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 خطبه اول
بیب قلوبنا و طبیب حبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و 

 فی االرضین. االطهرین سّیما بقیة اللهنفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین 

 توصیه به تقوا
َه َوْلَتْنُظْر »اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَم  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة َامِره 1«ُلوَن َنْفٌس َما َقدَّ
 َو ُمجاِنَبة َنهِیه

بری از خداوند مانهمه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزگاری و فر
خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی میکنم و از خداوند در همه احوال و شئون زندگی سفارش و دعوت می
 ی خود قرار بدهد.ی ما را از بندگان وارسته و شایستهرا به روی همه ما بگشاید. امیدواریم خداوند همه

 ادامه مباحث اصل صیانت و محافظت اخالقی و معنوی یکدیگریادآوری و 
مین اصلی بر روابط همسران در خانه بود. یازده بحث ما و سلسله مباحث این خطبه در باب اصول و ضوابط حاکم

ابر همسر کردیم عبارت بود از وظیفه صیانت و نگهبانی اخالقی و معنوی همسر در بر آغازرا که در خطبه قبل 
 خویش.

ظایف همسران در برابر یکدیگر صیانت وبرشمرده شد یکی از اصول  ینعالوه بر نکات کلیدی که در ده اصل پیش
و  معروفامربهنوی و اعتقادی است. درست است که در یک سطح کالن آحاد جامعه بر اساس قانون اخالقی و مع

است در راستای  شدهتعییننهی از منکر در برابر هم تکلیف دارند و هر فردی در جامعه اسالمی بر اساس شرایطی که 
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اما همین اصل عام در روابط  ؛ند استاعتقادی، اخالقی دیگران وظیفه م هایلغزشهدایت و راهنمایی و صیانت از 
 قرار گرفته است. تأکیداجتماعی، در فضای خانه مورد 

ارشاد،  نون عامغیر از قادر برابر فرزندان و همسران در برابر یکدیگر ـ  والدیناعضای خانواده ـ در فضای خانه، 
 ر دارند.در قبال یکدیگ ایویژه وظیفه مضاعف و نهی از منکر، معروفامربههدایت و 

در صه و دالیل ویژه به ادله خا مده استآ امرونهیباب ارشاد و هدایت و  که در ایعامهادله  اصل یازدهم غیر از این
 روابط بین همسران مستند شده است. ازجملهارتباطات خانوادگی 

معنوی  عتقادی،امسائل  ، بلکه بایدنیستندو مسئول  مأموردر برابر نیازهای مادی یکدیگر فقط خانه افراد فضای در 
تربیتی و اخالقی  هایروشبا یکدیگر را  هایلغزشو کنند ، پایش و مواظبت و اخالقی یکدیگر را هم رصد کنند

 معالجه کنند.
آحاد جامعه  هبانی و پایش و تذکر اخالقی همسران نسبت به یکدیگر خیلی بیشتر ازنگ تأثیردر خطبه قبل عرض شد 

وظیفه یگر دکه از سویی  دارندهمدیگر  نسبت به عواطف بیشتری بوده، ترنزدیککدیگر اینان به ی چراکه ،است
باشد و خود را  تفاوتبی تواندنمی همسری نسبت به کارهای همسر خود بنابراین .کندمیرا متوجه آنان  تریسنگین

 .پاسخگوی اعمال وی نداند

 دالیل اصل صیانت
 هاآنیکی از به  اختصاربهو شواهدی بر اصل صیانت و محافظت از یکدیگر بیان شد که  ین ادلهپیشبهدر خط

 :شودمیاشاره 

 دلیل اول: آیه وقایه
یات بسیار مهم و از یکی از دالیل مهم این تکلیف بسیار مهم در فضای خانواده آیه ششم سوره تحریم بود. این آیه از آ

 :غرر آیات در فقه و اخالق خانوادگی است
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نُفَسکُم »
َ
ِذیَن َءاَمُنوْا ُقوْا أ ا الَّ یهُّ

َ
ْهِلیکُم  َیأ

َ
َه َما  َو أ اُس َو الْحَجاَرُة َعَلیْها َمَلئَکٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ َیْعُصوَن اللَّ َناًرا َوُقوُدَها النَّ

َمَرُهْم َو َیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن 
َ
2«أ اید خودتان و اهلتان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ ای کسانی که ایمان آورده 

