
  
 51/40/97                   آیت الله اعرافی                         میبد جمعه نمازهای خطبه                    

1 

 

 خطبه اول
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 و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم 

 ّیما بقیة الله فی االرضین.المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین وال س

 توصیه به تقوا
ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

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

َ
یا أ

ه و  1«ُمْسِلُموَن  ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ
ِحیل ْقَوی 2ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ

رعایت اوامر و نواهی الهی و کسب  به پارسایی،و خودم را   ارجمند برادران و خواهران ،همه شما نمازگزاران گرامی
 و مقرب خود مقرر بفرماید. کنم و امیدواریم که خداوند همه ما را از بندگان پارساا سفارش و دعوت میتقو

 (السالمعلیهامام صادق ) دورانشرایط خاص 
 ه علیه( قرار داریم و ضمن عرض تسلیت به مناسبتام جعفر صادق )صلوات الله و سالمشهادت ام آستانهدر 

 .کنممی( تقدیم علیهاللهسالمعرایض و نکاتی پیرامون شخصیت امام صادق ) الشأنشهادت این امام بزرگ و عظیم
و بلکه  هادانشدر همه علوم و  بخش مهمی از میراث تاریخی شیعه دانیممیو همه  ایدشنیدهکه بارها  طورهمان

و نقش  گرددبازمی (لسالمعلیهماا)گوناگون به امام باقر و امام صادق  هایدانشمیراث همه مسلمانان در علوم و 
مکتب  هایپایهتثبیت   غنای فرهنگی و علمی مسلمانان و د ر (السالمعلیه)امام صادق بخصوص این دو امام و 

 امیهیبنضعف دولت  به خاطر( السالمعلیهاست. در عصر امام ) نظیرکمممتاز و  کامالا یک نقش  بیتاهلپرافتخار 
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دیگر شرایط سختی که بر ائمه طاهرین  از سویی عباسبنیی دولت طرف و نوپای از یک امیهبنیو فروپاشی دولت 
و  امیهبنیشد.  در میانه این حال فروپاشی  ترآرامتخفیف پیدا کرد و  یاندک شدمیدو قرن اعمال یکی ما در طول 

 .وارد میدان بزرگ فرهنگی شدند( علیهماالسالم)، این دو امام عباسبنیحال نوپایی حکومت 
 جامعه نیاز کردمیاحساس  هایی که بعد از آن بودسختیو  (السالمعلیه) از سوی دیگر بعد از شهادت امام حسین

عام نیاز  طوربههم  بنابراین .معارف تشیع رواج و توسعه پیدا کند کهاینداشت به  به یک نوسازی فرهنگی و علمی
 یک فصل علمی و فرهنگی اقتضا ریزیپایهبرای  بیتلاهخاص نیاز پیروان مکتب  طوربهو هم  جامعه اسالمی

 فرهنگی شود.و وارد میدان بزرگ علمی  (السالمعلیهصادق ) که امام کردمی
تفسیر و همه  ،حدیث ،فقه ،معارف الهی در قلمرو کالمدامنه  هم باید (السالمعلیهشرایط طوری بود که امام ) 

و از طرف دیگر هم حضرت مقابل یک سلسله جریانات  دهدتعلیم  ترویج و داده توسعهرا معارفی  هایزمینه
 ند.کردمیهم ایفا  هاعرصهن خودشان را در آ مؤثره بایستی نقش بودند ک فکریانحرافی و 

 (السالمعلیهمدت امامت و زندگانی امام )
نی در میان ائمه عمر نسبت طوال .سال است 56عمر شریفشان  سال و33( السالمعلیه)مدت امامت امام صادق  

و است  امیهبنیمی از آن در دوره ضعف و پایانی نی تقریباا ساله است که  33داشتند و دوره امامتشان یک دوره 
اواخر عمرشان هر چقدر البته  .بود عباسبنیدر دوره  سفاح و منصور و آغاز خالفت  کمتر از نیمی هم تقریباا 

بسیار ( السالمعلیه)زیست و زندگی امام  شرایطو  کردمیش پیدا قدرت منصور دوانقی افزای شدمی ترنزدیک
ساله امامت و در آن شرایط میانه خالفت  33سخت و دشوار بود که به شهادتشان هم انجامید. خوب این دوره 

خاص امام صادق  هایویژگیاموی مروانی و عباسی و اوضاع بسیار پیچیده و متنوع فرهنگی و مذهبی در مدینه 
 . بود (السالمیهعل)

 (السالمعلیهاز امام )رسیده اخبار و معارف 
است یعنی امام  (السالمعلیه)احادیث و اخبار شیعه برای امام صادق درصد از روایات، 56بیش از  

