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 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

اِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْیِه َسبی»قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه  ِه َعَلی النَّ   4«الا َو ِللَّ

 ،دوری از گناهان ،و پرهیزگاری به پارساییو خودم را  ارجمند برادران و خواهران ،همه شما نمازگزاران گرامی
پارسایان و متقیان راستین کنم امیدواریم که خداوند همه ما را از سفارش و دعوت می روحی و اخالقی هایآلودگی

 مقرر بفرماید.

 حج کنگره عظیم امت اسالمی 
ادگاه بزرگ مسلمانان جهان هستیم و عسالمی و میا تانه برگزاری مراسم باشکوه حج این کنگره عظیم امتدر آس

عرایض بنده هم در این خطبه پیرامون این فریضه بزرگ الهی است که در آیات و روایات فراوان مردم به انجام این 
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 حّج خانه کعبه حّق ثابت الهی بر مردمان است، هر که را یافتن راهی به رفتن حج مقدور باشد.: 97 سوره آل عمران، آیه - 4



  
 05/05/97                   آیت الله اعرافی                         جمعه میبد نمازهای خطبه                    

2 

 

در فقه  هاعبادت ترینبزرگستید یکی از مستحضر هکه  طورهمان. اندشدهعمل بزرگ و عبادت عظیم فراخوانده 
اهمیت آن در صدر مباحث فقه قرار گرفته  به خاطرفقهی ما است و  هایکتابما، حج است. عبادت بخش اول 

است. حج یکی از چند عبادت بزرگی است که در فقه ما دارای کتاب بزرگ با احکام و معارف بسیار متنوع و حجم 
اسالم هم دارای سابقه بوده است، در ادیان پیشین دارای پیشینه است و در خانه باال است. این عبادت در قبل از 

انجام شد برگزار  (السالمعلیهله و )علی نبینا و آ الرحمنخلیلآن به دست ابراهیم  تأسیس خدا و حول کعبه که باز
پیرامون ( السالمعلیهم)ائمه هدی آیاتی نیز در قرآن پیرامون حج داریم و حجم باالیی از روایات از پیامبر و  .شودمی

 حج وارد شده است.
مباحث و حقایقی را مطرح کرد و بنده هم در این فرصت کوتاه  توانمیدر باب حج از زوایا و منظرهای متفاوتی  

و اهمیت این عبادت بزرگ در قالب این نکاتی  شودمینکات کوتاهی پیرامون این فریضه تقدیم محضر شریف شما 
 تا حدودی روشن خواهد شد.  کنممیکه عرض 

 حج هایویژگیاز  ایجرعه
 از حج را در این خطبه تصویر و تبیین خواهم کرد: هاییویژگیبه ترتیب 

 حج عبادتی جامع و فراگیر .1
ضر هستید حج یک عبادت جامع و فراگیر است و در حج نشانی از که بارها گفته شده است و مستح طورهمان 

 ایهمجموعو  هاعبادتکه حج گویا کلکسیونی از  کنممیر تعبیر طوگاهی این  .ر وجود دارددیگ هایعبادته هم
  .نشانی در حج وجود دارد هاتعباداز هر یک از  تقریباا  .آیدمیالهی به شمار  هایعبادتو  هاپرستش از

 اصالا بگویید را نماز  اگر .آیدمیاز اعمال حج طهارت به شمار  از طهارت در حج نشانی وجود دارد و شرط بعضی
و وجود دارد. قوام روزه به ترک است  در حجدیگر از نماز  هاینشانهنماز طواف و  .بعضی از اجزاء حج نماز است

از خمس و زکات نشانی در حج وجود دارد چون در  طورهمین .اعمالی که باید در هنگام حج ترک شود وجود دارد
و اعمال گوناگون عبادی  جهاد و دفاع نشانی وجود دارد.از ذکر و دعااز  طورهمین .حج هم باید مال خرج کرد

 در حج شاهد هستیم. هاآننشانی از 
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 حج دارای ظاهر و باطن. 2
 ، نماز نماز کلی است که ضریب باالتری دارای ظاهر و باطن است. این قانون حج مثل سایر عبادات و با یک

