
  

 01/10/97                               آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه                

1 

 

 خطبه اول
َباُب َو َحَس  َحاَرت  الّله الرحمن الرحیم الحمد الله الدی اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم لأ

َ َرت  اْلأ
ُحَكَماُء  َرت  الأ ُعَظَماُء َو َتَحیَّ ُعُیوُن َو َتَصاَغَرت  الأ شفیع  وی الله علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و صلّ  1الأ

 ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.

 توصیه به تقوا 
 »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
الَّ َوأ  إ 

ه  َواَل َتُموُتنَّ َه َحقَّ ُتَقات  ُقوا اللَّ یَن آَمُنوا اتَّ ذ 
یَها الَّ

َ
ُُتمأ نأ یا أ

ُموَن  ل  ی 2«ُمسأ َی ف  ُه َفَقدأ ُنود  ُزوا عباد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ َوی اللَّ َُتقأ ی ب  یكمأ و َنفس  وص 
ُ
ه  أ

َباَد اللَّ مأ كُ ع 
یل   ح  الرَّ ب 

َوی 3 قأ اد  الُتَّ َر الزَّ نَّ َخیأ  َفإ 
ُدواأ  4َو َتَزوَّ

همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز شریف و این ماه عزیز و ایام مبارک به 
اخالقی و نفسی و ذکر و شكر خداوند در همه احوال سفارش و  هایآلودگیتقوا، پارسایی، پرهیزگاری و دوری از 

 کنم. دعوت می

 (السالمعلیه) امیرالمؤمنینفضائل از  ایجرعهبیان 
به خط قرار داریم. در( السالمعلیهعلی بن ابیطالب ) امیرالمؤمنین حضرت مؤمناندر آسُتانه میالد خجسُته پیشوای 

 .کنمیمتقدیم محضر شریف  صورت فشردهبهرا  شخصیت و زندگی این پیشوای بزرگ اول جمالتی در فضائل،
كوه و همگان  در برابر عظمت و ش آیدمیتاریخ بشریت بشمار  هایانسان ترینبزرگاز  (علیهاللهسالم) امیرالمؤمنین

رابر و در ب و هسُتند نددو معُترف بو به عظمت او مقّر  یو. حُتی دشمنان کنندمی و تواضع او اظهار خضوع شخصیت

                                            
 777شیخ صدوق، االمالی، ص  - 1
 011عمران، آیه آل .2 

 3. نهجالبالغه، خطبه 112.
 097سوره بقره، آیه  - 4
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 عنوانهب .ریمدا هاییآشنایی. همه ما با این پیشوای بزرگ و مولود رجب و خانه خدا اندشكوه و شخصیت او مُتواضع
 :کنممییادآوری و عرض ادب به پیشگاه این چهره تابناک اسالم و بشریت چند نكُته را یادآوری 

 )ع( امیرالمؤمنینزندگی پرفراز و نشیب  .0
اجزای بسیار مُتمایز و در عین حال دارای  دارای فراز و فرود ومُتفاوت و  کامالا زندگی  امیرالمؤمنینزندگی 

خاصی به  هاینقشبزنیم هر امامی نقش یا  قما اگر تاریخ ائمه طاهرین را ور .آیدمییک هدف بشمار 
بیر است. به تع کردهمیگرچه هدف یكی است اما هر یک نقشی را ایفا  ،است کردهمیتناسب زمان خود ایفا 
 ،ه قرنمه طاهرین در طول قریب سائ «ٍف َد هَ  َتَنّوُع أدواٍر و َوحَدة» :صدر اللهآیتشهید مجاهد مرحوم 

 اگرمعطوف به یک هدف و آرمان بزرگ الهی بود. اما  کامالا  هانقشهمه مُتمایزی داشُتند اما  هاینقش
( السالمعلیه) امیرالمؤمنینائمه مقایسه کنیم ضمن آنكه تفاضلی برای  با سایر( را السالمعلیه) امیرالمؤمنین

( گویا جامع همه ادواری است السالمعلیه) امیرالمؤمنین ،و افضلیُتی برای وی در روایات ما نقل شده است
مُتفاوت و همه  هایبرگع ادوار و این تنّو  ،در زندگی حضرت .کندمیاز آن را ایفا  ایگوشهکه هر امام 

 معطوف به یک آرمان بزرگ الهی مشهود است. 
)صّلی الله  مكه و در کنار پیامبر سالگی در 01در و  قول مشهور(به )( در نوجوانی السالمعلیه) امیرالمؤمنین

