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خطبه اول
ّللا
َعالّ ػِیکْ ََ ٝسحْ َٔخُ َ ِ
ثِغ ِْْ َ
ن أج َٔؼیٖ ٝاُص ََالحُ َٝاُغ ََال ُّ َػَِ
َحیْ ْاُ َح ْٔ ُذ ِ َ ِ
ٖٔ اُش ِ
ثبس ِ
ّللاِ اُشَحْ ِ
ئ اُ َخال ِئ ِ
ّلِل َسةِّ ْاُ َؼبَُ ِٔیَٖ ِ
ض َِ اُ ُّغلَشا ِء ْاُ ُٔوَ َشثِیَٖ َعیِّ ِذٗب َِ َٗٝجیَِّ٘ب أَ ِثی ْاُوَب ِع ِْ اُ ُٔصطَلی ُٓ َح َٔذ
ف ْاْلَ ْٗ ِجیَب ِء َْ ٝاُ ُٔشْ َعِِیٖ ٝأك َ
أؽ َش ِ
صَِی َ
ّللاُ َػَِ ْی َِٝ ٚآُِ ِ ٚاُطّیِّجیٖ اُطّب ِٛشیٖ َٝاَُِؼ ُْٖ اُ َذائِ ُْ َػَِی أَ ْػذائِ ِ ْْ ٜأَجْ َٔ ِؼیَٖ َِٖٓ ْاْلَٕ إَُِی هِیَ ِبّ
َ
یَ ِّ ْٞاُذِّیٖ.
ثحث ٓب دس ایٖ خطج ٚػیذ عؼذ هشثبٕ دسثبس ٙكِغفل ٚاجٔفبُی حف ٘ٓ ٝبعف

