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 خطبه اول

 الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی الّله الرحمن الرحیماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین  

 و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.

 توصیه به تقوا
َمْت ِلَغٍد » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ا َقدَّ َه َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ُزوا  1«َواتَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ُه  ِحیِل عباد اللَّ ْقَوی 2َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
زندگی  هایساحتذکر و  شکر خداوند در همه شئون و  همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و 

که به همه ما توفیق رعایت تقوا و فرمان خدا در تمام احوال و شئون  خواهیممیکنم. از خداوند سفارش و دعوت می
 زندگی عنایت و کرامت بفرماید.

 ) ادامه مباحث پیشین( معیارهای انتخاب همسر
  .انتخاب همسر است ،زندگی انسان هایبزنگاهکه در خطبه قبل محضر شریف شما عرض شد یکی از  طورهمان

ایی که برای سعادت انسان مدنظر قرار هو معیار هاشاخص بر اساساسالم  ،یاین نقطه عطف زندگ شد درعرض 
قرار داده است.  تأکیدو مورد و دختران و پسران تقدیم  هاخانوادهراهبردی و اساسی را به  نکات مهم،داده است 

 .رد شده استسئله انتخاب همسر وامعرض کردیم در مجامع روایی ما حجم باالیی از اخبار و احادیث پیرامون 

                                            
 .01سوره حشر، آیه  - 1
 .140ص  ،410البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -2
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 یدتأکاسالم  .چرخدمیشاهد هستیم بر محور چند اصل بر  مؤکد هایتوصیهروایات و  ما در این اخبار ، آنچهحاصل  
 :و دختران و پسران باشد چند نکته کلیدی است هاخانوادهمدنظر  دارد شرایط اصلی که باید

  آیندهعقل و معرفت همسر الف. 
 دینی  هایارزشتقوا و پایبندی به  ،داریدینب. 
 اخالق و رفتار نیکو و مناسب  ج.
 خانوادگیاصالت  د.

 . اندشدهبه رعایت این اصول فراخوانده  هاخانواده و ایمشدهکه به آن توصیه  است هاییاصل ترینمهم هااین

 مادی هایارزش بر اساسلزوم اجتناب از انتخاب همسر 
 ،ه مقابلدر نقططبعًا بنیادی حرکت کنید.  هایارزشاین  بر محوراین روایات این است که شما در انتخابتان  تأکید

 ،نژادی ،ظاهری هایارزش ،جمال مال، هایمالکمبادا شما اینکه  داده شده است مبنی بر انذارهاهشدارها و 
 رنگ و سایر مسائل مالک اصلی شما شود.  ،قومی ،قبلگی

رفتار و اصول درست به سمت انتخاب همسر رفتید مال  اگر شما بر مالک اخالقنیز وارد شده است که در روایات 
کسانی که اولویت در  عکسبهو  4را برای شما تضمین خواهد کرد هاآننشمردید خداوند  مادی را مهم هایارزشو 

 راه هااین کنندمیخیالی و پوشالی را استوار  هایشارزانتخابشان را  بر و  گذارندمیمادی  هایارزشانتخاب را 
مالی و  هایارزش ،ایمنطقه ،نژادی ،ایقبیله هایارزش ،هاانساناسالم در روابط  طورکلیبه .روندمیخطایی 

 در یک سطح الهی و معنوی جمع کرده است.در همه روابط را  گانشکلی را ملغی کرده است. اسالم هم

                                            
ْو َماِلَها ُوِکَل »( فرمودند: السالمعلیهامام صادق ): 111، ص5مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 4

َ
َة ِلَجَماِلَها أ

َ
ُجُل اْلَمْرأ َج الرَّ  ِإَذا َتَزوَّ

ُه اْلَجَماَل َو  َذِلَك  ِإَلی َجَها ِلِدیِنَها َرَزَقُه اللَّ جمال و مالش به همسری  به خاطرزمانی که مردی، زنی را  «اْلَماَل َو ِإَذا َتَزوَّ
و زمانی که با خانم به خاطر دینش ازدواج کند خداوند جمال و مال را نیز به او روزی  کندمیبرگزیند به آن واگذار 

