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 خطبه اول

الحمد الله رب العالمین بارئ الّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
و علی آله  الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد

لسالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا االطیبین االطهرین  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.ا
 اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 توصیه به تقوا

َه َوْلَتْن  »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
ُظْر َنْفٌس َما یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ ه و مالزمة أمره و  1«َقدَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا عباد اللَّ ُدوْا فَ  2مجانبة نهیه و َتَجهَّ ْقَویَو َتَزوَّ اِد التَّ  3ِإنَّ َخْیَر الزَّ
همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزگاری، دوری از هواهای نفس  

. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت اوامر کنممیخدا توصیه و سفارش  هایفرمانو پیروی از 
 مه شئون و احوال زندگی عنایت و کرامت بفرماید.و نواهی او در ه

                                            
 .18. سوره حشر، آیه 1
 .321، ص 204لح(، خطبه البالغه )صبحی صاسید رضی، نهج -2
 .197ـ سوره بقره، آیه  3
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 پیشین هایخطبهگزارشی از مباحث 
مسائل خانواده در تربیت فرزند و اوالد بود. به مناسبت آنکه تربیت فرزند دارای امتداد از بحث ما در دومین محور 

 قانون در ثواب و عقاب پرداختیم. است به یک ایگستردهو امواج 
 بود: آمدهحظه کردید در روایات ما دو قانون که مال طورهمان 

 همه در گرو و مرهون اعمال خود هستند؛ :یک
انسان دارای یک امتداد اجتماعی در زمان  هایعملدو: اعمال انسان گاهی دامنه و موج محدود دارد و گاهی 

تداد است در ثواب و عقاب انسان در نوع دوم از اعمال که دارای موج و ام .حیات و حتی بعد از مرگ انسان است
ید قریب ده عنوان در روایات ما دطبه قبل مالحظه کرخحتی بعد از مرگ خود سهیم و شریک است. در  هم هاآن

را  هاییانسانبرساند،  تشنگانبی به دهد، خیابانی احداث کند، آ ایجاریهاگر کسی صدقه  دادمین بود که نشا آمده
هم به آن عمل کنند و امتداد پیدا کند انسان در زنجیره  هاآنی نجات دهد و بعد تربیت کند، اشخاصی را از گمراه

کند و منشأ ضالل و گمراهی دیگران  ریزیپایهکه اگر کارهای بدی را  طورهمان .شریک خواهد بود هاخوبیاین 
 در آن سهیم هستند.  هاانساناللت و گمراهی است ضموج این  کهوقتیشود تا 

 در ثواب و عقاب اعمال گذشتگان ندگانآیسهیم شدن 
ن شارکت در کار خیر داشته باشد در آاست که اگر کسی  نیت م آمدهدر روایات  التر از آن ده عنوانی که عرض شدبا

. اندنشدههمراه ما کسانی هستند که هنوز متولد  امیر المومنین فرمودند:  هاجنگاز  شریک خواهد شد. در یکی
 اکنونیک هستند که سهیم و شر هایینسلمبارزه و مقاومت هم سهیم هستند، در این جهاد،  هاآندر ثواب کار ما 
با ما  هاآنبا ماست و قلب  هاآنچون دل  :فرمود ،شد سؤال. وقتی اندنشدهال هستند و هنوز متولد در اصالب الرج

 . کندمیاد ما را هم شریک جه هاآنخدا  درراهجهاد  برای یدلدادگ. آن تپدمی آیندهدر 
 در آن غیرمستقیماینکه نقش  به خاطر، شدندمیشریک دیگران  هاانساندر آن ده عنوان و قانونی که عرض کردم 
چون سهیم بودند  هااین و امثالنیکو  هایسنت گذاریپایه، سازیفرهنگکارهای خیر داشتند. در تعلیم، تربیت، 

شریک  گذشتگاندر ثواب  آیندگانکه  گویدمیتند. این قانون هم شریک هس هااینهم موج داشتند  هاآنو 
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شما کاری  اآلن.  چون ده قانون و عنوانی که از روایات محضر شریفتان آوردیم و تقدیم کردیم این بود که شوندمی
و  شودمی ریزیپایهسنت و فرهنگ درستی  ،بیندمی آموزششاگرد خوبی  ،شودمیفرزند صالحی تربیت  کنیدمی

 ن سهیم و شریک هستید.شما هم در آ کنندمیآن مسیر حرکت در  آیندگان

قبلی سهیم و دارای  هاینسلدر کار نیک  متأخر هاینسلاین است که در جای دیگری باید دنبال شود  کهاینما ا 
 ا ندارد اما آننیت بد جز اینکهبا  .شودمی عکسبهاهی هم گکه امیر المومنین فرمود. و  طورهمان. شوندمیثواب 

