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  خطبه اول
  حمد و ثنا

  هو رحمة اهللا و بركات عليكمسالم
  السميع العليم من الشيطان الرجيم  اعوذباهللا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
و نعوذ به من شرور  و نستهديه نستغفرهه و نشكره علي آالئه و نستعينه من امرنا علي ما يكون و نحمده علي نعمات

القاسم المصطفي محمد و علي آله االطيبين االطهرين و ال انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم علي سيدنا و نبينا ابي
  سيما بقية اهللا في االرضين

   دعوت به تقوا
  السميع العليم من الشيطان الرجيم  اعوذباهللا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 1»ا أَيها الَّذينَ آمنُوا اصبِرُوا و صابِرُوا و رابِطُوا و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحوني«

  سيدة الصديقة فاطمة المعصومةالالسالم عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السالم عليك ايتها 
  السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذباهللا

 2»الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و كُونُوا مع الصادقينيا أَيها «

  هعباد اهللا اوصيكم و نفسي بتقوي اهللا و مالزمة امره و مجانبة نهي
همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران شريف را در اين ماه مبارك به تقوا و پارسايي، دوري از هواهاي نفس و 

كنم. اميدواريم خداوند در اين ماه عزيز و شريف همه ما را مشمول الطاف و دعوت مي هاي شيطاني سفارش ووسوسه
  كران خود مقرّر بفرمايد.عنايات بي

                                                            
 .200عمران/ . آل1
 .119. توبه/ 2
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  هاي پيشيناي به خطبهاشاره
 ضي تقديمروابط خانوادگي اهميت دارد عرايهاي گذشته پيرامون مباحث خانوادگي و اصولي كه در اصالح در خطبه

اي جامعه از اهميت بسيار بااليي برخوردار گيري جامعه و سلول هستهعنوان نقطه اصلي شكلده بهشد. گفته شد خانوا
هاي زيادي مواجه سيباألسف نهاد خانواده به داليل گوناگون با آاست. اسالم بر خانواده سالم تأكيد زيادي دارد و مع

ها مصون بداريم و اين امكان ندارد مگر اينكه ما به ها و آفتهمه ما اين است كه اين نهاد را از آسيب است. وظيفه
  هاي خانواده را بر اصول و ضوابط الهي و ديني استوار كنيم.بازگرديم و پايه بيتاهلمعارف نوراني الهي و 

  اسالم در ارتقاي روابط خانوادگي اصول بسيار مهم
  :هاي پيشين به چهار اصل اشاره كرديمدر خطبه

 تربيت و تعالي معنوي و روحي: اخالق و اصل اول

هاي سطحي و مادي ارتقا پيدا كند و نگاه به ازدواج و خانواده نگاهي از نگاهبايد  ،نگاه ما به خانواده و ازدواج
بلكه براي اخالق و تربيت و تعالي معنوي و روحي است.  ،ها نيستلذت جهت صرفاًآرماني و الهي شود. نهاد خانواده 

  اعضاي خانواده حاكم شود. گاهبر خانه و ديد اين نگاه جامع بايد

 اعضاي خانواده از يكديگر ضرورت شناخت :اصل دوم

ها بايد انسان ،ضرورت شناخت درست اعضاي خانواده از يكديگر است. در روابط سالم اجتماعيدومين اصل، 
  خوب يكديگر را بشناسند تا با يكديگر معاشرت نيكو و جميله داشته باشند.

