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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و بسم

نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا و طبی 
آله االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی قلوبنا و شفیع ذوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی 

 االرضین.

 توصیه به تقوا

َمْت »الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْع  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة  1«َمُلوَن ِلَغٍد َواتَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ْقَوی 2نهیه و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ

اخالقی و  هایآلودگیبه تقوای الهی، پرهیز از گناهان و و خودم را گرامی همه شما برادران و خواهران نمازگزار 
امیدواریم خداوند همه  .کنممیهمه احوال و شئون زندگی توصیه و سفارش خداوند در  هایفرمانروحی و عمل به 

 مقرر بفرماید.بندگان وارسته و شایسته و پارسا و متقی ما را از 

                                                            
 .18سوره حشر، آیه  -1
 .321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -2
 .197ـ سوره بقره، آیه  3
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 وری معارف الهیامام صادق )ع( در بار بدیلبینقش 
شهادت امام صادق  آستانهو به دلیل آنکه در  کنیممیاجتماعی را قطع  هایآسیبمربوط به  هایبحثسلسله 

 .کنممی( هستیم پیرامون این امام بزرگوار نکاتی در خطبه اول تقدیم لسالماعلیه)
هی و فراوری و تکمیل و عرضه ( در باروری معارف الالسالمعلیهکه مستحضر هستید نقش امام صادق ) طورهمان

. امروز امکردهدیگر هم اشاراتی به این مطلب  هایمناسبتقبل و  هایسالی است. در بدیلبیآن نقش بسیار ممتاز و 
صادق امام  بدیلبیمتاز و بزرگوار درباره این نقش بسیار م هم اولین محور سخن و عرض ما پیرامون این امام

که خیلی مشهور است و همه  طورهماناست.  بیتاهلوری معارف الهی و مکتب آ( و تتمیم و فرالسالمعلیه)
گاهی به نام این امام  ،در جهان بیتاهلمذهب شیعه و برجسته  و بلند است که  قدرنآاین نقش و سهم  ایمشنیده

 معارف است. یل این مشان در تکنقش ممتاز به خاطرفری. دلیل آن مذهب جع شودمیو گفته  شودمیهمام نامیده 
 :کنممینکاتی در این باره عرض 

 شالوده اندیشه اسالمی در احادیث روایی موجود الف( 
حدیثی و روایی نقل شده  هایکتابدر ( السالمعلیهم) شاید قریب به صد هزار متن و حدیث و روایت از ائمه هدی

احادیث قط فزیاد بیشتر به این معنا نیست که  احتمالبهحدود صد هزار کمی کمتر یا  گوییممی کهوقتیاست. حاال 
منین گاهی مانند خطبه امیر المو گاهی ده بیست فقره دارد و گاهی یک جمله است، گوییممیحدیث که هستند. کوتاه 

 هشت ،هفت . ما بیش از صد هزار حدیث در حدودگیرددر برمیت که چند صفحه یک کتاب را اس (السالمعلیه)
 هزار کتاب از کتب روایی و حدیثی در اختیار داریم.

است، یعنی کل ساختمان مکتب و اندیشه اسالمی بر پایه این  بیتاهلاین احادیث شالوده اندیشه اسالمی و معارف 
نقل  (السالمعلیهم) که از ائمه هدی ایخطابهو خبر و مناظره و احتجاج و خطبه و حدود صد هزار حدیث و روایت 

( السالملیهمع) بیتاهلاخالقی، کالمی، حدیثی و تفسیری بسیار بزرگ شده است سوار است. یعنی این کاخ معارف 
ر د مثالا که این احادیث  استوار است (السالمعلیهمو نقل شده از ائمه هدی )بر پایه حدود صد هزار متن تاریخی 

 جلد در عصر صفوی نگاشت. 25بحاراالنوار عالمه مجلسی کتابی است که به شکل قدیم ایشان در 
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 بهاگرانبحاراالنوار دایره المعارف حدیثی . 1
 ودایره المعارف حدیثی بسیار بسیار مهم در تاریخ حدیث شیعه است که در زمان خودش صدها نفر  و یک موسوعه

