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بسم اهلل الرحمن الرحیم 

اسالمهنمونبانویسعادتباوالدت؛نورمیالدسهتقارنبهتوجهبا
(س)زهرافاطمهحضرتامامتمادرو،والیتهمسر؛نبوتدخت

یمول؛المتقینامام؛نبوتحامیسعادتبامیالدرجبسیزدهمو
دومینوچهلو(ع)طالبابیابنعلی،امیرالمومنین،الموحدین
راستایدرشدیمبرآن،ایراناسالمیانقالبپیروزیسالگرد
(اهللیامباهمفذکر)شریفهآیهمصداقبه،فرخندهایاماینیادآوری

.نمایمتقدیمعزیزهمکارانودوستانخدمترامقالهاین
ابراهیم بهرامی فر

امام جماعت شرکت آب و فاضالب استان همدان

مقدمه
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(ع)کعبه زادگاه علی 

واینشدمتولدکعبهدروندرمکهدربعثتازقبلسالده(ع)علیحضرت
دسمقدروندرکهاست(ع)علیزندگینظیربیامتیازاتوافتخاراتاز

.یافتتولدکعبهیعنیمکانترین
وتوحیدکانونوپیامبرانطوافگاهکهاستمکانیحضرتزادگاهآری

وداستخزادخانهاوبنابراینبودهقبایلوادیانهمهاحتراموموردخداپرستی
رینبهتورجبماه،هاماهمهمترینوصفاترینباومکانترینمقدسمولود
.باشدمیجمعه،روزساعت
ایندراستتسنناهلمعروفدانشمندانازکه(مذهبمالکی)صباغابن
نینچ،آمددنیابهپاکجایدر،پاکنسلاز؛پاکفرزندنویسدمیباره

،حرممکانترینشریفزمینرویاست؟درشدهدیدهکسیچهازشکوهی
لیعجزءکسهیچاستکعبهمسجدمکانترینشریف،استالحراممسجد

شریفدارایکعبهکودکبنابراین.استنگشودهجهانبهدیدهکعبهدر(ع)
.استمقامترین
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میخداخانهطوافونیازورازکعبهکناردرآمدمیهموارهاسدبنتفاطمه
ردملکوتیحالتباهاشمدودمانسیدهاین،دیدندروزیاینکهتاپرداخت
بهوتوبهمنپروردگارا.گویدمیوشدهخدادامنبهدستکعبهکنار

کهیکسآنحقبهپروردگارا.دارمایماناندآوردهتوجانبازآنچهوپیامبران
منبرراحملوضعدارم،رحمدرکهمولودیحقبهوساختراخانهاین
به(ع)علیمادرفاطمهشدشکافتهکعبهدیوارلحظههمیندر،گردانآسان
وحیرانحاضران،پیوستهمبهاولماننددیوارآن،شدواردکعبهدرون

عبهکساختماندرکلنگنهوگشودمیراخانهدرکلیدنه.شدندزدهشگفت
یدندد،آمدهبیرونکعبهداخلازاسدبنتفاطمهروزسهازپس.کردمیاثر

دادپاسخچنیناین؛داشتندسوالچندیناواز.داردآغوشدرنورانیکودکی
نچوخوردمبودآنجادرکهبهشتیهایمیوهازشدمکعبهخانهواردهنگامی
فرزندتامنفاطمهگفتکهشنیدمغیبیندایبیایمبیرونخداخانهازخواستم

.گرفتمخودنامازرااوناممنفرمایدمیاعالعلیخداوندوبگذارعلیرا

هدرکعب(ع)والدت علیچگونگی 
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:روانشناسان می گویند 
سه اصل در تکوین شخصیت انسان نقش اساسی دارد 

وراثت-1
تربیت -2
محیط-3
. هر سه مورد به طور کامل وجود داشت ( ع)مورد حضرت علی در 

که وقت شکل گیری شخصیت  ( ع)همان ده سال از آغاز عمر علی
انسان است ؛ پیامیر اسالم چون پدری آگاه و مهربان در کنار علی

