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 خطبه اول

حمده علی نالحمد لله رب العالمین الّرحیمالّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا 

ی آله االطیبین و عل م علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمدثم الصالة و الّسالو سیئات اعمالنا 
السالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین. االطهرین

 الله و برکاته علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة علیک یا عمه ولی الله السالم

 صیه به تقواتو

َمْت ِلَغٍد »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله 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 وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی  1«َواتَّ
ُ
ِه أ ُزوا ِعَباَد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَوی 2عباد اللَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ   3َو َتَزوَّ

 ،خداوندبه تقوای  گاه عبادت الهیدر پایدر روز جمعه و  و خودم را گرامی نمازگزارران و خواهران همه شما براد
توصیه و  همه احوال و شئون زندگی درو ذکر و شکر خداوند الهی  هاییعنایتالطاف و توجه به  اد مرگ،ی

به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت آن در همه شئون زندگی عنایت متعال  خداوند امیدواریم .کنممیسفارش 
 و کرامت بفرماید.
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 اصل پنجم: رعایت سلسله آدابی تا مرحله شیردهی
 به چهار اصل رسید.  آیندهتربیت فرزند و نسل  هایسازیینهزمکنون در به ا سخن تا

 ؛معیارهای ایمانی و تقوایی بر اساساصل انتخاب درست همسر . 1
 ؛. رعایت قواعد و اصول و ضوابط همسران در خانه2
 ؛و شکل دادن شخصیت دارد یریگشکل. رعایت تغذیه حالل و طیب به دلیل نقش مهمی که در 3
 درست افراد.نام درست و نامیدن  . انتخاب4

در شکل دادن شخصیت  قاعدتا  ارزشمند است و هم  ذاتا  در اسالم وجود دارد که هم  آداب از ایسلسلهاصل پنجم 
ت. اس هوارد شد فرزندان اثرگذار است. این آداب در وسایل الشیعه و دیگر کتب روایی ما در ابواب احکام اوالد

 ایلسلهس دربارهدر کتب دیگر روایی ما  طورینهمر ابواب احکام اوالد در وسایل الشیعه و شاید ده بیست باب د
 از آدابی است که باید رعایت شود.

در شکل دادن به شخصیت معنوی فرزندان اثر دارد.  هااین قاعدتا  و مستحبات که آداب از  ایمجموعه عنوانبه
این آداب، آدابی  .کندمیذکر  در ارتباط با فرزندان در سه دورهرا  روایت بیش از ده ادب و قاعده و مستحب هاده

 یدتأکو  موردتوجهاست و به این دلیل  اثرگذاربر روح و روان فرد و نوزاد و شخصیت او  القاعدهعلیاست که 
 قرار گرفته است.

قهی ف یهاکتابالوسیله امام و قرار گرفته است. در تحریر  مورداشارهعملیه هم  هایرسالهدر  این آداببرخی از 
 قرار گرفته است. تأکیدمورد  یفرزند آوردر ارتباط با فرزند و  آداب و اصول اخالقی و مستحبات عنوانبه

 خواهم داشت: هاادب ینترمهمبه بعضی از  یااشارهخطبه  ایندر 

 تا شیردهی گانهسهمراحل  الف(
 :گرددبرمی: این آداب حداقل به سه مرحله در تولد فرزند اوال  

مستحب  ای دوره حمل قانون و مقررات واجب،مرحله و دوره اول، آداب مربوط به دوره حمل است. اسالم بر
رعایت آن آداب در  قاعدتا  کرده است و  تأکیدو حرام دارد و در این زمینه یک سلسله آدابی وجود دارد که اسالم 

 است. اثرگذارشخصیت فرزند 
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تولد و روزهای نخست که این انسان و موجود انسانی  آغازاست. اسالم برای همان  مرحله و دوره دوم مرحله تولد
 ست.ا اثرگذارفرد  یناآداب و احکام بر شخصیت  دارد. آن آداب از ایسلسله پا بر کره خاکی گذاشته استتازه 

