
نظام مقدس اسالمی موفق شد طرحی 
جدید جهت آزادی انسان از سلطه ی استکبار 
جهانی ارائه کند و آن، طرح ایمان و مقاومت 
است؛ ببینید این طرح چه کار کرد و چه کار 
کرد؟  چه  لبنان  در  طرح  این  کرد؛  خواهد 
پذیرفتند  را  این  حزب اهلل  و  لبنان  بچه های 
که ایمان و مقاومت است که آن ها را می تواند 
در جنگ 33 روزه بر اسرائیل و آمریکا پیروز 

کند؛ در غزه چه  شد؟ در سوریه و عراق چه 
این طرح  است؛  عجیب  ببینید خیلی  شد؟ 
دنیا را گرفته است؛ آقایی به نام فیصل القاسم، 
تحلیل گر ارشد سابق شبکه تلویزیونی»الجزیره« 
می گوید که چهار رئیس جمهور آمریکا  -که 
بوش اول ، بوش دوم ، اوباما ، ترامپ  هستند- 
اولی یعنی بوش پدر، با تهدیِد ایران و مقابله با 
ایران، افغانستان را به ایران داد و موجب شد 

که افغانستان در اختیار ایران قرار بگیرد؛ این 
تحلیل گر می گوید بوش پسر ایران را تهدید کرد و در 
نتیجه عراق را از دست داد و اوباما ایران را تهدید کرد 
و یمن و سوریه را به ایران داد و بعد می گوید ترامپ 
ایران را تهدید کرد و باید منتظر بود! به نظر می رسد 
با راهی که ترامپ در پیش گرفته، آمریکا درحرکت 

بعدی خود، عربستان را تحویل ایران خواهدداد.

آزادی از سلطه استکبـار؛ برکت انقـالب اسالمـی

در این سه ماه، عوامل هدایت به 
انسان  اختیار  در  آن گونه  راست  راه 
این گونه  قرارگرفته که در هیچ ماهی 

نبوده است.

اهمیت ماه های رجب، شعبان و رمضان
........................................................

........................................................
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........................................................
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خطبه اول:بسم الله الرحمن الرحيم
نستعينه  و  نحمده  العالمين  رب  الحمدلله 
و  عليه  نتوکل  و  به  نؤمن  نستهدیه  و  نستغفره 
نصلی و نسّلم علی حبيبه و نجيبه و خيرته فی 
و  نعمته  بشير  رساالته  مبلغ  و  سره  حافظ  خلقه 
و علی  المصطفی محمد  ابی القاسم  نقمته  نذیر 
الهداة  المنتجبين  األطهرین  األطيبين  آله 

حماة  و  المسلمين  ائمة  علی  صل  و  المهدیين 
المستضعفين و هداة المؤمنين.

اوصيکم عبادالله و نفسی بتقوی الله.
را  و خودم  نمازگزاران  عزیزان،  همه ی شما 
تقوا،  به  )ع(  ثامن االئمه  منور  مضجع  کنار  در 
و  واجبات  انجام  خدامحوری،  ارزش مداری، 

اجتناب از محرمات دعوت می کنم.

خطر خـارج شدن خـوف آخرت از دل

از دل خطرناک  چرا خروج خوف آخرت 
است؟ چون آن عاملی که موجب حرکت الهی 
در انسان می شود و به زندگی وی شکل مطلوبی 
می بخشد و او را به اعلی علیین می رساند، خوف 
از آخرت است. هیچ چیز در این مساله جای 
خوف از آخرت را نمی گیرد و نمی تواند بگیرد. 

از نبی مکّرم  امیرمومنان علی )ع( سخنی را 
اسالم، محمد مصطفی )ص(، نقل فرمودند »من 
أحب الدنيا ذهب خوف اآلخرة من قلبه«1؛ آن که به 
و خوف  وحشت  داشته باشد،  دل بستگی  دنیا 

آخرت از دل او دور می شود.
دل بستگی به دنیا می تواند این کیمیا و 
اکسیر هدایت را از انسان بگیرد؛ ما از خوف 
آخرت و این قاعده ی خطرناک غفلت داریم؛ در 
حالی که  باید لحظه به لحظه مواظب آن باشیم.

با دقت در معانی قرآن در می یابیم که 
در اکثر آیات و سور مّکی، صحبت از آخرت 
و مسائل آن است؛ صحبت از مرگ، ذهاب 

است؛  آخرت  و سختی های  برآمدِن جان  و 
قرآن کریم تصویر آخرت را اینگونه ترسیم 
أَِخیِه«2؛ روزی  ِمْن  الَْمْرُء  یَِفّر  می کند »یَْوَم 
که انسان از پدر، برادر، مادر، فرزند و همسر 
خویش فرار می کند و مسائل مربوط به او، 
آنچنان وی را احاطه کرده که به وابستگان 
خویش هیچ توجهی نمی کند؛ بلکه اگر آن ها 
را هم می بیند، با وضعیتی که احتماالً آن ها 

دارند، از آن ها فرار می کند.
.......................................................................

