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 مرتضی اسدی)دانش آموخته سطوح عالی حوزه(

ّإ اجتواػٖ در هغاجذ اًجام  ت٘ؾتز ّواٗؼ .ٗه روي اعاعٖ اعت ٍ، ت٘ت اهلل ًظام اجتواػٖ اعالم، هغجذ در

 تذاى اٗي ٍ ّغت٘ن غجذه در حضَر تزإ هزدم تزغ٘ة ٍ تؾَٗك ؽاّذ رٍؽٌٖ تِ فزاٍاًٖ رٍاٗات ٍ آٗات درؽَد.  هٖ

 .ذٌتاؽ جذاهغ اجتواع، در هغلواًاى واًَى خَاّذ هٖ اعالم وِ اعت هؼٌٖ

 ٍٓ در ت٘اى جاٗگاُ ٍٗض ى وزٗن آٍردُ ؽذُآتار در لز 88 ٍاصُ هغجذتٌ٘٘ن وِ  هٖ وٌ٘ن؛ ٌگاهٖ وِ تِ لزآى هزاجؼِ هّٖ

هِ مَعَ تَدِعُوا فَلَا ـهِلِلَّ الْمَسَاجِدَ أَنَّ وَ»خَاً٘ن:  هٖ ًشد خذاًٍذ هتؼال هغجذ  ّ٘چ پظ خذاعت، آى اس هغاجذ ؛أَحَدّا اللَـّ

هزوش  ،هغلواًاى ّوَارُ هغجذ تَدُ اعت؛ هغجذ االلصٖ ٍ هغجذ الحزام ّٔوچٌ٘ي لثل 1.«!ًخَاً٘ذ خذا تا را وظ

 .تَد تزٗي ّواٗؼ اجتواػٖ هغلواًاى ّإ ػثادٕ ٍ تشري تزًاهِ

ّا،  ٍ هؼزفٖ آى تِ ػٌَاى پاٗگاُ اصلٖ هغلواًاى در گزدّواٖٗ اٗگاُ هغجذتزإ رٍؽي وزدى ج )ؿ(پ٘اهثز اػظن

، در ًخغت٘ي رٍسّإ اعتمزارؽاى در هذٌِٗ، هغجذ الٌثٖ را ٍ... ّا ّإ ػثادٕ، لضاٍت ّإ اعاعٖ، تزًاهِ گ٘زٕ تصو٘ن

 هغلواًاى ؽذ.جَاًاى پزؽَر هزدم ٍ  حضَر اجتواػٖوِ هزوش  ؛تٌ٘اى ًْادًذ

ْن ٍ ًىتِ ه وزدًذ. تا گفتار ٍ وزدار خَد تارّا ًمؼ ٍ اّو٘ت هغاجذ را تزإ هزدم تاسگَ هٖ ،هغلواًاى پ٘ؾَاٗاى الْٖ

ّا  تِ اٗي آهَسٍُ تا صفا ٍ صذالت، در ػول  ،ّا الثال داؽتٌذ جَاًاى تِ اٗي آهَسُ لاتل تأهل اٗي اعت وِ ت٘ؾتز

 رعَلوٌ٘ن.  َاراى، تٌْا تخؾٖ اس اٗي رٍاٗات را ت٘اى هٖتزإ تثزن جغتي تِ والم ًَراًٖ اٗي تشرگ ؽذًذ. لذم هٖ پ٘ؼ

 هغاجذ ،سه٘ي رٍٕ تز ]خذاًٍذ هتؼال[ هي ٔخاً وِ ؽذُ ًَؽتِ تَرات در»: فزهاٌٗذ درتارُ حضَر در هغجذ هٖ )ؿ(اوزم

 را هْ٘واى خاًِ صاحة. ؽَد هي ٔخاً ٍارد سٗارتن تزإ عپظ ٍ وٌذ تطْ٘ز هٌشلؼ در وِ وغٖ حال تِ خَػ. اعت

  8.«وٌذ هٖ اوزام

 پظ ؛دّذ هٖ لزار خَد زاىئسا اس را اٍ خذاًٍذ ؽَد، هغجذ ٍارد خذا ػثادت تزإ وظ ّز»: فزهاٌٗذ هٖ )ع(صادق اهام

