
 
 72/10/59                                   خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

1 

 

 خطبه اول

الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه بسم
ِبی سیدنا و نات اعمالنا و نصلی و نسلم علی ئو نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سی

َ
بینا أ

ما بقیة الّله فی االرضین. بیَن األطَهرین السیُّ ٍد َو َعلی آله األطیَّ  اْلَقاِسِم ُمَحمَّ

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

َ
یا أ

اِدِقیَن   عباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة امِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه1«الصَّ
 ،و خودم را در این ماه شریف و این روز عزیز به تقوا رامی، برادران و خواهران ارجمندگ نمازگزارانهمه شما 
ق امیدوارم خداوند توفی .نمکمیاز فیوضات ماه شریف رجب توصیه و سفارش  مندیبهرهپارسایی و  ،پرهیزگاری

 کرامت بفرماید.به همه ما  این ماه را از فیوضات مندیبهره

 نکات تکمیلی اصل دوازدهم: اصل مهار خشم و کنترل غضب
در روابط بین همسران و میان اعضای خانواده باید پیرامون اصول و قواعدی بود که  ،اول هایخطبهبحث ما در 

مراعات شود. اصل دوازدهم مهار و کنترل خشم و غضب در روابط خانوادگی بود. قبل از اینکه به ادامه بحث 
 :کنممیبپردازیم چند نکته را یادآوری  بارهدراین

                                            
 111توبه آیه سوره 1
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 . مودت و رحمت اساس و شالوده تمام اصول پیشین1
و مبتنی بر منابع و متون فقه و اخالق اسالمی بود به  قرار گرفت موردتوجهپیشین  هایبحثعمده اصولی که در  

این آیه شریفه از  2.گرددبازمیبیان شد  ره رومکه در سواصل بنیادین و مشترک مودت و رحمت و سکون و آرامش 
 غرر آیات و از آیات کلیدی در تبیین فلسفه زندگی خانوادگی و روابط میان آنان است.

 رحمت و مودت الهی هایجلوه. زندگی خانوادگی از 2
که زندگی خانوادگی از آیات و  کندمیبه این مسئله اشاره  دو بار خداونداست که  آناز نکات جالب در این آیه  

ْن َخَلَق َلکُم » :کندمیهم در آغاز این آیه اشاره  .رحمت و محبت الهی است هایجلوه
َ
نُفِسُکْم َو ِمْن َءاَیاِتِه أ

َ
ْن أ مِّ

َتْسُکُنوْا ِإَلْیَها ْزَواًجا لِّ
َ
قانون زوجیت و قانون نهاد خانواده را  ،. این از آیات الهی است که برای کمال و سعادت شما«أ

 .مقرر کرد
ُروَن »: فرمایدمیآنگاه در پایان آیه  َقْوٍم َیَتَفکَّ در این نظم خانوادگی و در این اجتماع کوچک  «ِإنَّ فِی َذاِلَك اَلَیاٍت لِّ

میت خانواده بر اه تأکید. این تکرار نشان از باشدمیبنیادین، باز آیاتی برای کسانی که اهل اندیشه و فکر هستند 
 .است. خداوند در این آیه اصل و اساس خانواده را مودت و محبت معرفی کرده است

 دو عامل ستحکام و استواری خانواده در گرو. ا3
سران و اعضای هم نامی روابطدر خانواده اسالمی  فرهنگ عنوانبهآنچه را که ما  کنیماشارهاما باید این نکته را  

است برای  شده اشارهی که در اسالم به آن دیگر ادامه خواهیم داد و اصول متعدد و ایمدادهقرار  موردبحث خانواده
 :الزم است اینجادر  دیگر کافی نیست بلکه دو عنصر تنهاییبهاصالح و ترقی و سعادت نهاد خانواده 

زندگی خود را  ،اینکه جوانان از آغاز: رعایت اخالق و احکام و مقررات در سطح فردی و خانوادگی: عنصر اول

 ،ایمانی و اصولی استوار کنند که امر بسیار مهمی است هایبر پایه

                                            
ًة َو : »21ـ سوره روم، آیه  2 َودَّ َتْسُکُنوْا ِإَلْیَها َو َجَعَل َبْیَنُکم مَّ ْزَواًجا لِّ

