بسم اهلل الرحمن الرحیم
خالصه خطبه جمعه مورخه  ۶۱اکتبر ۰۲۰۲
ظیس ىا انیص الهَنيیو پيجهیو رلیفً خقصت نعیح نَيَد يلیً العالم ةتاریذ ۶۱
اکتتص  ۰۲۰۲در نعجس ةیت الهتارک اظالم آةاد تلفَرد رمتً جهًً ایصاد فصنَدىس کً ةا
تصجهً ػسه در زةان ٌای نزتلف ةص ایم تی ای زىسه پزغ ػس.
خقَر اىَر فصنَدىس :انصوز اولیو ؾداةی کً ذکص ریص اش را ييَان نیکيم خقصت
نًَذ ةو خارث اظت .وی از كتیلً اىؿار رضرج ةَ و ٌهصاه  ۰۲ؾداةً در ةیًت يلتً
جاىیً ػصکت کصد .او ةا ام یضیس ةيت كیط ازدواج کصده ةَد و از ایو ازدواج دو درتص
داػت .خقصت نًَذ ٌهصاه دو ةصادر رَد نًاذ و يَف تَفیق ػصکت در غضوه ةسر
یافت ،ایو ٌص ظً ةصادر را ةيَ يفصاء ىیض نیگَیسىس.
در روز جيگ ةسر پیانتص اکصم ةصای دریافت خال اةَ جٍل ارػاد فصنَدىس .خقصت يتس
اهلل ةو نعًَد رفت و دیس کً دو پعص افصاء اةَ جٍل را تا ایو خس نجصوح کصدىس کً او
ةی خط و خصکت ناىس و ىضدیک ةً نصگ اظت .خقصت نؿلح نَيَد نی فصنایيس کً:
اةَ جٍل ةً يتس اهلل ةو نعًَد گفت کً :نتاظف ىیعتم جض ایو کً دو کَدکان اٌل
نسیيً نصا کؼتيس کً کؼاورزی نیکييس و ظتضیجات را نیرویاىيس ظپط او اةصاز ایو
آرزو کصد کً گصدن نصا دراز ةگشاری و ظپط ظصم را كمى کيی .خقص يتس اهلل گفت کً
ىهی گشارم کً ایو آرزوی تَ ىیض ةصآورده ةؼَد و گصدىغ را از ىضد چاىً ةً ظزتی كمى
کصد .کفار نکً اٌل نسیيً را ریلی رَار و ذلیل گهان نیکييس .پط چيیو خعصتی
ىؿیب اةَ جٍل ػس کً واپعیو آرزویغ ٌم ىتَاىعت ةصآورده ةؼَد .خقصت نًَذ در
غضوه ةسر در خال جيگیسن ػٍیس ػس.

ؾداةی ةًسی خقصت اةی ةو کًب اظت کً ذکص ریص او را ييَان نیکيم .او از كتیلً
رضرج اىؿار و ػاخ ةيَ نًا ویً ةَد .خقصت اةی كس نتَظك داػت .او در ةیًت يلتً
جاىیً ػصکت کصد و ةً دلیل ةاظَاد ةَدن ظًادت ىَػتو وخی را ىیض یافت .پیهان
ةصادی وی ةا خقصت للدً ةو يتیس اهلل یا خقصت ظًیس ةو زیس ةعتً ػس .خقصت
اةی ةو کًب يالم كصآن ةَد پط آنسه اظت کً رساوىس نتًال پیانتص اکصم را نزالب
کصده فصنَد کً ةصای اةی كصآن را ةزَاىیس و پیانتص اکصم فصنَدىس کً ةضرگ تصیو كاری
انت نو اةی اظت .خقصت نؿلح نَيَد خقصت اةی را ٌهصاه ةا يتس اهلل ةو
نعًَد،ظالم نَلی اةی خضیفً و نًاز ةو جتل چٍار كصاءانت و از  ۶۱نعتيس تصیو کاتب
وخی ػهصدىس.
ةاری پیانتص اکصم ةً خقصت اةی فصنَدىس کً :رساوىس دظتَر داده اظت کً ةصای تَ
ظَره ةیيً ةزَاىم .او پصظیس :آیا ىانم ةصده ةَد؟ ایؼان ؾلًم فصنَدىس ةلً ،آن نَكى
خقصت اةی ةً گصیً افتاد .خقصت نؿلح نَيَد فصنَدىس کًٌ :ص کط کً ذوق كصآن
را داػت ةایس پیغ اةی ةصود.
خقصت اىط فصنَد کً چٍار اػزاص در زناىً پیانتص اکصم کل كصآن را خفن ىهَده
ةَدىس و تهام ػان از اىؿار ةَدىس کً ةسیو كصار اىس خقصت اةی ةو کًب ،خقصت نًاذ
ةو جتل ،خقصت اةَ زیس و خقصت زیس ةو جاةت رفی اهلل ييٍم.
پیانتص اکصم ؾلی اهلل يلیً وظلم فصنَدىس کً :نٍصةان تصیو فصد انت نو خقصت اةَ
ةکص اظت و ىعتت ةً دیو رسا ظزتگیص تصیو فصد يهص اظت .و کعی کً در خیا از ٌهً
کانل تص اظت خقصت يحهان اظت و فصدی کً ةاةت خالل و خصام ةیؼتص از ٌهً يلم
دارد خقصت نًاذ ةو جتل اظت و در نَرد فصایـ ،زیس ةو جاةت ةیغ از ٌهً يلم دارد

