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 خطبه اول

الحمذ الله سب الؼالمیى باسا الْله الشحمى الشحین  اػىر بالْله السمیغ الؼلین هى الشیطاو الشجین بسن
و ػلی آله  الخالئك اجمؼیى ثن الصالة و الْسالم ػلی سْیذيا و يبْیًا و حبیبًا ابی الماسن المصطفی هحْمذ

االطیبیى االطهشیى  و ال سْیما بمیة الله فی االسضیى.السالم ػلیک یا بًث ولی الله السالم ػلیک یا 
 اخث ولی الله السالم ػلیک یا ػمه ولی الله السالم ػلیک یا بًث هىسی بى جؼفش و سحمه الله و بشکاجه

 جىصیه به جمىا

َه َحكَّ ُجَماّجّه َواَل َجُمىُجىَّ »الشحین  الله الشحمى اػىربالله هى الشیطاو الشجین بسن ُمىا اللَّ ىا اجَّ ًُ ّزیَى آَه یَها الَّ
َ
یا أ

ٓيُحٓن ُهٓسّلُمىَو 
َ
ُضوا ػباد  1«ّإالَّ َوأ ه و هالصهة أهشه و هجايبة يهیه و َجَجهَّ وّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓمَىی اللَّ

ُ
ّه أ ّػَباَد اللَّ

ُه َفَمٓذ ُيىّدَی ّفیُکٓن ّبالشَّ  ٓمَىی 2ّحیّل اللَّ اّد الحَّ ُدوٓا َفّئوَّ َخٓیَش الضَّ   3َو َجَضوَّ
همه ٌما يمالگماقاو گكاهی، بكاؾقاو و ؼىاهكاو اقشمًؿ و ؼىؾم قا به پاقوایی، پكهیمگاقی، ؾوقی ال هىاهای يفه  

 کًن. اهیؿواقین ؼؿاويؿ ؼؿا و هباقله با ٌیا٘یى ؾقوو و بكوو  جىِیه و وفاقي هی های فكهاوو پیكوی ال 
به قوی ها بگٍایؿ و همه ها قا ال بًؿگاو ٌایىحه، هىفك و ِاظب جمىا و پاقوایی لكاق  ظکمث و جمىا قا های ؾقواله

 بگیكین.
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 اص هباحث پیشیى ای خالصه
 ،ؾق هًٙك و يگاه قاهبكؾی اوالمؼايىاؾه باظد لبلی ػكْ کكؾین که و ه ها ؼٙبهبعد ها پیكاهىو ؼايىاؾه بىؾ و ؾق 

اؼالق و هبايی ؾیًی ؾق ِیايث ال  فیؼی بكؼىقؾاق اوث و ٌالىؾه فمه،فمه و اؼالق اوالهی ؾق شایگاه بىیاق ق قؾ
یى و . اگك ایى يگاه بلًؿ و قالی ؾباٌؿ هیجؼالی و جكبیث ؾقوث  ،ِمیمیث و هؿایث آو به ومث ِفا، ؼايىاؾه

اِىل ؾقوث و  بك اواناوالم ؾق باب ؼايىاؾه بؽىاهؿ هعمك ٌىؾ وكآغال آو ایى بىؾ که ليؿگی و الؾواز 
ال اِىل، اؼالق و  ای ػؿهبه ی هحؼؿؾ وؽى گفحین و وپه ها ؼٙبهؾق  هىئله ِعیعی اوحىاق ٌىؾ. ؾقباقه ایى

باب هن وی ػًىاو و اِل به بعد  ؾق آو. بایؿ قػایث کًًؿکكؾین که  اٌاقهلو و ٌىهك  و ؾق ؾقوو ؼايه آؾاب
 پكؾاؼحین و هٙالبی جمؿین هعٕك ٌكیف ٌما ٌؿ. 

ؾق فّل وىم واقؾ آو ٌؿین که پؿق و هاؾق و اولیا ؾق بكابك فكليؿاو وظایف بىیاق ههمی بك ؾوي ؾاقيؿ. جكبیث يىل 
هاؾقاو و اولیا ؾق ؼايه قوالث  يى و شؿیؿ وظیفه ظکىهث، شاهؼه و همه افكاؾ هىئىل اوث اها ؾق ایى هیاو پؿقاو و

هىقؾ جىشه لكاق ؼىاهین ؾاؾ و  جؿقیس بههًظىهه هباظد ؼايىاؾه اوث  بىیاق ههن و ظىاوی ؾاقيؿ. ایى هبعد که ؾق
قهًمىؾها و  ،ها جىِیهه گًصیًه گكايبهایی ال ؼىاهین ؾیؿ که اوالم و ايؿیٍه اوالهی و فمه و اؼالق اوالهی چ

ال ؾق ابحؿا جّىق يکًؿ که ایى گًصیًه ايىاو ٌایؿ  فكليؿاو ؾاقيؿ.و پؿق و هاؾق ؾق لبال  قاهبكؾهای ههن بكای ؼايه
و  گك هؿایثغًی و وكٌاق ال قهًمىؾهای قاهگٍا و  لؿق ایىلبال فكليؿاو ؾق ؾق باب ؼايىاؾه و  یهؼاقف اواله

 . باٌؿ واليؿه

 ٔالسالم ػلیهنجشبیث فشصيذاو اص هًظش سیشه ائمه اطهاس ٕ
جكبیث فكليؿ آو  هىئلهلبل ال آيکه به بیاو آو وظایف و اِىل بپكؾالین ػكْ کكؾین اهحمام ؾیى و اولیای ؾیى ها به 

