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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و بسم

نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا و طبی 
آله االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی قلوبنا و شفیع ذوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی 

 االرضین.

 توصیه به تقوا

َمْت »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما تَ  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة 1«ْعَمُلوَن ِلَغٍد َواتَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ْقَوی 2نهیه و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ

 آستانهروزهای پایانی ماه مبارک رجب و در ارجمند و خودم را در همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران 
و کسب تقوا و روحیه عبودیت و بندگی خداوند در  بهاگران هایفرصتوافر از این  گیریبهرهماه مبارک شعبان به 

ن و حقیقت ماه رجب و شعبا هایدروازهکه  خواهیممیاز خداوند متعال کنم. سفارش و دعوت میاین ایام شریف 
 .دهدقرار رمضان را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان متقی و پرهیزگار 
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 انواع اموال 
 اموال و امالک دیگران و غصب بود. مورد تعدی و تجاوز به حقوق،سابق ما در نیمه دوم سال قبل در  هایبحث

شده است و ضوابط متعدد و فراوانی در  تأکیدمالحظه کردید که در اسالم چه اندازه بر رعایت حقوق مالی دیگران 
مشخص و محدود باشد و عبور از این مرز  ،ینمع، اموال و امالک آنان ر داده شده است تا مرز حقوق مردماسالم قرا

تنها با چهار روش  .در مواردی هم حد و تعزیر بود کهو مذمت قرار گرفته بود  هانکوهشو غضب اموال آنان مورد 
 قبل توضیح دادیم. هایخطبهد که انسان در اموال مشروع دیگران تصرف کند که در اجازه داده شده بو

یم داد عبارت از این است که اموال دیگران قرار خواه تأکیدهیم گرفت و مورد اما مطلبی که در این خطبه آن را پی خوا
 :شودمیهم گفته شد به دو نوع تقسیم  قبالا که  طورهمان

 اموال شخصی دیگرانالف( 
 معین و افراد مشخصی است؛ هایانساناموالی که مال  

 المالبیتعمومی و اموال ب( 
همه جامعه در آن حق دارند. اموال  و اموال و امالکی که اختصاص به فرد خاصی ندارد بلکه برای عموم جامعه است 

راد و اشخاص معینی بطی یا دست حکومت )ادارات و نهادها( است یا افاوطبق قوانین و ض المالبیتمومی و ع
 .هااینو امثال  هاشهرداریاست که قانون و شرع آن را تعیین کرده است مثل 

 المالبیتاهمیت وافر 
 و اموال المالبیتو حد و حدود  المالبیتاین گروه دوم )اموال عمومی( از یک نظر اهمیت باالتری دارد. رعایت 

؛ برخوردار استو مراکز عمومی و گسترده جامعه است از اهمیت بیشتری  هابانک عمومی که در ادارات، نهادها،
سر و کارش با شخص معینی است اما در  کندمیتجاوز که مالک معینی دارد چون وقتی کسی به مال دیگری 

 الیوتعتبارککرد طرف حساب او عالوه بر اینکه خداوند  اندازیدستو اموال عمومی کسی که تعدی و  المالبیت
ه داجحاف ش هاآننفر هستند که در حق  هامیلیوناست یکی دو نفر نیستند بلکه عموم جامعه گاهی هزاران و گاهی 
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عقاب و مجازات آن در پیشگاه  حتماا دارد و  تریوسیعو مالک اموال عمومی همه مردم هستند و ابعاد خیلی  است
 خداوند شدیدتر خواهد بود. 

 هانآکه در میان  انسان در آن سهم دارند هامیلیونی است که اسالنحقه کلو نفر نیست بمحدود به یکی د الناسحق
بالغ و رشید تا خردساالن و ایتام حق دارند. یا از اموال حاکم و حکومت اسالمی است که در واقع به مردم  هایانسان

 .گرددبرمیو خدا 
خاص و محدود مجازات دنیوی و اخروی داشت و آثار بسیار بد  اوز و تعدی و غضب در اموال شخصی،بنابراین تج 