 .گرداندمی
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 یددنبال این نباش فرمایدمی. اسالم رویکرد کالن اسالم در فضای انتخاب همسر هم منعکس شده استاین قانون و 
حرکت  یپوشالخیالی و  هایارزشو جهیزیه او چه اندازه است و ... کسی که دنبال این  دهدمیچقدر صداق  که
 .الهی و معنوی است ،یمیصم، آسانازدواج راهبرد اسالم  .رسدنمیهم  هاهمینبه  احیاناً  کندمی

اصول  بر اساس هاخانوادهمعنوی و اخالقی این است که سبک انتخاب دختر و پسر و  ،نکته آغاز یک زندگی صمیمی
 باشد.استوار بنیادی الهی و معنوی 

ثروت و  ،ایقبیله ،نژادی ،نسبی ،تفاخرهای مالیدر روایات متعدد  .مادی مطرود است هایمالکبرتری 
 است.  مورد نکوهش قرار گرفته شدتبهادی افتخارهای م

خالق همسر ا چرا که این شریک زندگی هم برشده است  ریزیپایهاخالقی و معنوی  هایارزشبر آن اسالم  تأکید
گی این باشد که در زند توجهتانفلذا همه  .دارد اییگانهفرزندان نقش  آیندهتربیت  ریزیپایهاست و هم در  اثرگذار

معیار  هاالکمکانون خوبی پدید آید تا در آن فرزندان صالح و شایسته تربیت شوند. اگر این  د وصمیمی قرار بگیری
ات حجم عظیم روای .گرفتظاهری قرار  تفاخرهایباید هوشیار بود تا مبادا در دام ثروت، مال و  شدتبهاصلی باشد 

 .کندمیما را به این سمت هدایت 
مشترک و انتخاب شریک زندگی و همسر است. اگر  ی اسالمی، شروع زندگیسبک زندگمهم  هایایستگاهیکی از 

 ردک را باز  هاچشمدر این بزنگاه و نقطه عطف باید  خواهیدمیمعنوی و اخالقی  ،صمیمی ،اسالمی را ایمانی، آینده
صمیمیت خانواده و صمیمت زندگی هم در شعاع رعایت  ،دنیای انسان .دت حرکت کرتا در مسیر اخالق و معنوی

شریک زندگی دارند  مال و افتخارات ظاهری کسانی که طمعی به .شودمی های اخالقی و معنوی تأمینارزشهمین 
 .اندکشمیدنیوی  هایطمعبیجا و  هایرقابترا به  آدمنخواهند رسید. برای اینکه این رویکرد مادی  اینتیجهبه 

 .دگی در همین خیاالت پوچ دنیایی و مادی استسقوط زن
 رهبر اسالمی پیشگام هدایت عنوانبهمحمد مصطفی )صلی الله علیه و اله و سلم(  حضرتگرامی اسالمی  یامبرپ 

ه زمینهدی در  های متعددی که در سیره پیامبر خدا و ائمهداستان از ماجرادو به جامعه به سمت همین الگوها بودند. 
  :کنمیماشاره کوتاهی است انتخاب همسران آمده  هایمالکو  هاانتخابهمین 
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 قضیه ازدواج مقداد و ضباعه
 .نقل دارد ینو چند موجود استیک خبری که در عیون اخبار رضا آمده است و در وسایل الشیعه هم 

خطاب جبرئیل به پیامبر خدا نازل شد و )ص( بر پیامبر خدا )ع( که روزی حضرت جبرئیل  رار استماجرا از این ق
َمِر َعَلی » )ص( این بود: َساِء ِبَمْنِزَلِة الثَّ ْبَکاَر ِمَن النِّ

َ
اَلَم َو َیُقوُل ِإنَّ اْْل َك ُیْقِرُئَك السَّ ُد ِإنَّ َربَّ ْیَنَع اَیا ُمَحمَّ

َ
َجِر َفِإَذا أ َمُر الشَّ لثَّ

یحَفاَل َدَواَء َلُه ِإالَّ اْجِتَناُؤُه َو ِإالَّ  َرْتُه الرِّ ْمُس َو َغیَّ ْفَسَدْتُه الشَّ
َ
وند خدا کرد کهل دریافت پیامبر این خطاب را از جبرئی 5«أ

ت همانند میوه درختی اسدر ازدواج  تأخیر .ازدواج کنند موقعبهفرمود: دختران مانند ثمره درختان هستند باید  تعالی
از درخت چیده نشود منجر  موقعبهثمری در درخت بماند و  که بعد از رسیدن، هنوز بر روی درخت مانده باشد. اگر

