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 خطبهاول

الْلهالشحمىالشحینيحمذهعلیهاکاوويسحعیًهاعىربالْلهالسمیعالعلینهىالشیطاوالشجینبسن
يحىکل و يؤهىبه یکىوو علیها وهىاهشيا ايفسًا بههىششوس يعىر و يسحهذیه و يسحغفشه و علیه

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

مابقیةالْلهفیاالسضیى.  السیُّ

جىصیهبهجقىا

»اللهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن ُجَقاّجّهَواَلَجُمىُجىَّ َهَحقَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ
َ
یاأ

ٓيُحٓنُهٓسّلُمىَو
َ
َوأ هوهالصهةأهشهوهجايبة1«ّإالَّ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ

ُ
ّهأ  يهیهّعَباَداللَّ

 ها آلىدگیهمه ؽما بشادساو و خىاهشاو گشاهی و خىدم سا به جمىا و پاسعایی و جهزیب يفظ و دوسی اص گًاهاو و 
. اهیذواسین خذاويذ به همه ها جىفیك خىدعاصی، افالض يفظ  و کغب جمىا دس همه ؽئىو کًن هیعفاسػ و دػىت 

 صيذگی ػًایث و کشاهث بفشهایذ.

                                            
 201.1آل ػمشاو،  
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لهدسهعاهالتاصلپايضدهن:اسححباباقا

به چهاسده لاػذه، لايىو و افل که دس  ظال جابه. کشدین هیو جصاست بعد  وکاس کغبدس آداب و افىل هشبىه به 
اعث  ای هغئلهالصم اعث و هىسد جشغیب لشاس گشفحه اعث اؽاسه کشدین. افل پايضدهن  وکاس کغبجعقیل دسآهذ و 

 س سوایات به آو اؽاسه ؽذه اعث.افل الاله آهذه اعث و د ػًىاو بهکه دس فمه ها 
ػباست اعث اص یک جکلیف اعحعبابی که هشدم به آو  آهذه اعثالاله که هن دس سوایات و هن دس کحب فمهی ها 

 .ايذ ؽذهجشغیب 
و جصاست و ايىاع هؼاهالت وشىد داسد چًذ چیض باػد به هن خىسدو هؼاهله یا  خشیذوفشوػدس هؼاهالت که بیغ و 

ها با آو کاسی يذاسین. فغخ ػىاهل هؼیًی  اآلوصدو هؼاهله اعث. یکی اص آو هىاسد فغخ اعث که ساهی بشای به هن 
اگش کغی هؼاهله کشده و دس هؼاهله کاله عشػ سفحه اعث ظك فغخ داسد. هؼاهله و جصاست کىچک با  هرالا داسد 

 اػ فمهی افيالض بهیا  فهمیذه که آيچه خشیذه اعث هؼیىب بىده اعث ایًصا ظك فغخ بؼذاا بضسگی کشده اعث و 
اگش کغی دس هؼاهله هغبىو ؽذ و کاله عشػ سفث ظك فغخ هؼاهله سا داسد. یا اگش اص لبل  هرالا ظك خیاس داسد. 
بشای به هن صدو هؼاهله  جىايذ هیلبىل کشد  آو سااگش يخىاعحن هال سا پظ بذهن و ىشف همابل هن  هرالا ؽشه کشديذ که 

هىسد رکش ؽذه اعث که اگش ایى هىاسد اجفاق افحاده باؽذ ىشف هؼاهله یؼًی بیغ یا  15الذام کًذ. دس فمه ها گاه جا 
دیگش ظك داسد که هؼاهله سا به هن بضيذ. اها اگش کغی هؼاهله کشده باؽذ یا ػمىد هخحلفی داؽحه  های هؼاهلهظحی 

 یلوعا هرالا هؼاهله يباؽذ دس  دهذ هیػشفی، ؽشػی و ظمىلی به او ظك فغخ سا  اصيظشاص ػىاهلی که  یک هیچاعث و 
ایى  اکرشاا یا خايه خشیذه و هؼاهله دسعث بىده اعث و ظك فغخی هن دس کاس يیغث اها خشیذاس یا فشوؽًذه ـ البحه 

اص سيگؼ خىؽؼ يیاهذه اعث و  هرالا شًظ سا دیذه به دلؼ يچغبیذه  بؼذاا ـ  ولحی افحذ هیدس خشیذاس اجفاق  هغئله
 کًذ هی 2که فشوؽًذه الاله گىیًذ هیکه اص هؼاهله بشگشدد ایًصا  کًذ هیوؽًذه جماما آو سا پظ بذهذ و اص فش خىاهذ هی

 گىیذ هیفشاواو  جأکیذ. البحه ایى واشب يیغث ولی سوایات ها با صيذ هی به هنیؼًی به دسخىاعث هؾحشی هؼاهله سا 

                                            

 البیغ و أشابه إلیه. : أی وافمه ػلی يمل234، ؿ 4ابى اذیش شضسی، الًهایه فی غشیب العذید و االذش، ز ـ  2
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س فمه ها به ایى هىسد الاله که ؽما خىاعحه او سا که هشاشؼه کشده اعث جا هؼاهله سا به هن بضيی لبىل کى که د
 . ایى هيلب دس لايىو هذيی هن آهذه اعث دس ظمىق دیگش ديیا هن وشىد داسد. گىیًذ هی

