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 خطبه اول

لی عاعوذ بالله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم  
الطیبین سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله ا

 و السّیما بقیة الله فی االرضین.

 توصیه به تقوا
ُقوا »الرحیم  السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیماعوذ بالّله  ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ 1«اللَّ ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله  
 د التقوی.َو ُمالِزَمة َامِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه َو َتَجَهزوا ِعباَدالله َفَقد ُنوِدَی فیُکم ِبالَرحیل َو َتَزَودوا َفِإنَّ َخیَر الزا

فارش و دعوت ئون زندگی سو تقوای الهی در همه ش داریخویشتنهمه شما نمازگزاران و خودم را به پارسایی و 
 امیدوارم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خویش مقرر بفرماید. .کنممی

م السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا اخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السال
 علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

 پیشین هایخطبهبه  ایاشاره
سران مراعات بشود بود. همآنو قواعدی که باید می پیشین پیرامون اصول و ضوابط خانوادگی هایخطبهبحث ما در 

 قرار گرفت: موردبررسیهشت اصل و قاعده ذیل در رابطه با روابط زن و شوهر 
 نگاه آرمانی و ایمانی به زندگی. 1
 جای دیگران قرار دادنبهخود را در روابط اجتماعی و خانوادگی  .2

                                            
 .18. حشر آیه 1
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 شناخت دقیق و درست متقابل همسران و اعضای خانواده از یکدیگر .3
 کنترل و کاهش توقعات در زندگی .4
 تحمل در روابط خانوادگیشکیبایی  صبر و بردباری و .5
 راهبردی صرف وقت برای زندگی خانوادگی و گفتگوها و مجالست در درون خانواده اصل .6
 همکاری و تعاون و همیاری در امور زندگی. اصل 7
 .. اصل توافق و تشاور و رایزنی بیم زن و شوهر است8
 

 اصل نهم در روابط خانوادگی: محبت و مهرورزی و ابراز آن
سران یک قاعده و اصل بسیار بنیادین و به نحوی حاکم بر همه اصول بود و آن همآناصل و قاعده نهم در روابط می

دوستی و مهرورزی و مهربانی بین زن و شوهر بود. این اصل با هشت اصل سابق یک رابطه متقابل اصل مودت و 
2وجود محبت و عالقه که در آیه شریفه یطرف از :دارد یک محور در روابط خانوادگی آمده بود ریشه و اساس  عنوانبه 

و ... و مجالست و صرف وقت  نشینیهمهمه اصول است و از طرف دیگر رعایت صبر و بردباری و همفکری و 
 .کندمیتولید صمیمیت و مهربانی در خانه 

این است که بنیان  اصرار بر اصول خانوادگی و روابط صمیمی در خانواده به خاطر همهاینکنیم  تأکیدباید  دوباره
. گرددبرمیصمیمی  آباد و هایخانهبه  ،هاانساندنیا و آخرت همه  و سعادتسالم  هایانسانسالمت جامعه و تربیت 

 .پایه مهم در روابط خانوادگی است و محبتاصل صمیمیت و مهربانی و اظهار مهر 
شگاه باید این اصول ، نهاد دانوپرورشآموزشنهاد  ،این اصول و روابط زندگی را به فرزندانمان آموزش دهیم باید

 وقتآنردیم، تربیت کو آموزش دادیم این اصول  بر اساسرا  جوانانماناگر ما  .زندگی را به نسل جوان آموزش دهد
 خواهد گرفت. آباد و نورانی و صمیمی شکل هایخانه

                                            
َتْسُکُنوْا ِإَلْیَها َو َجَعَل َبْیَنُکم»ـ  2 ْزَواًجا لِّ

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ُرون َو ِمْن َءاَیاِتِه آن َخَلَق َلکُم مِّ َقْوٍم َیَتَفکَّ ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ فِی ذِلَك ََلَیاٍت لِّ َودَّ های قدرت نشانه و از« مَّ

ایی است برای مردمی که ایشان آرامش یابید، و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. در این عبرته اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید. تا به
 (21( آیه 30کنند. )سوره روم )تفکر می
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 اصل نهم در بابنکات تکمیلی 
 نآ به قرآنسران و اعضای خانواده از اصول مهمی است که در همآنعرض کردیم اصل محبت و دوستی در می

 اشاره کردیم. سئلهمقبل به اهمیت این  هایخطبهبود در  تأکیداست و در آیات و روایات متعدد مورد  شدهاشاره
 :کنیممیحث دوستی و محبت اشاره باکنون به چند نکته در تکمیل 

 در شکوفایی خانوادهآن  عامل اثرگذاریمحبت ابراز 
که  کندیمیک امر قلبی و درونی است ولی هنگامی خانه را آباد و صمیمی  گرچهاین اصل  نکته مهم این است که

