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 خطبه اول

 الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق اجمعینالّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
ال سّیما  و علی آله االطیبین االطهرین  و ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد

بقیة الله فی االرضین.السالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله 
 السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 توصیه به تقوا
َمْت ِلَغٍد »الرحیم  الله الرحمناعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ُزوا 1«َواتَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحیِل ال ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَوی 2لَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ   3َو َتَزوَّ
ماه بندگی و تقوا ماه  آغازدر این روز شریف و  همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را 

توصیه و سفارش خدا در همه شئون و احوال زندگی  هایفرمانالهی و  هایحرمترجب به کسب تقوا و رعایت 
کامل از این ماه شریف در مسیر کسب تقوا عنایت و کرامت  مندیبهرهکه به ما توفیق  خواهیممیاز خداوند کنم. می

 بفرماید.

 برنامه تربیتی اسالم در رابطه با فرزندان
خانواده و فرزندان توصیه در رابطه با اسالم چه نگاهی را  اصوالا شد که  آغازبحث ما در تربیت فرزند با مقدماتی 

صویر تجامع اسالم به مقوله فرزند و خانواده تبیین و  آن نگاهاین زمینه به محورهای متعددی اشاره شد و . در کندمی
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و  دهآینل نس فرزندان،که در اسالم برای تربیت  هاییبرنامهو  دستوراتاصول،  از قواعد، ایسلسلهبه ن شد. اآل
 .پردازیممی قرار گرفته است تأکیدشخصیت سالم که مورد  ریزیپایه

رض ع مقدمتاا برای تربیت اختصاص خواهد یافت.  هاسازیزمینه تمهیدات و مسئلهاولین بحث ما در این زمینه به 
در مکاتب تربیتی متوجه این  هاذهن یهمه آوریممیجوان و فرزند به میان  سخن از تربیت نوجوان،وقتی که  کنم

که فالن قانون  شودمیسالم و درست تربیت شوند گفته فرزندان  کهاینیعنی برای  ؛شودمیمستقیم تربیتی  هایبرنامه
رعایت کنید. در اسالم هم خواهیم دید که چه گنجینه مخاطب خود  عنوانبه و برنامه و دستور را در ارتباط با فرزند

 نان وارد شده است. جامع آشخصیت  برای پرورش رتباط با فرزندان وغنی از معارف در ا
نوع دیگری  ،مستقیم تربیتی در ارتباط با فرزندان  هایبرنامهکه عالوه بر آن است اسالم  تربیتییکی از امتیازات مکتب 

فرزند  قبل از تولدحتی فرزندان سالم  مقدماتی برای رشد و پرورش  و ترتیبتمهیدات  ،زمینه عنوانبهرا  هابرنامهاز 
 قرار داده است. موردعنایت حتی قبل از ازدواجو 
 :شودمیتقسیم  اسالم به دو نوعتربیتی  هایبرنامه دیگرعبارتبه

 مستقیم هایبرنامهالف( 
 به فرزند احترام بگذار، به او ابراز محبت: گویدمیکه در ارتباط مستقیم با فرزندان است.است  هاییبرنامهنوع اول 

 نوع اول از تربیت و تعالیم تربیتی اسالم است.  هااین. . و.. تذکر بدهکن، تشویق کن، 

 تمهیدی و مقدماتی هایبرنامهب( 
 بینیپیشو  هاسازیزمینه ،هاچینیمقدمهعبارت است از  باشدمیاما نوع دوم که از امتیازات مکتب تربیتی اسالم 

 . تربیتی هایسازیها و مقدمهسازیزمینه از ایسلسلهشخصیت فرزند در قالب  آینده
ت چیزی که در سایر مکاتب تربیتی و نظاما ؛قرار گرفته است موردعنایتدر اسالم و مکتب تربیتی اسالم نوع دوم 

اسالم  فقهی و اخالقی ،حقوقی هایارزشن و در تعالیم اسالم و قوانی کهوقتیقرار دارد.  موردتوجهعالم کمتر  تربیتی
 جذاب و مهم مواجه هستیم.  هایبرنامهتمهیدات با دنیایی از معارف و  و سازیزمینهمورد  در بینیممی کنیممینگاه 
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 یحث سابق هم اشارات مفصلو در مباکه همه با آن آشنا هستیم  اینکته. کنیممیحال نکته اول را امروز طرح 
 .ایمداشته

