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 خطبه اول
الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم

و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره 
بیَن األ ٍد َو َعلی آله األطیَّ ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ

َ
ما بقیة الّله اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ طَهرین السیُّ

 فی االرضین.

 توصیه به تقوا
 الرحیم.اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن  

اِدِقیَن   ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
1یا أ ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة َامِره  

 َو ُمجاِنَبة َنهِیه
از خداوند  بریانفرمو خودم را به پارسایی و پرهیزگاری  گرامی برادران و خواهران ارجمند نمازگزارانهمه شما 

ت و بندگی و پارسایی که درهای حکم خواهیممیو از خداوند  کنممیدر همه احوال و شئون زندگی سفارش و دعوت 
 .و ما را از بندگان شایسته و وارسته خویش مقدر بفرماید را به روی همه ما بگشاید

 های پیشینای به خطبهاشاره
 همسران و خانه به هشت قاعده و اصل اشاره کردیم:در بحث اصول و ضوابط روابط میان 

 . نگاه آرمانی و ایمانی به زندگی1
 جای دیگران قرار دادن. خود را در روابط اجتماعی و خانوادگی به2
 . شناخت دقیق و درست متقابل همسران و اعضای خانواده از یکدیگر3
 . کنترل و کاهش توقعات و انتظارات از یکدیگر در زندگی4
 . صبر و بردباری و شکیبایی تحمل در روابط خانوادگی5
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 گیخانواد وقت برای زندگی خانوادگی و گفتگو و مجالست. اصل راهبردی صرف 6
 . اصل همکاری و تعاون و همیاری خانوادگی7
 . اصل توافق و تشاور و رایزنی بین زن و شوهر برای حل مشکالت و مسائل درون خانه8

 .شریف شما شد تقدیم محضر یشینپی هاخطبه در هاآنمستند بود که برخی از و منابعی به ادله این هشت اصل 

 آناصل نهم در روابط خانوادگی: محبت و مهرورزی و ابراز 
است محبت و  قرآنو آیات  فراوان روایات در پرتو تأکیداتو بنیادی و مورد  ایپایهاصل نهم که اصل بسیار 

 .است آن دوستی و ابراز
در ترک سالم و پیشرو خواهد بود که عواطف و محبت در میان همسران اساس زندگی مش ایخانوادههنگامی 

ابط همسران این اصل و قانون بسیار مهم اخالقی در رو نیزریشه بسیاری از اصول و قواعد قبلی  .باشدخانواده 
خود را محبت  همسران اگر و ت مبتنی شددوستی و صمیمی بر پایهارتباطی خانواده و همسران  هایرشتهاگر  .است

محکمی پیدا  خانه بنیان استوار و ،به یکدیگر ابراز کنند و در کشاکش مشکالت از این رشته محبت فاصله نگیرند
برای شناخت این اصل  باید بر رشته محبت استوار شود و ،اسالم است تأکیدمورد  قدرآنبنای خانواده که  .کندمی
ل مودت و رحمت ذیآیه مشهور  .کریم رفت قرآنباید سراغ  آغازقبلی است در  گانههشتاصول ز پایه بسیاری اکه 
 .کندیممعرفی  در روابط خانوادگی و همسران نکته ترینمهمرا 
ًة َو َرْحَمةً  آنَو ِمْن َءاَیاِتِه »: فرمایدمی تعالییبار َودَّ َتْسُکُنوْا ِإَلْیَها َو َجَعَل َبْیَنُکم مَّ ْزَواًجا لِّ

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ِإنَّ فِی  َخَلَق َلکُم مِّ

ُرونذِلَك َل  َقْوٍم َیَتَفکَّ 2«َیاٍت لِّ مطابق این آیه که از غرر آیات در مقوله خانواده است، هدف از خلقت همسران و نظام  
عواطف زندگی مشترک  گاهتکیهرسیدن به آرامش و طمأنینه است و همسران باید در این مسیر گام بردارند و زوجیت 

ًة َو َرْحَمةً »این سکون و آرامش در پرتو  که البته یکدیگر باشند َودَّ  .شودمیحاصل  «َجَعَل َبْیَنُکم مَّ

