خطبه اول حاج آقا ناصری امام جمعه شهرستان بهبهان 69/3/21
حلَل هبُ هجبسک سهؿبى سا تجشیک ػشؼ هیکٌن هبُ ػجبدت ٍ ثٌذگی خذا هیثبضذ ػجَدیت یک گَّش
گشاًجْبیی کِ رات ٍ کٌِ اٍ سثَثیت است اًسبًی هبلک هیضَد غبحت اختیبس هیضَد اػؿبء ٍ جَاسح ثِ
فشهبى خَدش دس هیآیذ ثیگبًِ ًوی تَاًذ ثِ اٍ دستَس ثذّذ اگش کسی اّل ػجبدت ضذ ػقل اٍ ثِ اٍ فشهبى
هیدّذ ضیطبى ثِ اٍ فشهبى ٍ دستَس ًویدّذ ٍ اگش کسی ػجَدیت خذا سا ًکشد ٍ هؼػیت اًجبم داد ثیگبًِ
کِ ّوبى ضیطبى ٍ دضوي قسن خَسدُ اٍ ثبضذ ثش ّوِ اػؿبء ٍ جَاسح اٍ ثش ّوِ هجبسی ادساکی اٍ ثش قَُ
تؼقل ٍخیبل ٍّن اٍ هسلط هیضَد ٍ اٍ دیگش ثِ فشهبى دضوي ػول هیکٌذ هشحلِ ثؼذی دس غبحت اختیبس
ضذى ایي ثَد کِ اگش کسی اّل ػجبدت ثبضذ ثِ هشحلِ ای هیسسذ کِ هیتَاًذ ثسیبسی اص کبسّب سا ثذٍى ثذى
اًجبم دّذ اًسبى یک هَجَدی است کِ ٍاثستِ ثِ ایي جسن هبدی است اگش چِ ّوِ ی کبسّبی اٍ،کبس ًفس
است اهب ایي کبسّب سا ثب ٍسیلِ ٍ ثب ٍاسطِ ثذى اًجبم هیدّذ اگش هی تَاًذ ثجیٌذ ایي دیذى ثَسیلِ اثضاسی
است ثِ ًبم چطن است اگش سٍح اًسبىً،فس اًسبى،سخي هیگَیذ ثب صثبى هبدی سخي هیگَیذ ٍ ّوِ ایي
کبسّب سا ثب اػؿبء ٍ جَاسح اًجبم هیذّذ اهب اگش ػجَدیت ثِ دسجِ اػالیی سسیذ هیتَاًذ ثِ جبیی ثشسذ
ثسیبسی اص کبسّب ثب ّوبى اسادُ ،تٌْب اًجبم ثذّذ اص ثذى ّن استفبدُ ًکٌذ هثبل سٍضي اٍ فشهبیص اهیش(ع)کِ
فشهَد قلؼِ خیجش سا ًِ ثب قَُ جسذاًی ثلکِ ثب قَُ سٍحبًی خَدم اص جب کٌذم ٍ اال یک دسثی کِ ً05فش اٍ سا ثبص
ٍثستِ هیکٌٌذ چگًَِ هوکي است یک اًسبًی آى سا ثش دست ثگیشد.
هشحلِ ثؼذی کسبًی کِ اّل ػجبدت ّستٌذ ٍ ثِ دسجِ ثبالیی سسیذُ اًذ قذست هَت اختیبسی پیذا هی کٌٌذ
هشحلِ ثؼذی کِ اًسبى غبحت اختیبس هیضَد ٍ اٍ ثِ اجبصُ خذای هتؼبل هیتَاًذ دس آى تػشف کٌذ ػبلن
تکَیي است کِ هیتَاًذ ثبرى اهلل تػشف ثکٌذ هیتَاًذ هشدُ سا صًذُ ثکٌذ هیتَاًذ صًذُ سا هشدُ ثکٌذ چٌبًچِ
حؿشت اثشاّین خلیل الشحوبى کِ ػجذ هخلع خذا ثَد ٍدس توبم هشاحل اص خذای هتؼبل اطبػت هحؽ
هیکشد ٍ ّیچ گًَِ خَد پشستی ٍ اًبًیتی دس اٍ ًجَد ثِ جبیی سسیذ کِ ػشؾِ داضت ثِ هي ًطبى ثذُ کِ
چگًَِ هشدگبى سا صًذُ هیکٌیذ خذای هتؼبل دستَس داد کِ چْبس هشؽ سا سش ثجشًذ ٍ قطؼِ قطؼِ کٌٌذ ثش