 هاعقاب و دنیویدر اموال عمومی که قسم دوم بود از لحاظ اخروی  .وضعی در زندگی انسان داشت بارخسارتو 
 در قوانین .وارد شویم خواهیممین اآلن و کندمیانون مجازاتی دارد که فرق شدیدتر است. البته از نظر شرع و ق

اگر به اموال مردم تجاوز کنند و که وجود دارد چه برای ادارات و متصدیان امور  هایینامهآیینفری و حسابرسی ما کی
ه این است که ب ترمهمرا تضییع کنند یا برای خودشان بردارند مجازات متعددی مشخص شده است. اما  هاآنحقوق 

به غضب و تعدی به اموال عمومی توجه بیشتری داشته  از این جهت باید عقاب آن باالتر است. قطعاا لحاظ اخروی 
پیدا  و اداری و چه مردم دیگری که به اموال عمومی دست باشیم. چه صاحبان مقام و مسئولیت و منصب و کار

ز صاحبان ادارند یا دیگرانی یتی یا همان کسانی هستند که مسئول شودمی. وقتی اختالسی در بانک انجام کنندمی
. وندشمیه عزیاد به جام هایخسارتو باعث  کنندمی اموال عمومی تصرف در آیندمیهستند که رتباطات سرمایه و ا

 کندمیه تصرف غاصبان المالبیتدر  . در واقع اوزندمی آسیببه اتوبوس سوار شده است و به آن  ترپایینیا در مرحله 
 به همراه دارد. که عذاب و عقاب کندمیخسارتی ایجاد و 

 ب مضاعف تضییع کننده توأمان حق و اعتماد جامعهعقا
صرفی تموجب تخریب اعتماد جامعه شود.  کهوقتی ویژهبه است باالتر مراتببه المالبیتتصرف در اموال عمومی و  

موجب تضییع حق جامعه شده و هم اعتماد عمومی جامعه را تخریب کرده است آثار مضاعف در پیشگاه خداوند که 
در مورد  البالغهنهجدر  ه در جای خود اشاراتی خواهم داشت.ک هم قرار داده شده است مجازاتیالبته قوانین و دارد. 

تند و شدید  هایقطعهخاص شاهد  طوربهبا مقدماتی که عرض کردم  المالبیتتصرف و تعدی در نوع این 
 المالبیت در مورد د چهار سال حکومت خوددر طول حدو امیرالمؤمنینهستیم.  المالبیتدر رعایت  امیرالمؤمنین
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ه الن مرتبط با ایشان بودوهم برخوردهای عملی بسیار قاطع و شدید بخصوص با حاکمان و مسئو اهمیت آن دارند و 
 است.

 المالبیت)ع( به تاراج گران  امیرالمؤمنینخطاب شدید 
 در موردشاهد اهمیت دادن ایشان  امیرالمؤمنین هاینامهم شاید چهل پنجاه مورد در جستجو کنی البالغهنهجاگر در  

حتی  .نسبت به کسانی که در این مورد کوتاهی کرده باشند خواهیم بود امیرالمؤمنینشدید  هایخطابو  المالبیت
ه آن را ب المالبیتموال این بود که اموال به تاراج رفته از  تأکیداتیکی از شعارها و  امیرالمؤمنینحکومت  آغازدر 

ولو صداق زنان و کابین و مهر آنان شده باشد. این شعار و موضع قاطع موال در اجرای عدالت و رعایت  گردانمبرمی
ا ر دست انداخته باشند و آن المالبیتبود. فرمود اگر پیش از من حاکمان و مسئوالنی به  المالبیتاموال عمومی و 

این  بود. المالبیتگرداند. یک مظهر عدالت علی اهتمام به مسائل مهر و کابین زنان کرده باشند من آن را بر خواهم 
 قرار گرفت. مورداشارهغصب و تعدی به اموال دیگران  هایبحثمحور دوم در  عنوانبههمان چیزی است که 

 :کنممیعرض  البالغهنهجاز  هایینمونه

 نامه پنجمالف( 

ِه ]َتَعاَلی»نوشتند: بود  آذربایجانحاکم ایشان در که به اشعث بن قیس  پنجم  نامهدر  [ َعزَّ َو ِفي َیَدْیَك َماٌل ِمْن َماِل اللَّ
َمُه ِإَليَّ  ی ُتَسلِّ اِنِه َحتَّ ْنَت ِمْن ُخزَّ

