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 خطبه اول

الّله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی اعوذ 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  

 فی االرضین.و ال سّیما بقیة الله 

 توصیه به تقوا
َمْت ِلَغٍد »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله 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 وِصیکْم و َنف 1«َواتَّ
ُ
ِه أ ُزوا ِعَباَد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَوی 2عباد اللَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
مبارک  هایشبانه ارجمند و خودم را در این روز شریف و ماه عزیز و در آست دارانروزههمه شما نمازگزاران گرامی و  

نم. کقدر سفارش و دعوت می هایشب ویژهبهاز فیوضات ماه مبارک رمضان  گیریبهرهقدر به تقوا و پارسایی و 
 از خودت در همه شئون زندگی عنایت بریفرمانبه عظمت و قداست این ماه شریف به ما توفیق کسب تقوا و  اخداوند

 و کرامت بفرما. 

 اب همسرضوابط و معیارهای انتخ
اما چند  ؛کردیم بندیجمعدر روابط همسران و برخی از محورهای امر ازدواج را  مربوط به اصولگرچه ما مباحث 

ه قرار گرفته است باقی بود که در خطب تأکیددر روایات ما در امر ازدواج و تشکیل خانواده مورد  ویژهبهمحور دیگر که 
صداق و امثال آن بحث کردیم. یک موضوع دیگر در انتخاب همسر و ساده از جهت  هزینهکمپیرامون ازدواج 
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 ،است که در این خطبه اشارات کوتاهی به آن خواهیم داشت. موضوع انتخاب همسر از سوی دختر و پسر ماندهباقی
 قرار گرفته است. تأکیدبسیار گسترده در روایات ما مورد  طوربهخانواده و زن و مرد از موضوعاتی است که 

روایت در موضوع انتخاب همسر و  222. قریب کنممیعرض  مسئلهکه از روایات در این  آماریتی بفرمایید در دق
باب در وسایل  22در بیش از روایت  222قریب ضوابط و معیارهای گزینش همسر در کتب روایی ما نقل شده است. 

انتخاب همسر و  مسئلهرگ روایات در این مجموعه و حجم بز 4نقل شده است. کاحالشیعه در ابواب مقدمات ن
باب از ابواب  22روایت که در بیش از  222یک زندگی سالم است. این قریب  ریزیپایهگزینش شریک زندگی برای 

نکاح در کتاب شریف وسایل الشیعه نقل شده است هغیر از تعداد و حجم زیادی از روایات است که اهل سنت در 
حجم بزرگی از روایات هم برخوریم. شاید به کنیم  مراجعههم  هاآنبه اگر بخواهیم . اندکردهمع روایی خود نقل مجا
در مستدرک وسایل به در وسایل الشیعه جمع شده است، و در کتب اربعه آمده است  حججم باالی روایات کهاین 

سر و فرهنگ انتخاب اهمیت انتخاب هم دهندهنشانکرد  آوریجمع شودمیروایت  222ه شده است و قریب آن افزود
از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صصلی الله علیه و آله، و  تقریبا  همسر در باب خانواده و ازدواج است. یعنی 

 عظیم از روایات، در باب انتخاب و گزینش همسر شاهد هستیم. این حجم هایراهنماییهغالب ائمه هدی صع، 
 ت در انتخاب همسر است. صحی( و درس ریزیپایهو  مسئلهاهمیت  دهندهنشان

 مسئلهوجوه اهمیت 
 222و ما شاهد یک حجم باالی  آیدمیدر مقدمه باید به این نکته اشاره کرد وقتی سخن از انتخاب همسر به میان 

 هم از دو جهت است: مسئلهو اهمیت  شودمیروشن  مسئلهروایت در موضوع هستیم اهمیت 

 اوت انساندر سعادت و شق تأثیرگذارشریک زندگی . 1
نوی و در زندگی مع و این شریک زندگی انتخاب همسر یعنی شریک و رفیق و همراه زندگی فلسفه اول این است که

قبل از اینکه به انتخاب همسر برسیم آن همه روایات در باب دوستی و حلقه  است. اثرگذارسعادت و شقاوت انسان 
 گیریکلشعوامل  ترینمهمکه یکی از  گیردمیعواملی شکل  تأثیرشخصیت ما تحت  کهمعاشران وارد شده است چرا 

