
  
 13/31/98                                  آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه 

1 

 

 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

لسالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله بقیة الله فی االرضین.ا
 السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 توصیه به تقوا

َه َوْلَتنْ  »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
َمْت ِلغَ یا أ ُقوا ُظْر َنْفٌس َما َقدَّ د ٍ َواتَّ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُه 1«اللَّ ُزوا عباد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

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

 هایآلودگیبه پرهیزگاری و دوری از گناهان و و خودم را برادران و خواهران ارجمند  ،نمازگزاران گرامیشما همه 
 .کنممیسفارش و دعوت خداوند در همه شئون و احوال زندگی  هایفرماناخالقی و رفتاری و عمل به  روحی،

 کسب تقوا و رعایت آن در تمام شئون زندگی عنایت و کرامت بفرما.خداوندا به همه ما توفیق 

 بازخوانی مباحث پیشین
ایمانی و اسالمی به محور سوم رسید. در محور اول روابط میان همسران  در مسائل مربوط به خانواده سالم،بحث ما 

قرار گرفت و محور سوم  موردبررسیدر محور دوم شرایط تشکیل خانواده و انتخاب همسر  ،قرار گرفت موردبحث
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اصول و ضوابطی است که در ارتباط والدین با فرزندان مطرح هست و قواعدی که برای پرورش فرزندان سالم و 
 ایمانی و اسالمی باید رعایت شود. تربیت نسل خوب،

 تعالیم و اصول تربیتی اسالم
 دو دسته از تعالیم و اصول تربیتی است: قرار گرفته است موردتوجهدر نظام تربیت اسالم  آنچهعرض کردیم 

 تی به معنای خاصاصول تربی. 3
گاهییعنی اقداماتی که مربی و پدر و مادر در شرایط پیدایش فرزند و          . اقداماتی از قبیل دهندمیاو انجام  آ

گاهیی در رابطه میان متعلم و معلم و متربی و مربی که دارا هایناو تعلیم و امثال  تنبیهتشویق و  ستگاه است و د آ
اصول و ضوابطی در این  و فاهمه و شعور الزم برای دریافت آن تعالیم دارد به معنای تربیت به معنای خاص است

 زمینه وجود دارد.

 تربیت به معنای عام. 2
 عنوانن، آو به  گیردبرمیتربیتی وجود دارد که تربیت به معنای عام آن را در  هایفعالیتاما نوع دومی از         

ندارد یا  هنوز حیاتی اصالا که متربی یا فرزند و شاگرد یا  هاییچینیمقدمهو  هاسازیزمینه. انددادهتمهیدات تربیتی 
نظیم که در ت است. اقداماتی مسئلهاگر در حیات است در شرایطی نیست که بفهمد و دریافت کند یا غافل از این 

. در اسالم روی تمهیدات آیدمیاقدامات تمهیدی و مقدماتی به شمار  شودمیانجام  سازیزمینهمحیط و سایر شرایط 
شر که عقل عادی ب شودمیهم به ضوابط و اصولی اشاره د و گاهی فراوانی وجود دار تأکیدتربیت  هایچینیمقدمهو 

علم و  ابطی است کهیعنی قواعد و ضو را پیشه کردتعبد باید  در این موارد و انسان متعارف به آن دسترسی ندارد.
ت بر آن انگشو کرده است اما اسالم آن را کشف کرده الاقل امروز به آن دسترسی پیدا ندانش بشر امروز و فردا یا 

 گذاشته است و والدین و مربیان را به رعایت آن فراخوانده است. 
 سلسله اصول و ضوابطی برای تربیت یک هاچینیمقدمهو  هاسازیزمینهعرض کردیم در خصوص این مورد دوم 

 داریم که:
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 انتخاب صحیح همسر . 2-1
 اخالقی و ضوابط ایمانی، بر اساسیح خانواده اولین اصل عبارت بود از انتخاب درست همسر و تشکیل صح 

 اسالمی.