اشحماػی و ویاوی  ،ػباؾیو به اوز جكبیث اؼاللی،  ٌىؾ هی آغالليؿگی هاؾی  جأهیىهن جكبیث شاهغ که ال يفمه و 
  .اوث الؼاؾه ىقف یائمه هؿویكه يىقايی یات و قوایات و آؾق  قوؿ هی
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 لماءاللهسساله 
با آو يگاه بلًؿ و   ٓعٔله ظمىق اهام وصاؾ و ػباقت بىؾ ال قواآیک يمىيه آو قا ؾق ؾو ؼٙبه لبل ػكْ کكؾین و 

یبا  یک هىئىلیث بىیاق ههن قا بك  ؾوي اولیا لكاق ؾاؾ و آو قا جبییى کكؾ که ؾق ؾو ٔعٓ اهام وصاؾ که جؼابیك بىیاق ل
به جكبیث فكليؿ و جىشه شاهغ به  بؽٍی اولىیثچًؿ يمىيه ؾیگك ال اهحمام و  ٘ىق همیىؼٙبه وابك به آو پكؾاؼحین. 

 جكبیث فكؾی قا ؾق قوایات و ویكه هالظظه ؼىاهین کكؾ. 

 البالغه يهج 31ياهه 

اولیای الهی به همىله وكيىٌث فكليؿاو و هؿایث و جكبیث شاهغ و  الؼاؾه فىقاهحمام  ؾهًؿه يٍاوىقؾ که ؾوهیى ه
ٔعٓ به فكليؿٌاو اهام ظىى ٔعٓ  ًٍىق بىیاق ههن جكبیحی اهام اهیكالمؤهًیىاوث ياهه بىیاق هٍهىق و ه آياوؾقوث 

 کًین هیهباظد آو ياهه بىیاق ههن ٌىین. جىِیه و واقؾ جفاویك  ؼىاهین يمی ایًصااوث. ؾق  البالغه يهس 31ياهه 
و جىشه  وال ايىاویک کحاب پكٌىق اؼاللی، اشحماػی، ویاوی و  ػًىاو به البالغه يهسيمالگماقاو ػمیم قا به ايه با 

ث که ؾق جاقیػ يمل ٌؿه او ٘ىق آؤعٓ اوث.  اهیكالمؤهًیى های ياههو  ها قوالهق ك  به ایى ياهه وی و یکن که ال غ  
اهام ظىى  ؼىیً اهام په ال هكاشؼث ال شًگ ِفیى ؾق هًمل و جىلفگاهی به يام ٔظأكیىٓ ایى ياهه قا به فكليؿ

ؾق هىقؾ قواله ظمىق هن ػكْ ه ظمىق اوث. هعمؿ ظًفیه هکحىب کكؾيؿ. ایى ياهه ٌبیه قوال اظحمالا ٔعٓ و 
ایى ياهه هن و هکحىب اهام اوث. ؾق  لکه يىٌحاققواله گفحاق اهام يیىث ب ایى ها گماقيکكؾین که هٙابك بؼٕی ال 

يّیعث و وِیث هکحىب به فكليؿ  ػًىاو بهیؼًی اهام ایى ياهه قا يىٌث و  : کحبها إلیه;ؾاقؾ که  ها يمل بؼٓ ٘بك
 ٌاهل اوث. اِل ياهه که ٌؿه  ذبثحی اوث که ؾق جاقیػ ها یجكب های ياهه یىجك ههنایى ياهه ال  .وپكؾيؿ ٌاو یگكاه

اهحمام اهام به جكبیث  ؾهًؿه يٍاولهی بكای فكليؿٌاو هىث جبییى هؼاقف بلًؿ ا و ییقاهًماجىِیه و  111بیً ال 
ال پكوقي فكليؿايٍاو  ٔعٓ اهام گاه یچهبىؾ  ٔعٓ اهام بك ؾويکه  هایی یثهىئىلکًاق همه  فكليؿايٍاو هىث. ؾق

اوث که ال قهگفق آو فكليؿايی  ای يمىيهجكبیث الگى و  ٔعٓ و ظٕكت لهكا ٔنٓ ىؾيؿ و جكبیث اهیكالمؤهًیىغافل يب
جكبیث ٌؿيؿ و هك کؿام وحاقه ؾقؼٍاو و  ٔنٓ کلرىم امو  ٔنٓ و لیًب ٔعٓ و ظىیىٔعٓ چىو اهام ظىى 

ی ابالؽ فكهىؾيؿ. ایٍاو ههن جكبیح ال ایى يمىيه جكبیث قا ؾق ایى هًٍىق  هایی گىٌهاهام ٔعٓ  .ؼىقٌیؿ فكولايی بىؾيؿ
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با  ای يىٌحهاوث و ٌایؿ ؾق جاقیػ هکحىبات ائمه  ٔعٓاهیكالمؤهًیىظٕكت  های ياهه جكیى بمقگياهه که ال  ؾق ایى
اهمیث آو اوث آو هن ؾق  لهاو بالگٍث ال شًگ ِفیى  ؾهًؿه يٍاوجفىیك کمحك ؾاٌحه باٌین که ایى ٘ىل و ایى 

ایى ياهه قا يىٌحًؿ. ؾق  ٔعٓ ٌؿ که ال ؼىاقز و ؾٌمًاو ؾیؿه بىؾ. ؾق هیايه قاه اهام هایی قيسلم و آکه اهام هىاشه با 
. آهىليؿ هیظمیمث اهام قاه و قون جكبیث و جىشه به قٌؿ اؼاللی و هؼًىی فكليؿاو قا ال وىی پؿق و هاؾق به همه 

