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 خطبه اول
يحمذه ػلی ها کاو و يغحؼیًه  الْله الشحمى الشحین اػىر بالْله الغمیغ الؼلین هى الشیطاو الشجین بغن

هى اهشيا ػلی ها یکىو و يؤهى به و يحىکل ػلیه و يغحغفشه و يغحهذیه و يؼىر به هى ششوس أيفغًا و 
بیَى األطَهشیى  ٍذ َو َػلی آله األطیَّ ّبی آلَقاّعّن ُهَحمَّ

َ
عیئات أػمالًا و يصْلی و يغْلن ػلی عْیذيا و يبْیًا أ

ما بقیة الْله فی اال  سضیى.العیُّ

 جىصیه به جقىا
ا ;الله الشحمى الشحین  اػىربالله هى الشیطاو الشجین بغن َه َوٓلَحًُظٓش َيٓفِظ هَّ ُقىا اللَّ ىا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخّبیِش ّبَما َجٓؼَمُلىَو  َه ّإوَّ اللَّ ُقىا اللَّ َهٓث ّلَغٍذ َواجَّ وّصیکٓن و َيفّغی بّ  1:َقذَّ
ُ
ّه أ ه و هالصهة أهشه و ّػَباَد اللَّ َحٓقَىی اللَّ

ّحیّل  ُه َفَقٓذ ُيىّدَی ّفیُکٓن ّبالشَّ ُضوا ػباد اللَّ ٓقَىی 2هجايبة يهیه و َجَجهَّ اّد الحَّ ُدوٓا َفّئوَّ َخٓیَش الضَّ  3َو َجَضوَّ
 ٌما يمالگماقاو گكاهی، بكاؾقاو و ؼىاهكاو اقشمًؿ و ؼىؾم قا ؾق ایى قول ٌكیف و ػیؿ بمقگ به جمىای  همه

بكؾاقی ؼؿا ؾق همه اظىال و ٌئىو  الهی، پاقوایی و قهایی ال لیؿ هىاهای يفه و يىاشه ٌیؽايی و فكهاو
کًن. ؼؿاويؿا ها قا ؾق هىیك جمىا و جؽلك به اؼالق الهی و جكلی ؾق هؿاقز الهی، هؼًىی و  وفاقي و ؾػىت هی
 ايىايی هؿایث بفكها.

ؾو ؼؽبه لبل، شمالت و فكالهایی پیكاهىو ٌؽصیث واالی اوث که بال هن ؾق اهحؿاؾ  ای ؼؽبهایى وىهیى 
ؾق  ای شمله. اهكول قول هیالؾ ایى بايىی بمقگ اوث و چًؿ ٌىؾ هیػلیهأ جمؿین  الله والمظعكت فاؼمه لهكا ٕ

 جکمیل هباظد گفٌحه و ؾق اقجباغ با ایى بايىی پاک و بمقگ جمؿین ؼىاهؿ ٌؿ.
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 ػلیهأ للها عالمهًابغ شًاخث شخصیث فاطمه صهشا ٕ
بلکه صؿها گماقه و جىصیف ؾقباقه  ها ؾهگفٌحه هالظظه کكؾیؿ که ؾق هًابغ و کحب ٌیؼه و وًی  های ؼؽبهؾق 

ػلیهأ يمل ٌؿه بىؾ و بؽٍی ال آو اوصاف، ؾق هًابغ ؾوث اول ٌیؼه و اهل وًث واقؾ ٌؿه  الله والمفاؼمه لهكا ٕ
وال ؼبك يظك هٍهىق بیى  88ال  -که ایى بايىی کن وى و وال  بیًین هیقا ؾق کًاق هن لكاق ؾهین  ها آوبىؾ. ولحی ها 

ؾقشات ایمايی، الهی و هؼًىی لكاق گكفث جا آيصا که  جكیى ػالیؾق   -وال که گفحه ٌؿه اوث  77ٌیؼه جا ظؿاکرك 
ػلیهأ  الله والمفاؼمه لهكا ٕ ؾقباقهؾق ػكصه ؼايه و شاهؼه قا  هؤذكبىیاق  های يمًهمام ػصمث، ػلن لؿيی و 

 .بیًین هی

 آیات قشآو کشین .1
 الله والمآیه گفحه ٌؿه اوث که ؾ ق ٌؤو یا ؾق اقجباغ با فاؼمه لهكا ٕ 831ولحی به کحاب لكآو هكاشؼه کًین جا  

 ػلیهأ يالل ٌؿه اوث و هكجبػ با ایى ٌؽصیث واالوث.

 سوایات پیاهبش خذا  ٕصٔ و ائمه اطهاس ٕعٔ دس هىسد وی .2
وكاؽ قوایات ؾقباقه ایٍاو قوین چًؿ صؿ ظؿید و قوایث ؾق جىصیف آو چهكه جابًاک و پكفكوؽ ٌاهؿ  که آيگاه  

 هىحین. 

 بیايات و عیشه ػلمی و ػملی خىد حضشت ٕطٔ .3
گفحه ٌؿه بىؾ قوایات ایٍاو  بؼعا    که ایىػلیكغن  –ػلیهأ قا بگیكین  الله والمولحی هن وكاؽ قوایات فاؼمه لهكا ٕ

کكؾ و ؾق آو شا يٍاو  آوقی شمغقا يىٌث و  5ػلیهأ الله والمهىًؿ فاؼمه لهكا ٕ 4ق ؾوقه ها بمقگیؾ  -ايؿک اوث
 ػلیهأ يمل ٌؿه اوث. الله والمظؿید ال فاؼمه لهكا ٕ 511ؾاؾ که بیً ال 

                                            
يگاقی، هحىلؿ لىچاو و  ًٌاوی و فهكوث ، جاقیػ و شغكافیا، لغثظؿیدئ صاظب آذاق هحؼؿؾ با هىظىع 8۰9۰-8۰01ػؽاقؾی ٕ الله یمػم - 4

 .قا هًحٍك کكؾه اوث اهل بیثای ال َهىايیؿ  اوث. ػؽاقؾی، هصمىػه يصفو  جهكاو، هٍهؿهای ػلمیه لىچاو،  کكؾه ظىله جعصیل

