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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 .

انسانهای متقی و پرهیزکار ویژگیهایی دارند که در موارد زیادی از آیات قرآن  ،روایات و نهج البالغه  ،فضائل
و نشانه های آنها بیان شده است در خطبه همام در نهج البالغه امیرالمؤمنین (ع) خطاب به یکی از اصحابش
به نام همام میفرماید ((فالمُتَّقُونَ فیها هُم أهلُ الفَضائلِ)) انسانهای متقی در دنیا صاحب فضائل و ویژگیهای
بسیار زیادی هستند یکی از ویژگیهای آنها این است ((مَنطِقُهُمُ الصَّوابُ)) گفتارشان و سخنشان در انسانهای
پرهیزکار سخن نیکوست  ،سخن درست و حساب شده است منطق به معنای صحبت و سخن  ،البته علمی
داریم به علم منطق به معنای درست صحبت کردن  ،درست بیان داشتن  ،از روی قاعده و قانون سخن
گفتن ولی در اینجا کل گفتار هر کسی را منطق میگوید میفرماید((مَنطِقُهُمُ الصَّوابُ)) انسانهای متقی خوب
و درست و منطقی حرف می زنند  ،مؤدبانه و سنجیده حرف میزنند کم حرف میزنند ولی خوب حرف میزنند
این یکی از نشانه های انسانهای پرهیزکار است در انسانهای متقی مواظب هستند در حرفهایشان کنایه به
کسی نباشد و باعث غیبت کسی نشود باعث تهمت و خرد کردن کسی نباشد  ،بعد فرمودند ((و مَلبَسُهُمُ
االقتِصادُ )) .انسانهای متقی پوششان در زندگی میانه است یکی از معانی اقتصاد به معنای میانه روی است
اقتصاد یعنی انسان از نظر مالی به گونه ای زندگی کند که میانه باشد و گرفتار اسراف و تفریط نشود یکی از
نشانه های انسانهای متقی ((و مَلبَسُهُمُ االقتِصادُ )) .است انسانهای متقی حتی در لباس پوشیدنشان میانه
است نه خیلی لباسهای اشرافی گری می پوشند نه خیلی لباسهای پاره و کهنه و ژولیده است البته ملبس به
معنای راه و روش در زندگی است (( َو َم ْش ُي ُه ُم ال َّت َوا ُ
ض ُع)) انسانهای متقی یکی از نشانه هایشان این است مشی

شان یعنی راه و روششان از روی تواضع است و انسانهای متواضع و افتاده هستند انسانهای پرهیزکار در
مقابل دیگران به خصوص در مقابل پدر و مادر که خداوند خطاب به مؤمنین میفرماید که بالهای محبتت را