. روح و باطن عبادت هم هستندروح و باطن هم شامل و شکل و قالب  ، جماعات و تمام عبادات هم دارایجمعه
کل و ظاهری دارد. این قالب و شکل حج هم شاهد این هستیم که قالب، شاست. ما در  هایتبینی تا دارای درجات

و پوشش  کندمی، مدیریت دهدمی را سامانو احکام حج این شکل  آدابمشمول احکام ظاهری فقهی است و 
قه وجود دارد. فلذا در باب حج ما از طرفی در ف یدر آن هم اسرار دارای روح و باطنی است کههمچنین  .دهدمی

این نیایش بزرگ  آن قوانین شکل این عمل عبادی و و همه شودمی آدابل احکام و که شام بینیممیکتاب الحج را 
رمزی است که در اسرار حج  راز ودر حج اسرار فراوان و باطن بسیار و پرشکوه و پر  زمانهم در پیشگاه خداست و

در رابطه با باطن کتاب و صدها  هاده. در روایات هم اسرار حج تبیین شده است و در طول تاریخ شودمیمطرح 
 نوشته شده است که در دسترس قرار دارد. آنعمیق حج و اسرار  هاییامپحج، 

 حج شامل عبادات وجودی و ترکی. 3
د رکوع و سجود و دی است و اقداماتی باید انجام دا: بعضی از عبادات وجوشودمیعبادات ما به دو قسم تقسیم 

ترکی است که  هایعبادترد یک کار وجودی است که آدم باید انجام دهد. اما نوع دوم عبادات، از نوع ذکر و وِ 
، خوردنن .اساس روزه ترک استچرا که این ترک در روزه تجسم پیدا کرده است که انجام دهد  انسان نباید

. در حج هر دو جمع هستند. دهدمیاز تمتعات دنیا ترکی است که اساس روزه را تشکیل  فروبستندم  نیاشامیدن و
حج هم تروک حج است که هم و بخشی از  هااینوقوف و امثال  ، رمی،نماز ،حج هم سلسله اعمالی دارد از طواف

 برای ایناین تکالیف و محرمات کرد شبیه باب روزه. حالل را باید در حج ترک  یاز کارهام و خیلی احرکارهای 
نزدیک  هایراهخدا نزدیک شود. یکی از  به کند و با آن تمرین و ریاضت تمرینصبر و بردباری را که انسان است 

 ندهد. را انجاماین است که حتی حاللی  شدن به خدا ریاضت و تمرین

 حج دربرگیرنده عبادات گفتاری و بدنی. 4
 ،ردوِ  ضی از عبادات عمل زبانی است ذکر،زبانی است. بع یهاگفتها بعضی عمل بدنی است و بعضی عبادات م 

انجام  مناجات که، خوانیدیمدعای کمیل که  .ال استقلب و زبان فعّ  هاآنعباداتی هستند که در  و مناجات دعا
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ارزش  که شودمیجاری  بر زبانو  خیزدیبرماعمالی است که از قلب  شودمیخوانده  قرائت نماز کهو  دهیدیم
 و سجود. مثل رکوع شودمی. کار بدنی است که انجام ت اقدام عملی استاباالیی هم دارد. گروه و نوع دیگر عباد

 بینیممی نگریممی. وقتی به حج دهندمیرا تشکیل  هاعبادتکه بخشی از  هستند غیرزبانییام و قعود رفتارهای ق
. دهدمیانجام  اعمال حج اقداماتی را بدن در حالدرعیندر اجزای حج وجود دارد و  که در حج هم زبان و ذکر

رمی جمرات یک عمل بدنی است و بسیاری از رفتارهای  ،کنار خانه خدا یک عمل بدنی است دور زدن و طواف
 دیگر حج که اعمال بدنی است.