يباؽیذ، هىلغ خشیذ کمی کمحش بگیشیذ  گیش عخثهن گفحین که اعالم گفحه اعث دس هؼاهله آعاو بگیشیذ و  دسگزؽحه
يبایذ اظغاط کًذ که جا سیال و ليشه  ؽىد هیصاس هغلمیى و هىلغ فشوػ کمی صیادجش بذهیذ. بایذ کغی که واسد با

دس هؼاهالت داسيذ. اگش چًیى ؽذ خذاويذ به چًیى هؼاهله  یباص دلبلکه بایذ ببیًذ که دعث و  کؾًذ هیآخش ظغاب 
 . آوسد هیاشحماػی  بغحگی هن. ایى سوػ ههشبايی، ففا و دوعحی و دهذ هیو باصاسی بشکث 

ت لايىو ػفى و گزؽث و بخؾؼ اعث که دس جؼاهالت با هن اهل گزؽث باؽیذ و عخث باالجش اص ایى دس هؼاهال
 ايگاس عهلعهل گیش دس هؼاهله خىب اعث يه آدم  ظغاب خىػ. آدم کًذ هیبیؾحش  جأکیذيگیشیذ دس هؼاهالت هن 

 دس هًافغ خىدػ و ديبال هًافغ ظذاکرشی خىدػ يیغث. گیشد هیبشای دیگشاو. بلکه عهل 
که الاله اعث یؼًی دسخىاعث ىشف بشای به هن صدو هؼاهله  باؽذ هیشلىه خاؿ ایى افل پايضدهن  فىست بهظال 

ظك الضام ىشف سا يذاسد اها چىو به دلؼ يًؾغحه  ؽشػاا و خشیذ و فشوؽی که ايصام داده اعث ولى ایًکه لايىيا و 
اعث که به دسخىاعث  هؤکذ. ایى افل واشب يیغث اها هغحعب کًذ هیاعث و دسخىاعث به هن صدو هؼاهله 

 هؾحشی پاعخ هربث بذهذ.

اقالهدسسوایات
 :کًن هیو يکاجی ساشغ به آو ػشك  کًن هیاؽاسه  باسه دسایىظاال به چًذ سوایث 

سوایثيبىی .1
ظکین بى ظضام اص فعابه بىد و لقذ هؼاهله داؽث و اص پیاهبش اظکام هؼاهله سا پشعیذ. دس ریل ایى بعد ایى اعث 

ؽىد جا ایًکه چًذ لىل اص او  وکاس کغبػلیه و آله و علنٔ به ایى آلا اشاصه يذاد که واسد  الله فلیٕ الله سعىلکه 
اّدّم ;گشفث: اول  ًَّ پیغمبش فشهىد: اگش کغی هؼاهله کشد و بؼذ پؾیماو ؽذ و ظك فغخ هن يذاسد جى با کشاهث :  ّإَلاَلَة ال
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اعث یؼًی کغی که دس ياداسی گشفحاس ؽذه اعث او سا ههلث  :آلُمٓؼّغشّ ّإٓيَظاَس ;و بضسگىاسی پاعخ هربث بذه. دیگشی 
 3بذه و با او ساه بیا.

. چًذ سوایث هن اص اهام فادق گیشد هیت با هشدم ساظث بگیش آيگاه خذاويذ هن بش جى ساظث وکاس کغبدس 
 ٔ ػشك کًن:الغالم ػلیهٕ

ابیحمضهسوایث .1

ی  ;ٔ فشهىديذ: الغالم ػلیهاهام فادق ٕ
َ
َلاَل أ

َ
ُه َجَؼاَلی َػٓرَشَجُه َیٓىَم آلّمَیاَهةّ   َما َػٓبٍذ أ َلاَلُه اللَّ

َ
چه هژده  4:ُهٓغّلماا ّفي َبٓیٍغ أ

: هش فشهایذ هی. اهام دهًذ هیبضسگی به کاعبیى و جصاسی داده اعث که به فشدی که پؾیماو ؽذه پاعخ هربث 
کلی داؽحه باؽذ ـ و شىاب هربث به او بذهذ خذاويذ دس سوص هغلمايی که الاله کًذ بشای هغلمايی ـ بذوو ایًکه هؾ

. آو ديیا جصلی ایى ديیا اعث. ايغايی که دس ایى ديیا دس اسجباه با هؾحشیاو و بخؾذ هیاو سا  های لغضػلیاهث 
ى شًظ سا بشگشداو و ایى پىل هن کاهل دس اخحیاس ج خىاهذ هیظاال که دلث  گىیذ هیو   گیشد هیساظث   سشىع اسباب
. سفحاسهای اشحماػی و الحقادی بؾش دس ایى ػالن که هعى گیشد هی، دس ایى فىست خذاويذ بش او آعاو گیشد هیلشاس 

