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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  خطبه اول
  )18حشر/»(تَعملُون بِما خَبيرٌ اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و لغَد قَدمت ما نَفْس لْتَنْظُرْ و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«

  دعوت به تقوي
  نهيه  ...عباد اهللا اوصيكم و نفسي بتقوي اهللا و مالزمة امره و 

در همه احوال  و پرهيزگاري و ذكر و شكر خداوند همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسايي
ا توفيق پارسايي و پرهيزگاري خواهيم كه به همه مكنم. از خداوند ميبري از حضرت حق دعوت ميسفارش فرمان

  و اطاعت از فرامين خويش را عنايت بفرمايد.

  موضوع بحث: حقوق و وظايف خانواده
هاي آتي ادامه پيدا خواهد كرد مبحث بسيار مهم و اساسي بحثي كه در اين خطبه آغاز خواهد شد و طي خطبه

در اسالم حقوق و وظايف اجتماعي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است؛ اسالم  در حقوق و وظايف خانوادگي است.
دين اجتماعي است؛ اسالم داراي فكر جامع و انديشه متعالي است و در خصوص خانواده شاهد گروهي از آيات و 

فراوان به خاطر هاي بينيم كه آسيبامروز نياز ماست؛ چراكه در گوشه و كنار مي كهروايات و معارف بلندي هستيم 
  تأثر از سبك زندگي خانوادگي غربي و شرايط اجتماعي غربي پديدار شده است. 

  هاي سبك زندگي غربي در جامعه ايرانآسيب
   :هايي از قبيلبينيم آسيبهنوز مي

 ؛باال رفتن سن ازدواج افزايش طالق -1
 ؛ميل به تنها زندگي كردن -2
 ؛پرهيز از فرزند آوري -3
 ؛سنگين در ازدواجهاي و تشريفات هزينه -4
 ؛هاي كمرشكنصداق سنگين و مهريه -5
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 ؛گيري يك خانوادهشرايط دشوار براي شكل -6
 ؛هاي متعالي در سامانه خانوادهتوجهي به ارزشتوجهي يا كمبي -7
 ؛اختالفات خانوادگي -8
 ؛خشونت در خانواده -9

 ؛كاهش ازدواج -10
 ؛باال رفتن سن ازدواج -11
 ؛هاي مادي بر تشكيل خانوادهحاكميت انگيزه -12
 هاي تربيت در فضاي خانواده؛افت نقش مادري و كاهش انگيزه -13

  بنيان خانواده را متزلزل ساخته است. 
هاي معنوي و اخالقي مايع گسترش اند، اوج صنعتي شدن، دور شدن از ارزشدر غرب اين مرحله را سپري كرده

م نيز روانه شد و امروز ما شاهديم كه ها در بنيان خانواده شد. اين موج به سمت شرق و عالم اسالفسادها و آسيب
  هاي خانوادگي است.دهنده رشد روزافزون همين آسيبآمارها و ارقام نشان

   وظيفه ما در قبال سبك زندگي
بر اساس اسالم و گفتمان راقي و متعالي انقالب اسالمي بايد به سبك زندگي نوراني اسالم بازگرديم؛ اسالم داراي 

تواند همه اين مشكالت را تعاليم بلند و فراگير و جاويدان است؛ بازگشت به اسالم و تكيه بر معارف نوراني اسالم مي
  حل كند. 

هاي خانوادگي ما شيرين شود بايد به سبك زندگي اسالمي و ود و زندگيهاي ما خلوت شاگر ما بخواهيم دادگاه
  .ايماني برگرديم

ها متعالي اسالم و ارزش ها را نوراني كنيموانيم خانوادهشكي در اين نيست كه خانواده بنيان جامعه است. اگر بت
واده سلول جامعه است اگر اين در سبك زندگي را بر خانه حاكم كنيم قطعاً فضاي جامعه تغيير خواهد كرد. خان

گردد خواهيم بگوييم كه همه مسائل جامعه فقط به خانواده برميسلول سالم باشد جامعه هم سالم خواهد شد؛ نمي
 باشد،  باصفاو  پررونقهاي ما خانواده در مسائل اجتماعي سهم بااليي است در صورتي كهولي سهم عامل خانواده 

