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 خطبه اول

الْله الشحمى الشحین يحمذه ػلی ها کاو و يسحؼیًه  اػىر بالْله السمیغ الؼلین هى الشیطاو الشجین بسن
هى اهشيا ػلی ها یکىو و يؤهى به و يحىکل ػلیه و يسحغفشه و يسحهذیه و يؼىر به هى ششوس ايفسًا و 

ّبی 
َ
بیَى األطَهشیى و سیئات اػمالًا و يصلی و يسلن ػلی سیذيا و يبیًا أ ٍذ َو َػلی آله األطیَّ آلَماّسّن ُهَحمَّ

ما بمیة الْله فی االسضیى.  السیُّ

 جىصیه به جمىا
َه َحكَّ ُجَماّجّه َواَل َجُمىُجىَّ »الْله الشحمى الشحین  اػىربالله هى الشیطاو الشجین بسن ُمىا اللَّ ىا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
یا أ

ٓيُحٓن ُهٓس 
َ
ه  1«ّلُمىَو ّإالَّ َوأ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓمَىی اللَّ

ُ
ّه أ  ّػَباَد اللَّ

ـکك و ٌکك ؼؿاويؿ ؾق همه اظىال وفاقي و و پكهیمگاقی  ماقاو گكاهی و ؼىؾم قا به جمىا، پاقوایی،همه ٌما يمالگ
 اهیؿواقین که ؼؿاويؿ همه ها قا ال بًؿگاو ٌایىحه و واقوحه ؼىیً همكق بفكهایؿ. .کًن هیؾػىت 

 آثاس و بشکات اصدواج
به وی اِل و لايىو ؾق قوابط ؼايىاؾگی و همىكاو اٌاقه  الآيکه په .بعد ها ؾق ظىله هىائل ؼايىاؾگی بىؾ 

 لكاق ٌؿ ؾق باب جٍکیل ؼايىاؾه و الؾواز هن هطالبی جمؿین هعضك ٌكیف ٌما ٌىؾ. ،کكؾین
هكاومات ؾه ٌؿ و الؾواز ؾیكهًگام، وًگیًی لهاو ظاضك ؾق جٍکیل ؼايىا های آویببه  ای اٌاقهؾق ؼطبه پیٍیى 

یؽحگی هن بهالؾواز و و جٍكیفات  آيچه اهكول لكاق اوث  .ٌؿ ٌمكؾهههن  های آویب ػًىاو بههؼیاقها ؾق الؾواز  ق
پفیكؾ  ؼىاهین ؾیؿ که هىئىلیث بكياهه  و ؾقوث ايصام هىلغ به ها الؾوازبؽىاهین ػكْ کًین ایى اوث که اگك 
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جًظین  ای گىيه بهالحّاؾی و اشحماػی ها بایؿ  ،يظام اؾاقیؾق ایى لهیًه وًگیى اوث.  هىئىالو هؿیكاو و قیماو،
هصله و  ایى یک بؽً ال هىئىلیث کالو يظام، ؾولث، .قا بكای شىاياو فكاهن کًؿ هىلغ بهٌىؾ که ٌكایط الؾواز 

 .ظکىهث اوث
 هایی ویاوث، وام الؾواز ال ايىاع ؾقآهؿ ،اٌحغال لو و هكؾ ،الگىهای ليؿگیاِالض  ،وبک ليؿگی های طكاظی

به باق يٍىحى آذاق  الؾواز و ؾق اهك جأؼیكٍىؾ هىشب يو اگك ؾقوث ػمل  اوث هؤذكاوث که ؾق جىهیل الؾواز  
یاو  هحًاوب با آو ؼىاهؿ بىؾ. باق ل

ای الؾواز فكهًگ ؼايىاؾه ؾق جىهیل ٌكایط بك ،هىلغ بهال وىی ؾیگك فكهًگ ؼىؾ شاهؼه ؾق پفیكي الؾواز  
قا م و جٍکیل ؾقوث ؼايىاؾه و به هًگا هىلغ بههن بىیاق ههن اوث. ها بكای ایًکه فكهًگ الؾواز  هىلغ به

 ،ؾق شاهؼه جكغیب کكؾه آوقی و شمؼیث اهمیث و اقلي ؼايىاؾهکايىو گكم،  آًٌایی بابه  ن بایؿؾهی واهاو
که  کًن هیهؼمل و شىاياو ػمیم ػكْ  های ؼايىاؾهکًین. ظال هى ؾق هصال کىجاه ایى ؼطبه ؼؿهث  والی فكهًگ

و يهاؾی به اهمیث ؼايىاؾه کمحك وشىؾ ؾاقؾ جا شایی که ؾق هؼحبك واقؾ ٌؿه اوث که واؼحماو، بًا  ؾق قوایات
يَ ّفي : » ولنٔ واقؾ ٌؿ که ػلیه و آله و الله  یِلْ ظؿید ٌكیف ال قوىل ؼؿا ظضكت هعمؿ هّطفی ٕ ًّ َها ُب

