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 اول خطبه

 و ثنا مدح

 و رحمة اهلل و برکاته علیکمسالم

 یمالرج یطانمن الش یمالعل یعالسم اعوذباهلل

 یمالرحمن الرح اهللبسم

 القاسمیاالمجد اب یو الرسول المسدد المصطف یدؤالعبد الم یناو نب یدناس یاهلل عل یو صل ینالعالماهلل رب  الحمد

 یناالرض یاهلل ف یةبق یماو ال س یناالطهر یبینآله االط یمحمد و عل یالمصطف

 به تقوا دعوت

 یمالرج یطانمن الش یمالعل یعالسم اعوذباهلل

 یمالرحمن الرح اهللبسم

  (111)بقره/«الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقينأَيُّهَا  يا»

 وَ تَجَهَّزُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ فَقَدْ نُودِیَ فِيکُمْ بِالرَّحِيل يهاهلل و مالزمة امره و مجانبة نه یبتقو یو نفس يکماهلل اوص عباد

 تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَير الزَّادِ التَّقْوَى

و شکر و  ییو پارسا یزکاریو مکان مقدس به پره یفماه شر ینرا در ا یداران گرامشما نمازگزاران و روزه ههم

رحمت  یدرها یفماه شر ینکه در ا یمو از خداوند مسألت دار کنمیو سفارش م یهذکر خداوند در همه احوال توص

 .یدمقدر بفرما یشخو یستهشا وو همه ما را از بندگان وارسته  یدما بگشا یو برکتش را به رو

 يشينپ یهابه خطبه ایاشاره

اره اش گانهپنجخانه به اصول  یو ارتباطات همسران در فضا یاصول روابط خانوادگ یرامونقبل پ هایخطبه در

 :یمکرد
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 ؛یبه زندگ یمانیو ا ینگاه آرمان .1

 ؛قرار دادن یگراند یبه جا یو خانوادگ یخود را در روابط اجتماع .2

 ؛یکدیگرخانواده از  یو درست متقابل همسران و اعضا یقشناخت دق .3

 ؛یکدیگرانتظارات و توقعات از  یریتضرورت کنترل و مد .4

 ؛خانوادگیصبر و تحمل در روابط  .5

نج پ ینقرار گرفت. بعد از گذر از ا یدو روابط همسران مورد تأک یدر روابط خانوادگ یدیاصول کل عنوانبهکه 

 .پردازیممیعده مهم به اصل و قاعده ششم اصل و قا

 یو انس خانوادگ ينینشمجالست و هم ضرورت

 است. یو انس خانوادگ ینینشششم: ضرورت صرف وقت و مجالست و هم اصل

در اثر گسترش  ینزن و مرد و همچن یادما در اثر اشتغاالت ز هاییباز آس یکیکه امروز  دانیممیشما و ما  همه

تگو و گف یزآمروابط استوار و محبت ،است یجادشدهخانواده ا یاعضا یکه برا یعیو اشتغاالت وس یزمجا هایرسانه

اب به حس هاخانوادهبزرگ  هاییباز آس یکیه روزام ،معضل یناست. ا یافتهخانواده کاهش  یاعضا ینو نشست در ب

که  یوجود دارد و مشکالت اقتصاد هابعضی یکه در زندگ یحرص و طمع ی،صنعت ی. اشتغال زن و مرد، زندگآیدمی

 دهدمیخانواده را کاهش  یو مؤانست اعضا ینینشاز عوامل است که مجالست و هم ایسلسله ،شودیم یمهبه آن ضم

 از مشکالت خواهد بود. یلیکه سرآغاز خ

ه خانواد یاعضا نییدر اوقات مع ینکها ؛کندیخانواده را محکم م یاعضا ینمحبت ب هایرشته، یارتباط قویک 

ر که با معاص یای. دنشودیموجب استحکام خانواده م ،و در رابطه با مسائل مختلف گفتگو کنند یننددر کنار هم بنش

 گذشت. یها را مطالب قبلاز آن یاست که بعض یعلل زمبتال است متأثر ا یدر حوزه روابط خانوادگ یمشکالت بزرگ

ا و گفتگو و مؤانست ب ینینشفرصت هم هاهفتهکه  اندگرفتهاز هم فاصله  قدرآنخانواده  یهمسران و اعضا گاهی

