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

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

َ
سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ

ما بقیة الّله فی االرضین ین السیُّ  .األطَهر

 توصیه به تقوا
ُق » الّله الرحمن الرحیمالرجیم بسم اعوذبالله من الشیطان ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ یا أ وا اللَّ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ُزوا عباد  1«ِإالَّ َوأ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ عباد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر  2اللَّ ْقَویَو َتَزوَّ اِد التَّ  3الزَّ
بری از گرامی و خودم را در این روز شریف به پارسایی و پرهیزگاری و فرمانو همه شما برادران و خواهران نمازگزار 

یم خداوند همه ما را به کسب تقوا در همه شئون فرمان خداوند را در همه حاالت سفارش و دعوت می کنم. امیدوار
 ید.های زندگی موفق بفرماو ساحت

 

                                        
 101ـ آل عمران، ایه  1
 .102البالغه، خطبه . سید رضی، نهج1
 191ـ سوره بقره: آیه  3
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 (علیهااللهسالم)تجّلی اصول و ضوابط خانوادگی در زندگی فاطمه زهرا 
باره قاعده و قانون در 11تاکنون به  .بحث ما در رابطه با اصول و ضوابطی بود که باید در میان همسران رعایت شود

در چه سطح  اسالم عزیز دینی مالحظه کردیمروایات و منابع  ،به استناد آیات .میان همسران اشاره کردیم روابط
 .وسیع و با چه عمق و دقتی درباره روابط میان همسران سخن دارد

یم قبل از آنکه به اصل نوزدهم بپرداز م توقفی خواهیم داشت و تجلی این اصول یامروز چون در ایام فاطمیه قرار دار
لذا نگاهی به  .دهیممیگفتگو قرار و  یموردبررس (علیهااللهسالم)و قوانین خانوادگی را در زندگی فاطمه زهرا 

نقش  آنعالوه بر  علیها(الله)سالم زندگی فاطمه زهرا س خواهیم داشت ولی از این منظر که حضرت فاطمه
معرفتی و فکری که در جامعه داشت نقش خانوادگی خود را به بهترین شیوه ایفا کرد و الگویی  ،سیاسی ،اجتماعی

 مؤمنانبا پیشوای پارسایان و امیر  (علیهااللهسالم) رابطه فاطمه زهرا حقیقتا  آورد. برای همیشه و همه تاریخ پدید 
مواردی از  اینجا. در ایمکردهبحث  هاآنهمان اصولی است که تاکنون درباره  گاهجلوهن الگو و بهتری (السالمعلیه)

 :کنممیتقدیم محضر شما  وارفهرستزندگی فاطمه زهرا را 

 در مسیر اطاعت خداوند کارکمکبهترین  .1
گذشته بود  (السالمعلیه)و حضرت علی ( علیهااللهسالم)روزهایی از زندگانی حضرت فاطمه زهرا  کهوقتی

 امیرالمؤمنینطبق این نقل از  .را فراخواندند خویشدختر و داماد  م(علیه و آله و سل   اللهصلی)پیامبر خدا 
 اللهصلی) به پیامبر اکرم (السالمعلیه) امیرالمؤمنینونه یافتی؟ جواب چگکردند که خانم خود را  سؤالی

نقش خانوادگی فاطمه زهرا بسیار مهم  گرحکایتتاریخی و  ایجملهکه  علیه و آله و سلم(
دختر گرامی شما  ینا« الله ةنعم العون علی طاع»ایشان فرمودند: که  باشدمیاین است ( علیهااللهسالم)

از فاطمه کبری  علیه و آله و سلم( اللهصلی) بهترین یار در مسیر اطاعت خداست. وقتی هم که پیامبر اکرم
علیه و آله و  اللهاکرم )صلیشوهر خود را چگونه یافتی؟ خطاب به پیامبر  هسئوال کردند ک( علیهااللهسالم)

م(   2.«خیر بعل» :عرض کردسل 

                                        
ص  23عالمه مجلسی، بحار ج « کیف وجدت اهلک؟ قال: نعم العون علی طاعه الله وسال فاطمه، فقالت: خیر بعل»ـ  2
; و ر. ک: صفوری شافعی، نزهه المجالس، ۱۱۰، ص۰۱قاضی نورالله حسینی، احقاق الحق )طهران، مکتبه االسالمیه(، ج .111

 .۲۲۲، ص۲ج
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( السالم)علیه یعلو حضرت ( علیهااللهسالم)نشانگر عمق روابط صمیمانه فاطمه زهرا  ،این نمونه
که در طاعت الهی یار من باشد فاطمه یار و دلدار  خواستممیمن همسری  :فرمایدمیحضرت  .باشدمی

قبل بحث  هایخطبهمن در راه اطاعت خداست. این نمونه نشانگر چند مورد از اصولی است که در 
 ردیم:ک