 همسر و شریک زندگی در انتخابتمهید اول: دقت 
م برای اسالحتی قبل از ازدواج است و  سازیزمینهو ناظر به  اولین تمهید تربیتی اسالم که در نگاه کالن قرار دارد

که همان  کندمیدور شروع  یاز گذشتهآنکه فرزندان سالم در خانه تولد یابند و قابلیت تربیت صحیح داشته باشند 
  .انتخاب همسر است

اشاره د بو آمده وسایل الشیعهدر ابواب مقدمات نکاح  کهآنبه روایات و مفصل صحبت کردیم  طوربهاین موضوع را 
بیتی تر مهم در نظام فقهی، هایتوصیهدر آنجا عرض کردیم که انتخاب همسر یک نکته بسیار مهم و دارای  .کردیم

 ابقاا سو اخالقی اسالم است. اسالم تالش کرده است بسیاری از معیارهای غلط در انتخاب همسر را اصالح کند. ما 
 انتخاب وقتبهکه  کندمیتوصیه است اسالم  آمدهکه در روایات فراوان  اینکته هادهعرض کردیم که از مجموعه 

بلکه مبنا و مالک شکل دادن به یک خانواده  ظاهری نباشد؛ ایهارزش مادی و هایمالکهمسر تمام توجه شما به 
انتخاب نشوند.  هایمالک اشتباهات در وآرمانی و ایمانی آن است که دختر و پسر در انتخاب خود دچار واژگونی 

 اصلی ازدواج نیست. هایمالکصورت و ظاهر  ،شکل ،جمال ،مال هایمالک

 محورهای مهم در انتخاب همسر
 :درست در چهار محور اساسی است هایمالک 
 اصالت خانوادگی -1

ت دارد از خانواده درست برخوردار است و اصال گزینیدبرمیشریک زندگی  عنوانبهسری که شما ببینید این دختر یا پ
 ؟یا خیر

 دارای عقل و معرفت -2
 معرفت است؟ شریک زندگی چه میزان دارای عقل و

   متخلق به اخالق نیکو -3
 کو است یا اینکه در مسیر غلط است؟اخالق و رفتار او را ببین که نی
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 تقوا -4
 خاص دینی و تقوای الهی باید در شریک زندگی انسان وجود داشته باشد. هایارزشباید 

انتخاب خود را از مسائل مادی و  هایمالکانگشت گذاشته است که مبادا ما انتخاب  هایمالکبر  دقیقاا اسالم 
 خانوادگی است. ریزیپایهاشتباه  در  آغازرا اصل قرار بدهیم. این  هاآنشکلی بگیریم و 

گی بر تقوا و اخالق و معرفت و اصالت خانواد تأکیدحاال مواجه این نیستیم که گاهی پسران و دختران بجای  متأسفانه
غیر مشروع و  هایمالکبه سمت  جوانانگاهی شاهد هستیم که  بلکه دارند تأکید ظاهری هایمالکبیشتر روی 

 خواهدیموقتی  مثالعنوانبه. مواجه با آن هستیم متأسفانهاین گرچه کم است اما  .کنندمیناصحیح دینی حرکت 
با  که در روابط تاس نگاهش به سمت کسی و گزیندبرنمیته باشد حجاب کامل داشهمسر را انتخاب کند اگر او 

 آغازن ای و دهدمیبلکه این مالک را اصل قرار  گذاردنمیاین مالک را کنار  تنهانهالابالی باشد  و نامحرم سهل بگیرد
 و جامعه است.تهدید فرهنگ خانوادگی 

جامعه و  ارمدارزشاین انتخاب  عمالا کنند  تأکیدچهارگانه اصلی در ازدواج  هایمالکبر  هادهاگر جوانان و خانوا
 هایارزش. ولی در مقابل این کسانی هستند که این کندمیی اصیل و صحیح هدایت هادهخانه را به سمت خانوا

ا دنیغلطی است که در مسیر این یک  .دهندمیرا محور قرار  و ظاهری شکلی هایارزشو  گذارندمیاصلی را کنار 
ی نای زندگی خانوادگغلط و خالف شرع را مب هایارزشو بدتر از آن کسانی هستند که  آوردمیتباهی به بار  آخرتو 