خانواده در خانه و در  یاعضا ی. گاهکندیخانواده به کدام سمت حرکت م ین. روشن است که اکنندینم یداهم را پ

ا همسر و فرزندان امور مرتبط ب در موردکه از تفکر  اندشده ورغوطه یمجاز یدر فضاهاچنان  یکنار هم هستند ول
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رآغاز س ینبا او گفتگو بکند را ندارد و ا ؛یندسخن او بنش یپا ؛دل به سخن او بدهد کهاینخود غافل هستند، وقت 

در مورد  یغرب یو سازمان ملل و نهادها یبشر امروزه در مجامع عموم ینکهاست. ا یاز مشکالت خانوادگ یاریبس

 سویهبکه  یبیش ینبا ا بینندمی. آنان کنندیحوزه م یناست که در ا یطراحساس خ ینبه خاطر هم اندشده اسآن حس

خانه  خانواده در یاعضااگر خانواده،  یرونجذاب ب یشده است و با گسترش اشتغاالت و فضاها یداپ یصنعت یزندگ

 بشود. معالجه یداست که با یبغرنج مسئله ینا ؛دارند یگرد یدل در جا ،هم باشند

 یارل بساص یکدوستان  ینب یمانیو ا ینیمشکل فارغ بشود. روابط د ینبر ا یدجامعه با یو اسالم یمانیا یفضا 

 یوق یارروابط بس هاینبا وجود ا یول آیدمیبشمار  یاصل مهم یزن یشانخو ینروابط ب ینمهم در اسالم است. همچن

 زن و ینکه. ایردد و مورد غفلت قرار نگشمرده شو همم یدخانواده با یزن و شوهر و اعضا ینب و مستمرو دوستانه 

 ینمابفیو درباره مسائل  ینندرا کنار هم بنش یمشخص هایوقتو  هازمانو  یخانواده روزانه و هفتگ یشوهر و اعضا

 یافتهاهش که اختالفات ک شودیم یجادا ایزمینهاصل  ینکردن ا ینهکنند سفارش شده است. با نهاد یگفتگو کرده بررس

 .یایدبه وجود ن یحت و

ت است انواع مشکال یگانهاز هم ب هادل یهم هستند ول در کنارخانواده  یکه اعضا یمهست ینامروزه شاهد ا متأسفانه

 ینجهت رفع ا یادیز یرو مقاد شودیم یجادا ییو قضا یخانوادگ هایپرونده وقتآن شود،یم یجادا یخانوادگ

 یناز ا یمیکرده ست مراعات شود بخش عظ یدآن تأک ویکه اسالم بر ر یبط. اگر اصول و رواشودیم ینهاختالفات هز

با  یزآمو مجالست دوستانه و محبت ینینشهم یاز روز و هفته برا یمشکالت برطرف خواهد شد. در نظر گرفتن اوقات

که در خانواده  یقرار گرفته است و در ادامه زمان یدمشترک مورد تأک یزندگ یر ابتداخانواده بخصوص د یاعضا

وجود  یشترب بمراتبه یزاختصاص وقت ن ینا یدبا کنندیگذاشته و محفل خانواده را گرم م یتیقدم به عرصه گ انیفرزند

 داشته باشد.

 حل مشکالت خانواده انس در خانواده است. یراه برا ینشد که بهتر خاطرنشان یدبا بنابراین

. میارج نه یشترانس در خانه و خانواده را ب یدبا دانیممیجامعه مهم  خانواده را در سالمت یاناستحکام و بن اگر

است بپردازم  شدهیانب ینهزم در این( یو چه سن یعه)چه ش یقینکه در کتب فر یاتیکه بنده به همه روا یستفرصت آن ن
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سفره شدن و هم یگمجانست و مؤانست خانواد یبرا یمعنو رکاتوجود دارد که آثار و ب ینجادر ا یتاز ده روا یشب

 کرده باشد. یدبر آن تأک قدرآنکه اسالم  شودیم زدهشگفتانسان  حقیقتاًاست که  شدهیانب

 ياتو مؤانست با خانواده در روا ينینشهم آثار

 ینانواده بگفتگو در خ یکه برا یها بپردازم به ده اثر معنوو شرح آن یلتفصبهبخواهم  ینکهوار بدون افهرست بنده

 :کنمیاست اشاره م شدهیانخانواده ب یزن و شوهر و اعضا

 شودیمعلوم م .1)ص( را دارد یخانواده ثواب اعتکاف در مسجدالنب یاعضا یانو گفتگو در م ینینشثواب هم .1