1. بحاراألنوار؛ عالمه مجلسي؛ ج 2، ص 36
2. سوره ی مبارکه ی عبس؛ آیه 34

 از جمله مسائلی که خداوند برای انسان -که 
اشرف مخلوقات اوست- مطرح کرده، مساله ی 
دنیا و آخرت است. به یک معنا دنیای انسان 
لحظه ی  در  و  می شود  آغاز  تولد  لحظه ی  از 
مرگ پایان می پذیرد؛ بین دنیا و آخرت، پیوند 
و اتصالی ناگسستنی وجود دارد که مانند پیوند 
دو فصل از یک سال است. در واقع دنیا محل 

کاشت و آخرت محل برداشت محصول است.1
هر چه کاری بدروی اندر گلستان وجود    
زین گلستان گل طمع از خوار می کاری مکن

پیوستگی دوم این است که دنیا محل عمل 

است؛آخرت،  آخرت محل حساب2  اما  است 
حساب و اعمال دنیا را تعقیب می کند.

قاعده ی  که  است  این  سوم  پیوستگی 
خطرناکی بین دنیا و آخرت وجود دارد و آن این 
است که هر چه انسان بیشتر به دنیا دل بسته شود، 
خوف آخرت نیز بیشتر از دلش بیرون می رود و 

این امر خیلی برای انسان خطرناک است. 
......................................................................

1. رسول الله )ص(: الدنيا مزرعة اآلخرة. )الدنيا و االخرة 
في الکتاب و السنة؛ محمد ری شهری؛ ص 66(

اليوم عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل  إن  و   .2
)نهج البالغه؛ محمد دشتی؛ خطبه 42(

پیوستگی دنیا و آخرت

جنازه ی   تشییع   در  )ص(  پیامبر  روزی   
یکی از مسلمانان شرکت کردند و سپس جهت 
تدفین او اقدام کردند؛ وقتی میت را در لحد 
گذاشتند و خواستند بپوشانند، پیامبر خدا )ص( 

شروع به گریه کردن نمود؛ نوشته اند آن قدر 
مقابل حضرت خیس  فرمود که خاک  گریه 
شد، بعد در همان حال رو به همراهان کردند و 
فرمودند »إخواني لمثل هذا فأعدوا«1؛ برادرانم 

آمــاده شـدن بـرای مــرگ

برای چنین شرایطی آماده باشید و خودتان را 
آماده کنید؛ برای لحظه ی ورود به قبر و قرار 

گرفتن در قبر خودتان را آماده کنید.
سؤال  می خواستم  من  می گوید  نفر  یک 
اجازه  من  به  )ص(   پیامبر  شرایط  اما  کنم 
نداد که از ایشان سؤال کنم، یک روز با علی 
بن ابی طالب )ع( برخورد کردم و گفتم »آقا! 
آن روز پیامبر )ص(  فرمود برای چنین روزی 
آماده باشید اما نفرمودند چگونه آماده باشیم!«؛ 
چنین  برای  آمادگی  فرمودند  امیرالمؤمنین 

شرایطی به سه چیز است...
یکی، »اداءالفرائض« است؛ انجام واجبات را 
کم نبینید؛ واجبات را مختصر و سبک نکنید؛ 
با  ما  رابطه ی خاص  ببینید.  زیاد  را  واجبات 
خداوند »واجب« است؛ باید او را بشناسیم و از 
او بترسیم و بندگی او را بکنیم؛ رابطه ی انسان 
باید  است؛  واجب  وظیفه ی  خودش  یک  با 
خودمان را بشناسیم و تربیت کنیم؛ رابطه ی 
انسان با سایر انسان ها به نحوی که اگر مظلوم 
او دفاع  از  است در هر جای عالم که هست 
کنیم و اگر گرسنه است سیرش کنیم و اگر 
جاهل است، او را آگاه کنیم؛ رابطه  با طبیعت 
و با دنیای مادی هم الزم است؛ ذخایر آن را 
کشف و استخراج کنیم و به آن برکت بدهیم و 
در خدمت تکامل انسان قرار دهیم. واجبات را 
این طور ببینید و آن را در نماز و روزه خالصه 

نکنید؛ خیلی گسترده تر از این است.
دوم » اجتناب المحارم«؛ دوری از حرام ها و 
آن چه خداوند اجازه ی ورود به آن را نداده است. 
لحظه به لحظه انسان بر سر دوراهی است -در 
نگاهش، گفتارش و فکرش بر سر دوراهی حالل 
و حرام است- بر سر دوراهی درست و غلط است؛ 

مواظب باشید که از محرمات اجتناب کنید.
سوم »االشتمال علی المکارم«1؛ به فضائل 
اخالقی پیچیده باشید. یعنی همه ی حرکات 
ریز و درشت شما، محکوم به معنویت باشد؛ 
معنویت باید بر همه ی رفتار و گفتار و شئونات 
معنویت  و  اسالمی  اخالق  باشد؛  شما حاکم 
بر لحظه  لحظه ی زندگی شما حاکم باشد؛ از 
معنویت جدا نشوید و آن ر ا فراموش نکنید؛ 

اخالق را کم نبینید و کم نگیرید.