این جمله تمام نشده بود که  .این حدیث قدسی است که در دو سه روایت نقل شده است .شودمیبه فساد آن میوه 
اَس ُثمَّ : »که کندمیچنین نقل در روایت امام رضا )ع(  ِه ص اْلِمْنَبَر َفَخَطَب النَّ ُه  َفَصِعَد َرُسوُل اللَّ َمَرُهُم اللَّ

َ
ْعَلَمُهْم َما أ

َ
أ

ْکَفاُء َفَقاَل اْلُمْؤِمُنوَن بَ 
َ
ْکَفاِء َفَقاُلوا َو َمِن اْْل

َ
ِه َفَقاَل ِمَن اْْل ْن َیا َرُسوَل اللَّ ْکَفاُء َبْعٍض ُثمَّ َلْم َیْنِزْل َحتَّ ِبِه َفَقاُلوا ِممَّ

َ
ی ْعُضُهْم أ

َج ُضَباَعَة ِبْنَت ُزَبْیِر ْبِن عَ  ي اْلِمْقَداَد ِلیَ َزوَّ ْجُت اْبَنَة َعمِّ َما َزوَّ اُس ِإنَّ َها النَّ یُّ
َ
ْسَوَد ُثمَّ َقاَل أ

َ
ِلِب ِلِمْقَداِد ْبِن أ ِض ْبِد اْلُمطَّ َع تَّ

َکاُح  پیامبر خدا )ص( برای اینکه جامعه را به سمت یک سبک درست ازدواج هدایت کند بالفاصله به مسجد  6«النِّ
وی منبر ر بالفاصله)ص( پیامبر خدا  شدمیبود که وقتی وحی نازل  طوراینتند ـ گاهی مواقع آمدند و باالی منبر رف

واج زمینه ازد و نیندازید تأخیرـ و فرمودند که جبرئیل نازل شد و این سخن جبرئیل است ازدواج را به  رفتندیم
یا رسول خدا با چه  :کرد سؤالبرخاست و  خدا )ص( مردی وسط سخن پیامبر .و به هنگام را فراهم کنید موقعبه

نی چی؟ کفو بودن یع :کرد سؤالفوری این مرد  .زن و مرد کفو یکدیگر باشند: ایشان فرمودند ؟کسانی ازدواج کنیم
با  منانمؤبعض ثروت و افتخارات ظاهری بگیرید بلکه  مبادا کفو بودن را به معنای مال، :فرمود )ص( پیامبر خدا

 مال مادی، ثروت، هایارزش. کندمیاسالمی دختران و پسران را کفو  هایارزشایمان و و هستند. دیگر کف مؤمنان

                                            
 22، ص 02؛ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 282، ص 1عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج  - 5

 همان - 2
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 که ضباعه دختر پایین نیامده بودند)ص( هنوز رسول خدا  امام رضا )ع( در ادامه فرمود:و مقام تمام ملغی است. بعد 
 زبیر بن  عبدالمطلب را مقداد بن اسود تزویج کردند.

این  بالفاصله در عمل هم ،را به مردم منتقل کرد آموزشند و این ندخوارا برای مردم  جبرئیلپیام  وقتی)ص( پیغمبر  
داشت  یترپایینئون ظاهری و خانوادگی سطح برای مقداد که از لحاظ ش هنوز پایین نیامده بودند که ند.را نشان داد

 بود( )صاین شأن پیامبر  .بود به ازدواج هم درآوردندبرخوردار  ایقبیلهخودشان را که از جایگاه  دخترعمویه عضبا
ایمان مقداد با آن  . در مقابل مبنا را برازدواجی را سامان دادمادی و ظاهری  هایارزشبر مبنای الغای بالفاصله  که

رای او ب کرد و ریزیپایه دارد تریپایینفرد بزرگ است اما به لحاظ خانوادگی سطح  آن چهاردرجه ایمان که یکی از 
 خودشان که از خاندان بزرگ خودشان بود زن انتخاب کرد. دخترعمویاز 

 جریان ازدواج جویبر و دختر زیاد بن لبید
که  دپرسی)ص( روزی پیامبر خدا افتاده بود.  تأخیربود و ازدواجش  آمدهقصه جویبر هم که جوانی بود که از یمامه 

