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 خطبه اول
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره 
و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی 

 سّیما بقیة الله فی االرضین.محّمد و علی آله االطیبین االطهرین وال 

 توصیه به تقوا
ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ه و 1«ُمْسِلُموَن  ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم  ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ
ِحیل ْقَوی 2ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ

همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ماه عزیز و این دهه شریف و ایام مبارک و 
عمل به فرامین خدا در همه شئون و از گناهان  داریخویشتنبهار عبادت و اطاعت خداوند به پارسایی و پرهیزگاری، 

تقوا را به روی همه  هایدریچههدایت و  هایدروازهامیدواریم که خداوند  .کنمو احوال زندگی سفارش و دعوت می
 ما بگشاید.

 الحجهذیمغتنم شمردن دعا و عبادت در دهه 

ماه عبادت خدا و ظرف انجام حج و دهه  الحجهذیاین دهه یک دهه بسیار ممتاز و در ایام سال سرآمد است. ماه 
 هایلتفضیو نیایش است.  دعابسیار ویژه برای اطاعت و عبادت، اول آن مکمل اربعین موسوی و موقعیت بسیار 

 ت شریفه است ذکر گردیدهو ناشی از آیا بسیار مهم آن در روایات ما که متخذ هایمناسبتبرای این دهه و  شماریبی
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بزرگ و شکوه معنوی آن مورد اتفاق فریقین و همه مذاهب اسالمی است.  هایظرفیتاین دهه و  است. عظمت
انی ظرف زمه عرفآن اتفاق دارند.  نظیربی هایظرفیتهمگان به استناد آیات و روایات بر شکوه و فروغ این دهه و 

ظرف زمانی یک گنجایش عظیمی دارد. ما با شب ، اما این گیرددر برمیرا  کوتاهی است و قربان آن روز و ساعاتی
ْلِف َشْهر»قدر آشنا هستیم که ساعاتی معدود 

َ
ظرف زمانی کوتاه اما با گنجایش  الحجهذیاست. دهه  4«َخْیٌر ِمْن أ

 مهمی وجود دارد که یک مناسبت مهم آن عرفه است.  یهامناسبت. در این دهه است بسیار زیاد

در  علیه(الله)سالمو دلربای امام حسین  نشیندلآن دعای  ،است اما یک عمل مهم در عرفه اعمال زیادی آمده
ع خواهم شد نگاه خیلی اجمالی به در خطبه اول در این دقایق محضر شریف شما مصّد  آنچهصحرای عرفه است. 

ه فضل ب رویم. این دعای بلند و پرشکوه  به استقبال با آغوش باز و ذهن مستعد و تا آماده شویم دعای عرفه است
الهی جامعه ما از این دعا و مراسم عرفه استقبال بسیار زیبایی دارد و چه زیبا است که این استقبال با معرفت و 

ندگی یک مسلمان و در سبک زندگی در سبد زدعا شناخت از دعای عرفه گره خورد. بارها گفته شده است که 
و مهم در زندگی یک مسلمان ناب است و  مؤثر عبادت به معنای عام یک بخش الزم،مهمی دارد.  اسالمی جایگاه

فان به نقل از استاد عر راحل است. امام پایانیبیاهمیت باالیی دارد. دنیای دعا دنیای  یک عبادت ویژه عنوانبهدعا 
رود، پایین و دعا از پایین به باال می طرفبهقرآن، قرآن نازل است، آمده است » :فرمودندمی ادیآبشاه اللهآیتخویش 

سخن خدا و وحی الهی آمده است  استنازل شده یعنی قرآن آمده و معارف الهی از آسمان  5«.این قرآن صاعد است
دیم صفا بخشیسمانی را شنیدیم و جان خود را در مسیر تعالیم قرآنی اگر ما آن پیام آ .تا دل و جان ما را خدایی کند

 . کندمیاز دریای دل ما امواج دعا تجلی پیدا  و خیزدبرمیاق وجودمان فریاد خدا از اعم آنگاه
ت لذ آن اگر در پرتو ،. اگر ما دعا را مهم شمردیمآورددرمیاین دعا بازتاب معارف بلند است که جان آدمی را به پرواز 

حال ما  ،. عمق دعای ما و شماایمدریافتهاگر غرق و محو در دعا شدیم یعنی آن پیام قرآن و معارف الهی را  و بردیم
سنجه ارزیابی شنیدن پیام الهی و دریافت پیام قرآن و وحی است. این  دعا و نیایش و گفتگوی با خدا و شما در

