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 خطبه اول

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

 طفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.سیدنا و نبینا ابی القاسم المص

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

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِعَباَد  1«ُمْسِلُموَن  ُزوا عباد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ اللَّ

ِحیِل  ْقَوی 2ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
ایام شریف به تقوا، پارسایی، پرهیزگاری،  همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این 

. کنممیاز اوامر الهی در همه شئون زندگی سفارش و دعوت  بریفرماننفسانی و  هایهوسدوری از هواها و 
 امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا در همه احوال و شئون زندگی عنایت و کرامت بفرما.

 مباحث خطبه سابقبیشتر بسط 
پیشین در مسائل خانواده بود و محور دومی که آغاز کردیم وظایف و تکالیف پدران و مادران  هایخطبهسخن ما در 

بزار و ا ،دیگر دنیا هاینعمتو خانواده در برابر فرزندان بود. در یک بحث مقدماتی اشاره کردیم که خانواده مثل همه 
 ،هخان ،مقام ،ثروت ،موقعیت ،جوانی ،یتالمر، ساین عالم از عم هاینعمتتمام  .برای امتحان بشر است ایوسیله

و  تکالیفی داریم هانعمت. پس ما در برابر تمام این هستند شدن بشر آزمودهعالم و برای  هاینعمتخانواده و فرزند 
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خروی مبدل به یک سرمایه ا تواندمیکه  هایینعمترسید که یکی از  اینجا. سخن به شویممی آزمودهبا این تکالیف 
 بحثی را اشاره کردم که در این خطبهدر هفته قبل بدی شود فرزندان صالح و خانواده سالم است. به این مناسبت و ا

 .نمایممیو تقدیم محضر شریف شما  دهممیبسط و توضیح بیشتر  آن را مقداری
از کوچک و ری ما معتقدیم هر کا .ماندمیقی ااعمال بشر همه در پیشگاه خداوند متعال ب ست کهآن بحث این ا

یانت گوناگون ص هایکنترلو با  شودمیاز بشر صادر شود در دستگاه عالم و در جهان غیب ثبت و ضبط بزرگ که 
 .ماندمیو  گرددمی

ٍة َخْیرًا َیَرهُ : »رودنمیپس هیچ عملی از اعمال ما از بین  ٍة َش  َفَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ ا َیَرهَو َمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ تمام  4«رًّ
غیب و محو  ،و در جهان شودمیگمان نکنیم که عملی از ما صادر  .اعمال بشر در پیشگاه خداوند ماندگار است

مواجه  هاآنبا  و بعد ماندمیه خود این اعمال اعمال و کردار ما و شما در نامه اعمال بلک ،هرگز. تمام رفتار .شودمی
 . شویممی

 ی بودنمقطعاستمرار و انواع اعمال از حیث 

 دو گونه است: چه عمل خوب و چه عمل بد اما اعمال 

 اعمال مقطعیالف( 
روزه  ،خواندمی. نماز رودمیدر خزانه غیب الهی و  شودمینسان تمام از ابعد از صدور بعضی از اعمال است که 

نوعی از اعمال  هااین .زندمیتهمت یا  کندمیغیبت  دهدمیکار بدی انجام  معاذ اللهیا  دهدمی ایصدقه ،گیردمی
 .شودمیصادر و تمام  ایلحظهاست که در 
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   داردنبالهب( اعمال 
 ؛شودیمدقت کنید. ما یک سلسله اعمالی داریم که تمام نآن  به یدباو  تساز رفتارهایی را داریم که مهم ا اما نوع دوم 

د دنبال خوچیزهایی را  ایزنجیره صورتبه عملی که .ماندمیدارد و در این دنیا  آثاریدنبال خود  وارزنجیرهبلکه 
وج م اندازندمیآب  وقتی سنگی را داخل چطور .موج دارد بوده داردنبالهاعمالی داریم که  دیگرعبارتبه .کشدمی

اعمال ن ای و اثرگذار است. موج داردبلکه  شودمیوقتی صادر شد در همین دنیا هم تمام ن . این اعمال نیزکندمیتولید 
داث یا خیابانی اح ،سازدمیمسجد، مدرسه یا درمانگاه  عنوانبهکسی یک ساختمانی  یک حساب خاصی دارد. وقتی

این به  برندیمکه پیوسته خواننده دارد و خوانندگان از آن بهره  نویسدمیکتابی  یا کندمییا شاگردی تربیت  ،کندمی
د . شایشوندنمیاعمالی که در یک نقطه قطع  و اعمالی که امتداد دارند .گوییممی دارموجاعمال  ،اعمالاز سلسله 

