به نام خدا
خطبه های نماز جمعه1398/10/6 :
خطیب نماز جمعه :حجت االسالم و المسلمین صدیقی
خطبه اول:
السالمُ عَلیکَ یا بَقیةَ اهلل ،سَیِّدَنا مَوالنا ،اَغِثنَا وَ اَدرِکنا أُنظُر إلَینَا السالمُ علیکُم وَ رحمتُ اهلل
َسَّرلِص
دَّدرَ وَی ِّ
ِسَّمِ اللََّّهِ الَّرَّحممنِ الَّرَّحیمِ ،رَبِّ اشَّرَ لَِّص َ
الشَّیطاِِ الَّرَّییم ،ب م
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ َّ
أَمرَ وَاحلُل عُقدَةً مِن لِسانص یَفقَهُو قَولِص
القاسَّمِ
ِ
شَّفیذِ ذُنُوبِنَّا ،اَبَِّص
ُرسَّلین ،طَبِیبِنََّا حَبِیبِنََّا َ
الحَمدُهللِ رَبِّ العَالَمین وَ الصّلَاةُ عَلص خاتمِ الم َ
دَّحبَََه وَ
سَّیَّمَا بَقیََّّةَ اهللِ َِّص العَّالَمین ،عَاََّّلَ اهللُ َرَیََّه وَ رَزَقَنََّا اهللُ ُ
َعصَّومینَِ ،
مُحَمَّد وَ آله الم ُ
نُصرَتَه وَ اللَّعنُ دائم عَلص اَعدائِهِم اَیمَعین.
در خطبة نخستت بتا اتما ختداج،یااک دتا ،دالاک اتی،ح التسرحمنک ستس ستمسا ست،را باریتة حمتد بت،دی
الصتسَاََ المسستقَقِی َ" بعتد از ننهته ختدا را ی،صتید یتسدی ک اوتای او را بتا زبتاا وحتی بته جتا نوردیت ک
"اهدِنَا ر
اعالا و اقسار به بودگی یسدی ک خ،د تاا را قطتس ای در دریتای بوتدگی بوتدگاا دیتدی یورتا نتسلقی بلهته بتا
جم،عتتهی دسستتقک یووتتدگاا در عتتال ز تتین و ز تتاا لهتت ،اعتتالا همبستتق ی یتتسدی گمقتتی " :ایرتتاَ،
نَعبسدس وَ اِیرا َ،نَستقَعین" هت بوتدگی خ،د تاا را در دریتای بوتدگی عمت ،ی دیتدی خ،د تاا را یالقتهی جتدا
بالقه لسض نهسدی و هت در بوتدگی خت،د را ستققا نیتالقی گمقتی "وَ اِیرتا َ،نَستقَعین" در همتین بوتدگی
ختت،دم هت لطتتد ی،ستتت ای دعتتا از یتت،ک اجابتتت هت ز یتت ،تتن یجتتا و بوتتدگی یتت ،یجتتا وَ رَرر ا ربتتار ب تتس
ختتاییک ب تتس لقیتتسک ب تتس ملتت،،ک ب تتس اتتعید یجتتا و بتته حلتت،ر هستتقی طل ت ک یمتتا الیقوتتاهی قتتدر
الیتتلا ک عتمتتت یجتتا خیلتتی خجتتالقی دارد ا رتتا "وَ اِیرتتا َ،نَستقَعین" یتتا یتتار یتته را خ،اهتتد و تتیلک بتته یِتته
بااد.
خسب حا یه ا ه ن د ایت درهت بختسی از یت ،یمت
یورا ع،ا ا ی،یی .حا چه تیخت،اهی

تیخت،اهی و جتل یت ،یتاوری نتداری  .یورتا یتار تاک

الصتسَاََ المسستقَقِی َ" تا را بته صتساَ بوتدگی هتدایت لس تا.
"اهتدِنَا ر

نهقهای یه قابا ی،جرته استت ایتن استت یته دعتا واجتب استت .سحت،م عال ته احمتد بتن لرتد حلرتی یته در
عل و عسلاا و در یسا تت و بسجستق ی اگتس ن ت،یی بتی نتیتس استت یت نتیتس استت .تا در یتس سلستلهی
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جلیلتتهی دیتتا بساا و ا ا تتااک یسا قتتی اتتبیه یسا تتت ابتتن لرتتد را ستتسا نتتداری  .یستتی یتته بیتتا ختت،د
بسای ایمام حجت به ی

را

یر،دی رهتا یوتد و بیتا بته صت،ر اددهتا در بیایتدک ن یوتهی ،ستیِ یلتی ب ت،د .و

عجل ای بسیتس  .ایتن بلرگت،اره در لقته ناتار بتا ارز
این یقار ه یقار دعاست ه یقار حتدی