بر ازدواج و تشكيل خانواده هاي معنوي و اخالقي انگيزه و باشد حاصلبي هاينزاعو  هاكشمكشدور از  هاخانهو 
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خانواده در معرض تزلزل قرار گرفته بخش زيادي از مشكالت جامعه حل خواهد شد.  حاكم شود، شكي نيست
  هاي فراواني است.است. بنيان خانواده در معرض آسيب

  وظايف خانواده در اسالم
قرآن و سنت و انديشه اسالم در مورد خانواده چه نكاتي بيان شده است.  بخشنجاتحال بايد ببينيم در نسخه 

اركان خانواده  عنوانبهاز حقوق و وظايف  ايمجموعههاي آينده پيگيري خواهد شد بحثي كه به فضل الهي در خطبه
بيست حق و وظيفه در ارتباط زن با شوهر و يك آينده يك بسته  هايبحثو شالوده يك خانواده سالم است. در 

بسته بيست حق و وظيفه در ارتباط شوهر با زن و يك بسته بيست تكليفي در ارتباط پدر و مادر با فرزندان و يك 
بسته بيست عنواني در ارتباط فرزندان با پدر و مادر عرضه خواهد شد. شالوده نظام خانوادگي بر اين حقوق متقابل 

 ايمجموعهنا شده است. حقوق و وظايف زن و شوهر از هر طرف و فرزندان و پدر و مادر از هر طرف در خانه ب
  هاي آينده به فضل الهي تقديم حضور شما خواهد شد. حدود صد عنوان طي جلسات و خطبه

ن نقش تأكيد كنم خانواده چه نقشي دارد و اسالم چه اندازه بر ايمقدمه بحث عرض مي عنوانبهامروز در آغاز و 
اميدوارم دختران و پسران و  ويژهبهم كرد و ياست كه پاسخ كوتاهي براي آن عرض خواه سؤاليكرده است. اين 

عرض خواهد شد اهتمام و توجه كنند. براي خانواده كاركردها و  تدريجبهجوان به اين اصول و حقوقي كه  هايزوج
پنج وظيفه و كاركرد است. نگاه اسالم را هم در اين زمينه عرض خواهم  هاآن ترينمهموظايف فراواني ذكر شده كه 

  كرد:

  خانواده گانهپنج وظايف
 نيازهاي طبيعي و نخستين -1

نيازهاي نخستين و طبيعي انسان است. انسان داراي يك سلسله نيازهاي طبيعي و  كنندهتأمينازدواج و خانواده 
 ؛شودميده ميسر گيري خانوانخستين است كه با ازدواج و شكل

 ؛تداوم نسل آدمي و امتداد شخص فرد -2
تواند روحي است كه اين نيازها در چارچوب خانواده ميو نيازهاي  شناختيروان، نيازهاي عاطفي تأمين -3

 .كندمي ريزيپيشود و خانواده فضايي است كه روابط عاطفي و صميمي را پايه  تأمين
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انواده پايگاهي است براي رشد و تكامل معنوي و اخالقي و در كنار اين سه فلسفه تشكيل خانواده، خ -4
 خداوند متعال است. سويبهبراي تعالي  هاانسان افزاييهم

تربيت كرد و  توانميبزرگ را  هايانسانخانواده پايگاه و مدرسه نخستيني است كه در آن نسل آينده  و  -5
پدر و مادر و خانواده در نگاه زندگي مادي نسل آينده و  اين نقش تربيتي در خانه است. درگروآينده جامعه 

  نقش دارند.  هاآندر نگاه رشد و تعالي معنوي  طورهمين

  گانه خانوادهنظر اسالم در مورد وظايف پنج
را پذيرفته و بر بعضي تأكيد بيشتر  هاايناين پنج نقش عمده و كاركرد اساسي براي خانواده است. اسالم همه 

  كرده است. 

