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 خطبه اول
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره 
و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی 

 سّیما بقیة الله فی االرضین.محّمد و علی آله االطیبین االطهرین وال 

 توصیه به تقوا
اِدِقیَن »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
ِعَباَد  1«یا أ

ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه  وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  اللَّ
شما نمازگزاران گرامی و خودم را به ذکر و شکر خداوند و به کسب تقوا در همه شئون و احوال زندگی و پارسایی همه 

که به همه ما  خواهیممیند و از خداو کنماز او در سال آینده دعوت و سفارش می بریفرمانو عهد با خداوند برای 
 شایسته از خویش عنایت و کرامت فرماید. بریفرمانتوفیق 

 عاَلم طبیعت از دیدگاه اسالم
را شاهد  دهدمیدر آستانه سال جدید هستیم و اعتدال ربیعی و بهار طبیعت و تطوراتی که در عالم طبیعت در بهار رخ 

عرایضی پیرامون نگاه قرآن و اسالم به این عالم طبیعت و جهان عرض  ،در خطبه اولمناسبت  همین هستیم. به
 . کنممی

طرح شود که نگاه قرآن و اسالم به این جهان طبیعت و نظامی که بر این عالم طبیعت حاکم است  ممکن است سؤالی
ن چه نگاهی است؟ اسالم این جهان طبیعت و مظاهر فراوان و شکفت انگیز خلقت این عالم را که با عنوان جها

 ؟کندمیرا چگونه تفسیر  آوریممیطبیعت و مادی به شمار 

                                            
 .ای اهل ایمان، خداترس باشید و با مردان راستگوی با ایمان بپیوندید: 226. سوره توبه، 1
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عالم طبیعت  قرآن را در باب این گرهدایت کلی نگاه ازیم باید همه قرآن را ببینیم وبپرد مسئلهاین اگر بخواهیم به پاسخ 
 نظرنقطهدر قرآن تماشا کنیم و  توانیممیمطالب و محورهای فراوانی  اینجاو جهان خلقت مورد بررسی قرار دهیم. در 

صت اندکی که در خطبه وجود دارد من به چند اصل و قرآن به این عالم و جهان را به دست آوریم. با توجه به فر
ت این نگاه قرآنی و توحیدی اس .کنممیقرار داده است اشاره  تأکیدمحوری که قرآن در تفسیر این عالم طبیعت مورد 

و ان رویش گیاه ،طبیعت مان به این عالم و آسمان، باران،است. نگاه یک مسل فراخواندهکه اسالم ما را به این نگاه 
  ؟عالم چگونه باید باشدو پهناور  انگیزشگفتاین مظاهر  به همه
خدمت شما عرض  وارفهرستا . من این اصول رچرخدمینگاه درست بر اساس این چند اصل  :گویدمیاسالم 

 :کنممی

 طبیعت هایپدیدهتعظیم و بزرگ شمردن اصل اول: 

یار بت و بسثم ،بینانهخوشنگاه خیلی  .و طبیعت دارد مثبت و علمی به همه مظاهر عالم کامالا قرآن یک رویکرد 
 شاهد هستیم. صدها در قرآنرا گوناگونی که در این خلقت وجود دارد  هایصحنهدقیق نسبت به این جهان پهناور و 

 اندبارتعوجود دارند که ی که در این عالم هایپدیدهانواع  .و تصویر این عالم شده است کریم وارد تبیین در قرآنآیه 
خورشید و این همه  ،زمین ،گردش ماه ،جهان طبیعت ، درخت،گیاه، خلقت انسان از: آسمان، زمین، کهکشان،

را مهم  هااینو همه عالم دارد  هایپدیدهی که در این عالم وجود دارد. قرآن یک نگاه جامع و جذاب به این ایهپدیده
ار کتاب بسیحساب و مبتنی بر قوانین دقیق و دارای نظم و نظام و  ،منظم ،جذاب ،مهم ،جهان را بزرگ و این داندمی

عالم و طبیعت در نگاه قرآن و خداوند متعال بزرگ شمرده شده است که خداوند  هایپدیدهاین  . آن قدرداندمیدقیق 
ن زمی ،و شب روز ،ماه ، قسم به خورشید،م خداوندَس قَ  حدود شصت، هفتاد ازشاید دو سوم  .کندمیبه آن قسم یاد 

 هاآنمهم است و به  هاپدیدهدارد که این  تأکیدبزرگ عالم است. قرآن  هایپدیدهزمانی و این  هایقطعهو زمان و 
شاره ا . عالوه بر اینکندمیدعوت  هاینابشر را به شناخت  . اسالم و قرآناست دمنقانون هاپدیده. این خوردمیقسم 

