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دافغبًستــــبى اســـــــالهی جوــَْریت

دارشبد حــج اٍ اٍقبفــَ ٍزارت
ریبست ارشبد ٍاًسجبم هسبجذ
آهریت ارشبد ٍدعَت
دخطبَاعوـــَهی هذیریت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رٌّوبی خطبِ رٍز جوعِ هَرخ1011/1 /6 :

تعلین ٍتربیِ سبلن فرزًذاى،هسئَلیت ّر فرد جبهعِ است
امحل د اذلا رشذل الاذلسانددلعذل والا د ذل سملاذل ذل لددل ذل اوالندداذل او د مذل اون د ةذلا د ذلوالا د ذلاو د دً ذلا رشذل د ذل ذل د ذل
ه د اذلالالار د اذل ه د ةذل د ذللَددلعذلا وددطذل اوددعیل ذل اوالَددلعذل ا د ذل ٓ ذلاواَ د ذل ل د ذلاوک دماةذلا ٍددنذلووعا د ةذلاون د ذل د ٔ ذل
اقت ًعلذلاه ًعل .ذل
الادد اقل ذل ذلاالاددل ذلا{ا ْق َددم ِذل ِ ْ
ددلعذل ِو ْددنذلاَ َدد ٍ ذل )2ذلا ْق َددم ِذل َ َ َ َ
ِذل َ ّ َ
ددَّل ْذلاَْ ْم َددم ُةذل )3ذلا خ ِ لذلاَدد خ َ ذل
ِددَّلذلا خ ِ لذل َق َدد َ ذل )1ذل َق َدد َ ذلا ْ َان َ
ِ
ّ
ِ وْقَ َ ِ ذل )4ذلاَ خ َ ذلا ْ َان َلعذل َولذلوَ ْ ذلً َ ْالا َ ْ ذل}ا  .)5ذل
ّ
تممجددد اذل ارشذلوددد زی اعذل دددبرشذل اذلوددد ذل ددد ذلاددد ذل اذلوُ)ددد ملذل ٓمدددماذل َلتدددلک ذل)زیددد اعذل عدددلةذل م مل دددل ذل ٓمکددد ذل ددد ذل دددلعذل
ا) ٓفمًدد اذلا ددسذلاانددلعذل اذلاکذل دد عذلفندده ذل ٓفمًدد اذلا ددسذلزیدد اعذل م مل ددل ذلادد ذلر دد ا ذلتددمذل زی)ددهع اذلتددمذلا ددسذلهدد عذل
ق ائَک ذل هَهلذلق اانلعذل اذلاالا میذلملاملذل بهلرشذل اذل ذلا ) ٓو ت ذل ذل بهلرشذل اذل ٓو سذلو ذلمنَ اانس .ذل
قل ذل ذلاالال ا{عذل َ اوْقـــَ َ ِ ذل َ َولذلٌ َن ُ
دددا ُم َعذل}اوق  .)1ذل
تممج ا ع ذل ذلق ذل ذل بٍک ذلویذل ٌن  .ذل
قل ذل ذلع جطا{قُ ْطذله َْطذلٌ َ ْنه َ ِ لذلا خ ِ ٍَنذلً َ ْالا َ ُر َعذل َ ا خ ِ ٍَنذل َ ذلً َ ْالا َ ُر َعذلا خ َرلذلًَتَدددددددددددد َ مخ ُمذل ُ ْ وُ ْ َ
اذلاْوْ َلاِذل}ذلاو ومذل  .)9ذل
ّ
تممج ارگ ذل ٓایذلرم ذلارموُ) ذل ٓان َک ذلوِ ا ع ذل ٓان َک ذلمنَ ا ع ذلج ذلاٍنذل ُنسذلو ذلصلحبلعذل مملذلپع ذلپ ذلٍموُ)  .ذل
قل ا{ا خ َر َ ْ
ذلاَّللذل َع ًِدددد ٌ ذلغَفددُذلد }ٌذلفلطم  .)22ذل
