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 خطبه اول
الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اعوذبالله

من أمرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و 
ٍد  ِبی اْلَقاِسِم المصطفی ُمَحمَّ

َ
بیَن سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ َو َعلی آله األطیَّ

ما بقیة الّله فی االرضین ین السیُّ  .األطَهر

 توصیه به تقوا
َه  »الّله الرحمن الرحیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اعوذبالله ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه ِإنَّ  ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ه و 1«اللَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ عباد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا عباد اللَّ ْقَوی 2مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
بری از همه شما برادران و خواهران نمازگزار گرامی و خودم را در این روز شریف به پارسایی و پرهیزگاری و فرمان

کنم. تقوای خداوند بهترین زاد و توشه در سفر ما به سمت خداوند و عالم فرمان خداوند سفارش و دعوت می
 زندگی موفق بفرماید. هایساحتر همه شئون و که همه ما را به کسب تقوا د خواهیممیغیب است. از خداوند 

 زداییغمو  شاد کردنآثار و برکات اصل 
اساس سالمت و . گفته شد گذشته پیرامون خانواده بود هایخطبهکه مستحضر هستید سخن ما در  طورهمان

سعادتمند و پایه یک خانواده . شودمی ریزیپایهسعادت خانواده در روابط خوب و صمیمی و اخالقی همسران 
یافتدر این زمینه به استناد  .گیردمیصمیمی در روابط خوب میان همسران شکل  عقل و آیات شریف از  هایدر

 و روایات شریفه به اصول و قواعد و دستورات مهم در این روابط اشاره کردیم و به اصل هجدهم رسیدیم. قرآن
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و  افزاییغمی و خوشحال کردن یکدیگر، پرهیز از اصل هجدهم عبارت بود از تالش همسران برای شادمان ساز
 افسرده کردن یکدیگر.

مشروع و درست یک قانون بسیار مهم در فقه روابط اجتماعی  هایراهگفته شد که خوشحال کردن دیگران از  
در ادامه مباحث، به بیان آثار و  بیشتر قرار گرفته است. تأکیداسالم است و در فضای خانواده همین قانون عام مورد 

از ابواب فعل معروف در وسائل  بیست و چهارم . به استناد روایاتی که در بابرسیدیماین قانون عام اخالقی برکات 
چند اثر اخروی و چند نتیجه دنیوی برای  توانمیالشیعه وجود دارد و روایاتی که در ابواب دیگر وارد شده است 

 :کنیممیرا ذکر  هایینمونهما در این دو بخش که  این قانون ذکر کرد

 آثار اخروی .1
 از:  اندعبارتبرشمرد  توانمیآثار اخروی که برای این اصل  ازجمله

 عمال برترعبادات و ا ترازهم .1
ُروِر َعَلی الُمؤِمِن  »فرمودند: ( السالمعلیه)امام باقر  ِه ِمن ِإدَخاِل الُسَّ َحَبَّ ِإَلی الَلَّ

َ
ُه ِبَشيٍء أ رتبه و  2«َما ُعِبَد الَلَّ

با عبادت است. جایگاه و  ترازهم مؤمنانیگر و برداشتن بار یکدیگر و زدودن غم از دل یکدتراز خشنود کردن 
به چیزی به اندازه خوشحال خداوند متعال  :مرتبه آن از برترین عبادات است. در این روایت امام باقر فرمودند

 .نشده است و عبادت بندگی ،کردن دیگران

 تعالیباریمسرور کردن پیامبر رحمت و . 2
و درنهایت خوشحالی  علیه و آله و سلم( اللهصلیاکرم ) موجب خوشحالی پیامبر مؤمنانخوشحال کردن دیگران و 
ِني َو َمْن  »یات معتبر آمده است که رسول خدا فرمودند: ادر رو .خداوند متعال خواهد بود َمْن َسرَّ ُمْؤِمنًا َفَقْد َسرَّ

هَ  ِني َفَقْد َسرَّ اللَّ شاد کردید و غم را از دل او برداشتید و مشکل او را حل کردید مرا خوشحال  را مؤمنیاگر  5«َسرَّ
 .خدای متعال را شاد کرده است هر کس  مرا خوشحال کند  و ایدکرده

                                        
 192، ص 2ـ مرحوم کلینی، الکافی، ج  2
 111ـ همان، ص  5
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 مراحل پس از مرگ در همههمراه وی . 3
وارد شده است که عمل خوشحال کردن دیگران،  22معتبر در همان باب روایات ر روایات متعدد و برخی د

