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 خطبه اول
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی 
ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ثّم الصالة والسالم 

قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد )ص( و علی آله االطیبین االطهرین علی سیدنا و نبّینا و حبیب 
 سّیما بقیة الله فی االرضین.

 توصیه به تقوا
َمْت »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
ُقوا لِ یا أ َغد  َواتَّ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ه  1«اللَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  ِعَباَد اللَّ

و خودم را به تقوای ، برادران و خواهران ارجمند دارانروزهشما نمازگزاران و  ودر اولین جمعه از ماه مبارک رمضان 
 قدر هایشب ویژهبهدر پیش رو  هایشبروزها و  برای آمادگیاز فیوضات ماه شریف رمضان و  گیریبهرهالهی و 

همه ما را از  دهیممی. خداوندا تو را به اولیای الهی و به قداست ماه مبارک رمضان سوگند کنممیسفارش و دعوت 
 کریم و شریف مقرر بفرما. این ماه از فیوضات مندانبهره

 یاجتماع هایگسست
اجتماعی مطرح شد. امسال  هایگسلو  هاگسستماه مبارک رمضان بحثی تحت عنوان  هایخطبهسال قبل در 

اجتماعی از منظر اسالم و معارف دینی طرح خواهد شد و به نحوی  هایآسیببحث  این ماه، اول هایخطبههم در 
 سال قبل هم خواهد بود. هایبحثاجتماعی مکمل  هایآسیباین 
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 و مشاجرات در فضای جامعه و خانوادهدرگیری 
 ،دعواها ،هادرگیریدر این خطبه پیرامون آن نکاتی را عرض خواهیم کرد که اجتماعی  هایآسیباولین آسیب از 

است  ینمقدمه او آن  کنممیرا عرض  ایمقدمهمشاجرات و اختالفات اجتماعی در فضای جامعه و خانواده است. 
ستیم در داخل کشور هم با آن مواجه ه و بشر در سطح جهانی با آن مواجه است هکه امروز هاییآسیبکه یکی از 

ش درگیری و فح ،دعوا از طریق اعمال خشونت،تعرض افراد به یکدیگر  ،هادرگیری اختالفات در کوچه و خیابان،
 و ناسزاگویی و پرخاشگری است.

کل جامعه بشری را همین  هایآسیبگزارش یکی از  در آن را منتشر کرد.چند سال قبل سازمان ملل گزارشی 
و ارقام اگر کسی بخواهد  آمارآن . طبق یری و پرخاشگری میان مردم اعالم شده بوداختالفات فردی و گروهی و درگ

 رهایو در میان کشو در جامعه بشری چند صد هزار نفر ساالنه بود. همانند اینکه آمدهتوجه کند چیزهای عجیبی 
عمومی است.  هایمحیطو کتاب در خیابان و  حساببی هایخشونت انی همین پرخاشگری، دعواها ومختلف قرب

 ند یا برای یک حقک رای دفاع از خودش اقدام و تالشکسی ب. اگر دعواهایی که هیچ پایه و اساس منطقی هم ندارد
ندارد و  یو اساسکه هیچ اصل است دعواهایی  محل بحث ما است آنچه. کندمیموضوع فرق کند  مشروعی اقدام

به . گاهی این دعواها در میان افرادی است که جزء اراذل و اوباش هستند و کندمیافراد زیادی را درگیر خودش 
قسمتی هم افراد  .شوندمیتعرض به حقوق دیگران و پرخاشگری  ،خشونت شکل منسجم و منظم درگیر دعوا،

منطقی و  از راه بجای اینکه هاییصحنهه با همواج ند و درر دارمعمولی هستند که در معرض غضب و خشم قرا
. این از غریزه خشم و غضب و حس پردازندمیو پرخاشگری  آزار عقالنی اقدام کنند از سر خشم و غضب به توهین،

 و گیردمینشأت شیطانی  هایهوسو  که از هوی کندمی هادرگیریو تولید مشاجرات و  خیزدبرمی جوییبرتری
 طوراین. در سطح جهانی آوردمیجانی به وجود و مالی  ،اقتصادی هایآسیبو  شوندمیمقتول و مضروب  ایعده

 مرتبط با این دعواها است. با شودمیقضایی مطرح  هاینظامو  که در سیستم هاییپروندهش بزرگی از است و بخ
که  رودمیباالتر  هاسخن طورهمینو  گویدمیطرف مقابل هم سخنی در برابر آن  ،شودمیجمله و سخنی شروع 

 . گاهیشودمیکه منجر به قتل و جراحت  نجر به برخورد فیزیکی و ضرب و جرحتحقیر و استهزاء و گاهی هم م
بشر  .سابقه دارد پدیده بشری در تاریخ. این آوردمیزیادی به بار  هایخسارتفردی است و گاهی گروهی است که 

