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  خطبه اول
  السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

  السميع العليم من الشيطان الرجيم باهللا اعوذ
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

نستغفره و نستهديه و نعوذ به نحمده علي ما كان و نستعينه من امرنا علي ما يكون و نومن به و نتوكل عليه و 
من شرور انفسنا و سيات اعمالنا و نصلي و نسلم علي سيدنا و نبينا ابولقاسم المصطفي محمد و علي آله االطيبين 

  ارواحنا و ارواح من سواه فداه االطهرين و ال سيما بقية اهللا في االرضين
يك يا بنت ولي اهللا السالم عليك يا اخت ولي اهللا السالم عليك ايتها الصديقة الطاهره فاطمة الزهرا السالم عل

  السالم عليك يا عمة ولي اهللا السالم عليك يا بنت موسي بن جعفر و رحمة اهللا و بركاته
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

و  ، عباد اهللا اوصيكم و نفسي بتقوي اهللايا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته و ال تموتنّ اال و انتم مسلمون
  خير الزاد التقوي و مجانبة نهيه، و تجهزوا عباد اهللا و قد نودي فيكم بالرحيل و تزودوا فانّ مالزمة امره

و من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودتاً قال اهللا الحكيم في كتابه الكريم و من آياته عن خلق لكم 
  العلي العظيمرحمة، انّ في ذلك آليات لقوم يتفكرون صدق اهللا 

  خانواده سالم دليل پيمايش راه سعادت جامعه
هاي خانمان سوز به سوي موج ق و وظايف و تكاليف خانوادگي بود.پيرامون حقو هاي پيشينما در خطبه سخن

انواع در حال فروپاشي است.  ،هاي غلط غربي و ماديهاي ما متوجه شده و اركان خانواده تحت تأثير سبكخانه
هاي ما را در معرض آسيب قرار داده است. اسالم بر امر خانواده و سالمت و شكوفايي و معنويت خانواده بحران،

تواند مسير يعني پيكره جامعه مي ؛سلول اصلي جامعه سالم است، اگر خانواده سالم باشد اي دارد.تأكيد ويژه آن
و اسالم عزيز در باب خانواده،  (ع) و ائمه هديص) (يم و دستورات بلند پيامبر خدا سعادت و ترقي را طي كند. تعال

خانواده را  با ف خانوادگي و تكاليف مرتبطيها بايد مقوله وظاخانواده جوان وباشد. نسل  توجه موردبايد همواره 
تكاليف  هاآن وسيلهراهبردهاي مهمي وجود دارد كه ب و گيرند. عرض كرديم اصولدر زندگي بكار  و بياموزند
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 خواهران و برادران عزيزهاي پيشين در محضر شما وار به آنچه در خطبهمحقق كرد. فهرست توانمي خانوادگي را
  كنم.اشاره مي عرض كردم،

  نگاه معنوي و الهي خانواده به زندگي -1
زندگي نه و گفته شد كه اصل اول كه از آغاز تشكيل خانواده و در طول زندگي همسران و اعضاي خانواده، به خا

وظايف جنسي و نيازهاي  تأمينم اسالم مادي و معنوي و الهي داشته باشند. در تعاليو ازدواج يك نگاه فرا
محصور به نبايد اسالم است اما نگاه به خانه و خانواده و ازدواج را  تأكيداين مورد  مهم شمرده شده و شناختيروان

زندگي  ،ي استهاي بلندافق نگاهشان به زندگي و خانواده در اي كهجويانه و مادي كرد. اعضاي خانهنگاه لذت
  تر خواهد بود.صفاتر و باشيرين هاآن

  ها در يكديگرشناخت متقابل انسان -2
ه، ها در خانعام و روابط ميان انسان طوربهقرار گرفت اين است كه در روابط اجتماعي  تأكيداصل دوم كه مورد 

هاي خانوادگي به اين نكته بسيار مهم است. بسياري از اختالفات و نابسامانيدرك و شناخت متقابل از يكديگر 
 دتواننسبت به يكديگر درك درست و شناخت عميق ندارند. شناخت مي اعضاي خانواده و همسرانكه  گرددبرمي