 .جىشه ؼىاهین کكؾ یًؿهآ یها بعدـیل  جؿقیس بهؾاقؾ که  یو ههمفكالهای بلًؿ 

اِم ;اوث که:  ایًصاایى ياهه ال  آغال  ْهِك الفَّ ْىِلِن ]ِللؿَّ ْىح  ِك اْلم  م  ْؿِبِك اْلؼ  اِو اْلم  ه  ِمكِّ ِللمَّ اِو اْلم  اِلِؿ اْلف  اِکِى  ِهى  اْلى  ا الىَّ ْيی  [ ِللؿُّ
ْؿ  ا ل  ی  ِل ه  هِّ ؤ  ىِؾ اْلم  ْىل  ی اْلم  ؿاا ِإل  ا غ  ه  ًْ اِػِى ػ  ی و  الظَّ ْىج  اِکى  اْلم  ى  اِم و  ه  ْوم 

 
ِْ اْْل ك  ه  غ  ل  ْؿ ه  ْى ل  ِبیل  ه  اِلِه و  ِقن  الىَّ

ِویِك 
 
ا و  أ ای   ً یِن اْلم  ِك وِق و  غ  ك  اِشِك اْلغ  ا و  ج  ْيی  ْبِؿ الؿُّ اِئِب و  ػ   ّ ِة اْلم  ِهیَّ اِم و  ق  یَّ

 
ِة اْْل  ً ِهی یِى ق  ِك ىِم و  ل  م  ِلیِف اْله  ْىِت و  ظ  اْلم 

ِب   ّ اِو و  ي  ْظم 
 
اتاْْل ْهى 

 
ِة اْْل ِلیف  اِت و  ؼ  ى  ه  ٍَّ یِغ ال ِك  ِ اِت و   فًا اوث،  آوحايهایى يىٌحه ال پؿقی اوث که ؾق  4:اْلْف 

جىلین گكؾي قولگاق و ظىاؾخ ػالن  ،ػمك کىجاه ليؿگی قا پٍث وك گفاٌحه اوث ،ویٙكه لهاو قا پفیكفحه اوث
به لوؾی به آو ؾيیا وفك ؼىاهؿ کكؾ. ال پؿقی با  حه اوث وىؾق شایگاه هكؾگاو يٍ ،يکىهًؿه ؾيیا اوث ؿه اوث،ٌ

ِفث و بكای  7بكای ؼىؾٌاو يؿی که چهاقؾه ِفث بیاو کكؾه اوث. ـ آو هٍؽّات وِیحی اوث به فكل
چیمهایی اوث که به ؾوث يؽىاهؿ آوقؾ، فكليؿی که قاه  آقلوکًًؿهفكليؿی که . ٌماقيؿـ هی ِفث 14فكليؿٌاو 

اوث، فكليؿی که شايٍیى هكؾگاو  ها یبآوو  ها آفث، ها یبثهّ، ها یماقیبايه ، يٍکًؿ یههالک ٌؿگاو قا ٘ی 
که  بیًن یهػالن يگاه کكؾم و  ؾق ظىاؾخ. پكؾالم یهقهىپاق اوث. فكليؿم هى به يّیعث جى  یًؿگاوآ یوى بهاوث و 

ه  ;اها فكليؿم  لماء ؼؿا لكاق ؾاقم. ؾق ایى فكِث لاػؿه آو اوث که هى ال همه چیم غافل باٌن> آوحايهؾق  ْؿج  ش  و 
ي لِّ ه  ک  ْؿج  ش  ْل و  ي ب  ِٕ ْؼ .  پؿق ایى يکاه بلًؿ قا يىبث به ؾاين یهجى قا بؽٍی ال وشىؾ ؼىیً بلکه همه وشىؾ ؼىؾ :  ب 

: فكهایؿ یه. بؼؿ کًؿ یهفكليؿ بایؿ ؾاٌحه باٌؿ. اگك ایى ػٍك وكٌاق باٌؿ به همه ٌئىو اؼاللی و هؼًىی او جىشه 
، فكِث یؿآهى  یوى بهو هكگ  ها یٕیهكال هى قبىؾه ٌىؾ،  ها فكِث، يگكاين که ام آهؿهجى  یوى به وكػث بههى 

جكبیث قا ال هى بگیكؾ و يگكاو آو هىحن که جى ػمكی وپكی کًی، ال ؾوقه شىايی بگفقی و بؼؿ ال آو اهکاو ایى 
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ايی اوث. ال همه ولایغ و ظىاؾخ ػالن هؿایث و جكبیث يباٌؿ. اهكول للب جى للب شىايی اوث و پفیكای جؼالین يىق
 .ؾهن یهپؿق ههكباو ؾق اؼحیاق جى لكاق  ػًىاو بهقا  ها آوو  ام یؿهبكگمقا بكای جى  ها یىبهحك

آو جؼابیك بلًؿ که هى گفقا ال آو ػبىق کكؾم هك کؿام جؼابیك بلًؿی ؾاقؾ که يٍاو  وایى ياهه با آو ِؿ آهىله بلًؿ 
. ؾق ایى فكالهایی که اهام اهمیث وقلؾ هیى وظیفه جكبیحی و هؿایث فكليؿايً اهحمام که اهام چمؿق به ای ؾهؿ هی

ؾق : فكليؿاو ٌما پاقه جى و جمام وشىؾ ٌما هىحًؿ. فكهایًؿ هی وى یکال  ايؿ کكؾههىئىلیث جكبیث فكليؿ قا جّىیك 
به يعىی ؾق پكويؿه ٌما  ها آوپكويؿه  ،هىئىل هىحیؿ ها آوبىؾ که ٌما ؾق لبال  آهؿه ٔعٓ ىق اهام وصاؾقواله ظم

