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  خطبه اول
  اهللا و بركاتهو رحمه كميالسالم عل
  ميالرج طانيمن الش ميالعل عيالسم اعوذباهللا

  ميالرحمن الرح اهللابسم
و نعوذ به من  هيدهو نستغفره و نست هيو نومن به و نتوكل عل كونيما  يمن امرنا عل نهعيما كان و نست يعل نحمده

 نيبيآله االط يمحمد و عل يابولقاسم المصطف نايو نب دنايس يلم علسو ن يلنا و نصلااعم اتيشرور انفسنا و س
  نياالرض ياهللا ف ةيبق مايو ال س نياالطهر

  ميالرج طانيمن الش ميالعل عيباهللا السم اعوذ

  )18حشر/»(بِما تَعملُوناتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبيرٌ «

  مياهللا الرحمن الرحبسم
  )18حشر/»(رٌ بِما تَعملُونيا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبي«

و  ليبرح كميف يو تجهزوا عباد اهللا و قد نود هينه ةجانبامره و م ةاهللا و مالزم يبتقو يو نفس كمياهللا اوص عباد
  يزاد اتقو ريتزودا و ان خ

 يهاياز گناهان و آلودگ يدور يزگاريو پره ييشما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسا همه
  .كنميسفارش و دعوت م يو نفس يروح

  بنيان خانواده در معرض امواج طوفاني
در معرض امواج  ديجد يايخانواده در دن انيبود. بن يخانوادگ فيحقوق و وظا رامونيپ نيشيما در خطبه پ سخن
 گاهيجامعه و جا ياساس انيخانواده بن يو اسالم يدر منطق انسان كهيقرارگرفته است. درحال فراواني هايطوفان
از  ياريبس يو غرب يماد ير اساس مبانب ي،زندگ يهامع االسف گسترش سبك تاس بشر شرفتيسعادت و پ ياصل

 يمتعدد متوجه سالمت و درست يدهاي. تهدكنديم ديما را تهد يو فرد يو خانوادگ ياجتماع يزندگ ياصول و مبان
 يدهنده خطرهاو آمار و ارقام موجود نشان قاتيتحق نصافاًاما ا انكه در حد بحر مييبگو ميخواهينم .خانواده است

  است. نهيزم نيدر ا يجد



 08/12/93نمازجمعه:                                                                                                                                                                                                                                          

2 

موجود در مسائل  يدهايبه مسئله خانواده و گزارش تهد يانقالب فرهنگ يعال يجلسه گذشته شورا بخشي از
از وضع ازدواج وضع طالق و مشكالت گزارش مفصلي كه  ربطذيمسئوالن و  كرد داياختصاص پ يخانوادگ
وارد آن آمار و  خواهميئه كردند. من نمدارد ارا جودكه در حوزه و خانواده و مسائل مربوط به خانواده و يگوناگون

احساس خطر كنند. سعادت جامعه ما  ديما با زيعز يهااست كه خانواده نيا ميعرض كن ديبا نجايارقام شوم آنچه ا
 .كننده استنگران دهايو تهد يموج خطرها نيا .خورده استجامعه گره نياديعنوان هسته بنسالمت خانواده بهبه
است.  يخطر بزرگ شوديمورد طالق منجر م كيبه حداقل  ياز مناطق كشور هر سه چهار ازدواج يدر بعض كهنيا

 اريهوش ديكانون خانواده عالئم خطر است با ليدر ازدواج و در تشك جايب فاتيسن ازدواج، باال رفتن تشر شيافزا
  بود.

  جايگاه خانواده در اسالم
خانواده را  فيحقوق و وظا اسالم دين است. شدهگذاشته تبر مقوله خانواده انگش فراواني اتيو روا اتيدر آ

توجه به اين نكته  ديبا نيز ما .كرده است فيحقوق و وظا نيبه اهتمام به ا بيمهم شمرده و همه مسلمانان را ترغ
در سطح  »متقابل باشند فيبند حقوق و وظا يخانواده پا كي ياست كه اعضا نيسالمت خانواده در ا« كه ميكن

به اصول  ياجتماع يهاسعادتمند خواهد شد كه همه اعضا و افراد و گروه ياجامعه .است طورنيعموم جامعه هم هم
طور اصول و ضوابط در جامعه كوچك خانواده به نيا .بند باشند يمتقابل پا فيو حقوق و وظا يو ضوابط اخالق