شده  تأکیدن نکته لذا در روایات ما بر ای، فدرست ابراز شودو  سران به نحو دقیقهمآنمحبت و عالقه در روابط می
ص در رابطه آمده است و بخصوبحث این  نیز مؤمنیندر روابط بین  .ابراز کنیدمحبت خویش را به یکدیگر است که 

است صرف وجود  ابراز محبت َلزم .کنیداعالم و ابراز مقابل  طرفبهمحبت خود را  که بین زن و شوهر آمده است
ه تجلی پیدا ید در عمل و رفتار و گفتار همسران و اعضای خانوادباعالقه قلبی کافی نیست این عالقه و صمیمیت 

 .این ظهور و بروز مهم است البته این ابراز محبت نیاز به حکمت و درایت و دقت دارد .بکند

 ابراز و اظهار محبتانواع 
 :است شدهاشارهبه سه نوع ابراز محبت  روایات مادر 

 . ابراز محبت زبانی1
آسان و راحت عالقه خود را به همسر  و حکیمانه حیا نکند و انسان هوشمندانهابراز محبت زبانی به این معنا است که 

 این عمل مردی به همسر خود اعالم دوستی کند عمق کههمیندر روایتی از امام صادق آمده بود  .خویش ابراز کند
َبداً »و محو نخواهد شد.  زایلاز دل او  گاههیچچنان است که 

َ
ِك ََل َیْذَهُب ِمْن َقْلِبَها أ ِحبُّ

ُ
ي أ ِة ِإنِّ

َ
ُجِل ِلْلَمْرأ 3«َقْوُل الرَّ  

 جوارحیمحبت . ابراز 2
این  دهندهنشاناظهار امور قلبی در عمل و جوارح انسان است. نوع حرکات بدنی شخص  دومین نوع ابراز محبت،

حرکات شما در تعامالت خانوادگی گویای محبت و  . بنابراین بایداست که به شخص مخاطب عالقه دارد یا ندارد

                                            
 (569، ص 5هرگز آن را فراموش نمی کند. )الکافي، ج « دوستت دارم»ـ اینکه مرد به همسر خود بگوید  3
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این جمله شریف را از پیامبر اسالم حضرت محمد )ص( دقت بفرمایید که طبق این  .باشد همسرتانبه عالقه شما 

 4«إِذَا نَظَرَ الْعَبْدُ إِلَى وَجْهِ زَوْجِهِ، وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا نَظَرَ رَحْمَةٍ» :فرمودندنقل آمده است که ایشان 

طبق این نقل پیامبر  .کندمیسالم همه جامعه را سالم و صمیمی و خانه صمیمی  .داردمیفلسفه مه فرمایشات این 
خداوند نگاه  یندازدبیش به زن بیافکند و زن نگاه دوستانه به همسر خو آمیزمحبتمرد نگاه  کهآنگاه: خدا فرمودند

 .کندمیمتوجه آن خانه و این زن و شوهر  رالطف و مهربانی خویش 
جامعه سالم و  ایخانهچنین  ،جامعه در این است که خانه صمیمی شکل بگیرد و سعادت هاآنبرای اینکه کمال  

خود را  هایقهعالدارد که شخص  یهوشمندو  و حکمتبه هنر  البته این نیاز .کندمیآباد و فرزندان صالح تربیت 
ن و روابط در روابط خانوادگی حتی در نگاه خویش اعالم و ابراز کند، خشم و کینه و دشمنی را در میان خودشا

 .ه باشداننگاه دوستانه و مهربان نگاهشانخانوادگی به کناری گذارند و 
یدیاگر هنر  هاخشمو  هاسختیحتی در   نه شد خانه ناهرباا منگاه و سخن مو بر هوای نفسمان غالب آمدیم  م وورز

 .شودمیسالم و صمیمی 

 . بروز لطف و احسان در تعامالت با یکدیگر3
و آن به این شکل  سوم است گونهتجلی مهربانی در  فراتر از ابراز زبانی و اظهار در نگاه و رفتارهای بدنی و جوارحی

مک و همیاری ک و و نیکوکاری بر   ،لطف و احسان .مهربانی در تعامالت و در عمل و اقدامات تجلی پیدا کنداست که 
 واگر این ابراز محبت در زبان  ویژهبهو  کنیدمیمحبت و دوستی است که شما به همسرانتان تقدیم  هایجلوه هااین

 شودمیوار و محکم خانواده است هایپایهدر کالم و بیان و در عمل و رفتار در آغاز تشکیل زندگی شکل گیرد  ،سخن
 .شودمیو دوستی استوار  باعالقهارکان خانه و 

 وباد آ ،پیشرو ،خانه سالم ،زند و هم در رفتار و ظواهر تجلی کند تا خانهبدر قلب موج باید محبت و مهربانی هم  
 .شودالهی و آسمانی 

