
  خطبه اول
اعوذ باهللا سمیع العلیم، من الشیطان الرجیم، بسم اهللا الرحمن الرحیم. احلمداهللا الذی هدانا و هذا ما کنا 
لنهتدی لوال ان هدانا اهللا الصالة و السالم علی سیدنا و نبینـا  و حبیـب قلوبنـا و شـفیع ذنوبنـا، ابالقاسـم 

بقیه اهللا فـی االرضـین. اعـوذ بـاهللا سـمیع  املصطفی محمد (ص) و علی آله االطیبین واالطهرین، و ال سیما
َّ العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اهللا الرحمن الرحیم.  َُّقواْ اهللاَّ َحقَّ تَُقاتِهِ وَالَ َمتُـوتُنَّ ِإال ؛ یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنواْ ات

ْسِلُموَن. معصیته و جهزوا عباد اهللا فقـد عباد اهللا اوصیکم نفسی و تقوا اهللا و لزوم امره و اجتناب  ١وَأَنُتم مُّ
  ٢نوحی بکم برحیم و تزوجوا خیر اهللا التقوا.

  مقدمه
ی شما برداران و خواهران منازگذار را بـه پارسـایی، پرهیزکـاری، دوری از هواهـای نفـس، حـوادث شـیطانی همه

ا از بنـدگان ی مـا رکنم. امیدواریم خداوند درهای حکمت و معرفتش را به روی ما بگشاید و همـهسفارش می
  پارسا و وارسته خودش مقرر بفرماید.

  نظام خانواده
  های پیشین در مورد خانواده بود.بحث ما در خطبه

تواند در مسیر سعادت قـدم بـردارد. ی ارکان جامعه مینظام خانواده اگر استوار، اسالمی، انسانی باشد؛ همه
  ار دارد. اما امروز ارکان خانواده در معرض تهدیدهای گوناگونی قر

  آمار نگران کننده طالق
مورد طالق داریم. در یک کشور اسالمی، انقالبی این  3یا  2ازدواج،  4در بعضی از مناطق کشور ما، در مقابل هر 

  آمار طالق، افزایش سن ازدواج، اختالفات خانوادگی، نگران کننده است.

  وظایف ما در قبال بنیان خانواده
های ایمان و تقـوا، اصـول اخالقـی وانسـانی اسـتوارکنیم. های خانواده را بر پایهوظیفه ما این است که بنیان

ای توصـیه شـده ی آرامش، مودت،  دوستی برپا کنیم. در قـرآن خانـهای بر پایهوظیفه ما  این است که خانواده
  های آن بر  اساس مودت، دوستی، رحمت، آرامش استوار شده باشد. است که پایه

ها  مورد اشاره قـرار تدا، نیاز به آموزش و ارتقای فرهنگی جامعه دارد. اصول و قواعدی که در بحثاین وظیفه اب
  ی اصول اسالمی استوار بشود.گرفت؛ معطوف به این است که خانواده بر پایه

های پیشین اشاره کردیم به  اصل هدف ایمانی در خانه، درک متقابل اعضای خـانواده، و همچنـین دو در خطبه
  قاعده بسیار مهم:

  کنترل توقعات از همدیگر:
کند. اگر توانایی های خانواده را متزلزل میکنترل کنیم. توقعات غیر منطقی بنیان باید توقعامتان را منطقی
  رود.های خانواده رو به سستی میهمسر درک نشود، بنیان
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 صبر و بردباری:
آرامش، بردباری یک جایگاه مهـم انسـانی و اسـالمی در خطبه پیشین اشاره کردیم که مقوله صبر، حمل، 

کننـد. صـبر هایی آمده است که ما را به صـبر و بردبـاری  دعـوت میدارد.  در روایات متعدد و قرآن کریم منونه
های قرآنـی اشـاره کـردیم. در اسـالم تأکیـد های از این منونهکلید حل مشکالت خانوادگی است. به گوشه

گمان اگر این دوقاعـده را بـه میـان خـانواده ببـریم؛ نانت در میان همسران شده است. بیای بر صبر و متویژه
  بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.

