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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و بسم

نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا و طبی قلوبنا و شفیع ذوبنا 
 آله االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.ابی القاسم المصطفی محّمد و علی 

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

َ
یا أ

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

و خودم را در این ماه شریف و این روز عزیز و ایام  دارروزهن نمازگزار، همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهرا
ماه مبارک رمضان و کسب تقوا در همه شئون زندگی توصیه و سفارش  هایفرصتبیشتر از  گیریبهرهو لیالی قدر به 

و روزهای در پیش  هاشبقدر و  هایشبو فیوضات عظیم  هافضیلتنیل به  آماده. امیدواریم خداوند ما را کنممی
 رو بفرماید. 

ران و سلسله پیامب مسئلهبحثی که در خطبه قبل عرض شد پیرامون انبیاء و پیامبران در قرآن و روایات بود. عرض شد 
انبیاء در طول تاریخ یک حقیقت بسیار مهم تاریخی و اعتقادی است که بخش بزرگی از آیات قرآن را به خود 

ر اعتقادات د اساسی ه انبیاء گذشته و سلسله رسوالن و پیامبران و نبوت عامه یک رکناختصاص داده است. اعتقاد ب
ر از آیات الهی د پنجمیکیا  چهارمیکمسلمین است و به همین خاطر وقتی به سراغ آیات برویم یک بخش حدود 

ر مورد دنوار شامل مباحثی از مجلدات بحاراالو چندین جلد  وارد شده استرابطه با انبیاء پیشین و پیامبران گذشته 
گذشته است و انبوهی و شاید هزاران حدیث و روایت در باب انبیاء پیشین و پیامبران گذشته وارد شده است.  انبیاء
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ما هم عرض کردیم در این خطبه یک مروری به توجه کرده است  هاآنبا توجه به اینکه قرآن به آن اندازه به تاریخ 
 انبیاء گذشته خواهیم داشت.  مسائل پیرامون ترینمهم

 یادآوری نکات پیشین
 ترینامعی که در هفته قبل عرض شد آن بود که شمار انبیاء و رسوالن مورد یک بحث کوتاهی قرار گرفت و در تنکا

عددی است که در روایات وارد شده است. اعداد دیگری است که توضیح  نفر هزار 121رسول و نبی  مفهوم از پیامبر،
ت عدد باال و مهمی اسر قرون متمادی در سطوح متعدد یک مختصری هفته قبل عرض شد. بنابراین عدد پیامبران د

 که اشاره شد.
هم به خاطر یکی دو نفر  پیامبر از مجموعه این انبیاء در قرآن کریم آمده است. اختالف 33تا  22عرض کردیم که نام 

 .بود همانند حضرت عزیر و ذوالقرنین و انبیاء دیگر
از  گاههیچعرض کردیم قصه پیامبری و وجود پیامبران و مبشران رحمت خدا یک قصه اصیل تاریخی است و زمین 

ض کره ار گاههیچ فرمایدمیزیادی قرار گرفته است اما روایات معتبر  موردبحثحجت خالی نبوده است. مفهوم آن 
 و زمین از حجت الهی و منادیان حق خالی نبوده است. 

این سلسله انبیاء همه دارای یک پیام و خط  کهاینکه انبیاء دارای درجات و مراتب متعدد هستند. ضمن  بیان شد
ن متعدد است. اما طبقات این بزرگوارا اندبودهبه عذاب خدا  رحمت خدا و بیم دهنده به دهندهبشارتهستند و  واحد

هر کدام را که بگوییم در یک رتبه نیستند نفر هزار  121هزار تا  03 هزار، 13دی از پیامبران بزرگ تا و ان 333یعنی این 
یَن َعلی: »بلکه دارای درجات هستند ِبیِّ ْلنا َبْعَض النَّ  1«َبْعٍض  َو َلَقْد َفضَّ

ْلنا َبْعَضُهْم َعلی»یا  ُسُل َفضَّ ُه َو َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرجاٍت  ِتْلَك الرُّ َم اللَّ پیامبران در یک سطح و طبقه  5«َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َکلَّ
درجات علم  کهنایبه  گرددبرمیانبیاء واقعیتی است که آیات قرآن به آن اشاره کرده است و این  مراتبسلسلهنیستند. 