 در یک سو. (السالمعلیهم)یک طرف  و بقیه ائمه (السالمعلیه)صادق
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روایت و  (السالمعلیه) ست که از امام صادقنیبی در فقه شیعه هیچ با تقریباا مراجعه کند در ابواب فقه اگر کسی 
یک  (السالمعلیه) اعتقادی و اخالقی وجود دارد که ما از امام صادق ،حدیثی نداشته باشد. در کمتر مبحث کالمی

 است.  (السالمعلیه)این عظمت کار امام صادق  .ارث بزرگ علمی و فرهنگی در اختیار نداشته باشیم

 (السالمعلیهمتعدد نورافشانی امام ) ایقلمروه
گاهیقلمروهای متعددی وارد شوند و نورافشانی کنند و ( ناچار بودند در السالمعلیهامام ) اشند بخشی داشته ب آ

اشاره  (السالمعلیه) فرهنگی و معرفتی امام علمی، هایفعالیتکه متعدد است که به چند قلمرو و محور در عرصه 
 :کنممی

 جریان غالت و جداسازی شیعه از آنبا  مبارزه
در طرف  ایعدهمتفاوت تمایل پیدا کردند:  کامالا ( مردم به دو گروه السالمعلیهمدر مورد شناخت مقامات ائمه )

 در سوی افراط. ایعدهتفریط و 

 یک اعتقاد منحرف معرفتی «غلو»الف. 
که در طرف افراط قرار گرفته بودند و شأن  هاییگروهما در طول تشیع و زیست و زندگی ائمه هدی مواجه بودیم با   

و  بردندمیرا در حد پیامبری ان شأن امام هااینبعضی از  .بردندمیائمه هدی و طاهرین را باالتر از مقام امامت 
هم . بعضی از این حد پیدا شدند هاییگروه( چنین السالمعلیهدر مورد امام علی ) مثالا ند کردمیادعای پیامبری 

 داشتند و چیزهایی از این قبیل. (السالمعلیهم) و ادعای الوهیت و خداوندی برای این ائمه بردندمیباالتر 
 زمان امیر المومنین از هند. این یک فکر غلطی بود کشدمیقائل برای ائمه یعنی مقاماتی فراتر از مقام امامت  
در مواقع مختلف در برابر این افراط و ( السالمعلیه) نینامیرالمؤمخود  .پیدا شد هایینشانههم  (السالمعلیه)

ند. این جریان کردمیو مجازات  ه خودشان مقابله، برخوردتندروی و نسبت دادن مقاماتی فراتر از مقام امامت ب
ر برای اینکه د .انحرافی و غلط بود کامالا یک فکر ( که این جریان السالمعلیه)ادامه داشت تا زمان امام صادق 

مامت این گروه قلیل ادعای باالتر از مقام ااختند و تفریط و کوتاهی داشتند که مقام امامت را نشن هاییآنبرابر 
 .نبودبا اندیشه قرآنی و اسالمی سازگار و غلط بود  ذاتاا  برای ائمه داشتند. این
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 یحصحم غیب و عصمتی که دارد و عل یعلم مقاماتو مفهوم خود که وصایت پیامبر و با همه امامت به همان معنا  
 نبوت و الوهیت خیر.با اما است  و درست

 پشتوانه سیاسی غالیانب. 
 هااین هاخیلیهمه  اآلنند و تا کردمیاسی هم داشت که این جریانات غالت را منتسب به ائمه و شیعه یپشتوانه س 

این یک ضربه فکری سیاسی به جریان  .کنندمییکسان ارزیابی  هاآنو شیعه را با  آورندمی حساببهرا از شیعیان 
شیعه  گفتندمیرا در معرض اتهام قرار دهند در خیلی از جاها  بیتاهلشیعه و مکتب  خواستندمیوقتی بود. شیعه 

یعنی غالی.  شیعه یعنی کسی که مقام الوهیت و نبوت و فراتر از امامت برای ائمه هدی قائل است. این چیز خیلی 
اتهام قرار  در معرضو غالیان ، شیعه را  هاافراطید با همین تهمت و با معادله تساوی بین شیعه و خطرناکی بو

 .گرفتندمیرا  بیتاهلمعارف و جلوی شکوفایی و گسترش  دادندمی
و معمولی  هایانسانرا  هاآنیعنی کسانی که شأن ائمه و خاندان پیامبر را نشناختند و  ،تفریط عرض کردم در برابر

از  ذاتاا  مسئله. این دادندمیدر طرف افراط مقاماتی از امامت و نبوت و الوهیت نسبت  هااینند کردمیعادی تلقی 
 زدندیمفکر غلط بود و از لحاظ اجتماعی و سیاسی انگی بود که قدرتمندان و منحرفان به شیعه  لحاظ کالمی یک

مغرضی در دنیای  هایآدمهم گاهی مورخین یا  اآلندارد تا  زیادی یهاقصه .دانستندمیو شیعه را با آن  مساوی 
در حالی که تشیع مقامات ویژه برای ائمه قائل است اما مقام  ،دانندمیاسالم به نحوی شیعه را با غالت یکی 

