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خطبه های نماز جمعه1398/02/20 :
خطیب نماز جمعه :حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری
خطبه اول:
م اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
ن الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْ ِ
السالمُ علیکُم و رَح َمتُ اهلل ،أَعُوذُ بِاللَّهِ مِ َ
حمدِه وَ جَعَلَنا مِن اَهلِهِ لِنَکُونَ الِحسانِهِ مِنَ الشّاکِرینَ وَ لِیَجزِ َینا عَلی
الحَمدُهللِ ا َّلذِی هَدانا لِ َ
سنینَ وَ الحَمدُهللِ الَّذِی حَبانا بِدینِهِ وَ اختَصَّنا بِمِ َّل ِتهِ وَ سَبَّلَنا فِی سُ ُبلِ
ذلِکَ جَزآءَالمُح ِ
اِحسانِهِ لِنَسلُکَها بِمَنِّ ِه اِلیِ رِضوانِهِ ثُمَّ الصَّلَا ُه وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا و ََنَبیِّنَا ،حَبیبِ إلَهِ
م المُصطَفی مُحمَّد وَ عَلی أهلِ بیته الطَّیبینَ الطّاهرینِ
العَالَمینَ أَبِی القاس ِ
هلل فِی األرَضین ،روحی و أرواحُ العَالمین ِلتُرابِ مقدمه
المَعصومِین،المُکرَّمین سِیَّما بَقیةَ ا ِ
الفدا ،عِبادَاهلل اُوصیکُم وَنَفسی بِتقَوی اهلل وَ اُحَذِّرکُم مِن عِقَابِه
اولین جمعه ی ماه مبارک مضان است .ضیافت و میهمانی کرامت الهی .مناسب است در همین
آغازین روزهای ماه مبارک رمضان به مضامین عالی ،دل نشین ،سازنده و پیش برندهی چهل و
چهارمین دعای صحیفهی مبار که سجادیه توجه کنیم ،مراجعه کنیم ،دعایی که در آغاز ماه مبارک
رمضان موالیمان حضرت علی بن الحسین (علیهم السالم) با این کلمات استقبال کردند از ماه
مبارک رمضان و به جامعه ی مومنان و ارادتمندان شان شیوه ی استقبال از ماه رمضان و بهره
مندی از ظرفیت های ماه مبارک رمضان را آموزش داده اند .قالب دعاست اما یک نقشهی راه
است ،یک دستورالعمل است با لطافت دعا ،با تعابیر بسیار زیبا و دل نشین در اختیار ما قرار گرفته.
بعضی از این فراز ها را و بخش های این دعای نورانی را برای شما می گویم با حمد آغاز می شود
لل الَّ هذی هَدانا" که به ما
حمدُ ه
همین ثنا خوانی حضرت حق که بخشی از آن را برایتان خواندم "الَ َ
فرصت داد ،ما را راهنمایی کرد ،آموزش داد که چگونه ثنای حضرت او را بخوانیم ،عارفانه،
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عاشقانه با حالت شکر در برابر نعمت ها "وَ اَلحَمدُهللِ الَّذِی حَبانا بِدینِهِ" خدای متعال را
سپاس گذاری می کنیم که دین خودش را به ما هدیه داد ،راه سعادت و خوشبختی را در دین به
ما معرفی کرد تا مسیر رضایت او را بتوانیم طی کنیم از میان راه های خوشبختی و سعادت خدای
متعال را سپاس گذاری می کنیم که ماه مبارک رمضان از جملهی این راه ها قرار داد "جَ َعلَ مِن
تِلکَ السُّبُلِ َشه َرهُ شَهرَ رَمَضان" چه ماه خوبی ،ماه روزه ،ماه اسالم ،ماه پاکی ،ماه نماز ،ماهی
که با قرآن کریم شناخته می شود" وَ شَهرَ القِیَامِ الَّذِی أُنزِلَ ِفیهِ القُرآنِ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَ ِّینَات
مِنَ الهُدَی وَ الفُرقَانِ" چه ضیافتی ،چه میهمانی که موالی کریم سفرهی متفاوتی را برای
جامعهی بشریت و برای آن مومنان گسترانده ،سفرهی قرآن ،معارف وحیانی که در او نقشهی
سعادت و خوشبختی جامع بشریت ارائه شد" .فَاَبانَ فَضیلَتَهُ عَلی سائِرِ الشُّهُورِ بِما جَعَلَ لَهُ مِنَ
الحُرُماتِ المَوفُورَهِ" به ما معرفی کرد ظرفیت های این ماه را ویژگی های این ماه را ،فضائل
شگفت انگیزی که این ماه دارد ،ماهی که با دستانی پر از رحمت ،برکت و مغفرت به استقبال
مومنین آمده و خدای متعال با قرار دادن برنامه هایی مخصوصاً برنامهی ویژهی روزهی این ماه به
مومنان ،اهمیت و عظمت این ماه را معرفی کرد "وَ حَجرَ فِیهِ المَطاعِمَ وَ المَشارِبَ وَ اکراماً" تا
مردم از خوردن و آشامیدن و از لذایذ ظاهری آن هم مواردی که در شرائط عادی برایشان حالل
است ،چشم بپوشند و برای این ماه و برای این ضیافت وقتی را معین کرد که نه میشود چیزی را
از آن کم کرد و نه میشود چیزی به آن اضافه کرد" .ثُمَّ َفضَّلَ َلیلَهً واحِدَهً مِن لَیالیهِ عَلی َلیالی
اَلفِ شَهرٍ" و در این ماه یک شب را قرار داد ،یک شب متفاوت شبی که فضیلتش و ظرفیتش
افزون از هزار ماه است که عمر طبیعی یک انسانی که عمرش به سرانجام برسد در این ظرفیت
هست "وَ سَمّاها َلیلَهَ القَدرِ تَنَزَّلُ المَالئِکَهٌ ِفیها بِإذنِ رَبِّهِم مِن کُلِّ اَمر ،سَالمٌ دآ ِئمُ ال َبرَکَ ِه
إلی طُلُوعِ ال َفجرِ" چه شب بزرگی ،چه شب با عظمتی ،قلّه ی این میهمانی و این ضیافت الهی و
ضیافت کرامت شب قدری است که در این ماه تعبیه شده ،نشانی اش به مومنان داده شده که شب
 19و شب  21و شب  23انتظار لیله القدر را داشته باشند و خود را برای او آماده کنند.
