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 خطبه اول
ا ِلَنْه  ِذی َهَداَنا ِلَهَذا َوَما کنَّ ِه الَّ َحْمُد ِللَّ ِدی تَ اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اْل

ْن َهَداَنا
َ
ثّم الصالة والسالم علی سیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابا القاسم محمد  1َلْوََل أ

 )ص( و علی آله اَلطیبین اَلطهرین سّیما بقیة الله فی اَلرضین.
ا یالسالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا أخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السالم علیک 

 .بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

 توصیه به تقوا
ِذیَن آَمُنوا ا»الرحیم  اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یَها الَّ

َ
ُقوا یا أ تَّ

َه َخِبیٌر  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ه  2«ِبَما َتْعَمُلوَن  اللَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ عباد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا عباد اللَّ ْقَوی 3و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  4َو َتَزوَّ
بری از فرمان خداوند در همه احوال را به پارسایی و پرهیزگاری و فرمانهمه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم 

ما  کنم. تنها راه نجاتو شئون زندگی و پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی و اصالح نفس و تقوا سفارش و دعوت می
 همه احوال شئوندر پیمودن مسیر الی الله و تحصیل سعادت ابدی و جاویدان، تقوای خداوند و رعایت فرمان او در 

خواهیم که درهای حکمت و هدایت و تقوای خود را به روی همه ما بگشاید و زندگی است و از خداوند متعال می
 همه ما را بر کسب تقوا و پیروی از پارسایان و اولیای الهی موفق و مؤّید بدارد.

                                        
 .34. اعراف 1
 11و  11. حشر 2
 .203البالغه، خطبه . نهج4
وره بقره: آیه  3  111ـ س
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 اصل هفدهم: اصل شکر و قدردانی
. به همین مناسبت به اصل هفدهم اری در میان خانواده و همسران بودرفت هایشاخصهبحث ما در اصول و ضوابط و 

 رسیدیم.اصل شکر و سپاس و قدردانی از یکدیگر  یعنی
انی را به قدرد هاانسانروابط عام اجتماعی اسالم است. اسالم باره مانند برخی دیگر از اصول و ضوابط درهاین اصل 

اکر و ش ستایندمیخدمات یکدیگر را  هاانساناز خدمات یکدیگر فراخوانده است. در فرهنگ عمومی از منظر اسالم 
 .کنندمییکدیگر هستند و از کفران و ناسپاسی خدمات یکدیگر پرهیز 

در قبال  هاانسانهمه  و این اصل و قاعده اخالقی و فقهی هم در روابط کالن و عموم اجتماعی صادق و حاکم است
شکر  وکه قدردان باشند  اندموظف اندداشتهقدمی در رفع مشکالت آنان برو  اندداشتهخدمتی روا  هاآنکسانی که به 

قاعده در  این همچنین و رفتاری در برابر انعام و احسان دیگران داشته باشند و قلبی و زبانی ازلحاظو ستایش َلزم 
سالمت و آرامش فضای خانواده، تا در راستای در میان همسران  ویژهبه .قرار گرفته است دتأکیفضای خانه مورد 

 .خاص وجود دارد تأکیدد به مقوله شکر و سپاس نسبت به همسران نبزرگی را تربیت کن هایانساند نبتوان
یک ضابطه اخالقی عام خواهیم داشت و به فضل خداوند  عنوانبهدر خطبه امروز یک نگاه کلی به اصل این قاعده 

 در خطبه دیگر به ادله و قواعد مربوط به شکر در خانواده خواهیم پرداخت.

یف شکر  تعر
 .ستایش و اظهار خرسندی از خدمت دیگری به انسان است ،شکر در حقیقت همان ثنا

 مراتب شکر
این نعمت از آن اوست و یک جلوه زبانی  کهایندارد که آن شکر قلبی است شناخت نعمت و  ایریشه شکر گذاری

داوند خ هاینعمتو عملی دارد که در رفتار هم باید شکر تجلی کند، انسان خدمات دیگران را جبران کند و در برابر 
 او را اطاعت کند.

