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 خطبه اول

بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل ربّ العالمین و الصاّلة و الساّلم علی سیّدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا 

االطهرین سیّما بقیة اهلل و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله االطیبین 

الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِیَن کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا »قال اهلل تبارک و تعالی فی محکم کتابه:  فی االرضین.

 1«اًمَ دِینرَضِیُت لَکُمُ الْاسْلَاالْیَوْمَ َأکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ َأتمَْمتُ عَلَیْکُمْ نِعَْمتىِ وَ  تَخشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ

السالم علیک یا بنت ولی اهلل، السالم علیک یا اخت ولی اهلل، السالم علیک یا عمة ولی اهلل، 

 السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة اهلل و برکاته

 توصیه به تقوا

آمَنُوا اتَّقُوا یا أَیَها الَّذِینَ »الرحیم  اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن

عِبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اهلل وَ ماُلزِمَة اَمرِه وَ  2«اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

 .مُجانِبَة َنهیِه

 

 عید غدیر عید والیت و امامت

کردیم  ححقوق و وظایف خانوادگی مطر و مسئله خانواده در بابپیشین مباحثی  هایخطبهگرچه در 

عید غدیر از اعیاد بزرگ الهی و عید  .اما امروز روز بزرگی است که باید پیرامون آن سخن گفت

                                            
 3( آیه 5) مائدهـ سوره 1 

 1.سوره آل عمران )3(، 101 
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بنابراین ما در خطبه  .شایسته نیست سازسرنوشتماجرای بزرگ و  غیرازاینوالیت هست و سخن 

 :کنیممیعرض بزرگ و چند نکته در مورد این روز  کنیممیه مباحث خانوادگی را رها لاول سلس

 نکاتی  در باب واقعه بزرگ غدیر 

 : غدیر آخرین اقدام پیامبر در تعیین امامت .1

برای  نکته اول در باب غدیر این است که واقعه غدیر از آخرین اقدامات پیامبر گرامی اسالم

مستحضرید که از آغاز بعثت قصه امامت و والیت و . والیت و حاکم اسالمی بود معرفی امامت

طی ( ص)مصطفی  محمدپیامبر گرامی اسالم حضرت و تعیین پیشوا برای امت مطرح بود 

امیر المومنین دراز کرده  سویبهگوناگون انگشت اشارت را  هایمناسبتمتمادی و به  هایسال

 ند.ی کرده بودامام و ولی جامعه اسالمی معرف عنوانبهبود و ایشان را 

در  ولی معرفی کرده بودند عنوانبهامام علی را  هاآن که پیامبر خدا در یامات و وقایعاز اقد ایزنجیره

 هویدا و نمایان است. جوحقیقتتاریخ مکتوب و در برابر دیدگان 

 غدیر اجتماعی باشکوه در معرفی خلیفه .2

خلیفه  عنوانبهرا در یک اجتماع باشکوه  )ع( این است که پیامبر خدا امام علیدیگر نکته 

 .کندمیمعین 

 سند غدیر در حد تواتر به اذعان شیعه و سنی .3

استان غدیر از وقایع بسیار محکم و قوی و دارای ت که اصل داساین در باب غدیر نکته اصلی 

به  که هاییدسیسهروشن است که علیرغم  قدرآنواقعه غدیر  .سند استوار و در حد تواتر است

بود که  واال قدرآناین واقعه در طول تاریخ محو شود اما عظمت و شکوه غدیر تا کار بسته شد 
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مثل یک خورشید  ،عبور کرد هانسلفراز عصرها و  . غدیر برو ماندگار شد این واقعه باقی ماند

فراوانی به کار گرفته شد تا غدیر  هایتوطئه ادامه داد، پرتوافکنیبه پرفروغ در آسمان اسالمی 

. بهترین کاری که در عصر ما در ه استخاموش شود اما پرچم این واقعه باشکوه در اهتزاز ماند

ایشان در چندین  .علیه بود اهللرضوانتدوین اسناد غدیر انجام شد کار مرحوم عالمه امینی 

واقعه  منددیث شریف و شکوهجلد کتاب به نام الغدیر ابعاد گوناگون سند و داللت این ح

 .بزرگ غدیر را نشان داد

یک خورشید فروزان است قصه دلربایی است که ماندگار شد و ، غدیر یک پرچم برافراشته است 

