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 خطبه اول

ان و نحمده علی ما کلله رب العالمین الحمد الّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات 

طهرین  و و علی آله االطیبین اال ّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمدثم الصالة و الّسالم علی ساعمالنا 
ال سّیما بقیة الله فی االرضین.السالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه 

 ولی الله السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 تقواتوصیه به 

ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ْجِم ِإذا َهوی»الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم 1«ُمْسِلُموَن  * ُبُکْم َو ما َغوی* ما َضلَّ صاحِ َو النَّ
ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و  2«* ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحيٌ ُیوحیَو ما َیْنِطُق َعِن اْلَهوی وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا عباد اللَّ ُدوْا َفِإنَّ َخیْ  3َتَجهَّ ْقَویَو َتَزوَّ اِد التَّ   4َر الزَّ

در این روز عزیز و شریف و میالد بزرگ پیامبر خاتم ران و خواهران ارجمند و خودم را همه شما نمازگزاران گرامی براد
به  یتأس( به تقوای الهی و السالمعلیهحضرت محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله و سلم( و حضرت امام صادق )

. از نمکمیاز انوار رسالت و والیت و امامت توصیه و سفارش  گیریبهرهو و آله و سلم( )صلی الله علیه رسول خدا 
 پیامبر خدا توفیق روزافزون عنایت بفرماید.  تأسیا در ر همه ما خواهیممیخداوند 
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 خصوصیات متعالی پیامبر اکرم )ص(
الد می طورهمینلی الله علیه و آله و سلم( و و سالروز والدت نورانی پیامبر اکرم )ص االولربیعروز جمعه و هفده ام

سخن پیرامون پیامبر بزرگ اسالم است.  ،ترنشیندلاز هر سخنی  طبعا  ( است. السالمعلیهحضرت امام صادق )
رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( آن نور الهی و حجت آسمانی و گشاینده درهای رحمت و مایه نجات و عزت 

ر بمستم به نکات و مطالبی درباره پیاتی که در این خطبه در محضر شریف شما هاظلحدر  و عظمت بشریت بود.
 بزرگ الهی )صلی الله علیه و آله و سلم( اشاره خواهم کرد. چند نکته و مطلب مهم پیرامون رسول خدا )ص( وجود

 :کنممیاشاره  وارفهرستدارد که به برخی از آن محورها 

 لهی تجلی اسماء و صفات ا: اول

در مراتب هستی برخوردار است. به این مطلب در  یاز لحاظ خلقت و قوس نزول از جایگاه بلند )ص(رسول خدا 
در صدر خلقت و باالترین پله عالم هستی قرار دارد. این خلقت  ()صروایات ما اشاره رفته است که رسول خدا 

ک مقوله بسیار مهمی است که اکنون فرصت  پیامبر در عالم تجلی ی شناسیهستیجایگاه  )ص( و نوری پیامبر
و نور  ص(روایات شیعه، رسول خدا ) ویژهبهایات فریقین و یاتی از روامفاد رو اساساما بر  ،پرداختن به آن نیست

ر و اسماء عالم را مظهر و تجلی انوام صفات الهی است. اگر ق در عالم است و وجود او تجلی اعظپاک او اول مخلو
یباترین، صفات خدا بدانی ر تام و کامل در نو طوربهتجلی اسما و صفات خدا است  ترینکاملو  ترینجامعم او ز

او باید سراغ گرفت. بنابراین خلقت رسول خدا و خاندان  الشأنعظیمو وجود نوری ایشان و شخصیت  )ص( پیامبر
از قدرت  ایآینها است. این جهان صفات خدماء و از همه اس ایآینهاو یک خلقت ویژه، یک تجلی بزرگ و مظهر و 

یک تابلو و جلوه و از این عالم اسم و صفتی تجلی کرده است. در  ایگوشهدر هر و اسما و صفات خدا است. اما 
ینه تجلی رسول گرامی خدا حضرت ن در آدرجات اسما و صفات خداوند بزرگ تجلی کرده است و آ ترینعالیمظهر، 
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ُل َما »ت است که یاروااست. در  )ص(محمد مصطفی  وَّ
َ
هُ  َخَلَق أ تحلیل این بند اول در خلقت نوری پیامبر  5«ُنوِري اللَّ