ٓواَلّم بّ  َػمُّ ّهَى آْلّ
َ
ّه َػمَّ َو َشلَّ َو أ َظبُّ ّإَلی اللَّ

َ
اِء أ یس  ًَ ٓمّو و ػمیمجك ال  جك هعبىبهیچ بًایی ؾق اوالم يمؾ ؼؿاويؿ  2« الحَّ
 .الؾواز يیىث

ههمی ؾق آو يهفحه  های فلىفهو  ؾهؿ هیشىاياو و شاهؼه قا لیك پىًٌ ؼىؾ لكاق  اگك ایى واؼحماو ؾقوث بًا ٌىؾ
 واق فهكوثه ایى هفث يکحه کلیؿی اوث ک هىلغ بهيىاؾه و الؾواز ؾقوث و جٍکیل ؼا های فلىفه جكیى ههناوث. 
 :کًن هیاٌاقه  هن آوبه بؼضی ال قوایات و اؼباق و  کًن هیػكْ 
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 و سالنيیاصهای جًسی و ػاطفی اص طشیك هششوع  جأهیى .6
ؾقوث ٌکل بگیكؾ.  ِىقت به ها ايىاوکه ٌؽّیث ػاطفی و اظىاوی  ٌىؾ هیالؾواز و جٍکیل ؼايىاؾه هىشب 

ال آذاق ال ايعكافات ػاطفی و قوظی  . بالؾاقيؿگیقوؿ هیبه اػحال  ها آؾمکه ػىاطف  کايىو ؼايىاؾه شایی اوث
و پاوػ هٍكوع و  کًؿ هیاٌباع  ػىاطف قا جلطیف کكؾه هىلغ بهاز الؾوو . کايىو ؼايىاؾه ٌىؾ هیالؾواز ٌمكؾه 

 .ؾهؿ هی ؾقوث به آو

 صیايث و اسجمای شخصیث اخاللی .2
ؾق  ها آؾم. با الؾواز ؾقوث کًؿ هیابؼاؾ ٌؽّیث ایصاؾ  ی قوظیات اؼاللی ؾق همه الؾواز لهیًه قٌؿ و جؼالی

فضائل اؼاللی ؾق ایى بىحك ٌکىفا و  ؾهًؿ هیبه ؼكز  ، فؿاکاقی و ایراق کًًؿ هی الؼىؾگفٌحگیؾقوو ؼايه جمكیى 
 .ٌىؾ هی

 جحماػیسشذ و جؼالی سوحیه ا .3
. کًؿ هیقٌؿ پیؿا  ؾهًؿ هیجٍکیل ؼايىاؾه  هىلغ بهو  کًًؿ هی ؾقوث قوظیه اشحماػی ؾق هیاو کىايی که الؾواز

و بهحكی  جك لىیقوظیه اشحماػی  گیكيؿ هیبك ػهؿه  قا که هىئىلیث اؾاقه ؼايىاؾه ؾق لالب لو یا پؿق و هاؾق هایی آؾم
  .ؾاقيؿ

 يظام الحصادی فشد و جمىیث ػمل هؼیشحی وی  دهی ساهاوبهبىد و  .4
ٌكایط الؾواز او قا به ومث فؼالیث ؾقوث  کًؿ هیکىی که الؾواز . آوقؾ هیواز لهیًه قٌؿ الحّاؾی قا فكاهن الؾ

 .آوقؾ هیو ؾوق ٌؿو ال الؾواز و جٍکیل ؼايىاؾه لهیًه ؾوقی ال قٌؿ الحّاؾی قا فكاهن  ؾهؿ هیالحّاؾی وىق 

 ساحث ػبادی ءػبادت و اسجما مًذی بیشحشاسصش .5
 . ٌىؾ هیهن ؾق پكجى الؾواز  ٌکىفا  ها ايىاوقٌؿ ػباؾی و هؼًىی 

 :ايؿ کكؾههن ٌیؼه و هن وًی يمل  قا ها آوبكؼی ال ؾق ایى لهیًه قوایات لیاؾی وشىؾ که 
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. يکاجی به قا جعلیل کًین هىئلهؾلیك ایى  جىايین يمی اآلو. ها ٌىؾ هیالؾواز که کكؾیؿ اقلي ػباؾات ٌما هضاػف 
 .به ـهى ؼطىق يکًؿ اي فلىفهولی ٌایؿ همه آو  آیؿ هیـهى 

ٓػَمب»  ٔ فكهىؾيؿ:الىالم ػلیه( اهام ِاؾق 
َ
یَها أ لِّ َّ ٓفَضُل ّهٓى َوٓبّؼیَى َقٓکَؼًة ُی