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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و آیات  7و جؽهیك 6آیات هباهله ها آوآیه اوث. ؾق هیاو  ها ؾهػلیهأ  الله والمبًابكایى آیات هكبىغ به فاؼمه لهكا ٕ 
 ػلیهأ اوث. الله والمؼاَ و ویژه ياظك به فاؼمه لهكا ٕ ؼىق بهوىقه ٕهل اجیٔ 

ػلیهأ قوین ؾق هًابغ ٌیؼه و وًی صؿها قوایث  الله والمفاؼمه لهكا ٕ ؾقباقهوكاؽ قوایات واقؾه ٌؿه  که آيگاه 
 511ػلیهأ قا وكاؽ بگیكین بیً ال  الله والمو ولحی که قوایات يمل ٌؿه ال فاؼمه لهكا ٕ هىحینو ظؿید قا ٌاهؿ 

اقلي هماقاو ظؿید و ظاوی هؼاقف بلًؿ الهی  جًهایی بهؼؽبه فؿکیه اوث که  ها آوظؿید وشىؾ ؾاقؾ که ؾق هیاو 
 اوث. 

ال اوكاق والیث و  ٕنٔ ػلیهأ بًام هصعف فاؼمه الله والمبؽٍی ال هیكاخ ظؿیری فاؼمه لهكا ٕ که ایىظمى 
 ٔ لكاق ؾاقؾ. الىالم ػلیهناهاهث  و ؾق ؾوث ائمه هؿی ٕ

یخی .4  عًث ػملی هکحىب دس هًابغ جاس
 ؾق کحب جاقیؽی هًؼکه ٌؿه اوث. که آوبؽً بمقگی ال وًث ػملی ایٍ

ؾق  ،آو جعمیك کًؿ ؼىاهؿ ؾیؿ که ایى بايىی شىاو ینهفاهقا ؾق کًاق هن لكاق ؾهؿ و ؾق هىقؾ کىی ایى اهىق اگك 
فعیلث بیٍحكی یافث و همام ػصمث ؾق او جصلی  ها ايىاوبلًؿی قا فحط کكؾ و ال همه  های للهشىايی چه ػًفىاو 

 یافحه اوث.
ػلیهأ ال وًث لىلی و ػملی بىیاق غًی و وكٌاق ال هؼاقف الهی و يىؽه ليؿگی  الله والملفا فاؼمه لهكا ٕ 
 كؼىقؾاق اوث. ایى اقلاهی که ػكض کكؾم:ب

 ػلیهأ و الله والمالف. ؾق آیات يالله ؾق ٌؤو فاؼمه لهكا ٕ
 ب. قوایات يالله ؾق ٌؤو وی و 

                                                                                                                                             
ؾاؾه ٌؿه  اوًاؾکه به لائلً ـ ظعكت صؿیمه کبكی ـ  اظاؾیریقا گكؾآوقؾه و یا  ظعكت لهكإنٔؼًی کحابی که وؽًاو ی: ُهٓىًؿ;ـ اوحؼمال لفظ  5

ٕعٔ هىحًؿ ال ؾایكه هعحىیات کحاب ؼاقز ائمه هؼصىهیىاي پیاهبك ؼؿا و یا  اوث. په قوایاجی که ؾق آو ال فاؼمهٕنٔ وؽى قفحه، اها گىیًؿه
 اوث و يه هىًؿ پیاهبك ؼؿا َٕٔ و یا یکی ال هؼصىهیىٕعٔ.: هىًؿ فاؼمه ٕنٔ;اوث> لیكا کحاب 

اَءُکٓن َوّيَىاَءيَ  : ;18، آیه ػمكاو آلـ وىقه  6 ًَ ٓب
َ
اَءَيا َوأ ًَ ٓب

َ
َه ّفیّه ّهى َبٓؼّؿ َها َشاَءَن ّهَى آلّؼٓلّن َفُمٓل َجَؼاَلٓىا َيٓؿُع أ يُفَىُکٓن ُذَنْ َيٓبَحّهٓل َفَمٓى َظاَشْ

َ
ا َوأ ًَ يُفَى

َ
ا َوّيَىاَءُکٓن َوأ

ٓصَؼل ًَ ّبیَى  َف ـّ ـّه َػَلی آلَکا َث الَلْ ًَ ٓؼ  : َلْ
َكُکٓن َجٓؽّهیكا   : ;۰۰ ـ وىقه اظماب، آیه 7 ٓهَل آلَبیّث َو ُیَؽّهْ

َ
ٓشَه أ ُکُن الّكْ ًٓ یُؿ اللُه ّلُیٓفّهَب َػ َما ُیّك  : ّإَيْ

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7(%D8%B3)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86
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 ػلیهأ و الله والمفاؼمه لهكا ٕ قوایات يمل ٌؿه الز. 
 ؾ. بؽً بمقگی که ؾق وًث ػملی ایٍاو ؾق کحب جاقیؽی يمل ٌؿه اوث 

 يگاه ٌکىه و ػظمث هىلىؾ اهكول قا بیٍحك اظىان ؼىاهیؿ کكؾ.آك ٌما کًاق هن بچیًیؿ همیى چهاق هعىق قا اگ
هن وًث لىلی و هن وًث ػملی او ؾق هًؽك اشحهاؾی ها  ؼبؼا  ػلیهأ با آو همام ػصمث  الله والمفاؼمه لهكا ٕ

 ؾاقای اػحباق و ظصیث لؽؼی اوث.