حفظ کنید بر آن ]آتش[ فرشتگانی خشن ]و[ سختگیر ]گمارده شده[ اند از آنچه خدا به آنان دستور داده  است
 .دهندکنند و آنچه را که مأمورند انجام میسرپیچی نمی

حث فقه خانواده و ببیتی در این آیه بیش از سی نکته کلیدی وجود دارد و از مبانی فقهی و تر ،اخالقی هایبحثدر 
دارید همسرانتان  و فرزنداننواده، خویشان، خادر قبال  ایویژهآن است که شما وظیفه  این آیه یامپ .فقه تربیت است

بر خطای فرزندان و  جهتبی و رفتاری قرار بگیرند و اخالقی ،اعتقادی هایمهلکهدر  هاآنگذارید و نباید ب
کنید البته با و نهی از منکر  معروفامربه ،دهیدرا رصد کرده تذکر  هاآنبلکه هوشیارانه  ،مپوشانیدهمسرانتان چشم 

 .باشد اثرگذارشرایط و ضوابطی که 
و  گریست نیداین آیه را ش کههنگامیاز اصحاب یکی نازل شد  این آیه شریفه کههنگامی میدر خطبه قبل عرض کرد 

این پیام  قدراین .منیز از خطرات مصون بداررا  که خانواده خودم امشدهگفت: من از عهده خودم برنمیایم حال مکلف 
که در مشقت  خواهیمنمی :فرمودند )ص( برای آرام کردن ویپیامبر خدا  .را لرزاند مستمعین خودبود که دل  اثرگذار

3.دهید بقیه به عهده خداسترا انجام شما وظیفه خود  ت،اس وظیفه شما تذکر و امر و نه قرار بگیرید. و دشواری  
و صیانت مباحث خانوادگی  و نهی از منکر و ارشاد و رصد معروفامربهبنابراین این آیه شریفه از مستندات مهم 

 .است

 سوره بقره: 187دلیل دوم: آیه 
 .قرار گرفته استو روزه خانوادگی  هایبحثاز یک آیه مفصلی است که در سیاق  ایقطعه

                                            
 6ـ سوره تحریم آیه  2
 1ح  62، ص 5ـ کلینی، کافی، ج  3
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َفُث ِإلَی »: فرمایدمیآنجا که  َیاِم الرَّ ِحلَّ َلُکْم َلْیَلَة الصِّ
ُ
ُهنَّ »: فرمایدمیسپس « ِنَسائُکْم  أ نُتْم ِلَباٌس لَّ

َ
ُکْم َو أ 4«ُهنَّ ِلَباٌس لَّ  

ان شما پوشش و لباس شما هستند شما هم همسر :فرمایدمی .هم از غرر آیات در روابط میان همسران استآیه این 
 هستید. هاآنپوشش و لباس 

 «لباس»واژه از زیادی  هایبرداشتکاربرد واژه لباس و پوشش در ارتباط همسران مفاهیم و مضامین زیادی دارد 
 .است تسری داده شدهشده و به این بحث 

اما چند  ؛را پذیرفت هاآن همه ناتومی و استداللمنطق  بر اساس هرچند بپردازم هاآنبه همه  خواهمنمیدر این مقام 
گرچه آیه . استخراج کرد هاآناز را ظایف همسران در قبال یکدیگر ووام گرفت لباس  هایویژگیاز  توانمیرا  نکته

بتوان اید شو  متصور است در آن اطالقاما  ؛استی همسران طبیعنیازهای  تأمینروابط جنسی و  درزمینه   موردنظر
 (ستو استظهار و احتمال ا برداشتقابلالاقل ) .استفاده کرد از این آیه نکات و احکام بیشتری

 بین انسان و حیوان هایتفاوتاز  بخشی .انسان با حیوان لباس است هایتفاوتیکی از که است  مطلب آنتوضیح 
 .ظاهری است هایتفاوت، هاآناز  و پایه است و بخشی ایریشه

یوانی حقاعده زندگی  این و عریانی دارد وحیوان زندگی لخت  .انسان و حیوان پوشش استنکات ممیزه یکی از 
ه شکلی دیگر بپوشش و لباس در مرد به شکلی و در زن  البته که شودمیاین انسان است که به لباس مجهز  .است
 .است