َ
ُز أ یّهَما آلُمَحَموِّ لِّ َّ ؾو قکؼحی   3« َقٓکَؼَحاّو ُی

ات هىاقؾی ؾق ایى قوایباالجك اوث.  ؼىايؿ هیقکؼحی که یک ايىاو ػمب  02ال  آوقؾ هیبصا  کكؾه الؾوازکه ايىاو 
همه ابؼاؾ آو قا ها يؿايین. ؾو قکؼث يمال کىی که ؼايىاؾه جٍکیل ؾاؾه و لیك باق هىئىلیث  قوٌى اوث ولی ٌایؿ

 .ٌىؾ هیبكابك 02ؼايىاؾه قفحه اوث 

ٓفَضُل ّهٓى »ػلیه و آله و ولنٔ فكهىؾيؿ:  الله ِلیپیاهبك ؼؿا ٕ ؾاقین کهؾق قوایث ؾیگكی 
َ
ِز أ یّهَما ُهَحَموِّ لِّ َّ َقٓکَؼَحاّو ُی

ىُم َيَهاَقهُ  ُّ و ؾقوث الؾواز کكؾه و ؼايىاؾه جٍکیل ؾاؾه اوث  هىلغ بهيمال کىی که  4«َقُشٍل َػَمٍب َیُمىُم َلٓیَلُه َو َی
اوث باالجك اوث. یک همؿاقی ال باؾت ؼؿا بیؿاق قا به ػ ها ٌبو  ؾاقؾ هیاقلًٌ ال کىی که همه قولها قا قوله 

 ظحماً ٌیطايی ؾوق اوث اها  های آویبقوٌى اوث. کىی که الؾواز  کكؾه اوث ال ؼیلی ال  فلىفه ایى قوایات
و ؾق هىیك  . آو شىايی که ؾق وى هًاوب لیك باق هىئىلیث جٍکیل ؼايىاؾه قفحه اوثفهمین يمیکه ها  ابؼاؾی ؾاقؾ

 و گفاقؾ هیقوی همه ػباؾات او اذك  که ایى الؿام او کًؿ هیلكب پیؿا  لؿق ایى کًؿ هی جأهیىؼىؾ قا هٍكوع يیالهای 
 .بكؾ هیباال  لؿق ایىضكیب ذىاب و اقلي ػباؾت او قا 

 سالهث جاهؼه اص هفاسذ .6
ؾیك یا هصبىق اوث که  ؼىاهؿ هیيىل شىايی که  .ؾاقؾ هیهّىو  ها آویبشاهؼه قا ال بىیاقی ال  هىلغ بهالؾواز 
کًؿ  ؾاقی ؼىیٍحىیا اگك  گیكؾ هیلكاق  یا ؾق هؼكْ فىاؾ ٌىؾ میي جأهیىو ال قوي هٍكوع يیالهای او کًؿ الؾواز 

که شىاياو  ای شاهؼه. ٌىؾ هیؾق شاهؼه هًؼکه  ها آویبایى  و گیكؾ هیقوظی و قوايی لكاق  های آویبؾق هؼكْ 
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 ال بىیاقی ال هفاوؿی که ؾق شاهای هؽحلف و اوث جكی پاکو  جك والنشاهؼه  ايؿ کكؾهالؾواز  هىلغ بهآو والن و 
 .هايؿ هیهّىو  بیًین هی ؾیگك

 جذاوم يسل سالن و بمای سشذ جمؼیث .7
همىله شمؼیث که همىله ههن اهكول  اوث. يىل ایمايی و ايىايیو ِعیط افمایً  هىلغ بهال ؾیگك فىائؿ الؾواز 

ؾق فاِله وه چهاق  جؿقیس بهین و هىح بكؼىقؾاق یؾقِؿ قٌؿ کمحك ال یک و يینغ االوف اهكول ال یک هاوث و ه
. ایى ی به شاهؼه ها ؼىاهؿ لؾههلک های آویبؼىاهًؿ ٌؿ و  وال کهىو  وال هیاویًؿه ؾو وىم شمؼیث ها ؾهه آ

 ؾقوث ظل ؼىاهؿ ٌؿ. ِعیط و فكليؿ آوقی و هىلغ بهبا الؾواز  هؼضل
 .که ؾق قوایات ها به ایى ابؼاؾ جىشه ٌؿه اوثاوث  هىلغ بههٍكوع، ؾقوث و  هفث فلىفه اواوی الؾوازیى ا

ِىقت  هىلغ بهی ها الؾوازو  ٌىؾ هیِعیط جٍکیل  های ؼايىاؾه اوث که ؾق آو ای شاهؼههؼه اوالهی شا
 قیمی بكياهه اٌاقه کكؾم يظام که ؾق ابحؿا طىق هماوکًؿ. البحه  و ایى فكهًگ بایؿ ؾق شاهؼه ها قواز پیؿا پفیكؾ هی

هماهًگ با  کالو اشحماػی کٍىق ها های قیمی بكياههبؽٍی ال  اآلوکٍىق هن بایؿ با ایى يکحه هماهًگ ٌىؾ. 
 . اهیؿواقین که هن شاهؼههمىله جىلیؿ و اٌحغال ال همىالجی اوث که بك الؾواز اذكگفاق اوث .يیىث هىلغ بهالؾواز 