 . جوییممیبیزار بوده تبری  هاایناز  قطعاا قائل نیست. ما  هاآنالوهیت و نبوت را برای 
این جریان غالت که ننگی بود برای جامعه اسالمی و تهمتی ناروا برای ( السالمعلیه)ام صادق در زمان ام طبعاا 

آباء و پدران گرامی ایشان  آنچه( در ادامه السالمعلیه) یک کار مهم امام صادق .بود استمرار داشت بیتاهلپیروان 
جدا کنند. این جداسازی را ند دکرده بونفوذ  یی که در جریان شیعههاافراطیو  تندروهاصف غالیان، دادندمیانجام 
گر برای جدا کردن جامعه شیعه هم ضرورت کالمی و اعتقادی داشت چون فکر غلط بود و از سوی دی هاآنصف 

به این دو دلیل است که روایات متعدد از امام صادق  .داشت ضرورتسیاسی اعتقادی  هایتهمتو دفع  هاآناز 
که افراد متعددی بودند  هااینو امثال د بن مقالص اسدی کوفی معروف به ابو الخطاب محم .است( السالمعلیه)

 .اندکردهرا لعن  هاآناز شیعیان پاک و ناب جدا شود  هاآنو برای اینکه صف  کردمیرا طرد  هاآنکه امام 
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لم . علم ما از پیامبر و عاریمد )ص( را  وصایت پیامبربلکه مقام  الوهیت و نبوت نداریممقام که ما  مسئلهتبیین  
و بیش  البته کم .ند تا این صف را جدا کنندکردمیهمه ما در پیشگاه خدا عبد هستیم را تبلیغ و ترویج  و است یغیب

عنی ند که بگویند شیعه یکردمیرا بزرگ  هاآنمخالفان شیعه  . ولیاین جریان ادامه پیدا کرد اما جریان ضعیفی بود
 غالیان. 

 در مقام عمل غلوج. 
اما  ،مقام الوهیت یا نبوت قائل شود این غلو است )ع(، نش یعنی اینکه کسی برای ائمهّق یمت به معنایالبته غلو 

عین حقیقت  چرا که دانیممیغلو ن طبعاا  جزء مقامات ائمه است را هااینمثال اینکه مقامات عصمت و علم لدنی و ا
 . باشدمیقاطع  هایاستداللاست و مستند به براهین و 

دی اقغالت اعت هاآنافراط دارند اما به مذهب شیعه  در زمان معاصر خودمان، با کسانی مواجه هستیم که نسبت 
 ها گفتهآنبه  هم که گاهی تشیع انگلیسی  دهندمیچنین عملکردی از خود نشان  در مقام عمل بلکهنیستند 

به  آشکارسب و لعن  به خاطران اسالم جنگ راه بیفتد یا قمه زدن حاضرند در جه به خاطرکسانی که  .شودمی
یک نوع غلو و افراط عملی  رویه، این .گذارندمی ، همه مصالح امت را زیر پامقدسات مذاهب اسالمی دیگر

 . است
مخل و مضر  بسیارکه  هستیمشاهد یک غلو اعتقادی و ادعای پوچ الوهیت و نبوت برای ائمه اما در آن عصر، 

ند هم باعث کردمیقاطعانه در برابر این جریان ایستادگی ن (السالمعلیه)امام صادق  ازجملهر ائمه ما و اگ .بود
در شیعه نفوذ کرده باعث انحراف آن شوند و همچنین باعث انگی بود که مانع گسترش و پیشرفت  هااینکه  شدمی
 . شدمیآن 

غلطی است که مخالف  هایراهکارها و  قطعاا رد که جود داعملی هم و هایافراطغلو اعتقادی را اشاره کردیم. 
عصمت،  هایآموزهضمن آن که به  بیتاهلتشیع ناب پیروان  .باشدمی (السالمعلیهم)خود ائمه اطهار  هایآموزه
 از هر نوع غلو اعتقادی و مقاماتی هاآنامامت و وصایت ائمه هدی قائل هستند اما در پرتو تعالیم  و دانش، علم

 داریم. ( السالمعلیه)را از امام صادق  گوهر برای امامان بری هستند و امروز ما این
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و  . منابعوجود دارد هایینامهپایانو  هاکتاب. در این باب اشاره شد اختصاربهمیدان بزرگ بود که  این یک
وشت تاریخی و سیاسی سرن ،جریانات متعدد غالیان ،مفهوم غلوشده است:  در این رابطه یاگسترده هایبحث

مواضعی که ائمه هدی در برابر غلو اعتقادی و این  نسبت به جریان تشیع داشتند، هاآنکه  هایییبتخر ،هاآن
اگر آن مواضع قاطع نبود نگرانی و خوف این بود که  .زدند کم نبودند هااینکه  ییهاضربهانحراف بزرگ داشتند و 