نجا هم عقاب آ کندمیکه اگر فرصتی پیش آید در آن مسیر حرکت  ایگونهبه همدلی و همراهی باشدکه جایی 
ه   َلَعَن ». شودمی ة   اللَّ مَّ

 
 هاآن، اما گرایش آیندمیکسانی )ع( بعد از شهادت امام حسین  4«َفَرِضَیت  ِبه ِبَذِلَك  َسِمَعت   أ

 .شوندمیدر عقاب آن پیشینیان سهیم  هااین اندمسلکداعش  بوده هااهریمنده راه شیاطین و و دلدا اموی هست

دیگران بهره  هایعملگاهی از  از اعمال خود، مندیبهرهغیر از  جا آن است که ما بنابراین حاصل سخن تا این 
مصاحبت با واسطه ن در آن کار دلیلش هم همان است که انسا .شویممیو گاهی در عقاب دیگران سهیم  بریممی

 به آن اشاره کردیم .  اختصاربهما  و دارد و در علل صدور آن دخالت دارد که بحث طوالنی است

اگر کسی تربیت  .ر استراکودک و جوان قصه از این ق ،فرزند ،ست که در قصه تربیت نوجواناین ا عرضمان اآلن
بر اینکه به تکلیف خودش عمل کرده است و عمل به تکلیف هم  خوبی انجام داد و به وظایف خود عمل کرد عالوه

اعمال خوب،  شاگرداین فرزند و  کهاینود دارد که عبارت است از مضاعفی در این جا وج ثوابدارای ثواب است 
 تربیت انسان در عمل فردی وو  این کار  کهوقتیتا  ،کندمیدیگران را هم تربیت  احیانا   و دهدمیخوبی انجام 

است.  یبیتترمهم مسئلهآن سهیم هست. این شخص اولی هم در  کندمید و شاگرد او تجسم پیدا اجتماعی فرزن
و ثواب و  ت. تربیت دارای موج و امتداد استبنابراین تربیت یک عمل فیزیکی محدود به یک دایره بسته نیس

با همان آ ن فرزند  ی تربیت کرده است ووبفرزند خ لذا اگر و گسترده باشد. داردامنهبسیار  تواندمیعقاب آن 

                                            
 721، ص 2شیخ طوسی، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج  - 4
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به  وارزنجیره طورهمینه باشد و دان خوب دیگری تربیت کردناو هم فرزو منشأ آثار نیک شده است فرهنگ خوب  
 خواهد بود. وارزنجیره هاثوابپیش  رود سلسله 

 حق فرزند در رساله حقوق
که با ضرورت و اهمیت تربیت که  کنممی( خدمتتان عرض مالسالعلیهدر اینجا فرازی از رساله حقوق امام سجاد )

م در ع( هم در تحف العقول، هبه ابعادی از آن در یکی خطبه اشاره کردم ارتباط دارد. رساله حقوق امام سجاد )
چهار کتاب نقل شده است. این این در . این رساله است آمدههم در من ال یحضره الفقیه و هم در امالی  ،خصال

امام )ع( بسیار جامع  که  ایرساله. آیدمیه هم از متون و منشورهای مهم اخالقی و حقوقی اسالم به شمار رسال
. این تصویر و ترسیم کردند در این منشور اخالقی و تربیتیبا نکات، دقایق و ظرایف بسیار مهم حق را  50حدود 

نوشته شده )ع( امام سجاد خود به دست مبارک  ،هانقلاست که طبق برخی از این  هاییرسالهرساله از منشورها و 
 50 هانقلدر بعضی  البتهحق در ارتباط انسان با خدا، جامعه و دیگران تبیین و ترسیم شده است.  50است و در آن 

اساس رساله حقوق  با تفاوتی که این چهار نسخه دارند درهرصورت حق است. 51 هانسخهق است و در بعضی ح
. اگر کسی همین آیدمیاخالقی و عبادی بسیار مهم به شمار  ،اجتماعی ،اسالمی ،ک منشور دینیامام سجاد ع ی

 یارعتمامجلوی روی خود بگذارد و زندگی خویش را با این منشور آسمانی تطبیق دهد زندگی او زندگی  را منشور
این حقوق  یفاما ط ،استبرخی واجب و برخی مستحب  ستا آمدهاسالمی خواهد بود. البته حقوقی که در آن 

در تحف  آنچه شد که خاطرنشانباید  بته در باب سند این رسالهل. اکندمیاسالمی را  تصویر  عیارتمامسبک زندگی 
حضر دارای دو سند است که . در من ال یاست بدون سند و مرسل ذکر شده است آمدهو بعضی از این چهار منبع 

این رساله برای  ترمهمسند اما  .امالی سندی دارد که خیلی تمام نیستقابل تصحیح است و در  هاآنبرخی از 
که در رجال نجاشی  است عالوه که یک منشور مشهور و متداول در دست بزرگان دین ما بوده است سند پنجمی

