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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و بسم

و علی آله االطیبین االطهرین سّیما بقیة الله طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد 
 الله الرحمن الرحیم.فی االرضین. اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم

ا» َه َوُقوُلوا َقْوالا َسِدیدا ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
ة َامِره ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزمَ  1«یا أ

 َو ُمجاِنَبة َنهِیه.
و سفارش  یهتوصاین روز عزیز و در این مکان مقدس خودم و شما را به تقوا و پارسایی و دوری از گناهان  در

 .کنممی

 در رابطه با امتحان و آزمایش موردتوجهابعاد 
. عید قربان با کنممی عید سعید اضحی و قربان را به همه شما عاشقان امامت و والیت تبریک و تهنیت عرض

بزرگ حضرت ابراهیم هست. در این خطبه چند نکته  هایآزمونگره خورده است و یادآور  الرحمنخلیلنام ابراهیم 
عید قربان  چراکه کنممیمحضر شریف شما عرض  خوردمیدر قرآن کریم به چشم  پیرامون امتحان و آزمون که

 عید پیروزی در یک آزمایش بزرگ است:

 ان هدف خلقتامتح .1
ها در این میدان آزمایش و قرآن بارها اعالم کرده است که امتحان، هدف از خلقت عالم بوده است تا انسان 

ِذی »فرماید: های واالی معنوی و اخالقی دسترسی پیدا بکنند. در آیه شریفه میامتحان، به قله الَّ
 
َ
ُکم أ یُّ

َ
خلقت جهان و زمین و حیات در سایه رسیدن  2«ْحَسُن َعَمالا َخَلَق اْلَمْوَت َو الَحیوَة ِلَیْبُلَوُكْم أ

 ها به قله بلند معنوی و اخالقی بوده است.انسان

                   
 07ـ سوره احزاب، آیه 1 

 2ـ سوره ملک، آیه 2 
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 خداوند جاییهمهامتحان سنت همیشگی و  .2
جایی نکته دومی که در قرآن موردتوجه قرارگرفته است این است که امتحان سنت همیشگی و همه 

ای از زندگی خداست. همه زندگی ما و همه جای آن عرصه امتحان و آزمایش الهی است. هیچ صحنه
وبرخاست و زندگی فردی و اجتماعی ما همه وآمد و نشستما بیرون از قلمرو امتحان نیست، رفت

َن الَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص »ایگاه آزمون و امتحان الهی است. آیاتی همچون ج ُکم ِبَشیٍء مِّ َو َلَنْبُلَونَّ
اِبریَن  ِر الصَّ َمَراِت َو َبشِّ نُفِس َو الثَّ ْمَواِل َو اْْلَ َن اْْلَ ای که گوید شر و خیر، حسنه و سیئهکه می 3«مِّ

 و باید متوجه بود که همه زندگی ما آزمایش است.شود برای آزمایش است متوجه شما می

 مراتب و درجات آزمایش .3
نکته سوم و بسیار مهم این است که در عین اینکه امتحان دارای شمول است و در همه زندگی ما جریان 

 دارد دارای درجات و مراتبی است و همیشه یکسان نیست.

 معمولی هایآزمونالف. 
زندگی انسان دارای آزمایش معمولی  هایوقتمعمولی است. غالب  هایآزمایشگاهی امتحانات،  

 از آن گذر کرد. سالمتبه توانمیاست که با کمی توجه و مراقبه 

 خاص و ویژه هایآزمونب. 
عاشورا برپا شد امتحان مردمی که در برابر  کهوقتی. رسدفرامیو خاص الهی  یژهوگاهی هم امتحان و آزمون  

را در پیش  ویژهقرار گرفتند دیگر مواجه با یک امتحان معمولی نبودند بلکه یک امتحان  اباعبداللهفریاد رسای 
امام راحل در قم فریاد انقالب برداشت یک  کهوقتی. این بالی مبین و آزمایش خاص است. دیدندمیروی خود 

بدانیم که همه ما در زندگی خانوادگی از آن پیروز و سربلند بیرون آمدند. پس باید  ایعدهآزمایش خاص بود کهک 
 .شویممی ویژهو سیاسی و اجتماعی دچار امتحان و آزمایش خاص 

یک بزنگاه  اما سر کنکور و سر آورندمیمعمولی موفق هستند و نمره  هایامتحاندر  انسانهاخیلی از اوقات  
ظبت کرده و با عنایت الهی سربلند بیرون خاص خدا را موا هایامتحانهوشیار باشیم که  یدبا .شوندمیمهم رفوزه 

                   

 511ـ سوره بقره، آیه 3 
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آزمون خاص رفوزه شدند. برادران  خوبی در آن هایآدمحتی مثل حر پیروز شدند و  ایعدهبیاییم. در قصه عاشورا 
بزرگوار در روز عید قربان که روز آزمون بزرگ ابراهیم است یادآور باشیم که امتحانات همیشه یکسان نیستند. در 

. هدف امتحان هم جاستینهمو خاص باید از امتحان سربلند بیرون بیاییم که عقبه اصلی و مهم  امتحانات ویژه
کُ »این است که  یُّ

َ
ْحَسُن َعَمالا  مِلَیْبُلَوُكْم أ

َ
 هایقلهتا شما به اوج  آوریممی به وجودما صحنه خاص امتحان را  4«أ

 اخالق و انسانیت برسید.