ما ااست که جلوی چشم شما نیست. که جلوی چشم شما است خیلی چیزهای دیگر  هاپدیدهغیر از این که  کندمی
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َرُه َتْقدیراَخَلَق ُکلَّ َشيْ » ترکیب و تشکیل شده است. هاآنجهان از را بدانید که این  همه چیز روی یک میزان   2«ٍء َفَقدَّ
 نظیم و حساب و کتاب است.و ت

ْحمِن ِمْن  في ما َتری» مه ه .ت نگاه کناین طبیع هایپدیدهبه همه  3«ِمْن ُفُطور َتفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتریَخْلِق الرَّ
رون از عادت بی :فرمایدمی .شاید بعضی برای تو مهم نباشد چون به آن عادت کردی .بینیدمی مدارقانونرا جذاب و 

دد قرآن متعات یاساسی است. آ بسیار مهم و ،آن گوناگون هایفصلر طبیعت و تطّو  بیا. همین صبح و شب و همین
ت و بشر را هم به شناخ کندمیی این عالم طبیعت هدایت انگیزشگفت، بزرگی و مندیقانون، ما را به عظمت، نظم

دینی و خوب و شایسته  هایدانشدر زمره  کندمیکمک  هااینکه به شناخت  هاییدانشو  خواندفرامی هااین
 .دشمارمی

  آن خالق گرنشانعالم طبیعت  اصل دوم:

 هایانسانو ما را از  آیدمیجلو قدم  و نظام دنیا این است که یک دومین اصل در نگاه اسالم به این عالم طبیعت
ستی د توانیدمیدانش و بینش  با استدالل، عقل،در این آینه طبیعت شما  گویدمیاصل دوم  .کندمیجدا  گرامادی

 تواندیمبصیرتش باز شود با یک چشم باطنی  هایچشمهم با عقلتان و هم اگر کسی  .ماورای طبیعت را حس کنید
ملکوت این عالم را تماشا کند. کلمه آیه و آیات در قرآن بارها و بارها تکرار شد ه است و کاربرد بیشتر آن در زمینه 

که در این عالم حاکم  هاییشگفتیفصول طبیعت و همه  ،بش و روز  ،خورشید همین ماه،؛ همین عالم خلقت است
 . گیریممیاینجا ما با نگاه مادی کمی فاصله  4«ذِلَك َلَیات ِإنَّ في: »فرمایدمیاست. 

 عنوانهبنگاه ما به آن  باریکهست که نگاه ما به خودش است و  باریک .به این جهان نگاه کنیم توانیممیدو جور ما 
تمام  ،ه این جهان یک آینه استک ر جهان این استیک آینه است. نگاه قرآن به عالم طبیعت و تحول فصل و تطّو 

 آینه حساب یک عنوانبهرا شما  هااینهمه  بینیدمیعظیم و گوناگونی که شما  هایچهرهاین تحوالت و تطورات و 
 .کنید

                                            
 .: همه موجودات را او خلق کرده و حد و قدر هر چیز را معین فرموده است5سوره فرقان، آیه  - 2
 ؟بینیبینی بازبنگر آیا خلل ]و نقصانی[ می : در آفرینش آن ]خدای[ بخشایشگر هیچ گونه اختالف ]و تفاوتی[ نمی 3سوره ملک، آیه  - 3
 هایی است.: همانا در اینها آیات و نشانه96سوره یونس، آیه  - 4
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 را آینه حساب کنم؟ تحوالت این شود که به چه صورت  سؤالاگر  
ه و بدون پشتوان تواندمیاین جهان ن گویدمیاستدالل عقلی  ،یکی با کمک عقل :با دو ابزار: شودمیپاسخ داده 

اریم حسی د هایآینهیک آینه دو جور است  .ه استناین آی گویدمیلذا عقل شما فیک قدرت مطلق باشد  گاهتکیه
که در این  فهمدمی شودمیوارد  هنصب شده باشد هر کسی ک ایآینه. اگر در اتاقی فهمندمیآن را  هاانسانکه همه 

عقلت را به کار ببری  فرمایدمی .شودمیعقلی با عقل حس  یهامرآتو  هاآینهشده است. اما  نصب ایآینهاتاق 
 رگ است. که این عالم آینه بز بینیمی

