به نام خدا
خطبه های نماز جمعه1398/07/12:
خطیب نماز جمعه  :آیت اهلل امامی کاشانی
خطبه اول:
السالمُ عَلیکم و رحمتُ اهللِ وَ بَرَکاتُه
الشَّیطاِِ الَّرَّجیم بِسَّمِ اللََّّهِ الَّرَّحمنِ الَّرَّحیم الرمَّدُهلل رَلم العَّالمین وَ نَرمََّدُ ُ وَ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ َّ
نَستَعینُه وَ نَشکُرُ وَ نَعوُذُ به تَبَّارَ

سَّیئااِِ أَعمالِنَّا وَ نَشَّ َدُ اََِّ ال
ُسَّنا وَ َ
شَّرورِ اَنن ِ
وَ تَعَّالی مَِّن ُ

اهلل اال اهلل وَحدَ و ال شَریکَ لَه وَ اََِّ مُرمَّداً عَبدُ وَ رَسولُه (صَلَّی اهللُ علیه وَ آله)
قالَ اهللُ العَظیم فِی کِتابِۀ الکََّریم" :وَ إذِ ابتَلَّی إِبَّراهیمَ رَبَّهُ بِکَلِمَّاٍِ فََّ َتَمَّ ُنَّ قََّالَ إِنمَّی جاعِلَُّکَ
لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِن ذُرمیَّتی قالَ ال یَنالُ عَ دِی الظَّالِمینَ"
السَّاعَهِ وَفَّی کَُّ م سَّاعَهٍ
الئل ُمَّ کُن لِوَلِیمکَ الرُجَّهِ بنِ الرَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَعَلى آبائَِّهِ فَّی هَِِّ ِ ئ
وَلِیئاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیالً وَعَیناً حَتئى تُسکِنَهُ أَرضَکَ طَوعاً وَتُمَتمعَهُ فی ا طَویالً.
آیهی مبارکهای که تالوت شد ودهر ی مبارکده قرد /آ آیدهی ک/یمدهی  .124اقد/ایم لیمدک کده مردا ببدهت
داشددب ق د ار وددم /م ددار و وددیهح را امایدداخ و آرمددایو وددوب قدده مرددا و یددب و امامددب روددم  .آخ
و یای که در دروخ ببهت اودب و امدامای کده در دروخ ببدهت اودب بده امامدب قده م دای وعدایب کده ق د
ار پمامب /اما اوب و وعیّ قیکه ببهتی که عالو قد /ایدک کده لبد /ار بداد لد ای ما دا قد/ای ق د /مدیآورد؛
مرا و یب دارد و مرا امامب .و یب ی دی رد/ک کامدک قده لد ا بادیدد شد خ در م /یدهی قدا قده لد ا
در

"دَبَا فَاَ َلی" آبر ر ابساخ قا ق/ود که "وَ یُهَ قِا ُفُقِ األَعیی" ایک مرا و یب اوب.

امامب قدا داشداک ی دمک مردامی ار و یدب امامدب ریبد/ی اودب قد/ای امّدب و قد/ای ابسداخ یدا ق داق/ایک در
دروخ ببددهت و پمددامب/ی و یددب و امامددب یسددب ولددی وعددایب کدده ق د ار پمرمبدد /اوددب او یمدداخ ریبدد/ی و
و یب را دارد .گم /عمابب مدیک د ببدهت را ظا دب مدیک د ببدهت را ی دی ظد مدیک د و دی را ار
یی ظ می ک ؟ ار ایدک کده و دی تظسدم /غید ب دهد .ار ایدک کده الظدا و دی دگ/گدهخ بعد/دد .م دای
و ددی را آبدداخ کدده دبمددا دی د یسددا

قدده بظ د لهدشدداخ بک د و کددال ل د ا را در را آررویددای لهدشدداخ
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مصادر بک

یمابطهر که در تداری اودال ایدک مصدادر یدا لمیدی پم اودب کده لیظدای ق دی اممده و ق دی

عباس یعهبه رد/آخ کد/ی و آیدات را قده بظد لدهد قمداخ ک/دبد پدی م دای امامدب و وعدایب در رمردب
ظ و ی اوب ی ار بظ /عیمی و ی ار بظ /عمیی.
لُ

ا بکاه ای جاودب کده اقد/ایم لیمدک ورادی قده مردا ببدهت رودم

لد ا او را آرمدایو مدیک د قده

م کالت و اقاالئات بظمد /بقدا اودماعمک ق د مردا امامدب مدیدید اقد/ایم مدیقم د عجد مردا قی د ی
اوب .امامب و و یب یرد ر رفمد اودب .رد/ک قده لد ا یرد ر قدا اررر اودب آررو مدیک د کده ایدک اررر
یا در بسدک او قداری قمابد  .قده لد ا عد/

مدیک د "وَ مِدک بُرِّیَّادی" بریده مدک ید ایدک امامدب را داربد ؟

لطاک مدیشدهد "وَ یَ دا ُ عَهد ِی الظَّدالِممکَ" ایدک عهد مدک دالممک را بوهاید گ/فدب المداخ بوهای د
گ/فددب ی ددی یددی؟ ددالممک ی ددی آبدداخ کدده در ی د و گ ددا یسددا

و مرددا عصددمب ب ارب د  .در ای جددا

مرصهد مرا عصدمب اودب گ/یده ید یدد بظد /گ دا ک د و ق د اد تهقده ک د قدار م دمه یمدمک دالممک
اوب یهخ ایک آیده ی مبارکده درودب مردا عصدمب را قمداخ مدیک د و عصدمب ایدک اودب کده م صده در
گ ددا وارد ب ددهد ددا لددهد عصددمب یدده قمددابی دارد؟ آخ مطید دیعدد/ی اوددب .ق د

