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 خطبهاول

الْلهالشحمىالشحینيحمذهعلیهاکاوويسحعیًهاعىربالْلهالسمیعالعلینهىالطیطاوالشجینبسن
و ايفسًا بههىضشوس يعىر و يسحهذیه و يسحغفشه و يحىکلعلیه و يؤهىبه یکىوو علیها هىاهشيا

ّبی
َ
أ يبیًا و علیسیذيا يسلن و يصلی و األطَهشیىسیئاتاعمالًا بیَى األطیَّ آله َعلی َو ٍذ ُهَحمَّ آلَقاّسّن

مابقیةالْلهفیاالسضیى.  السیُّ

 جىصیهبهجقىا

بسن الشجین الطیطاو هى اعىربالله الشحین الشحمى َهَع»الْله َوکىُيىٓا الْلَه ُقىٓا اجَّ ىٓا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

اّدّقیَى فسّیّبَحقَىیالله.ّعباَداللهُاوصَیُکنَويَ;«الصَّ
همه ؽما بشادساو و خىاهشاو يماصگضاس و خىدم سا دس ایى سوص شمؼه که سوص جمىا و بًذگی اعث به پاسعایی، جمىا و 

خىاهین که همه ها سا دس  کًن. اص خذاويذ هی ها عفاسػ و دػىت هی داسی اص هىای يفظ، گًاهاو و آلىدگی خىیؾحى
 هیضگاساو همشس بفشهایذ.همه اولات و ؽئىو اص هحمیى و پش

 اصلسیضدهن:ياپسًذبىدوسىگًذوقسندسهعاهالت
های پیؾیى  بعد ها دس آداب و افىل هىسد ػًایث اعالم دس همىله کاس و جصاست بىد. دواصده افل سا دس خيبه

گیش يیغث.  ثگیش بىده عخ هىسدبعد لشاس دادین که دواصدهمیى افل ایى بىد که فشد هؤهى دس کاسهای جصاسی آعاو
یابی به هًافغ ؽخقی هحه به خؾخاػ بگزاسد و جا سیال آخش ظغاب کًذ و هىلغ  چًیى يیغث که بشای دعث

دهذ و دس ايصام کاس خیايث يکشده ظمىق  گیشی ػمل کًذ. ممى ایًکه کاس سا دسعث ايصام هی پشداخث پىل با عخث

                                            
119. جىبه،  1 
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اهل گزؽث اعث و با سوػ عهل و آعاو بشخىسد های جصاسی  فؼالیث کًذ دس هًافغ ؽخقی و سا سػایث هیهشدم 
 یک اهحیاص بشای ؽخـ اعث. کًذ. ایى هی

ىىسکلی یک کاس  يکحه و افل عیضدهن ایى اعث که عىگًذ و لغن دس هؼاهالت و کاسهای الحقادی و جصاسی به
س دهذ. ایى ای بشای بذه دعث آوسدو عىدی لشا ياپغًذ اعث. ایًکه به خذاويذ لغن بخىسد و همذعات سا وعیله

ؽىد. لغن دس فمه ها شاهایی اسصػ داسد. پیاهبش خذا هعمذ  دسوؽ لغن بخىسد گًاه کبیشه هی کشاهث داسد و اگش به
ٓلّنيEفشهایذ:  الله ػلیه و آله و علنٔ دس باب  لناوت دس اخحالفات و دػىاها هی هقيفی ٕفلی

َ
َما أ ُکٓن   ّإيَّ ًَ   َبٓی

اّت  ًَ ٓیَماو  ّبآلَبیِّ
َ
لايىو لنای اعالهی و داوسی اعالهی اعث که هذػی بایذ بیًه و ؽاهذ ػادل بیاوسد و ظك  >D َو آْل

جشیى لايىو اعالم ایى اعث که لغن بخىسد. ایى بعد دس باب لنا  خىدػ سا اذبات کًذ و اگش هًکش بىد اولیى و ههن
بگزسد و لغن هن يخىسد. شا هن گفحه ؽذه اعث بهحش اعث که آدم اص ظك خىدػ  و ؽهادات آهذه اعث. دس هماو

باایًکه اعالم هالک سا ایى لشاس داده اعث که اص هذػی بیًه و اص هًکش لغن خىاعحه اعث و بشای ایًکه ظمؼ پایمال 
 .شا هن گفحه اعث که عؼی کى لغن يخىسی داسی به لفظ شالله لغن بخىسی ولی هماو يؾىد گفحه که ظك

ٓیماّيُکنEیذ: فشها وجؼالی دس لشآو کشین هی خذاويذ جباسک
َ
َه ُػٓشَمًة ّْل لذس بلًذ اعث  . همام خذاويذ آو=D َو ال َجٓصَؼُلىا اللَّ

فشهایذ که لغن هغْلظ و  که يبایذ ايغاو بشای هش کاسی به آو لغن بخىسد و ظشف خىدػ سا پیؼ ببشد. هخقىفًا هی
ه خذاويذ دس لشآو کشین بیؼ اص . يام و یاد خذا و هش چیضی که هشجبو با خذاعث لذاعث داسد. البح<هؤکذ يخىس

هفحاد باس بشای جؤکیذ بش هعىسهایی که دس عؼادت ها هؤذش اعث لغن خىسده اعث. ایى ؽؤو سبىبی اعث و خذاويذ 
فشهایذ که به رات الهی و لفظ شالله لغن يخىس که ایى ظشهث  به همام خىدػ لغن خىسده اعث، اها به بؾش هی

جىايی بگزس. دس جصاست يبایذ  داسی که لغن بخىسی اها اگش هی جىايی و ظك یداسد. یؼًی دس باب لنا و ؽهادت ه
بشای اذبات وصو و اعحايذاسد لغن یاد کًذ ایى کاس خىبی يیغث و يبایذ عبک صيذگی هغلماو دس جصاست باؽذ. اها 