  كند.تر روابط را صميمانه وافراد را به يكديگر نزديك 

  خود را جاي يكديگر قرار دهيد ،در روابط -3
روابط كسي در كه هراين ،قاعده بسيار مهم اخالقي اجتماعي است كه در خانواده بيشتر اهميت دارد ،اصل سوم

به  اميرالمؤمنينالبالغه يم ديني ما آمده، در نامه نهجدر تعال آنچه ر دهد. هرخود را به جاي ديگري قرا ،خانوادگي
پسندي. در براي خود نمي آنچهدي و نپسند پسنميمحمد حنفيه آمده بود كه بپسند براي ديگران آنچه براي خود 

اين قاعده طاليي اخالق است. اين يك نگاه  كه دمركاي بگو من اگر جاي او بودم چه ميغضب و اختالف لحظه جاو
 ،انش برود براي تو سخت استه خانه نزديكان و خويشبخواهد مي همسر. قي و معنوي روابط با ديگران استاخال

با او همراهي  مورددر اين  پس ،نزديكانت را ببينيو خواستي پدر و مادر خود را جاي او بگذار اگر تو بودي مي
  كن.
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  كنترل توقع از يكديگر -4
ان گرامي ارگزو خواهران و نماز . برادراناستاصل چهارم كه در خطبه قبل بيان شد كنترل و مهار توقعات 

 جا از يكديگر، انتظارات بيتوقعات سركش، مطالبات زياد واسطهبهاختالفات خانوادگي هاي بسياري از پرونده
  :دارد در اسالم وجود . دو قاعدهاست و دعوا شده كشمكشسرآغاز 

 كمك كن. به ديگران توانيميهر چه  -1

 از ديگران انتظارات مادي و رفاهي نداشته باش. توانيميتا  -2

  شود.مي ترآسانارتباطات  و ، روابط خانوادگي و اجتماعيعمل شوداين دو قاعده اگر در زندگي خانوادگي  

  جاداليل توقع بي
 رهكه چهار دليل مهم را به ترتيب اشا داليلي دارد ؟بجا داريمچرا ما توقعات نااين است كه  سؤالعرض كرديم 

  م.يكنمي

اين  ...بداند يباالتر خود را در مقامانسان شود روحيه تكبر باعث مي ؛كوچك ديدن ديگرانو  خودبرتربيني -1
جا لغزيد و سقوط همين همĤناخالقي است، اين تكبر است كه سرآغاز سقوط انسان است و شيط رذيلهيك 
  كرد.

 ،در تشريفات زندگي ،وآمدرفتدر  ،مبلمان خانهدر ؛ را نبيند مقابل طرف يهاظرفيت و محدوديتانسان  -2
 .ظرفيت همسرش خبر ندارد از براي اينكه .جاستانتظاراتي دارد كه توقع بي

طور كه در همانخواهد بيشتر پيش برود در دنيا. مي كه اين طبع بشر است ؛خواهيافزونو  ورزيطمع -3
شود. تر ميچه بياشامد تشنهشور را بچشد هر شور دريا است. اگر كسي آبروايت ائمه آمده دنيا مثل آب 

 شود. بايد به خدا پناه برد.تر ميشويم طمع ما بيشهرچه به آن نزديك طبيعت دنيا اين است كه 

ولي  ،تواند به شوهر خدمتي برساندتواند در خانه كمكي كند، ميها ميخيلي وقت ؛پروريتنتنبلي و  -4
مانع  پروريتنتواند به همسر خدمتي ارائه دهد ولي ، شوهر ميهددپروري اجازه نميخواهي و تنآسايش

 شود.اين خدمت مي
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توقعات خود را كنترل كنيم بسياري از تعاليم اگر  ؛نادران و خواهرابر كند.مي پرتوقعها را اين چهار عامل انسان
  شويم.خواه ميافزونو  پرتوقعانه است. ما به خاطر اين داليل چهارگ قابل عمل راحتي بهدين 

