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 خطبه اول

الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من  اللهبسماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 
امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات 
ما بقیة  ین السیُّ بیَن األطَهر ٍد َو َعلی آله األطیَّ ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ

َ
اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ

 ه فی االرضین.اللّ 

 توصیه به تقوا

َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما » الرحمن الرحیم  اللهبسماعوذبالله من الشیطان الرجیم  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ سِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة َامِره َو ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنف 1«َقدَّ
 ُمجاِنَبة َنهِیه َو َتَجَهزوا ِعباَدالله َفَقد ُنوِدَی فیُکم ِبالَرحیل َو َتَزَودوا َفِإنَّ َخیَر الزاد التقوی.

 یهافرصتهمه شما و خودم را در این ماه شریف و ایام عزیز به پارسایی و پرهیزگاری و استفاده حداکثری از 
یم خداوند به ما توفیق  .کنممیماه مبارک رمضان سفارش و دعوت  ماندهباقی کامل از این  گیریبهرهامیدوار

 .قدر عنایت و کرامت بفرماید هایشبو  هافرصت

 گفتهپیش گانهبیستمروری بر اصول 
پیرامون اخالق خانوادگی در مدار روابط همسران سخن گفتیم  ،که مستحضرید ما در قریب چهل خطبه طورهمان

 هایآسیبسالمت و رشد یک جامعه است و تهدیدها و  ،شد که بنیان خانواده اساس سعادت تأکیدو بارها 

                                        
وره حشر آیه  1  11ـ س
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و سبک زندگی غیر اسالمی و غربی، بسیاری از  هاآسیبفراوانی امروز متوجه نظام خانواده است. هجوم این 
مباحث هم در سطح اخالق عمومی  گونهاینو پرداختن به  کندمیخانوادگی ما را تهدید  هاییانبنو  هایارزش

برخوردار است و اساس یک خانواده سالم به  یکالن نظام از اهمیت واالی هایگذاریسیاستو هم در سطح 
اره اش یگاه شریفینجاابیست اصل و قاعده را در  تاکنون. ما گرددبرمیزندگی  آغازروابط درست همسران از 

 .کردیم
 :کنممینچه امروز بنده عرض آ
 ؛است گانهبیستاصول مروری کوتاه بر این  :اوالا  
 ترینممهالزم ندارد و اگر فرصت بود به  یچندان بحثو  بریممیکه فقط نام  دیگربه چند اصل  ایاشاره :ثانیاا  

 اشاره کردیم خواهیم پرداخت.  تاکنونآیاتی که در این زمینه 
 :از اندعبارت سبک زندگی در روابط میان همسران برشمردیم عنوانبهما تاکنون گفتیم و از آیات و روایات  آنچه

 داشتن؛ به زندگی خانوادگی فرا مادینگاه ایمانی و  .1
 ؛کردنو بر آن اساس تعامل  دادنهر یک از همسران خود را بجای دیگری قرار  .2
 ؛درک متقابل و عمیق همسران در طول زندگی از یکدیگر .3
 ؛سنگ بنای یک زندگی سالم عنوانبهصبر و بردباری و شکیبایی  .4
 ؛کنترل و مهار انتظارات و توقعات و کاهش توقعات مادی از یکدیگر .5
 ؛و مناسب در خانه و در کنار هم موقعبهو مجالست و حضور  نشینیهم .6
 مشاوره در اداره زندگی؛و  اندیشیهم .7
 ؛همکاری و تعاون .1
  به یکدیگر؛ دوستی و محبت قلبی و اظهار آن .9

 ؛احترام متقابل و رعایت آداب معاشرت .11
 ؛خشم  فروبردنو   یخطاپوشکظم غیظ و  .11
 ؛سن خلقمهربانی و ح   .12
 ؛ایثار و فداکاری .13
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 ؛عفو و گذشت .14
 ؛امور زندگیصیانت از هم دیگر در همه  .15
 ؛و رازداری داریامانت .16
 ؛گوییراستصداقت و  .17
 ؛یکدیگر در فضای خانه داشتننگهنمودن قلب یکدیگر و شاد  شاد .11
 ؛شکر و سپاس الهی و شاکر خدمات یکدیگر بودن و پرهیز از ناسپاسی .19
 ؛تواضع و فروتنی در برابر یکدیگر .21