و خذاويذ سوص لیاهث با  هايذ هیایى  کًیذ هی، ؽما که دس خايه و هعیو شاهؼه با ساظحی با هشدم بشخىسد ؽىد میي
 اعث.که ايؼکاط آو ػمل  کًذ هیی باص با جى بشخىسد  چهشه

سوایثسماعهبىههشاو .3

ُه َػضَّ َو َشلَّ ّإَلٓیّهٓن َیٓىَم آلّمَیاَهّة َهٓى : ;فشهایذ هیدس سوایث دیگش  ُظُش اللَّ ًٓ ٓسَبَؼِة َی
َ
َلاَل   أ

َ
ٓػَحَك َيَغَمةا   أ

َ
ٓو أ

َ
َغاَخ َلٓهَفاَو أ

َ
ٓو أ

َ
َياّدهاا أ

َز َػَضباا  ٓو َصوَّ
َ
. دس هعؾش بضسگ لیاهث که دس ايذاصد هیبه او يگاه ليف چهاس گشوه اعث که خذاويذ دس سوص لیاهث  5:أ

                                            
ّه ٓبّى ا : َٕػّلي 252، ؿ 5ـ هشظىم کلیًی، الکافی، ز 3 ٓعَباٍه َػٓى َػٓبّذ اللَّ

َ
ٍذ آلَماَعاّييِّ َػٓى َػّليِّ ٓبّى أ ٓلَماّعّن آلَصٓؼَفّشيِّ َػٓى َبٓؼّل ٓبُى ّإٓبَشاّهیَن َػٓى َػّليِّ ٓبّى ُهَعمَّ

ی َمّمَى َلُه ّإَلالَ  َصاَسّة َظحَّ َرٓو ّلَعّکیّن ٓبّى ّظَضاٍم ّبالحِّ
ٓ
ّه ؿ َلٓن َیأ ٓهّل َبٓیّحّه َلاَل: ّإوَّ َسُعىَل اللَّ

َ
اّدّم أ ًَّ ٓخَز آلَعكِّ َواّفیاا َو َغٓیَش َواٍفٔ  َة ال

َ
 َو ّإٓيَظاَس آلُمٓؼّغّش َو أ

 253ؿ  ـ هماو، 4
 114ؿ  ، 2ـ هعمذ بى ػلی بى بابىیه، الخقال، ز  5
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اعث که لابل وفف يیغث. اول ایى  ايگیض هشاطػصیبی داسد و  لؼادها فىقآیات و سوایات جشعین ؽذه اعث و ومغ 
َلاَل   َهٓى ;چهاس گشوه 

َ
. و پىلث سا بگیشجعىیل بذه شًظ سا  گىیذ هیکه پؾیماو ؽذه به او  بیًذ هیاعث. جا : َياّدهاا   أ

َغاَخ َلٓهَفاَو ;با هشدم خىػ گزؽث اعث. دوم هن  دس هؼاهله
َ
کغی که دس هؾکل اعث و دس گشفحاسی دچاس ؽذه : أ

که خذاويذ دس سوص لیاهث به ؽما  ؽىد هیهىشب  ها گشفحاسیو  ها عخحیدس  ها آدم. يصات دهذ هیاعث يصاجؼ 
َز َػَضباا ;يگاه ليف بیًذاصد. عىم هن آصاد کشدو بشده اعث و چهاسم هن  کغی که بشای اصدواز یک شىاو ػضبی : َصوَّ

. لیاهحی که ايذاصد هیخذاويذ به ایى چهاس گشوه يگاه ليف  فشهایذ هیجمهیذ کًذ و به او کمک کًذ که اصدواز کًذ.
ا; ا َدکًّ ٓسُك َدکًّ

َ
ّث آْل غایؾاو بلًذ ، همه وايفؽىيذ هی، همه هعؾىس ذخىسي هیلیاهحی که همه ظغشت  6:َکالَّ ّإرا ُدکَّ

با ياهه اػمالی که خيا دس آو کن يیغث. دس  ؽىيذ هیو همه با خذاويذ هىاشه  گشديذ هیاعث، همه ديبال پًاهگاهی 
. ایى بشخىسد افکًذ هی آهیض هالىفثيگاه  ها ایىخذاويذ به  ها گشفحاسیو  ها ؽشم، سیضاو ػشق، غىغای ها ظغشتایى 

. البحه دس کًذ هیفغ ؽخقی خىد يبىدو اعث که دس لیاهث شلىه و گزؽث و بالکل ديبال هًا اخاللی خىػجصلی 
آساهؼ و اهًیث و  ها ایى. آوسد هیسويك الحقادی  ها ایى. کًذ هیایى ديیا هن باصاس هغلماياو سا باصاس خىب و فؼال 

. آوسد هیاعث اها ایى همذاس بشای جى همام  هؤکذایى ػمل واشب يیغث و هغحعب  باایًکه. آوسد هیففا و ههشبايی 
. ػبادت که ؽىد هیولحی با ایى افىل دس ظصشه و کاسخايه خىدت هؾغىل کاس هغحی ایى بشای جى رخیشه لیاهث 

خیلی ههن اعث ولی ولحی اسصػ داسد که دس هحى کاس و  ها آوفمو دس دػا و يذبه و کمیل و يماص شماػث يیغث 
 صيذگی ظهىس و بشوص داؽحه باؽذ. 