 .گذریممیو مظهریت تام و کامل رسول خدا برای اسما و صفات خدا نیازمند مجال دیگری است که از آن 

 دوم: برخوردار از سالله و دودمان مطهر

. ایشان استبه خلقت تا  آغازص( سالله و دودمان پاک رسول خدا از شخصیت پیامبر اکرم ) دربارهدومین مطلب 
َسرِ  َخْیُر  ِعْتَرُتهُ »که:  است آمده البالغهنهجمتعدد  هایخطبهدر 

ُ
ْسَرُتُه َخْیُر اْْل

ُ
و  ترینپاکخاندان پیامبر  6«اْلِعَتِر َو أ

ْسَك  َلْم »انی که: خاندان در طول تاریخ است. از آدم تا نوح و ابراهیم تا دودم ترینزالل ْنَجاِسَها َو َلْم  ُتَنجِّ
َ
ُة ِبأ اْلَجاِهِلیَّ

اُت ِمْن ِثَیاِبَها روایات  و البالغهنهجاین افتخار دیگر و پرونده بزرگی در شخصیت پیامبر است که در  7«ُتْلِبْسَك اْلُمْدَلِهمَّ
 فاتآو زاللی این دودمان از همه  انتهابیپاکی  به آن اشاره رفته است. وراثت پیامبر، دودمان نبوت و رسالت پیامبر و

و  که همیشه شاخمان و درختی دفصل بسیار مهم در شخصیت واالی رسول خدا )ص( است. این دو هاآلودگیو 
این درخت رسالت و نبوت به شرک و گناه آلوده نشد و در سلسله اجداد  گاههیچ ،برگ آن نورافشان و ثمربخش بود

اث ه میرمطلب دوم کبزرگ و انبیا و اوصیا و اولیای الهی بودند. این  هایانساننیکان و  ،اکانحضرت همه از پآن 
 دودمان و وراثت پاک رسول خدا )ص( است.

 سوم: دارای تربیتی الهی و ممتاز

ط حضرت توس شانخانوادهسومین نکته در شخصیت پیامبر )ص( تربیت خانوادگی و عنایتی که به آن حضرت در 
 اهتمام و لب و حضرت ابوطالب و زنان پاکی بود که همه پاکان روزگار بودند و این کودک را با کمال اعتناعبدالمط

ه عوامل را همخداوند تولد یک دست عنایت الهی باالی سر پیامبر بود.  آغازتربیت و بزرگ کردند. در عین اینکه از 
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 ترینالیعفراهم شود.  پیامبر تابعالمطلوع خورشید  بشریت و در جزیره العرب زمینه ظیم کرده بود تا در میانتن
 ور و روشنایی کند.د و جهانی پر از نانسان در آن جایگاه بدرخش ترینکاملانسان و 

 چهارم: سیر و سلوک الهی قبل از بعثت

 . یک دوره پاکچهارمین محور در شخصیت پیامبر مراحل سلوک و زندگی ایشان در چهل سال قبل از بعثت است
که گرد  انددادهدر آن چهل سال رقم خورد. تاریخ و گواهان تاریخ شهادت  ممتازو زندگی روشن و شفاف و بسیار 

 ،نیایش و مراحل سلوک الی الله را در چهل سال طی فرمود. عبادت، )ص(  ننشستپیامبر بر دامان  آلودگیهیچ 
 مکه در سینه تاریخ ثبت شده است. هایکوهدر  پاکی طهارت و مراحل سلوک الی الله در مکه و ،امانت ،صداقت

 پنجم: سیر صعودی در قوس تکامل

یات سوره آ .پیمود خداوند سویبهدر قوس صعود  درجات را ترینعالیاز بعثت خود  پیامبر با بعد کهآنمطلب پنجم 
یباترین جن . در بند دهدمیت را نشان یاتی است که این قوس صعود و سیر و پرواز او به باالترین درجات خلقآم از ز