 3.«ؽَٗذ خذا زئسا ت٘ؾتز تا تزٍٗذ هغجذ تِ تغ٘ار

د ٍ ٗىپارچگٖ، تزت٘تٖ هْوٖ هاًٌذ دػَت تِ اتحا ّإ واس جواػت وِ ًمؼًتزٗي گزدّواٖٗ در هغجذ، ٗؼٌٖ  حتٖ هْن

تا اعت اهز هْوٖ  .داردرا ... ٍ، ًظافت ٍ تزت٘ة پذٗزٕ، تؾَٗك تِ ّوذلٖ ٍ ّواٌّگٖ در اهَر، ًظن توزٗي ٍالٗت

ّز وظ تزإ خَاًذى ًواس »: فزهَدًذ )ؿ(پ٘اهثز اوزم وِ ؛ چٌاىٍ در هغجذ حاضز ؽًَذ هغلواًاى اّتوام ٍرسًذ

ٍ  تلٌذ ،ّا اٍ را تِ ًغثت اٗي ثَاب ٔدرجخذاًٍذ ّشار ثَاب دارد ٍ  تادّف ّزلذهؼجواػت، گاهٖ تِ عَٕ هغجذ تزدارد، 

 4.«وٌذ وِ تزإ اٍ اعتغفار وٌٌذ ّشار فزؽتِ را ٍو٘ل هٖ ّفتادخذاًٍذ  ؛در حال رفتي تِ هغجذ تو٘زد اگز ؛گزداًذ رف٘غ

تخؼ  جاى ّإ هَسُٗادگ٘زٕ آحضَر در هغاجذ ٍ  ؛اعتهغجذ ًمؼ هْوٖ در تزت٘ت جَاًاى داؽتِ  در طَل تارٗخ

  اٗي گزاٗؼؽذُ اعت. در جَاهغ اعالم در آى هىاى همذط، عثة گزاٗؼ تِ اجزإ احىام اعالم ٍ گغتزدُ ؽذى آى 



وِ هصادٗك فزاٍاًٖ در اعت ّإ گًَاگًَٖ هٌجز ؽذُ  حتٖ تِ اًمالبداًٌذ،  جَاًاى هؤهي وِ خَد را عزتاساى اعالم هٖ

 دارد.  جَاهغتارٗخ 

عاتمِ در صذ عال اخ٘ز، اًمالب اعالهٖ هزدم اٗزاى تَد وِ جَاًاى ٍ ًَجَاًاى  تٍٖ ّإ ؽىَّوٌذ  ٗىٖ اس اًمالب

 تا ّذاٗت ٍ راٌّواٖٗ رٍحاً٘ت هثارس، اس ارواى اعاعٖ ٍ جذاًؾذًٖ پ٘زٍسٕ اٗي اًمالب وث٘ز تَدًذ. ،هغجذٕ

إ اس هغجذ ٍ اّل آى تِ ٍٗضُ  حضَر جَاًاى در هغاجذ، تْذٗذٕ جذٕ تزإ رصٗن طاغَت تَد. طاغَت٘اى تِ اًذاسُ

ّإ جَاًاى اًمالتٖ ٍ گشارػ آى تِ  تزإ هزالثت اس فؼال٘تّوَارُ هشدٍراى خَد را  ؛وِ ٌذجَاًاى تزط داؽت

رٗشٕ تزإ  ب ٍ هزوش تزًاهِتَد تزإ جَاًاى اًمال . هغاجذ پاٗگاٌّٖذگواؽت تِ وار هٖ ،ّإ اهٌ٘تٖ رصٗن عاسهاى

، افؾاگزٕ تزضذ ٕ اًمالبؽْذاداؽتي ٗاد  ٍ سًذُ ًگِهحلٖ تزإ تحصي، تشرگذاؽت  .گزفت هثارساتٖ وِ صَرت هٖ

 ...ٍ عاسهاًذّٖ تظاّزات ٍ هثارسُ ّإ ؽَراًگ٘ش اًمالتَ٘ى، طاغَت٘اى، عخٌزاًٖ

آًاى را تِ  ٍ تِ خصَؿ جَاًاى؛ هزدم تزإهغاجذ هْن ًمؼ خَد، تا ٗادآٍرٕ ّإ  در راٌّواٖٗ )ق(حضزت اهام خوٌٖ٘