 لباس هایویژگی
ر لباس دمهم  خصوصیتو گی ویژحداقل این چهار است ولی  شدهشمردهزیادی برای لباس  هایویژگی هرچند

 :کنممیو بنده مرور حداقلی در داللت آیه  است

 لباس ساتر است .1
کدیگرند و معایب یزن و مرد نیز پوشش  .پوشاندمیو ناپیداها را  لباس مانع آشکار شدن بدن عریان انسان است

 .شوندمیمعایب یکدیگر  نشدآشکار مانع و  پوشانندمییکدیگر را 

                                            
 وشش آنهایید.: همبستری با زنانتان در شب ماه روزه بر شما حالل شد. آنها پوشش شمایند و شما پ187ـ سوره بقره، آیه  4
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 محافظ است . لباس2
طوفان با لباس  وباد  ،در برابر سرما و گرما . بدن انساناست بدن انسان بیرونی محافظ هایآسیبنسبت به لباس  

 .شوند یکدیگربه  هاآسیبمانع رسیدن باید . زن و مرد هم شودمیپوشیده 

یبایی. لباس 3  است آفرینز
یبا  صورتبهدر لباس اندام شخص  یبایی  است که اسبلاین در تعامالت و  کندمیجلوه گری ز  و به انسانا تولید رز

 .کنندمیصیانت  ارهمدیگر و جایگاه  کنندمیزن و مرد زینت یکدیگرند، آبروی همدیگر را حفظ  .بخشدمی زینت

 موجب آرامش است . لباس4
. همسران نیز موجب آرامش بدن است درنتیجه کندمی تأمینبدن را  گرماینیازهای سرما و لباس  کهاینبه دلیل  

5مایه آرامش یکدیگرند که در آیات دیگر  است. به آن اشاره شدههم  
با بحث  هاویژگیین ا ازیکی  است که ن چهار ویژگییکه نقش همسران نسبت به یکدیگر ا فرمایدمیاین آیه حداقل  

ت به خانه و مانند یک سپر و پوشش در برابر هجوم گناه و خطا نسب باید مسرکه ه تما ارتباط دارد و آن این اس
 تفاوتبی ،او را بگیرد هایلغزشامین او باشد و جلوی  ،را حفظ کندخود آبروی همسر  ،همسر خود صیانت کند

را یک امر  ین شخص آنو ا کندمیرا رعایت نخود حجاب  همسر شخصیکه  شودمیگاهی دیده  متأسفانه. نباشد
 به من چه؟ کندمیاو کار خودش را  گویدمی و شودمیاز کنار آن رد  سادگیبهو  داندمیشخصی 
دن به او مانع آسیب رسی ،هرگز این درست نیست هر همسری باید زینت همسر باشددر منطق اسالمی  کهدرحالی

 .شود سپری در برابر ورود خطا و گناه در زندگی خانوادگیو شود 
اه به زندگی شریک در کنار آن آیه بسیار مهم قبلی این است که همسران در قبال ورود گن پیام این آیه شریفه درواقع

 .دنهم اقدام کن آغازاز همان و خود باید حساس باشند 

                                            
ْزواجًا ِلَتْسُکُنوا: »21ـ سوره روم، آیه  5

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
ًة َو َرْح  َو ِمْن آیاِتِه أ ِلَك َلَیاٍت ذَمًة ِإنَّ ِفي ِإَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ

ُروَن. ن آرامش یابید، و میان شما های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید. تا به ایشاو از نشانه« ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ
 کنند.دوستی و مهربانی نهاد. در این عبرتهایی است برای مردمی که تفکر می
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و هزاران تباهی به بار  گیردمیا رموج گناه خانه و جامعه  آرامآرامنایستادیم مقابله نکردیم و اگر از ابتدا در برابر گناه 
در بود معنوی و اخالقی  ،فرهنگ دینیدارای که  ایخانه ،وض شدع ایخانهفرهنگ  که بینیدمی درنتیجه آوردمی

الگوهای مخرب اعتقادی اخالقی  ،آمد چنانیآن هایفیلم و عقب نشست ماهواره قدمبهقدم قصورهااثر کوتاهی و 
فرزندانشان مبتال و  شوندمیخودشان دچار که نتیجه آن این است که غافل است  یا هر دوان همسر و در این حین آمد
 هایارزشیگاه شکستن اجبه ، شیطان و اهریمن مأمنخانه پاک ایمانی مبدل شد به  بینیدمی وقتییک .شوندمی