افق ازدواج با من نخواهد بنابراین کسی مو ،یچنانآن؟ او پاسخ داد که من نه مال دارم و نه قیافه کنیینمرا ازدواج چ
لبیدی که از ثروتمندان مدینه بود از دخترش  بن یادزفاصله پیامبر خدا )ص( دستور دادند که برو خانه بود. بال

 7.و دادنظر پیامبر این است دخترش را به ا یدفهمخواستگاری کن او هم وقتی 
 شود. موقعبه یهاازدواجخیالی و پوشالی نباید مانع  مادی، هایارزشنشانگر این است که  هاینا 

ه ازدواج است ک اساس این اسالمی بر یزندگ، اما سبک رعایت شود آینده سازشکارانه و شرایط اخالقیباید البته 
در اعالم شده است باز طالق  66برای سال اخیری که  یآمارهااست که در  یزانگغمبسیار  .صورت پذیرد موقعبه

 هاخانوادهو فرهنگ این جامعه باید وسط میدان بیایند  ه است.باال رفت ازدواجو سن  جامعه ما افزایش پیدا کرده
 هاییاننبسن ازدواج  باال رفتناین شکل تصاعدی طالق و  .گرددیبرمبه همین  هاآنتغییر پیدا کند که بخشی از 

در  هاخانوادههمه ما باید بیدار شویم و زمینه شکل دادن . کندمیرا  تهدید  اخالقی و آرامش نسل جوان عنوی،م
 ایمانی و اخالقی را تقویت کنیم انشالله ،آسان ،موقعبهموقع مناسب و ازدواج 

                                            
 343الی  340، صص 5مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 7
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ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ لِ 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل  8َربِّ

  

                                            
 سوره کوثر -8
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 خطبه دوم

الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارء الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا بسم
 فاطمة الزهراء و علی الحسن وابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة 

الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی 
بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک 

د و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العبا
 المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
ْنُتْم َتُموُتنَّ ِإالَّ  یا أ

َ
 َوأ

ُه َفَقْد ُنوِدَي  6«ُمْسِلُموَن  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِفیُکْم  ِعَباَد اللَّ
ِحیل ْقَوی 10ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  11َو َتَزوَّ

خنان در ادامه س مؤمنانامیر  کنم.دعوت می همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه وبار دیگر 
ویری در قالب این سی گزاره تص ،داشتند و در این خطبه بیش از سی وصف برای دنیا بیان کردند 161خود که در خطبه 

 نگاه جدا از کنیدیمدنیایی که شما در آن زندگی  اگر :رسندیمازها . در ادامه به این فرجامع  از این دنیا ارائه فرمودند
َرْت : »معنوی باشد ْعَجَزْت َمَهاِرُبَها َو َخاَبْت  َقْد َتَحیَّ

َ
 یهاراهاین دنیا چنین وضعی دارد که  12«َمَطاِلُبَها َمَذاِهُبَها َو أ

اگر کسی به سمت خدا و دین نرود و از آن در زندگی بهره نگیرد . آوردیمنجات و رهایی آن پنهان است و سرگردانی 
 و هایزگاهگردنیا هم  هاییسختدر  .راه روشنی در این دنیای مادی نیست .دنیایی سرگردانی خواهد آورد یهاراه

                                            
 014، آیه عمرانآلسوره  - 6

 140، ص 410البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -10
 .097ـ سوره بقره، آیه  11
 285ص  البالغه )صبحی صالح(،سید رضی، نهج - 12
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رد کنیم دنیایی برخو ،اگر با این دنیا .شودمییدی مبدل اماشما هم به ن یهادرخواستپیدا کرد.  شودمین ییهاگاهپناه
آن  دهآینبسته است و گریزی از سختی آن نیست و امیدی هم به  آن یهاراهدنیا وارد نکنیم تمام  معادالت را درو خدا 

 اگر به این دنیای .قرآن و معارف الهی است یالوثقعروهنخواهد بود. راه رهایی در این دنیا تمسک به عروه تقوی و 
ْسلَ »بستیم  لمادی د

َ
ْعَیْتُهُم اْلَمَحاِوُل َفأ

َ
پناهگاه انتخاب کرده ولی همان پناهگاه  13«َمْتُهُم اْلَمَعاِقُل َو َلَفَظْتُهُم اْلَمَناِزُل َو أ