 به آن لوث شود. بیتاهلشده و جریان  آن متهم هجریان شیعه ب
در این بخش باید عرض  و آنچه در اینجا .دیگر طول ندهم ،چند جریان دیگر هم نوشته بودم که وقت گذشت

جبهه داخلی و درونی را دنبال  یسازمصونو  یسازپاکاز یک سو  (السالمعلیه) کنیم این است که امام صادق
 ، اخالقی،و انحرافات اعتقادی اشتباهاتمنزه از  و ک جریان سالمی بیتاهلپیروان  و یعنی جریان شیعه ندکردمی

خانواده علویونی بود که درون  غالت بود، بخش دیگر آن مربوط بهکه بخشی مربوط به  درفتاری و سیاسی باش
 ه جریانات درونی و داخلی شیعه است. بودند و بخشی هم مربوط ب
هم معطوف به علوم این دایره بود که  (السالمعلیه) یاسی امامفرهنگی و س ،اجتماعی ،بخشی از این جهاد علمی

 .دیگر عرض خواهیم کرد یهافرصتدارد که انشالله در  اتیو طبق هایهال
که  دهیمیم سوگندمعنوی و الهی او  ،فکری ،و به مرتبه بلند علمی (السالمعلیهخدایا تو را به مقام امام صادق ) 

 .بفرما دارتریشهررا در قلب ما  هاآنبفرما و محبت و معرفت فزاینده  آشنا بیتاهلهمه ما را به مقامات 
 
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  3ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

 
 

  

                                            
 سوره کوثر -3
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 خطبه دوم

العالمین بارئ الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و  الله الرحمن الرحیم الحمد الله رببسم
حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی 

ی و جعفر بن الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن عل
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 حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و 

 ن صلواتک علیهم اجمعین.ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمی

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

َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ِه أوِصی 6«اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم ِعَباَد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ کْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَوی 5اللَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  7َو َتَزوَّ

پارسایی و پرهیزگاری  تقوا،به  بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم رایک
 کنم.فراخوانده و توصیه می

ةا ِفي ِدیٍن َو َحْزماا » :فرمایندمیدر خطبه متقین  مؤمنانامیر  هایتوصیهدر ادامه  َك َتَری َلُه ُقوَّ نَّ
َ
َحِدِهْم أ

َ
َفِمْن َعاَلَمِة أ

احساس  ،ند استمین و دفاع از دین نیرودر د ،و پارسایان این است که انسان متقی مؤمنان هاینشانهاز  8«ِفي ِلیٍن 
ممکن  ،گاهی تقیه کند مؤمنهی و دینی ندارد. ممکن است ال هایاندیشهاع از دین و ترویج ضعف و سستی در دف

                                            
 .51سوره حشر، آیه  -6
 145، ص 440البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -5
 .597ـ سوره بقره، آیه  7
 141، ص 594البالغه )صبحی صالح(، خطبه د رضی، نهجسی - 8
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که وظیفه شد  آنگاه .اقدام نکند ولی دل او قرص به دین خود و پایدار در مسیر دفاع از دین است یشرایطدر است 
ملحدان و هجوم  م در برابر هجمه کافران،اگر دیدی .ایستدمییست و پای اعتقادات خود ، نگران نندارد یهراس

استوار  مؤمنانسان  .لرزید همان مقدار از توکل به خدا کم داریم ماندلکه شیاطین دلمان لرزید به همان میزان 
این نشانه تقوا و دارد  دل سرشار از امید و تهی از هر نوع تزلزل و ترس ،سنگر قرص و محکم دین است ،است

 هانشانهدارد یکی از این  هایینشانه خواندفرامیاست. آن تقوایی که هر جمعه خطیب جمعه خود و دیگران را به آن 
ست. این نشکن ا هاهجومدر برابر  مؤمناین است که در دین و دفاع از دین قدرت درونی دارد. عیار وجود 

وهمی و اسمانی دور از  ،ندان و مخالفان نشانه تقوا است. تقوا یک امر خیالیبر معاارنشکستن و عیار باال در ب
نگران نبودن از هجوم دشمن و استواری  ،قلب مطمئن ،نشانه آن دل استوار دارد یک هایینشانه، بلکه عمل نیست

اَلَتَخاُفوا ِفي »است که آن اسوه تقوا   مؤمنانو مقاومت در برابر جبهه دشمن است. نشان و مصداق اتم این تقوا امیر 
ِه َلْوَمَة اَلِئم  .افتادنمیهراس  سو به او درهر از هجوم دشمن از  و گراناز مالمت مالمت شمشیرزنان 9«اللَّ

 خدایا همه ما را توفیق کسب این تقوای واقعی و عیار باال در تقوا و پرهیزگاری عنایت بفرما. 