 فاطمه صهشا ٕطٔ الگىی صياو و هشداو ػالن
ػلیهأ ؾق وشىه هٍحكک بٍكی و ايىايی الگى بكای همه اوث. او اؼحصاَ به لياو يؿاقؾ  الله والملهكا ٕو فاؼمه 

اوث و وًث لىلی و ػملی وی بكای همه بٍكیث  بؽً الهامهمه هكؾاو بمقگ فاؼمه ٕنٔ بكای  های ؾقنو 
يیث ؤو ویژه اوث و ؾق آو بؽً ٌىی ؼاَ ػلیهأ بكای لياو الگ الله والم. البحه ؾق ایى هیاو فاؼمه لهكا ٕاوث

و همحال و به یک هؼًا یگايه ؾق ػالن اوالم اوث. ها ؾق الگىی هٍحكک  بؽً الهام کاهال  ؼاَ لياو، یک الگىی 
  ؾاقین.ٕصلی الله ػلیه و آله و ولنٔ و قوىل ؼؿا ٔ الىالم ػلیهنٕائمه اؼهاق  ؼبؼا  

ػصمث او لؽؼی اوث و ظصیث و اػحباق وًث لىلی و ػملی او هعكل اوث جًها  که آواها ؾق الگىی ؼاَ لياو 
جاقیػ و ؾق قفحاق او جصلی کكؾه اوث  ػلیهأ اوث و با آو ػظمحی که ؾق آیات، قوایات، الله والملهكا ٕفاؼمه 
ها فاؼمه لهكا ػلیهأالگىی لو هىلماو اوث و اگك  الله والمفاؼمه لهكا ٕ . آیؿ هییگايه ػالن بٍماق  ظمیمحا  

هن  هالگىیی که اهكول .ػلیهأ قا جعلیل کًین ؾق چهكه جابًاک او الگىی لو هىلماو جصلی پیؿا کكؾه اوث الله والمٕ
کًًؿ  جؤویو به ویكه ا ،ایى بايى قا بًٍاوًؿ بایؿ لياو بمقگىاق ها .شاهاليه هؿقو لابل ػكظه اوث یؾق هیاو الگىها

 جصلی کكؾه اوث. ها فعیلثث لو ؾق چهكه و ویكه ایى بايىی شالل و ػظمو بؿايًؿ همه ٌکىه، 
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 ججلی فاطمه ٕطٔ دس يقش دخحش  .1
ػظمث ؾاٌث که ؾق وًیى يىشىايی  لؿق آو ؾق ؼايه پؿق بىؾ که آيگاهاوث که  ػلیهأ بايىیی  الله والمفاؼمه لهكا ٕ 

صؿق ؼالئك و فؽك بٍكیث  ،قوىل ؼؿا ػلیهأ الله والمپؿق فاؼمه لهكا ٕ .. ایى جؼبیك کمی يیىثٌؿ 8:ام ابیها;
قوىل ؼؿا  بكای  .ٌىؾ هیػظمث ؾاقؾ که هاؾق پؿق ياهیؿه  لؿق آو ،ػلیهأ يىشىاو الله والمفاؼمه لهكا ٕ .اوث

 پؿق اوث. گاه جکیهغمؽىاق و 

 ججلی فاطمه ٕطٔ دس يقش همغش .2
ال ؾل  ها غنث که با ؾیؿو او همه هؼحبكی او گاه جکیه لؿق آو بیًین هی او قا ؾق اقجباغ با همىك و ولی ؼؿا که آيگاه 

 ػلیهأ وكاؽ ؾاقین. الله والمكا ٕایى لو الگىیی اوث که ها ال فاؼمه له .بًؿؾ هیقؼث  ٔالىالم ػلیهٕػلی 

 ججلی فاطمه ٕطٔ دس يقش دفاع اص والیث .3
و به همام ٌهاؾت  کًؿ هیجمام وشىؾ ؼىؾ قا جمؿین  ؾفاع ال ایى همىك و ظصث و ولی ؼؿا باٌؿوظیفه او  که آيگاه 

 .قوؿ هی

 ججلی فاطمه ٕطٔ دس يقش سهبشی دس جاهؼه .4
یابی کًیؿ ؾق که آيگاه  > ػلیهأ ؾق هؿیًه یک هكشغ اوث الله والمؼىاهین ؾیؿ که فاؼمه لهكا ٕ شاهؼه اقل

 .اوثو اهل هؿیًه  َٕٔهىقؾ اػحماؾ اصعاب بمقگ پیاهبك  و اوث وؤاالتپاوؽگىی 
به ؽظؿید و ؼ 511ػلیهأ و بیً ال  الله والمؾق ػكصه ظؿید و ػلن و ؾايً بیایؿ هصعف فاؼمه لهكا ٕ که آيگاه

ػلیهأ ؾقؼٍیؿه اوث ٌاهؿ آو اوث و ولحی هن که ایى لو  الله والمفؿکیه و آو همه يىق ػلمی که ال فاؼمه لهكا ٕ
 الله والمهحؼالی اوالم که بكای لو همكق ٌؿه اوث فاؼمه لهكا ٕ های اقليؾق صعًه اشحماع واقؾ ٌىؾ با ظفظ 

                                            
> ابى المغاللی، هًالب ػلی 19> أبىالفكز األصفهايی، هماجل الؽالبییى، 8299َ-8291، ۰َابى أیىب الباشی المالکی، الحؼؿیل والحصكیط، زـ  8

 .89، 2۰َبعاقااليىاق، ز >111بى أبی ؼالبٕعٔ، َ
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جعىلی ؾق یک يمؽه ػؽف  قؾق صعًه شاهؼه اوث و يمً بىیا آفكیى هىزیک  >ػلیهأ یک قهبك اشحماػی اوث
 ػلیهأ اوث و الگىی لو ال ایى بايى بكؼاوحه اوث. الله والمػظمث فاؼمه لهكا ٕ ها ایى .کًؿ هیجاقیػ ایفا 

ؼه و آلاؾی ظمیمی هاوالم اگك هعؿوؾیحی بكای لو و هكؾ همكق ٌؿه اوث آو هعؿوؾیث ؾق شهث جکاهل او و شاؾق  
  ث.بٍك او

 اعالم به صو و هشد  هحشقی و هحؼالی يگاه
ػاؼفه و هعبث  : لو هظهك ههك،ذايیا  و هحؼالی اوث>  کكاهث و ٌؽصیث ايىايیظفظ  :اوال   يگاه اوالم به لو

اگك اوالم هعؿوؾیحی ؾق ظصاب لكاق ؾاؾه اوث که  .اوالم به همه ابؼاؾ ٌؽصیث لو جىشه کكؾه اوث . اوث
جًظین  بك اوانایى هعؿوؾیث  ،اوث و به ٌکل ؾیگك بكای لو هن يظیكي بكای هكؾ  ها هعؿوؾیثبؽٍی ال 

