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 خطبه اول
الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم

من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و 
ِبی 

َ
بیَن األطَهرین سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ ٍد َو َعلی آله األطیَّ اْلَقاِسِم ُمَحمَّ

ما بقیة الّله فی االرضین.  السیُّ

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ »الّله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسلِ 
َ
ُزوا عباد  1«ُموَن ِإالَّ َوأ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَوی 2اللَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
ا در همه شئون به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند ر

 . امیدوارم خداوند به همه ما توفیق تقوا در همه احوال زندگی عنایت فرماید.کنممی

 و والیت نصب امام در مقام امامتغدیر 
و تجارت و درآمدزایی بود که تعدادی از آن  وکارکسبگرچه بحث ما زنجیره وار و سلسله وار پیرامون آداب و اصول 

روز بزرگ غدیر است. به همین  الحجهذی 81اصول را بیان کردیم، اما در آستانه عید بزرگ غدیر قرار داریم. فردا 
 دلیل از باب تبّرک و تیمن مباحثی در باب غدیر بیان خواهد شد.

                                            
 .2018عمران، آل  

 102.2البالغه، خطبه . نهج
 291ـ سوره بقره، آیه  3
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( سلسله بسیار بزرگ و متعدد از ادله، قرائن، شواهد و وقایع السالمعلیه) امیرالمؤمنینالبته در باب امامت و والیت 
( هم ابالغ شد و والیت متصل به رسالت السالمعلیه) امیرالمؤمنینتاریخی داریم. در حقیقت از آغاز بعثت والیت 

له و سال از عمر شریف پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد بن عبدالله )صّلی الله علیه و آ 23اعالم شد و در طول 
بود که جایگاه رفیع موال علی بن ابیطالب  مأمورو در هر فرصتی پیامبر خدا  گامبهگامو  قدمبهقدمسّلم( 

 ( را تبیین کند، چهره او را به مردم معرفی کند.السالمعلیه)
در جنگ و  مختلف ـ هایموقعیتانگشت اشاره پیامبر خدا )صّلی الله علیه و آله و سّلم( در شرایط گوناگون و در 

برترین صحابه، خلیفه خود،  عنوانبه( السالمعلیهـ به سمت امیر المومنین ) هاآنصلح، در مدینه و مکه و خارج 
موال و امام مردم متوجه کند. این یک ماجرای مقطعی نیست که بگوییم در روز غدیر خم اتفاق افتاد و تمام شد 

 بلکه رویه و سیره همیشگی بود.
قبل در همین خطبه بیان کردم.  هایسالداشت که  ایگانهبیستده  هایویژگیدر غدیر خم اتفاق افتاد  آنچهاما 

 امیرالمؤمنینغدیر این است که در غدیر عالوه بر ابالغ فرمان خدا و تبلیغ امامت و والیت  هایویژگییکی از 
 دیگری هم داشت و آن بحث نصب بود. مسئله( یک السالمعلیه)

با آن شکل آشکار و واضح و در جمع بسیار انبوه از همه  همآن( السالمعلیه) امیرالمؤمنینکردن شخص منصوب 
، مردم مسلمان در صحرا و در میانه روز ویژگی خاص غدیر خم است. شاید این نوع نصب به شکل عشایرقبائل، 

یگر کمتر اتفاق افتاده باشد. لذا د وقایع( در السالمعلیه) امیرالمؤمنینیک عمل سیاسی و اعالم نصب معین 
 اهمیت ماجرای غدیر در نوع خود خاص است. 

سال  الحجهذی 81( را معرفی کرده بود. اما در السالمعلیهبارها پیامبر خدا )صّلی الله علیه و آله و سّلم(، علی )
له و سّلم(، علی  نصب انجام شد. پیامبر خدا )صّلی الله علیه و آ الوداعحجهآخر عمر شریف خود و در 

 هایینصبباالتر از تبلیغ فرمان خدای متعال بود. برخالف  ایمرحلهخلیفه برگزید و این  عنوانبه( را السالمعلیه)
نصب در یک مراسم باشکوه، ماندگار و تاریخی  گزینندبرمیو کسی را  گذارندمیکه در شهر و ساختمانی تاج 

ایط خاص زمانی و مکانی و با حضور انبوه مردم نصب الهی بود. خود انجام شد. اما نصب در غدیر با آن شر
صحابه، از زن و مرد  یهمه. بعد گیردمیاعتراف و اقرار  هاآنو از  کندمیو با مردم گفتگو  خواندمیحضرت خطبه 

و این  گویندمی، تبریک کنندمیو از کوچک و بزرگ و از همه بزرگانی از صحابه که در جمع مردم بودند، بیعت 
 .شودنمیدیگر در جایی پیدا  هاویژگی
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ه همآن( و السالمعلیهاین چشمه جوشان غدیر و از بیابان تفتیده جاری شد و علیرغم هزاران توطئه علیه علی )
که صورت گرفت تا غدیر خاموش و این پیام در تاریخ محو شود اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود که  هاییدسیسه

 .شودمیبعد از چندین قرن بر موج غدیر افزوده  اآلن هماین واقعه در تاریخ بماند. 
 تألیفهم مستند به کتاب شریف الغدیر  اشعمدهدر باب غدیر در نوشتاری که در جلوی روی خود دارم و بخش 

