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 ۰۲۰۲ هوامبر ۶خالصه خطبه جمعه مورخه 

 ۶ؼیط ىا انیع الهَنيیو پيذهیو صلیفً زظعت نؽیر نَعَد علیً الؽالم ةتاریش 
صػتً دهعً ایعاد فعنَدىط کً ةا  در نؽذط ةیت الهتارک اؼالم آةاد تلفَرد ۰۲۰۲ ىَانتع

 ضؾ ؿط.پتعدهً ؿطه در زةان ٌای نضتلف ةع ایم تی ای زىطه 
 ۰۷۲ و تالوت ؼَرۃ الفاتسً و ؿهاره آیت تعَذ ةعط از تـہط،زظَر اىَر ایطہ اللہ تعالٰی 

تعدهً آن را ایعاد کعده فعنَدىط کً در كعآن کعیم صطاوىط نتعال نَنيان  ؼَرة التلعه
ٌای نتعطد ةً غعف فطاکاری نالی نتَدً ؼاصتً اؼت. در ایو آیت ایو را در دا

اؼت کً نَنو در اوكات ؿب و روز نضفیاىً و آؿکارا در راه ویژگی نَنيان ذکع ؿطه 
کييط ٌهیو غَر دای دیگع  در كعآن کعیم آنطه اؼت کً نَنو ةً صاغع صطا صعج نی

کييط. پػ ىـاىً و عالنت نَنو زلیلی ایو اؼت کً آىٍا از دلب رطای صطا صعج نی
غ صَةی اؼت انا اگع نال پاکیغه صَد نضلصاىً در راه صطا صعج ةکيط. روح تؽاةق چی

كعةاىی نالی یا ؿيیطن ىَعی ؼتایؾ از کؽی  ةً صاغع ریاکاری، تفاصع، نيت گظاؿتو
 کيی پػ چيیو فطاکاریٍا در نسظع صطا ةً دردً كتَلیت ىهی رؼط.نی

ؼازد انا ایو ؿعف او را در کيط صطا او را نستعم نیکؽی کً رطای صطا را دلب نی
کييط فلع یو نَنيیو اگع دلب تَدً صلیفً وكت نیعادغی و فعوتيی نی افغایط چي

ةً ایو صاغع کً نی تَاىيط نَرد دعاٌای صلیفً ةـَىط. اگع ةع صالفت زلً ایهان 
 دای عار ىیؽت.  داؿتیط پػ چيیو آرزو



فعنایط کً اگع نضلصاىً ةً صاغع رطای نو صعج ةکيیط نو تعس و صطاوىط نتعال نی
دارم و ةعای ؿها اؼتاب ؼکیيت كلب نٍیا صَاٌم ؿها را از نیان صَاٌم ةع اىطوه

فکعؿان ایو دارىط در ایو زنان زظعت نؽیر نَعَؑد را كتَل ؼاصت. گعوٌی کً 
کييط و زتهًا صطاوىط نتعال ایيذَر فطاکاریٍا ا ٌهیو فکع آىٍا فطاکاری نالی نیةاؼت. 

روزیً در دهاعت ةا ایو ؿهاری از کؽاىی کً را ةیحهع رٌا ىهی کيط. ىهَىً ٌای ةی
 کييط، ودَد دارىط.ازهطیً فطاکاری نی

کييط ةً یاد داؿتً ةاؿيط کً زظَر اىَر فعنَدىط کً: کؽاىی کً فطاکاری نالی نی
ٌای ؿان ىیغ ةع آىٍا زق دارىط. ازلاق ایو زلَق ىیغ ةع یک نَنو وادب ٌهؽعو ةچً

عیف ةکيیط و ةً ٌای صَد ارزش و اٌهیت كياعت تعاؼت. ةایط ةً اعظای صاىَاده
ٌای فطاکاری نالی نتَدً ةؽازیط. کؽاىی کً ةطیو روش فطاکاری نالی نیکييط اوالد

ناىط. گیعىط کً اىؽان ؿگفت آور نیةا چيیو وؼایع نَرد افظال اٰلٍی كعار نیؿان 
کيم. ٌای ؿان را عيَان نیةعظی ٌا را کعده اىط واكعاتاآلن کؽاىی کً چيیو فطاکاری