هًؼکه کًیؿ و ایى  ها آوظمایك قا به ًحمل کًیؿ، ه ها آوو وظیفه ٌما آو اوث که جاقیػ قا به  ٌىؾ هیذبث و ٔبٗ 
 ای ظاٌیهیک اجفاق و هىئىلیث  ػًىاو بهيبایؿ جكبیث قا  >باٌؿ لوؾهًگامو  هىلغ بهالؿام ٌما بایؿ ػمیك، شاهغ و 

 ٌىؾ هیگاهی هىشب آو  ؾیكهًگامكبیث قا بایؿ هحى ليؿگی بؿايیؿ و ؾق هىلغ هًاوب الؿام يماییؿ. الؿام بلکه بایؿ ج
و ؾق  و قا ؾق هحى کاقآ هىلغ بهجكبیث جمام ؼىاهًؿ ٌؿ. ايحؽاب  ها فكِثکه فكليؿاو ال ؾوث بكويؿ و ؾق ایى هًگام 

ها ؾو يمىيه ال  جاکًىوٌؿه اوث.  م هًؼکهوؽى اها اولىیث لكاق ؾاؾو و جىشه به آیًؿه فكليؿاو ؾق ایى فكالهای
 ائمه و اولیای الهی ؾیؿین: 

 >آفكیىه ظمىق اهام وصاؾ و بؽً جكبیث فكليؿاو با آو جؼابیك بلًؿ هىئىلیث قوال :یک
و ال يکات ههن  ای ولىله. با ليصیكه و  البالغه يهس 31ٔعٓ ياهه  ًٍىق بمقگ جكبیحی اهام اهیكالمؤهًیىایى ه :ؾوم

 .قا اٌاقه ؼىاهین کكؾ ها آويمىيه ؾیگك هن هىث که بؼٕی ال  ها ؾهبمقگ يىبث به هىئىلیث جكبیث.  جأکیؿات

 يمش جشبیحی والذیى
بگیكین ایى اوث که يمً جكبیحی اولیا و والؿیى یک يمً ههن و قاهبكؾ بىیاق اواوی  ایًصاکه بایؿ جا  ای يحیصه 

 های فكهاوػمل به همه  جىفیكؼؿایا به ها  .قا ؾق ابىاب ویكه جكبیحی ائمه ٌاهؿ هىحین جأکیؿاتاوالم اوث که آو 
و قهًمىؾهای اولیای ؼىؾت ػًایث بفكها و ها قا هىفك به ايصام وظایف اشحماػی و ؼايىاؾگی  ها جىِیهؼىؾ و 

 بفكها.
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اَن آلَکٓىَثَش  ًَ ٓػَطی
َ
ا أ ّحیّن ّإيَّ ٓحَمّى الشَّ ّه الشَّ ٓبَحُش  ّبٓسّن اللَّ َه َوآيَحٓش  ّإوَّ َشاّيَئَه ُهَى آْلَ  5َفَصلِّ ّلَشبِّ

 
 
 
 
 
 

 خطبه دوم

يحمذه ػلی ها کاو و يسحؼیًه هى اهشيا ػلی ها یکىو و يؤهى به و الله الشحمى الشحین الحمذ الله  بسن
يحىکل ػلیه و يسحغفشه و يسحهذیه و يؼىر به هى ششوس ايفسًا و سیئات اػمالًا و يصلی و يسلن ػلی سیذيا 

و ػلی هىاليا ػلْی بى ابیطالب و ػلی الصذیمة الطاهشة فاطمة الضهشاء و يبیًا ابی الماسن المصطفی هحْمذ 
ػلی الحسى و الحسیى سیذی شباب اهل الجًة و ػلی أئمة المسلمیى ػلی بى الحسیى و هحمذ بى و 

ػلی و جؼفش بى هحمذ و هىسی بى جؼفش و ػلی بى هىسی و هحمذ بى ػلی و ػلی بى هحمذ و الحسى بى 
و  ػلی و الخلف المائن المًحظش حججک ػلی ػبادک و أهًائک فی بالدک ساسة الؼباد و اسکاو البالد

ابىاب االیماو و أهًاء الشحمى و ساللة الًبیى و صفىة المشسلیى و ػحشة خیشة سب الؼالمیى صلىاجک 
السالم ػلیک یا بًث ولی الله السالم ػلیک یا اخث ولی الله السالم ػلیک یا ػمه ولی  ػلیهن اجمؼیى.

 الله السالم ػلیک یا بًث هىسی بى جؼفش و سحمه الله و بشکاجه.

                                            
 وىقه کىذك -5
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 مىاجىصیه به ج

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

اّدّلیَى  ُه  6«الصَّ ُضوا َسّحَمُکُن اللَّ ه و هالصهة أهشه و هجايبة يهیه و َجَجهَّ ّه أوّصیکٓن و َيفّسی ّبَحٓمَىی اللَّ ّػَباَد اللَّ
ّحیلَفَمٓذ ُيىدّ  ٓمَىی 7 َي ّفیُکٓن ّبالشَّ اّد الحَّ ُدوٓا َفّئوَّ َخٓیَش الضَّ  8َو َجَضوَّ

ِه : ;ايؿ فكاؼىايؿه آؼكتها قا به جمىا و ػمل بكای  گىيه ایى 196ؾق ؼٙبه  اهیكالمؤهًیىی ها جىِیهؾق پایاو  اؾ  اللَّ ِػب 
او   ْبؿ 

