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 خطبه اول

ئق الحمد الله رب العالمین بارئ الخالالّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
طیبین و علی آله اال اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد

االطهرین  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.السالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله 
 السالم علیک یا عمه ولی الله السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ »الرحیم  الله الرحمناعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ُه  1«ِإالَّ َوأ ُزوا عباد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ْقَوی 2ِحیِل َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ  اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ   3َو َتَزوَّ

َك َلِمَن اْلُمْرَسليَن »قال الله الحکیم فی کتابه الکریم:   4«یس* َو اْلُقْرآِن اْلَحكيِم * ِإنَّ

همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهيزگاری، دوری از هواهای نفس  
به سيره پاک رسول گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی )صّلی الله عليه و آله و  تأسیهای خدا و و پيروی از فرمان
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ز بندگان ات این ایام و به برکت مواليد مبارک این ماه همه ما کنم. اميدواریم خداوند به برکسّلم( توصيه و سفارش می
 موفق و صاحب تقوا و پارسایی قرار بگيریم. شایسته،

 پیامبر گرامی اسالم اسوه مطلق همگان
الم ميالد گرامی پيامبر اس آستانهدر  کهآنفرزندان بود اما امروز به دليل  گرچه بحث ما حول مباحث خانواده و تربيت

اول نكاتی پيرامون پيامبر گرامی اسالم حضرت  ليهما( هستيم ترجيح دادم در خطبهات الله علوم صادق )صو اما
 محمد مصطفی )صّلی الله عليه و آله و سّلم( تقدیم این محضر شریف کنم.

همه موجودات عالم است و  خلقت در صدر سلسله خلقت و اشرفپيامبر بزرگوار ما از لحاظ سلسله مراتب عالم 
آن حضرت در خودسازی و تحصيل کماالت  نظيربیو بسيار برجسته پيامبر در خلقت و مجاهدت  این رتبه واال

 ورد. شخصيت پيامبر خدا چنان شخصيتی استو قله بشریت پدید آ نظيربیانسان روحی از ایشان یک نادره و یک 
ْسَوٌة  َلَقْد کاَن َلُكْم في»و الگو است.  بخشالهام سرآمد،ماالت انسانی که در همه ابعاد انسانی و ک

ُ
ِه أ َرُسوِل اللَّ

و پيروی ما از هر بزرگی محدود به حدود و مشروط  تأسی، اما کنيممی تأسی هاآنما از بزرگان تقليد کرده به  5«َحَسَنةٌ 
 .به قيودی است

 .ردک تأسیباید به او که در آن کماالت برتری دارد ی در یک جهات و کماالت ایبرجستهممتاز و  ،هر انسان بزرگ 
ْسَوٌة َحَسَنةٌ »قيدی ندارد.  تأسیاین  آنجااما یكجا است که در 

ُ
يد و شرط است چون آن به نحو مطلق و بدون ق «أ

آن کمال اتم و آن نور اول بی هرگونه عيب و نقص  ،آن اشرف مخلوقات وجود نازنين،آن شمع جمع، آن جمع جمع،
 اسوه مطلقه و قدوه عامهما است. این  و اسوهالگو  امبر،پي ذا رسول خدا در همه ابعاد رهنما،فل ؛ناپاکی استو 
 (مالسالعليهم)ت معصومين اپيامبر خدا و در شعاع آن حضر .در همه ابعاد سرمشق و الگوی ما است قيدوشرطبی

  .هستند
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 شناخت پیامبر خدا )ص( هایراه

 :کنممیرا عرض  ينه نكاتیدر این زم

تجلی  هاآنوجود دارد که این شخصيت و نور بزرگ الهی در  آینهبشناسيم حداقل سه کانال و پيامبر را اگر بخواهيم 
 کرده است.

 قرآن .1

ِه  َلَقْد کاَن َلُكْم في» قرآن است. دهدمیکه چهره دلربای محبوب عالم را نشان  )ص( پيامبر آینهاولين    َرُسوِل اللَّ
ُ
ْسَوٌة أ

د رسول خدا قرآن مجّس  کهآنو باالتر  ه استمددر قرآن آ وصف و ویژگی پيامبر هاده. ه استمدآدر قرآن  «َحَسَنةٌ 
  6«الُقْرآن ُخُلُقه کاَن »: »بود

 دو جلوه تام خداوند در عالم

 :دارد پایانبیدو جلوه تام  ،این عالماقتضای  به اندازه داوند در عالمخ

 قرآنالف. 