در قوس نزول داشت و از آن مراحل عالی  یک جایگاه رفیع و اول عرض کردیم که این وجود دارای خلقت نوری بود
ری گیات و روایات ما با فصل دیآیات سوره نجم و دیگر آکی رسید. اما در بند پنجم و در تجلی کرد و به این عالم خا

ست د ایمرتبهود به چنان این موجود بشری و انسانی در مراحل صع و فالکی و خاکیمواجه هستیم که این موجود ا
 هرحالدرتفسیرهای متعددی که در سوره نجم و این آیات است اما  رغمعلیه جبرئیل از همراهی با او بازماند. یازید ک

لوک ترین مراتبی که پیامبر در سیا با داللت مطابقی یا به داللت تضمنی یا به داللت التزامی آیات سوره نجم بر
ٍة َفاْسَتوی». کندمیبیان  ند راخودشان به سمت خدا پیمود ْعلی * ُذو ِمرَّ

َ
ُفِق اْْل

ُ
ی *  َو ُهَو ِباْْل َن قاَب َفکا* ُثمَّ َدنا َفَتَدلَّ

ْدنی
َ
ْو أ

َ
ْوحی * َقْوَسْیِن أ

َ
ْوحی ِإلی َفأ

َ
نزدیک شد که دو گام بیشتر به اوج تقرب مراحل قرب الهی به  قدرآن 8«َعْبِدِه ما أ

ْوحی»رسید که  جاییبهالی الله باقی نمانده بود. در این سیر به سمت خداوند 
َ
ْوحی ِإلی َفأ

َ
 ،ن وحیای. شد «َعْبِدِه ما أ
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ی بلکه دریافت مستقیم وحی از ذات الیزال اله ،نیست االمینروحجبرئیل و  باواسطهنیست این وحی  سطهباواوحی 
 فَ *  ما َکَذَب اْلُفؤاُد ما َرأی» است.

َ
ْخریَو لَ *  ما َیری ُتماُروَنُه َعلیأ

ُ
چند بار پیامبر  9«ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتهی*  َقْد َرآُه َنْزَلة  أ

ُر َو َص ما زاَغ اْلبَ »پیام را از عالم قدس الهی دریافت کرد.  ترینجامعشد و  نائلن سیر صعود به اوج قرب الهی یدر ا
ِه اْلُکْبری َلَقْد َرأی*  ما َطغی بِّ ی وی در عالم ربوبی و قدس انتهابیپرواز و هم قوس صعود پیامبر  این10«ِمْن آیاِت َر

 الهی است.

 جزء معتقدات همه ادیان الهی االنبیاءخاتمششم: پیامبری 

پیامبری پیامبر در همه ادیان پیمان  11«ن میثاقهعلی النبیی مأخوذ»اعتقاد ما نیست.  خاتم، فقط اینکه پیامبری پیامبر
 بود. همه ادیان پیشین پیامبری پیامبر گرفته شده بود. جزئی از معتقدات

 هفتم: تجلی همه علوم عالم در قرآن

 بود و این علم و شرایعپیامبر میراثی آورد که لبریز از علم و حکمت بود. قرآن او جامع همه کتب و مهیمن بر همه 
الهی فقط در قرآن و فقط توسط پیامبر دریافت شد. یکجا همه علوم عالم تجلی کرده است که قرآن  پایانبیحکمت 

َما َیْعِرُف اْلُقْرآَن َمْن »را دریافت کند:  هاآنو یک شخص توانست تمام  ستا این مخاطب قرآن بود  12«ِبهِ  ُخوِطَب  ِإنَّ
 که تمام این علم و حکمت را دریافت کرد.
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 پیامبر اکرم معمار تمدن نوین جهانی هشتم:

واری برای است هایپایهاو فصلی نو در تاریخ بشریت بود.  و عمار یک تمدن نوین الهی بودمپیامبر بزرگوار اسالم،  
پیامبر گرامی اسالم همه بشر تکان خورد. قافله علم و  تابعالمنجات و سعادت بشریت ریخت. با طلوع خورشید 

