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خطبه اول
َعالّ ػِیکْ ََ ٝسؽْ َٔخُ َ
ّللاِ
ثِغ ِْْ َ
ن أع َٔؼیٖ ٝاُق ََالحُ َٝاُغ ََال ُّ َػَِ
َؽیْ ْاُ َؾ ْٔ ُذ ِ َ ِ
ٖٔ اُش ِ
ثبس ِ
ّللاِ اُشَؽْ ِ
ئ اُ َخالئِ ِ
ّلِل َسةِّ ْاُ َؼبَُ ِٔیَٖ ِ
ن َِ اُ ُّغلَشا ِء ْاُ ُٔوَ َشثِیَٖ َعیِّ ِذٗب َِ َٗٝجیَِّ٘ب أَ ِثی ْاُوَب ِع ِْ اُ ُٔقطَلی ُٓ َؾ َٔذ
ف ْاْلَ ْٗ ِجیَب ِء َْ ٝاُ ُٔشْ َعِِیٖ ٝأك َ
أؽ َش ِ
فَِی َ
ّللاُ َػَِ ْی َِٝ ٚآُِ ِ ٚاُطّیِّجیٖ اُطّب ِٛشیٖ َٝاَُِؼ ُْٖ اُ َذائِ ُْ َػَِی أَ ْػذائِ ِ ْْ ٜأَعْ َٔ ِؼیَٖ َِٖٓ ْاْلَٕ إَُِی هِیَ ِبّ
َ
یَ ِّ ْٞاُذِّیٖ.
توصیه به تقوا:
خٞدّ  ٚٔٛ ٝؽٔب ٗٔبصگضاسإ گشآی سا اص صثبٕ هشإٓ کشیْ کٓ ٚی كشٓبیذ « كبٕ خیش اُضاد
اُزوٞی كبرو ٕٞیب اُٝیی الُجیبة» ثی ٚسػبییذ رویٞا دػیٞد ٓیی کیْ٘ٛ .یذف اص خِویذ اٗغیبٕ ثیٚ
کٔبٍ سعیذٕ اعذ  ٝایٖ دس عبی ٚروٞا آکبٕ پزیش اعذ .ػجبدری ک ٚث٘بعذ اٗغبٕ سا ثی ٚخیذا
ٗضدیک ک٘ذ ثبیذ ثب روٞا ٔٛشا ٙثبؽذ« ،اٗٔیب یزوجیَ ّللا ٓیٖ أُزوییٖ» خذاٗٝیذ اػٔیبٍ فیبُؾ ٚسا
اص اٗغبٕ ٓزوی ٓی پزیشد .گ٘ب ٙػجیبداد ٓخزِیق سا ٗیبثٞد ٓیی ک٘یذ ٓ ٝیی عیٞاصٗذ .اٗغیبٕ ٓیی
رٞاٗذ ثب ػجیبدد ٔٛیشا ٙثیب رویٞا ثیٓ ٚوقیذ ثشعیذ کیُ ٚویبءّللا اعیذ .پشٝسدگیبسا ثیٔٛ ٚیٓ ٚیب دس
عٜذ سػبیذ روٞا رٞكین ػ٘بیذ كشٓب.
خت! دس ایٖ خطجٓ ٚی خٞا ْٛآیٝ ٚلیذ سا خذٓززبٕ رٞمیؼ د .ْٛخذاٗٝذ ػبُْ اص ثیٖ اث٘بء
ثؾش اٗغبٕ ٛبی کبَٓ سا ث ٚػ٘ٞإ ُٝی خٞدػ ثشگضیذ ٙاعذ .ای٘کٓ ٚی گٞی٘ذ اٗغبٕ
خِیلخّللا اعذ ث ٚایٖ ٓؼ٘ب ٗیغذ کٛ ٚش اٗغبٗی ای٘گ ٚٗٞاعذ ،اٗغبٕ کبَٓ ُٝی ّللا ٝ
خِیلخّللا اعذ .چ٘یٖ اٗغبٕ کبِٓی هبثَ هیبط ثب اٗغبٕ ٗبهـ ٗیغذ .اٗغبٕ کبَٓ ،اٗغبٕ
ٓؼق ّٞاعذٓ .ؼق ّٞکغی اعذ ک ٚگ٘بٔٗ ٙی ک٘ذ ،اؽزجبٔٗ ٙی ک٘ذ ،كکش گ٘بٔٗ ٙی ک٘ذ،
ؿلِذ ٗٔی ک٘ذٓ ،طِجی سا ث ٚاؽزجب ٙدسیبكذ  ٝثیبٕ ٗٔی ک٘ذ .چ٘یٖ اٗغبٗی ٓی رٞاٗذ ُٝی ّللا
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 ٝخِیلخّللا ثبؽذ .هشإٓ ٓی كشٓبیذ خذاٗٝذ ؽن ٝلیذ داسد« ،اِِّٗٔب َُّ ُٝی ٌُ ْْ ّللاُ» ُٝی ٓطِن
خذاٗٝذ اعذ ک ٚثش ٛ ٚٔٛغزی ٝلیذ داسد .اٗٔب ثٓ ٚؼ٘بی ایٖ اعذ کٛ ٚیچ گ ٚٗٞؽک ٝ
ؽج ٜٚای ٗیغذَ َٝ « .سعُ »ُُُٚٞخذاٗٝذ ثؼذ اص ؽٞدػ ث ٚپیبٓجش ٝلیذ داد ٙاعذ .سع ٍٞخذا
(فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚداسای عٓ ٚوبّ ٗجٞد؛ یؼ٘ی ٓوبّ دسیبكذ ٝؽی ثٝ ٚعیِ ٚعجشئیَ
(ػِی ٚاُغالّ)ٓ ،وبّ سعبُذ؛ یؼ٘ی ٓوبّ اثالؽ ٝؽی  ٝرجییٖ اعالّ ثشای ٓشدّٓ ،وبّ ٝلیذ؛
ٝلیزی ک ٚاص ٝلیذ ٓب ثش خٞدٓبٕ خیِی هٞی رش اعذ« .أَُ٘جِ ُّی أََُ ْٝی ثِ ْبُ ُٔ ْؤ ِٓ ِ٘یَٖ ِٓ ْٖ أَٗلُ ِغ ِ»ْْ ٜ
پیبٓجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُٗ )ٚغجذ ث ٚخٞد ٓب اُٝی اعذ ،اخیبس ٓب سا اص خٞد ٓب ثیؾزش
داسد .پیبٓجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُٓ )ٚی رٞاٗذ دس ٓٞاهغ ُضٓ ّٝب سا ث ٚع٘گ ثلشعزذ ؽزی
اگش ٓب  ْٛکؾز ٚؽٞیْ رب دیٖ ثبهی ثٔبٗذٓ .ی رٞاٗذ دس آٞس صٗذگی ٓب رقشف ک٘ذ ،دعزٞس
ا ٝثش خٞد ٓب ٓوذّ اعذٓ .ؼ٘بی ػٔین ٝلیذ ایٖ اعذ ک ٚخذاٗٝذ ػبُْ ث ٚپیبٓجش (فِی ّللا
ػِی ٝ ٚآُ )ٚثش کَ ٗظبّ ػبُْ ثٞیژ ٙاٗغبٕ ٛب ؽن عشپشعزی داد ٙاعذٓ .وبّ ٝلیذ ،ػبُی
رشیٖ ٓوبّ پیبٓجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚثٞد .ثب سؽِذ ایؾبٕ ٓوبّ ٗجٞد  ٝسعبُذ خبرٔ ٚپیذا
کشد ،آب ٝلیذ پبثشعب اعذ ک ٚث ٚآش پشٝسدگبس ث ٚعبٗؾیٖ ا٘ٓ ٝزوَ ؽذ  ٝخٞد ایؾبٕ دس
ُ
ي
ٗض ٍَ إَُِ ْی َ
ایٖ صٓی٘ٛ ٚیچ ٗوؾی ٗذاؽذُ ،زا خذاٗٝذ ٓزؼبٍ كشٓٞد« :یَب أَ ُّیَٜب اُ َشعُ ٍُ ٞثَِِّ ْؾ َٓب أ ِ
ِٖٓ َسثِّيَ » ای سع !ٍٞإٓ چ ٚاص هشف پشٝسدگبسد ث ٚر ٞسعیذ ٙاعذ سا اثالؽ کٖ ،رٞ
ٓجِؾ ٛغزی .خذاٗٝذ ایٖ ٓوبّ ٝلیذ سا ثؼذ اص پیبٓجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚث ٚػِی ثٖ
اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) ٝاگزاس ٓی ک٘ذ .یکی اص ادُٝ ٚلیذ ایؾبٕ ٔٛیٖ آیٝ ٚلیذ اعذ.
« اِِّٗٔب َُّ ُٝی ٌُ ْْ ّللاُ ََ ٝسعُ َٝ ُُُٚٞاَُزیَٖ آ َُٓ٘ٞا» ُٝی  ٝعشپشعذ  ٝفبؽت اخزیبس ؽٔب خذاٗٝذ
اعذ ک ٚخبُن ؽٔب اعذ ٝ ،كشعزبد ٙا ٝ ٝکغبٗی ک ٚایٔبٕ آٝسدٗذ« .اَُزیَٖ یُوی ُٔ َٕٞاُقَِٞحَ َٝ
یُؤرُ َٕٞاُ َضًبحَ َ ْْ ُٛ ٝسا ًِؼُ » َٕٞث ٚارلبم ػِٔبی ثضسگ ا َٛع٘ذ  ٝػِٔبی ؽیؼ ،ٚإٓ کغی کٚ
دس ؽبٍ سکٞع ث ٚكویش صکبد داد ،ػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) اعذٓ .شؽ ّٞكیل
کبؽبٗی دس رلغیشفبكی ریَ ٔٛیٖ آیٗ ٚوَ ٓی ک٘ذ« :خِیل ٚد ،ّٝػٔش ،چ َٜاٗگؾزش سا دس
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سا ٙخذا ث ٚػ٘ٞإ فذه ٚداد رب یک آیٗ ٚبصٍ ؽٞد آب ٗؾذُ ».زا ایٖ آی ٚرٜ٘ب دس ؽإٔ ػِی ثٖ
اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) ٗبصٍ ٓی ؽٞد .ث ٚخبهش ٝیژگی ٛبیی ک ٚخذاٗٝذ دس ایؾبٕ هشاس
داد ٙثٞد ،دس ؽبٍ سکٞع صکبد داد رب ثؼذاً کغی رشدیذ ٗک٘ذُ .زا خذاٗٝذ ایٖ ٓوبّ ٝلیذ ٝ
آبٓذ سا ثؼذ اص پیبٓجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚث ٚػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) رلٞیل
ّللا َٝأَ ِهیؼُٞا اُ َشعَُٝ ٍَ ٞأُُِٝي ْ َ
اْل ْٓ ِش ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ»
ٓی ک٘ذُ .زا آی ٚاهبػذ کٓ ٚی كشٓبیذ« :أ ِهیؼُٞا َ َ
ٔٛیٖ اعذ .اص خذا  ٝسع ٍٞا ٝث ٚهٞس ٓطِن  ٝثذ ٕٝهیذ  ٝؽشه اهبػذ ک٘یذ« .أُُِٝي
ْاْلَ ْٓش» ٗیض هیذ  ٝؽشهی ٗذاسد .اگش ٓ٘ظٞس اهبػذ ؿیشٓؼق ّٞثٞد ثبیذ هیذی ٓی آٓذ،
هیذی ٗیبٓذ ٙاعذ ُزا ٓؼِ ّٞاعذ ک ٚأُُِٝي ْاْلَ ْٓش ٓضَ پیبٓجشخذا (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ)ٚ
ٓؼق٘ٓٞذ .آهبیبٕ ا َٛع٘ذ أُُِٝي ْاْلَ ْٓش سا ث ٚصٓبٓذاس رلغیش ٓی ک٘٘ذ ،ؽبل ایٖ صٓبٓذاس
ٛش کظ ٓی خٞاٛذ ثبؽذ .آب ؽیؼ ٚچ ٕٞاص ٓکزت ا َٛثیذ (ػِی ْٜاُغالّ) رـزی ٚکشدٙ
اعذ ٓی گٞیذ ٗٔی رٞاٗذ یک كشد ػبدی  ٝؿیشٓؼق ّٞدس یک عیبم دس ک٘بس خذا  ٝسعٍٞ
ا ٝهشاس گیشد .اْلٕ دس هبٗ ٕٞاعبعی ٓب ثٝ ٚلیذ كوی ٚاػزوبد ساعخ داسیْ آب ٓی گٞییْ كویٚ
ػبدٍٓ ،ذیشٓ ،ذثش ،صٓبٕ ؽ٘بط؛ چ٘ذرب هیذ داسد چٓ ٕٞؼقٗ ّٞیغذ .پظ ثذ ٕٝهیذ  ٝؽش
اهبػذ اص اُٝی الٓش لصّ اعذُ ،زا إٓ ٛب آدّ ٛبی ػبدی ٗیغز٘ذ .ؽزی كوٜبی ثضسگ ٓب
ٓضَ آبّ ساؽِٔبٕ کٔٗ ٚی رٞاٗیْ ٗظیشی ثشایؼ پیذا ک٘یْ ،ثبص  ْٛاهبػذ اص ا ٝثب هیذ ٝ
ؽشه اعذ .أُُِٝي ْاْلَ ْٓش ٔٛبٕ ٓؼقٓٞیٖ (ػِی ْٜاُغالّ) ٛغز٘ذٓ .شؽ ّٞػالٓ ٚهجبهجبیی
ٓطِت عبُت داسٗذٓ ،ی كشٓبی٘ذٓ« :شدّ چٜبس گشٛ ٙٝغز٘ذ :ػذ ٙای رب آخش ػٔش گ٘بٓ ٙی
ک٘٘ذ ،یوی٘ب ً ایٖ ٛب ؽن ٝلیذ ٗذاسٗذ .گشٛٝی هجالً خٞة ثٞدٗذ آب ؽبل ؽشٝع ث ٚرخِق ٝ
اسرکبة گ٘ب ٙکشدٗذ ،یوی٘ب ً ایٖ ٛب  ْٛؽن ٝلیذ ٗذاسٗذ .گشٛٝی ک ٚهغٔزی اص ػٔشؽبٕ سا
گ٘بٓ ٙشرکت ٓی ؽذٗذ آب ؽبل رٞث ٚکشد ٝ ٙآدّ ٛبی خٞثی ؽذ ٙاٗذ .گش ٙٝدیگش ٛ ْٛیچ گبٙ
گ٘بٓ ٙشرکت ٗٔی ؽٗٞذ ،رٜ٘ب ایٖ گش ٙٝؽن ٝلیذ داسٗذ  ٝاهبػذ اص إٓ ٛب ث ٚهٞس ٓطِن
ٝاعت اعذ ».یک ػبُْ ع٘ی ثٗ ٚبّ هشیشی ک ٚثٓ ٚؾٔذثٖ ػجذاُٛٞبة  ٝثٖ ثبص خیِی
3

1690/60/42

خطبه های نماز جمعه شهرستان خمین

اظٜبس اسادد ٓی ک٘ذ ،دس کزبثی ک ٚدسثبس ٙؿذیش ٗٞؽز ٚاعذ خیِی صیجب ثؾش ٓی ک٘ذ ٝ