 هصالعی اوث که ػكض ؼىاهن کكؾ:

 هصالح و هفاعذ هش دو جهاو قشاس دادوهذيظش  .1
عث یک ومث قا ببیًین همکى اوث اگك ها فمػ هصل بیًؿ هیقا با هن هصالط ؾيیا و آؼكت  ها ايىاووالم بكای ا اوال  

اوالم هك ؾ و  بیًین هیاها ولحی ها ؾق  يگاه اوالم ؾلث کًین  ،ؾاٌحه باٌین و اؼاللیظمىلی  ،یک يظام فمهی
 .هصلعث ؾیى و آؼكت قا با هن ؾیؿه اوث

 هصلحث کل خايىاده و جاهؼه قشاس دادوهذيظش  .2
 .ٌؿ هیبا هن ؾیؿه ، همىك و فكليؿاو و شاهؼه ؾوم: ؾق يگاه اوالم هصلعث لو

آباؾ و صمیمی و پك قويك قا هؿيظك ؾاٌحه قا با هن ببیًین و بؼؿ هن هصلعث ؼايه  آؼكتاگك ها هصلعث ؾيیا و  
 .قوین هیبه همیى يظام ظمىلی و فمهی که ؾق اوالم جبییى ٌؿه اوث  باٌین

 :ػؿول ٌؿه اوث وًث ها ال ایى يظام هحكلی و واالالبحه گاهی ؾق ػكف و  
 بكؼىقؾاقهای و ٌىؾ هیبیصا بكای لو جصىیك  های هعؿوؾیثکه  قوین هییا به ومث شاهلیث کهًه پیٍیى  الف:

 >ٌىؾ هیياقوا با لو ايصام 
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کًٍؿه هصالط هؼًىی و هؽكب هصالط  های آلاؾیکه  قوین هییا به ومث شاهلیث هؿقو اهكول غكبی  ب:
قٌیؿ و بمقگىاق ها ؾق ايمالب اوالهی يٍاو ؾاؾيؿ که لو هن  ،به فعل الهی لياو لهكهاو .ٌىؾ هیاشحماػی ؾاؾه 

  .الهی و اوالهی اوث های اقليؾق شاهؼه و همیؿ به  آفكیى يمًهكبی ؾق ؼايه اوث و هن 
و لياو يیالهًؿین که به ایى ویكه و  وکًین که همه ها هكؾا جؤکیؿبایؿ  ٔػلیها الله والمها ؾق قول هیالؾ فاؼمه لهكا ٕ

ال ليؿگی وكٌاق ال الهاهات فاؼمه ؾق ليؿگی فكؾی  >ػلیهأبیاهىلین الله والمال فاؼمه لهكا ٕ >بالگكؾینوًث پاک 
ا ؾق ٌؼاع  فاؼمه ق ؼىؾ بؼا  ؼؾق ایى هیاو لياو بمقگىاق و ؾؼحكاو و بايىاو بمقگىاق ها الگى بگیكین.   هاو اشحماػیو 

 . ػلیهأ جكبیث ؼىاهًؿ کكؾ الله والملهكا ٕ
اقواض جابًاک ٌهؿا  >ؼؿایا همه ها قا هىحفیط ال ايىاق فاؼمی لكاق بؿه. اهىات و ؾقگفٌحگاو ها قا ببؽً و بیاهكل

 ت و ػمت قولافموو بفكها.لؿق  وابه اوالم و هىلماي >ؼىؾت هعٍىق بفكها یقا با اولیا
ٓبَحُك  بىن

َ
اّيَئَه ُهَى اأٓل ٌَ َه َوآيَعٓك ّإوَّ  اَن آلَکٓىَذَك َفَصلِّ ّلَكبِّ ًَ ٓػَؽی

َ
ا أ ّظیّن ّإيَّ ٓظَمّى الكَّ   9الله الكَّ

                                            
 . وىقه کىذك9
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 خطبه دوم

الْله الشحمى الشحین يحمذه ػلی ها کاو و يغحؼیًه هى  اػىر بالْله الغمیغ الؼلین هى الشیطاو الشجین بغن
اهشيا ػلی ها یکىو و يؤهى به و يحىکل ػلیه و يغحغفشه و يغحهذیه و يؼىر به هى ششوس أيفغًا و عیئات 

ّبی آلَقاّعّن ُهَح 
َ
ٍذ َو ػلی هىاليا ػلْی بى ابیطالب و ػلی أػمالًا و يصْلی و يغْلن ػلی عْیذيا و يبْیًا أ مَّ

الصذیقة الطاهشة فاطمة الضهشاء و ػلی الحغى و الحغیى عْیذی شباب اهل الجًة و ػلی االئمة المغلمیى 
ػلی بى الحغیى و هحمذ بى ػلی و جؼفش بى هحمذ و هىعی بى جؼفش و ػلی بى هىعی و هحمذ بى ػلی و 

خلف القائن المًحظش حججک ػلی ػبادک و أهًائک فی بالدک ػلی بى هحمذ و الحغى بى ػلی و ال
عاعة الؼباد و أسکاو البالد و أبىاب االیماو و أهًاء الشحمى و عاللة الًبیى و صفىة المشعلیى و ػحشة خیشة 

 سب الؼالمیى صلىاجک ػلیهن اجمؼیى.