ی اشجرجال ندر  صحیح این رساله کهدرست و  ندکه س اندکردهاین نکته اشاره به ذکر شده است و بعضی بزرگان 
 جا افتاده متقن، منشور )ع( یک. بنابراین رساله حقوق امام سجاد کندمیتکمیل  است اسناد رساله حقوق را آمده
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با توضیحات و نکات دقیقی که در هر یک از حق را  50ی است که حدود سبک زندگی اسالم گرحکایتحاکی و 
 .بینیممیدر این منشور است  آمدهاین حقوق 

 د والدینفرزندان امتداالف. 
یک فراز بسیار زیبا و جذاب این رساله اشاره به تربیت فرزند و حقوق فرزند دارد که به برخی از نکاتش در 

به این ویژگی  هاجملهمال در شرح این و اج اختصاربهاما  .کنیممیتکمیل  آیندهقبل اشاره کردیم و در  هایخطبه
ا »امام )ع( فرمودند:  که رسیممی مَّ

َ
َك  َلِدَك َو  َحق  أ َضاٌف ِإَلی  َك َو م  ه  ِمن  نَّ

َ
َلم  أ که امام در حق فرزندان  اینکتهاولین  «َفَتع 

انسان توجه داشته باشد و رویکرد او به این سو باشد  کهاینبدانی او از تو است.  فرمایدمیکه است این بر والدین 
شخصی فرزند  گاهیاولین حق او است .  شودیمنوشته او پای من هم  آخرتکه فرزند امتداد من است و دنیا و 

این خالف حق  که کندمیمان خدا رها و بقیه را به ا کندمی تأمیناست حداکثر نفقه و نیازهای مادی او را  آورده
این است که  کندمی تأکیدو  گذاردمیدر رساله حقوق بر آن انگشت  )ع(که امام سجاد اینکتهفرزند است. اولین 

 . د در امتداد وجود تو استفرزن بدانی
هِ » ِرِه َو َشرِّ َیا ِبَخی  ن  . دیگران شودمیپای تو نوشته  آخرتدر دنیا و فرزند این را بدانی که خوبی و بدی  «ِفي َعاِجِل الدُّ

که بعد اشاره  طورهمانو  دانندمیاو را با تو متصل و مرتبط  هایبدیخوبی و  ،بینندمیفرزندانت  ینهآتو را در 
امتداد تو هستند  هااین است . بنابراین اولین شرط ادای حق فرزند این است که بدانی طورهمینهم  آخرت کندیم

قطع شود.  هاآنیست که رابطه تو با ن طوراین. شودمیپای تو هم نوشته  هاآنو خوبی و بدی  اندآمدهو از تو پدید 
و حداکثر چند سالی  آمداست که بچه وقتی به دنیا  طورینامنحط غربی در بحث خانواده  هاینظامدر بعضی از 

، کانه این بچه فرزند او نیست. این خالف فرهنگ انسانی و اسالمی شودمیبه امان الهی رها  شد در ادامهحمایت 
 دارد. تأکید، مادران و خانواده است. اسالم بر اتصال عمیق فرزندان با پدران

 رزندانف تأدیب مسئول بودن در قبالب. 
وَنِة َله  َعَلی َطاَعتِ » بعد این را بدانی که َمع  ِه َو ال  اَلَلِة َعَلی َربِّ َدِب َو الدَّ

َ ِن اْل  س  یَته  ِمن  ح  لِّ ا و  وٌل َعمَّ ئ  َك َمس  نَّ
َ
ِه ِفیَك َو ِفي َو أ

ِسهِ   برابر هیم هستی. درعنوی و اخروی تو هم ستو در پیشگاه خدا در برابر فرزند مسئول هستی. در همه امور م «َنف 
سن) .او وظایف مهمی بر عهده داری تأدیب  (کنممیعبور  اختصاربهاالن و بحث خواهیم کرد بعدا  که  تأدیب در ح 
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تو در پیشگاه خدا مسئول هستی که  .جتماعی و رفتار درست با دیگران باشدادب خوب ادارای  فرزند تو باید
تحصیل او حتی  احیانا  زندگی و لباس و  ،مبادا فکر کنی که نفقه فرزند خدا راهنمایی کنی. سویبهفرزندان خود را 

 هااینتو نیست تو در برابر همه  بر دوشبه بارگاه خدا  یابیراهو  با تو است اما رشد اخالقی و معنوی و اعتقادی
َدِب »مسئول هستی. هم در 

َ ِن اْل  س  اَلَلِة »در ارتباط با دیگران جامعه، هم در « ح  هِ الدَّ تربیت درست  او را« َعَلی َربِّ
وَنِة َله  َعَلی َطاَعِتِه ِفیَك »اعتقادی و عبادی کنی و به آن سمت راهنمایی کنی و هم  َمع  کمک کنید تا او بتواند « ال 

 و یاری کنید تا این مسیر را بپیماید. کمک ،ه او نشان دهیراه را ب .خدا باشد هایفرمانیع مط