ٓی گٞیذؿذیش ؽن اعذ ،عبیگب ٙؿذیش سا ٗؾبٕ ٓی دٛذٓ ،ی گٞیذ« :یغت ػِی أُغِٔیٖ
اؽزلبٍ اُـذیش» ثش ٓ ٚٔٛغِٔبٕ ٛب ٝاعت اعذ ؿذیش سا عؾٖ ثگیشٗذ .اگش کغی ٓی خٞاٛذ
ثؾش ؿذیش ث ٚخٞثی ثشایؼ عب ثیبكزذ کزبة ایٖ آهب سا ٓطبُؼ ٚک٘ذ .ایؾبٕ ٓی گٞیذ سٝایبری
کٓ ٚی گٞیذ پیبٓجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) سا ٓؼشكی کشدٙ
اعذ ٓزٞارش اعذ  ٝکغی ٗجبیذ ؽک ک٘ذٓ .ب ثبیذ اكزخبس ک٘یْ  ٝثی ٜٗبیذ خذاٗٝذ سا
عپبعگضاس ثبؽیْ کٝ ٚلیزٔذاسیُْ ،زا ثبیذ رٜ٘ب ؽیؼ ٚاعٔی ٗجبؽیْ ،ؽیؼ ٚػِٔی ثبؽیُْ ،زا دس
رؼشیق ؽیؼ ٚكشٓٞدٗذ« :اُ ّؾیؼخُ َٖٓ ؽبیَ َغ ػَِیب ً» ؽیؼ ٚکغی اعذ ک ٚپؾذ عش ػِی (ػِیٚ
اُغالّ) ؽشکذ ک٘ذٓ .شؽ ّٞؽیخ ؽغٖ ؽؾبر ٚک ٚاص ػِٔبی ثضسگ الصٛش ٓقش ثٞد ٙاعذ
ٓی گٞیذ« :ؽجی سع( ٍٞفِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚسا خٞاة دیذّ ک ٚثش ثبلی کٛٞی ٓشرلغ
ایغزبد ٝ ٙػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) دس ٓوبثَ ا ْٛ ٖٓ ٝ ٝپؾذ عش ػِی ثٖ اثیطبُت
(ػِیٜٔب اُغالّ) ثٞدّ .ػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) سا ٙاكزبد  ْٛ ٖٓ ٝپؾذ عش ا ٝساٙ
اكزبدّ ،سا ٙخیِی فؼت اُؼجٞس ثٞدٝ ،هزی چ٘ذثبس ٓی خٞاعزْ پشد ؽ ّٞایؾبٕ ثب یک
اٗگؾذ اؽبسٓ ٙی کشد  ٖٓ ٝث ٚعش عبی خٞدّ ثشٓی گؾزْٝ .هزی اص خٞاة ثیذاس ؽذّ گلزْ
خذایب ٖٓ داسّ ثیشآ ٚٛی س!ّٝ؟» ایؾبٕ ٝهزی ٓغزجقش ؽذ ،ؽذٝد عیقذ ٗلش ثب اٝ
ٓغزجقش ؽذٗذ .ثؼذ ٛٝ ْٛبثی ٛبی خجیش ایؾبٕ سا ثب یک ٝمغ كغیغ ث ٚؽٜبدد سعبٗذٗذ.
ٓشؽ ّٞؽیخ ؽغٖ ؽؾبر ٚػبؽن ػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) اعذٗ .کز ٚعبُجی کٖٓ ٚ
اص ایؾبٕ یبد گشكزْ ایٖ ثٞد کٓ ٚی گلذ ٖٓ اػالّ ٓی کْ٘ ٛ ٝش کظ ٓذػی اعذ ثیبیذ  ٝثٚ
ٖٓ ثگٞیذ اُٝی  ٝدٓٝی  ٝعٓٞی یک ع٘گ ث ٚیک کبكش پشربة کشد ٙثبؽ٘ذ ،ا َٛع٘گ
ٗجٞدٗذ ،دس پیشٝصی اعالّ ٛیچ ٗوؾی ٗذاؽز٘ذ .آب ثجی٘یذ ػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ)
چ ٚکشد ٙاعذ ،یکی اص ػٞآَ پیشٝصی اعالّ ایؾبٕ اعذ ،ؽٔؾیش  ٝؽغبػذ ایؾبٕ اعذ.
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پشٝسدگبسا ثٓ ٚٔٛ ٚب رٞكین اعالّ ؽ٘بعی ،ؽیؼ ٚؽ٘بعی ،آبّ ؽ٘بعی ،ػ٘بیذ ثلشٓب.
اعبٓی ٓب سا دس ُیغذ ؽیؼیبٕ ػِی ثٖ اثیطبُت (ػِیٜٔب اُغالّ) هشاس ثذٓ .ٙب سا دس دٗیب ٝ
آخشد اص هشإٓ  ٝا َٛثیذ (ػِی ْٜاُغالّ) عذا ٓلشٓب.
