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

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

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

ما بقیة الّله فی االرضین ین السیُّ  .األطَهر

 توصیه به تقوا
اِدِقیَن » ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
ه و مالزمة 1«یا أ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ عباد اللَّ

ِحیِل أمره و مجانب ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا عباد اللَّ ْقَوی 2ة نهیه و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
بری از فرمان خداوند در همه شما برادران و خواهران نمازگزار گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزگاری و فرمان

ذکر و یاد مرگ و قیامت و یز از آلودگی روحی و نفسانی و اصالح نفس و تقوا و همه احوال و شئون زندگی و پره
یم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر خود . کنممیشکر و سپاس خداوند متعال سفارش و دعوت  امیدوار

 مقرر بفرماید.

 اصل هجدهم: اصل شاد کردن اعضای خانواده 
. برادران و خواهران بزرگوار مستحضرید تکیه بر این رسدمیبحث ما در حوزه روابط خانوادگی به اصل هجدهم 

 :بحث
 ،اهمیت بنیادی خانواده در زندگی اجتماعی، اخالقی و ایمانی جامعه است به خاطرالف. 

                                        
وبه: آیه  1 وره ت  111ـ س
 .202البالغه، خطبه . سید رضی، نهج2
وره بقره: آیه  3  111ـ س



  
 42/01/95  ه نمازجمعه آیت اهلل اعرافیخطب     

2 
 

ما روزانه مع  .است ارگرفتهقرفرهنگی  هایهجمهو  هاآسیببه دلیل اینکه خانواده امروزه در معرض انواع ب. 
یاد  ،کندمیازدواج افزایش پیدا  سناالسف شاهد این هستیم که  کاهش پیدا  هاازدواج ،شودمیآمار طالق ز

بسیار مهمی است که ما را در  مسألهجمعیت یک  مسألهو خانوادگی رو به افزایش است  هاینابسامانی ،کندمی
 روروبهمعالجه نشود آینده جمعیت ما با مشکل اساسی  کهدرصورتیمعرض یک خطر بزرگ قرار داده است و 

 خواهد شد.
قضایی و امنیتی به دست بنده رسیده است در همین قم آمار درخواست  هایدستگاهاز  تازگیبهکه  هاییگزارش در

 مسأله ر مورددآشنا هستید  وبیشکم هاآنطالق در نه ماهه امسال افزایش داشته است. این آمارهایی که با 
 هایزنگدان رخ داده است همه فرزنمشکالتی که در حوزه تربیت و اختالفات خانوادگی  ،طالق ،ازدواج ،جمعیت

را باید هشیار کند تا مقوله خانواده و  هاخانوادهجامعه و ، است و همه مسئوالن درآمدهخطری است که به صدا 
 . دهندفرهنگ خانوادگی را مورد اهتمام قرار 

مسئوالن نظام  به عهدهباال رفتن سن ازدواج  طالق وجمعیت، آمار باالی  مسألهشی از تصمیمات برای حل بخ
ن وگوناگ هایبرنامهدر  سند باالدستی راهبردی که مقام معظم رهبری ابالغ فرمودند بهترین راهنما است تا .است

منبر و محراب و  ،مسجد ،نباید روحانیت  مسألهاما این  .قرار بگیرد موردتوجهوالن مسئکشور، از سوی همه 
یم تا در هر جایی که امکانی فراهم  .خانواده غافل کند مسألهجمعه و جماعات را از پرداختن به  ما وظیفه دار

ی ما است هاخانوادهخانواده و آشنایی بیشتر با فرهنگ غیر اسالمی که متوجه  هایآسیببرای بازشناسی  شودمی
یم و   اسالمی را برای ارتقای خانواده و فرهنگ خانوادگی مطرح و تبیین کنیم.  هایراهبه آن بپرداز

که روی خانواده و  اینقطهاولین  عنوانبهمسران هقاعده و اصل را در روابط  هفده بر این اساس است که ما تاکنون
 کردیم. تأکید گذاردمیجامعه اثر 