در طول تاریخ را ه و سنی عاز شیفراوانی  هایقلبشعاع غدیر  .و خواهد کرد هافشانی کردرنو

 (ع)وانی ماالمال از عشق غدیر و موال علی فرا هایقلبامروزه نیز  .کرده استخود ب وجذم

را نشان داده آن ابعاد و زوایای  ور سند حدیث غدیر چنان کاوش مرحوم عالمه امینی د .است

حداقل از نسل اول صحابه بیش از صد و یک صحابه  .ماندنمیدر آن باقی  ایشبههاست که 

در نسل دوم تابعین قریب به نود نفر از بزرگان تابعین حدیث را نقل  ،اندکردهداستان غدیر را نقل 

و  اندگفتهصدها عالم و محدث و مخبر و متکلم پیرامون غدیر سخن  هانسلو در طول  اندکرده

، و اندداشتهنگهو این ودیعه الهی را  اندکرده  هاییییسراداستانغدیر  واقعهشیعه و سنی در اصل 

 شدهیمدر احتجاجات و مناظرات گوناگون همواره مورد تمسک واقع  .شده است نوشته هاکتاب

 هااین .است شدهمیو به آن استناد مواره مورد تجلیل قرا گرفته ادب عرب ه است و در شعر و

آن که غدیر بوده است و تواتر  ماندنمیعرض کردم که شکی باقی  اجمالبهابعادی است که 

بعضی از شبهه افکنی هایی که وجود داشته است عظمت و شکوه غدیر  رغمو بهاست  تردیدبی

 .نیست انکارقابل
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 داللت حداکثری و حداقلی حدیث غدیر

 کندمیدفاع آن ثری دارد که شیعه قائل است و از در داللت، یک داللت حداکغدیر واقعه و حدیث 

وحدت و همنوایی مسلمانان  مایه تواندمیو یک داللت مشترک بین امت اسالمی دارد که امروز هم 

 گیرد.قرار 

 داللت حداکثری حدیث غدیر .1

تا پایان تاریخ امتداد پیدا که ن است که خط امامت آ کنیممین دفاع آداللت حداکثری که ما از 

که این داللت حقیقت ناب غدیر  یابدمیالهی و عصمت الهی تجسم  از علمتثبیت شد و امامت  کندمی

 .است

 حداقلی حدیث غدیرداللت  .2

که  و بیانگر این مطلب است بودهیک مضمون عامی هم برخوردار  غدیر از باید متذکر شویم که 

سپرد. مضمون عام غدیر این است که محبت  )ع(ید به دست پیشوای عادلی چون علی حاکمیت را با

پیام عام غدیر است. مضمون و  هاامتپیامبر یک اصل اصیل اسالمی است که مشترک همه  بیتاهل

که همه امت  آن است که مرجعیت علمی علی بن ابیطالب و ائمه اطهار یک مرجعیت استواری است

 والیتغدیر مشعل فروزان امامت  بااینکهو خواهران  برادرانسمانی استفاده کنند. آباید از این مائده 

در عصر حاضر نیز که وجود دارد ی بخشنجاتاست همزمان در غدیر پیام  بیتاهلبا نگاه مکتب 

تمسک به خاندان  ،ایطایفهمذهبی و  هایتندرویکند. پرهیز از مع امت را به دور خود ج تواندمی

 .اصول مشترک اسالمی است )ص( ، محبت به خاندان پیامبر)ص( پیامبر
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در غدیر با . شویممیآشنا امروز بشر است  بخشنجاتکه  میراث امام همان البالغهنهجدر غدیر با  

غاصبین و مسند و حتی به  کندمیسال سکوت  25حفظ مصالح امت برای که  شویممیشنا آامامی 

 .دهدمیمشاوره داران حکومت در راستای پیشرفت امت اسالمی 

 ابعاد مهندسی واقعه غدیر 

 

 .لهی داشتاین است که قصه غدیر یک آفریننده ا کنیماشارهباید به آن  اختصاربهاما محور دوم که 

و  شناختیرواننکته  هادهدر ایجاد این واقعه  .دقیق بود العادهفوقغدیر یک مهندسی الهی و 

طوری این واقعه را مهندسی کرد که این واقعه اکرم پیامبر  .غدیر گنجانده شد عنوانبه شناختیجامعه

 .باقی بماندتاریخ  ربیاورد و د دوام هاکارشکنیدر مقابل امواج خروشان شبهات و 

 :کنممیاشاره  در این مجلس و زمان شریفاردی به مو اختصاربه بنده

  غیرعادیوقوع غدیر در حالتی .1

شد که در سفر و در بیرون شهر انجام پذیرد تا از حالت عادی  ریزیبرنامهواقعه غدیر طوری 

 خارج شود.