 سه مفهوم کلیدی در آیه شریفه
 :کلیدی اشاره شده استدر این آیه شریفه به سه مفهوم 

                                            
هربانی نهاد. در این ایشان آرامش یابید، و میان شما دوستی و مهای قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید. تا به و از نشانهـ  2

 (21( آیه 30سوره روم )کنند. )عبرتهایی است برای مردمی که تفکر می
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 سکون و آرامش  .1
ن است زیرا فلسفه زندگی خانوادگی و ازدواج بشمار آمده است و این آرامش دارای ابعاد گوناگوسکون و آرامش  

 هاآن ینترممهو به عواطف او توجه کند  م وبه همسر خود آرامش تقدیباید و همسر نیازها متنوع و گوناگون است 
لیدی در روابط کمفهوم آرامش که یک مفهوم . ورزدبه نیازهای او اهتمام  روازایننیازهای عاطفی و روحی است و 

َجَعَل »: شودمینهاده شده است میسر  هاانسانکه در درون و مودت و رحمت  فطرت الهی در پرتوو خانوادگی است 
ًة َو َرْحَمةً  َودَّ  «.َبْیَنُکم مَّ

خانواده  برای نفی در طول تاریخ هایینظریهو  هاتئوری است. بناشدهخانواده اساس بر  یرساختمان زندگی بش
در ارکسیستی م وریتئ ازجمله .دنزن نقش خانواده را در تعالی انسان کنار ارزش و آمد و درصدد این بودند تا به وجود

افی جایگاه خانواده نافراطی  فردگراییو  گراییلذتتئوری  ند.شکست خورد هاتئوری اینولی  مقوله خانواده بود،
ما فداکاری  چرا که شودمی آن افراطی دارد که نتیجه فردگراییو  گراییلذت بریهتکفرهنگ غرب در تئوری  .است
 سبکاساس  بر این ؛هر کس باید راه خودش را برود ؟داشته باشیم گذشت و فداکاریدر خانواده  به چه علت ؟کنیم

 .شودمیارکان خانواده سست  است که ایگونهبهزندگی غربی  فرهنگ غربی و
ه شما در درون خانواده به کخانواده برای این است  :فرمایدمیفوق آیه  بر اساساسالمی  هایآموزه آن، در مقابل

. این خانه اسالمی بنددبرمیت رخ عالم با خانه سالم و آرام از دل همسران و اعضای خانواده هایغم ،برسید آرامش
ًة َو َرْحَمةً » چراکه ت الهی استرفط آناست که اساس  َودَّ  «.َجَعَل َبْیَنُکم مَّ

 مودت و رحمت فرق. 3و  2
 که مودت همان محبت است اولی اینظاهرًا  .دت و رحمت وجوه مختلفی گفته شده استو مفهوم مو برای معنا

 ؛همان مودت است مندیعالقهو گی دقلبی است. دلدا کامالً یک فعل درونی و امر  و نفسانی است وانفعالفعلو 
3«.شودمینازکی دل که با احسان و نیکوکاری همراه » :است «مع احسان قةر»اما رحمت   خواهدمیآیه  درواقع 

است که دل همسران نسبت به یکدیگر دارای محبت و دوستی قلبی است  گونهاینت بشر ربفرماید که ساختمان فط
 .گیردمیرحمت شکل  آنو در پرتو 

                                            
 339و  392، صص 16؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج166، ص 16ـ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 3
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و  شودمیکه در عمل هم ابراز  ایعالقه کندمیهور و بروز پیدا ظدر عمل  آنکه نتیجه  مندیعالقه دل ونازکی  
 مؤکد هایثواب شده و تأکیداظهار زبانی به همسر  برخواهیم دید که در روایات چقدر  . در آیندهکندمی در زبان تجلی

 .است وعده داده شده آنبرای  و مضاعفی
 هااین .داندمیو نیکوکاری استوار  و احسانیه شریفه بنیان خانواده را بر مودت و محبت و رحمت آبنابراین  

حبت م هایرشتهاین  هاآسیبو  هاخشمو  هاغضب ،بیرونی هایموجدر ذات انسان وجود دارد اما که اموری است 
را  پیوندها ،گسلدمیا ررشته محبت بین همسران  ،بیجا هایخودخواهی ،ربطبی هایبهانه ،کنندمیرا تضعیف 

