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 خطبه اول
الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة  اللهبسم لرجیماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان ا

د و ّم و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی مح
 . و ال سّیما بقیة الله فی االرضین علی آله االطیبین االطهرین

 توصیه به تقوا

ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »الّله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

اِدِقیَن  َنهِیه َو َتَجَهزوا ِعباَدالله َفَقد ُنوِدَی  ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة َامِره َو ُمجاِنَبة 1«الصَّ
 فیُکم ِبالَرحیل َو َتَزَودوا َفِإنَّ خیر الزاد التقوی.

شکوهمند قدس و خودم را به تقوا،  پیماییراهارجمند و حاضران در  دارانروزههمه شما نمازگزاران گرامی، 
ه مبارک رمضان باقی مانده است و در آخرین . روزهای کمی از ماکنممیپارسایی و پرهیزگاری سفارش و دعوت 

وداع با ماه تقوا و پارسایی همه و خودم را به کسب تقوا و تالش برای حفظ تقوا در طول سال  هایلحظهجمعه ماه و 
 .کنممیسفارش و دعوت 

 همه احوال موفق ما را به کسب تقوا و حفظ آن در طول سال و دهیممیخدایا تو را به اولیا و مقربان درگاهت سوگند 
 بدار و ما را از به پا دارندگان دین خود و مجاهدان در راه خود مقرر بفرما.

                                            
 111. سوره توبه، آیه 1
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 اجتماعی هایگسست
بود که جامعه را متفرق  هاییفاصلهو  هاشکاف، هاگسست دربارهبحث ما در چند هفته اخیر ماه مبارک رمضان 

از عوامل  ایسلسله. عرض کردیم در علوم اجتماعی امروز، داردبازمیو از وحدت و انسجام الهی وایمانی  کندمی
. وقتی از همین منظر و با همین عینک به شودمیو جوامع  هاانسانبرشمرده شده است که مایه تفرقه و گسست 

که انبوهی از آیات و روایات و تعالیم دین ما برای معالجه همین  کنیممیمشاهده  کنیممیتعالیم دینمان مراجعه 
 ناصحیح در جامعه است. هایفاصلهو  هاسستگ

الهی و انسانی  هایارزشکه  ایجامعه. پسنددمیو متحد را  مدارارزشو جامعه منسجم و  اللهحبلاسالم اعتصام به 
 .کندمیشیطانی پرهیز  هایتفرقهبر پایه محورهای والیی استوار شده، وحدت پیدا کرده و از 

 گسست نسلی .1
به لحاظ نسلی در طول زمان. اسالم درباره این گسست  هاگروهو  هانسلود از فاصله میان یک گسست عبارت ب

همه احساس برادری و خواهری و دوستی و  سالکهناز کودک و نوجوان تا  کهاینسخن فراوانی داشت. برای 
 نشود. هاانسانسنی در خانه و جامعه موجب فاصله بین  هایفاصلهصمیمت کنند و این 

 ت فقر و غناگسس .0
دومین گسست که در هفته قبل پیرامون آن سخن گفتیم  گسست فقر و غنا در جامعه بود. موضوعی که صدها آیه و 

. در طول تاریخ فاصله فقرا با اغنیا، آیدمی حساببهو از دردهای تاریخی بشر  اندگفتهحدیث پیرامون آن سخن 
 اعتنایییبمعدود،  هایگروهدست  هاثروتتهیدستان با توانگران مصیبتی برای جوامع بشری بوده است. جمع شدن 

مع مشکالت جوا ترینکشندهمتمادی بوده است. یکی از  هایقرناساسی بشر در طول  مسئلهبه فقر و محدودیت 
فقر بودن، دستان تهی از غذا و امکانات محدود برای زندگی، فاصله طبقاتی در  یرخطزعبارت بود از محدودیت، 

معین و محدود، گردش نکردن مال و ثروت در دست همه جامعه، تجمل و  هاینقطه، انباشت ثروت در یک جامعه
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 شهر،دیگران در سطح یک خانه، محله،  هایثروتتشریفات، فساد، اختالس، غصب، استکبار و غارت گری 
 در ابعاد مختلف از مصائب بشریت است. المللیبینجامعه و سطح 

باید  اهانسانخیل وسیع  نا داریدر برابر  پاکی دلهر وجدان بیداری باید در برابر فقر و محدودیت آزرده باشد. هر 
. اگر در گ اسالم استشود. این تعالیم بزر باراشکبه غم بنشیند. هر چشم پاکی باید در غم رنج دیدگان و مظلومان 

 ایامعهجبود آن جامعه اسالمی نیست و بدتر از آن اینکه  هاانسان، فاصله طبقاتی و محدودیت تهیدستیجامعه فقر و 
ببینند و دلش  را سوءتغذیهاز عاطفه انسانی خالی شود. مستکبرانی در عالم باشند که یک میلیارد نفر گرسنه و دچار 

ند و رواج پیدا ک محدودیتو  تهیدستیشکاف اقتصادی باشد، فقر و  ایجامعهه در نلغزند. یک بدی این است ک
مصیبت باالتر آن است که مردم و مسئوالن در برابر این فاصله و فقر به خود نلرزند. این بدتر از اولی است. عاطفه 

 .کنندمیانسانی بهترین سرمایه سعادت بشر است. اگر این عاطفه ُمرد، جوامع خواهند ُمرد و انحطاط پیدا 
 هایشانکمش، مستکبرانی که بینیدمیشما در منظر کالن بشری  کندمیقی ناسالمی نخواهد بود. فر ایجامعهچنین  

، نددوشمیرا  هاآن. با یک سفر و معامله با چهار مزدور وابسته شیر برندمیرا به غارت  هاملت هایثروتسیر است. 
 وبر غزه و کرانه باختری  فقر را همهآنیا با حمایت از اسرائیل  کنندمیرا غارت  هاملتمیلیارد دالر ثروت  055
که وجدان بشری دچار یک آفت بزرگ  شودمی. این بسیار زشت و بد است و معلوم کنندمیمنطقه تحمیل  هایملت

 .کندمی را تهدیداست و یک آفت بزرگ وجدان و عاطفه بشری 
حله هم ی در یک مگاه این گسست در سطح یک کشور یا استان یا شهر یا محله است. اگر فاصله ناصحیح طبقات

 دردهای بزرگ بشر است. هااین. شودمیخطا آغاز  المللیبینتا در ابعاد بزرگ  جاهمانباشد از 
ْغِنیاِء ِمْنُکْم  َکيْ ال َیُکوَن ُدوَلة  »اسالم منطق استواری دارد: 