يکشده باؽذ. يه ایًکه پظ بگیشد و همذاسی اص پىلؼ سا  وصیاد کنث که چیضی اص پىل شًظ البحه ؽشه الاله هن ایى اع
به او يذهذ، ایى دسعث يیغث. بلکه الاله ایى اعث که شًظ سا پظ بگیشد و هماو پىلی سا هن که بىده به ىشف 

کشد بؼذ ػشك خىاهین  های شمؼهػشك کشدین. چًذ يکحه دیگش داسد که دس  بىد که. ایى افل پايضدهن گشدايذ بشهی
 الله.  ايؾاء

                                            
 12ـ عىسه فصش، آیه  6



  
12/07/69آیثاللهاعشافیهیبذهایيماصجمعهخطبه

6 

 

َشاّيَئَلُهَىاأٓلَ َلَوآيَحٓشّإوَّ ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ 7ٓبَحُشّبٓسّناللَّ

  

                                            
 . عىسه کىذش7
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خطبهدوم

هىالشیطاوالشجین السمیعالعلین بالْله بسناعىر الحمذالله الشحمىالشحین کاووالله علیها يحمذه
بههىششوس يعىر و يسحهذیه و يسحغفشه و يحىکلعلیه و يؤهىبه یکىوو علیها يسحعیًههىاهشيا

 ٍذ ُهَحمَّ ّبیآلَقاّسّن
َ
أ يبیًا و يسلنعلیسیذيا يصلیو و سیئاتاعمالًا و بىايفسًا علْی علیهىاليا و

وعلیالحسىوالحسیىسیذیشباباهلالجًةوعلیابیطالبوعلیالصذیقةالطاهشةفاطمةالضهشاء
أئمةالمسلمیىعلیبىالحسیىوهحمذبىعلیوجعفشبىهحمذوهىسیبىجعفشوعلیبىهىسیو
هحمذبىعلیوعلیبىهحمذوالحسىبىعلیوالخلفالقائنالمًحظشساسةالعبادواسکاوالبالدو

وساللةالًبیىوصفىةالمشسلیىوعحشةخیشةسبالعالمیىصلىاتاللهابىاباالیماووأهًاءالشحمى
علیهناجمعیى.

 جىصیهبهجقىا

»اللهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن ُجَقاّجّهَواَلَجُمىُجىَّ َهَحقَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ
َ
یاأ

ٓيُحٓنُهٓسّلُمىَو
َ
َوأ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیه8«ّإالَّ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ

ُ
ّهأ ّعَباَداللَّ

. دس اداهه اوفاف کًن هی عفاسػهمه ؽما و خىدم سا به جمىا و پشهیضکاسی و سػایث اواهش و يىاهی خذاويذ جىفیه و 
هَّ ; :ذینیبه ایًصا سع فشهایًذ هیدس خيبه هحمیى بیاو  اهیشالمؤهًیىهحمیى که 

َ
ٓشَضاّء أ

َ
ٓلَذاَهُهٓن َجاّلیَى ّْل

َ
ىَو أ ٓیَل َفَقاف  ا اللَّ

                                            
 201.8آل ػمشاو،  
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ٓيُفَغُهٓن َو َیٓغَحّریُشوَو ّبّه َدَواَء َداّئّهن
َ
ُيىَو ّبّه أ ُلىَيَها َجٓشّجیالا ُیَعضِّ پاسعا و هحمی ایى  های ايغاوخقىفیث دیگش  9: آلُمٓشآّو ُیَشجِّ

کغی که همه ؽب و هخقىفاا ععشگاهاو سا دس خىاب و . آو گزسد هیبه بیذاسی  ها آواعث که بخؾی اص ؽب 
اص ؽب و  ای پاسهاو هايًذ هیحه اعث. ايغاو پاسعا و دل سوؽى به ايىاس ظك کغی اعث که  کًذ هیغفلث عپشی 

جىفیك پیذا  ها ايغاو. گاهی ؽىد می. ایى يقیب هش کغی يدهذ هیععشگاهاو سا بشای خلىت با خذاويذ اخحقاؿ 
دیگش هحمیى ایى  های ویژگیص ؽب سا دس خلىت دس پیؾگاه خذا و ساص و يیاص با خذا بپشداصيذ. اص که بخؾی ا کًًذ هی

 صابو يماص ؽب سا  ایغحًذ هی لاهث ساعثاعث که ؽب سا صيذه يگه داسيذ. اػمال ؽب یکی يماص ؽب اعث که 
ُلىَيَها . ;کًًذ هیجالوت  اص لشآو سا هایی لغمثو ػمل دیگش دس ععشگاهاو جالوت لشآو اعث. دس ؽب  آوسيذ هی ُیَشجِّ

آدم هحمی چًیى يیغث که هىلغ خىايذو لشآو اص عش عیشی و بذوو جىشه به هفاهین آو و اص سوی ػصله و : َجٓشّجیالا 
و  پشداصيذ هیسا لملمه صباو کًذ، بلکه آسام و ؽمشده و دلذاده به لشآو به خىايذو آو  ها آوبذوو دلذادگی به آیات وظی، 

