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 خطبهاول

الة و الّىالم ػلی وّیؿيا و يبّیًا و ظبیب للىبًا و ٘بیب  ّّ بىن الله الكظمى الكظین العمؿلله قّب الؼالمیى و ال

.يفىوًا و ٌفیغ ـيىبًا ابی الماون المّٙفی هعّمؿ و ػلی آله اال٘یبیى اال٘هكیى  و ال وّیما بمیة الله فی االقٔیى

 جىصیهبهجمىا

َهٓث;اللهالشحمىالشحینالشیطاوالشجینبغناعىرباللههى اَلذَّ َهَوٓلَحًُظٓشَيٓفِظهَّ ُمىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ
َ
یاأ

َهَخّبیِشّبَماَجٓعَمُلىَو اللَّ َهّإوَّ ُمىااللَّ هوهالصهةأهشهوهجا;:ّلَغٍذَواجَّ ّهأوّصیکٓنوَيفّغیّبَحٓمَىیاللَّ يبةّعَباَداللَّ
ّحیل ُهَفَمٓذُيىّدَيّفیُکٓنّبالشَّ ُضواَسّحَمُکُناللَّ ٓمَىی>يهیهوَجَجهَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّإوَّ  =َوَجَضوَّ

ؾق قاهپیمایی باٌکىه قول لؿن و ؼىؾم قا به جىٌه  کًًؿگاو ٌكکث ،اقشمًؿ ؾاقاو قوله ،همه ٌما يمالگماقاو گكاهی
قول شمؼه آؼك هاه هباقک قهٕاو و ٌما  ؾق کًن. الهی و ـؼیكه آؼكت، جمىا و پاقوایی وفاقي و ؾػىت هی

و ال  شىیین هیهعٕك ؼؿاويؿ هحؼال و ؾق پیٍگاه اولیای الهی جىول  قؾ آفكیًاو ظماوهو يمالگماقاو و  ؾاقاو قوله
ليؿگی ػًایث و ظاالت و ٌكایٗ  اظىال وبه ها جىفیك اوحمكاق ؼٗ قهٕاو و جمىا ؾق همه  اهینؼى هیؼؿاويؿ 

 کكاهث بفكهایؿ.

                                            
 .86وىقه ظٍك، آیه  - 9
 148، َ 402البالغه ِٔبعی ِالطٓ، ؼٙبه  ویؿ قٔی، يهس -:
 .875ـ وىقه بمكه، آیه  ;
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دهجشمبشجششهشوکشىسآهاس
به چًؿ آویبی که ؾق  ػمؿجا  اشحماػی بعری قا ٌكوع کكؾین و  های آویبؼٙبه هاه هباقک قهٕاو پیكاهىو  ها ؾق ؾو

ػباقت بىؾ ال جؼكْ به ظمىق  ها آویبها کن و بیً وشىؾ ؾاقؾ پكؾاؼحین. آو  قوابٗ اشحماػی ؾق ؾقوو شاهؼه
 .شاهؼه آظاؾجهمث و ؾقگیكی هیاو  ،افحكا ،وشكض ٔكبایكاؾ  ،اشحماػی، ظمىق ؾیگكاو

 های آویببلیغی يىبث به ایى  جأکیؿاتبه هًاوبث ایى بعد ؾق هعىقهای هؽحلف ؾیؿین که قوایات ها چه 
 اشحماػی ؾاؾه ٌؿه اوث. های آلىؾگیو چه هٍؿاقهایی که به شاهؼه بكای پكهیم ال ایى گًاهاو و ؾاقيؿ اشحماػی 

 بكقویؾیگك  های ؼٙبهؾق اؾاهه ایى بعد اشحماػی ؾیگك بپكؾالین  های آویبچىو فكِث اشاله يؿاؾ که به ؾیگك 
ىهیىD ٔكب و ٌحن، ؾقگیكی، که ػباقت ال اؼحالفات جاشحماػی  های آویببعد  آيکه. لبل ال ٌؿلكاق ؼىاهؿ 

به آهاقی که ال هىحن  هًؿ ػالله ،که ؾق قوابٗ اشحماػی ٌاهؿ هىحین اؾاهه بؿهن هایی ؼالفوكلث، جهؿیؿ و اهرال 
ؾووحاو ها ؾق ؾاؾگىحكی و ال هًظك کلی و کٍىقی ؾق ایى همام و شىؾ ؾاقؾ اٌاقه کًن.  هًٙمه و ٌهكوحاوهًظك 

همکى اوث اجفاق  ها ایىٌبیه . ايؿ ؾاؾهؾگىحكی قویؿه اوث اقائه ؾه شكم که به ؾا چًیى آهاقی قا ؾق قابٙه با ایى
اشحماػی اوث که  های آویبال ایى ولىله  ای ػمؿهبؽً  ،آهاق بیفحؿ ولی به ؾاؾگاه و ؾاؾگىحكی يكوؿ فلفا ایى

 . کًن هیاٌاقه 

عًاویىجشائنالفٔ
ؾق وٙط  آهاق يظیك همیى جمكیبا   .ٌىؾ هی ؾاؾگىحكی ؾق ٌهكوحاو اقشاع اوث که به شكائمیؾه ػًىاو ؾق ِؿق ایى 

اول ػًاویى یؿم. کٍىق همایىه کكؾم جفاوت لیاؾی يؿ آهاقٌهكوحاو قا با  آهاقهى ولحی  وشىؾ ؾاقؾ چكا کٍىق هن 
 :کًن هیبیاو  هن بؼؿ آهاقي قا کًن هیو جؽلفات اشحماػی قا ػكْ  ها آویبایى 

 ؾقِؿؾػمىهی  های هعیٗؾق ؼايه یا ؾ ق هعل کاق یا ؾق به ؾیگكاو: فكؾ و فعً و ياوما جىهیى  .9
 D کًؿ هیو به ؾیگكی جىهیى  آیؿ بكهییا هك ػاهل ؾیگكی  شىیی ايحمام

 ، ولی ایى جؼكْ به اهىال هكؾم اوثDهىقؾ لبلی جؼكْ به آبكوی هكؾم بىؾ وكلث و ؾلؾی: .:
 ,ؾق قايًؿگی  يىيیلا بیِؿهات بؿيی ياٌی ال جّاؾفات و  .;
 Dٌىؾ هیو جؼكْ بؿيی ایصاؾ  ٌىؾ هی چالىکٍی ،ٌىؾ هیٔكب  شكض ػمؿی. کىی با ؾیگكی ؾقگیك  .>
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 Dجهؿیؿ ؾیگكاو .=
 Dاهىال و کاالهای ؾیگكاو جؽكیب .<
 Dؾهؿ هیکاقی قا که او ايصام يؿاؾه اوث به او يىبث  افحكا و جهمث: .?
 و جعّیل هال ياهٍكوعD جملب ؾق هؼاهالت  .@
A. ؾق اهىال و ؾق هؼاهالت بكؾاقی کالهD 

 .کًؿ هیجؼكْ به هلک ؾیگكی  :هماظمث هلکی .98
 گفٌحه چًؿ والؾق ٘ىل ایى هًٙمه  شكائناػالم کكؾه اوث و آو قا ؾق ِؿق که ؾاؾگىحكی  اوث ایى آهاقی

 .هؼكفی کكؾه اوث

جشائنآهاسبٔ
البحه  .يگاه کًیؿؾاٌحه اوث قا ٔكیب جّاػؿی که  <Aجا  ;Aال وال  ٘ىقکلی بهایى ؾه ػًىاو قا اشمالی  آهاق

 :کًن هیکلی قا بیاو  آهاقهن هىث اها بًؿه  ها ایى شؿاگايه آهاق
یؼًی ؾق   <Aپكويؿه ؾق وال  :<=>بكای ایى ؾه شكم جٍکیل ٌؿه بىؾه اوث به پكويؿه  @8:; که ;Aال وال 

ال یک شاهؼه  . ایى جؼؿاؾ پكويؿهايؿ ٌؿههماق يفك ظؿالل ؾقگیك ایى شكم  =قویؿه اوث. یؼًی فاِله چهاق وال 
يمال شماػث ؾق هاه هباقک قهٕاو  88:که  ای شاهؼه ،شاهؼه قهٕايی ،يیىث ای ٌایىحهلكیب ِؿ هماق يفك چیم 

 ٌؿه اوث. یک شاهؼه ظؿوؾ که ؾایكو هكاکم ؾیًی  پایگاه ػباؾت و جىشه به ؼؿا ؾق هىاشؿ 88: ،ٌؿ هیبكگماق 
. ایى کكؾيؿ هیٌكکث ؼیكیه  هإوىاتؾق شلىات لكآو و  ،ؾق يمال شماػث ها ٌبٌّث هماق يفك ؾق هك و ػؿه و 

بایؿ  .يیىث وماواقایى فكهًگ ؾیًی و ایمايی ٌایىحه اشحماػی اوث بكای  های آویبػؿؾ و قلن ؾق ؾه شكم که ال 
ظىله بایؿ ایى  و ؾايٍگاه ،وپكوقي آهىلي ،هعكاب و هًبك ،اؾاقه ،اهام شماػث :قا هؼالصه کًین ها آویبایى 