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د وَ آلِهِ وَ الهِمنَا مَع ِرفَهً فَضلِهِ وَ اِجاللَ حُرمَتِهِ َو التَحَفُّظَ مِمَّا حَظَرتَ
صلِّ عَلَی مُحَ َّم ٍ
"اللَّهُمَّ َ
فِی ِه " پروردگارا اکنون که ما را به این ماه رساندی ،به ماه توفیق دادی ماه رمضان را درک کنیم و
امروز در جمع دوستان و مومنین در این میهمانی شرکت کرده ایم و اولین جمعهی این ماه عزیز
را داریم سپری می کنیم ،عظمت این ماه ،ظرفیت این ماه ،شکوه این ماه ،برنامه های این ماه را به
ما الهام کن تا آنگونه که تو می پسندی در این ماه حضور پیدا کنیم ،رفتار کنیم ،میهمان خوبی
باشیم ،ادب میهمانی را رعایت کنیم "أ ِعنَّا عَلی صِیامِهِ" ما را بر روزه ی این ماه موفق بدار و
کمکمان کن یک روزه ی واقعی که در این روزه گوش ما شنوندهی لغو هم نباشد ،سخنان بیهوده
تا چه رسد به سخنان حـرام .چشمان ما نگرنده ی صحنه ی گناه ،نگرنده ی صحنه ی اضافی و
لهو هم نباشد چه رسد به صحنه ی گنــاه .کمک مان کن اعضاء و جوارح ما روزه دار باشند؛ دست
ما ،پای ما ،خوراک ما از حالل و زبان جز به آنچه که تو می پسندی گشوده نشود.
پروردگارا کمک مان کن تا همّت بگماریم در آنچه که پاداش تو را در پی دارد و پرهیز
کنیم از آنچه که عقاب تو را در پی دارد و در این میانه ،ای خدای ماه رمضان به ما اخالص
کرامت کن "ثُمَّ خَلَّص ذلِکَ کُلَّهُ مِن رِئَاءِ المُرآئینَ وَسُمعَهِ المُسمِعِینَ النَشرِکُ فِیهِ أحَد ًا
ک" جز به رضای تو نیاندیشیم ،فقط برای تأمین خاطر تو و
دُونَکَ وَ النَبتَغِی فِیهِ ُمراداً سِوَا َ
رضای تو روزه بگیریم ،تالوت کنیم ،برنامه های این ماهمان را اجرا کنیم "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ
وَ آلِهِ وَ قِفنَا ِفیهِ عَلَی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ الخَمسِ بِحُدُو ِدهَا الَّتِی حَدَّدتَ وَ ُفرُوضِهَا الَّتِی
فَرَضتَ" ای خدای مهربان کمک مان کن که در این ماه ،نماز با کیفیتی به محضر تو بیاوریم ،به
نمازمان برسیم؛ شرائطش ،آدابش ،ظاهرش ،باطنش ،یک فرصتی است ماه رمضان برای این که در
نمازهایمان بازنگری کنیم ،به وضع نمازمان برسیم ،ارکانش ،ویژگی هایش آن چنان که پیامبر و
اهل بیت (سالم الل علیهم و اجمعین) در رکوع و سجده و قیام و قعود نمازشان رعایت می کردند.
