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 خطبه اول

ی سّیدنا و نبّینا و بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین بارئ الخالئق اجمعین و الّصالة و الّسالم عل
رین وال سّیما بقیة علی آله االطیبین االطهحبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و 

 الله فی االرضین.

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم  ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن   له َو ُمالِزَمة امِره َو ُمجاِنَبة َنهِیهعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی ال1«الصَّ

از خداوند  بریانفرمهمه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزگاری و 
خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی کنم و از خداوند میدر همه احوال و شئون زندگی سفارش و دعوت می
 خود قرار بدهد.ی ی ما را از بندگان وارسته و شایستهرا به روی همه ما بگشاید. امیدواریم خداوند همه

 دیگراصل یازدهم: اصل صیانت و محافظت اخالقی و معنوی یک
میان  اسالمی ضوابط وصفا و صمیمیت باشد باید اصول  هایخانه ،ما هایخانهاگر بخواهیم  ه شدگفت یازدهاصل در 

 همسران و اعضای خانواده رعایت شود
ما آرام و سالم  هایخانهاین اصل بیانگر این بود که مواظبت و مراقبت فرهنگی و دینی و مذهبی الزم است و بدون آن 

وایات را عرض رقرار گرفت. در ادامه بعضی از آیات و  مورداشارهدر این زمینه  نیز آیات و روایاتی .نخواهد بود
 :کنیممی

 سوره مریم 55آیه  .1
ْهَلُه ِبا» :فرمایدمیدرباره حضرت اسماعیل  «مریم»سوره خداوند در 

َ
ُمُر أ

ْ
َکوِة َو َو کاَن َیأ َلوِة َو الزَّ ِه لصَّ کاَن ِعنَد َربِّ

ا  .کردمیین بود که خانواده خویش را به نماز و زکات توصیه چنسنت و سیره این پیامبر خدا  «َمْرِضیًّ
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 .خواهد شد هاانسانفضای تعالی و رشد و تربیت  ،قرار گیرد آنگاه فضای خانه موردتوجهاگر این امور در خانه 
2سوره تحریم و سوره بقره آیاتدر    ومادی  هایمراقبتاست که شما غیر از شده بر این  زیادی تأکید که دیده شد 

 معنوی نسبت به همدیگر داشته باشید. هایمراقبتباید  ،ظاهری
 توجهبیاخالقی  ودر مورد نیازهای مادی و ظاهری خیلی توجه دارند اما نسبت به نیازهای معنوی  هاخانواده گاهی

 بیان شد. گذشته گانهدهاصول  درسالمی است که خالف تعالیم ا دقیقا  هستند که این 
نُفَسکُم » که کندمی تأکیداصل یازدهم  

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا ُقوْا أ ا الَّ یهُّ

َ
ْهِلیکُم  یأ

َ
اُس َو الْحَجاَرةُ  َو أ ا َوُقوُدَها النَّ 3«َنار  با روش  

 .یکدیگر را از خطاهای اخالقی و دینی مصون بدارید، درست مراقب هم بوده

 سوره طه 132آیه  .2
َلوِة َو »: اندفرمودهبه پیامبر اسالم محمد مصطفی ص صادر  این فرمان راخداوند  «طه»در سوره   ْهَلَك ِبالصَّ

َ
ُمْر أ

ْ
َو أ

4.«اْصَطِبر َعَلیها  
و  مؤمنمعراج  ،نویتنماز که نماد اخالق و مع ،مبادا در فضای خانه .ه کنتوصیرا به نماز  خودت اهل فرمایدمی

و خود نیز  وصیه کنو اهل خودت را به نماز ت فرزندانهمسر و  ، بلکهاست مورد غفلت قرار گیرد سازیانسانفریضه 
 .ن پایداری کنآبر 

به مراقبت  مأمورن شادر خانه در قبال همدیگر و در قبال فرزندان  زن و مردحاصل آیات مذکور این نکته شد که 
 .دهستناخالقی و معنوی 

 بریفرمان وند اطاعت خداو و در راستاین مراقبت باید با روش درست و صحیح همسران و اعضای خانواده البته ای 
 .است بارزیان مسئله این ازو غفلت  اعمال شوداز خدا و رعایت قوانین اخالقی 
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 در باب اصل صیانت و مراقبتروایات  .3
 دکه به چنقبت اخالقی دارد بر مرا تأکیدداریم که را روایات از مالحظه کردید تعدادی  اختصاربهدر کنار این آیات که 