 وجود دارد. ینهزم یندر ا یخاص یکه فلسفه اجتماع

 .2است شدهیاند بوزن ثواب رفتن به مسجخانواده هم یاعضا ینثواب حضور در ب .2

 .3یدحج شما تمام شد زود به خانه خود بازگرد یاند: وقتچنان است که فرمودهامر آن ینثواب ا .3

سفره  یکرا کنار خانواده و بر سر  یاست که مرد ینخداوند ا یشپ یزچ ینتر: محبوبیجلب رحمت اله .4

 .افکندیصورت خداوند نظر رحمت به آن جمع م ینکه در ا یندبب

 .4را دارد یهبا خانواده ثواب صدقه جار ینینشنقل شده است که ثواب هم یتیدر روا .5

 .5است شدهیانمؤانست با خانواده ب یبنده برا یک یثواب آزاد .6

                                            
 (.1۲۲، ص۲الخواطر، ج ية)نزهة الناظر و تنب« هَذَا یمَسْجِدِ یأَحَبُّ إِلَى اهللِ تَعَالَى مِنِ اعْتِکَافٍ فِ يَالِهِجُلُوسُ الْمَرْءِ عِنْدَ عِ» - 1
پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله : رهسپار شدنت به سوى  مَشيُكَ إلَى المَسجِدِ وَانصِرافُكَ إلى أهلِكَ فِی األَجرِ سَواءٌ .رسول اللّه صلى اهلل عليه و آله : - ۲

 مسجد ، و بازگشت به سوى خانواده ات ، ثواب يکسان دارند .
پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله : هرگاه يکى از شما  لَةَ إلى أهلِهِ ، فَإِنَّهُ أعظَمُ لِأَجرِهِ .رسول اللّه صلى اهلل عليه و آله :إذا قَضى أحَدُكُم حَجَّهُ فَليُعَجِّلِ الرِّح - 3

 حج خود را انجام داد ، زود به سوى خانواده اش باز گردد ، كه اين كار ، پاداش او را بزرگتر مى كند .
پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله : هر آنچه ] نيکى[ كه به خانواده ات مى كنى ، آن  صَدَقَةٌ عَلَيهِم . عنه صلى اهلل عليه و آله :كُلُّ ما صَنَعتَ إلى أهلِكَ فَهُوَ - 4

 ، صدقه اى است كه به ايشان مى دهى .

جرا لى مِسکينٍ ، ودينارٌ أنفَقتَهُ عَلى أهلِكَ ، أعظَمُها أعنه صلى اهلل عليه و آله :دينارٌ أنفَقتَهُ فی سَبيلِ اللّهِ ، ودينارٌ أنفَقتَهُ فی رَقبَةٍ ، ودينارٌ تَصَدَّقتَ بِهِ عَ - 5

ه بپيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله : دينارى را در راه خدا ] جهاد[ انفاق مى كنى ؛ دينارى را براى آزادى بنده اى مى دهى ؛ دينارى را  الَّذی أنفَقتَهُ عَلى أهلِكَ .

 خانواده ات مى كنى . از ميان اينها ، بزرگ ترين پاداش را آن دينارى دارد كه خرج خانواده ات كرده اى .مستمندى صدقه مى دهى ؛ و دينارى را خرج 
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 .6خانواده ثواب اعتکاف را داراست یبا اعضا ینینشهم .7

 .7شودیخانواده گشوده م ینا یبهشت به رو یاز درها یدر .8

 .8مرزش و بخشش گناهان استموجب آ .1

داشته باشد و با خانواده و  وبرخاستنشستاست که شخص با فقرا  ینتواضع و عدم تکبر ا یهااز نشانه .11

 1.11خود دوستانه و بدون تکلف معاشرت داشته باشد وعیالاهل

واده و انس و مؤانست با خان ینینشبه هم یتاز ده روا یشدارد که در ب یافلسفه هاینکه ا یمتوجه داشته باش باید

 قصه دارد. ینا یتاست نشان از اهم شدهگفتهآن  یمقدار ثواب برا ینا ینکهشده است و ا یدتأک