محیط زیست او همواره . می زیست و هیچگاه از او جدا نمیشد ( ع)
.جدا از بت پرستان بود

متحت نظارت پیامبر اسال( ع)تربیت علی 
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(ع)صادقامام.شناختندمیقضملقببارا(ع)علیعربمشرکین
آزارکسیجرات(ع)ابوطالبوجودخاطربهمکهدرمشرکان،فرمود

ازهیگروابوطالبمرگازبعدولی.نداشتندرااسالمپیامبرخانداناز
ورسبهخاکوبزنندسنگرا(ص)پیامبرتادادندفریبراکودکان
(ع)علیوکودکانازگروهیآنهاچون.بریزندبزرگوارآنصورت
راههمبه(ع)علیروزی.بودمناسبآنهاازجلوگیریبرایبودنوجوان
نسبتارخوردهفریبکودکانگستاخیآمدندبیرون(ص)اسالمپیامبر
وینیبوصورترفتآنهاطرفبه(ع)علیکردمشاهده(ص)پیامبربه

خودپدراننزدمشرکانکودکاندادفشاروگرفتراآنهاگوش
راماگوش(ع)علی،علیقضمناعلیقضمنا:گفتندگریهباوبرگشتند
.شدخواندهقضمنالقببا(ع)علیجهتایناز.دادفشار

قُضم چیست؟
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هستکهآنچنانتواندمیکندادعاتواندنمیهیچکس
(ع)لیع.فرمودند(ص)اسالمپیامبر.نمایدتوصیفرا(ع)علی
.استنشناخته(ع)علیجزءمراومنجزءرا
.شودمیاشارهوارفهرستحضرتآناوصافازبعضیبه

هکزمانیطالبابیشعبدرعلیحضرتاستقامتوصبر
آنهایهعلاقتصادیتحریمومحاصرهدرخاندانشواسالمپیامبر
ازتربیشاسالمپیامبرجانحفظبرای(ع)علی.شدمیاعمال
احتماللحظههرکهبودانداختهخطربهراخودشجانهمه
بستررفطبهبزرگیسنگابوقبیسکوهباالیازکهرفتمی

شانعظیمبستردر(ع)علیشرایطایندر.کنندپرتابپیامبر
.مهستشدنیکشتهمن:گفتپدرشبهشبی.خوابیدمی

(ع)اوصاف علی 
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وطئمه  این بوده که دشممنان ت ( ع)یکی از افتخارات بزرگ علی 
ر اسمالم  را داشتند بمه پیشمنهاد پیمامب   ( ص)شهادت پیامبر اسالم 

انه بمه  در بستر رسول خدا خوابیمد وپیمامبر اسمالم شمب    ( ع)علی 
.طمممممممممممرف مدینمممممممممممه مهممممممممممماجرت نمودنمممممممممممد 
در آن شب خداوند جبرائیل و میکائیمل را مخاطمب قمرار داد و   
د فرمود کدام یکمی از شمما عمرتمان را بمه دیگمری ممی بخشمی       

اشمته  عمر طوالنی ددیگری هیچکدام حاضر نشدند یکی بمیرد 
نید علی در زمین به خانه پیامبر اسالم نظر ک. باشد سپس فرمود

جان خود را فدای نبی مکرم اسالم نماید و درشده حاضر ( ع)
.اسممتبسممتری کممه خطممر او را تهدیممد مممی کنممد آرامیممده       

المبیتلیله 
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امام در بستر شهادت قرار گرفت به فرزندانش( ع)هنگامی که حضرت علی 
ه او حسن و امام حسین و سایر بستگان خود و به هر کس که وصیت نامه اش ب