  جا بر زندگي و نسل آيندهانتظارات بي تأثير
عمري در اختالف  ،به طالق هم نشود منجر . اگرشوداختالف و طالق مينتيجه، در مسائل انتظارات از يكديگر 

علمي و به كمال  ،خانه ها در مهدشويم بچهمانع مي و سوزنددر اين اختالف و دعوا مي فرزندان و شودسپري مي
ارزش  ،بسيار مهم است ذاتاًمعنوي و روحي و اخالقي برسند. مستحضريد كه وظايف متقابل زن و شوهر ضمن اينكه 

 ئوليت بسيار مهمي است. اين وظايف. اين مسدسوزانينسلي را مي درواقع شودتوجهي بي اگر به آنمقدماتي دارد كه 
 هااينهاي بزرگ. وقتي از ست براي پرورش انسانا ياچنين مقدمهاصول اخالق است و بايد رعايت شود و هم ذاتاً

مواجه  مادي و غربي هايسبكبا اختالفات زياد و دور شدن خانواده از سبك اسالمي به سمت  ،فاصله بگيريم
  .شويممي

  هاي جوانزوج الگوي اميرالمؤمنينو  زندگي حضرت زهرا
ه فاطمه زهرا (س) قرار داريم. زندگي خانوادگي را بر اين الگو اسالم حضرت صديقه طاهر گدر ميالد بانوي بزر

 زندگي خانوادگي هاي جوانزوجاگر . توجه داشته باشيد 1»تُرْفَع أَنْ اللَّه أَذنَ بيوت في« جمله:به نطبق كنيم. م
نهايت شيريني را در  ،دنزندگي را بر آن تطبيق ده را جلوي چشم گذاشته و (ع) علي امام و (س) فاطمه حضرت

د ند كرد و زمينه را براي تربيت فرزندان پاك فراهم خواهنتجربه خواهد چشيد و سعادت آخرت را نزندگي خواه
  .نمود

  شروط توقع صحيح
  .بايد مشروع و مطابق موازين عقلي باشد -1

درخواست نامشروع از  شخص بينداختالفات مي يها. گاهي در پروندهمشروع باشددرست توقعي است كه  توقع
  اين درخواست نامشروع سرآغاز فتنه و مشكلي خانوادگي شده است. داشته كههمسر 

                                                            
  .36نور/ . 1
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 ق با ظرفيت طرف باشد.مطاب -2

  باشد.در محدوده وظايفي كه خدا خواسته  -3

و در محدوده وظايف  ظرفيتبايد در توان و  هااين همه ،كار ،ماشين ،مسافرت ،مبلمان خانه ،، جهيزيههريهم
انتظارات ناصحيح اي كه خانه درامكان ندارد. توقع داريد زندگي شيرين  آغاز يك . با اين انتظاراتشخص باشد

معطوف به  باشد و توقعات رتوقعات نابجا دو گونهاين ازاي كه فرزندان خوب تربيت شوند؟ خانهشكل گرفته، 
من  فرمايند: اي علي،مي كه آمده (س) . در احوال فاطمه زهراشودمي ن خانه الهي و آسمانيآ گردد،مسائل معنوي 

اطهر  يزهرا يشدهمديريتتواني. اين توقع كنترل شده و كه تو نمي بخواهم كشم كه از تو چيزياز خدا خجالت مي
دور ي او عالم از سينههاي غم ،نگاه كند اين بانوهرگاه علي به صورت نازنين  در چنين شرايطي .ستا اعليه اهللاسالم
هجوم  هاآنروي هاي عالم به غم ،رسندكه زن و شوهر به هم مي زمانياي كه . اين را مقايسه كنيد با خانهشودمي
از هم نيست، شناخت درست از وظايف  صحيحت شناخكه اين ايفاصله است بر هااينچقدر بين  .آوردمي

 چندكردن مهر، با  وزيادكمكند با دو سكه يزند. فكر مموج مي در آن جاات بيعكه توقبراي اين ،خانوادگي نيست
سعادت زندگي و خانواده  و خانه صفا نيست. صفا اين اما در كندشدن، زندگي صفاي بيشتري پيدا مي وزيادكممبل 