                                            
افِ أحَبُّ إلَیَّ مِنَ االِعتِک ساعَة  عِندَ العِيالِ تنبيه الغافلين عن أنس :قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، الجُلوسُ مَعَ العِيالِ أفضَلُ ، أمِ الجُلوسُ فِی المَسجِدِ ؟ قالَ : الجُلوسُ - 6

 : دِرهَمٌ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى العِيالِ أحَبُّ إلَیَّ مِن ألِِ دينارٍ يُنفِقُهُ فی مَسجِدی هذا . قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، النَّفَقَةُ عَلَى العِيالِ أحَبُّ إلَيكَ ، أمِ النَّفَقَةُ فی سَبيلِ اللّهِ ؟ قالَ

يك ساعت نشستن »تنبيه الغافلين ـ به نقل از اَنَس ـ : گفتم : اى پيامبر خدا ! نشستن با خانواده ، ثوابش بيشتر است يا نشستن در مسجد؟ فرمود :  هِ .فی سَبيلِ اللّ

براى خانواده ، محبوب تر است يا  گفتم : اى پيامبر خدا ! نزد شما ، خرج كردن« . در كنار خانواده ، نزد من ، محبوب تر از اعتکاف كردن در اين مسجد من است

 « .يك درهم كه مرد براى خانواده اش خرج مى كند ، نزد من ، محبوب تر از هزار دينار است كه در راه خدا انفاق مى كند»انفاق كردن در راه خدا؟ فرمود : 
م یَأنَف مِن خِدمَةِ العِیالِ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَیرِ حِسابٍ . یا عَلِیُّ ، خِدمَةُ العِیالِ کَفّارَةٌ لِلکَبائِرِ ، رسول اللّه صلى اهلل علیه و آله ـ لِعَلِیٍّ علیه السالم ـ : یا عَلِی ّ ، مَن لَ - 7

پیامبر  .یقٌ أَو شَهِیدٌ أَو رَج لٌ ی رِید  اللّه  بِهِ خَیرَ الدُّنیا وَاآلخِرَةِ لَ إِلّا صِدِّوَتُطفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَم ه ور  ح ورِ العِینِ ، وَتَزِید  فِی الحَسَناتِ وَالدَّرَجاتِ . یا عَلِیُّ ، ال یَخد م  العِیا

ت وارد مى شود . اى خدا صلى اهلل علیه و آله ـ به امام على علیه السالم ـ : اى على! کسى که از خدمت کردن به خانواده عارش نیاید ، بدون حسابرسى به بهش

ده گناهان بزرگ است ، خشم پروردگار را فرو مى نشاند ، کابین سیه چشمان بهشتى است و بر حَسَنات و درجات مى افزاید . اى على! خدمت به خانواده ، زداین

 على! به خانواده خدمت نمى کند ، مگر صدّیق یا شهید یا مردى که خدا برایش خیر دنیا و آخرت را مى خواهد.

ليه و پيامبر خدا صلى اهلل ع لَ عَلى أهلِ بَيتِهِ سُرورا ، خَلَقَ اللّهُ مِن ذلِكَ السُّرورِ خَلقا يَستَغفِرُ لَهُ إلى يَومِ القِيامَةِ .رسول اللّه صلى اهلل عليه و آله :مَن أدخَ - 8

 آله : هر كس خانواده اش را شاد سازد ، خداوند ، از آن شادى ، مخلوقى مى آفريند كه تا روز قيامت ، برايش طلب آمرزش مى كند .
ج لُ م جالَسَةِ الفُقَراءِ ، وأن یَرکَبَ الحِمارَ ، وأن یَأکُلَ الرَّعنه صلى اهلل علیه و آله :أال اُنَبِّئُکُم بِخَمسٍ مَن کُنَّ فیهِ فَلَیسَ بِم تَکَبِّرٍ: اِعتِقالِ الشّاةِ ، ولُبسِ الصّوفِ، و - 1

ا از پنج کار خبرندهم که هر کس آنها را انجام دهد ، متکبّر نیست : دوشیدن گوسفند ، پوشیدن پشمینه ، همنشینى پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله : آیا شما ر مَعَ عِیالِهِ .

 با تهى دستان ، سوار شدن االغ ، و این که مرد با خانواده اش غذا بخورد .