و آنچه در كتاب و سنت به آن  ياسالم معارفبها از گران نهيگنج نيا با داشتن ا. مكننداي پيدا ميويژه تياهم ژهيو
همسر در برابر همسر، پدر و مادر در برابر فرزندان،  .ميشاهد تزلزل در اركان خانواده باش دينبا ؛رار شده استصا

مطمئناً اگر قرار  .دارند تيو بزرگ در قبال هم مسئول وچكك يخانواده يفرزندان در برابر پدر و مادر و همه اعضا
خواهد شد.  يخانواده ما خانواده سعادتمند ؛ميتوجه كندر خانواده متقابلمان  يهاتيكه به مسئول ميبگذار نيرا بر ا

  .كرد ميخانواده است اشاره خواه ياعضا انيكه م يفيبه حقوق و وظا ندهيآ يهاخطبه يط

  خانواده ي سعادتمنديراهكارها
خانواده  ياعضا گريخود را در برابر د فيها به وظاآنبا رعايت خانواده  ياعضا ي وجود دارد كهدينكته كلچند 

و  يمهم هم در روابط اجتماع اريبسو  يدياز نكات كل نكات نيا شمارميها را برمآن .توجه و عمل خواهند كرد
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سلسله  نيجوان تقاضا دارم كه به ا يهامن از زوج ژهيوبه .و درون خانواده است يروابط خانوادگ درخصوص به
در خانه شاهد  كهنيا ياست برا هيپا و يدينكات، نكات كل نيا .داشته باشند ياژهينكات توجه و نيمباحث و ا

  :از است ي عبارتديسه نكته كل .ميمتقابل باش فيانجام وظاو  متقابل مياحترام متقابل، تكر

  انواده از يكديگرضرورت درك اعضاي خ
بلكه  ؛است يخانوادگ فيو تكال فياساس عمل به وظا، گريكديخانواده از  كي يضرورت درك درست اعضا

را  گريهم د ديكنند با يزندگ خواهنديم طيمح كيدر  كهيها وقتانسان .ستا ما ياجتماع فياساس عمل به وظا
مشترك  يهاعقل مشترك، درك ك،فطرت مشتر يبشر دارادارد، زيادي وجود مشتركات  بين افراد جامهدرك كنند. 
باهم  يها هر دونفرآدم »و خلقناكم اطوارا« .ها را اطوار خلق كرده استخداوند انسان و انسان حالنياست اما درع

  .است هازهيگيق و انعال ،قيدر سال زاتيتما نيا .هم دارند ياديز زاتيتما ؛دارند ياشتراكات نكهيا رغمعلي
 يگريها عامل دو ده التيتحص زانيم ي،سابقه اجتماع ي،به سابقه خانوادگ گردديبرم يگاه هابين انسان تفاوت

و از  نياول .وجود دارد رنديفاصله بگهم از  كهنيا نهيدو نفر متفاوت شدند زم يوقت و كنديها را متفاوت مكه آدم
 ،را كشف كنند گريكدي يهاو كشش قيو عال قيالخانواده س ياست كه همسران و اعضا نيا يدينكات كل
ها بهتر به كه آدم شوديها موجب متفاوت نيتوجه به ا ؛را استخراج كنند گريهم د يو فرهنگ يفرد يهاتفاوت
چه  ،دارد يازيچه ن ،دارد ياستهچه خوا ها توجهي به اينكه طرف مقابلاز وقت خيلي .عمل كنند فشانيوظا

و  زهيانگ اي قهيسل البته .سرآغاز اختالف و تنازع استموضوع  نيندانستن ا كنيم،نمي در وجود او است ياعالقه
  .آن را اصالح كرد ديباو  است هم غلط يگاهنيست بلكه درست  هيچ فردي هميشه قيعال

  راهكارهاي سالمت خانواده
  شناخت همديگر -1

 ،ميهم را كشف كن يهاقهيو سليق و عال ازهاينو  ميرا بشناس گريداست كه هم نيگام اول در سالمت خانواده ا
 ديباكه دارد  ياشتباه قهيسليا  جهتيب ازينيا فرزند ما  طرف همسر يگاهباشيم. اگر خواهان اصالح  يحت