إٓ اعفذٝ .هزفی

حبجی طٞاف ٓی ک٘ذ ،یؼ٘ی خذایب ٔٛبٗطٞس ک ٚجغْ ٖٓ خبٗ ٚر ٞسا ٓحفٞس هفشاس دادٓ ٝ ٙفٖ
دٝس خبٗ ٚرٓ ٞی گشدّ ،یؼ٘ی ایٖ دٍ ٓفٖ  ٝسٓ ٝفٖ رف ٞسا ٓحفٞس ٓ ٝفذاس هفشاس داد ٙاعفذ.
ٖٓ ر ٞسا ٓحٞس هشاس دادّ ،دس ایٖ ٓذاس ٓی گشدّ ک ٚاص ر ٞكبصِٗ ٚگیشّ ،ث ٚرف ٞروفشة دیفذا
کْ٘ .اٗجیبی ثضسگ خبٗ ٚخذا سا طٞاف ٓی کشدٗذٓ ،الئک ٚاكزخبس ٓی ک٘٘ذ طفشاف خبٗف ٚخفذا
طٞاف ک٘٘ذ .ایٖ طٞاف ثشای ایٖ اعذ ،خفذایب کٔکفْ کفٖ رفب اص ایفٖ ٓفذاس خفبس ٗؾف .ّٞخفذا
ٗک٘ذ اٗغبٕ اص ٓذاس دیٖ خبس ؽٞد  ٝدس ٓغفیش دیگفشی هفشاس ثگیفشد کفٛ ٚشیف ٚدفیؼ ثفشٝد
دٝسرش ٓی ؽٞد .ثؼذ عفؼی ثفیٖ صفلب ٓ ٝفش ٙٝاعفذ کف ٚثبیفذ رفالػ کفشد .ثؼفذ هغفٔزی سا ثبیفذ
ٛش ُٚٝسكذ ،یؼ٘ی ثبیذ رالػ ک٘یْ ثذٝیْ رب اعفزؼذادٛبیٔبٕ ؽفکٞكب ؽفٞد یف ٕٞدس عفبی ٚعفؼی
اْل ْٗغف ُ
ي
ي ًفب ِد إُِف َسثِّف َ
بٕ إَِٗف َ
 ٝرالػ اعذ ک ٚاعزؼذادٛبی اٗغبٕ ؽکٞكب ٓفی ؽفٞد« .یفب أَیَُّٜفب ْ ِ
ًَ ْذحب كَ ُٔالهِی ِ »ٚثبیذ رالػ کشدٗ ،بثشد ٙسٗ گ٘ ٓیغش ٗٔی ؽٞدٔٛ .فبٗطٞس کف ٚدس ثُؼفذ ٓفبدی
اگش کغی رالػ ٗک٘ذ ،د ٍٞیب ثشٝری ث ٚدعذ ٗٔی آٝسد دس ثؼُذ ٓؼ٘فٞی ٛفْ ٔٛی٘طفٞس اعفذ،
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ٗیبص ث ٚکبس  ٝرالػ اعذٔٛ .ذ ٝاال  ٝکفبس  ٝرفالػ ٓفی خٞاٛفذٔٗ .فبص اٝ ٍٝهزٔفبٕ سا ٗجبیفذ
كشآففٞػ ک٘ففیْ ،حففالٍ  ٝحففشاّ سا سػبیففذ ک٘ففیْٓ .طِففت دیگففش هشثففبٗی اعففذٓ ،ففی سٝیففْ دس
ػشكبد ث ٚػشكبٕ ثشعفیْ  ٝاص خذاٗٝفذ ؽف٘بخذ دیفذا ک٘فیْٓ .فی سٝیفْ دس ٓؾفؼش اُحفشاّ رفب ثفٚ
ؽؼٞس ثشعیْٓ .ی سٝیْ دس ٓ٘ب رب ٗلظ آبس ٙخٞدٓبٕ سا هشثبٗی ک٘یْ یؼ٘ی ربثغ ٗلفظ ٗجبؽفیْ.
ٝهزی حضشد اثشاٛیْ (ػِی ٚاُغالّ) دس خٞاة ٓی ثی٘ذ ی ٕٞخفٞاة دیـٔجفش ثفشای اٗ ٝفٞػی
ٝحی اعذ ،ک ٚثبیذ كشصٗفذد سا هشثفبٗی ک٘فی .ؽفت ٛؾفزْ خفٞاة دیفذ  ٝگلفذ کف ٚخفذایب ٗٔفی
داْٗ ایٖ خٞاة سحٔبٗی اعذ یب ؿیشسحٔبٗی .دٝثبس ٙؽت ٗٔٛ ْٜیٖ سا خٞاة دیذ ،یویٖ دیفذا
کففشد کفف ٚایففٖ خففٞاة دسعففذ اعففذ .ثفف ٚكشصٗففذػ اعففٔبػیَ گلففذ ٓففٖ ی٘ففیٖ خففٞاثی سا دیففذّ.
اعٔبػیَ ٞٗ ْٛجٞاٗی ؽفذ ٙاعفذ ،یگبٗف ٚكشصٗفذ اعفذ کف ٚدس دٝسإ دیفشی ایفٖ كشصٗفذ سا ثفٚ
اثشاٛیْ (ػِی ٚاُغالّ) داد ٙاعذ .یوذس ایٖ ثشای ا ٝاسصؽٔ٘ذ اعذ! حبال ث ٚآ ٝی گٞیفذ کفٚ
فبّ أَِّٗف
ٓفٖ ٓففی خفٞا ْٛرفف ٞسا رثف کففْ٘« .كََِ َٔففب ثََِف َؾ َٓ َؼف ُٚاُغَف ْؼ َ هففب ٍَ یففب ثَُ٘ف َ إِِّٗف أَسي كِف ْاُ َٔ٘ف ِ
ذ ا ْك َؼفَْ ٓفب رُ ْفْ َٓ ُش» دفذس اٗافبّ
أَ ْرثَ ُح َ
ي كَب ْٗظُشْ ٓب را رَشي» اعٔبػیَ ٗظشد ییغذ؟ «هب ٍَ یفب أَثَف ِ
ثذَ « ،ٙعزَ ِا ُذٗ إِ ْٕ ؽب َء َ
ّللاُ َِٖٓ اُصَبثِشیَٖ » ٖٓ  ْٛصجش ٓی کفْ٘« .كََِ َٔفب أَعْفَِٔب َ ٝرََِفَ ِْ ُِ ُٚاجفی ِٖ»
ٝهزی ٛش د ٝرغِیْ آش دشٝسدگبس ؽذٗذ ،اعٔبػیَ گلذ دذس ٖٓ سا ث ٚس ٝثخٞاثبٕ ،یؾفْ ٓفٖ
ث ٚرٗ ٞیبكزذ رب ٓحجذ دذسی ٓبٗغ ٗؾٞد ،کبسد سا خفٞة ریفض کفٖ ٝ ٝهیلف ٚاد سا خفٞة اٗافبّ
ص َذ ْه َ
فضي ْاُ ُٔحْ ِغف٘یَٖ » اثفشاٛیْ! خٞاثفذ
ذ اُشُّ ْؤیب إَِٗفب ًَفزُِ َ
ثذٗ َٝ « .ٙب َدیْ٘ب ُٙأَ ْٕ یب إِثْشاٛی ُْ هَ ْذ َ
ي َٗاْ ِ
دسعذ اعذ  ٝهشثفبٗی اد ٛفْ هجف ٍٞاعفذ ،دعفذ ثفشداس .اثفشاٛیْ (ػِیف ٚاُغفالّ) ٛفش کفبسی
کشد دیذ کبسد ٗٔفی ثُفشد .دس ای٘افب اثفشاٛیْ (ػِیف ٚاُغفالّ) دس ٝاهفغ ٗلفظ خفٞدػ سا رثف ٓفی
ک٘ذٗ ،لغی ک ٚاٗغبٕ سا ث ٚگ٘ب ٝ ٙطـیبٕ دػٞد ٓی ک٘ذ .دس ٓ٘ب حبجی ایٖ ٗلفظ سا رثف ٓفی
ک٘ذ ،ثؼذ  ْٛدس سٓی جٔشاد ٓی ک٘ذ ،ؽیطبٕ سا اص خٞدػ دٝس ٓی ک٘ذ .ایٖ كِغفل ٚاجٔفبُی
ح ٘ٓ ٝبع

