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 خطبه اول
و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و الحمد لله علی ما نعمائه و له الشکر علی آالئه بسم الله الرحمن الرحیم 

 سّیما بقی  علی آله االطیبین االطهرین وال حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و
 الله فی االرضین.

السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا أخت ولی الله، السالم علیک یا عم  ولی الله، السالم علیک یا 
 .بنت موسی بن جعفر و رحم  الله و برکاته

 توصیه به تقوا
اِدِقیَن »من الرحیم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرح ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
 1«یا أ

 معباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة امِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه َو َتَجَهزوا ِعباَدالله َفَقد ُنوِدَی فیکُ 
 2الزاد التقوی.ِبالَرحیل َو َتَزَودوا َفِإنَّ َخیَر 

بری از خداوند همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزکاری و فرمان
خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی کنم و از خداوند میدر همه احوال و شئون زندگی سفارش و دعوت می

 ی خود قرار بدهد.ی ما را از بندگان وارسته و شایستهداوند همهرا به روی همه ما بگشاید. امیدواریم خ

 ادامه اصل دوازدهم: اصل کنترل و مهار خشم و غضب
در این اصل دوازدهم  .اصل دوازدهم اصل کنترل و مهار عصبانیت و خشم در خانه و در ارتباطات خانوادگی بود

عام و در روابط  طوربهمهم در مباحث اخالق  هایمقولهاینکه خشم و غضب از  به خاطرتوقف بیشتری کردیم 

                                            
 1111. توبه، 

 111ـ سوره بقره آیه  2
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 هایآشفتگبیجا موجب انواع  هایعصبانیتخشم و غضب و  فشانآتش .خاص است طوربهاجتماعی و خانوادگی 
را بررسی کنیم  هاخانواده هایناهنجاریاگر ما بخش زیادی از مشکالت و  .شودمیدر روابط اجتماعی و خانوادگی 

شود  لیلوتحتجزیهخانوادگی اگر  هایپرونده. بسیاری از این گرددبرمیخشم و غضب نابجا  به که کنیمیممالحظه 
خشم خود را مهار  اندنتوانستهع شده است و همسران روکه ابتدای مسئله از یک دعوا و خشم ش دیده خواهد شد

 .خود را در این زمان مدیریت کنند وکنند 
اده از محیط خانوو البته در  از اصول مهم و بنیادین در روابط خانوادگی و اجتماعی است بنابراین اصل دوازدهم یکی

 .برخوردار است ایویژهاهمیت 
ر د. شودمیگوناگون در فضای خانه  هایخشونت، زدوخوردها، هادرگیری، هاکینهعصبانیت و خشم بیجا موجب  

گفته شد که در روایات ما در مورد خشم و غضب و آثار آن مباحث زیادی مطرح شده است. گفته پیشین  هایخطبه
وی دنیوی و اخرو انواع پیامدهای  کندمیغضب غلیان کرد در محیط خانه طوفان بپا  خشم و فشانآتششد وقتی 

 به استناد آیات و روایات بیان کردیم.را خشم و عصبانیت 
اند که بتو شودمیه کنترل و مهار خشم ارزش واالیی دارد و برکات زیادی عاید کسی در محور دیگر گفته شد ک
ت را بنوشد عصبانی هایجرعهکنترل و صیانت کند. اگر کسی توانست کظم غیظ کند و  ،خویشتن را به هنگام خشم

 هازندگیصورت  ینادر  و شودمینور و سعادت و رستگاری به روی او باز  هایدریچهمسلط شود  بر خویشتنو 
 د شد.خواهشیرین و گوارا 

 سوره تغابن 41آیه 
ْزواِجُکْم َو »فرماید: سوره تغابن در رابطه با روابط خانوادگی می 11در آیه 

َ
ذیَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أ َها الَّ یُّ

َ
ا یا أ ْوالِدُکْم َعُدوًّ

َ
أ

َه َغُفوٌر َرحیٌم  بر و بر فروبردن خشم داشته باشید قدرت اگر  3«َلُکْم َفاْحَذُروُهْم َو ِإْن َتْعُفوا َو َتْصَفُحوا َو َتْغِفُروا َفِإنَّ اللَّ
داشته باشید خداوند هم شما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار خواهد  تأکید گناه و خطا و پوشش گناه اعراض از

 داد.