  خانواده در قرآن
مجموعه در قرآن كريم مفاهيم بنيادي داريم كه خط فكري اسالم را درباره خانواده مشخص كرده است. از ميان 

 أَنْ آياته منْ و«كنم. سه مفهوم در يك آيه جمع شده مفاهيم چهار مفهومي كه همه مستحضر هستند را عرض مي اين
 لقَومٍ لĤَيات ذلك في إِنَّ رحمةً و مودةً بينَكُم جعلَ و إِلَيها لتَسكُنُوا زواجاًأَ أَنْفُسكُم منْ لَكُم خَلَقَ

  . )21(روم/»يتَفَكَّرُون

  مفاهيم راهبردي خانواده
  در اين آيه سه مفهوم پايه و راهبردي كه اصول و راهبردهاي خانواده را تصريح كرده، بيان شده است:

اساس زندگي جمعي در خانه، مهرباني و دوستي، عشق و مودت و محبت در فضاي  عنوانبه اصل مودت: -1
 ن يك اصل است. ايخانواده

كه تجلي آن محبت دروني، احسان و نيكوكاري و دلسوزي براي ديگران است. اينكه  اصل رحمت: -2
و در مرحله بعد اين مهر و اعضاي خانواده و همسران نسبت به هم ابتدا داراي مهر و دوستي و محبت باشند 

بايد بروز كند. بايد  هاايندروني باشد  هامحبتو  مهرهامحبت در رفتارشان تجلي كند. كافي نيست كه اين 
  بروز كند. ازخودگذشتگيروابط دوستانه در فضاي خانواده با احسان و ايثار و 
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كه در آغاز اين آيه و آيه ديگر به آن اشاره است  »إِلَيها لتَسكُنُوا«از مفاهيم بسيار بنيادي  اصل آرامش: -3
سكون و آرامش يعني » إِلَيها ليسكُنَ زوجها منْها جعلَ و«سوره اعراف  189آيه  طورهمين و .شده است

. اگر زن كندمي تأمينو انواع نيازها را  جورواجورجايي كه انسان نياز دارد و خانه جايي است كه نيازهاي 
و مرد و مجموعه اعضاي خانه به نيازهاي معقول و منطقي و مشروع خويش پاسخ دهند زمينه حل بسياري 

سكون مفهوم بلند در آيات شريفه را دارد آرامش و طمأنينه نتيجه يك  شودمياز مشكالت اجتماعي فراهم 
 خانواده سالم و ازدواج درست است.

زن و مرد پوششي  ويژهبهاينكه اعضاي خانواده  )187بقره/»(لَهن لباس أَنْتُم و لَكُم لباس هنَّ« اصل لباس: -4
هاي مادي به كنند و فراتر از انگيزه تأمينرا  يكديگرمي بر آالم هم باشند و نيازهاي هبراي هم باشند و مر

 پاسخ بدهند اين از اصول مهمي است. يكديگرنيازهاي 

الب خانه و زندگي خانوادگي سامان پيدا كند قبايد در  نيازهاآن  گويدمي درواقعاسالم با تأكيد بر اين مفاهيم 
ي متعالي و اخالقي و نياز به پرورش نيازهانيازها طبيعي و اوليه، نياز استمرار نسل، نيازهاي عاطفي و روحي و 

   . اين نگاه اسالم است.خانواده بايد سامان پيدا كند ارچوبچهنسل آگاه و هوشيار و معنوي، همه بايد در كانال و 

  سطوح نگاه اسالم به خانواده
  تقسيم كرد. شودميخانواده از نگاه اسالم را به سه سطح 

ي طبيعي و مادي نيازها تأمينن است كه زن و مرد و اعضاي خانواده در حد همان ايخانوادهيك سطح از  -1
ي طبيعي و نيازهااين است كه  تالششانو  هستند كه نگرش جوراينها متوقف شوند؛ برخي از خانواده

  را قبول و مورد تأكيد قرار داده است.نگرش كنند. اسالم البته اين  تأمين هااينمادي در غالب نفقه و 
عواطف و توجه به عواطف  تأميني روحي و عاطفي توجه بكند، نيازهاسطح دوم خانواده فراتر از اين به  -2