و خقصت اةی ةو کًب راجى ةً كصاءت زیاد از ٌهً ةلس اظت ،ظپط افضودىس کً ٌص
انت انیيی دارد و انیو ایو انت خقصت اةَ يتیسه ةو جصاح اظت.
خقصت اةی رظم ىَػتو ىام کاتب را در پایان کتاب یا كصآن ػصوع کصد .وی تک تک
خصف از كصآن از پیانتص اکصم ػيیسه و خفن کصده ةَد .وی ةسون رودرواظی ٌص چً
نیرَاظت از پیانتص اکصم ظَال نی پصظیس لشا پیانتص اکصم ىیض ةعتب اػتیاق او ،ةصای
تدؿیالت وی تَجً راؾی نیفصنَدىس .ةاری پیانتص اکصم ىهاز فجص را انانت کصدىس و
تالوت یک آیت فصانَش کصدىس ةًس از ىهاز ایؼان از نصدم پصظیسىس کً آیا کعی نتَجً
كصاءت نو ةَد؟ ٌهً ظاکت ناىسىس .ظپط ایؼان نتًلق ةً اةی ةو کًب اظتفعار
فصنَىسىس آن وكت اةی يصض کصد کً ػها فالن آیت را ىزَاىسیس .پیانتص اکصم ؾلی اهلل
يلیً وظلم فصنَدىس :نی داىم ٌیچ کط غیص از تَ نتَجً ایو انص ىؼسه ةَد.
تعلمی کً خقصت اةی در فو كصاءت داػت نیتَاىس از ایو انص ظيجیسه ةؼَد کً
خقصت پیانتص اکصم از او نیرَاظت کً یک دور كصآن ػصیف را کانل ةزَاىس .ظالی
کً در آن پیانتص اکصم در گشػتيس ،ایؼان فصنَدىس کً :جتصئیل ةً نو گفتً اظت کً
پیغ اةی كصآن ةزَاىیس.
ةاری كصاءت دو افصاد را ةً خقصت اةی ىاػياس ةً ىوص نیآنس انا پیانتص اکصم كصاءت
ػان را درظت كصار داد .آن وكت خقصت اةی ةسلیل رجالت ریط يصق ػس .وی یک
ػزؽ ایصاىی را كصآن نیآنَرت کً ىهی تَاىعت واژه «اجیم» را ةً درظتی تلفن
کصد .خقصت اةی ةؼست ىگصان ةَد کً از آىجا پیانتص اکصم ؾلی اهلل يلیً وظلم رد
ػسىس .ایؼان ؾلًم فصنَدىس از اش ةزَاه کً «تاهیم» ةزَاىس آن وكت او واژه «اجیم»
را ةً درظتی تلفن کصد .ةاری پیانتص اکصم در رمتً جهًً ظَره ةصاءت را تالوت کصدىس

در اجيای رمتً خقصت اةَ دردا ء و خقصت اةَ زر از ایؼان پصظیسىس کً ایو ظَره کی
ىازل ػس .پیانتص اکصم ةا اػاره آىٍا را ظاکت کياىس .ةًس از ىهاز خقصت اةی گفت انصوز
ةًلت یک فًل كتیح ىهاز جفت تان را ةالل ػس .ةص ایو ٌص دو پیغ پیانتص اکصم خافص
ػسىس و ایؼان ظزو اةی را تاییس ىهَدىس و فصنَدىس ىتایس در وظك رمتً خصف نی-
زدی.
ةاری خقصت پیانتص اکصم ؾلی اهلل يلیً وظلم از خقصت اةی پصظیسىس کً يویم تصیو
آیت کتاب اهلل کسام اظت .او گفت کً رسا و پیانتص اش ةٍتص نیداىيس .وكتی پیانتص
اکصم ةار دوم از ایو ةاةت اظتفعار فصنَدىس ،او کلهات اةتسائی آیت الکصظی رَاىس.
رظَل کصیم از جَاةغ رَػؼان آنس و فصنَدىس :يلم نتارک ةادت.
وی رفی اهلل ةً خقصت لفیل كصآن آنَرت در يَض او ةً خقصت اةی کهاىی
ةًيَان ٌسیً تلسیم کصد ٌهیو لَر ػزؽ دیگص لتاس را پیؼکغ کصد .وكتی پیانتص
اکصم از ایو ةاةت رتصدار ػسىس فصنَدىس :ةصگصدان و در آیيسه از ایو چيیو ٌسیًٌا
رَدداری کو  .خقصت اةی در ایو نَرد ایيلسر ندتاط ةَدىس کً وكتی اٌل ػام از
ایؼان كصآن نیرَاىيس و کاتتان آن را تصظیم نیکييس و ةً لَر اجصت کتاةت ،او را
ديَت لًام نیدادىس انا خقصت اةی ٌیچ وكت ديَت ػان را ىهیپضیصفت.
خقصت اةی ػانل غضوه ةسر در تهام غضوات ٌهصاه پیانتص اکصم ؾلی اهلل يلیً وظلم
ػصکت کصد .در غضوه اخس ةً او تیص رَرد رظَل کصیم ةصای درنان کصدن لتیتی را
فصظتادىس .در ظال ٌ ۹جصی زکاه فصض ػس پیانتص اکصم ؾلی اهلل يلیً وظلم جٍت
تدؿیل زکاه يهال را تًییو فصنَدىس خقصت اةی ةص كتیلً ةيَ ةلی،ةيَ اهٍص و ةيَ ظًس
يانل نيؿَب ػس.