 .232تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، محمد محمدی ری شهری، ص  - 11
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 یمجالست با خانواده بر اساس اصول معاشرت اسالم لزوم

ت زه اشتغاالکه امرو یمهست ینگر انظاره کهدرحالیخود اشاره شده است.  وعیالاهلسفره شدن با به هم یاتروا در

 یدبا وبرخاستنشست ینخانواده سلب کرده است. البته ا یمهم را از اعضا ینخارج از خانه، ا یزن و مرد در فضا

 باشد. یبا آداب و اصول معاشرت اسالم اهبوده همر یزآمبدون تکلف، صادقانه و محبت یمانی،ا

اده را استحکام ببخشد و فرزندان و همسران را خانو یانبن تواندیبود که م یاصل در روابط خانوادگ ینششم این

و  ینخانه قرآن و د ،و خانه داردبازاشتباه و نادرست  یاز کارها یلیها را از رفتن به سمت خدر کنار هم بنشاند و آن

 افراد بزرگ گردد. یتترب یگاهو جا یمانا

 دعا

ر د یژهوبه یاله یهاو تحقق ارزش ینید یفکه ما را در عمل به وظا دهیمیمقربت قسمت م یایتو را به اول خدایا

 بگردان. یدخانواده خود موفق و مؤ

 ببخش. ییرها کندیرا متزلزل م یاله یهاعفاف و حجاب و ارزش هاییانکه بن یخانوادگ هاییبرا از شر آس ما

 ن و اصالح فرد و جامعه و خانواده قرار بده.و اصالح ظاهر و باط یاخالق یو تعال یمعنو یشرفتماه را ماه پ این

 یماهلل الرحمن الرحبسم یمالرج یطانمن الش اعوذباهلل

 (3( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر )۲( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر )1أَعْطَيْناكَ الْکَوْثَر ) إِنَّا

 یمالعظ یاهلل العل صدق
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 دوم خطبه

 و ثنا حمد

 یمالرج یطانمن الش یمالعل یعالسم اعوذباهلل

 یمالرحمن الرح اهللبسم

دد و الرسول المس یدمؤالعبد ال یلِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّه ثم الصلوه و السالم عل الْحَمْد 

سن الح یالطاهره فاطمة الزهرا و عل یقةالصد یو عل یرالمؤمنینام یعل یمحمد )ص( و عل القاسمیاالمجد اب یالمصطف

ن و محمد ب ینبن الحس یعل ینأئمة المسلم یشباب اهل الجنة اللهم صلّ و سلّم و زد و بارک عل یدیس ینو الحس

و  یبن محمد و الحسن بن عل یو عل یو محمد بن عل یبن موس یعفر و علبن ج یو جعفر بن محمد و موس یعل

 ینوة المرسلو صف یینامناء الرحمن و ساللة النب و یمانالخلف القائم المنتظر )عج( ساسه العباد و ارکان البالد و ابواب اال

بنت  ای یکاهلل السالم عل یعمة ول یا یکاهلل السالم عل یاخت ول یا یکاهلل السالم عل یبنت ول یا یکعل السالم

 بن جعفر و رحمة اهلل و برکاته یموس

 یبه تقو توصيه

 یمالرج یطانمن الش یمالعل یعالسم اعوذباهلل

 یمالرحمن الرح اهللبسم

 «الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تموتُنَّ إِلَّا وَ أَنتُم مُّسْلِمُون يَأَيهُّا»

 یهاهلل و مالزمة امره و مجانبة نه یبتقو یو نفس یکماهلل اوص عباد

 یاله یسفارش کرده است: به تقوا یاله یما را به تقوا چنینینا البالغه)ع( در نهج یرالمؤمنینام یانپارسا پیشوای

و  یمانیا یهانگاهدر  یدور است ول یامتق یماد یهادر نگاه .یدهست یامتکه شما در آستانه ق یدبدان ید،چنگ بزن

به  خود را یامتق یاکرده است، گو یداحضور پ یشهابا همه عالئم و نشانه یامتق یااست. گو یدهآخرت رس یقیحق

 یهاهو زلزل ینبا همه حوادث سهمگ یامتق یاگو یدگشوده شده است. اگر دقت کن یامتق یهاشما نشان داده است و راه
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فکر  دایوارد شده یامتدر ق کهی. وقتیدهست یامتم گذر کرده است و شما در قتمام عال یااست و گو یدهبزرگ آن رس

راه کسب  .یاندیشیدو به آن ب یدرا تجسسم بکن یندهاز امروز، آ ینبنابرا؛ بوده است یو ساعت یروز یاکه دن کنیدیم

