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 خطبه اول
ا  ِذی َهَداَنا ِلَهَذا َوَما کنَّ ِه الَّ َحْمُد ِللَّ اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اْل

ْن َهَداَنا
َ
ثّم الصالة والسالم علی سیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا  1ِلَنْهَتِدی َلْوََل أ

ین سّیما بقیة الله فی اَلرضین.   ابا القاسم محمد )ص( و علی آله اَلطیبین اَلطهر

 توصیه به تقوا
ِذیَن آَمُنوْا اتَّ »الّله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم یَها الَّ

َ
ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع یا أ

اِدِقیَن   و مالزمة أمره و مجانبة نهیه ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله  2«الصَّ
ا و پارسایی و پرهیزگاری و ذکر و یاد خداوند در همه احوال و وهمه شما و خودم را در آخرین جمعه سال به تق

که همه ما را از بندگان  خواهیممیاز خداوند متعال  .کنممیعبرت گیری از همه حوادث و وقایع توصیه و سفارش 
 و وارسته خویش مقرر بفرماید. پارسا

 به عهد اصل نوزدهم: وفاداری
و عنایت قرار بگیرد.  موردتوجهمیان همسران و خانواده  باید که بحث ما در اصل نوزدهم در روابط و ضوابطی است

اگر این اصول و قواعد در  .مالحظه کردیدرا اصول و قواعد بین روابط همسران  ، تعدادی ازدر سیر گذشته
اساس و . بزرگ خواهد شد هایانسانامن و آباد و جای تربیت  هایخانه ،ما هایخانهما حاکم شود  هایخانه
 ه اولیه خانه، به روابط خوب و درست میان همسران وابسته است.هست

اصل نوزدهم وفاداری و پایبندی همسران به یکدیگر است. در این زمینه هم به قاعده وفا و پایبندی و التزام به  
 داشت و در فضای خانواده آن را تطبیق خواهیم داد.  خواهیماشاره  معاصورت بهها پیمان

                                        
 .34 ، آیهاعرافسوره . 1

وبه، آیه 111  2. سوره ت
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 و قواعد یکی از اصول هاآنبه  پایبندیو تکالیف و  هامیثاقهمه شما مستحضرید وفای به عهد و پیمان و التزام به 
 .بزرگ به شمار آمده است هایفضیلتاز  یمهم اخالقی، انسانی و یک

یم ی به عهدوفا .1  از منظر آیات قرآن کر
 در قرآن کریم آیات متعدد به این مقوله اشاره کرده است: 

وُفوا ِبالَعهِد إنَّ الَعهَد کاَن َمسُئولـا  : »فرمایدمیخداوند در سوره اسراء 
َ
خویش وفادار باشید که  هایپیمانبه  4«َو أ

 خواهد شد. سؤال هاپیماندر قیامت از این 
. همچنان که در آیه شریفه رعایت ی به شمار آمده استاله هایمیثاقوفاداری به عهدها و  مؤمنان هاینشانهاز  

ِذیَن ُهْم اَلماناِتِهْم َو َعْهِدِهْم راُعوَن » شمرده شده است: مؤمنین هاینشانهعهد از  راستین این  مؤمنان. نشانه 3«َو الَّ
 .وفادار هستندو  پایبند، عهدها و تکالیف الهی هاپیماناست که بر سر 

ن  »همچنین:  و 5«َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا »و در آیه دیگر آمده است: 
َ
ُه ِبِه أ َمَر اللَّ

َ
ِذیَن َیِصُلوَن َما أ َوالَّ

ِحَسا َیَخاُفوَن ُسوَء اْل ُهْم َو بَّ َیْخَشْوَن َر  6«بُیوَصَل َو
. خواندفرامیو عهدها  هاپیمانرا به وفاداری به  مؤمناناست که  قرآن کریماز آیات متعدد  هایینمونه ،این آیات 