م ظددهر در لطبددهی

اوّ ایددک اوددب کدده وعددایب و امامددب پددی ار پمرمبدد /اکدد /آع دیّی ام عیمدده و آلدده و و دیّ

دبددق ا ادی د

ف/اواخ در جهب عمابب ببهت اوب و دبق عه ی اوب که پمامب /قا اما در باد ل ا دارد.
روایات ف/اواخ اوب قدا اود اد م ابد /و میکد  .بظمد /ایدک روایدب کده مدیف/ماید در کدافی اودب قدا ود ی
عیما ار ضد/ت اقدی ج ظد /امدا قدار /آعیمده السدال قده ُمد/اخ مدیگهید او عد/

مدیک د ؛ و/بهشدب

عیدی و سددک و سددمک یده قددهد؟ و/بهشددب امم/المددنم مک ق د ار ضد/ت مجابدی و عدیا قددا م اویدده ق د
رمددا امددا

سددمک آعیمدده السددال ایددک یمسددب؟ ایددک و/بهشددب لُ د امددا مجابددی آعیمدده السددال دبددق

ق ضددی ار روایدات و تدداری یمددمک یک د بهی آی د

 7عددظ /رور شددهادت را ق ضددی بهشدداهابد و م اویدده قددک

اقی وظماخ ی وض و در تداری م یده اودب .ضد/ت مجابدی قدا او عدیا کد/د ولدی بده عدیا قده م دای
آشای قیکه ف/مهد :ایک افس/ابی که اما مجابی دارد و قدا م اویده پدی پد/د قدا ید ودالب و ودار مدیک د
و م/د را ار دور ضد/ت مجابدی آعیمده السدال پ/اک د

مدیک د کده لدهد تداری مظصدیی دارد ضد/ت

مجابی آعیمه السال دی قدا ایدک وضد جدا ار قدمک رفداک او و ریوداک لدهخ او و یداراخ لدهک و پداکما ار
یما دیع /بمسب و اث /دیع /بوهای داشب ولذا قدا م اویده قده اعدطالح عدیا کد/د ی دی آتدو قدی را ربده
ک/د و در کیمات ض/ت مجابی اوب کده مدک دق قد /ایدک دار ولدی قده مد/د عد/اف ف/مدهد ف/مدهد ولدی
مک رفا ک ار ی/ا؟ "إِبَّمَا وَوِیَ عَیَمکُ " مک ک دار رفدا "ثَیَداثٌ" قوداد /وده یمدا :یدد "رَدایُکُ أَقِدی" شدما
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پد ر امم/المددنم مک را در یمددمک عدد/اف ک ددام  .دو "دَ د ُکُ إِیَّ دایَ" قدده مددک د ده ردید ار مددک پمدد/وی
بک/دی و وه "وَ اباِهَداقُکُ مَاَداعِی"شدما اعدالد فد/ر رید /پدای مدک را ق/داشدام  .ایدک جدهر قده مدک تدهیمک
ک/دی قا ایک وض ورود مدک در ج دج جدا شدهادت اعدیاک لدهک یمدا دیعد /بمسدب کده شدما قده م اویده
بهشاهای ته وارد ع/اف شه ما سدک قدک عیدی را کدب قسداه قده تده تیهیدک مدیدیدم  .شدما ی دمک رصد ی
داری  .ق اق/ایک اما مجابی آعیمده السدال دید قدا م اویدهای کده مدیگهید "مدک لدا المدهم مک" و مدک ار
عیاقهی پمرمب /اکد /یسدا و مدک مجاهد و فرمده یسدا و آخ قداراری کده درودب کد/د اودب کده قدارار
بم/بج و مک /اودب .قدا او بمدیشدهد ج عمد و لدهخ در ای جدا اثد /بد ارد .دلدمیو ید واضدا اودب شدهادت
ضدد/ت مجابددی وددا  50یجدد/ی قددهد .رمددا امددا
اما

سمک آعیمه السال رب

قهد و اما

سددمک آعیمدده السددال وددا  61یجدد/ت قددهد 10 .وددا

سدک ار دبمدا رفاده قدهد و شدهم شد

السال  10وا قهد و وداکب قدهد اگد /ق داق /ج دج قدهد امدا

قدهد و امدا

سدمک آعیمده

سدمک ج دج را شد/و مدیکد/د ولدی بکد/د

یهخ دی قای م اویه قد/ود یاید قماید کده دارای آخ ب دابه یدا بمسدب و آخ میبهقمدب یدا بمسدب تدا لدهخ
در ای جا برو لهدر را کامالد ایظدا قک د و قاهابد قده ع دهاخ یدد ود/مایه در دودب اودال قاشد در دودب
اوعماء قاش و ایک و/مایهی بظمی در ش/ای لدهدر قاید میردق ق دهد ایدک قدهد کده امدا
قه آخ آتو قی لمکک اما

سدک تدک داد

سمکآعیمه السدال وارد شد قدا آخ وضد لاعدی کده شدهادت او قدهد کده "لَرَد

ُصددمبَهُ قِدددَ عَیَم ددا وَ عَیَددی جَممدد ِ أیددکِ ا وددال ِ وَ جَیَّددب و عَظُمَددب
عَظُمَددبِ الَّ/رِیَّددهُ وَ جَیَّددب وَ عَظُمَددبِ الم ِ
سددمَاوَاتِ وَ ا َر " و مالئکدده ی ددی تمددا یمدده مهمدده و
السددمَاوَاتِ عَیَددی جَمِمدد ِ أیددکِ ال َّ
صددمبَاُدَ فِددی َّ
مُ ِ
مرمدده ش د ب ای جددهر شددهادت در دبمددا اثدد /گذاشددب کدده ایددک قی د م/قددهت اوددب اخشدداءام قدده لطبددهی
دوم .
ق

