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 خطبه اول

نا و الصّالة و الّسالم علی سیّدالحمد هلل علی ما نعمائه و له الشکر علی آالئه بسم اهلل الرحمن الرحیم 

آله االطیبین  علی و نبیّنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و

 االطهرین وال سّیما بقیة اهلل فی االرضین.

خت ولی اهلل، السالم علیک یا عمة ولی اهلل، السالم أالسالم علیک یا بنت ولی اهلل، السالم علیک یا 

 .علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة اهلل و برکاته

 توصیه به تقوا

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا »من الرحیم عوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحأ

عبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اهلل وَ مُالزِمَة امرِه وَ  1«قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

 2التقوی. مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَاهلل فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَحیل وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد

ماه رجب و  در آخرین روزهایگرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را  نمازگزارانهمه شما 

از خداوند در همه احوال و شئون زندگی  بریفرمانبه پارسایی، پرهیزکاری و در آستانه ماه شعبان 

خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی را به روی همه کنم و از خداوند میسفارش و دعوت می

 خود قرار بدهد. یی ما را از بندگان وارسته و شایستهما بگشاید. امیدواریم خداوند همه

                                              
 81.1. سوره مبارکه حشر، آیه 

 891ـ سوره بقره آیه  2
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 ادامه اصل دوازدهم: اصل کنترل و مهار خشم و غضب

توقف بیشتری  ،بحث ما در اصول و روابط خانوادگی و همسران به اصل دوازدهم رسید. در این اصل

مقوله کنترل و مهار خشم، نقش مهمی در سالمت خانواده و روابط  چراکهنسبت به سایر اصول داشتیم 

عرض شد که خشم و غضب یک عنصر مهم در وجود  قبل هایبحثاجتماعی و خانوادگی دارد. در 

مدیریت و در جای خود به کار گرفته شود یک ضرورت است و اگر  درستیبهانسان است که اگر 

خواهد  زیادی هاینابسامانیو  هاتخریب منشأو بروز پیدا کند  هورظکنترل نشده در روابط ما  صورتبه

 .بود

در ادامه عرض کردیم که خشم و غضب دارای آثار و نتایج بسیار مخربی است و روح و روان را 

 .ریزدمیارتباطات اجتماعی را در هم  ،کشدمیبه تیرگی و روابط خانوادگی را  سایدمی

 شانفآتشا و آخرت قابل وصف نیست و به تعبیر روایات، یک عواقب خشم و غضب نابجا، در دنی

 به ده اثر تخریبی تقریباًو  سوزاندمیاست که دین و ایمان و اخالق و زندگی سالم را  ایشعلهاست. 

 خشم و غضب اشاره کردیم.

هنگام خشم و غضب را برشمردیم و  داریخویشتندیگر آثار حلم، کظم غیظ و  ایخطبهسپس در 

کسانی که بتوانند خشم و غضب خود را مهار کنند یک تجربه معنوی و عرفانی را  دادمیروایات نشان 

خواهند داشت. بسیاری از درجات معنوی و اخروی وجود دارد که جز با کنترل غضب و مهار خشم 

 میسر نیست.کنترل در روابط خانوادگی و رابطه میان همسران  ویژهبه
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کنترل خشم و غضب را با استناد به آیات و روایات عرض کردیم گفتیم که از  و آثار فواید درگذشته

از اوصاف متقین برشمرده  عمرانآلهمین صفت در سوره  .عالئم مهم ایمان توانایی مهار خشم است

وَالْکَاِظمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ َعنِ النَّاسِ وَاللّهُ ُیحِبُّ الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء : »شده است

 3«الْمُحْسِنِینَ

برای رعایت حال محرومان و نیازمندان متقین و پارسایان کسانی هستند که هم اهل انفاق هستند و 

ا خشم رو  کنندمیهستند که خود را هنگام عصبانیت کنترل  هاییانساندست باز و گشاده دارند، 

آن خشم را در درون خود  تواندمی مؤمنخشم یک شعله برافروخته است و انسان  چراکه برندفرومی

صورت خواهیم توانست که از آن خود را مهار کردیم در  جایبیمهار کند. اگر ما خشم و عصبانیت 

 همدیگر درگذریم.