 روابط مناسب میان همسران. 2-2
آن را  قبالا که  ایگانهسیهمان اصول  بر اساسرابطه خوب و مناسب در فضای خانه میان همسران رعایت آن 

 .آوردمیفرزندان را فراهم  پرورشبحث کردیم. رعایت ضوابط در روابط همسران فضای سالم برای رشد و 

 تغذیه مناسب و سالم. 2-3
غذای درست و سالم در تربیت  تأثیرغذای سالم و درست. اصل  بود از تغذیه و نکته سوم و اصل سوم عبارت

 تفکران است. همه م موردقبول هاانسانشخصیت فرزندان و 

 غذای سالم و رعایت بهداشت ف(ال
ورش درست شخصیت افراد در رشد جسمانی و پر شدهحسابغذای سالم و سنجیده و  رعایت بهداشت، کهاین

است. جسم سالم و خوب و رشد  تأکیدو  موردتوجهدر همه قواعد تعلیم و تربیت در دنیای امروز هم  است مؤثر
غذای سالم و تغذیه درست است که از  هاآنل و عوامل است که یکی از درست جسمانی در گرو یک سلسله عل

 ای اینکه شخصیت فرد از لحاظ هوش،است بر ایزمینه. جسم سالم بستر و آیدمیوظایف پدر و مادر به شمار 
ه و پرورش تغذی مسئله. این یک بخش آشکار خوبی داشته باشددانش و ابعاد دیگر شخصیت رشد  استعداد، عقل،

همه است.  موردقبولدر حد جسمانی و ظاهری آن مقدار از تغذیه ست از راه رعایت اصول تغذیه سالم است. این در
اینکه همسر در دوره بارداری و شیردهی و بعد در ادوار دیگر والدین یک رزیم غذایی سالم و درست را رعایت کنند 

به اخبار و روایات و هم اگر  . در این زمینهتمقبول همگان اس است مؤثردر رشد خوب و درست فرزندان  حتماا 
در باب تغذیه سالم در منابع دینی وجود دارد که ما  ایویژهاحادیث مراجعه کنیم خواهیم دید یک دستورات 

در این مباحث خیلی به آن بحث بپردازیم. اشاره وار باید عرض کنیم از وظایف پدر و مادر و خانواده چه  خواهیمنمی
و چه در ادوار دیگر این است که در حد وسعشان به نفقه بپردازند و در نفقه  شیردهیرداری و چه در دوره در دوره با
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ت صحب خواهیمنمیاست که وجود دارد و پیرامون این  تأکیدیباید رعایت تغذیه سالم و درست انجام شود. این 
 کنیم.

 غذای حالل و طیبب( 
ولد پدر و مادر چه قبل از ت ایتغذیهد امروز یک زاویه دیگری در وظایف تی موجویاما در اسالم فراتر از مکاتب ترب

مکاتب الهی و  زاویه جدیدی که در . آنباز شده است و انعقاد نطفه و بعد از بارداری و در دوره شیردهی و ادوار بعد
از این  ت و آن عبارتاسر اول یعنی تغذیه طبیعی و سالم ن انگشت گذاشته شده است فراتر از امدر اسالم عزیز بر آ
 للهمعاذ اباید غذای حالل باشد، از راه مشروع به دست آمده باشد و اگر  کنندمیمصرف  هاانساناست که غذایی که 

 هایکسببه  آلودهدیگر  هایدورهدر انعقاد نطفه و در دوره شیردهی و رضاع و  ،غذای پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه
و مخرب در شخصیت خود  بارزیانیک بازتاب وسیع  کهاینعالوه بر  د این غذای حرامنامشروع باش هایراهحالل 

این غذای حرام و نامشروع و مال حرام که  - کندمی هاآسیبو  هازیانظ فردی او را دچار انواع از لحا -فرد دارد 
در آینده او و در و  کندمییجاد ادر زندگی خانوادگی آمد و فرزند را مبتال کرد این موجی در روح و روان این فرزند 