ایبندی به تعهدات انسانی و الهی یکی از ضوابط و قواعد عام الهی، انسانی در پو  هاپیمانبنابراین اصل وفای به 
موازین الهی و در چارچوب مقررات شرعی باید هم به عهدهای خدا، هم به  بر اساسما  .روابط اجتماعی است
 به تکالیف و پایبندیشروط و  ،عقود ،دوبه عهدهای خانوادگی ملتزم باشیم. وفای به عه نیز عهدهای اجتماعی و

بر تکالیف و  هاانساناست که همه اشاره به یک قانون اجتماعی و الهی دارد. اینکه  ایسلسلهالتزامات الهی 
ویژه، ازدواج و  طوربهو  اقتصادی و سیاسی خویش پایبندی نشان دهند ،اجتماعی هایپیمانخداوند و  هایپیمان

 11تکالیفی دارد که ما تاکنون به   وتشکیل خانواده و پیمان ازدواج، عهد الهی است که اقتضائات مرتبط با خود 
و تنگناها از یکدیگر فاصله نگیرند، پای  هاسختیدر  بایدملتزم باشیم. همسران  هاآنو باید به  ایمکردهقانون اشاره 

 .به سمت اختالف و طالق و جدایی حرکت نکنند سادگیبهایستند، یکدیگر را تحمل کنند، یکدیگر ب هایسختی

                                        
 43ـ سوره اسراء، آیه  4
  1ـ سوره مومنون، آیه  3
 111ـ سوره بقره، آیه  5
 21ـ سوره رعد، آیه  6
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 ت پاک و بزرگ الهی است.سنعهد ازدواج و این  وفای به عهد،یک مصداق مهم 

 روایات عهد از منظراهمیت وفای به  .2
در فضای خانه و خانواده هم از جایگاه مهمی برخوردار  طبیعتا  ن اشاره شده است و آبه ذکر عام نیز در روایات 

 قرارینازا هاآنمتعدد است که اهم  هاپیمانبه عهدها و  پایبندیاست. اهمیت و فوائد التزام به عقود و عهود، 
 است:

 نشانه عقل و شخصیت و مکمل آن. 1
که  داردعقل و شخصیت کامل از  اینشانهاجتماعی و خانوادگی  ،الهی هایمیثاقبه  پایبندیوفای به عهد و 

 :در روایات آمده است .دهدمیرا رشد و تعالی  هاانسانشخصیت 

 1.«اْلَوَفاُء َکَرم  »فرموده است:  (السالمعلیه)امام علی 

ه الِکراِم »: اندفرمودههمچنین  یم که وفای به عهد روش و خوی بزرگان است. ـ 1«َالَوفاُء َسجیَّ حتی در روایات دار
ه الِکراِم » (السالمعلیه)نقش انگشتر امام صادق   1بوده است.« َالَوفاُء َسجیَّ

ْبل َو ُعْنَواُن  اْلَوَفاُء ِحْلَیُة اْلَعْقِل : » فرمایدمیدر روایتی دیگر   عهدشکنیو عدم خیانت   پایبندیوفاداری و 10«النُّ
خود  هایپیمانپایبند به قول خویش و وفادار به  ،باشخصیت هایانسان. هاستانساننشانه عقل و شخصیت 

 هاپیمانبنابراین اولین نکته مهم در وفای به عهود و  .پیمان ازدواج در فضای خانه است هاآن ازجملههستند که 
 است. هاانسانو عقالنی  و موجب رشد و تعالی شخصیت اخالقی دهدمیرا نشان  هاانساناین است که شخصیت 

                                        
کلم، ص غرر ، عبدالواحد تمیمی آمدیـ  1  11الحکم و درر ال
 21همان، ص ـ  1
 بنقل از صحیفه الرضا 213و  214چشمه رستگاری ص عبدالباسط شهیب زادگان،  ـ 1

کلم، عبدالواحد تمیمی آمدیـ  10  15ص ، غرر الحکم و درر ال
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 . نشانه و مکمل ایمان2
 ِإَن  : »فرمایدمی( السالمعلیهامام ) است. یماننشانه او قواعد زندگی اجتماعی و خانوادگی  هاپیمانپایبندی به 