                                            
 1سوره قدر، آیه  - 4
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ده درجه ما حال داشتیم یعنی در همین ده درجه پیام وحی را دعا و نیایش  است. اگر در نماز، 6ولاقمالک و ش
 دعا دل دادیم یعنی بیست درجه به آمدیم و بیست درجه پیشبهاگر  و جان ما به آن منور شده است. ایمکردهاستماع 

 05گر کسی ا .درجه پیام قرآن نازل را شنیدیم 55یعنی  یمدرجه در دعا اوج گرفت 55پیام قرآن نازل را شنیدیم. اگر 
درجه  05آن پیام را ت یعنی و با خدا به گفتگو نشس منتقل کرد را پیام و درجه در دعا و قرآن صاعد به پرواز در آمد

 ه است.شنید
 بزرگانی از این ( والسالمعلیهمدیگر معصومین ) فاطمه زهرا و ،رسول خدا ،امام سجاد ،مؤمناناگر کسی مانند امیر 

به درجات باالیی  شدندمیمحو در جالل و جمال الهی  و شدندمی خودبیاز خود  پرداختندمیدست که وقتی به دعا 
رسیده است و به مرحله قدم گذاشته است  قرآن را خوب فهمیده و سخن وحی را هضم کرده است دهدمیکه نشان 

 ن با آن به پرواز در آمده است. اینجاکه 

مراتب اول آن هم ارزش دارد، ولی ارزش اصلی این است که فهم دعا داشته دعای زبانی در همان  دعا را کم نگیریم.
دعا و  در دریای مواج و باشیم، حال دعا داشته باشیم، دل به دعا بسپاریم، قلب تکان خورد، اشک جاری شود

دعا  از است. در درجاتی هایتبیناین دعا  خواهد بود.این دعای حقیقی  . در این صورتغواصی کنیمو  شنا معارف
 بینیمیمو فقط خدا را  بازدمیرنگ  هاخواستهتمام این  رویممیاما پیش که  بریممیرا به پیشگاه خدا  هاییخواستهما 
. آن جمال و بینیممیو چیز دیگری را  0شودمینه همه  بها خانهبت. کعبه و شودمی همه سوژه و بهانه هاخواسته و

و این  این دعا است. نگویید ما کجا8«َجْهراً  َلَك  ِلَجاَلِلَك َفَناَجْیَتُه ِسّرًا َو َعِمَل  ِعَق َفَص ». کندمیجالل او را مدهوش 
 .این عرفه پرشکوه برای همه است .برای همه استخدا  هایتبینو  پایانبی هایدروازهاین مراتب و مراتب کجا؟ 

ن جاری شد برسند و در آ هااشکدر عرفه رسید و  (السالمعلیه)الحسین  اباعبداللهکه  هاییقلهبه آن  توانندمیهمه 

                                            
اند آویزند و بّنایان از فراز دیواری که در کار بنا کردهسبک می ریسمانیاست که آن را به  فلزییا  سنگیای جسم یا گلوله شاهولیا  شاقولیا  شاغول - 6

یابند. شاغول وسیله دیوار، کجی و برآمدگی دوش ریسمان فروگذارند تا به راستای آن  فارسیای شاغول واژه .عمود بر زمین استای است که طنابش را در
 است.نیز راه یافته  عربیاست که به 

 )شیخ بهایی( کعبه و بتخانه بهانهتویی تو                            مقصود تویی  کعبه و بتخانهمقصود من از  - 0
 187، ص 6علی بن موسی بن طاووس، اقبال االعمال، ج  - 8
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این  یدبالذا  .را درک کنیم الحجهذیاین فیض بزرگ دهه  شاید سال دیگر ما و شما نبودیم تا حرکت کنند.مسیر 
 . مغتنم شمرد را هافرصت

یش پ توانمیقدم قدم در این پلکان  .به آسمان است نهایتبیی به دعا دارد. دعا یک پلکان امام حسین چنین نگاه
 بیتاهلدر مکتب  پایانبی. این گنجینه و ذخیره انددادهو راه را به ما نشان  اندرفتهرفت. بزرگان ما در این مسیر 

که  این حقایق بزرگی است .برای همه ماست و یک فصل بسیار برجسته آن عرفه و دعای عرفه است (السالمعلیهم)
این دعا اشاره کنم. اما به چند محور مهم در دعای  هایبخشبه همه  ده شده است. مجال نیستی ما گشوبه رو
 . کنممی ایاشارهعرفه 

