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  خطبه اول

  حمد و ثنا الهي
اللّه الرحمن الرحيم نحمده علي ما كان و نستعينه من امرنا علي ما اعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم

نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلّي و نسلّم علي يكون و نؤمن به و نتوكل عليه و نستغفره و نستهديه و 
 كسيدنا و نبينا أَبِي الْقَاسمِ المصطفي محمد و علي آله األطيبينَ األطهرين و السيما بقية اللّه في االرضين. السالم علي

و  هللا، السالم عليك يا بنت موسي بن جعفريا بنت ولي اهللا، السالم عليك يا اخت ولي اهللا، السالم عليك يا عمة ولي ا
  رحمة اهللا و بركاته

بِما  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ«بسم اللّه الرحمن الرحيم  
 2فسيِ بِتَقوي اهللا و مالزِمة اَمرِه و مجانبة نَهيِه تَجهزُوا رحمكُم اللَّه فَقَد نُودي فيكُم بِالرَّحيلعباداهللا اُوصيكُم و نَ 1»تَعملُونَ

  3و تَزَودواْ فَإِنَّ خَير الزَّاد التَّقْوى

  دعوت به تقوا
و ذكر مرگ و قيامت و احوال پس از  كنم و ذكر خداوندهمه شما و خودم را به پارسايي و پرهيزكاري دعوت مي

ي ما را از بندگان وارسته و مقرب خويش قرار بدهد و با كنم. اميدواريم خداوند همهمرگ توصيه و سفارش مي
 كران خودش همه ما را بر بندگي خالصانه خود موفق و مؤيد بدارد.عنايات بي

                                            
  .18 هي) آ59(حشر سوره . 1
 195، خطبه 239البالغة)، ص البالغة (مؤسسةنهجنهجسيد رضي، ـ  2

  197) آيه 2ـ سوره بقره ( 3
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ده بود اگر ما تعالي و پيشرفت و صالح جامعه را طور كه مستحضريد بحث در روابط و موارد تحكيم خانواهمان 
اي كه روح باشد، جامعههاي آن متفرق و سرد و بياي كه خانههاي خانوادگي فائق آييم. جامعهبخواهيم بايد بر آسيب

گسسته باشد روي سعادت و خوشبختي را نخواهد ديد. روح و سرد و ازهماعضاي خانواده آن ازلحاظ عاطفي بي
نيم. كها را در روايات مالحظه ميها سخن گفته شد انواع تكليفنيست كه هركدام از محورهايي كه در مورد آنجهت بي

دهنده ها نشانها را در خطبه امروز مالحظه خواهيد كرد. همه اين ترغيبها و ثواببه فضل الهي تعداد ديگري از ترغيب
  باشد.ظر فلسفه خانواده، چه از منظر فقه و چه اخالق خانواده مياهتمام دين مبين اسالم به حوزه خانواده چه از من

  شش اصل از اصول مهم در روابط خانوادگي را برشمرديم.

  اصل هفتم: همكاري و همياري از سوي زن و شوهر
هاي خانوادگي هستيم. اين اصل از قواعد مهم خانواده است.امروز ما در اثر عوامل گوناگون شاهد گسيختگي 
ريزي درست سو و برنامهكند. بايد با احكام اسالمي از يكهاي نوپا را تهديد ميهاي ما خانوادهها خانوادهآسيب انواع

ها القها كه منجر به اختالفات، طها را معالجه بكينم و مشكالت بين خانوادهمسئولين كشور از سويي ديگر  اين آسيب
  هاي بالقوه هست غلبه بكنيم.و آسيب

هاي خانواده را معالجه نكنيم شاهد روزهاي بدتري خواهيم بود چرا در دامن ها و گسستاين آسيباگر ما 
  زده فرزندان رشيد و خوب و صالح تربيت نخواهند شد.هاي آسيبخانواده

  داليل مسئوليت گريزي اعضاي خانواده
  م:ه در اين محور با آن مواجه هستيهايي است كهاي پيشين عرض بكنم در مورد آسيببحثي كه بايد در ادامه خطبه