 .اشحماػی قا کاهً ؾهًؿ آویبآهاقهای 
کن اوث اها شاهؼه  ،ها آو آهاق هكچًؿوكاؽ هفاوؿ اؼاللی يكفحن بىؾ، ؾیگك  ها آویبایى  قابٙه با چىو بعد هى ؾق

هكلهای  .ػفاف و ظصاب باٌؿ های اقليگفاٌحى  لیك پای ،ؿیمايی يبایؿ ٌاهؿ جؼكْ به يىاهیه باٌا قهٕايی و
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هن  ٌىؾ هیؼكٔاجی که به يىاهیه ؾق فعٍا و هًکك و ج هجؽلفاجی ک. ایمايی ؾق شاهؼه اوالهی بایؿ هعفىٚ بمايؿ
 . ؾاقؾ ای شؿاگايهػؿؾ و قلمی 

ؼايىاؾگی اوث که یکی ٘الق اوث. البحه ؾق باب ٘الق ایى هژؾه قا به ٌما يمالگماقاو و  های آویببؽً ؾیگك هن 
و کمکی که فكهايؿاقی و ٌىقای  ظىله، بهمیىحی ،ؾاؾگىحكیػمیم ػكْ کًن با همحی که ػمیمايماو ؾق  ؾاقاو قوله
ایى لؿم  .ٌؿ ٘الق ههاق ٌؿق ٌىؾ هیکه بؼؿ ال ؾاؾؼىاوث ٘الق ؾاؾه  هایی هٍاوقه به ؼا٘كی ايصام ؾاؾيؿ اؾاق

 ٌىؾ هیولحی اؼحالفی پیؿا ٌؿ هٍاوقه ؼىبی ؾاؾه  .ؾق ٌهك بكؾاٌحه ٌؿبا همث ؾووحاو و ػمیمايماو بمقگی بىؾ که 
ػؿؾ باالیی که به ٌکل ػاؾی ؾق هىیك شؿایی و ٘الق بىؾ ؾق یکی ؾو وال اؼیك کًحكل فلفا  ٌىؾ هیگٍىؾه  ها گكهو 

 ؾهؿ هیيٍاو  ها ایىههاق ٌؿ.  ايؿقکاقاو ؾوثاال گكفث با همث هىئىلیى و هكؾم و لهايی ب ؼىؾکٍیو ههاق ٌؿ. 
ٌىقاهای  ،قوظايیثبا همث هىصؿ،  جىاو هیقا  ها ایى. همه لابل کًحكل و هؼالصه اوث ها آویبکه همه ایى 

اها هًعًی ایى  قوؿ يمیبه ِفك  ها آویبایى  ای شاهؼههیچ ؾق ك هؼالصه کكؾ البحه هؼحمؿیى هكؾم و اهل ؼیّ  ،هعل
که ؾق هفحه لبل ؾق ؼٙبه لن ػكْ  بؿايیؿ . شالب  اوثآوقؾپاییى  جىاو هیبا جؿبیك و هٍاوقه ؾقوث جؽلفات قا 

٘الق ؾاؾه بىؾيؿ  اهؿاؾ بىؾيؿهؿؾشىی کمیحه که  ای ؼايىاؾه ?:9جؼؿاؾ  <A کكؾم با همث کمیحه اهؿاؾ ؾق لن ؾق وال 
. هاللات ؾاٌحن ها آوؾق هفحه لبل با ؾو ؼايىاؾه ال  به ليؿگی ؼىؾٌاو بكگٍحًؿ کهاهًمایی و ق هٍاوقه ،با هٍىقت

جا  ;A. ایى هًعًی جّاػؿی هابیى وال هىحًؿ ظل لابل ها آویبایى که اگك ػمم و اقاؾه باٌؿ  ؾهؿ هیها يٍاو یًا
A>  يبایؿ به ؾاؾگىحكی  ها ایى اِال  هؼالصه ٌىؾ.  ها اوث بایؿ جىشهی بی به ؼا٘ك و ینؾاق شكمکه ؾق ایى ؾه ػًىاو قا

بایؿ کًحكل ٌىؾ. ؾق  و يّیعثجفکك  ،قاهًمایی ،هٍاوقه ،کمک ،وفیؿی قیًکاق با  آغال، بلکه ؾق کٍیؿه ٌىؾ
 .٘ىق همیى کًؿ هی آلىؾه هًکك که گاهی چهكه ٌهك قا ياپىًؿ و. ؾق هىائل فعٍا و ٘ىق همیىؼايىاؾگی هن  شكائن

یاو باٌؿ جمام و بالاقیاو  ،اًِاف ،ؿیىاگك ػمم و اقاؾه ٌما هكؾم هح لابل کاهً و کًحكل و اگك همث و  ها ایىاؾاق
 ین. جىاي هیػمم باال باٌؿ لابل ظفف و جمام ٌؿو اوث. ایى اقاؾه قا ؼؿاويؿ به ها ؾاؾه اوث و ها 

بكجك کٍىق  شكائنشمء ؾق وٙط کٍىق ظؿوؾ ؾه ػًىايی که ایًصا گفحن هن ؾق وٙط کٍىق وشىؾ ؾاقؾ.  آهاقهمیى 
 به ایى ػًاویى چًؿ هىقؾ ؾیگك أافه کًیؿ:  اوث. البحه

اػحیاؾی که  ،قیمؾ هیؾه ػًىاو اول کٍىقی اوث. اػحیاؾی که کايىو ؼايىاؾه قا ؾق هن  که شمء :اػحیاؾ .9
یک اؼحاپىن  . اػحیاؾکًؿ هیقهك و ظیات شاهؼه قا جهؿیؿ  و بكؾ هیشىاو قا  و يىليفه شاهؼه 
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، که اولً هن ال ؾؼايیات قؾ شايکاه بكای ظیات اشحماػی اوثن ههلک و ؾیک ویكو ،ؼٙكياک
غكق شىاو بايٍاٖ و آهاؾه بالؾهی،  بیًیؿ هیبؼؿ  .ٌىؾ هیجّىقات غلٗ ٌكوع و ال  ياِىاب  های قفالث

 ؾق اػحیاؾ ٌؿه اوث و ؼايه او به هًصالب جبؿیل ٌؿه اوث.
 ٘الق و اؼحالفات ؼايىاؾگی .:

 . هىئىالو هعحكم،کًن میجی ػكْ ياول کٍىق اوث. ایى قا بكای یک اهك جٍكیفاجی و جصمال شكائنػمؿه  ها ایى
 کمك همث قا ببًؿيؿ. جالي بایؿ کًین. ها آویبشاهؼه و همه ؾلىىلاو بكای ههاق ایى  آظاؾ

کشاهثدیگشاودسباسهحفظسوایات

هحؼؿؾی قا ؾق ؾه ػًىاو ؾق اقجباٖ با همیى  ؾاوحايی اوث که يیال به هؼالصه ؾاقؾ. ها هفحه وابك قوایات ها آویبایى 
هبكا باٌؿ.  ها آویبکه ال ایى  ؼىاهؿ هیقا  ای شاهؼهػكْ کكؾین. ٌكیؼث اوالم و جؼالین هحؼالی اوالم  ها آویب

هٍؿاق  ها کكاهثجؼكْ به ایى  ؼیلی ؾق قابٙه بااوالم  .و شاهؼه ِیايث ٌىؾآکكاهث و ابكوی یکؿیگك ؾق  ظكهث،
  .ؾاؾه اوث

 هغٕىب الهی لكاق گكفحى. 9

َيْظَكة  ِلُیِؽیَفُه ِبَها   ُهْإِهى    َيَظَك ِئَلی  َهْى Cؾق قوایحی ال پیاهبك ؼؿا هعمؿ هّٙفی َٔٓ يمل ٌؿه اوث که فكهىؾيؿ: 
ُه َػمَّ َو َشلَّ َیْىَم اَل ِظلَّ  َؼاَفُه اللَّ

َ
هأ او قا  آلىؾ ؼٍنکىی که يگاه جًؿی به هىلمايی بیفکًؿ که با ایى يگاه  >B ِئالَّ ِظلُّ

هكؾ  یا ؾق ؼايه لو .ىثيی. لّه کىچکی جكوايؿ هیيیىث شم وایه ؼؿا،او قا  ای وایهبحكوايؿ ؼؿاويؿ ؾق قولی که 
ؼه و هعیٗ ػمىهی يگاه جًؿ شاه . یا ؾق اؾاقه،همىكي قا بحكوايؿ جاًؿ ال وك ؼٍن و غٕب به هن بیفکيگاهی 

آفحاب وىلاو لیاهث همه قا ؾق جؼب و لظمث لكاق  فكهایؿ هیهبغىْ ؼؿا اوث که ؼؿاويؿ  لؿق آوؿ جكن هىلّ 

                                            
 146، َ 4هكظىم کلیًی، الکافی، ز - >
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جا چه بكوؿ به شكض و ٔكب و ٌحن و جؼكْ  .جكن وظٍحًاکی اوث ،جكن لیاهث. جكوايؿ هیؼؿاويؿ او قا  ؾهؿ هی
 به ؾیگكاو که ؾق هفحه لبل ػكْ کكؾین.