توقعات بسيار ناچيز و  جهيزيه. مهر اندك و وجود ندارددر آن  هاآسيباز اين  يكهيچدر خانه فاطمه است كه 
ت از دارد ولي توقعا بسياري و ارزش اين جهاد است كه آسان كند بايد زندگي را باشد رادا مرد اندك. البته اگر

رل و مهندسي توقعات ما از يكديگر، نقطه آغاز است. كنت گونهايندر همه مسائل اجتماعي  .يكديگر بايد كنترل شود
  است.روابط خوب و صميمي اجتماعي و خانوادگي 

  كتاب اهللا ةانّ احسن الحديث و موعظ
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  1»* إِنَّ شانئَك هو الْأَبتَر انْحر و لرَبك الْكَوثَر * فَصلِّ أَعطَيناك إِنَّا«

  صدق اهللا العلي العظيم

                                                            
 .1-3. كوثر/ 1
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  خطبه دوم
  اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  هللا رب العالميناالحمد 
من امرنا علي ما يكون و نؤمن به و نتوكل عليه و نستغفره و نستهديك و نعوذ علي ما كان و نستعين نحمده 

ابي القاسم المصطفي محمد (ص) وعلي  و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم علي سيدنا و نبيينا به من شرور انفسنا
علي امير المومنين و علي صديقة الطاهره فاطمة الزهرا و علي الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة اللهم صلي 

صلّم و زد و بارك علي ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و و 
  علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر (عج)علي بن موسي و محمد بن 

عترت خيرة رب خاصة العقاب و اركان البالد و ابواب االيمان و امناء الرحمن و ثاللة النبيين و صفة المرسلين و 
  العالمين صلواتك عليهم اجمعين

بنت ولي اهللا السالم عليك يا اخت ولي اهللا السالم عليك ايتها الصديقة الطاهره فاطمة الزهرا السالم عليك يا 
  السالم عليك يا عمة ولي اهللا السالم عليك يا بنت موسي بن جعفر و رحمة اهللا و بركاته

  اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 1»ادقينالص مع كُونُوا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«

  هنفسي بتقوي اهللا و مراقبة امره و مجانبة نهي عباد اهللا اوصيكم
برادران و خواهران ارجمند و خودم را در اين روز عزيز و مبارك به پارسايي و  ،ان گراميارهمه شما نمازگز

  .كنمپرهيزكاري، به مبارزه با هواهاي نفس و غلبه بر شيطان درون و كسب تقوا سفارش و دعوت مي

                                                            
 .119توبه/. 1
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كنندركبي هستند كه ما را حمل مياعمال ما، م  
  :فرمايندچنين مي 16در خطبه  عليه اهللا سالمحضرت علي  پيشواي پارسايان و اميرمؤمنان

  »النَّار في بِهِم فَتَقَحمت لُجمها خُلعت و أَهلُها علَيها حملَ شُمس خَيلٌ الْخَطَايا إِنَّ و أَلَا«
هايي مانند مركب ،فرمايد اين اعمال ما و شما و اخالق و روحيات ما و شمامي اميرالمؤمنيندر اين كالم نوراني 

طور بفرمايند كه اين روحيات و اعمال ما مركبي است كه خواهند اينگويا حضرت مي .كنندرا حمل مي است كه ما
  :است دو گونههاي ما و شما اما اين مركب ؛دنكشانيان ميرا به پا كه ما ندستهها اين مركبو  كندما را حمل مي

اسب سركشي  مانند هااين فرمايد كهحضرت مي ؛ها و رذائل اخالقيهوسها و گناهان و هوا و مركب  -1
سو سو و آنافسار ندارد چگونه او را به اين ي كهسركش و كه افسار ندارد. تصور كنيد اسب چموش هستند

را  هاي سركشي هستند كه مارساند. گناهان و رذائل اخالقي مركباو را به هالكت مي كند و آخرپرتاب مي
 د.رساننبه پايان جهنم مي

كارهاي نيك،   ،وظايف الهي ،تقواي الهي ؛»أَهلُها علَيها حملَ ذُلُلٌ مطَايا التَّقْوى إِنَّ و أَلَا« ،نقطه مقابل آن  -2
اين تشبيه . دست خودشان استه ن بآو افسار  كه كساني بر آن سوار شده هستندهاي راهوار رامي مركب

  بسيار زيبا را همواره به ياد داشته باشيد.

