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 خطبه اول
الْله الشدمى الشدین يذمذه ػلی ها کاو و يغحؼیًه  اػىر بالْله الغمیغ الؼلین هى الؾیطاو الشجین بغن

هى اهشيا ػلی ها یکىو و يؤهى به و يحىکل ػلیه و يغحغفشه و يغحهذیه و يؼىر به هى ؽشوس ايفغًا و 
ّبی آلَماّعّن 

َ
بیَى  عیئات اػمالًا و يصلی و يغلن ػلی عیذيا و يبیًا أ ٍذ َو َػلی آله األطیَّ المصطفی ُهَذمَّ

ما بمیة الْله فی االسضیى.  األطَهشیى و العیُّ
 و ػلی االسواح الحی دلث بفًائک اباػبذاللهالغالم ػلیک یا 

 جىصیه به جمىا
ُمىٓا اللْ ;الْله الشدمى الشدین  اػىربالله هى الؾیطاو الشجین بغن ىٓا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
َه َوکىُيىٓا َهَغ یا أ

اّدّلیَى  ه 1:الصَّ وّصیکٓن و َيفّغی ّبَحٓمَىی اللَّ
ُ
ّه أ   و ُهالّصَهة َاهّشه َو ُهجاّيَبة َيهّیه ػباد اللَّ

همه كما يماػگؼاعاو گغاهی و سىصم عا به جمىا، پاعؿایی، پغهیؼگاعی و طکغ و كکغ سضاويض صع همه ادىال ؿفاعف و 
يض همه ها عا اػ بًضگاو كایـحه و واعؿحه سىیق همغع بفغهایض.اػ سضاويض هحقال کًن. اهیضواعین که سضاو صفىت هی

 هىفك بضاعص. ٔالـالم فلیهٕکه همه ها عا به ؿىگىاعی سالوايه ابافبضالله الذـیى  سىاهین هی

 وظایف ػضاداساو دس لبال والؼه ػاؽىسا
ٔ ؿلـله هبادث هغبىط به الـالم فلیهـیى ٕالذ ابافبضاللهآغاػ هاه هذغم و صهه فاكىعای ؿاالع کغبال  به هًاؿبث

و به بیاو يکاجی صع باب فؼاصاعی جغاػ ايمالب اؿالهی و یک فؼاصاعی جاهـ و والقی  کًین هیسايىاصه عا جغک 
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صع فاكىعا اهام   .اؿث که صع جاعیز بلغیث عر صاصه اؿث يؾیغی بی. جغیاو فاكىعا والقه بؼعگ و پغصاػین هی
والقه ع بغابغ یک فغهًگ هًذظ جاهلی که جمام اؿالم عا به جذغیف کلايضه بىص لیام کغص. صٔ الـالم فلیهٕدـیى 

جغیاو لغاع گغفث. صع  فاكىعا یک جمابل ؿاصه دك و باعل يیـث. صع فاكىعا جمام دك صع بغابغ جماهی باعل
ی پاصكاهی و جذغیف اكغافی گغ ،ؿحمگغايه ،که یک فغهًگ ؽالمايه صیضيض هیٔ الـالم فلیهٕفاكىعا اهام دـیى 

صع همه همضعات جاهقه اؿالهی داکن كضه اؿث و اهام صع بغابغ چًیى فغهًگ هًذظ  ،گغ همه دمایك اؿالم
جذغیف گغی با جمام وجىص لیام کغصيض. اگغ لوه جغییغ جمام اؿالم و جذغیف همه دمایك صیى يبىص كایض فاكىعا 

و جذغیف بؼعگ صع اؿالم بىص و اهام صع یک يمغه فغف  . فاكىعا لیاهی صع بغابغ یک جغییغصعسلیض يمیچًیى 
فاكىعا بغ بلکه  دك يضاعص، بیث اهلجاعیشی و صع یک پیچ جاعیشی لض بغافغاكحًض. فاكىعا فمظ بغ جغیاو هکحب 

يبىص جمام اؿالم به صع آو پیچ جاعیشی فاكىعا لیام  اگغ .اؿالم دك صاعص عىایفهمه هىیث صیًی و بغ همه عبمات و 
ایى عاػ آو فضاکاعی بؼعگ و آو دماؿه  .هايض يمیچیؼی بالی  آوو اػ اؿالم و دمایك هحقالی  كض هیف کلايضه جذغی

هقماع ایى داصثه و لیام و ايمالب فؾین  و چًیى دماؿه بؼعگ غبغاب. ها صع بىص بی يؾیغ جاعیشی فلايی جاوفؾین و 
 وؽایف ههن و بؼعگی صاعین.

 ػاؽىسا . هؼشفث افضایی دس هىسد جشیاو1
وؽیفه ها هقغفث یافحى به اهام و فاكىعای اوؿث. كًاسث صعؿث و جذلیل صعؿث فاكىعا یک اهل ههن اؿث. 