در روابط عام  اصلیهم  . این اصل،ت به یکدیگر استاصل هجدهم اصل خوشحال سازی اعضای خانواده نسب 
 .روایات است تأکیددر روابط خانوادگی مورد  هویژ طوربهو هم است اجتماعی 

ید که تالش کنید کهمفاد این اصل آن است  در  ،قلب یکدیگر را به هم نزدیک کنید ،دل یکدیگر را به دست بیاور
 ت قرار دهید. فضای خانه را فضای شاد و همراه با مسر  و همسران خود خوشحالی و شادی ایجاد کنید 

اگر فضالیی که در مجلس حضور  .ل عام در روابط اجتماعی استواصاز  ییک اصل، که اشاره شد این طورهمان
نهی از منکر در وسایل و کتب فقهی ما ابوابی  و معروفامربهدارند به وسایل الشیعه مراجعه بفرمایند در پایان کتاب 

اه یک زندگی راین ابواب بسیار راهگشا در سبک زندگی اسالمی و نشان دادن  .نام ابواب فعل معروف وجود دارد به
آن باب استحباب ادخال  22ن ابواب مراجعه بفرمایید باب یدر ااگر الهی است.  هایارزشمسلمانی و مبتنی بر 
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 21رور کنید همه با این مطلب ارتباط دارند و باب که شما م 21تا  22است. بعد از باب  المؤمنینالسرور فی قلوب 
 .هم باب تفریج قلب المومن است

یکدیگر را شاد و مسرور  هایدل و همدیگر را بزدایند هایغماز وظایف اجتماعی مسلمانان این است که  ییک
انجام  زدایدمی هاآنرا از دل  هاغصهو  شودمینیازهایی که موجب شادی دیگران اقدامات الزم را در زمینه کنند. 

مایه  یانیازهای دیگران که مایه آرامش شخصی  تأمینقانونش هم این است که هر اقدام مطابق با شرع برای . دهند
د  شودمیشادمانی گروهی   . شودمیمستحب است و گاهی همین امر مبدل به وجوب و تاک 

نیازهای  و رفع نیازهای مشروع دیگران تأمین ،یی دارندنیازها هاانسانم این است که هخوشحال سازی عنای م
ـ  اسالم در اصول روابط اجتماعی و در فقه ارتباطات اجتماعی این اصل .شودمی هاآنموجب خوشحالی  هاآن

 .را پایه قرار داده است ـ  هاآنو زدودن غصه از  هادل شاد کردن
با انبوهی از  .بدون جهت مشروعی شود اشکال شرعی دارد زرده شدن دلیآدر نقطه مقابل هر اقدامی که باعث 

 .آیدمیحکم مذکور به دست  روایات یا با همین عنوانی که در این ابواب آمده و اشاره شد و یا با عناوین دیگر
دیگران را اطعام  گویدمیوقتی  ،االخوان حاجة ءقضا گویدمیوقتی در روایت  ،به دیگری کمک کن گویدمیوقتی 

دیگران  باکه ما باید در ارتباط  دارد و آن این استوجود  اینجایک روح مشترکی در ، تعدد و متشابهم ینو عناوکن 
  .پاسخ دهیم هاآنرا دیده و به  هاآنتالش کنیم در حد توانمان نیازهای 

گاهی شخصی نیاز به غذا دارد، نیاز به سرپناه دارد و گاهی نیاز به اشباع  :گوناگون دارد هایطیفالبته این نیازها 
  .شودمیعواطف انسانی دارد همه این موارد در این عنوان وارد 

دارای مراتب است بسیار جالب است که بدانیم در مواردی نسبت  هاآنو شاد کردن  هاانساناز قلوب  زداییغمحال 
 .و به نیازهای حیوان توجه کنید او را خشمگین نکنید ،است که حیوانی را نیازاریدشده  تأکیدبه حیوانات هم 

