«بسم اهلل الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته1396/6/24به امامت حجت االسالم والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خالصه مطالب %خطبه اول  -امروز بیست وچهارم ذی الحجه برای شیعه وبلکه همه امت اسالم روزی فراموش ناشدنی است درتاریخ
اسالم روزی بسیاربزرگ ومهم است ودرواقع جلوه ای دیگراز غدیراست،
سه کس ولی مؤمنین است خدا،پیغمبر(ص)خداوامیرالمؤمنین(ع) واوالد امیرالمؤمنین(ع) این ها والیت دارند اینها حق والیت دارند،
خطبه دوم  %فرمایشات بسیار گرانسنگ وگرانقدری رارهبرعزیزانقالب حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای با اعضای تشخیص مصلحت فرمودند.

آقای آمانودبیرآژانس انرژی هسته ای سازمان ملل ایشان اخیراً که صحبت کرده صحبت های دوپهلو،مشکوک راجع به مسئله هسته
ای ایران وبرجام گفته،البته ماعادت داریم ما ازاین حرف هاخیلی شنیده ایم بدترش راشنیده ایم ،اما می دانیم که آقای آمانووامثالکم
این حرف های دوپهلو ومبهم را می زنند به سفارش آمریکا این کاررا می کنند.
زمزمه هایی برای یک حادثه تلخ دیگری درمنطقه به گوش می رسد وآن استقالل کردستان عراق است.
امسال بحمدهلل حج با عزت ودرکمال امنیت برگزار شد،امیدوارم خداوندمتعال حج حاجیان را قبول کند ،خدایا حجشان را مقبول
وسعیشان را مشکورکن!

خطبه اول
خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگذاررابه اطاعت ازاین حکم الهی که مکرراً درقرآن آمده که واتقواهلل تقوای خدارا
داشته باشید ،سفارش می کنم که ان شاءاهلل بتوانیم عمرمان را وزندگی مان رابانورانیت تقوا طی کنیم واز هرکژی وانحراف
در فکروعمل درامان بمانیم ،خدایادراین ساعات استجابت دعا ازتو می خواهیم که مارااهل تقوا قرارمان بده! خدایا تو
کمک مان کن که ازوسوسه ها ونفسانیات درامان بمانیم وراه بندگی توراآن طوری که توراضی بشوی طی کنیم به ما
عنایت بفرما!امروز بیست وچهارم ذ ی الحجه برای شیعه وبلکه همه امت اسالم روزی فراموش ناشدنی است درتاریخ اسالم
روزی بسیاربزرگ ومهم است ودرواقع جلوه ای دیگراز غدیراست ،عیدامامت ووالیت عید اهل بیت عیدبرجستگی مکتب
اهل بیت (ع)در بیست وچهارم ذی الحجه درچندحادثه مهمی که اتفاق افتاده دراین روزبرای شیعه وبرای ما مایه مباهات
وافتخاراست،یکی این است که امروز،روز نزول آیه والیت است ،آیه والیت والیت که معروف است پیامبر اکرم(ص)
طبق نقلی که شده در مسجد نشسته بودندمنتظر بودندوقت نماز برسد ،مؤمنین مشغول دعا ونمازهای مستحبی وامثال آن
بودند ازآن مجله امیرالمؤمنین(ع) مشغول نماز بود ،سائلی وارد مسجد شد از مؤمنین کمک خواست کسی جواب اورانداد،
امیرالمؤمنین(ع) همین طور که در نماز بود ،ودررکوع بوددستشان رادرازکردند واشاره کردندبیا این انگشترمرابرای خودت
بگیروببر ،پیغمبر (ص)هم دیدندبعضی از مؤمنین هم که متوجه بودند فهمیدند ودیدندخوب عده ای هم مشغول دعا ونماز
وسرگرمی خودشان بودند آنها هم بعد متوجه شدند ،تااین اتفاق افتادپیغمبر(ص) این صحنه را بر امیرالمؤمنین(ع)دید حالت
وحی برپیغمبر(ص) عارض شد،جبرئیل برپیغمبر نازل شد واین آیه را آورد «إنما ولیکُم اهلل و رسوله والذین آمنوا الذین
یُقیمونَ الصاله ویؤتون الزکاه وهُم راکعون»خداوند متعال نفرمود«إنماولیکُم اهلل ورسوله وعلیٌ» نه بلکه امیرالمؤمنین(ع)