  از مسائل خانوادگي است.  ترمهمفرزندي، پدري و مادري در سطح باالتر و  همسري،
نياز عاطفي و روحي ي سطح يك و هم نيازهاو آن اين است كه خانواده هم  پسنددميسطح سوم را اسالم  -3

خانواده يك مجموعه آرماني ايماني باشد و در مسير الهي حركت كند اين  ،كهولي باالتر اين كند؛ تأمينرا 
. اين خانواده آرماني و آسماني همان شودمينازل  »هل اتي«ن آن اي است كه در شأخانوادهخانواده، 
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پيامبر  ،عليها اهللاسالمو فاطمه زهرا  اميرالمؤمنيناست كه در همان روزهاي آغازين ازدواج  ايخانواده
: كه همسر خويش را چگونه يافتي؟ فكر كندمي سؤالو از او  كشاندميعلي را به كناري  ،رامي اسالمگ

تابلويي است كه الگوي  و كندميپاسخ علي چيست؟ اين جايگاه علي و فاطمه را مشخص  كنيدمي
آفرين به تربيت پيامبر،  1»اللَّه طَاعةِ علَى الْعونُ نعم« :دهدميخانواده آرماني و ايماني است. علي جواب 

: اين دختري كه به من سپرده اي بهترين كمك و يار در طاعت خداست. فرمايد آفرين به تربيت پيامبر، مي
، فقر و نداري علي، رزم و جهاد علي، هيچ كدام به چشم او نمي آيد؛ فاطمه هم كندمي سؤالاز فاطمه هم 

  ست. اين نگاه آرماني و اسالمي است.هرهابهترين شو 2»بعل خَيرُ« گويدمي

  نتيجه بحث
دارد كه به هر سه سطح از نيازها توجه كند  ايخانوادهايران ما نياز به  ،هاي بزرگوارجوانان عزيز خانواده

نيازهاي طبيعي و نفسي، نيازهاي عاطفي و روحي و باالتر خانواده منسجمي كه در راه خدا حركت كند. زن و مرد و 
است و نگاه  هاآن. ايثار و فداكاري رويه دهندميان در كنار هم يك شبكه ايماني و اسالمي و انقالبي شكل فرزند
  الهي است. هايآرمانبه  هاآن

هاي خانوادگي اميدواريم خداوند درهاي حكمت و معرفت خود را به روي ما بگشايد و ما را بر غلبه بر آسيب 
  توفيق عنايت بفرمايد.

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  انا اعطيناك الكوثر

  خطبه دوم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

نتوكل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذه به من  و نومن به ومن امرنا علي ما يكون و نستعينه  كان نحمده علي ما
  ات اعمالنا و نصلي و نسلم علي نبينا محمد و .....شرور انفسنا و سيئ

                                                            
  .117: ص ،43ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 1
 همان. - 2
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  تقويدعوت به 
   .كنمرا و خودم را به پارسايي و پرهيز گاري توصيه مي ا ايها الناس اوصيكم و نفسي بتقوي اهللا شماي

   البالغهنهج 188بيت(ع): خطبه محضر اهلدر 
 فرمايدميعلي پيشواي پارسايان  3»...الْموت بِذكْرِ أُوصيكُم« :كنمرا تقديم مي البالغهنهج 188فرازي از خطبه 

از چيزي كه او از شما غافل نيست.  ورزيدميكنم. چگونه غفلت شما را به ياد مرگ و كاهش غفلت از آن توصيه مي
و  ايدكردهزندگي  هاآنو با  ايدديدهرا  هاآنروبروي شماست. چه كساني هستند؟ مردگاني كه شما  گرموعظهبهترين 

به قبرها سپرده شدند و چنان در  اختياربيديديد كه چگونه قبرستان سوق داده شدند و  سويبه چگونهديديد كه 
. از ايدديدهاين حركت سريع را شما  اندبودهو هميشه در آنجا  اندنبودهدر اين دنيا  گاههيچ، گويا كه فرورفتندقبرها 
كنيد و به سمت آن را آباد  هاآنكه بايد پيشاپيش  هاييمنزل سويبهشما عبرت و موعظه بگيريد و بشتابيد  هااين
در يك  هاساعت. چه شتابنده است شكرگزاريدخدا را با صبر و دوري از گناه كامل كنيد و  هاينعمتشويد.  نائل