 ؛که در مسیر طاعت الهی حرکت کند ایخانوادهرمانی به خانواده. آ. نگاه آسمانی و 1
. همسران باید یار و همکار یکدیگر در مسیر طاعت خداوند طاعت الهی . همکاری در مسیر1

 ؛باشند
 ؛. نگاه مثبت همسران به یکدیگر3
 تجلیل از هم در برابر دیگران و احترام متقابلو تمجید . 2

 .دو ولی خدا و چهره بزرگ الهی است اینعمق تجلی این اصول اخالقی در روابط  دهندهنشان ،هنمون یکاین 

 صبر و بردباری .2
 -فوالله » :کندمیچنین داوری  (علیهااللهسالم)در فراز دیگری در روابط بین خود و حضرت فاطمه  امیرالمؤمنین

قسم  به خدا 5«اغضبتنی و ال عصت لی امرا  ما اغضبتها و ال اکرهتها علی امر حتی قبضها الله عزوجل الیه و ال 
من فاطمه را خشمگین  گاههیچکه  دهدمیگواهی  چنیناین( علیهااللهسالم)علی بعد از شهادت حضرت فاطمه 

مرا خشمگین  گاههیچبود  طورهمینقسم فاطمه هم با من  دابه خاو را بر کاری مجبور نکردم و  گاههیچ ،نکردم
و لقد کنت انظر الیها »: فرمایدمیهمیشه با من مهربان بود و فرمانی از من را عصیان نکرد و در ادامه  ،نکرد

و  هاغمو  کردممیقسم من به فاطمه نگاه  به خداجمله بسیار عجیبی است  6«فتنکشف عنی الهموم و األخزان
مرد را آرام  طوراین کندمی. نگاه به همسری که حقوق الهی را رعایت بستبرمیعالم از من رخت  هایاندوه

همواره در  ،بزرگ عالم بود هایغممرد  ،بود هامیدان. علی مرد شودمیو روابط صمیمی بر خانواده حاکم  کندمی
 دهندهنشان. این جمله شدممیآرام  کردممیه فاطمه وقتی نگاه ب :فرمایدمیولی  ،کردمیطوفان غم و حزن زندگی 

همسران  این است که دهندهنشانمواجه بود.  هاآنبود که همسر با  هاییسختیصبوری و بردباری فاطمه در برابر 

                                        
 363 ج، صکشف الغمة علی بن عیسی اربلی، ـ  5
 ـ همان 6
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د و مایه آرامش و صفای خانواده بزداینباید غم را از دل یکدیگر  هنباید بدون جهت همدیگر را خشمگین کنند، بلک
 .شوند

 داریامانتو  برداریفرمانصداقت،  .3
َیا اْبَن َعمِّ َما َعِهْدَتِني َکاِذَبة  َو اَل َخاِئَنة  َو اَل َخاَلْفُتَك »: فرمودند 1خوددر وصیت  چنیناین( علیهااللهسالم) فاطمه

به تو دروغ نگفتم، به تو خیانت نکردم و همیشه  گاههیچکه من در طول این زندگی  دانیمی پسرعمو «ُمْنُذ َعاَشْرَتِني
ْکَرُم َو : »پاسخ دادند (السالمعلیه) امیرالمؤمنینفرمان تو را گردن نهادم. 

َ
ْتَقی َو أ

َ
َبرُّ َو أ

َ
ِه َو أ ُم ِباللَّ ْعَل

َ
ْنِت أ

َ
ِه أ َمَعاَذ اللَّ

هِ  َشدُّ َخْوفا  ِمَن اللَّ
َ
تو زن پارسایی ، همراه و یار من بودی ،پاک ،صادقتو زنی  ،برمنمیگمانی را  چنین هرگز من «أ

 .دهممیبودی و همه آنچه را گفتی بنده به صداقت آن شهادت 
با امیر  (علیهااللهسالم) همراهی فاطمه صادقانه و برداریفرمان، داریامانتصداقت و  دهندهنشاناین جمله هم  

در  (السالمعلیه) در قبال علی (علیهااللهسالم) که فاطمه زهرا ن هستیدمتفطاین نکته را  .بود( السالمعلیه) مؤمنان
 فاطمه چراکههم به لحاظ حقوق همسری و هم فراتر از آن  .بزرگ بود گاهتکیهمهربان و  درجه اعلی

هم حق  (علیهااللهسالم) فاطمه هاینقشدر این  .دانستمیخود را سرباز والیت و امین والیت  (علیهااللهسالم)
 .همسری و هم حق والیت و امامت متجلی است