البته همه آن موارد که شاید به چند مورد آن فرصت اشاره باشد.  امنوشتهمرحوم عالمه امینی است ده مطلب را 
شبهه ایجاد شود تا  هااینکه پیرامون  شودمی. خیلی هم تالش باشدمیچون از مسائل اعتقادی شیعیان است مهم 
. وظیفه ما در کنار برپایی جشن و سرور اظهار شادمانی بازدارند یلو اصنسل نو و جوان ما را از این اعتقادات مهم 

 ت خود را در مورد غدیر و امامت بیفزاییم.در این عید بزرگ آن است که شناخ

  در حد تواتر واقعه غدیر نقل 
اصول به خبر واحد و  هایکتابتاریخی را در  هایگزارشواقعه غدیر از نظر تاریخی متواتر است. اخبار و 

 . کنندمیمستفیض و متواتر تقسیم 
 که فالن اتفاق در فالن جا رخ داد.  کنندمیخبر واحد این است که ماجرایی را یکی دو نفر نقل  الف. خبر واحد:

و  اندکردهزیادی نقل  هایآدم: خبر مستفیض درجه اطمینان بیشتری دارد. خبری است که خبر مستفیضب. 
 درجه اعتماد به آن بیشتر از خبر معمولی یکی دو نفره است. 

. اگر گذاردنمیسوم خبر متواتر است و آن گزارش انبوهی است که جای شک و شبهه باقی  نوعج. خبر متواتر: 
، خبری که حتمی شودمیسی، چهل نفر یا بیشتر بیاید که حج فالن طور برگزار شد خبر متواتر گفته  هایگزارشدر 

گزارشی که  معموالا باالتر هم رود.  تواندمی همآنو درجه  کنندمیمعمولی به آن اطمینان پیدا  طوربه هاآدماست و 
باالتر  اشآوریکه هرچقدر اعتبارشان بیشتر باشد درجه اطمینان  هاییآدمدر طول تاریخ ده بیست نفر نقل کنند، 

 گویندمیکسانی هستند،  آنچهکه ناقلین  کندمیو گاهی هم وقتی تعداد بیشتر هم شد دیگر کسی دقت ن رودمی
اگر  مخصوصاا عادی بر دروغی اتفاق کنند خیلی طبیعی نیست  طوربهنیست. اینکه چندین نفر  یزجاتبانی بر کذب 

 متفرق و پراکنده باشند.  هاآدم
بلکه از راه اخبار متواتر  ایمندیدهعلم و دانش و شناخت بشر است. ما خیلی از چیزها را  هایپایهخبر متواتر یکی از 

 یقین پیدا کردیم.
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 کسب علم و اطمینان هایراه
 :آیدمیعلم و اطمینان ما از چند راه به دست  

این است که از طریق حس درونی یا بیرونی خودت به آن اطمینان  راهیک الف. از طریق حس درونی یا بیرونی:
 پیدا کنی؛ 

 راه دیگر اطمینان و قطع این است که استدالل عقلی باشد؛ ب. از طریق استدالل عقلی:

 راه سوم خبر متواتر است یا  خبر همراه با قرائن است.  راه خبر متواتر:ج. از 
 . منتهی این راه برای چیزهای آشکار و مادی معمولی است.آوردمیراه اول اطمینان و گاهی هم قطع هم 

 که از بدیهیات عقلی باشد یا جزء استدالالت قاطع و روشن باشد. کندمیراه دوم فرق ن 
یر و راه سوم است. گزارش تاریخی دارد. اما این گزارش تاریخی خبر واحد و مستفیض نیست قصه غدیر از مس 

و هم به همراه قرائنی است که  اندکردهبلکه خبر متواتر است، خبری است که هم مردمان بسیاری آن را نقل 
و آیه  هاده(  السالمعلیه) ؤمنینامیرالماز زیر بار پذیرش آن شانه خالی کرد. اعتقاد ما به امامت و والیت  تواننمی
پایه علمی آن محکم باشد.  قدرینانقل تاریخی دارد. شاید کمتر اعتقادی در میان اعتقادات باشد که  هادهو  یتروا

( بخصوص آغاز و سرچشمه والیت که السالمعلیهمو ائمه اثنی عشر ) امیرالمؤمنیناعتقاد به والیت و امامت 
( است یک اعتقاد بسیار بسیار قوی است و انواع ادله و گزارش تاریخی آن را السالمعلیه) والیت علی بن ابیطالب

ه روایات ـ نبود، ما بودیم و فقط همآنـ آیه والیت و رکوع و تطهیر و ... و  هاایناز  کدامهیچ. اما اگر کندمینقل 
میان سه طریقی که برای بشر علم و  بود، چون در یو کبروالیت عظمی  کنندهاثباتماجرای غدیر بود غدیر 

هم متواتر است و هم  تنهاییبهمعرفت میاورد یکی راه خبر متواتر و خبر به همراه قرائن است. غدیر در ذات خودش 
قبل نوشته  هفتادسالکه عالمه امینی در الغدیر که حدود شصت  طورهمانبا قرائن همراه است. اما متواتر بودنش 

 :فرمایدمی 4اضافه شده است. اما  مقداری که عالمه امینی هانقلو بعدها هم این و اثبات کرده است 
  