سی زیادی را وار هایکتابخانه .به اقصا نقاط عالم اسالم انجام دادند زیادیسفرهای  .کار گرفت محققان زیادی را به
. دش بیتاهلیک موسوعه و دایره المعارف جامع احادیث  العادهخارقبه شکل بسیار  اشنتیجهکردند و در آن زمان 

به سنگی  هایچاپو در عصر ما وقتی آن شد کتاب بحاراالنوار جلد  25بیست و پنج عنوان اصلی فهرست این 
. مرحوم عالمه مجلسی در آن زمان که ابزار و وسایل تبدیل شد جلد کتاب حدیثی 110جدید شد به  هایچاپ شکل

 هایکتابقبل ما اصول  هایدورهالبته در  .انجام داد بیتاهلاحادیث  آوریجمعامروز نبود یک خدمت بزرگ در 
جزوه و کتابچه حدیثی در چهار کتاب اصول کافی و سه کتاب دیگر  400بعد آن  .عصر ائمه داشتیم در  چهارصدگانه

متفرق بود. مرحوم عالمه مجلسی  هاکتاب( و تعدادی دیگر از تهذیب االحکام، االستبصار و من الیحضره الفقیه)
هزار حدیث  85صدها عنوان فرعی و حاوی حدود جلد کتاب در بیست و پنج عنوان اصلی و  110را در  هااینتمام 
 کرد. آوریجمع

 حدیثی و موسوعه و دایره المعارف روایات که چنین کار بزرگی علیه(تعالی الله  رضوانبعد از مرحوم عالمه مجلسی )
هم نیامده  بحاراالنوارهنوز هم احادیثی وجود دارد که حتی در  دیدند کهرا پدید آورد باز هم علمای بعدی  بیتاهل

ما امروز در دست داریم به نحو تقریب حدود  آنچهاضافه شد. حاصل هم بعدی مقداری  هایکتاباست لذا در 
ه و خطبه و مناظر هفت هزار کتاب حدیثی و روایی و بیش از صد هزار حدیث کوچک و بزرگ در قالب خبر و حدیث

حضرت محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله و سلم( و  است. این احادیث از پیامبر خدا هااینو امثال و احتجاج 
  نقل شده است. (ه علیهملصلوات ال)ائمه هدی و فاطمه زهرا 

 جامع احادیث بیانگر غنی حدیثی افزارهاینرموجود . 2
 تاس تولید شده البیتاهلمکتبة  افزارنرمجامع االحادیث و  افزارنرمخیلی مهمی همانند  افزارهاینرمدر عصر ما هم 

سال آینده شاید  نوار است و کارهای جدیدی هم در حال انجام است که در فاصله چنداز بحاراال ترجامع طبعاا که 
 وریآجمعمعی جا افزارهاینرمشیعه و اهل سنت در منابع روایی تمام احادیث بدون آنکه هیچ چیزی فروگذار شود از 

 شود. 
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 عدم انقطاع دوره حدیثی در مکتب شیعه. 3
برخالف اهل سنت انقطاع دوره تاریخی حدیثی ندارد. به این نکته دقت داشته باشید  بیتاهلچیزی که مهم است  نآ

جریانی به کار آمد که در اهل سنت حدیث را منع کردند. )صلی الله علیه و آله و سلم( که بعد از رحلت رسول خدا 
 در مقاومت کردند. دالیل ظاهری دارد که حدیثدوم و سوم هر سه در برابر نقل، حفظ و نگارش  ،خلیفه اول

 ورطبه )صلی الله علیه و آله و سلم(آمده است و یک دلیل واقعی هم دارد که اگر حدیث رسول خدا  هایشانکتاب
کتابت حدیث را ندادند و  اجازهش؛ فلذا  بر همه امت شناخته می بیتاهلجایگاه  وقتآن شدمیجامع و کامل نقل 

تقریبا در اهل  هجری قمری( 96 و 95سال )هجری قمری  100 سال و حدود یک قرن تا حدود کردند با آن مقابله
 بیتهلاسنت نقل حدیث ممنوع بود و یک مقدار هم که در عهد معاویه باز شد کلی احادیث تحریفی برای مقابله با 