"عَلَی اَتَمِّ الطَّهُورِ وَ اَسبَغِهِ"
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سطح رفتار ما ،رفتار بندگی ما ،ارتقاء پیدا کند در این ماه .به رفتارهای شایسته ای در مناسبات
خودمان و تو دست پیدا بکنیم ،عبد باشیم ،خاضع باشیم ،خاشع باشیم ،دوستدار باشیم ،عاشقانه
به محضر تو بیائیم و سطح مناسبات مان را در این ضیافت و در میهمانی کرامت با بندگان تو هم
ل أرحَامَنَا بهالبه ِّر وَ الصِّلَ هه َو أن نَتَعَاهَ َد جهیرَانَنَا بهاالهفضَاله َو العَطهیَّ هه"
ارتقاء بدهیم "وَ وَفِّق َنا فهیهه هلأَن نَصه َ
فرصت خوبی است ماه مبارک رمضان برای خروج از نفسانیّات و خودخواهی ها ،روی کردن به
مردم با نگاه کریمانه ،محترمانه ،به صله رحم در این ماه بپردازیم ،سراغ همسایه هایمان برویم با
احترام و محبت و هدیه ،اموالمان را از ناپاکی ها و از حقوق مردم پاکیزه کنیم ،اگر در مال ما
زکاتی هست ،خمسی هست ،پرداخت کنیم .با کسانی که با ما قهر می کنند ،از ما دوری می کنند،
ف مَن ظَلَمَ َنا" کسانی که به ما ظلم می کنند ،ستم می کنند ،با
به آن ها نزدیک بشویم "وَ اَن نُنصه َ
آن ها ما با انصاف رفتار کنیم و با کسانی که با ما دشمنی می کنند با سهلم و سالمتی با آن ها
روبرو بشویم ،یعنی رفتار ما به کرامت ،به آنی که تو می پسندی و اخالق الهی نزدیک بشود .بلـه
غیر از آن کسانی که دشمنی ما با آن ها و دشمنی آن ها با ما به خاطر توست ،به خاطر
دین توست "حَاشَی َمن عُودِیَ فِیکَ وَ لَکَ " نـه اینجا فرصت ابـراز دشمنی با دشمنان
توست ،ما با آن ها سرسازشی نداریم ،در مقابل آن ها می ایستیم "فَإنَّهُ العَدُوُّ الَّذِی الَ
نُوَالِیهِ وَ الحِزبُ الَّذِی الَ ُنصَافِیهِ"
پروردگارا کمک مان کن در این ماه خود را از انواع و اقسام گناهان پاکیزه کنیم و تصمیم بگیریم
که عیب های تازه ای و گناهان تازه ای وارد زندگی ما و اعمال ما نشود .فرشته خویی را که در این
ماه تمرین می کنیم عادت همیشگی ما قرار بده "حَتَّی ال یُورِدَ عَلَیکَ أحدٌ مِن مَالئِکَتِکَ اِلَّا
دُونَ مَا نُورِدُ مِن اَبوَابِ الطَّاعَهِ لَکَ" آنقدر اوج بگیریم در رفتارعارفانه و عاشقانه و آن گونه که تو
می پ سندی در تقرب به سوی تو که فرشته ها هم از ما جا بمانند ،به هر مرتبه ای برسند ببینند
ما باال دست آن ها هستیم .ای خدای بزرگ از تو می خواهیم "بِحَقِّ هَذَا الشَّهرِ وَ بِحَقِّ مَن
تَعَبَّدَ لَکَ فِیهِ مِن ابتِدَائِهِ إلَی وَقتِ فَنَائِهِ "می خواهیم از تو درخواستی داشته باشیم ،به حق
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این ماه تو را قسم می دهیم و به حق هر کسی که از بندگان شایستهی تو که حق این ماه را ادا
کرد؛ از پیامبر تا اولیاء ،تا فرشتگان ،تا بندگان صالح و از تو می خواهیم اوالً "اَن تُصَلِّی عَلَی
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أهِّلنَا فِ ِیه لِمَا وَعَدتَ اَولِیَا َءکَ مِن کَرَامَتِکَ" در این ماه به ما شایستگی عنایت
کن و ظرفیتی که به دوستانت کرامت کرده ای و کسانی که در مقام بندگی توانستند به مراتب
باالیی دست پیدا کنند "وَ اجعَلنَا فِی نَظمِ مَنِ اس َتحَقَّ الرَّفِیعَ االَعلَی بِرَحمَتِکَ" به ما همت
بده در کسب فضائل زیباییهای اخالقی ،شتاب به سوی تو ،دوری از دشمنان تو ،دوری از رذائل
اخالقی به ما همّت بلــند کرامت کن.
شهرِنَا هَذَا رِقابٌ یُعتِقُهَا
د وَ آلِهِ وَ اِذَا کَانَ لَکَ فِی کُلِّ َلیلَهٍ مِن لَیا ِلی َ
صلِّ عَلَی مُحَمَّ ٍ
"اللَّهُمَّ َ
عَفوُکَ" به ما خبر داده شد از سوی تو ،من را می بخشی در لحظه های افطار ،در لحظه های
سحر ،در وقت نماز ها از تو می خواهیم ای خدای بزرگ "فَاجعَل رِقَا َبنَا مِن تِلکَ الرِّقابِ" ما را
هم جزء بندگان آزاد شده و آمرزیده شده ی خودت قرار بده و ما را جزء بهترین میهمانان خودت
در این ماه بپذیر و همراه با طی شدن این ماه ما راهم از گناهان خارج کن به گونه ای که وقتی
این ماه به پایان می رس د ما پاکیزه و مطهر از انواع و اقسام گناهان وارد شرائط عادی زندگیمان
بشویم .این ماه را از عبادات ما پرکن و به طاعت ما زینت ببخش و به ما توفیق بده به روزهی
شایسته در روزه ها و راز و نیاز و تضرّع به سوی تو و خشوع در پیشگاه تو با مناجات و دعا در
سحرها و شب ه ا به گونه ای که هرگز این ماه را ما با غفلت پشت سر نگذاریم سایر ماه های
حینَ
زندگی ما را هم پس از ماه رمضان مانند این ماه قرار بده "وَ اجعَلنَا ِمن عِبَادِکَ الصَّالِ ِ
ل
الَّذینَ یَرثُونَ الفِردَوسَ هُم فِیهَا خَالِدُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آ ِلهِ فِی کُلِّ وَقتٍ وَ کُ ِّ
اَوَانٍ وَعَلَی کُلِّ حَالٍ عَددَ مَا صَلُّیتَ عَلَی مَن صَلَّیتَ عَلَیهِ و أضعَافَ ذَ ِلکَ کُلِّهِ بِاالضعَافِ ا ُّلتِی
الَیُحصِیهَا غَی ُرکَ أنَّکَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِید" این ماه ،ماه تقرب به سوی خدای متعال از طریق ارتقاء
والیت الهی و ارتباط شایسته ی با مح ّمد و آل محمّد درود بر مح ّمد و آل محمّد و صلوات برمحمّد
و آل محمّد است.
