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 خطبه اول
بسن الله الشدمى الشدین الذمذلله سْب العالمیى و الْصالة و الْسالم علی سْیذيا و يبْیًا و دبیب قلىبًا و 
طبیب يفىسًا و شفیع ريىبًا ابی القاسن المصطفی هذْمذ و علی آله االطیبیى االطهشیى  و ال سْیما بقیة 

 الله فی االسضیى.

 جىصیه به جقىا
ُقىٓا الْلَه َدقَّ ُجَقاّجّه َواَل »الله الشدمى الشدین   اعىربالله هى الشیطاو الشجین بسن ىٓا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
یا أ

ٓسّلُمىَو  يُحن هُّ
َ
ُضوا 1«َجُمىُجىَّ ّإالَّ َوأ ه و هالصهة أهشه و هجايبة يهیه و َجَجهَّ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓقَىی اللَّ

ُ
ّه أ  ّعَباَد اللَّ

ّدیّل  ُه َفَقٓذ ُيىّدَی ّفیُکٓن ّبالشَّ ٓقَىی 2عباد اللَّ اّد الحَّ ُدوٓا َفّإوَّ َخٓیَش الضَّ  3َو َجَضوَّ
پاسعایی و  ،ؽًىيذگاو و بیًًذگاو ػضیض و خىدم سا به جمىا گشاهی، بشادساو و خىاهشاو اسشمًذ،ؽما يماصگضاساو  ی همه

. اهیذواسین خذاويذ به کًن هیسوظی و افالض يفظ و جهزیب اخالق جىفیه و عفاسػ  های آلىدگیپشهیض اص گًاه و 
 ذگی خالقايه خىیؼ سا ػًایث و کشاهث بفشهایذ.ًب همه ها جىفیك

  اداهه بذث اعايه بش اصدواج خايىاده
 گیشی ؽکلهغئىالو شاهؼه و خايىاده بشای  ،ظکىهث ،پیؾیى پیشاهىو کمک آظاد شاهؼه های خغبهدس 
 ،عالهث. ه خايىاده علىل شاهؼه اعثکاخاللی و هؼًىی هغالبی سا ػشك کشدین و گفحین  ،اهى ،عالن های يىادهخا
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خايىاده عالن آو اعث که همه کمک  گیشی ؽکللذم اول دس  .گزاسد هیاذش  شا همهاهًیث و هؼًىیث خايىاده دس 
 خايىاده عالن دس پشجى اصدواز عالن ؽکل گیشد.که  دايین هی. همه اصدواز کًًذ دسعحی بهو  هىلغ بهکًًذ جا شىاياو 

 :هغحًذ هغئىلیثو به هًگام عه گشوه به جشجیب داسای  هىلغ بهخايىاده عالن و اصدواز  گیشی ؽکلبشای 

خايىاده  گیشی ؽکلایصاد بغحش دسعث بشای  دسصهیًه  و هغحعب کفایی  یک واشب ػًىاو بهػمىم شاهؼه  :اول 
 .ه اعثوظیفهغئىل هغحًذ ایى اهش به ؽکل هغحعب و گاهی دس ظذ وشىب کفایی بش آظاد شاهؼه 

 اصدوازالحقادی و اشحماػی بشای  ،الصم دس اؽکال هخحلف فشهًگی های صهیًهبغحشها و  بش آو وظیفه اعث جا
یک جکلیف همگايی به ػهذه  ػًىاو بههمگايی اعث و  یفهوظایى  سا آهاده عاصيذ کهو به هًگام و دسعث  هىلغ به

یاهی; هؽشیفآظاد شاهؼه اعث و آیه 
َ
ٓيّکُعىا آْل

َ
ُه   َو أ ّهُن اللَّ ًّ اّلعیَى ّهٓى ّػباّدُکٓن َو ّإهاّئُکٓن ّإٓو َیُکىُيىا ُفَمشاَء ُیٓغ ُکٓن َو القَّ ًٓ ّه

ُه واّعِغ َػلین دس سوایات هن  .ا هغحعب کفایی اعث داسداؽاسه به ایى وظیفه ػمىهی که واشب ی 4:ّهٓى َفٓضّلّه َو اللَّ
  یاوبهعمك ؽىد  هىلغ بهعالن و  های اصدوازجا  داسيذ بشهیبشای کغايی که گاهی  هایی ذىابهالظظه کشدیذ که چه 

  .اعث ؽذه

  >داسد ای ویژهخايىاده که دس ایى صهیًه هغئىلیث  :دوم

 ظکىهث که داسای هغئىلیث اعث.  :سىمو 
 های خغبهدس  ٔػاهه و خافهٕدس خقىؿ خايىاده هن به آیاجی اؽاسه ؽذ و هن لشیب ده سوایث اص هًابغ فشیمیى 

 هىلغ بهالصم بشای اصدواز  های صهیًهپذس به جمهیذ  ویژه بهخايىاده و  جأکیذیهالظظه کشدیذ که با چه  .لبل اؽاسه ؽذ
و  هىلغ بهاصدواز  های صهیًهوظیفه داسيذ به اؽکال گىياگىو  و خايىاده هغئىلیث .و به هًگام فشاخىايذه ؽذه اعث

