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  خطبه اول
  اهللا و بركاتهالسالم عليكم و رحمه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

نحمده علي نعمائك و نشكره علي آالئه و نؤمن به و نتوكل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور 
و نصلي و نسلم علي سيدنا و نبينا البشير النذير و سراج المنير العبد المعيد و الرسول انفسنا و سيئات اعمالنا 

  المسدد المصطفي االمجد ابي القاسم محمد (ص) و علي آله االطيبين االطهرين و ال سيما بقية اهللا في االرضين
  اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  1»يها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقاته و ال تَموتُنَّ إِالَّ و أَنْتُم مسلمونيا أَ«

عبادي اهللا اوصيكم و نفسي بالتقوي اهللا و مالزمة امره و مجانبة نهي و تجهزوا عباد اهللا و قد نودي فيكم  
  بالرحيل و تزودوا و انّ خير زاد التقوي

گزاران گرامي و خودم را به پارسايي و پرهيزگاري، به ياد مرگ و عوالم پس از مرگ و فرمانبري همه شما نماز
  هاي روحي و نفساني سفارش و دعوت مي كنم. خداوند و دوري از آلودگي

  ها و تهديدهاخانواده؛ چالش
هاي قبل ه در خطبهكنم آنچهاي گذشته در حوزه اخالق و حقوق خانوادگي بود، يادآوري ميسخن ما در خطبه

تقديم محضر شريف شده بود، عرض كرديم خانوده هسته بنيادين جامعه است و خانواده پايه سعادت و پيشرف و 
ها و گرد جامعه است. عرض كرديم خانواده در دوره جديد و در جامعه ما در معرض انواع چالشاحياناً عقب

ها و تزلزل اركان خانواده ربي در خانواده، منشأ پيدايش آسيباسالمي و غهاي غيرتهديدها قرار دارد. رواج سبك
هاي ها بايد به سبك اسالمي و ارزشكند نسل امروز و خانوادههاي گوناگون خانواده را تهديد ميشده است. بحران
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و غريزي هاي طبيعي بنيادي در سامان دادن به خانواده باز گردند. خانواده، هم تأمين كننده بخش مهمي از نياز
هاست و در كنار اينها خانواده بايد جايگاهي براي ها و هم، تأمين كننده نيازهاي احساسي و عاطفي انسانانسان

ها و هاي متعالي باشد و گفته شد كه همه بايد تالش كنند كه خانواده به سمت آرمانرشد و تعالي معنوي و ارزش
بشود، اين مسيري است  1»بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ تُرْفَع في «اقي از آن اي نماد و مصداهداف بلند حركت كند و هر خانه

  كه ما بايد طي كنيم. 
يك سلسله ضوابط و قواعد و اصولي است كه به عنوان مقدمه واجب به عنوان پايه براي رعايت حقوق و وظايف 

  .عرض كرديم هاي قبلخانوادگي از اهميت مضاعف برخوردار است. سه نكته را در خطبه

  نگاه خانواده؛ نگاهي جامع و فراگير
نكته اول ضرورت اينكه نسل جوان ما و اعضاي خانواده نگاهشان به خانواده يك نگاه جامع و فراگير باشد. 

ها را به اوج اخالق و معنويت نائل خانه را فقط براي نيازهاي طبيعي نخواهند، خانه بايد جايگاهي باشد كه انسان
ها بايد هاي بزرگ و نسل آينده مؤمن براي جامعه باشد. از ابتدا رويكرد خانوادهي براي تربيت انسانكند. بستر

  رويكرد جامع و متوازن و فراگير و ناظر به همه نيازهاي فردي و اجتماعي باشد.

  شناخت و درك متقابل در خانواده
ت. همسران در قبال هم به وظايفشان نكته دوم درك متقابل و شناخت يكديگر در فضاي خانه يك ضرورت اس

توانند كنند، مگر اينكه يكديگر را بشناسند و عواطف و احساسات هم را درك كنند و بر اساس آن ميعمل نمي
  حقوق يكديگر را رعايت كنند.

  صالح ديگران مساوي با صالح خود
و آن اينكه هركسي خود را به نكته سوم كه در همه روابط اجتماعي و به طور خاص در خانه بايد توجه شود 

اگر خود را به جاي ديگري قرار داديم بهتر » فجعل نفسك ميزان بينك و بين غيرك«جاي ديگري قرار بدهد 
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هاي توانيم دنياي آن شخص مقابل را درك كنيم و به وظايفمان عمل كنيم اين سه نكته كليدي بود كه در خطبهمي
  قبل اشراره شده بود.