 اعمال فرزندان سهیم در ثواب و عقابج. 
َعاَقٌب : »فرمایدمیبعد  َثاٌب َعَلی َذِلَك َو م  زندت سهیم هستی و در ی کار فرهاخوبیدانید که تو در این را هم ب 5«َفم 
مشارکت ما در ثواب و  .قبل هم توضیح دادیم هایخطبه راست که دمواردی  هااینش هم مشارکت داری. هایبدی

و اگر انجام ندهی عقاب  بریمیانجام دهی ثواب این وظیفه را اگر  شد یعنی بحثی بود که مطرح دیگرانعقاب 
اما در تربیت  .بیان کردیمبر خانواده  تأکیدفرزندان با  . این فرازی از رساله حقوق بود که در اهمیت تربیتشویمی

اما  ؛ظیفه دارندو وو نهادهای اجتماعی نقش  علما ،مردم ،اننخبگ ،دولت ،حکومت ،نسل نوجوان و جوان جامعه
هستند که این وظیفه مهم را دارند و این  هااین. شودمیولیت در چهره پدران و مادران مجسم ئپیشانی این مس

امیدواریم خداوند  .اهمیت دارد که مشمول قانونی است که چند بار در اینجا به آن اشاره کردیم قدرآنوظیفه مهم 
درگذشتگان و شهدای ما را غریق بهار رحمت  بدارد و اموات، مؤیدلیف الهی انجام تکا ما را در عمل به وظایف و

 خود بفرماید.

َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْلَ  ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  6ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

 
 

                                            

 263حسن بن علی بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص  - 5

 سوره کوثر -6
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 خطبه دوم
نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و الله  الله الرحمن الرحیم الحمدبسم

نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا 
راء و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهو نبینا ابی القاسم المصطفی محّمد 

و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن 
علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن 

البالد و علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان 
ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک 

 علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا

ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع » الله الرحمن الرحیمالرجیم بسم اعوذبالله من الشیطان ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

اِدِقیَن  ُه   7«الصَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ْقَوی 8َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  9َو َتَزوَّ

                                            
 119سوره توبه، آیه  - 7
 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -8
 .197 ـ سوره بقره، آیه 9
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در که رمز نجات رهایی بشر است قوای الهی و پارسایی همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پروا پیشگی و ت 
 کنم. همه احوال سفارش و دعوت می

وٍص َو : »فرمایدمیعرض کردیم   البالغهنهج 196خطبه از  آنچهادامه در  مؤمنانامیر  خ  َها َدار  ش  َیا َفِإنَّ ن  م  الدُّ ک  ر  َحذِّ
 
َو أ

َها َظاِعٌن َو َقاطِ  ِغیٍص َساِکن  ة  َتن  م  َمَحلَّ ه  ِبَحاِر َفِمن  َجِج ال  َعَواِصف  ِفي ل  َها ال  ِصف  ِفیَنِة َتق  ِلَها َمَیَداَن السَّ ه 
َ
َها َباِئٌن َتِمید  ِبأ ن 

َواج م 
َ وِن اْل  ط  اِجي َعَلی ب  م  النَّ ه  َوِبق  َو ِمن  َغِرق  ال  بعد از اینکه حضرت به تقوا توصیه کردند فرمودند: شما را از   10«ال 

با  آمیختهدارد  آنچهاپایدار است و هم چرا که جهان مادی هم گذرا و ن ؛دارممی بر حذردنیای مادی وابستگی به 
دنیا نعمت خالص ناب است و نه نعمت ماندگار پایدار. این زندگی را  است. پس نه زندگی هارنج، آالم و هاغصه

نادار بودند  دارا و و ه کسانی که فقیر و غنیهم بینیدمیو  شودمیو سپری  ماندنمی کسهیچچنین ببینید که برای 
 کنندمیخالص و ماندگار نیست. بعد تشبیه  هاینعمت. این دنیا جای بردندمیاز آالم و دردهایی رنج  حالدرعین

ن مانند کسانی است که بر کشتی داستانشا کنیدمین عالم دنیا زندگی که سرنشینان کره خاکی و مردمانی که در ای
 سویبه آرامکشتی  و کسانی که در کشتی سوار هستند . معلوم استاندنشسته است امواج طوفانی دریااسیر که 

این دنیا همیشه  فرمایدمیامام  .شودمیاما گاهی این کشتی وارد امواج سهمگین طوفانی  .کندمیهدف حرکت 
همه  :فرمایدمیو  زندمیپرده را کنار اما موال  .فهمیممیو گاهی ن فهمیممیحال گاهی  .است زدهطوفانیک کشتی 

که به   هاییلرزهاست با  برگرفتهکشتی که طوفان آن را در  ،دنیا سوار هستید زدهطوفانشما در همه احوال  بر کشتی 
و  و لحظات مانندمیو کسانی هم  شوندمیو نابود  شوندمیکسانی با سرعت از کشتی پرت  شودمیکشتی وارد 