ىذلاَّللذل ِو ْنذل ِع َل ِمل ِاذلاوْ ُالا َردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَل ذلا خع خ َ
لذلَي)دددددددددددددددَ خ َ
ّ
ٓ
تممج اج ذلاٍنذل ُنسذلو ذلوِرت هع ذلاکذلق اذلا ،اکذل ع لعذلا ذلهم ٓئُن ذلق اذلتلواذل ومک اذلا س .ذل
ٍکیذلاکَلکهلرشذلا لیسذلف هَ عذل ذلو ذلا س ،رمارشذل هَ عذل ذلو ذل الالمل ذل ً ذل ااذلهلرشذل ان عذل اطیذللممل .ذل
ٍکددیذلاکذل ااذلهددلرشذل ددهَ عذل دد ذلودد ذلعلصددطذلمندد ملعذلا د ذلا ددسذلتماودد ذلع ددلملا ذلوالاددلو ذلوالاددل ا ذلونل ددل ذل ..گددیذل
َلکونددد ذل ددد ذل جددد ملذلاددد ذلا دددسذلا مااندددلعذلردددمارشذل ددهَ عذل ددد ذلاددد ذلل شدددنذلوعددد ذل ِ ددد ذلوفِددد ذلالئددد ذلا اه شددد ت عذل
هملنددددهَک ذلمل ط دددداذلادددد ذلقددددل اذلشدددد ملذلمل ذل ااذلق اا ددددسذلٍ.کددددیذلاک بهلاٍکدددد ذل دددد ذل ذلصدددد ذل ذلا َدددد ذل دددد ذل
م ملق ا ددد وتالال ذلردددمارشذلافددد اٌنذل ٓعذلملادددلفمو ملااه اناف هذلمل اددد ذلا دددسذلوددد ذلق ا ددد ذلوِفمولًددد ا{ ذلقُددددددددددددددددددددددددطذل خ ِ ّاذل
ِک ْمل ِددددددددديذل ِا ْ ًرل}ط ذل .114ذل
ق ا ذلوتالال ذل ونذل اذل ذلط اذلاف هذلا ذلاومفمو ملا .ذل
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ذل ذلص ذل ذلا َ ذل ذل ذلوِفمولً ا{ط اذلاوالا ـ ذلفمًددض ذلا ذللکذلونــ }و)ک م .ذل
تممجددددد اط اذلا ملٍن)رمهمونددددد عذلفدددددمدذلا دددددسذل مل عددددد ًیذلملٍگدددددمرشذلوِفمولًددددد اونذلٍمًددددد ذل ددددد ذلقریًذلاًفقوددددد ذل
یفذلادلٍن{وتف ذلا َ } ذل
تممج ا دددد ذللنددددــَک ذل ذلا املاذل ِددددددمذلرکندددد ذلا اذلملاانرشذلمل ملٍددددنذلذلددذلد ِددددــاذلوِددددذلـــذلکن  .ذل ذلصدددد ذل ذلا َدددد ذل دددد ذل
وِفمولً ا{ ونذل ـــط کذلطمًق ًلذلً ـسذلفِ ذلا ًذل وطذل ذل ذل ذلطمًق ًلذلا ذلا ع }ون .ذل ذل
لنهَک ذل اعذلش ذلمل ذل اهِــک ذلمل ٓعذلط اذلا ذل اذلوِذلـــذلکن ذلق ا ذل ااذلجنسذل اذل ذلا ٓ لعذلوِکن ذل .ذل
هرتبِ علن ازًظرعقل:

عق د ًذلفضددَ سذل الاذلا د ذل د یذلا ددسذل.ذل ا ٍک د ذلناوع د عذلهددَاذلاانددلهذل د اکذل مدددل ملعذلا د ذل اذلام مک دمملاذلا ددسذل