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ب العالَمینِ ثُمَّ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا و
اللَّه َّم صل علی مح َّمد و آل مح َّمد ،الحَمدُاهللِ رَ ِّ
ََنَبیِّنَا حَبیبِ إلَهِ العَالَمینَ أَبِی القاسمِ مُحمَّد وَ عَلی اهل بیته الطّاهرینِ المَعصومِین
المُکرَّمین
مجدداً خودم و همه ی شما برادران و خواهران را در ماه تقوا به ارتقا درجه ی تقوا توصیه
می کنم
"أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ ال َّرحْمنِ الرَّحیم
ل
إنَّا أنزَلنَاهُ فِی لَیلَهِ القَدرِ ،وَمَا أدرَاکَ مَا لَیلَهُ القَدرِ ،لَیلَهُ القَدرِ خَی ٌر مِن ألفِ شَهرِ ،تَنَزَّ ُ
المَالئِکَهُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإذنِ رَبِّهِم مِن کُلِّ امرٍ ،سالمٌ هِیَ حَتَّی مَطلَعِ الفَجرِ ،صَدَقَ اهللُ العَلِیُّ
العَظِیم"
خطبه دوم:
م
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحی ِ
الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِی یُؤ ِمنُ الخَائِفِینَ وَ یُ َنجِّی الصَّا ِلحِینَ وَ یَرفَعُ المُستَضعَ ِفینَ وَ یَضَعُ
ن
جبارینَ مُبیرِ الظَّالِمی َ
المُستَکبِرِینَ وَ یُهلِکُ مُلُوکاً وَ یَستَخلِفُ آخرِینَ وَ الحَمدُهللِ قاصِمِ ال َّ
حاجَاتِ الطَّالِبِینَ مُعتَ َمدِ
ل الظَّالِمِینَ صَریخِ ال ُمستَصرِخِینَ ،مَوضِعِ َ
مُدرِکِ الهَارِبِینَ نَکَا ِ
المؤمِنِین اللَّهُمَّ صَلِّ َعلَی مُحَمَّدٍ عَبدِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِن خَلقِکَ وَ حَافِظِ سِرِّکَ وَ مُبَلِّغِ
رِسَاالتِکَ ،اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلی عَلیٍّ امیرالمومنین وَ وَصیِّ رسولِ رَبِّ العالمین وَصَلِّ عَلَی
صلِّ عَلی
ل عَلَی سِبطَیِ الرَّحمَهِ وَ إمَامَیِ الهُدَی الْحَسَنِ وَ الحُسین وَ َ
ص ِّ
الصِّدِّیقَهِ الطَّاهِ َره وَ َ
اَئِمَّةِ المُسلِمینَ عَلیّ بْنِ الحُسَینِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ علیِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ موسی بْنِ جَعْفَرٍ وَ
عَلیِّ بْنِ موسی وَ مُحَمَّدِ بْنِ علیِّ وَ عَلیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالحَسَنِ بْنِ علیِّ وَ خَلَّفَ الْقَائِمِ المَهدِیِّ
حُجَجِکَ عَلَی عِبَادِک َو أُمَنائِکَ فِی بِلَادِکَ ِعبادَاهلل اُوصیکُم وَنَفسی بِتقَوااهلل .
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در خطبه ی شعبانیه اشاره شد که مومنین در ماه مبارک رمضان شایسته است سطح تقوای
خودشان را افزایش بدهند ،مخصوصاً نسبت به محرمات ورع پیشه کنند و ورع را پیامبر عزیزمان
باالترین و افضل اعمال در ماه مبارک رمضان معرفی فرمودهاند.
