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 خطبه اول

نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی  الّله الرحمن الرحیماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم 

ٍد َو َعلی آله علی سّیدنا و ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
ةِ  َشَجَرةُ  نبّینا أ ُبوَّ ْحَمِة َو مَ  النُّ َساَلِة َو َمْعِدُن َو َبْیُت الرَّ ِم َو ُمْخَتَلُف اْلِعلْ  ْوِضُع الرِّ

 .اْلَمََلِئَکِة صلوات الله علیهم أجمعین

 توصیه به تقوا
ْنتُ »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
ْم یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفی 1«ُمْسِلُموَن  ُزوا عباد اللَّ ه و مَلزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ُکْم ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ْقَوی 2ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
در این ماه گرامی  شریف وعزیز و شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز  همه

 احوال و شئون ،هاساحتدر همه به تقوای الهی،  و بزرگ و در این مجمع روحانی، معنوی، اجتماعی و سیاسی
 مؤیددر این راه و در این ماه شریف موفق و همه ما را  خواهیممیاز خداوند بزرگ کنم. سفارش و دعوت می زندگی
 بدارد.
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 خانوادگی گفتهپیشیادآوری مباحث خانوادگی 
بحث ما در چند خطبه گذشته، از سلسله مباحث خانوادگی جدا شد. در سه خطبه به شخصیت بانوی بزرگ 

 مؤمنانقین و امیر علیها( پرداختیم و در یک خطبه در مورد موَلی مت اللهسَلماسَلم حضرت فاطمه زهرا )
 . گردیمبرمی ( نکاتی تقدیم شد. از امروز به سلسله مباحث حوزه خانوادهالسَلمعلیه)

. پذیردمیاز مباحث انجام  بندیجمعقطع شده است یک یادآوری و  ،در میانه بحث هاخطبهچون سلسله مباحث 
ت خانواده در جامعه اسَلمی باید یک بنیان شده اس تأکیدکه بارها گفته شد و در متون دینی ما بارها  طورهمان

پر از مهر و محبت، معنویت و  هایکانونسالم و  هایخانوادهاستوار و قوی باشد. نظام اجتماعی سالم بر پایه 
اخَلق مبتنی است. در سوره نور پس از بیان احکام و قواعدی در ارتباط با خانه، خانواده و روابط زن و مرد بیان 

یامی»د: شده است فرمو
َ
ْنِکُحوا اْْل

َ
ُه ِمْن َفْضِلِه َو  َو أ اِلحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو ِإماِئُکْم ِإْن َیُکوُنوا ُفَقراَء ُیْغِنِهُم اللَّ ِمْنُکْم َو الصَّ

ُه واِسٌع َعلیم از روایات خطاب به عموم جامعه و همه مردم نازل شده  ایمجموعهعرض شد که این آیه و  . 4«اللَّ
تکلیفی بر عهده همه شما  کهاینبه خانواده مبنی بر  طورهمیناست. در کنار آن خطاب به حکومت و مسئوَلن و 

 یک ایننسل جوان فراهم آورید.  و برای هاخانوادهرا برای  موقعبهازدواج درست، سالم و  هایزمینهقرار دارد تا 
 برپاییو  گیریشکلدر جهت  توانندمیتکلیف عام کفایی اجتماعی بر دوش همه کسانی است که توانایی دارند و 

 یاری رسانند.  موقعبهکانون خانواده و انجام ازدواج 
کومت، مسئوَلن عرض کردیم هم تکلیف واجب و مستحب کفایی به عموم جامعه است و هم تکلیفی متوجه ح

ویژه و خاص پدر و مادر و خانواده در برابر ازدواج جواناِن نیازمند به ازدواج  طوربهو دولتمردان است و هم 
 که عرض شد چند نکته بسیار کلیدی و مهم است:  طورهماندارند و در این راه  مأموریت

                                            

