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خطبه اول
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین الحمدهلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا اهلل الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ
الْقَائِلُونَ وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّیَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ
بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ أَرْضِهِ وَ الصَّالَهُ وَ السَّالَمُ عَلَی خَیرِ خَلقِهِ وَ اَشرَفِ بَرِیَّتِهِ موالنا و مقتدانا اَبِی القاسمِ مُحَمَّد (ص) وَ عَلی
آلهِ الطَّیِّبنَ الطّاهِرینَ المَعصُومینَ المَکَرَّمینَ وَ لَعن الدائم علی اعدائِهِم اَجمَعین مِن اَالن الی قیامِ یُوم الدین و بعد
قال اهلل العطیم فی کتابه العظیم :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ
اللَّهِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ
عباد اهلل اوصیکم وَ نفسی بتقوی اهلل .
خودم را و شما خواهران و برادران عزیز نمازگزار را سفارش میکنم به تقوای الهی و دوری از گناه .
تقوای خدا  ،حفظ حریم خدا آن خدا یی که در آسمان ها خدایی میکند در زمین خدایی میکند چه مخفی باشد چه ظاهر
باشد خدا عالم به آنچه که ما انجام میدهیم  ،که این خدا مستحق تقواست مستحق رعایت حرمت او و توجه به مقام اوست
سوره انعام از سوره های مکی است که بر خالف سایر سوره های مکی که کوتاه است این سوره از سوره های مکی طوالنی
است و میگویند یکجا نازل شده است در وقت نزول سوره انعام هفتاد هزار مالئکه آن را تشییع میکرده اند مشایعت کرده اند
وقتی این سوره نازل شد هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کردند تا بر جناب رسول خدا نازل شد امام صادق(ع) فرمودند سوره
انعام ر ا بزرگ بشمارید احترام کنید بر سوره انعام آن را تجلیل و تعظیم کنید و این سوره را قرائت کنید هر کس سوره انعام را
قرائت کند خدا استغفار این هفتاد هزار ملک را برای او قرار میدهد این هفتاد هزار ملکی که مشایعت کردند این سوره را اینها
االن هم زنده اند تسبیح خدا م یگویند  ،استغفار میکنند کسی که سوره انعام را تالوت کرد ثواب تسبیح این هفتاد هزار ملک
برای قاری سوره انعام نوشته میشود هفتاد جای این سوره اسم خداست خدا را در این سوره با هفتاد اسم صدا میزنیم که یکی
از اسمهایی که خدا در این سوره برای خودش قرار داده سالم است ((لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِیُّهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ))
که آیه  111این سوره است که یکی از اسمهای خدا سالم ذکر شده(( لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ)) یعنی خانه خدا که منظور بهشت است
هفتاد اسم خدا در این سوره ذکر شده است ابتدای این سوره مثل سوره حمد که با حمد خداست یعنی افتتاح سوره مثل
سوره انعام با حمد خدا شروع میشود (( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
یَعْدِلُونَ)) خدا را ستایش میگو ییم خدایی که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور قرار داد ((وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)) که
مصداق این ظلمت ونور یکیش همین شب و روز است پس خدای بزرگ برای ما شب وروز را قرار داد خداست که شب و روز را
زیرورو میکند بر اثر حرکت زمین به دور خود شب و ر وز پدید می آید گاهی ما مقابل خورشید قرار میگیریم میشود روز و
گاهی آن طرف زمین مقابل خورشید قرار میگیریم میشود شب ((وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)) هر روزی برای خودش یک شخصیتی
دارد یک فهم و شعوری دارد به ما بنده ها میگوید ای بندگان خدا این روزی که امروز درآن قرار گرفتید نه تا حاال دیدید و نه
بعد خواهید دید این روز  ،روز استثنایی است و منحصر به فرد است برای شما قرار گرفته این طور روز دیگر برایتان پیدا
نمیشود شب هم همین پیام را دارد به ما میگوید ای بندگان خدا قدر مرا بدانید این طور شبی دیگر برایتان نیست نه قبل و نه

بعد تک است ا و قدر این روز و شب را بدانید  ،میاید روزها و شبهای دیگر ولی این روز و این شب شخصیت خودش را دارد و
دیگر تکرار نمیشود با این سن و سال و وضعیت یک بار برای من و شما اتفاق می افتد و بس وقتی امروز غروب شد دیگر امروز