اَلَة  الَصّ اُموا 
َ
ق
َ
أ ْرِض 

َ
اأْل ِفي  اُهْم  َنّ َمَکّ ِإْن  ِذیَن  »اَلّ

...«2 ؛ اولین وظیفه برای صالحانی که خداوند 
حکومت را به دستشان داده است، این است 
که نماز را اقامه می کنند؛ یعنی اول، معنویت 
متأسفانه  نبینید.  کم  را  اخالق  لذا  است؛ 
هستیم،  عقب  اخالقی  مسائل  از  مقدار  یک 
مخصوصاً سیاسیون ما که بعضا خویش را با 
بی اعتنایی به اخالق، در رفتار، گفتار و رسیدن 

به مقام و موقعیت معرفی کردند.
..................................................................................

1. قال  قيل ألميِر المؤمنين ما ااِلستعداد للموت قال أداء 
الفرائض و اجتناب المحارم و ااِلشتمال علی المکارم ثم ال 
یبالي أن وقع علی الموت أِو الموت وقع عليه و الله ال یبالي 
ابن أبي طالب أن وقع علی الموت أِو الموت وقع عليه  )عيون 

أخبار الرضا؛ شيخ صدوق؛ ج1، ص 297(
2. سوره ی مبارکه ی حج؛ آیه 41 

 ماه های رجب، شعبان و رمضان را برای 
خوف از آخرت غنیمت بدانید. در این سه ماه، 
عوامل هدایت به راه راست آن گونه در اختیار 
این گونه  قرارگرفته که در هیچ ماهی  انسان 
نبوده است؛ پیامبر )ص( در ماه رجب مبعوث 
شد و قرآن در ماه رمضان نازل شد؛ برترین 
عوامل هدایت، قرآن و پیامبر )ص( هستند. 
و  دنیا  خیر  همه ی  به  یافتن  دست  امکان 
آخرت، در ماه مبارک رجب فراهم است. در 
این دعایی که هر روز بعد از نماز می خوانید 
جميع  و  الدنيا  خير  جميع  إیاك  بمسألتي  »أعطني 
خير اآلخرة«1؛ می دانید همه ی خیر دنیا چقدر 

است؟! می دانید خیر آخرت چقدر است؟! این 
دعا می گوید چنین چیزی وجود دارد؛ شما 
می توانید در رجب و شعبان و رمضان، همه ی 
خیرات دنیا و آخرت را به دست بیاورید. »و 
شر  و  الدنيا  شر  جميع  إیاك  بمسألتي  عني  اصرف 
؛ شما می توانید کاری کنید که شر  اآلخرة« 
دنیا و آخرت از شما دور شود و در برابر آن 
رویین تن شوید؛ این چه عظمتی است؟ چقدر 
انسان می تواند دستش را برای آخرت و مرگ 

و برزخ و قیامتش پُر کند؟
در ماه های رجب و شعبان و رمضان، فضا 
برای پاک کردن پرونده آماده است؛ گناهان 

جایی  گناهان  نکنید؛  فراموش  را  خویش 
نمی روند؛ بلکه آنچه گناه را از بین می برد توبه 
و استغفار است؛ اگر گناهی -ولو کوچک- انجام 
دهیم که استغفار و توبه  به دنبال نباشد، این 
گناه از بین نمی رود؛ این گناه زمینه را برای 

گناهان دیگر فراهم می کند.

اهمیـت ماه هـای رجـب، شعبـان و رمضـان
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خطبه دوم: در آغاز خطبه ی دوم نيز همه ی 
شما و خودم را به تقوا سفارش و توصيه می کنم.

در موقعيت ایران و جهان حرف زیاد است، اما 
وقت و فرصت محدود، اجازه ی مطرح کردن خيلی 
از این صحبت ها را نمی دهد. بنده تصميم دارم امروز 
به حول و قوه ی پروردگار، مقداری به رابطه ی ميان 

بعثت و انقالب اسالمی ایران اشاره کنم.
مقام  امام،  شخص  از  بارها  که  همان طور   
و  برترین  شنيده اید،  دیگران  و  رهبری  معظم 
بزرگ ترین نعمتی که انقالب اسالمی به ایران و 
بلکه به بشریت عطا کرد، تشکيل نظام جمهوری 
این  بود.   ستم شاهی  نظام  سقوط  و  اسالمی 

نعمت نظير ندارد؛ این هدیه بدیل ندارد؛ این نظام 
جمهوری اسالمی چيزی نيست که به راحتی بشود 

برای آن وزن و قدر تعيين کرد.
..........................................................