شوهر( را و شایستگان از بندگان و کنیزان خود را به زناشوئی دهید، اگر زن، و زنان بیو عزبهای خود )یعنی: مردان بی:  11سوره نور، آیه - 4
 .گرداند؛ و خدا فراخی بخش و دانا استنیاز میتنگدست باشند خداوند آنان را از بخشش خویش بی
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 و تشویق برای انجام ازدواج صحیح و به هنگام  سازیفرهنگلزوم  .1
باورش این باشد که جوان در سنین مناسب باید ازدواج کند. باور جامعه این باشد که همه باید معه اینکه جا

 ضرورت و اصل الهی است. یکاینخانواده سالم کمک کنند.  گیریشکلبرای 
یامی»در آیه شریفه سوره نور هم خطاب به همه فرمود: 

َ
ْنِکُحوا اْْل

َ
اِلحیَن ِمْن  َو أ « ِعباِدُکْم َو ِإماِئُکْم ِمْنُکْم َو الصَّ

کنید. این باور باید در همه جامعه پراکنده شود و در اذهان  سازیفرهنگازدواج درست را فراهم آورید و  هایزمینه
مردم راسخ گردد. امروز ما با باورهای غلطی مواجه هستیم. تصور و باور بسیاری این شده است که ازدواج برای 

در فضای  وبیشکمسال است. این فرهنگ اشتباه به هر دلیلی امروز  33ال و باَلی س 33سال و  22پسر و دختر 
یامی: »فرمایدمیجامعه رواج یافته است. این تصور، با فرهنگ اسَلم سازگار نیست. در همین آیه شریفه 

َ
ِمْنُکْم  اْْل

اِلحیَن  یامی»معنای  2«َو الصَّ
َ
هستند و این  بهرهبیه از نعمت همسر یعنی همه کسانی ـ در هر سنی باشندـ ک« اْْل

اِلحیَن : »فرمایدمیازدواج چه ازدواج در آغاز جوانی و چه در شرایط دیگر باشد. در ادامه  مرحوم عَلمه «. َو الصَّ
 هایآدمو احتمال مرجح هم هست که مقصود از صالحین در اینجا صالحین در اعمال یعنی  فرمایدمیطباطبایی 

 فرمایدمیبه همه  6حین یعنی کسانی که صَلحیت ازدواج و در سن ازدواج قرار دارند.خوب نیست؛ بلکه صال
است و نتیجه  یاسَلم یرغکنید. این سبک ازدواج دیرهنگام، سخت، دشوار و پرهزینه یک سبک  سازیفرهنگ

ما مواجه  و در نهایت شودمیروحی روانی است که به نسل جوان وارد  هایآسیبآن مفاسد اخَلقی، اجتماعی و 
 .شویممیجمعیت  هایچالشبا 

مستحضرید و بارها گفته شده است که بدترین منحنی سقوط جمعیت در جهان در چند سال اخیر در کشور ما  
رهبری معظم این منحنی مقداری به سمت باَل حرکت کرده  تأکیداتبوده است. البته در یکی دو سال اخیر با 

و  1/2. باید شودمییعنی جمعیت جایگزین هم پیدا ن باشدمی 6/1یا  2/1رشد جمعیت  اآلناست. ولی اینکه 
 هایازدواجغلط  هایفرهنگباَلی دو باشد تا جمعیت به همان عدد ثابت خود باقی بماند. دلیلش هم همین 

ی بعد روایات صداق را خواهیم هاخطبهسنگین که در  هایصداقو  هامهریهسال و فرهنگ غلط   22و  22باَلی 

                                            
 همان - 2
 (و المراد بالصالحین الصالحون للتزویج َل الصالحون في اْلعمال): 331، ص 31، ج ر القرآنیالمیزان فی تفسـ عَلمه طباطبایی، 6
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واند. خواهیم دید که با چه شدتی پیامبر خدا )ص( و ائمه اطهار )ع( به صداق سنگین و معیارهای غلط در خ
 .اندکردهو توبیخ  اندتاختهجامعه برای ازدواج 

ْنِکُحوا»بنابراین اولین خطاب به خانواده، حکومت و عموم جامعه آن است که 
َ
و ترغیب و  سازیفرهنگ را« أ