رادرلفافه ودرکنایه که گاهی کنایه ابلغ از صراحت است ،وباذکر اوصاف بیان کرد ،فرمود :آن کسانی که ایمان دارندنماز
می خوانندوذکات می دهندواین ذکات دادنشان هم در رکوع است،این ها ولی از طرف خداوند متعالند از طرف خداآنها
والیت دارند ولی مؤمنیند ولی مسلمینند آن هم با جمله حصرانما ولیکم غیر از این ها هم نیست،سه کس ولی مؤمنین است
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خدا،پیغمبر(ص)خداوامیرالمؤمنین(ع) واوالد امیرالمؤمنین(ع) این ها والیت دارند اینها حق والیت دارند ،این بودکه پیغمبر
اکرم(ص) در غدیر دست علی را گرفت وبلند کرد وفرمود« مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ ،فَهذا عَلِىٌٌّ مَوْالهُ» هرکه من ولی اوهستم به
حکم خداوند متعال درآیه والیت اوولی بعدازمن است همان کار واختیاراتی که من دارم همان را علی(ع) داردغدیرتفسیر
عملی آیه مبارکه والیت است،حادثه مهم دیگری که دراین روزاتفاق افتاده البته دردوسال متوالی،آیه مباهله است بازهم
درشأن امیرالمؤمنین(ع) است،آیه مباهله که داستانش این طور است که پیغمبرعزیز اسالم حضرت محمد(ص) بعداز فتح
مکه در سال هشتم هجری که آوازه اسالم تمام جزیره العرب را فراگرفت وسران قبایل و

حکومت های قومی ومنطقه

ای منطقه حجاز ویمن تحت تاثیر فتح بزرگ پیغمبر قرارگرفتندپیغمبر یک نامه ای به سران اقوام وقبایل نوشت،من جمله به
مسیحیان نجران درجنوب شرقی عربستان ،که به یمن هم متصالً ومنتصباً،به آنها نامه ای نوشت آنجا یک پایگاه مهم
مسیحیان بود یک نامه نوشت ودر آن نامه پیغمبر اکرم(ص) آنها را به توحید واسالم دعوت کرد« ،قُل یا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا
إِلىٰ کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکُم أَلٌّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَال نُشرِكَ بِهِ شَیئًا وَال یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ ٰ فَإِن تَوَلَّوا فَقولُوا
اشهَدوا بِأَنٌّامُسلِمونَ» این آیه البته با جزئیات دیگری به عنوان دعوت مسیحیان به اسالم پیغمبر(ص) برایشان نامه نوشت .آنها
هم با هم مشورت کردند،علما بودند بزرگان بودند چه جواب پیغمبر(ص) را بدهیم تصمیمشان براین شد که چند نفر از
علما وتعداد شصت هفتاد نفر از بزرگان قبایل بیایند مدینه خدمت پیغمبر(ص)از نزدیک مسئله اسالم را ادعای پیغمبری
پیغمبر(ص) را ببینند ونظر بدهند،آمدندیک جمع کثیری از مسیحیان نجران آمدنددرمدینه در کنارمسجدالنبی چادرزدند،
سه روز درمدینه ماندند ،صحبت نکردندبا هیچ کس ،فقط مطالعه می کردند نگاه می کردند رفتار پیغمبر(ص) را وحرف
های پیغمبر(ص) را اصحاب پیغمبر را رفت وآمدهارا ببینند آیا آن عالئمی که در انجیل آمده درتورات آمده برای پیغمبر
آخرت زمان در این آدم هست یانه؟ بعدازسه روزپیغمبر اکرم(ص)آنهارافراخواندند فرمودند بیایید صحبت کنیم آمدندپیش
پیغمبر(ص) وشروع کردند به مباحثه مناظره سؤال جواب چند روز طول کشیدوایده ها به فرمایشات پیغمبر(ص) قانع نشدند،
این آیات قرآن در رابطه با آنهاست در سوره مبارکه آل عمران «فَمَنْ حَاجٌَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ»به آن کسانی
که با تو احتجاج کردند با این که نتوانستند جواب تورابدهندامادرعین حال ایمان نیاوردند ،حاال تعبیر من است لج بازی