به بعضی از موارد آن بطور خالصه اشاره می شود. می رسدوصیت نمودند
وصیت می کنمپرهیزگاری را به تقوی و شما -
.پرست نباشید اگر چه دنیا سراغ شما بیاییددنیا -
.آنچه که از امور دنیا از دستتان می رود و افسوس نخوریداز -
و راست بگوییدحق -
را در نظر بگیرید و برای در یافت پاداش الهی کار کنیدخدا -
ظالمین و یار و یاور مظلومین باشیددشمن -
و نظم در امور را رعایت کنیدتقوا -
همه  افراد خود اصالح کنید من از رسول خدا شنیدم اصالح بین مردم ازبین -

.استو روزه شما برتر نماز 

(ع)وصیت علی

9



ارات یکی از حوادث سال اول هجرت به مدینه که از بزرگترین افتخم 
رد که مو( س)فاطمه از ( ع)است خواستگاری علی( ع)علیزندگی 

سمال  قرار گرفت سمپس در ( س)پذیرش پیامبر اسالم و حضرت زهرا 
.دوم هجممممممممممرت اصممممممممممل ازدوا  انجممممممممممام گرفممممممممممت 

ر، خواسمتگاران بسمیاری از شخصمیت همای آن عصم     : توضیح اینکمه  
برای همسری خمود از پیامبرخواسمتگاری کردنمد   ( س)حضرت زهرا

نه امام باقر پیامبر اسالم به هیچ یک از آنها پاسخ مثبت نداد در این زمی
انه ابوبکر و عمر و عبد الرحمن بن عوف هر کدام جداگ: فرمود( ع)

ر اسالم اسالم آمدند از زهرا خواستگاری نمودند پیامبپیامبربه محضر 
ضر به مح( ع)تا اینکه حضرت علی . به همه ی آنها جواب منفی داد 
الم خواستگاری کردند پیامبر اس( س)ایشان آمدند و از حضرت زهرا 

.دادبمممممممممممممی درنمممممممممممممگ جمممممممممممممواب مثبمممممممممممممت    

(س)با حضرت زهرا ازدواج 
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اد در کنار کعبه بود چشمش به گروهی از مشمرکان افتم  ( س)روزی فاطمه زهرا 
هما  کمرد تما بدانمد آن   کنجکاوی درحجراسماعیل اجتماع کرده بودند هوشمندانه 

الت ، عمزی و )متوجه شد آنها با هم بر سمر بمت   شدند ؛ برای چه در آنجا جمع 
او رابمه  حملمه کننمد و  ( ص)پیمان بستند که دستجمعی به پیمامبر اسمالم   ( منات 

.شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممهادت برسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممانند
با شتاب نزد پمدر آممد ، و در حمالی کمه اشمک ممی ریخمت توطئمه         ( س)فاطمه 

.مشممممممممممممممرکان را بممممممممممممممه آن حضممممممممممممممرت گممممممممممممممزارش داد
( ص)سمالم  پیامبر اسالم فرمود دختر عزیزم آب حاضر کن وضو بگیرم ، پیامبر ا

ه حرکمت کمرد، وقتمی کم    ( کنمار کعبمه  )پس از وضو گمرفتن بمه سموی مسمجد     
م پیمامبر اسمال  . ایمن اسمت کمه ممی آیمد      : مشرکان آن حضرت را دیدنمد ،گفتنمد  

شماهت  : )مقداری خاک از زممین برداشمت و بمه صمورت آنهما پاشمید و فرممود        
زشت باد روی شما آن خاک به هر کدام از آنها اصابت کمرد در جنمگ   ( الوجوه

.بمممممممممممممممممممدر بمممممممممممممممممممه هالکمممممممممممممممممممت رسمممممممممممممممممممید

یاری فاطمه از پیامبر اسالم
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ا در یکدست پیراهن نو به زهرا داده بود ت( س)در عروسی زهرا ( ص)اسالم پیامبر 
عبادت رفت بر سجاده( ع)به خانه علی( س)شب عروسی بپوشد هنگامی که فاطمه 