یُّهَا الَّذیَن آمَنُوا إِنَّ ِمنْ أَْزواجِکُْم  » :فرمایدمیروابط خانوادگی  رابطه با سوره تغابن در 81 در آیه  یا أَ

آیه  فوق، یهآ 4«وَ َأواْلِدکُمْ عَدُوًّا لَکُمْ فَاحَْذرُوهُمْ وَ ِإنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا َو تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوٌر رَحیمٌ

بعض  :فرمایدمیدر این آیه  .زیبایی است که انشاهلل در آینده نیز در مورد آن بحث خواهیم کردخیلی 

 به .کنندمیشما را به راه شر و ناپاکی دعوت  چراکههستند  دشمنان شما درواقعهمسران و فرزندان 

ه خویش را ب شوهر ،گاهی همسر .ست نیفتیدهدشمنی  واقعبهکه  هاییدوستیهوش باشید که در دام 

که ظاهر آن دوستی است اما حقیقت آن دشمنی است. قرآن کریم با ندای بلند در  خواندفرامیچیزی 

                                              
 831ـ سوره آل عمران آیه  3
 81ـ سوره تغابن، آیه  4

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=14
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=14
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=14
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 ،و در روابط میان خودتان مواظب باشید که در دام شیطان نیفتید «فَاحْذَُروهُمْ: »دهدمیاین آیه فرمان 

در روابط خانوادگی گاهی . را به راه غیر خدا نکشاندزیبا شما  ظاهربه هایدعوتظواهر فریبنده و 

دشمنی است او را  درواقعاین  باشدمیکه خالف شرع  کندمیهست که همسر از همسر خود تقاضایی 

 . در اینشیطان و اهریمن است درواقعاما  برداردکه در ظاهر لذتی در  خواندفرامیبه مجلس یا سفری 

ِإنَّ َو إِْن تَعْفُوا َو تَصْفَحُوا َو تَغْفِرُوا فَ: »فرمایدمیمواظب باشید اما بالفاصله  :فرمایدمیقرآن کریم  موارد

 مابر شخداوند  داریدو مدارا و عفو و گذشت  اما اگر در روابط خودتان بنای بر رفق «اللَّهَ غَفُوٌر َرحیمٌ

حبت و مغفرت الهی موجب جلب م ،خشمزمان رحم و بخشش به یکدیگر در  چراکهرحم خواهد کرد 

 . خواهد شد

 کنیدنابجای یکدیگر را استجابت ن هایدعوتو در دام شیطان قرار نگیرید تا هم هوشیار باشید  بنابراین

 عفو و بخشش باشد. ،گذشت ،مهربانی ،بنای زندگی مشترک بر دوستی حالدرعین و

 خشم و کظم غیظ کنترل هایراه

کنترل  هایراهپیشین تقدیم محضر شریف شما خواهد شد،  هایبحثاما بحثی که امروز در ادامه 

عصبانیت و مهار کردن خشم است. طبیعی است که در ارتباطات انسانی و بخصوص در روابط خانوادگی 

تفاوت سالیق و  هاآدمبرای عصبانیت و اصطکاک وجود دارد.  هاییزمینهو ارتباط میان همسران 

 .شودمیتبدیل به خشم و غضب و عصبانیت  احیاناًادم و روحیات دارند که منشأ اصطکاک و تص

 نتوامیاین است که این مهار خشم و غضب و عفو و گذشت را که آن مقدار برکات دارد چگونه  سؤال

 :کنیممیخالصه محضر شریفتان عرض  صورتبهآورد؟ در دو مرحله نکاتی را  به دست
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 از پیدایش خشم و غضب مرحله اول: مرحله پیشگیری

روشنی وجود دارد تا  هایتوصیهدر این مقوله . دفع عصبانیت استو  مرحله اول مرحله پیشگیری

که اگر در خط خشم و غضب قرار گرفتیم این صفت  دانیممیخانواده در خط عصبانیت و خشم نیفتد. 

لذا باید اعضای خانواده تالش کنند که در خط عصبانیت و  .و حد توقفی ندارد رودمیتصاعدی پیش 

 .خشم نیفتند

  رعایت اصول و ضوابط متقابل  .1

پیشین بحث کردیم رعایت شود  هایخطبهاولین راهکار این است که اصول و ضوابط متقابل را که در 

خواهند ماند. اعضای سیب دور آخانواده از این  هاآنکه این خشت اول و گام نخست است و با رعایت 

ش از بی هایدرخواستر را حفظ کنند، یکدیگو حقوق  خانواده از تعدی به حقوق یکدیگر دوری کنند

 توان دیگری را بر او تحمیل نکنند که این نکته آغاز است.

