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 خطبه اول

 الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق اجمعینالّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
ال سّیما  و علی آله االطیبین االطهرین  و ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد

ولی الله  ةاخت ولی الله السالم علیک یا عم لسالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یابقیة الله فی االرضین.ا
 السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 توصیه به تقوا
َه َوْلَتْنُظْر آیهیا »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ َمْت  ا الَّ د  َنْفٌس َما َقدَّ

ََ  ِل
َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ُزوا 1«َواتَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُدوْا َفِإنَّ  2اللَّ ْقَوی َو َتَزوَّ اِد التَّ   3َخْیَر الزَّ
 انهآستو در  (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)میالد حضرت ولیعصر  آستانهو روز جمعه و در  شعبانشریف در ایام ماه 

 تقوا و تثبیت مراتب تقوا در وجودبه رعایت خودم را همه و  نمازگزاران گرامی،ماه تقوا و ماه رمضان و در جمع شما 
شریف و  هایماهما را به کسب فیوضات این  همه خواهیممیاز خداوند بزرگ کنم. و سفارش می توصیهمان خود

 بدارد. مؤیدرعایت تقوا در همه شئون زندگی موفق و 
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 مهدویت مورد اتفاق همه مذاهب اسالمی
ته میالد خجس آستانهپیرامون حقوق فرزندان و وظایف خانواده در قبال فرزندان است اما در  مباحث ماسلسله گرچه 

قرار داریم و حیفم آمد در این فرصت و مناسبت چند جمله در مورد )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( حضرت ولیعصر 
 عرض نکنم. (السالمعلیه)و بزرگ امام عصر  تابعالماین روز بزرگ و شخصیت 

در  ،اوالا در اندیشه انسانی ی است که اعتقاد ایدشنیدهکه  طورهمانبرادران و خواهران! اعتقاد به مهدویت و منجی 
خاص و ویژه در مکتب  طوربهو  رابعاا در همه مذاهب اسالمی  ،ثالثاا ر ادیان ابراهیمی و توحیدی ، دثانیاا فکر دینی 

ک اعتقاد برای بشریت ی آمیزسعادتد. بنابراین اعتقاد به مهدویت و منجی و پایان دارریشهخامسا  بیتاهل پرافتخار
ی دینی تجل هایاندیشهحی و محدود نیست. اعتقادی که ریشه در فطرت انسانی دارد و در همه افکار و ساده و سط

یل و اص هایریشهاین اعتقاد بزرگ به اوج شکوفایی و عظمت رسیده است. این  بیتاهلاست و در مکتب  یافته
 لهی بر همه کره زمین است.ا هایارزشتاریخ و حاکمیت دین و  آمیزسعادتبسیار عمیق اعتقاد به پایان 

واجه ما م در عصردر ابعاد مختلف در طول تاریخ و  دارریشهاما مع االسف این عقیده ناب و پاک، این اعتقاد اصیل و 
 ،اکنون فرصت آن نیست که به همه اشکاالت .موهوم شده است هایتراشیاشکالبا یک سلسله شبهه افکنی و 

ند اما برای تحکیم این عقیده و تثبیت آن به چ ت در این فرصت کوتاه بپردازیم،دویپیرامون مه هایپرسشو  سؤاالت
 :کنیممینکته کوتاه اشاره 

 متواتر و مستند ایاندیشهنکته اول: مهدویت 
و  و اخبار هاگزارشاست متواتر و مستند به  ایاندیشه ه مذاهب اسالمی و در مکتب اسالماین عقیده در اندیشه هم

 داریشهر. گاهی در فضاهایی نسبت به ماندنمیباقی  ایشبههمراجعه شود جای هیچ شک و  هاآنقتی به روایاتی که و
 زجملهان آ هایویژگیوله مهدویت و بعضی از که مق شودمیگاهی گفته  .شودمیجاد بودن این عقیده تردیدهایی ای

قاطعیت و مستند به منابع علمی و  باکمالنجا باید . در ایاندکردهگاهی در اخبار  آن ابراز تردید  است و آحاداخبار 
 داستان متواتر و حجم بزرگ اخبار و روایات بگوییم که ماجرای مهدویت و داستان انتظار و منجی برای عالم یک