ید از این خورش غیرمستقیمشد و همه بشر مستقیم یا  ریزیپایه. تمدنی آسمانی و الهی  درآمدحکمت به حرکت 
و ود خو دین او یک دین الهی و تمدنی و پاسخگوی همه نیازهای بشر در عصر  شد. پیام پیامبر مندبهرهجهان تاب 

 ر گرامی معمار جزیره العرب نبود. معمارپیام پیامبر گرامی بود. پیامب ویژگیبود. این  هانسلهمه اعصار و برای همه 
 و حکومت الهی  ،اناز ایمکه  است یک دولت بزرگ اسالمی در عهد و عصر خود نبود. او معمار یک الگوی نو

اندان خ توسطاو  رسالتاین رسالت ماندگار ماند و همه بشر را مخاطب قرار داد.  بود و نشأت گرفته سازانسانتمدنی 
 ا کرد.نشر بیشتری پیدوی 

 نهم: اسوه اخالق و معنویت در عالم

 آوردن وبند نهم اخالق پیامبر است. در کنار آن ابعادی که در خلقت پیامبر و سیر و سلوک در مراحل پیامبر گرامی 
َك َلعَ » .اخالق انسانی و بشری بود ترینعالیآن نسخه نجات و حکمت الهی بود، پیامبر گرامی )ص( مظهر   لیَو ِإنَّ

گواهی خداوند در رابطه با این پیامبر است . در کتب روایی ما و در منابع فریقین از شیعه و اهل سنت  13«ٍق َعظیٍم ُخلُ 
اگر باز و تفصیل  داده شود قریب دویست ویژگی در سبک اخالقی و زندگی  ذکر شده است کهبیش از صد صفت 

چیزهایی است که در  هااین .برممیین را فقط نام رخی از عناوپیامبر وجود  دارد. در اینجا بدون هیچ توضیحی ب
 است: آمدهروایات ما 

  ؛و بشاش بود چهرهخوشگرامی )ص( پیامبر  .2
 ؛شدمیبا همه بدن به سمت او متوجه  گفتمیوقتی که با کسی سخن  .4
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 فظی او سنگین بود؛او بسیار صمیمی و خداحا بود. بالاستقخوش .1
ه سمت گویا از بلندی باو  استقبال  برایکه پیامبر  کردمیاحساس طرف او  شدمیوقتی که با کسی مواجه  .2

 است؛او از روی شوق در حرکت 
 ؛سم او چون قطرات باران نرم و لطیف بوداو تبسم و تبخنده  .5
 ؛لحن بود خوش و صداوشخ .6
  ؛سالم و تحیت بود آغازگر .1
 ؛سالم او آشکار و رسا بود .0
 ؛کردمیبه کودکان و زنان سالم  .9