 :شودمیکه شکر حداقل به سه مرتبه تقسیم  اندفرموده

 قلبی شکر .1
شکر قلبی این است که ما بفهمیم و معرفت داشته باشیم که  .است «ادراک کون النعمه من المنعم»شکر قلبی که 

شکر  هازجملپس اساس شکر در همه مراتب  .این ادراک معرفتی و قلبی پایه شکر است .این نعمت از این منعم است
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و به این هم توجه داشته باشد که این نعمت از خداوند یا شخص  درک کندنعمت را وجود خداوند این است که انسان 
 .دیگری از منعمین است

 شکر زبانی .2
ی الثناء عل» :کندمیزبانی جریان پیدا  هایقالبو در  شودمیمرتبه دوم شکر همان چیزی است که به زبان جاری 

 .این ثنا تجلی پیدا کند، شکر گذارو زبان  یعنی در قول «المنعم

 ملیشکر ع .3
جلی ت طاعت المنعم صورتبهدر پیشگاه خداوند  که شکر الجوارح است وشکر عملی  از مراتب شکر، مرتبه سوم

 .کندمی
شکر در برابر خداوند یک قاعده بسیار مهم و قانون عقلی بسیار اساسی  توضیحاتی در باب قاعده شکر منعم:

قاعده شکر منعم یک قانون مهم عقلی است و بنیان بسیاری از معارف الهی است. در علم کالم و بیانات  .است
برای حرکت انسان، آغاز تابش گری انسان، و راهنماهای درونی  هاپایهیکی از  عنوانبهبزرگان ما، قاعده شکر منعم 

لی عملی است که ما را در مسیر عبودیت خدا . این قانون اصیل عقاستشناخت خداوند و نزدیک شدن به خداوند 
شکر  تهالب است. دارریشهن مقوله شکر منعم و ثنا و ستایش احسان کننده، این اندازه اصیل و . بنابرایدهدمیقرار 

 کهوقتی. دهدمیخود را در اوج نشان که در این صورت  شودمیو منعم حقیقی مطرح  خداونددرباره  باریکمنعم 
عالم و هر آنچه در دست ماست به خدا ارتباط دارد و از عالم غیب و ربوبی  هاینعمتانسان توجه کند که همه 

 .خواندفرامیاین قانون ما را به عبودیت و کرنش و تواضع و شکر و سپاس و تمجید  قطعا   آیدفرومی

 حاالت افراد در قبال خدمات دیگران
این یز ن کنندمیدیگری که خدمتی به افراد یا اجتماع  هایانسانمخلوقات و  در اسالم نسبت به احسان کنندگان و

 جریان دارد. شکر منعم قاعده
 چهار حالت متصور است: مسئلهدر این 

 حالت اول: کفران مطلق
نه در  ،کند قدرنشناسی و اعتناییبیحالت اول کفران مطلق است و انسان به خدمتی که از دیگری رسیده است 

ما اهی گ. مع اَلسف کندمیتشکر  که مجرای فیض لطف الهی بوده است ایبندهپیشگاه خدا شاکر باشد و نه از 
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هستیم اما غافلیم که این نعمت از سوی خداوند به ما ارزانی شده است  هانعمتمبتالی به این کفران هستیم. غرق در 
 ؛کفران مطلق است نم که ایرحمت الهی هم غافل هستی وسایطو از مجاری فیض و 

 حالت دوم: کفران مردم و شکر ناقص خداوند
اما نسبت به مخلوقین و  ،کندمینعمت از خداست و در پیشگاه خداوند تواضع و شکر  داندمیعلیرغم اینکه 

. این حالت دوم در منطق اسالمی شکر کندمیتشکر ن هاآناست و از  عنایتبیو  توجهبیرحمت الهی  هایواسطه
ض فی هایواسطهاست که تمام شکر خدا و شکر کامل خداوند به این است که  وارد شدهتام نیست. روایات متعدد 

 .را هم شکر بگذارید
َوَج » فرموده است: (السالمعلیه)امام رضا  . اگر شما در برابر 5«لَّ َمن َلم َیشُکِر الُمنِعَم ِمَن الَمخلوقیَن َلم َیشُکِر اللَه َعزَّ

 ورتصبههم را نباشید شکر خداوند  سپاسگزارشاکر و  دهدمیبه شما  هاییخدمتکه  خدمتگزارو طبیب ، استاد
 .ایدندادهشکر تام را انجام  فرمایدمی. این قانون کلی است که ایدنیاوردهبجا کامل 

شما به مردمی که به شما  سپاسگزارترین. 6«أشَکُرُکم للناِس  أشَکُرُکم لّله» نقل شده است: السالمعلیه از امام سجاد
شاکرترین شما برای خداوند است. پس شکر منعم چه پدر و  اندداشتهخدمتی روا نیکی و در خانه و جامعه به شما 