 غیرمالیاز عبادات مالی و  ایآمیختهحج . 5 
باید مال  هاعبادت ی ازبعضدر مالی.  هایعبادتو  غیرمالی هایعبادتبه  شودمیتقسیم  اظبه یک لح عبادات

بذل و بخشش کرد خمس و زکات یعنی دست به جیب ببر و حق فقرا و کار فرهنگی و دینی را از اموالت ادا کن. 
مالی است که سر و از اعمال  ایمجموعهکارهای خیر  انجامانفاق و ، زکات ،این پرداخت مال است که خمس

 کنیممی.وقتی به حج نکاه هااینروزه و امثال  ،است مانند نماز غیرمالیهم  هاعبادتکارش با مال است. بعضی از 
 است. غیرمالیکه جامع هر دو است. حج آمیخته با خرج کردن مال است و بعض اعمالش که  بینیممی

 حج از واجبات موّقت. 6
 دعا ،د ذکرنبعض عبادات وقت خاصی ندار .هست و محّدد به حد خاصی استحج از اعمالی است که موقت 

همه اوقات ظرف انجام داد. را  هاآن توانمیکه در هر زمانی خواندن و نماز مستحبی غیر نوافل مستحباتی هستند 
. حج هم در هااین و امثالروزه  وقت معین دارد مثل نماز، هاعبادتد باشد. اما بعضی از توانمیمتنوع  هایعبادت

ماه رمضان یک  در مثل روزه که ،مقدس و بزرگ است راکه ظرف زمانی آن بسی پذیردمیام یک وقت معین انج
ظرف  گیردمیو در ایام بسیار مبارک قرار  الحجهذیدر دهه اول که  حجبخشی از  ظرف پرشکوه و پرارزش است.

آمدن یک عمل پرشکوه و  به وجودخاص باعث ته شدن این عمل با ظرف زمانی خزمانی انجام حج است. آمی
 .شودمی باعظمت
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 مکان معین در حج. 7
در مکان  هاعبادت ی ازدارد که کمتر عبادتی چنین است. البته بعضاست که مکان معینی  هاییعبادتحج از 

 جمعه در عتبات مقدسه یا در مساجد و مشاهد مشرفه ارزشنماز  ،جماعت ،دارد. زیارت یخاص ارزش بیشتر
که از نظر دینی در اوج  ییهامکانبیشتری دارد. اما در حج این عمل بزرگ و عبادت عظیم گره خورده است با 

و آن خانه  بزرگقداست و شکوه و ارزش است. باالترین نقطه در عالم از لحاظ ارزش خانه خداست آن شهر 
مقدس گره خورده  هایمکانمعین و و بیت الناس است. این عبادت بزرگ با یک خانه  اللهیتبالهی است. آن 

 است. 
ال است و هم سایر اجزای هم زبان در آن فعّ  حج هم فعل وجودی دارد و هم ترک؛ که عمل بینیممی ترتیبینابه

این  حالدرعینو  درآمیخته است دیگر هایتالشو هم با  شودمیانجام  یهم این عمل بزرگ با پرداخت مال بدن؛
 .ترمقدسو مکان  تربزرگ با ارزش ت به زماناس شدهعمل بزرگ مقید 

 ابعاد گوناگون حج. 8
در  هاعبادتگروهی و بعضی اقتصادی است بعضی  بعضی فردی، بعضی هاعبادتون دارد. گوناگ هایفلسفهحج 

 عمدتاا  هستند که کار مالی . خمس، زکات، انفاق مالی و صدقه یکمتفاوت دارد هاینقشمختلف  هایساحت
فردی در و معنوی  ،مانند نماز شب یک بعد اخالقی هاعبادتبعضی از اقتصادی جامعه است. اظر به نیاز ن
را  هاعبادتما  کهوقتیجهاد یک عبادت سیاسی و اجتماعی بزرگ است.  طورهمین .کندمیایفا را  شبیمهن

اقتصادی یا  ردی یاکه هر عبادتی دارای فلسفه و کارکردی در بعد ف بینیممیکنیم  یررا تصو هاآنفهرست کرده 
اما حج کلکسیونی از همه این ابعاد است و ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  ... است.اجتماعی و 