 :شودمینمونه از این روایات اشاره 
ْیِل َفَیْرَفُع َصْوَتُه  .1 ُجِل َیُقوُم ِمْن آِخِر اللَّ ِه ع َعِن الرَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
َل أ

َ
ُه َسأ نَّ

َ
ُجِل ِباْلُقْرآِن َفَقاَل َیْنَبِغي َیْعُقوَب ْبِن َساِلٍم أ ِللرَّ

ُك  َك اْلُمَتَحرِّ ْهَلُه ِلَکيْ َیُقوَم اْلَقاِئُم َو َیَتَحرَّ
َ
ْن ُیْسِمَع أ

َ
ْیِل أ ی ِفي اللَّ 5«ِإَذا َصلَّ از امام صادق یعقوب بن سالم  

بلند خود را  نماز طنینصدا و کمی و  شودمید نکه کسی در پایان شب برای نماز بل کندمی سؤال السالمعلیه
 که این سنت است: حضرت فرمود چه حکمی دارد؟ عمل این .شنوندمیکه همسر و اهل خانه آن را  کندمی

صدای نماز را به گوش آنان برساند تا آنان نیز  شودمیو سزاوار است که مرد زمانی که برای نماز شب بیدار 
 بیدار شوند.

شود که همسر و فرزندان  افکنطنین آوای نماز در فضای خانه ایگونهبه یحتی نسبت به نمازهای مستحب
حبات نسبت به مستفرزندان و همسرت را با یک روش درست و مناسب ما یعنی ش. شوند ترغیبنسبت به آن 

 انس گیرند. هابدانتا ترغیب کن همانند نماز و قرآن 

مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ رَحِمَ اللَّهُ رَجُال قَامَ » :منابع عامه آمده است که پیامبر خدا ص فرمودند در .2

6«ى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَنَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَ  ؛

و درود و رحمت خدا ب برخیزد برای نماز و همسر خویش را به نماز فراخواند که شباد خدا بر مردی و رحمت درود 
 .کندمیو همسرش را به نماز دعوت  خواندمیبر بانویی باد که نماز 

ال یزال العبد المؤمن یورث أهل بیته العلم و األدب الصالح حتی »ود: فرم السالمعلیهامام صادق . در روایت دیگر 3
یدخلهم الجنة جمیعا حتی ال یفقد منهم صغیرا و ال کبیرا و ال خادما و ال جارا و ال یزال العبد العاصي یورث أهل 

7«خادما و ال جارا و ال کبیرا و البیته األدب السیئ حتی یدخلهم النار جمیعا حتی ال یفقد فیها من أهل بیته صغیرا   ؛
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کسی است که  مؤمن کندمیکسی است که ادب و دانش و اخالق را به همسر و فرزندان خود منتقل  مؤمنانسان 
 کهدرحالی بردنمیفروسر را به الک خود  ،کل خانواده است درصددفقط به فکر ادب و اخالق خویش نیست بلکه 

تا جایی که  کندمیرا در مسائل اخالقی و معنوی با خود همراه  هاآنباشد بلکه  اطالعبیاز همسر و فرزندان خودش 
 .بردمیرا به بهشت  هاآنهمه 

گیری خوب مرد  جهتیکبا  .است بدیلیبیکه نقش همسران در خانه نسبت به همدیگر نسبت  ایمکردهبارها عرض 
 رودمیآتش  سویبههمه خانواده  یتوجهیبا ی تفاوتیبی. گاهی هم با یک شودمیمعنوی و اخالقی یا زن کل خانه 

خانه را اعضای تا  کندمی منتقلرا به خانه  هابدیعبد عاصی و گناهکار کسی است که  :فرمایدمیدر همین روایت 
 .کندمیرا جهنمی  هاآنو همه  دهدمیبه سمت گناه و معصیت و جهنم سوق 

 ،نهی از منکر ،معروفامربه و آن: نشانگر یک وظیفه روشن و قاطع خانوادگی است روایاتمجموعه این آیات و  
 .فضای خانه دعوت به خیر در و نصیحت ،موعظه

