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 خطبه اول
الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم

أمرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات 
ِبی 

َ
ین اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ بیَن األطَهر ٍد َو َعلی آله األطیَّ اْلَقاِسِم المصطفی ُمَحمَّ

ما بقیة الّله فی االرضین  .السیُّ

 توصیه به تقوا
َه َخِبیٌر » َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ ا َقدَّ َه َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
ِه  1« ِبَما َتْعَمُلوَن یا أ عباد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا عباد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
َو  2أ

ْقَوی اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َتَزوَّ
بری از فرمان خداوند در همه احوال زگاری و فرمانهمه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهی

کنم و شئون زندگی و پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی و اصالح نفس و تقوا و یاد برزخ و قیامت سفارش و دعوت می
خواهیم که درهای حکمت و هدایت و تقوای خود را به روی همه ما بگشاید و همه ما را بر و از خداوند متعال می

 قوا و پیروی از پارسایان و اولیای الهی موفق و مؤّید بدارد.کسب ت

 ادامه اصل هفدهم: اصل شکر و قدردانی
بحث ما در اصل هفدهم در روابط همسران و روابط درون خانواده بود. عرض کردیم رذیلتی در اخالق بنام کفران 
نعمتها وجود دارد و فضیلت بزرگی بنام شکر نعمتها وجود دارد. شکر نعمتهای خداوند از مهمترین فضایل اخالقی 
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یان شکرگزار در برابر احسان دیگران داشتن  هم مکمل شکر خداوند است. در همه نعمتها شکر است و همین طور ز
 منعم و احسان کننده یک وظیفه انسانی الهی است و طبعًا این شکر در فضای خانواده هم دارای اهمیت است. 

خانه ای که فرهنگ آن بر کفران نعمتها باشد زن و مرد در قبال خدمت به یکدیگر، احسان و نعمت را کفران کنند، 
خدمت به یکدیگر را بپوشانند این فضا یک فضای غیر الهی است و این کفران نعمت از آسیبهایی با بی اعتمادی، 

یادی بر کفران نعمت بخصوص در فضای خانه  است که هم انسان را در پیشگاه خدا، سیاه رو می کند و هم آثار ز
 نسبت به همسر، پدر و مادر که اهمیت باالتری دارد مترتب می شود.

نعمت آسیبی است که در این دنیا خانه را تاریک می کند و روابط را ناسالم می سازد و فضای آن را  همچنین کفران
مکدر می کند و در نهایت بر روی فرزندان و تربیت نسل آینده اثر نامطلوب می گذارد. بنابراین کفران نعمت و پوشاندن 

 جام می دهد یک رذیلت اخالقی است.و بی اعتنایی خدمتی که همسر در خانه برای همسر و فرزندان ان
خانه ای انسانی، الهی و آسمانی است که فرهنگ شکر و سپاس در آن حاکم باشد و اعضای خانواده با کرامت و 
تکریم و با زبان و دل شاکرانه با همدیگر برخورد کنند. از یک سو آثار و برکات روحی و معنوی دارد که در جای خود 

مشمول الطاف خاص الهی می شود. از سوی دیگر وقتی روابط زن و شوهر و روابط  روشن است و انسان شاکر
خانوادگی بر شکر و سپاس مبتنی شد فضای آن خانه آرام می شود و از بسیاری از آسیبها دور خواهد بود و فضای 

 خانه فضای تربیت فرزندان سالم می گردد.
گر ببینند و مشاهده کنند که والدین حرمت یکدیگر را نگه نمی وقتی فرزندان ناسپاسی پدر و مادر را نسبت به همدی

دارند و کرامت هم را حفظ نمی کنند، مرد خدمت همسر را نادیده می گیرد و بالعکس، این فضای ضد تربیتی خواهد 
 بود و این روش و سیره به فرزندان هم منتقل می شود. 

