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خطبه اول
َطالّ ػِیکْ ََ ٝرزْ َٔحُ َ
ّللاِ
«تِظ ِْْ َ
ن أخ َٔؼیٖ ٝاُص ََالجُ َٝاُظ ََال ُّ َػَِ
ّللاِ اُزَزْ ٔ ِٖ اُز ِ
تار ِ
ئ اُ َخالئِ ِ
َزیْ ْاُ َس ْٔ ُد ِ َّلِلِ َربِّ ْاُ َؼاَُ ِٔیَٖ ِ
ض َِ اُ ُّظلَزا ِء ْاُ ُٔوَ َزتِیَٖ َطیِّ ِدٗا َِ َٗٝثیَِّ٘ا أَ ِتی ْاُوَا ِط ِْ اُ ُٔصطَلی ُٓ َس َٔد
ف ْاْلَ ْٗ ِثیَا ِء َْ ٝاُ ُٔزْ َطِِیٖ ٝأك َ
أػ َز ِ
صَِی َ
ّللاُ َػَِ ْی َِٝ ٚآُِ ِ ٚاُطّیِّثیٖ اُطّا ِٛزیٖ َٝاَُِؼ ُْٖ اُ َدائِ ُْ َػَِی أَ ْػدا ِئ ِ ْْ ٜأَخْ َٔ ِؼیَٖ َِٖٓ ْاْلَٕ إَُِی هِیَ ِاّ
َ
یَ ِّ ْٞاُدِّیٖ».
توصیه به تقوا:
خوؤٛ ٝ ّ ٞوو ٚػوؤا ٗٔوواس گووشارإ گزآووی را تووا ایووٖ زوودی ػووزیق اس ٓوو ٞم ٓرویووإ (ػِیووٚ
اُظالّ) ت ٚرػاید ذوٞا ػٞخ ٓی کْ٘ ک ٚكزٓ" ٞکلی تأُٞخ ٝاػظوا" ٓوز
اطوود ػوو٘یدٕ خثووز ٓووز

ٝاػو خوٞتی

یگووزإ تووزام ٓووا ٓٞػظوو ٚاطوود کووٓ ٚووا ٛووْ ایووٖ رٝس را ر پوویغ

اریْ كز ا ٞٗ ْٛتد ٖٓ اطد  ْٛ ٖٓ ٝخٞا ْٛركد  ٝت ٚطٞم گز ٗٓ ٚوز

ر زوزکرْ .اس

تاػیْ ایٖ یا ٓز

ٍ را ٗوٞراٗی

خداٗٝد تخٞاٛیْ تٓ ٚٔٛ ٚا ذٞكین ػ٘اید ک٘د ت ٚیا ٓز

 ٝاس ؿلِد ٗداخ ٓی ٛد ززؽ ُٝ ٝغ  ٝطٔغ را اس تیٖ ٓی تز  .یوا ٓوز

اٗظوإ را توٚ

ت٘دگی پزٝر گار  ٝاػٔاٍ ػایظر ٚذسزیک ٓی ک٘د .پزٝر گار تٓ ٚٔٛ ٚا ذٞكین رػاید ذووٞا
ػ٘اید كزٓا.
تسثی ک ٚر خطث ٚآ ٍٝسضوز ػوزیلرإ ذوودیْ ٓوی کوْ٘ رتوارٝ ٙخوٓ ٞوودص رطو ٍٞخودا ٝ
ا َٛتید ػصؤد  ٝطٜوارخ اطودٝ .خوٓ ٞثوارم آواّ ٛؼورْ (ػِیو ٚاُظوالّ) اس پدرػوإ ٝ
ایؼإ  ْٛاس پدراٗؼإ ذا ٔٛی٘طٞر ٓی رطد تو ٚآیزأُوٗٞیٖ (ػِیو ٚاُظوالّ) ٗووَ ٓوی ک٘ود کوٚ
آیزأُٗٞیٖ (ػِیو ٚاُظوالّ) كزٓٗ ٞود رٝسم پیوآثز (صوِی ّللا ػِیو ٝ ٚآُو )ٚكزٓٗ ٞود خداٗٝود
ٛیچ ٓخِٞهی را اس ٖٓ تزذوز  ٝتوا ذز ٗیاكزیود ٙاطود .پیداطود کو ٚپیوآثز (صوِی ّللا ػِیوٝ ٚ
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آُٔٗ )ٚی خٞاٛد اس خ ٞع ذؼزیق ک٘د زری یک اٗظإ ٜٓٓ ٖٓٞذب اس خ ٞع ذؼزیق ک٘ود
چ ٚرطد ت ٚپیآثز (صوِی ّللا ػِیو ٝ ٚآُو )ٚکوٓ ٚوی خٞاٛود ٓوز ّ را توا زوواین آػو٘ا ک٘ودٓ« .وا
ن ّ
ض ََ ِّٓ٘ي ٝ
َخَِ َ
ّللاُ َخِوا أك َ