                                        
ِني اَلحِ  ـ 1 نَّ

َ
ُشكُّ ِإالَّ أ

َ
َری َما ِبي اَل أ

َ
ِني أَل ُه َقْد ُنِعَیْت ِإَليَّ َنْفِسي َو ِإنَّ ْشَیاَء َفَقاَلْت َیا اْبَن َعمِّ ِإنَّ

َ
وِصیَك ِبأ

ُ
َنا أ

َ
ِبي َساَعة  َبْعَد َساَعٍة َو أ

َ
َقٌة ِبأ

ْوِصیِني 
َ
ْخَرَج َمْن َکاَن ِفي اْلَبْیِت ُثمَّ َقاَلْت َیا ِفي َقْلِبي َقاَل َلَها َعِليٌّ أ

َ
ِسَها َو أ

ْ
ِه َفَجَلَس ِعْنَد َرأ ْحَبْبِت َیا ِبْنَت َرُسوِل اللَّ

َ
اْبَن َعمِّ َما ِبَما أ

ْعلَ 
َ
ْنِت أ

َ
ِه أ ْن َعِهْدَتِني َکاِذَبة  َو اَل َخاِئَنة  َو اَل َخاَلْفُتَك ُمْنُذ َعاَشْرَتِني َفَقاَل َمَعاَذ اللَّ

َ
ِه أ ْوفا  ِمَن اللَّ َشدُّ َخ

َ
ْکَرُم َو أ

َ
ْتَقی َو أ

َ
َبرُّ َو أ

َ
ِه َو أ ُم ِباللَّ

ْمٌر اَل ُبدَّ ِمْنُه َو 
َ
ُه أ نَّ

َ
َخِك َغدا  ِبُمَخاَلَفِتي َفَقْد َعزَّ َعَليَّ ِبُمَفاَرَقِتِك َو ِبَفْقِدِك ِإالَّ أ َوبِّ

ُ
َد َعَليَّ ُمِصیَبَة َرُسوِل اللَّ  أ ُه َجدَّ ِه َو َقْد َعُظَمْت َوَفاُتَك َو اللَّ

ْحَزَنهَ 
َ
َها َو أ َمضَّ

َ
ْفَجَعَها َو آَلَمَها َو أ

َ
وَن ِمْن ُمِصیَبٍة َما أ ِه َو ِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُع ٌة اَل َخَلَف َلَها َفْقُدَك َفِإنَّا ِللَّ یَّ ِه ُمِصیَبٌة اَل َعَزاَء َعْنَها َو َرِز ا َهِذِه َو اللَّ

َکَیا َج  ِك َتِجِدینِ ُثمَّ َب ْوِصیِني ِبَما ِشْئِت َفِإنَّ
َ
َها ِإَلی َصْدِرِه ُثمَّ َقاَل أ َسَها َو َضمَّ

ْ
َخَذ َعِليٌّ َرأ

َ
َمْرِتِني ِبِه َو ِمیعا  َساَعة  َو أ

َ
ْمِضي ُکلَّ َما أ

ُ
ا  أ ي َوِفی 

ي َخْیَر اْلَج  ُه َعنِّ ْمِري ُثمَّ َقاَلْت َجَزاَك اللَّ
َ
ْمَرِك َعَلی أ

َ
ْخَتاُر أ

َ
َکَة …. َزاِء َیا اْبَن َعمِّ أ ْیُت اْلَماَلِئ

َ
ِخَذ ِلي َنْعشا  َفَقْد َرأ ْن َتتَّ

َ
وِصیَك َیا اْبَن َعمِّ أ

ُ
أ

ْرِض 
َ
ُل َنْعٍش ُعِمَل ِفي َوْجِه اأْل وَّ

َ
َخَذُه َلَها َفأ َوَصَفْتُه َفاتَّ ُروا ُصوَرَتُه َفَقاَل َلَها ِصِفیِه ِإَليَّ َف  َصوَّ

َ
ی أ

َ
َحٌد ُثمَّ  َذِلَك َو َما َرأ

َ
َحٌد َقْبَلُه َو اَل َعِمَل أ

ْعَد 
َ
ُهْم أ ي َفِإنَّ َخُذوا َحقِّ

َ
ِذیَن َظَلُموِني َو أ َحٌد ِجَناَزِتي ِمْن َهُؤاَلِء الَّ

َ
ْن اَل َیْشَهَد أ

َ
وِصیَك أ

ُ
يَ َعَليَّ َقاَلْت أ ْن اَل ُیَصلِّ

َ
ِه َو أ ْعَداُء َرُسوِل اللَّ

َ
اِئي َو أ

َحٌد ِمْنُهْم َو اَل مِ 
َ
َواُت اللَّ أ َیْت َصَل ُوفِّ ْبَصاُر ُثمَّ ُت

َ
وُن َو َناَمِت اأْل ِت اْلُعُی

َ
ْیِل ِإَذا َهَدأ ي ِفي اللَّ ْتَباِعِهْم َو اْدِفنِّ

َ
ِبیَها َو َبْعِلَها َو ْن أ

َ
ِه َعَلْیَها َو َعَلی أ

ال نیشابوری، ) َبِنیَها.  (.151-150ص ، 1ج روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ابن فت 
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 ابراز محبت و وفاداری .4
روحی لروحک الفداء و نفسی لنفسک الوقاء یا أبا »: دیگر فرمودند ایجملهدر ( علیهااللهسالم)فاطمه زهرا 