)صلوات الله علیهم(  و ائمه هدی امیرالمؤمنینوارد منابع حدیثی شد. اما در شیعه نقل حدیث از همان اول و زمان 
لهی در مباحث گوناگون ا)صلوات الله علیهم( و از همه ائمه منع و جلوگیری نشد بلکه تشویق و ترغیب شد  تنهانه
 فلذا ما انقطاع حدیثی نداریم، ما فترتفی را در برگرفته است، یع معارروایت نقل شده است و  دامنه وس سازانسانو 

 نقل حدیثی در شیعه نداریم.  و دوره گسست

 )ع( بیتاهلدرصد روایات  40روایات امام صادق )ع( حدود ب( 
 ( در این زمینه چهالسالمعلیهکه عرض کردم برای رسیدن به این نقطه بود که ببینیم امام صادق ) هاییاینهمه 

جامعه اسالمی بودند  وتشیع  سازهویت ،( مکمل عاشورا بودندعلیهماالسالمامام صادق و امام باقر ) جایگاهی دارد.
 دچار نقصان شدیدبرداشته شود آن گنجینه  بیتاهلو منظومه فکری این دو امام اگر از مجموعه معارف اسالم و 

 .کنممی. حاال آماری عرض شودمی
اب این کت .( برای آقای عطاردی است که چند سال قبل مرحوم شدندالسالمعلیهکتابی به نام مسند امام صادق )

 کندمینکه البته ادعا -( است. در این کتاب السالمعلیهین کتاب در باب زندگی، روات و روایات امام صادق )ترجامع
روایت بدون تکرار از امام  38559گفته شده است که  -که شاید چیزهای دیگری هم پیدا شود گویدمیکامل است و 

ده نقل ش یجلدبیست و دو  احادیث مذکور در این کتاب شده است. آوریجمع( در این کتاب السالمعلیهصادق )
 است. 
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دود فتم و مقایسه که کنیم این است که حگآماری که  اینشاید کمتر از بیست هزار باشد. معنای  السالمعلیهامام باقر 
مذهب جعفری.  ( است یعنیالسالمعلیهدرصد از منظومه و مجموعه اخبار و روایات ما فقط از امام صادق ) 40

   . این کمیت کار بود.اندکردهرا تبیین  بیتاهلسال امامت عمده معارف  34یعنی شخصیتی که در 
 اندگفتهمشهور چهار هزار شاگرد است اهل سنت هم این را  اندکرده( نقل السالمعلیهرواتی هم که از امام صادق )

هم تعداد راوی و شاگرد آمده است. این  اندهکرد( نقل السالمعلیهنفر که از امام صادق ) 2144اما در این کتاب نام 
 . بیان نشده است هیچ امام دیگری درباره

 در رتبه بعد امام باقر و ائمه دیگر قرار دارند.سی و چهار سال دوره امامت ایشان بود. 

 پوشش تمام معارف الهی در احادیث امام صادق )ع(ج( 
البته  دهدمیعارف الهی را پوشش ( تقریبا کل مالسالمعلیهکه روایات امام صادق )هم این است  مسئلهنکته کیفی 

کند و بگوید اگر همه روایات را کنار بگذاریم و تنها روایات امام صادق  جرئتاما گر کسی  کندنمی جرئتدم آ
ر این روایات قرار دارد. د ( را داشته باشیم شاید هفتاد هشتاد درصد معارف الهی و اسالمی و شیعی درالسالمعلیه)

واب در فقه تمام اب ویژهبهمباحث اعتقادی تا  ،احتجاج ،مناظره ،تفسیر ،حدیث ،سنت ،تاریخ اسالم ،عقاید ،کالم
هشتاد درصد  70آن روایات ( است و شاید السالمعلیهحاوی روایات امام صادق ) -شصت باب فقهی 50این -فقه ما 

موعه قرار خواهد نود درصد در این مج 80( را اضافه کنیم شاید بتوان گفت السالمعلیهر )و اگر امام باق کفایت کندرا 
 .شودمیروایت هفتاد هزار داشت که حدود شصت 

و  سابقهبیحاال شرایطی فراهم آمد و دوره انتقال قدرت بود و مسائلی که مستحضر هستید شد این دوره شکوفایی 
راوری ف ،باروری ،عصر شکوفایی بینیممیرا که  ایدورهد سال عصر حضور این و سیص 250بی الحقه. یعنی در این 

 ( است.السالمعلیهامام صادق ) ویژهبهو تولید حجم عظیم معارف الهی توسط این دو امام و 
 به همین یک مطلب اکتفا کنم.