تددد عذل ددد ذل ددد اکذلوِ ا ددد ذلوددد ذلاصدددطذلولًددد ذل افدددسذلااندددلعذلاددد ذلا دددسذل ددد عذل ٓعذلاٍدددنذلو جددد ملذلو جددد ملذلانطددد ذلفدددم ذل
دددلیمحِ اان ذله اهددد ذلملاشدددسذلذلااندددلعذلهدددلذلمل مل َدددل ٓ م ذل ربلدددسذلاددد ذلووِدددلاذلوِگممل ددد ذل الاردددسذلهدددلرشذلوددد ذلودددلمل اٍنذل
مل َددلاک ٓعذلدد ذلدماذلون د مثذلهددماذلا د ذل ملااددنذلا ددسذل د عذلا د ذل ااذلون ده قمیذلاکریاه د ذلو)ددردذلمنَگ دمململذل ٓملوددیذلمل دمملااذل ددطذل
ح)سذل اه ول  .ذل
االا ددمیذل تمَ د ذل ددلمذلمل جلوالا د ذل د ذلوال د ذل عددلرشذلا ددلیسذلمل ددل تل جلوالا ذلف ددرشذل قددنذل ددلک اذل وع د اذل املا مل ،عددل ً ذلا و د ذل ًٓ د ذل
قددم ٓعذللددممثذلو د ذلر دمارشذل د ذل ذلص د ذل ذلا َ د ذل د ذلانک ذلش د اذل ًٓ د ذل ا د عذلا ددسذلذلاقددم ٔ ِذل رددط کذلملذلٍددنذلوب د ذلا د ةذل
االا دددمیذل تمَددد ذل احددد ذلونددد ذل ط الادددیذلهمفدددمملذلااندددلعذلملااندده ذل وندددالوَسذلاملارشذلاٍدددنذلملٍدددنذلرددد ذل اا ً ددد ذلعوددد اذل ادلٍدددنذل
اش ده ذلا ددس،ا کاذل جلٍگددلاذلو د ذلاالا ددمیذل ذلتمُددسذلمل ملٍددنذلا د ةذلملا مل ددسذلاالا ددمیذل تمَ د ذلوا د اذل ذل ا)ا ِل ) ا د ذل
حِددیذلا و د ذلوالا ر د ذلف فم ده لملاذلا ددس،پَلورباعذلاوو د یذلیددنذل ددل َ عذلملٍددنذلاوو د یذلر دمارشذل ع د اذل دلانذلمل االا ددمیذل تمَ د ذل ددلةذل
ذل ذلص ذل ذلا َ ذل ذلفمو ملاذلا ا{ذلامنل الاثسذلوالا ذلً}و)ک م .ذل
افماملحیتذلاو عذل الایذلمن ملاذلا ذلو ذل
اًَاع تربیت:
تمُسذلامیلهاحم سذل ،حم سذل ذل {ص ذل ذلا َ ذل ـــ } ،ذلا ذلقددم ٓعذلوددممث.
تمُدددسذلع دددلملرشاعددد ًیذلاک ددد ذل ذلصددد ذل ذلا َددد ذل ددد ذل اًدددسذلشددد اذلا دددسذلوددد ا{وم اذلا مل ذل و ددد مذل ذلا عدددل ذل
ه عذل هع ذل ارض ذلا هیل ه ذل عل ذلع فمق ا ُهن ذلیفذلالضلجع} ااذلامح ذل ا ملا مل .ذل
تممجددد ااومذلوعَددد ذلا ملنمدددماذل ددد ذلمندددلکذلمل ذلعلوَکددد ذل ددد ذل دددنذلهفدددسذل دددلوگیذل شددهع ذل ر َددد ٓهنلذلا ذلمل صددد
ملذلعلوَک ذل ذل نذلملاذل لوگیذل شهع ذل فنرتذل اف)لعذل اذلج اذلوعَ .