-و واكعات ةً دیگعان ىیغ تسعیض صَاٌط ؿط. زظعت نؽیر نَعَؑد نیةا ؿيیطن ای

ٌای صَد را از نعدم نضفی ىگٍطاریط ىتایط کً تهام کارفعنایيط کً كعآن نی گَیط کً 
ةلکً وفق نصلست ةعض اعهال ىیک را پَؿیطه و ةعض را آؿکارا ةٍذا ةیاوریط. ةً ٌع 

 .ةاؿطنَجع نیصیلی هَىً و اؼَه دا كَل تاجیع گظار ىهی ؿَد ةلکً ةیـتع نَارد ى

ایو واكعات ةعای كعةاىی کييطگان ةاعث دوةعاةع جَاب ةـَىط یک  پػ صطا کيط کً
جَاب ایو اؼت کً آىٍا در راه صطا كعةاىی کعده اىط و دوم ایو اؼت کً از ىهَىً و 

 واكعات ؿان ةً دیگعان ىیغ تسعیک فطاکاری نالی صَاٌط ؿط.



آلتاىی، ارديتایو، اىطوىغی، نالی، فعاىؽً، کاىادا، از نهالک ةعط از ایو زظَر اىَر 
 گانتیا، فیلیپیو، کتاةیع، آلهان، كغاكؽتان، تاىغاىیا، ٌيط و ػياؼیعالئَن، دغایع نارؿال، 

الن و کَدکان، جعوتهيطان و فلعاء ػعض واكعات ایهان و زىان، ةغرگؽا انوػیعه نعد
. و اصياف و اكَام نضتلف را تععیف کعدىط نضلصیو از غتلاتفطاکاریٍای نالی افعوز 

ةعلت اپیطنی کيَىی کعوىا ویعووس ةاودَد ةسعان اكتصادی در کل دٍان، زظَر 
ٌای تاجیع گظار فطاکاری نالی افعاد دهاعت، فعنَدىط: کً ایو ةعط از ةیان نحالاىَر 

 چيیو واكعات ةی ؿهار اؼت کً ةعصی از آىٍا عيَان کعده ام.

 

 

ؿـهیو ؼال اعاىً تسعیک دطیط و ٌـتاد  پایان کً ٌيگامظَر اىَر فعنَدىط ز
چٍار صط ٌغار  و ؼال ده نیلیَن و پيذاه غیدهاعت ازهطیً دٍاىی تَاىؽت در 

صطر ٌغار و ٌـتاد و دو  ۸دهاعت ىؽتت ةً ؼال گظؿتً . عدپَىط فطاکاری نالی ک
-ةی تعیوط پاکؽتان ةاودَد پعداصت. [در صيطوق تسعیک دطیط]ٌغار پَىط زیاد 

 پیـعفت صیلی در فطاکاری نالی پَل نسلی  لساظ وازط ازادی و ؼیاؼی اكتص جتاتی
 کعد. 

در فطاکاری نالی صيطوق تسعیک ] ؼعاؼع دٍان نلام اولدهاعت ٌای انؽال آلهان از 
،آنعیکً، کاىادا ؼپػ کـَری از ؿتً نیاىً، ةعطا ةعیتاىیا را ةطؼت آورد. [دطیط

، اىطوىیـیا، ػيا، و ؼپػ کـَری از ؿتً نیاىً، ؿانل اؼت. در نَرد ذکع ٌيط،آؼتعالیا



ةا نلایؽً  ،اکيَن فعاتع از کـَرٌای آفعیلاییزظَر اىَر فعنَدىط کً ػيا ویژه ػيا 
 .كعار گعفتً اؼتکـَرٌای دیگع دٍان ناىيط آنعیکا و اروپا در فطاکاری نالی 

ةً دؼت آورد پػ از آن آنعیکً و ؼيگاپَر ؼَئیػ نلام اول  ٌع ىفعپعداصت  ةً ازای
در کـَرٌای آفعیلایی ػاىا نلام اول ةً دؼت آورد پػ از آن ىیذعیً، كعار دارىط. 