 افٕل ػباؾات. :

هن بایؿ شاهؼه اوالهی ال ایى و   کًؿ هیٔكق به شاهؼه ٌما واقؾ  ها آویبایى  گىیؿ هیهن  که ؾاقؾ جأکیؿاجیاوالم 
 هّىو بمايؿ.  ها آویب

هُ C: فكهایؿ هیٓ الىالم ػلیهاهام ِاؾق ٔ ِه َها ُػِبَؿ اللَّ يْ  َو اللَّ ٍَ َؾاِء َظكِّ اْلُمْإِهى ِب
َ
َل ِهْى أ َٕ ْف

َ
 =B ء  أ

ها و ٌما آو اوث که ظمىق  های ػباؾتؼؿاويؿ ػباؾت يٍؿ. باالجكیى  هإهىبه چیمی باالجك ال اؾای ظك 
باالجكیى ػباؾت ٘بك ایى  الًان ظكو ؾیگكاو قا ؾق قوابٗ اشحماػی قػایث کًین. قػایث ظمىق ؾیگكاو و  هإهًاو

 .وثا آهؿهقوایث به ٌما ق 

 ال اػظن ظمىق هإهىظك . 1

ؾیگك چگىيه  هإهىيىبث به  هإهىظك  که ایىؾق هىقؾ ال اهام ِاؾق ٔعٓ ولحی اباو بى جغلب  ؾیگكیؾق قوایث 
ْذُحُکْن : Cؾهًؿ هیپاوػ  ٔعٓ اهامپكویؿ،  اوث ِلَك َلْى َظؿَّ ـَ ْػَظُن ِهْى 

َ
یمايی و ظك بكاؾقاو ا <B َلَکَفْكُجن  ِبهِ   َظكُّ اْلُمْإِهِى أ

 اِال  . ٌىیؿ هین ٌما کافك هإهى بك ؾیگكی قا بكای ٌما جبییى کًاگك ظمیمث ظك  .بك ٌما فىق جّىق ٌما اوث
 .چمؿق باال اوث هإهىیؿ بپفیكیؿ که ظك جىاي میي

                                            
 850هماو، َ  - =
 20، َ  7هیكلا ظىیى يىقی، هىحؿقک الىوائل، ز  - <



  
88/30/97آیثاللهاعشافیهیبذهایيماصجمعهخطبه

7 

 

 ظمىق ؾیگكاو همؿهه ظمىق الله جؼالی. 2

هُ   َشَؼَل Cٔعٓ ؾق قوایحی فكهىؾيؿ: اهام ػلی  َهة    ِػَباِؾهِ   ُظُمىَق   ُوْبَعاَيهُ   اللَّ ِه َکاَو ُهَمؿِّ اِؾ اللَّ ِلُعُمىِلِه َفَمْى َلاَم ِبُعُمىِق َػبَّ
ه یا  ِئَلی اْلِمَیاِم ِبُعُمىِق اللَّ ِلَك ُهَإؾِّ . هگك اوثبكای ظمىق ؼؿا لكاق ؾاؾه  ای همؿههؼؿاويؿ ظمىق ؾیگكاو قا  ?B ـَ

 هكگمهمىك ظك همىك ؼىؾ قا لیك پا بگفاقؾ و ؾق هؿاقز هؼًىیث پیً قوؾ؟  ای ؼايهؾق  ٌىؾ هی

ؼٍىيث يىبث  و جًؿقوی ،بؿاؼاللی ،يه با جؼكْ به ظمىق ؾیگكاو ٌىؾ هیبىیاقی ال هؿاقز با جعمل و ِبك پیؿا 
که ظك ؼؿاويؿ ؾقوث اؾا يٍىؾ. ظمىق اشحماػی پلکايی  ٌىؾ هیهمه باػد  ها ایىبه یکؿیگك جؼكْ به یکؿیگك. 

 . اوثؼؿاويؿ  و اؾای ظمىق ايىاو ؾق هؿاقز ػبىؾیث پیٍكویبكای 
که ؾق جٍکیل ٌىؾ  شكائمیهماق پكويؿه بكای ایى  =اوالم کصا اوث؟ و ليؿگی ها کصاوث؟ چكا بایؿ  جأکیؿایى همه 

  ق.الو بؿاؼؾقگیكی فیمیکی  ،افحكا هايًؿ جهمث، شكائمی ؾهؿ هیكاؾ قغ هیاو اف
ٌایؿ  ٌىؾهعاوبه  ايؿ يیفحاؾهکه ؾ قایى هىیك اگك هىاقؾی  بىا چهو  ايؿ قفحهػًاویًی اوث که ؾق هىیك ؾاؾگاه  ها ایى
که هًگام  کًؿ هیؼىؾ قا کًحكل  شىاقضو قهٕايی کىی اوث که چًاو اػٕا و  هإهىبكابك ٌىؾ. ايىاو  ؾو آهاق

 .کًؿ هیؼؿا ؼىؾ قا آقام  با ـکكهن ؼٍن 

بهحمىقدیگشاودالیلجعشض
 و ظمىق ؾیگكاو چیىث؟ ٍمكؾعحكم يجصاول به ظمىق ؾیگكاو و هؾلیل ایى جؼكٔات،  

و جؼكْ به  بكؾاقی کالهو وىؾشى به ومث  ٘لب هًفؼث های آؾم .و وىؾشىیی اوث ٘لبی هًفؼثؾلیلً الفٓ 
 Dکًًؿ هیؾیگكاو ظكکث 

ؿ هىلغ ؼٍن ؼىؾ قا کًحكل کمًؿ. باالجكیى جىاي میايىاو ي که ایىو  اوث شىیی ايحمامؼٍن و غّب و  بٓ ؾلیل آو
 ؼىؾ غالب ٌىؾ و آو قا ههاق کًؿD شىیی ايحمامکً ایى اوث که ولث ؼٍن بك اوب وك ها هؿیكیث

 Dاوث ظىِلگی کنو  جعملی بیزٓ ؾلیل آو 
                                            

 120ػبؿالىاظؿ بى هعمؿ جمیمی آهؿی، غكق العکن و ؾقق الکلن، َ  - ?
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 ؾلیلً آو اوث که ها یک جكبیث ؾقوث ؼايىاؾگی و اشحماػی يؿاقین.  ؾٓ

اجحماعیهایآعیبيحیجهسواج
 :ایى اوث که ها آویبيحیصه قواز ایى 

 Dکًؿ هیپیؿا جىوؼه  ها کیًه. 9
 Dبیًًؿ هی آویب اي ؼايىاؾهولحی هن که کىی به ليؿاو قفث همه  .ٌىؾ هیپك  ها ليؿاو .:
 Dقوؾ هیال بیى  ها ؼايهابكوی  .;
 ؾقِؿؾؼى و ؿو بؼؿ ال گفق لهاو همه جً گیكؾ هیجّاػؿی با ایى اهىق ؼى  ِىقت بهؾق ایى ِىقت شاهؼه  .>

 .هىحًؿ آلىؾ ؼٍنو ؼٍى و  گیكی ايحمام
 .اوث که ؾق شاهؼه وشىؾ ؾاقؾ هایی هّیبث ها ایى 

اجحماعیهایآعیبعالجهایساهکاس
 :کًن هیيمىيه ػكْ  ػًىاو بهقاهکاقهایی قا 

 جكبیث ؾقوث باٌؿ.  ،قاهً ایى اوث که جكبیث ها. جكبیث ِعیط: 9 

اگك  .ٌىؾ هیکىچک ٌكوع  چیم یکشلىی اؼحالفات قا بگیكؾ. همه اؼحالفات ال  ؾقوث های هٍاوقه: هشاوسه. :

هكاشؼه کًًؿ ایى ؾیگك به ؾاؾگاه به هٍاوق  آغالپیؿا کكؾيؿ ال اؼحالف ؾق ؼايه، هعیٗ ػمىهی و هعل کاق  که کىايی
همابل هن لكاق گیكيؿ  که ایىو شىاقت  شكئث ها آؾم .پكويؿه ٌکل يگیكؾ اِال  همه بایؿ جالي کًین که  .قوؿ يمی

ولحی  آهاقها بك اوان <Aؾق وال هكؾهی اوث. ػكْ کكؾم ؾق بعد ٘الق  الؿاهاتایى بؽٍی ال که پیؿا يکًًؿ 
 باٌؿ. ٘ىق همیىهن  ?Aکه ؾق وال  اهیؿواقینیک همحی به ؼكز ؾاؾه ٌؿ قٌؿ ٘الق کًحكل ٌؿ. 