                                            
 11ـ سوره تغابن، آیه  3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=14
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=14
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 های کنترل خشم و کظم غیظراه
را  ییهامحور اینجادر  :برای کنترل خشم و غضب وجود دارد هاییراهقبل به این نکته رسیدیم که چه  هایخطبهدر  

 :تقدیم شریف شما خواهم کرد وارفهرست

 متقابل ت اصول و حقوقاز طریق رعای پیشگیری .4
به تکالیف خود در قبال همسر و اعضای  هاآدمکه  شودمیشروع  ازآنجاخشم و عصبانیت در روابط خانوادگی 

. نقطه شروع این است که ما در ارتباطات خانوادگی و گذارندمیحقوق دیگران را زیر پا  و کنندنمیخانواده عمل 
اگر کسی حقوق دیگری را زیر پا گذاشت  .کنیمنرا رعایت  خانوادهی اعضا همسران و ،حقوق آشنایان ،اجتماعی

به  توجه و گذاردمیحق او را زیر پا  ،کندمیبه همسر خود توهین  مثالا . گرددبرمیاولین گناه در عصبانیت به او 
 .که این نقطه آغاز عصبانیت است کندمیعواطف و نیازهای او ن

است که به وظایف خود اقدام نکرده است و موجب عصبانیت و اذیت همسر برداشته در خشم را کسی  لپس قدم او
برای پیشگیری از خشم باید افراد به وظایف خود در قبال اعضای خانواده عمل کند  دیگرعبارتبهخود شده است. 

مشروع  یهاواستهخنیازها و  به توجهیبیمانند توهین، تحقیر،  شودمیو به چیزهایی که موجب عصبانیت دیگری 
گاهی اقدام به عصبانی کردن  از روی. گاهی افراد آنان اقدام نکند به عواطف توجهیبیاعضای خانواده و  عمد و آ

 .وندشمیبه وظایف موجب خشمگینی طرف مقابل  توجهیبیاما گاهی در صورت  ،که گناه است کنندمیدیگران 

 طرف مقابل هایمحدودیتدرک  -2
به خاطر  شخصطرف مقابل خود را درک کند. گاهی  هایمحدودیتدر مواقعی که خشم پدیدار شد انسان 

 آیدیماختالفات و مشکالتی که پیش  به خاطرد و دارکه در روابط خود با اجتماع و اعضای خانواده  هاییمحدودیت
ند که درک ک است این را اجه شدهعصبانی موشخص . در این صورت باید طرفی که با شودمیعصبانی و خشمگین 

 احتیربه تواندمیدر این صورت  .کار و زندگی را درک کند، درآمد ،تنگنای همسر در شغل است وچه موقعیتی در او 
تحمل کند و دیگر آتش خشم و غضب را در برابر همسر عصبانی خود برنیفروزد و  راعصبانیت طرف مقابل خود 

 عصبانیت ندهد. اجواب خشم و غضب را ب
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 رامش و صبر و بردباریآتمرین  -3
افکار مثبت در خود تلقین و  در همه مسائل اخالقی و تهذیب نفس و دور شدن از خشم و غضب باید تمرین کرد

 مثلبهمقابلهابراز ناراحتی کرد من  به منچیزی گفت و  منراه دهد که اگر او به اندیشه را کرد. اگر در مخیله خود این 
تمرین افکار مثبت و تلقین این مطلب که من باید در برابر کسی که  .یا بدتر خواهم کرد این افکار شیطانی است

 .باشدمیسومین گام در مقابله با موقعیتی که در آن خشم به وقوع پیوسته  رام باشمآخشمگین شده است باید 

 توجه به آثار منفی و مثبت خشم و کنترل آن -1
م و غضب در روابط خانوادگی و اجتماعی و توجه به خشو پیامدهای مثبت غلبه بر  هاثواب داشتن تصویر دائمی 

 .از دیگر مراحل مدیریت خشم پدیدار شده استپیامدهای منفی غلبه خشم و غضب 
بعات تاز آثار دنیوی و اخروی کنترل خشم و غضب را برشمردیم و در مقابل به تعدادی از  اتیاثر گذشته هایخطبهدر  