 .خواهد داشت تروسیعموجی اجتماع و خانه 
در نظام اخالقی و تربیتی اسالم دارد. ما  ایویژهاز آن پرهیز کنند فصل پدر و مادر این امتداد غذای حرام که باید 

ره و ابعاد متعدد آن درباعمیق و عظیم اسالمی سر بزنیم خواهیم دید که بخش عظیم فقه ما  آنگاه که به فقه غنی،
 است.  هاآنکسب حالل و حرام، ضوابط و قواعد معامله و داد و ستد و انواع 

 مشبع و بخش بزرگی از فقه ما را تشکیل لیک بخشی در فقه ما به نام مکاسب محرمه نامیده شده است که یک فص
و این باب فقه را توسعه  اندبرداشتهبزرگی به پیش  هایگامو مرحوم شیخ انصاری در باب مکاسب محرمه  دهدمی

هم  و جای کارهای بیشتر اندکوشیدهو هنوز هم جای توسعه بیشتر هست و بعضی از معاصرین در توسعه آن  اندداده
 دارد.وجود 

فقه ما در ابواب مختلف است.  موردتوجهنامشروع در کسب مال  هایراه داد و ستدهای حرام و مکاسب محرمه،
 کاریکممد، از راه آ المالبیتاز راه اختالس در  از راه دزدی آمد، ،امی که از راه ربا آمد، از راه رشوه آمداین غذای حر

در اداره و محل کار و کارخانه آمد و انواع مکاسب محرمه که در بافت شخص قرار گرفت و در سیستم بدن او جا 
ن دست نیافته است اما وحی از آن اسرار نهان پرده برداشته وجود دارد که علم امروز هنوز به آو نکاتی  هاآسیبافتاد 
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در حال خوردن گوشت او هستید این واقعیتی است که  دهیدمیانجام  مؤمن: وقتی شما غیبت گویدمیاست. وحی 
ر بسیا برداریپردهیک غذای حرام  رابطه با درآیات و روایات و دین از آن پرده برداشته است.  فهمدنمیعلم آن را 

این غذای حرام و لقمه ناپاک که وارد دستگاه جسمانی و جسد شما شد آن یک امر  !و خانم آقاعجیبی دارد که ای 
کل  اوالا : در سه بخش کندمینیست بلکه یک موج عظیمی ضد اخالقی ایجاد  ایساده در درون خود و شخصی که آ

 است. اثرگذار ه جامعهسوم در همو   دوم پیرامون او در خانواده و نسل او، حرام است
امنیت اخالقی و شخصیتی فرد را در دنیا ، اجتماعی و خانوادگی عظیمی در خوردن مال حرام وجود دارد فردی، آثار

و سپس جامعه را دستخوش انواع  کندمی دیدهزیانخانه و نسل او را  طورهمینو  کندمیتخریب  آخرتو قیامت و 
 از مکاسب محرمه و اموال نامشروع مانزندگیپاک شود،  هایمانلقمهو بکوشیم . بکوشید کندمی هامصیبتبالیا و 

حال آنچه که بنده در این  .وجود دارد هایبآساین همه که  گویدمیرا کنار زده  هاپردهوگرنه وحی  گرددمنزه 
ا مه حرام است در ارتباط باز لق بارزیانبیش از ده اثر  امکردهبه استناد آیات و روایات شریفه یادداشت  هایادداشت

 . ز سوی دیگر و در ارتباط با جامعه از سوی سومخود شخص، در ارتباط با نسل او ا
ست که علم بشری محدود به آن دسترسی ندارد اما وحی آن را برای ما مشخص کرده ا هاییآسیب یک بخش از

 مربوط به خانواده است:

ْجِلْب »تصویر شده است: سوره اسراء  46یک خطی شیطان دارد که در آیه 
َ
َو اْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َو أ

