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خطبه های نماز جمعه1398/01/02 :
خطیب نماز جمعه :آیت ا ...خاتمی
خطبه اول:
السالم علیکم و رحمه اهلل
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
الحَمدُهلل الذی جعل حمده مفتاح الذکر و سبب المزید من الفضل و الدلیل علی آالئه و عظمته وَ نُصلی وَنُسَلِّم
علَی البَشیرِ النَّذیر ،السِّراجِ المُنیر ،الَعَبدِ المُوَیَّد ،الَرَّسولِ المُسدَّد ،اَبِی القاسِمِ مُحَمَّد صَلی اهللُ عَلَیه وَعَلی آلهِ
الطَّیبینَ الطّاهرینِ وَ لَعنَتُ اهللِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین مِنَ اآلنِ اِلی قِیامِ یَومِ الدّین.
الّلهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَهِ وَفی کُلِّ ساعَهٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِد ًا
وَناصِراً وَدَلیالً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویالً.اُوصیکُم وَنَفسی عِبادَاهللِ بتقَوااهلل وَ اُخوِّفُکُم مِن
عِقابه
خودم و شما خوبان را دعوت به تقوای الهی دارم .سالهای عمر فرصت های مغتنم الهی است .سال که نو می شود
معنایش این است باز هم خداوند به ما فرصت داد که از این مدت عمر توشه برگریم برای ابدیت مان.
در کلمه ی قصار  21نهج البالغه هست موالعلی فرمود والفرصه تمر مر السحاب فرصت ها می گذرند همانند
ابر ها فانتهزوا فرص الخیر فرصت های خیر را غنیمت بدانید و سال جدیدتان را سال توشه برگیری برای
قیامت ابدی خود قرار بدید.
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم :فصل بهار ،فصل زنده شدن طبیعت مرده است.
طبیعتی که آرام است .جوش و خروشی ندارد .به درختان می نگرید  ،برگ سبزی بر آنها نیست ،بهار که می
رسد جانی دوباره می گیرند(سوره حج ایه  )5وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزََّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلَِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ .نگاه میکنی زمین آرام است .تحرکی ندارد .وقتی باران آمد ،فصل بهار نزدیک شد
جوش و خروشی به خود میگیرد و ازهمین زمین مرده گیاهان زیبا بر می خیزند.
قرآن کریم می گوید نگاهتان به بهار نگاه هدفمند باشد .آن را آیت توحید ببینید .ذلک به ان اهلل هو الحق
چشم خدابین اگر باشد ،برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار .وقرآن بهار را
آیتی از معاد می داند .می فرماید که :وانه یحیی الموتی و انه علی كل شی قدیر /.و ان ساعه اتیه الریب

فیها و ان اهلل یبعث من فی القبور .تردید نکنید چطور طبیعت مرده زنده می شود خدای بهار خدای شما هم
هست می تواند شما را دوباره زنده کند وزنده می شوید و ان ساعه آتیه ال ریب فیها هیچ تردیدی در این
نیست
نکته قابل توجه این است قرآن عالوه براین بهار که هست وتذکر می دهد و این سلیقه خوب فارسی زبان هاست
که اول سال نویشان را بهار قرار دادند یک بهار دیگری را هم قران تذکر می دهد که از ان بهار
دیگرغافل نشوید کی هست ؟آن بهار جان شما است .جان گاهی زنده است،گاهی مرده است .جان مرده
ن مَ ْیتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی
کدام است؟ در سوره انعام آیه  122است  :أَوَمَنْ كَا َ
النََّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظَُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا .جان مرده جانی است که با خدا قهر است .جان
مرده جانی است که با خدا آشتی نیست جان مرده است .یا ایها الذین آمنوا .محور بحث ما یا ایها الذین
آمنوهای قرآن بود .یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم مومنین لبیک
بگویید به خدا و لبیک بگویید به پیامبر زنده می شوید و جان می گیرید .همان اندازه که به فکر زنده
شدن طبیعت و بهار هستید به استقبال بهار می روید به استقبال بهار جان هم بروید .واهلل این بهار
استقبال دارد استقبال آن چنانی .استقبالش با ماه رجب .به به.