 نه فقط شیعه بلکه در میان امت اسالم و همه مذاهب اسالمی است. ی قطعی در اندیشه
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رقم  به چند عدد وفقط اهل سنت نوشته شده است. من توسط بزرگان شیعه و نه و منابع زیادی در این زمی هاکتاب
 :کنممیاشاره 

که  (منتخب االثر) طورهمیننوشته جمعی از فضالی حوزه و  (معجم احادیث المهدی )عج()در کتاب 
 :کنممیعرض  اآلنوجود دارد که ی است آماری صافی گلپایگان العظمیاللهتاینوشته

 دو هزار روایت از شیعه و اهل سنت قریب به. 0
کتاب و منبع شیعه و سنی جمع شده است. این تعداد روایات وقتی در مورد  233روایت از  0880 هاکتابدر این 

هزار روایت از  4با قریب  طورقطعبهموضوعی جمع شود دارای تواتر اجمالی یا معنوی است و اصل قصه مهدویت 
ر ما کمت .شودمیروشن و قطعی ( السالمعلیهتا امام حسن عسکری ) و آله و سلم(علیه  اللهصلی)ا پیامبر خد

ا تعلیه و آله و سلم(  اللهصلی) خدا پیامبرمنبع شیعه و سنی و از  233موضوعی داریم که این همه حدیث و روایت از 
 میزان از روایات این .ه باشیمداشت( السالمعلیه)و روایاتی هم از خود امام عصر ( السالمیهعل)امام حسن عسکری 

 .دهدمیاستحکام این عقیده  را نشان 

 صد گزاره مشترک بین شیعه و سنی در مورد امام عصر )ع(. 4
( که یک موسوعه روایی است و مجمع تقریب سالمیهه فی مصادر المذاهب االالسنه النبوی)در کتاب دیگری به نام 

شده است در بخش مربوط  آوریجمعر موضوعات متعدد عه و سنی دن را منتشر کرده است و احادیث مشترک شیآ
مانند و مشترک در مورد امام عصر هروایت نقل شده است که مضامین  123در جلد ششم ( السالمعلیهبه امام عصر )

یه ضگزاره و ق نیمی از اهل سنت و نیمی از شیعه است و حدود صد تقریباا دارد. این مقدار حدیث که  ( السالمعلیه)
 که مشترک بین شیعه و سنی است. دهدمینشان  (السالمعلیهدر مورد امام عصر )

موسوعه االمام )و  (منتخب االثرو )معجم احادیث المهدی )عج(( )و  (السنه النبویه) هایکتاباین  اگر تنها به
اجه مو نه فقط در روایات شیعه با یک تواتر بسیار قوی آن هم بنگریدکه دو عنوان کتاب با این نام است  )ع(( المهدی

 .شویدمی
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و از زمان پیامبر خدا حضرت محمد  ،از قبل تولد ،ظهور ،انتظار ،ایشان هایویژگی( السالمعلیه)در باب امام عصر  
 ( السالمعلیهم)و از صحابه و محدثان و راویان و ائمه هدی  شودمی آغاز علیه و آله و سلم( لهالصلی)مصطفی 

 .شودمیروایات نقل  ی ازانبوه

 صحابه راوی روایات امام عصر )ع(. 0
ا نقل ر (السالمعلیهروایات مربوط به امام عصر ) علیه و آله و سلم( اللهصلی)خدا قریب سی نفر از صحابه رسول 

 و عنوان داده شده است. آدرسمنابع  که در این اندکرده

 محدثین ناقل داستان امام عصر )ع(. 2
 . اندکردهرا نقل  (السالمعلیهز روات بزرگ و مهم قصه امام عصر )راوی ا 83خدا قریب از عصر رسول 

 علمای اهل سنت و احادیث امام زمان )ع(. 5
 . در سنن ابیاندکردهنقل ( را در کتب معتبر خود السالمعلیه)نفر از علمای اهل سنت احادیث امام عصر  23قریب 
اهل سنت نقل  (السالمعلیهکه روایات امام عصر ) بینیممیثر ا 23حدود  کتب، سنن نسائی و ترمذی و سایر داوود،

