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خطبه اول  :تفسیر سوره جمعه
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَُّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَُّهْوِ وَمِنَ التُِّجَارَةِ ۚ وَاللَُّهُ خَيْرُ الرَُّازِقِينَ
و این مردم (سست ایمان) چون تجارتی یا لهو و بازیچهای ببينند بدان شتابند و تو را در نماز تنها گذارند؛ بگو كه آنچه نزد خداست (یعنی ثواب آخرت و بهشت ابد) بسيار برای شما از لهو و
لعب و تجارت (های دنيا) بهتر است و خدا بهترین روزیدهنده است( .در شأن نزول آیه جابر روایت كرد كه قومی با رسول صلُّی اللُّه عليه و آله و سلُّم نماز جمعه میخواندند ،آواز طبل
كاروان تجارت شنيدند ،همه از پی تجارت و صدای لهو طبل رفتند جز هشت یا دوازده تن .رسول صلُّی اللُّه عليه و آله و سلُّم فرمود :اگر این عده هم میرفتند عذاب خدا بر امت نازل میشد
تفسيراین آیه:

حسن بصرى و ابومالک گویند :گرسنگى بر اهل مدینه غلبه یافت و آذوقه هم گران شده بود تا این كه كاروان و قافله تجارت دحية بن خليفه كه بازرگانى زیتون مى كرد از شام وارد
گردید در حالتى كه پيامبر مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بوده است وقتى كه قافله را دیدند به طرف او شتافتند كه مبادا دیگران سبقت جسته و از اموال كاروان مزبور خریدارى
نمایند در این شتابزدگى جز عده قليلى براى نماز جمعه باقى نماندند سپس این آیه نازل گردید و پيامبر فرمود :اگر همه مسلمين میرفتند هر آینه آتش آنها را فرامیگرفت و
ناگفته نماند كاروانهاى تجارت موقعى كه به مدینه وارد میشدند در چند ميلى مدینه شروع به طبل زدن و نواختن نى مینمودند تا مردم از آمدن آنها اطالع می یابند
ابن شهر آشوب از تفسير مجاهد و ابویوسف یعقوب بن سنان از ابن عباس نقل نمایند كه دحيه كلبى در روز جمعه اى كه پيامبر مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بود با كاروان
خود از تجارت شام با حمل زیتون به طرف مدینه مى آمد و مطابق معمول خود براى مطلع ساختن مردم به زدن طبل و نواختن نى پرداختند .در این ميان جماعتى كه براى اداى
نماز جمعه حاضر شده بودند از دور پيامبر متفرق شده و جز على بن ابىطالب و حسن و حسين و فاطمه عليهمالسالم و نيز سلمان و ابوذر و مقداد و صهيب بقيه به طرف كاروان
.تجارت مزبور شتافتند و پيامبر را در نماز جمعه تنها گذاشتند در حالتى كه پيامبر مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بوده است
رسول خدا صلی اهلل عليه و آله فرمود :خداوند توجه و نظر خود را در این روز جمعه به مسجد و نماز من معطوف كرده است و اگر در ميان تفرق و پراكندگى مردم از نماز این گروه
]هشت نفر باقى نمى ماندند كه اكنون با من در نماز شركت مینمایند .هر آینه مدینه با اهل آن در آتش قرار مى گرفتند و مانند قوم لوط عذاب باریدن سنگ بر سر آنها مى امد
جابر گوید :كاروان مزبور مربوط به دحية بن خليفة الکلبى بوده كه از شام مى آمده است و البته پيش از مسلمان شدن او بوده است

خطبه دوم مناسبت ها:
.1شهادت امام كاظم عليه السالم
ازجمله مطالبی كه درزندگانی امام كاظم عليه السالم خيلی مهم است،ظلم ستيزی آن حضرت بود كه به همين جهت هم بخشی ازعمر
خویش رادرزندان های مختلف گذراندند
 .2مبعث رسول گرامی اسالم
لَقَدْ مَنَُّ اللَُّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكُِّيهِمْ وَیُعَلُِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالِِْکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَال
مُبِين
خدا بر اهل ایمان منُّت گذاشت كه رسولی از خودشان در ميان آنان برانگيخت كه بر آنها آیات او را تالوت میكند و آنان را پاك میگرداند و
.به آنها علم كتاب (احکام شریعت) و حقایق حکمت میآموزد ،و همانا پيش از آن در گمراهی آشکار بودند
 .3بيست ونهم فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

