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 خطبه اول

الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات 

ِبی 
َ
ما بقیة اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ ین السیُّ بیَن األطَهر ٍد َو َعلی آله األطیَّ اْلَقاِسِم ُمَحمَّ

 الّله فی االرضین.

 توصیه به تقوا

ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »الّله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

اِدِقیَن   فسِی ِبَتقَوی الله ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو نَ  1«الصَّ
ستانه ماه آدر  ویژهبهاران بزرگوار، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و دوری از گناه نمازگزهمه شما 

یم خداوند ماه مبارک رمضان را ماه تعالی نفوس ما. کنممیمبارک رمضان سفارش و دعوت  اصالح و  ،امیدوار
 تهذیب اخالق و پیشرفت و تعالی معنوی برای همه ما قرار بدهد.

 پیگیری اصل بیستم: اصل تواضع و فروتنی
که پیرامون آن بود به  هاییآسیببحثی پیرامون مقوله مهدویت و  .ما در خطبه قبل سلسله مباحث را قطع کردیم

گفته شد که یکی از اصول مهم  .گردیمبازمیاصل بیستم به ادامه در این خطبه  .استحضار نمازگزاران گرامی رسید
 روابط و فضای خانه رعایت فروتنی و تواضع میان اعضای خانواده و همسران است.  سازیسالمدر 

                                        
 111. سوره توبه، آیه 1
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 مراتب تواضع
است  قرارگرفته تأکیدع و فروتنی یک اصل بسیار مهمی است که در قلمروهای مختلف مورد تواضعرض شد اصل 

 .قی و فکری اسالمی استالاخدر نظام  موردعنایتو کبر در برابر آن  فروشیفخرپرهیز از  و

 تواضع در برابر خداوند .1
خشوع و فروتنی در  ،و روح ایمان در تواضع آیدمیبه شمار  مؤمناساس عبودیت و بندگی  وند،تواضع در برابر خدا 

 پیشگاه خالق هستی است. 

 السالمعلیهمتواضع در برابر پیامبر  و ائمه اطهار  .2
 .آیدمیهدایت بشر یک اصل بشمار  هایواسطه عنوانبهتواضع در برابر پیامبر و اولیای الهی و معصومان 

 تواضع در برابر اولیای الهی .3
 است. پاک و وارسته و پارسا هایانسانخاص در برابر اولیای الهی و  طوربهتواضع و فروتنی مرتبه سوم تواضع،  

 استاد و شاگردیتواضع در روابط  .4
 است. آن و امثالتواضع و فروتنی در روابط خاصی مانند استادی و شاگردی  مرتبه چهارم از تواضع،

 تواضع در روابط عام اجتماعی .5
باید  هاانسان مؤمنان وهمه مسلمانان،  است. در روابط عام اجتماعی اصل تواضع و فروتنی مرتبه پنجم تواضع،

در  کهوقتی ویژهبه کنند. ریزیپایه استکبار و تکبر  ،جوییبرتریو  فخرفروشیمبنای رفتار میان خود را در دوری از 
 مقوله استکبار در فلسفه سیاسی اسالم یک مقوله مهم است.  گیردمیروابط کالن جامعه قرار 

 آثار عام تواضع
شده  تأکیدیک قانون عام است و در مواردی هم  فخرفروشیتواضع و فروتنی و پرهیز از کبر و  کهایناما عالوه بر 
 :شودمیدر سه حوزه کلی ظاهر و  کنندمی آثار ویژه پیدا مواردی، است اما در

 آثار روحی و شخصیتی .1
و  هاانساناین تواضع میان  کنندمیتواضع و فروتنی تعامل  ،مدارا ،مهربانی ،که افراد آن با همدیگر با رفق ایجامعه
یان فخرفروشیو  کبرو  گذاردمیدر مسائل روحی و شخصیتی اثر  اولا افراد  اساسی به روح و شخصیت  هایز
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یان ایدکرده را تحقیر خودتانشما در مقام تکبر دیگری را تحقیر کنید  کهاینقبل از  .کندمیوارد  هاآدم . پس اولین ز
و اولین آثار مثبت تواضع در شخصیت انسان ظاهر  شودمیتکبر به خود انسان در شخصیت روحی و روانی وارد 

