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خطبه اول
السالم علیکم
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
الحمدهلل رب العالمین الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا یَُؤَدیی 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 الطَّییبنَ الطّاهِرینَ
المَعصُومینَ المَکَرَّمینَ وَ لَعن الدائم علی اعدائِهِم اَجمَعین مِن اَالن الی قیامِ یُوم الدین و بعد قال اهلل
العظیم فی کتابه الکریم «:وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ
الْوارِثینَ»
عباد اهلل اوصیکم وَ نفسی بتقوی اهلل
خودم و شما خانمان و برادران نمازگزار را سفارش می کنم به تقوای الهی و دوری از گناه
ماه شعبان است و ایام میالد منجی عالم بشیریت ،مهدی موعود بقیه اهلل االعظم ،امام زمان ،حجت بن
الحسن عسکری علیه السالم ابتدا تبریک عرض می کنم این ایام و اعیاد خجسته را و شایسته است
که مطالبی پیرامون موضوع بسیار مهم مهدویت و اعتقاد به وجود یک منجی بزرگ جهانی یعنی امام
زمان (عج) مقداری صحبت کنیم .موضوع مهدویت و اعتقاد به امام زمان و موضوع انتظار و ظهور و
برپایی حکومت جهانی امام زمان موضوعات بسیار مهمی است که شایسته است در خطبه های
نمازجمعه درباره آن صحبت کنیم.
امروز مهدویت از منظر قرآن را برای شما بیان می کنم .حدود یک صد و چهل آیه علمای بزرگ،
مفسرین گرامی درباره امام زمان از قرآن مجید نقل کرده اند .مرحوم عالمه مجلسی حدود  08آیه از

قرآن کریم درباره امام زمان بیان کرده اند البته در کتب مختلف کتب تفسیری درباره این آیات مفصل
صحبت کرده اند یکی از آیات آیه شریفه ای است که تالوت کردم «: .وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ
اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ» خداوند منان در این آیه شریفه می فرماید ما
اراده کرده ایم که منت بگذاریم بر مستضعفین زمین ،کسانی که در روی زمین مورد ظلم و ستم و تعدی
و تجاوز قرار گرفته اند و استضعاف کشیده اند اراده کرده ایم که روزی بر آنها منت بگذاریم و آن ها را
امام بر روی زمین و وارث بر روی زمین قرار دهیم که مفسرین بزرگوار تفسیر کرده اند این آیه را که
مستضعفین عالم که یکی ار آنها ائمه هستند که مورد ظلم قرار گرفتند و حق آنها را غصب کردند و در
حقیقت جامعه نیز به استضعاف کشیده اند و اراده کرده ایم که این بزرگواران را امام بر روی زمین و
وارثین بر روی زمین قرار دهیم.
آیه دیگری که در این رابطه است و آیه معروفی است و بیان گر لقب بقیه اهلل است این آیه شریفه است:
«بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مَُؤْمِنِینَ» اگر شما ایمان داشته باشید اعتقاد داشته باشید ذخیره الهی
که برای شما ذخیره کرده است آثار الهی بقیه آثار الهی که بر روی زمین باقی مانده است این برای شما
بهتر است.
آیه دیگری که درباره امام زمان نقل کرده اند « :واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» بدانید که
خداوند زمین را پس از مردنش دوباره زنده می کند .این گونه معنا کرده اند زمین و مردم روی زمین
موقعی که امام نداشته باشند و موقعی که امام آنها غائب باشد در حقیقت مرده اند و خداوند اراده کرده
است با ذخیره فرزندی از فرزندان رسول خدا و فرزندی از فرزندان امیرالمومنین و فرزندی از فرزندان
امام حسین که نامش مهدی است زمین را دوباره زنده کند .این زمینی که به خاطر غیبت امامش مرده
بوده و بی جان شده بود خداوند دوباره روزی زمین را به واسطه امام زمان و با برپایی حکومت امام زمان
و برپایی عدل و داد این زمین و اهلش را دوباره زنده می کند.
آیه دیگر «قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتیکُمْ بِماءٍ مَعینٍ» بگو ای مردم اگر آب گوارای
آشامیدنی شما بر زمین فرو رود چه کسی برای شما آب گوارایی بیرون خواهد آورد .امام به منزله آب
گوارایی است که حیات انسان به واسطه آن است .اگر برای انسان آب گوارایی وجود نداشته باشد
زندگی از انسان گرفته می شود و بر او تلخ می شود و امام برای انسان مانند آب گوارا است .اگر آب