نبوت و رسالتشان  و شعاعکه دامنه  طورهماناوت است عالم غیب و وحی اینان با هم متف و دانش و نوع اتصال به

                                                           
 : به تحقیق ما بعضی از پیامبران را بر دیگری فضیلت دادیم.55سوره اسراء، آیه  - 1
 450سوره بقره، آیه  - 5
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 هاآنه و در قله هم دهستن اولوالعزمآن پنج پیامبر  آیدمیدست  متفاوت بوده است و آن طوری که از روایات معتبر به
بنابراین با اینکه همه نور واحد و پیام  مشترک برای  .)ص( قرار گرفته استپیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی 

 با هم متفاوت است. هاآنخالی نبوده است اما مراتب و درجات  هاآنزمین از  گاههیچجات بشریت هستند و ن

این وجود شریف  سارسایهپیامبر خاتم در قله است و اول مخلوق در سلسله مخلوقات عالم است و همه انبیاء در 
جایگاه  و و منزلتگرچه پیامبر اسالم به لحاظ زمانی در پایان این سلسله قرار دارد اما به لحاظ رتبه  ؛گیرندمیقرار 

، لواحا ،هاصحیفه ،هاکتاب دیگرعبارتبهو اول است و همه شاگردان مکتب او هستند.  در عالم خلقت در رتبه باال
به  (ص)جامع پیامبر  کتاب و رسالت از آنخشی گذشتگان همه ب پیشین و تعالیم و دستورات هایوحی، هاپیام

 دیگری در قرآن گریم پیرامون پیامبران است. مقوله و درجات مراتبسلسلهشمارمی آیند و این 

یق دیگر بر نام انبیاء تطب هایشکلبا  هاییسورهعرض کردیم که چند سوره در قرآن به نام انبیاء است و  طورهمین
 این قبیل که عرض شد. داده شده است و مطالبی از

 آیندهانبیاء  دهندهبشارتمصدق انبیاء سابق و . 2
یعنی کمال اعتقادات ما به  آیدمیاین بحث آن است که این خط واحد که جزء اعتقادات ما به شمار  نکته هفتم در
اشته د به همه انبیاء پیشین اعتقاد نیز باید زمانهمکه به رسالت پیامبر خاتم معتقد هستیم  طورهماناین است که 

ه پیامبری همانند حضرت موسی ک ویژهبه است ـو روایات آمده  آیاتدر  صراحتبهآن مقداری که  تفصیلبهیا  باشیم
که  به حضرت عیسی رسدمیتا  ابراهیمبعد حضرت  به خود اختصاص داده استدر قرآن  تکرار را بیشتریننام وی 

یوسف و عیسی  ،لوط ،نوح ،ابراهیم ،حضرت موسیگفتیم که است.  هشد در قرآن برده بیشتراینان  هاینام
 .کنیممیاعتقاد پیدا  آورانپیاماجمال که به مجموع  صورتبهقرآن است ـ یا  انبیاء در هاینامپرکاربردترین 

 : اندمدهآبران در هر مقطعی که ماین است که همه پیا کندمیاشاره  آن که قرآن به اینکته نگریممیوقتی به این سلسله 
متداد آن و خود را ا بردندمینام  یا با اشاره از آنان صراحتبهو  خط پیشین و انبیاء گذشته بودند کنندهتصدیق اوالا 

 ؛کردندمیبه اعتقاد آنان تصریح  و دانستندمیخط نورانی 
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و مردم را به ایمان به این خط دعوت و سفارش  دادندمیتاریخ بشارت و مژده  آیندهپیامبران به امتداد این خط در  ثانیاا  
پیامبر خود را امتداد خط پیشین و مبشر دهنده  د آنرا انتخاب کنی اینقطههزار هر  121یعنی در این خط  .کردندمی

به  است که بشارت روازاینمصدق قبل و مبشر الحق بودند.  دیگرعبارتبهاست.  دانستهمی آیندهبه امتداد آن در 
به دلیل اینکه به لحاظ زمانی در پایان خط رسالت و نبوت قرار گرفته  یامبر اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(پ

 است جزء رسالت همه رسوالن بوده است.