این اعمالی که ما و شما انجام  ت که خیلی روشن است.باشد اما یک سلسله اعمالی اس طوراینهمه اعمال عالم 
ن هنگام که آ. شودمیو تمام ن موج دارد بودهکه ماندگار هستند  لیااعم ،این اعمال .ماندمیدادیم در همین دنیا هم 

رد شاگ ،آن شاگرد .دهدمیممکن است این استاد از دنیا برود اما شاگرد کار خودش را انجام  تربیت شد شاگردی 
 ت.ساثر استاد اول باقیمانده ا جورهمین که دیگری را تربیت کرده است

 م( است که  بنیان دین اسالو سلمله آصلی الله علیه و )پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی مصداق اتم آن  عنوانبه
، مام شودکه ت نپذیرفتانجام  مقطعی عاشورا کاردر  .عاشورا پدید آمد .تا پایان تاریخ ادامه دارداین راه  که گذاشتند

 .گذاردمیو جامعه اثر  تاریخکه روی و اعصار مانند موتور محّر  هاقرنو در طول بلکه عاشورا ماند 
پیدا  حرافی ادامهخط ان یکو  کندمی گذاریپایهیک انحرافی را  ،گذاردمیکسی بدعتی  ،منفی و جانب یا در نقطه 

 .کندمیمرار پیدا بلکه این انحراف در متن جامعه است شودمیشخصی تمام ن انحرافبا یک عقیده غلط و  کندمی
اعمالی که شما انجام  گویدمیاست که قانون آن در اسالم این  .و خواهران اعمال نوع دوم در اسالم قانون دارد برادران
 در ثواب یا گذارپایهی آن موج باقی است شما مادامی که دموج دارکارهایی که در عالم دنیا ماندگار است و و دادید 

 عذاب آن سهیم هستید.

 ذکر منابعی در این باب
 ه شیخ حر عاملی:به دو باب در وسایل الشیع دهممینایی با منابع دارد ارجاع که آشبزرگوارانی 
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  5ابواب امر به معروف و نهی از منکر باباز  11باب  اول:
 1باب اول اتب وقف ابواب الوقوف و الصدقکتا دوم:

مین قانون ن هگزارشی از این روایات که مبیّ  هیم در اینجا مفصل بخوانیم امافرصت این نیست که این روایات را بخوا
 :کنممیاست را عرض 

حتی بعد از  آن وابو در ثشما این کار را که انجام دادید در ادامه این کار اگر دارد که مورد وجود ده پانزده در روایات 
م عمل مستقیدر آن  تواندمیعالمی است که انسان نشریک هستید. هفته قبل هم عرض کردم که عالم برزخ مرگ 

اگرد . ششودمیدر عالم برزخ در پرونده ما نوشته بد موج اعمال خوب و  .کسب کند اما در عالم برزخ پرونده باز است
وقفی انجام داده است  یا داده است ایصدقه ،است نموده، ساختمانی احداث است تربیت کردهیا فرزند خوب خوب 
کسی که پایه یک ادب و سبک روایت دارد . در شودمیاضافه  آدماعمال پرونده در عالم برزخ هم به  هااینتمام ثواب 

آن نیز در ثواب آن شریک است. اگر  گذارپایه دهندمیکار خوب را انجام  آن هاآدم ی کهگی خوب را بریزد مادامدنز
 شریک در عقاب آن دهندمیکار بد را انجام  آن هاانسان کهوقتیریخته است تا در جامعه هم کسی پایه کار بدی را 

نشر و نوشتن کتاب مجید و قرآن کریم، دانشی  ،جدساخت مس ،فضای سبز ،در روایات دارد که درختکاری .است
 ریزیهپایخوبی که در جامعه  هایسنت ،بردمیجامعه از آن بهره و علم تولید کرده است  ،که دیگران از آن بهره ببرند

تا  کندمیرا رسم  دیگری خوب هایکار و کندمی ریزیپایهناهار روز غدیر را  ،دهدمیموسسه تشکیل  ،کندمی
است که در روایات  هایینمونه حقبهدعوت و  سازیراه .این رسم ادامه دارد شما هم در آن شریک هستید کهوقتی

 .آمده است
 ب ی کردید شما در عقادعوت به کار بد یا کردید ریزیپایهلله شما بدعتی ا اگر معاذ فرمایدمیدر نقطه مقابل هم  

