ٍلتی کِ جبی بحث ٍ گفتگَ ٍ استذالل بزّبى است ضوطیز کبرگز ًیست الاکزاُ فی دیي ّویي است دیي
بِ هؼٌبی اػتمبد بذاًیذ ضوب هسلوبًبى بب اکزاُ ٍ سٍر ٍ ضوطیز ًوی تَاًین کسی را هؼتمذ کٌین اگز کسی را
هؼتمذ کٌین ببیذ راُ حمیمت را اس راُ اًحزاف بزای اٍ تبییي کٌین  .لزآى هی فزهبیذ حك ّوبى چیشی است
کِ اس ًبحیِ پزٍردگبر ػبلن بز تَ ًبسل ضذُ است ػیسی (ع) بٌذُ خذاست ًِ فزسًذ ٍ ًِ پسز خذاست ،
ّیچکس ضک ًکٌذ آًچِ کِ لزآى هی گَیذ حك است ّزکسی بب تَ هَاجِ ٍ ستیشُ کٌذ ضوب فزسًذاى خَد
را بیبٍریذ هب ّن فزسًذاى خَد هی آٍرین هب سًبى خَد را هی آٍرین ضوب ّن سًبى خَد را بیبٍریذ ضوب خَدتبى
بیبییذ ٍ هبّن هی آیین  ،دػب هی کٌین هببّلِ یؼٌی دػب بز ػلیِ کسی کزدى ّ ،وذیگز را ًفزیي هی کٌین .
هب هی گَیین ػیسی (ع) بٌذُ خذاست اهّب ایٌْب هی گَیٌذ ػیسی(ع) فزسًذ خذاست خذایب تَ ضبّذ ببش ّز
کذام اس هب کِ درٍؽ هی گَیٌذ لؼٌت خَد را بز اٍ بفزست یؼٌی ّالکت ٍ ًببَدی اٍست ٍ پیطٌْبد را بذُ ٍ
فزدا غبح آهبدُ ببضیذ بزای هببّلِ تب چمذر در اػتمبد خَد راسخ ّستیذ
.
هببّلِ دٍ خػَغیت دارد  -1کسی کِ دػَت هببّلِ هی کٌذ در اػتمبد خَد چمذر راسخ است ٍ
کَچکتزیي تزدیذی در اػتمبد ٍ ببٍر خَد ًذارد کِ خػَغیت ًبی هکزم اسالم (ظ) است هزحَم ػالهِ
طببطببیی هی فزهبیذ هي اهزٍس ّن حبضزم بب ّز کسی درببرُ ػمبیذ ضیؼِ هببّلِ کٌین ٍ دیگز خػَغیت آى
 ،ایي افزادی کِ هببّلِ هی کٌٌذ هی داًٌذ کِ خذای هتؼبل ّزگش دستبى آًْب کِ بِ طزف آسوبى بلٌذ ضذُ
است ًب اهیذ بزًوی گزداًذ اٍ حتوب دػبی اٍ را اجببت هی کٌذ هسجذ هببّلِ در هذیٌِ هٌَرُ حجبج هب رفتِ
اًذ دٍ رکؼت ًوبس تحیت را خَاًذُ اًذ غبح کِ ضذ بؼضی افزاد اّل ًجزاى اهب ّوِ هطبّذُ کزدًذ کِ در
ایي اهت ػظین پیبهبز (ظ) ًبی هکزم اسالم تٌْب سزاؽ ً 5فز رفت یؼٌی ّیچکس دیگز را ضبیستِ ایي اهز
هْن پیذا ًکزد .