هرا خود نشسته بود و با خدا مناجات می کرد، ناگاه مستمندی به در خانه فاطمه ز
.از در خانه نبوت یک پیراهن کهنه می خواهم: آمد و با صدای بلند گفت ( س)

کهنه دو پیراهن داشت یکی کهنه بود دیگری نو بود ، خواست پیراهن( س)فاطمه 
افتاد که می ( سوره آل عمران92)را طبق تقاضای فقیر، به او بدهد ناگاه به یاد آیه 

اری نمی رسید لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به حقیقت نیکوک: فرماید 
دوست پیراهن نو را بیشتر( س)حضرت زهرا . مگر آنچه را دوست دارید انفاق کنید

.داشت و به این آیه عمل کرد و پیراهن نو را به فقیر داد
اهن نو را  چرا پیر: فردای شب زفاف هنگامی که پیراهن کهنه را در تن او دید، پرسید

.او را به فقیر دادم: نپوشیده ای؟ حضرت عرض کرد
ب تر بود  اگر پیراهن نو را برای شوهرت می پوشیدی بهتر و مناس( ص)پیامبر اسالم
.عرض کرد بابا این روش را از شما آموختم( س)فاطمه زهرا 

انفاق و ایثار فاطمه

12



ی، در وضممعیت نابسممامان اقتصممادی و معیشممت! عزیممزان 
ن اسمالم در  تبعیت نمائیم از بزرگان و پیشوایان دین مبی

.باشمممیدطمممرح کممممک مومنانمممه مشمممارکت داشمممته   
قمرآن قطعا از اجرش و پداش الهی محروم نخواهیم شمد  

کسانی  که اموال خمود را  :می فرماید(261سوره بقره آیمه  )در 
از همانند بذری هستند کمه کنند ، در راه خدا انفاق می 

، و او هفت خوشه بروید ، در هرکدام یکصد دانه باشد
ته خداوند آن را برای هر کس بخواهد و شایستگی داشم 
.باشممممممد دو یمممممما چنممممممد برابممممممر مممممممی کنممممممد 

انفاق در راه خدا
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گی ،  برای زن بزرگترین موفقیت و ارزش این است که معاون خوبی برای شوهر خود باشد و در شون گوناگون زند
ا سر رضایت و خشنودی همسرش را بدست آورد، و از هر گونه اموری که موجب ناراحتی شوهر گردد پرهیز نماید، و ب

ه موجب و همچنین برای شوهر نیز ، بسیار با ارزش است ک. پنجه تدبیر و مهر و محبت موجب آرامش خاطر شوهر شود
چنانکه . و اصوال هدف اصلی از ازدوا  آن است که همسران مایه آرامش همدیگر باشند. آرامش خاطر همسرش شود 

خدا این که از جنس خودتان همسرانی برای شما  ( معنوی)می فرماید از نشانه های ( 21در سوره روم آیه )قرآن کریم 
.آفریده تا در کنار آنها آرامش یابید

واب در ج( ع)زنی که شوهرش را خشمگین کند ، چگونه است؟ امام : پرسید (ع)علی بن جعفر از برادرش امام کاظم 
.چنین زنی دائما گناهکار است ، تا شوهرش از او راضی شود: فرمود 

از خدا( س)شرم حضرت زهرا 
رار غذایی نرسید و فرزندان آن حضرت سخت در فشار گرسنگی ق( س)چند روزی گذشت که به خانه حضرت زهرا 

را اندوخته های غذایی سهم خود را هم به آنها داد و خود گرسنه تر از همه آنها بود ولی ماج( س)گرفتند ، حضرت زهرا 
.موضوع راگفت( س)تقاضای غذا کرد فاطمه ( ع)را به شوهر خود نگفت ، یک روز علی 

من از : تدر پاسخ چنین گف( س)پس چرا به من نگفتی تا به جستجوی غذا باشم ؟ فاطمه : فرمود( ع)حضرت علی 
.خدایم شرم کردم که شما خود را بر چیزی که در توانت نیست به زحمت اندازید