کردند ،با آنها بگو «فقل تعالوا ندع أبنائنا و أبنائکم و نسائنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثمّ نبتهل فنجعل لعنت اهلل علی
الکاذبین» این ها اگر به این قانع نشدند بگو بیایند مباهله کنیم،معلوم می شود در میان مسیحیان در میان اعراب مباهله سابقه
داشته ،که می فهمیدندمعنای مباهله چیست ،مباهله یکدیگررانفرین کنیم هرکه باطل است گرفتارعذاب خدا بشود«فنجعل
لعنت اهلل علی الکاذبین»هرکه دروغ می گویدادعای بی خودداردخدا لعنتش کند ،این مباهله است،خوب چطور مباهله کنیم
قرآن دستور وراهکار مباهله رابیان کرده است به آنها بگو یارسول اهلل بهترین فرزندان تان رابیاورید ،بهترین زنانتان را
بیاورید،جان خودتان را بیاورید ،خودتان بیایید ،بنشینیدماشمارا نفرین کنیم شما مارانفرین کنید ،ببینیدچه کسی برحق
است،گفتندباشدپیغمبر(ص)درفاصله ای ازمدینه ومسجدالنبی چندتادرخت بودزیرسایه درختان را دستوردادندآب پاشی
کردندآماده کردندیک سایبان مختصری درست شدپیغمبر(ص)فرمودندفرداآن جا اول صبح می رویم برای مباهله مثل
امروزکه روزبیست وچهارم ذی الحجه است مسلمانان از یک طرف هیأت مسیحی از یک طرف،همه منتظر بودندکه
پیغمبر(ص) با چه کسی می آیدبیرون این که خداگفته بچه هایتان را بیاورید بچه های پیغمبر چه کسانی هستند ،زن هایتان
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را بیاورید زن های پیغمبرچه کسانی هستند،نفستان را بیاورید نفس پیغمبرچه کسی است ،حقیقت پیغمبر کیست جان
پیغمبرکسیت،همه منتظر بودندشاید زن های پیغمبرمنتظربودند پیغمبر آنها را دعوت کند ،بعضی اقوام دیگر پیغمبر منتظر
بودندپیغمبرآنهارادعوت کندیک مرتبه دیدند پیغمبر از خانه اش بیرون آمد همراه با چهارنفرخودش وامیرالمؤمنین(ع) کنار
هم شانه به شانه می آیندجلو ،دوتابچه حسنین (ع)جلوقدم های پیغمبرو امیرالمؤمنین(ع) زهرای مرضیه (س)پشت سرپیغمبر
و امیرالمؤمنین(ع)بایک متانت ووقارملکوتی فوق العاده ای دارند حرکت می کنندبه سمت آن جایی که بایدمباهله می
کردند،مسیحیان تا آن هیأت وهیبت رادیدند ،جازدند ،گفتند نه این ادعایی پادشاهی نیست،رفتاراین پیغمبر(ص)
رفتارپادشاهان نیست رفتار،رفتارپیامبران است ،ترسیدندبیایند با پیغمبر(ص) مباهله کنند ،پیغمبر رفتند زیرآن درخت دوزانو
نشستند باهمراهانشان عبایشان را انداختند روی سرپنج نفری شان بزرگان مسیح آمدند گفتند آقا این هایی که آوردی
برایمان معرفی کن این هاکی هستند آوردی می خواهی مباهله کنی ببینیم آیا از عزیزترین ونزدیک ترین افراد به توهستند
می خواهی مباهله کنی یا نه افرادناشناس وگمنامند ،اشاره کردبه امیرالمؤمنین(ع)فرمود :الهم هذانفسی به خداقسم این جان
من است« ،وهو عندی عدل نفسی» واین علی پیش من همتراز با جان من است وخودمن است ،ابن حجرهیثمی که راجع به
کلمات امیرالمؤمنین(ع)ونهج البالغه هم نوشته هایی داردمحدثی ازمحدثان اهل سنت است،سخنی از امیرالمؤمنین(ع) نقل
می کند که حضرت در داستان شورایی که خلیفه دوم درست کرده بودشش نفربودند ،در آن شورا امیرالمؤمنین(ع) این
طور فرمود« :انشدکم اهلل هل فی کم احدُ جعله اهلل نفس النبی» من به شما پنج نفر می گویم شما را به خدا قسم می دهم آیا
در میان شما پنج نفر کسی هست که خدااورا نفس پیغمبر وعِدل پیغمبر قرارداده باشد ،آیا در میان شما کسی هست که