ها طاقت همياري و همكاري در اداره خانواده را ندارند؟ داليلي پذير نيستند؟ چرا زنچرا اعضاي خانواده مسئوليت
  كنيم:ها اشاره ميدارد كه به پنج نكته از آن

فرهنگي كه اصالت را با :  اين فرهنگ عمدتاً فرهنگ وارداتي از غرب است. جويي. فرهنگ فردگرايي و لذت1
آورد. متأسفانه اين فرهنگ با حساب ميجويي خانوادگي را اساس و بنيان خانواده بهداند، فرهنگي كه لذتفرد مي

شود زن و شوهر را از هم جدا كرده هركدام ابزارهاي گوناگون در حال نشر است. اين فرهنگ وقتي به خانه وارد مي
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ف ها ضعكند كه ازجمله آنهايي را توليد ميبرد. اين فرهنگ وارداتي غربي آسيبروميهاي خود فرا در منافع و لذت
  روحيه همكاري و همدلي و كمك به يكديگر در فضاي خانواده است.

ها كه درنتيجه همين فرهنگ وارداتي غربي است موجب مسئوليت گريزي اين سبكهاي غلط خانوادگي: . سبك2
ارهاي سخت يا متعدد مرد يا زن در بيرون خانواده باعث ضعف روحيه همكاري و شود، كو گسست خانوادگي مي

  كند.شود و درنتيجه همكاري بين زن و شوهر و اعضاي خانواده كاهش پيدا ميهمياري در درون خانواده مي
كه كه وي پرهيز بكند از اين شودگاهي خود برتري بيني چه زن چه مرد باعث اين مي. كبر و خودخواهي انسان: 3

زير بار كار در خانه برود، دست همسر را گرفته به او كمك كند و مشكل او را در خانواده رفع بكند. در حالي كه خانه 
جاي صميميت و روابط بسيار صميمي و دوستانه است. اصالً خانه جاي اين نيست كه كسي به ديگري فخر بفروشد و 

ش قائل باشد. اگر در بيرون از خانه مقام و مسئوليت و جاه و مقام و ثروتي داشته باشد باز جايگاه برتري براي خود
كند و نبايد اين امور در فضاي خانواده تأثير بگذارد فضاي خانواده جاي صميمت و دستگيري و همياري فرق نمي

  يكديگر است.
فته شد نيست، بلكه آقا يا خانم در آغاز تشكيل كدام از عواملي كه در باال گگاهي هيچتوجهي: ها و بي. غفلت4

هايي را از مشكالت زندگي داند كه كمك به يكديگر چه گرهزندگي مشترك توجهي به اين قصور خود ندارد و نمي
 كند. در بسياري از مواقعكند و چه انسي در فضاي خانواده حاكم ميكند، چه فضاي صميمي ايجاد ميمشترك باز مي

  شود.عث عدم همكاري و همياري بين اعضاي خانواده ميها باغفلت
ود و شپذيري در بين اعضاي خانواده ميتنبلي باعث كاهش مسئوليت زماني نيز كاهلي و. سستي و كاهلي: 5

  حوصله كار در خانه و تدبير امور خانواده و كمك به فرزندان و همسر را ندارد.
  ياري بين اعضاي خانواده شده استحداقل اين پنج عامل باعث ضعف همكاري و هم

و اين سرآغاز سست شدن پيوندهاي خانوادگي است و در پي آن آغاز تربيت ناصحيح فرزندان و انواع مشكالت 
  خانوادگي است.