ف ْٞا
د َٝرَ َٞا َ
ْش ،إِ َل اَُ ِزیَٖ آ َُٓ٘ٞا ََ ٝػ ُِِٔٞا اُقَبُِ َؾب ِ
«ثِغ ِْْ َ ِ
ّللا اُشَؽْ َٔ ِٖ اُ َش ِؽ ِیْ ،إِ َٕ ْ ِ
اْل ْٗ َغبَٕ َُلِي ُخغ ٍ
ثِ ْبُ َؾ ِّ
ف ْٞا ثِبُ َ
قج ِْش».
ن َٝرَ َٞا َ
خطبه دوم:
ثغْ ّللا اُشؽٖٔ اُشؽیْ اُؾٔذّلِل سة اُؼبُٔیٖ ثبسئ اُخالئن اعٔؼیٖ  ٝاُقالح  ٝاُغالّ ػِیی
اؽشف الٗجیبء أُشعِیٖ  ٝاكنَ اُغلشاء أُوشثیٖ عیذٗب ٗ ٝجی٘ب اثی اُوبعیْ ٓؾٔیذ  ٝاُقیالح
ػِیی آیشأُی٘ٓٞیٖ  ٝكبهٔیخ اُضٛیشا عییذح ٗغیبء اُؼیبُٔیٖ  ٝاُؾغیٖ  ٝاُؾغییٖ
 ٝاُغالّ ػِی
ٍ
عیذی ؽجبة ا َٛاُغ٘خ  ٝػِی ثٖ اُؾغیٖ ٓ ٝؾٔیذ ثیٖ ػِیی  ٝعؼلیش ثیٖ ٓؾٔیذ ٞٓ ٝعیی ثیٖ
عؼـش  ٝػِی ثٖ ٓٞعی ٓ ٝؾٔذ ثٖ ػِی  ٝػِی ثٖ ٓؾٔذ  ٝاُؾغٖ ثیٖ ػِیی  ٝاُخِیق اُویبئْ
ک ػِی ػجب ِدک  ٝأُٓ٘بئِک كی ثالدک.
اُؾغخُ ،ؽ َغ ِغ َ
توصیه به تقوا:
خیییٞدّ ٔٛ ٝییی ٚؽیییٔب ٗٔیییبصگضاسإ گشآیییی سا ثیییب ثییییبٕ ؽیییذیضی کٞریییبٛی اص ٓیییٞلی ٓزوییییبٕ
آیشٓ٘ٓٞبٕ ػِی (ػِی ٚاُغالّ) ث ٚسػبیذ روٞا دػٞد ٓی کیْ٘ کی ٚكشٓٞدٗیذُِٔ« :زوییٖ صیالس
ػالٓبد» اٗغبٕ ٓزوی عی ٚریب ٗؾیبٗ ٚداسد« .اخیالؿُ اُؼٔیَ» کبسٛیبیؼ خیذایی اعیذ ،ثیشای
عِت رٞع ٚدیگشإ کبسی ٗٔی ک٘ذ ٝ« .هقشُالَٓ» آسصٛٝبی هٞلٗی ٗذاسد ،خیِی ث ٚكکیش
دٗیب ٗیغذ ،دٗیب سا ٝعیِٓ ٚی داٗذ ٗٛ ٚذف .دٗیب ثشای اٗغبٕ ٓزوی خیِیی کٞچیک اعیذ ،دٗییب
ثییشای ا ٝصٗییذإ اعییذ .خٞاعییزٛ ٚییبی صیییبدی ٗییذاسد ،ثیی ٚکییْ هییبٗغ اعییذ ٝ« .اؿز٘ییبّ أُٜییَ»
كشفذ ٛب سا ٓـزْ٘ ٓی ؽٔبسدٝ ،هذ خٞدػ سا ثیٜٞد ٙرِق ٗٔی ک٘یذ .گیبٛی دس عِغیبری ریب
5
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دٝعبػذ ٓی ٗؾی٘یْ آب كوو ؽشف ٛبی سٝصٓش ٝ ٙثی كبیذٓ ٙی صٗییْٓ .ی ٖٓٞای٘طیٞس ٗیغیذ
ْشمُٓ » َٕٞی٘ٓٞیٖ کیبس ثیٜیٞدٔٗ ٙیی ک٘٘یذ چی ٚثشعیذ ثی ٚگ٘یب .ٙدس ٛیش
« َٝاَُ ِزیَٖ َ ْْ ُٛػ ِٖ اَُِ ْـ ُِٓ ٞؼ ِ
ٓغِغییی ؽییشکذ ٗٔییی ک٘ییذٓ .ییب خیِییی اص اعییالّ كبفییِ ٚگییشكزیْ .ثغیییبسی اص کبسٛییبی ٓییب دس
ٓقشف کشدٕ ٛب ،دس اسرجبه ثب دیگشإ ،اعالٓی ٗیغذ .اگش ٓب اعالّ سا پیبد ٙک٘یْ ٗییبص ثیٚ
ٝسصػ ٛبی ٓزؼذد ٗذاسیْ ،ایٖ ٛب ٝاسداری اعذ .ث ٚعبی ایٖ  ٚٔٛعبُٖ ٛبی ٝسصؽی ثییبییْ
کبسگب ٙثغبصیْ رب عٞاٗبٕ ٓب ثیبی٘ذ رُٞیذ ک٘٘ذ کٛ ٚیْ کیبس كیضیکیی ٛ ٝیْ کیبس اهزقیبدی اعیذ.