سالمت  ديكل نياول نيبنابرا ؛است زهيو انگ قهيعالقه و سل نيشناخت ااصالح كه مقدمه  ستين يشك ،اصالحش كرد
را كشف  گريكديدرون و را بشناسند  گريهمد ديها باآدم .نهفته است گريكديخانواده از  يواده در شناخت اعضاخان
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و تقاضا  ازياگر آن ن ؛اقدام كنند فيشناخته شود تا به انجام وظا ديبا كننديم يكه هركدام در آن زندگ ييايدن ؛كنند
در ارتباط با خانواده  يازيهمسر ن گاهي و يا در صورت نياز به اصالح آن بپردازند. دندهدرست است به آن جواب ب

 درست نيست اگرو شناخت و اگر درست است به آن پاسخ داد  ديبا توقع نيا ،دارد يتوقع و انتظار دارد ياخودش 
باهم  يافراد يااداره كيدر  يوقت .است طورنيجامعه هم هم يعموم طيدر مح طورنيفرزند هم هم .اصالح كرد

به شناخت  ازين يسالم اجتماع يزندگ ،كننديم يباهم زندگ ياجتماع و يكار طيمح كيدر و  كننديم يزندگ
  رسد.نياز فرد مي برآورده كردننوبت به اصالح يا  شناخت است كه نيبعدازاها از يكديگر دارد، انسان

  گرانيارتباط با د زانيم -2
توان آن را قاعده طاليي اخالق ناميد و ميبوده  دارشهير يليدر متون كتاب سنت ما خ همهم ديگر ك اريقاعده بس
متعددي كه افراد بايد در خانواده انجام دهند، فراهم  و زمينه را براي انجام وظايف ستين ارتباطياول ب و باقاعده

 لَه اكْرَه و لنَفْسك تُحب ما لغَيرِك فَأَحبِب«بده  قرار گرانيارتباط با د زانيخودت را م :ديگوياست كه م نياكند مي
به  اي ينقل طبق يبه امام حسن مجتب نيرالمؤمنيام نامهتيطال نوشت. در وصبا آب ديقاعده را با نيا 1»لَها تَكْرَه ما

 بينَ و بينَك فيما ميزَاناً نَفْسك اجعلْ بنَي يا: «نديفرمايمحضرت البالغه در نهج گريطبق نقل د هيمحمد بن حنف
 يبرا يپسنديخود م يآنچه برا ره ،قرار بده گرانيخود و د انيخودت را مالك در روابط م دفرماينيم »غَيرِك

 يليخ يقرار بده زانيخود را م كهنيا .هم نپسند گرانيد يبرا يپسنديخود نم يهم بپسند و هر آنچه برا گرانيد
 ياست اما در خانه و روابط همسران، فرزندان و اعضانيز حاكم  ياصل در روابط عام اجتماع نيا .راه گشا است

كه  دننيبب و دنقرار بده يگريد يخود را جااز افراد خانواده كه هركدام اي دارد. اين موضوع اهميت ويژهخانواده 
قاعده  ينا »غَيرِك بينَ و بينَك فيما ميزَاناً نَفْسك اجعلْ«شدم يا نه ميرفتار قانع  نياو بودم به هم ياگر من جا

 .فراوان موردتوجه قرارگرفته است اتيروا ودر كتاب و سنت كه است  يدرست ريتعب ،ريتعب نياست ا ياخالق ييطال
»لَا و ما تَظْللَا كَم بيبه تو ظلم كنند به همسر و پدر و مادر و اعضا يطور كه دوست ندارهمان »تُظْلَم أَنْ تُح 

با تو خوب رفتار بكنند با  يطور كه دوست دارهمان »إِلَيك يحسنَ أَنْ تُحب كَما أَحسنْ و«خانواده ظلم نكن 
در برابر  يدانيبد م گرانيكه از د كاري» غَيرِك منْ تَستَقْبِحه ما نَفْسك منْ استَقْبِح و«طور رفتار كن هم همان گرانيد
هم قاعده دوم  نيا .اقدام اجتناب كن نيكند تو هم از ا نيتوه ايتند شود همسرت كه  ديآيبدت م انجام نده. گرانيد

                                                            
  .397: ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 1
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توقع را دارد  نيهم هم يگريدارد د يكه او چه توقع نديقرار بدهد بب گرانيد يابياست كه انسان خودش را مالك ارز
 اين درست نيست و بايد نميها را نبمن هزار توقع را داشته باشم از فرند و همسرم و توقعات آن طرفهكي كهنينه ا

 .قرارداد زانيخود را م

	يو آسمان يآرمان نگاه -3
طور كه در خطبه قبل عرض كردم همان .شود يو آرمان يآسمان ينگاه ديكانون خانواده با لينگاه به تشك