 جىصیه به جقىا

َه َحَقْ ُجَقاّجّه َو اَل َیا ;الله الشحمى الشحین  اػىربالله هى الشیطاو الشجین بغن ُقىا الَلْ ىا اَجْ ًُ ّزیَى آَه َها اَلْ ُیْ
َ
أ

ٓغّلُمىَو  يُحن هُّ
َ
ه  10:َجُمىُجىَّ ّإالَّ َو أ وّصیکٓن و َيفّغی ّبَحٓقَىی اللَّ

ُ
ّه أ  ّػَباَد اللَّ

همه ٌما ػمیماو و ؼىؾم قا ؾق ایى قول ػمیم و هباقک به جمىا و پاقوایی و ؼىیٍحى ؾاقی ال آلىؾگی ها و گًاهاو و 
 .کًن هیهىاها و هىوهای يفىايی جىوصیه 

للؼه اهًی ، ویژگی بكای جمىا بكٌمكؾيؿ جا به ها ؼىب جفهین کًًؿ که للؼه جمىا ۰0بیً ال  898اهیكهىهًاو ؾق ؼؽبه 
آياو  ايؿ ؾاؾهو ؼىؾ قا ؾق ظصى ظصیى جمىا لكاق  ايؿ کكؾهو هصاهؿت با يفه  ايؿ کٍیؿهقیاظث  که واآي .اوث

                                            
 .801ـ وىقه آل ػمكاو، آیه 81
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صفث قا  ۰0ؾاقيؿ جا ایى ؾيیا آياو قا ال جمىا شؿا يکًؿ بیً ال  بك ظفقآؾهیاو قا ال ؾيیا  که ایقوحگاقايًؿ. و بؼؿ بكای 
َهب َلٓؿ َفاَت : ;ىؾيؿهن بكای ؾيیا بكٌمكؾيؿ و ؾق آؼك فكه ـَ َهَب َها  ـَ ػمك و آؼكیى ؾلائك  ای لعظه 88: َها َفاَت َو 

اهکايات ؼؿاؾاؾی  >پایاو پفیكفث ها يؼمث >جمام ٌؿ یك کًیؿ آيگاه ؼىاهین ؾیؿ که ػمكظیات ؼىؾ قا جصى های ذايیه
کًیؿ هىلغ  آهاؾهول قا بكای آو قول واپىیى اهك یؾق پیٍگاه ؼؿا. جمىا ای کاقياههال ؾوث ها گكفحه ٌؿ و ها هىحین و 

 های للهؼؿایا به ها جىفیك کىب جمىا و قویؿو به  .و هحمیاو اوثی ال آو ؾل ٌاؾ و بكافكاٌحگی وكبلًؿیهكگ 
 ایمايی و اؼاللی  ػًایث و کكاهث بفكها.

 ها هًاعبث

 :کًن هیبیاو  واق فهكوثهؽالبی اوث که 

 جبشیک هیالد فاطمه صهشا ٕطٔ و اهام کبیش ايقالب .1

ؾ اهام ٕقهٔ قا هیال ؼىق همیى. کًن هیػلیهأ قا جبكیک ػكض  الله والمفاؼمه لهكا ٕبا هیالؾ  لهاو هناؾق قول لو و ه
جبكیک ػكض  هاو شاهؼه همىكاوؾؼحكاو و  قول لو، هاؾق و همىك قا به همه هاؾقاو، ظمًا  . ؾاقین هیگكاهی 

 .کًن هی

اؼاللی و فلىفی قا اوالم ؾاقؾ و ایى ايؿیٍه و يظكیه  ،ايؿیٍه ظمىلی جكیى هحكلیکه ؾق همىله لو  کًن هی جؤکیؿ 
 های پیٍكفثؾيیای اهكول هن با همه  .ؾايین هیهن يیالهًؿ به ایى يظكیه قا ؾيیای اهكول  ،بكای ؾيیای گفٌحه يیىث

ه لهكا ث و ایى ؾق ليؿگی فاؼمهًؿ یک الگى و وبک ليؿگی هحؼاؾل، هحؼالی و يىقايی اوفًی و جکًىلىژی يیال
به فعل الهی لياو و ؾؼحكاو ها ال ػصك ايمالب اوالهی واقؾ یک ؾوقه شؿیؿ  .ٌىؾ هیػلیهأ ؾیؿه  الله موالٕ

اهكول هن به لؽف ؼؿاويؿ ؼیل ػظین لياو و ؾؼحكاو بمقگىاق ها هماو هىیك قا ؼی ؼىاهًؿ کكؾ. فعای  .ايؿ ٌؿه
ظیا و ظصاب آهؿه  های بًیاوی جؽكیب هماقاو جىؼئه بكااوث و  گىياگىو آهؿه های ووىوه >هصالی آهؿه اوث

آو الگىی لو  ،قا اؾاهه ؼىاهًؿ ؾاؾ. چًؿ هىقؾ هؼؿوؾ و هىاقؾ ياچیم ػفاف و ظصاب اوث اها لياو ها هماو هىیك

                                            
 112ـ ویؿ قظی، هعمؿ بى ظىیى، يهس البالغة ٕصبعي صالطٔ، َ  88
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 كؾ. اصل هن ایى اوث که ؼىؾ لياو،هىلماو ايمالبی ػصك ايمالب اوالهی قا به فعل الهی جؽكیب يؽىاهؿ ک
 هحؼالی باًٌؿ. های اقليایى هبايی آًٌا ٌىيؿ و ؼىؾ پاوؿاق ایى  با هی هاؾؼحكاو و بايىاو گكا

 جکشین هفحه شهیذ .2

هؿیك کل هعحكم که  ث و جکكین ٌهیؿاو و ایراقگكاو قا ؾاقین.بًیاؾ ٌهیؿ او جؤویهکه والگكؾ  قا ؾاقین هفحه ٌهیؿ 
هماق  51شايبال و  511 ،هماق ٌهیؿ 711وكهایه  .اوحاو قا اقائه کكؾيؿ های فؼالیثؼىؾ ال ایراقگكاو هىث گماقٌی ال 

 های وؽحیو  ؾل ؼىوبا و اوث که ؼؿاويؿ به ها ػًایث کكؾه اوث  ای وكهایهایى  .آلاؾه ؼیلی بمقگ و ػظین اوث
. هماق شايبال وكهایه بمقگی اوث 87هماق ٌهیؿ و  6اوحاو ها  ؾق ؼىؾ .ايصام ٌؿه اوث گفاقی وكهایهفكاواو ایى 
ایى وكهایه ػظین ايمالب اوالهی قا یاؾآوقی کًین. همه ها ؾق بكابك ایى ایراق گكاو ػمیم جىاظغ و  هًاوبحی بایؿ ؾق هك