 الهام از آیات و روایات سبک زندگی در روابط همسران با عنوانبهسی خطبه  اصولی بود که ما در بیش از هااین
رویج دگی تزن هایپایه عنوانبهمحضر شما تقدیم کردیم. مهم آن است که این سبک زندگی و این اصول و قواعد 

 گردد.ترویج شده، شناخته  و مراکز مختلف هادانشگاه، هاحوزه، وپرورشآموزششود. در 
در اصول قبلی بوده است ولی  هاآنه عمد کنممیاما آنچه عرض  .چیزهای دیگری افزود شودمیبر این فهرست 

 ره کرد که بحث طوالنی الزم ندارد:اشا توانمیبه اصولی 
 ؛وفاداری .21
  ؛نگریواقع .22
 ؛اعتدال و احتیاط .23
 ؛و اعتماد یکدیگر را به خود جلب کنند همسران باید به یکدیگر اعتماد کنند اعتماد یکدیگر:جلب  .24
رای ندگی و خانواده دابدانند که ز و ظواهر را در زندگی و روابط همدیگر نبینند :اندیشیعاقبت. عمق نگری و 25

 است؛اهدافی چه فلسفه و 
وشزد گ باید گفتگو کنند جایی که مطلبی دارند به دیگری :یکدیگربه . صراحت در نقد همدیگر در عین احترام 26

 ؛و آداب ضرورت دارد هاحریمرعایت  حالدرعین اما ،کنند
 انواده از قوانین مهم اسالمی است؛و نهی از منکر در فضای خ معروفامربه. ارشاد و تذکر و 27
با ا یسعی کنند با گفتگوی درست  اتاختالف موقع در در هنگام اختالف: غیراخالقی یرفتارها. پرهیز از 21

 ؛رفع کنند اختالفات را حکمیت صحیح 
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 ؛در نقش خانوادگی و اجتماعی  اعتدال .29
 گیری از اصالح نقاط ضعف یکدیگر؛ درنتیجه زدگیشتابو پرهیز از  بلندمدت. نگاه به آثار 31
شاید سالی که  .عمده اصول و قواعدی است که در فقه و اخالق ما در روابط همسران وجود دارد هااین
 ژهویبهاین حجم از ادبیات و آیات و  کردمنمیمطالعات قبلی فکر  رغمبهاین بحث را شروع کنم  خواستممی

آیه و صدها حدیث و روایت که  هادهدر خصوص این موضوع وجود داشته باشد.  فریقینروایات در مجامع 
ک حجم ی انصافاا است  شدهواردبه این مقوله اخالق و فقه خانواده در فصل روابط همسران  غیرمستقیممستقیم و 

خود خانه و خانواده را در  زندگی ایمانی و اجتماعی ریزیپایه باید در فرهنگ و که دهدمیباالیی هست و نشان 
 دهیم. قرار  هااولویتصدر 

وجود دارد  در مورد طالق و اختالفات خانوادگی هادادگستریدر  کنندهنگراناز آمارهای  هفهرستی که امروز
وانان ج ویژهبه. به این اصول و قواعد ایمانی است این مشکالت، بازگشت همه حلراه. است کنندهنگران انصافاا 

کنند و در فضای خانه پیاده کنند. اگر فضای خانه بر پایه این  اهمیت این اصول را درکاز آغاز زندگی بزرگوار باید 
 بزرگ هایانسانسالم و مهد تربیت  نه خانه آرام،آن خا حتماا شود  سی اصل از اصول و قواعد بین همسران شروع