 زندگی الهی و ایمانی هدف از امتحان نیل انسان به سبک .4
و امتحانات رسیدن انسان به اخالق و رفتار و عمل خوب و سبک زندگی الهی و ایمانی  هایشآزمافلسفه 

بار نام ابراهیم در قرآن ذکر شده است و در چند  07است. ابراهیم خلیل مواجه با انواع امتحانات شد. حدود 
آزمایشات الهی وقتی بود که بایستی  ازجملهمواجه شد که با آزمایش بزرگ  الرحمنخلیلصحنه خاص ابراهیم 

این  به او عنایت کرده بود و همه عشق و آرزوی او اسماعیل بود. در سالیکهننوجوان عزیزی که خداوند در 
موقعیت فرمان و امتحان الهی فرا رسید، باید عشق و آمال و آرزوهای خود را در پیشگاه خدا قربانی کند. این 

که ابراهیم از این آزمایش بزرگ سربلند بیرون آمد. آیات سوره صافات را  بینیممیمایش خاص بود و همان آز
ا َكَذاِلَك َنجِز »بخوانید:  ْءَیا ِإنَّ ْقَت الرُّ ن َیِإْبَراِهیُم َقْد َصدَّ

َ
ُه ِلْلَجِبیِن َو َناَدْیَناُه أ ْسَلَما َو َتلَّ

َ
ا أ ی اْلُمْحِسِنیَن ِإنَّ َفَلمَّ

وقتی پدر و پسر از این امتحان سربلند بیرون  فرمایدمیخداوند  5«َلُهَو اْلَبَلُؤْا اْلُمِبیُن َو َفَدْیَناُه ِبِذْبٍح َعِظیٍم َهاَذا 
قربان روز پیروزی ابراهیم در این  یدروز عخداوند قربانی فرو فرستاد. برادران و خواهران گرامی در  وقتآنآمدند 

خاص زندگی مواظب  هایآزمونکه در  فرابگیریمه یاد داشته باشیم و این درس را و حج و عید الهی ب صحنه بزرگ
 باشیم تا رفوزه نشویم این پیام مهم روز عید قربان است.

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  اللهبسم
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ َك َواْنَحْر  الرَّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَربِّ  6ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ

 الله العلی العظیمصدق 
  

                   

 2ـ سوره ملک، آیه 4 
 570 - 573ـ سوره صافات آیات 5 
 . سوره کوثر6
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 خطبه دوم

ِه رب العالمین اللهبسم اعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و الصلوه  الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ
القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علی اشرف االوصیاء و المرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی

الطاهره فاطمة الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل علی امیرالمومنین و علی الصدیقة 
اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن  الجنة

محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف 
و اركان البالد و ابواب االیمان و امناء الرحمن و ساللة النبیین و صفوة ة العباد ساسالقائم المنتظر 

اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان  المرسلین و عتره خیره رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.
َه َحقَّ ُتَق » الرحمن الرحیم اللهبسمالرجیم.  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
ْنُتْم ُمْسِلُموَن یا أ

َ
 7«اِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ

 ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله

 توصیه به تقوا

در این روز شریف و این مکان مقدس شما و خودم را به تقوا و پارسایی و تالش برای موفقیت در  بار دیگر
 .کنممیخاص الهی دعوت  هایعرصه

 ابتالئات مهم جهان اسالممناسبات و 

 :کنممیمختصر خدمت شما عرض  صورتبهچند نکته کوتاه را در این خطبه 

                   

 .5720آل عمران،  



  

 20/27/49       آیت الله اعرافی عید قربانخطبه های 

5 
 

 تبریک عید قربان و عید بزرگ غدیر .1

 .کنممیو عید بزرگ غدیر را به شما تبریک و تهنیت عرض  والیتبار دیگر روز عید قربان و دهه  

 استکبار جهانی هایدسیسهرویارویی جهان اسالم با   .2

که درخشش  دانیممیو تهاجمات روبرو است.  هادسیسهاست که با انواع  قرارگرفتهامت اسالم در شرایطی 
انوار مقدس انقالب اسالمی، جهان استکبار را در موضع انفعال قرار داده است. فریاد رسای انقالب اسالمی 