را در همه مراحل برزخ و قیامت در  مؤمنو  آیدمی یک مخلوق ملکوتی در صورتبهو شایستگان  منانمؤ
موقع  مؤمن: فرمایندمی. طبق روایت مفصلی امام صادق ع کندمیرضوان الهی همراهی  هایقلهرسیدن به 

خوشحال  ،دهدمیکه به او بشارت رضوان و کرامت خداوند  کندمیمرگ یک موجود شریفی را مالقات 
این عمل مجسم او را و د شریف و لطیف ودر مواقف مختلف همین موج شودمیو وقتی وارد قیامت  شودمی

از او  مؤمنخر خط آدر  .داردمیفزع های قیامت را از او دور و  دهدمی هابشارتبه او  .کندمیهمراهی 
 مؤمنان خوشحالی هستم که تو به برادران من هم گویدمیکه تو چه کسی هستی؟ آن موجود شریف  پرسدمی

امعه را جگرفتاری کسی را رفع کنی، دل دیگری را به دست بیاوری؛ تا  دیم کردی، تالشی که کردیتقخود 
  6.هستمتو سرشار از این همه مودت و محبت کنی من همان عمل 

 عنایت هزار هزار حسنه . 4
ده است که امام ماز امام صادق ع آی و در روایت گرددبرمی مضاعفاست که به اضعاف  ایدرجهن نیکی ای درجه

قسم  به خدال کن، گرفتاری او را رفع بکن، خوشحاقسم خورده است که تو دیگری را به شیوه درست و مشروع 
 1.گرددبازمیتو  بههزار هزار )یک میلیون( حسنه 

 گناهان کفاره 5
حسناتی و  هایخوب ند.عد و موج بیشتری داردر حد خود دارند ولی بعضی کارهای نیک بُ  تأثیریبعضی از اعمال 
 رفع گرفتاری دیگران در دیگران ویک ارج و مرتبه باالتری دارد. خوشحال کردن  شودمیدیگر  که کفاره گناهان

( السالمعلیه) میرالمؤمنیناحضرت این ویژگی )کفاره بودن( را دارد.  خانوادهدر فضای  ویژهبهاجتماعی و  فضای

                                        
ُه ِمْن : »ٍ 22، باب 351، ص16الشیعة، ج ـ شیخ حر عاملی، وسائل 6 ْدَخَل َعَلی ُمْؤِمٍن ُسُرورًا َخَلَق اللَّ

َ
ِه ع َقاَل َمْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َذِلَك َعْن أ

ِه َو ِرْضَو  ِه ِبَکَراَمٍة ِمَن اللَّ ْبِشْر َیا َوِليَّ اللَّ
َ
ْوِتِه َفَیُقوُل َلُه أ ُروِر َخْلقًا َفَیْلَقاُه ِعْنَد َم ی َیْدُخَلُه َقْبَرُه َفَیُقوُل َلُه ِمْثَل َذِلَك َفِإَذا ُبِعَث السُّ اٍن ثُمَّ اَل َیَزاُل َمَعُه َحتَّ

اُه َفَیُقوُل َلهُ  نْ  َتَلقَّ
َ
ُرُه َو َیُقوُل َلُه ِمْثَل َذِلَك َفَیُقوُل َلُه َمْن أ ْوٍل ُیَبشِّ ْدَخْلَتُه ِمْثَل َذِلَك ثُمَّ اَل َیَزاُل َمَعُه ِعْنَد ُکلِّ َه

َ
ِذي أ ُروُر الَّ َنا السُّ

َ
ُه َفَیُقوُل أ َت َیْرَحُمَك اللَّ

 «َعَلی ُفاَلٍن 
ُروَر َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َعْشُر َحَسَناٍت َفَقاَل  َقاَل : » َ 192، ص 2ـ مرحوم کلینی، الکافی، ج 1 ْدَخَل َعَلْیِه السُّ

َ
َواُب َمْن أ ِه ع َفَما ثَ و َعْبِد اللَّ ُب

َ
أ

ْلِف َحَسَنةٍ 
َ
ْلُف أ

َ
ِه َو أ  «ِإي َو اللَّ
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ْنِفیُس َعِن اْلَمْکُروِب : »فرمودند البالغهنهجدر  ُنوِب اْلِعَظاِم ِإَغاَثُة اْلَمْلُهوِف َو التَّ اَراِت الذُّ کفاره گناهان  1«ِمْن َکفَّ
این همان  .را رفع کنی و دلش را شاد کنی ایزدهغم طر و نیازمندی برسی و گرفتاریمضکه به داد است بزرگ این 