ارکان اسالم در کنار  ریزیپایهسالگی  در  01در  علیه و آله  سّلم( قرار گرفُتند. نوجوانی پارسا و مجاهد
ی را و ،او فداکاریمجاهدت و  ،پارسایی ،بیش از همه درخشید. تقواسّلم(  و)صّلی الله علیه و آله پیامبر 

چون مجاهدی بزرگ و سربازی رشید سّلم(  و)صّلی الله علیه و آله یگانه میان اصحاب کرد و در کنار پیامبر 
  م سهیم بود. ارکان اسال ریزیپایهدر 

یه و )صّلی الله عل در کنار پیامبر ایثارگرآزموده و فداکار و  ،دیدهتجربهت انجام شد این جوان آنگاه که هجر
که  ایدوره مُتعدد و در همه شرایط مجاهدانه ایسُتاد. گوناگون و هایجنگو  هاغزوه در صلح، سّلم( وآله 

 در همهو  سّلم( و)صّلی الله علیه و آله  بزرگ در کنار پیامبر شد این سردار ریزیپایهحكومت اسالمی 
نقشی بزرگ در  نظیربیعقل و حكمت ، هامجاهدت کرد و با شمشیر، فشانیجانمواقف و مواضع 

 اولین حكومت اسالمی ایفا کرد.  گذاریبنیان
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و  5بزرگ مواجه شد ایفُتنهسّلم( با  و)صّلی الله علیه و آله  همین سرباز و سردار مجاهد بعد از رسول خدا
عین  والیت و امامت انجام داد و در هایارزشدر تدوین حقایق دین و نه بزرگ هم رسالت خود فُت ندر آ

به نمایش گذاشت و آنگاه در عصری  سالیمیانحكمت و دانش خود را در  ،ره طوالنی از صبرحال یک دو
  .کمال سنی رسیده بود به حكومت و حاکمیت رسید به سنین عادی حسببهکه سن ایشان 

 (السالمهعلی) امیرالمؤمنین بینیممی .بود اینمونه( هم حاکمیت بسیار السالمعلیه) امیرالمؤمنینحاکمیت 
ی و اند شصتبسیار با برکت ائمه اطهار در طول دویست و اندی سال داشُتند در طول عمر  آنچه گویا همه

 هاینقشمرد ( السالمعلیه). علی رساندند بروز و ظهوررا به منصه مُتفاوت  هاینقشاین سال خویش، 
 مُتعالی بود. هایارزش واسالم  هایپایهبرای تحكیم  گوناگون

 ایشان در میان همه فرق اسالمی مورد اتفاق بودن .1
رق ایشان مورد اتفاق همه ف که باشدمیاین  مشهود است( السالمعلیه) امیرالمؤمنینویژگی دیگری که برای 

در اقلیت بسیار محدود بودند همه امت در برابر  کهناصبیان  اندیشکججز گروه منحرف و  ،اسالمی است
 امیرالمؤمنینهمه به بزرگی و عظمت  .ضع هسُتندو این جالل شخصیت مُتوا و عظمتاین شكوه 

 ( است.السالمعلیه) امیرالمؤمنینص اخ هایویژگیمعُترف و مقر هسُتند که از ( السالمعلیه)

 (السالمعلیه) امیرالمؤمنین العادهفوقجاذبه و دافعه  .1
 (مالسالعلیه)شهید مطهری که آن کُتاب زیبا در جاذبه و دافعه علی  اللهآیترحمت و رضوان خدا بر مرحوم 

 امیرالمؤمنیننوشت و منُتشر کرد. انسان کامل کسی است که هم دارای جاذبه است  هم دافعه و 
 ون فداکاری داشت که در دوسُتی اشریف هم دوسُت وجود( در اوج این جاذبه و دافعه بود. این السالمعلیه)

زبانشان را ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینبرای حمایت از  .علی تا جای پا ایسُتادند هاینآرمااز   حمایت
هزار سخُتی به جان خریدند و در عین حال دشمنان ظالمی داشت  و بریدند، سرشان را از بدن جدا کردند

                                            
، صص 1)سید رضی، نهج الیالغه )صبحی صالح(، خطبه  . که به گوشه های از این فُتنه در خطبه شقشقیه اشاره فرموده اند. 5