  تبريك ميالد حضرت فاطمه (س) و امام (ره)
را به محضر شما نمازگزاران عزيز، زائران و  الشأنعظيما و ميالد امام راحل و عليه اهللا سالمميالد فاطمه زهرا 

رهبري معظم، مراجع عظام و به محضر حضرت فاطمه  عصروليحضرت ا عليهاهللاسالموران مرقد فاطمه معصومه مجا
  .كنمميا تبريك عرض عليهاهللاسالممعصومه 

  تبريك روز زن و مادر
سر و چه هم نعنوابهچه  ،مادر عنوانبهداريم، اسالم نسبت به كرامت زن چه روز زن و روز مادر را گرامي مي

علمي و معرفتي در  مؤثرعنصر  عنوانبهكه زن  طورهمان ،نگاه خاصي دارد دفرزن عنوانبهخواهر و چه  عنوانبه
  ا در تعامل با همسرانم هستم.: من بهترين شمفرمودند (ص) است. پيامبر خدا توجه موردنگاه اسالم 
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  هايي در رحلت و شهادتبيان مناسبت
و شخصيتي كه  الشأنعظيمبزرگوار و مرجع  شخصيتاراكي است. اين  العظمي اهللاآيتمرحوم  ارتحال سالگرد

اهللا اهللا مشكيني، استاد بزرگوار حضرت آيتپس از انقالب آيت .در قم بود ،در قبل از انقالب نماز جمعه گذارپايه
منبر و خطبه و خطابه را ين ، مشعل ادر محضر شريفشان هستيم هم هاي بزرگ ديگري كه امروزجوادي آملي، چهره
 اهللا گلپايگاني است، سالگرد ارتحالاهللا اراكي است، سالگرد ارتحال آيتاند. سالگرد ارتحال آيتروشن نگاه داشته

و سالگرد شهادت شهيد صياد شيرازي و شهيد سيد مرتضي آويني است. براي  شريف كاشانياهللا  مالحبيب اهللاآيت
 سالمدفاع از حرم حضرت زينب ي نوراني و شهداي بزرگوار و شهداي مقاومت و شهداي هاتعالي درجات اين چهره

  .ا صلواتعليه اهللا

  و مذاكرات انجام شده ايآوري هستهفن
همه مستحضر هستيد. بيانات ديروز مقام معظم رهبري  كه اي بود و جريان مذاكراتآوري هستهروز فن ،ديروز
بپيمايند. در اينجا مناسب است كه تقدير و تشكر شود از  كه دولت و ملت بايد است مسيري يدهندهنشانو  راهگشا
داشته  هاآنكنند و آرزوي توفيق براي نرم مي پنجه و دستسختي كاري كه با آن  به خاطر كننده مذاكرههيئت 
فس اين مذاكره در شرايطي كه ن سويكاز  .كنيمي را عرض نكات منصفانهطور به اين پرونده بايداما پيرامون باشيم. 

اي ايران مقتدر و هسته ،است كه دنيا يكي از اين دستاوردها اين .دستاوردهايي داشت، رهبري معظم اجازه فرمودند
هاي م، قدرتهاي عالآوري را طي كرده. عالوه بر ملتايراني كه با پاي خود اين مسير علمي و فن .را پذيرفت

با مقامات علمي مالقات داشتم. در هر  وبازديد  چند كشور آفريقايي از در ايام تعطيالت زورگو اين را پذيرفتند. من
اين سي سال در  يدر شرايطي كه ايران ط كشور، هاي علميپيشرفت وقتي ،هاتي با وزراي علوم اين كشورمالقا