 :فرمایدمیاین ابراز وفاداری تا جایی است که  1«الحسن ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک
. علی جان اگر سپر تو هستم امامت و والیت یک مدافع عنوانبهیک همسر و  عنوانبهروح من فدای تو باشد و من 

پایدار در برابر ( علیهااللهسالم) فاطمه ،قرار گرفته باشی هاسختیتو در آسایش باشی من در کنار تو هستم و اگر در 
باید از این روابط  .زندمیو وفاداری در این سخن نورانی موج و همراه با تو خواهد بود. ابراز محبت  هاسختی

 درس بگیریم. اندآموختهکه به ما  ایصمیمانه

 مهار توقع و عدم تحمیل .5
َف َنفَسَك ماالَتقِدُر : »در سخنی دیگر فرمودند( علیهااللهسالم)فاطمه  سَتحیي ِمن إلهي أن ُاَکلِّ

َ
ي أل یا أباالَحَسِن! إن 

که از تو چیزی بخواهم که تو توان بجا آوردن آن را  کشممیو همسر گرامی من از خدا خجالت  پسرعمو 9«َعَلیهِ 
 و کندمین یندازدب زحمتبهبیجایی که او را  توقعاتاز او  .رعایت توان همسر مهم است جورایننداشته باشید. 

کنترل کرده است. صبر و بردباری در اداره درست خانه را اساس زندگی قرار داده است و تعاون در  راتوقع خود 
 .این زندگی نورانی است درجلوه دیگری از رعایت حقوق خانوادگی  مؤمنانخانه و همکاری فاطمه و امیر 

 گذشتگیازجانایثار و  .6
 (علیهااللهسالم) فاطمهبیاوری؟  غذایی وجود دارد که : آیافرمودند (السالمعلیه) امیرالمؤمنینحضرت  روزی
به خدا قسم سه روزی بود که چیزی در  10«والذی عظم حقک ما کان عندنا منذ ثالث اال شیء اثرتک به» :فرمود

 وفاداری گاهجلوهغذای کمی هم که به شما دادم از خودم ایثار کردم این خانه فاطمه  .یم که استفاده کنیمتخانه نداش
 بزرگ الهی است. هایآرمانعدم تحمیل به همسر و همراهی با او در  گاهجلوهو ایثار و 

 ؟است کجا محقق شده است شدهبیان حالتابهاین اصولی که اگر پرسیده شود 
                                        

 .196، ص 1الکوکب الدری، ج ، حائریمحمدمهدی مازندرانی؛ 15، ح 121نهج الحیاة، ص محمد دشتی، ـ  1
وار، ج  9  59، ص 23ـ عالمه مجلسی، بحاراالن

البدایه و  ؛ ابن اثیر،312، ص 10ج  و ازهاق الباطل، الحق احقاق، قاضی نور الله شوشتری ؛191 ، ص12، ج همان ـ 10
 .111، ص 6النهایه، ج 
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 .است پیداکردهتحقق  علیها(اللهسالم)در خانه فاطمه زهرا  اصول در اوج آن :گوییممی
 .کردمیاست که فاطمه آن را رعایت  این حقوقی

 وفاداری تا پای جان بر سر امامت و والیت .7
تا پای جان ایستاد و  (السالمعلیه) و امامت علی ن بود که پای والیتآ( علیهااللهسالم)ویژگی فاطمه  ترینمهماما 

سالم علیک ال .که جان خویش را برای دفاع از امامت و والیت داد آنجاوفادارانه به این عهد الهی عمل کرد تا 
یبایی آعزاداایتها الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا شاید هنوز هم روضه خوانی و  خطبه  نری برای فاطمه زهرا به ز

 :کنممیرا عرض  11هخطب آنچند فقره از ، نباشد در پایان امیرالمؤمنیناز  101
درود خدا بر تو ای پیامبر از طرف من و از طرف  :فاطمه را در قبر نهاد و دفن کرد خطاب به پیامبر فرمود کهوقتی

 خدا پیامبر قسم ای به خدا این عالم بماند.اجازه ندادند که بعد از تو در  .دختری که زود به تو ملحق شد ،دخترت
صبر من تمام : گویدمی .فرمایدمین دارد این جمالت را دفاز  مستحضرید بعد .صبر من در فراق فاطمه تمام شد

