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

ما بقیة الّله فی االرضین.  السیُّ
السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا أخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السالم 

 .علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »الّله الرحمن الرحیم لشیطان الرجیم بسماعوذبالله من ا ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن  ُه َفَقْد  1«الصَّ ُزوا عباد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحی ْقَوی 2ِل ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
همه شما برادران و خواهران گرامی را به رعایت تقوا و عمل به فرامین الهی و اجتناب از گناهان در همه مراحل 

 .کنممیزندگی دعوت 

                                        
وبه، 119  1. ت

 4. نهجالبالغه، خطبه 430.
وره بقره، آیه  0  191ـ س
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 السالم( و راهبردهای آن حضرتشرایط عصر امام صادق )علیه
ما پیرامون مباحث خانواده است، اما امروز در ایام شهادت پیشوای بزرگمان حضرت امام  هایبحثگرچه سلسله 
در  0( سخن را پیرامون آن حضرت ارائه خواهیم کرد. سال قبل در این ایام عرض کردیمالسالمعلیهجعفر صادق )

علیهما( وارد کارزار  اللهسالم) ایام، دو امام بزرگوار امام باقر و امام صادق ترینپیچیدهو  ترینحساس، ترینسخت
 بزرگ علمی، فرهنگی و اعتقادی شدند.

 بیتاهلبر فرهنگ پیروان  ویژهبهآثار و برکات بزرگ جهاد فکری و معرفتی این بزرگواران بر امت و تمدن اسالمی و 
ادق عرض شد که امام ص جاهمیننیست و آثار بزرگی در پی داشته است. سال قبل در  پوشیچشمقابل

( در دوره گذار قدرت از خاندان اموی به خاندان عباسی با پنج اصل و راهبرد اساسی هم تشیع را رشد السالمعلیه)
دادند و ارتقا بخشیدند، هم جامعه اسالمی را از بسیاری از خطاها و انحرافات صیانت کردند و هم جبهه مبارزه با 

 ظلم و ستم را گرم و پابرجا نگه داشتند.
( در اصالح روند امور فکری، معرفتی و اجتماعی السالمعلیهممهمی که امام صادق و ائمه اطهار ) هایریگیجهت

داشتند بسیار متعدد و آثار آن هم فراتر از تشیع است. مسیری که ائمه هدی طی کردند مسیری است که کل امت 
 خود قرار داد.  تأثیراسالمی را تحت 
به این نکته اشاره کنم که امامان معصوم و پیشوایان بزرگ ما در کل  خواهممیباحث همان م یپایهدر این خطبه بر 

و مهمی ایفا کردند. در این زمینه ده نکته کلیدی را یادداشت  بدیلبی اینقشهجهان اسالم و حرکت تمدنی آن 
یم. لذا از این نکات چن امکرده د نکته مهم را به مناسبت این ایام اما به گمانم به بیش از چند مورد آن نتوانیم بپرداز

 تا تقدیم محضر شریف شما کنم. امبرگزیدهبزرگ و عزیز 
 (صلواتی بر محمد و آل محمدالسالمعلیهبه محضر امام صادق ) کنیممیقبل از شروع در بحث تقدیم 

                                        
وع کنید به خطبه های 0  90.30.39تاریخ  نماز جمعه ـ رج
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 مقابله با بدعت نادرست جلوگیری از نقل حدیث .1
مع االسف بعد از رحلت پیامبر بزرگ اسالم )صلوات الله و سالمه علیه( جریانی بر جهان اسالم حاکم شد که نقل 

نابجایی بر انحصار معارف اسالم بر قرآن کریم شد و امت اسالم از برکت حدیث  تأکیدحدیث و روایت را منع کرد. 
د. بیش از یک قرن امت اسالم، از حدیث و روایت جدا و روایات پیامبر خدا )صلوات الله و سالمه علیه( محروم ش

مجازات  کردمیرسمی نقل حدیث و روایت را منع کردند. هر کس حدیث و روایتی را نقل  هایبخشنامهشد. 
نشر و اشاعه  یدرستبه. این رویه دالئل متعددی داشت که از جمله آن ادله این بود که اگر حدیث پیامبر خدا شدمی