 واقعه غدیر در مراسم حج .3

 ی خاص خود را داردقصه در سفر حج انجام شد که ویژگ این
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 پیامبر اکرم الوداعحجهغدیر تنیده شده در . 3

( رخ داد که از یک درخشش و ویژگی خاصی الوداعحجهدر آخرین سفر حج پیامبر ) غدیر قصه

 .برخوردار بود

 رخداد غدیر در بیابان خشک  .4

 .در اذهان بماند یخوببهاین واقعه در بیابان بزرگ و خشک اتفاق افتاد تا 

 غدیر بعد از اعمال حج پیام .5

 اندشدهبا پیامبر خدا مشرف  اآلنحجی که  دانستندمیچون همه  .این واقعه بعد از حج انجام شد 

و همه با  نو از پیامبر بودند اما این سخن نو عرضه نشد سخنیکمنتظر  آخرین حج پیامبر اکرم است

 .م انجام شدانتظار اکید اعال بعدازاینآمدند و  یک انتظار از مکه بیرون

 دستور بازگشت برای استماع امری مهم . 6

دعوت به اجتماع کردند.  اکرم )ص( پیامبراین اجتماع عظیم بعد از تفرق مسلمانان انجام شد که 

 پیامبر که در این موقع مسلمانان به چهارراهی رسیدند و مسلمانان یمن و مناطق دیگر متفرق شدند

 کردند.بازگشت صادر دستور  اکرم )ص(

 جنبه عبادی پیام غدیر  . 7

 بود ایجادشدهی که از این عمل عبادی برای مسلمانان و توجه تضرع باحالتو ظهر بعد از نماز 

 که نشان از اهمیت و اهمیت آن در پیشگاه الهی داشت. رخ دادغدیر قصه 
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 عرضه غدیر در اجتماعی عظیم .8

هزار مسلمان در قصه غدیر حضور  هادهق افتاد وه مسلمانان جهان اتفاغدیر در حضور انب واقعه 

 که نشان از عظمت و ماندگاری آن شد. داشتند

 در واقعه غدیر طوایفحضور تمامی  .9

سفیر جهت  عنوانبهو  و قبائل و شهرها و کشورها در قصه غدیر حضور داشتند طوایفاز همه  

 رساندن پیام والیت و امامت کارایی داشتند.

 حضور اصحاب بزرگ    .11

خیلی از مسلمانان بود  موردقبول هاآنو کسانی که اقوال و افعال اصحاب بزرگ و همه بزرگان  

 ضور داشتند.در این واقعه ح

 سخنرانی قبل از اعالم پیام غدیر. 11

بر نقل معت که گوناگونی دارد هاینقلخطبه غدیر . سخنرانی غرایی کردندپیام، اعالم قبل از پیامبر 

دیگر به این درجه از  هاینقل ؛خطبه غدیر همانی است که مرحوم صدوق در خصال آورده است

 ند.اعتبار نیست

 از مردم   . اخذ اقرار12

رابطه دوسویه  .گرفتمیو پیامبر اقرار  کردندمیمردم اعتراف  بلکه نبود طرفهیکسخنرانی پیامبر  

 بود. برقرارشدهبا مردم 
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 ویژگی محل سخنرانی  .13

قرار  بود  شدهدرستکه از افسار شتران  بیابان در یک نقطه مرتفعیآن محل سخنرانی حضرت در  

 .گرفت

 رساندن پیام غدیر به گوش همگان . 14

 خنان پیامبر را به گوش مردم دور ستا  ه شددی را در میان انبوه جمعیت نهادسخن افرا برای ابالغ

 .بازگو کنند

 بیان آیاتی در شأن والیت -15

ند که نشان از دستور مستقیم الهی برای اشاره کردپیامبر به همه  آیاتی که در باب غدیر نازل شد 

 انجام این مسئولیت مهم به پیامبر اکرم )ص( دارد.