 ،، ظلمآلودگی ،گناهسمت غضب و شهوت است که او را به فطری دارای اغراض، و عنصرهای  در کنار فطرت پاک
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 چند یانهسال ض کردمکه عر طورهماندر سطح جهان دوره معاصر و . در دهدمیتعدی به حقوق دیگران سوق  و ستم
. در شوندمی منطقبیهای ها و زد و خوردپرخاشگری ،وجهبیی هادرگیری ،حاصلبیدعواهای  صد هزار قربانِی 

ائم سطح کشور و موجب تشکیل جزء اولین جر کنممیفکر  کندمیهمراهی  امحافظهکه  طورآنهم سطح کشور 
چیزی  عالا ف که و ارقامی به بنده بدهند آمارالبته به دادگستری هم گفتم که  قضایی در سطح کشور است. هایپرونده

 ترینپرحجماولین و  رسدمیکه به ذهنم  وریطآن .دستشان نبوده استشاید آماری  ،به دست من نرسیده است
فحش دادن و تعدی زبانی به یکدیگر که گاهی به  ،قضایی در خود شهر ما مربوط به همین پرخاشگری هایپرونده

 .درگیری شدمانع  توانمیقانونی دارد و با مقداری حلم و بردباری  حلراه کهدرحالی شودمیو خورد هم منجر  زد
ه ی بهادرگیریت و در دادگستری همین اختالفا هاپروندهاخیر اولین حجم  در چند سال رسدمیکه به ذهنم  طورآن

کاری و  هایمحیطو  هاخانوادهبین افراد، همسایگان،گاهی در  هاییخشونتفحش و ناسزا و  شکل پرخاشگری،
جدا است و  و اوباش هستند حساب آنها اراذلرادی که به اف گرددبرمی. عرض کردم گاهی باشدمی اجتماعی

 عادی اجتماعی در بین افراد هایآسیبو  هاپروندهولی بخشی از این  .خیلی قاطع و جدی باشد برخوردها باید
و  هاآسیبو منجر به این  شودمیهمه ما در معرض هواهای شیطانی هستیم و گاهی غضب بر انسان غالب  .هست

و پرهیزگاری است عرض  داریخویشتن طبه ماه مبارک رمضان که ماه تقوا،در اولین خ کهاین. گرددمی هاخسارت
انسان بتواند در عرصه  قلمرو است یعنی و تقوا همین داریخویشتن هایجلوهبرای این است که یکی از  کنممی

قوای تاین از اصول  .گران صیانت کندخویشتن و زبان و دست و اعضای خودش را از تعدی به دی ،تعامل با دیگران
 از مفاهیم خیلی مورد توجه قرار گرفته است. ایمنظومه که عرض خواهم کرد طورهمان الهی است. در روایات ما

 از خودمان داریخویشتنجامعه را نسبت به تربیت فرزندان و  هایحساسیتو ارقام برای این بود که  آماراین 
 .یمساس کنحا منطقبیی هاپرخاشگری

جدید توسعه پیدا کرده است و مع االسف  در عصراین یک آسیب اجتماعی است که در همه تاریخ شاهد آن بودیم و 
که  شودمیرا که کنار هم بگذارید احساس  آمار. یعنی یک امر کوچکی نیست مسئلهدر کشور و منطقه ما هم این 

ت که پیام ماه مبارک رمضان این اس .کنیم داریخویشتنباید در اولین جمعه ماه مبارک رمضان بگوییم که تقوا یعنی 
 صیانت کنیم.  منطقبیو  حاصلبیدست و زبانمان از تعدی به حقوق دیگران و درگیر شدن در دعواهای 
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 معموالا ، شودمیکوچکی شروع  هاینقطهاز  معموالا ـ که عرض کردم  طورهمانـ  هاپرخاشگریحاال این درگیرها و 
عوا . این بحث درسدمیو قتل  جرحضرب و به و  گیردمیباال  تدریجبهو  شودمی آغاززبانی  هایآلودگیگناهان و از 

 اصمهمخ وقتی .قانونی و حقوقی داردو  اجتماعی،فقهی دارد ،بعد اخالقیابعاد مختلفی دارد:  و مخاصمه بین افراد
یشتر صحبت کنیم ب آندر مورد  خواهیممی اآلن آنچهشده است.  بینییشپتکلیف آن در قانون  آیددرمیبه شکل جرم 

ه ی کهایآلودگیاز  داریخویشتناز  است متشکل ایجامعهو پارسا  دارروزه جامعه باتقوا و .جنبه اخالقی آن است
زیادی در ابعاد و اجتماعی بار  هایخسارتنتایج و  و شودمینامشروع  هایمخاصمهماعی و منجر به دعواهای اجت

