خطبه هبی نمبز جمعه مورخه 1396/12/11
ةصٌ اهلل ايرخَُ ايرخيٌ
ايدَدهلل رب ايؿايَيُ وايػًٕه و ايصالم ؾًی اطرف االِتياء و ايَرشًيُ ختيتّا و ختيب ايْ ايؿايَيُ ايذي شَی لی ايصَاء
ةاخَد و لی االرضيُ ةاةی ايواشٌ ٍدَد ( غًی اهلل ؾًيْ و آيْ و شًٌ ) و ؾًی آى ةيحْ ايعآریُ و يؿّث اهلل ؾًی اؾدائٌٔ اجَؿيُ
ٍُ اٗن ايی یٕم يواء رب ايؿايَيُ .اٍا ةؿد ؾتاداهلل اوغيکٌ وِمصی ةحوٕي اهلل و اجتاع اٍره و ِٔی .
خٕدم و طَا َِاز گزاران ؾزیر را ةْ جوٕي ائی دؾٕت ٍی کٌّ.
پياٍتر اشالم در اداٍْ ِػایح خٕد ةْ خضرت اةٕذر ؾًيْ ايرخَْ لرٍٕدند  «:یَا اةا ذر ! إِنَّ خُوُٕقَ ايًَِّْ جَىَّ دََّاؤُهُ أَؾْؼٌَُ ٍُِْ أَنْ
یَوُٕمَ ةَِٔا ايْؿِتَادُ ،وَ إِنَّ ِِؿٌََ ايًَِّْ أَکْذَرُ ٍُِْ أَنْ یُدْػِئََا ايْؿِتَادُ ،وَ يَکُِْ أٍَْصُٕا وَ أَغْتِدُٕا جَائِتِيَُ ».
اى اةا ذر ! خوٕق خداوِد ٍحؿال ةيض از آن اشث کْ ةّدگان ةحٕاِّد خن َْٓ آِٔا را اداء کّّد و ِؿَث ٓاى او ةيض از آن
اشث کْ ةّدگان طَاره جٕاِّد کرد؛ ويٖ غتح و طام در خال جٕةْ ةاطيد .
در ایُ هصَث از ِػيدث خضرت اةحداء ٍی لرٍاید خداي ٍحؿال ةر ٍا ةّدگان آِودر خن ؾؼيَی دارد کْ ٍا َِی جٕاِيٌ
خن آن را اداء کّيٌ.
ةزرگ جریُ خن ائی ةر ٍا ایُ اشث کْ ٍا را از ِيصحی ةْ وجٕد آورد و يتاس ٓصحی ةْ ٍا پٕطاِيد ٍ .ا ِتٕدیٌ و ٍؿدوم
ةٕدیٌ و ٓيچ ةٔره اي از وجٕد ِداطحيٌ ةْ لضى و کرم خٕیض ٍا را ٓصحی داد ٍ .ضالا ةر ایُ کْ ةْ ٍا ٓصحی ةخظيد ٓ ،ر يدؼْ ِيز
ةْ ٍا ٓصحی ٍی دٓد و اگر یک يدغه ِؼرش ةرگردد ِ ،اةٕد ٍی طٕیٌ ٓ .رچْ داریٌ از اوشث و ٓرچْ دیگران دارِد از اوشث .
ایُ خن ائی آِودر ةزرگ اشث کْ ٍا َِی جٕاِيٌ خن آن را اداء کّيٌ .اگر ةخٕآيٌ خن ائی را ادا کّيٌ چْ ٍی کّيٌ؟
اگر ةخٕآيٌ خن ایُ يعك ائی را اداء کّيٌ یا ةا جظکر زةاِی ایُ خن اد اء ٍی طٕد ؟ اةدا و در خايی کْ َٓيُ زةان و
جکًٌ و شخُ گمحُ ِيز از اوشث ٍ .ی جٕاِيٌ ةا ؾَى کردن و ؾتادت َِٕدن ایُ خن را اداء کّيٌ؟ اةدا  .و در خايی کْ َٓيُ اؾضاء و
جٕارح ِيز از اوشث و ةا اجازه او خرکث ٍی کّد.
ةْ َٓيُ دييى اشث کْ خضرت اٍير (ع) ٍی لرٍایّد  «:وَال یُٕدّي خَوَُّْ ايَُجْحَِٔدونَ» جالش گران َِی جٕاِّد خن او را اداء
کّّد.
