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 خطبه اول
لوبنا و قبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب 

طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین و السّیما بقیة الله فی 
 االرضین.

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »اعوذ بالّله من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم  ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن  1«الصَّ  ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة َامِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه. 

بری از خداوند در نواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزگاری و فرماهمه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خ
خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی کنم و از خداوند میهمه احوال و شئون زندگی سفارش و دعوت می

 را به روی همه ما بگشاید و ما را از بندگان شایسته و وارسته خویش مقدر بفرماید.

 های پیشینخطبهیادآوری 
رض کردیم پیشین پیرامون اصول و ضوابط فقهی و اخالقی حاکم بر روابط خانوادگی بود. ع هایخطبهسخن در 

 .کنندمینرم  وپنجهدستخانواده مقوله مهمی است که همه جهان با آن 
بخشی از  هاوادهخانخانواده، افزایش آمار طالق، کاهش آمارهای ازدواج، و مشکالت درون  هایارزشفروپاشی 

 دادهرخآن  مصائبی است که امروزه بشریت مبتالی به آن شده است. کشور ما هم به خاطر تغییر و تحوالتی که در
 است. خانوادگی قرار گرفته هایآسیبو  هانابسامانیاست و حضور امواج فرهنگ غربی، در معرض این 

 مسائل ترینمهم. مسئله خانواده را باید از جزء افزایدمیدیشه صاحبان فکر و ان هاینگرانیآمار و ارقام هر سال بر 
ی سالم و آرام برخوردار نباشد همه ارکان جامعه متزلزل هاخانوادهاجتماعی و فرهنگی بشمار آورد. اگر جامعه از 
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دارای منطق مطمئن تربیت خواهد شد. اسالم در حوزه خانواده  آرام و هایخانه . نسل رشید و سالم در پرتوشودمی
علوم انسانی و اجتماعی غرب، فقه و اخالق اسالمی  پیش از همه مباحث حوزه هاقرنبسیار روشن و استوار است. 

ارائه کرده است و در روابط میان همسران، تعالیم بسیار  بخشنجاتو  بخشرهایی هاینسخهدر حوزه خانواده 
 .ی از اسالم در دست ما موجود استبخشنجاتنورانی و 

جوان  ایزوجهگذشته ما به ده اصل و قانون فقهی و اخالقی در روابط میان همسران اشاره کردیم. اگر  هایخطبهدر 
ایمانی و آسمانی  هایخانهما،  هایخانهو همسران در پرتو این اصول نورانی روابط خود را در محیط خانه تنظیم کنند 

 خواهد شد.
اصل دهم اصل احترام متقابل و حفظ کرامت یکدیگر در فضای خانواده بود. گرچه این اصل در ذیل اصول قبلی هم 

 قرار گرفته است. تأکیدمستقل مورد  طوربهاما این اصل در روایات ما،  گنجیدمی
طبه پیشین عناوین عام و خاص فقهی، ما را به اصل رعایت حرمت و شخصیت یکدیگر رهنمون شده است. در خ

عرض کردیم حفظ روابط سالم و احترام متقابل یک اصل عمومی اجتماعی و اسالمی است. یکی از نیازهای اصیل 
بشر این است که دارای جایگاه مناسب در اجتماع باشد و دیگران برای او شخصیت و کرامت قائل باشند، اما همین 

 قرار گرفته است. تأکیدرد اصل عام اجتماعی در فضای خانواده و روابط همسران مو
است: یک الیه آن احترام به همنوعان است،  ایالیهدر خطبه پیشین گذشت که اصل احترام و کرامت یک اصل چند  

به معنای خاص آن است و در الیه چهارم روایات  مؤمنانالیه دوم احترام به مسلمانان است، الیه سوم احترام به 
، عالمان، قاریان قرآن، حاکمان عادل ساالنبزرگشده است مانند  تأکیدو احترام تکریم  عنوانبهخاصی  هایگروه

به ادارات و هر شخصی، و مهمانان و  رجوعاربابو  کنندگانمراجعه، نشینانهمنیازمندان و یتیمان دوستان و 
 است. مالحظهقابلکه در خطبه پیشین به همراه روایات وارده  واردانتازه

ویژه قرار  موردعنایتخاص در فضای خانواده تکریم و احترام و حفظ شخصیت یکدیگر  طوربهن اما در این میا
 گرفته است.
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 ادله عام اصل دهم
ُهْم َجَنا  ْکِرْم َعِشیَرَتَك َفِإنَّ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع: َو أ