 .ح کندها اصالاز این خطا خود را باید دارروزهجامعه  .آوردمی
 معروفهامرباقداماتی که برای  شود وکه باید با یک خطایی مقابله  درجاییعرض کردم دفاع مشروع و شجاعت الزم  

، دو داستانش از این امر جدا است. این دعواهایی است که به خاطر یک حرف پوچی شودمیانجام و نهی از منکر 
 . این طرحشوندمیو به سمت انواع گناهان سوق داده  شوندمیکاری یا اجتماعی با هم درگیر  نفر در محیط خانه،

خاشگری میان مردم شنام و پرد ،ضرب و جرح ،هادرگیریاجتماعی بود که عبارت است از  هایآسیبمبحث اول در 
 منطقی و مشروع . وجههیچبدون 

بگوییم چرا در اولین جمعه ماه مبارک  نیست کهامر کوچکی .و ارقام و اهمیت ماجرا را هم مالحظه کردید آمار 
اولین جرائم  جزءو  داردامنهاخالقی و  ،بلکه یک بحث اجتماعی؟ شودمیو در این جمع باشکوه مطرح رمضان 

 .چیست مقولهکه نگاه اسالم و قران و روایات در این یم زیم و ببینافلذا باید به آن بپرد .است هادادگستری

 اصول و عناوین منفی در ارتباطات اجتماعی
و  قرار گرفته است تأکیداصول منفی در ارتباطات اجتماعی مورد  عنوانبهعناوینی که در روایات ما  ،در ادامه بحث

صیل . تفکنممیو مخاصمات اجتماعی است اشاره  هاپرخاشگری که سرچشمه و اساس ارهااسالم به این رفت شدتبه
 .گذارممیو بیان برخی از روایات آن را برای خطبه دیگر 

است و آن عناوین و رفتارهای منفی  آمدهعنوان از رفتارهای منفی افراد در میان جامعه  ، پانزدهدهحدود در روایات ما 
 :کنممیرا عرض  اردخیلی از دعواها و اختالفات اجتماعی است. حاال فهرستی از آن مو اساِس 
 ایذاء .8
 اهانت .8
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 استخفاف .3
 تحقیر .4
 استهزاء  .5
 طعن .6
 اللذا .7
 مذمت .2
 سب  .9

 لعن  .82
 تهمت .88
 مراء .88
 خصومت .83
 قتل .84
 ضرب .85
 جرح .86
 اخافه .87
 احزان .82
 .بینیدمییات قران که مراجعه کنید نوار و آدر کتاب العشره وسایل یا بحاراال هااینعناوینی است که همه  هااین

سرچشمه و  کندمی دارخدشهعی را است و روابط اجتما آلودگیو  رفتارهایی که گناه دقیق و ریز صورتبه
، نزدیکان، اجتماعی میان خویشان هایکینهو  هادشمنیموجب  و شودمیافراد و اختالفات میان  هادرگیری

و  کنممینمونه عرض  عنوانبهاست. چند مورد را  آمدهدر این آیات و روایات  شودمیهمکاران و آحاد جامعه 
 :گذارممیرا برای هفته آینده  آنتکمیل 
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 رساندن به دیگران آزارایذاء و 
یک عنوان خیلی کلیدی و مفهوم انسانی  .رساندن است آزارو  است ایذاء آمدهکه در روایات  عناوینی ازجمله

مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است.  شدتبهذاشته شده و گ تأکیدی است که در روایت بر آن انگشت مهم
ه دن از نیش و کنایرسان آزاربرساند.  آزاربه دیگری است که بدون وجه منطقی و شرعی این مفهوم خیلی عامی 

 تا زدن و کشتن. شودمیآوردن شروع درادا و اطوار  و

حت در آیات و روایات تهمه  رودمیتا کشتن پیش  هدش آغاز کوچکرفتارهایی که از یک امور بسیار  از طیف اینتمام 
ذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت ِبَغْیِر َما اْکَتَسُبوا َفَقِد : »فرمایدمی. خداوند متعال قرار گرفته است عنوان ایذاء َو الَّ

 گناه دهندمیو اذیت قرار  آزارو گناهی مورد  را بدون وجه مؤمنه زنان و مردان آنان ک 2«ماا ُمبینااْحَتَمُلوا ُبْهتاناا َو ِإثْ 
 .کنندمییک بهتان و گناه بزرگی را با خودشان حمل  هااین ،اندگرفتهبزرگی را بر دوش 