 خود در جاي ديگران  قرار دادن :اصل سوم

در روابط اجتماعي و خانوادگي خود را جاي ديگران قرار دهيم. اينكه هركس خود را در جاي ديگران قرار دهد، 
  شود.ارزيابي او از ديگران درست و دقيق مي

 ضرورت كنترل و مديريت انتظارات و توقعات از يكديگر :اصل چهارم

اي كه همه اعضاي و افراد آن مديريت انتظارات و توقعات ما از يكديگر است. خانهضرورت كنترل و اصل چهارم، 
روي خوش نخواهند ديد. وقتي زن در زندگي  ،از يكديگر داشته باشند ازحدبيشجا و انتظارات بي توقع باشند وپر
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انتظاراتي كه مرد از زن  طورهمينآن زندگي دشوار خواهد شد.  حتماً، داشته باشدتوان شوهر  ازحدبيشمادي توقعات 
  شود.مي زدهآسيبباشد، نظام خانواده  ازحدبيشجا و دارد اگر بي

  صبر و بردباري :اصل پنجم
صبر و بردباري  شدهالهي و معنوي، اصل شناخته ،سالم ،گيري زندگي شيرينپنجمين كليد سعادت خانواده و شكل

هاي روابط خانوادگي است. همين آفت سرآغاز بسياري از مشكالت آسيب تريناست. ناشكيبايي و نابردباري از مهم
 ست كه روابط بينا طبيعي ،داري همسر، ناشكيبا و نابردبار استشود. هنگامي كه فرد در برابر نيها مديگر در خانواده

ي كه مرد زندگي . هنگامبخصوص در آغاز است. صبوري و بردباري سرآغاز شيريني زندگي شودمي ناخوشايند هاآن
پيدا نشده است، اينجا جاي عدم تحمل و نابردباري  يآشنايي درست همسرآرامي پيدا نكرده است، هنگامي كه با خانواده 

يا  پسنددهمسر خود را نمييا برخي از رفتارهاي  را ندارد شوهر از امكانات كافي برخوردار نيست كهاين است. تحمل
تحملي پاسخ داده شود سرآغاز نزاع رفتارهاي خويشان و اقوام براي او سنگين است. سنگيني اين زندگي اگر با بي

كند؛ يا به دهد و اختالفات زندگي را نابود مي. اين يكي از عواملي است كه زندگي را به سمت اختالف سوق ميگرددمي
ها خصوص در آغاز زندگي و هنگامي كه اولين قدمهخواهد بود. ب يهودهو ب انجامد و اگر اين نشد زندگي هجوطالق مي

دهد. نتيجه اين امر اين سوق مي نابوديتحملي زندگي خانوادگي را به سمت شود، نابردباري و كمدر زندگي برداشته مي
  شوند.است كه فرزندان سالم و رشيد تربيت نمي

  كلي از نگاه صبر
ر خانواده صبر و بردباري دود دارد. قبل از اينكه به بحث هاي فراواني وجدر خصوص صبر و شكيبايي بحث

اصل اخالقي بسيار مهم در تكليف و  ،صبر چراكه افكنيماه كلي مياي كوتاه به مقوله صبر از نگپرداخته شود، اشاره
  ها با يكديگر است.روابط انسان

، صبر اساس آيدبرميه ها آيه قرآن و صدها حديث و سيرطور كه از دهاين درواقعصبر يك اصل مهم اخالقي است. 
شكيبايي شخص بر تحمل مشكالت است تا بتواند در زندگي موفق شود.  درواقعصبر  ايمان است؛ صبر همان تقواست؛

 قريبكار رفته است. هبه جايي نخواهد رسيد. در بيش از صد آيه قرآن واژه صبر ب بدون صبر ايماني كسي در زندگيِ
ن است اند و صبر به معناي ايبردباري توصيه شده به صبر و ص)( مصطفيمبر گرامي اسالم حضرت محمد بيست بار پيا

. شخصيت استواري داشته باشد كه بتواند خود درنيايدهاي شكننده از پا د كه در برابر موجكه انسان داراي شخصيتي باش
  را حفظ كند. 
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  روايات گاهاز ديد اقسام صبر
  روايات مكرر آمده است كه صبر به سه نوع است:در 

  صبر بر طاعت -1
زه، كه بايد اطاعت خداوند را كرد. اطاعت خدا در امر به معروف و نهي از منكر، نماز، رو است زمانيصبر بر طاعت 

بر هاي شهواني نشود. اين قسم طبق روايات به صبر حج، جهاد، نياز به صبر دارد و اينكه انسان تسليم خواسته
  طاعت ناميده شده است.

