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 خطبهاول
بسناعىربالله الشجین الشیطاو هى العلین السمیع وبالْله کاو ها علی يحمذه الشحین الشحمى الْله

بههىششوس يعىر و يسحهذیه و يسحغفشه و يحىکلعلیه و يؤهىبه یکىوو علیها يسحعیًههىاهشيا
َو ٍذ ُهَحمَّ آلَقاّسّن ّبی

َ
أ يبیًا و علیسیذيا يسلن و يصلی و سیئاتاعمالًا و بیَىايفسًا األطیَّ آله َعلی

مابقیةالْلهفیاالسضیى. األطَهشیىالسیُّ

 جىصیهبهجقىا

»الْلهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن ُجَقاّجّهَواَلَجُمىُجىَّ َهَحقَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ
َ
یاأ

ٓيُحٓنُهٓسّلُمىَو
َ
َوأ  صَیُکنَوَيفسّیّبَحقَىیالله.ّعباَداللهُاو1«ّإالَّ

به پاسعایی و  العصه ریهمه ؽما يماصگضاساو گشاهی و هشدم سا دس ایى سوص ؽشیف و ایام ػضیض دس آعحايه هاه بضسگ 
. اهیذواسین کًن هیالهی دس همه ؽئىو صيذگی عفاسػ و دػىت  های فشهاوپشهیضگاسی و رکش و ؽکش و ػمل به 

 جمىا سا به سوی همه ها بگؾایذ و همه ها سا اص همشباو خىیؼ همشس بفشهایذ. های دسواصهخذاويذ 

اصلچهاسدهن:پشهیضاصاححکاس
اعالم لشاس گشفحه اعث پشهیض اص اظحکاس  جأکیذالحقادی هىسد  های فؼالیثو  وکاس کغبچهاسدهمیى افلی که دس 

اعث  ای هغئلهؽىد. ایى  جش گشاواذش يایاب بىدو،  شاهؼه جا دس هىسديیاصاعث. اظحکاس یؼًی ظبظ اسصاق و کاالهای 
هشدم سا که به آو اظحیاز داسيذ  هىسديیاصوشىد داؽحه اعث. ایًکه کغی کاالهای  وکاس کغبکه اص لذین دس 

 بفشوؽذ.  جش گشاوایى کاالها کمیاب ؽذيذ  که ایىو اظحکاس کًذ و دس اخحیاس هشدم لشاس يذهذ جا بؼذ اص  عاصی رخیشه
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که بایذ ػشك کًین ایى  ای همذههص هقادیك اظحکاس ظشام اعث و دس یک عيط وعیؼی هن هکشوه اعث. بؼنی ا
 هایی ؽاخقههًيمی داسد، لىايیى، مىابو و  وکاس کغبدس پی ایى بىدین که اعالم دس  ها خيبهاعث که ها دس ایى 

 بىدین.  ها آوجؼییى کشده اعث و ها دس پی بشسعی 

 لحقادیفلغفه و اهذاف اص کاس ا
که  ىىس هماودس آو باصاس سػایث ؽىد.  ها ؽاخقهػشك ها ایى بىد که باصاس اعالهی ولحی اعالهی اعث که ایى 

الحقادی و  های فؼالیثسا به  ها ايغاوسا هىسد جشغیب لشاس داده اعث،  وکاس کغبهن اؽاسه کشدین اعالم  عابما  
 دػىت کشده اعث، اها ایى کاس الحقادی دو فلغفه داسد: فلغفه فشدی و فلغفه اشحماػی. دسآهذصاکاسهای 

 فلغفه فشدی فؼالیث الحقادییک. 
هؾشوع ایى اعث که صيذگی ؽخـ به دوػ خىدػ باؽذ و سوی پای خىیؼ  وکاس کغبهذف و فلغفه فشدی 

صيذگی دسعث و فعیعی  که ایىبؾش بشای آبشوهًذايه اداسه کًذ. ىبیؼی اعث  فىست بهبایغحذ و صيذگی خىد سا 
کاس و فؼالیث داؽحه باػ و ظحی به بهايه ػبادت، ظك يذاسیذ جا  گىیذ هیداؽحه باؽذ بایذ کاس کًذ. اعالم هن 

 فؼالیث الحقادی سا کًاس بگزاسیذ.

 فلغفه اشحماػی فؼالیث الحقادیدو. 
هغحًذ که کاالها  ای واعيه. جاشش و کاعب کًیذ هی، خذهث به شاهؼه باکاس دسوالغفلغفه دوم ایى اعث که ؽما 

، با اهايث و فعث به دعث هشدم بشعذ جا هشدم صيذگی اشحماػی ساظحی داؽحه باؽًذ. آو کغی هن که کاس دسعحی به
 اعث. ىىس همیىکؾاوسص یا فًؼحگش اعث او هن  کًذ هیجىلیذی 

سوی پای خىد بایغحًذ  ها ايغاوایى اعث که  خاىشبه  اوال  و جصاست  وکاس کغبپظ چه کاسهای جىلیذی، فًؼحی،  
جا  خىاهذ هیبشای کاسهای خیش هن الذام کًًذ. دیگشی هن ایى اعث که اعالم  یايا  اظو َکْل بش دیگشاو يباؽًذ و 