او خداي ٍاشث ٍ ،ؿتٕد ٍاشث و ٍا ؾتد اویيٌ آیا ٍی جٕاِيٌ خن ؾتٕدیث را اداء کّيٌ ؟ ةراي اداي خن ؾتٕدیث ةاید
ةداِيٌ خن ؾتٕدیث چيصث؟
ؾّٕان ةػري ٍردي  95شايْ اشث از اٍام غادق (ع) ٍی پرشدٍَ « :ا خَوِيوَةُ ايْؿُتُٕدِیَّةِ؟ » خويوث ؾتٕدیث چيصث؟
خضرت لرٍٕدِد  «:دًََادَةُ أَطْيَاءَ» خويوث ؾتٕدیث شْ چيز اشث.
 «.1أَنْ يَا یَرَى ايْؿَتْدُ يَِّمْصِِْ لِيََا خََّٕيَُْ ايًَُّْ إِيَيِْْ ًٍِْکاً يِأَنَّ ايْؿَتِيدَ يَا یَکُٕنُ ئٌَُْ ًٍِْکٌ یَرَوْنَ الٍَْالَ ٍَالَ ايًَِّْ یَضَؿَُُِْٕ خَيْخُ أٍََرٌَُُٓ
ايًَُّْ جَؿَايَٖ ةِِْ » ةّده در آن چْ خداوِد ةْ او داده ةراي خٕدش ٍايکيّحی ِتيّد  .چٕن ةّدگان ٍايکيحی ِدارِد و ٍال را ٍال خداوِد ٍی
داِّد و در ٓرجا او لرٍٕده ،هرار ٍی دّٓد.
 « .2وَ يَا یُدَةِّرُ ايْؿَتْدُ يَِّمْصِِْ جَدْةِيراً » ایُکْ ةّده ةراي خٕدش جدةير و پيض ةيّی ِکّد ِ .گٕید ٍُ ایُ کار را ٍی کّيٌ و
لالن کار را اِجام َِی دٌٓ ةًکْ ٍؿحود ةاطد کْ إٍرات در دشث خداي اوشث .
 «.3وَ جًََُْةُ اطْحِقَايِِْ لِيََا أٍََرَهُ ايًَُّْ جَؿَايَٖ ةِِْ وَ ََِٔاهُ ؾَُّْْ » جٌام اطحقال طخػی اش در اواٍر و ِٕآی خداوِد ةاطد  .دشحٕرات
خدا را ٍٕ ةْ ٍٕ اِجام ٍی دٓد و از ِٔی آن اجحّاب ٍی کّد  .اغال کارش ٍ ،صئٕييحض ایُ اشث کْ طب روز اٍر و ِٔی ائی را
اِجام ٍی دٓد.
اگر کصی ایُ شْ خػًث را داطحْ ةاطد رلحارش چگِْٕ خٕآد ةٕد و چْ آداري از آن ةروز خٕآد کرد ؟
ٍی لرٍایّد « لَإِذَا يٌَْ یَرَ ايْؿَتْدُ يَِّمْصِِْ لِيََا خََّٕيَُْ ايًَُّْ جَؿَايَٖ ًٍِْکاً َٓانَ ؾًََيِْْ ايْإِِْمَاقُ لِيََا أٍََرَهُ ايًَُّْ جَؿَايَٖ أَنْ یُّْمِنَ لِيِْٓ ».رگاه
طٕد.
ةّده در آن چْ خداوِد ةْ او داده ةراي خٕدش ٍايکيّحی ِتيُ د ،اِماق در ٍٕاردي کْ خداوِد اٍر کرده ،ةرایض راخث ٍی

 .دادن پٕل

دشحگيري از لوراء ةرایض آشان ٍی طٕد  ،خيرات و اخصاِات و رلؽ ِياز ِيازٍّدان ةر وي ةْ آشاِی غٕرت ٍی گيرد
ةراش شخث َِی طٕد.
ایُ کْ ٍی ةيّيٌ اِماق ةراي ٍا شخث اشث  ،پرداخث خَس و زکات ةراي شخث اشث و ةا ٓزار ةٔاِْ از آن لرار ٍی کّيٌ
و ایُ کْ در جَؽ دروت ظَؽ ٍضاؾك و ةر خرج آن ةخى طدید داریٌ ةْ ایُ خاظر اشث کْ در َٓيُ هدم اوّل گرلحاریٌ .