  صبر بر معصيت -2
تواند مقابل اين موانع كند، انسان صبور ميهاي شهوت و غضب انسان را به سمت تباهي دعوت ميهنگامي كه موج

 شود.صبر بر معصيت ناميده مي ،صبر بايستد. اين نوع

  صبر بر مصائب -3
هاي سخت استوار و داراي شخصيت در برابر اين موجهاي زندگي طبيعي بشر مواجه با انواع مشكالت است. انسان

و صبر در برابر  آورددرنميمن را از پا ؤهاي مانسان ،. مريضي، مرگ، مصيبت، جنگ و مشكلآينددرنمياز پا  ،زندگي
 . شوداين مشكالت صبر بر مصائب ناميده مي

 وصبر همان مديريت خويشتن بزرگان، طبق تعريف اين سه نوع صبري است كه در روايات به آن اشاره شده است. 
ولي انسان  ،آيددرمينابردبار است و در برابر شيطان سريع از پا  ،ظرفيتكممايه و كم ضبط نفس است. انسان

  ايستد. البته صبر تابع تكليفي است كه ما به آن مكلَّف هستيم. نيرومند، استوار در برابر مشكالت مي
  ع است:صبر به دو نو به تعبير ديگر،

 هاي درون و بيرون است.يعني ايستادگي و مقاومت در برابر دشمن ،صبر -1

گونه كه در همان ،آرامش در برابر جامعه و خانواده و دوستان است. صبر در اينجا به معناي ايمان است ،صبر -2
  تعبير شده است. »رأس االيمان«روايات به 

  در آيات و روايات آثار صبر
  شود:وار به آن اشاره ميكه فهرست آمده استصبر و شكيبايي آثار متعددي دارد كه در آيات و روايات 
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  منشأ پيروزي انسان -1
توانند در زندگي اجتماعي و خانوادگي هايي مياست. انسان كاريصبوري و بردباري منشأ پيروزي انسان در هر 

صبور  آموزدانشيك  .٤»بالصبر تغفر«؛ ٣»ظَفَرٌ الصبرُ«آمده است كه كه از صبر برخوردار باشند. در روايات  شوندموفق 
هاي زندگي شود. در همه برنامهگيرد. يك تاجر صبور در پايان كار به سود خوب نائل ميدر پايان سال نمره خوبي مي

  شوند پس صبر كليد موفقيت است. هاي صبور به اهداف خود نائل ميانسان
كند. اگر وارد جبهه و جنگ شديد با صبر و روايات آمده است كه صبر شما را در جهاد پيروز ميطور خاص در به
اگر جبهه حق از  5»الصابِرين مع اللَّه و اللَّه بِإِذْنِ كَثيرَةً فئَةً غَلَبت قَليلَةٍ فئَةٍ منْ كَم«. آيددرمياري شما، دشمن از پا پايد

جبهه باطل در هم خواهد شكست. ميزان پيشرفت يك جبهه، ميزان صبر و بردباري  باشد،دار صبوري و بردباري برخور
  كند.ترين اثر صبر اين است كه انسان را در هر جايي كه قرار گيرد به پيروزي نائل ميهاست پس مهمآن

  هاي معنوي و آسماني بهره -2
كند. در آيه شريفه آسماني را نصيب انسان ميهاي معنوي و صبر در اطاعت خدا و در روابط اجتماعي بهره

كساني بخاطر اينكه صبور و آرام بودند به مقام امامت و  6»ونَ بِأَمرِنا لَما صبرُواو جعلْنا منْهم أَئمةً يهد«فرمايد: مي
روايات آمده است كه در  شود. درپيشوايي رسيدند. بسياري از مقامات معنوي و عرفاني در اثر صبر عايد انسان مي

