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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ۰۲۰۲ ربماوه ۳۱خالصه خطبه جمعه مورخه 

ظیس ىا انیص الهَنيیو پيجهیو رلیفً خضصت نعیح نَغَد غلیً 
 در نعجس ةیج الهتارک اظالم آةاد حلفَرد ۰۲۰۲ صتناَى ۱۳العالم ةخاریذ 

رعتً جهػً ایصاد فصنَدىس کً ةا حصجهً ػسه در زةان ٌای نزخلف ةص 
    زغ ػس.پایم حی ای زىسه 

انصوز ذکص ریص اصداب اٌل ةسر ةیان رَاٌس ػس، انا كتل از آن  
رَاٌم حَضیدی ةسٌم: دو رعتً كتل در ضهو ةیان ذکص ریص  نی

کً در آن، خضصت پیانتص ػسه ةَد خضصت نػاذ ةو جتل روایخی ةیان 
اکصم صلی اهلل غلیً و ظلم فصنَدىس کً ةضودی ةً ػام ٌجصت 

ػَد انا در آىجا ةیهاری آةلً و دنل  کيیس، آىجا ةً دظخخان فخح نی نی
گیصد. ایو  ػَد کً آدم را ةً اولیو پلً ىصدةان نی ةص ػها نعلط نی

درظج . حصجهً ػَد ز آن نعلب روػو ٌم ىهیحصجهً درظج ىتَد و ا
 .ػَد آن در ةسن زیص ىاف ظاٌص نی ایو اظج کً

رواىیج کانل خضَر اىَر پط از حػصیف کصدن    
، خال دوةاره ذکص ریص خضصت غتساهلل ةو غهصو جاری ةَد فصنَدىسکً

کيس کً در روز  خضصت جاةص ةو غتساهلل حػصیف نی ػَد.  آن ػصوع نی
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غضوه اخس، پسرم را ىضد خضصت پیانتص اکصم صلی اهلل غلیً و ظلم 
 خضصت فاظهً درخص غهصو آوردىس در خالی کً او را نثلً کصده ةَدىس

آىگاه خضصت پیانتص اکصم صلی اهلل ایو نَكع ػصوع ةً  گصیً کصد ةص 
ٌای رَد  غلیً و ظلم فصنَدىس: گصیً ىکو کً فصػخگان پیَظخً ةا ةال

 اىس. ةص او ظایً کصده

خضَر اىَر درةاره حکفیو و حسفیو و ىهاز نیج ػھسای    
ظتق  صدیح ةزاری در  غضوه اخس روایات نزخلفی ةیان فصنَدىس.

ػٍسای غضوه اخس دو دو ىفص را ةاٌم در یک  ضصت جاةؓص کًروایج خ
 خضصت پیانتص اکصم صلی اهلل غلیً و ظلمو  دادىس پارچً كصار نی

او را اول در لدس  کعی از ایيان كصآن ػصیف را ةیؼخص ةلس ةَد
آىٍا ىً غعل داده ػسىس و ىً ةص آىٍا ىهاز نیج رَاىسه  .گشاػخيس نی
پیانتص اکصم صلی اهلل غلیً و ظلم ةص خضصت ی روایخ ظتقو  ػس.

در ظيو اةو  ػٍیسان غضوه اخس ةػس از ٌؼج ظال ىهاز نیج رَاىسىس.
ناجً آنسه اظج کً ػٍسای غضوه اخس را در رسنج خضصت پیانتص 
  اکصم صلی اهلل غلیً و ظلم آوردىس، ایؼان ةص ده ػٍیس ىهاز نیج

ةلیً ػٍسا از ناىس و  جيازه خضصت خهضه ٌهاىجا نی و رَاىسىس نی
 ػسىس. آىجا ةصده نی
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خضَر اىَر فصنَدىس کً خضصت نصزا ةؼیص اخهس از     
کً اگصچً آن زنان ةص آىٍا ىهاز نزخلف ایو اظخيتاط کصده اظج  اریذَح

نیج رَاىسه ىؼس انا ةػسًا در زنان ىضدیکی وفات خضصت پیانتص اکصم 
خس ىهاز نیج صلی اهلل غلیً و ظلم، ایؼان ةً ظَر راص ةص ػٍیسان ا

 رَاىسىس.