یابی به اهداف انسان است؛ همچنین دارای اجر و پاداش معنوی است. اگر کنترل توقع و صـبر و صبر کلید راه
  های بسیار موفقی خواهیم دید.اج پیدا کند؛ خانوادهبردباری روابط، از ابتدای زندگی در فرهنگ همسران، رو

  پایبندی به  این دو اصل ضامن بقای آرامش خانواده 
  کند.  ها میکند، صفا و مهربانی را وارد خانهها را آرام میاین دو اصل، خانه

جـوان از حلـاظ  صبر در برابر فقر همسر خویش. در ابتـدای زنـدگی تـادر مقابل مشکالت باید صبر کرد. مثالً:
شـود و در ایـن مسـیر اقتصادی شکوفا بشود، نیاز به صبر دارد. اگر همسـر همراهـی کنـد، شـوهر آرام می

  های بهتری برمی دارد.قدم

  شود. برای رد شدن از این معبر باید صبر کرد. تنگناهای اقتصادی باعث بروز مشکالت متعددی می

آیـد. اگـر در . در زندگی مشترک، همیشه اختالفاتی به وجود میها استمنونه دیگر صبر در مقابل ناهنجاری
در برابـر مقابل تضادها و اختالفات صبر کنیم، بعد از حلظاتی بـه دوسـتی کشـیده خواهـد شـد. امـا اگـر 

شـویم. و تری رو برو میاختالفات صبر نکنیم و عکس العمل نامناسبی را اجنام دهیم، قطعاً با پاسخ شدید
  اده سست خواهد شد.های خانوپایه

در جلسات پیشین آیات و روایات متعددی در مورد صبر نقل کردیم. بیان کردیم کـه انسـان مـؤمن در مقابـل 
  کند.کند و در مقابل دوستان، مدارا را انتخاب میدشمنان ایستادگی می

  خانواده از دیدگاه روایات
  کنم.ه چند حدیث بسنده میروایات متعددی در مورد خانواده وجود دارد. در این خطبه ب

ای موفق خواهیم گذاری کنیم، خانوادهاگر به این روایات عمل کنیم و اصول خانواده را بر مبنای این امور پایه
  داشت که توأمان با رحمت، محبت، مودت خواهد شد.

یمـان هسـتیم آرامش، بجز حق همسران، حق فرزندان و نسل آینده نیز است. اگر به دنبال نسلی اگـاه و بـا ا
  هایی ایمانی داشته باشیم. باید خانواده

  فرماید: من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسیه.پیامبر اکرم (ص) می

این روایت یک اصل مهم روابط خانوادگی است. خامنی که بر کج خلقی همسر خویش صـبوری بکنـد، و بـا 
هـای دهد. ثواب کسی کـه در خانـه فرعـون از ارزشخوب رفتار کند؛ خداوند ثواب آسیه را به آن ها میاخالق 

  دینی دفاع کرد. 



مردی که در کج رفتاری و بدخلقی همسر صبوری به خرج بدهد؛ فرماید:در حدیث دیگری پیامبر اکرم (ص) می
  ثواب عیوب پیامبر دارد.

بر سوء اخالق همسر خود صبوری ورزید و برای خدا ایـن سـختی را حتمـل اگر کسی در روایت دیگری فرمودند:
دهد، ثواب عیـوب را بـه او کند و رفتار خوب از خود نشان میکرد، خداوند در مقابل هر روز و شبی که صبر می

  دهد.می

ه زهـرا (س) در روایت دیگری فرمودند:  سه گروه از زنان وجود دارند که خداوند عـذاب قبـر ندارنـد و بـا فاطمـ
  شوند. می محشور

 زنی که بر رفتار بد همسر خویش صبوری کند. .1
حضور امیر املؤمنین (ع) در نهج البالغه فرمودند: خداوند جهاد را بر مردان و زنان مقرر فرمود. جهاد مردان،

مالیمـات در پیکار با دشمنان است؛ تا وقتی که به شهادت نائل شوند. جهاد زنان این است که در برابر نا
  خانه صبوری بورزند.