در دوران خقصت اةَ ةکص وی نعئَل کار تصتیب و جهى آوری كصآن ةَد .او کلهات كصآن
را نی رَاىس و نصدم آن [الفاظ] را نیىَػتيس .در دوران رالفت خقصت يهص نجلط
ػَری تاظیط ػس ،از اىؿار و نٍاجصیو اؾداب نلتسر يقَ آن ةَدىس .از لصف كتیلً
ةيَ رضرج خق صت اةی ةو کًب يقَ آن ةَد .در یک ػب ناه رنقان خقصت يهص دیس
کً نصدم تک تک و ةً ؾَرت گصوه ىهاز نیرَاىيس .خقصت يهص رفی اهلل ييً آىٍا را
در انانت خقصت اةی جهى کصدىس .خقصت اةی از پیانتص اکصم ؾل اهلل يلیً وظلم
ةزغ ةضرگی از اخادیث ػيیسه ةَد ةسیو دلیل ةیؼتص اؾداب ػانل خقصت يهص ةصای
کعب يلم خسیث از اش اظتفاده نی کصدىس.
خقصت اةی رفی اهلل ييً در اظتيتاط کصدن از كصآن کصیم و خل نعائل فلٍی كادر
ةَد .خقَر اىَر در ایو نَرد نتًسد واكًات را تًصیف کصدىس کً از آن آػکار نی ػَد
کً خقصت يهص ىیض در ایو انَر ىوص وی را تصجیح نیدادىس.
خقصت يحهان رفی اهلل ييً جٍت جهى آوری كصآن و از نیان ةصداػتو تفاوت گَیغ-
ٌا دوازده اؾداب را اىتزاب کصدىس و خقصت اةی ةو کًب را رئیط ایو نجلط
نيؿَب کصدىس .انصوز ٌص چلسر ىعزًٌای كصآن وجَد دارىس ،لتق گَیغ خقصت اةی
ةو کًب ٌعتيس .او در هصف ٌؼت ػب یک دور كصآن ػصیف را کانل نیرَاىس.
پیانتص اکصم ؾلی اهلل يلیً وظلم كتل از ةيای نيتص نعجس ىتَی ةً ظتَن تيً رصنً
تکیً زده رمتً را ایصاد نیکصدىس .کیفیت يؼق خقصت اةی ةا پیانص اکصم چيیو ةَد
کً ٌيگام گعتصش دادن نعجس ىتَی وكتی آن ظتَن را ةصکيسه ػس وی آن رکو را ةً
راىً رَد ةصد .در اؾداب پیانتص اکصم ؾلی اهلل يلیً وظلم خقصت يهص ،خقصت

يلی ،خقصت يتس اهلل ةو نعًَد ،خقصت زیس ةو جاةت ،خقصت نَظی اػًصی و
خقصت اةی ةو کًب ػغ تا داور ةَدىس.
در نَرد ظال وفات وی نزتلف روایات ةً چؼم نیرَرد .لتق آىٍا او در ظال ۰۰
ٌجصی یا ٌ ۰۲جصی فَت کصد .خقَر پص ىَر فصنَدىس کً روایت نتًلق ةً ٌ ۰۲جصی
نصجح تص اظت چَن خقصت يحهان نعئَلیت جهى آوری كصآن ةً دظت او ظپصده ةَد.
در پایان رمتً خقَر اىَر ذکص خقصت اةی را اظتيتاج کصده تفؿیل ةچًٌایغ را
تًصیف کصدىس .خقصت اةی دو تا پعص ةيام لفیل و ندهس و یک درتص ةيام ام يهصو
داػت .ىام ٌهعص او ام لفیل ةيت لفیل ةَد و او از كتیلً دوس ةَد.