هغئىلیى. ; لاطع يیكوی ايحظاهی و  ها والایؿ وك بميگاه الؿام کًًؿ. ؾق ایى هىئىلیى هن ب: الذاهات

ؼىبی  های همکاقیهكؾم هن  .ايؿ ؾاٌحهجعكکات ؼىبی وكلث و اهرال آو  شكائنؾق کٍف اهًیحی  های ؾوحگاه
 .ٌىؾ هیهن ال ایى يیكوها جٍکك و لؿقؾايی  شا همیىً پیؿا کًؿ. که بایؿ ایى افمای ايؿ ؾاٌحه
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 Dکه جكبیث ها ٘ىقی باٌؿ که ایى چكاین ٌکل يگیكؾ په اولیى کاق ایى اوث
 جؼكٔات و جؼؿی به ظمىق ؾیگكاو قا هؼالصه کكؾ. اؼحالفات،ه وك بميگاه با هٍاوقه ک لؿم بؼؿی ایى اوث

 فىاؾ و جؽلف الؿام کًؿ.  ه لايىو با لا٘ؼیث ؾق بكابك شكم،هكظله وىم هن ایى اوث ک
 آجی های فكِثاشحماػی بىؾ که ػكْ کكؾین و ايٍاء الله هباظد ؾیگك هن ؾق  های آویبال  ای ولىله ها ایى

 ػكْ ؼىاهؿ ٌؿ. 
اشحماػی، اهًیحی و الحّاؾی جهی  اوث که شاهؼه بایؿ ال هفاوؿ پیام هاه هباقک قهٕاو آو کًن هی جأکیؿبال هن 

ؾوحگیكی  و اهك به هؼكوف و يهی ال هًکك ،ايگیمه ،ایماو ، ؾايً،با ػلن ٌىؾ و ایى ٌؿيی اوث. بایؿ باوق کًین که
و ایى  . ؼؿایا ؾق ایى قول لؿنؼه قا اِالض کكؾ و ایى وظیفه همگايی هاوثشاه ٌىؾ هی ايؿ ؾیؿه  آویبافكاؾی که 

اشحماػی کكاهث  های آویبال ؼىؾت و هؼالصه همه  بكی فكهاو که به ها ؼىاهین هیشمؼه هاه هباقک قهٕاو ال جى 
 بفكها.

 اَنآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ ٓبَحُشّبٓغّناللَّ َشاّيَئَهُهَىآْلَ َهَوآيَحٓشّإوَّ 8ّلَشبِّ

 

  

                                            
 وىقه کىذك -@
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خطبهدوم

اللهالشحمىالشحینالحمذاللهسبالعالمیىباسئالخالئكاجمعیىثنالصالةوالْغالمعلیعْیذياوبغن
ةفاطمةيبْیًاوحبیبًاابیالماعنالمصطفیهحْمذوعلیهىالياعلْیبىابیطالبوعلیالصذیمةالطاهش

الضهشاءوعلیالحغىوالحغیىعیذیشباباهلالجًةوعلیأئمةالمغلمیىعلیبىالحغیىوهحمذ
بىعلیوجعفشبىهحمذوهىعیبىجعفشوعلیبىهىعیوهحمذبىعلیوعلیبىهحمذوالحغى

بادواسکاوالبالدوبىعلیوالخلفالمائنالمًحظشحججکعلیعبادکوأهًائکفیبالدکعاعةالع
سبالعالمیىصلىاجک خیشة عحشة و المشعلیى صفىة الًبیىو عاللة الشحمىو أهًاء و ابىاباالیماو

 علیهناجمعیى.

جىصیهبهجمىا
ُجَماّجّه;اللهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبغن َهَحكَّ اللَّ ُمىا اجَّ ىا ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ

َ
یاأ َواَلَجُمىُجىَّ

ٓيُحٓنُهٓغّلُمىَو
َ
َوأ ُضواَسّحَمُکُن9:ّإالَّ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهوَجَجهَّ ّهأوّصیکٓنوَيفّغیّبَحٓمَىیاللَّ ّعَباَداللَّ

ّحیل ُهَفَمٓذُيىّدَيّفیُکٓنّبالشَّ ٓمَىی:;اللَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّإوَّ  ;;َوَجَضوَّ

که  ای شمؼهؾق ایى قول و هاه ٌكیف و  ه ٌما يمالگماقاو گكاهی، بكاؾقاو و ؼىاهكاو اقشمًؿ و ؼىؾم قابال هم
. هاه ػمیم قهٕاو قو به پایاو کًن هیشمؼه هاه هباقک قهٕاو باٌؿ به جمىا و پاقوایی جىِیه  آؼكیىلىی  اظحمال به

                                            
A -  80وىقه آل ػمكاو، آیه 
 148، َ 402البالغه ِٔبعی ِالطٓ، ؼٙبه  ویؿ قٔی، يهس -98
 .875ـ وىقه بمكه، آیه  99
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ؾق  ،این ٌؿهلكاق ؾاقؾ. همه ها ؾق ایى هاه ٌكیف ههماو ؼؿا  70ایى هاه ؾق ؾلیمه  یبها گكاو های فكِثاوث و 
الهی بك ها بىؾ.  های يؼمثباالجكیى  ها ایى .لؿق قا ؾقک کكؾین های ٌبو هىصؿ و هًبك و هعكاب ظٕىق یافحین 

ػًایث کًی جا ال بالیمايؿه هاه به ها جىفیك  ؼىاهین هیث ٌاکك هىحین و ال جى گقبم های يؼمثؼؿایا جى قا بك همه ایى 
 هباقک قهٕاو بهكه وافك ببكین.

هاهًاعبث
 کًن: ها قا ػكْ هی هًاوبث

جشکشاصحضىسباشکىههشدمدسساهپیماییسوصلذط.8

شىاياو ػمیم و  ویژه به٘بمات هؽحلف ، الٍاق گىياگىو، که ظٕىق باٌکىه ٌما هكؾم ٌكیف ؾاين هیاللم  آغالؾق 
ؾق  کًًؿه ٌكکثٌما ػمیماو همه یکایک  ؿن قا گكاهی بؿاقم و بایؿ الؼىاهكاو و بكاؾقاو ؾق قاهپیمایی ٌکىهمًؿ ل

 Dو اهام ػّك ٔعٓ اوثَٔٓ قوىل ؼؿا  ؾ. البحه ٌاکك ٌما ؾق اهكول ؼؿا،ایى قاهپیمایی باٌکىه جمؿیك و جٍکك کك
ایى يٍايه افحؽاق  .یب چهل وال بال با ایى ٌىق و يٍاٖ ٌكکث کكؾیؿبمقگ بؼؿ ال لك آلهىوچكا که ٌما ؾق یک 

ػمك بّیكت و بیًً ٌما هكؾم ٌكیف و ػمیم اوث. ؾق  ؾهًؿه يٍاو. ایى ایى هؿال پیكولی ٌماوث .وثاٌما 
 .ایؿ ایىحاؾههعکن  و آوقیؿ يمیؼن به ابكو  جهؿیؿهاو  ها گىیی یاوهبكابك ایى همه 

گاهایى ايؿاله  ،هىحیؿ ًٌان هىلؼیث چًیى ایىبك ٌما هلث ػمیم و ٌكیفی که  آفكیى   .و ؼبیك و بّیك هىحیؿ آ
 اهیؿواقین ؼؿاويؿ ایى ظٕىق پكٌکىه قا ال ٌما هكؾم ػمیم و ٌكیف لبىل بفكهایؿ.
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الذاهاتخصمايهاعحکباسدسجهثاهذافشىمخىد.2

همابل  های ؾٌمًیاوالهی و هن هىائلی ؾق اقجباٖ با ايمالب  ٘بؼا  ؾق ایى قول بمقگ و شهايی لؿن  ؾق ایى ؼٙبه و
 ٔكوقتآو و هن همىله اوكاییل غاِب بایؿ هٙكض ٌىؾ. بكاؾقاو و ؼىاهكاو ػمیم و شىاياو بمقگىاق بایؿ بؿايین که 

 اهكول بیً ال هك لهاو ؾیگك وشىؾ ؾاقؾ. ًٌاوی ؾٌمىبالؼىايی ايمالب و 

گاهیشم با ی لكاق ؾاقین که بىیاق ؼٙكياک های يمٍهوًگیى و  یها ؾٌمًیها اهكول ؾق بكابك  بالؼىايی  ،و بّیكت آ
ػبىق کكؾ. هلث ها اهكول ووٗ یک هیؿاو قلم هیاو ظك و با٘ل لكاق  ها ایىال  ٌىؾ میي ًٌاوی ؾٌمىايمالب و 

گاهیقلهگاه ظك و با٘ل يیالهًؿ  ؾق ایى .ؾاقؾ  ؾايین هیهمه ها  .ٌصاػث و قٌاؾت هىحین ،هىٌمًؿی ،بّیكت ،آ
ؾهیؿو قوض یان ؾق  ،پمپاژ يااهیؿی ،. ايمالب لؾاییؼّمايه ؼىؾ هىحًؿ های هؿفؾيبال  ايمالب اهكولکه ؾٌمًاو 

هؿف ایى .ٌىؾ هیفی اوث که اهكوله با هماق جكفًؿ ؾيبال اهؿا  ها ایىاوث. ایى اهؿاف  الشملهشاهؼه و يىل شىاو 
قوض یان ؾق کالبؿ ؾق و قا يااهیؿ کًًؿ  ها آو ،ال ايمالب شؿا کًًؿ قا شؿیؿ های يىلاوث که ایى يىل شىاو و 