 مراه با حجب و حیا و رو به پایین بود؛نگاه او ه .28
 ؛دائم  در اندیشه و حزن الهی و مقدس بود .22
 ؛ساکت بود و مواظب زبان غالبا   .24
 ؛سخن او گویا و فصیح بود .21
 کسی را یارای مقاومت در برابر او نبود؛ شدمیاما اگر برای خدا خشمگین  کردمیکم خشم  .22
 ؛بود تقسیم شدهاو منظم و  هایوقت .25
 ؛کردمیوجه به اهل خانه ت .26
 ؛کردمیبه  حوائج دیگران رسیدگی  .21
 ؛که حوائج دیگران را به او منتقل کنند کردمیتوصیه  .20
 ؛قوی داشت و مغناطیس مهر و محبت بود ایجاذبه .29
 ؛ورزیدمیمهر  ترهاکوچکرا تکریم و به زرگان ب .48
 ؛زیرک بود خلقیخوشعین در  .42
 ؛جویا بود هموارهاز احوال مردم  .44
 ؛کردمیرا تقبیح  هابدیو را تشویق  هاخوبی .41
 ؛خیرخواه دیگران بود و دائم در ذکر خدا  .42
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 ؛نشستمی جاهمانهر جا فضایی بود  شدمی کهوارد مجلس  .45
 ؛کردمیمساوی به همه نگاه  طوربه .46
 ؛برای همه پدر مهربان بود .41
 ؛مجلس او مجلس وقار و حیا و شکوه معنوی بود .40
 ؛و  دلپسند بود نشیندلشر و رفیق امع .49
 ؛زدیمدر وجود او موج  مانندبی شجاعتی .18
 ؛و محجوب بود باحیابسیار  .12
 ؛صبور و شکیبا و شاکر بود .14
 ؛زاهد و قانع بود .11
 ؛از تجمل و از تشریفات دور بود .12
 ؛نماز او با خضوع و خشوع بود .15
 ؛در حال استغفار بودهمواره  .16
 ؛بود سخاوتمندو  دستگشاده .11
 ؛کردمیبا فقیران و نیازمندان افتخار  نشینیهمبه  .10
 ؛دادمیکارهای شخصی خود را خود انجام               .19
 ؛نشستمی ارودایره              .28
 ؛کردمی مشورت             .22
 ؛وفادار بود هاپیمانبه              .24
 ؛کردمیبرای پاسخ به دیگران نماز خود را کوتاه  .21
   ؛مگر در موضع معصیت خدا دادمیپاسخ منفی ن              .22
 ؛کردمیرا راضی  کنندهمراجعهیا با اخالق خوش  دادمینیازها را یا پاسخ  .25
 ؛شدمیدنیا ناراحت ن مطامعبرای از دست رفتن               .26
 ؛شدمیباری خدا خشمگین  .21
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 ؛گرفتنمیانتقام شخصی  .20
 ؛ندوختنی و دیناریدرهم                .29
 ؛نشستمیروی زمین                .58
 ؛خوابیدمیروی زمین                .52
 ؛بستمیو پای شتر را  دوشیدمیبا دست خود شیر                .54
 ؛شدمیهر مرکبی بود سوار  .51
 ؛بود جمعهجامه فاخرش برای روز جمعه و نماز  .52
 ؛ژولیده مو نبود .55
 ؛دائم الوضو بود .56
 ؛مقید به مسواک بود .51
 ؛داشتمیخدا را بزرگ  هاینعمت .50
 ؛خوردمیغذا  هاآنو با  نشستمیبا بردگان               .59

ی تعدادی از اخالق هااین  معنوی و انسانی دارد.  ،اخالقی بایمتعالی پیامبر خدا بود. امت اسالمی چنین الگوی ز

پیامبر تمام مهر و محبت و صفا و عشق انسانی و  شودمیاینجا این مطلب را عرض کنم که این روزها هم گفته  البته
مقاومت در برابر ظلم و دست رد زدن و  انتهابیشجاعت  ،الهی بود، اما مبادا تصور کنیم که در پیامبر خشم مقدس

و که الزم بود گفتگ درجایی .ق و محبت بودر و اخالبه دشمنان خلق خدا نبود. این اشتباه نشود. پیامبر مظهر مه
 . آمدنمیدر برابر حق کوتاه  گاههیچو  خوردمیاما فریب ن گفتمی هم سخنبا دشمن و  کردمی

مت و کو ح لباعقاسالم  .کسانی از مستشرقین گفتند که پیشرفت اسالم با  شمشیر بود این تئوری غلطی است
و عقب  ترسیدندمی شهمه در برابر شدمیقابل هم پیامبر وقتی وارد جنگ در نقطه م اخالق پیش رفت اما

 انشکنپیمانخشم مقدس پیامبر و مقاومت مجاهدانه او و فریب نخوردن از دشمن و مقاومت در برابر ند، نشستمی
ه سته نیست کایاین ش .. مبادا ما گرفتار تفسیرهای غلط از این سو یا آن سو شویمتبرگ دیگری از زندگی پیامبر اس
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سانی در سطوح مختلف تصور کنند که پیامبر جز اخالق خوب و نرمی چیزی نداشت. این خشم مقدس پیامبر هم ک
ه یظوقتی یهود بنی قر .کسی یارای مقاومت در برابر او نداشت شدمیوقتی پیامبر خشمگین  .اخالق خوب او بود