َ
  2«َبْیَن اْْل

 نباشتها یکجاقیمت آنکه ثروت در  اما نه به کندمیو فعالیت اقتصادی را تشویق  گذارانسرمایهاسالم ثروتمندان، 
 رود. به غارت  و مظلومانثروت محرومان  ن فقیران له شوند وکه زیر چرخ آ ایتوسعه، نه شود

منطق اسالم و ماه رمضان و امام بزرگ و شهید این ماه امیر تضمین شده باشد  پیشرفت و تعالی که در آن عدالت
را  یکشور، یک شهر را ارزیابی کرد ،یک محله را سنجدید شودمیبا این شاخص  .است السالمعلیهالمومنین 

                                            
 : تا میان توانگرانتان دست به دست نشود.7ـ سوره حشر، آیه  2



  

 20/20/69                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

4 
 

آن یک  سیایآ فریقا  وا به ارزیابی نشست. جهانی که در آر بشریجامعه  توانمیکرد و با همین شاخص  بندیرتبه
هم  هرچقدرد روم باشنمیلیون بچه از تحصیل و پیشرفت مح هامیلیونو  و گرسنه باشند سوءتغذیهنفر دچار  میلیارد
 .بینیممیرا  هاایندر جوامع بشری  هک طورهماناین جهان، جهان اسالمی نیست. ثروت و پیشرفت باشد در آن 

 شهری ،. شهر تراز اسالمفاصله دارد ازه از اسالم و تعالیم آناگر در محله و شهری این مشکالت باشد به همان اند 
مسئول و مردم در  زمانهمولی  شودمیانجام  روزیشبانهو تالش اقتصادی  وجود دارد گذاریسرمایه آنکه در  است

که همان مصداق آیه   سوزدمیدل توانگران و مسئوالن و عموم جامعه برای نیازمند  و کنار فقیر  و محروم هستند
ْغِنیاِء ِمْنُکْم  َکيْ ال َیُکوَن ُدوَلة  »شریفه 

َ
ذیَن ف»آیه شریفه و . خواهد بود 3«َبْیَن اْْل ْمواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوم   يَو الَّ

َ
اِئِل َو  أ ِللسَّ

 4«اْلَمْحُروم
د کند تولی آوریفن درست کند، ایسرمایهآن عزیزی که توانسته است  .داریم برای خودمان استهر چه  فکر نکنید

ع وضطیفی از تکالیف را  موارد اسالم در این .دنحق دار کند باید بداند که عموم جامعه در آن اندازیراه صنعتی و 
 اجب است.و هاکفارهانند خمس و زکات مالیات و عوارض دولت اسالمی و همآنمقداری از  کرده است که

 روزه و از واجبات بدنی مانند نماز، یکمدستواجبات مالی  .بخش واجبات مالی در اسالم یک فصل بزرگ است
 هرچقدر کهبر مستحبات است نیز تعالیم وسیعی  .این واجبات برای همین قصه تشریع شده است .جماعت ندارد

 هادهای این عناوین دار یکبهیک ،به روایات مراجعه کنیم کهوقتیعرض کردم  .ید در این مسابقه پیش رویدتوانمی
ا دادن به ایشان، سیراب کردن محرمان، ادای ، غذهاآناکرام  ،احسان به نیازمندان دارد: هاآناهمیت  بر مؤکدروایت 

، معالجه مریضان، سرپناه و اسکان برای جوانان و نیازمندان  تأمینمحتاجین، شش وپ تأمیندیون قرض داران، 
یتیمان  رپرستیی نیازمند و یتیم و فقیر، سهادهبرداشتن غم از دل خانواهنگام،  و به موقعبهبرای ازدواج  سازیزمینه

 .ت متعددااینیازمندان و ... در روایات ما ابوابی دارند با روو 
 .است که باید در همه سطوح به آن توجه شود ایمقولهعرض کردیم این 

                                            
 ـ همان 3
 : و آنان که در اموالشان حقی معین برای گدا و محروم است.40و  42سوره معارج آیه  ـ  4
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 مهم در فرهنگ فقرزدایی از جامعه هایمؤلفه
ی داشته و اغنیا درد انسان و غنی بایستید فقیر آزاردهندهاسالم این است که شما مقابل فاصله  در تعالیماما نکته مهم 

راه رسیدگی باید با مالحظاتی هماین فرهنگ  . البتهباشدرسیدگی و معالجه فقر  ،جامعهآحاد  باید فرهنگ .باشند
  باشد:

 حفظ شأن و کرامت نیازمندان .1
ندان من و کرامت انسانی نیازشأ و معالجه گسست اجتماعی باید فقرزداییفرهنگ  در ایناولین مالحظه آن است که 

نیازمندان نیست.  فقرا و مخصوصا  ، هاانساندر اسالم باالتر از شأن  و کرامت  چیزیهیچ. و محرومان حفظ شود
کمک . کندمیقیری آبرویی بستاند. کمک شما اگر آبروی نیازمند را بگیرد دردی را دوا نمبادا دادن لقمه نانی از ف

 .کرامت و عزتمندی درنهایتکن اما 

یشه .0  بنیادی فقر  کنیر
مقطعی ی کمک است که به فقیر از آن ترمهم. این از فقر بیرون بیایدپای خود بایستد و  تا فقیر بردوم اینکه تالش شود 

تی کار کمیته و بهزیسکه  نیست و همیشه باید مورد کمک قرار گیرند ایچارهدر مورد گروهی از نیازمندان شود. بله 
 ادست نیازمند ر هک توانگران و نهادهای حمایتی این است ،مؤسسات ،مسئولین ،ولتد ،نظام ترمهماما کار   .است

 او را برسانند. نیازیبیبگیرند و به قله 
 ،داندیمالزم برای عدالت اجتماعی آزاد  هایبا کنترلضمن اینکه فعالیت اقتصاد را  اسالم .اسالم واجبات مالیه دارد 

 در هرهم  ایتجربهاین جزء اسالم است هر  .خواندفرامی نیز در سطوح مختلف به همبستگی اقتصادی در جامعه
تگی همبس تأمینعدالت اجتماعی برای  نای .شود تأمیناجتماعی  تا عدالت میریرا بگما باید آن  جای عالم باشد
 .فاصله طبقاتی پیدا نشود به خاطرشیطانی  هایگسستتا اجتماعی است 
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 توانگران گراییتجملو  عدم اسراف .3
این  رافاسعد یک بُ  .مضر گوناگون دارد اسراف نکن. اسراف ابعاد گویدمیکه اسالم به غنی  این است مالحظه دیگر