برادران و خواهران عزیزم مسئلهی روز ما اقدامی است که شورای امنیت م ّلی ،شورای عالی امنیت
ملّی تصمیم گرفت و رئیس جمهور محترم نوشت و اعالم کرد در اقدام متقابل با بدعهدی های
رژیم جهان خوار آمریکا و در مقابله با کم کاری و ضعف اقدام دولت های اروپایی اقدامی حقوقی و
قانونی مبتنی بر توافق نامهی برجام طبق بند  26و  36این توافق نامه اقدامی که می توانست سال
گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام صورت بگیرد ولی با تأخیر و با حوصله ورزی فراوان صورت
گرفت اگر چه یک اقدام اولیه و حداقلی است اما گام مهمی است گامی است انقالبی برای تأمین
منافع ملّی ما و تقویت مقاومت ملّت عزیز ایران .انشاءالل با همین ادبیات ،با همین صالبت گام
های بعدی برداشته بشود ،بدون تأخیر ،با زمان بندی که خوشبختانه گام های تعریف شده ی
ایران گام های دارای زمان بندی مشخص و شیوهی اقدام کامالً دقیق است .انشاءالل با همین
ادبیات ،با همین صالبت گام های بعدی برداشته بشود ما از این اقدام مناسب و انقالبی حمایت می
کنیم ،تشکر می کنیم ،یقین داریم گشایش های فراوانی را در پی خواهد داشت .سازمان ملل،
جامعه جهانی ،اتحادیه اروپا مخصوص ًا در معرض یک امتحان بزرگ هستند.
واکنش های اخیر آن ها نامتعارف است ،به یک اقدام کامالً قانونی و حقوقی ،آن هم با تأخیر ،با
حوصله ورزی فراوان ،این جور واکنش های عصبی از طرف دولت های اروپایی؛ آمریکا که تکلیفش
معلوم است ،توقع نیست .توقع این است که آن ها رفتارهای خودشان را با سرعت اصالح کنند،
تأخیرهای خودشان را جبران کنند .این عصبانیت ها و برخوردهای اولیّه نشان دهنده ی صحت
اقدام است ،معلوم می شود کار بسیار درستی انجام شده و باید این راه ادامه پیدا کند .از ایران یک
صدا شنی ده می شود و امروز در روز جمعه ،در سراسر کشور ،در این اجتماع بزرگ نماز جمعه و
بعد از نماز جمعه ملّت عزیزمان از این تصمیم انقالبی ،یکپارچه دفاع می کنند و راهپیمایی می
کنند و بر عیله دشمنان شعار می دهند .واقعیت میدان و شرائط عمومی آرایش جنگی
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دشمن در برابر ایران اسالمی است .آرایش جنگی در عرصهی اقتصادی ،اطالعاتی ،روانی،
سیاسی ،فرهنگی البته نه در حوزهی نظامی چون عرضهای در آن بخش ندارند و البته
همان طور که فرمود رهبر عزیز و حکیم و عالیقدرمان :حواس نیروهای مسلح ما هم البته و مردم
عزیز ما هم جمع هست امّا عمدهی مسئله یـک جنگ روانـی شنـاختی است با هدف رخنه در
ارادهی ملّی مردم عزیز ما عمدهی مسئله این است .می خواهند القا کنند جمهوری اسالمی در
شرایط محاصرهی سختی گرفتار شده ،می خواهند القا کنند وضعیت مردم ما وضعیت بحرانی
است ،می خواهند القا کنند که شرایط در جمهوری اسالمی شبیه به شرایط مسلمانان در شعب
ابی طالب است این یک مغالطه تاریخی است .
اگر بنابر شبیه سازی هم باشد ما در شرایطی مانند :شرایط جنگ احزاب قرار داریم ،شرایطی
دشوار ولی امید بخش ،شرایطی که نشان دهندهی این هست که دشمن آخرین نفس های دشمنی
خودش را می کشد و آغاز ناامیدی جبههی کفر و استکبار و ظهور فتوحات بزرگ هست.
در جریان جنگ احزاب طراحی مشترک ،فعالیت جریان نفاق بیشتر آسیب می زد "وَ اِذ زَاغَتِ
ب الحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاهللِ الظُّنُونَا" کار خیلی سخت شد و مومنین در
االَبصَارُ وَ بَلَغَتِ القُلُو ُ
معرض یک امتحان بسیار بزرگ قرار گرفتند " ُهنَالِکَ ابتُلِیَ المومنونَ وَ زُلزِلُوا زِلزَاالً شَدِیدًا"
جریان نفاق در جامعه ت زریق یأس و ناامیدی و سیاه نمائی و بزرگ نمائی دشمن و بزرگ نمائی
لشکر دشمنان و امثال این ها را داشت و منافقین این گوش و آن گوش می خواندند که "مَا
وَعَدَنَا اهللُ وَ رَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا" و خطاب به مردم می گفتند "یَا أهلَ یَثرِبَ لَا مُقَامَ لَکُم
فَارجِعُوا" می گفتند :اینجا دیگه جای زندگی نیست باید برویم ،اگر آسایش می خواهیم راهی جز
سازش نداریم .این خط نفاق از داخل امّا مومنان با تأسی به پیامبر عظیم الشأن و با اعتماد به
وعدهی الهی ،وقتی حضور دشمن را و هلهلهی دشمنان را دیدند و" وَ لَمَّا رَأی المؤمِنونَ
االَحزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اهلل وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اهللُ وَ َرسُولُ ُه وَ مَا زَادَهُم إلَّا إیمانًا وَ
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تَسلِیمًا" این حضور دشمن و ائتالف دشمن ،برای جامعه ی مومن جزء ازدیاد در مقاومت و ایمان
و تسلیم در پیشگاه الهی ره آورد دیگری نداشت.