24-01) 
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 میرالمؤمنینا( رفُتار کردند. این رفُتار ظالمانه با علی دافعه السالمعلیه) امیرالمؤمنینکه به بدترین شیوه با 
 .دهدمی( را نشان السالمعلیه)

 ( جامع اضدادالسالمعلیه) امیرالمؤمنین .2
. قهر و مهر در کندمیانسان کامل هر چه قدر سعه وجودی او بیشُتر شود اوصاف مُتضاد در او تجلی  

مجاهدت و خضوع و تواضع در اوج بود. انواع صفاتی که در دیگران  ،( در اوج بودالسالمعلیه) امیرالمؤمنین
ند در آن دریای جوشان و در آن جان مُتضاد هم هسُت ظاهربهه این صفاتی که مهو  رسدمیل جدا جدا به کما

 جمع شده بود.( السالمعلیه) امیرالمؤمنینبزرگ و بلند 

 محور حق بودن امام علی )ع( .0

ت ر حقانیمحو که حب  و شناخت علی است آمده( محور حق بود. این در کُتاب فریقین السالمعلیه) امیرالمؤمنین
َحُق : »که ستآمده اتعابیری که در روایات ما  .اللت استو بغض او محور بطالن و ض َحقِّ َو الأ يٌّ َمَع الأ يٍ َمَع  َعل   َعل 

ُثَما َدار عقول ردازیم بپ السالم(. وقُتی ما به شخصیت علی )علیهاز منابع گوناگون و فریقین نقل شده است 6«َیُدوُر َحیأ
ُر : »که فرمودند او آن قله بزرگی است .کنندمیدر برابر این عظمت احساس کوچكی  هاانسانو  شودمیمبهوت  َحد  َینأ

ر یأ َليَّ الطَّ َقی إ  ُل َو اَل َیرأ یأ ي السَّ که اولین جایگاهی که باران رحمت  و  امکشیدهبلند بسر به آسمان  من آن قله 7«َعنِّ
 در اوصاف و .کندمیعلم و فیض جریان پیدا  وجود من است و از وجود من به دامنه بشریت باردمیحكمت به آنجا 

 .ایمشنیدهفضایل علی زیاد 

                                            

زند )یعنی : علّی با حّق است و حّق با علّی هر جا علّی دور زند و برود حّق با او دور می100شیخ مفید، الفصول المخُتاره، ص  - 6
 علّی علیه الّسالم هر چه بگوید و بكند از روی حّق و درسُتی است(

 24، ص 1سید رضی، نهج الیالغه )صبحی صالح(، خطبه  .ـ  7
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 علم سرشار علی )ع( .7

ُنون  : »فرمایدمی حضرت ُت َعَلی َمكأ َدَمجأ ُُتمأ انأ َطَربأ ه  اَلضأ ُت ب 
ٍم َلوأ ُبحأ لأ یَدة ع  َبع  يِّ الأ و 

ي الطَّ َیة  ف  ش  رأ
َ َراَب اْلأ ط 

علمی  8«اضأ
ه در چاه ک خواهید بود مُتصل به دلوی ی شما تبیین کنم مانند آن ریسماناگر آن را برا و دانشی در سینه علی است که

. دلرزیمیو  پیچیدمیعلم علی آشنا شوید به خود  بااگر شما  لرزدمیچطور این ریسمان  ،عمیقی افكنده شود
 هبود کمثل معقول در قیاس با محسوس است. دانش و علم وی چنان  اصحاب( در میان السالمعلیه) امیرالمؤمنین

و آثار  البالغهنهجچیزی است که در  از آنو نمونه و میراث این علم بخشی  9ر آمدباب مدینه علم پیامبر به شما
 .بینیممی( السالمعلیه) امیرالمؤمنینباقیمانده از 

 زهد و پارسایی علی )ع( .7
آن  و نظیربیآن زهد  توانستنمیهیچ کس  .بود هاانسان( زبانزد السالمعلیه) امیرالمؤمنینزهد و پارسایی 

 10دهد.( مورد انكار قرار السالمعلیه) امیرالمؤمنین درباره دنیا را مطامعاز  پوشیچشم

                                            
  01سید رضی، نهج الیالغه )صبحی صالح(، ص  - 8

م  : »042علی بن محمد خزاز رازی، کفایه االثر فی النص علی االئمه االثنی عشر، ص  - 9
لأ ع 

یَنُة الأ َنا َمد 
َ
يُّ أ َت َباُبَها َو َما  َیا َعل  نأ

َ
َو أ

َباب َن الأ الَّ م  یَنُة إ  َمد  َتی الأ شهر علم هسُتم و تو درب آن هسُتی و کسی داخل شهر نمی شود مگر  پیامبر )ص( فرمود: ای علی من« ُتؤأ
 از درب آن.