 رساندن به دیگران آزار ترسیم پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( جمله و تابلوی بسیار مهمی در 
ْوَراِة  آَذی ُمْؤِمناا َفَقْد آَذاِني َمْن » :فرمایندمی. ایشان اندآورده َه َفُهَو َمْلُعوٌن ِفي التَّ َه َو َمْن آَذی اللَّ َو َمْن آَذاِني َفَقْد آَذی اللَّ

ُبوِر َو اْلُفْرَقاِن  ْنِجیِل َو الزَّ ْجَمِعینلَ  َو ِفي َخَبر  آَخَر َفَعَلْیهِ  َو اْْلِ
َ
اِس أ ِه َو اْلَمالِئَکِة َو النَّ  مؤمنیاگر کسی مسلمان و  3«ْعَنُة اللَّ

 آزارهر کس خداوند را  است ودهد خدا را اذیت کرده  آزارو هر کس مرا  رساندمی آزارپیامبر  مند به رسان آزاررا 
که لعنت خدا و  است آمدهروایت دیگر رار گرفته است. در رساند او در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعن ق

به هر  رساندن آزارخود قرار داد و  یهپاهمرا  مؤمنانحق همه پیامبر اکرم )ص( یعنی  بر او است.مالئک و مردم 
 . ه استقرار داد )ص( شخص خود پیامبر آزار منزلهبهرا  مؤمنیمسلمان و 

َذاَك  ُکَف : »فرمودندبه ابوذر در روایت دیگری پیامبر خدا 
َ
ُق ِبَها َعَلی َنْفِسَك  أ ُه َصَدَقٌة َتَصدَّ اِس َفِإنَّ و  آزار  4«َعِن النَّ

است که به  ایصدقه هاصدقهاز باالترین . دهیمیکه برای خودت است  ایصدقهاذیتت را از مردم حفظ کن که 

                                            
 52سوره احزاب، آیه  - 2
 847محمد بن محمد شعیری، جامع االخبار، ص  - 3
 54، ص 78عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  - 4
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زارت به آپس سعی کن االتری دارد یگری پولی بدهی و کمک کنی ارزش  وو اذیت نرسانی. اینکه به د آزاردیگران 
 دیگری نرسد.

ر: »فرمودند )ع( امام صادق ِذیَن اَل ُیْؤُذوَن الذَّ ْبَراُر َتْدِري َمْن ُهْم ُهُم الَّ
َ
ِه اْْل به خدا قسم نیکوکاران رستگار  5«َفاَز َو اللَّ

 طورمانهکسی را اذیت نکند.  نیکوکار کسی است که ؟کسانی هستند چهان یکوکارن دانیدمی :دندوبعد فرم .شدند
یعنی اقدامی که موجب ناراحتی  آزارالبته این  6.دینرسان آزارهم  ایمورچهبه که  است آمدهدر اشعار فارسی هم  که

حت اشاید کسی نار کندمیو نهی از منکر  معروفامربهشود واال وقتی کسی بدون وجه منطقی و شرعی دیگری 
 شرعی دارد. شود این مشکلی ندارد چون وجه

ُه َعزَّ َقاَل ال: »یک حدیث قدسی فرمودند صورتبه (ع)امام صادق  یگری که روایت بسیار عجیبی استدر روایت د لَّ
َذْن ِبَحْرب  

ْ
ي َو َجلَّ ِلَیأ ْکَرَم َعْبِدَي اْلُمْؤِمن ِمنِّ

َ
َمْن َغَضِبي َمْن أ

ْ
در  است کههمان بیانی   7«َمْن آَذی َعْبِدَي اْلُمْؤِمَن َو ْلَیأ

 دهآمو دیگران در این روایت  مؤمنان در رابطه با اذیت ،جنگ با خدا است الناع منزلهبهاست که ربا  آمدهربا بحث 
هر کس دیگران را اذیت  :دندوکه خداوند تبارک و تعالی فرم کنندمینقل  متعال از خداوند)ع( امام صادق  .است
 داست.اعالن جنگ با خ منزلهبهکند 

کنیم این است  بندیجمعب بعدی مالحظه خواهید کرد. سخن را که َط عناوین دیگری هم در روایات است که در ُخ 
ری ، پرخاشگوجهبی، اختالفات هادرگیرییم و اولین مورد آن اجتماعی صحبت کن هایآسیبکه قرار است در مورد 

نیز در نظام حقوقی  مسئلهکه اشاره کردم این  طورهمان. و کتاب است حساببیدهای روو دشنام دادن و زد و خ
در ماه مبارک رمضان و تقوای الهی  داریخویشتنو  کنیممیمطرح است اما اینجا از بعد اخالقی و اجتماعی مطرح 

صیانت  وجهبییگران، پرخاشگری و دعواهای خود را از تعدی به حقوق د هاآدمعد آن این است که یک شاخه و بُ 
 کنند.