برنمیگردد امیرمؤمنان علی (ع) در وصیتشان به امام حسن مجتبی(ع) فرمودند هر کس مرکبش شب و روز باشد ما سوار بر
این شب و روز هستیم مرکب ما این شب و روز قرار داده شده فرمودند به امام حسن(ع) ای فرزندم کسی که بر مرکب شب و
روز سوار هست هرچند او ایستاده است اما دارند حرکتش میدهند او در حال حرکت هست ولو ایستاده باشد او دارد راه
میپیماید هر چند شما در خانه نشستید بی حرکت هستید اما نمیدانید سوار بر این مرکب یعنی سوار بر روز شدید سوار بر
شب شدید این شب وروز دارد شما را میگرداند و حرکت میدهد وبه سمت مقصد نهایی که خدا هست ((وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ )) بازگشت و عاقبت ما به سمت خداست این شب و روز دارد ما را حرکت میدهد این شب و روز از ما میگیرند تو هم
مقابله کن از این شب وروز بهره خودت را بگیر خالصه شب و روز کار خودش را انجام میدهد ای انسان تو هم بر این شب و
روز عمل انجام بده که در این تجارت زیان نبینی اگر شب و روز دارد از توبهره میگیرد تو هم از شب وروز استفاده کن یک
وقت چشم باز میکنی میبینی یک سال از عمر قیمتی تو گذشت امیر المؤمنین علی (ع) در نهج البالغه میفرمایند اینقدر
عمرها بی برکت میشود که سالها یه جوری میگذرد که انسان میگوید عجب سال بی برکتی از حیث زمان بود همان جوری که
ماه میگذرد  11ماه چنان به زودی میگذرد مثال انسان میگوید عجب ماه اسفند تمام شد ماه فروردین رسید یا ماه جمادی
الثانی تمام شد ورجب شروع میشود و بعد شعبان و رمضان خالصه یک سال دیگر اگر عمری باشد درک کنیم برکات ماه رجب
و شعبا ن و رمضان اینجوری است که روزها و ساعت ها و ماه ها میگذرد که یک وقت انسان چشم باز میکند و میبیند که 04
سال  04سال از عمرش گذشت (( إِنَّ اللَّیلَ وَالنـَّهارَ یَعْمـَالنِ فیـکَ فَاعْمَلْ فیهِما وَ یَأخُذانِ مِنْکَ فَخُذْ مِنْهُما )).شب وروز عمل
میکند توهم بر آنها عمل کن و از این زمان استفاده کن همین جوری که سال  50گذشت سال  59هم میگذرد همین جوری
که سالهای قبل گذشت خوش به حال آن بنده ای که زمانی که داشت به خوبی استفاده کرد در حال اطاعت خدا  ،بندگی خدا
و از عمر شریفش بهره برد((وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ)) عجب است که این انسان آیات و معجزات
را میبیند و از خدا به غیر خدا رجوع میکند((ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ)) سپس کسانی که کافر شدند از خدا به غیر خدا
رجوع می کنند ومعنای دیگرش این است که انسان دست قدرت خدا را میبیند و خدا را با بتها برابر میکند ((ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ )) از آیات خدا این است که ما را از خاک آفرید از یک ماده بی ارزشی ما را آفرید اما  ،ما به قدری قیمت پیدا
کردیم که بعد از آفرینش خدا روح خودش را در ما دمید (( نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُُّوحِی))و خدا در آفرینش ما به خود تبریک
گفت((فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ )) ما آفریده شدیم برای مردن نه اینکه مردن به معنای فنا و نیستی و هالکت ما برای این
دنیا آفریده نشدیم خدا ما ر ا آفرید اما برای مردن آفرید چرا  ،چون مردن یعنی حرکت از این عالم به عالم دیگر لذا غایت
آفرینش ما مردن است اما به معنای انتقال از این عالم که خدا یک قضای حتمی دارد و یک قضای مسمی و کم و زیاد میشود
و ما و شما چگونه از بدنمان استفاده کنیم چطوری غذا بخوریم چطو ری استراحت کنیم و چطوری کار کنیم و این حرص و
جوش ها عمر ما را کم یا زیاد کند اینها موثر است اجل مسمی خدا گفته است که  54سال عمر میکنی اما در سن  04سالگی
موتور محرکه از کار می افتد از بس فشار روی خودش آورده از حرص و جوش ها و ناراحتی ها در واقع به دست خودش اجل
خودش را واسع کرده است بعضی هم عمرشان از  54سال هم بیشتر میشود هر چه هست به بدن خودمان بستگی دارد که
چگونه استفاده کرده باشیم و تعامل داشته باشیم که خدا تعجب میکند و میفرماید آیا به این خدا شما شک میبرید خدایی که
شما را از گل آفرید و به شما این صورت نیکو و هیکل زیبا داد خدایی که برای شما اجل معرفی کرد و مدت عمر شما را در
این دنیا مشخص کرد و وقتی خواست شما را ببرد دیگر کسی نمیتواند مانع شود.