 ،دچشم غیبی او باز شو ،هم وجود دارد که ممکن است حس باطنی شخصی شکوفا شود تریعمیقالبته یک نگاه 
و  کندمیکه این عالم دارد سجده ـ  بلکه حس کند  نه درکـ نگاه ملکوتی او گشوده شود و با یک حس باطنی 

 .و آینه خداست. این هم قانون دوم است گاهجلوه

 غیر انسان در استخدام انساناصل سوم: 

ْرِض َجمیعاا : »فرمایدمیقرآن کریم  ست. ا همه این عالم برای انسان 
َ
ذي َخَلَق َلُکْم ما ِفي اْْل این یک قانون  5«ُهَو الَّ

شده برای شما بشر است.   آفریدههر چه در این زمینه و هر چه در این آسمان و زمین  گویدمی .مطلق و عامی است
 شودمیجهان به انسان و غیر انسان تقسیم  زمانهم ،است خالق آینهخلقت که  زمانهم فرمایدمیپس این نگاه سوم 

م نیبیمیما چیزهایی را مستقیم  شده است. خدام انسان قرار دادهنسان است در خدمت و استدر سبد غیر ا آنچهو هر 
با فاصله  هایکهکشانو دسترس ما  از دور هایمنظومهکه برای ماست اما گر در واقع شما دقیق نگاه کنید آن 

 وسعت دارد ووری ا سال نمیلیارده . یعنی جهان پهناورمیلیاردها سال نوری با ما در حیات کره زمین دخیل هستند
دایش . پیرندمؤثش حیات در این کره زمین در پیدای هاآنالم یک منظومه به هم پیوسته است و همه ام اجزای این عمت

آب و خاک و حیات در این عالم به منظومه شمسی وصل است و تمام این اجزای منظومه شمسی یک سیستم و 
ا ورای منظومه شمسی تا حتی مو از هم جدا نیست.  کندمییات اثر است که روی حیات در این عالم ح ایمنظومه

در سرنوشت ما و در یک منظومه به هم پیوسته در همین لحظه  هاآنا سال نوری هم شما پیش روید همه میلیارده

                                            
 56سوره بقره، آیه  - 5
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به  ه زمین و همه مظاهر آن و کره زمینهستند. یعنی همین تنفس ما و شما و این حیات ما وصل به کر دخیلشما 
 .متصل و مرتبط است نهایتبیمنظومه شمسی و آن هم به این عالم 

 ماستشبرای  یرمستقیمغم مستقیم یا ست یعنی همه عالَ همه این عالم برای شما فرمایدمین که اسالم و قرآآن وقت 
 به کار ببرید.تصرف کرده  هاآندر  وبهره بگیرید  تا شما برای حیات و تداوم زندگی خود  از آن

 انسانعاَلم وسیله آزمایش و تکامل اصل چهارم: 
 ،مندنظامدر ادامه سه اصل پیشین است که قائل بودند عالم  به این جهان و طبیعتاسالم اصل چهارم در نگاه 

ایان نمبا عقل یا شهود این عالم آینه بزرگی است که رخ حق را ؛ همه است انگیزشگفتبزرگ و  ،جذاب ،مندقانون
  .شد آفریدهاو جهان  به خاطرجهان است و  محورانسانتوست و  و این عالم همه در اختیار کندمی

است که شما را برای جهان دیگری  ینابرای  هااینکه همه برای آزمایش شماست. همه  گویدمیچهارم هم قانون 
تمام حیات و کسب و کار و تجارت شما و اینکه عالم در خدمت شما قرار گرفت با همه عظمتش  گویدمیبرساند. 

ِه َمْرِجُعُکْم َجمیعاا  ِلَیْبُلَوُکْم في: »کهت سا ی اینبرا ْحَسُن َعَمالا »و  6«ما آتاُکْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیراِت ِإَلی اللَّ
َ
ُکْم أ یُّ

َ
 7«ِلَیْبُلَوُکْم أ

ی کند. برای این است که بشر زندگ هااینتا قانون سوم بیاید و بگوید که همه  توانستمی گاه ماندن نیست.جای ،جااین
 و تعارف نیست و حقیقت این عالم این است. کندمیو چشم ما را باز  آیدمی جلوتراما اسالم و قرآن یک قدم 

 است. یشآزماای بر هااینکه همه  گویدمیو بعد  کندمیعالم را بیان  هایجلوهو آیات دیگری که 

 اصل پنجم: مقایسه جهان طبیعت با جهان ابدی و اخروی
این عالم فی حد نفسه و ذاتی خیلی بزرگ است اما  کهاینعبارت است از  کندمیکه اسالم آن را بیان  یاصل پنجم

