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

به من شرور انفسنا و سیات اعمالنا و نصلی و نسلم  ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ
ما بقیة الّله فی االرضین. بیَن األطَهرین و السیُّ ٍد َو َعلی آله األطیَّ ِبی اْلَقاِسِم الُمصَطفی ُمَحمَّ

َ
 علی سیدنا و نبینا أ

 توصیه به تقوا
 » اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

 
ُقوْا الل  یا أ ُنوْا اتَّ ِذین  آم  ا الَّ ه  یه 

اِدِقین   ع  الصَّ کوُنوْا م  ُزوا عباد  1«و  هَّ ج  ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و ت  ی اللَّ ْقو  فِسی ِبت  وِصیکْم و ن 
ُ
ِه أ اد  اللَّ ِعب 

ِحیِل  ْد ُنوِدی  ِفیُکْم ِبالرَّ ق  ُه ف  ادِ  2اللَّ ْیر  الزَّ ِإنَّ خ  ُدوْا ف  وَّ ز  ی و  ت  ْقو   3التَّ
بری از فرمان خداوند در همه احوال همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزگاری و فرمان

ما  کنم. تنها راه نجاتو شئون زندگی و پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی و اصالح نفس و تقوا سفارش و دعوت می
 احوال شئون سعادت ابدی و جاویدان، تقوای خداوند و رعایت فرمان او در همهدر پیمودن مسیر الی الله و تحصیل 
خواهیم که درهای حکمت و هدایت و تقوای خود را به روی همه ما بگشاید و زندگی است و از خداوند متعال می

 همه ما را بر کسب تقوا و پیروی از پارسایان و اولیای الهی موفق و مؤّید بدارد.

 ضوابط مرتبط با خانواده تقسیم اصول و
پیشین بحث ما درباره اصول و آداب ناظر به روابط میان همسران بود.  هایخطبهکه مستحضر هستید در  طورهمان

سالم، آباد و معنوی خواهد شد که این مقررات و ضوابط اسالمی و اخالق و فقه  هایخانهما،  هایخانههنگامی 
باشد. اما در میان روابط خانوادگی، اولین ارتباطات اهمیت بیشتری دارد و  اسالمی بر رفتارهای خانوادگی حاکم

                                        
وبه، 1  111. ت
 .202البالغه، خطبه . نهج2
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 بندیجمعرا در  ایمقدمهبه ادامه بحث بپردازم،  کهآنرابطه، رابطه درست میان همسران است. قبل از  ترینمهم
 و به بیان بعضی از آداب و وظایف و احکام خواهم پرداخت. کنممیمباحث قبلی عرض 

 است: یمتقسقابلبه این صورت  ایمکردهاشاره حالتابهکه  ایگانهچهاردهر اصول از یک نظ

 در روابط زوجین: تأکیدآداب عام اجتماعی و مورد الف. 
بعضی از این وظایف و آداب هم از وظایف و آداب عام اجتماعی است و هم در روابط میان همسران دالیل خاص 

که  ینیمبمی آوریممیوقتی سخن از ایثار و فداکاری به میان  است. گرفته قرار تأکیدو  موردعنایتدارد و در روایات 
قوانین عام اجتماعی است و هم  آید و ازمیاست که هم در ارتباطات اجتماعی فضیلت خوبی بشمار  ایمقولهایثار 

 خاص قرار گرفته است. تأکیددر مورد روابط خانوادگی نیز مورد 

 روابط همسران:ب. آداب مختص در 
آدابی  ازجملهروحی و جنسی  ،نیازهای عاطفی تأمین. نوع دیگر از وظایف و آداب است که ویژه همسران است 

 .که مختص همسران است هستند

 ج. اصول نیکو و پسندیده عام
دلیل خاصی در روابط خانوادگی برای آن وارد نشده  نیکو وجود دارد کهدیگری از اصول و ضوابط پسندیده و  نوع

 که در سالمت خانواده و رشد و تعالی آن نقش دارد.هستند  اصول مهمی یولاست یا ما پیدا نکردیم 
روابط میان همسران سایه  و بر فرهنگ خانواده، گفتهپیشاصل و قاعده  چهاردهبارها عرض شده است اگر این 

و  ودشمییک زندگی سالم در فضای خانواده ریخته  هایپایهو  یابدمیرهایی فراوانی  ایهآسیبخانواده از  ،فکندا
 .شودمیاین سالمت منتقل به فرزندان و جامعه پیرامون خانواده 

یم از نوع سوم آداب، به   دالیل خاصی بر ورود  هرچنداصولی که اشاره کنیم.  هاآناز  یتعداداز این خطبه قصد دار
اید . البته بهم توجهی شود هاآنکه به  کندمیاما دالیل عام اقتضا  ایمنیافتهر روابط میان همسران این ضوابط د