 هامناسبت

 کنم:دوم عرض میچند نکته کوتاه را در خطبه 

 (السالمعلیهتسلیت شهادت امام صادق ). 5

و از همه عزیزانی که به مناسبت شهادت امام  کنممیعزیت عرض ( را تسلیت و تالسالمعلیهصادق )شهادت امام 
مطهر ائمه هدی و امام صادق  هایاندیشهو مجالس ترویج و تبلیغ  کنندمیمحافل عزا برگزار  (السالمعلیه) صادق

قبل در همه مساجد و مراکز فرهنگی  یهاسالو همانند  کنممیتقدیر و تشکر  کنندمیرا برگزار ( السالمعلیه)
 شناخت ما از این بزرگان بیفزاید. شاهد باشیم عزاداری که بر معرفت و( السالمعلیه)امام صادق  برایعزاداری 

                                            
 011، ص 51مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 9
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 شهادت شهید محراب و شهدای هفتم تیر و شهدای هوایی به مناسبتتسلیت . 4

که جمعی از شهدای  و شهدای هفتم تیر و شهدای هوایی یصدوق اللهآیت، حضرت سالگرد شهادت شهید محراب
و به روان پاک همه شهیدان و شهدای مدافع  داریممیرا گرامی  هانیایاد همه است. هوایی از همشهریان ما بودند 

 سه صلوات بر محمد و آل محمد. کنیممیحرم و امام شهدا تقدیم 

و  کنممیپیشاپیش تشکر  آن برگزارکنندگانو از  کنممی تأکید (السالمعلیه) باز بر اهتمام بر اقامه عزای امام صادق
و انشالله آن  کنممیدای هواپیمایی داشته باشند تشکر دوستانی که قرار است مجلسی برای گرامیداشت شهاز هم 

 برگزار شود. خوبیبهمجلس 

 گرامیداشت هفته عفاف و حجاب. 1

هفته عفاف و  عنوانبه ایهفتههفته عفاف و حجاب است. به مناسبت سالروز حمله رضاخان به مسجد گوهرشاد 
سندی در شورای عالی  .دارندوظایفی نهادها و  هاسازمانبرای مقوله عفاف و حجاب  .حجاب تعریف شده است

 .انقالب فرهنگی تدوین شده است

همه ما باید بدانیم عفاف و حجاب و رعایت آن حدود شرعی چه از سوی پسران و مردان و چه  هااینفراتر از  
معرض بسیاری از ما در  .صیانت کننده مرزهای پاکی و مرزهای خانوادگی است ،دختران و زنان

 یهانکتهطهارت و پاکی از  هایارزشو فروریزی  بزرگ یهایختگیافسارگس. قرار داریم هایختگیافسارگس
 یهامعادلهو  هاموازنهرعایت حجاب و  ،ارتباط زن و مرد یهاقدمدر اولین  یمباالتیباز  .شودمیکوچکی شروع 

جلو  قدرآنو گاهی هم  شودمیبرچیده  هاطیمحو  هاخانه ،هاانسانحیا از  آرامآرامبعد  .شودمیع کوچک شرو
این خطر  که شودمی، الهی و معنوی اجتماعی ،خانوادگی هایارزشجامعه غرق در فساد و فروریزی  که رودیم

 بزرگ است.
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ولی مرزهایی هم قرار داده است  ،نیازهای مختلف انسان و شادی و نشاط بشر توجه دارد نیتأمبه  ،اسالم به ازدواج
شگاه خداست. در هفته عفاف و هم در دنیا و هم در پی بارخسارتپایان  ،مراعات نشود پایان آن اهآنکه اگر 

قوانین مصوب و رعایت آن  از مواظبتو صاحبان مسئولیت را به  هاکارخانه ،نهادها ،باید اداراتحجاب 
ان و بیان درست و با سخن، زبکه همه  آن است است ترمهمآن چیزی که  . همچنینمصوب دعوت کنیم هایارزش

سربازی برای ترویج اندیشه حجاب و عفاف شویم. مسئولین وظیفه دارند که باید در ادارات و نقاط توجیه درست 
. کنندمیدوستان هم هر سال همایش بزرگی برگزار  .همه هم وظیفه دارند .رعایت شود مربوط قوانین ،مختلف
نهادهای  ،هاکارخانه ،هایادار ،تجار ،که همه کسبه رودیمانتظار  پنجشنبه و در مصال است. ظاهراا امسال 
مادی  بارخسارتینده اگر رعایت نکنیم آ کهاینالهی حساس باشیم و  هایارزشو عموم مردم نسبت به این  عمومی

 و معنوی در پیش رو است.