که در عالم امكان داشت در قرآن تجلی کرده  ءخدا در کتاب و قرآن است. خدا با همه اسما پایانبییک تجلی  
 فقط قرآن است. کندمیالهی را در ظاهر و باطن منعكس  ءکتابی که همه اسما .است
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 پیامبر اسالم )ص(ب. 

ل خدا و پيامبر خدا حضرت محمد مصطفی رسو ه استو صفات تجلی کرد ومين جایی که خدا در آن با همه اسماءد  
 )ص( است. 

دو موجود شریف  خداوند در این هایزیباییهستند و همه کامل عالم خلقت در تكوین و تشریع  هاینسخهاین دو 
َما َیْعِرُف اْلُقْرآَن َمْن »معنای  این دو موجود مكمل و مفسر دیگری هستند.هر کدام از . ه استتجلی کرد  َب ُخوطِ  ِإنَّ

گر ابعاد . از طرف  دیشودمیتفسير )ص( و بيكران قرآن فقط در ظرف وجود پيامبر  پایانبیاین است که ابعاد  7«ِبهِ 
خدا است  تفسير قرآن رسول آینه. بنابراین اولين شودمیو انوار پردرخشش رسول خدا فقط با قرآن شناخته  پایانبی

ی قرآن مجسم بود و اوصاف قرآن در پيامبر تجلدر همه صفات شناخت پيامبر قرآن کریم است فلذا پيامبر  آینهين و اول
ستقيم م صورتبهآیه قرآن  هادهگاهی  . حالشناسيممیداریم پيامبر را  درواقع خوانيممیکرده بود. فلذا ما وقتی قرآن 

ر آن وجود کامل د دهندهنشانبقيه آیات هم به نحوی  ه است واو سخن گفت هایویژگیو بر خلقت و مراتب پيامبر 
 .جهان است

 سّنت قولی پیامبر )ص( .2

وساطت در نقل قرآن و اهدای این کتاب بزرگ به بشریت،  جزبهاز پيامبر  .دوم سخنان و سنت قولی پيامبر است آینه 
 چند نوع دیگر از سخن نقل شده است:

 حدیث قدسیالف. 
 احادیث قدسی است که تعریف و مفهوم خاص خود را دارد.  قولی پيامبر)ص(،بخشی از سنت 

 روایات نبویب. 
بخش دیگر روایاتی است که از پيامبر نقل شده است. هزاران حدیث قدسی و روایت منقول از پيامبر بزرگ اسالم در 

خنان زیبا . آن سشودمیشناخته  . انسان با سخنانشکندمیدیگری است که رسول خدا را تفسير  آینهمنابع فریقين 
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ر و پيامبر و بلندای فك دیگری است که در آن، عظمت آینهکرده است  و آن معارف بلندی که در حدیث نبوی تجلی
 .بيان شده است مختلف هایزمينه. هزاران هزار حدیث که در ابعاد و شودمی آشكارمعرفت وی 

 سنت عملی و سیره رفتاری پیامبر )ص( .3
ت. ساست که در تاریخ و سيره پيامبر و ائمه هدی نقل شده ا )ص( سنت عملی و سيره رفتاری پيامبر آینهسومين 

قل از پدرانمان ن گویيممی: آنچه ما اندفرموده. خودشان باشدمیالبته از منظر ما همه روایات ائمه روایات پيامبر اکرم 
ین ت. در امعرفی پيامبر اس آینهعملی پيامبر سومين  و همه سخنان ما از رسول خدا است. سنت و سيره کنيممی

 است.  کنندهخيره حقيقتا  تاریخی  هایداستانو  هاقصه ،روایاتمحور سوم انبوه اخبار، 

 حجم باالی گزارشات از زندگانی پیامبر خدا )ص(الف. 
 سياسی، عبادی و اوصافتاریخی از اوصاف و رفتار پيامبر در ابعاد فردی، اجتماعی، خانوادگی،  هایگزارشحجم 

 الهی در تاریخ داشته باشيم. هایشخصيتکمتر شخصيتی از  دربارهشخصيت حجمی است که شاید این 
رفتارهای دلربای او در تاریخ  چهره او و ،ماجرا و حدیث فقط در ترسيم سيمای پيامبر حجم باالی هزاران داستان،

