خطجِ اٍل حبج آلب طَاف اهبم جوؼِ هَلت ثْجْبى
پٌج هشداد سبلشٍص البهِ اٍلیي ًوبص جوؼِ ثِ دستَس حؿشت اهبم (سُ) ثِ اهبهت حؿشت آیت اهلل
طبلمبًی (سؼ) خطجِ اٍل سا ثِ اّویت ًوبص جوؼِ اختػبظ خَاّن داد
پیبهجش اکشم (ظ) هی فشهبیذ کسی کِ سٍص جوؼِ ثِ ًوبص جوؼِ ثیبیذ اص سٍی ایوبى ٍ اػتمبد ٍ
ثشای خذا ثِ ًوبص جوؼِ ثیبیذ ًِ ثشای چیض دیگشی  ،سیب ًکٌذ ثشای اػتمبدش ثِ خبطش سؾبی
خذا ثیبیذ ثؼذ اص ایٌکِ اص ًوبص جوؼِ سفت خذاًٍذ گٌبّبى اٍ سا هی ثخطذ .
اهبم غبدق (ع) ّیچ لذهی ًیست کِ سؼی ثِ ًوبص جوؼِ ثشسذ ٍ لذم ثشداسد ٍ ًوبص جوؼِ سا
ثخَاًذ هگش خذا جسذ آى ضخع سا ثش آتص آتص دٍصخ حشام خَاّذ کشد( .جٌْن ًخَاّذ سفت)
اص اثبثػیش ٍ هحوذ ثي هسلن دٍ تي اص ساٍیبى ثضسگَاس ضیؼِ ٍ اص اغحبة اهبم ثبلش (ع) کِ
ضٌیذین اص اهبم ثبلش (ع) کسی کِ سِ جوؼِ ًوبص جوؼِ سا پطت سش ّن تشن کٌذ خذا ثش لجلص
سش هی صًذ کِ ّوضهبى اهبم هؼػَم (ع) ٍ ّن ضبهل غیجت اهبم هؼػَم (ع)
ًوبص جوؼِ ثحوذاهلل ثِ ثشکت اًمالة تَسط اهبم (سُ) دس سشاسش هْیي اسالهی ثپب خَاست ٍ
هٌطبء خیشات ٍ ثشکبت ضذ .
ًوبص جوؼِ ّن لشاسگبُ ایوبى ٍ ایبى هشدم سا تمَیت هی کٌذ ّن ثػیشت افضایی هی کٌذ ّن
اخالق هشدم سا تَسؼِ هی دّذ .
ثب تَجِ ثِ سبلگشد آیت اهلل هطکیٌی ( سُ) ایي اسَُ تمَا ٍ اهبم جوؼِ لن خػَغیتی کِ ایطبى
داضت دس ػیي ایٌکِ هسئَلیت ّبی سیبسی هختلف داضت اهب اسَُ اخالق ثَد .

خطجِ دٍم حبج آلب طَاف
دس دِّ کشاهت دِّ ًَس ٍ سحوت ٍالغ ضذُ این اص اٍل ری المؼذُ کِ هیالد خجستِ ًسجت
هَسی ثي جؼفش (ع) حؿشت فبطوِ هؼػَهِ (س) تب هیالد ثب سؼبدت ٍلی ًؼوت حؿشت
اثَالحسي ػلی ثي هَسی الشؾب (ع) ایي ّفتِ سا گشاهی هی داسین .

ثؼؿی اص هسئَلیي لَل دادُ اًذ کِ لذهگبُ اهبم سؾب (ع) سا هشهت کٌٌذ ٍ هب ّن یبدهبى ًوی
سٍد ٍ هشدم ّن یبدضبى ًوی سٍد ثبیذ لَلی کِ دادُ ایذ ٍفب کٌیذ ایي لذهگبُ اهبم سؾب (ع) دس
ضْش هب یبدگبسی است اص اهبم سؾب (ع) ثِ ایي ضکل کًٌَی کِ اهشٍص است صیجٌذُ ضْش هب ًیست
.
ثحوذاهلل ضشایط حج سا جوَْسی اسالهی آهبدُ کشدُ است ثشای سفتي ثبیذ تَکل ثش خذا کشد
ضیبطیي ٍسَسِ هی کٌذ حج ًجبیذ تؼطیل ثطَد ثسیبس اهش هْوی است اًسبى ًجبیذ آى سا اًسبى
ًجبیذ آى سا ثِ تبخیش ثیٌذاصد .
ثحث فلسطیي ٍ هسجذ االلػی کِ لجلِ اٍل هسلویي است اهشٍص ًوبص جوؼِ است صیش  05سبل
ثِ هسجذ ساُ ًوی دٌّذ سشصهیي فلسطیي سا غػت کشدًذ .
چَى فلسطیي است هٌطمِ هْن آى هْن است کِ دچبس همبٍهت هشدهی ضذُ اًذ  .طشح تحشین
ّبی ایشاى دس هجلس سٌب ثب  914سای هَافك ٍ سِ سای هخبلف تػَیت ضذ کِ ًمؽ ثشجبم
است سی حك ًذاسد اسن ثشجبم سا دس کطَس هب ثیبٍسد ایي فشهبیص همبم هؼظن سّجشی است کِ
فشهَدًذ هي ثِ ایٌْب خَضجیي ًیستن  .ضوب دس جَاة سّجشی گفتیذ خَضجیٌی ٍ ثذ ثیٌی دس
ػبلن سیبست هؼٌی ًذاسد آهشیکب ضیطبى ثضسگ است ثب کسی هزاکشُ هی کٌذ چمذس ضْذای
ّستِ ای دادین تب ایٌْب هب سا تحشین ًکٌٌذ دیذیذ  ،دًجبل التػبد همبٍهتی ثبضین ًگبّوبى ثِ
ثیشٍى ًجبضذ
آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای دس سبل التػبد همبٍهتی تَلیذ ٍ اضتغبل خیلی هْن است فٌی حشفِ
ای دس کٌبس تَلیذ ٍ اضتغبل ثشای جَاًبى کِ ثبیذ دس کٌبس ّن ثبضٌذ .