1. بزرگ ترین نعمت خدا وجود این نظام است و بزرگ ترین 
معروف، دفاع از این نظام است. این بزرگ ترین کاری است که 

باید انجام گيرد. )مقام معظم رهبری - 1380/06/15(

 اولین اثر و ثمره ی این نظام، این بود که 
زندگی  وارد  ذهنمان،  از  را  والیت  و  امامت 
به  نظام ستم شاهی  در  ما  کرد.  ما  روزمره ی 
امامت و والیت اعتقاد داشتیم، خیلی محکم 
هم ادعا داشتیم و داریم، اما والیت و امامت 
بود؟!  پیدا  ما  زندگی  در  میزان  چه  اسالمی 
والیت امیرالمؤمنین )ع( و ائمه ی معصومین 
)ع( کجای زندگی  ما بود؟! کدام بخش از کشور 

ما در اختیار والیت بود؟! سیاست؟! فرهنگ؟!
نظام  این  و  شد  پیروز  انقالب  وقتی که 
تشکیل شد و رهبری به ولی  فقیه داده شد، 
معنایش این است که والیت از ذهن ما وارد 

زندگی ما شد و متبلور در زندگی ما شد.
شهید مظلوم بهشتی  سخنی دارد؛ ایشان 
می گوید ما در سال های 50 تا 52 وقتی به اوضاع 
نگاه می کردیم، تمام درهای پیروزی و امید به 
رویمان بسته  شده بود. این مطلب، درست هم 
بود؛ بهترین بزرگان ما یا زندان بودند یا شهید 
شده بودند یا تبعید بودند یا فراری بودند؛ سران 
توده1،  حزب  منافقین،  مثل  دیگر  گروه های 

نهضت آزادی2 و... همگی در زندان بودند.
اوین بودم؛ ما را  بنده آن زمان در زندان 
آیت اهلل  مرحوم  که  کردند  منتقل  محلی  به 
طالقانی و مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی و چند 
نفر دیگر بودند؛ منافقین هم  در طبقه ی پایین 
بودند؛ این مسعود رجوی و سران حزب توده 
همه آنجا بودند و هیچ کس جرئت نمی کرد که 

بگوید آینده چه خبر است.

همه ی درها بسته  شده بود؛ بودم و می دیدم؛ 
اما از سال 54 تا 57 چند سال است؟! در سال 
51 و 53 آن شرایط حاکم بود اما در 22 بهمن 
سال 57 انقالب پیروز شد و به منافقین و حزب 
توده و نهضت آزادی می گفتیم که آیا این تاثیر 
نداشتیم؛  تأثیر  ما  می گفتند خیر!  بود؟  شما 
جرئت نمی کردند بگویند که چه کسی در این 

مدت کوتاه این کار را کرد. 
شهید بهشتی می فرمایند که ما در آن جا 
قدر والیت و امامت اسالمی را فهمیدیم؛ والیت 
و امامت در این دو سال از ذهن مردم وارد در 
زندگی مردم شد و مردم، امام را قبول کردند 
و والیت امام را پذیرفتند و امام حکم داد و 
اعالمیه صادر کرد و مردم نیز بالفاصله قبول 
تبدیل  آتش  به یک خرمن  ایران  می کردند؛ 
شد؛ معجزه ی والیت و امامت این است؛ این 
اولین اثر بود که ایران اسالمی، پیام غدیر را 

فهمید و پیاده کرد.3
..................................................................................

سال 1320  در  ایران  اشغال  از  پس  روز  چند   .1
توسط شوروی و انگلیس و تبعید رضاخان به آفریقای 
جنوبی، حزب توده ایران به طور رسمی در تاریخ 7/ 7/ 
1320 به دستور روس ها تشکیل شد. زمان حضور نظامی 
مدت،  این  در  بود.  توده  عید حزب  ایران،  در  شوروی 
حزب توده گسترش فروانی یافت؛ لیکن پس از خروج 
شوروی از ایران در سال 1324 و شکست کمونیست های 
جدایی طلب آذربایجان از قوای دولت مرکزی در همان 
سال، از اهمیت حزب توده کاسته شد و با ترور ناموفق 
شاه در 15/ 11/ 1327 که به حزب توده نسبت داده شد، 
رشد حزب توده در ایران متوقف گردید و سران حزب یا 
فرار کردند یا دستگیر شدند. حزب توده در دوران اقتدار 

دکتر مصدق، )سال های 32- 1330( دوباره فعال شد. 
)احزاب و تشکیالت سیاسی در ایران؛ لطفعلی لطیفی 

پاکده؛ ص 60(
با رویکردی  لیبرال  2. نهضت آزادی نماد جریان 
التقاطی محسوب می شود. نهضت آزادی در سال 1340 

از ترکیب دو جناح ملی و مذهبی به وجود آمد.
و  نگرانی آور  بسیار  سال   ،1355 سال   .3
ناراحت کننده ای بود برای همه کسانی که با بافت انقالب 
بودنـد و جنبـه هـای  ابعـاد مختلـف آشـنا  ایران در 
پیشرفت و جنبه های ضعف این انقالب را می شـناختند. 
سـه سـال قبل، در سال 55، همه می پرسیدند: راستی 
این  به  می تواند  عاملی  چـه  چیسـت؟  کـار  پایان 
بیمارِی شکننده مرگبارِ پراکنـدگی و تفـرق و تشتت و 
صف بندی در برابـر یکـدیگر پایـان دهـد؟ امـا درمـان 
آن بیماری خطرناک چه بود؟ آیا می توانید حافظه ها 
را یک  بار دیگـر جستجو کنید و ببینید از اواخر سال 
55، و بخصوص در سال 56، و باألخص در سال 57، 
چه عامل ویژه ای پا به میدان نهاد و توانسـت این آفت 
بزرگ پیروزی انقالب ملت ایران را از بین ببرد؟ امامت!