که به شما نعمت و خدمتی کرده است مکمل شکر خداوند است این قانونی است که در روایات متعدد  یهرکسمادر و 
 .آن اشاره شده است هب

 شکر گذاریرا فالنی  :گویدمی اشبندهبه  خداوند در روز قیامت خطاب :فرمایدمی ذیل این روایتامام سجاد در 
 که :سدرمیخطاب  ،این بنده که کسی نبود او واسطه بود ،خیر من فقط شکر تو را کردم :گویدمیکردی؟ در جواب 

که من شاکر تو بودم هر چه در این عالم است از آن  دهدمیاب وعبد ج 1.اینکردهاگر او را شکر نکنی مرا شکر 
َمَواِت َو : »توست ِه ُمْلُک السَّ ْرِض  ِللَّ

َ
همه ابزار دست خدا هستند  هاانسانبه  خدمتگزارانهمه این خادمان و  1«اْْل

تو شکر مرا بجا نیاوردی. کمال شکر من  :رسدمیاز خداوند خطاب  ،توجه نکردم هااینفلذا من شاکر تو بودم و به 
 نعمت من هم شاکر باشی. هایواسطهبه این است که تو از 

                                        
ون اَلخبار  5  2، ح 21، ص 1ع(، ج الرضا )ـ شیخ صدوق، عی
وم کلینی، الکافی، ج  6  40، ح 11، ص 2ـ مرح
ول: لم تشکرنی اذ لم تشکره.اش میخداوند در روز قیامت به بندهـ  7 ول: بل شکرتک یا رب. فیق  فرماید: اشکرت فالنا؟ فیق
وری 1 وره ش  31آیه  ـ س

http://www.hadithlib.com/hadithdays/view/2140
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 غفلت از خداوند و توجه استقاللی به مخلوقاتحالت سوم: 
کند اما غافل از این باشد که خدای عالم  شکر گذاریرا  وسایط وانسان دیگران  .حالت سوم هم نوعی کفران است

 همه این سه دینی و معرفتی اسالم هایآموزه. طبق دست خداست چیزهمهبر این نعمت دهندگی حاکم بوده است و 
 .صورت باطل است

 حالت چهارم: شکر خدا و مردم توأمان
 راهنمایی عقل این بر اساسشکر درست  .قرار گرفته است موردقبولرم حالتی است که در منطق اسالم حالت چها

ه باشد و هم بداند ک هاآنشاکر  دیگر به او رسیده است هاییانسانکه از سوی  هایینعمتاست که انسان در برابر 
 شکر تام است. شکر گذاریاین نوع از  .و از مجرای فیض الهی صادر شده استدست خداست همه این امور به 

 شکرمقوله در  دو قانون مهم
 :شیم که شکر در منطق اسالم دو قانون داردابه یاد داشته بپس 

 ؛دباید انجام شوو شکر خداست  درواقعشکر مخلوق  کنند ومیرا تکمیل  همدیگرشکر خالق و مخلوق  :قانون اول
دارد شکر کامل شکری است که در دل اذعان به نعمت و ارزش منعم باشد. دل در پیشگاه  شکر مراتب :قانون دوم

زبان شکور یک  ،و همچنین بر زبان جاری شود )شکر قلبی( در برابر خادمان دیگر اذعان داشته باشد ند وخداو
شکر خدا طاعت شکر در عمل هم تجلی کند.  کهاینو سوم شکر زبانی( دارد )ارزش واَلی معنوی و اخالقی 

ر به همس توانیمیدر مواقعی  نباشد شما هم اگر سویهیک دهینعمتخداست و شکر دیگران هم این است که این 
 شکر عملی(.دهی )آموزگار خود هم خدمتی به او ارائه و به استاد  ،خود ایثارگربه پدر  ،فداکار خود

از  ایجلوه درواقعداست. این شکرهای مخلوقین هم قانون است که همه شکرها برای خ اینفراتر از این قوانین 
 .شکر حضرت حق است هایجلوه

ت و اموا ،قدردانی از خدمات مخلوقین عنایت و کرامت بفرما وبه پیشگاه خودت  شکر گذاریخدایا به ما توفیق 
 .غفرانت بفرما وگذشتگان ما مشمول رحمت 
ا  ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ َحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَر
َ
 9أ

