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خطبه های نمازجمعه1398/01/30 :
خطیب نماز جمعه :حجت االسالم و المسلمین صدیقی
خطبه اول:
السالمُ عَلیکَ یا بَقیةَ اهلل ،سَیِّدَنا مَوالنا ،اَغِثنَا وَ أدرِکناوَال تُهلِکُنا نَحنُ مُفتَقِرونَ الی عِنایَتِک ،نَحنُ
المُنتَظِرونَ لِقُدُومِک اَلمُستَغاثُ بِکَ یَابنَ الحسن ،المُستَعانُ بِکَ یابنَ الحسن.
السالمُ علیکُم أیُّهَا اإلخَوة وَ األخوات وَ رَحمَتُ اهلل و بَرَکاتُه
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ رَبِّ اشرَح لِی صَدری وَیَسِّرلِی أَمری وَاحلُل
عُقدَةً مِن لِسانی یَفقَهُو قَولِی الحَمدُهللِ رَبِّ العَالَمین وَ الصَّاله عَلی خاتَمِ المُرسَلین ،طَبِیبِنَا حَبِیبِنَا ،اَبِی
القاسِمِ مُحَمَّد وَ آله المَعصُومینَ ،سِیَّمَا الحُجَّهِ بَقیَّة اهللِ فِی العالَمین .عَجَّلَ اهلل فَرَجَهُ وَ سَهَل اهلل ظُهورَه وَ
رَزَقَنَا اهللُ الرِّضاهُ و رَأفَتَه وَ نُصرَتَه وَ رُؤیَتَه وَ اللَّعنُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین
یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إصبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اهلل لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ
ایّام اهلل ماه شعبان که "یَتَشَعَّبُ فِیهِ أرزاقُ المُؤمِنینَ" خیلی تعبیر لطیف و امیدوارکننده ای است خدا رزاق است
"وَ مَا مِن دَآبَّه فِی األرضِ إلَّا عَلَی اهللِ رِزقُهَا" خدا روزی همهی موجودات را خود به عهده گرفته است ،از درنده
های بیشه ها گرفته تا پرنده های جوّ ،خزنده های زمین ،بشر و مَلَک و شَجَر و مدرهمه سرسفرهی خدایند ،همه
قشون اویند ،همه را خودش اداره می کند ولی ماه شعبان برای مؤمنین ماه خاصی است و این ها رزق معنوی
الزم دارد "یَتَشَعَّبُ فِیهِ أرزاقُ المُؤمِنینَ" در ماه شعبان معلوم می شود که باید یک عطش دیگری داشته باشیم و
مسئله ی معنویت ،انس با خدا ،قطع تعلّقات مادی ،فاصله گرفتن از هوس های زودگذر و دل دادن به خدا ،دل
کندن از غیر خدا که بستر این حرف ها مناجات شعبانیهی مولی الموحدین امیرالمؤمنین (علیه السالم) است
حضرت امیر (علیه السالم) مظهرالعجائب است مظهرالغرائب است .زندگی موال امیرالمؤمنین سراسر کرامت و
معجزه است .هم صبرش معجزه است ،هم حلم اش معجزه است ،هم نمازهای امیر المؤمنین یک
نمازهایی است که عالم را به زانو در میآورد هیچ کسی نمیتواند یک رکوعی مثل رکوع امیرالمؤمنین
داشته باشد ،امیرالمؤمنین سحرهایش اعجاز است "هُوَ البکّاءُ فِی المِحرابِ لَیالً" امیرالمؤمنین جنگ ها،
مجاهدت ها ،پیکارهائی که در تاریخ به ثبت رسانده است اعجاز است کسی به پای علی جز موالیش رسول خدا
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در این زمینه ها نمیرسد امّا همانگونه که صبر علی ،حلم علی ،سیاست علی ،اخالق علوی ،حکومت علوی ،دانش
علوی ،اعجاز است و بی مثال است خدا هم خودش "لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء" است ،هم قرآن صامتش"لَیسَ کَمِثلِهِ
شَیء" است و هم قرآن ناطقش"لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء" است امّا من با اطمینان عرض میکنم مناجات امیرالمؤمنین
(علیه السالم) مناجات شعبانیهی حضرت کم از ذوالفقار علی ،از امر کشی علی که "ضَربَةُ عَلِی یَومَ الخَندَقِ أفضَلُ
مِن عِبادَةِ الثّقلین" این مناجات شعبانیه کم از رشادت ها و شجاعت های بی مثال امیرالمؤمنین را ندارد .من
فقط برای این که اظهار ارادتی کرده باشم "احِبُّ الصّالِحینَ وَ لَستُ مِنهُم" ما اهل اهلل را دوست داریم عشق
میورزیم.