ىاهذ بىد و ػماب و باػث اؽحذاد دس ػماب خام،  دسوؽ لغن بخىسد که هراًل فالو چیض سا به ایى لیمث خشیذه اگش به

                                            
 پیاهبش خذا ٕؿٔ فشهىديذ: هى بیى ؽما با بیًه و لغن لناوت هی کًن.: 414، ؿ 7ـ هشظىم کلیًی، الکافی، ز  >
 : خذاويذ سا دس هؼشك عىگًذهای خىد دس هیاو هشدم لشاس يذهیذ...224ٔ، آیه 2ـ عىسه بمشه ٕ =
 به ایى فىست که لامی ؽخـ سا دس هکاو خاؿ هرل هغصذ یا سوص خافی لغن دهذ که خىب بحشعذ. ـ  <
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ػزاب اخشوی ایى ؽخـ سا جؾذیذ خىاهذ کشد. چشا که دسوؽ بًا بش هؾهىس شضء کبایش اعث و دسوغی که با لغن 
 .باؽذ هغحعك ػزاب ؽذیذجشی خىاهذ بىد

 پظ هؤهى بایذ به ایى دو يکحه دلث کًذ: 
 باؽذF که ایى لغن ساعث یک: به خاىش عىد بشدو لغن خىسدو هکشوه اعث هؾشوه به ایى

اعث و ػزاب ؽذیذ  هشجکب ؽذه هخىسد بایذ بذايذ که گًاه کبیش دسوؽ لغن هی دو: ظکن دوم ایى اعث که اگش به
 الهی سا دس پی خىاهذ داؽث. 

دس ػشبی هش عه واژه ٕظلفٔ و ٕیمیىٔ و ٕلغنٔ به هؼًای عىگًذ به کاس بشده ؽذه اعث که هش عه واژه دس لشآو 
 شآو هباظد صیادی داسد.آهذه اعث که بعد لغن دس ل

گىیین ایى اعث که بایذ ىىسی جشبیث ؽىین که ولى  آو بعری سا که اهشوص دس افل عیضدهن دس هىسد جصاست هی
ای بشای کاال  هن باؽذ اگش همذوس بىد بگزسین و خذا سا ابضاس لشاس يذهین. ؽما هش صظمث و هضیًه بشای اظماق ظممآو

 پاافحاده لغن يخىس. کًذ یا يه. لزا به خاىش ایى کاس پیؼخىاهذ باوس  ای بگى ظاال هی کؾیذه
صيی و لغن بخىاهذ پیؼ سود  گىیی ؽکل گیشد. ایًکه کاسها با چايه باصاس اعالهی بایذ بش اعاط اػحماد و ساعث

گیشی  دس عبک صيذگی جصاسی اعالهی شایی يذاسد و کاس دسعحی يیغث. چىو دس ایى باصاس سویه سا بش عهل و آعاو
خىدی خذاويذ سا واسد بعد جصاسی  گیشيذ و بی دهًذ و دس اظماق ظك دیگشاو يغبث به خىدؽاو عخث هی س هیلشا

ای ؽذ و فشوؽًذه  کًًذ. هبًای کاسؽاو فذالث اعث یؼًی دس باصاس هغلماياو ایى اعث که ولحی واسد هغاصه يمی
 ذ.گفث که لیمث ایى کاال ده هضاس جىهاو اعث خشیذاس يیض آو سا لبىل کً

هاو يهایث  ؽىد که لغن و هؼارلله دسوؽ ساه داسد و بشای کاس ؽخقی هحؤعفايه دس باصاس کًىيی دیذه هی
گیش هغحین و ایى سویه دسعث بشػکظ ادب و عبک  گیشی سا داسینF ولی دس هىاشهه با ظمىق دیگشاو آعاو عخث

 صيذگی اعالهی اعث.
 ؽىد. وکاس و صيذگی ها هی يفىر دس کغب هحؤعفايه اظیايًا ظشام با همیى سویه و سوػ دس ظال

ها سا سوی  ها سا بشای اظماق ظك هشاشؼیى و هشدم لشاس دهذ، دلث داس بایذ دلث با ایًکه جاشش یا کاسهًذ یا عشهایه
خىاهذ ؽىد با یک جىشیهی  آهذ و  اػ امافه يؾىد. ولی کن که هی ایى آوسده اعث که یک دلیمه اص ولث اداسی
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فشهایذ بشای خىد بگزس  کًذ. ایى هؼادله هؼکىط غلو اعث. چشاکه اعالم هی ىلؼ سا دسعث هیسفحًؼ و پىل و ظم
 دهذ. دهذ ـ لغن يخىس و عخث يگیش ـ بشای دیگشاو دلث کى که خذاويذ بشکث هی که خذاويذ بشکث هی

اس خىد سا پیؼ صيذ ایى اعث که با لغن بخىاهین ک وکاس و جصاست سا به هن هی یکی اص هىاسدی که ایى يظام کغب
 ببشین بخقىؿ لغن دسوؽ که گًاه کبیشه اعث.

