
 
 80/80/50                                   خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

1 

 

 خطبه اول

بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل ربّ العالمین و الصاّلة و السّالم علی سیّدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا و 

 سیّما بقی  اهلل و ال االطهرینطبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله االطیبین 

 فی االرضین.

السالم علیک یا بنت ولی اهلل، السالم علیک یا أخت ولی اهلل، السالم علیک یا عم  ولی اهلل، السالم 

 .علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحم  اهلل و برکاته

 توصیه به تقوا

هَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ یا أَی»أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم 

عبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اهلل وَ ماُلزِمَ  امرِه وَ مُجانِبَ  نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَاهلل فَقَد نُودِیَ  1«الصَّادِقِینَ 

 2فیکُم بِالرَحیل وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی.

برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز شریف و در مجمع عام  ،شما نمازگزاران گرامیهمه 

از خداوند در همه احوال و شئون سفارش و دعوت  بریفرمان، پرهیزگاری و مسلمین به تقوا و پارسایی

 اید.که همه ما را از بندگان پارسا و پرهیزگار مقرر بفرم خواهیممیو از خداوند  کنممی

از همه سرورانی که از این  جاهمیناول در اصول روابط خانوادگی بود و  هایخطبهگرچه بحث ما در 

 .کنممیتشکر بحث استقبال کرده، بنده را راهنمایی کردند و تذکراتی دادند 

                                            

 1111. توبه، 
 111ـ سوره بقره آیه  2
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ما به اصل سیزدهم در روابط همسران و روابط خانوادگی رسیده بودیم اما امروز در آستانه شهادت امام 

با یورش  زمانهمشوال که  22در پایگاه حوزه امام صادق و مقارن با  ،در قم همآن السالمعلیهصادق 

امون و نکاتی پیر ددمنشانه به فیضیه است ترجیح دادم رشته بحث را از روابط خانوادگی قطع کنم

عرض کنم. بنابراین سخن را از مقوله خانوادگی به سیره امام  الشأنشخصیت و زندگی این امام عظیم

 .کنممیمنتقل  السالمعلیهصادق 

 و راهبردهای آن حضرت السالمعلیهعصر امام صادق  شرایط
اد معرفتی و تمدنی ایج ،میبود که یک انقالب بزرگ عل ایبرازندهقله  .امام صادق یک نقطه عطف بود

در روزگاری قرار گرفت و شرایطی فراهم شد که امام توانستند با یک نگاه  السالمعلیهکرد. امام صادق 

جدیدی در تمدن اسالمی  هایپایهامت را مورد خطاب قرار دهند و  ،کالن و بزرگ راهبردی ،تمدنی

 .بریزند

 در عصر .می و جهش معرفتی بودعلوجود این امام و پدر بزرگوارشان نقطه آغازی برای یک انقالب 

امام صادق شرایط و اوضاعی پیش آمد که به آن شکل کمتر سابقه داشت و لذا اما باقر و امام صادق 

 .یندآمییک نقطه عطف در تاریخ توحید و رسالت و امامت و والیت بشمار  (ماعلیهاهللسالم)

امام صادق را نقطه دوم و دومین حرکت امامت و والیت  (تعالی علیه اهللرضوان)مرحوم شهید صدر 

و ائمه پیشین گذشت بر یک ریل و بر یک منوال  امیرالمؤمنینگویا همه آنچه در عصر  .آوردمیبشمار 

 (علیهماالسالم)باقرین عصر صادقین و  اما .آمدمیمرحله در امامت و والیت به شمار  کو مسیر بود و ی

و شرایطی داشت. عرایض من  هاویژگیعصر  ینا .و با نقشی نو و جدید باید به شمار آوردنیک عصر 

 خواهد بود: در این خطبه پیرامون دو محور
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 سیاسی امام صادق اجتماعی و ،مذهبی ،دینی ،شرایط فرهنگی ترینمهمدر مورد برخی از  :محور اول