 
ٌة و  اْْل م  ل  ْٙ ى  ه  ْلى 

 
ىا و  اْْل م  اْػل  ةٌ اْلْو  ف  ْؿي  اء  ل   ٕ ْػ

 
ٌة و  اْْل ِعیع   آیًؿه ٌما اوث. ایى ؾيیا همقػهبًؿگاو ؼؿا  9: ِ 

اوث اکًىو ػمل کًیؿ  بايٍاٖوالن و اػٕا و شىاقض ٌما يكم کاق و  های بؿواوث و  آلاؾٌما  های لباواکًىو که 
جىبه بكای ٌما گٍىؾه ٌؿه  فكؾا ؾق لبك و بكلغ ؾیك اوث. اکًىو که هیؿاو ػمل بكای ٌما بال اوث قاه بالگٍث و

ٌٓ ;اوث الؿام کًیؿ.  ی ِك ال  ػ  ص  ِىیٌط و  اْلم  ب  ف  ل  م  ًْ ْىِت  و  اْلم  ىِل اْلم  ل  ْىِت و  ظ  اِق اْلف  ْبل  ِإْقه  ؼىاهیؿ ؾیؿ که جمام  فكؾا :ل 
ق و گفحاو فكِث ی ؾق اؼحیاق ٌما يیىث ظو شىاق و ػمل، ؾیگك ابماق مايصا ال ؾوث قفحه اوث و بكای ها فكِث

ْن . ;الؿام کًیؿ بگفقؾ و هكگ فكا قوؿ ها ولث که ایىلبل ال  .ػمل ؼىب بكای ٌما جمام ٌؿه اوث ْیک  ل  ىا ػ  م  مِّ ع  ف 
ه وه  ؿ  وا ل  ِظك  ح  ًْ ه  و  ل  ج  ول  م  ؼىؾ قا ؾق بكابك هكگ ببیًیؿ و ػمل کًیؿ فكؾا بىیاق ؾیكهًگام اوث. به ايحظاق  اْلو :ي 

 های ػكِها به ها جىفیك کىب جمىا ؾق همه ؼؿای ایى هیؿاو بمقگ ػمل قا واقؾ ٌىیؿ و به کاق بپكؾالیؿ. ،يًٍیًیؿ
 ليؿگی ػًایث بفكها.

 ها هًاسبث
 :کًن هیػكْ  اؼحّاق بهو هىٔىػاجی قا  ها هًاوبث

                                            
 229وىقه جىبه، آیه  - 6
 432، َ 305البالغه ِٔبعی ِالطٓ، ؼٙبه  ویؿ قٔی، يهس -7
 .291ـ وىقه بمكه، آیه  8
 422، َ 291البالغه ِٔبعی ِالطٓ، ؼٙبه  ویؿ قٔی، يهس - 9
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 جبشیک و جهًیث هیالد اهام حسى ػسکشی ٕعٔ. 1

. بكای ها ؾق لن یک يٍاو و یاؾگاقی ال کًن هیقا جبكیک و جهًیث ػكْ  11كی ٔعٓؼصىحه اهام ظىى ػىکهیالؾ 
وشىؾ ؾاقؾ. ػالوه بك هىصؿ شمکكاو و لبك يىقايی ظٕكت فا٘مه هؼّىهه  ٌاو گكاهیو فكليؿ  الٍأو ػظینایى اهام 

ٍاو به اظمؿ ٔنٓ و اهام لاؾگاو فكاوايی که وحاقگاو فكولاو لن هىحًؿ ها هىصؿی ؾاقین که ٘بك يمل به فكهاو ای
 .ؾاقین هیكی قا گكاهی اهام ظىى ػىک. هیالؾ يام ؾاقؾ كیکه هىصؿ اهام ظىى ػىکبى اوعاق لمی بًا ٌؿ 

و با ِافی گلپایگايی که بًای ایى هىصؿ قا بالوالی کكؾيؿ  الله آیثکه با ظٕىق ظٕكت  کًن هی یاؾآوقی شا همیى
. ٌىؾ هی بكگماقهیالؾ ایى اهام همام شٍى باٌکىهی  هكؾم لن هك واله به هًاوبث آظاؾػلما و  ،هكاشغظٕىق 

هكاشغ ػظام و ػلما ؾق ایى ، الٍأو ػظینایى هكشغ اهىال هن ایى هكاون بكگماق ؼىاهؿ ٌؿ و ايٍاء الله با ظٕىق 
 هىصؿی که یاؾگاق اهام ظىى ػىکكی اوث ٌاهؿ یک شٍى باٌکىه ؼىاهین بىؾ.

 جسلیث وفات حضشت فاطمه هؼصىهه ٕطٔ. 2

پایگاه ايمالب اوالهی و  ػًىاو بهکه لن  ٌىم هی یاؾآوقو  کًن هیوفات ظٕكت فا٘مه هؼّىهه قا جىلیث ػكْ 
ؾق آو لكاق ؾاقؾ بایؿ ؾق جكال ایى بايى و  ها فٕیلثو ٌیؼیاو ؾق شهاو که هكلؿ ایى بايىی  هؤهًاوهلصأ و هأوی 

ظكین و ظكهث  ه ظىله و ؾايٍگاه و هىئىلو بایؿو شىاياو ٌكیف ها و هم ؾ. هكؾم ػمیمی جًظین ٌىهای اله اقلي
ؾیًی ؾق لله ٌهكهای ایكاو و شهاو  های اقليال لعاٚ اؼاللی و ظصاب و ػفاف و  لن قا ِیايث کًین. لن بایؿ

 ،بایؿ شای پاک و هّىو ال ؼٙا ٌىؾ هیباٌؿ. لمی که ال آو ؼىو هؼاقف الهی به همه ایكاو و شهاو پمپاژ 
الحٕای یک اهحمام بیٍحكی ؾاقؾ.  ٔنٓ لؿق و ٌکك ایى فا٘مه هؼّىهه .اشحماػی باٌؿ یهای آویبايعكافات و 