 تأمیننیازهای مادی و نفقه خانواده را  این است که هاآنکه فقط وظیفه  کنندمیچنین فکر  هاانسانگاهی بعض  
در جامعه شاهد که مع االسف مواردی از این قبیل را  ورزندمیی غفلت از نیازهای معنوی و اخالق کامال  د و نکن

ادب انسانی  ،اخالقی و معنوی هایارزش ،ن و نوای نمازقرآ. بعضی از همسران به فکر این نیستند که آوای هستیم
است  شدهتأمین آن نیازهای مادی احیانا  که خواهد بود  ایخانه تجلی این تفکرو الهی در خانه متجلی شود و نتیجه 

 .است و راکد اخالقی و معنوی ساکت هایارزشاما در 
اولین نکته در تعالی خانواده و سیر در مسیر اخالق و معنویت و سعادت این است که همسران در این مسیر یار و یاور 

در کتاب  کنندمیغاز جوانان عزیز و کسانی که زندگی را آ ویژهبههمدیگر باشند که پایه اول یک زندگی درست است 
 کنند.یک فصل مهم لحاظ  عنوانبهرا مواظبت از معنویات  شانزندگی

یبادارای ، هانیکیو نهی از منکر و ارشاد و دعوت به  معروفامربه این را نیز عرض کنم که است  ییمنطق جذاب و ز
انواده را به سمت قرآن و نماز اعضای خ تندیبا  شودمیهرگز ن .باشدمناسبی اخالق نیکو و دعوت اساس و باید بر 

 .تندی کرد توانمیخالق و حجاب و آداب اسالمی سوق دهیم. در شرایط خاص است که ا و
 :پس این دو نکته فراموش نشود که

 ؛حجاب و عفاف مهم است ،طهارت ،معنویت، پاکی، آغاز زندگی و نهادن زندگی بر پایه اخالق الف.
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یبا باشد و  هاییرویهو  هاروشبا  اموربت از این ظباید تشویق و مواب.  .یکو صورت گیردن بااخالقجذاب و ز
 :شده است گیریهدف ایخانوادهکه در این اصول مترقی و پیشرفته فقهی و اخالقی اسالم چه  کنیدمیمالحظه 

، مشورت ،مکاریه ،ریبا صبر و بردبا شده است، ریزیپایهو اصول درست  هاروشکه بنیان آن بر  ایخانواده
، هااینجه به اخالقی مبادی یک خانواده سالم است که در صورت عدم تو هایارزشتوجه به  و خیرخواهی ،دلسوزی
فرزندان  ناز دست رفت خانوادگی و هاینابسامانیاز امروز خواهد شد. آمارهای طالق و اختالفات و  ترسختآینده ما 

 بر اساسگ خانوادگی زندگی اجتماعی ماست و تنها راه آن اصالح فرهن هایمصیبتکه  ایدشنیدهرا در مقام تربیت 
این اصول و  سازیپیادهاسالم و  هایفرماناصول مترقی اسالم است که امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به 

 قوانین مترقی را در فضای خانه عنایت بفرماید.
اموات و  ؛اطمی قرار بدهفما را زندگی علوی و  هایخانهکه زندگی و  دهیمیم قسم بزرگوارت تو را به اولیای خدایا

 .درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز

بْ  َك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ 8َتُر ِبْسِم اللَّ  
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 خطبه دوم

ِه رب العالمین و الصلوه علی اشرف االوصیاء و المرسلین، حب یبنا و حبیب بسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ
القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علّی امیرالمؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة اله العالمین ابی

ن ّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمیالزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم ص
علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و 

حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 
ة رب مان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرالعباد و ارکان البالد و ابواب االی

 العالمین صلواتک علیهم اجمعین

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه »اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم  ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن  9«َوکوُنوْا َمَع الصَّ  عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله 
َملَ »: خوانیممیچنین  63در ادامه خطبه 

َ
َجَلُه َمْسُتوٌر َعْنُه َو أ

َ
ُن َلُه اْلَمْعِصَیَة  ُه َخاِدٌع َلهُ َفِإنَّ أ یِّ ٌل ِبِه ُیَز ْیَطاُن ُمَوکَّ َو الشَّ

َفَها ِإَذا  ْوَبَة ِلُیَسوِّ یِه التَّ ْغَفَل َما َیُکوُن َعْنَهاِلَیْرَکَبَها َو ُیَمنِّ
َ
ُتُه َعَلْیِه أ ْن َیُکوَن  َهَجَمْت َمِنیَّ