َ
ین هستی تا اینکه این اموال مسرزآن تو امین من در اموال عمومی مردم در  4«َو َجلَّ َو أ

 .خود مصرف کنی جایبهرا 

 بیستمامه نب( 

نایب نایب  که ایب عبدالله بن عباس در بصره بودو عتاب موال به زیاد بن ابیه است که نم این خطاب  ر نامه بیستد
خص شرسید که این  امیرالمؤمنین. شبیه فرمانداری که تابعی از استاندار است. گزارشی به شودمی امیرالمؤمنین

: وشتبرای او چنین ن امیرالمؤمنینکرده بود.  المالبیتدر  تصرف نابجایی (مشخص است )فردی که شخصیت وی
َك ُخْنَت ِمْن َفيْ» نَّ

َ
ِه َقَسماا َصاِدقاا َلِئْن َبَلَغِني أ ْقِسُم ِباللَّ

ُ
ي أ ةا َتَدُعَك َو ِإنِّ نَّ َعَلْیَك َشدَّ ُشدَّ

َ
ْو َکِبیراا ََل

َ
 ِء اْلُمْسِلِمیَن َشْیئاا َصِغیراا أ
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اَلمَقِلیَل اْلَوْفِر َثِقی ْمِر َو السَّ
َ
ْهِر َضِئیَل اَْل  زیاندادستدر این نامه نوشتند که گزارشی از تو به من رسیده است که  5«َل الظَّ

 ورمخمیخدا قسم سوگندی قاطع ه ب .اینمودهو خیانت  ایکردهی آن اقدام و در  غیر وجه قانون ایکرده المالبیتدر 
هم ارا تصرف خائنانه کرده باشی بر تو چنان سخت خو المالبیتد از اموال که اگر این گزارش درست باشد کم یا زیا

 تشدبهرا از تو خواهم گرفت و تو را  هاآنتمام  ،بار سنگینی را احساس کنی گرفت که بی خرج و هزینه شوی،
 کرده باشی اندازیدستلمین مس المالبیتکه اگر کم یا زیاد به  خورممیخدای عالم قسم مجازات خواهم کرد. به 

 .کنممیچنین با تو برخورد 

 وسهچهلنامه ج( 

ْمٌر ِإْن َبَلَغِني َعْنَك » :فرمایدمیداشت  مأموریتشیبانی که در منطقه فارس امروز  هبیرهبه مصقله بن دیگر  اینامهدر 
َ
 أ

َك َتْقِسُم  نَّ
َ
ْسَخْطَت ِإَلَهَك َو َعَصْیَت ِإَماَمَك أ

َ
ِریَقْت َفيْ  ُکْنَت َفَعْلَتُه َفَقْد أ

ُ
ِذي َحاَزْتُه ِرَماُحُهْم َو ُخُیوُلُهْم َو أ َء اْلُمْسِلِمیَن الَّ

َسَمَة َلِئْن کَ   النَّ
َ
َة َو َبَرأ ِذي َفَلَق اْلَحبَّ ْعَراِب َقْوِمَك َفَوالَّ

َ
ه به من گزارشی رسید «اَن َذِلَك َحّقاا َعَلْیِه ِدَماُؤُهْم ِفیَمِن اْعَتاَمَك ِمْن أ

و امام خود را  ایکردهشنود انجام داده باشی خدای خود را ناخرا  المالبیتتو این تصرف و غصب است که اگر 
و به خویشان و نزدیکان و  ایکرده مالالبیتبه  ندازیادستاین گزارش درست باشد که  و اگر  ایکردهغضبناک 

ر که د کنممیبه خدای عالم سوگند یاد را داده باشی  المالبیترفیقان خود برخالف قانون و مصالح جامعه اموال 
نکن.  آبادخود  آخرتخود را با خرابی  یایشد. حق خدا را بزرگ بشمار و دن اهیار و ذلیل خووپیش من بسیار خ

 اموال عمومی امانت دست مسئول و کارگزار و حکومت است. 

