی که وخىظ ظاؼظ  های وؼؾلبه همؽاه  قًحی های وؼؾلبؽ ایًکه  جأکیع

 دساولىیثبىدوافضایصاهکاياتوسصضی.5
 جأهیىضیؽیى و هؽظم بؽای  ْىؼ همیىظولث و بؽياهه ؼیؿاو و  .بانع ها اولىیثظؼ قٓر بایع اهکايات وؼؾنی هن   

  .اهکايات بؽای جفؽیسات قالن ػًایث ظانحه بانًع
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 :هسىؼ ههن ؼا ػؽٌ کًناها قه 

وضعیثهىجىدضشایطووظایفهادس.7

اخحماػی و قیاقی اؾ  قًگیى الحًاظی، های هدمههىاخه با همه نما هكحسُؽیع ها ظؼ چهلمیى قالگؽظ ايمالب 
 ها هدمه یىو اهًفؼاليه اقث  های هدمهی که اؾ يگاه ؼهبؽی و با جسلیلی  ظؼقث های هدمه .قىی ظنمى هكحین

ايمالب اقالهی و اهىاج  قاله چهلظؼ همابل هايعگاؼی  ها هدمهایى  .يبایع ها ؼا اؾ خا ظؼببؽظ و ؼػب ایداظ کًع
  .ايع آهعهلىا  . ایًاو با جماماقث الملل بیىجىفًعه ايمالب اقالهی ظؼ ػؽيه 

وظایفهلثودولث

هن بایع واؼظ يسًه نىيع و ظؼ بؽابؽ يیكث اها چالهی اقث که هلث و هكئىالو ظؼ کًاؼ  يااهیعکًًعهبسؽاو 
 ههکالت هماوهث کًًع.

صیايثاصالحذاسهلیواسالهیالفٔ

هن ایماو و وزعت و ايكدام ها اقث و هن  . اؼکاو الحعاؼ ها،ؼا ههن بهماؼین هاو اقالهیالحعاؼ هلی و  يیايث اؾ
و ػًايؽ الحعاؼ ع. آػؿیؿهاو ظؼ پیم اؾ ضٓبه به آو اناؼه کؽظي زحما  لعؼت هىنکی و يًایغ ظفاػی ها اقث که 

 و جمىیث نىظ. زفظؼهبؽی  های هعایثهًالر کهىؼ ظؼ پؽجى  و ؼػایث  بایع با جمام لىا

 جکیهبشجىاوداخلیبٔ

اخاؾه ؼهبؽی  .ظیگؽ يکًین های لعؼتو  و اػحماظ به اهؽیکا و زحی اؼوپا ها بایع بؽ يیؽوی ظاضلی ضىظهاو جکیه کًین
های نؽلی و بؽ کهىؼ جأکیع حهالب .ايع ظاظهؼا با اهؽیکا و اقؽاییل که همًىع اقث  خؿ به کهىؼهااؼجباِ با همه 
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ایى زف  هایماو ْؽازی و ها ؼیؿی بؽياهه. بلکه ظؼ يبانع ها آوهای پیؽاهىيی اقث. البحه بایع يگاهماو به کهىؼ
 .ؼ زؽکحماو ؼا زفظ کًینذ ايمالبی ظؼوو اقحمالل و اػحماظ به يفف 

نىؼای  .ظؼ هًىباجی که هؽبىِ به اقًاظ اقث ایى ؼوذ ايمالبی ؼا ؼػایث کًع ،هدلف ها ظؼ هًىبات ضىظ 
کهىؼ و هلث همه بایع ظؼ لىه لُائیه و يهاظهای  ،گايه قهلىای  ،هیئث ظولث ،هدمغ جهطیى هًلسث ،يگهباو

و همایم بؿؼگ جهؽاو اؾ قىی ؼهبؽی هؼظن اؼائه نع زؽکث کًین و بعايین ایكحاظگی  که ظؼ آو هایی ؼاهًماییپؽجى 
 .کًع هیايمالب ها ؼا پیؽوؾ  های اؼؾلبه  پایبًعی

، ها آواها ظؼ ظل  ظهع هیو جًعی يهاو  کهع هیػؽبعه  ظاهؽ بهى اهؽوؾ ظنم .ظؼ بؽابؽ ظنمى يبایع َؼف ظانحه بانین
و به فُل الهی ظنمًاو ایى هلث نکكث  اوهث اقث و ایى ؼػب ضىاهع هايعو بكیح و خبهه هم ؼػبی اؾ قپاه