  ،همان درختکاری مثالً معینی گفته شده است  هاینمونهت ما البته در روایا .شریک هستید. این قانون استآن 
  هایسنتو  چاپ و نشر قرآن و کتاب خوب، دانشی که جامعه از آن بهره ببرد ،ساخت مسجد ،ه و قناتاحفر چ

  است که در هایینمونه هاخوبیدعوت به  حتی بعد از مرگ یک انسان در ادامه بماند وشود و  ریزیپایهخوبی که 
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  ،همه مصداق است هااینبا اجازه از محضر علما و بزرگان عرض کنم که  خواهممیاما من  ت.یات آمده اسروا
 به روایات معتبر نسبت داد. توانمیاین قانون کلی را هم  رسیممیو ما به یک قانون کلی  شودمیتنقیح مناط 

   قانون کلی
 قانون این است که: 

موج داشت و در زندگی بشر جاری شد آن کار یک ثواب و آن کار  دامه پیدا کردشد و ا ریزیپایههر کار خوبی که 
و خدای ناکرده اگر کسی یک خط انحرافی  رسدمیهم  گذارپایهبه  هایشثواب کندمیادامه پیدا  کهوقتیندارد تا 

 این عمل کهوقتیتا  کندمیادامه پیدا  جورهمینضرری به جامعه زد که و  آوردیک روش غلط به وجود  ،ایجاد کرد
 وی نیز در عقاب و عذاب آن شریک است . کندمیادامه پیدا 

: در روایات ما گفته شده است که برادران و خواهران ، دهممیاین قانون کلی بود که آن را به بحث خودمان ربط 
 ثل شاگرد خوب،ماگر اوالد خوب تربیت شد  .تربیت فرزند خوب صدقه جاریه است شعاع دارد و ماندگار است

ت . فلذا تربیرسدمیاین خط خوب ادامه دارد ثواب آن به پدر و مادر هم  کهوقتیتا   است وکتاب خوب و بنای خوب 
یک فرزند خوب  مثالوانعنبه و باقی است موج داردو  گذاردمیفرزندان چون یک کار ماندگار است و در جامعه اثر 

اعمال خانواده  در پروندهبرای جامعه که ثواب اعمال این فرزند  خدمتگزاردانشمند و  ،عالم ،یک بسیجی شودمی
 .شودمیهم نوشته 

 خدایا به ما توفیق بده که به فرامین تو عمل کنیم و به ایجاد صدقات جاریه اقدام کنیم انشاء الله.
ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ لِ 

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل  7َربِّ
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 خطبه دوم
الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و بسم

لی ة فاطمة الزهراء و عحبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهر
الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن 
محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم 

باد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة الع
ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. السالم علیک یا بنت ولی الله، 

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

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

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ه و مالزمة أمره و مج 8«ُمْسِلُموَن  ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ انبة نهیه و َتَجهَّ
ِحیل ْقَوی 9ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  10َو َتَزوَّ

میر . اکنممیهمه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش  باز
ِه ِبَتْقَوی : »اندکردهما را چنین به تقوا دعوت  195خطبه   ( درعلیهاللهسالممتقیان )مؤمنان و پیشوای  وِصیُکْم ِعَباَد اللَّ

ُ
أ

ِه َفِإ  َماُم َو اْلِقَواُم اللَّ َها الزِّ واری و مایه است هابدیچرا که تقوا عامل کنترل شما از  ،کنممیمردم شما را به تقوا سفارش « نَّ
دی است تا از شر و ب دارندهنگه زمانهمتا به کارهای نیک بپردازید و  سازدمیرا رشید و استوار  شما است. تقوا شما

ُکوا ِبَوَثاِئِقَه »خود را مصون سازید.  محکمی دارد به آن چنگ  هایریسمانتقوا یک « ا َو اْعَتِصُموا ِبَحَقاِئِقَهاَفَتَمسَّ
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 اطنبدارد و هم  ایکنندهحفظرا دریابید. تقوا هم ظاهر زیبنده و پرفروغ و درخشانی دارد آن  باطنیک  تقوا .بزنید
َعِة َو »تقوا را در زندگی به کار بگیرید.  .رساندمیتقوا ما را به عالم ملکوت و غیب  ْکَناِن الدَّ

َ
 َتُؤْل ِبُکْم ِإَلی أ

َ
 ْوَطاِن أ

َعةِ  عالم  مو شما در کشتی متالط. ما رساندمی آرام هایمنزلگاهاگر به تقوا و حقیقت تقوا چنگ زدید شما را به  11«السَّ
خدایا به ما توفیق کسب تقوا در تمام شئون زندگی عنایت  .هدایت کند آرامما را به ساحل  تواندمیتقوا  ،سوار هستیم

 و کرامت بفرما. 

