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  خطبه اول
  دعوت به رعايت تقواي الهي و رعايت اصول خانوادگي

به پارسايي و پرهيزكاري، ذكر خدا در همه احوال و آمادگي براي ورود  امام جمعه قم ضمن دعوت نمازگزاران
به ماه مهماني خدا، با اشاره به مباحث مربوط به خانواده، اظهار داشت: اصالح روابط خانوادگي، پايه اصالح 

رتو ر پمسائل ديگر اجتماعي است. اصالح نظام خانواده و آداب و سبك زندگي خانوادگي، به فرهنگ ما و شما د
  قرآن و سنت الهي وابسته است. 

ن ريزي مسئوالهاي خانوادگي، به برنامهوي افزود: از سوي ديگر، پايه ديگر اصالح نظام خانواده و كاهش آسيب
گردد. اصالح افزايش طالق، باال رفتن سن ازدواج، اختالفات خانوادگي و...، به اين دو پايه و حكومت برمي

واري هاي كشوري براساس استگ زندگي، منطبق بر فرهنگ اسالمي شود. همچنين برنامهوابسته است. بايد فرهن
  هاي خانوادگي استوار شود. پايه

	  

  هاي خانوادگي در جهان امروز و نقش نهادهاي عمومي و دولتيآسيب

ايد ن خانواده ببزرگا هاي امروزي خانواده، گفت: روحانيون،عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به آسيب
سازي كنند و به خصوص در آغاز ازدواج، به اين اصول توجه شود. افزون بر فرهنگ اسالم را تبيين و فرهنگ

  اين، نهادهاي رسمي و عمومي مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي، به اين مسائل توجه نمايند.

	  

  تأكيد بر رعايت اصل بردباري

ره به رعايت اصل بردباري و صبوري تصريح كرد: رعايت اين اصل، سرآغاز زندگي اهللا اعرافي در ادامه، با اشاآيت
شيرين و باصفا خواهد بود. قريب ده روايت، زن و شوهر و اعضاي خانواده را به تحمل فراخوانده است. تحمل، 
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بط كليد حل مشكالت است. خيلي موارد، آداب و رسوم خانوادگي فرق دارد. اگر فرهنگ تحمل را در روا
  خانوادگي مبناي زندگي قرار دهيم، بسياري از مشكالت حل خواهد شد.

	  

  ثواب پايبندي به صبر

هاي جوان را به رعايت صبر در زندگي مشترك فراخواند و ابراز نمود: در روايات مزبور، امام جمعه قم زوج
در  در راه خد، ثواب شهادت هشت بركت براي صبر بيان شده است؛ ثواب صابران بزرگ تاريخ، ثواب جهادگران

  اي در بهشت.راه خدا، ثواب عبادت، محشور شدن با اولياي الهي، رفع عذاب قبر، درجه ويژه

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي خانه آرام را سرآغاز سعادت جامعه برشمرد و خاطرنشان ساخت: نبايد با 
  هاي بزرگ خواهد بود.اي، مهد پرورش انسانترين ناماليمت، پرخاش كرد. در اين صورت، چنين خانهكوچك

	  

  لزوم توجه جوانان به اهميت صبر در زندگي مشترك

صبري، شود. بيها برايشان مترتب ميامام جمعه قم ادامه داد: اگر جوانان ما فرهنگي صبوري را آموختند، اين ثواب
  يزد و حتي دو خانواده دچار آشوب شوند.ظرفيتي است. تندي در خانواده، ممكن از زندگي به هم برناشي از كم

اده كند. جصبر ميها را بيجويي در غرب، گفت: اين فرهنگ، انساناهللا اعرافي با اشاره به فرهنگي لذتآيت
شود. تر ميطالق، از نظر شرعي باز است، ولي بسيار نكوهيده است. اگر صبور باشيم، زندگي مادي هم راحت

  غيرتي و چشم پوشيدن از حدود از الهي است. صبر، براي رسيدن به اهداف است.يالبته صبوري، به معناي ب

هاي ويژه دانست و اظهار داشت: اي از قرآن كريم، مقام صبر را مقام صابران و متعلق به انسانوي با اشاره به آيه
  ترين بنيان است. بنيان خانواده، زيباترين بنيان هستي و محبوب
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 خطبه دوم	

  به تقوا در آخرين جمعه ماه شعبانتوجه 

كردند امام جمعه قم تصريح كرد: گويا سنت بوده است كه در واپسين روزهاي ماه شعبان، پيشوايان الهي موعظه مي
ساختند. آخرين خطبه پيامبر(ص) در ماه شعبان، حاوي و جامعه را براي ورود به مهماني بزرگ خدا آماده مي

  ت به آن مراجعه شود.مطالب مهمي است كه الزم اس

	  

  فضايل ماه مبارك رمضان

الشيعه نقل شده است، گفت: در روايات، قريب صد صفت و نام و وصف وي با بيان اين كه اين خطبه، در وسائل
يابد. اين ماه، ماه براي ماه مبارك رمضان آمده است. در روايات داريم كه در روز قيامت، ماه رمضان تجسم مي