 است.  نظيرکمیا  نظيربی

 تفراگیر بودن گزارشاب. 
تار پيامبر رف هایکاریریزهو  هابمتمام زیر و  .شده است بسيار فراگير استنقل پيامبر که از سنت  هاییگزارشاین 

 عشق و عالقهبا و  تاریخی قرار گرفته است هایگزارش بينذرهسال در مكه و بخصوص در مدینه زیر  23در طول 
ت بوده اس موردتوجه قدرایندرخشش دارد و  رقداینکه بودند  ایچهرهایشان تمام زوایای زندگی او بيان شده است. 

 که تمام زوایای زندگی او به تصویر کشيده شده است.
یا کتاب مربوط به سيره پيامبر اسالم که در دارالحدیث چاپ شده است  را مالحظه کنيد یاجنبا کتاب سنن شم

قرار گرفته  توجهموردپيامبر زندگانی  هایکاریریزهد تمام تاریخی را که ببيني هایکتابمالحظه بفرمایيد و بسياری از 
 است.
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این وجود مغناطيس  حتما  مجذوب خواهد شد و  عاشق خواهد شد، پيامبر را تماشا کند آینهبا دیدن این سه هر کس 
دی فر هایویژگیاو را جذب خواهد کرد. سيره فردی پيامبر، نظافت و نزاکت، نظم و انضباط عبادت شخصی و 

 . او است که نقل شده استفردی صدها خصوصيات  ازجمله
 در اخالق خانوادگی و رفتار با کودکان خانواده صدها ویژگی ریز، دقيق و جذاب مشهود است. 

در حوزه اخالق اجتماعی پيامبر از محاسن و کماالت و فضایل اخالقی غوغا است. چقدر پيامبر با مهرو عاطفه با 
معشوق و محبوب بود  قدرآن. دادمیرا در مسير حق قرار  هاآدم؟ چقدر جاذبه فردی او کردمیبرخورد  هاانسانهمه 

قطرات وضوی ایشان به زمين   گذاشتندنمیکه  شدندمیچنان گرد ایشان جمع  گرفتندمیکه وقتی در جمع وضو 
تجلی کرده است. این  اصحاببزرگ  هایچهرهابی ذر و و  هاسلماندر درباره پيامبر  پایانبیبریزد. این عشق 

 نعمت الهی برای ما است.  ترینبزرگ

ْنَزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقی. »زندمیپيش رفته است که قرآن ترمز  قدرآندر سيره عبادی 
َ
این  فرمایدمیخداوند  8«ما أ

کرده است؟ چه دلدادگی است که در عبادت تو تجلی  چه عشقی است که در پيشگاه خدا داری که در عبادت تو تجلی
 ؟!اندازیمیبه زحمت  قدراینچرا خود را  کرده است؟!

با دوست و دشمن چنان است که امروز نياز امت اسالمی است. امروز امت سيره اجتماعی او در جنگ و صلح و 
يامبر پکند. ایام ميالد  تأسی پایانبی کهكشاناسالمی باید به این هدیه مطلقه و مقتدای عام و خورشيد درخشان و 

 شویم. هاآناقتدا کرده متخلق به  هاییویژگیم این است که به این بزرگوار )ص( است. مه

گرچه امروز ده نكته نوشته  شومینموارد این موارد  اآلنقهرمان زمان و مكان و جامعه و تمدن ساز بود.  خدا يامبرپ
ود با اخالق خ پایانبیبزرگ تمدن ساز بود. چگونه با فكر و اندیشه خود،  با تالش  پيامبر یک معماربودم که چگونه 

جذاب خود، با مجاهدت و مقاومت خود عالم را دگرگون کرد و جهان را از تاریكی به نور هدایت کرد. جهان را وارد 
خداوند پيامبری را که در ربيع به  9«َرِبيعا  ِلْلِباَلد اْبَتَعَثُه َرْحَمة  ِلْلِعَباِد َو : »فرمودند امام صادق )ع( قلمرویی نو کرد.
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بهار علم و  .مدن پيامبر خدا جهان ربيع و بهار شدآپيامبر در ربيع به دنيا نيامد با  .دنيا آمد او را بهار بشریت قرار داد
 .دانش و تمدن الهی با درخشش آن نور خدا و بعثت آن وجود آغاز  شد