در لطبهی اوّ بظ /ایک اوب دبدق روایدات م ابد /ائمدهی مدا و پمرمبد /اکد /یدد ممقداف و عهد ی

قا ی داربد در پدمو لد ا کده قاید امدا و جّدب لد ا آخ عهد را عمدک ک د و لدذا درقدار ی امدا
آعیمه السال

ض/ت قدار /ف/مدهد" :عهد ل اودب" .امدا

سدک

سدمک ف/مدهد" :عهد ل اودب" روایدات دیعد/ی

اوب درقار اما عصد /آأروا دا لده الظد اء کده آخ روایدات ید عدیما و م ابد /اودب پمرمبد /اکد /آعدیّی
ام عیمه و آله و ویّ

ف/مهد :إلَدی عَهد اٌ مَ بدهدٌ مَد َ ام تَبَدارَحَ وَ تَ َدالَی إلَدی ام تَبَدارَحَ وَ تَ َدالَی مَد َ وَلَد ی

المَه ی" قمک مک در درگا لد ا عهد ی اودب قدا ف/ربد

ضد/ت مهد ی آعجدک ام ت دالی ف/جده ال ّد/یف

و آخ عه ایک اوب کده او قماید و ایدک ببدهت را و و دی را در و/اود /جهداخ پودو ک د و گسدا/د ک د و
آخ ق ددا و آخ ق/بامددهای کدده پمرمبدد /اکدد /داشددب و ردد/آخ کدد/ی قدد /آخ تصد/یا دارد مددیف/ماید " :یُدهَ الَّدذی
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رودکَ رَوددهلَهُ قالهُد ی وَ دیدکِ الیَدقِّ لِمُظهِد ُ َ/عَیَدی الد ّیکِ کُیِّدهِ" تددا قماید پمرمبدد /دید و را قدد /تمدا ادیدداخ
اَ َ
اک ک

و مظس/یک شم ه کده لمیدی گظادهابد ایدک ود ّب ید بهشداهابد کده مرصدهد رمدا امدا مهد ی

آعیمدده السددال اوددب مرصددهد بدداو عمسددی قددک مدد/ی آعیمدده السددال اوددب ی ددی امددا مهد ی آوددال ام
عیمه آخ ببهت را در دبما ت/وم مدیک د و ببدهت را قده دبمدا اعدال مدیک د و دیدک اودال قد /ادیداخ دیعد/
غالد مدیشددهد و لذاوددب کدده قاید ایددک مطید را گظددب؛ گظددب ببدهت و امامددب و وعددایب در رمردب یددد
یما اوب ولی دو شاله اوب .یدد شدج /اودب ولدی دو شداله اودب یدد شداله اودب کده و دی را قمداخ
میک ؛ ید شاله اودب کده آخ و دی را بده ت هدا اعدال مدیک د کده پمرمبد /اقدال مدیکد/د قیکده تبمدمک
میک

تهضما میدید و اجد/ا مدیک د ایدک عهد ی اودب کده یسدب و ایدک عهد را در روایدات مدا لمیدی

اوددب کدده ار ائمدده آعیددمه السددال مددیپ/ودد  :هددهر ضدد/ت مهدد ی آوددال ام عیمدده یردد رده بی
میشهد ایک یمه تألم /ی/ا؟ مدیف/ماید ":شدما بعهیمد ید/ا؟ ایدک مصدییب ل اودب" مدیگهی د  :پدی مدا
یه ک م ؟ ما اگ /عم/ماخ ده بی قدهد؟ آخ راوی مدیگهید  :مدا اگد /عم/مداخ دده بی قدهد آخ ضد/ت بمامد
یه ک م ؟ میف/مای " :کُهبُها عَیَی مَا أباُ عَیَمدهِ" قد /دی اداخ قداری قاشدم دبماتداخ را قداری ق ارید و قده دیدک
عمک ک م " ایک بکاده دا ار ای جدا یدد فد/ار الالردی اوداظاد کد

و آخ ایدک اودب کده آخ عهد ی اودب

قمک اما و پمرمب/ل ا در آوماخ یا و بداد لد ای ما دا ایدک قدا مدا یده ارتبدات دارد؟ ایدک قید ارتبدادو
قا ق

و شما یمسب؟ قا امّدب اودال یمسدب؟ ارتبدادو ایدک اودب کده مدا قاید ایدک عهد را دببدا ک دم

ایک عه ق /ما تکیمف آورد اوب ایک عه ق /ما و مظه آورد اوب ما در ق/اق /اوال و پمرمب /و اما
مه ف یسام در ق/اق /اما عص /آعیمده السدال مه دف یسدام کده اوده اوودب عمدک ک دم  .دا یکدی
ار آخ عمک یا یهخ ایا

ضد/ت مجابدی آعیمده السدال اودب ار آخ قارگدهار عد/

مدیکد

ودوها ک/دبد

شدا الَّ/جُدکِ عَیدی دی ِدهِ" ابسداخ قد/
ار اما مجابدی :عَدکِ المُدُ/وَّ ِ؟ مد/وّت یمسدب؟ ف/مدهد :وده یمدا اودب " ُ
دی و مصم قاشد در دی د اری شدک بباشد در ق/اقد /پده وسدب بباشد در ق/اقد /رخ لدهدر را آبا داخ
لی د وددالح بک د ار ایمدداخ و درق/اق د /شددههات دامددک و شددههت مرددا و شددههت پدده لددهدر را مهددار ک د
"شُا الَّ/جُکِ عَیی دی ِهِ" ق /دی و /یص قاش بده قد /پده

قد /دید و د/یص قاشد بده قد /ی د ی/ابدی و

عماشی به ق /ایک امهر به ق /یهایا و یهس یدا آبهدا را قاید ک دار قعدذارد آباده یسدب قد/ای مدا کده در ق/اقد/
سدمک قدا لد ا داشدب امدا مجابدی داشدب اک دهخ