ْیطاُن ِإالَّ  ْوالِد َو ِعْدُهْم َو ما َیِعُدُهُم الشَّ
َ
ْمواِل َو اْْل

َ
 6« ُغُروراا َعَلْیِهْم ِبَخْیِلَك َو َرِجِلَك َو شاِرْکُهْم ِفي اْْل

ْمواِل »ن آیه ذکر شده است یک خط آن این است که در مجموعه آن خطوط شیطانی چهار خط در ای
َ
شاِرْکُهْم ِفي اْْل

ْوالدِ 
َ
 دیگر بیان خواهیم داشت. هایخطبهکه در  اندکردهحال امام صادق ذیل این آیه تفصیلش را بیان  «َو اْْل

 .لیمنالمومنات و اصلح کل فاسد من امور المسو لمومنین لاللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم اغفر 

                                            

و به  کنو از ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریك کن و با سواران و پیادگانت بر آنان بتاز و با آنها در اموال و اوالد شرکت : 42سوره اسراء، آیه  - 6
 دهد.ای نمیایشان وعده بده، و شیطان جز فریب به آنها وعده
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ْبَتُر بسم

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  5الله الرَّ

 
 
 
 

  

                                            
 سوره کوثر -5
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 خطبه دوم

 نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه والله الرحمن الرحیم الحمد الله بسم
نستغفره 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 
و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن  سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین

جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی 
عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة 

  رة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.المرسلین و عترة خی

 توصیه به تقوا

اِدِقیَن » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
ِه  4«یا أ ِعَباَد اللَّ

ه و مالزمة أمره و مجانبة نه ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ُدوْا  7یه و َتَجهَّ َو َتَزوَّ
ْقَویَفِإنَّ َخْیَر  اِد التَّ  8الزَّ

ِه َدَواُء َداِء ُقُلوِبُکْم َو َبَصُر  َفِإنَّ : »اندگفتهبا ما چنین سخن  398در خطبه  مؤمنانپارسایان و امیر  پیشوای َتْقَوی اللَّ
ْنُفِسُکْم َو ِجاَلُء ]عَ 

َ
ْجَساِدُکْم َو َصاَلُح َفَساِد ُصُدوِرُکْم َو ُطُهوُر َدَنِس أ

َ
ْفِئَدِتُکْم َو ِشَفاُء َمَرِض أ

َ
ْبَصاِرُکْم َمی أ

َ
 ِغَشاِء[ َعَشا أ

ِشُکْم َو ِضَیاُء َسَواِد ُظْلَمِتُکم
ْ
ْمُن َفَزِع َجأ

َ
 فراخواندهو همه ما به آن  خوانیمفرامیتقوای خدا که هر هفته ما به آن  9«َو أ
دل شما بلکه تقوا  هایچشمشماست. تقوا بینایی  ما و شفای دردهای دروندرمان دردهای قلب و جان  و  شویممی

                                            
 339سوره توبه، آیه  - 4
 143، ص 432البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -7
 .391ـ سوره بقره، آیه  8
 131و  341، ص 398البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج - 9
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دل و قلب است.  هایچرکفسادهای درونی است، تقوا شوینده  گراصالحجسم شما است. تقوا  هایمرضشفای 
 هایچرک. بازگشت به تقوا شوینده این کندمی آلودهاست و ما را  آوررک چ و معاصیاخالقی  هایآلودگیاین همه 

ر . این تقوا روشنگشودمیمبدل  آرامشبه امنیت و  باتقواقلبی شما  هایناامنیدل شما و  هایاضطرابی است. درون
. ایی افزا استو روشن گرهدایتاست. تقوا بینایی و  گراصالحنهان شماست. تقوا درمانگر و راهنما و  هایظلمت

 خدایا به ما توفیق کسب تقوا در همه شئون و احوال زندگی عنایت و کرامت بفرما.