پراکندگی ها،  جدایی ها،  که  موقعی  در  درست 
صف بندی ها، شک ها، وسواس ها، تزلزل ها، بدگمانی ها، 
خودپرستی ها،  دروغ زنی ها،  شایعه سازی ها،  بدبینی ها، 
حرکت های ارتجـاعِی ضد اسالم و حرکت های انحرافی 
مدرن، ولی ضـد اسـالم، داشـت انقـالب مـا را تهدید 
را  دیرینه اش  حضـور  رهایی بخش  عاملی  می کرد، 
درصحنه مبارزات ملت انقالبی ما تشدید و تأکید کرد: 
امام از پایگاه نجـف، بـا فرستادن بیانیه ها، اعالمیه ها، 
پیام ها و نوارها، همه این نیروهای پراکنده را به سمت 
به حق،  کرد.  هدایت  مشترک  راه  و  مشترک  آرمان 
کسـانی که بخواهند نقش عوامل گوناگون را در پیروزی 
انقالب ایران منصفانه و واقع بینانه ارزیابی کنند، باید 
اعتراف کنند که امام، رهنمودهای امام، هدف گیری های 
امام، خط امام، کـه همـان صـراط مسـتقیم خداونـدی 
 1357 بهمن   22 پیروزی  تا   1356 سال  از  است، 
ایــران  انقــالب  موفقیــت  بنیادی  و  اساسی  عامل 
بــود. )والیت رهبری  در شکســت رژیــم شــاهی 
روحانیت؛ شهید سیدمحمد حسینی بهشتی؛ ص 262(

عینیت بخشیدن به والیـت در زندگی؛ اولین ثمره انقـالب اسـالمی

شب  نماز  در  استغفار  بر  اصرار  این همه 
برای این است که انسان گناهش را حداقل 
داریم؛  گناهانی  چنین  ما  نکند؛  فراموش 
الطلوعین  بین  اهل دل،  انسان های  از  بعضی 
را مخصوص همین کارکرده اند که بنشینند 
و پرونده شان را نگاه کنند، اول پرونده ی 24 
ساعت را که در این ساعات چه کرده ام؟! چه 
در پرونده ام وارد شد؟! فرموده اند در شب قدر 
نیز  یکی از کارهایی که می کنید این باشد که 
پرونده ی یک سالتان را مطالعه کنید که در 
یک سالی که گذشت چه کرده اید؛ ماه رجب، 
ماه شعبان و رمضان ماه استغفار است؛ جای 

توبه و پاک کردن پرونده است.
و  شعبان  و  رجب  ماه های  در  که  امری 
رمضان مهم ترین چیز است، این است که در 
این سه ماه، فضا جهت پیدا شدن حالت توجه 
در قلب انسان فراهم است؛ حالت توجه برای 
انسان بهترین حالت است؛ بهترین معبود، خدا 
است و بهترین حالت نیز برای انسان، حالت 
توجه به خدا است؛ حالت توجه را نمی توانم 
متأسفانه  اما  ندارم  خودم  چون  کنم  تأیید 
بدترین چیز برای انسان غفلت است؛ غفلت از 
خدا، قیامت، آخرت، عمر و این سرمایه ای که 

در اختیار ما قرار داده اند و به هدر می رود.
و  عاشورا  بعدازظهر  تا  عاشورا  صبح  از 
لحظه ی شهادت امام حسین )ع(، حضرت یک 
آیه  را سه بار خواندند که نشان دهنده ی این 
بود که این سپاه مقابل که مسلمان  هستند، در 

خواب غفلت  هستند.
امام در شب عاشورا، وقتی که نیروها را جمع 
الشیطان  علیهم  »استحوذ  فرمودند  کردند، 
غالب  این ها  بر  اهلّل«2؛ شیطان  فأنساهم ذکر 
شده و یاد خدا را از یادشان برده است؛ در ظهر 
روز عاشورا یکی از همراهان آمد و گفت »من 
یک سالم و علیکی -به تعبیر ما- با عمر سعد 
بروم و مقداری  اجازه می دهید  اگر  داشته ام، 
آب برای بچه ها بگیرم؛ زیرا که خیلی بی طاقتی 
می کنند.« حضرت فرمود برو. او به خیمه ی 
او صحبت کرد؛ آخرین  با  عمر سعد رفت و 
جمله ی عمر سعد این بود که امام حسین اگر 
می خواهد سیراب شود، یا باید تسلیم شود یا 
باید مثل عثمان کشته شود؛ آن مرد برگشت 
خدمت امام و ایشان فرمودند »استحوذ علیهم 
و  است  مسلط  این ها  بر  شیطان  الشیطان«؛ 