البته وقتی هم  .و مایه شگفتی است العاده استفوق واقعا  جم روایات ح گیردمیاما وقتی در فضای انسانی قرار 
سالم و سعادتمند طبیعی راهنما و راهگشای یک زندگی  ،زنده ،یک دین اجتماعی عنوانبهدین اسالم  شودمیدقت 

 .روابط اجتماعی سخن داشته باشد ایبربه این میزان است که 
اگر روزی ما با نگاه فقهی دقیق تمام روابط میان فردی و اجتماعی را مورد  کردممیپریروز در جمع دوستانی عرض 

و اگر روزی بخواهیم علوم اجتماعی و  شودمیکاوش قرار دهیم یک باب بزرگ فقهی در ارتباطات اجتماعی متولد 
یمنیاز به این پایه  کنیممیانسانی را اسال  . دار

سائل و کتب فقهی ما وابواب متعددی که در بحاراالنوار و  الشیعه ووسائل و کتاب فعل معروف کتاب العشره اگر 
نهفته  هااینت اجتماعی در یک دنیا معارف در اصول ارتباطاخواهید دید مورد بررسی قرار دهید است را آمده 
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یم .است با  گیرندمیبحث علوم انسانی و اجتماعی از منظر اسالمی خرده  بهکسانی که  .ما دینی با این عظمت دار
 هایکالسدر  علمیه و هایدر حوزهاگر این ابعاد وسیع معارف اسالم  .این آفاق وسیع معارف اسالمی آشنا نیستند

خواهیم دید که اسالم دارای نظریات مترقی  وقتآنتبیین بیشتر شود دریس و تدرس توسط اساتید بزرگ ما 
 وجود دارد هاحوزهحجم اخبار و روایات و معارف بلندی که در این  .پیشرفته و تمدن ساز در روابط اجتماعی است

با یک نگاه سطحی از از مواقع و در خیلی آمده است این ابحاث در کتب اخالقی ما  وبیشکم .قابل وصف نیست
مورد کاوش و تمام این قواعد و اصول با همان نگاه فقه جواهری و نگاه اجتهادی  این معارفاما اگر  اندگذشتهآن 
 .توجه قرار گیرد دنیاهای جدیدی کشف خواهد شدو 
 در .کندیمو به جهان عرضه  کندمیکشاف تمعارف ناب را استخراج و اس اینکه  ایحوزهحوزه انقالبی یعنی  

و البته  دادممیمطالعاتی انجام  هاخطبه مباحث به خاطرهمین حوزه ارتباطات خانوادگی که در یکی دو سال اخیر 
یز و  ه است.نده آفاقی کشف شدببرای خود در این مدت انسی داشتم  وبیشکماین مسائل  از قبل هم با این حجم ر

 .جای شگفتی است و جای کار  دارد واقعا  ران روابط همس خاصی مانند مسألهدقیق معارف در یک 
و در  استدر سطح روابط اجتماعی میان برادران و خواهران مسلمان  ایقاعدهدر روابط اسالمی یک  این اصل 

  .کندمید مضاعفی پیدا تاک   رسدمیاست و وقتی به سطح خانواده  مؤکدتریک قاعده  مؤمنانسطح 
کسی که در گرفتاری است در مریضی و  ویژهبه ،بگیر هاسختیتالش کن نیاز دیگری را برآورده کن، دست او را در 

 . شودمیکه خدا با این کار خوشحال  یسختی و عزا و یتیمی و.. است سعی کن دلش را شاد کن

 آثار شاد کردن دیگران
  .از قلوب بیان شده است زداییغمو  هادل شاد کردندر روایات برای آثار متعددی در خطبه بعد عرض خواهم کرد 

 ی خداوند متعادل و پیامبر اکرم )ص(نودموجب رضایت و خش .1
را خوشحال  یمؤمناگر شما  :فرمایدمی. روایت شودمیبا این کار خوشحال  وند متعالاست که خدا این نآاولین 