َ
َفَیا َلَها َحْسَرة  َعَلی ُکلِّ ِذي َغْفَلٍة أ

ة   ْقَوةِ  ُعُمُرُه َعَلْیِه ُحجَّ اُمُه ِإَلی الشِّ یَّ
َ
َیُه أ ْن ُتَؤدِّ

َ
1«َو أ 0 از  :فرمایندمی ،به تقوا توصیه کردند ما را مؤمنانامیر که  ینبعدازا 

آزمایش الهی این است که مرگ و اجل ما پنهان است. این پنهان بودن مرگ برای پیشرفت و آزمودن  هایحکمت
 .بشر یک ضرورت است

َمَلُه َخاِدٌع َلهُ » 
َ
 ،دهدمیآرزوهای شیطانی ما را فریب  ،در این فضای تاریک و «َو أ

                                            
 119سوره توبه آیه ـ  9

1  95، ص 64صالح(، خطبه البالغة )صبحينهجـ سید رضی،  0
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ٌل ِبهِ » ْیَطاُن ُمَوکَّ  .گمارده شده است بر ماو شیطان  داردقرار ی ما بهم پیش رودر این فضای مو شیطان  «َو الشَّ
 عمل گمراه گر ذیل است: چندکار شیطان 

ُن َلُه اْلَمْعِصَیَة ِلَیْرَکَبَها». 1 یِّ یبا نشان  هازشتیکار شیطان این است که « ُیَز ، غیبت و تهمت و فساد و دهدمیرا ز
 ؛کندمیشیرین  گناهان را به مذاق انسان

َفَهاَو ». 2 ْوَبَة ِلُیَسوِّ یِه التَّ شیرین و توبه و  هایتمعص .بیندازیم تأخیرتا  دهدمیو نسبت به توبه دائم به ما وعده « ُیَمنِّ
 ؛اندازیممی تأخیرتسویف کرده و توبه را به  دائما  خدا دارای مدت و  یسوبهبازگشت 

ْغَفَل َما » .3
َ
ُتُه َعَلْیِه أ در این  و رسدمیاجل ما کی  دانیمنمیدر این فضای مبهمی که  «َیُکوُن َعْنَهاِإَذا َهَجَمْت َمِنیَّ

رزوها و آآمال و  رسدمیهرگاه که موعد توبه و بازگشت  .رویممیما پیش  کندمی وتازتاختما  برشیطان  هفضایی ک
 کهدرحالی رسدفرامیو ناگهان مرگ  شویممیو مرتکب  کندمیجلوه گری گناهان  .گیردمیجلوی این توبه را  هاوعده

 .از خداوند بودیم هاغفلتما در بیشترین 
 هستند.غافل  کهدرحالی آیدمی هاانسانبه سراغ سخت  هایمرضیا مرگ  غالبا  بزرگوار  و خواهران برادران

َلَها َحْسَرة  َعَلی ُکلِّ ِذي َغْفَلٍة َفَیا » :که خوردمیو حسرت  زندمین داد چنیو پیشوای پارسایان  مؤمناندر ادامه امیر 
ة   ْن َیُکوَن ُعُمُرُه َعَلْیِه ُحجَّ

َ
ه برای او سرمایه سعادت و کمال بود همه کچقدر حسرت دارد برای غافالن که عمری را  «أ

این سرمایه ابدی و جاوید که  .ایامی که مایه رشد و تعالی او بود همه به شقاوت منجر شد علیه او حجت شد و
 .هاستحسرت ناین باالتری و شدبه یک شقاوت ابدی معنویت و عرفان برساند مبدل  هایقلهست ما را به توانمی

باشیم تا در حسرت آن روز قرار نگیریم که شکننده است روز آن روز برای همه ما خواهد بود امروز باید در اندیشه آن 
 .به فکر باشیماطاعت اوامر خدا با  اآلناست از  سوزجانو حسرت هنگام مرگ جانکاه و 

 هامناسبت
 کنم:یماشاره  هامناسبتاختصار به  صورتبه

 تسلیت ایام فاطمیه .1
سوگواری صدیقه  ،و ایام فاطمیه داریممیشهیدان اسالم و شهدای مقاومت اسالمی را گرامی  ،یاد و خاطره امام 