هحًاوب با جٍکیل به ها  قیمی بكياههيظام جىوط هىئىالو ها به ایى همىله اهحمام بىقليؿ و هن  های ؼايىاؾه هن و
 بؿاقؾ هؤیؿهًگام ؼايىاؾه جًظین ٌىؾ. ايٍالله ؼؿاويؿ همه ها قا ؾق ًٌاؼث هؼاقف الهی و ايصام وظایفماو هىفك و 

 .بفكهایؿ ها قا با اولیای ؼىؾي هعٍىق لؿق گكاوو ٌهؿای  و اهىات و ؾقگفٌحگاو

ٓبَحُش  الله بسن َه َوآيَحٓش ّإوَّ َشاّيَئَه ُهَى اأٓلَ اَن آلَکٓىَثَش َفَصلِّ ّلَشبِّ ًَ ٓػَطی
َ
ا أ ّحیّن ّإيَّ ٓحَمّى الشَّ  5الشَّ
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 خطبه دوم

الة و الْىالم  اػىـ بالْله الىمیغ الؼلین هى الٍیطاو الكشین. بىن ّْ الْله الكظمى الكظین. العمؿلله قْب الؼالمیى و ال
ػلی وْیؿيا و يبْیًا و ظبیب للىبًا و طبیب يفىوًا و ٌفیغ ـيىبًا ابی الماون المّطفی هعْمؿ َو َػلی هىاليا ػلْی بى 

ة المهكاء و ػلی العىى و العىیى وْیؿی ٌباب اهل الصًة و ػلی االئمة ابیطالب و ػلی الّؿیمة الطاهكة فاطم
المىلمیى ػلی بى العىیى و هعمؿ بى ػلی و شؼفك بى هعمؿ و هىوی بى شؼفك و ػلی بى هىوی و هعمؿ بى 

حججک ػلی ػبادک و أهًائک فی بالدک ػلی و ػلی بى هعمؿ و العىى بى ػلی و الؽلف المائن المًحظك 
و أسکاو البالد و أبىاب االیماو و أهًاء الشحمى و ساللة الًبیى و صفىة المشسلیى و ػحشة خیشة  ساسة الؼباد

 سب الؼالمیى صلىاجک ػلیهن اجمؼیى

 جىصیه به جمىا

ُمىٓا الْلَه َوکىُيىٓا َهَغ »الشحمى الشحین  الله بسناػىربالله هى الشیطاو الشجین  ىٓا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ
َ
یا أ

ادّ  وّص  6«ّلیَى الصَّ
ُ
ّه أ هػباد اللَّ  یکٓن و َيفّسی ّبَحٓمَىی اللَّ

ق . ؾکًن هیهمه ٌئىو و اظىال ليؿگی وفاقي و ؾػىت  اقی  و کىب جمىا ؾقه ٌما و ؼىؾم قا به جمىا و پكهیمکهم
َػاّقَضًة َيٓفَىَها   َجٓبَكٓض   َلٓن » که فكهىؾ: ؼىايین هیچًیى  222ؾق باب جمىا ؾق ؼطبه  اهیكالمؤهًیىاؾاهه فكالهای هىال 

َهّن   َػَلی
ُ
ُکٓن   آلَماّضیَى   آْل ًٓ یَى ّلَعاَشّحّهٓن ّإَلٓیَها َغؿاً   ّه ٓوَؿیاّ  َو آلَغاّبّك

َ
ا أ َل َػمَّ

َ
ٓػَطی َو َوأ

َ
َؼَف َها أ

َ
ٓبَؿی َو أ

َ
ُه َها أ َػاَؾ اللَّ

َ
ا أ  « ـَ

هًؿ به جمىا و لايی ها يىلقیػ و ؾق همه ؾق همه جا گفٌحه ػكضه ٌؿه اوث. بٍك های يىلو  ها اهثهمىاقه جمىا بك 
و  ها يىلپیام جمىا ؾق جاقیػ هًمطغ يٍؿه اوث. چكا همه ايبیا و اولیا ؾق طىل  گاه هیچ. مکاقی بىؾه اوثیقوض پكه

 و همهلیاهث بكپا ٌىؾ  قولی که .ایى هكؾم به جمىا يیالهًؿ هىحًؿ چكاکه؟ ايؿ فكاؼىايؿهػّكها هكؾم قا به جمىا 

                                            
222. جىبه،  6 
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ایی پاقو .ايؿ ؾاٌحههعٍىق ٌىيؿ همگاو ظه ؼىاهًؿ کكؾ که به جمىا يیال  ؾق آو قول بكگكؾيؿ و ؾق آو ها ايىاو
بك ابؼاؾ ٍاو ضكت ؾق بیاياجبؼؿ ال ایًکه ظ .بىؾ قول بمقگ فكیاؾقن همگاو ؼىاهؿ اوث که ؾق آو ای جىٌه جكیى ههن