جایگاهقسندسججاستاصهًظشسوایات

 کًن:  ظال چًذ يمىيه اص سوایات سا ػشك هی

سىگًذاصبیىبشيذهبشکث .1

ٓلَؼَة َو E :فشهىديذ الغالمٔ اهیشالمؤهًیى ٕػلیه ُك الغِّ فِّ ًَ ُه ُی اُکٓن َو آلَعٓلَف َفّئيَّ وکاسجاو لغن به  دس کغب ?Dَیٓمَعُك آلَبَشَکةّإیَّ
هیاو يیاوسیذ، همذعات و خذا سا ابضاس پیؾشفث کاسجاو لشاس يذهیذ چشاکه دعث بشدو به همذعات، اسصػ کاالی جى 

 بشد. بشد. ؽایذ عىد اص عىیی بیایذ ولی بشکث سا اص شایی دیگش هی کًذ و بشکث سا اص هیاو هی سا کن هی

هحشوهیثاصسحمثالهیقسندسوغباعث .2

َذاَلَذِة اَل  Eکًذ:  الله ػلیه و آله و علنٔ يمل هی ػلیهٔ اص سعىل خذا ظنشت هعمذ هقيفی ٕفلی الله ابىرس ٕعالم 
ُه ّإَلٓیّهٓن  ُظُش اللَّ ًٓ ّلیِن ُلٓلُث َهٓى ُهٓن َخاُبىا َو َخ  -َیٓىَم آلّمَیاَهةّ  @ َی

َ
یّهٓن َو َلُهٓن َػَزاِب أ ّغُشوا؟ َلاَل: آلُمٓغّبُل ّإَصاَسُه ُخَیاَلَء َو َو اَل ُیَضکِّ

                                            

 424، ؿ  17ؽیخ ظش ػاهلی، وعایل الؾیؼه، ز F 288، ؿ 23شاهغ أظادید الؾیؼة، ز آیث الله بشوششدی،  ـ ?

 ـ فی المقذس: ال یکلمهن الْله.@
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َػاَدَها َذاَلذاً 
َ
ُك ّعٓلَؼَحُه ّبآلَعٓلّف آلَکاّرّب أ فِّ ًَ اُو َو آلُم ًَّ صيذ و يگاه به  خذاويذ دس سوص لیاهث با عه گشوه ظشف يمی DAآلَم

گزاسد و عىم  اعث که بش دیگشاو هًث هیکًذ، دوم کغی  کًذ: اول کغی که با جکبش با دیگشاو سفحاس هی ها هن يمی آو
کًذ. بش اعاط آيچه هن که دس ایى سوایث آهذه اعث چًذ باس يیض  کغی که کاالی خىد سا با لغن دسوؽ ػشمه هی

 ايذ. جؤکیذ کشده

سىگًذدسوغهبغىضالهی .3

َه َجَباَسَن َو َجَؼاَلی ُیٓبّغُل ا Eالغالمٔ هن فشهىديذ:  اهام فادق ٕػلیه ٓیَماوّإوَّ اللَّ
َ
َك ّعٓلَؼَحُه ّبآْل فِّ ًَ کغی که لغن دسوؽ  DB ٓلُم

بخىسد هبغىك الهی اعث. افل لغن يخىس و اگش دسوؽ بىد گًاه کبیشه اعث. دس کاس و جصاست و جؼاهالت خىدت 
 دسوؽ به هیاو يیاوس هخقىفًا اص لغن دسوؽ پشهیض کى.

کًًذهضهشهاقسندسوغویشاو .4
َیاَس Eالغالمٔ فشهىديذ:  ٕػلیهدس سوایث دیگشی اهام بالش  ّظّن َلَحَزَساّو الذِّ دس کحاب پذس  DCآلَیّمیَى آلَکاّرَبَه َو َلّيیَؼَه الشَّ

 کًذ لغن دسوؽ و ليغ سظن. ىىس آهذه اعث که  دو چیض ؽهشها سا خشاب و ویشاو هی و شذهاو اهیشالمؤهًیى ایى
 دیگشی هن دس ایى صهیًه آهذه اعث. سوایات 26و  25الؾیؼه دس آداب الحصاسه باب  دس وعایل

                                            
A  داهى خىد سا سها عاصد ٕداهًؼ بلًذ باؽذ و دس   گىیذ: کغی که خذاويذ با عه کظ عخى يمی: 421، ؿ  17ـ ؽیخ ظش ػاهلی، وعایل الؾیؼه، ز
ث گزاس که به کغی چیضی يمیصهیى  ًْ ث هی کؾیذه ؽىد که يؾايه جکبش اعثٔ و ه ًْ گزاسد و کغی که کاالی خىد سا با عىگًذ دسوؽ  دهذ هگش ایًکه ه

 .فشوؽذ هی
B  424ـ هماو، ؿ 
C  ّبی َشٓؼَفٍش ع َلاَل ّفی ّکَحاّب َػّلیٍّ ع َذاَلُخ ّخَقاٍل اَل : 347، ؿ 2ـ هشظىم کلیًی، الکافی، ز

َ
ی َیَشی َوَباَلُهىَّ آلَبٓغُی َو  َػٓى أ َبذًا َظحَّ

َ
َیُمىُت َفاّظُبُهىَّ أ

ظّ  اَػّه َذَىابًا َلّقَلُه الشَّ ٓػَصَل اليَّ
َ
َه ّبَها َو ّإوَّ أ ّظّن َو آلَیّمیُى آلَکاّرَبُه ُیَباّسُص اللَّ اسًا َفَیَحَىاَفُلىَو َلّيیَؼُه الشَّ ٓهَىاُلُهٓن َو ُیٓرُشوَو َو ّإوَّ آلَیّمیَى ّن َو ّإوَّ آلَمٓىَم َلَیُکىُيىَو ُفصَّ

َ
ّمی أ ًٓ َفَح

ّظَن َو ّإوَّ َيٓمَل الشَّ  ُمُل الشَّ ًٓ ٓهّلَها َو َج
َ
َیاَس َباَلّلَغ ّهٓى أ ّظّن َلَحَزَساّو الذِّ ٓغّل: ظنشت بالش ٕػلیه الغالمٔ فشهىد: دس کحاب ػلی ٕػآلَکاّرَبَه َو َلّيیَؼَه الشَّ ًَّ لیه ّظّن آيّمَياُع ال

لغن دسوؽ که بذاو با خذا بصًگ سود، و هش آیًه آو وکه هش که داسا باؽذ يمیشد جاوبال آيشا ببیًذ: عحن و ليغ سظن  که : عه خقلث اعث الغالمٔ اعث
کًًذٔ پظ که اص ظك سوگشدايًذ و با هن پیىيذ کًًذ ٕو فله سظن  و بشاعحی ٕچه بغأ هشدهیو اششػ صودجش بشعذ فله سظن اعث که ذىاب  ىاػحی