إٓ اعذ.
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پروردگارا به همه ما توفیق عمل به وظیفه عنایت

فرمتا ،ختدایا یتل ظهظته متا را بته هتال

خودمان وا مگذار ،خدایا گرفتاری هایمان برطرف بفرما.
اْل ْٗ َغبَٕ َُلِ
«ثِغ ِْْ َ ِ
ّللا اُشَحْ َٔ ِٖ اُ َش ِح ِیْٝ ،اُؼصش ،إِ َٕ ْ ِ

ُخغْش ،إِ َال اَُ ِزیَٖ آ َُٓ٘ٞا ََ ٝػ ُِِٔٞا

ص ْٞا ثِ ْبُ َح ِّ
ص ْٞا ثِبُ َ
صج ِْش».
ن َٝرَ َٞا َ
د َٝرَ َٞا َ
اُصَبُِ َحب ِ
خطبه دوم:
ثغْ ّللا اُشحٖٔ اُشحیْ اُحٔذّلِل سة اُؼبُٔیٖ ثبسئ اُخالئن اجٔؼیٖ  ٝاُصالح  ٝاُغالّ ػِفی
اؽشف االٗجیبء أُشعِیٖ  ٝاكضَ اُغلشاء أُوشثیٖ عیذٗب ٗ ٝجی٘ب اثی اُوبعفْ ٓحٔفذ  ٝاُصفالح
 ٝاُغالّ ػِی ػِفی آیشأُف٘ٓٞیٖ  ٝكبطٔفخ اُضٛفشا عفیذح ٗغفبء اُؼفبُٔیٖ  ٝاُحغفٖ  ٝاُحغفیٖ
عیذی ؽجبة ا َٛاُا٘خ  ٝػِی ثٖ اُحغیٖ ٓ ٝحٔفذ ثفٖ ػِفی  ٝجؼلفش ثفٖ ٓحٔفذ ٞٓ ٝعفی ثفٖ
جؼـش  ٝػِی ثٖ ٓٞعی ٓ ٝحٔذ ثٖ ػِی  ٝػِی ثٖ ٓحٔذ  ٝاُحغٖ ثفٖ ػِفی  ٝاُخِفق اُوفبئْ
اُحاخُ ،ح َا ِا َ ػِی ػجب ِدک  ٝأُٓ٘بئِ

كی ثالدک.