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلکُم مِّ

َ
َرْحَمًة ِإنَّ فِی َذاِلَك اَلَیاٍت َو ِمْن َءاَیاِتِه أ

ُروَن  َقْوٍم َیَتَفکَّ  «لِّ
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یزیبرنامهو  گذاریسیاست: عنصر دوم برای اثرگذاری این : اندرکاردستکالن از سوی نظام و نهادهای  ر

رسانه و تبلیغات ما بر مبنای رعایت خانواده و  ،نظام ،کالن دولت هایسیاستو  اجتماعی هایبرنامهاصول، باید 
خانوادگی  هایآسیبما تعالی و رشد پیدا خواهند کرد و از  هایخانوادهاعتال و رشد خانواده استوار شود. وقتی 

 هایتگاهدسو  هارسانهکه فرهنگ خانواده بر این اصول مبتنی شود و قوانین اجتماعی و تبلیغات خواهند بود مصون 
 هایدستگاهیعنی بانک، دولت، مجلس، رسانه ملی و  .رعایت خانواده تنظیم شود بر اساساجتماع هم  ریزبرنامه
م خانواده، و رعایت حریبه موقع  گیریشکلخود قرار دهند.  هایبرنامهاصل در را  خانواده ،گوناگون کشور ریزبرنامه

 .نهادهای مسئول قرار گیرد موردتوجهباید  خانواده در همه مقررات
 أکیدتو قوانین فقهی و اخالقی در روابط خانواده  بر اصول هایمانگفتهو  هاخطبهکنیم که ما در  تأکیدبنابراین باید 

، رهنگیف ،سیاسی ،ریزیبرنامهاست که نظام  ینااما رکن دیگر  .رکن تعالی خانواده است یک پایه وکه  کنیممی
 .خانواده را درست تنظیم کنند گیریشکلاقتصادی ما  هایبرنامههنر و ، هارسانه

خانواده  هایارزشو  ازدواج ،کالن و مهم کشور ما مکرر به مقوله خانواده هایبرنامهو  اندازچشم، البته در اسناد 
اقتصادی و فرهنگی ما تجلی نکرده  هایبرنامهدر ریز  درستیبه هابرنامهکه این  آیدمیاما به نظر  ،است شدهاشاره

فرهنگی این است که نظام اسالم در مورد  هایدستگاهکشور و  سازانفرهنگ عنوانبهوظیفه ما  ،روازایناست. 
غ و ترویج تبلی ،تحکیم ،ضوابط و روابط همسران و اعضای خانواده، که همین اصول کنیمتنظیم و تبیین  راخانواده 

کشور در سطح ملی و استانی و در همه سطوح باید  گذارسیاستو  ریزبرنامه هایدستگاهو شود اما این کافی نیست 
 .خود قرار دهند هایبرنامهمقوله خانواده را جزء محورهای اصلی 

یان. یادآوری 4  و آثار مخرب غضب نامقدس هاز
ین عرض پیش بهسران اصل مهار غضب و کنترل خشم بود. در خطهم ناگفته شد که اصل دوازدهم در روابط می

در همه روابط اجتماعی مهار خشم و غضب را باید بلکه کردیم که این اصل اختصاص به روابط همسران ندارد 
ی رخشم و غضب یک عنصر ثابت شخصیت انسانی است در جای خود الزم و ضرو .ه زندگی خود قرار دهیمحسرلو

در مواردی همچون دفاع از حق به کار گرفته شود اما خشم و غضب در روابط اجتماعی میان مسلمانان باید است و 
 .اندیشه کنترل شود و بخصوص در روابط میان اعضای خانواده باید در پرتو عقل و
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 .در روایات مالحظه کردید غضب را ابعاد مختلف خشم و 
زاننده یک جهنم سوو  ویرانگر فشانآتشیک  خشم و غضبی که تحت کنترل عقل قرار نگیرد :می فرمودند یاتروا

 ومسیکبیش از علت  خواندممی. در گزارشی ریزدمیبرهم را بیجا و کنترل نشده بنیان خانواده  هایخشم .است
رل خشمگین شده است و چون مهارت کنت دفعهیک .گرددبرمیه خشم ناگهانی ب افتدمیکه در کشور اتفاق  هاییقتل

و  هاپرخاشگریاگر ما آمار و ارقام  .ی زده است که منجر به قتل شده استگردست به پرخاش ،آن را نداشته
و مشکالت خانوادگی  هااختالف، هاطالقدید که بخش زیادی از  بازخواهیمرا ببینیم  هاخانواده هایناهنجاری