 السالمعلیه

 قرار خواهد گرفت: مورداشارهرویکردها و عملکردهای امام  ،راهبردها ترینمهم :دومو بخش 

 هاجریانو  هاجبههشرایط علمی فرهنگی، محور اول: 

 .امواج فرهنگی و اجتماعی بوداز  ایمجموعهعصر امام صادق در بعد علمی و فرهنگی مواجه با 

 :باشدمیذیل  هایویژگیدینی و مذهبی این عصر دارای  ،بعد فرهنگی 

 وارداتی و گسترش تعامالت میان ادیان هایاندیشه شیوع. 1

جهان اسالم با خارج از مرزها  وآمدهایرفتگسترش مرزهای جهان اسالم و تبادالت جهان اسالم و 

خارج از تفکر اسالمی به سمت جهان اسالم  هایاندیشهو ارتباطات اجتماعی باعث شده بود که انواع 

کالمی و فرهنگی که از یونان و دیگر نقاط  ،با افکار فلسفی جهان اسالم مواجه شده بود .رهسپار شود

ان گفتگوهای می و به این دلیل مباحثات میان دینی .عالم سرازیر جهان اسالم و بالد اسالمی شده بود

اعتقادات و مباحثات میان اسالم و مسیحیت و ، یدتوحمهاجم فکری و فرهنگی در  هایاندیشه ،ادیان

از گفتگوهای  یعصر امام صادق شاهد مجموعه بزرگ رشد پیدا کرده بود و در روزروزبهسایر ادیان، 

 .و تهاجمات نو فکری و فرهنگی هستیم جدید دینی

 انواع مذاهب اسالمی گیریشکل. 2

در عصر باقرین و صادقین ما شاهد این هستیم  .مذهبی شکل گرفته بود ریاناتدر درون خیمه اسالم ج

زیر  فکری هاینحلهو  هافرقهه همآن .حدیثی و تفسیری رواج یافته بود ،کالمی ،که انواع مذاهب فقهی
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اسالمی و با رنگ و لعاب مذاهب  هایاندیشهگوناگونی از های طیف .خیمه اسالم شکل گرفته بود

 .شد ریزیپایهمذاهب اسالمی در این عصر  ترینمهمگوناگون و 

 انحرافی در درون مذهب شیعی هایگرایشگسترش . 3

 هایگرایشاز  ایپارهو  هاریزشهم شاهد  بیتاهلدر عصر امام صادق و در درون بیت شیعی و جریان 

 .انحرافی هستیم

مباحث میان دینی و  سویکاز : در برابر این سه موج فرهنگی قرار دارد (علیهاهللسالمصادق )امام 

دیگر در درون اسالم مذاهب گوناگون  از سویی، اسالمی رواج پیدا کرده است از فکربیگانه  هایاندیشه

 و شکل گرفته بود، و از سوی سوم در جریان والیتکالمی، فقهی، حدیثی و تفسیری  هایعرصهدر 

از اندیشه ناب امامت و والیت  هاگیریفاصلهاز  ایپارهو انحرافات و  هاریزشامامت هم ما شاهد 

که در این زمان  انحرافی هایگرایش تا دیگرغالت که جریان انحرافی خطرناک بودند  ازجملهبودیم 

 رشد و نمو پیدا کردند.

ری، برای ارتقای فک ایدستمایههم  و بودم برای جهان اسالاین غوغای فکری و معرفتی هم خطری البته 

 .بودفرهنگی و علمی 

 . تغییر سبک زندگی مسلمانان4

زندگی مسلمانان دچار  ،شهرهای اسالمی گسترش پیدا کرده بود .زندگی مسلمانان تغییر کرده بود

 لدر حاغیر قلمروهای اسالمی در بستر تمدن اسالمی  ازجدید  هایدانشعلوم و  ،تغییراتی شده بود

 .گسترش و رشد و شکوفایی بود

دینی و منازعات اجتماعی و سیاسی  هاینزاع ،اخالقی هایارزشی دیگر ما شاهد فروپاشی یاز سو 