                                        
وثر1 وره ک  . س



 
 12/80/59                                      خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

6 

 

 خطبه دوم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب 

و علی وصیه علّی امیرالمؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد 
فاطمة الزهراء و علی 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 

حججک علی عبادک و أمنائک فی د و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر بن علّی و علّی بن محم
 بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین

 توصیه به تقوا
ُکْم »أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم  ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ

َ
اَعِة َشيٌْء َعِظیٌم َیا أ  َیْوَم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّ

اَس ُسَکاَری َوَما ْرَضَعْت َوَتَضُع ُکلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَری النَّ
َ
ا أ ُهْم ِبُسَکاَری َوَلِکنَّ َعَذاَب  َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُکلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

 10«اللِه َشِدیٌد 
بری از فرمان خداوند در گزار و خودم را بار دیگر به پارسایی و پرهیزگاری و فرمانهمه شما برادران و خواهران نماز

 کنم.همه احوال و شئون زندگی و پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی سفارش و دعوت می
 هایجلوهیکی از  .ای مردم تقوای خدا را پیشه کنید :خداوند در اولین آیه سوره حج ما را مخاطب قرار داده است

ماجرای قیامت چنان شگفت و دهشت آفرین است که هر انسانی را تکان  .خداترسی، ترس از احوال قیامت است
ه بر لرز پیامبر خدا در سفر بودند وقتی مردم این آیه را شنیدند یه که نازل شدآدر روایات آمده است این  .خواهد داد

حادثه  ،زلزله قیامت چیز بزرگی است ز خدا بترسید بدانید کهمردمان ا :فرمایدمیخداوند . اندامشان افتاد و گریستند
که  نآفریوحشتلحظه  آناز  .است آفرینوحشتدر هم کوفته شدن زمین، فروپاشی نظم عالم بسیار دهشت ناک و 

حادثه و زلزله  نآ قدرآن .درک خواهند کرد هاانسانآن وحشت را همه  .قبل از نفخ صور است بترسید ایهنگامه

                                        
وره حج، آیات  10  2و  1ـ س
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ادر عالقه میان م هاانسانباَلترین عالقه میان  .شوندمیید است که مادران شیرده از فرزندان شیرخوارشان غافل شد
دهشتناک است که  چنانآندر زمان شیرخوارگی. اما در این زلزله و فروپاشی نظم عالم  مخصوصا  و فرزندش است 

به این صحنه وحشتناک  نهدمیحمل خود را فرو  ،و هر صاحب حملی کندمیخود غافل  را از فرزند نوزاد شیردهمادر 
افکنده این حالت مست از شراب نیستند عذاب خدا همه را به  هااینگویا همه مست هستند اما  کنیمیکه نگاه 

ا را مامروز  ،ن بترسیم این ترس مقدسآو از  بیندیشیماین روزگار در پیش همه ما هست و همه ما باید به آن  .است
. انشالله خداوند به ما توفیق فهم این معارف الهی را کندمیو ما را سعادتمند  دهدمیینده ما را نجات آ و کندمیآباد 

 .عنایت بفرماید و دل دادن به این حقایق آسمانی را عنایت و کرامت بفرماید
شهدای  ،الب اسالمی و دفاع مقدسشهدای اسالم و انق ،اموات ،درگذشتگان ،بزرگان ،مراجع ،یاد و خاطره علما

 قدرگرانیاد و خاطره عالمه  طورهمینشهدای مدافع حرم و شهدای این جمع و امام راحل و  مقاومت اسالمی و
 و بر روان همه آنان با ذکر صلواتی بر محمد داریممیطباطبایی این مفسر و حکیم بزرگ الهی را گرامی  اللهآیتمرحوم 

 .فرستیممیو آل محمد درود 

 ها:مناسبت
 کنم:وار عرض میی است که خالصههایمناسبت

یکا .1  و نکاتی پیرامون آن انتخابات آمر
قرار بگیرد و شناخت دشمن از  دائمی موردتوجهبرای ما باید نماد تمدن مادی و استکباری جهان  عنوانبهآمریکا 

 :کنممیعرض  وارفهرستخصوص چند نکته را  ایندر  .ضروریات پیمودن درست راه است

 داخلی آمریکا هایجناح. عدم گره زدن آرمان ایران مستقل به 1
داخلی و دعواهای  هایجناحخود را با  هایایدهمقتدر سرنوشت و آرمان و و مستقل  ،بدانند ایران آزادباید همه دنیا 