 . در آمده است فرهنگی در آن جمع شده و به شکل عبادتی که در ابعاد مختلف دارای فلسفه است

 گره خوردن حج با هجرت. 9
یک  ندیشه اسالمی است. حج یعنی هجرت بهیک اندیشه متعالی در احج با هجرت گره خورده است. مهاجرت 

 و روزمره از یک زندگی طبیعی رفتبروناردوگاه بزرگ. یعنی 
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 گنجینه تاریخی انبیاء و اولیای الهی . حج10
دم تا از همه تاریخ انبیاء از حضرت آ ایگنجینهو  دهندهنشانیادآور و  در کنار خانه خدا همانی بزرگ الهییاین م 

حضور پیدا  در حج وقتی کسی .ابراهیم و تا پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله و سلم( است
و با آن انس  کندمیگویا دارد یک دور تاریخ جریان بزرگ توحیدی و جریان آن پیامبر بزرگ خدا را مرور  کندمی
 و انبیاء الهی است. لیاگر سیر جهاد اوت. پس حج گنجینه تاریخی است و روایتگر و حکایگیردمی

 قدرت جهانی اسالم دهندهنشانحج . 11
 حج امت ساز و تمدن ساز است. حج مجمع امت اسالم برای نشان دادن قدرت جهانی اسالم است. 

برای برادران و خواهرانی که عازم این عبادت بزرگ هستند  مخصوصاا این چند ویژگی حج را برای شما توجه به 
حضور  هاکاروانقبل توفیق داشتم و در خود  ایهسال که تفکر کرده در خود نهادینه کنند. کنممیکرده تقاضا  تأکید
به کسانی که عازم  گویممیهم تبریک  جاهمینولی  اما امسال چنین توفیقی شامل من نشده است. کردممیپیدا 

مطالعه و فکر کنند و خود را  ث ارزشمند حجکه در این مباح کنممیر پرشکوه معنوی هستند هم تقاضا این سف
 کنند.  آمادهبرای این سفر بزرگ 

 دشمنان در رابطه با حج هایتوطئهلزوم مقابله با 
در  ،تا حج را از درون تهی کنند اندچیدهی هایتوطئهدشمنان هست.  هاییدشمناین حج در معرض دسایس و 

هرگز این درست نیست  .کنیدمیحج خرج  ی چه چیزی درچک کنند و بگویند که براذهن جامعه ما حج را کو
بر غیر ملت اسالم خواهد مرد. حج مگر حرف  . در روایت داریم که چنین کسیکسی که بتواند حج برود ولی نرود

بودم که در این جا اگر فرصت بود روایاتی نوشته  .که در توان افراد است باید حج بروند ییآنجاتا  .کوچکی است
که چقدر در مورد حج سفارش شده است. برادران و خواهرانی که عازم حج هستید این سفر  دیدیدیمنگاه آ بخوانم

این سفر بسیار معنوی و بزرگ کنید. انشالله خداوند حجی پر از برکات و دارای  آمادهخودتان را را مغتنم بشمارید. 
اسالمی و امت  یهاآرماند و دست خائنان به ثمرات فراوان برای همه شما و برای همه امت اسالم مقرر بفرمای

 مقدس کوتاه بفرماید. هایینسرزماسالمی را از 
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َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  5ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

 
 

  

                                            
 سوره کوثر -5
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 خطبه دوم

م علی سّیدنا و نبّینا و الة و الّسالالّص  جمعین ثّم أالله رب العالمین بارئ الخالئق  مدالله الرحمن الرحیم الحبسم
و علی بی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء أحبیبنا 

بن علی و جعفر بن محّمد و  ة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسینهل الجنّ أالحسن و الحسین سیدی شباب 
و الحسن بن علی و الخلف القائم محّمد بن علی و علی بن محّمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محّمد 

المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و 
 ة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.ساللة النبین و صفوة المرسلین و عتر