گاه که با نمرد اخالق و مهر است. اما آورد. پیامبر برآ هاآنشم الهی دمار از روزگار خپیمان را شکستند شمشیر 
 .درمیاوردان او و خشم آسمانی او دشمن را از پای دشمنان خلق خدا مواجه شود شمشیر  بّر 

 به سیره پاک او عنایت و کرامت بفرما.  تأسیخدایا به همه ما توفیق شناخت این پیامبر و 

ِحیِم إِ بسم ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ  14نَّ

 

 

  

                                            
 سوره کوثر -14
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 خطبه دوم

نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و الله الرحمن الرحیم بسم
محّمد  م علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیی و نسلّ النا و نصلّ نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعم

اهل  شباب و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدّی 
وسی ن مالجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی ب

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

  العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا

ْنُتْم » الله الرحمن الرحیمعوذبالله من الشیطان الرجیم بسما
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ُزوا َرحِ 15«ُمْسِلُموَن  ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیکُ ِعَباَد اللَّ ْم َمُکُم اللَّ
ِحیل ْقَوی 16ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  17َو َتَزوَّ

 اداوندخهی در همه شئون و احوال زندگی است. تقوای ال ترس از خداوند و ،بهترین توشهبدانیم که در سیر الی الله 
  توفیق روزافزون عنایت و کرامت بفرماید.تقوا  بر اساسرعایت تقوا و پیمودن مسیر زندگی همه ما را در 

 هامناسبت
 : کنممیاشاره  وارفهرسترا  هاییمناسبت

                                            
 284سوره آل عمران، آیه  -15 

 142، ص 482البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -16
 .291ـ سوره بقره، آیه  17
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 الدینزینتکریم عالمه طباطبایی و شهید . 1

 بزرگی که در نمازهای جمعه هایشخصیت ،مراجع درگذشته ،درگذشتگان ،بزرگان ،به ارواح شهدا فرستیممیدرود 
ینید شه قدرگرانشهدای  ،ه بودند و اینک در پیشگاه خدا هستندو مراسم دینی همرا که سالروز شهادت  الدینز

مرحوم عالمه طباطبایی مفسر و فیلسوف بزرگ عالم اسالم و همه ذوی الحقوق  و شهدای مدافع حرم ،ایشان است
 ارواح آنان و امام شهدا را با صلواتی بر محمد و آل محمد. کنیممیو شاد 

 )ص( و رئیس مذهب جعفری )ع( هافضیلتد پیامبر تبریک میال .2

تقدیم  و کنیممیو تبریک عرض  دارممیرا گرامی  (اسالم و امام صادق )صلوات الله علیهما الشأنعظیممیالد پیامبر 
 به ساحت مقدس این دو نور پاک الهی صلواتی بر محمد و آل محمد. کنیممی

، معمریضان این ج ،جانبازان ،برای شفای همه مریضان. کنممیشکر تحسینی قزوینی  اللهآیتاز سخنران محترم 
پاک و  هایچهرهخرازی که از  اللهآیتمریضان عزیزمان  طورهمینو سالمتی مراجع عظام و  موردنظرمریضان 

مد مح صلواتی بر کنیممیتقدیم  هاآنبوشهری و برای شفای همه مرضی و سالمتی  اللهآیتبزرگ حوزه هستند و هم 
 و آل محمد.

 خوانیکتابگرامیداشت هفته . 3

بد کتاب در س آوردنهمه را باید دعوت کنیم به خواندن کتاب و  .داریممیو کتابداری را گرامی  خوانیکتابهفته 
 هاخانهکتاب گذارانبنیانو  هاکتابخانهواقفان  ،و از همه اصحاب کتابخانه سازانسانسالم و  هایکتابزندگی آن هم 

 .کنیممیر کشاران تو کتابد

 نکوداشت هفته بسیج. 4

ی آرزویخطیر  هایمسئولیتبسیجیان در انجام و برای همه  مداریمیبسیج را گرامی هفته   م.توفیق و سربلندی دار
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 وحدت نیاز عاجل امت اسالمی. 5