 .کنیممیطاهره فاطمه زهرا را تسلیت و تعزیت عرض 
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 واعظ طبسی اللهآیتارتحال  مناسبت بهتسلیت  .2
واعظ طبسی تولیت معظم آستان قدس رضوی را به مقام  اللهآیتم وارتحال عالم فرزانه و فقیه مجاهد مرح

مردم شریف استان خراسان و مشهد مقدس ، ملت ایران ،علمیه هایحوزه ،مراجع عظام ،معظم رهبری
در حوزه  ایاستوانهی در تحصیل و تدریس کوشا بود و . این عالم بزرگوار از جوانکنممیتسلیت عرض 

و مقام معظم رهبری راحل انقالب اسالمی و در کنار امام  هایآرمانمشهد مقدس بود و از جوانی در خدمت 
رحمت و رضوان خدا  .خدمات زیادی کردند برانگیزدر خدمت آستان قدس رضوی با مدیریت ستایش  .بود

به ارواح همه شهیدان و این عالم مجاهد و همه درگذشتگان و  کنیممیبر این عالم بزرگوار باشد و تقدیم 
 محمدمراجع درگذشته و درگذشتگان از این جمع صلواتی بر محمد و آل 

 گرامی داشت انتخابات هفتم اسفند .3
دینی  ساالریمردمفصل جدیدی در  ـ لس شورای اسالمیانتخابات خبرگان رهبری و مجـ انتخابات هفتم اسفند  

مه نقاط کشور و در این استان و هالزم است از مردم شریف و غیور و بزرگوارمان در  جاهمین .در کشور عزیز ما بود
تقدیر و  سازسرنوشتو  اثرگذارانتخابات بسیار مهم و  این دوو مجریان و ناظران  برگزارکنندگاناز همه  طورهمین

 تشکر کنیم.

 انتخابات ایران هایپیام
 مختلف بود: هایحوزهانتخابات ایران بیانگر چندین پیام در 

 دینی و الهی هایارزش برپایهممتاز ایران  ساالریمردم .1
 هاارزشمبتنی بر این  ساالریمردم رهای اسالمی و هم دارزشامروز ما در منطقه جایگاه مهمی هم در 

ملت ما را به هدایت  پیشگاه خدا باید شاکر باشیم که در دارد. شکرگزاریداریم که جای تبریک و تقدیر و 
در  کهدرحالی %50انتخابات با مشارکت باالی  36رهبری به این آزمون بزرگ رهنمون شد. حدود 

 %62مشارکت . است ترپایینمقدار از این  خیلی از اوقات هامشارکتپیشرفته دنیا  اصطالحبهکشورهای 
 هایارزشعمق و پایداری بر  ،عظمت ملت ایران دهندهنشانبرپاست  فتنهآشوب و  همهاینکه  ایمنطقهدر 

 .انقالب اسالمی است
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 درصحنهایران استوار و پایدار و مقاوم است. مردم ایران  پیام انتخابات آبرومند ما به جهان این است که 
والیت و رهبری استوار مبتنی بر انقالبی و مبانی  هایارزش ،نظام جمهوری اسالمیحضور دارند و مبانی 

 .است

 خود ایمنطقهایران امن در کنار دوستان  .2
 .یک کشور امن و مستقر در کنار شماست عنوانبهاست که ایران  ینمنطقه اپیام ما به دوستان در  

 دشمنان هایتوطئهپایداری ملت ایران در برابر  .3
حضور دارند و با  هاعرصهست که ملت ایران صف به صف در همه اپیام این انتخابات به دشمنان ما این  

را ناامید  دشمنانخواهند ایستاد و انتخابات ما به فضل الهی همه  آنان هایتوطئهاطاعت از رهبری در برابر 
 ه است.کرد

 ملت نصب العین قرار دادن رهنمودهای رهبری توسط منتخبین .4
 رهنمودهای و ندباشبند یاپصالح مردم مبه  رودمیاز برگزیدگان ملت در خبرگان و مجلس شورای اسالمی هم انتظار  

اصالح امور اقتصادی و توجه به مسائل فرهنگی را مورد  ،رهبری معظم را نصب العین قرار دهند و در این شرایط
اسالم و به در خدمت الهی  به فضلکه بتوانند  یدواریمامآرزوی توفیق داریم و  هااینما برای همه  .اهتمام قرار دهند