قر او فدل دیگری از  این سوزاندن .سوزاندمیکه دل دیگری را  دهدمیسوق است که شما را به تجمل و تشریفاتی 
 بدتر است.
اگر  کهاینرای ؟ باگر بتواند در سطح پایین زندگی کند و یک مسئول در سطح متوسط زندگی کند گویدمیچرا اسالم 
 ،ما و مسئولفرماندار  ،ما جمعهامام گویدمیمرهم درد محرومان است. آن محروم  د معالجه کندتوانمیفقر را هم ن
ام رو این دل او را آ دنندار چنانیآنتجمل  و تشریفات  و کنندمیعادی زندگی  طوربه استاد دانشگاه ما هم روحانی و

 .کندمی
اسراف،  و کرامت او را حفظ کنیم ،درد او را درک کنیم اقال  یم توانمینجا که نمعالجه کنیم و آ فقر را باید یمتوانمیاگر  
 نکند. زیاد با دیگرانجمل و تشریفات فاصله ما را ت

دعا و سحر هستید  آن،قر اهل جماعت،اگر رمضانی هستید و  اللهبسماسالمی است.  یک جامعه هایشاخص هااین
جامعه ما باید فرهنگشان، فرهنگ رسیدگی به  . مسئولین و توانگراناین فرهنگ بخش مهمی از تعالیم اسالم است

ز این ا هاآنو بیرون رفتن  افزاییتوانالش برای و ت هاآن، کاهش تجمالت و فاصله با هاآنمحرومان،اکرام و احترام به 
، دردمند هایآدمهستیم  را شاکرخدا  .باشد. اگر ما از این فاصله بگیریم جامعه ما اسالمی نیست هارنجو  دردها

 امردهکهمیشه عرض  :ما برای خودمان در این شهر عزیزمان بگوییم .توانگران دلسوز داریم اما کافی نیست و دردآشنا
نا مناسب و خوب است در این شهر هرگز نباید جوانی به خاطر  که صنعت و درآمد دارد و سرانه درآمدی آنشهری 

 ایرسنهگنباید هیچ شبی از پیشرفت علمی محروم بماند،  نا داری به خاطرکسی  نباید، افتد تأخیرازدواجش به  داری
ر آن باشد. این همان د کندمیانسانی طبقات جامعه را بیشتر  سر بر بالین بگذارد و نباید تجمل و تشریفاتی که فاصله

دارد  هاییتفاوتدیگر  هایحکومتحکومت علی با همه  .را به آن قله بلند رساند السالمعلیهچیزی است که علی 
 .این ماه مبارک توجه به این گسست اجتماعی بود و شهید حکومت موال هایتفاوت ترینمهماز  و یکی

  .را کباب و آزرده کند هاییدل نبایدو کند  پارهپاره این گسست فقر و غنا نباید جامعه را 
 به دو گسست اشاره کردیم  هابحثما در این 



  

 20/20/69                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

7 
 

 جوان و طبقات گوناگون  از پیر و هانسلگسست نسلی و تعالیم اسالم برای همبستگی همه . 1
جه مسئولین برای معال و وظیفه همه مردم و یم راهگشای اسالمتعال همهآن. گسست بسیار ناصحیح فقر و غنا با 4
 .آن

 .دیگر از آن سخن بگوییم هایفرصتدیگری هم وجود دارد که امیدواریم در  هایگسست

  گسست عشیره و قبیلگی .3
َعْلناُکْم َج َو  : »دارد تأکیدگسستی است که اسالم خیلی روی آن  و نژادیخانوادگی  ،ایعشیره، ایقبیله گسست

  5«ُشُعوبا  َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا
،  هاعشیرههم در این  هاییتفاوت. ن عشیره قرار دادیمآاز این عشیره و  .ن محله قرار دادیمآشما را این محله و 

، استان ، شهر،ولی در منطق راهبردی کالن اسالم مرز یک خانواده شهرها و کشورها وجود دارد طبقات، اصناف،
های مرز ،اما نباید این مرزها ،نکرده است را نفیقبیله و عشیره ضمن اینکه جایگاه خود را دارد و اسالم آن  کشور،

انسانی هستند. همه  هایارزشو خیمه  سارسایههمه بشریت زیر  .عاطفی و روحی ما را از هم جدا کند انسانی و
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  إِ  »که:  اندشدهیمه بزرگ اسالمی جمع مسلمانان زیر خ   6«نَّ

روز قدس نشان دادید که شما از مرزهای گسست قومی و نژادی و ملی و زبانی  پیماییراهدر  با حضورتانامروز شما 
 ،این نشانه رشد و عظمت یک کشور است .کنیدمیو در افق انسانی و اسالمی تنفس  ایدکردهو فرهنگی عبور 

 .کشوری با این شور در افق انسانی زندگی کند

  فردی هایتفاوت .0
 است و دیگری کم پراستعدادیکی . متفاوت است، هاانساناستعدادهای  .فردی گسست چهارم است هایتفاوت

 در کار دیگری. یو دیگر دارد استعداد ایحرفه یکی در مورد کار و ،متوسط است یکی آناستعداد و 

                                            
 ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید.و شما را جماعتها و قبیله  13:ـ سوره حجرات، آیه 5
 منان برادرانند.: هر آینه مؤ15ـ همان، آیه  6
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دا این جامعه باید در کنار هم رشد پی اما .امعه بشری تعالی پیدا کندجخداوند استعدادهای گوناگون را پخش کرده تا 
. نخبگان و را دچار نخوت و تحقیر کند اییک جامعه هاآنو هوش و امثال  استعداد هایتفاوتاین  نبایدو کند 

 دهداده نش و قولداوند گوهر انسانی را به همه بخشیده است دیگران را ناچیز بشمارند. خ استعداد نباید سرآمدان
ْکَرمَ »مالک سعادت بشری تقوا است چون  باشد بلکه است که سعادت برای این یا آن

َ
ْتقاُکْم ِإنَّ أ

َ
ِه أ  7«ُکْم ِعْنَد اللَّ

تا بگوید همه شما انسانید  کشاندمیو همه اصناف را به یک صف  هاگروه، طبقات ،هانسلهمه  ،نماز جمعه هر هفته
 متعالی هستید.  هایارزش. شما زیر سایه یک بشکند وحدت شما را هاگسستاین  نباید و مسلمان و

 هاییبخشی است که هایگسستمیان ملت و دولت انواع  ایسلیقه و علمی ،شغلی ،صنفی ،فردی هایگسست
 .دارد شفابخشنسخه  هاآناسالم برای همه است.  غیرطبیعی هاییبخشی است  و طبیع

