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خطبه اول
َظالم ػلیکن َّ َزدْ َوخُ َ
ّللاِ
ثِع ِْن َ
ك أج َوؼیي ّالف ََالحُ َّالع ََال ُم َػلَى
َدین ْال َذ ْو ُد ِ َ ِ
وي الس ِ
ثبز ِ
ّللاِ السَدْ ِ
ئ ال َخال ِئ ِ
ّلِل َزةِّ ْال َؼبلَ ِویيَ ِ
ض ِل ال ُّعفَسا ِء ْال ُومَ َسثِیيَ َظیِّ ِدًب ًََّجِیٌَِّب أَثِی ْالمَب ِظ ِن ال ُوفطَفی ُه َذ َود
ف ْاْلَ ًْجِیَب ِء َّ ْال ُوسْ َظلِیي ّأف َ
أؼ َس ِ
ـلَی َ
ّللاُ َػلَ ْی َِ َّآلِ َِ الطّیِّجیي الطّب ُِسیي َّاللَؼ ُْي ال َدائِ ُن َػلَی أَ ْػدائِ ِِ ْن أَجْ َو ِؼیيَ ِهيَ ْاْلىَ إِلَی لِیَ ِبم
َ
یَْْ ِم الدِّیي.
توصیه به تقوا:
خووْ م ّ ُوووَ ؼوووب ثووسا زاى ّ خووْاُساى گساهووی ًوووبشگصاز زا اش شثووبى لووسآى کووسین کووَ هووی
فسهبید «فبرمْا ّللا هب اظزطؼزن» ثَ زػبیذ رمْا ػْد هی کوٌن .خداًّود ػوبلن ُون اش خْاظوزَ
کووَ اُوول رمووْا ثبؼووین ّ ُوون لوودزد ّ رووْاى زػبیووذ رمووْا زا ثووَ هووب ػٌبیووذ فسهووْ  .هووب هْجووْ
هخزووبزین ّ هووی رووْاًین ثووب اخزیووبز خْ هووبى زاٍ زظووذ زا اًزخووبة کٌووینُ .وون ثووَ هووب فسهووبى ّ
اخزیووبز ّ رووْاى ّ لوودزد ا رووب رمووْا زا زػبیووذ کٌووین .فسهووْ ُووس اووَ هووی رْاًیوود یؼٌووی اگووس
رْاًعووزید ثووَ زجووَ اّو رمووْا ثسظووید رْلووگ ًکٌیوود .اگووس اّلوویي گووبم رمووْا زا کووَ ُوووبى رووس
هؼفیذ ّ اًجبم ّاجت اظذ زػبیذ کٌوین هوْفمین ّ اُول ثِؽوذ خوْاُین ثوْ  .اٌویي اًعوبًی
هزمی اظذ .اُل ثیذ کوَ ائووخ الوزمویي ُعوزٌد ّ اًجیوبگ ثوصزه )ػلویِند اػلوی زجوَ رموْا زا
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ازًد .ػلوب ًیص ز دد خْ ؼوبى ثوبترسیي هساروت رموْا زا ازًود .خداًّودا ثوَ ُووَ هوب رْفیوك
زػبیذ رمْا ػٌبیذ فسهب.
خت! ثذث هب ز خطجَ اّو اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس لساز اظذّ ،جْ همدض اهبم
دعیي )ػلیَ العالمد ُدف لیبهؽبى زا اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس هؼسفی هی کٌٌد.
ؼخفیذ ُبگ ظیبظی هثل هذود ثي دٌفیَ ،ػجدّللا ثي ػوس ّ ػجدّللا ثي شثیس ایؽبى زا اش
لیبم هٌغ هی کس ًد ّ ُؽداز هی ا ًد کَ اگس ثسّید کؽزَ هی ؼْید خیبو هی کس ًد کَ
اهبم ًوی اًد .اهبم دعیي )ػلیَ العالمد ز ًبهَ اگ کَ هی ًْیعٌد ّ پط اش آًکَ ثَ
ؼِب ریي الساز هی کٌٌد .ایي ُن لیل هظلْهیذ اهبم دعیي )ػلیَ العالمد اظذ کَ هي
هعلوبًن .ظبُساً هی اًعذ کبزّاى اظسا ّاز کْفَ یب ؼبم هی ؼًْد آى ُب زا ثَ ػٌْاى
خبزجی هؼسفی هی کٌٌد .هی فسهبید « َ
أى الذعیي یؽِد اى ت الَ ّات ّللا ّددٍ ت ؼسیک لَ
ّ اؼِد َ
أى هذوداً ػجدٍ ّ زظْلَ» دجذ خدا ،اهبم هؼفْم ،اهبم کبهل ،هیٍْ و پیبهجس ّ
الگْگ ثؽسیذ ثبید ؼِب د ثدُد کَ هي هعلوبى رب ایي رْطئَ خبزجی ثْ ى زا خٌثی کٌد.