ت یعنی اس این عالم خیلی کوچک مقایسه کنید خواهید دید که اگر این عالم را با جهانی که جلوی چش شما نیست
ت که شهر بزرگ و زیبایی اس بیندمیو  شودمیهست که انسان وارد شهری  باریک. کندمینگاه نسبی به این عالم 

                                            
کتاب خود به شما فرستاد بیازماید. پس به کارهای نیک سبقت گیرید، که بازگشت همه شما به : تا شما را به احکامی که در 84سوره مائده، آیه  - 6

گاه خواهد ساختسوی خداست و در آنچه اختالف می  .نمایید شما را به )حقیقت( آن آ
 یشتر( است.: که شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکارتر )و خلوص اعمالش ب5؛ سوره ملک، آیه 6سوره هود، آیه  - 7
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ییر در این مقایسه دید انسان تغ .کندمیایسه از این است مق رتبزرگیک شهری که ده برابر  این شهر را با باریکاما 
 . کندمی

قابل قیاس نیست  اهآنوجود دارد که این عالم با  تریبزرگ هایجهاناز این عالم  ای انسان، بعد فرمایدمیاسالم 
زیستگاه و اما بسیار متنوعی دارد  هایجلوهاست و  انگیزشگفتجذاب و بزرگ،  خیلیهر چند این عالم فلذا 

این را هم بدانید که این عالم در مقابل آن عالم خیلی کوچک است. کسی که در روستایی  . ولیآزمایشگاه شماست
 اما وقتی به ،داندمیروستای خود را بزرگ  بیندمیو مظاهر متفاوت آن را دنیا آمده است و جایی هم ندیده است به 

ا داشته ر ایمقایسهاین نگاه  فرمایدمیکه اینجا خیلی کوچک است. خداوند  بیندمی رودمیمسافرت  شهرکالنیک 
ْنیا»است:  د. لذا فرمودهیباش یعنی حیات کوچک. این اصل پنجم با آن اصل اولی هیچ تفاوتی ندارد  8«اْلَحیاَة الدُّ
 که دیگر فرصت نیست بیان کنم. امنوشته. اصول دیگری را گیرندمیپنج اصلی است که کنار هم قرار  هااین

نه سال جدید این است که این نگاه عمیق اسالمی را در درون خودمان تقویت کنیم. اسالم چه تقاضای بنده در آستا
ما جزء معتقدات ماست. در این صورت  ایاندیشهکه به این عالم نگاه کنید.این اصول و نظام  فرمایدمیقدر جامع 

 .گذاردمیدر استفاده از این عالم اثر 
سه با عالم مقای به اینکه در عین بزرگی در رساندمیاما ما را  ،کندمیشروع  این عالمتوجه به بزرگی بزرگی و اسالم از 

 .امیرالمؤمنین شویممیبه این عالم بنگریم  اگر با این دیدگاه .دیگر کوچک است
یب و هم وقتی دل او به جهان غ داندمیوهم آن را آینه عظمت خدا  بردمیهم از طیبات این عالم در حد خودش بهره 

 .گذردمیدنیا  و در امتحانات از این داندمیرا کوچک  اینجا کشدمیر پَ 
عمیق و منطقی اسالم است که جوانان ما باید  اصول دیگری است که پنج تای آن را بیان کردم. این اصول منسجم،

این جهان را وصل به  در عین حال م؛بینیمیت بهار و ربیع را هم آینه در این صور .را درک کنند و درک کنیم هاآن
 .کنیمنمیو آن را جهان منقطع تفسیر  دانیممیجهان دیگر 

 معارف الهی عنایت بر اساس خودمان یرضمو تنظیم  ذهن و  هاآنخدایا به ما توفیق شناخت معارف الهی و توجه به  
 بفرما.