توصیه به تقوا:
خٞدّ  ٚٔٛ ٝؽٔب ٗٔبصگضاسإ گشآی سا ثب ایٖ حذیث ٗٞساٗی اص آبّ ثبهش (ػِی ٚاُغفالّ) ثفٚ
م ُِ َغففبَُٗ ُٚص َکف َػ َُِٔف »ُٚساعففزگٞیی ییففض
صف َذ َ
سػبیففذ روففٞا دػففٞد ٓففی کففْ٘ کفف ٚكشٓففٞد « َٓف ْفٖ َ
خٞثی اعذ ،اٗغبٕ  ٝػٔفَ  ٝگلزفبس ا ٝسا دفبک ٓفی ک٘فذ .اگفش ساعفزگٞیی ثفشای کغفی ِٓکفٚ
ؽذ ،اص ساعزگٞیی ُزد ٓی ثشد ،ث ٚجبیی ٓی سعذ کٝ ٚاهؼب اص دسٝؽ ر٘لفش دیفذا ٓفی ک٘فذ آفب
اص صفذاهذ احغففبط آسآفؼ ٓففی ک٘ففذ .ثفب خذاٗٝففذ ٛففْ ثبیفذ صففبدم ثبؽففیْٝ ،هزفی دس ٗٔففبص ٓففی
گفٞییْ «ایففبک ٗؼجفذ  ٝایففبک ٗغففزؼیٖ» ثبیفذ صففبدهبٗ ٚثبؽففذ ،خفذایب كوففظ رفف ٞسا ػجفبدد ٓففی کففْ٘
ٝالؿیش ،كوظ اص ر ٞکٔف

ٓفی خفٞاٝ ْٛالؿیفش .ثف ٚخفذا  ٝاٗجیفبء  ٝاٛفَ ثیفذ (ػِفی ْٜاُغفالّ)
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ساعذ ثگٞییْٝ .هزی ٓی گٞییْ ٓب ؽیؼٛ ٚغفزیْ ،إٕ ؽفبءّللا ٔٛفبٗطٞس ثبؽفیْ .ثف ٚخٞدٓفبٕ ٛفْ
ساعذ ثگٞییْ ،اگش اٗغبٕ ث ٚدسٝؿگٞیی ػبدد ک٘ذ ،کْ کفْ خفٞدػ ٛفْ ثفبٝس ٓفی ک٘فذ .ؽفبیذ
ؽٔب دیذ ٙثبؽیذ دسٝؿگٞیی ی

دسٝؽ ٓی گٞیذ  ٝرکفشاس ٛفْ ٓفی ک٘فذ ثؼفذ خفٞدػ ٛفْ ثفبٝس

ٓی ک٘ذ ،خیبٍ ٓی ک٘ذ ساعذ اعذ.
مسئله شرعی:
هشثبٗی ثشای حابجی ک ٚثٓ ٚکٓ ٚکشٓفٓ ٚؾفشف ٓفی ؽفٗٞذ ٝاجفت اعفذ آفب ثفشای دیگفشإ
ٓغزحت ٓٞکذ اعذ ک ٚخیِفی ثفٞاة داسد ،عف٘ذ حغف٘ ٚخفٞثی اعفذ ثفشای کغفبٗی کف ٚرٔکفٖ
ٓبُی داسٗذ إٕ ؽبءّللا رشک ٗک٘٘ذ ،خٞدؽبٕ ٓ ْٛی رٞاٗ٘ذ اعزلبد ٙک٘٘ذ ،ث ٚدیگشاٗفی کف ٚكویفش
ٗ ْٛیغز٘ذ ٓی رٞاٗ٘ذ ثذ٘ٛذ آب ثٜزش اعذ ک ٚثیؾزش ث ٚكوشا ثذ٘ٛذ.
منبسبت هب:
ٝالدد ٝجٞد ٓجبسک آبّ ٛبدی (ػِی ٚاُغالّ) اعذ ک ٚثٓ ٚحضش ؽشیلزبٕ رجشی
ٓی کْ٘ .ثشٗبٓ ٚسیضی ک ٚثب ٓغئُٞیٖ ٓحزشّ کشدیْ ایٖ اعذ ک ٚی