 آثار محبت و ابراز آن
 :شودمیکه به مواردی اشاره  است شدهاشارهدر روایات به ابعاد مختلف  

                                            
 352، ص 2؛ موسوعه معارف الکتاب و السنه، محمدی ری شهری، ج 44437، ح 276 ، ص16؛ کنزالعمال، ج 302ـ مسند زید، ص  4
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 فزونی و فراخی رزق .1
 .شودمیو گشایش در زندگی  رزقمحبت و ابراز محبت موجب افزایش 

تانه دوسو صمیمی گی خانوادروابط این طبیعی است بخشی از آن ظاهری و بخشی هم معادَلت معنوی است وقتی 
 .که در روایتی از امام صادق آمده است گذاردمیبود این رابطه دوستی در رزق و دوستی اثر 

 . طوَلنی شدن عمر2
ُه که: روایت وارد شده است  در .ثار محبت در خانواده زیاد شدن عمر استآدر روایت آمده است که از  َمْن َحُسَن ِبرُّ

ْهِل َبْیِتِه ُمدَّ َلُه ِفي ُعُمِرهِ 
َ
5ِبأ  .شودمیهر کس به اهل بیت خود نیکویی کند عمرش طوَلنی  

 یت پیشین گذشت.روا رکه د. جلب نگاه محبت الهی: 3
 با پیامبر در بهشت نشینیهم. قرب و 4

ْحَسُنُکْم ُخ » :پیامبر اکرم فرمودند 
َ
ي َمْجِلسًا َیْوَم اْلِقَیاَمِة أ ْقَرُبُکْم ِمنِّ

َ
ْهِلهِ أ

َ
6«ُلقًا َو َخْیُرُکْم ِِل شما به من  تریننزدیککه  

 است. اشخانوادهشما و بهترین شما برای  ترینخلقخوشدر روز قیامت 
 

 ترنزدیکیامبر خدا پکنید جایگاه شما در قیامت به  ریزیپایههر چه قدر شما بهتر باشید و رابطه بهتری در خانه 
و جایگاه شما  رودیمدارد که تا عالم برزخ و قیامت  جامتداد و مو در خانه نیکوکاریاین مهربانی و  قدرایناست. 

 .کندمیرا نزدیک جایگاه پیامبر 

زمینه رشد و معنویت در و ی آرام باعث ایجاد زندگ : محبت در خانهایجاد زمینه رشد و تعالی اعضای خانواده. 5
 .شودمیخانه و در میان اعضای خانواده 

 تربیت فرزندان خوب و صالح. 6
 .در دنیا و آخرت تجلی کند چنین تواندمی بنابراین آثار مهربانی و اظهار محبت

 

                                            
 .105، ص 2الکافي، ج ـ  5
 .153، ص 12الشیعة، ج وسائلـ  6
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 محبت در میان خانواده موانع محبت و ابراز
 :ی و اخروی برای خانواده باشدو آثار دنیو فواید همهآنجلوی محبت و ابراز آن را بگیرد و مانع  تواندمیاما موانعی 

 ؛یکی از این موانع ابتالی اعضای خانواده به گناه است: ابتالی به گناه .1
 آلودگناهدر فضاهای مجازی  اعضای خانوادهمشغول شدن  .2
 دنیایی هایعشقو  هابستگیدل .3

دلی پرواز  کندمی چرانیچشم گیردمی هاخانوادهصمیمیت خانواده را از  ،دنیایی باطل هایعشقو  هابستگیدل
 .بنددبرمیو آن صمیمیت و محبت الهی از خانواده رخت  کندمیعشق شیطانی بروز پیدا  کندمی

، اموری حاصلبی هایدلدادگیمجازی  هایعشقنسل جوان ما در معرض این آسیبی است که  و هایخانهامروز 
. کندمیو این فضای مهر و محبت و صمیمیت را از خانواده جمع  شودمیکه خیلی گذرا و موقت است داخل خانواده 

در مسیر شیطان  آرامامآر ،شیطانی قرا گرفته است هایوسوسهجوان است و در معرض  ،فهمدنمیشخص  ابتدا در
ممکن است که جسمشان در کنار 7. کندمیشهوت و شیطان او را از زن یا شوهر خود جدا  یهاموجو  داردبرمیقدم 

اسالم با این  .شونددچار طالق عاطفی  نوعیبهو  هم باشد ولی خبری از مهر و مودت در میان اعضای خانواده نباشد
در مجرای صحیح و مشروع و مهندسی کنید  ومهر و عشق و عالقه خویش را مدیریت  گویدمیمخالف است اسالم 

 کنندمی تأکید قدراینهمین دلیل است که روایات  هب .کارگیریدبهدر کانالی که خداوند تعیین کرده  بکار برید و آن را
خداوند به شما نگاه رحمت آمیز  تا نگاه ابراز کنید و محبت خود را به هم عشق بورزیدمسیر مشروع در در خانه و 

