خطبه اول
قال على (علیه السالم):
«یا کُمَیْلُ! اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ،لَِنَّهُ یَتَأَمَّلُهُ فَیَسُدُّ فاقَتَهُ وَ یُجْمِلُ حالَتَهُ»; «اى کمیل! مؤمن آینه سایر مؤمنان است ،زیرا (براى او دو کار
انجام مى دهد) 1 ،ـ نقاط ضعف او را برطرف مى سازد و  2ـ نقاط قوّتش را بیش تر مى کند»
امام امیرالمؤمنین (علیه السالم) در روایت مذکور به دو خدمت از مهمّ ترین خدمات متعدّدى که یک آینه انجام مى دهد اشاره فرموده
است ،ولى این دو ،ویژگى هایى دارد که در این جا به پنج مورد آن اشاره مى شود:
 .1آینه عیب و حُسن ،نقطه ضعف و قوّت ،بدى و خوبى افراد را بدون سر و صدا و جار و جنجال به آن ها نشان مى دهد .بدون
این که دیگران ،حتّى کسانى که در کنار آینه هستند ،متوجّه شوند این کار را انجام مى دهد و آبروى شخص را نمى برد.
 .2آینه صاف خوبى و بدى را به همان اندازه اى که هست نشان مى دهد ،نه کمتر و نه زیادتر .جناحى نیز عمل نمى کند ،که
عیوب دوستانش را کوچک جلوه دهد و خوبى هاى آن ها را بزرگ و در مورد دیگران بالعکس عمل کند.
 .3آینه عیب انسان را بیان مى نماید ،ولى هرگز او را مالمت و سرزنش نمى کند و انسان را نزد دیگران تحقیر و کوچک نمى
نماید.
 .4بیان حُسن و عیب کسى که در مقابل آینه قرار مى گیرد همیشگى است و آینه از این کار خسته نمى شود ،نه مانند بعضى
افراد که اگر خسته نباشد ،سرحال باشد ،گرفتارى نداشته باشد ،به فکر معایب و محاسن دوستش مى باشد و گرنه گویا چشم
ها را برهم مى گذارد و هیچ نمى بیند.
 .5انسان هر چه به آینه نزدیک تر شود عیب و حسن خود را بهتر متوجّه مى شود ،البتّه به شرط این که آینه مقابل او چهار
صفت داشته باشد:
الف) باید نور و روشنایى در آن بیفتد و گرنه نمى تواند کارى کند.
ب) گرد و غبار و زنگار نداشته باشد ،بلکه باید تمیز و صاف باشد.
ج) آینه نباید کج و معوج باشد ،بلکه باید صاف و شفّاف باشد.
د) کسى که به آینه نگاه مى کند باید چشم بینا داشته باشد ،آینه تنها در صورتى قابل استفاده است که بیننده آن چشم بینا داشته
باشد.
با توجّه به ویژگى هاى پنج گانه آینه ،و این که مؤمن به آینه تشبیه شده است ،شخص مؤمن نیز باید داراى این اوصاف باشد .ولى
متأسّفانه بعضى ،فقط عیوب دیگران را مى بینند و چشمانشان را به روى خوبى ها بسته اند .بدین جهت طرف مقابل هم حرف او را
نمى پذیرد.
ما باید به هنگام تذکّر و امر به معروف ،محاسن را قبل از معایب بیان کنیم ،تا صاحب عیب بپذیرد و در صدد رفع آن برآید .بعضى
دیگر ،عیوب مردم را در أنظار دیگران مطرح مى کنند و آن ها را تحقیر و سرزنش مى نمایند .برخى ،هر چه به دوست خود نزدیک تر
مى شوند ،کمتر عیوب او را متذکّر مى شوند .و آخرین سخن این که مؤمن عالوه بر این که براى تک تک مؤمنین آینه است ،باید براى
کلّ جامعه هم آینه اى با شرایط چهارگانه بال باشد .همان گونه که رسانه ها ،مطبوعات ،روزنامه ها ،کتاب ها و مانند آن نیز مى توانند
آینه هاى عمومى خوبى باشند; مشروط بر این که آنچه راهست بگویند ،نه آنچه را دوست دارند.

