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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
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ » الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
ُتمت إِ یا أ نت

َ
الَّ َوأ

ِلُموَن  ه  1«ُمست َوی اللَّ وِصیکمت و َنفِسی ِبَتقت
ُ
ِه أ  ِعَباَد اللَّ

و روزه داران ارجمند و خودم را در این روز شریف و ماه عزیز به توشه الهی و ذخیره  یهمه شما نمازگزاران گرام
فیض و فوز  ،کرامت ه را ماه سعادت،او از خداوند می خواهیم این م کنممیتقوا و پارسایی سفارش و دعوت  ،آخرت

 ما به درجات تقوا مقرر بفرماید.

 هاپرخاشگریانواع تعرض ها و 
بیجا در محیط  هایخشونتروحیه پرخاشگری و  ،اجتماعی هایآسیبعرض کردیم که یکی از در خطبه قبل 

عمال قدرت و برخورد با منکر و ی است. البته اسالم در موارد خاص و مطابق شرایط و ضوابط خاص با إاجتماع
 .کندمیظهور و بروز پیدا  هادبه معروف و نهی از منکر، دفاع و جموافقت و توصیه کرده است که در قالب امر  هابدی

َنُهمت ُر »مسلمانان توصیه اسالم به اصل  اما در میان  است. 2«َحماُء َبیت

                                            
 241سوره آل عمران، آیه  - 1
 19سوره فتح، آیه  - 2
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  :وجود دارد بشری دو الگو در جامعه
 الگوی جامعه پرخاشگر، عصبانی و متعرض به یکدیگر :یک

و به حدود و حریم یکدیگر  دارندمیجامعه مهربان و متعامل که حریم و حرمت یکدیگر را نگه  :و الگوی دیگر 
. اسالم در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که سر جنگ و نزاع با مسلمانان ندارند کنندنمیتجاوز و تعرض 

م که . هفته قبل عرض کردیکندمی و پرخاشگری گر و دوری از خشونت و برخورد تندرعایت حرمت یکدی توصیه به
د ز ،هاخشونت، شیوع انواع پیشرفته اصطالحبهجامعه امروز حتی در جوامع  هایآسیبجهانی یکی از  یآمارهادر 

 . شودمیاهده ن چیزهایی مشچنیجامعه ما هم  در متأسفانه. فردی و گروهی است هاییدرگیرها و و خورد
م آن را و اسال آیدمی یدپد هاآدمی که میان هایدرگیریکه پرخاشگری و  کنیممیعرض سابق امه و تکمیل بحث ددر ا

ن را اگر بدو هاآن همهاسالم کرده است چند نوع است که  داریخویشتنست و ما را توصیه به تقوا و انکوهش کرده 
از منظر فقه و اخالق که اسالم  هاییخشونتو  هاپرخاشگری دم منع کرده است. اینیان مردر م وجه شرعی باشند

  .را ممنوع کرده است هااینقوانین کشور هم بعضی از  طبعا  آن را ممنوع اعالم کرده است 
  :به این ترتیب استمذکور انواع 

 تعرض زبانی .1

و  از سر عصبانیتکه تنها  باشدمیشرعی  وجه هیچزبانی بدون  هایپرخاشگریتعرض و اولین نوع از این انواع، 
این روحیه تندخویی، پرخاشگری  که است اجتماعی هایمحیطعمومی و در فضای  در محیط خانه، کار، گیریانتقام

پرخاشگری زبانی و تعرض  شدتبهاسالم  است. مذموم هایاخالقیکی از زبانی، فحش، دشنام و تحقیر دیگران 
َو ال » :فرمایدمیدشنام دادن آن قدر مذموم شمرده شده است که در آیات قرآن . زبانی را ممنوع اعالم کرده است



  
 40/40/97                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

3 

 

م ِر ِعلت وا  ِبَغیت َه َعدت وا اللَّ ِه َفَیُسبُّ ُعوَن ِمنت ُدوِن اللَّ ذیَن َیدت وا الَّ ندهید که او را به برخورد  که حتی به دشمن هم دشنام 3«َتُسبُّ
 یک گناه شمرده شده است.  طبعا   مؤمناندر میان مسلمانان و دشنام  .بکشاند آمیزدشنام

 روایات  از منظر گوییدشنام

 . اندشدهمنع  از دشنام دادنمتعددی در روایات و مسلمانان  مؤمنان

 دشنام باعث هالکت .1

 ِف رِ شالُم کَ  ِن ؤمِ الُم  سباُب : »مصطفی )ص( نقل شده است که فرمودنداز جمله از پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد 
 در شرف هالکت است. مؤمندشنام دهنده به  4«ةِ کَ لَ ی الَه لَ عَ 

 فسق بودن پرخاشگری زبانی  .2

ِمِن  ِسَباُب »: فرمایندمیدر روایت دیگر  ُمؤت  فسق و گناه است. مؤمنگفتن فحش به  5«ُفُسوق  الت

                                            

 و کسانی را که مشرکین، بعنوان عبادت میخوانند، دشنام ندهید، چه آنکه آنان نیز خدا را به: 241سوره انعام، آیه  - 3

 .ظلم و از روی نادانی دشنام خواهند داد

 24، ص 24ابراهیم مازندرانی، شرح الکافی االصول و الروضه، ج محمد صالح بن  - 4
 241، ص 2احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج - 5



  
 40/40/97                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

4 

 

 مردم فحش موجب عداوت بین .3

وا اَل » در روایت دیگر فرمودند: اَس  َتُسبُّ تَ  النَّ َنُهمت َفَتکت َعَداَوَة َبیت به مردم دشنام ندهید که عداوت و دشمنی بین  6«ِسُبوا الت
 .آیدمی به وجودشما 

شگری از پرخا شدتبه که در این زمینه وارد شده استو روایات دیگری  نقل شده)ص( این روایاتی که از پیامبر خدا  
اجتماعی حفظ کنید و زبانتان را  هایمحیطهمکار و در  ،خانواده . زبانتان را در ارتباط با همسر،کنندمیزبانی منع 

 به پرخاشگری و دشنام و تندی نگشایید.