و بر روان پاک او و خاندان پاک او درود  خدایا ما از وجود او متنعم بفرما و ما را از پيرو سيره پاک او مقرر بفرما 
 .بفرست با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد

َك َواْنَحْر  ِإنَّ  ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر  ِبْسِم اللَّ  10َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ
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 خطبه دوم

نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل الله الرحمن الرحیم الحمد الله بسم
علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا 

لی عو علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و ابی القاسم المصطفی محّمد 
الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر 
بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف 

 و ابواب االیمان و القائم المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد
لسالم ا أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله السالم علیک یا بنت 
 موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته.
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 قواتوصیه به ت

ا»الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوُقوُلوا َقْوالا َسِدیدا ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
 11«یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَي  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ یُکْم فِ  ِعَباَد اللَّ
ِحیل ْقَوی 12ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  13َو َتَزوَّ

 به تقوا، ننقطه و موضع از قرآ 70دارد. در قریب  تقوای الهی در قرآن بعد از فرمان به ایمان بيشترین مصداق را 
بار  70تقوا بيش از در قرآن، هم  مقدار و قریب همين ایمشدهدعوت و فراخوانده  سفارش، داریخویشتنپارسایی و 

قرار گرفته است.  تأکيدو  یتموردعناتقوا در قرآن  کليدیبار  واژه  150یا   140توصيف و تصویر شده است یعنی 
نفسانی و شيطانی است. این روح  هایخواستهروح تقوا قدرت کنترل خویش است. توانایی و مهارت لجام زدن به 

مار خویشتن و کسی که افسار شيطان درون را به دست گرفته است. او را لجام زده است و تقوا است. متقی یعنی مع
 . خدایا به ما توفيق تقوا در همه شئون عنایت و کرامت بفرما.کندمیدر مواضع خطر او را کنترل 

 هامناسبت
 :کنممیتقدیم  هاآنموضوعاتی را با بيان نكاتی در ضمن 

                                            
 70سوره احزاب، آیه  -11 

 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سيد رضی، نهج -12
 .197ـ سوره بقره، آیه  13
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 در مدینه  نخستین نماز جمعه باشکوه. 1

م حكومت اسالمی به امامت پيامبر گرامی اسال تأسيسیادآور نخستين نماز جمعه باشكوه مدینه بعد از  االولربيع 16
 حضرت محمد مصطفی)ص( است.

نخستين پيامبر خدا )ص(  هایماهحكومت در مدینه و هجرت به مدینه و در همان  تأسيسدر همان سال اول 
یک عبادت بزرگ الهی، عبادی، اجتماعی و سياسی برگزار  مثابهبه. پيامبر خدا نماز جمعه را ندبه پا کرد یمسجد

حكومت  اولينآن معماران  انمأموماست که امام آن پيامبر خدا )ص( بود و  ایجمعهکرد و این روز یادآور آن نماز 
 الهی روی زمين بودند.

 )ع( صادقتبریک موالید پیامبر اسالم )ص( و امام . 2

اسالم و امام صادق )صلوات الله عليهما( را به همه شما و همه مسلمانان تبریک عرض  بزرگوارمواليد مبارک پيامبر 
 .کنيممی

 لزوم توجه و بزرگداشت به هفته وحدت .3

 قول مشهور شيعه است این 17به مناسبت ميالد گرامی پيامبر اسالم که دوازدهم قول مشهور برادران اهل سنت و 
است. امروز بيش از هر زمان دیگر امت اسالم تشنه این وحدت است. نيازمند ناميده شده هفته وحدت  عنوانبههفته 

 هاهرهبکه دشمنان ما از این تفّرق و پراکندگی ما چه  بينيمنمیاست. مگر  افزاییهمو  بستگیهم ،این همگرایی
دشمنان مانند گرگ به جان امت  ،مسلمانان در کشورهای اسالمی اساسبیو  پایهبیاختالفات  به خاطر ؟برندمی