 است. قرارگرفته موردتوجهخواهد شد. این همان اصل بزرگ و مهمی است که در متون دینی ما 

 مروری بر آیات مربوط به روابط خانوادگی و همسران
 در قبال یکدیگرـ ترک میان همسرانمش وظایفاز مباحث ـ روابط همسران که در پایان این قسمت  اینکتهاما  

د کلیاما چند آیه  .قراردادیم موردتوجهآیه را  هادهباید به آن اشاره شود این است که ما در پی این مباحث شاید 
یر چتر این واردشدهو گویا همه روایات و تعالیمی که در فضای خانواده  آیدمیروابط خانوادگی به شمار   است ز

 .گیردمیچند آیه قرار 
 است. آیات قرآن چتری کنممیدی اشاره به این چند آیه کلی اینجارمضان است و بهار قرآن  و من در ماه مبارک 

 .آیدمیو به شکل یک منظومه در گیردمیکه در شعاع آن، روایات قرار 
 از: اندعبارتاشاره کردیم  قبالا آیات کلیدی که  
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 سوره روم 11یک: آیه 
ةا »: فرمایدمی خداوند متعال در این آیه َودَّ م مَّ وا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنک  ن  َتْسک  ا لِّ ْزَواجا

َ
ْم أ ِسک  نف 

َ
ْن أ م مِّ ْن َخَلَق َلک 

َ
َوِمْن آَیاِتِه أ

وَن  ر  َقْوٍم َیَتَفکَّ  شده است. تأکیددر این آیه بر دوستی و محبت که 2«َوَرْحَمةا ِإنَّ ِفی َذِلَك َلََیاٍت لِّ

 سوره بقره 181دو: آیه 
َن » :فرمایدمیخداوند در این آیه شریفه همسران را به لباس تشبیه  ْم  ِلباس   ه  ْم  َلک  ْنت 

َ
ن ِلباس   َو أ گرچه این آیه  3«َله 

است اما اطالق دارد. همسران پوشش کامل یکدیگر هستند. همه نیازهای یکدیگر را  واردشدهدر مورد خاص 
 .کنندمیو مانند لباس از یکدیگر صیانت  انندپوشمیو خطاهای همدیگر را  کنندمی تأمین

یم 6سه: آیه   سوره تحر
ْم َو »را به حفاظت از خود و عیال خود امر کرده است:  مؤمناندر این آیه  تعالیباری َسک  ْنف 

َ
وا أ وا ق  ِذیَن آَمن  َها الَّ یُّ

َ
یا أ

اس  َو اْلِحجاَرة   َها النَّ ود  ْم ناراا َوق  ْهِلیک 
َ
ید وعیالاهلن و خاندان و خودتا مؤمنان 4«أ و  خودتان را از گناه بازدار

 .صیانت کنید

 سوره بقره 118چهار: آیه 
نَّ ِمْثل   : »کندمیدر این آیه شریفه هم خداوند  متعال به حقوق متقابل همسران اشاره  وِف َو َله  ذي َعَلْیِهنَّ ِباْلَمْعر  الَّ

ه  َعزیز  َحکیم   جاِل َعَلْیِهنَّ َدَرَجة  َو اللَّ  5«َو ِللرِّ

                                        
وره روم، آیه ـ  2 ودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری،  : و از نشانه21س وع[ خ های او این که از ]ن

 هایی است.اندیشند قطعا نشانه در این ]نعمت[ برای مردمی که می 
وره بقره: ِآیه  3  آنها.: آنها لباس شما هستند و شما لباس 117ـ س
وره تحریم، آیه  4 ویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها هستند، نگاهدارید: ای کسانی که ایمان آورده6ـ س واده خ ود و خان  .اید! خ
وره بقره آیه  5 وهران را بر زنان، لیکن مردان را بر زنان افزونی است، و خدا 221ـ س وهران حق مشروعی است چنانچه ش )بر هر چیز( : و زنان را بر ش