« وَ إِذَا لََّٕضَ ايْؿَتْدُ جَدْةِيرَ َِمْصِِْ ؾًََٖ ٍُدَةِّرِهِ َٓانَ ؾًََيِْْ ٍَػَائِبُ ايدُِّْيَا » ٓرگاه ةّده جدةير إٍرش را ةْ ٍدةّر خويوی واگذار
کّد ٍظکالت و ٍػائب دِيا ةراي او آشان ٍی طٕد .ةْ جاي ٍی رشد کْ ٍی گٕید ٓرچْ از دوشث رشد ِيکٕشث .
بََٓاةِ ٍَؽَ ايَّّاسِ ٓ ».رگاه ةّده ٍظقٕل ةْ اِجام
« وَ إِذَا اطْحَقَىَ ايْؿَتْدُ ةََِا أٍََرَهُ ايًَُّْ جَؿَايَٖ وَ ََِٔاهُ يَا یَحَمَرَّغُ ٍََُِّْٔا إِيَٖ ايَِْرَاءِ وَ ايَُْ ا
یاب.
اواٍر خداوِد و جرك ِٔی ٓاي او طٕد وهحی ةراي ٍجاديْ و لخر کردن ةر دیگران َِی د
ةؿد ٍی لرٍاید  «:لَإِذَا أَکْرَمَ ايًَُّْ ايْؿَتْدَ ةَِٔذِهِ ايذًََّاثِ َٓانَ ؾًََيِْْ ايدُِّْيَا وَ إِةًِْيسُ وَ ايْخًَْنُ وَ يَا یَعًُْبُ ال دُِّْيَا جَکَادُراً وَ جَمَاخُراً وَ يَا
یَعًُْبُ ؾِّْدَ ايَّّاسِ ؾِزّاً وَ ؾًُُّٕاً وَ يَا یَدَعُ أَیَّاٍَُْ ابَظًًِا لََٔذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ ايَُْحَّوِيُ »
.دیگر دِيا را ةْ جٔث
و اگر خداوِد ةْ ةّده ایُ شْ چيز را کراٍث کّد ،دِيا ،طيعان و خًن ةر او آشان خٕآد طد
الزونظًتی و لخرلروطی َِی خٕآد .آنچْ را ِزد ٍردم اشث ةْ جٔث ةرجري ةر دیگران َِی خٕآد .ایاٍض را ةْ ةعايث َِی
گذراِد و ایُ اوّييُ درجْي جوٕاشث.
خن ؾتٕدیث اوّييُ درجْ اش ایُ اشث کْ رشيدن ةْ ایُ درجْ ةراي اِصأِا شخث اشث اگر درجات ةؿدي ٍالخؼْ طٕد
آن وهث خٕآيٌ دید کْ اداي خن ؾتٕدیث ةراي ةظر فير ٍَکُ اشث.
خطبه دوّم
ةصٌ اهلل ايرخَُ ايرخيٌ
ايدَدهلل ايذي الیتًـ ٍدخحْ ايوائًٕن و الیدػی ِؿَائْ ايؿادوّن و الیؤدّي خوّْ ايَجحٔدون ايذي الیدرکْ ةؿد ائٌَ و
الیّايْ فٕص ايمعُ دٌ ايػاله و ايصالم ؾًی اطرف االِتياء و ايَرشًيُ ايذي شَی لی ايصَاء ةاخَد و لی االرضيُ ةاةی ايواشٌ
ٍدَد
ائًٌ غى ؾًی ؾًی اٍيرايٍَّٕيُ وؾًی لاظَْ شيده ايّصاء ايؿايَيُ وؾًی ايدصُ وايدصيُ شيدي طتاب آى ايجّْ
وؾًی ؾًی ةُ ايدصيُ وٍدَد ةُ ؾًی وجؿمر ةُ ٍدَد وٍٕشی ةُ جؿمر وؾًی ةُ ٍٕشی وٍدَد ةُ ؾًی وؾًی ةُ ٍدَد وايدصُ
ةُ ؾًی وايدجْ ايوایٌ ايَّحؼر ؾجى اهلل جؿايی لرجْ و جؿًّا ٍُ اؾٕاِْ و اِػاره وايَصحظْدیُ ةيُ یدیْ
اشقمراهلل يی و يکٌ ٍُ جَيؽ ايذِٕب و اٗدام و اجٕب اييْ
پياٍتر اشالم (ص) لرٍٕدِد  «:یا ٍَؿْظَرَ ايحُّجّارِ ،اِنَّ ايحُّجّارَ یُتْؿَذُٕنَ لُجّاراً اِيّا ٍَُِ اجَّوَی اهللَ وَ ةَرَّ و غَدَقَٓ ».ان اي ةازرگان!