 .درست و برخی ناصحیح و ناروا بود هاآنبودیم که برخی از 
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 عباسبنیو بنی مروان به  امیهبنیحکومت از انتقال . 2

 امیهیبناز  دوره گذار . این زمان،استشاهد این هستیم که حکومت در حال تغییر  نیز سیاسی درصحنه

 در شکل ظاهری داشت، هاییتفاوتذاتی که  هایویژگیو بنی مروان به حکومتی دیگر با همان 

 .باشدمی

 و شدهنوشته هاکتاب آن باب اجتماعی و سیاسی که در ،در این اوضاع پیچیده فرهنگیامام صادق 

 خواهدمیحکیم و دانشمند و کسی که  ،باید نقش یک پیشوای عادل ،است شده ارائهفراوانی  هایبحث

 .امت اسالمی را هدایت کند ایفا کند

 (السالمعلیهمحور دوم: طرح جامع و راهبردهای امام صادق )

ری در این غوغای فکعلمیه و معارف بلند بود  هایحوزه گذاربنیاناندیشه و  گذارپایهبزرگواری که امام 

فات ص ،معاد ،یدتوح ٔ  درزمینه ایپیچیده هایبحثکه  هااندیشهبازار شلوغ افکار و  نیاو در  و فرهنگی

حکومت و  هاینظریه امامت و خالفت و ،اجتهاد و قیاس ،جبر و اختیار ،قدم و حدوث قرآن ،خداوند

 ؟چه رویکردهایی را اتخاذ کرد راهبرد وچه ، سیاست پر بود

 عبارت بود از: (علیهاهللسالم)امام صادق  هایمشیخط 

 السالمعلیهم بیتاهلتکمیل و تعمیق منظومه فکری اسالم ناب و مذهب . 1

یی فرصت طال اینرا در  بیتاهلقرار امام بر این بود که منظومه فکری اسالم ناب و مکتب پرافتخار 

حدیث  ،کالم، فقهدر  والیت و امت، اممعاد ،در توحید بیتاهلفرصتی پیش آمد تا اندیشه  .دکنتکمیل 

 اینوی از و هویت بخشی و پیر بیتاهلتعمیق اندیشه اسالم ناب و مذهب  .تبیین شود خوبیبهتفسیر  و

به مکاتهزار حدیث و احتجاج و  هادهحاصل این تالش  .مکتب پرافتخار خط فکری اول امام صادق بود

 تبیاهل. بسیاری از معارف ناب بود ده از این مکتب پرافتخاربرآمحاصل آن هزاران شاگرد  است که
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جم ح ابتبیین شد و تراث عظیم  هاایندر عصر این دو امام بزرگوار همه اما فرصت تبیین نیافته بود 

 .بزرگ تولید و تبیین شد

 در راستای وحدت امت اسالمی هالغزشهدایت فکری امت اسالمی و تصحیح . 2

، امام هدایت فکری همه امت را بیتاهلشیعه و گسترش معارف  سازیهویتدر کنار این راهبرد 

راهبرد عام دنبال کردند و در تالش بودند تا جایی که امکان دارد جلوی انحرافات بزرگ را  عنوانبه

 اسالمی را تقویت کنند. امتتعامل  بگیرند، جلوی خط فکرهای غلط را سد کنند و وحدت اسالمی و

مذاهب اسالمی به  گذارانبنیانو یافتند میگوناگون حضور  هایاندیشهدر کالس درس امام، صاحبان 

 برادران هایکتابدر  ،ما هایکتاب عالوه بر مطالب اسناد این .کردندمیافتخار  ارتباط با امام صادق

 .موجود استنیز  اهل سنت

 در علوم اسالمی هاتخصصگسترش کمی و کیفی معارف و شاگردان و . 3

علوم  هایحوزهتخصصی در  هایشکلگوناگون و در  هایقالبمعارف ا لهی در ه بود ک نراهبرد امام ای