بشای پذس و  ای ویژهغیش اص آو جکلیف ػام کفایی بشای آظاد شاهؼه یک جکلیف  .عالن سا بشای فشصيذايؾاو فشاهن آوسيذ
 بىد. یضايگ ؽگفثبغیاس  اعثکه بشای آو رکش ؽذه  هایی ذىابپذس دس سوایات جبییى ؽذه اعث و  خقىؿ بههادس و 

 هىلغ بهؽذه بىد که اگش پذس و هادس و خايىاده دس ايصام  دس چًذ سوایث اؽاسه بغیاس ههن ایى يکحه خقىؿ به 
و دسعث سا فشاهن يکًًذ و آيگاه فشصيذاو  هىلغ بهواهی صهیًه اصدواز  های بهايهکىجاهی کًًذ و به دالیل و  فشصيذايؾاو

 ػًىاو بهیى جکلیف دس ؽشایظ ػادی اخايىاده و پذس و هادس دس آو گًاه عهین هغحًذ.  افحًذس گًاه و هؼقیث ها د آو
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هغمئى باؽذ و یا اظحمال ػمالیی لىی  که آيگاهو  ویژهدس یک ؽشایظ  جىايذ هیاعث اها  هؤکذیک جکلیف اعحعبابی 
اعث ایى جکلیف الضاهی و همکى  ؽىد هیو گًاه  آلىدگیفشصيذاو هىشب  هىلغ بهدهذ که ػذم الذام بشای اصدواز 

 به خاعشفشد و شاهؼه  که ایىاگش کغی با داسا بىدو اهکايات و ؽشایظ و با اظحمال ػمالیی به  .ایصابی باؽذ
اعث و ایى  ؽذه هیالضا یفجکلهبحالی به جشک یک  ؽىد هی آلىدگیدچاس آعیب و  هحأخشو  دیشهًگام های اصدواز

بشای جغهیل اهش  کاسهایی چهاعث که خايىاده و اػضای آو ایى  عؤالظال  .جشک جکلیف هىشب هؼقیث الهی اعث
 :کًن هیخذهححاو ػشك  واس فهشعثاصدواز شىاياو بایذ ايصام دهًذ. چًذ هىسد سا 

 وظایف خايىاده دس لبال جغهیل اصدواز شىاياو

  ساصی فشهًگ .1
که ایى يیاص به  گشديذ آهاده اصدواز ايذ سعیذهبه عى شىايی  ی کهفشصيذاي جادسوو خايه با ؽکل فعیط  عاصی فشهًگ

 داسد> ای و عًصیذهدلیك  عاصی فشهًگیک 

 اسائه هشاوسه و ساهًمایی .2
ًذ ًذ به آو ػمل کًاعث که اگش بخىاه ای وظیفهساهًمایی و اسائه هؾاوسه دس اهش اصدواز و ايحخاب فشد بشای اصدواز 

 >ذًايحخاب سا بشای فشصيذايؾاو فشاهن کًبایذ با ههشبايی جىفیه و ؽیىه دسعث صهیًه 

  عذم اجباس و جذمیل .3
دیذگاه خىد سا فمظ ؽخـ و والذیى  ،يیغث که با اشباس و الضام ای همىلهاصدواز  .ذًدس ایى کاس اشباس و جعمیل يکً

صهیًه سا  ،هؾىست بذه ،اعث. ؽما ساهًمایی بکى هسوایات هن به ایى هىسد اؽاسه ؽذ دس. ایى کاس غلغی اعث .ببیًًذ
اها به هشص اشباس و جعمیل يشو. چىو دس  اصدواز بایذ ايحخاب باؽذ.  ،ذکًاصدواز    هىلغ بهایصاد بکى که فشصيذيث 

 هًذی ػاللهخايه يیاص به ههش و ففا و  ،فشصيذايی جشبیث کًًذ ،کايىيی سا جؾکیل دهًذ ،ػمشی خىاهًذ هیایى دو فشد 
خىدؽاو سا هذيظش  های ػالله و بیًًذ هیهی پذس و هادس هقالط خىدؽاو سا گا .الضام و اشباس دسعث يیغثو داسد 

 سود هیاگش فشصيذ هن دس اصدواز ساه يافعیعی  .فشصيذ سا ببیًًذ های ػاللهبایذ  بلکه يافعیط اعث لغؼا  داسيذ که 
 .ػالز آو ساهًمایی، هؾاوسه و هذایث فشصيذ اعث

 سهل گیشی دس اصدواج .4
  .پشهیض ؽىد ؽىد هیاصدواز  جأخیشاهلی که هىشب ىاص ػ .و هحًاعب جًظین ؽىد آعاو ،عهل ها اصدواز 
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 :ؽىد هیدس اصدواز  جأخیشػىاهلی که هىشب 