را  هاآنکشورهای  ،اندکردهبازارهای آنان را تصاحب  ،برندمیرا به غارت  هاآنو منابع  هاثروت، اندافتادهاسالمی 
مت با اشغال و فتنه به جان ا و ا تحریم و تهدیدب گونهاینو  اندکردهرا اشغال  مسجداالقصیسرزمين  ،اندکردهاشغال 
 .اندافتادهاسالم 
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و مذهبی به جان  ایفرقه ،ایایفهطاختالف  هایميكروباین امت همه چيز برای عظمت و تمدن سازی دارد. این  
شهيدان  ،اسالمیانقالب  ،هفته وحدت يامبر خدا،ما افتاده است و ما را به این روزگار سياه نشانده است. پيام ميالد پ

 حرم بازگشت به وحدت است.  انو مقاومت و مدافع المللبيناسالم و 

داب آ و کرد تأکيدبر اصول مشترک باید  را به هم نزدیک کرد، هادلذاشت و افكار تكفيری و تندروانه را باید کنار گ
. اساسی مذهب خود دست بردارد اسالمی باید بر ما حاکم باشد. این به این معنا نيست که کسی از وجوه زیستیهم

كدیگر ی غمخوار  ،در کنار با هم باشيد اندفرمودهبه ما  بيتاهلاما  ؛هستيم بيتاهلمذهب پرافتخار  چاکسينهما همه 
ورهای متعدد از کش هایشخصيتدر تهران با حضور  باشيد و از تفرق و انشقاق پرهيز کنيد. کنفرانس وحدتی که

ا مراجع عظام م و علميه هایحوزه ،ملت ایران ،انقالب اسالمی .برای تحكيم این پيام است شودمیاسالمی برگزار 
 اندهکرد تأکيدبر این وحدت  رهبری معظم انقالب همواره. انداسالمیپيام وحدت و همبستگی امت  مؤیدو  مؤکدهمه 

 و خود از پيشگامان این راه پرافتخار هستند. 

 بسیجی در میان مسئوالن و عموم مردملزوم تجلی روح و فرهنگ . 4

احی متعدد و خوبی طر هایبرنامهدر استان، کشور و حتی در خارج کشور  .هفته بسيج هفته بسيار مبارکی است
 أکيدتمن  .که استفاده شده است انددادهتوضيحاتی  القاعدهعلیشده است شكر الله مساعيهم. فرماندهی محترم 

در زمان دفاع مقدس بود که کشور را  هاجبههیک تجلی بسيج در . ج امر مهمی استکه منش و الگوی بسي کنممی
 .گوناگون را شاهد بودیم هایعرصهبسيج در  و تجلی نجات دارد که جای خود دارد

 يه بر فرهنگدر این راه درازی که در پيش رو داریم باید با تك .مهم روح و فرهنگ بسيجی است که باید بماند 
خدمت خالصانه به و ایثار در راه خدا  ، اخالص،تالش مضاعف ،توقع هر چه کمتر ،هر چه بيشتر تعهد بسيجی،

 و مسئوالن ما در رتبه اول و اداری هایدستگاهست اقدام کنيم. لذا روح بسيجی باید در از مميزات بسيج اکه خلق 
ق کثيری چه خلو به همه بسيجيان چه بسيجيانی که با نام و نشان بسيجی هستند  .در عموم جامعه تجلی پيدا کند

 .داریمیم. مقدم بسيجيان را در نماز جمعه گرامی گویيممیو نشان بسيجی هستند تبریک  نامیبکه 
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  شاهیستممنحوس رژیم  چهره یرتطه

و  ودشمیر سنگينی از ناحيه دشمنان انجام خواهران تالش بسيا چهلمين سالگرد انقالب قرار داریم. برادران ودر  
 در کار است تا در چهلمين سالگرد انقالب اسالمی ملت ایران را در این مسير خسته کنند.  ایپيچيده هایطراحی

 را تطهير کنند و تطهير امریكا و اسرائيل را در دستور کار دارند. شاهیستمت که رژیم یكی از این کارها این اس

ود ب تباهی و وابستگی در فساد،پا غرق  تا که سر یمیرژمتعدد در پی این هستند تا  هایيوهشزی با در فضای مجا
 ؟اندشدهکه بعض مردم هم به آن فریفته  ی استتطهير کنند این چه مصيبت بزرگ

ت اس ه مال خود شما ملتاسالمی ک تا خدمات و دستاوردهای عظيم این انقالب و نظام شودمیاز سوی دیگر تالش 
شاخص حتی در  هادهدر در مقایسه با جاهای دیگر دنيا،  اما ،تکه اشكالی نيس گویيمینمما  .پوشانده شود