و انتدگار دارد هت در عسلتاا و هت یقتابی دارد یته

استت هت

یقتار ،عتته استت یقتار اختالک استت و یقتار

هدایت به نام "عسدر س الدراعی و نَجاحس السراعی" خیلی دس حق،ا و جالب است.
اولتتین بح تتی یتته ابتتن لرتتد یستتالم ای علیتتهن در ایتتن یقتتار نتت،رانی ختت،د

دارد وجتت،ر دعاستتت .ای تتاا

یلس ایود :دعا ه بته دلیتا عقتاک بته لقت،ای خِتسَد بتسای انستاا واجتب و الزم استت و هت از نتتس وحتی و
ه از نتس روایا ا را از نتس عقتا بتسای ایتن استت یته انستانی یته ختدا حجرتت عقتا را در وجت،د
یتتسد ک چتتسا عقتتا راهومتتای زنتتدگی ب تتس استتت .عقتتا انستتاا را بتته دیتتن هتتدایت تتییوتتد و ارز

ستققس
هتتا و

اسالت رهوم،ا است .عقا به انساا یگ،یتد ننهته بته نمعتت هستت ننهته صتلحت دنیتا و نخسیتت هستت
باید بسوی و یحصیا یوی .ننهه به ی ،نسیب تیزنتدک گسلقتار خسستسااِ دنیتا و نختس
است .هیچ عاقلی خ،د
عتتاقلی ختت،د

را در چتا نمتیانتدازدک هتیچ عتاقلی خت،د

تیات،ی بتس یت ،حتسام

بته خ،دست،زی اقتدام نمتییوتد .هتیچ

را جلتت،ی گتتسن و درنتتد ای نمتتیانتتدازد .ایتتن عقتتا ی،صتتیه نتتدارد عقتتا ایوجتت،ر ی تتخی

یدهد.
در جلب والع ه همین جت،ر استت هتیچ انستاا عتاقلی بتسای یت ین تذا و ننهته الز تهی حیتایک هستت
ی،یاهی نمییود .ننهه مید استت عقتا تیگ،یتد نا را بته دستت بیتاور ننهته لتس استت عقتا تیگ،یتد
نلدی

ن  ،و انساا در زنتدگی ایتن ن تبه بتا خطسایتی ،اجته تیات،د یته دتیک بیوتی نمتیاتدک خطسهتا

خبتس نمتییوتدک حاداته خبتس نمتییوتدک بیمتاری خبتس نمتییوتد .خبتس تیرستد لتالا یتر در بیمارستقاا
بسقسی اد و دیقسها یگ،یوتد ستسناا ریته دارد ندم یعجتب تییوتدک ای بابتا ایتن یته دی تب خانتهی تا
ب،د هیهیا

نب،د بله دی ب بت،د ولتی ا ا القتاد .خبتس تیرستد لتالا یتر در یصتادح از بتین رلتت ندم

یگ،ید "سبحاا ای إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَیتهِ راجِعست،ا" دیتسوز تن رمتانک بت،دم ا تسوز خبتس ن تد یته در یصتادح
از بین رلت .یگ،یود لالا یر را در لقوته دیتد انتدک تیگ،یتد ستبحاا ای ایتن یته دیتسوز بتا انقالبتی هتا
ب،د با خان،اد های اتردا بت،دک چطت،ر اتد یته ا ا لقوته گتس اتد ایتن خطتسا بتدنیک خطتسا اخالقتیک
خطسا سیاسیک هس یسی در زندگی خ،دیتاا ن تا یویتد ببیویتد چقتدر هت ستن و ستا هایقتاا را ی تییع
جواز یسد اید و بعلی های تاا ستا هاستت قبتا از تا زیتس ختا ،رلقتهانتد و تا هوت،ز هستقی  .چقتدر از
دوسقانماا بیماری یسد اند و چته ستخقی هتا بسای تاا در ایتن بیمتاری هتا بت،د و لتی تا ستال هستقی ندم
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یه نمیداند یِی سسناا او را گسلقتار تییوتدک یِتی بتال بته ستسا او تینیتد نبایتد بته یت

دواه تاهی دوتا

ببسد یه قبا از وقت ،حاداته چتار ی نا حاداته بااتد لتذا لس ،دنتد":اِدلَعت،ا" حلتس ا یتس یعلیته الستالمن
دارند "اِدلَع،ا أ ،اجَ التبَالِِ عَتوهس بِالتداعا" بتال ت،ج تیزنتد همتین ج،ریته دریتا ت،ج دارد جتلر و تد داردک
این دریای زندگی هت دستس استت از ت،ج بتالک بالهتای خقلتد .بالهتایی یته تا لهتس
یسی دیک بیوی نمی یسد حتاال یته ایوجت،ر بالهتا هستت دیتسوز قتا