گوارا بر روی زمین فرو رفت چه کسی جز خداوند می تواند آب گوارای آشامیدنی که منظور همان امام
است بیاورد.
آیه دیگر در اول سوره بقره می خوانیم «هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب و مما رزقناهم یومنون»
این کتاب برای هدایت متقین و پرهیزکاران است ،پرهیزکاران چه کسانی هستند ،کسانی که ایمان به
غیب دارند و نماز را اقامه می کنند و به پا می دارند و از آنچه که خداوند از مال و مکنت دنیوی به آنها
بخشیده انفاق می کنند .کلمه غیب را در این آیه مفسرین به معنای غیبت امام زمان گرفته اند .البته
مصادیق و معانی دیگر هم دارد که یکی از مصادیق غیب ،امام زمان است .از نظر بشریت به خاطر ظلم
و ستم و تعدی و تجاوز و تعدی ناشناسی بشر از چشم بشر غائب شده است اگرچه حی و زنده است و
در میان مردم است و در میان مردم زندگی می کند اما چون مردم جامعه انسان ها نشان داده اند که
لیاقت امام و استفاده از او را ندارند و در عمل نشان داده اند که با ائمه دیگر چه کرده اند تا زمانی که
بشریت لیاقت پیدا نکند .آمادگی پیدا نکندو در معنای واقعی منتظر نشود و فقط در حرف و صحبت و
شعار اعالم کند امام زمان نخواهد آمد و از چشم ها غائب خواهد بود اگرچه مانند خورشید پشت ابر
عالم را محروم نمی کند .درست است غائب است پشت ابرهای جهالت و نادانی و ظلم و ستم بشریت
مخفی شده است اما در عین حال بشر و اهل زمین از نور وجود او بهره می برند و انسان های متقی و
پرهیزکار کسانی هستند که ایمان به غیب دارند و ایمان به وجود امام زمان و ایمان به غیبت امام زمان
و ایمان به ظهور امام زمان دارند که روزی خواهد آمد و وقتی می آید حکومتی فراگیر برپا خواهد کرد
و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد .اینها تعدادی از آیاتی است که مفسرین بزرگوار درباره امام
زمان گرفته اند که خدمت شما عزیزان عرض شد .امیدواریم ما از کسانی که ایمان به غیب و ایمان به
حضرت دارند قرار دهند.

خطبه دوم
اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ زِدْ وَ بَارِکْ عَلَى سیدنا و نبینا محمد (ص) وصَلِّ علی علی امیر المَؤمنین 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.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِییکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفیکُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً
وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیالً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویالً ،بِرَحْمَتِکَ یااَرْحَمَ الرَّاحِمینَ.
ایام مبارک ماه شعبان المعظم را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاریم و نیمه دوم ماه شعبان را با
میالد خجسته ذخیره الهی مهدی موعود آغاز کرده ایم از خداوند منان درخواست می کنیم این ایام
باقی مانده ماه شعبان را بر همه ما مبارک گرداند و از برکات و فیوضات باقی مانده ماه شعبان ما را
برخوردار کند .امام رضا خطاب به باصلت هروی می فرماید :این اباصلت ماه شعبان بیشترش گذشت و
این جمعه ،جمعه آخر ماه شعبان است .پس آنچه از اعمال خیر که در این ماه در انجام کوتاهی کرده
ای در این چند ماه تدارک کن و بر تو باد بر انجام آنچه برای تو مفید است و دعا و استغفار را افزون کن
و از نافرمانی ها به سوی خدا بازگرد و توبه کن تا خدا به سوی تو رو کرده باشد در حالی که تو با خدا
اخالص کرده باشی و امانتی بر عهده خود باقی نگذار و در دلت کینه هیچ کسی نباشد مگر آنکه آن را
بیرون کرده باشی و هیچ گناهی که کرده باشی را باقی نگذار مگر آنکه آن را رها کرده و از آن دوری
گزینی و از خداوند پروا داشته باش و در امور نهان و آشکار بر خدا توکل کن و هرکس که به خدا توکل
کند خد ا برای او کافی است زیرا خداوند کار خود را به انجام می رساند و برای هرچیز اندازه ای قرار
می دهد و در باقی مانده این ماه این دعا را بخوان :اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا فِی مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ
فَاغْفِرْ لَنَا فِیمَا بَقِیَ مِنْهُ» این دعا را امام رضا به اباصلت آموخت .خدایا اگر در این روزهای گذشته ماه
شعبان هنوز مرا نبخشیده ای در روزهای باقی مانده ماه شعبان مرا بیامرز .روزه های ماه شعبان فواید
زیادی دارد که یکی از آنها تمرین است و اعالم است به خدا که ما این قدر به تو اشتیاق داریم که هنوز
نیامده ای داریم روزه می گیریم.