گوناگون  یهاتخصصمختلف و  هایرشتهپیدایش و پرورش شاگردانی که در  .اسالمی گسترش پیدا کند

 ظهور رسیدند.به منصه مکتب  ایناز 

 . توسعه علمی و حمایت از رشد علم و دانش در جهان اسالم4

برای شکوفایی اندیشه امام صادق تالش کردند علم و دانش را در جهان اسالم مورد ترغیب قرار دهند و 

 هایرشتهرا در همه  اسالمی امتجامعه سالم  و ساختنپاک  هایانساندینی و هدایت امت و پرورش 

 و حمایت قرار دهند. یتعناموردعلمی 
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 . مبارزه منفی با دستگاه خالفت و صیانت از خط مبارزه2

ی سیاس هاییاندر جرستم و ارائه نظریه سیاسی درست اسالم و هضم نشدن و  امام بر مبارزه با ظلم 

 هایرچمپ و ه مبارزه منفی با ظلم خاموش نشوداین بود کامام برای  واالی تعالیم داشتند. تأکید منحرف

 .پنجم است مشیخطاین  دهندهنشان که زمین نیفتد برمبارزه با ستم 

در یک دوران طوفانی و در برابر همه این امواج مخرب فکری و فرهنگی، بنیان یک اندیشه  امام صادق 

 .بلند اسالمی بودند هایاندیشه کنندهتقویتیک خط نو و  گذارپایه وناب گذاشتند 

علمیه و توسط خیل عظیم  هایحوزهامامان استمرار یافت و در ادامه در قالب  این خط فکری توسط

قم و پایگاه علم و جهاد و به  علمیه و حوزهمعاصر به عصر  تا داشتاستمرار  دانشمندان و بزرگان ما

وین در استمرار خط امام ناین حلقه  آفریناننقشخاستگاه بزرگ انقالب اسالمی که شما مردم و علما 

 رسید.صادق هستید 

همه  ؛عنایت بفرما هاآنخدایا به ما توفیق شناخت ذوات مقدسه اولیای الهی و پیروی از سیره نورانی 

ه ما و ب اندکردهاموات و درگذشتگان ما و درگذشتگان از علما و بزرگانی که این راه نورانی را صیانت 

 .محشور بفرمابا اولیای خودت  را اندسپرده

 3إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ  فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاکَ الْکَوْثَرَ 

 

  

                                            
 . سوره کوثر3
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 خطبه دوم

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

و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أبی 

طاهرة فاطم  الزهراء و علی المصطفی محمد و علی وصیه علیّ امیرالمؤمنین و علی الصدیق  الالقاسم 

الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجن  اللهم صلّ و سلّم و زد و بارک علی أئم  المسلمین علیّ بن 

الحسین و محمد بن علیّ و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمد بن علیّ و علیّ 

علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساس   حججکبن محمد و الحسن بن علیّ و الخلف القائم المنتظر 

 العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و سالل  النبین

 توصیه به تقوا

 من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم اعوذ باللّه

عِبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی  4«وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا»

 اهلل

                                            

 4.آل عمران، 102 
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ه تو و خودم را ب :امام صادق در یکی از مکاتبات خود اصحاب خود را چنین به تقوا توصیه کرده است

 الهی عبارت است از طاعت خدا، یاتقو :اندکردهتقوا را چنین توصیف در ادامه . امام کنممیتقوا توصیه 

 2.و آرامش طمأنینهپرهیز از گناه و تواضع در پیشگاه خدا و 

کنید.  ییابو ارزانسان پارسا دل لبریز از خشوع در پیشگاه خدا دارد. خودتان را با خشوع الهی بسنجید 

حس  ،و در درون شودمیگوناگون از عشق خدا ماالمال  هایهنگامهاگر دل ما در نیمه شب و در 

 تو را به مقامیا . خداایمبردهاز تقوا  ایبهره شماریممیو خود را کوچک  داریمتواضع در پیشگاه خدا 