  اهميت همياري و تعاون با يكدگير
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مواردي را بيان كنم. اما جا دارد كه در مورد اهميت و فوائد همكاري و همياري و تعاون بين اعضاي خانواده نيز 
اگر نماز گذاران عزيز به خاطر داشته باشند ما در مقوله صبر خانوادگي، در مقوله انس خانوادگي و در آن شش اصل 

هاي سابق گذشت مالحظه كرديد در روايات چه ثابت رواياتي را از فريقين بيان كرديم. در مباحثي كه در خطبه
ده شطور كار براي همديگر بيانوبرخاست اعضاي خانواده باهم و هميننشستهايي در مقوله انس خانوادگي، ثواب

 همه ثواب براي اين است كه براي همديگرشويم. اينزده ميكنيم حقيقتاً شگفتها را وقتي مالحظه مياست. اين ثواب
  كنم: ا عرض ميهايي را خدمت شمپذيري داشته باشيم كه نمونهوقت بگذاريم، انس بورزيم، روحيه مسئوليت

شده است مخصوصاً براي زنان كه در ارزش همكاري باهمديگر هم سنگ ثواب جهاد شمرده وزن جهاد:. هم1
  4روايت داريم: شوهرداري نيكو جهاد زن است.

  شده است.عنوان كمال ايمان شمردههمكاري و كمك به همديگر در خانواده به. نشانه كمال ايمان: 2
: كسي كه تكبر نورزد و از سه چيز شانه خالي نكند حقا مؤمن است: اولين اين سه چيز خدمت فرمايدعلي (ع) مي 

نشيني و خوردن در كنار و كمك كردن به عيال و همسر است و دوم آن نشست با فقرا و نيازمندان و سوم آن هم
  خادمان است.

ر اكرم محمد مصطفي (ص) در خطاب به امير : از ائمه اطهار (ع) و از پيامبشدنرديف صديقين و شهدا واقع. هم3
كند مگر آنكه صديق باشد يا شهيد يا مردي كه خداوند خير المومنين نقل شده است: كمك به همسر و عيال خود نمي

   5دنيا و آخرت او را اراده كرده باشد.
دقه را دارد بنابراين فكر شود ثواب انفاق و صهر كاري كه در خانه انجام داده مي. انفاق بودن خدمت به همسر: 4

  6ايد.نكنيد كه وقت خود را ضايع كرده
  كند.عمر را طوالني ميكمك و همياري در ميان اعضاي خانواده طوالني شدن عمر: . 5

                                            
 4ادرْأَةِ ـ قال ابو عبداهللا (ع): جِهنُ الْمسلِ ( حع9 ، ص5 الكافي، جكليني، التَّب(.  
  )1، ح 132، ص 104بحار االنوار، ج عالمه مجلسي، ( لٌ يرِيد اللَّه بِه خَيرَ الدنْيا و الĤْخرَةيا علي لَا يخْدم الْعيالَ إِلَّا صديقٌ أَو شَهِيد أَو رج ـ5 
  )366 ص ،2 جموسوعه معارف الكتاب و السنه، محمد محمدي ري شهري، قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله وسلم: خدمتك زوجتك صدقه ( ـ6 
  )367 ص همان،( امرَأَتك، حتَّى اللُّقْمةُ الَّتي تَرْفَعها إِلَى في تؤجر فيها كنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّعلي اهلك ممهما أَنْفَقْت إِنَّك  و قال (ص) ايضا: 
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  .شودرزق روزافزون به اهل آن خانه داده ميافزايش روزي: . 6
داوند هفت در جهنم را به روي او كند خ: كسي در كمك به اعضاي خانواده تالش مي. نجات از آتش جهنم7
  7كند.گشايد هر جا كه بخواهد در بهشت سير ميبندد و هشت در بهشت را ميمي

هر زني كه شوهر خود را در جهاد و حج و طلب علم كمك كند خداوند ثواب . نائل شدن به ثواب صابران: 8
   8كندهمسر ايوب را به او عنايت مي

دارد ، خداوند خانمي كه در خانه چيزي را براي صالح و اداره درست خانه برمي: . مورد لطف الهي قرار گرفتن9
  9افكند و كسي كه مشمول نظر لطف خداوند باشد عذاب نخواهد ديد.به او نگاه لطف مي

: در روايت ديگر دارد كه اگر ليوان آبي به همسر خود دادي خداوند اجر به تو خواهد . مأجور بودن نزد الهي10
  10داد.