  مجالس و مراسم های هسیىهسىگیه بىدن  .1
 >جشعايذ هیو شىاو سا اص الذام  کًذ هیباس سا عًگیى  ها هضیًهایى  که هصالظ و هشاعن اعثعًگیى  های هضیًه

 جهیسیه سىگیه بىدن .2
و هؾاسکث آخايىاده صو یا خايىاده هشد دس  ،ػشف بش اعاطضیه و لىاصم هًضلی اعث که یپشهیض اص عًگیًی شه

 >که اصدواز سا عًگیى يکًذ باؽذ بش اعاعیاها هبًا بایذ  .کًًذ هی

  سىگیه های مهریه .3
خىاهین کشد ههشیه عًگیى یک اهش ياپغًذی  ػشك هن بؼذا  . که اهشی ياهغلىب اعث عًگیى های ههشیهپشهیض اص 

 لشاس بگیشین ها ههشیهی دس یک هغابمه ؽیغايی افضایؼ حول. يیغث خايىادهههشیه عًگیى يؾايه وصايث یک  .اعث
 ،هضیًه فذاق و ههشیه بایذ هحًاعب .گزاسد هیاذش  اصدواز جأخیشبش  سوص سوصبهو  خىاهذ بىد اصدواز دس جأخیشيحیصه آو 

الضام کشد اها  او سا ؽىد میصو ظمىلی داسد که يدس ایى هىالغ . البحه بهحش اعث باؽذ کمحش هچ هش بش اعاطعًصیذه و 
 >جىفیه به ایى اعث که ههشیه عًگیى يباؽذ

  در معیارهای اوتخاب  گیری سخت .4
ايحخاب و که خىد شىاياو دس . يبایذ عىسی ؽىد اعث اصدواز جأخیشاص دیگش ػىاهل  عخحگیشی دس هؼیاسهای ايحخاب

بگىیذ خايه بایذ  هرال  افل لشاس دهًذ که آو سا و  ؽىيذ ـ هادی غالبا  ـ هؼیاسهای عًگیى  دچاس ها هالک جؼییى
هادی ؽکل  های ػالله بش اعاط ه فمظ ک هایی اصدوازدس سوایث داسد که دس و فالو و فالو باؽذ.  باؽذ عىس ایى

 بایذ هؼیاسهای هؼًىی سا دس يظش گشفث ها هالکدس  .بگیشد ایى اصدواز هباسک يیغث

 در شرایط زوذگی گیری سخت .5
 و .... باؽذ چگىيهکصا باؽین و  که عخحگیشی دس ؽشایظ صيذگی

ایى جؾشیفات و  هشچمذسکًذ و  گیشی کًاسهخايىاده بایذ اص ایى هىايغ و جؾشیفات  .اعث هىلغ بههىايغ اصدواز  ها ایى
 خىاهذ بىد.  جش عالنو خايىاده  ؽىد هیز افضوو او ؽیشیًی و هؼًىیث اصدو جش آعاوهىايغ کًاس صده ؽىد اصدواز 

 ،هؼیاسهای هؼًىی عىی بهسوایات آو سا هن خىاهین خىايذ بایذ  بؼذا  جمشکض سوی ایى هؼیاسهای هادی که  یشا بهها 
ی عالن خىاهذ بىد ها خايه ،ها خايه. اگش چًیى ؽىد بشوین هحؼالی های اسصػ و خىب ،اشحماػی ،یػاعف ،اخاللی

اهیذواسین خذاويذ به همه . گیشد هیجؾشیفات ؽکل  دوس اص جصمل و و و ؽیشیًی صيذگی دس یک فضای آسام هؼًىی
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ها  لذس گشاوو ذافشصيػضیض و و ذ جا يغل شىاو ًها جىفیك دهذ که کمک کً همه شاهؼهو همه هغئىالو و  ها خايىاده
 .و کشم الهی به فضلبگیشد  ی هؼًىی اخاللی ؽکلها خايهعالن  های اصدوازکًًذ و دس پشجى  اصدواز هىلغ به

ٓبَحُش  بسن َل َوآيَذٓش ّإوَّ َشاّيَئَل ُهَى آْلَ اَك آلَکٓىَثَش َفَصلِّ ّلَشبِّ ًَ ٓعَطی
َ
ا أ ّدیّن ّإيَّ ٓدَمّى الشَّ  5الله الشَّ
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 خطبه دوم

الْله الشدمى الشدین الذمذلله سْب العالمیى و الْصالة و  اعىر بالْله السمیع العلین هى الشیطاو الشجین بسن
الْسالم علی سْیذيا و يبْیًا و دبیب قلىبًا و طبیب يفىسًا و شفیع ريىبًا ابی القاسن المصطفی هذْمذ و 

ضهشاء و علی الذسى و الذسیى سْیذی علی هىاليا علْی بى ابیطالب و علی الصذیقة الطاهشة فاطمة ال
شباب اهل الجًة و علی االئمة المسلمیى علی بى الذسیى و هذمذ بى علی و جعفش بى هذمذ و هىسی بى 
جعفش و علی بى هىسی و هذمذ بى علی و علی بى هذمذ و الذسى بى علی و الخلف القائن المًحظش 