أً َز َّ ػَِی ِِّ٘ٓ ٚي» خداٗٝد ٛیچ ٓخِوٞهی کو ٚتوا ذز اس ٓوٖ تاػود

ٛ ٝیچ ٓخِوٞهی را گزآوی ذوز اس ٓوٖ ٗیاكزیود ٙاطود .ػِوی (ػِیو ٚاُظوالّ) ٓوی گٞیود ػوز
کز ّ یا رطّ ٍٞللا! یؼ٘ی ػٔا اس خثزئیَ  ْٛتا ذز ٛظرید؟ «كوِد یا رطّ ٍٞللا أكاٗود اكضوَ
اّ خثزییَ؟» چ ٕٞگاٛی تزام ٓا طٞاٍ اطود کو ٚاگوز پیوآثز (صوِی ّللا ػِیو ٝ ٚآُو )ٚتوا ذز
ت ٞپض چزا گاٛی طٞا خ را اس خثزئیَ ٓی پزطوید؟! ایوٖ ٓ٘اكواذی ٗودار کو ٚایؼوإ توا ذز
تاػد ر ػیٖ ایٖ زاٍ تؼضوی طوٞا خ را اس خثزئیوَ تپزطودٓ .وثال ػخصوید تشرگوی یوک
كزطرا  ٙام را پیغ ػٔا ٓی كزطرد ایٖ كزطرا  ٙک ٚاس ػٔا تشر

ذز ٗیظد .گاٛی ػؤا اس

ایٖ كزطرا  ٙطٞا ذی ٓی ک٘ید اس ایٖ خٜد ک ٚذ ٞتیؼرز تا ا ٝارذثاط ار ید ٗ ٚای٘کو ٚذو ٞاس
ٖٓ تا ذز ٛظری .پیآثز (صِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚاس خثزئیوَ آویٖ طوٞاٍ ٓوی ک٘ود چو ٕٞآویٖ
ٝزی اطد ٗ ٚای٘ک ٚخثزئیَ تا ذز اطد .پیآثز (صِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚیک خوٞاب ٓسکوْ ٝ
تزٛاٗی ٓی ٛد« .كواٍ :یا ػِی! إ ّللاَ ذثارم  ٝذؼاُ ك َ
ض ََ اٗثیائَ ٚأُزطِیٖ ػِو ٓالئکروٚ
أُو ّزتیٖ» خداٗٝد اٗثیاء ٓزطَ را ک ٚارام طٔد رطاُد ٛظر٘د ٝ -زی ریاكد ٓوی کز ٗود
ٓ ٝآٞر ت ٚاتوالؽ ٝزوی تٗ ٞود  -توز ٓالئکوٓ ٚووزب – ػشائیوَ اطوزاكیَ خثزئیوَ -تزذوزم
ا  ٙاطد .ر رٝاید اطد ک ٚاس تیٖ ٕٗٔ ٛوشار پیوآثز ٖٖٔ ٗلوز اٗثیواء ٓزطوِیٖ ٛظور٘د.
« ٝك ّ
ضووِ٘ی ػِو خٔیووغ اُ٘ثیوویٖ  ٝأُزطووِیٖ» ٓ ٝووٖ را تووز ٔٛوو ٚاٗثیوواء ٓزطووِیٖ تزذووزم ا ٙ
اطد .پض ٓؼِ ّٞاطود کوٓ ٚوٖ اس خثزئیوَ آویٖ توا ذز ٛظورْ .تؼود پیوآثز (صوِی ّللا ػِیوٝ ٚ
ک یا ػِوی ُ ٝألئٔوح ٓوٖ تؼودم» ایوٖ كضویِد  ٝػظٔروی
آُ )ٚا آ ٚا ٗد « ٝاُلض َُ تؼدم ُ َ
ک ٚخداٗٝد ا  ٙاطد ٓخصوٞؽ ٓوٖ ٗیظود ذو ٝ ٞآآوإ تؼود اس ذوٛ ٞوْ تزذوز اس خثزئیوَ ٝ
ٓالئکوٛ ٚظوورید .ایوٖ اطوود ٓووواّ آآود ٓووواّ  ٝیوود ٓوواّ ػصوؤد ٓووواّ اٛوَ تیوود (ػِوویْٜ
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اُظالّ) ایٖ اطد .اٗثیاء  ٝا َٛتید (ػِی ْٜاُظالّ) ٓؼص ّٞاٗد آا  َٛتید (ػِوی ْٜاُظوالّ)
ارام تا ذزیٖ ٓواّ ػصٔد ٛظور٘د کو ٚػصؤد کثوزم ٗآیودٓ ٙوی ػو . ٞزوا یوک تودتخد