آن دوره  از احکام و آدابی که مربوط به دوره رضاع و شیردهی و شیرخوارگی است. در ایمجموعهسوم 
رعایت  شده است تا تأکیدخاص  طوربهزنان جود دارد که به هم آداب و اصول مهمی در اسالم و شیرخوارگی

 کنند.
از  نیی را به خود اختصاص داده است و ادر فقه و اخالق ما فصل هاایناست که هر یک از  ایمرحلهاین سه 

فرد را در نظر گرفته است و به معادالت بسیار پیچیده و  آیندهاست. اسالم اسالم اخالقی و امتیازات نظام فقهی 
 توجه کرده است. دهدنمیپنهانی که عقل بشر معمولی  به آن قد 

 ،اخالقی و حقوقی عالم وجود ندارد ،به قوانین و مقرراتی پرداخته است که در هیچ نظام فقهی یاخالق اسالم و فقه 
گاهو است  4«ِبما َتْعَمُلوَن َخبیٌر »ی خدای عالم است که این نظام فقهی و اخالقمعمار و مهندس زیرا  به همه قوانین  آ

 است. هاآدمو مقررات حاکم بر شخصیت 

 سلسله آداب ب( 
از سوی  هاآنو رعایت  است اثرگذاراز اخالق و آداب وجود دارد که در شخصیت فرزند  ایعهمجمودر این سه مرحله 

 ت:قرار گرفته اس تأکیدمادر مورد   پدر و

 دوران حمل هایمراقبت. 1
آدابی که در دوره حمل وجود دارد: توجه مادر به خدا، ذکر خدا، قرائت قرآن و رعایت اصول معنوی و اخالقی از 

 رگذاراثفرزند  آیندهدر شخصیت  تواندمی هارعایتویژه از سوی مادر یک اصل است و این  طوربهسوی پدر و مادر و 
دری ماروحیه معنوی و اخالقی  قاعدتا  باالیی دارد.  العادهفوقدارد که اهمیت  هاییقصهو  هاداستان هااینباشد. 
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در خورد و خوراک و آداب دینی را رعایت  ،اهل ذکر و توجه به خداست ،پردازدمی که در دوره حمل به قرائت قرآن
 .کندمیو شخصیت سالم فراهم فرد زمینه را برای ساختن یک  کندمی

 آداب دوران تولد. 2
د شای و بیست سی بابدر هنگام تولد دنیایی از آداب در روایات ما وجود دارد. عرض شد که در ابواب احکام اوالد 

 :از جمله .تولد وارد شده استآداب احکام و  دربارهبیش از صد روایت 

 اذان و اقامه در گوش فرزند. 1
ت هشت روایت آمده است که اذان در گوش راست در هفآداب بعد از تولد در گوش فرزند اذان و اقامه گفته شود. این 

 رسیالکآیتروایات دیگر اضافه شده است سوره حمد و توحید و  ی ازبعضو اقامه در گوش چپ وی گفته شود. در 
 کن. أنوسمیات قرآن آتولد با ترنم گوش فرزند را در ابتدای  دیگری از قرآن است که یهابخشو معوذتین و 

وم و شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفی )ص( نقل شده است که هنگام تولد در سنت و سیره پیشوایان معص
بردیم فرمودند این پارچه رنگی را بردار و )ص( وقتی کودک را محضر پیامبر خدا  گویدیم، اسماء )ع( امام حسن

 غوشآدک را در سفید پیچیدیم. پیامبر کو یاپارچهاو را در  گویدیمسفید قرار دهید. اسماء  یاپارچهکودک را در 
عین همین عمل را در مورد تولد اسماء ا صدای شیوای خویش اذان و اقامه را در گوش وی قرائت کردند. بگرفت و 

 جهموردتویک سنت دیرپا و  دهدیمداریم که نشان  هاییقصه. در تولد ائمه دیگر باز کندمیامام حسین )ع( نقل 
 یهاسورهبر اذان و اقامه و خواندن بعضی از  تأکیدرخی هم معتبر است عالوه که در روایاتی که ب .ائمه بوده است