. گذردميدر عمر چه قدر سريع  هاسالدر سال و  هاماهدر ماه، و روزها در ماه و  هاهفتهروز، روزها در يك هفته، 
  براي نجات معنوي ماست. سازآيندهما و  بخشنجاتبه هوش باشيد كه تقوا تنها 

  مسائل روز: دهه مبارك فجر 
در دهه مبارك فجر و سالگرد پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي هستيم از همه آن كساني كه براي احيا اين 

  و دهه مبارك تالش كردند و به اين انقالب و كشور اسالمي خدمت كردند بايد تشكر كرد.  اهللايام
انقالب اسالمي راهي نو در عالم بود و معادالت فكري و معرفتي و معادالت سياسي و اجتماعي عالم را تغيير 

اين افتخار بزرگي براي ملت ايران و شما مردم رشيد قم و حوزه قم است. انقالبي كه از مسجد اعظم و فيضيه و  .داد
  شد.  افكنطنينكشور  گوشهقم شروع شد و در  جايجايحرم و چهار مردان و 

وليت در برابر انقالب اسالمي بر دوش ما و شما ئباالترين نعمت عصر ما  انقالب اسالمي است و باالترين مس
انقالبي با اين عظمت  كردميي تصور سكچه جوانان رشيد گذاشته شده و شما مردم شريف قم و حوزه بزرگ قم؛ 

  زندگي غربي را تغيير دهد.  هايسبكهمه معادالت حاكم بر فلسفه و علوم انساني و 
                                                            

 .278: ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 3
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 ؟و چه بوديم ؟و در كجا بوديم ؟كه بوديم دانندميآن عزيزاني كه روزگار قبل از انقالب را در خاطر دارند 
  ؟چه شهابي و نوري در تاريكي بود ؟و اين چه وديعه آسماني بود ؟كه امام كه بود فهميممي ،اگر دقت بكنيم وقتآن

ممتد ماست كه در انقالب و دفاع مقدس اين  هاينسلزرگ ايران است. اين افتخار از اين افتخار از آن ملت ب
  همه افتخار آفريدند. 

  اصول اساسي انقالب
كنم. برخي از پيرامون اصول اساسي انقالب عرض مي اينكتهمن با كسب اجازه از محضر شما بزرگان چند 

  :شودمياسالمي به ترتيبي است كه بيان  ناب امام و اصول اساسي انقالب هايانديشهين ترمهم

  بازگشت به اسالم و هويت ديني و اسالم اجتماعي و سياسي.  -1

كه  باريكدر زمان رياست جمهوري  فرمودندمياين شاخصه بزرگ امام و انقالب اسالمي است. رهبري معظم 
آخرين لحظات امام مرا احضار كردند ملل بروم متن نطق را نوشته بودم در خواستم به سازمان ميبراي سخنراني 

فرمودند ببينم چي نوشتي؟ نطق را مالحظه فرمودند. امام فرمودند اشاره بكن به اسالم سياسي به بعد مهم سياسي در 
   .اين يك بعد مهم است ؛اسالم

در عرصه اجتماع و  آفريننقشو فكر امام يعني هويت اسالمي و هويت ديني و اسالم  انقالب اسالمي -2
سياست و دستاورد آن هم امواج بيداري اسالمي در عالم است. مقاومت اسالمي، مقاومت مبارك اسالمي در 

 لبنان نتيجه اين اصل اول است.