  انتظارات در خانواده تنظيم توقعات و
چهارمين اصلي كه بسيار مهم است ضرورت تنظيم توقعات و انتظارات از يكديگر است، اين اصل فراتر از 

هاي خانواده است و يك اصل اجتماعي است اما در خانواده بسيار مهم است. بسياري از مشكالت و آسيب
هاي طالق و گردد. در بررسي پروندهجا بر ميتظارات بيخانوادگي و اجتماعي به توقعات زيادي، افزون خواهي و ان

هاي مختلف بريم بخشي از مشكالتي كه به طالق و اختالفات و نابسامانياختالفات خانوادگي به اين مسئله پي مي
فات و جا منشأ اختالگردد. اين انتظارات و توقعات بيميجا، انتظارات ناروا برشود به توقعات بيخانوادگي منجر مي

شود. انتظاري كه نسبت به مهريه و صداق دارد، انتظاري كه نسبت به هاي فراوان در روابط خانوادگي مينابساماني
هاي جا منشأ نابسامانيجهيزيه دارد، انتظاري كه در رعايت حقوق بيش از حد دارد اين توقعات و انتظارات بي

كه انسان بتواند انتظارات و توقعات خود را در قبال ديگران  شود. از مسائل مهم در خودسازي اين استزيادي مي
كنترل و مهار كند. اگر انتظاراتمان را كنترل نكنيم اين انتظارات به صورت سركش، هميشه منافع خود را تعقيب 

وشيار دهد. بايد هجا از ديگران سوق ميخواهي بشر، ما را به سمت انتظارات بيكند. طبيعت خودخواهي و افزونمي
بود تا انتظاراتمان را تنظيم و بر اساس قواعد عقلي و شرعي و بر اساس توان طرف مقابل. وقتي همسر توان طرف 

  شود كه روابط تيره شود. بيند، انواع انتظارات را از او دارد. اينها موجب ميمقابل را نمي

  جا، دليل انواع اختالفاتانتظارات بي
شود كه از همسر و فرزندمان، از پدر و مادرمان، از برد، چطور ميز ديگران ميچرا انسان توقع بيش از حد ا

دوستانمان بيش از حد انتظار داريم. اين منشأ انواع اختالفات مي شود، چرا؟ دليل آن، نكات مهمي است كه به بيان 
  پردازيم.چند مورد از آن در محضر شريف شما مي
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	كبر و غرور -1

شود كه انسان خود را در جايگاه برتري نسبت به ديگران ببيند و د برتربيني، سبب ميي كبر و عجب و خوروحيه
بيش از حد انتظار ببرد. در مقابل اين روحيه، بسياري از آيات و روايات ما را به شناخت درست خود و تواضع در 

الت است يك قدم كند. تواضع كليد حل بسياري از اختالفات و مشكروابط اجتماعي و خانوادگي دعوت مي
  شود.متواضعانه باعث از ميان برداشتن نزاع مي

	كوچك شمردن ديگران -2

ناچيز شمردن ديگران كه روي ديگر سكه كبر، عجب و خودپسندي است؛ وقتي كه ادم ديگران را در جايگاه 
روايات بسياري وارد خواهد به او احترام زيادي بگذارد. ايات و شود و ميكند باعث توقع ميخودشان ارزشيابي نمي

  گويد ديگران را خوار نشماريد و ارزش و كرامت افراد، مخصوصاً اعضاي خانواده را حفظ كنيد.شده كه مي

  عدم تالش و تنبلي -3
مرد يا زن و اعضاي خانواده بايد مسئوليتي در خانه بپذيرند و بر حسب نياز در خانه همكاري و تعاون كنند. 

خواهد شود. مثل اينكه خود نميتنبلي در انجام وظايف سرآغاز توقعات زياد ميرفاه طلبي و آسايش خواهي و 
  اندازد.مسئوليتي را انجام دهد، دائم مسئوليت را بر دوش ديگران مي

  حرص و طمع -4
شود جا. اين چهار عامل باعث ميگردد به طمع و آرزو و آمال بيبخشي از توقعاتي كه ما از ديگران داريم بر مي

  كه انسان پرتوقع شود. 