 .خانوادگی است هایمصیبت آغازاین  که دهندمیقرار 

 انتخاب صحیح در زندگی هایفلسفه
و  تراندخبه . یدانتخاب درست داشته باش در آن قدم اولکه  کندمیو سفارش  بر انتخاب درست دارد تأکیداسالم  

 درست و عقالنی داشته باشید. چرا؟  منطقی، هایانتخابزندگی  آغازدر  فرمایدمی پسران
 این سه فلسفه دارد:

 الهی هایارزش بر اساس: لزوم ارتباطات الف( فلسفه نخست
 سانی وان هایارزشمبتنی بر اسالم و  ،از هر چیز دیگر نظرقطعبا انسان باید  هایانتخابکه  استاین فه اول فلس

 الهی باشد. معنوی  و هایارزش بر اساسبا دیگران باید  انساناخالقی باشد. ارتباط 
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 از شریک زندگی اثرپذیری: ب( فلسفه دوم
اطر . یعنی خود فرد به خگذاردمی جایبهعمیق  تأثیر رفتار انسانن است که شریک زندگی در اخالق و فلسفه دوم آ

با یک انتخاب غلط در یک جوان سالم و صالح  ،عکسبهو گاهی  شودمی تهدایانتخاب درست به مسیر صحیح 
 .گیردمییک مسیر گناه و معصیت قرار 

 برای نسلی نیکو سازیزمینه: ج( فلسفه سوم
یت او شخص گیریشکلفرزند و  آیندهاست. برای اینکه همسر در  هاایناز هم  ترمهمو فلسفه سوم تمهید تربیتی 

از  ویژههب شودمیبه فرزند منتقل  هاویژگیهم به خاطر عوامل ژنتیکی و ارثی بسیاری از  ؛کندمیرا ایفا نقش اول 
یت کی و ارثی شخصینتدقت شده باشد و دوم اینکه غیر از عوامل ژ وطرف مادر و این انتخاب باید انتخاب مهندسی 

 .زندمیقم فرزند را ر آیندهشخصیت مادر  ویژهبهمادر و پدر 

و هم به لحاظ رفتارها و  4«َفِإنَّ ّالعرَق دّساٌس »: است تأثیرگذارمادر و همسر هم به لحاظ ژنتیکی  تأثیربنابراین 
  دارد که انتخاب صحیحی صورت پذیرد. تأکیداز سه بعد در انتخاب همسر اسالم فلذا . شخصیت او

 .معطوف به پرورش فرزندان سالم باشدیک رویکرد درست و در انتخاب همسر ا مشو رویکرد نگاه  بنابراین

 و نکات شخصیتی او البنینامحضرت 
. تا فاطمه زهرا قرار بر ازدواج داشتندا( علیهاللهسالم)بعد از شهادت فاطمه زهرا  (السالمعلیه) امیرالمؤمنین

 .کرد که بعد از من ازدواج کن تأکید ا(علیهاللهسالم) بود ازدواج دیگری نکرد. خود فاطمه زهرا ا(علیهاللهسالم)
نی ل و از خاندابرگزینم که نجیب و اصی خواهممیبرای انتخاب همسر با برادرش عقیل مشورت کرد که من همسری 

 آیندهرای ب (السالمعلیه) امیرالمؤمنینمعرفی کرد. که نامش فاطمه بود را  البنینامد. عقیل به برادرش شجاع باش
ا ر البنینامدر راه خدا است. بعد  تاصالت و شجاع و نگاهش به نجابت، کندمی زندگی خود و فرزندانش مشورت

  .شنا هستیدبا شخصیت او آمبارک و ارزشمندی که  قدراینانتخابی  گزیندبرمی
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 است. بسیار جذاب و مهم البنینامدر زندگی  هایینکته

 دارای درجات معرفتی واال -1
گاهیک زن عالم و  البنینام  نینزندگی امیرالمؤم این شخصیت در بود. به ادب و دارای درجات معرفتی باال آشنایو  آ
خورشید درخشان کربال عباس  هاآنچهار فرزند رشید که در صدر  البنیناماز  .شد آفریننقش (السالمعلیه)
 کهرحالیدمادری که وقتی قافله اسرا به مدینه برگشتند  .آمدندبه وجود  و قرار دارد پرورش یافتند (علیهاللهسالم)