                                            
 461الی  10ابواب مقدمات النکاح و آدابه، صص  43شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج  - 4
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که  تنشان داده شده اس خوبیبهدر تحقیقات علمی و اجتماعی  .حلقه دوستان و رفیقان شخص است ،شخصیت
شخصیت از دوره نوجوانی و بعد از آن چقدر بزرگ و مهم است.  گیریشکلدوستان و حلقه معاشران در  نقش رفقا،

دوستی و معاشرت در خانه و میان همسران یک  یم خواهیم دید که رفاقت،که ما از این نگاه بررسی کندر باب همسر 
  .است اثرگذار درنتیجهمعاشرت بسیار قوی ماندگار پایدار و 

انتخاب همسر در سعادت و شقاوت  که شودمین اولین فلسفه اهمیت انتخاب درست همسر در این جا ظاهر بنابرای
شود مییکی  ؛آوردمیست. همسر در نقطه عطف و بزنگاه زندگی انسان را به سمت سعادت یا شقاوت ا مؤثرانسان 

. زن و مرد در افکندمیهمسری که فرد را از اوج سعادت به حضیض شقاوت  شودمیقین دیگری  ر بنهمسر زهی
ر است. همس تأثیرالیی تحت در حد با هستند و شخصیت هر یک اثرگذارهمه ابعاد زندگی  روابط درونی خودشان در

ه شد که چ شودمی سؤالوقتی  .برای پرداخت وجوهات شرعی مثال   کندمیمردی برای کار نیکی اقدام  ایمدیدهبارها 
ه این مال حالل نیست مگر کهمسرم به من گفته است  گویدمی ؟کنید پرداختوجوهات شرعی را  خواهیدمیشما 

که مرد موجب تغییر سرنوشت همسر  شودمیاز موارد دیگر دیده  بسیاریدر  .اینکه وجوهات شرعی آن داده شود
ه . این فلسفه اول است.البته این رابطگرددمیو بالعکس زن موجب تغییر زندگی دنیوی و اخروی همسر خود  شودمی

 مثبت یا منفی هغلبه دارد و گاهی بالعکس.  تأثیردو سویه است و گاهی از سوی همسر 

 مسر در تربیت فرزندان ه اثربخشی. 2
ن این است که حلقه خانواده ب همسر چیزی باالتر وجود دارد و آفلسفه دوم انتخاب درست همسر این است که در با

معنوی و تربیتی همسر است که بر زندگی فرزندان  ست و فضا و محیط اخالقی،نسل آینده و فرزندان ا دهندهپرورش
 . گذاردمیشخص اثر 

ه در روایات هم ک طورهمان .تیکی و وراثتی استنژشکل مثبت یا منفی هم دارای بعد  تربیت فرزندان بهدر  تأثیراین 
 نقل شده است. 
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ُجوا ِفي اْلُحْجزِ  : »فرمایندمی، السالمعلیهامام صادق ص اس 5َتَزوَّ اِلِ( َفِإنَّ اْلِعْرَق َدسَّ همسر و رگ،  گویدمی 6«الصَّ
 .کنیدیمکسی را انتخاب  هببینید که چ .است اثرگذارشخصیت فرزند شما  یگیرشکلاو در  ژنتیکیعناصر 

م تربیت سال ،اخالق و رفتار و فضای سالم .یابدمیاز سوی دیگر فضای خانه با اخالق و رفتار زن و مرد سامان  
فرزندان  تربیت درنتیجهفضای ناسالم و  گیریشکلو اخالق و رفتار ناصحی( موجب  دهدمیفرزندان خوب را نتیجه 

 . شودمیناصال( 
در این  ،است اثرگذارانتخاب درست یا هغلط همسر هم روی زندگی خود انسان  .روشن است مسئلهبنابراین تحلیل 

 خواهد بود.  اثرگذاردر کل جامعه  درنتیجهکه به چه سمتی حرکت کند و هم در زندگی فرزندان او 
زمینه را برای اصالح رفتار و اخالق جامعه هم  طبعا  نی و اخالقی ایما هایمالکدقت در انتخاب همسر از لحاظ 

به بیش  باب در وسایل الشیعه 22در بیش از امع روایی شیعه روایت در مج 222قریب در . عرض کردیم کندمیفراهم 
 اشاره دارد. ناحیه زن و چه از ناحیه مرد ز ویژگی برای همسر چه ا 22از 