، اهاینچون  شویمنمیو وارد تحلیل همه جوانب آن  کنیممیعرض  وارفهرستخاطرنشان شویم که ما این اصول را 
 همان اصول عامی هستند که باید رعایت شوند:
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 در روابط میان همسران داریامانتاصل پانزدهم: لزوم 
وهر ش موردکه زن در  شودمیگوناگون  هایآسیبمسران امین یکدیگر هستند هنگامی فضای خانه سالم و منزه از ه

در  .یک اصل عام در فضای خانه هم دارای اهمیت است عنوانبه داریامانتزن امین باشند. اصل  بارهو شوهر در
و در هیچ قلمرویی به یکدیگر خیانت نکنند. خیانت همسران به  از شئون زندگی خانوادگی نیشأدر هیچ  ینکها

یزدفرومیخانه را  هایپایهو  کندمیرا متزلزل  هاخانهیکدیگر آسیب مهمی است که  دیگر زن و مرد امین یک کهوقتی. ر
 خانه آباد و اسالمی و ایمانی شود. تواندنمینباشند این خانه 

یک اصل  عنوانبه داریامانتن وارد نشده بود آبر  در مورد اگر هیچ دلیلی همو یک قاعده عقلی است  ریداامانت
جامعه عقالنی و سالم است که آحاد آن نسبت  ایجامعهعام اجتماعی در همه روابط اجتماعی دارای اهمیت است. 

دستبرد نزنند و خیانت نکنند. عقل  یمو عمواجتماعی ، فردی هایامانتدر  ،به یکدیگر دست به خیانت نزنند
 یک قانون الزم در همه شئون زندگی است. داریامانتکه  کندمیداللت 

 هاامانتاست که امین هستند و در  این مؤمنان هایویژگیاز  .است داریامانتبر ضرورت رعایت  2ادله قرآنی متعدد
است  مسئوالنامانت جامعه در دست  المالبیتعمومی و اجتماعی. ، الهی هایامانتبخصوص  5کنندنمیخیانت 

این اصل  هایمصداقهمه  غیرمالیمالی و  هایامانتو احکام و فرامین خداوند امانت خدا در دست جامعه است و 
 .مهم هستند

برای شناخت را یک شاخص مهم  داریامانت 6اندکردهتوصیه  داریامانتکه ما را به  یانبوه روایات این ادله، در کنار
ن آاست که مسئوالن و مردم در  ایجامعهجامعه اسالمی  .ار آورده استمدر تراز اسالمی به ش و جامعهیک انسان 

 .شودمیتعدی ن هاامانتپاک است و به  هانیتهستند.  پاکدست و امناء

                                        
ُمون،» :21سوره انفال، آیه  :ـ همانند 2 ْعل  ْنُتْم ت 

 
ماناِتُکْم و  أ

 
ُخوُنوا أ ُسول  و  ت  ه  و  الرَّ ُخوُنوا اللَّ ُنوا ال ت  ِذین  آم  ا الَّ ه  یُّ

 
ای مؤمنان!  َ   یا أ

کنید به خدا و پیامبر خیانت نورزید  و ... 32و سوره معارج آیه  15و آیات آل عمران، آیه « .و دانسته به امانات خود خیانت ن
ح  الُمؤِمنون» :8 -1ـ سوره مومنون آیات  5 فل  د ا  ، ... ق  ْهِدِهْم راُعون  ِهْم و  ع  ماناِت

 
ذین  ُهْم ِِل دار و پایبند به مؤمنان امانت و  الَّ

 .عهد خود با دیگران رستگارند
و َتَرَکُه »علیه السالم می فرماید:  ـ امام صادق 6 وِم َحّتی َل الِة َوالصَّ َبما َلِهَج ِبالصَّ ُجَل ُر ال َتغَتّروا ِبَصالِتِهم َوال ِبصیاِمِهم، َفِإنَّ الرَّ

ِکِن اخَتِبروُهم ِعنَد ِصدِق الَحدیِث َوأداُء األماَنِة؛ وَحَش، َول زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه  فریب نماز و روزۀ مردم را نخورید، اسَت
داری بیازمایید. مرحوم کلینی، اصول کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتکند که اگر آنها را ترك گوید، احساس ترس میخو می
ی »؛ امام صادق علیه السالم می فرماید: 2ح ، 102، ص 2ج کافی:  ِمینًا َحتَّ