علی را خدا به ما محبوب کرده ،ما کجا؟ محبت علی کجا؟ نه لیاقتش ،نه شایستگیاش نه ظرفیتش را در خودم
نمیبینم امّا خدا نعمت هایش ابتدایی است و یکی از اعظم آن نعمت ها هم محبت و عشق امیرالمؤمنین و ائمه
معصومین ،خاصّه وجود مبارک امام زمانمان که به استقبال والدتش میرویم.
در این زیارت مناجات شعبانیه که هم علی این سفره را گسترد و خود جلوهی این مناجات بود و هم فرزندان
معصومش همه در گسترش این سفره و استفادهی از این مائدهی الهی حضور داشتند همهی امامان .این جمله
"وَ أنِر أبصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إلیکَ حَتَّی تَخرِقَ أبصَارُ القُلُوبِ حُجُب َالنُّورِ فَتَصِلَ إلَی مَعدِنِ العَظَمَهِ وَ
تَصِیرَ أروَاحُنَا مُعَلَّقَهً بِعِزِّ قُدسِکَ" عجب عباراتی دهان ماها ،زبان ماها ،الکن است از تبیین واقعیت در این
عبارات وجود مبارک امیر المؤمنین محشر کرده "أنِر أبصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إلیکَ" خدایا نورانی بفرما دیده
های دل های ما را خیلی جای توجه است حیف است ما از این چشمهی جوشان از این اکسیر اعظم بی بهره
باشیم همانگونه که سر ما چشم دارد ،دیده دارد ،سِرّ ما هم باید دیدهها داشته باشد (با صدهزار جلوه برون آمدی
که من /با صد هزار دیده تماشا کنم تورا)
تماشای جمالیه حق ،جاللیه حق ،حسن صنع پروردگار ،صفات جمیله و جلیله ی خدا ،با یک چشم کافی نیست
به عدد جلوه های خدا انسان دیده میخواهد و دل این ظرفیت را دارد "إنَّ هَذِهِ القُلُوبَ أوعِیَه فَخَیرُهَا أوعَاهَا"
هر دلی ظرفیتش بیشتر ،او در پیش خدا محبوب تر است .دل های گسترده که به وسعت اسماء
حسنی الهی زمینهی گسترش دارد دیده هایی به تناسب اسماء الهی خداوند متعال به آن ها عنایت
می کند اگر کسی در اثر تقوا دیده ی باطنش باز شد (چشم دل بازکن که جان بینی /آنچه نادیدنی است
آن بینی) این امام زمان جلوهی خداست؛ جمال اهلل است ،جالل اهلل است ،قدرت اهلل است ،علم اهلل است ،همهی
صفات خدا در وجود امام زمان است و این امام زمان در همه ی جای عالم نورش گسترده است "وَ أشرَقَتِ
األرضُ بِنُورِ رَبِّهَا" این نور رَبّ براساس روایات ما این نور همان حقیقت مهدوی است این والیت مهدوی است که
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همه جای عالم را ارتزاق میکند و جهان از او مرتزق است ،همه ی موجودات نور وجود را از بستر وجود حضرت
ارتزاق میکنند ،این نوری که همهی عالم را گرفته است "أنِر أبصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إلیکَ"
خدایا کورباطن نباشم ،این حجاب های ظلمانی چشم دل را کور میکند .معصیت حجاب ظلمانی است ،رذائل
اخالقی مثل :تکبر ،حسد ،حرص ،ناسازگاری ،پرخاشگری این ها ظلمت های باطن است که در فضای ظلمانی
مطمئناً دیدهی دل بروز نمیکند ،دیدهی دل نمود پیدا نمیکند ،دلِ تاریک با چه زمینهای میخواهد جمال
ببیند .امام امیر المؤمنین از خدا درخواست میکند نه تنها حجاب های ظلمانی که گناه ،رذائل اخالقی ،غفلت؛
غفلت خودش جزء حجاب های باطنی است .تعلّقات غیر الهی؛ هواها ،هوس ها ،قدرت طلبی ها ،خود برتربینی
ها ،حُجب ها این ها حُجب ظلمانی هست.