 توصیه به تقوا
ْنُتْم » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

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

َ
یا أ

ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْق  6«ُمْسِلُموَن  ُه َفَقْد ُنوِدَي ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ َوی اللَّ
ِحیل ْقَوی 7ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  8َو َتَزوَّ

و آمادگی  یاد مرگ به و خودم را و نمازگزار و حضار محترم همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند
به سمت مرگ و لقاء  آرامآرام. همه ما در کاروانی حضور داریم که این کاروان کنممیرش و دعوت لقاء خداوند سفا

ن نیست. عمرهای متفاوت وجود مرگ بیرو سویبه. هیچ فردی در این عالم از کاروان رهسپار  کندمیخدا حرکت 
نگاه  این قافله بشریت هم با نگاه فردی و هم این عالم با نهایتاا اما شرایط حالی و زندگی متفاوت است  دارد و

کل این کره زمین و جهان  ،مرگ رهسپاریم سویبهما  یکبهیکمرگ و قیامت رهسپار است.  سویبهجمعی 
مرگ غافل شویم عقب  سویبهخلقت هم به سمت قیامت در حال حرکت است. اگر ما از این حرکت و رهسپاری 

                                            
 004ه سوره آل عمران، آی -6 

 140، ص 402البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -7
 .097ـ سوره بقره، آیه  8
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نشاط  ،بخشدمیبه ما حیات  است، سازانسانبزرگ و حرکت عظیم این یاد مرگ و توجه به این سفر  .ماندخواهیم 
یاد مرگ یک استراتژی  .. یاد مرگ یک تعارف ظاهری نیستکندمیرا بیدار  هادل و دهدمیروح ، کندمیارزانی 

الهی و عبادی است.  معنوی و پرنشاط، بزرگ برای زندگییک راهبرد  ،است لقاءاللهدر مسیر  مؤمنحرکت انسان 
 مقرر بفرما. سازندمیخدایا ما را از پارسایان و از کسانی که همواره به یاد مرگ هستند و برای آخرت توشه 

 هامناسبت
 :کنممیبه همراه نکاتی اشاره  وارفهرستموضوعاتی را 

 . بزرگداشت اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقالب0

سالروز شروع نماز جمعه پس از انقالب اسالمی به شکل گسترده و وسیع از تهران با امامت  ،نج مرداداول پ موضوع
عرض  بارهدراین. جمالتی اندکرده گذارینامروز جمعه  عنوانبهلذا این روز را ف .طالقانی است اللهآیتمرحوم 

 :کنممی

این نماز برای سیاسی و اجتماعی است.  نی،نماز جمعه یک جایگاه بزرگ، عبادت عظیم و مجمع بزرگ روحا
حجی که در یازده نکته ابعاد آن شمرده شد  این 9حج به شمار آمده است. عنوانبهکسانی که امکان حج ندارند 

امت اسالمی در هر  افزایهمتجلی و شعاعی در نماز جمعه دارد. نماز جمعه یک صف پوالدین و یک اجتماع 
در دم  هاخطبههمه برکات و ثمرات است. طبق بعض روایات مالئک هنگام شروع  ینی ااین نماز دارا .منطقه است

که برای نماز جمعه ثبت  هاییثواب 10.شودمیثبت  هاآننام  اندآمدهکه زودتر  هاآنو  کنندمیمصلی اسامی را ثبت 

                                            

ْهِجیُر ِإَلی اْلُجُمَعِة »پیامبر خدا )ص( فرموده است:  - 9 ِتي ُفَقَراِء  َحُج التَّ مَّ
ُ
حج فقراء امت من رهسپار شدن به سوی نماز جمعه است.)عالمه « أ

 (097، ص 68مجلسی، بحاراالنوار، ج 

ِبي َجْعَفٍر اْلَباِقِر  062همان، ص  - 10
َ
اِم َیْعِرُفَها اْلَخاَلِئُق ِباْسِمَها َو ِح  َقاَل: (ع)َعْن أ یَّ

َ
ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی اْلِعَباَداِت ِباْل ْلَیِتَها َیْقُدُمَها َیْوُم ِإَذا َکاَن ِحیٌن َیْبَعُث اللَّ