ثبالی کَُ قشاس ثذٌّذ ٍ آًگبُ آًْب سا دػَت کٌذ ثؼؿی اص ثضسگبى اّل هؼشفت هیگَیٌذ ایٌکِ اثشاّین خلیل
الشحوبى فشهَد کِ ثِ هي ّن ًطبى ثذُ ّوبًطَسیکِ تَ هشدگبى سا

صًذُ هیکٌیذ ثِ هي ّن تؼلین ثذُ،آهَصش ثذُ،هي ّن ثش اسن هحی هسلط ثطَم هي ّن ثتَاًن هثل تَ اهب ثِ
ارى ٍ اجبصُ تَ صًذُ کٌن ٍ لزا خذای هتؼبل ایي اجبصُ سا ثِ اٍ داد کِ ثب یک اضبسُ ای ّوِ ایي ّشغبى صًذُ
ضذًذ ایي هقبهبت دس اثش ػجَدیت است پیبهذ ػجَدیت اًسبى است یب ٍقتی دس سٍایبت هیخَاًین ٍقتی کِ دس
حؿَس طبغَت ثِ اهبم ّطتن(ع)تَّیي ضذ ثب یک اضبسُ ای اهبم ّطتن ثِ آى پشدُ ای کِ ثِ دیَاس آٍیضاى ثَد
یک ػکسی اص ضیش ثَد اضبسُ کشد آى ضیش صًذُ ضذ اهذ ٍ آى فشدی کِ تَّیي کشدُ ثَد ثلؼیذ ٍ ثؼذ ثِ یک
اضبسُ دیگش اٍ سفت ٍ ػکس دیَاس ضذ ایٌْب هقبهبتی است کِ ثِ ارى اهلل خذای هتؼبل هیدّذ ٍ حؿشت
ػیسی هسیح(ع)هشدگبى سا صًذُ هیکشد ٍ ایي هختع پیبهجشاى الْی ًیست اگش افشادی دیگشی ّن ثِ دسجبت
ثلٌذ ػجَدیت ثشسٌذ ّویي هقبهبت سا ثِ اٍ خَاٌّذ داد.
هشحلِ ثؼذی کسبًی کِ اّل ػجبدت ّستٌذ ٍ ثِ دسجِ ثبالیی سسیذُ اًذ قذست هَت اختیبسی پیذا هی کٌٌذ
هشحلِ ثؼذی کِ اًسبى غبحت اختیبس هیضَد ٍ اٍ ثِ اجبصُ خذای هتؼبل هیتَاًذ دس آى تػشف کٌذ ػبلن
تکَیي است کِ هیتَاًذ ثبرى اهلل تػشف ثکٌذ هیتَاًذ هشدُ سا صًذُ ثکٌذ هیتَاًذ صًذُ سا هشدُ ثکٌذ چٌبًچِ
حؿشت اثشاّین خلیل الشحوبى کِ ػجذ هخلع خذا ثَد ٍدس توبم هشاحل اص خذای هتؼبل اطبػت هحؽ
هیکشد ٍ ّیچ گًَِ خَد پشستی ٍ اًبًیتی دس اٍ ًجَد ثِ جبیی سسیذ کِ ػشؾِ داضت ثِ هي ًطبى ثذُ کِ
چگًَِ هشدگبى سا صًذُ هیکٌیذ خذای هتؼبل دستَس داد کِ چْبس هشؽ سا سش ثجشًذ ٍ قطؼِ قطؼِ کٌٌذ ثش
ثبالی کَُ قشاس ثذٌّذ ٍ آًگبُ آًْب سا دػَت کٌذ ثؼؿی اص ثضسگبى اّل هؼشفت هیگَیٌذ ایٌکِ اثشاّین خلیل
الشحوبى فشهَد کِ ثِ هي ّن ًطبى ثذُ ّوبًطَسیکِ تَ هشدگبى سا صًذُ هیکٌیذ ثِ هي ّن تؼلین ثذُ،آهَصش
ثذُ،هي ّن ثش اسن هحی هسلط ثطَم هي ّن ثتَاًن هثل تَ اهب ثِ ارى ٍ اجبصُ تَ صًذُ کٌن ٍ لزا خذای
هتؼبل ایي اجبصُ سا ثِ اٍ داد کِ ثب یک اضبسُ ای ّوِ ایي ّشغبى صًذُ ضذًذ ایي هقبهبت دس اثش ػجَدیت است
پیبهذ ػجَدیت اًسبى است یب ٍقتی دس سٍایبت هیخَاًین ٍقتی کِ دس حؿَس طبغَت ثِ اهبم ّطتن(ع)تَّیي