 وانیمخمیو شدید و غضبناک از موال  آلودعتابتعبیرهای بسیار  البالغهنهجو در چندین جای  71و  43و  42در نامه 
 مواجه بودند. المالبیتبا یک تصرف بیجا در  کهاین به خاطر

 لزوم قاطعیت دستگاه حاکمیت به همراه پیشگیری
 ؛عذابش بیشتر است چون طرف آن بیشتر است نه یکی دو نفر اوالا که تصرف در اموال عمومی  شدعرض 

 ؛کندمی تخریب چون اعتماد اجتماعی را ثانیاا 
 .ریزدمینظم جامعه را به هم سوم 
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ند را بر هم ز عدی کند و نظم جامعه و اعتماد جامعو ت اندازیدست المالبیتبه و مسئولی  گذارسرمایهاگر بانک و 
دستگاه حاکمیت هم موظف است با نهایت قاطعیت با معلوم است که چه عقاب شدیدی خواهد داشت. حکومت و 

این فساد  پیدایش هایزمینهظیفه حکومت برخورد قاطع است و البته وظیفه حاکمیت این است که آن برخورد کند. و
از بین ببرد. ابتدا باید پیشگیری کرد و قانون گذاشت و راهنمایی کرد و زمینه فراهم کرد تا جامعه در این فساد نیز را 

ری پیشگیدوم باید درمان و معالجه قاطع باشد. هم و در مرتبه  قرار نگیرد المالبیتبه اموال  اندازیدستعمومی و 
باشد تا راه برای فساد عمومی و  ایگونهبهنظامات اداری و تنظیمات اداری باید  علمی، کارشناسی و دقیق باشد.

 قاطع را داشت.و اگر هم اتفاق افتاد آن برخورد که حق عموم جامعه است فراهم نشود  المالبیتدستبرد به اموال 
 عمومی مانند اسفالت،از اموال خود بدانند. اموال  ترمهمرا  المالبیتباید طوری باشد که  جامعهه فرهنگ البت

 باید دقت زیادی داشت. هاآننهادها و ادارات مال عموم جامعه است که برای صیانت  ، اتوبوس،خیابان
 ت و کرامت بفرماید.امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به فرامین خود در همه شئون عنای

ْبَتُر بسم َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  6الله الرَّ
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 خطبه دوم 

دنا و سیّ الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی بسم
نبّینا و حبیبنا أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة 
الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد 

د بن علی و علی بن محّمد و الحسن بن علی و جعفر بن محّمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محّم 
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 المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم 

 اجمعین.

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ »  الله الرحمن الرحیمالشیطان الرجیم بسم اعوذبالله من ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ُزوا َرِحَمُکُم  7«َوأ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه اِعَباَد اللَّ للَّ

ِحیل ْقَوی 8َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  9َو َتَزوَّ

ماه شریف رجب در حال سپری شدن است و واپسین روزهای این ماه شریف خواهد گذشت و خورشید پرفروغ ماه 
ذشته و گ یم و به بررسی صحیفه اعمالت کنشب میان خود و خدا خلو هاینیمهشعبان طلوع خواهد کرد. لحظاتی در 

                                                            
 102سوره آل عمران، آیه  -7 

 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه نهجسید رضی،  -8
 .35ـ سوره مائده، آیه  9
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 رقدگرانمعنوی و  هایفرصتو  هانعمتعمرمان در همین ماه مبارک رجب بنگریم و ارزیابی کنیم. ماهی با این همه 
ما بود. جوانان عزیز همه نمازگزاران با ماه  انی و معنوی در اختیارروح هاینغمهاسمانی و  هایجلوهبا این همه  و

 هایپیامشدیم؟ چقدر از این معانی بلند و  ورغوطهچه مقدار در دریای مواج دعاهای ماه رجب رجب چه کردیم؟ 
بسیار اساسی است که بنده و شما باید در پیشگاه وجدان و خدای خود بپردازیم  سؤاالت هااینرجب بهره بردیم؟  نغز

ب چه کردیم؟ ماه رجب با این همه و پاسخی داشته باشیم. شاید دیگر ماه رجبی قسمت ما نبود. با این ماه رج
طلوع یک خورشید دیگر معنوی و ماه شریف شعبان هستیم.  آستانهزیبا و جذابش سپری خواهد شد. در  هایفرصت