ياصعؿث و غیغ جاهـ اػ لیام فاكىعا اعائه  های جذلیل ،صع هیاو كیقیاو یگاه و هـ االؿف صع يىیـًضگاو غیغ كیقی
 اؿث.ا جذلیل هىاب اػ لیام فاكىعكضه اؿث.  اولیى وؽیفه ها هقغفث صعؿث به ؿاالع كهیضاو و 

 . ػشض ادب به پیؾگاه عاالس ؽهیذاو2
صع  گاه ایى فغى اصب و اعاصت .الؿثکغبوؽیفه صیگغ ها فغى اصب و اعاصت به پیلگاه ؿاالع كهیضاو و كهضای 

آيچه صع عوایات و اصفیه صع باب فؾمث ػیاعت ؿاالع كهیضاو اؿث صع دض اسباع  .کًض هیلالب ػیاعت ججلی 
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و جقابیغ  2ٔ بغ هغ هغص و ػيیالـالم فلیهٕ ػیاعت اهام دـیى وجىب  آهضه اؿث. ايگیؼ كگفثهحىاجغ و با جقابیغ بـیاع 
به پیلگاه  اعاصتاػ اصب و  هایی جلىهبلًض صیگغی که صع ایى باب آهضه اؿث. جظکغ هوائب فاكىعا، فؼاصاعی و گغیه 

اؿث. ها صع بغابغ  ایى داصثه بؼعگ وؽایف  ٔلله و ؿالهه فلیهات اىهلٕؿاالع كهیضاو  وفاكىعا و هقماع بؼعگ 
و هـحمغ صاعین. ایى لوه صع عوایات ها ههًضؿی كضه اؿث و با يمله صلیك عغادی كضه اؿث جا فاكىعا  جاعیشی

باكض و به فضل  بشق الهام ،صع همه افواع و اهواعکغبال و فاكىعا و ایى هلقل فغوػاو فغاهىف يلىص جا  بمايض
صع ایغاو و جهاو هی ایى جىهیه پیلىایاو صیًی هىعص جىجه لغاع گغفث. ها ؿال به ؿال كاهض صعسلق ایى يىع ال

 هـحین. 

 يکاجی دس باب ػضاداسی جاهغ و جشاص ايمالب اعالهی
ى هاؿث. فؼاصاعی ياب و صعؿث و صع جغاػ ايمالب اؿالهی و عوكفؼاصاعی و جلکیل هیئث و الاهه فؼا اػ وؽایف 

ایام ؿىگىاعی   اػ اهىل و كغایغی صاعص. هى صع هذضغ كغیف كما و صع يشـحیى عوػ یياب اؿاله های اعػف
اهیضواعم صع  .کًن هیصعؿث و جاهـ عا  فغى  ،یک فؼاصاعی ياب های كاسوهؿاالع كهیضاو فهغؿث واع اهىل و 

ى كاسوها و هقیاعها صع همه هیئات و فؼاصاعاو به جغبیك ای ،پایگاه فلن  و جهاص ،همه کلىع بشوىم صع لن
 فًایث بفغهایًض.  ها فؼاصاعی

                                            

ّه ؿ َلاَلٓث : 311ٕم  ،ابى لىلىیه، کاهل الؼیاعات ـ 2 ّبي َفٓبّض اللَّ
َ
ّة َفٓى أ یَّ ـّ ٓدَم

َ
مِّ َؿّقیٍض آْل

ُ
ٓیّى   أ ـَ مَّ َؿّقیٍض َجُؼوّعیَى َلٓبَغ آلُذ

ُ
َلاَلٓث  َلاَل ّلي َیا أ

َیاَعةَ   َفّإَو   ُػوّعیهّ ُلٓلُث َيَقٓن َفَماَل ّلي  ٓیّى َواّجَبةِ  َلٓبغّ  ّػ ـَ اّء؛ ام ؿقیض اػ اهام هاصق فلیه الـالم يمل هی کًض که  آلُذ ـَ ًِّ َجاّل َو ال َفَلی الغِّ
عا ػیاعت کى چغا که ػیاعت لبغ دضغت پغؿیضيض: لبغ اهام دـیى عا ػیاعت هی کًی؟ گفحن: بله، اهام فغهىص: لبغ دـیى بى فلی 

 دـیى بغ هغ هغص و ػيی واجب اؿث.ٔ
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 هاػضاداسیلضوم سؽذ و اسجمای .1 
كبهه  ،با همه همث عكض و اعجما پیضا کًض. هغ يىؿ كبهه افکًی صع ادیاء و كکىه فؼاصاعی بایض همىله فؼاصاعی

و  ٔالـالم فلیهنٕ غو سايضاو پیاهب بیث اهلههن صع هذبث  هفؼاصاعی یک اهل ههن و كاسو .اؿث یافکًی غلغ
 اؿالم ياب هذمضی اؿث.

 . سػایث اخالؿ و صذالث2
یا :هايًض هایی آؿیبهضالث و يیث پاک بغسىعصاع باكض و اػ  ،فؼاصاعی صعؿث فؼاصاعی اؿث که اػ اسالم  و ع

 بیجا هًؼه و پاک باكض. های چلمی هنچلن و 

یخ هغحًذ و صذیخ.3   بیاو هصائب و جاس
غیغ  های لوهو  ، سغافاتها صعوك .صعؿث و هـحًض به هًابـ هذیخ و اهیل باكض ،بیاو هوائب و فؼا بایض عاؿث

عاه یابض. گاهی كاهض هـحین  ؿغایی يىدهصع جاعیز يبایض به هًبغ و وفؼ و ؿشًغايی و هضادی و  كضه ثبثاهیل و غیغ 
آوعصيض که یک  غیغ اهیل عوی هی های لوهياعوا و  های پغصاػی سیالکه بغای گغم کغصو فؼاصاعی افغاصی به 

 فغهًگ غلظ اؿث.