 .دهندمیانجام  ، پرستارها آن راهانشانآتش ازجمله  هاییگروهکاری است که 

 رهایی از فزع های قیامت. 6
ده مآپیامبر اکرم )ص( در روایتی از  .کندمیفزع های قیامت را هضم شاد کردن دیگران و رفع مشکالت مردم،  

ه عنه »: است که فرمودند ثالثا و سبعین کربة واحدة فی الدنیا و اثنتین و سبعین کربة عند من أعان مؤمنا نفس اللَّ
گرفتاری را از او  13را کمک و یاری رساند خداوند  مؤمنیهر کس  9«کربته العظمی حیث یتشاغل الناس بأنفسه

او رفع گرفتاری در روزی که همه مردم به خود مشغول هستند از  12در دنیا است و  هاآنکه یکی از   کندمیبرطرف 
 .کندمی

ی  نسبت به یکدیگر دستگیرو به فکر یکدیگر هستند  هاانسانعمومی جامعه اسالمی  است که  گاین فرهن
   .کنندمی

 اعطای بهشت و رضوان الهی به وی. 7
و من بهشت را  آیدمیپیش من  ایبنده فرمود که (السالمعلیه)خداوند به داود  د:دنوفرم (السالمعلیه)امام صادق 

 ایدانهرا شاد کرد و لو با  ایبندهاینکه  به خاطر:  داداسخ پکرد علت آن چیست؟ خداوند  سؤال. کنممیتقدیم او 
دل بنده خدایی را شاد  توانمیبا یک قرض دادن و توجه کردن  وآمدرفتخرما. با یک تبسم، با یک خنده، با یک 

 10کرد.

                                        
 212ـ سید رضی، نهج البالغه، ص  1
 312، ص16الشیعة، ج ـ شیخ حر عاملی، وسائل 9

ُه َعَزَّ َوَجَلَّ ِإَلی َداُوَد علیه السالم ِإَنَّ الَعبَد ِمن : »  1 19، ص2مرحوم کلینی، الکافی، ج ـ  10 وَحی الَلَّ
َ
ِه علیه السالم َقاَل َقاَل أ ِبي َعبِد الَلَّ

َ
َعن أ

َح  ِتي َفَقاَل َداُوُد َیا َرِبَّ َو َما ِتلَك ال ُحُه َجَنَّ ِبی
ُ
َحَسَنِة َفأ و ِبَتمَرٍة َقاَل َداُوُد َیا َرِبَّ َحق َّ ِعَباِدي َلَیأ ِتیِني ِبال َسَنُة َقاَل ُیدِخُل َعَلی َعبِدَي الُمؤِمِن ُسُرورًا َو َل

ن اَل َیقَطَع َرَجاَءُه ِمنَك 
َ
که اگر بنده ای از بندگانم نمود  وحیعلیه السالم  حضرت داودخداوند به امام صادق علیه السالم فرمود: « ِلَمن َعَرَفَك أ

عرض کرد، خداوندا آن حسنه  به سوی من با حسنه آمد به خاطر آن حسنه، او را مستحق بهشت قرار می دهم؛ حضرت داود علیه السالم
چیست؟ فرمود در دل بنده مؤمن من شادی ایجاد کردن اگر چه با یك عدد خرما باشد و بعد حضرت داود علیه السالم گفت، خدایا سزاوار 

 .است کسی که تو را شناخت، از تو نا امید نشود

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D8%AD%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D8%AD%D9%89
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 در بخش دنیوی .2
یبای انسانی اسالمی  ازجمله یر اشاره کرد: توانمیآثار دنیوی این فرهنگ ز  به موارد ز

 دفع بالیا. 8
کسی که نیکی به دیگران کند و دیگران را  :خطاب به کمیل فرمودند البالغهنهج ( درالسالمعلیهامام علی )

  11.بردمیرا با خود  هاخاشاکخار و  و کندمیخوشحال کند عمل او مثل آب زاللی است که بالها را از او دور 

 بازگشت نتایج فردی. 9
 اشاره شد نه  هفته گذشته هم به آاست ک بازگشت نتایج فردی عمل نیک به خود  شخص در همه موارد زندگی 

ِني َفَقْد »(فرمودند: السالمعلیهکه امام صادق ) ازجمله ِني َو َمْن َسرَّ ِه ص َو َمْن َمْن َسرَّ ُمْؤِمنًا َفَقْد َسرَّ َسرَّ َرُسوَل اللَّ
َته ْدَخَلُه َجنَّ