، باز هالکت و نابودی است. درک این نکته که ما آن اما عاقبِت  کنندمیسپری  زدهطوفانآن کشتی اوقاتی را  در 
جمله خیلی مهمی است  سوار هستیم و همواره در برابر امواج طوفانی عالم قرار داریم زدهطوفانهمیشه بر کشتی 
 .که موال فرمودند

ها خود را خدایی نگه داریم. به جایی چنگ بزنیم که این و بال هاشهوت سعی کنیم در برابر طوفان غرایز، باید 
این  .اسیر هستند زدهطوفاندر این عالم قصه کسانی است که در یک کشتی  آدمیانقصه  .ما را غرق نکند هاطوفان

                                            
 310ص ، 196خطبه  سید رضی، نهج البالغه )صبحی صالح(، - 10
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با  و خدایی باشید ،باشید دریادلدل نبندید.  آن موال آن است که به دنیا و تمتعات زیبایحقیقت دنیا است و سخن 
عنایت  هاآنشهوت و غضب هضم نشوید و از پای در نیایید. خدایا به ما توفیق فهم این حقایق و عمل به  هایموج

 و کرامت بفرما.

 هامناسبت

 قرار دهیم: موردتوجهچند محور با اختصار باید 

 ایام عزای ماه صفر به مناسبتتسلیت . 1

و شهادت امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین و  یمجتبحسن ارتحال پیامبر عظیم الشان اسالم و شهادت امام 
 کنیممیو تقدیم  کنممیتسلیت و تعزیت عرض را پشت سر گذاشتیم  تازگیبهکه  )ع( اربعین امام حسین طورهمین

 به ساحت مقدس اولیای الهی و این انوار طیبه صلواتی بر محمد و آل محمد.

 نکوداشت درگذشتگان و شهدا. 2

 بزرگوارد و اساتید و علمای انی که بر ما حق داشتنرگات و درگذشتگان و تازه درگذشتگان از این جمع و بزاز امو
اسالمی و شهدای مدافع  المللبیناز شهدای انقالب و دفاع مقدس و  کنیممییاد  طورهمین .کنیممییاد  هتشدرگذ
به  تازگیبهد و ( که از اساتید حوزه بودنشهید دهقانی) اید یاد کنیم از شهید تازه ما شهید مدافع حرمب ویژهبهحرم 

و این شهید جدید  هاآنبه ارواح مقدس  کنیممیو همه ذوی الحقوقمان و تقدیم شهادت رسیدند و امام شهدا 
 صلواتی  بر محمد و آل محمد.
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 راهپیمایی اربعین موتور محرک امت اسالمی. 3

باید خداوند را شاکر باشیم  را داشتیم. اربعین یحضاربزرگ و حماسی و  باشکوه اربعین و راهپیمایی و قصه دلربا
که  طورهمان .را مرحمت فرمود یوالهمعنوی  حماسهت پرشکوه و امت ما توفیق حضور  در این زیار که به ملت و

ر این نعمت خدا را به خاطنی است. الهی و اسما مایهدروناربعین  دارای  دانیدمیبارها گفته شده است و همه 
میلیونی اربعین  20. راهپیمایی پرشکوه قریب کنیممیتشکر خلق این حماسه بزرگ و عظیم اخالقی و  معنوی 

 شودمیراهپیمایی بزرگ الهی که به عشق ساالر شهیدان انجام باشد.  تواندمیالهی است و  هایارزشتجسم همه 
تصفیه و تزکیه اخالقی باشد.  دشمن، مت در برابرمقاو امت در جهت وحدت، انسجام، موتور محرک تواندمی

روح الهی  .که مجسم شده است بینیمگ میو بزر عظیمدر آن راهپیمایی متعالی اخالق را  هایارزشبسیاری از  
 که مختلف هایملیتعراق و  ید تشکر کرد از مردم شریف ایران،همین جا با .این راهپیمایی بزرگ است گرهدایت

 ،کمک کردند ،از همه کسانی که میزبانی کردند .ور پیدا کردندضمایی باشکوه با اخالق و اخالص حدر این راهپی
الحشد الشعبی در عراق و مرجعیت عراق  ،ای امنیتی عراقو شریف عراق، نیروه ملت بزرگ ویژهبه همراهی کردند
 نظیربیحماسه  ق برای خلق ایناز همه مسئوالن و مردم شریفی که در ایران و عرا طورهمین .باید تشکر کرد

امی و همه ستاد عتبات و نیروهای امنیتی و انتظ باید از .کنیممیسپاسگزاری  و کمک کردند دتاریخی سهیم بودن
 هایموکب . ازتشکر کرد داشتندمساعدت و مشارکت  گری که به نحوی برای برگزاری این حماسه بزمسئوالن

خوبی که مردم شریف قم و استان مقدس حضرت معصومه برپا  هایموکب ،دندخوبی که مردم عراق و ایران برپا کر
 .باید تشکر و قدردانی کرد دکسانی که در شهرهای مقدس و عتبات عالیات کمک کردن و همهکردند 

 نکاتی  در باب اربعین

 :کنممیچند نکته را در باب اربعین عرض  
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 محکوم بودن شبهات در مورد اربعینالف. 