ا حرکت از خانه بیرون آمد یک دینار از شخصی قرض گرفت سپس برای خریداری غذ( ع)عجیب اینکه حضرت علی 
ه همان یک دینار را به او داد و دست خالی ب( ع)را دید آنهم تهی دست بود دنبال غذا بود علی ( مقداد)کرد در راه 
.خانه برگشت
به دست نمی اما کسانی هستند که نیاز شدید دارند و. اینچنین زندگی را پذیرفته بودند( س)و فاطمه ( ع)حضرت علی 

قدر آورند بچه های بی بضاعت شکر را در آب حل میکنند و بعنوان غذای اصلی می خورند و از آن لذت میبرند و چ
وزی امید است مسببین گرانی و تورم را خدا هدایت کند و با دلس. بدست آوردندگرم خوشحال شدند غذایی

.نماینداقدام احساس مسئولیت نمایند در راستای حل مشکالت معیشتی مردم 

(س)حضرت زهرا همسرداری 
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برای آگاه سازی و ایجاد بصیرت در جامعه از شیوه های  ( س)فاطمه زهرا
.مختلف استفاده نمودند

در دفاع از خطابه حرکت انقالبی آن حضرت حضور در مسجد و ایراد -1
حریم والیت

(ع)رفتن به در خانه مهاجر و انصاروتبین حقانیت امیر المومنین-2
در کنار شهدای احد و گریه آن حضرت  ( س)ندای انقالبی فاطمه زهرا -3

شهداء بود ؛که    بر شهداء مدافع از مکتب اسالم و استمداد از ارواح پاک 
و  نبود ، بلکه گریه اعتراضعاطفی در کنار مزار شهداء ( س)فاطمه اشک 

.انقالبی بر ضد ستم پیشگان نیز بود
بعید در تاریخ انقالب اسالمی هم می بینیم که امام راحل پس از بازگشت از ت

چندین ساله اولین دیدار عمومی خود را در کنار گلزار شهدای انقالب در  
اگر تالش بهشت زهرا برگزار نمود پیامی به جهانیان بویژه به ملت ایران داشت
.مردم به ثمر رسیده و انقالب پیروز شده حاصل خون شهداء می باشد

انقالب برای احقاق حق

15



در هر انقالبی اهداف ، آرمان و انگیزه ای وجود دارد که زمینه انقالب را فراهم می 
با  وآن اهداف یا مادی ، سیاسی ، قدرت نمائی و یا فرهنگی و معنوی بوده است. آورد

و با هدایت و رهبری معنوی ( استقالل ، آزادی ، جمهوری اسالمی)محوریت شعار 
ف ایران در با پشتیبانی و حضور توده مردم شری( قدس سره شریف)حضرت امام خمینی 

.  با تقدیم شهداء به پیروزی رسید57بهمن سال 22
می دانیم انقالب اسالمی با هدف تحقق عزت و شرف ایران در زیر لوای اسالم 

.قرآن آغاز و پیروز گردیدوحاکمیت 
د اما رهبر برکسی پوشیده نیست اگر چه انقالب ایران دارای بعد فرهنگی و معنوی بو

به همین . گذار آن از اقتصاد و معیشت مردم غافل نبودندتاثیر انقالب اسالمی و عناصر 
ده شمالی تدوین و امور اقتصاد عنوان با ( فصل چهارم )منظور در قانون اساسی ایران 

مسکن، خوراک، پوشاک ، بهداشت و درمان و  : و بر تامین نیازهای اساسی . است
کشور  امکانات الزم برای تشکیل خانواده و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر

.استتاکید شده ...و

عوامل پیروزی انقالب اسالمی ایران
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اسالمی هر انقالبی دارای پایه و ارکانی می باشد و بعنوان عوامل پیروزی انقالب
ببریم ؛  ایران چهار رکن می توانیم نام 