اگر دقیق  .خواهد افکند همه ما را از خود بیرون هاگاهو منزل هاگاهآرامشاین  در تیررس دشمن قرار خواهد گرفت و
 گاهی ندارد مگر این که. این دنیا آرامشدر زمان مرگ هم بیشتر آشکار خواهد شد .است راآلن هم همینطونگاه کنیم 

 .به ذکر الهی متوسل شویم

 .از آن در زندگی کرامت و عنایت بفرما یریگبهرهاین معارف بلند و یادگیری ما توفیق  خدایا به

بهشتی را  اللهیتآشهید بزرگوارمان تیر و  7یاد شهیدان سرافراز و انقالب و دفاع مقدس و مدافع حرم و شهدای 
به ساحت مقدس همه این شهیدان و شهید  بهشتی و شهدای این جمع و این شهر  کنیمیمو تقدیم  داریمیمگرامی 

 آل محمد محمد وو شهدای حوزه و دانشگاه و امام شهدا صلواتی بر 

 هامناسبت

 :دهمیمقرار  تأکیدمورد  وارفهرسترا  محورچند 

                                            
 همان - 13
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 و انتظارات از آن  تبریک هفته قوه قضاییه. 1

کرامت  باید حرمت و امنیت در جامعه است که کنندهینتأمقوه قضاییه یک نهاد  .داریمیمهفته قوه قضاییه را گرامی 
 کندمیبرخورد  کارانیتجناالمان و ظ با مفسدان و مخالن به امنیت، کهیهنگامآن حفظ و صیانت شود و 

 .قرار گیرد یتموردحما

 از: اندعبارت رودیمانتظاراتی که از قوه قضاییه 

 قاطعیت قوه قضاییه . 1

 ؛رودیمقاطعیت قوه قضاییه در برابر مفاسد امری است که از این قوه انتظار 

 سالمت اداری آن . 2

 ؛از جاهای دیگر استبیش آن سالمت اداری  رودیمی از ارکان مهم حاکمیت انتظار یک عنوانبهاز این قوه  آنچه 
این قوه خود باید از  . فلذااست آنان امنیت و سالمت ضامن و نهادها و آحاد مردم پشتوانه بقیه این جایگاه، چرا که

 سالمت بیشتر برخوردار باشد؛

 آن  تأمینعدالت و . 3

ع از این قوه  تأمین  ؛باشدیمعدالت از دیگر انتظارات متوقَّ

 توجه به محرومان. 4

 ا مورد ظلم و ستم قرار نگیرند؛به محرومان و مستمندان تا در چرخه کارهتوجه 
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 نو هاییآورفنعلمی و  هایروشاز  یریگبهره. 5

نو با رویکرد پیشگیری و فرهنگی که قوه قضاییه به این  هایآوریفنعلمی و  هایروشاز  یریگبهره طورینهم
 .نکات هم پرداخته است

 فرایند قضاسهولت و تسریع در . 6

الم انجام عادالنه و س ،که انتظار جامعه این است که فرایند قضا و رسیدگی قضایی سهل و آساننکته بر این  تأکید 
 .شود

 روزروزبه که امیدواریمتوفیق داریم و  آرزوی هاآنو برای  گوییممیاین قوه تبریک  اندرکاراندستاین هفته را به همه  
 .باشیم ترعادالنهو  ترسالم ،ترپیشرفتهنظام قضایی  گیریشکلد شاه

ه ما جامع تائیدآنکه در هفته اخیر انجام شد مورد  ازجملهبرخورد قوه قضاییه با مخالن به امنیت و مفسدان جامعه  
 است و مفسدان و مخالن به امنیت باید طعم این قاطعیت اسالمی و انقالبی را بچشند.)تکبیر(

 تخریب قبور ائمه مظلوم بقیعمحکومیت . 2

هشت شوال یادآور یک خاطره تلخ و تخریب قبور مطهر ائمه بقیع و آن ارزش تاریخی قبرستان بقیع است. این 
که از سوی وهابیان افراطی و تکفیری انجام پذیرفت و آل سعود به آن دست زد از یک  ایمفتضحانهحرکت زشت و 

م بود و از سوی دیگر تخریب یکی و مسلمانان عالَ  بیتاهلپیروان  هایشارز ترینمقدسسو توهین به مقدسات و 
 ینجاا مدعیان حقوق بشر در متأسفانه .آیدمی از مواریث تاریخی و فرهنگی بشری بود که نقض حقوق بشر به شما ر