 شود. یوسمأیات الهی آو  تولد شده است تا این روح از ابتدا با صدای وحی و توحید آغازقرآن در 

 کام گرفتن با آب فرات. 2
 اشاره شده است. است که در روایات به آنآدابی کام برگرفتن کودک با آب فرات یا اگر نبود باران پاک از 

 صدقه دادن. 3
 وزن موی فرزند اندازهبهکوتاه کردن موی فرزند و صدقه دادن 
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 عقیقه کردن. 4

نداشته  دتأکیعقیقه روایت و  اندازهبهاز این آداب  کدامیچه . شایدشمرده شده است یک ادب مهم دیگر عنوانبهعقیقه 
 5«ِجَبةٌ َوا اْلَعِقیَقةُ »فرموده است:  تأکیدند روایت برای روایت در باب عقیقه فرزند ذکر شده است. در چ هادهباشد. 

 است.  مؤکدمقصود استحباب بسیار  که عقیقه برای فرزند واجب است

هستند که برای  اییقهعقدر گروه  هاانسان 6«ُکلُّ َمْوُلوٍد ُمْرَتَهٌن ِبَعِقیَقِتهِ : »فرمایدیمدر روایت دیگر امام صادق )ع( 
بعد  ستده انکر اییقهعقصبر کنید تا متمکن از عقیقه شوید. اگر کسی برای او  توانیدینم. اگر شودیمانجام  هاآن

 یهاکتابحکم و ادبی است که در  هاده کهاز بزرگ شدن خودش برای خودش عقیقه کند. آداب و احکام عقیقه 
 د سالمت جسمانی بر فرزند دارد. در ابعا احتماال  معنوی و روحی و  تأثیرعقیقه یک  است. زیرا این آمدهفقهی هم 

 ولیمه دادن. 5
 که در روایات به آن توصیه شده است. فرزند ولیمه جهت تولد

بود که مالحظه کردید. اسالم هم برای دوره حمل قوانینی وضع کرده است تا هم این  از آدابی ییهاگوشه هااین
مراقبت از اموری  یردهیشاست و هم در دوره تولد بیان شده  آغازدر احکامی هم  شود و ریزییهپاشخصیت درست 

 .خواسته شده است
 تعالیم دینی در زندگی عنایت و کرامت بفرماید. به کار بستن احکام وامیدواریم خداوند به همه ما توفیق 

َك َواْنَحْر ِإنَّ َشابسم ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ

َ
 7ِنَئَك ُهَو اْْل
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 خطبه دوم

ِذی اَل یْبُلُغ ِمْدَحَتُه الّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم ِه الَّ الّرحیم اْلَحْمُد ِللَّ
ُه اْلُمْجَتِهُدوَن  ی َحقَّ وَن َو اَل یَؤدِّ م علی سیدنا و نبینا ابی القاسم ی و نسلّ صلّ و ن 8اْلَقاِئُلوَن َو اَل یْحِصی َنْعَماَءُه اْلَعادُّ

و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین المصطفی محّمد 
شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن  سیدّی 

محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک  جعفر و علی بن موسی و
علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و 

 صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

لله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله السالم علیک یا بنت السالم علیک یا بنت ولی ا
 موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

 توصیه به تقوا

اِدِقیَن » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
ِه   9«یا أ ِعَباَد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ُدوْا  10ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  11َفِإنَّ َخْیَر الزَّ
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که ما  یاهیآقریب هفتاد آیه است. در این  انددادهستقیم تقوا و فرمان م خوانندیفرامکه ما را به تقوا  یافهیشرآیات 
اِدِقیَن » :دیفرمایمرا به تقوا فراخوانده است  ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ  .«اتَّ

درستکاران است. انسان متقی کسی است که زندگی او با  صادقان و ای تقوا، همراهی انسان با پاکان،یکی از نموده
، در زندگی با خوبان طرح دهدیم یرأخوبان  به دهدیمکه  هم یرأ، در کنار خوبان قرار دارد، خوردیم خوبان رقم