ي»این خطاب امام الزاهدین نسبت به دنیا است که:   - 10 َهاَت ُغرِّ ي َهیأ ر 
ُشك   َغیأ یَها َفَعیأ َعَة ف  ُُتك  َثاَلثاا اَل َرجأ قأ یك  َقدأ َطلَّ اَل َحاَجَة ل ي ف 

یُر  یٌر َو َخَطُرك  َیس  دنیا: جز مرا غّره کن، من حاجُتی به تو ندارم، من تو را سه طالق کردم طالقی که در آن رجعت نیست.  ای« َقص 
 (241پس عیشت حقیر است، و عمرت کوتاه.) سید رضی، نهج الیالغه )صبحی صالح(، ص 
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 علی )ع( فداکاریایثار و  .4
همه  .خوابدمیشرایط  ترینبحرانیتا آنجا است که بجای پیامبر در ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینایثار و فداکاری 

د و جان خو کندمیو ابُتغاء مرضات الله  کندمیشرایط پایداری  در همهو  خردمیاسالم به جان  به خاطررا  هاسخُتی
 11کندمیرا تقدیم خدا 

 علی )ع( یزدنمثال شجاعت .9
در هیچ جنگ و رزمی پشت به دشمن  مطلقاا است که  بدیلیبیشجاعت ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینشجاعت 

 بود. قراولپیشپیشاهنگ و ( السالمعلیه) امیرالمؤمنین ،جنگ و غزوه 41نكرد و همواره پیشگام بود و در اکثر 

 مهر و محبت علی )ع( .01
ثل یُتیمان و نیازمندان که ما م کردندمیچنان بود که بارها افراد آرزو  (السالمعلیه) امیرالمؤمنینمهر و محبت 

ت مهر و محب هاآنو به  زندمی ( چطور در برابر یُتیمان و نیازمندان زانوالسالمعلیه) امیرالمؤمنین دیدندمیبودیم. 
 ویژههببود که بر سر همگان و  ایخیمهو شفقت او  السالم(علیه) امیرالمؤمنین پایانبیو محبت  . این مهرورزدمی

 نیازمندان سایه افكنده بود.

 علی )ع( خالصانه عبادت .00
 کهنآده شجاع و نرزم . آنخواندمیهزار رکعت نماز  شبیککه در ( السالمعلیه) امیرالمؤمنین چه بگوییم از عبادت 

گفت که  در مجلس معاویه مرد عبادت است و حمزه ضبائی شبنیمهاما در دارد  دردسردر طول روز هزار مشكل و 
 12.پیچیدمیبه خود  مارگزیدهدر محراب عبادت و بندگی خدا مثل شب  هاینیمهدر  دیدم علی چگونه

                                            
ه  : »117سوره بقره، آیه  - 11

ضات  اللَّ غاَء َمرأ ُت  َسُه ابأ ري َنفأ اس  َمنأ َیشأ َن النَّ  « َو م 

َمُل  - 12 ه  َیَُتَملأ َیُت  حأ ٌض َعَلی ل  ه  َقاب  َراب 
حأ ي م  ٌم ف  . ) سید رضی، نهج الیالغه )صبحی صالح(،  ُهَو َقائ  ین  َحز  ي ُبَكاَء الأ ك  یم  َو َیبأ ل  ُمَل السَّ َتَملأ

 (241ص 
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 عدالت علی )ع( .01
. همه عدالت در عدل مجسم بود( السالمعلیه) امیرالمؤمنین .د( شعدله )قُتل لشدة بود کهعدالت علی تا آنجا 

 حكومت ظاهری سالهپنجدوره  ویژهبهخود در طول زندگی و  نظیربیعدالت  به خاطروجود نازنین بود و وجود این 
 دید. هاضربهخود 

 علی )ع( واالی مدیریت .01
را  سوزخانمانو  سه جنگ بزرگ ،د و رزمرشما پنج سال حكومت را در تاریخ سراغ دارید که در جبهه برخوآیا 