 .اندکرده

 ادعای تواتر توسط علمای بزرگ اهل سنت. 8
و دارند و بسیاری از  اندداشته( السالمعلیهتواتر در قصه روایات امام عصر ) قریب ده عالم بزرگ اهل سنت ادعای 

ه . حتی در بخاری و مسلم کاندکردهو تصحیح  تأییدرا ( السالمعلیه)عصر  ماما علمای اهل سنت روایات مربوط به
صه نزول ق ازجملهرا شاهد هستیم. ( السالمعلیهایاتی مرتبط با داستان امام عصر )است رو یافتهراهکمتر این روایات 

( السالمعلیه)به امام عصر  (ع)در عصر ظهور و اقتدا حضرت عیسی  (السالمعلیهعلی نبینا و اله و )حضرت عیسی 
 است.  آمدهدر مسلم و بخاری 

اهی منعکس شده  است. بنابراین اینکه گ هاکتابو بسی دیگر از که نام بردم  هاییکتابکه در  ی استاین حجم بزرگ
ه شکسانی از تندروان مذهبی و افراطیون و وابستگان به اندی اینوشتهدر  ،در سایتی ،و کناری در گوشه بینیممی

ر . اگهمانند انکار یک بدیهی است و آفتابمانند انکار  برندمی سؤالخرافی وهابیت اصل قصه مهدویت را زیر 
ی . البته در جزئیاتماندنمیدر اصل ماجرای مهدویت باقی  تردیدیساس دین اذعان داشته باشد کسی به اسالم و ا
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شیعه مستندات قاطع بر عقاید خاص خودمان  عنوانبهما  ،ن نقاط اختالفآدر که ی بین مذاهب وجود دارد اختالفات
 هایارزشو حاکمیت  (السالمعلیهو بدیهی مهدویت و ظهور امام عصر )و بسیار روشن  تابعالمداریم. این داستان 

 دینی بر همه عالم در پایان تاریخ است.

 نکته دوم: قرآن و مقوله مهدویت
 یا به کمک آشکار هایداللتیات مواجه هستیم که به ما با حجم زیادی از آهم  آنجادر  اگر سراغ قرآن کریم برویم 

 ارتباط دارد.( السالمعلیهمام عصر )روایات با داستان ا

 آیات مرتبط با مقوله مهدویتالف( 
 یخدر همان فصل مربوط به امام و تار (السالمعلیهآیات مرتبط با امام عصر ) عنوانبهآیه  83در بحاراالنوار حدود 

 و حتی اندرساندهرا به باالی صد  یات مربوط به امام زمانآاست. بعضی دیگر  آمدهؤله االیات المو 5در باب  ایشان
 .انددادهن حضرت تطبیق ( و ظهور آالسالمعلیهنحوی با داستان امام عصر )را به  آیه 033کسانی قریب 

طیف  دارای یک ،یات از لحاظ داللتاین است که این آا باید محضر شریف شما عرض کنم اما نکته کوتاهی که اینج 
ا به تعبیر ی باشدمی( السالمعلیه)مرتبط با امام عصر  وایاتیات با کمک ر: بخش زیادی از این آبسیار وسیعی است

 یزرستاخ ( یا در آنالسالمعلیهاز باب جری و تطبیق مصداق بارز آن در امام عصر ) هاآنبرخی از ه طباطبایی عالم
 .کندمیبزرگ ظهور تجلی 

 آیات صریح در مهدویتب( 
یات حداقل . این آسیر نیستقابل تف (السالمعلیه)عصر صه ظهور و امامق با قیات داریم که بدون انطبااما تعدادی از آ

 هستیم: هاآنخدمت  هاآنکه در ذیل است  آیهار پنج چه
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 آیه اول

ْن ُیْطِفُؤا ُنوَر ال»شریفه  آیه
َ
ْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َو َلْو َکِرَه اْلکاِفُرونُیریُدوَن أ