چه نوروز خوبی.که بهار طبیعت داره با بهار با انس با خدا همراه میشه.روایت ملک داعی که در بحارجلد 95
صفحه  377هست از قول خداوند نقل میکنه  :یقول اهلل تعالی انا جلیس من جالسنی بخواید همنشین بشید
با من بیاید همنشینی شما رو می پذیرم تا میرسه به غافر من استغفرنی شبانه در خانه خدارو بزن استغفار کن
می بخشدتون فمن دعانی فی هذا الشهر فاجبته کسی که این ماه دعا کنه جوابش رو میدم و جعلته هذه
الشهر حبال بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وصل علیه این ریسمانی است ،حلقه وصل است بین من و
بندگانم .خوشا به حال اونایی که از سحر های ماه رجب استفاده می کنند .خوشا به حال اونایی که در انتظار ماه
شعبانند .و مناجات شعبانیه ،عجیب است این مناجات .در اول این مناجات هست همه ائمه مالزمت داشتن بر
این دعا مرحوم محمد جواد ملکی تبریزی در المراقبات می گویند اولیاء اهلل ینتظرون لمجیع شعبان منتظر
آمدن شعبانند .برای بهره بردن از مناجات شعبانیه بعدش هم که میرسد ماه رمضان عجب ماهی .عید اهلل اکبر
خوشا به حال اونایی که عید نوروزشون رو مقدمه عید اهلل اکبر قرار می دهند .اصال این روایت رو براتون بخونم
که جدا خوندنی است .موال علی (ع) فرمود .ان اول كل سنه اول یوم من شهر رمضان .عید اولیاء اهلل اصال
اولین روز ماه خدا است.

قدر این دو بهار رو بدانیم .هم بهار طبعیت را که انجام شد و در روزهای آغازینش به فضل خدا به سر میریم هم
بهار جان را یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاكُم لِما یُحییكُم
امروز هم طبق نقل ها روز رحلت شهادت گونه زینب است.

زینب تالی تلو معصوم است زن مگو مرد آفرین روزگار زن مگو بنت جالل اخت وقار زن مگو خاک درش نقش
جبین زن مگو دست خدا در آستین همراه با برادر هم پای با برادرم آمد آنچه بر سر زینب آمد مصائبش تا
کنون بر سر هیچ کس نیامده و تا قیامت نخواهد آمد
اولین مجلس عزای حسین اش رو خود زینب گرفته ،روزه خوانش زینب باشه  .من دو سه جمله از روضه ی
زینب رو بخوانم عرض ادب کرده باشم آمد کنار بدن قطعه قطعه برادر .نشست کنار این بدن قطعه قطعه
.جمالتی گفت .یک جمله اش بابی المهموم حتی قضی.پدرم فدای اون کسی که با غصه به شهادت رسید.پدرم
فدای اون کسی که زنده بود دستور حمله به خیامش را صادر کردند بابی العطشان حتی مضی پدرم فدای ان
کسی که لب تشنه به شهادت رسید بابی من شیّبته تقطر دما پدرم به فدای کسی که قطرات خون از محاسنش
به زمین ریخت .پس با زبان گله اون بضعه الرسول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون
حسین توست.این صید دست پا و زده در خون حسین توست یه روضه عملی هم خواند دست کرد زیر بدن
قطعه قطعه بلند کرد .اللهم تقبل منا هذا القربان .خدایای این قربانی رو از آل علی بپذیر.ااسالم علی الحسین و
علی علی ابن الحسین و علی اوالد الحسین و علی الصحاب الحسین .بار دیگر حمد و ثنای الهی را دارم.