 (السالمعلیهمحورهای دعای عرفه ساالر شهیدان )از  ایجرعه

ِذي َلْیَس : »بعد از اینکه فرمودند( السالمعلیهامام حسین ) ِه الَّ ِه َو اَل ِلَعَطاِئِه َماِنٌع َو اَل َکُصْنعِ  َداِفٌع  ِلَقَضاِئهِ  اْلَحْمُد ِللَّ
 ،قدرت به آن اسماء حسنای الهی به علم، با اوصاف خدا و با چشم دوختن 9«ُصْنُع َصاِنٍع َو ُهَو اْلَجَواُد اْلَواِسع

 گونهاینسخن را ساالر شهیدان در صحرای عرفات با خدا و  پردازدمیجود، رحمت و حکمت خدا  ،قضاء،صنع
 :کندمیشروع 

 محور اول: برشمردن عظمت الهی
ه این دعای شریف بیش از صد وصف، نام و نشان از در مجموع .آیدمیدر ابتدا بیست سی صفت از اوصاف خدا 

. یک بخش از دعا برشمردن عظمت شودمیخدا برشمرده  پایانبیحکمت و رحمت ، علم ،قدرت ،جمال جالل،
ها است. این دعا هم یک پای ثابت همه دعاو این رویه  درآیدخدا است تا آدم آماده شود تا به سمت او به پرواز 

 رفات و درعدر صحرای  (السالمعلیه) حال امام حسینآن با که این اوصاف الهی  مشتمل بر صد نام و صفت است
 ن. حمد و ثنا برای آشودمیجاری  هازبانو شیواترین  هابیانجذاب در بهترین  و در آن صحنه دلربا مؤمنین جمع

                                            
 119،  ص 0همان، ج  - 9
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 رودمیو کنار  شودمیدر برابر او نرم  چیزهمهخدا که آمد  ارادهخدایی است که اراده او هیچ مانعی در برابرش نیست. 
اسماء و صفات بلند خدا در  . این یک بخش است یک دوره خداشناسی و مرور به توحید وطورهمینعطای او هم 

 صحرای عرفات از زبان ساالر شهیدان جاری شد. 

 محور دوم: شمارش فضل و نعم الهی به انسان

به دست  م خدا به انسان است. در میان دعاها و مناجات رسیدهرحمت و نع ،کرم ،نگاهی به فضل ،محور دوم دعا
اده شوید تا است. بروید از قبل بخوانید و آمخدا  هاینعمتدعا از لحاظ برشمردن انواع  ترینجامعدعای عرفه  ،ما

 سیر خلقت ،محور دوم دعای عرفهلذا سخن گفتن با خدا هستیم.  در حالبعد از ظهر عرفه بفهمیم با چه بیانی 
دید با  خواهیدید. آنگاه بروید دقت کن کاشایتجلی خدا در خلقت انسان است.  هایپیچیدگیجهان هستی و بیان 

. ده استتصویر ش که در این ساختار تعبیه شده است هایینعمتکالبد تمام ساختار بدنی و انواع   ی،جامعچه بیان 
 ینیواین دعا بیان شده است. از ِنَعم تک ازدر صد فراز ساختار وجودی ما،  گیریشکلخدا در  هاینعمتانواع شاید 
کشیده شده  رتصویبه  حبدن و تار و پود پیچیده انسان از مغز و تمام جوار ،انسان جهان هستی،ِنَعم تشریعی. تا  گرفته
  َّ »شکل گرفته است.  ایپیچیدهت قدر پرتو رحمت تو چه خل فهمممیکه من  گویدمینین . آن امام همام چاست

 15«َفُسْبَحاَنَك ُسْبَحاَنَك ِمْن ُمْبِدٍئ ُمِعیٍد َحِمیٍد َمِجیدٍ 

  شکر گذاریسوم: اذعان بر ناتوانی خود در محور 
آمد. این یک قانون فلسفی و عقلی  برنخواهیمکه ما از ادای شکر تو است در چند جای این دعا  تأکیدحور سوم دعا م

که اینجا  عقلی و گوناگون فلسفی هایبیانبه  .آییم با موفقیت بیرونیک نعمت خدا شکر یم از ادای توانمیما ن .است
ه جدا کرد و چ هاآناز  شودمیاست که ن پایانیبیه چه برسد که یک نعمت وصل به زنجیر .نیست هاآنمجال بیان 