ثؼد هی فسهبید« :إًّی لن اخسُج أؼساً ّ ت ثزساً ّ ت ظبلوب ً ّ ت هفعداً» هس م! هي ثَ خبطس
طغیبى ّ ظسکؽی ّ خْ خْاُی لیبم ًکس م .کبز ثَ کجب زظیدٍ کَ اهبم هؼفْم ّ دجذ
خدا ثبید ایٌطْز اػزساف کٌد .ثزس ثَ هؼٌبگ ظس پیچی ّ رجبّش ز ثساثس دك اظذ .اهبم
دعیي )ػلیَ العالمد خْ غ ػیي دك اظذ .هي ثساگ فعب لیبم ًکس مً ،وی خْاُن ثَ کعی
ظلن کٌن ثلکَ ثساگ اـالح جبهؼَ لیبم کس م .ز جبیی یگس فسهْ « :ات رسّى اى الذك ت
یُؼول ثَ ّ اى الجبطل ت یُزٌِی ػٌَ» هس م هگس ًوی ثیٌید کَ ثَ دك ػول ًوی ؼْ ّ هس م
اش ثبطل ًِی ًوی کٌٌد .هگس ًوی ثیٌید کعی کَ خْ غ زا ثَ ػٌْاى خلیفَ هْهٌیي هؼسفی
هی کٌد ّ ػلٌب ً هؽسّة هی خْز ّ کبزُبگ افسا فبظك زا اًجبم هی ُد ،اـالً خْ غ ّ
کبزگصازاًػ فبظك ُعزٌد .اسا کعی اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس ًوی کٌد .اٌیي
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جبهؼَ اگ یک جبهؼَ ثی دبو ّ هس ًٍ ،یب ش ٍ ّ زفبٍ طلت ّ ؼکن پسظذ اظذ .دضسد
هی خْاُد اٌیي جبهؼَ اگ زا اـالح کٌد .هی فسهبید« :اًوب خسجذ لطلت اتـالح فی
اهخ ج ّدگ ،ازی ُد أى آهس ثبلوؼسّف ّ اًِی ػي الوٌکس ّ اظی َس ثعیسح ج ّدگ ّ اثی ػلی ثي
اثیطبلت» هٌظْز هي اش اـالح جبهؼَ اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس اظذ .اگس جبیی
یدین فعب گ ُعذ ،خالف ؼسػی اًجبم هی گیس ّ ،اججی شیس پب گراؼزَ هی ؼْ ّ ،ظیفَ
ُوَ هب اظذّ ،ظیفَ افسا خبـی ًیعذُ ،وَ ثبید لیبم کٌٌد .دضسد ید کعی لیبم ًوی
کٌد ،زاٍ هی افزد .اش هدیٌَ ثَ هکَ رؽسیگ آّز ًد ّ خیلی ُب زا ًفیذذ هی کٌٌد .یکی اش
ایي کعبًی کَ ػلی الظبُس ًفیذذ هی کٌد ،ػجدّللا ثي ػوس اظذ .آهد خدهذ آلب ّ ػسق
کس ؼٌیدم ػصم ػساق ازید ،فسهْ ثلَ .گفذ هي اش پیبهجس )ـلی ّللا ػلیَ ّ آلَد ؼٌیدم
کَ فسهْ دعیي هي کؽزَ هی ؼْ ّ هس م اگس اش اّ دوبیذ ًکٌٌد ابز ذلذ هی ؼًْد .آلب
ظذ اش لیبهزبى ثس ازید ،کؽزَ هی ؼْید ،ایي ُب ؼوي اًد .خیبو هی کس اهبم ًوی اًد.