ػشض

هشاسگب ٙكش٘ٛگی

رؾکیَ ؽذ ٙاعذ ک٘ٓ ٚبعجذ ٛبیی ک ٚثٗ ٚبّ إٓ ٓؼص ّٞاعذ ،دس ٔٛبٕ ٓغاذی ثشگضاس
ک٘یْ ک ٚثٗ ٚبّ إٓ ٓؼص ّٞاعذ .إٕ ؽبءّللا سٝص یٜبسؽ٘ج ٚکٝ ٚالدد آبّ ٛبدی (ػِیٚ
اُغالّ) اعذ ثشٝیْ  ٝدس ٓغاذ آبّ ٛبدی (ػِی ٚاُغالّ) ؽٜشک حضٞس دیذا ک٘یْ ،ثٚ
دیگشإ  ْٛخجش دٛیذ٘ٓ .بعجذ دیگش ؽٜبدد آیذ ّللا هذٝعی ،دادعزبٕ اٗوالة ،ی

ػبُْ

ٝاسعزٓ ٚابٛذ ّ ٝ
ٜٓزة  ٝاٗوالثی ک ٚث ٚدعذ رشٝسیغذ ٛبی خجیث ث ٚؽٜبدد سعیذ.
ٔٛچ٘یٖ ؽٜبدد ٓشح ّٞدعزاشدی ک ٚسئیظ ؽٜشثبٗی إٓ صٓبٕ ثٞد ک ٚایؾبٕ  ْٛرشٝس
ؽذٗذ .ثشای ایٖ د ٝثضسگٞاس اص دیؾگب ٙخذاٗٝذ ػبُْ طِت ػِ ّ ٞدسجبد داسیْٔٛ .چ٘یٖ سٝص
ؽٜبدد ٓابٛذ ثضسگ سئیغؼِی دُٞاسی اعذ ک ٚهٜشٓبٕ ٓجبسص ٙثب اٗگِیغی ٛبی خجیثی
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اعذ ک ٚثٓ ٚب خیِی هِْ کشدٗذ .ای٘وذس ثٓ ٚب هِْ کشدٗذ ک ٚاصال هبثَ ثیبٕ ٗیغذ ،یکی اص
ج٘بیبرؾبٕ اص ثیٖ ثشدٕ ٓ 9یِی ٕٞجٔؼیذ کؾٞس ایشإ ثٞد .حذٝد ٓٓٔ عبٍ دیؼ کؾٞس ٓب
حذٝد ٕٓ ٓیِی ٕٞجٔؼیذ ثیؾزش ٗذاؽذٓ 9 ،یِی ٕٞسا اٗگِیغی ٛب ثب گشع٘گی اص ثیٖ ثشدٗذ.
ؿالد سا خشیذٗذ  ٝاٗجبس کشدٗذٓ ،شدّ  ْٛاص گشع٘گی ٓشدٗذ ٖٓ .دیشٓشدی سا دیذّ کٓ ٚی
گلذ خٞدّ إٓ هحطی سا دسک کشدّ ،آٗوذس گشع٘گی ث ٖٓ ٚكؾبس آٝسد ٙثٞد ک ٚداؽزْ ٓی
ٓشدّ ،گؾزْ ک ٚییضی دیذا کْ٘ ی