 .شودمی

 . آثار اخروی2
یانمحور دوم آثار معنوی اخروی تواضع و  اشاره  قبالا اخروی تکبر است که در روایات وارد شده است که  هایز

 .کردیم

  . آثار اجتماعی3
کبر و تواضع  در سالمت یا فساد روابط اجتماعی  مسأله .محور سوم هم آثار اجتماعی مقوله کبر و تواضع است

 مقایسهو تکبر است  فخرفروشیبر  هاآنرا که  بنای روابط  ایجامعهاگر یک  مادرجه یک دارد. ش تقریباا نقش 
خیلی فرق  هاایناحترام و روابط مهربانانه است بین  تکریم و ،که بنای روابط بر تواضع و فروتنی ایجامعهکنید با 

 داردمینگه فرهنگ تواضع و فروتنی در روابط اجتماعی است که این فرهنگ جامعه را سالم  ،الگوی اسالم. است
 .زندمیرا کنار  هاآسیببسیاری از و  کندمیرا به هم نزدیک  هاو انسان

 .نمونه توجه فرمودید عنوانبهقبل  هایخطبهسه محور آثار تواضع است که روایاتش را در  این
که از ابتدای زندگی قرار همسران بر این  ایخانواده .کندمیاما در مسائل خانوادگی این قضیه ابعاد بیشتری پیدا 

 . اگراستحکام پیدا کند تواندنمی خانه اینست که بر هم برتر جویی داشته باشند و به همدیگر فخر بفروشند ا
غاز سرآ ، ایندنشیطانی شریک زندگی را تحقیر کن هایخودخواهیجبازی و لیک روحیه با این باشد که  قرارشان

یاد در خانه است  خواهدمیکه از لحاظ جایگاه خانوادگی من بالتر هستم و  گویدمییکی گاهی  .فسادهای ز
به رخ طرف بکشد که من برتر هستم تفوق خود را مسائل اقتصادی  به خاطریا  ،همین را به رخ طرف مقابل بکشد

بسیاری از مشکالتی  .کندمیخانه را سست  هایپایهدر خانه وارد شود  اگر از طرف بانو و همسر این روحیه ویژهبه
 ایقیافهخانوادگی یا  ابتدا به خاطر یک امتیاز .شودمی شروعکوچک  هاینقطهاز همین  دهدمیرخ  هاخانهکه در 

اگر  کهدرحالی ،کندمیو طرف را تحقیر  کندمی فخرفروشیمادی که مهم نیست  هایمالککه دارد و از همین 
پیمان استوار الهی شکل  اینازدواج و  بعدازاینکه .کردیدمیازدواج  بایستنمی اصالا قرار بود شما آن را تحقیر کنید 
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را  هااینهمه  کرد. تحقیرمال یا شئونات ظاهری یا پایگاه خانوادگی قیافه  به خاطررا  طرف مقابلگرفت نباید دیگر 
. رفتار کنند با نهایت احترام و تکریم و فروتنی سنجیده چه مرد در قبال زن و چه زن در قبال مرد و باید کنار بگذارد

 به خاطریکی به خاطر قیافه و یکی  که شودمیکه از آغازین روزهای زندگی شروع  استکوچک  هاینکته هااین
این یعنی خانه  و کندمیو خود را برتر معرفی  کندمیخانواده و ... طرف را کوچک و تحقیر  به خاطرمقام ویکی 

 . آیدمیکه ثمره مثبتی از آن بیرون ن فروریخته
 خواستیمیاگر  .ی باید بگذارندزندگی و سنگ بنای آن را بر تواضع و فروتن یاابتدجوان  هایزوججوانان و  ویژهبه

البته  .کردینمیکنی و شریک زندگی را تحقیر کنی تصمیمش وقت ازدواج است به هر دلیلی ازدواج  فخرفروشی
 هااین خواهدمیولی اگر کسی هم  .مالک اصلی در ازدواج باشد هااینقیافه و امثال  ،مقام ،جا هم نباید مالآندر 

دوستی و  ،فروتنی تواضع،زندگی شکل گرفت باید نهایت  بعدازاینکه. ازدواج استرا مالک قرار دهد قبل از 
  .مهربانی حاکم باشد