خداوندبچه های اورا بچه های پیغمبر نامیده باشد؟ویا غیر از من کسی هست درمیان شمادراین پنج شش نفرتنها منم که
خدامرانفس پیغمبرنامید ،فرزندان مرافرزندان پیغمبرنامید ،وهمسرمرا زن پیغمبریعنی وابسته به پیغمبرنامید،این فضلیتی که
هیچ کدام از شماها ندارید،این فضیلت بزرگی است،که درمسئله مباهله اتفاق افتادوامروز روزواقعاً مهمی است که خداعلی
راجان پیغمبرنامید ،لذا پیغمبروقتی دست علی را درغدیر گرفت وبلندکردفرمود«:من کنت مواله فهذاعلی مواله ،اللهم وال
من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» این علی جان من است ،دشمن علی دشمن من است ،دوست
علی دوست من است ،راه علی راه من است ،براساس این آیه کریمه قرآن پیغمبردر غدیرحرف زدندوخطبه خواندند
وسخنرانی کردند ،وبازدرهمین روزبیست وچهارم ذی الحجه که عرض کردم خیلی عیدبزرگی برای ماشیعیان واهل بیت
است ،سوره مبارکه هل اتی نازل شد داستانش رابه کرات شنیده اید امیرالمؤمنین(ع)وحضرت زهرا(س)وحسنین(ع) سه روز
روزه گرفتندوهرروز افطارشان را دادندبه فقیرویتیم واسیر«وَیُطْعِمُونَ الطٌَّعَامَ عَلَى حُبٌِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا» ،سوره هل اتی
برپیغمبر نازل شد «بسم اهلل الرحمن الرحیم هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنسَانِ حِینٌ مٌِّنَ الدٌَّهْرِ لَمْ یکُن شَیئًا مٌَّذْکُورًا»پیغمبر(ص) با نزول این
آیه فهمید یک اتفاقی افتاده ،دوروبرش یک حادثه ای رخ داده یک کسانی سه روزاست غذایشان رابه فقیر داده اند به یتیم
به اسیرآمدند خا نه امیرالمؤمنین(ع)دیدند قضیه در این جا اتفاق افتاده ،واین سوره درشأن ومنزلت امیرالمؤمنین(ع) واهل
بیت امیرالمؤمنین(ع)نازل شده ،مایک چنین راهی راداریم می رویم قرآن برای ما علی(ع) را معرفی می کند ،این دو سه آیه
ای که من خواندم نه اینکه به شما شیعیان این طور می گوییم مفسرین اهل سنت هم این آیات رادرباره
امیرالمؤمنین(ع)تفسیرومعنامی کنند،فضلیت ومنقبت امیرالمؤمنین(ع)لذاامروز،روزبسیارمهم وروزبسیارارزشمندی است که
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بایدتوجه کنیم البته سوره هل اتی درروزبیست وپنجم ذی الحجه نازل شد،من می خواهم یک استفاده ای هم بکنم شنیدید
امروز برادر عزیزمان جناب آقای محمدیان مسئول کمیته امدادامام(ره)راجع به انفاق و کمک صحبت کردند ،در این سه
آیه ای که من خواندم دردوآیه اش فضیلت امیرالمؤمنین(ع)را انفاق نامیده،یکی در آیه والیت که انگشترش را بخشید،
یکی در سوره هل اتی «وَیُطْعِمُونَ الطٌَّعَامَ عَلَى حُبٌِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا»این شاخصه شیعه است انفاق ،کمک به دیگران
کمک به فقرا ،این شاخصه امیرالمؤمنین(ع)واهل بیت وشیعه است ،این را باید جدی بگیریم ،ومن می خواهم پیشنهادبدهم
ای کاش این چندروزرااین دوسه روز ذی الحجه راکه این اتفاقات برای امیرالمؤمنین(ع) افتاد واین فضیلت هاثبت شده
ماروزهای انفاق نامیم ،این انفاق امیرالمؤمنین(ع)را عمل کنیم برجسته کنیم،بزرگ کنیم دردنیاپرآوازه کنیم چه خبراست
امروز در ایران انفاق بیشتراست ،چون روزی است که امیرالمؤمنین(ع)انگشتربه سائل داد ،روزی است که امیرالمؤمنین(ع)
سه روز افطاری شان را به فقرا داده است ،ماهم تبعیت بکنیم این ایام را ایام انفاق وایام کمک به دیگران بنامیم وان شاءاهلل
عمل بکنیم.