قوؾ  هیهىائل فكهًگی هىحًؿ ايحظاق  ايؿقکاق ؾوثال همه ها ایى هٙالبه وشىؾ ؾاقؾ و ال هىئىلو و همه کىايی که 
اشحماػی يبایؿ  های آویبهفاوؿ اشحماػی و  های ظىلهؾق  آلاقؾهًؿهیى شایگاه ِیايث ٌىؾ. بكؼی ال هظاهك که ا

                                            
وال اهاهث  1قٓ یالؾهمیى اهام ٌیؼیاو اذًا ػٍكی اوث که به هؿت  310-343ظىى بى ػلی بى هعمؿ ٔعٓ هٍهىق به اهام ظىى ػىکكی ٔ - 11

 ٌیؼیاو قا بك ػهؿه ؾاٌحًؿ. او فكليؿ اهام هاؾی ٔعٓ و پؿق اهام لهاو ٔػسٓ اوث.
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يبایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. وظیفه ها ؾق ایى  و اشحهاؾؾق لن لهكهاو و پایگاه ػلن  اولی ٘كیك بهو  ؾق ایكاو اوالهی
 لهیًه وًگیى اوث.

 یات ػظام دسگزشحهآیادبىد شهذا، دسگزشحگاو و . 3

ايی اهام شماػث قوظ الله آیثهكظىم    ،بمقگاو ؾیؿيماو، ، ػلماهكاشغ ٘یبه ٌهیؿاو، اقواضبه  فكوحین هیؾقوؾ 
ال ظؿائمی  آلایی ٌیكالی که ظٕكت ظائك الله آیثؾوحغیب و هكظىم  الله آیثهكظىم  ،كیهىصؿ اهام ظىى ػىک

 آلو ٌهؿای هؿافغ ظكم ِلىاجی بك هعمؿ و  وبه همه آيا کًین هیجمؿین  و آو ؼٙه يىقايی بكای ها وؽى گفحًؿ
 .هعمؿ

 الهی های آسهاووحذت حىصه و دايشگاه ضشوست حشکث دس هسیش . 4

اوث  هاو گكاهییؿ هفحط ػمیم و ٌهؿای ظىله و ؾايٍگاه و ٌه یاؾآوقهفحه وظؿت ظىله و ؾايٍگاه که به هًاوبث 
که  کًین یاؾآوقیبایؿ  .ؾاقین هیبه اقواض ٌهیؿاو ظىله و ؾايٍگاه و هن ایى هفحه قا بمقگ و گكاهی  فكوحین هیؾقوؾ 

بمقگ  های آقهاوجؼاهل و همگكایی ظىله و ؾايٍگاه و اقجباٖ و وظؿت ایى ؾو يهاؾ بمقگ ٔكوقت ظكکث ؾق هىیك 
اهكول هن ها يیالهًؿ ایى جؼاهل و همکاقی هىحین که   .ؾاٌحًؿ جأکیؿبك وظؿت و همکاقی  آغالالهی اوث. اهام ال 

 . او وشىؾ ؾاقؾیی هن همچًالبحه يماٖ ؼأل .ؾوحاوقؾهای ؼىبی ؾاٌحه اوث

جؼاهل يؽبگاو ظىله و  واؼاللی و هؼًىی  ،اشحماػی ػلىم ايىايی، های ظىلهػلمی و  های ظىلهؾق  همگكایی
ههمی اوث که بایؿ به آو جىشه کًین. بًؿه  های همىلهايمالب و پیٍكفث کٍىق  های آقهاوؾايٍگاه بكای پیٍبكؾ 

همؿلی و همگكایی با لٍك شىاو ؾايٍصى و ؾايٍگاهیاو ػمیم  همکاقی، هكگىيهکه ظىله ها بكای  کًن هیاػالم 
که ؾق ایى هىیك  کًین هیایى وظیفه ها اوث و افحؽاق  .هكگىيه جؼاهل و همکاقی اوث آهاؾهگٍاؾه ؾاقؾ و  ای ویًه

بىؾه یاو  و ؾق کًاق ؾايٍصىقهبك هؼظن و بمقگاو ؾق کًاق ؾايٍگاه  با قهًمىؾهای اهام، آغاله لن ال ظىل .لؿم بكؾاقین
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بایؿ با یکؿیگك همکاقی کًین. ایى هفحه بكای ؼؿهث به ایى هلث بمقگ قهای لیاؾی ؾاقین که اهكول ها هعى .اوث
 .ؾاقین هیقا گكاهی 

 لضوم افضایش سشذ ػلمی و پژوهشی کشىس. 5

ابؼاؾ  ی یک کٍىق ؾق همه لوایا وکه هىحعٕك هىحیؿ جعمیك و پژوهً بًیاو ظكکح ٘ىق هماوهفحه پژوهً اوث. 
ؾقِؿ  4ٌؿه اوث که بایؿ به  جأکیؿؾق ظىله پژوهً ال وىی قهبكی  ٌؿه اػالم های ؾق ویاوث. کٍىق اوث یک

ؾايٍصىیاو و  ؼىبی شىاياو، های لله ؾاقین. فاِلههكل با ایى  کهجىلیؿ ياؼالُ هلی ؾق للمكو پژوهً بكوین 
ػلمی بكؾاٌحه اوث اها  کافی  آفاق طمقگی ؾق فحب های لؿمظىله  و ايؿ گٍىؾهؾايٍمًؿاو ها ؾق للمكوهای ػلمی 