َ
ُه ِإالَّ أ َبی اللَّ

ْ
ْفواِهِهْم َو َیأ

َ
ِه ِبأ که با کمی تفاوت در  4«لَّ

 است.  آمدهتوبه و صف  هایسوره

 آیه دوم

ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی»دیگر  آیه
َ
ذي أ یِن ُکلِّ  ُهَو الَّ  است. آمده 5«هِ َو دیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ

 سوم آیه

ذیَن » :اندکردهتشریح بسیار خوب ن مطلب را نور است که عالمه طباطبایی ذیل آ سوره سوم در آیه  ُه الَّ  آَمُنوا َوَعَد اللَّ
ْرض

َ
ُهْم ِفي اْْل اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَّ  6«ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ

 چهارم  آیه

اِلُحونَو َلَقْد َکَتْبنا ِفي »آیه دیگر  ْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الصَّ
َ
نَّ اْْل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ  است. 7«الزَّ

علیه  اللهصلی)حتی در عصر پیامبر خدا  .که تا امروز اتفاق نیفتاده است کندمی ماجراییه اشاره به یک ین چهار آیا
یات خداوند بشارت به یک آدر این  .نشده استمحقق  است آمدهو آله و سلم( این مژده و بشارتی که در این آیات 

 این چنین چیزی اتفاق نیفتادهکه تا به امروز  دهدمیحق بر همه عالم  دست یکمطلق و سیطره و حاکمیت  پیروزی
اما این  دشومیمرتبط  (السالمعلیه)با ماجرای امام عصر  روایاتیات با جری و تطبیق و به کمک آفلذا سایر  .است

                                            
 8آیه  ؛ سوره صف00سوره توبه، آیه  - 4
 .02؛ سوره توبه، آیه 9سوره صف، آیه  - 5
 55سوره نور، آیه  - 6
 035سوره انبیاء، آیه  -7
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 محقق (السالمعلیهتاکنون محقق نشده است و فقط در عصر امام زمان ) ظاهربهارد که طالق و شمولی ندا آیهچهار 
 خواهد شد. 

احنا )اروپیروان راستین مکتب انتظار و مجاهدان در راه مکتب انتظار و سربازان حضرت ولیعصر  دایا همه ما را ازخ
 این امر بسیار مهم مصون بدار. ویژهبهاعتقادی و اخالقی  هایآسیبمقرر بفرما و ما را از همه لتراب مقدمه الفداء( 

ْبَتُر بسم
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  8الله الرَّ

 
 

  

                                            
 سوره کوثر -8
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 خطبه دوم

ستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نحمده علی ما کان و نالله الرحمن الرحیم الحمد الله بسم
نستَفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم 

و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین المصطفی محّمد 
یدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن س

ُبوَّ المنتظر جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم  ِة َو َشَجَرِة النُّ
َساَلِة َو ُمْخَتَلِف اْلَماَلِئَکِة َو  ْهِل َمْوِضِع الرِّ

َ
 اْلَوْحي َبْیِت  َمْعِدِن اْلِعْلِم َو أ

 توصیه به تقوا

ْنُتْم آیهیا » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ ا الَّ

ِه أوِصیکْم و َنفِسی  9«ُمْسِلُموَن  ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِبَتْقَوی اللَّ
ِحیل ْقَوی 10ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  11َو َتَزوَّ

بانیه ت شعناجا. مکنممیروز بسیار شریف و ماه مبارک و ایام عزیزی است همه و خودم را به تقوا توصیه و سفارش 
است سکویی برای پرواز در  آمدهکه در این مناجات  هاییالهیج تقوا است. هر یک از این راهی برای سیر در مدار

ُبُه رِّ [ ِإَلْیَك ِصْدُقُه َو َنَظراا ُیَق ِإَلِهي َهْب ِلي َقْلباا ُیْدِنیِه ِمْنَك َشْوُقُه َو ِلَساناا یرفع ]َیْرَفُعهُ »مدارج اخالق و معرفت است. 
هُ   و خواهران و برادران. جوانان عزیز گذاریممیی است که با خدا در مناجات شعبانیه در میان این سخنان 12«ِمْنَك َحقُّ

