
  

 30/39/96                               آیث الله اػؽافی لن های يماؾخمؼه ضٓبه                

1 

 

 خطبه اول
الْله الشحمى الشحین يحمذه علی ها کاو و يسحعیًه  اعىر بالْله السمیع العلین هى الشیطاو الشجین بسن

هى اهشيا علی ها یکىو و يؤهى به و يحىکل علیه و يسحغفشه و يسحهذیه و يعىر به هى ششوس أيفسًا و 
ّبی 

َ
بیَى سیئات أعمالًا و يصْلی و يسْلن علی سیذيا و يبیًا أ ٍذ َو َعلی آله األطیَّ آلَقاّسّن المصطفی ُهَحمَّ

ما بقیة الْله فی االسضیى.  األطَهشیى و السیُّ
، السالم الله ولی، السالم علیک یا عمة الله ولی، السالم علیک یا أخث الله ولیالسالم علیک یا بًث 

 علیک یا بًث هىسی بى جعفش و سحمة الله و بشکاجه

 جىصیه به جقىا
ُقىٓا الْلَه َوکىُيىٓا َهَع »الله الشحمى الشحین  الله هى الشیطاو الشجین بسناعىرب ىٓا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
یا أ

اّدّقیَى  ُه َفَقٓذ  1«الصَّ ُضوا عباد اللَّ ه و هالصهة أهشه و هجايبة يهیه و َجَجهَّ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓقَىی اللَّ
ُ
ّه أ ّعَباَد اللَّ

ّحیّل ُيىّدَی ّفیُکٓن  ٓقَىی 2ّبالشَّ اّد الحَّ ُدوٓا َفّئوَّ َخٓیَش الضَّ  3َو َجَضوَّ
همه نما يماؾگؿاؼاو گؽاهی، بؽاظؼاو و ضىاهؽاو اؼخمًع و ضىظم ؼا ظؼ ایى ایام نؽیف به جمىا، پاؼقایی، پؽهیؿگاؼی و 

ىفیك کكب جمىا و جطلك اهیعواؼین ضعاويع به همه ها جکًن.  غکؽ و نکؽ ضعاويع ظؼ همه ازىال قفاؼل و ظػىت هی
 به اضالق زكًه و جهػیب يفف کؽاهث بفؽهایع.

                                            
 .119قىؼه جىبه آیه  1
 .432البالغه، ضٓبه  . يهح2
 .191ـ قىؼه بمؽه، آیه  3



  

 30/39/96                               آیث الله اػؽافی لن های يماؾخمؼه ضٓبه                

2 

 

 قاعذه عام اعايه بش خیش و يیکی
 بؽای قاؾی ؾهیًهنعه اقث  جأکیعؼقیعین که یکی اؾ ايىلی که ظؼ اقالم بؽ آو  ایًداظؼ اظاهه هبازث ضايىاظه به 

 ،اقث که ظؼ آو ؼوذ همیاؼی ای خاهؼهخاهؼه اقالهی  .اؾظواج خىاياو و جمهیع همعهات بؽای اؾظواج هكث
 . ؾيع هیهمکاؼی و کمک به کاؼهای ضیؽ هىج 

اقث که ظؼ همه کاؼهای ضىب کمک کًیع جا ظیگؽاو ظؼ آقایم و اهًیث بانًع هن یک لايىو ػام  که ایىجکلیف به 
ٓمىی: ;ضعاويع فؽهىظ اقالهی و ایمايی اؾ چًاو ؼوذ همبكحگی و نفمث و  ی خاهؼه 4: َجؼاَوُيىا َػَلی آلّبؽِّ َو الحَّ

همعیگؽ ؼا  ها اؼؾلو جسمك  ها ضىبیو بؽای ايدام  آیًع هیههؽبايی بؽضىؼظاؼ اقث که همگاو به یاؼی یکعیگؽ 
جا بؽای ايدام کاؼهای يیک و  این نعهضىايعه افؽ به آو اقث که همه ها ای ػاههایى لاػعه فمهی و  .کًًع هیکمک 

هالزظه  بهحابین. ظؼ ایى هیاو ظؼ ضًىو همىله اؾظواج با آثاؼی که جهکیل ضايىاظه ظاؼظمک ظیگؽاو به کضیؽ 
آو  قاؾی ؼواوظؼ ضٓبه لبل هن ػؽٌ کؽظین که قه گؽوه به ایى جکلیف کمک به جسمك اؾظواج و جكهیل و  کؽظیع و
 . ايع نعهجىيیه 

ظؼ جكهیل اؾظواج و  جىايًع هیظم و همه کكايی که پف یک لايىو کفایی ػام ظاؼین که ػمىم خاهؼه و آزاظ هؽ
 هكحًع> هىظفالؿاهی و وخىبی  ازیايا  به نکل اقحسبابی و جهکیل ضايىاظه کمک کًًع  قاؾی ؾهیًه
 >بؽای اؾظواج هىظف نعه اقث ها ؾهیًهزکىهث و ظولث به ايدام همعهات و جمهیع  ضاو ْىؼ بهظوم 
 .ايع نعهاضى ضايىاظه و پعؼ و هاظؼ به ایى اهؽ ههن يكبث به فؽؾيعاو ضىظ هىظف  ْىؼ بهقىم 

 :بكیاؼی اؾ کاؼهای يیک ظیگؽ ایى قه جکلیف ػام هحىخه اؾظواج هثل قاؾی ؾهیًهبًابؽایى ظؼ لُیه 
 .بانع هیاؾظواج  قاؾی ؾهیًهبسث  اؾخملهظؼ هىاؼظی ضايىاظه . 3. ظولث و هكئىالو و 2 ،ػمىم خاهؼه .1

 . قثنعه ا جأکیع ها آوقه لاػعه فمهی و هحؽجب هكحًع که ظؼ ؼوایات به  ها ایى

                                            

 . : یاؼی ظهیع یك ظیگؽ ؼا بؽ ضیؽ و يیکی4ـ قىؼه هائعه، آیه  4
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 ای اناؼهؼوایی و  ،يیلؽآاظله الل کًیع جبؽای اؾظواج ظیگؽاو  قاؾی ؾهیًهبؽای ظؼ لُیه جکلیف ػمىهی خاهؼه که 
ٓيّکُسىا : ;يی کهلؽآلبل ظانحین. ایى ضٓاب ػام  ی هن به قیؽه ظؼ ضٓبه