ضذ ثب یک اضبسُ ای اهبم ّطتن ثِ آى پشدُ ای کِ ثِ دیَاس آٍیضاى ثَد یک ػکسی اص ضیش ثَد اضبسُ کشد آى
ضیش صًذُ ضذ اهذ ٍ آى فشدی کِ تَّیي کشدُ ثَد ثلؼیذ ٍ ثؼذ ثِ یک اضبسُ دیگش اٍ سفت ٍ ػکس دیَاس ضذ
ایٌْب هقبهبتی است کِ ثِ ارى اهلل خذای هتؼبل هیدّذ ٍ حؿشت ػیسی هسیح(ع)هشدگبى سا صًذُ هیکشد ٍ
ایي هختع پیبهجشاى الْی ًیست اگش افشادی دیگشی ّن ثِ دسجبت ثلٌذ ػجَدیت ثشسٌذ ّویي هقبهبت سا ثِ
اٍ خَاٌّذ داد.

خطبه دوم نماز جمعه عبادی سیاسی جمعه به امامت حاج آقا ناصری  21خرداد ماه
اًسبى ثش اسبس سأی ٍ ػقل خَد  ،اغالح ٍ آگبّی  ،سلیقِ ٍ ػالقِ ّبی خَد اًتخبة ثکٌذ دس چْبسچَة
ضَسای ًگْجبى کِ افشادی سا ثؼٌَاى پیطٌْبد هؼشفی کشدُ است ٍ ثش اسبس ػقل خَدضبى سأی دٌّذ ٍ
هسئَل ّن ّستٌذ .
اص اهبم جوؼِ سؤال کشدًذ کِ تکلیف خَدضبى سا هطخع کٌٌذ اص آًْبئیکِ اّل اطالع ٍ آگبّی ثَدًذ هی
فشهَدًذ کِ خطجِ ّب اسن کسی سا ًیبٍسیذ ثؼٌَاى لِ یب ػلیِ کسی غحجت ًکٌیذ اهب ثِ غَست کلی هَاؾغ
خَدتبى سا اػالم ًوبئیذ اضکبل ًذاسد .
ّش کسی ًظشی داسد ثشاسبس اًتخبة خَدش ٍ ػقل اٍ  ،ایي ًظش طلجگی است  ،اجتْبدی است ٍ ثؼؿی
هَاًغ ثِ جشح ٍ ثحث ٍ گفتگَ ّن هی کطذ اهب ّشدٍ ثب ّن سفیق ٍ دٍست ّستٌذ ٍ ثؼذ اص آى ثبیذ ثب ّن کبس
کٌٌذ ٍ خطبة هي ثِ ّشدٍ گشٍُ است .
ّشدٍ گشٍُ هؼتقذًذ کِ ثبیذ ثبٍسّبی دیٌی جبهؼِ تقَیت ثطَد ّشدٍ گشٍُ اػتقبد داسًذ کِ ثب فسبد ٍ فحطب ٍ
هٌکشات هجبسصُ ضَد  .آًْبئیکِ هتذیي ّستٌذ ًوی تَاًٌذ دس قجبل اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کِ هَالی هب
ػلی (ع) دس ٍاپسیي لحظبت ػوش خَدش کلوِ ال الِ اال اهلل اص صثبًص لحظِ ای قطغ ًوی ضذ  ،صهبًی کِ
ضوطیش اص آى ًبًجیت دسیبفت کشد ٍ ثِ لقبءاهلل پیَست  ،هشتت ایي کلوِ ساثش صثبى جبسی هی کشد .