ری و اعتقادی و اجتماعی و سیاسی فریادی که از این شهر و دیار و مکتب اسالمی به پا خواست معادالت فک
جهان را دچار تغییر و تحول قرار داد. اما برادران و خواهران گرامی این موج توفنده انقالب شما، دشمنان 

 هاحیلهطوالنی  هایزنجیرهاینجا وارد  خواهیمنمیگوناگون بکار بندند.  هایحیلهانقالب را به فکر فرو برد تا 
انی علیه انقالب اسالمی ایران و خط مقاومت بشویم، اما بدانیم رویارویی استکبار جه استکبار هایشیطنتو 

این  در کنارشما کمتر به نتیجه رسیده است، بنابراین  هیعل هاآنجهانی با شما ملت بزرگ و ترفندهای 
. توطئه غیرمستقیم همان شوندمیمتوسل  غیرمستقیممرموز و  هایحیلهعلنی به راهکارها و  هایشیطنت

یک راهبرد از طرف غرب روی آن انگشت گذاشته است. فکر  عنوانبهنفوذ پنهانی در جامعه است که رهبری 
است. بلکه این کالم نشانگر ابعاد مهم از یک توطئه تاریخی است. شما  ایسادهنکنیم که کلمه نفوذ یک کلمه 

که  بینیدمیورق بزنید. در ایران و کشورهای گوناگون اسالمی اخیر  صدسالتاریخ استعمار و استکبار را در 
توطئه نفوذ یک راهبرد جدی استکبار بوده و امروز بیش از گذشته است، در جریان مشروطه، جریان نهضت 

که توفیق  بینندمیجهان اسالم وقتی  جایجایاخیر در  هایسالدر این  نفت، جریان مقاومت اسالمی و
. شما در همین قضایای مصر و تونس و امواج زنندمی سواریموجا ندارند دست به نفوذ و مستقیم ر رؤیایی

خود را دخالت  هاینفوذینفوذ بکند چگونه  هاآنمقاومت اسالمی مالحظه کردید برای اینکه عوامل و افکار 
این خطر بزرگی است بزرگ اسالمی از درون تهی شود.  هایجریانکشیدند تا  هانقشهچیدند و  هاطرحدادند، 

بود، اما رهبری امام و هوشمندی جوانان و ملت بزرگ  مسئلهمواجه با این  22که انقالب ما هم از خرداد سال 



  

 20/27/49       آیت الله اعرافی عید قربانخطبه های 

6 
 

ی پنهانی و پیچیده علیه انقالب اسالمی را در این هانقشهایران جلوی نفوذ را گرفت. اگر ما بخواهیم پرونده 
نیست. امروزه که دشمن  هاآنکه فرصت ورود در  شویممیحساس بسیار  هایبرگمواجه با  بازکنیمسال  30

 هایملتگوناگون از ملت ایران و از مقاومت اسالمی  هایدرصحنهسنگینی را تجربه کرده است  هایشکست
 که این نفوذ ابعاد مختلفی دارد: کندمیمسلمان ضربه خورده است تالش در نفوذ 

 ابعاد نفوذ
 :کنیممیبیان  اختصاربهدر کشورهای اسالمی را استعمار و استکبار ابعاد نفوذ 

 نفوذ اعتقادی .5

اعتقادی مردم را فرو بریزد. اعتقاد ما عاشورا و غدیر است، اعتقاد ما انتظار و  هایپایهاستکبار سعی دارد 
ظار امام عصر است. . اینجا پایگاه مهدویت و انتایمپیداکردهمهدویتی است که ما در پایگاه مهم آن حضور 

تا فکر  کنندمیتبلیغاتی را رصد نمایید، ببینید چقدر تالش  هایغولمجازی مراجعه کنید،  هایشبکهبه 
 ما از تفکرات اسالمی و دینی و ارزشی خالی شود. هایجوان

 نفوذ اخالقی .2

زندگانی اسالمی از جوان اسالمی و سبک  هایارزشعوامل استعمار و دشمنان اسالم در پی آن هستند تا اخالق و 
 ما گرفته شود.

 نفوذ اقتصادی .3

 اآلنمختلف که  هایشیوهیران و جهان اسالم با ا گیری اقتصاد پایدار و مقاوم درشکلتالش برای جلوگیری از 
 شاهد آن هستیم در دستور کار اجانب مزدور و استکبار جهانی قرار دارد.
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 نفوذ سیاسی .2

فکرات سیاسی و دکترین سیاسی انقالب اسالمی است و آن را فتح الفتوح خود نفوذی که دشمن در پی رسوخ در ت
 .شماردبرمی

ما باید در برابر نفوذ اقتصادی و اخالقی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هوشیار باشیم. این حرف امروز 
و  نیست بلکه تجربه گذشته ماست. فریاد رهبری برای این است تا ملت و مسئوالن و دانشگاهیان

 است. طورهمیندشمن باشند. در جهان اسالم هم  چندجانبهحوزویان ما مواظب این نفوذ 

راه نفوذ همین است که اسالم ناب را بردارند و اسالم لیبرالیستی و سکوالریستی بیاورند، اسالم رحمانی 
در فساد نماینده اسالم  ورغوطهمرتجع  هایرژیمانقالبی را بردارند و اسالم داعشی مرتجعانه بیاورند، 

 باشیم. هاآننفوذهای دشمن است که باید متوجه  هااینشوند. 