کفر و ایمان در برابر هم قرار گرفتند یکپارچه؛ نمایندهی کفر ،عمرو بن عبدود و هیکل دیوآسا و
عربدههای مستانه وارد میدان شد و نمایندهی جریان ایمان علی بن ابی طالب (علیه الصاله و
السالم) به میدان رفت و شد آنچه که شد و آن ضربتی که از عبادت جنّ و انس هم سودش برای
اسالم و برای بشریت بیشتر بود .امروز ملّت مؤمن و علوی ما به نیابت از جریان ناب مؤمنان در این
میدان حضور دارد و آمریکا و رژیم صهیونیستی آن قلدر میدان و عمرو بن عبدود نعره کش میدان
است ،به فضل الهی و به یاری حق و به نصرت الهی و با مقاومت ملّت و با وحدت یکپارچهی مردم
انشاءالل گردن این قلدرهای زمان خواهد شکست و کمر آن ها به خاک خواهد نشست انشاءالل.
مردم عزیز ما در ادامه ی راه عزّت و افتخارشان به پیامبر عظیم الشأن اقتدا می کنند ،به
امیرالمؤمنی ن اقتدا می کنند و این دیو سر گردان نعره کش ،عربده کش میدان ما یعنی رئیس
جمهور کم خرد آمریکا را و همراهیانشان را انشاءالل با تدبیر ،با برنامه و با مقاومت از صحنه خارج
خواهند کرد .یک نگاه به میدان ،به واقعیت میدان وضعیت را بیشتر ،برادرها و خواهرهای عزیزم
روشن می کند .جبههی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا ،ازش رفتارهای غیر طبیعی شما
دارید میبینید سال هاست البته ملّت ما تا حد زیادی عادت کرده اند؛ اخیراً خیلی این مسئله
جدی تر است ،واقعیت میدان نشان دهندهی استیصال دشمن است ،نشان دهندهی به گِل
نشستن کشتی تدبیر دشمنان هست ،منحنی رو به افولی را نشان می دهد و این عربده
کشی ها را فریاد و عربدهی یک دیو در حال احتضار و دست و پا زدن یک غول در حال
مرگ ،مردم ما محاسبه می کنند .رفتارهای نپخته ،مضحک و احمقانهی سران استکبار جهانی
مخصوصا ً رئیس جمهور عجیب و غریب آمریکا در این روزها اعتبار آمریکا را تا حد زیادی کاهش
داده در افکار جهانی ،یک رسوایی جهانی را برایشان پیش آورده نمونه ها را دارید می بینید؛ خروج
از معاهدات بین المللی ،بهم زدن بازی هایی که حتّی خودشان آ ن ها را ساخته اند و پرداخته اند،
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پیمان شکنی و بد عهدی در ارتباط با همین برجام مشاهده کردید که چه رفتارهایی را از خودشان
نشان دادند و در سال گذشته خروج از برجام ،اخیراً هم شنیدید ادعاهای خنده دار و مضحک
رئ یس جمهور آمریکا را که می گوید :از وقتی که من از برجام خارج شده ام هر هفته در خیابان
های تهران اغتشاش هست و ادعای این که ما فروش نفت ایران را به زیر صفر خواهیم رساند و
تهدید دائمی همکاران ایران ،رفتارهای های غیر عادی است این همان نکتهای است که عرض
کردم نشانه های احتضار این جرسومه و نماد استکبار جهانی است.
برادران و خواهران عزیزم هندسهی قدرت در جهان به نفع مقاومت و به نفع جمهوری اسالمی و
انقالب اسالمی در حال تغییر است این دیگر حکایت یک منطقه و دو منطقه نیست .نمونه ی اخیر
را شما در ونزوئال می توانید ببینید ،در کنار گوش آمریکا ،آمریکایی ها نتوانستد در برابر یک ملّت
و مقاومت یک ملّت بایستند و باالخره جریان کودتای آمریکای در آنجا شکست خورد و مردم آنجا
پیروز شدند ،میگویید :ایران؟ حتّی در آنجا هم هست اگر این چنین باشد که نشانه ی قدرت
جمهوری اسالمی ایران است ولی این چنین نیست خودتان هم می دانید فرمول مبارزه و مقاومت
را ملّت ایران به ملّت های آزادهی جهان تعلیم داده
برادران و خواهران عزیزم ،آمریکایی ها به رغم همه ی برنامه ریزی ها و تالشهایشان نتوانستند
یک اجماع سراسری جهانی را بر علیه ملّت ما تشکیل بدهند حتّی منطقه ای را که به صورت
تاریخی در اختیار آمریکاست یعنی اروپا آن ها هم نتوانستند در این مسیر آنگونه که شاید
هماهنگ بشوند یک قارهی پیر ،خسته ،خسته از مواجه ی با کدخدای دیوانه و زیاده خواه؛ مردم
اروپا آمادگی هزینهی بیشتر از این ها را ندارند ،هر کشوری از این کشورهای اروپایی هم گرفتار تر
از دیگری است .انگلیس گرفتار برگزیت و خروج از جریان اتحادیه اروپاست؛ فرانسه ماجرای قیام
مردم و جلیقه سبز در ارتباط با مبارزه ی ضد سرمایه داریشان که به میدان آمدند ،این هم خودش
یک جریان جدید است و تمام هم نمی شود و می بینید در این جریان رونمائی شد از وحشی های
ادکلن زده و کروات زده که چشم مردمشان را کور کرده اند ،دستشان را قطع کرده اند هفته
هاست.
