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

 .نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین

 توصیه به تقوا
اِدِقیَن »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
ِه 1«یا أ ِعَباَد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَي فِ  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُدوْا  2یُکْم ِبالرَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  3َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

 . کنممیهمه شما را در این عید بزرگ و روز عظیم و در پایان یک دهه عبادت و بندگی خدا به تقوا و پارسایی دعوت 
 .کنممیاضحی و قربان سفارش همه شما و خودم را به دریافت پیام بزرگ عید 

 گرامیداشت عید قربان
  :کنممینکاتی در این خطبه کوتاه عرض  

 الف( عید قربان، جشن بندگی و عبودیت 
در دا و بندگان خ مؤمنانعید قربان هم مانند عید فطر یک جشن عبادی و باشکوه در پایان یک فصل عبادی است. 

برتر است. در عید  هاجشنکه از همه  گیرندمیدر کنار هم جشن بزرگی را  قربانعید  ،پایان یک ماه بندگی خدا
اختیم. بندگی پردبندگی خدا، به جشن اضحی و قربان ما و شما در پایان یک دهه و به یک معنا در پایان یک چهل روز 

روح جشن اسالمی یک شکوه عبادی و  حالدرعیندید و بازدید دارد اما  ضمن آنکه شادی ظاهری واین جشنی 
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. نندنشیمیبزرگ جشنی است که در آن پاکی درون را به خوشحالی  هایانساناولیای عبادی و  معنوی است. جشن
 ،اخالقاهل  هایانسانبود که  ایدهه ،. این دههگیرندمی جشنعبادی را  هایقله درنوردیدنو  اینان پاک شدن

 برداشتند.  پیشبهرا  هاییقدمسلوک و عبادت  ،معنویت

 مؤمنانجان و دل  جالء بخشالهی  هایآزمونب( 

ت. اس الرحمنخلیلعید قربان یادآور یک پیروزی در یک امتحان بزرگ از حضرت ابراهیم  این است که دومنکته 
 آزمونیک  تواندمیالهی هستیم. حتی خواب ما  آزموندر یک هر لحظه ما و شما  و همه امتحان است ،معرصه عالَ 

تا وجود ما را نقد کند.  دهدمیقرار  آزمون. خدا انسان را در یک شودمیپیدا  ایویژهباشد. اما گاهی یک امتحانات 
لز وارد است که بر آن ف هاییسختیعیار باال در هر فلزی پس از  .شویمنمیما و شما تا سختی نبینیم پاک و خالص 

 تا به یک خلوص و نتیجه دهی ودشمیفشارهای زیاد وارد  ایمادهباال هم وقتی است که بر  هایانرژی .شودمی
و  کوچک و بزرگ نقد و شفاف هایآزمونو  هاسختی وجود ما و شما بدون وجود فشارها، . این گوهررسدمی
تی را بد ندانیم بدون سخ هاسختیامتحان دارد. امتحان و  هایمعرکهاین نیاز به سابیدن و ورود در  .شودمین یقلیص

ابراهیم  .رسندنمیبه جاهای واال  هاآدم هاآزمونبدون  .شودمینابرده رنج گنج میسر ن .رسدمین ییجابهکسی 
ُه ِبَکِلمات   َو ِإِذ اْبَتلی»و سختی دارد:  آزمونیک زندگی سراسر  الرحمنخلیل تجلیات و  هاکلمه هاآزمون 4«ِإْبراهیَم َربُّ

ی آمد وح بود که برخالف همه تفکرات، ابراهیم زمانی آزمون بعد از آن به آن مقامات باال رسید. باالترین که خداست
 الرحمنخلیل اما ابراهیم  .خیلی سخت است .خدا کند را قربانی در پیری خداوند به او داده استکه باید نوجوانی که 

ر د مسلخ برد. اوذاشت و فرزند را به بزرگ و قهرمان بود که بر همه امیال خود پا گ قدرآن ،شرایط با آندر آن سن و 
ی هایقلهشد و ابراهیم به آن  5«َو َفَدْیناُه ِبِذْبح  َعظیم  : »بزرگ پیدا شد هایپیروزی خوش درخشید وبزرگ  آزموناین 