 .اخالقی و در این صورت از این خانه فرزندان ناصالح بیرون خواهد آمد
 .خانه است ،معهکه بارها گفته شد و مستحضر هستید ارکان سالمت جا طورهمانبرادران گرامی، خواهران ارجمند  

ه در ارتباط متقابل درست است که خانواده و جامع .است فساد جامعه معاذ اللهه سالمت جامعه یا یگااپما  هایخانه
نظام  ،جا حاکم باشدآندر  هوشیاری ،اخالقی باشند هایستهه هاخانهاما اگر  گذارندمیهستند و روی یکدیگر اثر 

رد و فرزندان در برابر ناه در خانه وجود داشته باشد زن و مگو نهی از منکر، حساسیت نسبت به آلودگی  معروفامربه
 .شوندمیشیطانی بیمه  هایهجمه

متعالی اسالم  هایارزش و ممبنای خانه را بر قوانین اسال ،زندگی آغازجوان در  یهازوج ویژهبهبیاییم تصمیم بگیریم 
 .کندمیباد آ و ترصمیمیمتعالی دنیای ما را  هایارزشاین بدانیم که  بگذاریم.

ین اصل است که . این یازدهمو انشالله آیات و روایات دیگری هم عرض خواهیم کرد عرض شده بود ک ایآیهاین دو 
 همچنان ادامه خواهد داشت.

خود پیاده  هایگیزندد این است که مردم متدین این معارف بلند را در وگفته شباید  جمعهباید از تریبون نماز آنچه 
 .شودخانواده متجلی  و اخالقکنند و در فرهنگ جامعه ما این نور قرآن و معارف و اصول مهم فقه 

موفق بدار و  ماندگیخانواظایف و ول به وظایف الهی عمما را در  دهیممی سوگند وارتخدایا تو را به اولیای بزرگ 
 .و صداها و فریادهای شیطانی مصون بدار هااهریمنشر  زا را ام هایخانه

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َك َواْنَحْر  ِبْسِم اللَّ ْبَتُر  َفَصلِّ ِلَربِّ 6ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ  

 

                                            
 . سوره کوثر6
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 دومخطبه 

ِه رب العالمین و الصلوه علی اشرف االوصیاء و المرسلین، حب یبنا و حبیب بسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ
و علی الصدیقة الطاهره فاطمة  مؤمنینامیرالالقاسم المصطفی محمد و علی وصیه علّی اله العالمین ابی

ن هم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمیالزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة الل
علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و 

حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 
ة رب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرالعباد و ارکان البالد و ابواب 

 العالمین صلواتک علیهم اجمعین

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه »اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم  ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن َوکوُنوْا َمَع  7«الصَّ  عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله 
دامه فرازهایی در ترغیب به تقوا که در ا البالغهنهجدر  السالمعلیهطالب یو پیشوای پارسایان علی بن اب امیرالمؤمنین

ْیُل َو  اِئبًا َیْحُدوُه اْلَجِدیَداِن َو ِإنَّ َغ » :فرمایندمیچنین  خوانده شد قبالً  َهاُر َلَحِري  اللَّ ْوَبةِ النَّ
َ
ُم َو ِإنَّ َقاِدمًا َیْقُد   ِبُسْرَعِة اْْل

ْقَوةِ  ِو الشِّ
َ
ةِ َلُم  ِباْلَفْوِز أ ْفَضِل اْلُعدَّ

َ
ُدوا ْسَتِحق  ِْل ْنَیا َفَتَزوَّ ْنَیا ِمَن الدُّ ْنُفَسُکْم َغدا ِفي الدُّ

َ
8« َما َتْحُرُزوَن ِبِه أ ی که دور آن مردن 

شما که  .د شما را به آن نزدیک خواهد کردوزخیلی  کندمیشما را به آن نزدیک این شب و روز اما دوری که  ،است

                                            
 119سوره توبه آیه  7
 95، ص 64صالح(، خطبه البالغة )صبحينهجـ سید رضی،  8



  
 23/11/94                                      خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

8 

 