 تعیین مستقیم -16

به مردم و  ندو به باال کشید ندرا گرفتعلی )ع(  دستهمو  ندبردعلی )ع( را پیامبر اکرم هم نام  

 ند.نشان داد

 سر علی )ع(نهادن نشان والیت و خالفت بر  -17

و با این کار  نهادندعلی )ع( پیامبر نشانه والیت و خالفت یعنی عمامه خود را بر سر حضرت 

 دادند. عمالنشانجانشینی وی بعد از خود را 
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 فرمان به بیعت -18

گذاشتند و با  علی )ع(دست  رب دست و آمدندهمه بزرگان صحابه  ،ازآنپسفرمان به بیعت دادند و 

 .والیت و امامت بیعت کردند او با عنوان

 حوزه قم،انقالب اسالمی ،قم ولکن ،فشاریممیخود پا  عقاید رما غدیریان بهمه جهانیان بدانند که 

 علمای قم منادی وحدت و پیام همبستگی عالم اسالمی و دوری از تفرقات عارضی هستند. و

 .کنممیی تبریک و تهنیت عرض اسالمو امت بر همه مسلمانان را این روز بار دیگر در پایان 

مَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتمَمْتُ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ أَکْ الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا تَخشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ

 3نِعْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ دِیًنا

 روزافزونما را در انجام وظایفمان در پرتو غدیر توفیق  ،خداوندا ما را از غدیریان مقدر بفرما

 .رار بدهو پیروان این خاندان بزرگ ق و محبانهمه ما را از دوستداران ، عنایت بفرما

 4إِنَّ شَانَِئکَ هُوَ الْأَبْتَرُ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَیَناکَ الْکَوْثَرَ

 صدق اهلل العلی العظیم

  

                                            
 3( آیه 5) مائدهـ سوره 3 
 . سوره کوثر4
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 خطبه دوم
و الصلوه  رب العالمین هلل بسم اهلل الرحمن الرحیم الْحمد اعوذباهلل السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علی اشرف االوصیاء و المرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی

علی امیرالمومنین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل 

یّ بن الحسین و محمد بن علیّ و جعفر اللهم صلّ و سلّم و زد و بارک علی أئمة المسلمین عل الجنة

بن محمد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمد بن علیّ و علیّ بن محمد و الحسن بن علیّ و 

و ارکان البالد و ابواب االیمان و امناء الرحمن و ساللة النبیین و ساسة العباد الخلف القائم المنتظر 

اعوذ باللّه السمیع العلیم من  صلواتک علیهم اجمعین.صفوة المرسلین و عتره خیره رب العالمین 

عباد  5«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَُنواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ» الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم

 اهلل اوصیکم و نفسی بتقوی اهلل

 توصیه به تقوای الهی

آن غدیر در همه شما را در این روز شریف و در این حرم مطهر و در روزی که دو عید جمعه و 

اگر  .در توصیه به تقوا دنیا شناسی بسیار مهم است .کنممیسفارش  دنیا گریزیبه تقوا و  اندشده جمع

ات ذات دنیا در حقیقت ذ .دنیا شناسی ما درست بود تقوا در جان و روح ما جای خواهد گرفت

پیروان غدیر بازگشت به  ،دوستان عزیز .را ببینید)ع( اما تعبیرهای زیبای علی  ،ناپایدار و گذراست

 .است بخشحیاتبرای ما  البالغهنهج

                                            
 111سوره توبه آیه 5 
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 حقیقت تقوا دردر بیانی بسیار زیبا  52در خطبه  کبراالعید اهلل این پیشوای پارسایان و صاحب 

 :فرمایدمیچنین 

زیبایی آن  هایزیباییده است دنیایی نیست و اعالم پایان دنیا دا ،تمام شده استامت آگاه باشید دنیا 

و شما  رودمیدنیا با سرعت پشت کرده که  دانیدمینیست اگر به کنه دنیا آگاهی داشته باشید 

تعبیر دوم این است که دنیا مثل یک منجنیق است  .رسیدنمیولی به او  دویدمیدنبال آن  دنیاطلبان

آرام نوای  صورتبه دیگرعبارتبه ،کندمیبه فنا پرتاب  سرعتبهو  گیردمیان خود را در خود ساکن