خدایا یک سال از عمر ما گذشت و دیگر معلوم نیست چند سال دیگر باشد خدایا هر چه هست بر برکت آن بیفزای
خدایا لحظه لحظه اش را در راه عبادت و بندگی خودت قرار بده
خدایا از آنچه که مانع بندگی هست ما را نجات بده
خدایا دلهای ما را به یاد خودت مطمئن گردان
خدایا دل ما را از محبت دنیا فارغ گردان
خدایا ما را مشتاق عالم آخرت قرار بده
خدایا رهبر عزیز ما را موفق و مؤید بگردان

خطبه دوم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ زِدْ وَ بَارِکْ عَلَى سیدنا و نبینا محمد (ص) وصَلِّ علی علی امیر المؤمنین و
علی الصدیقه الطاهره الفاطمه الزهرا وَ علی الحسن و الحسین وَ علی بن الحسین وَ محمد بن علی و جعفر بن
محم د و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علیٍ و علی بن محمد و الحسن بن علی و حجت القائم
المنتظر المَهدی حججک علی عبادک ،و امناءک فی بالدک.
عباداهلل اوصیکم و نفسی بتقوی اهلل .
مجددا خودم را و شما عزیزان را سفارش میکنم به تقوای الهی .
وصیت خدا  ،وصیت پیامبران  ،وصیت ائمه خدا همه به تقواست  ،خدا در این آیه میفرماید همین طور که امم پیشین را به
تقوا سفارش کردیم شما امت ممتاز را نیز به رعایت تقوا سفارش میکنیم که مدار و محور است و همه خوبیها حول این
میچرخد از انسان بی تقوا عملی پذیرفته نمیشود و امیر المؤمنین علی (ع) فرمود :که(( ال یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَی وَ کَیْفَ یَقِلُّ مَا
یُتَقَبَّلُ)) اگر عملی از روی تقوا باشد حتی اگر کم هم باشد زیاد است و عمل بی تقوا اگر زیاد هم باشد بی ارزش و کم است ((
ال یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَی وَ کَیْفَ یَقِلُّ مَا یُتَقَبَّلُ)) چگونه کم باشد عملی که با تقوا است شما یک وقتی حاجتی دارید دو رکعت
نماز بخوانید خیلی کوتاه اما برای خدا بخوانید که خدایا این حاجتم را برآور خوب میدانید نماز مستحبی در راه هم میشود
خواند فقط حرف نزند و باوضو هم باشد سر کار هم اگر است رو به قبله بودن شرط نیست اما اگر جایی که قبله مشخص باشد
و با وضو هم باشد بهتر است یکی حمد و رکوع و سجده حتی سوره قل هواهلل در نماز مستحبی شرط نیست اگر نخواند نمازش
صحیح است این کوتاه ترین نماز اگر از روی تقوا بود خودش ارزش دارد مثل یک طالیی است که به شکل نگینی در آورده
باشند ارزش پیدا کرد عمل صالح این جوری ا ست و بهترین عمل صالح در کشور ما همین طور که رهبر عزیز ما فرمودند سال

جدید را به نام اقتصاد مقاومتی و تولید واشتغال نام گذاشتند کسانی که در این رشته ها تخصص دارند بیاینددر کارگاه ها
اشتغال زایی کنند تولید و اشتغال نمایند همین طور که رهبر عزیز فرمودند این زیر مجموعه ای است از اقتصاد مقاومتی که
جدای از تولید و اشتغال نیست عزیزان در دین ما برای کار خیلی ثواب و ارزش قائل هستند کسی که برای زن و بچه اش