  :تأكيد امام بر اسالم ناب محمدي در برابر دو اسالم دروغين آمريكايي است

 ؛داندميبرابر غرب خود را منفعل  ر، ليبراليستي و سكوالريستي كه دالتقاطييكي اسالم  -
 .شودمين آن آمريكايي و انگليسي و ديگري اسالم متحجر و ارتجاعي كه تشيع و تسن -

اسالم ناب انديشه بزرگ امام، اسالمي است كه از هر دو قرائت غلط فاصله دارد اسالمي است كه بر مبارزه و 
 .گيردميهاي منحط فاصله رابر غرب و ارزش. اسالمي است كه از انفعال در بكندميمقاومت تأكيد 

علميه و مرجعيت دارد  هايحوزهاصل سوم جايگاه روحانيت و مرجعيت است انقالب اسالمي ريشه در نهاد  -3
و امروز هم ما اگر بخواهيم مسير درست را بپيماييم بايد نصايح مراجع و بزرگان و حوزه را مهم بشماريم 
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حوزه و روحانيت  حالدرعيننگيرند و  كمدستو مراجع را مهم بشمارند و حوزه  نظرهاينقطهمسئوالن ما 
 بايد خود را بشناسند و متناسب با زمان شد بدهند.

اسالمي در قرن اخير  هايبيداريكه  بينيدمي .انقالب اسالمي و امام داراي تئوري و الگوي حكومت بودند -4
 انقالب اسالمي الگو و تئوري دارد.  اندنداشتهكه الگو و تئوري نبه شكست كشيده چرا براي اي غالباً

  الگو مبتني بر اصول مهمي است كه: اين

  ؛احكام و قوانين اسالم است هاآناول  -
  ؛الشرايطجامعفقيه  مؤثرواليت مطلقه فقيه و نقش  هاآندوم  -
ما  تئوري داشتيم؛  شده نيبيپيشاست كه در قانون اساسي ما  سازوكارهايمردم و  كارسازسوم نقش و  -

 الگو داشتيم و اين الگو در دنيا اثر كرد.

  .گفتمان انقالب اسالمي تمدني و فراگير بود
اسالمي خيلي تأكيد داشتند تقريب مذاهب در عين تكيه بر  المللبيندارد، امام روي  المللبين ،انقالب اسالمي

حكامي بايد اين پيام را بشنوند نشنيدند اشتباه  متأسفانه شودميمعارف باالي اسالم و اهل بيت، اين پيام كمتر شنيده 
م را است چه قدر خوب است كه اين پيا متأللئسالمي وحدت دوستي از ايران ا المللبينكردند امروز هم پيام 

ما  المللبيناسالمي است امواج  المللبين، پيام ما پيام بخشنجات، پيام بخشنجاتبشنوند پشت نكنند به اين پيام 
 در عالم توفنده است.

 امام است. هايانديشهاستقالل علمي از 

  و گفتمان امام و انقالب است. هاانديشهمشروع مردمي از  هايآزادي
سال گذشته به  35شما مستحضريد در طي  اندفرمودهناوري از چيزهاي بوده كه امام تأكيد بر پيشرفت علمي و ف

كشور به پيش  هاآنكه در همه  بينيدميمشكالتي وجود دارد اما اگر شما صد شاخص را رديف كنيد  كهاينرقم 
انقالب اسالمي دست  هايآرماناز  حالدرعينرفته است آفرين به شما ملتي كه پيشرفت مادي را تجربه كرديد و 

  باز هم بر اين خط اسالم و انقالب استوار بمانيد. برنداشتيد
 زندگي،  هايسبكعلوم انساني و  بازسازيتأكيد بر 
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جايگاه مهم جوانان و نوجوانان و خانواده، اخالق و معنويت، عدالت، اهتمام به مستضعفان و طبقات محروم  -5
 از اصول انقالب اسالمي است. 

  دستاوردهاي معنوي انقالب اسالمي 
انقالبي آورد، قانون اساسي نوشت سپاه و بسيج و آن همه  نهادهايكرد   نهادسازيانقالب اسالمي  -1

كاهش پيدا  هافاصلهانقالبي جوشيد و از درون انقالب روابط دولت و ملت بهبود پيدا كرد آن  هايحركت
 كرد 

 دوري از تجمالت و تشريفات در فضاي دولتي است.تأكيد گفتمان انقالبي و اسالم ناب بر  -2

 اسالم بيست و دوم بهمن بر مقاومت و عقالنيت تأكيد كرد. -3

و همه دنيا را  كندميهمين روزها شما شاهد هستيد يك شاگرد امام و انقالب اسالمي در لبنان يك سخنراني  
امواج مقاومت اسالمي در جهان به  كندميآن موج را ايجاد  نصراهللايك سخن سيد حسن  دهدميقرار  تأثيرتحت 

  بركت انقالب شماست. 