َٓاِا ةازرگاِان در هياٍث گّْ کار ةراِگيخحْ ٍیطِٕد ٍگر کصی کْ جوٕاي ائی پيظْ کرده و ِيکٕیی کّد و راشحگٕ ةاطد.
ؾيد در پيض اشث و ٍردم ةر اشاس شّث ًٍی ةراي َٓدیگر ؾيدي ٍی خرِد و ةْ دیدار َٓدیگر ٍی روِد و ظتيؿحا از
ةازار خرید ةيظحري اِجام ٍی دّٓد.
ةْ ةازاریان جٕغيْ ٍی کٌّ ٍردم را رؾایث کّّد و ةْ ٍردم جٕغيْ ٍی کٌّ خریدٓاي خٕد را از طٔر خٕدٍان اِجام دّٓد .
سبلروز وفبت حضرت امالبنين(س)
 13جَادي ايذاِی شايروز ولات خضرت ام ايتّيُ(س) و روز جکریٌ ٍادران و َٓصران طٔدا شث .چٕن ایُ ةإِي اشالم
َٓصر طٔيد و ٍادر چٔار طٔيد ةٕد .در خويوث چٔار پصر داطث کْ ٌٓگی در کرةال طٔيد طدِد .

ٍ .ظکاة األِٕار لی فرر األختار ؛ ايّع ؛ ص327
ٍ .يزان ايدکَْ ،ج ،1ص527

در لضيًث ایُ ةإِ َٓيُ ةس کْ لرزِدان خضرت لاظَْ را َٕٓاره ةر لرزِدان خٕد ٍودم ٍی داطث  .و در ِٔایث ٓر چٔار
پصرش را در رکاب اٍام خصيُ (ع) ةْ کرةال لرشحاد و َٓگی طٔيد طدِد .
تأسيس كميته امداد امبم خمينى (ره) (1357ه.ش)
 14اشمّد شايروز جأشیس کَيحْ اٍداد اٍام خَيّٖ (ره) (1357ه.ش) ةْ لرٍان اٍام اشث  .و َٓچّيُ از  14جا  20اشمّد
ٓمحْ اخصان و ِيکٕکارى اشث.
 .کَيْ اٍداد در
ةدون طک کَيحْ اٍداد در کظٕر یکی از ِٔادٓاي ٍَٔی اشث کْ ةْ ِيازٍّدان ٍصاؾدت ٍی کّد
طٔرشحان گرٍی ِزدیک ةْ ٓ 3زار خإِار ةا خدود  6ه زار ِمر کْ ِزدیک ةْ  10در غد جَؿيث را جظکيى ٍی دّٓد  ،جدث پٕطض
دارد.
 124یحيٌ جدث پٕطض دارد کْ ٍ 367يًيٕن جٍٕان ِودي و جّصی الراد خير و خاٍی ایحام کَک کرده اِد  .ةْ ٓ 3زار و
ِ 254مر ةيَار  ،شايَّد  ،زِان شرپرشث خإِاده در خدود ٍ 6يًيارد و ٍ 320يًيٕن جٍٕان كٍک کرده اشث ِ.زدیک ةْ ِ 300مر 4
ٍيًيارد و ٍ 459يًيٕن جٍٕان وام خٕدکمائی ةْ ٍدد جٕیان داده اشث و َٓچّيُ ةْ ِ 359مر ٍ 671يًيٕن جٍٕان وام ضروري
پرداخث کرده اِد.
الزم اشث ایجا ٍحذکر طٕم کْ کَيْ اٍداد یک غّدوق هرض ايدصّْ جاشيس َِٕده اشث کْ الرادي کْ آٍادگی دارِد ٍی
جٕاِّد در آِجا شپرده گذاري کّّد ضَُ ایُ کْ پٕيظان آِجا ٍی ٍاِد کَيحْ اٍداد از َٓان پٕل ةْ ِيازٍّدان هرض ايدصّْ ٍی
دٓد.
کَکٔاي طَا خيریُ ةْ کَيْ اٍداد در ٍ 11آْ شال جاري یک ٍيًيارد و ٍ 103يًيٕن جٍٕان اشث در خايی کْ کَيحْ
اِداد در َٓيُ ٍدت ةيض از ٍ 13يًيارد ةْ ٍددجٕیان خدٍات ارائْ داده اشث.
ؾيد در پيض اشث ٓر کس جٕاِائی دارد ٍوداري از ٓزیّْ ؾيدي خٕیض را ةْ ِيازٍّدان اخحػاص دٓد و آِٔا ِيز در ایُ
ؾيد طاد ةاطّد و در طادي ٍا طریک طِٕد .