او از فرزند فاطمه زهرا  سؤالاو این بود که حسین کجاست؟  سؤالچهار فرزند را در راه خدا قربانی کرده بود اولین 
  .تپیدمیهمه فرزندان را داده بود اما دل او به عشق والیت  .بود ا(علیهاللهسالم)

 االت ویادب و کم -2
ما نگران ا ،عرض کرد که نامم فاطمه است( السالمعلیه) امیرالمؤمنینروزی به  البنیناماست  آمدهدر تاریخ  آنچهطبق 

؛ ددان تو حسن و حسین و زینب با شنیدن این نام اندوهگین شوننزهستم که اگر شما نام فاطمه را در خانه بیاوری فر
 .تو دیگر مرا فاطمه خطاب نکن لذا

ی زنی که خود را ذوب در علی کرد. زن .بامعرفتو زنی عالم  .انتخاب کرد (السالمعلیه) امیرالمؤمنیناین زنی بود که 
را بر فرزندان خود ترجیح داد و در کربال این مجموعه را تقدیم اسالم و ساالر  ا(علیهاللهسالم)که فرزندان فاطمه زهرا 

 شهیدان کرد. 
 .زندیمخود شخص و فرزندانش را رقم  آینده ،صحیح در ازدواج هایانتخاببنابراین باید یقین داشته باشیم که 

 از معارف الهی و اجرای قوانین الهی را در همه شئون زندگی عنایت و کرامت بفرما. گیریبهرهخدایا به ما توفیق 
ْعَطیَناَك  اللهبسم

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر  الرَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل  5اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
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 خطبه دوم

نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و الله الرحمن الرحیم الحمد الله بسم
نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم 

علی الحسن و الحسین و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و المصطفی محّمد 
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 المنتظر حججک علی 

و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة  عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد
  المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا

اِدِقیَن » الله الرحمن الرحیمن الرجیم بسماعوذبالله من الشیطا ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
ِه 6«یا أ ِعَباَد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ُدوْا  7ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  8َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

و آشنا هستید ماه  دانیدمیکه همگان  طورهماناست.  (السالمعلیه) محمدباقرامام  میالدماه رجب و  آغازامروز 
 اعمال هاآنو امثال  مفاتیح ادعیه ما مثل زاد المعاد،یک سیر و سلوک و برنامه مهم اخالقی است. کتب  آغازرجب 

از روز  ایمانی و معنوی است. ،اخالقی اینکه ماه رجب شروع یک زندگی. برای کنندمی آغازسال را از ماه رجب 
پس از آن  هایماهاعمال این ماه و  ترینمهمیکی از  .کنندمی آغازنو  ایبرنامهپاک  هایانساناولیای الهی و  اول

 عمدتاا که  آمدهاستغفار است. در ماه رجب همین چند دعایی که در مفاتیح  ازجملهمناجات و ذکرهای بزرگ  دعا،

                                            
 779سوره توبه، آیه  - 6
 117، ص 102البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -7
 .791ـ سوره بقره، آیه  8
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 َخاَب : »دارای سندهای معتبر و مضامین بسیار عالی است برای ایجاد تحول در دل و جان و روح ما کافی است
وَن ِإالَّ ِبَك  اْلَواِفُدوَن  ُضوَن ِإالَّ َلَك َو َضاَع اْلُمِلمُّ و دیگر دعاهایی که همه سرشار از شور  9«َعَلی َغْیِرَك َو َخِسَر اْلُمَتَعرِّ

 اخالقی است. هایبرنامهمعنوی و 

و یک برنامه ن آغازبرادران و خواهران شما و خودم را به این نکته باید توصیه کنم که روز اول ماه مبارک رجب را روز 
شاید دیگر تکرار نشود. مگر نبودند سال پیش برادران و خواهران فروانی  هافرصتدر اخالق و تربیت قرار دهیم. این 

 هایفرصتاین . و این فرصت از آنان گرفته شده است اندنهادهاکنون روی بر خاک  که ماه رجب را درک کردند و
ون» .اللهبسمهر که مرد این میدان اخالق و عبادت و دعا و نیایش است  شودمی آغازاز امروز  بهاگران َجِبیُّ ْیَن الرَّ

َ
 10«أ

ی. گرددمی گویانیپاسخنبال دندای آسمان ملکوت است که در ماه رجب پیچیده در عالم و فضا است و  م همه امیدوار
 ما بتوانیم از رجبیون قرار بگیریم و به اوج فضائل و کماالت در این ماه نائل شویم. 