میل و اجبار در ازدواج نکنید. در روایتی در کنزل العمال آمده است که وقتی دخترانی از تشویق کنید اما تح
: برای تو خواستگار آمده است ترغیب و تشویق فرمودمیازدواج کند  خواستمیبستگان رسول خدا )ص( 

بر مبنای انتخاب باشد و اجبار و تحمیلی در کار نیست. مبنای خانواده باید  پسندینمیاگر  فرمودمی. اما فرمودمی
 2یک ضرورت دارد.  سازیفرهنگاین 

 اجتماعی و اقتصادی در راستای تسهیل ازدواج هایبرنامهلزوم تنظیم  .2

یعنی  .خانواده باشد گیریشکلکه ناظر بر تنظیم شود  ایگونهاجتماعی و اقتصادی جامعه باید به  هایبرنامه
 .دنخود باید یک پیوست جمعیت و خانواده داشته باش مدتیانمکوتاه و  هایبرنامهمسئوَلن در  و دولت ،مجلس

نظام خانواده و افزایش  خانواده، گیریشکلیک پیوست  باید هابرنامهکار و در همه  ،مسکن ،اشتغال ،در تولید
انجام  زیادی اقدامات رویه بایدتو این در پر باشد. هابرنامهوست باید در همه متناسب جمعیت مدنظر باشد. این پی

 طوربهروی ازدواج اثرگذار است و  هااینهمه  شغل، مسکن و، دهندمی هابانککه  هاییوامتسهیَلت و  .پذیرد
روحی و  هایآسیبکاهش بسیاری از  در راستای را در جامعه موقعبهگام و ازدواج سالم، به هنخاص باید 

نهادهای مسئول و همه کسانی  ،خیریه مؤسساتاز همه  مایل هستم جاهمیند. کن گیریهدفاجتماعی در جامعه 
خیریه  مؤسساتم. ما در سطح کشور و همین قم تشکر کن کنندمیه و ازدواج تَلش خانواد گیریشکلکه برای 

امداد ه . کمیتکنندمیتَلش  خانواده گیریشکلدر جهت  هاکمکجهیزیه و انواع  تأمینداریم که برای  نهادمردم

                                            

ًه ِمن ِنساِئِه، َیأتیها ِمن َوراِء الِحجاِب َفیقوُل َلها)ـ  2
َ
َج امَرأ ُه، إنَّ ُفَلنا َقد َخَطَبِک، َفِإن إنَّ َرسوَل الّلِه صلی الله علیه و آله إذا أراَد أن ُیَزوِّ : یا ُبَنیَّ

ُه َل َیسَتحی أَحٌد أن َیقوَل: َل، وإن أحَببِت،  خواست هر گاه می (صلی الله علیه و آله)پیامبر خدا  (َفِإنَّ ُسکوَتِک إقراٌر َکِرهتیِه َفقولی: َل، َفِإنَّ
دخترم! فَلنی از تو خواستگاری کرده است. اگر دوستش نداری، بگو: نه؛ »فرمود: اش را شوهر دهد، از پشت پرده به او میزنی از خانواده

 ارف؛ کنزالعمال()موسوعه المع «.[ موافقت استم دوست داری، سکوت تو ]نشانهزیرا هیچ کس نباید از گفتن نه، شرم کند. اگر ه
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 تأمیننیازمند  هایخانوادهبرای  66مسکن در سال  132 گزارشی که ارائه کردند تعداد بر اساسدر استان  امام
کمیته امداد انجام شده است که اخیری کار بسیار درست و  وسیلهبهچند ده ازدواج و پیگیری دوستان  ،؛اندکرده

 ـ هم مسئولین تهران و هم استانـ کمیته امداد  دوستان گزارش بر اساس عرض کنم که جاهمین .مناسبی است
و شهر  در استان ویژهبهیازمندان مردمی برای رسیدگی به ن هایکمک 66سال  ،علیرغم مشکَلت اقتصادی مردم

 اندکردهدوستان هم بخشی را به سمت ازدواج و خانواده هدایت  د باَلیی افزایش پیدا کرده است.قم به شکل و درص
ْقوی»تشکر کنیم. جامعه اسَلمی جامعه باید از مردم شریف  جاهمینلذا  است و امروز چه  2«َتعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َو التَّ