فرهنگ ساز  ،نوع رابطه این ر خانه به دلیل این است کهاهمیت رعایت اصول اخالقی در روابط بین زن و شوهر د
ه امعجمنعکس می شود. چرا که در همه جامعه است و در فضای تربیت فرزندان منعکس می شود و بصورت مستقیم 

فرهنگ جامعه در پرتو فرهنگ  .خانه های ما سلولهای بنیادین جامعه است .از اجتماع خانواده ها تشکیل شده است
فلذا توجه به رعایت اصول اخالقی از قبیل شکر و سپاس در برابر احسان دیگری، در .. ما شکل می گیرد خانه های

یادی دارد. همانطور که کفران نعمت ،همه جا ارزش دارد بداخالقی و پوشاندن نعمتهای  ،اما در فضای خانه ارزش ز
 یکدیگر در فضای خانه آثار مخرب و عقاب مضاعف دارد.
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 در خانواده گزاریشکر یلتروایات در فض
 ،به ابعاد کلی از بحث اشاره کردیم . در خطبه های پیشینمالحظه کردیدرا شما آیات و روایات در بحث کلی شکر 

 :اما به عنوان نمونه آیات و روایات در خصوص روابط بین همسران و شکر را مالحظه بفرمایید
لی الله علیه و آله ص)چند روایت به این عنوان وارد شده است که هم عامه و هم خاصه دارند که پیامبر اکرم  .8

. این تعبیر تعبیر بلندی 2«ال ینظر الله إلی امرأة ال تشکر زوجها وهي ال تستغني عنه» می فرماید: و سّلم(
 نگاه لطف نمی اندازد وندخدا :می فرمایدپیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سّلم(  است.

بق ه می گیرد طنادیدخانمی که لطف و احسان همسر خویش را  .اسگذرا نیستسپبه همسرش نسبت به کسی که 
 این روایت از نگاه لطف الهی به دور است.

ایما امراة قالت لزوجها: ما رایت قط من وجهک خیرا » :در روایتی از امام صادق علیه السالم است .2
اگر خانمی به همسر خود بگوید که من هیچ نیکی و خیری از تو ندیدم. من از وجه و از  5«عملهافقد حبط 

 .اعمال او حبط می شود ،کار تو هیچ خوبی ندیدم
 ها گره خورده است وقتی سعادت جامعه به خانواده .گره خورده است هفضای سالم خانوادتربیت فرزندان به 

 گونه ای از کسی صادر شود امام می فرماید عمل او حبط می شود. ساناسپچنین تعبیر 
در رساله حقوق امام سجاد علیه السالم بر این نکته تاکید شده است شما همسران نگاه تان به یکدیگر باید  .3

در این صورت باید خدا را بر نعمت همسران شکر  ،به عنوان این باشد که نعمت الهی برای یکدیگر هستید
هم در برابر همسر شاکر بود. ازدواج و همسران سالم از نعمتهای خداست. راههایی است که  گذاشت و

 6.خداوند برای سعادت و رشد بشر به روی او گشوده است

                                        
 ـ نسائی،  2
 885، ص 82ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج  5
و اما حق رعیتک بملک النکاح ، فان تعلم ان الله جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقیه و کذلک کل واحد منکما یجب »ـ امام سجاد علیه السالم:  6

و اما حق همسرت این است که بدانی « صاحبه ، و یعلم ان ذلک نعمه منه علیه ، و وجب ان یحسن صحبه نعمه الله و یکرمها و یرفق بهان یحمد الله علی 
و پرستار و همدم  ، به راستی خداوند او را مایه آرامش و آسایش و وهر( به سبب همسرش خدای را سپاس و زن) شما از یک هر که باید و است داده قرار ت  ش

ول،  .دارد و بداند که این ارزانی خدا بر اوست و باید با نعمت خدا ، نیک رفتار باشد و گرامیش دارد و با او سازگاری کند ابن شعبه حّرانی، تحف العق
 251ص
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ینه آن خدا و خالق را نظاره آدر خطبه قبل عرض کردیم شکر کامل شکری است که هم مخلوق را ببیند و هم در 
شکر خالص آن است که خالصانه و از صمیم قلب برخیزد، عالوه بر این که زبانی است و در جای خود مهم  .کند

 .هم باشد شکر زبانیاست اما عملی به همراه آن 
 :شکر کامل آن است کهگفته شد که  

 ؛به هنگام و به موقع باشد تا اثر مثبت آن بماند الف.
در بعضی از روایات آمده است که اگر . حسانگر به او فایده برساندشکر کامل آن است که بیش از احسان ا ب.