َللَّ : »کًًؿ هیکكؾيؿ یک ظىكجی قا هن بیاو  جأکیؿبه جمىا  ها ايىاوجمىا، ؾاهًه آو، اذك جمىا و بك يیال همیٍگی 
َ
َفَما أ

 :فكهایؿ هی وىگمًؿايهيیال بٍك ؾق همه جاقیػ اوث اها هىال  جكیى ههنایى جمىا که « َهٓى َلّبَلَها َو َظَمَلَها َظكَّ َظٓمّلَها
ىَو َػَؿؾاً . »يؿجمىا قا ظمل کكؾيؿ و ظك آو قا اؾا کكؾ چمؿق کن هىحًؿ کىايی که جمىا قا پفیكفحًؿ و َللُّ

َ
وَلّئَك آْل

ُ
 7«أ

 و ايؿ کكؾهجمام ليؿگی ؼىؾ قا بك وظیفه اوحىاق  ،ايؿ بلًؿ جمىا قویؿه های للهکه به  ها آوکمحكیى ػؿؾ قا ؾاقيؿ  ها ایى
 .کن هىحًؿ ها ایى ايؿ کكؾهايحؽاب  باجمىاقاهٍاو قا 

ؼؿایا جى قا به هحمیاو بمقگ و  .بکىٌین که ؾق هىیكی لؿم بكؾاقین که جمىا قاهًمای ػمل ها ٌىؾ و ؼىاهكاوبكاؾقاو  
 همه ها قا ال هحمیى و پاقوایاو همكق بفكها. ؾهین هیپیٍگاهاو جمىا وىگًؿ 

هؿافؼاو ظكم و ٌهیؿ ػمیم اؼیكهاو ٌهیؿ  ،ؾفاع همؿن ،ايمالب ،ٌهؿای اوالم ،لؿق گكاوٌهؿای  و ؼاطكهیاؾ 
و اهام ـوی العمىق و اهىات  ؼىؾهاو و شمغ  ،هكاشغ ؾقگفٌحه ،و یاؾ بمقگاو ؾیًماو ؾاقین هیظصصی قا گكاهی 

 .ِلىاجی بك هعمؿ و آل هعمؿ با ؾاقین هیقا گكاهی ٌهؿا 

 ها هًاسبث
 :کًن هیفٍكؾه ؼؿهث ٌما ػكْ  ِىقت بهقا  ها هًاوبث

 سوص صًایغ کىچک و هحىسطبضسگذاشث  .6
ٌىم به همیى ايؿاله اٌاقه کًن که  هىئلهبؿوو آيکه بؽىاهن واقؾ شمئیات  .و هحىوط اوث قول ًِایغ کىچک

ایصاؾ  ٌغل 52. ًِایغ کىچک ًِایؼی اوث که کمحك ال ٌىؾ هیًِایغ به کىچک و هحىوط و بمقگ جمىین 

                                            
 012، َ 222ـ ویؿ قضی، يهس البالغه،ٕجّعیط ِبعی ِالطٔ ؼطبه  7
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هماق واظؿ ال ًِایغ  12. شالب اوث که بؿايین بیً ال ًؿک هیيفك ایصاؾ  222ًِایغ هحىوط اٌحغال لیك  ،کًؿ هی
  .کًؿ هیلیىو اٌحغال ایصاؾ یو چًؿیى ه ؾاقؾ کىچک و هحىوط ؾق کٍىق وشىؾ

بؼضی ال ًِایغ بمقگ ًِایغ اوحكاجژیک و ههن و  اللم اوث ها آواهحمام به و  ًِایغ بمقگ شایگاه ؼىؾٌاو قا ؾاقيؿ
اوحاو لن و چه  کن ٌمكؾ. هغ االوف چه ؾق اها ًِایغ کىچک و هحىوط قا يبایؿ ،پىیا و هماوهحی اوث ؾق الحّاؾ

کمبىؾ يمؿیًگی و بالاق و هٍکالت هحؼؿؾ کكؾه  ؾیگك کٍىق با قکىؾی که بؽٍی ال ًِایغ قا هىاشه با های اوحاوؾق 
لیاؾ اوث   کًًؿ هیاق یا کمحك ال ظكفیث ک ايؿ ٌؿههحىلف  کهًِایؼی  ایى ؾقباقهؾقِؿهایی که هىاشه هىحین.  اوث

و  گفاقاو وكهایه ،ال هكؾم ظمیمحاً اها  ،کًن میاٌاقه ي ایًصاهى  ٌىؾ هیبیاو چىو بیى کاقًٌاواو هحفاوت و 
پىیا به کاق  ِىقت بهًِایغ کىچک و هحىوط جؼطیل يٍىؾ و  جاکًًؿ  یکه جالي بیٍحك قوؾ هیايحظاق کاقفكهایاو 