 و شویممیمتوجه آن ن در حال گذر است که آرامیبه قدرآنو  خواندمیشما  هایگوشوداع را در 

 6.الطم دنیاستتما در این کشتی م گاهتکیهتقوا بدانیم که 

 .مجهز بفرما تقوای خودتبه خدایا ما را 

 هامناسبت

 مطالبی خدمتتان عرض کنم: ایمبودهمواجه  هاآنکه در این ایام با  هاییمناسبتدر رابطه با 

 بزرگداشت عید غدیر خم. 1

عید غدیر را به امت اسالمی و ملت بزرگ ایران و شما نمازگزاران ارجمند تبریک و تهنیت عرض 

 کنممی

                                            
تَحْدُو بِالْمَوْتِ وَ   حْفِزُ بِالْفَنَاءِ سُكَّانَهَافَهِيَ تَ وفُهَا وَ أَدْبَرَتْ حَذَّاءَوَ تَنَكَّرَ مَعْرُ مَتْ وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍأَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَصَرَّـ  6

 (91، ص 51، خطبه «صبحي صالح»... )سيد رضي، نهج البالغهجِيرَانَهَا
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 . نکوداشت روز مباهله2

مباهله پیامبر اکرم )ص( با علمای نجران واقعه بزرگ که یادآور  داریممیه را گرامی مباهلروز 

 7.است

 تسلیت فاجعه اسفناک منا به امت اسالم .3

منا  زدگانو مصیبت دیدگانداغبه همه  .فاجعه منا برای همه ما دردناک و سخت و دشوار بود 

و  کنممیتسلیت و تعزیت عرض  ایرانشریف  و ملتسیا آاز آفریقا و  ،از کشورهای اسالمی

 .برای مجروحان این حادثه ناگوار و بسیار تلخ آروزی سالمت و بهبود کامل و عاجل دارم

 نکاتی در باب فاجعه منا

است که باید فرهیختگان و مسئولین کشورهای  توجهقابلفاجعه بزرگ منا رابطه با چند نکته در 

 :مدنظر داشته باشنداسالمی و امت اسالمی باید 

 فاجعه منا یک فاجعه انسانی -1

در این حادثه دولت  که آوردمیانی را به درد این فاجعه یک فاجعه انسانی بود که دل هر انس

 و باید به آن تن دهد. عربستان مسئولیت اول را دارد

 قصور آشکار دولت سعودی در قبال فاجعه منا -2

در این  شودمیی که در یمن و بحرین و دیگر نقاط عالم مرتکب و مظالم هاستماین دولت در کنار 

بفهمد که در  تواندمیمنصفی  گرتحلیلهر گوینده و  .قصه هم قصور و تقصیرهای آشکاری داشت

در عصری  همآن نفر، تلفات باالی پنج هزار :حادثه قصورهای زیادی اتفاق افتاده است گیریشکل

                                            
 سوره آل عمران 61ذیل آیه   510-579صص  1ـ برای اطالع از تفصيل ماجرای مباهله مراجعه کنيد به تفسير نمونه جلد  7



  
 01/10/49    خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

13 

 

بمب  قدرایندولتی که  همآن ،ادعا دارد همهایندولتی که  همآن ،کنترل وجود دارد وسایل همهاینکه 

که پشت  کندمی فهمقابلو این موضوع را  دهدمیهمه  دستبهدستهمه و همه  ریزدمی هایمنیبر سر 

 .این اتفاق قصورهای جدی وجود داشته است

 تفرافکنی دولت سعودی و شانه خالی کردن از مسئولی-3

است که فرافکنی  و هماناست  دادهرخ بعد از فاجعه فاجعه منا، اعمال و گفتاری است که بدتر از

مسلمانان  نتقصیر را به گرد . اینان در یک فرار به جلواندشدهسعودی وهابی مرتکب آن این دولت 

 اندرسیدهمصدومین با کندی خیلی زیاد به امداد از طرفی دیگر . اندافکندهسیایی و ایرانی آو  فریقاییآ

حاکی  هاگزارش. باز آمدمی ترپایینتلفات از نصف هم  شتافتندمیبه کمک مصدومان  موقعبهکه اگر 

عذرخواهی تقصیر و  کارشکنی،  همهاینو در قبال  اندکردهکوتاهی  نیز  هامریضدر معالجه است که 