که لغن دسوؽ و ليغ سظن خايه ها سا ویشاو و خالی اص اهل و خايماو کًذ، و خىیؾاويذی سا اص شابش کًذ،  اهىالؾاو صیاد ؽىد و ذشوجمًذ گشديذ. و بذسعحی
 و اص شای بشکًذو خىیؾی هایه ليغ يغل گشدد.
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 وکاس اؽاسه کشدین. ای بىد اص افل عیضدهن دس کغب ها يمىيه ایى
سوض لقه ایى اعث که دس باصاس اعالهی دسآهذصایی بایذ بش اعاط فذالث و عماظث و سػایث ظمىق هشدم 

صيی  گىیذ و با چايه امافه هی کًذ. گاهی لیمحؼ سا جا ده بشابش باؽذ. اها اآلو ىىسی ؽذه اعث که کغی باوس يمی
ؽىد و خشیذاس  آوسيذ. ایى باصاس اعالهی يیغث. باصاس اعالهی آو اعث که لیمث دسعث گفحه هی لیمحؼ سا  پاییى هی

ولث باصاس و جصاست ها اعالهی خىاهذ بىد. اها هش  خشد. هش ولث به آيصا سعیذیذ و سعیذین آو صيی هی هن بذوو چايه
صيذ همه يؾاو اص خشابی باصاس ها و يؾاو اص خيش دس  خىسد و چايه هی صيذ، لغن هی ، کلک هیگىیذ چه که امافه هی

وکاس و جصاست و دسآهذهاو سا بش بًیاو اخالق و  فشهًگ هاعث که اهیذواسین بش ایى خيشات فائك بیایین و کغب
 اظکام اعالهی لشاس بذهین ايؾالله

ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ ٓبَحُشّبٓسّناللَّ َضاّيَئَلُهَىاأٓلَ َلَوآيَحٓشّإوَّ ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
:;اأ

 
 
 
 
 

 

  

                                            
 . عىسه کىذش:;
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خطبهدوم

الشجین الطیطاو هى العلین السمیع بالْله باسئبسناعىر العالمیى سب الحمذالله الشحین الشحمى الله
َعلی َو ابیالقاسنالمصطفیهحْمذ حبیبًا و يبْیًا و الْسالمعلیسْیذيا و الخالئقأجمعیىثنالصالة
هىالياعلْیبىابیطالبوعلیالصذیقةالطاهشةفاطمةالضهشاءوعلیالحسىوالحسیىسیذیضباباهل

مةالمسلمیىعلیبىالحسیىوهحمذبىعلیوجعفشبىهحمذوهىسیبىجعفشوعلیالجًةوعلیأئ
و بىهىسیوهحمذبىعلیوعلیبىهحمذوالحسىبىعلیوالخلفالقائنالمًحظشساسةالعباد

عالمیىاسکاوالبالدوابىاباالیماووأهًاءالشحمىوساللةالًبیىوصفىةالمشسلیىوعحشةخیشةسبال
صلىاتاللهعلیهناجمعیى.

جىصیهبهجقىا
Eالله الشظمى الشظین  اػىربالله هى الؾیياو الششین بغن ّإالَّ ُجَقاّجّهَواَلَجُمىُجىَّ َهَحقَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ

َ
یاأ

ٓيُحٓنُهٓسّلُمىَو
َ
ه;;«َوأ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ

ُ
ّهأ  عباداللَّ

 193کًن. اهیشالمؤهًیى دس خيبه هحمیى ٕخيبه  همه ؽما و خىدم سا دس همه کاسها و همه ؽئىو به جمىا جىفیه هی
کًًذ که دس  کًًذ، ابحذا به چًذ ففث اؽاسه هی های باجمىا رکش هی البالغهٔ که لشیب فذ ففث بشای ايغاو يهس

زیَى ُهن ُهعّغًىَو Eخيبه لبل اؽاسه کشدین. آو ظنشت بؼذ اص ایًکه آیه ؽشیفه  َمىا َوالَّ زیَى اجَّ َه َهَغ الَّ سا دس  >;Dّإوَّ اللَّ
َلٓث  Eگفث عیمای پاسعایاو سا بشای هى جقىیش کى بیاو فشهىديذ، چًیى فشهىديذ:  پاعخ ؽخقی که هی ٓيُفُغُهٓن   ُيضِّ

َ
  أ

                                            
 142ػمشاو/ آل ;;
 ايذ، و کغايی که يیکىکاسيذ. اعث که جمىا پیؾه کشده: خذاويذ با کغايی 128ـ عىسه يعل، آیه  >;
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َخاّء  َلٓث ّفي الشَّ ّحي ُيضِّ ُهٓن ّفي آلَباَلّء َکالَّ ًٓ دس هماهات جمىا اعث. آدم هحمی کغی اعث که دس  ایى دسشات بلًذی =;Dّه
آوسد  هایه سا اص پا دسهی های کن کًذ. عخحی و بال آدم ها، هايًذ ؽشایو آعاو و ساظحی فشهاو خذا سا سػایث هی عخحی

بشد. دس  ها او سا اص هغیش ظك و ػذالث و ايقاف بیشوو يمی بشد. هحمی کغی اعث که عخحی عىی ياؽکشی هی و به
ُه ]َلُهٓن Eفشهایذ:  هیاداهه  ّزي َکَحَب اللَّ َشُل الَّ