خدایا به حق محمد وآل محمد مارا دوستداران وپیروان امیرالمؤمنین(ع)قرارمان بده! خدایابه حق ومحمد وآل معرفت اهل
بیت راروزی مابگردان! تبعیت از آن هارازینت زندگی ماقراربده!خدایا دردنیا وآخرت ماراازآنهاجدامگردان!فرج موالی ما
وآقای ما حضرت مهدی(عج)رابرسان! سایه نایب شایسته اش رهبرفرزانه وعزیزمان برسرماحفظ بفرما! خدایااین والیتی که
تودرقرآن دستورداده ای انما ولیکم اهلل این والیت امروزدست مهدی(عج) آل محمد(ص)است ،ودردوران غیبت آن امام
عزیزبه نایبش وبه نوابش مراجع وعلماوفقهای جامع الشرایط وماامروزتحت حمایت وهدایت ورهبری نایب امام زمان(عج)
که ریشه دراین آیات قرآنی که خواندم دارد ،تحت والیت وعزیزداریم زندگی می کنیم خدایا برعمروتوفیقات وعزت و
سرفرازی این رهبرعزیزبیافزا!خیرات وبرکاتت رابرملت والیت مدارماافزون گردان!روح امام وشهداشادگردان!فقرا،
ضعفارایاری فرما!الهم اغننا به حاللک ان حرامک! وبتاعتک ان معصیتک وبه فضلک عمن ثواك! الهم صل علی محمدوآل محمد!
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » إنا أعطیناك الكوثر  .فصلِِّ لربك وانحر  .إن شانئك هو األبتر»

خطبه دوم
«اوصیکم عباداهلل ونفسی بتقواهلل» راه تقواراه اطاعت ازاولیای الهی ائمه هداه مهدیین (ع)است که امیدوارم روزی همه من
وشما بشود! این هفته فرمایشات بسیار گرانسنگ وگرانقدری رارهبرعزیزانقالب حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای با
اعضای تشخیص مصلحت فرمودند مجمع تشخیص مصلحت که به امر امام وبه فکرواندیشه امام تشکیل شد برای حل
مشکالتی که بین مجلس وشورای نگهبان ویادرلوایحی که دولت پیشنهادمی دهد به مجلس،مشکالت قانونی وشرعی پیدا
می شودامام دستوردادند مجمع تشخیص مصلحت تشکیل بشود که آن مشکالت قانونی وشرعی را مصلحتاً حل بکند بسیار
مجمع مهمی است جایگاه رفیع وبلندی دارد اوالً که به رهبری مشورت می دهند گره هایی که به دست قانون وشرع توسط
شورای نگهبان ومجلس حل نمی شود ووا نمی شود آنها وا می کنند بعضی پیشنهادات ولوایح دولت که برای حل
مشکالت جامعه است اماگاهی ممکن است مشکالت قانونی شرعی داشته باشد ،این مشکالت برای دولت حل می کنند،
خیلی جایگاه مهمی است ،وکسانی هستند از بزرگان کشوراهل تجربه اهل علم اهل تقوا اهل دینداری که رهبر عزیز انقالب
تذکراتی داده اند البته آنها همین طور هستند برای اینکه ما هم بفهمیم ما هم بشنویم این تذکرات را،فرمودند این مجمع
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تشخیص مصلحت باید تفکرامام وتفکر انقالبی رادرهیچ کاروتصمیم وبرنامه ای فراموش نکند ،مصلحت اندیشی به معنای
این نیست که انقالبی گری را کناربگذاریم نه اصالً یکی از ویژگی های انقالبی گری این است که آدم مصلحت اندیش
باشد ،گره های انقالبی رابا مصلحت اندیشی بازبکنداین ویژگی که تفکرانقالبی که البته مجلس دولت ملت همه مان باید
فک روروح انقالبی که امام درجامعه دمیده فراموش نکنیم،تفکرانقالبی تفکرعاشوراست،مادرآستانه ورود به ماه محرمیم
عاشورا یعنی انقالب عاشورایی یعنی تفکر انقالبی حسینی بودن یعنی تفکر انقالبی داشتن ،ماهمه این ادعاراداریم وان شاءاهلل
این طور هستیم.