که به ما توفیق تواضع در برابر خودت و ورع از معاصی  دهیممیقسمت ( السالمعلیه)قدس امام صادق 

 .کرامت بفرما ق به اخالق الهی و تقوا عنایت والهی و تخلّ

 ها:مناسبت

 کنیم:اختصار عرض میهای این ایام را بهمناسبت

 (السالمعلیهامام صادق ) سوزجانتسلیت شهادت  .1

ه . البته برای مردم قم و بلککنممیرا تسلیت و تعزیت عرض  (السالمعلیهصادق )امام  سوزجانشهادت  

صادق شوال سالروز شهادت امام  22 :دیگر هم به همراه دارد ایخاطرهشوال  22 ،انایربرای همه مردم 

لپایگانی گ اهللآیت الشأنعظیمبا حضور مرجع  و در اجتماع بزرگ علما و مردم قم در فیضیه (السالمعلیه)

از آن خاطره و آسیب دیدگان و شهیدان  کنیممییاد  .فیضیه قهرمان مورد یورش طاغوتیان قرار گرفت

                                            
 وَ  التََّواضُعَ لِلَّهِ وَ الِاْجتِهَادَـ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أُوصِیکَ وَ نَفْسِی ِبتَقْوَى اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّ ِمنَ التَّقْوَى الطَّاعَ َ وَ الْوََرعَ وَ 2

محمد بن ؛ 16، ص 4مکاتیب االئمه، ج احمدی میانجی،  .الَْأخْذَ بِأَمْرِهِ وَ الْمُسَارَعَ َ فِی مَرْضَاتِهِ وَ اجِْتنَابَ مَا نَهَى َعنْهُ 

 226ص ؛ 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم؛ جحسن صفار، 
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( السالمعلیهصادق )صاحب مذهب امام  هااینس همه أو در رگلپایگانی  اهللآیتآن خاطره و مرحوم 

 .به ارواح همه آن بزرگان صلواتی بر محمد و آل محمد کنیممیو تقدیم  را

 روز دخترو  دهه کرامت و( علیهااهلل)سالمتبریک میالد حضرت معصومه  .2

و علم و معرفت  ،عظمت ،شکوه ،هاپاکیاین بانوی  (اعلیهاهللسالم)والدت حضرت معصومه  

و دهه کرامت و روز دختران را تبریک و تهنیت عرض  (علیهاهللسالم)میالد امام رضا  طورهمین

این سالله پاک، این بانوی جوان از  که در میان امام زادگان و وارثان کنممیو یادآوری  کنممی

اطمه مهاجرت ف بر این تعلق گرفته بود که تقدیر الهی .برخوردار است ایالعادهفوقعظمت و فروغ 

د تا قبر نورانی او باشگاهشان در این شهر آرامو حضورشان در این شهر و ا( علیهاهللسالم) معصومه

پایگاه علم و دانش و معرفت الهی  هاقرنعلمیه شود و قم قهرمان در طول  هایحوزهمشعل فروزان 

ادب به  و عرضبرادر و خاندان عصمت و طهارت  ک وسالم و درود خدا بر این بانوی پا .باشد

 .با صلواتی بر محمد و آل محمد کنیممیان نپیشگاه آ

 مشکینی اهللآیت. بزرگداشت سالگرد ارتحال 3

فقید قم و اسوه اخالق و علم و انقالب را گرامی  جمعهاماممشکینی  اهللآیتسالگرد ارتحال مرحوم  

 .با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد فرستیممیو به روان و روح مطهر او درود  داریممی

شکر ت .تقوی پیرامون این شخصیت گرامی مطالب خوبی را ارائه فرمودند آقایحاجبرادر بزرگوارمان 

و مردم بزرگوار قم در  هاشخصیت ،بیوت مراجع و رهبری معظم ،بزرگان ،حضور علمااز  کنیممی

از خانواده و از منسوبین بزرگوار این عالم فرهیخته  .داریممیگرامی بزرگ را این عالم بزرگداشت 