یَمٌة َذاُت َوَقاٍر ُتْهَدی ِإَلی ِذي ِحْلٍم َو َیَساٍر ُثمَّ َیُکوُن َیْوُم الْ اْلُجُمَعِة َلُه ُنوٌر َساِطٌع َتْتَبعُ  َها َعُروٌس َکِر نَّ
َ
اِم َکأ یَّ

َ
ُجُمَعِة َشاِهداا َو َحاِفظاا ِلَمْن َساَرَع ِإَلی ُه َساِئُر اْل

َة َعَلی قَ   هَلی اْلُجُمعَ ْدِر َسْبِقِهْم إِ اْلُجُمَعِة ُثمَّ َیْدُخُل اْلُمْؤِمُنوَن اْلَجنَّ
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و بسیار بزرگ  افزاجانیک سوره در قرآن کریم به نام جمعه است و آن خطاب  11بزرگی است. هایثوابشده است 
الِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعة»مردم به سمت نماز هست. تشویق  در آن سوره برای ذیَن آَمُنوا ِإذا ُنوِدَي ِللصَّ َها الَّ یُّ

َ
 َفاْسَعْوا ِإلی یا أ

ِه َو َذُروا اْلَبْیعذِ  ندگی را کنار و همه ز دادوستدنماز هستید  بخشوحدت یهاصفبرگزاری  آمادهوقتی  12«ْکِر اللَّ
تا عبادت الهی را  بشتابیم که دهدمیفرمان  بخشروحاین نوای  بگذارید و مشتاقانه به سمت نماز جمعه بشتابید.

متعدد  هایفلسفه ،نماز جمعه هم شبیه حج .نماز و در اجتماع بزرگ مردم برگزار کنیم در محلجمعه  در ظهر
غنی و فقیر و طبقات متفاوت عه کوچک و بزرگ، در نماز جماجتماعی و سیاسی دارد.  ،معنوی ،اخالقی ،عبادی

اجتماعی و  ی و دلسوزی برای مصالحافزایهمو نشانی از  کنندمیدر پیشگاه خدا ابراز کرنش  مردم در صفی واحد
ه این عبادت بزرگ در شد و امروز اءیاحرکت انقالب اسالمی این نماز . به بکندمیهمدردی در نماز جمعه تجلی 

گفت آن است  توانمیکه به شما مردم شریف و عزیز  اینکته. اما شودمیصف پوالدین انجام  900قریب در  رکشو
در ادوار نماز جمعه  از نماز جمعه در شهر شما این شکل یافتن که شما افتخار آن را دارید که پیش از رسمیت

اعرافی از پیشگامان نماز جمعه  اللهآیتم از شروع حرکت انقالب مرحو و قبلگذشته بوده است و در عصر انقالب 
انقالبی و مردمی ایشان از  یهاحرکتایشان و  یهاجمعهبا حضور مردم همیشه در صحنه بودند و آن نماز 

ضور نسل جوان و برای ح .تالش کنیم . ما برای شکوه نماز جمعه بایدآیدمیافتخارات شما مردم میبد به شمار 
تالش کنیم. نماز جمعه پایگاه عبادت  در قالب نماز جمعه باید هاآنانقالب اسالمی به  انتقال پیام دین، اخالق و

اسالم و انقالب و اسالمی است. باید  دلباخته حق، یهاانساناست و موطن  جایگاه مالئکه الهی ،خداست
 .ه شرکت کندتسهیلی قائل باشند که هر کسی مشتاق است بتواند در نماز جمع کارگران خودبرای  هاکارخانه

در نماز شر کت کنند. نماز شما نماز  ترراحتبه این عبادت بتوانند  مندانعالقهکمک کنند تا  و مراکز باید هاخانه
مدارش و همه نهادهای  ،وپرورشآموزش. در حوزه، دانشگاه، شود ترباشکوهباشکوهی است باید از این هم 