را نمتییتسدی هتیچ

قتام بت،د ک دیتسوز وزیتس بت،د ک دیتسوز
تها دااتقه و ستسا ک را بایتد از

تدیس یتا بت،د ک ا تسوز در زنتداا استت خبتس تیرستد یته لالنتی هت

زنداا هتا گسلتت .ایتن هتا عبتس استت بتسای همتهی ایتن نت ،بالهتای تادی و عوت،ی و ارزی و نبسویتی و
نا ،سی و نخسیی دتیک بیوتی ن تد در یمتین استت و انستاا را اتهار تییوتد .چته یوتی یته تا گسلقتار
ایتتن خطسهتتا و ایتتن زیتتاا هتتا و ایتتن بالهتتا ن تت،ی

وجتت،د قتتد

تت،لی الم،حتتدین ا یسالم ت وین یعلیتته

السالمن یلس ایود یه به سو س دعا دوا ببسیتدک بته ستو س نیتایک دواهوتد ات،یدک دستت استقثااه بته بارگتا
یسی بلود یوید یه او از نیود ی اما و از ،ج خطسها نگاهی دارد طلع است.
خ،دیاا را به ختدا بستراریدک دستت گتدایی بته درگتا ختدا همی ته ببسیتدک دا تن رحمتت ختدا را هتیچ گتا
رها نهوید .این نهقهی عقلی است یه دلع اتسر حقملتی یته تا خبتس نتداری و داریت

تیبیوتی در جا عته

چه گسلقاری هایی وج،د دارد و والع هت همتین جت،ر استتک وتالع حقمتا هتیچ یستی در نا وققتی یته
حسسر سس را ا ام حسین را گسلت دیک بیوی نمتییتسد ایتن حتسری یته ا تسوز ا تام حستین را در ایتن صتحسای
ستت،زاا گسلقتتار

یتتسدک لتتسدا قسبتتانی قبتت،لک هستتت و ا تتام حستتین نا چوتتاا ن،ازاتتی از ایتتن لتتسد یا تتب

ییوتد یته از هتیچ اتریدی ایوجت،ر نت،از
دلع بالها را باید از بارگتا وو الجتال

نهتسد .هت ستسا

وتالع را بایتد از ختلا ن الرتی گسلتت و هت

یتال المستقثی ین خ،استت ایتن یت

نهقته یته بتدانی

تا حقتایج

تتا هتتس لحتتته در عتتسض خطتتسی ننتتی ختتدای قعتتا عوتتایقک را از تتا بتتسداردک هالیتتی تتیاتت،ی ستتاق
تتیاتت،ی هتتس چتتی داری ت از دستتت تتیرود .ختتدا داد ختت،د

بایتتد ن تته داردک خ،دیتتاا ختتان،اد یقتتاا راک

عا لهیقاا را به خدا بسترارید .حتاال یته دعتا واجتب استت تا چته جت،ر ایتن وجت،ر را اجتسا تییوتی  .دعتا
واجب استک عقلتی واجتب استتک اتسعاً هت واجتب استت یته اااتاِای در خطبتهی دی تس بته حلتس اتما
یقدی خ،اهی داات یه اسعاً لقراً دعا واجب است.
یهی از ،ارد و صادیقی یه ایتن وجت،ر عملتی تیات،د همتین دعتایی استت یته خداونتد قعتا در تقن
نمتتاز گوجانتتد استتت .نمتتاز جم،عتتهای از زیبتتایی هاستتت .دیتتام رهبتتس خااتتع در نمتتازک عتتارح بتته ای را بتته
یو س ی نمتاز البتد اتویدید و خ،اندیتدا نمتاز جم،عتهای از اتاههارهای عتال خلقتت استت .در نلتسیوک از
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زیبایسین یابل،هتایی یته خداونتد یسستی یتسد استت یتابل،ی نمتاز استت لتذا نمتاز بته نت،رِ طلت بتسای تا
دواه ا به اتمار ن تد استت و خت،د ختدا ایتن دواه تا را بته عوت،اا دواه تا عسلتی لس ت،د استت لس ت،د:
َااتعِینَ" هتس وقتت گتس ای بته یاریتاا القتادک هتس وقتت
"اسقَعِیوس،ا بِالصَّبسِ وَ الصَّال ِ وَ إِنَّرا لَهَبِیتسَ إلَّتا عَلَتی الخ ِ
یسستتیک واهمتتهایک داتتمویک لقتتسی اتتما را یردیتتد یتتسد "استقَعِیوس،ا بِالصَّتبسِ وَ الصَّتال ِ" بسویتتد بتته دوتتا نمتتاز.
نماز دواه اهی است یه از هسخطسی ا را نجتا