 .کنیممیتشکر 
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خوب این عالم بزرگ پرفروغ بود.  هایخصلتکه چند ویژگی در میان  کنممیبه همین نکته اشاره  

 دانندمیقبل از انقالب توفیق درک محضر او را داشتند  هایسالکسانی هم مثل بنده که در نوجوانی و 

 این شکوه و فروغ یعنی چه؟

 اثرگذارسی . اخالق مدار و دارای نَفَ 1

ر همین د رودنمییادمان  .بود نظیرکم رابسیمشکینی  اهللآیت اثرگذاراخالق و نفس  معلمو  مدار اخالق

و  نشستیممیاو  اثرگذارقم پای درس اخالق او و نفس  و جوانانشبستان مسجد اعظم با طالب جوان 

اید حوزه بو . امروز هم ما نیازمند چنین اساتید اخالق هستیم ریختیممیاشک در شعاع کالم نورانی او 

 .دادمیرا تکان  هادلچنین اساتیدی را پرورش دهد. کالم او 

 . انقالبی بودن و همراهی با امام و رهبری2

نقالب ا هایعرصهپیشگام در همه  و عیارتماممظهر اخالق بود انقالبی  باآنکه زمانهمی مشکین اهللآیت

بزرگی از  هایشخصیتاز جامعه مدرسین که امروز  یبزرگانامضای در کنار امضای مبارک او  .بود

 ایحوزهو  بااخالقیدر این محضر حضور دارند در هر حادثه انقالبی مشهود است. انقالبی بودن را  هاآن

 .دانستندمیانقالبی بودن را ذات حوزه و روحانیت  و دانستندنمیبودن در تضاد 

 ت در تحصیل و تدریسیّ . جدّ 3

 .ه شاگرد در طول چند دهه در قم از امتیازات ایشان استهمآنجدیت در تحصیل و تدریس و پرورش 

 حوزه ریزیبرنامهدر  ینوآور .4

او  هایکتابکه  پیشگام تحوالت علمی و درسی در حوزه بود .و مبتکر بود نوآورمشکینی  اهللآیت 

 .در تحوالت است بینیروشننشانگر این پیشگامی و 
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 به مردم ارتباطات مردمی و دلدادگی .2

ج عشق به مردم در ایشان مو و زی طلبگی، به مردم ایشاندلدادگی  ،مشکینی اهللآیتارتباطات مردمی  

ها که این روز الشأنعظیمتبریزی مرجع  اهللآیتمرحوم  ازجملهو علمای بزرگ دیگر . یاد ایشان زدمی

 .داریممیرا گرامی هست  هم ناسالگرد وفات ایش

 نوری اهللفضلشهادت شیخ  به مناسبت یتتسل .4

 .با صدور فرمان مشروطیت است زمانهمکه  کنممینوری را تسلیت عرض  اهللفضلشهادت شیخ 

 بخشالهامو آنچه بر سر مشروطه آمد امروز هم برای مسئوالن و مردم ما باید نوری  اهللفضلشیخ  شهادت

 :گویدمیمشروطیت  هایدرس. باشد

 ؛. شما فریب غرب نخورید1

 ؛. دچار روشنفکرمابی های غلط نشوید2

 ؛نبندید هاغربیدل به . 3

 .این استفرمان رهبری هم  که خودتان بایستیدپای روی . 4

 و رسیدگی به محرومان وکتابحساببی حقوقمبارزه با فسادها و  ،اقتصاد مقاومتی ،فرهنگ مقاومت 

 .بگیریم یاد بزرگی است که ما باید از تاریخ مشروطیت هایدرس

هر  .نیست اعتمادقابلدیگر دیدیم که این جریان استکباری همچون گذشته  ماجراهایما در برجام و 

محاسبات غلط  . دچاراشتباه نکنیم نکرده،سادگی  ،گرددبرمیچه هست به خود ما و ایستادگی ما 

 .دهدمیما هستند این ما و ایمان و انقالب ما است که ما را نجات  دهندهنجات هاآنفکر نکنیم  نشویم.
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 عرب ننگین اتحادیه محکومیت قطعنامه .2

سخن ما با دولتمردان کشورهای  .است که باید به آن پرداختقطعنامه اتحادیه عرب موضوع دیگری 

ود و فشارهای آل سع هاپول تأثیرتحت و  نشستیدهمکشورهای عربی در موریتانی کنار عربی است. 