بعدی را گویند ـ تا جایی که عالمه امینی  هاینسلـ تابعین  اندکردهکسانی که پیامبر را مستقیم درک . اصحاب: 1

فرموده است که از ده هزار تا صد هزار نفر گفته شده است که نسبت به جمعیت آن زمان جمعیت زیادی بوده است. 
عمری را گذاشت تا این  هاکتابخانهو  هامسافرتعالمه امینی در این زمینه خیلی کار کرده است، در مسیر  انصافاا 

                                            
 11و  14، صص 1علامه امینی، الغدیر، ج   4
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که پخش بود را جمع کند. نسل اول طبق فرموده ایشان صد و ده نفر از اصحاب از بزرگ و  ایندهپراکخبرهای 
 .اندکردهکوچک و از طبقات مختلف این قصه را نقل 

اشخاص بسیار بزرگی بودند نقل  هاآندر نسل بعدی بیش از هشتاد راوی و محدث که جمعی از  . تابعین:2
مذاهب  هایشخصیتسل اول که پایه این خبر هستند قریب دویست نفر از . یعنی از طریق این دو نکنندمی

 مختلف نقل شده است.
عالم بزرگ از مذاهب مختلف این ماجرا را  چهارصداز قرن دوم به امروز قریب به  :متأخرینتابع تابعین و . 3 

 وجود دارد. مؤلفنفر عالم، محدث، خبیر و  066. یعنی در سلسله نقل این حدیث حداقل اندکردهثبت و ضبط 
که این خبر متواتر است. اهل  اندگفتهنفر از بزرگان اهل سنت  وسهچهل نفر از اهل سنت: وسهچهل نا. اذع4

تواتر خبر  قدرآنلی دارند و اختالفات زیادی با هم دارند و وحدیثحرفسنت در متواتر شمردن یک خبری خیلی 
 این خبر ثبت شده است. تألیفو در صدها کتاب و  اندکردهنقل  هاآننفر از بزرگان  43غدیر آشکار است که 

کتاب مستقل راجع به غدیر  20: طبق اعالم مرحوم عالمه امینی کتاب مستقل راجع به غدیر وششبیست. 5
 نوشته شده است. 

یک جزء کوچک ناقالن و راویان این قصه، علماء، اصحاب و . غلبه تعداد ناقالن اهل سنت بر شیعه: 6
معتبر  هایکتاب. بخش زیادی از علمای اهل سنت هستند و در پنجمیکیا  چهارمیکمحدثین شیعه هستند شاید 

 وایت نقل شده است.داستانی دارد ر همآنغیر از صحیح بخاری و مسلم که  هاآن گانهششو صحاح 
 امیرالمؤمنینمناظره و احتجاج از خود   هادهبیفزایید که در  هااین: بر و احتجاج ها در این زمینه هامناظره. 7 
 .اندکردهبعدی اشخاص دیگر به ماجرای غدیر احتجاج  هایقرنتا  ( السالمعلیه)
به زبان عربی برای غدیر شعر  غالباا بیش از صد شاعر بزرگ از همان قرن اول در طول بیش از ده قرن . شاعران: 8

 .اندسروده
 .باشد میآیا این کافی نیست که این قصه محک 

یکی از صدها استدالل است. والیت  امیرالمؤمنیناین را هم باید متذکر شویم که ماجرای غدیر برای اثبات والیت 
ی شکر و سپاس دارد که ما اینجابا این ادله، مثل آفتاب نیمروز تابستان در یک بیابان آشکار است .  امیرالمؤمنین

 صلوات بفرستد. کندمیپیرو چنین حجت بزرگ الهی هستیم. حال هر کس در دلش احساس شادی و شکر 
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صادق به نقل از پدران خود از رسول خدا این راه پرافتخاری است که خداوند ما را به آن هدایت کرده است. امام 
ْفَضُل  َغِدیِر ُخم   َیْومَ : »کندمیروایت 

َ
ِتي أ مَّ

ُ
ْعَیاِد أ

َ
 برترین عیدهای امتم، روز عید غدیر خم است. 5«أ

ند و همان روز جمعه روز غدیر هم بوده است  خواندمی ایخطبه( السالمعلیه) امیرالمؤمنین ایجمعهروز  
َه َتَعاَلی َجَمَع : »خطبه مفصلی خواندند و فرمودند (السالمعلیه) امیرالمؤمنین ِفي َهَذا  َمْعَشَر اْلُمْؤِمِنیَن  َلُکْم  ِإنَّ اللَّ

ْین خداوند در این روز دو عید بزرگ را برای شما جمع کرده است: یکی جمعه و  0«اْلَیْوِم ِعیَدْیِن َعِظیَمْیِن َکِبیَر
که ای مردم از نماز که  دهندمیدستور  شانجمعهدیگری غدیر که افضل اعیاد پیامبر است. بعد حضرت در خطبه 

نید، خدا را شکر نیکی ک تانایمانیبیرون رفتید شادی کنید، تحفه برای فرزندانتان ببرید، به برادران و خواهران 
اظهار شادی کنید. این مطالبی که گفته  یدوبازدیدهادکنید، شادی باید از صورت شما نمایان باشد و در مالقات و 

که ما را از غدیریان  دهیممیخدایا تو را به عظمت غدیر سوگند  شد یکی از ده مطلبی بود که اینجا نوشته بودیم.
 راستین مقرر بفرما.

