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 خطبه اول

ِه رب العالمین و صلی  َحْمُد ِللَّ اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اْل
الله علی سیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد )ص( و علی آله 

ین و السّیما بقیة الله فی االرضین.   االطیبین االطهر

 توصیه به تقوا

ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »الّله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

اِدِقیَن  ُه َفَق  1«الصَّ ُزوا عباد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ْد ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ْقَوی 2ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
از خداوند  .کنممیهمه شما و خودم را در نخستین روز از ماه شریف شعبان به تقوا و پارسایی دعوت و توصیه 

 همه ما را از بندگان وارسته و ذاکر و مقرب خود مقرر بفرماید. خواهممیمتعال 
و به دلیل اینکه در ماه شریف شعبان قرار  شودمیبحث سلسله وار ما پیرامون مباحث خانوادگی در این خطبه قطع 

یم ین ا. به حضرت ولیعصر ارواحنا فداه مزین است ویژهبهاولیای الهی و  یمیالد خجسته افتخاربهماهی که  ،دار
و بحثی فشرده و کوتاه پیرامون مهدویت و انتظار تقدیم محضر  کنممیمباحث خانواده را قطع  سلسلهمناسبت 

 کرد. خواهم میشریف شما نمازگزاران گرا

                                        
وبه، آیه 111  1. سوره ت

 4. نهجالبالغه، خطبه 402
 111ـ سوره بقره آیه  3
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 مهدویت و انحرافات پیشروی آن
مسیر اعتقاد به مهدویت وجود دارد  است که در هاییآسیبانحرافات و  ،هاکژ راههموضوع سخن ما در این خطبه 

در  وبیشکم. اهمیت این بحث به این دلیل است که امروز هم ایمبودهو در طول تاریخ ما شاهد انواع گوناگون آن 
و گاهی  شودمیمختلف شاهد این هستیم که اعتقادات ناروا و منحرفی پیرامون انتظار و مهدویت تبلیغ  هایشکل

نه در تاریخ اسالم  دارریشهبسیار عمیق و  ایعقیده. عقیده مهدویت کشاندمیرا به انحراف  هاییگروههم افراد و 
هیچ کتاب آسمانی نیامده است مگر آنکه به مهدویت مژده داده  .الهی است در تاریخ ادیان الهی و توحیدی و بلکه

اِلُحوَن : »و تبلیغ کرده است ْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الصَّ
َ
نَّ اْْل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ هیچ پیامبر و چهره  2«َو َلَقْد َکَتْبنا ِفي الزَّ

را ترویج کند و هم به  آخرالزمانکه هم پیامبر  استکه از او میثاق گرفته شده آننورانی آسمانی نیامده است مگر 
 ،در تاریخ بشریت دارریشهعقیده  یک فلذا عقیده مهدویت .امام بزرگ و منجی بشریت مژده بدهد آنر ظهو

اما این عقیده  .اصالت و اهمیت بنیادین این اعتقاد اقامه شده است بررسالت و اسالم است و براهین گوناگون 
و انحرافاتی قرار  هارویکج، هابدفهمیو مهم، مانند بسیاری از عقائد درست دیگر در معرض  ، صحیحاصولی

 . کنممیو انحراف در مقوله مهدویت اشاره  رویکج چهارده گرفته است که بنده در این محضر شریف به حدود
 امام زماننسبت به  یک اعتقاد پاک و پیراسته و مهذباگر بخواهیم  ،چراکهاین بحث هم اعتقادی است 

انحرافات قرار نگیرند شناخت این  ایناز ما در مسیر  هاییگروهی اینکه نسل جوان و داشته باشیم، برا (السالمعلیه)
از فضالی بزرگوار تقاضا دارم که این  و دانشجویان عزیز ،از طالب ویژهبهاهمیت دارد. من  هارویکجانحرافات و 
قرار  موردعنایتاین موضوع را بیشتر  ،و در تبلیغ و ترویج معارف الهی بیشتر قرار دهند موردمطالعهمحورها را 

دهند. قبل از اینکه بنده فهرست این مطالب را تقدیم کنم باید از علما، محققان و فرهیختگان بزرگی که در مسائل 
از . و بعضی از آن بزرگان در این جلسه هم تشریف دارند تشکر کنم اندکردهاخیر تحقیق  هایسالمهدویت در 