اهبم اظزبى یگسگ زا ثسایػ گفذ ،فسهْ « :یب اثب ػجدالسدوي! أهب ػلوذ اى هي ُْاى
الدًیب ػلی ّللا أى زاض یذیی ثي شکسیب أُُدگ الی ثغی هي ثغبیب ثٌی اظسائیل» رْ هی
خْاُی ثَ هي ثگْیی کَ هي کؽزَ هی ؼْم .رْ ًؽٌیدگ کَ اش خْازگ ّ ثدثخزی ّ
ثیچبزگی هس م ًیب اظذ کَ ثِزسیي هس م شهبى خْ زا ،یذیی ثي شکسیب زا ظس ثسیدًد ّ
شى اّ زا ثَ ػٌْاى ُدیَ ثساگ یک شى ثدکبزٍ ّ فبظك فسظزب ًد .ػجدّللا هگس ًوی اًی
ثٌی اظسائیل ز یک زّش اّو ـجخ ُفزب پیبهجس زا ظس ثسیدًد ّ ثؼد آهدًد ّ ثَ کعت ّ
کبز پس اخزٌد .خدا اش ایي جال ُب اًزمبم گسفذ ،یؼٌی اگس رْ ُن ثخْاُی هي زا یبزگ ًکٌی
خدا اش رْ ُن اًزمبم هی گیس  .ایي ثساگ ُوَ ؼوب اهزذبى اظذ ،خدا اش ؼوب اًزمبم هی گیس .
رْ ثَ هي پیؽٌِب هی کٌی کَ ثَ ػساق ًسّم ،ظس هي ُن هثل ظس دضسد یذیی ثساگ
ؼخؿ فبظمی هثل یصید فبظك فسظزب ٍ هی ؼْ  .ثؼد فسهْ « :یب اثب ػجدالسدوي! ارك ّللا ّ
ّ
ردػي ًفسری» اش یبزگ هي ظذ ثس ًدازّ .لزی ید اهبم هفون اظذ ثساگ دسکذ ثَ
ت
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طسف ػساق گفذ آلب دبت کَ هي ز ایي لذظبد آخس ز هذضس ؼوب ُعزنّ ،ظذ ازم
آًجبیی کَ ُویؽَ پیبهجس هی ثْظید زا ثجْظن .اهبم هی اًعذ ایي هٌبفك اٌد اِسٍ زّؽ
هی گْید ،اگس اّ ایٌمدز ثَ اهبم دعیي )ػلیَ العالمد ػاللَ از ثبید دوبیذ کٌد .فسهْ
اؼکبلی ًداز  ،ظیٌَ اهبم دعیي زا ّ ظَ ثبز ثْظید ّ ثؼد ُن خدادبفظی کس ّ زفذ.
ُویي ػجدّللا ثي ػوس هٌبفك ّ لدزد طلت ثب اهیسالوْهٌیي )ػلیَ العالمد ثیؼذ ًکس  .گفذ
یب ػلی! اگس ُوَ هس م ثب رْ ثیؼذ کس ًد هي ُن ثیؼذ هی کٌن اهب ّلزی اهبم دعیي )ػلیَ
العالمد ثَ اّ هی گْید کَ ثیب کوک کي ًوی آید کوک کٌد .اهب ثالفبـلَ ثب اش هکَ خبزج
هی ؼْ ّ ثب یصید ثیؼذ هی کٌدُ .ویي ػجدّللا ثي ػوس ّلزی ػجدالولک هسّاى )لؼٌخ ّللا
ػلیِوبد ثَ خالفذ ثَ ًبدك هی زظد ،دجبج ثي یْظگ زا هی فسظزد ثساگ ظسکْثی ػجدّللا
ثي شیجس ز هدیٌَّ ،لذ ّاز ؼد ؼت ثْ  .ػجدّللا ثي ػوس ؼجبًَ ثَ هذل اظزمساز دجبج
ثي یْظگ زفذ ،دجبج گفذ ثساگ اَ آهدگ؟ گفذ آهدم ثیؼذ کٌن .دجبج گفذ اسا ایي
ّلذ ؼت! فس ا ُن هی رْاًعزی ثیبیی .ػجدّللا گفذ اش پیبهجس ؼٌیدم کَ فسهْ « :هي هبد ّ
لن یؼسف اهبم شهبًَ هبد هیززب ً جبُلیخ» ُس کط یک ؼت ثدّى اهبم ّ پیؽْا ثَ ظس ثجس ّ
ز ُوبى ؼت ثویس  ،جبُل اش ًیب زفزَ اظذ .دجبج هی اًعذ ایي زّؽ هی گْید،