سعادت دنیا و آخرت برای شما فراهم  هایزمینهتا  ،تا جایگاه شما در قیامت به جایگاه پیامبر خدا نزدیک باشد ،شود
 .آید

یشرو و سالم را جوانب یک زندگی پ قدراینفقه و اخالق اسالمی  و است خانوادگیاین اصول و ضوابط مهم روابط  
خود پیاده  هایخانهدر را  کنیممی رمرو از کتاب و سنتما امروزه فقط همین اصولی که  . اگراست کرده بینیپیش
 ما آسمانی و نورانی خواهد شد. هایخانهکنیم 

                                            
ْیَطاِن »ـ  7 ِبُعوْا ُخُطَواِت الشَّ ًبا َو ََل َتتَّ ْرِض َحاَلًَل َطیِّ

َ
ا فِی اِْل اُس کُلوْا ِممَّ َها النَّ یُّ

َ
ُه َلُکْم  َیأ ِبین  ِإنَّ  168سوره بقره آیه « َعُدوٌّ مُّ
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تحکیم پیوندهای  و انیبه ما توفیق عمل به این تکالیف الهی و وظایف آسم دهیممیخدایا به اولیای الهی تو را قسم 
 .کرامت بفرماخانوادگی عنایت و 

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َك َواْنَحْر  ِبْسِم اللَّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَربِّ 8ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطبه دوم
ِه رب العالمین و الصلوه  اعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ

القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علی اشرف االوصیاء و المرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی

                                            
 . سوره کوثر8
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علی امیرالمومنین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة 
و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و  اللهم صّل 

موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 
و صفوة المرسلین و عتره خیره و ارکان البالد و ابواب االیمان و امناء الرحمن و ساللة النبیین ساسة العباد 

 رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

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

َ
یا أ

اِدِقیَن  9«َوکوُنوْا َمَع الصَّ  عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و مالزمه امره و مجانبه نهیه 
یُّ یَ »: ستابه تقوا توصیه کرده  دو بارسوره حشر خداوند ما را  18 در آیه شریفه

َ
َه َو ْلَتنُظْر َنْفس  هأ ُقوْا اللَّ ِذیَن َءاَمُنوْا اتَّ ا الَّ

َمْت ِلَغدٍ  ا َقدَّ هَ  مَّ ُقوْا اللَّ َه َخِبیُر ِإنَّ  َو اتَّ 1«ِبَما َتْعَمُلوَن  اللَّ 0  
 .همه ساحات و شئون زندگی نیاز به تقوا داریم تقوا مراتب و درجات دارد در همه زندگی و در

 داردمیبه حرکت وا و توجه به زندگی آینده انسان را مبدأ وهم تقوای ابتدایی برای حرکت َلزم است اندیشه در معاد  
َمْت ِلَغدٍ َو ْلَتنُظ » یدبا ولی پس از آغاز پارسایی و تقوای اندیشه و عمل، کندمیو سیر معنوی را آغاز  ا َقدَّ  «ْر َنْفس  مَّ

ندگار خواهد بود و در که اعمال ما با همه حقیقت آن ما مبدانی فرستیممیآخرت  سویبهنگاه کنیم که چه چیزی 
یت عمل ما شخص .با ماستهشت و جهنم در برزخ و قیامت و عالم بعمل ما  .قیامت خود را نشان خواهد داد

 .جان ماست مایهدرونعمل ما  .ماست

                                            
 119سوره توبه آیه  9
 18ـ سوره حشر آیه  10
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و  عمل از ما صادر کنیممیفکر  دانیممیض جدای از خود َر این عمل را خوب دقت کن خیلی از اوقات ما عمل را عَ 
ماست همان عمل نهانی ما در  هایعملمده از آبراعمال ما سازنده جان ماست جان ما  و خواهرانبرادران  ،تمام شد

 .سازدمیا را معمل جان و روح و شخصیت  اطالعی ندارد آن آنکه کسی هم از  ایگوشه
َمْت ِلَغدٍ َو ْلَتنُظ » ا َقدَّ ن دقت آخلوت را بدان که سازنده شخصیت توست و در در عملت را ببین همان عمل  «ْر َنْفس  مَّ

 .نیستجداشدنی کن که از تو 
هَ َو »  ُقوْا اللَّ تقوا برای این است که ما  دواندمیتقوا در جان شما ریشه  وقتآناگر شما این نکته را دقت کردید  «اتَّ

این ساختمان وجود خود را  هاییخشتببین با چه  ،یعنی مدیر شخصیت خویش باشیم ،مدیر عمل خویش باشیم
َه َخِبیُر » چراکه ،ستآجرهای ساختمان وجود تو و هاخشتآن  عمل تو کنیممیبنا  و  بیناچشم « ِبَما َتْعَمُلوَن  ِإنَّ اللَّ