که  قابل تصور است تر از این غیرو تقوایی باَل چند میلیون جوان ما به ازدواج برسند. بّر  کهاینو تقوایی باَلتر از  بّر 
از  این بر دوش همه ما ـ. مسئولیت کمک و مساعدت نمود دو سه میلیون جوان از سن ازدواج گذشته برای ازدواج

 . ـ است هاخانوادهسئوَلن تا عموم مردم و م

 ازدواج مقدمات و تشریفاتدر مَلکات و  گیریآسان .1
مَلکات ازدواج ، باید در یابدخوب سامان  هایخانهپیدا کند و  سابق هم اشاره کردیم برای اینکه ازدواج رواج

معنوی و اخَلقی برد.  هایمَلکرا باید روی  هادقت و سان گرفت. در مَلکات مادی باید خیلی سهل و روان بودآ
از رسول خدا حضرت  (ع)امام صادق  آمده استهذیب یف که هم در کافی شریف و هم در تدر این روایت شر

مردم را بر  ؤکدیمدر خطبه خود به شکل  .خواندمیروزی رسول خدا خطبه  :فرمایدمینقل  (ص)محمد مصطفی 
توصیه اکید و بلیغ  )ص( . در خطبه رسول خداکردمیو توصیه  انگیختبرمیفرزندان و دخترانشان  موقعبهازدواج 

فرزندانمان را به عقد چه  اللهرسولکرد: یا  سؤالبرای ازدواج به هنگام فرزندان ارائه شد. در وسط خطبه کسی 
پیدا و همسنگ  ترازهمن کفو وشما برای فرزندانتا «اَلکفاء» :آوریم؟ شرط آن چیست؟ پیامبر خدا فرمودکسانی در

که چه مقدار پول و امکانات مادی  رودمیابتدا با منطق مادی ذهن به این سمت  شدبیان  و کفو ترازهمکنید. وقتی 
 که شما فرمودیدو همسنگ این کفو  مقصود از  که کندمی سؤال. آیدمیدارد و موازین و معیارهای مادی به ذهن 

 ؟ چیست

                                            
 1سوره مائده، آیه   2
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همه معیارهای دیگر  6دیگر است کفویت یعنی ایمان و اخَلق خوب. مؤمن ترازهم مؤمنیحضرت فرمودند هر 
که در  کندمیخَلق دعوت ا شرایط ازدواج بر مبنای ایمان و تأمینو جامعه را به  نهدمیرا پیامبر خدا به کناری 

 هم این بخش را توضیح بیشتری خواهیم داد.  خطبه بعد
و موفق بدار. همه اموات و  مؤیدو تقوا  خداوندا ما را به انجام وظایفمان و خدمت به جامعه و تعاون بر بّر 

 درگذشتگان و شهدای ما را در جوار رحمت واسعه خودت قرار بده.
ْعَطیَناَك بسم

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ

َ
َك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل   13اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَربِّ

                                            

ِه ع َقاَل:ـ  6 ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُه ص َفَکاَن ِمْن َتْعلِ  َعْن أ َمُه َنِبیَّ ا ُیْحَتاُج ِإَلْیِه ِإَلَّ َعلَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َلْم َیْتُرْك َشْیئًا ِممَّ ُه َصِعَد اِإنَّ اللَّ نَّ

َ
اُه أ ْلِمْنَبَر َذاَت َیْوٍم َفَحِمَد یِمِه ِإیَّ

ِطیِف اْلَخِبیِر َفَقاَل ِإنَّ  َتاِني َعِن اللَّ
َ
اُس ِإنَّ َجْبَرِئیَل أ َها النَّ یُّ