  ار فقيران و بهار دعا و قرآن است. مغفرت است و به

 دانستند؛ عيد اخالقعضو شوراي عالي انقالب فرهنگي افزود: اين ماه چنان شكوهي دارد كه اولياي الهي، عيد مي
مند خيلي گفته و اسرار دارد. پيامبر(ص) در آخرين جمعه ماه شعبان، هاي عالقهو معرفت. هالل رمضان، براي جان

  خوانند. ني فراميما را به اين مهما

اهللا اعرافي ماه رمضان را هديه بزرگ الهي دانست و تصريح كرد: بايد از اكنون، آماده ورود به رمضان شويم. آيت
  به استقبال آن برويم. بايد در درجات روزه سير كرد. بايد با استغفار و رسيدگي به محرومان،

ماه رمضان را مدرسه اخالق و تربيت عنوان كرد و اظهار داشت: فرزندان ما بايد با ماه  المصطفيرئيس جامعه
  مندي از بركات اين ماه است. رمضان تربيت شوند. كسب تقوا، الزمه بهره
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  هاي ملي و مذهبيمناسبت

داشت و گفت: داشت شهداي مؤتلفه، شهيد سعيدي، شهداي يمن، هفته جهاد كشاورزي را گرامي وي با گرامي
هاي اقتصاد مقاومتي، در اين عرصه بكوشند. كاالهاي رود همه عزيزان اين حوزه، همسو با سياستانتظار مي

  هاي مهم است. كشاورزي از مقوله

امام جمعه قم با اشاره به هفته هالل احمر، بيان كرد: هالل احمر، وظيفه الهي و انساني مهم بر عهده دارد كه 
هنگ با آن، آماده خدمت باشند. در هفته محيط زيست، بايد در اين عرصه كوشيد و آن را تبيين جامعه بايد هما

العالي) سال قبل، ابعاد مختلف محيط زيست را برشمردند. پيوست محيط زيست، كرد. مقام معظم رهبري(مدظله
  هاي صنعتي و شهرسازي باشد. بايد همراه پروژه

	  

  ايهستهرعايت مصالح ملي در مذاكرات 

روييم، تأكيد كرد: نكات زيادي در مذاكرات مطرح شده است. ملت وي با بيان اين كه هر روز با اين موضوع روبه
كننده بايد به حمايت ملي با وحدت عمومي جامعه باشد. از سوي ديگر، ما بر نكاتي تأكيد دارد؛ اتكاي تيم مذاكره

اي از رهكند و ذشده به نفع ماست و ملت جريان مذاكره را دنبال ميكننده بايد بداند كه مطالبات مطرحتيم مذاكره
  اين مطالبات كوتاه نخواهد آمد. 

هاي امريكاييان بسيار ظالمانه است. تقاضاي ما اين است كه مسئوالن ما همزمان بايد اهللا اعرافي گفت: تحريمآيت
واهد كرد و امريكا آرزوي تسليم شدن اين ملت ها مقاومت خترين تحريماعالم كنند كه ملت ما در برابر سخت

  را بايد به گور ببرد. 

امام جمعه قم توجه به مقاومت ملي و عزت ملت ايران را از وظايف تيم مذاكره كننده برشمرد و تصريح كرد: 
  مسئوالن ما هم بدانند كه اتكاي آنان به قدرت الهي و ملت بزرگ و جوانان رشيد است. 
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  توجه به اقتصاد مقاومتي اهميت فراوان

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي اقتصاد مقاومتي و توجه به آن را ضروري دانست و خاطرنشان ساخت: اقتصاد 
  بنيان و استوار و بريده از نواسانات تحميلي، اهميت فراوان دارد. دانش

عالي)، وارد نرمش قهرمانانه شده است الامام جمعه قم تأكيد كرد: ايران اسالمي با راهنمايي رهبري معظم(مدظله
و دنيا بداند كه اگر اين مذاكرات به نتيجه نرسد، ايران از پا نخواهد نشست و مسئوليت شكست احتمالي مذاكرات، 

  خوار است.فقط به گردن امريكاي جهان

	  

  بار يمنماجراي خون

اند. اند و در ارزيابي، دچار اشتباه گشته، ابراز كرد: آنان وارد ميدان مين شدهسعوداهللا اعرافي با اشاره به ظلم آلآيت
اند. امروز منصور هادي، هيچ جايي در يمن ندارد و حتي شهرهاي عربستان آنان در محاسباتشان شكست خورده

اهللا نصارگر، اهداف اناامن شده است. بايد از مسير اشتباهشان بازگردند و جلو ضرر بيشتر را بگيرند. از سوي دي
  و مردم يمن محقق گشت. امروز، امريكا تقاضا دارد كه با انصاراهللا مذاكره كند. 

وي ادامه داد: نتايج حوادث يمن براي مقاومان و مجاهدان در راه خدا، بركت زيادي دارد و اين جبهه از پاي در 
  نخواهد آمد. 

 


