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خطبه های نماز جمعه1398/11/18:
خطیب نماز جمعه  :آیت اهلل امامی کاشانی
خطبه اول:
السالمُ عَلیکم و رحمتُ اهللِ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم الحمدُهلل رَبِّ العالمین نَحمَدُهُ وَ نَستَعینُه وَ
نَشکُرُه وَ نَعوُذُ به تَبارَک وَ تَعالی مِن شُرورِ اَنفُسِنا وَ سَیّئاتِ أَعمالِنا وَ نَشهَدُ اَنَّ ال اهلل اال اهلل وَحدَه و ال
شَریکَ لَه وَ اَنَّ مُحمَّداً عَبدُه وَ رَسولُه (صَلَّی اهللُ علیه وَ آله) سیَّما بقیّهَ اهلل فی األرض
شِّکُورٍ"
صِّبَّارٍ َ
قالَ اهللُ العَظیم فِی کِتابِۀ الکَریم" :وَ ذَکِِّّرهُم بِأیَِّّامِ اهللِ إنَّ فِِّی ذلِِّکَ لَآیِّاتٍ لِکُِّلِّ َ
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السهاعَهِ وَ فه کُه ِّ سهاعَهٍ وَلِیّهاً وَ
صهلَواُُکَ عَلَیْههِ وَ عَله آبائِههِ فه ههِِهِ ّ
َسهنِ َ
الّلهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّههِ بْهنِ الْح َ
ح ّت ُُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ ُُمَتِّعَهُ فیها طَویالً.
حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیالً وَ عَیْناً َ
ّاصهه امّه
ّ
فرا رسهید  22بهمهن کهه اا ایّهام اهلل اسه بهه ُمهام انسها ههای حه دوسه و حه اهناا
اسالم و باالّص به ملّ ایرا و عزیزا ُبریک و ُهنی عرض م کنم.
 22بهمن یک حادثهای بود کهه در ُهاریر رد داد کهه ایهن حادثهه بایهد عهرض کهنم اههدا انبیهاء و اولیهاء را
ُحق بخشید در ُاریر بشری .
یک بحث اس

به عنهوا فلسه هی ُهاریر ،فلسه هی ُهاریر یعنه ُهاریر را بخوانیهد و اا ُهاریر نهد بگیریهد

و آینههده را براسههاا هِاههته ،معتبههر کنیههد ،اسههتوار کنیههدُ ،نظههیم کنیههد ،برنامههه ریههزی کنیههد آینههده را
براساا اطالعات ُهاریخ هِاهته ،ایهن نکتهه بهه معنهای فلسه هی ُهاریر اسه

یعنه ُهاریر نگهاه کهرد و

آینهده را رسههیده کههرد و بههر آ اصهول را اسههتوار نمههود  ،ایههن فلسه هی ُههاریر اسه  .در کنههار فلسه هی
ُاریر یک بحث دیگریس به نام جبر ُاریر.
جبرُاریر نه منظور بنده جبر ُهاریر کمونیسه هاسه آنهها یهک حرفه للهم مه هوینهد بهه عنهوا اقت هاد
که للم آنها هم بعداً بر دنیها رواهن اهد .منظهورم اا جبهر ُهاریر یعنه حهوادث کهه در ُهاریر رد مه دههد
و س هنّ ّداس ه و قههانو ّداس ه  ُّ .هب حههاال ایههن"وَ ذَکِّههرهُم بَِّیَّههامِ اهللِ" چههه مبلب ه را بیهها م ه کنههد،
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مهه فرمایههد":وَ ذَکِّههرهُم بَِّیَّههامِ اهللِ" یعنهه نعمهه هههای ّههدا ،آامههای

هههای ّههدا ،نقمهه هههای ّههدا ،آ

چیزهای که ّدا متعها بهرای بشهر براسهاا یهک سلسهله کارهها و حهوادی قهرار مه دههد اههر ّیهر اسه ،
نعمه اس ه و اهههر ا هرّ اسه  ،نقم ه اس ه  .قههرآ کههریم هههم بههه همههین نکتههه در جاهههای مختل ه ااههاره
م کند که این چنین اس ُاریر.
حاال بهریم سهراا اینکهه ُهاریر قبه اا  22بهمهن چهه بهود ،در کشهور چهه مه هِاه  ،در کشهورهای عربه
چه م هِا  ،در کشهور ههای اسهالم چه بهود و اههر انقهال نبهود اآ آمریکها و صهیونیسه سهلبه بهر
جها اسالم داا و کهالً همهین کشهور بهه نهام ایهرا رواه  ،راهه  ،نظهام