نسبت به والدین باز کن و آنها را به آغوش بگیر  ،با تواضع و با محبت دست آنها را ببوس و در کنار آنها
بنشین ((فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا)) با اخم و تندی و بداخالقی با پدر و مادر صحبت
نکن  ،قرآن آیات عدیده ای دارد درباره ی نشانه های انسان های متقی و پرهیزکار که چند تا آیه در سوره
فرقان از آیه  36تا آخر نشانه های متقین را بیان میکند ((وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ
إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً)) عباد الرحمن یعنی انسانهای متقی و پرهیزکار خدا  ،اینها با تواضع و با
آرامش و با وقار روی زمین راه میروند ((یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً)) در مقابل خدا تکبر ندارند .وای بر کسانی
که در مقابل خدا تکبر کنند کسانی که خود و فهمشان را باالتر از همه میدانند کسانی که حرف خدا و ائمه
و دین را قبول ندارند نماز نمیخوانند که  71رکعت بیشتر نیست ولی افرادی هستند که در میان بشر که
حاضر نیستند دو رکعت نماز بخوانند و اگر نمازشان هم قضا شد غمشان نیست شما سوار اتوبوسها و قطار ها
شده اید در موقع نماز ببینید چند نفر برای نماز پیاده میشوند طرف به زیارت امام رضا(ع) رفته در برگشت
برای نماز صبح از اتوبوس بیدار نمیشود و نماز نمیخواند که اینها نشانه تکبر و جهالت انسان است بندگان
برگزیده و خالص و متقی کسانی هستند که در مقابل خدا و پیامبر و ائمه متواضع هستند و اطاعت میکنند
((وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً)) یکی از ویژگی های انسانهای متقی و پرهیزکار این است که هر وقت
با انسانهای جاهل و نفهم و متکبر مواجه میشوند آدمهایی که خودخواه هستند و خیر بار حرف حق نمیروند
شما با احترام و با آرامش با آنها رفتار کن  ،یا جواب آنها را بده اگر میدانی تاثیر دارد و اگر تاثیر ندارد بگذار
و برو و به او بگو ببخشید تا از خجالت آب شود ((قالُوا سَالماً)) در مقابل آنها با متانت و با ادب رد شو و برو ،
مالک اشتر فرمانده سپاه امیرمؤمنان علی(ع) با آن قدرت و هیبتش از کوچه ای عبور میکرد که چندتا از
انسانهای جاهل و متکبر نشسته بودند که تا نگاهشان به مالک اشتر افتاد یک پوست خربزه ای به ایشان پرت
کردند و شروع به خندیدن کردند مالک اشتر همین طور که سرش پایین بود رفت اصال نگاه به آنها نکرد یک
دفعه یکی گفت شما میدانید که این چه کسی بود گفت که این مال اشتر بود فرمانده بزرگ سپاه اسالم که
اینها به خود آمده اند و یکی از انهای که بیشتر بی ادبی کرده بود از جا بلند شد و به دنبال مالک اشتر در
مسجد داشت نماز میخواند صبر کرد نماز که تمام شد افتاد به پای مالک اشتر و عذرخواهی کرد مالک اشتر
گفت ای جوان من آمدم مسجد برای تو دعا کنم که خدا عقلد بدهد و خدا اصالحت کند و از جهل نجاتت
بدهد ((وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً)) هر وقت مواجه
شدید با افرادی که جاهل بودند قالو سالما همان کاری که مالک اشتر کرد شما هم بکنبد واال اگر بخواهید
زبان به زبان این افراد جاهل بشوید شما هم مثل آنها میشوید این نسخه شفا بخش قرآنی است آیات بسیار
زیبا و آموزنده ای برای ما دارد که ان شااهلل بعدا خدمتتان قرائت خواهیم کرد.

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
محمد و م وسی 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 .

ما در هفته گذشته و در هفته های گذشته اعیاد زیادی را داشتیم من جمله عید مبعث نبی مکرم اسالم
حضرت محمد(ص) که مهمترین دلیل و فلسفه بعثت آن حضرت احیاء انسانها بود ((یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا
استَجیبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم ۖ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ یَحولُ بَینَ المَرءِ وَقَلبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیهِ تُحشَرونَ))
پیامبران برای چه مبعوث شد مهمترین کار انبیاء نجات انسانها از جهل بود که مهمترین احیاء است زنده
کردن انسانها فقط به جان بخشیدن به کالبد جسمی آنها نیست این که افرادی سعی کنند جامعه را از جهل
و نادانی و هماقت نجات بدهند این زنده کردن است پیامبران برای همین آمده اند انقالب اسالمی ما هم
برای همین آمده  ،فلسفه انقالب اسالمی ما و دادن هزاران هزار شهید برای همین بوده برای زنده کردن
انسانها و جامعه  ،دمیدن روح معنویت و پاکی در کالبد جامعه برای این بوده  ،ما داریم اشتباه میکنیم
گرفتار مسائل سیاسی شدیم گاهی بداخالقی ها میاد و چشم دل ما را سیاه میکند نمیدانیم برای چه
انقالب کردیم ای مردم همان موضوعی که پیامبر خدا برایش مبعوث شد انقالب ماهم راهش و روشش و
فلسفه اش همان است سعی کنیم در هیاهوی انتخابات و گوش کردن حرف کاندیدها هدف انقالب یادمان
نرود اصلش این بود اگر هم بحث اقتصاد مطرح میشود و مقام معظم رهبری روی آن تاکید میکنند آن هم
برای این است که معاد مردم و اعتقاد مردم نسبت به انقالب تقویت بشود مردم باید توجیح شوند استقاللی
که داریم وابسته به هیچ نظام استکباری نیستیم در مقابل هیچ ابر قدرتی سر تعظیم فرو نمی آوریم اینها
نعمت بزرگ خدا است این امنیتی که داریم و دشمنان چشم دیدن این ها را ندارند این جوانان مؤمن که
هیچکدام انقالب را ندیدند که در موقع اعتکاف انسان میبیند چه طور در مساجد خدا را عبادت میکنند اینها
دستاورد های انقالب است این فرماندهان بسیجی سلحشور حاضر در صحنه ای که در همه ی عرصه ها