یَمان اْلَعْهِد ِمَن  ُحْسَن  و عهدهاست چه عهدهای الهی به معنای عام آن،  از لوازم ایمان، پایبندی به قراردادها 11«اْْلِ
نماینده یا مسئول  شخصیوقتی  .(بندندمیعهدی که مسئولین با افراد جامعه  اجتماعی )پیمان و عهدهاییا 

  که باید به لوازم آن پایبند باشد. این مسئولیت یعنی پذیرش یک عهد الهی شودمی جمهوررئیس یاکاری 

 تثبیت جایگاه اجتماعی. باعث آبرومندی و 3
بند به یاپکه  هاییآدم. شودمیدر سطوح گوناگون موجب آقایی و جایگاه خوب اجتماعی افراد  هاپیمانالتزام به  

 اْلَوَفاُء ِحْصُن ». در روایت آمده است که: گیرندمیدر جایگاه خوبی قرار  هاآنهستند  هاپیمانعهدها و ، قواعد
ْؤَددِ  اجتماعی و خانوادگی  هایمیثاقپایبند به عقود الهی و  خواهیدمی یو اخالقاگر شما آقایی معنوی  12«السُّ

الزمه ایمان و آقایی و  که یعنی تن دادن به یک عهد الهی و انسانی رودمیکسی به سمت مسئولیتی  کههمینباشید. 
 .به این عهد است پایبندیشخصیت او 

 ار اجتماعی. تحکیم کننده پیوندها و اقتد4
 امیرالمؤمنین. پایبندی و التزام به عقود خانوادگی و اجتماعی تحکیم کننده پیوندهای اجتماعی است 
و مدیریت اسالمی ـ  و سیاستعهد مالک اشتر ـ آن منشور تابناک حکومت بخشی از  در (علیهاللهسالم)

هِ  َفَراِئِض  ِمْن  َلْیَس  : »فرمایدمی ِت آَراِئِهْم ِمْن َتْعِظیِم اْلَوَفاِء َشيْ اللَّ ْهَواِئِهْم َو َتَشتُّ
َ
ِق أ َشدُّ َعَلْیِه اْجِتَماعا  َمَع َتَفرُّ

َ
اُس أ ء  النَّ

 هاانسانو قانونی در روابط اجتماعی و سیاسی باالتر از بزرگداشت وفای به عهدها نیست.  چیزیچه 14«ِباْلُعُهودِ 
اجتماعی قرار و اما اگر عهدهای الهی و اجتماعی مبنای زندگی سیاسی  ،سالیق و آراء گوناگون دارند ،اندمتفرق

ن آاگر مسئوالن پایبند به عهدها و قراردادهای خود باشند  .آوردمیاقتدار  و این بگیرد پیرامون آن جمع خواهند شد
اجتماعی پایبند  هایپیمانعهود الهی و  بر اساس هاانسانمردم و همه حاد آاگر  .جامعه اقتدار پیدا خواهد کرد

 .آن جامعه مقتدر و نیرومند خواهد شد حتما  باشند 

                                        
 211ـ همان، ص  11
 56ـ همان، ص  12
 332ـ سید رضی، نهج البالغه )صبحی صالح(، ص  14
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 هادوستی. تقویت 5
تصویر کنید یک بازار، جامعه و یک اداره و  ایلحظه. شما شودمی هادوستی. رعایت کردن پیمان، موجب تقویت 

یر پا گذاشته شود شیرازه جامعه  هاپیماناز رعایت عهود فاصله بگیرد و قاعده وفاداری به عهدها و  که ... ز
َخاِء  َکاَن  َمْن : »گیرندمیاز هم فاصله  هادلو از طرفی  شودمی پاشیدهازهم ْم َیْعَدْم ُحْسَن اْْلِ  13«َذا ِحَفاٍظ َو َوَفاٍء َل
. اگر سازدمیرا استوار و امن  هاخانهوفای به عهد، . هاستپیمانرعایت  درگروخوب و صمیمی  هایرابطه