 روضه
شما انسان پاک و  !خدا بودیدالسالم علیک یا اباعبدالله یا جعفر بن محمد شب شهادت شما است. شما حجت 

همه ائمه مذاهب اربعه در پیشگاه شما زانوی ادب  گیر همه امت در مهلکه علمی بودید!شما دست !معصومی بودید
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( السالمعلیهاما قدر شما را چگونه دانستند؟!! این در کتاب معتبر نقل شده است که یک بار خانه امام صادق ) !اندزده
زده شد. شهادت ایشان با سم چیزی است که مرحوم صدوق به آن اشاره کرده است و  آتشی به دستور منصور دوانق

( و السالمعلیهرا گسیل داشت خانه امام صادق ) مأموراناست که روزی  ین قصه هم در یکی از کتب اربعه آمدها
 سیبآ رفته بود که خود حضرتو اثاثیه ایشان سوخت اما اراده خدا بر این تعلق گ هاکتاب .زدند آتشخانه ایشان را 

به  با سم نهایتاا اما  .راه رفت و خود را نجات داد آتشخود حضرت فرمود که من فرزند ابراهیم هستم بر روی  .نبیند
 !داختیجدت ان هایمصیبت( تو فرزند بزرگی هستی که همیشه ما را به یاد السالمعلیهید. اما امام صادق )سشهادت ر

ما ا درآوردیجان سالم به  آتش. اما تو از این اندازدمی اتمطهرهگرفتن جده  آتشرا به یاد گرفتن خانه تو ما  آتش
ی تو با سم به شهادت رسیدی ول .محسنم سقط شد و مادر بزرگوارت میان در و دیوار صدا زد که پهلویم شکسته شد

نیزه خورد که راوی  قدرآنو تیر بر بدن مبارکش وارد شد  قدرآنبسوزد برای جد مطهرت که در روز عاشورا  هاجان
  .یک جای سالم در تمام جسد مطهر حضرت ندیدم گویدمی

اِلمیَن » ِه َعَلی الَظَّ ال َلْعَنُة الَلَّ
َ
ذیَن َو »4«أ  5«ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن  ای اَظَلُمو َسَیْعَلُم اَلَّ

ْبَتُر بسم َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  6الله الرَّ

 
 

  

                                                            
 18سوره هود، آیه  - 4
 227، آیه شعراءسوره  - 5
 سوره کوثر -6
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 خطبه دوم 

 الّسالم علی سّیدنا والله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و بسم
نبّینا و حبیبنا 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 

ن موسی و محّمد بن علی و علی بن محّمد و الحسن بن علی و جعفر بن محّمد و موسی بن جعفر و علی ب
بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک 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 

 .ه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بنا محجتهاللهم عّجل فرج اجمعین.

 توصیه به تقوا

ا» الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوُقوُلوا َقْوالا َسِدیدا ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
 7«یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَي  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ یُکْم  فِ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ْقَوی 8ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  9َو َتَزوَّ

  .کنممیسفارش و دعوت در سخن و گفتار  ویژهبهن در همه شئو الهی و پرهیزگاری همه شما و خودم را به تقوای 
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سخن هم یک ابزار مهم برای  مهم خداترسی و رعایت تقوای الهی در قلمرو زبان و گفتار و سخن است. هایجلوهاز 
بزرگ  اما همین نعمت .شنیدن رشد نخواهد کرد و سخن. بشر بدون سخن گفتن آیدمیرشد و پیشرفت بشر به شمار 