  صبر و بردباری
ترین آن، بردبـاری و صـبوری و هایی دارد که از مهمهای جمعه است. تقوا جلوهتقوا، ستون فقرات خطبه

های خانـه، پـی هایمان را بر اصول کنترل توقعات و بردباری بـر  دشـواریتقوای خانوادگی است. اگر خانه
  روند. این مسائل نیاز امروز جامعه ماست.میمشکالت از بین ریزی کنیم؛
  توان فرزندانی صالح تربیت کرد. ای که ناآرامی وجود دارد؛ منیدر خانواده

شـود؛ مشـکالت صبر کردن مشکل است، اما اگر شروع کردیم، درهای حکمت خداوند بر روی او بـاز می
  شود. شود و خانه آرام و مطمئن میمنعطف می

ها های فراوانـی دارد. نکـاتی را کـه در خطبـهها برنامـهاجتماعی است، برای سعادت خانوادهاسالم دین 
  روابط خانوادگی ما اسالمی و ایمانی بشود.کنیم برای این است که فرهنگ،عرض می

اِحلَا ﴾٢﴿ِإنَّ اْإلِنَساَن َلِفی ُخْسٍر  ﴾١﴿وَالَْعْصِر  بِْر ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا وََعِمُلوا الصَّ ِّ وَتََواَصوْا بِالصَّ     ٣﴾٣﴿ِت وَتََواَصوْا بِاْحلَق

  خطبه دوم
بسم اهللا الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیـه، و 
 نستغفره و نستهدی و نعوذ بهی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نصـلم علـی سـیدنا و نبینـا

اباالقاسم مصطفی محمد (ص) و علی خلیفته و وصیته موالنا و امامنا امیر املـؤمنین علـی بـن ابیطالـب و 
و علی احلسن و احلسین سیدی الشباب اهل اجلنة ، اللهم صل و سـلم و علی صدیقة الطاهره فاطمه الزهراء 

محمـد، و موسـی بـن جعفـر و ضد و بارک علی ائمة املسلمین علی بن احلسین، و محمد بن علی و جعفر بن 
علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و احلسن بن علی و اخللف القائم املنتظر (عج) شجرة النبوة 
و موضع الرسالة و مختلف املالئکة و معدن العلم اهل البیت الوحی، السالم علیک یا بنت ولـی اهللا السـالم 

لی اهللا، السالم علیک یا بنت موسی بن جعفـر و رحمـة اهللا و علیک یا اخت ولی اهللا السالم علیک یا عمة و
َُّقـواْ  برکاته. اعوذ باهللا سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اهللا الرحمن الرحیم ِذیَن آَمُنـواْ ات یا أَیَهـا الـَّ
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ْسـِلُموَن. َّ وَأَنُتم مُّ عبـاد اهللا اوصـیکم نفسـی و تقـوا اهللا و لـزوم امـره و اجتنـاب  ٤اهللاَّ َحقَّ تَُقاتِهِ وَالَ َمتُوتُنَّ ِإال
  ٥معصیته و جهزوا عباد اهللا فقد نوحی بکم برحیم و تزوجوا خیر اهللا التقوا.

  یاد مرگ در سخنان گهربار امیراملؤمنین
 اینچنین مـا را بـه پارسـایی و پرهیزکـاری توصـیفه 187پیشوای پارسیایان،  امیر املؤمنین (ع) در خطبه 

کنم (اوصیکم بتقـوا اهللا و کثـرت الشـکرهی علـی مردم شما را به تقوای خدای توصیه می«فرمودند: 
کنم، (کیـف کنم. شما را به یاد مـرگ توصـیه مـیهای خدا توصیه میاالئه) شما را به شکر بر نعمت

 شوید درغفلتکم اما لیس یغسلکم و طمعکم فی من لیس یمحلکم) چگونه شما از مرگ غافل می
ی مرگ از شما غافل نیست! همیشه مرگ بر سر شما سایه افکنـده اسـت. حالی که مرگ  و فرشته

  کنید، رهایی مرگ را در حالی که وقت عجل رسید محلتی در کار نیست.چگونه طمع می
هایی که از جلوی شـما عبـور بینید، هر روز جنازهآیا کافی نیست  برای موضعه، مردگانی که هر روز می

خواسـتند برونـد امـا ها منیکنند. آنها را به قبر  منتقل میبینید که چگونه بی اختیار آنند، منیدهمی
  »کنند.قانون عالم این است که ما را به آجنا منتقل می

  اند؛ که گویا هیچ وقت در دنیا نبودند.چنان از این عالم رخت برسته

  غافل شدن از مرگ
تقـوا، یـاد مـرگ، را فرامـوش  مرگ سرنوشت در پیش روی ماسـت. از مرگ غافل نشویم. فریب نخوریم.

  نکنیم.

  الهی و شمارش معکوس برای مهمانی خداشعبان، هدیه
های الهـی اسـت. شـعبان دارای ارزش ماه مبارک شعبان است؛ صلوات شعبانیه و ذکر شعبانیه هدیـه

است، در عین حالی گامی برای ماه مبارک رمضان است. شمارش معکوس برای رسیدن به مهمانی خدا 
، آغاز شده است.اعیاد شعبانیه، میالد حضرت اباعبداهللا احلسین، امـام سـجاد (ع)، حضـرت عبـاس (ع)

  کنم. علی اکبر (ع) و میالد خجسته حضرت ولیعصر حجت بن احلسن (عج) را تبریک عرض می

  های ماه شعبانمناسبت
داریم. روز پاسدار، جانباز که یادآورد مردان بزرگـی اسـت کـه بـرای عظمـت ها را گرامی میاین مناسبت

فشانی کردند. روز سوم خرداد ، روز فتح خرمشـهر، یادگـار بزرگـی در تـاریخ کشـور، اسالم و کشور جان
امـروز راه انقـالب را  انقالب اسالمی است. به متام بسیجیان، پاسداران، جانبازان  و متـام کسـانی کـه تـا

  کنم. روند تبریک  و تهنیت عرض میمی

  روز جوان
روز جوان که همزمان با تولد حضرت علی اکبر (ع) است را به نورچشمامنان، نوجوانـان، جوانـان عزیزمـان 

  کنم.تبریک و تهنیت عرض می
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  روز پاسدار
ک نیـروی نظـامی مقتـدر شـکل دانند که در کشور ما، یـمناسبت روز پاسدار، مهم است. ملت ما می

هـا نیروهـای ارتـش، گرفته است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج نـام دارد. البتـه در کنـار آن
  انتظامی قرار دارند. 

  های نیروهای نظامی انقالب اسالمیویژگی
  های بزرگی برخوردار است:نیروهای نظامی انقالب اسالمی از مشخصه

  در ایمان واتکا بر خدا ریشه دارد. نیروی الهی و آرمانی است. .نیروی نظامی ایران،1
  . این نیروی بزرگ، در قدرت  بزرگ ملت ایران ریشه دارد و متکی به مردم است.2
  ای (مدظله) قرار دارند.نیروهای مسلح ما حتت فرماندهی حضرت خامنه. سپاه ، بسیج،3

(که متام رهبران دنیا قالب تهی کرده بودند و از بوش گفت: در دوره بوش سید حسن نصر اهللا به بنده می
  ای (مدظله العالی) بودند.ترسیدند) یک رهبر بود که هیچگاه نترسید و ایشان حضرت خامنهمی

نیروهای بسیج، پاسدار، انتظامی و ارتش  حتت فرماندهی این عالم بزرگ هستند. باید به خود بالید کـه 
  هستیم.حتت فرماندهی این چنین رهبری 

  .نیروهای جمهوری اسالمی دارای امتداد مردمی در قالب بسیج  هستند. 4
ی اتصــال نیروهــای نظــامی و ملــت رشــید اســت. نیروهــای نظــامی، از ملــت هســتند. بســیج حلقــه

ها آفریده است. بسیج امروز دارای یک امتداد بین املللـی اسـت. در سراسـر جهـان، خـط معجزهبسیج،
  امتداد پیدا کرده است.انقالب و بسیج 

  ی جنگ و دفاع مقدس..جتربه5
  شود.ای که امروز به جهان صادر میجتربه

  هایی که دشمنان اطالع ندارند.انگیز در دانش رزمی و صالحهای شگفت. پیشرفت6

  هشدار به دشمنان
ها درگیـر گر با آندشمنان باید بدانند که بسیج، ملت، نیروهای مسلح ما از چنان توانی برخوردارند که ا

  شوید، پشیمان خواهید شد.
ملت ایران دارای فرهنگ گفتگو است، اما اگر با عزت ایران درگیر شوید، متام نیروهای مسلح ایران، ملـت 

  ایستند.و جوانان ایران در مقابل شما می

  5+1مذاکرات 
طمینان پیدا کند، ایران به دنبال ایران در این مذاکرات فرهنگ گفتگوی خود را نشان داد. برای اینکه دنیا ا

  بینیم.ای میکنندهای نیست، وارد این مذاکرات شدیم؛ اما ما شواهد نگرانسالح هسته

  اعتماد به آمریکا:
  رهبر انقالب نیز نگرانی خودشان را ابراز فرمودند و چندین نکته را اعالم کردند: 