َ
ُحَك این اصل در یک سطح کلی در روایات ما آمده است همانند: َقاَل أ

ِذي ِبِه تَ  ِتي ِبَها َتُصولالَّ ِذي ِإَلْیِه َتِصیُر َو َیُدَك الَّ ْصُلَك الَّ
َ
2ِطیُر َو أ خویشان و بستگان خود را احترام بگذار و روابط  

 کن. ریزیپایه هاآنصمیمی را با 
نمادها و نمودهایی  گیردمیقرار  تأکیدنماز جمعه مورد  هایخطبهبرادران و خواهران بزرگوار تقوایی که هر هفته در  

 دارد. حفظ این ده اصل همان نشان و نماد تقوا در درون خانه است.
مورد  آنچه. کندمی توصیهفرزندان   و پدر و مادر هاحترام گذاشتن بهمچنین بر دارد،  تأکیداسالم بر احترام خویشان  

 .می باشدوستانه و حفظ کرامت زن و شوهر روابط د برقراری وحفظ احترام  در این مقال است سخن ما
. در آغاز ازواج به شودمیاز یک پرخاش بیجا یا از یک تحقیر نامناسب آغاز  هانابسامانیبسیاری از  دانیدمیآیا 

. گاهی این موارد بر شودمی هاعداوتو  هاکینهو این سرآغاز  کندمی احترامیبی، همسر خویش را تحقیر و ایبهانه
نیان خانواده را بو از اختالف مستمر خانوادگی سردرمی آورد، اختالفاتی که طاقت سوز است و  شودمیباشته هم ان
 .اندازدبرمی

همدلی و همراهی  ومودت و صمیمیت  هایپایه تواندمیموازین شرع  چارچوبفراموش نکنیم اکرام و تکریم در  
راه با تکریم، بر ا نیست که صمیمت و صفا نباشد و روابط خشک همخانواده را استوار کند. البته گفته ما به این معن

راحت باشند  فضای خانواده حاکم باشد. بلکه منظور ما این است که ضمن اینکه باید همسران در تعامل با یکدیگر
 ز کنند.حریم یکدیگر را مراعات کرده و مواظب شخصیت همسر خود باشند و از تحقیر و توهین به یکدیگر پرهی

 .شودمیتحقیرآمیز سرآغاز فروپاشی خانواده  هایشوخیحتی  یگاه
لی از موارد به طالق ، بلکه در خیشودمینیست که گفته شود یک اشتباه در خانواده به طالق منجر  چنینهمهمیشه 
. بسیاری از شودمیمعنوی  هایارزشخانوادگی موجب تلخ شدن زندگی و فروریزی  هایکدورتاما  شودمیمنجر ن

به مات را گاهی انسان بسیاری از مقا و شودمیکماالت معنوی و عرفانی در پرتو حفظ شخصیت همسران فراهم 
 اهمیت است. . این اصل در این حد ازدهدمیو همسر و خانواده خویش از دست  مؤمنانتحقیر و توهین به  خاطر
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 آیات و روایات عام مختص به خانواده
 عام فقهی که چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد داریم همانند:عالوه بر عناوین 

 یعنی با آنان به نیکویی رفتار کنید. 3«َو َعاِشرُوُهنَّ ِباْلَمْعُروِف »قال الله تبارک و تعالی:  .1
ِة َفِإنَّ ِخَیاَرُکْم  ص: اللهرسولَقاَل  .2

َ
ِعیَفْیِن اْلَیِتیِم َو اْلَمْرأ َه ِفي الضَّ ُقوا اللَّ ْهِلهِ اتَّ

َ
4ِخَیاُرُکْم أِل در  :فرمودند اللهرسول 

شما، بهترین شما در مورد  ترینبرگزیدهمورد دو ضعیف تقوای الهی را پیشه خود کنید: یتیم و زن، پس همانا 
 خود است. وعیالاهل

اَن َعْن ُموَسی بْ  .3 َیاٍد َعْن َعِليِّ ْبِن َحسَّ ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز
َ
ٌة ِمْن أ ِة ِعدَّ

َ
ِبي ِإْبَراِهیَم ع َقاَل ِجَهاُد اْلَمْرأ

َ
ِن َبْکٍر َعْن أ

ِل  َبعُّ 5ُحْسُن التَّ  حضرت فرمود: جهاد زن نیکو همسرداری اوست. 