و ؼػایث زال الهاؼ  ها آو کًحؽلو  ها لیمثهمه بایع همکاؼی کًین. ظؼ هبازث  ها قطحیضىاهًع ضىؼظ. ظؼ ایى 
اقث که چیؿهایی  ها ضىاؼیو ویژه  ها ؼايثبیدا و  های زمىقيیاؾهًع و هكحُؼف و هباؼؾه با هفاقع و جبؼیٍ و 

چًع همیى هفحه هن بایع بیم اؾ گػنحه ظؼ هیعاو بانًع. همام هؼظن ؼهبؽی  گايه قههمه بایع همکاؼی کًًع و لىای 
الحًاظی و  ،ؼاهبؽظی يگاه جطًًی،هعه اؾ ایهاو که بؽآ ؼهًمىظهای. وقای لىا خلكه ظانحًعؼقاػث با 

ػبىؼ کؽظ. اهیعواؼین ایى جىخه ظؼ  ها یىااؾ همه   جىاو هی ها آوبا ؼػایث  که الحًاظظاياو و کاؼنًاقاو هكث
 ػبىؼ کًین.  ها هدمهکاهل بانع و اؾ ایى  ْىؼ بهو همه ها  هكئىالو

 هشاجععظامبهسىدجاهعهاسالهیهایجىصیه.8

اظ و هؽاخغ هؼظن ظؼ ضًىو اقً .اقالهی و هكئىالو اقثهؽاخغ هؼظن و زىؾه به قىظ خاهؼه  های جىيیه
اهیعواؼین هىؼظ جىخه  ظانحًع که َغ بكیاؼ نفاف و ؼونى و ؼاهبؽظیو ؾيعگی هؽظم هىاو هكائل  ها ياهه هىافمث

 لؽاؼ گیؽظ.
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 لضوماوجبخطیبهدماسهبضسگاسبعیى.9

والؼه اؼبؼیى و زماقه بؿؼگ اؼبؼیى ظؼ پیم ؼو ظاؼین که بایع هؽ چه بیهحؽ اوج ببطهین و ايهاء الله اهكال هن 
 هاو اقث.ظؼ خ يظیؽ بیایمايی و  ،یک اؼبؼیى بانکىه بانین. اؼبؼیى یک زماقه بؿؼگ هؼًىیناهع 

یالمللبیىهعًىیوایدماسهاسبعیى.1

و ضىظ هؽظم آو ؼا هعایث و  کًًع هیهمه زُىؼ پیعا  ی و بیى االظیايی اقث کهالملل بیىایى زماقه هؼًىی،  
ؼاهپیمایی بؿؼگ  خهايی ظؼ ایى يظیؽ بیایى زماقه اؾ ایماو بؽضاقحه اقث و ایى که ایى خمؼیث  .کًًع هیپهحیبايی 

 کًًع هیهكئىل ابالؽ  های ظقحگاه آيچهیث ابا ؼػهؽظم و هكئىالو اهیعواؼین  .یک اهؽ ههمی اقث کًًع هینؽکث 
جهکؽ کؽظ و ؼاه ؼا بؽای زُىؼ هؽ که کاهم پیعا کؽظ  هایی لیمثبایع اؾ ظؼ بؿؼگعانث ایى زماقه نؽیک بانًع. 

  ؽظم اؾ ایؽاو و همه ظيیا باؾ کؽظ.چه بیهحؽ ه

لضوماسحىاسیسوابطهیاوایشاووعشاق.2

 .ؼوابّ ایؽاو و ػؽاق هن بایع ؼوابّ اقحىاؼ و هسکن بانع .اؾ ظولث و هلث و هؽخؼیث ػؽاق و يدف بایع جهکؽ کؽظ
ػمك  ايع آهعهظؼ ػؽاق  خعیعا  ىاليی که . اهیعواؼین هكئایى ؼوابّ ؼا هطعول کًًع جاظیعیع که چمعؼ واؼظ نعيع 

اقحؽاجژیک ایى ؼوابّ و اؼؾل آو بؽای اقحمالل کهىؼها و ایى ظو کهىؼ ؼا بهًاقًع و اؾ ایى زماقه بؿؼگ هن اهث 
 . ايهاء الله.نىيع هًع بهؽهظؼ ابؼاظ هؼًىی و ایمايی و اقالهی ظؼ قٓر کالو 