اش را وزراي علوم تيم كاري . يكي ازشدندمي زدهشگفت هااين حقيقتاً، شمردمبرمي ،تحريم و تهديد و جنگ بوده
مروهاي علمي با تكيه . ايران در قلكندميكاري شما اضافه  ياين به تجربه ،اين مطالب را بنويسيد :جمع كرد و گفت

ها در برابر مقاومت و شجاعت اين ملت كوتاه آمده و ملت پيش رفت. اين قدرتيزال الهي و نيروي بر نيروي ال
 گفتند وليسخن مي هاي ديگريگزينه از هاآنپذيرفتند.  را درس جاييبه اين پرونده رهكاصل اينكه بايد با مذا

كنند. پذيرش ميدند كه بايد بنشينند و مذاكره فه توان سخن گفت.فهميدند كه در برابر ملت ايران با منطق زور نمي
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اميدواريم تا پايان به نتيجه برسد. ايران باز هم از نقاط قوتي است كه در داخل  همآنو ادامه تحقيقات  سازيغني
 توجهيقابلما نكات و تقدير است اما همزمان  تحسينقابلاست كه در همين مذاكرات ابتدايي  ياين دستاوردهاي

  داريم كه نبايد ناديده گرفته شود.

  هرگز اين ما  .خوردتفسيرهاي متفاوت از بيانيه توسط كاخ سفيد ارائه شد، اين تفسيرها به درد خودتان مي  -1
  عزت ايران ناديده گرفته شود قبول نداريم. و ن كرامتآتفسيرهايي كه در 

  .رفع شود كه بايد در تكميل و ادامه راه از مذاكرات هاييبخش عدم شفافيت در  -2
 كشتاربشري كه اطمينان داشته باشند ما دنبال سالح  يبه احترام جامعه همآناي فقط در موضوع هسته  -3

اي و يك مرحله بارهيكها هم اي با اين گره نخورده و ترحيمكنيم. هيچ پروندهحركت مي ،نيستيم جمعي
  بايد برداشته شود.

دارند و همه  تأكيدسي به رهبر معظم بر اين چند نكته كليدي أدولت ما و همه طبقات كشور با ت بداند ملت ودنيا 
كه كرامت  جاهر حالدرعينو  كندميقالبي هم گفتگوي عاقالنه منطقي و عقالني و استداللي و ان دنيا بداند كه ايرانِ

اين نداي رساي ملت در آن زورگويي خواهند ايستاد. همه اين ملت يكپارچه در مقابل  ،و عزت خود را ناديده ببيند
نبايد از حكمت و درايت الزم دور  .است شده افكنطنيننمازهاي جمعه و در همه شرايط است كه در آسمان ايران 

  كنيم.رده و راه طوالني در پيش رو را طي كبر پاي خودمان اقتصادمان را بنا شد. ما بايد 

  حوادث منطقه
روي خوش و منطق درست ايران را  هاسالعربستان كه در طول اين  األسفمع ؛يمن مخصوصاًمنطقه و  حوادث
عاقالنه و  ،رهبري ما آماده همكاري عادالنه وملت و امروز دولت  .نداده درست پاسخ در حوادثي ،ه استتجربه كرد
ريزي كردند و بازي در اين پرونده اخير يك نقطه بسيار زشتي را پايه األسفبا كشورهاي منطقه است اما مع سنجيده

بخواهم خيلي تفسير  هكاينبا آتش را آغاز كردند كه پايانش براي خودشان بسيار تلخ خواهد بود. من اينجا بدون 
  نيست. پرونده شفاف و روشني األسفبه پرونده اين كشور كه مع كنمميم موضوع را مروري هبد

 در حكومتشان الملليبين هايمالكفقدان معيارها و  -1
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 هايجنگاين  منشأاز اين كشور كه  هاييبخشو خشن و تكفير و ترور در  تندرو هايتئوريتوليد  -2
 شده ايطايفه

 عليه ايران چندسالهحمايت از صدام در جنگ  -3

 حضور نظامي صريح در بحرين عليه ملت مقاومت بحرين -4

در  ،نديديم، در جنگ غزه فارسخليجگاه كمكي از سوي كشورهاي مدعي حوزه در جريان فلسطين هيچ -5
. اندهادهندست در دست دشمنان ملت اسالم  صحنهپشتدر بلكه  و ساكت هااينهاي گوناگون هميشه جنگ