ایک تکیمف رد/ار گ/فادهاید در ق/اقد /عهد ی کده امدا

ض/ت ولی عص /آأروا ا لده الظد اء دارد مدا و مظده مداخ ایدک اودب کده را آخ یدا را قظهمدم و را آخ یدا
را عمک ک م دیکدار قاشم دیدک شد اس قاشدم دیدک ق اودم لابدهیمداخ دیدک مردار و میدک کارمداخ
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دیک ادار یماخ دیدک اودال رد/آخ فادمده رید/اء عیدی م/تضدی ابسداخ یدایی کده اوده یسدا

شدا قد/
ُ

دیک /ص ق /دیک داری ید.
دو "وَ إعددال ُهُ مالَ دهُ" مددالو را اعددالح ک د ی دی مددا ار مجدد/ای عددیما ق وددب قمدداورد بدده ار مکدد /و ار
رّه و ار گد/اخ ف/وشدید در مسدائک اراصدادی م/ارد

مدا قاشد مدا در ک دهر و جام دهیمداخ اآلخ در ق/اقد/

م ددکالت موایظددی یسددام ار جمیدده م ددکک اراصددادی م ددکک قمکدداری و اشددارا مددا در ق/اقدد /ایددک
م کالت عه داری یمده عهد دارید دولدب عهد دارد مجیدی و ردابهخ گدذار عهد دارد دوداعا رضدایی
عهد دارد میّددب عهد دارد یمدده مددا یددد ممقدداری دارید و آخ ظد ایددک دیددک اوددب عمدک قدده ایددک دیددک
اوب .م کک ای جاودب کده دشدمک ق/بامده ریدای مدیک د در یمدهی یمدا یدا ار جمیده؛ مسدائک اراصدادی
در عظب دلا/اخ و ربداخ مدا در م هیدب جهابداخ مدا در مسدائک وماودی در مسدائک بظدامی .دشدمک ق/بامده
ریددای مددیک د و اتدداف فکدد /دارد مددا ی د قای د اتدداف فکدد /داشدداه قاشددم  .عه د مددا ایددک اوددب او در اتدداف
فک/میگهی  :یعهبه قاید دلاد/اخ ک دهریای اودالمی را قدی ق د و قدار کد/د؟ یعهبده مدیتدهاخ قد /عظا داخ
ع مه رد کده آخ یدا را گ دا ق/وبد و ولعد/د ق دهب و قدی اعا دا بسدبب قده و/بهشا داخ قاشد ؟ ایدک کدار
دشمک اوب ما تهجه ک م قه ایک که ق/بامده ریدای دشدمک مدا عهد دارید یمدابطهری کده پمرمبد /قدا لد ا
عه دارد اما
دارد ق

سک و اما

سمک قا ل ا عهد داربد

و شما ی قا اما رمداخ عهد دارید  .ق د

ضد/ت ولدی عصد /آأروا دا لده الظد اء قدا لد ا عهد
و شدما ید قدا رد/آخ و بهدو البالغده و ا ادید و افکدار

ائمدده پممدداخ دارید قدده ایددک پممدداخ عمدک ک ددم " إعددال ُهُ مالَدهُ" مالمدداخ دروددب قاشد مددا را در ک ددهر
ع/ف تهلم ک م قه تهلمد ایممدب قد یم قده اشدارا ایممدب قد یم ار ای کده ی د جدهاخ م دره کدار
ق هب لذت قب/ی بده ار پده لدذت قبد/ی قعدهیم کجدا پدهلو قم دا /اودب؟ بدهد ار ایدک کده کدا ی ای/ابدی
مصدد/ف مددیشددهد لددذت قبدد/ی البادده لهدمدداخ ی د و د ی ک ددم کدده ایددک کددا را دروددب تهلم د ک ددم ؛ ار
م سددهجات و غم/م سددهجات لهدمدداخ در ک ددهرتهلم ک ددم قددا امابددب قددا ت ه د قددا درایددب مددا تمددا آخ
یمای که بمار ک دهر اودب قد/وی ود/اغو در تهلمد موصهعداد دولدب در ایدک جهدب کده رد رت اجد/ا دارد
تهجه کامک قک

الباه ایک تهجده یمده ماودب ود/مایه داراخ ماودب را را قد/ای ود/مایه گدذاری قدار ک د

و مهاب تهلمد ود/مایه گدذاری را ق/داربد "إعدال ُهُ مالَدهُ" ی دی یدد مسدویه اراصدادی اودب کده ضد/ت
مجابی آعیمه السال قه آخ اشار میک

وق

ف/مهد" :وَ رِمامُهُ قِالیُرُهفِ"

سوم به حقوق اهمیت بدهد ،قیام کنَّد قیَّام بَّه حقَّوق یعنَّی برخیَّند ،یعنَّی حمایَّت کنَّد از
حق اجتماع ،حمایت کند از حقوقی که برای جامعَّه اسَّت َّه حَّق هَّایی اسَّتا َّه کارهَّایی
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باید کردا ه وظائنی جَّواِ و ییَّر و خانَّه و بَّازار و م َّاز و ادار داردا "رِمامُدهُ قِدالیُرُهفِ" در تمدا
جایدا دق ممدا ادار