 اندیشه انتظار و مهدویت پرچم برافراشته انقالب در جهان اسالم .3

 ما در جمکران هستیم و اندیشه انتظار و مهدویت پرچم برافراشته انقالب در جهان اسالم است

اهرم پیشرفت کشور و انقالب در جهان  ترینبزرگیر و مهدویت که اندیشه غد گویممی جرئتبنده به 
مهدویت و انقالب اسالمی و  مسجد وقدر این  هم مورد هجمه و تهاجم قرار دارد. اآلناست که همین 

متعالی دینمان را بدانیم و در روز عید قربان با امام عصر و انقالب و رهبری معظم پیمان  هایارزش
 آزمون ببندیم و از خداوند پایداری بر آن را بخواهیم. هایعرصهدر فداکاری و ایستادگی 

 جامعه اسالمیسبک زندگی عید قربان نمایانگر  .4

عبودیت و راز و نیاز عید قربان در قالب نماز است و بندگی خدا در قالب قربانی کردن و رسیدگی به  طبعا  
که  ایجامعهاشد جامعه اسالمی نیست، که در آن فقیر وجود داشته ب ایجامعهمستمندان و فقیران. 
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جامعه اسالمی نیست. عید قربان  ایجامعهتوانگران و مسئوالن از فکر نیازمندان غافل باشند چنین 
 وهم خدمت به خلق که هر دو عبادت الهی است. هم راز و نیاز خدا گویدمی

پیشبیشتوجه  نیازمندقم  .5  مسئوالن كشوری از

کنم این است که باید مسئوالن کشوری در کنار مسئوالن استان برای  تأکیدبه آن که در اینجا  اینکتهاما 
علیها و مسجد  اللهسالمتعالی این استان تالش کنند. قم نگین ایران است و حرم حضرت معصومه 

قم هستند قم با توجه به جایگاهی که دارد نیاز به حمایت خاص دارد. علیرغم  هاینگینجمکران 
 عنوانبهدولت با مسئوالن استان باید متذکر شویم که این مقدار از همیاری کافی نیست.  هایهمکاری

آن را پیگیری  خوبیبهنمونه بلوار پیامبر اعظم و فضای پیرامون آن ـ که تولیت بزرگوار مسجد مقدس 
شگاهی باشد و مسئوالن استان به آن توجه دارند ـ باید فضای نمونه علمی، فرهنگی، حوزوی و دان کندمی

. لذا این استان آیدبرنمیاز عهده آن  تنهاییبهکه نیاز به همکاری مسئوالن کشوری دارد و امکانات استان 
آن  هایپروژهتقاضا دارد که  اندوابستهو  بستهدلکه برای همه کشور است و همه به این نقطه درخشان 

 بدون همکاری مسئوالن کشوری میسر نخواهد بود. هااینپیشرفت  چراکهویژه قرار بگیرد  موردتوجه

این مکان  درز تولیت معزز و همه خادمانی که و ا کنممیعید سعید قربان را تبریک عرض  مجددا  در پایان 
 .کنممیتقدیر و تشکر  کنندمیمقدس خدمت 

 ،وزی قرار بدهامت اسالمی عید پیر را برایاین عبد  ،رحمتت را به روی ما بگشای هایدروازهخدایا 
در همه  ما راملت  خدایا ،خدایا حج و خانه خدا را از دست وابستگان استعمار و استکبار نجات بده

 ارواح ،بفرمااجل عنایت عموردنظر را شفای جانبازان و مریضان و مریضان  ،سرافراز بفرما هاآزمون
حوایج مشروعه  ،خودت محشور بفرما امام راحل را با اولیای تابناک شهیدان و اموات و مراجع درگذشته،

که درود  خواهیمتو میخدایا در این مکان مقدس از  ا،ل بفرمباران رحمتت را بر ما ناز ،برآورده بفرماما را 
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حضرت ولیعصر ارواحنا فداه ابالغ  ویژهبهخالصانه ما را به محضر پیامبر خدا، فاطمه زهرا ائمه هدی و 
 .بفرما

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  اللهبسم
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ َك َواْنَحْر  الرَّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَربِّ  8ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ

 صدق الله العلی العظیم

 
 
 

                   
 . سوره کوثر8