 دسوالغلقذ لشبث کًًذ و  وکاس کغبایى فلغفه دوم اشحماػی  به خاىش جىايًذ هی ها آدمشاهؼه هًظن باؽذ و 
کل بش شاهؼه يباؽذ و خايه او خايه آبادی باؽذ،  خىاهذ هیاعث. ظحی دس هىسد اول بشای ایًکه  هؾغىل ػبادت

 لقذ لشبث کًذ و فؼالیحؼ ػبادت لعاً ؽىد. جىايذ هی
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جًظین ؽىد. اگش کغی ایى هذف  دسعحی بهداسد که ایى هذف فشدی با آو هذف اشحماػی هحؼادل باؽذ و  جأکیذاعالم 
هذف اشحماػی  دسيحیصهدػ سا افل لشاس دهذ و آو هذف اشحماػی سا کًاس بگزاسد فشدی و ػمل به يفغ خى

بشای  یواعيه خىب وکاس کغبؽما با فؼالیث و  گىیذ هیاعالم  .اول خيش اعثلذم لشاس گیشد ایى  الؾؼاع جعث
خىد بشعًذ  هىسديیاص وعایلبه  آعايی بهیذ جا هشدم هًاعب به هشدم باؽ های لیمثهشدم با  هىسديیاصسعیذو کاالهای 

بضسگ ؽذ که  لذس آؤ ؽخقی و فشدی ٕغشك اولی ىلبی هًفؼثعىدشىیی و  ى دو سا ػاداليه پیؼ ببش. اگشو ای
اعث خذهحی هن بایذ بشای شاهؼه  اػ خايىادهخذهحی به خىدػ و  که ایىسود که ایى کاس او ممى  یادػ افال  
و  وکاس کغبو فبط جا ؽب جصاست و  افحادهًصالب عىدشىیی دس و  فشاهىػ کشداگش ایى هذف دوم سا فلزا  ،باؽذ

فمو آو هذف اولی سا دیذ که پىل  دهًذ هیاسائه  ؽاو اداسهدس  ها ای اداسهظحی خذهاجی که  دهذ هیخذهحی که اسائه 
به دعحؼ بشعذ و خذهث به شاهؼه سا فشاهىػ کشد ایى آغاص عمىه یک ولى اص هش ساهی و بیؾحش  جش آعاو فىست به

 .اعث دهذ هیو کاعب و کغی که خذهحی سا اسائه  جاشش
اصو ایى دو هذف دس کاس او ىمغ و هال دوعحی دس هؼشك ایى آعیب اخاللی اعث که جى خىدخىاهی، به خاىش بؾش 

و بالکل به هًافغ  بًذد هیسا  ها گىػیک سریله اخاللی چؾن و  ػًىاو بهو ىمغ  عىدشىییو  خىسد هیبه هن 
ظحی به شاهؼه و  سعايی خذهثو کن ؽمشدو عىدشىیی به هش لیمث یی ظذاکرشی، دسآهذصا. چغبذ هیؽخقی 

 آغاص عمىه اعث. يادیذه ايگاؽحى و غافل ؽذو اص آو
خىب اعث و اگش  و کًذ هیخىد ؽما سا اداسه  که ایىممى  دسآهذصاادی اعالهی ایى اعث که فؼالیث هًيك الحق

ؽىد. گشدػ الحقادی بایذ سواو و آعاو  هًذ بهشهبا ایى بایذ شاهؼه هن  صهاو هنذىاب هن داسد  ذلقذ لشبث هن کًی
ایى جًظین سا بایذ پیذا کًًذ.  لیمث اسصاوو خذهات  هشدم و ىبمات گىياگىو هشدم بایذ دعحشعی آعاو به کاال .ؽىد

هن بایذ ایى يگاه جاششاو و فؼاالو الحقادی ، کاعباو ،آظاد شاهؼه همچًیى .ايصام دهًذ بشياهه سیضاو کالو دولث
 . شاهغ سا داؽحه باؽًذ

او هن  ،یادػ سفث که ایى کاس او هال شاهؼه اعثو اگش ایى يگاه شاهغ دس رهى و کاسهای کغی به هن خىسد 
کاعباو  و ؽما جاششاو،الهی بش ایى جؼلك گشفحه اعث که هشدم آعاو صيذگی کًًذ  اساده ،هؼه اعثآيصافشصيذی اص فشصيذ

ساظث و و اداسه اص جىلیذ به هقشف آعاو، ایى خ که ایىبشای ـ هغحیذ هیاو جىلیذ و هقشف  ای واعيهو خادهاو 
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ىلبی رهى او سا پش کشد و شاهؼه سا فشاهىػ  و هادیث ديیاخىاهی، وسصی ىمغی عىدشىیی، اگش کغـ، اسصاو ؽىد 
  .الهی خىاهذ بىدبلکه هبغىك  ،کشد دیگش چًیى کغی جاشش و کاعبی که ظبیب خذاعث يخىاهذ بىد

 اعث سا دس يظش گشفحه اػ خايىادههًافغ خىد و  که ایىخذاعث که ػالوه بش  و هعبىبکاعب و خذهحگضاسی ظبیب 
ظبیب و  چًیى ؽخقی. دس ایى فىست کًذ گیشی هذفهًافغ شاهؼه بخقىؿ ىبمات هحىعو و مؼیف سا  کاهال  