وانا و داناست  .ت

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=228
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=228
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=228
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 سوره نساء 11پنجم: آیه 
وِف َو ع : »خواندفرامیبا یکدیگر معاشرت نیکو  به که این آیه شریفه همسران را نَّ ِباْلَمْعر  وه   6«اِشر 

 کلید همه این سی اصل و قانون را باید در این آیات کریمه جستجو کنیم.  .و دیگر آیاتی که وجود دارد

 در آیات مذکور تأکیدنکات مورد 
  :شده است تأکیدمهم در این آیات به این چند مفهوم 

 . همسران بایدباشد هاانسان طمأنینهخانه باید جایگاه آرامش و :آرامش و سکینه در فضای خانوادگیالف. 

 ؛کند تأمینو تعاملی را داشته باشند که این آرامش را  فضا

 و تمایل به یکدیگرب. مهر و محبت و عالقه 
 و صیانت از همدیگر  یکدیگرج. چتر 

 د. وقایه و معاشرت به معروف 
قانون  سی اصل و، بیش از شویممی تردقیقروایات که وقتی در  مفاهیم کلیدی در روابط میان خانواده است هااین

 مثل مشورت و امر و ارشاد و هاییروش. البته در قرآن به شودمیاستخراج  هاآناز در فضای روابط همسران 
 هم بود.اشاره شده است که در روایات اصول قبل از آن باب نیز  هاییمقوله

 گفتیم قریب سیروایت  هادهدر شعاع این آیات و نچه آ. بندیممیبحث را  ما در این خطبه پرونده این بخش از
 در ماه مبارک رمضان. مهم این است که بود سالم و ایمانی زندگی گیریشکلقانون در روابط میان همسران برای 

ه انوار قرآن و انوار این بسپاریم. فرهنگ و جامعه و خانه خود را بما به قرآن بازگردیم و به آیات شریفه قرآن دل 
  .ستپیام مهم ماه مبارک رمضان ا مزین کنیم که همانو تعالیم نورانی در روابط خانوادگی و همسران  دستورات

                                        
وره نساء آیه  6  و با آنها به نیکی معاشرت کنید.: 19ـ س

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=19
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=19
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ت نوادگی کرامآن در زندگی خا سازیپیادهخدایا ما را عامل به قرآن قرار بده، به ما توفیق فهم این معارف بلند و 
 قدر کرامت بفرما. هایشبک رمضان و از فیوضات ماه مبار گیریبهرهبفرما، به ما توفیق 

بْ  َحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَر
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  1َتُر ِبْسِم اللَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                        
وثر 7 وره ک  ـ س
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 خطبه دوم
الرحمن الرحیم. الحمدالّله الذی هدانا لهذا و ما  اللهبسماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 

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

ة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب موالنا علی بن ابیطالب و علی الصدیق
اهل الجنة و علی االئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر 

حججک و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر 
ک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة علی عبادک و أمنائک فی بالد

 النبین و صفوة المرسلین

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

َ
یا أ

اِدِقیَن  وِصیکْم  8«الصَّ
ُ
ِه أ ه  عباد اللَّ  و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

از این ماه و اندوختن تقوا برای  گیریبهرههم در این ماه پارسایی همه برادران و خواهران گرامی و خودم را به  باز
یم. در روایات  هایشب. ما در آستانه کنممیتوصیه  همه سال است کسی که روزهای ماه  شدهنقلبزرگ قدر دار

را به قرآن و دعا زنده بدارد و در نمازهای جماعت شرکت کند و نمازهای  هاشبرمضان را به روزه گرامی بدارد و 
  9را درک کرده است القدرلیله بازداردجمعه را با ذوق و شوق مشارکت کند و اعضا و جوارح خود را از گناه 

                                        
وبه، آیه  1 وره ت  119ـ س
واب االعمال و عقاب االعمال، ص  9 ویه، ث ی َدَخَل 65ـ محمد بن علی بن باب ا اْنَصَرَف ِمْن َعَرَفاٍت َو َساَر ِإَلی ِمنا ِبيَّ ص َلمَّ ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: ِإنَّ النَّ