َ
یاهیَو أ

َ
اّلسیَى ّهٓى ّػباّظُکٓن َو   آْل ًَّ ُکٓن َو ال ًٓ ّه

ُه واّقِغ َػلین ّلّه َو اللَّ ُٓ ُه ّهٓى َف ّهُن اللَّ ًّ ایى یک ضٓاب به ػمىم خاهؼه اقث. هؽکكی که  5: ّإهاّئُکٓن ّإٓو َیُکىُيىا ُفَمؽاَء ُیٓغ
ؼوایات هحؼعظی ؼا که  آو،و ظؼ غیل اهکاو ظاؼظ و ظؼ جىاو اوقث بایع بؽای اؾظواج ظیگؽاو کمک و وقاْث کًع 

 های ضايىاظه واؾظواج کًًع  هىلغ بهجا خىاياو  ظاؼيع بؽهیه گاهی کظؼ آو ؼوایات بؽای کكايی و ظانث هالزظه کؽظیع 
ظؼ قیؽه نطى پیاهبؽ گؽاهی اقالم زُؽت هسمع  بیاو نعه بىظ. ای الؼاظه فىق های ثىابقالن جهکیل نىيع 

وقاْث  یک خىاو ههاخؽ ظؼ هعیًه اؾظواج کًع که ایى مل کؽظین که ایهاو بؽایؼا ي ای لُیههًٓفی ٕؤ 
بانین و  ها يیکیػام اهل  یک خاهؼه اقالهی هن به هؼًای ػًىاو بهها  ظهع هیاقث که يهاو  ای اظله ها ایى 6.کؽظيع

 قاؾی ؾهیًهکمک کًین و ظؼ همىله اؾظواج هن هؽکكی به فؽاضىؼ جىاو و اهکاو ضىظ  ها ضىبیبه ايدام ضیؽات و 
 کًع.

  اص کمک به اهش اصدواج هایی يمىيه

 :نماؼین بؽهیاخحماػی و فؽهًگ  ،یک وظیفه همگايی ػًىاو بهؼا اؾ ایى کمک به اهؽ اؾظواج  هایی يمىيهظؼ ایًدا 

 وساطث و شفاعث .1
کمک به ظیگؽاو بؽای اؾظواج وقاْث و نفاػث اقث. ایى ؼا اناؼه کؽظین و  های يمىيهاولیى و یکی اؾ يماظها و 

بؽای جسمك اؾظواج و  همكؽ بیػؿب و واؼظ نعه اقث که العام به وقاْث هیاو ظو يفؽ  7غیل آیه نؽیفه نفاػث
 .اقث یهآى یجهکیل ضايىاظه هًعاق ا

                                            
: َػؿبهایحاو ؼا و غالهاو و کًیؿاو ضىظ ؼا که نایكحه بانًع همكؽ ظهیع. اگؽ بیًىا بانًع ضعا به کؽم ضىظ جىايگؽناو ضىاهع 04ـ قىؼه يىؼ، آیه  5

 ظهًعه و ظاياقث. قاضث، که ضعا گهایم
 024و  021، يى 5هؽزىم کلیًی، ج  ـ 6
ها َو کا;: 55ـ قىؼه يكاء، آیه  7 ًٓ َئة  َیُکٓى َلُه ّکٓفِل ّه ها َو َهٓى َیٓهَفٓغ َنفاَػة  َقیِّ ًٓ ة  َیُکٓى َلُه َيًیِب ّه ًَ ُه َػلیَهٓى َیٓهَفٓغ َنفاَػة  َزَك  :ٍء ُهمیحا   ُکلِّ َنيٓ  َو اللَّ
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اقث و اؾ  ها فُیلثبه نکل ظؼقث جهکیل نىظ ظاؼای ایى ضايىاظه  که ایى البحه وقاْث و هیايدیگؽی بؽای
ٓمىی;هًاظیك ههن  ها َو َهٓى َیٓهَفٓغ ;و آیه نؽیفه :  َجؼاَوُيىا َػَلی آلّبؽِّ َو الحَّ ًٓ ة  َیُکٓى َلُه َيًیِب ّه ًَ َهٓى َیٓهَفٓغ َنفاَػة  َزَك

ُه َػلی ها َو کاَو اللَّ ًٓ َئة  َیُکٓى َلُه ّکٓفِل ّه ظؼ ضًىو وقاْث که ظؼ قًث و البحه اقث. : ٍء ُهمیحا   ُکلِّ َنيٓ  َنفاَػة  َقیِّ
لؽاؼ  هىؼظجىخهبایع يکحه َؽوؼت ظاؼظ که  چًعاناؼاجی نعه اقث هن ظؼ کاؼهای ػام ضیؽ و ضًىو اؾظواج قیؽه 
 :گیؽظ

 دسسث و سًجیذه دس وساطث های سوشاصىل و 
هیايدیگؽی و وقاْث با ايىل ظؼقث ايدام يپػیؽظ همکى اقث که يحایح ػکف به باؼ بیاوؼظ. وقاْث ظؼقث اگؽ 

اها بایع چًع يکحه  ،اقث ای پكًعیعهظؼ همىله اؾظواج یک اهؽ بكیاؼ  ضًىو بهو هیايدیگؽی ظؼ کاؼهای يیک و 
 هىؼظ ظلث لؽاؼ بایع گیؽظ جا ایى هیايدیگؽی ظچاؼ آقیب يهىظ:

 يگشی آیًذهو لضوم  سوحیات طشفیى و لحاظ کفىْیثدقث دس  .1
ؼوزیات ْؽفیى ؼا ظلث کًع،  ،آیًعه ؼا ببیًع بایع وقاْث کًع ای ضايىاظهبؽای جهکیل  ضىاهع هیکكی که  