هاي بزرگ در انس خانوادگي، در صبر مالحظه كرديد كه اجر عبادت، اجر شهادت، اجر جهاد و اين پاداش
ه ما اي دارد؟ اين بهايي چه فلسفهخانوادگي و در كار خانوادگي ذكر شده است. بايد اين را پرسيد كه چنين ترغيب

ثواب اولياي الهي است چراكه صالح جامعه  وزن شهادت و جهاد ودهد كه صالح و سالمت خانواده همنشان مي
ويژه كه در آغاز زندگاني مشترك عمل به اين اصول خيلي مهم است. من هاي اخالقي و ايماني است، بهدرگرو خانه

خواهم كه در آغاز زندگي مشترك خود معارف فقهي و اخالقي زندگي اسالمي را براي خود از مردان و زنان جوان مي
د كه سعادت دنيا و آخرت را در پي خواهد داشت، زندگي را بر همين اصولي كه برايتان بيان شد استوار الگو قرار دهن

  كنيد كه سعادت دنيا و آخرت را خواهيد داشت.

                                            
  )175ارشاد القلوب، ص ديلمي، ( شَاءت. أَيها منْ تَدخُلُ الْجنَّةِ أَبوابِ ثَمانيةَ لَها حفَتَ و النَّارِ أَبوابِ سبعةَ عنْها اللَّه أَغْلَقَ أَيامٍ سبعةَ زوجها خَدمت امرَأَةٍ ـ أَيما7 
، طبرسي( ع أيوب امرأة يعطي ما الثواب من اهللا أعطاها العلم طلب أو الجهاد و الحج على زوجها أعانت امرأة أيما رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله وسلم: ـ قال8 

  )201مكارم االخالق، ص 
 يعذِّبه لَم لَيهإِ اللَّه نَظَرَ منْ و إِلَيها اللَّه نَظَرَ صلَاحاً بِه تُرِيد موضعٍ إِلَى موضعٍ منْ شَيئاً زوجِها بيت منْ رفَعت امرَأَةٍ أَيما رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله وسلم: ـ قال9 

  )451 ص، 21 جالشيعة، وسائل( شيخ حر عاملي، 
  )367 ص ،2 جرسول اهللا صلي اهللا عليه و آله وسلم: ان الرجل اذا سقي امراته من الماء اجر. (موسوعه معارف الكتاب و السنه،  ـ قال10 
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د هاي زيادي خواهالبته كمك به ديگري در شرايط عادي ارزش دارد ولي اگر اين كمك در شرايط ويژه باشد ثواب
هاي رحمت حالت مريضي و دشواري است اگر او را تحمل كرده به او كمك بكند دروازهداشت: كسي كه همسرش در 

هايي از بزرگان و رجال الهي داشتيم كه در كنار همسر مريض خود چنان مقاومت شود. ما نمونهالهي به روي او باز مي
رسيدند. بله كار در شرايط ويژه  هاي واالي عرفاني و اخالقياي خود به درجهكارهو صبوري كردند و از قبل اين

ه ها وجود داشتارزش بيشتري دارد در شرايط خاص همسران خود را تنها نگذاريد، بايد دست مهرباني شما بر سر آن
رود يا مرد در خانه است و همسرش به شود كه  شوهر خانمي به جهاد يا حج ميباشد. ازجمله اين شرايط شمرده مي

  11كند.همياري خانوادگي را نزد خداوند بيشتر ميها اجر رود اينحج مي

  دعا 
هاي ايماني و الهي دهيم ما را به انجام وظايف خود و بنيان نهادن خانوادهخدايا تو را به اولياي بزرگت سوگند مي

بزرگ و  هايهاي ما را خانهكن بفرما؛ خانههاي ما ريشههاي خانوادگي را از خانهو نوراني موفق بدار؛ آسيب
  هاي واالي اخالقي قرار بده.ارزش