َ
ْثَنی َعَلْیِه ُثمَّ َقاَل أ

َ
َه َو أ ْدَرَك َثَمُرُه َفَلْم ُیْجَتَنی  اللَّ

َ
َجِر ِإَذا أ َمِر َعَلی الشَّ ْبَکاَر ِبَمْنِزَلِة الثَّ

َ
اْْل

فْ 
َ
َساُء َفَلْیَس َلُهنَّ أ ْدَرْکَن َما ُیْدِرُك النِّ

َ
ْبَکاُر ِإَذا أ

َ
َیاُح َو َکَذِلَك اْْل ْمُس َو َنَثَرْتُه الرِّ ُهنَّ َبَشٌر َسَدْتُه الشَّ نَّ

َ
 َدَواٌء ِإَلَّ اْلُبُعوَلُة َو ِإَلَّ َلْم ُیْؤَمْن َعَلْیِهنَّ اْلَفَساُد ِْل

ُج َفَقاَل َقاَل َفَقاَم ِإَلْیِه َرُجٌل َفَق  ِه َفَمْن ُنَزوِّ ْکَفاَء اَل َیا َرُسوَل اللَّ
َ
ْکَفاُء َفَقاَل  اْْل

َ
ِه َو َمِن اْْل ْکَفاُء  َبْعُضُهْم  اْلُمْؤِمُنوَن َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ

َ
 اْلُمْؤِمُنوَن  َبْعٍض  أ

ْکَفاُء  َبْعُضُهْم 
َ
 (197ص  ،7؛ تهذیب اَلحکام، ج 117، ص1.)کلینی، الکافی، جَبْعٍض  أ

 . سوره کوثر13
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 خطبه دوم

الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم  ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره

ٍد َو علی موَلنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی  ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
علی سّیدنا و نبّینا أ

ین و محمد بن علی و جعفر بن الحسن و الحسین سّیدی شباب اهل الجنة و علی اَلئمة المسلمین علی بن الحس
محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم 
المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بَلدک ساسة العباد و أرکان البَلد و أبواب اَلیمان و أمناء الرحمن و 

 خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.سَللة النبین و صفوة المرسلین و عترة 

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

َ
ِعَباَد  11«یا أ

ه  وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  نهیهو مَلزمة امره و مجانبة اللَّ

و از خداوند توفیق کسب تقوا در این ماه شریف را  خوانمفرامیبار دیگر همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی 
گوناگون معنوی و عرفانی برای ما عرضه شده  هایارمغانفراوان و  هایتحفهداریم. در ماه شریف شعبان  مسألت

تیح آمده است. مناجات و صلوات شعبانیه دو مشعل است. بخشی از آن همان چیزی است که در کتاب شریف مفا
و دیگری ما را با امامت و وَلیت متصل  کندمیفروزان شعبان است که یکی ما را با توحید و ارتباط با خدا آشنا 

برای تقوا و پیشرفت در مسائل معنوی برشمرده شده از قبیل غفلت . در مناجات شعبانیه قریب ده مانع کندمی
ْوَساخِ » :فرمایدمیاست. یکجا 

َ
را  هاانسان هاغفلتاین  ،«انالتنی الغفلة: »فرمایدمیجای دیگر  و 12«َعْنك اْلَغْفَلةِ  أ

 فرمایدمی. در جایی دهدمیقرار  هاسقوطمسیر و عالم غیب ما را در متعال به خداوند  توجهیبی. آورددرمیاز پا 

                                            
 33911. توبه، 

 686، ص 1جوس، اقبال اَلعمال، ابن طاوـ  12
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به  را ام هاغفلتمعنوی است. این  که چرِک  کندمیو دل و جان ما را چرکین  آوردمیاین غفلت برای شما چرک 
دوری و فراموشی خدا  ،هاغفلتدوری این  ،: مستی غفلتفرمایدمیخواب گران برده است. در جای دیگر 

. ما در خواندمیداری فرا. ماه شعبان و آن همه فیوضات بیکران آن ما را به بیآوردمیبرای ما به بار  هامصیبت
. آیا وقت آن نرسیده است که از این خواب گران بیدار زنیممیفلت و غرور دست و پا غ ، نسیان،سهو ،هاوابخ

خدایا ما را در این ماه شعبان به حقیقت ماه شعبان و حقیقت مناجات شعبانیه نائل بفرما و ما را از  13شویم.
 پارسایان مقرر بفرما.