کر شبگشاییم همین لب گشودن به  هانعمتبعد هم وقتی بخواهیم لب به شکر . اگر کل زنجیره را ببینیم شودمی

                                            
 120همان، ص  - 15
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ما  و همانی که در ادبیات فارسی خواهدمی ایدوبارهخدا است که آن هم شکر  بیشمار هاینعمتوصل به  گذاری
 ده است.هم آم

 رباید قد .و شکر گذارید منت گذاشته و این در را باز کرده است حمد الهی امکان ندارد. اگر خدا گفته است حمد
 . این نعمتی است که در چند جا آمده و مجال بیان آن نیست.آن را دانست

 

 تبیین روند توحید تا امامت :ر چهارممحو
که خط امامت و رسالت به دست  امروزگذشته داشته است تا  خداوند بر انبیا می کهعَ روند توحید و خط رسالت و نِ 

 .کنندمیرا تبیین  است ما رسیده

 بشر هایضعفمحور پنجم: اقرار به 
نا ا ،انت و انت .. و از طرف دیگر انا ،انت کندمیابتدا قدرت خداوند را بیان  .ما است هایضعفمحور پنجم بیان 

 .شماردبرمیرا و انا و...
 .این دعای عرفه است ایمآمدهو با این رویکرد و نگاه به پیشگاه تو  خدایا چه مقدار قصور داریم

ن یو به بزرگی و عظمت دعای عرفه به ما توفیق مرور در ا ساالر شهیدانخدایا به عظمت و شکوه عرفه، به بزرگی 
از فیوضات این دهه کرامت و عنایت بفرما. به ما توفیق فهم دعا و غوص در دریای  گیریبهرهدر آن و  دعا و سیر

 ا.رمبف پیام دعا در همه شئونات فردی و اجتماعی عنایت سازیپیادهدعا در همه احوال عنایت بفرما. به ما توفیق 
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
 11ُفًوا أ

 
 
 

  

                                            
 اخالصسوره  -11
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 خطبه دوم

ّینا و حبیبنا نب الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا وبسم
أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و 
الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد بن علی و جعفر بن محّمد و موسی 

ی و علی بن محّمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک بن جعفر و علی بن موسی و محّمد بن عل
علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة 

 المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا
اِدِقیَن » الله الرحمن الرحیمالرجیم بسم اعوذبالله من الشیطان ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
ِه 12«یا أ ِعَباَد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ُدوْا  13ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  14َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

 . خوانمفرامیو ایام کسب تقوا و در آستانه عرفه و عید قربان خودم و شما را به تقوا  الحجهذیدر دهه مبارک 

ِه َفِإنَّ َلَها َحْباًل »( فرمودند: السالمعلیه) مؤمناندر بیانی امیر   15«عًا ِذْرَوُتهَو َمْعِقاًل َمِنی َوِثیقًا ُعْرَوُتهُ َفاْعَتِصُموا ِبَتْقَوی اللَّ
س رتبی دارد و قله آن خیلی دور از دستولی تقوا مرا .این ریسمان به آسمان متصل است .تقوا ریسمان محکمی است

هدان مجا از آِن  بلند تقوا هایقلهاما  .در این دامنه به تکاپو و حرکت درآیند توانندمیهمه  که دارد ایدامنهاست. تقوا 
جرگه تقوا شویم و هم در دامنه آن  و مراقب نفس است. تالش کنیم هم وارد کوشسخت هایانساندر راه خدا و 

                                            
 009سوره توبه، آیه - 12
 160، ص 652البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -13
 .097ـ سوره بقره، آیه  14
 680البالغه )صبحی صالح(، ص سید رضی، نهج - 15
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تقوا  هایلهق. خدایا به ما توفیق دستیابی به مپارسایی دست یابی بخشروحبلند تقوا و  هایقلهصعود کنیم و هم به 
 در همه شئون زندگی کرامت بفرما.