 . کردو فرهنگی که در حوزه و در جاهای دیگر در این زمینه فعال هستند باید تشکر  یقتحقی ،تبلیغی مؤسسات

                                        
 .از ذکر چنین نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به میراث می برند بعد، زبورو به تحقیق در : 101ـ سوره انبیاء آیه  2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=105
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=105
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که شماره وار عرض مواردی است مهم اعتقادی وجود دارد  ردر این مقوله بسیاکه   یباطل و انحراف عقائد ازجمله
 :کنممی

یت .1  مشخصمبهم و نامتعین و غیر  هایمهدو
یک مهدویت تصویر شده دقیق  هانگاهاما مهدویت در آن  ،اندکردهاشارهیت بسیاری از ادیان و مذاهب به مهدو

معین و  ،یک عقیده دقیق، اثناعشریدر شیعه اشاره و ارجاع به یک امور کلی و مبهم است. مهدویت  بلکه نیست
 است.معرفی شده تصویر شده  کامالا  هایویژگیامام که در  دوازدهمین . اوم به یک شخص مشخصی استمقو  

 وازدهم دتا امام  نیامدنتوقف بر امامان پیشین و  .2
یم که    (السالمعلیهمء )که پایان آن خاتم اوصیا گانهدوازدهاز این قطار نورانی امامت  هاییگروهما در طول تاریخ دار

 .اندبازماندهاست 

 تشکیک در تولد و طول عمر و غیبت حضرت .3
ایراد شده است. در طول این هزار و چند ( السالمعلیه)که در مقوله تولد، غیبت و طول عمر امام زمان  یکانیتشک

 .است آمده به وجودمستشرقان و هم درون دنیای اسالم  در میان هم که ایمبودهشاهد این تشکیکات  صدسال
تولد یافت و دارای یک  روشنیبهکه  رسیمیمبراهین روشن و قاطع از قرآن و روایات به وجود نازنینی  اب کهدرحالی

 .کندمیطول عمر طوالنی است و ادله قاطع این مسائل را اثبات 

یت .4  دروغین و ادعاهای کذب هایمهدو
ادعای های پوچ و با  و هما در طول بیش از هزار سال شاهد این هستیم که هر از چند گاهی منحرفی برخاست 

 است.ه ادعای مهدویت کرد ،پایهبی



  
 80/80/96                                               نمازجمعه آیت اهلل اعرافی هایهخطب 

4 
 

 خاص و دروغین هاینیابت .5
که کسانی ادعای نیابت خاصه  ایمدیدهاما در طول تاریخ  ،نیابت خاصه تمام شد صغرامستحضرید با پایان غیبت  

 .اندگرفتهموضع   هاآنواضح و قاطع در برابر  طوربه بسیاری،در روایات ( السالمعلیهمائمه معصومین ). اندکرده

یتدر  هاداریدکانناصواب و  ادعاهای  .6  و تشرف رؤ
 کبراامام در عصر غیبت  رؤیتالبته  .فراوان بوده است ،دروغین و سودجویانه خاص هایارتباط این ادعاها و 

که برای مطامع مادی بوده است یک انحراف بزرگی بوده  هاییرؤیت دروغین، هایرؤیت، اما است پذیرامکان
یادی در طول تاریخ   .ایمداشتهاست که ما شواهد ز

 سببی و نسبی دروغین هایارتباطادعای  .7
ندارد  وجهیهیچ . این ا دعاهاکنندمیعاهای سببی و نسبی کسانی به باطل و پوچ اد معاصر هم هایدوراندر این  

 باطل است. قطعاا وجود ندارد و  هاآنو هیچ دلیل روشنی بر 

 و تعیین زمان ظهور توقیت .8
ن رستاخیز را برپا خواهد کرد موعود و بشریت ظهور خواهد کرد و آآن امام  ی،در تاریخ مشخصادعا کند هر کس  

یم که چنین کسی گویدمیدروغ   خوانده شده است.  گودروغ. در روایات دار
ِبی عَ 

َ
ِبی َبِصیٍر َعْن أ

َ
تَعن أ ْهُل َبْیٍت اَل ُنَوقِّ

َ
ا أ اُتوَن ِإنَّ ِم ع َفَقاَل َکَذَب اْلَوقَّ ْلُتُه َعِن اْلَقاِئ

َ
ِه ع َقاَل: َسأ ابی بصیر از   1؛ْبِد اللَّ

اند. دروغ گفته گذارانپرسیدم؛ فرمود: وقت  السالمعلیهکه: از او درباره قائم  کندمی( نقل السالمعلیهامام صادق )
 عالئم ذکر شده است.بلکه در روایات، «کنیمنمیما خاندانی هستیم که وقت را تعیین 