 هامناسبت

 :کنممیبیان  وارفهرست رامطالبی 

 یاد شعبانیهاعتبریک  .3

و  اکبریعلشعبان، میَلد حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت امام سجاد و اعیاد و موالید 
را خدمت شما خواهران و برادران ارجمند تبریک و تهنیت عرض  (السَلمعلیهم) میَلد امام منتظر و مهدی موعود

 .کنممی

 روز پاسدارداشت گرامی .1

ب اسَلمی نه در ایران َلنقگفتمان ا صن حصین در دفاع از. امروز پاسداران ما یک حِ داریممیروز پاسدار را گرامی 
اسَلم قرار گرفته  هخوردقسمکه در سراسر جهان هستند. این حصن حصین امروز مورد کینه و عداوت دشمنان 

امام و انقَلب و در  هایآرمانهمه ملت ایران در کنار  .است. دنیا هم بداند همه ملت ایران پاسدار و بسیجی هستند
 .)تکبیر( کنندمیحمایت  هاآنقرار دارند و از  هاآندر کنار  سَلم و برای مقاومتکنار پاسداران عزیز برای دفاع از ا

                                            
 ـ سوره ، آیه : الم یان للذین  13
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این خیال که ملت ایران را پاره پاره کنید، این گروه و آن گروه را مورد تحریم قرار دهید، پاسداران، سپاه، ارتش و 
د که این خیال باطل است و ملت ما در جدا کنید بدانی هاآننیروهای علمی ما را مورد تحریم قرار دهید تا ملت را از 

 پی رهبری رهبر معظم در کنار هم قرار خواهد داشت و راه خویش را به پیش خواهد برد.

 روز جانباز بزرگداشت .1

. یاد همه شهیدان، شهیدان مدافع کنممیروز جانباز را به همه جانبازان رشید و سرافرازمان تبریک و تهنیت عرض 
به  هاصهیونیستشهدای حمله اخیر  .داریممیمی کا و اسرائیل را گرااخیر امری هایحملهشهیدان  ویژهبهحرم 

. شهید لطفی ما بود هید سرافراز از قم قهرماندر میان این شهدا یک ش .داریممیادگان تیفور را هم گرامی تیفور و پ
درود  و کنیممیتسلیت عرض  ملت و رهبر عزیزمان تبریک و ،معزز هایخانوادهرا به  هاشهادتنیاسر که این 

 به روان همه شهیدان و این شهید سرافراز استانمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد فرستیممی

 نظام اسَلمی هیعلنظام سلطه  فراگیر جبهه گیریشکل .2

 :کنممیرده  تقدیم محضر شریف شما دو مطلب را فش 

ملت  ،اسَلمی در برابر گفتمان انقَلب ایسابقهکم تقریباً شدیدتر و  گیریجبههمطلب اول آنکه ما امروز شاهد یک 
و مزدوران  هاآن المللیبینمتحدان  ،اسرائیل ،امریکا ایسابقهکمتیم. به شکل ایران و جبهه مقاومت هس

و برای ضربه وارد کردن بر پیکره انقَلب و این  اندگرفتهبه شکل آشکارتر از سابق در کنار هم قرار  شانایمنطقه
بسیار  هایطرحامنیت  و اقتصاد ،سیاست ،در حوزه فرهنگ .اندشدهملت بزرگ وارد یک میدان بسیار سختی 

 هایطرح دانیممیاطَلع داریم. ما  مسئلهما از این  کردن آن هستند. ییاجرا درصددو  اندکردهمتنوعی را طراحی 
نظامی و امنیتی ایران  ،روحی ،اخَلقی ،معنوی ،پیچیده و سنگین در همه قلمروها طراحی شده است تا توان علمی

  .مقاومت را بگیرندو جبهه 
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 نظام مستکبر  آراییصفملت و دولت در برابر وظایف 

 :کندمیبسیار سنگین وظایف ما را سنگین  آراییصفاین 

 و هوشیاریبصیرت  .3

سنگینی  هایتوطئهچه  و چه میدانی قرار داریم ربدانیم دید با و هوشیاری است . همه ما اولین وظیفه ما بصیرت 
 .در حال طراحی و تعقیب است