سکاو البالد و أبىاب االیماو و أهًاء الشدمى و دججک علی عبادک و أهًائک فی بالدک ساسة العباد و أ
 ساللة الًبیى و صفىة المشسلیى و عحشة خیشة سب العالمیى صلىاجک علیهن اجمعیى

 جىصیه به جقىا

ُقىٓا الْلَه َوکىُيىٓا َهَع »الله الشدمى الشدین  اعىربالله هى الشیطاو الشجین بسن ىٓا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ
َ
یا أ

اّدّقیَى  ه 6«الصَّ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓقَىی اللَّ
ُ
ّه أ  عباد اللَّ

دس اداهه فشاصهای پیؾیى جمذین  البالغه يهس 191و فشاصی اص خغبه  کًن هیهمه ؽما و خىدم سا به جمىای الهی جىفیه 
ديیا که بًیاو جمىا سا  های ػاللهيیا و دو دسوی اص  فشاخىايذيذها سا به جمىا و پاسعایی  ،هىال که آو. بؼذ اص کًن هی

َو اَل َجّؾیُمىا َباّسَلَها َو اَل َجٓغَمُؼىا َياّعَمَها َو اَل ُجّصیُبىا َياّػَمَها َو اَل َجٓغَحّضیُئىا : ;فشهىديذ جؾىیك کشديذ، کًذ هیعغث 
ٓػاَلّلَها َفّئوَّ َبٓشَلَها َخاّلب

َ
ىا ّبأ ًُ هبادا  .هشدم دس بشابش ديیا هىؽمًذ و بیذاس باؽیذ 7 : َو ُيٓغَمَها َکاّرب ّبّئٓؽَشاّلَها َو اَل ُجٓفَح

ديبال يىس  ،هبادا يذای آو سا ديبال کًیذ ،هبادا به عخًاو ديیا گىػ فشا دهیذ .فکًذبیديیا  ؽما سا به عمغ  سػذوبشق

                                            
 5596. جىبه، 
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و فشیب  ديیا هفحًىو يؾىیذ بهای گشاوبه اؽیای يفیظ و  .ديیا يشویذ که يىس آو کن عى اعث و پایاو خىاهذ پزیشفث
ای ؽیغايی دسوؽ یيدعخًاو  ،دس ایى بشق ديیا يىسی وشىد يذاسد .يخىسیذ بشای ایًکه بشق ديیا صود جمام خىاهذ ؽذ

ایى ديیا ؽایغحه آو يیغث که ها سا  .اعث اسصػ بی واعث و اهىاز آو به جاساز سفث اعث. يفائظ ديیا بغیاس ياچیض 
شاو بؾًىین که شهاو هادی اگش هًهای خذا دس دیذگاو ها بضسگ  گىػباؽین و عخى هىال سا به بفشیبذ به هىػ 

يمایؼ داده ؽىد هغیش ها هغیش ؽیغاو و ضاللث و گمشاهی اعث. خذایا جى سا به پاسعایاو ػالن و به همشباو پیؾگاه 
 ديیا هقىو بذاس های فحًهها سا اص  دهین هیخىدت لغن 

 ها  هًاسبث
 کًن: اخحقاس ػشك هی ا سا بهه هًاعبث

 جصلیل اص ؽهذای سوظايی اعحاو لن .1
ؽهذای ایى ؽهش  ویژه بهفغ ظشم و هماوهث اعالهی هذاؽهذای ايمالب و اعالم و دفاع همذط و  یاد و يام ؽهذا و

لیل اص هضاس ؽهیذ سوظايی اعحاو لن جىعظ جصباؽکىهی دس  های هشاعنؽهذای سوظايیث که هفحه گزؽحه  و همذط
بش سواو پاک همه  کًین هیو جمذین  داسین هیدی سا گشاهی  19یى ؽهیذاو و ؽهذای ادوعحايماو بشگضاس ؽذ و یاد همه 

 هی و فاظباو ظك بش ها و اهام ؽهیذاو فلىاجی بش هعمذ و آل هعمذالهاو اعاو پیؾگ ؽهیذاو
 گشاهیذاؽث دهه بقیشت .2

سا گشاهی  آهشیکاییحًه فه دی بشای هعکىم کشدو آو يظضىس پشؽکىه هلث دس  .داسین هیدهه بقیشت سا گشاهی 
و  داسین هیسا گشاهی  هاه دی 13 وصدس لن دس س ویژه بهاخیش  های فحًهو ظضىس پشؽکىه هشدهماو دس بشابش  داسین هی

پیچیذه دؽمًاو جالػ کشده و جالػ خىاهًذ  های ئهجىعکه دس هغیش ايمالب اعالهی و هىاشهه با  کغايی همهبشای 
 .کشد آسصوی هىفمیث داسین

  ها آوظىادخ اخیش و جعلیل  .3
 :کًن هیدس ایى خغبه هى به ؽکل کىجاه دس دو هعىس پیشاهىو ظىادخ اهشوص کؾىسهاو يکاجی سا ػشك 