ِه  ْبَتُر  ِبْسِم اللَّ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  7الرَّ

                                            
 211ـ شیخ صدوق، امالی، ص  5

تِ 221و  222، ص 20ـ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج  0 َضا ع ِفي َیْوِم اْلَغِدیِر َو ِبَحْضَرِتِه َجَماَعٌة ِمْن َخاصَّ َبا اْلَحَسِن َعِليَّ ْبَن ُموَسی الرِّ
َ
ُه َشِهَد أ نَّ

َ
ِه َقِد : )أ

َعاَم  َم ِإَلی َمَناِزِلِهْم الطَّ ْفَطاِر َو َقْد َقدَّ ْحَواِل َح  اْحَتَبَسُهْم ِلْْلِ
َ
ْحَواِلِهْم َو أ

َ
َر ِمْن أ َعاَل َو َقْد َغیَّ ی اْلَخَواِتیَم َو النِّ اَلِت َو اْلِکْسَوَة َحتَّ َدْت َلُه آَلٌة َو اْلُبرَّ َو الصِّ اِشَیِتِه َو ُجدِّ

ْسُم ِباْبِتَذاِلَها َقْبَل َیْوِمِه َو ُهَو َیْذُکُر َفْضَل  ِتي َجَری الرَّ َلِة الَّ ُه  َغْیُر اآلْ نَّ
َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع أ

َ
ِبي َعْن آَباِئِه َعْن أ

َ
َثِني اْلَهاِدي أ َفَق ِفي اْلَیْوِم َو ِقَدَمُه َفَکاَن ِمْن َقْوِلِه ع َحدَّ اتَّ

ْن َفَصِعَد اْلِمْنَبَر َعَلی َخْمِس َساَعات  ِمْن َنَهاِر َذِلَك اْلَیْوِم ُثمَّ ذَ  -َزَماِنِه اْلُجُمَعُة َو اْلَغِدیُر 
َ
َه َتَعاَلی َجَمَع َقاَل ُثمَّ  َکَر ُخْطَبَتُه ع ِبُطوِلَها ِإَلی أ َمْعَشَر  َلُکْم  ِإنَّ اللَّ

ْیِن  اْلُمْؤِمِنیَن  َحُدُهَما ِإالَّ ِبَصاِحِبِه ِلَیْکُمَل ِعْنَدُکْم َجِمیُل َصِنیِعِه ثُ ِفي َهَذا اْلَیْوِم ِعیَدْیِن َعِظیَمْیِن َکِبیَر
َ
ْن اَل َیُقوُم أ

َ
مَّ َذَکَر ِمْن َفْضِل َیْوِم اْلَغِدیِر َشْیئاا َکِثیراا ِجّداا ِإَلی أ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َصْوُم َهَذا اْلَیْوِم ِممَّ  یُد ِمَن اللَّ ْلِف ِدْرَهم  َو اْلَمِز
َ
ْرَهُم ِفیِه ِبِماَئِة أ ُه َتَعاَلی ِإَلْیِه َو َجَعَل اْلَجَزاَء َقاَل َفالدِّ َد َلُه  ا َنَدَب اللَّ ی َلْو َتَعبَّ اْلَعِظیَم ِکَفاءا َلُه َعْنُه َحتَّ

یَها َصاِئماا َنَهاُرَها َقاِئماا َلْیُلَها إِ  ْنَیا ِإَلی َتَقضِّ ِبیَبِة ِمِن اْبِتَداِء الدُّ اُم الدُّ َعْبٌد ِمَن اْلَعِبیِد ِفي الشَّ یَّ
َ
ْخَلَص اْلُمْخِلُص ِفي َصْوِمِه َلَقُصَرْت ِإَلْیِه أ

َ
ْنَیا َعْن ِکَفاِئِه َو َمْن َذا أ

ْفَط 
َ
ْجِر َمْن َصاَم َهَذا اْلَیْوَم َو َقاَم َلْیَلَتُه َو َمْن أ

َ
ُه َراِغباا َفَلُه َکأ َخاُه ُمْبَتِدئاا َو َبرَّ

َ
ْسَعَف أ

َ
َها ِبَیِدِه َعَشَرةا أ َر ِفَئاماا َو ِفَئاماا َیُعدُّ َما َفطَّ نَّ

َ
َفَنَهَض َناِهٌض َر ُمْؤِمناا ِفي َلْیَلِتِه َفَکأ

یق  َو َشِهید  َفَکْیَف ِبَمْن َتَکفَّ  ْلِف َنِبيٍّ َو ِصدِّ
َ
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َما اْلِفَئاُم َقاَل ِماَئُة أ

َ
َماَن ِمَن َفَقاَل َیا أ

َ
ِه َتَعاَلی اْْل َنا َضِمیُنُه َعَلی اللَّ

َ
َل َعَدداا ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمَناِت َو أ

 اْلُکْف 
َ
ْو َبْعَدُه ِإَلی ِمْثِلِه ِمْن َغْیِر اْرِتَکاِب َکِبیَرة  َفأ

َ
ْو َیْوِمِه أ

َ
ِه ِإْن ِر َو اْلَفْقِر َو ِإْن َماَت ِفي َلْیَلِتِه أ اِمُن َعَلی اللَّ َنا الضَّ