                                        
َساِء َفاِطَمَة ع َکاْلُمَناِجي ِبِه َرُس  11 َدِة َالنِّ ُه َقاَلُه ِعْنَد َدْفِن َسیِّ نَّ

َ
الَُم َعَلْیَك َیا ـ َو ِمْن َکالٍَم َلُه ع ُرِوَي َعْنُه أ ِه ص ِعْنَد َقْبِرِه َالسَّ وَل َاللَّ

َواِرَك  اِزَلِة ِفي ِج ي َو َعِن ِاْبَنِتَك َالنَّ ِه َعنِّ نَّ  َرُسوَل َاللَّ
َ
ِدي ِإالَّ أ ِتَك َصْبِري َو َرقَّ َعْنَها َتَجلُّ ِه َعْن َصِفیَّ َحاِق ِبَك َقلَّ َیا َرُسوَل َاللَّ یَعِة َاللَّ ِر  َو َالسَّ

ُحوَدِة َقْبرِ  ْدُتَك ِفي َمْل ْوِضَع َتَعزٍّ َفَلَقْد َوسَّ ي ِلي ِبَعِظیِم ُفْرَقِتَك َو َفاِدِح ُمِصیَبِتَك َم سِّ
َ
أ ْحِري َو َصْدِري َنْفُسَك َف ِإنَّا َك ِفي َالتَّ َو َفاَضْت َبْیَن َن

ا ُحْزِني َفَسْرَمٌد  مَّ
َ
ِهیَنُة أ ِخَذِت َالرَّ

ُ
َوِدیَعُة َو أ وَن َفَلَقِد ُاْسُتْرِجَعِت َاْل ِه َو ِإنَّا ِإَلْیِه راِجُع ُه ِلي َداَرَك اَ ِللَّ ْن َیْخَتاَر َاللَّ

َ
ٌد ِإَلی أ ا َلْیِلي َفُمَسهَّ مَّ

َ
ِتي  َو أ لَّ
َؤاَل َو ِاْسَتْخِبْر  ْحِفَها َالسُّ

َ
ِتَك َعَلی َهْضِمَها َفأ مَّ

ُ
ُئَك ِاْبَنُتَك ِبَتَضاُفِر أ ْنَت ِبَها ُمِقیٌم َو َسُتَنبِّ

َ
ْم َیْخُل ِمْنَك أ ْم َیُطِل َاْلَعْهُد َو َل َحاَل َهَذا َو َل َها َاْل

ٍع  َودِّ ُکَما َسالََم ُم الَُم َعَلْی ْکُر َو َالسَّ ُه اَ  َالذِّ ِقْم َفاَل َعْن ُسوِء َظنٍّ ِبَما َوَعَد َاللَّ
ُ
ْنَصِرْف َفاَل َعْن َماَلَلٍة َو ِإْن أ

َ
اِبِریَن.اَل َقاٍل َو اَل َسِئٍم َفِإْن أ  تر لصَّ

و ای فرستاده خدا از من و دخترت که در کنارت آرمیده، و  ده زنان، فاطمه علیها السالم درود بر ت جمه: هنگام به خاك سپردن سی 
ام نمانده. ات عنان شکیبایی از کفم گسالنده، و توان خویشتنداریزودتر از دیگران به تو رسیده. ای فرستاده خدا مرگ دختر گرامی

و را دیده و سنگینی مصیبتت را کشیدهاما برای من که سخت و را بر بالین ساختم ی جدایی ت ام جای تعزیت است نه هنگام تسلیت. ت
و بود، و جان گرامی « گردیم.همه ما از خداییم و به خدا باز می»ات میان سینه و گردنم از تن مفارقت نمود. در آنجا که شکاف قبر ت
که خدا ام اندوه است و تیمارخواری، و شبهایم شب زندهسید. کار همیشگیامانت باز گردید، و گروگان به صاحبش ر داری. تا آن

و در آن به سر میخانه و را خبر دهد که چسان امتت ای را که ت بری برایم گزیند و این غم که در دل دارم فرو نشیند. زودا دخترت ت
که شاید فراهم گردیدند، و بر او ستم ورزیدند. از او و فراموش نگشته.  بپرس چنان و خبر گیر از آنچه باید، که دیری نگذشته و یاد ت

درود بر شما، درود آن که بدرود گوید نه که رنجیده است و راه دوری جوید. اگر باز گردم نه از خسته جانی است، و اگر بمانم نه از 
، خطبه سید رضی، نهج البالغه ).رای آنان نهادهبدگمانی است بلکه امیدوارم بدانچه خدا شکیبایان را وعده داده و پاداشی که ب