باید  و کندمیکه در زمینه انتخاب همسر اسالم فلسفه و فرهنگ خاصی را تعقیب  دهدمینشان  حجم از روایات این
 نگاه مولوی هغالبا  و معیارهایی که در روایات ما آمده است  هامالکه این تخانواده و خود جوانان به آن توجه کنند. الب

 ارشادی باشد.  هایفرمان . در مواردی هم ممکن استدارد

 معیارهای معنوی و ایمانی بر اساس هادواجاز گیریشکللزوم 
 توانیمیممهم در انتخاب همسر نیست اما از یک منظر کلی  هایمؤلفهفرصت بیان این همه روایات و تفصیل عناصر و 

این روایات  تأکیدکه  . آن استفاده کلی این استکنممیه از مجموعه این روایات یک استفاده کلی کنیم که به آن اشار
راحت و دور از تجمل و تشریفات  نیز گفته شد باید ازدواج آسان، قبال  این روایات نقل شده این است که  و روح

 هایمالک و مؤلفه و اخالقی استوار شود و از عناصر،معنوی  زندگی خانوادگی بر عناصر ایمانی، شکل بگیرد و پایه
 مادی فاصله بگیرد.

                                            
 .: العشیرة-بالکسر و الضم -الحجز - 5
یرا197حسن بن فضل طبرسی، مکارم االخالق، ص  - 6  .ژن اثر دارد : با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید ز
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 کنندمیرا به سمت این قانون دعوت همه این روایات ما  .این حجم زیاد استروح این روایات انبوه با  آن چه گفته شد
ادی استوار شود. در روایت متعدد م هایارزششریک زندگی شما بر مبانی  هایانتخابشما و  هایازدواجمبادا که 
 .اشاره شده است مسئلهبه این  آمده استنیز هست بعضی از روایات دارای سند معتبر  که

 ک دیانت همسرمال. 1
ْو َماِلَها ُوِکَل » :، فرمودندالسالمعلیهامام صادق ص

َ
َة ِلَجَماِلَها أ

َ
ُجُل اْلَمْرأ َج الرَّ َجَها ِلِدیِنَها َرَزَقُه  َذِلَك  ِإَلی ِإَذا َتَزوَّ َو ِإَذا َتَزوَّ

ُه اْلَجَماَل َو اْلَماَل  و  کندمیمسری برگزیند به آن واگذار جمال و مالش به ه به خاطرزمانی که مردی، زنی را  7«اللَّ
 .گرداندمیزمانی که با خانم به خاطر دینش ازدواج کند خداوند جمال و مال را نیز به او روزی 

 تقوا و عدم فسق . 2
فرمودند: کسی که مصطفی صصلی الله علیه و آله، نقل شده است که  در روایت دیگر از رسول خدا حضرت محمد

معنوی  هایارزش ،مادی هایارزشاین  به خاطر و ازدواج کندزیبایی، قدرت، شهرت و مال  مادی، هایارزشبرای 
 یدگومیمادی یعنی اینکه  هایارزشازدواج مبتنی بر  خواهد رساند. بستبنو اخالقی را کم بشمارد خدا او را به 

. جمال و شهرت دارد ال،جه با ضعف است اما مموا اشدینی هایارزشمن انتخاب کردم اخالقش مشکل دارد 
ق نیکو سازگاری خود را بر مبنای اخال هایازدواج فرمایدمیاسالم . پسنددنمیاسالم چنین انتخاب و معیاری را 

َمْن »: مایدفرمی، لی الله علیه و آله و سلمحضرت صصاصالت ایمانی در خانواده و خالصه بر دین و تقوا استوار کنید. 
یَمَتُه بِ  َج َکِر ْلُف َزوَّ

َ
َماِء َو اَل ُیْسَتَجاُب َلُه ُدَعاُؤُه َو اَل ُیْقَبُل ِمْنُه  َفاِسٍق َنَزَل َعَلْیِه ُکلَّ َیْوٍم أ َلْعَنٍة َو اَل َیْصَعُد َلُه َعَمٌل ِإَلی السَّ

ت هر روز اخالقی را در ازدواج فرزندش نادیده گرف هایارزش ،معیارهای دنیا به خاطراگر کسی  8«َصْرٌف َو اَل َعْدل
فسق و فجور و اشکاالت دینی  آنجاکه در  ه استفرستاد ایخانهچون فرزندش را به  ؛شودمیبر او هزار لعنت وارد 