ر کسی اگ .شخصیت ماست یریگشکل. این رفاقت و دوستی در زندگی انسان عاملی برای زدیریمدوستی و رفاقت 
 عقیده و تأثیرت و برخاست داشت تحت و اگر با ناصالحان نشس 12«سة مؤثرةالمجال» القاعدهعلیبا خوبان نشست 

فلذا در  ،ما نشانه شخصیت ماست هایدوستی. هم عامل ساختن شخصیت است و هم گیردمیقرار  هاآناخالق 
 ی واردغیر متق هایحلقهو متقی به  مؤمناست. البته انسان  شده تأکیدمعاشرت  هایحلقهاسالم بر بحث دوستی و 

رد، امر به معروف و نهی از منکر کند، جامعه را تغییر دهد، اما عالقه و ذات وجود او اثر بگذا هاآنتا روی  شودمی
تقوا و عوامل سازنده تقوا  هاینشانهاز  هادوستیو  هامعاشرتدر محدوده رفیقان و دوستان خوب قرار دارد. بنابراین 

 .گیردمیقرار  موردتوجههست و باید 

 هامناسبت
 دهم.وردتوجه و اشاره قرار میوار مموضوعاتی را فهرست

 )ع( محمدباقرتبریک میالد امام . 1

 . کنممیتبریک و تهنیت عرض ماه مبارک رجب  آغازدر روز )ع( را  محمدباقرمیالد امام 

                                            
 225، ص 2دیلمی، ارشاد القلوب، ترجمه مسترحمی، ج  - 12
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 تسلیت شهادت امام هادی )ع(. 2

 . کنممیشهادت امام هادی )ع( را تسلیت و تعزیت عرض 

 ماه رجب سرآغاز سلوک الی الله. 3

در پیش روی ماست. این سه ماه  و رمضان شعبان رجب، هایماهآن است که  میکن تأکیداینجا باید که  اینکته
 شروع ماه رجب که در روایات با بینیممیخودسازی و سلوک الی الله است. ما  هایفرصتسال و بهترین  هایقله

 ماه رجب شروع یک ،نگاه سالکان الی اللهزیرا در  ،کنندمیاوراد ویژه  واز اعمال  ایسلسلهچگونه ما را ترغیب به 
 دوره خودسازی است. 

نی شعبان و رمضا نکته را فراموش نکنیم و غفلت نورزیم که شاید ما دیگر ماه رجب،این  !برادران و خواهران ارجمند
ْیَن »زندگی و عمر ما باشد.  هایماه نیآخر هاماهشاید این  .را درک نکنیم

َ
وَن  أ َجِبیُّ ندایی است که اکنون در  13«الرَّ

. خوانندفرامییک دوره جدید خودسازی  آغازمالئکه الهی همه ما را به عبادت ماه رجب و  .است افکنطنینعالم 
شریفی که یکی از دیگری  هایماهبرای ما گشوده خواهد شد. این چند روز را  سویبهاین نور و هدایت  هایدروازه

ه بلندای ب یریگاوجاست برای صعود به ماه شعبان و هر دو پلکانی هستند برای  یاپله. رجب شویم آماده برتر است
ذکرها و دستوراتی قرار دارد. دعاها و  هاماهدر این چه گوهرهایی  میدانیمما چه قدر.  یهاو شبماه مبارک رمضان 

شریف  هایماهتوانیم از این . امیدواریم بندسته هدایت و راهنمای ما یهانسخهست ا آمده الجنانحیمفاتکه در 
 استفاده کنیم. یدرستبه

                                            
 21، ص 92محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج  - 11
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 شدن پیام انقالب اسالمی ایران گیرعالم. 4

باید از ملت بزرگ ایران و از شما مردم شریف و عزیز قم برای حضور باشکوه در مراسم بیست و دوم بهمن و راهپیمایی 
 نصافا  الیمانی برگزار شد تشکر کرد. بیست و دوم بهمن و سلسله مجالسی که برای چهلم حاج قاسم س شکندشمن