هش چیضی که هؼادله اص . دس ایى فىست ؽىد هی. ایى کاس او ػبادت دس پیؾگاه الهی ؽىد هیواعيه فیل خذا 
دس  ٔالغالم ػلیهٕدس ایى فىست یکی اص ىبماجی که اهیش المىهًیى   .کًذ هیپشهیض  صيذ هیهشدهی و اشحماػی سا بشهن 

و  وکاس کغبم هغحًذ دس جاششاو و کغايی که خادهاو هشدجؼشیف کشده اعث اص کاعباو،  لذس آوػهذ هالک اؽحش 
 . هزهىم خذا خىاهذ بىدو اال  ؽىد هیجصاست 

 یؼًیایى يکحه چهاسدهن  ها آوپظ هش چیضی که ایى هؼادله اشحماػی سا به هن بضيذ هبغىك الهی اعث که یکی اص 
شاهؼه و هىاد مشوسی  غزاهاهيلك ظاال یا ؽؼ چیض هىسد اظحکاس اعث ىبك بؼل فحاوا یا اظحکاس  .اظحکاس اعث
داسو  و هىاد مشوسی و غزاهای  هرال   .هکشوه اعث و دس غیش آو هىاسدظشام اعث  ه کمبىد وشىد داسددس ؽشایيی ک

گاهی  ،کًذ هیؽىد ايباس  جش گشاو که ایىهن کمبىدی يیغث هًحهی ایى ؽخـ بشای  اآلوو  هشدم سا داسد هىسديیاص
ایى کاس ظشام اعث و بایذ ىبك لىايیى  اميشاس و مشوست ودس ؽشای .گشاو ؽىد که يفشوؽًذ جا ؽىيذ هی یماوپ هن

جاشش و  .هکشوهی اعث اميشاسی يبىد ایى کاسالحقادی و خاؿ اها اگش ؽشایو  .هباسصه کشد با آو یحیوالظکىهحی 
 کاعب بایذ کاال سا بیاوسد و با هماو عىد ػاداليه دس اخحیاس شاهؼه لشاس دهذ. دس ایى فىست خذاويذ جؼالی دس ایى

 .دهذ هیهؼاهله بشکث لشاس 

َما َسُشل  »يمل فشهىد که:   ٔ اص پیاهبش اکشم ٕفْلی الْله ػلیه و آله و عْلنٔ:الغالم ػلیهاهام بالش ٕ  دس سوایحی  یُّ
َ
  آؽَحَشی  أ

ٓسَبّؼیَى   َىَؼاها  َفَکَبَغهُ 
َ
یُذ ّبّه َغاَلَء آلُمٓغّلّمیَى، ُذنَّ َباَػُه   أ ، ُیّش َغ َفَباظا  ًَ اَسة  ّلَما َف ّه، َلٓن َیُکٓى َکفَّ ًّ َق ّبَرَم هشکظ هىاد 2«َفَحَقذَّ

آو سا به هغلماياو گشاو بفشوؽذ چهل سوص ايباس کًذ و پظ اص چهل سوص آو سا بفشوؽذ و  که ایىغزایی بخشد و بشای 
 .همه دسآهذ آو سا هن فذله بذهذ کفاسه گًاه او يخىاهذ ؽذ

                                            
 676ـ ؽیخ ىىعی، اهالی، ؿ  2
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 لشاس بذه. ها آوکاالی خىدت سا دس اخحیاس هشدم و دس خذهث  لیمث هًاعبذه اها آعاو و با فذله ي 

جا لیمث باال سود لؼًث خذا بش او  کًذ میو ػشمه ي کًذ هیهذه اعث کغی که يیاص هشدم سا رخیشه دس سوایاجی آ و
  3.باؽذ

و دس هؼشك اص ايباس بیشوو بیاوسد  با آو بشخىسد کًذ و جىايذ هیاص هىاسدی اعث که ظکىهث اعالهی هن  اظحکاس
يبایذ دس باصاس اعالهی باؽذ اعاعؼ ایى اعث اظحکاس  گىیین هیافل چهاسدهن که  بش اعاطفشوػ لشاس دهذ. ظاال 

جصاست بشای ایى اعث  .صيذ هیفشد و شاهؼه سا به هن عىد عىدشىیی يادسعث اعث که هىاصيه  به خاىشاظحکاس  هک
او با ایى دس دعحشط او لشاس گیشد، اها  هىسديیاصکاالهای هن شاهؼه اظغاط اهًیث کًذ و آباد ؽىد و  ای خايهکه هن 

 .صيذ هیکاس خىد ایى هىاصيه سا به هن 
بعد آو افىل  اصشمله. بیاو ؽذه اعث بایذ دس باصاس اعالهی هًؼکظ ؽىد وکاس کغبافىل و مىابيی که دس هىسد 

. ؽىد یاعالهؽذو ػفاف و ظصاب  داس خذؽهباصاس اعالهی ىىسی باؽذ که هايغ  بایذاعث که  و ظصابػفاف 
یبایی دس خايه و  .کًًذ میاها بؼنی ایى هىاسد سا سػایث ي کًًذ هیسػایث  غالبا   دس فنای هؾشوع سا بشای اعالم ص

باصاس  .دايذ هیبذ سا کًذ  عالهث اخاللی سا هخذوػ ولی هش چیضی که اهًیث اشحماػی و ،کًذ هیؽىهش جشغیب 
باصاسیاو و کغبه  .خىدػ دوس کًذ صب فشهًگ و اخالق سا اایى باؽذ که هظاهش هخْش  لذم پیؼاعالهی بایذ خىدػ 

یک اعحرًایی وشىد داسد که دس  ظاالهذ. ایى کاس باؽًذ و يیاص يباؽذ که کغی بشود و جزکشی د لذم پیؼخىد بایذ 
 .و جزکش داد الذام کشد جىاو هی آيصا

 وایى سا بایذ ههن ؽمشد  .الهی اعث های اسصػدس خذهث شاهؼه اعث و هن پاعباو و پاعذاس باصاس اعالهی هن 
جزکش  ؽىد هیکه کغی دچاس خيایی  یهىاسد. همه ها بایذ دس باؽذ ها ایى پؾحىايهبایذ و يهی اص هًکش  هؼشوف اهشبه

 . بًذد هیساه سا بش خياها  ظحما  جزکش ها  دهین.