 عصبانیت زا هایموقعیتپرهیز از  .2

 ایاگر در این بحث وارد شود  مثالً داندمیگاهی شخص عصبانیت برانگیز پرهیز کنند.  هایموقعیت از

ریشه را  . لذا باید از ابتداشودمیو به عصبانیت ختم  گیرددرمیدر این شرایط قرار بگیرد گفتگویی 

 و از آن گفتگو یا موقعیت دوری گزیند. خشکاند

 گفتگو و مشاوره خانوادگی برای حل مشکالت .3

. است در روابط خانوادگیمناسب برای حل مشکالت  کارراهگفتگو و پیدا کردن در این زمینه  نکته سوم

فتگو کنند باهم گ مرحله اول این است که گیردمیو عصبانیتی صورت  گیرددرمیکه بحثی  داندمیوقتی 
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یت را پیدا کنند و اال عصبان مسئلهدرگیر نشدن و حل  برای حلراهو یافتن  نظرتبادلو اصل تشاور و 

 ن مترتب خواهد شد.آبر  بیان شد قبالً ی که بو آثار مخر خواهد شد ورشعله

اشیم و شرع ب موردقبولعقالنی و  هایراهعصبانیت به دنبال یافتن  هایورطهلذا باید قبل از افتادن در 

 مشکالت خانوادگی را حل کنیم.

 پدیدار شده هایموقعیتمرحله دوم: مهار خشم و مقابله با عوامل و 

منجر  تدرنهایکرده کار به مشاجره و افراد با هم اختالفی پیدا  که آیدمیپیش  یگاهی در زندگی شرایط

 هایهخطبکه در  هاییشیوهو   شودمیکه در ذیل بیان  ایشیوه. در این مرحله با شودمیبه عصبانیت 

 آینده خواهد آمد باید عمل کرد:

 یادآوری پیامدهای منفی خشم )عالج علمی( .1

که مخرب  غیرمنطقیدر دام این عصبانیت  کهاین، برای اندفرمودهکه علمای اخالق هم  طورهمان 

روابط خانوادگی است قرار نگیریم همیشه و بخصوص در موقعیت عصبانیت باید آثار مخرب 

شما قرار گرفت. و این دقت نظر و  موردتوجهعصبانیت را مرور کنیم که در روایات شریفه بود و 

 .کندمی خوخوشخرب خشم و غضب، آدمی را نرم و مالیم و ثار مآتوجه به 

ر متذک هاآنبعد به  هایخطبهکه در روایات شریفه آمده و در در این زمینه وجود دارد نکات دیگری 

 خواهیم شد. 
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اصل دوازدهم در روابط خانوادگی این بود که توانایی مهار خشم و غضب را داشته  کنممی تأکیدباز 

و تضییع حقوق یکدیگر و ناسالم  مفاسد عصبانیت را که گاهی به قتل و دعوا همهآنباشیم و جلوی 

 .بگیریم شودمیتربیت ناسالم فرزندان منجر  درنتیجهو  انجامدمیشدن فضای خانواده 

در همه شئون و احوال  فرامینش از بریفرمان د همه ما را در رعایت حقوق الهی وخداون امیدواریم 

امن و سالم و سرشار از اخالق و معنویت  هایخانهما را  هایخانه و بدارد مؤیدزندگی موفق و 

 5وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَبفرماید.

 

  

                                              
 . سوره کوثر5
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 خطبه دوم

اللّه الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه بسم

و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أَبِی 

المصطفی محمد و علی وصیه علیّ امیرالمؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی سِمِ الْقَا

الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم صلّ و سلّم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علیّ بن 

لیّ و عالحسین و محمد بن علیّ و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمد بن علیّ 

حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة بن محمد و الحسن بن علیّ و الخلف القائم المنتظر 

العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب 

 العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

علیک یا اخت ولی اهلل، السالم علیک یا عمة ولی اهلل، السالم  السالم علیک یا بنت ولی اهلل، السالم

 علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة اهلل و برکاته

 توصیه به تقوا

 اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم.

عِبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی  6«ا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَ » 

 اهلل وَ مُالزِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه

                                              
 6.آل عمران، آیه 801 
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 گیریبهرههمه شما را در پایان ماه رجب و در آستانه ماه پیامبر خدا شعبان المعظم به تقوا و پارسایی و 

 .کنممیسفارش و دعوت  هاماهاین  هایفرصتاز 

 :هامناسبت
 کنیم:اختصار عرض میهای این ایام را بهمناسبت

 ماه شعبان حلول ماه رجب و  گذران .1

ره به هافرصتکسانی از این به هوش باشیم که ما با سرعت از ماه شریف رجب عبور کردیم 

ا گشتند. ام مندبهرهاز این فیوضات  شدند و ورغوطهبردند، در اعتکاف و عبادت و اعمال نیک 

معنوی  هایسوزیاز فرصت  .نبردند ایبهرهال سمع اهلل کسانی هم بودند که از این فرصت بزرگ 

در آستانه ماه عزیز شعبان به آمادگی به آن مهمانی   .بریممیبه خدا پناه و عرفانی و اخالقی 

رجب عبور کردیم از قطار رجب گذشتیم . ما از منزل کنممیتوصیه دیگر )ماه مبارک رمضان( 

. در شعبان که ماه رسول خداست شویممیقطار عبادی و معنوی شعبان  و وارد منزلگاه و

 هاعبادتو در میان این فیوضات یک وجه ربوبی است که در  زندمیموج  پایانبی هایفیض

و یک وجه  کندمیو ذکرها ما را به آن وجه ربوبی شعبان متصل  وردهامتجلی شده است و 

 در شعبان المعظم وجود دارد. خَلقی و رسیدگی به نیازمندان و صدقات و کارهای خیر

 دارد:  باوجوداما عزیزان در ماه شعبان دو تحفه بسیار زی
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 مناجات شعبانیه  .1

ین ا .خوانیممیو خدای خویش را  کنیممیبا خدا راز و نیاز  مرتبه در مناجات شعبانیه ما بیش از چهل

کامل است و زوایای  شناسیانسانمناجات شعبانیه که ائمه هدی بر آن مواظبت داشتند هم یک دوره 

 ندزمیو هم یک دوره توحید کامل در این مناجات شریفه موج  کندمیمعنوی و روحی انسان را تصویر 

. این مناجات دهدمی و خداشناسی، راه سلوک الی اهلل را به انسان آموزش شناسیانسانو در کنار این 

، خداشناسی و طریق و سلوک الی اهلل شناسیانسانبرای  ایبخشنامهرا مغتنم بشماریم که منظومه و 

 .ربایدمیرا  هادلفقرات و جمالت دلربای این دعا، . بدانیم که است

 صلوات شعبانیه .2

 ان است.با مائده شعب دیگری صلوات شعبانیه است که یک دوره پیامبر شناسی، امام شناسی و آشنایی

هم راه و رسم  و دیگر مواظبت کنیم که هم تمرین اعتقادی و اخالقی هایبرنامهاین دعاها را در کنار  

 ورود به ماه مبارک رمضان شویم. آمادهاست. با مواظبت بر این ماه عبودیت و بندگی خدا 

 اهللالمستبریک بعثت پیامبر اکرم و موالید امام حسین و امام سجاد و حضرت عباس . 2

 علیها

ل الحسین و امام سجاد و حضرت ابی الفض عبداهللابیبعثت گرامی پیامبر اسالم، موالید مبارک حضرت 

قدس و و یاد شهدای انقالب اسالمی و دفاع م داریممیالعباس صلوات اهلل علیهم اجمعین را گرامی 

از مراجع  مؤمناتو  مؤمنینمدافعان حرم و مقاومت اسالمی و امام شهیدان و همه درگذشتگان از 



 
 71/20/59 خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی                                       

11 
 

به ساحت مقدس همه این بزرگان صلواتی و  داریممیشته و اموات همه جمع را گرامی درگذبزرگوار 

 .کنیممیتقدیم بر محمد و آل محمد 

 بزرگداشت روز پاسدار .3

این روز را به پاسداران  .و ساالر شهیدان، روز پاسدار نامیده شده است سوم شعبان روز میالد سرور

در  ودهآزم ز متن انقالب،ا. سپاه پاسداران انقالب اسالمی برآمده گوییممیعزیز و قوای مسلح تبریک 

اکنون این نیرو در کنار دیگر قوای  کوران دفاع مقدس و ورزیده شده در جبهه مقاومت اسالمی است و

 .پیشرفته دفاعی است هایسالحاز  و برخوردارا، با توان باال متکی بر سالح معنوی مسلح م