و  يخانواده نگاهمان را آرمان ياست اما مهم است ما در فضا انيآدم يازهايسطوح مختلف ن كنندهنيخانواده تأم
در خطبه قبل به اين مطلب  .بود يو آرمان يمانيا خانهكي يالگو هماياهللا علو فاطمه سالم يعل نه. خاميكن يآسمان

 اري نيبهتر :او فرمود .كردند ز يكديگرا امبريدر محضر پ يفيچه توص ياز فاطمه و فاطمه از عل يكه علاشاره كردم 
ومنال ندارد اما سابقه جهاد و كه مال يهمان شوهر ،شوهر نيبهتر :من در اطاعت خدا فاطمه است و فاطمه فرمود

دو بزرگوار در  نياز ا كدامچيو شوهر و همسر را ه يمالك خوب .شوهرهاست نيبهتر نيدرراه خدا دارد ا يفداكار
 يخانه اله ،خانه نيا .است يگريد يجاهر دو فرمودند ما نگاهمان به ؛ندانستند ايدن فاتيمال و مقام و ظواهر و تشر

 جورنيچند روز ا نيادر چرا  كهكند سالم عليها سؤال مياز فاطمه  السالمي عليهعل كهيتوق يگريد يدر جا .است
 نيخانه حسن و حس نيا .غذا ندادمها بچهكه من چند روز است به  كنديعرض م فاطمه دهيها پررنگ از چهره بچه

. جوابي اندروز است غذا نخورده دها چنكه بچه يكه چرا به من نگفت كنديسؤال م يبعد عل .كنديم تيترب نبيو ز
 أَنْ إِلَهِي منْ لَأَستَحيِي إِنِّي« :دهديفاطمه جواب مدهد الگوي درخشاني براي ما است. اهللا عليها ميكه فاطمه سالم

تُكَلِّف كا نَفْسلَا م ره تَقْدلَينيا .كنم ليرا كه توان آن را ندارد تحم يزيچ يكه بر عل دمياز خدا خجالت كش 2»ع 
نيز خانواده  ياعضا طور،نهميتوان همسر و شوهر را دارد و شوهر هم  تيرعا گونه همسر بدين .است يسنت اسالم
تواني كه نمي از تو بخواهم يزيكه چ كشميمن از خدا خجالت م ديگويماهللا فاطمه سالم سان عمل كنند.بايد بدين

فساد  يرا برا نهيتوقعات زم نيا .ستيكه در طاقت تو ن يو تجمالت فاتيو تشر دياز تو بخواهم خر آن را تأمين كني؛
  و فاطمه است. يعل خانه نيكند ايم جاديخانواده و فساد جامعه ا

                                                            
 .77: ص ،2ج ،)شهرآشوب البن( السالم عليهم طالب أبي آل مناقب - 2
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  اولين مدافع واليت
سالم  ةالطاهر ةقيالصد هاتيا كيالسالم عل .ميقرار دار هاياهللا علطاهره فاطمه زهرا سالم قهيآستانه شهادت صد در

و جان  يكرد تيحما يو زعامت اسالم تياز وال تنهيككه  يزن قهرمان ا يبزرگ ا يبانو يو درود خدا بر تو ا
 .است داكردهيپ يتجل يالبالغه و در كالم علدر نهج رازه يهابتيمص نيبهتر ي.فدا كرد هرا نيخود را در ا

عنوان عرض ادب اش را بهمن چند جمله كه كلمات را فرموده نيدر هنگام دفن فاطمه ا 202اميرالمؤمنين در خطبه 
قبر فاطمه  يشكسته بر باالدل يعلاست و  دهيفاطمه پهلو شكسته در قبر آرم ؛ديتوجه كن يتالحظ :كنميم ميتقد
سالم  3»جِوارِك في النَّازِلَةِ ابنَتك عنِ و عنِّي اللَّه رسولَ يا علَيك السلَام« دهدسالم مي امبريبه پ ياست عل ستادهيا

 انيبه پاصبرم خدا  امبريپ .كه به تو ملحق شد و چه زود به تو ملحق شد ياز من و از دختر امبريپ يخدا بر تو ا
 نيا ايخدا ديفرمايم دبع است. دهيرس انياست در فراق فاطمه، فاطمه در محضر توست و صبر من به پا دهيرس