این ها غافل هستند.
امام  با  خواست  حضرت  که  لحظه ای  آن 

سجاد )ع( خداحافظی کند، امام زین العابدین )ع( 
سؤال کردند که کار شما با این ها به کجا کشید؟ 
فرمودند »استحوذ علیهم الشیطان«؛ شیطان بر 

این ها مسلط شد و از یاد خدا غفلت کردند. 
از  دلی  اگر  است؛  این  خدا  یاد  مساله ی 
یاد خدا خالی شد، نمی شود درجه ی بدی و 
در  می تواند  او  کرد؛  تعیین  را  انسان  شرارت 
زشتی ها و بدی ها بی نهایت باال رود. ماه رجب 
را قدر بدانید؛ ماه شعبان و ماه رمضان را قدر 

بدانید و از این ماه غفلت نکنید.
را  ماه رجب  تو که عمر دادی که  خدایا! 
را  رمضان  و  شعبان  ان شاءاهلل  و  کنیم  درک 
از  درک کنیم، توفیق بهترین بهره برداری را 
ماه ها به ما عنایت کن و گناهان ما را محوکن 

و گرفتاری هایمان را رفع کن.
خدایا! امواتمان را غریق رحمت خودت قرار 

بده و توفیق توبه به ما عنایت کن.
خدایا! دعای خیر امام را با ادامه ی راهش 

در حق ما مستجاب کن.
.................................................................................
1. کلیات مفاتیح الجنان؛ شیخ عباس قمی؛ ص 137

2. ونسب هذه الروایة إلی سکينة)س( : کنت جالسة في 
ليلة مقمرة وسط الخيمة وإذا أنا أسمع من خلفها بکاًء وعویاًل ، 
فخشيت أن یفقه بي النساء، فخرجت أعثر بأذیالي، وإذا بأبي عليه 
السالم جالس وحوله أصحابه وهو یبکي، وسمعته یقول لهم : 
بایعوني  أّني أقدم علی قوم  اعلموا أّنکم خرجتم معي لعلمکم 
بألسنتهم وقلوبهم ، وقد انعکس األمر؛ ألّنهم استحوذ عليهم 
ه ، واآلن ليس لهم مقصد إاّل قتلي  الشيطان فأنساهم ذکر اللَّ
وقتل من یجاهد بين یدي ، وسبي حرمي بعد سلبهم ، وأخشی 
أن تکون ما تعلمون وتستحون ، والخدع عندنا أهل البيت محّرم 
، فمن کره منکم ذلك فلينصرف ، فإّن الليل ستير والسبيل غير 
خطير والوقت ليس بهجير ، ومن واسانا بنفسه کان معنا غدًا 
في الجنان نجّيًا من غضب الرحمان. )الصحيح من مقتل سيد 

الشهداء و أصحابه عليهم السالم؛ محمد ري شهری؛ ص49(
فانساهم  الشيطان  عليهم  استحوذ  قد  ولدي  یا   .3
الله حتی   لعنهم  بينهم،  و  بيننا  القتال  و قد شب  الله،  ذکر 
فاضت اأْلْرض بالدم منا و منهم  )عاشورا ریشه ها، انگيزه ها، 

رویدادها، پيامدها؛ ناصر مکارم شيرازی؛ ص 503(
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 اثر دوم این بود که مکتب تشیع در قالب یک 
نظام حکومتی -یعنی نظام جمهوری اسالمی 
قالب شکـل دهنـده ی  و  راه  آییـن،  ایـران- 
زندگی مردم شد؛ با نگاه به قانون اساسی و 
سیاست و امورات کشور می بینیم که همه ی 
این مسائل جوشیده از مکتب تشیع است؛ 
این  و  نشستند  مجتهدان  بهترین  و  فقها 
قانون اساسی را تهیه کردند و این شد قالب 

شکل دهنده و راه زندگی ما.
ایران به یک میدان  اثر سوم این بود که 
مسابقه ی در خیرات، در ابعاد گوناگون وجودی 
انسان، تبدیل شد. هر چه بخواهید می توانید 
اسالم را بشناسید و نسبت به اسالم تحقیق 
می خواهید  که  اسالم  از  هرچه  به  کنید؛ 

بهترین  نمی شود؟!  باشید،  پایبند  می توانید 
از اسالم  بزرگانمان می توانند هر سخنی که 
می دانند، مطرح کنند، هر کتابی را نسبت به 

اسالم چاپ می کنید؛ آیا قباًل این طور بود؟!
میدان مسابقه برای مسئولین، در خدمت به 
محرومان و مستضعفان آماده است؛ دروازه های 
تکامل به روی این ملت، باز است؛ ببینید برخی 
که در این مسابقه ی خوب شرکت کردند به 
شهید  سردار  نمونه اش،  یک   رسیدند.  کجا 
سلیمانی بود که در همین میدان مسابقه به 
اینجا رسید؛ در همین میدان مسابقه وارد شد 
و به این حد از رشد رسید؛ ببینید اثرگذاری او 