 هایی قوياوحکباق شهايی با . شىاياو ػمیم ٌىؾ هیگىياگىو ؾيبال  با ابماقهایهؿفی اوث که  ها ایىشاهؼه بؿهًؿ. 
 که ػكْ ؼىاهن کكؾ ؾيبال ایى هؿف ویكايگك ؼىؾ هىحًؿ:

 يفی ؾوحاوقؾهای ايمالب اوالهی. 8

، يىلی ايؿ يؿیؿه. يىل اهكول که ؼٙكهای ؾیكول قا ه و ؾاقؾايمالب ٌکىهمًؿ اوالهی ها ؾوحاوقؾهای بمقگی ؾاٌح 
ٌایؿ يحىايؿ ػمك فاشؼه ؾیكول قا ؾقک کًؿ و ػظمث ايمالب و  که آو وابىحگی و اواقت قا يؿیؿه اوث

حاوقؾهای ا به کاق گكفحه اوث جا ؾوجبلیغی ق ابماقهایؾوحاوقؾهای ايمالب اوالهی قا لمه کًؿ. ؾٌمى جمام 
 هلث قا کىچک يٍاو ؾهًؿ.  های جىايایی ق ا کىچک بٍماقؾ و ها آو ايمالب قا ياؾیؿه بگیكؾ،

آو  ؾقِؿؾيى ؾق ػالن و ؾيیای شؿیؿ اوث. اهكول ؾٌمى  قاهی یک گفاق پایههلث ها ؾق ؾيیا یک لؿقت بمقگ و 
 ٌاهی وحنً قژین ؾیؿه اوث که ایى هلث با ظٕىق ؼىی یؿ. چىویؿ کاقهای بمقگ کًجىاي میاوث که بگىیؿ ٌما ي

اوحکباقی ػالن  های ؾولث جكیى بمقگبكابك  که چگىيه ایى هلث ؾق ايؿ ؾیؿه. ؾٌمًاو واله قا ال پا ؾقآوقؾ 4300
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که یک  ؾايًؿ هی ها آويؿ. ؿػلمی قا ؾقيىقؾی های للهؾايٍمًؿاو ایى هلث چگىيه که  ايؿ یافحه ؾقوحی به ها آوایىحاؾ. 
که بگىیًؿ ٌما  ايؿ آهؿهؾوحىق ؾاؾ و لوق گفث. به همیى ؼا٘ك  به ٌىؾ میالم اوث که يلؿقت ؾق هًٙمه و شهاو او

 یؿ و جىاو يؿاقیؿ و ؾوحاوقؾهای ايمالب قا ال ؼا٘كه هلث هعى کًًؿ.جىاي میي

 و جىايایی ؾٌمى ها ٔؼف يمایی بمقگ. 4

 .کًیؿ هیلىی اوث که اگك ؾٌمى اقاؾه  کًؿ ٌما ومىٖ  لؿق آوًؿ که بگىیًؿ ؾٌمى ٌما ایى هىح ؾقِؿؾکىايی   
گاهی ؾق شاهؼه و بیى هىئىالو کىايی  هحأوفايه ،ایى قوٌى اوث گىیًؿ هیهغكٔاو که  .ایى جّىق غلٗ اوث

او فكیاؾ لؾ و ؾق بكابك  ٌىؾ میو کؿؼؿای شهاو اوث و ي ؾٌمى و اهكیکا لؿقت شهايی ؾاقيؿ اػحماؾ هىحًؿ که
ؾٌمى قا بمقگ يٍاو ؾهًؿ و ها قا  های جىاياییها و  های ٔؼفکه  ايؿ آهؿه ها آو. ایى جّىق غلٗ اوث .وؽًی گفث

 .ًؿهياجىاو ال هماوهث و اوحمكاق قاه اوالم لكاق ؾ

 وابك ٌاهی وحنجالي بكای جٙهیك چهكه اوحکباق و قژین . 1

 قا جٙهیك کًًؿ. ایى بىیاق ؾقؾ بمقگی اوث که ٌاهی وحناوكائیل و قژین  جالي ؾٌمًاو ایى اوث که چهكه اهكیکا،
که جمام ظیات و  ٌاهی وحن و قژیناوكائیل  ن ایى جبلیغات ٌىيؿ. جٙهیك اهكیکا،ها ٌاهؿ ایى باٌین که کىايی جىلی

و چهكه جبهکاقاو ػالن وشىؾ و اوحمالل ها قا به فًا ؾاؾه بىؾ ایى گًاه يابؽٍىؾيی اوث. ایى جٙهیك و پاک يٍاو ؾاؾ
 .کًؿ هیهلث و کٍىق قا جباه  آیًؿه هىحیؿ آًٌاآياو  های جبهکاقیکه ٌما با 

 جؽكیب اهام و قهبكی. 2

ال  ؾق ؾوحىق کاق آيهاوث و فمیه والیثاهام و کىچک کكؾو اِل والیث بمقگ  های ايؿیٍهو قهبكی و  مجؽكیب اها
ی ايمالبی اهام ها ايؿیٍه ،ِالض ظاهك به های قاهایى يمٍه هىحًؿ. گاهی ال ػملیاجی کكؾو هؽحلف ؾق پی  های قاه

هن  ها آويپفیكيؿ و  اِال  ام قا و شىاياو اه ال شاهؼهجا بؽٍی  کًًؿ هیؽكیب یا اهام قا جعكیف یا ج قوؾ هی وإاللیك 
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هًىصمی اوث که به ؾيبال و یک ٘كض  ، ؼٙكياکایى یک ٘كض بمقگ .که اهام قا لبىل ؾاقيؿ افکاق اهام قا يفهمًؿ
 آو هىحًؿ. والی پیاؾه

 فمیه والیثکىچک ٌمكؾو اِل . 3
  هىئىل ؾق ووٗ هیؿاو هماوهث های ؾوحگاهت و وىث کكؾو لؿق  وايفىـ ؾق اقک. 4

ؾق ایكاو  ها آوقواز  فکك هىحکبكاو ػالن ٘كاظی ٌؿه اوث و بكای های اجاقاِلی اوث که ؾق  های هٍی ؼٗ ها ایى
 های ٌبکهکايال ؾق فٕای هصالی، هماقاو وایث و .گیكيؿ هیبه کاق بلیغی قا اقهای گىياگىو جو شهاو، ابم

لكاق  هىقؾاوحفاؾهابماقهای جبلیغی هىحًؿ که  الشمله قاؾیى و جلىیمیىو وابىحه به اهكیکا و اوكاییل ،ای هاهىاقه
 ؾ.جا ایى ؼٙىٖ ؾيبال ٌى ايؿ ٌؿه  گكفحهبه کاق  هن ػًّك وىثیا  ا٘الع کنياؾاو و  . شمؼیگیكؾ هی

 ها آوقا ؾق بكابك  ها ؾوث ،ٌىین شهاو ؼىاقاو. یا بایؿ جىلین این لكاقگكفحهها ؾق ووٗ ایى هیؿاو و هباقله ظىان 
 .لايى بميین یا بایىحین و هماوهث کًین ها آوبلًؿ کًین و ؾق بكابك 

ا الفلهٓ. هلحی که اوث جا ب آهؿههلث بمقگ ایكاو ؾق قول لؿن   ًّ هلحی  ،آفكیًؿ هیلؿن  چًیى ایىگىیؿ ٔهیهات ه
 ،يؽىاهؿ قفث لوقگى شهاو ؼىاقاوکه ٌاگكؾ اهام و قهبكی ػظین الٍاو اوث هكگم لیك باق جىلین ؾق بكابك ٌما 

 ات والٌکاقايه با ٌما ؾق فلىٙیى،هكگم ؾل به هفاکكو  يؽىاهؿ ؼىقؾ قا ظاهكی ٌما  های ؾووحیهكگم فكیب 
بعكیى و ایكاو يؽىاهؿ ؾاؾ. ایى هلث لؿوی به فٕل ؼؿا با اوحمؿاؾ ال قهٕاو ؾق بكابك همه هکكهای ٌما  یمى،

 ایىحاؾگی يٍاو ؼىاهؿ ؾاؾ و هماوهث ؼىاهؿ کكؾ.

هحىسهایهمْذمدشمًاوغذاس.0

 یاؾآوقیو  کًن هیؾیگك جّىیك  باق یکقا  ايؿ کٍیؿهاقوی ٌما ِف یؾق چًؿ هعىق ایى ؾٌمًاو غؿاقی که قو
 :کًن هی
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 و الؿاهات او ؾق ػَالن  اهكیکا. 8

گاهییا  شىیی ايحمامکىايی فکك يکًًؿ ها ال وك   ایى  .ليین هییا فكیاؾ  این ایىحاؾهی ؾق بكابك اهكیکا ا٘الػ کنیا  ياآ
ویٙكه و ولٙه بك همه ػالن  به ؾيبالیک ظمیمث ػكیاو ؾق ػالن هؼاِكاوث که اهكیکا بؼؿ ال شًگ شهايی ؾوم 

ؾق و جؼاهل ظالمايه با همه ػالن اوث.ٌما پكويؿه اهكیکا قا  والی لٙبیجىؽیك همه شهاو و یک  . هؿف اواوث
 آوؾق  ػالن قا ال ظلن و وحن يىبث  به همه کٍىقهای یکحاب لٙىقوال بؼؿ ال شًگ شهايی ؾوم وقق بميیؿ.  50

 ٌاهؿ ؼىاهیؿ بىؾ. 