مواجه هستیم. اگر در ماه مبارک  هاصتفربا این ماه و )عج(  الزمانصاحبماهی که در آن میالد حجت خدا حضرت 
ای استقبال بردر ماه شعبان موجود دارد. از حاال تکانی بخوریم و  جبرانرصت برای ف چنینداشتیم  هاییکاستیرجب 

اه رسول خدا و پیامبر بزرگوار الهی حضرت محمد متوجه جدیدی پیدا کنیم. در این ماه که از ماه مبارک شعبان 
 سویکاوراد از  وجود دارد. از میان همه اذکار و مغتنمیبسیار  هایفرصتمصطفی )ص( است در این ماه هم 

، هابادتعاز  ایمنظومهاز طرف دیگر و صدقه دادن و رسیدگی به محرومان و  بر انفاقرا شاهد هستیم مبنی  تأکیداتی
ها و وردها هستیم و در میان این ذکرها و دعاها دو تحفه بسیار زیبا در ماه مبارک شعبان وجود دارد با ، ذکرهانیایش

آن و  و دلربای عرفانی و معنوی نشیندلن همه فرازهای : یکی مناجات شعبانیه با آیمزندگی کن و انس بگیرید هااین
 دیگری صلوات مهم شعبانیه.

 هایقلهبه  مدارج پارسایی و تقوا سیر کنیم و هاآناز  گیریبهرهجلوی روی ما است و انشاء الله با  هافرصتاین 
 معنوی و معرفتی دست پیدا کنیم.

 هامناسبت

 کنم:وار عرض میرا فهرست هاییمناسبتموضوعات و 
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 تبریک موالید ماه شعبان. 1

 اسو حضرت اباالفضل العب (السالمعلیه) العابدینزینو امام سجاد  (السالمعلیه)موالید مبارک حضرت امام حسین 
 .کنممیو همه اعیاد ماه شعبان را پیشاپیش تبریک عرض  (علیهاللهسالم)

 صدر الهدیبنتصدر و  محمدباقرگرامیداشت عالمه . 2

خدمت همه بزرگوارانی که  کنیممی و تقدیم داریممیصدر و خواهر گرامی ایشان را گرامی  محمدباقریاد عالمه سید 
 حمد و آل محمدو شهدا و امام شهدا صلواتی بر م بر گردن ما حق دارند

 بزرگداشت روز پاسدار. 3

است  ( سالملاعلیه)الحسین  اباعبداللهناسبت میالد بزرگ پاسدار اسالم حضرت که به مرا در پیش داریم روز پاسدار 
در  . پاسداران و بسیجیان عزیز ما هم نقش بزرگیگویممیکه به پاسداران و بسیجیان رشید و عزیز کشورمان تبریک 

ود خزان، این عزی د وگوناگون داشتند که این نقش مهم باید پاس داشته شو هایعرصهانقالب و دفاع مقدس و هم 
ایی جبیش از هر  طبعاا داف انقالب باشند و همه اصول و  موازین انقالب و اسالم در این نهاد مبارک باید پیشرو در اه

 قرار بگیرد. موردتوجهباید 

سلح م نیروهای انددادهحورهایی که مورد هدف قرار سالم یکی از مبه این نکته هم باید توجه کنیم که امروز دشمنان ا 
با ملت بزرگ ایران و  هاآندشمنی خاص با این نهاد ندارند  هاآنپیشاپیش آن سپاه مقتدر ما است. و توان رزمی ما و 

 آماج قطعاا  کندمیو خدمت  کندمی فشانیجانملت  ما سر جنگ دارند. نهادی که پیشاپیش آزادیاستقالل و 
را تحریم کنند افتخاری برای این نهاد و کشور ما است.  خواهند گرفت. اینکه سپاه و بسیج ماقرار تیرهای آنان 

امیدواریم که نیروهای مسلح و سپاه مقتدر ما مانند گذشته و بیش از گذشته در جهت اعتالی قدرت دفاعی کشور 
 باید تقدیر و تشکر کرد. هاآنپیشگام خدمت به ملت بزرگ ایران باشند و از همه  هاصحنهگام بردارند و در همه 
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 تکریم روز جانباز . 4