فلسفه بنیان خانواده برای این است  .است اثرگذاردر مورد تربیت خانواده هم  مطلبمهم است که این  مسألهاین 
به  فخرفروشی دروغین هایمالکو آقا با که مبنای خانم  ایخانه .که فرزندان بزرگ و شایسته پرورش پیدا کند

 .رسندنمی جاییبهفرزندان  ورزندمیو به همدیگر تکبر  همدیگر است
تکبر هم بنای خانواده را  .دارد ایچندجانبه تأثیراتتکبر و تواضع در فرهنگ فضای خانوادگی  مسألهبنابراین  

آرامش و آسایش  و بالعکس تواضع و فروتنی بردمییسته را از بین شا هایانسانو هم زمینه پرورش  کندمیسست 
 .کندمیبزرگ را فراهم  هایانسانو زمینه پرورش  آوردمیبه خانه 

 روایاتی در باب تواضع
 :کنممی اشاره روایاتبه تعدادی از نمونه  عنوانبه 
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 های تواضعاز نشانه سالم و تحیت الف.
شما آقا هستید خودت سالم کن.  وعیالاهلبر  شویدمی کهفرمودند: وارد خانه  (السالمعلیه)امام صادق  یدر روایت

ید ولی وارد خانه که  با چهره باز و با تحیت و سالم وارد خانه شو، مبادا  شویدمیو در بیرون خانه مشکالتی دار
 2.خودت را بگیری و موضع برتر برای خودت قائل باشی

 با خانواده نشینیهمب. 
 اشخانوادهبا  خوردوخوراک، در وبرخاستنشستدر روایات و اصول سابق مشاهده کردید که شخص در  

مبنای غذا خوردن و  .همراهی کند. یک الگوی غلطی است که کسی زندگی خانوادگی خودش را سست کند
نه باید در فضای صمیما وبرخاستنشستو  خوردوخوراک جایی که  امکان دارد را بیرون بگذارد. تا  اشزندگی

 .خانواده باشد 
خرین صفتی که از این پنج صفت آ .ستنیخدا فرمودند کسی که پنج صفت در او باشد متکبر  پیامبردر روایتی  

 وعیالاهلخود را با همسر و  خوردوخوراکزندگی و  و نشیندمی با خانواده خود شخصاست که  اینبرشمردند 
در  ایجداگانه. وقتی کسی برای خودش شانی قائل است و سفره گیردمیفاصله ن هاآنو از  کندمیخود سپری 

 3.طبق این روایت نوعی تکبر به شمار آمده است اندازدمیجای دیگری 

                                        

فَإِنْ لَمْ یَكُنْ فِیهِ أَحَدٌ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَلِّمْ  أَهْلِكَ عَلَى إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ سَلِّمْ»قال ابوعبداهلل علیه السالم: ـ  2

یْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَإِذَا قُلْتَ  یْتِهِ وَ السَّلَامُ عَلَ عالمه مجلسی، « ذَلِكَ فَرَّ الشَّیْطَانُ مِنْ مَنْزِلِكعَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَ

 11، ص 37بحاراالنوار، ج 

م بخمس من کن فیه فلیس بمتكبر: اعتقال الشاة و لبس الصوف اال انبئك«252، ص 7مستدرک الوسائل، ج ـ محدث نوری،  7

صلی اهلل علیه و اله یكی از  حضرت محمد مصطفیسول خدا  «و مجالسة الفقراء و ان یرکب الحمار، و ان یاکل الرجل مع عیاله

آگاه نكنم که اگر در کسی باشد  فرمایند: آیا شما را به پنج چیزدانند و میهای تواضع را هم غذا شدن مرد با خانواده مینشانه

متكبر نیست؟ چوپانی و بستن گوسفند، پوشیدن لباس پشمی، همنشینی با تهیدستان، سوار شدن بر حمار )کنایه از مرکب ارزان 

 .اشقیمت ( و هم غذا شدن مرد با خانواده
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 کار در خانه و همکاریج. 
اول  :است مؤمن حقیقتاا تکبر نورزد او از سه چیز کسی که  ده استمکمک به همسر آدر تمجید در روایت دیگری   

 4.شود غذاهمسوم با خادمان خود  و دوم با فقرا بنشیند ،در خانه کار کند و خدمت همسر نماید
 .کندمین نهی آه است و اسالم از شد گیریهدفمختلف تکبر خانوادگی  هاینشانههمه نشانگر این است که  هااین

 .دارد تأکیدفروتنی و تکریم خانواده  ،تواضع هاینشانهاسالم بر 

 تواضع زن مایه عزت اود. 