ل گران را خاموش کرد و در طول این پنج سا نهراسید و فُتنه چیزیهیچت کرد و از یدر برابر منافقان و فُتنه گران مدیر
(  المالسعلیه) امیرالمؤمنین  همه نیازهای مردم در سایه حكومت کوتاه. نیازمندی نبود در کوفه هانقلطبق بعض 

 .عارف واالی در آن، یک تئوری جامع حكومت و والیت را تبیین کردعهد مالک اشُتر با آن همه م شده بود. تأمین
 ( ترسیم شد.السالمعلیه) امیرالمؤمنینیت الهی در کلمات باترین تئوری حكومت اسالمی و والزی

 تربیت فرزندان توسط علی )ع( .02
 .ندبرخاسُتاز این خانه بزرگ  فرزندانچنان بود که آن ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینو تربیت فرزندان  داریخانه

 میراث علی )ع( .00
هزار حدیث در مسند  01( است . حدود السالمعلیه) امیرالمؤمنینبه ارکانی که مربوط به  کنممی ایاشاره

 هایمسُتدرکو  البالغهنهج هایکُتاب خطبه در 011بیش از  .شده است آوریجمع( السالمعلیه) امیرالمؤمنین
 41ست و قریب ( نقل شده االسالمعلیه) امیرالمؤمنیندعا و ذکر از  011بیش از  .شده است آوریجمع البالغهنهج
 ینامیرالمؤمنو بیش از هزار  صحابی باری  است ( نازل شدهالسالمعلیه) امیرالمؤمنینمسُتقیم درباره  طوربهآیه 

 آوریمعج هاکُتابدر  است که( السالمعلیه) نامیرالمؤمنیمیراث بزرگ این بخشی از  است(  نقل شده السالمعلیه)
 است. شده

ا را م و درگذشُتگانعلی و محبان راسُتین این پیشوای بزرگ عادل قرار بده. اموات  حقبهخدایا ما را از عارفان 
 ببخش و بیامرز.
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َك بسم َربِّ  ل 
َثَر َفَصلِّ َكوأ َطیَناَك الأ عأ

َ
ا أ نَّ یم  إ  ح  َمن  الرَّ حأ َُتُر الله الرَّ بأ

َ َئَك ُهَو اْلأ نَّ َشان  َحرأ إ   13َوانأ
  

                                            
 . سوره کوثر13



  

 01/10/97                               آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه                

9 

 

 خطبه دوم

الّله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
نا علّی بن علی موالسّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و 

ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سّیدی شباب اهل الجنة و علی االئمة 
المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی 

المنُتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد  و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم
و أرکان البالد و أبواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عُترة خیرة رب العالمین صلواتک 

 علیهم اجمعین

 توصیه به تقوا
ذ  »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

یَها الَّ
َ
یَن یا أ ق  اد  ُقواأ الّلَه َوکوُنواأ َمَع الصَّ عباد  14«یَن آَمُنواأ اتَّ

ه َوی اللَّ َُتقأ ی ب  یكمأ و َنفس  وص 
ُ
ه  أ

 عباد اللَّ

 .کنممیهمه شما و خودم را به تقوای الهی و پارسایی سفارش 

 هامناسبت
 کنم:وار اشاره میدر چند محور مطالبی را فهرست

 ایام ماه رجب و تبریک سال نو .1

 .کنممیسال نو و ایام مبارک رجب را تبریک عرض 

                                            
 009سوره توبه آیه 14 
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 بروجردی اللهآیتو  کبریتسلیت وفات حضرت زینب  .2

 قدرعالیبروجردی زعیم  اللهآیتایام وفات مرحوم  .کنممییت عرض ا( را تسلعلیهاللهسالم) زینبوفات حضرت 
 .کنممیشیعه که خدمات بزرگی به عالم تشیع کردند را تسلیت عرض 

 )ع( امیرالمؤمنینتبریک میالد  .3

 .کنممی( عرض تبریک و تهنیت عرض السالمعلیه) امیرالمؤمنینمیالد حضرت 

 تشكر از خادمان زائران و مسافران نوروزی .4

 ،زائران و مسافران تالش کردندبه  رسانیخدمتکه در قم و سراسر کشور در  الزم است از همه کسانی طورهمین
کمیُته امداد و همه کسانی که برای رفاه حال  ،هالل احمر ،هانشانیآتش ،هاشهرداری ،درمانی ،نیروهای امنیُتی