    در کنار نقد سازنده ریزیبرنامهاصَلح و ضرورت  .1

 .تَلش کنیماصَلح و رفع مشکَلت مردم  ،ریزیبرنامهبرای  ،ضرورت دارد که ما  در کنار نقد سازنده

   قرار دادن خداوند و مصالح نظام مدنظر  .1

از هیچ کس  .نظام و انقَلب اسَلمی را در نظر بگیریم. امروز معرکه سنگینی برپا است، در اظهار نظرهایمان خدا
خودش به این جبهه  توجهیبیو  یکارکم ،اقدام ،در وسط این معرکه سنگین با سخن پذیرفته شده نیست که

م زمینه پیشرفت این جبهه استکباری را در دنیا فراه تواندمیما  بصیرتیبیاستکباری یاری برساند. هر خامی و 
 از و که این معرکه سنگین را مدنظر قرار دهند رودمیانتظار  هاشخصیت و، مقامات، مسئوَلن هاگروهاز کند. 

ماج تیرهای بَلی دشمنان اسَلم است. ما نباید آهمه نظام اسَلمی و جبهه مقاومت  ند. امروزغفلت نکن هااولویت
لت و پیشرفت یاری برسانیم و م ،به انقَلب مانسنجیدهَلش و سخن به دشمن یاری برسانیم. ما باید با کار و ت

شمنی همه دشمنان به این نکته توجه کنند. امروز رهبری ما در معرض دواقعی همگان  صورتبه ن است کهآجای 
کنیم و  زیرورورا  هااولویت نسنجیده نباید با سخنان .ما باید به این نکته یاری برسانیم. قرار دارد خدا و رسول خدا

 .به این جبهه مستحکم الهی وارد کنیم ایلطمه
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 انیحمایت از کاَلی ایرت ضرور .2

 واقعاً داخلی را  هایآوریفنتقویت  و تقویت تولید داخلی ،ما حمایت از کاَلی ایرانی ت داردضرور هاایندر کنار  
 .شوندمیغیر داخلی خارج  آوریفن یهاشبکهی ما از هاگروهخودجوش  صورتبه. امروز میدهاولویت قرار در 

لی و زمینه رشد کاَلی داخ هاآنبا استفاده از  و داخلی داریم  هایشبکهو  آوریفنما خودمان  !فرین برشماآ
 وظایف ما در این میدان وظیفه سنگین و حساسی است. لذا  کنیم.فراهم  داخلی را تقویت آوریفن

 جبهه مقاومت در جهان اسَلم با پیشگامی ایران سابقهبی نسجاما .1

در سراسر  سابقهبیشیطانی و اهریمنی امروز  باز به شکل  پیوستههمبهنکته دوم: این است که در مقابل این جبهه 
ایران شکل گرفته  استوار با پیشگامی انقَلب اسَلمی و منطقی ،انقَلبی ،معنوی ،جهان اسَلم یک جبهه ایمانی

سته به استکبار بر اهریمن تروریزم واب انگیزشگفتبه شکل پاسداران رشید  و جبهه مقاومت 96سال  است. در
این زنجیره استوار  و این جبهه وسیع مقاومت به خاطرامروز ارکان صهیونیسم و استکبار  ند.عالمی پیروز شد

 داین را بدانی .از سر ترسشان است کنندمیاوز تج یجای دراگر امروز هم  .در تزلزل استنیروهای الهی و ایمانی 
از اقتدار نیستند  ذکرقابلکه در منطقه  هاآنو وابستگان  هاصهیونیست ا،ریکامروز بیش از هر دوره دیگر ام

که شما  ایدورهباید بدانند  هاآن .ترس بر ارکان جهان سلطه سایه افکنده است مقاومت در ترس و هراس هستند و
آن سبو بشکست و  .شکسته است و داشته باشیدبزن در ردوره به تعبیر رهبری معظم و مسابقه شوید وارد  رقیببی