هزولك اظذ .خیلی ثد اظذ جبهؼَ اگ ثَ هزولمیي ثِب ٌُد .دجبج ُن ز ُوبى دبلی کَ
زاش کؽیدٍ ثْ پبُبیػ زا زاش کس  ،گفذ ثیب ثب پبُبین ثیؼذ کي .شثبى دبلػ ایي اظذ کَ
رْ لیبلزذ ًدازگ کَ هي ثب رْ ثیؼذ کٌن .ایي ُوبى دسف خْ غ اظذ کَ گفذ هي اش پیبهجس
)ـلی ّللا ػلیَ ّ آلَد ؼٌیدم کَ فسهْ دعیي هي کؽزَ هی ؼْ ّ هس م اگس اش اّ دوبیذ
ًکٌٌد ابز ذلذ هی ؼًْد .ایي ُوبى ذلذ اظذ .اسا ّلزی ػلی )ػلیَ العالمد خلیفَ ؼد ایي
ددیث زا ً خْاًدگ؟ هؼلْم ایي اش رسض جبى خجیثذ اظذً .زیجَ ثذث ایي اظذ کَ اگس هب
ُن اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس زا زُب کٌین ّ ثَ ّاججبد الِی اُویذ ًدُین ،ثؼید
ًیعذ ابز ذلذ ؼْین .خدّاًد ثب کعی رؼبزف ًداز  ،خْ غ ز لسآى فسهْ « :إى ّللا ت
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یغیس هب ثمْم دزی یغیسّا هب ثبًفعِن» ثخؽی اش ایي رؼییي ظسًْؼذ ظذ هبظذ .ػلی
)ػلیَ العالمد فسهْ « :ت رزسکْا اتهس ثبلوؼسّف ّ الٌِی ػي الوٌکس فیْلی ػلیکن
اؼسازکن ثن ردػْى فال یعزجبة لکن» هس م ز ُیچ شهبًی اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس
زا رس

ًکٌید ،اسا کَ اؼساز ثس ؼوب هعلظ هی ؼًْدُ .وَ ایص زا ثَ ظذ هی گیسًد،

ؼوب ػب هی کٌید خدایب ایي ُب زا ًبثْ کي اهب ػب هعزجبة ًوی ؼْ  .ایي یک هؼٌبگ فال
یعزجبة لکن ،هؼٌبگ یگسغ ایي اظذ کَ هی زّید ّ الزوبض هی کٌید کَ ًکٌید ،هی گْیٌد
ثسّ پی کبزد ،گبُی هعخسٍ هی کٌٌدً .جبید خیبو کس اهس ثَ هؼسّف ّظیفَ افسا خبـی
اظذّ !ًَ ،ظیفَ ُوَ اظذ .ررکس ُین ّ اش کعی ُن ًزسظین .هب ثٌدٍ خداًّدینُ ،وَ ایص
ظذ اّظذّّ .للا اگس ثساگ خدا اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس کٌین ربثیس از  .ثبید ایي
ُب زا گفذ ،هوکي اظذ آلبگ شید یب ػوس ُن ثدغ ثیبید .امدز هب اش یي فبـلَ گسفزین،
ؼوب ثیبیی د کبزُبیوبى زا ثب یي رطجیك ُید .ػسّظی ُب ،هِسیَ ُب ،خْاظزگبزگ ُب،
هؼیبزُب ،شًدگی هبى ،اخاللوبى ،هفسف غرا ّ اًسژگ هبى ،ثسخْز ثب ُودیگس .اگس هب
اخالق اظالهی اؼزین ایي ُوَ پسًّدٍ ز ا گبٍ ُب ًداؼزین .هب خیلی ثب فسٌُگ اظالهی
فبـلَ ازین ،ػصا ازگ ُبیوبى ،اگس اهبم دعیي )ػلیَ العالمد ثیبید ّ ایي ػصا ازگ زا ًگبٍ
کٌد امدز آى اظالهی اظذ؟ اَ ایصگ ز زّش ػبؼْزا ثساگ اهبم دعیي )ػلیَ العالمد
هِن ثْ ؟ ًوبش! ػصا ازگ خْة اظذ اهب ًَ هْلغ ًوبشُ .س کبزگ هْلغ ًوبش هٌکس اظذ.