جنگ افروخته است، کشورهای مختلفـی را بـه  100.طرف مذاکرات، آمریکایی است که در قرن اخیر، 1
ایجاد کرده است؛ اسرائیلی را به وجود آورده است که فجایع زیـادی بـه بـار آورده  زور گرفته است، تفرقه

  است.
  . آمریکا عهد شکن است.2
  های آمریکا، در جریانات مختلف آشکار شده است. خواهی. افزون3



  های فراوانی دارند.خواهیکنند و زیادهیدر این مذاکرات هر روز صحبتی جدید م
  .آمریکا دارای اختالفات داخلی دارد.4

کنندگان ایرانی باید با هوشـمندی توان به آمریکا اعتماد کرد، و باید مذاکرهبا این نکاتی که گفتیم، منی
  کامل پیش روند.

  آمریکا؛ منفورترین دولت در دنیا
هـای علمیه قم در این روزهـا، بنیانماه خرداد، برای قم، ماه الهام بخشی است. امام خمینی (ره) در حوزه

ها فرمودنـد: آمریکـا و رئـیس جمهـور آمریکـا بداننـد کـه ریزی کردند. امام (ره) در آن سالانقالب را پایه
  ها در نزد عاملیان هستید. منفورترین شخصیت
  ها در نزد عاملیان، آمریکا است.زنند که منفورترین دولتجمهوری اسالمی فریاد میامروز هم، متام ارکان 

  پیام ملت ایران به آمریکا
ی حضرت امام حسین (ع)، این است که ما بر سر عزت و کرامت خود معامله پیام ملت ایران، با پشتوانه

های ایـران ل حرکت کنیم. خط قرمزکنیم. ملت ایران پایبند به منطق و اصول است اما باید روی اصومنی
ها را باید برداشت. ملـت های بی حد و نامعقول نخواهیم داد. حتریمهای بازرسیمشخص است. ما اجازه

  هیهات من الذلة" زند:"ایران با  این منطق  و تعصی به امام حسین (ع) فریاد می
  .پردازیمدر پایان خطبه به وقایع یمن،سوریه، عراق و بحرین می

  اتفاقات یمن
  آورد.دل متام دنیا را به درد میهای مردم دوستانه،حمالت به یمن رجن آور است. ممانعت از کمک

امیدواریم این تفکر تکفیری که از آل سعود به وجود آمده اسـت، کنـار بـرود. امیـدواریم آل سـعود بـه 
را ادامـه ندهیـد. متأسـفانه خودشان بیایند. این مسیر، بـه ضـرر اسـالم و مسـلمانان اسـت. ایـن راه 

سالطینی در بعضی از کشورها، با این جنایات همدردی کردند. ما در این جایگاه و شهر مقدس، همـواره 
ایم تا بر سر اصولی عزت و پیشرفت امت اسـالم گفتگـو علما و دانشمندان جهان اسالم را دعوت کرده

  رکت نکنیم.کنیم. به توافق برسیم، به دنبال استکبار و صهیونیست ح
روند، بدانند که این راه جنات نیست. بیاییـد های منطقه که مسیر اشتباه جتاوز به یمن، بحرین میدولت

منطق، عقالنیت ، استدالل، آغوش باز ایران برای همگرایی مذهبی میان امت اسالم را بشنوید واستقبال 
  کنید.

  محکوم کردن جنایات منطقه
کنیم و برای شـادی ارواح شـهدای ها را محکوم میی این جنایتاریم و ادامهاز این جنایات، نهایت تبری د

  فرستیم.اسالم و مقاومت و فلسطین، عراق، یمن، بحرین، سوریه صلواتی می
های اصلی ما هستند. کنم که جوانان سرمایهگویم و تأکید میروز جوان را مجدداً به جوانان تبریک می

  عالی نسل جوان ما، نهایت اهتمام بورزد.حوزه و دانشگاه باید برای ت

  دعا
  نسئلک اللهم و ندعوک، بسمک العظیم االعظم. االعظ االجل الکرم یا اهللا...

  اللهم انصر االسالم واهله، واقتل الکفر واهله، اللهم انصر جیوش املسلمین و عصاکر املوحدین



ی خودت قرار خدایا دلهای ما را به انوار ایمان منور بفرما، اموات و درگذشتگان ما را مورد مغفرت واسعه
  بده ... 