آقای آمانودبیرآژانس انرژی هسته ای سازمان ملل ایشان اخیراً که صحبت کرده صحبت های دوپهلو،مشکوك راجع به
مسئله هسته ای ایران وبرجام گفته،البته ماعادت داریم ما ازاین حرف هاخیلی شنیده ایم بدترش راشنیده ایم ،اما می دانیم که
آقای آمانووامثال اواین حرف های دوپهلو ومبهم رامی زنند به سفارش آمریکا این کاررا می کنند ،برای اینکه بتوانند برجام
را ،آثارش را وکارگشایش را از کاربیاندازند ،وآن فوایدی که مسئوالن ماملت ماانتظارداشتنداز برجام به دست بیاورند به
دست نیاورند ،فوایدبرجام برای ملت ما ناکام بماند،آنهادنبال این هستند ،وبعدایران راوادارکنند به اینکه نقض برجام
بکند؛ویاراه هایی پیدابکنندکه ایران متهم بکنندبه نقض برجام،دوباره یک سیلی ازتبلیغات راه بیاندازند که ایران نقض برجام
کرد ،نقض برجام کرد ،نقض برجام کرد ،تایک دستمایه ای بشودبرای یک سری کارهای دیگر،فشارمی آورند به ایران که
بایدپادگان های نظامی وموشکی راناظران بیایندببینندونظر بدهند،این توی برجام نبوده است ازاول ،رهبرما،ملت ما ،مجلس
ما،دولت ما اعالم کردندبرجام شامل حال مسایل امنیتی ماودفاعی ما نمی شود ،ماپای برجام آمدیم چون برجام از دیدگاه ما
برای ساخت بمب اتم نبود که دفاعی وامنتی باشد ،ما انرژی هسته ای روی کارعلمی درجهت توسعه کشورمی بینیم ،به این
خاطربودپای میزمذاکره نشستیم نه اینکه فکر کنیم هسته ای یک امرامنیتی بودمارفتیم مذاکره؛ حاال توی پادگان هاتوی
صنایع موشکی امرامنیتی مذاکره نه مادرامورامنیتی مذاکره نمی کنیم وامورامنیتی مان را پای میز برای هیچ کس طرح نمی
کنیم مگراینکه مصالح کشور ما منافع کشورما امنیت کشورما اقتضابکند ،اما این صحبت های این آدم که معموالًتحت
تأثیرفشارهای سیاسی واقتصادی آمریکاست این سازمان ملل همان سازمان مللی است که درکمیته حقوق بشر عربستان
رامحکوم کردندبه آدم کشی به رعایت نکردن حقوق بشرعربستان رابردند توی لیست حامیان تروریسم ،وبعد عربستان یک
پول کالنی به آنهاداداسم عربستان را خط زدند ،این هاهمان هایند باپول باتهدیدباسیاست بازی حقوق راضایع می
کنند،ببینید درمیانمار چه می کنند ،چه فجایعی بیش از چهارهزارانسان درمیانماردرحال تلف شدن هستند وتلف کردند،
چراسازمان های حقوق بشربلند نمی شوند ،برای اینکه نه تنها اعتراض نمی کنندبلکه آن رئیس جمهورمیانماررا جزء کسانی
قرارمی دهندجایزه صلح نوبل رابرده جزء آنها می دانند از افرادصلح جواورا توی لیست افراد صلح جوبردند این اوضاع
دنیاست ازاول هم همین طور بوده مادرطول این انقالب بااین شرایط عادت کردیم وآشنا شدیم،وراه وچاه آنهارافهمیده ایم ،
زمزمه هایی برای یک حادثه تلخ دیگری درمنطقه به گوش می رسد وآن استقالل کردستان عراق است ،ببینیدچه طور با
ملت ها بادولت هابا امنیت باآسایش جامعه ومنطقه بازی می کنند،کردستان عراق ،باحمایت صریح اسرائیل وصهیونیست ها
وپشت پرده آمریکا کردستان عراق یک کشورمستقلی بشود ،یک اسرائیل دیگری اینجا درست بکنند حاال که داعش
کاری نتوانست بکند صدام کاری نتوانست بکند ،طالبان نتوانستند غلطی بکنند آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند یک راه
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دیگری برای اینک ه مردم را مشغول کنندسالح بفروشندجنگ درست کنندمسلمانان را از اسرائیل حواسشان راپرت کنند
دوباره شعارویک گروهی را اینجا تحریک می کنند که دولت مستقل کُردرا تشکیل بدهند ،ایران را وترکیه وسوریه وعراق
وهمه رااز این ناحیه به هم بریزند ،خدالعنت کند این آتش افروزان این بدخواهان این ستمگران این کسانی که دنبال بهانه
هستندکه برای ملت هادردسروناآرامی وجنگ درست کنند،عراق سال های سال است چندقوم باهم زندگی می کننددر
ایران همین طورهستیم همه کشورهاقوم های مختلفی با هم زندگی می کننداگر بناشد هرقومی برای خودش کشور درست
کند ببینید چه اتفاقی توی منطقه می افتد ایران به چند گروه باید تقسیم بشود؟ عراق به چند کشورباید تقسیم بشود؟ ترکیه به
چند کشور باید تقسیم بشود؟ وسودش همه می رود به جیب آمریکا وصهیونیست واسرائیل غاصب ،این ها آن توطئه هایی
است که باید ملت هابفهمند ،ملت بص یر ما ملت آگاه ما رهبر آگاه مادولت آگاه ما مجلس آگاه ما این هارامی فهمند
امیدوارم ان شاءاهلل مردم ترکیه هم این را بدانندمردم کردستان این رابفهمند وزیرباراین توطئه خطرناك که برای سال ها نا
امنی درکردستان اتفاق خواهد افتاد اگر این جریان به جایی برسد.