َ
ٓشَغاّدّهٓن َىٓشَفَة َػٓیٍى َؽٓىلًا ّإَلی  َو َلٓى اَل آْل

َ
ٓسَواُظُهٓن ّفي أ

َ
[ َػَلٓیّهٓن َلٓن َجٓغَحّمشَّ أ

َىاّب َو َخٓىفًا ّهَى آلّؼَماب : اگش خذاويذ فشهایذ ایى هماهی اعث که اص دسشات خیلی باالی جمىاعث. ظنشت هی <;D الرَّ
ها همشس يکشده بىد، همیى اآلو به خاىش ػؾك به خذا و ؽىق دس ذىاب و جشط اص شهًن شاو  اشلی سا بشای آو

الغالمٔ فعابه  کًین. ایى سا ػلی ٕػلیه باوس يیغث، ایى عخًی اعث که ها باصگى هی داديذ. ایى بشای ها لابل هی
هايذيذ و ایى هشّؽ  ای دس ایى شهاو بالی يمی همشس الهی يبىد لعظهفشهایذ که اگش آو اشل  بضسگ پیاهبش خذا ٕؿٔ هی

کؾیذ، چشاکه هشؽ ایًصایی يیغث و يگاه او به آعماو اعث. ؽىق ذىاب و جشط ػماب  شای دیگشی پش هی شاو به
ن، فهمی ؽىین و يمی داؽث. ایى بشای ها یک خیال و ظشف اعث که هحىشه يمی ای او سا دس ایى شهاو يگه يمی لعظه

هایی بىديذ. آو لشاس خذاعث که شلىی هشگ هحمیى سا گشفحه اعث و اال اگش ىبك سوال ىبیؼی بىد دس  ولی چًیى آدم
داديذ. ایى هماو جمىایی اعث که ها دس هش شمؼه به آو فشاخىايذه  هىلغ خىايذو آیات بهؾث و شهًن شاو هی

 ؽىین و بایذ به آو بیًذیؾین و دسفذد کغب آو بشآیین. هی

هاًاسبثه
 ؽىد: واس اؽاساجی هی های ایى ایام هن فهشعث به هًاعبث

گشاهیذاضثدههکشاهث .1
ػلیهٔ  الله ای که با هیالد ظنشت فاىمه ٕعالم کًن. دهه دهه کشاهث و ایام جکشین اهام صادگاو سا جبشیک ػشك هی

هن آو بايىیی  ، واایى دو چهشه فشوص پزیشد. ایاو هیؽىد و با والدت هؾحمیى عحاسه فشوصاو هًظىهه والیث پ آغاص هی

                                            
  343ٕخيبه هحمیىٔ، ؿ  193ـ عیذ سمی، يهس البالغه، جقعیط و جؼلیك فبعی فالط، خيبه  =;
 ـ هماو <;
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الغالمٔ که يىس والیث او بش ایشاو و شهاو جابیذ  های ػلمیه ؽذ و هن اهام سما ٕػلیه که هشلذ او هؾؼل فشوصاو ظىصه
های بضسگ همگاو هغحًذ ولی ایى دو عشهایه و عشهایه اهام صادگاو بشای ایشايیاو بغیاس ههن هغحًذ.  هش دو عشهایه

هایی که دس صيذگی ایى اهام بضسگ بىده  الغالمٔ و هماهات  و دسط کًن بش ؽًاخث سوصافضوو اهام سما ٕػلیه هیجؤکیذ 
 اعث که اهشوص اهث اعالم به آو يیاص داسد.

يکىداضثسوصيماصجمعه .2
اه داسد گشاهی الله ػلیهمأ اسجب الله هؾکیًی ٕسظمه الله ىالمايی و آیث سوص يماص شمؼه و ایاهی که با اسجعال آیث

های بضسگی بىديذ که دس هباسصات و اخالق و جالػ بشای هشدم پیؾگام بىديذ و هش دو  داسین. ایى دو ػاّلن اص چهشه هی
های يماص شمؼه بىديذ. يماص شمؼه بؼذ اص ايمالب اظیا ؽذ و ایى اص يؼن الهی  اص افحخاسات هًبش و کشعی و خيبه

وی هلث ها باص کشد. البحه بایذ ایًصا هحزکش ؽىین پیؼ اص ايمالب دس يماىی اص اعث که ایى ساه ػبادت بضسگ سا به س
ها لبل اص ايمالب دس آو يماص شمؼه الاهه  ؽذ و هیبذ ها ایى افحخاس سا داسد که عال کؾىس هن يماص شمؼه بشگضاس هی

کؾىس هاعث. به همیى هًاعبث  الله اػشافی اص هفاخش ؽهش، اعحاو و ویژه يماص شمؼه ايمالبی هشظىم آیث ؽذ و به هی
 کغايی که يام بشده ؽذ و همه ؽهذا و ؽهذای هذافغ ظشم فلىاجی بش هعمذ و آل هعمذ. کًین خذهث همه جمذین هی

اللهيىسیقشبايیهطشوعههايذوهطشوطهاللهفضلآیث .3
ی گزسد سا گشاهی هی عال هی 148الله يىسی که اص آو صهاو  الله فنل ؽهادت ظنشت آیث ن و همام واالی ایى داس

های ايگلیظ و  ػالن فشصايه که عیًه عپش کشد جا هؾشوىه هؾشوػه بمايذ، جا هؾشوىه عش اص وابغحگی به عفاست
سوط دسيیاوسد، جا هؾشوىه ابضاسی يؾىد بشای اص بیى بشدو ظمىق هشدم با يام هشدم، جا ابضاسی يؾىد بشای همابله با 

ایى ػالن دیًی جا پای شاو ایغحاد و شاو خىد سا دس ایى ساه جمذین کشد. یاد ایى  يهین. ؽشیؼث و هؼاسف دیى سا اسز هی
 کًین فلىاجی بش هعمذ و آل هعمذ. داسین و جمذین هی ػالن بضسگ و همه روی العمىق سا گشاهی هی