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میها و موضوعاتی را بهمناسبت

 کابلی محقق اللهآیتارتحال  به مناسبتتسلیت . 1

 طورهمینکشور عزیز افغانستان و محقق کابلی از مراجع تقلید و علمای بزرگ حوزه و از  اللهآیتارتحال مرحوم 
روحانی عزیز  مؤمنیشهادت شهید چمران آن استاد بزرگ اخالق و عرفان و شهادت شهدای مدافع حرم و شهید 

و به روان این بزرگان و همه شهدا و امام شهدا و  کنممیتشییع شد را تبریک و تسلیت عرض  اخیراا مدافع حرم که 
 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. یمفرستمیود ذوی الحقوق و مراجع درگذشته در

 گرامیداشت روز بسیج اساتید. 2

و به  داریممیگرامی شده است را   گذارینامبه این عنوان به مناسبت شهادت شهید چمران که روز بسیج اساتید را 
 .کنیممیوزه و دانشگاه تبریک و خسته نباشید عرض همه استادان بسیجی در ح

 دینی رسانیاطالعروز تبلیغ و نکوداشت . 3

 گذاریامن سازمان تبلیغات به فرمان امام راحل تأسیسبه مناسبت را داریم. این روز که  دینی رسانیاطالعروز تبلیغ و 
 :کنممی یادآوریو چند نکته را  داریممیگرامی  شده است را



  
 13/31/98                                  آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه 

9 

 

 لزوم نوسازی و بازسازی تبلیغ دینی. 1-3

 و بازسازی شود و با تبلیغ درست دینی جامعه ما مسیر درست و سالمت را بپیماید. تبلیغ دینی همواره باید نوسازی

 تبلیغ دینی دارعهدهمردم . 1-4

ات و مقدم سازیزمینهشما مردم عزیز در سراسر کشور پیشگام  .تبلیغ دینی بیش از همه بر عهده خود مردم است
ی وابسته به مردم بوده است. مبلغان دین از مردم الهام روحانتبلیغ دینی باشید. از قدیم در سنت ما این بوده است که 

ینی فرهنگی و د هایفعالیتتبلیغ دین و بار اصلی  ،است. امروز هم شدهمی أمینتز آنجا همه امورشان ا و گرفتندمی
 کنون بوده است.تا که طورهمان باشدمیبر دوش خود شما مردم عزیز 

 در زمینه تبلیغ دینیفرهنگی  هایدستگاهمسئولیت سنگین حوزه و . 1-1

مبلغان برجسته در همه قلمروها  پرورشفرهنگی در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. ما در  هایدستگاهحوزه و 
 حوزوی و تبلیغی هم سنگین است. هایدستگاه. وظیفه ما ایمنکردهبزرگی که داریم اقدام  هایسرمایه رغمعلی

 جامعهدولت در قبال دین و دنیای  مندیوظیفه. 1-2

دولت . مند استمقدمات وظیفه آوردن فراهمو  سازیزمینهو دستگاه دولت هم در حوزه تبلیغ دین و  نظام رسمی
دولت در منطق غرب است. دولت در منطق اسالم هم  چنیننیازهای مادی نیست  تأمیناسالمی دولت رفاه و فقط 

 عنوانبهمند است. این تعبیر که ما وظیفه هاآنو سعادت  آخرتمسئول معیشت جامعه و مردم است و هم در قبال 
دولت در قبال سعادت و بهشت و جهنم مردم مسئولیت نداریم به هیچ نحو با ادبیات و منطق دینی سازگار نیست. 

اید به ستند و بهمند وظیفهدولتمردان و مسئوالن ما با رعایت دقت و مواظبت نسبت به فرهنگ و اصول و امور دینی 
ا مو بار آن هم بر دوش ش است نهادهای دینیو علمیه  هایحوزهدشان اقدام کنند. البته تبلیغ دین کار وظایف خو
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رسمی کشور هم مسئول هستند. مسئولیت دولتمردان طراحی  هایدستگاهپذیرد اما مردم عزیز است که باید انجام 
 ه شود.جامع و راهبردی است که در آن به فرهنگ و معارف دین توج هایبرنامه