 انبیاء الهی در منطق قرآن هایویژگی. 0
ه ی هستند. این هم یک بحث مفصلی است که بهایویژگینکته هشتم این است که این پیامبران در منطق قرآن دارای 

ه فرزانه و برجست هایانساناین سلسله نورانی، این هادیان خلق و این  فرمایدمی. قرآن کنممیاشاره  هاآنبخشی از 
 ی دارند:هایویژگیو دستگیر بشریت 

 برخوردار از علم لدنیالف( 
مادی بلکه از قبیل دانشی که با اتصال به عالم  یهادانشی نه از قبیل دانش، علم و معرفتانبیاء الهی برخوردار از 

علم لدنی و غیر اکتسابی در مقابل علمی که در مدرسه و کالس و در یک  اصطالحبه. بودند آیدمیقدس به دست 
 ،آیدمیت دس متعارف به یآموزدانش. دانش عموم بشر در فرایند را صاحب بودند آیدمیفرایند تعلیم و تعلم به دست 

الهام و وحی است با درجاتی که در این وحی است. چون این وحی گاهی  هاآناما انبیاء علمی دیگر دارند که اساس 
که مالئ واسطهبهمالئکه عادی و متعارف است و گاهی  واسطهبهگاهی  ،من وراء حجاب است و گاهی مستقیم است

ه اوج ب یامبریپوق جبرئیل است و گاهی هم آن قدر ت اگر بگوییم که روح فروح اس یاناا احبزرگ مثل جبرئیل و 
. بنابراین دانش پیامبران از نوع علم و نبوغ کندمیمثل رسول خدا که وحی را مستقیم از خداوند دریافت  رسدمی

 علم انبیاء نوعی نبوغ بوده است.  که اندگفتهنیست. بعضی از این مستشرقان 
علی . پیامبران ابودانیممیمتفاوت از دانش متعارف حتی نبوغ  کامالا  یامقولهدانش لدنی و وحی را از ما علم و  !هرگز

الم قدس راه و کانال مستقیمی به ع یک مجرا، دانش انبیاءبرای برخورداری از  بلکه وابغ بزرگ بشر نیستندسینا و ن
 و افاضات خدا است. آیدمیهمه علم بشر از عالم فوق  . البته ما معتقدیم کهشودمیگشوده 
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 عصمت انبیاءب( 
 امالا کمت هستند و حداقل قطعی آن این است که در دریافت پیام از خداوند و در ابالغ آن به بشر عص انبیاء دارای

غیر از  در ه. البترا صیانت از گناه و خطا در دریافت و ابالغ قرار داده است غیبی اینانمصون از خطا هستند. دست 
اما الاقل در این حدود که در دریافت و ابالغ و  ،شیعه معتقد به عصمتی فراتر از این هستیم عنوانبهما  مورد، این

همه فرق همه مسلمانان است. دریافت  مورد اتفاقمصون است این سه بخش  هااینگناه عمد در شرایط تکلیف 
مت و مورد اتفاق همه فرق هستند. صاین تقریبا سه رکن اصلی ع اجتناب از گناه عمد در زندگی ابالغ وحی و ،وحی

 .طلبدمیبیشتری هستیم که طرح آن مجال دیگری  هایدایرهما معتقد به عصمت در 

 معجزهج( 
یاد در قرآن نیامده است بلکه در آنبودند. معجزه  انبیاء دارای  ت. آمده اس آیه، کلمه کلمه معجزه ز

 در قرآن آیهمعانی 
 حداقل سه معنا دارد:  در قرآن آیه

 ؛همه عالم تکوین و خلقت آیات خدا هست :یک
 و ابعاد و ابعاض آن؛قرآن  نازله از خدا که آیات تشریع است. یعنی خود اتمعنای وحی و کلم به آیه :دو 

 فرا مادی و فرا عادی طوربهخود  یامبریپری برای اثبات اقدام و عملی که پیامب معنای خاصی دارد یعنی آن آیه :سوم
و پیامبر ما و دیگر پیامبران داشتند آیات الهی است یعنی معجزات که فراتر از  و عیسیموسی  آنچه. دهدمیارائه 

حاکمیت قوانین فیزیک و شیمی و علوم دیگر است. البته در دایره معجزه اختالفات زیادی است قدر متیقن آن یعنی 
قوانینی فراتر از قوانین این عالم که بر  دهدمیاقدام و عملی که از شمول قوانین عالم طبیعت خارج است و نشان 

 یرش دیگران.برای پذ اییلهوس شودمیطبیعت و این جهان مادی سیطره دارد و آن 

 فرزانه هایانسانپیامبران د( 

علم لدنی، عصمت ربوبی  و دارای  دارای کهاین رغمیعلشخصیت پیامبران از نگاه قرآن شخصیت انسانی است. 
 انددهشنائل  و طهارتفت بلند علم و معر یهاقلهر خود به انسان هستند و با اختیامعجزه هستند در عین حال بشر و 
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ْسواِق َو َجَعْلن»و همه انبیاء از این قبیل بودند 
َ
عاَم َو َیْمُشوَن ِفي اْْل ُکُلوَن الطَّ