جبشیکسوصاهذایخىو .4
ها ایى  ها و ايفاق کًن که یکی اص بهحشیى اظغاو کًن و به همیى شمله اکحفا هی سوص اهذای خىو سا یادآوسی هی

جىايذ شايی سا  اعث کغايی که جىاو اهذای خىو سا داسيذ خىو خىد سا بشای دیگشاو اهذا کًًذ. یک اهذای خىو هی
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ای  اق و اظغاو اعث و ایى سوص سا بایذ وعیلههای بضسگ ايف اص هالکث يصات دهذ. اهذای خىو یکی اص هقذاق
بخؼ و  کغايی که دس ایى هغیش ظیات شا هن بایذ جؾکش کًین اص همه بشای جؤکیذ بش اهذای خىو لشاس داد و همیى

 کًًذ. بخؼ به هشیناو جالػ هی شاو

پاسذاضثسوصضیشهادسولضومجىجهبیطحشبههحبثخايىادگی .5
یابذ که دس داهى هادس پشوسػ پیذا کًذ، اص ؽیش  الم و با ههش و هعبث پشوسػ هیسوص ؽیش هادس اعث. فشصيذی ع

هادس جغزیه کًذ و دسوو خايه هىسد ههش و هعبث لشاس گیشد. ایى ههش خايىادگی و خايه بش اعاط افىل خايىادگی 
ها بشای  ؾحشیى فکش آودهًذ بایذ بی ای سا جؾکیل هی کًًذ و خايىاده جکلیف همه هاعث. شىاياو ها ولحی اصدواز هی

ها ههش و هعبث  های خىب و فالط جشبیث ؽىيذ. بخؼ ههمی اص ایى خىبی ایى باؽذ که دس داهاو آو خايه ايغاو
هن یک  باصی جؤهیى ؽىد هشچًذ آو هن يه ههش و هعبث ظاهشی و دسوغیى که با لباط و اعباب پذس و هادس اعث. آو

ؽىد و اخالق به او هًحمل ؽىد ایى الصهه جمىیث خىب اعث. لغمث اعث. ههش و هعبحی که ػاىفه خشز آو 
جشیى وظیفه ها و ؽما ایى اعث که ایى ههش فادلايه سا به فشصيذايماو جمذین کًین. هادساو پیؾگاهاو ایى افل  ههن

 ههن جشبیث هغحًذ که یکی اص ایى وظایف وظیفه ؽیشدهی اعث.

یاهایفًیوحشفهاصپیصبهآهىصشلضومجىجهبیص .6
داسین که بغیاس ههن اعث. ها دس ایى دواصده افلی که  ای سا گشاهی هی های فًی و ظشفه سوص کاسآفشیًی و آهىصػ

آهىصی  های اول بعد کشدین چًذ باس اؽاسه کشدین که کاس دسعث وابغحه به آؽًایی و ظشفه دس آداب جصاست دس خيبه
خىاهذ هؼلىهات ايحضاػی خؾک سا  ، بشای ایًکه هیهای آهىصؽی ها اؽکاالت شذی داسد دسعث اعث. اهشوص يظام

 به همه اسائه کًذ.
هذسک دکحشا و اسؽذ و کاسؽًاعی اگش به خذهث خىب هًصش يؾىد اسصؽی يذاسد. بخؼ صیادی اص يظام آهىصؽی  

فىست دسعث ايصام ؽىد. آهىصػ فًی و  ی کاسها به آهىصی و آهىخحى فًىو هحمشکض ؽىد جا همه ها بایذ سوی ظشفه
های ههمی  های فًی اص دايؾکذه ايذ جؾکش کشد. دايؾکذه ای سا بایذ جمىیث کشد. بایذ اص کاسهایی که ايصام داده ظشفه

آهىصی و فًىو پیؼ بشود و  اعث که بایذ جمىیث ؽىد. دايؾگاه ػلمی و کاسبشدی بایذ دس همیى هغیش ظشفه
 ها باؽذ.  وپشوسػ ها بایذ شای آهىصػ فًىو و ظشفه آهىصػ
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ها یاد دهذ،  ها یاد دهذ، فًىو صيذگی و خايىادگی سا به آو وپشوسػ بایذ سوػ صيذگی دسعث سا به بچه صػآهى
ها یاد دهذ جا بؼذ که افشاد به عمث هؾاغل آصاد و  وکاس دسعث سا به آو ها بیاهىصد و ساه کغب اخالق اشحماػی سا به آو

ای سا بغیاس ههن  های فًی و ظشفه باؽًذ. لزا بایذ آهىصػسويذ همه آؽًای به کاسؽاو  ّظَشف و کاسهای گىياگىو هی
 بذايین.

لضومجىجهبیطحشبهکاسگشاوعضیض .7
های دسعث و  هاعث و ظشف هایی هحىشه آو شمؼی اص کاسگشاو ػضیض ها دس يماص شمؼه ؽشکث داسيذ که عخحی

 شا جماماهایی که داسین: ظمی داسيذ. همیى

کالتبخصصًعثهایهشجبطدسحلهطهمشاهیدسحگاه .1
های کاسگشاو ػضیض جىشه  های يظام بايکی و اداسی يغبث به فًایغ و دغذغه های هغئىل، دعحگاه دعحگاه 
های خذهات سعاو آب، بشق، گاص و هخابشات هؾکالت فًؼث سا دسک کًًذ.  ای داؽحه باؽًذ. دعحگاه ویژه

ث سا بایذ همشاهی کًًذ. دس های فًؼ ها و عخحی ها هغحًذ که هؾکالت دوسه سکىد، دؽىاسی هصمىػه ایى دعحگاه
گیشی دولث شذیذ ايحظاس هؤکذ اعث که دولث و هصلظ ظمیمحًا اص بؼل ایى ظىاؽی و اهىسی که  آعحايه ؽکل

ؽىد سا کًاس بگزاسيذ و دس هحى الحقاد  ای بشای کؾىس هی ؽىد و گاهی هىشب هؾکالت ػذیذه چیضی ػایذ هشدم يمی
 و ظل هؾکالت هشدم گام بشداسيذ. 