 این همان مخاطره بزرگ است.که  کندمی تضعیف
 .ح اخالق استاصال واین محبت و مودت و دوستی و مهربانی در خانه موج بزند نیاز به تهذیب نفس  کهاینبرای 

نواده است اما این محبت و دوستی و مهربانی ذاتی نهاد خا .گذشت و ایثار داردو نیاز به همان بردباری و صبوری 
ا و اختالف افکن را زاین ابرهای دشمنی  تاتالش کرد باید برای سالمت خانواده  و شودمیدر زیر ابرها پنهان گاهی 

 .شود نورافکندر روابط خانوادگی  د محبتخورشی تا در فضای خانه کنار زد

 محبت و مهرورزی در آینه روایات همیتا
این روایات در به  نگاهینیمحال  .و ابراز محبت دو قاعده مهم در روابط خانوادگی است و مهرورزیمودت قلبی 

 :افکنیممیزمینه 

 محبت همسر از اخالق پیامبران .1
َساِء ِمْن »: امام صادق نقل شده استاز  ْنِبَیاِء ع ُحبُّ النِّ

َ
ْخاَلِق اْْل

َ
4«أ از اخالق  به همسران محبت و مهرورزی 

 .استدر چند روایت وارد شده این مضمون  انبیا هست.
داده است در قرار  رتربرای زن و مرد در راستای مصالح ب هاییمحدودیت خود در نظام حقوقی اسالم کهآنضمن  

ز اخالق ارا دوستداری همسران تا آنجا که  کندمی تأکیدداکاری و گذشت رویکرد اخالقی بر مهرورزی و ف
 .آوردمیان بشمار پیامبر

                                            
 22، ص 20 ، جالشیعةوسائل؛ 403ص  ،7 ، جاْلحکامتهذیب؛ 320ص  ،5 ، جـ الکافي 4
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 )ص(مهرورزی به همسر سبک زندگی پیامبر اسالم  .2
 :کنیدمینمونه مالحظه  عنوانبهچند روایت را 

5«ما رأیت أحدا کان ارحم بالعیال من رسول الله )ص(»: کندمیانس بن مالک نقل الف.  کسی را ندیدم که  
 از رسول خدا به عیال خود باشد. تررحیمو  ترمهربان

 .ی بوده استخاص این مهرورزی خانوادگ صورتبهعام و اخالق پیامبر اسالم  صورتبهاخالق پیامبران 
 6«بِأَهْلِهِ وَ أَنَا أَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِیأَحْسَنُ النَّاسِ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ أَلْطَفُهُمْ »: فرمایدمیپیامبر اکرم  ب.

 .شما نسبت به خانواده خود هستم ترینمهربانمن 

 مهرورزی حق همسر .3
ْحَمِة »: مده استآبه شمار همسر حق  عنوانبهانس و رحمت در رساله حقوق امام سجاد )ص(  َفِإنَّ َلَها َحقَّ الرَّ

7«َو اْلُمَؤاَنَسةِ  . نظام حقوقی و اخالقی اسالم در امر خانواده هاستآنو مهرورزی با  هاآنانس داشتن با  حق همسران 
 :بلکه سخن ما این است که ،کنیمنمیانکار  اصالً ما این را  ،برای زن و مرد است هاییمحدودیتدارای 

 ؛داردفلسفه مترقی و عالی  هامحدودیتاین  :اولً  
 .شودمی تکمیلیک نظام اخالقی مبتنی بر مهر و محبت  ااین نظام حقوقی ب :ثانیاً  

 آنمحبت و مهرورزی نتیجه ایمان و عامل ازدیاد  .4
یجه نتو هم اکه دوستی همسر و مهرورزی به این است آمده  معتبربه گمانم در بعضی از روایات که نکته عجیبی 

 .دارد ایمان بارابطه متقابل  ایمان وده است و هم عامل ازدیاد آمایمان به شمار 
َساِء »: است ( آمده)صدر روایتی از پیامبر خدا  َما اْزَداَد اْلَعْبُد ِإیَمانًا اْزَداَد ُحّبًا ِللنِّ 8«ُکلَّ ایمان شخص  هرچقدر 