خطبه دوم
مطلب اول :
حوادث خشونتبار این روزها در مسجدالقصى که منجر به شهادت مظلومانه تعدادى از شهروندان فلسطینى و مجروح شدن بیش از
 4۴۴نفر از صاحبان اصلى سرزمین فلسطین و نمازگزاران موحد گردید ،قلب تمامى آزادیخواهان جهان را جریحهدار کرد .این وقایع
دردناك و تهاجمات وحشیانه که بهدنبال طرح شوم یهودىسازى قدس شریف و هتک حرمت مسجدالقصى با بستن درهاى آن بر
روى نمازگزاران فلسطینى صورت گرفت ،بهمثابه اعالن جنگ به جمیع مسلمانان جهان تلقى مىگردد .واکنش گسترده و البته قابل
انتظار علما ،اندیشمندان و نخبگان جهان اسالم و بهتبع آن ملتهاى مسلمان و ابراز انزجار از هتک حرمت مسجدالقصى و اقدامات
وحشیانه علیه ملت مظلوم فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستى بار دیگر نشان داد که همواره مسأله اول جهان اسالم ،فلسطین
و قدس شریف مىباشد چه آنکه غصب سرزمین فلسطین و قبله اول مسلمین ،درد مشترك همه امت اسالمى است و جهان اسالم
عليرغم آتشافروزى جبهه استکبار در منطقه و گرفتار کردن کشورها و ملتهاى مسلمان به فتنه تکفیر و مناقشات مرموز قومى و
مذهبى و جنگهاى نیابتى؛ اما ورود به حریم مسجدالقصى و معراجگاه نبى مکرم اسالم(ص) را خط قرمز خود مىداند و با تعصب و
حساسیت ،تحولت فلسطین را تا محو غده سرطانى اسرائیل به فضل الهى دنبال خواهد نمود لذا قاطبه امت اسالم ضمن حمایت
همهجانبه از تالش مشروع ملت فلسطین در پاسداشت حرمت قدس شریف و رهایى سرزمین خود از اشغال غاصبان نژادپرست ،بر
رسالت انقالبى و جهادى همه علما و اندیشمندان جهان اسالم مبنى بر افشاى جنایتها و خباثتهاى رژیم ضدبشرى اسرائیل و محکوم
نمودن اقدامات وحشیانه آن ،اصرار ورزیده و از نهادها و سازمانهاى بینالمللى و مدعیان حقوق بشرى ،برخورد جدى و قاطع با اقدامات
ضدبشرى رژیم غاصب صهیونیستى را همواره مطالبهگرى مىنماید.
به امید روزى که غده سرطانى اسرائیل از پیکره امت اسالم به طور کامل محو و نابود گردد .انشاءاهلل
مطلب دوم :
تحریمهاى اخیر آمریکا که فعالً فىمابین دو مجلس سنا و نمایندگان دست به دست مىشود ،طبق شواهد موجود ممکن است بدون
توجه به تعهدات برجامىِ آمریکا ،سرانجام به امضا و تایید ترامپ نیز برسد.
تحریمهایى که بهلحاظ تنوع و حجم و گستردگى جزو کمنظیرترین اقدامات عجولنه و بهدور از منطق دیپلماسى آمریکا بهشمار مىرود
و قطعاً اهداف شومى را در جهت ثباتزدایى از جمهورى اسالمى دنبال مىنماید لذا نکاتى هرچند مختصر در اینرابطه را یادآور
مىشویم:
 .1تحریم موشکهاى بالستیک ،بهمعناى تحمیل تحریمهاى اضافى علیه اشخاص حقیقى و حقوقى که در توسعه برنامه موشکى
ایران مشارکت دارند.
 .2تحریمهاى جدید تروریستى ،در چارچوب تحمیل تحریمها علیه سپاه به بهانه حمایت از تروریسم که شامل بلوکه کردن
دارائىهاى سپاه ،مقامات ،عوامل ،وابستگان و افراد و نهادهایى که هرگونه کمک ،حمایت و خدمات فنى و مادى به سپاه ارائه
مىکنند یا بهنحوى با سپاه در ارتباط هستند.
 .3اعمال تحریمهاى تسلیحاتى
 .4تحریمهاى حقوق بشرى

اشتباه غلط و غیر منطقي آمریکا:
 .1برجام تأمینکننده مطلوبیتهاى راهبردى آمریکا در قبال ایران نیست
 .2ایران نباید از منافع برجام بهرهمند شود
 .3گزینه تحریم مؤثرترین راهبرد علیه ایران است
 .4ایران فاقد توانمندى براى پاسخ به گزینه تحریم است.