الْأَب وه ئَكرْ إِنَّ شَانانْحو كرَبلِّ لثَرَ فَصالْكَو طَينَاكيمِ إِنَّا أَعنِ الرَّحمالرَّح مِ اللَّه12تَرُبِس 
  صدق اهللا العلي العظيم

    

                                            
  ـ روايتي از مكارم االخالق كه در سابق گذشت.11 

  . سوره الكوثر12
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  خطبه دوم
من امرنا علي ما يكون و نؤمن به و نتوكل عليه و نستغفره و  اللّه الرحمن الرحيم نحمده علي ما كان و نستعينهبسم

في محمد و القاسم المصطنستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلّي و نسلّم علي سيدنا و نبينا ابي
مة نة و علي ائعلي اميرالمؤمنين و علي صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علي الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الج

المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و 
علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و اركان البالد و ابواب االيمان و امناء الرحمان و 

رة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم اجمعين.اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم ساللة النبيين و صفوة المرسلين و عت
عباداهللا اُوصيكُم و نَفسيِ بِتَقوي اهللا و مالزِمة  13»يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا«اللّه الرحمن الرحيم.
  اَمرِه و مجانبة نَهيِه

  كنم.ي شما نمازگزاران گرامي و خودم را به پارسايي و پرهيزكاري سفارش و توصيه ميمهه
  ضرورت اخذ تقواي خاص توسط مسئوالن و صاحب منصبان

البته تقوا يك وظيفه عمومي در شئون زندگي ماست و همه ما بايد به آن توجه كنيم ولي تقواي خاصي است كه 
  افراد خاصي نيازمند به آن هستند.

طلبند. در نمازهاي جمعه كه عموم مردم توصيه تقوا را مسئوالن و صاحبان قدرت و نظام، تقواي بيشتري را مي
صورت خاص مورد خطاب تقوا قرار شنوند مسئوالن و صاحبان قدرت و ثروت مخاطب بهصورت عمومي ميبه
ز خالفت امير المومنين آن حضرت گيرند چراكه اينان بيش از ديگران نيازمند رعايت تقوا هستند در آغامي

  14»فَإِنَّكُم مسئُولُونَ حتَّى عنِ الْبِقَاعِ و الْبهائم -اتَّقُوا اللَّه في عباده و بِلَاده«فرمودند:
  اين خطاب به كارگزاران است. همچنين  امير المومنين در آغاز  نامه ايي كه به مالك اشتر نوشتند فرمودند: 
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جناب مالك و كارگزاران و  15»و اتِّباعِ ما أَمرَ بِه في كتَابِه منْ فَرَائضه و سنَنه -ه بِتَقْوى اللَّه و إِيثَارِ طَاعتهأَمرَ«
مسئوالن، شما بيش از ديگران مأمور به رعايت تقوا هستيد. تقواي سياسي، تقواي اداري، تقواي اقتصادي يك وظيفه 

هاي اخالقي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي ماست چراكه ايشان بيش از ديگران در معرض لغزش خاص مسئوالن
جه با المال مسلمين، در مواهستند. كرسي نمازهاي جمعه بايد توصيه گر تقوا براي كارگزاران و مسئوالن نظام در بيت

تقواهايي هست كه بايد مسئوالن ما آن را  فسادهاي اقتصادي، در كنترل و مهار حاشيه و فرزندان خودشان باشند. اين
  موردتوجه قرار دهند

رسد و فرشته مرگ كه موقع مرگ فراميتقواي الهي در همه شئون و مراحل زندگي دستگير ما خواهد بود، آنگاه
شود كه ارزش تقوا چه بوده است. به همين خاطر است كه رعايت تقوا در همه مراحل دهد آنگاه مشخص ميندا مي

تين خواهيم كه ما را از پارسايان راسندگي توصيه بزرگان و ائمه دينمان است كه بايد به آن توجه بكنيم. از خداوند ميز
  و بندگان مقرب خود قرار بدهد