 هایشبهههای زیادی کردند و شبهه پراکنی شودمیکه در اربعین  هاییهزینه به خاطرفضای مجازی  کسانی در
اخالص و عشق غریزی  .این ماجرا به دوش خود مردم است هایهزینه کهدرحالی آوردندمتعددی که به وجود 

دند و این یک کر ینهو هزبودند  در این حماسه بزرگ خودشان سهیم یغنفقیر و  .مردم را به این سمت کشانده است
ند که نشان این شبهات ضعیفی بود که در فضاهای مجازی پخش کرد .آوردندم را به وجود نماد و رمز عظمت اسال

 .از ضعف و زبونی طراحان آن دارد

 بزرگ هایرسانهمحکومیت بایکوت خبری این حماسه بزرگ توسط ب. 

 افتدمییک اتفاق در گوشه عالم گاهی  .حماسه بزرگ تاریخی است این نظیربیعجیب بایکوت خبری  هایقصهاز 
روی آن  ،کنندمی سازیبرجسته ،شوندمیدر صحنه تبلیغاتی وارد  هایغولو عظیم  هایرسانهکه این  بینیدمی

 تبلیغی هایاختاپوس ،مقاومت و اسالمی هایرسانهاما شما ببینید غیر از  .کنندمیتبلیغ و  دهندمیمانور 
 و دریا سکوت کردند یا خیلی گذرا عبور کردند  کنندهخیره و گیرچشمحماسه –استکباری و غربی در برابر این 

یم و حاال هم اقدام عجیبی است که دیده بوداین هم  د.غلط درباره این مراسم بزرگ ارائه کردن هایتحلیلمواقعی 
 .بینیممی

 از اربعین ناصحیح هایگیریبهرهمحکوم به شکست بودن ج. 

که باید مردم شریف  شودمیبزرگ انجام  فات و مسائل ناروا در این حماسهناصحیح در جهت اختال هایگیریبهره
 .نسبت به آن حساس باشند و توجه داشته باشند
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 بهتر و رفع موانع سازیزمینهانتظار از مسئوالن برای د. 

که سال به  رودمیو همه کسانی که قدرتی دارند این انتظار نکته چهارم این است که از دولتمردان ایران و عراق  
اما الزم است که  ؛روندمیبا عشق  و دهندمیمردم خودشان خرجشان را  .کننداین حضور را فراهم  ینهزمسال 
 اقتصادی و مشکالت باز هایگرفتاریدر این  امسال .بعضی از موانع رفع شود و هم افزایش پیدا کند باز هاکمک

این جمعیت  حتما  فراهم شود  هازمینهدر مرزها و عراق و ایران اگر  د.حضور پیدا کردننفر ش از دو میلیون بی
اخالقی و  تقاءار در پاالیش اخالقی وباالیی بسیار این حماسه زیارتی و معنوی اهمیت  .کندمیافزایش پیدا 

 .داردمعنوی 

 دواریم این تسهیالت روزافزون شود. امی

 مراه شدن این شور با شعور بیش از پیشلزوم هه. 

گاهی با شعور،البته این حماسه باید   همراه شود.و معرفت درست به پیام ساالر شهیدان  آ

 اعالم انزجار از تعرض ارتش نیجریه به عزاداران حسینیو. 

در  د.تعرض کردن بگوییم که د ر بعضی کشورها به عزاداران اربعین و ساالر شهیدان متأسفانهدر همین جا باید  
معی شهید و جمعی مجروح و قبل به عزاداران تعرض شد. ج هایسالنیجریه شاهد بودیم که امسال هم مثل 

ند. کردمیدر تاریخ طی  هامتوکلکه و این راهی است  کردمین همان راهی است که داعش طی ای .مصدوم شدند
 .دست برداریدتجلی کرده است  هاملتو حماسه ایمانی که در  از مقابله با این شعور اقدام نابخردانه و شما! از این

معنویت و البته شجاعت و مقاومت  ،صفا ،شما و کشورهای عالم پیام صلح هایملتبدانید که اربعین برای شما و 
اعتراض داریم و درخواست  دیگر نی در نیجریه و چند کشوریتعرض به عزاداران حس به ما .آوردمیدر برابر ظلم 

 ی داشته باشد و این مشکل را حل کند.عنایت مسئلهدولت نیجریه به این  واقعا  داریم که 
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 تشکر و قدردانی از خدمات صورت گرفته در مصال برای زائرین اربعینز. 