 بردارند. تریبزرگ هایگامتعالی کشور 

 نکوداشت هفته درختکاری و حفظ منابع طبیعی .4
باید عرض  اینجابنده هم در  و در مورد آن سخنانی مطرح شد .داریممیرا گرامی فته منابع طبیعی و درختکاری ه

 :هکنم ک

 توجه به منابع طبیعی یک وظیفه شرعی .1
 ؛است زمان حاضر و درختکاری یک وظیفه شرعی قطعی در هاآنه منابع طبیعی و حفظ بتوجه 

 منابع طبیعیزیست محیطی و گسترده تهدید  .2
 ،اراضی کشاورزی، باغات مراتع، ،هاجنگلتخریب : کندمیما را تهدید  زیستمحیطحضرید خطرهای زیادی مست 

مرکزی در معرض این پیشرفت کویر  هایاستان .منجر به پیشرفت کویر شده است هاایننزوالت آسمانی همه  کمبود
 ؛کندمیاست و این خطر همه کشور را تهدید  زاییبیابانو 
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 ریز گردهاکشور در معرض  هایاستاننیمی از  .3
به بیابان  شدنتبدیل در معرض هازمیندر قم حدود هزار هکتار از  .خطر است دهندهنشان ریز گردهاموج فزاینده 

قرار دارند که برای سالمت امروز و  ریز گردهادر معرض همچون قم و تهران ما  هایاستانبیش از نیمی از  .است
به حفظ منابع طبیعی توجه بیشتری  نسبتخطرها همه ما موظف هستیم که  موجاین  به خاطر است. مضرینده کشور آ

 درختکاری است. در این ایامی که فصل مخصوصا   .به باغات و درختکاری اهتمام ورزیم و داشته باشیم

 حفظ منابع طبیعی نیاز امروز کشور سازیفرهنگپشتیبانی دولت و  .4
دولت از طرفی و  .بیشتر است هایپشتیبانیاما نیاز به  و در پی آن هستند، انددادهانجام مسئوالن اقدامات خوبی را  

 .از سویی دیگر نیاز امروز جامعه ایرانی است حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و فضاهای سازیفرهنگ

 بزرگداشت هفته نیکوکاری .5
ومان برای فقرزدایی و رسیدگی به محر .داریممیکمیته امداد امام خمینی را گرامی  تأسیسهفته نیکوکاری و سالگرد 

از سویی دیگر نهادهایی مثل بهزیستی فعال هستند اما  و کندمیگسترده تالش  هایفعالیتاز سویی کمیته امداد با 
 .در کشور و این استان هزاران موسسه خیریه داریم دودر کنار این 

با اعطای وام  ،دهندمی وام ؛انددادهتشکیل  ایخیریه مؤسسات و هاکمیته هامحله و منطقه، خود مردم در مسجد 
کار بسیار ارزشمندی است. مبارزه با فقر و محرومت  کنند کهمیبه ازدواج جوانان توجه ازدواج و جهیزیه و .... 

البته  .باشند حضورداشته درصحنهد فقط توسط نهادهای رسمی انجام پذیرد خود مردم باید توانمیزدایی ن
امیدواریم دولت و مجلس در شرایط پیش رو بتوانند تصمیمات و کالن بسیار مهم است  هایگذاریسیاست

مردم  نیز هرسال ،کندمیکه کمیته امداد برگزار  شودمیشروع  اسفند هفته جشن نیکوکاری 14بگیرند. از  تریجدی
ر مردم در جشن نیکوکاری باشیم تا آنان بتوانند د مسال هم شاهد مشارکت خوبمیدواریم ادارند و ا مشارکت خوبی

سال قبل حدود یک میلیارد تومان در شهر قم برای جشن نیکوکاری  .کنندایام سال جدید به محرومان توجه بهتری 
 کمک شده است که انشالله امسال این کمک بیشتر شود.