                                            

ّه 265، ؿ 5ـ هشظىم کلیًی، الکافی، ز 3 ؛ واسدکًًذه سوصی هیخىسد و  آلَصاّلُب َهٓشُصوِق َو آلُمٓعَحّکُش َهٓلُؼىِو   آله و عْلنٔ: ٕفْلی الْله ػلیه و: َٕلاَل َسُعىُل اللَّ
 .هعحکش لؼًث هیبشد



  
72/05/69آیثاللهاعشافیهیبذهایيماصجمعهخطبه

6 

 

الهی دس همه ؽئىو صيذگی و دس باصاسهاو  های اسصػها سا اص پاعذاساو ظشین  دهین هیسا  به اولیایث لغن خذایا جى 
  .سظمث و غفشاو خىدت لشاس بذه بذه و اهىات و دسگزؽحگاو ها سا هىسد لشاس

َلَو ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ ٓبَحُشّبٓسّناللَّ َشاّيَئَلُهَىاأٓلَ 4آيَحٓشّإوَّ

  

                                            
 . عىسه کىذش4
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خطبهدوم

اللهالشحمىالشحینالحمذاللهسبالعالمیىباسئبسنبالْلهالسمیعالعلینهىالشیطاوالشجیناعىربالله
َعلی َو ابیالقاسنالمصطفیهحْمذ حبیبًا و يبْیًا و الْسالمعلیسْیذيا و الخالئقأجمعیىثنالصالة
هىالياعلْیبىابیطالبوعلیالصذیقةالطاهشةفاطمةالضهشاءوعلیالحسىوالحسیىسیذیشباباهل

مةالمسلمیىعلیبىالحسیىوهحمذبىعلیوجعفشبىهحمذوهىسیبىجعفشوعلیالجًةوعلیأئ
و بىهىسیوهحمذبىعلیوعلیبىهحمذوالحسىبىعلیوالخلفالقائنالمًحظشساسةالعباد

عالمیىاسکاوالبالدوابىاباالیماووأهًاءالشحمىوساللةالًبیىوصفىةالمشسلیىوعحشةخیشةسبال
 صلىاتاللهعلیهناجمعیى.

جىصیهبهجقىا
»اللهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن ُجَقاّجّهَواَلَجُمىُجىَّ َهَحقَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ

َ
یاأ

ٓيُحٓنُهٓسّلُمىَو
َ
َوأ ه5«ّإالَّ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ

ُ
ّهأ عباداللَّ

 . کًن هیجىفیه  صيذگی و اظىاالت و پاسعایی دس همه ؽئىوهمه ؽما و خىدم سا دس همه کاسها و همه ؽئىو به جمىا 

َمح ُزونحٌةْْْقُ ُلوبُ ُهمْ » :که سعًذ هیفمشه ایى پاسعا به  های ايغاوؼذ اص بیاو اوفافی اص ب دس اداهه خيبه هحمیى و هؤهًاواهیش 
ُْشُروُرُهم ْمحأ ُمونحة ْکه دل او دس یک غن همذط اعث. و پاسعا کغی اعث باجمىاايغاو  6«وح

 ن چًذ لغن اعث:غ
                                            

 201، آیه ػمشاو ـ آل 5
  101ٕخيبه هحمیىٔ، ؿ  291ـ عیذ سمی، يهس البالغه، جقعیط و جؼلیك فبعی فالط، خيبه  6
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 های غنديیا  های غن اص ایى لغن هغحًذ. ديیا های غنداسین که  اسصػ بیوس و ياهمذط و افغشدگی آ یک: غن
 ؛باؽًذ هی مذ اسصػ های غنگاهی هن و  ی هغحًذاسصؽ بی

غن  ،غن آخشت ،غن دوسی اص لشب خذاويذ ،الهی اعث های آسهاوغن  اعث و آو عاص ايغاویگشی داسین که غن د دو:
 ایى غن اسصؽمًذ اعث.  و واهايذو اص پشواص دس ػالن غیب و هالئک اعث

مذ اسصؽی  های غنکه ایى  کًذ هیافغشده و پژهشده  ايغاو سا ،آوسد دسهیپظ  دو غن داسین غمی که ايغاو سا اص پا 
 ن همذعی وشىد.اها غسا دوس بشیضین ها ایىبایذ  و دس عاظث شاو ايغاو پاسعا و هحمی ساه يذاسد ها غنایى  هغحًذ و

ایى غن هىجىس هعشک ايغاو بشای عؼادت و پیؾشفث  .غن دوسی اص لشب خذاعث ،داسد که آو غن ػالن غیب اعث
 . اعث عاص ايغاوعشؽاس اص یک غن عاصيذه و  دل اوايغاو پاسعا کغی اعث که  .اعث