داري درهاي حكمت را به سوي اگر توانستيد خويشتن را حفظ كنيد، اين خويشتن جايي كه در مواجه با نامحرم شديد
هاي معنوي و دستيابي به مقامات ديگران منشأ پيشرفت اجتماعيكند. صبر در عرصه اطاعت خدا و روابط شما باز مي

اين است كه در برابر دوست خود  درگرومقام تو «هايي آمده كه بزرگان فرمودند در قصهشود. مهم اخالقي و عرفاني مي
. در خانه هم »يا همسر خود صبر كنيد. اگر توانستي اين صبر را پيشه كني، خداوند اين مقامات را به تو خواهد داد

بل آن خداوند مقاماتي به انسان خواهد در مقا حتماًاگر ما و شما در خانه توانستيم صبوري پيشه كنيم  است؛ گونهاين
  داد.

                                                            
  .25: ص الكلم، درر و غررالحكم - 3
  منبعي يافت نشد. - 4
  .249. بقره/5

  .24توبه/  6.
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  الهي پاداش -3
 يؤْتَونَ أُولئك«الهي در آخرت كه در آيات متعدد به آن اشاره شده است. در آياتي آمده است كه  هاي ويژهپاداش

مرَهنِ أَجرَّتَيرُوا بِما مبهاي شكيبا و صبور در مشكالت، اجر مضاعف خواهند هاي پايدار و مقاوم، انسان. انسان7»ص
  ها از شخصيت واالتري برخوردار هستند. اين انسان چراكهداشت 

  نتيجه بحث صبر
اين است كه هنگامي ما در زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي پيش  ،در پايان اين سخن بايد اشاره شود آنچه

 أَشداء«فرمايد فت كه صبوري و بردباري، فضيلتي پايدار در وجودمان باشد. اين همان چيزي است كه ميخواهيم ر
هم نشان و نمادي از  »بينَهم رحماء«ريشه در صبوري و بردباري دارد،  »الْكُفَّارِ علَى أَشداء« ٨»بينَهم رحماء الْكُفَّارِ علَى

اين معيت خداوند و  9»الصابِرين مع اللَّه إِنَّ«فرمايد: قرآن مي آن زمانصبر است و اگر كسي به مقام صبر نائل شد، 
صبر در محيط  شود. با صبر در خانه،بر پيدا ميعنايت ويژه خدا كه در آيات  متعدد به آن اشاره شده است در اثر ص

شود. هرچقدر مقام هاست حاصل مييك ملت در برابر دشمنان خدا، همراهي خدا كه باالترين نعمتاجتماعي، با صبر 
هاي ويژه اين اصل را در زندگي بعد روايات و نشانه تر خواهد شد. در خطبهند هم بيشتر باشد، عنايات خداوصبر بيش

خانوادگي، روايات ما به زيبايي به آن اشاره  طور خاص بر صبر و شكيبايي در روابطيم كرد كه بهخانواده عرض خواه
  اند.صبوري و بردباري تفسير كردهدارند و سالمت يك خانه را در 

  خالصه مباحث گذشته
  پنج اصل برشمرده شد: تاكنونكليدهاي مهم روابط خانوادگي 

  نگاه معنوي و ايماني. -1
  درك درست از يكديگر. -2
  ها قرار دهيم.خود را به جاي آنارزيابي ديگران بر اساس اينكه  -3
  كاهش توقعات. -4
  صبر و بردباري -5

                                                            
 .54. قصص/7
 .29فتح/ - 8
  .46؛ انفال/153. بقره/9
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  اميدواريم خداوند به همه ما توفيق ميل به مقام صبر در همه مقامات و مدارج زندگي عنايت بفرمايد.
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