ْ
ُهْم َلَیأ ْرَسْلنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسلیَن ِإالَّ ِإنَّ

َ
 اَو ما أ

َك َبصیراا َبْعَضُکْم ِلَبْعٍض   َتْصِبُروَن َو کاَن َربُّ
َ
 دندیآشامیمو  خوردندیمراهنمایان شما در میانتان بودند  نپیامبرا 6«ِفْتَنةا أ

د خدا و رب نیستن هاآنکه  طورهماننبودند.  یفرا انسانجنس مالئکه و از همراه بودند و  با مردمدر میان کوچه و بازار 
عالم غیب و دارای مقامات و مدارج واال  جنس بشر اما یک بشر فرزانه و وصل بهاز واسطه هستند. آنان  کامالا 

 هستند.

 مکلف در مدار شریعته( 

در مدار ه انبیاء همبلکه نیستند  و قانون فیفرا تکلانسان . آنان از همه انبیاء میثاق گرفته شده است و مسئول هستند
ْرِسَل ِإَلْیِهْم َو َلَنْسَئَلنَّ اْلُمْرَسلینَفَلَنْسَئَلنَّ : »کنندیمقانون شریعت عمل 

ُ
ذیَن أ یَن میثاَقُهْم »و  2«الَّ ِبیِّ َخْذنا ِمَن النَّ

َ
َو ِإْذ أ

َخْذنا ِمْنُهْم میثاقاا َغلیظاا  َو ِمْنَك َو ِمْن ُنوٍح َو ِإْبراهیَم َو ُموسی
َ
َیَم َو أ از همه انبیاء میثاق  فرمایدمی 0«َو عیَسی اْبِن َمْر

 .کنندمیگرفتیم، همه آنان به تکالیف بزرگی مکلف هستند و دارای تکلیف و در مدار تکلیف عمل 

 برخوردار از لسان قومو( 

َو ما » کنند. تبلیغ درستیبهخدا را  ابالغو  و سخنبرقرار کنند  از منطقی برخوردار بودند که بتوانند با جامعه رابطه 
ْرَسْلنا 

َ
َن َلُهْم أ  هاآنما پیامبری نفرستادیم مگر با زبان قوم خود تا  آیات ما را برای  9«ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیِّ

 تبیین کند.

                                                           
 43سوره فرقان، آیه  - 6
 6سوره اعراف؛ آیه  - 2
 1سوره احزاب، آیه  - 0
 2سوره ابراهم، آیه  - 9



 

 30/98/ 30                  آیت الله اعرافی                         جمعه میبد نمازهای خطبه                    

7 

 

 صبر و توکل در راه خداز( 

ُسِل : »دیفرمایمکه در قرآن کریم  وُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
ُ
 همانند پیامبران اولوالعزم صبر پیشه نما. 13«َفاْصِبْر َکما َصَبَر أ

 باید در فرصت دیگری عرض کنیم. مابقی را که  ی بودهایویژگیاین هم بخشی از این 

ا و داستان آنان را برای م زندمیبه انبیاء گره  دو خطبه پیرامون این بود که قرآن ما راعرض ما در این  کنممییادآوری 
 هایدرس هاداستانهستند و هم در این انبیاء جزء اعتقادات و اصول دین ما  کهاین به خاطرهم  بیان کرده است

 بزرگی برای امروز و همه روزهای بشر وجود دارد.

 ماه نیاخدایا ما را از پیروان راستین پیامبران الهی و پیامبر خاتم قرار بده و ما را مشمول عنایات و الطاف خودت در 
 شریف مقرر بفرما.

ْبَتُر البسم
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  11له الرَّ

 
 
 
 
 

  

                                                           
 05سوره احقاف، آیه  - 13
 سوره کوثر -11
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 خطبه دوم 

الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا بسم
أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و 
الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد بن علی و جعفر بن محّمد و موسی 

و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک بن جعفر و علی بن موسی و محّمد بن علی و علی بن محّمد 
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

ْنُتْم » الرحمن الرحیمالله اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَي  12«ُمْسِلُموَن  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ْم ِفیکُ  ِعَباَد اللَّ
ِحیل ْقَوی 13ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  11َو َتَزوَّ

همه شما و خودم را در این روزها و ایام شریف و در این ماه مبارک و عزیز به تقوای خدا که تمام هویت و پیام ماه 
. برادران گرامی خواهران ارجمند ما بیش از نیمی از ماه بندگی و تقوا کنممیمبارک رمضان است سفارش و دعوت 