به مقاصد  هابعضی( در حدیث رسول خدا جایگاه رفیعی خواهد بود و السالمعلیهمپیامبر ) بیتاهل شود جایگاه
مکتب  پرافتخارپلید خود نخواهند رسید. در نتیجه انبوهی از احادیث کنار زده شد. یکی از نکات مهم تاریخ 

صیانت بر حدیث ایشان و روایات معتبر  ایشان بر بیتاهلبر صیانت از حدیث بود. خاندان پیامبر و  تأکید بیتاهل
یادی از امت  تأکیدکه شارح قرآن هستند  داشتند. این یک خط فکر، رویه و سیره قاطع ایشان بود. البته بخش ز

 در مجموعهمنع حدیث و بعدها به خاطر دست بردن در حدیث و وارد کردن احادیث ناصحیح  به خاطراسالمی 
حدیثی که از پیامبر و به پیامبر خدا  مخصوصا  م شدند. اما ائمه ما بر حفظ حدیث ـ روایات از این منبع فیاض محرو

 داشتند.  تأکیدـ  رسدمی
بدون حدیث و روایت،  تواننمیدیگر امت اسالم و ِفَرق دیگر بیدار شدند و حس کردند که  هایبخش  تدریجبه

یافت کنند. البته این بیداری دیرهن گام بود. وقتی این بیداری اتفاق افتاد که احادیث غلط معارف اسالم را درک و در
و مجعول در میان احادیث جعل و وارد شده بود. اما خط ائمه طاهرین ما، صیانت از حدیث صحیح و درست 

بود که در زمان امام باقر و صادق )علیهماالسالم( به اوج خود رسید. انبوه  ایمشیپیامبر خدا بود. این خط 
آن قرار  تأثیرحدیث راه گشا در عصر صادقین )علیهماالسالم( رواج یافت. هر چند دیگران هم تحت  اهدهروایات و 

 معتبرترینبرای احادیث خاندان پیامبر ـ که  درخورگرفتند، اما مع االسف شاهد هستیم که آن وزن الزم و اهمیتی 
 راه برای نیل به حدیث رسول خدا است ـ داده نشده است.
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 و استداللی همراه با تعبد درست به منابع دینیرویکرد عقلی  .2
( رویکرد عقلی و استداللی همراه با تعبد درست به منابع دینی و السالمعلیهمهدی ) و ائمهدر سنت امام صادق  

در عصر جهاد بزرگ علمی  ویژهبهبود. نگاه استداللی و عمیقی که توسط ائمه طاهرین  موردتوجهجامعیت اسالم 
قرار داد. همه امت اسالمی مواجه با  تأثیرهمه امت اسالمی را تحت  حقیقتا  ( پیدا شد، السالمعلیهمامام صادق )

یک علم وافر و حجم بزرگی از منابع دینی با رویکرد عمیق استداللی و عقلی شدند که سیره نوینی بود. حتی 
 قرار گرفتند. بیتاهلرگ امام صادق و این فکر و رویه بز تأثیرهم نبودند تحت  بیتاهلکه پیرو مکتب  هاییآن

 ارائه فکر درست در توحید و خداشناسی .3
امامین صادقین در باب  ویژهبه، صحیفه سجادیه و هزاران روایات از ائمه طاهرین البالغهنهجاگر مباحث 

 هایدقتن . آگراییدمیبه انحراف  طورکلیبهخداشناسی و توحید نبود، شاید جریان خداشناسی در عالم اسالم 
و در کلمات ائمه ما در باب خداشناسی است در جای دیگری به دست  البالغهنهجعمیقی که در  هایظرافتبلند و 

آن قرار گرفتند وگرنه  تأثیربود. دیگران هم کم یا بیش تحت  بیتاهل. این شاخصه، ویژگی خاص مکتب آیدنمی
جسمانی ـ تجسیم ـ یک نظریه  هایقالبقضیه تشبیه و مجّسم سازی خدا در  مثال  نگرانی از این وجود داشت که 

و ائمه ما بودند که یک توحید عمیق و ناب به امت اسالمی ارائه  البالغهنهجغالب در بحث خداشناسی شود. این 
گفت و  است و در عصر جدید محمد بن عبدالوهاب گفتهمیکردند. آن توحیدی که در روزگار قدیم ابن تیمیه 