ایي ُوَ طجل ُبگ ثصزه کجبیػ اظالهی اظذ؟ اسا هب ظکْد هی کٌین؟ اش اَ هی
رسظین؟ هگس هب ؼیؼَ ًیعزین؟ «کلکن زاع ّ کلکن هعّْو ػي زػیزَ» زّش لیبهذ یمَ ُوَ
هب زا هی گیسًد.
پسّز گبزا ثَ ُوَ هب رْفیك اًجبم ّظیفَ ػٌبیذ ثفسهب ،ثَ هب رْفیك اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی
اش هٌکس ػٌبیذ کي ،ػبلجزوبى خزن ثَ خیس فسهب.
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ـْْ ا
د َّرَ َْا َ
ْس ،إِ َت الَ ِریيَ آ َهٌُْا َّ َػ ِولُْا الفَبلِ َذب ِ
«ثِع ِْن َ ِ
ّللا السَدْ َو ِي ال َس ِد ِین ،إِ َى ْ ِ
اْل ًْ َعبىَ لَفِي ُخع ٍ
ثِ ْبل َذ ِّ
ـْْ ا ثِبل َ
فج ِْس».
ك َّرَ َْا َ
خطبه دوم:
ثعن ّللا السدوي السدین الذودّلِل زة الؼبلویي ثبزئ الخالئك اجوؼیي ّ الفالح ّ العالم ػلوی
اؼسف اتًجیبء الوسظلیي ّ افضل العفساء الومسثیي ظیدًب ّ ًجیٌب اثی المبظون هذوود ّ الفوالح
ػلوی اهیسالووْهٌیي ّ فبطووخ الصُوسا ظویدح ًعوبء الؼوبلویي ّ الذعوي ّ الذعویي
ّ العالم ػلی
ٍ
ظیدگ ؼجبة اُل الجٌخ ّ ػلی ثي الذعیي ّ هذوود ثوي ػلوی ّ جؼفوس ثوي هذوود ّ هْظوی ثوي
جؼغس ّ ػلی ثي هْظی ّ هذود ثي ػلی ّ ػلی ثي هذود ّ الذعي ثوي ػلوی ّ الخلوگ الموبئن
الذجخُ ،د َج ِج َ
ک ػلی ػجب ِ

ّ أُهٌبئِک فی ثال

.

توصیه به تقوا:
خْ م ّ ُوَ ؼوب ًوبشگصازاى گساهی زا ثَ زػبیذ رمْا ػوْد هوی کوٌن .اگوس هوب ّظیفوَ اگ
اًجبم ا ین ،ػجب ری کس ین ،اهس ثَ هؼسّف ّ ًِی اش هٌکس کس ین ،ـلَ زدن کس ین ،ظوذ
ثیچبزٍ اگ زا گسفزین ،ظٌذ دعٌَ اگ زا پبیَ گرازگ کس ین ایوي ُوب ثوساگ هوب ثوبلی هوی هبًود.
پسّز گبزا ثَ ُوَ هب رْفیك اًجبم ّظیفَ ػٌبیذ فسهب.