پرفروغ عبادت و نیایش و دعا و مناجات و استغفار  هایفرصتوقتی به  ایمکردهیم. بارها عرض را پشت سر گذاشت
 داشته باشیم: بایددو نگاه  رسیممیمانند ماه مبارک 

                                                           
 834سوره آل عمران، آیه  -12 

 048، ص 432البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -13
 .05ـ سوره مائده، آیه  11
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تکرار نشود. این شاید و احتمال برای همه ما وجود دارد و باید هر عمل فرصت برای ما  شاید دیگر این کهاین :یک 
  آخرین فرصت است. این همان چیزی است که در عبادی و هر فرصت مناسب عبادی را چنین فرض بگیریم که

ْیَت َفَصِل »است که  آمدهروایت  ٍع  ِإَذا َصلَّ ملی که انجام مقصود نماز نیست هر ع عرض شده است که 15«َصاَلَة ُمَودِّ
 پایان زندگی بودن به عمل انجام بده که در پایان خط عمر داری. این نگاه پایان خط بودن و نقطه ایگونهبه دهیمی

گر شاید دی کهایناست.  بخشالهامو  بخشزندگی. این شاید و احتمال بخشدمیانسان یک روح و صفای دیگر 
 شاید باید همیشه راهنمای ما باشد. رمضانی و قدری و فرصت مناسبی مثل ماه مبارک رمضان به دستم نیاید. این

جای خود دارد این فرصت دیگر تکرار  هاآنباشد  دیگر هایفرصتنکته دوم این است که اگر هم ماه رمضان و  دو:
م که ما مطمئنیم یک سال دیگر هم زنده خواهیم بود اما وقتی است. فرض بگیری تریعمیق. این یک نگاه شودمین

فقط جای خود را قمری  8223شمسی و  98برویم عالم برزخ و عالم ماورای طبیعت خواهیم دید که رمضان سال 
در و ق هایشب. بنابراین فرصت باقیمانده از ماه مبارک رمضان شودمیداشته است. این ماه رمضان دیگر تکرار ن

 هستند. هافرصت ترینمهمقدر  هایقله

 هامناسبت

 :کنممیوار عرض هایی را فهرستموضوعات و مناسبت

 مختصات شب قدر. 8

 همه همت ه در پیش روی شما یک فرصت مادی بسیار مهم است چطور باک گفتندمیاگر به ما  برادران و خواهران!
 و خواهران یک فرصت برادران. کنیممیکه باشد استفاده چیز دیگری  هرو  و مقامبرای استفاده از آن فرصت مال 

 که فرصت لیله القدر است. شودمیپیش رو و چند قدمی ما است که از امشب آغاز  رینظیبو  لیبدیب

                                                           
 238، ص 66مرحوم بحاراالنوار، ج  - 15
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 شب قدر ظرف نزول قرآن . 8-8

پیام خدا و قرآن نازل شده است. همین یکی کافی  ترینعالیلیله القدر آن قدر ظرف شفاف و زاللی دارد که در آن 
تاب ک ترینعالیقرآن  صراحتبهبه اتفاق همه مسلمانان و یک زمان زالل و شفاف باشد که  آینهباید  قدرآناست 

 اسر نور و برکت است.رخدا در آن نازل شود. ظرف نزول قرآن س

 نزول همیشگی مالئک در شب قدر. 4-8

کارگزاران خداوند در این عالم مالئکه هستند  البته. شوندمینازل  ایویژه صورتبهدر شب قدر  شهیهمبرای مالئکه  
پایه عالم هستند اما در  هایمیخاین عالم روی پای خود ایستاده است. مالئک کارگزاران و  نبا نزول و تصرف آنا

 اهنقلنزول خاص مالئکه در شب قدر و روح که فوق مالئکه طبق برخی از  .شوندمیشب قدر جور دیگری نازل 
 .افتدمیدر شب قدر اتفاق 

 تعیین سرنوشت. 0-8

 .افزایدمیو جزئیاتی که دارد و این بر عظمت آن  هاتفصیلشب قدر شب تعیین سرنوشت است با همان  

 حضرت حجت )ع( در این شب ترپرفروغاحاطه . 2-8

است. این ارتباط با امام عصر و توجه خاص ( علیهاللهصلواتحضرت حجت ابن الحسن )ام عصر شب قدر شب ام
یک فرصت دیگر و ظرفیت باالتری است که در شب قدر  هاانسانعصر و قلب عالم امکان به عالم طبیعت و  ماما