تیدهتد .یهتی از زیبتایی هتای نمتاز ایتن استت یته حتاوی

برقسین دعاست "اهدِنَا الصرسَاََ المسسقَقِی َ"
دََّّلَّص اهللُ عَلَََّّص مُحَمَََّّّد وَ آلََّّهِ الطََّّّا رینِ،
ِسََّّمِ اللَََّّّهِ الََّّرَّحممنِ الََّّرَّحیمِ ،الحَمََّّدُهللِ رَبِّ العَََّّالَمین وَ َ
ب م
نَسََغفِرُاهلل وَ نَسََهدیهِ وَ نَََوَکَّلُ عَلیه اُودیُکُم عِبادَاهللِ بََِقوَااهلل
با خدا رلی ب ،ی  .بقسسی خدا از ا قرسیوتدک بقسستی ختدا بته تا ب ،یتد" :بتسو گم ت ،تن دی تس یتار بته
یار ندارم" بقسسی

اتبقس س" هتس یتار تیخ،اهیتد بهویتد بهویتد .نهوتد
م ،این نیته بااتی "اِعمَلست،ا تا ِ

ندم در یاا گواهانی یته وح تت تییتسد لت،ری استقثمار تییتسدک گوتاهی را ی،چت
ی،چ

امسد اد استت یبیتس ب ت،د و ختدا بته ختانس همتاا گوتا ی،چت

بم تارد و نا گوتا

تا را قتسود بارگتا خت،د

قسار بدهدک عوتایقک را از تا بتسداردک نتتس لطمتک را قطتع یوتد ییتا رر نتتس یت ،بسن تسدد /بسگ تقن روزگتار
سرا استن یق،ا یق،ا یق،ا سی اریبانی با خدا یس ،گوا است و القلام به واجبا .
"أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطاِِ الرَّییم بِسممِ اللَّهِ الرَّحممنِ الرَّحیمِ
قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِکِ النَّاسِ* إلَهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الوَسوَاسِ الخَنَّاسِ* الَّذَِ یُوَسوِسُ ص دُدُورِ
النَّاسِ* مِنَ الاِنَّةِ وَالنَّاسِ" دَدَقَ اهللُ العَلصُّ العَظیم.
خطبه دوّم :
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطاِِ الرَّییم ،بِسممِ اللَّهِ الرَّحممنِ الرَّحیمِ
سَّولِ مُبَلَِّّغِ
سَّلِّم عَلَّص خَیرِخَلقَِّکَ وَ أ ََّلَ بَرِیَََِّّکَ خََّاتم رُ ُ
دَّلِّ وَ َ
الحَمدُهللِ رَبِّ العَالَمین اللَّهُمَّ َ
دَّلِّ عَلَّص
سَّیِّدِ الوَدَّیین وَ َ
رِساالتِکَ مَولَانَا أَبِص القَاسِمِ مُحَمَّدِ وَ دَلِّ عَلَّص عَلیَّّاً اَمیرالمَّممنین وَ َ
سَّین سَّبطص
َسَّنِ وَ الحُ َ
دَّلِّ عَلَّص المح َ
ِسَّا ِ العَّالَمین وَ َ
سَّیدةٍ ن َ
َرضَّیَّهِ َ
َّضَّیَّه الم ِ
اطِمَهَ الزَّکِیَّهِ الر ِ
دَّلِّ عَلَّص اَئِمََّّهِ المُسَّلِمینَ عَلَّصّ بمَّنِ الحُسَّین وَ مُحَمََّّدِ بمَّنِ
نَبِیِّکَ و سَیدَ شَبَابِ أَ ملِ الماَنَّةِ وَ َ
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ضَّا المُرتَ ََّص وَ مُحَمََّّدِ بمَّنِ علَّص
وسَّص الرِّ َ
علص وَ یَعمفَرِ بمنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَص بمنِ یَعمفَرٍ وَ علَّص بمَّنِ مُ َ
الاواد َ و عَلص بمنِ مُحَمَّدٍ الهادَ وَ حَسَنِ زکَّص العسَّ رَ وَ المحُاََّّةِ المقََّائِمِ حُاَاَِّکَ عَلَّص عبَّادِ
وَ اُمَنائِکَ ص بِالدِ

بِهِم نََولّص وَ مِن أعَّدائِهِم نَََبََّرَّ ُ إلََّص اهلل تَبَّارَ َ وَ تَعَّالص اُودَّیکُم عِبَّادَ اهلل

بََِقوََ اهلل
اما را و نمر اعید خ،دم را به ختدا تیسترارم ختدا ختدا ختدا بته جتل ختدا هتیچ .ایتن ختدا را نارااتی
نهوی هیچ یر جتای ختدا را بتسای تا نمتیگیتسد ولتی ختدا جتای همته را و همته چیتل را خت،د

یمایتت

ییود" .وَ ایمِوَا یَا قَااِیَ الحَاجَتا وَ یَتا یتالِیَ المسرِمرتا ألَتیرَ ایس بِهَتاحٍ عَبتدَ س" ختدا یت داردک ختدا بتسای
ن و اما ی گذااقه چسا ا در بودگی یت