                                        
کافی، ج 1  363، ص 1ـ مرحوم کلینی، ال
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 استعجال و بازگشت از اعتقاد و ناامیدی .9
غیبت  قدرآندر روایات دارد که  انحرافات است.  ازجملهیام امام و بازگشت از این اعتقاد نیز عجله  داشتن در ق 

یم هر چه زودتر آن دارندبرمیو از این اعتقاد واضح و روشن  شوندمیامید که نا شودمیطوالنی  . ما امیدوار
جهان را به نور دانش و معرفت و عدالت خود روشن کند اما هم توقیت و هم استعجال و  ،متابخورشید عال

 .ناصواب است نومیدی در این مسیر

 و عدم انتظار تفاوتیبیغفلت و  .11
ر روز دعای عهد ه .انتظار را کم بشمارند یک اشتباه بزرگ است و اینکه کسانی از وجود آن حضرت غافل باشند 

. کندمینورافشانی  را هادلاست که مشعل پرفروغ مهدویت در  ایوسیله ،امام و عرض ادب روزانه به محضر آن
غفلت و دور شدن از مقوله مهم انتظار آسیب دهم با آن امام بزرگ قطع شود. نباید این رابطه اعتقادی ما و شما 

 است.

یت .11  تفسیرهای غلط از انتظار و مهدو
 .کنندمیانتظار را بجای تکالیف و قیام در راه خدا معنا  و کنندمیبرخی مهدویت را سکوالریستی تعریف  

. تفسیر سکوالریستی و 6فریاد زد که راه شما راه انحرافی است هاآنو امام بر  در عصر انقالب بودند هاییگروه
مهدویت  ،انتظار انقالبی ادامه دارد. در مقابل آن، همآنمچنای تکالیف یک انحراف بزرگی بود که هجانتظار ب
 قیام در برابر ظالمان و اقدام حق جویانه و عدالت خواهان است که این مؤیدانتظار و مهدویتی که  ،انقالبی
 است. یدرست یعقیده

                                        
 300، ص 4امام خمینی، ج ـ صحیفه  6
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 فقیهوالیتمه و مرجعیت و نفی نیابت عا .12
است. مقوله  فقیهوالیتنفی نیابت عامه و مرجعیت و  کنندمیاین انحراف را امروزه بعض مستکبران آن را ترویج  

یادی  هایتالشریشه در نیابت عامه و اعتقاد اصیل دارد. امروزه  فقیهوالیتمرجعیت و  تا بنیان  شودمیز
 .را سست کنند فقیهوالیتنیابت عامه و  هایو پایهمرجعیت را بزنند 

 بدون دقت هانشانهع در تطبیق عالئم  و تسّر  .13
ع  گویندمی با یک اتفاقی سرعتبهاست اما کسانی  آمدهعالئم در روایات   که این نشانه ظهور است که این تسر 

 ناروایی است.

 ئل ظهور بدون اجتهاد درستع در شناخت عالئم و مساتسّر .14
 ازجمله اینجابه مبانی اجتهادی در  توجهیبیمهدویت و انتظار و عالئم ظهور و مباحث آن و  هایپایهنشاختن  

است. خوشبختانه بزرگانی که برخی در این محضر هم حضور دارند کارهای عالمانه و انحرافات در این زمینه 
نگاه اجتهادی عمیق این  هاخیلی. اما انددادهنجام مهدویت و انتظار و عالئم ظهور ا مسألهمجتهدانه ی خوبی در 

 ندارند.  مسألهرا در این 
است. تقاضای من از  سیب انحراف و آ همهاینبشر است دچار  بخشنجاتیک عقیده نورانی که  کنیدمیمالحظه 

ارتباطات عاطفی  .این اعتقادتان را استوار کنید هاییهپااز مردم شریف این است که  طالب بزرگوار وجوانان عزیز، 
ارتباط و اتصال به ما  . اینتقویت کنیم روزروزبهامام غایب از انظار  با این خورشید فروزان و بایدو معرفتی خود را 