فطاکاران تعطاد نذهَعا  ةَرکیيافاؼَ، تاىغاىیا، گانتیا، ؼیعالیَن و ؼپػ ةيیو ٌؽتيط.
از ىظع افغودن تعطاد فطاکاران نیلیَن و ٌـت صط ىفع اؼت.  ۶.۶دطیط  صیعیً تسعیک

ایو تعطاد  از کـَرٌای آفعیلا ػيا و ؼپػ ةَرکیيافاؼَ ٌؽتيط. [صیعیً تسعیک دطیط]
 اؼت.  ىیغ ةً ؿطت افغایؾ یافتً ةيگالدش، آلهان، کاىادا، ٌيط، اؼتعالیا و اىگلؽتان  در 

ىفع از  ؼی و ؼً صط و ةیؽت وٌفت ىفع ٌؽتيط ٌای دفتع اول پيخ ٌغار و ىً زؽابدر 
زظَر اىَر ةا نٍعةاىی از صَد را صَدؿَن ادا نی کييط. و اعاىً آىٍا زىطه ٌؽتيط 

دهاعت ٌای کً در آلهان، ةعیتاىیا، پاکؽتان، آنعیکا، کاىطا، ٌيط و اؼتعالیا فطاکاری كاةل 
  کعدىط. آىٍا ذکع صیع  ،کعدىط ذکع

ىفَس ٌهً دارای و زظَر اىَر ةعای ٌهً فطاکاران دعا کعدىط کً صطاوىط نتعال در 
و ؼال هیزظَر اىَر ٌـتاد ٌفتٌهیو غَر و ایحار ٌهً را كتَل کيط.  طٌطةةعکت  ؿان

 صیعیً تسعیک دطیط را اعالم فعنَدىط  کً از یکهیو ىَانتع ؼال ىَ را آػاز نی ؿَد. 

در دونیو كؽهت صػتً زظَر اىَر ةعای عالم اؼالم و نؽلهاىان تسعیک دعا کعدىط و 
عصی از رٌتعان دٍان ػیع اؼالم ىؽتت ةً نؽلهاىان ازؽاس فعنَدىط کً انعوزه ة

در ایو عصع دنَکعاتیک رٌتعان دىیایی نعدم را صطا نی داىيط و ىفعت و کیيً دارىط. 
 نطاری و غتق آىٍا ؼیاؼت غتق صَاؼتً ٌای نعدم صَاؼتً ٌای صَد را ةیان نی کييط



ةا ؿَد.  ةیان نی طط اؼالم و نؽلهاىان کلهات نتٍم و پیچیطه  درعياد اػلب  کييط. نی
دیو واكعا  .اعالم کعداؼالم را دیو ةسعاىی  یػ فعاىؽً صعیساً ئایو زال اصیعا ر

اؼت. واكعیت ایو اؼت کً اؼالم دیو زىطه و پیـعفت کييطه ةسعان  دچار ؿان صَد
ل تَؼع زظعت نؽیر نَعَؑد تتلیغ اؼالم در ؼعاؼع دھان در زادریو زنان اؼت. 

 گؽتعش اؼت. 

ات ةؽیار صَةی زظَر اىَر ةیان ىضؽت وزیع کاىادا را ؼتَده فعنَدىط کً وی اظٍار
کً ایو چیغٌا درؼت ىیؽت و  یػ دهٍَر فعاىؽً ارایً داده اؼتئر ةیاىیًدر نَرد 

 ييط. کةایط از عَاغف دیيی ٌهً نعدم و رٌتعان دیيی نعاكتت ىتایط ایيذَری ةاؿط. 