ؾلیك  قیمی بكياههبا یک و با یک يگاه الحّاؾ هماوهحی  که قوؾ هیايحظاق  ؼىؾي اؾاهه ؾهؿ و ال ؾولث شؿیؿ بیٍحك
 .و شاهغ به ظىله ًِایغ کىچک و هحىوط بپكؾالؾ

چىو ایى  ،هماق ًِؼث کىچک و هحىوط قا اظیا کًین بؽً ههمی ال اٌحغال قفغ ؼىاهؿ ٌؿ 12اگك ؾق کٍىق ایى  
بىیاق ههمی ؾاقيؿ. ایى قول قا اوث و ؾق الحّاؾ هماوهحی يمً  جك قاظث ها آو باالیی ؾاقيؿ،اؾاقه لایی اٌحغالًِایغ 
ًِایغ کىچک و هحىوط ؼىحه يباٌیؿ  ویژه بهبه همه کاقگكاو و همه فؼاالو ػكِه ًِایغ  .ٌماقین هیبمقگ 

هحی ًِایغ کىچک و هحىوط ؾق ؾوقه شؿیؿ یک شاو واکه ؾق چاقچىب الحّاؾ هم قوؾ هیق ظاو ايح گىیین هی
 .قوؾ هیکاقهای اواوی اوث که ال ؾولث و هىئىالو ايحظاق  الشملهبگیكؾ. ایى  ای جاله

 و هشاسکث اجحماػی ها جشکليکىداشث سوص  .2
ؼىؾ هكؾم یکی ال هىائل بىیاق ههن ؾق هًطك ؾیًی ها ایى اوث که  و هٍاقکث اشحماػی قا ؾاقین. ها جٍکلقول  

لؿین ؾق لالب همیى  ال .گىياگىو اشحماػی ؾاقین های جٍکلويؿ. اهكوله ی ال هىائل قبىیاقبایؿ لیك باق 
اشحماػی ٌاهؿ بىؾین. همام هؼظن قهبكی هن چًؿیى  های هٍاقکثؼیكیه و ايىاع  هؤوىات ،ػماؾاقی های هیئث

کكؾيؿ  جأکیؿايمالب فكهًگی ػالی ؾق ظکن ؾوقه اؼیك ٌىقای  ،فكهىؾيؿ جأکیؿبك ایى همىله باق ؾق هىائل فكهًگی 
، شىاياو کمبىؾ کاق ؾاقین ،ایًصا ها يمُ ؾاقین .لكاق بگیكيؿ یثهىقؾظمافكهًگی والن  های جٍکلؿ بای که

کًًؿ  وفّل ظلو  کٍىق قا ؾيبال و الحّاؾی بىیاقی ال هىائل فكهًگی جىايًؿ هیؾاقین که  یپكٌىقو فؼال ايمالبی،
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 آفكیى يمً جىايًؿ هیای هؽحلف اشحماػی کاقه ؾقيیم ؼیكیه  هؤوىات لكاق بگیكيؿ. یثهىقؾظمابایؿ  ها ایىکه 
 های فؼالیثؾق  طىق همیىجىهیل الؾواز و  ،هكؾم های گكفحاقیقفغ  ،اظؿاخ بًاها ،ؾق هؼالصه هكیضاو باًٌؿ.

 .هكؾهی يمً ههمی ؾاقيؿ و بایؿ جىوؼه و اقجماء پیؿا کًًؿ های جٍکلگىياگىو فكهًگی 

 گشاهیذاشث سوص هماوهث اسالهی .3
 لهكهاو ها ؾق ٌكایط بىیاق الله ظمبهىضىع بىیاق ههن وىم قول هماوهث اوالهی اوث. همه ها به یاؾ ؾاقین که 

هكؾم لبًاو و  ها شًگؾق همه  که ؾقظالی. ٌؿهىاشه با یک ظمله اوكائیل به شًىب لبًاو  ها والوؽث آو 
 لؿق گكاوال ٌهؿای  ،كفحى ال ٌما هكؾم بمقگلهكهاو با الهام گ الله ظمب ،بىؾيؿ ؼىقؾه ٌکىثفلىطیى ال اوكائیل 

کىچک اها هماوم و بمقگ ؾق بكابك  الله ظمبقول  33ال جصكبه فاؼك ٌما واقؾ یک کاقلاق ػظیمی ٌؿيؿ و  و ٌما
یى اقجً هًطمه ایىحاؾگی کكؾ و به لطف ؼؿا و با جکیه بك ایماو و ٌصاػث و هماوهث و بكای اولیى باق جك لىی

 .يؿو طؼن ٌکىث قا به اوكائیل چٍايؿيؿ ه ؼىؾٌاو و ؾق هكلهای ؼىؾٌاو هحىلف کكؾاوكائیل قا ؾق ؼاي
 .ایماو و ٌصاػث بىؾ ، يماؾ هماوهث،ی بىؾاوحکباق های لؿقت الىعك باطل، قوله اکىیك اػظن بىؾ 33شًگ 