َ
َعاَنُهْم َفأ

َ
ْخَواِنِه َو أ ِه َو َمِن اْسَتَداَن ِِلِ ْجُرُه َعَلی اللَّ

اُه َقَضاُه َو ِإْن  ْعَمَة ِفي َهَذا اْلَیْوِم َو  َبقَّ ْسِلیِم َو َتَهاَنُوا النِّ اِهُد اْلَباِئَن َو ْلَیُعِد اْلَغِنيُّ َعَلی  َقَبَضُه َحَمَلُه َعْنُه َو ِإَذا َتاَلَقْیُتْم َفَتَصاَفُحوا ِبالتَّ ِغ اْلَحاِضُر اْلَغاِئَب َو الشَّ ْلُیَبلِّ
ِعیِف  َخَذ ع ِفي ُخْطَبِة اْلُجُمَعِة َو َجَعَل َصاَلَة ُجُمَعِتِه َصاَلَة ِعیِدِه َو  اْلَفِقیِر َو اْلَقِويُّ َعَلی الضَّ

َ
ِه ص ِبَذِلَك ُثمَّ أ َمَرِني َرُسوُل اللَّ

َ
اْنَصَرَف ِبُوْلِدِه َو ِشیَعِتِه ِإَلی َمْنِزِل أ

ُه  َعدَّ َلُه ِمْن َطَعاِمِه َو اْنَصَرَف َغِنیُّ
َ
 ْم َو َفِقیُرُهْم ِبِرْفِدِه ِإَلی ِعَیاِلِه.(اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ ع ِبَما أ

 . سوره کوثر7
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 خطبه دوم

الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ بسم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
الخالئق أجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد َو َعلی 
موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل 

مة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی الجنة و علی أئ
بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و 

عالمین ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب ال
 صلوات الله علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن  ه  8«الصَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  عباد اللَّ

و  مؤمنانامیر  آنچه. در ادامه کنممیخداوند دعوت و سفارش  یبرفرمانباز خودم و شما را به پرهیزگاری و 
این جمله قرار گرفته است:  اندکردهپیشوای پارسایان در خطبه متقین در توصیف احوال و اوصاف پارسایان بیان 

ْنُفِسِهْم  ِفي اْلَخاِلُق  َعُظَم »
َ
ْعُیِنِهْم َفَصُغَر َما ُدو أ

َ
این اوج توحید و شناخت خدا است. انسان پارسا و متقی  9«َنُه ِفي أ

                                            
 2291. توبه، 

 101)خطبه متقین(، ص  291ـ سید رضی، نهج البالغه، تصحیح و تعلیق صبحی صالح، خطبه  9
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چنان به خدای بزرگ باور دارد که  وجاندلخداوند در درون او بزرگ جلوه کرده است و در  قدرآنکسی است که 
 دانیممیهمه عالم در برابر او کوچک است. بزرگ در عالم یکی است که او خداست. اگر دیگری را هم بزرگ 

بزرگی که مقابل  همآنیکجاست،  در عالم هابزرگیآنجایی است که خداوند فرموده است که بزرگ بدارید. اصل 
او بزرگ است و بقیه کوچک هستند.  گوییممیاز باب تعبیر ظاهری است که  نیست این ایمقایسهندارد. بزرگی 

 « اکبرالله»بلکه توحید واقعی این است که بگوییم: 

هُ »است؟ فرمودند:  تربزرگچیست؟ یعنی خدا از بقیه  اکبراللهاز امام صادق پرسیدند که معنای ذکر  ْکَبُر ِمْن  اللَّ
َ
ْن  أ

َ
 أ

 وقتآناست.  نهایتبیآن است که ما بفهمیم و بشناسیم. آن کمال مطلق است، آن جمال  از تربزرگ 86«ُیوَصَف 
. این عاَلم همه در کف بازندمیبشناسد ولو باالجمال بقیه همه پیش او رنگ  طورایناگر کسی خداوند را در دل 

ْرض»اراده اوست: 
َ
ماواِت َو اْْل ِه ُمْلُك السَّ ِه ُجُنوُد ا»و  88«ِللَّ ْرِض ِللَّ

َ
ماواِت َو اْْل  83«ء  ِبَیِدِه َمَلُکوُت ُکلِّ َشيْ»و 82«لسَّ

 همه چیز آن جاست آن را باید شناخت.

 پارسا عنایت و کرامت بفرماید. هایانسانانشالله خداوند همه ما را توفیق قرار گرفتن در این سلک 

 هامناسبت 
 :کنممیاشاراتی  وارفهرستاین ایام  هایمناسبتبه 

 تبریک و تهنیت عید غدیر خم . 7
که در خطبه اول تشریح شد این واقعه و حادثه مثل  طورهمان. کنممیعید بزرگ غدیر را تبریک و تهنیت عرض 

و واقعه قطعی و آشکار هست و حجت را بر همگان تمام  درخشدمییک خورشید در تاریخ اسالم و بشریت 
یکی از  عنوانبهنظر داشتم یکی را عرض کردم. عید غدیر را باید  مطلبی که در پانزدهده. بنده از بین کندمی

                                            