  تواضع، سبب آرامش در خانواده
ها را جا و بيش از حد توان همسران خود، خانوادهبرادران و خواهران بزرگوار با توقع زيادي و انتظارات بي

شود اگر اعضاي خانواده به جاي توقع زياد، تعهد زياد داشته باشند. بسيار در روايات كنيم؛ چه خوب ميلزل ميمتز
هاي نخ تسبيح عناوين و ارزش» اليأس فيما ايدي الناس الزهد الغناعت الكفاف المومن خفيف المعوله«آمده كه 
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كند. البته جاهايي انتظار و توقع بايد داشت اما نبايد اخالقي اين است كه مؤمن انتظارات و توقعات خود را كنترل 
جا بار جا باشد. در مسائل مادي و در كمك گرفتن از ديگران بايد انسان مهار كند، آرام قدم بردارد و بيانتظارات بي

يز از را بر ديگران تحميل نكند. اگر اين اصل در روابط اجتماعي بخصوص در خانه وارد شود تواضع، فروتني، پره
آيد. اگر كسي قدمي براي كم توقعي و زمان آرامش به خانواده ميتحميل بيش از حد بر همسر و اعضاي خانواده، آن

توقعي نرم و ماليم ها با تواضع و كمشود. روح و روان آدموقت طرف مقابل هم نرم ميمسئوليت پذيري بردارد، آن
  شود. مي

  كنترل توقعات در حد توان خانواده
بينيد كه يكي از كنيد ميكند، وقتي دقيق شده و تحليل مياي را متزلزل ميازدواجي كه به طالق انجاميده، خانواده

ي بسيار بلند و نوراني صديقه طاهره فاطمه عوامل مهم آن افزون خواهي مرد يا زن است. در اينجا دو بار جمله
كشم بيش من از خدا خجالت مي» عن اكلّفك ما التقدر عليهانّي الستحيي من اهللا «زهرا (س) را عرض كرديم كه: 

فرمايند. كنترل توقعات ما بايد به تواني از تو توقع داشته باشم. اين را فاطمه (س) به اميرالمؤمنين (ع) مياز اينكه مي
خانواده بيش طور توقع و انتظار در اي باشد كه از چهارچوب و موازين اخالقي وشرعي خارج نشود و هميناندازه

طلب نباشيم، راه را به كه ما در مسائل و نيازهاي مادي و طبيعي خود افزوناز حد توان طرف مقابل نباشد. اين
هاي بعد خواهيم گفت در جايي كه انسان توقع و انتظارات مشروع و كند. در خطبهنشاط و سالمت خانواده باز مي

اي است كه در آن تعهد را دنبال كند. خانه حضرت فاطمه (س) خانهدرست دارد، در اعالم آن هم بايد روش مدارا 
ها، خانه ماندگار و شود كه اين خانهدر حداكثر مسائل خانوادگي و توقع در حداقل حاكم است و اين سبب مي

  شوند.آسماني و الهي مي
فرستيم بر آن روح م و درود ميالسالم عليك ايتها الصديقة الطاهرة يا فاطمة الزهرا در ايام فاطميه هستيم سال

  بلند و پاك و آسماني 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  1»إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَر * فَصلِّ لرَبك و انْحر * إِنَّ شانئَك هو الْأَبتَر«
 

                                                            
 .3-1. كوثر/ 1



                                                                                                                   29/12/93نمازجمعه:                                                                                                                  

 

6 

  
  

  خطبه دوم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الحمد هللا رب العالمين

الصالة و السالم علي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا ابي الحمدهللا علي ما هدانا و 
القاسم المصطفي محمد (ص) و علي علي اميرالمومنين و علي الصديقة الطاهره فاطمة الزهرا و علي الحسن و 

ر بن محمد و موسي الحسين سيدي الشباب اهل الجنة و علي ائمة المسلمين علي بن حسين و محمد بن علي و جعف
بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و علي بن محمد و حسن بن علي و الخلف القائم المنتظر خاصة العباد و 
و اركان البالد و ابواب االيمان و امناء الرحمن و ثاللة النبيين و صفة المرسلين و عترة خيرة رب العالمين السالم 

  فاطمة الزهرا السالم عليك يا بنت موسي بن جعفر و رحمة اهللا بركاتهعليك ايتها الصديقة الطاهرة يا 
  اعوذ باهللا سميع العليم من الشيطان الرجيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  1»يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و كُونُوا مع الصادقين«
ره و مجانبة نهي و تجهزوا عباد اهللا و قد نودي فيكم بالرحيل عباد اهللا اوصيكم و نفسي بتقوي اهللا و مالزمة ام«

  »و تزودوا فان خير الزاد التقوي
اند: تقواي خدا را پيشه كنيم و بعد را موعظه كرده اينطور ما 196پيشواي پارسايان و اميرالمؤمنان در خطبه 