و  بیتاهلخیلی فاصله دارد با توحید نابی که در مکتب  دهندمیکه یک توحید غلطی را رواج  هایینادانجّهال و 
 بیان شده است.  البالغهنهج

که در واقع اشکال دارد و با این توحید غلط  کنندمیتوحیدی را ارائه  هاایناز عجائب روزگار هم این است که 
مدعی هستیم، ما معتقدیم توحید ناب و اصیل  اینجاما  کهدرحالی. کنندمیسالمی را تکفیر خودشان، همه امت ا

وجود دارد. توحیدی که با مقام واالی الهی و جمال و جالل و کمال مطلق الهی نسبت صحیح  بیتاهلدر مکتب 
 گرفتمیشما در مسیری قرار  مال ماست. اگر این معارف ناب از ائمه هدی نبود توحید کندمیدارد و آن را تفسیر 

. فلذا امام صادق و ائمه ما در ارائه یک خداشناسی درست ـ خداشناسی که ماندنمیکه از خداشناسی چیزی باقی 
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مطلق خدا بودن سازگار باشد ـ پیشگام هستند و اگر این معارف نبود همه امت در مسیر انحرافی  و کمالبا جمال 
 .گرفتمیبسیار خطرناک قرار 

 های وارداتی و گسترش تعامالت میان ادیانقابله استداللی با اندیشهم .4
که از بیرون  هاییاندیشهعلیهما( در برابر افکار وارداتی و  اللهسالماز اقدامات بزرگ امامین باقرین و صادقین )

فکر، استدالل، مباحثه و  بر اساساین بود که یک موضع عمیق منطقی  شدمیمرزهای اسالم وارد جهان اسالم 
امت اسالم بعد از چند دهه که پرچم اسالم در اقطار عالم برافراشته شد  دانیدمی. اندکردهمناظره درست مبتنی 

به سمت جهان  هاآن هایاندیشهو  و افکارغیر اسالمی با جهان اسالم ارتباط پیدا کردند  هایتمدنو  هافرهنگ
، شنیدمی( بود. موضعی که افکار دیگران را السالمعلیهماسالم روانه شد. تنها موضع درست از جانب ائمه اطهار )

 .کردمیبرخورد  هاآناما از موضع قرآن و سنت با  کردمیسخنانشان را استماع 
دیگر یک مباحثات منطقی سنجیده و  یهااندیشهمناظرات، مباحثات و گفتگوهای ائمه اطهار با ادیان، مکاتب و 

( یک فصل بسیار السالمعلیهماز زمان امام باقر تا امام رضا ) ویژهبهدقیق است. حجم بزرگ مناظرات ائمه ما 
نهفته  گفتگوهادرخشان در تاریخ اسالم است. بزرگان و ائمه ما حجم بزرگی از معارف و مباحث اسالمی که در این 

 هاآنانحرافی حساس هستیم، با مقیاس درست  هایاندیشهو ما هم در برابر افکار و  اندداده شده است را به ما یاد
یابی   مقابله خواهیم کرد. هاآنو با منطق، استدالل و گفتمان درست با  کنیممیرا ارز

یزیپایه .5  فقه جامع و کامل ر
، پاسخگو، رسا و کامل بود. این فقهی که فقه جامع ریزیپایهاز دیگر اقدامات بزرگ در مکتب باقرین و صادقین، 

و پاسخگوی نیازهای بشر در  کنیممیما رواج دارد و ما به عظمت و ابعاد وسیع آن افتخار  هایحوزهامروزه در 
، رهاورد همان مکتب اصیل و برگرفته از کندمیطول تاریخ است و با مکاتیب مهم حقوقی دنیای معاصر هماوردی 

 شد. ریزیپایهدو امام بزرگوار  ینا ویژهبه. این فقه جامع و عمیق توسط پیشوایان ما و منبع فیاض الهی است
فقه جامع، کالم عمیق، اخالق رسا و جذاب و فرهنگ دعا و نیایش، چهار زاویه مهم در مکتب امام صادق است.  