کيس کً نو ةصای پسرم  خضصت جاةص ةو غتساهلل حػصیف نی   
ػغ ناه پط از غضوه اخس كتص درظج کصدم و وی را در آن دفو کصدم 

چٍل و ػغ ظال پط از  .و نو در ةسىغ ٌیچ حغییصی را پیسا ىکصدم
غضوه اخس خضصت انیص نػاویً کاىال آب را ظارج و آةغ ةً كتصٌای 

غضوه اخس در كتصٌای خضصت غتساهلل ةو غهصو و خضصت ػٍسای 
غهصو ةو جهَح دارل ػس، ٌيگانی کً كتصٌایؼان را ةاز کصدىس ةص روی 

دظخغ را از زرهغ ةصداػخيس، از آن زرم ، وكخی آىٍا دو چادر ةَد
واكع انصی غیص نهکو  ایو کً .خضَر اىَر فصنَدىسرَن جاری ػس

. ػَىس کً دررَر ةدثيس ل نیپط از ایو كتیل روایات ٌم ىل ،اظج
ةػس از چٍل و ػغ ظال انکان  ؛ایو كاىَن ظتیػج اظجکً  فصنَدىس

  .ٌا ىهاىسه ةاػس س و فلط اظخزَانىسارد کً او حغییصپشیص ىؼسه ةاػ
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اصصار ػھادت پسر و  ظتب خضصت جاةؓص را ةًملسو هيلع هللا ىلص خضصت پیانتص اکصم
رسا ةا ٌیچ کعی  کً فصنَدىسکصدن ظلتکاران كصض غهگیو دیسىس و 

کالم ىکصده اظج انا از پؼج پصده ولی او پسرت را زىسه کصد و 
روةصوی رَد كصار داده و ةا او صدتج کصد و فصنَد: ای ةيسه نو، از 

ةزَاه کً ةً حَ غعا کيم، وی غصض کصد:  [رَاٌی ٌص چً نی]نو 
 پصوردگارا، نصا دوةاره زىسه کو حا نو در راٌج دوةاره کؼخً ػَم

ام کً کعی کً ةهیصد دوةاره ةً  س نخػال فصنَد: نو نلسر ىهَدهرساوى
پط ایو کً  دىیا ةازگصداىسه ىؼَد، خضصت غتساهلل ةو غهصو غصض کصد

 .را ةً افصادم کً در آىجا ٌعخيس، ةصظان [رتص]

خضصت رلیفث الهعیح الصاةع در یک ظزيصاىی رَد    
حػصیف  اد رارویسنخػلق ةً كتل از غٍس رالفج ػصح و  حفصیل ایو 

رساوىس نخػال ةا دادن رتِص اخعاس كلتی غتساهلل ةو غهصو در  کصد کً
کً نا ایيچيیو غؼق ىعتج داد  ةً خضصت نیواكع داػج ایو پیام را 

ایم کً خخی ةػس از  ٌای ةيسگان غارف ایجاد کصده ةً حَ در دل
کيس و ةً راظص  درگشػخو از غالم گضران ةاز فکص حَ آىٍا را رٌا ىهی

 .اىس چلسر رىجیسه راظصىس ا گشاػخًایيکً حصا در نیسان جيگ حيٍ
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ةصای ادا کصدن كصض  رَدملسو هيلع هللا ىلص خضصت پیانتص اکصم   
خضصت غتساهلل ةو غهصو رصناھایغ در ظلتکاران حلعیم 

ةػس از پصادارخو حهام و کهال  کيس  کًفصنَدىس.خضصت جاةؓص ةیان نی
 .ةاكی ناىس رصناٌاكصض 

ةا کيیً وی  اظج.خضصت ظهاک ةو رصػً ؓ صداةی دیگص   
 .وی از كتیلً رضرج ػارً ةيَظاغسه ةَد .نػصوفخص ةَددجاىً اةَرَد 