ی است که در اصول وظایفند، پایبند به همان باش تصویر کنیم که همسران پایبند به التزامات ازدواج ایلحظه
بزرگ خواهد  هایانسانو جایگاه تربیت  شودمیخانه، خانه امن و آباد  نآ القاعدهعلی ،پیشین گذشت گانههجده

، یک عهد عام و فراگیری است که هم عهد الهی. ی هستندمراتب و سطوح دارای هاپیمانعهدها و  اینالبته  .بود
 .گیرددربرمیرا  حقوق الله و هم حقوق الناس

برای خود  هاانسانهای مشروع و التزاماتی است که دقراردا قرار دارد. هود اجتماعیعدر شعاع این عهود الهی، 
 پذیرندمیشرایطی را  کهوقتی دهندمی یاوعدهبه یکدیگر  ،بندندمیوقتی افرادی با یکدیگر پیمانی  .کنندمییجاد ا

عهدهای خانوادگی که در قالب ازدواج و تکالیف مستحب و  ،باید پای آن شرایط بایستند. یکی از عهدهای الهی
 .شوندمیمجسم آن واجب 

وفاداری به پیمان والیت و امامت،  :رسدمیبه سطوح باالتر های خدایی گاهی اداین وفاداری به عهود و قرارد
یبای اخالق و معنویت واصول اداره جامعه، امامت الهی و   .شودمیالیت خدایی که در آنجا وفاداری تابلوهای ز

یم که بر مقامعالیصحابه  مثل اباالفضل العباس و یدر تاریخ ما وفاداران  خدا تا  هایپیمانسر  و شهدای بزرگی دار
 خدا هستند.اعالی وفاداری به عهدهای  هاینمونه هااین .اندایستادهپای جان 

در فضای خانوادگی است. همسری که با یک مریضی همسر  هاپیمانامروز مورد سخن ماست وفاداری به  آنچهاما 
کسی که رعایت اقوام همسر را  ،کندنمی، کسی که شرایط ازدواج را رعایت وفاییبییعنی  گیردمیاز او فاصله 

 درواقع ،کندنمیهمکاری، همیاری، همدلی و در کنار هم بودن را رعایت  ضوابطی که در همهآنکسی که  کندنمی
یر پا را دارد آن عهد الهی در ازدواج  ، ایستندمیوقتی در فضای خانه همسران وفادارانه پای همدیگر  .گذاردمیز

که به عهد الهی عمل هستند  هاییانسان هااینیعنی  کنندمیکدیگر را در حضور و غیاب رعایت احترام و کرامت ی
 .اندکرده

                                        
کلم، تمیمی آمدیعبدالواحد ـ  13  644ص ، غرر الحکم و درر ال
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زندگی  بنابراین اصل نوزدهم در روابط همسران و اصول و ضوابط خانوادگی، وفاداری به شرایط ازدواج و یک 
همه آن قواعدی است که تاکنون پیرامون آن ایمان است. این اصل پشتوانه  هاینشانهاین از  که سالم  معنوی است

که هسته اصلی زندگی اجتماعی ماست را با اصول  هاخانهم یسال تصمیم بگیر نبیاییم در پایا .ایمکردهصحبت 
 و بخشندمیسالمت جامعه به آباد  هایخانهیکدیگر آباد کنیم.  با وفاداری نسبت به و با ضوابط اخالقی ،الهی

 این همان وظیفه بزرگی است که خداوند بر دوش ما قرار داده است. .کنندمیفرزندان بزرگ تربیت 
 مؤیدمان موفق و هایخانهو اصل وفاداری در  هاپیمانما را به انجام وظایف و رعایت  خواهیممیمتعال  از خداوند 

 .بدارد
ا  ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ َحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَر
َ
 15أ

  
 

  

                                        
 . سوره کوثر15
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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 لوَل عن هدانا الله ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
َنا أ ِدَنا َو َنِبیِّ ثم الصالة و السالم علی َسیِّ