شما و شما را به سمت مرگ سوق  سویبهمرگ را  طورهمیناست که  ایزنجیرهدو  شب و روز این ایدیستادهنا
 .شودمیشما سوق داده  سویبهپس مرگ گرچه غایب است اما شتابناک  ،دهدمی
 ، الزم است که چنینآیدمیبا پیام شقاوت و سقوط یا  آیدمیو فالح  باسعادتیا که خواهد آمد  )مرگ( مهمانیآن 

این مرگ یا با  .یمکنآماده و امکانات را برای ورود زیبای مرگ  هاعّدهباید بهترین  ،قرار گیرد موردتوجهمهمانی 
یبا و  آیدمیحشتناک واهریمنی  صورت  شماست. و دست ما صورتاز  هرکدام، تعیین بخشنجاتیا با چهره ز

سلوک و رفتار کنیم که  ایگونهبهپس بیایید  .ستا خوردهگرهعمل ما در خانه و جامعه با آن سعادت و شقاوت ما 
 با چهره بشاش وارد خانه ما بشود. این مهمان

که  هاییعمتناز همین و مکنت و سالمت  ،، ثروتاز همین جوانی ،در این عالم از همین زندگی دنیا نه چیز دیگری
که پایگاه سیاست  جمعهنماز در  ، وقتیاین شدنی است .چیزی برگیرید که فردای شما را تضمین کند ایمدادهبه شما 

پس از دنیا  یمسر ده مادگی برای استقبال از مرگ رااین ندای تقوا و آ کنیممیر پیدا حضواست و معنویت و اجتماع 
 .کند تضمینبگیریم که آینده ما را  ایتوشه

 بخشروحو  نشیندلپرتو سخنان  در وارد کنیم و باید مانخانوادگیدر زندگی را  البالغهنهجبرادران و خواهران گرامی 
 .آن خویشتن را بسازیم

 .باش کارکمکراه خطرناک راهنما و در این  تا ما را دهیممیند خدایا تو را به اولیای بزرگت سوگ

 ها:مناسبت
 کنم:های این ایام اشاره میبه مناسبت

 علیها( اللهسالمتبریک میالد حضرت زینب کبری ) .1
زینب کبری  مانندبیدر باب شخصیت  .کنممیس( را تبریک و تهنیت عرض ) یکبرسته حضرت زینب میالد خج

همان چهره بزرگی که  ،عاجز استکبری و عقل و فهم ناقص ما از دریافت عظمت زینب  ایمگفتههر چه بگوییم کم 
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َمةٍ »: درباره او فرمود( السالمعلیهسجاد )امام  َمٍة َفِهَمٌة َغْیُر ُمَفهَّ ِه َعاِلَمٌة َغْیُر ُمَعلَّ ْنِت ِبَحْمِد اللَّ
َ
9«أ  همهآنبتوشاید  

 .جمع کرد)ع( شخصیت زینب را در این جمله حضرت سجاد 
بلکه  ،ه تو نرسیده استاز استادان بعلم توکسی هستی که  هاقرندر  مثالبیای زن  ،ای قهرمان تاریخ ،عمه بزرگوار

که در  است یقهرمان بزرگ و هنر و درک تو از عالم دیگر است. این توصیف آنفهم  ،از عالم غیب به تو رسیده است
ل نجات رساند و ساحمدیریت کرد و سپاه عاشورا را به اکرم )ص( مقاطع تاریخ اسالم و خاندان پیامبر  ترینسخت

ی که الگوی بانوان بانوی ،ی پاک. درود و رحمت خدا بر این بانوپیام انقالب عاشورا را به اقصا نقاط عالم منتقل کرد
. بانوان ما ن استزاسالم به  بخشنجاتاین نگاه و منطق  ،کنیممین الگوهای پاک را به عالم عرضه ماست ما ای

 .حمد و آل محمدبه ساحت مقدس این بانوی بزرگ صلواتی بر م کنیممیو تقدیم  ی بزرگافتخار کنند به این الگو
ینبی، زندگی که در کنار شاگردی بزرگ از شاگردان بزرگ این م کنیممیا افتخار داریم که در شهری زندگی م کتب ز

ین بانوی بزرگ هم تقدیم به او  (علیها اللهسالم)حضرت فاطمه معصومه  ،شویممی مندبهرهو از فیوضات او  کنیممی
 صلواتی بر محمد و آل محمد. کنیممی