. کنیدمیاحساس یک شکوه و افتخار  حقیقتا  ( را ببینید السالمعلیهامام صادق ) مناجاتاگر شما فقط دعاها و 
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از چشمان نورانی ایشان  و اشک فرمودندمی( در حد چند جلد است، سخنانی که السالمعلیهمناجات امام صادق )
 . شدمیجاری 

 »( دارند: السالمعلیهبرای امام صادق ) ایجملهشهادتشان  وقتبه( السالمعلیهامام باقر)
ُ
 وِصیَك َیا َجْعَفُر أ

ْصَحاِبي
َ
 جامعه یناباش و در  هااین، مواظب کنممیفرزندم تو را نسبت به اصحاب و یارانم توصیه اکید  «َخْیرا   ِبأ

در واپسین لحظات ایشان چه  شانگرامیامام صادق به پدر  بخشآرامشجواب  دانیدمیصیانت کن.  پیروان مرا
از  سؤالنیاز به  هاآناز  یکهیچ شوممیجدا  هاآنمن چنان اصحابم را تربیت خواهم کرد که وقتی از  :بود؟ فرمودند

  0.کنممیرا لبریز از معارف الهی  هاآنو  کنممیدیگران ندارند، چنین اصحاب تو را با علم و دانش تربیت 
( همگان را جمع کردند آخرین وصیتشان چه بود؟ جوانان  عزیز و جامعه اسالمی آخرین السالمعلیهامام صادق ) 

 6است که اگر کسی نماز را کوچک شمرد از ما نیست. سخن امام صادق این
یم  ید. امیدوار ما به نور نماز همواره روشن  هایخانه، جماعات و هاجمعهپس نماز را بزرگ بشمارید و گرامی بدار

 ( قرار بگیریم انشاللهالسالمعلیهشود و همه ما از پیروان راستین امام صادق )
اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین  ل الکفر و الکفار و المنافقین.اللهم انصر االسالم و اهله و اخذ

 اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین و المسلماتاللهم 

بْ  َحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَر
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  7َتُر ِبْسِم اللَّ

                                        

ِبي ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِم  0
َ
ٍد َعِن اْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ وِصیَك ـ ُمَحمَّ

ُ
َوَفاُة َقاَل َیا َجْعَفُر أ ِبي ع اْل

َ
ا َحَضَرْت أ ِه ع َقاَل: َلمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ٍم َعْن أ  ْبِن َساِل

ْصَحاِبي
َ
َحدا   ِبأ

َ
ُل أ

َ
وُن ِفي اْلِمْصِر َفاَل َیْسأ ُک ْم َی ُجُل ِمْنُه ْم َو الرَّ ُه َدَعنَّ

َ
ِه ََل وم کلینی، کافی، ج . )مرَخْیرا  ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َو اللَّ  (036، ص 1ح

وافی، ج  بالصالة استخف شفاعتنا من یا بني إنه ال تنال -إنه لما احتضر أبي ع قال لي ـ عن أبي الحسن ع قال 6   (601، ص 43)فیض کاشانی، ال

وثر1 وره ک  . س
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 خطبه دوم

الّله الرحمن الرحیم. الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم
علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد َو َعلی موالنا علی بن 

الزهراء و علی الحسن و الحسین سّیدی شباب اهل الجنة و علی االئمة  ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة
المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن 

 صلواتک علیهم اجمعینعلی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر 

 توصیه به تقوا
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل »من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذبالله  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه 8«َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ  عباد اللَّ

ِه ِعَباَد اللَّ »: همه ما را به تقوا توصیه فرمودند گونهینا البالغهنهج 191در خطبه  مؤمنانپیشوایان پارسایان امیر 
هِ  وِصیُکْم ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
. تقوا حق خدا بر شما است و اگر شما کنممیبندگان خدا همه شما را به تقوای الهی توصیه  «أ

ید. فرمان خدا تقوا و  فرمایندمیپیاده کردید خداوند  تانزندگی تقوا را در  داریخویشتنشما هم بر من حق دار
است. تقوا و فرمان الهی مدیریت خودمان در برابر گناه و آلودگی است. اگر ما به تقوا تن دادیم و تقوا را در زندگی 

یم و راه را برای مطالبه تقوا از خدا باز   کنممی. توصیه کنیممیپیاده کردیم، ما هم از خدا مطالبه روح و رضوان دار
در برابر گناه نیرومند شوید و در برابر  توانیدمی باصالبتوجود بزرگ و شما را که از تقوا کمک بگیرید. با این 

بهشت و  به سمت گرهدایتمقاومت کنید. امروز تقوا یک سپر برای شما است و فردای قیامت نور  هاآلودگی

                                        
وره آل عمران، .9   134س
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ا نوری همراه رضوان خداست. امروز این سپر را استوار کنید این حاشیه امن خودتان را در برابر گناه محکم کنید فرد
 9بهشت خواهد بود. سویبهشما و هدایتگر شما 

 خدایا به ما توفیق شنیدن و به کار بستن این معارف نورانی در همه شئون زندگی عنایت و کرامت بفرما.