 . نکوداشت هفته بهزیستی0

به معلوالن، محرومان و نیازمندان از همه کسانی که باید آن را گرامی داشت و  را در پیش داریم.هفته بهزیستی 
متعدد  مؤسساتو  احمرهالل ،بهزیستی ،کمیته امداد دولتی، یهادستگاهاز همه  تشکر کنیم. کنندمیخدمت 
و هم اهل خیر و مردمانی که بدون  دهیدمیو بسیار کارهای خوبی انجام  ایدآورده به وجوده شما مردم خیریه ک

 جای تقدیر و تشکر دارد. کنندمیدا به محروم و نیازمند و معلول توجه ع و برای ختوق

وظیفه معالجه معلوالن و وظیفه  را نیز دارد، هامعلولیتوظیفه پیشگیری از  وظایف، البته بهزیستی در کنار این
اجتماعی  هایآسیبنگهداری معلوالنی که قابل معالجه نیستند را دارد و خود مردم هم باید کمک کنند. در برابر 

درست  هایمشاوره ،درست شکل بگیرد هاازدواجاینکه  .هاطالقو  هاازدواجدر برابر  ازجملههم مسئولیت داریم 
دقت الزم در  و جوان داده شود یهازوجاسالمی و الهی به  هایارزشمنطبق با  هایآموزش ،و اسالمی ارائه شود

دادگستری و نهادهای دیگر مسئولیت دارند  است که بهزیستی، از وظایفی هااین. انجام شود هاطالقپیشگیری از 
فرهنگ غنی خود مردم است که باید فعال باشد و  هااینتوجه شود و عمده در همه  هااینکه امیدواریم به همه 

 را بگیرد. هاآسیبجلوی این 
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 . لزوم توجه به مقوله جمعیت1

ه سنگینی برای ارتقاء و که بارها گفته شده است وزن طورهمانجمعیت امروز  .نکته سوم روز جهانی جمعیت است
رشد جمعیت یک و نیم درصد  .ما در شرایط خوبی به لحاظ رشد جمعیت نیستیم .دیآیم حساببهجامعه  امنیت

و اگر رشد  شودمیجایگزین جمعیت فعلی ن ،جمعیتاین رشد که میانگین کشوری است معنایش این است که 
 1یا  0حاال ما رشد  .از این جهت نیست لذا شرایط مناسبی .جمعیت جایگزین نداریم باشد 5/4از  جمعیت کمتر

و سیاسی ما به  اقتصادی، که اگر نباشد قدرت اجتماعی گوییممییک رشد معقول و متوازن  ،گوییمنمیدرصد که 
سیاسی و  ،ر اجتماعیمهم برای اقتدا مؤلفهفلذا بحث جمعیت در آن حد یک شاخص و  .کندمیکاهش پیدا هم  

 . کندمیبرای پیشرفت فراهم را و جوان که بیاید خودش را ه  فکرخوش ،قوی ی. نیروحتی اقتصادی ما است

 . محکومیت حمایت فرانسه و استکبار از منافقین6

. مرا داشتی شودمیمنافقین است که هر ساله برگزار  زیانگنفرتو امریکا از تجمع بسیار حمایت دولت فرانسه 
و  ییگراجانبهکیثبت شده است و یکی از نمادهای  هادولتاین یک نقطه سیاه و تاریک در پرونده این  حقیقتاا 

از این  حتماا هستند و  آنمبتال به  هایغرب هبا مسائل جهانی است ک به یک منطق درست در معامالت یتوجهیب
  .ناحیه ضربه خواهند خورد

  :را نگاه کنید المللیبینلط در قوانین تفسیرهای غ و شما معیارهای دوگانه

 ؛تروریست هستند کنندمیکه از سرزمین خودشان دفاع  هافلسطینیالف. 

 ؛گیرندمیمدافع استقالل سرزمینی خودشان در فهرست تروریستی قرار  هایلبنانی ب.

 ؛آیندمی حساببهتروریست  کنندمیکه در برابر اشغال بیگانه مقاومت  هایییمنی ج.

 آیندمی حساببهتروریست  عنوانبهو کشورهای دیگر هستند  که در عراق هاییگروه. مردم و دولت سوریه و د
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 و...

 .خیلی عجیب است .را نگاه کنید هااروپاییو بعض  هاآمریکاییفهرست  

 :دیگر طرفدر  

هزار نفر را در ایران  57 ،ندرحم نکردوقتی کار دستشان بود هم  هااروپاییو  هاآمریکاییمنافقینی که به خود  الف.
 عنوانبهوقتی هم  .کنندمیحمایت  هاآناز  هااروپاییو  هاآمریکایی و اجالس مهم دارند ساالنه هانیا .ترور کردند

  دادند.لبانی و جاهای مختلف جا را در آ هاایناز عراق اخراج شدند گروه منفور 

 .فهمندنمیکه هیچ منطقی را )داعش(  آشامخونتروریست  مهربانانه بر سر یک مشت کامالا دست حمایتی ب. 
 .داعش را هم ساختند و هم به جان مردم انداختند ،هاآمریکایینمونه و کد داریم که خود  هاده

سقوط کند و  بغدادبغداد رفتند و نزدیک بود  هاینزدیکیتا  زیادی که هایگروهالقاعده و  ،داعش ،طالبانج. 
بیایند و  هاعراقیکه خود  گذاشتندنمی هاآمریکاییاسنادی است که  .ط یک ملت را گرفتایران رفت جلوی سقو

 دفاع کنند. 