خدایا به ما توفیق شناخت حقایق الهی و عمل  .کندمیو اعمال شما را ضبط و ثبت  بیدار خدا همه شما هایدستگاه
 خود و تقوای در همه شئون زندگی عنایت بفرما هایفرمانبه 

 هامناسبت
 :کنممی های این ایام اشارهمناسبتصورت گذرا به به

 . تبریک وَلدت امام باقر و امام کاظم )ع(1
 .کنممیدر ماه صفر است که این موالید را تبریک عرض  )ع( بنا بر قولی موالید امام باقر و امام کاظم

 . تسلیت شهادت امام مجتبی )ع( و حضرت زید بن علی )س(2
ایام نخستین ماه صفر هست که تسلیت  در)س( و شهادت حضرت زید بن علی  )ع( شهادت امام مجتبی یبقولبنا 

 .کنممیعرض 

 . بزرگداشت سلمان فارسی و عالمه طباطبایی3
سالروز ارتحال عالمه طباطبایی مفسر  طورینهمو  یرنظکمانسان بزرگ و پارسای آن روز بزرگداشت سلمان فارسی 

 .داریممیرا گرامی  قرآنکبیر 

 مرعشی نجفی اللهآیت. تکریم 4
 .داریممیمرعشی نجفی را گرامی  العظمیاللهآیتسالروز رحلت 
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 بزرگداشت شهدا .5
اسالمی  یاد و خاطره شهیدان کربال و امام شهیدان و همه شهدای انقالب و دفاع مقدس و شهدای مقاومت

داریم و یاد شهیدان مدافع حرم و شهدای میدر سراسر عالم اسالمی و یاد علما و مراجع درگذشته را گرامی 
 آل محمد وداریم با ذکر صلواتی بر محمد مقاومت را گرامی می

 و کتابداری خوانیکتابهفته کتاب و  . بزرگداشت6
اگر  .است خوردهگره خوانیکتابتاریخ و تکامل بشر به کتاب و  .مختلف جزء حیات بشر است هایشکلکتاب در 

کتاب و ثبت و ضبط آثار را در قالب کتاب از تاریخ بشر حذف کنیم دیگر از انسانیت و تاریخ و تمدن بشر چیزی باقی 
امری است  افزاییدانشو  و فرهنگ مطالعه خوانیکتابدارد کتاب و  تأکیداسالم هم بر این اصل تمدنی  .ماندنمی

1ما با فرمان خواندن آغاز شد قرآن .است قرارگرفته تأکیدکه در اسالم مورد  1 پیامبر کتاب نوشتاری ماندگار  و معجزه 
زیادی شده  تأکیدو در احادیث و تعالیم ما بر کتاب  و کتاب پیوند خورده است قرآنتمدن اسالم و مسلمین با  .است
ل نوشتن و خواندن و که بر اص طورهمانالبته اسالم  .قرار بگیرد موردتوجه خوانیکتابلذا باید مقوله کتاب و  ،است

انتخاب کتاب چه در نوشتن چه در نشر و چه در خواندن  کندمی تأکیدد زندگی بسبخشی از  عنوانبهقرائت و مطالعه 
 .داندمیرا هم مهم ن آ
 خواهدمیی که کس هم ،برگزینیم درستیبهمهم است که ما کتاب را درست انتخاب کنیم غذای فکر و جانمان را  

 .مطالعه کنیم خواهیممیما که  هم نشر دهد و خواهدمیکسی که  ، همبنویسد
وزه کتاب فعال هستند و که در ح کسانیهمهو  هادستگاهاز همه باید  اینجادر  کهایندر خصوص مقوله کتاب ضمن  

 :کنممییادآوری  وارفهرستتقدیر و تشکر کرد چند نکته را  کنندمیتالش 

 کشور پایین بودن سرانه مطالعه در .1
بیاموزیم که مطالعه در  و بزرگانمانما باید از رهبری معظم  .سرانه مطالعه همچنان در کشور ما پایین است

این  .ما باید بر مطالعه استوار شود هایبچهفرهنگ عمومی  .ما یک سنت هر روزه و پایدار باشد هایخانه
 هاخانهفرهنگ مطالعه در  تا و تبلیغ کنند ترویج ت دارد و باید همه در مورد آن کار کنند ورضرومطلبی است که 

                                            
 1. سوره علق آیه بخوان به نام پروردگارت كه بيافرید «اسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَاقْرَأْ بِ»ـ  11
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عمومی باید زمینه مطالعه و خواندن  هایمحیط و هاخانهکار ،مدارس ،و جامعه ما رواج پیدا کند. در مساجد
 .سودمند فراهم شود هایکتاب