و  هاکوتاهیو قصور  قدراینشما  .را به عذرخواهی کشاند هاآننهیب رهبری  کهوقتینکردند تا نیز 

 ید.اما عذرخواهی نکرد ایدداشته تعلل بیجا

 طرفبی یابحقیقتلزوم تشکیل کمیته  -4

امت اسالمی باشد  مورداطمینانی که طرفبی یابحقیقتما امروز سخنمان این است که باید کمیته 

شند تا حقایق روشن حضور داشته با انددیدهآسیبکشورهایی که در این ماجرا از باید تشکیل شود و 

 .شود

 دالیل فاجعه منا -5

 :روشن استو سرافکندگی آل سعودی نیز دالیل این ماجرا 

 هاتجربگییب -1

 اختالفات داخلی آل سعود -2

 در برابر ضیوف الرحمان تفاوتیبیو  هامباالتیبی -3
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ین و در یمن و بحر .را گرفته است هااینس فَ نَ و  وتوانتابدرگیری به مظالمی که در عالم  -4

هزار شهید بیست  .گیردمیرا  هااینو ریختن خون مسلمانان توان  ایطایفه هایجنگسایر نقاط دنیا 

و ستمی که بر امت اسالمی امت اسالمی بر این ظلم باید  .چیز کوچکی است و مجروح در یمن مگر

یعنی آل  هاآندست آمریکا و صهیونیسم و مزدور  شویممیدر یمن و دیگر نقاط دنیا که وقتی دقیق 

 .کندگریه  شودمیسعود دیده 

 لزوم قاطعیت و شجاعت مسئوالن در مواجهه با این واقعه اسفناک -6

کمک این حادثه  سامان دادن بهدر و بعثه مقام رهبری و همه کسانی که  از مسئوالنامروز باید 

را  هاآنمه باید از اقتدار رهبری تشکر و قدردانی کرد که نهیب رهبری هو بیش از  تشکر کنیم کردند

تقاضای ما از مسئولین این است که  .واداشت و به همراهی در حل این مسائل نشاند عذرخواهیبه 

 بیشتر در مقابل اینان بایستید و مقابله کنید که ضرر نخواهند کرد. جرئت وو حمیت  باقدرت

 در سراسر کشور باختگانجانبرگزاری مراسم ختم برای  -7

 امیدواریم. شودمیمراسم ختمی روز یکشنبه در سراسر کشور از طرف مقام معظم رهبری برگزار  

هستند  عزیز که در حکم شهدا نباختگاجانملت ما در روز یکشنبه در سراسر مملکت در مراسم 

مراسم ختمی  بعدازظهردر قم هم در همین شبستان از سوی مقام معظم رهبری  .حضور پیدا بکنند

 .برگزار خواهد شد

 دلیل رواج ترور و خشونت در کشورهای اسالمی .4

موج خون و ترور و اختناق در یمن و بحرین و عراق و سوریه و لیبی و پاکستان و افغانستان در 

 جریان است راز این مشکالت چیست؟
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دنیای اسالم را  خواهندمیمستکبران و صهیونیسم است که  ایدستهراز آن شوم که  خاطرنشانباید 

 .وابسته و مزدوران مرتجع منطقه است هاینشاندهدستراز دیگر آن  .بکشانند پایانبیبه یک آشفتگی 

و افراط گری و ارعاب که در عربستان  افکنانهتفرقه هایتئوریزمینه عامل در این  ترینمهم

کرده است.  هاییخشونتهست که جهان اسالم را دچار چنین مشکالت و  شودمیتئوریزه 

  .هاستآمریکاییزیر سایه  همآن .شودمیتولید  از کجاه تفرقه و الحادی مشخص است ک هایتئوری

 به استکبار و دشمنان سوءظنلزوم . 4-1

و  ر برخورد با این حوادث، هوشمندیدنباشیم،  بینخوش ایقضیهدر هیچ  هاآمریکاییبه 

دشمنانمان را  ،نشویم زدهذوق ،نباشیم انگارسادهاما از سوی دیگر  ،است صحیحدیپلماسی دقیق بسیار 

ی رو سادگیبه ،دوست نیانگاریمرا د نما و مسلمین دار علیهاز جنایات  یو گرانبارکه عقبه سخت 