 هابتمناس
 کنم:وار به همراه نکاتی اشاره میموضوعاتی را فهرست

 الحجهذیبزرگداشت دهه . 0

پرشکوه و پرفروغ  ،هر چیز دیگری در نظر گرفتن بدونذات آن  و هم خود یک مناسبت بزرگ است الحجهذیدهه 
این دهه بزرگ که مکمل یک چله معنوی است مشتمل  حالدرعیناست و آن همه ظرفیت باالی معنوی در بر دارد و 

 گرامی بداریم. را هاآناست که باید  هاییمناسبتبر 

 (  السالمعلیهتسلیت شهادت حضرت امام باقر ). 2

 .کنممیاست که تسلیت عرض  اتفاق افتاده در این دهه( السالمعلیه)شهادت امام باقر 

 تسلیت شهادت حضرت مسلم بن عقیل. 3

داشت و  آموزیدرسدا که زندگی سردار رشید ساالر شهیدان و مجاهد در راه خحضرت مسلم بن عقیل شهادت 
 .کنممیبود را تسلیت و تعزیت عرض  بخشالهام

 نکوداشت روز عرفه و روز قربان. 4

از  گیریبهرهروز عرفه که در حقیقت یک عید بزرگ معنوی و عبادی است را باید گرامی داشت و به یکدیگر برای 
را در  پیشاپیش عید قربان طورهمینباشکوه مراسم دعای عرفه توصیه کنیم.  برگزاریو  ساالر شهیداندعای عرفه 
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که  این ماه دست یافت هایفضیلتدهم این ماه باید تبریک گفت و با شرکت در نماز عید قربان به بخش مهمی از 
 دوستان برگزار خواهد شد. ریزیبرنامهاعالم و  نماز روز عید قربان هم در مصال ساعت هشت طبق

 گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور. 5

عزیزان آزاده که عمری  ویژهبه. مقام واالی مجاهدان و ایثار گران در راه خدا داریممیروز ورود آزادگان را گرامی سال
. همه را به بزرگداشت کنیممیتقدیر  از زحمات آنان و داریممیصدامی سپری کردند را گرامی  هایگاهشکنجهدر 

 باشیم. سپاس گذار هاآنمقام آزادگان و ایثارگران باید توصیه کنیم و از 

 بزرگداشت روز جهانی مسجد. 6

و و گرامیداشت مسجد و احیای آن سرآغاز زندگی معنوی  داریممیم را بزرگ الروز جهانی مسجد در جهان اس
و  بزرگ تعالیم دینی هایپایگاه و همه ما باید تالش کنیم که مسجدها سنگرهای استوار دین شوند .روحانی است

 .مسئول هستند زمینهد. ائمه جماعات بیش از همه در این نمعنویت و بصیرت در جامعه باش یق روح اخالق،رتز
. قصور داریمکرده  کاریکمی مسجد همه در احیاو مسئوالن ما  .اندکرده کارکمحوزه و روحانیت در احیای مسجد 

است اما باز هم کم است. ما باید در کشور حداقل صد هزار  یو بارونق پر مسجداستان و شهر ما شهر و استان 
که نیاز  هاییشاخصهآن با  پنجمیکه داشته باشیم که شاید دینی و مشاور هایبرنامهسه وعده نماز با  پررونقمسجد 

 باید با نگاهی جدید ادا کرد.  را ا حق مسجد. فلذاست موجود نباشد

 مردم یمن و بحرین ویژهبهاظهار همدردی با مظلومان عالم . 0

و اظهار  کنیممیهم دردی بحرین و سایر نقاط جهان اسالم  مردم عزیز یمن، ویژهبهمستضعفان با همه مظلومان و 
ین و دیگر بحر ، یمن،فلسطینمستضعفان جهان و مسلمانان در  ین همه ستمی که بر مظلومان عالم،تنفر باید کرد از ا
 .شودمینقاط روا داشته 
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 در جنگ اقتصادی جهان استکبار بر ملت ایران موردتوجهمحورهای . 8

کبار که تمام است دانیممی. همه ما کنممیاست نکاتی را تقدیم  مربوط به شرایطی که کشور ما در آندر محور اصلی 
از همه ترفندها و ابزارهای پیشین و نوین به جنگ شما مردم بزرگ و انقالب شکوهمند  گیریبهرهبا تمام قوا و با 

راسر در س وابستگانشانمغرضان و  وتا مزدوران وابسته و اسرائیل و کاخ سفید  CIAاسالمی آمده است. از طراحان 
گاهی، هاغفلت ابزارهایو از همه  اندآمدهجهان  بهره  افکنیاختالفو همه ابزارهای  ایمنطقه هایدشمنیو  ناآ

ب واالی انقال هایارزشتمرکز امروز هم بر فروپاشی اقتصادی و ضربه زدن به مردم و دور ساختن ملت از  .اندرفتهگ
در یک خندق  مقاومت اسالمی در یک جنگ احزاب و اسالمی است. امروز ما و شما جریان انقالب اسالمی و
عمق این جنگ و جهاد را باید بفهمیم. ملتی که در همه و عمیق و در یک مبارزه بزرگ با دشمنان اسالم قرار داریم 