کدیگر را حفظ کنند این است که باید احترام ی هاآنکه امثال این موارد عناوین عامی هستند که یکی از مصادیق  
ارد باید نند، حتی اگر طرف مقابل خطایی کرده است و قصد اصالح او را دو شخصیت طرف مقابل را پایمال نک

 با روشی درست به همراه حفظ کرامت و شخصیت او، به این مهم همت گمارد.

 روایات خاص
ند نمونه را در چخاص اشاره شده است که  طوربهاما به این اصل دهم در روابط همسران در روایات عامه و خاصه، 

 :کنممیاین مجلس شریف عرض 
رساله حقوق امام سجاد )ع( از سندهای افتخار ما و یک سند اخالقی ماندگار در تاریخ اسالم و مکتب  .1

یک سند و راهنمای  عنوانبهبه همه عالم  تواندمیاست. این سند چنان عظمتی دارد که  بیتاهلپرافتخار 
روابط انسانی معرفی شود که از لحاظ سندی هم قابل تصحیح است. در فرازهایی از  کنندهتنظیمو  اخالق

َه َعزَّ َو َجلَّ َجَعَلَها َلَك َسَکنًا َو »: فرمایدمیاین رساله حقوق امام سجاد ع  نَّ اللَّ
َ
ْن َتْعَلَم أ

َ
ْوَجِة َفأ ا َحقُّ الزَّ مَّ

َ
أ
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نَّ َذِلَك نِ 
َ
ْنسًا َفَتْعَلَم أ

ُ
ْوَجَب َفِإنَّ أ

َ
َك َعَلْیَها أ ِه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْیَك َفُتْکِرَمَها َو َتْرُفَق ِبَها َو ِإْن َکاَن َحقُّ َلَها  ْعَمٌة ِمَن اللَّ

ِسیُرَك َو ُتْطِعَمَها َو َتْکُسَوَها َو ِإَذا َجِهَلْت َعَفْوَت َعْنَها
َ
َها أ نَّ

َ
ْن َتْرَحَمَها أِل

َ
6«َعَلْیَك أ  

شته است و همسران یک نعمت به تو ارزانی دا عنوانبهحق همسران شما این است که بدانید خداوند همسر را 
و از سر خشم و  جهتبیاست. مبادا  هاآنمایه آرامش زندگی یکدیگر هستند، پس حق همسران شما اکرام 

 سازندهو  فرزندان شما ندهکنتربیتغضب کرامت و شخصیت این عضو مهم خانواده را زیر پا بگذارید، او 
 کنید. نسل آینده است بنابراین کرامت او را صیانت

ص َمِن  اللهرسولَقاَل »: ازجملهاز پیامبر خدا محمد مصطفی )ص( در این زمینه چند روایت نقل شده است  .2

َخَذ َزْوَجًة َفْلُیْکِرْمَها َخَذ َشْعرًا َفْلُیْحِسْن ِإَلْیِه َو َمِن اتَّ 7«اتَّ  و مبادا دارنگاهاگر همسری برگزیدی احترام و کرامت او را  
 او را تحقیر و توهین کنی.

ساَء »: اندفرمودهدر روایتی دیگر  .3 کَرَم النِّ
َ
هاَنُهنَّ إاّل َلئیٌم  ماإاّل َکریٌم و ما أ

َ
8«أ مگر  گذارندنمیزنان را احترام  

 جهتبیپست. انسان پست است که  هایانسانرا مگر  هاآن کنندمیمردان بزرگوار و کریم، و تحقیر ن
 .داردمیو انتقام و توهین در حق زنان روا  گیریبهانه

9«أال ُاخِبُرُکم ِبِخیاِرُکم؟ َمن الن َمنِکُبُه، وَحُسَن ُخُلُقُه، وأکَرَم َزوَجَتُه إذا َقَدَر » فرمایدمیدر روایتی دیگر  .4 آیا  
کسانی هستند که دارای اخالق خوب باشند، چهره گشاده داشته خوبانتان را به شما بشناسانم؟ خوبان شما 

 .دارندمیباشند و احترام همسرانشان را نگاه 
ْفَسَد ُدْنَیاُه »در روایت پنجم آمده است که فرمود:  .5