                                            
 034سوره آل عمران، آیه  -9 

 040، ص 432البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -10
 .091ـ سوره بقره، آیه  11
 881، ص 4سید بن طاووس، اقبال االعمال، ج  - 12
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َف ِبَك »گرامی این دنیای روشن و نورانی مناجات شعبانیه را از دست ندهید.  ه هر چ 13«َمْجُهول   َغْیُر ِإَلِهي ِإنَّ َمْن َتَعرَّ
و و اجتماعی از خدا بخواهیم. خدا خالق عالم و حاکم و قادر است اگر به ا فردیدر زندگی  خواهیممیو  خواهیدمی

واری و خاگر دل از خدا کندیم و به غیر خدا بستیم همه و برای ما است  آخرتا و ینربط و ارتباط پیدا کردیم عزت د
َف ِبَك ِإَلِهي ِإنَّ  » .مدبه سراغ ما خواهد آ هاذلت ْقَبْلَت َعَلْیهِ  َمْجُهول   َغْیُر َمْن َتَعرَّ

َ
َغْیُر  َو َمْن اَلَذ ِبَك َغْیُر َمْخُذول  َو َمْن أ

به کانون قدرت  اهیدخومیهر چه  14«ِن اْعَتَصَم ِبَك َلُمْسَتِجیٌر [ ِإَلِهي ِإنَّ َمِن اْنَتَهَج ِبَك َلُمْسَتِنیٌر َو ِإنَّ مَ مملوك ]َمْمُلول  
ْبَصاَر ُقُلوِبنَ  َکَماَل ااِلْنِقَطاِع ِإَلْیَك  ِإَلِهي َهْب ِلي»الم که خدای بزرگ است توجه کنید. در ع

َ
ِنْر أ

َ
 15«ْیَك ا ِبِضَیاِء َنَظِرَها ِإلَ َو أ

. فرصت همچنان باقی است مبادا از ورزیدندمیچه عشقی به این فرازهای دلربای مناجات شعبانیه امام راحل 
. در مناجات شعبانیه تجلی کرده است . تقوا که پیام نماز جمعه استبگذریم سادگیبهعبانیه صلوات و مناجات ش

 خدایا ما را از اصحاب حقیقی شعبان و رجب و درک کنندگان حقیقت ماه مبارک رمضان مقرر بفرما.

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میها و موضوعاتی را بهمناسبت

 تبریک میالد امام عصر )عج(. 1

 ریفیجوانان و مردم ش ،طالب ، مسئوالن،و از همه مردم عزیز قم کنممید امام عصر را تبریک و تهنیت عرض میال
و از تولیت محترم  کنندمیو عاشقان آن حضرت استقبال  مندانعالقهاز  (السالمعلیهکه در ایام میالد امام عصر )

ین زیارت و اقامه نماز امام عصر مشتاق ا هامیلیونحضور  ساززمینهمسجد مقدس جمکران و همه عزیزانی که 
نیمه  تا احیاء شب کنندمی. از دوستان عزیزی هم که تالش کنممیدر این مسجد مقدس هستند تشکر  (السالمعلیه)

                                            
 همان - 13
 همان - 14
 همان، ص  - 15
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 . دوستان در خود مصال هم برای احیاء شبکنندمیشعبان که یک سنت اصیل اسالمی است را برگزار کنند تشکر 
 معنوی و پرشکوه در این مصال و سایر مساجد شاهد باشیم. که امیدواریم یک احیاء اندکرده ریزیبرنامهنیمه شعبان 

 گرامیداشت روز ارتش. 2
بزرگی از دفاع ملت در عرصه دفاع مقدس نشان داد و  هایجلوه. ارتش نیرومند ما داریممیروز ارتش را گرامی 

یبایی را  یهاجلوهپیشگام است و  زدگانسیلامروز هم در یاری  زیزمان هم از ارتش گزارش است و برادر ع آفریدهز
 آرزوینظام و انقالب اسالمی  در دفاع از ملت، هاآنو برای  گویممیاین روز را به ارتشیان مقتدر تبریک دادند. 

 توفیق دارم.