زحمت میکشد ثواب جهاد در راه خدا دارد تو روایات ما بسیار سفارش شده است به این موضوع ومیگویند که حضرت داود با
خدای خودش راز ونیاز کرد  04شب نخوابید و با خدای خ ودش راز ونیاز کرد خدایا اگر کم وکثری در زندگی من است به من
الهام بشود تا نمردم آن را هم جبران کنم بعد از  04شبانه روز مناجات به او الهام شد ای نبی خدا تو داری از بیت المال
میخوری از دسترنج خودت نمیخوری خب خدایا عیب را گفتی درد را گفتی دوای آن را هم بده خطاب شد ای داود آهن را در
دستت مالیم میکنی با این آهن زره بساز ای داود از این به بعد اگر میخواهی از بیت المال ارتزاق نکنی زحمت بکش این آهنی
که در دستت نرم شده زره بساز و برای خود روزی به دست بیاور تا این عیب هم از تو رفع بشود خدا در قران در دو جا آورده
است از معجزات قرآن این است که حضرت داود فالن شد واینها و قران دارد فرمول کار هم دست ما میدهد ای داود حاال که
میخواهی زره بسازی درست و کامل بساز و در اندازه زره دقت کن قران دارد یاد ما میدهد اگر میخواهید تولید شما موفق باشد
از مواد خوب و به اندازه ای دقت الزم است به کار ببرید اگر ماده اولیه اش خوب باشد و با دقت درست شود این ارزش دارد
تولیدی که ارزش دارد هم داخل میخواهند استفاده کنند هم خارج و صادرت میشود اما اگر در تولید از مواد خوب و با دقت
استفاده نشده باشد جای خود را از دست میدهد رهبر عزیز ما هم در نطق تحویل سال و در حرم امام رضا(ع) راجع به این
اشتغال و تولید و اقتصاد مقاومتی سخن فرمودند و به جا هم فرمودند یک کارشناسی که همه رموز مملکت در دستشان هست
متوجه هستند که دشمن از راهی میخواهد به ما ضربه بزند یک روز جنگ نظامی بود یک روز جنگ سیاسی بود امروز جنگ
اقتصادی هست و این را باید همان نیروهای بسیجی و ایمانهای پاک هدایت کنند و در این بهره خاص کشور را از این مشکل
برهانند و به کوری چشم دشمنان هم در این جنگ اقتصادی هم ان شااهلل ملت ما مثل جنگ هشت ساله پیروز بیرون بیاید .
خدایا همه کارآفرینان دقیق و رئوف و خیرمند ما را توفیق بیشتر مرحمت بفرما
خدایا سایه این رهبر عزیز ،کاردان ،ماهر ،متوجه به اوضاع روز ،سایه اش را بر سر ما مستدام بدار
خدایا بر صحت و توفیق و سالمتیشان بیفزای
دشمنانش  ،دشمنان این نظام وانقالب و تشیع همه نابود بگردان
خدایا این سال نو را بر همه ما مبارک دار
خدایا صالحت باشد امسال را سال ظهور امام زمان(عج) قرار بده
خدایا دعاهای حضرت را شامل حال ما بفرما
خدایا چشمان را به جمالش روشن بگردان
ما را الیق خدمت در محضرش قرار بده
عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان

خدایا حاجات همه را براورده کن
مرضا را شفا بده
مقروضین را قرضشان ادا کن
خدایا توفیق اشتغال و تولید به همه ما مرحمت بفرما
ارواح طیبه شهدا را شاد بگردان
روح پر فتوح امام راحل شاد بفرما