 : شماردمیچیز را مهم  اسالم برای جامعه دو 
 الف. وحدت 

 ب. اعتصام به حبل و والیت الهی. 
ُقوا اللهحبلَو اْعَتِصُموا بِ » :فرمایدمیخداوند در قرآن کریم  ن اعتصام به یک ریسمان بکنید که آ 8«َجمیعا  َو ال َتَفرَّ

 و.. حتیبودن ن خانواده صنف و این خانواده و آ آنصنف  و  این ،نباید فقر و غنا .ریسمان خدایی باشد ،ریسمان
اما  .هاستآدمحیات و وجود  مایهدرونمذهب  ؟شودمیهم از این باالتر  . آیامذهب شما را جدا کند آناین مذهب و 

حضور  پیماییراه. امروز از برادران اهل سنت در همین دارند ارزشدرون اسالم همه مذاهب اسالم  : درگویدمیاسالم 
ا اسالمی ب و انقالبتفاوت منطق ایران  این همان .ما برای حمایت از برادران اهل سنت ماست پیماییراهاین  ،دارند

 .پای بفشاریم آنبر  این را باید قدر بدانیم و .است سعودی آمریکاییابستگان عشی و ومتحجران دا
حس  آنکه  این است تشنه هایلبو گرسنه  هایدل ،هاجماعت، هاجمعهدر نماز ماه مبارک رمضان یک فلسفه  

تقویت شود. آن مبانی ارزشی اسالم محور وحدت و انسجام و پیوست اجتماعی قرار  وحدت اسالمی در منطقه
 .بگیرد

                                            
 ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.: گرامی11ـ  همان، آیه  7
 : و همگان دست در ریسمان خدا زنید و پراکنده مشوید.151ـ سوره آل عمران، آیه  8
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 رمانقدگرانمظلوم این ماه و به شهدای خدایا تو را به مقربان درگاهت و به این روزهای واپسین رمضانت و به شهید 
به ما توفیق عمل به وظایف و انجام  مقرر بفرما، ین ماه از به پا دارندگان دین خودتکه ما را در ا دهیممی تسوگند

ارواح  ،اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرزموفق بفرما،  به کسب تقوا و افزودن تقواعنایت بفرما، ما را تکالیف 
 .با اولیای خودت محشور بفرما شهیدان را ناکتاب

اِدِقیَن » ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
  9«یا أ

َحٌد  اللهبسم
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  10الرَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
 .اید، از خدا بترسید و با راستگویان باشیدای کسانی که ایمان آورده: 111. سوره توبه، آیه 9

 اخالص. سوره 10
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 خطبه دوم

الخالئق  ئرحیم الحمد الله رب العالمین بارالرحمن ال اللهبسم لرجیماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان ا
صالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد َو َعلی موالنا علی بن الاجمعین ثم 

سین سیدی شباب اهل الجنة و علی الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحابیطالب و علی الصدیقة 
ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البالد و 

االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلوات الله ابواب 
 علیهم اجمعین.

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

َ
 11«یا أ

ه عباد اللَّ  وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
 ِه أ

 و به رعایت پارسایی وبه تقوا مبارک رمضان و ایام وداع با این ماه عزیز و بزرگ  جمعه ماه در اینهمه شما  و خودم را 
 ،ومش هامناسبتوارد بیان مباحث و موضوعات و  کهاین. اجازه بدهید قبل از خوانمفرامیشئون زندگی  در همها تقو

 خوردههگربا ماجرای راهپیمایی شما  م کهکنی مالحظه را شودمیکه مکرر در توصیه به تقوا تالوت  ایآیههمین ادامه 
 .است

                                            
 111. سوره توبه، آیه 11
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 .ا در این روز عزیز  و شریفمشگیرد حتی این ساحت حضور شکوهمند  دربرمیزندگی بشر را  هایساحتتقوا همه  

یَها »به بعد را مطالعه کنید:  111آیات 
َ
اِدِقیَن یا أ ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ ه تقوا و این آیه شریفه فرمانی ب« الَّ

سراسر شور و حماسه  رهسویک. سوره توبه صداقت در راه خداست این فرمان در میانه آیات جهاد قرار گرفته است
 . وسط این آیات جهاد است این آیه. باردمیاست و از سرتاسر آن دعوت به جهاد در راه خدا 

: رمایدفمی. بعد استوار و مقاوم باشید در راه خدا ،ارسا باشیدپ مؤمنان فرمایدمیابتدا  :ادامه آیه را نگاه کنید حال
ْن َیتَ »

َ
ْعراِب أ

َ
ْهِل اْلَمدیَنِة َو َمْن َحْوَلُهْم ِمَن اْْل

َ
هِ ما کاَن ِْل ُفوا َعْن َرُسوِل اللَّ و  آندینه و پیرامون نبایستی مردمان م 12«َخلَّ

  .و با رهبر الهی همراهی نکنند بازبمانندعلیه و آله و سلم(  اللهصلی) از رسول خدا  همه مسلمانان
ْنُفِسِهْم َعْن َنْفِسه»

َ
ُهْم ذِلَك : »فرمایدمیبعد  ،نیاز از فداکاری برای او عقب بمانید مبادا که وقِت  13«َو ال َیْرَغُبوا ِبأ نَّ

َ
 ِبأ

 َو ال َنَصب  َو ال َمْخَمَصة  في
 
ه ال ُیصیُبُهْم َظَمأ ار َسبیِل اللَّ که با زبان روزه  هاییآنهمه  14«َو ال َیَطُؤَن َمْوِطئا  َیغیُظ اْلُکفَّ

 ،سختی را به جان خریدید، و عالمو در گرمای باالی هوا در اطاعت از فرمان امام و حمایت از مظلومان فلسطین 
اول  :این آیات مژده دهنده شماست سختی گرما را به جان خریدیدو گرسنگی تحمل کردید  ،شنگی کشیدیدت

رنجی  ،کشندنمیبدانند که تشنگی  هاآن .کنندنرا رها  روند واونا از کنار رسول خد این دیار مردمان :فرمایدمی
که خشم کافران را  هاییقدمـ  دارندبرنمیو قدم از قدم  کنندمیتحمل قحطی و گرسنگی در راه خدا ن ،برندمین

و خدا  شودمیعمل صالح نوشته  هاایناینکه برای هر یک از مگر  زنندنمیـ  و ضربه و سیلی به دشمن  انگیزاندبرمی
  .کندمیاجر آنان را ضایع ن

صداقی م یعنی راهپیمایی «َیَطُؤَن َمْوِطئا  َو ال »، سختی شما ،گرسنگی شما: تشنگی شما، این مال همین امروز است
مگر آنکه عمل  داریدبرنمیقدمی از قدم در راه خدا  گویدمی .استو نص آیات  این در سوره توبه از این آیه است.