ل آ هیشپستمو روزی این جریان ظالم  . امیدواریمددفاع نکردن بیتاهلروان اسالم و پی از این حق جامعه اسالمی و
شکست بخورد و امت اسالمی از دست این جریان  کندمیافکار افراطی مذهبی و تکفیری اقدام  بر اساسسعود که 

 خبیث آزاد شود.
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 دینی یرساناطالعگرامیداشت روز تبلیغ و . 3

غی دینی د از نهادهای تبلییبا جاینهم .توضیحاتی دادند ینجااکه دوستان هم در  استدینی  یرساناطالعروز تبلیغ و 
 کهینا ضمن .باشیم سپاس گذارمتکفالن و متصدیان تبلیغ دین هستند باید  ،از مردم عزیزی که خود .تشکر کرد

 م که:کنی تأکیدباید مروجان دین و نهادهایی که سامان دهنده تبلیغ دین هستند  ان،از همه مبلغ کنیمیمتشکر 

 تبلیغ توسط مردم گرییتصد: لزوم حمایت و اوالً 

مردم ما  .بر دوش خود شما مردم استوار باشددین در مسجد و مراکز دینی همانند سابق و سنت پیشین  یغتبلباید  
 باید مبلغان را حمایت کنند و راه گسترش تبلیغ و تعمیق معارف دین را فراهم کنند. 

 موضوع تبلیغ: مسئولیت همه نهادها در یاً ثان

همبستگی و  ما شاهدغ مسئولیت دارند و امیدواریم که نهادها همه در باب تبلی حوزه و ،جامعه ،مدرسه ،خانه 
 .و تربیت دینی در جامعه باشیم معارف اسالمی قهمکاری بیشتر در تعمی

 تکریم روز اصناف و تجار. 4

میر ا د و همه را باید توصیه کنیم به آنچهکه باید از خدمات اصناف گوناگون تشکر کر روز اصناف و تجار را داریم
 ند:ن توصیه کردآبه تاجران  و اصناف را المومنین 
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 انصاف و عدالت  الف.
 تسهیل خرید و فروش  ب. 
 رعایت حقوق نیازمندان و مستمندان و مراجعان  ج.

. کنندیمرا در جامعه بازار و اصناف رعایت  یدوفروشخربازار و  و اخالق از کسانی که فقه باید تشکر کنیم جاینهم
و م در قبازار باید همکاری کنند. اخالقی و فقهی  هایارزشقرار گرفتن  موردتوجهبرای همه ت دارد که البته ضرور

 .اخالقی و فقهی اسالم باشد هایارزشتحقق  گاهجلوهدر همه مراکز و شهرهای اسالمی 

 ند.نین در عهد مالک اشتر توصیه کردمهمی است که امیر الموامور م ازجملهو انصاف  عدالت ،رعایت قیمت 

 المللیینب هاییونکنوانسلزوم دقت در مواجهه با قراردادها و . 5

و نکات مهمی همه  FATF  ازجمله شودمیمطرح  یچند گاهنکته پنجم در خصوص قراردادهایی است که هر از 
بپردازم که قراردادهای  خواهمیمندارم اما به این نکته  اینجا، مجال توسعه در بحث را من .رهبری اشاره فرمودندکه 
  .وجود دارد و باید وجود داشته باشد المللیبین هایتوافقحقایق و نکاتی هم در و مورد نیاز است  المللیبین

 المللیبینانحرافات بزرگ در قراردادهای 

 هاییونکنوانسصد سال اخیر در قراردادها و ای بزرگ این است که در امّ و آن است  ینجااای بزرگی یک امّ  ولی
 شاهد چند خطا و انحراف بزرگ هستیم: المللیبین

 جوامع مختلفبه مبانی فکری و اعتقادی  اعتنایییب. 0

و  سازییکپارچهاین  این خطاها است. ازجملهو صاحبان فکر در دنیا  به مبانی فکری دیگر اقوام اعتنایییب
المی اس هایارزش هاکنوانسیوندر بسیاری از این  .منعکس شده است هاکنوانسیوندر  انحصارگرایی در جهان غرب
قادی هم مبانی اعت ، آناین حق بشر است که به مبانی اعتقادی او توجه شود کهدرحالیمورد توجه قرار نگرفته است 
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بان . صاحگیردیمعمل انسانی مورد رسمیت قرار  ترینیعشن عنوانبهنس بازی . حق همجی داردمحکم هاییهپاکه 
 قرار دهند. هاکنوانسیونرا بدون منطق درست در این  هاارزشحق ندارند این ضد  قدرت و مجامع استکباری