. با آیات لشآو یک غن همذط و عاصيذه دس دل ایصاد دايذ هیهعنش لشآو و دس پیؾگاه آیات وظی ظامش دل سا دس 
که او سا يصات  ايگیضايذ بشهی. لشآو يغخه ؽفا اعث البحه صهايی که خىايًذه به ديبال يغخه باؽذ. لشآو سا کًذ هی

شلشاس کًی که دس ایى فىست لشآو يغخه ؽفای اص لشآو بایذ با آو سابيه ب ؽفابخؼدهذ، یؼًی بشای یافحى يغخه 
. ؽما اگش ایى عىسه صلضال ـ سا با ایى دیذگاه که به آیات آو دل بذهین  دهذ هی. هش آیه لشآو ؽما سا جکاو ؽىد هیدسدها 

و با ؽما عخى  دهذ هیکه ؽما سا چيىس جکاو  بیًیذ هیو شايماو سا دس پیؾگاه لشآو ظامش کًین ـ  بخىايیذ، 
و بیذاسی الصم اعث. آو ولث خىد سا اص  ها داسی صيذه ؽبجمىا بشعین  های لله. هغلماياو اگش بخىاهین به گىیذ هی

دس شىايی بىد بشکاجی داسد که لابل  ها ایىديیا شذا کًین  دس پیؾگاه خذاويذ ظامش کًین و اؽکی سیخحه ؽىد. اگش 
 لیمث دیگشی داسد. خىايذ هیيماص اول ولث  کًذ هی داسی صيذه ؽبوفف يیغث. شىايی که 

 هحمی، پاسعا و گىػ دهًذه  به ایى يقایط همشس بفشها های ايغاوها سا اص  دهین هیخذایا جى سا به اولیایث لغن  

                                            
 304فالط، ؿ  ـ عیذ سمی، يهس البالغه، جقعیط فبعی 9
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هاهًاسبث

 کًن: واس اؽاساجی هی های ایى ایام فهشعث به هًاعبث

ٔالسالمعلیهجسلیثشهادتاهامسجادٕ .1
 .کًن هیسا جغلیث و جؼضیث ػشك  ٔالغالم ػلیهٕؽهادت اهام عصاد 

شهیذاششفیوشهیذهحشابویژهبهگشاهیذاشثشهیذاو .2
ؽهادت ؽهذای هذافغ ظشم و ؽهادت ؽهیذ  ویژه بهدفاع همذط، فشهايذهاو ؽهیذ و  لذس گشاویاد همه ؽهیذاو 

خذهث همه ؽهیذاو،  کًین هیو جمذین  کًن هیؽهیذ و ؽهادت ؽهیذ هعشاب سا جغلیث ػشك اؽشفی اص سوظايیىو 
 اهام ؽهذا، روی العمىق و اولیای الهی فلىاجی بش هعمذ و آل هعمذ

يکىداشثهفحهپیىيذاولیاوهشبیاو .3
ؽىد که  جأکیذهن بایذ و هفحه پیىيذ اولیا و هشبیاو اعث. باسها ایى هيلب گفحه ؽذه اعث، باص هيلبی دس هىسد سوص 

، هؼلمیى و هذاسط داده اعث، وپشوسػ آهىصػکه خذاويذ به  هایی اهايث ػًىاو بهچىو کاس جشبیث فشصيذاو هشدم 
 ؽذه عپشده ها ایىبه  يىيهالاهًای خذا و اهًای شاهؼه هغحًذ. چىو ایى يغل  جشیى ههنبًابشایى هؼلماو و هشبیاو 

 یماو و جمىا جشبیث کًًذ. اعث جا هن دس ػلن و دايؼ و هن دس ا
اص کىدکی و يىشىايی  جش ههندس هخلىلات ػالن هىشىدی باالجش اص ايغاو يیغث و دس عًیى صيذگی ايغاو هن ولحی 

يیغث. دس ایى شهاو بضسگ فذس خالئك ايغاو اعث و بشای جشبیث ايغاو هن کىدکی و يىشىايی بهحشیى صهاو 
 جشیى بضسگو هذاسط عپشده ؽذه اعث. لزا  وپشوسػ آهىصػعث ؽکىفایی و سؽذ اعث و ایى اهايث بضسگ به د

خيیشجشیى هغئىلیث اعث. با یک يکحه کن یا صیاد ایى کىدک دس آیًذه  ها آواهًای شاهؼه هشبیاو هغحًذ و هغئىلیث 
 صهاو هن. ؽىد هیبه آو سو  سو یىاصاایى بچه  دهذ هی. با یک خيی که هؼلن و هذیش ؽىد هیعؼادجمًذ یا ؽماوجمًذ 

 خايىاده اعث. بش ػهذهایى هغئىلیث 
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هن، اخالق و هؼًىیث و  صهاو هنفى دسعث ىی ؽىد و و کاسآهىصی و یادگیشی  آهىصی دايؼاگش بخىاهین ساه ػلن و 
ایى اعث که اگش  به خاىشبقیشت کغب ؽىد و چىو ایى هذف به ایى دو گشوه عپشده ؽذه اعث پیىيذ اولیا و هشبیاو 