 ضهیذاوجبهههماوهثهایسضادتهاسبعیىبهبشکثضکى.3

با همه فُیلث و اهمیحی که ظاؼظ و نؼاؼ بؿؼگ الهی  ؼاهپیماییو ایى کؽظ که ظؼ ؾیاؼت اؼبؼیى  جأکیعبایع  خا همیى
که اؾ  یعاو بىظایى نه های ؼناظتبه بؽکث یاظ نهعای ایؽاو و ػؽاق و هماوهث اقالهی ؼا گؽاهی بعاؼین.  زحما  
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ظؼ ایى ؼاهپیمایی نؽکث  ؼازحی بهكث جىاي میؾهايی که یک يفؽ هن ي عام ػبىؼ کؽظین و به اهؽوؾ ؼقیعین.ؾهاو ي
ظؼ ایى  ؼا يیابث اؾ ایى نهعا . ؾائؽاو بایعنىظ هیًع. به بؽکث ایى نهیعاو ایؽاو و ػؽاق ایى زماقه بؿؼگ هسمك ک

 ه کًًع. ایی جىخؾیاؼت و ؼاهپیم

بشگضاسیهىکباصطشفهشدملنهباسکبىدو.4

ایفای يمم  ها هىکبلن هن ظؼ بؽگؿاؼی اؼبؼیى و ایداظ  ػلیهأ و يهاظهای الله قالمزُؽت هؼًىهه ٕ آقحايه هؽظم،
 ی جهکؽ و لعؼظايی ظاؼظ.که خا کًًع هی

 هًحمذشدسجشکیهيگاسسوصياهه.هذکىهیثجًایثآلسعىددسباسه11

قؼىظی هًحمع با آو وَغ نکًده نىظ  يگاؼ ؼوؾياههایًکه یک  .جلطی بىظ زاظثهکه ظؼ جؽکیه ؼش ظاظ  ای زاظثه يهایحا  
که  ای لُیهظؼ همیى  .پػیؽین يمیو کهحه نىظ همبىل ها يیكث. ها زحی با کكی اگؽ اضحالف ظانحه بانین ظلن ؼا 

ؼا وابكحه و  ها ایىها به ایى زکام ضیلی اػحؽاٌ ظاؼین  نعین. آؾؼظه ها بكیاؼ زکام ػؽبكحاوجؽاهپ جسمیؽ کؽظ 
آو ْؽف هؽؾهای اهث اقالم  کیلىهحؽ که ببیًین آلایی اؾ ظه هؿاؼ نىین هی آؾؼظهبكیاؼ  والؼا  اها  ظايین هیهؿظوؼ 

هكحیع  ها بگىیع که نما جسث زمایث ها آوؼا گاو نیؽظه به نماؼ بیاوؼظ و به  ها ایىظهع که  خؽئثبه ضىظ  خىؼ ایى
ایى يًگ بؽای نما اقث ای آل قؼىظٖ بؽگؽظیع به  .ؼا اظاؼه کًیع جاو ؾيعگییع جىاي میو اگؽ یک ؼوؾ ها يبانین ي

 گؽایی غؽبکكايی که ظؼ ظلحاو  ای .ظهع هیاقالم به نما ػؿت  .ظل ظاظه غؽب يبانیع ٖزکام وابكحه . ایاقالم
ها ظلماو بؽای نما هن که  .عیجسمیؽ نى خىؼ ایىکه نما  اؼؾظ هی یاآ ،ایى جسمیؽ اقث گؽایی غؽباقث ػالبث 

و هماوهث چه الحعاؼی  یاهث اقاله ًیع ایؽاو،ی. ببنىیع هیجسمیؽ  خىؼ ایىکه  قىؾظ هیه و هؿظوؼ هكحیع وابكح
ایى چه  .بؽگؽظیع به ؼاه اقالم .ضىاهین هی. ها الحعاؼ و ػظمث نما ؼا بؽيع هیاؾ او زكاب  ها آوظاؼظ که همه 

  ؟ٖپیماییع هیهكیؽی اقث که نما 
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ایى هن یک يمىيه  Dاؾ جؽوؼها ظؼ ػاَلن وخىظ ظاؼظ بكیاؼیو افؽاْی ظؼ  جکفیؽیخؽیاو  آل قؼىظ، های قؽپًدهالبحه 
 کهف نىظ و العاهات هحًاقب ايدام نىظ. ناءالله اواقث که 