 دیما و شه یو آخرت است و موال یبو عالم غ یامتتوجه به ق یطانو ش یمنو اهر ینفسان یو مقابله با هواها یتقو

 آن توجه داده است. تناکو حوادث دهش یندهماه، ما را به آ ینبزرگ ا

و  یباز گناه و توجه به عالم غ یو دور ییرا به تقوا و پارسا یفداران نمازگزاران شرو خودم را و همه روزه شما

 .کنمیآخرت دعوت م

 هامناسبت

 :کنمیوار عرض مرستصورت فهرا به یو نکات هامناسبت

 )ع( یمبارك امام حسن مجتب ميالد.1

 .کنمیعرض م یتو تهن یکع را تبر یامام حسن مجتب یالدم

 )ع( یبه مناسبت شهادت حضرت عل تسليت.۲

 .کنمیعرض م یتو تعز یتمؤمنان را تسل یرو ام یانپارسا یشوایشهادت پ

 مسلمان یكشورها يرو سا يرانا یبا شهدا یهمدرد اظهار.3

توسط ناوگان متجاوز  یرباسا یماییهواپ یو شهدا یلیدفاع مقدس جنگ تحم یانقالب و شهدا یشهدا یاد

ترورها و  ینقطه عالم اسالم و شهدابهو نقطه یهو سور ینو بحر یمن یو شهدا المللینب یشهدا یادو  یکاییآمر

 .کنیمیم یمتقد نانروح آرا به  یو صلوات داریمیم یرا گرام یرظالمانه اخ یانفجارها

بر شکوه و عظمت  یاسالم یهنم جاییکه در ماه مبارک رمضان در جا یاز همه کسان کنیمیو تشکر م تقدیر

 یاله یو بندگ ینداریموج د یافزودند و به فضل اله ینیها و مراسمات و شعائر دمساجد و نماز جماعات و نماز جمعه
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اعات ط یقبول یو تشکر کرد و از خداوند متعال آرزو یرتقد یدبا یزانعز ینا شده است. از همه افکنیندر کشور طن

 .کنیمیمسألت م یفماه شر ینو عبادات را در ا

 یو بندگ يتعبود یفرصت برا ينقدر برتر ليالی.4

و  یعبادت و بندگ یفرصت سال برا ینقدر و شب قدر برتر یها. شبیمقدر قرار دار یهاو شب یالیدر آستانه ل

 .یدفرصت غفلت نکن یناز ا یزداران عزخداست. روزه یایشن

ور مردم د گشتیحضرت از عرفات به منا بازم یخدا )ص( نقل فرمود: که وقت یامبرامام باقر )ع( از پ یتیروا در

 کأنه است و من یامر مخف ینفرمود: ا یامبرهاست؟ پشب یناز ا یکجمع شدند و سؤال کردند که شب قدر کدام یامبرپ

که وارد ماه مبارک رمضان شد و  یاست کس ینحضرت ا واباما ج؛ آن را افشاء کرد شودیندارم و نم یاز آن اطالع

 و سالم بود اگر پنج کار را انجام داد شب قدر را درک کرده است: یحصح

 یرد؛. روزها را روزه بگالف

 بگذراند؛ یدارزندهها را به عبادت و شب. شبب

 نمازها و جماعات داشته باشد؛. مواظبت بر ج

 جمعه شرکت کند؛ ی. در نمازهاد

 فطر شرکت کرد یددر نماز ع ؛ وه

 پنج عمل را انجام بدهد شب قدر را درک کرده است. ینکس ا هر

خواهش و تمنا و  یها براو از شب یدقدر بدان یفو ملت شر یزفرصت شب قدر را مخصوصاً جوانان عز باید

مبارک و بابرکت و  یهاامت ما شب یقدر برا یهاشب یدواریم. امیریدخود بهره بگ یرعش یهادرخواست خواسته

 باشد. یارزشمند
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 يرانملت ا يداریمقهور مقاومت و پا یاهسته مذاكرات.5

 یرا مقام معظم رهبر ییگفته شده است و سخن و مواضع نها یادسخن و مطالب ز یامذاکرات هسته در خصوص

 فرمودند. یانمسئوالن نظام ب یداردر د یشپ یچند

است که در حال حاضر  ینگفته شود ا یدبا ینجاکه ا یزیشده است. چ یدتمد یامذاکرات هسته یروز چند