َ
َه أ َه َو َمْن َسرَّ اللَّ ِه َفَقْد َسرَّ اللَّ را شاد کند پس مرا شاد کرده است و هر  مؤمنیهر کس  12«َسرَّ َرُسوَل اللَّ

هر کس  است و هر کس رسول خدا را شاد کند خدا را شاد کرده است و شاد کردهکس مرا شاد کند رسول خدا را 
 . کندمیخداوند را شاد کند خداوند او را وارد بهشتش 

 تشکیل جامعه سعادتمند. 11
 .آوردمیوقتی این عمل یک فرهنگ عام اجتماعی شد جامعه سالمت و سعادت خود را به دست 

تحفه  یاجمعه .ستاقرار گرفته  یبیشتر تأکیداین اصل در فضای خانواده مورد در روایات  شد که خاطرنشانباید 
  .را فضای شادی و نشاط کن هاآنبخر و برای خانواده ببر. فضای جمعه  اییههدو 

 لزوم تفکیک شادی مشروع از نامشروع
 بعضی از افرادو  هایشهاندکه در بعضی از  شودمیگاهی گفته . صادق داریمشادی شادی کاذب و  باید بدانیم که

اسالم در نظام شادی و  .این حرف غلطی است .با هر چیزی که مقدور باشد شاد بکنیم راما باید جامعه  :گویندیم
 .غم قانون دارد

                                        
ْوَدَع َقْلباً : » 513ـ سید رضی، نهج البالغه، ص  11

َ
َحٍد أ

َ
ُروِر ُلْطفًا َفِإَذا َنَزَلْت ِبِه َناِئَبة  َجَری ِإَلْیَها  َما ِمْن أ ُه َلُه ِمْن َذِلَك السُّ ُسُرورًا ِإالَّ َو َخَلَق اللَّ

ِبِل  یَبُة اْْلِ ی َیْطُرَدَها َعْنُه َکَما ُتْطَرُد َغِر ِحَداِرِه َحتَّ  «َکاْلَماِء ِفي اْن
 .213، ص11بحاراألنوار، ج ـ عالمه مجلسی،  12
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 هاو انسانشاد کردن جامعه  هایراه .آن گناه است چراکهدیگران را شاد کرد  توانمیهر امر غیر مشروعی که ن به
که ما باید جامعه را شاد بکنیم  گویندمیمشروعی باشد. گاهی مسئولین حرف غلط ابتدایی را  هایراهباید از طریق 

مشروع  هایشادیاست  شدهیان بدینی  هایآموزهاسالم و  تأکیدمورد  آنچهبا هر گناهی؟ با هر آلودگی؟ هرگز. 
را رعایت کرد. گاهی  هاآنباید  ولی خط قرمزهایی هم دارد که شماردمیالمت اجتماعی را مهم س. اسالم باشدمی

لذا سراغ  ،که اگر شما دنبال نشاط اجتماعی هستید هزار راه مشروع وجود دارد امگفته بعض مسئولینبنده به 
ی و عمل به الهنامشروع برای شاد کردن کاذب و مخرب جامعه نروید. خدایا به همه ما  توفیق فهم معارف  هایراه

و شهدا و شهدای  الحقوقذویاموات و درگذشتگان و  بفرما،ندگی عنایت احوال زهمه  خودت در هایفرمان
 مدافعان حرم و امام امت را با اولیای خودت محشور بفرما. 

َحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ  َك َواْن بِّ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَر
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  13ُر ْبَت ِبْسِم اللَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                        
 وره کوثر. س13
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 خطبه دوم
الّله الرحمن الرحیم. الحمدالّله الذی هدانا لهذا و ما السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اعوذبالله

ٍد َو َعلی آله  کنا لنهتدی لوال عن هدانا الله ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
َنا أ ِدَنا َو َنِبیِّ ثم الصالة و السالم علی َسیِّ

ما موالنا علی بن ابیطالب  ین الَسیُّ بیَن األطَهر و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و األطیَّ
المسلمین علّی بن الحسین و  الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم صّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة

محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و علّی بن محمد و 
حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 

 بین.البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة الن
السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا أخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السالم 

 .علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

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

َ
َوکوُنوْا َمَع  یا أ

اِدِقیَن   ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله.14«الصَّ
بری از فرمان همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را بار دیگر به پارسایی و پرهیزگاری و فرمان