ای٘کٓ ٚی گٞی٘ذ ٝهزی آبّ صٓبٕ (ػِی ٚاُغالّ) ٓی آی٘ذ «یبری ثذی ٍٖ عذیذ» دییٖ عذییذ ٗیغیذ،
دس ٝاهغ ٔٛبٕ اعالّ ٗبة اعذ ک ٚاعشا ٓی ک٘ذٓ ،ب خیِی دٝس ؽذیْ .پشٝسدگیبسا ثیٔٛ ٚیٓ ٚیب
رٞكین سػبیذ روٞا ػ٘بیذ كشٓب.
مسئله شرعی:
خذاٗٝذ ث ٚصٕ ٛب  ْٛؽن داد ٙاعذ ،اگش کغی اص دٗیب سكذ ٔٛبٗطٞس ک ٚث ٚپغشػ ؽن دادٙ
اعذ ث ٚدخزشػ  ْٛؽن داد ٙاعذ٘ٓ .زٜی پغش د ٝع ٝ ْٜدخزش یک ع ْٜداسد.
اص ع٘بة آهبی دکزش خغشٝی  ْٛک ٚاص كشٓبیؾبرؾبٕ اعزلبد ٙؽذ روذیش  ٝرؾکش ٓی ک٘یْ .إٕ
ؽبءّللا ٓٞكن ٞٓ ٝیذ ثبؽ٘ذ.
منبسبت هب:
سٝص ٓجب ِٚٛاعذ ،صٓبٗی ک ٚیک ٛیأد ؽقذ ٗلش ٙاص ٓیغؾیبٕ ٗغشإ آٓذٗذ خذٓذ
پیـٔجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ ٝ )ٚگلز٘ذ اص ٓب چٓ ٚی خٞاٛیذ .پیـٔجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ)ٚ
كشٓٞدٗذ ث ٚخذا ایٔبٕ ثیبٝسیذ ،گلز٘ذ ٓب ػیغی سا  ْٛخذا ٓی داٗیْ .كشٓٞد ػیغی ث٘ذ ٙخذا
اعذ ،دُیَ آٝسد ک ٚػیغی ٓ ْٛضَ آدّ ثذ ٕٝپذس ٓ ٝبدس آكشیذ ٙؽذ ،ایٖ داٍ ثش اُٛٞیذ اٝ
ٗیغذٝ .هزی ٓغیؾیبٕ ٗپزیشكز٘ذ ،خذاٗٝذ كشٓٞد پیبٓجش ثب ایٖ ٛب ٓجب ِٚٛکٖ .دس ٓجب ِٚٛإٓ ٛب
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رشعیذٗذ  ٝپیـٔجش (فِی ّللا ػِی ٝ ٚآُ )ٚپیشٝص ؽذ٘ٓ .بعجذ دیگش كشدا سٝص ٗض ٍٝعٞسٙ
 َٛأری یب اٗغبٕ اعذٔٛ ،چ٘یٖ سٝص خبٗٞاد ْٛ ٙاعذ .ثؼنی ٛب ٓؼزوذٗذ اگش ٓی خٞاٛیْ
خبٗٞادٞٓ ٙكوی داؽز ٚثبؽیْ ثبیذ اص اصدٝاط صٝدسط عِٞگیشی ک٘یْ .ایٖ ٛب ؿِو اعذ ،اگش
دخزش  ٝپغش ثٞٓ ٚهغ اصدٝاط ک٘٘ذ آٓبس رخِلبد پبییٖ ٓی آیذٓ .زبعلبٗٓ ٚب اص اعالّ دٝس
ؽذیْ ،ث ٚاؽکبّ اعالّ ػَٔ ٗٔی ک٘یْ .ثؼنی سٝاٗؾ٘بط ٛب چیضٛبیی ٓی گٞی٘ذ ک ٚث ٚدسد
خٞدؽبٕ ٔٗ ْٛی خٞسد ،سٝاٗؾ٘بط افِی ؽن رؼبُی اعذ کٓ ٚب سا آكشیذ ٙاعذ .پیـٔجش
خذا  ٝا َٛثیذ (ػِی ْٜاُغالّ) ٛغز٘ذ ٗ ٚکغبٗی ک ٚچٜبسرب افطالػ یبد گشكز٘ذ .اگش ٓب ثٚ
اعالّ ػَٔ ک٘یْ ٓؾکَ خبٗٞاد ْٛ ٙؽَ خٞاٛذ ؽذ .خبٗٞادٛ ٙبی ٓزٛجی ک ٚث ٚدیٖ ػَٔ ٓی
ک٘٘ذ ٓؾکَ ٗذاسٗذ یب لاهَ ٓؾکَ کٔزشی داسٗذٓ .طِت دیگش سٝص رغِیَ اص ثبصٗؾغزگبٕ
اعذ ک ٚعبٍ ٛب ثٓ ٚشدّ خذٓذ کشدٗذ ،ثبیذ إٓ ٛب اکشاّ ک٘یْٓ .طِت دیگش ؽبدص ٚرِخ
