
 ن الرحیمبسم اهلل الرحم 
 جمال محمد استی افد ي دلم جان

 آل محمد است ٔخاکم وثار کًچٍ

 خطبه جمعه
ٔ

 «4136ژانویه  53» خالصه

شان َمم عمیم    خًد خًد وگُبان باشىد باایه امز اصالح اعمال  باید مزبیان ي مدیزان در حیطٍ کار

 م  شًد.

 اس کارَای مُم مزبیان م  باشد خالفت در رابطٍ بافُم ي ادراک درست دادن 

حضمز    ًاَ  تایید  خدايومد مععمال بمز   وشاوٍ َای سودٌ ي معجشٌ َا ي گ  ،اصالح اعمالبزای  باید

 مسیح مًعًد عییٍ السالم ي اسباب قزب الُ  را با مزدم درمیان بگذارید.

 هسهدذ  اس 4136صاًَیهِ   53حضزت اهیز هَهٌبى ایذُ اهلل تؼبلی بٌصزُ الؼشیش در تَسظ   خغبِ جوؼِ ایزاد فزهَدُ ٔخالصِ

 بیت فتَح هَردى، لٌذى

 حضزت  سیذًب 4136صاًَیِ  53،جوؼِ

 

ی فة
ل

 

غبِ جوؼهِ ایهزاد   بیت فتَح هَردى لٌذى خهسدذ الوسیح الخبهس ایذُ اهلل اس  خ

 سًذُ پخش گزدیذ.بِ صَرت  یم تی اهختلف رٍی شبکِ ا سببى ّبیبِ  ِجوفزهَدًذ کِ بب تز

 هسئَلیتدرهَرد «اصالح اػوبل  » در ارتببط بب هَضَع خغبِ قبلی اهلل تؼبلی بٌصزُ الؼشیشحضزت اهیزهَهٌبى ایذُ سیذًب 

خَد،تَصیِ ّب فزهَدًهذ ٍ  اس  ٍ ًشبى دادى اسَُ خَبی  ح اػوبل ٍ ًقش شبى در آى،اهزا ٍ هذیزاى دررابغِ بب اصالهزبیبى

در ارتبهبط  ًیش هسبیل اػتقبدی،تزبیت جوبػت بِ ػالٍُ بز تَجِ کزدى بِ تبذیلی در تزجیحبت ٍ اٍلَیتْب است.افشٍدًذ:ًیبس 

اس ٍ اعبػهت   ح هَػَد ػلیِ السالم ٍ ارتببط بهب خذاًٍهذ  بب اّویت اصالح اػوبل بب در ًظز گزفتي ًشبًِ ّبی حضزت هسی

 خالفت ٍ احتزام بِ ًظبم خیلی السم است.

ًظهبرت ٍ   ی آیذ.ٍ ایي تکیِ گبُ دٍ گًَِ اسهت.اٍل ػولی ًیبس بِ تکیِ گبُ بیزًٍی پیش ه رفغ ضؼف ایشبى فزهَدًذ:بزای

اصالح اػوهبل   هب دررابغِ بب اصالح هی ببشذ ّوچٌیي دیي ّن بزای ٍ هزاقبت دٍم جبز.در اهَر دًیَی ّذف ایي ًظبرت

حلقِ کبر خَد هزاقب ببشهٌذ.ببایي رٍ  ػهالٍُ بهز     ي ًظبم درهزبیبى ٍهسئَلیببیذ بٌببزایي ًظبرت را تقذین هی کٌذ. آییي

 دیگزاى اصالح اػوبل شبى ّن بِ ػول هی آیذ.اػوبل اصالح 

آى  درجْت قبَل کزدى دیٌی یب رد ایشبى فزهَدًذ:ایي جبزدٍهیي چیشی جبز است کِ بزای اصالح اػوبل السم هی ببشذ.