ذ و هشبیاو دس هذاسط ىشیمی دیگش سا بپیمایًذ هرمش ذمش يخىاهذ بىد. جشبیث هىفك صهايی بشياهه خايه به عىیی باؽ
ؽذه اعث. جصشبه هن گىیای  جأکیذاعث که بیى خايه و هذسعه جؼاسك و ياعاصگاسی يباؽذ. دس ػلن سوص هن بش ایى 

هحفاوت ىی کًًذ  های ساهذ و ایى اعث. دس خىد آو خايه اگش پذس و هادس با هن عش ياعاصگاسی و دػىا داؽحه باؽً
ديبال  وبیؼ کناسجباه بیى اولیا و هشبیاو  لبالا اىالع دلیمی يذاسم ولی  اآلوبچه جشبیث فعیط يخىاهذ داؽث. 

ػلمی، اػحمادی، اخاللی و هؼًىی مشوست داسد که بایذ جؾکیل  های کالطشلغات و ظحی  یبشگضاس. ؽذ هی
دل بذهًذ و همکاسی الصم سا داؽحه باؽًذ. جؼاهل اولیا ههن اعث و بایذ دس  هغئلههن بایذ به ایى  ها خايىادهؽىيذ و 

فؼال باؽًذ. دس هیبذ ها ؽاهذ خْیشیى بغیاس  افضاس يشمو چه دس  افضاس عخثجشبیث و هن دس ظمایث اص هذاسط چه دس 
خىبی اعث هش عال  سهذسعه سا خْیشیى ها عاخحًذ ظاال اص ده دسفذ جا يىد دسفذ. ایى آها 222خىبی هغحین. لشیب 

دس ایى چًذ عال اخیش، خْیشیى خیلی  سیضی بشياهه. بؼذ اص ؽىد هییا هؾث هذسعه شذیذ جىعو خْیشیى ؽشوع  7
هایه افحخاس اعث و اص همه خْیشیى بایذ جؾکش کشد. اها اص اعحايذاسد الصم فافله داسین. ظحی دس  ها ایىکمک کشديذ 

 اخاللی هؼًىی هن شذیث الصم اعث. هغائل

ووسصشبذيیجشبیثبضسگذاشثهفحه .4
 کًین که جأکیذو وسصػ اعث. باسها گفحه ؽذه اعث و بایذ  بذيی جشبیثهىمىع دوم هفحه 

: وسصػ بایذ یک افل همگايی ؽىد. دس صيذگی اهشوص بؾش يیاص اعث که وسصػ و افىل عالهث به ؽکل اوالا  
 فشهًگ ػمىهی دسبیایذ. 

 هن هغحًذ. هىسدجىشهو ظمایث لشاس بگیشد که العمذلله  هىسدػًایثیذ باعحايی و افیل با های وسصػ: ذايیاا 
و  ها پشوژهکه اهیذواسین  خىاهًذ هی هایی صیشعاخثدیگش که دس شای خىدػ اسصػ داسيذ اها  های وسصػ: ذالراا 

 جکمیل ؽذ و هغئىلیى هعحشم به آو ػًایث داؽحه باؽًذ.  کاسه يیمه های ىشض
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جبشیکهفحهيیشویايحظاهی .5
گزؽحه اعث ولی الصم اعث که به خادهاو اهًیث و جالؽگشاو دس  هشچًذمىع عىم هفحه يیشوی ايحظاهی اعث که هى

جبشیک بگىیین و هن اص خذهاجؾاو جؾکش کًین. همچًیى بایذ گفث  هاو هًيمهاهًیث هشدم دس کؾىس و  جأهیىػشفه 
هخحلفی که دس دسوو شاهؼه داسین و  های آعیبکه يیشوهای ايحظاهی و هغلط و اهًیحی بشای همابله با ایى 

و هصهض باؽًذ خىد ایى يیشوها بایذ يیشوهای عالن، فهین  کاس پایجهذیذهایی که اص بیشوو هشصهای هاعث بایذ لىی، 
باؽًذ. ایى ايحظاسی اعث که اص يیشوهای ايحظاهی هحىلغ اعث و ايحظاس داسین که يیشوی ايحظاهی  هذاس اسصػو 

و اهىس  دلث بهاشحماػی آهاده و هصهض کًذ که بخؾی اص آو  های آعیبهؾکالت اهًیحی و  خىدػ سا دس هىاشهه با
ی يیاص داسد و بخؾی هن اهًیث اخاللی اعث که بایذ شلىی بايذهای فغاد و فعؾا و هخشب اخاللی و افضاس عخث

 اشحماػی سا گشفث.