م مت اسالنیاز عاجل و عمیق ا ،گرامیداشت هفته وحدت است. امروز وحدت دیگری که کوتاه به آن بپردازیممحور 
جانکاهی شده است. هفته وحدت و رسول  هایتفرقدچار  هاداشتهو  هاثروتهمه  رغمبهامروز امت اسالم  .است
 .خواندفرامیوحدت در برابر دشمنان  و ما را به انسجام اسالمی)ص( خدا 

دتی اما وح ،شوندمیت با یکدیگر متحد برحسب ضرور هاییآدمما یک وحدت عرضی، ثانوی و اضطراری داریم که 
وحدت و اخوت اسالمی است. این آن چیزی  نوع این نوع ازکه و اعتقادی است  یمبانی فکر از برآمدهداریم که 

 امت اسالم به آن نیاز دارد.  کهاست 

 ؛ات بزرگی داریمکرو اعتقادی مشت یدر مبانی فکر و در اسالم حمداللهما به  :اوال  

 ؛ی از مشترکات زیادی برخوردار هستیماخالقی و مناسک دین ،فقهیدر نظامات  :ا  یثان

 اقتصادی و سیاسی فراوان و مشترک است.  ،منافع امت اسالم در ابعاد اجتماعی :ثالثا  

چرا امت اسالم با بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت و  .تو انسجام اسالمی اس تمدن سازوحدت این سه پایه یک 
 ؟!قرار دارد در صید دشمن و پراکنده واسیر دشمن  جوراینمتعالی  هایارزشو این همه ذخایر مادی و معنوی 

ما هم به آن مختصات مذهبمان افتخار کرده  .البته مذاهب اسالمی مفترقات دارند .ما باید به این مشترکات بپردازیم 
 یعلم جامعم باید . امروز عالم اسالمکندمیرک ما را به همگرایی دعوت مشت گانهسه، اما مبانی کنیممی تأکید

داشته باشد. باید امت اسالم در برابر اشغالگران و دشمنان متحد  بازار اقتصادی مشترک و مشترک، فناوری مشترک
دشمن صهیونیستی  هایهجمهو  بارانموشکطین عزیز ما زیر همین روزها فلس بیندنمیمگر امت اسالم شوند. 

 را هاآنهای آرزوانشاء الله همه  و خواهند ایستاد هابرابر آنالبته فلسطینیان و جبهه و محور مقاومت در  ؟قرار دارد
ین نیست. ا ناسبماما این وضع فعلی در امت اسالم  ،را شکست خواهند داد هاآن شاءاللهان .به گور خواهند فرستاد

مسلمانان فرار  هایسرزمیناز  هافرسنگدشمن  صحنه حضور پیدا کند که م چنان درامت باید یکپارچه و منسج
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خوت اسالمی ا و اسالمی مقاومت، گفتمان انقالبآن نیاز امروز امت اسالمی است. دشمنان بدانند محور کند. این 
 است.خ بر خواهدهای شما از میان آرزوما را به سمت وحدتی خواهد برد که همه همه 

 به عزم و همراهی جدی همگان در مبارزه با فسادنیاز . 6

 هایتگاهدساست.  تقدیرقابل کرده است آغازاری که قوه قضائیه با فساد و تبعیض است. ک مبارزه گریدموضوع 
م. است. در مبارزه با فساد باید جدی باشی تحسینقابلکه  کنندمینظامی و انتظامی ما همراهی  هایدستگاهامنیتی و 

 عدالت و مبارزه با فساد است.  نیز بند چهارم بیانیه گام دوم

 در باب مبارزه با فسادنکاتی 

 اینجا نکاتی مهم است که باید توجه کرد:

 و قاطع بودن مبارزه با فسادجامع  الف(

و اجرا دنبال شود. ما  هاگذاریقانونو  هاریزیبرنامهن و فرایند حکومت و مبارزه با فساد باید جامع و در همه ارکا
 اییهغرضو  اهغفلتاست به خاطر  آوردهدل دلسوزان را به درد  و فسادهای سنگین رخ داده است بینیممیکه امروز 