 جبهه النصره د. 

 و ... 

نامیده تروریسم  ،در برابر تعدی ستمگران و متجاوزان مردم سوریه و مقاومان ،یمن ،اللهحزب ،حماس ایران،
 .گیرندمیقرار  هاآن الحمایهتحته لوث این مستکبران عالم و بچ، آشامخون هایتروریستو در مقابل آن  شوندمی

نشانه نقض حقوق بشر در ابعاد وسیع  نیترمهمپرونده سیاسی امروز مستکبران عالم است و  انگیزتریننفرتاین 
و انشالله  کنیممیو ما با تمام وجود آن را محکوم  فهمدیمملت ما این را  امریکا و اروپا است.توسط  المللیبین

 به پایان پیروزی در این راه غلطتان برسید.)تکبیر( دیتوانینمشما 
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 جهان استکبار در برابر ملت ایران سابقهیب. جنگ اقتصادی 7

جبهه کفر  است. سابقهیب کامالا است که  کوتاه عرض کنم شرایط جدید انقالب اسالمی اربسی اما موضوع دیگر که
. در این سنگین به ملت ایران و انقالب اسالمی وارد میدان شده است یاضربهدکردن و ظلم و جور و ستم برای وار

برابر ید در . ما نباباید دقیق آن را بشناسیم و البته تمهید الزم برای مقابله آن را داشته باشیم ،نیمنباید تعارف ک مسئله
را با  هاهجمه ترینسخت، سالههشتما در دفاع  .بترسیم است که شروع شده این هجوم یک دست و هماهنگی

بیایند تا  کاریپامسئولین  ، عقالنیت و شجاعت پشت سر گذاشتیم. امروز هم باید ملت واستواری ،ایستادگی
 رحمانهبیماهیت  . امروز بیش از هر زمان دیگریعبور کنداز این گردنه انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران 

داشته و همیشه در سیاستمداران امریکا وجود  رحمیبیاین ماهیت و هویت البته  کرده است.بروز  هاآمریکایی
 ،خیلی از مردم امریکا مظلوم هستند ،با مردم امریکا که کار نداریم گوییممی (مرگ بر امریکا)ما هم که  .دارد
 هاآنونیستی که ما مرگ و نفرین را بر صهی هایقدرتحاکم در امریکا و  هایقدرتشیطانی و  هایالبی
به دیروز و امروز  هااین .ظهور و بروز پیدا کرده است هاآندر ذات  این شرارِت  و ن خبیث. امروز باطرستیمفمی

امروز در اخبار و همچنین،  هااروپاییبا خود  ،کنندمیبا کره چنین برخورد  .کنندمیبرخورد همین صورت 
 خودشان.  پیمانانهمعنی لی زده است به ناتو یبود که ترامپ ایمی آمده  هاگزارش

از ایران و جای دیگر فارغ شود حتی به نزدیکان  آمیزشرارت حاین روو این البی صهیونیستی  دنیا بداند اگر قطعاا 
یقین بدانند اگر روزی از ایران خالص شوند و فارغ  .کنندمیرحم ن اندبسته هاآنآل سعودی که دل به  وخودشان 

در امریکای و امروز در ابعاد متعدد  آمیزشرارتاین روح  .مکندمیرا هم  هاآنو خون  روندمی هاآنشوند سراغ 
بیشتر ظهور و بروز  و در نقاط مختلف حتی به اشکالی در اروپا سیاآدر غرب  ،در نقاط مختلف ،در افریقا ،جنوبی

 . پیدا کرده است

 تمرکز جهان استکبار برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی

 روی چند خط است:نسبت به انقالب اسالمی امروزه  هاآن تمرکز
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 فروپاشی اقتصادی. 5

ارتباطی ایران را  هایراهتا  اندافتادهراه  گردهادورهو مثل  اندکردهنظام تحریم و فشار اقتصادی را تنظیم  ترینسخت 
 ؛قطع کنند

 و ناامنی در کشور  ایجاد آشوب. 4

 ؛نیست  هاآنی برا تحملقابلور امن و مستقل کش

 مردم نسبت به نظام  اعتمادیبیایجاد . 1

و  به نظام جمهوری اسالمی مردم اعتمادیبیست ا هاایناز همه  ترخطرناک و کنندمیسومین خطی که پیگیری 
ن هم که هست ولی کشوری امن با آ هاییضعف به خاطراست. البته دستاوردهای انقالب اسالمی  سازیکوچک