 . شودمیهر روز هزار لعنت بر او وارد  ریزدفرومیاست و همه هویت دینی او 

                                            
 000، ص5مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 7
: کسی که دختر خود را به آدم فاسقی تزویج کند هر روز بر او هزار لعنت نازل می شود و عمل 172، ص 1دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج - 8

 لی از او پذیرفته نمی شود.د و هیچ عمو دعایش مستجاب نمی گرد او به آسمان نمی رود صمورد قبول واقع نمی شود،
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 هایشارزمبادا  ،چیزهای مادی بگیریدمبادا اولویت را  ،دارد که همه مسلمانان کفو هم هستند تأکیدم این روایات اتم
روی تجمالت و تشریفات و نادیده  هاازدواجمادی را برجسته کنید و  هایارزشاخالقی و معنوی را کنار بگذارید و 

 اخالقی و ایمانی طرفی که شریک زندگی او خواهد بود قرار بگیرد. ،معنوی هایارزشگرفتن 

 اخالقی و ایمانی  معیارهایرعایت . 0

ْیَن َتَضُع َنْفَسَك َو َمْن ُتْشِرُکُه ِفي َماِلَك َو ُتْطِلُعُه َعَلی ِدیِنَك »، فرمودند: السالمعلیهامام صادق صدر روایت دیگری 
َ
 اْنُظْر أ

ك  ذا. لفرزندان تو اثر خواهد داشت یندهآعمری در زندگی و بدانید که همسر انتخاب همسر کنید  خواهیدمی 9«َو ِسرِّ
 ادب را کنار نگذاری و  ایمان ،قرار نگیری. ارزش اخالق گراییتجملو مال گرایی  ،ا در دام اشرافی گریدقت کن ت

 ایمانی استوار کن. هایارزشاولویت را بر  و

باشد که در خطبه دیگر عرض  ماندهباقیشاید چند نکته  روایت است. 222ی از مجموعه قریب این گوشه و برداشت 
 خواهیم کرد. 

 هاآسیبو  هاآفتایمانی و اخالقی استوار سازیم و از همه  هایارزشخود را بر  هایزندگیا توفیق بده که خدا ی
 مصون بداریم.

 
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  12ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

 
 
 
 

                                            
سازی و از کسی را در اموال خود شریك میدهی و چه: درست بنگر که ناموس وجودت را در کجا منزل می040، ص 5مرحوم کلینیف الکافی، ج  - 9

 .گردانیدین و اسرار نهانت باخبر می
 سوره کوثر -12
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 ومخطبه د

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

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

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

 توصیه به تقوا
ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ِه أوِص  11«ُمْسِلُموَن  ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ یکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ِحیل ْقَوی 12ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  13َو َتَزوَّ

ان . برادرکنممیو پارسایی دعوت  این روز شریف و جمعه ماه مبارک رمضان همه شما عزیزان و خودم را به تقوادر باز 
 واردشدهدر روایات  آنچهطبق قدر قرار داریم.  هایشبماه مبارک رمضان و  هایقلهو خواهران گرامی ما در آستانه 

. رمضان قلب سال است و ملکوت رمضان شعاع افکن بر همه زندگی افراد 14شب قدر قلب شهر رمضان استاست 
این قله بلند و نیل به حقیقت و روح و قلب  آستانهشما و ما در  .قدر است هایشبمتقی است و قلب ماه رمضان 

                                            
 134سوره آل عمران، آیه  - 11
 041، ص 432ی صال(،، خطبه البالهغه صصبحسید رضی، نهج -12
 .197ـ سوره بقره، آیه  13

 «َلْیَلُة اْلَقْدر َشْهِر َرَمَضاَن  َقْلُب »: امام صادق صعلیه السالم، فرمودند: 66، ص 2مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 14
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ر است تا ما را به آن قله بلند و منب هاییپلههمه  شودمیماه مبارک هستیم. گویا آنچه در طول این ایام و لیالی سپری 
قدر است و  هایشبت دوسسال سالکان کوی  آهغازاول و  . قلب ماه رمضان شب قدر است.سازد نائلرمضان 

توشه ما برای  .شودمییر در آن تقد هاسرنوشتو امور و  15عمل در ایام و لیالی دیگر استبهتر از  عمل در شب قدر
اطعام و رسیدگی به خلق خدا و محرومان است.  ، نیایش،عبادت ،دعا این حقیقت و ملکوت شب قدر قرآن، نیل به