 ذاریگقانونضا و اجرا و قامروز باید دستگاه حکومت بیدار شود. دستگاه  .گذشته بوده است هایدهه که دراست 
ز این ا عبارت امومی در همه فرایندها دارد. فرایندهزه با فساد نیاز به عزم جامع و عما باید بیدارتر از قبل شوند. مبار

مختلف  هایردهو از سوی مسئوالن در در انتخابات از سوی مردم انتخاب شوند،  پاک دستافراد باید است که 
 ؛خرج دادبه وسواس  واقعا   الم بایدسحکومت. در انتخاب 

 قوانین بازدارندهزوم لب( 

 ند؛عدالت باش کنندهتأمینزدارنده و قوانین و مقررات ما باید با
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 و به انحراف کشاندن مبارزه هاسازیحاشیهاز پرهیز ج( 

 ،تندفسادی است همه در برابر آن بایس بینندمیتا  و پاکی باشد حداکثرو حکومت ما باید دستگاهی در  دستگاه اجرا
ا را مپیرامون  و کنندمیفوذ در ما ن ،شویممید خود ما النه فساد ماگر تسامح و گذشت آ .تسامح و گذشت نکنند

 . شویممیو بعد شاهد مفاسد سنگین و دشوار  گیرندمی

ن ای رودمیو همه قوا یک مرحله آن برخورد قضایی است که باید قاطع و جامع باشد. انتظاری هم که از مسئوالن 
ه وارد میدان برای کسانی ک ،ئل نباشیمتبعیض قا ،حاشیه نسازیم ،در مسیر مبارزه با فساد به انحراف نرویماست که 

 .کمک کنیم تا این مبارزه  پیش رودهستند همراه و همیار باشیم و 

سدان دستگیری مف به خاطر از نیروهای امنیتی سپاهمیکروب خطرناکی است که نیاز به مبارزه دارد و باید  فساد 
اروایی اینکه انتقاد ن جایبه. همراهی کنند کرد که همه در این میدان درخواستباید  .تشکر کرد اقتصادی و سیاسی

 .غلطی انجام دهیم یا از برخی مفسدان دفاع کنیم باید همه همراه هم این مسیر نورانی را طی کنیم سازیحاشیه ،کنیم
دقیق و هوشمندانه با همه انواع فساد و تبعیض  هایطراحیو با  انتظار دارند که با تمام قاطعیت ملت از مسئوالن

 . )تکبیر(آورندعملو اقدام قاطع به  ریزیبرنامه

 زدگانزلزلهتوجه به لزوم . 7

ه به ک هاییخسارتتکمیل جبران  طورهمینعزیزمان و  زدگانزلزلهبه توجه به توصیه کنیم همه را باید  طورهمین
م مردم و ه شاءاللهان .کنیممیانجام شده تشکر  توسط مردم و مسئوالن از اقداماتی که ضمنا  ود. بی قبل زدگانزلزله
 ند.به این مسائل توجه کنمسئوالن هم 
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 دعا

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

خدایا تو را به اولیایت سوگند مومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. اللهم اغفر المومنین و ال الّدین،
ا خدایا به ما توفیق بیشتر از برکات قرآن و دعدهیم که به ما قدرت ایستادگی و مقابله با دشمنان عنایت بفرما؛ می

ت را بر باران رحمت مت بفرما، خدایاهای قبل عنایت و کراعنایت بفرما؛ برگذاری اربعین امسال را باشکوه تر از سال
، خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد خدا ما نازل بفرما

و رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد 
ا را همت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیبلطف و کر

از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم 
ها و ها، داعشیهمه مرتفع بفرما، شر تکفیریویژه اسرائیل غاصب را از سر دور بدار، شر دشمنان اسالم به

ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، تروریست
مریضان ما، مریضان مدنظر  ،شان به مردم آشنا و موفق بدارمسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی

ان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در و جانباز
اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این 

یدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شه
الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

خودت محشور بفرما. به مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما را از گناهان در همه ایام سال مصون 
ابه و عبادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در بدار، توبه و ان

 فرج او تعجیل بفرما.
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َح بسم
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفو  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  18ٌد الله الرَّ
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