در منطقه چقدر بود. 
زیرا  بدانید؛  قدر  را  مسابقه  میدان  این 

لذا  نمی شود؛  مهیا  آسانی  به   میدان  که 
عقد  »فشدوا  که  می فرماید  امیرالمؤمنین 
را  کمرها  مسابقه،  میدان  این  در  المآزر«1؛ 
محکم ببندید تا بتوانید بدوید؛ هر چه شما 
را سنگین وزن می کند و جلوی حرکت شما را 
می گیرد، آن ها را از خودتان دور کنید؛ عالقه 

به دنیا، مقام و... را از خودتان دور کنید.
..................................................................................

1. نهج البالغه؛ محمد دشتی؛ خطبه 241

تغییر قالب زندگی و تسابق در خیرات بین مردم

 اثر چهارم، نظام مقدس اسالمی موفق شد 
طرحی جدید جهت آزادی انسان از سلطه ی 
استکبار جهانی ارائه کند و آن، طرح ایمان و 
کرد  چه کار  این طرح  ببینید  است؛  مقاومت 
و چه کار خواهد کرد؛ این طرح در لبنان چه 
کرد؟ بچه های لبنان و حزب اهلل این را پذیرفتند 
که ایمان و مقاومت است که آن ها را می تواند 
در جنگ 33 روزه بر اسرائیل و آمریکا پیروز 
کند؛ در غزه چه  شد؟ در سوریه و عراق چه 
شد؟ ببینید خیلی عجیب است؛ این طرح دنیا 
القاسم1،  فیصل  نام  به  آقایی  گرفته است؛  را 
تحلیل گر ارشد سابق  شبکه تلویزیونی»الجزیره«  
می گوید که چهار رئیس جمهور آمریکا  -که 
بوش اول2، بوش دوم3، اوباما4، ترامپ5 هستند- 
اولی یعنی بوش پدر، با تهدیِد ایران و مقابله با 
ایران، افغانستان را به ایران داد و موجب شد که 
افغانستان در اختیار ایران قرار بگیرد؛ من خودم 

از زبان مبارک مقام معظم رهبری شنیدم که 
فرمودند که سردار سلیمانی دو بار عراق را از 
حلق آمریکا درآورد. این تحلیل گر می گوید بوش 
پسر ایران را تهدید کرد و در نتیجه عراق را از 
دست داد و اوباما ایران را تهدید کرد و یمن و 
سوریه را به ایران داد و بعد می گوید ترامپ ایران 
را تهدید کرد و باید منتظر بود! به نظر می رسد با 
راهی که ترامپ در پیش گرفته، آمریکا درحرکت 
بعدی خود، عربستان را تحویل ایران خواهدداد. 
این قداره بندی که به قول سید حسن نصراهلل 
این قداره بند  از جنس بشر نیست؛  -ترامپ- 
به اصطالح گام درشتی می خواست بردارد و به 
همه هم اطمینان داد که این گام می تواند با 
تحریم حداکثری اسالم و ایران را از پای درآورد؛ 
حاال خودشان اعتراف می کنند که این تحریم 
شکست خورد؛ خودشان می گویند؛ این شمشیر 
بُرنده ی ترامپ بود؛ بزرگ ترین اسلحه ی او بود 
که می خواست با تحریم حداکثری ایران را فلج 
کند و ایران را از پای درآورد و تسلیم خود کند. 
آیا موفق شد؟ خودشان می گویند که تحریم 

حداکثری از بین رفته است.

.........................................................................
1. فیصل القاسم )متولد 1۹61 میالدی(؛ روزنامه نگار 
و مجری در شبکه تلویزیونی الجزیره است. وی دارای 

ملیت سوری-بریتانیایی است.
 George Herbert( 2. جرج هربرت واکر بوش
Walker Bush( )متولد 1۹24- درگذشته 201۸(؛ 
چهل و یکمین رئیس جمهور ایاالت  متحده آمریکا از 

حزب جمهوری خواه بود.
 )George Walker Bush( 3. جرج واکر بوش
ایاالت   رئیس جمهور  سومین  و  چهل  )متولد 1۹46(؛ 
متحده آمریکا )200۹-2001( از حزب جمهوری خواه 
است. برخی از مهم ترین وقایع قرن بیست ویکم ازجمله 
حوادث 11 سپتامبر، جنگ افغانستان و جنگ عراق در 

دوران هشت ساله او رخ داد.
 Barack Hussein( 4. باراک حسین اوبامای دوم
چهارمین  و  چهل  1۹61(؛  )متولد   )Obama II
حزب  عضو  و  آمریکا  متحده  ایاالت  رئیس جمهور 
دموکرات، وکیل و سناتور ایالت ایلینوی است. وی از 

سال 200۹ تا 2017 رئیس جمهور آمریکا بود.
 )Donald John Trump( 5. دونالد جان ترامپ
)متولد 1۹46(؛ چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا است که بین سال های 2017 تا 2021، 
ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. از مهم ترین 
وقایع دوران ریاست جمهوری وی باید به خروج آمریکا 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، اعمال سیاست 
فشار حداکثری و تحریم ها علیه ایران و ترور شهید قاسم 

سلیمانی اشاره کرد.