به حقوق ملت و اكثريت ملتشان، عدم رعايت كرامت زوار، همين حادثه اخير براي  توجهيبيكشتار حجاج، 
 .دانندكساني كه خود را خادم حرمين مي همآن ،الحرام اهللابيتتوجهي به كرامت زوار ملت ما سنگين بود بي

الملل بينو برخالف حقوق  اين حمله هيچ منطقي ندارد .اند حمله به يمن استاما اقدام اخيري كه انجام داده
زندگي يك ملت را از بين  هايزيرساختموازين حقوقي جهاني است. اين حمله  برخالفاين حمله  .است
حاضر نيستند كه دارو به مجروحان حتي  هاايناي نابرابر و خالف حقوق بشر است. برد. اين حمله، حملهمي

يك  ، حمايت ازحمايت از اين حمله ،ها بدانندآمريكاييشرايط سختي است.  ،اين شرايط برسد. مردم عزيز يمن
اين ن بازي با آتشي است كه عاقبتي ندارد و خودشان در ياو متحدينشان بدانند كه  هااينديوانگي است، خود 

خدمت تمام  . ملت ايران و انقالب اسالمي دراميدوار باشيد !يمنمردم عزيز اما  ؛آتش خواهند سوخت
  ... . واند براي حمايت از مظلومان عالم و مردم يمن مستضعفان است، رهبري ما ملت ما همه آماده

  هاي حاضر در نماز جمعهخطاب به يمني
ة جمهوريالالجمعه في قم المقدسه و تواجدهم في  ةيمنيين لمشاركتهم في صالال االخوه و السادهختاما ارحب ب

حيد مود و بتوالثبالمقاومه و  نيفالحاخواننا في هذا البلد  يصنائنا و نوثجزيل شكرنا و لكم االسالميه و نقدم 
الحكيمه و  ةكد علي المقاومطياراتهم و نؤتالل االمريكي و السعودي بمختلف مذاهبهم و االح ةمكافحصفوفهم في 

  يدافع عن الذين امنواو الصبر، ان اهللا يمان الا ررغب تمسكالالصفوف و  تمزقرق و عن التف بتجنال
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ان احسن الحديث و ابلغ الموعظة كتاب اهللا الحكيم
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  »يا ايها الذين امنوا اتقوا اهللا و كونوا مع الصادقين«
  نسئلك اللهم و ندعوك باسمك العظيم االعظم االعز االجل االكرم يا اهللا

المسلمات، االحياء منهم و االموات، اللهم انصر االسالم و و المسلمين و  مومنين و المومناتاللهم اغفر لل
  و عساكر ممهدين و اخذل الكفر و الكفار و المنافقين، اللهم انصر جيوش المسلمين المسلمين

در راه خودت استوار بدار، گناهان ما را  ما را هايگامما را به انوار محبت خودت روشن بفرما،  هايدلخدايا 
اح طيبه شهدا و علما و درگذشتگان و شهداي يمن و شهداي مقاومت و روح ما را بپذير، ارو ابهانببخش، توبه و 

، جانبازان را شفا عنايت موردنظربلند و ملكوتي امام را با سيد و ساالر شهيدان محشور بفرما، مريضان، مريضان 
خدا، درود ما را به محضر پيامبر ات را بر ما فرو بفرست، سالم و معنوي بفرما، باران رحمت و بركات مادي و

 عصروليم اجمعين ابالغ بفرما، بر فرج نوراني حضرت عليه اهللا سالمفاطمه زهرا، ائمه هدي، فاطمه معصومه 
  بر فرج او تعجيل بفرماظهور آن حضرت قرار بده،  سازانزمينهتعجيل بفرما، ما را از سربازان و 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  1»انْحر * إِنَّ شانئَك هو الْأَبتَر و لرَبك الْكَوثَر * فَصلِّ أَعطَيناك إِنَّا«

  صدق اهللا العلي العظيم
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