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 خطبهاول

بغن الله الشظمى الشظین العمذلله سْب الؼالمیى و الْقالة و الْغالم ػلی عْیذيا و يبْیًا و ظبیب للىبًا و ىبیب 

.يفىعًا و ؽفیغ ريىبًا ابی الماعن المقيفی هعْمذ و ػلی آله االىیبیى االىهشیى  و ال عْیما بمیة الله فی االسمیى

 تىطیهبهتقىا

;اللهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن َوََلَتُمىُتىَّ ُتَقاّتّه َهَحقَّ اللَّ ُقىا اتَّ ىا ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ
َ
یاأ

ٓيُتٓنُهٓسّلُمىَو
َ
َوأ ُضواَس;:ّإَلَّ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهوَتَجهَّ ّهأوّطیکٓنوَيفّسیّبَتٓقَىیاللَّ ّحَمُکُنّعَباَداللَّ

ّحیل ُهَفَقٓذُيىّدَيّفیُکٓنّبالشَّ ٓقَىی>اللَّ اّدالتَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّإوَّ  =َوَتَضوَّ
  کًن. جمىا و پاسعایی عفاسػ و دػىت هی و خىدم سا دس ایى سوص ؽشیف به همه ؽما يماصگضاساو گشاهی

 که هالظظه خىاهیذ فشهىد. ؽىد اسائه هی یچًذػشایل دس دو خيبه کىجاه 

سوصبهقیاهتتشیىشبیهعیذفطش
ٔ دس سوص الغالم ػلیهاهام ػلی ٕ 4لیاهث اعث. یادآوس سوص  دس سوایات آهذه اعث که ظنىس ؽما و ها دس ایى سوص 

 :هؼشفی و خياب به هشدم فشهىديذ :أؽبه بیىم لیاهكن;که خىايذ ایى سوص سا  ای خيبهفيش دس 
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یؼًی دس پایاو ایى هاه کغايی که دس ايصام جكالیف و وظایف الهی خىد هىفك ؽذيذ دس سوص ػیذ فيش یک خىؽعالی خافی  - 4

ؽىيذ و ایى ؽبیه آو ظالحی اعث  ايذ دس ایى سوص دچاس ياساظحی هی که بذوو ػزس اص ایى يؼمث هعشوم ؽذه ییها آوداسيذ و دس همابل، 
 .افحذ ها اجفاق هی که دس لیاهث بشای ايغاو
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ٓؽَبهُ ;
َ
ىَو َو َیٓخَغُش ّفیّه آلُمٓبّيُلىَو َو ُهَى أ ًُ اُط ّإوَّ َیٓىَهُكٓن َهَزا َیٓىِم ُیَراُب ّفیّه آلُمٓعّغ ًَّ َها ال یُّ

َ
َفآرُکُشوا ّبُخُشوّشُكٓن   ّلَیاّهُكٓن   ّبَیٓىّم   أ

ُکٓن ُخُشوَشُكٓن ّهَى  اّصّلُكٓن ّإَلی ُهَقالَّ ًَ بِّ   ّهٓى َه ٓشَذاّخ ّإَلی َس
َ
ُكٓن َو آْل ُکٓن ُوُلىَفُكٓن َبٓیَى َیَذٓي َسبِّ ُكٓن َو آرُکُشوا ّبُىُلىّفُكٓن ّفي ُهَقالَّ

ة ًَّ اّصّلُكٓن ّفي آلَص ًَ اّصّلُكٓن ُسُشىَػُكٓن ّإَلی َه ًَ ای هشدمٖ ایى سوص ؽما سوصی اعث که يیكاو  5:آرُکُشوا ّبُشُشىّػُكٓن ّإَلی َه
اص  آهذيحاوسوص به لیاهث ؽماعث. با بیشوو  جشیى ؽبیه. ایى سوص کًًذ هییاو . دس ایى سوص بذکاساو صگیشيذ هیپاداػ 

اص لبشها سا به یادآوسیذ. با جىلف خىد دس هقلی و ايحظاس يماص جىلف دس ظنىس  آهذيحاوبه ىشف هقلی بیشوو  ها خايه
ی خىد دس بهؾث یا ها خايهسا به  باصگؾححاو ها خايهخذا سا دس فعًه لیاهث به خاىش آوسیذ. و با باصگؾث خىد به 

 .شهًن سا به یاد آوسیذ

آیًذه سا بشسعی کًذ و اهشوصػ سا با جىشه  هعاعبه کًذ،آیًذه سا  جىايذ هیعث که ههن ايغاو ایى ا های ویژگییكی اص  
 به آیًذه بغاصد. 