101) 
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ِهیَنُة »: فرمایدمیبعد  .فراق فاطمه مرا از پا درآورد ،شد ِخَذِت َالرَّ
ُ
ا ِإَلْیِه راِجُعوَن َفَلَقِد ُاْسُتْرِجَعِت َاْلَوِدیَعُة َو أ ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ ِإنَّ

ا َلْیِلي َفُم  مَّ
َ
ا ُحْزِني َفَسْرَمٌد َو أ مَّ

َ
ٌد أ من همه به بیداری خواهد  هایشب ،پیامبر خدا آن امانت را به تو بازگرداندم «َسهَّ

َحاَل َهَذا»: فرمایدمی ایجملهاما بعد  .غم من تا آخر باقی خواهد ماند ،گذشت َؤاَل َو ِاْسَتْخِبْرَها َاْل ْحِفَها َالسُّ
َ
« َفأ

خواهد نولی او دردهای خود را به تو  ،کرده بازگشت با محسن سقط، لوی شکسته آمدهامانتی که برگشت با پ این
یاد ای پیامبر از او  ،گفت  .ن در و دیوار ..بیکه  ایلحظهنخواهد گفت آن  سادگیبهفاطمه  ،کن سؤالز

يَّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن 
َ
ِذیَن َظَلُموا أ ُم الَّ  11َوَسَیْعَل

ة و عرفان الحرمة  و المومنات والمسلمین  اغفر المؤمنیناللهم اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النی 
 والمسلمات

َ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

َ
 13ُفًوا أ

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                        
 111ـ سوره شعراء، آیه  11
 اخالص. سوره 13
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 خطبه دوم
الّله الرحمن الرحیم. الحمدالّله الذی هدانا لهذا و ما اعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم

ٍد َو َعلی آله  کنا لنهتدی لوال عن هدانا الله ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
َنا أ ِدَنا َو َنِبیِّ ثم الصالة و السالم علی َسیِّ

ما موالنا علی بن ابیطالب  ین الَسیُّ بیَن األطَهر و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و األطیَّ
ة المسلمین علّی بن الحسین و الحسین سّیدی شباب اهل الجنة اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئم

محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن محمد و 
حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 

 النبین.البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة 

 توصیه به تقوا
اِدِقیَن »اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم  ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
 14«یا أ

اِدِقیَن  ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه 14«الصَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  عباد اللَّ

، بارها و بارها و کلمات پیشوایان البالغهنهج . درکنممیرسایی و پرهیزگاری سفارش بار دیگر شما و خودم را به پا
مالحظه گردید  تاکنونه تقوا ن در توصیه بفرازهایی از آ 190. در خطبه اندفراخواندهما را به تقوای الهی و پرهیزگاری 

ی رسید که همه هبه منزلگاهی خوا زودیبه، ببین که م ببخشتجسدر نگاه خود نده را : آیفرمایدمیتا آنجا که 
آن  دان که در برابر و رویاروی تو،ب .جا به پایان رسیده استعالم در آن هایشادی، همه نوهای عالم آنجا کهنه است

و فرای آن بهشت و  منزلگاه شوند و هم در پس آن قیامت بر قرار دارد که همه باید وارد آنموعد سخت و تنگ ق
، صدای کندمیرا کر  هاانسانجهنمی که صدای آن  ،ن برافروخته استآ هایشعلهنمی که جه .دجنهم قرار دار

ی خود مجسم کن. اگر بخواهیم در این را همیشه پیش رو بزرگ آن هایشعلهفروخته جهنم و تش براجهنم، آ نهیب

                                        
وبه 12  119آیه  ،ـ سوره ت
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به  مؤمنانآن این است که آینده را همیشه متذکر باشیم که امیر  هایراهی از نائل شویم یک باالی تقوا مراتببهعالم 
 15.دهدمییادآوری آینده تذکر 

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میهایی را بهتمناسب

 (علیهااللهسالم)تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا  .1
 .کنممیرا تسلیت و تعزیت عرض  (علیهااللهسالم)ا فاطمه زهر صدیقه طاهره شهادت حضرت

 فاضل لنکرانی اللهآیتبزرگداشت سالگرد  .2
فاضل لنکرانی را که سالگرد این مرجع  العظمیاللهآیتمرحوم  ویژهبهیاد و خاطره همه بزرگان و مراجع درگذشته  

 کنیممیتقدیم  و داریممیانقالب و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را گرامی شهدای  طورهمیناست و  قدرعالی
 .به ساحت همه آن بزرگواران و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد

 بزرگداشت روز امور تربیت و تربیت اسالمی .3
 :یادآوری شود که است و الزم داریممیی را گرامی تربیت اسالم روز امور تعلیم و