دانسُته است و از  تشكر و قدردانی کنیم. قدر این عزیزان در شهرهای زیارتی و در قم خدمت کردند ویژهبهمردم 
 کنیم.اید تشكر ست با و کاهش تلفات انجام شده هاراهتالشی که برای انُتظام 

هم  آمدخوشخیر مقدم و ا( علیهاللهسالممقدس و شهر حضرت معصومه ) شهربه همه زائران و مسافران به این 
  کنیممیعرض 

 :کنممیعرض  وارفهرستبه چند موضوع را اما در این خط
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 دوازده فروردین تجلی حكومت الهی بر زمین .5

دوازده فروردین روز تجلی حكومت  :روز دوازده فروردین روز بزرگی است که امام فرمودند و روز جمهوری اسالمی
 15.آیدمیالهی بر زمین به شما ر 

و  یشناسآسیببرای باید حال  در عینچهل سالگی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی باید جشن گرفُته شود و 
 .بزرگی عبور کرده است هایانبحراز  قرار گیرد. در این چهل سالمورد توجه بازنگری 

و در این جنگل ظلم و سُتم بُتواند چهل سال در  زدهآشوبکه نظام الهی در این دنیای  کردنمیشاید هیچ کس باور  
ی و رهبر با رهبری امام .مقاومت کردید هااینمردم عزیز در برابر و شما ملت  کند.برابر این امواج طوفانی مقاومت 

نیم این که باید به آن توجه ک اینكُتهنظام را صیانت کردید.  این هایپایهگذشُتید و  هاسخُتیین اعظیم الشان از همه 
حكومت اسالمی جمع  بر پیكرهضربات سهمگین  ر دیگر همه سُتمكاران عالم برای وارد ساخُتناست که امروز با

گاهانه در همه عرصه حیک  وما نیاز به یک بصیرت ویژه  .فراوانی در دست انجام است هایتوطئه. اندشده ضور آ
ن ، اسُتكبار عالمی و جریاجریانات نفاق ،در بحران جدید همه معاندان .جدی عبور کنیم هایبحرانداریم تا از 

و  کنندمیطی  هاآناست که راهی این همان تا به جمهوری اسالمی لطمه وارد کنند.  اندشدهارتجاع منطقه جمع 
 هایسیاست تابع هاییورزیغرض به خاطر. البُته افرادی هم گیریممیقرار  هاآنگاهی هم ما با غفلت در دام 

 .شوندمیاسُتكباری 

 اسُتكبار و مزدوران وی در قبال جمهوری اسالمی ایران هایتوطئه

 :ازعبارت اتد هسُتند  هاآنی که اسُتكبار و مزدوران او در پی عملیاتی کردن هایتوطئه

 ؛تحریف و نفوذ .1
 ؛اسُتحاله نظام اسالمی  .2

                                            
 201-2صحیفه امام )ره(، جلد ششم، - 15
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 ؛ی اقُتصادیهاضربهسنگین مسُتمر و  هایتحریم .3
 ؛مردم ناامید سازی .4
 انجام داده است؛خدماتی که نظام اسالمی  سازیکوچکمشكالت و  نماییبزرگ .5
محور والیت و امامت را نشانه بگیرد  دشمن این است که گیریهدف :ضربه زدن به محور والیت و امامت .6

 .بسیار خطرناکی استتوطئه آن آسیب وارد کند که  و به
 ؛نقض عهد کنند کنندمیامروز هم تالش  .7
 ؛برجام را کنار بگذارند .8
 ؛کنندمیجدیدی برای تحریم جسُتجو  هایراه .9

 ؛آورندمی به وجودمی مسُتكبران عالم را علیه جمهوری اسالوفاق   .10
. حجاب انُتخاب زن مسلمان بینیممی: چیزهایی که این روزها در مورد حجاب هاارزش سازیرنگکم  .11

. و نهی از منكر در باب آن جاری است معروفامربه .قانون کشور است .است. از ضروریات اسالمی است
 .دهندمیانكار قرار  نی را موردید این امور واضح افراد ظاهر الصالحگاهی، حُتی  مُتأسفانهاما 

 .کندمیه راه را برای نفوذ دشمن فراهم است ک هاییزمینه هااین 

ا بر این نعمت بزرگ شاکر باشیم و هم همگان دست به دست ر روز جمهوری اسالمی هم باید خدا آسُتانهدر 
 دهندیمیی که رهبری نشان هاراه را اصالح کنیم، ایمرفُتهخطایی که  هایراه ،را بشناسیم هاآسیبهم دهیم تا 

امیدواریم که این روز برای همه ما مبارک باشد و دشمنان به فضل خدا و بار دیگر  .توجه قرار دهیم موردرا 
 طعم تلخ شكست را از ملت شریف اسالم و جریان مقاومت خواهند چشید انشالله.