. ايغاو پاسعا ولحی کاسگش، شاهؼه اص ؽش او دس اهاو اعثو  ؽىد میيکغی هحىشه  شهث بیؽشی ايغاو پاسعا اص 
و ػملکشد او کغی سا . صباو و سفحاس اهاو اعث که باؽذ شاهؼه اص ؽش او دس هششاییکاعب و  ،جاشش کاسفشها، هذیش،

سا به ایى  دس اهاو اعث. خذایا ها ها آوکه شاهؼه اص ؽش  کًذ هیپاک  چًیى سا ها ايغاوغن الهی  . آوصيذ یيمآعیب 
 ك بفشها.پاسعا رکش کشده اعث هحخلْ  های ايغاواوفاف بلًذی که هىالیماو دس خيبه هحمیى بشای 

هاهًاسبث
 :کًن هیاؽاساجی  واس فهشعثایى ایام  های هًاعبثبه 

 ٔالغالم ػلیهجغلیث ؽهادت اهام شىاد ٕ. 2
و شىاو داسین به پیؾگاه ایى اهام بضسگ، و ػشك ادب  کًن هیسا جغلیث ػشك  ٔالغالم ػلیهٕؽهادت اهام شىاد 

 .و خذهاجی که دس یک هميغ ظغاط اسائه کشديذ با رکش فلىاجی بش هعمذ و آل هعمذ با همه ػظمث ػضیضهاو

 گشاهیذاؽث ؽهیذ ايذسصگى و ؽهیذ ظصصی. 1
و همه ؽهیذايی  ؽهذای ؽهشهاو ،ؽهذای ایى شمغ هذافغ ظشم،، ايمالب اعالهی ،دفاع همذط ،یاد ؽهیذاو اعالم

و یاد ؽهیذ ػضیض  یاد ؽهیذ ايذسصگى که اص ؽهذای ػقش جًهایی اعالم بىديذ ویژه به ها ظك بضسگی داسيذ. بش گشدوکه 
 و داسین هیسا گشاهی  هغحًذ پیؾگاو عحنظصصی که يمىيه هماوهث و ایغحادگی دس بشابش ظالماو و  هذافغ ظشم ؽهیذ

 فلىاجی بش هعمذ و آل هعمذ بضسگىاساوایى  ث همهبه عاظ کًین هیجمذین 
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 هاه پشفشوؽ خىدعاصی العصه ری. 1
که دس لشآو  ای دهه .پشفشوؽ اعث یک دهه بغیاس العصه ریل هاه دهه اودس پیؼ سوی هاعث.  العصه ریهاه 

 العصه ریدهه اول  . سجبهآیذ هیياب خىدعاصی و افالض يفظ به ؽماس  های فشفثو اص  لشاس گشفحه اعث هىسداؽاسه
بش ایام بضسگی اص لبیل سوص بضسگ  یى دهه گشاهیا .و ؽؼباو و سهناو اعث بضسگ سشب های هاه سجبه هاه هباسک و دس

یب يفظ و جهز یخىدعاصایام  .ؽىد هیسا ؽاهل  ػیذ بضسگ لشباو و امعیداسد و هن  خیشوبشکث همه آوػشفه که 
به  هًذ ػالله های ايغاو اآلوسا بایذ گشاهی بذاسین. اص ایى هاه  .اعث و هن ایام ظس دس ایى هاه لشاس گشفحه اعث

ؾالله خذاويذ به . ايآهاده کًًذ العصه ریاص ایى فشفث بغیاس دسخؾاو هاه  گیشی بهشهخىدعاصی بایذ خىد سا بشای 
 وص لشباو و دیگشسجىفیك داؽحه باؽین جا سوص ػشفه و اص ایى فشفث ػًایث بفشهایذ و  گیشی بهشههمه جىفیك 

از ػضیض ها دس ایى ایام دس کًاس ظشم اهى الهی و ظشم پیاهبش خذا ایى هاه سا گشاهی بذاسین. ايؾالله ظْص  های هًاعبث
. بشای همه ظصاشماو ث بهشه سا ببشيذو يؼمث بضسگ ظس يهای ها فشفثبحىايًذ اص ایى ٕفلی الله ػلیه و آله و علنٔ 

 آسصوی جىفیك داسین.

 ػلیهمأ الله عالمبضسگذاؽث عالشوص اصدواز اهام ػلی و ظنشت فاىمه صهشا ٕ. 4
ایى سوص سا به يام  .داسین هیػلیهأ سا گشاهی  الله عالمٕفاىمه صهشا ظنشت و  ٔالغالم ػلیهٕػلی اهام عالشوص اصدواز 

 جأکیذ و به هًگام یطو فعبه اصدواز دسعث  دس اهحمامشىاياو ػضیضهاو  و همىاسه ها به ايذ ياهیذهسوص اصدواز 
ش خیلی دی ها آوشىايی که عى اصدواز  وشىد دو عه هیلیىو ایذ ؽًیذهکه باسها گفحه ؽذه اعث و  ىىس هماو .کًین هی

هن  .ؽایغحه یک شاهؼه اعالهی يیغث شىايی که دس عى اصدواز هغحًذ ؽذه اعث و وشىد ده هیلیىو دخحش و پغش
بایذ بشای هؼالصه ایى هؾکل  ها خايىادهفکشی کًًذ و هن خىد ها و ؽما و  هؼنل بشياهه سیضاو بایذ بشای ایى