تیگتذاری

چتسا ختدا را یت بته حستار تینوریت

زبانمتتااک در چ تتممااک در گ،اتتمااک در حسیتتا و سَتهَوایماا بتت،ی ختتدا را نمتتیاتو،ی
یه ا بسوی ننجا خدا ندااتقه بااتی

تتس جتتایی هستتت

تس وققتی هستت یته تا بته او احقیتاج ندااتقه بااتی

حقاجی او یه ویر و حمید استت چتسا او را از یتاد تیبتسی

چتسا در
تا لقیتس و

گوتا نقیجتة نستیاا حت استت .یستی ختدا

را بتته یتتاد بیتتاورد بتتداخالقی نمتتییوتتدک جمتتا نم تییوتتدک خلتتد وعتتد نمتتییوتتدک احقهتتار نمتتییوتتدک را ت،
نمیخ،ردک بیت الما را به هدر نمیدهد .سیاسی بتازی نمتییوتدک قابتا خت،ا اتردا نمتیایستقدک بته لرتت
اترید داد جمتتا نمتتییوتتدک واتع ایتتن هتتا را خقتتا نمتتییوتدک نستتبت بتته جتت،اا هتای بتتی یتتار بتتی ی،جرتته
نمیا،دک همهی ایتن هتا و همتهی ایتن نجتا در یتاد خداستت و اتقاو و بتدبخقیک قستاو ک بتی رحمتیک
بی ی،جرریک بی سب،لیقیک همه ا حسار نبسدا از حلس ح است.
ستتا لی یتته در ایتتن خطبتته بتته عتتسض علیتتلاا و بلرگانمتتاا یقتتدی

تتیداریت ا ابقتتدا تتیالد ستتع،د دخقتتس

گسا ی علی سیلیک دیتام نور ستیرد ال ترداِک داستدار و ن ربتاا خت،ا دتا ،یتسین اتریداا عتال ک حجرتت بتس
خال ت ک حلتتس زیوتتب یبتسی یتته حجرقتتی از حجتتت بالثته خداستتت بتتسای ب تیس یبسیت
ییتو و دی تس روز نرت دی را یته از روزهتای خداستتک ایتام ای استتک هت خت،د

و یرویتتت عتتسض

یت،م ای استت و هت

یجدیتتد ختتانس ی ایتتام ای دور ی انقتتالر را  22برمتتن  57را و روزهتتای نالیتتی  19دی قتت را و ستتایس
روزهتتایی یتته استتالم را نجتتا داد و داتتمن قرتتار و تتدار را بتته زانتت ،در نورد و دیتتسوزی ختت،ا بتتس ام تتیسک
ایماا بس خ ،نت را در عال به ابت رساند و نقطهی عطمی در یاریخ ب یس اد.
 9دی چت،ا ا تسوزی بتت،د  8تا بتت،د بتا نق تهی استتقهبار عتالمی در ستتطع وستیع یته اتتیطاا بتلرن ایتتن
داتتمن درجتتهی اور ب تتسیت و اونتتابک یتته ی تت،رهای بتتی ولتتا و درو تت،ی سبتتی هستتت و ایتتن تتد
سسنانی اسسا یا همه دستت بته دستت هت داد ب،دنتد و ستا هتا نق ته ی تید ب،دنتد و ز تاا اجتسایک را
ه

خ

یتسد ب،دنتد و بته دستت یستانی دایتاا نتتام استالم را دتیک بیوتی یتسد ب،دنتد یته بعلتی از
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این ها هس چه دااقودک ستس ستمس ی اتردایماا بته دستت نورد ب،دنتد از اعقبتار ا تام و والیتت طتسح اتد
ب،دندک ارس بته دستت نورد ب،دنتد یته ایتن همته از عبتس هتای بستیار بتلرن یتاریخ استت یته ایتن هتا
نیک لقوه را با بسنا تهی اربابتاا ختارجی رواتن یسدنتد و ننهته را یته تیاتد بتسای بسانتدازی یت
هیچ چیل

نتتام از

ی،یتاهی نهسدنتدا از ایجتاد نتاا ویک برت ریخق تیک حملتهک اتسار و اتب هتا نتدای "ای ایبتس"

ستتس داداک علیتته انقتتالر از همتتهی ابتتلاری یتته از بیتتسوا و دروا تتیی،انستتقود بتتسای برتت ریختتقن نتتتام
استتال ی استتقماد یووتتد از همتته چیتتل استتقماد یتتسد ب،دنتتد و ایتتن سس تهراا دارِ ی تتقی انقتتالرک ایتتن رهبتتس
حهتتی و الرتتی یتته ه ت قلتتبک وصتتا بتت،د و ه ت دسوردگتتار عتتتی ال ت ا بتته او سلیقتتیک ستتعهی صتتدریک
عانمه ایک نتس بلودی حااس ن دند

ها را نتا ی حا یوود بلهه وقتس بصیس ب،دند.

