خطبه های نماز جمعه  11فروردین 1931
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 .
امیرمؤمنان علی بن ابی طالب(ع) فرمودند کمال واقعی  ،رشد واقعی  ،تعالی واقعی در سه چیز است اولین
مرتبه کمال و رشد و ترقی در این است که هر انسان مؤمنی سعی کند در دین فقیه شود ((التفقه فی دین)) فقه به
معنای فهم دین است حاال گاهی از اوقات فهم احکام دین است احکام خمسه که واجبات  ،محرمات  ،مستحبات ،
مکروهات و مباهات است احکام خمسه که مطرح است اینهاست یعنی هر مسئله ای که راجع به واجبات و
محرمات و مستحبات ومکروهات و مباهات است یک معنای فقه این است که هر کسی حداقل احکامی که در
ارتباط با این پنج حکم است احکام عملی آن را بلد باشد این یک نوع درجه پایین فقه است یک درجه باالتر این
است که احکام خمسه را به صورت مستدل با دلیل استنباط کند نه فقط بداند بلکه استنباط کند مثل کاری که
مجتهدین و مراجع تقلید میکنند که احکام دین را با قوانین و مقررات علمی استنباط میکنند به صورت مستدل
احکام دین را بیان می کنند این هم یک نوع فقه است که در درجه باالتریست یک نوع فقه هم به معنای فهم دین
به این اعتبار به کسانی فقیه میگویند که معنای دین ودینداری را بدانند  ،بدانند در دینداری چه مسائلی الزم
است  ،دین خدا یعنی چه مجموعه اموری که مربوط به دین میشود این را بداند و بفهمد این جا دیگر الزم نیست
که حتما به صورت مستدل باشد همین مقدار که همه افراد چه مجتهد چه مراجع چه باسواد حتی کسی که درس
هم نخوانده باشد ولی میتواند فقیه باشد یعنی این که هم احکام را بلد باشد و هم معنای دین را بفهمد پس فقیه
معانی مختلفی دارد امیرمؤمنان علی (ع) فرمودند همه کماالت در این است که فرد مسلمان در دینش فقیه باشد
یعنی این که هم احکام دین را بداند حالل وحرام و مکروه و مستحب و مباه و اینها را بداند هم معنای دین را
بفهمد معنای دینداری را بفهمد دومین مرتبه کمال برای هر انسانی این است که در مقابل سختیها و ناگوارایی
های زندگی صبر و تحمل داشته باشد بردبار باشد سختیهای زندگی زیاد است انسان وقتی بخواهد در روی کره
زمین زندگی کند مخصوصا وقتی میخواهد بین مردم باشد با مردم باشد و اجتماعی زندگی کند این زندگی
مشکالت زیاد دارد ((وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ))
خداوند در این آیه شریف میفرمایند که شماها را آزماش و امتحان میکنیم با سختیها مبتال میکنیم با چیزهای
مختلف امتحان میکنیم با ترس و وحشت از دشمنان و چیزهای مختلف و از فقر و ناگواری ها از گرسنگی و فقر

((وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ)) از دست دادن مال از دست دادن عزیزان  ،ترس از دست
دادن سرمایه زندگی  ،دست آورد های زندگی اینها همه وسیله ای هستند برای آزمایش و امتحان انسان بعد
خداوند می فرمایند بشارت بده به کسانی که بردبار هستند وصبر پیشه میکنند در مقابل این مشکالت و سختیها
و کمبودها  ،نواعب یعنی سختیها که برای همه هم پیش میاد با یک مقدار تفاوت و کم و زیاد پیش میاد اصال
زندگی انسان در این دنیا با سختیها و مشکالت همراه است منتها انسان باید تحمل کند کسی که تحملش بیشتر
باشد انسان کاملتری است دومین درجه کمال انسان تفقه در دین و صبر در مقابل مشکالت و سختیها و کمبودها
است صبر در مقابل اطاعت خداوند و صبر در مقابل گناه  ،خیلی سخت است شیطان وسوسه میکند و میخواهد
انسان را به وادی گ ناه بکشد انسانی که به درجه کمال رسیده باشد سعی میکند در باطالق گناه نیفتد صبر در
مقابل اطاعت  ،این که انسان یک عمر سه وقت نماز بخواند و خدا را اطاعت کند این برای بندگان خالص خدا نه
تنها سخت نیست بلکه عشق میورزند همانگونه که امام حسین (ع)در شب عاشورا خطاب به برادر خودش گفت
برو به مردم بگو ((إِنّی أَحِبُّ الصَّالةَ )) من عاشق نماز هستم آنهایی که راست میگویند که حسینی هستند عاشق
نماز هستند اینها صبر و بردباری و ریاضت میخواهد صبر در مقابل حرفهای مردم  ،انسان اگر بخواهد در این دنیا
زندگی کند هر کاری بکند پشت سرش حرف میزنند انسان باید در مقابل این حرفها و صحبتها بردبار باشد این هم
یکی از مواضع صبر است بعد فرمودند ((التَّقْدِیرَ فِی الْمَعِیشَةِ )) سومین نشانه کمال انسانهای کامل و برجسته این
است که در زندگی برنامه دارند و بی برنامه نیستند و میانه رو هستند یکی از معانی اقتصاد میانه روی است یعنی
دوری از اسراف ودوری از تبذ یر  ،اسراف حرام است تقدیر به معنای بخل ورزیدن و انباشتن مال  ،بذل و بخشش
نکردن و به دیگران کمک نکردن بندگان خالص خدا کسانی هستند که وقتی انفاق میکنند اسراف نمیکنند
اقتصاد یکی از معانیش این است قصد کا ر و تالش و درآمد کردن  ،آن کسانی که علم اقتصاد دارند و علم درآمد و
کارو تالش دارند باید این معنا را منظورشان باشد اصال ما ماموریم که برای دنیا چنان کار کنیم که گویا همیشه
زنده هستیم امام حسن(ع) در آخرین لحظات عمر شریفشان به جناده فرمودند فرمودند برای دنیا چنان کار کن
که گویا همیشه قرار است زنده باشی دلسرد نباش و تنبلی نکن بلن د شو بعد از نماز صبح دیگر نخواب  ،ما با این
که شیعه علی بن ابی طالب هستیم یکی از شیوه های بدی که پیدا کردیم پرخوابی است و برای آخرتت هم چنان
کار کن که گویا فردا خواهی مرد مثل کسی که به او میگویند فردا میمیری چگونه استغفار میکند و آدم خوبی
میشود و بذل و بخشش میکند امسال از طرف رهبر معظم انقالب سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال نامیده
شده است این که امسال هم به نام اقتصاد است معناش این است که باید خیلی بیش از اینها کار کرد باید مقاومت
کن یم یعنی در مقابل کمبودها و نقصان ها ما باید مقاوم باشیم و کار و تالش کنیم مسئولین نظام در رده باال باید
تالش کنند دولتمردان باید برنامه ریزی و تدبیر و تالش کنند االن تولید و شغل در کشور ما مناسب حال کشور ما
نیست دولت باید زمینه را برای صادرات فراهم کند و پول از خارج کشور وارد بشود و مردم سرمایه دار بشوند
دولت باید زمینه را برای صادرات فراهم کند همچنین مردم و دانشمندان ما اینها باید در منطقه و شهری برنامه
ریزی کنند تا اقتصاد و صادرات ما رونق داشته باشد البته جوانها هم باید آستین همت را باال زنند و وارد کار شوند
حتی مدیران ادارات باید کار کنند و پشت میز نشینند و باید راه بیفتند ما امسال را گرامی میداریم و از خداوند
میخواهیم کمک کند تا ما بتوانیم به خواسته های به حق رهبرمان لبیک بگوییم.