بضسگذاشثسوصغزاولضومجىجهبهيیاصهًذاووگشسًگاو .6
اشحماػی ػشك کشدم که ظذود یک  های گغغثوص غزا اعث. دس هاه هباسک سهناو دس بعد يکحه چهاسم س

اص غزای خىدؽاو هعشوم بمايًذ. ها  ای ػذههیلیاسد گشعًه دس شهاو داسین و فافله ىبماجی هىشب ؽذه اعث که 
ه و فمیش باؽذ. و يبایذ دس ایى شاهؼه آدم گشعً کًین هی یصيذگ یاعالهبایذ جىشه داؽحه باؽین که دس شاهؼه 

هغئىلیى، صهاهذاساو، يظام و همه آظاد هشدم و ها هىظف هغحین که به ومؼیث کلیذی هشدم جىشه کًین که یکی اص 
 .هاعث يیاصهًذیایى هىاسد غزا و عایش 

لضومهشاعاتاسحايذاسددسجىلیذاتوخذهات .7
الحقادی و جصاسجی بیاو داؽحین  های بعدهىمىع پًصن سوص شهايی اعحايذاسد اعث. یکی اص افىلی که دس همیى 

عالن و الصم سا هشاػات کشد. اعحايذاسد یک لايىو، اخالق و  های ؽاخقهایى بىد که دس جىلیذ و اسائه خذهات بایذ 
 اعحايذاسد سا هشاػات کًین که جکلیفی بش گشدو هاعث. یها ؽاخقهخذهث اعث. همه ها بایذ 

 يکاجیدسبابهسائلسیاسیهًطقهوکشىس .8
 ػشك ؽىد: ای يکحهع آخش هغائل عیاعی هًيمه و کؾىس اعث که الصم اعث چًذ هىمى
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هسئىلیىبعضهىاضعسهبشیجىسطجشعمیقلضومدسک .1

و گاهی  گزاؽحًذ هیو ايگؾث  کشديذ هی جأکیذکه آيچه سهبشی ػظین الؾاو بش آو  ايذ کشدهایى سا همه ظظ  اوالا 
که دس  ايذ ؽذهو هحىشه  فهمًذ هیمك آو سا بفهمًذ، اهشوص همه ػ خىاعحًذ يمیدسک کًًذ یا  جىايغحًذ يمی ها بؼنی

ٓیماَو َلُهن;و ػهذ ياؽًاعی اعث.  ؽکًی پیماورات، هىیث و ؽالىده ظکىهث آهشیکا 
َ
ُهٓن ال أ ایى ؽؼاس لشآو  12: ّإيَّ

کىهث آهشیکا که جغییشی دس ظ بیًین هی. اهشوص ؽذ میگاهی دس فهن آو دلث الصم ي فشهىديذ هیاعث. ایى سا سهبشی 
آلایی آهذه اعث که بمىل خىدؽاو جؼادل سوايی يذاسد. گاهی هن گفحه ؽذه اعث که دس شاهای  اآلوؽذه اعث . 

دیىايه هغحیذ ولی هشدم ایشاو اص ؽما  والؼاا دیگش بشای ایًکه هشدم بحشعًذ بگىییذ که هى دیىايه هغحن. ؽما بذايیذ 
 هشگض يخىاهًذ جشعیذ.  ها دیىايه

بشجاميمادکىجاهیطشفایشايیاصبعضهىاضعاصىلی .2

يیغث.  اػ ظالی چیضی یچهآهذه اعث که خىدػ گفحه بگىییذ او  ها گضاسػایى خیلی شالب اعث که دس بشخی اص 
دسعث اعث و ایى سا هن بذايیذ که کغی اص ؽما يخىاهذ جشعیذ و  ؽذه صدهایى ظشفی که  والؼاا که  گىیین هیالبحه ها 

هن اهشوص هذػی و اص دعث ؽما ؽاکی هغحًذ. البحه ها هؼحمذین  یمايايحاوپ هنؽما آؽکاس ؽذه اعث و  ؽکًی پیماو
اها  داديذ هیبىديذ یک دعحکؼ هخملی و ظاهشی شزاب اص خىدؽاو يؾاو  ها ایىآو ششیاو دیگشی که لبل اص 

 اآلودسعث ؽذه اعث. بششام  ؽکًی پیماوو ؽالىده ظکىهحؾاو بش  کًًذ میهن همیى بىد و با هن فشلی ي ها آوباىى 
اها به همیى هن  بیًین هی. ها اؽکاالت فًی دس آو این آهذهيماد ایى ؽذه اعث که ها دس بؼنی اص شاها کىجاه 

 بغًذه کًًذ. جىايًذ يمی

                                            
 21ـ عىسه جىبه، آیه  12



  
12/07/69آیثاللهاعشافیهیبذهایيماصجمعهخطبه

13 

 

سویهیضایشاوهاگضیًههمه .3

ی ایشاو اهمیحی يذاسد که آیا بشا افالا  دهًذ هی گیشی هىمغایى يکحه هن بگىیین که بشای اهؾب و فشدا ؽب وػذه 
خىد الحقاد  های بشياههلبىل داسیذ یا يه. ایى سا همه ديیا بایذ بذايًذ ها هًحظش ؽما يیغحین و هغئىلیى بایذ دس 

ایى آدم یا ؽخـ دیگشی لائل يیغحین،  های ظشفهماوهحی و يصات هشدم و هماوهث سا افل بذايًذ، ولؼی بشای 
 سوی هیض اعث و ها آهاده همه يىع الذاهات دس بشابش صوسگىیی و جصاوصگشی ؽما هغحین.بشای ایشاو هن  ها گضیًههمه 