وابك، قوویه و چیى چمؿق شًایث و چمؿق فكیب ؾاؾه  ؾق بكابك قلیب لؿین ؼىؾٌاو ٌىقوی ها آهكیکاییببیًیؿ 
 و اهكول هن اؾاهه ؾاقؾ.  اوث

ببیًیؿ لاقه افكیما چٙىق ؾق ؾوث ایى وحمکاقاو و  .ببیًیؿقا ؾق لاقه افكیما  ها آهكیکایی و ها غكبیٌما شًایات 
 ،هؼاؾو ،فكهًگ ،چگىيه فکك .ام ؾیؿهقا  آفكیماییػالن به غاقت قفث. هى ال يمؾیک کٍىقهای  شهاو ؼىاقاو

قا  ها وحنؾق بلىک ٌكق آو ـ وال گفٌحه  ؾق هفحاؾ اهكیکا ـ. ايؿ بكؾهقا به غاقت  ها آوو جمام هىیث  ها آوـؼایك 
 . ٘ىق هماوؾق افكیما ، يٍاو ؾاؾ

 .ؼىيیى اهكیکا قا جماٌا ؼىاهیؿ کكؾ های هپًصشای  .ٌما يگاه کًیؿ آویاؾق ٌكق 

و  آویاوال اوث که به همه کٍىقهای غكب  50که  بیًیؿ هیؼاوقهیايه بیاییؿ  اِٙالض به و آویاولحی به غكب  
 آویاکٍىق اوالهی و کٍىقهای غكب  30شهاو اوالم به ٌکلی جؼكْ و جصاول کكؾه اوث. هیچ یک ال ایى 

 های لؼنا ؾق پیکك ؼىؾ . همه کٍىقهـؼایك ايكژی يبىؾه اوث و هؼاؾو غاقت هًابغ،، کىؾجا ،جكوق ،هّىو ال شًگ
ؿ. ایى پكويؿه اهكیکا اوث. ظحی ایى اقوپایی که ها ٌاهؿي هىحین. هى ایى ػًاویى يشايکاه ال جصاولات اهكیکا ؾاق

 :کًن هیقا فمٗ فهكوث 

 Dبؿوو پكؾاؼث بهای اللمکٍىقهای ػالن غاقت هًابغ و هؼاؾو  8ٓ
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 Dشایی که ػكْ کكؾم ِؿ شًگ ؾق کاقياهه اهكیکا ذبث ٌؿه اوث پیىوحه جا آو افكولی گشً 4ٓ
 Dها هلثبىیاق لٌث ػلیه هًافغ  های شاوىوی 1ٓ
 ليصیكه کىؾجاهایی که ؾق کٍىقهای شهاو جىوٗ اهكیکا به پا ٌؿه اوثD کىؾجاهای پیىوحه: 2ٓ
 وال اٌغال ٌؿه اوثD 50یکا ؾق ایى اهك اٌغال: چًؿیى کٍىق جىوٗ 3ٓ
وا و وكؾهؿاقاو کٍىقها قا به ؤاوحمالل کٍىقها گكفحه ٌؿه اوث. ق کٍىقها: اوحمالل لؾایی 4ٓ

و ٌاه ؾق کٍىق که ؾق لها ٘ىق هماو ؾهًؿ هیهرل يىکك فكهاو  ها آوو به  ايؿ کكؾهؼىؾٌاو وابىحه 
Dها بىؾ 

 Dؼىاهاو شهاو به کاق بىحه ٌؿه اوث آلاؾیػلیه  غیكهىحمینفكاوايی که هىحمین و  های ٌکًصه 5ٓ
ؿاقيؿ يو ايحؽابات  آلاؾیکه  هایی ؾولث بیًیؿ هیجعمیل ؾیکحاجىقها ؾق ػالن: ٌما همیى اهكول هن  6ٓ

 Dؾاقيؿ هیقوا  ظلنؼىؾٌاو  های هلث با اجکای بك اهكیکا بكاها 
 Dٌؿه اوثشًىیحی و هلیحی که بك ػالن ظاکن  های جبؼیٓآپاقجایؿها و  ال آپاقجایؿ: ظمایث 7ٓ

لهاو هلل جىقق کًیؿ ؾق ایى اگك پكويؿه ٌىقای اهًیث قا ؾق واٌما  وجىهای ظالمايه اهكیکا:ٓ 80
 ػؿالث قا وجى کكؾه اوثD جأهیىؾق  همكقات ههنيمٙه،  ها ؾهؼىاهیؿ ؾیؿ که اهكیکا ؾق پكويؿه 

 های وحن ث واو ؾقآوقؾهکٍىقها قا ال پا  ،با ابماق الحّاؾ و جعكین اهكیکا ايه:ظالم های جعكینٓ 88
 Dهظلىم ػالن قوا ؾاٌحه اوث های هلثوًگیًی قا بك 

ایث ال اوكائیل یک شكم کىچکی مؾق هًٙمه ها ظمایث ال اوكائیل اوث. ظال اوكائیل:  ظمایثٓ 84
به لؿن ٌكیف یک هّیبث بمقگ و یک ؼیايث ػظین  آویى ال جلاهكیکا ايحمال وفاقت  .يیىث

اوكائیل قا بكای هًافغ  .اِل وشىؾ ؼىؾ اوكائیل اوث جك بمقگال آو  .به اهث اوالم اوث
 .ايؿ آوقؾه ؼىؾٌاو

 . ؼؿهث ٌما ػكْ کكؾم واق فهكوثبىؾ که  وال گفٌحه 50ؾق پكويؿه ویاه اهكیکا  ؾق  گايه ؾوالؾههعىقهای  ها ایى
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 و الؿاهات او اوكائیل. 4

اگك یک قول ؾوث ظمایث اهكیکا ال  .هیچ اِالحی يؿاقؾ ئیل اوث که ابماق و یک ههكه اوث وىق ؾوم اوكاهع
 ،ـاجی يؿاقؾ اِال  قا يابىؾ ؼىاهًؿ کكؾ. اوكائیل  اوكائیلهىلماو هرل ٌیك غكاو  های هلثاوكائیل بكؾاٌحه ٌىؾ 

اوكائیل  ویٙكه ها آو. البحه هؿف به کاق گكفحه ٌؿه اوث ها آواوث. جىوٗ  پایه بییک قژین هصؼىل و هىیحی يؿاقؾ 
 اوكائیل ؾق همه هًٙمه يفىـ الحّاؾی و اهًیحی پیؿا کًؿ. وث واال يیل جا فكات 

و شًگ اگك ؾه ؾوالؾه يکحه قا بؿو گىیًؿ هی اوالهی قاوث های ؾولثلبل ؾق ایى شا ػكْ کكؾم اگك ایى  های وال
ال اوكائیل ظمایث کصا  هیچ ،ؾی و ویاوی قا لٙغ کًًؿاّقوابٗ الح الشمله، آیؿ ؾقهیایث کًًؿ اوكائیل ال پا قػ

هىلماو  های هلثجّكف و جؼؿی به ظمىق  ،جكوق اٌغال، ،افکًی اؼحالفاوكائیل ؾيبال  بایؿ بؿايًؿ کهيکًًؿ. 
 اوث. 

 ال شًایاجٍاو  ای گىٌهو بیاو  ها آو ای هًٙمههمؾوقاو . 1

اگك  بایؿ بؿايًؿ که ها ایىياچیمی که ؾق هًٙمه هىحًؿ.  های ثلؾوهًٙمه اوث.  و همؾوقاو ها ؾولثهعىق وىم 
قولی اهكیکا و اوكائیل ویٙكه کاهل پیؿا کًًؿ و شبهه هماوهث ؾق بكابك اهكیکا و اوكائیل يباٌؿ به همیى همؾوقاو 

شهايی بایؿ ایى قا بؿايًؿ.  های لؿقتآل ؼلیفه و وابىحگاو ظمیك به  ؽىاهًؿ کكؾ. آل وؼىؾ،ؼىؾٌاو هن قظن ي
اگك  .هماوهث اوث به ؼا٘ك افکًًؿ هیبؿايًؿ که اگك اهكول به ٌما گىٌه چٍمی  همه ؾولحمكؾاو اوالهی بایؿ ایى قا

اوكائیل و  ،ها آهكیکاییيحیصه کاق  .ياچیمی هىحیؿهىشىؾات ٌما ظمیك و  .هماوهث يبىؾ ٌما قا هن لبىل يؿاٌحًؿ
پكويؿه جصاولٌاو به  اه آوکه یکی ال   ٌىؾ هییی ها ؿهپكوي حیوابىحگايٍاو یؼًی آل وؼىؾ و ایى شكیايات جكوقیى

 به باق يٍىحه اوث:هحصاولاو به یمى قا ؾلث کًیؿ. آهاقی که ؾق ایى چًؿ وال جصاول  آهاقهااوث. ٌما ایى یمى 