َْلذل ِ و خ َ ِمذل َ ْاص َا ِ ْربذلاَ َهیْ َلذل َ ذلا َ ْنذلَ ُ َُلذل ِ ْکقً خ ْ
قل ذل ذلاالال ا{ َ ِ ُو ْمذل َه َ َ
لذلَّن ُنذلمَ ْم ُکقُ ََّلذل َ اوْ َالال ِق َب ُ ذل ِل تخدددددددددددددددد ْق َ ى}ط  .)132ذل
تممجددد ا ا املاذلا ذل اذل ددد ذلمندددلکذلفمودددلعذلملاذل شدددکِ لرذللن ردددماملارشذل ٓع)اکذلاددد ذل کرشذلمندددیذلط دددمیذلودددلذلاددد اذل کرشذلوِددد همیذلذل
القبسذلقریذلرمارشذلاهطذلاق ارشذلا س .ذل
پسذل ً ددددول عذلانک ذل ددددددد ملذل اذل االا ذلق یبذلشلعذل ذلع لملا ذل ذلا اومذل دددددددددد ا ذلاالا میذل تمِدددددددددد ذلمنلئمی .ذل
ذل
ذل
ذلمندددلکذله ا ددد عذل
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هسلوبًبى ّوَطي!

ملٍددنذلوبدد ذلا دد ةذلمل ذلودد ملذل ٓودد قنذل فما ددمفنذلا دد ةذل والاددل الاذلفنددهَل ذلنلَدد ذلمندد ملاذل ط دداذلادد ذل اذلاکذلمجددهلذل
فدددماًوذلرض رشذلپع اشه ،ونددد انعذل اذلزیدددلطمذلفدددما ریرشذل ٓعذلوادددعذل مملا َددد اذلا دددس،ا ذل ددد عذلا دددس،ا ذل
ا سذلو ذل عیذل الالمل ذلک یذلمل َلذل ا م ذلوِگمململ .ذل
اوعددد عذلودددلذلمل ذل ٓ دده ل ذلع ددد ذل دددل ذل ددد ذلاالا ادددیذلوِ لش ددهمیَ ،لئَ ذلارشذل ادلٍدددنذل ماودددیذل ذلا دده لملاعذلاٍدددنذلودددِونذل
مل شددددلمل اذلمل ذلودددد ملذلاالا ددددمیذل تمَدددد ذلا عددددلرشذل طددددنذلادددد اذلمنلئمی،فمک دددد ذل جگددددمذل شدددد ذل دددد ملذل اذل دددد ذل
وکتا،و دددد ،ومو ا ذل والاددددل الاذلر)دددد ً ذل تمغَدددداذلمنددددلئمی،ت عذل ٓاددددلذل ددددلک اذل ددددلعذلفددددمملارشذلاٍددددنذل )دددد ذل
ا ،مگددد ا مثذلنذلا قدددل ذل ددد ملذل اذلهددد ذل دددلًعذلمنددد ملاذلوددد ذلمل ذل ًٓعددد اذل ذلمل اذلجلوالاددد ذلمگمململ،مگددد ا مثذلنذلاکذل دددطذل
انملاهذل ٓال،ملمشعدددلعذلوددددل،ا ملذلوددددل اذلرما َددد ذلولا دددده الا ذل دًعدددد ذلاوم کفمصدددسذلمل ذلمل ددددسذلوددددنذل ا ددددسذلارشذل
پ !ارشذلولمل !ارشذلوماک!ارشذلوالا ذل ا ه لمل! ذل

کوم الس چی زانگو زنگوی هغه جهان زنگوی
ذلاکح)ددددددددرسذلجلاذلوددددددل ذل ونل ذلذلذل ذل
ذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذل ینذل ٓملةذلاکذلعددددد ذلای ذلوددددددددددددددددددددددددد ذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذل ذل
ذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذل مملون ذل شددددددددددد ذلط بددددددددددددددددددگلذلا ذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلذلو ذل ددددددددمةذلا سذلپَ ذلـــذل ذل کاذلا ذلذلذلذلذلذلذلذلذل ذل
بِ اهیذ یک آیٌذُ درخشبى،هٌَر ٍخبلی ازجْل بی سَادیً،فبق ٍبذبختی