َ
ِمیُن أ

َ
ُکوُن اأْل َواِل َو اَل َی ْم

َ
َیَها َعَلی اأْل ُیْؤَتَمَن َعَلی َثاَلَثٍة َفُیَؤدِّ
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 ثمالی گوید: از ابوحمزهتا آنجا است که  داریامانتاهمیت  ، عقلی و اسالمی است.یاصل قرآنی، روای یکاینلذا 
امانت،  : بر شما باد به ادایگفتمی[ شنیدم که به شیعیانش السالمعلیهسید عابدان، علی بن الحسین ]امام سجاد 

به پیامبری برگزید، اگر قاتل حسین بن علی شمشیری که حسین را با آن شهید  حقبهسوگند به خدایی که محمد را 
یعنی اگر کسی شما را امین دانست و به شما اعتماد  1.امانتش را به او پس خواهم داد هرآینهد به من امانت دهد، کر

 دارینتامااهمیت  شاید نتوان بیشتر از این در .کرد شما باید جواب این اعتماد را بدهید ولو اینکه دشمن خدا باشد
 وارد شده است که: در روایات باشد. روایات معتبره هاآنکرد. چند روایت وارد شده است شاید بعضی از  تأکید

باشد  خوب، است و امانت پیش شما گذاشته است بّر باشد یا فاجر باشد مستأمنکه  یکسآنچه  را برگردانامانت 
حجم امانت هم مهم نیست اگر مبلغ  :گر هم دارد. در روایات دیکندمیرا صیانت  هاامانت مؤمنانسان  یا بد باشد.

 .سپرده شد، شما باید امین باشید به شمابسیار کوچکی هم 
 8از اهمیت باالتری برخوردار است. باشد المالبیتوقتی امانت از  یا شودمیالبته وقتی مبالغ کالن  

ت شما ساامانتی قرار داده  اکسی پیش شم به هر شکلی کهمراعات کن. باشد  هراندازهبه  و است هرکسیامانت را از 
 در حد خودت تالش کن تا امین او باشی.

                                        
ِمیٍن؛

َ
َع َواِحَدًة َفَلْیَس ِبأ ْسَراِر َو اْلُفُروِج َو ِإْن َحِفَظ اْثَنْیِن َو َضیَّ

َ
توان امین دانست، مگر اینکه در سه چیز امانت داده شود را نمی یکس اأْل

وا میس. و اگر در دو مورد از عهده برآید و در یکی خیانت کند، امین نخواهد بود. ابن شعبه حّرانی، و آن را ادا کند: اموال، اسرار، و ن
 .316تحف العقول: ص 

ِبی َطا 1
َ
ُحَسْیِن ْبِن َعِلیِّ ْبِن أ َد اْلَعاِبِدیَن َعِلیَّ ْبَن اْل َماِلیِّ َقاَل َسِمْعُت َسیِّ ِبی َحْمَزَة الثُّ

َ
وُل ِلِشیـ َعْن أ دَ ِلٍب ع َیُق

َ
ُکْم ِبأ َو َعِتِه َعَلْی َماَنِة َف

َ
اِء اأْل

یْ  ُحَسْیِن ْبِن َعِلیٍّ ع اْئَتَمَنِنی َعَلی السَّ ِبَی اْل
َ
نَّ َقاِتَل أ

َ
ْو أ َحقِّ َنِبّیًا َل دًا ِباْل َحمَّ ِذی َبَعَث ُم ْیُتُه ِإَلْیِه؛ وسائلالَّ دَّ

َ
ِذی َقَتَلُه ِبِه أَل ، 11الشیعة، ج  ِف الَّ

 16ص 

و بـرادر مـنـی و خـزانه بیت المال در دست تو است، ) یعلـقـیـل خـدمـت حضرت ـ روزی ع 8 ع( شرف یاب شد و گفت: )یا علی ت
ع( فـرمـود: ای عقیل! بیت المال حق عموم ) یعـلـ .من نیز فقیر و عـیـالـوار هستم; لطفا سهم بیش تری از بیت المال را به من بده

هرگز چنین کاری را )خیانت در بیت المال( مرتکب نـخـواهـم شد. و آن گاه که اصرار عقیل مردم و امانت در دسـت مـن هـست و 
ع( می گـویـد: تـو از ایـن آهـن داغ ) یعلرا می بیند، آهنی داغ بر کـف دسـت او مـی گـذارد. عـقیل می گوید: سوختم! حضرت 

در آتش جهنم بسوزانی؟( اقتباس از داستان راستان شهید مطهری، این گونه فریاد می زنی؟ چگونه می خواهی مرا با انجام این کار 
 .38ص ، 1ج 
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و  د شدعقد ازدواج منعق کهوقتی .ی از اهمیت بیشتری برخوردار استخانوادگبنابراین این اصل در زندگی مشترک 
ست و معنای ازدواج این ا پیمان استوار کردند این بر اساسیعنی یک زندگی را  منعقد کردند ازدواجزن و مردی پیمان 