امسال بحمدهلل حج با عزت ودرکمال امنیت برگزار شد،امیدوارم خداوندمتعال حج حاجیان را قبول کند ،خدایا حجشان را
مقبول وسعیشان را مشکورکن! خدایا به حق محمد(ص)وآل محمد(ص) راه این عبادت بزرگ را همیشه در کمال عزت
وامنیت به روی ملت ما باز بدار! خدایا مادوسال قبل حج برای مان خیلی زحمت شد ،وخیلی تلخی آفرید ،وآن شهدای
عزیزمنا وشهدای عزیزحرم شریف خداوندمتعال این هابرای ماخیلی سخت وناگواربودمادوسال قبل مثل این روزها
درکشورماالتهاب بود خصوصاًدر این نیشابور قهرمان وعزیزخانواده های زیادی خبرهای تلخی راشنیدند ،خدایاروح آن
شهدارابا شهدای کربالمحشوربفرما! ومن عرض می کنم گرچه امسال حج بحمداهلل درکمال امنیت وعزت برگزار شداما
حادثه منا فراموش نمی شود ،مسؤالن نباید حادثه منارا فراموش کنندحقوق این مظلومانی که آنجا به شهادت رسیدند حقوق
خانوده هایشان حقوق بچه های یتیم حقوق زنان بی همسرحقوق همه کسانی که رنج دیدنددراین حادثه بایدپی گیری بشود
وان شاءاهلل به دست بیایدآن کاری به مسئله حج ندارد،روابط بین الملل این اقتضا رامی کند که اگردرکشوری که ضمانت
کرده امنیت گروهی راحادثه ای برای گروه بیافتدباید پاسخگوباشند امیدوارم مجامع بین الملل وحقوقدانان مادولت
ماوزارت خارجه وسازمان حج وبعثه مقام معظم رهبری مسئله را جدی بگیرند.
خدایا به حق محمد(ص) وآل محمد(ص)فرج امام عصر(عج)رابرسان!سایه رهبرعزیزبرسرمامستدام بدار!خدایا آن چه گفتیم
وشنیدم برای رضای خودت قراربده! اعمال ناچیزمارابه لطف وکرمت قبول فرما! آبروی ما مریز!گناهان مابریز!قبر وقیامت
رابرماآسان کن! خدایا اموات ما شهدااماعزیزهمه حق داران راشادبگردان! نماز جمعه مارازمینه سازظهورامام مهدی(عج)
قراربده! موردرضایت وپسندوآن امام قراربده! به حق محمد(ص) وآل محمد(ص)هرقدمی که دراین نمازودرنمازهای جمعه
شرکت می کنند و عده داده اند اولیائت که اورا برصراط نلغزانی وآن بدن را برجهنم حرام کنی!خدایا این قدم ها واین بدن
هارابرعذابت حرام بگردان! مارا همجواری وهمنشینی امیرالمؤمنین(ع) وائمه هداه مهدیین نصیب بگردان!
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ وَالْعَصْرِ .إِنِّ الْإِنسَان لفِی خُسْرٍ .إِلِّا الِّذِین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَِّالِحَاتِ وَتوَاصَوْا بِالْحَقِِّ وَتوَاصَوْا بِالصَِّبْرِ.

صدق
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