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 ۴۲۴۲ ژوئیه ۴۲خالصه خطبه جمعه مورخه 

ثیت دس هسجذ ۴۲۴۲ طٍئیِ ۴۲سیذ ًب اهیش الوَهٌیي پٌجویي خلیفِ حعشت هسیح هَؾَد ؾلیِ السالم ثتبسیخ 

ثؿذ  خص ضذ.پبى ّبی هختلف ثش این تی ای صًذُ خطجِ جوؿِ ایشاد فشهَدًذ کِ ثب تشجوِ ضذُ دس صث الوجبسک

 ۵طْذ، تؿَر، تسویِ ٍ تالٍت سَسُ الفبتحِ حعَس پش ًَس ایذُ اهلل تؿبلی ثٌصشُ الؿضیض فشهَدًذاص ت

حعشت سؿذ ّوشاُ پیبهجش اکشم صل اهلل ؾلیِ ٍسلن دس توبم غضٍات ضبهل غزضٍُ ثزذس، احزذ، خٌزذی حذیجیزِ،      

 .ثَد پیبهجش اصحبة اًذاص تیش تشیيھة اصخیجش ٍ فتح هکِ ضشکت ًوَد. ٍی  یکی 

آهذ. پیبهش اکشم صل اهلل ؾلیِ ٍسزلن دس اهزبست ؾجیزذُ ثزي      ّجشی یک سشیِ پیص ۴سثیؽ االٍل سي هبُ س د 

حبسث هطلجی یک جوبؾت سا فشستبدًذ کِ هطتول ثش ضصت ضتش سَاس ثَد. ّذف اص ایي هبهَسیت جلزَییشی  

ًفزش اص  صزذ  ٌٌزذ کزِ دٍ   اص ّجَم ّبی قشیص هکِ ثَد. پس ٍقتی ثِ هقبم حٌیِ الوشآُ سسیذًذ. ًبیبُ چِ هی ثی

قشیص دس اهبست ؾکشهِ ثي اثَ جْل دس آى هقبم چبسد صدُ ثَدًذ. ّش دٍ فشیک سٍثِ سٍ ضذًذ ٍ دس هقبثل یزک  

دیگش کوی تیش اًذاصی ًیض سخذادُ ثَد. اهب یشٍُ هطشکیي ثشیطتٌذ الجتزِ دٍ ًفزش اص  لطزکش هطزشکیي حعزشت      

 د ضبى ثِ لطکش هسلوبًبى پیَستٌذ.هقذاد ثي ؾوشٍ ٍ حعشت ؾتجِ ثي غضٍاى ثب سظبیت خَ

ثزشای  سا یک جوبؾت دس جوبدی االٍل دٍ ّجشی پیبهجش اکشم صل اهلل ؾلیِ ٍسلن ثِ فشهبًذّی حعشت سؿذ 

 خجش سسبًی ثِ طشف هقبم خشاس اؾضام فشهَدًذ.  

 ّجشی سخذادُ ثَد.   ۴سپس رکش سشیِ حعشت ؾجذ اهلل ثي جحص است کِ دس جوبدی آخش سي 

ًفش آهبدُ کشدًذ ٌّگبم ساُ افتبدى یک ًبهِ سشثوْش ثزِ   ۳یبهجش اکشم یک جوبؾت هطتول پش ثِ ّویي ّذف پ

آًْب دادًذ. ٍ فشهَدًذ ٍقتی اص هذیٌِ هسبفت دٍ سٍص سا طی ًوَدیذ ثبیذ  ایي خط سا ثبص کٌیذ دس آى ایزي الفزع   

ثزِ احزَال قزشیص اطالؾزبت      کِ ثِ ٍادی ًخلِ کِ هیبى هکِ ٍ طبئف قشاس داسد ثشٍیذ ٍ ساجؽ’’ًَضتِ ثَدًذ۵ 

دس ساُ ضتش سؿذ ثي هؿبر ٍ ؾتجِ ثي غضٍاى هفقَد ضذ ٍ آًْزب ثزشای پیزذاکشدى آى اص ّوشاّیزبى      .کست کٌییذ