که هیايدیگؽی  نًىيع هی ها آظمنؽایّ الؾم بؽای یک اؾظواج پایعاؼ ؼا هؽالبث کًع. گاهی  يکًع و ايگاؼی قهل
و ایى يحایح  کًًع هیبعوو ظلث الؾم العام  . لػاؼا به همؽاه ظاؼظ ها ثىابیا اؾظواج ایى و يیک ظؼ کاؼ ضیؽ 
یايباؼی بؽ  ؼا ْؽفیى ؼوزیات و ضلمیات  ،ؼا ضىب بهًاقع ها ضايىاظه. ایى نطى بایع نىظ هیهحؽجب  آوؾ

ه ظؼ وقاْث و هیايدیگؽی ؼا ظؼ همه خهات جىخه کًع قپف العام کًع. العام يكًدیع ها آوآیًعه و ظلث کًع 
 .نىظ هی ها ضايىاظههُؽات و ضكاؼات ؾیاظی بؽای  هًهأ

 بشای ايحخاب صحیح ساصی صهیًهپشهیض اص جحمیل و اکشاه و لضوم  .2
که ضىظ ظو  ای گىيه بهولی ْؽف به ايؽاؼ و الساذ  نىظ هیگاهی وقاْث و هیايدیگؽی ظؼ ایى کاؼ ايدام 

. ظؼ ضٓب بؼعی ضىاهین گفث که کًًع هیاؼ اقث اؾظواج کًًع ازكاـ جسمیل ؽضايىاظه و ظو خىايی که ل
. يبایع ظؼ نىظ هی قاؾ ايكاوقالن و  ای ضايىاظهاؾظواج و  گیؽی نکلػالله و ضىاقحه ْؽفیى هىخب 

 که ایهام جسمیل و اخباؼ اقث جىقل خكث. هایی نیىههیايدیگؽی به 
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 جحمل و صبىسی .3
 گاهی به ههکلی ،ها هیايدیگؽیظؼ ایى يىع اؾ  ايىال  ظؼ هیايدیگؽی کاؼ ضیؽ بایع يبىؼ بىظ و جسمل کؽظ. 

ظؼ ایى هیايدیگؽی و کاؼ ضیؽ  ضىاهع هینطًی که  .ؾيًع هی ای ْؼًهو  گىیًع هیظؼ آيدا قطًی  ،ضىؼظ بؽهی
 واؼظ نىظ جسمل ایى ؼيح ازحمالی ؼا بایع ظانحه بانع.

 اسائه هشاوسه و ساهًمایی  .2

و ؼاهًمایی  ههاوؼهیؽ و کمک به جكهیل اؾظواج و جهکیل ضايىاظه ظؼ خاهؼه اؼائه ضيمىيه ظوم اؾ ایى اػايه بؽ  
جىخه  وبیم کنخعیع هن جىقؼه پیعا کؽظه اقث و به آو هن  های ظايمهمىله ههاوؼه و ؼاهًمایی ظؼ  . اهؽوؾهاقث

ظايم و ػلن ؼوايهًاقی . فؽهًگی و ظیًی اقث کاهال  کًین که ههاوؼه یک همىله  جأکیع ایًدا. البحه بایع ظؼ نىظ هی
 .و قیٓؽه جفکؽ غیؽ اقالهی و هاظی اقث جأثیؽظقحاوؼظهایی ظاؼظ اها ظؼ هىاؼظی هن جسث  که ایىخعیع با 

بایع ظلث کًًع  ظهًع هیکه ههاوؼه  هایی ايكاو و پؽظاؾيع هیکه به آو  هایی ؼنحهو  ها ظايهگاهههاوؼه،  های خؽیاو
ظؼ همىله ضايىاظه و اؾظواج یک قیكحن  ویژه بهههاوؼه ظؼ همه اهىؼ و  های اؼؾلايىل و  ،که اقالم ظؼ باب لىايیى

بؽای قالهث و پؽهیؿ اؾ اضحالفات و  ها ضايىاظهايدام ههاوؼه و ؼاهًمایی و اؼائه ؼاهکاؼ به  و يظام هحؽلی ظاؼظ و
اها ظؼ هىاؼظی هن  کًًع هیها به ایى همىله العام  های ظقحگاهگاهی هن  .اقث ای ًعیعهپكاؾظواج اهؽ  قاؾی ؾهیًه

نما  گىیع هی ؼازحی بهظؼ هًٓك غؽبی و جفکؽ غیؽ الهی  هثال  . نىظ میلىاػع و ايىل ههاوؼه ي ظؼ ؼػایثظلث الؾم 
َواّء ;يیكث. ظؼ اقالماضحالف ؼا ظاؼیع اهکاو قاؾل يیكث و ؼاهم ْالق اقث اها ظؼ اقالم چًیى که ایى  آّضُؽ العَّ

. ايل ؼا بایع بؽ يلر و يفای ضايىاظه کًًع هیْالق ؼا جدىیؿ  که ياچاؼ بانًع ای هؽزلهآضؽیى اقث  8: آلَکي
 ظیگؽ که ظؼ ههاوؼه بایع جىخه نىظ. های همىلهگػانث و ضیلی اؾ 

                                            
 است.آخرین مرهم داغ نهادن : 518و  يالرٔ،قیع ؼَی، يهح البالغه ٕيبسی ـ  8
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 جشکیل صحیح خايىاده و اصدواج ساصی فشهًگ .3

ـ ػمىهی اقث. ظؼ خاهؼه اقالهی همه  قاؾی فؽهًگقالن و پایعاؼ  های ضايىاظهيمىيه قىم اؾ اػايه ظؼ جهکیل  
بایع جالل کًًع بؽای ایًکه ضايىاظه ؼا ـ  ها ؼقايهؼوزايیث، ظايهگاه، يطبگاو، همه کكايی که يفىغ کالم ظاؼيع و 

يَ;جهکیل ضايىاظه ؼا خػاب و َؽوؼی يهاو ظهًع. ایى ايل بؿؼگ  ،يهاو ظهًع یثبااهمبؿؼگ و  ًّ ٓقاَلّم   ّفي  َها ُب   آْلّ
ٓؿّویح َػؿُّ ّهَى الحَّ