 ؛ا اعتماد مردم را مخدوش کنندت اندشده. اینان وارد میدان تابندبرنمیرا ترقی  همه پیشرفت و

   مهار قدرت انقالب اسالمی و جبهه مقاومت. 0

طعم شکست از جبهه  ،انددیده هاضربهچون از این قدرت  کنند. رقدرت انقالب اسالمی و مقاومت را در دنیا مها
 .اندکردهارت و احساس حق اندچشیدهمقاومت را بارها 

  کنندمیدنبال  هاآنخطوطی است که  هااین

 هاهجمهوظیفه ملت و مسئولین در برابر این 

 در مقابل ما وظیفه داریم که:
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 وحدت و همدلی. 5

 کشور و انقالب اسالمی. یهاآرماناهداف و ی و همدلی برای مقابله با این شرایط سخت و پیشبرد همگرای 

 اکمیتبین مردم و حارتباط تقویت . 4
 د بیش از پیش تقویت شود؛مردم با بدنه حاکمیت بایارتباط 

 مدیریت جهادی. 1

همبستگی،  گانهسهقوای  امروزه رهبری از مسئوالن و کهاین .است الزم و مدیریت جهادی شدهیزیربرنامهکار 
در این تحلیل  خواهدمیاقتصاد مقاومتی و تحمل  ، گره گشودن،وارد میدان شدن ، مدیریت جهادی،ریزیبرنامه

 ؛گنجدمی

 مبارزه با قاچاق. 0

 قاچاق مبارزه کنیم باید با 

 اصالح الگوی مصرف. 1

 ؛اجناس و کاالها را کنترل کنیم ،منابع ،آب شود و اسراف در برق، باید اصالح الگوی مصرف

 اصالح بعض قوانین. 6

کار ندارم که بحث شرعی مرتبط با خود را دارد که  هابانکبا بحث شرعی  اآلن. من باید بعض قوانین اصالح شود
ر این نظامات جدید فعالیت اقتصادی است که د ،هم کار ندارم جانبی دیگر آن هایبحث. به فرصت ورود نیست

از مباحث اولیه فقهی همانند  نظرقطعتی اما بعض مسائلش ح .و کارکردهای مثبت هم دارد هم دارد ضرورت
باید  .آورددرمی را اندشدهکه وسط کار با مشکل روبرو  هاییآدماشک  واقعاا  هااینمتصاعد و  جرائمدیرکرد و 
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و در  اندگرفتهوام و قرض ظه و توجه بیشتری به مردمی که درست کنند و یک مالحاصالح و بنشینند و قانون را 
و  کندمیشرم در مراجعات  واقعاا انسان . و گره را باز کنند کنند اندبردهبه کار  دیگر هایبخشو  گذاریسرمایه

 ؛دم تحملش سخت استخیلی برای آ

   هاقیمتکنترل  .7

ارز و و باید در مورد  حتماا قوه قضاییه اما  ،درست است که بخشی مرتبط با تحریم و مباحث پیرامونی است
چیزی  هاقیمتو  هابانکبحث  .مربوطه وارد شوند و مهار کنند هایدستگاه ،قوی وارد شود صورتبه هاقیمت

 .ن عبور کردبتوان از آ سادگیبهنیست که 

و به ندای  شوندمیو وارد میدان  آیندمی هاصحنهانتخابات و همه  ،بهمن 44 ریف که در روز قدس،مردم عزیز و ش 
. قوای داشته باشیم تریجزمما مسئولین باید عزم  .شایسته خدمت بیشتر هستند دهندمیرهبری و اسالم پاسخ 

که فشار روی  هاییگره سه قوه داد تایشتری به اجالس سران رهبری قدرت ب ،ری  دارندتشامروز اقتدار بی گانهسه
و در  برندنمیمتمکنی که سرمایه را در داللی ن طرف برای اقشار از آ باز کنند  ورا  کنندمیمردم وارد  قشر متوسط

امیدواریم که خداوند شر دشمنان را به خودشان  باید توجه شود. گیرندمی به کارو ایجاد اشتغال  گذاریسرمایه
 روی ما بگشاید.ه هدایت و توفیق را ب هایاهرو  بازگرداند

 دعا

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

های ما را به انوار رمضان و قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با دل
محرومان و عبادت و دعا و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، 

ورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را م
را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت،  هاآسیبشر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، 
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صب ویژه اسرائیل غاایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات ها و تروریستها، داعشیرا از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیری

مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به 
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا  ،و موفق بدارشان آشنا انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی

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 تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت 
بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و 

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهان همه مقاومت و بین
شریف و عید مبارک مقبول بفرما، این عید را برای عمه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را در این ماه 

 امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.

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

َ
ا أ  16یُکْن َلُه ُکُفوا
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