و  هاآسیباز  یاریبس که ما به یکدیگر اعتماد کردیم و اسرار و زندگی ما در همه ابعاد امانت مشترک ماست.
در . نیست شوهرامین  همسراین است که مرد امین همسر نیست و  به خاطردر فضای خانه  هاطالقو  هااختالف

الزمه زندگی سالم خانوادگی اعتماد کامل به  .کنندمیهمدیگر خیانت  هایامانتمواقعی به اعتمادهای یکدیگر و 
ی پیدا خاص دلیل طوربهیکدیگر است و از ارکان اعتماد ساز این است که زن و شوهر امین یکدیگر باشند. گرچه ما 

 .نکردیم اما این اصل عمومی است که نقش آن در سالمت خانواده بسیار برجسته و مهم است

 اصل شانزدهم: صداقت در کردار و گفتار
در روابط خانوادگی و روابط  گوییراستو  کرداریراستاصل شانزدهم که از سلسله این اصول است صداقت و 

صداقت  روشنی است. بسیاراصل  با یکدیگر با صدق و راستی رفتار کنند یک هاانسان اینکهمیان همسران است. 
یگر خالف به یکد .فریب دادن یکدیگر نباشند درصددیک اصل انسانی اسالمی و مایه بهبود روابط اجتماعی است. 

و عدم صداقت بود آن جامعه شیرازه خود را  گوییخالفمبنای ارتباطات اجتماعی اگر بر اساس دسیسه و  .نگویند
لذا ارزشی ندارد  دهدمیرا به هم پیوند ن هاآنت که نخی زنجیری اس هایدانه همانند و در حقیقت دهدمیاز دست 
یزدمیو در هم   و جامعه منحطی خواهد شد و روی سعادت و تعالی را نخواهد دید. ر

سالم خواهد بود که از درون آن  ایخانه ،شود این خانه ریزیپایهو صداقت  داریامانت بر اساس ایخانهاگر 
 .گیردمیمعنویت اوج ها خانواده ایندر و آمد  بزرگی بیرون خواهند هایانسان
سالمت خانواده  تهدیدکنندهسیب مهم آطالق که امروزه دو  هایپروندهاختالفات خانوادگی یا  هایپروندهاگر شما 

و  انددهنبوبه اینکه زن و شوهر امین یکدیگر  گرددبرمی هااینخواهید یافت بخش مهمی از  حتماً ورق بزنید را است 
 و راستی با یکدیگر تعامل نکردند. باصداقتو  اندکردهبه یکدیگر خیانت 

 اصوالً اما  دهممیدر ابتدا خیانت و عدم صداقت را مهم نشمارد و بگوید در یک امر کوچکی انجام  شخصی بساچه
ه است خالف و این طبیعت گنا. آورددرمیو سر از جاهای بزرگ  شودمیگناه و اشتباه از یک نقطه کوچک آغاز 

 .کندمیانسان را در منجالب خودش غرق  قدمبهقدماشتباه اگر از ابتدا کنترل نشود 
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یزیپایهبر  تأکید  گفتهپیشبر اساس اصول  هازندگی ر
قرار  وردتوجهمغاز زندگی باید آبیان شده است ضوابطی است که در  حالتابهکنم ضوابطی که  تأکیدباید  جاهمیندر 

احکام و قوانین فقهی و اخالقی اسالم را  ،دابآاین  اندشدهگیرد. اگر از ابتدا دختر و پسری که وارد عقد ازدواج 
درست  هایپایهخانه بر  هایپایهاز ابتدا  ،بر آن استوار شود و در زندگی رعایت کنند شانزندگی بیاموزند و فرهنگ
 .شودمیمدتی دشوارتر  صالح خانه بعد از گذشتاما اگر چنین نباشد ا .استوار خواهد شد

 دیگر تقدیم خواهیم کرد. هایخطبهرا در  این اصولانشالله تکمیل 
اسالم و احکام و قوانین  هایبر پایهمان را هایخانهبه ما توفیق بده  دهیممی تخدایا تو را به اولیای خودت قسم

 عمراج ،اموات و درگذشتگان ،ما دور بفرما هایخانهو مشکالت خانوادگی را از  هاگرفتاری ،اسالمی استوار کنیم
خدایا ما را از بندگان وارسته و شایسته  ،را با اولیای خودت محشور بفرما قدرگرانو امام بزرگوار و شهدای  درگذشته

 .ابالغ بفرما ارواحنافداه عصرولیو درود ما را به اولیای الهی و حضرت  و سالمخود قرار بده 
بْ  ك  ُهو  اِْل  اِنئ  ْر ِإنَّ ش  اْنح  ك  و  بِّ لِّ ِلر  ص  ْوث ر  ف  اك  اْلک  ین  ْعط 