 معنوی،، پشتوانه حرکت قدرگران. این ارتباط کندمی، معرفت و جان جامعه ما را پاک و حیات دهدمیامید 
یم این اعتقاد پاک ،اجتماعی مدعیان  وسیلهبه فرهنگی و انقالبی ماست. این اعتقاد را باید پیراسته کرد. نگذار

دروغین و منحرفان از مسیر خود دور شود. در ماه مبارک شعبان که تعلق به این امام بزرگوار  دارد و ما در این 
را با  یم این انحرافاتتالش کن . همچنینکنیم تأکید و انتظارمحفل علم و دانش باید بر تقویت مبانی مهدویت 

 ن بداریم.روشن تبیین کرده و جامعه را از آن مصودالیل 
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ظهور آن امام غایب از انظار مقرر بفرماید و  سازانزمینه خداوند انشالله همه ما را از منتظران راستین آن حضرت و
  .پاک و زدودن افکار غلط از این اعتقاد نورانی کرامت بفرماید به ما توفیق ترویج درست این آیین و اعتقاد

بْ  َحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَر
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  7َتُر ِبْسِم اللَّ

 

  

                                        
 . سوره کوثر1
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 خطبه دوم
نحمده علی ما کان و نستعینه  الرحمن الرحیم الّلهاعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم

من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و 
سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفی اْلمجد 

ما موالنا علی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة القاسم محمد َو َعلی آله اْلطیَّ ابی ین الَسیُّ بیَن اْلطَهر
فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سّیدی شباب اهل الجنة و 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 محمد و 

سن بن علّی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان الح
البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین. ساسة العباد و ساللة النبیین و صفوة المرسلین و 

 عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین

 توصیه به تقوا
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ » الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه و مالزمة أمره 8«َوأ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ  عباد اللَّ

. ماه مبارک شعبان از کنممیهمه شما و خودم را به تقوا و پارسایی در این روز شریف و ماه عزیز توصیه و سفارش 
بزرگی برخوردار است و صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه دو دعای مهمی است که یکی راه سلوک الی  هایتحفه

دو مائده الهی و سایر  این. از کندمین او را تبیین و دیگری معرفت پیامبر و خاندا دهدمیالله را به ما نشان 

                                        
 3.سوره آل عمران، 104 



  
 80/80/96                                               نمازجمعه آیت اهلل اعرافی هایهخطب 

9 
 

امام بزرگوار و  و ات شعبانیه که ائمه هدی بر آن مواظبت داشتندمناجشعبانیه باید بهره بگیریم. در  هایفرصت

ِه ا» بودند موانع تقوا برشمرده شده است. یک مانع تقوا مندعالقهبانیه شعبه این مناجات  قدرآنراحل ما  ْهِو ِشرَّ لسَّ
َباُعِد ِمْنَک ». مانع دوم  آوردمیمستی است که غفلت از خدا و  «َعْنَک   وخدایا من عمرم است.  «َسْکَرِه التَّ

سهو خدا و دوری از خدا مانع  ،. غفلت از خداوندامکردهسپری  تو غفلت از ودر مستی دوری  را امجوانی
ْوَساِخ اْلَغْفَلِة َعْنَك َو . »انسان در مدارج تقوا است گیریاوج

َ
هم  آوردمیغفلت هم مستی  « ِلَتْطِهیِر َقْلِبي ِمْن أ

 آوردمیز خدا اغفلت از خدا دوری  .کندمیرا بر ما مستولی غفلت و هم خواب  آوردمیچرکینی برای ما به ارمغان 
اگر بخواهیم  .مکنیرا از خود دور  غفلت ،به خدا و توجهتالش کنیم برای کسب تقوا  .کندمیو قلب را آلوده و کدر 

َجاَبَك »به آنجا برسیم که 
َ
َجاَبَك َو الَحْظَتُه َفَصِعَق  »و « اْنُظْر ِإَليَّ َنَظَر َمْن َناَدْیَتُه َفأ

َ
ْن َناَدْیَتُه َفأ ِإَلِهي َو اْجَعْلِني ِممَّ

ا َو َعِمَل َلَك َجْهرا َو اْسَتْعَمْلَتُه »که برسیم  ایقلهتوجه به خدا است. اگر بخواهیم به آن  نراه آ «ِلَجالِلَك َفَناَجْیَتُه ِسر 
َطاَعَك 

َ
ِإَلِهي َهْب ِلي َقْلباا ُیْدِنیِه »بگوییم  راه آن ذکر و توجه به خداست. اگر بخواهیم به آنجا برسیم که « ِبَمُعوَنِتَك َفأ

هُ  ِمْنَك َشْوُقُه َو ِلَساناا ُیْرَفُع ِإَلْیَك ِصْدُقُه َو  ُبُه ِمْنَك َحقُّ  ان وخدایا همه ما را از ذاکر .راهش توجه به خداست «َنَظراا ُیَقرِّ
 متوجهان محضر ربوبی خودت قرار بده.