ی کردید پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی م()صل  ه علیه و آله و سل  پیامبر خدا  کهآنگاهو  شوندمیخوشحال  الل 
نشکستن دل به شکل بیجا و  ،به  دست آوردن دل همسر .شودمیشاد و مسرور شد خداوند متعال شاد و مسرور 

یادی نسبت به دختران برکات  ویژهبهندان و زدر فضای خانه نسبت به همسر و فر ویژهبه هادلشاد کردن  د که دارز
م(  خداوند ه علیه و آله و سل  ی الل   .شوندمیشاد و مسرور  متعال و پیامبر خدا )صل 
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  باعث بخشودگی گناهان  .2
ه» :مده استآکنزالعمال  ازدر روایتی  هِل َبیِتِه ُسُرورا َخَلَق الل 

َ
دَخَل َعلی أ

َ
ُرورِ  ذِلَك  ِمن  َمن أ  ِإلی َلهُ  َیسَتغِفُر  َخلقا السُّ

ت معتبر آمده است که در هفته اعام در روای طوربهن روایت در کنزالعمال آمده است اما مضمون آن ای.2«القیاَمةِ  َیوِم 
اهل خانه،  همسر وزدودن غم از دل و  هادلکردن  که شاد دیگر بیان خواهد شد. مضمون این روایت این است

تعجب  .قیامت برای انسان استغفار کندروز  که خداوند موجودی را همراه انسان بیافریند که تا شودمیموجب 
اگر شما اقدامی برای  فرمایدمی .کندمیمسائل مهم زندگی بشر است که در آخرت هم انعکاس پیدا  هاایننکنید 

از دیگران انجام دادید خداوند با آن موجودی را خلق  زداییغم وردن نیاز دیگران برآو ،خوشحال کردن دیگران
 .کندمیرای شما استغفار که تا قیامت ب کندمی

یک مسئول هم در اداره مشمول همین قانون است و نقطه  .است مؤکدتردر فضای خانه این مقوله بدانیم که  
یانباری دارد که انشالله در   .ی دیگر عرض خواهیم کردهاخطبهمقابلش هم آثار ز

 بل امواتاالحیاء منهم  اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین والمسلماتاللهم 
َحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ  َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَر

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  5ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
وال و األفعال، ج 2  22112، ح311، ص11ـ عالء الدین علی بن حسام)متقی هندی(، کنز العمال فی سنن األق
وثر2 وره ک  . س
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 خطبه دوم
ذا و ما الّله الرحمن الرحیم. الحمدالّله الذی هدانا لهاعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم

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

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

محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن محمد و 
حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 

 ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین.البالد و 

 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.6«الصَّ
بری از فرمان خداوند خواهران نمازگزار و خودم را بار دیگر به پارسایی و پرهیزگاری و فرمانهمه شما برادران و 

 کنم.در همه احوال و شئون زندگی و پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی سفارش و دعوت می
تقوای الهی توصیه به ی پیشین عرض شد بعد از هاخطبهدر ادامه فرازهایی که در  110 در خطبه مؤمنانامیر 

گاه و هوشیار باشید: فرمایندمی در کاروانی  همه ما و شما .دنیا با شما مانند پیشینیان شما رفتار خواهد کرد .مردم آ
مبادا . ایدیوستهپهمبهشما و قیامت در یک ریسمان  .که مانند پیشینیان به سمت مرگ حرکت خواهد کرد هستیم

ید که قیامت   .ماستدور از ش ایپدیدهبپندار

                                        
وبه: آیه  1 وره ت  111ـ س
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اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر  » بفهمید  و آن حادثه در معادالت کالن بشری بسیار به شما نزدیک است و بدانید 1«اْقَتَرَبِت السَّ
قیامت شما را بر صراط  .نزدیک شده است هایشپیشاهنگقیامت با همه  .آن آمده است هاینشانهکه قیامت با 
  8.بین خود و قیامت حس نکنید ایفاصلههرگز  .نشانده است