سؿذ ثي اثی ٍقزبظ ٍ  ’’کشدُ است کِاؾتشاض ساجؽ ثِ ایي اهش یک هستطشی ثٌبم هبسیَلیس  .خَد جذا ضذًذ

حعشت هیشصا ثطیش احوذ فشهَدًزذ  ذ. ٌٍ ثذیي ؾزس ؾقت هبً بًذ تؾتجِ داًستِ ٍ ؾوذا ضتش خَد سا سّب کشدُ ثَد

یکی اص آًْب دس غضٍُ ثئش هؿًَِ اص دست کفبس ضْیذ ضذ ٍ ًفش دیگزش دس چٌزذیي هؿشکزِ ّزبی خطشًزبکی      ک۵ِ 

ضشکت کشد ٍ پبیبى کبس فبتح ؾشای یطت. ایي ًَؼ ضک ٍ تشدیذ کِ ثش هجٌبی یوبى ّبی خَد سزبختِ اسزت   

ٍ دس اًجزبم هبهَسیزت    ت. ثِ ّش حبل ایي جوبؾت کَچک هسلوبًبى ثِ ًخلِ سسیذًصیت آقبی هبسیَلیس اس



کِ ًبچبس هسلوبًبى ثزش قبفلزِ ّجزَم     ضذًذاٍظبؼ چٌیي  هطغَل ثَد کِ هَاجِ یک یشٍُ کَچک قشیص ضذ. 

آٍسًذ فشجبم کبس یک ًفش اص قشیص کطتِ ضذ ٍ دٍ ًفش اسیش ضذًذ. ثذثختبًِ ًفش چْزبسم یشیخزت ٍ هسزلوبًبى    

َاًستٌذ کِ اٍ سا دستگیش کٌٌذ اهب ٍقتی پیبهجش اکشم صل اهلل ؾلیِ ٍصلن اص ایي اهش هطلؽ یطتٌذ کِ اصحبة ًت

حشام اجبصُ ًجزشد ًزذادُ    ضْشثش کبسٍاى حولِ آٍس ضذُ ثَدًذ ثطذت خطوگیي ضذًذ ٍ فشهَدًذ۵ هي ثِ ضوب دس 

دس ایي هیبى افشاد کفزبس   .ٍصذا دس آٍسدًذثَدم ٍ ایطبى هبل غٌیوت سا ًپضیشفتٌذ ٍ ثِ طشف دیگش قشیص ًیض سش

ثشیطتٌذ ایطبى صزلؿن   ًفش کِ اص قبفلِ جذا ضذًذ اسیشاى خَد ثِ هذیٌِ سسیذًذ ٍقتی آى ّش دٍ ۴ثشای سّبی 

 .ّش دٍ اسیشاى سا سّب کشدًذ. اص اى دٍ ًفش، یک ًفش ثِ اسالم یشٍیذ 

عشت صثیش ثي ؾَام ٍ سؿذ ثزي ٍقزبظ سا   ایطبى صلؿن حعشت ؾلی، حٌّگبم غضٍُ ثذس ثشای کست اطالؾبت 

. ایي اصحبة یک غالم حجطی سا اسیش کشدًزذ ٍ اٍ سا پزیص پیزبهجش اکزشم آٍسدًزذ. ایطزبى ثزب        جلَتش فشستبدًذ

ٍی پبسخ داد۵ کِ آًجب ؾقت ایي تپزِ اسزت. ایطزبى     ؟هالطفت اص اٍ استفسبس کشدًذ کِ اآلى لطکش کجب است

ت؟ ٍُ پبسخ داد۵ کِ خیلی صیبد اًذ اهب تؿزذاد دسسزت ًزذاًن. ایطزبى     پشسیذًذ۵کِ لطکش هطتول ثش چٌذ ًفش اس

پشسیذًذ۵ پس ثگَ ثشای ضبى ّش سٍص چٌذ ضتش رثح هی ضًَذ؟ ٍی پبسخ داد دُ تب رثح هی ضًَذ. ایطبى صلؿن 