رِ وص1( الْع( َّرٍ لَفي الْإِنْسانَ إِنخُس )2( َّنُوا الَّذينَ إِالآم لُوا ومع حاتالالص ا ووقِّ تَواصبِالْح ا وورِ تَواصببِالص )3( 
  صدق اهللا العلي العظيم

  خطبه دوم
  حمد و ثنا

  السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذباهللا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

القاسم المصطفي محمد و علي علي نحمده علي نعماته و نشكره علي آالئه و نصلي و نسلم علي سيدنا ابي
اميرالمؤمنين و علي صديقة الطاهره فاطمة الزهرا و علي الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة اللهم صلي و سلّم و 

و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي زد و بارك علي ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي 
و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر (عج) حججك علي عبادك و امنائك في 

  اللة النبيين و صفة المرسلينسبالدك خاصة العباد و اركان البالد و ابواب االيمان و امناء الرحمن و 
ولي اهللا السالم عليك يا اخت ولي اهللا السالم عليك يا عمة ولي اهللا السالم عليك يا بنت موسي السالم عليك يا بنت 

  بن جعفر و رحمة اهللا و بركاته
  السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذباهللا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 10»نالصادقي مع كُونُوا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«

  عباد اهللا اوصيكم  نفسي بتقوي اهللا و مالزمة امره

  ع)( يعلدر كالم  دعوت به تقوا
شما را به  ١١»اللَّه بِتَقْوى اللَّه عباد أُوصيكُم«اند كه بندگان خدا چنين فرموده 161در خطبه  السالمعليه اميرالمؤمنين

 دلربايهاي شما فريفته چهره» منْها يصحبكُم ما لقلَّةِ فيها يعجِبكُم عما فَأَعرِضُوا«كنم. ميتقوا و اطاعت خدا سفارش 
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و از رضوان خداوند  خداوند خيلي نزديك طتمام خواهد شد. دنيا به سخ زوديبهدنيا  هايدلرباييدنيا نشويد، همه 
هاي دل به دنيا نبنديد، همه غم» أَشْغَالَها و غُمومها اللَّه بادع عنْكُم فَغُضُّوا«ا نشويد. بسيار دور است. پس فريفته اين دني

ها شما و مشغله شما دنيا نشود. اين دنيا جاي ماندن و دل بستن نيست. ببينيد پيشينيان خود را در دنيا كه جسدهاي آن
قبلي برجا نمانده است. شما هم هاي چيزي از نسلو  ها از ميان رفته استمتالشي شده است. آمال و چشم و گوش آن

پس تقواي خدا را پيشه كنيد. بدانيد اين دنيا به كسي وفا  ،رويدبر همين كاروان سوار هستيد و در همين خط به پيش مي
ايم. تقواي خدا راه رهايي و بستهبه دنيا دل گونهايننكرده است و اين كاروان به سوي مرگ در حال حركت است. چرا 

ست. اميدواريم خداوند به همه ما توفيق كسب تقوا در همه شئون زندگي كرامت بفرمايد و اصالح نفس و نجات همه ما
ها از عالم اخالق دارد. قبل از و شنيدن موعظه البالغهنهجدر  ويژهبهپيشرفت اخالقي نياز به ديدن اين كلمات نوراني، 

هاي اخالقي بشنويم و خويشتن را د. ما بايد از اين چهرههاي استاد بزرگوار حضرت آقاي استادي اخالق فرمودنخطبه
  فرمايد. يق كسب تقوا را به همه ما عنايت اصالح كنيم. اميدواريم خداوند توف

  هاي ماه رجبمناسبت
منين علي د پيشواي پارسايان حضرت اميرالمؤميال ويژهبه ،ميالزم است كه اعياد رجبيه را تبريك عرض كن اابتددر 

م يكنعليها را تسليت عرض مي اهللاسالمروز مرد و روز پدر. وفات حضرت زينب  طورهمينرا و  السالمعليهابن ابيطالب 
  خواهيم كه حرم پاك آن حضرت از تعرض دشمنان خاندان پيامبر مصون و محفوظ بماند. و از خداوند مي