احسان کرده است احسان کنی معامله است و هر چند خوب است و درجه پایینی از شکر  به اندازه ای که کسی به تو
ه او ب استن است که شما با دل و جان و افزون بر آن خدمتی که او به شما ارائه کرده آاما رتبه باالتر شکر  .است

ست انجام داده ا به شماتقدیم کنی. حتی در بعض روایات آمده است که شکر این است که شما بیش از خدمتی که 
 به او خدمت کنی. 

  1.شکر صاحب نعمت را پاسخ  دهیدر روایات ما بود که به دعا و خیرات ج. 
اسالم هم بر این تاکید  .شکر یک کار نیک دیگری این است که شما هم برای او کاری انجام دهی ،در منطق مادی

 .هم این است که برای وی خیرات کرده دعایش نمایید سپاس گذاری اما در منطق الهی و معنوی بخشی از .می کند
 .ائد می شوداحسان کننده ع بهبعد از مرگ هم دعای شما نوعی شکر و خیرات است و ثمرات آن 

یم و هم بگ ساسپخدایا به ما توفیق بده هم شاکران شایسته بارگاه تو باشیم و هم نعمت منعمان و احسان گران را  ذار
 خود متجلی کنیم.  فرهنگ شکر و سپاس را درخانواده های

اغفر ن اللهم اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمی اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله.
  المؤمنین و المومنات والمسلمین والمسلمات

بْ  َحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَر
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  8َتُر ِبْسِم اللَّ

  

                                        
وده است: حضرت محمد مصطفی )صلیـ  1 ْم »الله علیه و آله و سلم( فرم ْم َمْعروفًا َفکاِفؤوُه، َو ِاْن َل وا الّلَه َلُه َحّتی َمْن آتاُک َتِجدوا ما ُتـکاِفؤوَنُه َفاْدُع

وهُ  ـُکْم َقْد کاَفْیُتم وا َا نَّ وانستید، آن« َتُظـّن وید تالفی کردههر کس به شما نیکی کرد، جبران کنید و اگر نت علی عالمی،  .دایقدر برای او دعا کنید که مطمئن ش
و قرآن و حدیث، ج   8600211، ح 8زندگی در پرت

وثر. س1  وره ک
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 خطبه دوم
الرحمن الرحیم. الحمدالّله الذی هدانا لهذا و ما الّله اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم

بیَن  کنا لنهتدی لوال عن هدانا الله ٍد َو َعلی آله األطیَّ ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
َنا أ ِدَنا َو َنِبیِّ ثم الصالة و السالم علی َسیِّ

ما موالنا علی بن ابیطالب  ین الَسیُّ  علی الحسن و الحسینو علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و األطَهر
سیدی شباب اهل الجنة اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علّی بن الحسین و محمد بن 
علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن محمد و الحسن بن 

بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب  حججک علی عبادک و أمنائک فیعلّی و الخلف القائم المنتظر 
 االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین.

السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا أخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السالم 
 .علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

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

َ
یا أ

اِدِقیَن   ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله.9«الصَّ
بری از فرمان خداوند مانهمه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را بار دیگر به پارسایی و پرهیزگاری و فر

 کنم.در همه احوال و شئون زندگی و پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی سفارش و دعوت می
َفاْعَتِصُموا ِبَتْقَوی الّلِه، َفِانَّ َلها َحْباًل َوثیقًا ُعْرَوُتُه، َو َمْعِقاًل »بیان:  می فرماید: بعد از 890امیر مومنان در ادامه خطبه 

برای اینکه این تقوا در جان شما ریشه بگیرد نگاهی به لحظه مرگ و عالم برزخ و انتقال از این عالم  فرمودند: «َمنیعاً 
لحظه مرگی که شما را در قبر می گذارند و فشار قبر  .به آن عالم بیافکنید. لحظه ای که همه آن را تجربه خواهند کرد

                                        
وبه: آیه  9 وره ت  889ـ س
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 ،ا منقطع می شوید و همه امیدهای شما از دنیا قطع خواهد شدلحظه ای که از دنی .شما را در تنگنا قرار می دهد
اک لحظه وحشتن ،آن لحظه .لحظه ای که ناگهان پرده ها کنار خواهد رفت و جهانی جدید و نو را به تماشا می نشینید

 راز کا لحظه ای که همه حواس شما ،لحظه ای که استخوانهای شما در هم کوبیده می شود .و بسیار حساسی است
ن لحظه ها را امروز به یاد آورید تا ذخیره ای برای آرامش در انتقال آ ،می افتد و ظلمت محض را تجربه خواهید کرد