َ
ْلَطاِن أ ْفَسَد ِدیَنُه َو َمِن اْسَتَخفَّ ِبالسُّ

َ
َمِن اْسَتَخفَّ ِباْلُعَلَماِء أ

َتهَو َمِن اْسَتَخفَّ ِباْلِ  ْفَسَد ُمُروَّ
َ
1«ْخَواِن أ 0 و کسی  دهدمیکسی که به عالمان توهین روا دارد دینش را از دست  
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که خویشان و اقوام خودش را کوچک شمارد مروت را از دست داده است و جمله اخیر این است که کسی 
ی خود را از دست که به اعضای خانواده و همسر خویش توهین روا دارد حالوت و شیرینی و آرامش زندگ

 .دهدمی

 بازتاب دنیایی و اخروی اصل دهم
انت صی که اعضای آن کرامت انسانی و شخصیت یکدیگر را یااین اصل آن است که: خانه  :بازتاب دنیایی

 خاست؛ بر خواهند ازآنجاکنند از آسیب طالق و خشونت و درگیری مصون است و فرزندان خوب و صالح 

ر آن عالم باشد وقتی قدم د تأثیرگذارولی آن چیزی که مهم است این است که در عالم آخرت  :بازتاب اخروی

و آثار تکریم هم آنجا تجلی  کندمیو همسران و اعضای خانواده ظهور پیدا  هاخانوادهآثار تحقیر  گذاریممی
 من شرور انفسنا نعوذبالله. یابدمی

ما را در شناخت  دهیممیان درگاهت و به فاطمه معصومه )س( سوگندت خدایا تو را به پیشوایان بزرگت و به مقرب
ه مسئوالن ما توفیق باصیل اسالم در محیط خانواده موفق بدار و  هایارزشاین  سازیپیادهاین معارف نورانی و 

 اجتماعی عنایت بفرما. هایریزیبرنامهدر  هاارزشاین  سازیپیاده

ْحَمِن  ِه الرَّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر ِبْسِم اللَّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ َك َواْنَحْر  الرَّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَربِّ 1ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ 1  

  صدق الله العلی العظیم

                                            
1  . سوره کوثر1



  
 11/10/94                             خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

7 

 

 خطبه دوم
ِه رب العالمین و الصلوه علی اشرف االوصیاء و المرسلین،  بیبنا و حبسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ

القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علّی امیرالمومنین و علی الصدیقة الطاهره ابیحبیب اله العالمین 
فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة 

مد المسلمین علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و مح
 بن علّی و علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر صلواتک علیهم اجمعین.

م السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا اخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السال
 علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

 توصیه به تقوا
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ »لشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله من ا ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
1«ِإالَّ َوأ 2  عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله 

طان توصیه و مستمر بر هواجس شی همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزگاری، غلبه بر هواهای نفسانی، مراقبت
 .کنممیسفارش 

ِه َو َباِدُروا آَجاَلُکْم »: کنندمیهمه ما را چنین به تقوا توصیه  63پیشوای پارسایان در خطبه  َه ِعَباَد اللَّ ُقوا اللَّ َفاتَّ
ْعَماِلُکْم 

َ
ُلوا َفَقْد ُجدَّ ِبُکْم َو  -َو اْبَتاُعوا َما َیْبَقی َلُکْم ِبَما َیُزوُل َعْنُکْم  -ِبأ ُکْم  -َتَرحَّ َظلَّ

َ
وا ِلْلَمْوِت َفَقْد أ 1« َو اْسَتِعدُّ 3 بندگان  

آن عالم  به سمتنیک باید شما را  و عملخدا تقوا را پیشه کنید و با اعمال نیک خویش به سمت مرگ حرکت کنید 
متاع ابدی بخرد. بیایید این معامله بسیار این است که با این کاالی فانی و ناچیز، یک  مؤمنهدایت کند. هنر انسان 

                                            
1.سوره آل عمران، آیه 102  2 

1  95، ص 63 الصالح(، خطبهصبحيالبالغة )نهجـ سید رضی،  3
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تمام خواهد شد، این  سرعتبهرا که خدا به شما داده است  آنچهپرسود را انجام دهید، این عمر و مال و آبرو و همه 
 را مبدل به کاالی ابدی و جاودان کنید. این سخن پیشوای پارسایان و خطاب او به ما و شماست. ناچیز فانیمتاع 