 و خضصت اةَدجاىً پیهان ةصادری ةعخيس. ةیو خضصت غختً ةو غضواؓن 
ًؓ  ظَار ناٌصی و اظب ػجاع و دلیص در غضوه ةسر، اخس خضصت اةَدجاى

کتار اىصار ػهصده  و از اصدابػصکج کصد و حهام غضوات دیگص 
وی یک دظخهال كصنضی داػج و آن را فلط در ٌيگام جيگ ةص  .ػس نی

خضصت اةَدجاىً در غضوه .داد از رَد ىؼان نی و ةعج ظص رَد نی
در روز غضوه اخس خضصت پیانتص اکصم صلی  .كسم ناىس اخس ٌم ثاةج

ایو را چً  اهلل غلیً و ظلم ػهؼیص را ةً دظج گصفخيس و فصنَدىس
گفخيس: نو، نو، انا خضصت ةاز فصنَدىس: ھهً گیصد؟  کعی از نو نی

گیصد در خالی کً خلغ را ادا کيس؟ خضصت اىط  چً کعی آن را نی
ٌای رَد را جلَ ىتصدىس ولی خضصت  گَیس کً آىگاه نصدم دظج نی

خضصت  .کيم گیصم و خلغ را ادا نی اةَدجاىً گفج: نو آن را نی
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اهلل غلیً و ظلم فصنَدىس: ةا آن ٌیچ نعلهاىی را  پیانتص اکصم صلی
خضصت اةَدجاىً .ىکؼی، ةا داػخو آن از ٌیچ کافصی فصار ىکيی

ٌای لؼکص دػهو رفج آىگاه خضصت پیانتص اکصم  رصانان ةً وظط صف
صلی اهلل غلیً و ظلم ةا دیسن او فصنَدىس: کً رساوىس نخػال ایو ىَع 

 دوظج ىسارد. يی در ٌيگام جيگراه رفخو را ةجض در ایو نَكػیج یػ

کً خضصت زةیؓص ةً ةیان کصدن  خال روز اخس نی فصنایيس    
کصد و  گصفج، وی او را دوػلً نی ٌص کعی کً جلَی اةَدجاىً كصار نی

رفج حا ایو کً از لؼکصػان رد ػسه و ةً ظص زىان رظیس کً  ةً جلَ نی
اةَدجاىً ػهؼیص رَد را ةليس کصد  .زدىس در دانو کَه داػخيس دف نی

ةصای حکصیم ػهؼیص خضصت پیانتص اکصم صلی اهلل و  کً زىی را ةضىس
 کصد. ، لشا نخَكفکً آن را ةً زىی زىس غلیً و ظلم

خضصت نصلح نَغَد ظپط فصنَدىس کً پیانتصاکصم    
ٌهیؼً آنَزش ادب و حػظیم ةا زىان دادىس و ةً ظتب ملسو هيلع هللا ىلص 

کصدىس کً نعلهاىان را  زىان کفار ةا جصات ظػی نی« آنَزػی»آن
 کصدىس.  ضصری ةصظاىيس انا ةازٌم نعلهاىان خصفٍای کفار را حدهل نی
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نیَر درنَرد خضصت اةَدجاىً نعخؼصق ىانَر ظص ولیم    
و ةا ػهؼیصی  د رَد ةعخًاةَدجاىً دظخهال كصنض روی َرَ ىَػج کً

 .ةً وی داده ةَد ةا آن ٌص ظصف ىػغ ٌا پصاکيسىسملسو هيلع هللا ىلص کً پیانتصاکصم 

ادغای ىتَت ملسو هيلع هللا ىلص نعیلهً کشاب ةػس از پیانتصاکصم    
دروغیو کصده ةَد و حصهیم گصفج کً ةً نسیيً لؼکص کؼی کيس و 

ٌجصی لؼکصی رواىً کصدىس و  ۱۰ خضصت اةَةکص ةصای ظصکَةی آن در
 ھهصاه ةا لؼکص نعیلهً کشاب .ضصت اةَدجاىً ػانل آن لؼکص ةَدىسخ

 خضصت اةَدجاىً ةً نعلهاىان.گفخخو ندصَر ػسهةاغی در یهانً 
آىچيان کصدىس انا ةً ظتب ایو پاٌایؼان  آىان وی را در ةاغ اىسارخيس.