اص وشىد همذط اهام ػلی  بگىیذ آیًذه بضسگ ها و ؽما دس لیاهث و آخشت اعث. دس سوایث جادیى آهذه اعث 
به یاد اظىال  ىالب هغحیذسا  ثاگش سعحگاسی و ابذی 6:ِء فاو ّؽ  واِء دَ  ُرکُش االّخَشةّ ;واسد ؽذه اعث:  ٔالغالم ػلیهٕ

 بؼذ اص هشگ و لیاهث باؽیذ. ظنىس اهشوص ؽما یكی اص يمادهای یادآوس آو سوص بضسگ لیاهث اعث. 
هث رکش ؽذه اعث جا به ها و ؽما بگىیذ که اهشوص ها با آو سوص بضسگ گشه دس لشآو بیؼ اص فذ ففث و يام بشای لیا

با ػمل اهشوص ها پیىيذ خىسده اعث. ایى  ،ؽادهايی سوص لیاهث یا غن و ايذوه لیاهث ها و ؽما .خىسده اعث
 سا ههن بؾماسین.  يگشی آیًذه

تجسنقیاهتاصکاسکشدهایساصيذگی
جقىیشهای ػصیبی که دس لشآو دس باب لیاهث آهذه اعث عاصيذه اعث. بشادساو و خىاهشاو ایى  و جصغن لیاهث

اها یک سوص ابذی دس پیؼ خىؽی و ياخىؽی همه خىاهذ گزؽث  ،ؽادهايی ،سوصهای ها شىايی، عالهحی، يؾاه
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یؾگاه خذاويذ و اػمال دس پایاو یک هغابمه بضسگ دس پ. سوص ػیذ فيش و صيذ هیاعث که عؼادت و ؽماوت ها سا سلن 
پیماو اهشوص ها  .یماو ببًذین که ساه سهناو اداهه خىاهذ داؽثپ ويذبا خذاجا  این آهذهيیک آو دس هاه هباسک سهناو 

پایذاسی و هماوهث دس ساه خذا دس هاه  و دعحگیشی اص خلك خذا، ها ػبادت ،ها ههشبايیو ؽما با خذای هحؼال: 
 سهناو اعث.هباسک 

هاه هباسک سهناو دس ىىل  های پیامکه به ها جىفیك اعحمشاس بخؾیذو به همه  دهین هیخذایا جى سا به اولیایث لغن  
 عال ػًایث بفشها و ها سا اص پاسعایاو و هحمیاو همشس بفشها.

َلَوايٓ ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَظلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ ٓبَتُشّبٓسّناللَّ َشاّيَئَلُهَىآْلَ 7َحٓشّإوَّ
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خطبهدوم

اللهالشحمىالشحینالحمذاللهسبالعالمیىباسئالخالئقاجمعیىثنالظالةوالْسالمعلیسْیذياوبسن
يبْیًاوحبیبًاابیالقاسنالمظطفیهحْمذوعلیهىَلياعلْیبىابیطالبوعلیالظذیقةالطاهشةفاطمة

المسلمیىعلیبىالحسیىوهحمذالضهشاءوعلیالحسىوالحسیىسیذیشباباهلالجًةوعلیأئمة
بىعلیوجعفشبىهحمذوهىسیبىجعفشوعلیبىهىسیوهحمذبىعلیوعلیبىهحمذوالحسى
بىعلیوالخلفالقائنالمًتظشحججکعلیعبادکوأهًائکفیبالدکساسةالعبادواسکاوالبالدو

 الًبیىو ساللة الشحمىو أهًاء و سبالعالمیىطلىاتکابىاباَلیماو خیشة عتشة و المشسلیى طفىة
 علیهناجمعیى.