اطاعت پذیری_دمردم_  ایمان_ب رهبری_الف 
رهبری:الف 

را  نی امام خمیمردم شریف ایران فریادهای حق گرائی و ظلم ستیزی دلسوزانه 
این بیعت مردم و. شنیدند و آگاهانه و با بصیرت با امام بیعت کرده و لبیک گفتند

.ی دارددر اجرای دستور العمل قرآن بوده و این بیعت از رهبران دینی ریشه قرآن
ا خدا بیعت کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت ب( ای رسول) : می فرماید

ند تنها  پس هر کس بیعت شکنی ک. می نمایند و دست خدا باالی دست آنهاست 
خدا بسته  و آن کسی که نسبت به عهدی که با. به زیان خود پیمان شکسته است

)10سوره فتح آیه). است وفا کند بزودی پاداش عظیمی به او خواهد داد

المی و  با توجه به آیه مذکور و آیات دیگری از قرآن، ایمان و اعتقاد به انقالب اس
و شادمانی می کند را سرشار از نشاط اهداف مقدس آن انسان 

عوامل پیروزی انقالب اسالمی ایران
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سال در خدمت امام تحصیل کردم و در سفری 12شهید مطهری نقل می کند من 
ردم داشتم چیزهای که از روحیه این مرد کشف ک( در دوران تبعید)که به پاریس 

ا پرسیدند چه که نه تنها بر ایمان من بلکه بر حیرت من افزود وقتی که برگشتم رفق
گفتم چهار آمن  دیدمدیدی، 

رف دنیا جمع بشود نمی توانند او را از هدفش منح. به هدفش ایمان دارد:آمن به هدف
.کنند

د او به راهی که برای هدف خودش انتخاب کرده ایمان دارد ، امکان ندار: آمن بسبیله
و به به هدفش( ص)را از این راه منحرف کرد ، شبیه همان ایمانی که پیامبر اسالم 

راه خود داشت
ه امام من دیدم دربین همه رفقا و دوستانی که من سراغ دارم احدی به انداز: آمن بقوله

ود نقل شده ، خ) افرادی به ایشان می گویند.  راحل به روحیه مردم ایران ایمان ندارد
ند،  کمی آرام تر، مردم سرد می شوند، مردم صحنه را ترک می کن( شهید مطهری بوده

بهتر امام در جواب می گوید ؛ مردم اینطور نیستند ،که شما می گویید ، من مردم را
.از شما می شناسم

چهار هدف راسخ امام از نگاه شهید مطهری
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م که ما نیستیا ین در جلسه خصوصی ایشان به من گفتند ،: آمن بربه 
ن را دست به کتف من گذاشت گفت دست م)نهضت را ایجاد کرده ایم 

احساس میکنید؟
آدمی که دست خدا و عنایت الهی را کنم ، من دست خدا را حس می 

این آیه قرآن  ، مصداق آن دارد حس می کند و در راه خدا قدم بر می 
(7سوره محمد آیه )ینصروکم ان تنصروا اهلل : است

.دمیکنبه او عنایت بردارد ، خدا اگر انسان اول یک قدم به طرف خدا 
راه خدا قدم  حال که ؛ در و داشتن در راه خدا قدم بر : یعنیآمن بربّه 

، اند آنچه قرآن وعده داده در پس تجربه دریافته برداشتند ، 
خدا وقت عنایات، آن برای خدا قیام کند و برای خدا کار کند کسیکه 

.را احساس می کند

ایمان امام خمینی به انقالب 
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ایمان:ب
یکی دیگراز عوامل پیروزی انقالب اسالمی ایمان رهبر و مردم به اهداف آن از عمق دل و جان و ایمان واقعی در 

ایمان به الزمه. راستای مقابله با فساد و تباهی ستم شاهی و مبارزه با استبداد و استکبار داخلی و خارجی بود
.نظام اسالمی ایران می باشدبدخواهان آرمانهای انقالب عدم سازش با 
.استقرآن کریم که کالم وحی الهی 