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 موسی 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 ایام تعطیالت سال نو به سر میبریم از جهتی خوب است که چند روزی تعطیل باشد و افراد به زیارت
وعیادت بروند صله رحم کنند ولی بسیاری از مسافرتها و تعطیلی ها اصال در شان ملت ما نیست ما باید کار و
تالش کنیم و اصال برای ما تعطیلی معنا نداشته باشد انسان هیچ وقت تعطیل نمیشود قلب انسان هیچ وقت
میگوید که من استراحت کنم ،نمیگوید ریه و شش انسان میگوید که بگذار من استراحت کنم نمیگوید ما هم ملت
ایران باید مثل قلب و ریه باید دائما کار کنیم اگر هم ساعاتی میخوابیم برای این باشد که بهتر کار کنیم و خداوند
را بهتر عبادت کنیم امروز کشور عزیز ما مانند جسمی است که باید موفق ونمونه باشد باید قهرمان عالم باشد که
این کشور  ،کشور امام زمان(عج) است مدارس ما در سال چند روز درس میخوانند چقدر تعطیلی  ،ملتی که
میخواهد پیروز شود باید یک فکری بکند ،به قول آقای مکارم شیرازی مگر با چهار ماه کار میتوانیم کشور موفقی
داشته باشیم ؟ در بعضی از ادارات طرف چند دقیقه کار مفید دارد در تعطیالت سرمایه کشور به هدر میرود
اقتصاد مقاومتی یعنی ما با همه امکانات موجود کار و تالش کنیم و درآمد داشته باشیم من به تفتی های عزیز
میگویم افرادی که کسبه هستند بیایید این شهر را از رکود اقتصادی نجات بدهید و رونق بدهید کسبه یک کاری
بکنید بیایید جنس ه ایتون را ارزان بدهید که مردم از اینجا نروند یزد خرید کنند این یکی از رموز موفقیت ما در
اقتصاد مقاومتی شهرستان است فردا  11فروردین روز جمهوری اسالمی است که تبریک عرض میکنیم این روز را
و خداوند را سپاس میگوییم که نعمت جمهوری اسالمی را نصیب ما کرد به روح امام راحل بنیانگذار این نظام
مقدس درود میفرستیم فردا شنبه سوم رجب سالروز شهادت امام علی النقی الهادی (ع) است در سال152
هجری قمری که از همینجا سالم عرض میکنیم خدمت این امام همام و از خداوند میخواهیم که ما را از زیارت و
شفاعت این امام بزرگ بهره مند بفرمایند یک شنبه هفته آینده هم 19فروردین روز طبیعت است دیگر حاال رسم
است که مردم برای تفریح به سیزده به در میروند ولی بیایید از طبیعت درس توحید  ،درس خداشناسی بگیریم
در طبیعت به هر چیزی با دید بصیرت و عبرت نگاه کنید به عنوان آیه ای از آیات خدا نگاه کنید ایمانتان در آن
روز صد برابر باشد با یاد خدا به طبیعت برویم و ایمانمان را تقویت کنیم.
خدایا توفیق تقویت ایمان و تقوا و اطاعت از رهبری به همه ما عنایت بفرما

خدایا سایه رهبر عزیزمان را بر سر ما مستدام بدار
خدایا روح امام راحل و ارواح طیبه شهدا ،روح حاج آقا حسنعلی امام جمعه فقید این شهر و نماینده فقید این
شهر و تازه گذشتگان را روحشان شاد بگردان
خدایا در فرج موالیمان امام زمان (عج) تعجیل بفرما
خدایا نعمت بارانت را بیش از پیش بر سرزمین ما نازل بفرما