زن تراز اسالمی کسی است که  5«ذلیله علی بعلها عزیزه علی اهلها»زن هم آمده است که در مورد تواضع  طرفیاز  
ِل »همان  ین . اتواضع و فروتنی رفتار کند درنهایتبا شوهر  َبعُّ ِة ُحْسُن التَّ

َ
مهم  هاینشانه هااین .است 6«ِجَهاُد اْلَمْرأ

 .تواضع و فروتنی است

و تحقیر دیگران یک قانون  فخرفروشیکه اصل بیستم یک قانون کلی بود دوری از کبر و  کنیممیباز هم عرض  
استحکام و هم ه وادفضای خان سازیسالماما در فضای خانه هم  .که در سطوح مختلف مصداق دارد استعام 

ین پدر و ااز  و برای اینکه فرزندان خوب تربیت شوند کندمی گذارییلرهم و  آوردمیبنیان خانواده را به ارمغان 
 و متواضع درس بگیرند. مادر مهربان

 کردهازدواجبه جوانان تازه  اینکتهتذکر 

غاز زندگی ریخته آباید در  ایمبرشمردهه تاکنون ک گانهبیستاین اصول ه فرهنگی پایاین نکته اخیر را هم عرض کنم  
خود را مبنای آغاز زندگی  هاقاعدهاین  کنممیعرض  کردهازدواجدختران و پسران تازه  ،من به جوانان عزیز .شود

                                        
مَنْ لَمْ يَأْنَفْ مِنْ ثاَلثٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ   " :سَلَّمَآله و عَلَيْهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ »: 7881ـ ابن عساکر، تاریخ دمشق، ح  2

هِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی كِتَابِ حَقًّا : خِدْمَةِ الْعِيَالِ ، وَالْجُلُوسِ مَعَ الْفُقَرَاءِ ، وَاألَكْلِ مَعَ خَادِمِهِ ، هَذِهِ األَفْعَالُ مِنْ عاَلمَاتِ

 « " 4أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا سورة األنفال آية 

 ـ  5
 جهاد اوست. ،: اطاعت زن از شوهرش1، ص 5فی، ج ـ مرحوم کلینی، الكا 6
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خدایا به  .این زندگی وقتی بر پایه استوار اخالق خوب مبتنی شد آینده روشن و درخشانی خواهد داشت .قرار دهید
گوناگونی که  هایآسیبرا از  هایمانخانوادهمبتنی کنیم و اصول اسالمی و اخالقی  ما توفیق بده بنیان خانواده را بر

یم کندمیآن را تهدید   .محفوظ بدار

بْ  َحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَر
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  7َتُر ِبْسِم اللَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 . سوره کوثر3
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 خطبه دوم

الّله الرحمن الرحیم. الحمدالّله الذی هدانا لهذا و ما کنا السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسماعوذ بالّله 
ٍد َو َعلی  لنهتدی لوال عن هدانا الله ِبی اْلَقاِسِم المصطفی ُمَحمَّ

َ
َنا أ ِدَنا َو َنِبیِّ ثم الصالة و السالم علی َسیِّ

اطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل موالنا علی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة ف
الجنة و علی االئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و 

ِة، علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر  ُبوَّ َشَجَرِة ٱلنُّ
َسا ْهِل َبْیِت اْلَوْحيَِوَمْوِضِع ٱلرِّ

َ
 َلِة، َوُمْخَتَلِف اْلَماَلِئَکِة، َوَمْعِدِن اْلِعْلِم، َوأ

 توصیه به تقوا
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ » اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه  8«َوأ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ  عباد اللَّ