َ
ّه َػؿَّ َو َخلَّ َو أ َزبُّ ّإَلی اللَّ

َ
اِء أ ًَ فؽهًگ  هحأقفايهکًًع.  قاؾی فؽهًگظلیك  يىؼت بهبایع  9: ّب

 .ه اقثجؿلؿل پیعا کؽظ ،جهکیل ضايىاظه ظؼ هىلغ هًاقب

فؽظگؽایی،  های ؼوزیه جأثیؽکه جسث ها ناهع کاهم و ػعم جىخه به ایى ايل ههن اقالهی  هحأقفايه 
کاؼهای يیک و  جؽیى ههنهكحین. یکی اؾ های افؽاْی و فؽهًگ ياؼوای غؽبی لؽاؼ گؽفحه اقث،  ضىاهی لػت
يطبگاو و فؽهیطحگاو جالل کًًع بؽای ایًکه  ،هًؽی ،ی فؽهًگیها ؼقايهبؽای اؾظواج ایى اقث که  قاؾی ؾهیًه

بؽای که بؽای اؾظواج هحؽجب اقث  ای فایعهه ؼقالث ضايىاظه و آو  يُ  ،خػاب و ههن يهاو ظاظه نىظ واؾظواج ؼازث 
 .جبییى نىظقالن و پایعاؼ  های اؾظواج قاؾی ؾهیًه

 فشدی و جمعی صىست بههالی و اقحصادی  های کمک .4
هالی  های کمک  ،خىاياو هىلغ بهاؾظواج  و ضىب های ضايىاظه گیؽی نکلچهاؼهیى يماظ همکاؼی و همیاؼی بؽای 

ضیؽیه یا ظؼ لالب  هؤقكاتبه نکل فؽظی یا به نکل  ها آظمالعاهات ایى اقث که  جؽیى ههنو الحًاظی اقث. اؾ 
جا  جالل کًًعمىله هكکى و ظؼ انحغال ظؼ اهؽ خهیؿیه و بؽگؿاؼی هؽاقن ضىب و هًاقب، ظؼ هضىب  های ولف

 جىايًع هیهكائل ههمی اقث که هن وظایف اقاقی ظولث اقث و هن ػمىم خاهؼه  ها ایى .ؾهیًه اؾظواج فؽاهن نىظ
که  وخىظ ظاؼظضايىاظگی  های يًعوق نهؽهاظؼ ضیلی اؾ  به ایى ههن العام کًًع. ضايىاظگی های يًعوقبه نکل 

یه ؽضی هؤقكات. ؼقًع هی. ظؼ اهؽ اؾظواج و بكیاؼی اؾ هىاؼظ به ظاظ هن کًًع هیباالیی ؼا ایفا  گهایی گؽهيمم 
جمؽکؿ . ههن کمک به اهؽ اؾظواج اقث های پایگاهیکی اؾ وخىظ ظاؼظ ظؼ کهىؼ هىؼظ هؿاؼاو اؾ ایى لبیل، هؽظهی که 

                                            
 444، و 133ـ ػالهه هدلكی، بساؼااليىاؼ، ج  9
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یاهی;عالی ظیگؽ اؾ هالی و الحًاظی  هً های کمکبؽ جكهیل اؾظواج ظؼ همه ابؼاظ و  ها ایى
َ
ٓيّکُسىا آْل

َ
ُکٓن َو   َو أ ًٓ ّه

ُه واّقِغ َػلین ّلّه َو اللَّ ُٓ ُه ّهٓى َف ّهُن اللَّ ًّ اّلسیَى ّهٓى ّػباّظُکٓن َو ّإهاّئُکٓن ّإٓو َیُکىُيىا ُفَمؽاَء ُیٓغ ًَّ َجؼاَوُيىا َػَلی آلّبؽِّ ;لاػعه  و 10: ال
ٓمىی  اقث.  11: َو الحَّ

جهکیل  ،ظؽافث همبكحگی اخحماػی باکمالایى اقث که اقالم با ظلث، خاهؼه بیًی و  ظهًعه يهاو ها ایىهمه 
ناضى خاهؼه  ها ایىيیاؾهای ؼوزی و خكمی همه خىاياو ؼا هعيظؽ لؽاؼ ظاظه اقث و  جأهیى و قالن های ضايه

ظاؼظ و اؾ اضحالفات  هىلغ به های اؾظواج ،قالن ظاؼظ های ضايىاظهاقث که  ای خاهؼهاقالهی اقث. خاهؼه اقالهی 
ضىظت و اخؽای لىايیى هحؽلی و ػالی  های فؽهاوػمل به  بًیاو افکى ضايىاظه هًىو هكحًع. ضعایا به ها جىفیك

المكلمیى و  اغفؽ المؤهًیى و المىهًات واللهن  .ماو ػًایث و کؽاهث بفؽهاهای ضايىاظهاقالم ؼا ظؼ خاهؼه و 
 المكلمات.

ّح  بسن ٓحَمّى الشَّ ٓبَحُش الله الشَّ َل َوآيَحٓش ّإوَّ َشاّيَئَل ُهَى اأٓلَ اَك آلَکٓىَثَش َفَصلِّ ّلَشبِّ ًَ ٓعَطی
َ
ا أ  12یّن ّإيَّ

 
 

  

                                            
: َػؿبهایحاو ؼا و غالهاو و کًیؿاو ضىظ ؼا که نایكحه بانًع همكؽ ظهیع. اگؽ بیًىا بانًع ضعا به کؽم ضىظ جىايگؽناو ضىاهع 04ـ قىؼه يىؼ، آیه  10

 ظهًعه و ظاياقث. قاضث، که ضعا گهایم

 . : یاؼی ظهیع یك ظیگؽ ؼا بؽ ضیؽ و يیکی4قىؼه هائعه، آیه  ـ 11

 . قىؼه کىثؽ12
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 خطبه دوم

الة و الْكالم ػلی  اػىغ بالْله الكمیغ الؼلین هى الهیٓاو الؽخین بكن ًْ الْله الؽزمى الؽزین السمعلله ؼْب الؼالمیى و ال
قْیعيا و يبْیًا و زبیب للىبًا و ْبیب يفىقًا و نفیغ غيىبًا ابی الماقن المًٓفی هسْمع و ػلی هىاليا ػلْی بى 