دٞعذ خؾ

گٞعل٘ذ دیذا کشدّٓ ،وذاسی ٛیضّ آٝسدّ ٝ

آرؼ کشدّ  ٝایٖ دٞعذ سا سٝی آرؼ هشاس دادّٓ ،وذاسی کٗ ٚشّ ؽذ خٞسدّ ٗ ٝابد دیذا
کشدّٓ .ی گلذ دس کٞی ٝ ٚخیبثبٕ آدّ ٛبی ٓشد ٙطؼٔ ٚعگ  ٝگشگ ٛب ٓی ؽذٗذ ،کغی
ٗٔی رٞاٗغذ دكٖ ک٘ذ .یکی اص ج٘بیبد اٗگِیغی ٛب ٔٛیٖ ثٞد .سئیغؼِی دُٞاسی ثب ی٘یٖ آدّ
ٛبی خجیثی ٓجبسصٓ ٙی کشد ک ٚث ٚدعذ ٔٛیٖ ٛب  ْٛؽٜیذ ؽذٓ .طِت دیگش ؽٜبدد ؽٜیذ
کب ،ٙٝكشٓبٗذُ ٙؾکش ٝیژ ٙؽٜذا اعذ .ثشای ایؾبٕ  ْٛطِت ػِ ّ ٞدسجبد داسیْٓ .طِت
دیگشی ک ٚؽ٘یذیذ رحٞیَ دیکش ٓطٜش ؽٜیذ ػضیضٓبٕ ،ؽٜیذ حاای اعذ .ایٖ جٞإ یٚ
کشد ثب ایٖ جبٓؼ ،ٚاخالؿ ایٖ جٞإ یوذس ثبال ثٞد .کؾٞس سا ٓزح ٍٞکشدٛ ،ش کغی ؽ٘یذ
اؽ

سیخذ .ایٖ یؼ٘ی ثشای خذا ؽٜیذ ؽذٕ  ٝثشای خذا ج٘گیذٕ .ثبیذ اكزخبس ک٘یْ ثٚ

ایؾبٕ ،إٓ ٝهذ ثؼضی اكشاد ثی ٓبی ٝ ٚثی ؽخصیذ  ٝثی ٞٛیذ ،د ٍٞکالٕ کؾٞس سا ْٛ
ث ٚإٓ ٛب ٓی د٘ٛذ حبال ی

٘ٛشی  ْٛداسدٓ ،ی سٝد عگ آٓشیکبیی ی٘ذ ٓیِیٗٞی ٓی خشد

 ٝعگ ثبصی ٓی ک٘ذ .ثؼذ  ْٛایٖ کبس سا صیش عٞاٍ ٓی ثشد کٓ ٚب یکبس ث ٚعٞسیُ ٝ ٚج٘بٕ
 ٝدیگش جبٛب داسیْ .ث ٚر ٞی ٚسثطی داسد؟ ر ٞیکبس ٙای؟ حیق اص ایٖ دٛ ٍٞب ک ٚث ٚرٞ
ٓی د٘ٛذ .یوذس خٞة اعذ ٝصاسد ٝسصػ  ٝجٞاٗبٕ دهذ ک٘ذ ،اگش کغی ٘ٛشی داسد دس
ٝسصػ آزیبصاد دیگشی  ْٛثبیذ داؽز ٚثبؽذ رب ا ٝسا عزبس ٙک٘٘ذ ٓ ٝذاّ دس صلحٚ
رِٞیضیٗ ٕٞؾبٕ د٘ٛذ .ؽٜیذ حاای اگش ٗجٞد رٓ ٞی رٞاٗغزی اص ایٖ ؿِظ ٛب ک٘ی؟ ر ٞآ٘یذ
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داؽزی عگ ثبصی ک٘ی؟ ٛش کذاّ اص ٓب ی٘ذیٖ ثبس ثشای ؽٜیذ حاای گشی ٚکشدیْ .ایٖ
اخالؿ اعذ ،ثشای خذا کبس کشدٕ اعذ .خذایب ی