ددق ک/ودی داب دعا

ددق تد ریی اودااد دق اوددااداخ داب دعا

قمدداخ ک د در ضددمک ادار ی آخ کددالس و آخ لطددی کدده در آخ رشدداهی عیمددی دارب د

ردهف جام ده را

ر دهری کدده یسددب

ت/قمب جهاباخ ایک یمه و ائف ماوب.
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطاِِ الرَّجیم بِسَّمِ اللََّّهِ الَّرَّحمنِ الَّرَّحیم لدهد و عایدااخ را قده ور و تردها تهعدمه
میک .
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
َواصََّّوا بََِّّالرَقم
ُواالصََّّالِراِِ وَت َ
َّ
وَالعَصََّّر (  ) 1إَِِّ الإِنسََّّاَِ لَنََِّّی خُسََّّرٍ (  ) 2إِالَّالَََِِّّّینَ آمَنََُّّوا وَعَمِل
وَتَواصَوا بِالصَّبرِ
خطبه دوم:
السََّّالمُ علََّّی سََّّیئدِ االَنبیََّّا ِ وَ
الصََّّال ُ وَ َّ
بِسََّّمِ اللَََّّّهِ الََّّرَّحمنِ الََّّرَّحیمِ الرَمََّّدَهللِ رَلم العَََّّالَمین وَ َّ
المُرسُلین ،أبی القاسمِ مُرمَّد وَ عَلَّی إمَّامِ الالَالئَِّق أمیرالمَُّیمِنین عَلَّیم ابَّن أبَّی طالَّب وَ عَلَّی
ُسَّین وَ مُرَمََّّدِ بَّنِ عَلَّی وَ
ُسَّین وَ علَّیم بَّنِ الر َ
کُوثَر الرَّسول ،النَّهرا ِ البَتُول وَ عَلَی الرَسَنِ وَ الر َ
جَعنَرِ بنِ مُرَمَّدِ وَ مُوسَی بَّنِ جَعنََّرٍ وَ عَلَّیم بَّنِ مَوسَّی وَ مُرَمََّّدِ بَّنِ عَلَّی وَ عَلَِّی بَّنِ مِرَمََّّدِ وَ
الرَسَنِ بنِ عَلیِ وَ الرُجَّهً قائِمِ العَسگری ،حُجَجِکَ عَلی عِبادِ

وَ اُمَنائِکَ فی بِالدِ

قددار لددهد و عایددااخ را قدده ور و ترددها تهعددمه مددیک د  .قیددق در لطبددهی دو قدده دده و ردده ی ل د ای
ما ا پم/امهخ مسویهی شهادت اوب قه م اوبب ارق مک ومّ ال ه اء آعیمه السال .
ایک بکاه ای کده ریبد /م ظد ابردالک آمُد ّ ِیّده ال دالی داشدا
ق/ای جم مدب یدای موایدف در رفداک قد/ای ریدارت امدا

قدا آبداخ کده ود/دم اراخ مد ی/اخ یسدا

سدمک آعیمده السدال کده ایدک شده ا آثارشداخ و

ابعمددا یای دداخ گظادده ق دهد ایددک یددد رمرادی اوددب مهد کدده اگدد /آثدداری کدده افکدداری کدده شدده ای مددا
داشاهاب و پ رماخ و مدادراخ و ف/رب اب داخ داشداهابد قدا یده فکد/ی قهدبد ؟ قدا یده ابعمدا ای قهدبد ؟ یده
عالره قه شهادت داشا ؟ یه آبداخ قده ایقدار و فد اکاری ایدک اگد /در تداری ثبدب ق دهد و قده عدهرت تداری
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قاشد و/گذشددب آخ یددا و ق د ار آخ یددا اّ دی لددهاک یددایی کدده ق/ای دداخ ق د ار شددهادت مددیقم د ایددک
بهشاه ق هد و ثبب ق هد ایک قسمار ق/ای آی
ید جمیهای اوب در ر/آخ ک/ی قا اشار عد/

یا درس اوب درس الالف اوب و درس ایقار.
کد

قعدذر مدیف/ماید  :شدهم ربد

لَا تَیسَبَکَّ الَّذِیکَ رُاِهلُها فِی وَبِمکِ امِ أمهَاتدا قَک أَ مَداءٌ" قیکده ربد

اودب پدمو لد ا " وَ

ابد ودوها ایدک اودب کده یمده ربد ابد ؟

م یص /قه شهم بمسب ی /کی کده قممد/د یده شدهم و یده غمد /شدهم ؛ یده مسدیماخ و یده کداف/؛ یدهخ
م/گ قه م دای بداقهد شد خ روح بمسدب؛ قده م دای بداقهد شد خ قد خ اودب ولدی روح قداری اودب ق داق/ایک
یمابطهری که پمکد /شدهم در ربد /اودب و رو دو آراد اودب دیعد/اخ ید یمدمک ددهر یسدا
ودبِمکِ امِ أمهَاتددا" امدهات بمسدا
یسدبَکَّ الَّدذِیکَ رُاِهلُدها فِدی َ
کیمه ر/آخ ک/ی ی ی یه؟ "وَ لَدا تَ َ
یسا

و رب

پدی ایدک
قیکده ا مداء

یسا .

مظسدد/یک در ای جددا ار شددم ه و ودد ی دد/ف یددا ریدداد داربدد ای جددا یدد جددای آخ وددو اخ بمسددب ولددی
یکم ی مطی
ار جمیه عا

آخ مطیبی که ار یمده قی د تد /اودب و عدالی تد /اودب کده قسدمار ی ار مظسد/یک ردهی مدا
الممااخ آرضدهاخ ام عیدمه

دارد ایدک اودب کده م دای ا مداء ی دی مدات وار دی مدات

وار ی ار شه اوب .مات وارد قدا غمد /وار دی فد/رو در یمسدب؟ مدات وار دی وار داد "عِ د َ رَقِّهد " اودب
لذت میق/بد آلد/ت قد/ایو لدذت اودب وار داد ربد گی اودب آباده می دهر مدیشدهد قدا اببمداء قدا اولمداء
تهجه قه عال یمدهی یسدای دریدا قده روی ابسداخ قدار ق دهد وار مدات عدال را قظهمد و درح ک د ار بظد/
فک /و ار بظ /دابدو او قعمد/د و ار بظد /دای /ید لدذت یدای لداص داشداه قاشد ایدک قده م دای مدات
وار ی اوب ولی ماتی که ربد