ّوِ هشدم سا ثِ تقَیت ثبٍسّبی دیٌی  ،تقَیت هسبجذ ً ،وبص جوؼِ ،جلَگیشی اص فسبد ٍ فحطبء ٍ تشٍیج دیي
ٍ دیبًت سا ّوِ سا دػَت هی کٌن .
ٍقتی هي دس دفتش خذهت اػؿبی جذیذ ضَسای ضْش سسیذم کسبًی کِ اًتخبة ضذًذ یک ػذُ جَاًبى ثب
ایوبى ٍ هؼتقذ ثَدًذ اص ًضدیک هطبّذُ کشدم  .چٌذ ًفش اص آًْب اّل هجبسصُ ٍ جْبد دس ججِْ ّبی جٌگ ،
آصادُ ٍ جبًجبص ّستٌذ ،اًتخبة ضذًذ کِ جبی ضکش داسد اٍلیي تَغیِ هب ٍحذت ٍ اتحبد سا ثش ّوِ چیض
تشجیح ثذّیذ کِ هی تَاًذ هطکالت ضْش سا حل ًوبیذ ً ،کتِ دٍم استذالل سأی خَد سا حفظ کٌٌذ خػَغبً
اًتخبة ضْشداس .

کسی ًظش خَد سا ثِ ضَسا دس اًتخبة ضْشداس تحویل ًکٌذ ثگزاسًذ تب خَدضبى اًتخبة کٌٌذ .فشدی تَاًب ٍ ثب
تقَایی ٍ دلسَصی سا اًتخبة کٌٌذ تب هسبئل ظبّشی ٍ پبسکْبی ضْش سا کِ ٍاقؼبً فلج ضذُ است سش ٍ سبهبى
دّذ
ثٌذُ ّن اػالم هی کٌن اگش ثب هي هطَستی ضذ ثشاسبس ٍظیفِای کِ داسم ثِ آًْب هطَست هی دّن هي
ثخَاّن کسی سا تحویل کٌن ،اثذا .هطوئي ثبضیذ ّشگض ایي کبس سا ًوی کٌن ٍ ًفیبً ٍ اثجبتبً ایي کبس سا ًوی
کٌن.
اگش ضَسای آیٌذُ فشدی سا اًتخبة کشد ،اص اٍ حوبیت هی کٌن ،صیشا حق اًتخبة داسًذ ٍ هشدم آى ّب سا
اًتخبة کشدُ اًذ ٍ چَة الی چشخ آًبى ًوی گزاسم ٍ تب آًجبیی کِ تَاى داسم هبًٌذ گزضتِ حوبیت هی کٌن.
ٍفبت حؿشت خذیجِ کجشی (ع) ّوسش پیبهجش اکشم (ظ) آى ثبًَی گشاهی ثتَاًذ الگَیی ثشای ّوِ هب
هخػَغبً خَاّشاى گشاهی هب ثطَد کِ ػفت ٍ حیب ٍ پبکذاهٌی سا الگَ ٍ پیطِ ساُ خَدضبى قشاس دّذ.
استحبل اهبم (سُ) ًضدیک است ٍ هسئلِ ثسیبس هْوی است کِ ثبیذ ّوِ هشدم ایشاى ایي سٍص سا گشاهی ثذاسًذ ٍ
هشاسوی کِ ثشای اهبم ساحل ثشپب ضذُ است ثبضکَُ ٍ ثب ػظوت ثشگضاس گشدد.

 ١0خشداد ،سٍص هقبٍهت ٍ سٍصی است کِ خَى ثش ضوطیش پیشٍص ضذُ است کِ یک الگَیی ثشای ّوِ
آصادیخَاّبى جْبى ضذ.
سبلگشد ضْذای ػولیبت سهؿبى ثضسگ کِ ثِ اّذاف اص پیص تؼییي ضذُ ًشسیذ یک خػَغیت اغلی داضت
کِ دس اًْذام ًفشات ٍ تجْیضات دضوي سشآهذ ثَد کِ دس طَل یک ضت ثٌقل اص ضْیذ ّوت ضبیذ ثیص اص
 ٣05تبًک ٍ ًفش ثش دضوي دس ایي ػولیبت هٌْذم ضذ ایي سٍص سا گشاهی هی داسین.