ديني را  هايارزشانقالب اسالمي  نهايتاًمقاومت و عقالنيت در كنار هم در انقالب اسالمي طراحي شد و  -4
 .احيا كرد

نقالب مفاهيمي بود كه براي ما معقول نبود ا هااين، نهي از منكر، جمعه واليت معروفامربهجهاد،  شهادت،  -5
 ؛را احيا كرد و به دنيا عرضه كرد هااينشما همه 

سازگار است و ناظر بر روند درست  ساالريمردمرا به ارمغان آورد واليتي كه با  فقيهواليتانقالب اسالمي   -6
و حضور مردم را در صحنه ما بدانيم و قدر مقاومت را در سراسر  فقيهواليتحركت ملت هست بايد قدر 

 .عالم بشناسيم
 پيام اخير رهبري معظم به جوانان اروپا؛  -7

پيام اخير رهبري معظم به جوانان اروپا حاصل انقالب اسالمي بود ملت ما و جوانان ما بايد اين انديشه 
  .قرار دهد موردتوجهرا من عرض كردم  اشعمدهبزرگ را كه محورهاي 
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  بهمن 22دعوت به شركت در راهپيمايي 
 خصوصبهكنم اين است كه بيست و دوم بهمن در پيش رو است ملت ايران و كه در اينجا بايد عرض  اينكته

و دوم بهمن در بيست  مطمئناً .ديگر قرار داريد باشكوهقم و حوزه عظيم قم در آستانه يك حضور  سرافرازشما مردم 
و  كنندهخيرهو  گيرچشمي يك حضور المللبينرهبري و با حفظ مسئوليت در شرايط ويژه  و ت از واليتيعمردم با تب

بزرگ البته مسئوليت ما و مردم و  دستاوردهاي آسماني و همراه با بصيرت را به تماشاي همه عالم خواهند گذاشت.
ديشه واالي امام ان قالب را حفظ كنيم وهاي انمسئولين در برابر اين انقالب مسئوليت بزرگي است. تالش كنيم ارزش

  نيم.را صيانت ك

  تنها مفسر انديشه هاي حضرت امام 
اين مفسر آن انديشه را به ما  .امام در عصر ما مقام معظم رهبري هستند هايانديشهدرست و ناب  بدانيم كه مفسر

  .كنيمو ما بايد بر اين انديشه تكيه  كندميعرضه 
جوانان  ويژهبهروح انقالبي و حضور انقالبي  گاهتجليو شكوه ايمان ملت و  بستگيهمنمازهاي جمعه بايد جاي  

و  هاايدهآرمان و  همهبا اين ما مشكالت داريم اما  .چنين است و بايد روزافزون بشود حمداهللاما باشد كه به 
و خارجي همه جا با روح  داخلي ،اقتصادي ،علمي هايعرصهدر  .بايد بايستيم بايد مقاومت كنيم دستاوردها

شما ملت اين شايستگي را داريد  .عقالنيت و شجاعت بايد اين انديشه انقالب را پيش ببريم ي،شجاعت، ايستادگ
  بزرگ و حوزه عظيم قم داراي اين عظمت و شكوه هستيد  هايحوزهشما 

كنم در پايان سخن براي نزول رحمت و نزول انشا اهللا خداوند همه ما را در اين را يار و ياور باشد من توصيه مي
نزول بركات آسماني بر همه ما  منشأالهي توجه عزيزان به قرائت دعاي نوزدهم صحيفه سجاديه كه انشا اهللا رحمت 

 بشود.

  لك اللهم و ندعوك و...   نسئ
    

  