ؿهؽاء و ػلی السكى و السكیى قْیعی نباب اهل الدًة و ػلی االئمة ابیٓالب و ػلی الًعیمة الٓاهؽة فاْمة ال
المكلمیى ػلی بى السكیى و هسمع بى ػلی و خؼفؽ بى هسمع و هىقی بى خؼفؽ و ػلی بى هىقی و هسمع بى 

حججک علی عبادک و أهًائک فی بالدک ػلی و ػلی بى هسمع و السكى بى ػلی و الطلف المائن المًحظؽ 
سکاو البالد و أبىاب االیماو و أهًاء الشحمى و ساللة الًبیى و صفىة المشسلیى و عحشة خیشة ساسة العباد و أ

 سب العالمیى صلىاجک علیهن اجمعیى

 جىصیه به جقىا

ُقىٓا الْلَه َحقَّ ُجَقاّجّه َواَل »الله الشحمى الشحین  اعىربالله هى الشیطاو الشجین بسن ىٓا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ
َ
َجُمىُجىَّ یا أ

ٓسّلُمىَو  يُحن هُّ
َ
ه 13«ّإالَّ َوأ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓقَىی اللَّ

ُ
ّه أ  عباد اللَّ

یبای ضىظ ظؼ ظػىت به جمىا، ظؼ اظاهه ضٓبه  اهیؽ هؤهًاو و پیهىای پاؼقایاو ظؼ اظاهه قطًاو ظل  191يهیى و ؾ
ٓیّمُظىا ّبَها َيٓىَهُکٓن  : ;هىظيعفؽ فؽهایًع هی ظاؼی ضىیهحىالبالغه بؼع اؾ آيکه جىيیه به جمىا و  يهح

َ
ُؼىا ّبَها َیٓىَهُکٓن   أ َٓ َو آل

ٓقَماَم َو َباّظُؼوا ّبَها آلّسَماَم َو اػٓ 
َ
ىا ّبَها ُغُيىَبُکٓن َو َظاُووا ّبَها آْل ُُ ٓنّؼُؽوَها ُلُلىَبُکٓن َو آؼَز

َ
اَػَها َو اَل َیٓؼَحّبَؽوَّ َو أ ََ َ

َحّبُؽوا ّبَمٓى أ
 َْ و اؾ ؾباو آو  چؽضع هیجمىا و ضعاجؽقی  ی پایه بؽ فؽهاو همه یىااقث که  بطم يدات لعؼ آوجمىا  14:اَػَهاّبُکٓن َهٓى أَ

 باجمىا .بیعاؼ نىیع ها ضىاباؾ  باجمىا ،اؾ ضىاب بیعاؼ کًیع باجمىاضىظ ؼا  ،هؽظمای پیهىای بؿؼگ ياظؼ نعه اقث. 

                                            
 134ػمؽاو،  آلـ  13
 452، و 191ـ قیع ؼَی، يهح البالغه ٕيبسی يالرٔ، ضٓبه  14
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جمىا ؼا لباـ  ،نؼاؼ ضىظ لؽاؼ ظهیعؼا جمىا  ،ػبىؼ يکًیع ها قاػثبعوو جمىا اؾ ایى ؼوؾها و  ،بگػؼايیع ؼا ؼوؾگاؼ ضىظ
هكحین ایى ْبیؼث  ها آلىظگیظؼ ػمك وخىظجاو ؼقىش و يفىغ ظهیع. همه ها هبحال به ؼا جمىا  ،خايحاو لؽاؼ ظهیع

اگؽ بطىاهین گًاهاو ؼا بهىیین ؼاه آو جمىا و ضعاضىاهی و ضىیهحى قاؾی اقث. همه  .بهؽی و ظيیایی هاقث
 باجمىا ایى ظؼظهای آظم کم ؼا هؼالده کؽظ. وایى گًاهاو  نىظ هی باجمىا هؽیٍ هكحًع،ها به قبب گًاهاو  های ظل

اؾ هؽگ اقحمبال  باجمىا .به قمث هؽگ ؼفحیع خهاو جاؼیکی ظؼ ايحظاؼ نماقث جمىا بیاگؽ  .به قمث هؽگ بهحابیع
. اؾ کكايی که جمىا ؼا َایغ کؽظيع ػبؽت کًع هیايكاو باجمىا با ؼوی باؾ و ظل آؼام به قمث هؽگ زؽکث  .کًیع

ظاؼيع. هباظا که نما  جؽی جباهظيیای جباه و آضؽت  ،يؽقیعيع خایی بهکه جمىا ؼا ؾیؽ پا  گػانحًع  هایی آو ،بگیؽیع
ضعایا به ها جىفیك کكب جمىا و  .گؽظیع ها آواؾ نما ػبؽت بگیؽيع و هایه ػبؽت یع که ظیگؽاو بانیی جمىا بی

 .اؾ ضعا ظؼ همه نئىو ؾيعگی ػًایث و کؽاهث بفؽها بؽی فؽهاو

 ها هًاسبث
 :کًن هیػؽٌ  اضحًاؼ بهههن ؼا  های هًاقبث

 جسلیث به هًاسبث شهادت اهام حسى عسکشی ٕعٔ  .1
 .کًین هیاالػظن اؼوازًا فعاه ؼا جكلیث و جؼؿیث ػؽٌ  الله ولینهاظت اهام ػكکؽی پعؼ ػظین الهاو 

 هىالیذ ایى هاه و آغاص اهاهث حضشت ولیعصش اسواحًا فذاه به هًاسبثجبشیک  .2
. هىالیع هباؼک پیاهبؽ ػظین الهاو اقالم گىین هیو جبؽیک  ظاؼین هیؼا گؽاهی  االول یغؼبههن هاه  های هًاقبث 

آغاؾ اهاهث همچًیى . کًن هیزُؽت هسمع هًٓفی ٕؤ و قالله پاک او اهام ياظق ٕعٔ ؼا جبؽیک ػؽٌ 
 .ظاؼین هیػظن اؼوازًا فعاه ؼا گؽاهی اال الله ولی