 .مهار نشده است هاخشم کهاینبه  گرددمیبر
و کنترل غضب هم در متون دینی ما و هم در  برای مهار خشم اشاره خواهد شد کهآینده  هایخطبهانشالله در  

 .خواهد آمداست که به فضل الهی  شدهارائه هاییروشو  هاشیوه ،تحقیقات علمی

 و آثار آن . اهمیت کنترل خشم و غضب5
ذمت مورد نکوهش و م گسترده، صورتبه غیرمنطقیو  پرخاشگری ناروا ،غضب کنترل نشده در روایات ما سویکاز 

دید که چقدر فرهنگ ما در ترغیب به  مخواهی کنیممیمقابل به آیات و روایات که مراجعه  در نقطه است. قرارگرفته
نترل خویشتن از خشم و غضب غنی است و چه آثاری برای حلم، تسلط بر نفس، کنترل کمهار خشم و غضب، 

 .خشم و غضب وارد شده است فشانآتشدرون خویش از 
 :میکنمیرا عرض  هاآن وارفهرستو غضب در روایات ما آمده است که  آثاری برای کنترل خشم

 . رشد و تعالی شخصیت و روان سالم1
 تمرین کرده و بر خویشتن مسلط شود آرامآرامروان انسان خشمگین و پرخاشگر یک روان ناسالمی است اگر انسان 

 و این اسب سرکش را مهار کند روان او سالم خواهد شد. طبق روایت بهترین مکارم دنیا مهار خشم و غضب است.
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 و جایگاه اجتماعی . عزت2
روایتی  طبق از آبرویی در خانه و اجتماع برخوردار نیستند. کنندنمیر که غضب خویش را کنترل گپرخاش هایآدم 
 اْلَعْفَو َعَلْیُکْم ِباْلَعْفِو َفِإنَّ »علیه و آله و سلم فرمود:  اللهصلیرسول خدا  بیان شده است که (السالمعلیه)امام صادق  زا

یُد اْلَعْبَد ِإالَّ ِعّزًا َفَتعَ  هُ اَل َیِز ُکُم اللَّ . پس کندمیباد عفو کردن، همانا عفو کردن، عزت بنده را زیاد  بر شما 3«اَفْوا ُیِعزَّ
 همدیگر را ببخشید تا خداوند به شما عزت دهد.

ر خود مسلط شوید در روابطتان خود را ، بآوردمیشخصی و در مواردی خشم به سمت شما هجوم  هایبحثدر  
م داده انجادر روابط خانوادگی همسر کاری  گاهی .دهدمیکنترل کنید که این کنترل و مدیریت نفس به شما عزت 

و در دید همسر ا اگر او بتواند خود را کنترل کند و عقالنی تعامل کند ،شودمیاست که همسر او به خشم واداشته 
 ،شمخ فروبردناست  طورهمیندیگر هم  است. در روابط مؤثرکه در سالمت خانواده  کندمییک آبرو و عزتی پیدا 

و به خانواده شما صمیمیت و سالمت هدیه  دهدمیس در مواقع هجوم غضب به شما عزت کظم غیظ و مدیریت نف
 .کندمی

 . برکات معنوی و اخروی3
 از قبیل: خشم ذکر شده است فروبردنکظم غیظ و  یبرکاتی برا

 . گذشت الهی در قیامت1-3
ُه َنْفَسُه َیْوَم اْلِقَیاَمة»فرمودند:  السالمعلیه دقاامام ص  َقاَلُه اللَّ

َ
اِس أ خشم خود را  هر کس 4«َمْن َکفَّ َغَضَبُه َعِن النَّ

 .خواهد گذشت واخداوند روز قیامت از  دو عاقالنه تصمیم بگیر دکنکنترل 
َه ُموَسی »که:  کندمینقل  السالمعلیهحسنی از امام هادی  یمعبدالعظدر روایت دیگری حضرت  َکاَن ِفیَما َناَجی اللَّ