اصپیصدسدکاسگشاوجىسطکاسفشهایاوصدسکبی .2
کاسی ایى اعث که کاسفشهایاو والؼًا کاسگش سا اص آو خىد بذايًذ. کاسگش سا  دس فًایغ هخحلف اصشمله فًایغ کاؽی

سود.  ػضیض بؾماسيذ و دسد کاسگش و خايه او سا دسک کًًذ. ایى ايحظاسی اعث که اص کاسفشهایاو و هغئىالو فًایغ هی
فمشات ها هغحًذ. اگش ها چهل ػذد فًؼث کاؽی داسین با ظذود هؾث هضاس شمؼیحی که داسد  کاسگشاو عحىو

 یابذ و بشای کؾىس اسصآوسی خىاهذ داؽث. ؽىد جىلیذات سويك هی اؽحغال ایصاد هی
گیشيذ و دسآهذهای خىب داسيذ و  ای اوز هی کاسگشاو بایذ هىسدجىشه لشاس گیشيذ. ها فًایؼی داسین که دوسه

شا اص کغايی  وشاو به هؾکل کاسگش بشعًذ. همیى ؽىيذ. ایى فًایغ والؼًا بایذ با دل ی هن با سکىد هىاشه هیا دوسه
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کًین با کاسگشاو ػضیضهاو،  کًین. اهشوص هن ها اػالم همذسدی هی کًًذ جؾکش هی کؼ جىشه هی که به ایى لؾش صظمث
 ؽاو با هؾکل سوبشو اعث.  و صيذگی ؽىد ها داده يمی ػضیضايی که گاه چًذ هاه ظمىق دسعحی به آو

سود هن هغئىلیى، فًؼث سا ههن بؾماسيذ و هن فاظباو فًایغ، کاسگشاو سا ػضیضاو خىد و همشاهاو  ايحظاس هی
خىد بذايًذ. ایى فافله بیى کاسگش و کاسفشها دس هًيك اعالم وشىد يذاسد. بایذ بااخالق و جؼاهل خىب و سعیذگی 

کاسگشی همث گماؽحه ؽىد. البحه دوعحاو کاسگش ها دوعحاو فبىس، پشکاس و ػضیض  هًاعب به ظل هؾکالت شاهؼه
 کًًذ و جىشه داسيذ . هغحًذ و ظحمًا به وظایف خىدؽاو ػمل هی

هایجذیذدولثآهشیکاهحکىهیثجحشین .8
و  های هحصاوصايه، ظالمايه های بضسگی که دس ایى ظشکث های شذیذ آهشیکا و دسط بعد دیگش دس هىسد جعشین

های  های خيش بىده اعث، چًذ دهه دس بشابش ایى دژخیماو و گشگ باؽذ. هلث ها هشد هیذاو غافبايه وشىد داسد هی
ايذ.  ای ظمله کشده ها به شاو هلث ها افحاده بىديذ  و هش سوص به ؽیىه هن ایى گشگ المللی ایغحاده و لبل اص آو بیى

اجفاق  ها باکمال پش سویی جمشیبًا به کًین که ایى ايصام داد هؾاهذه هیسغن هؼاهذه بششام و همه آو چیضی که هلث ها  به
های هىؽکی، شبهه هماوهث و  های شذیذ به بهايه ايذ علغله جعشین آسا دس هصلظ و کًگشه و عًای خىدؽاو آهذه

ه وشىد ؽکًی بغیاس وامعی اعث که هلث ها با هم ايذ. ایى یک جصاوص شذیذ و پیماو هغائل ظمىق بؾش ومغ کشده
 ظحمًا دس همابل ایى جصاوص خىاهذ ایغحاد

 چًذ يکحه دس ایًصا ههن اعث:

لىحیلضومپشهیضهسئىالواصخاهیوساده .1
جىشه  هغئىلیى ها بایذ دلث بیؾحشی به خشز دهًذ، ػمك الذاهات ىشف همابل سا بذايًذ. خام يباؽین، بی

پغًذيذ. بذايین که ػمب يؾغحى ها دس  چیض دیگشی يمی یچها شض عمىه و اعحؼماس ها ه يباؽین. بذايین که ایى دؽمى
ها، به  ها و ایادی آو آوسد. بشخی اص ایى الذاهات ددهًؾايه آهشیکایی های فشاوايی به باس هی ها فذهه بشابش ایى گشگ

هایی که دس هصلظ ايصام ؽذ و  ايگاسی جىشهی به يکات ههمی که سهبشی فشهىديذ بىد، بؼنی اص عاده خاىش بی
ها يحایس هربحی يخىاهذ  ها و الذاهات يادسعث بؼنی جىشهی هماهات ايصام داديذ يؾؤت گشفث. هؼلىم بىد که ایى بی

ؽکى يیغحین، ها اهل عالض اجمی  دهذ. ها پیماو داؽث و اهشوص ؽاهذ يحایس هًفی آو هغحین که خىد سا يؾاو هی



  
66/65/96هاعشافیآیثاللهیبذهایيماصجمعهخطبه

13 

 

ها جىشه بیؾحش  گىیًذ و همابله با آو ها دسوؽ هی ، ولی آوای ـ اص لبل بىد، اهشوص هن هغث يیغحین، ایى ـ ايشژی هغحه
 ىلبذ.  هغئىلیى سا هی

 جشی ػمل کًذ. هیئث يظاست بایذ به وظایف خىدػ به ؽکل شذی

سفثاصهطکالتهایدسووکطىسساهبشوواعحمادبهجىايایی .2
اص دیگشاو و چؾن ىمغ  سفث اص ایى هؾکالت ایى اعث که پیؾشفحماو سا دس کمک خىاعحى ساه ػالز و بشوو