همچون مالک اشتر حضور دارند در کشور های منطقه در داخل کشور اینها از دستاوردهای انقالب بوده است
ما به روح این ده رزمنده مرزدار عزیزی که پریشب به دست مزدوران استکبار و تکفیری های المذهب در
مرز پاکستان به شهادت رسیدند درورد میفرستیم هنوز که هنوز است ما برای این انقالب این جوری دارند
جانشان را فدا میکنند این انقالب خیلی ارزش دارد در این انتخابات هدف ها گم نشود متاسفانه این جناح
بندی و گروه بندی و اینها باعث میشود که چشمان ما بسته شود و حقیقت را نبینیم محور تقواست هرکدام
از کاندیداها اینها هر کدام تقوایشان بیشتر است و از خدا بیشتر میترسند مطمئنا بیشتر انجام وظیفه
خواهند کرد به این شعارها گوش نکنید و به حقیقت ها نگاه کنید دین مداری و والیت مداری را مالک قرار
دهید صداقت و تقوا را نگاه کنید اگر تقوا بود خطا کمتر است  .یکشنبه آینده مصادف است با سالروز میالد
با سعادت سومین اختر تابناک والیت و امامت امام حسین(ع) و همچنین چهارم شعبان والدت با سعادت
ابالفضل العباس(ع) و پنجم شعبان هم سالروز والدت امام زین العابدین (ع) این میالدهای نورانی و با سعادت
را تبریک عرض میکنیم به محضر مقدس موالیمان حجت بن الحسن العسکری (ع) و به شما نمازگزاران
عزیز  ،روز سوم شعبان روز پاسدار را داریم که اینجا کاش فرصت بود تا از فضائل پاسداران و پاسداری از
انقالب را صحبت میکردم یک عده ی خاصی در کسوت پاسداری هستند برای این انقالب زحمت کشیدند
من این روز را به آنها تبریک عرض میکنم و یک جمله عرض کنم روز سوم شعبان روز همه ی ماست چون
همه ما باید پاسدار این انقالب و خون شهدا باشیم و در صحنه باشیم مخصوصا در انتخابات ما باید بهترین
ها را و اصلح را انتخاب کنیم ما باید انجام وظیفه کنیم د روز قیامت باید حساب پس بدهیم روز ملی خلیج
فارس داریم که روز خیلی مهمی است که دستاویزی برای استکبار جهانی است این موضوع بسیار مهم است
این روز را گرامی میداریم سالروز آغاز عملیات بیت المقدس که یکی از عملیات های بسیار مهم و سرنوشت
ساز دفاع مقدس بود یاد و خاطره این عملیات مخصوصا جانبازان و شهیدان این عملیات را گرامی میداریم
دوشنبه آینده روز جهانی کار و کارگر هم هست این روز را به همه کارگران که از شریف ترین و حالل
خورترین افراد جامعه هستند تبریک عرض میکنیم روز سه شنبه آینده مصادف است با شهادت استاد بزرگ
شهید مرتضی مطهری که در سال  7631به دست منافقان نابکار به شهادت رسید به روح این معلم عزیز
درورد میفرستیم که روز معلم هم هست که به همه معلمان تبریک عرض میکنیم و از خداوند منان
میخواهیم که ریشه کفر و تکفیریان را و منافقین را و استکبار جهانی را که در راس آنها امریکای جالد و
جنایتکار است از روی زمین برکن .
خدایا این انقالب ما را جهانی بفرما
خدایا دشمنان انقالب ما را نابود بفرما
خدایا توفیق حضور در همه صحنه ها و عرصه ها و پاسداری از نظام انقالب اسالمی به همه ما عنایت بفرما

خدایا روح امام راحل ما و همه شهدا را شاد بفرما
خدایا علمای این شهر مخصوصا حضرت آیت اهلل حسنعلی روحشان را شاد بفرما
خدیا سایه رهبر عزیزمان را بر سر ما مستدام بدار
خدایا در فرج موالیمان امام زمان(عج) تعجیل بفرما
خدایا مرضای اسالم شفا عنایت بفرما
خدایا عاقبت امور همه ما را ختم به خیر بگردان