 .لشاس بگیشد هىسدجىشهکه بایذ  هایی جىفیههعىس دوم دس هىسد اخیش و  دس هعىس اول يکاجی دس جعلیل ظىادخ
 هعىس اول
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 جالش يظام سلطه بش همايعث اص اسحقالل دیگش دول و هلل .1
ن دس جمذو غشبی و همابله با ػالَ  عاصی یکپاسچهفهیىيیغحی دس شهث  آهشیکاییيظام علغه و عیغشه ؽیغايی غشبی 

ششیاو غشبی ديبال ایى اعث که دس ػالن هعىس و لذسجی  .هغحمل همىاسه دس جالػ بىده اعث های لذستو  ها دولث
به وابغحگی کؾايذه  ها دولثهمابل گفحمايی که اهشوصه بش غشب ظاکن اعث ؽکل يگیشد و جالػ بشای ایى اعث که 

بش یث هحؼالی پیؾشو و هحمذيايه ظشفدس بشابش ايمالب اعالهی که  ویژه بهشلىگیشی ؽىد  ها آو اعحماللؽىيذ و اص 
ؽاهذ ایى هغحین که خظ ، ن اعالمدس همه ػالَ  واس صيصیشهو  ايذ کشدهجالػ  همىاسهاعالم بىد  های ايذیؾه اعاط

که  ثاعث و ایى هغیشی اع ؽذه هیاعالهی ديبال  های اسصػهصذ و  و یاهث اعاله یگسهمايؼث اص اعحمالل و بض
 جش پیچیذه سوص سوصبهآؽکاس و يهاو   های عئهجىفشدا هن خىاهذ بىد و صيصیشه  ،اهشوص هن هغث .ًاو اداهه داسدهمچ
 لغغ يخىاهذ ؽذ. بىده

 شکسث اسحکباس جهايی دس بشابش جبهه هقاوهث .2
ايمالبی و بضسگ  ،اعحکباس ػالمی و شهايی دس عىل چهل عال گزؽحه دس بشابش یک پذیذه بغیاس هؾؼؾغ يىسايی

ن که دس بشابش یذیاخیش ها د های عال و دس بیًذ هیاس ههن ػاشض یبغ خىد سا دس بشابش ایى پذیذه ظمیمحا  اعث و  لشاسگشفحه
اظغاط ؽکغث کشديذ  سوص سوصبهدس یمى و يماط دیگش  ؽاءالله اولبًاو و  ،عىسیه ،اهىاز هماوهث اعالهی دس ػشاق

هضاس هايغ جشاؽیذيذ  و دس بشابش ایشاو جعشین کشديذ .والؼیث اعث یک ایى .اص ؽکغث سا لمظ کشديذ هایی فعًهو 
که لذهی  کًًذ هیباص ظظ  .بششام سا اهضا کشديذ به جؼهذاجؾاو پایبًذ يبىديذ که ایىبؼذ اص  .ولی باص هىفك يبىديذ

هىشىد  های جىعئه ی ؽما بذايیذ دس همه ظحما   .اظغاط یک خغاست اعث اظغاعؾاو .ايذ بشيذاؽحه شلى سوبه
بغیاسی اص هىاضغ  واس صيصیشه کًًذ هیظظ  ها آوای گشفحه اعث و ش ها آهشیکاییاظغاط خغاست دس ػمك شاو 

  .ايذ دادهکلیذی خىدؽاو سا دس شهاو اعالم اص دعث 

 به دخالث دس اغحشاشات  ها سعىدیجصشیخ آهشیکا و  .3
ایى  .هًغمه و دس بشابش ایى اهىاز جشوسیغحی سا يذاسيذ يااهىکؾىسهای  آؽفحهاهى دس باصاس و جعمل ایشاو ايمالبی  ها ایى

 های خیاباوبه هحى ایشاو و هن جشاهپ و هن آو ؽاهضاده کزایی گفحًذ که ها اغحؾاػ سا  .ايذ آوسدهسا باسها به صباو 
کؾىسهای وابغحه دس هؼشك  .ايذ خىسده ؽکغثهحؼذد  های جىعئهدس  بیًًذ هی ها آو. چىو آوسین هیایشاو 

ٕدیگش ایى  ايذ کشدهو جقشیط  کًًذ میایشاو اهى و همحذس سا جعمل ي .ايذ کشدههغحًذ که خىدؽاو جىلیذ  هایی ًیيااه
عات هخحلف وشىد داسد که جقشیبا کذهای هخحلف بلکه  فشاظث بهٔ ايذ کشدهجعلیل يیغث بلکه خىدؽاو جقشیط 
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 گزاسی عشهایه اششای ایى عیاعحؾاو بشایالبحه ایشاو دس همه ؽهشهای ایشاو و  های کىچهدس  بشین هیها يااهًی سا 
 .گیشيذ هیهًگفحی به ػهذه  های گزاسی عشهایهو  کًًذ هی