سخت عبور کرد امروز هم وارد  هایگردنهاز همه  و سربلند بیرون آمد هاآزموناز همه  ،خوش درخشید هاصحنه
و رد باید به رهبری توجه کو باید همبستگی داشت  ،همکاری کرد د، بایبود آمادهباید  .یک گردنه سخت شده است

  .رهنمودهای او را مهم شمرد تا از این معبر عبور کنیم

گاه ما اینجاو  توانندمیرشید ما  هایجواند، این توانمیاین ملت   هایسخت .دد از همه این خطرها عبور کنتوانمیمعه آ
 شرطش این است که باور به این توانایی داشته باشید.ید. توانمیفراوان است اما شما 

 ارزش پول ملی کهوقتیانکار کرد.  شودمیمگر  .زیادی قرار دارند هایسختیمردم ما در  .ما باید این را بپذیریم
لیون کارگری که با یک میمعلوم است  مهارگسیختگیو با  هاقیمتبا گرانی و افزایش  ،کندمیکاهش شدید پیدا 

جهیزیه  ،ندج کاازدو خواهدمیکه  ؛ فردیکندمینرم  وپنجهدستزندگی کند با زندگی سختی  خواهدمیر و بیشتر کمت
 انکارابلغیرقجه شده است این یک واقعیت ازیادی مو هایسختیکند و زندگی خود و فرزندانش را اداره کند با  تأمین

 بگیرد. رموردتوجه قراچند محور مهم است که باید  اینجااست. اما در 
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 حقد و کینه مستکبران ریشه اصلی فشارها . 1

ریشه اصلی دارد که ریشه اصلی آن حقد و کینه مستکبران عالم از ملت  فشارها باید بدانیم که این موج سنگین اوالً 
ابراین بن اندکردهتجربه  هاشکست المللیبیندر صحنه  و اندخوردهشکستبزرگ  هایدرصحنه هاآن بزرگ ما است.

در  هاآناین ترامپ و دار و دسته  .پیروز باشند مسلط و هاآننیست که  جوراین. سوزندمیامروز در حقد و کینه 
انده کش هاکینهرا به این  هاآن. این شکست اندخوردهشکستلشکر در برابر جریان مقاومت و ملت بزرگ،  ،منطقه

 ست. این ریشه اول است.واداشته ا گویییاوهاست و به این 

 و اشتباهات خود هاکاستیلزوم عذرخواهی مسئوالن در قبال . 2

راه  و اییمدنبال اصالح آن بربیکرده اعتراف  به اشتباهاتمانعذرخواهی کنیم و  .مسئوالن باید از رهبری یاد بگیریمما 
 ما است که باید جبران هایضعف موقعبه، عدم اتخاذ تدابیر هاسختیبه مشکالت و  توجهیکمخطا را ادامه ندهیم. 

با آن  دشومی هاریختگیهمبهموجب  که ریزیممیجامع و کافی به بازار  بیرمیلیارد دالر بدون تد 25ما  کهوقتیشود. 
 که کار ما اشکال دارد و باید رفع شود. شودمیت و توضیحاتی که دارد معلوم تفصیال

فساد و اختالس امری است که واقعیت موجود است گرچه سیستم نظامی نیست اما یک واقعیتی است که در جاهایی 
در  .تی است که در مسئوالن ما استاال. باید به آن اعتراف کنیم و با دقت جبران کنیم. این اشکو داردوجود داشته 

در  .ایمشدهنبوده است که ما دچار این مشکالت  موقعبهدقیق و  ،در بخش قوه قضاییه برخورد سنجیدهمواردی 
ارد که باید اعتراف کرد و وجود د هاآلودگیو نوع نظارت و برخی  گذاریقانونبخش قوه مقننه اشکاالتی در نوع 

 د. اصالح نمو

 هدر قوه قضایی .اشکاالت جدی آنجا استهر چند  گوییمنمیما فقط به دولت نیز چنین است. در نهادهای دیگر 
همه  که باید روحانیت و نهادهای فرهنگی هم اشکاالتی وجود دارد ، در قوه مقننه هم است در ما نهادهایهم هست