یسدب قیده مدیممد/د گ ایکدار قد بو ماالشدی مدیشدهد قیده مقدک شدهم

ولددی بکادده ای جاوددب رو ددی کدده او دارد کجاوددب؟ در کجددا قدده ودد /مددیق د/د و ی ده مددیک د ؟ یکددی قم دابی
امم/المنم مک آعیمه السال دارد و آخ ایک اودب در بهدو البالغده مدیف/ماید کده "اَمدا وَ ام" تر/یبداد قده ایدک
مضمهخ "لَه رَ عَایَ اُ مَا رَ عَدایَکَ مَدک مَداتَ مِد کُ " اگد /شدما مدیدی ید آبداخ کده ار شدما مدیمم/بد یده
مددیقم د اگدد /شددما مددیدی ی د عددی ه یددایی کدده در قدد/رش قایددار روقدد/و یسددا

"لَجَ داِعاُ " دادتدداخ در

میآم "وَ وَیِیاُ " میدی ی عجد رورگداری گ/فادار شد ی یده ربد ابی یده رورگداری یده قد قوای یده
عذاقی ایک عمک یدا یرد ر ک/یده اودب ایدک عمدک یدا یده یهد /یدای رشدای دارد یده یدا یدایی دارد
یا یای تارید یه ابسابی یای رشای که میآی د مراقدک ابسداخ قده آد بعدا مدیک د گ دا یمدمک ددهر
اوددب "وَلَکِدک مَیجُدهکٌ عَد کُ " ولددی ایددک عددی ه یددای آی د
بمددیقم مدد و "رَِ/ی د ٌ مَددا یُطددَ/حُ الیِجَ داکٌ" وراددی م/دیدد
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ار شددما میجددهک اوددب ی ددی جدداک اوددب
جدداک ق/داشدداه مددیشددهد و تمددا اعمالادداخ را

میقم م قیده ی دمک اودب مدا لدهردخ مدا درو و د/ا لدهردخ آخ جدا ب داخ مدیدید مردا پ/ودای
آبجا ب اخ میدی عماشی آبجا ب اخ میدی آق/و ق/دخ آبجدا ب داخ مدیدید ید /عمیدی کده مدا مدیک دم
ق

ار م/گ که ق/رش اوب یمه ار ق/ای ما پم اودب و قده مدا ب داخ مدیدید ایدک اودب کده ربد گی وار دی

بمسب قیه شهم ربد گمو وار دی اودب فرد کسدی دیعد /بمسدب؟ ید/ا آخ کسدابی کده را شدهم را ق/وبد
مسددم /شددهم را دددی ک دد فکدد /شددهادت و آخ اوددارامب قایسددا
ایسدداادگی ک د و عددب /ک د در ق/اقدد /دشددمک با/و د

در ق/اقدد /دشددمک در ق/اقدد /م ددکالت

قم م د دشددمک اآلخ یعهبدده اوددب؟ دشددمک اآلخ

یردد ر کمدد /قسدداه قدد/ای میّددب اوددال و امّددب اوددالمی و ک ددهریای اوددالمی؟ یددهخ او دشددمک ل اوددب
دش دمک ل اوددب آم/یکددا دشددمک ل اوددب .عهمهبمسددب دشددمک ل اوددب .آ و د هد دشددمک ل اوددب .ایددک
یا دشم اخ ل ا یسا  .ایک یدا بمدیلهای د

رمردب قدار ق دهد مدیلهای د یمم ده آخ یمدای کده دق

اوددب موظددی قاش د و ار قددمک قدد/ود ایددک یددد وار ماددی اوددب وار مددب اوددب کدده مددا اآلخ در دبمددا م ددای
میک دم ولدی اگد /را را ددی کد/دی اودارامب کد/دی لهدمداخ را ب داخ مدیدیدم اآلخ مد/د یمدک در
ق/اق /اکماخ ق قوب و هدی لهدشاخ را ب داخ دادبد و ی دی لد ا کمدد مدیک د لد ا مایدب مدیک د
آق/وی آ و هد و آباخ که ارر مایب میک/دب مقک آم/یکا و عهمهبمسب آق/وی اخ رفب.
ای کدده آم/یکددا گظددب" :ف ددار د اکق/ی قدد /ایدد/اخ" و ایددک ش د اری کدده آم/یک دا داد قی د گهی ایددک ش د ار در
/کات و اعمدا قسدماریو آ ود هد قدهد اودب و یسدب و ید ی دمک ارمدار دیعد /آم/یکدا و عهمهبمسدب
ایََّّن شََّّعاری کََّّه دادنََّّد گنتنََّّد :فشََّّار حََّّداک ری دیََّّدیم کََّّه خََّّدای متعََّّال در برابََّّر فشََّّار
حداک ری آِها ،ذلئت حداک ری بَّه آِ هَّا داد و بَّدبالتی حَّداک ری بَّه آِ هَّا داد ،آبرویشَّاِ را
در حداک ر هماِ که گنتنَّد بَّرد در دبمدا مد لد ا را کده ایدک یدا ایدک ی دمک آقد/و ریدا شد ب ایدک
ل اوب و ر رت ل اوب و ایدک اودارامب اودب .اسَّتقامت را شَّ ادِ اسَّت و دی دی اودب کده ابسداخ
قه شه ا دارد اوارامب ید در ق/اقد /دشدمک قده ته ید ات و ید قده و دائظی کده ابسداخ در مسدائک موایدف
در ج/یابات و کاریا و ایک یا دارد یمهی ما ی /ک ا در و مظه ای که داری .
لُ یکی ار بم/ویدای مدا بمد/وی میاد /اباظدامی اودب کده ف/مابد ی عایدا آخ بمد/و قد/ای شدما عدیبب
ک/دب و ایک ق/ادارخ ما تدالر مدیک د و ر مدب مدیک د