هستید. آماده مرگ باشید مرگ چون  درحرکتمرگ  به سمتو  اندکردهچ باشید همه را در کاروانی جمع آماده کو
شما سایه افکنده است. اگر این نگاه باشد زندگی ما جور دیگری خواهد شد تصمیم ما بر اساس این  بر سر ایخیمه

 تفکر و ایمان باشد که مرگ مانند یک خیمه همیشه باالی سر ماست.
 را عنایت بفرما. هاآنیا به ما توفیق فهم این معارف و عمل به خدا 

 :هامناسبت
 :کنممیاین ایام اشاره  هاییمناسبتبه  اختصاربه

 و درگذشتگان باختگانجانبزرگداشت یاد شهدا و  .1
منا، مرحوم  باختگانجانیاد شهیدان، امام شهیدان، شهدای اسالم و انقالب و مقاومت شهدای نیجریه، 

، یاد همه مراجع درگذشته و همه بزرگان و ذوی الحقوق شودمیقلی پور استاد عزیزی که امروز تشییع 
صلواتی بر  کنیممیتقدیم  هاآنداریم و به همه  هاآنو طلب علو درجات برای  داریممیدرگذشته را گرامی 
 محمد و آل محمد.

 محور اول مباحث خطبه:
 توفنده انقالب اسالمی دی سرآغاز امواج 19 .2

دی سرآغاز امواج توفنده انقالب اسالمی است. این نقطه آغازین انقالب مثل بسیاری از نقاط درخشان دیگر در  19
 عنوانبهپرونده ملت بزرگ و شما حوزه عظیم و مردم عزیز قم ثبت شده است. باید این روز و این حادثه ماندگار را 

 دی طلب علو درجات داریم. 19ای شهدای انقالب و و بر داریمب مییک پیشینه گرا

 علیها به قم اللهسالمنکوداشت ورود حضرت معصومه  .3
ه. ق بوده است. این  201سال  االولربیع 23تاریخی  هاگزارشعلیها طبق نقل و  اللهسالمورود حضرت معصومه 

و  هاپاکیمحضر این بانوی  کنیممیو همه متواضعانه عرض ادب و ارادت  کنممیمناسبت را هم تبریک عرض 
 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. هافضیلت
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به ایران و امامزادگان پاک به سراسر ایران سرآغاز بیداری و پیشرفت معنوی ایران بود و  السالمعلیههجرت اما رضا 
 هجرت این بانو و بسیاری از بزرگان دیگر به شهر قم، آن را مبدل به یک پایگاه بزرگ علمی و معنوی کرده است.

نورافشانی  هاقرنشد که  ریزیپایه ایحوزهدر این شهر  هاپاکیدر پرتو عنایات خاندان پیامبر اکرم )ص( و این بانوی 
و پذیرایی فاطمه  دی 19کرد و مردم عزیز قم همواره پذیرای عالمان بزرگ از سراسر ایران و جهان بودند. این افتخار 

قم  طبعاً معصومه و حوزه بزرگ قم در پرونده ملت ایران و مردم شریف قم ثبت شده است که باید گرامی داشته شود. 
و تکریم همه مسئوالن و دولتمردان باشد که امیدواریم توجه  مورداحترامنگین علم و دانش ایران باید  وانعنبه

 شود. مسئلهروزافزونی به این 

 محور دوم مباحث خطبه
 تبریک میالد مسعود پیامبر اکرم )ص( و امام صادق )ع( و حضرت عیسی )ع( .4

د مصطفی ص و امام صادق ع و حضرت عیسای مسیح )ع( موالید مبارک پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت محم
. همچنین هفته کنیممیو سالکان طریق حق تبریک عرض  مؤمنانو این ایام فرخنده را به همه  داریممیرا گرامی 

 که امروز وحدت نیاز مبرم جهان اسالم است کنیممیو این نکته را یادآوری  داریممیوحدت را گرامی 

 رایج در جهان اسالم هایگفتمان
 دو گفتمان در جهان اسالم وجود دارد:

 . گفتمان انقالب اسالمی بر محور گفتگوی دینی1
گفتمان گفتگوی دینی و وحدت میان  آن انقالب و ایران اسالمی و حوزه علمیه و قم است دارپرچماین گفتمان که 

جانانه در برابر دشمنان اسالم است. انقالب اسالمی از مذهب و مقاومت  نظرقطعمسلمانان و دفاع از مسلمانان با 
 آن عبارت هستند از: هایمؤلفه ترینمهممبشر این ادبیات بود، ادبیاتی که 