ربه ای د و تجهستن انتقال از این عالم ماده به آن عالم به ویژه برای کسانی که در سطوح عادی .به آن عالم برگیریم
قوای تی می باشد. سخت رهستند لحظات حساسی است و تجربه بسیا ند که غالب مردم از این قبیلنداراز آن عالم 

 80.الهی توشه برگرفتن برای آرامش آن لحظه های سخت و دشوار است

 مناسبتها
 مناسبتهایی را به اختصار عرض می کنم:

یم شهیدان و امام شهدا .1  تکر
ی مدافع حرم را گرامی می شهدابویژه  اسالمی،دفاع مقدس مقاومت  یاد شهیدان بزرگوار اسالم و انقالب اسالمی و

یم. شهدای مدافع  حضرت آیت الله خرازی رونمایی توسطاز آن چهره های بزرگ  یی که امروز از اسناد بعضحرم دار
 .جسدشان باقی نمانده استوجود و  ازهیچ نشانی  ،. شهیدان اخیر مدافع حرم، شهدای عزیزی که بعضیشد

دفاع از حرم آل الله همه وجود خود را قربانی کردند. درود و رحمت  برایی اسالم و عاشقانه برای دفاع از آرمانها
تقدیم می و مرحوم شهید غفاری، علمای درگذشته، مراجع درگذشته، امام شهیدان  و شهیدان سرافراز خدا بر این

 .کنیم به ساحت همه این بزرگواران صلواتی بر محمد و آل محمد

                                        
وا َلُه َقْبَل ُنُزوِلِه، َفِانَّ اْلغاَیةَ »... ـ  80 وِلِه، َو َاِعدُّ ْوَت َو َغَمراِتِه، َو اْمَهُدوا َلُه َقْبَل ُحُل ََ َواِعظًا ِلَمْن َعَقَل، َو ُمْعَتَبرًا ِلَمْن َو باِدُروا اْلَم  اْلِقیاَمُة. َو َکفی ِبذِل

َلِع، َو َرْوعاِت اْلَف َجِهَل. َو  ْوِل اْلُمطَّ ِة ااِلْبالِس، َو َه وَن ِمْن ضیِق ااَلْرماِس، َو ِشدَّ وِغ اْلغاَیِة ما َتْعَلُم ِِ االَْسماِع، َو ُظْلَمِة َقْبَل ُبُل َزِع، َو اْخِتالِف ااَلْضالِع، َو اْسِتکا
ریِح، َو َرْدِم  َوْعِد، َو َغمِّ الضَّ ْحِد، َو خیَفِة اْل فیِح اللَّ واریهایش و مرگ بر« الصَّ و پیش  وید،ش آماده آید در از آنکه از قبل پذیراییش برای و کنید، پیشدستی دش

 کافی، و برای جاهالن زمینه عبرت است. پیش از در آمدن قیامت از فرود آمدنش مهّیا گردید، زیرا قیامت نهایت کار است. مرگ برای عاقالن پندی
و گاه می :ر استچنانکه خبر دارید این ام وال برزخ آ ورها، شّدت اندوه و یأس، وحشت از جایی که از آنجا بر اح وید، تنگی گ پی در پی،  های ترس ش

وانها، شدن جا جابه وشها، شدن کر استخ وار شدن تخته سنگها بر سر قبر لحد، تاریکی گ ور، و است وشیده شدن شکاف گ سید  .ترس از وعده عذاب، پ
 316، ص 890)تصحیح صبحی صالح(، خطبه رضی، نهج البالغه 
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 ه معصومه علیها سالم به قمبزرگداشت ورود حضرت فاطم .2
 گاه بزرگ علم و جهاد و اجتهادیاپحضرت معصومه سالم الله علیها به شهر قم و به این  ،هاسالروز ورود بانوی پاکی

یم و تبریک عرض می  و شهری با سابقه درخشان در گرایش به اسالم و محبت به خاندان پیامبر را گرامی می دار
 .کنم

 اندرکاران همایش صدفتقدیر از دست  .3
ن ن اولیآاز همه عزیزانی که همایش صدف کوثر را برگذار کردند و یاد و خاطره پرفروغ خدیجه کبری  چنین همین