فار ک قدمی که همآن ،شودمییک عمل صالح برای شما نوشته  . هر قدم امروز شماشودمیصالح در پیش خدا نوشته 

                                            
 نشین اطراف آن را نرسد که از همراهی با پیامبر خدا تخلف ورزند.: اهل مدینه و عربهای بادیه145ـ سوره توبه، آیه  12
 ـ همان: و نباید که از او به خود پردازند. 13
 برندارند دـ همان: زیرا در راه خدا هیچ تشنگی به آنها چیره نشود یا به رنج نیفتند یا به گرسنگی دچار نگردند یا قدمی که کافران را خشمگین ساز 14
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ر عملی صالح د ، هر گامیانگیزاندبرمیرا  و مستکبراناستواری که خشم اهریمنان  هایگام ،می سازد را خشمگین
 ؛ شودمیپیش خدا محاسبه 

هُ » َیُهُم اللَّ ْحَسَن ما کاُنوا َیْعَمُلوَن  َو ال ُیْنِفُقوَن َنَفَقة  َصغیَرة  َو ال َکبیَرة  َو ال َیْقَطُعوَن واِدیا  ِإالَّ ُکِتَب َلُهْم ِلَیْجِز
َ
ریالی  15«أ

 آیه دوم دهدمیاجرشان را : فرمایدمی)آیه قبل  کنندمیتحمل ن در راه خدا رنجی ،دارندبرنمیقدمی  ،کنندمیخرج ن
 دو ساعت یکیاآلن  شما. کندمیو بهترین اجرها را مقدر  دهدمیاجر  ( مگر آنکه مزید بر آنرودمییک رتبه باالتر 

 و لطف خداست.  تیموردعناآن  یلحظه ولی هر تمام شد را تحمل کردید وسختی راه رفتن در راهپیمایی 
ی در مسیر اسالم سال کنار امام و رهبر 05سال بلکه  13ملتی که  .مصداق این آیات شریفه بود قدس شما پیماییراه

فتنه را  همهآنطعنه دیده است،  همهآنرنج به جان خریده است،  همهآناست،  و عقب ننشسته جلوآمده قدمبهقدم
 . است سمانیخدایی و نگاه آ این دست .چنان ایستاده استاما هم دیده استضربه  همهآنو   کرده استمشاهده 

 و مسیراین جامعه  در خدمتآن را درک کنند و خود را  نند بیش از همه باید مسئوالن پیام بدا را قدرآن همه باید 
، ساالنمیان، مردان ،زنان ،ساالنکهن ،غاز سخن این حضور جوانانه در آالزم است ک .الهی قرار بدهند هایارزش

به . نیمکرا ارج نهیم و تقدیر و تشکر موزان ، دانشجویان و دانش آان مذاهب گوناگون وپیر ،اصناف گوناگونطبقات، 
دویست نماز جماعت شما با همت  چنینهم .شما پرشکوه بود یهاجمعهنماز  الهی در ماه مبارک رمضان فضل

 واطعام فقرا و رسیدگی به نیازمندان و محرومان  و هم بود اثرگذارپرفیض و  اندرکاراندستمردم و روحانیت و همه 
قدس که  پیماییراههم این حضور شکوهمند در  و امروزقدر  هایشبآزمون الهی و هم در  هایصحنههم حضور در 

 جای سپاس و امتنان دارد.

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میهایی را بهمناسبت

                                            
 پاداششان دهد، : و هیچ مالی چه اندك و چه بسیار خرج نکنند و از هیچ وادیی نگذرند، مگر آنکه به حسابشان نوشته شود، تا خدا141ـ همان، آیه  15

 اند.کردهچون پاداش نیکوترین کاری که می
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 تبریک عید سعید فطر .1
 رحامفطر و پرداخت زکات و صله ا نماز عیدحضور در و امیدواریم  کنممیبریک عرض ت فطر را سعید پیشاپیش عید

 .عید فطر شاهد باشیم زو رسیدگی به نیازمندان را در رو

 گرامیداشت هفته قوه قضائیه و شهید بهشتی .0
 به درجه رفیع شهادت نائل شدندیسم موج ترور هایسالیاران او که در یک ترور کور در آن  شهادت شهید بهشتی و

لم بزرگ آن عا ،نهزار شهید ترور که در قله آ 17تا  .ما موج بسیار سهمگین ترور را درک کردیم .داریممیرا گرامی 
 ترورهایشهدای  ،قدرگران، شهدای رحمت و رضوان و درود خدا بر این عالم بزرگو فرزانه شهید بهشتی بود. 

 صلواتی بر محمد و آل محمد. هاآنرواح همه به ا کنیممیاخیر و شهدای مدافع حرم و تقدیم 
ی ردر مقام رسیدگی به مشکالت مردم و داو ،این قوه و برای همه خادمان ملت در داریممیهفته قوه قضاییه را گرامی  

 هایارزشاسالمی و  هایشاخصبه سمت  روزروزبهمردم آرزوی توفیق داریم و امیدواریم که دستگاه قضای ما 
 شود. ترنزدیکالهی  انقالبی و

 و مباحث پیرامونی  هاپیامروز قدس نمادها،  .3
 . آن صحبت شود پیرامون قدس و مسائل پیرامونی امروز باید طبعا  

 روز قدس نماد وحدت و مقاومت .1
 :و همه شما واقفید روز قدس اکنون یک نماد است که رهبر معظم فرمودند طورهمان

اسالمی و  و همبستگی ملی، قدس نماد وحدت و انسجام سویکاز  روز قدس نماد وحدت ملی و ایمانی: .1
بهمن و انتخابات یکی از نمادهای حضور ملت در صحنه دفاع از ملت   44 ایمانی ماست. روز قدس مانند

 .است و کشور
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قدس یک درس و مایه همبستگی درونی کشور و نظام روز قدس نماد وحدت اسالمی و جبهه مقاومت:  .4
 است. جبهه مقاومت در یک همبستگی نماد بلکه 

 به یک ملت مظلوم است. یامیپروز قدس   .1
 است. جهان خوارانهانی در برابر روز قدس نماد مقاومت ج .2