درون و بیرون و کسب تقوا در  هایدشمنخداوند، پرهیز از آلودگی روحی و نفسانی، به تهذیب نفس و شناختن 
 امیدوارم که خداوند همه ما را در زمره پاکان و مقربان قرار بدهد. کنم.همه ساحات و شئون سفارش و دعوت می

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میهایی را بهمناسبت

                                        
 119ـ سوره توبه: آیه  12
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ینب کبری ) .1  (علیهااللهسالمتبریک میالد حضرت ز
ینب کبری بانویی  .کنممیو قهرمان عاشورا را تبریک و تهنیت عرض  هاضیلتفبانوی  ،میالد خجسته حضرت ز

امام علی بن الحسین بانویی که حجت خدا  .که سرمشق و الگوی همه مجاهدان و بزرگان تاریخ است
َمٍة َفِهَمة  َغْیُر » :در شأن او فرمودند( علیهماالسالم) ِه َعاِلَمة  َغْیُر ُمَعلَّ َحْمِد اللَّ ْنِت ِب

َ
َمةٍ أ این مقام واالی علم . 15«ُمَفهَّ

ینب  عالماتصال به  لدنی و  است و جمالت و سخنان و میراث مقاومت زینبکبری غیب از مقامات حضرت ز
ْیُت » زنی که در چنگال دشمن احساس ضعف نکرد و با تابلوی رسای .سرمشق همه آزادی خواهان عالم است

َ
َما َرأ

زنی که به هنگام شهادت برادر آن  .ن و پیامبر و ساالر شهیدان زدقرآم و اسال ن دشمنانابه ده 16«ِإالَّ َجِمیالً 
زنی  11«هذاالقربانتقبل منا  الهی: »و جسد پاک را بر دست گرفت و عرض کرد از خود نشان داد مقاومت جانانه را

ِه ال : »که در چنگال دشمن گفت تابناک بشریت  هایچهره. این بانوی بزرگ از «َوْحَیناَوال ُتمیُت  تَْمحو ِذکَْرنَاَفَوالَلَّ
 .گو از افتخارات تاریخ ماست درود خدا بر روان پاک این بانوی بزر

 بهر ورزبزرگداشت روز پرستار و  .2
ینب کبری در  .است بهر ورزکه روز پرستار و  کنماشارهموضوع دوم  باید به جاهمین البته مناسبت این روز با میالد ز
. آن پرستاری و سرپرستی افراد و امام سجاد هاستفضیلتعد از ابعاد شخصیت بیکران این بانوی یک بُ 

ینب (علیهاللهسالم) یاد حضرت ز روز پرستار و روز بهورز را به  درهرصورتاست.  کبری یک بعد از ابعاد ز
رها رسیدگی به مریضان و . از بهترین کاکنیممیخدماتشان تشکر  و از گوییممیپرستاران و بهورزان تبریک 

قرار گرفته  تأکیدو  تأییدپرستاران است که در روایات هم مورد  قیمتذیاین کار  .هاستسختینیازمندان در موقع 
پرستاری یک حمایت عاطفی و رسیدگی در تمام ابعاد مریض از کارهای بسیار سخت و حساس و دارای  .است

و انجام  عالقه عاطفی ،کرد که شرط پرستاری روح ایمانی تأکیداید هم باید تشکر کرد و هم ب .اجر مضاعف است
شود که پرستاری شغلی سخت است باید قانون در  تأکیدهم  مسئوالنباید به  حالدرعین .خوب خدمت است
 . موردشان اجرا شود

                                        
 .162، ص 25بحاراألنوار، ج ـ عالمه مجلسی،  15
 115، ص 25ـ همان، ج  16
 .319ـ عالمه سید عبدالرزاق مقرم، مقتل الحسین، ص 11
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شود ضرورت دارد و اقتضائاتی که این شغل دارد هم شامل پرستاران  عدالت که ایگونهبهدر نظام تحول سالمت 
متمرکز در خصوص حوزه بانوان  پرستاری که همه توجه مناسب به توزیع جنسیتینیاز به قرار گیرد.  موردتوجهباید 
 ن توجه کنند.آاست که مسئوالن باید به  اینکتهو  نشود

 نکوداشت دهه فجر .3
و برادران  .سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی استکه  دهه فجر است اما موضوع مهم و اساسی این روزها

این  .این اعجاز آسمانی بود .ما در عصرمان شاهد یک تجلی الهی در آینه انقالب اسالمی بودیم ،خواهران
این نعمت  .درخشید و در ایران و جهان تاللو کرد شما درخشش انوار الهی و نورانی بود که از قم و از حوزه و شهر