بلًؿ ایى ؼیل ػظین ٌهیؿاو و ایراق گكاو بایؿ جىلین باٌین و با  های آقهاوبكابك  قفكوجًی کًین. همه ها و هىئىالو ؾ
و  ی ٌهؿاها ؾهٌهیؿاو و ؼايىا ؾق ؼؿهثال همه کىايی که  .گام بكؾاقین ها آو های آقهاوؾل و شاو بكای جعمك 

البحه  .جىشه کًین کن اوثبه ایى ػمیماو  هايمىؾ که هك چه لؿق  جؤکیؿبایؿ بال  ایراقگك هىحًؿ بایؿ جٍکك کكؾ.
و  کًین هیهىئىلیث ایى ؼیل بمقگ واقذاو ؼىو ٌهیؿاو هن وًگیى اوث و ایى قول قا به همه آياو جبكیک ػكض 

ؿواقین که همه ها بحىايین هیكاخ ػظین شهاؾ و ؾفاع همؿن و اهكول هماوهث اوالهی و ؾفاع ال ظكم و ٌهیؿاو اهی
 به اقواض جابًاک همه ایى ٌهیؿاو صلىاجی بك هعمؿ و ال هعمؿ  کًین هیوكافكال آو قا صیايث کًین و جمؿین 

 بضسگذاشث سوص ساهیاو يىس .3

 .اهكول ها با جصكبه شهاؾ و هماوهث ؾفاع همؿن یک اصل قاهبكؾی اوثاجصال يىل که  کًن هیبه اٌاقه ػكض 
و بىحكی فكاهن ٌىؾ که هك وال  یًهلهايصام ٌؿه اوث جا  ها والؾق ایى قهبكی هؼظن ايمالب  جؤکیؿاتبا جالٌی که 

 های ًهؾقصعؾؼحكاو و پىكاو ها  لف بؽصىَ ؾق ایام جؼؽیالت شىاياو، ؾايً آهىلاو، ؾايٍصىیاو،ؾق هىالغ هؽح
ٌىيؿ بىیاق  آًٌاپاک ٌهیؿاو و ایراقگكاو  های وًثیابًؿ و با جاقیػ و  ظعىقهمؿن  ؾفاعبالی هايؿه ال شهاؾ و 

و هن بك جؿاوم اجصال هلث با فكهًگ شهاؾ و هماوهث که یکی ال  ؾاقین هیهن ایى قول قا گكاهی  .وًث ههمی اوث
 کكؾ. جؤکیؿآو ظكکث قاهیاو يىق اوث بایؿ  های قوي
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 فشهًگی و هغاجذ های کايىوگشاهیذاشث سوص  .4

هىصؿ ؾق شایگاه  ههىاشؿ اوث. هىاشؿ شایگاه اول قا ؾاقؾ. هغ االوف اهكولو هًكی  فكهًگی های کايىول قو
اهام شماػث  ،صؿ هماق هىصؿ آباؾ وه وػؿه يمال ـها جعلیلؼبك بكؼی ال بایؿ ؾق کٍىق ـ  .جكال ؼىؾ لكاق يؿاقؾ

بایؿ جالي کًین هىصؿ پایگاه کحاب و  .با ایى ػؿؾ اهكوله فاصله ؾاقین .ؾاٌحه باٌین کاق یپاو  ٌؿه یثجكبو  آهاؾه
م ٌىؾ. ها ػلیكغن چهل وال که ال ايمالب الهحؼالی او های اقليؼاقف اوالهی و پایگاه جكبیث و جمىیث ه ،هؽالؼه

ا هًىل ؾق يمؽه هؽلىب يیىحین و يمال و هىصؿ بكؾاٌحه ٌؿه اوث اه یسجكوبمقگی که ؾق  های لؿمگفٌحه اوث و 
الؿاهات ال وىی  یكو واکه بكای جمىیث بًیه فكهًگی و هؽالؼه  هایی ظكکثبلًؿی بكؾاٌحه ٌىؾ.  های گامبایؿ 

ظىله و وایك يهاؾها قوالث  .لابل جمؿیك اوث اها کن اوث بكؾاٌحه ٌؿه اوث فكهًگی و بىیس و هىصؿ های کايىو
 هىفك بؿاقؾ. آو شهثوًگیًی بكای اظیا و اقجمای هىصؿ ؾاقيؿ که ايٍالله ؼؿاويؿ ها قا ؾق 

 يکىداشث هفحه دسخحکاسی .5

اصىل  جكیى ههنػمیماو ها هن لبل ال ؼؽبه گماقي ؾاؾيؿ اهكول ال  ،اللم به یاؾآوقی يیىث .هفحه ؾقؼحکاقی اوث
ؾوث گكوهی و شمغ ؼاصی ال ایى کاق هن  .کٍىق اوث لیىث هعیػآب و  غ ؼبیؼی،یات آیًؿه کٍىق ظفظ هًابظ

و ال  ها آالیًؿگی م ؾاقؾ جا کٍىق ها ال قیم گكؾها،شاهغ الل گفاقی وكهایهو یک اقاؾه هلی و ػمم همگايی  .آیؿ بكيمی
ؾقؼحکاقی یک کاق ههن ؾق  .ایى وظیفه ٌكػی هاوث و يصات پیؿا کًیؿ یؼیؼبی و هًابغ لیىح هعیػهؽاؼكه  ها ؾه

و همه هىئىالو ؾق ؼىق  ها ٌهكؾاقیايصام ٌؿه اوث ال وىی هكؾم و  یًهلهالؿاهاجی که ؾق ایى  .ایى شهث اوث
یک وظیفه  ػًىاو بهبایؿ  قا کٍىق ؾق همهؾقؼحکاقی و ظفظ هًابغ ؼبیؼی  ،لیىث هعیػ.  همىله جمؿیك  اوث

 ٌكػی و هلی بؿايین.