مؤمن نه تنها از حجاب های ظلمانی خودش را نجات می دهد بلکه نسبت به حجاب های نورانی ،این
نمازجمعهی شما نور است امّا نوری است که گاهی برای خود ما حجاب میشود .ما متوجه این نور
میشویم و از منور االنوار غافل می شویم توجه به نماز می کنیم نه توجه به نمازی ،به کسی که نماز را از ما
خواسته است و نماز را وسیلهی انس قرارداده .مثل سفرهای که یک کریمی برای شما سفره گسترده تا او را
ببینید ،تا به او دل بدهید و از او دل بگیرید امّا وقتی میروید آنجا این پذیرایی گرم میزبانِ کریم شما را از دیدن
خودش بازمیدارد دیگر به خودش توجه نمیکنید به این غذاهای الوان توجه می کنیم این عبادات ها ،این
نمازجمعه ها ،این نمازجماعت ها ،این دعای کمیل ها ،این دعای ندبه ها و این دعاهای روح انگیزی که از ائمه
اطهار (سالم اهلل علیهم أجمعین) داریم این ها سفره های پذیرایی خداست .نمازشب چه سفره ای است چه لذتی
دارد .نکند لذت این ها ما را از خدا بازدارد به نماز توجه کنیم ولی به خدائی که این سفره را برای ما پهن کرده
توجه نکنیم" .أنِر أبصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إلیکَ"
چشم انسان ،چشمِ دل انسان با چی نور میگیرد؟ به این که حجاب ها کنار برود ،آدم جمال او را ببیند ،آدم
حقیقت او را ببیند ،آدم صفات او را ببیند ،ذهن کافی نیست ،لفظ کافی نیست ،وجود انسان جلوهی اوست
"نفخت فیه من روحی" هست به اصل برگردیم ،او را پیدا کنیم ،او را بیابیم ،جمال او را با چشم دل ببینیم
اگر اجازه داد ما به جمال او که یکی از آئینه های جمال امام زمان است نگاه بکنیم آن وقت چشمِ دل ما خودش
آفتاب میشود"أنِر أبصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إلیکَ" اما وجود نازنین امام زمان ما (أرواحنا فداه) که در آستانهی
میالد مسعود حضرت قرار گرفتهایم هم جریان مادرش جزء آیات بیّنات پروردگار متعال است.
دختر امپراطور است .در عالم رؤیا پیغمبر خاتم را میبیند و رسول اعظم از حضرت مسیح دختر شمعون را که
این از نظر مادر نرجس خاتون ،ملیکه خاتون میرسد به شمعون وصیّ حضرت مسیح این خواستگاری از جانب
پیغمبر در عالم رؤیا واقع می شود در لیالی بعد حضرت زهرا در منام ملیکه خاتون را نرجس خاتون را در آغوش
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میگیرد او را به شرف اسالم دعوت میکند قبل از آنی که ظاهراً به بالد اسالمی بیاید و وجود نازنین امام حسن
عسکری را ببیند در عالم باطن هم اسالم را ،هم ائمه را ،هم پیغمبر را ،هم همسر بزرگوارش حضرت امام حسن
عسکری را زیارت میکند بعد حوادث ایشان را میرساند و وجود مبارک امام زمان ما (أرواحنا فداء) یک حقیقتی
است که ما اگر درک می کردیم این حقیقت را فراغش برای ما قابل تحمل نمی شد.
این جملهی دعای ندبه "مَتی أحارُ فیکَ یا مَوالی" آقای من تا کی سرگردانت باشم؟ ای کاش سرگردانش
بودیم .ای کاش بی قرارش بودیم .ما مهم تر از حکومت اهل جهانی هیچ مسئلهای در جهان بشر سراغ نداریم آن
چشمهای هم که خداوند متعال هم در سورهی مبارکه "تبارک" او را "بِماء مَعین" تعبیر فرموده ":قُل أَرَأیتُم
إن أصبَحَ ماوُکُم غَوراً فَمَن یَأتیکُم بِماءٍ مَعینٍ" آمدن امام زمان تشکیل حکومت صالحان است ،آمدن امام
زمان تشکیل حکومت مستضعفان است ،آمدن امام زمان (أرواحنا فداء) استخالف است .خود امام زمان خلیفهی
مطلق خداست ولی بناست بشر راه استخالف را در پیش بگیرد تک تک ما ضایعات عمری داریم گاهی خلیفهی
شیطان هستیم گاهی جلوهی هوا و هوس هستیم اما بناست "لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی األرضِ" همهی انسان ها خلیفهی
خدا بشوند آئینهی حق تعالی بشوند لذا اگر کسی نیاز بشر را به حکومت حضرت مهدی درک بکند شب و روز
نمی شناسد .شما در جنگ چه حالتی برای رزمندگان داشته اید؟ مورد هجوم دشمن بوده اید خودتان را در
خطر می دیدید ،این خطر رفع نشده است ،هجوم شیاطین و مستکبرین روزافزون است تشدید شده است و ما
آمدن امام زمان را در ابعاد مختلف از همهی نیازهای ما برتر است و چون انس ما کمتر است ،معرفت ما کمتر
است ،عشق ما کمتر است لذا هم در جریان مرحوم حاج محمدعلی پشندی که وجود نازنین امام زمان را به
همان وضعیت ظاهریشان در مسجد جمکران مشاهده کرده بودند و از ایشان خواسته بودند متوجه نبود که خود