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میهایی را بهمناسبت

یک موالید خجسته شعبان المعظم .1  تبر
را  (علیهاللهسالم)و حضرت ابی الفضل العباس ( علیهماالسالم)امام سجاد  ،موالید مبارک اباعبدالله الحسین

را تبریک عرض  (صلوات الله و سالمه علیه)و پیشاپیش میالد خجسته امام عصر  کنممیتبریک و تهنیت عرض 
 .کنممی
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 بزرگداشت هفته معلم و تسلیت سالروز شهادت شهید مطهری .2
دفاع مقدس و  مدافعان حرم  یر و همه شهداو یاد این شهید بزرگوا کنممیشهادت شهید مطهری را تسلیت عرض 

 ل محمد آصلواتی بر محمد و  هاآنبه روان پاک  کنیممیو تقدیم  داریممیاین شهید بزرگوار را گرامی  و
 تردیدبی. است شده زمانهم با سالروز شهادت معلم بزرگ استاد شهید مطهریکه  داریممیهفته معلم را گرامی 

 .یک رکن مهم در تعالی جامعه است وپرورشآموزشمعلمان و مربیان در حوزه و دانشگاه در  هایتالشزحمات و 
. کنندمیما و نسل نوجوان و جوان ما باز  سویبهقدردان استادانی باشیم که راه رشد و پیشرفت را باید همه ما 

د. جامعه و متعلمان در برابر معلمان نخود را بشناس و اهمیت مسئولیتد نقدر خود را بدان نیز باید هاآن تردیدبی
 ،حالدرعینباید با نهایت تکریم و فروتنی رفتار کنند. نظام سیاسی و اجتماعی باید جایگاه معلمان را ارتقاء دهد و 

معیشت استاد و ، خطیر خودشان توجه کنند. در نظام اجتماعی هایمسئولیتخود نظام تعلیم و تربیت و معلمان به 
 کند.توجه  مسألهنظام آموزشی به این  بایداست که  ایوظیفهه اجتماعی و ارتقاء و رشد روزافزون او معلم و جایگا

یم سند تحول   مسألهبا مرتبط که یک سند بسیار مهمی است و چند بند مهم آن  وپرورشآموزشما انتظار دار
 .و دور از فضای اسالمی باشد ومیغیربنگاه ما به سمت  نباید  .قرار بگیرد روزافزون موردعنایتاست معلمان 

متعالی  هایارزشز تجربه بشری باید استفاده کنیم اما نگاهمان باید نگاه به درون و ا .آن نگاه درستی نیست چراکه
انتخاباتی کمتر دیدیم کسانی بیایند  هایرقابتما در این  متأسفانه دارد. تأکید مسأله، بر این باشد که سند تحول

نظام  درهرصورت .تعالی فکری مانور بدهند و بیشتر بحث کنند فرهنگی وسند مهندسی و حول، روی این سند ت
 قرار گیرد. موردتوجهتعلیم و تربیت باید 

یم هفته کار و کارگر  .3  تکر
صنعت را به حرکت  هایچرخهباید از همه کارگران و عزیزانی که  جاهمینو   داریممیرا گرامی هفته کار و کارگر 

هزاران هزار  ،با همه مشکالتی که در حوزه صنعت داشتیماین کارگران هستند که  .کنممیتقدیر و تشکر  آورنددرمی
درست و خوب  گذارانسرمایهباز کارگران خدوم ما  .هزار واحد صنعتی را فعال کردند و روی پا نگه داشتند هادهو 

جدیدی باشیم که به مقوله  فصلیکم که شاهد امیدواریصنعت به حرکت دربیاید و  هایچرخهما تالش کردند که 
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ملت ما  قائل شود. ایویژهاهمیت  شده است تأکید هاآناست و بر  شدهاشاره هانامصنعت و تولید که امسال به این 
دامات فعاالنه تالش و اق برای فعالیت کارکشور  یک جان جدیدی در ،انتظار دارند در فردای تمام شدن انتخابات