 هامناسبت

 :کنممیعرض  وارفهرستو مباحثی را  هامناسبت

 ح حاضر در نماز جمعهبه بسیجیان و نیروهای مسل خیرمقدم .1

 اندردهککه به شکل منسجم در نماز پرشکوه جمعه شرکت  المقدسبیتبسیجیان سرافراز گردان  ویژهبهمقدم همگان 
و برای همه   داریممینیروهای نظامی و مسلح را به نماز جمعه باشکوه قم گرامی  جمعی از ارتشیان، طورهمینو 

 ت دارم.توفیق و سعاد آرزویبسیج سرافراز که مایه افتخار همه ما هستند  ویژهبهانتظامی  و نظامی ،نیروهای امنیتی

 .داریممیرا گرامی  از شهرها و نقاط مختلف کشور در نماز جمعه حضور دارندمقدم مهمانانی که  طورهمین

 (علیهاللهسالمگرامیداشت میالد امام کاظم ). 2

ریک تب (اعلیهاللهسالم)شما و به دختر گرامی او حضرت فاطمه معصومه  را به همه (علیهاللهسالم)میالد امام کاظم 
 . کنممیو تهنیت عرض 
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 مجالس بزرگداشت عید غدیر برگزارکنندگانتشکر از . 1

ال و امس درآوردند اهتزازاز همه عزیزان و مردم شریف و جوانانی که در قم و سراسر کشور پرچم پرافتخار غدیر را به 
ایران و جهان شیعه و سنی به غدیر و مقام واالی علی بن ابیطالب عرض ادب کردند تقدیر و تشکر در  ترباشکوه

 عید بزرگ عنوانبهو پرشکوه  آفرینوحدتحق هم همین است که غدیر  .نمایممیعرض  و خسته نباشید کنممی
غدیر در همه عالم  بخشسعادتو  افزاروحالهی در همه جهان اسالم و سراسر ایران و جهان بزرگ داشته شود و پیام 

 شود. افکنطنین

 تکریم یاد شهدا بخصوص شهید قدوسی و دستجردی. 4

و شهدای این استان و این شهر، یاد همه شهدا، شهدای اسالم و انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، 
و به ارواح پاک همه  داریممیرا گرامی  رجایی و باهنر قدوسی و دستجردی و شهیدان شهدای حوزه و دانشگاه و 

 صلواتی بر محمد و آل محمد. کنیممیشهدا و شهدای این جمعه و علما و بزرگان درگذشته و امام شهدا تقدیم 

 گرامیداشت هفته دولت. 5

و از  داریممیگرامی را و در پایان هفته دولت یاد و خاطره شهید رجایی و باهنر و همه شهدای خدمت گذار به مردم 
 انددادهام به مردم انج رسانیکمکقداماتی که مسئوالن و دولتمردان برای خدمت به مردم و ارتقای همه ا
تازه و با  با نفسی رهبری معظم داشتند مسئوالن مادولت و با ارشادهایی که  هفتهامیدواریم با پایان  .اریمزگسپاس

 همه آن عزیزانو برای  برآیندریف ما عزیز و شارتقاء خدمات و خدمت خالصانه بیشتر به مردم  درصددروحی جدید 
 توفیق داریم. آرزوی
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 نکوداشت روز مباهله و سالروز نزول سوره انسان )هل أتی(. 1

 در اسالم بود.  آموزیدرسکه واقعه و ماجرای مهم و  دارممیرا گرامی  12یه مباهلهمباهله و نزول آروز 

و امیدواریم همه ما بتوانیم راه پرافتخار  داریممیپیامبر را گرامی  نزول سوره هل اتی در شأن خاندان بزرگ طورهمین
 منتقل کنیم انشاء الله. یخوببهرا به جهان و نسل جوان  هاآنپیامبر را ادامه بدهیم و مکتب پرافتخار 

 یکی از سه ضلع اقتصاد جمهوری اسالمیتعاونی . 7

 دهندمیم حوزه تعاون انجادر  ربطذیو مسئوالن  دهدمیرائه روز تعاون است. از خدمتی که بخش تعاون به مردم ا
لع یکی از سه ض عنوانبهدر قانون اساسی که تعاونی  دانیممیهمه ما  .داریممیو روز تعاون را گرامی  سپاس گذاریم