 لزوم اهُتمام همگان به جریان سازی هر چه بیشُتر اعُتكاف .6

ین ا .ماه رجب ماه پرفروغ  و درخشش است .رجبیه است هایفرصتاعُتكاف و  ،ایام بیض موضوع دیگر  
بخصوص جریان اعُتكاف باید ادامه  .است که باید توجه کنیم وارد شده همه دعاها و ذکرها در ماه رجب
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اعُتكاف که رویش جوانان در عصر انقالب  بزرگاز خادمان به جریان  کنممیتشكر  جاهمینمن  .پیدا کند
 سازی بیشُتر در این جریانهم برای ترغیب و  ایتكیهجناب آقای  والمسلمیناالسالمحجت. سخنان است
ُتكاف عا .بیشُتر برگزار شود باشكوهقبل  هایسالامیدواریم این جریان مانند  .ر استكشالهی مایه تامر 

ماه مبارک رمضان وقت اصلی و . البُته روزمره است هایزندگیاز این  رفتبرونیک فرصت ناب برای 
 .ماه رجب و ایام البیض ماه رجب هم بجاست که برگزار شود هماننددر سایر مواقع اما پرفضیلت آن است 

جوانان ما مانند  .داردوجود جای تشكر و قدردانی  کنندمیاز افرادی که در این مناسبت مذهبی شرکت 
 الله  انشاء. ردعمل عبادی اسُتقبال خواهد ک قبل از این هایسال

 اقُتصاد مقاومُتی  هایمؤلفهلزوم اهُتمام روزافزون به شعار امسال و  .7

شاری مقاومُتی پاف اقُتصادبر ان دشمن هایتوطئه برای مقابله با همه ما باید. موضوع اخیر هم شعار سال است
که از سوی رهبری اعالم شده است که  اینظریهیک  عنوانبهبارها گفُته شده است اقُتصاد مقاومُتی  .کنیم

 شامل چند عنصر مهم است:

 مبارزه با فساد و تبعیض .1

و با کمال قاطعیت با هر کسی و در هر مقامی که  رودربایسُتیبدون هیچ فقر و تبعیض  مبارزه با فساد،
 اندگرفُتهاین که دوسُتش را  به خاطرشاید یک آقایی  .استمهم اقُتصاد مقاومُتی  هایمؤلفهباشد از 

 ،، تبعیضبرای مبارزه با فقر . همه بایدپوچ است هایحرف هااین ،کند ایمصاحبهسخنی بگوید و 
 ،ملت .نظام اسالمی نیست زیبنده هااین .اسراف و اشرافی گری دست به دست هم دهند ،فساد

 بایسُتند. فسادهانه در برابر این قاطعا بایدنظارتی و قضایی  هایدسُتگاه ،مسئوالن

 عدالت .2

 .مینه گسُترش عدالت اداری، اجُتماعی، قضایی توسعه پیدا کندباید ز
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  گرابرونو  زادرون .3

 ودمانخما باید بر پایه ملت تكیه کنیم و در عین حال روابط  .است گرابرونو  زادروناقُتصاد مقاومُتی 
 شرقی گسُترش دهیم.کشورهای  ویژهبهدیگر را با کشورهای 

 بنیاندانش .4

 .است اقُتصاد مقاومُتی هایمؤلفهمقاومُتی از دیگر  در اقُتصاد بنیادیدانشبر  تأکید

 قانون اساسی 44اجرای اصل  .5

 .داشُتند تأکیدقانون اساسی که رهبری معظم بر آن  44اجرای درست اصل 

 مبارزه با قاچاق .6

  بردمیو زمینه اشُتغال را از بین  بلعدمیمبارزه با قاچاق که بخش زیادی از منابع ما را در خود 

 حمایت از کاالی داخلی .7

سال حمایت از را و امسال  اندکردهبارها شعار سال را اقُتصادی انُتخاب  هاسالرهبری در طول این 
اید داشُته باشد بمشابه داخلی  اگر کاالیی دانندمی. همه . جای بحث نیستاندکردهکاالی داخلی بیان 

گر چنین . امقداری از تصوراتی که دارند کوتاه بیایند . بایددنکاالهای داخلی حرکت کنبه سمت همگان 
 تواندمیداخلی  اچاق و توسعه خرید و فروش کاالهای. فقط مبارزه قکندمیبازار داخلی رونق پیدا  شود

 بازار را نجات دهد و اقُتصاد را توسعه دهد.