هزار  هادهدوستان عزیزمان هم در مصال یک حرکت وسیعی داشتند که  برپا شد.مواکب مختلف  خدمات و
 از این جهت هم من تشکر و قدردانی دارم. .د سی کشور عالم پذیرایی کردندجمعیت از ایران و حدو

 نیاز به سوق دادن موقوفات به سمت نهادهای علمی. 4

و پیشرفت جامعه است.  آسایش ،یوانه مهم برای رشد معنوی، اخالق. وقف یک پشتداریممیهفته وقف را گرامی 
 مردم را بیشتر جلب کند و  اعتماد ،شود ترفعالمان اوقاف پویاتر و ازسما انتظار داریم که که  کنممی تأکیدهمین جا 

دانشگاه  ،پرورشو  آموزشکه نهادهای علمی  کنممی تأکیدخاص هم   طوربهفرهنگ وقف را بیشتر نهادینه کند. 
ازمند هستند مثل همیشه نی یهعلم هایحوزه ویژهبه .پیدا کند ازپیشیشب و حوزه در وقف و درامدهای وقف اتکاء

که بخشی از  کنممیاز همه مردم دعوت  همین جا .شوند مندبهرهصدقه جاریه  عنوانبهکه از مردم و از وقف 
 .دهندعلمیه سوق  هایحوزه ویژهبهموقوفات خود را به سمت نهادهای علمی و تحقیقی 

 هفته فرهنگ عمومی گرامیداشت. 5

 .داریممیهفته فرهنگ عمومی را گرامی 

 غیرعاملشت هفته پدافند دابزرگ. 6

 .ن منتشر شده استد آسن و بارها رهبری معظم فرمودند .داریممیرا گرامی  غیرعاملپدافند مناسبت  طورهمین
 هایآمادگیدر راستای بخشی از اقدامات ما  .فراوانی هستیم هایدشمنیکشور ما در طوفان بالها و ما مواجه با 

دارند. اما بخشی دیگر هم  بر عهدهنیروهای مسلح و مراکز علمی آن را که رزمی و توان دفاعی ما است  نظامی،
. ما ما باشد یاجتماع های شهری وریزیبرنامهو  هاوسازساختی که باید در هایآمادگی .است غیرعاملپدافند 
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ر از اقدامات مقدا که این کنیممی خاطرنشانی که در این حوزه انجام شده است. البته  از اقدامات کنیممیهم تشکر 
جامعه و  هایزیرساختبه  آسیبباشد که در هنگام خطر کمترین  ایگونهبهباید  غیرعاملکافی نیست. پدافند 

 مردم ما متوجه شود. لذا اهمیت آن باال است. 

 رژیم صهیونیستی وزیرنخستمحکومیت پذیرایی عمان از . 7

ای بسیار فاحش و  استراتژیکی این کار خط  .کنیممیحکوم مرژیم صهیونیستی در عمان را  وزیرنخستپذیرایی از 
این کار را فراموش  هاملتدست به دست اسرائیل بدهند و  توانندنمی راحتیبهدانند که اید بهم ب هادولتبود. 

 نخواهند کرد.

 دانمارک در راستای به حاشیه بردن فجایع یمن و ترکیه هایسازیبهانه . 8

که در ترکیه اتفاق افتاد و روشن است که عوامل مستقیم سعودی ر روشن شدن پرونده قتلی داریم ب تأکید طورهمین
ن شد معلوم است که برای لوث کردن آ ی که در دانمارکهایسازیو بهانه  هاجوییبهانهاین  .در آن دخیل بودند

در مسیری   ا ادامه ندهد. اروپاوپا این مسیر غلط رما امیدواریم که ار .فجایعی است که در یمن و ترکیه انجام شد
ه جد بمشی صحیحی نیست و ملت ما  ،هم که باید در بحث برجام عمل کند هنوز اقدامی نکرده است و این مشی

 .کندمیو با دقت این حوادث را دنبال 

 آبان و توجه به نکاتی چند 13بزرگداشت . 9

قیام مرجع بزرگ و امام  یادآور از یک سوآبان  13 .روز بسیار بزرگی استآبان  13آبان است.  13بحث اخیر بحث 
که شکوه و عظمت ملت ایران را  قراردادی .یم الشانمان در برابر کاپیتوالسیون و آن قرارداد منحوس استعظ

 آبان تبعید شدند.  13اما م به مناسبت آن قیام کردند و در  .کرده بود گیریهدف

 .رسیدند تما به شهاد آموزانآبان جمعی از دانش  13در 
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 .ه استآبان اتفاق افتاد 13در که حوادثی بود  هااینتسخیر شد.  النه جاسوسی امریکا  آبان 13در 