هاي شما آزاد است، بدن هاي شما سالم است، اكنون عمل كنيد در حالي كه زبان» عباد اهللا االن اعملوا«فرمايند: مي
ها فراهم است؛ قبل از آنكه اعضاي شما با طراوت است، در حالي كه ميدان عمل به روي شما باز است و فرصت

                                                            
  .119. توبه/ 1
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مرگ شتابان گريبان شما را بگيرد تالش كنيد. اميدواريم خداوند به همه ما توفيق شنيدن اين پيام نوراني و عمل به 
  اوند در همه زندگي عنايت و كرامت بفرمايد.هاي خدفرمان

شهادت صديقه طاهره فاطمه زهرا را به محضر امام عصر سالم اهللا عليه و همه شما حضار محترم و نمازگزاران 
عزيز و محضر حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا عليها تسليت و تعذيت عرض ميكنم. و در اينجا تقدير و تشكر 

ه به رقم ايام سال تحويل حرمت و كرامت خاندان پيامبر و اين بانوي بزرگ را سيانت كرده كنيم از ملت شريفي كمي
  است و حفظ خواهد كرد چند موضوع را فهرست وار و اشاره وار عرض مي كنم 

  نوروز؛ پيوند جشن طبيعت و جشن آسماني
بهار طبيعت و سال جديد براي همه ما الهام بخش است. در اسالم دو نوع عيد و جشن داريم، عيد و جشن 

هاي آسماني و معنوي. اما اسالم عيد و جشن طبيعي و تحول عالم و طبيعت را وصل طبيعي و مادي و عيد و جشن
طبيعت دو پيام بزرگ معنوي و آسماني وجود  ها و معنويتي كه بايد در اين ايام زنده شود. در بهاركند به آرمانمي

دهد به دارد؛ يك پيام معطوف به مبدأ و ديدن دست قدرت خدا در تحول عالم و طبيعت و پيام ديگر ما را توجه مي
نظر  متنهويژه در هنگام تحول طبيعت و سال جديد بايد دو پيام را در همه سال و بهرستاخير و معاد و قيامت. اين

م. در تحويل سال و آغاز سال تبعاً پاكسازي و نظافت، رسيدگي به محرومان و مستمندان، ديد و بازديدها قرار بدهي
طور خودسازي و ها و جامعه، تفرج و زيارت و سياحت سالم و هميندر خانه و كينه و صله ارحام، رفع كدورت

  نوزايي معنوي مورد تأكيد و سفارش است.

  تاريخي حوزه علميه؛ سرمنشأ تحوالت
اهللا آغاز سال در ايران و بخصوص قم يادآور اتفاق بزرگي به نام تأسيس حوزه علميه قم است. مرحوم آيت

سال از حوزه متكامل و پويا  93اند و امروز هجري شمسي از اراك به قم مهاجرت كرده 1300حائري در فروردين 
يادآوري حمله دژخيمان رژيم شاهنشاهي به فيضيه و مردم طور كه در روز دوم فروردين گذرد. همانو بزرگ قم مي
اند. حوزه راه درازي را باشد. اين افتخار مردم قم و ملت ايران است كه از تأسيس حوزه استقبال كردهو حوزه قم مي

طي كرده و مراحل سختي را پشت سر گذاشته است و به فضل الهي و به بركت فاطمه معصومه (س) و امامزادگان 
اي با اين عظمت شكل گرفت. حوزه منشأ انقالب و تحوالت بزرگ رگوار و به بركت تالش و پشتيباني شما حوزهبز
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در ايران و جهان شد. پيام قم به همه عالم بر اساس منطق انقالب اسالمي پيام دوستي و مهرباني، پيام همراهي و 
ها و مراكز علمي احساس ها و دانشگاهنار حوزههمگامي با ساير مراكز علمي است. حوزه قم هميشه خود را در ك

كنيم، قم آمادگي گفتگو و تعامل جا به دوستانمان در االزهر اعالم ميكرده و امام بر اين مطلب تأكيد داشتند. در اين
ب اي دوستانه خدمت دوستان االزهر و آن اينكه در كنار گفتمان انقالبا شما و همه علماي اهل سنت را دارد. گاليه

هاي گذشته نقل شد كه شايسته اسالمي گفتمان اسالم خواهي ناب و مبارزه با استكبار قرار بگيريد. سخناني در هفته
هايشان دقت كنند. آنچه درباره عراق رود به صحبتنبود. از دوستانمان در االزهر و مراكز علمي جهان انتظار مي