ن عرض تبریک، خسته ضمباید  جاهمینو  گویممیبه همه آنان و به ملت شریف تبریک  را این روز

و  انقالب هایارزشنباشید بگوییم به سپاه رشیدی که در داخل و خارج کشور در دفاع از انقالب و 

 .یداستکبار ایستاد هایهجمهشما رشید مردانی بودید که در برابر  ،آفرین بر شما .اندایستادهوالیت 

مقاوم ایستاد و جواب  و توصیه ما این است که باید داندمیو تالش شما را  و منزلت امروز هم ملت قدر

 .مستکبران عالم را داد هایگویییاوه

 نکوداشت روز جانباز .4

ازان خدمت جانبو  داریممیجانباز همزمان با میالد بزرگ جانباز کربال ابا الفضل العباس را گرامی  روز

 . کنیممیتبریک عرض سرافرازمان این روز را 

ان شما جانباز .برافراشته انقالب اسالمی هستند هایپرچمهزار جانباز سندهای افتخار ما و  000 حدود

در کنار جانبازان دفاع مقدس، شاهد خیل عظیمی نیز امروز  .انقالب اسالمی هستید هایسرمایهعزیز 
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به همه شما این جانبازی و پیروی از حضرت افعان حرم و مقاومت اسالمی هستیم. از جانبازان مد

 راه انگامشپی شما که قدر خود را بدانید که کنیممیو توصیه اکید  گوییممیاباالفضل العباس را تبریک 

مسلمان هم باید قدر این پیشگامان راه خدا را بدانند و انشاهلل همه شما  هایملتت ما و لخدا هستید. م

جور خواهد داشت. از و خواهید بود و خداوند شما را مأ ایدبودهاز سربازان اسالم و اولیای الهی 

 ل کنیم.ت این جانبازان هستند باید تقدیر و تجلیممحترمی هم که در خد هایخانواده

 علیه اهللرحمهبزرگداشت مرحوم کلینی  .5

تی که در شخصی .بزرگداشت مرحوم کلینی: کلینی پدیدآورنده یکی از چهار کتاب اصلی شیعه است

و تدوین این متن بزرگ  آوریجمعزمان غیبت کبری زیست و بیست سال از عمر خود را مصروف 

 .کرددینی 

 کلینی در ری بود ومرحوم  چراکه برای مردم قم هم یک سرمایه است  باید بدانیم که مرحوم کلینی

شان درخ هایچهرهکلینی یکی از  مرحوم در بغداد زندگی کرد. عمر پربرکتش و در پایان سپس در قم

روح و رضوان الهی را برای این عالم بزرگوار درخواست  .جهان اسالم و از مفاخر ایران و قم است

 .و و به همه درگذشتگان از علما و مراجع عظام صلواتی بفرستیمو به روح ا کنیممی

 احمرهاللروز جهانی صلیب سرخ و گرامیداشت  .6

و  کنیممیدر سراسر کشور و در استان تبریک و تهنیت عرض  احمرهاللبه عزیزانمان در این روز را 

در  احمرهاللخدمات متنوع  .داریممیرا در نماز جمعه گرامی  احمرهاللحضور فعاالن در حوزه 

و حل مشکالت در مواقع اضطراری  گشاییگرهگوناگون و حضور آنان در کنار مردم برای  هایعرصه
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تقدیر و تحسین است و یاد شهیدان خدوم این عزیزان را با  درخور هااینامر مغتنمی است و همه 

 .داریممیصلواتی بر محمد و آل محمد گرامی 

 ناد ملی و مکتوبداشت روز اسگرامی .7

پایگاه مهم میراث  یک عنوانبهقم که  کنیممیافتخار و  داریممیروز اسناد ملی و مکتوب را گرامی 

باید به این نکته اذعان داشت که امروز قم پایگاه . آیدمیثار بزرگ دینی به شمار مکتوب دینی و آ

برای این میراث بزرگ مکتوبی که در کتابخانه بزرگ علم و معارف و میراث مکتوب دینی است و 

عمومی و شخصی که در قم است باید بهای خاصی  هایخانهمرعشی نجفی و دیگر کتاب اهللآیتبزرگ 

  قائل شد.