حضرت است شما برای ظهور حضرت دعا کنید حضرت آبی که از حاج محمدعلی دریافت کرده بودند ،فرمودند:
اگر مردم به اندازهی این آب خوردن احساس نیاز به ما می کردند ما میآمدیم"
در جریانی که مرحوم آیت اهلل بهجت (روحی فداء) نقل میکند شیخ ابراهیم کوفی در اعتکاف مسجد کوفه
حضرت را دیده بودند در عالم رؤیا حضرت فرموده بودند" :این معتکفین صلحای مردم هستند که در اعتکاف
میآیند این ها دیگر خوبان جامعه هستند اما برو یک دقتی بکن ببین این ها برای آمدن من به اندازهی نیازهای
طبیعی زندگی شان حساسیت دارند؟ "آب کم جو تشنگی آور بدست" اگر ما سنخیتی پیدا کنیم جدایی امام
زمان را تحمل نمیکنیم .این آیه را فراوان بخوانیم که سیّدبن طاووس سیّد اهل مراقبه به فرزندش می گوید:
ارتباط با امام زمان دو تا کد دارد؛ یکیش این آیهی سورهی یوسف است" :یَا أیُّهَا العَزِیزُ مَسَّنَا وَ أهلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئنَا بِبِضَاعَهٍ مُزجاهٍ" او تعبیر فرزندان یعقوب بود که خودشان منشأغیبت بود "عدمهُ مِنّا" غیبت امام زمان به
خاطر ماست حضرت در میان ما احساس امنیت نمیکند فضای امنی ما برای حضرت فراهم نکردهایم" :یَا أیُّهَا
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العَزِیزُ مَسَّنَا وَ أهلَنَا الضُّرُّ وَ جِئنَا بِبِضَاعَه مُزجاه فَأوفِ لَنَا الکِیلَ وَ تَصَدَّقَ عَلَینَا إنَّ اهلل یَجزِی المُتَصَدِّقینَ" و این
خطاب حضرت یعقوب به همهی من و شماست "اذهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن یُوسُفَ وَ أخِیهِ" یوسفمان نیامده امّا اخیه
پرچمدار والیت همان أخِ یوسف است الحمدهلل دسترسی به برادرش پیدا کرده اید خودش را بیاورید "یَا أیُّهَا
العَزِیزُ مَسَّنَا وَ أهلَنَا الضُّرُّ اذهَبُوا" وقت نشستن نیست در تهاجم جهانی به پا خیزیید همگی به پا خیزیید
فَتَحَسَّسُوا این که دلتان امام زمان باور دارد کافی نیست بروید حسش بکنید آقایتان موجود است نشسته منتظر
شما ،کاری برایش بکنید تا تشریف بیاورند.
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
وَالعَصر ،إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ ،إِالَّالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اهللُ
العَلیُّ العَظیم .اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم
خطبه دوم:
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
و الحَمدُهللِ رَبِّ العَالَمین نَستَغفِرُ اهللَ وَ نَستَهدِی وَ نَتَوَکَّلُ عَلیه وَ نُسَلّی وَ نُسَلِّم عَلی سَیِّد األنبیاءِ وَ
المُرسَلین ،مَوالنا اَبِی القاسِمِ مُحَمَّد وَ آله المَعصُومین .اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی سَیِّد نَبیین اَبِی القاسِمِ مُحَمَّدِ وَ
سَیِّدِ الَاوصیاء اَمیرالمُومِنین عَلیِّ بنِ اَبی طالب وَ سَیدةٍ نِسَاءِ فاطمَهَ الزَّهراء (سالم اهلل علیها) وَ علی
سِبطَی رحمه َ الْحَسَنِ وَ الحُسَین سَیدی شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعَلی أئمه المسلُمین عَلیّ بْنِ الحُسین وَ
مُحَمَّدِ بْنِ علی وَ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ موسی بْنِ جَعْفَرٍ وَ علیّ بْنِ موسی وَ مُحَمَّدِ بْنِ علیّ الجواد وَ عَلی بْنِ
مُحَمَّدٍ الهادی وَ حَسَنِ الزکی وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ حُجَجِکَ عَلی عبادِک وَاُمَنائِکَ فی بِالدِک وَ اللَّعنُ عَلی
اَعدائِهِم اَجمَعین اُوصیکُم عِبادَ اهلل وَ نفسی بِتَقوَاهلل
شما بندگان صالح خدا ،شما رهروان راه حق ،راه دین ،راه والیت ،راه نور ،شما نمازگزاران عزیز و همهی بندگان
خدا و نفس ضعیف خودم را با همه وجودم توصیه می کنم به پناهگاه تقوا پناه ببریم و از این کهف بیرون نیاییم
که همه جا خطر است ،همه جا طوفان است و یک کشتی مایهی نجات از طوفان هاست که باطنش والیت ائمه
معصومین ،أهل بیت پیغمبر و ظاهر شرع انور است که سکان این شرع تقواست ،ترک گناه است ،فرار از ظلم
است ،ظلم به بندگان خدا ،بداخالقی هم ظلم به خود است ،هم ظلم به خانواده است .عجول بودن ،بی ظرفیت
بودن ،منتظر عکس العمل بودن ،انفعالی زندگی کردن ،برنامه نداشتن ،استقامت نداشتن ،بی صبری در برابر و
حوادث و مشکالت این ها بی تقوایی است.