 بازگشت به اسالم و هویت اسالمی، .1
 دفاع از مظلومان، دفاع از مسلمانان، .2
 از زبان و نژاد و فرهنگ نظرقطعوحدت امت اسالمی با  .3
 برابر دشمنان غدار اسالم )صهیونیسم و استکبار جهانی(.مقابله و مقاومت در  .4
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 گرا یفهطا. گفتمان خشن و 2
که تفرقه، تشتت، جنگ مذهبی و در امن قرار  اندساختهدر برابر گفتمان اول، گفتمان دروغینی از اسالم  متأسفانه

 که همان گفتمان داعشی است. رودمیارکان آن به شمار  ترینمهمدادن اسرائیل از 

 و قریبه گفتمان داعشی علل بعیده و متوسطه
 این گفتمان دارای علل بعیده و متوسطه و قریبه است:

 علت بعیده این گفتمان آمریکا و صهیونیسم است؛ الف. علت بعیده:

علت متوسطه آن آل سعود و مراکز مربوط به آل سعود هستند. موج ترور و خشونت که در برابر ب. علت متوسطه: 

. این اندکردهوحدت هستند و از عجایب زمان معاصر این است که این افراد ائتالف نظامی ضد تروریسم درست 
. اندکردهامی ضد ترور اعالم سراغ گرفت. سردمداران ترور و تکفیر ائتالف نظ توانمیچیزی است که  دارترینخنده

، شما و اربابانتان هم بدانید گوییدمیکه دروغ  دانندمیعالم هم  هایملت، گوییدمیکه دروغ  فهمیدمیخود شما هم 
را در هم خواهد  و به فضل الهی گفتمان انقالب اسالمی طومار شما کندمیو بدانند که در دنیا کسی این را باور ن

 پیچید.

 یدکنندهتولعامل و علت نزدیک این جریانات تکفیری و اختالف انگیز هم وعاظ السالطین و مراکز  قریبه:ج. علت 

 هستند. فهمندینمدر جهان اسالم که حقایق را  خوردگانیبفرافکار تکفیری و ضد الهی و جمعی از 
بیایید  رویدمیشما مسیر اشتباهی به االزهر نوشت و اعالم کرد که  یانامهدر همین روزها یکی از مراجع بزرگ ما 

مکارم شیرازی این نامه را به رییس االزهر نوشتند  العظمیاللهآیتکنیم. حضرت  تأمیندر کنار هم وحدت اسالمی را 
گاه ما همواره مبشر این وحدت و هماهنگی بوده است. امت  یدواریمام و این مطلب را تبیین کردند. رهبر رشید و آ

ما ندای وحدت  قدرعالیمسئله باشد. ندای ایران و انقالب و قم و رهبری عظیم الشان و مراجع  اسالمی متوجه این
 درونی و مقاومت در برابر دشمنان بیرونی است این ندا باید هر چه بیشتر در جهان انعکاس پیدا کند.

 محور سوم مباحث خطبه
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 استای انتخابات پیشرور از آن در گیریبهرهدی و  9بزرگداشت  .5
بود که گروهی غرض ورزانه در آن  هاییدسیسهو  هافتنهنه دی خیزش عمومی و رستاخیز ایمانی ملت ما در برابر 

روز بسیار بزرگی است که باید آن را گرامی داشت. ملت ما در روز  ،افتادند و جمع زیادی هم فریب خوردند. این روز
آمدند  هاگروهنه دی در دفاع از اسالم و انقالب اسالمی و والیت و رهبری یکپارچه به میدان آمدند. در نه دی از همه 

 جز قلیلی از فتنه گران که نخواستند حقایق را بفهمند.

 دی سرلوحه انتخابات پیشرو 9 هایپیام
 پیام نه دی چند نکته است که ما امروز برای انتخابات مجلس و خبرگان نیاز داریم.

 دینی. ساالریمردمصیانت از انتخابات و دفاع از آرای مردم و  .1
که رهبری معظم برای دفاع از اسالمیت و جمهوریت نظام سینه سپر کردند.  امکردهبنده همیشه این را عرض 

مختلف از این نردبان باال رفتند. اگر این  هایگروهاست. انتخاباتی که  برگزارشدهانتخاباتی که در طول تاریخ 
د قدر دانسته . رهبری برای دفاع از انتخابات سینه سپر کرد که بایماندنمیکسی باقی  شکستیممینردبان را 

 شود. بزرگان ما نیز در این مسیر همراهی کردند و جلوی آن شرایط را گرفتند.