در سیاسه  ،در اقت هاد ،در

فرهنگ ،در اّالق همه آمریکای و صهیونیست بود اهر نبود  22بهمن.
حاال بهه عنهوا نمونهه چنهد کلمهه عهرض مه کهنم کلمهه اوّ بُعهد سیاسه اسه  .آمدنهد جمهش اهدند بهه
عنوا سااما مل و اورای امنی  ،مرکهب اا چنهد ُهن و ه تنهد فلسهبین بایهد بهر دو بخه

بشهه ،بخشه

عرب  ،بخش یهودی .فلسهبین را ُقسهیم کردنهد بعهد ههم بهه ایهرا ه تنهد :ایهرا و یههودی بهاهم هسهتند،
ایرا و یهود برادرند .ایهن را ههم بهه ایهرا ه تنهد و ایهن بهرادری کهه بهه ایهرا ه تنهد یعنه ایهرا بهرادری
م کرد ،ایرا ّواسهتهی یههود و صهیونیسه

را عمه مه کهرد ایهن کهامالً در ابعهاد مختله مشهخص اهد،

اا همین که بحث ههای کهه مبهرر کردنهد بهه عنهوا ایهن کهه یههود و صهیونیسه و ایهرا بهرادر بااهند و
فلسهبین دو بخه

بشهه ،در کشههور مرحهوم آیه اهلل سهیّد ابوالقاسهم کااههان (رضهوا اهلل علیههه) ایسههتاد .او

اخ یت بود آیه

اهلل کااهان  ،در برابهر اسهتعمار ،در برابهر اسهتثمار ،اولهین کهاری کهه اهاه کهرد ایهن بهود

که آی

اهلل کااهان را بهه لبنها ُبعیهد کهرد بعهد اا ُبعیهد امینهه را در کشهور بهرای مقاصهد

آرام و مهیها

کرد .آ اا نظر سیاس بود کهه سه ری کهه بنهده موفه بهودم در همها امها هها بهه مکّهه مشهر اهدم در
مسجد الحهرام مسهلمانا مختله اا کشهورهای مختله بودنهد و صهحب مه کردنهد ،فهمیدنهد بنهده ایرانه
هستم به من ه تند":ایرانه اَدُ الیَههود ،ایهرا اَدُ الیههود" ه هتم :چهرا اَدُ الیههود؟ چبهور مها بهرادر یههودیم؟
ه تنههد" :بههرای اینکههه یهودیهها  ،صهیونیسههم ههها م ه ّواسههتند بمبههارا کننههد کشههورهای عرب ه را ،بنههزین
ندااتند ،م آمدند آسما ایهرا در جهای فهرود مه آمدنهد هوا یماههای جنگه بنهزین هیهری مه کهرد ،بهر
سر ما م ریخ " چو آ اما اُحادیه عهر بهود و اسهرائی ههم مبهرر کهرده بهود اا نیه ُها فهرات ،البتهه
هد بی

اا نی و فرات بود ،بر نی ُها فهرات کهه بهه اصهبالر ُسهلم یهدا مه کردنهد بهه نقها دیگهر ههم

م رفتند ،من نتوانستم جواب بدهم ،دیدم بلهه راسه

مه هوینهد هوا یماهها در ایهرا بهه ایهن صهورت بهود و

اا طرف ههم در مسهائ اقت هادی یههود و صهیونسه اا بنهزین ایهرا  ،اا ن ه ایهرا اسهت اده مه کهرد ههم
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در اقت اد ّود  ،هم در مااین جنگه ّهود

اسهت اده مه کهرد عهالوه بهر ایهن اسهت اده اا ایهرا اا نظهر

اقت اد ،چو به ااه م ه تند ،او هم که نوکری بود در برابر آمریکا.
اا نظر اقت اد آنچنا که ُاریر نشها مه دههد ،فلسهبین را کهه دو بخه

کردنهد ،بخشه صهیونسه

ههی

نداا  .هندم ایرا را م هرفه  ،بهرن اا ایهرا مه هرفه  ،مهراُ ،خهم مهراُ ،مهام وسهای انهده اا ایهرا
م رف  ،در برابر به ایرا چه م دادند؟ ن ه

را مه هرفتنهد ،هو ن ه را کهه داده بهود ایهرا  ،هو ن ه را

م دادند در مقاب این اایائ که اا ایهرا صهادر مه اهد یعنه ایهرا یهک کشهور ّودک ها بهود ،بسهتگ ا
به ن ه

بسهیار کهم بهود وله اا همها امها اهرود کردنهد ایهرا را بهرعکی کننهد یعنه بهه جهای اینکهه

صادرات لهِا دااهته بااهد ،صهادراُ بهه کشهورها دااهته بااهد بهرعکی کردنهد یعنه اا یهک طهر ُولیهد
هوسه ند و حیوانههاُ کههه لههِای مههردم بههود اا بههین بردنههد؛ هوسه ندا را کشههتند ،هوسه ندا مههادر همههه را
سوا ادند ،ه تند :مهری
ّار م آوردند و ن