 لضوم عذم غفلث اص اشکاالت داخلی .4
اص اؽکاالت داخلی خىد يبایذ غافل باؽین. ها اگش اص اؽکاالت داخلی خىدهاو غافل باؽین باص ضشبه خىاهین 

 ،اشحماػی های آعیب ،فغاد ،بیکاسی ،دس ظىصه الحقاد :اص هؾکالت اعث ای پاسهایًکه کؾىس ها دچاس  .خىسد
هحؼالی ايمالب  های اسصػکه يغبث به  ؽکًی ظشهث ،اخحالفات ،باخحگی هال ،ها اخحالط ،يصىهی های ظمىق

. فاسؽ گیشد میالذاهات عشیغ و دلیك ايصام ي که ایىو  دهی عاصهاوو  سیضی بشياهه های ضؼف ،گیشد هیايصام  اعالهی
بایذ ایى اؽکاالت سا باوس و هغئىالو اها ها  .عثهااص اؽکاالت  ای هصمىػه ها ایى عشف آوو  عشف ایى های بعداص 

 .یینبشآديبال ظل آو  و جعلیل کًین ،بذايین ،کًین

 شذه بشای پىشايذو دسحاوسدهای ايقالب اسالهی دهی ساصهاوجالش   .5
که هخاعب ایى عخى  کغايی همهو خىاهشاو  ،بشادساو .ػظمث ايمالب اعالهی سا بپىؽايذ جاداسد  جالؽی وشىد

 ،آصادی ؽما ،اعحمالل ؽما :هغحیذ ايمالب اعالهی که هال ؽما هلث بضسگ اعث آو همه دعحاوسد به باس آوسده اعث
جا دس فضای  ؽىد هیجالػ  .هگش چیض کمی اعث ؽاهی عحنسهایی اص سژین  و پیؾشفث ،گىياگىو های ؽاخـ

که عشجاپا ظلن و شًایث  ؽاهی عحنجا شایی که سژین  .ایى دعحاوسدها ياچیض ؽمشده ؽىد که غیشهصاصیهصاصی و 
 .همه بایذ هىؽیاس باؽین و ایى هقیبث بضسگی اعث کًًذ.جغهیش  خىاهًذ هیسا بىد 

 لضوم پزیشا بىدو اعحشاض و يقذ جىسط هسئىالو .6
 ،کشاهث هؼحشك .و سا هغحًن بؾماسینآبه و يمذ عاصيذه سا همه بایذ پزیشا باؽین و لهغا ،اػحشاك دس هغیش لايىيی

ایى سا بایذ لذس بذايین اص  .اعث اظحشام لابلهغیش لايىيی ايصام ؽىد  اص که آيگاهداسد  ای هغالبهکه شىاو و هش کغی 
بایذ ظشفیث ایى سا داؽحه باؽن که اؽکال  ظحما  که هغئىل ؽذم  بًذه .اػحشاك و اؽکال و يمذ هشاط يذاؽحه باؽین

 .به اػحشاك اظحشام بگزاسم و سا بؾًىم

 لضوم جفکیک اعحشاض اص اغحشاش  .7
کؾحه  ،هحؼالی کؾىس های اسصػبه  ،اػحشاك غیش اص اغحؾاػ اعث. اغحؾاػ یؼًی جؼشك به همذعات کؾىس

هلث ها هن همه دس . کًذ میاعث که هیچ دولحی جعمل ي ای همىله ها ایىجؼشك به اهىال و يىاهیظ.  و عاصی اص هشدم
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 هاعث خاسشیو دس دعث آافلی  های سیؾهاللیحی که  جىعظیک يظام همحذس  های بًیاوبشابش اغحؾاػ و فشوسیضی 
 ظحما  دولث  و شاهؼه ها  ،يیشوهای اهًیحی و ايحظاهی، هلث ،کؾىس .خیضد هیبه پا  ؽىد هیاداسه  ها آو های پىلبا  و

اولی بایذ لذس دايغحه ؽىد و دس  ،. بًابشایى اػحشاك و اغحؾاػ دو همىله شذا اص هن اعثکًًذ میسا جعمل ياهىس ایى 
. اغحؾاؽاجی هن که به خاعش هغالباجی که دس ابحذا بىد فىست پزیشدبشابش دیگشی هن بایذ با کمال لاعؼیث هماوهث 

اولیه شذاعث و اعحکباس ػالمی هن پؾث لقه  های اػحشاكهبذل ؽذ ظغابؼ اص یگايگاو به يفىر اشايب و ببؼذ و 
ایشاو اهى و همحذس سا  که ایىديبال  به آهذيذ الملل بیىدس عغط چه دس هًغمه و چه که همه  بیًین هیاهشوص  .آهذيذ

 .هلث ها دس بشابش ایى خىاهذ ایغحاد ظحما  کًًذ و  صده آؽىبهبذل به یک شاهؼه 
 ها آوهشجبظ با  های جىفیهظىادخ اخیش و  .4

 که بایذ به آو جىشه ؽىد: هایی جىفیههعىس دوم: 