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این ها جلوی چشم ماست مگر این ها می توانند؟ گرفتارانی هستند که برایشان امکان رویارویی با
ملّت ایران نیست .در جریان برجام هم گرفتار هستند "مُذَبذَبِینَ بَینَ ذَ ِلک" اگر بخواهند منافع
خودشان را حفظ کنند باید با جمهوری اسالمی همکاری کنند ،از طرف دیگر مواجه با تهدیدهای
آمریکا و فشارهای آمریکا هستند البته این را ما یک فرصت تاریخی برای اروپا می دانیم که
به کمک ملّت ایران از این مسیر غلط برگردد و راه صحیح را انتخاب کند .قدرت های
جدید هم در آسیا با آمریکا همکاری نکردند ،دیدید نه روسیه همکاری کرد ،نه چین همکاری کرد،
سایر قدرت های اقتصادی منطقهای هم حاضر به همکاری با آمریکایی ها نیستند امّا وضعیت
منطقهی ما یعنی منطقهی غرب آسیا؛ به قول آن ها خاورمیانه که طعمهی اصلی آمریکا است به
خاطر موقعیت ویژه اش و ای ن ها برای تصاحب ثروت عظیم این منطقه سال های سال است
بیشترین سرمایه گذاری اقتصادی ،مالی ،امنیتی ،اطالعاتی ،فرهنگی و حتّی نظامی را در این
منطقه داشته اند ولی عزیزان می بینند یک حسرت بزرگ بر دل آمریکایی ها ماند به خاطر این که
تمام برنامه هایشان در منطقه ی غرب آسیا بهم ریخت ،در منطقهی ما در این مجموعه متّحده باوفا
ندارند و توانمند .اکثراً گرفتارند ،مشکل دارند ،رژیم های پوسیده ،قدیمی ،کهنه ،بدون ارتباط با
مردماشان رو به زوال.
نمونه اش؛ نمونه ی اصلی اش هم رژیم آل سعود است مالحظه می فرمایید یک دیکتاتور با
وحشت و استبداد دارد کارش را در بین مردمش پیش می برد .این مظلومین را دیدید اخیراً 37
نفر را که با چه روش زشتی این ها را به شهادت رساندند در باتالق یمن  4سال است ماشین
جنگی سعودی که به نیابت از آمریکا و استکبار جهانی در مقابل ملّت مظلوم یمن ایستاده به گهل
نشسته نمی تواند حرکت کند .در یمن یک فاجعه ی بزرگ انسانی در حال رخ دادن است ولی از
طرفی آن ملّت هم چنان مظلومانه دارند مقاومت میکنند این ها میخواستند یک هفته ای یمن را
تصاحب کنند  4سال است این مردم ایستاده اند و دارند مقاومت می کنند.
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جریان داعش را هم که مشاهده فرمودید مولود نامشروع ارتباط و پیوند ننگین آمریکا و
آل سعود در منطقه دیدید به چه روزی درآمد که اآلن نفس های آخرش را دارد می کشد
بلـه عزیزان اندیشه ی مقاومت درمنطقه رسوخ کرده و نهادینه شده امروز دیگر ما در منطقه نه
فقط هسته های مقاومت بلکه جبههی مقاومت و زنجیره ی طالیی مقاومت را داریم ،بلکه حتّی
دولت های مقاومت را داریم ،آنچه که در عراق و در سوریه و در یمن و در لبنان و فلسطین دارید
مشاهده می فرمایید.
امّا متحد اصلی آمریکا در این میانه ،در این منطقه یعنی رژیم صهیونیستی ،این وضع منطقه است
و وضع جهان است ،این رژیم خبیث کودک کش ،این که دیگر وضعش معلوم است در سراشیبی
سقوط کامـل و اضمحالل و انهدام است گرفتار در چنبرهی مقاومت منطقه ای و محلّی است .طرح
ضعیف و پوسیدهی معامله ی قرن هم که به جایی نرسید و کاری ازش بر نیامد .دشواری های
داخلی رژیم صهیونیستی را دارد از پا در میآورد ولی در این میانه نمونهی تازهی رسوایی رژیم
صهیونیستی را شما در حملهی ناجوانمردانهی اخیری که به غزه داشته اند و آن جنایات را
در آنجا مرتکب شده اند امّا فتـح بـزرگ مقاومت در آنجا شکل گرفت کمتر از 48
ساعت این رژیم تبهکار را که نمایندهی عربده خوانی های آمریکا در این منطقه است
زمین گیر کرد ،به آتش بس کشاند پای میز آتش بس آورد و شرایط خودش را بر او تحمیل کرد.