ملت عزیز و بزرگ ما در این دو حادثه مهم بهترین امتحان را دادند. حضور در مراسم حاج قاسم یک حضور عجیب 
موج عظیم شهادت  نیو ابود. برادران و خواهران! کجای عالم این امواج شهادت وجود دارد؟  انگیزیشگفتو 

 اخالص و روح انقالبی شما است که پدیدار شده است.  ،شجاعت شهامت،کجای عالم است؟ این در پرتوی 

ین بیشتر ،حضور در تشییع در ایران و عراق نیتربزرگ :دیگر مرور کنید بارکیرا در کنار هم  هاجملهشما این 
و دوم  یکمین سالگرد انقالب و چهلم حاج قاسم برگزار شد. من ایام بیست در ایران و جهان برای چهل و هامراسم

و  با شوردر فاصله چهل روز، هزار مراسم پرشکوه و  گفتندیمدر هند بودم. دوستان ما در هند  یتیمأموربهمن برای 
در بیش از هشتاد کشور دنیا مراسم حاج قاسم  ندیگویمحماسه برای حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. دوستان ما 

روزی که در یکی از شهرهای هند حضور داشتم عظمتی را در  برگزار شد. این امواج انقالب اسالمی شما است. من
 سفرم به کشورهای عالم ندیده بودم. هادهعشق به امام و رهبری و انقالب دیدم که در طول 

ت که هزاران کیلومتر از مرزهای ما به عشق اس یاهیسرمانان انقالبی برای ما این جوا شور، حماسه، عشق واین 
 در جمع جوانان و هاجبههو  وهفتپنجاه را ما در هاآن. هزاران هزاران جوانی که الگوی زندیخیم ایران و انقالب برپا

مغرض  یهاآدم .نندیبینمنابینا این حقایق را  یهاچشم .امواج انقالب اسالمی است هااین. بینیممیپرشور انقالبمان 
 .کنندمیاین عمق انقالب را درک ن

در  به پایداری ،خود افتخار کنید یهابهمن 22به  شریف قم به انقالبتان افتخار کنید،ز و ملت بزرگ ایران و مردم عزی
ید و جوانان رش ،کشور عالم هادهافتخار کنید. در  تانفرزانهراه اسالم و انقالب اسالمی، به پیروی از رهبری بزرگ و 

ایران است. ما که در عالم پول خرج  صدایشان جمهوری اسالمی و انقالبی صدایشان این است که امام، رهبری
ایمان و عقیده  بر اساسو منطق در هیچ کجای عالم نداریم، همه کارهای ما  قانونیب، ما که یک حضور میکنینم
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 نادان تروریست. آیا آن گرددیبرم هاارزشو میلیاردها عاشق اسالم و انقالب به ایمان و دین و  هاونیلیماست. این 
. این شهادت، به همان اندازه حیات شودمیاین ابعاد پیدا  که دانستیمکرد  به شهادت رساند و ترور که حاج قاسم را

که این  نندیبیماز شیعه و سنی  و رمسلمانیغحاج قاسم در عالم موج داشت. برای اینکه همه عالم از مسلمان و 
است، این شخصیت در برابر انواع الهی  هایارزش دارپرچمشخصیت مدافع مظلومان عالم است، این شخصیت 

. در چند مراسم در این هند که شرکت کردم حدود چهار پنج ساعت ورزندمیتروریسم ایستاده است. همه به او عشق 
 پنج ساعت. چهار زدندمیو همه جمعیت به عشق اسالم و انقالب، ایران، امام و رهبری فریاد  کشیدمیطول 

پاکستان و افغانستان و سایر کشورها  که در هند، هاییجوانبه عشق این دلم  نبود. من هااینخستگی در وجود 
ارند. ر دارکه فداکارانه در مسیر اسالم ق خوردمیرا  هااینغبطه  آدم .تپدمیاین روح بلند دارند همیشه  حضور دارند و