، کنیممیا دنبال ر هاتحریمکه زنجیره  اندگفته گذاشتعنوانی  هاآنبرای  شودمیکه ن ایدستهو دار و  ترامپ امسال 
آبان هم  13در این  .بند دارد .هفت هشتکنیممیچنین و چنان و  رسانیممینفت ایران را به صفر  روآبان صد 13در 

  .انددادهکه  است ایوعدهاین 

 کنیم: موردتوجهچند مطلب باید 

 رویکرد جهان استکبار سیاست انتظار. 1

سال در بیش از  صد شاخص  40ما در این و هستیم. سال است که در تحریم بودیم  40ما  !برادران و خواهران
این  .پای خودمان به جلو قدم برداشتیم. تحریم چیز جدیدی نیست و روی دست خودمان پیش رفتیمتوسعه با 

این  .را در حالت انتظار بگذارندما برای این است که دولت و مردم  گذارندمیهم که برای تحریم  هاییگذاریتاریخ
 ... فالنبهمن و 15، آبان 13 هااینباشیم که نباید در انتظار این  اصال  ما  .سیاست بدی است ما باید هوشیار باشیم

سال انجام  40انجام دهند د ر خواستندمیتمام کارهایی که همه بازی و شوخی است.  هااین. کرد را خواهنداقدام 
 .بعد از این هم خواهد بود ،دنیا وارد کردند هایشرکتو  هادولتبر را آبان همه فشارهایشان  13در قبل  .دادند

 اعالم کنند. دیگری اقدامآبان تاریخ دیگری برای  13بعد از  زنممی من حدس

 وظیفه ملت و دولت ایران در قبال سیاست انتظار. 2

 .ملت باید هوشیار باشد .گیر کنیم آورندمیی که به وجود و انتظارهای سازندمیکه  هاییتاریخنبره این ما نباید در چ 
باید کمر همت  .نباید به انتظار نشستبندد. دل ب شمن و مستکبران عالمدولت ما نباید به این وعده و وعیدهای د

. ملت را نجات دهیم اقتصادمانتا جامع تالش کنیم  یزیربرنامهفرهنگ مقاومت و  ،را ببندیم و با اقتصاد مقاومتی
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از  الهی ملت ما به فضلو  ملت و دولت همه باید کمک کنیم و از این مرحله عبور کنیم .گرفتاری  دارد ما مشکل و
 این مرحله هم عبور خواهد کرد.

باید  کند و همه ماخواهند ملت ما  ایستادگی  .نخواهد افتاداتفاق نیفتاده است و  یکمرشکنم هیچ اتفاق جدید و مه
 .نی قدم برداریمو آبادادر مسیر شکوفایی و پیشرفت 

 بودن سخنان ترامپ اساسبی. 3

ایران در منطقه  ،هاتحریماز وقتی من از برجام خارج شدم و بعد از  این که  زندمیرا ترامپ مرتب  هاییحرف
و شعارهای ضد استکباری هم  اندشدهملت از نظام جدا  ،شده است آشفتگیدر درون دچار  ،ضعیف شده است

 ی است که ترامپ زده است.مفت هایحرف هااینکرده است.  افول

 هشدار به ترامپ و مستکبران. 4

با  ،با اتکاء بر نیروی درونی خود ،ملت ایران با اتکاء بر قدرت الهیکه مستکبران باید بدانند  ،اندبد ترامپ باید
شما خواهد  هایتوطئهبا همبستگی کامل در برابر همه  و با پیروی از رهبری معظم انقالب ،وحدت و انسجام

سنگین عبور  هایعقبهدا از همه این فراموش نخواهد کرد و به فضل خ را ایستاد و شعار مرگ بر مستکبران عالم
 خواهد کرد. )تکبیر(

شرور که  هایحکومتو  هاانسان شعار مرگ بر امریکای ملت ما یعنی وحدت و انسجام امت اسالمی و مبارزه با
 هستید به فضل الهی قطع نخواهد شد. طوراینامریکا و اسرائیل قرار دارد و این شعار تا وقتی شما  هاآن رأسدر 

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

نات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. ما را از پاسداران غدیر اللهم اغفر المومنین و الموم حماة  الّدین،
ها و سوگواری ما را قبول بزرگ و حماسه عاشورا مقرر بفرما، خدایا باران رحمتت را بر ما بباران، خدایا عزاداری

ه داشتن یاد خدا و بفرما، خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زند
رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد 

 و دشمنی دشمنان لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی
دار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه ها را از جامعه ما دور بمحافظت بفرما، آسیب

ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ن رحمت و ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باراها و تروریستها، داعشیشر تکفیری

سالی بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام برکاتت را در این خشک

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا  ،شان به مردم آشنا و موفق بداروظایف، خدمات صادقانه و الهی

، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق
را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه 
درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع 

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بینمقدس، 
محشور بفرما. به مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما را از گناهان در همه ایام سال مصون 

والیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و م
 فرج او تعجیل بفرما.

َ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

َ
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