امام و شهیدان را هرگز فراموش نکرده  ایران راه و ملتقدس معنایش این است که انقالب اسالمی  پیماییراه
اهپیمایی در رو  کندمیتشنگی و هم گرسنگی را تحمل  هم ناپیم بر سر آن پیمان ایستاده است و بر سر آن ،است

در جبهه مقاومت حضور پیدا د به شهید مدافع حرم مبدل شده الزم باش کهآنگاهو  آفریندمیافتخار  جورنیا
 .نجا حضور داردته باشد آانقالب الزم داش هو هر جا ک کندمی

اطمینان پیام و  دهیدمیدرس را به دشمنان  همهایندر راهپیمایی  روز قدس است و شما با حضور تاین حقیق 
 .کنیدمیارسال به دوستانمان را در جهان  یخاطر

 سالروز اعالمیه ننگین بالفور  .0
یک صدمین سال اعالمیه بالفور  4517امروز سال  .قرن معاصر را فراموش کنیم نظیربیاین ظلم نباید  وقتهیچ

بر . گذردمیجعلی و غاصب رژیم سال از تشکیل  75آغاز غصب فلسطین بود و  بیش از سرکه  ایاعالمیه .است
بعد از جنگ جهانی دوم در قلب عالم  .زمینه را برای این غصب فراهم کردند هاانگلیسی ،اعالمیه بالفور اساس

چند حمله به پیرامون  ،اول سال عالوه بر آن غصِب  75اسالم یک قطعه مقدس را غصب کردند و بعد هم در طول 
 .اردن و لبنانمرزی در سوریه، ، صحرای جوالن، صحرای سینا، مناطق مضاعف هایاشغال ،خودشان داشتند

 بودند. توسعهدرحال طورهمین

 فراروی اشغالگران هایجریان .3
ان تا قبل از جری ین.و جریان مقاومت در درون فلسط اللهحزب عاملی بنام توسعه را گرفت این یجلو اما یک عامل 

اما  ،ودب پیشرفتروبهکه از انقالب اسالمی درس گرفته بودند همیشه اسرائیل  اللهحزبانقالب اسالمی و حماس و 
 رفته و محدود نگه، اسرائیل را در چنگال خودش گکه دژ مستحکم مقاومت بینیدمیشما  امروز متوقف است امروز

 . داشته است



  

 20/20/69                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

15 
 

در مبارزات فلسطینی ریان . سه جاست ایآموزنده حالدرعینسرگذشت غمبار و  ،فلسطینسرگذشت مبارزات 
  :بودند

 جریان مارکسیستی .1
 یجریان ناسیونالیسم عرب  .4
 یک جریان اسالمی. .1
ا جریان ناسیونالیسم عربی گرهی ر .نبرد جاییبهمبارز بود و ره  هایگروهمیان  جریان مارکسیستی مقطعی در        

دو جریان اول حتی  .اسرائیل را متوقف کندکه توانست  بوداسالم ناب  جریان همآنجریان اسالمی  اام .باز نکرد
گر اما وقتی انقالب اسالمی بازتابی در لبنان و سوریه و نقاط دی ،اسرائیل را بگیرند طلبیتوسعهی وستند جلتوانمین

 البته مراد ما از این جریان .را متوقف کرد هاآنآورد و  به وجود هاآنرا جلوی توسعه  ریزهاخاکاولین  ،م پیدا کردعالَ 
اسالم مسلمانان ترسو و مرعوب غرب  و اسالم پادشاهان عیاش  وابسته و مزدور و و  کارسازشیان اسالم ، جرسوم

 هانصرالله سید حسن ی ومقاومت اسالمامت و اسالم شهیدان اسالم، بلکه اسالم امام نیست؛  هاآنو هیمنه  هاسالح
خواهد  خانه خودش او را از بین اسرائیل را در خانه خودش محصور کرد و به فضل خدا درکه  این اسالم بود است.

اسالم  ست بلکه راه مبارزه درپیروزی در ناسیونالیسم و مارکسیت نی . سخنان  راهپیمایان روز قدس این است کهبرد
 و گرایانغربنه اسالم و عشی نه اسالم متحجران دا همآن .راه عزت و عظمت و بزرگی در اسالم نهفته استاست. 

 .شویدمی. اگر این راه را شما طی کنید بر دشمن پیروز که اسالم مبارزان مجاهد و فداکارنه اسالم پادشان عیاش بل
 .معظم ما بود مژده بزرگ رهبر . این همانعالم محو کند از صفحه باید اسرائیل را ،ه سال آیند 40این خط نورانی در 

 خطرناک مستکبران هایطرحتبیین  .0
 هااین .توجه داشت هاآنکه بسیار خطرناک است و باید به  کنندمیبزرگی دنبال  هایطرحعربی عبری  جبهه غربی 

عالم آموخت و اسرائیل را در خانه خود  بارزه را به مبارزانمگرفتند که خط  قرار و شجاعیمقابل یک رهبر بزرگ 
 محصور کرد.

 :کنممیاشاره  هاطرحبعضی از این به 
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  انحطاط اخالقی جوانان و جامعه سازیزمینه .1
با فساد و تخریب را  و ملت مسلمان ئقه جامعهذا عالم این است که روحیه جوانان، یک طرح بنیادی مستکبران

رح ط یکاین .اسالمی کنند  هایارزشبه  اعتنابیرا فکری نسل جوان و جامعه ما  هایپایهیر دهند و اعتقادات تغی
 و بیانش نیست فرصت هدارد ک کاریریزهخیلی  .شودمیدر ایران و در جهان اسالم دنبال  همخرب و اساسی است ک

 بخشی ازکه  ن واقف هستید. رهبری معظم در همین ماه سلسله مباحث راهگشا و راهبردی داشتندآ خود شما هم به
گرفتن هویت ملی و اسالمی از جوانان است تا جوان ما و زدایی  هویتدشمنان برای  هایتوطئهایشان تبیین  سخنان

 ،ندر فلسطی توطئه این .از دست بدهدرا و شهادت  جهاد ،فرهنگ مبارزه ، روحیه استقالل،حس انقالبی ،غرور ملی
 با وبا شیوه درست و دقیق  را باید توطئه . اینشودمیجهان اسالم  و کشور ما دنبال  جایجایسوریه و در  ،لبنان

 حس ،حس استقالل ،هویت و غرور ملی .معالجه کردبزرگی که در اسالم و انقالب وجود دارد  هایارزششناساندن 
ا از بین ر چیزهمهچیزی باقی نخواهد ماند و با یک حمله  گرفته شود از مااگر  یمبارزه در برابر ظالم  و بینش سیاس