از قدرت افسانه ای رژیم صهیونیستی چیزی باقی نمانده و موشک های مقاومت فلسطین توانستند
آن چتر امنیتی و گنبد امنیتی را به راحتی سوراخ کنند و شهرهای آن ها را در معرض تهدید قرار
بدهند.
بله برادران عزیز خواهران بزرگوار ،دشمنان ما در یک چنین وضعیتی هستند منحنی رو به سقوط
و در این میانه ملّت عزیز و سرافراز ما به عنوان پرچم مقاومت در منطقه بلکه در سطح جهان دارد
دائم منحن ی را رو به سعود و رشد طی می کند در همه ی شاخص ها؛ در شاخص های امنیتی ،در
شاخص های اقتصادی ،در شاخص های علمی ،در تأمین زیر ساخت ها  40سال پر افتخار را ملّت
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عزیزما پشت سر گذاشته اند وارد چلّهی دوم شده اند به لطف خدای متعال ملّت یکپارچه ،متحد،
مقاوم ،صبور ،غیور با رهبری رشید و شجاع وسط میدان هستند الحمد لل ربِّ العالمین هر روز هم
موفقیت ها بیشتر هست.
برادران و خواهران عزیز آخرین امتحان ملّت ایران این جریان سیل بود که مشاهده کرده اید خدا
می داند در جریان سیل اخیر با آن قوّت ،با آن سرعت ،با آن فراگیری ،چه حماسهی بزرگی آفریده
شد از ملّت عزیز ما و رشید ما ،از نیروهای جهادی ،از هالل احمر عزیزمان ،از نیروهای مسلّح ،از
همه ی عناصر مومن که وارد میدان شده اند .یک کار بسیار بزرگ و درخشانی را انجام داده اند
حقیقتاً پر افتخار است من از نزدیک رفتم ،دیدم ،با مردم نشستم ،شرایط را دیدیم از نزدیک خدا
می داند چه اتفاق بزرگی افتاده .نیروهای مردمی ،روحانیون عاشقانه آمدند به خدمت .یک سیـل
عظیـم از محبت و مهربانی و عشق و همدردی به میدان رفت و وحدت .مردم و مسئولین
متحد با همدیگر 100ها کیلومتر سیل بند ساخته اند شهرها را نجات داده اند و الحمدلل تلفات
جانی بسیار اندکی هم داشته ایم در حالی که خود اروپایی ها پیش بینی می کردند ما هزاران
کشته داشته باشیم در جریان سیل.
این یک نماد است من عرض می کنم مسئولین عزیز ما ،مدیران شایسته ی ما که در حال خدمت
در عرصه های گوناگون در قوای گوناگون کشور هستند ،به آنچه وعده داده اند در جریان سیل
عمل کنند شرایط ،وارد شرایط خاصی می شود ،برای مردم آن منطقه .نمازهای جمعه ،ائمه ی
جمعه ،پایگاه ها ،مساجد در این ماه خدا به کمک برادران و خواهران خودتان ادامه بدهید ،دست
برندارید تا به آن نقطه ی شایسته برسد و آالم بر طرف بشود و دولت و مسئولین انشاءالل به وعده
هایی که داده اند با سرعت و در زمان مناسب عمل کنند و یک خواهش هم داریم شما در جریان
سیل ،مسئولین بزرگوار ،مدیران محترم نشان دادید که می شود چگونه وارد میدان شد .دیدید
مردم چگونه با شما هماهنگ شدند در لحظه لحظه ی این امتحان بزرگ در جریان اقتصادی و
فشار اقتصادی که معلوم است نفوذی ها ،احتکارچی ها ،قاچاقچی ها ،منافقین ،زیاده خواهان،
عناصر زالو صفت افتادند به جان مردم .در این شرایط می توانید با کمک گرفتن از مردم مثل
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جریان سیل از مردم کمک بگیرید ،برنامه بریزید ،آرایش جنگی داشته باشید ،این سیل گرانی را
هم جلویش را بگیرید و اجازه ندهید مردم بیش از این اذیت بشوند.
می دانند مردم ما و ما که این جریان قابل مدیریت است و راه حل دارد کمک بگیرید ،از جوانان
مومن انقالبی کاردان و این مسیر را هموار کنید .مردم ما حاضرند هزینه ی عزّتشان را بدهند
آنچه که مربوط به هزینه ی عزّت باشد مردم می دهند ،تعارف هم ندارند ،فشار اقتصادی
هم باشد مقاومت می کنند که کردهاند امّا هزینهی سوء تدبیرها را که نباید بدهند،
هزینه ی تنبلی ها را که نباید بدهند ،انشاءالل با همّت مسئولین در قوای گوناگون این سیل
هم مهار بشود خسارت هایش کاسته بشود و شرایط عمومی هم به وضعیت مناسبی برگرد
انشاءالل .از همه ی شما برادران و خواهران عزیزم عذرخواهی می کنم به جهت تصدیع اضافه ای
که انجام شد
م
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحی ِ
صرُ اللَّهِ وَالْ َف ْتحُ وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ ِبحَمْدِ رَبِّکَ
إِذَا جَاءَ نَ ْ
وَاسْتَغْفِ ْرهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا .صَدَقَ اهللُ العلیُّ العَظیم.
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