 بضسگذاشث هفحه وقف .3
بیهحؽ يعاؼظ اها همه بایع بعايین که  جأکیعقطى گفحًع. خای  ها ضٓبههفحه ولف اقث که بؽاظؼ ػؿیؿهاو هن پیم اؾ 

. اثؽی کًع هیاقث. ايكاو والف هًگام ولف یک هؼاهله ابعی با ضعاويع  ويع جؼالیولف یک هؼاهله خاویع با ضعا
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اخؽا نىظ  ظؼقحی به. فؽهًگ ولف اگؽ افؿایع هین بؽ هیؿاو اػمال او که جا پایاو ػالَ  گػاؼظ هیهايعگاؼ اؾ ضىظ بالی 
 ايكايی اقث. ظؼ و ػام ،کًع. البحه ولف یک پعیعه بهؽی وفًل زلبكیاؼی اؾ ههکالت خاهؼه ؼا  جىايع هی

اها ظؼ  گیؽظ هیضیلی اؾ کاؼهای ههن با هىلىفات ايدام . ظیگؽ وخىظ ظاؼظ و هکاجب ظؼ اظیاوو کهىؼهای ظیگؽ 
ههن اقث. یک کحاب فمهی ههن ها کحاب ظاؼای یک لىايیى و فمه و الهی  ،آقمايی ی پعیعههًٓك اقالم ولف یک 

ٓمىی;. ولف یکی اؾ هًاظیك ههن هكثو اقث آهؽجبّ با  آيچهالىلف و  اقث. یکی اؾ  15: َجؼاَوُيىا َػَلی آلّبؽِّ َو الحَّ
ؼا بایع  هكئلهیکی اؾ هًاظیك ظلعاظگی به ضعا و هؼاهله با ضعاقث. ایى  و هًاظیك ههن همیاؼی اخحماػی اقث

ولف يکات ههمی وخىظ ظاؼظ که هن هؽظم و هن  های اولىیثجًظین  ولف واظاؼه ولف، جًظین  ظؼ البحهههن بهماؼین. 
ایى  گىیین هیبایع به آو جىخه کًًع. زمىق ولف ؼا هن بایع ههن بهماؼین. گاهی چیؿی که هىلىفه نع  ها ظقحگاه

ا ظلث و وقىاـ بایع به آو جىخه ظیگؽ هؽ ْىؼ نع نع. ایى ظؼقث يیكث. هىلىفه خهات هًؽفی ظاؼظ که بایع ب
بانع و  پیهؽفث ؼوبهلله ایى فؽهًگ همچًاو ءاههن نمؽظ. ايهابایع کؽظ. لػا هن  زمىق هؽظم و هن زمىق ولف ؼا 

 هىلىفات ها بحىايع کاؼهای ههمی ؼا ظؼ خاهؼه ؼلن بؿيع.
هىاؼظی اقث که بایع با ولف اؼجباِ بؽلؽاؼ  ها ظايهگاهو هعاؼـ  ،ها زىؾهاظاؼه  ،البحه هكائل ههمی هثل اؾظواج

 کًع.

 بضسگذاشث هفحه وحذت .4
هفحه وزعت اقث که ایى هًاقبث يماظی بؽای  ٕؤ به هًاقبث ایام هیالظ پیاهبؽ ػظین الهاو اقالم ظیگؽهىَىع 

 ػلما ،جهیغ هكحین اها همىاؼه بؿؼگاو افحطاؼآهیؿ. ها َمى آيکه پیؽو هػهب هحؽلی و اقث همبكحگی اهث اقالهی
و همبكحگی اهث اقالم و  م و ؼهبؽی هؼظن  بؽ اضىت ػاهه اقالهیاها همچىو بؿؼگ ها های نطًیث و هؽاخغ
ػبىؼ کًین و ؼاه  زايل بیها بایع اؾ اضحالفات  .ايع کؽظه جأکیعهن ظاظو بؽای ازیای جمعو اقالهی  ظقث به ظقث

پیام  و پیام زىؾه ،بىظو بؽای آو اهعاف بلًع ؼا جىخه کًین. پیام ايمالب اقالهی هن همؿیكحی ظؼقث و ظؼ کًاؼ

                                            

 . : یاؼی ظهیع یك ظیگؽ ؼا بؽ ضیؽ و يیکی4ـ قىؼه هائعه، آیه  15
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بؿؼگاو ظیى ها پیام وزعت و ايكدام اقالهی اقث. اهیعواؼین ایى همىله ظؼ خهاو اقالم و اؾ قىی يطبگاو و 
 لؽاؼ گیؽظ. هىؼظجىخهبیهحؽ  یاقالهػلمای 

 يکىداشث هفحه بسیج .5
 ،ظلعاظگاو به اقالم هفحه هباؼک و اؼؾنمًع بكیح ؼا به همه بكیدیاو ػؿیؿ و همهن هفحه بكیح اقث. پًدهىَىع 

گاهی .کًن هیجهًیث ػؽٌ  بكیح هباؼک و ػؿیؿ جبؽیک و و ايمالب اقالهی  ،نداػث ،ؼناظت ،بكیح يماظ آ
بؿؼگ و ضعهث به ضلك ضعاقث. ایى  های آؼهاوایثاؼ و گػنث بؽای ، هماوهث ظؼ ؼاه ضعا ،ضعاجؽقی ،بًیؽت

بكیح ؼا بایع اقث. ها  ظاؼ پیهیًهو  ظاؼ ؼیههاها ؼوذ بكیح ظؼ جاؼیص اقالم  ،جدؽبه بكیح با ایى يام خعیع اقث
آفؽیع. کهىؼ ها ؼا  ها هؼدؿهظؼ ظفاع همعـ  گؽاهی بعاؼین. جدؽبه بكیح ظؼ ايمالب اقالهی ولى بعوو يام بكیح

ها  و اهؽوؾآوؼظ  به وخىظؼا  المللی بیىيىیى  های جدؽبههماؼین. همیى بكیح باؾقاؾی نع و بكیح ؼا کن ي يدات ظاظ.
ؼا به وزهث ايعاضحه  ها ابؽلعؼتپىالظیى بكیح ظؼ اهث اقالهی هكحین که  های خبههناهع هماوهث اقالهی و 