 دس جشى يیکىکاسی بش ششکث گغحشده جأکیذ .6

یحه اهؿاؾ ؾق وكاوك کٍى ق و اوحاو بكای قویؿگی به یحیماو و مى يیکىکاقی اوث که کهىظىع ٌٍن ؾق هىقؾ شٍ
.  ق ؼىبی ؾاقیؿاهٍاقکث بىی ،هك وال ٌما هكؾم ػمیم .کًؿ هیهعكوهاو و هىحمًؿاو ؾق ایام ػیؿ بكگماق 

والهی اهىال هن بایؿ چًیى باٌؿ. شاهؼه ا .ؼىبی ؾاقيؿٍاقکث  و همه ه ها ؾهؼايىا ،هكؾم ؼیكیه، هؤوىات
ها ؾچاق فاصله ؼبماجی و  که  وابه هماو هیم .جبؼیط و هعكوهیث يبایؿ باٌؿ فمك، ؾق آواوث که  ای شاهؼه
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الحصاؾی هىحین و فمك و هعكوهیث قا ؾق شاهؼه ٌاهؿ هىحین به هماو ايؿاله ال  های فاصلهو  ؼىاقی قايث
جؼاقف کكؾ. همه هىئىالو و همه هكؾم ؾق بكابك ایى ؼؽك بمقگ   یىايبایؿ قوی  .الم فاصله ؾاقینهؼیاقهای اصیل او

 هىئىالو ؾق ایى همىله اهمیث بیٍحكی ؾاقؾ. های ؼكاظی ؼبؼا   .که فمك و هعكوهیث باٌؿ هىئىلیث ؾاقيؿ

 عنىان دومین شهر زیبرتی کشىر بهه قم بمسئىالن تىجه بیشتر  لسوم  .7

ؼىبی ؾاقيؿ که بایؿ  های قیمی بكياههق . وحاؾ جىهیالت ؾق اوحاو و وكاوك کٍىاوث ؾق پیً ایام يىقول و جؼؽیالت
ك ؾاقین و ایام ئهیلیىو لا 71ها ؾق ؼىل وال بیً ال لن بایؿ بگىیین که  ؾقباقهین. جمؿیك و جٍکك کً آياوال  شا همیى

که هىئىالو  اوثيیال  .به همیى ؼاؼكیام جؼؽیالت يىقول به لن آهؿيؿاهیلیىو لائك ؾق  87لكیب  ،يىقول وال لبل
بكای  یلیاقجی و ايمالب ،هؼكفحی ،فکكی اولیى پایگاه ػلمی، ػًىاو بهی و ؾوهیى ٌهك لیاقج ػًىاو بهن کٍىقی به ل

هكؾم لن هن بایؿ فكهًگ پفیكایی و هیمبايی ؼىب ال هیهماياو قا  .الهی اهحمام بیٍحكی ؾاٌحه باًٌؿاوايمالب 
بایؿ جىشه بیٍحك  ؼبؼا  و  کًین هیال ؾووحاو و وحاؾ جىهیالت و ػمیماو اوحايؿاقی و ؾیگكاو جٍکك  .قػایث کًًؿ

 .ٌىؾ

 اخیش دس کشىس های هًجاسشکًیهحکىهیث  .8

هؽكض ٌىؾ با کىی  هاو ؾیًی های اقليها ولحی هبايی و  .اوثقغ ؾاؾه اؼیك ؾق کٍىق  های شٍىهىائلی ؾق هىقؾ  
ها ؾیؿیؿم و بكؼی ال که  هایی صعًهو هلث هحؿیى ها ؾق بكابك بكؼی ال   قهبكی هؼظن ،هكاشغ ػظام .جؼاقف يؿاقین

 کكؾيؿ جائیؿآو قا ؾق جهكاو و بؼعی ال ٌهكهای ؾیگك که گماقًٌ قویؿه اوث عىق ؼىؾٌاو هىئىالو با ظ
هكاشغ ػظام و قهبكی ه ب جؤویها ؾق ایى شمغ و ؾق پایگاه اشحهاؾ و ٌهك لیام و ايمالب و با  اهكول هن. جابًؿ بكيمی

ظالل قا جكویس  های ٌاؾی >اوالم ؾیى ٌاؾی اوث چكا که که ٌاؾی قا ههن بٍماقیؿ کًین هیؾقؼىاوث هؼظن 
ظىله ؾاقای يظكیه و ايؿیٍه  .با ٌما همکاقی کًین این آهاؾهها  ؼىاهیؿ هیظالل  های ٌاؾیاگك يىؽه  و  ؾهیؿ

اها  .ؾق ایى شهث همكاه هىحین کاهال  ها  .شىاياو اوث وىاياو ظالل ؾق هیاو يىش های ٌاؾیقوٌى بكای جكویس 
و لیك پا گفاٌحى همكقات الهی ؾق  ها اقليو قواز ظؿ  ٌکًی ظكهثهكاشغ و ظىله و همه هكؾم هحؿیى ؾق بكابك 

اهكول هن با  ايؿ کكؾهاؼیك قا ؾق يماغ هؽحلف کٍىق ؾيبال  های ٌکًی ظكهثبىیاق ظىان هىحًؿ و  ها شٍى
 .کًین هیوا آو قا هعکىم صؿای ق
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 ايحظاسات اص هغئىالو

 :قوؾ هیال هىئىالو هعحكم ؾو  ايحظاق 

کًًؿ و يهاؾهای فكهًگی و ظىله هن بایؿ ؾق ایى  قیمی بكياههؾقوث  های وكگكهیظالل و  های ٌاؾی: بكای اوال  
 >اهك کمک کًؿ

 ؾو همىلهایى  .همكاهی يکًًؿ ها یقهمٌکًو  ها ٌکًی ؼػبا که باًٌؿ  ای قؾهال هىئىالو ؾق هك  یک هیچ: ذايیا  
 جىشه ٌىؾ. ها آوبه  قوؾ هیایصابی و ولبی اوث که ايحظاق 

 وصیش اهىس خاسجه فشايغه و اسوپائیاو های جىییلضوم پاعخ قاطغ به هذاخله  .9

بكؼی ال هماهات اقوپایی و  قبػ بیو وؽًاو  ها جؼؿیکٍىق اوث. ها ٌاهؿ   یهىظىع يهن ؾق هىقؾ هىائل ؼاقش
ؾق قوابػ ؼاقشی و جىوؼه قوابػ ؼاقشی قا ههن  عث و هىٌمًؿیهصل . ها اصل ػمت، ظکمث،آهكیکایی هىحین

هىئىالو بایؿ لاؼغ  هلث و ؾولث و همه ك ایى هىاظغ بىیاق لٌث و پلیؿ،اها ؾق ػیى ظال ؾق بكاب .ٌماقین هی
يؿ يیال به پاوػ شه فكايىه که لبل و بؼؿ ال آهؿو به ایكاو هؽكض کكؾپىچ ولیك ؼاق های ظكفهمیى  ایىحاؾگی کًًؿ.