 هده شدمان عاشورا نامیو بزرگ جانباز و قهر (علیهاللهسالمحضرت ابوالفضل )که به مناسبت میالد  داریمروز جانباز 
 :مکنمیدان کشور را خدمت شما عرض ایثار گر آماراست. من ابتدا 

 در سطح کشور الف(

هزار شهید در دوره انقالب و دفاع مقدس تقدیم اسالم کردیم و با این شهدا کشور را از این همه خطرها  220ما حدود  
هزار  60هزار جانباز عزیز ما سالمت خود را برای اقتدار این کشور تقدیم کردند و قریب  500عبور دادیم. حدود 

شهید و جانباز برای امروز و فردای ما هزار از این کشور  800قریب  .هستند که رقم کشوری استعزیزانمان  آزادگان
 شدند و تحمل اسارت کردند. 

 در سطح استان یزدب( 

 .عزیز داریم آزاده 752هزار جانباز و  10شهید و قریب  3800بیش از  

 در سطح منطقه و میبد ج(

 داریم.و حدود هزار جانباز عزیز و گرامی  آزاده 65شهید سرافراز داریم و  500ما حدود  

شما سهامداران استقالل  .عزیز عرض تبریک و ارادت داریم آزادگانمعظم شهدا و ایثارگران و  هایخانوادهبه همه 
و عظمت این کشور هستید و قدر شما دانسته است. خود شما هم این افتخار را بزرگ بدارید. سر را بلند بگیرید که 

 ارادت است.  وظیفه ما هم عرض ادب و .ایدبودهاستقالل و عظمت کشور  پیشگام حفظ مرزهای کشور و

اال و دوم ب هایرتبهقرانی رتبه برتر استان را برداشتند و در مسائل نخبگی  هایفعالیتو ایثار گران ما در   آزادگان
عرض ادب داریم  هاآنمه به ه .انقالب هستند دارامانتو  هاچراغاین بزرگواران چشم  هایخانواده .داشتندکشور را 
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انقالب اسالمی و  الهی، هایارزشعزیزان صیانت از گری است و وظیفه این مقام ایثارو وظیفه ما پاسداشت این 
 اعتماد به خود و افتخار به این گذشته پرفروغ و نورانی است.

 نکاتی مرتبط با حوادث اخیر. 5

 أکیدت خواهممیه همه در جریان هستید. چند نکته را وع دیگر مسائل مربوط به حوادث سیل در کشور است کموض
 کنم.

 کرد. تأمینبی ما را منابع آ هاسالو برکات داشت و تا  همه خیرات رحمت الهی آن باران سویکمعلوم است که از 
این برکات الهی بود اما از سوی دیگر به دالیل مختلف ما شاهد این هستیم که به شکل وسیعی شاید در نیم قرن 

نداشته است که تقریبا همه کشور و بیست و چند استان دچار این سیل بنیان برافکن شدند.  ایسابقهگذشته چنین 
اظهار هم  اا واقعدیدگان  آسیبهم گستره سیل بسیار وسیع بود و هم عمق فاجعه و سیل وسیع بود که ما باید به همه 

که باید در اینجا باید توجه  یانکتهداریم. اما چند علو درجات  دردی کنیم برای درگذشتگان در این حوادث طلب
 شود:

پشیب یرسانکمکلزوم . 1-5  دیدگان آسیببه  شیاز

در  لسی مق فاجعهعزیزمان بشتابیم. ع زدگانسیلری به یا آیدبرمیکه از دستمان  جاییاست که تا  ه ما آنوظیفه هم
را در همین دو روز در گلستان و مازندران  ییهابخشرد. و حزن دا تأسفای ج واقعاا عجیب و نقاطی از کشور بسیار 

وظیفه همه ما این  .درد جانکاه عزیزانمان در چند استان بسیار شدید است .کندمی متأثرانسان را  واقعاا که دیدم 
ر که ب نقدی و غیر نقدی و حضور در امداد وظایفی است یهاکمکالزم کمک کنیم.  هایریزیبرنامهاست که با 