تالش کنید این حس متعالی نزدیک بودن مرگ و قیامت است که  مؤمناناین فرمان و توصیه پیشوای پارسایان امیر 
یم همه ما توفیق فهم این معارف و عمل به این مضامین بلند رارا در خودتان تقویت کنید.  بیابیم و عمل  امیدوار

 .کنیم انشالله

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میهایی را بهمناسبت

 شهید نواب صفوی و یاران وی مخصوصا  بزرگداشت علما و شهدا  .1
اسالم و  قدرگرانشهدای  ،مراجع درگذشته ،درگذشتگان ،صلحا ،علما، در آغاز الزم است یاد و خاطره اولیا

و یاران او و  صفوی نواب شهید طورهمینمدافع حرم و  قدرگرانشهدای  ویژهبهمقدس  انقالب اسالمی و دفاع
یم و به   تقدیم کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد هاآنپاک  ارواحامام شهیدان و همه شهدای اسالم را گرامی بدار

که نوری در تاریکی بود و درخشید و صفوی ویژه اینجا باید از شهدای مدافع حرم و همچنین شهید نواب  طوربه
علم و دانش ما بودند یاد کنیم و بر  قدرگرانکه شهیدان  ایهسته قدرگرانشهدای  طورهمین یاران باوفای او و

 فرستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمدبدرود  هاآنروان همه 

 هاشمی رفسنجانی اللهآیتارتحال  به مناسبت تسلیت .2
هاشمی رفسنجانی را تسلیت و تعزیت عرض  اللهآیتمرحوم  ،رهبری معظم سنگرهمفقدان و ارتحال یار امام و 

. کشور داریممیو یاد این شخصیت برجسته که دارای سوابق ممتد مبارزاتی و خدمات به کشور بود گرامی  کنممی
فراوان در دوران مبارزات  هایرنجشخصیتی را از دست داد که هم در مبارزات یک سابقه ممتدی داشت و تحمل  ما

                                        
وره قمر، آیه  1  1ـ س
بکم علی ـ فالله الله عبادالله فان الدنیا ماضیة بکم علی سنن، و انتم و الساعة فی قرن. و کانها قد جاءت باشراطها، و ازفت بأفراطها، ووقفت  8

 (311، ص 110) سید رضی، نهج البالغه )تصحیح صبحی صالح(، خطبه .صراطها
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در  .داشتند مؤثرگوناگون حضور  سنگرهایکالن نظام در  هایمسئولیتو هم در دوران  وی بوددر کارنامه زندگانی 
حضور داشتند و در طول زندگی خودشان در کنار امام بودند و در دوره نیز مهم  هایمدیریتعصر دفاع مقدس در 

 .و عشق و عالقه به رهبری را صیانت کردند و خدمات شایانی داشتند فقیهوالیت اصلرهبری معظم 
در این هاشمی شخصیتی بود که از قم و از درون حوزه علمیه برخاست و تالش ایشان  اللهآیتشخصیت مرحوم 

و فراوانی را پشت سر گذاشتند  فرازوفرودهایو روحانی را حفظ کند.  ایحوزهبود که تا پایان این هویت راستا 
 ند.ملت ما در مراسم تشییع و تدفین قدردانی خودش را نشان داد
ما در پیام خودشان  قدرگرانآن چیزی بود که رهبر هم فصل الخطاب سخن در مورد این شخصیت ممتاز و برجسته 

روی شخص مقام معظم رهبری و اصل  که اخیرا   تأکیداتیو همین  آمیزمحبتآن رابطه عاطفی و  .فرمودند
برای این عالم بزرگوار  را و رضوان خدا روابط عمیق و صمیمی بود. رحمت آن دهندهنشانداشتند  فقیهوالیت