 است. دهیآفربهمن شما همین موج را  22

 دینی ساالریمردممظهر  انتخابات. 5

کال اش .باشد یریگیرأبرای  هاییقصندودر مصال هم  اآلن قرار شد .اضی داشتنددوستان اعتر و برادران و خواهران
ان و . مصال پایگاه فکر، فرهنگ، ایمباید توجه کنند ندهیموارد آرسیده باشد و برای  اآلنواردی بود که انشالله باید 

محترم هم که  یهاسخنراناز  . منقرار گیرد موردتوجهالزم است در مصال  آنچهاعتقاد جامعه است و باید همه 
ابات عرض انتخ به ، اما چند نکته را راجعکنممیکردند صمیمانه تشکر  رانیپیرامون انتخابات و مسائل انقالب سخن

 کنم:

 انقالب پای آرای مردمایستادن . 5-1

بزرگ الهی و یک عبادت بسیار مهم و یک وظیفه انقالبی قرار داریم. این  شیآزماما در میانه یک روز بزرگ و یک 
ت انقالب اسالمی است. هیچ کجای عالم یک انقالب پای آرای مردم و برگزاری انتخابات سی و هفتمین انتخابا

 نایستاده است. )تکبیر(
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 پرشکوه مردم در ادوار مختلف انتخاباتحضور . 5-2

حضور یافتند. همه  یرأ هایصندوقپای  ،شرایط نیترسختجنگ، ترورها، در نظام اسالمی و ملت بزرگ ایران 
 یآرا. همه ارکان نظام با خوردیمما رقم  مقررات اسالم و آرای ملت بزرگ بر اساسکان قدرت در نظام اسالمی ار

 . گیردمیشما شکل  میرمستقیغمستقیم یا 

ارکان  یریگشکلدر دنیا این تعداد حضور و  .و چند درصد بوده است 90تا  درصدپنجاهحضور در انتخابات از حدود 
 . دیآیمر به شما رینظیباست و در منطقه ما پدیده بسیار مهم و  رینظکمقدرت در انتخابات 

 مجلسوظایف . 5-9

 نیترمهمدر قانون اساسی آمده است:  نکه وظایف متعدد آ آوردیمروی پا مجلسی را  ،بدانیم این انتخابات امروز
 سه چیز است: هاآن

 ؛است اثرگذارقوانین مجلس بسیار مهم و  الف(

 یهاآدمت، برای این نظار افتندیمفاق توادثی که در کشور و از سوی قوا او ح هادهنظارت مجلس بر همه پدی ب(
 .خواهدیمبزرگ و قوی 

را تشکیل خواهد داد.  آیندهاین ملت تشکیل خواهد شد. این مجلس جدید، دولت دو سال  یرأبا  آیندهدولت  ج(
 دیگر مجلس است که باید به آن توجه کرد. یهانقشدر کنار  گانهسهاین نقش 

 اقتدار کشور کنندهتأمینحداکثری حضور . 5-4

ما و  یأربزرگی ملت ایران است. بدانیم حتی یک اقتدار و عظمت و  کنندهتأمینحضور حداکثری که بدانیم این را 
، حتی افزایش یک درصد در حضور در انتخابات، امنیت و اقتدار ما را کندمیشما دشمن را از مرزهای ما دورتر 
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 أملتعبادت بزرگ الهی است، یک حضور بزرگ ملی و انقالبی است. امکان ندارد که کسی  ک. یدهدیم شیافزا
خبرگان رهبری  یادورهانیمعقب بماند. هم در انتخابات مجلس و هم در  اثرگذاربزرگ و کند و از این حضور 

شما اهل این حضور هستید. هر کدام از شما باید دست دیگران را . حضور باشکوه داشته باشیم یک عبادت عنوانبه
 توجه دهد. هاآنبیاورد و به حضور  یرأ هایصندوقهم بگیرد و به پای 

 انتخابات شدن رنگکم مستکبران خارجی و داخلی برایتالش . 5-5

، دور سازند یرأ هایصندوقتالش کردند ما را از ت و سنگینی ه هنگفنیچه هزمستکبران عالم  ،هاایندر کنار همه  
تا این مریضی جدید همه را به کار گرفتند تا ملت را از صندوق  هاشایعهگوناگون از  هایشکلدر فضای مجازی و به 