 
َ
ِعیُنُه َعَلی أ

ُ
اِس َو َشْتِمِهْم ِفیَك َقاَل أ َذی النَّ

َ
ْن َقاَل ِإَلِهي َما َجَزاُء َمْن َصَبَر َعَلی أ

َ
حضرت  5«َیْوِم اْلِقَیاَمةِ ْهَواِل ْبُن ِعْمَراَن ع أ

                                            
 101ص  ،2الکافي، ج کلینی، ـ  3

 362 ، ص15 ، جالشیعةوسائلشیخ حر عاملی، ـ  4
 421 ، ص61، ج  بحاراألنوارعالمه مجلسی، ـ  5
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که: الهی جزای کسی که بر اذیت و شماتت مردم صبر  کردمیبا خداوند مناجات  السالمعلیهموسی علی نبینا و آله و 
 داوندخاگر شما خشم خود را کنترل کردید  .کنممیو اهوال قیامت یاری  هاسختیکند چیست؟ وحی شد که او را در 

دنیا  ینشکننده است آدمی که خود را در ا العادهفوقکرد. اهوال قیامت  درا کمک خواهی قیامت شما هاسختی در
 .گیردمیالهی قرار  موردعنایت آن دنیادر  کنترل کند

 محبت الهیجلب . 2-3
َه َعزَّ َو َجلَّ ُیِحبُّ اْلَحِلیَم » فرمود: السالمعلیهامام باقر  ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل ِإنَّ اللَّ

َ
 6«َعْن أ

 .کندمیجلب  رات دارد و حلم محبت خدا دم بردبار را دوسآخداوند همانا  

 . بدون حساب وارد بهشت شدن3-3
عن أبي عبد الله ع قال ثالث خصال من کن فیه استکمل خصال اإلیمان » نقل شده است: السالمعلیهصادق از امام 

یدخله الله الجنة بغیر حساب و یشفعه في مثل من صبر علی الظلم و کظم غیظه و احتسب و عفی و غفر کان ممن 
 .کندمیقبیله ربیعه و مضر شفاعت  اندازهبهو  او را بدون حساب به بهشت می برد خداوند 7 «ربیعة و مضر

 خدا سویبهسلوک  ترینمحبوب. 4-3
ه تعا من أحب السبیل» :فرمایدمیعلیه و آله و سلم  اللهصلیرسول خدا   جرعة غیظ یردها بحلم لی جرعتان:إلی اللَّ

جرعه  :کندمیاست که شما را به خدا نائل و واصل  هاجرعهجرعه از بهترین  دو 1«و جرعة مصیبة یردها بصبر.
 خشمی که شخصی آن را بنوشد و فوران نکند و دیگری جرعه مصیبتی است که آن را با صبر جبران و رد کند.

                                            
 
 211 ، ص11الوسائل، ج محدث نوری، مستدركـ  6
 104، ص 1شیخ صدوق، الخصال، ج ـ  7
 334ص ، 1ج محمد مهدی نراقی، جامع السعادات،  ـ 1
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ا . خدایکندمیخرت تجلی آو جامعه در دنیا و در  و غیظ در خانه که برکات مهار خشم و مجاهدت با غضب بینیدمی
ناروا و  هایخشممبارزه با  ویژهبهناپسند  هایاخالقمبارزه با ، به ما توفیق مجاهده با نفس، اصالح نفس

 و عنایت خود قرار بده خانه و جامعه عنایت و کرامت بفرما و ما را مورد مغفرت ررا د جابی هایپرخاشگری

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َك َواْنَحْر  ِبْسِم اللَّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَربِّ  9ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ

 

 خطبه دوم
الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه بسم

ِبی 
َ
و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ

یقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی المصطفی محمد و علی وصیه علّی امیرالمؤمنین و علی الصداْلَقاِسِم 
الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علّی بن 
الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن 

حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد ر محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظ
و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین 

 صلواتک علیهم اجمعین.
لیک یا السالم عالسالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا اخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، 

 بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

                                            
 . سوره کوثر1
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 توصیه به تقوا

 اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم.
ْنُتْم ُمْسِلُموَن » 

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

َ
ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی  10«یا أ

 الله َو ُمالِزَمة َامِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه

 ،اه شریف و این روز عزیز به تقواو خودم را در این م امی، برادران و خواهران ارجمندگر نمازگزارانهمه شما 
 .کنممیاز فیوضات ماه شریف رجب توصیه و سفارش  مندیبهرهپارسایی و ، پرهیزگاری