که اهیؿواقین همه ها بحىايین لؿقؾاو ایى  کًؿ هیػبىق  الله ظمباهكول هن اهث اوالم ال همیى قاه هماوهث و قاه 
 قا اؾاهه بؿهین. ث باٌین و آويؼم

 هحکىهیث حادثه ياگىاس و رلیاليه بشخی يمایًذگاو دس هجلس .4
ؿواقین ایى ظاؾذه ها اهی .ظاؾذه ياگىاقی جىوط بكؼی ال يمایًؿگاو ؾق هصله قغ ؾاؾ که بكای هلث ها پىًؿیؿه يبىؾ

 های هؿقنها ايحظاق ؾاقین هصله ها هصله  .هؼالصه ٌىؾ بىؾ جىشهی بیال یک يىع ضؼف و  ياگىاق که يٍاو
 کًؿ هیهك چیمی که ایى ػمت قا هؽؿوي  .ػظمث و ػمت هلث باًٌؿ ؾ هماوهث،هىئىالو ها يما .بمقگ باٌؿ

ها اهیؿواقین که ؾیگك ٌاهؿ چًیى چیمهایی که ػمت اوالهی ها  .يیىث لبىل لابلها  ٌهیؿپكوقو بكای هلث بمقگ 
 .جىشه ٌىؾ حظاق هكؾم هاوث و اهیؿواقین به آوایى اي .يباٌین کًؿ هیهؽؿوي  قا
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 هلث جؼهذ دس بشابشجًفیز يشاو هششوػیث الهی و جحلیف يماد  .5
يماؾ همبىحگی لىا و جؼهؿ به هكؾم و جعلیف يماؾ هٍكوػیث الهی  یفجًف. ايصام ٌؿ ؾولث ؾوالؾهن جًفیف و جعلیف

ه باوالم و ايمالب و پایبًؿ  های آقهاوهحؼهؿ به  ،ايمالبی ،اوالهی ،اهكول ها ايحظاق ؾاقین که ؾولحی شؿیؿ .اوث
الهی و ؾاقای ؾغؿغه يىبث به  های اقليگیكؾ و ؾق هىیك ايمالب و اوالم و هحؼهؿ به الحّاؾ هماوهحی ٌکل 

 اشكایی کٍىق باٌین.اواوی ؾق کاق  ٌاهؿ فّل شؿیؿ وٌؿ. اهیؿواقین که باههن قهبكی  های ظىاویث

 هحکىهیث الذاهات ددهًشايه آل سؼىد .6
؟ ایؿ ؾیؿهآو قا  های فیلنآیا  ؾاين يمی .هًطمه ٌكلی ػكبىحاو ظاؾذه بىیاق ؾقؾياکی اوث قجؽكیب ػىاهیه ؾ

 یؼكاٌ ؾلبىیاق ظاؾذه وؽث و و  ؾهؿ هیال ػمك فاشؼه قا يٍاو  هایی گىٌهکه پؽً ٌؿه اوث  ال آو هایی کلیپ
 .کًین هییک ؾولث به هكؾم هظلىم ؼىؾي قا هعکىم  ظلن ال طكف شىق یىا .اوث

ظاکماو وؼىؾی هن اهًیث ظصاز قا ِیايث کًًؿ و هن يىبث به هكؾم ؼىؾٌاو با قظن و ػطىفث ايحظاق ؾاقین 
ؾق یمى و بعكیى و ؾق ؾاؼل کٍىقٌاو . ها ایى جؼْؿی هىحکبكايه که به يمایًؿگی ال اوحکباق ؾق هًطمه، بكؼىقؾ کًًؿ

ال ایى ظلن و وحن ؾوث بكؾاقيؿ و هكؾم ٌكیف لن و ظىله ػلمیه لن و اهیؿواقین  کًین هیهعکىم قا  ٌىيؿ هیهكجکب 
 .بلًؿ اػحكاْ ؾاقؾ یبا ِؿاؾق بكابك ایى جؼؿیات 

 ات اخیش آهشیکا دس لبال ایشاو و جبهه هماوهثهحکىهیث الذاه .7
ال ایى  ،جاو جكوقیىحی ، جعكیک و جعْكکاتشؿیؿجاو های جىطئهبگىیین ٌما ال ایى  ها آهكیکاییبایؿ به  ایًصاؾق 

ٌما  .طكفی يؽىاهیؿ بىث کًیؿ هیشؿیؿی که ؾاقیؿ وضغ  های جعكینو ال  ؾهیؿ هیکه ايصام  هایی یکٍ ػكبؿه
ؼىاهیؿ  شؿیؿ هن ٌکىث های جىطئهولىله  ايٍالله ؾق ایى و ایؿ آلهىؾهايمالبی و هماوهث اوالهی قا  باقها ایكاو