مسئله شرعی:
ًرز ثساگ اُل ثیذ )ػلیِن العالمد ثعیبز کبز خْثی اظذّ ،لْ ایٌکَ خیلی کن ُن ثبؼد
اْى ظٌذ دعٌَ اظذ .زّضَ ُبگ خبًگی خبًَ زا ًْزاًی هی کٌد ،ثبػث ثسکذ ّ
خؽٌْ گ دك رؼبلی اظذ .اگس جبیی کعی ـیغَ ًرز ًخْاًدٍ اظذ ،هثالً ثساگ خداظذ ثس
ػِدٍ هي کَ ؼت ػبؼْزا فالى غرا زا ثدُن ایي زا ًوی ؼْ رغییس ا  .اهب اگس ـیغَ
ًخْاًدٍ اظذ ،رفوین گسفزَ اظذ کَ ربظْػب ؼبم ثدُد ّ یب ؼسثذ ُد اهب دبت پیس ؼدٍ ّ
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یگس ز رْاًػ ًیعذ غرا زظذ کٌد ،هی رْاًد ُصیٌَ اغ زا ثَ کعی یگس ثدُد رب اّ ایي
کبز زا اًجبم ُد یب ثدُد ثَ فمسا ّ ثْاثػ زا ثَ اهبم دعیي )ػلیَ العالمد ُدیَ کٌد ،ػیجی
ُن ًداز  .شهعزبى ًرز کس ٍ کَ ؼیس اؽ ثدُد اهب دبت ربثعزبى اظذ ،اؼکبلی ًداز کَ ایي
زا ػْق کٌد.
اش جٌبة آلبگ اـغسگ ُن کَ اش فسهبیؽبرؽبى اظزفب ٍ ؼد رمدیس هی کٌین .إى ؼبءّللا ز دد
رْاًوبى اش ػزجبد ػبلیبد دوبیذ کٌین کَ ایي ُن هبیَ ثسکذ اظذ.
منبسبت هب:
ظبلسّش ؼِب د زّدبًی هجبزش هخلؿ ّ هجبزش هسدْم ؼِید ُبؼوی ًژا اظذ کَ خداًّد
زجبرؽبى زا ػبلی کٌدُ .وچٌیي ظبلسّش ؼِب د فسهبًدُبى گساهی ؼِید فالدی فکْزگ
ًبهجْ کالُدّش ّ جِبى آزا اظذ کَ ثساگ ایي ػصیصاى ُن طلت هغفسد ّ ػلْ زجبد
ازین .هِوزس اش ایي ُب ؼِب د اهبم ظجب )ػلیَ العالمد ثٌبثس لْلی اظذ الجزَ کَ ؼِب د
ایؽبى زا ُن رعلیذ ػسق هی کٌین .هطلت یگس ظبلسّش ُجسد اهبم اش ػساق ثَ فساًعَ
اظذ ،یب هبى ًسفزَ ّلزی کَ اهبم ّاز کْیذ ؼْ ّ ایؽبى زا زاٍ ًدا ًد اش ُوبى جب پیبم
ا کَ اگس ُیچ کؽْزگ هي زا زاٍ ًدُد کؽزی ظْاز هی ؼْم ّ اش هیبى زیبُب پیبم هی
ُن ّ ظذ اش ُدفن ثس ًوی ازمّ .لزی ثَ فساًعَ ّاز ؼد خیبو هی کس ًد اهبم ز آًجب
هذدّ هی ؼْ اهب هسکص رْشیغ ّ پخػ ثیبًبد دضسد اهبم ؼد .ؼسف الوکبى ثبلوکیي،
ّلزی اهبم آًجب لساز گسفذ هْز رْجَ ُوَ زظبًَ ُبگ ًیب ّالغ ؼد ّ پیبم ُبگ اهبم ثَ
ًیب هؼسفی ؼد .خداًّد ُن کوک کس ّ اهبم ثَ ُدف ًِبیی خْ غ ًبئل ؼد .هطلت یگس
زّش ُوجعزگی ثب کْ کبى فلعطیٌی اظذ کَ اهیدّازین هب ُن ز دد رْاًوبى ثزْاًین ثَ هس م
هظلْم فلعطیي کوک کٌین ّلْ ایٌکَ پؽزیجبًی ظیبظی ثبؼد .هطلت یگس رْطئَ اظزمالو
کس ظزبى اظذ .اظزکجبز اش پب ًوی ًؽیٌد ّ ُس زّش ثساگ هب یک ثلْایی زظذ هی کٌد.