 خاص هایبیمارینکوداشت روز  .8

و وظیفه همه ما حمایت از بیماران خاصی است که مبتالی به  داریممیاین روز را هم گرامی  

سته نرم کنند و شای وپنجهدستشان باید با هزاران مشکل هایخانوادهکه خودشان و  شوندمی هاییبیماری

است که جای تقدیر دارد  شده انجامتوجه و اهتمام روزافزون هستند. خدماتی توسط مسئوالن محترم 

ه بی هایوادهخاناین خدمات بیشتر شود و بیمار خاص نباید محروم از امکانات بماند. گاهی باید اما 

ت مل ،. وظیفه همه ماشودمی پاشیدهازهم تماماً است  آمدهپیشیک سرطان یا بیماری خاصی که  خاطر

 .و دولت این است که نسبت به اقشار محروم و بیماران خاص مواظبت کنیم
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 ی انقالبیهاآرمانلزوم هوشیاری نسبت به مواضع استکبار و مقاومت بر سر  .9

در برابر  .هستیم آمریکا هاآن رأسدشمنان اسالم و در  هایتوزیکینهمع االسف ما همچنان شاهد  

که شما نیز شاهد آن  هاتوزیکینهاز این  هایینمونههوشیاری و مقاومت الزم است  هاتوزیکینهاین 

 چه بیشتر برای ما روشنآنان هر هایدشمنیو  هاتوزیکینهتا عمق  کنممیبیان  اختصاربهرا  ایدبوده

 شود:

 دزدی دو میلیارد دالری از ذخایر مالی ایران .1

 کاریبهدستبلکه با وقاحت تمام  قدمی به عقب برنداشته است  تنهانه آمریکااخیر،  هایهفتهدر همین 

ه ب آمریکاکاری بود که  ترینزشتایر ملت ایران دو میلیارد دالری از ذخ دزدینابخردانه و زشت زد. 

 .دزدست ن آ

 دفاعی و موشکی ما هایسالحتعرض به  .2

ی مبان به خاطر پوشیم. مادفاعی خود چشم ب هایسالحاز  هاناامنییم در کوران دعواها و توانمیمگر 

 صیانت خواهیم کرد. قطعاً دفاعی را  هایسالح. اما نرفتیم کشتارجمعی هایسالحدنبال  ماندینی

 فارسخلیجدر  ایران هایرزمایشبه واکنش  .3

همان چیزی که رهبر رشید ما را به  .اندراندهسخن  فارسخلیجما در  هایرزمایشنسبت به  اخیراً 

لی خی ؟!!!متعرضید فارسخلیجموضع قاطع و انقالبی واداشت. شما به رزمایش ملت بزرگ ایران در 

ه ما در هم و محصور نخواهد بود فارسخلیجدر  هارزمایشاین  ، بدانید و آگاه باشید کهایدخواندهکور 

یک ملت  عنوانبه فارسخلیجدر  اولیطریقبهو سهم خودمان حق داریم  اندازهبهآزاد دنیا  هایآب

 داریم. بدیلیبیحق  باسابقه
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 هاکارشکنیو  هاتحریمبه رفع  عدم تعهد کامل .4

 ی خود در این زمینههاکارشکنیعمل نکردند و به  هاتحریماین مستکبران به تعهدات خود در رفع 

 .دهندمیادامه 

 . دفاع مستمر از آل سعود5

 و خونریزی است. رین و نقاط مختلف عالم مشغول تروردفاع مستمر از آل سعودی که در یمن و بح

 در غزه و سوریه المللیبیناز تروریسم  دفاع. 6

ر د المللیبینبا وقاحت کامل از تروریسم  زنندمیاین دشمنان اسالم که همواره دم از حقوق بشر 

 .اندکشیدهبسیاری را به خاک و خون  گناهانبیو به این وسیله  کنندمیغزه و سوریه  حمایت 

 در عراق انگیزیفتنه. 7

که در ی بدانند این اختالفاتباید عراقی  هایگروهبنابراین  .کنندمیکه در عراق بپا  هاییانگیزیفتنه

 فریب نخورید و با. گرددبرمی ریکامجاسوسی اسرائیل و آ هایسرویسه است ب ایجادشده هاآنمیان 

 .فرمان مرجعیت و با وحدت و آگاهی کار خود را دنبال کنید

ی هاماهبخشی از پرونده تاریک شماست که تا همین  هااین !ای دشمنان امت اسالمی و ای آمریکا

 م بودهیم نرتوانمیتاریک و سیاه، آیا ه ه با دشمنی با آن پرونددر مقابلحاال ما . ایددادهاخیر به آن ادامه 