برای ید. به همسران خود مهر بورزید و احترام بگذار گویدمی. یعنی ورزدمیاستوارتر باشد در خانه مهر بیشتری 
َساِء ُحّبًا اْزَداَد »: از امام صادق نقل شده است باشید و در روایتی عکس این قصهارزش قائل  هاآن َما اْزَداَد ِللنِّ اْلَعْبُد ُکلَّ

                                            
 63ح  1808، ص 4ـ صحیح مسلم، ج  5
 38 ، ص2 ، جع(أخبارالرضا )عیون؛ 387، ص 68 ج ،بحاراْلنوار؛ 153، ص 12 ، جالشیعةـ وسائل 6
 14، ص ،71 جـ بحاراْلنوار 7
 12 ص راوندي؛ النوادر 228ص ، 100 ، جـ بحاراْلنوار 8
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یَماِن َفْضاًل  9«ِفي اْْلِ این رابطه متقابل  .شود ترفزونشخصی در خانواده محبت بیشتری ابراز کند ایمان او  هرچقدر 
 دارد.بین محبت و مهرورزی و ایمان وجود 

و رسول  داوند: البته در آینده خواهیم گفت محبتی که این اندازه سفارش شده است نباید در برابر محبت ختذکر
بعد استفاده  این نوع محبت حدی دارد که از آیات و روایات در جلسات چراکه ،الهی مانع شود هایارزشو خدا 

 .خواهیم کرد

یشه و پایه اصول پیشین  اصل مهرورزی ر
شده صول قبلی بیاناته این اصل نهم را که در اینجا بیان کردیم در عین اینکه دارای ارزش ذاتی است خود ریشه الب 

جا کند همانکند، سفارش به کنترل انتظارات مادی از یکدیگر میاست. یعنی آنجا که اسالم سفارش به بردباری می
های ما سد استوار تا خانه بشکفدها محبت در درون خانه ها مانع محبت نشود. بگذارید گلخواهد بگوید که اینمی

های فرهنگی و اخالقی در عالم غوغا های اخالقی بیگانگان شود. نباید غفلت کنیم که امروز هجمهدر برابر هجمه
های مسک به این اصول در برابر هجمهتخانه و خانواده است. ما باید با  ،هاهجمهکند و یک محور مهم این می

 شیطانی و اهریمنی بایستیم.

 مراتب ابراز محبت
 است: ترتیباینبهابراز محبت دارای مراتبی 

 لزوم ابراز محبت لسانیالف. 
ِك َل َیْذَهُب ِمْن َقْوُل »: که آمدهاز پیامبر اکرم )ص( به زبان ابراز شود در روایتی  باید محبت ِحبُّ

ُ
ي أ ِة ِإنِّ

َ
ُجِل ِلْلَمْرأ الرَّ

َبداً 
َ
1«َقْلِبَها أ 0  هایقالبدر  هادوستیرا در قلب خود حبس نکن. این ابراز  آندوستی خود را اعالم بکن و  گویدمی 

 .آوردمینده را فراهم و زمینه رشد و تعالی فرزندان و نسل آی کندمیرام آرا  آنو در فضای سالم خانه، صحیح منطقی و 
 نیز انشاء الله در خطبه های بعدی خدمت شریف شما عرض خواهد شد.ابراز محبت مابقی مراتب 

                                            
 384 ص ،3ج  ،الفقیهلیحضرهـ من 9

1  (569ص ، 5 ، جالکافي) هرگز آن را فراموش نمی کند.« دوستت دارم»ـ اینکه مرد به همسر خود بگوید  0
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در همه  سازنسانابه دستورات  و عملخدایا به ما توفیق استواری در راه خودت و پایبندی به معارف نورانی اسالم 
 ودت بفرما.خشئون خانوادگی عنایت و کرامت بفرما و همه ما را مشمول رحمت و مغفرت بیکران  ویژهبهشئون 

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َك َواْنَحْر  ِبْسِم اللَّ ْبَتُر  آن َفَصلِّ ِلَربِّ 1َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ 1  

 صدق الله العلی العظیم
  

                                            
1  . سوره کوثر1
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 خطبه دوم

لصالة و السالم اثم  الرحمن الرحیم. الحمدالّله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال عن هدانا الله الّلهبسم
بیَن األطَهرین الَس  ٍد َو َعلی آله األطیَّ ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ

َ
َنا أ ِدَنا َو َنِبیِّ ما موالنا علی بن ابیطالب و علی علی َسیِّ یُّ

علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی االئمة المسلمین  الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و
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 عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة 

 الد و ابواب االیمان و أمناء الرحمنالعباد و ارکان الب

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه »اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم  ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن  1«َوکوُنوْا َمَع الصَّ 2  مِره َو ُمجاِنَبة َنهِیهِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة اَ  
و ذکر و شکر خداوند در همه احوال و شئون  یای الهکنم شما و خودم را به تقومیهمه را به پارسایی و تقوا توصیه 

 کنممیو دعوت  خوانمفرامی
 :که کنندمیی بیان در شناخت عالم قوانین مؤمنانپیشوای پارسایان و امیر  البالغهنهج 52در ادامه خطبه  

َمرَّ ِفیَها َما َکاَن ُحْلوا  »
َ
َداَوةِ َفَلْم َیْب  -ْنَها َما َکاَن َصْفوا  َو َکِدَر مِ  -َو َقْد أ ْو ُجْرَع  -َق ِمْنَها ِإالَّ َسَمَلٌة َکَسَمَلِة اْْلِ

َ
ٌة أ

 «َکُجْرَعِة اْلَمْقَلة
 .فهمیدباید هان ناپایدار است عمق این گذر و ناپایداری را : ججهان ناپایداری :اولً 

ناخالص هم  هانعمتاما این  ،نعمت خداست هایجلوهاین عالم همه  :این عالم هاینعمتناخالصی : ثانیاً 
 :تعبیر حضرت دو جمله بسیار بلند است .نعمت نابی در این عالم نیست و هم ناپایدار است و ستا

                                            
1  119سوره توبه آیه  2
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ل و مقام و جاه این عالم همزمان تلخ است، شیرینی ناب در این عالم نیست، شیرینی ما هایشیرینیاینکه  یکی
ناپایدار و گذرا و  دیگر است شیرینی دارد اما در ذات خود تلخی را هم به همراه دارد چون هاینعمتو هر آنچه از 

 .ناخالص است
ست که اجهان  آنق در این عالم نیست، ل و روشنی این دنیا هم تاریک و کدر است روشنی مطلزلدوم اینکه 

 هاناخالصیاین  سیرمبادا که ا ؛ستا. این عالم ناپایدار و گذرا و ناخالص است همه زلل و نور و همه شیرین و دلپذیر
 .کندمیروم عالم مح آن هایخالصاین سپاه شیطان شما را از بدانید که  .شویم هاشهوتو  هاغضبموج و 

دلدادگی خدا و عالم  به، فراخوانیم خلوص آخرتتا یکدیگر را به  شویممیه اینجا جمع جمعما هر  نمازگزاران گرامی،
 .غیب دعوت کنیم

این عالم چیزی باقی نمانده است مگر  از :فرمایدمی، سپس و پیام خطبه و جماعت و جمعه است )ع(این پیام علی 
ته لیوان آب است برای  ماندهباقیدنیا همان قطرات  .استفاده کردید آنیک ظرف آبی که شما از  ماندهته اندازهبه

 ستا ایجرعهدنیا مانند  که آخر عمرش است و کسیبرای  فقطنه ؛دنیا همین است آیدمیهم که تازه به دنیا  ایبچه
1.و ناپایدار و ناچیز است دنیا اندک ؛و اندکشده  بندیجیره 3  

 .رمامبارک عنایت بف هایچهرهبه این جمالت نورانی و  تأسیخدایا به ما توفیق فهم این معارف و 

 هامناسبت
 :کنممیاشاره  اختصاربه هامناسبتبه 

 نکوداشت یاد و خاطره شهدای ایران و جهان اسالم -1
، شهدای دفاع ن محرابو دیگر شهیدا اشرفی اللهآیتشهدای محراب  ،قدرگرانیاد شهدای  داریممیگرامی  

طین فلس شهدای مقاومت اسالمی و شهدای مدافع حرم در سوره و عراق و لبنان و ،شهدای انقالب اسالمی ،مقدس
زیزان صلواتی بر محمد و آل به ساحت همه این ع کنیممیعزیز منا و تقدیم  باختگانجانو پاکستان و  و افغانستان