 .خواهند برد

 کردن اختالفات قومی و مذهبی ورشعله .0
یعه و )چه شتعرض به مقدسات همدیگر از هر مذهبی ، ترور ،تکفیر ،مذهبی قومی، طرح دوم برانگیختن اختالفات

د دل سازنپراکنده و دچار جنگ مب هایملتیک امت بزرگ واحده را به  تا کنندمیدنبال را این راه . باشدچه سنی( 
 بایستیم. هااینببندیم  و مقابل  هاآنکه باید این راه را بر 

 تضعیف جبهه مقاومت  .3
ست. اعراق و جاهای مختلف  ،لبنان، تضعیف جبهه مقاومت در سوریه، و نفاقین راهبرد اجرایی این جبهه کفر سوم

 هاآنی را مشاهده کردند. اما بدانند که این جبهه مقابل بزرگ هایحماسهروزه  11و   روزه 44چون در جنگ 
لذا سعی ف بود.جبهه مقاومت  که در مقابل ترور و تفرقه ایستاد جریانی دیدند کهر همین شرایط اخیر هم د .ایستدمی
 .را بشکنند جریان و جبهه این که کنندمی
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 و متحجرانه آمریکاییتقویت اسالم  .0
سعودی  هایعیاشدر این .  مظهر آن را هم بینیممیاست که ما  هاآنو وابسته  آمریکاییریان اسالم تقویت ج

حاکم  هانآ بر کشور عرضهبیو فرتوت  ایسلسلهدویست سال است که  .تقویت کنند خواهندمیرا  هااین .بینیممی
 کنند.  دتی ایجاتغییرا اصطالحبه خواهندمیحاال  و هستند. اندبوده

کودتاهای داخلی روزها هم  ل سعود وجود دارد و همیندر درون خاندان آاختالفات شدیدی مستحضر هستید اکنون 
و نادان را  مغرور ،تجربهبیهستند یک جوان  هم باطل هاآنکه همه  هاییجریاندر میان این  و دهندمیرا انجام 

میلیارد دالر از بذل و بخشش از منابع  055و با  آمریکایی هایکمکبا کمک هواپیماهای اسرائیلی و  خواهندمی
  .ببخشندبه او  ریقدرت بیشتجهان اسالم 

را  هاملتخون  و هستند مانیپهممریکا و با آ هم دادند دستبهدستدارند و اسرائیل با این زد و بندهایی که با 
است.  ردهبنبویی از اسالم ناب  ،زادی و دموکراسی نبردهین رژیم پوشالی پادشاهی بویی از آبرای اینکه ا .ریزندمی

 هرچقدرا . شمباید بدانند که درونشان پوسیده است هاایناما است. نشده از او چیزی پدیدار  و تروریسمجز خونریزی 
ید و شما را در هم خواهد کوب هاملتفریاد  ،ایدپوسیدهشما در درون  ظاهری بیارایید بدانید که ،رقص شمشیر بکنید

 .نخواهد برد جاییبهشما به لطف خدا ره  هاینقشه

 بدلی بجای اسالم انقالبی هایاسالمارائه  .5
جا  اسالم عنوانبه. داعش را است بدلی بجای اسالم انقالبی هایاسالمارائه نجمین طرح خطرناک این ددمنشان، پ

 و ... را اسیر دام این تفکر کردن لوحسادهانداختن، جوانان 

  انحرافی هایجنگایجاد  .9
 اسرائیل زا هانگاهاین است که سوریه و نقاط دیگر برای  انحرافی در یمن، بحرین، لبنان، هایجنگایجاد  

وی اندیشه که جلو برای این منابع و معادن را غارت کنندبیشتر آسودگی بتوانند با  هاآنبرای اینکه برداشته شود. 
 .اسالمی را بگیرند
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 روابط با اسرائیل سازیعادی .7
اگر این عیاشان و مزدوران،  االیامقدیماز . راهبرد دیگر این جبهه منحط جهانی است روابط با اسرائیل سازیعادی

 .ندکنمیو این رابطه را علنی  آورندمیبه صحنه  آرامآرام، اما امروز داشتند خیلی محرمانه بودیک رابطه پنهانی هم 
 که این فهمندمیمسلمان این را خوب  هایتمل .اندخواندهاما کور  .پذیرندمیمسلمان این را  هایملت کنندمیفکر 

 .کندمی کارچه کارانخیانت

 تضعیف ایران .8
ه ک ایگرسنهتشنه و  هایانسان ،ایران مهد روز قدس ،انقالب اسالمی بخشالهامجایگاه ، شیر مردانایران پایگاه  

برای این است که ایران را هم تهدید  و تحریم ،کنندمیو در عرصه حضور پیدا  خرندمیسرما  و گرما را به جان 
 تضعیف کنند.

پیشاهنگ شما رهبری . امروز در نقطه عطف مهمی هستید. ایدکردهملت بزرگ ایران شما از مراحل بزرگی عبور 
 .صبوری و شجاعت این راه را ادامه بدهید و با حکمت، استوار بایستید .آن را مواظبت کنید .عادل و الهی است

 هااین .غلطی بکنند اندنتوانسته تا حاالکه  اندکردهماده را برای حمله به ما آ هاچنگالدشمنان  .میانه راه هستیم کامال  
 آنکهالحاست و ملت ایران کارش تمام  این فشارها را که بیاورند ایهستهانرژی  هایبحثکه در جریان  کردندمیفکر 

 آوریفناما  کردیمنمیدست بردارید  ما فکر آن را هم  ایهستهاز سالح  باید شما .نیستیم ایهستهما دنبال سالح 
 ،کنند برخورد .مواظبت کننداز نقض برجام مسئولین  باید. امروز هم باید داشته باشیم. خواستیممیرا  ایهسته

ار اقتد هاینشانهروزها اولین  به فضل الهی در این .شودصیانت  ما ایهستهانرژی و باید  جدی باشند ،نترسند
د حمله و تعرضی کنند ولو در ندر آینده هم اگر دشمنانی بخواه .دفاعی و موشکی در جهان تجلی پیدا کرده است

راهبردی و دفاعی ما  هایموشکبدانند که هدف  هاآنو پشتیبانان  هاتروریستکور تروریستی، خود  هایشکل
 .خواهند بود
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 ران و امت اسالمیفلسطین در اولویت سیاست خارجی ای .5
روز قدس این است که همچنان فلسطین در اولویت سیاست خارجی ایران و امت اسالمی قرار دارد.  بخشالهامپیام 