شىاياو ػضیض ها بحىايًذ دس عًیى بیًذیؾین. اهیذواسین  ای چاسه کًذ هیجىلیذ  فشاوايی هن های آعیباشحماػی که 
 های ساهاعث. اهیذواسین  یپش ذىابػبادت  ظمیمحا  کمک کًًذ  هغئلهدس ایى گشاو هن هش چه دی .هًاعب اصدواز کًًذ

 .ؽىد سوی يغل شىاو ها باص به، دسعث و فعیعی آعاو اصدواز الهی،
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 گشاهیذاؽث هفحه دولث. 5
جؾکیل دوس شذیذ هصمغ  ىىس همیى .داسین هیگشاهی  سا سشایی و باهًش اعث یادآوس ؽهادت ؽهیذ هفحه دولث که

و دولث شذیذ ؽاهذ  هصمغ جؾخیـ هقلعث گیشی ؽکلو اهیذواسین با  گىیین هیجؾخیـ هقلعث سا جبشیک 
اعاعی بشای  ای چاسهدس دولث شذیذ ایى اعث که  خىب بشای هشدم باؽین. ايحظاس اکیذ اص دولحمشداو سعايی خذهث

بش آو  الؾأو ػظینباسها سهبشی  هک الحقاد هماوهحیاهحمام به بیکاسی و هؾکالت الحقادی بیًذیؾًذ.  ،گزس اص سکىد
 .لشاس گیشدجىشه  هىسدکه  سود هیايحظاسی اعث که اص دولحمشداو شذیذ  ايذ کشده جأکیذ
و  ها آعیباص  .ههن اعالهی هذيظش باؽذ های ؽاخقهاخاللی و  ،هؼًىی که هغائل فشهًگی، سود هی هؤکذ ايحظاس
 سهًمىدهای سهبشی، بش اعاطعالم و فافله بگیشيذ و با یک همث بلًذ دس پشجى جؼالین ا ؽاهذ آو بىدینه ی کظىاؽ

اسصؽی و ايمالبی باؽین.  یهباسوظفشهًگی  ءالذاهات اعاعی دس اسجما سیضی پایه و ؽاهذ هؼالصه هؾکالت گزؽحه
پاعخ داده  دسعحی بههغئىلیى و اص هصلظ داسيذ و اهیذواسین ایى ايحظاس  ،هشدم اص دولث شذیذ ایى ايحظاسی اعث که

 ؽىد.

 يکىداؽث سوص پضؽک. 6
 همه خادهاو عالهث و به پضؽکاو ػضیضو  داسین هیگشاهی  ساسوص پضؽک که با عالشوص بضسگذاؽث ابىػلی عیًا اعث 

و هبحًی بش  جش هحؼالی اخالق باکه پضؽکاو  سود هیايحظاس  صهاو هن .کًین هیو دسهاو هشدم جبشیک ػشك  و بهذاؽث
که ىشض عالهث  سود هیهن ايحظاس و بخقىؿ يیاصهًذاو باؽًذ. اص دولث شذیذ  اخالق اعالهی دس خذهث شاهؼه

افل ىشض آو بشآیًذ. هؼالصه  دسفذد کًًذ هیبش ایى ىشض واسد که کاسؽًاعاو  هایی آعیببا بشسعی دهًذ سا اداهه 
 دسهشفىستآو اؽکاالت سا سفغ کًًذ.  سود هیکه ايحظاس  ؽىد هیی اؽکاالجی هن به آو واسد خىب بىد ول دسهصمىع
عث که بایذ شاهؼه اص وظایف همه هشدم اعث و اص وظایف خاؿ يظام و دولث ا ت دسهايی و بهذاؽحی بهااسائه خذه

 .به آو جىشه ؽىد
خايىاده وی خاؿ ؽىد و يحىايذ خىد سا هؼالصه کًذ و  های بیماسیکغی هعشوم باؽذ و هبحالی به بیماسی یا  که ایى

یبًذه شاهؼه اعالهی يیغث اص هغحی عالو ؽىيذ بشای ظل ایى هؾکل هن دولحمشداو و هن هشدم  . اهیذواسینص
سا پیؾه کًًذ. بشای همه و خادهاو بهذاؽث و دسهاو اهحمام هناػفی  ايذسکاساو دعثجالػ کًًذ و هن پضؽکاو و 

 .ىفیك داسینسصوی جآ ها ایى
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 ی هغصذ الگىها ؽاخقهو سوص شهايی هغصذ . 7
ػظین  عىصی آجؼ به هًاعبثایى يکحه سا هغحعنشیذ که سوص شهايی هغصذ  .سوص شهايی هغصذ اعث

دس ایى سوص بایذ هماوهث کؾىسهای هغلماو دس  .ؽذ و هؾحشک بیى شهاو اعالم اعث یگزاس يام هغصذااللقی
به هغاشذ آباد و پشسويك هغائل فشهًگی همه  ظل ساهلشاس دهین و هن بذايین که  جأکیذبشابش سژین فهیىيیغحی سا هىسد 

الهی و ايمالبی  ، سوظیه اسصؽی،بقیشت ،هؼشفث ًذ جا اخالق، دايؼ،. ایى عًگشها بایذ اعحىاس باؽگشدد بشهی
 .شاهؼه ها فیايث ؽىد