كِک س ٘ٓ ٙسزف ؿوزم ر ٓظوائَ ػوٜٞاٗی چطوٞر ٓوی خٞاٛود آواّ را تؼ٘اطود  ٝهضواٝخ
ک٘د چطٞر ٓی خٞاٛد ایٖ ٓواّ را تلٜٔد .تٗ ٞد کظواٗی ر سٓوإ اٛوَ تیود (ػِوی ْٜاُظوالّ)
ٓی آٓدٗد ذؼکیک ٓی کز ٗد ػٔین ذزیٖ خٞاب ٛا را ریاكد ٓی کز ٗد هاٗغ ٓوی ػودٗد ٝ
ٓی ركر٘د .تُ ٚطق پزٝر گار اْلٕ  ْٛتشرگإ ٓوا خوٞاب ارٗود ػویؼ ٚخٞاتگو ٞاطود ذٔواّ
ػثٜاخ خٞاب ار ٘ٓ .رٜی اگز ایٖ اػوکا خ تو ٚگوٞع اِٛوغ تزطود خوٞاب ٓوی ٘ٛود .تؼود
پیووآثز (صووِی ّللا ػِیوو ٝ ٚآُوو )ٚكزٓٗ ٞوود «ّ ٝ
إ أُالیک وحَ ُخ و ّدا ِٓ٘ا ُ ٝخ و ّد ِاّ ُٓسثِّی٘ووا» ٓالئکووٚ
خا ٓإ ٓا ٛظر٘د توٓ ٚوا خودٓد ٓوی ک٘٘ود کارٛوام ٓوا را اٗدواّ ٓوی ٘ٛودٓ .الئکو ٚخا ٓوإ
ٓسثّوویٖ ٓووا ٛظوور٘دُ .ووذا پیووآثز (صووِی ّللا ػِیوو ٝ ٚآُوو )ٚكزٓٗ ٞوود «أُو ُ
و ٖٓٞأػظ و ُْ ززٓووح ٓووٖ
اُکؼثح» ٓ ٖٓٞخیِی ػظٔود ار کو ٚاس خاٗو ٚکؼثو ٚتوا ػظٔود ذوز اطودٓ .الئکو ٚتوٓ ٚوٖٓٞ
ٝاهؼی ک ٚتی ٗظیز اطد خدٓد ٓی ک٘٘د گاٛی ت ٚػِٔام رتاٗی اهردا ٓی ک٘٘ود  ٝاكرخوار ٛوْ
ٓی ک٘٘د .تؼد ر ا آ ٚپیآثز (صوِی ّللا ػِیو ٝ ٚآُو )ٚایوٖ آیو ٚرا ذوالٝخ كزٓٗ ٞود «یوا ػِوی!
ع ََ ْٖ َٓ ٝز َُُٚ ْٞیُ َظوثِّسُ َٕٞتِ َس ْٔو ِد َرتِّ ِٜو ْْ َٝی ُْؤ ُِٓ٘و َٕٞتِو َِٝ ٚیَظْورَ ْـلِزَُُِِ َٕٝو ِذیَٖ آ َُٓ٘وٞا
أَُ ِذیَٖ یَسْ ُِِْٔ َٕٞاُ َؼزْ َ
ت ٞیَرِ٘ا» ٓالئک ٚکارگشارإ ا ار ٙػواُْ اٗود خداٗٝود ػواُْ تو ٚکوارگشارإ خو ٞع ٓظو ُٞید
ا  ٙتوو ٚا ٕ ّللا ػوواُْ را ا ارٓ ٙووی ک٘٘وودٓ .الئکوو ٚخداٗٝوود را ذظووثیر ٓووی ک٘٘وود ٓ ٝؼووـ ٍٞکووز
ٛظر٘د .ایٖ ٛا تزام ا ٝ َٛید اطورـلار ٓوی ک٘٘ود .ایوٖ تسو  ٝیرٔودارم خیِوی ٜٓوْ اطود.
اگز کظی ت ٝ ٚید ا َٛتید (ػِی ْٜاُظالّ) اػروا ٗداػور ٚتاػود ٛویچ چیوش ٗودار ػثوا ذغ
 ْٛهثٗ ٍٞیظد .چزا ای٘ودر ػیؼ ٚر ٗیا خا ت ٚار ؟ چزا ٓیِیٛ ٕٞا اٗظإ توا یوک ػالهوٝ ٚ
ػؼوون ؿیزهاتووَ ذٞصوویلی راٛپیٔووایی ٓووی ک٘٘وود؟ آیووا ذثِیـوواخ ایووٖ کووار را کووز  ٙاطوود؟ ٗخیووز
ػاله ٝ ٚػؼن ا َٛتید (ػِی ْٜاُظالّ) ایٖ ٛا را خذب کز  ٙاطد .ت ٚتؼضی اس خِلام ت٘ی
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آی ٚگلر٘د کارم ک٘یْ ٓز ّ ت ٚسیارخ ٓؼاٝی ٚتزٗٝود تثی٘یود توزام اٛوَ تیود (ػِوی ْٜاُظوالّ)
کوو ٚایووٖ کووار را ٛووْ کووز یْ اػووک اس کدووا