 بلند شب قدر نائل شویم. هایقلهخدایا به ما توفیق بده که از ماه مبارک رمضان بهره وافر ببریم و به 

                                            
 87، ص 8همان، ج - 5
 میازار موری که دانه کش است     که جان دارد و جان شیرین خوش است - 6
اعالن جنگ با من کند  و کسی که بنده مومن مرا : خداوند فرمودند: کسی که بنده مومن مرا اذیت کند پس 352، ص 8مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 7

 اکرام کند از غضب من در امان است.



  
 82/28/97                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

8 

 

 
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  8ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

  

                                            
 سوره کوثر -8
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 خطبه دوم

الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارء الخالئق اجمعین ثم صالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا بسم
ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و 

لمسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة ا
بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک 

ة وعلی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صف
 المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

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

َ
ِه  9«یا أ ِعَباَد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ أ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ُدوْا  10ِحیلوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  11َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

برای  آمادگیدر این جمعه ماه مبارک رمضان به  همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را
 ع(حسن مجتبی ) . امامکنممیو دعوت  ماه شریف و صعود در درجات تقوا و پارسایی سفارش کسب فیوضات این

 ایجملهدر در روز عید فطر به گروهی برخوردند که جشن گرفته بودند و مشغول خنده و ضحک بودند  کهوقتی
وارد یک مسابقه بزرگ در  مؤمنان. همه ندمیدان یک مسابقه الهی و معنوی قرار دادرا مضان خداوند ماه ر :فرمودند

ان ماه رمض آغازگروهی که از  :اندشدهبه دو گروه تقسیم  هاانساناما در این میدان بزرگ مسابقه  .شوندمیرمضان  ماه
فوز و  هبپیشتاز شدند و  میدان خوب وارد شدهو در این بستند  و کمر همت اندشدهبا عنایت درست وارد این مسابقه 

                                            
 889سوره توبه آیه  -9 

 388، ص 824البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -10
 .897ـ سوره بقره، آیه  11
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ت که گروهی با سرع بینیممیوقتی به پایان ماه نگاه کنیم  12ند.رستگاری رسیدند و در این میدان گروهی هم عقب ماند
 و درجا زدند و نتوانستند به آن هدف نهایی ماه مبارک دسرعت در این میدان پیشی گرفتند و کسانی هم درماندن

روز  هکدرحالیروز عید دارند  کنندمیفکر  ند وسانی که در این میدان واماندند و شگفت است کرمضان دست یاب
اول ماه رمضان باید احساس این مسابقه را در خود  .اندداشتهعید فطر برای آنانی است که در این میدان پیشگامی 

 حرکت کنیم.  و دقتمسیر با سرعت و با عنایت  نیدر ابیافرینیم و 

 هابتمناس
 کنم:وار عرض میها را فهرستمناسبت

 جمعیت مسئلهلزوم اهتمام ملی به  .8

که روشن است یکی از مشکالت امروز تعداد زیادی از کشورها در  طورهمان. داریممیز ملی جمعیت را گرامی رو
و در نتیجه پیدایش مشکالت گوناگون اقتصادی و اجتماعی  سالکهنکاهش جمعیت و افزایش جمعیت پیر و  ،جهان

کاهش جمعیت رفته است و  بسیار ملموس و پرشتاب به سمت طوربهدهه اخیر  ما هم در است. مع االسف کشور
یک خطر دیگری دارد و آن  ،دارد وجود کشورهادر سایر  هک هاییآسیبما کاهش جمعیت ضمن اینکه  برای کشور

( )ع و محور در جهان و نماد انقالب اسالمی و نماد یک کشور خاندان پیامبر الگویک  هاین است که کشور ما امروز
اگر این  که اندکردهگوناگون تصریح  هایمقالهم در مستکبر عالَ  هایتئوریسینب شکوهمند اسالمی است. الو انق

، دام کنیماق دیگر به ایران ضربه وارد کرده هایراهران تداوم یابد ما نیاز نداریم که از رشد بسیار پایین جمعیت در ای
عمومی دارد و بنابراین اصل کاهش رشد جمعیت یک خطر  .آورددرمیکه کاهش جمعیت یک کشوری را از پا  چرا

سالمی است. او انقالب )ع(  بیتاهلخطر بزرگ برای اسالم و مکتب دارد که آن  ایحدهعلیدر مورد کشور ما خطر 
است که جمعیت گذشته جایگزین  و نیم است و معنای این عدد آن8ا ی 8.4میانگین رشد جمعیت چند سال اخیر 

درصد باشد تا جمعیت کاهش پیدا نکند و جایگزین  8که باید رشد جمعیت  گویندمیجمعیت شناسان  .شودمین