 . کاهش تیراژ کتاب و مجالت و مقاَلت2
 و خوبی دارد نسبتاً زیاد است و وضع  هاکتابعناوین  کهایناین است که علیرغم جامعه ما امروز  هایآسیباز  

مهم مطالعه و مرکز  عنوانبهدر قم  ب است.هزار عنوان کتا 80در سال حدود  شودمیمنتشر در کشور که  هاییکتاب
پیشگام کشور و جهان  هایجایگاهقم از  چراکه شودمینوان کتاب تولید عهزار  8کتاب و تولید فکر ساَلنه حدود 

 مقولهین ااست و مشکل اصلی در  پیداکردهکاهش مجالت و مقاَلت  ،تیراژ کتاب حالدرعیناما  .اسالم است
در  ،فراهم شود هافروشیکتابتسهیالت مناسب برای ناشران و باید که  هاستفروشیکتابمشکالت ناشران و 

نشر امروز حالت رکود دارد و با مشکالت  .تواند بازار بهتری پیدا کندقرار گیرند تا نشر ما ب موردتوجهمالیات دریافت 
 هایاستانما بخصوص در  هایاستانهنوز هم در  هاصندلیو سرانه  هاخانهزیادی مواجه است و محدودیت کتاب

 دارد. نیست که نیاز به سرمایه گزاری بیشتر هم از طرف دولت و هم از طرف خیرینمطلوب محروم و مناطق محروم 

 . لزوم وجود ممیزی حکیمانه در مورد کتاب3
کتاب غذای  چراکهدر مورد کتاب باید نظام ممیزی منسجم داشته باشیم  .شودزیادی  هایدقتباید در تولید کتاب 

این فکر که ما در کتاب ممیزی َلزم نداریم یک فکر غلطی است البته باید این ممیزی حکیمانه و  .روح است
 درست و سنجیده باشد.هوشمندانه و 

 . لزوم توجه به تولیدات الکترونیکی و دیجیتال4
 .قرا گیرد موردتوجهتولیدات الکترونیک و دیجیتال هم مقوله بسیار مهمی است که باید 

یک باید مسئول ما  هایدستگاههم مردم و هم نظام اداری و  شد، اماکلی را عرض  هایتوصیهضمن اینکه  اینجادر  
 .جدیدی برای ترویج مطالعه و ارتقای زیرساختارهای کتاب دنبال کنندنهضت 

 اندیشهو  فکر در تولیدعالم اسالم قم قطب مهم  .5
ما انتظار داریم مسئوَلن محترم در خصوص نمایشگاه ساَلنه کتاب  .دارد ایویژهکنم که قم یک جایگاه  تأکیدباید 

و  در مساجد هاخانهتوسعه کتاب طورهمینکتابخانه بزرگ عمومی مجهز در قم و  تأسیس ،هاخانهکتاب یتتقو ،در قم
مرعشی نجفی از افتخارات قم  اللهکتابخانه آیت وجود داردمهمی در قم  هایخانهکتاب .محالت و مناطق تالش کنند
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 شودمیمبهوت و خیره  اقعاً و بینندمیهر هیئت خارجی که این کتابخانه بزرگ را  ،و ایران و جهان تشیع و اسالم است
در منطقه و در تولید فکر و اندیشه و مقاله و کتاب در عالم اسالم قطب بزرگ و یک پایگاه مهم  قم ،امروز، بنابراین

 .کمک کنندارتقای آن  برایاین قطب مهم برای همه ایران است همه هم باید  .است

 مردم هایتودهحوزوی و دانشگاهی با  هایخانهلزوم ارتباط کتاب .6
نباید حوزه و دانشگاه از بدنه جامعه و مردم امر مهمی است  هایتودهحوزوی و دانشگاهی با  هایخانهارتباط کتاب

 .باشندبوده در تعالی یکدیگر سهیم و پویا در ارتباط با یکدیگر  باید جدا باشد بلکه

 فرمایشات رهبری بر اساسبرجام  پسا هایبرنامهبر  تأکید .7
قصه  .پس از برجام است هایبرنامهبر  تأکیدو  درخواست قرار بگیرد تأکیدکه َلزم است مورد  مهم دیگری مسئله

توجه جدی  هاآنامیدواریم همه به  هاما باید بعد از برجام چند نکته بسیار مهم است ک ،برجام مسیر خود را طی کرد
 :داشته باشند

 بر حسن انجام برجام هیئت ناظر گیریشکل. 1
آمد. ملت ما ضمن تقدیر و  معظم در فرمان مهم رهبری بندی است که 9هیئت ناظر و مشرف بر رعایت  گیریشکل 

و مطالبه دارد که مسائل بعد از برجام و رعایت خط  کندمیتشکر و همراهی با مسئوَلن با همه وجود این را فریاد 
 باید مسئوَلن ما هک طراحی و دنبال شود و این از مطالبات بسیار جدی است درستیبهقرمزها توسط آن هیئت ناظر 