َ
: َعْن أ

وَنه  َعْن َلْیَلِة اْلَقْدِر َفَقاَم  ل 
َ
اس  َیْسأ ْط اْلَمْسِجَد َفاْجَتَمَع ِإَلْیِه النَّ

َ
ْم أ وِني َعْن َلْیَلِة اْلِقْدِر َفَل م  ْلت 

َ
ْم َسأ ک  یُّ

َ
ا َبْعد  َفأ مَّ

َ
ِه أ َناِء َعَلی اللَّ ک ْن ِو َخِطیباا َفَقاَل َبْعَد الثَّ

َ
ي َلْم أ نِّ

َ
ِِ ْم 

ک  َها َعْن
ه  َمْن  نَّ

َ
اس  أ َها النَّ یُّ

َ
وا أ َعِتِه َو َوَرَد َعَلْیِه َشْهر  َرَمَضاَن َو ه   ِبَها َعاِلماا اْعَلم  م  ِويٌّ َفَصاَم َنَهاَره  َو َقاَم ِوْرداا ِمْن َلْیِلِه َو َواَظَب َعَلی َصاَلِتِه َو َهاَجَر ِإَلی ج  َغَدا  َو َصِحیح  َس
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توجه  هانآباید به  .بلند است تعالیمرعایت این  آن و ظاهرکوثر الهی است و را حقیقت والیت فاطمه زه القدرلیله
شب قدر به روی ما گشوده شود. ممکن است  هایدروازهکنیم و به این وظایف عمل کنیم و مهم بشماریم تا 

 ،روزه ،بلند نمازدرهای فضیلت قدر به روی باز نشود. راه رسیدن به این قله  کهدرحالیقدر بر ما بگذرد  هایشب
مادگی برای حضور در آاست خدایا ما را به انجام وظایفمان و  داریخویشتننماز جماعت و جمعه،  ،مناجات

 .بدار مؤیدقدر موفق و  هایشب

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میهایی را بهمناسبت

یک و تسلیت  .1  مؤمنانمیالد امام حسن مجتبی و شهادت امیر  به مناسبتتبر
 علیهماالسالم

 علیهلهالسالم مؤمنانو پیشاپیش شهادت امام مظلوم امیر  کنممیدر آغاز میالد امام حسن مجتبی را تبریک عرض 
با ذکر صلواتی بر محمد و آل  داریممیشهدای مدافع حرم را گرامی  ویژهبهو یاد شهدا و  کنممیرا تسلیت عرض 

 .محمد

یم .1  شهدای حادثه تروریستی تهران تکر
ی ایشان و بازماندگان ملت هادهحادثه تروریستی کور و ناجوانمردانه تهران را به خانوا قدرگرانشهدای شهادت 

یاد و خاطره شهید روحانی این  ویژهبه .کنیممیرهبر معظم انقالب تسلیت عرض  ویژهبهایران مراجع عظام و 

                                        
ْدَرَك 

َ
د شدند، منی رفته و داخل مسج رگشتند و بهالسالم نقل شده است که وقتی پیامبر خدا از عرفات ب...؛ از امام محمد باقر علیهَلْیَلَة اْلَقْدر ِإَلی ِعیِدِه َفَقْد أ

ورد شب قدر پرقدر پرسیدند. پس حضرت )ص( خطابه ای از مردم دور او جمع شدند و از شبعده ودند در م واندند و بعد از ثنای الهی فرم سیدید ای خ
ـ ای مردم بدانیدمن آن را از شما کتمان نمی ـ که چه زمانی است  گاهی ندارم  وردار باشد  کنم اما به آن آ هر کس ماه رمضان را درک کند و از صحت بدن برخ