  نوري اهللافضلشهادت استاد مطهري و شيخ  گراميداشت
اند هاي نوراني بودهداريم. اين دو عالم بزرگ از چهرهنوري را گرامي مي اهللافضلشهادت شهيد مطهري و شهيد شيخ 

نوري در برابر همه  اهللافضلاند. زماني شيخ كه در اسالمي بودن اين نظام و خط راستين اسالم ناب نقش بسزايي داشته
ود را قرباني كرد و در زمان عصر ما استاد مطهري پيشگام اصالت ها قد برافراشت و جان خها و انحرافكج روي

 هاي نوراني و همهچهره فرستيم بر ارواح پاك وو صلوات مي هاي متعالي اسالم شد. درودانقالب اسالمي و ارزش
  منات با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد.و ارواح مؤمنين و مؤ نالشأمراجع و بزرگان و امام عظيم

  سازندگي و تعالي روح انسان  ؛اعتكاف

                                                                                                                                                                                                     
 .230: ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 11
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داريم. اعتكاف مدرسه سازندگي و تعالي روح انسان است. چند روز در خانه ايام البيض و ايام اعتكاف را گرامي مي
ي وظايف اجتماعي و اخالقي و معنوي و سياسي. اين فريضه مهم در ح براي اداخدا به اعتكاف نشستن يعني پاكي رو

نشينند، اين فضيلت و ويژه نسل جوان ما به اعتكاف ميهاحيا شد. خوشبختانه در سراسر كشور بپرتو انقالب اسالمي 
قدر دانست. در شهر قم و پايگاه علم و معنويت بيش از پانزده هزار نفر از جوانان و  آن راارزش مهمي است كه بايد 

 موردقبولخداوند اين اعمال را  اهللاشاءارد. انها جاي تقدير و سپاس دنشينند كه همه اينطبقات مختلف به اعتكاف مي
  خود قرار دهد.

  معلمتبريك هفته 
  نقش معلم در اصالح جامعه

نقش مهمي در تعالي جامعه دارد. بارها  وپرورشآموزشدانيد كه نظام داريم. همه شما ميهفته معلم را گرامي مي 
هاي اسالمي استوار شود، همه جامعه اصالح اصالح شود و اركان آن بر بنيان وپرورشآموزشاگر «كه  فرمودندام ميام
، معلمان و مربيان نقش وپرورشآموزشقرار گيرد و در نظام  موردعنايتبايد در همه ابعاد  وپرورشآموزش. »شودمي

ضي خدمت معلمان و . عركشور هستندهاي سرمايه وپرورشآموزشاول را دارند. معلمان و مربيان فعال در عرصه 
ترين وظيفه شما تربيت جامع و متوازن فرزندان اين ملت است. آينده علمي و اخالقي و مربي داريم و آن اينكه مهم

متكفّل  معلمان و مربيان معنوي اين كشور به دست شما معلمان و مربيان سپرده شده است. جمعيت قريب به دو ميليوني
اي است كه قابل وصف ويژه معلمان، وظيفهو به وپرورشآموزش د. وظايف نهادهستن ده نسل كشور و انقالب اسالميآين

  نيست. اميدواريم كه اين عزيزان به وظايف خودشان اهتمام روزافزون داشته باشند.
  

  لزوم رسيدگي به مشكالت معلم
علم بايد يك شغل داشته ها قرار دهند. مدولت و مسئوالن بايد رسيدگي به قشر معلم و مربي را در صدر اولويت

باشد. معلم بايد فراغت داشته باشد تا بتواند نسل خوبي را تربيت كند. اين مستلزم اين است كه تا جايي كه ميسر است 
  به نيازهاي معلمان در همه ابعاد توجه شود.
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   وپرورشآموزش لزوم توجه به سند مهم
، امروز داراي سند بسيار مهمي است كه شوراي انقالب فرهنگي آن را تصويب كرده و محورهاي وپرورشآموزش

 طوربهقرار گيرد و اميدواريم  موردتوجه وپرورشآموزشگوناگون در آن تصريح شده است. اين سند بايد در نظام 
ات بيشتري براي اجراي اين سند دائمي به اين سند كه راهنماي عمل است توجه شود. بنده به نظرم هنوز جاي توجه

  وجود دارد.