 به آن توجه کنند. درستیبه

 اقتصاد قوی و درست مقاومتی ریزیپایه .5
اما مشکالت  کنندمیهمراهی  نظام هایبرنامهو با  اندیمحک و صبورملت ما  .ملت ما با مشکالتی مواجه است

و متکی بر منابع داخلی  زادرون ،مقاومتی ،قوی ،یانبندانش ،اقتصادی مردم کم نیست ما باید اقتصادی عمیق
باید به  حتماً باشد. این اصول مهم اقتصادی است که مطالبه رهبری عظیم الشان انقالب و ملت شریف ماست و 

 شود.مهم اقتصاد مقاومتی توجه  مسئلهاین 

 امریکا ویژهبهو نفوذ دشمنان  وطئهتتوجه به  .6
 شودمین و آمریکا در ایران و منطقه از مقاومت اسالمی و از امواج خروشان انقالب اسالمی ضربه خورده است 

 .خندان دشمن نباید فریب خورد هایلبنرم و  یهاکشدستشکل ظاهری و از  .به او اعتماد کرد
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دشمنی که در  ،ما قوی باشد شناسیدشمناما باید  کنیممیمل عبا منطق  ،میتهسو حکیم و صبور  ما هوشمند 
عمال  ،سوریه و عراق و فلسطین و یمن از جبهه مقاومت اسالمی ضرب شست دیده است آرام نخواهد نشست

م برای دره و برای برهم ریختن افکار و عقاید ما که هاییتوطئهدر برابر  بایدهمه ما  .د کردخواهبسیج  را خود
ما در انتخابات  هوشیار باشیم. ستانه انتخابات که باید جدی گرفته شودآدر  همآنریختن صفوف متحد ما، 

و مسئولین ما هم  هاجناحملت ما هوشیار است . است ایجادشده هافتنه ،ایمپیداکردهابتالئات  ،یماخورده هاضربه
 .این نکات بعد از برجام توجه بشود باید هوشیار باشند و

 پیشرفت علمی کشوراهتمام به . 8
 هادانشگاهحدود ده محور در فرمایشات بسیار بلند مقام معظم رهبری در دیدار با دانشگاهیان و اساتید و روسای 

در  آوریفندر حوزه فرهنگی و رشد علمی و  هاتوصیهآن باید  و توجه شود هاآنو مسئوَلن کشور بود که باید به 
 ملت ماست. مطالبهدیده شود. این  هادانشگاه هایبرنامهمتن  درو  هادانشگاه

 برگزار شدن راهپیمایی اربعین حسینی ترباشکوه. لزوم هر چه 9
حماسه راهپیمایی اربعین  .و در آستانه اربعین و حماسه باشکوه راهپیمایی اربعین هستیم ایمشدهوارد ماه صفر 

مسئوَلن کشور و همه  ،این است که دولت عراق رودمیانتظار  آنچه .نماد عظمت اسالم و جریان اسالم ناب است
همبستگی داشته باشند تا به فضل الهی  با هم آورندمیمردم و عاشقان و دلباختگانی که به حریم ساَلر شهیدان پناه 

هم پاسخ  دهدمیباشیم. راهپیمایی که هم عظمت ایمانی ما را نشان یک راهپیمایی باشکوه اربعین نیز شاهد امسال 
و هم شجاعت و مقاومت ما را در برابر دشمنان اسالم و جریانات انحرافی و  کندمیما را به فریاد ساَلر شهیدان ندا 

 .کنددر اوج شکوه و عظمت تحقق پیدا  ید. این راهپیمایی بادهدمیی نشان تکفیر
موکب حضرت معصومه را در کربال  ترقبل هایسالوستانی که از قم در سال قبل و کنم از دتشکر  یدبا جاهمین 

. انشالله امسال اندکرده تریجامعو  ترکامل ریزیبرنامهامسال  و خدمات خوبی به زائران دادندو کردند  اندازیراه
کمک خواهند کرد و دوستان ضرت معصومه در کربال موکب ح عنوانبهاین مراسم خوب  مردم برای برگزاریهم 
 .ار موفق خواهند بودالله در این کانش
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 ایحرفهو دانشگاه فنی  تأسیس. گرامیداشت 10
و به عزیزانمان تبریک  داریممیبسیار مهم دارد گرامی  مأموریتکه یک  ایحرفهو دانشگاه فنی  تأسیسسالروز  

 .گوییممی

 و نهی از منکر وظیفه عمومی آحاد مردم معروفامربه. 11
تذکر  .وظیفه عمومی است ، این فریضه یکفراتر از آن لیو نهی از منکر تصویب شد و معروفامربهقانونی برای 