یم و مسألت یمام دار  محشور بفرماید.  قدرگرانکه خداوند روح بلند ایشان را با صاحبان انقالب و شهدای  یدوار

 هاشمی رفسنجانی  اللهآیتصحنه تشییع و مراسمات  هایپیام
در صحنه تشییع و  آنچهضمن عرض تسلیت و گرامیداشت این شخصیت بزرگوار باید عرض کنم  جاهمین
 مهمی را در بر داشت: هایپیامگوناگون انجام شد نشان دهند چند نکته بود و  هایمراسم

 قدردانی از خادم ملت .1
 ؛قدردانی مردم از یک خادم خودشان بود. مردم ما مردم قدردانی هستند دهندهنشانم تشییع ایشان مراس

 وحدت و ظرفیت باالی نظام دهندهنشان .2
 هایجریانحضور  ،گوناگون هایجریانحضور  ،پیام رهبری .یک ظرفیت باال در نظام اسالمی بود دهندهنشان 

ظرفیت باال و قدردانی و والیت محوری ملت  ،وحدت دهندهنشانمراسمات  اینواع اندر  اللهیحزبانقالبی و 
 .شریف ما بود

 امنیت پایدار در جمهوری اسالمی ایران دهندهنشان .3
 قرار ایمنطقه. جمهوری اسالمی در جهانی و بود جمهوری اسالمی ایران امنیت پایدار در دهندهنشان طورهمین 

 پایداری و امنیت کشور است.  دهندهنشان هاحرکت این .مواجه است هاآشوب همهینبااکه  تاس گرفته
نظام پرافتخار را باید قدر بدانیم  و بدانیم آنچه مایه اعتال و عظمت کشور  ایندر استقرار  هاشخصیتنقش همه این 
توسط در زمان حال استمرار خط و اندیشه امام راحل که  ،بلند شهدا هایآرمان ،انقالب هایارزشاست استمرار 
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راز استمرار  هامؤلفهو این  باشدمی  گیردمیو مواضع ایشان شکل  هااندیشهو بر محور  شودمی رهبری تبیین
  .انقالب اسالمی است

یافت کنند:را  هاییپیامحوادث  اینباید از همه  همه مسئوالن  در
 . مسئولین و همه ما باید قدردان این ملت باشیمالف. 

تالش  آندر جهت حل  وجاندلرا در نظر بگیریم و با  امت این هایسختیو باید مشکالت اقتصادی این ملت ب. 
 ،در مبارزه با فساد: تقدیر است اما محورهای مهمی باقی مانده است درخورهمه  شودمیکارهایی که .کنیم

 تریبزرگ هایگاموجود دارد و باید با  که هاییگرفتاریمسائل و مشکالت اقتصادی مردم با  ،نجومی هایحقوق
 .زمینه وارد شد ایندر 
این اصول و  .ید محور اندیشه الهی اسالمی والیت و نظام اسالمی را حفظ کنیمباپیام دیگرش این است که  ج.

یم همیشه   قرار بگیرد. موردتوجهخطوط کلی است که امیدوار

یم شرفیابی مردم قم خدمت مقام معظم رهبری  11بزرگداشت  .3  دی و تکر
علمای بزرگوار در و جوانان عزیز ما  ،فضال ،طالب ،روحانیون ،مردم شریف قمقبل  هایسالمانند الهی  به فضل

جوانان و طالب  ،بزرگان ،از حضور همه علما کنیممیتشکر  اوال  دی محضر مقام معظم رهبری مشرف شدند.  11
یارت بزرگ را فراهم کردند  .عزیزی که عاشقانه در این مراسم حضور پیدا کردند و هم از دوستانی که مقدمات این ز

 .کنیممیاز بیانات مقام معظم رهبری و لطف ایشان به قم و حوزه بزرگ قم صمیمانه تقدیر و تشکر  ثانیا   و 
یم که حوزه و  کنندو کشور به همه محورهای مهمی که ایشان اشاره کردند توجه ن قم المسئو ،روحانیت ،امیدوار

 تریجدی هایگاماقتصاد مقاومتی  تردقیقپیگیری و اقتصادی  هایبنیهاستحکام  ،در جهت افزایش اقتدار ملی
 بردارند.