اهكول هن  .بىؾین ها ایى های ػهؿٌکًیؾق بكشام اهحعاو بؿ ؾاؾيؿ. ؾق يماغ هؽحلف ها ٌاهؿ  ها ایى. لاؼغ ؾاقؾ
هىئىالو هن بایؿ لاؼؼاو  .چیمی يیىث که هلث آو قا بپفیكيؿ ها ایى .کًًؿ هیکی و ؾفاػی ها ىٌوؽى ال لؿقت ه

 و هىظغ گكفحًؿ. كف لؾيؿىؾین که بكؼی ال هىئىالو ؼىب ظٌاهؿ ب ؾق ؾوقه اؼیك ؾق هىاقؾی .ؾق بكابك آو بایىحًؿ
ؾوقه  ،ؾق قو جمام ٌؿىین که ؾوقه بمو بگ ها آوبایؿ به آهكیکا و  .بایؿ هعکن و لاؼغ بىؾ و هًفؼاليه ػمل يکكؾ

ث اوالم جمام ٌؿ و اهكول ٌما با وؿ اوحىاق  هماوهث اوالهی و با قهبكی فكلايه بیصا ؾق وكيىٌث اه های فعىلی
ٌیؽايی ؼىؾجاو  های آقهاو ال یک هیچکًیؿ و ايٍالله به  آو ػصك قا فكاهىي >ايمالب اوالهی هىاشه هىحیؿ

 يؽىاهیؿ قویؿ.

عد بیٍحكی ؾاقؾ که ايٍالله ؾق هىظىع ؾیگكی هن ؾق هىقؾ بعد ػلىم ايىايی و اشحماػی يىٌحه بىؾم که يیال به ب
 ؼؽبه ؾیگك به آو ؼىاهن پكؾاؼث.
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 هشاسکث پششکىه طالب دس ايحخابات هجمغ يمایًذگاو طالب .10

ؾق پایاو هن ال ؼالب ػمیم و قوظايیىو گكاهی جماظا ؾاقم که ؾق ايحؽابات هصمغ يمایًؿگاو ؼالب و فعالی ظىله 
چكا که هصمغ يمایًؿگاو یکی ال يهاؾهای  ،بكگماق ؼىاهؿ ٌؿ ٌكکث پكٌکىه ؾاٌحه باًٌؿ یًؿهآکه ؾق چًؿ قول 

 ی ؼىاهؿ بىؾ.ايحؽابات باػد جمىیث يهاؾهای ظىلوؼىب و فؼال ؾق ظىله لن اوث و ظعىق ؼالب ؾق ایى 

اللهن اقللًا جىفیك  يىئلک اللهن و يؿػىک باومک الؼظین االػظن االػم االشْل االکكم یا الله ... یااقظن الكظمیى.
 الؽاػة و ُبؼؿ المؼصیة و صؿق الًْیة و ػكفاو العكهة اللهن ايصك االوالم و اهله و اؼفل الکفك و الکفاق و المًافمیى.

اغفك المؤهًیى و المىهًات والمىلمیى و المىلمات، اللهن ايصك شیىي المىلمیى و ػىاکك المىظؿیى اللهن 
همه هظالن ػًایث بفكها، ؼائًاو  اوالم لىت، لؿقت و ٌصاػث الؿام ؾق بكابك ایى به اهثاالظیاء هًهن و االهىات، 

های ها قا به ايىاق ایماو و هؼكفث ؼىؾ قوٌى بفكها، همه ها قا  ؼؿایا ؾلبه اهث اوالهی قا هفحعط و هًکىب بفكها، 
پیكو اولیای اؼهاق و فاؼمه لهكا ٕنٔ لكاق بؿه، هكاشغ ؾقگفٌحه، ؾقگفٌحگاو ال ایى شمغ، ٌهؿای ؾفاع همؿن، 

آياو همكق بفكها،  ؾهًؿه قاه ايمالب اوالهی، هؿافغ ظكم و اهام ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت هعٍىق بفكها، ها قا اؾاهه
اقواض جابًاک ٌهؿا و اهام ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت هعٍىق بفكها، هكیعاو و شايبالاو قا  گًاهاو ها قا ببؽً،

به ها جىفیك ايابه و جعكع ؾق  ٌفای ػاشل ػًایث بفكها، جىبه و ايابه ها قا بپفیك و گًاهاو ها قا ببؽً و بیاهكل،
آفات قا ال اهث اوالم و هماوهث اوالهی و ال هلث ػمیم و ٌكیف ایكاو ؾوق  پیٍگاهث کكاهث بفكها، همه ٌكوق و

ؼؿهحگماقاو به اوالم، همام بؿاق، هىئىالو قا ؾق ؼؿهث ؼالصايه به هلث ٌكیف جىفیك قولافموو ػًایث بفكها،، 
ا قا به هععك هؼظن قهبكی، هكاشغ ػظام و ؼؿهث گفاقاو به کٍىق و اوالم قا هؤیؿ و هًصىق بؿاق، ؼؿایا والم ه

 اي جؼصیل بفكها. هىال و آلایماو ظعكت ولیؼصك اقواظًا فؿاه ابالؽ بفكها و ؾق فكز يىقايی

َظ  بىن
َ
ا أ َمُؿ َلٓن یّلٓؿ َوَلٓن یىَلٓؿ َوَلٓن یُکٓى َلُه ُکُفى  ُه الصَّ َظِؿ اللَّ

َ
ُه أ ّظیّن ُلٓل ُهَى اللَّ ٓظَمّى الكَّ  87ِؿ الله الكَّ
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