 .وظیفه ماست هاهنجارشکنیراقبت از زبانی و م
کرده حجاب و عفاف مقاومت  هایارزشدر  بخصوص هاهنجارشکنیبا منطق صحیح جلوی  و با بیان درست

نیروی انتظامی  که ما انتظار داریم دهدمیی رخ ل عمومبسیار ناصحیحی در وسای هایهنجارشکنیگاهی  بایستیم.
از اقداماتی که نیروی انتظامی برای کنترل با همه وجودمان هم  جاهمین .کندو قوت و جدیت اقدام  باقدرت

 .کنیممیحمایت و پشتیبانی  دهدمیبخصوص در حوزه عفاف و حجاب انجام  هاناهنجاری
 عزیز سخن بگویم: زبانانعربنیز با  ایچندجمله

ایتها اَلخوه و اَلخوات و الساده والسیدات اوَل اوصیکم و نفسی بتقوی الله تبارک و تعالی فی جمیع ساحات الحیاه 
و نواهیه و تقوی الله فی مختلف ابعاد حیاتنا و معیشتنا یوفر لنا  الفردیه و العائلیه و اَلجتماعیه فان تطبیق اوامر الله

 من لنا السعاده الدنیویه و اَلخرویهالحیوه الطیبه و یض
ه باسم اَلسالم و  ةیر بالذکر ان من اهم تعانیه اَلمو ثانیا: من الجد لنظریات االیوم رواج اَلفکار و الرؤی المتدنی 

 المتطرفه الطائفیه و اَلراء و الفتاوی التکفیریه
 اَلمه و خدمت الکیان الصهیونی هذه الفکره التشددیه و الرجعیه اصبحت عویصه هامه و اوجبت تمزق صفوف

ه و منفده، و لکن الیوم هذه نت لها جذور معرفیه و فکریه هنئیو هذه الفکره التکفیریه و التشدد الطائفی لها و إن کا 
و من اَلکید ان نکون نبهین ان وراء هذه  اَلفکار و التطرفات التکفیریه و اَلرهابیه لها جذور استکباریه و صهیونیه

التطرفیه و اَلرهابیه والتکفیریه القوی اَلستکباریه، و هوَلء المتطرفون فی مختلف البلدان اَلسالمیه فی اَلمواج 
الحقیقه هم عمالء امریکا و اسرائیل و عمالء الحکام و السالطین المستبدین و مرتزقه المستکبرین و لمعالجه هذه 

کید ان وظیفه ب فی البلدان اَلسالمیه، و من اِلب والشباالعویصه الهامه و الداء المهلک علینا جمیعا توعیه الشعو
 العلماء و المثقفین و المفکرین فی هذه المجال هامه جداً 
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حوزه قم و مراجعها  وومما یسعدنی ان اشیر الیه فی هذا المجال ان اوکد ان الجمهوریه اَلسالمیه و قیادتها الحکیمه  
علی ضروره الحوار  للحوار حول هذه المعاناه و القضیه المهمه و یوکدون العظام ابروزا و مازالوا یبرزون استعدادهم

ه من ناحیه علی خطاب الحضاره اَلسالمیه و التجنب من التعصبات الطائفی تأکیدالهادئ و التعاضد اَلسالمی و 
سطین فی الدفه علینا ان نقوم بدعم المقاومه اَلسالمیه و انتفاضه فل و من خالل هذاجمیع المذاهب سنه و شیعه، 

 .و المسلمین اَلسالم ةالغربیه نسئله ان یوفقنا بخدم

م نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله ... یاارحم الرحمین. الله
ر لکفاارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل 

مزین بدار،  خدایا دلهایی ما را به انوار اسالم اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلمات،اللهم  واهله.

های ما را در راه اسالم و دفاع از اسالم و ها را در جهان به خودشان بازبگردان، گامشر دشمنان اسالم و تکفیری
رواح طیبه ابازان عزیز، مریضان موردنظر شفا عنایت بفرما، انقالب اسالمی استوار بدار، خدایا مریضان و جان

گذشتگان شهدای انقالب و دفاع مقدس و مقاومت اسالمی و مدافع حرم و عتبات عالیات و جانباختگان منا و در
رما، گناهان ما از این جمع، و ارواح علما و مراجع درگذشته و روح امام شهیدان با سید و ساَلر شهیدان محشور بف

خدمتگزاران به کشور و  های ما را به همدیگر مهربان و رئوف و رحیم بفرما،را ببخش، توبه و انابه ما را بپذیر، دل
محضر پیامبر های خالصانه ما را در این روز عزیز به سالمانقالب اسالمی و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، 

 عجیل بفرما.تدر فرج ایشان  ،مه طاهرینت و امام عصر ابالغ بفرماخدا، فاطمه زهرا، حضرت علی بن ابیطالب و ائ

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

َ
1ُفًوا أ 2  
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