 هامناسبت
 :کنممیفشرده خدمت شما عرض  صورتبهرا  هامناسبت

 شهادت امام صادق )ع( به مناسبتتسلیت  .1
 . کنممی( را تسلیت و تعزیت عرض السالمعلیهجعفر صادق )شهادت امام 

 گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مدرسه فیضیه .2
یاد و خاطره شهدای سربازان اسالم در مدرسه فیضیه را در  سالگرد حمله خونین و ناجوانمردانه به این مدرسه را 

گلپایگانی که در  العظمیاللهآیتمان و از مرحوم . باید یاد کنیم از شهدای فیضیه، شهدای قم قهرداریممیگرامی 
 مقاومت کردند. هاهجمهآن روز حساس، شجاعانه وارد فیضیه شدند و در برابر آن 

( و همه شهدای فیضیه و بزرگان مراجع که پیشگامان انقالب السالمعلیهبه ساحت امام صادق ) کنیممیتقدیم  
 اسالمی بودند صلواتی بر محمد و آل محمد

                                        

َه  9 ِه َفِإنَّ َوی اللَّ ْم ِبَتْق وِصیُک
ُ
ِه أ هِ  ا َحُق ـ ِعَباَد اللَّ ُکْم  اللَّ ُکمْ  اللَّهِ  َو اْلُموِجَبُة َعَلی َعَلْی ْوِم  َحقَّ َوی ِفي اْلَی ْق ِه َفِإنَّ التَّ وا ِبَها َعَلی اللَّ ِه َو َتْسَتِعیُن وا َعَلْیَها ِباللَّ ْن َتْسَتِعیُن

َ
َو أ

ِة... )سید  ِریُق ِإَلی اْلَجنَّ ُة َو ِفي َغٍد الطَّ  (490رضی، نهج البالغه )صبحی صالح(، ص اْلِحْرُز َو اْلُجنَّ
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 مشکینی اللهآیتطالقانی و  اللهآیتگرامیداشت  .3
به  انقالبروز پنجم مرداد که نخستین نماز جمعه پس از  همچنین. داریممییاد و خاطره آیت طالقانی را گرامی 

فقید قم، استاد بزرگ اخالق مرحوم  جمعهامام. همچنین رحلت داریممیامامت ایشان در تهران اقامه شد را گرامی 
در مراسم بزرگداشت آن عالم فرزانه در مسجد اعظم که   کنممیو توصیه  داریممیمشکینی را گرامی  لهالآیت

 شرکت کنید. شودمیآینده برگزار  شبپنجشنبه
شهدای مدافع حرم و امام  ویژهبهبه ساحت همه این بزرگان، شهدای اسالم و انقالب و دفاع مقدس  کنیممیتقدیم 

 و آل محمد شهدا صلواتی بر محمد

 علیها( و دهه کرامت و روز دختراللهتبریک میالد حضرت معصومه )سالم .4
با روز دختر نامیده شده است و آغاز دهه کرامت که از میالد  زمانهم( که علیهااللهسالمتولد حضرت معصومه )

 .کنممیرا تبریک عرض  باشدمی( السالمعلیه(  تا میالد امام رضا )علیهااللهسالمحضرت معصومه )
 ایحوزهکه این وجود نازنین و شریف ، مشعل فروزان قم و ایران شد و پیرامون قبر نورانی او  کنیممیما افتخار 

از این شهر مقدس جاری شد و ایران و  خیروبرکت همهآنبزرگ شکل گرفت و به برکت انوار این بانوی نمونه 
 جهان را تحت نورانیت خود قرار داد. 