                                            

َه َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل 875، ص 8علی بن موسی ابن طاووس، اقبال االعمال، ج  - 12 اُس َیْضَحُکوَن َفَقاَل ِإنَّ اللَّ : َخَرَج اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ )ع( ِفي َیْوِم ِفْطر  َو النَّ
ِذي َیُفوُز ِفیِه اْلُم  َق َفَسبَ  ِمْضَماراا ِلَخْلِقِه َیْسَتِبُقوَن ِفیِه ِإَلی َطاَعِتهِ  َشْهَر َرَمَضاَن  اِحِك ِفي َهَذا اْلَیْوِم الَّ َف آَخُروَن َفَخاُبوا َو اْلَعَجُب ِمَن الضَّ ِسُنوَن ْح َقْوٌم َفَفاُزوا َو َتَخلَّ

ِه َلْو ُکِشَف اْلِغَطاُء َلُشِغَل ُمْحِسٌن ِبِإْحَساِنِه َو ُمِسي  [[ َو َتْصِقیِل َثْوب  ]َثْوِبهِ اَءِتِه َعْن َتْرِجیِل َشْعر  ]َشْعِرهِ ٌء ِبِإَس َو َیْخَسُر ِفیِه اْلُمْبِطُلوَن َو اللَّ
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 .بحث کاهش جمعیت مطرح شد ایدورهافزایش خواهد یافت. در  باالتر رود جمعیتهم از دو هر چه قدر . شود
 رویمیمه این مسیر را اشتباه است ک ایدههیکی دو ما  قطعاا الیم ضرورتی داشت اما با شیب م ایدههشاید هم در یک 

بچه  9یا  2 ایخانهبحث این نیست که  .برسد 8.5اید رشد جمعیت به ه مورد نیاز است آن است که بامروز آنچهو 
جمعیت کشور بسیار پایین است و جمعیت  ، اما سرجمعاست جوراینهم در بعضی جاها  اآلنالبته  ،داشته باشد

 .ردانجام پذی موقعبهازدواج هم  ،دو یا سه بچه داشته باشد اقالا  ایخانوادهجایگزین نیست و سخن این است که هر 
ر از این وضع بحرانی بیرون خواهد آمد. البته سبی خواهیم داشت و کشوک رشد متنااگر این دو اقدام انجام شود ما ی

معیت ج مسئله هرحالبهداریم ولی میانگین کشوری وضع مناسبی ندارد. باالی دو درصد در شهر میبد رشد جمعیت 
 ی است که به نحو مناسبی باید توجه شود.انقالب ملی و ،اساسی اجتماعی مسئلهیک 

 و میراث فرهنگیگرامیداشت روز موزه  .8

هم م هاآنشهر ما از شهرهایی است که آثار باستانی و فرهنگی دارد که صیانت از  .روز موزه و میراث فرهنگی است
 ایمجموعه .م در سختی و تنگنا نباشندقرار گیرد که مرد مسئوالنورد توجه البته مناطق فرسوده شهر هم باید م .است

ب مناس صورتبهفرهنگی  هایپایگاه عنوانبهالن دنبال کنند و هم طراحی شده است که امیدواریم مسئو هاموزهاز 
 .توسعه پیدا کند

 مصرف در کشور سازیبهینهلزوم  .3

در  ویژهبهما در مصرف و هزینه  .ر ماست. این هم از مسائل مهم در کشومصرف است سازیبهینهروز مصرف و 
و گاز و معادن خدادادی  منابع غنی نفتدارای است که کشور ما  انرژی دچار اسراف بزرگ اجتماعی هستیم. درست

و در خیلی از چیزهای دیگر  انرژیمصرف  کشورها در ترینمسرفجزء  ،این نوع از مصرف کشور ما  با است ولی
لکه ب کنممیو مصرف  دهممیص بگوید پول و شخ مسائلی نیست که فقط فردی باشد هاانرژیبحث آب و  هست.

نبه بلکه ج کنممیت که بگویید پول خودم است خرج یک مقوله اجتماعی کالن است و بحث فردی نیس اآلنآب 
بخصوص در حوزه و در مثل آب  مخصوصاا مصرف در کشور ما وضع نامناسبی دارد  . وضعفقهی و اجتماعی دارد

 .کشاورزی
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اصل پرهیز از اسراف یک اصل مهمی است که باید  .است طورهمینمصارف دیگر هم در مصرف بنزین و گاز و 
وقتی به موضوعاتی که کالن جامعه را درگیر کند و تبعات زیادی داشته  ویژهبهبه آن توجه داشته باشیم  العادهفوق

 .که یک مذمومیت مضاعف دارد رسدمی گراییتجملگاهی به هم  هاوپاشریخت و کاریاسراف .باشد