 شدن شورای انقالب فرهنگی ترفعاللزوم . 1-5

، برگزار شود درستیبهشود، جلسات آن  ترفعالاست که شورای انقالب فرهنگی  نآ زمینهانتظار جامعه در این 
ک ی رودمیپیگیری شود. ما در این زمینه خللی را شاهد هستیم که انتظار  هاآنمصوبات  آن ابالغ شود و اجرای 

 ن زمینه رخ دهد و مسئوالن توجه کنند. تحولی در ای

 هاتحریمدر تنظیم بازار و مقابله با  اصناف قش مهمن. 6

 جامینه. کنیممیو از  خدمات اصناف در سراسر کشور تشکر  گوییممیبه اصناف تبریک را داریم که روز اصناف 
ظاری است باشد این انت استوار هم باید بگوییم کسب و تجارت باید در جامعه اسالمی بر اصول اخالقی دینی و فقهی

  .رودمیکه از اصناف 

نقش  هانرخکشور شما بازاریان و اصناف گوناگون در سالمت بازار و کنترل  هایدشواریشرایط تحریم و  در ثانیاا  
شور کدر این شرایط  ویژهبه ،اندمسئولر این زمینه داما خود اصناف  ،مهمی دارید. دولتمردان وظایف سنگینی دارند

 د.هستی اصنافمردم و ند و به فضل خدا بر دشمنان فائق آید یک رکن مهم آن شما عبور ک هابحراناز این  ما باید

 قوه قضائیه تراز انقالب هایمؤلفه. 5

. وییمگمیآن خسته نباشید  اندرکاراندستو به همه  داریممیهفته قوه قضائیه است که آن را گرامی موضوع دیگر 
ده مرهای مهمی که در بیانیه گام دوم آو اسالمی ما و محو یایمانجامعه  . انتظارشودمی تأمینقضائیه عدالت با قوه 

 است به شرح زیر است:

 است که  ایقوهقوه قضائیه در تراز انقالب اسالمی 
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 ؛خود درونسالم باشد در الف( 

 ؛باشد پرورعدالتب( 

 ؛دارای سرعت و شتاب باشدج( 

 و ارتقاء در این جهات؛ علمی و فنی و کارشناسید( 

 ؛هاپروندههش کاه( 

 نظام؛دیگر  هایدستگاهپیشگیری از مفاسد با همکاری و( 

 با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اداری در کشور  امانبیمبارزه قاطع و  نهایتاا ز( 

که انجام شده است دوستان عزیز ما  هاییریزیبرنامهدر  شاءاللهان این قوه قضائیه تراز در انقالب اسالمی است که
 د و به این سمت حرکت کنند.موفق باشن

 مبارزه با مواد مخدر دارهطالیایران . 4

با مواد مخدر است که باید عرض کنیم کشور ما  در چهل سال گذشته سد استواری  مبارزه روز جهانیمناسبت دیگر 
 ورهایو کش هااروپایی ،المللیبین هایسازمان. مع االسف مخدر را در جهان گرفته است بوده است که جلوی مواد

غربی به نقش مهم و سازنده ایران در مهار مواد مخدر توجه نکردند. باید از ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی 
 تشکر کنیم. کنندمیعضل مشارکت عزیز و تمام نهادهایی که در مقابله با این م

این حرکت شتاب پیدا کند و ما شاهد  در استان قم انجام شده است جای تقدیر دارد انشالله وخدماتی که در کشور 
یانباری که مستحضر هستید. یکاهش عرضه و تقاضا  مواد مخدر باشیم با تهدیدهای ز



  
 13/31/98                                  آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه 

12 

 

 ایزورخانهگرامیداشت فرهنگ پهلوانی و . 7

 ،و بومی یفرهنگ هایارزششدن ورزش، توجه به  است. همگانی ایزورخانهشوال روز فرهنگ پهلوانی و  31روز 
 وردتوجهمبا رعایت اصول اسالمی باید برای دختران و بانوانمان  خصوصاا های ورزش برای جوانان زیرساختارافزایش 

در ورزش سالم و برای رسیدن به وضعیت مناسب ه است خوب است اما شد در این زمینه اقداماتی که  .قرار گیرد
 .برداشته شود تریجدی هایگامهنوز باید  بودن همگانی و در دسترس مردم