 روز سرباز گمنامنکوداشت . 3
 ، نیروهایصیانت گران از امنیت کشوراست به همه  (السالمعلیه)با میالد امام عصر  زمانهمام که روز سرباز گمن

 . کنممیتبریک و تهنیت عرض  (السالمعلیه)ازان گمنام امام عصر نظامی و انتظامی و سرب
 وظیفه دستگاه اطالعات و امنیت ما

دشمنان است. در این زمینه در همین قم در سال گذشته توفیقاتی داشتند که برخی از  هایتوطئهکشف  :اوالا 
 آن منتشر شد. هایگزارش

ز ا امنیتی است.در این زمینه هم باید هایدستگاهاداری است که از وظایف  هایسیستمدوم کشف فساد در درون 
 .اقداماتی که انجام شده است تشکر کرد

 . باشدمیو ارائه پیشنهادها و ارتقاء کشور  هاضعفتحلیل درست از  ،سوم شناخت وضع کشور
امنیتی و سربازان  هایاهدستگکه  رودمیو هم انتظار  کنممیم شده عزیزانمان تقدیر و تشکر هم از اقدامات انجا

 گمنام امام زمان با رعایت موازین اسالمی در تحکیم مبانی امنیت در کشور بیش از گذشته موفق و کوشا باشد.
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 لزوم تقویت مساجد . 4
ان . برادران و خواهرکنممی ایاشاره که به آن هماست  یماه مبارک رمضان موضوع مهم آستانهموضوع مساجد در 

و  هاعرصههمه دستاوردهای انقالب اسالمی در  رغمبهگذشت چهل سال از انقالب شکوهمند اسالمی و  رغمبه
دی ن غیور و عابجوانا ،ایمتهبرداشبزرگی  هایگامنیایش  و عبادت و مسجداینکه ما در  رغمبهمختلف و  هایساحت
فاصله دارند. در قم  یمساجد ما با وضع مطلوب هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیف حالدرعیناما  ایمکردهتربیت 

 عزیز ما هم همچنان فاصله وجود دارد. 
یابی شد هاییسنجهو  هاشاخصطبق  مسجد باشکوه نود هزار  80حداقل است باید در کشور  هکه به شکل علمی ارز

عدد  با این متأسفانه که و کانون جذب جوانان داشته باشیم مؤثر فرهنگی و هایبرنامهرونق سه وعده نماز دارای پر
همچنان فاصله داریم. این عدد در مساجد فعال از هفت هشت هزار تا ده بیست هزار است در حالی که ما باید برویم 

و تربیت نسل جوان  نود مسجد در تمام شهرها و روستاها در خدمت مردم باشند و جای عبادت 80به سمت اینکه 
 .ایمردهکوظیفه سنگینی است که به تمام آن قیام نروحانیت و حوزه  عنوانبهباشد. از لحاظ کیفیت هم وظیفه ما 

 مسجد تراز هایشاخص
 حالدرعین ،تنیاز و ضرور اندازهبهساجدی قوی، و باید همه تالش کنیم م طورهمینفرهنگی ما هم  هایدستگاه 

و جایگاه جای حضور جوانان و پایگاه اصالح مسائل اجتماعی  ، دارای وقف و منابع پایدار،نمازسه وعده  ،مردمی
اریم د ماندگیبعق مسجد است. اگر در قم هم مالحظه کنید هایشاخص هااین. رشد اندیشه انقالبی داشته باشیم

 انقالب اسالمی شکل گیرد. در ترازمساجدی والن باید تالش کنند که مردم و مسئ
ماه مبارک رمضان و اجرای  آمادهرا  مساجد ،تاعاممحترم امنا و ائمه ج هایهیئتان ماه مبارک رمض آستانهدر 

 اجتماعی معالجه شود. اگر هایآسیببا مسجد باید  را نگه داشت ومسجد باید انقالب با سازنده کنند.  هایبرنامه
با فکر و فرهنگ و ادب و اخالق مشکالت اجتماعی  مسجدی در تراز انقالب و اسالم باشد ذر شعاع آن باید همه