 رها کردن دشنام موجب خشمناک شدن شیطان .4
 .داد دشنامی داشت که او به قنبر با کسی دعوایی ده است: قنبر غالم امیر المومنین )ع(در روایت دیگری نقل ش 

َمَن : »فرمودند)ع( دهد که امام پس  دشنام گرفت جواب او را با تصمیم قنبر حت ِض الرَّ َبُر َدعت َشاِتَمَك ُمَهانا  ُترت ال  َیا َقنت َمهت
ِخِط الشَّ  َطاَن َو ُتست اما تو زبان به پرخاشگری و دشنام  ،قنبر خودت را کنترل کن هر چند او به دشمنی تو پرداخت 7«یت

 باز نکن اگر چنین کنی او ادب خواهد شد و خداوند از تو راضی و شیطان از تو غضبناک خواهد شد.

 فحش شریک در گناه طرف مقابل کنندهشروع .5
 تدر این روایات آمده است. در روایدشنام و پرخاشگری یک اصل مهمی است که  ، سب،طعنم، حفظ زبان از شت 

ظْـَلُم » :فرمودند درباره دو مردی که به هم دشنام دهند )ع( امام کاظم نقل شده است که دیگری
َ
بَـاِدی مِـنْـهُـمَـا أ الت

                                            
 064، ص 1مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 6
بَ : )221شیخ مفید، امالی، ص   - 7 ِتُم َقنت ِبي َطاِلٍب ع َرُجال  َیشت

َ
ُن أ ِمِنیَن َعِليُّ بت ُمؤت ِمیُر الت

َ
ال  َسِمَع أ ِمِنیَن َعِليٌّ ع َمهت ُمؤت ِمیُر الت

َ
ِه َفَناَداُه أ نت َیُردَّ َعَلیت

َ
َبر  أ را  َو َقدت َراَم َقنت

ِذي َفَلَق ا َك َفَو الَّ َطاَن َو ُتَعاِقبت َعُدوَّ یت ِخِط الشَّ َمَن َو ُتست حت ِض الرَّ َبُر َدعت َشاِتَمَك ُمَهانا  ُترت َسَمةَ َیا َقنت  النَّ
َ
َة َو َبَرأ َحبَّ َخَط  لت ست

َ
ِم َو اَل أ ِحلت ِل الت ُه ِبِمثت ِمُن َربَّ ُمؤت َضی الت رت

َ
َما أ

ه ُکوِت َعنت ِل السُّ َمُق ِبِمثت حت
َ ِت َو اَل ُعوِقَب اْلت مت ِل الصَّ َطاَن ِبِمثت یت که می خواست به کسی که بدو ناسزا گفته بود،  -خطاب به قنبرامیر المومنین )ع(   - (الشَّ

قنبر ! دشنامگوی خود را خوار و سرشکسته بگذار تا خدای رحمان را خشنود و شیطان را ناخشنود کرده و دشمنت را کیفر داده  : آرام باش -ناسزا گوید 
ا با حربه ر باشی. قسم به خدایی که دانه را شکافت و خالیق را بیافرید، مؤمن پروردگار خود را با چیزی همانند بردباری و گذشت خشنود نکرد و شیطان

 .خاموشی به خشم نیاورد و احمق را چیزی مانند سکوت در مقابل او کیفر نداد ای چون
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ُلوِم  َمظت َتِذرت ِإَلی الت ِه َما َلمت َیعت ُر صَـاحِـبِـِه َعَلیت ُرُه َو ِوزت یکی  دهدمیجام دو گناه ان کندمیکسی که شروع به دشنام   8« َو ِوزت
. کندیماست که مقابله به مثل  م اینکه شریک در گناه طرف مقابلپرخاشگری زبانی یک گناه است و دو دشنام و

ن جنگ و نزاع زبانی و لسانی را شروع کرده دشنام داد به عهده کسی است که ای کنندهشروعگناه طرفی هم که به 
 کندیمع به دشنام دادن وربد پارک کرده است شکسی ماشین را  مثال  و از روی عصبانیت  است. کسی که بدون جهت

اما کسی که  دهندمینام که به مسلمان دش کنندمیکه هر دو گناه  فرمایدمی کندمیمقابله به مثل  و طرف هم
 دو گناه کرده است. است  کنندهشروع

 .است طورهمیناست در مورد طعن هم  طورهمیناین سب است در مورد لعن هم 

 الهی والیت زخروج ا .6

فٍّ : »در روایت نقل شده است امام صادق فرمودند 
ُ
ِخیِه أ

َ
ِمُن ِْل ُمؤت اگر کسی به برادر  9«َواَلَیِته ِمنت  َخَرَج ِإَذا َقاَل الت

 هرفت از والیت خدا بیرون ـ عجیبی است خیلی تعبیر  ،این تعبیرـ کوچک زشت گفت  و کلمهمسلمان خودش اف 
 .است