ٓوذاس اص اخالؿ ایؾبٕ  ْٛدس دٍ ٓب

هشاس ثذٓ .ٙوبّ ٓؼظْ سٛجشی كشٓٞد ایؾبٕ ثشای ٓب حاذ ثٞد .خذایب ی

ٓوذاسی ٓب سا ْٛ

ٓثَ ایؾبٕ ٓزح ٍٞکٖٓ .طِت دیگش ای٘ک ٚؽ٘یذیْ دس یکی اص ٓغبجذ ؽٜش کٓ ٚاِظ
رشحیٔی ثٞد ٙاعذ آهبیی سكز ٝ ٚسٝی ٓ٘جش ٗی صد ٙاعذ ،اصال ٗی صئٖ دس ٓغاذ حشاّ
اعذ ک ٚی ٚسعذ ث ٚای٘ک ٚثبالی ٓ٘جش  ْٛثشٝد .ثبیذ ٛیئذ آ٘ب  ٝائٔٓ ٚحزشّ جٔبػذ
حغبعیذ ث ٚخش د٘ٛذ ٓ .غاذ جبی ٓٞػظ ٚاعذ٘ٓ ،جش جبی سع ٍٞخذا (صِی ّللا ػِیٝ ٚ
آُ )ٚاعذ ،جبی ٗی صٕ ُٞ ٝری ٗیغذٛ .یئذ آ٘ب  ٝائٔٓ ٚحزشّ جٔبػذ ٗگزاسٗذ ی٘یٖ
ییضی ارلبم ثیبكزذ ،ایٖ گ٘ب ٙاعذ .اگش ٓی خٞا٘ٛذ ٗی ثضٗ٘ذ ثشٗٝذ ثیش ٕٝاص ٓغاذٓ .طِت
دیگش ای٘ک ٚحزٔب دس ٓصشف آة  ٝثشم  ٝگبص صشك ٚجٞیی ک٘یْ ،عؼی ک٘یْ اعشاف
ٗک٘یْ .ایٖ ٗؼٔذ خذا سا رِق ٗک٘یْ ،دس حذ ٗیبص ٓب ٓی رٞاٗیْ ٓصشف ک٘یْ ،حن اعشاف
ٗذاسیْ .کغبٗی  ْٛک ٚث ٚآٞاُؾبٕ صکبد رؼِن ٓی گیشد ،ث ٚخصٞؿ کؾبٝسصإ اص
دشداخذ صکبد خٞدداسی ٗک٘٘ذٓ .طِت دیگش ای٘ک ٚثُ ٚطق خذاٗٝذ داسد ثغبط رشٝسیغذ
ٛب جٔغ ٓی ؽٞد .اص ػشام  ٝعٞسی ٝ ٚحضة ّللا ػضیض ُج٘بٕ داسٗذ ایٖ ٛب سا جٔغ ٓی
ک٘٘ذ .ؽکغذ رشٝسیغذ ٛب دس ٝاه ٚؽکغذ اسثبثبٗؾبٕ اعذ ،ؽکغذ آٓشیکب  ٝاٗگِیظ
اعذ ،ؽکغذ ػشثغزبٕ اعذ ک ٚرشٝسیغذ صبدس ٓی ک٘ذ  ٝثٞدجٓ ٚی دٛذ .اْلٕ  ْٛخیِی
دشیؾبٕ  ٝآؽلزٛ ٚغز٘ذ .اُجزٓ ٚؾبٝسیٖ ػضیض ٗظبٓی ٓب ٗوؼ ٜٓٔی ایلب کشدٗذ .خٞدؽبٕ ْٛ
اػزشاف کشدٗذ ک ٚاگش ایشإ ٗجٞد ایٖ ٛب ؽکغذ ٗٔی خٞسدٗذٓ .طِت دیگش ای٘ک ٚاثشهذسد
دٞؽبُی آٓشیکب ث ٚداّ کش ٙؽٔبُی اكزبد ٙاعذ .کش ٙؽٔبُی ی