 حل شود.
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 نکاتی در باب سیل اخیر در کشور. 5
عزیز  جوانان ،نیروهای مسلح ،همه نهادها ،مسئوالن از همه مردم، مجدداا . باید موضوع دیگر سیل اخیر است

 وطنانهمپای کمک به و قشرهای ملت تشکر کرد. همه  هاگروهو همه  دانشجویان گرامی ،طالب قهرمان ،بسیجی
ها شهر و صدها ده ،شدند خانمانیبیصدها هزار نفر مواجه با  .. عمق فاجعه باال استآمدند مانزدهسیلعزیز 

است که به کمک  آنوظیفه یکایک ما  .دادامه دار هاآن آالمو  هامصیبتروستا با خطر بزرگ مواجه شدند و همچنان 
نهادهای گوناگون یک موج و نیروهای مسلح  ،بسیجیان ،دانشجویان ،الباین عزیزان برخیزیم. به فضل الهی ط

بر این ملت بیدار. این که در موقع  آفرین .دندروآدید همیاری و همکاری پاز همدلی،  ایجلوه. یک یدندآفر مردمی
یبای همبستگی را در شهرها و روستاهای  هایجلوه آنگیرد و یک ملتی در کنار هم قرار  خطر نشان دهد  زدهسیلز

 و هاهیئت ،هاموکبدارد. از همه باید تشکر کرد. جای شکر در پیشگاه خدا و تشکر در پیشگاه شما ملت بزرگ 
 همه شما. . درود خدا برآمدندمساجد همه 

 :کنممیچند نکته را اشاره 

 حضور مردم نماد همبستگی الف(
از  یاومت. جوانان و طالب غیر ایراناز همبستگی ملی و هم همبستگی جبهه مقهم این سیل نمادی شد  اوالا 

 و جبهه مقاومت در کنار مردم ما حضور پیدا کرد.  آمدندکشورهای مختلف هم 

 نشانی از اوج رذالت دشمنانب( 
 همچنان و به ایران ندادند هاکمکحوادث نشانی شد از اوج رذالت دشمنان ایران دشمنانی که حتی اجازه ورود این 

به فتنه اصلی و ماده فساد  صدایککه ملت ما  شودمیموجب اقدامات این  .ه داشتندبانکی را مسدود نگ هایحساب
 زند )مرگ بر آمریکا(جوم به ملت هجوم بیاورد و فریاد اصلی در ه

و در برابر دشمن سد فوالدین است. این  شناسدمیملت ما اهل مهربانی است اهل دوستی است اما دشمنان را هم 
 ملت بزرگ ما است.
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 زدهسیلبه مناطق  هاکمکاستمرار  لزومج( 
ظم موافقتی که رهبر مع بر اساسقوای اجرایی و قضایی ما  . دولتمردان، مجلس،باید استمرار پیدا کند هاکمکاین 

مل هم ع هاوعدهداشته باشند و به ، دقیق و کامل جامع ریزیبرنامهفرمودند باید در برداشت از صندوق ذخیره ارزی 
 .بازسازی پیگیری شود هایبرنامهباید کنند و در طول سال 

ان این فاجعه بزرگ را جبران کنند بسیجیان و مردم همه باید در حد تو مردم هم عقب ننشینند هر مسجد یک خانه.
 این وظیفه ما است. که

 هاآمریکاییاقدامات ددمنشانه محکومیت . 6
 اما ،دانیدمینجام دادند که همه از اقدامات را ا ایمجموعهخاص  طوربهو در دولت جدید  آمریکاییدولتمردان 

 هم بچینیم. ررا کنا هاایندیگر فهرست  باریک
ان توسط یک عده حاکم نادان و احمق در امریکا چه که برای امنیت منطقه و جهو خطرناک  آمیزجنوناقدامات 

  :اندآوردهکه برای دنیا به بار را  هاییفاجعه

 توهین به نماد عشق و ایمان امت اسالمی. 1-6
 . اندکردهعشق و ایمان امت اسالمی توهین به نماد  المقدسبیتاعالم انتقال سفارت امریکا به با 

 جوالن هایبلندیرسمیت شناختن اشَال به . 2-6
لط غلط اندر غفلذا هم اصلش غلط است توسط آمریکاییان که رسمیت شناسی حاکمیت اسرائیل برجوالن 

 است.