فاطمه  ،گ خدیجه کبریکه به این زنان بزر کندمیکه ما هستیم و در جوار این بانو اقتضا  درجایی کنممیمن فکر 
 .فاطمه معصومه این زنجیره نورانی از زنان بزرگ اسالم صلواتی غّراتر ختم کنیم ،زینب کبری ،زهرا

 نکوداشت روز پرستار .2
ت جامعه هستند که در خدمت بهداشت و سالم کسانیهمهو خدمات  گوییممیتبریک ورز را روز پرستار و به

 آرزوی توفیق داریم. هاآنت و برای ر اسوشکمو  موردتقدیر

 بهمن 22راهپیمایی  به خاطرقهرمان تشکر از ملت  .3
 پیش روست. و دیگری گذاشته شدسخن اصلی دو آزمون بزرگی است که یکی پشت سر 
 .افتخار دیگری آفریدید قم، عزیزو شما ملت  هااستاناها و تدیروز بار دیگر ملت بزرگ ما و ملت شهرها و روس

 سالبهسال .انقالب اسالمی قرار داردو ملت ما افتخار دارد که اکنون بیش از پنجاه سال است که در خدمت اسالم 
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این توفیق الهی  .این افتخار قابل وصف نیست .است شدهافزودهانقالب  هایعرصهبر شکوه شما با حضور شما در 
وظیفه ماست که از  جاهمین .بردمی دست الهی دیگر این جریان را یک، یک اراده و قابل شناخت و فهم نیست

 22 آفرینحماسهن و در قم عزیز در صحنه رایکایک زنان و مردان و قشرهای گوناگونی که در جاهای مختلف ای
جوانان و  ،مردان ،زنان ،حوزویان ،دانشگاهیان ،علما، مراجع، م و از همه بزرگانیکنبهمن حضور پیدا کردند تشکر 

 بگوییم. آفرین هاآن بر همهقدردانی کنیم و قشرهای گوناگون که خالصانه پای دفاع از اسالم حضور پیدا کردند 

 انقالب اسالمی ایرانمراحل الف. 
به مسیر  سالمتبهرا طی کرده و چهار مرحله  ر گذاشتیمآن را پشت س گردسال انقالب اسالمی که ما سی هفتمین

 :دهدمیخود ادامه 

 انقالب هایپایه تأسیس .1
شد و بیش از یک دهه  ریزیپایهاصلی انقالب  هایهستهبود.  42انقالب از سال  هایپایه تأسیساولین مرحله 

 .مرحله دوم رسیدتا به  تحمل شدرا مجرها ز همهآن

 انقالب نهادسازیپیروزی و  .2
 آغاز. در این درخت و نهال به ثمر نشست و انقالب اسالمی به پیروزی رسید .این هسته شکوفا شد 57سال 

اولیه و رفراندوم و قانون اساسی مرحله  انتخابات ،کردیممی سازینهادینهپیروزی ما باید ارکان نهاد انقالب را 
 که به بهترین وجه ممکن صورت گرفت. نهادهای انقالب بود تأسیسو  ریزیپایه

 خارجی هایهجمهتثبیت و دفاع از شجره طیبه انقالب در برابر  .3
دند تا این نهال از همه عالم با همه ابزارها آم خارجی بود. هایهجمهتثبیت و دفاع از  درصددنی ما دوره طوال

از  نهایتیبیدر برابر زنجیره و ملت ما در دفاع مقدس  اما .این شجره طیبه را ویران کنند ،کنندمقدس را سرنگون 
 انقالب تثبیت شد. ترتیباینبهایستاد و  هاتوطئه

 گسترش فکری و عقالنی و صادر کردن انقالب به اقصا نقاط عالم .4
امام  العظمیاللهآیتو در عصر زعامت رهبری معظم حضرت راحل )ره( بر اساس فکر امام  عمدتاً مرحله چهارم 

 .درنوردیدترش پیدا کرد و مرزهای ایران را گس آرامآرامبود. انقالب  ایخامنه
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بهمن شما در همه  22انقالب شما ملت بزرگ و ثمره  هایپایه :کنممییک کارشناس کوچک عرض  عنوانبهبنده 
جای عالم و جایتجلی کرده است و تجلی انقالب اسالمی در منطقه و جهان متوقف نخواهد شد. امروز در عالم 