ما افتتاح مصلی همین مکان شریفی که اکنون نمازجمعه برای اولین بار در آن برگزار شده با حضور
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ،نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه شهرستان
افتتاح کردیم .من تشکر می کنم از همه عزیزانی که در ساخت این بخش از مصلی ما را یاری کردند.
این مکانی که االن آماده شده است و بسیار مناسب است برای برپایی مراسم ها و مناسبت ها و هر
شهری نیاز دارد به مکانی که باشکوه ترین مراسم ها را به ویژه نماز جماعت را برپا کند و این نشانه
تدین مردمی است که چنین مکان هایی را ایجاد می کنند و با شور و اشتیاق فراوانی شرکت می کنند
من از همه شما عزیران از خیرین عزیز از افرادی که به هرنحوی کمک کردند و همکاری کردند قلبا و با
همه وجود تشکر می کنم و امیدوارم خداوند به همه شما توفیق و اجر عظیم عنایت کند و امیدواریم
ادامه مجموعه فرهنگی قدس ساخته شود.
ما داریم به ایام برگزاری انتخابات نزدیک می شویم .موضوعی که بسیار مهم است سرنوشت ساز است.
سرنوشت کشور ما به این است که ما این انتخابات را به بهترین وجه با حضور پرشور همه اقشار مردم
در پای صندوق های رای و رای دادن به کاندیدا اصلح برگزار کنیم .ما هم انتخابات ریاست جمهوری
داریم که در چهار سال آینده زمام کشور را به دست کسی می دهیم که در میان گزینه هایی که معرفی
شده اند بهترین باشند .اصلح باشند .بهتر باشند .کاندیدا اصلح چه کسی است؟ کسی که انقالبی ترین
کاندیداها باشد .همه اینها خوبند چون از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند و شورای نگهبان اینها را
برای نامزدی ریاست جمهوری شایسته دانسته اند .ما وظیفه داریم بهترین ،صالح ترین ،مومن ترین،
باتقواترین ،با تجربه ترین و دلسوزترین را انتخاب کنیم .کاندیدا اصلح آن است که انقالبی ترین فرد
باشد .حافظ انقالب و دستاوردهای آن باشد .انقالب را و دستاوردهای انقالب را به راحتی از دست ندهد
و از کنار آن نگذرد و حتی جان خود را فدا کند .حافظ راه شهدا باشد .اصلح کسی است که دیندارترین
و باتقوا ترین این افراد باشد و روح دین داری و قانون مداری را در جامعه بدمد .قانون مدار باشد و
قانون را اجرا کند و در جامعه بو و عطر معنویت را جاری کند .نشاط و شادی معنوی را در جامعه ایجاد
کند .ما جامعه ای با نشاط می خواهیم اما با نشاط معنوی که بهترین نشاط هاست .مردم ما نشاط معنوی
می خواهند و ما شاهد هستیم مردم وقتی در نمازجمعه شرکت می کنند باالترین نشاط را دریافت می
کنند و تا چند روز به همراه دارد .اصلح کسی است که والیتمدارترین افراد باشد .جانش را فدای والیت
کند نه تنها با ولی امر مسلمین زاویه نداشته باشد بلکه با همه وجود تحت فرمان ولی فقیه باشد و

حرف ها ،سخنان و مطالبات رهبری را مو به مو عمل و اجرا کند .نه اینکه با مقام والیت زاویه داشته
باشد و دشمنان را خوشحال کند .مدیرترین و با برنامه ترین افراد باشدو برای مسائل اقتصادی برنامه
بدهد و از همه مهمتر برای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بارها آن را نسخه ای برای کشور
دانسته اند عمل کند .برنامه داشته باشد نه شعار بدهد .در گفتار و در شعار اقتصاد محقق نمی شود و
مشکالت اقتصادی مردم حل نمی شود .معیشت و اشتغال مردم حل نمی شود .اقتصاد مقاومتی نه در
شعار بلکه در عمل .چه خوب است که کاندیداهای ما در برنامه هایشان تعریف داشته باشند برای اقتصاد
مقاومتی .اصلح آن است که امین ترین مردم باشد .هر رای مردم به عنوان اعالن امانت است که به
کاندیدای مورد نظر تحویل می دهیم .اصلح کسی است که امانتدار باشد .قانون مدارترین افراد باشد.
دشمن ستیزترین افراد باشد و کار و اعمالش دشمن را شاد نکند .ای کاش این نامزدهای انتخاباتی ما
در مناظراتشان رعایت برخی از نکاتی که دشمن را شاد می کند می کردند رعایت مسائل اخالقی می
کردند و به جای این برنامه هاشون را می گفتند.