این فرد و آن فرد را مهم  وآمدرفت. ما و احزاب و دولتمردان آمریکایی گره نزده است هاآمریکاییدرونی  گانهبچه
 هاملتما آمریکا را مظهر یک تمدن مادی و غیر الهی و دارای یک سابقه بسیار مفتضح در ظلم به  .دانیمنمی
ی خلل تواندنمی هاآنو مسائل و حوادث داخلی  مکنیمیمسیر خودمان را طی  و پیماییممیما راه خودمان را  .دانیممی

 و قوه الهی. به حولدر پیشبرد اهداف ایران اسالمی وارد سازد 
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 استکبار آمریکایی در سراشیبی انحطاط .2
وه شک رغمبه معتقدیمما  مادی و ظالمانه است. گفتمان غربی و آمریکایی است که ایران و انقالب اسالمی مدعی

این تمدن در درون خود با  .است یمهم هایانحطاطامروز تمدن غربی و آمریکایی دارای  ،ظاهری این تمدن
را از  خودما بارها تحلیل عمیق  نظرانصاحببزرگان و ، رهبر فرزانه ماامام عزیز ما،  .جدی مواجه است هایآسیب

فروپاشی درونی  ایناز  هاییگوشهبه  چند گاهیمردم آمریکا هم هر از  .اندکردهوقایع و عمق تمدن غربی ارائه 
 اندهگفتاین سخن را بزرگان ما  .جدی شده است هایآسیب. بنابراین عمق تمدن غرب دچار کنندمین توجه خودشا

در دل خود مشکالت فراوانی دارد  ،است زدهآفتو زده آسیبکه این تمدن  گوییممیصراحت  باکمالامروز هم ما 
 .کنندمیدرستی پیدا ن حلراهگرچه  کنندمیدرصد مظلومان از ملت آمریکا این را احساس  11گاهی هم آن 

 مردم آمریکا در چنبره دولتمردان و احزاب سیاسی .4
هر از  .اسیر در چنبره احزاب و دولتمردان مستکبر آمریکایی هستند سرگردان و ،لوممظ ،مردم آمریکا هم مستضعف

که مردم آمریکا،  دهدمیاین نشان  .شوندمین متوجه آ سویبههمه  آیدمیشعار تغییر  ایگوشهچند گاهی هم که از 
 .انداسیرشده هاگرگترحم هستند که در چنگال  درخورمردمی 

 منطقه به قدرت پوشالی آمریکا هایدولتسرسپردگی بعض  .3
 هزینه کردند. هاپولکردند و  هامصاحبهمختلف در این انتخابات آمریکا  هایجریاناحزاب و ، منطقه هایدولتاز 

ردند. آلوده کدر این انتخابات خودشان را  هاخیلی .به این شخص کمک کردند طرفآناز  ،به رقیب این آقا پول دادند
این  وصل بهبا د خودشان را بخواهنبدانند اینکه  هااینپوشالی منطقه از اسرائیل و آل سعود و امثال  هایقدرتاین 

ال با اتص خواهیدمیشما  .قدرت پوشالی در حال فروریختن است این .اندبستهدل بد جاییبه  نجات دهند هاقدرت
 ضعیفی هایقدرتهم شما و ن قدرت در حال فروپاشی است یا ، بدانید که همبه این قدرت خودتان را حفظ کنید

 .د مقاومت کنیدتوانیمین هاملتهستید که در برابر اراده 

 عمیق مردم آمریکا توسط رهبری شناسیجامعه .5
امروز  .رهبر فرزانه و حکیم ما را حس کرد هایبینیپیشو  نگریآینده، شناسیمردم ،حوادث اخیر ایندنیا در 

 اسیشنمردمچنین دارای حکیم ما رهبر که چگونه  اندگزیدهتبلیغاتی دشمن هم انگشت حیرت به دندان  هایبوق
 .است هاآمریکاییاز جامعه عمیق 
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 د رهبر ما با الهام از معارف الهی بصیرت الهی داردکنیمی. شما اشتباه استفال خیالی  گوی بلورین و :گفتند هاآن
 .شناسدمیمریکا را آ هایجریانعمق و 

ن و بزرگان ماست. ایمعظم م تا عمق مسائل شما در تیررس فکر و بصیرت رهبر کنیمیمروز حوادث شما را رصد اما 
گاهی رهبر   هم جای حیرت داشت. هاآنما برای  الشأنعظیمآ