 ها فحًهجقذیش اص هشدم و لضوم هىشیاسی دس بشابش . 1
 .. ؽما هىؽیاسیذگشدد بشهیبه ؽما  ها اسصػ ی عهاهذاس ايمالب اعالهی هغحیذ و همه، ؽما هلث بضسگ و . هشدم1

همیى لن ػلیشغن هؾکالجی که ایصاد ؽذ  ؽما دس .افحخاس بیافشیًیذ و آفشیذیذ .بایذ دس فعًه ظضىس داؽحه باؽیذ
جا ظشم پیىعحه  هقالخىدشىػ اص هشدم ها جىشه کشد اها  ها آوهن وشىد داسد و بایذ به  هایی گلهکه دس هىسد آو شای 

 شىس یىاهشدم ػضیض ها  .ؽذه بىدگىياگىو و گاه هحضاد ايصام  های فىسته اػالم ساهپیمایی، ب که دسظالیلشاس داؽحًذ 
چىو دیذیذ  ،پشدیغاو و همه يماط ؽهش ؽما آهذیذ و  اودشچهاسهبه فعًه آهذيذ اص يیشوگاه و آرس و باشک و 

یاس و هشدم بایذ هىؽ .اغحؾاؽگشاص  هال خىدجاو اعث دس هؼشك خغش اعث ولى اص ياظیه یک ػذه للیلی ی کهبايمال
  .باؽذ هاو سهبشیيگاهماو به بضسگاو دیًماو و  و دس فعًه ظاضش باؽًذ

 اعحشاض جىسط هسئىالو های پیاملضوم جذی گشفحى . 2
 دسفذدبیؼ اص گزؽحه  و بایذ پیام ایى اػحشاضات سا شذی بگیشین کًًذ.هغئىالو بایذ پیام اػحشاك سا دسیافث 

ایى فشیاد هلث  .بیصا دعث بشداسین های یسو اص ظاؽیه .الحقادی باؽینظل هؾکالت و وظذت  ،الحقاد هماوهحی
 .بؾًىيذ آو سا ىالو هعحشمهغئاعث که بایذ 
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 دس هىاقع دساط ها جًاحو  ها گشوهلضوم بیذاسی . 3
 ها شًاضاص ایى  بشخی دس ایى ظىادخ .اعاط ظشکث کؾىس اعث ،لايىوو بایذ بذايًذ که سهبشی  ها شًاضو  ها گشوه

 .که بایذ واسد يؾذيذ که شای گالیه داسد عىس آوبشخی هن  .اػالم هىضغ کشديذ که شای جؾکش داسد وهمگشایی 

  لضوم پیگیشی هطالبات اص طشیق هجاسی قايىيی.4
بایذ ديبال ؽىد اها دس  و هغالبات ؽما دسعث اعث .دايین هیها لذس ؽما سا  ایى اعث که هؼحشضاوخغاب ها به 

 يکًًذ. عىءاعحفادههلی و هزهبی جا بیگايگاو اص آو  های اسصػو  ها ظشینهصشای لايىيی و با ظفظ 

 هشذاس به اغحشاشگشاو .5
گاهايه به  هایی آو :يغبث به اغحؾاؽگشاو بایذ بگىیین گاهايه و ياآ ؽذيذ جا دژ اعحىاس  لبیشوو وف های لذستکه آ

و جمام يیشوهای  هاایى هیشاخ ػظین ؽهذا سا هىسد جضلضل لشاس بذهًذ بذايًذ همه هلث  وايمالب اعالهی سا بؾکًًذ 
به اهىال و يىاهیظ هشدم با همه وشىد  و جؼشكحؾاػ اغابش شدس بلاعؼايه اعالػاجی  و اهًیحی ،ايحظاهی ،يظاهی

 .خىاهًذ ایغحاد
 ها آوبایذ ایى سا هن بذايًذ که همه دس بشابش  اغحؾاؽگشاو اها .همه هغئىالو بایذ هحىاضؼايه دس خذهث هشدم باؽًذ 

ذ که ؽما چهل بذايًهن  ها آوو وابغحگاو هًغمه  ها فهیىيیغث ،ها آهشیکایی ها آوظاهیاو خاسشی  .خىاهًذ ایغحاد
بضسگی گشفحیذ اها بذايیذ به فضل خذا ایى ايمالب اعالهی  اص ها ؽهذای و صیادی صدیذ های ضشبه ،دیذهىصآعال 

پای  ،ايذ ایغحادهپای سهبشی  ،ايذ ایغحادههلث ها پای اعالم  ،هحؼالی اعالم و لشآو داسد های اسصػسیؾه دس 
 .پشیؾاو ؽما جؼبیش يخىاهذ ؽذ های خىابو هشگض  ايذ ایغحادهاهًیث و آساهؼ کؾىسؽاو  های اسصػ

گاه که  .باؽین عپاط گزاسبایذ اص هشدم ػضیضهاو دس عشاعش کؾىس  و اػحشاضاجی که  هغالبات سغن بههشدم هىؽیاس و آ
ػلیشغن اؽکاالجی که دس  هشدم ؽشیف و ػضیض لن ویژه به ،که چه بایذ کًًذ فهمًذ هیداسيذ اها عش بضيگاه و عش هىلغ 