 
ا أ ِحیِم ِإنَّ ِن الرَّ ْحم  ِه الرَّ ُر ِبْسِم اللَّ  9ت 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                        
 . سوره کوثر1
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 خطبه دوم
بیب قلوبنا و طبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب 

و علی وصیه علی  امیرالمؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد 
م و زد و بارک علی أئمة  فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم صل  و سل 

د و موسی بن جعفر و علی  بن موسی و محمد المسلمین علی  بن الحسین و محمد بن علی  و جعفر بن محم
حججک علی عبادک و أمنائک فی بن علی  و علی  بن محمد و الحسن بن علی  و الخلف القائم المنتظر 

 بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین

 توصیه به تقوا
ُموُتنَّ ِإالَّ » الله الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم ال  ت  اِتِه و  قَّ ُتق  ه  ح  ُقوا اللَّ ُنوا اتَّ ِذین  آم  ا الَّ یه 

 
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُمون  
 
أ هِیه10«و  ة ن  مِره و  ُمجاِنب  ة ا  ی الله و  ُمالِزم  قو  فسِی ِبت  ُکم و  ن  الله ُاوصی   ِعباد 

بری از فرمان خداوند در و خودم را بار دیگر به پارسایی و پرهیزگاری و فرمان همه شما برادران و خواهران نمازگزار
 کنم.همه احوال و شئون زندگی و پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی سفارش و دعوت می

و آخر : دنیا فرمایندمیچنین  البالغهنهج 133در بخشی از خطبه  مؤمنانپیشوای پارسایان و موالی متقیان امیر 
 آنان که .بینندنمیکور کسانی هستند که ماورای این زندگی مادی را  هایانسان .کور است هایانسانبینش منتهای 

اینان کوران عالم هستند  ،مادی را ندارند هایحجابچشمشان از دیدن حقیقت عالم عاجز است توانایی عبور از این 
یا  :ماورای این عالم پی بردند یقبه حقاعبور کردند و  هاحجاب و بینایان عالم کسانی هستند که در همین دنیا از این

گاهیبا علم و  ن ایر بینا د هایانسانعالم غیب را تماشا کردند.  هایجلوه ترعمیقشهودی  هایبینشمتعارف یا با  آ
قعی ه حیات واک دانندمیاز الیه سطحی عالم ماده عبور کرده است و  هاآن بینحقیقتعالم کسانی هستند که چشم 

 .این عالم ناپایدار و گذرا است ،و زندگی حقیقی و خانه واقعی ماورای این عالم است
                                        

 .10210آل عمران،  
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کور  در این عالم با منطق دیگر به بینا و هاانسان .پس تفاوت حقیقی در این عالم میان بینایان و کوران ظاهری نیست
هم  کوران ظاهری .و گاهی بینا هستند شوندمیهمه بینایان عالم هم گاهی کور  .شوندمیواقعی و حقیقی تقسیم 

شاخص تفاوت کور و بینای این عالم این است که فرد بینای در این عالم از  .ممکن است بینایی واقعی داشته باشند
از  و بینندمییک مقطعی که چشم بینا دارند حقیقت عالم را ولو در  هاییانسانمانند حر،  کندمیاین عالم هجرت 
مثل عمر سعد. این شخص نتوانست  کنندمیاما کوران این عالم دائم به این عالم مهاجرت  ،کنندمیاین عالم هجرت 

نتوانست این عالم را کنار بگذارد و دل به  ولی محاسبه کرد و در چندین مرحله هرچقدراز پوسته این عالم عبور کند 
 جهان است اینعالم که ماورای  یقتبه حقاما حر توانست که از این عالم  .وانی او بوداین نات ،جهان دیگر ببندد

 11.هجرت کند
یم خداوند همه ما را از بینایان این عالم و دلدادگان   .هستی و ره پویان عالم غیب مقرر بفرماید یقتبه حقامیدوار

 ها:مناسبت
 کنم:نکاتی هم عرض می یمواردکنم و در وار عرض میهایی است که خالصهمناسبت

 السالمعلیهشهادت امام سجاد  به مناسبتتسلیت و تعزیت  .1
تسلیت خدمت امام زمان )عج( و مقام معظم رهبری و همه امت اسالمی را  السالمعلیهشهادت امام سجاد 

 .کنممیعرض 

 مصطفی و همه شهدا آقاحاجبزرگداشت یاد و خاطره  .2
یاد و  و کنممیرا تسلیت و تعزیت عرض  الشأنعظیماین عالم بزرگوار و ، مصطفی خمینی آقاحاجسالروز شهادت 