ما با تمام توان و تَلش در  قدرگرانرهبری  وشهدای سرافراز  ،یخت. امروز زنجیره مقاومت اسَلمیانه رمآن پی
 نخواهدشما به سرانجامی  هاینقشهاین  از کدامهیچو  اندایستادهشما  هاینقشهسراسر جهان اسَلم رویاروی 

 رسید. )تکبیر(

 عربیخطبه 
ایتها السادة و السیدات الحضور و المستمعین و المشاهدین الکرام اهنئکم حلول شهر شعبان المعظم بما فیه 
من أعیاد و موالید مبارکة و اوکد و اوصیکم و نفسی باغتنام فرصة هذه الشهر المعظم المحفوف بالرحمة و الرضوان 
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)ص( یدأب فی صیامه و قیامه و علینا ان نستغل هذه النفخة اَللهیة و نهذب نفوسنا فی ضوء  اللهرسولکان  الذی
اَلعمال التی دعینا الیها من اَلحسان الی الفقراء و ذوی الحاجة و اَلدعیة المبارکة خصوصا المناجاة و الصلوات 

ی درجات سلم التقوی و لکی نصبح مستعدین لَلستقبال شهر الشعبانیة و علینا ان نبادر الی بناء ذاتنا لکی نصعد عل
الله المبارک و من الَلزم ان نشیر الی ما قامت به العدو الصهیونی وامریکا و حلفائها من حمَلت و هجمات شرسة 
 علی سوریا الحبیب و المناضل و المقاوم شعبًا و حکومة و عسکرا و نحن بینما ندین هذه الجریمة و الهجمة نؤکد
علی ان الشعوب المسلمة و جبهة المقاومة علی استعداد تام و عدیم النظیر لمواجهة اَلستکبار العالمی و العدو 
الصهیونی و عمَلئهم من اَلرهابین و الدول المتخلفة  فی المنطقة و نقدم نصحنا للدول المتخلفة و رجال السعودیة 

دام و ان یعودوا الی نهج اَلسَلم و الشعوب المسلمة و ان یتجنبوا و نظرائهم  بأن َل یتورطوا فیما توّرط فیه امثال ص
 التماسک و التعاطف و التعاون المعلن و غیر المعلن مع اَلستکبار و العدو الصهیونی

 عاد

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم اَلعظم اَلعز اَلجّل اَلکرم یا الله ... یاارحم الرحمین. اللهم ارزقنا توفیق 
 ُبعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر اَلسَلم و اهله و اخذل الکفر و الکفار و المنافقین. الطاعة و

اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین و المسلمات، اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین اللهم 
همه مظالم عنایت بفرما، خائنان ام در برابر اینبه امت اسَلم قوت، قدرت و شجاعت اقداَلحیاء منهم و اَلموات، 

های ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، همه ما را خدایا دلبه امت اسَلمی را مفتضح و منکوب بفرما، 
پیرو اولیای اطهار و فاطمه زهرا )س( قرار بده، مراجع درگذشته، درگذشتگان از این جمع، شهدای دفاع مقدس، 

آنان مقرر بفرما،  دهنده راهانقَلب اسَلمی، مدافع حرم و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما، ما را ادامه
ارواح تابناک شهدا و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما، مریضان و جانبازان را  گناهان ما را ببخش،

به ما توفیق انابه و تضرع در  شفای عاجل عنایت بفرما، توبه و انابه ما را بپذیر و گناهان ما را ببخش و بیامرز،
آفات را از امت اسَلم و مقاومت اسَلمی و از ملت عزیز و شریف ایران دور  پیشگاهت کرامت بفرما، همه شرور و

خدمتگزاران به اسَلم، مقام بدار، مسئوَلن را در خدمت خالصانه به ملت شریف توفیق روزافزون عنایت بفرما،، 
ا را به محضر معظم رهبری، مراجع عظام و خدمت گذاران به کشور و اسَلم را مؤید و منصور بدار، خدایا سَلم م

 اش تعجیل بفرما.موَل و آقایمان حضرت ولیعصر ارواحنا فداه ابَلغ بفرما و در فرج نورانی
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َح بسم
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  14ٌد الله الرَّ
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