که در برابر انسان است بسیار  ایآیندهو پیامدهای مخرب خشم و غضب اشاره کردیم. توجه به این معارف بلند و 
انسان بتواند بر خشم و غضب خودش غالب شود. با توجه به این آثار و تبعات انسان یا خشمگین  تامهم است 

 .کندمین مثلبهمقابلهیا اگر همسر او خشمگین بود  شودمین

 گفتگو و یافتن علل و راهکارهای خنثی کردن خشم -5
گفتگو کنند و ساده از کنار آن رد نشوند کسی که خشمگین شده عیب  باهموقتی آرامش حاصل شد مناسب است که 

نند ک با یکدیگر گفتگو کرده و علل به وجود آمدن آن را واکاویلذا  زندگی معقول قدم بردارند. سویبهکار را بداند تا 
الجه کشف و مع زاحساسیتو  خشم هایریشهبوده است و با رعایت انصاف به یاری هم بشتابند تا  آنچه منشأکه 

 .شود
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 تغییر وضعیت جسمانی در شرایط عصبانیت -6
وقتی کسی عصبانی شد اگر ایستاده  .کنندمیبه آن اشاره  در روانشناسی امروز همو  آمده است تدر روایااین روش  

هم عاملی است که تا حدی موجب فروکش کردن  اینمحیط را تغییر دهد.  و برخیزد تاست بنشیند اگر نشسته اس
 .شودمیو کنترل غضب 

ُه َسَیْذَهُب : »دوفرم السالمعلیهامام باقر   َما َرُجٍل َغِضَب َو ُهَو َقاِئٌم َفْلَیْجِلْس َفِإنَّ یُّ
َ
ْیَطاِن َو ِإْن َکاَن َفأ َعْنُه ِرْجُس الشَّ

ان این عمل وی رجس شیط چراکههر کسی که عصبانی شد در حالتی که ایستاده است پس بنشیند  4«َجاِلساا َفْلَیُقم
 و اگر نشسته است بایستد. زدایدمیرا از او 

 ذکر و توسل و دعا -7

ث در حدی .و غضب توجه و یاد خداست شمکنترل و مهار خ و اخالقی در فضای خانه رذایلبنیادی غلبه بر  حلراه 
: إذا َذَکَرِني َعبِدي حیَن َیغَضُب، َذَکرُتُه یوَم الِقیاَمِ  في َجمیِع السالمعلیهأوَحی الّله ُ إلی داووَد »: قدسی آمده است

خشم  کههنگامیوحی فرمود: هرگاه بنده من در  السالمعلیهخداوند به داوود  5«َخلِقي، و ال أمَحُقُه ِفیَمن أمَحُق 
 ،کنممیو او را به همراه کسانی که نابودشان  باشم اومرا یاد کند، روز قیامت در میان همه خلِق خود به یاد  گیردمی

 .نابود نگردانم

ی ما را ایمانی و هاخانوادهو  هاخانه تواندمیما  هایخانهدر  ذکر خدا را آرام کند. مؤمنانذکر خدا باید در طوفان بال 
 هایخانه ؛ایمان و معرفت قرار بده هایخانهما را  هایخانه دهیممیاهت سوگندت گالهی کند. خدایا به اولیای در

 ما را جایگاه ذکر و عبودیت خودت قرار بده

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ َك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ  6ِلَربِّ

                                            
 .363، ص 11الشیع ، ج وسائلـ حر عاملی،  4
 13، ح 666، ص 11ـ عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  5
 . سوره کوثر6
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 خطبه دوم
الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه بسم

ِبی
َ
 و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ

المصطفی محمد و علی وصیه علّی امیرالمؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی اْلَقاِسِم 
الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علّی بن 

حمد بن علّی و علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و م
النبوه و مختلف المالئکه و معدن العلم و اهل بیت  شجرهمحمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 

 الوحی

 توصیه به تقوا
 الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان 

ْنُتْم ُمْسِلُموَن » 
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی  7«یا أ