تىطیهبهتقىا
اّدّقیَى;اللهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن ُقىٓاالْلَهَوکىُيىٓاَهَعالظَّ ىٓااتَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ

َ
8:یاأ

ُهَفَقٓذُيىّدَي ُضواَسّحَمُکُناللَّ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهوَتَجهَّ ّهأوّطیکٓنوَيفّسیّبَتٓقَىیاللَّ ّفیُکٓنّعَباَداللَّ
ّحیل ٓقَىی9ّبالشَّ اّدالتَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّإوَّ  :;َوَتَضوَّ

که دو ػیذ فيش و ایى سوص ؽشیف دس  اسشمًذ و خىدم سا همه ؽما يماصگضاساو گشاهی، بشادساو و خىاهشاودیگش  باس یک
 .کًن هیبه جمىا و پاسعایی جىفیه  ايذ ؽذهشمؼه دس آو شمغ 
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هاهًاسبت

 :کًن هیچًذ يكحه کىجاه سا دس خيبه دوم ػشك 

بشهظشفکاَلیداخلیتىسطهشدموهسئىَلوتأکیذ.1

الحقاد  ،و فؾاسهای بیشويی بایذ به جىلیذ داخلی ها جعشینها دس بشابش  هقشف کاالی داخلی عال ههمی اعث.عال 
هماوهحی و سويك بخؾیذو به هقشف کاالهای داخلی بپشداصین. دس سوص ػیذ و دس سوصی که دو ػیذ دس آو شمغ ؽذه 

 .کًن هی جأکیذاعث ایى دو جىفیه ههن سهبش ايمالب سا جىفیه و 

جا صهايی که همذوس اعث ایى اعث که  ؽىد هیسلن خىسدو آو که باػد الحقاد هماوهحی افلی  های هؤلفهیكی اص 
 ظمایث کًین. ها آواص کاالی داخلی اعحفاده کشده اص همه 

 اجتماعیيیاصهًذعضمواسادهعمىهیهایآسیبهقابلهوعالج.5

يماص شمؼه هاه هباسک سهناو بخؾی اص ایى  های خيبهلشاس داسین که دس هحؼذدی اشحماػی  های آعیبدس همابل 
 سا بعد کشدین. ها آعیب

و اهرال ایًها هؾكالت خايىادگی  ،فغاد ،اػحیاد ،همابله با ىالقکه کًین  جأکیذ دس ایى ػیذ هباسک، باص هن بایذ 
، هفاعذ الحقادیو اساده ػمىهی اعث. هاه سهناو ها و ؽما بایذ همه ها سا عشباصی بشای هباسصه با يیاصهًذ ػضم 

 ها ایىىالق و اهرال  ،اخحالفات خايىادگی ،اػحیاد. ها دس بشابش دهذلشاس  اشحماػی های آعیباخاللی و  ،اشحماػی
 ایصاد اؽحغال و جغهیل اهش اصدواز اعث.همابله با آو هن، ساه  .بایذ دس بشابش آو فف کؾینو همه هغحین  پزیش آعیب
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 شهشهیبذاستقاللحىصهايتخاباتیلضوم.0

اعث که ها اص هصلظ ايحظاسی  کًین هیاهشوص هن ػشك  و این کشدهدیگش دس هاه هباسک ػشك  دو باسيكحه دیگشی که 
ايحخاباجی اعحاو سػایث ایى  های ظىصهکه دس جًظین . ایى ايحظاس آو اعث ىالو کؾىس داسینؽىسای اعالهی و هغئ

ؽهش بؼذ اص هشکض اعحاو بایذ ظىصه  جشیى پششمؼیثدوهیى و  ػًىاو بهکه ؽهش هیبذ هذيظش داؽحه باؽًذ يكحه سا 
 به ؽهش بضسگی هرل هیبذ ؽىيذ. ْن ًنيبایذ ه جش کىچکايحخاباجی هغحملی داؽحه باؽذ و ؽهشهای 

 هىسدجىشه هغئله. اهیذواسین ایى کًًذ هیيمایًذه هعحشم هن ایى سا ديبال و  این کشدهسا ػشك دسخىاعث باسها ایى 
 .ؽىد جأهیىايحخاباجی دس ؽهشهای کىچک اعحاو هن  ػذالثگیشد جا لشاس 

 دساستاوباْلخضکشىسوصیستهحیطلضومعًایتخاصبه.4

الذاهاجی که بشای ايحمال چًذ خو آب شذیذ بشای  . اصهغائل ظیاجی کؾىس و اعحاو یضد هغحًذ صیغث هعیوآب و 
بشای که  سعايی آبکه چًذ پشوژه ههن  اعثهغئىل ایى  های دعحگاهايحظاس اص  .کًین هیاعحاو آغاص ؽذه اعث جؾكش 