ًفزش اسزت ٍ    ۰۲۲۲ثِ طشف صحبثِ هتَجِ ضذًذ ٍ فشهَدًذ یک ثِ ًػش هی آیذ کِ ایزي لطزکش هطزتول ثزش     

 قذس ًفش دس آى لطکش ثَدًذ.دسحقیقت ّویي 

جٌگیذ. ثِ ّویي دلیزل ٍی ثزِ ًزبم     دس غضٍُ ثذس حعشت سؿذ ثبٍجَد ایي کِ پب پیبدُ ثَد هبًٌذ ضْسَاساى هی

فبسس االسالم هَسَم ثَد یؿٌی ضْسَاس اسالم. ٌّگبم غضٍُ احذ حعشت سؿذ ثي اثی ٍقزبظ اص آى هؿزذٍدُ   

یبهجش اکشم حبثت قذم هبًذ. دس غضٍُ احذ ثزشادس حعزشت سزؿذ    چٌذ ًفش ثَد کِ ثبٍجَد آضفتگی ٍ اغتطبش ًضد پ

ٍ دٍ دًزذاى    ؾلیِ ٍسلن ًیض حولزِ کزشدُ ثزَد   ثي اثی ٍقبظ ثٌبم ؾتجِ ثي اثی ٍقبظ ثش سسَل اکشم صل اهلل

کزشد.   خوزی صّبی هجبسک پبییٌی  پیبهجش اکشم صل اهلل ؾلیِ ٍسلن سا ضْیذ کشد ٍ دّزي هجزبسک سا ثزذجَسی    

ٍ ثبسّب دس لطزکش  قبظ ٍقتی اص ثذثختی ؾتجِ هطلؽ یطت اص ضذت اًتقبم ثِ جَش آهذ حعشت سؿذ ثي اثی ٍ

ِ    سسَل اکزشم صزل ا  قشیص ثشای جستجَی آى سفت تب ؾتجِ سا ثکطذ اهب   اٍ هلل ؾلیزِ ٍسزلن اص ساُ ضزفقت ثز

ت دسزت حعزش   دسپیبهجش اکشم خَد ضزبى  دس غضٍُ احذ آیب تصوین جبى ثبختي سا داسی؟  !فشهَدًذ ای ثٌذُ خذا

کزشد. ثزبسی    . ٍ حعشت سؿذ اص ایي تیش ّب ثب ضذت ثِ ضوي تیش صًی هیدادًذ سؿذ ثي اثی ٍقبظ تیش ّب سا هی

پیبهجش اکشم صلؿن ثِ حعشت سؿذ فشهَدًذ هبدس ٍ پذسم ثش قشثبى تَ ثبضٌذ هذام تیش اًذاصی کي. سؿذ تزب پبیزبى   

 ؾوش خَد ایي الفبظ سا ثب تفبخش تؿشیف هی کشد.



ضزَد تیزشی    ّبی تبسیخ اسوص حجزبى یفتزِ هزی    ایٌگًَِ است کِ هطشکی کِ دس کتبةاحذ یک سخذاد غضٍُ 

ّزب ثَدًزذ. سسزَل اکزشم      پشتبة کشد کِ دس پْلَی ام ایوي خَسد دسحبلیکِ ایطبى هطغَل ثِ آة دادى صخوزی 

 اش خَسد ٍ ؾقت افتبد ٍ ثِ سزجت آى لخزت   صلی اهلل ؾلیِ ٍسلن تیشی ثِ حعشت سؿذ دادًذ ٍ آى ثِ حٌجشُ

 ضذ ٍ پیبهجشاکشم صلی اهلل ؾلیِ ٍسلن لجخٌذ صدًذ.

اصحبثی کِ ثِ هَقؽ صلح حذیجیِ سٍی صلحٌبهِ ثؿٌَاى یَاُ اهعبء کشدُ ثَدًذ ثیي آًبى حعزشت سزؿذ ثزي    

اثی ٍقبظ ّن ثَدًذ. سٍص فتح هکِ اص سِ ؾلن هْبجشیي یکی دس دست حعشت سؿذ ثي اثی ٍقبظ ثَد. هَقؽ 

ذًذ ٍ رکش ایي سا حعشت سؿذ ایٌگًَِ ثیبى کشدًذ کِ هي دس هکِ هزشیط  حجة الَداؼ حعشت سؿذ هشیط ض

ٍثبثزت   ثَدم ٍ قشیت الوشگ ثَدم. سسَل اکشم صلی اهلل ؾلیِ ٍسلن ثزشای احَالپشسزی هزي تطزشیف آٍسدًزذ.     