را  خداوند این عبادات ما قرار گیرد. مدنظرو معنوی نماز جمعه  اجتماعی باید تشویق به حضور در صفوف عبادی
. از کنندمیکه برای ساخت مصال و اداره آن تالش  یکسانهمهباید تشکر کنم از  طورهمینقرار دهد.  موردقبول

ر کنیم تشک کنندمیو مردمی که کمک  کنندمیعزیزانمان در ستاد نماز جمعه و مصال و از مسئولینی که همراهی 
 این روند شکوه نماز جمعه افزایش پیدا کند. انشا الله

                                            
 .481الی  044صص  68حاراالنوار، ج رجوع شود به ب - 11
 9سوره جمعه، آیه  - 12
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 رزمندگان اسالم در عملیات مرصاد یهارشادتتکریم . 4

آن  یاد کنیم. عملیات مرصاد ازاز شهیدان سرافرازمان در عملیات مرصاد سالروز عملیات مرصاد است که باید 
حلقه مکمل پیروزی ملت ما در دفاع  نیآخرو اثر در تاریخ دفاع مقدس  نمونه و بسیار پرناب،  هایعملیات

شما مردم را از پا دربیاورند. امروز هم  آمدندمقدس همه دنیا  دفاعمقدس بود. به یاد داشته باشیم در هشت سال 
که مشکالت است  . البته سختی برای ملت ونباید ما را سست کند آیدمیو فشارهایی که  هاییگواوهینترسیم این 

هشت شما مردم بزرگی بودید که  .اما شکوه انقالب و عظمت ملت را فراموش نکنیم شود،یم تا حل تالش کن باید
هشت سال در برابر همه که بر ملت بزرگ ما ایستادید. درود خدا بر شهدا و در برابر هجمه همه شیاطین عالم سال 

باز به کشور حمله  هایلیاسرائ بعد از تمام شدن جنگ این منافقین خائن در خدمت صدام و .دشمنان ایستادند
حرکت دفاع  نیآخرکردند و قرارشان این بود که تا تهران بیایند و تجهیزات وسیعی را به کار گرفته بودند تا در 

این تجهیزات وسیع دشمنان در برابر اراده جوانان ما نابود  آمدندمقدس ما را از پا دربیاورند. جوانان ریختند مردم 
بر شهدای بزرگ این  میفرستیماد یادآور یک پیروزی بزرگ انقالب اسالمی است و درود و عملیات مرص شد
 محمد آلو  بر محمدات و دفاع مقدس با صلواتی یعمل

 ایحرفهفنی  هایآموزشهفته مهارت و . 1

 در این باب هم به شکل کوتاه عرض کنم: .است ایحرفهفنی  هایآموزشموضوع سوم هفته مهارت و 

رسمی که در  هایدانشاز اقتصادی غیر  هایفعالیتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برای جوانان و تحقق اقتبرای 
کاربردی مهارتی و فنی هستیم. دنیا روی  هایآموزشنیازمند به  شودمیدانشگاهی ارائه  هایرشتهقالب 
 ما برای همه وپرورشآموزشمهارتی و فنی در  هایآموزشدارد. اگر هم  تأکیدمهارتی و فنی خیلی  هایآموزش

همه  .دهدمیکارها را متقن تر انجام است و چنین جوانی  آفرینو اشتغال  تولید زا عمالا جوانان ما اعمال شود 
 فنی در کشور وجود دارند آموزشاست و مراکز  بسیار مهم هامهارتکارهای امروز نیاز به مهارت و دوره دارد این 

ال از کسانی که در این زمینه فعّ  جاهمین .چند شعبه آن در شهر ما هست که  انددادهانجام خوبی  یهاتیفعالو 
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برای نسل جوان مهم شمرد و همه این  را ایحرفهفنی و  هایآموزشکه باید  کنممی تأکیدو  کنممیهستند تشکر 
اشتغال ایجاد  کار کنند و ایحرفهفنی در رشته و  هایآموزشند با توانمیفرهنگ را مهم بشماریم. همه جوانان ما 

 کنند.