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میها و موضوعاتی را بهمناسبت

 تبریک میالد امام باقر )ع(. 1

 .کنممیعرض  تهنیترا تبریک و  (السالمعلیه)قر میالد امام با

 تسلیت شهادت امام هادی )ع(. 2

 .کنممیرا تسلیت عرض  (السالمعلیه)شهادت امام هادی 

                                            
 71محمد باقر مجلسی، زاد المعاد، ص  - 9

 27، ص 92عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  - 10
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 بنیاد شهید تأسیسگرامیداشت روز شهدا و . 3

 که از بنیاد شهید و سازمان مراتعو از سخنرانان محترم  دارممیبنیاد شهید است را گرامی  تأسیسروز شهدا را که روز 
مراجع  به ارواح همه ذوی الحقوق، علما، فرستیممیو سالم و درود  کنممیتقدیر و تشکر  بودند بخیزداریو آ

که بر ما حق دارند و  ایدرگذشتهامام شهدا و شهدای سرافراز انقالب اسالمی و مدافع حرم و همه بزرگان  ،درگذشته
 صلواتی بر محمد و آل محمد. هاآنبه ارواح همه  کنیممیتقدیم 

 ر حضور چشمگیر در مراسم نورانی اعتکافب تأکید. 4

ی رادر ماه مبارک رجب یک برنامه بسی که کنممی تأکید ه در نیک نمو عنوانبهم که رهبری معظم مهم اعتکاف دار
قبل شاهد حضور چشمگیر  هایسالبیانیه گام دوم روی آن انگشت گذاشتند و انشاء الله امسال هم همچون 

شعبان و رمضان باشیم به فضل الهی و  هایماهاعتکاف در ماه رجب و دیگر  ازجملهعبادی   هایبرنامهمشتاقان در 
 .به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد

  بزرگداشت هفته درختکاری. 5

کشور و شهر ما  منطقه، بزرگ همه بشر در سراسر کره خاکی در هایچالش. یکی از قرار داریم هفته درختکاریدر 
از  در مناطق جنگلی است. این هاجنگلفضاهای سبز و  ،بز و از بین رفتن مراتع و منابع طبیعیکاهش فضاهای س

 نهمتأسفا. یک مشکل بزرگ عنوان شده است عنوانبهدر کل جهان  و است و چالش بزرگ بشر امروزی هامصیبت
و عقالیی  دینی ،شرعی جبران این خأل که یک وظیفه اخالقی، مناسب فضای سبز فاصله داریم. برای هایسرانهما با 

 .این چالش بزرگ قرار نگیرد در داماست همه باید اهتمام بورزند تا بشر 

 ایزنجیرهی کشاورز و باغات ،فضاهای سبز ،منابع طبیعی ومراتع  سال سابقه، هامیلیون با هاییجنگلاز میان رفتن  
ت آن این اس کار عالجراه .را ویران کرده است آیندهرا تخریب و زندگی  زیستمحیط ت بشر امروز است کهاز اقداما

 برای حفظ اراضی کشاورزی، منابعراه آن است که  کار کنند. مسئلهکه دولت و مسئوالن بیش از گذشته روی این 
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 هاداریشهردر  ،اد کشاورزیدرجه ،نهادهای مسئول در منابع طبیعی ثانیاا  هاآنو توسعه  اوالا سبز  و فضاهایطبیعی  
در این زمینه باید اقدام کنند این  ه طبیعی قرار داریم.زیر آن سرانقم  ازجملهو دیگر نهادها به کمک بیایند. ما همه 

 اشند. ب هاآن دهندهتوسعهو فضاهای سبز و  یک وظیفه است و خود مردم باید صیانت کننده از این منابع طبیعی

از اقدامات خوبی که در شهرداری برای  .کنممیتشکر  اندکردهکه در این زمینه اقدام  یاز همه نهادهای جاهمینالبته 
 ،بزرگ هایامگبر اینکه حل این مشکل نیاز به  تأکیدشده است باید تشکر کرد و  آغازو فضاهای سبز  هاپارکتوسعه 

مروز و فضاهای سبز آن است که انشاء الله همه به منابع ا اساسی و اصولی برای حفظ ریزیبرنامههمکاری جدی و 
 این مقوله اهتمام خواهند ورزید.