با سخن و زبان در ارتباط است که گاهی تا  ایگونهبهالهی یک مهلکه آفرین عظیم هم هست و بسیاری از گناهان 

ی». شودمیهفتاد گناه با زبان به نحوی در ارتباط است و بعضی از گناهان بزرگ و کبیره از زبان جاری 
َ
ِذیَن یا أ َها الَّ

ُقوا اللَّ  اآَمُنوا اتَّ و از  پایهبیاز سخنان بی مستند و ، دیسخن حق و درست و استوار بگوی 10«َه َوُقوُلوا َقْوالا َسِدیدا

 پرهیز کنید.  دهدمیو باطل را رواج  بردمیبرو و حیثیت دیگران را از بین  آ سخنانی که

 عنایت بفرما. وشنودگفتمه ما توفیق رعایت تقوا در سخن و گفتار و هخدایا به 

 هاسبتمنا

 کنم:وار عرض میهایی را فهرستموضوعات و مناسبت

 شهادت امام صادق )ع( به مناسبتتسلیت . 1

 .کنممیرا تسلیت و تعزیت عرض  السالمعلیهشهادت امام صادق 

 صدوقی و شهدا اللهآیتبهشتی و  اللهآیتگرامیداشت یاد . 2

یاد شهیدان  ویژهبه. داریممیمقاومت اسالمی را گرامی و مدافع حرم  همه شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس،یاد 
صدوقی و یاد شهدای هواپیمای مسافربری که  اللهآیتشهید محراب  طورهمینبهشتی و یاران او و  اللهآیتسرافراز  

در کشور تشییع شدند و شهید  اخیراا ساقط شد و دیگر شهیدان گمنام و شهیدانی که  67در سال  هاآمریکاییتوسط 
شهرشان منتقل شد. عرض ادب داریم به استان و بعد از سی و چند سال جنازه او به  جدیداا روحانی اردکان که 
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قالل و شهیدان بزرگی که حافظ است ،و نورافشانان فضای کشور آفرینانپیشگاه این سهامداران اصلی انقالب و فجر 
 بر محمد و آل محمد.به ارواح تابناک آنان صلواتی  کنیممیعزت ما بودند و تقدیم 

 نکوداشت هفته قوه قضائیه. 3

ان را ر و خدمات آنقضا در کشو اندرکاراندستهفته قوه قضائیه است که باید تقدیر و تشکر کرد از همه قضات و 
کشور است  عدالت و پیشرفت تأمیندر  مؤلفهکرد بر این که قوه قضائیه یک عنصر و  تأکیدالبته باید  باید ارج نهاد.

 مید است با رویکردهای جدی و جدید و راهبردی و بنیادی شاهد رفع نواقص در نظام و سیستم قضایی باشیم وو ا
اه رو اعتماد کنند و این مسیر به دستگاه قضا محرومان و نیازمندان  خصوصاا شاهد این باشیم که ملت و مردم ما 

 را دنبال کنند. حساس و دشواری است که باید قضات ما و همه متصدیان امر قضا آن 

 و معیار انقالب قوه قضائیه تراز هایمؤلفه

که از همه ابزارها برای  ایقوهو  محوردانشقوه قضائیه ما باید اسالمی، عادالنه ، انقالبی، محروم محور، علم و 
حقوق مردم به  اعتنایانبیباشد که در برابر مفسدان و اختالس گران و  ایقوه. کنند باشد عدالت استفاده تأمین

 هایاییراهنمالهی و  هایهدایتدر پرتو قوه قضائیه لله ء اتوفیق داریم و انشا آرزویبرای همه این عزیزان  .بایستند
مفاسد  و هاهنجارشکنیپیشرفت کشور و مبارزه با  عدالت و تأمینبلندتری در  هایگامرهبر معظم انقالب بتواند 

 اقتصادی ایفا کند. و اجتماعی

 داخلی در صنعت و معدن  هایتوانمندیلزوم تکیه بر . 4

. گوییمیمخسته نباشید  کنندمیهفته صنعت و معدن است که باز به همه کسانی که در حوزه صنعت و معدن تالش 
ی پای همه مواقع دیگر باید روکرد که در این شرایط کشور بیش از  تأکیدان ریزبرنامهباید به کارگران، مسئوالن و 