از  يكيجمله را  نيا- نديفرمايكه م يياز من گرفته شد تا آنجا عهيآن ود .بازگشت امبريپ يسوامانت به تو و به
 استَخْبِرْها و السؤَالَ فَأَحفها« -است يداريجمله معن يليجمله خ نيا ختيرياشك م خوانديم كهيبزرگان وقت

رار كن از فاطمه بپرس كه امت بر سر او چه صا يتوانيگفت كه به او چه گذشت هر چه م خواهدبه تو ن» هذَا الْحالَ
  او چه گذشت. نينازن يبر پهلو از فاطمه بپرس كه ديفرمايم اياو چه كرد گو اآورد و ب
  نقلبونيمنقلب  يظلموا ا نيالذ علميو س ميالعظ يحول و ال قوه اال باهللا عل ال

  مياهللا الرحمن الرح بسم
  الكوثر فصل لربك و انهر ان شانك هو اال بتر ناكياعط انا

  ميالعظ ياهللا عل صدق

  دوم خطبه
  ميالرج طانيمن الش ميالعل عيباهللا السم اعوذ
  ميالرحمن الرح اهللابسم

                                                            
 .319: ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 3
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 يو عل نيالمومن ريام يعل يمحمد و عل يابولقاسم المصطف نايو نب دنايس يعل اهللايو صل نيهللا رب العالم الحمد
ابن  يعل نياالئمة المسلم يعل شباب اهل الجنه و يديس نيالحسن و الحس يالطاهره فاطمة الزهرا و عل قةيصد
ابن محمد  يو عل يعل نيو محمد ا يابن موس يعلابن جعفر و  يو جعفر ابن محمد و موس يو محمد ابن عل نيالحس

  بالدك يعبادك و امناك ف يو الخلف القائم المنتظر حججك عل يو حسن ابن عل
  ميالرج طانيالش ميالعل عيالسم اعوذباهللا

  ميالرحمن الرح اهللابسم
  )70(األحزاب/» أَيها اَلَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اَللّه و قُولُوا قَوالً سديداً اي«

  ميالعظ ياهللا عل صدق
  )18حشر/»(رٌ بِما تَعملُونيا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبي«

  ميالعظ ياهللا عل صدق
  هينه ةامره و مجانب ةاهللا و مالزم يبتقو يو نفس كمياهللا اوص عباد

  4»ٍسداد مفْتَاح اللَّه تَقْوى فَإِنَّ«
 ياله يو تقوا ييشما برادران و خواهران و نمازگزاران ارجمند و شنوندگان بزرگوار و خودم را به پارسا همه
خداوند  يتقوا »معاد ذَخيرَةُ و سداد مفْتَاح اللَّه تَقْوى فَإِنَّ«: نديفرمايم 229در خطبه السالم عليه يعل .كنميم هيتوص
و نجات از هر  ياز هر آلودگ ييرها ياله يتقوا .است امتيمعاد و ق يبرا يارهيو ذخ هايو رستگار هايدرست ديكل

باتقوا ما به  ؛كننديخدا حركت م يسوبه انيباتقوا فرار ؛رسنديبه مقصد م ندگانيباتقوا جو؛ است يفساد و تباه
شماست  اريكه فرصت در اخت ديكن تقواپيشهامروز  ميتقوا را پاس بدار. بايد ميشوينائل م يمانيوا يمعنو يآرزوها

توبه  شوديم رفتهيپذ شما يهنوز دعا ديابيها را درفرصت كنندياعمال شما گشوده است و مالئكه ثبت م امهكارن
و شاكران و ذاكران  انيهمه ما از پارساخدا  ميدواريام .ديبشمار مغتنم ديفرصت بزرگ را با نيا شوديشما اجابت م
  .ديمقرر بفرما يوتعالخداوند تبارك

                                                            
  .351: ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 4
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  اهللا عليهاشهادت فاطمه زهرا سالم
آغاز  ياسفند و روزها انيپا اميا نيو ا كنميعرض م تيو تعز تيطاهره فاطمه زهرا را تسل قهيشهادت صد 
در جشن و  ياست كه ملت ما حت يعيطب .است هاياهللا علطاهره سالم قهيصد يسوگوار اميمصادف با ا نيفرورد
  .خواهند كرد تيكرده و رعا تايعرا ر الشأنعظيمبزرگ و  يبانو نيا خصوصبه امبريخود حرمت خاندان پ يشاد

  مسائل روز
  :كنميعرض م فتانيوار محضر شرفهرستچند نكته را 

  دولت به استان قم تئيو ه يجمهور استيسفر ر
كردند و از همه بزرگان و مراجع عظام  يزيركه برنامه يكساندولت در استان قم و از همه تئياز حضور هبايد 

  :كنم يادآوريبايد دو نكته را در اين خصوص  تقدير و تشكر كرد.