نتتی  8تتا در یمتتام صتتحبت های تتاا هتت

ختتالمین را بتته حلتت،ر دذیسلقوتتدک حتتسح های تتاا را اخصتتاً

نمایودگاا سساا لقوه بته حلتس ای تاا اتسلیار اتدند .حتس ح هتس یستی یته اتبره دااتتک ستققیماً در
حلتتس نا تتب ا تتام ز تتاا ختت،د

ی،انستتت طتتسح بهوتتد و ایمتتام حجرتت بتته عوتتی واقعتتی یلمتته از ناحیتتهی

قام نیابت به عما ن د ا را دستت بتسدارد نب،دنتد .اتب و روز تسدم یرتساا نستایک ندااتقودک بتازار در ابرتام
وح قوایی به ستس تیبتسد و همتهی ا ت،ر خقتا بت،دک وتابع و جتاری اققصتادی در نتاا وی نمتیی،انستقود
یارهای خ،دااا را انجام بدهوتد ا رتا ستالحی یته در ایتن یتداا و در ایتن جبرته ن سیهتا را ستسالهود یتسد
و لسانس ته و ان لتتیر و نلمتتاا و صری،نیستتت هتتا و اوناب تتاا در وطقتته رستت،ا یتتسد و نق تته هتتای نتت،النی
دی اا را نقک بس نر یتسدک معاَّز َ ح َّور ایمَّاِ بَّود ،ح َّور و َّا بَّود ،ح َّور غیَّرب بَّود و
ح ور بصیرب بَّود و ح َّور میثَّاق بَّا نائَّم امَّام زمَّاِ و تادیَّد بیعَّت بَّا مریَّذ و ر بَّر و
زعیمماِ بود .این حلت،ر بتی بتدیا تسدمک حلت،ر و یجلرتی روح ا تام حستین بت،دک ج،اتک خت،ا حستین
بن علتی یستالم ای علیرتان یته در عاات،را بته حلتسیک جستار اتدک تسدم خت،ا ا تام حستین را در رن
هتتای خ،داتتاا احستتا

یسدنتتد و در ی ت

حسیتتت خ،دجتت،

ننهوتتاا حلتت،ری بتت،د یتته ز یوتتهای بتتسای

سساا لقه و لقوهگس باقی نماند.
ا بسای این نعمت بلرن یته د هتای تسدم تا وابستقه بته اراد ی الرتی استت و یتان،ا ع ت بته دیتا بس و
اها بیت و والیت است و همی ته در نا حسستا

یتسین نقطته لسصتت اتوا

هستقود بته ،قتع بته جبرته

ینیود و با حل،ر خ،دیاا یار لساتق اا را یسدیتد .اگتس اتب و روز تا دی تانی سترا

بته ختا ،بستا ی و

علتی التتدوام اتتهس بهوتتی اتتهسِ نعمتتِ حلتت،ر نا روز نخ،اهتتد اتتد .ا تتام ز تتاا خ تتو،د اتتدک اتتردا رااتتی
ادندک رهبسی سسبلود اد در عال و نیتک لقوته بتا ستسالهودگی لقوته گتساا ختا ،

اتد ولتی همتین جت،ر

یه سخوساا علیل قبا از خطبته طتسح یسدنتدک التسادی دتسچ لقوته بته دستت گسلقته ب،دنتد ایتن هتا دتسچ
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ازااا گسلقه اد ا رتا جسیتاا لقوته از بتین نسلقته استت و بته دنبتا هتس لسصتقی هستقود یته لرتت ایتساا را
بسای همی ته از انقالب تااک از اسققالل تااک از علری تااک از دی سلق تاا بتاز دارنتد یته جسیتاا بسجتام یهتی از
این ستا لی بت،د یته در حلقتهی لقوته هتا دتیک بیوتی استقهبار عتالمی بت،د .ایتن  FATFیهتی دی تس از نا
حلقته هاستت یته اصتسار روی نا هستت و بتا بسجتام ستمسا تسدم یت،چهقس اتد و گسانتی هتا ستیس صتتع،دی
نتتی یتتسد و در تتد ی،یتتاهی تتسدم علیتتل تتا یلتتخ یتتسین اتتسای را چ تتیدند و در ایتتن ره تتذر ا قحتتاا
اللایک قیمت بولین یته اصتا قلتیه ستبلة هدلموتد یتسدا یارانته هتا و گتسلقن حت دهت
جا عه از دهت