  ها:مناسبت
  : كنمياين هفته داريم اشاره م كه در ييهابه مناسبت

  . تكريم دهه كرامت1
شود و با ميالد حضرت امام بيت حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز ميلدهه كرامت كه با سالروز والدت كريمه اه

كنم. اين دو مهاجرت پرفروغ خورشيد بزرگ رسد را به همه شما تبريك و تهنيت عرض ميرضا (ع) به پايان مي
رچه زاده براي سرزمين ايران مايه خيروبركت بوده است. گخراسان و مهاجرت ماه تابان قم و مهاجرت هزاران امام

اجبار دشمن اتفاق افتاد اما باعث درخشش انوار نوراني امامت و واليت به سرزمين ايران شد و مهاجرت امام رضا به
گرفته است از بركات هجرت حضرت اي كه با اين عظمت شكلمند از الطاف فراوان ايشان هستيم؛ و حوزهما بهره

  معصومه (س) بوده است.
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اين دو بزرگوار فرزندان حضرت امام موسي بن جعفر ع و ساير امام زادگان كنيم به ساحت مقدس هديه مي 
  بزرگوار سه صلوات بر محمد و آل محمد.

گذاري شده است كه در اين زمينه اهللا عليها روز دختر نامزمان با ميالد حضرت فاطمه معصومه سالمروز دختر: هم
اي شده است. دختران ما  بايد هاي ويژهعه هم به ما توصيهو رعايت شأن و منزلت و جايگاه دختران در خانه و جام

ها بيش از ديگر فرزندان مورد تكريم و احترام قرار بگيرند. براي الگوي اخالق و پاكي و ادب باشند و بايد در خانه
يك عرض دختران عزيزمان كه نسل آينده و مادران آينده هستند آرزوي توفيق داريم و اين روز را هم به آنان تبر

  كنيم.مي

  . بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به كشورمان 2
هاي برافراشته ما و هزار آزاده در طول دفاع مقدس داشتيم سندهاي افتخار ما، پرچم 50آزادگان ما كه در حدود 

انت صيهاي بزرگ انقالب اسالمي هستند وظيفه ما و مسئوالن هست كه كرامت نسل ايثارگر و جانبازان را سرمايه
هاي محترمشان توجه روزافزون داشته باشند.از سويي ديگر نيز اين عزيزان بايد بكنند و به اين ايثار گران و خانواده

كنيم و سعادت آنان را از هاي انقالب اسالمي باشند. به همه اين عزيزان اين روز را تبريك عرض ميآوران ارزشپيام
كنيم و براي علو درجات و روح مقدس شهداي عزيزمان، شهداي آنان دعا ميكنيم و براي موفقيت خداوند مسئلت مي

  كنيم صلواتي بر محمد و آل محمد.اند هديه ميانقالب اسالمي، شهداي گمنامي كه در اين روزها تشييع شده

  . روز مقاومت اسالمي3
اي بود هاي زنجيرهاز پيروزيروزه آغ 33روزه بوديم. جنگ  33اهللا در جنگ نه سال قبل ما شاهد پيروزي حزب 

ان ناپذير نشهايي خود را شكستهاي غاصب جهاني است كه با حربهو خط پاياني بر تُرك تازي اسرائيل و ارباب
داريم. مع االسف ها را به عقب راند و آنها را محكوم به شكست كرد. اين روز را گرامي مياهللا آندادند كه حزبمي

هايي مواجه شد و استكبار گران سعي كردند اين مقاومت اسالمي و بيداري اسالمي با توطئهدرخشش انقالب اسالمي، 
هاي متحجر و ارتجاعي داعش در جهان اسالم به وجود بياورند، اختالفات قومي ها را لوث بكنند. جريانپيروزي
ه به هايي كغانستان و عراق چه ستمبينيم كه در يمن و بحرين افاي در جهان اسالم به وجود بياورند و حال ميقبيله
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شود. ديروز در مالقاتي كه با مسئول صليب سرخ جهاني داشتم به ايشان گفتم كه شما ايران ـ  امت اسالمي وارد مي
عنوان اين كشور مقتدري كه توانايي دارد اما براي عمل به وظيفه الهي از توليد سالح نامتعارف دست برداشته است ـ به