 نکوداشت روز اهدای عضو .4

برای اهدای عضو و نجات مریضان در معرض خطر  را داریم.  مواردی که قانون اجازه داده است روز اهدای عضو در
هنگ یم و این فرباید از آنها تشکر کن در شهرمان چند مورد اهدای عضو داشتیم کهسال قبل  .همه باید همکاری کنند

 و تقویت شود.  ریزیپایهد بای

 لزوم تقویت مساجد و نهادهای مذهبی .5

در خطبه باید مورد عنایت خاص باشد.  رمضاندر ماه مبارک  ویژهبهنمازهای جمعه و جماعت  ،تقویت مساجد
اید ب حضور نوجوانان و جوانان ویژهبهعرض کردم که برای رونق و شکوفایی مساجد نکاتی  رمضانقبل ماه مبارک 

ما برای شکوه نماز و تقویت حضور  هایخانواده، اما باز هم مساجد و البته ما وضع مناسبی داریم مراعات شود.
 .و جماعت تالش کنند نسل جوان در مسجد و جمعه

 روز مقاومتگیری از لزوم درس .6

. خوب آن روز بزرگ را رو داریمرا پیش سوم خرداد و روز فتح خرمشهر است اومت و پیروزی که مصادف باروز مق
 و نسل جوان هم بداند که جوانان غیور ما با پیام و فرمان امام در ایمنکردههیچ کدام فراموش  .همه باید گرامی بداریم

یک شهر بزرگ کشور ما در اشغال بیگانه بود وارد میدان  کهدرحالیدر یک بحران اجتماعی و یک قطعه تاریخی 
. دمعجزه آفریدندفاع مقدس  خیتاردر  جوانان بسیجی و عزیز ویژهبهو تش و نظامی سپاهیان و نیروهای ار ؛شدند
  .در فتح خرمشهر نشان دادمقاومت خود را ملت 

 :جا با حوادث امروز ما پیوند خورده است و باید تجلی پیدا کند مقاومت در دو امروز هم این



  
 82/28/97                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

13 

 

 ماجرای برجام لزوم هوشمندی و دقت درلف. 8

بسیار مهم  انذارهایهشدارها و  ،هابینیپیشبرجام است که ما مالحظه کردیم  داخلی که ماجرای مسئله در اول:
کردند و  تأکیدرهبر عظیم الشان انقالب در قصه برجام خود را نشان داد. ایشان بارها روی نکات متعدد 

ورود در این میدان  .دشمن فراخواندندها و به اطمینان از رعایت این بندها از طرف آنرا به دقت در  کنندگانمذاکره
عایت در بعضی از موارد رآن نکات  متأسفانهنیازمند یک هوشمندی و قاطعیت دقت باال بود که و  یک کار خطیر بود
به  توقهیچ هاآمریکاییکه  دانیممیرا البته این  .در حال تحقق است بینیپیشکه آن  بینیممینشد و ما امروز 

 قاآالبته این  .این کار ترامپ نیست اوباما هم پایبند عهدهایش نبود .بند نبودندایر برجام پعهدهای خودشان د
که ادامه  کنیم این است تأکیدامروز ما باید  آنچه .آن اعالم کرد که ما از برجام بیرون رفتیم بر اساسگستاخی دارد که 

از این  الزم است آنچهوسط میدان هستند  هاوپاییار امروز .و شکست دیگر نکشاند برجام، ما را به یک تجربه مسیر
 :کنممیچند نکته است که بیان  توجه کند دقت و تیم مذاکره به بعد

 کنندهمذاکرهنکات کلیدی و مهم فراروی تیم 

ادگی از راهبردهای مشترکشان دست قرار نیست به این س هاآن .راهبردی دارند هایپیمانامریکا و اروپا  .8
ت اس مذاکرات ما جزءران هم ایمنطقهکه مسائل دفاع موشکی و مسائل دیگر  کنندمی. امروز اعالم بردارند

اد و عهدی که قابل اعتم ،شما باید بسیار دقیق باشید و با فرصت و زمان محدود در برابر آنها عهد بگیرید
 ین بسیار مقوله خطیر و حساسی است؛او اتکا باشد 

 ؛الزم است العادهفوقهوشمندی  مذاکراتدر  .8
 ؛باال الزم است قاطعیت .3
 الن ما در معرکه یک جنگ بزرگومسئ ی،در موارداالسف  دادن ضرورت دارد. معننشان  ضعفنقطه .4

از خویشتن در معرکه مذاکره یک کار خیلی  ضعفنقطهارائه  .دادندمیاقتصادی از خود نقاط ضعف نشان 
 ناپسند و ناروایی است.