حرم و شهیدان اخیری که تشییع شدند و طلبه  انعمداف ،دفاع مقدس ،انقالب اسالمی ،خاطره همه شهیدان اسالم
و نیز یاد امام عزیز و مراجع  داریممیع حرم از ملل مختلف را گرامی مدافشهید مرحوم شهید بیاضی و سایر شهدای 

 به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد داریممیدرگذشته و همه اموات و درگذشتگان را گرامی 

                                        
ْع ـ  11 ُرُه، و  ی  ص  نُفُذها ب  ِصیُر ی  ْیئًا، و  اْلب  ها ش  راء  ا و  ْعمی، ال ُیْبِصُر ِممَّ

 
ِر اِْل ص  هی ب  ْنیا ُمنت  ا الدُّ م  هاو  ِإنَّ راء  ار  و  نَّ الد 

 
ُم أ ِصیُر ف   ل  اْلب 

دٌ  وِّ ز  ها ُمت  ْعمی ل 
 
ٌد، و  اِْل وِّ ز  ِصیُر ِمْنها ُمت  ْیها شاِخٌص، و  اْلب  ْعمی ِإل 

 
 133؛ سید رضی، نهج البالغه، خطبه ِمْنها شاِخٌص، و  اِْل
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یخی مقام معظم رهبری به قم .3  نکوداشت سالروز سفر تار
 که در آن سفر پربرکتی به قم داشتند 1381سالروز سفر مقام معظم رهبری به قم هست. مقام معظم رهبری در سال 

جهادی و جایگاه علم و جهاد و شهادت پرداختند و هم در  ،هم به مسائل عمومی مردم قم و این استان انقالبی
شان مباحث مهمی را در باب حوزه و وظایف روحانیت و قم اشاره ارزشمند دیدارها و سخنان ،مجموعه گفتگوها

 فرمودند.
نان آن، سابقه و پیشینه جهادی قم، نقش انقالبی و ایمانی قم در معظم له نسبت به جایگاه قم، جوا تأکیداتالف. 

 یک شهر پیشرو اسالمی باید الگوی همه عنوانبهمهم است. قم  واقعاً ایشان بود که  یشاتفرماطول تاریخ بخشی از 
کشور و جهان باشد. جوانان آن مردان و زنان و طبقات گوناگون قم باید جایگاه این شهر را مهم  و مناطقشهرها 

الب و شهر خدا و انق بشمارند و سبک زندگی ما باید متناسب با چنین شهری باشد که شعاعی از بلداالمین است و
 .اسالم است

هم در مالقات اخیری که شورای عالی حوزه  فر ودر آن سمقام معظم رهبری  تأکیدمورد  از مسائل مهم بخش دیگری
انتظاراتی که ایشان و مراجع عظام دارند انتظارات مهم  مربوط به حوزه بود. با معظم له داشتند و در سایر بیاناتشان،

 و بزرگی از ما است.

 :اهم بیانات و مطالبات رهبری
 ؛حوزه باید در کنار مردم و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد .1
 باید اخالقی، قرآنی و معنوی باشد؛ حوزه .2
یق کند؛ .3  حوزه باید بتواند روح اخالق و معنویت را به جامعه تزر
وری حوزه عصر انقالب باید تئحوزه عصر انقالب باید با حوزه عصر انزوا متفاوت باشد. از  اینکهبر  تأکید .2

می و ی و اخالقی نظام اسالفقه، کالمی ،فلسفی ،باید به نیازهای گوناگون فکری .حکومت بیرون بیاید
 جامعه اسالمی و دنیا جواب دهد.

 .تشکر کنیم تقدیر واز عنایات ایشان م و کنیدر سالگرد این سفر و با توجه به فرمایشات ایشان هم باید تجدید خاطره 
یم. ایشان طبعاً  هایفرمانهمه ما در برابر تکالیف و  همچنین باید بدانیم که  وظایف سنگینی دار
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 با نخبگان نشستدر  به فرمایشات مقام معظم رهبریه اشار .4
در این  که ایشان تأکیداتیاهم مهمی بود. بسیار  بیانات ،در نشست با نخبگان مقام معظم رهبریفرمایشات اخیر 

 عبارت بود از: فرمایشات داشتند
 بایستد؛پای خود  و رویما باید انقالبی باشد  یجوان نخبه و دانشگاه .1
 ؛جهان نشود هایقدرتمرعوب  بوده وجهان  هایقدرتبه  اعتنایبید بای .2
 خود ادامه دهد و از شتاب آن کاسته نشود.باید تولید علمی به شکل جدی به شتاب  .3
 اندبردهختلف باال م هایبخشعلمی را در  هایشاخصبه فضل الهی جوانان و دانشمندان جوان و نخبگان ما  