باشند. همه کشور  هاکمکدر اینجا در خدمت هستند تا واسطه ارسال این  طبعاا ما است. نهادهای امداد هم دوش 
 کند. وطنانمانهمباید در این حادثه تلخ و سنگین به یاری برخیزد و امداد خود را تقدیم 
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پیشلزوم مدیریت حوادث طبیعی بیش. 2-5  از

د گاهی سیل. هر از چن زلزله و :در کشور بسیار باال است دو حادثه هایخسارتباید پیشگیری کنیم.  آیندهای ما بر
 در دیگر کشورها هم به همین منوال است.هر چند . شودمیاز کشور با آن مواجه  اینقطه

 است.  ترمهماست و این وظیفه از وظیفه اول  ینگرندهیآ ن و مردم پیشگیری ووظیفه مسئوال

 هاخسارتجدی بگیرند هنگام زلزله بسیار تلفات و  یمهندسنظامشهرداری و  ،هایسازمقاومدر بحث زلزله اگر 
سخت و محکم باید یک اصل مهم در  صورتبه سازیمقاومنکنیم.  وییجبهانهو باید جدی بگیریم و  آیدمیپایین 

 معماری کشور باشد. 

ضی از و هم بع. هم مسئوالن شودمینکافی و وافی  توجه  متأسفانهچیزهایی است که  هاپیشگیریدر مورد سیل هم 
که اگر این مسیل و  ندیبیم کندمیکه انسان نگاه  زدهلیسجا قصور دارند. در بعضی از همین مناطق  ایندر مردم 

 قعموبهو اگر  شودمی هاآنرخورد قاطع با بو اگر  داراضی آن را نگرفته بودنمردم رودخانه به آن تجاوز نشده بود و 
را در این حد ما شاهد نبویم. لذا هم ما مردم مقصریم و هم مسئوالن  هاییخسارتبود چنین ا انجام شده هروبیالی

 رد.گیدر مسیر رود مورد دقت قرار  وسازساختالزم در  هایپیشگیریدارند و باید از این به بعد در این جا اشکال 

از  هامسیلو  هارودخانهیم و بسیاری از این همه ما غفلت کرد که کنیممیخدمت مسئوالن شهرمان عرض  جاهمین
باید اولویت شهرداری و سایر مردم و مسئولین و نهادها بر  98در سال  .بین رفته است یا در حال از بین رفتن است

ور سنگین نباشیم. در سطح کش هایآسیباین با مواجه  شود تا هنگام خطر آزادمسیرها بازسازی و این باشد که این 
 یم توجه شود.راالزم انجام شود که امیدو هایریزیبرنامهتمهیدات و و  یریشگیپمسئوالن است که  وظیفههم 
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 . محکومیت اقدامات اخیر استکبار در این رابطه 3-5

 و خباثت دارید که در چنین حوادث باید بگوییم که شما خیلی رذل هستید هادشمنسوم هم این است که به  مسئله
. آیدمیرفته شورهای پیشسیل و زلزله در کشورهای منطقه و ک ی کنید.حساب کشی سیاس ایدآمدهسنگین برای ملتی 

در کشورهای  .آوردمیچقدر خطر به وجود  .آیدمیکم و زیاد هم وجود دارد در خود امریکا هم سیل  هاآن هایآسیب
رسد. پیشگیری تا هزار نفر ب تلفات که دکرد ه بودن بینیپیشاین نبود  اگر مایکرده پیشگیریدیگر هم همچنین. حاال ما 

 .اندآمدههم همه مردم برای کمک  اآلن .در جاهایی هم اشکاالتی وجود داشت .کردند و تلفات به صد نفر هم نرسید
 را کاهش زدهسیلالم مردم که آ اندآمدهروحانیون و قشرهای مختلف  ، بسیجیان، دانشجویان،مردم نیروهای مسلح،

 این هم بستگی بسیار جلوه جالبی از آن ایمان و وحدت ملت ما بود.  .دهند

 ماشم بوده است باید جبران شود. اما ه هاییکوتاهیاگر  اندکرده آفرینینقشکه در این زمینه  هاییآنهمه  بر آفرین
بافتید  اهیاوهابزار سیاسی کردید و آن  شدید و هم سیل را رسانیکمکهم بد عمل کردید هم مانع  کشورهای مستکبر