 نيا نيزملت ما  .است يشهر قم انتظار درست و به حق يهارساختيز تيدر تقو انتظار از نظام و دولت -1
با حضور  يكه دارد با حوزه بزرگ با مراكز علم يبا ابعاد گوناگونقم چراكه  داننديانتظار را درست م

 يالمللنيو ب يفرامل يقم شهر ي،ارتيو با وجهه ز يو فرامل يبا ابعاد مل الشأنعظيمو مراجع  هاتيشخص
آن  يهمه برا ؛علم جهاد است گاهيقم پا ؛قم خواست گاه انقالب است ؛همه ملت ما است يقم برا .است

 همهاين .رديو جهان قرار گ رانيدر ارائه خدمت به ا يترعيرف گاهيدر جا ديشهر با نيا .انداحترام قائل
در  ميدواريبه قم دارد كه ام ژهياقتضاء توجه و يبزرگ انقالب سابقه نيو ا يمانيوا يعلم ميعظ يهاهيسرما

 .شده محقق شودارائه يهاو مصوبات و وعده ديايبه عمل ب يشتريتوجهات ب نهيزم نيا
 نيا .فراهم آوردرا علم و دانش  گاهيخواستگاه و پا نيارتباط نظام و مسئوالن با ا افزايش نهيسفر زم نيا -2

پشتوانه  نيو ا يو معنو يبزرگ علم هيسرما نيكه ا روديو مسئوالن كشور م ييانتظار اوالً از دستگاه اجرا
 يهايمراجع و دلسوز يهايتذكرات و راهنما .را همواره موردتوجه قرار بدهند يو انقالب ياسالم ميعظ

موردتوجه قرار  يو فرهنگ ياسيس يمختلف اجتماع يهادر عرصه ميدواريام .همه مغتنم است ،حوزه
 نيامروز پاسخ دهد ا يايگوناگون دن يازهاياست كه به ن نياقم  انتظار از حوزه بزرگ اما ؛دنريبگ

كشور را فراهم  يموجود و اعتال يهاهيو اصالح رو يرشد و ارتقاء نظام اسالم يبرا نهيزم ديارتباطات با
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در  ياله يهااسالم و انقالب و ارزش يمبان تيسفرها در جهت تقو نيسفر و امثال ا نيا ميدواريام .كند
 كشور روزافزون باشد. ركشور مؤثر باشد و بركات آن د

  قدرت معنوي انقالب
و نرم و سخت انقالب  يكه قدرت معنو ياتفاقات ميشاهد چند اتفاق بزرگ بود رياخ يهاو هفته ريدر دو هفته اخ

  .كشاند انيرا به رخ عالم و جهان ياسالم

  قدرت نرم -1
 دايو جهان انتشار پ رانيبود كه امواج آن در اها يكي از آنو دوم بهمن  ستيب ييمايپراه ميزرگ و عظحادثه ب

سال ملت ما  وششيبعد از س كهنيا .حادثه هم بجا است نيا يادآوريتكرار  و نبود وچكيك ، حادثهثهحاد نيا .كرد
 .است زيانگشگفت نيا كنندمي دايحضور پ با شور و شوق دوم بهمن ستيب دانيبه رقم همه مشكالت و تنگناها در م

 يليدو دهه خ ايدهه  كيها با گذر از معموالً انقالب .است زيانگشگفت ي همگران خارج ليتحل امر براي اين
 نيزنان و مردان بزرگوار ما ا ،ما زياما حضور شما ملت بزرگ جوانان عز ؛كننديم دايافت پ ؛كننديفروكش م

داخل و خارج  عيبه وقا يجامعه هوشمند و آشنا نيبر ا نيآفر ،ملت بزرگ نيبر ا نيآفر. داد رييت را تغمعادال
من در  .ندارد رانياختصاص به ا يانقالب اسالم تاست كه بزرگ داش نياز نكات جالب ا .جلوه بود كينيا ،كشور

كه از ابزار ارادت مردم به انقالب  يهابودم جلوه رانياز ا لومتريبافاصله هزاران ك يو دوم بهمن در كشور ستيب اميا
ابراز  نيا اياز كشورها عالم حدود صد كشور دن ياريدر بس .است زيانگشگفت واقعاً ،شد دهيددر آنجا  يو رهبر

در  يو اخالق يدهنده قدرت بزرگ معنوموج داخل و خارج نشان نيا است.مشخص  يارادت به انقالب اسالم
 يانقالب اسالم يو معنو يجلوه بزرگ از قدرت نرم و اله كينياست. ا يملت و انقالب بزرگ اسالم نيدرون ا
  است.