ما موَلنا علی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و  ین َلَسیُّ بیَن اْلطَهر اْلطیَّ
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 
الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان 

 نبین.البالد و ابواب اَلیمان و أمناء الرحمن و ساللة ال

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

َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه و مالزمة أم 16«َوأ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ  رهعباد اللَّ

ِه »: فرمایندمی البالغهنهجدر  110در ادامه فرازهای نورانی در خطبه  نمؤمناامیر  ُهْم ِإَلی َاْلَجَنَّ َبَّ َقْوا َر ِذیَن ِاَتَّ َو ِسیَق َاَلَّ
اُر َو َر  ْت ِبِهُم َالَدَّ َنَّ

َ
اِر َو ِاْطَمأ ِمَن َاْلَعَذاُب َو ِاْنَقَطَع َاْلِعَتاُب َو ُزْحِزُحوا َعِن َالَنَّ

ُ
وقتی گروهی « َاْلَمْثَوی َو َاْلَقَراَر ُضوا ُزَمرا  َقْد أ

عتابی نخواهد بود و از آتش جهنم دور داشته  هاآندر قیامت محشور شوند در امنیت از عذاب الهی خواهند بود، به 
گروه در اطمینان به سر خواهند برد و به جایگاه جاویدان خود رضایت خواهند داد. این گروهی که  . اینخواهند شد

پارسایان هستند که در ادامه به  هشت جاویدان اطمینان دارندب یمن هستند و به جایگاه خویش درا ،از عذاب
ْعُیُنُهْم َباِکَیه  : »فرمایدمیاشاره  هاآن هاینشانه

َ
ْنَیا َزاِکَیه  َو أ ْعَماُلُهْم ِفی َالُدَّ

َ
ِذیَن َکاَنْت أ پارسایان کسانی هستند که  «َاَلَّ

َو َکاَن َلْیُلُهْم ِفی ُدْنَیاُهْم : »فرمایدمیخوف خدا گریان بود. سپس  از هاآن هایچشمود، پاک ب در دنیا هاآناعمال 
شا  َو ِاْنِقَطاعا   ا َو َکاَن َنَهاُرُهْم َلْیال  َتَوُحَّ عا  َو ِاْسِتْغَفار  ویژگی این متقین این است که روز و شبی مانند روز و  «َنَهارا  َتَخُشَّ

هم در کار  هاآنروزهای  و و با غفلت دارند آلودخواب هایشبغافل  یهاآدم .ارندغافل ند هایانسانشب 

                                        
 16.سوره آل عمران، 102 
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 از خشوع در برابر خدا و استغفار در پیشگاه خدا هاآن هایشب هستند کهکسانی  پارسا هایانساندنیاست. اما 
روز  هاآنروز تابناک است. روز و شب تابناک دارند. نماز شب و خشوع و استغفار شب تاریک را برای همچون 

  11شب انقطاع به خداست. هاآنروشن کرده است و روزهایی که برای دیگران دنیای ناچیز و روشنی دارد برای 
ما را توصیه . خواندفرامی و تقواییمانی شت به این اصول بزرگ ایگه و نماز جمعه هر هفته ما را به بازخطابخطبه و 

و انقطاع از خلق روشن  توجه به خدا را بهن و روزهای خود روشخود را به نور عبادت الهی  هایشبکه  کندمی
یم( برای همگان دارند. علیهاللهسالم) مؤمنانکه پیشوای پارسایان و امیر  است ایتوصیهم. این فرمان و نیک  امیدوار

 عنایت و کرامت بفرماید.را در زندگی خویش  هاآنتوفیق فهم این معارف بلند و عمل به  ما خداوند به همه

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میهایی را بهمناسبت

یک میالد حضرت زهرا ) .1  ا( و امام راحل )قدس سره(علیهاللهسالمتبر
را تبریک و  (تعالی علیه اللهرضوان)تولد امام راحل  سالروزو  (اعلیهاللهسالم)میالد حضرت زهرا، صدیقه کبری 