چوو ٚکووار ٓووی ک٘٘وود .یکووی خووٞاب ا تووز كووز

تیاٝریْ؟ ایٖ ٛا ٓی رٗٝد گزیٓ ٚی ک٘٘د .چ ٚکظی توزام ٓؼاٝیو ٚگزیوٓ ٚوی ک٘ود؟! آهوایی ٓوی
گلد هثَ اس اٗوالب ركرْ طٞری ٚتزام سیارخ گلرْ یک طزم  ْٛت ٚهثوز ٓؼاٝیو ٚتوشْٗ تثیوْ٘
چ ٚخثز اطد؟ یدّ إٓ خوا اػوـاٍ  ٝستاُو ٚریخرو ٚتو ٞکظوی أٛیود ٗٔوی ا  .آهوایی إ خوا
ٗؼظوور ٚتووٓ ٞووی گلوود سیارذ٘آووٓ ٚؼاٝیووٓ ٚووی خووٞاْٗ گلوورْ یکووی ٛووْ تووزام ٓووٖ تخووٞإ .گلوود
ػزٝع کز خطاب تٓ ٚؼاٝی ٚطالّ ػِیک ایٜوا أُِؼو ٝ ٕٞاتوٖ أُِؼو ٕٞطوالّ توز ذوٓ ٞثوا
ام ِٓؼ ٕٞپظز ِٓؼ .ٕٞػزٝع کز تٓ ٚؼاٝی ٚكساػی کز ٕ تؼد  ْٛگلد ایٖ هدر ٓی ػو. ٞ
ٗٔی ػ ٞتا ذثِیـاخ ٓز ّ را ت ٚکظی ػاله٘ٓ ٚود کوز ایوٖ ٛوا خودایی اطودٛ .وز کظوی ٗوٞر
اٛووَ تیوود (ػِووی ْٜاُظووالّ) ُٝوو ٞخیِووی