 .احساس کنند متعالی اسالم و انقالب اسالمی هایارزش بر اساسبا نگاه به درون و  همآنبرای پیشرفت کشور 

 نکوداشت روز پاسدار .4
و به پاسداران و نهاد سپاه  داریممیاست گرامی  (السالمعلیه) با میالد اباعبدالله الحسین زمانهمروز پاسدار را که 
و همه نیروهای نظامی و انتظامی که تالش  تشکر کنیم از نهاد سپاه و بسیج اینجاباید  .گوییممیو بسیج تبریک 

گاه امنیت را در کشور باال ببرند. سپاه ما به فضل الهی در سراسر مرزها و بیرون مرزها مدافعان جایکردند تا 
 هایتالشبازدارنده  هایسالحتولید  و اقتدار نظام هستند. در افزایش توان نظامیامنیت و  باصالبتو  راستین

یم استمرار پیدا کند.  خوبی شده است که امیدوار

 گرامیداشت روز جانباز .5
و به همه جانبازان  دارممیگرامی را است  (علیهاللهسالم)با میالد حضرت اباالفضل العباس  زمانهمروز جانباز که 

از مرزهای ایران  ترطرفآنعزیزانی که در صدها کیلومتر  ،دفاع مقدس و جانبازان مدافع حرم ،ره انقالبعزیز دو
همه . همچنین این روز را به گویممیتبریک  ، این روز را پردازندمیاسالمی به دفاع از اسالم و انقالب اسالمی 

و سایر نقاط عالم به خاطر دفاع از کشورشان و اسالم انقالبی  ن و در عراق و یمنبحریه و یجانبازانی که در سور
هزار جانباز  100 .جانبازان جایگاه مهمی دارند .دانیممیرا متعالی  هاآنو جایگاه  گوییممیتبریک  اندایستاده
که هستند  هر جاو باید بدانند که  پرچمی از اسالم و انقالب هستند  همآنخود این عزیز .هدایت هستند هایمشعل

 باید از کیان اسالم و انقالب اسالمی دفاع  کنند.

 بزرگداشت روز شوراها .6
درست برای حاکمیت  هایایده ،مد افزاییآشوراها باید برای ارتقای شهرها، در .داریممیگرامی  راروز شوراها 

شهرها و روستاها و مسائل فرهنگی معماری و شهرسازی اسالمی  نشینحاشیهتوجه به مناطق محروم و  ،عدالت
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 ،هاتوانمندیانتخابتان نسبت به افراد باید این  خطوط مهمی است که شما در هااینو فرهنگی توجه کنند. 
گاهی  تعهد به این اصول و راهبردهای مهم را عنایت داشته باشید. و هاآ

 محکومیت حادثه تروریستی شرق کشور .7
حدود هشت تن از سربازان و عزیزانمان از نیروی انتظامی در یک  .تروریستی شرق کشور حادثه تلخی بود حادثه

واالست. ما هم به روان پاک  هااینحمله غافلگیرانه که از موضع ترس و زبونی انجام شد به شهادت رسیدند. مقام 
 .ر محمد و آل محمدصلواتی ب کنیممیتقدیم  هاآنو به ارواح  فرستیممیدرود  هاآن

امروز هم تسلیت  هاآناقدام کنند. البته  ترجدی خواهیممیدر این حادثه تروریستی از مسئوالن دولت پاکستان 
مرزهای ما امن  خواهانیم تا هاآناز اهتمام بیشتر را ما  نند اماکرا پیگیری  مسألهگفتند و هم تعهد دادند که این 

 هایحرکتشما هم در معرض این خطر هستید باید برای جلوگیری از این که  کنیممیهم اعالم  هاآن هب شود.
ید. از دولتمردانمان تقاضا  قرار اهتمام مورد با جدیت بیشتر بنیه دفاعی مرزها را  کنیممیتروریستی اهتمام بورز

تا  کنندمیرا ایجاد  هارکتحهم که این  هاییآننشان دهند. به  العملعکسقاطعیت  باکمالو با این حوادث  دهند
ملت  گوییممی هاتروریستو  هاصهیونیست ،به امریکا و ایران این پایگاه شیران و انقالب اسالمی را ناامن کنند