اٗلغبس دس سعزٞسإ كذک دس اعزبٕ ری هبس ػشام اعذ ک ٚرؼذادی اص ػضیضإ ٓب ؽٜیذ
ؽذٗذ .ثؾٔذّللا سیؾ ٚایٖ گشٛ ٙٝبی رشٝسیغزی داسد ک٘ذٓ ٙی ؽٞد ،ث ٚعبٕ ک٘ذٕ اكزبدٗذ ایٖ
کبسٛب عجٓ ٜٚوبٓٝذ سا هٞی رش ٓی ک٘ذ رب عبییک ٚإٕ ؽبءّللا دیگش اص ایٖ ٛب ٗبٓی ٗٔی
ٓبٗذٗ 69 .لش  ْٛصخٔی ؽذٗذ ک ٚثشای ایٖ ػضیضإ  ْٛاص پیؾگب ٙخذاٗٝذ ٓزؼبٍ ؽلبی
ػبعَ ٓغئِذ ٓی ک٘یْ .عبُشٝص دسگزؽذ آیذ ّللا خضػِی اعذ ،ػبُْ ٓغبٛذی ک ٚاص
ؽبگشدإ  ٝیبسإ آبّ ،ؽغبع ٓ ٝ ٖٓٞٓ ٝخِـ ،ؽبكع هشإٓ ٜٗ ٝظ اُجالؿ ٚثٞد .اص پیؾگبٙ
خذاٗٝذ ٓزؼبٍ ثشای ایؾبٕ هِت ػِ ٞدسعبد داسیْ .عبُشٝص دسگزؽذ عیذٓؾٔذؽغیٖ
ؽٜشیبس ؽبػش ٗبٓی اٗوالة اعذ ک ٚخذاٗٝذ ٓزؼبٍ ایؾبٕ سا ثب اعذاد هبٛشی٘ؼ ٓؾؾٞس
ثلشٓبیذٓ .طِت دیگش كشٓبیؾبد ٓوبّ ٓؼظْ سٛجشی دس عٔغ اػنبی ٓغٔغ رؾخیـ
ٓقِؾذ ٗظبّ اعذ ک ٚكشٓٞدٗذ ٓغٔغ ثبیذ اٗوالثی كکش ک٘ذ  ٝاٗوالثی ػَٔ ک٘ذ  ٝاٗوالثی
ثبهی ثٔبٗذ .ایٖ ربکیذ ایؾبٕ ثش اٗوالثی ثٞدٕ ث ٚٔٛ ٚاعذ رب ثزٞاٗیْ اٗوالة سا ؽلع ک٘یْ.
چ ٕٞكکش  ٝػَٔ اٗوالثی اعذ کٓ ٚی رٞاٗذ ؽبكع اٗوالة ثبؽذ .کبس خٞثی ک ٚریپ ٓبُک
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اؽزش رؾذ ػ٘ٞإ ؽت ٛبی آعٔبٗی دس ٓؾَ ثبصعبصی عشیبٕ ؿذیش اٗغبّ ٓی د٘ٛذ کبس
خٞثی اعذ ،إٕ ؽبءّللا اعزلبد ٙک٘یْ .دس ػضاداسی ٓؾشّ ثبیذ ث ٚعٗ ٚکز ٚرٞع ٚک٘یْ :دس
عٔغ ٛیئذ ٛبی ٓزٛجی  ْٛػشك کشدّ ک ٚثبیذ اص عٜذ ٓؼ٘ٞیذ دس کغبٗی ک ٚثٛ ٚیئذ
ٓی آی٘ذ رـییش ایغبد ؽٞد .فشف عی٘ ٚصد ٝ ٕٝصٗغیشصدٕ ٗجبؽذ .دس ایٖ ایبّ ثبیذ آگبٛی
اكشاد ثبل ثشٝد ،ثقیشد اكضایی ؽٞد .اص عخ٘شاٗبٕ خٞة  ٝآگب ٙدػٞد ک٘٘ذ  ٝاص إٓ ٛب
ثخٞا٘ٛذ ک ٚثشای ٓغزٔؼیٖ ٓطبُجی سا ثیبٕ ک٘٘ذ ک ٚث ٚدسدؽبٕ ثخٞسد .روبمب داسیْ ک ٚایٖ
ٗزٝساد عبٓبٗذٛی ؽٞد ،اٝط ایٖ ٗزسی ٛب ربعٞػب  ٝػبؽٞسا اعذ .آٗوذس ایٖ یخچبٍ ٛب پش
اص ؿزا ٓی ؽٞد ک ٚکغی اعزلبدٔٗ ٙی ک٘ذ ثؼذ  ْٛدٝس ٓی سیضٗذ .رؼذای اص ایٖ ٗزسی ٛب
ثؼذ اص ػبؽٞسا داد ٙؽٞد .اگش فیـٗ ٚزس خٞاٗذٗ ٙؾذ ٙاعذ ،ث ٚیک ؽکِی دس اخزیبس كوشا
هشاس ثگیشدٓ .طِت دیگش ای٘ک 33 ٚعبٍ پیؼ دژخیٔبٕ فیٜٗٞیغذ ث ٚد ٝاسدٝگب ٙفجشا ٝ
ؽزیال ؽِٔ ٚکشدٗذ  ٝكِغطی٘یبٕ سا هزَ ػبّ کشدٗذ .دس عبٍ  ْٛ 96ثیشٝد سا اؽـبٍ کشدٗذ.