ها يبیًین. پیؾشفث ها دس هلث ها، دس الحقاد هماوهحی و هماوهث دس شهاو اعث.  داؽحى اص اعحکباس و ایادی آو
پیؾشفث ها ایى اعث که شبهه هماوهث خىد سا لىت ببخؾین. اهشوص هن سوعیه، کشه و ایشاو سا جعشین کشديذ. ساهؼ 

ايگاس يباؽین و بذايین ساه هىفمیث ها ػمل و ظکمث جىأم  که عاده کًین و ایى ایى اعث که الحقاد هماوهحی سا جمىیث
 هاعث. با ؽصاػث و هباسصه لاىؼايه دس بشابش ایى گشگ

هلث ها داسا و بضسگ و شبهه هماوهث لىی اعث. بایذ کمشبًذها سا بغث، به دؽمى اػحماد يکشد و الحقاد سا بش 
ها ایى پیام سا  ایى ايحظاسی اعث که اص هغئىلیى وشىد داسد و ایى جعشین صا هبحًی کشد. های خىدشىػ و دسوو پایه
 دهذ. هی

هحکىهیثجعْشضاتاخیشسژینصهیىيیسحیبههسجذاالقصی .9
ها جؼشمات صؽحی  هغئله دیگش سوص شهاو اعالم، هاششاهای اخیش فلغيیى و هغصذااللقی اعث. فهیىيیغث

خىدؽاو سا به اوز سعايذيذ. جؼشمات به هغلماياو و هغصذااللقی يغبث به هغصذااللقی ايصام داديذ و شًایات 
های صؽث پشويذه عیاه اعشائیل بىد. ها هن اهشوص و دس ایًصا دوؽادوػ همه  های اخیش یکی اص بشگ دس ایى هفحه
کًین  هاو سا با هلث فلغيیى و هماوهث اعالهی اػالم هی ػًىاو یک وظیفه اعالهی و ايمالبی، همشاهی هغلماياو به

ها و هضدوساو وابغحه به  ها و فهیىيیغث کًین. آهشیکایی های ظالمايه سا با همه وشىدهاو هعکىم هی و ایى خؾىيث
هن ايذاخحیذ، اها شبهه هماوهث و اهث اعالهی  ها سا به شاو  ها هايًذ آل عؼىد بذايًذ جفشله افکًذیذ، هغلماو آو

جاو  بًاو گشیباو هضدوساو ؽما سا گشفحه اعث و هضدوساو جکفیشیهماييىس که دس ظلب و هىفل و اهشوص دس ػشعال ل
گاه گشیباو دؽمًاو افلی سا سها يخىاهًذ کشد و دس بشابش ظلن و عحن ؽما  سا به فنل خذا به صهیى خىاهذ صد هیچ
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های  ویژه دس فلغيیى و هغصذااللقی عاکث يخىاهذ يؾغث و ايؾالله هلث ایشاو، هماوهث اعالهی و هلث به
 ماو ایى ساه سا با افحخاس اداهه خىاهًذ داد.هغل

ابشاصاهیذواسیاصايجامهشاسنحججىأمباهىفقیثوقبىلی .16
داسین و اهیذواسین ظس اهغال  دس پایاو ظنىس ػضیضايی که ػاصم ظس هغحًذ سا دس هشاعن يماص شمؼه گشاهی هی 

ها خىاهذ بىد  و ظنىس هلث ایشاو دس  و یاوس ایى ظس همشاه با عالهحی، هىفمیث و لبىلی باؽذ. خذاويذ ايؾالله یاس
ها دسط  ايذ اص آو ؽکغث خىسده هایی که دس شاهای دیگش ؽکغث فعًه ظس جقمین اهشوص يظام اعث. ايؾالله آو

ايذ و  های صیادی گشفحاس ؽذه ها دس مؼف خىبی ايصام ؽىد. اهشوص آو بگیشيذ و همشاهی کًًذ که ظس اهغال به
 باؽکىه همشاه با لبىلی و عالهث ايصام ؽىد به فنل الهی ايؾالله.اهیذواسین یک ظس 

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

های ها سا به ايىاس ایماو سوؽى بفشها، اػمال ها سا لبىل بفشها، جىبه، ايابه و ػبادات ها سا هىسد ليف و کشهث خىد  دل
ها سا اص شاهؼه ها دوس بذاس، يغل شىاو ها سا به اوز ػضت، ایماو و افحخاس  لشاس بذه، گًاهاو ها سا ببخؼ، آعیب

ویژه اعشائیل غافب سا اص عش همه  اص کؾىس و اهث اعالم دوس بذاس، ؽش دؽمًاو اعالم به بشعاو، همه هخاىشات سا
ها سا به خىدؽاو باصبگشداو، ها سا اص همه خيشات هقىو بذاس،  ها و جشوسیغث ها، داػؾی هشجفغ بفشها، ؽش جکفیشی

شها، هغئىالو ها سا به ايصام باساو سظمث و بشکاجث سا بش ها ياصل بفشها، هؾکالت الحقادی کؾىس سا هشجفغ بف

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

بفشها، اهىات و دسگزؽحگاو ها، دسگزؽحگاو اص ایى شمغ و جاصه دسگزؽحگاو سا غشیك بهاس سظمحث بفشها، اسواض 
يمالب اعالهی، ؽهیذاو دفاع همذط، ؽهیذاو هذافغ ظشم و هماوهث و جابًاک ؽهیذاو، ؽهیذاو اعالم و ا

الملل اعالهی ؽهذای ایى شمغ و اهام ؽهذا سا با ؽهذای کشبال هعؾىس بفشها. بیى
َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُه ُهالصَّ َحِذاللَّ

َ
ُهأ ّحیّنُقٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ َحِذبٓسّناللَّ

َ
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