 Dايؿ كفحههماق ٌهیؿ و لؼمی ال هلث هظلىم یمى گ 16. 8

 Dايؿ باؼحه شاوشًگ جعمیلی بك یمى   به ؼا٘كهماق يفك غیك هىحین  474. 4
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 Dايؿ قفحهال ؾيیا  وىءجغفیههماق کىؾک بك اذك  425. 1

 یمى جؽكیب ٌؿه اوثD های لیكواؼث. 2

3. 400 Dهىصؿ جؽكیب ٌؿه اوث 

4 .450 Dکاقؼايه ویكاو ٌؿه اوث 

 و بًاؾق ایى کٍىق ال بیى قفحه اوث. ها فكوؾگاه. 5

اگك فکك  ،صیكه هماوهث ٌکل يگیكؾ. اگك شبهه هماوهث و ليایؿ آوقؾهایى ؤؼی اوث که ٌما ؾق یمى به وشىؾ 
. اگك ها لؿم به ػمب کًیؿ هیاٌحباه  ظحما  هکاق غالب ٌؿ  های ؾٌمىبك ایى  ٌىؾ هیکًین با والي و گفحگى 

اگك ؾٌمى قا  ،فٍكؾيؿ يمیایكاو ؾق کًاق اوكائیل گلىی او قا  پیماياو هناگك اهكول  .پیً ؼىاهًؿ قفث ها آوبگفاقین 
 بىؾ.  شهاو ؼىاقاوؾیگك اوالهی لیك چکمه  های وكلهیىاهكول  کكؾيؿ میي گیك لهیىؾق وىقیه و یمى 

سوصلذطهایپیام.4

گاههكؾم بمقگٕ شبهه هماوهثٕ هلث  ى اوث. فکك يکًین با و هىٌیاقٕ قاه ها ٌصاػث و قٌاؾت ؾق بكابك ؾٌم آ
 قوی ها اوث.  ،ایى جصكبه . هكگم.کًًؿ هیقا بكای ها بال  قاه ها آهؿوو کىجاه  ايؿیٍی واؾهبا  ،وىحی، يٍیًی ػمب

 :جا به هىئىالو ؼىؾ بگىیین این آهؿهها قول لؿن 

 Dهعکن بایىحیؿ .8

 ،قٌاؾت ؾاٌحه باٌیؿ .4

 Dلا٘غ باٌیؿ ها اقوپایی ك. ؾق بكاب1



  
88/30/97آیثاللهاعشافیهیبذهایيماصجمعهخطبه

19 

 

 Dٌكایٗ قهبكی قا هعکن اػالم کًیؿ .2

 Dؾق وٙىض باالجك باٌیؿ والی غًی آهاؾه .3

 .ِیايث کًیؿ کٍىقماوهث و ًِایغ ؾفاػی و هىٌکی ال وپك ه. 4

 .ایى پیام قول لؿن اوث .به ها قظن يؽىاهًؿ کكؾ ها آوو کىجاه بیایین  بكؾاقین  ؾوث ها ایىاگك ال  

ایفآحادهشدمووظبشدهاساه.5
 ظكکث به ومث پیٍكفث هىاقؾ لیك اوث:و  گفحه پیًوظیفه ها ؾق همابله با جهؿیؿات 

 Dٌصاػث و هىٌمًؿی اوث .8

 Dال ؼىؾ اوث. ؼىؾ قا ٔؼیف يٍاو يؿهین يؿاؾؤؼف يٍاو  .4

 و اقلیابی ؾقوث ال ؾٌمى اوثD ًٌاوی ؾٌمى. 1

 Dوظؿت الٍاق هؽحلف هلثو ايىصام ؾقويی . 2

 Dبكای پیٍكفث آهاؾگی .3

 . . الحّاؾ هماوهحی4

 ها جكظینهمابله با  ؾقِؿؾD بایؿ با همکاقی و همبىحگی لىی ؾاٌحه باٌین های يمٍه ها جعكینها بایؿ ؾق بكابك . 5
 بكآیین

 Dبایؿ گكايی قا ههاق کًین .6
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 Dبایؿ لیمث اقل قا کًحكل کًین .7

مالب ؾق چهلمیى والگكؾ اي ايؿ آهؿهقاه ها شم ایى يیىث و اهكول هن به فٕل الهی هلث قٌیؿ ایكاو باق ؾیگك  
گاهها ؾق بكابك ؾٌمى  ،هماوم و هصاهؿ هىحین اوالهی بگىیًؿ ها هىلمايین، و قٌیؿ هىحین و هكگم ؾق بكابك  آ

 .آهؿؾٌمًاو و اوكائیل و اهكیکا کىجاه يؽىاهین  های ؼىاهی لیاؾه

اهكول  ظماوه لؿن الشملهبمقگ  های ظماوهؾق  کًًؿگاو ٌكکثبمقگ و  آفكیًاو ظماوهبا وپان هصؿؾ ال ٌما 
ؾیًی ؾق هاه هباقک قهٕاو و ال همه کىايی  های بكياههجٍکك کًن ال قويك هىاشؿ و . بایؿ که به ظك بمقگی کكؾیؿ

 های بكياههاظیا و  های ٌب ،ها شمؼه، شماػات ،ایمايی باٌکىه ؾیًی، های هكاونو بكگماقی که قاه قا بكای ػباؾت 
و يیالهًؿاو جالي  به هعكهاو و هىحمًؿاو قویؿگیال همه کىايی که بكای  ؼّىَ بهگىياگىو فكاهن کكؾيؿ. 

 .ايؿ کكؾه

يکاتههندسباسهشهشعحاوهیبذ.6

 کىجاه ؾق هىقؾ ٌهكوحاو هیبؿ ػكْ کًن: ِىقت بهچًؿ شمله هن ؾق پایاو ؼٙبه 

 ايحؽاباجی های ظىلهلموم اِالض الفٓ 

 های ظىلهػؿالث ؾق  جأهیىکه ؾق شلىه ٌىقای اؾاقی ؾق هاه قهٕاو ػكْ کكؾم ها هؼحمؿین که  ٘ىق هماو
که ٌهكهای شًىبی اوحاو بایؿ  این گفحهها ال اول هن  .ٌىؾ هیفكاهن  قا لهیًه شكیاو ػؿالث ؾق اوحاو ،ايحؽاباجی

 کًین هیها فکك  .فكاهن باٌؿ ها آوآقایً ظىله ايحؽاباجی ؾاٌحه باًٌؿ که ظك ايحؽاب و لهیًه قلابث بكای  ای گىيه به
جؿاقک ببیًًؿ جا  ای لهیًهػاؾاليه  های جكکیببه هن ؾاقيؿ ؾق لكیب  های شمؼیثؼاجن که  و بافك ،جفث ،ههكیم

ؾيبال  ها ٌاؼُهمه لهیًه ؾق ٌىؾ. بایؿ ؾق اوحاو  جأهیىلث ظىله ايحؽاباجی و ػؿا همیٍه ؾاقای ظك قلابث باًٌؿ
ی ال اهکايات هكؾهی و ؾولحی هًؿ بهكهت و جبؼیٓ ؾق ، يبایؿ جفاوباًٌؿ هًؿ بهكههمه ٌهكها بایؿ  ،ػؿالث باٌین

و با جىشه به ایًکه و ٌهكها با هن باًٌؿ آيحؽاباجی اوث. بًابكایى هؼحمؿین ا های ظىلههن  ها آوباٌؿ که یکی ال 
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 ػًىاو بهاوحاو افموؾه ؼىاهؿ ٌؿ ايحظاق ٌهك هیبؿ  وهمیه ق فّل شؿیؿ بكلیاؾ ؾو يمایًؿه ؾ اظحمال به
ایى اوث که  ها ظكفیثوحاو و ٌهكوحاو ؾاقای یکّؿ شمؼیث با آو ًِایغ و ٌهك بؼؿ ال هكکم ا جكیى پكشمؼیث

 ؾاقای یک يمایًؿه هىحمل باًٌؿ.ٔجکبیكٓ 

 ،پفیكيؿ يمی که هیچظلن قا بكای  ، اهل کاق و جالي و فؼالیث هىحًؿ،هىحًؿ ؼىاه ػؿالثلياو و هكؾاو ٌكیف هیبؿ 
ٌهكهای شًىب اوحاو ظاکن ػؿالث بكای  گىیین هیاها  ،نها بؽیل ؾیگكاو يیىحی .ؼىاهًؿ هیػؿالث قا بكای همه 

 .هن ایى اوث بكؼىقؾاق ٌىین ها آوٌهكی بمقگ ال اهکايات هىاوی ؾق همه ابؼاؾ که یکی ال  ػًىاو بهها هن  .ٌىؾ
 اوحاو و کٍىق جىشه کًًؿ. هىئىالوالبحه ؾق ابؼاؾ ؾیگك ًِؼحی و الحّاؾی هن يکات ههمی اوث که اهیؿواقین 

 بكای پیٍكفث ٌهك  هىقؾيیال های هإلفهبٓ 

یؿ اؼاللی و الحّاؾی با ،اشحماػی ،فكهًگی ،پیٍكفث ؾق همه ابؼاؾ ػلمی های للهبكای پیٍكفث ٌهك و قویؿو به 
ث بلًؿ ؾاٌحه باٌین که يیال به جالي هىحمك و همكاهی و همگاهی ؾاقؾ. ، اقاؾه و همبایؿ ػممهمكاه و همگام باٌین. 