و قدس است. شما در مفاتیح اصالح نفس و اتصال به عالم غیب  یبرادعاهای مشترک ماه رجب بهترین وسیله 
، شناسیخدا ،شده است مالحظه بفرمایید. دنیایی از توحید هفت دعای کوتاه و مشترکی که برای ایام ماه رجب نقل

در  خواهران ارجمند و آمده است. برادران گرامی در این دعاهای مشترک ماه رجب و والیت شناسی شناسیانسان
ه ماه ک بیاندیشیم که سال قبل دوستان زیادی بودند ایلحظه .ایمقرارگرفته بدیلیبیماه بسیار شریف و در فرصت 

آخرین  یناند. این احتمال را بدهیم که ا نهاده کاما امسال روی بر خا ،رجب و شعبان و رمضان را درک کردند
با تهذیب نفس و اصالح ، هامناجاتبا ذکرها، دعاها، باید را  این فرصت .فرصت آسمانی رجب در اختیار ماست

 .دهیمقرار  مورداستفادهاخالق 
اِبَغِة َو . »ستاتجلی کرده  ارمی که در ادعیه مشترک آمده استدعای چه در دنیایی از توحید  ُهمَّ َیا َذا اْلِمَنِن السَّ اللَّ

 .صفت و کار مقدس خداوند یادآوری شده است 30در این دعای شریف بیش از  «... اَلِء اْلَواِزَعةاْلْ
م غیب و عالم قدس است. این دعا ماه دلدادگی به عال و ماه روزه ،ماه اعتکاف ا،ماه دع .ماه خداست ،ماه رجب 

از دیدگان ما و از دسترس  کهخدا جالل و شکوه دارد  قدرآنکه  کندمییکبار اشاره  شودمیتی در توحید وارد وق
ْبَصارِ َیا َمْن َسَما ِفي اْلِعزِّ َفَفاَت َنَواِظَر )َخ : »عقول ما دور است

َ
َیاِء َهْیَبِتِه َدَقاِئُق »و  «َواِطَر( اأْل َیا َمْن َحاَرْت ِفي ِکْبِر

ْوَهاِم 
َ
 زعاج گیردمیحق قرار  پایانبیدر برابر وجود  کهوقتیاما  ،دارد ایالعادهفوقت قدرآن. وهم انس«َلَطاِئِف اأْل

 .دو از دسترس چشم و عقل و وهم ماست منتهابینور  ینا مانندبی. این خورشید شودمی

                                            
 10.آل عمران، 102 
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ُل ِبَنِظیرٍ َیا َمْن اَل ُیْنَعُت ِبَتْمثِ »  مکتب و رجبخدای با این بلندی و جالل و رفعت  و ایناین توحید ناب  «یٍل َو اَل ُیَمثَّ
 .است که در این دعا تجلی کرده است بیتاهلپرافتخار 

ْفَکارِ » در کنار ماست که قدرآناز طرفی این خداوند 
َ
ْطِف َفَجاَز َهَواِجَس اأْل  یمانندبیید شهمین خور «َو َدَنا ِفي اللُّ

مه او را در درون و نزدیک است که ه پرتوافشان قدرآنندارد را وهم یارای رسیدن به او و  رسدنمیکه چشم به او 
توحید و والیت را به روی ما  هایدروازههمه وجود ما در پرتو نور او روشن و گرم است ماه رجب این . کنیممیحس 

 بهره وافر ببریم. بدیلبی. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تا از این فرصت کندمیباز 

 هامناسبت
 :میکنمیعرض  اختصاربهاین ماه را  هایمناسبت

 

 علیهماالسالم. تبریک موالید حضرت امام جواد و امام علی 1
 کنممیماه رجب را تبریک عرض  هایمناسبتو همه  السالمعلیهو امام علی  السالمعلیهموالید حضرت امام جواد 

 .بخصوص ایام البیض و سنت بسیار پسندیده اعتکاف که هفته آینده است ،کنممی تأکید هافرصتو بر استفاده از این 
از جوان و  رواج سنت اعتکاف تالش کردند و صدها هزارکه در  کسانیهمهباید تقدیر و تشکر کرد از  جاهمین

 .کنندمیبه سمت این سنت سازنده اعتکاف حرکت  قشرهای گوناگون در جامعه
 سالههمهباید  و باشکوهی دارند استقبال همآنجوان .اعتکاف باید تشکر کرد برپاکنندگاناز همه اعتکاف کنندگان و  

رای بامیدواریم همه  .است اعتکاف یک اردوی کوتاه اما بسیار سازنده افزوده شود. سنگگرانبر شکوه این سنت 
ا است که در پرتو انقالب اسالمی احی هاییسنتاز اعتکاف کنند که همکاری  وکمک  اعتکافزار شدن باشکوه گبر

 شد.