 گناهانبیدر کشتار مشارکت ادامه . 3-6
 هاجنایتسوریه و فلسطین همچنان با شدت تمام در این  ،عراق ،بحرین ،یمنمردم در کشتار  هاآمریکایی

 .کنندمیمشارکت 
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 داعش آوردنوجود به . 4-6
 .آوردیدرا هم در شکل دولتی و هم در شکل داعش شما به وجود هزار سند وجود دارد که تروریزم 

 متعدد هایعهدشکنی. 5-6
برویی برای شما در میان آدیگر  المللیبیندر اسناد  گوناگونتان هایعهدشکنیدر برجام و  شما عهدشکنی

 گوناگون باقی نگذاشته است. هایامت

 جانبهیک هایتحریم. 6-6
 .کنندمیاعمال  دیگر کشورها در قبالایران بلکه  در قبالنه فقط که  جانبهیک هاییمتحر

 اخبار و اطالعات هایتحریم. 7-6
ی مختلف هاروهگدر دنیا است به روی افراد و  اطالعات آزاداطالعات و اخبار که جای عرضه  هایشبکه

 .بندیدمی

 اسم سپاه در لیست تروریزمدرج . 8-6
مر کقدرتی که  ،ایستاده است در مقابل تروریزم که م یک قدرت نظامیالدر اع ت و قبیح شمازش راقدام بسیا

  مورد نکوهش است. تروریزم و تروریست عنوانبهنی سپاه عزیز و مقتدر ما تروریزم را در منطقه شکست یع

 هاآنو تحقیر  غارت منابع کشورهای اسالمی. 9-6
چند بار دست زن ترامپ را بوسیده است. بعد  آمدهکه سلمان پادشاه سعودی  کندمیکه اعالم  تحقیریترامپ  

ناچیز  ود هم به این مزدوران نادان و بع خوریدیماین همه  و بریدیمکه شما گاو شیرده هستید. این همه  کندمیتعبیر 
 .پسندیمینمقیر را برای امت اسالمی ما این تح ؟!!!کنیدیمپست این قدر تحقیر و 

 به معامله بزرگ قرناقدام . 10-6
اف بر  گذارندیمحقوق امت اسالم را زیر پا  نآ که در یامعامله .ه قرن را اعالم کنندملمعا خواهندیماین روزها 

 .شما
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ا شم .ددهمیرا نشان  هاصهیونیستها نکات دیگر است که تروریستی بودن ارتش امریکا و دولتمردان امریکا و ده
بیجای شما به دست امت اسالم و جبهه مقاومت  هایکشیعربدهو که معامله قرن  گوییممیاپیش پیشو ما  بدانید 

 و سپاه مقتدر ما به فضل الهی شکست خواهد خورد. )تکبیر(

 دعا

وفیق ا تنسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقن
الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله و أّید حماة  

ما را به انوار  هایدل اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. خدایا الّدین،
 هایسختیو  هامصیبتپیروز بفرما،  هاصحنه، امت اسالمی را در همه ایمان و شعبان و رمضان منور بگردان

خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی را خودت به فضل و کرمت جبران نما،  زدهسیلعزیزانمان در استانهای 
رما، نایت بفبا محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون ع

اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از 
ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیب

ویژه اسرائیل غاصب را از از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم بهو افتخار برسان، همه مخاطرات را 
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون ها و تروریستها، داعشیسر همه مرتفع بفرما، شر تکفیری

 شور را مرتفع بفرما،سالی بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کبدار، باران رحمت و برکاتت را در این خشک
مریضان ما، مریضان مدنظر  ،شان به مردم آشنا و موفق بدارمسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی

و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در 
ت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این اقصا نقاط جهان را نجات کرام

جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، 
ا را با اولیای الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدشهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

خودت محشور بفرما. به مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما را از گناهان در همه ایام سال مصون 



  
 03/30/98                                  آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه 

16 

 

بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در 
 فرج او تعجیل بفرما.

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

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  16الرَّ
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