 .محمد

                                            
1  89، ص 52، خطبه «صبحی صالح»الغه ـ سید رضی، نهج الب 3
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 خانواده و بازنشستگانتکریم روز  -2
میت نهاد خانواده چه در اهآنهر شویم  خاطرنشانباید و  داریممیرا گرامی  بازنشستگانروز خانواده و تکریم 

 را باید بشناسیم و معالجه کنیم. آن هایآسیبو  ایمگفتهبگوییم کم 

 دالنروشنروز جهانی نابینایان و  -3
جانبازان عزیز توجه به  ویژهبه دلروشناز حقوق عزیزان  .داریممیگرامی را هم  دلنروشنروز جهانی نابینایان و  

برای استفاده جانبازان  ی عمومیفضاها سازیمناسبدر خانه و جامعه است و یکی از وظایف مهم ادارات ما  هاآن
یک مقوله مهمی است که مسئولن ما  سازیمناسبمقوله  .است ی عمومیفضاهااین از  دلنروشنو  و معلولن

 اهتمام بورزند. آن سازییادهپو در  را مهم بدانند آندر سراسر کشور باید 

 و ورزش بدنیتربیتبزرگداشت هفته  -4
همه قشرهای جامعه روشن است اما چند نکته را  یاهمیت ورزش برای سالمت .داریممیاین هفته را گرامی 

 :کنممیعرض  وارفهرستو  اختصاربه

 اهمیت دادن به ورزش همگانی -1
 ورزش باید فرهنگ و و قهرمانی باید مهم بشماریم ایحرفهما ورزش همگانی را در کنار ورزش تخصصی و 

در همه و برای همه قشرها  یامکانات ورزش تأمینبرای  گذاریسرمایه .شودمگانی سالمت ه تأمینعمومی برای 
 هایارزشبا رعایت اصول و و جوانان  ویژهبهو زیرساخت ورزش باید برای همه قشرها و  شرایط یک ضرورت است

 شود. تأمین ،اسالمی

یزیبرنامهلزوم  -2  باستانی و اسالمی هایورزشبرای  ر
تیراندازی و  سواریاسباسالمی دارد مثل شنا و  هایریشهکه  هاییورزش ویژهبهباستانی و بومی و  هایورزش

 .ورزش ما مهم شمرده شود ریزیبرنامهباید در نظام 
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 لزوم اعتالی اخالق در ورزش -3
د خود بایاین را  .کندمیدر نظام ورزشی ما رسوخ  غیراخالقیمع السف ما گاهی مواجه هستیم که امور 

 صورتبه هایدانمه و در هم هاورزشو اخالق باید در همه  ورزشی معالجه کنند هایهیئت و ورزشکاران عزیز
 .فرهنگ عمومی درآمده و نهادینه گردد

 و نهی از منکر معروفامربهفرارسیدن ماه محرم و هفته -5
بر شکوه این ماه و عاشورا افزوده  سالبهسالباید  .بزرگ و عاشورای حسینی است هایحماسهماه محرم ماه 

 هرسالعاشورا  پرافتخاربه فضل الهی و در پرتو انقالب اسالمی پرچم  کنممیمحضر شما عرض  اینجابنده در  .شود
وجود به عاشورا که رویکرد و اقبال بیشتری  بینیممیعالم  نقطهنقطهدر  هرسالما  ،در عالم در اهتزاز بیشتر است

 قطورتر ن پروندهای هرسال ،کنممیمراجعه را پرونده مراسم عاشورا در حدود صد کشور دنیا  هرسالبنده در  .دارد
در کشور ما هم و این پرچم در عالم در اهتزاز است  .این از برکات شهدای شما و انقالب اسالمی استکه است 
 .است طورهمین

 در رابطه با اقامه عزای حسینی هاییتوصیه
 :کنمیمعزیزان عرض خدمت  هایییهتوصدر رابطه با اقامه عزای حسینی 

 حفظ ابعاد معرفتی عاشورا -1
خرافه و تحریف و دروغ و سست گویی حفظ  دورازبهما باید در بزرگداشت عاشورا ابعاد معرفتی عاشورا را  اولً 