 . گرامیداشت روز ارتش و نیروی زمینی2
 و انتظامی دژهای استوار دفاع از نظامی یروهاین ،امروز ارتش و سپاه. داریممیروز ارتش و نیروی زمینی را گرامی 
 ایمردهککشور را استوار دفاع از  هایپایه ،ل الهی در پرتو انقالب اسالمیبه فض .امنیت و سالمت جامعه ما هستند
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 .داعتنا نکردن شودمیکه بیگانگان و گاهی در درون زده  ربطیبی هایحرفسپاه و نیروهای مسلح ما به  ،و ارتش
 .داردکه همه جای تبریک و تقدیر و تشکر  ندو صنایع دفاعی ما استوار شدامنیت  هایحوزه

 المللبینمسائل منطقه و  درزمینه  . مواضع ما 3
تقدیم محضر شریف شما نمازگزاران عزیز و  وارفهرسترا  نکتهاما در خصوص مسائل منطقه و کشور بنده چند 

 :کنممیگرامی 

 و اتمی  کشتارجمعیجهان از تسلیحات بدون تبعیض  سازیپاک. لزوم 1
مروز جمهوری ه ااین است ک کنیممی تأکیداصل به آن  عنوانبهی جهانی نکته اولی که ما خصوص مصالح تسلیحاتدر 

ایی اتمی و شیمی هایسالحبخصوص  کشتارجمعی هایسالحو مدعی است که باید جهان و منطقه از اسالمی معتقد 
در جایگاه مدعی  ما .متهم نیست در جایگاهامروز نظام جمهوری اسالمی  .شود. این موضع امروز ماست سازیپاک

رفت این ن کشتارجمعی هایسالحفقه اسالمی به سمت  بر اساساما  توانستمینظامی که  گوییممیدنیا هستیم و 
 هانآاز یکی از کشورهای اروپایی اینجا بودند که بنده قاطعانه به  ایبلندپایههفته قبل هیئت  .نظام مدعی دنیاست

 ؟ه در عالم برپاستتسلیحاتی شکنند به چه علتی این مسابقه گوییممیما  ،گفتم که ما مدعی هستیم
 هایقدرتچه آمریکا و ی برا ،و فالکت در عالم وجود دارد فقر همهآن ،یک میلیارد جمعیت جهان گرسنه اند حدود

. کنندمینه هزیدر تسلیحات اتمی  همآن برای پیشرفت تسلیحاتخودشان را  هایسرمایه قدراین جانبهیکبزرگ دنیا 
ما معتقدیم هم در  .اتمی شده است که این راه خطایی است گذاریسرمایهاخیر مبالغ هنگفتی  هایسالدر همین 

 هایسالحهمه  ،تسلیحاتی کاهش پیدا کند هایمسابقهباید سطح جهان  درو هم  منطقه و هم کشورهای اسالمی
 ا و منطق ماست.مبن ینا و درخواست عمومی بشر امروز است ینا .از روی کره زمین محو شود کشتارجمعی

ر زو قدراینو در برابر کشورهای مستقل هم  پرکنیدخود را  هایزرادخانه تا کنیدمیشما تالش  قدراینبرای چه 
 این ورق باید برگردد. گوییدمی

جا دست از این مسابقات بی هااینامروز ه باید مستکبران عالم بدانند خواسته مردم و مستضعفان عالم این است که 
را محو کنند و دست از ظلم و ستم به ملل اسالمی و مستضعفان بردارند که خواسته همه  شانهایزرادخانهبردارند 

 امت اسالمی است.
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 . لزوم آمادگی دفاعی ارتش و سپاه و ضرورت هوشیاری ملت در برابر نفوذ2
برای اقتدار او الزم است دست  ازآنچهاز اقتدار دفاعی و از صنایع موشکی  که نظام اسالمی گویدنمیین منطق اما ا

 .کنندمی انگیزیفتنه قدراینرژیم صهیونیستی  هاینشاندهدستقرار داریم که آل سعود و  ایمنطقهما در  .بردارد
اامن کرده ن تروریستی خودفکار ابا منطقه را  و کنندمیدسیسه اعمال  قدرآنیستی جریانهای استکباری و صهیون