                                            
 و... 508و  49سوره بقره، آیات  - 8
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ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَص 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل  9لِّ ِلَربِّ

  

                                            
 . سوره کوثر9
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 خطبه دوم

الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارء الخالئق اجمعین بسم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
ثم صالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی 

المسلمین علی بن الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة 
الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد 
و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین 

 مین صلوات الله علیهم اجمعین.و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العال

 توصیه به تقوا
اِدِقیَن »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
ِعباَد  10«یا أ

ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه  وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  اللَّ

یعت انجام که در طبو شادابی  نشاطفصل بهار و اعتدال ربیعی و نوزایی طبیعت فصلی است که عالوه بر ایجاد 
 ست که ما باید به بنیادهای تقوا،فصلی ا ،در عین حال .گذاردمیرا هم  تأثیرروح و روان انسان هم این و در  گیردمی
هاد ن برای تحولی در ذات و درون و ایمایهدستسوژه و را  تو تحول طبیع ودسازی و اصالح نفس هم توجه کنیمخ

با گردش سال و نو شدن طبیعت همه ما بتوانیم دل و جانمان را در پرتو معارف الهی و  . امیدواریم کهدهیمخود قرار 
 و تقوا را در همه شئون زندگی به کار ببندیم. شاءاللهانالی اسالمی نو و تازه کنیم متع هایارزش

 :هامناسبت
 :کنممیتقدیم محضر شریفتان  اختصاربهو موضوعاتی را  هامناسبت

 

                                            
 .: ای اهل ایمان، خداترس باشید و با مردان راستگوی با ایمان بپیوندید226سوره توبه، آیه  - 10
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 تبریک میالد امام باقر و تسلیت شهادت امام هادی )علیهماالسالم( .2
وز که در ر (علیهاللهسالم)شهادت امام هادی  .کنممیرا تبریک و تهنیت عرض  (علیهاللهسالم)میالد امام باقر 

که در روز اول ضمن اینکه دید و بازدید مانعی ندارد  کنممیتوصیه هم  .کنممیاول فروردین است را تسلیت عرض 
 هم رعایت شود.( علیهاللهسالم)اما به شکل مناسب حرمت و احترام روز شهادت امام هادی 

 تبریک آغاز سال نو و فرارسیدن ماه رجب .5
ماه عبادت و بندگی خدا که  ،فرارسیدن ماه رجب. کنممیهمه شما تبریک عرض به  آغاز سال نو را طورهمین

آغاز سه ماه رجب و شعبان و رمضان است و فصل بسیار بسیار مهم و فرصت بسیار عظیم برای خودسازی است را 
ال ست و امسا نظیرکمو  بدیلبیبسیار  هایفرصتعبادی و خودسازی در این سه ماه  هایفرصت. داریممیگرامی 

 هایفرصتانشاء الله همه ما بتوانیم از این  است. شده  زمانهمعبادی با شروع سال جدید  هایفرصتآغاز این 
 معنوی بهره ببریم. 

 لزوم توجه به دو پدیده شوم در جهان اسالم .3
 :با دو پدیده در جهان اسالم مواجه بودیم هاسالما در طول 

 تکفیری تروریستیپدیده اول: داعشیزم و جریان تند 
که  هاییسازیزمینهو  با آبیاری که مستکبرین کردند .م اهل سنت ریشه دوانده استیک پدیده بیشتر در عالَ  

از  گیریبهره وهابیت و با گرایانهافراطاز تفکرات  گیریبهرهو با برای مقابله با انقالب اسالمی فراهم آوردند  هاآن
ما شاهد پیدایش و گسترش یک جریان  هاآنعلمی  ظاهربهکز تان سعودی و مراعربس هایپشتیبانیپول و قدرت و 

اختالف  زشت و این یک پدیده نامبارک، و تروریستی در عالم اسالم بودیم که اوج آن در داعش تجلی کرد. یتکفیر
 سنگین شد و هایضربه به فضل الهی این پدیده نامبارک و منحوس دچار 69اسالم بود که در سال  در عالمانگیز 

 هایسیبآبود که از  ایپدیدهدر عرصه سیاست ساقط شد. این یک این پدیده و جریان تند تکفیری به کما رفت و 
با اقتدار جمهوری اسالمی ایران و  69در سال  اام .اما این تفکر در جهان اسالم باقی خواهد ماند .جهان اسالم بود

که  دیک ضربه سنگین شمرتجع منطقه دچار  هایقدرتافراطی وابسته به انقالب اسالمی این جریان تند  پیمانانهم
 هستیم. شاکرما خدا را بر این نعمت 
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 پدیده دوم: رشد و نمو تشیع انگلیسی و لندنی
بیگانگان رواج یافت و  هایحمایتدر میان شیعیان با به شکل انحرافی پدیده دیگری  ،پدیده در کنار این

که با  ایهپدید. شودمیتشیع انگلیسی یاد  عنوانبهپیدا کرد که از آن هم در میان حوزه و روحانیت نیز  هاییپایگاه
که آن را ابزاری برای  کندمی. جریانی که قمه زدن را چنان اصل کندمیشعار والیت با مبادی اصیل اسالم مبارزه 

ین ظاهرب قدراینو  دهندنمیا تشخیص اصل و فرع ر قدراینیعنی  دهدمیمقابله با انقالب شکوهمند اسالمی قرار 
یان جر و بیتاهلنیست و آن منطق جامع  که همان گوشه هم دقیق فهمندمیرا  بیتاهلاز والیت و  ایگوشه هستند.