  .يیىث

جىلیؿ ػلمی ها يبایؿ هحىلف ٌىؾ  های ٌاؼُ .پیؿا کًؿ یًافماقٌؿ ػلمی ها بایؿ  .هىئىلو بایؿ کمك همث ببًؿيؿ
 واله چهل ؾوحاوقؾهایاوث به بكکث ايمالب اوالهی و ال  آهؿهآيچه به ؾوث  .قوؾ پیً بهبلکه بایؿ با وكػث 

 جكی بمقگ های گامظىله هن بایؿ ؾق ایى هىیك  .لكاق ؾهًؿ هىقؾجىشهبایؿ  قا اؾاهه ایى قاه .ايمالب اوالهی اوث
 ویجعمیماجی و ظىل هكکم ػلمی، 61 پژوهٍی بیً ال آذاقؾق همیى هّالی لن يمایٍگاه ػكٔه هفحه آیًؿه  .بكؾاقؾ

هماق اذك ػلمی ؾق للمكو ػلىم  4ؾق ایى يمایٍگاه بیً ال  .ؼىايین فكاهیهمگاو قا به بالؾیؿ آو  که بكپا ؼىاهؿ ٌؿ
ههن و  های گامههن  های ػكِهايىايی با يگاه اوالهی ػكٔه ؼىاهؿ ٌؿ و بایؿ ظىلویاو و ؾايٍگاهیاو ها ؾق ایى 

 اواوی بكؾاقيؿ.

 اخیش دس فشايسه اػحشاضات. 6

ال ػالن  ای گىٌهػاؾت ؾاقيؿ جا یک اجفالی ؾق  ها غكبی .اؼیك ؾق فكايىه اوث های ٌىقي ىاؾخ وظهًاوبث ؾیگك 
گك هن به ا و ٌىيؿ هیبا هیاهى و شًصال واقؾ وك والي يؿاقيؿ  ها آواگك هكبىٖ به کىايی باٌؿ که با  افحؿ هیاجفاق 

 .گیكيؿ هیقا ياؾیؿه  ها شًگو  ها لحلهمه ؼىؾٌاو هكبىٖ ٌىؾ 
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 :گىیین هی ها غكبیها اهكول به  

 غشب گشیباو گیشآه هظلىهاو ػالن . 1

لیام  های يٍايهيؽىحیى  ها ایى .غكب به  هكؾهاو ػالن قولی گكیباو ٌما قا ؼىاهؿ گكفث چًؿ لكِو  های وحن
 >ٌىیؿ یا بیاییؿ و ػماليی و هًٙمی شبكاو کًیؿ ها لیامٌما اوث. ٌما یا بایؿ جىلین ایى  ػلیه ها هلث

 ایشاو بشای هؼشفی اشکاالت بًیادیى غشب آهادگی. 2

ها  :کًین هیها ػكْ  .قا بًٍاویؿ ها آوبایؿ  که اٌکالت بًیاؾی ؾق قویکكؾهای جمؿيی و اشحماػی ٌما وشىؾ ؾاقؾ
ایى  .هىحین جا اٌکالت بًیاؾیى غكب قا به ٌما هؼكفی کًین آهاؾهايمالب اوالهی  ػًىاو بهظىله و ایكاو و  ػًىاو به

ی قا که بیاییؿ ظمایك قا بًٍىیؿ هىیك .هحململی ؾاقیؿ های بًیاو ها پایهٌما ؾق  .ؾیك الؿام يکًیؿ .وشىؾ ؾاقؾ آهاؾگی
  .ك اٌحباهی اوثیهى کًیؿ هی٘ی 

 اص ظالماو ػالن لطغ حمایث. 3

 >جىِیه ایكاو اوالهی ایى اوث که ظمایححاو قا ال ظالماو ػالن لٙغ کًیؿ

 ادػایی خىدجاوسػایث حمىق بشش لضوم . 4

 .واًٌگحى و يیىیىقک قػایث کًیؿ ،پاقیه های ؼیاباوجىِیه ها ایى اوث که ظمىق بٍك اؾػایی ؼىؾجاو قا ؾق  
لالل با  ،ایؿ کكؾهيصا که قوی شالؾاو جاقیػ قا وفیؿ عكیى قػایث کًیؿ آبٍك قا ؾق یمى و ب ظمىقکه  گىیین میي

 .ؼىؾجاو يكم باٌیؿ های هلث

  .ایى جىِیه ایكاو اوالهی اوث 
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 کاس جًایث های سؼىدیاػحشاف ضمًی اهشیکا به حمایث اص . 7

ؾقوغیى  های ًاههلٙؼ هحأوفايه .ؾیكول ؾو لٙؼًاهه ؾق وًای اهكیکا جّىیب ٌؿ .يکحه ؾیگك هكبىٖ به اهكیکا اوث
 ؾیكهًگام.  و

 الفٔ لطؼًاهه سًای اهشیکا دس هىسد هشدم هظلىم یمى

بال و چهاق وال اوث که  ی آهكیکاایى لٙؼًاهه وًای اهكیکا اػحكاف به آو اوث که ها اقجباٖ با یمى کهیکی ؾق 
 .قیمین هیبك وك هكؾم هظلىم یمى هّیبث و ویكايی 

 >ٌما ال ظالماو اوث های ظمایثایى لٙؼًاهه اػحكاف به هظالن و  :اولا  

:ذاي    ل يؿاقین.ایًکه جكاهپ اهكول گفث ایى لٙؼًاهه قا لبى یاا

 صادسکًًذه دسحىس لحل خاشمچی ػًىاو بهبٔ هؼشفی بى سلماو 

لحل بىیاق لٌث ؼاٌمچی هؼكفی کكؾیؿ. ایى هن  ؾوحىق ِاؾقکًًؿهؾق لٙؼًاهه ؾیگك هن ٌما ولیؼهؿ ػكبىحاو قا 
 . گكؾؾ بكهیبه ؼىؾجاو 