هسهتند کشهتند و ُمهام اهد بعهد هواه را ه تنهد اا ّهار بیاورنهد .هواه اا
مه دادنهد در برابهر همهین یعنه ایهرا مه هرفه

را هم مه هرفتنهد و هو ن ه

و

همین و را به آنها برم هرداند ایهن ههم اا نظهر اقت هاد بهود .آمدنهد ُقسهیم عراضه کردنهد کهه کشهاورای
را اا بین ببرنهد و بردنهد و هنهوا ههم آثهار
امان کم هِاه

هسه  .ایهن ههم اا نظهر اقت هادی ،بهه طهوری کهه ایهرا یهک

محتها اهد بهه ّهار  ،محتها اهد در همهین لهِا و همهه چیهز

محتها بهه ّهار اا

کشور و همین صهیونیس و آمریکا.
اا نظههر علم ه و فرهنگ ه یههک ق ههه ای عههرض کههنم ،ایههن ق هه بههرای دانشههجویا عزیههز و بههرای اسههاُید
دانشگاه ههای کشهور درا کهه آدم ُهاریر را ببینهد ،ببینهد چهه بهود؟  22بهمهن چهه کهرد ،نهه در ایهرا  ،در
کشورهای دیگر ،یعن اهر نبود  22بهمهن ،همهین بالیه کهه بهر سهر ایهرا آورده بودنهد ،بهر سهر کشهورهای
اسههالم دیگههر هههم م ه آوردنههد ،همینبههور کههه اآ برنامههه دارنههد ول ه بههه لب ه ّههدا در همههه ی برنامههه
هایشها همهین آمریکهای جهان کهه اههر اراده مه کههرد ،ههر کهار بشهود انجهام مه اهد اآ در یهک یههک اا
ُ میماُ

به بن بس م رسد به اکر ّدا.

اینکه عرض م کنم اساُید دانشگاه و دانشهجویا عزیهز ُوجّهه کننهد کهه چهه بهود دانشهگاه و چهه اهد ،یهک
ق هههی کوُههاه عههرض کههنم بعههد اا یههروای انقههال اسههالم اسههاُید مدرسههه عههال اهههید مبهههری همهها
سپهساالر ّهب مه آمدنهد و جمهش مه اهدند در دفتهر بنهده و صهحب مه اهد .اا جملهه یهک روا محهیم
طباطبهای کهه اا اسهاُید مدرسهه بهود ،حضهور دااه  .ایهن ق هه را نقه کهرد ،ه ه " قهرار بهود اا انگلههیی
عده ای بیایند به ایرا یا اا آمریکا البته اینجها ُردیهد اا بنهده اسه  .بعهد دربهار ه تهه بهود کهه بایهد عهده ای
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اا استادهای دانشگاه به استقبالشها برویهد ،بهه مها ه تنهد بایهد برویهد ،بهه کهه و کهه نهام بهرد آقهای محهیم
طباطبای نام برد ه
بروید .ما هم حرک

ایهن اسهاُید همهه اا یرمهردا و معمّهرین و افهراد وایهن دانشهگاه بودنهد ،ه ه بایهد
کردیم در فال سهاع  ،ه تنهد مهمها هها مه آینهد ،امسهتا ههم بهود ،ههوا ههم سهرد

بود ،بهه فرودههاه رفتهیم کسه نبهود ،نهه هوا یمهای نشسهته بهود ،نهه اا واارت ّارجهه و دربهار کسه آمهده
بود ،یک ساعت مها در سهرما مانهدیم ُها بهاالّره رسهیدندُ ،ها هوا یمها ّواسه بشهیند بعهد مااهین ههای اا
دربار و اا واارت ّارجه آمدنهد ،جمهش اهدند آنجها ،مهمها هها آمدنهد ،فقهم آ کسه کهه مسه و بهود بهه
مهما ها ه

که این آقایا اساُید دانشهگاه ُههرا هسهتند همهین .آنهها ههم بهه مها یهک نگهاه کردنهد و

بعهد ه تنههد ب رماییهد اینههها نشسهتند ُههو مااهین ،حرکه کردنهدّ .ههود ایرانه ههها اا دربهار و واارت ّارجههه
هم به همراهشو در مااهین هها نشسهتند و حرکه کردنهد .یهک مااهین نبهود ،یهک آدم دیگهر نبهودُ ،هوی
همین سرما ما ایستاده بودیم باالّره ُاکسه ههرفتیم و برهشهتیم بهه منزلمها بعهد مه ه ه
ما محیم طباطبای م ه
ارا

 :این دوسهتا مها اا اسهاُید مه ه تنهد مه دانیهد کهه مها در ایهن کشهور چقهدر

داریههم؟ مهها اسههاُید دانشههگاه در برابههر سههگ آمریکهها ،در برابههر سههگ انگلههیی هههم ارا