 اهمیث دادو به ابؼاد دماعی ػاؽىسا.4 
ایثاع باكض. ايمالب اؿالهی صع پغجى فاكىعا كکل  كهاصت و های اعػففؼای اهام دـیى بایض ايمالبی و هحکی به 

ايمالب  . فؼاصاعی که اػ اهىلعفحًضكهیضاو ؿغافغاػ ها به فلك فاكىعا و کغبال به هیضاو  و گغفث. صفاؿ همضؽ ها
هحقالی ايمالب فاهله بگیغص فؼاصاعی جام و کاهل يیـث. ادیای فاكىعا بایض به ادیای هـائل  های اعػفاؿالهی و 

هباعػه با ؽلن و ؿحن صع فوغ جضیض  بشق الهاماجحمافی و ؿیاؿی اهغوػ ایغاو و جهاو گغه سىعص. فاكىعا بایض 
هىكمًضايه و  هىعت بهلی ايمالب و صفاؿ همضؽ صع فؼای ها هحقا های اعػف ،اهام كهیضاو ،كهیضاو یاص بایض باكض.

 صعؿث هًقکؾ كىص و ججلی پیضا کًض.
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 ػذم جذایی ػضاداسی اص دیگش هغائل دیًی.5 
فمائض  ،فؼاصاعی يبایض اػ ؿایغ هـائل و فغهًگ صیًی جضا کًین. هیئحی هىفك اؿث که صع صعوو آو ادکام صیى

فؼاصاعی که  هضف گغفحه اؿث جا پیضا کًض. عافحماص و اسالق جىاياو ها پاؿز به كبهاجی که ا و هقاعف الهی ،اؿالم
 صاكحه باكض. یهذیذ گاهيـل جىاو جای ویژه بههقاعف صیًی همه  ءاعجماصع هحى آو 

 پشهیض اص اهىس وهى آلىد.6 
به  جاکیض هی فغهایض ػيی لمهب اؿث. ایًکه عهبغ هقؾن ايمالب بغ پغهیؼ اػ ههظاهىعی که هىجب وهى  اػپغهیؼ  

دضاکثغ هن اگغ کـی يؾغی صاكحه اؿث صع  .پایگاه اهیلی هن يضاعص الضاهی اؿث کهایى فمل، ایى اؿث که  ساعغ
ات بایض ئهی اؿث. ٔالـالم فلیهنٕ بیث اهلاهغوػ هىجب وهى هظهب و سضكه به ايضیله و ولی كغایظ ساهی بىصه 

الهی و ايمالبی فقالیث  های اعػف ؿىی به گیغی جهثو با  صوع اػ هىهىهات و سغافاتو هیئات بايلاط و كاصاب 
 کًًض.

 اعالهی اهث جىجه به ودذت.7 
بایض صع صؿحىع کاع  ق اؿالهی به دضىع صع هغاؿن ؿاالع كهیضاوَغ جىجه به ودضت اؿالهی و جغغیب همه فّ 

یى فالن كاهض ایى هـحین که فغق گىياگىو به هذضغ ابافبضالله الذـ جای جای. اهغوػ صع لغاع گیغص ها فؼاصاعی
صع هًاعمی  ویژه بهببًضین. بایض صع يماط هشحلف  ها اصب. يبایض عاه عا بغ ایى فغى کًًض هیفغى اصب  ٔالـالم فلیهٕ

سام كیقی  های پیامفاكىعا هغچًض که بغاصعاو اهل ؿًث ها دضىع صاعيض كغایظ اصاهه ایى دضىع عا فغاهن کًین. 
وجىص صاعص. فاكىعا و ؿاالع كهیضاو  يیؼفغاهظهبی  های پیامصع صل جغیاو فاكىعا  یبغای همه اهث اؿالهاها  ،صاعص

ها بایض اجاػه صهین که همه هظاهب اؿالهی به  .عیله صع عوایات فغوايی صاعص که اهل ؿًث هن آو عا يمل کغصه ايض
 پیلگاه ؿاالع كهیضاو فغى اصب کًًض.

یخث ،پشهیض اص ججمالت.8   و جؾشیفات ياصذیخ وپاػس
فؼاصاعی  ؿًث اکیض  ،بایض هؼیًه کغص گىیین هیها  .يبایض هؼیًه کغص ها فؼاصاعیکه صع  گىیًض هی ها بقضیگاهی  

 باكض. یو هقغىف به اهضاف هلشو وکحاب دـاببا  ها هؼیًهاؿالهی اؿث اها بایض ایى 
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 جاکیذ بش گغحشػ ؽؼش و هًش ػاؽىسایی.9 
كقغ  و هًغ هلغوؿ .الهی اؿث های اعػففاكىعا یک هًغ هحقالی و ساؿحگاه و صاعای ؿىژه های بیًهایث اػ  