اد بیفزاییم که این فری مانهوشمندیست. باید بر عنصر مقاومت و اهی نداشته باشیم؟ این خطاو آگ

 ه، ایستادگی و مقاومت جانانهاتوطئههمه دولت و ملت باید بدانیم که نیاز به شناخت این  .رهبری است

ر این رهب باوجودالهی و  به فضلبدانند  هاآن. اما دمباز پیش خواهند آ هاآناگر مقاومت نکنیم  .مداری

 .موفق نخواهند شد شومشانبه اهداف  ،ملت آگاه بزرگوار و این

اقتصاد  تمان مقاومت و بنیان نهادنپیروی از والیت و رهبری و راه ما گف ،آگاهی ،راه ما هوشیاری

 .امیدواریم همه مسئوالن و ملت ما به آن توجه کنند مقاومتی است که
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 بر برگزاری آن تأکیداهمیت حج و  .11

و قرار ما بر شرکت  داندمیکنیم ملت ایران حج را وظیفه شرعی خود  تأکیددر خصوص حج باید 

در حج است اگر حج انجام نشد دنیا بداند خادمان دروغین خانه خود ملت بزرگی مثل ایران را از حج 

ر ب حج امسال برگزار نشود ـ به خود آنان کهدرصورتیـ  زشتشانگناه تبعات این  و اندکردهمحروم 

 گشت و امت اسالمی باید این را بدانند. خواهد

 عربی بیان کنم: نکاتی را هم به

 أیتها السادة و السیدات و المستمعین الکرام

اوال: اوصیکم و نفسی بتقوی اهلل و العمل فی ضوء أوامره و نواهیه و أوصیکم باغتنام فرص شهور 

رجب و شعبان و رمضان لتزکیة النفس و اصالحها عن العافات و االسقام الروحیة و نحن اآلن، بعد 

صب، علی ابواب شهر شعبان المعظم الذی کان رسول اهلل ص یدأب فی صیامه مرورنا علی شهر رجب األ

و علینا بالتناول من مائدة هذا الشهر و نعمها الممتثلة فی الصالة و الصیام و الدعاء و المناجات و األذکار 

 و األوراد و من أهمها الصلوات و المناجاة الشعبانیة

یا و الظروف السیاسیة فی المنطقة، ما یجری اآلن علی و ثانیا: أشیر إلی نقطة موجزة حول القضا

 الساحة االسالمیة فی العالم االسالمی و المنطقة هو تنافس اتجاهین و خطین:

االول: خط االسالم االصیل و اهم مبادئ هذا االتجاة استهداف احیاء الهویة و الحضارة االسالمیة و 

ایضا الترکیز علی الوحدة االسالمیة و تجمیع طاقات األمة و التجنب عن العصبیات الطائفیة و القومیة و 
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 العدو الصهیونی و االستکبار التحرز عن التکفیر و اإلرهاب و تعزیز المقاومة االسالمیة و الوقوف أمام

 العالمی

الثانی: خط االسالم االمریکی المشوّه و المحرف المتمثل فی بعض االنظمة السیاسیة و الدول العملیة 

و االتجاهات المتطرفة التی سبّت هذه المصائب الکبری التی هی امامنا فی المنطقة و انتجت التمزق و 

ه الظروف علی الشعوب المسلمة و خصوصاً الشباب و النخب و الفرقة و التکفیر و اإلرهاب و فی هذ

العلماء أن یدقّقوا النظر و یعرفوا حقیقة االمر و یقوموا بواجبهم لتوحید الصفوف و مکافحة هذه االفکار 

المعرفة و هذا الخط المحرف و المشوه و نحن باسم الجمهوریة االسالمیة والحوزة العلمیة ندعوا المثقفین 

 اء الی الحوار الهادئ و التفاوض لمعالجة هذه المعاناة و المصائبو العلم

 

اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل 

ین ماغفر للمومنین و المومنات والمسلاللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  الکفر و اهله.

 والمسلمات

خدایا ارواح شهدا و امام شهدا وهمه درگذشتگان و مراجع و بزرگان درگذشته را با اولیای خودت 

محشور بفرما خدمتگزاران به اسالم و مقام معظم رهبری و مراجع عظام را موید و منصور بدار، سالم و 

 ا.اهلل علیه ابالغ بفرمدرود ما را به محضر موالیمان امام زمان سالم

 7فُوًا أَحَدٌ بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکُنْ لَهُ کُ 

                                              
 . سوره الاخلاص7
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