تحریم خارجی خیلی سنگین  :رهبری هم فرمودند .قابل معالجه است حتماً  .بربیاییماعتراف کرده دنبال اصالح 
هم به  . اشکاالت آندرصد قابل اصالح است 55ی باال تقریباً حل کرد اما بخش زیادی  شودمیاست تمام آن را ن
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باید بپذیریم و اصالح کنیم و مردانه و مجاهدانه وارد اقتصاد مقاومتی شویم. این سطح موجود کافی  گرددبرمی ماها
 .ملت باید وارد صحنه شود. انجام شودما باید اصالحات  هایبانکو  صنایعدر  .نیست

رونی د هایضعفاحتکار کشف شد به  انبارهای قدرایناینکه این روزها  .باید بگوییم ملت هم ضعف دارد جاهمین 
افت یکاهش  شانملی. در همین روزها در ترکیه ارزش پول کنندمی سوءاستفادهجماعتی هستند که  ؛گرددبرمیما 

به این  هاآمریکایی .کنندمیتی هم همراهی ناما جماع کنندمیهمراهی  هاخیلیاینجا هم  .نددهمراهی کرمردمشان 
 ،ویمما باید وارد میدان ش .و هویت ما را بگیرند آزادی هستند که تمام استقالل،دنبال این  هاآن .کنندمیامور بسنده ن

و سائر قوا باید  دولتاد را باید نجات داد و این ملت، اقتص .مهم است! رهنمودهای رهبری مسئولینو  قوا ،ملت ای
 تدبیر کنند.را  های پیش روسختییایند و این ب کارپای

 هانظارتتقویت . 3

 ؛را تقویت کرد هانظارتباید 

 افزایش کار فرهنگی. 4

 و در این مسیر از پای نایستاد؛کار فرهنگی را افزایش داد 

 و پرهیز از سستی و تنبلی اقتصادی متقن ریزیبرنامهلزوم . 5

 بیگانه هایقدرتبستن به  و دلغفلت  . با تنبلی، سستی،الزم است روزیشبانهبه همراه کار دی اصاقت ریزیبرنامه
 .همه ما باید تغییر پیدا کنیم .کافی نیست شدهانجام. اقدامات یابدنمیکه بیراهه هستند وضعیت سامان 

 المللیبیننکاتی در باب مسائل . 9

 .این را عرض کنیم اینجادر  .است المللینظامی و بین مسائل سیاسی،مباحث دیگر در مورد 
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 محکومیت تشکیل گروه )اقدام علیه ایران(الف( 

 .یران استتوپ در زمین ا اآلنتشکیل شد و گفتند  مسئولیت برایان هوک که همین دیشب گروه )اقدام علیه ایران( با 
ای در کودت به نقش خود هم هاآمریکاییخود  تاریخ ثبت شده است. دتا است و درمرداد که ایام کو آخردر همین ایام 

 . اندکردهاعتراف  ضد ایران در آن زمان

 هایتوپو در میدان جنگ افروزان و جنگ جویان عالم است.  هاآمریکاییم که توپ در زمین شما هم عرض کنی اآلن
 هستید؟ هرگز  دارپیمانمستضعفان عالم در زمین عهدشکنان عالم است. شما مردید؟ شما 

شما اشغال گر هستید. ملل عالم از  و گرید، شما غارتافروزیدجنگشما  ،شکنیدپیمانکه شما  دانندمیهمه عالم 
 .دایکردهرا برپا  افروزیجنگخونریزی و  هایصحنه ایدتوانسته امروز هم با ابزارهای قدرت .اندکشیدهشما زجر 

به همین  .امریکا است دولتمردان هاآن رأسظالمان جهان و در  در زمین غارتگران، مستضعفان عالم هایتوپهمه 
از زبان مردم و مستضعفان ما نیفتاده است و همیشه مترنم هستند  است قدرت شیطانیکه دلیل مرگ بر قدرت امریکا 

 به ذکر بزرگ مرگ بر امریکا. )تکبیر (

 دارای منطق و استدالل و ایرانجبهه مقاومت ( ب

 اسبر اس جاهمهو  با تروریسمدر مبارزه  ،المللبین و مسائلروابط  . ما در ماجرای فلسطین،ایران دارای منطق است
شما  .تروریست را در منطقه شکست هایشاخجبهه مقاومت و ایران مقتدر  .ایمکردهال عمل عقل و منطق عق

 ایدهع .ایدکردهرا برعکس  هاحرفشما همه  امروز .ما بودیم که تروریست را مهار کردیم .پشتوانه تروریسم بودید
سست و مرعوب دارند. شما  هایدلیا  کنندمیرا باور  هاحرفغلط یا این  هایتحلیل بر اساسهم در داخل کشور 