واظبت کند و به نماز جمعه برود و به عید برسد پس به تحقیق شب قدر را روزه بگیرد و شبش را به شب زنده پس روزش را داری قیام کند و بر نمازش م
 درک کرده است.
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 هایهعرصبزرگ الهی و فعال در  هایشارزتقوی که از روحانیون انقالبی و پایبند به  االسالمحجتحادثه مرحوم 
در تشییع جنازه و هم در مراسمات و انشالله مردم شریف قم از این شهید واالمقام  داریممیرا گرامی  بودانقالبی 

 .صلواتی بر محمد و آل محمد کنیممیتقدیم  هاآنو برای علو درجات  تجلیل مناسب خواهند داشت

 مشکینی  اللهآیتبزرگداشت سالروز رحلت  .3
مشکینی را  اللهآیتشهرمان حضرت  فقید جمعهامامعالم بزرگ و  ،مفسر قرآن ،یاد و خاطره معلم بزرگ اخالق

یم روح بلند این عالم فرزانه داریممیگرامی  ی علمیه و بر ملت هاحوزهخدوم الهی و صاحب حق بر  ،و امیدوار
ا ذکر قرار بگیرد ب تعالیباریو راه انقالب و رهبری در پیشگاه اولیای الهی قرار بگیرد و مورد لطف و احسان ما 

 .صلواتی بر محمد و آل محمد

 سعیدی اللهآیتگرامیداشت شهید  .4
ی زرگب هایچهرهآن عالمی که پیشاهنگ انقالب و از  .داریممیسعیدی را گرامی   اللهآیتیاد و خاطره  طورهمین
یم شاهنشاهی سینه سپر کرد و همه  ،هاتاریکیعصر  که در د او به روح بلن .را به جان خرید هاسختیدر برابر رژ

 .صلواتی بر محمد و آل محمد کنیممیدرگذشتگان این جمع و شهدای اخیر تقدیم  ،گذشتهدرمراجع  ،و همه شهدا

 در اقتصاد مقاومتی دستیصنایعنقش بسزای  .5
نقش  رنفتیغیدر تحقق اقتصاد مقاومتی و در اشتغال و صادرات  دستیصنایع .داریممیرا گرامی  تیدسصنایعروز 

ن صنایع باید ای .در دنیا هستند دستیصنایعدر و شهرهای کشورمان پیشگام  هااستانبسزایی دارد. بسیاری از 
یم ک .دست واالیی دارد دستیصنایعاست که  در  هاییقطبقم هم یکی از  .قرار بگیرند موردحمایت ه هم امیدوار

 داشته باشند. ایویژهمقوله توجه  نمردم و هم مسئوالن به ای
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 تقدیر از خدمات کمیته امداد خمینی )ره( .6
ه بدانید با توجه بجالب است  .کنیممیو تشکر  ستاییممیرا امام خمینی )ره( ما اقدامات و خدمات کمیته امداد 

حدود نیمی از درآمدها  کندمیحمایت  را در استاناز طبقات مختلف مردم هزار نفر  41قریب اینکه این کمیته، 
یافت  نهادهای حمایتی مثل بهزیستی که جایگاه . از اقدامات کندمیرا از خود شما مردم به عناوین مختلف در

یم همه  .تشکر کنیم مهمی دارد باید در آن واحد در ماه رمضان هم برنامه اطعام فقرا را در برنامه دارند که امیدوار
 .که توان کمک کردن را دارند در این کار انسان دوستانه و خداپسندانه شرکت کنند هاییآنمردم و همه 

 لزوم حفظ حرمت ماه مبارک رمضان .1
از قرار گیرد.  موردتوجهبرزن و در همه شئون جامعه  ماه مبارک رمضان دارای حرمت است که باید در هر کوی و

وی مواظبت کنیم که جلبا روش درست همه  باید  .کنیممیتوجهی که عزیزانمان به حرمت ماه مبارک دارند تشکر 
 است.در قم که پایگاه انقالب و حوزه  ویژهبه ،در این ماه را بگیریم شکنیحرمت

 ور در حجپرهیز از تبلیغات مسموم در مورد حض .8
نباید به  .یردگمیسبت به این فریضه انجام نتبلیغات غلطی  .نکته دیگری که باید عرض کنم در مورد حج است