ػول بهِ هقهزرات آى ٍ جلهَگیزی اس سهزپیچی      کزدى دیي، لبؼذ اس قبًَیست.در اصالح اػوبل هزاد اس جبز ایي است کِ 

 ضهؼف  فقظ اصالح هی ببشذ تب آىاس شَد،ػلیِ آى سختی ٍ خشًَت السم است ٍ ّذف  ػولی ضذ دیي اًدبم .اگزفزاهیي

در ضهوي  کِ در جْبى هتهذاٍل اسهت.پس    جبز جٌبِ ای اس اصالح هی دارد تَاى ػولی اسبیي بزدُ شَد.بٌببز ایي ٍ ًقص

السم است ٍ بهذٍى ایهي    ًظبرت داشتي ٍ جبز کزدىتقَیت ایوبى،کسب ػلن درست، چْبر ػبهل یؼٌی  قَت ػولی،ایدبد 

 خیلی هْن است. بزای اصالح جوبػت ایي ػَاهلدر ًظز گزفتي چْبر ػبهل کبر اصالح خیلی دشَار است پس 



کهزدى آى   ٍ بب دلیل قبهَل  اس دالیل اختالفی یبی تزدیذ آگبّ حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی بٌصزُ الؼشیش فزهَدًذ:

 بب خذاًٍذ هتؼبل رابغِ ًشدیکی داشتِ ببشین.بزای اصالح ػولی، خیلی السم است اهب ػالٍُ بز آى هب ببیذ 

یذُ اهلل تؼبلی بب تَصیِ ّب بِ داًشدَیبى حَسُ ّبی ػلویِ سزاسز جْبى کِ در آیٌذُ هزبهی خَاٌّهذ   حضزت اهیزهَهٌبى ا

آهبدُ کٌیذ.ٍ ایي هسئَلیت هؼوَلی ًیسهت کهِ   آیٌذُ فزا هی رسذ، احوذیِ کِ در  شذ،فزهَدًذ:خَد را بزای سهبى پیشزفت

بِ شوب سپزدُ خَاّذ شذ.اس ّویي حبال بب خذاًٍذ هتؼبل رابغِ ًشدیکی بزقزار کٌیذ. هزبیبى ٍ هؼلوهبى دیٌهی ههب اس عهزف     

 .ّستٌذ هتؼبل ًشبًِ ّبی سًذُ ٍ هؼدشُ  خذاًٍذ

اس بِ جوبػهت در رابغهِ بهب خالفهت     فْن درست درک ٍ دادى حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی بٌصزُ الؼشیش فزهَدًذ: 

تَجهِ کٌٌذ.ایشهبى افشٍدًذ:شهوبری چٌهذ ً هز       هذیزاى ّن ببیذ بِ ایي هسئلِهسئَلیتْبی هْن هزبیبى هی ببشذ ٍ سپس 

هحهیظ را آلهَدُ ههی سهبسًذ.اگز هزبیهبى ٍ ههذیزاى        ٍ غزح هی کٌٌذتصویوبتش رای ًبدرست را ه درببرُ  خلی ِ سهبى یب

ذ.پس شک ٍ شبْبتی کِ در دل خغَر هی کٌذ،ّیچ ٍقهت ایدهبد ًخَاّهذ شه    هسئَلیت خَیش را درک کٌٌذ،درآًصَرت 

الح ،ّز فزد جوبػت ًیش ببیذ خَد را هَرد هحبسبِ قزار دّذ ٍ بهِ اصه  گذشتِ اس ًیبس بِ هتَجِ کزدى هزبیبى بِ ایي هسئلِ

پس اگز دػب ٍ ػوهل در  .آى هتَسل ببشین ببیذ بِ ّز لحظِبزای ایي اهز دػب است.کِ بشرگ تزیي سالح خَیش بپزداسد.ٍ 

 بذّذ.ایي  تَفیقهتؼبل ّوِ هب را  .خذاًٍذّن صَرت هی گیزد حقیقی ،درآًصَرت اصالحّن ببشٌذکٌبر 

بهِ  را احوذیبى  ،درپبیبى حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی بٌصزُ الؼشیش بب بیبى اٍضبع ٍخین سیبسی کشَرّبی اسالهی 

 .دػب تشَیق کزدًذ

 