 توجه اساسی به نیازمندان . 6

در شرایطی قرار داریم  .سال جدید قرار داریم آغازدر  و هفته احسان و نیکوکاری است. ما در پایان سال دیگرر ومح
 .که وجود دارد مواجه با مشکالت جدی هستند هاییسختیو که طبقات زیادی در جامعه ما به خاطر موج گرانی 

و  مسئولیت دولتمردان .الم طبقات متوسط و ضعیف کاهش پیدا کندهمکاری کنند تا آ در این مشکالت همه باید
گرانی و موج آن و سختی که بر دوش مردم است  مسئلهاز کنار این  سادگیبهنباید  .مسئوالن بسیار سنگین است

به  ،تمام همت خود را به کار بگیرندو جهادی  انقالبیبا یک رویکرد که  رودمیاز مسئوالن انتظار  واقعاا  .بگذریم
 ار هم برای خدمت به مردم تالش کنند.و در داخل و در کن رندبُ چشم را از بیرون بِ  ،رهبری توجه کنند هایفرمایش

 .نهادهای حمایت گر وظایف سنگینی دارند

 کمیته امداد کریمانهتقدیر از اقدامات جهادی و 

دارد که امیدواریم همکاری شود. اینجا یک تشکر خاص باید  هاییبرنامهاری وکدر هفته احسان و نیککمیته امداد  
درصد  20حدود  91سال  ازجملهامداد در این دو سه سال و  گویندمیدوستان کمیته  .از مردم شریف قم داشته باشم

. در این خود مردم است. این خیلی ارزش دارد هایکمکاز  شودمیکه صرف ایتام و نیازمندان و فقرا  ایبودجهاز 
مداد کمیته ا واسطهبهمیلیارد خود مردم به این ایتام و نیازمندان مستقیم و  20قریب  ،ریم و اقتصادیشرایط سخت تح
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. نگاه  آیدنمی آماراست که در  هاکمکخیلی از  حتماا است  مدهآ آمارمواردی است که در  هااین.البته ایدکردهکمک 
ش تال واست مشارکت مردم ، توجه به نه منفعل تکریم، فعال بر اساسی و انقالبی است کمیته امداد که اقدام جهاد

ه در نیم کد انشاء الله همه ما تالش ک.خانواده توجه کند که جای تقدیر دارو دواج که به مسائل فرهنگی از کندمی
فقرای  هاسازیزمینهتغال و شاپیدا کند و تالش باید کرد که با سال مقداری از مشکالت فقرا و نیازمندان کاهش  آخر

 افزوده نشوند. دبیشتری به سبد کمیته امدا

 علمیه هایحوزهدر پذیرش  آغاز. 7

 .قدام کنندورود در حوزه ا و نامثبتو جوانان مستعد که برای  هادهکه از همه خانوا کنممیتقاضا  جاهمینمن 
از مردم است و در طول تاریخ آن همه خدمت در همه  برآمدهعلمیه  هایحوزه .علمیه از آن خود شما است هایحوزه

 آیندهبرای حوزه از درون شما برخاسته است و  .از شما جدا نیست هاحوزهبه جامعه ارائه کرده است. این  قلمروها
تقاضا  جاهمین .است مندعالقهو  دو بااستعدا فکرخوشحضور جوانان  و ارائه خدمت در همه قلمروها نیازمند به

 را ببینند و هاآنند، عظمت حوزه و خدمات در تاریخ حوزه مطالعه کن کهنوجوانان همه جوانان عزیز و  کنممی
حوزه و خدمتگزار به جامعه و اسالم  هایپایهارکان و  آیندهبی که در جوانان خو آمدنهمراهی کنند برای  هادهخانوا

 شوند.