ػكْ ها ایى اوث که ٌما ؾق لٕیه ِؿام، یمى، بعكیى، ػكاق، وىقیه، لبًاو، افغايىحاو و ؾق لٕیه اوحكاجژیک 
ایى  .کًیؿ هیاػحكافی  هايیؿ یؾقهگاهی که  .ن هىحیؿٌكیک ؾلؾ و قفیك لافله ؾلؾاو ػال شا همهفلىٙیى 

 .ٌىؾ میي و هحكجبهن بك آ ای ذمكهاوث و  آلىؾيفاق  ٌما ؾیكهًگام و های اػحكاف

يیاو بالفٙكه ؾل شا ایىهىئىلو ها هن ؾق کٍىق بؿايًؿ که يبایؿ به  و هظلىهاو ػالن بؿايًؿ ،اها هكؾم یمى بؿايًؿ 
  .بىث
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ٌما جعكین ظالمايه قا بك ایكاو  >ؾوث ٌما ؾق کاوه شًایث شايیاو ػالن اوث >ٌما ؾقوغیى اوث های ًاههایى لٙؼ
غكب  های هلثهظلىم ػالن و  های هلثىاهیؿ ٌؿ و به فٕل ؼؿا هلث ها و و شهاو ظاکن کكؾیؿ. قولی هصالات ؼ

 بك ایى ؾٌمًاو بٍكیث ظاکن و غالب ؼىاهًؿ ٌؿ. ٔجکبیكٓ

 دػا

يىئلک اللهن و يؿػىک باومک الؼظین الػظن الػم الشّل الکكم یا الله و... یااقظن الكظمیى، اللهن اقللًا 
الًّیة و ػكفاو العكهة، اللهن ايّك الوالم و اهله و اؼفل الکفك و اهله، و أّیؿ جىفیك الٙاػة و بؼؿ المؼّیة و ِؿق 

اللهن اغفك المىهًیى و المىهًات والمىلمىى و المىلمات، الظیا و الهىات. ؼؿایا باقاو قظمحث قا  ظماة  الّؿیى،
قویؿگی به هىحمًؿاو، همكاهی با  ها و وىگىاقی ها قا لبىل بفكها، ؼؿایا ها قا به بك ها بباقاو، ؼؿایا ػماؾاقی

هعكوهاو، ػباؾت، ؾػا و يیایً، ليؿه ؾاٌحى یاؾ ؼؿا و قويك بؽٍیؿو به هىصؿ جىفیك قولافموو ػًایث بفكها، 
اػمال ها قا لبىل بفكها، جىبه، ايابه و ػباؾات ها قا هىقؾ لٙف و کكهث ؼىؾ لكاق بؿه، گًاهاو ها قا ببؽً، ها قا ال 

ها قا ال شاهؼه ها ؾوق بؿاق، يىل شىاو ها قا به اوز ػمت،  یكويی هعافظث بفكها، آویبٌك وواون ؾاؼلی و ب
ویژه اوكائیل غاِب  ایماو و افحؽاق بكواو، همه هؽا٘كات قا ال کٍىق و اهث اوالم ؾوق بؿاق، ٌك ؾٌمًاو اوالم به

او بالبگكؾاو، ها قا ال همه ؼٙكات ها قا به ؼىؾٌ ها و جكوقیىث ها، ؾاػٍی قا ال وك همه هكجفغ بفكها، ٌك جکفیكی
والی بك ها يالل بفكها، هٍکالت الحّاؾی کٍىق قا هكجفغ  هّىو بؿاق، باقاو قظمث و بكکاجث قا ؾق ایى ؼٍک

هكیٕاو ها،  ،ٌاو به هكؾم آًٌا و هىفك بؿاق بفكها، هىئىلو ها قا ؾق ايصام وظایف، ؼؿهات ِاؾلايه و الهی

ٌفا کكاهث بفكها، هىلماياو هظلىم بعكیى، یمى، ػكاق، وىقیه، هیايماق و ؾیگك هكیٕاو هؿيظك و شايبالاو قا 
هىلماياو هظلىم ؾق الّا يماٖ شهاو قا يصات کكاهث بفكها، اهىات و ؾقگفٌحگاو ها، هكاشغ و ػلمای ؾقگفٌحه، 

ٌهیؿاو اوالم و ؾقگفٌحگاو ال ایى شمغ و جاله ؾقگفٌحگاو قا غكیك بهاق قظمحث بفكها، اقواض جابًاک ٌهیؿاو، 
الملل اوالهی ٌهؿای ایى شمغ و اهام  ايمالب اوالهی، ٌهیؿاو ؾفاع همؿن، ٌهیؿاو هؿافغ ظكم و هماوهث و بیى

ٌهؿا قا با اولیای ؼىؾت هعٍىق بفكها. به هىئىلو جىفیك ؼؿهث به هكؾم ٌكیف ػًایث بفكها، ها قا ال گًاهاو ؾق 
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ػباؾت ها قا لبىل بفكها، والم ها قا به اهاهاو و هىلیماو ظٕكت ولیؼّك همه ایام وال هّىو بؿاق، جىبه و ايابه و 
 ٔػسٓ ابالؽ بفكها، ؾق فكز او جؼصیل بفكها.

َمُذ َلٓن یّلٓذ َوَلٓن یىَلٓذ َوَلٓن یُکٓى َلُه کُ  ُه الصَّ َحِذ اللَّ
َ
ُه أ ّحیّن ُلٓل ُهَى اللَّ ٓحَمّى الشَّ ّه الشَّ َحِذ بٓسّن اللَّ

َ
 11ُفًىا أ
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