 مرگ به بدترین شکل .7

ِمٍن ِإالَّ : »فرمایدمیو در روایت دیگری امام باقر   ِن ُمؤت ُعُن ِفي َعیت َساٍن َیطت اگر کسی طعنه  10«ِمیَتةٍ  ِبَشر   َماَت َما ِمنت ِإنت
ا روابط میان ت کندمیمنع  شدتبهاسالم آن را که  ی بود. این یک بخشمیردمیحالت زبانی به دیگری بزند با بدترین 

 سالم و منطقی تنظیم شود. اجتماعیو روابط  افراد

                                            
شیده ک و گناه او و گناه رفیقش به گردن اوست تا زمانی که از ستم دشنام کرد ستمکارتر استه آن که آغاز ب: 064، ص 1مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 8

 .است )و مظلوم( معذرت نخواسته
 99، ص 2ج احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن،  - 9

 062، ص 1مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 10
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 تعرض فیزیکی .2
دتر ب سمت برخورد فیزیکی و درگیری که کسی از این مرز هم عبور کند تا به بدتر از پرخاشگری زبانی این است که

چکی کو مسئلهسر یک  جهتبی ،گالویز شود بپردازد،درگیری فیزیکی خورد و زد و  اینکه به جرح، رود. است
 .و دعوا را به دست و اعضا بکشاند و تعرض رفتاری کند این یک درجه بدتر است بیندازد بخواهد دعوا راه

از پیامبر )ع(  امام صادق خاص هم طوربه. شودمیهم مورد اذالل و طعنه زدن شامل این  روایات در مورد اهانت، 
اِس : »که فرمودندنقل کرده است خدا حضرت محمد مصطفی )ص(  َتی النَّ عت

َ
َر  ِإنَّ أ ِه َعزَّ َو َجلَّ َمنت َقَتَل َغیت َعَلی اللَّ

هُ َقاِتِلِه َو مَ  ِربت ی او به وی ظلم کهدرحالیکه کسی را بزند  کسی هست هاآدم ترینشقیبدترین و  11«نت َضَرَب َمنت َلمت َیضت
ام دفاع قیعنی بدون اینکه در م دست بلند کند نسبت به یک مسلمان بدون وجه شرعی و حق کسی که .نکرده است

 ت.بدتر اس دهدمی. او از کسی که فحش و دشنام هاستآدم ترینبدبختو جهاد و وجوه خاص شرعی باشد 

نَّ : »فرمود )ع( که امام کندمیوی همین مناجات دلربای سحرهای ماه مبارک رمضان نقل ثمالی را ابوحمزه
َ
َلوت أ

طا   هُ  َلَضَرَبهُ َرُجال  َضَرَب َرُجال  َسوت ارِ  اللَّ طا  ِمَن النَّ  ایضربهو از سر ظلم و ستم  شرعی اگر کسی بدون حق و وجه 12«َسوت
 .به او شالق آتشین خواهد زد وندخدا وارد کردبه دیگری 

 . شودمیکه بدون جهت وارد این کار زشت و قبیح  را کسی کندمی: خداوند لعن فرمایدمیدر روایت دیگر  

تماعی که خالف موازین اسالم در روابط مسلمانان بود دشنام و فحش و بدگویی بنابراین اولین نماد پرخاشگری اج
و دوم برخورد فیزیکی،  که خیلی کوتاه به آن اشاره کردیم بود و پیامدهای بد دنیوی و اخروی هاعذاببا آن همه 

 .باشدمی ضرب و جرح و درگیری در محیط اجتماعی تعدی،

                                            
 170، ص 7همان، ج  - 11
 90، ص 0محمد بن علی بن بابویه، من الیحضره الفقیه، ج  - 12
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 تعرض به نوامیس .3
را  الهی هایارزشفکند و به نامحرم بی نگاه ،مسلمانان تعرض کند و حرمت آنان را زیر پا گذارده نوامیس اگر کسی ب

 ر. دگناهان بسیار بد نیستو همه در سطح در سطوح مختلف است . این مورد در محیط اجتماعی زیر پا گذارد
که از نوع  گذاردمیزیر پا الهی را  هایارزشیا زنی حرمت  شودمیهمین سطوح عادی هم وقتی حرمت زنان دریده 

اسالم یک جامعه امن و پاک  .شودمیمشمول این نوع از تعرض  اسالم مذمت شده است آن همه در سوم است و
 سالمت اجتماعی زندگی کنند و مرزهای قوانین الهی صیانت شود.در مرد و زن تا  خواهدمی

 تعرض به اموال .4
  .شودمیی که به شکل تعرض به اموال پیدا هایدرگیری و خیانت در اموال و دزدی ،قتلچهارمین مورد 

 اجتماعی نتعرض به قوانی .5
ماعی قوانین اجت .شودمیکه با تعرض به قوانین اجتماعی ایجاد  است ییهاپرخاشگریپنجمین نوع از تعرضات، 

 ه اگر کسینمون عنوانبه. که جامعه روی ریل صحیحی حرکت کند و همه در آسایش زندگی کنند استبرای این 
اید موارد قبلی ش .و اجتماعی است عمومی پرخاشگریعبر کند این یک نوع سد مرا مراعات نکن و قوانین راهنمایی 