الحمدهلل رَبِّ العالَمین وَ الصالةُ وَ السالم عَلی سَیِّدِنا ونبینا ابی القاسم مُحَمَّد،صلی اهلل علیه و علی اله الطیبین
الطاهرین اُوصیکُم و نفسی بِتقَوااهلل و اخوفکم من عقابه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
قل هو اهلل احد.اهلل الصمد .لم یلد و لم یولد  .و لم یکن له کفون احد

خطبه دوّم :
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشیطان الرجیم ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم
الحمدهلل نحمده و نستعین و نومن به نتوکل علیه ونعوذ باهلل من الشرور انفسنا و من سیّات اعمالنا و نشهد ال اله
اهلل وحده ال شریک له و اشهدان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره
المشرکون.اللَّهُمَّ صل وَسلّم مُحَمَّداً عبدک وَ رسولکِ سیِّد المرسلین وَعَلَی امیرالمومنین وَ سَیِّدُ الوَصِیِّینَ عَلیِّ بنِ
اَبی طالب (علیه السالم) وَ صَلِّ عَلی فاطمة الزهرا سیّده نِسَاءِ العالمین وَ علَی َ امامین الْحَسَنِ وَ الحسین سیدین
شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اجمعین وَ عَلی ائمه المسلمین علی بْنِ الحسین سید السجاد وَ مُحَمَّدِ بْنِ علی الباقر علوم
النبیین وَعلی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍالصادق وَ موسی بْنِ جَعْفَرٍ الکاظم وَ علی بْنِ موسی الرِّضا وَ مُحَمَّدِ بْنِ علی التّقیِ
الجَواد وَ علی بْنِ مُحَمَّدٍ الهادی النقی و علی َالحَسَنِ بْنِ علی الزّکی العَسکری وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ اللَّهُمَّ اَفتَح لَهُ فَتحاً
یَسیراً وَ انْصُرْهُ نَصْراً عزیزاً .عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ سَهِّلْ مَخْرَجَهُ اُوصیکُم وعباداللَه و نَفسی بتقَوااهلل و اخوفکم من عقابه

سال نو از راه رسید و سال قبلی به سرعت گذشت این سال هم به سرعت خواهد گذشت .خوشا به حال آنهایی
که توشه بایسته شون را از این سال بگیرند .موال علی فرمود ساعت های روزها به سرعت می گذرد .ما اسرع
ساعات فی الیوم .و اسرع االیام فی الشهر  ،روزهای یک ماه به سرعت می گذره و اسرع الشهور فی
السنه ماههای یک سال به سرعت میگذره و اسرع السنین فی العمر .خطبه  .188سالهای عمر هم به سرعت
پایان می پذیرد یا من بالدنیا اشتغل قد غره طول العمل الموت یعطی بغطه .نگاه می کنی که ابر مرگ سایه
هایش را انداخته است .خودمون را برای این مهمانی که قطعا خواهد آمد .مهمان ناخوانده نیست .مهمان خوانده
شده است و از روز اول ،خلقت ما همراه آن است .از این فرصتی که خداوند داده بهره بگیریم برای توشه ابدی
مون به حمداهلل فضای کشور فضای بسیار شاد است .امیدواریم همیشه همین شادی رو شاهد باشیم .اوال شادی
میالد مولی علی ،محبوب خدا محبوب پیامبر محبوب جهان انسانیت .به خدا ما با افتخار سرمون رو باال میگیریم
که موالی ما علی است .محبتش فرا مذهبی است .شیعه و سنی علی رو دوست دارن  .فرا اسالمی است مسیحی
 5جلد کتاب می نویسه االمام علی صوت عداله انسانیه معرفی امیر المومنین .الحمد ااهلل سال نو ما همراه شد با
والدت مولی امام علی (ع) .سال نو هم هست سال نویی که با نام خدا شروع شد.
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهاریا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
و در گوشه و کنار کشور هم گروهی هم عیدی ویژه گرفتند .از امیرالمومنین توفیق اعتکاف گرفتند .سه روز
مهمان ویژه خداوند در خانه بودن .تبریک عرض می کنم این مناسبت های ویژه را برخی از جوانان عزیز
پرسیدند که مایل اند که ورود در حوزه داشته باشند خوشبختانه حوزه های علمیه آغوششان را باز کردند که تا
 22فروردین برای عزیزانی که می خواهند بیایند حوزه ی علمیه سخنگوی دین بشوند سخن گوی اسالم بشوندو
این افتخاری است انشاهلل اون هایی که استعدادش رو دارند وارد بشوند که راه راه مقدسی هست .من همین جا
باید تشکر کنم از همه ی عزیزانی که در نوروز مشغول کار اند.مشغول تالش اند.اورژانس ها  ،بیمارستان ها،
حمل ونقل  ،پلیس و دیگر عزیزانی که مشغول کار اند .مشغول خدمت هستند .صدا و سیما خدا خیران بدهد که
تا ایام شاد مردم شادان بگذرد.عزیزان راننده هم دقت کنند تا با احتیاط رانندگی کنند .با توجه رانندگی
کنند.خدا گواه است هر آماری که می شنویم چقدر تصادف شده است در جانمان احساس ناراحتی داریم و از
خداوند هم می خواهیم برای عزیزانی که این روز ها سیل در منطقه اون ها آمده مسئول های محترم بحمدهلل
مشغول خدمت و رفع مشکل هستند .انشاهلل همه دست به دست هم بدهیم که مشکالت عزیزان هرچه زودتر بر
طرف بشود .