 :کنندیرا در دو فرض دنبال م یاهداف هایکاییآمر

شارها و که ف یندبدانند و بگو یرانملت ا یمفشار خودشان و تسل یجه: آن را نتیدرس یجه. اگر مذاکرات به نتالف

 ما به ثمر نشست؛ هاییمتحر

 یداخل یکنند و در فضا یرا مقصر بدانند و معرف یرانا المللیینب ی: در فضایدنرس یجهاگر مذاکرات به نت ؛ وب

 کنند. یجادفتنه و اختالف را ا ینهزم

ر اثر د ینا یدرس یجهتاست که اگر مذاکرات به ن ینا یطانیراهبرد ش یناست و عرض ما در برابر ا یدارما ب ملت

 نیکننده بوده است. اصل امذاکره یممعظم و تالش ت یمقاومت رهبر یران،ملت ا یعلم یشرفتپ یران،ملت ا یداریپا

است  آمدهیشمذاکرات پ ینکرده است که همراه ا مالحظهرا  یانمصالح جهان یراناست. ملت ا یرانافتخار مال ملت ا

الح س یناز ا یدو بعض کشورها با یکابشود، آمر یاخلع سالح هسته یدکه عالَم با یمهست ینو در ادامه ما به دنبال ا

 .بردارنددست یاتم

 و یمو ما مرد رمضان و محرم هست یمرسانده است ما مرد مقاومت و جهاد ینجاو فشار ما را به ا یدتهد یدنکن فکر

 است. یدهنرسان ینجاما را به ا یدتهد

 یمتو با اقتصاد مقاو دانیمیجهان نم یانبدانند که ما مذاکرات را پا یدبا یانجهان یدنرس یجههم مذاکرات به نت اگر

ملت به  ینداشت و ا یمها و اهداف بزرگ خود برنخواهکرد و دست از آرمان یمشما مقابله خواه یهادر برابر توطئه

 و ملت ما متحد و منسجم یدما به گور ببرش یدرا با آرزو ینشد. ا دنخواه یداخل یهادچار اختالف و فتنه ی،فضل اله

شما کوتاه نخواهد آمد  هایییخواهد ماند و در برابر زورگو یبندخود پا یخواهد ماند و بر عهد خود با امام و شهدا

 متعهد خواهد ماند. یبه فضل اله یانقالب و نظام اسالم یها و اهداف بلند و متعالو به آرمان
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 هاو ابرقدرت يلدر برابر اسرائ ينقدس روز تبلور وحدت مسلم روز.6

 یتسال اهم در هراست. روز قدس  یروز راهبرد یک ینده. روز قدس در هفته آیمدار یشروز قدس را در پ

 هادشدیجکه در منطقه ا ییهاو تفرقه اییفهطا یهامنطقه، فتنه یطاست. شرا اییژهو یتاهم یدارد اما امسال دارا یخاص

 انیو به عالم و جهان یابددرصحنه حضور  یشترچه ب ردار باشکوه هکه در روز قدس مردم روزه کندیاست اقتضا م

 خواهان را یو تمام آزاد یرانا یدو ملت رش یرانا یداکرده یجادکه در ملت اسالم ا ییهاها و تفرقهاعالم کند که فتنه

 بندیبازنخواهد داشت و همچنان پا یاسالم یکشورها یرو سا ینبحرو  یمندر دفاع از مظلومان قدس و  یداریاز پا

است که  یناسالم ا یو انقالب از علما یرانماند. انتظار مردم بزرگ ا یمها و اهداف اسالم و امام و قدس خواهآرمان

مهم  اصل یندر جهان اسالم به ا ییکه علما یمجمع شوند ما متأسف ینپرچم دفاع از قدس و مردم مظلوم فلسط یردر ز

 .کنندیم یتوجهکم

با مردم  اسالم در راه مقابله با دشمنان یمدارد انتظار دار یمثل االزهر که سابقه درخشان علم یاز مراکز مهم ما

 .یرنددشمنان اسالم قرار نگ یبکارانهفر یهاهمگام بشوند و در توطئه یرانا

 یشود و سدها یاسالم یق بشود و روز قدس روز وحدت و انسجام کشورهاامر در روز قدس محق ینا شاءاهللان