 ی  هغصذ الگىها ؽاخقه
 :اصشملهی صیادی داسد ها ؽاخقههغصذ الگى هغصذی اعث که  
ایى  .ؽىد هیيماص الاهه  ها فبطؽهشهاو دس بیؼ اص هفحاد هغصذ  هسا ؽاکشین ک ويذخذا الاهه يماص دس عه وػذه:. 2

 .خیلی فشفث خىبی اعث 
 شمؼیث هًاعب و ايبىه دس هغصذ . 1
 ظنىس يىشىاو و يغل شىاو دس هغصذ . 1
 يظافث و آساعحگی . 4
 يظن و اينباه . 5
 شاربه فکشی و هؼشفحی. 6
 الهی و گفحماو ايمالب اعالهی های اسصػپایگاه . 7
  خىايی کحابوشىد صهیًه بشای هيالؼه و . 8
 پاسکیًگ  اصشمله يیاصهایی که يماصگضاساو داسيذ جأهیى. 9
يیاص  ها ؽاخقهایى  هضاس هغصذ با يىد -کؾىس ها به هؾحادهًؼکظ ؽىد. بایذ دس هغاشذ ها اص چیضهایی اعث که 

 .داسد
و  يیاصهاآؽًای به  پاعخگىی هشدم باؽذ، ،دس هغصذ باؽذ ولث جمامداسد که  البال فاسؽهغصذی که سوظايی  

دس ؽىسای فشهًگ ػمىهی  .هغصذی که داسای پاسکیًگ و اهکايات باؽذ ىىس همیى باؽذ،هغائل يغل شىاو 
. ذباؽًبشای يماص و دس غیش ولث يماص که شىابگىی هشدم بشويذ  هایی پاسکیًگ یعى بهب ؽذ که همه هغاشذ هقْى 
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 ظل ؽذه و هابمی هن ها آو ػذد اص، هفث هؾث ها الذام کشديذو هیئث اهًاء بیغث ػذد سا ؽهشداسی -ظذود ده 
 بایذ ظل ؽىد. 

بشای يغل شىاو باؽذ و داسای پششاربه  ،بغیصی ،ايمالبی ،ال، فؼپاعخگى ،چًذهًظىسه، هغاشذ ها بایذ پشسويك
با همث هشدم و کمک  ها پاسکیًگاهیذواسین ایى ششیاو اظذاخ  .بشای پاعخ به يیاصهای هشدم باؽذ اهکاياجی

 .پیذا کًذ هغئىلیى اعحمشاس 

 فًایغ دفاػیگشاهیذاؽث سوص . 8
 های ششیاوبشخالف يظش بذخىاهاو ػالن و . همچًیى داسین هیث هن ایى سوص سا گشاهی سوص فًایغ دفاػی اع

 جأکیذسصهی و دفاػی سا اص ها بگیشيذ  های و آهادگیها سا خلغ عالض کًًذ  خىاهًذ هیاعحکباسی که  خىاس خىو
و با  کًین میهزاکشه ي کظ یچهبا  هاو دفاػیا دس فًایغ بذايًذ فًایغ دفاػی ها ياهىط هلث هاعث و هکه  کًین هی

دس بًا به هقالعی ولحی ها  کًًذ هیفکش  ها ایىدفاع خىاهین کشد.  هاو ايمالبیجمام لىت اص ایى ياهىط هلی و 
اؽحباه سا اص که بایذ ایى فکش  آهذو داسین اها بذايًذ کىجاهی بش بًايیض اص اهًیحماو  دس دفاع ،هغائلی واسد هزاکشه ؽذین

 هخیله خىد بیشوو کًًذ.

 اعالهی های اسصػهشداد ذمشه دوسی ششیاو دولث اص  18کىدجای . 9
اها ایى سا هن بذايین که خىد  .يیغث. ولث جعلیل و عخى گفحى دس ایى هىسد هشداد اعث 18عالشوص کىدجای 

که دولث هشدهی و لايىيی سا عالو کشديذ و یک سژین  ايذ کشدههشداد اػحشاف  18دس هىسد کىدجای  ها آهشیکایی
 یادآوسی غفلثآو  جشیى ههنهشداد اعث که  18بضسگی دس کىدجای  های دسط .عحمکاسی سا بش هلث ها جعمیل کشديذ

همچًیى  اعث.  دیًی و اسصؽی و اص ػًقش هشدهی،اعالهی و دوس ؽذ های اسصػاص  ولث و ششیاو پیشو آودولث 
گاهیو  ها غفلثایى  به خاىشکه  هایی فافله  دعث به دعث ها ایىافحاد و دعایغی هن که دؽمى داؽث و همه  ها ياآ

. اهشوص هن سفحین و آو همه هؾکالت ؽاهی عحندوسه يميه ػيف ها سا ىىسی وسق صد که به عمث هن داد و 
ى هغحًذ که لذست ديبال ای کًذ هیو يمایًذگی لای جشاهپ آو سا عشدهذاسی که آ خىاس خىوششیاو و  ها آهشیکایی