 هایعرضتا در برابر کشور برای استقالل کشور بهره بگیریم. امروز م پایانبی هایسرمایهبایستیم و از این  خود
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استفاده  تربزرگ هایجهشجائرانه قرار داریم. باید از این فرصت برای  هایتحریمظالمانه و  هایهجومبیگانگان و 
 شدنی است. اینکنیم و 

ا ساقط ر آمریکاییپهپاد  ترینپیچیدهر نداشت امروز با قدرت علم و دانش خود ملتی که در دفاع مقدس سیم خاردا 
. زندمیه ضرب هاآنو به  کندمیدر فضای مجازی و سایبری نفوذ  هاآمریکاییشبکه جاسوسی  ترینسخت. در کندمی

نیادین ب هایسلول ،ایهسته آمیزصلح آوریفن .اندکردهرا تسخیر  هاآوریفن ترینپیچیدهاین ملت و دانشمندان ما 
 علمی و فنی و با تالش دانشمندان جوان ما و با اقتدار نیروهایو قلمرو بزرگ علمی دیگر با مغزهای نورانی  هادهو 

 د وپیش رون توانندمیاین جوانان هوشمند  و که در همه قلمروها این ملت بزرگ دهدمیتح شد. این نشان مسلح ف
 .بلند را فتح کنند هایقله

را فتح  هاقلهو  کنندمیو کسانی باور  زنندمین ما فریاد أاست که امام و رهبر عظیم الش ایدههسخن چند  این 
نیست. ما از تحریم باید  هاآنو جسارت الزم در  جرئتیا آن  کنندمیو کسانی هم هستند که یا باور ن کنندمی

و عقب رانی دشمنان برسیم و این  اثرگذاریقالل و قدرت بسازیم برای اینکه در همه قلمروها به است ایدستمایه
ما  کارگران و ، دانشمندان، دانشگاهیان، مردمکارآفرینانشدنی است. صنعت و معدن دو عرصه مهمی است که باید 

ا صنعت ما باید در کشور خود م هایزنجیرهند. بتنا پیدا کاخودمان  هایسرمایهباید بر پایه  بدانند صنعت کشور
 آمادهزی برای روخام به بیرون کشور نرود. ما باید قاطع بایستیم و  صورتبهکمیل شود. این همه ذخایر و معادن ما ت

رست د .شودمیدر یک درصد باالیی  هااینتکان نخورد. یک قطره از نفت ما صادر نشود اقتصاد ما که اگر باشیم 
داد و ستد کرد اما در محورهای راهبردی و بنیادی قابل  داست اقتصاد دنیای امروز به هم پیوسته است جاهایی بای

و  هابانک ،کنندهتسهیل هایدستگاه، هادانشگاه ،ست این انتظار از جامعه بزرگ صنعت و معدناتدبیر و طراحی 
آزادی  برای ایدستمایه هاسختی از همین رت و با تکیه بر قدرت درونی ملتمسئول ما است که با جسا هایدستگاه

یر این مسدر  که شاءاللهانهمین دو نمونه اخیر ما است  و  اشنمونهو استقالل بیشتر بسازید. این شدنی است و 
 د.نش رویپ
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 میکروبی و شیمیایی هایسالحمسلمان قربانیان  هایملت. 5

فشار  هااینرتمندان امروز و زورگویان عالم سیاه است. میکروبی و شیمیایی است. روی قد هایسالحهفته مبارزه با 
ما را هم محدود کردند اما  آمیزصلحآن بنیه اتمی  الح اتمی شعار دادند،در خصوص س و وارد مذاکره شدیم آوردند

ه مجهز به این س شانهمهغربی  هایقدرتمیکروبی و اتمی است.  شیمایی، تسلیحاتاسرائیل دارای  بعد دیدید
 ایهبهرهکشورهای مستقل عالم از  دهندنمیاما با این بهانه اجازه  ؛است کشتارجمعی هایسالحهستند که سالح 