 هم در عدالتو نقش مهمی هم در توسعه اقتصادی ند توانمی هاتعاونی .تعریف شده استاقتصاد جمهوری اسالمی 
اهی همه جایگ رغمبهتلف در کشور داریم. اما مخ هایبخشما شاید بیش از صد هزار تعاونی در  .اجتماعی ایفاء کنند

ان اما همچن انددادهم ااد تعاونی در قانون اساسی و قوانین ما دارد و خدمات زیادی هم که تعاونی انجصکه تعاون و اقت
  .با آن تصویرهایی که در قوانین ارائه شده است فاصله داریم

جامعه و  ،جوانان .ز اقتصاد ما تعاونی شوددرصد ا 25این است که بیش از  عبارت از تصویری که ارائه شده است
. گرددغال ایجاد اشتو اقتصاد شکوفاتر شود  ،مختلف هایبخشهم قرار بگیرند و با تشکیل تعاونی در  در کنارمردم 

و تسهیالت بهتر و  هابانکی که در این زمینه شده خوب است اما امیدواریم که در این زمینه با حضور هایکار
اقتصاد خصوصی را قبول  امپیدا کند. چشمگیری تعاونی رشد و همت خود جوانان و مردم  ترجامع هایریزیبرنامه

 عدالت باشد که انشاء الله به آن توجه بیشتر شود. کنندهتأمینیک رونق خوب و  تواندمیداریم اما تعاونی 

                                            
َك فیِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك مِ : »02سوره آل عمران، آیه  - 12 ْنُفَسُکْم ُثمَّ َفَمْن َحاجَّ

َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
ْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم َو أ

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
 َن اْلِعْلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أ

ِه َعَلی اْلکاِذبیَن.  «َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اللَّ
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 در قانون بانکداری اقتصاددانانه به نظرات مراجع و توجلزوم . 8

 ایولهقماست که مقوله بانک  عرض کرد این اینجاباید  آنچه. اما داریممیروز بانکداری اسالمی است که آن را گرامی 
نظرات  رودمی انتظار .در مجلس در حال اصالح است قانون بانکداری اآلن .است که همچنان محل سخن است

نای بو صاحبان فکر و ایده در بازنگری قانون بانکداری بر مبنای اسالم و بر م اقتصاددانان هایدغدغه و مراجع عظام
ه ب .وارد جزئیات شویم خواهیمنمی اآلناصالح و تکمیل شود.  گذاریسرمایهخدمت خالصانه به مردم و توسعه 

از  تسهیالت و برخیدر مقوله دیرکرد، سودهای بانک و و برخی از مراجع  اقتصاددانانکه  کنممیهمین مقدار بسنده 
 نکاتی دارند.  هابانک هایفعالیت

ر و رعایت تولید بیشت ،یان بانک به سمت احیای صنعتبانک مرکزی احساس مسئولیت بیشتر کند در هدایت جر 
ول داریم و قب ستاییممیرا  هابانک. البته خدمات شایسته اندکردهاشاره  نبه آ ادداناناقتصابعادی که مراجع عظام و 

 به آن توجه شود. امیدواریماما اصالحاتی در این بخش الزم است که 

 به توجه بیشتر به صنعت چاپنیاز . 9

ید چاپ و تول هایقطبیکی از  عنوانبهضایی که داریم این است که قم . تقاداریممیروز صنعت چاپ را هم گرامی 
 رتقاابرای عرصه دین که در ایران و جهان اثرگذار است باید از لحاظ چاپ و نشر ارتقاء پیدا کند. در  ویژهبهآثار 

. الزم استکه دولت انجام دهد  هاییحمایتعمومی و هم  هایبخشبخش خصوصی و  اقداماتهم  صنعت چاپ
در صنعت چاپ است  دارد اما همچنان مشکالت زیادی جای تقدیر و تشکر که نشر هم ایجاد شدشهرک چاپ و 

 که توجه خواهد شد انشاء الله.