 فارسخلیجمحکومیت بیانیه شورای همکاری  .6
 ایبیانیهطی  بودیم که فارسخلیج هایدولت یار زشت و خبیثانه در برخی ازما در این روزها شاهد یک اقدام بس

تروریستی  هایسازمانرا در زمره  هاصهیونیستمجاهد و مقاوم و این سد پوالدین در برابر دشمنان اسالم و  اللهحزب
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ید در برابر شکوه و عظمت توانمیمعادالت منطقه ن رو وامانده د د دولت کوچکشما بدانید چن .اندآوردهبشمار 
که توانست اراضی لبنان را آزاد  یاللهحزب ،حرکت شما حرکت بسیار زشتی بود ،فلسطین و لبنان بایستیدمقاومت 

حرکت تروریستی دولت اسرائیل افکند شما آن را یک برای اولین بار اسرائیل را به عقب بنشاند و ترس در ارکان  ،کند
خود شما  .هستید انگیزیفتنهدنبال  و استهصهیونیستاین روشن است که دست شما در دست  ؟!!معرفی کردید

 .شما در سوریه و لبنان و نقاط مختلف عالم پشتوانه تروریسم هستید ،گاه تروریسم هستیدیپا

 محکومیت اعزام سفیر مصر به اسرائیل .7
 این هم حرکت زشت دیگری بود. ما ملت. دولت مصر سفیر خودش را به اسرائیل اعزام کرد مجددا  بعد از سه سال  

یستی حرکت چند دولت حقیر در ترور کنیممیاعالم  و اجتهادمسلمان ایران در نماز جمعه و در این پایگاه بزرگ جهاد 
 جاییبهارتقای روابط از سوی دولت مصر با اسرائیل از دید ما محکوم است و این حرکت  و اقدام به اللهحزبنامیدن 

 .نخواهد رسید

 :کنممیی را به عربی عرض تدر پایان جمال 
و اشیر  ةعبادالله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ارحب بضیوفنا العظام و الکرام من سوریا و من سایر البلدان االسالمی

 :نقتطینی هنا باختصار ال
العظیم الشعب  و هذا ةو هائل ةواسع ةالماضی فی االنتخابات بصور ةن الشعب االیرانی شارک یوم الجمعاالولی ا

و نحن بینما نشکر المشارکین و  مت صورة رائقة عن السیادة الشعبیة االسالمیةو تّیاراته قّد  هجهاتبمختلف 
وفق المنتخبین و و نقدم التبریکات لهم و للمنتخبین نتمنی ان ی  و حکومةشعبا   المساهمین فی االنتخابات االخیرة

 االقتصادیه فی البالد  أزمةو حّل المستضعفین منهم  الشعب خصوصا  المسئولین لخدمة 
م و مستعد للحوار الهادئ و من و هدوء و سالأّن ایران االسالم بلد أللشعوب و الحکومات فی المنطقه ب دکّ و نؤ

 االرهاب و اعداء االسالم خصوصا الصهایله لمکافحة
المقاوم و الصائد  اللهحزبو ادرجوا  رة مشئومة و سخیفةد: ان المجلس التعاون الخلیجی قام بمباةالثانی ةا النقطو ام 

 رهابین، و هذه المبادرة کشفت عن بواطنهم الخبیثة و هی منبعثه عن مؤامرة صهیونیة فی المنطقةفی قائمة اإل
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لمجاهد وقفوا الی جانب المناضل و ا اللهحزبو فی مقدمتها  بدال  من ان یقوموا بدعم المقاومة الفلسطینیةو هوالء 
لبنان و اراضی  قام بتحریر اراضی فهذه الحزب االلهی و الرسالی، الکیان و ادانوا المقاومةب هذا اسرائیل الغاص

 و قام بخلق مفاخر للمسلمین و العرب العربیة
و ان و المقاومة االسالمیة  اللهحزبو نحن هذین هذه المبادرة البشعة و نعلن بصراحة ان االمة االسالمیة تعتز ب 

و  سوریاال الشعب الحبیب ،ی جانب المقاومة و شعوب المظلومة و من جملة هذه الشعوبیقف الیرانی الشعب اإل
 .االسالم و المسلمین نسئل الله ان یوفقنا لخدمة

للهم ارزقنا توفیق نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله ... یاارحم الرحمین. ا
اللهم انصر  هله.او صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و الطاعة و بعدالمعصیة 

 اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلماتجیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم 
ور بفرما حشخدایا ارواح شهدا و امام شهدا وهمه درگذشتگان و مراجع و بزرگان درگذشته را با اولیای خودت م

ا به محضر موالیمان خدمتگزاران به اسالم و مقام معظم رهبری و مراجع عظام را موید و منصور بدار، سالم و درود ما ر
 الله علیه ابالغ بفرما.امام زمان سالم

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم ی ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
1وَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ 1  

 صدق الله العلی العظیم
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