اینکه برای آنهها اینقهدر ارا

ایهن دوسهتا
نههداریم ،بههرای

قائلنهد بهرای مها ههی اهمیه نمیدهنهد فقهم مها را آوردنهد کهه ُهز بدهنهد و

بگویند ما اساُید داریم بعد هم همینجور ما را و کرد این وضش دانشگاه بود.
آ بود که اصهالً نمه هِااهتند کهه صهنع
عزُّ اس  ،دانشهجو بها چهه عزُّه اسه
چقدر عظمه

در دانشهگاه هها وارد بشهود حهاال امهروا اسهتاد دانشهگاه بها چهه

بعهد راهته ههای مختله

فنه و علمه در چهه ایهه ای اسه و

یهدا کهرده ایهرا اا نظهر همهین ُکنولهوژی و علهم و دانشهگاه ،ایهن ههم اا نظهر فرهنگه امّها

یک جمله هم اا نظر فرهنهگ دینه عهرض کهنم؛ فرهنهگ دینه ههم حهواه ههای علمیهه را ُعبیه کردنهد،
طلّا و عمامههاها را بردااهتند ،علمهاء حه اقامهه دااهتن ندااهتند ،روضهه هها را ممنهود کردنهد ،حجها
را کشه حجها کردنهد .ایههن برنامهه داهمن بههود بهرای ایهرا  ،عههرض کهردم نهه ایههرا  ،بعهد اا ایهرا سههراا
کشورهای دیگر ههم مه آمدنهد ،همهانبوری کهه  22بهمهن در ایهرا چنهین نهوری افکنهد و چنهین ّوراهید
درّشید ،همین نهور در کشهورهای دیگهر ههم رفه  .اآ کشهورهای اسهالم ههم مگهر آنهها کهه ّیله به
ارا

هسههتند و ّیله بههه اصههبالر نههوکر هسههتند و بههدبخ هسههتند مثه سههعودی و اینههها ُمکههین کننههد

والّا متن ملّ های مسلما اآ در برابر صهیونیسم و در برابر آمریکا ایستاده اند.
ایهن چنهد جملهه بههود بهه عنهوا ّالصههه وله چهو ایّهام صههدیقه کبهری (سهالم اهلل علیهها) اسه بنهده بههه
عنوا ُعظیم در برابر ایهن ایّهام یهک حهدیث ههم اا صهدیقه کبهری (صهلوات اهلل علیهها) نقه مه کهنم و آ
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حدیث این اس که آمد مهردی ّهدم صهدیقه کبهری (سهالم اهلل علیهها) عهرض کهرد :آیها هَه َُهرَکَ اَبُهوکَ
اهی اً؟ چیهزی هی
سهو ُ اهللِ (صهلّ اهلل علیهه و آلهه و سهلّم) عِنهدَکَ َ
رَ ُ

ُهو هِااهته بهه مهن بگهوی ُها مهن

طوق کنم بهه ههردنم بیانهداام و عمه کهنم؟ حضهرت اههرا (سهالم اهلل علیهها) سهه جملهه فرمهود :اوّ برویهد
بههه آ چیههزی کههه بههه درّ ه بههه اصههبالر بههه اههاّه ای م ه نواههتند ه ه بههرای مههن جریههده را بیاوریههد،
آوردنههد بعههد اا روی آ ّوانههد کههه ی مبههر اکههرم چنههین فرمههود ،فرمههود کههه "لَهییَ مِهنَ المُهؤمنینَ مَهن لَهم
یَهَّمَن جَهارُهُ بَوَائِقَههٌ"مههؤمن نیسه کسه کههه همسههایهی او اا اهرّ او آسههوده نبااههد ایههن مههؤمن نیسه بعههد
فرمود که و مؤمن نیس کس که "یُؤذِی جَارَهُ" همسایه ا

را اذی کند ،این یک مبلب.

مبلههب دوم فرمههود کههه "مَههن کهها َ یُههؤمِنُ بِههاهللِ وَ الیَههومِ اآِّهرِ فَلیَقُه َّیههراً أو یَسهکُ " اهههر کسه بههه ّههدا
ایما دارد ،به قیامه ایمها دارد یها ّیهر بگویهد یها سهکوت کنهد یها حهر

هاکیزه بگویهد یها سهکوت کنهد

کس اهر مؤمن بود باید چنین بااد"َّیراً أو یَسکُ "
کلمههة سههوم فرمههود" :إ َّ اهللَ یُ هبقِ ُ ال َ هاحِ َ الضَّ هنینَ" روردهههار داههمن دارد کس ه کههه فح ه
"بِاء" بااد بِاء یعن بهد ابها بشهد ،بهِاء یعنه بهد دههن بااهد ،حرفههای ااه اا دههان

بدهههد و

ّهار بشهود.