يع و زُىؼ بكیح ظؼ ػؽيه و خؽیايات بكیح بایع جمىیث نى ها پایگاهاقث. بكیح ؼا بایع جمىیث و گؽاهی ظانث. 
 کًین. جأکیعضعهث به ظیگؽاو یک اهؽ ههمی اقث که ظؼ هفحه بكیح بایع بؽ آو  و ؼقايی کمکفؽهًگ  ،ػلن، ظايم

 پیشوصی جشیاو هقاوهث بش جشیاو جکفیشی وابسحه به اسحکباس .6
پیؽوؾی خبهه هماوهث بؽ خؽیاو اؼهابی و جؽوؼیكحی ظاػم ظؼ ػؽاق و قىؼیه و بؽظو  ظیگؽكیاؼ ههن بهىَىع 

پیؽاهىو آو جسلیل کؽظ و  ،به قمث اَمسالل جام اقث. ایى پعیعه بكیاؼ هباؼکی بىظ که بایع آو ؼا ههن نمؽظ ها ایى
و وابكحگاو  ها اقؽائیلی ،اه آهؽیکایی ،که هكحکبؽیى ظايین هی. فؽاگؽفث ها ظؼـاؾ آو بؽای آیًعه اهث اقالهی 

اناؼه  ها آوکه به هىاؼظی اؾ  کؽظيع هیاهعافی ؼا ظؼ ایى ظو ظهه اضیؽ بطًىو ظهه اضیؽ ظيبال  ها آوقؼىظی 
 :کًن هی

 ههاس گفحماو ايقالب اسالهی  .1
ههاؼ کًًع. ظیعيع یک هىج ايمالب اقالهی آهعه گفحماو ايمالب اقالهی ؼا ظؼ اهث اقالم ضىاقحًع با ظاػم قاؾی 

غلبه پیعا کًًع. ایى  آوو بؽ  فؽوبًهايًعاقث بؽای ایًکه آو ؼا ههاؼ کًًع یک بعیل لالبی قاضحًع جا ایى هىج ؼا 
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که ایً. بؽای قاضحًع ظؼ بؽابؽ ايمالب اقالهی هًٓك بیجمابل زك و باْل بىظ. یک زؽکث جکفیؽی جًع جؽوؼیكحی 
 >ایؽاو هؽاقی و ايمالب اقالم هؽاقی ؼا ؼواج ظهًع ،قیم هؽااقال

 هزهبی دس ساسحای جضعیف گفحماو وحذت اسالهی افکًی اخحالف .2
 افؽوؾی خًگ ؼا جُؼیف و هػهبی گفحماو وزعت اقالهی افکًی اضحالفایداظ و ایى بىظيع که با  ظؼيعظ ها ایى

 >لؽاؼ ظهًع ها فحًهن اقالم ؼا ظؼ یک ظاالو ػظین بًام خًگ نیؼه و قًی ػالَ  و کًًع

 ایجاد حلقه اهًیحی پیشاهىو اسشائیل .3
با یىؼل و  ؼا و خؽیاو و خبهه هماوهثزلمه اهًیحی ظؼقث کًًع ظؼ هًٓمه  یکاییآهؽبؽای اقؽائیل و هؿظوؼاو 

 جُؼیف کًًع>  ها ایىنىؼل 

 بشای ججضیه کشىسهای اسالهی ساصی صهیًه .4
 . ظؼ يمهه ؾهاو بىل که ضاوؼهیايه بؿؼگايدام نع و خاهای ظیگؽ ػؽاق بؽای جدؿیه کؽظقحاو هک هایی قاؾی ؾهیًه

 بیایع.  ظبیكث قی کهىؼ خعیع با جدؿیه کهىؼهای اقالهی به وخىبایكحی  اػالم نعه بىظ
بؿؼگی به اهث اقالهی  های ضكاؼت والؼا  ضىب ایى خؽیايی بىظ که ایداظ کؽظيع ضیلی هن ضكاؼت واؼظ کؽظيع. 

 غهى غؽبی و ػالن ؼا به اقالم بعبیى کؽظيع. که ؾظيع بطًىو  ظؼ هكائل فؽهًگی
که يماظ آو اهؽوؾ قؼىظی  ها آواقؽائیل و وابكحگاو همچًیى يیكث.  پهحىايه ایى خؽیاو هن آهؽیکا بىظ. جؼاؼف 

الحًاظی و پهحىايه ػلمی و  ،ظالؼی ،هاظی یها پهحىايه ها ایى .نىظ هیافکاؼ جکفیؽی که ظؼ قؼىظی جىلیع  اقث و
 فؽهًگی ایى خؽیاو هًسىـ بىظ.

که ظؼ  بیًین هیهؽیکایی اقؽائیلی قؼىظی نکكث قطحی ؼا جدؽبه کؽظه اقث و آاهؽوؾ به فُل الهی ایى هسىؼ  
 ها آواهعاف اؾ ظؼ ایداظ خًگ هػهبی که  و ههاؼ یمى و بسؽیى و لبًاو ،ضلغ قالذ هماوهث ،جدؿیه ػؽاق و قىؼیه
ؼا ؼا جا آضؽ جؼمیب ضىاهع کؽظ. هن ضعاويع بؿؼگ  ها آو ظؼپی پیو به فُل ضعا ایى نکكث  بىظ نکكث ضىؼظيع

اؾ ؼهبؽی هؼظن که با  .بانیناؼوازًا فعاه هن بایع لعؼظاو جىخهات اولیای الهی و زُؽت ولیؼًؽ  .هكحینناکؽ 
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بانین و اؾ هؽخؼیث و هؽخؼیث ػالی  قپاـ گػاؼبایع  عظؼایث و هىنمًعی خؽیاو خبهه هماوهث ؼا هعایث کؽظي
یًبىو ،، زهع الهؼبی، فاْمیىوالله زؿب ،ػؽاق قىؼیه و ػؽاق و همه هداهعاو  های ظولثقپاه بؿؼگ لعـ و  ،ؾ

همؽاهی کؽظيع بایع جمعیؽ کؽظ و یاظ نهعای هعافغ زؽم ؼا بایع گؽاهی بعاؼین با غکؽ يلىاجی  گام به گامظؼ ؼاه ضعا که 
 .بؽ هسمع و آل هسمع