چهار تا مناسبت نوشتم و سعی دارم که آنها قرار خودم که حداکثر  40دقیقه بیشتر نشه خطبه ها
مناسبت اول  :نام گذاری سال هاست مقام معظم رهبری از سال  73این نام گذاری ها را شروع کردند و تدبیر
بسیار حکیمانی است .تشریفاتی نیست این نام گذاری ها .شعار هم نیست.کار کارشناسی شده .نیاز کشور در نظر
گرفته شده .راه حل نیاز کشور ،پر کردند خلع بیان شده.این در حقیقت نقشه راه سال این نام گذاری

هاست.چندین ساله مقام معظم رهبری به درست تشخیص دادند که مشکل اول کشور مشکل اقتصادی است.
طرح اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردند .تنها راه حل مشکل اقتصادی است .هر ساله هم شعبه ای از شعبه های
مقاومتی است.امسال مسئله رونق تولید رو مطرح کردند که ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.وضعیتی اقتصادی
کشور نیاز به گفتن ندارد .الحمداهلل شما تحلیل گرید برای خودتان و می دانید.لکن  5نکته در عرصه رونق تولید
است.نکته اول اینکه رسانه ها فرهنگ سازی کنند می کنند .رسانه های شنیداری ،دیداری و مکتوب و مجازی
.این فرهنگ سازی بسیاری مهم است .صدا و سیما بخصوص سیما در این عرصه می تواند نقشه کلیدی داشته
باشد .مسئله دوم تولید مرغوب است.اگر تولید مرغوب بود نیازی به تبلیغ ندارد خود مرغوبیتش در حقیت تبلیغ
شه.بخصوص در صادرات باید دقت کرد.تا خوب باشه تا قدرت رقابت با کاالهای دیگران داشته باشد.مسئله سوم
امنیت اقتصادی در رونق اقتصادی نقشه کلیدی دارد مبارزه با فساد بخشی از این امنیت اقتصادی است .مبازره با
قاچاق بخشی از این امنیت اقتصادی است .بخواهد تولید رونق پیدا کند باید این امنیت اقتصادی شکل بگیره.
چهارم برای رونق تولید باید آسون کرد کارو اگر تولید کننده ببیند در عرصه تولیدش بروکراسی و کاغذ بازی
اداری مواجه است حوصله اش سر می رود و کنار میرود .این کاغد بازی اداری کنار گذاشته شود .با این کاغذ
بازی ها نمی شود رونق اقتصادی را داشت .قانون گذاری اگر مربوط به قانون گذار است .اگر مربوط به اجرا است
در عرصه اجرایی تالش کنند سد راه رونق تولید برداشته شود .و نکته پنج هم شرط رونق اقتصادی جلوگیری از
واردات غیرضروری است .وارداتی که درداخل هست اگر همون از خارج وارد بشود با این رونق اقتصادی شکل
نخواهد گرفت و فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال در حقیقت سند باال دستی است و قانون گذار و
مجریان قانون باید این رونق اقتصادی رو اصل قرار بدهند در حد شعار نمونه.
نکته دوم آخر سال گذشته دو سفر شکل گرفت که سفر ارزشمند بود یکی سفر رئیس محترم جمهور به عراق
یکی هم سفر رئیس محترم نیروهای مسلح جناب آقای سرلشکر باقری به سوریه این دو سفر خیلی معنا داشت.
معناش اینه که امریکایی ها از مدتها و چند سال قبل گفتند که ما در غرب آسیا باید خاورمیانه جدید شکل
بدهیم.مدتها وزیر خارجی شون میگفت مقصودشون از خاورمیانه جدید یعنی عراق را به سلطه بگیرند ،سوریه رو
ب ه سلطه بگیرند ،لبنان رو به سلطه بگیرند به فضل خدا نه تنها خاورمیانه جدید آنها شکل نگرفته بلکه مقاومت
ضد آنها تشکیل شده است(.تکبیر) .این سفرها این مقاومت رو تکمیل کرد .مقاومتی که خار در چشم استکبار و
استخوان در گلوی استکبار هست و به فضل خدا این مقاومت تومار زندگی استکبار را در هم خواهد
درید(.تکبیر) .هفته گذشته همین ساعتی که به نماز ایستادیم در نیوزلند تروریست ها حمله کردند و نمازگذاران
جمعه را به گلوله بستند.خبرش را دیدید و تحلیل هایش را شنیدید من نه خبرش رو میخوام بگم و نه تحلیلش
رو.