هتای اتعید

هتای سلته جا عته یته در ستبلهی ست،خت در ستبلهی بوتلین در ستا ا دی تس تسلرین

قمهوتین از ایتن یارانتته هتا چوتتدین بسابتس نبقتتا اتعید برتس وتتد هستقود و اتتهاح نبقتایی روز بتته روز
بی قس یا،د لذا اصا قلتیه هت قتان،ا بت،د هت بته عرتد دولتت بت،د ا رتا ق ستمانه در ااتس عتدم ی،جیتهک
عتتدم یبیتتینک عتتدم اتتواخت درستتت از لر تتک سد تتی یتته  8ستتا جوت
یسدنتتدک د ت ،قل ت

را زنتتدگی لقیسانتته خ،داتتاا ادار

هتتای بهتته اتتاا را بتته جبرتته دادنتتدک گسدنبوتتد نتت،عسو

های تتاا را بتته جبرتته دادنتتدک

سد ی یه خ،داتاا را بتدههار ا تام حستین و والیتت تیدانوتدک چوتین سد تی را ن تواخقود لتذا بسای تاا
طالتب را وااتتع ن مقوتتدک نخب تتاا را ی،جیتته نهسدنتتدک بته ساجتتع یقلیتتد استتا
تتسدم را گسلقتتار ی ت

اتت ،،عتتتی یسدنتتد بتتا ایتتن یتته تتسدم واقع تاً از نتتتس عی تتقی در اتتسای ستتخقی

هسقودا بی یاریک گسانیک یت،رمک عتدم ابتا در بتازارک ن،ستاا ارزک ستق َ،دت،
اعقبار دامن همهی این ها ل ارهایی استت یته یمتس تسدم را خت
ی

قلتتیه را تتوعهر نهسدنتتد و
لرتی و بتاالرلقن دت ،داتمن

تییوتد در ایتن اتسای یت

سیبته بتا

حسیت ناگرانی ،اجته اتدند تسدم در قتام گتسلقن حت خ،داتاا بته خیابتاا هتا ن دنتد ا رتا تن بته

قسباا ی

ی

ایتن تسدم یتا دیدنتد بلوتدگ،ی استالمک صتدای ا تام عصتس از حلقت،م نتا بک بیتسوا ن تد یته

تتسدم صم تتاا را از اراو و اوبتتا

جتتدا یووتتد چتته تتسدم اتتسیمیک چتته تتسدم قتتدیوی ایتتن تتسدم همتتاا

سدم سا  57هسقود.
ن این ایماا این صالبت ایتن بصتیس ایتن ولتا ایتن داتمن اواستی را بته ا تام ز تان یبسیت

تیگت،ی و

به تک تک مردم عزیَّز و سَّربلندماِ کَّه میشَّه در امَحانَّاب سَّخت یَّار امَّام زمَّاِ بودنَّد،
یاور دین بودند سخَص ا را به ر قیمََّص تحمَّل کردنَّد امَّّا بَّه امنیَّت ن ذاشََّند آسَّیم وارد
بشود .به اراذل و اوباش ایاز ندادنَّد نَّوامی

مَّردم را لَّت و َّار بکننَّد و میشَّه بَّه عنَّواِ

داحباِ ادلص نظام و انقالب با مهَ ویودشَّاِ ،خَّوِِ رزندانشَّاِ هَّل سَّال از ایَّن انقَّالب
این نظام اسدارَ کردند .خَّدایا وقَّت آِ نشَّد آقایشَّاِ بیایَّدم امَّام زمانمَّاِ ،از ایَّن مَّردم
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تشکر مَّصکَّنم .واقعتاً ندم احستا

خلت،

تییوتد ندم احستا

یت،چهی تییوتد در بسابتس ایتن تسدم

علیل و اسید.
طالبی ه در اریباَ بتا ب،دجته دااتقی بتا ایتن یته حلتس نقتا ب،دجتهی ستا  98را بتقال بته ناتمق ی
هایی یدیدند و ارااد لس ،دنتد":ایتن ب،دجته را اصتالح بهویتد" نته دولتت نته جلتر اهقمتا ی ندااتقود و
ب،دجهی  99ه هماا نسخهی  98هستت در حتالی یته ستود رمتی یته بسجستق ی یتا بتی یت،جرری دولتت
ها را ن تاا تیدهتد همتین ستبلهی ب،دجته و بسنا تهی دقیقتی استت یته بتسای ادار ی ملهتت در خلانته
دیک بیوی یا،د در این سحله بایتد اققصتاد قتاو قی حت،ر نتسح ب،دجته قتسار تیگسلتت ق ستمانه ایتن
یتتار ن تتد استتت % 75 .ب،دجتته عمتت ،ی را اتتسیت هتتای دولقتتی یتته علتت،م نیستتت چتته قتتدار هت
یدهود و زیاا دهیااا ه زیتاا دهتی قابتا الحتته ای استت بته خ،داتاا اخقصتا
این اد یته ب،دجتهی نتتا ی و ا ویقتی و یحقیت در نا ز یوتهک ب،دجتهی ن ت،ز