ْکَبُر َفَقاَل اللَّ  86
َ
ُه أ ِه ع َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِعْنَدُه اللَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْن َذَکَرُه َعْن أ يِّ َشيْـ َعِن اْبِن َمْحُبوب  َعمَّ

َ
ْکَبُر ِمْن أ

َ
ِه ع ء  َفَقاَل ِمْن ُکلِّ َشيُْه أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ء  َفَقاَل أ

 
َ
ُجُل َکْیَف أ ْدَتُه َفَقاَل الرَّ هُ َحدَّ ْکَبُر ِمْن  ُقوُل َقاَل ُقْل اللَّ

َ
ْن  أ

َ
 (221، ص 2.)مرحوم کلینی، الکافی، ج ُیوَصَف  أ

 و ...: ملک آسمانها و زمین برای خداست. 21؛ سوره مائده، آیه 289ـ سوره آل عمران، آیه  88
 هستند. : جنود و لشکریان آسمانها و زمین برای خداست و تحت فرمان او1و  2ـ سوره فتح، آیات  82
 : ملکوت هر چیزی به دست اوست.81؛ سوره یس، آیه 88ـ سوره مومنون، آیه  83
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که به غدیر اظهار عالقه  هاییآناز همه  کنممیاعیاد و افضل اعیاد امت پیامبر اکرم بزرگ بداریم. تشکر  ترینبزرگ
 اید گفته شود:. البته بکنندمیرا برگزار  هاجشنو مراسم و  شمارندمی، این عید را بزرگ کنندمیو ارادات 

کنیم. همین نکاتی که امروز عرض شد باید نسل جوان ما  بامعرفت: این ابراز عاطفه و احساسات را باید همراه اوالا 
 محکم شود.  اشیاعتقاد هایپایههضم و درک کند تا 

باید  شودمیبه دور و مصون باشد. در هر مراسمی که برگزار  یرشرعیغ: این جشن و سرور ما از کار خالف و یاا ثان
موازین شرع قدم  بر اساسالهی و اسالمی، در چارچوب و  هاییشادقرار گیرد که در این  موردتوجهاین نکته 

باید با عبور از خط  حتماا شادی داشت. کسانی فکر کنند که شادی و نشاط  شودمیبرداریم. در این چارچوب 
 شرعی باشد. هایچارچوبسرشار از شادی و نشاط و با حفظ  ایجامعه شودمیقرمزها باشد. 

 (السالمعلیهتبریک میالد امام کاظم ). 2
 . کنممیمیالد امام کاظم ع را تبریک عرض 

 طالقانی اللهآیتمدنی و رحلت  اللهآیتگرامیداشت شهادت . 3

طالقانی که ایام شهادت  اللهآیت طورهمینمدنی و  اللهآیت، شهدای انقالب، شهید قدرعالییاد و خاطره شهدای 
شهریور، شهدای دفاع مقدس، انقالب،  87یاد شهدای  طورهمین. داریممیاست را گرامی  بزرگوارانو وفات این 

 حمدبا ذکر صلواتی بر محمد و آل م داریممیمدافع حرم و شهدای این جمع را گرامی 

 شهریور 17گرامیداشت شهدای . 4
 

شهریور است روزی ماندگار و تاریخی در انقالب اسالمی است. آن حادثه بزرگی که در شهریور سال  87امروز روز 
و با کشتار خود مردم را مثل  کاربردرخ داد. از طرفی رژیم شاهنشاهی قساوت عجیبی علیه مردم به  8357

 پاییزی به زمین ریخت، و از طرفی دیگر این حادثه ارکان شاهنشاهی را متزلزل کرد. هایبرگ
که باید اینجا به آن توجه کرد  اینکتهدر تاریخ انقالب اسالمی است.  سازسرنوشتبه همین خاطر این روز یک روز  

د دارد که قابل نفی نیست و مشکالتی که وجو هاضعفافرادی به خاطر  بینیممیاین است که در فضاهای مختلف 
 کهفضاحت و ستمی  ،که آن خباثت شودمیو تبلیغاتی انجام  دهندمیگاهی اقداماتی انجام  ،و باید اصالح شود

که تاریخ رژیم پهلوی را  هاییآن .خیانت به تاریخ است واقعاا این  نشان دهند. ناچیز ورژیم شاهنشاهی داشت را کم 
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 در همه .که ما چه دوره اسارت باری داشتیم دانندمیبهتر  اندکردهکه درک  هاآنو  هستندمتوجه  حتماا  اندخوانده
مبادا  .یک نمونه آن هفده شهریور است .ندآوردمیهر چه ظلم تصور کنید بر سر ملت شما ابعاد وابستگی داشتیم و 
با ما  .ناسپاسی شودب اسالمی نسبت به خدمات انقالکنند یا  کمآن زمان  هایقساوتکسانی بیایند و از عمق 

باید ظلمی  ؟!کردیمنعبور که  هاییوابستگیچه مظالم و  ازشهدای این امت  گذشتگیازجانفداکاری این ملت و با 
شهدای  ویژهبهه شهدا همان در ذهن و ضمیر و تاریخ ما باقی بماند. بر رو است گرفتهانجامن رژیم آکه توسط 
 .فرستیم و صلواتیشهریور درود  87 شهدایانقالب و 