فرمههودّ :ههدای متعهها داههمن دارد چنههین آدمهه را" ،إ َّ الحَیَههاءَ مِههنَ اإلیمهها ِ" حیهها اا ایمهها هسهه "وَ
اإلیما ُ فِ الجَنَّهِ" ایما در بهشه
حر اا اس و این جای

اسه

"وَ إ َّ ال ُحه َ مِهنَ البَهَِاءِ ،وَ البَهَِاءُ فِه النَّهارِ" فحه

بَهِاء اسه

در جهنم اس .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الحَمدَهللِ رَ ِّ العالمین وَ صَلَّ اهلل عَل مُحَمَّدٍ وَآ مِحَمَّدٍ وَآلة البّاهرین
ّودم وعزیزا را به ورد و ُقوا ُوصیه م کنم
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
وَالعَصر ( )1إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ ( )2إِالَّالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ()3

خطبه دوم:
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الحَمدَهللِ رَبِّ العَالَمین وَ الصّالهُ وَ السّالمُ علی سیّدِ االَنبیاءِ وَ المُرسُلین ،أبی
القاسمِ مُحمَّد وَ عَلی إمامِ الخَالئِق أمیرالمُؤمِنین عَلیِّ ابن أبی طالب وَ عَلی کُوثَر الرَّسول ،الزَّهراءِ البَتُول
وَ عَلَی الحَسَنِ وَ الحُسَین وَ علیِّ بنِ الحُسَین وَ مُحَمَّدِ بنِ عَلیٍّ وَ جَعفَرِبنِ مُحَمَّدِ وَ مُوسَی بنِ جَعفَرٍ وَ
عَلیِّ بنِ مَوسی وَ مُحَمَّدِ بنِ عَلیّ وَعَلِیِّ بنِ مِحَمَّدِ وَ الحَسَنِ بنِ عَلیِّ وَ الحُجَّهً قائِمِ العَسگری.
ّههودم و عزیههزا را بههه ورد و ُقههوا ُوصههیه مه کههنم .عههرض کههردیم در ّببهههی اوّ ایّهام اهلل را بایههد ببینههیم
چه مههم هسه

بزرهه دارد حهاال براسهاا ایهن دو مبلهب را در ّببههی دوم

و ایهن  22بهمهن چهه نقه

عرض م کنم؛
مبلب اوّ  -یاده روی و آ حرکت اسه
همههه عظمه واقع هاً آ چنهها ارا

کهه  22بهمهن در ُمهام کشهور وجهود دارد ایهن همهه نعمه ایهن

دارد کههه م ه اههود ه ه  :هههر کههی در ّانههه ا

 22بهمههن بنشههیند و

بتواند حرک کنهد و حرکه نکهرده واقعهاً ج ها کهرده اسه  ،بهه  22بهمهن ج ها کهرده اسه  ،بهه انسهانی و
ُاریر انسانی ج ا کهرده اسه  ،بهه ُحهول کهه در ُهاریر اهد یعنه نگِااه ههرد کشها دنیها بهه ههد
برسند ،آمریکا و صهیونیسه در همها چهاه کهه کنهده بودنهد همها جها سهقو کردنهد .ایهن چیهزی بهود
کههه  22بهمههن بههه وجههود آورد 22 ،بهمههن آنچنهها قیم ه دارد و ارا

دارد کههه واقع هاً بایههد ه ه ارا

آ

را هی کی در ایر این آسهما نمه ُوانهد محاسهبه کنهد جهز اهخص وجهود مقهدّا امهام امها (عجه ّ اهلل
ُعال فرجه الشهری ) ههزارا ههزار رحمه ّهدا بهر امهام ّمینه (أعله اهلل مقامهه) و بهر اههیدان کهه در
ایههن راه جهها باّتنههد و فههداکاری کردنههد .ایههن  22بهمههن اا اهمی ه بههاالی برّههوردار اس ه در کنههار 22
بهمن عرض کنم کهه چهلهم سهپهبد اههید و عزیهز و بهزر

حها قاسهم سهلیمان (أعله اهلل مقامهه) اسه .