بایؿ پیٍگام ظكکث هكؾم باًٌؿ. هكؾم هن  و بایؿ ال فىاؾ و ؼٙا هبكا باًٌؿ ،پىیا و فؼال و ليؿه باًٌؿ اؾاقات ها بایؿ
لهیًه جىلیؿ و اٌحغال قا  ،بیاوقيؿ ؾًِؼث به وشى ،اٌحغال و کاق ایصاؾ کًًؿ ،و ؼاللیث ؾق کًاق هن بایؿ با ابحکاق

  .ایكايی بایؿ هىقؾ ػًایث همه ها باٌؿ فكاهن کًًؿ. جىشه به کاالهای ؾاؼلی و کاالهای جىلیؿ ٌؿه

 ج( تقدیر از خیرین شهر و نیاز به استمرار اقدامات خداپسندانه

كاو ػمیمی و ؼیّ  ايؿیً يیکٌهك هكؾاو  ،ٌهك هیبؿ .كیى لیاؾی ؾاقینؼیّ  ،للهحه اؼیك هن ایى اوث که ها بعمؿايک
بك ؾوي هكؾم  و هعكاب آو و هًبك ظىیًیه، هىصؿ و بهؿاٌث و ؾقهاو ،ظىله ،ؾايٍگاه ،وپكوقي آهىلياوث که 

 بك ٌمإ آفكیىاوث.  ايؿیً يیکك و ؼیّ 

 .ایى قظمث و ػًایث ؼؿاوث .قفغ فمك و قویؿگی به هعكوهاو بك ؾوي هكؾم اوحىاق اوث با هعكوهیث،هباقله  
 جأهیىهىحمًؿاو و  ق ؾوث هن بكای قویؿگی به هعكوهاو،ها بایؿ ٌاکك همه هكؾم ػمیمی باٌین که ؾوث ؾ

 ٕبك ٌما آفكیى. و پیٍگام هىحًؿ لؿم پیً همكاه ؾولث و هىئىالو بىؾه ها لیكواؼث
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فكهًگی و  های لیكواؼث ،جىلیؿ و اٌحغال ،قویؿگی به فمكا و هعكوهاوًاو ها يیال ؾاقین که ایى قويؿ اها همچ 
 اؾاهه پیؿا کًؿ.  اوث که اهیؿواقین. ایى ايحظاقی و ؾقهاو اوحمكاق پیؿا کًؿ ؾیًی و الحّاؾی و بهؿاٌث

که پیٍگام هىحًؿ کمک کًًؿ.  یايؿیٍ يیکك و قا بؿايًؿ و به ایى هكؾم ؼیّ  هكؾاو بمقگیى ؾولحمكؾاو هن بایؿ لؿق ا
بك  آفكیى .ايؿ کكؾههؿقوه اظؿاخ  12اوث که ؾق ایى چًؿ وال اؼیك ظؿوؾ  هایی لیكواؼثال  وپكوقي آهىلي

 ٌٕما

 بایؿ کمک کًًؿ. ٘ىق همیىؾق هىائل ػلمی و ؾايٍگاهی هن  

 بایؿ چًؿ يکحه قا ػكْ کًن: ههن اوث های لیكواؼثهن که ال ؾق هىقؾ بهؿاٌث و ؾقهاو 

 های پكوژهپكوژه ههن با هیلیاقؾها همیًه ؾق بهؿاٌث و ؾقهاو و  84 ، هكؾم ؼّیك ؾقؾق ٘ىل ایى چًؿ وال اؼیكالفٓ 
ؾوحگاه و جصهیمات پمٌکی با هیلیاقؾها همیًه به ؾولث و يظام بهؿاٌث و  40لكیب  .کمک کكؾيؿ بیماقوحايی

 كیى بایؿ جٍکك کًین. ؾقهاو کمک کكؾيؿ. ال همه ؼیّ 

فمكا و هعكوهاو، بؽً بهؿاٌث و ؾقهاو قویؿگی به ظىله و  ،وپكوقي آهىليؾق کًاق  بٓ بایؿ ػكْ کًین که
و . اآلکًؿ هیو ؾقهاو افمایً پیؿا  بهؿاٌثو هٍکالت  قوؾ هی والی هیاوشمؼیث ها به ومث  .يیال ههن ها اوث

ؿیؿ  و جصهیمات ؾوحگاه ش 40و  یا يیالهًؿ کمک ؾاقین کاقه يیمهپكوژه  43 گىیًؿ هیؾووحاو ها ؾق بهؿاٌث و ؾقهاو 
بكای  ؾهین هیایى کمکی که ها ايصام  .کًًؿکمک  ها ایىاهیؿواقین همه هكؾم هرل گفٌحه ؾق همه  پمٌکی يیال اوث.

یک ليؿايی یا کمک به  آلاؾیبكای  ، جاليبكای الؾواز یک شىاوکمک  ،اٌحغالایصاؾ  ،هىکى جأهیى، قفغ فمك
بایؿ ایى  .آوقؾ هیبكکات بكای شاهؼه به باق  هكیٕی ياػالز اوث به هبحالكیٕی که ه او یا کمک بكای بهبىؾ ؼايىاؾه

 .ؿيكیى ؾاقظىله و ؾايٍگاه يیال به کمک ؼیّ ، بهؿاٌث و ؾقهاو ،وپكوقي آهىلي. ؾق وٙط کالو هن قا اؾاهه ؾهین
 .ؾهؿ هیهن کمک کًیؿ ؼؿاويؿ به ٌما هن بكکث  ها ایىاقلي کاق ٌما به ایى اوث که به 

 ؾػا
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يىئلک اللهن و يؿػىک باومک الؼظین االػظن االػم االشّل االکكم یا الله و... یااقظن الكظمیى، اللهن اقللًا 
ؼؿایا جىفیك الٙاػة و بؼؿ المؼّیة و ِؿق الًّیة و ػكفاو العكهة، اللهن ايّك االوالم و اهله و اؼفل الکفك و اهله،

های ها قا به ايىاق قهٕاو و لكآو و ػباؾت و ؾػا قوٌى بفكها، به ايصام وظایف هاه قهٕاو هىفك بؿاق،ها قا به  ؾل
و ليؿه ؾاٌحى یاؾ ؼؿا و  ها ٌبباؾت و ؾػا و يیایً و اهؿای قویؿگی به هىحمًؿاو و همكاهی با هعكوهاو و ػ

قويك بؽٍیؿو به هىصؿ جىفیك قولافموو ػًایث بفكها، اػمال ها قا لبىل بفكها، جىبه، ايابه و ػباؾات ها قا هىقؾ 
قا  ها آویبلٙف و کكهث ؼىؾ لكاق بؿه، گًاهاو ها قا ببؽً، ها قا ال ٌك وواون ؾاؼلی و بیكويی هعافظث بفكها، 

ال شاهؼه ها ؾوق بؿاق، يىل شىاو ها قا به اوز ػمت، ایماو و افحؽاق بكواو، همه هؽا٘كات قا ال کٍىق و اهث 
ها و  ها، ؾاػٍی ویژه اوكائیل غاِب قا ال وك همه هكجفغ بفكها، ٌك جکفیكی اوالم ؾوق بؿاق، ٌك ؾٌمًاو اوالم به

ه ؼٙكات هّىو بؿاق، باقاو قظمث و بكکاجث قا بك ها يالل بفكها، ها قا به ؼىؾٌاو بالبگكؾاو، ها قا ال هم جكوقیىث
و  آًٌاٌاو  هٍکالت الحّاؾی کٍىق قا هكجفغ بفكها، هىئىالو ها قا به ايصام وظایف، ؼؿهات ِاؾلايه و الهی

 هكیٕاو ها، هكیٕاو هؿيظك و شايبالاو قا ٌفا کكاهث بفكها، هىلماياو هظلىم بعكیى، یمى، ػكاق، ،هىفك بؿاق

وىقیه، هیايماق و ؾیگك هىلماياو هظلىم ؾق الّا يماٖ شهاو قا يصات کكاهث بفكها، اهىات و ؾقگفٌحگاو ها، 
ؾقگفٌحگاو ال ایى شمغ و جاله ؾقگفٌحگاو قا غكیك بهاق قظمحث بفكها، اقواض جابًاک ٌهیؿاو، ٌهیؿاو اوالم و 

الملل اوالهی ٌهؿای ایى شمغ و اهام  ث و بیىايمالب اوالهی، ٌهیؿاو ؾفاع همؿن، ٌهیؿاو هؿافغ ظكم و هماوه
ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت هعٍىق بفكها. ها قا ال گًاهاو ؾق ایى هاه ٌكیف و همه ایام وال هّىو بؿاق، جىبه و ايابه و 

 ػباؾت ها قا ؾق ایى هاه ٌكیف همبىل بفكها، والم ها قا به اهاهاو و هىالیماو ظٕكت ولیؼّك ٔػسٓ ابالؽ بفكها.

بٓغ َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهُکُفى  ُهالصَّ َحِذاللَّ
َ
ُهأ ّحیّنُلٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ َحِذّناللَّ
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