 الله َو ُمالِزَمة َامِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه

گاهی بخشی  ایدکردهآخرین جمعه ما شعبان است مالحظه   هشدار وکه در سیره پیشوایان ما و پیامبر بزرگوار اسالم آ
بوده  سنت ،خاص طوربهورود در ماه ضیافت الله در اواخر ماه شعبان  جهتدادن به بندگان خدا برای آماده شدن 

 .است

                                            
 .1067آل عمران، آیه  
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را آماده  وجاندلباید شهر الله روان است  سویبهکه این کاروانی که  کردندمیاه شعبان دائم یادآوری مدر اواخر 
ماه  در جمعه آخراین اعالن همگانی و آمادگی بخشیدن به شهر الله  که ویژهبهد کناستفاده از این ماه عزیز و شریف 

پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی  و جذاب نشیندلهمه مستحضرید. آن خطبه دلربا و بوده است که شعبان 
 .سیره استاز این ی یکعلیه و اله و سلم  اللهصلی

 در جمعه آخر شعبان به اباصلت السالمعلیهامام رضا فرمایش 
را  که فرصت نیست همه آن حدیث فرمایدمیبه ابا صلت نکاتی را  بارهدراین السالمعلیهامام رضا در حدیثی دیگر  

 :کنیممیمالحظه را مضامین آن حدیث شریف  ترینمهماما بخوانم 
 :کنندمیایشان در این حدیث شریف در جمعه آخر ماه شعبان چند محور را به اباصلت توصیه 

 مافات. توبه و تدارک 4
ک الزم است که این توبه و تدار گذشته مادگی و توبه و تدارک اشتباهاتآورود در ضیافت الله برای  

دیگران را ادا کن، حقوق  هایامانت کنیماه مبارک رمضان واقعی درک  خواهیمی اگر :ابعادی دارد
 و ...را جبران کن  هاآن اینکردهالناس را اگر ادا 

 توبه و انابه .2
 .ما را پاک کند تا لیاقت ورود به شهر الله را داشته باشیم تعالیباریدر پیشگاه خداوند تا توبه 

 ن خواندنقرآدعا و استغفار و  .3
 آن. قبل از ورود در هاستآنعید و  اولیاءاللهماه  ،است آنقرماه  ،ماه مبارک رمضان ماه دعاست 

 .د در آن شدرووماده آخواند تا  آنقرماه باید استغفار کرد و 

 و لغویات عمل به وظیفه و اعراض از گناه .1
یان تو  آنچه به نفع توست انجام بده و اعراض بکن از گناه و کارهای لغوی که بر  وشود میموجب ز

 .خدا توکل کن
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اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِيمَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ فَاغْفِرْ » :این دعا را مکرر بخوان فرمایدمیو... و در آخر هم 

 8 «لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ

 بفرماید. اشتیاق وارد ماه شریف رمضان باامیدواریم خداوند همه ما را با آمادگی و 

 ها:مناسبت
 کنیم:اختصار عرض میایام را به های اینمناسبت

 سعیدی اللهآیتشهدا و شهید یاد بزرگداشت  .4
سعیدی که از پیشگامان  اللهآیتیاد و خاطره همه شهیدان اسالم و انقالب و دفاع مقدس و مقاومت اسالمی و شهید 

خرداد و باالخص یاد امام شهیدان که امروز روز  11یاد شهدای  ویژهبهو انقالب اسالمی و نهضت اسالمی بودند 
، مراجع ،به ساحت مقدس همه این بزرگان کنیممیو تقدیم  داریممیرا گرامی ارتحال آن امام عظیم الشان است 

 .آل محمد صلواتی بر محمد اندرفتهما حق دارند و به لقا الله گردن علما و بزرگوارانی که بر  ،درگذشتگان

 خرداد 45. بزرگداشت ارتحال امام خمینی ره و روز 2
 هستند. ماروزهای بزرگی در تاریخ  اندقرارگرفتهدارند و کنار هم  نیزتقارن  باهمخرداد که  11و  11این دو روز 

                                            
ِه ْبِن 306و  301، صص 10ـ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  8 ْخَباِر َعْن َتِمیِم ْبِن َعْبِد اللَّ

َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِفي ُعُیوِن اْْل : )ُمَحمَّ