 .هاستهیئتیاین وظیفه مداحان و اهل منبر و که کنیم 

 اهمیت دادن به ابعاد حماسی عاشورا -2
که عاشورا را از حماسه  انیکسآنهمه  ،عاشورا یک حماسه بزرگ است .اید ابعاد حماسی عاشورا را مهم شمردب
مظلوم در مقابل  هایملتعاشورا یعنی فریاد رسای  ،عاشورا یعنی انقالب اسالمی .روندمیراه غلطی  کنندمیجدا 

عاشورا یعنی  ،مسلمان باید بگویند هایملت و همه گویدمیمقاومت ما در لبنان  کههماندشمنان، عاشورا یعنی 
 .الذله اهیهات منّ  لبیک یا حسین و عاشورا یعنی
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 هایآدمما اسیر خرافات و تبلیغات تشیع انگلیسی و  هایهیئتمبادا . حفظ کرد باید ابعاد حماسی عاشورا را
عاشورا یعنی  ،عاشورا یعنی شهدای ما، عاشورا یعنی مقاومت اسالمی ،عاشورا یعنی انقالب اسالمی .منحرف شوند

ائمه است باید  مقوله عاشورا و مقولتی که در سیره ،شورا را تحریف کنیمبادا ما عام .پدیده زنده در تاریخ امروز
 .شناخته شود دقتبه

 اطهار )ع( در سیره ائمهمقابله با تحریفات  -3
دچار  )ع( و گفتگوی عمر سعد و امام حسین )ع( اخیر مقوله صلح امام حسن هایهفتهدر همین روزها و  

مگر  ؟یک سازش بود)ع( مگر صلح امام حسن  .برآوردندفریاد مقابل این تحریف رهبری معظم  که تحریف شد
ما باید  ،باید شناخت این مقوله را مرحله رسید. آنامام به  خائنان هایخیانت به خاطرلکه ب ؟روی شوق و رغبت بود

 .را توجه کنیم هاسیرهعمق این 

 آنو اعتالی اهداف  هاهیئتساماندهی  -4
 و احیایو رسیدگی به فقرا  و سنجیده را بکار گرفتن، جذب جوانان متعهدمداحان  ،حضور روحانیت در هیئات 

 .و نهی از منکر یعنی قانون عاشورا و حماسه حسینی معروفامربهن وو نهی از منکر وظیفه ماست. قان معروفامربه
باید فریضه  ما، جامعه ما هایهیئت ،نه؟ مسئولن ماباید ببینیم این قانون به فرهنگ عمومی ما مبدل شده است یا 

 .و نهی از منکر را مهم بشمارند معروفامربه

 منا سعود در رابطه با جنایت اخیر محکومیت آل-6
ولی بوده است  عمدبهفاجعه منا  که اگر نگوییم .فراموش کرد راحتیبهرا  آن شودمیفاجعه منا غمی است که ن 

این فاجعه بسیار مهم  .د در این فاجعه آل سعود وجود داردفرض کر توانمیبرای یک کار عمدی  آنچههمه باید گفت 
 .شوددنبال  یابحقیقتباید کمیته  حتماً است 

فرمان رهبری استوار بایستند قاطع  برتکیهمسئولن ما با نهایت قدرت با اتکای بر این ملت و فرهنگ عاشورا با  
 دهیم.نباید در این راه سستی نشان  چراکه کننددیگر را فعال  هایدولتو  المللینبیمجامع  ،بروند جلوروبه

ن پرونده یک کافی است چه برسد به قضایای بحرین و یمن، ای جنایتشانیت آل سعود همین پرونده برای محکوم
حوزه و دانشگاه  .خدا هم کمک خواهد کردکه کنید و دنبال م بایستید کمح .است بارفضاحتپرونده بسیار زشت و 

 .شودتنظیم  درستیبهباید  آن، پرونده باید بررسی بشود جرائم این کنند وتن ابعاد این فاجعه باید همراهی هم در شکاف
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به بحرین و یمن و همه امت اسالمی  هایزدنآل سعود در ترویج تفکر وهابی تکفیری در صدمه  هایخیانت 
اگر از جنایات  آل سعود بخوانید:  شما فرمایشات امام راحل را درباره ایمدهایستاما قاطع  .نیست شدنفراموشقابل 