و  اندیدهچسبو به ظواهری که در دنیای امروزی جز آبروریزی برای شیعه چیزی نیست  تشیع را درک درستی ندارند
بخشی هم از روی جهالت است و با انواع  .گیرندمی رهان مورد حمایت قران. آشکار و کنندمیینات اسالم را انکار ب

 .. این پدیده را هم باید شناختدهندمیمختلف در میان شیعیان آن را رواج 
 یاپدیدهک دارد و ی و سیاسیفکری  هایورزیغرضجهالت و  هایریشهما یک پدیده داعشیزم داریم که پس  

 باطل، خنان. سبودیم هااینشاهد حرکات زشتی از  اخیر هم هایبرههدر  است و هم داریم که تشیع انگلیسی و لندنی
م ر مهبی مبنا و َعلم کردن بعض مظاهر ارتجاعی در برابر انقالب اسالمی و اصول بزرگ آن و از جمله اصل بسیا

دک یگاهی ظاهر بزرگی همراه خود  .دارند هاییپایگاهنقاط دیگر  در انگلیس و است. اینان فقیهوالیتمرجعیت و 
 .باشندمیاما یک جریان انحرافی  کشندمی

د و در دهنغلط انحرافی را تشخیص  هایراهو  باید ما و نسل جوان ما بدانند .اندداشتهاین دو پدیده تحرکاتی هم 
ت اسالم را بشناسند و در دام این تفکر تند تکفیری و مبانی درس باید جوانان اهل سنت .دام این جریانات نیفتند

ات بعض تحرکات تند که داشتند تحرک .داعشی قرار نگیرند. عزیزان شیعه ما هم در دام این جریانات تند قرار نگیرند
 همه امتشیطانی خواهد ایستاد و  هایتندرویدر برابر این تحرکات و  یت ما و امت اسالملم قطعاا . ناچیزی است

در جهان اسالم  69که در سال  طورهمان. گرددبرمیاستکباری  هایقدرتکه اساس این مشکالت به  دانندمی
داعشیزم ضربه کاری را دریافت کرد امیدواریم که با فتانت و هوشیاری و دقت شیعه و اهل سنت در جهان اسالم راه 

 .شاءاللهان شود تربستهطل و انحرافی باز هم بر این جریانات با
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 هاآن ایمنطقهو مزدوران  هااروپایی آمریکا و هایگشاییدهعقمحکومیت  .8
بسیار  هایگشاییعقدهشاهد  69به آن اشاره کنیم این است که ما در پایان سال  اینجاموضوع دیگری که باید در 

ینی پدیده سنگبودیم که  ایمنطقه هایقدرتاز  یاروپایی و بعض هایقدرتاز  یو هم بعض هاآمریکاییسنگین هم 
بارزتر و  69شاهد آن بودیم. حضور عربستان در کنار امریکا و اسرائیل که همیشگی بوده در سال  69بود که در سال 

ه سمت ب هاآنر اینکه تفک دند و به علتعراق خور و سنگینی که در سوریه هایضربهبه دلیل  هااینشد.  ترعلنی
اینکه در بحرین و یمن هم توانایی الزم را نتوانستند از خود نشان دهند امروز در یک حالت  و به خاطرسقوط رفت 

زها و سخنان باطلی که همین رو سرایدمیکه این شاهزاده نادان  هایییاوهاین  .دانگرفتهبهت و شگفتی و تحیر قرار 
در داخل کشور خود دچار اختالفات سنگین  هااینز ر است. امروگیجی و تحیّ  دهندهنشاناز او نقل شده است همه 

. حاال در اندشده گیرزمینسوریه و عراق به فضل الهی  و در خارج کشور خود در بحرین، یمن، اندشدهو شدیدی 
اما اینان برای ملت ما  شیطانی از خود نشان داد هایکینهجاهلی و  هایعقدهمصاحبه اخیرش سخنان زشتی زد و 

ه ک ایدشدهشدیدی  هایبحرانو دچار چه  ایدخوردهسختی  هایضربهکه شما چه  دانیممیما  هستند. شدهشناخته
آینده هم ادامه  هایسالبه فضل الهی این روند شکست شما و فروپاشی درونی شما در . گیریدمیرا  هاژستاین 

 پیدا خواهد کرد.

