
 

 

 امنئي عقب غرسه شتلتي فاكهة بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعيةكلمة اإلمام الخ
 .م ٢٠١٨/٠٣/٠٦ . هـ١٧/٦/١٤٣٩.   ش١٥/١٢/١٣٩٦ :الزمان 

بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية في الجمهورية اإلسالمية، قام قائد الثورة اإلسالمية صباح يوم 
ّ بغرس شتلتي فاكهة وعقب ذلك صرح سماحته بكلمة مقتضبة أكد خاللها م٦/٣/٢٠١٨الثالثاء  ّ

ّالمحافظة على األشجار والبساتين داخل المدن مشيرا إلى الفوائد الجمة التيعلى أهمية  تفيض بها  ً
  .ًاألشجار والنباتات على الحياة معتبرا إياها مبعث بركة لحياة البشر

 :جاء تصريح اإلمام الخامنئي كما يلي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
فالنباتات . شجار في كل أنحاء البالد يوم مبارك ومراسم مباركةيوم غرس األشجار ومراسم غرس األ

. المبارك؛ أي الشيء الذي فيه بركة] الشيء[وهذا هو معنى . واألشجار مبعث بركة في حياة اإلنسان
وتجعل األجواء ، النباتات مبعث بركة، فهي تنتج الهواء، وتحافظ على المياه، وتمنح البشر المحاصيل

وعليه يجب على الجميع . فالنباتات لها فائدتها لإلنسان من كل الجهات. لمشاهدةجميلة جديرة با
االهتمام بقضية النباتات وغرس األشجار والمراتع والغابات وكل األمور المتعلقة باألشجار ونماء 

  .الخضرة
ر من األعمال التي ينبغي على المسؤولين بكل تأكيد االهتمام بها الحيلولة دون زوال األشجا

هناك في مدينة طهران بساتين، هنالك بيوت كبيرة أو بساتين في داخل المدينة . الموجودة في المدن
ض بشكل تطمع فيها أعين أصحابها أو اآلخرين لكي يبيدوها، يبيدون األشجار لكي ينتفعوا من األر

للراحة في ّيجب المراقبة بشدة والحؤول دون هذا األمر ألنه ضربة توجه للحياة و. من األشكال
 .المدينة

إذا . من األعمال المهمة الالزمة في مجال زراعة األشجار والمساحات الخضراء قضية المياه واإلرواء
ِأخذت األجهزة المعنية قضية اإلرواء ومصادر المياه مأخذ الجد واهتمت بها ـ سواء المتعلق منها 

ًدة، ويحال أيضا دون ال دون السيول الزائُبوزارة الزراعة أو المتعلق منها بوزارة الطاقة ـ فسوف يح ُ
وإذا استطاعوا في عمليات اإلرواء . األغبرة والعواصف، وتترتب عليها باقي فوائد النباتات واألشجار

وبالطبع فإن تشخيص ذلك . هذه زراعة أشجار فاكهة في مراكز اإلرواء فلربما كانت منافع ذلك أكبر



 

 

نى أن يشمل اللطف والبركة والرضا نتم.  يطرحوا آراءهمعلى عهدة المتخصصين وهم من يجب أن
  .اإللهي إن شاء اهللا جميع الناس الذين يغرسون األشجار في هذا اليوم وهذه األيام

 
 رحمة اهللا و عليكم  ّوالسالم