ایي ُن ظسکْة ؼْ ثبش ُن رْطئَ ُبگ یگسگ ثساگ هب ازًد .یمیٌب ً ایي رْطئَ آهسیکب ّ
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اظسائیل ّ اًگلیط ّ یگس ُن پیوبًبى آى ُب اظذ .ثؼضی ُب ثَ طْز پٌِبًی ازًد اش
کس ظزبى دوبیذ هی کٌٌد هثل آهسیکب ّ اًگلیط ّ یگساى اهب اظسائیل ػلٌی دوبیذ هی
کٌد .ؼت لجل اش ُوَ پسظی ایي ُب ثب ثبزشاًی جلعَ اؼزٌدً .مؽَ هبو آى ُبظذ ّ ثبزشاًی
هِسٍ آى ُب اظذ .ایي کبز ًبجْاًوس اًَ اظذٌُْ ،ش اػػ ثَ طْز کبهل ظسکْة ًؽدٍ
اظذ ،اگس ًیسُّبگ ایساًی ُن ًجْ ًد ایي ُن زفزَ ثْ  .ایي یک کبز غیس لبًًْی اظذ
ثسًبهَ ؼوي اظذ .ایي ُب هی خْاٌُد یک اظسائیل ّم ثیي کؽْزُبگ اظالهی زظذ
کٌٌد ّ رٌِب دبهی اّ اظسائیل اظذ .اهیدؼبى ُن اظسائیل اظذ .یک ػدٍ اش ایي خبئٌیي
اخلی ُن هی آیٌد ّ دوبیذ هی کٌٌد ،پب زّگ پسان اظسائیل ًوی گراز  ،ثساگ اظسائیل
ادزسام لبئل اظذ .یک ّلذ اش زضب خبى آى جال خبئي دوبیذ هی کٌد .تلٌد ّ کْزًد
ًوی ثیٌٌد کَ اظسائیل خبًَ ُب زا زّگ کْ کبى فلعطیٌی خساة هی کٌٌد .ز اخل للن
فسظبیی هی کٌٌد ّ اش اظزمالو اظسائیل دوبیذ هی کٌٌد ،رْ اش ایي ُب فبع هی کٌی ،رْ هی
اًی اظزمالو کس ظزبى یؼٌی اَ؟ الجزَ ایي ُب هی اًٌد ،ایي ُب خبئٌٌد .هطلت یگس ز ایي
زّشُبگ ثبلیوبًدٍ ثَ ًوبش اُویذ ُید ،آلبیبى ظسُیئذ ُب ثَِ اػضبگ ُیئذ ُب اػالم کٌٌد
کَ ػصیصاى ّضْ ثگیسید ّ ُس ّلذ اذاى ؼد ُوبى جب ًوبش زا ثخْاًٌد .اهیدّازم ثَ ًوبش ّ
ّاججبد الِی اُویذ ُین ّ ّاججبد زا فداگ هعزذجبد ًکٌین .هطلت یگس ایٌکَ هطبثك
ظبو ُبگ لجل ًوبش ظِس ػبؼْزا ز اِبززاٍ هٌزظسگ خْاًدٍ هی ؼْ الجزَ اگس ـداگ
طجل ّ ُل ثگراز  .ثسًبهَ اگ ُن هعجد لوس ثٌی ُبؼن )ػلیَ العالمد ز ثؼداشظِس
ػبؼْزا از کَ کبز خْثی اظذ کَ ّظزبى ُن ؼسکذ کٌٌد .هطلت یگس رؽییغ جٌبشٍ
ؼِید دجج ی اظذّ ،للا اکجس! ایي جْاى اَ کس  .خداًّد ز لسآى اش هْهٌیي رجلیل هی
کٌد .پیبهجس )ـلی ّللا ػلیَ آلَد اش هْهي رجلیل هی کٌد ّ هی فسهبید« :الوْهي اػظن
دسهخ هي الکؼجخ» هذعي دججی هْهي هجبُد اظذ .لسآى فسهْ « :فضّل ّللا الوجبُدیي
ػلی المبػدیي اجسا ػظیوب» هجبُدیي ثس یگساى ػظوذ ازًد ،ؼِید اظذ .خدا هی اًد
اخالؾ ایي جْاى امدز اظذ کَ جبهؼَ زا ایٌطْز هزذْو هی کٌد .ز ّـیذ ًبهَ اغ
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خطبة ثَ شى ّ ثچَ اغ هی گْید هي هی خْاُن ؼوب زا زُب کٌن ّ ًْکسگ دضسد شیٌت