 آمریکا و اروپا در برجام هایکارشکنیمحکومیت  .2
م کردند و تعهدات لَ برجام را عَ  هااین .خیلی بد امتحان دادند هااروپاییو  هاآمریکاییجریانات، در کنار این 

 ترامپ ،آمریکایین این دموکراسی رواز د .و ناقص خود را نقض کردند بندنیمهم دادند و همان تعهدات  بندینیم
یبی این هم پدیده عج .یچ تعهد و پیمانی ارزش قائل نیستبرای ه جودی که برای هیچ ارزش انسانی ودرآمد یعنی مو

هیچ یک از آن تعهدات خودشان در آن قرارداد عمل نکردند. به  هااینشاهد بودیم و در واقع  69بود که ما در سال 
گاهی  66 در سال رودمیانتظار  آنچه عمق توطئه را  تردقیقمسئولین و دست اندکاران خارجی و داخلی ما با آ
 که همه مسئوالن و ما انتظار داردملت را نشناسیم.  ورزیکینهاین قابل قبول نیست که ما عمق این  .اسندبشن

او را دقت کنند و باید فریب  هایتوطئهو آن نگاه راهبردی و بلند رهبری معظم در شناخت دشمن  متصدیان
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استکباری و اتکای بر منابع داخلی  هایاین قدرتمل از را نخوریم و راه آینده ما جدایی کا هااروپایی و هاآمریکایی
دشمنان در برابر شما و ملت ایران مانند گذشته تسلیم خواهد  حتماا و توکل بر خداست و اگر این راه را انتخاب کردیم 

 شد و عقب رانده خواهد شد.

 تغییر معادالت به سود جبهه مقاومت  .9
 ،طرح تجزیه کردستان شکست خورد :بودیمدر منطقه معادالتی  شاهد تغییر شوم، هایپدیدهما در قبال این 

ه به نفع ملت دیگری ک مسائلبحران بیشتر رفت و سمت ارتباط امریکا و روسیه به  ،ترکیه تغییر کرد هایتسیاس
 برای پیشرفت کشور خود استفاده کنیم. هاموازنهما باید تالش کنیم از مجموعه این  .ایران بود

 مورد مسائل داخلی کشور است که در هفته آینده خدمت شما تقدیم خواهم کرد.مسائل دیگری در 

 مسائل مرتبط با استان یزد  .6
رای بمهم دارد که  مسئلهاستان یزد چند  .ره کنیم مسائل مهم استان یزد استاشا محور دیگری که باید به آن

 و مسئوالن اهتمام بورزند: کنندی باید همه همکارپیشبرد آن 

 آب استان مسئلهبه  اهتمام .2
اقدامات جدیدی در حال  و آب برای استان و شهرهای آن است. اقداماتی انجام شده است ،مسئله ترینمهم 

به آن اکتفا کرد. ما در یک دهه آینده دچار بحران شدید آبی در کل نباید است که باید تقدیر و تشکر کرد اما نجام ا
کشوری به آن  باید دولت و مسئوالن شودمیچند طرح مهمی که دنبال  استان و شهرهای استان خواهیم شد. در

 همکاری کنند.توجه کنند و همه 

 در استان زیستمحیط سئلهم .5
 .است که در استان و شهرهای آن از مسائل اول و مهم است زیستمحیط مسئلهدوم  مسئله

 صنعت و اشتغال مسئله .3
 صنعت و اشتغال است. مسئلهسوم  مسئله
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 وجه به علم و جلوگیری از فرار مغزهالزوم ت .8
 ندگاری نخبگان در درون استان است.علم و ما مسئلهچهارم  مسئله

 لزوم توجه به مسائل فرهنگی استان .2
 واستان یزد سابقه درخشان ایمانی و فرهنگی دارد و این چهره نورانی  .فرهنگی استان است مسائلپنجم  مسئله

که  است هاییخدشهعرض در م بزرگ الهی است هایارزشاز این  میق و برآمدهفرهنگی استان که متکی به تاریخ ع
 به آن توجه کنند.  همه باید

 مسائل مرتبط با سال نو .9
بته کنم ال دآورییامربوط به آن است الزم است  آنچهمن در محور دیگر هم الزم است که در خصوص سال نو و 

 .کنممیاول سال  عرض اجتماعی است که در خطبه  اقتصادی و مسائل
 چند نکته را عرض کنم:اما از این تریبون، 