به جای اینکه مطالبی را بیان کند که دشمنان خوشحال شود و مطالبی بیان گر این باشد
که در مملکت ما کاری انجام نشده هرکه آمده دزد بوده هرکه آمده خیانتکار بوده تا حاال
هیچ کس درست کار نکرده اصالً کار نکرده ،دشمنان ما همین را می خواهند .دشمنان
بدانند این مملکت ما مملکت امام زمان است و مملکت امام راحل است و مملکت والیت و
والیتمداران است و به اندازه صدها سال این این مملکت ساخته شده و کارهای بزرگی
انجام شده کارهایی که به معجزه شبیه است .یک وقت دشمنان خوشحال نشوند و دشمنان
به اینها دل نبندند اینها شعارهای انتخاباتی است و ما به دشمنان و منافقان اعالم می کنیم
خوشحال نشوند و اینها شعارهای انتخاباتی است .ان شاء اهلل مردم ما با حضور چشم گیر
و پرشور خودشان در جمعه دیگر در روز موعود در روز انتخابات پای انتخابات حاضر
خواهند شد و با آراء قاطع و محکم و کوبنده خود بهترین کاندیدای خود را انتخاب خواهند
کرد و مشت محکمی بر دهان آمریکا و یاوه گویان خواهند زد.

در هفته ای که گذشت متأسفانه جنایتکاران سعودی با ادامه کشتار مردم مظلوم یمن
جنایت را به حد اعلی رساندند و حتی صهیونیست ها را به کمک گرفتند برای بمباران
مردم مظلوم یمن و آمریکایی ها به آل سعود جایزه دادند و پیشرفته ترین سالح ها را به
آنان دادند .مجامع بین المللی همه خفقان گرفته اند .فاجعه فقر وکشتار در یمن بیداد می
کند .مردم مظلوم یمن کمترین امکانات برای زندگی ندارند .زیر بمباران های جالدان آل
سعود پرپر می شوند و جهانیان هم نظاره می کنند و سکوت کرده اند و حتی جنایت کاران
را تشویق می کنند .اف بر جنایتکاران عالم ،اف بر سردمدار استکبار که در رأس شون
آمریکاست .اف بر وابستگان جنایتکار استکبار که در رأس آن آل سعود است .مرگ بر این
افرادی که ادعای دینداری دارند ولی مظلوم ترین مسلمانان را در یمن شبانه روز بمباران
و قتل عام می کنند و راه ها بر آنها می بندند تا مردم تنگ بیایند و تسلیم آب سعود شوند.
ولی ان شاء اهلل اینها پیروز خواهند شد والعاقبه للمتقین.
نیمه شعبان روز سرباز گمنام هم بود هر سال نیمه شعبان که می شود مردم ما قدردانی
می کنند از عزیزانی که در وزارت اطالعات به صورت آرام ،خاموش و بدون تبلیغات و سر
و صدا دارند امنیت و آرامش را در همه زمینه ها برای کشور رقم می زنند و فراهم می
کنند .البته در برقراری امنیت در کشور سپاه ،بسیج ،نیروی انتظامی و سایر نهادها همه
موثرند و خدا را سپاس می گوییم که امن ترین کشورهای منطقه را داریم به برکت نام
آقای امام زمان و به برکت خون شهیدان و به برکت سایه والیت بر سر ما و ما تبریک عرض
می کنیم روز سربازان گمنام را و خسته نباشید بهشون عرض می کنیم و قدردانی می
کنیم به خاطر زحماتی که برای امنیت این مملکت امام زمان می کشند.
خدایا ،پروردگارا به عزت و جاللت این کشور ما که برای ما خیلی عزیز است .این انقالب
ما که مثل جان ماست .این راه امام که برای ما خیلی عزیز است در پناه امام زمان حفظ
بفرما .پروردگارا رهبر انقالب را حفظ بفرما.