آزادی از سلطه استکبار؛ برکت انقالب اسالمی

اشتراک نشریه ی خطبه ها
مساجد متقاضی اشتراک رایگان نسخه ی چاپی نشریه ی »خطبه ها« در سطح شهر مشهد مقدس، 
واژه  خطبه و شناسه مسجد )در سامانه ی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان( را 

به سامانه پیامکی 10005132012000 ارسال نمایند.

 اثر پنجم، این است که نظام موفق شد 
فضا را برای تحقق عدالت و گسترش آن در 
ایران فراهم کند. در این مساله در حد مطلوب 
موفق نشدیم که داستان دیگری دارد؛ اما نظام 
مقدس جمهوری اسالمی فضا را برای ایجاد 

عدالت و رشد عدالت فراهم کرد.1
اثر ششم انقالب اسالمی این است که در 
راستای رسیدن به جامعه ی اسالمی و تمدن 
ظهور  جهت  شدن  آماده  و  اسالمی  نوین 
حضرت مهدی )عج( حرکت می کنیم. اجازه 
معظم  مقام  از  شیرین  سخنی  بنده  دهید 
رهبری را در همین رابطه مطرح کنم؛ ایشان 
فرمودند »در مدرسه ی انقالب که امام ما بنیان 
گذارد، بساط اسالم سفیانی و مروانی، اسالِم 
مراسم و مناسک میان تهی، اسالِم در خدمت 
زر و زور و خالصه اسالِم آلت دسِت قدرت ها 
و آفت جان ملت ها برچیده شد و اسالم قرآنی 
و محمدی )ص(، اسالم عقیده و جهاد، اسالم 

خصم ظالم و عون مظلوم، اسالم ستیزنده با 
فرعون ها و قارون ها و خالصه اسالم کوبنده ی 
مستضعفان،  حکومت  برپاکننده ی  و  جباران 
سر برکشیده است. در انقالب اسالمی، اسالم 
دیانت و سیاست، جایگزین اسالم بی بندوباری 
و بی تفاوتی گشت؛ اسالم قیام و عمل، جایگزین 
اسالم بی حالی و افسردگی شد؛ اسالم فرد و 
جامعه، جایگزین اسالم تشریفاتی و بی خاصیت 
گشت؛ اسالم نجات بخش محرومین، جایگزین 
اسالم بازیچه ی دست قدرت ها شد؛ و خالصه 
اسالم  جایگزین  )ص(،  محمدی  ناب  اسالم 

آمریکایی گردید.«2
این اشاره ای بود از ثمرات این نظام مقدس. 
مشکالت را -نه به  اندازه ی شما، اما به اندازه ی 
خودم- می دانم؛ بی  خبر از مشکالت نیستم اما 
این نعمت های بزرگ، چیزی نیست که انسان 
فکر کند می تواند آن را از دست بدهد و چیز 

بهتری به دست بیاورد.

را  خودت  نعمت  بزرگ ترین  تو  خدایا! 
یعنی نظام مقدس جمهوری اسالمی را به ما 
عنایت کردی؛ شکر این نعمت را با دفاع از آن 

به آحاد این ملت عنایت بفرما.
الهی! زندگی ما را علوی کن، مرگ ما را 
حسینی مقدر کن، حشر ما را فاطمی قرار بده؛ 
در ظهور حضرت مهدی )ع( تعجیل بفرما و ما 
را سربازان مخلص او قرار بده و ما را مدیون 

خون شهدا نمیران.
الهی! گرفتاری های جهان اسالم را رفع کن؛ 

دشمن ذلیل است، او را زبون و نابودش کن.
الهی! عمری طوالنی و با عزت، با پیروزی 

به رهبر معظم انقالب عنایت بفرما.
............................................................................

تقسیم  در  را  عدالت  اسالمی[کفه ی  ]انقالب   .1
این  نارضایتی  کرد.  سنگین  کشور  عمومی  امکانات 
این  آنکه  به دلیل  از کارکرد عدالت در کشور  حقیر 
ارزش واال باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری 
اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته 
شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. 
واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی 
گذشته  دیگر  دوره ی  هیچ  با  دهه،  چهار  این  در 
در  انتظار  مورد  عدالت  البّته  نیست.  قابل مقایسه 
جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی 
شناخته شود، بسی برتر از این ها است و چشم امید 
برای اجرای آن به شما جوان ها است که در ادامه بدان 

خواهم پرداخت. )فرازی از بیانیه گام دوم انقالب(.
2. فرازی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت 

اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(

زمینه سازی برای عدالت و تمدن نوین اسالمی
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