معنوی و عظمتی که در این  یهاشاخصکشور ما جایگاه مناسبتی دارد عالوه بر آن  یاتوسعهمادی و  یهاشاخص
 .شودمیکشور تجلی کرده است. این هم تالش دیگری است که انجام 

 مقابله با این توطئه هایراه

 این است که: هاتوطئهله با این راه مقاب

 تبیین حقایق برای نسل امروز. 1

 ای نسل امروز تبيين کنيم؛حقایق را برد بایما  اوال  

 پیشگامی مسئوالن در مبارزه با فساد و تبعیض. 2

و تبعيض شوند و درد و رنج این ملت و محرومان را بچشند فساد راهش این است که مسئوالن ما پيشگام مبارزه با  
 یهاضعفه با ، اما مواجدی داریماص. ما سندهای پيشرفت و سندهای راهنمای اقتو برای معالجه آن تالش کنند
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ید عزیز و کردستان عزیز و دیگر نقاط محروم با خوزستان، سيستان و بلوچستان ماننددر مناطقی . اقتصادی هستيم
 شوند. قدميشپملت و دولت برای معالجه دردهای مردم 

 پوشالی بودن صالبت ادعایی رژیم صهیونیستی. 5

 !وارگباشيم. برادران عزیز و خواهران بزر شاکراخير فلسطين است که باید خدا را  هایيروزیپموضوع چهارم 
ائيل در فاصله یكی دو روز قدرت آهنين اسر .شنوندگان و بينندگان عزیز و گرامی! این پدیده بسيار عجيب جدید بود

 .)مرگ بر اسرائيل(مقاومت در غزه عاجز شد و عقب نشستدر برابر چهارصد پانصد موشک 

زنجيره  دست بردارند و یا این د و از غصبیا باید تسليم قانون و منطق شون باید بدانند ينفلسطغاصبان سرزمين 
 (ريتكبقبل از ربع قرن نابودی این رژیم رقم خواهد خورد. ) شاءاللهانتداوم پيدا خواهد کرد و  هاآنهجمه مقاومت به 

ساقط را  د موشکاز این تعداد حدود صتنها توانست  اندگفتهدر بابش خيلی سخن که  اسرائيلو دفاعی  یآهنگنبد 
يد محو خواه حتما  که شما پوشالی هستيد و  دهدمیاین نشان  .شده اصابت کرد يریگهدفقاط مابقی به ن و دکن

 شد.

 ترامپ ایزنجیره هایسرایییاوه توأم. 6

وم و از هج واست  هکوس رسوایی او در عالم افكنده شداز بن سلمانی که امروز  .عجيبی دارد  هایسرایییاوهترامپ 
 ،عهدشكن. شما در دنيا ابرویی ندارید .مقبولی نيست هایحرفتو  هایحرفاین  .کندمیظلم به یمن دفاع 

 .چكدمیشما در سراسر عالم خون  هایپنجهکه از  هستيد خواریخونو ظالم  ،شكنپيمان

 .دل ببندیم و انشالله هم شكست خواهند خورد هااینما هم نباید به 

م که ایران روی برجا دهدمیهم نشان  هاگزارش آخرین. مبگویيباید و مسئوالنمان  هااروپایییک کلمه هم باید به  
ولی مسائل تحریم را  کنندمی آمداست که رفت و  هاماه  هااروپایی  .حدی داردی پایبندپایبند مانده است. اما این 
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 قبولقابلبرای ما  هااین .ی هم داشتهایسرایییاوهو  آمدماری اینجا هم این وزیر کشور پير استع اخيرا   .اندكردهحل ن
 ، با حكمت و با شجاعت در مقابل این هجمه بایستند.قویما باید مسئوالن  .نيست

ر ما حرف حق را پيش ببرند و مقابل امریكا بایستند و یا اینكه صبو یا باید تسليم شوند هم باید بدانند که  هاوپاییار 
 شاهد باشيم و مسئوالن ما هم به آن توجه کنند. هاآناميدواریم که این بيداری را ما در  .هم حدی دارد

 عالم زبانانعربسخنی با 
سی أه و التحرمات ةرعای بتقوی اهلل و اجتناب عن معاصیه وهذا وصیکم و نفسی و من یبلغه کالمی أ ءبعد الحمد والثنا