روحی و اخالقی به  هایآلودگیو  هاکینهشسته شده از  هایدلرک کرد. پاک د هایقلبقدر را باید با  هایشب
ایانی و پ هاینکتهما در مسابقه بزرگ رمضان به  .است ماندهباقی. فرصت اندکی شودمی نائلقدر  هایشببلندای 

به دست آوریم. قدر  هایشبهمه ما باید تالش کنیم تقوا را در  .شویممینزدیک  آرامآرامقدر  هایشبوصول به 
یسر م آسانیبهتقوا و هغلبه بر شیاطین درون  درونی دارد. کسب تأمالتنیاز به خودسازی و  مهم ایندسترسی به 

راده را از ماه مبارک رمضان باید بگیریم و به ا این تصمیم و. نخواهد شد. این راه نیازمند مردان و زنان مصمم است
قدر را به روی همه ما بگشاید و امت  هایشبنور  هایدروازهخداوند  امیدواریمشویم.  نائلشب قدر  هایقله

 بفرماید. نائلبه اوج عزت و کمال  هاشباسالم را به برکت این 

 هامناسبت
 کنم:وار عرض میها را فهرستمناسبت

 ،السالمعلیهتبریک میالد امام حسن مجتبی ص. 1

 .کنممییت عرض را تبریک و تهن ،السالمعلیهص میالد امام مجتبی

                                            
ْلِف َشْهر: »0سوره قدر، ِآیه  - 15

َ
 «َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن أ
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 گرامیداشت معراج پیامبر اکرم صصلی الله علیه و آله و سلم،. 2

 .داریممیرا گرامی  16صص، خدا رسولخاطره معراج حضرت 

 ،السالمعلیهتسلیت شهادت مولی متقیان ص. 3

 .کنممی، را تسلیت عرض السالمعلیهحضرت علی ص مؤمنانپیشاپیش شهادت امیر 

 خرداد 15و شهدای صره، سالگرد رحلت امام خمینی گرامیداشت . 4

 طورهمیننقالب اسالمی و ا گذاربنیانو  قرن و قهرمان بزرگ شکنبت خرداد سالگرد ارتحال امام بزرگ، دهچهار
قم افتخار دارد که در دامن خود حوزه را شکل داد و در دامن این حوزه آن  .داریممیخرداد را گرامی  15یاد شهدای 

م مثل یک خورشید فروزان درخشید. این افتخار ایران اما هاآنجع بزرگ پرورش یافتند و در میان المان و مراهمه ع
افتخار این را داریم که ما در کنار مرجعیت و رهبری  بزرگ شد. هایانسانمهد پرورش این و قم قهرمان است که 

ن افتخار جهانی را در کارنامه ه بزرگ و آآن خاطر 42خرداد  15امام راحل از او حمایت کردیم و مردم شریف قم در 
 کنیممیخرداد و روح بلند امام راحل و تقدیم  15شهدای  ،بر ارواح شهدای اسالم فرستیممیخود ثبت کردند. درود 

 مدافع حرم صالتی بر محمد و آل محمد. شهیدانهمه شهیدان و ارواح به 

 بزرگداشت هفته اکرام یتیمان و محرومان. 5

یک روی ماه که عرض شد  طورهمانکه فلسفه ماه مبارک رمضان هم هست. را داریم اکرام یتیمان و نیازمندان  هفته
ان و یتیم ،نیازمندان ،فقیران ،است و روی دیگر سکه ماه رمضانکریم نیایش و قرآن  ،عبادت، خدا مبارک رمضان

وتاه مار خیلی کهفته اکرام را توجه کنیم. در اینجا چند آ همه بایدمحرومان است. هم ربیع قرآن است و هم ربیع فقرا. 

                                            
 ب هفدهم ماه مبارک رمضان بوده است.طبق برخی از اقوال، ش - 16
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ری که در کنار زندگی خود به زندگی بهزیستی و مردم خیّ  ،خیریه مؤسسات. کمیته امداد در کنار کنممیعرض 
  :کنممیه است که چند جمله را عرض خدمات خوبی را انجام داد کنندمیمحرومان هم توجه 

 ن خدمت به محرومانمیلیارد توما 92قریب . 1

میلیارد تومان توسط کمیته امداد  92قریب  96حضور خیرخواهانه مردم شریف قم این است که در سال  هایزیباییاز 
میلیارد  42یعنی قریب  اندکردهدرصد آن را خود مردم کمک  42بیش از  چند ده هزار خانواده هزینه شده است کهبرای 

 مددجویاناز طریق کمیته امداد به  وجاندلمردم با  .هزار تومان 32حدود سرانه  ودشمیبرای هر فرد قمی تومان که 
 32 الی 22 حدود 95با همه مشکالت اقتصادی که وجود داشته است نسبت به سال  کمک کردند این رقمی است که

ی رشگام در کارهای خیّ پی هایاستاناما قم از  ،است. در سط( کشور هم ما شاهد افزایش بودیم داشتهارتقا  درصد
 و کمک به مستمندان بوده است.