 ایى اهغ بایض اؿحمغاع و اعجماء پیضا کًض.و  صع سضهث فاكىعا لغاع گیغص که جاکًىو چًیى بىصه اؿث  صعؿث بایض
 .جایگاه ججلی كقغ و هًغ باكض جىايض هیافحماصی و هقًىی عا صع بغصاعص  ،فاكىعایی که بیق اػ هض صعؽ اساللی

 ضىس سودايی دس هیئاتاصالث هغجذ وهًبش و د.10 
اها بایض فؼاصاعی ها با هـجض و  ،ها بغای همه هضاداو و همه هیئات پاک و هشلن يهایث ادحغام عا لائل هـحین 

 صعؿث يیـث. ها فؼاصاعیهًبغ و دضىع عودايی گغه بشىعص. جضایی اػ ایى اهىل اؿاؿی صع 

 جاهؼه ؽهش و ،داساو به هغائل اجحماػی دس هذلهاهحمام هیئات و ػضا.11 
اجحمافی عا کاهق صاص. ایى یک  های آؿیبو هلکالت  كىص هیفؼاصاعی یک ؽغفیث فؾیمی اؿث که با آو  

 های آؿیباكکاالت و  و عا ػصوص ها آؿیب ،عا اهالح کغص ها سايىاصه كىص هیهلقل يىعايی اؿث که صع پغجى آو 
 ص.دل کغاجحمافی عا 

 سعیذگی به فمشا و يیاصهًذاو.12 
. بایض هضيؾغ باكض كىص هییی که ايجام ها هؼیًهو  ها اعقامه فمغا و يیاػهًضاو و هضفمًض كضو عؿیضگی ب واهحمام 

یی ها سايىاصهيیاػهًضاو و  ،آو  فمغا .که ایى اعقام هضفمًض باكض اعقام ؿیغه و هًق سىبی اؿث اها بایض ؿقی كىص
هذالت  .صع اولىیث لغاع گیغيض یضو اػ دضالل هقیلث هذغوم هـحًض با گظعص هی ها آوکه گاهی هفحه و هاه بغ 

ی فاكىعا و فؼاصاعی دؾ کًًض که عدمث و ها هؼیًهبیماعاو و یحیماو بایض صع  ،ی يیاػهًضها سايىاصههذغوم، 
 کغاهث دـیًی و فاكىعایی كاهل داللاو كضه اؿث.
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 جاعیظ هىعغات خیشیه.13 
هیؼیه و اهثال ایًها و صع عىل ؿال هیى جأ، جالذـًه لغىهىؿـات سىبی جاؿیؾ کغصه ايض.  ها هیئثسیلی اػ  

بـیاع کاع سىبی اؿث. ایى عدمث دـیًی و کغاهث فاكىعایی صع جاؿیؾ کاعهای سیغ صع ؿیغه اصاهه صاعص. ایى 
 .اؿالهی و ايمالبی اؿث، یک هیئث صع جغاػ باال های كاسوهعىل ؿال اػ 

 اهحمام به يماص.14 
ؿاالع كهیضاو اؿث. به فضل الهی صع ایى  هىل اؿاؿی لیاميماػ اول ولث که ایًها او يماػ جمافث اهحمام به  

ؿالها هیئات ها به ایى هـاله جىجه کغصه ايض. ایى جىجه بایض عوػ افؼوو كىص و جمافث و يماػ اول ولث هىعص اهحمام 
 باكض.

 و يهی اص هًکش هؼشوفاهشبهجىجه به .15 
 اهل بایض ػيضه كىص. و يهی اػ هًکغ اؿث که ایى  هقغوف اهغبهعوح والقه فاكىعا   

 يابجا هایسلابثودذت و همبغحگی هیاو هیئات و پشهیض اص .16 
 سػایث اػحذال دس ػضاداسی دس طىل عال.17 

 های صههؿال ی یات ولث فؼاصاعی اؿث. اها يبایض به گىيه ای فمل کًین که همه فایى صهه ولث فؼاصاعی اؿث. و 
 .كىص هی اهالث فؼاصاعی . ایى افغاط هىجب سضكه بهكىص فؼاصاعی

 سػایث هغائل بهذاؽحی وعالهث هشدم و ػضاداساو.18 
 دس همه ادىال سػایث دمىق هشدم.19 

. بایض كقاع فؼاصاعی صع كهغ بایض دمىق هغصم عفایث كىص ها سیاباوبه  صعآهضوو  وآهضها عفث ،گىهاضبلً ،صع هضاها
 همه جهات ضغوعت صاعص. دمىق بیماعاو و هغصم صععفایث و هًحلغ كىص اها همغاه با آو  بپیچض و عوؿحا
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 همکاسی با يهادهای جبلیغی و اهًیحی.20 
 و اصىل اخاللی اعالهی هااسصػجىجه به .21 

، يـبث به هیئث اهًا ،الهی و اهىل اسالق اؿالهی صع جقاهل با یکضیگغ های اعػفجىجه به ههماياو و جىاياو، به 
كهغی هثل لن که ایام فؼاصاعی هیؼباو هؼاعاو هؼاع فاكك صع  ویژه به .بایض صع جى هیئات ها ججلی کًض ػياو بؼعگاو و

 هـث بایض همضم ػواع و ههماياو عا گغاهی صاكث. بیث اهل
ی ها صع ایى جغاػ باال لغاع بگیغيض و فاكىعای دـیًی ؿال به ؿال صعهمه ایغاو و جهاو ها هیئثاهیضواعین 