ووؼیق ر ُووغ تدرخؼوود ػوویلر ٚاٛووَ تیوود (ػِوویْٜ

اُظالّ) خٞاٛد ت ٞخ ٞرا كدام اٛوَ تیود (ػِوی ْٜاُظوالّ) خٞاٛود کوز  .ززآوشا ٛ ٙوا ٓوی
خٞا٘ٛوود تووا ذثِیـوواخ کووذب  ٝرٝؽ  ٝاكرووزا یووک طووزم اكووزا ٗاآگووا ٙرا توو ٚاٛووَ تیوود (ػِوویْٜ
اُظالّ) تدتیٖ ک٘٘دٔٓ .کٖ اطد چ٘د صثازی گ ٍٞتخٞرٗد ُٝوی توز ٓوی گز ٗودٓ .وا اٛوَ تیود
(ػِی ْٜاُظالّ) را اریْ  ٝآٗچو ٚر ٗیوا آوزٝس تو ٚخٜٔوٞرم اطوالٓی ػظٔود ا ٓ ٝ ٙوز ّ
كٞج كٞج ت ٚذؼیغ گزایغ پیدا ٓی ک٘٘د ػِی رؿْ ذثِیـاخ گظرز  ٙػِیو ٚذؼویغ ایوٖ خا توٝ ٚ
ٗٞر ا َٛتید (ػِی ْٜاُظالّ) اطد.
خدایا ٍ ٛام ٓا را تٞٗ ٚر ٓ ٝسثد ا َٛتید (ػِی ْٜاُظوالّ) ٓ٘وٞر كزٓوا خداٗٝودا ر ٗیوا
 ٝآخزخ ٓیإ ٓا  ٝا َٛتید (ػِی ْٜاُظالّ) خدایی ٓی٘داس ػاهثرٔإ خرْ ت ٚخیز كزٓا.
تِظ ِْْ َ
خ
ْز إِ َ اَُ ِذیَٖ آ َُٓ٘وٞا ََ ٝػ ُِِٔوٞا اُصَواُِ َسا ِ
ّللاِ اُزَزْ َٔ ِٖ اُ َز ِز ِیْ ٝاُؼصز إِ َٕ ْ ِ
اْل ْٗ َظإَ َُلِي ُخظ ٍ
ص ْٞا تِ ْاُ َس ِّ
ص ْٞا تِاُ َ
صث ِْز.
ن َٝذَ َٞا َ
َٝذَ َٞا َ
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خطبه دوم:
تظْ ّللا اُززٖٔ اُززیْ اُسٔدّلِل رب اُؼأُیٖ تارئ اُخالئن اخٔؼیٖ  ٝاُصالج  ٝاُظالّ ػِوی
اػزف ا ٗثیاء أُزطِیٖ  ٝاكضَ اُظلزاء أُوزتیٖ طیدٗا ٗ ٝثی٘ا اتی اُواطوْ ٓسٔود  ٝاُصوالج
ػِوی آیزأُو٘ٓٞیٖ  ٝكاطٔوح اُشٛوزا طویدج ٗظواء اُؼوأُیٖ  ٝاُسظوٖ  ٝاُسظویٖ
 ٝاُظالّ ػِی
ٍ
طیدم ػثاب ا َٛاُد٘ح  ٝػِی تٖ اُسظیٖ ٓ ٝسٔود توٖ ػِوی  ٝخؼلوز توٖ ٓسٔود ٞٓ ٝطوی توٖ
خؼـز  ٝػِی تٖ ٓٞطی ٓ ٝسٔد تٖ ػِی  ٝػِی تٖ ٓسٔد  ٝاُسظٖ توٖ ػِوی  ٝاُخِوق اُووائْ
ک ػِی ػثا ِ م  ٝأُٓ٘ائِک كی تال م.
اُسدح ُز َد ِد َ
توصیه به تقوا:
خ ٚٔٛ ٝ ّ ٞػٔا ٗٔاسگشارإ ٓسرزّ را تا یکی اس ا ػیٗ ٚوٞراٗی اٛوَ تیود (ػِوی ْٜاُظوالّ)
ت ٚرػاید ذوٞا ػٞخ ٓی کْ٘ .ا َٛتید (ػِی ْٜاُظالّ) تٓ ٚا یا ا ٗد ایٖ ٓ٘اخاخ ٛا را توٚ
خصٞؽ ر طسزگاٛإ سٓشٓ ٚک٘یْ« .اُٜی أٗا ت ض اُؼثد  ٝاٗد ٗؼْ أُُٞی» خودایا ٓوٖ تود
ت٘د ٙام ٛظرْ ذ ٞخٞب خدایی ٛظری ٖٓ .کلزإ ٗؼٔد کز ّ ٗاكزٓاٗی کز ّ آا ذو ٞخوٞب
خدایی ٛظری .رٝسم اّ را هطغ ٗکز م آتوزٝیْ را اس تویٖ ٗثوز م ٓدواساذْ ٗکوز م خواْٗ
را ٗگزكری ٞ٘ٛس ت ٖٓ ٚكزصد ا م ذا ترٞاْٗ خثزإ کْ٘  ٝتزگز ّ« .اُٜوی أٗوا تو ض اُؼثود
 ٝاٗد ٗؼوْ أُوُٞی» ذو ٞخوٞب خودایی ٛظوری .ایوٖ سٓشٓوٛ ٚوا رٝم اخوالم  ٝاػٔواٍ ٓوا ر
رٝس ر تزخٞر ٛووام ٓووا ر کظووة  ٝکووار ٓووا ر گلوود  ٝگٛٞووام ٓووا خیِووی ذووا یز ار
اكزا م ک ٚایٖ ارذثاط را ارٗد یک اخالم خاصی پیدا ٓی ک٘٘د  ٝیگز ا َٛرٝؽ  ٝؿیثود
 ٝتووی ا تووی  ٝذووزص  ٝطٔووغ  ٝذِٔوون  ٝ ٝچٜزگووی ٗیظوور٘د ٓز اٗگووی ارٗوود .خوواْٗ ٛووا ٛووْ
ٔٛی٘طٞر كزهی تیٖ سٕ ٓ ٝز ٗیظد .ایٖ خِٞخ تا خداٗٝد ت ٚاٗظإ هدرخ رٝزوی اػرٔوا
تووٗ ٚلووض ٗٞراٗیوود ر ٍ ٓووی ٛوود  ٝاػروووا اخ را ذوٞیوود ٓووی ک٘وود .پزٝر گووارا توؤٛ ٚووٓ ٚووا
ذٞكین راس ٗ ٝیاس تا خ ٞخ را ػ٘اید كزٓا.
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هسئله شرعی:
تا ایٖ ک ٚتارٛا ذذکز ا یْ آا ٓراطلاٗ ٚایٖ را ػاٛد ٛظوریْ ػشیوشإ! س ٝذوز اس پویغ ٗٔواس
ت ٚرکٞع  ٝطدد ٙركرٖ اگز ٓزذة ا آ ٚاػر ٚتاػد ٗٔواس را تاطوَ ٓوی ک٘ود .تایود ایوٖ ٗکروٚ
را ت ٚیگزإ ذذکز ا .
سّ ٓی اْٗ اس خ٘اب آهام كزٝؿی هارم ػشیش  ْٛذودیز  ٝذؼکز کْ٘ .ایؼإ تد ٕٝذؼوارف
تزام ٓا خیِی ػشیش ٛظر٘د .کوارٛی خوٞتی ارٗود ر ػوثک ٚاُؼواُْ تو ٚستوإ اٗگِیظوی ذثِیوؾ
ٓی ک٘٘د .اس خ٘اب آهام زاج ٗثی ر ایی ٛوْ ذؼوکز ٓوی ک٘ویْ کوٛ ٚزطواٍ ایؼوإ را ػوٞخ
ٓووی ک٘٘وود ذووا ٓووز ّ ر ٓظوواخد اس ایؼووإ اطوورلا  ٙک٘٘وود .اس صوؤیْ هِووة تووزام ایؼووإ ٔٛ ٝووٚ
خدٓرگشارإ تٗ ٚظاّ آرسٝم ٓٞكوید تیغ اس پیغ اریْ.
هنبسبت هب:
ت٘ا توٗ ٚوِوی آوزٝس طواُزٝس ػوٜا خ آواّ زظوٖ ٓدرثوی (ػِیو ٚاُظوالّ) اطود کو ٚتوٓ ٚسضوز
ػووزیلرإ ذظووِید ػووز