  قاطع مسئوالن در برابر نقض برجام العملعکسلزوم  .4
مسئولین ما نقض  اتفاقبه (ISAیا ) قانون ایسا از اهمیت مهمی برخوردار است. برجام مسأله المللیبیندر مسائل 

 اینکسی نباید فکر کند که  .پیمان و برجام به شمار آمد و به همه دنیا هم اعالم شد که این قانون نقض برجام است
دولتی که به ظاهر شعارهای هستند و همین  هاآمریکاییو اولین ناقضان برجام همین  کندمیم را نقض نبرجاقانون 

قانون نقض  ینمسئوالن ما ا اتفاقبهاین است که باید همه دنیا بداند که  مسألهقشنگی می داد. اولین نکته در این 
 برابر ایندر  ایدمسئوالن ما ب .پذیرفته نشد یخوببهاین را پذیرفتند ولی  برجام است. در اجالس اخیر هم اجماال  
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ملت ایران در برابر  و این قانون ناقض را به اجرا گذاشتند دنیا باید بداند که این نقض هاآناگر  .نقض مقاومت کنند
و مسئوالن هم به اقتدای مقام معظم رهبری باید در برابر این نقض با کمال قاطعیت و  نشیندنمیاین نقض ساکت 
 شجاعت بایستند.

 بزرگداشت روز غّزه .5
گوناگون  هایعرصهپیوسته و مستمر جبهه مقاومت در  هایپیروزی . ازداریممیروز بزرگداشت غزه را گرامی 

یم با عزم جزم جبهه مقاومت و جوانان رشیدی که از هر  .کنیممیدر حلب و موصل را تقدیر و تشکر  ویژهبه امیدوار
و ارهابی و وابسته به سرطانی تکفیری  هایغدهو با اهتمام دولت سوریه و عراق بتوانیم بر این  اندشدهگوشه جمع 

دشمنان عنود هر این جبهه را بر  اینکه  خواهیممیاز خداوند  .غلبه کنیم هاآمریکایی و هاصهیونیستاسرائیل و 
 .چه زودتر پیروز بفرماید

  شیخ عیسی قاسم و شیخ زکزاکی اللهآیت زادیآمطالبه  .6
ملت ایران و  هایخواستهو آزادی شیخ زکزاکی در نیجریه از قاسم در بحرین شیخ عیسی  اللهآیتآزادی عمل 

یم که  تأکیدهم  باز .علمیه است هایحوزه بحرین و نیجریه نسبت به ملت و جوانان غیور خودشان  هایدولتدار
یم انم مقاومت و شخصیت بزرگ باید عنایت داشته باشند و این تنگلَ این دو عَ  ویژهبه ین اها را رفع کنند. امیدوار

 خواهد داشت.نتایج خسارت باری برای این کشورها  ،مشروع هایخواستهبه این  توجهیبیکه پیام شنیده شود 
یم   توجه کنند. مسألهبه این  سردمداران این کشورهاامیدوار

 یا الله یا الله ...نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله 

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

 اللهآیتمرحوم  ،شهدا ،ارواح تابناک علما ،فرمابر فرج امام عصر تعجیل ب ،خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما
سالم ما  ،و شهدای مدافع حرم را با اولیای خودت محشور بفرما ایهستهشهدای  ،شهید نواب ،هاشمی رفسنجانی

 .بفرما ارواحنا فداه ابالغ را به محضر موال و آقایمان حضرت ولیعصر
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ِحیِم ُقْل ُهَو  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفو  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ  1اللَّ

 صدق الله العلی العظیم

                                        
وره اخالص1  . س