 را و همسران پایبند به عهود الهی و دخترانو روز زن و مادر را به همه شما زنان و مادران  کنممیتهنیت عرض 
ر نگاه راقی و مترقی اسالم د. زن در نگاه اسالم یک جایگاه راقی دارد طبیعتا  . کنممیتبریک و تهنیت عرض 

تردید نکنید مسیر  .بهترین الگوی یک زندگی سالم برای زنان و مردان امروز است ،حقوق و اخالق در ارتباط با زن
 آنت از داست که سعا بستیبنگذاشته است مسیر  روی زنان عالمپیش غلط و انحرافی که امروز تمدن غرب 

ینب ک  توانندمیزنان بزرگ تاریخ اسالم  همهآنبری و بیرون نخواهد آمد. در اسالم الگوهایی مثل فاطمه زهرا، ز
گوناگون و  هاینقشن و مرد در جامعه، زنظام حقوق زن و خانواده، نظام ارتباطات  .برای امروز هم سرمشق باشند

 باکمالاست که ما امروز باید  یازندهالگوهای  هااین استکه اسالم برای زن قائل شده  جایگاه رفیع معنوی
هم جایگاه و که زن هم جایگاه اجتماعی  بینیممیدر نگاه اسالم  .سرافرازی و افتخار در برابر دنیا آن را عرضه کنیم

مهم قلمداد  آن را دارد که باید ایویژهو نقش مهم خانوادگی  و خالقیاجایگاه معنوی و  حالدرعینسیاسی دارد و 
 .کرد

                                        
 110سید رضی، نهج البالغه )تصحیح صبحی صالح(، خطبه  ـ 11
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یک فرارسیدن بهار و بیان  .2   آن هایپیامتبر
یم. آغاز سال جدید یم سال  را در پیش دار ملت شریف ما سالی سرشار از  و مت اسالمیانده برای آیامیدوار

روزافزون باشد انشالله. باید توجه کنیم که بهار و تحول عظیم طبیعت یک داستان  هایپیروزیتوفیق و ، سعادت
 ن منعکس شده است:قرآیات شریفه آکه در  طورهمانو الگو بخش است.  بخشالهامبسیار 

 . بهار طبیعت نشان از قدرت الهی1
 ؛درت عظیم الهی استقاز  اینشانهبهار طبیعت، زنده شدن درختان و گیاهان و زمین  

 از معاد اینشانه. بهار طبیعت 2
 مبدأاز  اینشانهبنابراین در این تحول، هم . از رستاخیز عظیم و معاد است اینشانهاز سویی دیگر بهار طبیعت،  

 دهندهنشانقدرت خداست و هم  دهندهنشانمعاد و رستاخیز. همه حوادث عالم هم  از اینشانهوجود دارد و هم 
عالمی که در پیش رو است اما برخی از این مقاطع برجستگی دارد. تحول طبیعت، بهار طبیعت و رویش گیاه و 

در این  به معاد رهنمون شود وهم نشانه قدرت خدا رارا هم  هاانسانن فضای بهاری باید آزنده شدن درختان و 
 تحول طبیعت ببینیم.

 شدن طبیعت الگویی برای نو شدن جان و دل انسان . نو3
شدن دل و جان و معنویت در  الگویی باشد برای نو تواندمیشدن طبیعت  بهار این است که این نو دیگر درس

 توجه کنیم. هاآنکه باید به  هاانسان

 نیکو در این ایام هایسنت. توجه به آداب و 4
، وآمدهارفت :است مستحسنبرخی از سنن وجود دارد که طبق موازین اسالم هم بسیار در این ایام،  طبعا  

اصالح خانواده در روابط خانوادگی، سیاحت و  ،هاخشم، کینه زدایی ها، کنار گذاشتن قهرها و دیدوبازدیدها
ی یارت در چارچوب مواز توصیه  هاآنباید به  و پذیردمیرا  هاایننکات مهمی است که اسالم همه  هااینن شرعی ز