 تقویت اخالق فردی و اجتماعیالف. 
خوب  روابط ،ان را تقویت کنیماخالق فردی و اجتماعی خودم کهایناز این فرصت سال نو استفاده کنیم برای 

و خویشان و اقوام و  هافامیلروابطمان با  م وبزدایی هاقلبرا از  هاکینه ،خانوادگی و اجتماعی بازسازی شود
 کنیم.را  همسایگان تقویت

 .قرار بگذاریماز سال جدید  گیریبهرهبر صلح و تعامل خوب انسانی و اخالقی با 

  برای گردشگران نوازیمهماناثبات خصلت  .ب
 و ماثبات کنی آیندمیت به استان و شهرمان را برای گردش گران و کسانی که برای سیاح ماننوازیمهمانباید 

رای ب  کنیم. در اینجا باید تشکر کنیم از ستاد تسهیالت نوروزی و اقداماتی کهو شرایط الزم را فراهم آراستگی ظاهر 
و انشالله در این زمینه همه توجه و همکاری  دهندمینجام ا آیندمی یبدمکسانی که به استان و شهر  آرامشآسایش و 

 .کنند
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 الهی هایارزشلزوم رعایت  .ج
را باید رعایت کرده پاس  شودمیحجاب همان موضوعی که این روزها خیلی مطرح  و متعالی الهی هایارزش   

مده از متون اسالم و در ذات ب که انتخاب زنان عزیز ماست و برآبسیار عجیب است که ارزشی مانند حجا بداریم.
بدانیم  ی است.انگیزشگفتکه این امر  رودمی سؤالزیر  رسدنمیتوسط کسانی که به ذهن گاهی  هاسالم است امروز

 راندمیاین فرهنگ مهاجم غربی ما را به عقب  قدمبهقدماگر در حجاب و سایر اصول اساسی اسالم عقب بنشینیم 
را  نسلمانآینده  ،خواهیممیاصالت خودمان را  اگر ما نجابت و .بردمیاز بین  ار ما هایارزشواده و نو بنیان خا

 .الهی دقت کنیم هایارزشرعایت اب و جدر بحث حباید  خواهیممی
 است.نشاط و هنر  ،موقعبهجامعه جوان ما نیازمند به ورزش، اشتغال، ازدواج  گویممیبنده از کسانی هستم که  

خطوط مظاهری که انسان شاهد هست که این  وعی اقدام کرد اما رفتن به سمتبا شکل مشر هاایندر همه  توانمی
 کنندیم اهتمامو  کنندمیه توجه من از عزیزان و مسئوالنی ک .قابل قبول هیچ کس نیست شکندمیاصلی اسالم را 
یریم بگکه در تعطیالت و هم در طول سال نشاط، جشن و سرور و هنر را جدی  رودمینتظار .ا کنممیتقدیر و تشکر 

 باشد.اصیل اسالمی  هایارزشر قالب د هااینهمه  باید اما
م در به همه این نکات الزو امیدوارم که  کنممیو از همه دوستان تشکر  کنممیمن به همین اندازه بسنده 

و نهی از منکر تالش خودشان  معروفامربهفریضه فرهنگی و فریضه  عنوانبهتوجه شود و مردم عزیز  هاریزیبرنامه
صیانت کنیم  فضای اخالقی و معنوی جامعه راو  دالن هم به وظایف خودشان عمل کننرا انجام دهند و مسئو

 .شاءاللهان
نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 

ی هاخدایا دل له،الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اه
ما را به انوار ایمان روشن بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، 

ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه گناهان ما را ببخش، آسیب
ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به مخاطرات را از کشور و

ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ها، داعشی ها و تروریستشر تکفیری
ادقانه ن ما را به انجام وظایف، خدمات صبرکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوال
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مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی
یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان 

ا ما را ب گذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان که اهل جمعه و جماعت بودند را غریق بهار رحمتت بفرما،ما، در
ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان نواقص خودمان آشنا بفرما، 
 شهدا را با شهدای کربال محشور بفرما. الملل اسالمی شهدای این جمع و اماممدافع حرم و مقاومت و بین

و اجداد طاهرینش و حضرت فاطمه زهرا  ان سال به محضر حضرت ولیعصر )عج(ر پایرا ددرود و سالم ما 
 ابالغ بفرما، در فرجش تعجیل بفرما (علیهاللهسالم)

َمُد  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد  بْسِم اللَّ

َ
ا أ  11َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا
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