 به مقوله خانواده ازپیشبیشاهتمام لزوم . 10

فکری و  هایهسرمای عنوانبهبازنشستگان را باید کرد که  تأکیدو تکریم بازنشستگان باید  خانوادهدر خصوص روز 
 دهیم و مقوله خانواده را بیش از گذشته به آن اهتمام بورزیم.مورد اکرام قرار به دارای تجر
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 جمهوررئیساز  سؤالحاکم بر جلسه  رامشآاز قدردانی . 11

که رهبری معظم به آن اشاره  مواردیدر مجلس انجام شد و  محترم جمهوررئیساز  سؤالدر خصوص ی که اتز اقداما
 دمجلس به آن آداب و رسوم توجه کردنو محترم  جمهوررئیس ،از اینکه همه اطراف .باید تقدیر و تشکر کرد کردند

  .کنیممیقدردانی 

  .قرار بگیرد روزافزون موردتوجهامیدواریم نکات مهمی هم که در سخنان رهبری در مالقات هیئت دولت بود 

 امعهامروز جای نیازه. 12

 :امروز نیاز داریم برای اما

 ؛نیمهار گرا. 1

 ؛ایجاد اشتغال .2

 ؛حل مشکالت .3

 ؛بر اقتصاد مقاومتی واقعی.تکیه 4

 ؛همدلیو همکاری  ،همراهی .5

 ؛ترقویعزم  .1

 ؛ریزیبرنامه هایزیرساختبازسازی  .7

 ؛داخلی و توان بر منابع اتکا .8



  
 90/90/07                   لله اعرافی                        آیت ا قم های نمازجمعهخطبه

12 

 

 ؛خارجی عامالتتدر  قدرتمندانه لزوم اقدامات .9

 تعمیق اقتصاد مقاومتی .10

 .قرار بگیرد موردتوجهاصولی است که امیدواریم از 

قوه قضاییه و همه نهادها با نگاهی نو در برابر مشکالت بایستند و  ،دولت ،مجلس نتظار داریما در پایان هفته دولت
 مردم تالش کنند. مشکالتبرای حل 

 ایستادگی در برابر دشمنلزوم . 12

 ییاقداماتی که در صنعت دفاعی ما شده است بخصوص در زمینه صنعت موشکی و اقدامت اخیر در بخش هواپیما
  .است یرتقدقابل

در برابر دشمن بایستیم و از مشکالت مهمی که در چهلمین سالگرد انقالب برای ملت ما به  کهیناهمه ما باید برای 
 تا: عبور کنیم نیازمندیم اندآوردهو جود 

 ؛تدارمان تقویت شوداق .1

 ؛قدرت دفاعی ما مستحکم شود. 2

  ؛انتظامی و امنیتی ما با اقتدار کامل به کار خود ادامه دهند ،ینیروهای نظام ،ارتش ،سپاه ،بسیج. 3

 را دنبال کند.خود  صنایع دفاعی ما کار. 4

ت ن ملای .همه مشکالت به فضل خدا در برابر تحریم ظالمانه شما خواهد ایستاد رغمبهامروز ایران بدانند دشمنان 
 یک صف پوالدیندر ما و جبهه مقاومت در عالم  الشأنعظیمرهبر  ،این مسئوالن ما ،این بسیجیان سرافراز ،بزرگ

  .خواهند ایستاد شکنانپیمانو در برابر عهدشکنان 
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بند یامنطقه است و پدر تروریزم  بادر مبارزه پیشگام  ، قدرت مقاومت دارد ،که دست برتر دارد ه استایران نشان داد
این  شکنانپیمانن و همه بدخواهان و همه به آقای ترامپ و گروه اقدامشاملت بزرگ ما امروز هم  .است هاپیمانبه 

خواهیم ایستاد و شما چهلمین سالگرد انقالب را خواهید دید که  هاتوطئهپیام را دارد که ما به فضل خدا در برابر همه 
آمد و شما طعم تلخ شکست را به فضل خدا خواهید د شد و ملت بر مشکالت فائق خواهد هخوا برگزار بیشتر باشکوه

 چشید.)تکبیر(

 دعا

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 
د حماة  أیّ ر و اهله، و الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکف

اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. ما را از پاسداران غدیر بزرگ  ین،الّد 
و حماسه عاشورا مقرر بفرما، خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نیایش، 

بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و  زنده داشتن یاد خدا و رونق
عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت 

و افتخار برسان، همه مخاطرات را از  ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمانبفرما، آسیب
ها، ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریکشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به

 نیدر اها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را ها و تروریستداعشی
ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات  بر سالیخشک

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان  ،شان به مردم آشنا و موفق بدارصادقانه و الهی
م در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلو

اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت 
بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت 

اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا و شهیدان رجایی و باهنر را با اولیای خودت محشور بفرما. به  المللو بین
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مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما را از گناهان در همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و 
 لیعصر )عج( ابالغ بفرما.عبادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت و

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
 13ُفًوا أ
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