 ٍ دٌٗى فزاٗض اًجام جْت هغاجذ در دّ٘ذ تذوز هغلواًاى ٍ هؤهٌ٘ي تِ اعت السم»خَاًذًذ:  واًَى هغاجذ فزا هٖ

 تِ وِ اعت هٌظن اتاجتواػ ّو٘ي ،هثارسُ ٍٔع٘ل تْتزٗي چَى ؛وٌٌذ تز هٌظن ٍ سٗادتز را اجتواػاتؾاى هذّثى ؽؼائز

  5 «ؽَد هٖ وَؽؼ اعالم ٔط٘ث ٔولو اػالى در آًْا ٍٔع٘ل

 در وِ اعت اعالم خطثاى ٍ ػلوا تز»اٗؾاى در طَل ًْضت الْٖ خَد تارّا خَاعتار فؼال٘ت اًمالتَ٘ى در هغاجذ تَدًذ: 

 6.«تزعاًٌذ هلت تِ را]رصٗن طاغَت[  دعتگاُ ٓپزد پؾت ّاى ًمؾِ هحافل، ٍ هغاجذ

اهل پ٘زٍسٕ در اًمالب را چٌ٘ي تث٘٘ي َػٗىٖ اس فزساًِ اًمالب، ً٘ش تا تأو٘ذ تز حضَر جَاًاى اًمالتٖ در هغاجذ، رّثز 

 وِ تَد اٗي ،پ٘زٍسى اٗي عَْلت الالل ٗا ٍ اعالهى اٗزاى در هثارن اًمالب اٗي پ٘زٍسى ػلل اس ٗىى»فزهاٌٗذ:  هٖ

 7.«وزدًذ پز را هغاجذ جَاًاى وزدًذ؛ پ٘ذا الثال هغاجذ تِ هزدم

ؽَر ٍ ؽؼَر جَاًاى هؤهي ٍ هغجذٕ،  .ؽذ ّا تا حال ٍ َّإ دٗگزٕ دًثال هٖ تا اٗي حضَر جَاًاى تَد وِ هثارسُ

ًمالب همذط، رُ صذ عالِ را در آهذ ٍ چِ تغ٘ار جَاًاًٖ وِ در اٗي ا ً٘زٍٕ هضاػفٖ تَد وِ تِ ٗارٕ هزدم ٍ اهام هٖ

ٗاراى جَاًٖ وِ عزافزاس ؽذًذ ٍ تِ خ٘ل ؽْذإ اعالم پَ٘عتٌذ.  )ع(ؾْذاع٘ذال هماتل حضزتٍ در  ؛پ٘وَدًذ ٗه ؽة

اًمالب را تا خَى خَد تأٗ٘ذ وزدًذ. تغ٘ارٕ اس ؽْذإ  57، در عال ًَٗذ آًاى را دادُ تَد 48حضزت رٍح اهلل در عال 

مالب ٘ؾتز ؽْذإ اًٗؼٌٖ ت 8؛درصذ ؽْذإ اًمالب، هغجذٕ تَدًذ 95اًمالب، جَاًاى تزٍهٌذ اٗي عزسه٘ي تَدًذ ٍ 

ٍ ّز اٗزاًٖ تاٗذ درخؾذ  ٍ هٖجَاًاًٖ وِ ًاهؾاى تز تارن اٗزاى سه٘ي ًمؼ تغتِ اعت  اعالهٖ، جَاًاى هغجذٕ تَدًذ.

 جَٗاى فخز تفزٍؽذ. تا دٗذى ًام آًاى، تز خَد تثالذ ٍ تز وٌِ٘

تا ّ٘چ هؼ٘ارٕ وِ اعزار الْٖ اعت  پًَ٘ذٕ وِ ت٘ي جَاًاى ؽْ٘ذ اًمالب ٍ خذاًٍذ هتؼال در هغاجذ تغتِ ؽذ، عزّٕ اس

داًغتٌذ؛ چزا وِ در عٌگز هغاجذ  جا داؽتٌذ ٍ آى دٍ را ًم٘ض ّن ًوٖ عٌج٘ذًٖ ً٘غت. اٗي جَاًاى ػؾك ٍ ػمل را ٗه

 .«ٗذ تزإ ػؾك، ػالالًِ هثارسُ وزدتا»آهَختٌذ: 
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