 در اجرا عدالتییب. 4

بزرگ هستیم. همین آمریکا در فاصله چند ماه گذشته  یهاقدرت اعتنایییبکه حق هم هست ما شاهد  جاهماندر 
  :کنوانسیون بیرون رفت چند از

 الف( کنوانسیون آب و هوایی پاریس

  وق بشر.شورای حق ب(

 .کنندمیولی دیگران را به آن مواخذه  بینندینمرا برای خودشان الزامی  هاینارعایت 

 تفسیرهای غلط. 1

را  FATF  از دیگر این انحرافات است. همین قرارداد المللیبینو قراردادهای  هاکنوانسیوناز  تفسیرهای غلط
لبنان و  ،راقع ،یهرو، سبحرین ،مقاومت یمن یهابتوانند شاهرگبا تفسیر غلط از تروریسم که  اندکردهتنظیم طوری 

ر قرا هایمتحره بزرگ مقاومت مشمول ان است اما جبهاسرائیل در ام ،در این تفسیر غلط .را قطع کنند اللهحزب
 ؛خواهد گرفت

  جوامع در راستای تحمیل فرهنگ منحط غرب یبندرتبه. 0

ا ابزارهای فکری خودشان متر جامعه را ب هااین .یک ابزار تحمیل فرهنگی شده است هابندیرتبهو  هارنکینگ
مراهی برای ه هااین. یکی از ابزارهای گیردمیتشویق و دیگری هم مورد ستم و جنایت قرار مورد بعد یکی  کنندمی

 هانگرنکی، هاکنوانسیونابزار دیگر هم  است. جنگ و کارهای فرهنگی گوناگون خود غیر الهی هایباارزشدیگران 
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دند اما با ریم و رهبری هم آن را فرمورا قبول دا هاکنوانسیونکه موارد درست  . ما علیرغم ایناست هابندیرتبهو 
  .یکی دو قرن اخیر مواجهه هستیمدر  المللیبینی هاکنوانسیون بزرگ آسیبچهار 

ه جامعه و هم اندکرده یبو تصو یمرا تنظ هاکنوانسیون ،موردقبولشانظاهری  هایباارزشگرایانه  جانبهیک هاغربی
وان فرا یهاظلمو بر اساس تفسیرهای غلط این همه  انددادهفرهنگ جهان را با آن تغییر  ،انددادهرا به آن سمت سوق 

تفسیری  .است طورینهم FATFقرارداد  همین  رد .بدبین باشد هااینبشریت حق دارد که به  . فلذاانجام دادند
 .ذبح کند که خطر بزرگی است خواهدیمو همه مقاومت را با تیغ یک کنوانسیون و قرارداد  کندمیارائه 

گون و به حقوق و افکار گونا را تنظیم کنید هاکنوانسیون ،شما با اصول منطقی گوییممی زنیمیمما حرف منطقی  
 .شودمین متأسفانه ریت توجه کنید کهبش

این است که حق تحفظ داشته باشیم  و جایی که خطر دارد محکم  ،هاکنوانسیونو نوع تعامل ما با این نوع از  حلراه 
کردند در  تأکیدمجلس و نمایندگان  رهبری در مالقات باارائه کنیم. سناد مناسب . همچنین أبایستیم و امضا نکنیم

ت تان در رعایتنظیم کنید و خود نامهتوافقخودتان  و جوامع دیگر، هاگروهبا همراه کردن  که وجود داردمورد  حقوقی 
گاهانهبدون توجه و نباید اما  .باشید قدمپیش وقآن حق ای اینجا ج .قرار گرفتدر دام این قراردادهای استعماری  ناآ

 .الله ت راهبردی و کلید توجه کنند انشاءهوشمندی است و امیدواریم که دولت و مجلس به این نکا

 محکومیت نامه سخیف درخواست مذاکره با آمریکا. 6

که ما با امریکا داریم و با این قداره  ایمعرکهبحران و بحبوحه بود که جمعی در  ینامه نامناسب و سخیف مورد دیگر،
گاهکسانی از سر  .اندنوشته ها دارندنو این نقض عهدی که آ کشی ترامپ به هر عنوانی، به یا  یورزغرضیا  یناآ