 بر خودکفایی مددجویان تأکید. 2

خود  ایپ و اشتغال مددجویان روی خودکفاییکمیته امداد باید بر این باشد و دوستان هم به این توجه دارند  تأکید
 .خوبی وجود داشته است یآمارهابایستند در این زمینه 

 برای مدد جویانواحد مسکن  132خرید . 3

واحد  132را به خود اختصاص داده است. رین حجم وسیعی در زمینه مسکن تعمیرات و خرید مسکن توسط خیّ  
 ن برای مدد جویان انجام شده است.خرید مسک 96در سال 

 افزایش سرانه کمیته امداد و بهزیستی در مجلس شورای اسالمی. 4

 مبلغی انجام شده است.که مقررات مجلس و مصوبات بوده  ردامداد و بهزیستی هم  افزایش سرانه کمیته 
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 مددکاری اسالمی. 5

 خواندهدرسجمعی از خواهران و برادران طلبه و که  از جمله مددکاری اسالمی است اقدامات خوبی هم انجام پذیرفته 
یار د شدند که الگوی بسب وارافزارانه و خوالهی و بسیار نرم امداد در بحث مددکاری با نگاه انسانی، کمیتهبا کمک 

 این گروه این بود که در سال گذشته در بیش از صد مورد تالش شد و جمع زیادی از از اقدامات خوب خوبی است.
 .اندگشتهبربه زندگی مشترک  ، طالق داده بودنداختالفات به خاطرمددجویان که 

 .جام داده استنا امداد کمیته از اقداماتی که بود  ایاشارهاین  

 در بخش بهزیستی اقدامات خوبی انجام شده .خیریه در این زمینه انسانی و اسالمی پیشگام هستند مؤسسات قطعا   
 هااینکه باید از همه  دهندمییک حرکت جدیدی انجام برای رسیدگی به یتیمان و محرومان هفته اکرام در  .است

ت و این ها باعث برک اندکردهسب اقتصادی کمک که در این اوضاع نامنا و عزیزر از مردم خیّ  مخصوصا   .تشکر کرد
 .شودمیموجود در جامعه  هایتبعیضو معالجه فقر و  و انسجام اجتماعی

 .نظام کار و اشتغال را ارتقا دهیم و همه باید در این زمینه کمک کننداصل باید  هااینه مدر هالبته  

   استکبار علیه ملت ایران عیارتماملزوم مواجهه با جنگ . 6

ز در رحی که امروط .کنممیبنده هم به شکل کوتاه عرض  ،همه مستحضرید .موضوع بعد شرایط جدید کشور است
رح هرگز طانقالب اسالمی و ملت شریف ایران در دست انجام است  سالگی انقالب برای مهار و مقابله با ایران، 42

ل دنبا وارزنجیره صورتبهاست که  هاآمریکاییاین طرح مدون  بلکه باشد آوردهرا  جدیدی نیست که ترامپ آن
 دارد. هایینشیبالبته فراز و  ،شودمی

 اقتصادی امریکا علیه ملت ایران  عیارتمامجنگ . 1

 :اقتصادی است برای عیارتمامآن یک جنگ  ترینمهمکه  شودمیجدی دارد دنبال امروز چند طرح بسیار  
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 ؛کاهش ارزش پول ملیالف. 

 ؛اکاهش درامدهب.

 ؛هاهزینهافزایش  ج.

 ؛گرانی اجناس د.

 تعطیلی مشاهغل و صنایع ه.

 شاید .ما دنبال این هستیم گویندمی صراحتبهکه  است یک نقشه طراحی شده بلکه بحث عادی نیست هااینکه 
ما وارد یک جنگ سخت  گویندمی با صراحت آمریکاییمقامات  اما امروزه گفتندنمیروزگاری به این صراحت 

این هست که زندگی اقتصادی مردم را سخت و تنگ کنیم تا مردم در برابر نظام و هدف ما  ایمشدهدی با ایران تصااق
 اسالمی که نظام خودشان است بایستند.