 . نداشتن زدگیذوق .5

 : این دو خطایی بود که ما شاهد آن بودیم
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مسئولی  ی از خودش نشان دهد،ضعفنقطه کنندهمذاکرهاگر  .دهیمشان ن ضعفنقطهاین بود که ما از خود  اولی
به آن سمت متوجه باشد این به جایی  هادلهمه باید  ،بگوید که همه زندگی ما به آنها گره خورده است درجایی

 ؛رسدمین

 ایدهعنشان دادن خطایی بود که از طرف  زدگیذوقسته شد جشن و پایکوبی برقرار کردن و هم وقتی پیمانی بدیگری 
 هایتوصیه .. امروز هم ما در این میدان قرار داریمآیدمیو جلو  گیردمیاین نقاط ضعف را دشمن  قاا یدق سر زد و

مام خواهید دید ت یزی نترسید و به فضل خداز هیچ چکم بایستید و اقاطع و مح مهم گرفت، رهبری را باید جدی  و
 نقش بر آب خواهد شد.  المللیبینو  ایمنطقه هایگویییاوهو  هاشیطنتو تمام این  هانقشهاین 

 لزوم مقاومت و مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیلب. 

باید تجلی پیدا  برابر اسرائیل غاصبفتح خرمشهر هم در مذاکره با دشمن هم در امت اسالم در در آن روح مقاومت 
دس قو آمدند  رسماا  هااین .بود انگیزیشگفتحادثه تلخ و  راین روزها در جهان اسالم شاهد بودیم بسیا آنچه. کند

و سفارت امریکا به آنجا مورد تعرض قرار دادند  بود قبله اول مسلمانان وپایگاه امت اسالمی که  مسجداالقصیو 
 منتقل شد.

بر امت اسالمی و پنجه کشیدن به رخ جهان بار یک لگد زدن استک ؛ اینک توهین آشکار به امت اسالم بوداین ی
حقیر  هایدولتوای بر شما  .مسلمان بود هایدولتتحقیر این و تضییع کرامت مسلمانان و فلسطین بود  ؛اسالم بود

دیگر  هایدولت .خود را حقیرتر کردیدبا دشمنان خدا و رسول خدا )ص(  تانهمراهیبا سکوت و شما  !وابستهو 
  .هم در این میدان ضعیف وارد شدند

حقیر و  هایدولتمسلمان گریبان شما مستکبران و هم مزدوران و هم  هایملتروزی امت اسالم و  !وای بر شما
ل و امریکا که روشن هست آنها دشمنان وضع اسرائی .شما به امت اسالم خیانت کردید .ضعیف را خواهد گرفت

  .ما هستند خوردهقسم

سیاه  رویشان المللیبیننهادهای  .خیانت کردیداسالمی شما خیلی به امت  .وای بر شما که توان مقاومت نداشتید
اشا مترا که در یک روز و جوان  باشد که در برابر این همه ظلم و جنایت و کشتار چند ده فلسطینی از کودک و زن

 .وتو کردآن رو هم آنجا رفت امریکای خبیث  ایقطعنامهوقتی  و کردندپیشه سکوت اما کردند 



  
 82/28/97                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

15 

 

انتفاضه چهارم و در روز قدس الهی در ماه مبارک رمضان و در  امسال به فضل .دردهای امت اسالمی است هااین
 )تکبیر(امت اسالمی سیلی محکمی به روی این تبهکاران خواهد زد.  بزرگ انشالله

جبهه مقاومت و مسلمانان در صحنه عالم اسالم در جوانان غیور ما و و مقاوم ایران  دارروزهملت  ،ملت بزرگ ایران
مقاومت خواهند کرد و شما هم طعم تلخ نکبت  هاگویییاوهبه فضل الهی در برابر شما خواهند ایستاد و در برابر این 

 و شکست را به فضل الهی خواهید چشید.

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 
ی هاخدایا دل الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،

و عبادت و دعا روشن بفرما، به انجام وظایف ماه رمضان موفق بدار،ما را به رسیدگی به  نآو قرما را به انوار رمضان 
و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن  هاشبو دعا و نیایش و اهدای  مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت

بادات ما را مورد لطف و کرمت خود به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و ع
را از جامعه ما دور  هاآسیبقرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، 

بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر 
ه ها را بها و تروریستها، داعشیژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریویدشمنان اسالم به

خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی 
ا، مریضان م ،شان آشنا و موفق بدارلهیکشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه و ا

مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر 
مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و 

ق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع تازه درگذشتگان را غری
الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

انابه و عبادت ما را در این ماه شریف بفرما. ما را از گناهان در این ماه شریف و همه ایام سال مصون بدار، توبه و 
 مقبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.
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َ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
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