ایشهها هههم یههک مقههام بودندکههه اا همههین سه ره بردااههتند و اا ایههن س ه ره ایمهها و عمه صههال بههه ایههن
نقبه عظم رسیدند .نقبههای اا عظمه کهه داهمن مثه افسهرا راهید آمریکها کهه در ّبرهها ههم آمهده
نظامیا آمریکا م هوینهد :اههر مها مثه سهردار سهلیمان ارُه

آمریکها دااه ّیله بهرای

ارا

دااه

انقههدر اا ُاکتیههک بههاال و اا اههجاع بههاال ُعریه و ُوصههی داههمن دارد مه کنههد ایههن کههه بههه اینجهها رسههید
جملهه ایسه در قههرآ کهریم مه فرمایههد":إلَیههِ یَ هعَدُ الکَلِهمُ البَّیِّهبُ وَ العَمَه ُ ال َّهالِ ُ یَرفَعُههُ" کلمههه طَیّهب
یعن اعتقاد ،اعتقهاد بهه آسهما مه رود "إلَیههِ یَ هعَدُ الکَلِهمُ البَّیِّهبُ" بهه آسهما مه رود "وَ العَمَه ُ ال َّهالِ ُ
یَرفَعُهُ" عم صال هم او را م انهد بهاال .ایهر

هه مه انهد و مه بهرد

بهه سهم آسهما هها ُها اعمهاق

آسما هها مه بهرد عمه صهال  .چه را؟ آ عقیهده را ،آ عقیهده را ایهن عقیهده در همهین سهردار عزیهز و
اهیدما وجود داا

به این عظمه

کهه اآ بسهیاری اا کشهورهای لهر آسهیا مه هوینهد کهه امنیه مها
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مههدیو اهههید سههردار سههلیمان اسه  .ایههن قههدر کههه حضههرت آیه اهلل سیسههتان (دامههه برکاُُهه) بههه رهبههر
مه اننهد بهه همهین جملهه ااهاره مه کننهد و مه هوینهد کهه

معظّم انقال (دامه ظلّه) وقت ُلگرا ُسلی

او در ّههدماُ کههه کههرد بههه عههراق در برابههر داعه

ّههدمات به نظیههر و فرامههو

ُجلی م کند اا این سردار (رحم ّدا بر او) او هم مؤمن بود و هم عمل

نااههدن اسه  .ایههن جههور

عم صال بود.

اا همین جا وارد بحهث دومهم بشهوم بهه طهور ّالصهه و آ مجلهی اهورای اسهالم اسه  .مجلهی اهورای
اسالم مولهود ایهن همهه فهداکاری هاسه

بنهابراین اهمیه

داد مجلهی ،های صهندوق آمهد بهه همههی

کسههان کههه واجههد اههرایم رأی داد هسههتند کههه همههین طههوری کههه رهبههر عزیزمهها (دامههه ظلّههه) ُوصههیه
فرمودند در هما فرمایشات ریروااها آمهد

های صهندوق هها ایهن اهمیه داد بهه امنیه کشهور اسه .

این به معنای این اس که کشور را بیمهه مه کنهد داهمن بهه ایهن جمعیه نگهاه مه کنهد اینکهه ایهن جهور
مردم بها ههر عقیهده و بها ههر سهلیقه ای کهه دااهتند آمدنهد همهه های صهندوق ههای رأی بنهابراین احتهرام
هِااتن به روا رأی هیری و حضور در های صهندوق هها ایهن اا آثهار ُوجّهه بهه  22بهمهن اسه و یهک دیهن
کوچک ادا کرد به امهام و اههدا و آ همهه فهداکاری هاسه ایهن عظمه ایهرا و کیها ایهرا بهه همهین
جه که جمعی هها همهه حرکه کننهد و داهمن مبههوت بشهود و داهمن ببینهد کهه چهه کهاری در برابهر
این م کند .کاری هم نمه کنهد داهمن ،داهمن اآ جهز ایهن کهه دارد دسه و ها مه انهد در لجهن ههای
ّود

کاری بلد نیس .

همین طرر به قو ّوداا "معاملهه قهر " ایهن طرحه اسه کهه جهز لجهن آ هها را در دنیها مهتع ن ُهر
کند ،چیهزی دیگهر نیسه  .عجیهب اسه
مش ه مههردم ب ه

یهک مشه

داهمن لهارُگر ،یهک مشه

داد بریزنهد ّانههی یهک

نههاه فلسههبین ّانههه هایشهها را اا دستشهها بگیرنههد ،انههده را اا دستشهها بگیرنههد بعههد

بگویند بیایید حاال همهما با هم ُقسهیم کنهیم همههمها بخهوریم سهاکنا ّانهه ههم ههی برونهد بعهد ههم
اسههم

را بگِارنههد "معاملههه قههر " ایههن جههز رسههوای جههز اینکههه یههک مردمه هسههتند همههین داههمنا مهها

بسیار دو و نهاکی چهه آمریکها چهه صهیونیسه چیهز دیگهر نیسه کهه دنیها افتضهار آ هها را و بهدبخت
اا هی