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تقوا مجموعهی فضائلی است که زندگی دنیوی ما را و زندگی اخروی ما را تأمین می کند لذا تعبیری که در
قرآن کریم آمده است" :یَا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اهلل" بندگان خدا کسانی که ایمان به خدا آورده اید در سنگر
تقوا مستقر بشوید و"قُولُوا قَوالً سَدیداً" مواظب زبانتان باشید چرا زبانی که میتواند دل ها را شکار کند ،چرا
دل ها را آدم رَمی بدهد از خودش؟ از محبت ،از عاطفه ،از عشق چه ضرر دیدهایم که عناد و کینه و پرخاش و
نیش زبان را به جای محبت و عشق و عاطفه به را میبریم "قُولُوا قَوالً سَدیداً" وقتی حرف می زنید حرف
محکمی که دل ها را محکم کند ،جامعه را محکم کند ،مدیریت ها را محکم کند ،حرف های حساب نشده ،حرف
هایی که خدا را ناراضی میکند ،امام زمان را رنجیده می کند ،چرا تو زندگی ما باشد؟ "قُولُوا قَوالَ سَدیداً" نتیجه
اش چه خواهد شد تقوا و مراقبت؟ "یصلِح لَکُم أعمالَکُم" خدا رفتار شما را اصالح می کند ،خدا زندگی شما را
شاداب می کند این تضمین هایی که خدا هم در مورد اصالح رفتار ما ،هم در مورد برکت زندگی ما "وَ لَو أنَّ
أهلَ القُری آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ"
چرا نگران هستید که تحریم بشود تشدید بشود؟ به جهنم که تشدید بشود مگر شما خدا را ندارید؟
مگر روزی شما از خزائن الهی بر شما نازل نمی شود؟ مگر خدا کم دارد؟ مگر قرآن نمی خوانیم که در سورهی
منافقون خدا همین جریانات را برای ما بازگو میکند که این ها گفتند ":لَاتُنفِقُوا عَلَی مِن عِندَ رَسُولِ اهلل
حَتَّی یَنفَضُّوا" گفتند :انفاق نکنید ،کمک نکنید ،محاصرهی اقتصادی بکنید اطرافیان پیغمبر را تا این ها از هم
بپاشند امّا خدا چه می گوید؟ "وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ األرضِ" شما کی هستید؟ خودتان بدبخت ها گرفتارید
این فرانسه گرفتار چالش است ،این آمریکا گرفتار چالش است او تحریم بکند شما از او می ترسید امّا خدا تحریم
بکند ،یا رب نظر تو برنگردد .برگشتن روز و روزگار واهلل سهل است.
پروردگار عزیز یک تحریمی برای به عنوان تهدید البته خدا همهی تهدیدهایش را عملی نمی کند وإلّا ما بیچاره
می شدیم تمام بشارت هایش را عملی می کند ولی تهدیدهاش را کثیراً بنا ندارد عملی بکند فرمود":وَ مَن
أعرَضَ عَن ذِکری فَإنَّ لَهُ مَعیشَهً ضَنکًا وَ نَحشُرُهُ یَومَ القِیَامَهِ أعمَی"
درخطبهی اول ،اولین مسئله که هنوز هم مبتال به مردم ما ،کشور ما هست مسئلهی سیل است (هرکه در این
بزم مقرب تر است /جام بال بیشترش می دهند) "وَلَنبَلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الخَوفِ وَ الجُوعِ" خدا امتحان میکند
میخواهد برجستهیتان بکند ،امتحان سخت است هر چه سختی ریشه دارتر باشد معلوم می شود که خدا یک
مقام باالتری می خواهد به ما بدهد.