اما در شب قدر این احاطه  قلب وسیع و مبارکشان بر ما احاطه و اشراف دارند. باوجود دارد. همیشه امام عصر 
 .شودمیدست مبارک ایشان سپرده به  هاسرنوشتاست و  ترپرفروغاست. این اتصال  ترقوی
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 ارزش مضاعف اعمال. 5-8

ْلِف َشْهرِ »ارزش مضاعف اعمال در شب قدر است.  
َ
: فرمودنددر روایتی  باقر )ع( امام 16«َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن أ

شایسته در آن از نماز و زکات و اقسام خیرات بهتر است از عمل در هزار ماه که دارای شب قدر فرمود: عمل »
 ،نآقر، نیایش، دعا شب قدر را بدون توجه به خدا، از ایلحظهکه  کندمی ارزش مضاعف اعمال اقتضا 12«نباشد

 م.آن بهره ببری هایثانیهایق و و مسائل معنوی نپردازیم. از تمام دق توجه به دیگران و سپری کردن به خودسازی

 میثاق با قرآن. 6-8

 .از دقائق شب قدر میثاق با قرآن است. این شب با همه این فضیلت پیش روی ما است

آن و قر و مناجاتعا و نیایش ا که هستیم شب قدر را صحنه مسابقه به خیرات و دجخدایا به ما توفیق بده در هر  
 دهیم.قرار 

 )ع( امیرالمؤمنینشهادت  به مناسبتتسلیت . 4

سال از  8233. با تقویم قمری امسال کنممیاست که تسلیت و تعزیت عرض  (ع) امیرالمؤمنینموضوع دوم شهادت 
 رینتمظلوممی گذرد. چهره نورانی و بزرگی که باالترین انسان پس از رسول خدا بود و  )ع( امیرالمؤمنینشهادت 

 وانسانی در عالم سراغ نداریم. با آن سابقه و عظمت  امیرالمؤمنینموال  ی وانسان در عالم بود. به مظلومیت عل
قرار بگیرد تا جایی که به خانه او حمله کنند. این  توجهیبیو آن همه علم و معرفت و مقامات آن چنان مورد  شکوه

َمْت »که در مسجد کوفه بلند شد که  ایلحظهمظلومیت بزرگ است  ْر  َتَهدَّ
َ
ِه أ که شمشیر  ایلحظه 10«اْلُهَدی َکاُن َو اللَّ

د و درک بشریتی که نتوانست علی را بفهم ،ظه بسیار تلخی برای بشریت استحرا شکافت ل مؤمنانفرق نورانی امیر 

                                                           
 0سوره قدر، آیه  - 16
  856ه غفاری(، ص محمد بن علی بن بابویه، ثواب االعمال و عقاب االعمال )ترجم - 12
 484، ص 24عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  - 10
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 ازپیدا کنید یکی و پیام و سخن آن امام همام در زندگی ما رواج  البالغهنهجکند. امروز هم ما نیازمند هستیم که 
و  سازانسانیک کتاب  عنوانبهرا در خانه  البالغهنهجاست. برادران و خواهران  البالغهنهجمواریث علی  ترینمهم

 قرار دهیم. موردتوجهمطرح کرده ساز در همه شئون زندگی  زندگی

 المللبیناز شهدای مظلوم  هایینمونه. 0

 شهادت یی هم داریم که خیلی مظلومانه بهشهدای مقاومت شهداو ما در میان شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت 
اسالم به دو نمونه مهم  المللبینمن از میان این سلسله نورانی شهدای  ه است.توجه شد هاآنو کمتر به  اندرسیده

 اشاره خواهم کرد:

 شیخ محمد عبدالغنی عطیه والمسلمیناالسالمحجتالف( شهید 

شیخ محمد عبدالغنی عطیه از علمای بسیار مهم و بزرگ عربستان بود که همراه با  والمسلمیناالسالمحجتمرحوم  
 یک چهره فاضل، .در قم بود هاییسال شناختممی. ایشان را من و به شهادت رسید زده شد نفر در زندان گردن 01آن 

 ،یار انسان عاقل. خیلی عجیب است بسبودبسیار هم متعادل و اهل تقریب بین مذاهب اسالمی  ،خواندهدرس
 تحصیالت و هم زمان تحصیالت حوزویکه و اهل تقریب مذاهب اسالمی  کارپایسنجیده، باسواد و شجاع و 

 اشتنیددوستبسیار و شجاع  ،فرزانه ،یک چهره بسیار حکیم .کردمیجده تدریس دانشگاه در  و دانشگاهی داشت
واهی  هایبهانهایشان هفت هشت سال در زندان و بعد با داشتم. مالقات و به ایشان ارادت  با ایشانکه من بارها 