که رهبری عظیم الشان فرمودند موضع نظام اسالمی اقتدار، امنیت و افزایش  طورهمانقطع  طوربهاند. 
 طبعا کوتاه نخواهیم آمد. موضعمان و ازدفاع موشکی و امنیتی است  هایزیرساخت

 نفوذ و هایتوطئهدهیم و در برابر  نیروهای مسلح و همه ماست که هوشیاری خود را افزایشو ملت  ،وظیفه دولت
دگی نما افزایش پیدا کند و زیرساخت ز آمادگی دفاعی ،اخالقی و اعتقادی کشور هوشیار باشیم هایپایهتخریب 

هم  تدسبهدستکه همه باید  هستندمحورهایی  هااین .قرار بگیرد موردعنایتپویا و مقاومتی باید  و اقتصادمردم 
 ببریم. پیشبهدهیم تا کشور را 

 ایمنطقهاخیر  هایفتنه. محکومیت 3
منطقه  در هادولتیی که بعضی این است که علیرغم ادعاها نماظهار و ابراز نگرانی ک اینجادیگری که باید  مطلب

ایام ما شاهد بودیم که دولت ترکیه روابط خودش را با اسرائیل تجدید کرد و ارتقاء داد که این برای  یندارند در ا
 .نیست قبولقابلمسلمان  هایملت

ا اسرائیل بوده است آشکارتر وجود دارد که آل سعود روابط پنهانی سالیان خودشان را که ب هاییگزارشهمین ایام  
 .کندمی

موادی گنجانده شد در تعرض به در غیاب ایران  و مع االسف همین روزها شاهد بودیم که در کنفرانس اسالمی 
 .کار بسیار زشتی بود عزیز که هاللحزبمقاومت و 

 و، جریانات تکفیری هاصهیونیستو  هاآمریکاییآل سعود دست در دست  ما مع االسف امروز شاهد هستیم که 
 ارزشبینامه طعقدر یک  بندهایی را اندآمده لترور و تکفیر خودشان هستند حا ایگاهپ .کنندمیتروریستی را ترویج 

و جریان مقاومت  اللهحزبکه اگر  کنیدمیشما این فکر را ن .دهدمیرا مورد تعرض قرار  اللهحزبکه  اندگنجانده
و  هاتکفیریشما در اختیار همین  هایپایتختنبود و اگر اقتدار ایران اسالمی نبود بغداد و دمشق و بسیاری از 
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 ،ایستاد هاآنو مقاومت اسالمی مقابل  اللهحزب .بر مقدرات شما حاکم بودند هاصهیونیستامروز و  داعشیها بود
امروز شما با کمال وقاحت جریانی که به شما  .عظمت ملت ایران این جبهه را در برابر دشمنان اسالم و منطقه گشود

مسلمان این بندهای غلط  هایملتملت ما و مستضعفان عالم و  ؟!!دهیدمیداده است مورد تعرض قرار هم عزت 
 .کنندمیمحکوم  فریادشانبا همه وجود و توان و زشت و سخیف را  هایحرکتین ا را قبول ندارند و

 نیجریه مظلوم. ابراز نگرانی از شیخ زکزاکی و وضعیت شیعیان 4
امیدواریم دولت  و مردم مظلوم نیجریه همچنان باقی است و از وضع شیخ زکزاکی نگرانی ما و حوزه و علمای ما
 .نیجریه به این مسئله توجه کند

 علمیه هایحوزهانقالبی در  هایارزش. لزوم امتداد 4
انقالبی در حوزه باید امتداد  هایارزشکنیم که فرمایش رهبری در حوزه انقالبی و ادامه  تأکیدالزم است  جاهمین

و  تریجداما حوزه ما باید در این زمینه  ،تقدیر و تشکر است درخورپیدا کند و اقداماتی که در این زمینه شده است 
 .باشد استوارتر

 اخیر زدگانسیل. لزوم کمک به 5
مردم و نیروهای  ،ر آورد که امیدواریم همه مسئوالنبه با هایییبتخرای اخیر که سیل در این روزه کنممی تأکید