یژهبهبه مسائل تربیتی و معنوی  دهییتاهمالف. لزوم  پرورشآموزشدر  و  و
باید مقوله نخست ما باشد. مقوله  هامحیط در همهو  وپرورشآموزشدر  ویژهبهو  مقوله تربیت در حوزه و دانشگاه 

ل در همه فضاهای علمی موزان باید اولویت او، اجتماعی و سیاسی دانش آفکری ،معنوی ،اعتال و ارتقای اخالقی
تی توجهات یبه مسائل اخالقی و ترب وپرورشآموزشباشد. البته در سند  وپرورشآموزشدر  ویژهبهوزشی و آم

باید گفت جایگاه تربیت به معنای دقیق و جامع آن در  حقیقتا  اما  ،تقدیر و تشکر است درخورشده است که  خوبی
 .بلندتر، حمایت بیشتر و یک دیدگاه عمیق علمی، دینی و ایمانی دارد همتیکنیاز به  وپرورشآموزش

                                        
 316، ص 190ـ سید رضی، نهج البالغه )تصحیح صبحی صالح(، خطبه  15
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 جه برای امور تربیتیب. لزوم اختصاص بود 
کافی نیست. در این زمینه باید اقدامات  شودمیمسائل خاص اخالقی و تربیتی  که در حوزه گذاریسرمایهمیزان 
 انجام شود. ترجدی

پیشبیشج. لزوم اهتمام  پرورشآموزشبه سند  از  و
اخالقی و تربیتی باید تأمین شود. رار بگیرد و امکانات الزم در حوزه مسائل ق موردتوجهباید  وپرورشآموزشسند  

نهاد بسیار  وپرورشآموزشاست. نهاد  تریبزرگاما این مقوله نیازمند یک اهتمام  ،بحث نیست مجال ورود در این
 .مهمی است

ه ک اندکردهایراد است  شدهانجامکه  توافقات ی ازیک بر اساس اشکاالت و اعتراضاتی 1030در سند یونسکو  اخیرا  
 طوربه مسألهاما قرار شد  .دادند هاییپاسخجا ی مطرح شد و جناب آقای وزیر در آنعالی انقالب فرهنگ در شورای

هر  است و وپرورشآموزشهمان سند  ماست وپرورشآموزشمالک حرکت  آنچه. قرار بگیرد موردتوجه ترجدی
حرکت باید در چارچوب ضوابط و قواعدی  . ماباشد موردتوجه تواندنمی طبعا  چیزی که بیگانگان از ما بخواهند 

 .تعلیم و تربیت باید در صدر مسائل باشد مسأله درهرصورت .طراحی شده است وپرورشسند آموزشکه در  کنیم

 لزوم بهبود نظام معیشتی مردمبر  تأکید .4
 تأکید نیز هبریمقام معظم ر که مردم است مسائل مربوط به معیشت و زندگیموضوع دیگر که باید به آن اشاره شود 

تقدیر و  درخورهمه  دهندمییشت و حل مشکالت مردم انجام برای ارتقای مع گانهسهای وخدماتی که ق .اندکرده
 ،مهار و کنترل فسادهای اقتصادی ،مبارزه با فساد ،مقوله اقتصاد مقاومتی .نیست اما کافیتشکر است 

در سطح کشور و در پایان سال چیزهایی است که باید  هااین .دنبال شود درستیبهنجومی که بایستی  هایحقوق
و  شودمیاجرا  مصالهم که در  ایبرنامهو  استاناز مسئوالن محترم  کنیممیتشکر  .شود بندیجمعاقدام و عمل 
 هااینس دارد. اما در کنار همه جای تقدیر و سپاکه ار خوبی است برنامه بسی آیندمیکی از مدیران در هر هفته ی

میزان اقداماتی . طلبدمیو استوارتری  ترجزمدر زندگی مردم وجود دارد که عزم  هاییسختیید بدانیم مشکالت و اب
 .کافی نیست باید همت بلندتری به خرج داد شودمی که انجام

مشکالتی که جوانان ما در مسائل  استان خوزستان با آن مواجه شدند،مشکالتی که عزیزانمان در برای حل  
با یک  واقعا  ت که مسئوالن ما این اس تأکید. تقاضا و طلبدمیواالتری  هایهمتخانواده با آن روبرو هستند نیاز به 

 ی وارد اقدام و عمل شوند.ترجدیامه برن
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 تکریم ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه .5
 10حضور مهمانان از ن برگزار شد. مایت از انتفاضه در تهراح ی بود که درکنفرانس موضوع مهم دیگر، ششمین
سرلوحه راه مقاومت در عرصه فلسطین  ،ه پایانی کنفرانسع مقام معظم رهبری و بیانیکشور و سخنرانی بسیار جام