عشٛبی کٞدکبٕ كِغطی٘ی سا ٓی ثشیذٗذ  ٝثب إٓ ٛب رٞپ ثبصی ٓی کشدٗذ .ایٖ اعشائیِی کٚ
ٛیچ کظ عِٞداسػ ٗجٞد اْلٕ رُیَ  ٝصٓی٘گیش ؽذ ٙاعذ .رٞهئ ٚدؽٖٔ  ْٛکٓ ٚی خٞاعذ
ثب ثٝ ٚعٞد آٝسدٕ گشٛ ٙٝبی رشٝیغزی آ٘یذ اعشائیَ سا ربٓیٖ ک٘ذ ،ثُ ٚطق خذاٗٝذ
ؽکغذ خٞسد ک ٚدس ٝاهغ پیشٝصی عجٓ ٜٚوبٓٝذ اعذ .ایٖ ٛب ٓی خٞا٘ٛذ ثب ثشگضاسی
 ٚٔٛپشعی دس کشدعزبٕ ػشامٓ ،ضاؽْ ثشای کؾٞسٛبی اعالٓی دسعذ ک٘٘ذ رب ٓب سا
عشگشّ ک٘٘ذ .آیذٝاسیْ چ٘یٖ کبسی فٞسد ٗگیشدٓ .طِت دیگش ای٘کٛ ٚش چ ٚصٓبٕ ٓی
گزسد داسیْ ث ٚؽغٖ ٗیذ آٓشیکب ثیؾزش پی ٓی ثشیْ ،چوذس ایٖ ٛب فذاهذ داسٗذ  ٝثٚ
ؽشف ٛبیی کٓ ٚی صٗ٘ذ ػَٔ ٓی ک٘٘ذ! ٓب عشاؽ ٗذاسیْ آٓشیکب عبیی هُٞی داد ٙثبؽذ  ٝثٚ
إٓ ػَٔ کشد ٙثبؽذ ٚٔٛ .اػ دسٝؽ  ٝؽیِ ٚاعذ ،رؾشیْ ٛبی عذیذ ٝمغ کشدٗذٞٛ ،اپیٔبٛب
سا ٗجبیذ رؾٞیَ د٘ٛذ ،اكشادی  ٝؽشکذ ٛبی عذیذی سا رؾشیْ کشدٗذ .ثؼذ  ْٛداد ٓی صٗ٘ذ
ک ٚایشإ ثشعبّ سا ٗول کشد ٙاعذ ،خذا ُؼ٘ززبٕ ک٘ذٓ .طِت دیگش ای٘ک ٚدس دٝؽ٘ج ٚگزؽزٚ
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عِغ ٚای داؽزیْ ثب ثشادسإ  ٝخٞاٛشإ گشآی آٓش ثٓ ٚؼشٝف ٗ ٝبٛی اص ٓ٘کش ،عِغٚ
خٞثی ثٞد ٖٓ .اص  ٚٔٛایٖ ػضیضإ رؾکش ٓی کْ٘ ک ٚرؾشیق آٝسدٗذ .ایٖ ٛب گش ٙٝث٘ذی
ؽذٗذ اص إٓ سٝص ایٖ ٛب ٓشرت رزکش ُغبٗی ٓی د٘ٛذ ،اُجز ٚهجالً آٓٞصػ  ْٛدیذٗذ اگش ْٛ
اؽیبٗب کغی ثذ عٞة ٓی دٛذ کٞربٓ ٙی آی٘ذ  ٝاخالم اعالٓی سا سػبیذ ٓی ک٘٘ذ .إٕ ؽبءّللا
ایٖ ٛلز ٚسٝص دٝؽ٘جٓ ٚقِی پش ؽٞد ،رؾشیق ثیبٝسیذ .عبػذ  5/5ثؼذاصظٜش رب  7ایٖ عب
صادگب ٙآبّ اعذ ،دیگشإ  ْٛثبیذ اص ؽٔب یبد ثگیشٗذٛ .ش کغی ٛش کغب ٛغذ ٝظیل ٚخٞد
ثذاٗذ ک ٚاگش رخِلی دیذ رزکش دٛذ.
پشٝسدگبسا ثُ ٚطق  ٝکشٓذ ثٓ ٚٔٛ ٚب رٞكین اٗغبّ ٝظیل ٚػ٘بیذ كشٓب ،گشكزبسی ٛبیٔبٕ
ثشهشف كشٓب ،ثیٔبساٗٔبٕ ؽلبی ػبعَ ػ٘بیذ كشٓب ،ػبهجزٔبٕ خزْ ث ٚخیش كشٓبٓ ،وبّ ٓؼظْ
سٛجشی ٓ ٝشاعغ ػظبّ روِیذ دس پ٘بٛذ ٓؾبكظذ كشٓب.
ثِغ ِْْ َ
ي ْ َٞ ُٛاْلَ ْثزَشُ.
ي َٝا ْٗ َؾشْ  ،إِ َٕ َؽبِٗئَ َ
ق َِّ ُِ َشثِّ َ
ّللاِ اُشَؽْ َٔ ِٖ اُ َش ِؽ ِیْ ،إَِٗب أَ ْػطَ ْیَ٘ب َ
ى ْاُ ٌَ ْٞصَ َش ،كَ َ
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