ی را یی و رانندگو یا قوانین راهنما کندمی توجهیبیدر محدوده فردی و محدود باشد اما کسی که قوانین سد معبر را 
 خواهد شد.مشمول این نوع از تعرض  گذاردمیزیر پا 

ویی و تعرض تندخکنیم روحیه پرخاشگری،  تأکیداستیم خو آنچه .داریم تأکیداتیدر روایات قوانین و  هااینبرای همه 
 دی دارای قوانین حقوقی است.در مواردی گناه شرعی و در موار است که یک امر مذموم اخالقی، به حقوق دیگران

 .وهش قرار دارداز لحاظ اخالق اسالمی مورد نک موارد فوق
 .برخورد شدید کند هاآندر این صورت باید قانون با  برندمیاش هستند و دست به چاقو گاهی افرادی اراذل و اوب 

نیم لذا باید تالش ک و دأب و رویه او چنین نیست. شودمیگاهی مبتالی به این گناهان  اما گاهی هم هست که کسی
 اجتناب کنیم. بیجا هایدرگیری از 
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اُکمت : »فرمایدمینقل  امیرالمؤمنین زا طبق روایتی امام صادق  ِمَراَء  َو  ِإیَّ ُخُصوَمةَ  َو  الت ُقُلوَب َعَلی  الت ِرَضاِن الت ُهَما ُیمت َفِإنَّ
َفاُق  ِهَما الن  ُبُت َعَلیت َواِن َو َینت خت ِ

را  اقو نف کندمیبیمار  برادران را هایدل هااینخصومت بپرهیزید که  مراء و از 13«اْلت
 .رویاندمی

به قوانین  فیزیکی و حتی تعرض کنید تا چه برسد به درگیریشما حتی از درگیری زبانی در بحث هم امتناع  فرمایدمی
قانونی  ولی نقضئمس وقتی کندمی. البته فرق ول و کارمند و فرد عادی باشدئمس که کندمیحاال فرق ن .اجتماعی

زبان خودش را کنترل کند و رقیب خود را با ناسزاگویی و  تواندنمیاست و و بخصوص کسی که در مقامی  کندمی
بیاورد  یأرباالتر است. برای اینکه  مراتببهمذمت آن  شودمیکه در انتخابات پیدا  کندمیدان به در  بدگویی بخواهد از

لسله مراتبی س هااینبدتر است  تندخویی و آزار دیگران باز کند آن دیگر یگاهی برسد زبانش را به پرخاشگری،و به جا
البته عرض شد که اسالم هم  دارد. منطقبیو پرخاشگری  طلبیخشونت ،از روح عصبی هایینشانهاست که همه 

و مهربانی  اما در شرایط عادی مبنا رحمت ،دین قدرت و برخورد استو در جای خود  دین رحمت و مهربانی است
 اخالقا   این تند شود آدممباحث و گفتگو  درنیز منع کرده است. دوستانه از مراء و خصومت از یک گفتگوی  .است

اتی و انتخاب هایرقابتو تعرض در  هابدگوییفیزیکی و تا  هایدرگیریبه دشنام و فحش و  مذموم است تا برسد
 قبیل.و چیزهایی از این  چاقوکشیسیاسی و اجتماعی تا برسد به قتل و ضرب و جرح و  هایرقابت

و مساجد به تربیت اسالمی و  پرورشو  آموزش باید از خانه، هابچه. زشت است هایاخالقاز  ایزنجیره هااین 
 ببینند.  آموزشآن  بر اساستربیت شوند و  هاانسانرعایت حرمت 

 علت پرخاشگری
ت ضعف تربیت و عدم نظار ،عصبانیت ،حوصلگیکم ،خودبرتربینی ،خودخواهی رفتارهای نادرست، علت این هم

مانان و ، اما مسلآوردمیرا عصبانی بار  هاآدممشکالت است که  گاه متعرضین به قوانین است.نسبت به  هادستگاه
تربیت  ،پرخاشگری و تعرض به حقوق برای مقابله با روحیهباید  شوندمیکه در مکتب رمضان تربیت  انیدارروزه

                                            
 044، ص 1، ج مرحوم کلینی، الکافی - 13
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ماه رسیدن  ،خداوند است هایهدایتماه  الهی است،رحمت  هاینسیمد. ماه مبارک رمضان ماه تقوا است، ماه شون
حضور در مساجد و جمعه ، روزه . ما در کنار نماز،کندمیعبور  هاکانالتقوا از این  .تقوا و پارسایی است هایقلهبه 

مذموم را از خودمان  هایاخالقشعائر الهی است در ماه در ماه مبارک رمضان این  هایجلوهو جماعات که بهترین 
 یقتوفخدایا به ما  .ر کنیم و محیط خانه را به نور اخالق الهی و رحمت و مهربانی در میان خودمان روشن کنیمدو

استفاده از فیوضات این ماه و پرهیز از گناهان و معاصی عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان و درگذشتگان از این 
 جمع و شهدا  را با اولیای خودت محشور بفرما.