 همه ما در برابر آن مسئولیم. چراکه صیانت کرد ورگ را باید قدر دانست بز
 :کنممیعرض  بارهدراین وارفهرستبنده در دو محور نکاتی را 

 اصیل انقالب اسالمی ایران هایمؤلفه
 انقالب اسالمی ایران موارد ذیل قابل اشاره است: هاینشانهو  هامؤلفه ازجمله

 بزرگ جهان هایانقالبانقالبی در سطح . 1
 ،انقالبی ملی . بلکهنبود ایگوشهیک نهضت کوچکی در  .بزرگ جهان بود هایانقالباین انقالب در سطح 

 .زندگی بشری بود هایساحتشامل همه که  المللیبین و جهانی ،اسالمی ،ایمنطقه

  . دارای حقیقت ایمانی و قدسی2
ب بود که باید صیانت الاین روح انق .اعتقادی و فکری بود هایارزشبر اسالم و آن ابتنای انقالب  یممیزه اصل

 .کرد

 غربی هایدولت هایتحلیل. ناباورانه و برخالف 3
ناگهان که  دانستندمی شدهتمامدین را  هاآنبود.  هاغربیعلمی  هایتحلیلنابرابر و برخالف  ،این انقالب ناباورانه

 .پرچم را برافراشت و عالم را به اسالم و دین فراخواند ایناز درون حوزه مرجعی بزرگ 
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 . دارای جاذبه و دافعه قوی انقالب اسالمی ایران4
امروز مستکبران عالم در مقابل این انقالب  .استو جاذبه و دافعه بسیار وسیعی بوده  ،جاذبه و دافعه انقالب

ذبه و اینجا. ورزندمیواهان و مسلمانان جهان به این انقالب شکوهمند عشق خادی آزو مستضعفان  و  اندایستاده
 .دافعه باید محفوظ بماند

یات و تفسیرهای غلط 5  عظیم تحقیقاتی گذاریسرمایه رغمبه. نظر
تدریس،  هایکرسی .علمی و عملی فراوانی برای مهار انقالب کردند هایتالش ،و دشمنان انقالب هاغربی
دپارتمانهای متعددی که به تحلیل انقالب اسالمی پرداختند. این حجم وسیع کار  فراوان وپژوهشی  هایطرح

که عظمت کار شما ملت است  دهندهنشان توطئه علیه انقالب همهآنعلمی درباره انقالب اسالمی و از طرفی دیگر 
 بدانید. باید را نقدر آ

ن انقالب راه ایشان در تفسیر هایتحلیلو  هاتئوریاین  غالباً  .این تحقیقاتشان تحقیقات غلطی است غالباً البته  
 د.هستنطی کردن  در حالو همچنان هم  آن مسیر را  رودمیغلطی 

 . دستاوردهای کالن انقالب6
 .هاستساحتهمه  و در المللیبین و  ایمنطقهدستاوردهای انقالب ملی 

 انقالب اسالمی بر اسالم ناب تأکید. 7
 .دارد تأکید المللیبینانقالب اسالمی بر اسالم ناب و تمدنی و اسالم انقالبی و اسالم سیاسی و روح 

 . تداوم این انقالب به دلیل مقاومت مردم و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری8
و امتداد آن راحل رهبری امام  بر اساسقه و همراهی مردم شریف و متدین و عالانقالب بر پایه دین و اعتقاد و  این
  .دینی به آن توجه کنیم ساالریمردمما باید در نظریه  هشکل گرفته است. این خطوط اصلی است ک فقیهوالیتدر 

و تالش ملت بودن آن است . و این هوشمندی  و اصیلصیانت گر اصالت انقالب و مردمی ماندن  فقیهوالیتاصل 
 باید استمرار پیدا کند.
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  تهدیدات پیش رو انقالب
و هدف دشمن این است که ملت ما را پشیمان  کندمیعرض کنم که مخاطراتی انقالب را تهدید باید در محور دوم 

اقدامات بعضی از آن که  کندمی. برای این کار  اقدام به اموری کندمیکند و فروپاشی نظام در باورها را دنبال 
 است: ترتیباینبه

 ر نظام شاهنشاهیی. تطه1
یم چهره خواهندمیبا مقاله و با هنرها و تبلیغات فراوان   را تطهیر کنند. شاهیستمحوس نم رژ

یکا و نظام استکبار و . تطهیر نظام سلطه و استکبار 2  بزک کردن آمر
 . کوچک نمایی خدمات و دستاوردهای انقالب.3

یم که ثار و برکات آ .انقالب بسیار بزرگی بود ،اما این انقالب .با مشکالت و موانع مواجه هستیم ما قبول دار
 گوناگون آن قابل وصف نیست. 