)ظالم ّللا ػلیِبد زا لجْو کٌن .الگْگ خْ غ زا ػلی اکجس اهبم دعیي )ػلیَ العالمد لساز
ا ٍ اظذ .دججی ُوَ زا گسیبًد ّ ُوَ زا هزذد کس  .ایي جْاى ز ًیب ثساگ ُوَ
خداپسظزبى الگْ ؼد .الگْگ اّ ػلی اکجس اظذ .اهبم دعیي )ػلیَ العالمد فسهْ ّلزی هب
لوبى ثساگ پیغوجس رٌگ هی ؼد ثَ ػلی اکجس ًگبٍ هی کٌین .اش جِذ اِسٍ ّ زفزبز ّ دزی
ـدا خیلی ؼجیَ پیغوجس ثْ ّ .لزی اش اهبم دعیي )ػلیَ العالمد رمبضب کس کَ ثَ هیداى
ثسّ اهبم دعیي )ػلیَ العالمد یک ًگبُی ثَ لد ّ ثبتگ ػلی اکجس اًداخذ ّ ػسضَ
اؼذ خدایب رْ ؼبُد ثبغ هي ؼجیَ رسیي افسا َخلمب ً ّ ُخلمب ّ هٌطمب ً ثَ پیبهجس رْ زا ازم ز
زاٍ رْ هی ُن .یکی اش لرد ُبگ هْهي ایي اظذ کَ ثچَ اغ ثصزه ؼْ  ،پدز ثَ ایي
جْاى ًگبٍ کٌد ّ لرد ثجس  .اهبم دعیي )ػلیَ العالمد از ثَ ػلی اکجس ًگبٍ هی کٌد،
خدایب اش ایي ثِزس ًدازم ثَ رْ رمدین کٌن .یک ّلذ یدًد ػلی اکجس ثس هی گس  ،ثسگؽذ
پدز جبى شثبى ز ُبًن خؽک ؼدٍ اظذ .ایي ثِبًَ ثْ رب یک ثبز یگس پدز زا ثجیٌد،
ػبؼك ثبثب اظذ .ػسضَ اؼذ ثبثب جبى شثبى ز ُبًن خؽک ؼدٍ اظذ ،فسهْ ػصیصم ثَ
شّ گ اش ظذ جدد آة خْاُی ًْؼید .شثبى ز ُبى ػلی اکجس هی گراز یؼٌی ػصیصم
هي ُن اش رْ رؽٌَ رسم .ػلی اکجس ثَ هیداى ثسگؽذ ،یک ّلذ یدًد ـدا هی شًد« :یب
اثزبٍ! ا زکٌی» ثبثب جبى هي زا زیبة .زاّگ هی گْید یدم اهبم دعیي )ػلیَ العالمد هثل
ثبش ؼکبزگ آهد ثبتگ ظس جٌبشٍ ػلی اکجس .ید ثدى پبزٍ پبزٍ اظذُ ،بى پس اش خْى ثْ .
ظزوبلی زآّز ّ خْى ُب اش ُبى ػلی اکجس پب

کس  .ؼبید ثخْاُد دسفی ثصًد اهب ػلی

اکجس رْاى ظخي گفزي ًداؼذ .لت گراؼذ ثس لت ُبگ خْى آلْ ػلی اکجس ،ػلی اکجس جبى
ثَ جبى آفسیي رعلین کس .
پسّز گبزا ثَ لطگ ّ کسهذ ثَ ُوَ هب رْفیك اًجبم ّظیفَ ػٌبیذ فسهب ،پسّز گبزا ّظیلَ
اؼزغبو ّ اش ّاج جْاًبًوبى زا فساُن فسهب ،گسفزبزگ ُبیوبى ثسطسف فسهب ،ثیوبزاًوبى
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ؼفبگ ػبجل ػٌبیذ فسهب ،ػبلجزوبى خزن ثَ خیس فسهب ،همبم هؼظن زُجسگ ّ هساجغ ػظبم
رملید ز پٌبُذ هذبفظذ فسهب.
«ثِع ِْن َ
ه ُُ َْ ْاْلَ ْثزَسُ».
ه َّا ًْ َذسْ  ،إِ َى َؼبًِئَ َ
ف ِّل لِ َسثِّ َ
ّللاِ السَدْ َو ِي ال َس ِد ِین ،إًَِب أَ ْػطَ ْیٌَب َ
ن ْال َكْْ ثَ َس ،فَ َ

11