 به همت واالی مردم و مسئوالن در تهذیب مسائل فرهنگی قمنیاز . 8

این است که این شهر نماد اخالق، دین، معرفت  رودمیمسائل فرهنگی قم است. انتظاری که از قم  دیگر موضوع
گاهیهمبستگی،   هایآسیبحمد الله هنوز هم قم از این بو مفاسد اخالقی باشد.  هابندوباریبیو منزه از مظاهر  آ

قات ناف و طبنیست.مسئولیت اول با شما اص قبولقابلهری و اجتماعی به شکل خوبی منزه است اما اندک آن ش
گی هم فرهن هایدستگاه و گوناگون مردم شریف و مجاهد قم است. مسئولیت دیگری هم که دستگاه نیروی انتظامی

و هم  داندادهمنیتی انجام ا و انتظامی هایدستگاهاز اقداماتی که  کنیممیم تشکر ه .است یمهم هایمسئولیتدارند 
ای ا مردم عزیز است. البته این به معنمشالم و شهر انقالبی و پیش رو دست که زیرساخت فرهنگ س کنیممی تأکید

 .هم وظیفه سنگینی دارند هاآناین نیست که مسئولین خود را کنار بگیرند 

 نقالبافتخار به دیپلماسی عزتمندانه و انقالبی رهبر ا. 9

 وزیرخستنیکبار دیگر باید همه ما افتخار کنیم به حماسه بزرگی که در اتاق کوچک رهبر بزرگ انقالب در گفتگو با 
رن و یک ق اندازهبهت ن سادگی و صراحت و شجاعآبا  پیرایهبیکوتاه در آن اتاق کوچک و  ظهن لح. آژاپن رقم خورد

 ،دمندانهخر ،مندانهزرگ شاکریم. این دیپلماسی نماد دیپلماسی عزتت داشت. ما خدا را بر این نعمت بتاریخی عظم
مستقل و انقالبی در برابر دشمنان ملت بود. دیپلماسی ما باید نقطه هدفش را این اصولی ببیند که در گفتگوی رهبر 

عمت شاکر ر این نخدا را ب .و انقالبی است مؤثراین نماد یک دیپلماسی  .تجلی کرد ژاپن وزیرنخستمعظم انقالب با 
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و ت این خرد و عقالنیت و از این شجاعاز  ،ما باید از این عزت و اقتدار هایدستگاههستیم و همه دولتمردان و 
 دشمن با زبونی و پستی به عقب خواهد رفت. اللهالهام بگیرند و انشاء  صراحت

 امنیتی و نظامی هایدستگاهدو اقدام مهم و انقالبی . 10

 تشکر کرد. هاآن انجام دادند که باید از امنیتی و نظامی ما دو اقدام مهم هایدستگاهیر اخ هایهفتهدر این 

 انهدام شبکه جاسوسی امریکا نشانه پیشرفت و بیداری ایران اسالمی (الف

ما و  جازی کار بزرگی بود که دستگاه امنیتیو م امریکا در فضای سایبری پیچیده  جاسوسی و کشف و انهدام شبکه
و نفوذ در  آوریفنیشرفت جاسوسی دنیا از این پ هایدستگاهبسیاری از این  .ام ما انجام دادندسربازان گمن

سایبری امریکا تعجب کردند و یک کار عظیمی انجام شد و شر بزرگی از سر کشور و مستضعفان عالم  هایدستگاه
 و مستکبران کشیده شد.کشور به رخ دشمنان  آوریفندفع شد و قدرت علمی و 

   نگونی پهباد فوق پیشرفتهسربا  گوشمالی به امریکاب( 

شجاعانه پهباد فوق پیشرفته و سری امریکا بود. سپاه غیور و شجاع ما با کمال شجاعت از  گیریهدفدوم  اقدام
 مادگیآفوق پیشرفته و سری  هایسالحمرزهای امنیتی شما ملت و ایران عزیز دفاع کرد ونشان داد که در برابر حتی 