یف در .4  امام راحل هایاندیشهتحر
 نتوقع آ هک پذیردمیاین تحریف مع االسف در سطوحی انجام  .تحریف اندیشه امام که راهنمای اول بوده است 
  .اندیشه تابناک امام چیزی است که پشتوانه این انقالب است. رودمین

 . تضعیف اعتقادات و باورها5
یکرد به داخل در اقتصادینب. تضعیف 6  ه  اقتصاد مقاومتی و رو
 . تضعیف نظام علمی و رشد علمی7
 نظامی و دفاعی کشور  . تضعیف قدرت8
 فقیهوالیت هاآن رأس. تضعیف ارکان انقالب و نهادهای انقالبی و در 9

 انقالب و مقاومت اسالمی  المللبین. تضعیف بعد 11
چاره  آنو باید نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای  کندمیاین ده مخاطره جدی است که امروز ما را تهدید 

 .یندیشندب
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 وظیفه شرعی، انقالبی و ملی عنوانبهبهمن  22بر راهپیمایی  تأکید .4
و  مدافع حرم ،دهد. امسال جبهه مقاومتمن باید حضور باصالبت ملت را در صحنه انقالب نشان به 22راهپیمایی 

بهمن چشم  22ر باشکوه شما ملت در پوالدین و حضو هایصفقبل به  هایسالآزادی خواهان عالم بیش از  همه
یم مانند انددوخته ملت در صحنه باشیم تا کوه باش شاهد حضورقبل ما  هایسالش از یقبل و ب هایسال. امیدوار

 سازیم. ترمقاومو  ترباصالبتتان را دوس دشمنان را ناامید کرده و

 محکومیت قانون منع صدور ویزا .5
زشت و نابخردانه و خیلی که اقدامات  انددادهانجام اقداماتی در این ایام  هاغربیاین  که کنماشارهباید  جاهمین 

ارزشی ندارد و بنا  مسألهاین  هاایرانیکه برای  دانندنمی هاایندند ویزا ابالغ کرکودکانه بود. قانون منع صدور 
  .عقب بنشینیم فایدهبی و ین تصمیمات پوشالیا از نیست که با چند تا

و ده است . این آقایی که جدید آماندزده هاییحرفموشکی ما  هایآزمایشنظامی و  هایرزمایشدر خصوص 
رلشکر صفوی سامروز  حتماً  .بینندنمینده گذشته را ومگر پر هااین .اندگفته ایدانهابخریارانش سخنان نتدس

 .انددادهتوضیح 
انگلیس و  وزیرنخست. کنیممینبا کسی معامله  ماننظامیو در اقتدار دفاعی و انقالب  نظام و هایآرمانما بر سر  

یادی  هاییاوهاین جبهه شیطانی و باطل  ،در منطقه هاآنپادوهای  ولی بدانند ملت ما در دهه فجر با  .اندگفتهز
ر مقابله د. ما کرد الهی همراهی خواهند هایباارزشما  بندندمیانقالب پیمان مجدد  هایارزشامام و  هایآرمان

یمبرنمییک گام به عقب  ماندفاعیما در تقویت صنایع نظامی و ، دبا شما کوتاه نخواهیم آم اید این ا بو شم دار
 .انشالله .ببرید گور را بهآرزو 

 هاگویییاوهدر برابر این  ،اصیل انقالب استوار بمانند هایپایه ما از مسئوالن این است که بر ملت و رهبر انتظار
بدانند که ملت ما  هاآناتخاذ کنند تا  و مواضع انقالبی در برابر آندهند ، این سخنان سخیف را پاسخ کوتاه نیایند

 محکم و استوار ایستاده است که این انتظار باید محقق شود.