 .شاءاهللانبشود  یاسالم یدر سراسر کشورها پیوستههمبه

 یبرنامه ششم توسط مقام معظم رهبر هایياستس ابالغ.7

 خاستهربابالغ شد که در سه محور و هشت سرفصل و هشتاد بند است که  یبرنامه ششم از طرف رهبر هاییاستس

در دولت و  یمنسجم یارکه برنامه ششم بس رودینخبگان است. انتظار م یو مشورت جمع یرهبر یاز عمق فکر

 .یمباش ینهزم یندر ا یمتعال یشرفتشود و ما شاهد پ یمجلس طراح

 عبارت است از: یابالغ یاستس ینا محورهای

 ی. اقتصاد مقاومتالف

 یآوردر علم و فن یشتازیپ .ب

 یفرهنگ یسازو مقاوم یتعال .ج
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 به آن توجه بشود. یدرستبه یدمردم است که با یهاخواسته هااین

 يازمنداناكرام و اطعام ن هفته.8

امداد که در طول سال خصوصاً در ماه  یتهکم یریه،و مؤسسات خ یزاز مردم عز یداست. با یازمندانهفته اکرام و اطعام ن

 یجادرا ا یو اجتماع یماست که عدالت اقتصاد یفهو تشکر کرد وظ یردارند تقد یاهگسترد هاییتمبارک و هفته اکرام فعال

عاجز باشد.  یمعمول زندگ یازهاین ینگرسنه بخوابد و از تأم یازمندیو ن یرو فق یتیمی یدبخصوص در ماه مبارک نبا یمبکن

 قبل یهاطور که در سالهمان یریهبرجسته و مؤسسات خ هاییتفعال، مراجع معظم، شخص ینهادها یز،مردم عز یدواریمام

 باشند. یمسه یزبودند، امسال ن یمسه

 ياتفرهنگ مال هفته.9

 دیمستضعف و محروم با یقشرها یتعادالنه و با رعا یاتمال چراکه داریم،یم یرا هم گرام یاتیهفته فرهنگ مال

آثار و  همهینارمضان است و  ی. جامعه ما داراشاءاهللانما باشد  یندهآ هاییطراح یاساس اقتصاد ما باشد و مبنا

از  یاسالم و درو یهابر اصول و ارزش یو پافشار یقدق یزیربا برنامه یدجامعه با ینبرکات در آن جمع است ا

 بکند. یرا ط یتعال یرمس الشأنعظیم یمعظم رهبر یاز رهبر یرویاختالف و تمسک به حبل وحدت و پ

 دعا

 اهلل یااهلل  یااهلل  یااالعظم االعز االجل االکرم  یماللهم و ندعوک بسمک العظ نسالک

، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و ةو عرفان الحرم ةیو صدق الن ةیو بعد المعص عةالطا یقارزقنا توف اللهم

 اهله

 ماه قبول بفرما در ایناعمال و عبادات و طاعات ما را  یاخدا 

 درون و برون مصون بدار یاطینرا از شر ش ما

 اسالم استوار بدار یرما را در مس یهاگام یاخدا 

 را به خودشان بازبگردان یراندشمنان انقالب و مردم ا شر
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 محشور بفرما یدانو ساالر شه یدامام راحل را با س یروح ملکوت یدان،تابناک شه ارواح

 یلقا یقغر یستندکه سال گذشته بودند و امسال ن یو ارواح کسانجمع  یناموات و درگذشتگان ما و ا یاخدا 

 رحمتشان بفرما

 بفرما یتو جانبازان شفا عنا مریضان

 را مرتفع بفرما یرانگرفتاران و فقر فق گرفتاری

 مشروعه ما را برآورده بفرما حوائج

ما را از همه خطرات  یفو ملت شر ینیو د یعلم ینهادها ی،به اسالم، مراجع معظم و مقام معظم رهبر خدمتگزاران

 یفزاآنان ب یقاتمصون بدار و بر توف

 ارواحنا فداه ابالغ بفرما عصریخدمت ول یژهوخدا، ائمه خدا، فاطمه زهرا و به یامبرو درود ما را محضر پ سالم

 بفرما یلآن حضرت تعج یفرج نوران بر

 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اهللبسم

 (4( وَ لَمْ يَکُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ )3( لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ )۲( اللَّهُ الصَّمَدُ )1دٌ )هُوَ اللَّهُ أَحَ قُلْ

 یمالعظ یاهلل العل صدق
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