 این بانوی بزرگی که قدر او ناشناخته است و برکات .تشکر می کنم)ص( را بزرگ داشتند ایثارگر در راه پیامبر خدا 
شان در مورد ای خدا )ص( خدیجه آن بانویی است که پیامبر .م قابل وصف نیستوجودی او در پایه ریزی ارکان اسال

ا ت .مثل خدیجه کجا بانویی با این مجاهدت و ایثار در عالم پیدا می شود هاینک «ما ادرک ما خدیجه و»ند: فرمود
که برای احیای این بانوی  مراجع معظم و رهبر بزرگواراز نام و یاد او را بزرگ می داشت.  خدا )ص( پایان همه پیامبر

 .بزرگ اظهار لطف و محبت فرمودند جای تقدیر و تحسین و تشکر دارد
یم: دیگر نیز اما چند موضوع  است که باید به اختصار به آن بپرداز

 دی 19بزرگداشت  .4
تید اسا ،طالب جوان ،با حضور جوانان قمی .که سراغاز نهضت سالمی است می درخشد دی 89 واقعهقم تاریخ در  

دی  89امه یافت و به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد. ادکه زنجیره وار  دی آغاز شد 89حرکتی در   و بزرگان حوزه
ینی در تاریخ پرافتخار انقالب اسالمی بویژه در قم قهرمان و حوزه علمیه است ی .برگ زر م ما این روز را گرامی می دار

ی درود و صلواتی بر محمد و آل  اهداء می کنیم م و بر روان همه آن شهیدانو نام شهیدان سرافراز آن را گرامی می دار
 .محمد

جوانان و طالب از قم به محضر ایشان مشرف می شوند  ،به فضل الهی و با عنایت رهبر معظم انقالب هر سال مردم
یم امسال هم این توفیق حاصل شود انشالله  که امیدوار

  ایراننکوداشت و تحلیل جوشش نهم دی مردم  .5
 .وردآگاهی و هوشیاری و حماسه سازی ملت ما را به یاد می آنه دی تاریخی است که بصیرت و روز 

 در این زمینه به چند نکته باید توجه کنیم:
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 در صدد لطمه زدن به ارکان نظام اسالمی 88فتنه  .1
اتفاق افتاد و فتنه ای که طراحی شده بود برای لطمه زدن به ارکان نظام اسالمی یک حادثه  11آن چه که در سال 

گاهانه خویش به یک خاطره آاما ملت ما آن پیمان شکنی ها و بدعهدی ها را با حضور  .بودتلخ و بسیار ناگوار 
 شیرینی مبدل کرد. 

 نقش برجسته رهبری در دفاع از مردم ساالری دینی. 2
دند به بهانه یک دروغ و اشتباه و به بهانه ای ناصواب خواستند ماین پیام را در دل خود دارد که کسانی آ دیه ن

یر سئوال ببرند  .شان ما پرچمدار دفاع از مردمساالری و رای مردم شدندرهبر عظیم ال . در این بینمردمساالری را ز
یعنی کلیت نظام و آرای مردم  سخن ایشان این بود که اگر شما انتخابات را به بهانه ای بخواهید مخدوش کنید

 .ایشان سینه سپر کرد تا انتخابات باقی بماند .بنظرم حق ایشان در این زمینه نادیده گرفته شد .دوشمی مخدوش 
با  ،مختلف آمده اند و رفته اند ح هایانتخابات در طول تاریخ جمهوری اسالمی جریانی است که گروه ها و جنا

بات کسانی بگویند که ما انتخا در این اثناحاال  .همین انتخاباتی که شورای نگهبان و قواعد الزم خود را داشته است
یم کشورهایی که انتخابات برای آنها بی معنا است برگردیم.  است که ما به سطحسخن آن معنای این  ،را قبول ندار

یم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود  ایشان فرمودند که وظیفه من .در هر انتخاباتی آشوب و شورش راه بینداز
یر پا گذاشته شود اجازه ندهم تا است که از آرای مردم محافظت کنند .و  .مردم ساالری ز

 در تاریخ غرب و ایادی آنان یبرگ ننگین 88وقایع ناگوار فتنه . 3
گاهانه وارد شدند  .که غربیها روی خوش به آن نشان دادند و به آن دل بستند ر آن حوادث و وقایع ناگوارد کسانی ناآ

گاهانه سردمداری آن حوادث و فتنه را اما .و بعد خود را جدا کردند ن همه وقایع آو  به عهده گرفتند کسانی هم آ
  .اتفاق افتاد این یک بخش زشت وناپسندی بود که در کشور .ناگوار برای کشور به ارمغان آوردند

یر سوال برده شد در حالی که انتخاباتی که برگزار شده در طول تاریخ. جناح ها و  از یک سو ارکان مردم ساالری به ز
 گروه های مختلفی آمده و رفته اند. 