 .گیردقرار ب موردتوجهالهی است و به هر شکلی که امکان دارد باید  گحج فریضه بزر .این سخنان گوش بدهیم
 .وقتی تصمیم نظام و رهبری بر حضور در حج است باید مراعات شود .شودمیتبلیغات مسمومی انجام 

  حوادث تروریستی تهران دربارهنکاتی 

 عرض کنم:حوادث تروریستی تهران  درزمینه  کاتی ن .1
 اقدامات تروریستی نشان از ضعف و زبونی دشمنان  .1

و اذناب  مریکاآومت و شکست جریان مقابرتری حشیانه نتیجه ومستمر بزدالن در چنین جنایت کور و  هایتالش
، موصل عراق و در جاهای مختلف که با سد محکم و آهنین مواجه شدند وه یدر سور .در منطقه است هاآن

 ،نیست هاایناضمحالل رفت. این حرکات نشانه قدرت  به نجاآدر  هاآمریکایی هاینقشه و شکست خوردند
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احساس  هااین کهوقتیاست.  61دهه  هایسالاست. این اقدامات شبیه نشان ضعف و زبونی دشمنان  بلکه
 .زنندمیدست به این اقدامات  کنندمیعجز 

ین و مزدوران  از ترویجاقدامات تروریستی برخاسته  .2  اهآناعتقادات غلط توسط مستکبر
بیرون جهان اسالم هم  که این اقدامات تروریستی که در جوامع مسلمین در جریان است و به دانیممیهمه ما 

 :کشیده شده است نتیجه دو عامل است
علمی عربستان ریخته شده است  هایپایگاهجریان تکفیری و معرفتی غلطی است که اساس آن در  :عامل اول

 لکهب دنارزشی ندار ،خودخودیبهتکفیری  هایجریاناین  .تکفیری وجود دارد هایحرکتدر فکر وهابیت و و 
هستند. در محضر مقام معظم رهبری بودیم یکی از آقایان گفتند که این  هاآمریکاییپشتوانه این جریانات تکفیری 

س و درست است اما اسا :ایشان فرمودند ،کنندمیجریانات تکفیری  جنگ و تفرقه بین شیعه و سنی را دنبال 
مزدوران  که به این دانیممیمریکا آتروریستی را  اساس این جریانات. پشتوانه این اقدامات و حرکات آمریکا است

  .اندداده پروبال خودشان
 اگر .کنندمیرا پشتیبانی  هااینهم مثل سعودی و جریانات مزدور هستند که  افزارسختدر حوزه  عامل دوم:

ار قر موردتوجهنکات مهمی است که باید  هاایننباشند هیچ اختالفی در عالم اسالم وجود نخواهد داشت.  هااین
 گیرد.

ه سی بتأبدانند حوزه و ملت ما و همه جامعه ما با  هااینپشتیبانان درجه یک و اصلی  و اما این بزدالن وابسته
داد ولی  خواهداج این تیرها قرار مرا آ وجود خودسینه را در برابر همه این تیرها سپر خواهند کرد و همه  ،رهبری

ما پیرو کسی  .آمد نخواهداسالم و انقالب کوتاه  هایآرمانوالیت و  ،رهبری ،انقالب اسالمی ،هرگز از اسالم
د. ما بیدارتر مي شو بکشید ما را؛ ملت» :ری فرمودنداد شهید مطهاستهستیم که در همین فیضه در پی شهادت 

دانشگاه و مسئوالن ما در  ،حوزه، فکر نکنید ملت 11«.نداري ما صرفه از مرگ نمي ترسیم ؛ و شما هم ما ازمرگ

                                        
 183، ص 7نی، صحیفه نور، ج امام خمیـ  11
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در برابر شما تا آخر خواهیم  ،هرگز نخواهیم ترسید ،د و ما به عقب برنخواهیم گشتمبر شما کوتاه خواهند آبرا
 .الهی به فضلرزوهای شما را به گور خواهیم فرستاد آایستاد و 