 های استکبارپیروزی جبهه مقاومت در برابر توطئه. 8

ک حضور ی ، این حضوربسیار شدید هایسختیبا گذر از این اشاره کوتاهی کنم. بشار اسد در ایران  آقایبه حضور 
 و بودند کمر انقالب اسالمی آمدههمه دنیا  .توجه نکردیم مسئلهبسیار پرمعنا بود. مع االسف خوب به  این و نمادین 

 ی چنانجریان مقاومت با روحیه انقالبو سالمی ااما امتداد انقالب  .مقاومت اسالمی را در سوریه و عراق بشکنند
ه بشار اسد ب آقایسفرهای مهم  اولین سفر و یکی از ر منطقه شکست ورا د هاآنمقاومتی از خود نشان داد که کمر 

بیعت و اعالم وفاداری یک شخصیت مقاوم جهان عرب به پیشگاه رهبر معظم  و ایران بود. آن جالل و شکوه این سفر
و این حضور و این تعامل میان جبهه  این نماد را باید مهم شمردانقالب نمادی از موفقیت شما ملت و مقاومت بود. 
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 وران عالم را به خاک خواهد مالید مندان و مستکبدا ادامه خواهد داشت و بینی قدرتومت در منطقه به فضل خمقا
 گیرد.قرار  موردتوجه ربیشتو مسائلی از این دست  مسئلهامیدواریم این 

 ه گفتمان تمدنی نوین از افتخارات انقالب اسالمیعرض. 9

مهمی در حوزه و دانشگاه  بیانیه گام دوم بسیار مهم بود. اقداماتـ  دانیممیو  اندگفتهکه همه  طورهمانـ  آخرنکته 
ئوالن مس ویژهبههمه ما و  باید ای مختلف و در جامعه ما برای وفاداری به این بیانیه بلند انجام شد. از این پسو نهاده

 این بیانیه و گام دوم و حرکت نوین کشور را رقم بزنند.  تابیایند  کارپای

رادران ب .یک عصر جدید بود آغازگراین بیانیه اشاره به این بود که انقالب اسالمی  آغازینمحورهای مهم و  کی از ی
ت و لاصا عمق،هم کار شود از  هاآنه که زیاد است و باید ه در کشاکش مسائل روزمرک شودمیو خواهران گاهی 

 . کنندمیبه آن توجه ن عمداا  ایعدهگاهی هم  .شویممینگاه تمدنی انقالب غافل 

ادی ن روز که جهان میان شرق و غرب م: آدند. ایشان فرمواین نگاه بلند داشتند بر تأکیدبیانیه را با  آغازرهبری معظم 
انقالب اسالمی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان  بردنمیتقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را 

صر ع آغازدین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و  ،را به رخ دنیا کشاند هاکلیشهکهنگی  ،ترا شکس هاچارچوب ،نهاد
 انقالب پدیدآورندگانشما  !شما جوانان عزیز !شما ملت ایران این نکته مهم بیانیه است. .جدیدی را اعالم کرد

 کردید قدر این را باید دانست.  آغازعصری نو را در حیات بشر  !اسالمی

 دارندبرنمیوار است هایگامهمراه انقالب  که هاییآن، باید مچ  باید تالش کنیم ،ریمما نقد کنیم، باید اشکال بگیباید 
ما یادمان نرود ادرست است  هااین .در برابر فساد و تبعیض و فقر و مشکالت باید بایستیم قاطع و محکم ،بگیریم را

 بزرگ معطوف است. آیندهکه انقالب اسالمی چنین پایه عمیق دارد و نگاه آن به 

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

اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. خدایا به ما توفیق بیشتر از  الّدین،
باران رحمتت را فرستادی با تمام وجود از تو شاکریم باز باران رحمتت  برکات ماه مبارک رجب عنایت بفرما؛ خدایا

ها و سوگواری ما را قبول بفرما، خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با ، خدایا عزاداریرا بر ما نازل بفرما
افزون عنایت بفرما، محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مسجد توفیق روز

اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از 
ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیب

ویژه اسرائیل غاصب را از رات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم بهو افتخار برسان، همه مخاط
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون ها و تروریستها، داعشیسر همه مرتفع بفرما، شر تکفیری

تصادی کشور را مرتفع بفرما، سالی بر ما نازل بفرما، مشکالت اقبدار، باران رحمت و برکاتت را در این خشک
مریضان ما، مریضان مدنظر  ،شان به مردم آشنا و موفق بدارمسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی

و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در 
ات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این اقصا نقاط جهان را نج

جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، 
مام شهدا را با اولیای الملل اسالمی شهدای این جمع و اشهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

خودت محشور بفرما. به مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما را از گناهان در همه ایام سال مصون 
بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در 

 فرج او تعجیل بفرما.

َحٌد  اللهسمب
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  11الرَّ
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