 سوادیبینکوداشت روز جهانی مبارزه با . 5
گی بعد از راقدامات بز کنیممی تأکید اینجاشده است باز هم  تأکید اینجابارها  .است سوادیبیروز جهانی مبارزه با 

ما  تشده اس دو برابرجمعیت باالی  کهیناعلیرغم  .انجام شده است سوادیبیپیروزی انقالب اسالمی برای محو 
زمینه در خیلی از جاها  . همچنینهاخانمبخصوص در بین دختران و  ایمداشتهدر پیشبرد سوادآموزی درصد باالیی 

و  یدبخشام یهاشاخصولی علیرغم این  .به صد در صد رسیده است تقریباا  وپرورشآموزشدر  هابچهحضور 
هنوز هم درصدی از  آییممی اول کشور به شمار یهااستانما از  که استان یزد مثل ییهااستاندر  کهیناعلیرغم 

باید رفع  همآنولی کم  .زیاد نیستو استان سال در میبد  56سال وجود دارد که البته پایین  56حتی پایین  سوادیبی
سطح  ضمناا دآموزی نباشد. در سنین سوا سوادیبیما باید جوری طراحی کنیم که در یک دهه آینده  هیچ  .شود
ضرورت که سواد کافی نیست سواد در ابعاد مختلف نیاز زندگی است ازجمله سواد دینی و علمی و معرفتی  اول
 .دارد

 بزرگداشت هفته تعاون. 6
 44و  43 هایاصلکه مستحضرید یکی از ارکان پیشرفت کشور ما طبق  طورهمانو  داریممیهفته تعاون را گرامی 

است که تعاونی باید  شدهبینیپیشپنجم و ششم  ،چهارم ،سوم هایبرنامهبارها در  است.قانون اساسی هفته تعاون 
تعاونی باید یک بخش قوی اقتصادی باشد.  .یکی از سه رکن قوی اقتصاد شوددر کنار بخش خصوصی و دولتی 

 هم شده است اما کافی نیست. هاییپیشرفتالبته 
هنوز هم شاید  .باشد که این محقق نشده است هاتعاونیحوزه  درصد از اقتصاد ما در 25 بود قراردر برنامه پنجم 
و  کنندمیاز بیکاری نجات پیدا  هاخیلیتولید و خدمات  گذاریسرمایهتعاون در  بافرهنگباشد.  زیر ده درصد ما

یک  توانندمیهم جمع شوند  یا ده نفر با 5 اگر کاری کند اما تواندمیگاهی یک نفر ن .آیدمیضریب فقر خیلی پایین 
 دهند.ل یشکتد تولیدی واحیک یا  اجتماعی یا موسسه خدماتی
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دینی  ،چقدر کار قرآنی بینیمی شوندمیبا هم جمع  فکرخوشنفر آدم  5 ،است طورهمیندر کارهای فرهنگی هم 
یا سی درصد برسیم که خیلی با آن فاصله  25فرهنگ تعاونی باید تقویت شود و ما باید به  .شودمیفرهنگی انجام و 

 داریم.
 و همه به دنبال کار تکی نباشند؛ یت تعاونی را بدانیممباید اه: اوالا برای این کار  

از بانک  ایعده ما در جمع قائل شوند. امروزاولویت ویژه  هاتعاونیاینکه نظام تسهیالت دولتی و حمایتی به  :دوم
و نظام تسهیالتی  هابانک .اندکردهو نمایشگاهی هم برگزار  گوییممیخوشامد  هاآنمهر اقتصاد ایران هستند که به 

که رهبری . اقتصاد مقاومتی گرددبرمیکه بخشی از اقتصاد مقاومتی است  هاتعاونیما باید به سمت حمایت از 
کردند. امیدواریم  تأکیدبر این نیز در جلسه اخیرشان با دولت جدید  و دارند تأکیدروی آن  قدراینمعظم 
 قرار بگیرد. موردتوجهرهبری در این دولت جدید بیش از گذشته  هایتوصیه

محور اقتصاد ـ  البته توسعه روابط سالم با همه دنیا ـ چشم نداشتن به بیگانگان ،اتکای به مردم ،اتکای به نفس 
 374 اآلن .تعاونی جدید ثبت شده است وهفتسی ،95 سالهمله توجه شود. در میبد تعاونی است که انشال

باید  دارد که ایگرهکه  شودمیبقیه معلوم  هستند. فعال  هاآن مورد از 816 در میبد داریم که از این تعدادتعاونی 
بنده تشکر . اندشدهبرتر  95تعاونی ما هم در سال  4 .را حل کنند هاآنمسئولین و همین نظام مالی و بانکی ما 

. کنندمیرا حمایت  هاآنمالی که  هاینظاماز ادارات و  و تعاونی بخشدر  گذارانسرمایهاز  ،هاتعاونیاز  کنممی
 .دباید یک حرکت جدیدی برای رشد تعاونی شروع شو و دانیممیرا کافی ن البته این مقدار سرمایه گزاری و حمایت

نشان داده شود و حمایت  هاآنکه اگر راه به  ی داریمفکرخوش هایآدمو  هاجوانما  .این شهر ظرفیت این را دارد
 .کارها را جلو ببرنداز خیلی  توانندمیشوند 