ٓووی کووْ٘٘ٓ .اطووثد یگووز طوواُزٝس ٓززوو ّٞآیوود ّللا ٓزػؼووی ٗدلووی

اطد ٓزخوغ تشرگوی کو ٚزود 0ٓ ٝطواٍ تو ٚیوٖ خودا خودٓد کوز  .كویزاٗو ٚسٗودگی کوز توٚ
طٞرم ک ٚتزام زح ٓظرطیغ ٗؼدٔٗ .اس هضاء ٓی خٞاٗد پٓ ٍٞی گزكد  ٝکراب ٓی خزیود
 ٝکراتخاٗ ٚرا ذدٜیش ٓی کز  .کراب ٛام خیِی ارسػؤ٘د  ٝگواٛی ٓ٘سصوز تو ٚكوز  .خداٗٝود
إٕ ػاءّللا رخاذغ را ػاُی ک٘د ٓ ٝا را  ْٛاس ػلاػرؼإ تٜز٘ٓ ٙد تظاس  .طواُزٝس ػوٜا خ
ٓداٛوود ػووداع  ٝیووار ػِووی (ػِیوو ٚاُظووالّ) خ٘وواب ػٔاریاطووز اطوود کظووی کوو ٚتووزام یووارإ
آیزأُووو٘ٓٞیٖ (ػِیووو ٚاُظوووالّ) اُگوووٞم ػوووداػد  ٝتصووویزخ تووو . ٞػِوووی (ػِیووو ٚاُظوووالّ) توووٚ
ػٔاریاطز خیِی ارا خ ار ذا خایی ک ٚتا زظزخ كزٓ« : ٞأیٖ ػٔار؟» ػٔار کدا ركود؟
ػٔار خیِی ػشیش ت . ٞپیآثز (صِی ّللا ػِی ٝ ٚآُو )ٚكزٓٗ ٞود ػٔوار را تو ٚاٗوداس ٝ ٙچؼؤْ
ٝطد ارّ .إٕ ػاءّللا خ٘اب ػٔار ٓا را ٔٛ ٝو ٚرسٓ٘ودگإ ر یٔوٖ  ٝتسوزیٖ را ػوا ک٘٘ود
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ذا ت ٚپیزٝسم تزط٘دٔٛ .چ٘ویٖ ػوٜا خ ػوٜید ٓسوزاب آیود ّللا ها وی طثاطثوایی آواّ خٔؼوٚ
ذثزیووش اطوود کوو ٚتوو ٚطوود ٓ٘وواكویٖ کووٞر ٍ توو ٚػووٜا خ رطوویدٗد خیوواٍ ٓووی کز ٗوود تووا ذووزٝر
ػخصید ٛا ٓی ذٞاٗ٘د اٗوالب را اس تیٖ تثزٗدٔٗ .ی كٜٔیدٗود کو ٚایوٖ خوٛ ٕٞوا ٓداٛود پوزٝر
اطد ٓ ٝز ّ را تیؼرز تظیح ٓی ک٘دٔٛ .چ٘یٖ طاُزٝس طِٔإ كارطوی اطود طؤِاٗی کو ٚر
ایٔووإ  ٝاػروووا ٓ ٝؼزكوود  ٝاخووالم آٗووودر اٝج گزكوود کوو ٚپیووآثز (صووِی ّللا ػِیوو ٝ ٚآُوو)ٚ
كزٓٗ ٞد« :طِٔإ ّٓ٘ا ا َٛاُثید» طِٔإ اس ٓا ا َٛتید اطد .ایٖ را ٙتزام  ٚٔٛتاس اطود
اگز کظی ٔٛد ک٘د  ٝاس خدا تخٞاٛد ٓی ذٞاٗد طِٔإ تؼ ٞیا اهَ ت ٚطِٔإ ٗش یوک ػو. ٞ
ٓ٘اطثد یگز طاُزٝس ػٜا خ ٗٞخٞإ ػشیش زظیٖ كٜٔید ٙاطد ک ٚكٜٔید ٙت ٞتاید چ ٚکوار
ک٘دٝ .هروی یود یوٖ ٗ ٝوآٞص  ٝآتوز ٝ ٝػویؼ ٚر خطوز اطود ٗارٗدوک تو ٚکٔوز ٓوی ت٘ود ٝ
ذاٗووک ػوؤٖ را ٓ٘لدووز ٓووی ک٘وود .ػووٜید زظوویٖ كٜٔیوود ٙتووزام ٔٛووٓ ٚووا اُگوو ٞاطوود .ذٞتوو ٚک٘٘وود
کظواٗی کو ٚگواٛی سٓشٓوٓ ٚوی ک٘٘ود زظویٖ كٜٔیودٛ ٙوا توزام ٓوا اُگوٗ ٞیظور٘د .آواّ (اػِووی ّللا
ٓوآ ٚاُؼزیق) كزٓٗ ٞد رٛثز ٓا إٓ طلوَ ٖٔ طواُ ٚاطود کوٗ ٚارٗدوک تو ٚکٔوز ٓوی ت٘ود ٝ
سیز ذاٗک ٓی رٝر  .إٓ ٝهد تؼضی ٛا تا اُوائاخ ؿوزب خیواٍ ٓوی ک٘٘ود کو ٚتایود اُگو ٞتایود
ػٞ

ػ . ٞایٖ خاتدایی ارسع ٛا اطد ٓ ٝا ٗثاید تگذاریْٓ .ا اٗوالب کوز یْ ذوا ارسع ٛوا

را زل ک٘یْ .اگز ػٜدا تزام ٓوا اُگوٗ ٞیظور٘د پوض چو ٚکظوی اُگو ٞاطود؟! رٝس تظویح اٗوغ
آٓٞس اطد کٓ ْٛ ٚوا ٛ ٝوْ ٔٛو ٚاُٝیواء ٓ ٝزتیوإ ٓ ٝظو ُٞیٖ آٓوٞسع  ٝپوزٝرع تایود اٗوغ
آٓٞس را تا كز٘ٛگ ؿ٘ی ی٘ی آػ٘ا ک٘یْ ذا تیٔ ٚػٗٞدٓ .طِة یگز طلز اطراٗدار خدیود اطود
ت ٚخٔیٖ کٔٗ ٚای٘دٓ ٙسرزّ خ٘اب آهام ر ایی ػٞخ کز  ٙتٗ ٞد .آیودٝاریْ اطوراٗدار خدیود
ترٞاٗ٘وود ٓؼووکالخ اطوورإ ٓزکووشم را کووٝ ٚایلوو ٚاذووی اطووراٗدار ٓ ٝظ و ُٞیٖ اخزایووی اطوود
ػ٘اطووایی ک٘٘وود  ٝاُٞٝیوود ت٘وودم ک٘٘وود ٓ ٝؼووکاذد را ر زوود ذووٞإ زووَ ک٘٘وود .خٔوویٖ ٛووْ كوووظ
ٓزتووٞط تووٓ ٚووز ّ خٔوویٖ ٗیظوود ٓزتووٞط توو ٚخاٛووإ اطووالّ  ٝکووَ کؼووٞر اطوود .اگووز خٔوویٖ
پیؼزكد ک٘د طزاكزاسم توزام ٔٛوٓ ٚظو ُٞیٖ ٗظواّ  ٝخٜوإ اطوالّ اطود .گواٛی تؼضوی اس
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ٗٔای٘وودگإ سٓشٓووٓ ٚووی ک٘وود کوو ٚچووزا توو ٚخٔوویٖ تیؼوورز ذٞخوو ٚػوود ٙاطوود؟ ٓووا چ٘وویٖ ذووٞخٜی را
ٗدیدیْ .اگوز ٛوْ ػود ٙاطود ػؤا تایود کٔوک ک٘یود خٔویٖ ٓواٍ ٔٛو ٚػؤا اطودٓ .راطولاٗٗ ٚوشش
تیکارم ر خٔیٖ تظیار تا اطد .کارٛایی ک ٚت٘ا ت ٞاٗداّ ػوٗ ٞؼود ٙاطود پرزٝػویٔی ٝ
طووایپا ٝ ٙاس  ٙطوواٍ اطوود کوو ٚراٗ ٙیاكرووا  ٙاطوود .اس اطووراٗدار ٓ ٝظو ُٞیٖ اخزایووی اطوورإ ٝ
ػٜزطرإ اٗرظار اریْ ذالع ک٘٘د را ٙتیاكرد ذا خٞاٗإ تیکار ٓا ٓؼـ ٍٞکار ػٗٞدٓ .راطولاٗٚ
ٓا