  لزوم همراهي حوزه و دانشگاه در اجراي سند 
ها در اجرا و اصالح اين سند نقش دارند و حوزه علميه و بخصوص حوزه قم بايد در توليد فكر و نظريات دانشگاه

شده است كه بيني پيش وپرورششآموزهايي داريم. در خود سند زيرا در اينجا ما كاستي ؛تعليم و تربيت تالش كند
تالش كند. اميدواريم كه هفته معلم بر معلمان و مربيان عزيزمان مبارك  وپرورشآموزشو اصالح  حوزه بايد براي ارتقا

  تربيت كنيم. درستيبهباشد و همه ما بتوانيم اين نهاد را ارتقا داده و فرزندان اين ملت را 

  مسائل جهان اسالم
كنم. ها را تكميل مين مسئله زنده و مهمي است. در خطبه قبل نكاتي عرض كردم كه امروز آنمسئله يمن همچنا

در دنياي اسالم، ترويج تكفير و ترور و  افكنيتفرقهها و كشورهاي غربي به دنبال خط امروز شاهد هستيم كه آمريكايي
األسف اما نكته مهم اين است كه مع ؛فع غرب استمين امنيت اسرائيل و مناتأ درنتيجهبرهم زدن روابط ميان مسلمانان و 

سعود در آخرين كار زشتي كه اند. آلاف شوم استعماري قرار گرفتهابزار و اهرمي در خدمت اين اهد صورتبهسعود آل
 ايم. در اينجا ما سؤالي داريم وبوده بسآتشاعالم صورت دادند تعرض به يمن بود. در فاصله اين چند روز ما شاهد 

 دست پيدا كرديم و يند ما اهدافي داشتيم كه به آنگومي آنانكه آيا حمله به يمن به شكست انجاميد يا پيروزي؟ آن اين
در كشتار  آنانسعود به يمن به شكست انجاميد. دانند كه حمله آلگران دقيق ميكرديم. تحليل بسآتشاعالم  سپس

چون  هاي ديگر موفقي حاصل نشده استند، اما در نگاهموفق بودهاي يمن خريب زيرساختمحرومين و مظلومين و ت
جبهه  ،و يمن اين حزبانصاراهللا سركوب نشده بلكه  تنهانه امروز ودند كه انصاراهللا را سركوب كنند.ها به دنبال اين بآن

تر ا امروز يمن مستحكمام درآورندخواستند يمن را از پا آنان ميجديد مقاومت در برابر استكبار جهاني گرديده است. 
آمده است ن به شكل متحد درها در دست ارتش و انصاراهللا و ملت متحد يمن است؛ دوماً يمشده است. اوالً تمام استان



ه                             ی                                                          ١١/٢/١٣٩۴  ماز  ا   رت آ اّهللا ا

 
 

11

سعود و آمريكا اي شوم آلهتواند جلوي نقشهآن مي واسطهبهو سوم اينكه امروز انصاراهللا تجربه جديدي دارد كه 
  بايستد.