 در دل دارند شیطانی نسبت به هم هایکینهکرد تا از این فرصت تعطیالت و بهار طبیعت استفاده کنیم. اگر کسانی 
فضای اخالقی و اجتماعی  سازیسالمو از این فرصت برای  را به هم نرم و مهربان کنند هادل. را بزدایند هاآن

 استفاده کنند.
در قم که پایگاه  ویژهبهمختلف  هایاستانتسهیالت نوروزی در شهرها و  باید تشکر کرد از ستاد اینجادر  طبیعتا   

یارتی است یارت  بهانسان در همین ایام  هامیلیون .مهم ز یارتی برای ز ستاد  .آیندمیقم و مشهد و شهرهای ز
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مردم  عزیز و شریف قم که میزبان  .کنندمیت نوروزی و همه مسئوالنی که برای خدمت به زوار همت تسهیال
به  باید ضمنا  . جای تقدیر  تشکر دارد عمل اینان، همین دهندمیبزرگی را انجام  هستند کار بیتاهلزائران کریمه 

د. برای کاهش تصادفات و مشکالت همه همت در مورد زوار تکریم به عمل بیای .توجه شودنیز مستمندان و فقرا 
 کنند. 

ایام شاهد آرامش مردم و رعایت احوال فقرا و مستمندان و کاهش مخاطراتی باشیم  ایندید و در جانشالله در سال 
. کاهش درصد تصادفات امر مهمی است که گرچه نسبت به کنندمیمختلف تالش  هایدستگاهاین زمینه هم  که در

گذشته تصادفات کاهش پیدا کرده است ما هنوز در شرایط ناگوار هستیم. همه باید برای کاهش این  هایسال
 .همت کنند هاآسیب

 حوزه علمیه قم و حمله به فیضیه تأسیسسالگرد  .3
یم. حوزه قم تأسیسسالگرد  این  گذاریپایهسالگرد  .شد گذاریپایه شمسی 1400حوزه قم در فروردین سال  را دار

که در  تفیضیه هم اس بهسالگرد حمله  زمانهم البته .کنیممینور و رحمت و هدایت الهی را تبریک عرض  پایگاه
مهاجمه دشمن قرار مورد فضالی شریف و بزرگ قم،  وطالب  ،جوانان ،مردم شریف 32سال  مخوف شرایط آن

را دفع کردند و برسر پیمان خدا در انقالب اسالمی ایستادند تا به پیروزی  هاحملهاما با شجاعت خود آن ، گرفتند
مراجع بزرگ ما و مردم ایران بر سر  ،علما ،فضال، طالب ،حوزه انقالبی ،امروز هم قم قهرمان. انقالب منجر شد

 جدا نخواهند شد.از این راه نورانی و پیمان الهی  گاههیچو به فضل الهی  اندایستادهپیمان انقالب اسالمی 

یابی سال  .4  آن هایشادیو  هاتلخیو  55ارز
 کنممیرا که در نظر دارم عرض  ازآنچهدر محور دیگر گرچه فرصت به پایان رسیده است بخشی 

یابی قرار دهیم سخنان فراوانی است 15ما اگر سال   :را بخواهیم در داخل و خارج مورد ارز

 الف. در عرصه داخل کشور
که در صنایع دفاعی  هاییپیشرفت و هابرنامهارتقای امنیت کشور در شرایط سخت، ارتقای بخشی از نقاط قوت: 

 داشتیم و محورهایی از این قبیل جای تقدیر و تشکر دارد. 
 :نقاط ضعف
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یم هایکاستیاقتصاد مقاومتی  ویژهبهاقتصاد و  درزمینه  ما  نقاط قوت،در کنار  .1 رهبری عظیم الشان  .جدی دار
که در اقتصاد مقاومتی  هاکاستیاین  برای رفع رودمیدر دیدار خبرگان رهبری مطالب مهمی فرمودند. انتظار 

  وجود دارد اقدامات اساسی انجام پذیرد.
است که  ایکنندهنگراناعالم شد که رشد بسیار  1223رشد جمعیت  .ر عدم رشد جمعیتی داریمدکاستی که . 2