اَلِم ْبِن  ْنَصاِريِّ َعْن َعْبِد السَّ
َ
ْحَمَد ْبِن َعِليٍّ اْْل

َ
ِبیِه َعْن أ

َ
ِبي اْلَحَسِن َعِليِّ ْبِن ُموَسی َتِمیٍم اْلُقَرِشيِّ َعْن أ

َ
َصاِلٍح اْلَهَرِويِّ َقاَل َدَخْلُت َعَلی أ

ْکَثُرُه َو َهَذا آ
َ
ْلِت ِإنَّ َشْعَباَن َقْد َمَضی أ َبا الصَّ

َ
َضا ع ِفي آِخِر ُجُمَعٍ  ِمْن َشْعَباَن َفَقاَل ِلي َیا أ ْقِصیَرَك تَ  ِخُر ُجُمَعٍ  ِمْنُه َفَتَداَرْك ِفیَما َبِقيَ ِمْنهُ الرِّ

َعاِء َو  ْکِثْر ِمَن الدُّ
َ
ْقَباِل َعَلی َما َیْعِنیَك َو َتْرِك َما اَل َیْعِنیَك َو أ ِه ِمْن ُذُنوبِ  ِفیَما َمَضی ِمْنُه َو َعَلْیَك ِباْْلِ َك ااِلْسِتْغَفاِر َو ِتاَلَوِة اْلُقْرآِن َو ُتْب ِإَلی اللَّ

 
َ
ِه َعَلْیَك َو أ ْیَتَها َو اَل ِفي َقْلِبَك ِحْقداا ِلُیْقِبَل َشْهُر اللَّ دَّ

َ
َماَن ا ِفي ُعُنِقَك ِإالَّ أ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو اَل َتَدَعنَّ أ َعَلی ُمْؤِمٍن ِإالَّ َنَزْعَتُه َو اَل ْنَت ُمْخِلٌص ِللَّ

ْل َعَلْیهِ  َه َو َتَوکَّ ِق اللَّ ْقَلْعَت َعْنُه َو اتَّ
َ
ْنَت ُمْرَتِکُبُه ِإالَّ أ

َ
ْمِرِه َقْد  َذْنباا أ

َ
َه باِلُغ أ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ ْل َعَلی اللَّ ِفي َسَراِئِرَك َو َعاَلِنَیِتَك َو َمْن َیَتَوکَّ

ُه ِلُکلِّ َشيْ  ُهمَّ ِإْن َلْم َتُکْن َغَف َجَعَل اللَّ ْهِر اللَّ ْن َتُقوَل ِفیَما َبِقيَ ِمْن َهَذا الشَّ
َ
ْکِثْر ِمْن أ

َ
ْرَت َلَنا ِفیَما َمَضی ِمْن َشْعَباَن َفاْغِفْر َلَنا ِفیَما ٍء َقْدراا َو أ

اِر ِلُحْرَمِ  َشْهِر َرمَ  ْهِر ِرَقاباا ِمَن النَّ َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی ُیْعِتُق ِفي َهَذا الشَّ  َضاَن َبِقيَ ِمْنُه َفِإنَّ اللَّ
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حدود ربع قرن ملت ما را هدایت و رهبری  61رهبری ملت را به دوش گرفتند و تا سال  16و از خرداد  11امام از سال 
 11. امام همواره بر صورت گرفتانقالب عظیمی  ،بزرگ ملت و رهبری امام یامو قحضور مردم  واسطهبهکردند و 

 .ر مهم در تاریخ ملت ماستخرداد روز بسیا 11و اصرار داشتند  فشردندمیخرداد پای 
 .«کنممیخرداد را عزای عمومی اعالم  11من برای همیشه : »امام فرمودند 

حوزه و از این شهر بزرگ که شهر  ،ده از این ملتآمبرکه خرداد  11در مورد روز  وارفهرست صورتبهچند نکته را 
عرض بود کشور و منطقه  هایحرکت همهبا و متفاوت کشور ما  هایدرحرکتفصل نوین  وقیام و انقالب است 

 :کنممی

 خرداد نهضتی از جنس دیگر 45. 4
خرداد منطق مبارزه را از مارکسیسم و ناسیونالیسم و دیگر  11.جهانی بود هایانقالبخرداد الگوی نوینی در  11