خدا سالمت بدارد این سردار عزیز ما ،افتخار مقاومت ما ،سردار مقاومت ،سردار سلیمانی می گفتند" :هر
وقت فشارها تشدید می شود امید ما به یک زایش جدیدی بیشتر می شود" می گفتند" :این فشارها
6

این فشارها مثل فشارهای زایمانی است که برای بانوان هست ،فشار این ها را به ناله در می آورد امّا نتیجهی این
فشار یک مولود جدیدی است" خدای متعال در این فشارهای بین المللی ،فشارهای طبیعی ،فراز و نشیب های
امتحانی خدا میخواهد برجستهیتان بکند" لِیَبلُوَکُم أیُّکُم أحسَنُ عَملًا" اگر این امتحان نبود ،این صبوری ،این
نجابت ،این دست پاچه نشدن در مشکالت ،همراهی کردن آنچه که برای ملّت ما در این حوادث پیش میآید
کارنامهی درخشانی است در طول انقالب این دردمنشی شاه و ساواکش ،این دردمنشی آمریکا و مستکبرین عالم
هم قبل از انقالب ،هم هنگام انقالب ،هم در جنگ تحمیلی شما یک روز نبوده جبهه ای نباشید و هنوز خون
کفن گلگون کفنان ما خشک نشده بود خدای متعال جبههی دفاع از حرم را پیش آورد تا به دنیا برساند انقالب
زنده است ،انقالب پویا است ،انقالب پاینده است ،انقالب بالنده است ،مردم ما انقالب را باور کردهاند جزء هویت
اجتماعیشان شده لذا اگر این جبهه در خارج از مرزهای ما هم باشد ،ما انقالبی هستیم ،ما می توانیم ،ما
توانستیم با کمک خودمان دو تا کشور را بیمه کنیم و اقتدار آمریکا را زیر سئوال ببریم و نفوذ آمریکا را لگدمال
بکنیم و از این به بعد هم خواهیم کرد.
این سیل بارش رحمت خدا باران است "مَا أصابَکُم مِن حَسَنَهٍ فَمِنَ اهلل" یکی از نتایج استغفار ،وفور باران
است" .فَقُلتُ استَغفِرُوا رَبَّکُم إنَّهُ کَانَ غَفَّاراً یُرسِل السَّماءَ عَلَیکُم مِدراراً وَ یُمدِدکُم بِأموالٍ وَ بَنینَ" خدا
هم به وفور باران بر شما می باراند و هم مال مفید به شما می دهد .مال ربوی ،مال رانتی ،مال حرام مردم ،مال
مردم خوری ،بیت مال خوری ،مددی برای مملکت ما نخواهد بود.
تولید ما را از بین خواهد بود اما مال حالل ،تولید درست ،بانک های بی ربا ،داد و ستد های بدون ظلم وکلک و
تقلب ،بازار بدون احتکار ،بازار بدون گران فروشی ،چرا حالل خدا را با حرام خودمان کنار می زنیم و خودمان را
از رزق حالل محروم میکنیم؟ "یُمدِدکُم بِأموالِ وَ بَنِینَ" اگر شما اهل استغفار باشید بچه های شما وبال شما
نمی شوند ،مایه ی خون جگر شما نمی شوند ،عصای پیری شما می شوند ،چراغ زندگی شما میشوند ،چرا ما
باور نمی کنیم نسخهی خدا را؟ "وَ نُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحمَهٌ لِلمُؤمِنِینَ وَ لَایَزِیدُ الظَّالِمِینَ إلَّا
خَسَارًا" سیل رحمت الهی است نتیجهی استغفار مستغفرین باالسحار است نه سیل ،اصل باران اما از عوارض
هر رحمتی یک امتحان هم هست؛ ما به شما نعمت می دهیم مسئولیت از شما می خواهیم.
این سیل برای بخشی از بندگان خداوند متعال در استان های مختلف مشکالت فراهم کرد؛ تعدادی جان
باختند ،خانواده هایی داغدار شدند ،عده ای دارای تمکن بودند یک شبه همه چیزشان را از دست دادند ،چه
امتحان بزرگی که اگر صابر باشند خداوند بر آن ها صلوات می فرستد "أُوَلئِکَ عَلَیهِم صَلَوَات مِن رَبِّهِم"
سنگرنشین صبر و مقاومت باشید تا مشمول صلوات الهی باشید امّا برای مردم ما تداعی جبهه کرد و برای بار
دیگر خارچشم دشمنان نه تنها در برجام رسوا شدند همیشه این هایی که خوش باورند دل به غرب باختنه
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اند و فکر می کنند ارتباط با غرب برای آن ها مشکلی را حل خواهد کرد واهلل هم دولت را گرفتار
معضالت می کند ،اعتماد به این ها ،باور فریب های این ها ،هم برای ملّت ما و کشورما خیری ندارد،
نباید به این ها اعتماد کرد.