 .ضدانقالبپیچیده دشمن و ضرورت مرزبندی با  هایتوطئهشناخت  .2
ی مشخص کنید. این مرزبندی ضدانقالبو  ضد اسالمی هایباارزشکه مرزهایتان را  خواهیممی هاجناحما از همه 

 بری است و امیدواریم همه به این درس توجه کنند.ره حقبهخواسته 

 حرمت نهادن به چارچوب قانونی انتخابات .3
امکان دارد که در هر انتخابی کسانی به نتیجه انتخابات اشکاالتی داشته باشند. انتخابات نیز همانند همه جای  
و  و مجریان این فرایند را رعایت کنند دارد که برآمده از آرای مردمی است. باید ناظران شدهتعریفیک فرایند  عالم

از سوی دیگر همه نیز به آن تمکین کنند. در این فرایند وزارت کشور، دولت، ناظر، شورای معظم نگهبان هستند که 
 این موارد از قوانین کشور است که باید تمکین شود.

در زمان حاضر نیز انتخابات پیش روست و اگر بنای بر تمکین نباشد ممکن است که باز هزار مسئله ایجاد شود  
 ملت ما این فرآیند را قبول دارد و همگان باید به آن پایبند باشند.
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 رعایت اخالق انتخاباتی .4
ی درست مبنای انتخابات باشد ما امیدواریم که فصل الخطاب بودن رهبر، قانون، انتخابات، نظارت درست، اجرا

مختلف آمدند  هایگرایشمختلف با  هایگروهاست و همه هم این را تمکین کنند. در انتخابات ما  طوراین قطعاً که 
 کنندمیاست، اگر در جایی نفی صالحیت  احرازشدهمختلف از همین شورای نگهبان  هایجریانو رفتند. صالحیت 

نهایت فصل الخطاب رهبری معظم است. امروز هم ما در سالروز نه دی به همه دنیا و در  بینندمییک مصلحتی را 
خود کوتاه نخواهد آمد و از  هایارزشکه امت ما با همبستگی در برابر شما خواهد ایستاد و از  کنیممیاعالم 
 انقالب به هیچ نحو عقب نخواهد نشست. هایآرمان

 موشکی هایآزمایشتقدیر از موضع خوب ریاست جمهوری در قبال  .6
موشکی موضع خوبی گرفتند. دنیا  هایآزمایشباید تقدیر و تشکر کنیم از ریاست محترم جمهوری که در ماجرای 

 اصالً و صبر و بردباری خویش را نشان دادیم. اما بندهای اعالمی رهبری  هم بداند ما در مسئله برجام عقل و منطق
موشکی ما و افزایش توان دفاعی ما ادامه خواهد داشت. این را همه مردم دنیا  هایآزمایشقابل کوتاه آمدن نیست. 

 نشینیعقبما را مجبور به  حتماً  اندشدهمرتکب آن  هاآمریکاییکه در این روزها  هاییشیطنتو  هابازیبدانند و 
 ایستادگی خواهند کرد. قطعاً ما هم  و همه مسئوالن ایمایستادهنخواهد کرد. ما 

 اعالم نگرانی و حمایت از دبیر کل شیعیان نیجریه .7
 که نمازگزاران بر ضرورت آزادی شیخ عزیز ما در نیجریه که همچنان ما اخبار روشنی از کنیممی تأکیدما  جاهمین 

رهبر . باید وضع این شیخ و اندنگرانعلمیه همه  هایحوزهوضعیت ایشان نداریم پافشاری دارند. امت اسالمی و 
 شیعیان نیجریه مشخص شود. عزیز

 اولین اجالس استانی نماز برگزارکنندگانتشکر از همه  .8
 .شودمیاولین اجالس استانی نماز استان قم روز پنجشنبه برگزار  کنممییادآوری  جاهمین

امیدواریم که اجالس نماز  این اجالس هستند و برگزارکنندگانو دوستانی که  از همکاری مسئوالن کنیممیتشکر  
 توجه بیشتر نسل جوان و جامعه ما به نماز باشد. منشأ

 گرامی زبانانعربپیام به  .9
 لی نقطتین:إشیر أن أخر کلمتی آبد فی أو 
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   للشباب الغربیین.  ةصدر رسالته الثانیأ ئیم الخامناالما ةاالسالمی ةان المرجع الدینی والقائد للثور االولی: 