   قدرت جمهوری اسالمی ایران هایمؤلفهتالش جهت تضعیف . 2

قدرت  هایمؤلفهسایر  ر درصدد هستند تاامریکا و نظام استکبا دولتمرداناین است که  شودمیخط دیگری که دنبال 
 .این خط را ترسیم کردند خوبیبهتضعیف شود. رهبری معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی 

روز . اماندکرده گیریهدف کامال  استقالل ملت و در این میان قدرت دفاعی و صنایع دفاعی ما که بازدارنده است را 
 دنبال این بودند که هاآنما را هدف نگرفته بوده است؛  ایهستهکه قصه برجام تنها انرژی خیلی خوب معلوم است 

قدرت ما در بخش امنیتی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ما را از میان بردارند. ملت  هایمؤلفهتمام ارکان، عناصر و 
 ما باید احساس کند که در وسط کارزار و میدان بزرگ است.
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 مردمتضعیف وحدت . 3
 ف اعتماد مردم به نظام اسالمیتضعی. 4
 ایران ایمنطقهتالش برای کم کردن نفوذ . 5

در  مللیالبینو  ایمنطقهب اسالمی نفوذ ال. انقما را کم کنند ایمنطقهاین است که نفوذ  هاایناز سوی دیگر تالش 
م و این نفوذ بیان و کال تا اندگرفتها به کار ابزار ر همهو عصبانی هستند  مسئلهی از این خیل هاآن. افکار مردم دارد

 کاهش دهند و از بین ببرند.  را ایران ایمنطقهقدرت 

 اقدام برای فرسایشی کردن مذاکرات. 6

ر گلوی ما را بفشارند و عناص ؛جلو بیایند قدمبهقدم ؛تا مذاکرات را فرسایشی کنند کنندمی تالشدر مذاکرات هم 
 .اکرات از میان بردارندقدرت ما را از طریق مذ

 مقابله با این ترفندها. 7

 را  یهفقوالیتدر سایه رهبری و  وحدت وهم افزایی ما در میان معرکه بزرگ در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی باید
 چنین ندکمی آرامزندگی ما را  ،هاارزشفکر نکنیم تسلیم این شعارهای دشمن شدن و فاصله گرفتن از  .افزایش دهیم

ی انیست. ملت بزرگ ایران با رشادت و شجاعت خودش دین و دنیای خود را حفظ کرده است. عاقبت دین و دنی
 الهی و پیروی از راه بزرگ امام و اندیشه بزرگ والیت و رهبری است. هایارزشبر پایه  ما در گرو انسجام و استواری

 های آنلزوم توجه و عنایت به اقتصاد مقاومتی و مؤلفه. 7

 .و تعطیلی مشاهغلی هستیم هاگرانیباشد. امروز ما شاهد  هابرنامهاقتصاد مقاومتی امری است که باید در صدر 
 .رار نگیریمق هاآنخود ما باید با دقت مواظبت کنیم تا در دام در حالی که  کنندمیمشکالتی که بیگانگان آن را دنبال 

مقدار  .را باز کرد. یک اهتمام بیشتر الزم است هاگرهبسیاری از این  توانمیبا اهتمام بیشتر مسئوالن  شودمیتصور 
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ملت این را از دولتمردان و مسئوالن . است تریقوینیازمند یک عزم  و از برنامه و اهتمام کافی نیست موجودِ 
 است. سنگینملت هم مسئولیت دارند اما مسئولیت مسئوالن بسیار  .خواهندمی

 مذاکرات ادامهدر  موردتوجهاصول . 1

 های مقابل باید بر این اصول مبتنی باشد:مذاکرات و ادامه تعامل و برخورد ما طرف

 اقدام کنیم؛ بیشتریت و هوشمندی با دق بایدما از این به بعد  است. و شجاعانهمذاکرات هوشمندانه  .1
 عدم ضعف در مذاکرات: در مذاکرات ضعف نشان ندهیم؛ .2
 طربه خابدانیم که  و محکم بایستیمشیم.کباقتدار خود را به رخ جهان ید مذاکرات از موضع اقتدار: با .3

وطئه شجاع بر همه این ت این رهبر با و به فضل خدا این ملت کنیممیشجاعت و استواری و ایستادگی ضرر ن
 هغالب خواهند شد.صتکبیر،