آ ها در همهین یشهنهادها ،در همهین حهر هها بهی

درک مه کنهد و مه رسهد و البتهه مجلهی

اجااه ب رمایید وق کم اود.
مجلههی همهها طههوری کههه رهبههر عزیزمهها (دامههه ظلّههه) فرمودنههد :نماینههدهان بایههد بااههند رأی بدهنههد بههه
نمایندهان مؤمن ،مؤمن به ّدا ،مؤمن بهه مملکه  ،مهؤمن بهه ایهن همهه اههید ،مهؤمن بهه هدرا و مهادرا
و همسرا اهیدا  ،مؤمن به این که کشهور بایهد لنه بااهد ،فقهر نبااهد ،مهؤمن در بایهد کشهور بایهد صهال
7

بااد ،فساد نبااد ،ب قهانون نبااهد ،مهؤمن بهه همههی ایهن هها مهؤمن و در برابهر داهمن اهجاد و جهدی و
چابک و ر کار.
برای کشور و مهردم بسهواد کهالً نظهام مها ،نظهام مها کهه اا سهه قهوهی مجریهه

نماینده باید دلسوا بااد ،دل

و مقننههه و قضههائیه و بلکههه قههوه چهههارم مجمههش ُشههخیص برّههوردار اسه ُمههام ایههن کارههها را ُحه عنههوا
قانو  .اا بیکهاری بترسهیم ،اا سهه انگهاری بترسهیم ،اا اینکهه روای بایهد جهوا ُمهام ایهن حهر هها را داد
مقام در یشگاه ّهدا مسه ولی

دارد ،مسه ولی

دارد دله

بسهواد آدم بهرای مهردم .چهه کهار بکنهد اقت هاد

راه بیافتد؟ چه کار کند این هران ُمهام بشهود؟ چهه کهار کنهد کهه کسه ُخله نکنهد؟ ّهال کهاری نکنهد
در دنیای قر اآ ّهال و ّالفکهاری اههر قهانو نبااهد اههر ضهاببه نبااهد بهی

اا کشهورهای اسهالم و

ایرا اس  .مردم درس ندارد ،فاسد هستند ول قانو جلویشا را م هیرد.
فکههر کننههد بهها کسههان کههه اه ه فکههر هسههتند ،جلسههات بگِارنههد جلسههه هههای اههبانه روای و وکی ه جلس هه
بههود  ،وایههر بههود  ،مههدیر بههود  ،قاض ه بههود در یههک صههندل قههرار هههرفتن آ صههندل کههه ای هن همههه
اهیدا و این همهه فهداکاری هها بهوده اسه ایهن ّیله سهنگین اسه  .بهار بهار سهنگین اسه ههم بهرای
رأی دهندها که به چنین کسان کهه واجهد اهرایم هسهتند رأی بدهنهد ههم بهرای آنها کهه رأی آوردهانهد
در هر حا اینجا هم یک حدیث عرض کنم و آ حدیث اری این اس .
این رواهار مشک مها عزیهزا  ،ایهن هرفتهاری مها عزیهزا  ،در روایهات م ه مبهرر اهده اسه  .در روایهات
ما آّر الزما آمهده اسه کهه چهه هرفتهاری مهردم ّواهنهد دااه .در چهه ناامیهدی ّواهنهد بهود کهه درآ
ناامیدی اسه

کهه یهک مرُبهه ّوراهید درّشها وجهود اقهدا مههدی موعهود (أرواحنها لهه ال هداء) طلهود

م کند.
حدیث سند

معتبر اس

حدیث صهحیح

اسه

کهه نقه مه کنهد اا ایهن محبهو اا ابهن الحسهن الرّضها

(علیه السالم) امام رضا (صلوات اهلل علیهه) کهه مها همهه مهدیو او هسهتیم .قَها َ لِه ابهن محبهو مه هویهد
صهیلَم" رواههاری بیایهد فتنهه ای بااهد کهر فتنهه ای بااهد چیهزی
صهمَّاءَ َ
امام هشتم فرمود":الَ بُدَّ مِهن فِتنَههٍ َ
را اصهالً ن همههد یعنه فتنهه ای بااههد سههنگین "صَهیلَم" بسههیار سههخ "یَسهقُمُ فِیهَها کُه ُّ بِبَانَههٍ وَ وَلِیجَههٍ"
دوستا اا همهه جهدا اهوند ،رفقها اا ههم جهدا بشهوند علیهه یکهدیگر حهر بزننهد و بههم بریزنهد و هرفتهاری
ایجههاد کننههد ،هههر ببانههه ای و ولیجههه ای و دوس ه و آاههنائ  ،آاههنای و دوستیشهها ُبههدی بههه حسههادت
شهیعَهِ الثَّالِهثَ مِهن وُلهدِی" امهام
بشودُ ،بهدی بهه داهمن بشهود ایهن رواههار ّواههد آمهد" .عِنهدَ فِقهدَا ِ ال ِّ
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هشتم فرمود :این رواهار سخ