ب مرکّ  غلط هاییهداعبا  که شکنانییمانپبا  ،نگجهنگامه وسط این میدان و خودشان حق بدهند که در 
 . ندای مذاکره دهند نشده است و تازه استهنوز خشک  شانشکنییمانپ
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 یهاغمهندر برابر این  ط رهبری و همگام با آن نگاه بلند،خ ر غلط و اشتباهی بود که ملت ما همسو بااین یک امر بسیا
 ،حکمت ،داریم که راه رستگاری ملت و امت اسالم در هوشمندی تأکیدخواهد ایستاد و همه  حتماً  ناپسندناروا و 

 شجاعت و مقاومت در برابر امریکاست.)تکبیر(

 مخدر با موادروز جهانی مبارزه . 7

 امنیتی و انتظامی ،سیاسی هایدستگاههمین جا باید از اقدامات . نکته هفتم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است
یر و تشکر جای تقد فعال هستند که هااستانواد مخدر در ستادهای مبارزه با م .در مقابله با توسعه اعتیاد تشکر کنیم

 .دارد

 منشأدیگر است و  آسیب هادهاجتماعی است که سرچشمه  آسیبکنیم که اعتیاد یک  تأکیدباید  جاینهم
همسر از مسائل  درصد 65 و هاطالقدرصد  55 متأسفانهفرهنگی و اجتماعی است و  ،اقتصادی هایخسارت

 جامعه و .مبارزه با قاچاق یک وظیفه شرعی و همگانی است .گرددبرمیو اختالفات خانوادگی به اعتیاد  آزاری
در  ،افغانستانمسایه ما،کشور هقرار داریم که در  ایمنطقه ما در  .باید همکاری کنند تا اعتیاد مهار شود مسئوالن

تریاک تولید  هزار تن 9و  هزار درصد تولید مواد مخدر افزایش پیدا کرده است 0طول هفت هشت سال گذشته 
 .تمختلف هم توسعه پیدا کرده اس هاییتجنسو  تریینپاسنین شرایط ما طوری است که اعتیاد به سمت  .شودمی

افی ک فعال هستند تشکر کنیم و هم ابراز کنیم که این اقدامات در مبارزه با اعتیاد که ربطذیدستگاهای  هم باید از
 پیشگیری فعال شویم. مخصوصاً نیست و همه باید در برابر اعتیاد 

 در یمن یمانانشپهمو  هایسعودت ادر برابر جنای المللیبینلزوم اقدام . 1

و یک ملت مظلوم و دست  است خاموش در مواجهه با این جنایت دنیا. مع االسف آزاردهنده است اریمن بسی مسئله
م رایج این ظل قرار دارد. هاآمریکاییبا پشتیبانی اسرائیل و  هااماراتیو  هاسعودیدر معرض تهاجم  روزشبانهخالی 

. کنیمیم همبستگی خودمان را با مردم عزیز یمن اعالم جاینهمو ما  آوردمیاست که دل هر مسلمانی را به درد 
 .دنامت اسالمی هم بیدار شو لی ونهادهای بین اللمامیدواریم 
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 ییهالمظدر یمن و بحرین  یمانانشپهمآل سعود و ظلم اسرائیل در فلسطین و . گیردمیاین همه ظلم در منطقه صورت 
را به خودشان  امیدواریم که خداوند شر این ظالماندر برابر آن سکوت کرده است.  المللیبیناست که جوامع 

  .بازگرداند

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 
ه یا ما را بخدا الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،

زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مسجد  ،دعا و نیایش ،عبادت ،همراهی با محرومان مستمندان،رسیدگی به 
توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، 

ها را از جامعه ما دور بدار، نسل ت بفرما، آسیبگناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظ
جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم 

ن، رداها را به خودشان بازبگها و تروریستها، داعشیویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریبه
ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را دراین خشکسالی و خستی های آب در کشور بر ما نازل 

آشنا  شانبفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی
شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق،  مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را ،و موفق بدار

سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع 
 و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان،

الملل اسالمی شهدای شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهان در این ماه شریف و همه ایام سال مصون 

های قدر بگردان، سالم ما را بفرما،ما را موفق به احیای شب بدار، توبه و انابه و عبادت ما را در این ماه شریف قبول
 به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.

َ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

َ
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