ایى اعحاو دس همابل یک بعشاو ؽذیذ لشاس خىاهذ  . دس غیش ایى فىستسا ههن ؽمشده ظمایث کًًذاعث اعحاو 
  .گشفث

سا  شىیی فشفهکؾاوسصی و هقاسف فًؼحی  ،دس هقاسف خايگیو هشدم ػضیض هن ایى اعث که اس اص ها و ؽما ظايح
هىاشه با  ظحما   ،دس هًابغ آب هخقىفا   ،. ها بذوو سػایث الگىی دسعث هقشف دس همه اهىسسػایث کًین

 خىاهین ؽذ. ؽذیذ  های بعشاو

اص عىی دیگش ها و ؽما بایذ دس هقشف آب  ،يیاصهًذ بشعايًذ بایذ هغئىالو آب سا به ایى اعحاو جؾًه و عى یکاص 
هؾكالت و فًؼث سا بایذ جمىیث کشد  .اعث ىىس همیىهن  صیغث هعیو ی و همحقذايه ظشکث کًین. هقاسفمػل
 .يبایذ فشاهىػ ؽىد صیغث هعیو ظال دسػیىاها  ،بایذ ظل ؽىدآو 
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شجاعتوقاطعیتساههقابلهباصوسگىیاوعالن.2

ها دس  .سود هیو افضایؼ جىاو دفاػی ايحظاسی اعث که اص دولث و هغئىالو  ها صوسگىیی ،ها جعشینایغحادگی دس بشابش 
دس بشابش صوسگىیاو ػالن  جىاو يمیؽصاػث و لاىؼیث  ،که شض با ظكمث این لشاس گشفحهعًگیًی  های جىىئهبشابش 

ذ ًبه فنل خذا خىاه ها خىاهی صیادهدس بشابش همه ایى  و ؽشیفصوسگىیاو ػالن هن بذايًذ که ایى هلث بضسگ  .ایغحاد
 جؼبیش ؽىدٕجكبیشٔ ها آوآؽفحه  های خىابيخىاهذ گزاؽث  وشه هیچ بهایغحاد و 

سشهایههلیایهستهتىاودفاعیو.6

بایذ هغئىالو و هلث  که ایى هلث هغحًذ های عشهایهها  ای هغحه های جىاياییفًؼث هىؽكی و  ،جىاو دفاػی
 پاعذاسی و فیايث کًًذ. ها آوداؽحه اص  جىشه ها آوبه  دسعحی به

لضومهباسصهبافسادوجلباعتمادهشدم.7

بضسگ اعالم و  های عشهایههشدم اص . کًن هیکه به آو اؽاسه اعث يكحه ؽؾمی هباسصه با فغاد و شلب اػحماد هشدم 
 .ایى هشدم بایذ به ها هغئىالو و بشياهه سیضاو اػحماد داؽحه باؽًذ .ایى کؾىس هال ایى هشدم اعث .ایى کؾىس اعث

جلباعتمادهشدمهایساه

 اص: ايذ ػباستشلب اػحماد هشدم  های ساه 

 عاده صیغحی> .0
 جصمل گشیضی>  .4
 >دلیك سیضی بشياهه  .1
 دس بشابش صیاده خىاهاو>ایغحادگی  و هماوهث .2
 اشحماػی های جبؼیلهباسصه با فغادها و  .3
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 .و جىشه کًًذکه اهیذواسین همه هغئىالو  به آ 

وقشاسدادهایخاسجیلضومهىشیاسیدسهىاجههبااسًاد.8

 .بایذ هذيظش باؽذ ايذ داؽحهػالن  های هلثگىياگىيی که  های جصشبهدس اعًاد و لشاسدادهای خاسشی جصشبه بششام و 
ًفز لشاسدادها جا بیگايگاو اص هفىست پزیشد که يهایث دلث و هشالبث  سود هیو عایش لشاسدادها ايحظاس   FATFدس 