 نکوداشت اجتماع بزرگ فیضیه در حمایت از مردم مظلوم بحرین و مقاومت .6
اجتماع که ن از حق و حقیقت دفاع از ملت مظلوم بحرین و مدافعابه اجتماع بزرگ فیضیه در  کنماشاره جاهمین

دفاع از شیخ عیسی قاسم ما و قم قهرمان در دفاع از بحرین، یمن، مقاومت اسالمی،  اد حوزهبزرگی بود که نشان د
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 نو در ای کنیممی تأکید هاپیامبر این  اینجاو شیخ زکزاکی مصمم است و این پیام را به جهان منتقل کرد و ما هم در 
حضور دارند  اینجادر  معززشان هایخانواده شهدای مدافع حرم که امروزقدر راه قدر شهدای بزرگ را باید بدانیم و 

ی هاآنو خدمت   باید بزرگ شمرده شود. مهم عرض ادب و احترام و سپاس دار

 زدهسیل هایاستانلزوم کمک به مسافران در بعضی از معابر  .7
در و برخی از مسافرانی که در این ایام  .توجه شود هااستانبرخی از  زدگانسیلتقاضایی وجود دارد که نسبت به 

و  اقدامات اساسی انجام پذیرد هاآنو ارائه تسهیالتی به  هار کمک به آندچار مشکالتی هستند دبعضی از معابر 
 .بشود ایویژهایام یک عنایت به مصرف گاز و برق هم در این انشالله 

 
 من الشیطان الرجیم اعوذبالله

ایتها االخوة و االخوات و السادة والسیدات و المشاهدون و المستمعون اقدم لکم و لالمة  11«َلیاٍل َعْشرَو اْلَفْجِر َو »
االسالمیة و للشعب االیرانی و للمجاهدین و المقاومین و المستضعفین فی العالم احر التهانی و التبریکات بمناسبة 

عظیمة و اغتنم و استغل هذة الفرصة لالشارة الی نقاط حول عشرة الفجر المبارکة و ذکری انتصار الثورة االسالمیة ال
 هذه النهضة العظیمة و الثورة االسالمیة باختصار:

اوال ان هذه الثورة الکبری انطلقت من المبادئ و االسس االسالمیة الفکریة و العقائد االلهیة وقد تجسدت فیها 
لحضارة االسالمیة هذه النهضة بتفضل قیادة االمام الراحل ارادة الشعب االیرانی العودة الی الهویة االسالمیة و ا

قدس سره و العلماء و النخب استهدفت تطبیق حکم الله وحکم االسالم علی الساحة و بهذه المیزة تمیزت عن 
سائر الثورات الکبری  و من الواضح ان استمرار الثورة رهن استمرار هذه المبادئ و االسس المعرفیة والفکریة و 

 قائدیةالع

و ثانیا: ان الثورة االسالمیة کانت و مازالت تؤکد علی تجدید الحضارة االسالمیة و توحید صفوف االمة  و االبتعاد 
 عن التطرفات الطائفیة و القومیة

                                        
 ـ سوره فجر  11
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ت بقضایا االمة االسالمیة بغض النظر عن النزعات الطائفیة و الومیة و وقفت  الصورة االسالمیة منذ انبثاقها اهتمَّ
انب المستضعفین و المسلمین فی فلسطین و افغانستان و غیرهما و الیوم ایضا نحن واقفون الی جانب الی ج

 المحرومین و ننادی باعلی اصواتنا بوحدة االسالمیة بمقاومة االسالمیة بتجدید الحضارة االسالمیة 

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

 ،مقدس ارواح تابناک شهیدان اسالم و انقالب و دفاع ،را به انوار ایمان خودت روشن بفرما ما هایدلخدایا 
اموات و ، حرم و اولیای الهی و مراجع بزرگمان را با اولیای خودت محشور بفرماان عمداف ،مقاومت اسالمی

مریضان و جانبازان شفا کرامت  ،خودت قرار بده یتو عنادرگذشتگان از این جمع را مورد لطف  ،درگذشتگان ما
شمنان از سر امت شر د ،ما را بپذیر و انابهتوبه  ،گناهان ما را ببخش ،باران رحمتت بر ما فرو بفرست ،بفرما

 هایخانوادهران و ما را قدردان ایثار گ ،بفرما لانقالب را به انقالب حضرت ولیعصر متص ، ایناسالمی کوتاه بدار
م را راجع عظام و همه خادمان ملت و اسالم ،مقام معظم رهبری ،به اسالم خدمت گذارانخدایا  شهدا قرار بده،

خدا و حضرت فاطمه زهرا و ائمه هدی و  راین روز شریف خدمت پیامبدر خدایا سالم ما را ، بدار و محفوظمصون 
ینب کبری  یژهوبهحضرت ولیعصر و  عصر   مدر فرج اما ،ابالغ بفرما (سالم اله علیهم اجمعین)محضر حضرت ز

 .تعجیل بفرما

َمُد َلْم  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد  بْسِم اللَّ

َ
 19یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ

 صدق الله العلی العظیم
 

                                        
 . سوره اخالص19