ؼق كز٘ٛگ کار اریْ ایٖ كز٘ٛگ تاید ػوٞ

ػو . ٞکوار  ٝذوالع توزام آ ّ اكرخوار

اطدٓ .طِة یگز ای٘کو ٚػؤا ٓوی تی٘یود توزام ٓوا تزٗآوٛ ٚوایی ار ٓوی خٞاٛود خٜٔوٞرم
اطالٓی را اس تیٖ تثز  .تزاٗداسم ٓودٓاذی ار یکی ای٘ک ٚتیایود ٗ ٝلو ٞطیاطوی خٜٔوٞرم
اطوووالٓی را کووواٛغ ٛووود .خٜٔوووٞرم اطوووالٓی ر ٗیوووا ٗلووو ٞار  ٝایوووٖ كووووظ ا ػوووا ٗیظووود.
خٜٔٞرم اطالٓی تا ٗلو ٞخو ٞع ذٞاٗظود رٝطوی ٚرا توا طوٞریٔٛ ٚا٘ٛوگ ک٘ود ایوٖ ػوٞخی
ٗیظد ذا یک اتز هدرخ را تیاٝر ذا ر ٓواتوَ آٓزیکوا ر ٓ٘طوو ٚتایظورد .خٜٔوٞرم اطوالٓی
آٓزیکووا را اس ػووزام تیووز ٕٝکووز آٓزیکووایی ٛووا آٓوود ٙتٗ ٞوود ذووا تووزام ٔٛیؼوو ٚتٔاٗ٘وود .كووزار
آٓزیکایی ٛا اس ػزام هدرخ طیاطی خٜٔٞرم اطالٓی را ٓوی رطواٗد .ػکظود ٔٛو ٚپزطوی
اخیووز کز طوورإ ػووزام کووار چوو ٚکظووی توو ٞ؟ ایووٖ ػووٞخی ٗثوو . ٞایووٖ ذٞط وو ٚپیچیوود ٙآٓزیکووا ٝ
اطزائیَ ت ٞذا تزام تؼد اس ٗات ٞم اػغ یک اطزائیَ  ّٝایدا ک٘٘د .آٓزیکا ٓی خٞاطود
ٗوؼوو ٚخاٝرٓیاٗوو ٚتووشر

را ذـییووز ٛوود آووا خٜٔووٞرم اطووالٓی ٗگذاػوود .اس ٗظووز هوودرخ

ٗظآی ر طٞری ٚچ ٚکظی تاػ ػد اػغ ت ٚایٖ رٝس تیاكرد ک ٚارٗد كرضور ٓوی ػوٗٞد؟
اػؼووی کوو ٚر چ٘وود رٝس تخؼووی اس ػووزام  ٝطووٞریُ ٚث٘ووإ را گزكوود .هوودرخ ٓٞػووکی ٝ
پٜپا ٛام خٜٔٞرم اطالٓی إٓ زِٔٞٓ ٚػکی ػٞخی ٗثوٞ