 قم عزیز و عاشقان انقالب اسالمی و پیروان آموختگانمریکا، درس آآسیا و اروپا و فریقا و آکشورهای گوناگون 
وز انوار دانش و علم اسالمی از قم به امر ،این مژده خداست ،و امامت صف به صف در حال پیشرفت هستند والیت

بهمن شرکت کردید  22در راهپیمایی  . دیروز کهبهمن شماست 22این ثمره  .است پیداکردهسراسر عالم انعکاس 
 .زمینه انتشار اندیشه اسالم را در عالم فراهم آوردید

 نظام جمهوری اسالمی علیه هاتوطئهب. 
ما در داخل کشور خود باید استوار و  .در عالم نیازمند مراقبت است پیشبهاین امواج رو  و اما این حرکت توفنده

 :اندخفتهنیز در کمین آن ی یهاتوطئهدر عالم پیش خواهد رفت ولی  تجریان بیداری اسالمی و مقاوم .مقاوم باشیم

 شاهیستمای تطهیر چهره پلید عصر تالش بر  .1
 منحوس، یمال گوناگون القاء کنند که آن رژشکابا و با هنر و ادبیات  کندمیدر داخل و خارج کسانی تالش 

 .ادانی استو ن انصافیبی. چقدر زیادی داشته است هایخوبی

 تالشی که برای تطهیر چهره استکبار .2
که این تالشی است که گاهی مغرضانه و  تطهیر کننددر عالم تا چهره استکبار را  شودمی هاییتالش 

 .پذیردمیگاهی جاهالنه انجام 

 تالش برای تغییر گفتمان انقالب اسالمی .3
اما این گفتمان در برابر ظلم ظالمان و  .داعشی نیست ،فکر دارد ، عقل وانقالب اسالمی منطقی است نگفتما 

 نیست. قبولقابلباشد  هرکسیر از این گفتمان را نباید تغییر داد این تغیی ،است هستم ستمگران ایستاد

 تالشی برای ایجاد اختالف .4
در حال انجام  والیت و رهبری است هاآنوحدت که یکی از  هایپایهایجاد اختالف و تضعیف در راستای تالشی 

 .است
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شرعی و  تخابات خبرگان و مجلس وظیفه ملی،انحضور در  ما با این نگاه باید آماده شویم برای آزمایش دیگری.
حضور شما در راهپیمایی و انتخابات بیعت » :دی با مردم قم فرمودند 19در مالقات  رهبری معظم ت .انقالبی ماس

 این جمله خیلی جمله عجیبی است. «است اللهرسولبا 
 :انتخابات جمهوری اسالمی ایران شنویدمیکه این ندا را  کسانیهمهو خواهران و  برادران

 ؛مظهر اقتدار ملت است الف.
یق  هایشریانبه  ایتازهنفس ب.   ؛کندمیکشور و انقالب تزر

 ؛بردمیقدرت و امنیت ما را باال ج. 
 .امروز است هایبحرانر ما در پشتوانه عظمت کشود. 

بر ما باید مبانی انتخابات را بپذیریم و  .دچار شبهه افکنی بشود و انگیزیفتنهنباید این انتخابات دچار  بنابراین
انتخاب بهتر وظیفه همه ماست و  برگزار کنیم. آن مبانی انتخابات را با حداکثر مشارکت و با بهترین انتخاب اساس

دو  گیریشکلخوب و  هایگزینشاسفند شاهد درخشش انوار انقالب اسالمی در انتخابات و  7امیدواریم که در 
 کندمیاین وظیفه ما را سنگین  و انقالب اسالمی باشد که مجلس در خدمت اسالم

 الزهرا در سوریه نبل و نشینشیعهآزادی دو شهر  تبریک .4
در  هاسالکه  (الزهرا)و  (نبل) نشینشیعهدو شهر  آزادیو مقاومت اسالمی در سوریه  هایپیروزی
 که کسانیهمهاز ارتش سوریه و بود باید تبریک گفت و را  جنایتکار هایتروریستو  هاتکفیریحصار 

و قدردانی تشکر مردم این دو شهر و مدافعان حرم  هایمقاومتاز  مخصوصاً در این آزادی سهیم بودند 
 .کرد