را با مرزهای دانش جهانی کم کنیم. وظایف دانشگاه و نخبگان،  خودمانفاصله  کم است ما باید هاایناما 
کالن بسیار مهم  هایسیاستو وظایف حوزه و همه ما در برابر این  ربطذی یو نهادهاوظایف دولت و مسئوالن 

یم همه هم به شناخت این مسائل دقت . است  .و هم در عمل تمام تالش خودمان را به کار بگیریم کنیمامیدوار
ابستگی و هایرشتهعلمی و فرهنگی را باز کنند و  انتظار از مسئوالن هم این است که جاده این پیشرفت و تعالی

 و جامعه ما را به اوج سعادت برسانند. بیگانه را بشکنند هایقدرتبه 

 توسط مقام معظم رهبری انتخاباتی ابالغی هایسیاستتبیین  .4
 هستند.مسائل بسیار مهمی  هاآنبند از سوی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات اعالم شد که همه هیجده 

 :انتخابات اسالمی
 انتخاباتی است که بر پایه اخالق و فرهنگ اسالمی مبتنی باشد، .1
 انتخاباتی است که در آن عدالت حاکم باشد، .2
 مال شود،اعن آانتخاباتی است که نظارت دقیق و جامع بر  .3
 انتخاباتی است که منابع هزینه آن پاک باشد، .2
لح اص هایانسانموازین اسالم به انتخاب صالحان و تا آنجا که ممکن است  بر اساسانتخاباتی است که  .5

 .منجر شود
الش ت ناظران و مردم، برگزارکنندگانکه  رودمینگاه اسالمی است. انتظار  اصل مبانی یک انتخابات در این هجده

ارائه  مانجامعهدر  را الهی هاییارزشمبتنی بر اخالق و  دینی و انتخابات ساالریمردما الگوی نو و جدیدی از تکنند 
 بدهیم. انشالله
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 تجلیل از برگزاری پرشکوه عاشورای حسینی در کشور و جهان .6
در ایام  که نانقاط جه اقصیایران و  مداحان و همه مردم عزیز در ،خطبا ،باید تقدیر و تشکر کنیم از همه هیئات

ابراز ارادت و عشق و وفا کردند و یاد و خاطره عاشورای ساالر شهیدان را گرامی  هعزاداری ساالر شهیدان خالصان
 داشتند.

هم بر دامنه آن در کشورهای مختلف  شودمیافزوده  هاآنهم بر شکوه  سالبهسالما  هایعزاداریبه فضل الهی  
عزای امام حسین  هایپرچم. همین امسال ما شاید در بیش از صد کشور شاهد برافراشته شدن شودمیافزوده 

 .کندمیارتقا پیدا  آنبودیم و هم اینکه عمق و محتوای  السالمعلیه
 .بود هاعزادارینقاط درخشان از  هاعزاداریشعار و شعور عزاداری به همراه امنیت  ،شکوه عزاداری 

 نیدر چندآل سعود و  هااسرائیلیتندرو با تحریک  هایگروهمع االسف که بکنیم  تأسفاظهار  جاهمیناما باید 
یان شیع متعلق به مافقط  السالمعلیهعزای امام حسین  .شدند السالمعلیهمتعرض عزاداران امام حسین  ،کشور
 و این عزا یک پرچم عمومی برای همه امت اسالمی .همه آزادگان عالم است وبرای همه مسلمانان  ، بلکهنیست

خون کشیدند، مساجد را است. این عزاداری را در چند کشور به خاک و برای همه آزادگان مسلمان و آزادگان جهان 
ستان افغان رد .را تخریب کردند هایینساختما ،نیجریه جمعی را به شهادت رساندند ردوباره د متأسفانهآتش زدند. 

 دارد. تأسفن اقدامات جای و ای را ترور کردند ایعده
لهی ا هایارزشکه عاشقان  کنیممی تأکیدهم این را  و کنیممیبا مصیبت دیدگان اعالم همبستگی  هم جاهمیناز 

این مخصوص شیعیان هم نیست بلکه  ،این مشعل را رها نکنید جمع شوید، السالمعلیهشما گرد مشعل امام حسین 
خداوند همراه شما  ،بمانید پرافتخارمسلمانان عالم پای این مشعل ای شیعیان و  ، ایمخصوص همه مسلمانان است

در  حقایق نورانی که تحمل دیدن این هاییآنو به  هااسرائیلیو  آل سعودهم باید بگوییم به  جاهمیناما  .خواهد بود
شیعیان و مسلمانان عالم همان شعار هیهات منه الذله است و ما در  که شعار ایران، را بدانیداین  عاشورا را ندارند