ما ا و این روسیاهی برای شما خواهد ماند. بودخواهد  نتیجهبیشما  هایگشاییعقدهو  هاتوزیکینهء الله این و انشا
خود بر تمام این مشکالت فائق خواهد آمد و هم در برابر  افزاییهمبدانید این ملت به فضل خدا با همگرایی و 

 شما و شیطنت شما به فضل الهی خواهد ایستاد. )تکبیر( خواهیزیاده

 هایبلندیبر  غصب مضاعف آن بر جوالن و  استو حاکمیت اسرائیل را که ذاتش غصب  آمدیدایط رشما در این ش
ر ای بسیااین هم از کاره که تیدرا به رسیمت شناخ المقدسبیتبه  انتقال پایتخت اسرائیل صحه گذاشتید.جوالن 

کرد و شما  خواهدرا نقش بر آب  هانقشه ید که مقاومت و امت اسالمی همه آنبدانشما در این دوره بود. اما  زشت
 آمال شیطانی خود نخواهید رسید.به 
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 هاناهنجاریتشکر از تمام خادمان شهر و لزوم مقابله با . 6

 و ارائه خدمات فعالیت کردند هامهمانپذیرایی از ایام تعطیالت در تسهیل سفرها و  من در پایان از همه کسانی که در
 خوب بودیم که باید از همه هایعرصهکه ما شاهد  کنممی تأکید حالدرعین .هستم سپاس گذارو  کنممیتشکر 

 تشکر کرد. 

هستیم که باید با اهتمام مردم و مسئولین معالجه شود. ما هم  هاییهنجارشکنیشاهد برخی از  متأسفانه
 و هم مردم باید حساس ئولینمس در مسئله حجاب و مسائل ضد عفت را نباید تحمل کنیم. هم افسارگسیختگی

 ودهند را انجام ست اغیر صحیح انجام پذیرد اما روش صحیح دینی که همان تذکر  هایروش گویممیما ن .باشند
 هایبآسبا این نباید و فعال است  مذهبی و با نشاط یک جامعه دینی، ما شهر و جامعه ند.کن ینباید از این کوتاه

 او تمهید کنیم ت ریزیبرنامهاین بعد را باید همه ما و مردم و مسئولین اهتمام بورزیم و  .خسارت زده و منحط شود
 الهی قرار نگیرد. هایارزشو دوری از  عفتیبیجامعه ما در منجالب فساد و 

از مسئوالن ادارات تقاضا  کردیم و بندیجمعرا  98مهم سال  هایاولویتبا دوستانمان دارم که ما  تأکید طورهمین
هم این ابالغ انجام خواهد پذیرفت.  زودیبه قرار دهند. موردتوجهرا  شودمیی که ابالغ هایاولویتکه مجموع  شودمی

ه جایی کر ه در ترجزمعزم  و تردقیق ریزیبرنامه، با همبستگی بیشتر هستیمکه  زدگیسیلشرایط تحریم و  ما در
 98 هاینامهدنبال کنیم و امیدواریم که در جهت تحقق این بر و پیشرفت کشور را آبادیعمران و  هاینامههستیم بر

 گام بردارند. ازپیشبیشهمه بسیج شوند و مسئوالن و مردم 

 عرض ادب به همه شهدا و جانبازان منطقه. 7

عرض ادب و  دوشن، بفروئیه و روستاهای اطراف داریم و ت برای شهدا و همه شهدا در میبد، نطلب علو درجا
 دمبه همه جانبازان در همه این مناطق داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل مح سسپا
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 دعا

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

ما را به انوار قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت و دعا 
توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما،  و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مساجد

توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و 
ه ، همرا از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان هاآسیببیرونی محافظت 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، باران رحمت و ها و تروریستها، داعشیشر تکفیری

کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی 

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی

 ، اموات و درگذشتگانیمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما
ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و 

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول ا. ما را از گناهآنشهدا را با اولیای خودت محشور بفرم

بفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر 
 )عج( ابالغ بفرما.

َحٌد اللَّ بسم
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ َحٌد الله الرَّ

َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ  .10ُه الصَّ
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