 غین.كىص و همه ها اػ یاعاو ؿاالع كهیضاو لغاع بگی جغ يىعافلاو
اللهن ايوغ االؿالم و اهله و اسظل الکفغ و اهله اللهن  .ائکًو فلی االعواح الحی دلث بف ابافبضاللهالـالم فلیک یا 

 و المىهًات والمـلمیى و المـلمات ىاغفغ للمىهًی

َه َوآيَذٓش ّإوَّ  بغن اَن آلَکٓىَثَش َفَصلِّ ّلَشبِّ ًَ ٓػَطی
َ
ا أ ّدیّن ّإيَّ ٓدَمّى الشَّ ٓبَحُش  الله الشَّ  3َؽاّيَئَه ُهَى اأٓلَ

  

                                            
 . ؿىعه کىثغ3
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 خطبه دوم

الم  افىط بالْله الـمیـ القلین هى اللیغاو الغجین، بـن ـْ الْله الغدمى الغدین الذمضلله عْب القالمیى و الْوالة و ال
ا فلْی بى فلی ؿْیضيا و يبْیًا و دبیب للىبًا و عبیب يفىؿًا و كفیـ طيىبًا ابی الماؿن الموغفی هذْمض َو َفلی هىالي

ابیغالب و فلی الوضیمة الغاهغة فاعمة الؼهغاء و فلی الذـى و الذـیى ؿْیضی كباب اهل الجًة و فلی االئمة 
المـلمیى فلی بى الذـیى و هذمض بى فلی و جقفغ بى هذمض و هىؿی بى جقفغ و فلی بى هىؿی و هذمض بى 

دججک ػلی ػبادک و أهًائک فی بالدک فلی و فلی بى هذمض و الذـى بى فلی و الشلف المائن المًحؾغ 
 عاعة الؼباد و أسکاو البالد و أبىاب االیماو و أهًاء الشدمى 

 جىصیه به جمىا

َه َدكَّ ُجَماّجّه َواَل َجُمىُجىَّ ; الله الشدمى الشدین اػىربالله هى الؾیطاو الشجین بغن ُمىا اللَّ ىا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ
َ
یا أ

ٓيُحٓن هُ 
َ
هػباد  4:ٓغّلُمىَو ّإالَّ َوأ وّصیکٓن و َيفّغی ّبَحٓمَىی اللَّ

ُ
ّه أ  ػباد اللَّ

ُمىا الْلَه َو ُکىُيىا ّهَى » :فغاسىايضيضصع عوػ فاكىعا ایى گىيه هغصم عا به جمىا  ٔؿالم الله فلیهٕاهام دـیى  ّفباَصالْلّهٖ ّاجَّ
ٓيیا َفلی َدَظع بًضگاو سضا جمىا پیله کًیض اػ صيیا صع جغؽ  :صيضصع هذًه كىعايگیؼ و دماؿی فاكىعا اهام فغهى «الضُّ

ٓيیا َلٓى َبّمَیٓث اّلَ َفّإ » .كما عا فغیب يضهض باكیض بحغؿیض که صيیا ٓو َبمّ دوَّ الضُّ
َ
َدِض، کاَيّث االٓ ض أ

َ
َدكُّ ّبآلَبماّء َی َفَلٓیها أ

َ
 ٓيّبیاُء أ

ضی ٓولی ّبالغِّ
َ
ٓعضی ّبآلَمضاّء  َو أ

َ
بىصيض که  جغ یـحهكايیـث اگغ لغاع بغ هايضگاعی بىص ايبیای الهی  ایى صيیا هايضگاع «َو أ

ٓيیا ّلٓلَبالّء  »صيیا بمايًض.  ىیصع ا وَّ الْلَه َجقالی َسَلَك الضُّ
َ
هٓ  َغٓیُغ أ

َ
َو  َو َيقیُمها ُهٓضَمّذل   َلها ّلٓلَفًاّء، َفَجضیُضها بالَو َسَلَك أ

ّؼُل ُبلٓ  ُؿُغوُعها ُهٓکَفّهغ   ًٓ آفغیضه  ایقبغای فًا و آػه ایى صيیا سلك يلضه اؿث بغای بما ایى صيیا« َغِة َو الْضاُع ُلٓلَقةِ َو آلَم
و کهًه اؿث و جایگاه فبىع و آ های جاػه ،آو عو به فًاؿث های يقمث .جهاو ياپایضاع اؿث ،ایى جهاو .اؿثكضه 

                                            
 301فمغاو، آیه  آل 4
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ُصوا، َفّإوَّ َسٓیَغ الْؼاّص : »یى اؿث سغاب اهام دـیى هن به داضغاو صع کغبال و هن به همه بلغیث ا .گظعی اؿث َفَحَؼوَّ
ُکٓن ُجٓفّلُذىَو  ُمىا الْلَه َلَقلَّ ٓمىی، َفاجَّ  5«الحَّ
 فاكىعا و کـب جمىا صع همه كئىو ػيضگی کغاهث بفغها بشق الهامسضایا به ها جىفیك كًیضو ایى پیام 