در پایان چند توصیه راهبردى براى برونرفت از فشارها و بحرانهاى احتمالى که ممکن است بهناحق بر ملت صبور و مقاوم ایران
تحمیل گردد:
 .1با توجه به منشاء اصلى شکستهاى زنجیرهاى آمریکا و نیز شکستهاى راهبردى در جهت سلطه بر جهان اسالم و منطقه که
همان خوى استکبارى آمریکا از طرفى و اراده پولدین ملتها براى استقالل و رهایى از سلطه کفار و مشرکان مىباشد ،لزم
است جبهه مقاومت اسالمى مورد حمایت همهجانبه قرار بگیرد
 .2اصرار بر استعدادها و توانمندیهاى داخلى در راستاى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى
 .3روشنگرى و افشاى چهره واقعى استبداد و استعمار و خنثىسازى ریشههاى اصلى فتنه و ناامنى یعنى آمریکا و اذنابش در
منطقه
 .4ارتقاء آگاهى عمومى نسبت به اهداف شوم جبهه استکبار بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستى
 .5حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملى بهویژه در سطوح عالى نظام که در همینراستا دیدار فرماندهان ارشد سپاه با ریاست
محترم جمهورى را مىتوان نقطه عطف و اقدامى شایسته ،ارج نهاد.
 .6نقد راهبردهاى شوم و امنیتزاى آمریکا در منطقه و نیز تبیین مصادیق روشن بدعهدى آمریکا در خصوص روح و متن برجام.
بهامید سربلندی ملت بزرگ ایران در مواجهه با توطئه جدید آمریکا و تحمیل شکستي دیگر به جبهه استکبار .انشاءاهلل.
جمعه 6مردادروز نماز جمعه (اولین جمعه مرداد) روز  5مرداد  135۱اولین نمازجمعه تهران به فرمان امام خمینى(ره) و به امامت
مرحوم آیتاهلل طالقانى(ره) که از طرف حضرت امام(ره) تعیین شده بود ،در دانشگاه تهران برگزار شد
نمازجمعه در واقع کانون عبودیت اهلل ،بصیرتافزایىِ عمومى ،تجلىگاه اخوت ،مهربانى ،همدردى و تبادل نظر بین آحاد مردم است.
نمازجمعه کنگره بزرگ امت حزباهلل ،میعادگاه پیشتازان ولیتمدار ،وعدهگاه پیروان مکتب روحاهلل و خالصه عاشقان اهلل و خار چشم
منافقین قدیم و جدید (غربزدگانِ سستایمان) است.
با توجه به نقش و اهمیت این هدیه خدایى که یادگار بنیانگذار جمهورى اسالمى است ،این فریضه الهى از همان ابتدا مورد حسد و
کینه منافقان بود بهگونهاىکه به هر شکل ممکن ،سعى در تخریب و از بین بردن این بنیان رفیع را داشتند .ازجمله ترور چهار امام
جمعه و عملیات تروریستى در نمازجمعه تهران و شهید و مجروح کردن تعدادى از نمازگزاران؛
روز کارآفرینى و آموزشهاى فنى حرفهاى-مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) :عالج مشکالت کشور ،پیمودن راه اقتصاد مقاومتى است،
یعنى تکیه به درون .چشم را ندوزیم به دست دیگران .تا وقتىکه ما چشممان به دست دیگران باشد ،دنبال این باشیم که کدام مقدار
از تحریمها کم شد ،کدام مقدار چنین شد ،فالن حرف را فالن مسؤول آمریکایى گفت یا نگفت  -تا وقتى دنبال این حرفها باشیم  -به
جایى نمىرسیم .ما در زمینه اقتصادى به این [مردم] کمتر بها دادیم .ما بایست به مردم تکیه کنیم ،بها بدهیم؛

مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادى؛ فعالن ،کارآفرینان ،مبتکران ،صاحبان مهارت ،صاحبان سرمایه ،نیروهاى
متراکم و بىپایانى که در این کشور وجود دارد که واقعاً این نیروها هم بىشمارند)13۳2/12/2۴(.
شنبه 7مردادروز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه  /روز بزرگداشت حضرت صالحبن موسى الکاظم(ع)
امامزادگان قطب فرهنگي کشور هستند
یکشنبه ۱مردادماه روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسى شاهچراغ(ع)  /روز بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردى
درگذشت فقیه مجاهد و پارسا آیتاهلل مشکیني(ره) رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قم( 13۱6ه ش)
چهارشنبه 11مرداد شهادت آیتاهلل شهید شیخ فضلاهلل نورى(ره) از رهبران مشروطه مشروعه ( 12۱۱ه ش)
پنجشنبه 12مرداد برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى ( 135۱ه ش)
تأسیس شورای هماهنگي تبلیغات اسالمي( 135۳ه ش)