 کنند.ش و رفع مشکالت آنان تال زدهیلسمسلح در حمایت از مردم 

 تکمیل مصالی قدس قم اندرکاراندست. تقدیر و تشکر از 6
همه ز ااز مردم شریفی که با حضور باشکوه خودشان در مصالی نماز جمعه به این فریضه الهی شکوه بخشیدند و 

 .انشالله با خداوند باشد اجرشان .کنیممیتقدیر و تشکر ان اندرکاردستمسئوالن و 
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 :کنممیهم کوتاه به عربی عرض  یاچندجمله
 ا لسیدات السادة واالخوة و االخوات و 

من المدینة المقدسة نسّلم علیکم و اوصیکم و نفسی بتقوی الله و رعایة اوامره و نواهیه، فان تقوی الله مفتاح سداد 
 و ذخیرة معاد و اذا اردنا ان نحظی بالسعادة االبدیة فعلینا بان نسیر فی جمیع ساحات حیاتنا علی مسار التقوی و مبدأ

ة حیاة األمة االسالمیة االجتماعیة یفرض علینا ان ندعو األمة االسالمیة شعوبًا و حکومات التقوی علی مستوی ساح
 إلی:

اواًل: التعاون و التعاضد و التکاثف لتحقیق الوحدة االسالمیة و التجنب عن العصبیات القومیة و الطائفیة و االبتعاد 
مصالح األمة المادیة و المعنویة و لتقدم الدول  عن التطرف و التکفیر و تجمیع طاقات لالمة االسالمیة لتحقیق

 االسالمیة و تطویرها و توسعها و المحاولة الحیاء الحضارة االسالمیة؛
و ثانیًا: نحن باسم الثورة االسالمیة و الحوزة العلمیة تدعو األمة شعبًا و حکومة إلی توحید صفوفهم و تجمیع طاقاتهم 

الصهیونی مؤامراتهم الخبیثة و حروبهم الناعمة و الصلبة، فاتقوی علی المستوی  لمواجهة االستکبار العالمی و العدو
ِشّداُء عَ »علی مبدأ الدولی و القلیمی تفرض علینا ان نسیر 

َ
َفِإْن َبَغْت ِإْحداُهما »و مبدأ  11«یَنُهمَلی الُکّفاِر ُرَحماُء بَ أ

ِتی َتْبِغی ْخری َفقاِتُلوا الَّ
ُ
ْمِر الّلهِ  َحّتی َعَلی اأْل

َ
من الجدیر بالتنّبة ان الثورة و الجمهوریة االسالمیة و  و 12«َتِفیَء ِإلی أ

وقفت بکل صمود امام هذة المؤامرات الصهیونیة و عمالء الصهانیة و التّیارات المقاومة االسالمیة فی المنطقة 
التکفیریة و االرهابیة و لوال هذة المقاومة لکان الکیان الصهیونی هو المسیطر علی البلدان االسالمیة و کانت التّیارات 

ن المؤسف جدًا ماالحظناه إلیوم فی التکفیریة هی الفائزة و الناجحة و مسیطرة علی کثیر من الدول االسالمیة و م
العزیز اللبنانی و هذا بضبط من بعض  اللهحزبمؤتمر التعاون االسالمی من التعرض لکرامة خط المقاومة بما فیه 

الدول التی ترتکب جرائم کبیرة و تلک المملکة التی هی اساس التیار التکفیری واالرهابی، و نحن نعلن بصراحة 
الوحدة االسالمیة و المقاومة االسالمیة و ندین الموقف السلبی فی هذة المؤتمر و نسئل الله ان  الدفاع و الحمایة عن

 .وف األمة و یدفع عنهم شر اعدائهمیوّحد صف

                                            
 21سوره فتح، آیه ـ  11
 1ـ سوره حجرات، آیه  12
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 دعا
ع بزرگوار و درگذشته و اموات و درگذشتگان و علما و مراج ؛را به انوار رحمت خودت منور بفرما ما هایدلخدایا 

این ماه را ماه توفیق و برکات برای ما و امت  ؛ن را با اولیای خودت محشور بفرماشهدای گرانقدرمامان و امام عزیز
امام  در فرج ؛به اسالم و مقام معظم رهبری مراجع عظام را موید و منصور بدار گزارانخدمتهمه  ؛اسالمی قرار بده

 .زمان تعجیل بفرما

ِحیِم ُقْل  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ  13ُهَو اللَّ

 صدق الله العلی العظیم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
 . سوره االخالص13