یکی پیبهبز اکزم (ظ) ٍ دیگز ػلی هزتضی (ع) ٍ فبطوِ سّزا (س) ٍ اهبم حسي (ع)ٍ اهبم حسیي (ع) را بزای
هببّلِ حبضز کزد آهذًذ دٍ گزٍُ در همببل ّن ایستبدًذ ّویٌکِ چطن اسمف ٍ کطیص بِ اّبلی ًجزاى بِ
ایي چْزُ ّبی ًَراًی افتبد رٍیص را بزگزداى بِ طزف اغحبة خَدش کِ بِ خیبل ببطل بزای هببّلِ آهذُ
بَدًذ گفت ایي چْزُ ّبی ًَراًی کِ هي هی بیٌن اگز دست بِ ًفزیي بزدارًذ احذی اس اّل ًجزاى رٍی کزُ
سهیي ببلی ًوی هبًٌذ ٍ لذا اس هببّلِ اًػزاف دادًذ ایي یؼٌی حمبًیت ًبی هکزم اسالم یؼٌی تزدیذ ٍ ببطل ٍ
ضک ٍ دٍ دلی در طزف همببل یؼٌی بٌذگی خبلػبًِ خذای هتؼبل کِ بِ جبیی بزسذ کِ خذای هتؼبل دػبی
اٍ را بذٍى کَچکتزیي درًگی اجببت بکٌذ کِ اس هسلوبت ضیؼِ است

خطبِ دٍم ًوبس جوؼِ
دٍلت هستکبز آهزیکب اس  82هزداد لػذ بزاًذاسی داضتٌذ تب بِ حبل ٍ بِ چیش کوتز اس آى ّن رضبیت ًوی
دٌّذ در رفتبر ٍ گفتبر ٍ ػول ًطبى دادًذ ایٌْب پیوبى ضکٌی جشء سزضک آًْب ّستٌذ هسئلِ بزجبم اس آى

جولِ است رّبز اًمالة فزهَدًذ ّیچ اهیذی ًذارم ٍ تب حبال ّز چِ ًمض هی کزدًذ ٍ ًمضْبی هتؼذ ٍ سیبد
لغَ فزٍش َّاپیوب کِ ًمض غزیح بزجبم بَد .
تفزلِ افکٌی بیي هسلوبًبى ٍ سؼی هیکٌٌذ هسلوبى را هتفزق کٌٌذ تزدیذ ًکٌیذ کِ ّوِ پزسی در کزدستبى
ػزاق یب در اسزائیل رلن خَردُ یب در آهزیکب کِ در پطت ایي هسئلِ ّستٌذ کِ هسئلِ خطزًبکی است اػالم
کزدًذ کِ ّوِ پزسی کٌیذ تب کزدستبى ػزاق اس دٍلت هزکشی جذا ضَد
لتل ٍ کطتبر هسلوبًبى هیبًوبر  ،هسلوبًبى هظلَم ٍ رًج کطیذُ ایٌگًَِ لتل ػبم کطیذى ٍ تزدیذ ّن ًکٌیذ
کِ اسزائیل خَى آضبم اس بذٍ تأسیس بب دٍلت هیبًوبر لزارداد ّبی هتؼذد ًظبهی هٌؼمذ داضتِ است اس فزٍش
اسلحِ گزفتِ تب آهَسش سزببساى در کبرًبهِ اسزائیل هَجَد ٍ جبیشُ غلح ًَبل را بِ یک فزد جالد اػطب کٌٌذ
ایي یؼٌی تَحص کبهل بز دًیبی تبریک است .
ّفتِ اهز بِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز ٍ ّفتِ دفبع همذس کِ اهزبِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز دستَر لزآى کزین
است کِ ببیذ تبذیل بِ یک فزٌّگی بیي جبهؼِ اسالهی بطَد ٍ اس ًیزٍی اًتظبهی تطکز هی کٌین اس
فزهبًذّی ٍ جبًطیٌی کِ سزلت ّبی هسلحبًِ ٍ کطف سالح ّبی غیز هجبس ٍ کطفیبت هتؼذدی داضتٌذ
رٍس خبًَادُ کِ استَاًِ ّبی کِ خبًَادُ را ًگْذاری هی کٌذ پبسذاری کٌین فسبد بی حجببی ٍ هٌکز ٍ بی
ػفتی ٍ بی حجببی پبیِ ّبی اسبسی خبًَادُ را لزساى هی کٌذ ٍ ببػث آهبر طالق هی ضَد
فزهبیطبت همبم هؼظن رّبزی در ببة ضَرای هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم کِ ًوبد ایي است کِ در اسالم
ػشیش ٍ لَاًیي هتزلی اٍ تَاًبیی ایي را دارد کِ ّز هطکلی را بِ غَرت لبًًَی کبهال بزرسی کٌذ ٍ حل کٌذ
یْن احکبم اٍلیِ ٍ ثبًَیِ کِ یبدگبر اهبم اهت بَد کِ تأسیس کزدًذ ٍ فزهَد کِ اًمالبی بوبًذ .
جطي ػبطفِ کِ ّن بْشیستی ٍ کویتِ اهذاد کِ ایبم هْز است ٍ هذارس ضزٍع هی ضَد ٍ ًیبس کوک است
کِ ػشیشاى کوک ٍ هسبػذت کٌٌذ

