م
بسم اهلل الرحن الرحیم
جاى ٍ دلن فدای جوال هحود است
خاکن ًثار کَچِٔ آل هحود است
ٔ
خالصه خطبه جمعه«  71ژانویه »4172
تَاى عولی با رشد ایواى افسایش پیدا هی کٌد .اگر با خداًٍدد هعادال راب دِ
ًسدیکی برقرار باشد ،اًساى هی تَاًد بِ سَْلت ،سسعی ٍ ضاف عولی را از
بیي ببرد.
سلسلِ خ بِ ّایی در راب ِ با اصالح عولی ٍ .تَضیح بیشعر دربارُ تَاى
ارادی ،علوی ٍ عولی
باید ًظام جواعت ها از جولِ هدیراى ٍ سازهاًْای فرعی جواعت ،برای رفع
ضاف ّا ٍاس ِ شًَد ٍ در ایي زهیٌِ الگَ باشٌد.
خالصِ خطثِ جوعِ ایشاد شذُ تَسط حعشت اهیش هَهٌاى ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض دس 71
ٔ
طاًَیِ  4172اص هسجذ تیت فتَح هَسدى ،لٌذى
جوعِ 71،طاًَیِ  4172سیذًا حعشت خلیفۃ الوسیح الخاهس ایذُ اهلل اص هسجذ تیت الفتوَح
هَسدى لٌذى خطثِ جوعِ ایشاد فشهَدًذ کِ تا تشجوِ تِ صتاى ّای هختلف سٍی شثکِ ام توی
ای تِ صَست صًذُ پخش گشدیذ.
سیذًا حعشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض دس ایي خطثِ هَظَع خطثِ قثلی ساجع
تِ اصالح اعوال سا اداهِ دادُ فشهَدًذ ،تشای سفع هَاًع حایو دس ساُ اصوالح عولوی ،تقَیوت
تَاى اسادی ٍ اص تیي تشدى ًقص علوی ٍ ایجاد تَاى عولی خیلی الصم است .ایشواى افضٍدًوذ
هفَْم تَاى اسادی تِ تٌاسة عو  ،عَض هی شَد .دس ایٌجا سَال ایي است کِ دس ساتطِ توا

دیي ،تَاى اسادی تِ چی هعٌی است؟ ٍاظح است کِ دس ساتطِ تا دیي ،تَاى اسادی ،توِ هعٌوی
ایواى است .پس ،اص ایي صاٍیِ پی هی تشین کِ تَاى عولی تا سشذ ایواى افضایش پیذا هی کٌذ.
اگش ایواى هحکن ٍ تا خذاًٍذ هتعال ساتطِ تشقشاس تاشذّ ،ش سخت ٍ هشکلی توا تاییوذ ٍ یواسی
خذاًٍذ هتعال آساى هی گشدد ٍ آدم تِ سَْلت تش سستی ّای عولی خَد کٌتشل هی یاتذ.
حعشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل تعالی عٌَاى کشدًذ دس صهاى حعشت پیاهثش صلی اهلل علیِ ٍ آلوِ
ٍ سلن دس کساًی کِ ایواى هی آٍسدًذً ،وًَِ ّای شوففت اًفیوضی دس خصوَ

دٍس کوشدى

سستی ّای عولی ٍ تقَیت ٍ ثثات ایواى تِ چشن هی خَسد .قثو اص ایوواى آٍسدى ٍظوعیت
عولی شاى چٌاى ٍخین تَد کِ تیي آًْا دصد ،ساّضى ،فاسق ٍ فاجش ّون تَدًوذ .دسهیواى آًْوا
کساًی ّن تَدًذ کِ تا هادساًشاى ًیض عقذ ًکاح هی تسوتٌذ ٍ هوادساى سا دس است تقسوین هوی
کشدًذ ٍ دختشاى خَیش سا هی کشتٌذ ،قواستاص ٍ ششاب خَس ّن تَدًوذ ٍ توِ خوَسدى شوشاب
جلَی یکذیفش افتخاس ّن هی کشدًذ .اها ٍقتی تِ حعشت پیاهثش صلی اهلل علیِ ٍ آلوِ ٍ سولن
ایواى آٍسدًذ ،تِ کلی عَض شذًذ ٍ اًقوالب عییووی دس آًْوا س داد ٍ دس ایواًشواى چٌواى
قذست اسادی ایجاد شذ کِ ٍقتی اص کَچِ ،صذای اعالم کٌٌذُ سا شٌیذًذ کِ آًحعشت صولی
اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن فشهَدًذ کِ خذاًٍذ هشا دستَس دادُ است کِ اص اهشٍص ششاب تش هسلواًاى
حشام گشدیذُ است ،دس اطاعت اص حکن خذاًٍوذ هتعوال ٍ پیواهثشج جاهْوای پوش اص شوشاب سا
شکستٌذ ٍ .تِ هحط ایي اعالم ،دس خاًِ ّای هذیٌِ کِ هجالس ششاب دس آى تشپا تَد ،چٌاى
تِ سشعت جاهْا شکستِ شذ کِ دس کَچِ ّای هذیٌِ ششاب هث آب سیختِ شذ .تثیٌیوذ کوِ
ایي قذست اسادی تعجة آٍس ٍ شففت اًفیض اصحاب پیاهثش تَد کِ تش هستی آًاى غالة شذ.
حعشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض فشهَدًذ کساًی کوِ اص توَاى اسادی تْوشُٔ
صیادی هی تشًذ ،پْلَاًاى جْاى هعٌَیت هی تاشٌذ .شیطاى دستشاتش ایٌاى شکست سا قثَل هوی
کٌذ ٍ ،کَُ ّای هصایة ٍ سختی ّن ًوی تَاًذ دس هقات آًْا ایستادگی کٌذ .ایشاى افضٍدًذ
اهثال ایي چٌیي افشاد دس ایواى آٍسًذگاى تِ حعشت هسیح هَعَد علیِ السالم ًیوض توِ چشون
هی خَسد .حعشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل داستاى شکستي قلیاى ٍ پشّیض اص دخاًیوات سا تعشیوف