 . کًع هیبكیح و ؼناظت نما بكیدیاو ػؿیؿ اقث که به یاؼی ضعا اظاهه پیعا  و هفحهيماظ بكیح  ها پیؽوؾیایى 
ؼا ؼيع و جؼمیب  ها آوخعیع  های جىْئهظؼ اظاهه بایع هىنیاؼ بانین و  :که ؼهبؽ ػظین الهاو فؽهىظيع ْىؼ هماوالبحه 

و  ها گىیی یاوهبا  ها قؼىظی بیًین هیهمیى ؼوؾها ظؼ نىین.  ها ایىی خعیع ها فحًهو  ها ايگیؿی وقىقههايغ اؾ  کًین و
 به ضاْؽ ؾيًع هییاوه  های زؽفو ایى همه  کًاؼ گػانحًعهای ضىظناو هؽؾهای اضىت اقالهی ؼا  زیایی با بی

 آوؼظ. ظؼضىاهعؼا اؾ پای  ها آوکه ضىؼظيع و ايهالله ایى نکكث اقث نکكحی 

 غشب کشىس صده صلضلهضشوست جىجه بیشحش به هًاطق  .7
و همه هؽظم  ازمؽ هالل ،بكیح ،يیؽوهای يظاهی و ايحظاهی ،بایع اؾ هؽظم زمیمحا  ؾلؿله اقث.  هكئلهيکحه اضیؽ هن 

اقحمؽاؼ پیعا کًع. ظؼ باؾظیع کىجاهی که ظانحن  ها کمکاهیعواؼین ایى  .نؽیفی که کمک کؽظيع بایع جهکؽ کًین
 یمحا  زماؾ نیؼه و قًی  ،خىاياو اؾ قؽاقؽ کهىؼ بكیح و لهؽهای گىياگىو اؾ ،زىؾویاو ،زُىؼ ظايهدىیاو

ههحاق بىظم و ظیعین که ؼهبؽی با چه  چهمگیؽ بىظ. ؼوؾ زُىؼ ؼهبؽ ػظین الهاو ايمالب بًعه هن ظؼ آو خمّغ 
هلث  ،ظولث ،يیؽوهای يظاهی و ايحظاهی ،اهیعواؼین هكئىالو هسحؽم .هًٓمه زُىؼ پیعا کؽظيع کؽاهث و ػًایحی ظؼ

اػفی اقث که بایع به ظاظ آو هؽظم هُ های قطحیولث  اآلو. و همه ظؼ کمک به هؽظم ػؿیؿ و نؽیفماو جالل کًًع
 ،ازمؽ هاللانحًع و هكحن که زُىؼ بكیاؼ ضىب و اؼؾنمًعی ظ قپاـ گػاؼػؿیؿهاو بؽقین. اؾ هؽظم لن هن 

که ظؼ ضعهث به هؽظم با همه هػاهب و فؽق بىظيع  ظیعین هیظايهگاه و خىاياو لن ؼا با نىؼ و يهاِ  ،زىؾه ،بكیح
 که خای جمعیؽ و جهکؽ ظاؼظ.

يكئلک اللهن و يعػىک باقمک الؼظین االػظن االػؿ االخْل االکؽم یا الله ... یااؼزن الؽزمیى. اللهن اؼؾلًا جىفیك 
 ٓاػة و بؼع المؼًیة و يعق الًْیة و ػؽفاو السؽهة اللهن ايًؽ االقالم و اهله و اضػل الکفؽ و الکفاؼ و المًافمیى.ال

اغفؽ المؤهًیى و المىهًات والمكلمیى و المكلمات، اللهن ايًؽ خیىل المكلمیى و ػكاکؽ المىزعیى اللهن 
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ها ؼا به ايىاؼ ایماو و هؼؽفث ضىظ ؼونى بفؽها، هؽاخغ ظؼگػنحه،  های ظلضعایا االزیاء هًهن و االهىات، 
ظؼگػنحگاو اؾ ایى خمغ، نهعای ظفاع همعـ، ايمالب اقالهی، هعافغ زؽم و اهام نهعا ؼا با اولیای ضىظت 

ؼزمث جى  ها يیاؾ به ی جهًه های قؽؾهیىو  یاؾهًعینيضعایا ها ظهًعه ؼاه آياو همؽؼ بفؽها،  هسهىؼ بفؽها، ها ؼا اظاهه
بفؽها, ضعایا اؾ همه  جؽ یؽیىنی خبهه هماوهث ؼا ها پیؽوؾیظاؼظ باؼاو ؼزمحث ؼا ياؾل بفؽها، گًاهاو ها ؼا ببطم، 

، اؼواذ جابًاک نهعا و اهام نهعا ؼا با لبىل بفؽها ها هداهعتضاظهاو اقالم ظؼ قؽاقؽ خهاو اقالم ایى ؼناظت و 
اؾاو ؼا نفای ػاخل ػًایث بفؽها، جىبه و ايابه ها ؼا بپػیؽ و گًاهاو ها اولیای ضىظت هسهىؼ بفؽها، هؽیُاو و خايب

ضعهحگؿاؼاو به اقالم، همام هؼظن ؼهبؽی، ضعایا باؼاو بؽکات و ؼزمحث ؼا بؽ ها ياؾل بفؽها،  ؼا ببطم و بیاهؽؾ،
ُؽ هىال و آلایماو هؽاخغ ػظام و ضعهث گػاؼاو به کهىؼ و اقالم ؼا هؤیع و هًًىؼ بعاؼ، ضعایا قالم ها ؼا به هس

 ال جؼدیل بفؽها. زُؽت ولیؼًؽ اؼوازًا فعاه ابالؽ بفؽها و ظؼ فؽج يىؼايی

َح  بسن
َ
َمُذ َلٓن یّلٓذ َوَلٓن یىَلٓذ َوَلٓن یُکٓى َلُه ُکُفًىا أ ُه الصَّ َحِذ اللَّ

َ
ُه أ ّحیّن ُقٓل ُهَى اللَّ ٓحَمّى الشَّ  16ِذ الله الشَّ

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 . قىؼه اضالو16
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