ایشان و همه شهدای انقالب  شهدای همراهبه روح  کنیممینفر با وضع فجیع به شهادت رسید. تقدیم  01همراه آن 
 اسالمی صلواتی بر محمد و آل محمد

 ب( عالمه قیام الدین قاضی

رزانه عالمه قیام الدین قاضی از علمایی بود که ایشان هم چند سالی در عالم بسیار ف .نمونه دوم در تاجیکستان است
گاه و از دوره  ، با فضل،باسواد هایانساناز  .بود بیتاهلاز محبان  .ایران بود بر  سمکمونیو حاکمیت  هاکمونیستآ
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و  هادولتدر مقابل کمونیسم و  بیتاهلزیادی از اهل سنت و محبان  با عالمانشوروی سابق خود و پدرش همراه 
 اشیهقضفاسد ایستاد و ایشان هم چند شب قبل با یک درگیری ساختگی در زندان به شهادت رسید.  هایجریان

مراه ایشان را به ه ها به جان ایشان افتادند وهم این بود که در یک درگیری ساختگی در زندان بعضی از این داعشی
ان در دولت تاجیکست طبعاا . ع بسیار فجیعی به شهادت رساندندبه وض بیتاهلحبان جمع دیگری از مسلمانان و م

یم و صلواتی به روح مطهر آنان  این زمینه مسئول است و برای ایشان و همه شهدای آن منطقه طلب علو درجات دار
 .کنیممیتقدیم 

 تبیین اهداف شوم معامله بزرگ قرن. 2

 اینقشهدنبال  هااین .کنندمیکه ترامپ و دار و دسته هتاک او دنبال  استموضوع چهارم هم معامله بزرگ قرن 
 :در آن هستند که

 ؛شودمیو امت اسالم مرعوب قدرت اسرائیل  شودمیاسرائیل امن . 8

 ؛رودمنابع امت اسالمی به غارت می .4

 وح معامله قرن است. . این رکندمیسبک زندگی و سیطره سیاسی امریکا بر عالم اسالم حاکمیت پیدا  .0

 ؛کندمیپیدا سرائیل تعلق ابه  المقدسبیتدر این معامله قرن . 2

 ؛شودمیبه آنجا منتقل  هادولتسفارتخانه . 5

 ؛شودمیپایتخت اسرائیل به آنجا منتقل . 6

 ؛شودمیاسرائیل ملحق  سرزمینصحرای جوالن به . 1

 ؛کنندمیمزدور با اسرائیل صلح  هایدولت .8
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 ؛شوندمینه باختری محکوم و مطرود مقاومت در غزه و کرا هایجریان .9

 ؛است معامله قرن که در پی آن هستند . ایندهدمی خوارشخوندنیای اسالم دست سازش به دشمن  .83

 ؛برای این معامله قرن باید جبهه مقاومت از میان برداشته شود .88

 .شود شکستهقرن شکوه و اقتدار ایران باید  معاملهبرای این  .84

همه مردمی که و امت اسالم  ،جوانان عزیز ،اجزائی از یک نقشه اهریمنی و استکباری است. ملت ایران هااین 
این معامله بزرگ و زشت قرن  تپدمیو اصحاب پیامبر خدا )ع(  و ائمه خدا)ص( شما به عشق رسول خدا  هایقلب

معامله زشت قرن است. مع االسف  تحریم ایران جزئی از آن .اندگرفتهعالم پشت سر آن قرار  است که همه شیاطین
 . اندشدهحقیر و پستی با آن همراه  هایدولت

اقشار و طبقات گوناگون ، و دانشجویان آموزاندانش ، مردان ،حضور باشکوه شما زنانبا  آیندهاما روز قدس هفته 
 ،روز بسیار بزرگی است آیندهبزرگ رسول خدا است.هفته  هایآرمانوقت بیعت با  ،بزرگ الهی است میعادگاهمردم 

 ملت غیور و بزرگ آیندهدا در هفته به فضل خ .است و اقشار و طبقات هاگروهروز امتحان عظیم شما ملت از همه 
ترامپ و اسرائیل و  هایآرزوایران و جبهه مقاومت و مسلمانان عالم در برابر معامله قرن خواهند ایستاد و تمام 

 فضل خدا نقش بر آب خواهند کرد.)تکبیر( او را به مزدوران کوچک

، مساجد ،روحانیون، دانشجویان ،که مدارس رودمیباشم اما انتظار نخدمتتان  آیندهممکن است  که خودم هفته 
ا در م دشمن حضور پیدا کنند.در برابر همیشگی خود  باشکوهبازاریان و همه قشرها  ،طبقات ،صنایع ،هاکارخانه