 این اقدامات زبونانه شما هرگز از پا درنخواهد آمد و است، در برابر این حوادث ناچیز و یایران ملت شجاع و بیدار
مقابله با مستکبران  ،مواضع ما مواضع انقالبی .دمکوتاه نخواهد آخود  هایآرماناز  گاههیچاین اقدامات  به خاطر

 همه شما در این مسیر تهاجم به انقالب اسالمی شکست خواهید خورد. حتماا و  هاستتروریستعالم و مقابله با 

 اردیبهشت 29 انتخاباتلزوم اهتمام به  .8
امام  .دینی ماست ساالریمردمانتخابات نماد  .بدانیم. انتخابات مظهر اقتدار یک ملت استانتخابات را باید مهم  

 . اندکردهاشارهو رهبر و مراجع و بزرگان ما به اهمیت انتخابات همیشه 
یم که آحاد وظیفغفلت شود.همه ما  نیک اصل مهم است که نباید از آ باشکوهحضور حداکثری و الف.  ه دار

  حضور باشکوه در انتخابات فرا بخوانیم.جامعه را به 
  را مهم بشماریم. الناسحق عنوانبهسالمت انتخابات ب. 
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اقتدار، امنیت  انم و تالش کنیم در انتخابمنکنی زودگذررفاقت و دوستی و صمیمیت و اخالق را فدای مطامع ج. 
در پیشگاه خدا باید و فه الهی است که وظی در نظر داشته باشیممتعالی انقالب اسالمی را  هایارزشکشور و 

 شوراها و ریاست جمهوری باید بین خود و خدایمان حجت داشته باشیم.انتخابات پاسخگو باشیم. در 
 دراسالم و انقالب اسالمی بایستند باید  هایارزشکه پای  هاییانسان و فعال هایانسان ،خدوم هایانساند. 

 . انتخاب قرار گیرند اولویت
قرار نگیریم ضرورت انتخابات است و همه باید به این  33نظیر سال  هایفتنهدر دام  کهاینام به قانون برای التزه. 

 امر توجه کنیم.
صلوات ) الحججثامنای نسبت به امامت و والیت و حضرت  اما نکته اخیر مع االسف ما شاهد یک طنز هتاکانه 

که استفاده از مقدسات در مباحث انتخاباتی کار صوابی  طورهماندر مباحث انتخاباتی بودیم.  (الله علیهم اجمعین
ما این را انتخاباتی   .خورشید فروزان امام هشتم کار غلطی است همآنتعرض به مقدسات هتک مقدسات  ،نیست

مکارم شیرازی  اللهآیتا حضرت نشان داده شود. طی تماسی که ب العملعکساما تقاضایمان این است که  دانیممین
یم این حوادث در مسیر  .موضعی اعالم خواهند کردو بسیار حساس بودند  مسألهداشتم ایشان نسبت به این  امیدوار

تبری  هم نراالعمل نشان دهند. دیگعکسقانون  بر اساسانتخابات قرار نگیرد و مسئولین هم با نهایت دقت و 
 خواهد مورد خدشه قرار بگیرد.بجویند. این ساحتی نیست که ب

 
 نسالک اللهم ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجل االکرم بدماء شهدائنا یاالله یاالله ...

ة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر  اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النی 
اغفر المؤمنین و المومنات اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  و الکفار و المنافقین.

 ،روح بلند امام ،شهدای مدافع حرم ،شهدای این جمع ،خدایا ارواح تابناک شهیدان المسلمات، والمسلمین و
ا، باران رحمت و ارواح درگذشته و درگذشتگان از این جمع را با اولیای خودت محشور بفرممراجع بزرگ درگذشته 

شر دشمنان را به خودشان  ،و برکاتت را بر ما نازل بفرما، به جانبازان و ایثارگران اجر و صبر عنایت بفرما
بازبگردان، انتخابات پیش رو را برای ملت ما مایه عزت و اقتدار روزافزون قرار بده، خدایا همه ما را در مسیر شهدا 

و منصور  مؤیدبه اسالم مقام معظم رهبری را  گذارانصور بدار، خدمت و من مؤیدانقالب اسالمی  هایارزشو 
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بدار، خدایا همه ما را از سربازان راستین اسالم و انقالب اسالمی و حضرت ولیعصر )عجل الله تعالی فرجه 
 بفرما.در فرج نورانی آن حضرت تعجیل  بفرما،الشریف( مقرر 

ِه  َحٌد  بْسِم اللَّ
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  9الرَّ

 صدق الله العلی العظیم
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