و به مهمانانی که در این کنفرانس شرکت کردند  کنیممیشکر کنفرانس ت برگزارکنندگاناشد. از و منطقه باید ب
 .داشتند نکات بسیار مهمی است تأکیدن معظم رهبری و بیانیه پایانی بر آ . نکاتی که مقامکنیممیعرض  یرمقدمخ

و همه  کنیممیجمعه و به نام قم و حوزه از بیانیه و سخنان بلند رهبری اعالم حمایت  نمازگزاران عنوانبهما هم 
منان غدار امت اسالمی وحدت راه غلبه بر دش و هاصهیونیسته نجات امت، راه غلبه بر عالم اسالم باید بدانند را

 کردند. تأکیدبر مقاومت است که رهبری هم بر آن  تأکیدایستادگی در برابر دشمنان و  صفوف،
و امت اسالمی بدانند که راه پیروزی از سازش و گفتگوهای حقیرانه و ذلیالنه در برابر دشمن  هافلسطینی

پیروزی راه شجاعت، ایستادگی، وحدت صفوف و مقابله با دشمنان اسالم با تمام قدرت است تنها راه  .گذردنمی
 که رهبری هم به آن اشاره کردند.

 
 :کنممیهم به عربی عرض  ایجملهچند 

ایتها االخوة و االخوات و السادة والسیدات اوصیکم و نفسی بتقوی الله و رعایة امره و نهیه فی جمیع مجاالت 
 ساحاتها و بعد الحیاة و

القضیة الفلسطینیة و االنتفاضة الثالثة فی  قد شاهدنا فی االسبوع المنصرم عقد المؤتمر الدولی السادس لدعم
 طهران و هذا المؤتمر کان متمیزا  بخصائص:

منها مشارکة عدد کبیر من النخب و المثقفین و المجاهدین و العلماء و شخصیات کبار من ثمانین دولة و ایضا 
ارات المختلفة من فلسطین و المقاومة.م  شارکة التی 

و هکذا عقد المؤتمر فی هذة الظروف العصیبة التی تمر  علی العالم االسالمی. هذا المؤتمر کان مؤتمرا  هاما  قد 
دعم االنتفاضة و  ابدی الضیوف الکرام و المشارکون عن آرائهم حول االعتدائات الصهیونیة و ضرورة استمرار

ة برامج المؤتمر المحاضرةضرورة  التی القاها االمام الخامنئی و اکد سماحته فی  عدم انساء قضیة فلسطین و فی قم 
کلمة الرشیدة و الرائعة علی محاور مهمة و مبادئ رئیسیة و اشار الی ضرورة الترکیز علی القضیة الفلسطینیة و عدم 

لسطین هی االولویة االولی و القصوی لجمیع االمة و الدول انساء هذة القضیة المهمة االستراتجیة و اعتبار قضیة ف
و الشعوب و اصر  االمام علی ضرورة وحدة الشعوب و الدول فی العالم االسالمی و العربی و االبتعاد عن النزاعات 
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ومة و و الحروب الطائفیة و الداخلیة و اکد سماحته ایضا علی ان الخیار الوحید لحل  قضیة فلسطین هو خیار المقا
 الصمود

 و اشیر فی البیان الختامی للمؤتمر الی نقاط مهمة و استراتجیة
و نحن فی هذا الحشد العظیم و قم المقدسة و باسم الحوزة العلمیة نعلن عن تایید التام للبیان الختامی و لبیان 

تحریر ارض فلسطین من سیدنا القائد و ندعو الشعوب و الدول الی التوحد حول هذة القضیة. و نسئل الله تعالی 
 أرجاس الصهیونیة

ة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و  اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النی 
اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  الکفار و المنافقین.

 ،والمسلمات
های ما را به انوار ایمان و معرفت خودت روشن بفرما، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، شر دشمنان را به خدایا دل

توار بدار، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان ما را در راه اسالم و انقالب اسالمی اس هایگامخودشان بازبگردان، 
را مورد لطف  اندرفتهبه لقای الهی همه بزرگانی که  مراجع درگذشته و ،شهدا ماما ،مقامعالیشهدای  ،جمع از این

ان قرار بده، سالم و درود ما آن پرافتخارراه  و استمراربخشان قدردان شهید ار و عنایت بیکران خودت قرار بده، ما
محضر حضرت  ژهویبهو  )س( فاطمه معصومه )ع(، )س(، ائمه اطهارفاطمه زهرا  اکرم )ص(، را به محضر پیامبر

 .مراجع عظام را موید و منصور بدارو مقام معظم رهبری ، خدمت گزاران اسالم، ولیعصر ارواحنا فداه ابالغ بفرما

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحْر  ِبْسِم اللَّ َك َواْن بِّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَر  16ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ

 العلی العظیم صدق الله
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