و عالو  هلث ایشاو سا اص بیى ببشین های اسصػيظام ایشاو و  خىاهین هیها  گفحًذ که فشاظث بهدهًذ و ایشاو سا جعلیل 
 هشگىيه بذووکه پادؽاهی  های دولثپشسویی که با  های آدم .خیلی صؽث و هفحنعايه اعثظشف ایى  .کًین
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يغبث به یک يظام هحکی بش آسای هشدم  کًًذ هیسیغن سا دس هًيمه جمىیث هؾشوػیث هغحًذ اسجباه داسيذ و جشو
 . ذيبش يمیه شایی سه ب ها عشایی یاوهایى  . ایًاو بایذ بذايًذ کهکًًذ هی عشایی یاوهػظمث و ؽکىه  همه یىباا

اعث، اهشوص  افکى ىًیىاهشوص ايمالب اعالهی دس شهاو  ،اعث 11عال هشداد 18فکش يکًیذ اهشوص  ها آهشیکاییؽما 
اهشوص ها  اعث،اهشوص هلث ها یک هلث هىؽیاس و بیذاس  ،هًغصن و پیؼ سو اعث ای شبههشبهه هماوهث دس شهاو 

گاه هغحین شاس ایى هشگض ؽما لادس به جک .هشداس سا جکشاس کًیذ 18یذ جىاي هی.  فکش يکًیذ داسای یک سهبش سؽیذ و آ
به فنل خذا   و ایذ خىسده ؽکغثو  ایذ آصهىدهباس  چًذ سا هغحیذ ظال ىی کشدو آوساهی که دس  جاسیخ يیغحیذ و بذايیذ

گاهی و بقیشت ایى هلث باص هن ىؼن ؽکغث سا خىاهیذ چؾیذ.  و با همث ایى هلث و آ
هشیکا ىشاظی ؽذه آ ػهذهایا آهشیکا و پاعخ به يمل دس هخالفث ب ؽىسای اعالهی که دس هصلظهن  اص ىشظی  

ا ایى دعایظ الذاهات دس همابله ب دولث بایذالذام کشد و هصلظ و  بیؼ اص ایىبایذ اها  .اعث بایذ جؾکش کشد
  .ىشاظی کًًذ جشی اعاعی

 لبىلی دايؼ آهىصاو دس کًکىس به هًاعبثجبشیک . 20
 ػشك جؾکش، ايذ آوسدهخىبی  های سجبه هک هایی آو ویژه به ايذ ؽذهاص دايؼ آهىصاو ػضیضهاو که دس کًکىس پزیشفحه 

يغل  اهیذواسم ایى .کًن هیو جؾکش  جؼلین و جشبیث جمذیش ايذسکاساو دعثو  ها خايىادهجمذیش داسم و اص همه  جبشیک و
 ها هايًذ گزؽحه دس هغیش دسعث و جؼالی ػلمی و اخاللی پیؼ بشويذ. 

 دس اولات فشاغث ؽذه ايصام. جؾکش اص الذاهات فشهًگی 22
هغائل فشهًگی  دس ظىصههخحلف  های ؽکلايمالبی دس  ؽاهذ فؼالیث خىب هشدهی و دس اولات فشاغث جابغحاو

و شاهؼه بیذاس چًیى يغل شىاو هم.که شای جؾکش داسد اششا ؽذ يهادها هخحلف اص عىی هشدم و های بشياهه .بىدین
 جش ػمیكجؾکش کًین و يیاص داسین که کاسهای  ها آواص بایذ بضسگی بشداؽحًذ که  های لذمها دس ظىصه هغائل فشهًگی 

  ايصام پزیشد.دس اولات فشاغث  ویژه بهعش عال اشلشآيی و فشهًگی دس ع

 يیشوی ايحظاهی بشای هىاشهه با هًکشاتيیشو و اهکايات  جأهیى. لضوم 21
جؾکش  ها اسصػهه با هًکشات و مذ دادعحايی بشای هىاشو و يهی اص هًکش  هؼشوف اهشبهعحاد  ،يیشوی ايحظاهی اص

اص يیشوی الذاهات عًصیذه و دسعث و لاىؼايه سا اداهه دهًذ. البحه دیشوص که  بغحگی هنايحظاس داسین با  .کًین هی
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اعحاو هغئىالو اص  . هابشيذ هیيیشو سيس  کشدم همچًاو يیشوی ايحظاهی ها اص کمبىد اهکايات و وشىیی پشطايحظاهی 
 کمبىد يیاصی که داسد هىسد جىشه لشاس گیشد و همه یىبااؽهش فذ هضاس يفشی ایى  اصپیؼ بیؼ که خىاهین هیو کؾىس 

یا  بیؼ اص ایى جًذی ؽىد که دیگش يیاص يؾىد که ذواسین. اهیدس يیشوی ايحظاهی بایذ شبشاو ؽىد يیشو و اهکايات
 .اهیذواسم که دوعحاو به ایى جىشه کًًذ فىست پزیشد. ها خيبهپیگیشی بیؾحشی دس 

عحايماو وو اص خذهات همه د داسین هیگشاهی دس يماص شمؼه سا  الممذط بیثظنىس شىاياو بغیصی و گشداو دس پایاو 
 .کًین هیجؾکش 

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 الکفش و اهله،

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

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

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

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

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

ى شمغ و اهام ؽهذا سا با ؽهذای کشبال هعؾىس بفشها.الملل اعالهی ؽهذای ای بیى
َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهکُ ُهالصَّ َحِذاللَّ

َ
ُهأ ّحیّنُقٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ َحِذبٓسّناللَّ

َ
7ُفًىاأ
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