 .ؼىقؾ
ٌما به فضل ؼؿا با جمام  های ؼىاهی لیاؾه و ها گىیی لیاؾهها ؾق بكابك ایى  ػظین الٍاو قهبك و هىئىالو ،بؿايیؿ هلث

 .وشىؾ ؼىاهًؿ ایىحاؾ
 الكظمى الكظین الله بىن
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أیحها االؼىة و اْلؼىات و المىحمؼیى الکكام بؼؿ العمؿ و الرًاء أوِیکن و يفىی بحمىی الله الحی هی شًة هى الًاق 
و طكیمة الی الممن االيىايیة و الىؼاؾة االبؿیة و هًا اوحمْل الفكِة لکی يصؿؾ ـکكیات ایام ايحّاق المماوهة 

 ی المصاهؿ ػلی الؼؿو الّهیىي الله ظمباالوالهیة و 
و ظكب جمىل فی وًة الفیى و وحة و الحی اهحْؿت ذالخ و ذالذیى یىها کايث هًؼطفا جاقیؽیًا فی ػاللات االهة 
االوالهیة و الؼكبیة و الؼؿو الّهیىيی وْلْول هكة جعمْلث الىلطة الغاِبة و المعحلة همیمة کبیكة و ؼكشث هى 

فی المًطمة  الله ظمبالعكب يصن المماوهة االوالهیة و العكب هًهمهة بال اْی هکحىب و يّك و طلغ هى ؼالل هفا 
و الؼالن و هفا االيحّاق الکبیك اقبکث المؼاؾالت االهكیکیة المًطمة و ظممث ايصالات کبیكة و اػطث لالهة ؾقن 

و  الله ظمبالمماوهة وهًهس االيحّاق لالهة االوالهیة و الؼكبیة و بؼؿ ايحّاقات کبیكة ظممحها شبهة المماوهة و 
العمان ولؼث هباؾقات و هؤاهكات لبْد الفكلة و اٌحؼال ياق العكوب الطائفیة فی المًطمة و ؼلك جیاقات جکفیكیة 

 و اقهابیة لّالط اهى اوكائیل و الّهیىيیة
و يعى هًا بیًما يباقک و جهًئ ايحّاقات المماوهة االوالهیة طیلة الؼمؿیى الماضییى و االيحّاقات الکبكی فی 

فی المماوهة االوالهیة، يؤکؿ ػلی أو المضیة الفلىطیًیة ها لالث هی المىالة االولی لالهة و المماوهة و المًطمة 
 الرىقة االوالهیة و ػلی االهة االوالهیة الحؼاضؿ و الحکاجف ظىل هفه المضیة و هفا ها أِْك ػلیه االهام الؽاهًه ای.

شْل االکكم یا الله و... یااقظن الكظمیى. اللهن اقللًا يىئلک اللهن و يؿػىک باومک الؼظین االػظن االػم اال
جىفیك الطاػة و بؼؿ المؼّیة و ِؿق الًْیة و ػكفاو العكهة اللهن ايّك االوالم و اهله و اؼفل الکفك و الکفاق و 

اغفك المؤهًیى و المىهًات والمىلمیى و اللهن ايّك شیىي المىلمیى و ػىاکك المىلمیى اللهن  المًافمیى.
 های ها قا به ايىاق ایماو و هؼكفث ؼىؾ قوٌى بفكها،  ؼؿایا ؾللمىلمات، ا

و  ، ٌهؿای ؾفاع همؿن، ايمالب اوالهی، هؿافغ ظكم و ٌهیؿ ظصصیؾقگفٌحگاو ال ایى شمغ  ،هكاشغ ؾقگفٌحه
شبهه ايمالب و هماوهث قا ؾق قاه آياو همكق بفكها،  ؾهًؿه اؾاههاهام ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت هعٍىق بفكها، ها قا 

واق و يهایی لكاق بؿه، اقواض جابًاک ٌهؿا و اهام ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت هعٍىق بفكها،  های ليصیكه هىیك پیكولی
هكیضاو و شايبالاو قا ٌفای ػاشل ػًایث بفكها، جىبه و ايابه ها قا بپفیك و گًاهاو ها قا ببؽً و بیاهكل، 

م هؼظن قهبكی، هكاشغ ػظام و ؼؿهث گفاقاو به کٍىق و اوالم قا هؤیؿ و هًّىق بؿاق، ؼؿهحگماقاو به اوالم، هما
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اي جؼصیل  ؼؿایا والم ها قا به هعضك هىال و آلایماو ظضكت ولیؼّك اقواظًا فؿاه ابالؽ بفكها و ؾق فكز يىقايی
 بفكها.

ُه الصَّ  الله بسن َحِذ اللَّ
َ
ُه أ ّحیّن ُلٓل ُهَى اللَّ ٓحَمّى الشَّ َحِذ الشَّ

َ
 8َمُذ َلٓن یّلٓذ َوَلٓن یىَلٓذ َوَلٓن یُکٓى َلُه ُکُفًىا أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 . وىقه اؼال8َ