هیون توا ٓٓ 0کیِوٓٞرز كاصوِ.ٚ

زشب ّللا ُث٘إ زٔاص یٖٔ اس ایٖ هدرخ ٓٞػکی اُگو ٞتوز ارم کوز  ٙاطود ایوٖ ٓٞػوک
ٛا ٓ٘سصز ت ٚخٜٔٞرم اطالٓی ٗیظد .کداّ کؼٞر ٗیا ٓثَ كزٓاٗدٛإ ٗظوآی ٓوا را ار ؟
ر ٗیووا ٓثووَ هاطووْ طووِیٔاٗی را پیوودا ک٘٘وود .تووا ایووٖ ایٔووإ  ٝاػروووا  ٝتصوویزخ  ٝػووداػد ٝ
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اػاػوود پووذیزم اس  ٝیوود ایووٖ ٛووا هوودرخ ٗظ وآی ٓووا اطوود .ػوؤٖ ٓووی خٞاٛوود ایووٖ هوودرخ
ٗظآی را تا تس ٛام ٓٞػکی تگیز  .یوزٝس ر ک٘گوز ٙآٓزیکوا توا ٖٕٗ رام ٓٞاكون ٕ ٝ
رام ٓخاُق ت ٚذسزیْ ٛام ٓا رام ا ٗدٓ .ی خٞا٘ٛود ٓوا را اس ٗظوز ٗظوآی ذضوؼیق ک٘٘ود
هدرخ طیاطی ٓا را ٓ ْٛی خٞا٘ٛد تا تس ٛام زوٞم تؼوزم ذضوؼیق ک٘٘ود .آٓزیکوایی کوٚ
خ٘اید کاراٗ ٚذزیٖ کارٛا را اٗداّ ا  ٝ ٙذٜ٘ا کؼٞرم اطد کو ٚاس طوالذ اذٔوی ػِیوٓ ٚوز ّ
ژاپٖ اطرلا  ٙکز  ٙاطد آٗٞهد اس زوٞم تؼز تزام ٓا ذؼزیق ٓی ک٘ود .آٓزیکوا ٓوی خٞاٛود
ٗلٓ ٞا را ر ٗیا کاٛغ ٛد ٓ ٝا را ت ٚاصطالذ خ ٞع تدٗاّ ک٘ود .ر تسو اهرصوا م ٛوْ
ک ٚذسزیْ ٛا را ارٗد .ر تس كز٘ٛگی  ْٛکٓ ٚی تی٘ویْ ارٗود ر كضوام ٓدواسم چو ٚکوار
ٓی ک٘٘دٛ .دف ایٖ اطد ذا ٓا را ر ایٖ اتؼا ذضوؼیق ک٘٘ود  ٝتؼود ٛوْ رازود ٓوا را اس تویٖ
تثزٗد .ای٘کٓ ٚواّ ٓؼظْ رٛثوزم ٓسکوْ ایظورا ٗد ٓ ٝوی گٞی٘ود ٓوا ر تو ٚػودخ ایظورا یْ  ٝر
تس ٓظائَ ٗظآی تا ٛیچ کض ٓذاکزٗ ٙداریْ ت ٚخاطز ایوٖ اطود کو ٚصودٛا تزاتوز تٜروز اس
ٓا ٓی اٗ٘د .تداٗید ک ٚت ٚکٞرم چؼْ ذزآپ  ٝارٝپا  ٝػزتظرإ  ٝیگز ٔٛثوارگی ٛوام إٓ
ٛا هدرخ خٜٔٞرم اطالٓی رٝس ت ٚرٝس ار تیؼرز ٓی ػٓ . ٞوا ر تؼود طیاطوی ٗ ٝظوآی
رٝس ت ٚرٝس ار هدرذٔإ تیؼرز ٓی ػ ٞآا ر تؼد اهرصوا م  ٝكز٘ٛگوی ٗوُ .ٚیوَ إ ٛوْ
ایٖ اطد کٓ ٚراطلاٗٓ ٚظ ُٞیٖ اهرصا م  ٝكز٘ٛگی ؿدؿ ٝ ٚكکز اٗوالتی ٗدارٗود .خیِوی ٛوا
گٞع  ٝچؼٔؼإ ت ٚؿزب اطد تو ٚهودرخ اخِوی کٔروز ذٞخو ٚارٗود .ر تؼود كز٘ٛگوی ٛوْ
خیِی اس ٓظ ُٞیٖ ؿدؿٗ ٚدارٗد ٗثاٍ ک٘ظزخ  ٝکارٛام ای٘طٞرم ٛظر٘د .اگوز ر ایوٖ ٝ
تؼد  ْٛذالع ک٘یْ ٓطٔ ٖ تاػید ک ٚآٓزیکوا کو ٚخیِوی کوٞچکرز اس ایوٖ زوزف ٛوا اطود اگوز
 ٚٔٛطد ت ٚطد ٘ٛ ْٛد ٛیچ کارم اس إٓ ٛا طواخرٗ ٚیظود .خٜٔوٞرم اطوالٓی توُ ٚطوق
پزٝر گار ت ٚتزکد خ ٕٞػٜدا ت ٚتزکد رٛثزم رٝس ت ٚرٝس ار اٝج ٓی گیز .
پزٝر گووارا تووُ ٚطووق  ٝکزٓوود توؤٛ ٚووٓ ٚووا ذٞكیوون اٗدوواّ ٝایلوو ٚػ٘ایوود تلزٓووا پزٝر گووارا
رسٓ٘وودگإ اطووالّ ر پ٘اٛوود ٓساكظوود كزٓووا  ٝطوواُْ توو ٚآؿووٞع خوواٗٞا ٛ ٙایؼووإ تزگووز إ
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ػوؤ٘إ ٓووا را توو ٚخووام ُوود ت٘ؼووإ ٝطوویِ ٚاػوورـاٍ  ٝاس ٝاج خٞاٗاٗٔووإ را كووزا ْٛكزٓووا
گزكرارم ٛایٔإ تزطزف كزٓا تیٔاراٗٔإ ػلام ػاخَ ػ٘اید كزٓا ٓواّ ٓؼظْ رٛثوزم ٝ
ٓزاخغ ػظاّ ذوِید ر پ٘اٛد ٓساكظد كزٓا ػاهثرٔإ خرْ ت ٚخیز كزٓا.
««تِظ ِْْ َ
ي ْ َٞ ُٛاْلَ ْترَزُ».
ي َٝا ْٗ َسزْ إِ َٕ َػاِٗ َ َ
ص َِّ ُِ َزتِّ َ
ّللاِ اُزَزْ َٔ ِٖ اُ َز ِز ِیْ إَِٗا أَ ْػطَ ْیَ٘ا َ
ى ْاُ ٌََ َ ْٞز كَ َ
«والسالم علیکن و رحوة هللا و برکبته»
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