ْم َتُکْن َقْد َغَفْرَت َلَنا ِفي َما َمَضی ِمْن کنم. همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری توصیه می ُهمَّ ِإْن َل اللَّ
َه َتَباَرَك  ُحْرَمِة َشْهِر َرَمَضانَشْعَباَن َفاْغِفْر َلَنا ِفیَما َبِقيَ ِمْنُه َفِإنَّ اللَّ اِر ِل ْهِر ِرَقاباا ِمَن النَّ  9.َو َتَعاَلی ُیْعِتُق ِفي َهَذا الشَّ

  

                                        
 102سوره آل عمران،  .8 
خواهیم که اى، پس از تو مینبخشیدهیعنى: پروردگارا! اگر تاکنون در این ماه ما را  )51، صفحه 2عیون اخبار الرضا، جلدـ  1

 در باقیمانده این ماه ما را ببخشى و بیامرزى
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 یقلهماه مبارک رمضان . کنیممیایام پرفروغ ماه شعبان در گذر است و همه ما به استقبال ماه مهمانی خدا حرکت 
روح  .حقیقت ماه مبارک تجسد تقواست .رودمیقله باشکوه اخالق و معنویت در طول سال بشمار سال است و 

 رنام د وماه مبارک بیش از صد صفت  یبرا .توصیه هر جمعه نماز جمعه است است که  ماه مبارک تقویت تقوا
 .احادیث و روایات ما بیان شده است

متیازات و انبوه روزه دارای ا . در کنارخود جمع کرده است یک قطعه زمانی بیش از صد صفت و نام و ویژگی را در
شمارش معکوس برای ورود در ماه  .این ماه لبریز از فیض خداست .است که در روایات آمده است هاییفلسفه

و اولیای الهی در روزهای واپسین ماه  علیه و آله و سلم( اللهصلیاکرم ) سنت پیامبر .است شده شروعمبارک 
یافت فیوضات ماه مبارک رمضان  تأکیدو شعبان مژده دادن به طلوع خورشید رمضان  بوده است. هنوز فرصت بر در

را آماده ورود در آن مهمانی  هادلرا به عطر معنویت معطر کنیم و  هاجان .بشوییم هاکینهرا از  هادلباقی است 
است و  ءهم ربیع الدعا ،است مضان هم ربیع القرآنماه مبارک ر هعجیب است کخداوندی کنیم. بسیار باشکوه 

و ستایش خدا هم بهار قرآن است و هم بهار نیایش  .در ماه مبارک رمضان بهار در بهار است .هم ربیع الفقرا است
اگر ماه مبارک رمضان ما را به قرآن نزدیک  .بهار فقیران استو فلسفه اجتماعی دارد  زمانهمو دعا و مناجات و 

و اقوام و شهر ما  نرمضان چهره فقر و گرسنگی را از خویشا ما را با دعا و مناجات آشنا کرد و اگر ماه مبارک ،کرد
را دعایی  هاجان ،را قرآنی کند هادلاه رمضانی که . محقیقت ماه مبارک رمضان تجلی کرده است وقتآنزدود 

قوا در پرتو خورشید ت هااینهمه  .و منزه از فقر و گرسنگی کند این ماه مبارک رمضان است بستههمکند و جامعه را 
ما را مورد لطف و مغفرت خودت  را در ماه شعبان آماده ورود در آن ماه شریف بفرما. . خدایا ماکندمی و بروزظهور 

 .قرار بده و به ما توفیق بهره حداکثری عنایت و کرامت بفرما
یاد و خاطره شهیدان، امام شهیدان، مراجع درگذشته، درگذشتگان از این جمع و شهدای مدافع حرم، بزرگان از دنیا 

صلواتی بر محمد و آل  کنیممیتقدیم  هاآنو به ارواح  داریممیصابری همدانی را گرامی  اللهآیترفته و مرحوم 
 محمد.
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 هامناسبت
 کنم:میاختصار عرض هایی را بهمناسبت

 بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر  .1
، قاومت و ایثار و پیروزی بود و این روز با این نام نامیده شد تا همیشه بدانیم جوانان عزیز مامفتح خرمشهر روز 