 لوحادهسیا  کنندمیبزرگ عالم است که گاهی افرادی آن را باور  هایدروغ هاایناین صنایع استفاده کنند.  آمیزصلح
سلمان م هایملتبا ترساندن و با تحمیق و ایجاد رعب  در عالم اسالم یکی دو قرن است که .هستند یا ترسو هستند

 اسالمی هایملتو  کوبندمیو  زنندمیو  کنندمیاشغال  ،اندگرفتهرا خلع سالح کردند و همه چیز را در دست خود 
 این هم وضعی است که وجود دارد. د.نباید تسلیم باش

 مرتبط توسط امریکا هایدستگاهمحکومیت تحریم رهبری و . 6

 ترتنگ و ترتنگرا  هاتحریمزنجیره  المللبینین زورگویان عالم برخالف منطق بشری و انسانی و برخالف حقوق ا
تحریم رهبری معظم و دستگاه رهبری معظم انقالب است. این اتفاق جدید و   کارشان زشت هایجلوهو از  کنندمی
 است در این خصوص باید چند نکته را توجه کنیم: سابقهبی

 استیصال جبهه استکبار در برابر ایران و جبهه مقاومت. 6-1

می و در برابر انقالب اسال بستبنو وابستگان مزدورشان در منطقه در یک  هاصهیونیستدستگاه حاکمه امریکا و 
هستند. این یک واقعیت است. اگر  بستبنو در  اندفتهگرمقاومت اسالمی هستند. اینان امروزه در یک حصار قرار 

د برجام آمدندر یک ذره و گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت اسالمی کوتاه بیایند  ایرانبخواهند یک ذره با  هااین
 . بخواهند واردرساندمیخطرناکی  جایبهرا  هاآن ،. آن راهشودمیانقالب اسالمی دارد روزافزون  پیشرفتدیدند که 

کباری است هایقدرتخواهند دید که این پایان دردناکی برای  قطعاا  اندشدهیک تحریم و سختگیری شوند که امروز 
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 هایپیشرفتبرای  ایدستمایه گیریسختنخواهد داشت. این تحریم و  هاآنپایان خوشی برای خواهد بود. این 
 آمادهب اسالمی الجریان مقاومت و انق که دانندمینظامی شوند  اگر بخواهند وارد برخورد خواهد شد و ترروزافزون

 ل قدیم نیستثم .ندوارد این صحنه شو ترسندمی هاآنیک کارزار بزرگ الهی میان جنود شیطان و جنود خداست. 
همه منافع  در شما اقدامی کنیاگ: »گویدمیرالله . سید حسن نصامروز یک زنجیره در عالم اسالم شکل گرفته است و

بیست سی سال قبل  سادگیبه. دیگر طورهمینجبهه مقاومت در کشورهای دیگر هم «. شما در معرض خطر است
از  . راه مقابله نظامی همرسندمی بستبن. بنابراین اگر بخواهند راه مسالمت یا تحریم را جلو بروند به شدنخواهد 

تمان مقاومت اسالمی و گف گیریشکلبا هیچ سودی نخواهند برد.  هاآنو  کندمیعل عالم را مشت پیش معلوم است که
 امروز در یک محاصره گفتمان انقالب اسالمی قرار دارند. هااینانقالب اسالمی 

 برای استکبار تحملغیرقابلنفوذ رهبری معظم . 6-2

 ه دو سه قرن قبل، یک جبهه بزرگ قدرت درایرانی ک بینندمیبرخالف تصوراتشان  هاایننکته دیگر این است که 
امروز به برکت زعامت  د. اماکردن را تهدید از عصر قاجار و پهلوی هر روز او. گذاشتمیبود و بر تمدن عالم اثر عالم 

ل قاب هاآنرهبری و با هوشمندی این ملت بزرگ ایران اسالمی به یک قدرت جهانی تبدیل شده است و این برای 
 ،اعشج ،مواجه با یک رهبری مقتدر هااین. از سوی دیگر بینندمی هاآنین وضع دیگری است که تحمل نیست. ا