 .اکی داردخطرن آینده
 حقوقی، هایتبعیضاجتماعی و  هایآسیب طورهمین. 4 
نتایج مطلوب دست نیافتیم. انتظار به ن آرکودی که در صنعت داشتیم بخشی از مشکالت مهمی است که در . 3 

 هایآسیبدر حوزه  تریجدیو ی دقیق هابرنامهبا همت بلند، طراحی  واقعا  قوای محترم و مسئوالن  رودمی
داشته باشند. این  در حوزه مسائل حقوقی و نظام سالم اجتماعی طورهمین اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جمعیت و

دارند و انشالله این مسیر اصالح شود و در اصالح این  مسئوالنسال از  پایانانتظاری است که ملت ما در 
 مضاعفی به عمل بیاید. هایتالش هاشاخص

 المللبیندر عرصه خارج و ب. 
اختالفات مذهبی، در اشغال و تعرض به  به وجود آوردن بزرگ مستکبران در هایدسیسه. ابتالی جهان اسالم به 1 

 پشتیبانی که از اسراییل شد.و جوامع اسالمی که شاهد آن بودیم 
 از طرفی در یمن و بحرین و عراق و سوریه انواع مشکالت را شاهد بودیم. .2
 کنیممیاست که آن را محکوم  المللبیناخیر امریکا در سوریه، خالف منطق  هایدخالت. 4
 همه این مشکالت رغمبهاما به فضل خدا با عنایات الهی . 3

 گوناگون، درخشش بیشتری پیدا کرد. هایعرصهجهان و در  جایجایگفتمان انقالب اسالمی در الف.  
یم  مقاومت پیشرفتب.   جبهه مقاومت در سراسر منطقه به  وارزنجیره هایپیروزیشایانی داشت و امیدوار

 نهایی در سال آینده به فضل خدا برسد. هاینقطهباشد و به  پیشبهشکل بسیار قوی رو 
یم این روند ادامه پیدا کند. کاهش پیدا کرد هاتکفیریو  هاتروریستشر دشمنان اسالم و ج.    . امیدوار
به  امیدواریمشیخ عیسی قاسم هستیم که  ومردم عزیز بحرین ، گران جواناناما در قصه بحرین همچنان ند.  

 این امر توجه کنند.
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 ستاد نوروزی و ستاد نماز جمعه اندرکاراندستتقدیر و تشکر از  .5
به فقرا و  .کنندمیکه در این ایام به زوار و مردم شریفمان خدمت  کسانیهمهاز  کنممیدر پایان تقدیر و تشکر 

ده مآمصالی قدس از عزیزانمان که در ستاد نماز جمعه در طول یک سالی که نماز به  .کنندمیمستمندان توجه 
یادی را تحمل کردند هایسختیو است  مسئوالن و همه علما و بزرگانی که همکاری داشتند سپاس  ،از مردم و ز

برادر عزیزمان مرحوم  مخصوصا   داریممیگرامی علما و درگذشتگان را  ،یاد و خاطره شهدا .گذاری دارم
 بر پیکر پاکشان نماز اقامه خواهد شد. اینجاو امروز در  اندرفتهصدوق که در سانحه تصادفی از دنیا  االسالمحجت

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

علمیه مراکز علمی و  هایحوزه ،و منصور بدار مؤیدخدایا مسئوالن خدمتگزار مقام معظم رهبری را  والمسلمات،
درگذشتگان و اموات ما را با اولیای خودت  ،باران رحمتت را بر ما نازل بفرما ،را از همه خطرها مصون بدار دینی ما

 حجت خدا ارواحنا فداه ابالغ نه ما را در پایان سال به محضر امام عصر وخالصامحشور بفرما، سالم و درود 
 .تعجیل بفرما حضرتشبفرما، در فرج نورانی 

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

َ
ُه أ  18اللَّ

 صدق الله العلی العظیم

                                        
 . سوره اخالص11