و جوانی خود را  جان خود را به کف نهادند و جان، سالمتی، نشاط اسالم و انقالب اسالمیدلباخته  هایچهره
 ،اگر این ایثار و مقاومت دوره دفاع مقدس نبود ما این آزادی و شکوه امروز را نداشتیم .تقدیم شما ملت کردند

آزادی یک بخش  .روز بزرگی برای ما بود . فلذا روز فتح خرمشهرامروز کشور ما سقوط کرده بود و تجزیه شده بود
ایثار و  که مقاومت، کندمیاین نکته مقاومت است ما را متوجه  دهندهنشانن اسالمی ما و روزی که عزیز از میه

مل در تعالی عا ترینمهم .فداکاری و ایثار مایه اعتالی ماست . امروز هم مقاومت،فداکاری رمز اقتدار ملت است
خالی شد آن جامعه  ایروحیه از چنین ایجامعه.اگر همه قلمروها ایثار و مقاومت است  رو پیشرفت کشور د

وان پاک شهیدان خرمشهر و بر ر داریممیآن را نجات دهد. این روز را گرامی  تواندنمی چیزیهیچو  کندمیسقوط 
 صلواتی بر محمد و آل محمد کنیممیهدیه ا و همه شهد

یم روز جمعیت .2  تکر
رشد جمعیت ما  اآلن .آوری کنیمباید این را یاد اختصاربهفقط است.  قرارگرفته موردبحثت بارها مقوله جمیع

هم باشد  1.5اگر این  .گویندمیدرصد  1.5و گاهی حداکثر تا  1.4تا  1.3گاهی  .کمتر از یک و نیم درصد است
آغاز خواهد  سالنکهنمعنایش این است که در بیست سال آینده روند نزولی جمعیت و کاهش جوان و افزایش 

جمعیت  .مقوله بسیار مهمی است یکاینپا نگه دارد که  رویهمجمعیت امروز را  تواندنمییعنی رشد امروز  .شد
البته کشور اقتصاد قوی،  .کشور است پیشرفتدیگر یکی از عناصر اقتدار و  هایشاخصدر کنار عناصر و 

این  سخن ما و بزرگان ما اآلن. هاستآناما جمعیت پایه همه  .خواهدمیفرهنگ  ت، اخالق ودرس هایبنیان
خودش را فعلی سخن این است که جمعیت داشته باشند، بلکه  بسیار انبوه هایجمعیتما،  هایخانوادهنیست که 

ما باید حداقل دوتا  هایخانواده کهدرحالی ورزندمیما برای یک بچه و دو بچه بخل  هایخانواده .کندمیجبران ن
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جمعیت  مسألهکمبود خودشان را در آینده جبران کند. حکم اولی  اقالا و  سه تا بچه داشته باشند تا به آن وضع برسند
چهار حکم دیگر پیدا کند و در وضع موجود در  تواندمیاما با عناوین ثانوی ، است مؤکداستحباب در منطق اسالم  

 .یک تکلیف که باید به آن توجه شود عنوانبه شودمیاز واجبات  قطعاا درصد بالتر از وضع موجود 

 مصرف سازیبهینهو  وریبهرهگرامیداشت روز  .3
ما در  .فراوانی دارد هایشاخصر اقتصاد مقاومتی که . دداریممیرا گرامی  مصرف سازیبهینهو  وریبهرهروز 

بیست نکته  ،دهحدود در اوایل سال در تشریح فرمایشات بیانات مقام معظم رهبری انقالب و  هاخطبههمین 
درست از  وریبهره ،یک محور مهم هاآناما در همه  .محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی عرض کردیم عنوانبه

کشور  ،مصرف است. مع السف کشور ما در مصرف انرژی و کالهای استراتژیک سازیبهینهامکانات و 
یمقابل قبولی ند هاینمره ،هازیرساختاز وقت و امکانات و  وریبهرهدر  . مااست پرمصرفی جامعه ما، باید  .ار

یزان ما  که در مصرف انرژی  ایاضافه وپاشریختو از این  را بال ببرند وریبهرهکه تالش کنند ادارات ما، برنامه ر
الگوی مصرفمان را بهینه ما باید  جلوگیری کنند. و خیلی از کالهای دیگر از نان بگیرید تا بنزین و گاز و امثال