دٌيط  فعنَدىط: ایو ىیعوٌای طط اؼالنی ةً ٌهیو صاغع کارٌای ایيذَری اىذام نی
در ةالی فعكً گعایی ٌع کـَری نی داىيط کً نؽلهاىان ةاٌم نتسط ىیؽتيط.  چَن

اگع ةً دٍان آؿکار ةاؿط کً نؽلهان ةاٌم اتساد دارىط و افتاده علیً یکطیگع نی ديگط. 
ٌعگغ دٍان ةً صاغع اؼالم فطاکاری نی کييط نعتلط ةً یک صطا و یک رؼَل ٌؽتيط،

ملسو هيلع هللا ىلص ٌعگغ دعات اىتـار عکػ از پیانتع اکعمػیع نؽلهان چيیو کارٌایی اىذام ىطٌيط. 
زتی چيط ؼال پیؾ کً چيیو اكطانات ؿيیعی در  ای ىطاؿتً ةاؿط. در ٌیچ روزىانً

ط و داىهارک و فعاىؽً روی داد ةياةعایو نؽلهاىان ؼعو صطا نَكتی ةً را اىطاصتي
 درؼتاز غعف دیگع دهاعت ازهطیً تسعیم کاالٌای ایو کـَرٌا را اعالم کعدىط. 

غتلً تسصیل کعده پیؾ دٍان ارایً کعد. ملسو هيلع هللا ىلص کً ؼیعت دظاب پیانتع اکعم واکيؾ داد
نا انعوزه ٌهیو کار را اىذام و نعدم عهَم تالش دهاعت ازهطیً را پؽيطیطىط. 

 متعالیم اؼال ًىادرؼت یک فعد ة عهلیػ ٌیچ کـَر ىیؽت کً ئوظیفً ردٌیم.  نی
 و آىان را علیً نؽلهاىان تسعیک کيط.  ةیاىگیغدنلت صَد را  ارداع ةطٌط و



زعنتی  ینو كتال ٌم گفتم کً ٌیچ نؽلهان ةاوكار ة زظَر اىَر فعنَدىط:
ةاؿيط کً ازؽاؼات را  اگع زعکاتی ودَد داؿتًرا تسهل ىهی کيط. ملسو هيلع هللا ىلص پیانتعاکعم

پػ نؽئَل ایو گیعد ةو در ىتیذً آن اگع کؽی كاىَن را ةطؼت صَد  کيطاىگیضت نی
وكتی كتال ایو  ٌؽتيط.رای آزادی اظٍار نعدم ػیع نؽلم،دولتٍا و ةا اصػالح واکيؾ 

زنان نو در یک ؼلؽلً صػتات در  نَطَع نَرد ةسث كعار گعفتً ةَد زتی در آن
ةَد  ؼیاؼتهطار ٌليط ةیان داده وكتیٌهیيػَر نَرد واکيؾ درؼت تَطیر داده ةَدم. 
تعؼاىطم و وی  آن ؼیاؼتهطار را از عظاب صطاآن ٌيگام نو در ٌليط صػتً ایعاد کعدم. 

 اؼت.  هنو کعد تٍطیط ةً نعگ [زظَر اىَر]ةً دولت ٌليط نعادعً کعده ةَد کً او

نهکو اؼت در چارچَب كاىَن ةً ٌع اكطانی کً علیً نيغلت پیانتع ً کنا تا آىذا 
ةایط ةیؾ از پیؾ ةع  در ایو وطیعت نااىذام نی ؿَد پاؼش نی دٌیم. ملسو هيلع هللا ىلص اکعم

تَاىط ٌیذان وكتی را صفً  ی دو ىفع نیکـتو یکصلَات ةفعؼتیم. ملسو هيلع هللا ىلص پیانتع اکعم
نو ر روزٌای ویعوس کَروىا د چيط ناه پیؾ انا ایو چاره ؼازی دایهی ىیؽت. کيط

یػ دهٍَر فعاىؽً ىانً ىَؿتم و در نَرد نذازات ئدولتٍا از دهلً ر ٍاییؽئةعصی از ر
کييط و ةاعث  ا دور نیٌا از صط دٍان ىیغ ةایط فکع کيط کً ایو چیغ صطا ٌـطار دادم.

پػ ةعای وطیعت عهَنی دٍان و ةعای انت نؽلهان ىیغ دعا ؿَىط.  نی ٍاىاةَدی آى
ملسو هيلع هللا ىلص ؼعی نی کيیم کً دٍان را تست لَای صطاوىط نتعال و پیانتع اکعم نا ٌمکيیط. 

و ٌطف صیعیً تسعیک دطیط اؼت. صطاوىط در ایو انع نا را یاری کيط. یٌهكعار دٌیم. 
 آنیو 