دار عظمت و اقت بایدشما شکسته شود.  شجاعانهباید دیو تحریم با حضور و تاریخ قرار داریم  حساس هایلحظه
 ملت ایران به جهانیان نشان داده شود و روز قدس روز موعد ما و شما در صحنه بزرگ راهپیمایی است.
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 جم فرهنگی. لزوم همت واالی همگان در مقابله با تها5

 ی هستیم. ما جایکه سابقه تمدنی و فرهنگی بسیار جذابی داشتیم ! ما و شما شهر و استانی هستیمبرادران  و خواهران
 توانستمی سختیبهاعتیاد را بیاورد  و فساد ،اختالف ،طالق ،یک پرونده دزدی خواستمیکه روزگاری اگر کسی 

ف مختل میبد و شهرهای، اردکان ،یزد .بودند طوراینروستاها و مناطق  همه ،شهرهای مهم یزد، میبد، یزد .پیدا کند
سالم  هایخانوادهو معنویت قرآن و  صمیمیتو نمونه طهارت و پاکی و فرهنگ دوستی و  المثلضربو روستاها 

و  بزرگ هایخانواده ،خواهران گرامی . برادران عزیز،هم برای ما جانکاه است هااینما زشت است کم  برای ند.بود
 آن را حفظ توانیممی و شمافقط ما  .فرهنگ قویم و تاریخی ما در همه ابعاد در معرض تهاجم است !فرزندان عزیز ما

جمعیت  لتولیدمثجمعیت و  ،سن ازدواج باال رفته استاست، اعتیاد رو به افزایش  ،کنیم. طالق رو به افزایش است
 ی ما هست.ننگ برا هااین .و موازین ارزشی رو به افزایش استحجاب  هایارزش به توجهیبیکم، 

 اندانداختهو نسل عزیز ما  هاخانواده که به جان یآتشدارد و  در این فضای بازی که امروز وجود هاآسیبمعالجه این 
ن نباید مسئوال .مسئوالن وظیفه دارند و باید در جای خود قاطعانه انجام شود .شودمیجز با همت ما و شما خاموش ن

یر بار مسئولیت شانه خالی کنند  و جامعه را نورانی کنند شصت هزار نمازگزار باید فرهنگ 53 مسجد با 433 .ما از ز
رمضان این مکتبی است که این نور را دارد. تالش کنید این  را بشوید و کنار بریزد. هاآسیبنور رمضان باید تمام این 

کنیم.  ترقویطهارت و پاکی را پایدارتر و  ،اخالقی ،معنوی، اصیل فرهنگ بومی، هایهپایو این  ت کنیدنور را تقوی
 این وظیفه رمضانی همه ما و شما است.

 حاضر آموزانمحترم اردکان و دانش  جمعهامامخیرمقدم به . 6

 هم عزیز آموزانبه دانش  کنممیعرض  خیرمقدماینجا تشریف دارند که  اردکانارزشمند و عزیز  جمعهامامخدمت 
  .کنممیعرض  خیرمقدمکه در اینجا حضور دارند و طبقات مختلف و دیگر دوستان و عزیزانی که حضور دارند 

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

و مشکالت را به برکت ماه مبارک رمضان دور بساز، به ما توفیق خدمت  هاآسیبما را به انوار رمضان روشن بفرما، 
ر حادثه سیل جان خود از دست دادند عزیزی که د نونهالبه خلق خدا و جامعه و انقالب و جامعه عنایت بفرما، دو 

ما را به انوار قرآن  هایدلو دو شهیدی که نام بردیم و امام امت و شهدای انقالب را با اولیای خودت محشور بفرما، 
و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت و دعا و نیایش و زنده 

ا و رونق بخشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و داشتن یاد خد
عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت 

زت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج ع هاآسیببفرما، 
ها، ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریکشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به

ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را بر ما ها و تروریستداعشی
شان ل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهیناز

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

درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و 
الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول ا اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهان شهدا را ب
درخشان در ورز قدس  آزمایشبفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، ملت ما را برای یک 

 ،امیرالمؤمنینمحضر  بهسالم ما را  بدار. مؤیدموفق و  و عید فطر و همه مراسم اخالقی و دینی و معنوی آیندههفته 
 امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما. 
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َح بسم
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  19ٌد الله الرَّ
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