 برای اصالح آن توجه کنند.هستیم که دائم تذکر داده شود و همه آن ت که نیازمند کنیم. این نکته مهمی اس

 دینی ساالریمردمانتخابات الگوی بارز در  .4
سرنوشت الگوی نظام اسالمی و . انتخابات یک فصل مهم در تعیین انتخابات جشن بزرگ ملت ماست

یم .دینی بر انتخابات نهاده شده است سالریمردم انتخابات و دوره تبلیغات  .این جشن را باید گرامی بدار
یادی داشت هایشیرینی این دنیای  ر، امن بودند دآزاد بودند ،اینکه جوانان و قشرهای گوناگون آمدند :ز

که این موارد  مقام معظم رهبری مدنظر قرار گرفت هایتوصیهآسان و راحت سخن خودشان را گفتند و  ریختههمبه
توجه به و گاهی مردم کردند و آنقد عملکرد دولتمردان را   امنیتو  زادیشیرین انتخابات بود. مردم با آ هاینکته

گاهی از خط  .د داشتووج احیاناا  هاییتلخیبگوییم  اینجاالبته باید  .انتخابات است هایشیرینیاز  موازین قانون
یک و ولی امروز جشن بزرگ است  .باید اصالح شود هااینکه انجام شد  و امنیتی عبورهاییقرمزهای اخالقی 
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د و واجد شرایط قانونی هستند در نکه امکان دار هاییآنباید همه  .است قرارگرفتهعبادت بزرگ پیش همه ما 
  .انتخابات  شرکت کنند

و کت کنیم در انتخابات شر اولا همه ما است که  مؤکدشرعی و دینی  ،اسالمی ،انقالبی ،قانونی ،این وظیفه ملی
آینده  ،وظایف مهم است هااین .اصلح را برگزینیم هایگزینهحجت الهی  بر اساس متعال و خداوندبین خود  یاا ثان

کثری و حضور حدا ورو چه در ریاست جمهوری در گ شوراهاتعالی کشور چه در  ، رشد واسالم و انقالب اسالمی
گاهی نه هواها و  بر اساس منطق، هاییانتخاب بعد از انتخابات هم همه باید  است. شیطانی هایهوسمعرفت و آ

اشکالتی که در  ،را پاک کنند هادل ،کمک کنندبرای پیشرفت کشور همه منتخبین را  ،به قانون تمکین کنند
را خواهند دید  کارشان بوده است را باید اصالح کنند. به فضل خدا امروز بدخواهان ملت ایران شکوه حضور ملت

 .را از اقدامات شرورانه به فضل الهی ناامید خواهد کرد هاآناین شکوه حضور  حتماا و 

 فرمایشات رهبری بر اساس 2232در سند  تجدیدنظرلزوم  .5
روشن اشکالتی که در محتوا و و قاطع  صورتبه رودمی. انتظار 203اشاره کوتاهی هم داشته باشم در مورد سند 

ما در اسناد  .قرار بگیرد موردتوجهنگاه و رهنمود رهبری هم  .قرار بگیرد موردتوجهدر فرایند کار بوده است 
ما در  و جامعه ما را هضم در گفتمان غربی کند خواهدمیباید بدانیم یک منطق استکباری وجود دارد که  المللیبین

 بر اساسروشن  کامالا  صورتبهکوتاهی  که بدون هیچ مجامله و رودمیانتظار  .یماین جهت باید هوشیار باش
سند تحول و گفتمان انقالب اسالمی  بر اساس باید کنار گذاشته شود و ما مسألهرهنمود مقام معظم رهبری این 

 را استوار کنیم. تربیتماننظام تعلیم و 
و در بخش عربی تقدیم محضر  کنممیدر خصوص مسائل منطقه هم نکاتی بود که آن را به یکی دو نکته اکتفا 

 :کنممیشریفتان 
اوصیکم و نفسی بتقوی الله و رعایة اوامره و نواهیه خصوصاا ونحن علی ابواب  شهر الله المبارک و هو شهر 

ة وفی هذا الشهرالعظیم دعینا الی ضیافة الله و ابواب السماء و رمضان و قد اقبل إلینا بالبرکة و الرحمة و المغفر
الجنان فی هذا الشهر مفتوحة و ابواب الشّر و النیران فیة مغلقة و حقیقة رمضان و روحة هی التقوی و الورع عن 