در سخت ترین شرائط این ها مانع شدند به سیل زده های ما کمک هایی از مومنین خارج از کشور به اینجا
بیاید و این تکیه ی به داخل این که در بیانیه ی گام دوم انقالب حضرت آقا به جوان ها تکیه کرده اند وهمیشه
اصرار دارند که همه باور کنند انقالب ما مرگ ندارد ،انقالب ما میرود که امام زمان را انشآءاهلل تعالی
درآغوش بگیرد ،این انقالب مقدمه است آغاز یک انقالب جهانی است ،انقالب انقالب ایرانی نیست و
نشانه اش آمادگی مردم ما برای حضور در جبهه های مختلف از جمله؛ در این سیل حضور جوان های ما ،طلبه
های ما ،دانشگاهی های ما ،بسیج ما ،سپاه ما ،نیروهای مسلح ما ،هر جا همه بودند "یَدُ اهلل مَعَ الجَماعَه" دست
خدا را ،قدرت خدا را در آنجا دیدیم .هر جا واگذار به دولت شد ،اقتصاد هم دولت باید اینجا عبرت بگیرد ،وقتی
می تواند اقتصاد کشور را حل کند که کار را به جوان ها بسپارد .این شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا بکند،
مدیریت جوری باشد که همه به پا خیزند جنگ است جنگ ،جنـگ مشکالت دارد 8 ،سال دفاع مقدس در آن
جنگ این مدیریت صحیح والیت فقیه ببینید جنگ را با چه برکاتی مواجه ساخت .امروز جوان های ما پهباد می
سازند ،امروز موشک های ما بازدارنده است نه در منطقه در کل جهان بازدارند است .انواع سالح های دفاعی این
حاصل تصمیم جبهه ای است که پرچمدار انقالب را نماینده ی امام زمان میداند ،نمایندهی خدا می داند و
نتیجه می گیرد امروز هم فرمان رهبری حضور بسیج و سپاه و نیروهای مسلح قبل از امدادگران بحران کشور بود
این حکومت والیی که درحکومت امام زمان به اوجش خواهد رسید .این را ما در سیل دیدیم در دفاع از حرم
دیدیم ،در جبهه دیدیم ،در اقتصاد هم اگر این را ببینیم راه برون رفت از این مشکالت خواهدبود.
من هم به سیل زده ها تسلیات عرض می کنم .
هم برای ما فرصتی است هم برای ما عبرتی است کشور ما حوادثی را دیده ،حوادث سنگینی را که هرکشوری
بجز کشور امام زمان مواجه با این حوادث بود از بین رفته بود ولی کشور ما در پناه امام زمان است در کشتی
اهل بیت عصمت و طهارت است ،ایمان مومن ما اعتقادتشان ،دعاهایشان ،انفاقشان ،احسانشان ،کمک شان "إن
تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت أقدَامَکُم" هست.
لذا در مسئله ی کمک به سیل زده ها که رئیس محترم کمیته امداد ما ،سفری به زلزله زده های کرمانشاه
داشتیم حضور کمیتهی امداد در آنجا الحق و االنصاف مثل زدنی بود .وعده هایی که داده بود عملی شده بود و
قبل از خطبه ها هم مسئله را در بُعد نیازهایی که سیل زده ها دارند به وجه احسنی بیان کردهاند .هم علوفهی
حیواناتی که از سیل نجات یافته اند ،هم این هایی که زندگیشان را آنجا گذاشته اند و به محل های دیگر انتقال
8

پیدا کرده اند .بچه ها ،مسئلهی شیر برایشان مهم است ،پوشک برایشان مهم است ،در این جهت کار را تمام
شده تلّقی نکنیم .تازه این مرحلهی تسکینی است بعدش باید هم اموری که باعث شد کشور ما در این بارش
رحمت الهی مواجه بشود با مصائبی ،هم در رفع این ها باید در مسئلهی جنگل ها ،مراتع ،آبخیز داری ،ریل ها
این در شرائطی که جاده های ما را آب می برد باید این توسعهی ریل ها مانع بشود ،سدهایمان را هم باید
تحکیم بکنیم ،هم باید توسعه بدهیم.
آنچه که الزمهی مدیریت صحیح انقالبی و جهادی است ما که راحت نمی رویم خدای متعال با بال ما را بیدار
می کند "فَلَولَا إذ جَاءَهُم بَأَسنَا تَضَرَّعُوا" لذا ملّتی که مثل جبهه و واقعاَ هم جبهه بود در یک جبهه ی
معنویت ارتقاء درجه پیدا کرده اید "أحسَنُ عَمَلًا" شده اید این جوان های عاشق ما که بنده خودم مواجه بودم با
جوان هایی که برای رفتن به دفاع از حرم منّت می کشیدند ،می گفتند :شما واسطه بشوید و امروز در این
صحنه دفاع از حریمِ حرمِ مردم خودشان کرده اند ،عاشقانه رفته اند و قشرهای مختلف حدود  6000طلبهی ما
در این صحنه ها حضور مجاهدانه و عاشقانه و بی توقع داشته اند ،بسیج ما ،سپاه ما خوش درخشیدند ،نیروهای
مسلح ما خوش درخشیدند ،نهادهای انقالبی ما ،ستاد امام ،بنیاد مستضعفان ،کمیتهی امداد در کنار دولت قرار
گرفته اند و زودتر از آن ها و بیشتر از آن ها چون کار آن ها کار اداری نبود ،کار ایمانی بود ،کار جهادی بود ،کار
رزمندگی بود ،این ها نشان می دهد که این ملّت شایستهی هر نوع عنایت خدا هستند که انشاء اهلل باالترین
عنایت آمدن آقای ما ،امام زمان ما (سالم اهلل علیه) هست من در مورد سپاه چون خطبای عزیز در هفته های
گذشته سخن گفته اند.