كهیضاو  اهی هی صاعین بشوىم یاصدغم عا گغ و هضافقاویاص كهضای اؿالم و ايمالب اؿالهی و صفاؿ همضؽ 
صاعین و یاص همه بؼعگاو و هغاجـ صعگظكحه و  كهضای فؼیؼ هضافـ دغم عا گغاهی هیو و هماوهث اؿالهی  الملل بیى

 .الذمىق و اهام كهیضاو عا گغاهی هی صاعین طوی
عا بىص  ها دىػه مسضو بؼعگ و های چهغهیث الله عاؿحی کاكايی که اػ آاعجذال فالن فغػايه وبؼعگىاع همیى عىع 

و سضهات ػیاصی به دىػه صع لن آيؼصیک اهام صع يجف و پؾ اػ  كاگغصاواػ  . ایلاو کًن هیجـلیث و جقؼیث فغى 
سضهات فغاوايی صاكث و به لماء سضا  گبؼعو ؿالهای اسیغ هن صع بـحغ بیماعی لغاع صاكحًض ایى فالن  يضاعائه صاص
 ،هغاجـ فؾام ،به دضغت ولیقوغ اعوادًا فضاه کًن هیو جـلیث و جقؼیث فغى یاص او عا گغاهی هی صاعین  .كحافث

لله هغصم هن ء اهغکؼ فلمی و صیًی و هلث كغیف و سايىاصه هذحغم ایلاو و ايلا ،ی فلمیهها دىػه ،عهبغ هقؾن
سىاهض كض  هغاؿمی که اػ ؿىی صفحغ همام هقؾن عهبغی بغگؼاع صعؿی سىاهًض کغص هن صع جلییـ جًاػه و هن لضعكًا

به لماء الهی عفحًض و بغای فلى  ای داصثهو همیى عىع یاص صعگظكحگاو اسیغ صع لن که هفث يفغ اػ فؼیؼاو فغالی صع 
 هلىاجی بغ هذمض و آل هذمض کًین هیصعجات همه ياهبغصگاو جمضین 

 هاهًاعبث
  کًن:یاصآوعی  بایض فهغؿث واععا که  هذىعهاییاها 

 ذط. بضسگذاؽث هفحه دفاع هم1
هماوهث صع  ،با صهه فاكىعا، هفحه صفاؿ همضؽ لغاع صاعص که اهحضاص فاكىعا صع فوغ ها بىص. صفاؿ همضؽ ػهاو هن

 ،بغای اولیى باع کلىع ها واعص یک جًگ كض و هايـ اػ ججؼیه آو گغصیض. صفاؿ همضؽ .بغابغ ججؼیه یک کلىع بىص

                                            
 .132، م 31جاعیز ابى فـاکغ، ج ـ  5



  

 13/06/96                               های يماػجمقه آیث الله افغافی سغبه                

11 

 

بىص  كضه عیؼی بغياههالب و ؿمىط يؾام و ايمالب اؿالهی بىص که بغای هذوىع کغصو ايم هایی جىعئههماوهث صع بغابغ 
غلبه کغص. صفاؿ همضؽ یک الگىی جضیضی عا  جىلیض کغص که هماو الگى اهغوػ صع  ها جىعئهبغ ایى  و با هماوهث سىص

 ؿهمگیى سىعصيض. های ضغبهو يماط صیگغ جهاو اؿالم ايحلاع یافث و با همیى الگى هـحکبغاو  ، لبًاوؿىعیه ،فغاق
صع  های هجاهضتو الگى آفغیى یک هضل جضیض اػ صفاؿ و هماوهث بىص. همچًیى ادیاگغ  بشق الهامصفاؿ همضؽ 

ایثاعگغاو و  ،بىص. كهضای صفاؿ همضؽ ایثاعگغهجاهض و  ،هضع اؿالم و پغوعف صهًضه  يیغوهای بؼعگ فضاکاع
هی هی صاعین و به اعواح همه كهیضاو صفاؿ ایى  هفحه بؼعگ عا گغا .جايباػاو فؼیؼ پیلگاهاو ایى عاه بؼعگ بىصيض

 هلىاجی بغ هذمض و آل هذمض کًین هیهمضؽ جمضین 

 يکىداؽث آغاص عال جذصیلی.2 
صعوؽ  كهغیىعهاهالبحه دىػویاو اوایل  .کًًض هیؿال جذویلی سىصكاو عا كغوؿ  ها صايلگاهفغصا هضاعؽ و 

و  گىیین هیق آهىػاو و ساصهاو فلن و فغهًگ جبغیک صاي ،صايلجىیاو ،همه اؿاجیضبه  .سىصكاو عا آغاػ کغصه ايض
 :صاعین ایى اؿث که عفوپغو آهىػف. ايحؾاعی که اػ کًین هییث و ؿغبلًضی معػوی هىفآ ها آوبغای 
 ؛عا ؿغلىده و الگىی سىص لغاع صهًض وپغوعف آهىػفجذىل  ايضاػ چلنؿًض  الف.
  ؛صايقو ههاعجی و کاع  های آهىػفاعجمای ب. 

 ؛اؿث كضه عیؼی بغياهه ها آواهضافی که بغای  ؿاػی پیاصهصع افث ی اػ ج. جلىگیغ
 جه به هـائل اساللی و فغهًگی. ىج ص.