فی الحوار الحضاری بین االسالم و الغرب و السید القائد حاول فیهما  ةهام ةتان الرسالتان تحتویان علی محاورها
ث مع عقول الشباب و عواطفهم و ن یتحّد أو  ةعالم الغربیمن قبل وسائل ال ةن یتجاوز عن الحدود المرسومأ

: بالتعریف عن االسالم االصیل و کشف و شجاع، اوالً  ةحکم ّل رسالتیه بکد القائد فی قام السیّ فطرتهم و لقد 
و بذل جهده للتمییز بین هذا االسالم االصیل و االسالم  ةرو النیّ  ةمستارات عن معارفه و مبادئه القیّ الحجب و ال

 االسالم بایدی المستکبرین و عمالئهم ةه صورف و المشّو المحّر 
و  ةالدول الغربی ةاغلبیّ  ةمن ناحی ةخذفی السیاسات المتّ  ةام القائد علی المناقشات الرئیسید االمکّ ؤو ثانیا: ی       

ی صور من المناقضات فی هذه السیاسات و قرارات إلر و احتالل و یشی ةبادا و قتل و ةما فیها من تشویهات و قساو
 هذه الدول.

عالمیین فی ایران و العالم فین و الالحوزات و الجامعات و المثّق  کید اّن أت لیه بکّل إشیر أن أد هنا ّو أذی و الّ 
شرحهما و نقلهما الی و  تانالرسالاتان للنشر ه ةمهم ةساتذه بهم دور بارز و وظیفب و األطاّل االسالمی و الشباب و ال

  ؛قصی نقاط العالمألی الشباب و إیصال مضامینها إالجامعات و 

م المام الصادق علیه السالم المعّظ  و حفیدة عظم )ص(التبریکات بمناسبة میالد النبّی األم لکم بینما أقّد  الثانیه:

و  ائفیةص عن التعصبات الطو التخلّ  ة الیوم بحاجة ماسة إلی الوحدةمّ کر أن األو من الجدیر بالّذ  و أسبوع الوحدة،
م من االستعدادات و الصالحیات و الطاقات العظیمة بالرغ ة االسالمیةمّ  اّن األاً ف جّد و من المؤّس  رات التکفیریةالتفکّ 

 یمکن: ةلهذه العویص ، و الحّل ةمّ المعاناة و الفرقة و التمّزق علی األعداء فرضوا هذه ابتلیت بهذه المصائب و األ
فکار و الفتاوی راء و األض العصبیات الجاهلیة و معالجة اآلو رفّ  خوة االسالمیةاأل مسک بعروةفی التّ  اوال:

 و التشّددیة؛ التکفیریة
و تکشیف الطاقات لمواجهه  فی الشعوب المسلمة و الرئیسی و تعزیز البصیرة السیاسیةالعّد  ثانیا: فی معرفةو 

 العدو الصهیونی و االستکباری.
ستعدادنا للحوار و المباحثة و ندعو جمیع نحن من خالل هذه الخطبة من مدینة قم المقدسة نعلن بصراحة إو 
 و آخر دعوانا ان الحمد لله .لوحدة رین و العلماء لحیاء اواصر االمفکّ 
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ا اللهم ارزقن نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله ... یاارحم الرحمین.
اللهم  واهله.کفر توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل ال

 اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلماتانصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم 
شهدا، شهدای  خدایا ارواح انوار ایمان و معرفت روشن بفرما، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، را بهما  هایدلخدایا 

ان نعمت والیت دا را با اولیای خودت محشور بفرما؛ ما را قدرداخیر و همه شهدای اسالم شهدای نیجریه و امام شه
 فا عنایت بفرما؛فاطمه معصومه مقرر بفرما، جانبازان و مریضان و مریضان موردنظر را ش هاپاکیو قدردان بانوی 

ولیعصر ابالغ  گرفتاران را رفع بفرما؛ خدایا سالم و درود ما را به محضر پیامبر خدا ائمه هدی و حضرت یگرفتار
 فوظ بدار.به اسالم مقام معظم رهبری مراجع عظام و مراکز علمی و دینی ما را مؤید و مح خدمتگزاران بفرما؛

 در فرج حضرت ولیعصر تعجیل بفرما.

ْحَمِن ال ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ َك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ 1رَّ 4  

 صدق الله العلی العظیم
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