ولی دیپلماسی که گفتگو و منطق همراه با  خواهیممیقوی  ما دیپلماسی .نشان ندهیم هااینخوش به 

  .این نیاز امروز ماست که باشدآن قاطعیت در  وشجاعت 

 دشمن در همه ابعاد بانفوذلزوم مقابله . 4-2

 کنندو بعد نفوذ  یندازندبدیگر هم ناهستند که وحدت مسلمانان را متفرق کنند به ج درصدد هاآن

در خطبه عید قربان در مسجد مقدس جمکران ابعاد این  .در برابر نفوذ باید بایستیمکه وظیفه ماست 

 .هوشیار باشندآن بعاد گوناگون املت و دولت و مسئولین ما باید در برابر نفوذ با  .یل کردملنفوذ را تح

 .ی در این مسیر درست نیستانگارسادهاما  ،ما اهل سخن و گفتگو منطق هستیم
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 اقتصاد مقاومتی هایزیرساختلزوم تقویت . 4-3

 هایدستگاهفساد را از  .سیاسی اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم ،اقتصادی هایزیرساخت باید

های بزرگ اسالمی آرمانو  هادهبه سمت ای به داد مردم برسیم تا بتوانیم ،اداری خود دور بکنیم

 .این ندای رهبری است هک کنیمحرکت 

اما در برابر  کندمیمصالح بشریت را رعایت  است،گفتگو اهل امروز هم باید دنیا بداند که ملت ما 

 .هرگز آرام نخواهد نشست جهان خواران

امیدواریم که مسئولین نیز در کنار  وو همه جای ایران است  هاجمعهز این خواسته همه ملت در نما

 را دنبال کند. هاارزشو  هاآرمانامت اسالمی این  ملت و

 بزرگداشت هفته نیروی انتظامی .5

تشکر  هاآناز خدمات و  گوییممیتبریک  نو به آنا داریممیهفته نیروی انتظامی را گرامی 

 .کنیممی

از ابعاد آن در همه ابعاد امنیت جامع  .یار متنوع و جامع استسبو وظایف نیروی انتظامی سنگین 

وظیفه نیروی انتظامی است. این دستگاه در کنار سایر فرهنگی و سیاسی گرفته تا سایر ابعاد امنیتی 

 .خواهد کرد تأمینو  کرده تأمینامنیت کشور ما را  نهادها

 سه رکن برای اقتدار نیروی انتظامی

 .دداشته باش انگیزه وافر و دانش فنی الزم ،تظامی باید سالمت کاملنیروی ان 

که امنیت ما در  ایمقرارگرفتهجهانی  درای نیروی انتظامی مقتدر است ما سه رکن الزم بر هااین

 . ید همه ابعاد امنیتی را پوشش دهدو دانش شما با گاهی و انگیزه. آدستان شماست
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و نهی  معروفامربهقانون که در حوزه امنیت اخالقی  ازجملهکنند تالش همه برای امنیت باید  البته

 مهم است که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم. رایمشارکت مردم بسو از منکر 

 سخن بگویم. زبانعربچند جمله نیز با دوستان 

 دعا

شر ، بندگان شایسته و وارسته خودت مقدر بفرما ازکه ما را  دهیممیقسمت ت خدایا به اولیای

درگذشتگان و درگذشتگان فاجعه منا را مورد رحمت و تمام ، دشمنان اسالم را به خودشان بازبگردان

نشمندان ارواح شهدای انقالب و روح امام امت و ارواح مراجع بزرگوار و دا، لطف خودت قرار بده

باران رحمتت را بر ما ، جمع را مورد رحمت و تفضل خودت قرار بده یندرگذشته، درگذشتگان از ا

، منور و روشن بدارآن ما را به انوار قر هایدل، صون بدارم خطرهانسل جوان ما را از ، فرو بفرست

 ،بدار و منصورید ؤسالمی و مقام معظم رهبری را مبه کشور و انقالب ا خدمت گذاران

علی بن ابیطالب و  فاطمه زهرا، حضرت )ص(، در این روز عزیز سالم ما را به محضر پیامبر خدا

 .در فرج ایشان تعجیل بفرما،ابالغ بفرما )عج( ائمه طاهرینت و امام عصر

 8فُوًا أَحَدٌ بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یُکنْ لَهُ کُ

 صدق اهلل العلی العظیم
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