لع هاي اتمي و شيميايي خيد و اسرائيل و آمريكا را از سالحواي به كشورهاي ديگر برينه خلع سالح هستهنمونه درزم
گوييد در شرايط بسيار بدي قرار دارد كمك كنيد. ايران اسالمي كه سالح بكنيد. شما بياييد يمن را كه خود شما مي

الگو قرار دهيد، خوب پاسخي براي اين حرف ندارند. بايد  كندبراي عمل به احكام الهي از تعدي و تجاوز پرهيز مي
خواهند درخشش مقاومت را كم بكنند امروز بعد از ها مياين مشكالتي را كه در منطقه وجود دارد را كنترل كنند، اين

زنند وحديث ميتوافق اوليه كه بايد مسير قانوني خود را طي كند براي مشكالت و مسائل داخلي خودشان هزار حرف
هاي شما نخواهد شد و خواهيهاي واالي خود كوتاه نخواهد آمد و تسليم زيادهاين را بايد بدانند كه ايران از ارزش

  كنند حضور خواهد داشت.در كنار مقاومت سرافراز اسالم كه ايستادگي مي

  مرداد 28مرداد سالروز كودتاي  28. 4
  ها است: كه ازجمله اين درسهاي مهمي داشت و درس اين كودتا شرايط ويژه

  الف. دچار اختالف نشدن در درون خودتان،
  هاي اسالمي خود،ب. فاصله نگرفتن از ارزش

  هاي دشمن نشدن،ج.  تسليم زورگويي
  د. مقاومت در مقابل دشمن،

  مرداد درس بگيريم. 28دست  كه بايد از ماجراي كودتاي ه. اقتصاد مقاومتي و مواردي ازاين
پي ايجاد تفرقه در ميان مردم ما هستند كه بحمداهللا مردم ايران هوشيار هستند و درصحنه حضور  دشمنان در

  دارند.
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5گراميداشت هفته حج .  
عنوان كنگره بزرگ وحدت است ي كه بههستند آرزوي توفيق داريم، اميدواريم حج كساني كه عازم حجبراي همه

برگزار شود و البته صد افسوس كه پايگاه وحدت و برائت از مشركين، امروز در اختيار كساني است كه خود  خوبيبه
در پي تفرقه و جدايي امت اسالمي هستند. براي همه مسئوالن حج هستند آرزوي توفيق داريم و كساني كه عازم حج.  

  دعا
االكرم يا اهللا يا اهللا يا اهللا...يا ارحم الرحمين اللهم اغفر نسئلك اللهم و ندعوك باسمك العظيم االعظم االعز االجل 

للمومنين و المومنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الكفر و اهله، خدايا آزادگان و جانبازان 
وار ا شفا عنايت بفرما؛ انو ايثار گران ما را توفيق روزافزون و صحت و سالمت عنايت بفرما؛ مريضان و جانبازان ما ر

تابناك شهيدان، روح ملكوتي امام راحل را با اولياي خودت محشور بفرما؛ سالم ما را به محضر پيامبر خدا (ص) و 
ويژه فاطمه معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع) و حضرت وليعصر (ع) ابالغ فاطمه زهرا (س) ائمه هدي (ع) به
ر (عج) تعجيل بفرما؛ خدمتگزاران نظام، مقام معظم رهبري، مراجع عظام مؤيد و بفرما؛ در فرج نوراني حضرت وليعص

  منصور بدار؛ ما را خدمتگزار اسالم و اهداف اسالمي مقدر بفرما.
  16فُوا أَحدبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُنْ لَه كُ

 صدق اللّه العلي العظيم
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