ِم اللَّ  َتُر ِبست بت
َ َحرت  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْلت َك َوانت َثَر  َفَصل  ِلَرب  َکوت َطیَناَك الت عت

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ َمِن الرَّ حت  14ِه الرَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 سوره کوثر -14
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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 حبیبنابسم
ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و 
الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی 

حسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و ال
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
ُقوا »من الرحیم الله الرحالرجیم بسماعوذبالله من الشیطان  َمتت ِلَغٍد َواتَّ ا َقدَّ س  مَّ َتنُظرت َنفت َه َولت ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َمُلوَن  َه َخِبیر  ِبَما َتعت َه ِإنَّ اللَّ ُزوا َرِحَم  15«اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ َوی اللَّ ِه أوِصیکمت و َنفِسی ِبَتقت ُم کُ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ُه َفَقدت ُنوِدَي ِفیُکمت ِبالرَّ َوی 16اللَّ قت اِد التَّ َر الزَّ ُدوات َفِإنَّ َخیت  17َو َتَزوَّ

روز و ماه شریف و در این محفل آسمانی  در این همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم راباز 
ا روزه و ب آنچه.  کنممیرسایی سفارش و دعوت به کسب تقوا و توشه پا یعنی و الهی به روح این ماه مبارک رمضان

ن ماه روح ای . تقوادر برابر گناه و نافرمانی است داریخویشتناعمال ماه مبارک رمضان باید به آن نائل شویم روح 
رار ق هالغزشرض در مع هاانسان. همه ما و شما و همه شریف است که باید یکدیگر را به آن سفارش و توصیه کنیم

                                            
 .21سوره حشر، آیه  - 15
 012، ص 140)صبحی صالح(، خطبه البالغه سید رضی، نهج -16
 .297ـ سوره بقره، آیه  17
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توانیم ب آلودگیگناه و با در لحظه مواجهه و در پرتگاه حفظ کنیم خویش را توان الزم برای این است که دارند تقوا 
 خدایا ما را به کسب تقوا در این ماه شریف و عزیز توفیق روزافزون عنایت بفرما. .مینخویشتن را صیانت ک

 هامناسبت
 کنم:میوار عرض ها را فهرستمناسبت

 (لسالماعلیهتبریک میالد امام حسن مجتبی ) .2

قرار  هموردتوجباید  آن که تفسیر درستـ قهرمان بزرگ مقابله با دشمن و صلح  (علیهاللهسالم)میالد امام مجتبی 
 حکه صلحی که امام )ع( آن را انتخاب کرد صل کنممیبسنده به همین نکته  .کنممیو تهنیت عرض  را تبریک گیرد ـ

اهلی و اگر این ک .دوستان بود نه غیر از آن یو سستو کاهلی  توزانکینهتحمیلی بود که نتیجه دشمنی و عداوت 
و مهلتی به معاویه  مجاهدت بود امان آماده هاصحنهاین قهرمان بزرگی که در همه  )ع( سستی دوستان نبود هرگز امام

 .دادینم

 ا(علیهاللهسالمکبری )حضرت خدیجه  سوزجانتسلیت به مناسبت رحلت  .1

 ،مقاومت ،صبر رگ. حضرت خدیجه بانوی بزکنممیرا تسلیت عرض  (اعلیهاللهسالم)حضرت خدیجه  وفات
 .زندگی بود یهاصحنهروزگار و دشوارترین  نیترسختپیشاهنگ مبارزه و همگام پیامبر خدا )ص( در  ،شجاعت

و همه شهدا و )س( و حضرت خدیجه کبری  )ع( مام مجتبیبه روح ا میفرستیمسالم بر این بانوی پاک و درود 
 بزرگان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.

 بر محمدو طلب آمرزش داریم برای همه درگذشتگان و تازه درگذشتگان از این جمع و همه علما باز هم با صلواتی  
 و آل محمد
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و محورهایی که رهبر معظم  مورد ابتالسیاسی  و بحث اصلی را روی مسائل کنممیعرض  وارهرستفچند نکته را 
 .برمیم اخیرشان مطرح فرمودند یهایسخنرانانقالب در 

 بزرگداشت هفته اکرام یتیمان و محرومان  .0

باید  .میداریماست را گرامی  قدر یهاشبماه مبارک تا  25یتیمان و محرومان که از هفته اکرام  و رسیدگی به 
)ع(  امیرالمؤمنینو امام  )ع( ماه رمضان ماه فقیران و مستمندان است و امام مجتبی کهنیاهمدیگر را توصیه کنیم به 

و سایر نهادها مثل  خمینی )ره( امام کمیته امداد اقدامی که .پیشاهنگان رسیدگی به یتیمان و محرومان بودند
اتی هماهنگ با روح رمضان که عبارت از رسیدگی به نیازمندان اقدام دهندمیخیریه انجام  مؤسسات بهزیستی و

همه مسئوالن  است که در آن فقر، فساد و محرومیت وجود نداشته باشد. یاجامعهضانی جامعه رم .باشدمیاست 
یمان و یتبه نیازمندان و  در این ماه ژهیوبهمند هستند و امیدواریم که و آحاد جامعه در برابر این تکلیف الهی وظیفه

 محرومان عنایت خاصی داشته باشیم.