ا

حمایت از ده

الیتتا

داد انتد و نقیجته
و دتسور ک ب،دجتهی

های اعید نن ،نته یته ق،قتع استت دتیک بیوتی ن تد استت ا یتد نا داریت یته جلتر

در این ز یوه بق،اند گام هایی را بسدارد.
"أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطاِِ الرَّییم بِسممِ اللَّهِ الرَّحممنِ الرَّحیمِ
َسَّبِّ م بِحَممَّدِ رَبَِّّکَ
إِذَا یَا َ نَصمرُ اللََّّهِ وَالمفَََّم ُ وَرَأَیمَّتَ النََّّاسَ یََّدمخُلُوَِ َِّص دِیَّنِ اللََّّهِ أَ موَایًَّا َ
وَاسمََغمفِرم ُ إِنَّهُ کَاَِ تَوَّابًا"
ختتدایا ایتتن جمعیتتت رمتتاا یتت ،هستتقود ایتتن هتتا زیسستتایهی ا تتام ز ان تاا ایتتن نمازهتتای جمعتته یمتتسین
دی ،از از ا ام ز اا است و اقا تهی نمازجمعته در ستجد ی،لته د تت ستس نا بلرگت،ار استت .همته بته ا یتد
ن د ای ک همته حقتاجی ک همته یقتین داریت بته عوایتت و رحمتت یت .،بارالرتا بته حت
لبا

رت،ر بتس قا تت ا تام ز انمتاا بر،اتاا .الرتا دسوردگتارا

حمرتد و ن

حمرتد

تهال ایتن تسدم ستسالساز تا را بته دستت

قدیوین با یمایت سیمتع بمس تا .تا را در رلتع گسلقتاری هایمتاا حقتاج بی انته هتا و تسر گساهتا و بی انته
دسست هتا مس تا .بته حمرتد و ن نستا جت،اا تا را بته ستاحا عتلر و نجتا و زنتدگی و ازدواج و ااتقثا
نبسو وتتد بسستتاا .الرتتا دسوردگتتارا حتت،ا ت ایتتن جمتتع و لقمستتین بتتسنورد بمس تتا .ستتایة دتتس بسیتتت رهبتتس
عالیقدر اا را با اققتدارک بتا عتلر ک بتا عالیتتک بتا یسا تتک بتا یمایتت یتا رت،ر ،الیمتاا و ،الی تاا و یوتار
حلس حجرت ستقدام بمس تا .ختدایا واتعیت ی ت،ر همستایه تااک ی ت،ر اهتا بیتتک ی ت،ر عقبتا عتساک
را به ستا اا بسستاا .بته حمرتد و ن

حمرتد همتهی گسلقتاراا خص،صتاً ایتن اتیخ تلت،م در یت

ی ت،ری

یه هیچ قان،ا رعایتت ن تد ک عال ته اتیخ ابتساهی زیلایتی نته استلحه ای بته دستت گسلقته نته یعساتی بته
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حه ،ت دااقها جس ک این است یه خت،د

اتیعه اتد و عتد ای دیتسو اهتا بیتت دیثمبتس ایتسم اتد انتد

ستسِ
این را د هاستت در زنتداا ن ته دااتقه انتدک بهته هتایک را ی تقودک َ

دستس از یَتسیِک استتک عیتالک

بدنک یمام یَسیِک استک اخیتساً هت از نا خانتهای یته حتبر بت،د بته زنتداا وققتا یسدنتد در یت
ی،چهی ی

زا و سد دیس را حب،

یسد انتد یته نمتیی،انوتد یهتاا بخ،رنتد ایوقتدر یوت

ایاقت

استت .دتیچ دارد

ولی ال ت نتداردک ایتن هتا را در یتاریهی ن ته دااتقه انتدک اجتاز ی ورود دوا و در تاا و دلات

بته ایتن هتا

نمیدهودک ای لعوت بتس ایتن ستاز اا هتای بتی رحت بتین المللتی .ای لعوتت بتس تالمین .ای نتاب،د بتاد ایتن
وهابیت چه یتسد انتد بتا ایتن تلت،مک بتا ایتن عتال ِ بتی گوتا ختدایا بته حمرتد و ن

حمرتد دستت لت را

ی،یا ب سداا .انققام این اتردا و تلت ،ین را از ایتن تالمین تدار بستقاا .ایتن اتیخ عتتی ال ت ا نت،رانیِ
قاوم را با سسالسازی از چو ا ایتن هتا نجتا عوایتت بمس تا .بتسای اتمای همته بیمتاراا بیمتارااِ ت،ردِ نتتس
و اادی روح حلس ا ام و اردا ی

حمد قسا ت بمس ا ید.

صل،ا همسا با ی
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