 دعا

االکؽم یا الله و... یااؼزن الؽزمیى، اللهن اؼؾلًا يكئلک اللهن و يعػىک باقمک الؼظین االػظن االػؿ االخْل 
جىفیك الٓاػة و بؼع المؼًیة و يعق الًْیة و ػؽفاو السؽهة، اللهن ايًؽ االقالم و اهله و اضػل الکفؽ و اهله، و أْیع 

عاؼاو غعیؽ اللهن اغفؽ المىهًیى و المىهًات والمكلمكى و المكلمات، االزیا و االهىات. ها ؼا اؾ پاقزماة  الْعیى،
ها و قىگىاؼی ها ؼا لبىل  بؿؼگ و زماقه ػانىؼا همؽؼ بفؽها، ضعایا باؼاو ؼزمحث ؼا بؽ ها بباؼاو، ضعایا ػؿاظاؼی

بفؽها، ضعایا ها ؼا به ؼقیعگی به هكحمًعاو، همؽاهی با هسؽوهاو، ػباظت، ظػا و يیایم، ؾيعه ظانحى یاظ ضعا و 
یث بفؽها، اػمال ها ؼا لبىل بفؽها، جىبه، ايابه و ػباظات ها ؼا هىؼظ ؼويك بطهیعو به هكدع جىفیك ؼوؾافؿوو ػًا

ها ؼا  لٓف و کؽهث ضىظ لؽاؼ بعه، گًاهاو ها ؼا ببطم، ها ؼا اؾ نؽ وقاوـ ظاضلی و بیؽويی هسافظث بفؽها، آقیب
کهىؼ و اهث  اؾ خاهؼه ها ظوؼ بعاؼ، يكل خىاو ها ؼا به اوج ػؿت، ایماو و افحطاؼ بؽقاو، همه هطاْؽات ؼا اؾ

ها و  ها، ظاػهی ویژه اقؽائیل غايب ؼا اؾ قؽ همه هؽجفغ بفؽها، نؽ جکفیؽی اقالم ظوؼ بعاؼ، نؽ ظنمًاو اقالم به
ها ؼا به ضىظناو باؾبگؽظاو، ها ؼا اؾ همه ضٓؽات هًىو بعاؼ، باؼاو ؼزمث و بؽکاجث ؼا ظؼ ایى  جؽوؼیكث

ؼ ؼا هؽجفغ بفؽها، هكئىالو ها ؼا ظؼ ايدام وظایف، ضعهات قالی بؽ ها ياؾل بفؽها، ههکالت الحًاظی کهى ضهک

هؽیُاو ها، هؽیُاو هعيظؽ و خايباؾاو ؼا نفا کؽاهث بفؽها،  ،ناو به هؽظم آنًا و هىفك بعاؼ ياظلايه و الهی

هكلماياو هظلىم بسؽیى، یمى، ػؽاق، قىؼیه، هیايماؼ و ظیگؽ هكلماياو هظلىم ظؼ الًا يماِ خهاو ؼا يدات 
بفؽها، اهىات و ظؼگػنحگاو ها، هؽاخغ و ػلمای ظؼگػنحه، ظؼگػنحگاو اؾ ایى خمغ و جاؾه ظؼگػنحگاو ؼا کؽاهث 

غؽیك بهاؼ ؼزمحث بفؽها، اؼواذ جابًاک نهیعاو، نهیعاو اقالم و ايمالب اقالهی، نهیعاو ظفاع همعـ، نهیعاو 
ؼا با اولیای ضىظت هسهىؼ بفؽها. به الملل اقالهی نهعای ایى خمغ و اهام نهعا  هعافغ زؽم و هماوهث و بیى

هكئىالو جىفیك ضعهث به هؽظم نؽیف ػًایث بفؽها، ها ؼا اؾ گًاهاو ظؼ همه ایام قال هًىو بعاؼ، جىبه و ايابه و 
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ػباظت ها ؼا لبىل بفؽها، قالم ها ؼا به اهاهاو و هىالیماو زُؽت ولیؼًؽ ٕػحٔ ابالؽ بفؽها، ظؼ فؽج او جؼدیل 
 بفؽها.

َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهُکُفًىابٓسّن ُهالصَّ َدِذاللَّ
َ
ُهأ ّدیّنُلٓلُهَىاللَّ ٓدَمّىالشَّ ّهالشَّ َدِذاللَّ

َ
 25أ
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