باید جایگاه زن و دختران را با الگو گیری از این بانوان نمونه مشخص و تعیین کنیم. امروزه زنان و  طورهمین
ناروای غربی مورد ظلم هستند.  ینیستیفم هاینگاه به خاطرمتحجرانه غلط و هم  هاینگاهدختران هم به خاطر 

صاحب دانش و اندیشه که نقش درست  حالدرعین، دارای حیا و عفاف و دامنپاکزن مسلمان زنی است اصیل،  
 دارد. بر عهدهخانوادگی و اجتماعی را 
زنان باید از جایگاه رفیع جایگاه  برای ارائه الگوی مناسب در تعیینگرامی داشت.  هادهباید دختران را در خانوا

دیگر الگوهای زنان، بانوان بزرگ . از الهام گرفت علیهما( اللهسالم)فاطمه زهرا و فاطمه معصومه  اسالمی حضرت
 گامان نهضت بزرگ اسالمی بودند.پیشاز  و شریفی هستند که
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  فروپاشی قدرت پوشالی داعش  .5
یک هجمه قوی از ناحیه مقاومت و  در موصل و حلب است.قدرت ظاهری داعش فروپاشی موضوع دیگر 

. از همه ین پدید پدیده مبارکی استا .ریان استش کردن این صدای شیطانی داعش در جبرای خامو اللهحزب
 .این ماجرا باید تشکر کنیم آفریناننقش

یر سایه آمریکایی  :اما از یک نکته نباید غافل شویم  وپدیده داعش ریشه در افکار تکفیری و تروریستی دارد که ز
 .گویندمیدروغ  قطعا   کنندمیقای ترامپ و دیگرانی که ادعای مبارزه با داعش . این آشودمیتولید  در عربستان

یر سایه شما تنفس  نآنا. فکری این جریان را باید بخشکانید هایریشه گوییدمیاگر شما راست   اصوال   .کنندمیز
در  هاآنمریکا و اسرائیل و ایادی دیگر ریشه در آ هایقالبچه در چه در قالب داعش و  ی منطقهجریان تروریست

 .شودمیارائه  شانعلمیتفکرات تکفیری است که در مراکز  . اصل این جریان،منطقه دارد
و جبهه  ید. تنها ایرانکردمیجور دیگری عمل  گفتیدمیچرا که اگر درست  ،گوییدمیشما دروغ  دانیممی قطعا  ما 

اگر  ،ایران و قدس و مقاومت ما بر همه شما حق دارند .است که در مقابل موج تروریسم ایستاده است مقاومت
از . ما ابله با افکار تکفیری استق. قم و حوزه منادی وحدت و مگرفتمیهمه منطقه را نبودند موج تروریسم اینان 

یم که این  کنیممیتشکر  هاتکفیریدر برابر  شانایستادگی به خاطرمقاومت  نتیجه  به زودیبه هاایستادگیو امیدوار
 .اب بیدار شوند و دست از حمایت از تروریسم در منطقه بردارندبین اللملی از خو گویاندروغنهایی برسد و این 

 جدید آمریکا هایتحریممحکومیت  .6
البته  .مریکا هستیمآجدید  هایتحریمشاهد یک سلسله  متأسفانهما  .مریکاستجدید آ هایتحریمموضوع دیگر 

درست  و فهمیدندنمیکسانی این را  و هشدار داده بودند. اما و فهمیده بودند دانستندمیرهبری بزرگ ما این را 
 . خطاهای بزرگ بود هااین .ندکردمیعمق آن را باور ن

وزیر و  کندمیبهانه تروریسم استمرار پیدا به و  دروغینشانحقوق بشر به بهانه صنایع موشکی،  هاتحریمامروزه این 
 .مخالف است با روح و جان برجام هاتحریماین  ه است کهخارجه ما گفت
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این تصورات غلط در  .هیئت ناظر محکم و قاطع بایستدو  در کار نباشددیگر خامی و سادگی  ما انتظار داریم
ما راهی جز مقاومت قاطع در برابر استکبار در  .و جامعه ما رواج پیدا کند ئوالنارتباط با استکبار نباید در میان مس

یم هازمینههمه    .ندار
مایه  ئوالن هم نفوذ کرده استو تصورات خامی که گاهی در مس هاگرگرابر این در ب نشینیعقباین را بدانیم 
 .شودمیسقوط کشور 