 فرهنگ و گفتمان مقاومت یهاشاخصه. 2

 فرهنگ و گفتمان هایشاخصه .دارد که نیاز به تقویت فرهنگ و گفتمان مقاومت وجود قرار داریم یطیشرا ما در
 عبارت است از: اندکردهبرای ما ایجاد  مقاومت در این اوضاعی که

 عرفت. عقالنیت، حکمت، عقل و م0
 رایی مردم با یکدیگرهمراهی و همگ. 4

 همراه هم با رهنمودهای رهبری از این کوران حوادث عبور کنیم. واقعاا باید همه  

 . امید به آینده 1
 ملی  و نیروهای درونیبه  و باور . اعتماد2

ا حکمت و یم در برابر فشارها تحمل کنیم و بتوانمیما  ،دتوانمیمسئولین و مقامات باید باور کنند که این ملت  
 .عبور کنیم آناز  مقاومت

 . عدم انفعال و ترس5

 دهندمیتاریخ انجام  کارانخیانتکه این  هاییگویییاوهو این  هاکشیعربدهنه مردم ما شایسته است که در برابر   
است و این حق ملت م .دهندبه خود راه کوتاه بیایند و رعب و انفعال  یاذرهبترسند و نه مسئولین ما حق دارند 

این  .قابل تحسین است و محترم انجام داد موضع قاطع جمهورسیرئمسئولین ما حق ترس ندارند. اقداماتی که 
جبهه مقاومت امروز در دنیا یک جبهه قوی  .عظمت رهبری و شجاعت مردم هم باید در مسئولین تجلی پیدا کند
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 یهاضعفمواجه با  هانیا ،استکباری است یهاقدرتنشان ضعف این  هاییگواوهیو  هاکشیعربدهاین  .است
مقابل  شودمیسست و ساده ن صورتبهکرد و  یزیربرنامهالبته باید  .فراوان هستند نباید ترسید و باید محکم ایستاد

 ایستاد.  هاهجمهاین 

ر وظایف ملت و مسئولین د ازجمله مد و جهادیو مدیریت کارآ مواضع قاطع و روشن ، اتخاذشجاعت ،صبر
مقاومت کنیم  هاهجوم. برای اینکه بتوانیم در مقابل این . امروز باید جهادی وارد میدان شویمشرایط کنونی است

 .دولت و مجلس ما بازسازی کنند و بازتوانی انجام دهند ،صاحبان صنایع ،مردم ،جوانان ،هاکارخانه باید صنایع،
پیروز خواهیم  حتماا و عقالنیت به میدان بیاییم  مقاومتدی و و با کار جها با شجاعت هااینبدانیم که اگر در برابر 

 .اندواماندهامروز  هاییکایآمر .ترسید هایدشمننباید از این و بر نیروهای خود تکیه کنیم  ،باشیم دواریام دیبا .شد
 بر هیبا تک ما .دارد یتوان عظیم مقاومتو جبهه  باالیی دارد توان یاسالمامت  .مشکل دارند نوعامروز هزار  هاآن

امروز هم صف  .دیگر همه همراه ماست یهاتجربه. دوره دفاع مقدس و یم دشمن را به عقب برانیمتوانمیاین توان 
د دشمن را به عقب براند و به فضل توانمیو کار جهادی  مطمئن و سرشار از ایمان یهادل، ی قویهادهپوالدین ارا

 جدید خواهیم بود.خدا ما شاهد شکست همه دشمنان در این معرکه 

 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،

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

ده، گناهان ما را ببخش، ما را از اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار ب
را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت،  هاآسیبشر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، 

ویژه اسرائیل غاصب ایمان 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، داعشیما، شر تکفیریرا از سر همه مرتفع بفر
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مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به 
ریضان مدنظر و جانبازان را شفا مریضان ما، م ،شان آشنا و موفق بدارانجام 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 

ن، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و بفرما، ارواح تابناک شهیدا
الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهان همه مقاومت و بین

رما، این عید را برای عمه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را در این ماه شریف و عید مبارک مقبول بف
 امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.

َ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

َ
ا أ  13ُفوا
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