 کمک هر جا .ر منطقی بوده استحضو ایمحضور داشتهجا  ثبت شده است. ما هر تانپروندهدر  پایانبی هایدروغ
 . کمک منطقی بوده است ایمکرده
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جوانان  .شما ایستاده است. ما منطقی هستیم منطقبیو اقدامات  اسرائیلمنطق استوار در برابر  یجبهه مقاومت دارا
 .دنیا اعالم کرده استبه را جهانی  هایدکترینو  هاتئوریرهبری ما  .ما منطق استوار داریم و بدانند که ما باور کنند

ای ما هزار و بر اندکردهبه همین دلیل مذاکره با کسانی که صد بار کودتا  .پشت شما در منطق و استدالل محکم است
 ابر شمو آتش زدند. اف  خودشان را زیر پا گذاشتند بندنیمغلط است آن هم زمانی که پیمان  اندکشیدهنقشه 
د به شما اعتماد کند؟! ملت و مسئوالن ما در برابر شما خواهند ایستاد توانمیچه کسی و چه حاکمی  !شکنانپیمان

 های شما نقش بر آب خواهد شد.)تکبیر(آرزویو به فضل خدا همه 

 واهیم کرد.عبور خ هااینهمه اموش نخواهد شد و به فضل خدا از این ندای ملت ما خ

 گرامیداشت روز صنایع دفاعی. 15

ت قدر .ت. نکته اخیری در رابطه با صنایع دفاعی و قدرت دفاعی ملت اسداریممیروز صنایع دفاعی را گرامی 
اول  .ببینیدرا و از پا درآورد  حمله کرد هاآنکه امریکا به  هاییدولتشما پرونده  .دفاعی ملت استقالل بخش است

 .از پا درآورد زل کرد سپسرا متزل شانفرهنگیقدرت  همبستگی و صنایع دفاعی، امنیت،

و قدرت و اساس نظام است  گفتمان انقالب اسالمی و مجاهدت در راه خدا اصل ،اقتدار مان،قدرت فرهنگی شما ای 
صنایع دفاعی و نظام امنیتی ما برای امنیت منطقه و مستضعفان  ،هاموشک. یتی و دفاعی ما در ادامه اینها استنام

دولتمردان ما در حفظ این اقتدار امنیتی که امروز ما دارا هستیم و در منطقه  .مبادا اینها را از دست دهید .عالم است
 هااینهمه  .ع نظامی یک جایگاه مهمی داردیاباید کوشا باشند. اقتدار دفاعی، صنعت موشکی و صناست  نظیربی

به  هااینهمه  .ایمان و عشق به اسالم است هر پایب ات قوای امنیتی و مسلح ماست کهمتکی به قوای مسلح و نظام
 رد به ما ضربه بزند. به فضل الهی ما مبّش توانمیکنیم دشمن ن این میراث را حفظ ت. اگرهمراه رهنمود رهبری اس

الهی و اخالقی برای امت اسالم و جهان اسالم خواهیم بود به فضل و کرم خدا  هایارزش ، دین،عقل ،منطق ن،ایما
 و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
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 به میهمانان حاضر در نماز جمعه خیرمقدم. عرض 11

هم مسئوالن محترمی از استان تشریف دارند و هم دوستان  .میزبان مهمانان عزیزی هستیم ما در نماز جمعه امروزمان
 یمکنمیعرض  خیرمقدم هاآنگوناگون و جمعی دیگر از مهمانان که به همه  هایاستانعزیزی از موسسه امیر بیان از 

 توفیق داریم. آرزوی هاآنو برای 

 دعا

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

ما را به انوار رمضان و قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و 
خشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را عبادت و دعا و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و رونق ب

قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس 
و افتخار ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان داخلی و بیرونی محافظت بفرما، 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، ها و تروریستها، داعشیمرتفع بفرما، شر تکفیری

شکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، م
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما،  ،شان آشنا و موفق بدارخدمات صادقانه و الهی

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

الملل اسالمی شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
ودت محشور بفرما. ما را از گناهان همه ایام سال مصون بدار، توبه و شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خ

انابه و عبادت ما را در این ماه شریف و عید مبارک مقبول بفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی مبارک و میمون 
 بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.
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ِه الرَّ  َحٌد بْسِم اللَّ
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ  16ْحَمِن الرَّ
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