لتقوی فی محارم الله و علینا ان نستفید من هذه الفرصة اللهیة المبارکة و نستفیض ممن منهلة لکی نعمق روح ا
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انفسنا و نحاول ان نترقی فی مدارج التقوی و من الجدیر هنا ان نشیر الی کارثة عظیمة فی المنطقة الشرقیة فی 
السعودیة حیث قامت القّوات المسلحة السعودیة بهجمة شرسة علی حی المسورة فی المنطقة الشرقیة و هدموا 

شباب و األبریاء و بادروا الی قطع الکهرباء و حصار کامل البیوت و السواق و المساجد و اطلقوا الرصاص علی ال
 علی الحی بال ای حجة و مبّرز

و من العجیب ان تبادر دولة الی هذا النوع  من التعامل مع مواطینها و بلدة من بالدها و الملک یبقی مع الکفر و 
م بینما ندین هذه الهجمة و العدوان ل یبقی مع الظلم و نحن هنا باسم الحوزة العلمیة و الشعب الیرانی المسل

الغاشم ندعوا الحکومة السعودیة و ننصحها الی الرحمة و الشفقة و حسن التعامل مع مواطنیها و الحتراز عن هذه 
المظالم و المجازر و ندعوها ان تقوم بواجبها امام شعبها المظلوم و المضطهد و ان یجبر الخسائر و ایضا ندعو هذه 

قف العدوان و الحرب المفروضة علی الیمن الحبیب و التوقف عن دعم الحکومة البحرینیة فی الحکومة الی و
مظالمها و مجازرها و ننصحها ان یتوقف عن دعم الرهابیین و بّث الفکار المتطرفة و التکفیریة فی أنحاء العالم 

 السالمی
الحرمة اللهم انصر السالم و اهله و اخذل الکفر و اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النّیة و عرفان 

اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  الکفار و المنافقین.
، به ائمه خدایا تو را به اولیای الهی ،عرفت خود روشن بفرمامما را به انوار ایمان و  هایدلخدایا  والمسلمات،

و  این روز را برای ملت ما روز جشن دهیممیسوگند ( السالمعلیه)به حضرت ولیعصر  و هراهدی، به فاطمه ز
راهنمایی و هدایت  ای حضور حداکثری و بهترین انتخابملت ما را بر و با نتایج بسیار خوب مقرر بفرما،شادی 

، مراجع عظام و خدمت گذاران مقام معظم رهبری ،به اسالم خدمتگزاران ،همه خطرها را از ملت ما دور بدار ،بفرما
خدایا  ،ا با اولیای خودت محشور بفرمار تابناک شهدا و امام شهدا ، ارواحو منصور بدار مؤیدم را البه کشور و اس

برکت و باران ما را مشمول رحمت،  باز هم ،تو و باران فراوان تو در این سال هاینعمتشاکریم به خاطر همه 
ْم َتُکْن َقْد  ،مناسب و حداکثری از ماه مبارک رمضان کرامت بفرما برداریبهره، به ما توفیق مارحمتت بفر ُهمَّ ِإْن َل اللَّ

َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی ُیْعتِ  ْهرِ َغَفْرَت َلَنا ِفي َما َمَضی ِمْن َشْعَباَن َفاْغِفْر َلَنا ِفیَما َبِقيَ ِمْنُه َفِإنَّ اللَّ اِر  ُق ِفي َهَذا الشَّ ِرَقاباا ِمَن النَّ
ُحْرَمِة َشْهِر َرَمَضان  ان حضرت ولیعصر ارواحنا فداه ابالغ بفرما و در فرجخدایا سالم ما را به محضر مول و آقایم،ِل

 .تعجیل بفرما اشینوران
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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ْنساَن َلفيإِ َو اْلَعْصِر  ِبْسِم اللَّ ذیَن ُخْسٍر  نَّ اْْلِ َح  ِإلَّ الَّ اِلحاِت َو َتواَصْوا ِباْل قِّ َو َتواَصْوا آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
ْبرِ   10ِبالصَّ
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