م و به یهست برخوردار ایپیشرفتهتصور همه این قلدرهای عالم نشان داد که ما از یک سیستم  برخالفالزم دارد و 
 خواهیم کرد. )تکبیر( نقالب اسالمی را با قدرت و شجاعت دفعیاری خدا هر تهاجمی به ایران اسالمی و ا

ا اهل م .ایستیممیر برابر تهاجم سیاست و رویکرد ایران مقتدر و ملت بزرگ و رهبر عظیم الشان ما آن است که د
یران ا و داریم. شما مهاجم هستید آمادگیدر برابر هر تهاجمی و  جنگ نیستیم اما مدافعان قوی و نیرومندی هستیم

 ،نیستیم و در موضع دفاع هستیم و در برابر تروریسم اقتصادی طلبجنگمدافع بوده است و هست. امروز هم ما 
همه نوع فداکاری هستیم و برخالف تصور  آمادهی شما ما و جبهه مقاومت خواهند ایستاد و نظامی و امنیت ،اطالعاتی
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ذالت و خباثت شما همچنان همه امت اسالم و ملت ایران فریادشان ر ،شکنیپیمان ،عهدشکنیشما امروز به خاطر 
 که )مرگ بر امریکا(است  افکنطنینخاموش نشده است. فریاد رسای اسالم و انقالب و ملت ایران همچنان 

   رسانیکمکو ادامه  زدهسیلتوجه به مناطق لزوم  .11

راجع به رسیدگی به  مسئول هایدستگاه طورهمینبه نیروهای جهادی، مردم و  یادآوریدر پایان یک تذکر و 
 مردمی هایکمکحضور مردمی و گویای آن است که  آیدمی زدهسیلکه از مناطق  هاییگزارش .داده شود زدگانسیل

در خوزستان و لرستان  مخصوصاا  هاتاناسین در حالی که مردم عزیز ما در رنج فراوانی در ا کاهش پیدا کرده است
 همه توجه کنند. شاءاللهانعمل نشده است که  درستیبهو  موقعبهداده شده  هایوعدهبه  طورو همینهستند 

 دعا

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

ما را در مسیر  هایقدمخدایا  اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. الّدین،
 هایرزمینسیکا و اذنابشان را به خودشان برگردان، فلسطین و انقالب و اسالم عزیز استوار بدار، شر اسرائیل و امر

 گشاییگرهبفرما، به مسلمانان قوت روزافزون کرامت بفرما، به مسئوالن ما توفیق خدمت روزافزون و  آزاداسالمی را 
 دایااز این ملت بزرگ را عنایت بفرما، به مسئوالن ما شجاعت، حمیت، قدرت و قوت روزافزون کرامت بفرما، خ

موفق بدار، ارواح تابناک شهیدان،  وظایفمانهمه مفاسد را از جامعه ما و از این قم عزیز دور بدار، ما را به انجام 
در ایران و سایر کشورها و شهدای این جمع  مانروحانیو فلسطین و شهیدان عزیز  مقاومتشهدای اخیر، شهدای 

دهیم خدایا تو را به اولیایت سوگند می اولیای خودت محشور بفرما، و قم و درگذشتگان از این جمع و امام شهدا را با
یم باران رحمتت را فرستادی با تمام وجود از تو شاکر خدایاکه به ما قدرت ایستادگی و مقابله با دشمنان عنایت بفرما؛ 

، خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و باران رحمتت را بر ما نازل بفرماباز 
نیایش، زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، 
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گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی  انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده،
را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه  هاآسیبمحافظت بفرما، 

 ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما،مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، مشکالت ها و تروریستها، داعشیشر تکفیری

شان به مردم آشنا و موفق اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی
بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت  ،بدار

میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و 
علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ما را از گناهان در همه 

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

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ بسم ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ َحٌد الله الرَّ

َ
ا أ  10ُفوا
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