ػکعج ةازٌم ةص ظص در ةاغ جيگیسىس و نؼصکان را از ٌهاىجا غلب 
راىسىس و نعلهاىان وارد ةاغ ػسىس. خضصت اةَدجاىً ٌهصاه غتساهلل ةو 

ل رظاىسىس و روز یهانً زیس و وخؼی ةو خصب، نعیلهً کشاب را ةً كخ
 .ػٍیس ػسىس

َر پص ىَر ایسه اهلل حػالی ةيصصه خض در كعهج دوم رعتً جهػً
الػضیض ذکص ریص چھار نصخَنیو کصدىس و اغالم اكانً ىهاز نیج غایب 

 ػان فصنَدىس.
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آكای ندتَب ران اةو آكای ظیس جالل از ذکص ریص  اولیو   
ظاغج ٌؼج صتح نزالفیو  ۰۲۰۲ىَانتص  ۸ ةَد.وی را نيعلً پؼاور

اىا هلل و اىا الیً  ةَدىس.جهاغج اخهسیً ةا ػلیک گلَلً ػٍیس کصده 
ٌای نخػسدی داػج۔ نصخَم ویژگی .ظالگی ةَد ۸۲ػٍیس  .رجػَن

ةہ دغَت الی اللہ را حا خس جيَن اػخیاق و غالكہ ذوق غتادت و 
ةاز ناىسگان غالوه در داػج۔نیہهان ىَازی در ظزاوت ىیض نهخاز ةَد۔

درخص درخص و پعص  ،درخص پعص  وپعص  ،دو درخص ،دو پعص  ةص ٌهعصش
 را ظَگَار گشاػج.

 

نخػلق ةً آكای فزص اخهس فصخ نصةی جهاغج  جيازه دوم   
ةػلج حصادف  ىسگی نی کصد در حاریذ یکم ىَانتصاظج در پاکعخان ز

 فَت کصد.

 .اىا هلل و اىا الیً راجػَن   

م ةػس از فارغ الخدصیل ػسن از جانػً اخهسیً در ۱۹۹۱او در ظال 
 آفصیلا حَفیق رسنج را نی یافج.ظاخل غاج غصب و  پاکعخان

 ھعخيس. ةازناىسگان وی غالوه ةص ٌهعصش و چٍار درخص
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نخػلق ةً پعص آكای فزص اخهس فصخ ةيام   جيازه ظَم   
ای فَت وی ىیض ٌهصاه پسرش در حصادف جاده.ةَداخخؼام غتس اهلل 

 کصده ةَد. 

 .اىا هلل و اىا الیً راجػَن   

صکج وكف ىَ و در ظال اول دیپلم ةً فضل حػالٰی غضَ حدصیک پص ة
 .ةَد

 

آكای دکخص غتسالکصیم پعص نیان غتس  جيازه چھارم   
در  اللعیف اظج نؼاور ةازىؼعخً اكخصادی ةاىک دولخی پاکعخان ةَد.

  ظالگی وفات یافج. ۹۰ظخانتص  ۱۱حاریذ 

 اىا هلل و اىا الیً رجػَن.  

ػانل اولیو دظخً ای ةَد کً از داىؼکسه حػلیم االظالم كادیان  نصخَم
 یاٌنانزاظ اة یراکهٌ صة هوالغ مَخصن .فارغ الخدصیل ػسه ةَد

I نَچ یللهلا ویة یداصخكا .M.F، ضیى جغاهج یاًٌخیهک لاػف َضغ 
  .دَة
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حهام نصخَنیو دغا درجات  رفیعخضَر اىَر ةصای    
 فصنَدىس.

 

 