 .ذيذؽکىهمًذ دس فعًه ظاضش ؽ و گىيه ایىهغیش پیذا ؽذ 
و همه هلث ؽشیف ها آهذيذ و بؼذ اص ایى هن خىاهًذ آهذ که شای  شىاياو ػضیض ها ،دايؾگاه هماوم ها ،ظىصه بیذاس ها

هن  ،بایذ اص يیشوهای ايحظاهی ػضیضهاو و يیشوهای اهًیحی و اعالػاجی که هن همحذس بىديذ شا همیى .جؾکش داسد
ايحظاهی و  های يیشوی ،بغیس ها جمذیش و جؾکش کًین. ذاو ؽذيذظکیمايه واسد هی های سوػههشباو بىديذ و هن با 

شای جمذیش و جؾکش داسيذ که با ظکمث و دسایث الذام کشديذ و دس لن  ویژه بهدس عشاعش ایشاو و هًیحی و اعالػاجی ها ا
 . همگاوکشديذم و ايمالب جالػ الاعخادهاو دیگشی که دس خذهث به  ی آهذيذ و همه ها آوهشدم هن به جبؼیث اص 
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ی بشاو  وآ بش اعاطسهًمىدهای سهبشی بشای هشدم ؽشیف لن سا اص صباو هباسک ایؾاو خىاهًذ ؽًیذ و هغیش آیًذه سا 
 .جؼالی اعالم و پیؾشفث کؾىس ػضیضهاو خىاهین پیمىد

 اهیذواسین که خذاويذ ؽش ایى دؽمًاو سا به خىدؽاو باصبگشدايذ.
اللهن اسصلًا االػظن االػض االشْل االکشم یا الله ... یااسظن الشظمیى. يغئلک اللهن و يذػىک باعمک الؼظین 

جىفیك الغاػة و بؼذ المؼقیة و فذق الًْیة و ػشفاو العشهة اللهن ايقش االعالم و اهله و اخزل الکفش و الکفاس و 
اغفش المؤهًیى و المىهًات والمغلمیى و اللهن ايقش شیىػ المغلمیى و ػغاکش المىظذیى اللهن  المًافمیى.

به اهث اعالم لىت، لذست و ؽصاػث الذام دس بشابش ایى همه هظالن ػًایث المغلمات، االظیاء هًهن و االهىات، 
های ها سا به ايىاس ایماو و هؼشفث خىد سوؽى  خذایا دلبفشها، خائًاو به اهث اعالهی سا هفحضط و هًکىب بفشها، 

زؽحه، دسگزؽحگاو اص ایى شمغ، ؽهذای دفاع همذط، ايمالب اعالهی، هذافغ ظشم و اهام ؽهذا بفشها، هشاشغ دسگ
ی ها  های جؾًه خذایا ها يیاصهًذین و عشصهیىدهًذه ساه آياو همشس بفشها،  سا با اولیای خىدت هعؾىس بفشها، ها سا اداهه

جش  های شبهه هماوهث سا ؽیشیى بخؼ، پیشوصیيیاص به سظمث جى داسد باساو سظمحث سا ياصل بفشها، گًاهاو ها سا ب
، اسواض جابًاک ها لبىل بفشها بفشها, خذایا اص همه خادهاو اعالم دس عشاعش شهاو اعالم ایى سؽادت و هصاهذت

ؽهذا و اهام ؽهذا سا با اولیای خىدت هعؾىس بفشها، هشیضاو و شايباصاو سا ؽفای ػاشل ػًایث بفشها، جىبه و ايابه 
خذایا باساو سظمث و بشکحث سا بش ها ياصل بفشها، به ها جىفیك ايابه و جضشع  و گًاهاو ها سا ببخؼ و بیاهشص، ها سا بپزیش

دس پیؾگاهث کشاهث بفشها، همه ؽشوس و آفات سا اص اهث اعالم و هماوهث اعالهی و اص هلث ػضیض و ؽشیف ایشاو 
خذهحگضاساو به اعالم، ، سوصافضوو ػًایث بفشها،دوس بذاس، هغئىالو سا دس خذهث خالقايه به هلث ؽشیف جىفیك 

همام هؼظن سهبشی، هشاشغ ػظام و خذهث گزاساو به کؾىس و اعالم سا هؤیذ و هًقىس بذاس، خذایا عالم ها سا به 
 اػ جؼصیل بفشها. هعضش هىال و آلایماو ظضشت ولیؼقش اسواظًا فذاه ابالؽ بفشها و دس فشز يىسايی

ٓدَمّى ال بسن َدِذ الله الشَّ
َ
َمُذ َلٓن یّلٓذ َوَلٓن یىَلٓذ َوَلٓن یُکٓى َلُه ُکُفًىا أ ُه الصَّ َدِذ اللَّ

َ
ُه أ ّدیّن ُقٓل ُهَى اللَّ  8شَّ
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