روز درختكبرى
 15اشمّد روز درخحکاري و آفاز ٓمحْ ٍّاةؽ ظتيؿٖ اشث.
درخث  ،لضاي شتز و ٍّاةؽ ظتيقی ریْ ٓاي کره زٍيُ اشث کْ ٍا ةْ شرؾث ٍاِّد الراد شيگاري کْ ریْ ٓاي خٕد را
جخریب ٍی کّّد ٍظقٕل جخریب آن ٓصحيٌ  .در طٔر ةاید از درخحاِی کْ وجٕد دارد اؾٌ از ایُ کْ طٔردار کاطحْ ةاطد یا دیگران
ةاید ٍٕاػتث َِٕد و ٍّاةؽ ظتيؿی کْ ٍا داریٌ زیّث ٍّعوْ ٍا ٓصحّد ةاید از آِٔا ٍٕاػتث کّيٌ .
کاش ٍصئٕييُ ٍی جٕاِصحّد یک ظرخی را جٔيْ کّّد کْ کٕٓٔاي طٔرٍان را دخحکاري کّّد و ةا آةياري هعره اي آِٔا را
ٍدیریث کّّد کْ در چّد شال آیّده َٓيُ کٕٓٔا اظراف ةْ جّگا جتدیى ٍی طٕد و زیتائی و ظراوت خاغی ةْ طٔر ٍی دٓد .
توطئه آمریكب
آٍریکا جالش ٍی کّد ةراي اشرائيى ٍػِٕيث و اٍّيث جاٍيُ کّد و ایران را ةْ جاي اشرائيى در ٍؿرض اؾحراضات هرار
دٓد و ةدیُ ٍّؼٕر ایران ٓراشی راه اِداخحْ اشث.
در  13آةان یَّئا ةا پرجاب ٍٕطک  2000کيًيٍٕحري لرودگاه ًٍک خايد در ؾرةصحان ٓدف هرار دادِد و در واکّض ةْ
اهداٍات خػَاِْ اٍارات  ،جاشيصات ٓصحْ اي ايترکْ اراٍارات را ٓدف هرار دادِد  .ایُ دو اجماق ٍٕجب طد کْ آٍریکا ةاور ِکّد ًٍحی
کْ در آجض لور و لالکث ٍی شٕزِد ةحٕاِد چّيُ ٍٕطکی درشث کّد  .ةر ایُ اشاس ایران را ٍحٌٔ کرد کْ ایُ ٍٕطکٔا را ایران داده
اشث.
آ ٍریکا َٓان ظٕري کْ ةرِاٍْ ٓصحْ اي ٍا را ةْ خدي رشاِد کْ ةا َٓکاري کظٕرٓاي اروپایی ٍا را ةْ ٍيز ٍذاکره ةرد در
خػٕص ٍٕطک ِيز ٍی خٕآد َٓيُ کار ةکّد ٍ .ی خٕآد ةگٕید ؾاٍى ِااٍّی ٍّعوْ ایران اشث و ٍٕطکٔاي ایران خعر ِاك اشث

و ةاید در ةاره ةرِاٍْ ٍٕطکی ةا ایران م ذاکره طٕد  .خحی آٍریکا ف اِگًيس را ٍإٍریث داد کْ پيض ِٕیس هعؿّاٍْ ؾًيْ ایارن جٔيْ
کرد و ةْ طٕراي اٍّيث ةرد کْ ةا وجی روشيْ طکصث خٕرد.
آٍریکا و َٓپيَاِان آن در ٍّعوْ ٍاِّد ٍار زخَی در جکاپٕ ٓصحّد کْ جًٕي هدرت دلاؾی ایران را ةگيرِد کْ ةا
ٕٓطياري ٍردم و ٍصئٕلیُ طکصث خٕآّد خٕرد .
ثبت نبم حوزه هبی عليمه
ان طاء اهلل خٕزه ٓاي ؾًَيْ ةرادران و خٕآران از الراد واجد طرائط دتث ِام ٍی کّد الرادي کْ ؾالهَّد ةْ ٍؿارف
اشالٍی ٓصحّد ٍی جٕاِّد ةا ٍراجؿْ ةْ خٕزه ٓاي ؾًَيْ دتث ِان کّّد  .ةدَداهلل خٕزه ٓاي ؾًَيْ ٍا چْ خٕآران و چْ ةرادران از
خٕزه ٓاي ٍٕلن کظٕر ٓصحّد.