 هاواقعیتلزوم توجه و عنایت مردم و مسئوالن به . 9

 :چند نکته را در این فصل نو و جدید و در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی مهم بشماریمد همه مردم و مسئوالن بای

 اوردهای آن؛انقالب اسالمی و دست هایپیشتازیباور به  . 1

ساله گذشته دستاوردهای بسیار باالیی است. کشوری که جنگ کرده اوال  دستاوردهای انقالب اسالمی در چهل
های اقتصادی جایگاه خوبی وناگون را پشت سر گذاشته است در بسیاری از شاخصهای گاست و آن همه توطئه

 تالش کنند.  هاآندارد. اما در عین حال در مشکالت اقتصادی کم نیست که باید همه برای رفع 
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 در ستیز با استکبار هعدم خاموشی فریاد شجاعان .2

مرگ بر  .که مرگ بر امریکا کم شده است اندکرده خوشدل هااینفریاد شجاعانه در برابر ظالمان خاموش نشود. 
و  دهدمیجواب ن هاآن خوشیدل. ملت ما به این هاملتامریکای ما مرگ بر دولتمردان و ظالمان عالم است نه 

در میدان در کنار رهبری استوار  و انشالله در روز قدس ملت ما نشان خواهد داد که ملت ما شجاع و قاطع است
 و فریاد بر مرگ بر امریکا هرگز خاموش شدنی نیست.صتکبیر،ایستاده است 

 آمریکا در آینده نزدیک هاینوچهنابودی و زبونی . 3

نابود خواهد شد و روز قدس بار  یندهآ هایدههاسرائیل هم به لطف الهی در  .امریکا هم عددی نیستند هاینوچه
در  و اسالم و انقالب اسالمی ایستاده است هایآرمانعلیرهغم همه مشکالت، پای  دیگر ملت ما نشان خواهد داد

 کنار مسلمانان و در برابر اسرائیل هغاصب فریاد مرگ بر اسرائیل سر خواهد داد.صتکبیر،

 المللیبینامریکا در مجامع  هایددمنشیفعاالنه در برابر  گیریموضعلزوم . 4

در جمع مسئوالن نظام در  شانسخنرانیمعظم در  که رهبریهمان است  خواستاریم والنمانمسئی که ما از نکته اخر
عبارت  سئلهمکردند که باید استمرار پیدا کند. آن  را برجسته ار تبیین شرایط ادامه مذاکرات آن نکته بسیار مهمکن

 فعال و بیش از این بیرون بیاییم و گفتگوها و حضورمان در دنیاما باید از موضع انفعال در مذاکرات است از این که 
را فهرست کنیم و قاطعانه در دنیا  هاانساندر تجاوز به  ،او را در نقض حقوق بشر هاینوچهگریبان امریکا و  .شویم

 هزاران وجود دارد. پس از جنگ جهانی دوم هایسالدنبال کنیم. در پرونده دولتی مثل امریکا صد جنگ نظامی در 
ته برجسو فهرست  ظالمانه در شورای امنیت باید هایوتو و نقض قوانین ،اشغال کشورها ،مورد نقض حقوق بشر

گرانه جبهه بزرگی را در دنیا به وجود بیاوریم و جبهه مقاومت هم پشتوانه این حرکت از موضع مطالبه باید ما .شود
 خواهد بود.
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یق هم ارزقنا توفنسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، الل
 یهادلخدایا  الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،

ما را به انوار رمضان و قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، به انجام وظایف ماه رمضان موفق بدار،ما را به رسیدگی به 
و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن  هاشبحرومان و عبادت و دعا و نیایش و اهدای مستمندان و همراهی با م

به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود 
را از جامعه ما دور  هاآسیبرما، قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بف

بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر 
ه ها را بها و تروریستها، داعشیویژه اسرائیل هغاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریدشمنان اسالم به

ا را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را همچنان بر ما نازل بفرما، مشکالت خودشان بازبگردان، م
 ،شان آشنا و موفق بداراقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی

بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم 
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 هغریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان 

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

قدر بگردان، سالم ما را به امامان و  هایشبانابه و عبادت ما را در این ماه شریف قبول بفرما،ما را موفق به احیای 
 موالیمان حضرت ولیعصر صعج، 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

َ
ا أ  17ُفو 
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