 ایي هبًؽ ملسو هيلع هللا ىلصٍصیت هي استفسبس فشهَدًذسؿذ دس پبسخ یفت توبم حشٍت هي دس ساُ خذا قشثبى است. آًحعشت 

 اجبصُ دادًذ کِ ثیص اص حذ دٍ سَم هبل سا صذقِ کي. ٍ ضذًذ اهش

کشدًذ اهب اص احبدیج حبثت ضذُ است کِ ایطبى ثزشای ضزکبس    سسَل اکشم صلی اهلل ؾلیِ ٍسلن خَد ضکبس ًوی 

یفتٌذ ثٌبثشایي ثِ هَقؽ یک غضٍُ ایطبى حعشت سؿذ ثي اثی ٍقبظ سا صذا کشدًذ ٍ فشهَدًزذ کزِ آّزَ سا     هی

 فشهَدًزذ  ٍ ًْبدًزذ  ایطبى ٔ  خَاستٌذ تیش ثضًذ ٍ ایطبى ثب هحجت رقي خَد ثش ضبًِ بى هی. ٍقتی ایطصیذ کٌیذ

 .ثبضذ خطب ثی اش ًطبًِ خذا ای کِ

دس اٍظبؼ ؾشة دٍ ًیشٍی قذستوٌذ ثَدًذ یکی کسشی ٍ دیگش قیصش. ثخص ثضسیی اص ؾشای صیش تصشف کسشی 

سشپشستی حعشت سؿذ ثي اثزی ٍقزبظ جٌگیزذُ    قبدسیِ،ًْبًٍذ ٍ جلَلِ صیش هذائي، ّبی هؿشٍف  ثَد ٍ هؿشکِ

 ضذ.

ٍقتزی حعزشت ؾوزش خلیفزِ     هؿشکِ ّبی ؾشای ثؿذ اص سشؾت سزشد ضزذًذ.   حعشت اثَ ثکش خالفت دس دٍساى 

دس ّویي دٍساى یضدیش ًَُ خسشٍ پشٍیض ثش تخزت  هٌتخت ضذًذ ایطبى ثِ طشف ایي لطکش کطی تَجِ کشدًذ. 

ؾشة تحشیک  بخت. دس ّویي اٍظبؼ حعشت ؾوش دس سشاسشًطست ٍ توبم ًیشٍی سلطٌت ایشاى سا هجتوؽ س

اهب سای حعشت ؾلی ٍ اصزحبة  .ثگیشًذسشپشستی ایي دس دست خَد تصوین یشفتٌذ کِ  جْبد سا آغبص کشدًذ ٍ

. جشای ایي هبهَسیت هطشح کشدًذًبم حعشت سؿذ ثٌحعشت ؾجذالشحوي ثي ؾَف ثضسگ هبًؽ ایي تصوین ضذ. 

ایطزبى   ۵شت ؾوش دسهَسد حعشت سزؿذ فشهَدًزذ  تفق ضذًذ ٍ حعثؿذ اص ایي توبم هشدم ثِ اسن حعشت سؿذ ه

حعشت سؿذ لطکش  ٍقتی اٍ ثِ ؾشای سسیذ  فشهبًذّی لطکش سا ثذست یشفت.آدم دلیش ٍ تیشصى صثشدست است.

 خَیص سا ثشسسی کشدًذ کِ هطتول ثش ثیست الی سی ّضاس ًفش ثَد.  