عدادی ت ؟؟!!این قطعنامه چه خنجری بر پیکر امت اسالمی است دانیدمیئن یک قطعنامه صادر کردید. خا

اما اصل  مکنیمیکردید که تشکر  هاییمخالفتبعضی هم آنجا  .مرعوبید چراکه تقصیری ندارید شماهااز 

 جریان آمریکا و اسرائیل و آل سعود هستند.

ان به اف بر کسانی که خائن .هویت و کیان صهیونیستی را به رسمیت شناختید درواقعدر بند اول شما 

همه امت اسالم در جهان، با فریاد بلند  . ما وشناسندمیاسالم هستند و رژیم صهیونیستی را به رسمیت 

 .کنیممیاسرائیل و همراهان اسرائیل و این قطعنامه نامبارک را محکوم 

 .باید هم کوتاه بیایید .در یک بند و در قصه سوریه شما کوتاه آمدید

طع زنجیره مقاومت را ق توانیدمیفکر کردید شما  .شما محاسبات اشتباه کردید هاتکفیریآل سعود و 

شما مستکبران  یرو دررو پوالدین انقالب اسالمی و مقاومت اسالمی  هایصف دانستیدنمی ؟کنید

زشت شما را در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و بحرین نقش بر آب  هاینقشهخواهد ایستاد و 

 .نخواهد برد ییجابهشیطانی شما ره  هاینقشهخواهید دید که  آینده و درخواهد کرد 

و  رون کنیدبی هایتانخانهنتوانستید اسرائیل را از  هفتادسالبند قطعنامه شما، شمایی که  ترینزشتاما 

 نتریزشتاین  .هستید این بود که به ایران تهمت دخالت در امور اعراب زدید هاغربیامروز هم اسیر 

 البته این افکار عمومی جهان اسالم و اعراب نیست. .در آنجا زدند هاقدرتاز این  تنسخنی بود که چند 

 شما را آزاد کرده هایسرزمینو اسرائیل ایستاده  هایهجومایران اسالمی در برابر  که بینیدنمیمگر 

ق مطاب ،حضور مستشاری ،حضور ما منطقی ؟در برابر انواع ترور در جهان اسالم ایستاده است ؟است

 ؟؟!!شما آن را دخالت دانستید . حالع از امت اسالم استو برای دفا المللبینقوانین 
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زشتی مال شماست که  .زشت آل سعود در یمن و سوریه و بحرین است هایحرکت اعمال زشت،

که شما مرتکب آن  چه خیانت بزرگی است هستید و ارتباط با اسرائیل سازیعادیدر حال  آرامآرام

 .شویدمی

 همبستگی با مردم مظلوم بحرین .6

 .جوانان بحرین است ومردم مظلوم مبارزات روز جهانی همبستگی با  ،امروز جمعه

تعرض به  هرگونهما در اینجا در پایگاه قم و انقالب اسالمی و در حضور بزرگان دین و مردم قهرمان 

ر را اگر شما این مسی گوییممیو  کنیممیشیخ عیسی قاسم و علما و جوانان بحرین را محکوم  اهللآیت

ملت مسلمان ایران در کنار مردم بحرین  و ادامه دهید آینده بسیار خطرناکی پیش روی شما خواهد بود

 .شیخ عیسی قاسم است اهللآیتدینی و  هایارزشو مدافع 

 :کنممیرا به عربی عرض  ایچندجملهمن با کسب اجازه از محضر محترمتان 

 وی اهلل و االجتناب عن التورط فی المعاصی و المآثماوصیکم و نفسی بتق

 جداً سفؤمن الم اد موالنا و سیدنا االمام الصادق علی  السالم،هاستش  وأقدم لکم أحرّ التعازی بمناسب