کشدًذ ٍ فشهَدًذ ّوچٌیي دس سفقای حعشت هسیح هَعَد علیِ السالم ًیض چٌویي هثالْوایی
یافت هی شَد کِ تعذ اص پزیشج احوذیِ ،توام تذی ّا سا سّوا کشدًوذ .حتوی کسواًی کوِ دس
صشتی ای ّوچَى ششاب گشفتاس تَدًذ تعذ اص گشٍیذى تِ احوذیِ آى سا توش کشدًوذ .ایشواى
فشهَدًذ ایي الفَّاست کِ تایذ اص آًْا تثعیت کٌین .تٌاتشایي ها تایذ ایي طوشص فکوش سا داشوتِ
تاشین کِ هي ایي تذی سا تذیي سثة سّا هی کٌن چَى فشهواى خذاًٍوذ ٍ پیواهثشج ّوویي
است .حعشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعذ اص رکش صشتی ّایی کِ دس جْاى پخش شذُ اًوذ ،توِ
احوذیاى تَصیِ ًوَدًذ کِ اص جاهعِ ای کِ داسای چٌیي صشتی ّایی تاشذ ،دٍسی تجَیٌذ.
حعشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض فشهَدًذ تَاى علوی ،سسوتی دس عوو سا اص
تیي هی تشد .اگش احساس گٌاُ ٍ ًاسظایتی خذاًٍذ تِ خاطش اًساى آٍسدُ شوَدٍ ،ی اص استکواب
گٌاُ هصَى هی هاًذ .ایشاى افضٍدًذ علت سَم ظعف عولی فقذاى تَاى عولی اسوت ٍ ایوي
ّن عل دیفشی داسد .حعشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل عالج ایوي عَاهو سا ًیوض تیواى کشدًوذ.
ایشاى فشهَدًذ تشخی هشدم چٌیي اًذ کِ علت سستی عو آًْا ،عذم تکاهو دس ایوواى هوی
تاشذ ٍ .تععی ایي گًَِ اًذ کِ علن کاه ًذاسًذ ٍ .تععی ًیض ایي ساى اًذ کِ داسای ایوواى ٍ
علن هی تاشٌذ ٍلی عَاه دیفشی چٌاى تاثیشی تش آًْا هی گزاسد کِ هحتواج دسهواى ٍ تکیوِ
گاُ تیشًٍی هی تاشٌذ .ایشاى فشهَدًذ تایذ ًیام جواعت ها ،هذیشاى ها ٍ ساصهاًْای فشعی ها
ًیض تشای سفع ایي سستی ٍ ظعف ّا ٍاسطِ تشًَذ اها اگش دس دسٍى آًْا ّون ظوعف علووی ٍ
عولی ٍجَد داشتِ تاشذ ،چطَس آًْا هی تَاًٌذ تشای کسی دیفش تکیِ گاُ تفشدًذ .پوس توشای
پیششفت جواعتّ ،ش تخش ًیام تلکِ ّش احوذی ،تایذ خَد سا هَسد هحاسوثِ قوشاس دادُ ،توِ
اصالح خَد تپشداصد تا ًضدیکی تِ خذاًٍذ هتعال سا تذست آٍسد .آهیي
دس پایاى حعشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی دس هَسد شْادت هشحَم آقا اسسالى سوشٍس پسوش
آقا هحوذ سشٍس اص ساٍلپٌذی ،تِ هعشفی خاًَادُ اج ٍ رکش خیشج پشداختٌذ ٍ تعذ اص ادای ًوواص
جوعِ اعالم خَاًذى ًواص جٌاصُ غایة ٍی ًوَدًذ.