خرداد  11 که دروغینی بود یهامنطقمبارزه  یامنطقهزمان آن در  .ایسمهای دروغین به منطق اسالم تبدیل کرد
 .رف نو در انقالب و مبارزه عرضه کردح

 . تغییر معادَلت فکری و معرفتی جهان2
اجتماعی جهان را  و منطقخرداد معادالت علمی  11.خرداد معادالت فکری و معرفتی جهان را تغییر داد 11

ه سیاسی نبود بلکه یک تکانه ثفقط حادخرداد  11 .خرداد و انقالب اسالمی است 11این عمق  .داد دستخوش تغییر
 بزرگ معرفتی اجتماعی فکری در جهان معاصر بود و جهان را وارد یک عرصه نو و جدید کرد

کار جدیدی را  ،روه و جریانی جز اسالمگبه هیچ قدرتی بدون اتکا به هیچ  داشتچشمخرداد ملت ما بدون  11در  
 منطقی که امام داشت وطرح اسالم با آن نگاه اجتهادی  .شروع کرد

 . حرکتی خودجوش و مردمی3
که آن  هایییانجر و انواعملی و مارکسیستی  هاییانجرخاص و  یهاگروهخرداد بر دوش مردم سوار بود نه  11

حادثه  آن وبزرگ برخاست  یهاانسانو  زنان رادمرد ،جوانان پاکباخته ،خرداد از درون ملت 11 .زمان بوده است
 .انقالب شد بزرگ را آفرید و سرآغاز این
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 اصلی حرکت گاهتکیهمرجعیت و وَلیت . 1
 والیت بود.و مرجعیت  آن اصلی گاهتکیهخرداد در کنار همه مردم و مراکز علمی و دانشگاهی و دانشجویان،  11در  

 صف مستحکم در برابر استبداد و استعمار. 5
د صفی برانگیخت. امام در همین فیضیه و شبستان مسجاستعمار و سلطه بیگانه  و داخلیدر برابر استبداد خرداد  11

 .جهانی بود جوییسلطهمبارزه با  خرداد 11 . در ذاتبرافراشترا ریکا آمبا اسرائیل و  اعظم پرچم مبارزه

یشه داشتن حرکت 6  خرداد در اسالم سیاسی و انقالبی 45. ر
ی اسالمی که تمدنی و پاسخگو .داشتراحل صحیح امام  تاسالمی با قرائ انقالبیخرداد ریشه در اسالم سیاسی  11

 .کردمیبزرگ رهبری  هایآرمان به سمتدنیای امروز است و استقالل و آزادی و حرکت ملت را 
خرداد است این راه را ملت ما در پرتو رهبری امام ادامه داد و به پیروزی رساند و بعد از امام  11این عناصر مهم  

ز غاآدر روز ارتحال امام و  .بردمی پیشبهرهبر بزرگ و عظیم الشان ما این مسیر طوالنی را با درایت تمام راحل، 
 هاآرمانکه این ملت بر سر این  بندیممیخرداد با رهبر عزیزمان میثاق  11رهبری رهبر فرزانه انقالب و در آستانه روز 

خرداد در هیچ  11 هایآرمان از رمان بزرگ وآهمراه با رهبر بزرگ وعظیم الشان خود ایستاده است و هرگز از این  و
 آمد. دنخواهقلمرو و ساحتی کوتاه 

تمدنی  آرمان ابما باید  .عنصر انقالبی بودن را صیانت کنندما هوشیارند تا  حوزویانملت و جوانان و دانشگاهیان و 
 11 هایمایهدستامام و  هایاندیشهدر برابر تحریف افکار و  .بر بصیرت و آزادی سیاسی تکیه کنیم وبر این انقالب 

 .خرداد حساس باشیم. این افکار بنیادین امام است که نباید تحریف بشود

 آل سعود منحوس برای اقامه حج ایرانیان هایکارشکنی. محکومیت 3
دنیا بداند ملت ما عاشق و شیفته حج و  .آل سعود است هایکارشکنی به خاطرمحکومیت مردم ما از حج امسال 