و دارای یک قدرت معنوی بسیار ژرف و عمیق هستند. این رهبری با پشتوانه  نگرآینده ،ریزبرنامه ،طراح ،هوشمند
 نیست.  هاآناین ملت هوشمند و بیدار قابل تحمل برای 

 ن امریکا توسط رهبری معظمتحقیر سردمدارا. 6-3

 .زنجیره مقاومت در برابر شما با کمال اقتدار انسجام پیدا کرده است .اما شما بدانید جبهه مقاومت شکل گرفته است
گاهی رسیده است. قدرت مقاومت در ملت ما از هر زمانی بیشتر است و نس ملت ایران به ل جوان اوج هوشمندی و آ

رشد کرده است و رهبر بزرگ ما آن اقتدار را  آوریفنفرهنگی و  ، اجتماعی،اقتصادی علمی، هایعرصهما در همه 
و با ترس یا با ضعف ایمانشان  اندترسیدهدیگر منطقه همه  هایقدرت کهدرحالیدارد که در آن مالقات خیلی آرام و 
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 اهاین. گیردنمیو نامه او را هم  «دانمنمیمن آقای ترامپ را قابل مذاکره : »فرمایدمیتسلیم هستند خیلی راحت 
 .عالم جا دارد هایدلاین رهبر مقتدر در  .خودشان را زیر پا گذاشتند مؤکدو عهدهای  هانامههستند که  هاییهمان

این ایام  ؟!!دا بتوانید در مقابل ایشان بایستینفوذ ایشان یک نفوذ سیاسی نیست که شم و در عالم مقلد دارد هامیلیون
 راثبیشما  هاییاوهاست. شما ترور کردید ولی نتیجه نگرفتید امروز هم  1360ان ترور ایشان در سال زممصادف با 

خواهد بود و بدانید ملت بزرگ ایران و همه مقلدان و پیروان ایشان و همه دلدادگان اسالم و انقالب اسالمی در ایران 
را  شکست سختی تانهتاکیبه فضل خدا شما در این  شما کوتاه نخواهند آمد و هتاکیو سراسر جهان در برابر این 
 تجربه خواهید کرد. )تکبیر(

 . محکومیت ادامه حصر شیخ زکزاکی به دست دولت نیجریه7

 در نیجریه در حصر است.م نسبت به حال و سالمت جناب آقای زکزاکی که پایان یک اظهار نگرانی هم بکنیدر 
ایشان را تبرئه کرد همچنان ایشان در محاصره است و وضع جسمی  هاآناینکه دستگاه قضای  رغمعلی متأسفانه

 مسلمان نسبت به وضع ایشان حساس هستند هایملتند که . دولت نیجریه باید بدااست کنندهنگرانایشان خیلی 
نشاء ارخ ندهد  گذاردمیاثر  مسلمانانتوجه کنند تا اتفاق ناگواری که روی معادالت  مسئلهو امیدواریم که به این 

 الله.

 دعا

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجلَّ االکرم یا الله ...  یا ارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 
ة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،  یهادلخدایا  الطاعة و بعد المعصیة و صدق النیَّ

دور بساز، به ما توفیق خدمت به ولیای الهی از ما اها و مشکالت را به برکت روشن بفرما، آسیب ودتخما را به انوار 
ما را به انوار قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به  هایدلخلق خدا و جامعه و انقالب و جامعه عنایت بفرما، 

زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به  رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت و دعا و نیایش و
مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود 
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ها را از جامعه ما دور قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیب
وان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر بدار، نسل ج

ه ها را بها و تروریستها، داعشیویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریدشمنان اسالم به
رکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ب

ا، مریضان م ،شان آشنا و موفق بدارکشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی

مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر 
ظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و مسلمانان م

تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع 
ع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور الملل اسالمی شهدای این جممقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول بفرما،ملت ما را برای همه مراسم بفرما. ما را از گناهان 
اخالقی و دینی و معنوی موفق و مؤید بدار. سالم ما را به محضر امیرالمؤمنین، امامان و موالیمان حضرت ولیعصر 

 ابالغ بفرما.  )عج(

َح بسم
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  11ٌد الله الرَّ
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