 و مدآیع حاج قاسم که در تشی طورهماند که این ملت نمپ و دشمنان اسالم و انقالب بدانجدا کنند. اما ترا یرأ
بهمن آمد به یاری خدا امروز هم خواهد آمد و شما را از غلبه بر ملت ایران به فضل خدا ناامید  22که در  طورهمان

 خواهد ساخت. )تکبیر(

 ییهایتوجهیبو  هایمهریبنسبت به انتخابات  رمسئوالنیغمع االسف در داخل کشور هم برخی از مسئوالن و  
ا دست به ر. همین انتخابات قدرت شودمیاسالمی با قوانین برگزار  است. انتخابات نظام یاستهیناشاکار که  کردند 

 .کرد یریگبهانهنباید  اندرفتهده و آم هاجناحدست کرده است، 

ریق طاین که از  نندیبیمچون  ،ردیگیمملت قرار  شورای نگهبان مورد تحریم دشمنان از بزرگان ما دینیبیمامروز 
 از میان نامزدها برای هاانسانانتخاب درست بهترین  و . باید هوشیار بود. حضور حداکثریخورندیمضربه 
ین اول فرمودند و تأکیدمراجع عظام و که رهبری معظم فرمودند  طورهمان ؛مجلس بسیار مهم است یریگشکل

 ساعات امروز حضور پیدا کردند.

 کرونادر باب بیماری ویروس نکاتی . 6

 :مستحضرید همهر باب مقوله ویروس جدید کرونا هم که د هاتینها
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 موارد بهداشتیرعایت . 6-1

 ؛مهم بدانیم شودمییری گذاشته گقواعدی که برای پیشبهداشتی و  هایمراقبتکه  باید توصیه کرد

 یتعالیبار هو توجه بتوسل . 6-2

ست واو از توجه و توسل به خداوند غافل نشویم.  به خدا متوجه سازدما را  هااینهمه  باید است که نینکته ادومین 
 .کارساز است که در همه شئون زندگی

 از بزرگنمایی و هراس زاییپرهیز . 6-9

 والنزاآنفمده است شبیه آی است که یضمر درهرصورتاید پرهیز کرد. ب ز بزرگنمایی و هراس زایی در این زمینه هما
در هول و هراس قرار نگیریم که جامعه لطمه ببیند  کهنیاهمه باید هم رعایت کنیم و هم  .است ترآساندر جهاتی هم 

 .شاءاللهانو قم بزرگ و عزیزمان دور بدارد و انشالله خداوند بال را از ملت ایران و امت اسالم 

 دعا

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

خدایا تو را به اولیایت سوگند ات، االحیا و االموات. اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمالّدین، 
خدایا همه بالیا را از این مردم دور بفرما، این دهیم که به ما قدرت ایستادگی و مقابله با دشمنان عنایت بفرما؛ می

انتخابات را مایه قدرت و اقتدار ایران و جبهه مقاومت قرار بده، در پی انتخاب خوب، مجلسی نیرومند و قوی و 
خدایا به ما توفیق بیشتر از برکات قرآن و دعا عنایت بفرما؛ برگذاری  ،مبارز با فساد و مجاهد در راه خدا شکل بده

دایا ما ، ختت را بر ما نازل بفرماباران رحم های قبل عنایت و کرامت بفرما، خدایااربعین امسال را باشکوه تر از سال
را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به 
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مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود 
ها را از جامعه ما دور ا را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیبقرار بده، گناهان م

بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر 
ه ها را بها و تروریستها، داعشییویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیردشمنان اسالم به

خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در 
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را  ،شان به مردم آشنا و موفق بدارانجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی

لمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط شفا کرامت بفرما، مس
جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه 

ب اسالمی، شهیدان دفاع درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقال
الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

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

 بفرما.

َح بسم
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفو  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

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