  قدرت سخت -2
 يروهايسپاه ما و ن .است يكه نشان داد ملت ما ملت مقتدر يشيبود. رزما 9اعظم  امبريپ شيرزما گريجلوه د

 عيدر وقا يمواضع استوار رهبر .آن حساب كند يرو دياي برخوردارند و دشمن باالعادهفوققدرت ما از  ينظام
  .بود يانقالب اسالم واراست ارياي از مواضع بسمجموعه و زنجيرهنيز مذاكرات 
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  هاي قدرت انقالبپيام جلوه
  در بردارد: اميملت بزرگ بر خواسته است چند پ نيا دل كه از يهاي قدرت نرم انقالب اسالمجلوه

 يو معنو يمنابع اله .ديوحدت چنگ بزن سمانيو بر ر دياست كه بر خدا اتكا كن نيما و مردم ا يبرا امشيپ -1
 .ديو حفظ كن ديقدرت را پاس دار نيا .است ييقدرت خدا ،قدرت نيا .ديرا در كار خودتان فراموش نكن

 است. يانقالب شما انقالب ماندگار

اعظم و حضور هوشمندانه ملت در عرصه انقالب به دشمنان  امبريپ شيدوم بهمن و رزما ستيدوم ب اميپ -2
و حكمت است  تيفكر و درا يدار ؛است تيعقالن يدارا ؛منطق است يدارا رانيدشمنان ما بدانند ا .است
آن در خدمت انقالب  ينظام يروهايو ن رانيهم هست هر جا الزم باشد ملت بزرگ ا يانقالب رانيا نياما ا

را  يستادگيشجاعت و ا نيا ؛ديملت را بشنو يرسا اميپ نيا ستاديان خواران خواهند اهستند و در برابر جه
، ملت ما .كرد ديخودتان ضرر خواهو مرتكب اشتباهي شويد كه در اين صورت  ديكن يوانگيمبادا د ديبفهم

 ديشما اشتباه نكن .است جلووبهدر جهان ر يامواج انقالب اسالم .است ستادهيملت ما ا ؛است يملت استوار
 .ديرا بدان نيا ؛است ديخود شجاع و رش يجااست و عاقل اما به ميملت حك نيا

و لبنان و  منيجبهه مقاومت در عراق و شام و  .ها بزرگ به دوستان ما در جهان استحماسه نيسوم ا اميپ -3
را از امام و انقالب و  اميپ نيا ؛ديريرا از ما بگ اميپ نيو در سرتاسر عالم، همه مبارزان درراه خدا ا نيفلسط
و مقاومت در  يستادگيا دينبدا )7(محمد/»أَقْدامكُم يثَبت و ينْصرْكُم اللَّه تَنْصرُوا إِنْ«كه  دياموزيب يرهبر

به انقالب  ياسالم المللنيجبهه ب .پشتوانه بزرگ از آن شماست نيا .كنديم روزيبرابر دشمنان شمارا پ
 روزيرا از دست ندهند خداوند شمارا پ ندهيبه آ ديگرم باشد و دوستان ما در جبهه مقاومت امپشت ياسالم

 .ديد ديشما خواه خواهد كرد و روزگار شكست دشمنان را انشا اهللا
گفتمان  .مسئوالن بر ملت اعتماد كنند .است اندركاران كشوربه مسئوالن و همه دست امشيپ گريد اميپ -4

 ليس نيملت ا نيا .بخش استنجاتبراي شما  نيا .ديريو از آن فاصله نگ ديرا قدر بدان يانقالب اسالم
اما شجاعت و  ميتوارمنطق اس يما دارا .ديعمل كن تيدر مذاكرات با حكمت و درا .خروشان همراه شماست
ملت  نيبه ا هاشكر نعمت يبرا ديكه با دياست و بدان هملت همراه و پشتوان نيا ،ديرشادت را فراموش نكن