 کالن و ظالمانه آمریکا هایسیاست تغییرعدم .6
قایی که آ ینا .آمریکا تغییری نکرده است هایسیاستآنچه ما باید در قبال این حوادث و وقایع بگوییم این است که 

به فریاد فروخفته مظلومان عالم و همان مردم خودش جواب دهد باید  خواهدمیو  گویدمیاست اگر راست  آمده
 ،یستافراد مهم ن وآمدرفتسوریه و عراق ورق بزند و تغییر دهد. برای ما  ،بحرین ،یمن ،پرونده آمریکا را در فلسطین

یادهدر برابر ، ما کشور مستقل و آزاد هستیم  .کوتاه نخواهیم آمد هاکشیعربدهدر برابر  و ایستیممی هاخواهیز
ه در عظیم بشری ک هایفاجعه اینکشتار و  هایصحنه این گوییدمیاگر شما راست  م.کنیمیافراد نگاه  عملما به 

ن که شما مرد این میدا دانیممیاین انتظار بشر از شماست و ما بعید  .سهیم و شریک هستید تغییر دهید هاآنه مه
 .باشید

رستاده فتاریخ  دانزبالهوید همان مسیری را خواهید رفت که شوروی و مارکسیسم رفت و به اگر شما این مسیر را نر
ف قرار دهید و یا اگر در راه اسال موردتوجهمظلومان عالم را  و شما یا راه خودتان را از مستکبران پیشین جدا کنید شد.

 .فرو خواهد ریخت حتما  هم خود رفتید بدانید که قدرت شما 
و مقاومت اسالمی جبهه مستضعفان عالم همچنان رشید و استوار بر روی پای خود ایستاده است و در برابر  ایران
 .دمان را به فضل الهی ادامه خواهیم دادوخم نخواهند شد ما راه خ هاموجاین 

 اربعین حماسه مظلومان عالم .2
ه اربعین یک حماس .ر شهیدان استبزرگ به پیشگاه ساَل هایجمعیتموضوع دوم اربعین هست و عرض ادب این 

اربعین زنده داشت قیام ساَلر شهیدان و پشتوانه حرکت مظلومان  .اسالمی و الهی است ،بزرگ و پرشکوه انسانی
کر کرد د تشبای کنندمیراه خدمت  اینکه در  کسانیهمهراهپیمایی عظیم و  ایندر  کنندگانشرکتاز همه  .عالم است

یم امسال هم مانند   .تاریخی باشیم نظیرکمقبل شاهد این حماسه بزرگ و  هایسالو امیدوار
اسالمی و وحدت  هایارزشاین حماسه را با نهایت نظم و انضباط و با رعایت اصول و عالم  هایملتانشالله 

سعود و مستکبران عالم به فضل خدا نشان  آل و هاها و داعشیتکفیریاسالمی اجرا خواهند کرد و این شکوه را به 
 .خواهند داد
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 ضرورت مبارزه با فساد در کشور .3
اد مهم در اقتص فصلیکمبارزه با فساد  .فساد در کشور است هایپروندهموضوع سوم ضرورت مبارزه با فساد و 

 هاینگاههمه باید فراتر از  .مایه شرمندگی است دهدمیرخ  که هاییاختالسنجومی و  هایفیش .مقاومتی است
اصالح نظام اداری و نظام اقتصادی باشیم. ایران اسالمی با این اقتدار و عظمت شایسته  درصددبسته و محدود 

 .مکاری کنندو هتالش  در حل این معضل مهم که ملت رودمیانتظار  .زشت مواجه باشد هایپروندهنیست با این 
 م کنند.لَ رمان رهبری را بشنوند و در برابر فساد قد عَ قوای گوناگون باید در کنار هم ف

ا فسادها مبارزه ب ملتی که با مشکالت فراوان مواجه است این انتظار و مطالبه جدی را در ند.نیست تحملقابلفسادها 
یم همه   .و واقعی به این مقوله مهم بپردازندبا اقداماتی جدی بیش از گذشته  اندرکاراندستدارد و امیدوار

ایتها اَلخوة و اَلخوات و المستمعین الکرام اوصیکم و نفسی بتقوی الله و التجنب عن المعاصی و رعایة اوامر الله، 
یارة اَلربعین و إقامة هذه المظاهرات الکبری و الجماهیریة  و أقّدم جزیل شکری و جمیل ثنایی للذین یشارکون فی ز