و  ( ویتابطور کامل تسلیم خواسته های آنها ش)ای رسول هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد: می فرماید
.از آئین و مرام آنها تبعیت وپیروی کنی

.  را خاموش نمایند، جهان همیشه درسعی و تالش بوده اند شعله های آتش ظلم ستیزی انسانهای آزاده دشمنان 
ع مادی خود و مناف. دیگر دلیلی ندارد که با انقالب دشمنی نکننداند ، آنها انسانهای هستند که خدا را کنار گذاشته 

.گرددرا گسترش ندهند انسان هر اندازه از خدا بیشتر فاصله می گیرد زیاده خواه تر ، خشن تر و بی رحم تر می
ه  چنین نیست  که دورشدن از خدا انسان را آرام نگه دارد، بلکه از او حیوانی درنده می سازد که جز با دریدن، و ب

ن  درد و آالم آنها تسکی( سردار دلها حا  قاسم سلیمانی) شهادت رساندن انسانهای ظلم ستیز و عدالت خواه مثل
.نمی یابد

جائی  انقالب ایران نشان داد حرف قرآن در اینکه دشمنان اسالم و دین ، دست بردار نیستند یک حرف درست و به
.است

ازی و خود خیلی فرق است بین کسی که دنیا را صرفا محلی برای عیش و نوش ، با کسی که دنیا را عرصه خود س
ختیها  وقتی که نگاه انسان این شد که دنیا دار امتحان الهی و رشد و تعالی است، دیگر با وجود س. یابی می داند

.خمیده نمی شود چون دارای ایمان راسخ ، و در حوادث حساس با بصیرت حرکت می کند و رفوزه نمی شود

انقالب و  خمینی امام 
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مردم-ج
خمینی  سومین رکن و عامل پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران بودند ،که با لبیک خود به
الب در کبیر و اجرای دستورات الهی و با حضور در صحنه سیاسی گام به گام با معمار انق

میعا و ال واعتصموا بحبل اهلل ج: فرماید حرکت بودند و با الهام گرفتن از قرآن کریم می 
(103آل عمران آیه سوره)تفرقوا 

ند و ملت ایران متحد شده اند و به ریسمان الهی چنگ زده و از یکپارچگی غفلت ننموده ا
(استقالل آزادی،حکومت اسالمی)در زمان تظاهرات یک صدا و یک شعار شنیده می شود 

بطور واضح روشن نشده  انسجام اتحاد و { وحدت}اگر چه برای بعضی گروه ها اهمیت 
با اسالمی همگی زیر پرچم نبوی جمع می شدند هیچ دشمنی نمی توانستاگرامت . است

گرد توحیدپرافتخار امت اسالمی ایران با ندای امام خود در زیر پرچم . آنها مقابله نماید
دند را خلق کردند و محاسبات و معادالت جهانی را بر هم زقرن آمدند و بزرگترین پدیده 

وحدت و بنابراین ایرانیان مزه و شیرینی.آنچه که مردم ایران را یکپارچه کرد توحید بود
:می فرمایدگرفتندکه اثرات آن را چشیده اند و مصداق بارز آیه شریفه قرار 

ه ای به خدا تمسک به جوئید ، و مولی و سرپرست شما چه موالی خوب و چه یاور شایست
(78سوره حج آیه )است 

ایمان امام خمینی به انقالب 
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اطاعت پذیری: د
ردم  پذیری م، اطاعت چهارمین عامل پیروزی انقالب پس از بیعت با امام 

.انده از قرآن کریم الهام گرفترا پذیری که این اطاعت .بود شریف ایران 
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

.اطاعت کنیدامر او ایمان آورده اید از خدا و رسول خدا و صاحبان ای کسانی که 
رسیدن با الهام گرفتن از کالم وحی شایستگی و لیاقت خود را در راستای

.به آرمانها و اهداف انقالب به اثبات رساندند

برکاتهعلیکم و رحمه اهلل و وسالم 

99بهمن ماه 

انقالب امام خمینی  و  

22