  مخُتلف  هایگروهانُتظارات از  .8

 :شودمیو آحاد مردم انُتظاراتی وجود دارد که در ذیل به بخشی اشاره  هاگروهاز 



  

 01/10/97                               آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه                

15 

 

 کنندگانمصرفالف. 

 ؛ایی که میسر است از کاالی داخلی اسُتفاده کنیمجتا  واقعاا که  رودمیانُتظار  کنندگانمصرفاز 

 فروشندگانب. 

 که به کاالهای داخلی توجه کنند؛ رودمیاز فروشندگان و تجار انُتظار  

 دارانسرمایهج. 

از  ما راکه به سمت کاالهای اسُتراتژیكی که باید در داخل تولید شود و  رودمیانُتظار  گذارانسرمایهاز 
 نجات دهد بروند؛ هاوابسُتگی

 دولت و مسئوالند. 

 :که رودمیاز دولت و مسئوالن هم انُتظار 

 ؛از کاالی داخلی حمایت کنند .1

خودشان را انجام دهند که رهبری روی آن  وظایف. مردم باید که برنامه عملی نوشُته شود رودمیانُتظار . 2
بر و  بندینزما ، بابا جدول ،شده بندیرتبه ،مسئولین هم باید یک برنامه دقیق عملی .داشُتند تأکیدخیلی 

اج و رو مبارزه با قاچاق و توسعه به خاطرند که یخر سال بگومعین ترسیم کنند و در آ هایشاخص پایه
انشالله خداوند هم . ه استكالت رفع شدشم و چه مقدار اندکردهایجاد  چه مقدار اشُتغالکاالی داخلی 

ی مردم تالش کنیم و هاسخُتیبرای کاهش ما باید  .عبور کند هاسخُتیکشورمان از این تا  کندمیکمک 
  .را باز کنیم هاگره

وظیفه حساسی است. ما انُتظار داریم که مسئوالن در این موارد ه مسئوالن دولت فوظی. دوری از حواشی: 3
نظری و مهمی وجود دارد که الزم نیست مسئوالن به تئوری،  هایبحث. حاال کمُتر به سمت حواشی بروند
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 وجودم ایهآسیبفقر و  ،مشكالت اجُتماعیبا تمام توان در مسیر مرتفع ساخُتن بلكه باید  ،آن سمت بروند
 . گام بردارند

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله ... یاارحم الرحمین. اللهم ارزقنا توفیق 
الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الكفر و الكفار و 

اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین لمین و عساکر المسلمین اللهم اللهم انصر جیوش المس المنافقین.
های ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، مراجع خدایا دلو المسلمات، االحیاء منهم و االموات، 

درگذشُته، درگذشُتگان از این جمع، شهدای دفاع مقدس، انقالب اسالمی، مدافع حرم و امام شهدا را با 
دهنده راه آنان مقرر بفرما، ارواح تابناک شهدا و امام شهدا را با لیای خودت محشور بفرما، ما را ادامهاو

را شفای عاجل عنایت بفرما، توبه و  موردنظراولیای خودت محشور بفرما، مریضان و جانبازان و مریضان 
 وخدایا باران برکات و رحمُتت را بر ما نازل بفرما، عبادات  انابه ما را بپذیر و گناهان ما را ببخش و بیامرز،

ما را در این ماه شریف قبول بفرما، ما را موفق به عبادت و تضرع بفرما، گرفُتاری گرفُتاران را مرتفع  طاعات
خدمُتگزاران به اسالم و کشور، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و خدمت گذاران به کشور و اسالم را بفرما 
و منصور بدار، خدایا سالم ما را به محضر موال و آقایمان حضرت ولیعصر ارواحنا فداه ابالغ بفرما و  مؤید

 اش تعجیل بفرما.در فرج نورانی
َح بسم

َ
ا أ دأ َوَلمأ یوَلدأ َوَلمأ یُكنأ َلُه ُکُفوا َمُد َلمأ یل  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ یم  ُقلأ ُهَو اللَّ ح  َمن  الرَّ حأ  16ٌد الله الرَّ

 

 

 

                                            
 . سوره اخالص16
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