 :کنممیهم جمالتی به عربی عرض  ایچنددقیقه
مره و نهیه فی جمیع أ ةیابتقوی الله و رع و نفسی وصیکمأو السیدات  ةخوات و السادو اْل ةخویتها اْلأ

 ةساحات الحیا
 قّدم شکری و ثنائی للشعبألکی  ةغتنم الفرصأو  ةبارکالم ةاالسالمی ةهنئکم ذکرًا انتصار الثورأو 
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شارکوا فی بناء الشعب حیث أقدم شکری لکل أو  و التجاهات اراتتیّ یرانی الکبیر بمختلف الإلا
و معجبه  ةهائل ةعظیما و شارکوا فی مظاهرات بصور و خلقوا حماسامس أالمظاهرات الکبری یوم 

یات التقدیر الشکر و أسمی آ لقدم جمیأقدم شکری و أیضا أو سالم خیر الجزاء ه عن اإلفجزاکم اللّ 
و  ةاالسالمی ةظیمالع ةحیوا هذه المناسبأو الذین  ةالمقاوم اراتخری و التیّ اْل ةلجمیع الشعوب المسلم

و  ةنحاء المعمورأو غیرها و فی  ةو المظاهرات فی البلدان االسالمی ت و المراسیمفالشارکوا فی الح
 قدم شکرا لهم جمیالً أ
نتجز ا ةالعظیم ة، هذه الثورةالعظیم ةتین عن مکتسبات هذه الثورطلی نقإشیر أن أ ودّ أ ةوبهذه المناسب 

 ةاالسالمی ةالثورلی نقطتین فی مکتسبات إشیر أا و منه ةو انتجت منجزات عظیم ةیرکب عن مکاسب
 :ةالعظیم

 ةالحضارو  ةعلی الثقاف ةتفنید اَلراء و النظریات السائد ةالعظیم ةالثورمکتسبات هذه  هّم أاوال: من 
 ةجتماعیفکار و اَلراء فی مختلف الفلسفات و العلوم االکل هذه اْل ةالغربی ةو العلوم االجتماعی ةو الفلسف    

البشر و رفض  ةحیاعلی السماء  ةبعاد الدین و رسالأعلی  ةو مصّر  ةفقت متّ نکاة قبل عن انتصار الثور ةالغربی
 ةاالسالمی ةالثورو لکن طلوع الشمس  ةو السیاسی ةات الحیات البشر خصوصا االجتماعیالدین عن ساح

 ةو الحضار ةلی االسالم و الثقافإواء العود و رفعت ل ةالمادیّ  ةو الفلسفی ةلت و غّیرت الهذه االراء المعرفیبّد 
رت لت و غیّ هّو  ةاالسالمی ةلی جانب ذلک الثورإو ثانیا  ةالعظیم ةمکتسبات هذه الثور هّم أ ههذو  ةاالسالمی

کان  ةی العالم ثالثا قبل انتصار الثورثانیا و عل ةیران اوال و علی المنطقاإل علی ةالسائد ةالمعادالت السیاسی
و  و البلدان ةهیونی الغاصب مسیطرین علی المنطقالکیان الص غیرهاو  ةاالمریکی ةاالستکباری ةنظماْل

و انطلقت  ةلت المعادالت السیاسیمامهم و کافحتهم و هکذا تبّد أوقفت  ةاالسالمی ةالثورو  ةالشعوب المسلم
لی الترکیز إ ةو نحن بحاج ةقائم ةرت و مازالت المعرکو تطّو  ةاالسالمی ةو نشأت المقاوم ةاالسالمی ةالصحو

 سهااسأو مبادئها و  ةاالسالمی ةالثورعلی 
نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله ... یاارحم الرحمین. اللهم ارزقنا توفیق 

اللهم انصر  اخذل الکفر و اهله.الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و 
 اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلماتجیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم 
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شور بفرما خدایا ارواح شهدا و امام شهدا وهمه درگذشتگان و مراجع و بزرگان درگذشته را با اولیای خودت مح
ا به محضر موالیمان سالم و درود ما ر ،عظام را موید و منصور بدار خدمتگزاران به اسالم و مقام معظم رهبری و مراجع

 .علیه ابالغ بفرما اللهسالمامام زمان 

َ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

َ
1ُفًوا أ 0  

 العظیمصدق الله العلی 
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