 .ديخدمت كن
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ها را آن يهاگره ميتالش كن ؛مياست كه همه در خدمت مردم باش نيمردم ا فيو شر بانهيحضور نج نيا اميپ -5
كار  نيا .مييدرصدد مشكالت مردم رفع برآ يدوراز حواشبه ؛ميمستضعفان را درك كن يزندگ يسخت .ميبازكن

و زعامت امت را مهم  تيو وال ديملت را بدان نيقدر ا .و دوم بهمن است ستيشكر نعمت ب مسئوالن
 .ديشمار

 يبديديد،  ياسالم يداريبزرگ را در ب يهاجبهه. شماست يروزينكته پ فقيه، واليتو زعامت تيوال -6
 يهازهيو فراتر از انگ ميرا قدر بدان مهيعمود خ نياستوانه را ا نيا .دنخورشكست  تيوال يو ب يرهبر
 هيفقتيانقالب و اسالم و وال يملت ما هم بر پا .ميامام توجه كن يمتعال شهياند نيبه ا يناحو ج يگروه

  .ستاديو خواهد ا ستادهيا

  يكوكارينروز احسان و 
و صدها موسسه  يستيامداد و بهز تهيمثل كم ياز نهادها ديبا .است يكوكاريموضوع احسان و ن گريد موضوع

سالگرد و مواقع  اميدر ا ژهيوبه و تشكر كرد مان هستندو محرو ازمندانيكه در سراسر كشور در خدمت ن هيريخ
 يسنت بزرگ اسالم نيا .كرد ديو مستمندان تأك رانياز فق يريگو دست يكوكاريخاص بر ضرورت احسان و ن

  است.

  روز درختكاري
تنفس  يسالم برا يو فضا ستيزطيكه مح ميقرار دار يما در زمان .است يامر مهم يكارموضوع روز درخت

  اين اهميت چند برابر است.بزرگ  يدر شهرها ژهيوبهاز اهميت بااليي برخوردار است  يوزندگ
 ليفضا .ستا و شرع ما نياز اصول مهم امروز د ستيزطيو حفظ مح يكارتوجه به درخت و سبز يتوسعه فضا 

است  ييهاها ضرورتتوسعه پاركو  سبز يحفظ فضا است. سبز ذكرشده يو توسعه فضا يكاردرخت يبرا زيادي
 يامروز ضرورت ستيزطيمح .ديايجامعه درب يبه شكل فرهنگ عموم ديتوجه دارند اما بابه آن كه طبعاً مسئوالن 

  .ميبه آن توجه كن دياست كه همه با
  نيارحم الراحم اياهللا ...  اياهللا  اياالجل االكرم  زاالعظم االع مياللهم و ندعوك بسمك العظ نسالك
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الكفر و  خذلو عرفان الحرمه، اللهم انصر االسالم و اهله و ا هيصدق الن ه،يالطاعه و بعد المعص قيارزقنا توف اللهم
  اهله.

ها ما را درراه خودت استوار بدار، گناهان ما و معرفت خود روشن بفرما، گام مانيما را به انوار ا يهادل ايخدا
جمع، تازه درگذشتگان، در گذشتگان از علماء و مراجع و  نيذشتگان ما و در گذشتگان از ادر گ امرز،يرا ببخش و ب

و  ياسالم المللنيب دانيانقالب و دفاع مقدس شه دانيشه ابناكارواح ت ايبها رحمتت بفرما، خدا قيبزرگان ما را غر
ما را درراه  يهاراه آنان مقرر بفرما، قدم و ساالر شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده ديامام را با س يروح ملكوت

خود را بر ما فرو بفرست، خدمت گذاران به اسالم و نظام و انقالب  يخودت ثابت بدار، باران رحمت و بركات معنو
خدا، فاطمه زهرا  امبريبه محضر پ اميا نيو منصور بدار، سالم و درود ما را در ا ديرا مؤ يمقام معظم رهبر ژهيوبه

اروحنا له الفداء ابالغ بفرما، سالم ما را به محضر  عصريحضرت ول ژهيوو به السالمهميعل يو ائمه هد هاياهللا علسالم
 سازنهيبفرما، همه ما را سرباز و زم ليامام عصر تعج يدر فرج نوران ايابالغ بفرما، خدا هاياهللا علفاطمه معصومه سالم

  ظهور آن حضرت قرار بده.
  ميالرحمن الرح اهللابسم

  امنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو بالصبر نيخسر اال الذ يان االنسان لف والعصر
 .ميالعظ ياهللا العل صدق

  

 

  