اته و یوفقنا لتحصیل مرضو نبتهل الی المولی ان علی جمیع ساحات حیاتنا نواهیه تطبیق اوامره و بالنبی االعظم و 

 ةالوحد اسبوع ةها و بمناسببتفی مرا ةو الرقی التقوی

الميالد  بمناسبةتبریک اسمی آیات التهنه و الن الكرام یدوات الحضور و للمستمعين و المشاهالخوه و الخاوال اقدم ل
سبوع عليه السالم و ا الصادقاالکبر االمام االمام و النور االول و النبی االعظم محمد المصطفی و ميالد سبطه العظيم 

  ةالوحد

ض فر احتالل اراضيهم و وعلی بالد المسلمين قوی االستكباریه  ةسيطرعوامل من اهم  أّن من الواضح ثانيا اّن و 
 من اهمها و ةنهيار و الهزیمه داخل کيان االمانما هو الضعف و االعلی الحكومات و الشعوب نه مشحوم النياته

 ان و النخب ةشاعت االمو اذا  ةاالم ةتفرقتسبب التمزق و الی تلا ةو القومي ةيالطائف ةو اآلراء المتطرف االفكار
و  االجتماعو  ةو المتطرف ةالفكار المتذنيا االعداء و عليهم بمعالجة هذهان ینقلب  کرامتهم و مجدهم ویستعيدوا 
يع المجاالت دم فی جمللتعاون و التق ةو التهدید خطو االستراتجي ةالتمسک بحبل الوحدحول المشترکات و االحتفاء 

ا له المتين. من اهم محبل الحول جتمعوا یو التشددات و  ةاالفكار التطرفيالن یرفض  االمةتنادی  ةاسبوع الوحد
و ختاما اقدم  ةالحكيمة والرشيد ةمقاومال االسالمية و ةالوحد االسالم االصيل و هاليوم الترکيز علی رسالت االمةتحتاج 
هانی و اسمی آیات الشكر و التقدیر للجبية المقاومة فی فلسطين البطل واالخوه المجاهدین فی غزه بمناسبة احّر الت

و شعب االیرانی  ةالعلمي ةالقو ةدو الصهيونی و حوزعلی العجهادهم و کفاههم و لذا لهم النموذجی واالنتصارهم 
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تنادی باعلی صوتها بالوقوف الی جانب فلسطين و غزه و مستضعف العالم فی اليمن والبحرین و نسئل الله ان یوفقنا 
 العالم ءالنحاالنصر االسالم فی جميع 

 دعا

االکرم یا الله و... یاارحم الرحمين، اللهم ارزقنا نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظيم االعظم االعز االجّل 
توفيق الطاعة و بعد المعصية و صدق النّية و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الكفر و اهله، و أّید 

داران غدیر اللهم اغفر المومنين و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحيا و االموات. ما را از پاس حماة  الّدین،
ها و سوگواری ما را قبول بزرگ و حماسه عاشورا مقرر بفرما، خدایا باران رحمتت را بر ما بباران، خدایا عزاداری

بفرما، خدایا ما را به رسيدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نيایش، زنده داشتن یاد خدا و رونق 
یت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و بخشيدن به مسجد توفيق روزافزون عنا

ه ها را از جامعکرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بيرونی محافظت بفرما، آسيب
کشور و امت اسالم دور بدار،  ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از

ها را به ها و تروریستها، داعشیویژه اسرائيل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تكفيریشر دشمنان اسالم به
سالی بر ما نازل بفرما، خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را در این خشک

نا شان به مردم آشر را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهیمشكالت اقتصادی کشو

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق،  ،و موفق بدار

بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع سوریه، ميانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت 
و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهيدان، 

الملل اسالمی شهدای شهيدان اسالم و انقالب اسالمی، شهيدان دفاع مقدس، شهيدان مدافع حرم و مقاومت و بين
را با اوليای خودت محشور بفرما. به مسئوالن توفيق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما این جمع و امام شهدا 

را از گناهان در همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان 
 حضرت وليعصر )عج( ابالغ بفرما، در فرج او تعجيل بفرما.



  

 02/09/97                                          آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه 

16 

 

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

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  14ِه الرَّ
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