 زندانیان یهاخانوادهلزوم رسیدگی به  .0

دنبال  را آن یدادگستر است و تشکیل شده یاموسسهزندانیان است که  یهاخانوادهبه  موضوع دیگر لزوم رسیدگی
فی ی دارند یا حتی خالزندانیانی که ورشکستگ چه ،نازندانی یهاخانوادهبرای  کنندیمافراد خیری کمک . کندمی

زندانیانی که تقصیری جز ورشکستگی ندارند کمک کنیم و هم  یآزادباید برای  .اندافتادهو به زندان  انددادهانجام 
 ند کهمشکالتی هست دچار . خیلی از اوقاتتقصیری ندارد باید کمک کرد غالبا  باید به خانواده دیگر زندانیان که 
 یهاخانوادهاز همه کسانی که برای کمک به  کنیممیلذا تشکر  .ول استئآن مس حقشان نیست و جامعه در قبال

در ماه رمضان باید توصیه کنیم که  .کنندمیهمراهی و همدلی  زندانیان ورشکسته تالش، یآزاد طورهمینزندانیان و 
 پیشقدم باشند. متمکین برای کمک به این امر خیر
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 زدگانزلزلهلزوم رسیدگی به  .5

دوستان جبهه فرهنگی  ،انددادهخوبی انجام  یهاکمکهستند که در مناطق مختلف کشور  زدگانزلزلهسوم موضوع 
توجه  زدگانزلزله یهارنجالم و آخواهد شد برای این است که به  یآورجمعزحمت کشیدند و امروز هم مبالغی که 

 اهش پیدا کند.ک هاآنشود و 

 هفته مبارزه با دخانیات .6

ادی اقتص یهاخسارتدخانیات یک آسیب بسیار ناروای اجتماعی است که انواع  را داریم.دخانیات  مبارزه با هفته
 ژهیوهبنسل جوان را صیانت کنیم  و در برابر دخانیات مقاومت کنیم . باید تالش شود تاآوردمیو اجتماعی را به بار 

 .که یک ویروس کشنده در جامعه است رودیموقتی به سمت اعتیاد 

   خیرین برای امور مصال یهاکمکه نیاز ب .7

کمک  و پایه بوده است ساخت این مصال و این مجموعه بر دو .کنیم یااشاره اندگفتههم دوستان  مصال در خصوص
ته است شورای مصال گرف ن،قوانی بر اساسزمینی بوده است که . چیزی به آن شکل نبوده است مسئلهدولتی در  این 

دند و ش دارخانهچند صد نفر ، شود فروخته هاجوانکمی به  و با مبالغ آرامه خیلی با یک نگا و سعی شده است که
 ز درامدهای مصال ازبخشی ا .قطع شده است با  یتقر اشپرونده اآلنکه  رسید ه است مصالن به ل آبَ مبلغی هم از قِ 
 این منبع بود.

 یسانکهمهاز  جانیهماز  .نمان کرده شاکریممردم بود و خدا را بر این نعمتی که نصیب دوستا یهاکمکبخشی هم از  
وستانی تشکر کنیم د ت الهی کمک کردند بایدمشعل هدایت و پایگاه نور و رحم داشتننگهبه رونق مصال و روشن  که
 .کنندمیتالش مختلف آن  یهابخشو در  کنندمییت مدیر که
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 یهاکمک . طرح جامع مصالباید قرار بگیردشما  یهاکمکهمچنان این مصال از آن شما مردم است و بر دوش 
که مجموعه مصال دست نیازشان برای تکمیل محور و قطب فرهنگی شهر دراز است و انشالله  خواهدمیبیشتری 

 کمک خواهد شد.

 یتکارستکباری امریکای جناا اقداماتبا  شجاعانه مقابلهلزوم  .1

و  هایبداخالق ،هایبدعهدزیم مسائلی است که در مورد برجام، اما موضوع اصلی که باید دقایقی به آن بپردا
 .در این زمینه مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن مطالب مهمی فرمودند که شنیدید امریکا است. یهایشکنمانیپ

گاه هااینچرا که  کنممیهمان مسائل را تقریر  گریدانیببهاما بنده هم  سیاسی است که نسل  یهارتیبصو  هایآ
گاه هاآنبا  ما باید با همه وجود امروز  :کنممیباشد این مسائل را در چند محور خالصه  آ

   آمریکا و پرهیز از تطهیر این جرثومه استکبار  یهاخباثتلزوم توجه به 

 رهبری قرار مورداشاره هاآن نیترمهمکه بخشی از  ییهاتجربهن و ذاتی آ یهاتیواقع بر اساسامریکا  یهایژگیو
ن را تغییر دهند نسل جواکسانی درصدد هستند که ذائقه  .توجه کنیم هایژگیوین به اطبق تجارب گذشته باید  گرفت.

غییر اگر امریکا ت .و یک اشکال بزرگ است یک خیانت را از امریکا از منفی به مثبت بچرخانند. این هاآنو بینش 
قتی . اما وهمراه شما بودیم ما هم ،کرده بود و اگر دولتمردان امریکا تغییر هویت و ماهیت داده بودند اشکالی نداشت

 منان اینکشورها و دش یآزادهر تالشی برای اینکه چهره منحوس دشمنان استقالل و  واقعیت چیز دیگری است
و جوانان م توجه کنی ر ناروا است. برای اینکه به این مسئلهیک کار غلط و یک اقدام بسیاملت بزرگ را تطهیر کند 

 :رددا دقتبهکه نیاز  کنممیعرض  وارفهرست این چند نکته راکا قرار نگیرند در دام تطهیر چهره خبیث امریما 

 ستمگری و تجاوز پیشگی امریکا روحاستمرار  الف.