 السالملیهع حسین امام کوتاه نخواهیم آمد و با تکیه بر عزای گاههیچو دسائس شما  هاتوطئهبرابر این تعرضات شما و 
واهد شد افزوده خ سالبهسالعالم ایستادگی خواهیم کرد. مطمئن باشید که این شور حسینی  زورگویاندر برابر همه 

 شما را نقش بر آب خواهد کرد. هاینقشهو این شور عاشورایی در برابر شما وجود خواهد داشت و 
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 تکفیری در قبال اتحاد شیعه و سنی هایتروریستحامیان  هایکارشکنی .7
ا آن فتنه ت اندشدهجمع در آنجا به فضل الهی جوانان شیعه و سنی  کنیم تأکیدصل باید در خصوص مسائل عراق و مو

و  هایکاییآمرمتأسفانه تکفیری را در موصل جمع کنند و چشم فتنه را از حدقه بیرون بیاورند.  هایتروریستاصلی 
افراطی در منطقه  هایتروریستفساد و  این هایریشهکه  خواهندنمی ایمنطقه هایقدرتو بعضی از  آل سعود

خیلی عجیب است ملت عراق در آستانه فروپاشی این جریان تروریسم هم در موصل و هم در حلب است  کنده شود.
را  هااینکه  خواهندمینگذارند این ماده فساد از بین برود چون  تا اندآمده هاآمریکاییو  آل سعوداما در هر دو جا 

به مجاهدان و مقاومان  جاهمینتفرقه ایجاد کنند. ما از  می را دچار اختالفات مذهبی کردهالداشته باشند تا امت اس
ودتان را توکل بر خداوند کنید و راه خ ،بر خدا تکیه کنید ،ای خو بایستیدبرج گوییممی، یمن و بحرین سوریه عراق،

و شما  دوب شو اسرائیل نقش بر آ آل سعودی هاتوطئهاستکباری و  ی آمریکایی،هاتوطئهدهید تا به فضل الهی  ادامه
 .انشالله پیروز خواهید شد

 بر شرکت در سرشماری نفوس و مسکن تأکید .8
امشب  . تا ساعت دوازدهبرای سرشماری نفوس و مسکن را مغتنم بشمارید ماندهباقیساعات  کنممی یدتأک

ن زمینه در ای فعالً قم  دیدممیاخباری که صبح  اساسبر . شودمیسرشماری نفوس و مسکن از طریق اینترنت انجام 
ت کشور است همه مشارک ریزیبرنامهکه در این امر مهمی که پایه  رودمیانتظار  .است ترپایین یاز میانگین کشور

ن ه به آفوظی عنوانبهلیل درست است و همه باید کشور به اعداد و ارقام و تح ریزیبرنامهاساس  .جدی داشته باشند
 .توجه کنیم

 غیرعاملگرامیداشت هفته پدافند  .9
 .کنیممیاز همه فعاالن در این عرصه تقدیر و تشکر  و داریممیاست که آن را گرامی  غیرعاملهفته پدافند 

 .کنممی نظرصرفمن با اجازه شما دیگر از بخش عربی 
 

 یا الله یا الله ...یا الله  نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجل  االکرم

اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و 
 اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین والمسلماتاللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  اهله.
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ما را به انوار معرفت خود روشن و منور بفرما؛ اموات و مؤمنین درگذشته، شهدای بزرگوار، مراجع  هایدلخدایا 
ما را در مسیر  هایگامعظام درگذشته، درگذشتگان از این جمع و امام شهیدان را با اولیای خودت محشور بفرما؛ 

شر اشرار را به خودشان بازبگردان، همه ما را و نهی از منکر استوار بدار،  معروفامربهانقالب و اسالم و در مسیر 
تفضالت خودت قرار بده، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، به ما توفیق توبه عنایت بفرما  مشمول عنایات و

خدمتگزاران به اسالم ایثارگران عزیز مقام معظم رهبری مراجع عظام و همه دلسوزان ملت و اسالم و کشور و مقاومت 
ساز ظهور حضرت ولیعصر را مؤید و منصور بدار، نسل جوان ما را از بهترین جوانان قرار بده، همه ما را زمینه اسالمی

واقعی  سازانزمینهرا از منتظران واقعی و  همه ما فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما، در ،ارواحنا فداه قرار بده
 انقالب ایشان قرار بده.

ِن  ْحم  ِه الرَّ ٌد بْسِم اللَّ ح 
 
ُه ُکُفًوا أ ْم یُکْن ل  ل  ْد و  ْم یول  ل  ْم یِلْد و  ُد ل  م  ُه الصَّ ٌد اللَّ ح 

 
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهو  اللَّ  12الرَّ

 صدق الله العلی العظیم
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