به آو جىجه بایض هلکالت ػیاصی صاعص که هن هغصم  ی آهىػكیفضابه لذاػ هًابـ ايـايی و  وپغوعف آهىػفالبحه 
البحه هغصم همث  .کمبىص فضای آهىػكی ػیاصی صاعین صع همیى لن ها .هض يؾغ صاكحه باكًضآو عا کًًض و هن هـئىلیى 
اها کافی يیـث و يیاػ به جىجه بیلحغی صاعص. صع همىله ؿىاصآهىػی با جىجه به  .غیى جلکغ کغصکغصيض و بایض اػ سیْ 

صعهض  88هًىػ هلکالت ػیاصی وجىص صاعص. صع اؿحاو لن با وجىص  این بغصاكحهسىبی عا به جلى  های لضمایًکه ها 
ؿال وجىص صاعص که یک اهغ بـیاع ياگىاعی اؿث که يیاػ به هقالجه صاعص و  55ػیغ  ؿىاص یبهؼاع  33هًىػ  ،اصیباؿى

وجىص صاعص که ایى كایـحه اؿحايی هثل لن يیـث. اهیضواعین  ؿىاص یبهؼاع  055اگغ کل ؿًیى عا صع يؾغ گیغین بیق اػ 
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ؿىاص جىجه بیلحغی كىص. اػ سضهات ايجام كضه هن  ؿىاصآهىػی و هن صع اعجمای و ای آهىػكیهن صع جىؿقه فضاه
 .کًین هیجلکغ و لضعصايی 

 اػالم همبغحگی با هغلماياو هیايماس.3 
و  جًگهای لضعجها كضه ايض الموالذه وجه. اللیث هـلمايی که لغبايی کًین هیافالم همبـحگی هـلماياو هیايماع 

البحه ها ایى عا یک  .آواعه کغصو هـلماياو هـحینو اعت غ ،لحل ،با لـاوتو اهغوػ كاهض بیغدمی بـیاع صعص ايگیؼ 
صیًی و بیلحغ دضىع سىص اعجق و صولث هیايماع صع ایى  های گغایی افغاطاها  ،كماعین يمیجًگ صیًی و هظهبی 

ایى همه  جا همیىهغاکؼ فلمی و صیًی  ًىاو لن و. به فکه صعصآوعجغ اؿثی  عا صاعین الملل بیىهذًه و ؿکىت هجاهـ 
ايجام گیغص و يهاصهای  جغی جضیدمىلی  های پیگیغیو اهیضواعین که  کًین هیعا هذکىم  عدمی بیاوت و لـ
اػ سضاويض سىاؿحاعین که به فغیاص ایى  .ایى ايضاػه کافی يیـث چغاکه ی جىجه صعؿحی ايجام صهًضالملل بیى

 ؿحمضیضگاو بغؿض ايلاالله.

ییظ جم.4   هىس آهشیکاهذکىهیث عخًاو و هىضغ گیشیهای عخیف س
هغیکا صع ؿاػهاو هلل بىص. ؿشًايی آاػ ؿىی عییؾ جمهىع  پایه بیاها هىضىؿ بـیاع ههن اسیغ ؿشًاو ؿشیف و 

 :کًین هیفغى و بىص که يکاجی عا صع ایى ػهیًه پیلیًیاو ا های جقغىو  ها کلی فغبضهکه یاصآوع 

 عاله وی 70. وجىد بیؼ اص صذ جًگ و اؽغال دس کاسياهه 1
بیق اػ هض جًگ و  ،ؿاله گظكحه سىص 75پغويضه کاعياهه و ايضاسحه اؿث صع  ؿغوهضااهغوػه ایى لضع ه کآهغیکا 

ن بضوو هیچ وجه لايىيی هضاسله يؾاهی کغصه و اكغال اكغال ثبث کغصه اؿث. آهغیکایی که صع يماط هشحلف فالَ 
دهای کلحاع جمقی عا صع صؿحىع کاع جىلیض ؿال، پلحیباو عژیمهای ؿحمگغ و داکماو جىع بىصه اؿث ،يمىصه اؿث

اؿحفاصه کغصه اؿث.  اػ بمب اجمیجًها کلىعی اؿث که  فالوه بغ اؿحفاصه اػ جـلیذات كیمیایی و سىص صاكحه اؿث
عژیمی که ایى لضع جًایث کغصه اؿث اهغوػ با کمال ولادث هضفی صيیاؿث. سىص ایى عییؾ عییؾ جمهىع 

عو کغصه اؿث. دکىهحی که اػ عژین  عا ؿیاه و جاعیک اػ صولحمغصاو کلىع سىصکلی پغويضه  ،صع ایام ايحشابات جمهىع
البحه . و جًگهای هحقضص پلحیبايی کغصه اؿث ها كکًجهاػ کلحاعهای جمقی و  ،کًض هیغاهب اؿغائیل دمایث 
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غ و جغاهپ کلیًحىو و اوباها و بىف پـآو صیگغی یکی عیگاو و صیگغی بىف پضع و  :هحفاوجی صاعيض های چهغهایًها 
عوح ؽلن و  هایلاو ؿیاؿثاها عوح الضاهات و  و عفحاعهای سىص صاعيض، ها یقگى ،جفاوجهایی صع اصبیاتکه هغ کضام 