دس لطکش آًبى ثَدًزذ.   ضتشّجشی سخذاد. تؿذاد کفبس دٍیست ٍ ّطبد ّضاس ثَد ٍ سی تب ۰۱ آخش ًجشد قبدسیِ دس

سشکشدیی لطکش ایشاى ثِ دست سستن ثَد. حعشت سؿذ ثِ کفبس دؾَت اسالم دادًذ ٍ ثشای ایي ایطبى هغیزشُ  

  ب اٍ تحقیش آهیض سلَک کشد.  سستن ث فشستبدًذ.ثي ضؿجِ سا 

کِ یک  ًذِ حعشت سؿذ ّذایت کشدحعشت ؾوش ثحعشت هصلح هَؾَد سظی اهلل ؾٌِ ّن ثیبى فشهَدًذ کِ 

. ٍقتی فشهبى حعشت ؾوش اجزشا ضزذ یضدیزش ثزب فخزش ٍ      پیص ضبُ ایشاى ثفشستثقصذ دؾَت اسالم ّیئت سا 

ٍ یفت غیش اص ایي ثِ ضزوب چیزضی   هجبّبت دؾَت اسالم سا سد ًوَد ٍ یک کیسِ خبک سا ثِ سئیس ّیئت داد 

 ثِ هصبحجبى خَد یفت کزِ اهزشٍص   ٌّگبم خشٍج اص دسثبس کیسِ خبک سا ثشداضت ٍ  صحبثی دادُ ًوی ضَد. آى

ایزي کزبس سا   طَس خَیص سا ثِ دست هب سپشد. ٍقتی ضبُ ایي ًؿشُ سا ضٌیذ صهیي کضبُ ایشاى اص دست ّبی خَد 

ثذضکًَی یوبى کشد ٍ دًجبل ّیئت سَاساى سا فشستبد اهب تب آى ٍقت هسلوبًبى کِ سَاس ثش اسزت ّزب ثَدًزذ اص    

 دستشس ضبى خبسج ضذًذ.

هزِ ًوزبص هیزت ضزبى سا اؾزالم      اقبفشهَدًزذ ٍ  هشحزَهیي  دسج صیل دس پبیبى خطجِ جوؿِ حعَس اًَس رکش خیش 

          فشهَدًذ.

خبًن ثطشی اکشم ّوسش آقبی هحوذ اکشم ثبجَُ، ًبغش تؿلین القشآى ٍ ٍقف ؾبسظی دس پبکستبى اسزت کزِ   . ۰

 سبلگی دسیزضت، اًب هلل ٍاًب الیِ ساجؿَى.   ۱۱دس سي  ۴۲۴۲هبسس  ۴۲دس 

ثِ سي ّطتبد ٍ دٍ سبلگی دسیزضزت، اًزب هلل ٍ اًزب     ۴۲۴۲طٍئیِ  ۰۲کِ دس آقبی اقجبل احوذ ًبصش پیشکَتی . ۴

   .طبّش هجلغ جوبؾت ثَسکیٌبفبسَ استپسشش اکجش احوذ الیِ ساجؿَى. 

ّین اص هَلیبى جتبى ثخص کزَتلی، کطزویش آصاد   خبًن غالم فبطوِ فْویذُ است کِ ّوسش آقبی هحوذ اثشا. ۳

سبلگی پس اص ثیوبسی طَالًی هزذت فزَت کزشد، اًزب هلل ٍ اًزب الیزِ        ۲۴دس سي  ۴۲۴۲طٍئیِ  ۰۳ثَد، ٍی دس 

 .  یبثذ اًذ ٍ آقبی هحوذ جبٍیذ دس صاهجیب ثِ ؾٌَاى هجلغ تَفیق خذهت هی سِ پسشش ٍقف صًذیی ساجؿَى

 ى.  سبلگی دسیزضت، اًب هلل ٍ اًب الیِ ساجؿَ ۴۲هِ دس سي ۴۴آقبی هحوذ احوذ اًَس حیذسآثبدی است کِ دس . ۲

 سبل دسیزضت، اًب هلل ٍاًب الیِ ساجؿَى.   ۴۴سي  طٍئي دس ۳۲آقبی سلین حسي الجبثی اص سَسیِ است کِ دس . ۲

 ثلٌذی دسجبت فَت ضذیبى دؾبی هغفشت کشدًذ.س اًَس ثشای حعَ

 

             

 



 