یکا در منطقه  .11  استراتژی آمر
این است  ن آقای ترامپ در پیای .اقتصادی را ببرند گیریبهرهدر منطقه دنبال این هستند که حداکثر  مستکبرین

مغرضانی  هااین .مختلف همانند رقص شمشیر و ارعاب و تهدید بدوشد هایبهانهکه این مزدوران سعودی را با 
 .و منافع اقتصادی خودشان هستند جیببه فکر  که اندقرارگرفتهمریکا آهستند که در دام 

د جنگ مذهبی را برای پیشبر کنندمیبه فکر امن کردن اسرائیل هستند و در این مسیر تالش  همچنین آمریکا
خرین جمعه ماه مبارک رمضان یا حضور چشمگیر آاما ملت ما در  .ندکناهداف سیاسی و اقتصادی خودشان علم 

ن کشور با تکیه بر ایماخود نشان خواهند داد که تروریسم در این کشور پیش نخواهد رفت و نشان خواهد داد که 
انتظامی و سپاه مقتدر خود در برابر همه جهان خواران خواهند ایستاد. شما ، و اتحاد خود، نیروهای امنیتی

 .در برابر مقاومت و توان این ملت توان ایستادگی نداریدمستکبرین 

 لزوم توجه به نکات مدنظر رهبری و مراجع عظام .11
 :ص بیانات رهبری و مراجع عظام تقلید عرض کنممن در پایان چند نکته را در خصو 

یع سند 1    2131. لزوم نفی سر
خاتمه  2131و سند  مسئلهقاطع و روشن  طوربهکه  رودمیبا مواضع شفاف مراجع عظام و رهبری معظم انتظار 

 و دولت نسبت به نفی آن اقدام کند. پیدا کند

 فرهنگی هایدغدغه. لزوم توجه مسئوالن و مردم به 2
 کهی است هایدغدغهاز مطرح شد مهمی هم که در فرمایشات مقام معظم رهبری در مسائل فرهنگی  هایدغدغه

و هم  هادانشگاهو هم  هاحوزههم ملت ما و هم  .قرار بگیرد موردتوجهو اغماض نیست و باید  گذشتقابل
یم که در ادامه ماه مبارک  موردتوجهفرهنگی را  هایدغدغهاین جد  طوربهمسئوالن ما باید  قرار دهند. امیدوار
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حرکت  درالقلیلهدرک  به سمتبا تضرع در پیشگاه خدا بتوانیم و با اعتکاف در مساجد ، قدر هایشببا  ،رمضان
 .ویمش مندبهرهکنیم و از خداوند رفع مشکالت از دنیای اسالم را مطالبه کنیم و از فیوضات خداوند در این ایام 

 نیروهای مقتدر ،را به همه ما عنایت بفرما القدرلیلهانوار ماه رمضان برخوردار بفرما، توفیق درک از را  خدایا ما 
بدار، کید دشمنان را به خودشان باز  مؤید جهان خوارانو  هاتروریستامنیتی و نظامی و ملت ما را در برابر 

 ،درگذشتگان این جمع ،شهید تقوی و سایر شهدا، شهدای این جمع ،بگردان، ارواح تابناک شهیدان حادثه اخیر
را با اولیای خودت محشور  امت روح بلند امام و اندرفتهمراجع و علما و بزرگان و ذوی الحقوق ما که از دنیا 

عظام  راجعبه اسالم و م خدمت گذاران ،خدایا به ما توفیق استفاده از باقیمانده ماه مبارک را عنایت بفرما ،بفرما
سالم ما را به محضر آقا و موالیمان حضرت ولیعصر ارواحنا ابالغ  ،و منصور بدار مؤیدو مقام معظم رهبری را 

 .در فرج نورانی او تعجیل بفرما و بفرما

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

َ
 11ْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ

 ی العظیمالله العلصدق 

                                        
وره 11  اخالص. س