 .اعالهی و ايمالبی يفىر يكًًذ ،هلی به عمث هًافغ بضسگ

 اص همه هغئىالو هعحشماعث که  ای هيالبه  FATFىاشهه با لشاسدادهای خاسشی همچىودس هایى هىؽیاسی  
  .و اهیذواسین به آو جىشه کًًذ وشىد داسد

ایهستهيقشهساهابالغیسهبشیدسهسائلساصیپیادهلضوم.9

بایذ کاس سا ديبال اعث   ؽذه جشعین اص عىی همام هؼظن سهبشی يمؾه ساهی که ىبك ای هغحهدس هغائل هغئىالو  
. ایى يكحه سا بایذ باوس و آیًذه کؾىس جىشه کًًذ هغائل ػالی هشدم هن بایذ دس کًاس هغئىالو و دس کًاس هن به کًًذ.

 ها اعث.و يصات هماوهث دس بشابش دؽمى ساه آیًذه  کًین که

 دػا

باعمک الؼظین االػظن االػض االشْل االکشم یا الله و... یااسظن الشظمیى، اللهن اسصلًا يغئلک اللهن و يذػىک 
خذایا جىفیك الياػة و بؼذ المؼقیة و فذق الًْیة و ػشفاو العشهة، اللهن ايقش االعالم و اهله و اخزل الكفش و اهله،

هغحمًذاو و همشاهی با  ا به سعیذگی بههای ها سا به ايىاس سهناو و لشآو و ػبادت و دػا سوؽى بفشها، ها س دل
ذ جىفیك سوصافضوو ػًایث بفشها، اشػبادت و دػا و يیایؼ و صيذه داؽحى یاد خذا و سويك بخؾیذو به هغهعشوهاو و 

اػمال ها سا لبىل بفشها، جىبه، ايابه و ػبادات ها سا هىسد ليف و کشهث خىد لشاس بذه، گًاهاو ها سا ببخؼ، ها سا اص 
سا اص شاهؼه ها دوس بذاس، يغل شىاو ها سا به اوز ػضت،  ها آعیبداخلی و بیشويی هعافظث بفشها، ؽش وعاوط 
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ویژه اعشائیل غافب  ایماو و افحخاس بشعاو، همه هخاىشات سا اص کؾىس و اهث اعالم دوس بذاس، ؽش دؽمًاو اعالم به
ا به خىدؽاو باصبگشداو، ها سا اص همه خيشات ها س ها و جشوسیغث ها، داػؾی سا اص عش همه هشجفغ بفشها، ؽش جكفیشی

هقىو بذاس، باساو سظمث و بشکاجث سا بش ها ياصل بفشها، هؾكالت الحقادی کؾىس سا هشجفغ بفشها، هغئىالو ها سا به 

هشیناو ها، هشیناو هذيظش و شايباصاو سا ؽفا  ،ؽاو آؽًا و هىفك بذاس ايصام وظایف، خذهات فادلايه و الهی

، هغلماياو هظلىم بعشیى، یمى، ػشاق، عىسیه، هیايماس و دیگش هغلماياو هظلىم دس القا يماه شهاو کشاهث بفشها
سا يصات کشاهث بفشها، اهىات و دسگزؽحگاو ها، دسگزؽحگاو اص ایى شمغ و جاصه دسگزؽحگاو سا غشیك بهاس سظمحث 

فاع همذط، ؽهیذاو هذافغ ظشم و بفشها، اسواض جابًاک ؽهیذاو، ؽهیذاو اعالم و ايمالب اعالهی، ؽهیذاو د
الملل اعالهی ؽهذای ایى شمغ و اهام ؽهذا سا با اولیای خىدت هعؾىس بفشها. ها سا اص گًاهاو همه  هماوهث و بیى

ایى ػیذ سا بشای ػمه همبىل بفشها، و ػیذ هباسک ایام عال هقىو بذاس، جىبه و ايابه و ػبادت ها سا دس ایى هاه ؽشیف 
 عالم ها سا به اهاهاو و هىالیماو ظنشت ولیؼقش ٕػسٔ ابالؽ بفشها.و هیمىو بفشها،  اهث اعالهی هباسک

َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهکُ ُهالظَّ َحِذاللَّ
َ
ُهأ ّحیّنُقٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ َحِذبٓسّناللَّ

َ
;;ُفًىاأ

 

 

   

 

 

 
                                            

 عىسه اخالؿ -11