 زمینه ای برای زیرپا گذاشتن ارزشهای اسالمی 88فتنه  .4
یر پا گذاشته شود تا ماجرای عاشورا اتفاق  ی دیگرسو زا هم زمینه ای فراهم شد که همه مقدسات و ارزشهای اسالم ز

مع االسف انتظار این بود که جواب  .جمع کردند وتذکر دادندسردمداران و میدان داران را افتاد. بارها هم رهبری 
 اما .اجرا پایان پذیرد و همراه مردم حرکت کنندداده شود بویژه بعد از آن خطبه حماسی و شورآفرین رهبری ممثبت 

 .کسانی این اقدام را نکردند که این عمل آنان ناپسند و زشت بود
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  ت پیام نه دیروالیت پذیری و بصی .5
امروز هم باید به دهه بصیرت توجه کنیم توجه به ارزشهای اسالمی و انقالب اسالمی و والیت پذیری پیام بزرگ نه 

امروز هم در دهه بصیرت ملت  .بصیرت باید هم در مردم و هم در عزل و نصب مسئوالن ما تجلی پیدا کند .دی است
و خدمت اسالم و انقالب اسالمی و در خدمت آرمانهای اسالم عزیز و رهبری  ما با فریاد رسا اعالم می کنند در

 .والیت معظم هستند و از این آرمان هیچ گاه کوتاه نخواهند آمد

 داشت سالروز تشکیل نهضت سواد آموزییگرام .6
یم از همه خدمتگذارنی که در  حرکت بزرگ که با فرمان امام راحل  اینسالروز نهضت سواد آموزی را گرامی می دار

مستحضر هستید که در فاصله سالهای پس از انقالب تا امروز ما  .تقدیر و تشکر می کنیمگام بر می دارند آغاز شد 
که سنین خاص  %29رساندیم و برای پایین  %15در سنین واجد شرایط بود به باالی  %50پایین  سواد را که در حد

اضافه است که جای تقدیر و تشکر  %825که  %92باسوادی رسیده ایم و در قم  %9225هدف گیری شده است به 
 نائل شدیم. دارد

رای ما ب .باید ترغیب کنند نیز یابد. خانواده هااما آنچه که مهم است این است که باید سوادآموزی همچنان استمرار  
باید  .نظام اسالمی نظام علم و دانش و فرهنگ و نور است .همین عدد چند میلیون بیسواد هم ناگوار و ناپسند است

 .نه پیش رویمزمیکه در این  جزم کنند راانشالله همه عزم خود  .بر این عفریت بیسوادی غالب شویم

یک روز ثبت احو .7  التبر
مات خد و ی کندمسازمانی است که وقایع چهارگانه و پنجگانه را ثبت  . ثبت احوال و اسنادروز ثبت احوال است

 به عزیزانمان این روز را تبریک می گوییم و از زحماتشان تقدیر و تشکر می کنیم. .ارزشمندی را ارائه می دهد

یم طرح رقابت در خدمت .8  تکر
طراحی کردند که  با همکاری مسئوالن دوستان .خدمت استدر قابت رامروز هم برنامه ای در مصلی آغاز شد که  

 بنده .از یک نهاد و ارگانی مسئولینی تشریف بیاورند و پاسخگوی مراجعات مردم باشندجمعه هر هفته قبل از نماز 
 .از این برنامه تشکر می کنم به نوبه خود

ادارات و سازمانها با این برنامه رقابت در خدمت همراهی کنند. مسئوالن  ،نهادها ،محترم استان امیدوارم مسئوالن
در مجامع عمومی بویژه در نمازهای جمعه و جماعات شرکت  ،توده های مردم حضور داشته باشندمیان ما باید  در 
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ا ب مشکالت دارند که بخشی از این کنند و همزمان به خواسته های مردم رسیدگی کنند. مردم ما مشکالت فروانی
 انشالله این برنامه که امروز شروع شده است استمرار یابد. .و توجه مسئوالن قابل حل است رودرروگفتگوی 