این حماقت ،این بی شرمی ،این بی دینی ،این شرارت مستکبرین آمریکایی کار را به اینجا رسانده امّا اروپایی ها
دست کمی هم از آمریکایی ها ندارند ،این ها در روز سختی ما را تنها می گذارند و می خواهند ما را ضایع کنند،
حواسمان جمع بشود توکّل به خدا ،توسل به امام زمان ،تکیه به نیروهای داخلی ،سرسپردن به والیت
و با همهی وجود فرمان های ولیّ را شنیدن و اجرائی کردن راه خروج از همهی بن بست ها و راه
هموار کردن ظهور حضرت حجت (روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) است اما خدای متعال در
روایت دارد "ان اهلل لَا یُؤیِّدُ هَذَا الدّینُ بِالرَّجُلِ الفاجِر" آن ها خواستند سپاه را ضربه بزنند ولی دیدید (عدو شود
سبب خیر اگر خدا خواهد) خدا خواست که( .تکبیر)
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ
تَوَّابًا
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روز جمعه است و دلتان برای نیمه شعبان میتپد ،صاحب کار دارد میآید ،آقا دارند میآیند ،خودتان را آماده
کنید .شب نیمهی شعبان داالن ورودی لیالی قدر است ،قدر بدانیم الحمدهلل این احیا ها ،اعتکاف ها ،چه زمینه
ای شده ،چه انقالب فرهنگی دارد رخ می دهد ،چه رویش هایی این انقالب دارد ،همهی جوانه های امید دارد
خودش را نشان میدهد ،خدا را باید در این شب ها برای نجات کل عالم خواند و فرج امام زمان را با همهی
وجودها همان طور که برای بچه هایتان ،برای ازدواج بچّه هایتان ،برای خانهی خودتان ،برای شفای بچهی
خودتان دعا میکنید ،برای آمدن امام زمان هم همان جور دعا کنید و بین خطبه ها و نمازجمعه هم جزء اوقاتی
که انشآءاهلل خدا دعاها را مستجاب میکند.
نَسَئلُکَ وَ نَدعُوک بِه فَاطِمَه وَ أبیها وَ سِرِّ المُستَودَعِ فِیها یَااهلل یَا اهللُ یَا اهللُ یَا أرحَمَ الرَّاحِمین ،یَا غِیاثَ
المُستَغیثین ،یَا اله العاصین ،یا مُجیبَ دَعوتِ السّائِلینَ ،یَا مَن إسمُهُ دَوآء وَ ذِکرُهُ شِفآء ،یَا غِیاثَ مَن ال غِیاثَ لَه ،یَا
نَاصِرَ مَن ال نَاصِرَ لَه ،یَا سَنَدَ مَن السَنَدَ لَه ،یَا حِرزَ مَن ال حِرزَ لَه.
خدایا جز تو کسی نداریم تو را به اولیاء و انبیاء ،تو را به مقربان درگاهت تو را به همهی شهدای راهت قسمت
می دهیم همین امسال لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان ،خدایا مردم ما این ولیّ تو امام زمان را خیلی
دوست دارند خیلی آرزو دارند آقاییشان را ببینند ،ما دنبال این نیستیم که دردهایمان حل بشود نبود خودش
درد ماست خدایا به محمّد و آل این حسرت مالقات حضرت ،مدال رضایت حضرت ،آمادگی برای امتثال اوامرش
را بر دل ما مگذار،
خدایا این جوان های رشید مدافع حرم ما ،معاون سیل زده ها و گرفتاران کشور ما را به موالیشان امام زمان
برسان ،خدایا این پرچم عزّت والیت فقیه که در دست شایسته ترین فرد در زمان غیبت مستقر است ،خدایا این
پرچم را با عزّت و اقتدار روزافزون به دست مبارک امام زمانمان برسان و ولیّ فقیه زمان ما ،نائب امام زمانمان،
همهی علمای صالحمان ،مردم شریف و همیشه حاضر در صحنهیمان را خدایا با عزّت و اقتدار تا ظهور امام زمان
مستدام و بر همهی دشمنان غدار خصوصاً بر آمریکا و صهیونیسم ها و وهابی ها و نفوذی ها و منافقین پیروز و
در حکومت امام زمان و کنار امام زمان توفیق خدمت عنایت بفرما ،خدایا مریض ها عموماً مریض های مورد نظر
خصوصاً به لطف و کرمت شفا عنایت بفرما ،قاصم الجبارین ،غَفَراهللُ لَنا وَلَکُم
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