وقته ّواههد آمهد کهه سهومین فرانهد مهن در لیبه بهه سهر ببهرد "یَبکِه

عَلَی ههِ أه ه ُ السَّ همَاءِ وَ أه ه ُ األرضِ" بههر امههام عسههکری کههه ههدر اوس ه آسههما و امههین براهههادت او هریههه
مه کنههد بعههد مه فرمایهد :وَ امّهها "بِهََّبِ وَ اُمِّه سَهمِ ُّ جَهدِّی اَهبیه وَ اَهبیهُ مُوسَه بهنِ عِمهرَا َ" و ههدر و
مادرم به فدای آ سومین فراندم که ابیه جهدّ مهن اسه

و اهبیه موسه بهن عمهرا اسه

"عَلَیههِ جُیُهو ُ

ضهیاءِ القُهداِ" ایهن نهور هه درّشها ُهر مه اهود بهه
شهعادِ ِ
النُّورِ" بر او نور اطهرا او را هرفتهه "َُتَوَقَّهدُ بِ ُ
روان عالم لیب بعد م فرماید":کَهم مِهن حَهرَّی مُؤمِنَههٍ" بسهیار انها دالهدار کهه در قلبشها مه سهواد "وَ
کَم مِن حَرَّی مؤمنَهً وَ کَم مُؤمِنٍ حَیرَا ُ" ههم ا دلسهوا؛ ههم مهرد دلسهوا حهاال دلسهوا اهاید ههم ااهاره بهه
هما مادرا و درا و همسرا اههدا بااهد اهاید "حَهزِینٍ عِنهدَ فِقهدا ِ المَهاءِ المَعهینِ" چهه بسهیار محهزو
هستند محزو هستند "کََّنِّ بِهِم آیِیٌ مَا کَهانُوا" مهن مه بیهنم امهام رضها مه فرماینهد کهه ایهن هها مهَّیوا
ُرین هستند در ُهاریر یعنه در ُهاریر بشهری یهَّا و ناامیهدی مثه آّرالزمها نیسه کهه مهردم آنچنها
هرفتار هستند و فرجه نیسه " نُهودُوا نِهدَاءً یَسهمَشُ مَهن بَعُهدَ" در اینجها یهک مرُبهه نهدائ مه اهنوند "یَها
اَه َ العالم بَقِیَّهُ اهللِ َّیرٌ لَکُم" آ وق اس که..
ّههدایا بههه محمّههد و آ محمّههد ایههن روا را هههر چههه اودُههر بههه مهها برسهها و مهها را بههه ایههن روا و ّههدم آ
بزرهههوار و حضههرت ُوفیهه مرحمهه ب رمهها .مهها اکنههو کههه در انتظههاریم ّههدایا بههه همهههی مهها مخ وصههاً
مس وال ما در کشور در هر رده ای هسهتند ایهن ُوفیه را بهده کهه آ هها ّهدم کننهد بهه نظهام اسهالم
ّههدم کننههدّ .ههدایا بههه مههردم مهها بههه آنهها کههه سههرمایه دارنههد ،ثههروت دارنههد ایههن بیههداری و هواههیاری را
مرحم

کن که به یهاد روا امهام ع هر بااهند و در کشهور سهرمایه ههِاری کننهد و ّهدم کننهد و مملکه

را اا هرفتاری و بیکاری نجات بدهند.
" أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیبا ِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
إِنَّا أَعْبَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ فَ َ ِّ لِرَبِّکَ و َانْحَرْ إِ َّ اَانِ َکَ هُوَالََّْبْتَرُ "
روردهارا به محمّد و آ محمّد هناهها مها را بریهز .فهر امهام ع هر (أرواحنها لهه ال هداء) را برسها  .داهمنا
را نابود فرما و ُوط هه هها را بهه ّوداها برههردا  .روردههارا کشهورهای اسهالم فلسهبین و نقها دیگهر را
در سههایهی امههام ع ههر (أرواحنهها لههه ال ههداء) ح هه ب رمههاّ .ههدایا ملّهه ایههرا نظههام جمهههوری اسههالم و
رچمههدار ایههن نظههام و ممالههک اسههالم در سههایهی امههام ع ههر (أرواحنهها لههه ال ههداء) بهها اقتههدار بیشههتر بههدار.
روردهههارا امههام اهههدا و اهههدا و سههپهبد عزیههز اهههید سههلیمان و آ کسههان کههه در حادثهههی هوا یمهها بههه
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اهادت رسیدند یعن جوانا عزیز مها کهه بهرای ُح هی بهه ّهار اا کشهور رفتهه بودنهد کهه درا بخواننهد
روای به این کشور بیایند و بهه ایهن کشهور ّهدم کننهد و اا دسه رفتنهد ّهدایا همهه را بهبخ
رحمت را بر همه ناا ب رما وَ السالمُ عَلیکم و رحم ُ اهللِ
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و بیهامرا.