 کًض هیؿحن و اؿحکباع اؿث. البحه ایى آلای جغاهپ یک آصم پـث و عطلی اؿث که اػ اصبیات اعاطل و اوباف اؿحفاصه 
هلث »ؿال پیق اهام فغهىص:  55که بیق اػ  جا همیىغوػ ها صع لن اه .که کـی هن سغیضاع آو هـث کًض هیو فکغ 

صع ایى پایگاه فلن و جهاص و همه هلث ها صع ؿغاؿغ کلىع و هلل  «ها اػ آهغیکا و هیئث داکمه آو هحًفغ اؿث
 یکا.: هغگ بغ آهغآوعین بغهیو با همه وجىص هايًض گظكحه فغیاص  کًًض هیهذکىم عا ن ایى ؿشًاو ؿشیف هؾلىم فالَ 

 پیؾشوی ايمالب اعالهی با سهبشی داهیايه همام هؼظن سهبشی. 2
همام هقؾن عهبغی صع بغابغ ایى ی  صاهیايهعهبغی اكحباه يکًیض هلث ایغاو با وجىص همه ؿالیك و گغوه ها جذث 

 ایى هیئث داکمه ؽالن آهغیکا سىاهًض ایـحاص و آعػوهایحاو عا به گىع سىاهیض بغص وو ؿشًاو ؿشیف و جاهاليه 
جقبیغ يشىاهض كض. اهغوػ جبهه هماوهث همايغىع که بیًی كما عا صع ؿىعیه و كما هیچ ولث ایى سىابهای پغیلاو 

كما سىاهض ایـحاص و به فضل سضا كما عا يااهیض  سىاهی یاصهػلبًاو و یمى به ساک هالیضه اؿث صع بغابغ ؿحمگغی و 
 ض کغص.سىاه

 ٔالغالم ػلیهیى ٕهلث و اهث اعالهی دسط آهىصاو عیشه اهام دغ. 3
هىػاو عاه و آصعؽ  ،ن فغػيضاو ايمالب اؿالهیالض و ایى جبهه هماوهث صع ؿغاؿغ فایى هلث بؼعگ، ایى جىاياو عكی

 پایه بیهگغ با ایى ؿشًاو بی اؿاؽ و  فغػيضايی. چًیى و فغػيضاو صفاؿ همضؽ هـحًض الـالم فلیه ؿیغه اهام دـیى
 ؟ٖضبغص هماوهث سىص کىجاه سىاهین آهو عاه که ها اػ هًایـ هىكکی و صفافی کًیض یهکًاع سىاهًض کلیض. كما فکغ 

الحواص هماوهحی، فغهًگ هماوهحی، صیپلماؿی هماوهحی عا پیله کًًض و به فضل الهی ها صع بایض صولث و هلث ها 
 پیق سىاهین عفث و كما هن يااهیض سىاهیض كض ايلاالله ها فغهههمه 

يـئلک اللهن و يضفىک باؿمک القؾین االفؾن االفؼ االجْل االکغم یا الله و... یااعدن الغدمیى. اللهن اعػلًا 
ض المقویة و هضق الًْیة و فغفاو الذغهة اللهن ايوغ االؿالم و اهله و اسظل الکفغ و الکفاع و جىفیك الغافة و بق

اغفغ المؤهًیى و المىهًات والمـلمیى و اللهن ايوغ جیىف المـلمیى و فـاکغ المـلمیى اللهن  المًافمیى.
غفث سىص عوكى بفغها، هغاجـ های ها عا به ايىاع ایماو و هق سضایا صلالمـلمات، االدیاء هًهن و االهىات، 
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صعگظكحه، صعگظكحگاو اػ ایى جمـ، كهضای صفاؿ همضؽ، ايمالب اؿالهی، هضافـ دغم و هغدىم آیث الله عاؿحی 
صهًضه عاه آياو همغع بفغها، ها عا اػ ؿىگىاعاو  کاكايی و اهام كهضا عا با اولیای سىصت هذلىع بفغها، ها عا اصاهه

واع و يهایی لغاع بضه،  های ػيجیغه غها، جبهه ايمالب و هماوهث عا صع هـیغ پیغوػیعاؿحیى ؿاالع كهیضاو همغع بف
اعواح جابًاک كهضا و اهام كهضا عا با اولیای سىصت هذلىع بفغها، هغیضاو و جايباػاو عا كفای فاجل فًایث 

، همام هقؾن عهبغی، هغاجـ بفغها، جىبه و ايابه ها عا بپظیغ و گًاهاو ها عا ببشق و بیاهغػ، سضهحگؼاعاو به اؿالم
فؾام و سضهث گظاعاو به کلىع و اؿالم عا هؤیض و هًوىع بضاع، سضایا ؿالم ها عا به هذضغ هىال و آلایماو دضغت 

 اف جقجیل بفغها. ولیقوغ اعوادًا فضاه ابالك بفغها و صع فغج يىعايی

ُه  بغن َدِذ اللَّ
َ
ُه أ ّدیّن ُلٓل ُهَى اللَّ ٓدَمّى الشَّ َدِذ الله الشَّ

َ
َمُذ َلٓن یّلٓذ َوَلٓن یىَلٓذ َوَلٓن یُکٓى َلُه ُکُفًىا أ  6الصَّ
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