 کسانیهمه. اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از گذریمصدام بگذریم، از آل سعود نمی
 .از مسئله حجاز بگذریم توانیمنمیکه به ما بدی کردند بگذریم، 

 عظیم و رشته و زنجیره کنید تا انتقام این جنایت را فعال المللیبینو مجامع  کنید، دیگران را همراه محکم بایستید 
 رافی گرفته شود.این خاندان و جریان انح هایجنایت

 با یکدیگر برجام کاراناندر دستمناسب ناقدان و  برخوردوم لز -7
حق نقد و واکاوی برجام چه برای  طرفازیکدر قصه برجام  اذعان کرد کهدر خصوص مسائل کشور باید  

انقالبی که در  هایجریانو افراد  ،احترام بگذارید این حق نقد را و باید موجود است هاجریانمجلس و چه برای 
اقدامی در  هرگونهالبته در نقطه مقابل هم  ؛همراهی بکنیمو بشنویم  ،ذاریماحترام بگ هاآنبه  شوندمیاین زمینه فعال 

دارد باید انجام  کنندهمذاکرهم قصه و جایگاهی که تی دشواریبهو با توجه  ایشان هایهدایتد رهبری و موپرتو رهن
 شود.

در قصه برجام و بایستی را بشناسیم  هاضعفنقطههم  طرفآناما از بنا شود،  صحیحاعمالمان بر این روش  ما باید
از  کنیم وحفظ بار جهانی و آمریکا را حق دفاع از مقاومت اسالمی و گفتمان برخورد با استک ،حق دفاع از خودمان

 .ماین حقوق نباید کوتاه بیایی
 اندازیدستد هر جا که بتوانن ببینید در همین مسئله کندمیا رفع فکر نکنیم که مذاکره با آمریکا مشکالت ما ر

رشد علمی و سیاسی پیدا  کشورهای مسلمان خواهندنمی هااینبر مبنای غلطی است  هاایناساس کار . کنندمی
 آن کنیممیمصالحی اقداماتی  بر اساسما . دهدمیاین را نشان  هاآنو پرونده  هاستآنهدف واقعی  این ؛کنند

 نیفتیم. هاتوطئهدر دام و اقدامات در جای خود محترم اما عمق قصه را باید بشناسیم 
قابل  هاگرگاین  ،برداریمدستخودمان  هایآرمانعالم سازش کرد مگر اینکه از  هایگرگبا  شودمیفکر نکنیم که  

اقتصادی، سیاسی، وحدت کشور، پیروی از خط فرمان  هایبنیانامیدواریم که ما در استحکام . مصالحه نیستند
 امام آمده است نامهوصیترهبری و مقاومت در برابر بیگانگان محکم باشیم. گفتمان انقالب اسالمی که در 

خواهد یار و یاور مجاهدان در راه خود  خویش ند به فضل و کرمماست محکم و استوار بایستید که خداو بخشنجات
 .بود
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هم اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین. اللنسئلک 

لکفر اارزقنی توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدقة النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله واخذل 

 واهله.

شهدا،  ها پاک بدار! ارواح تاب ناکز همٔه آلودگیهای ما را اخدایا انوار و معرفت خود را بر قلوب ما بتابان! دل
ن جمع، شهدای این جمع و روح تابناک امام را با سالر شهیدان محشور بفرما! اموات و درگذشتگان ما و ای

نایت بفرما! به فاجعه منا را غریق مغفرت خودت بگردان! مریضان موردنظر، جانبازان را شفا ع باختگانجان
برطرف بفرما! شر دشمنان  ازان ما صبر و توفیق ارزانی بفرما! گرفتاری ملت و کشورهای اسالمی راهای جانبخانواده

 ارد.اسالم را بر خودشان باز برگردان! خدایا پرچم اسالم را در سراسر عالم و جهان اسالم سرافراز بد
ا موفق و م معظم رهبری رخداوند همٔه مسلمانان را از خطرات محافظت بفرما! خدمت گذاران به اسالم و مقا

 آنعصر )عج( القا بفرما! فرج ترین درودهای ما را به محضر حضرت فاطمه )س( و حضرت ولیمؤید بدار! عالی
 حضرت را تعجیل بفرما!

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یکُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
ا أ 1ْن َلُه ُکُفو  4  

 صدق الله العلی العظیم
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