و اممد وار لد ای ما دا ید اج/شداخ ق ید

و ی د تهاب دداخ را قم ددا /ک د و آخ یددایی کدده اگدد /ا ماب داد بدداتهابی مددیک د و در ابجددا و مظدده وسددای
میک

لد ای ما دا آخ یدا را قمد ار ک د و ماهجده ک د و آبداخ کده قدا رد رت کدار مدیک د فد اکاری
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میک

یه قسدمار ید قده شدهادت افد/ادی رودم

ابد ل اوبد قده آخ یدا اجد /جایدک و فد/اواخ م /مدب

ف/مای .
مددا در یددد شدد/ائطی ی ددمک یسددام ارق ددمک وم ال دده ا آعیمدده السددال کدده رئددمی شه اوددب وددمّ
شه اوب ایدک رمردب را کده قاید اررر یدا یمم ده مابیدهر قاشد او ب داخ داد .او یعهبده ب داخ داد امدا
سددمک آعیمدده السددال شددهادتو وض د ی ق دهد کدده آخ شددهادت در قارگددا ر د س کدده جددای مددال بمس دبآ
و/یای ر وماخ یمه قد /رابدهی غد اودب .ایدک ی دمک شد قدار ایدک یده شدهرر اودب کده در لیدق عدال
اوبآ گهیا عاای اش/ف او د آد اوب.
ایک ید رمرادی اودب ی داخ ایدک اب کداس پمد ا کد/د ایدک ارق دمک ایدک کده شدما اآلخ مدیقم مد دشدمک
ماهجده ارق ددمک شد

ماهجدده قده عدد/اف شد

ایجدداد ماا مدب مددیک د ایددک قد/ای ایددک اودب کدده قدد/ایو

و عمک اوب و عمک اوب که ممیمدهخ یدا  20ممیمدهخ کماد /یدا قم دا /ق/وبد کد/قال دشدمک بمدیلهاید
دشددمک بمددیلهای د کدده پدد/ی امددا

سددمک قی د قاش د یددهخ پدد/ی امددا

س دمک شددهادت آور اوددب

اوارامب ایجاد میک د میّدب یدا را قمد ار مدیک د در ق/اقد /ید مدیایسدا  .ایدک پد/ی پد/ی "یَمهَداتَ
مِ َّا الذِّلَّه" اوب به ت هدا شد ار امدا

سدمک آعیمده السدال رور عاشدهرا ایدک قدهد ارق دمک ید اآلخ "یَمهَداتَ

مِ َّا الذِّلَّه" اوب .ایک جم مای کده مدی روبد م دایو یمدمک اودب و آخ یدا بمدیلهای د و لذاودب کده آخ
یمده مسددائک و م ددکالت مددیقم مد کدده لد ای ما ددا اخشدداءام کمددد لهاید کدد/د و مد د مددیک د و قددا
ر رت و تهاخ و جم مب ی /یده قم دا /قده ارق دمک و ربد /مطهد /ودمّ ال ده ا آعیمده الصدال و السدال پ دا
میق/ب .ایک ادثهای اوب که دبما را قه لهد ماهجه ک/د و بمیلهاوا

بمیلهاوا .

ید جمیهی عجمبی دارد ودم قدک دداووس در لهدهف و ق د مرادک أقدی مو دف و آخ ایدک اودب کده ورادی
شه ا را آوردب مدیدابدم کده ایدک روریدا روریدایی اودب کده اود/ا آم بد قده شدا و امد/ور ید تر/یبدا رور
شهادتی اوب که م/قهت اوب قه دلاد /عایدا آخ ضد/ت ضد/ت ررمده ولدی ایدک کده آم بد شده ا آم بد
در مجیی مسویهی مهمی رش داد و آخ ایدک کده ودظم /ک دهریا قهدبد ار جمیده ودظم /رو قدهد دید یاید
قک م اویه ب سداه و ود /ق/ید
غک و ربجم /یسا

مرداقیو یسدب ق د اود/اء را آوردبد ایدک رخ یدا و قاده یدا یسدا

یمده

و ایک غک یدا را ار ق ب داخ قدار ک/دبد پ/ودم کده ایدک یدا یده کسدابی یسدا ؟ یکدی

ار وررای یای گظب که ایدک یدا ف/ربد اخ عیدی قدک اقدی دالد یسدا  .یاید گظدب :قده تده یده م/قدهت کده
میپ/ودی یده کسدابی یسدا ؟ گظدب :مدک مدیلدهای قد/و در رو قعدهی آخ یمدای کده قاعد
لهشیالی شما ش

ب دات و

یمه؟ قعهی آخ یا ی لهشدیا ق دهب  .گظدب :اگد /مدیلدهایی قد ابی ایدک ود /ف/ربد
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عیی قک اقی دال

اوب .گظب :مدادرر کمسدب؟ گظدب :مدادرر فادمدهی رید/ا دلاد /پمرمبد /اودب .گظدب:

ایک قاه یا یه کسدابی یسدا ؟ گظدب :ایدک قاده یدا ید دلاد/اخ و ف/ربد اخ پمرمبد /یسدا  .ایدک جدهابی
که غک و ربجم /قه گد/دبو یسدب ای جدهر قد بو غد/ف قده لدهخ اودب ایدک یده کسدی اودب؟ گظدب :ایدک
یماخ ف/رب

سمک اوب.