  انتظارات از کابینه دولت دوازدهم .7
در نکته اساسی را  چند . باید اعضای محترم کابینهدولت دوازدهم و کابینه جدید هستیم گیریشکلستانه آ در

 :دنکار خود قرار ده سرلوحه

 کار و پرهیز از حواشی نادرستتمرکز بر  .1
انتظار  .تمرکز بر کار و خدمت و پرهیز از ورود در حواشی که حواشی ناصحیح و ناروایی است که پیدا شده است

 ؛ناروا کنار رود و همه در متن کار و در خدمت مردم باشند هایسازیحاشیهکه این  رودمی

 اهتمام به اقتصاد مقاومتی .2
 ؛اقتصادی که وجود دارد هایسختیومتی برای عمران و آبادانی کشور برای خروج از اهتمام به اقتصاد مقا 

یژه به مسائل علمی و عنای .3  آوریفنت و
یم؛  هاآن یو تعالرشد  به سمتکه باید دچار توقف هستیم  آوریفناز علم و  هاییبخشما در     گام بردار

 توجه خاص به مسائل فرهنگی .4
ابراز  و ولنگاری فرهنگی فرمودند عنوانبهرهبری  آنچه .است مهم هایدغدغهاز  توجه خاص به مسائل فرهنگی

بیدار  واقعا  باید  ،نباید ادامه پیدا کند عنایتیبیاین  .اکید است توجهقابلاساسی و راهبردی ایشان  هاینگرانی
یم و اال طومار فرهنگ و ابه  ،شویم خواهد  پیچیدهدرهمنقالب ما مسائل فرهنگی را با نگاه درست و جامع بپرداز

 ؛طلبدمیی که توجه بیشتر ی هستندفرهنگی مهم هایمقولهفضای مجازی  و ایرسانه ،هنری هایمقوله .شد
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  مبارزه با فساد و تبعیض .5
 .کندمی دارجریحهکه قلب جامعه را  اموری از این دستمبارزه با فساد و تبعیض و اختالس و 

وارد یک دوره جدی کار و تالش  و کشور اکید و مضاعف شود که انشالله به آن توجهت مهمی است انتظارا هااین 
 .و پیشرفت و تعالی فرهنگی شود انشالله

 عملیات مرصاد و انزار از منافقین غرورآفرینعملیات  بزرگداشت .8
در منافقین . امروزه فرستیممیو بر روان پاک شهدای آن درود  داریممیسالروز عملیات مرصاد را هم گرامی 

 جاییبههم باید بدانند که راه  هااین .خیانت کنند به این ملت جمع شدند تامختلف  درجاهایکشورهای منطقه و 
شما روزی با صدام  ،کنیممیما به دولت کویت نصیحت  .اندخوردهفریبمنطقه هم  هایدولت. بعضی نخواهند برد
 پایدارتریننشوید. وقتی صدام به شما حمله کرد  همراهبا دشمنان اسالم . امروز را هم دیدید اشنتیجه ،همراه شدید

ستی فریب منافقین و صاحبان افکار تروریو را نخورید  هاآنفریب  ،شما بیدار باشید ،شیعیان کویت بودند هاانسان
  .را نخورید هاآمریکاییو 

 .پیروزی نائل خواهد کرد سرمنزلخواهد داد و به عبور  هابحرانملت ما و امت اسالمی را از این  انشالله خداوند
 

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

اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین و اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  المنافقین.
ان و معرفت خود روشن بفرما، جبهه انقالب و مقاومت را در مسیر های ما را به انوار ایمخدایا دلالمسلمات، 

وار و نهایی قرار بده، ارواح تابناک شهدا و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما، های زنجیرهپیروزی
ز، مریضان و جانبازان را شفای عاجل عنایت بفرما، توبه و انابه ما را بپذیر و گناهان ما را ببخش و بیامر

خدمتگزاران به اسالم، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و خدمت گذاران به کشور و اسالم را مؤید و منصور بدار، 
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اش تعجیل خدایا سالم ما را به محضر موال و آقایمان حضرت ولیعصر ارواحنا فداه ابالغ بفرما و در فرج نورانی
 بفرما.

ِحیِم ُقْل هُ  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ  10َو اللَّ
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