ها) در يمن تحت محاصره هستند. يكي دو ها (داعشيد. مزدوران آناناي نرسيدهسياسي به نتيجه زنظراها بنابراين آن
عنوان ملت ايران وسيله انصاراهللا آزاد خواهد شد. امروز سخن ما بهههللا باشاءها نيز اناستان ديگر باقي مانده است كه آن

برداريد و همراه جريان  افكنيتفرقهگوييم شما دست از ود ميسعو انقالب اسالمي با شما اين است كه اوالً به آل
سعود از خود دور كنيد. آل آن رادر ذات شماست كه بايد  افكنيتفرقهمسلمانان و موج بيداري اسالمي شويد. اين 

نقطه سياهي در  اينايد. اند. همواره شما در آشكارا و نهان با اسرائيل همكاري كردههمواره همراه مستكبران جهان بوده
ن دست برداريد و شما و دنيا بدانيد كه انقالب اسالمي و امواج بيداري اسالمي در سراسر آاز  تاريخ شما است كه بايد

 ،هاپايان اين درگيري و انقالب اسالمي ايستاده و همچنينجهان بر خط مقاومت و پايداري و مقابله در برابر اسالم 
  خواهد بود. پيروزي جبهه حق در همه عالم 

  ايتوافق هسته در موردنكاتي 
كيد جدي تأچهار نكته مهم را در نظر داشته باشند. ما بر چهار نكته  ،در پايان اميدواريم كه دوستانمان در مذاكرات

  داريم:
  نامه به پايان برسد.ها همزمان با توافقتحريم -1
  اي ايران نبايد تعطيل شود.تحقيقات هسته -2
  اي انجام شود.فقط در موضوع هستهمذاكرات  -3
  المللي انجام گيرد.ها در حوزه معمول بينبازرسي -4

شوند و اگر هم موفق  غدارانانند در برابر اين كنيم بتوما در همه جهان بايد عزت و كرامتمان را حفظ كنيم. دعا مي
ها همه ما را گشا خواهد بود و اميدواريم خداوند در همه صحنهنشد، اقتصاد مقاومتي و شهامت در برابر دشمن گره

  .نمايدموفق 

  تبريك هفته كارگر
گوييم. كارگران هستند كه بايد اقتصاد مقاومتي را ايجاد كنند. دوستان هفته كارگر را به كارگران عزيزمان تبريك مي

م دوستان كميته طرح اكرام كه در همين ايا ازجملههاي متعدد در رسيدگي به ايتام و محرومان دارند ميته امداد طرحك
  هللا همه عزيزان به آن توجه كنند.اشاءكنند كه انمردم براي كمك به يتيمان تالش مي سازيامداد براي فعال
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  دعاي پاياني
  ... م االعز االجل االكرم يا اهللانسئلك اللهم و ندعوك باسمك العظيم االعظ
ل الكفر و اللهم انصر االسالم و اهله و اخذ صدق النية و عرفان الحرمةاللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية و 

  االحياء منهم و االموات لمسلماتو المسلمين و ا مومنين و المومناتاهله اللهم اغفر لل
دشمنان  شرهاي ما را در راه خودت استوار بدار، فرما، گامو معرفت خود روشن بايمان هاي ما را به انوار خدايا دل

ا اموات همه ما را غريق اسالم را به خودشان بازگردان، اموات و درگذشتگان ما امام و شهداي ما مراجع درگذشته م
خواهيم باران رحمت و از تو ميت خودت بفرما، ارواح تابناك شهيدان را با شهداي كربال محشور بفرما، خدايا بهار رحم

ها مصون بدار، سالم و هاي ما را از همه آسيبات را بر ما فرو بفرست، نسل جوان و خانوادهمعنويبركات مادي و 
ابالغ  ءنا له الفداحاروا عصروليويژه حضرت هب :ائمه هدي س)( زهرافاطمه  ص)( خدادرود ما را به محضر پيامبر 

  يد و منصور بدار، در فرج امام زمان تعجيل بفرمابه اسالم مقام معظم رهبري را مؤن بفرما، خدمتگزارا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  12»انْحر * إِنَّ شانئَك هو الْأَبتَر و لرَبك الْكَوثَر * فَصلِّ أَعطَيناك إِنَّا«
  صدق اهللا العلي العظيم
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