ظلم و نهضة الحسینیة ضد ال یرة العظمی رمز بقاء العاشوراء و استمرارالتی قّل نظیرها عبر تاریخ البشر و هذه المس
اَلضطهاد و هذا الحشد الجماهیری یمّثل وحدة المسلمین و المستضعفین فی انحاء العالم و نشکر الذین یساهمون 

 َلقامة هذه الشعائر اَللهیة الحسینیة و نسئل الله أن یتقّبل من الجمیع انش الله
ید ان اشی ر باختصار الی ما یجری علی الساحة اَلسالمیة و ما یواجهه اَلمة اَلسالمیة من معرکة ثقافیة و و ار

 حضاریة. اَلمة اَلسالمیة الیوم تواجه بمختلف جهاتها و تباراتها و مذاهبها و بلدانها خیارین استراتیجیین:
الغربیة و تترک تراثها اَللهی و تدع حضارة الخیار اَلول: ان تستمّر اَلمةعلی خط الذوابان فی الحضارة المادیة و 

 اَلسالمیة و بالنتیجة و بالتالی تخسر کل ما تملکه من المعارف و القیم
 و هذه ما یریده الکیان اَلستکباری و اَلنظمة الفکریة المادیة

الی اَلسالم اَلصیل  و اما الخیار الثانی: و هو خط الثورة اَلسالمیة امام اَلمة ان تصّل اَلمة و نخبها علی العودة
و تجدید الحضارة اَلسالمیة و تأسیسها علی المبادئ و القیم و اَلحکام اَلسالمیة و الترکیز علی تلبیة حاجات 

 المجتمع المعاصر علی أسس الحیاة الطیبة
سوِل ِإذا »و هذا هو المطلوب منا بقوله  ِه َوِللرَّ ذیَن آَمُنوا اسَتجیبوا ِللَّ َها الَّ یُّ

َ
 11«َدعاُکم ِلما ُیحییُکمیا أ

                                        
وره انفال 11  23 آیه ـ س
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 و من الجدیر بالذکر ان سلوک هذا النهج بحاجة الی:
 اوَل: الی فهم معّمق و منّهج و جامع عن اَلسالم و اَلنظمة اَلسالمیة

 و ثانیا: الی روئة حضاریة و استراتجیة عن اَلسالم و واقع اَلمة و ظروفها
 ت الظالمة و المنحرفة علی العالم و المقاومة امامهاو ثالثا: الی روئة نهضویة و ثوریة لتغییر المعادَل

 و رابعا: الی سلوک هادئ مع اَلدیان و الثقافات و وحدة و انسجام و تعایش اخوی و اخوة اسالمیة
و خامسا: الی انتاج علمّی واسع فی شّتی المجاَلت و مسیرة اربعین هی حلقة من حلقات هذه الثورة و العودة 

 .ة اَلسالمیةالی النهضة الحضاری
 یا الله یا الله ...نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله 

اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر اَلسالم و اهله و اخذل الکفر و 
 اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین والمسلماتاللهم  اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اهله.

های ما را به انوار معرفت خود روشن و منور بفرما؛ اموات و مؤمنین درگذشته، شهدای بزرگوار، مراجع خدایا دل
های ما را در مسیر عظام درگذشته، درگذشتگان از این جمع و امام شهیدان را با اولیای خودت محشور بفرما؛ گام

معروف و نهی از منکر استوار بدار، شر اشرار را به خودشان بازبگردان، همه ما را انقالب و اسالم و در مسیر امربه
مشمول عنایات و تفضالت خودت قرار بده، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، به ما توفیق توبه عنایت بفرما 

هبری مراجع عظام و همه دلسوزان ملت و اسالم و کشور و مقاومت خدمتگزاران به اسالم ایثارگران عزیز مقام معظم ر
ساز ظهور حضرت ولیعصر اسالمی را مؤید و منصور بدار، نسل جوان ما را از بهترین جوانان قرار بده، همه ما را زمینه

سازان واقعی نهارواحنا فداه قرار بده، در فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما، همه ما را از منتظران واقعی و زمی
 انقالب ایشان قرار بده.

َ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

َ
 12ُفًوا أ

 صدق الله العلی العظیم
 

                                        
وره اخالص12  . س