یک پیروزیهای جبهه مقاومت در منطقه .9  تبر
بنان و در لوم به فضل الهی حزب الله مقا را شاهد هستیم. یمن و لبنان ،پیروزیهای پیوسته جبهه مقاومت در سوریه

در عرصه سیاسی به پیروزیهای خوبی نائل شد. ما در یمن شاهد عقب نشینی سیاسی قدرتهای مهاجم و آل سعود 
ها در موصل و حلب و به طور ویژه به فضل خدا مقاومان امت اسالم از نقاط مختلف جمع هستیم و باالتر از این

دسات و ارزشهای دینی را در حلب خاموش کردند و به فضل الهی شده اند و فتنه بزرگ تکفیر و ترور و تهاجم به مق
  .خاموش خواهد شد به کلی این فتنهبه واسطه خون پاک شهیدان شما 

یم این جبهه تکفیر و ترور که  مقاومتبا مجاهدت جبهه  و شهیدان امت اسالمیانشالله به مدد روح پرفتوح  امیدوار
آمده است تا اسرائیل را امن کند شکست بخورد و امت اسالم به پیروزیهای بزرگتری در عرصه های مختلف نائل 

سفانه سازمانهای بین الملل که باید از این مجاهدان در راه خدا تشکر کنند که جمع شدند و تروریستها را متأشود. 
 صادر کردند. چقدر این افتضاح ای برای رعایت حقوق بشر این تروریستها ی تشکر قطعنامهبه عقب راندند بجا

کر تش از مقاومان در برابر تروریستهاو از جبهه مدافع، ، است شما باید االن قطعنامه صادر کنید و از ایران مقاوم
ت یاوه مان اسالمی در حال پیشرفت اسدر این ایام که انگلیسیها و آمریکاییها حس کردند که جبهه گفت ه. البتکنید

ضل شما پیروزی جبهه اسالم را به ف .گفتند. این نشان دهنده وحشتی است که اینان به آن مبتال شده اند های عجیبی
الهی خواهید دید و جمله ای که باید به شما گفت همان جمله ای است که شهید بهشتی فرمودند که شما عصبانی 

 عراق و سوریه یک جبهه متحد الهی و اسالمی شکل گرفته است از این ،لبنان ،بحرین ،منهستید از این که در ی
 .از این عصبانیت بمیریدباشید و عصبانی  مساله

یه .11 ین و نیجر  ابراز نگرانی از اعمال فشار بر شیعیان در بحر
جوانان وارد شده  وبه علما  فشاری که :در پایان باید نگرانی خودمان را از آنچه که در بحرین درحال رخ دادن است

همین طور فشار به آیت الله شیخ عیسی قاسم روز افزون ادامه  ،چندین تن از علمای بزرگ در زندان هستند ،است
که در نیجریه استمرار دارد و آنچه که در عربستان و یمن است.  رویه ایهمین طور نسبت به  ابراز کنیم. پیدا می کند

یم با عنایات در عربستان فشارهای مضا عفی نسبت به مظلومان جنوب عربستان و شیعیان آنجا وجود دارد که امیدوار
 ه های ظلم و ستم در همه این نقاط و پایه های ظلم آل سعود و اسرائیل فرو بریزد.انشاللهپایخدا 
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 ...یا الله یا الله نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله 

اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و 
 اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین والمسلماتاللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  اهله.

بفرما، اموات و درگذشتگان و شهدای گرانقدر ما، امام شهیدان و  خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن
مراجع درگذشته و همه ذوی الحقوق درگذشته ما و درگذشتگان از این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما، باران 

 ا، شر دشمنان را بهابالغ بفرم زمانمان رحمتت را بر ما نازل بفرما، شر دشمنان را کوتاه بفرما، سالم و درود ما را امام
خودشان بازبگردان، خدمتگزاران به اسالم مراجع عظام رهبری عظیم الشان را مؤید و منصور بدار، در فرج موالیمان 

 حضرت ولیعصر عج الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما.
َمُد لَ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
 11ْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ

 صدق الله العلی العظیم
 

                                        
وره اخالص88  . س