 . گنجدنمیرسید که در خاطر ما و شما 
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ن نماز باشکوه بزرگ است و شما توفیق یافتید در ای هایآزموندر روزی که روز  ،برادران گرامی و خواهران ارجمند
 و ماز مشکالت استقبال کنی ،را وسیله درخشش جانمان بدانیم هاسختی دا بدانید،شرکت کنید امتحان را نعمت خ

 .را در راه فرمان خدا قدر بدانیم هاسختی

 ر. سربلند بیرون بب هاآزموندست ما را بگیر و از همه  دهیممیسوگندت  الرحمنخلیل خدایا تو را به قداست ابراهیم 

 
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  6ْبَتُر ِبْسِم اللَّ
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 خطبه دوم

نا و حبیبنا سّیدنا و نبیّ  الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علیبسم
أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و 
الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد بن علی و جعفر بن محّمد و موسی 

ّمد بن علی و علی بن محّمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک بن جعفر و علی بن موسی و مح
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 الرحیمن الشیطان الرجیم بسماعوذبالله م

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ُزوا َرِحَمُکُم ا 7«ُمْسِلُموَن  ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیِعَباَد اللَّ ُکْم للَّ
ِحیل ْقَوی 8ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  9َو َتَزوَّ

 عالمت ز خداونداو  کنممیباز خودم و شما را در این روز بزرگ و شریف به کسب تقوا در همه شئون زندگی سفارش  
 و عید اضحی مقرر بفرماید.  الحجهذیکه همه ما را در این روز از مستفیضان و نائالن به حقیقت دهه  خواهیممی
 و اسالمی را گرامی المللبینشهیدان مدافع حرم و دفاع مقدس، شهیدان  ،شهیدان اسالم و انقالب ،شهیدان امام،یاد 
با  داریممیب و اسالم بودند گرامی در خدمت انقالهنر و همه شهدایی که . یاد شهیدان بزرگ رجایی و باداریممی

 و آل محمد بر محمدذکر صلواتی 
 

                                            
 354سوره آل عمران، آیه  -7 

 143، ص 452البالغه )صبحی صالح(، خطبه رضی، نهج سید -8
 .397ـ سوره بقره، آیه  9



  
 13/50/97                  آیت الله اعرافی                         میبد قربانعید  نمازهای خطبه                    

5 

 

 هامناسبت

اتی را نک ،نماز گذارشما برادران و خواهران به  ویژهبهضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت عید شریف اضحی 
 .کنممیعرض  کوتاه صورتبه

 عید غدیر مکمل دو عید قربان و فطر. 1

المی عید بزرگ اس دو عید غدیر بسیار عید بزرگی است که مکمل فطر و قربان که .در پیش روی ماست عید غدیر
 تندایسمیفوف نماز مجمع مسلمین است و همه امت اسالم در این دو عید به ص. عید قربان و فطر باشندمیهستند 

 محبت خاندان پیامبر .است یباشد. عید غدیر برای همه امت اسالم طورهمینعید غدیر هم باید  .گیرندمیو جشن 
جایگاه رفیع این خاندان و والیت باطنی و ظاهری موال امیر المومنین  علیه و آله و سلم(، اللهصلی)اسالم 

ده شده عید الله االکبر نامی دیر را باید مکمل این عید دانست کهعید غ .مال همه امت اسالمی است( السالمعلیه)
 است. 

اعتقادی نسل جوان ما در جریان است وظیفه همه ما این  هایپایهاز هر سو برای تخریب  در این هجوم اعتقادی که
 هایینآفکری و اعتقادی شیعه استفاده کنیم. من از همه  هایپایهاست که از فرصت غدیر برای تثبیت عقاید الهی و 

 غدیر باید هایجشنو  هابرنامه .کنممیتشکر  کنندمیطراحی جذاب  خوب و هایبرنامهو  گیرندمیکه مراسم 
 دارندمیگ بزر ی که غدیر راعزیزان و جوانان مردم عزیز ما،سعیکم. همه  شکراللهاستمرار و ارتقاء پیدا کند  سالبهسال

 .آفرین ،سعیهم شکرالله

 نکاتی در باب عید غدیر

  :ما چند نکته است تقاضایاما در کنار این حماسه غدیر و شعائر غدیر  
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 هاجشنلزوم مراعات شئونات ائمه اطهار )ع( در الف( 