ریکا ام یشگیتجاوز پروح ستمگری و ن به قدرت جهانی و بعد از جنگ جهانی دوم آبعد از تبدیل  یهاسالدر طول 
متوالی امریکا در  یهادولتو  اندآمدهامریکا که  جمهورسیرئچهل و چند  یهادولت .استهمچنان ادامه داشته 
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از پا  هاملتشتن حقوق و زیر پا گذا هاملتاز تجاوز و تعرض به  گاهچیهبعد از جنگ جهانی دوم  یهاسالطول 
شور اوز نسبت به کو صدها خیانت و تجامریکا بیش از صد جنگ  متحدهاالتیاه سیاه دولت . در پرونداندننشسته

 .مینیبیمامریکا  یهاانتیخ تجربه دیگری که از هادهآن  که رهبری فرمودند و فراتر از ییهاتجربه .ثبت شده استما 

 دولتمردان امریکا ینشکمانیپب. 

 رآوردهدمصداق ائمه کفر  آن را است که متحدهاالتیادولت  یعهدشکنو  ییگودروغ ،هامانیپامریکا در  یاعتباریب
ماَن َلُهم: »فرمایدمیکریم ن . قرآاست یت

َ
ُهمت ال أ پیشتازان کفر و ستمی هستند که بر سر عهد و پیمان خود  هانیا 18«ِإنَّ

ارها را زیر پا گذاشتند و بو انسانی  یالمللنیبو کشورهای دیگر موازین معتبر ایران  بارها در ارتباط با. اندنمانده
ه منافع فقط ب هادولتاین  .اصالت ندارد هاآندند و هیچ چیزی جز منافع نامشروع برای را نقض کر یالمللنیبقوانین 

ا پرا زیر  هامانیپاقتضا کند عهد و  منافعشانخود تکیه دارند و بر اساس آن هرگاه که  یخواهافزوننامشروع و 
 .اندگذاشتهزیر پا  اآلنکه  عهد و پیمانی است هاآن نیترزشت .گذارندیم

 حاکم بر امریکا یهاجناحمنحوس همه هویت ج. 

متفاوت از یک ذات با  یهانیتریوظاهری و  یهاتفاوت رغمبهامریکا در و جریانات حاکم  هاجناح کهنیاتوجه به 
و  هاجناحگروه و مجموعه ، این گروه و آن خواهیجمهوردموکرات و هویت منحوس و شیطانی برخوردارند. یک 
 باشد.با هم فرق داشته  هاشکلچه یکی هستند گر هاآن یهاگروه

 و وابستگی هدف اصلی امریکا در کشورهای اسالمی یماندگعقبد. 

ر وو وابسته و د ماندهعقبآن است که یک جهان  کندیمتعقیب  رانیو اامریکا هدفی که در ارتباط با جهان اسالم 
 ام القرای جهان عنوانبهایران در  ژهیوبهالم در کل جهان اسالم متعالی اس هایارزشنفی اسالم و  ،استقالل از آزادی،

                                            
 21سوره توبه، آیه  - 18
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در و وجود دارد  ییهاتفاوت هاآنو اظهار  در اعالن اندنکردهکم و زیاد این هدف را  گاهچیه را شکل دهد. اسالم
ن ،به دنبال براندازی هانیااما واقعیت همیشه این است که  شودمیمختلف به کار گرفته  یهاشکلهدف اعمال این 

ل نس .و محروم و به زنجیر کشیدن ملت ایران است مظلوم یهاملتمکیدن خون به دنبال استقالل و  ،فی اسالم
 مطالعه کند. حتما  تاریخ را و جوان ما این را باور داشته باشد 

 هاآنمقابله شجاعانه با آمریکا باعث شکست و درماندگی ه. 

جر و زحمتی دارد هرچند ز وار و محکم بودید استاگر شجاع،قاطع، در برابر امریکا که رهبری فرمودند  طورهمان
و سستی از خود نشان  آمدیمو برعکس اگر کوتاه  کندمیوادار  نشینیعقبرا به  هاآناما زحمت آن کمتر است و 

که از خود ضعف  دهندمیو پا روی حنجره هر کسی قرار  آیندمیجلوتر   قدمبهقدمو  شوندمی ترجری هاآندادیم 
البته همراه با حکمت، دوربینی و ایستادگی و شجاعت اومت، ه مقابله با این استکبار همان راه مقرا .نشان دهد

 قدرت و مقابله جدی کنند.از ما احساس  هاآنکه  این است راهکارش. استسنجیده کاری 

 تعامل با اروپا در و بصیرت لزوم هوشیاری .9

 که گفته شد: طورهمانمحور دوم در مورد اروپا است 

 است؛ اروپا شریک راهبردی امریکا .2
 ماعی برخوردار نیست؛باالیی در عرصه اقتصادی و اجت هایتواناییاروپا از  .1
 اروپایی است. هایقدرتسوی برخی از در مراحل مختلف از  هاخیانت دهندهنشانتجربه گذشته  .0

 آن هایمؤلفهلزوم توجه و عنایت به اقتصاد مقاومتی و  .24

ود اقتصاد مقاومتی تنظیم ش بر اساسکشور اگر  اقتصاد .کشور است یاقتصادمحور سوم در مورد مسائل 
 .بسیاری از مشکالت قابل کاهش است
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 کشوری که جنگ .بسیار باالیی است یدستاوردها گذشته سالهچهلدر اسالمی انقالب  یدستاوردها اوال  
اقتصادی  یهاشاخصگوناگون را پشت سر گذاشته است در بسیاری از  یهاتوطئهاست و آن همه  کرده

تالش  هاآناما در عین حال در مشکالت اقتصادی کم نیست که باید همه برای رفع  .جایگاه خوبی دارد
  .کنند