 در برابر نقض برجام دولت و مجلس انتقاد از اقدامات ضعیف . 7

 است.هم انجام نشده  یو قومواجهه قاطع  متأسفانهنقض برجام از سوی آمریکا ادامه دارد و 

با کمال قاطعیت و  ،با سیاست و تدبر دقیق سیاسی ،هوشمندی ،باید با حکمتهست  مسئلههیئتی که ناظر بر این 
. باید قاطع بودبلکه ترسید  دهندمیمقابل انجام  هایطرفکه  هاییگویییاوهاین  نباید در برابر .دکنشجاعت اقدام 

حکیمانه و شجاعانه در برابر  ،ما این است که مسئوالن ما با الهام از رهنمودهای رهبری موضع قاطعانتظار ملت 
 .نسبت به تعهداتشان از خود نشان دهند هاآنو نقض  هاآمریکایی
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 علمیه هایحوزهنکوداشت آغاز سال تحصیلی . 8
و  کنیممیتبریک عرض  هاآنبه همه  .اندکردهتحصیلی را شروع سال علمیه  هایحوزه، شهریورماهدر همین اوایل 

روحی و عاطفی مردم  ،نیازهای فکری تأمینعلمیه و  هایحوزه روزافزونتعالی و اهتمام  ،امیدواریم که شاهد رشد
امیدواریم که  .دندر آستانه شروع هست هم هادانشگاهمدارس و آموزش و پروش و  .علمیه باشیم هایحوزه در

 .اخالقی پیش روی مراکز علمی ما باشد و تربیتی ،تحصیلی آمیزموفقیتجامعی برای یک سال  هایریزیبرنامه

 محکومیت اقدامات ددمنشانه در میانمار. 9

که در  شماریبی هایستمظلم و  و در جهان اسالم در جریان است متأسفانهحوادث متعدد ناگواری که  ندر میا
 .افتدمیکشورهای مختلف در جریان است یک حادثه ناگوار هم در میانمار اتفاق  عراق و در ،سوریه ،یمن ،بحرین

گاهی و ترس و رعب رنج افکنیتفرقه همهینااز  اسالم نجها افتاده که باید در مسیرهای ناروایی و  بردمی و ناآ
بزرگان عالم اسالم باید بیدار شوند و و  دانشگاهیان ،روشنفکران ،علمای اسالم .جهان اسالم آن را معالجه کند

 سختی دنیای اسالم اگر در این نقطه عطف تاریخی بیدار نشود و برنخیزد ضربه .اهتمام جدیدی داشته باشند
 .خواهد خورد و این امکان دارد

 بودند و مع باالی هزار نفره از علمای شیعه و سنی کنار هم نشسته. جافغانستان بودمکابل من در سه روز قبل در  
گاهی ،هاجداییرا از هم جدا کند و این  هااین خواهدمی هاییدست بودند.گفتگو  در حال موجب  هاغفلتو  هاناآ

در این  هامسلمان جوریناهم عرض کردم که باید بگرییم که  جاهماندر  .این همه ظلم و ستم در جهان شده است
 .اندقرارگرفته هاضعف

افراطی و خود  هایگروهدر میانمار هستیم که  المللیبینو یک ظلم  کشینسلما شاهد یک  ،در میان این حوادث 
را جنگ  گذردمی آنجاآنچه  .دننجا هستآنسبت به مسلمانان  شدیدظلم بسیار  انجام ایندر حال  آن کشورارتش 

و اغراض افراطی  هاصهیونیست دخالت ،هاآمریکایی هایسیاستمده از آبلکه آن را بر دانیممیو مسلمان ن یبودائ
وظیفه  بر اساسامروز ایران اسالمی  .دانیممییک گروهی در میانمار و یک دولت بی تعهد نسبت به مردم خودش 

که به این  خواهیممی المللیبیناز مجامع  .کندمیهمه نمازهای جمعه از این ظلم و ستم اعالم تنفر  در اشالهی
چشم را بر این همه ظلم ببندد که هزاران  تواندمیکشورهای اسالمی و دنیای اسالم چگونه  .قضیه رسیدگی کنند
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امروز ما این   ؟!کوچک و بزرگ مورد ستم قرار بگیرند و نفر کشته شوند هاده ،آواره شوند هایشانخانههزار نفر از 
 .رای جبران این مظالم اقدام کنندب خواهیممیو از همه مسلمانان  کنیممیظلم جاری در میانمار را محکوم 

ما با صدای رسای  .ظالمان و مستکبران تاریخ است، هاصهیونیست ،هاآمریکاییاصل این محکومیت هم برای  
 .کنیممیرا با مردم عزیز میانمار و مسلمانان مظلوم آنجا اعالم  مانهمبستگی ناخودم

االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز 
خدایا  توفیق الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،

مورد لطف و کرمت خود های ما را به انوار ایمان روشن بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را دل
ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار قرار بده، گناهان ما را ببخش، آسیب

ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، شی ها و تروریستها، داعمرتفع بفرما، شر تکفیری

باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام 

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت  ،آشنا و موفق بدار شانالهیوظایف، خدمات صادقانه و 

مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات  بفرما،
اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما،  کرامت بفرما،

تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و  ارواح
 الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با شهدای کربال محشور بفرما.بین

َمُد َلْم یِلْد  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد  بْسِم اللَّ

َ
ا أ  14َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا
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