ذا تحت ضغط بعض الدول هیر و خا االهفی موتمر اتخذت جامع  الدول العربی  قرارات مؤسف  جداً

 االعضاء

یونی الغاصب و القرار االخیر یحذّر من تدخل هاعراف بالکیان الص هذا المؤتمر فیهوالقرار االول فی بنود 

م. هئونفی شأن من ش وری  االسالمی  لم تتدخل و لن تتدخل مطلقاً هایران فی البلدان العربی  بینما الجم

اب و دعم المقاوم  هح  االرم و بمکافها بعض الدول علی اساس طلبهنعم ایران االسالمی قدمت دعم

 یونیهاالسالمی  لمکافح  العدو الص

 وکّد علی  بالنسب  الی ما یجری الیوم فی البحرین الحدیدأن أوّد أالذی خر و االمر اآل
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و یوم العالمی المتضامن مع الشعب البحرینی نعلن بصراح  ان الشعب االیرانی و هذا الیوم و هاننا فی 

ندین  م مع الشعب البحرینی وهم تضامنهلمی  و الجامعات جمعیاً یعلنون باعلی اصواتالعلماء و الحوزات الع

اد و التمییز الطائفی و اسقاط الجنسیات و االعتقال و هالحکوم  البحرینی  من الظلم و الضط هما تقوم ب

و  االسالمیو المراجع و العلماء و المثقفین فی انحاء العالم  خصوصا ننادی و تنادی الحوزات العلمی 

و نرفع  هاتو تیّار هاتهوری  االسالمی االیران بضرورة الصیان  عن کرام  الشعب البحرینی بمختلف جهالجم

یسی الشیخ ع نقول بصراح  إن آی  اهلل د و خصوصاًهذا الشعب المضطها واقفون الی جانب أنّاصواتنا ب

دین الکریم  یعنی التعرض لساح  ال هحتو ان التعرض لسا هو رمز حقوق الشعب البحرینی و کرامتهقاسم 

 و العلماء و الشعب البحرینی جمیعاً 

قبول  م وهم و العودة الی رعای  حقوق شعبهم و شعبهو نتصح الحکام البحرینین برعای  مصالح بالد 

 تاماًذا لعب بالنار و خهالقوانین الدولی  و االسالمی  و نحذر الی العود بان ال یلعب مع الشعوب المسلم  و 

 مه  اعدائهم مکافهق المسلمین و ان یدعمان یوفّ نسال اهلل

 

 یا اهلل یا اهلل ...نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجلّ االکرم یا اهلل 

اللهم ارزقنا توفیق الطاع  و بعدالمعصی  و صدق النیّ  و عرفان الحرم  اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل 

لمین و المومنات والمس المؤمنیناغفر اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  و اهله.الکفر 

 والمسلمات

 اهللآیتمشکینی و  اهللآیتخدایا اموات و مؤمنین درگذشته، شهدای بزرگوار، مراجع عظام درگذشته 

رما؛ را با اولیای خودت محشور بفگلپایگانی، درگذشتگان از این جمع و امام شهیدان  اهللآیتتبریزی و 

بدار؛ مراجع عظام و مقام معظم  یدمؤگناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، مسئولین خدوم را موفق و 
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بفرما؛ خدایا سالم و درود ما را به محضر پیامبر اکرم و  رهبری را طول عمر بابرکت و عزت عنایت

ویژه امام عصر )عج اهلل تعالی فرجه علیهم اجمعین( بههللافاطمه زهرا و خدیجه کبرا و ائمه هدی )سالم

 الشریف( ابالغ بفرما؛ در فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما.

 6فُوًا أَحَدٌ بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکُنْ لَهُ کُ 

 اهلل العلی العظیمصدق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 . سوره االخالص6
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