  شود.گفته شد قضاوت نادرستي بود كه اميدواريم تصحيح 

  هاي بلند جبهه مقاومتقدم
هايي در جهان اسالم بوديم كه بسيار آزار دهنده بود. گسترش موج ها و سختيشاهد چالش 93در سال 

تفاوتي در تجاوز اسرائيل و دشمنان اسالم و پرداختن به مسائل ناچيز داخلي، اما در ها، تكفيرها، بياختالفات، كينه
هاي بلندي در جهان برداشت. جبهه مقاومت در سوريه از و بين الملل اسالمي گام همين سال جبهه انقالب اسالمي

بسياري از خطرها عبور كرد، در عراق از شر ترور و تكفير به صورت نسبي رهايي پيدا كرد، در بحرين شاهد 
م گير بود. امروز در ها چشمقاومت مردانه و جانانه مسلمانان و عزيزانمان بوديم، در لبنان و جبهه فلسطين پيشرفت

  هاي زيادي هستيم.و دشواري يمن شاهد سختي
كنيم. در امروز در حوزه مذاكرات به دنيا نشان داديم كه اهل منطق و رحمانيت و گفتگو هستيم و لجاجت نمي 

برابر جبهه عين حال دنياي استكبار بداند كه اگر بخواهند از خطوط قرمز ما در مذاكرات عبور كنند، اگر بخواهند در 
مقاومت قداري كنند، بدانند كه ايران و همه مسلمانان آگاه در جهان با پيروي از رهبري معظم در برابر همه دنياي 

  شما مقاومت خواهند كرد.
ها بايد برچيده شود، خط قرمز ما كرامت و عزت اي نه!، تحريمخطوط قرمز ما اين است كه مذاكرات دو مرحله

ايم. جوانان رشيد و همه ملت غيور ما با پيروي از رهبر فرزانه و حكيم عاشورا فراگرفتهاسالمي ماست كه از 
  خودشان بر سر عزت و كرامت خود و دفاع از مسلمانان و مقاومت اسالمي در جهان، معامله نخواهند كرد.
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  تشكر از خدمتگزاران سفرهاي نوروزي
تادهاي تسهيالت ايام نوروزي در كشور و استان قم و در پايان بايد تشكر كرد از مردم و مسئوالن و همه س

طور آستانه مقدسه و همه نيروهاي انتظامي، بهداشت و درمان، خدمات شهري و همه عزيزاني كه در اين ايام به همين
ي سال حرمت ايام فاطمي را در حد اعلي نگه داريم و كنند. اميدواريم در همهزائران و مسافران خدمت مي

  اخالقي را در اين ايام رواج دهيم. هايارزش

  نسئلك اهللا و ندعوك باسمك العظيم االعظم االعظ االجل االكرم يا اهللا
  يا مقلب القلوب و االبصار * يا مدبر الليل و النهار * يا محول الحول و االحوال * حول حالنا الي احسن الحال

االحيا منهم و االموات اللهم االنصر االسالم و اهله و   اللهم اغفر للمومنين و المومنات و المسلمين و المسلمات
  اخضل الكفر و اهله اللهم الرزقنا توفيقة طاعة و بعد المعصية

ات را بر ما خواهيم باران مادي و معنويخدايا تو را شاكريم بر نعمت هاي تو و باران رحمتت باز هم از تو مي
ويژه در اول سال محروم مفرما، سال آينده را سال سعادت و فرو بفرست، ما را از رحمت و عنايات خودت به

ها مصون بدار، خدايا موفقيت و پيروزي اسالم و مسلمانان قرار بده، نسل جوان ما را از همه حوادث و آسيب
و  مريضان ما مريضان مورد نظر جانبازان عزيز را شفا عنايت بفرما، گرفتاري گرفتاران را مرتفع بگردان، خدايا سالم

اهللا عليهم درود ما را در اين ايام به محضر پيامبر اسالم (ص) فاطمه زهرا (س) ائمه هدي (ع) فاطمه معصومه صلوات
ويژه مقام معظم رهبري مراجع گزاران به اسالم و به انقالب اسالمي و  نظام اسالمي بهاجمعين ابالغ بفرما، خدمت
ي و دانشگاهي را از همه خطرها مصون بدار، بر تأييدات آنان هاي علميه مراكز علماعظام علماي اعالم حوزه

  بيافزاي، بر فرج امام زمان (عج) تعجيل بفرما، ما را از ياران و زمينه سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما.

  انّ احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب اهللا 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  1»إِنَّ شانئَك هو الْأَبتَر*  لِّ لرَبك و انْحرفَص*  إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَر«
  صدق اهللا العلي العظيم
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