  .پیام روز قدس آن است که جبهه مقاومت متوقف نخواهد شد

 کلی روز قدس هایپیام .9
 :پیام قدس این  است که 

 .خواهد شد ترمستحکمبنیه دفاعی ایران  .1
  .کنار هم وحدت را صیانت خواهند کرد ملت ایران در  .4
 .پیروی از رهبری را مطمح نظر قرار خواهند داد .1
 .و سعودی باید تضعیف شود آمریکاییاسالم   .2
در همین سلسله مباحث ماه رمضان که در  .پیام قدس این  است که فرامین امام و رهبری را مهم بشماریم  .0

در جمع دانشجویان که در مورد مباحث فرهنگی و تقویت جبهه ارزشی و مورد تقویت بنیه دفاعی فرمودند 
ه باید ک هستندمباحث بنیادی  از جملهفرمودند  المللیبینمباحثی که در مورد اسناد و دانشجویان فرمودند 

اید بشویم  المللیبینو اسناد  هاشاغولین ه تسلیم ابجای اینک . مااساسی دنبال شودجدی و  صورتبه
این روحیه و فرهنگ باید در میان مردم و  .را عرضه کنیم اصیل اسالمی گفتمان و خودمان سندساز شویم

 .ماه رمضان و قدس هستند هایپیام هااین. مسئوالن نهادینه شود

 پیش روی بخش داخلی  هایآسیب .0
واجه با یک مشهر ما  به بخش داخلی هم توجه کنیم. جامعه و خرین جمعه ماه رمضان است بایدچون آ در پایان
 :کنممیاشاره  هاآن است که معالجه آن با همه ما ارتباط دارد  که به بعضی از هاییآسیبسلسله 

 فرار مغزها و نخبگان؛ .1
 و فاصله طبقاتی؛قبیل فقر مسائلی از  .4
 خانوادگی؛ هایارزشدگی و فروپاشی مشکالت خانوا .1
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 شیوع ولو اندک بعضی از مظاهر فساد؛  .2
 کارهای اجتماعی و اداری وجود دارد؛ که در بعضی از هاییآسیب .0
 و آالیندگی وجود دارد؛ زیستمحیطمشکالتی که در  .6
 ضعف در بخش صنعت؛ .7
 بخش کشاورزی و آثار تاریخی ما وجود دارد؛ رنقاط ضعفی که د .3
 : همین ایام روز مبارزه با مواد مخدر هم هست که نباید کم گرفته شود؛اعتیاد شیوع .1

چند جلسه برگزار  حالتابهرهبری معظم  .یک سلسله مباحث مهمی است که همه ما در قبال آن مسئولیم هااین
 بیایند. کاریپاهم مسئولین و همه مردم بیشتر باید و  انددادهدستورهایی ، اندکرده
که  مانی، زفساد رواج پیدا کرد کهوقتی ،اخالق که افت پیدا کرد .کندمیدرگیر بنیه اصلی جامعه را  هاآسیباین 

عت در بخش صن کههنگامی، مشکالت اداری پیدا شد ،شد زیستمحیطدر  هاآالیندگیجامعه دچار مشکالتی مانند 
 .شودمیهمه جامعه ما دچار آسیب  و اشتغال ما مشکالت پیدا کردیم

 امنیتی کشور  حوزهحمایت و تقویت لزوم  .5

امنیتی و همه مردمی  نیروهای انتظامی، نظامی، باید تشکر کرد از همه جاهمینامنیت کشور از مسائل مهم است. 
باید حافظ امنیت جامعه آحاد مردم   ،سپاه ،بسیج .که در این راه همراه هستند و نباید این مسئله را کوچک شمرد

امی  نظ ا حفظ کنیم و از نیروهای امنیتی،اسالمی ر هایارزشهمه ما باید  عدم نفوذ در جامعه باشند.باشند.  مواظب 
 .دارند بر عهدهو انتظامی حمایت کنیم بخصوص سپاه سرافراز ما و سپاه قدس که  نقش مهمی در این مورد 

 .دو تعالی جامعه باشرشد  هایراهم همبستگی امنیتی هم امر مهمی است و نسل جوان ما باید پیشگا

سیاسی عبادی تشکر  هایصحنهشما در همه  جمعه ماه مبارک رمضان از حضوررین خآو در پایان  مجددا  من  
هستم و امیدوارم این روح همبستگی و حضور در صحنه برای  هاعرصهجوانان و فعاالن در این  همه ناو قدرد کنممی

 .همیشه ادامه پیدا کند
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در فراق این  .صحیفه را بخوانیم 20دعای  .ر پیدا کنیموباید در پیشگاه خدا حض هم نارک رمضدر وداع ماه مبا 
بسوزیم و از خدا بخواهیم که این ماه را آخرین ماه رمضان ما ب خدا ماه شریف رمضان اشک بریزیم، عزیز و محبو

 .قرار ندهد

االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین. اللهم ارزقنا نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل  
دایا خ توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدقة النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله واخذل الکفر و اهله،

بادات ما را انابه و ع ، توبه،اعمال ما را در ماه رمضان قبول بفرما ،ما را به انوار ایمان و رمضان روشن بفرما هایدل
را از جامعه ما دور بدار، نسل  هاآسیبگناهان ما را ببخش،  ،ت خود قرار بدهر این ماه مبارک مورد لطف و کرمد

شر دشمنان اسالم  ،جوان ما را به اوج عزت و ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار
 ،ردانرا به خودشان بازبگ هاتروریستداعشی ها و  ،هاتکفیری، شر مرتفع بفرما هاسرائیل غاصب را از سر هم ویژهبه

را از همه خطرات مصون  کشور ما را جزیره امن الهی و پایگاه قدرت انقالب اسالمی و مقاومت اسالمی نگه دار، ما
ین ماه عبادت و بندگی ما خراین ماه رمضان را آ ،جانبازان را شفا کرامت بفرما موردنظرمریضان  ،بدار، مریضان ما

واح ار ،تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرماو  ،درگذشتگان از این جمع ،اموات و درگذشتگان ما قرار مده،
 للالمبینشهیدان مدافع حرم و مقاومت و  ، شهیدان دفاع مقدس،و انقالب اسالمی شهیدان اسالم ،تابناک شهیدان

شهدای این جمع و امام شهدا را با شهید ماه رمضان  ،شهید بهشتی تیرهفتر و اسالمی و شهدای تروریسم اخی
 .محشور بفرما

ْبَتُر  اللهبسم َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  16الرَّ

                                            
 . سوره کوثر16