سپاهخاسدسچشندشمًاواسالم .4
. شایی که هال ایذ ؽذهو ایًصا هذػی  ایذ آهذهػالن  یعى آواص ایى هًيمه و اص  دوسجشؽما اص هضاساو کیلىهحش 

. چىو همیى عپاه يمؾه خاوسهیايه بضسگحاو سا ایذ ؽذهها هذػی عپاه عشافشاص  اآلوکؾىسهای اعالهی اعث. ؽما 
يمؼ بش آب کشده اعث، شلىی داػؼ و ػىاهل ؽما ایغحاده اعث، شلىی جصاوص به همذعات اعالهی سا گشفحه 

 اعث و کؾىسػ سا اهى  يگاه داؽحه اعث. هؼلىم اعث که ؽما اص ایى يهاد همذط ػمذه داسیذ.
ی و يیشوهای اهًیحی ها جعث فشهاو سهبشی یک عخى و یک ظشف داسيذ و دس عپاه، بغیس، اسجؼ، يیشوی ايحظاه

 دهًذ هیؽما کىجاه يخىاهًذ آهذ و بذايیذ که ایى هلث و يیشوهای هغلط ها همچًاو ساهؾاو سا اداهه  ىلبی صیادهبشابش 
که بشای ها اهمیث  دهًذ هیبعد خشوز اص بششام سا عش  ىشف یکاصآؽفحه ؽما جؼبیش ؽىد. های خىاب گزاسيذ يمیو 

ؽکغث خىاهًذ خىسد.  ظحماا که  ايذ کشدهسا دس کشدعحاو ػشاق ایصاد  ىلبی جصضیهيذاسد و اص ىشفی دیگش بعد غائله 
يخىاهًذ بشد و ههن ایى  شایی بهساه  ظحماا . ایًاو ايذ بشده عؤالها سا صیش  و عپاهاص ىشف دیگش يیشوی دفاػی، هىؽکی 

شبشاو يخىاهذ ؽذ.  ها ؽکغثهغحًذ، ولی ایى  ها ؽکغثشبشاو ایى  دسفذدو  ايذ خىسده ؽکغث ها ایىاعث که 
هغحیذ که بایذ  ای ياخىايذه های ههماوو  ها بیگايهو ؽما  سود هیلله شبهه هماوهث و ايمالب اعالهی پیؼ اء ايؾا

ن و به هغحی خايه فاظبکًیذ و به کؾىسهای خىدجاو بشگشدیذ. دس هًيمه ها و کؾىسهای اعالهی  سا شمغبغاىحاو 
 فنل خذا با خفث و خىاسی و ؽکغث خىاهیذ سفث.
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عذمهزاکشهدسصًایعهىشکیواهًیحیکشىس .5
 یذاسبجالػ خىاهًذ کشد،  ؽاءالله اويیغث و هغئىالو هاهن  هزاکشه لابلفًایغ دفاػی، هىؽکی و اهًیث ها 

 بىد و جىشه به ػمك هغائل سا خىاهًذ داؽث. خىاهًذ
خىدهاو، کؾىس سا با الحقاد هماوهحی بغاصین و آهاده هش يىع هؾکالجی هن هغحین و  ها بایذ با جکیه بش يیشوهای

 هغحکبشاو يخىاهین ؽذ. های گىیی یاوهجغلین ایى 
يغئلک اللهن و يذػىک باعمک الؼظین االػظن االػض االشْل االکشم یا الله و... یااسظن الشظمیى، اللهن اسصلًا 

خذایا الًْیة و ػشفاو العشهة، اللهن ايقش االعالم و اهله و اخزل الکفش و اهله،جىفیك الياػة و بؼذ المؼقیة و فذق 
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

و ها سا به اوز ػضت، ایماو و افحخاس ها سا اص شاهؼه ها دوس بذاس، يغل شىا لشاس بذه، گًاهاو ها سا ببخؼ، آعیب
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 هشجفغ بفشها، ؽش جکفیشی
اجث سا بش ها ياصل بفشها، هؾکالت الحقادی کؾىس سا هشجفغ بفشها، هغئىالو ها سا به ايصام باساو سظمث و بشک

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

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

ها جىفیك عىگىاسی و ػشك ادب خالقايه هعنش عاالس ؽهیذاو و همه ؽهذا ػًایث بفشها، ها سا با يىالـ خىدهاو 
هیذاو، ؽهیذاو اعالم و ايمالب اعالهی، ؽهیذاو دفاع همذط، ؽهیذاو هذافغ ظشم و اسواض جابًاک ؽآؽًا بفشها، 

 الملل اعالهی ؽهذای ایى شمغ و اهام ؽهذا سا با ؽهذای کشبال هعؾىس بفشها. هماوهث و بیى

َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنی ُهالصَّ َحِذاللَّ
َ
ُهأ ّحیّنُقٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ َحِذبٓسّناللَّ

َ
11ىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهُکُفًىاأ

                                            
 . عىسه اخالؿ11