 اقتصاد مقاومتی هایمؤلفه

 دی است که متکی به:ااقتصو بارها گفته شده است  اندکردهویر رهبری تصکه  طورهمانمقاومتی  اقتصاد

 ؛اقتصاد مردمی نهاد .2
 ؛پیشرفته یهایآورفنو مبتنی بر  انیبندانش .1
 ؛ دهدمیاقتصادی که شبکه کشورهای مستقل را مورد توجه قرار  .0
 ؛دهدیمتولید و مصرف داخلی را اصل قرار  .0
 ت گره نخورده است از جمله برجام.که دست بیگانگان اس یرانیمتغاقتصادی که به  .5

اید ب  گذارانهیسرماکنند و  حرکتمردم باید خودشان  .اقتصاد مقاومتی دارد ی است کههایمؤلفهحداقل  هانیا          
 .ت و مسئوالن هم وظایف سنگینی دارنددول طبعا  . به امید هیچ کجا نباشند و کار کنند .تالش کنند

 در مذاکرات اجیمورداحتاصول  .22

 :باید بر این اصول مبتنی باشدمقابل  یهاطرفما  برخورد تعامل و مذاکرات و ادامه در مورد آخرمحور 

 هایپرخاشگریاز . و منسجم باشد جامعه ما باید جامعه متحد .میهستو ملی  نیورزمند انسجام و وحدت داما نی. 2
 ؛پرهیز کند گریکدیاز بدگویی به و سیاسی و اجتماعی 
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ی ما، درت یعنی صنایع دفاعی و موشکق هایمؤلفهبداند به تعبیر رهبری  دنیا همه دنیا بایددر گفتگوی ما با  .1
و گفتگو  مذاکرهرقابلیغاز محورهای  مظلومانم و دفاع ما از جایگاه ما در ملل عالَ  ،حضور ما در منطقه

 ؛است و دولتمردان ما این قدرت را باید در گفتگو و مواضعشان نشان دهند
ن ه اروپاییامقابل از جمل یهاطرفز تضمین الزم را باید او در هر گفتگویی تجربه گذشته را توجه کنیم اید بما  .0

 ؛بگیریم
 یهاعرصهدر  این راز موفقیت .مینشجاع و مقتدر برخورد ک ،گفتگو و برخورد با دنیا باید مصممدر  .0

 ؛دنیا است دیپلماسی و تعامل با
 ؛نشان ندهیم ضعفنقطهخود از  حریص و مشتاق مذاکره ورا خود  .5
 که توان داریم دنبال کنیم. ییآنجااز مباحث بیرونی و مذاکرات تا  نظرقطعاقتصادی را با مسائل  .6
 ؛را جدی بگیریم کنندگانمذاکرهگری از مطالبه  .7
 بیشتر؛ یسازیغنبرای آمادگی  .1
 ؛در پی خرید زمان هستند هاییاروپا چراکه. در گفتگوها یبندزمان .9

ر دباید جبهه مقاومت  و مردم ،بسیار مهمی که رهبری باب آن را باز کردند این است که امروز دولتنکته  .24
 .مواردی از نقض حقوق بشر توسط امریکا را رهبری بیان فرمودند .دنگر قرار گیر جهان در جایگاه مطالبه

 .شودمیاگر بخواهد فهرست شود یک کتاب قطور 

 ؟اتمی و شیمیایی هستند دارای سالح هاقدرتمدعی هستیم که چرا اسرائیل و دیگر ما امروز               

 ؟کنندمیچرا در کشورهایشان حقوق بشر را نقض                

 ؟کنندمیچرا بعضی از کشورها را تسخیر و اشغال               
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 یهاملتو  ما باید در جبهه مقاومت .ما امروز در مقام دفاع نیستیم .نقطه سیاه ثبت است هاده هاایندر پرونده  
. سازمان ملل هم اگر در دنجهانی قرار گیر هایقدرتشریف و بزرگ بر کرسی مطالبه گری از  یهاملتمظلوم و 

 .امروز چنین نیست متأسفانهباید این نگاه را داشته باشد که  جایگاه خودش قرار بگیرد

 هاگرههمه  ،را تحمل خواهد کرد هایسختملت رشید و بزرگ ایران همه  این است که بداند باید دشمن را که آنچهاما 
 را باز خواهد کرد و هرگز در برابر شما غداران عاَلم تسلیم نخواهد شد.)تکبیر(

 رجات اخالقی وارتقا و تعالی د ،بندگی او مه این مسائل باید به عبادت خدا،البته در ماه مبارک رمضان در کنار ه
که مشکالت و مصائب  اردازیم و روح عبادت و بندگی را در جامعه توسعه دهیم و از خداوند بپ مانجامعهمعنوی 

 کشور ما را برطرف بفرماید.

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

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

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

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

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

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

تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع 
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شهدا را با اولیای خودت محشور الملل اسالمی شهدای این جمع و امام مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
بفرما. ما را از گناهان در این ماه شریف و همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را در این ماه شریف 

 مقبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.
ِحیِم ُقلت هُ  َمِن الرَّ حت ِه الرَّ ِم اللَّ َحد  بست

َ
ا أ َمُد َلمت یِلدت َوَلمت یوَلدت َوَلمت یُکنت َلُه ُکُفو  ُه الصَّ َحد  اللَّ

َ
ُه أ  19َو اللَّ
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