کؾٞس کٞیکی اعذ،

آٓشیکب ٓذاّ عش ث ٚعش ایٖ کؾٞس گزاؽذٛ ،غز ٚای سا اص ثیٖ ثشدٗذ آب آٓشیکب ثٝ ٚػذٙ
اػ ػَٔ ٗکشد .ایٖ ٛب دٝثبس ٙؽشٝع کشدٗذ  ٝث ٚای٘اب سعیذٗذ .اْلٕ ٓٞؽ
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ؽٔبُی ؽٜشٛبی آٓشیکب سا ٗؾبٗ ٚگشكز ٚاعذ .ایٖ ٛب ٓثَ ثیذ ث ٚخٞدؽبٕ ٓی ُشصٗذ ،آهبی
رشآپ ٓی گلذ اگش کش ٙؽٔبُی رٜذیذ ک٘ذ ٓب ثب ی

ثشخٞسد ٗظبٓی ثی عبثو ٚاعذ

ثشخٞسد ٓی ک٘یْ آب ٓؼِ ّٞؽذ ک ٚایٖ رٜذیذٛب دٞؽبُی اعذ .اْلٕ کش ٙدعذ ثبال سا داسد،
ثٛ ٚش حبٍ ای٘اب کش ٙروصیشی ٗذاسد ،اص آٓشیکب ثذػٜذی دیذٓ .طِت دیگشی ک ٚدس
ای٘زشٗذ دیذّ  ٝثٓ ٚغئُٞیٖ ٝسصػ  ْٛرزکش ٓی د ،ْٛإٕ ؽبءّللا ک ٚدهذ ک٘٘ذ .گشٛٝی اص
دخزشإ خٔیٖ کٝٝ ٚؽ ٞکبس ٓی ک٘٘ذ ثب ی

حابة خیِی ثذ ػکظ گشكز ٚثٞدٗذ ،اص ٓشثی

إٓ ٛب  ْٛروذیش ؽذ ٙثٞد .اگش دخزش یب صٕ ٓی خٞاٛذ ٝسصػ ک٘ذ ثبیذ ثب سػبیذ حلظ حابة
ثبؽذ .یطٞس ثؼضی ٛب حبضش ٓی ؽٗٞذ دخزشاٗؾبٕ ث ٚایٖ طٞس جبٛب ثلشعز٘ذ ک ٚی
ٓشثی ٓشد إٓ ٛب سا آٓٞصػ دٛذٗ .جبیذ ایٖ ٘ٛابسؽک٘ی ٛب سٝا دیذا ک٘ذٓ .ب ٓشدّ  ْٛثبیذ
حغبعیذ ٗؾبٕ دٛیْٗ ،گزاسیْ ایٖ طٞس ٓطبُت رکشاس ؽٗٞذ .ای٘اب ٓشکض اٗوالة اعذ ،ایٖ
جب صادگب ٙآبّ اعذ ،ای٘اب ؽٜش ٛضاس ؽٜیذ اعذ ،ای٘اب خٔیٖ اعذ.
دشٝسدگبسا ثُ ٚطق  ٝکشٓذ ثٓ ٚٔٛ ٚب رٞكین اٗابّ ٝهیل ٚػ٘بیذ كشٓب ،گشكزبسی ٛبیٔبٕ
ثشطشف كشٓب ،ثیٔبساٗٔبٕ ؽلبی ػبجَ ػ٘بیذ كشٓبٓ ،وبّ ٓؼظْ سٛجشی ٓ ٝشاجغ ػظبّ
روِیذ دس د٘بٛذ ٓحبكظذ كشٓب ،ػبهجزٔبٕ خزْ ث ٚخیش كشٓب.
ثِغ ِْْ َ
ي ْ َٞ ُٛاْلَ ْثزَ ُش.
ي َٝا ْٗ َحشْ  ،إِ َٕ َؽبِٗئَ َ
ص َِّ ُِ َشثِّ َ
ّللاِ اُشَحْ َٔ ِٖ اُ َش ِح ِیْ ،إَِٗب أَ ْػطَ ْیَ٘ب َ
ى ْاُ ٌَ ْٞثَ َش ،كَ َ
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