 اما خالف ،شادی آریتا برسد به جشن بزرگ غدیر و نیمه شعبان،  هابرنامهو سایر  هایعروساز  هاجشنهمه این  در
  .خودتان کنترل کنید را ناسازگار است یرالمؤمنینامن أو اشتباه که با ساحت و ش

 به مجالس عید غدیر یبخشعمقب( 

 !ن و خواهرانبرادرا .به غدیر عمق ببخشید مسئوالن و دست اندرکان داریم این است که، انیتتقاضایی که باید از روح
باید پاسخ داده  هاینا .استپخش و منتشر  ی و آشکار محکم ما در فضای مجاز یدعقاامروز صدها شبهه در باب 

 .کندمیاعتقادی جامعه و نسل جوان خیلی از کارها و مشکالت راحل  هایپایهشود. این تقویت 

 گرامیداشت هفته دولت. 2

شهیدان  هاآن رأسدر  ت مردم بودند و به شهادت رسیدند کهضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدایی که در خدم
 .داریممیهستند را گرامی رجایی و باهنر 

 . تقدیر و تشکر از خدمات دولتمردان و مسئوالن1

ش توسعه و پیشرفت را پی هایشاخصو  آفریدند، افتخار باید از همه کسانی که در طول این چهل سال انقالب طبعا  
  .کنیممیتشکر و تقدیر  هستنددر خدمت مردم خالصانه بردند تشکر کنیم و از همه کسانی که 

 .وظیفه ماست کنندمیاز همه کسانی که در سطح منطقه و سطح کالن خدمت تقدیر و تشکر  بنابراین

 . مطالبات مردم از مسئوالن و دولتمردان2

 _ی فرمودندرهبر کهچنان _ دنبایست کاریپاروبرو هستیم باید  هاآنکه ما با  ییهابحراناین  مسئوالن در مقابله باهمه 
 و تغییر معادالت رسیدگی کنند. هایهرواصالح  بلند، همت بات امروز مشکالبه و 
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از  ایدو ب شود اتکا بر قدرت مردم بیشتر ،شود تریقدق هایزیربرنامه ،مهار شود هاکه گرانی مردم این استمطالبه  
متوسط به  و مستضعفو قشر  ندو مردم را فعال کن فاصله بگیریم. باید مسئوالن خدمت مردم بیایندنگاه به بیرون 

 .پایین را مهم بشمارند

صد یا حقوق یک کارگر،  یک میلیون و ارزش خطبه نماز جمعه هم عرض کردم که ارزش پول کاهش پیدا کند
 یهاابکتباید با حساب و  واقعا  دولت  .همه ما باید همکاری کنیم .قابل وصف نیست واقعا  تومان شود هزار دویست 

و  کنیممیهم تقدیر و تشکر  ینجاادر  راین. بنابجدیدتر وارد میدان شود و همه هم باید کمک کنندو  تریجدخیلی 
 .مطالبه است از مشکالت فعلی رفتبرونهم برای 

 حاضر جنگ اقتصادی قابله بامهمکاری مردم برای . لزوم 3

ین ا ده را کشف کنند.اخیر انبارهای احتکار ش یهاهفتهمردم هم باید همکاری کنند. ناشایسته بود که در این ماه و 
 رارق شیطانی دنیا هایقدرتکشور ما در یک جنگ بزرگ اقتصادی  .ح سودجویی بسیار برای جامعه مضر استرو

 تکالشکه از این م کندمیانشالله خداوند هم کمک  .شوند قدمپیشباید به هم کمک کنیم و مردم خودشان  دارد.
 .کنیممیگذر 

 .کنممیتوفیق  آرزویو برای همه  کنممیاین روز عزیز را تبریک عرض  وایام این  مجددا  

 دعا

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

عبادات و اعمال را از ما قبول بفرما، اعمال حجاج را قبول بفرما، همه مسافران و حجاج را سالما غانما به اوطانشان 
ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت و دعا و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و بازبگردان، 

رونق بخشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد 
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ا را هاوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیبلطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وس
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، داعشیویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریدور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، تروریست

فق شان آشنا و مومشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی
فرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت ب ،بدار

میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان 
از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، 

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای ان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بینشهید
خودت محشور بفرما. ما را از گناهان همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را در این ماه شریف و عید 

بارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان مبارک مقبول بفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی م
 حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
ا أ  10ُفو 
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