 .هستند همه مشتاق حج .زندمیکشور ما موج  رخدا د عبادت .عبادت خداست
را در پذیرش قطعنامه  مپیام اما. خود ملت ما را از حج محروم کرد هایجنایتآل سعود در ادامه سلسله  امسال اما 

 .و محرومیت از حج بخوانید
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 باخدایو  چرخدمیما گرداگرد کعبه  هایدل باخداستما  هایدلر نباشیم اما بدانید ضحاما اگر در مناسک و موسم 
محرومیت ما از حج نشانه مظلومیت و انقالبی بودن ماست و  .ایمبستهمبارزه با ظالمان و ستمگران عهد  یبراخود 

 داد. سر خواهیما آنجمریکا را در آدنیا بداند ما باز در حج حاضر خواهیم شد و فریاد برائت از مشرکان و مرگ بر 

یستمحیطروز  بزرگداشت .1  ز
 حوزه ما فقه و اخالق و فلسفه و نظریهکه  کنیم تأکیدباید  .است زیستمحیطروز  روداریم که در پیش ایهفتهدر 

امروز  ایزندگیکه  ندبشماررا مهم  زیستمحیطباید تبیین کند. مردم و همه مسئولین  زیستمحیطاسالم را در مورد 
 ده نسل ما به این توجه معطوف است.ینآو 

زمینه به  ینامریکا در آ مشخصاا و  هاآنبزرگ است و  هایقدرتدر دست  زیستمحیطعوامل  ترینمخربالبته 
 کوشا باشیم. زیستمحیطما باید در رعایت  حالدرعینولی  اندنکردهعملوظایف خود 

 سوادآموزینهضت  هایکالسبه شرکت در بیسوادان تشویق  .5
علیرغم  دارد. نامثبتوزی در کشور آمسوادبرای پیشبرد  سوادآموزیو سازمان نهضت  شودمیفصل تابستان شروع 

سالگی  11تا  10میلیون مابین  10 حدود هنوز باسوادی داریم %10 حدودهمه کارهایی که در کشور شده است و ما 
ن کنند تا ننگ ای یهمکارهمه باید  . بنابراینسنین وجود دارد یناهزار نفر بیسواد در  11در استان قم  .داریمبیسواد 

 .بیسوادی را کاهش دهیم

 دستیصنایع نکوداشت روز .6
هنوز  .باید نقشه جامع اقتصاد مقاومتی را طراحی کننددولت و مسئوالن  حتماا  .را در پیش داریم دستییعصناروز 

امیدواریم ملت و مسئوالن به این مسئله  .ورده نشده استآبرانتظار رهبری و ملت ما و است  نشدهحلاین قضیه 
تان که از چهره انقالبی متعلق به این اس تشریف دارند اینجاخوشبختانه امروز وزیر محترم دادگستری در . توجه کنند

مقوله نقش  نیهم در ا دستیصنایع کهامیدواریم مسئوالن و دولت به اقتصاد مقاومتی و نقشه راه توجه کنند و هستند 
 .مهمی دارد
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 حوادث تروریستی شدگانکشتهاعالم همدردی با  .7
لم لوم در پاکستان، و با آن عاظمدر حوادث تروریستی بخصوص شیعیان  شدگانکشتهبا مظلومان عالم و  جاهمین

تش امیدواریم دولت و ار. کنیممیاعتراض به کشتارها اعتصاب غذا کرده است اعالم همبستگی  به خاطربزرگ که 
 .پاکستان برای کنترل این حوادث گام اساسی بردارند

 
ارزقنا توفیق الطاع  و بعدالمعصی  و صدق النّی  و عرفان الحرم  اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اللهم 
 اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلماتاللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  اهله.

زرگان درگذشته را با اولیای خودت محشور بفرما خدایا ارواح شهدا و امام شهدا وهمه درگذشتگان و مراجع و ب
ی شهدا هاخانوادهخدمتگزاران به اسالم و مقام معظم رهبری و مراجع عظام را موید و منصور بدار، همه ایثارگران و 

 .الله علیه ابالغ بفرمارا مورد لطف و عنایت خودت قرار بده، سالم و درود ما را به محضر موالیمان امام زمان سالم

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

َ
 9ُفًوا أ

 صدق الله العلی العظیم
 

                                            
 . سوره االخالص9