گنت :عجب مَّا در مسَّیریت کسَّانی کَّه یَّک نشَّانه ای از عیسَّی بَّن مَّریم دارنَّد آِ قَّدر
احترام میکنیم ،مییرستیم ،شما بچه های یی مبَّر را اسَّیر کَّرد ایَّد؟ ق د رو کد/د قده یاید گظدب:
اگ /اوم /میلهایی ما ی د یک ق/اقد /ار ایدک اود/ا در رو دارید قده شدما مدیدیدم شدما قدا مدا ایدک اود/ا را
مبادله ک م  .گظب :ی/ا مبادله ک ؟ گظب :میلدهای قد/و ایدک یدا را دب ق دهب ایدک یده وضد ی اودب ار
غک و ربجم /و ایدک یدا ق د ایدک کده ودظم /قدهد بعدا کد/د گظدب :دق قدا شماودب اَشدهَ ُ اَخَّ ام ا ام وَ
اَش دهَ ُ اَخَّ جَ د ّح رودده ُ ام" یای د قددک م اویدده عصددبابی ش د گظددب :قای د ایددک وددظم /را اع د ا کدد/د قای د
ک ددب .وررای یای د گظا د کدده عددالح بمسددب اآلخ رو یسددب رو قددا دولددب رو قددا مددا موددالف مددیشددهد.
گظب :لُّ پدی تسدهیه سداقو ک مد قد/ود ایدک ید ق د ار یدد یظاده او را گظا د و لدارجو ک/دبد ار
شا ولمکک ورای میلهاوب ار اتاف قماید قمد/وخ دید مدیگهید در تداری دارد کده دید عیدی قدک الیسدمک
ریک ال اق یک آعیمه السدال در ق/اقد /یاید ب سداه و یاید او را در روی یدد ماکدایی ب داب رو کد/د قده آخ
کسی که م/اربو قهد داشب میرفب گظب :ایک اثد /عدیبب یدای مدک اودب ایدک یدا د/ف یدایی کده مدک
رد که ایک /ف یا را در رو ید لدهای گظدب .ایدک مهجد شد کده یاید قدک م اویده ا اد/ا ک د ولدی
ایک غک و ربجم/ی که قه گ/دخ ایک جدهاخ مدک دید

کده ایدک جدهر لدهخ قد /گد/دبو جداری اودب قدا ایدک

یه /ی بیمف و رمافدهی ضد مف ایدک ودال قده م ی ده بوهاید رودم مدک تمدا ایدک یدا را در رو لدهای
گظب .ایک داوااخ ومّ ال ه ا اوب.
داوااخ اقاعب ام داواابی جهابی اودب دبمدا را قده لدهدر ماهجده کد/د اودب دبمدا را ماهجده قده لدهدر
ک/د اوب .د /امدا

سدمک آعیمده السدال

را امدا

سدمک آعیمده الصدال والسدال ایدک عظمادی اودب

کدده مددا ار ارق ددمک و ار ادثددهی ومّ ال دده ا آعیمدده السددال داری د و ایددک ادثددهی قددارگ ودد/مایهی گدد/اخ
قهایی اوب قد/ای ائمده ید ی آعیدمه السدال کده آخ را بعده داربد و تبمدمک ک د اودال را تظسدم /ک د
اوال را و دبمای اوال قا ایک و/مایهی بظمی و قا اررر اوب.
" أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطاِِ الرَّجیم بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
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إِنَّا أَعطَینَا َ الکَوثَرَ فَصَ م لِرَبمکَ و َانرَر إَِِّ شَانِاَکَ هُوَال َبتَرُ "
ُرسَّنُ بِرََّقم الرسَّن
اللَّ ُمَّ یا حَمیدُ بِرَقم مُرَمَّد وَ یا عَالیُ بِرَقم علی وَ یَّا فَّاطِرُ بِرََّقم فاطمَّه وَ یام ِ
وَ یا قَدیمَ اإلحساِ بِرَقم الرُسَین
ف /اما عص /را ی /یده رودتد /ق/وداخ .م دکالت جهداخ اودال را رفد قظ/مدا .مسدیماباخ مظیده مسدیماباخ
یمک مسیماباخ افرابسدااخ فیسدطمک عد/اف ودهریه و بردات دیعد /را لد ایا ایدک مظیهمداخ را مایدب قظ/مدا.
المدداخ را بدداقهد قظ/مددا .پ/وردگددارا شدده ا شدده ای بظددا جمهددهری اوددالمی شدده ای یمددک آبدداخ کدده در را
ل ا در ق/اق /دشمک ایساادگی میک د لد ایا یمدهی ایدک یدا را قدا امدا

سدمک آعیمده السدال اقهال ده ا

می دهر قظ/مدا .پدد/ی بظدا جمهددهری اودالمی و پ/یمد ار ایدک بظدا را در وددایهی امدا عصدد /آأروا دا لدده
الظ اء قا ارا ار و قدا عداّت و شدهکب قم دا /قد ار .تهدودهیدای دشدم اخ را قده لهدشداخ قدارگ/داخ .گ/فاداری
یددای مددا گ/فادداری یددای اراصددادی مددا و الالرددی مددا را م/تظ د قظ/مددا .آبدداخ کدده در گ/فادداری یددا و ددک
م ددکالت برددو دارب د م د د قظ/مددا را یددا را پم د ا ک د قاهاب د را یددایی را کدده قددا آخ را و قددا آخ مسددم/
م کک اراصادی م/د و ک هر رفد مدیشدهد اخشداءام قاهاب د قدا پمد ا کد/دخ آخ را یدا و رفداک آخ را یدا
ایک م کالت را ک ک د  .پ/وردگدارا پسد/اخ و دلاد/اخ مدا را دام داخ را قده عظدب قد ار و ار فجدهر و گ دا
دور قظ/ما .قممارابماخ لباس عافمب ع ایدب قظ/مدا .قده مدا ُسدک عاربدب م /مدب کدک .شده ا و امدا شده ا را
ر/یک ر مب قظ/ما وَ السال ُ عَیمک وَ ر مبُ ام.
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