اما سه تا نکته در این رابطه دارم .نکته اول این است که عامل جنایت با صراحت خودش رو نژاد پرست نامید و
هم فکر ترامپ .در هر جنایتی یک مباشری هست و یک سببی ،سبب این جنایت سالیان طوالنی اسالم هراسی
دنیای غرب است و در این جنایت اگر مسببان این جنایت ،جنایتشان بیشتر از مباشر نباشد کمتر نیست .اینها

در حقیقت گلوله های اینها بود که به جان مسلمانان اصابت کرد .نکته دوم همفکر های این تروریست حاضر
نشدند بگن عملیات تروریستی گفتند حمله مسلحانه .یعنی این نامرد ها اگر مسلمان کشته بشه ترور نیست ،اما
اگر یک گربه اینها یا سگ اینها آسیب ببینه میشه تروریستی این یه مسئله دیگه.از نگاه اینها تروریست خوب و
تروریست بد .اصال حمله مسلحانه نگفتندبهش .مسلحانه گفتند .این نشان دهنده اینها با این جنایتکاره.مسئله
سوم آن که هجمه غرب به ایران عزیز من ،هجمه به ایران نیست اینا با اسالم طرف اند.وال یزالون یقاتلونكم
حتی یردو كم عن دینكم ان استطاعوا .باید محکم مقابل اینا فعال و شجاعانه و مبتکرانه ایستاد.
نکته چهارم و عرضم تموم میشه نکته لیبرال دموکراسی غرب است دیروز مقام معظم رهبری این لیبرال
دموکراسی و چهره منافقانه اروپا رو برای مردم خوب تشریح کردند .با پیروزی انقالب ،سوسیال دموکراسی شرق
فروپاشید و یکی ،دوسال قبل از فروپاشی امام پیش بینی کردند که صدای شکسته شدند استخوان های
مارکسیزم به گوش می رسد .و ازین پس باید کمونیزم را در موزه تاریخ سیاسی معاصر جست و جو نمود.لیبرال
دموکراسی غرب احساس کرد دیگه رقیبی ندارد و یکه تاز میدان است ولی لیبرال دموکراسی غرب نشون داد
همون گونه که سوسیال دموکراسی شرق سقوط کرد لیبرال دموکراسی غرب هم در سراشیبی سقوطه .ببینید در
خود کشورشون چی میگذره پلیس سفید پوست سیاه پوست رو می کشه در آمریکا .ببینید به معترضان نظام
سرمایه داری ،فرانسه چه برخوردی داره .میکشد .مجروح میکنه کور میکنه .این از داخلشون در برابر نسل کشی
در یمن چه خفقان مرگباری گرفتند نفس نمی کشند .در برابر جنایات حکام بحرین نفس نمی کشند پیش
چشم اینها قرار دادی که به اصطالح قرار دادی بین المللی بود.برجام آمریکا به کلی زیرش زد .اوج عهد شکنی
فریاد بایسته بلند نشد و به صراحت میگویم اروپا هم با آمریکا همراهی کرد.وزیر خارجه فرانسه دروغ می گویدکه
 .میگوید ما به رغم خروج آمریکا از برجام تالش قابل توجه برای حفظ توافق هسته ای داشتیم نخیر شما همراه
بودید و این کانال مالی درست کردید کامال فریبنده بود و به تعبیر مقام معظم رهبری آن هم به شوخی تلخ
شبیه و بعد هم گفته تالش های ما برای حفظ این توافق در حکم چک سفید امضا برای ایران بخصوص در زمینه
مسائل حقوق بشر دوستانه نیست.خجالت بکشید دارید مردمتان را میزنید  .میکشید .کور میکنید باز هم دم از
حقوق بشر میزنید(تکبیر)حقوق بشر .شما حقوق بشر می فهمید؟شمادر خط مقدم ناقضین حقوق بشر هستید
.گور پدر شما با این چک سفید امضای تان.نخواستیم ما به فضل خدا می ایستیم مقاوم از منافع خودمان حمایت خواهیم
کرد انشاهلل (تکبیر).
اللَّهُمَّ اِغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ و المسلمین و المسلمات اسالم و مسلمین نصرت عنایت بفرما ،دشمنان اسالم
خوار و ذلیل بگردان ،نظام اسالمی ما را به انقالب جهانی آقا بقیه اهلل العظم متصل بفرما ،مشکالت این کشور و
اسالم و قرآن را برطرف بفرما مقام معظّم رهبری در پناهت محفوظ بدار ،امام عزیز شهدا را در جوار رحمت
خاصّه ات قرار بده ،بر علوی در جاتشان بیافزا  .فرج امام زمان ما را تعجیل بفرما.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ ،إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ

