خطبه اول حاج آقا ناصري

حقیقت تقوا همان عبودیت محض بود همان اطاعت خالصانه و بدون هر گونه معصیتی و شکر گزاری بدون شائبه بدون هر گونه
کفران نعمتی،حقیقت عبودیت را تنها کسانی میتوانند آن را درک کنند که خود به این مسئله و این حقیقت رسیده باشند امام
صادق(ع) کسی است که حق تقوا و حق عبودیت را درک کرده بود و باالترین افتخارش همین همین عبد بودن خود نسبت به
پروردگار عالم است.کافی است برای من که من عبد پروردگارم باشد باالترین افتخار ائمه(ع) همین عبودیت آنهاست آنها چون
حقیقت عبودیت را درک کرده اند میتوانند حقیقت عبودیت را برای ما تعریف کنند اما اگر کسی بدون این حقیقت باشد هر چه که
بگوید جز مفاهیم چیز دیگری نیست یعنی خود گوینده فقط یک سلسله مفاهیم را درک کرده است اما حقیقت عبودیت را درک
نکرده است.
امام صادق(ع) میتواند حقیقت عبودیت را برای ما تعریف کند چون اوحقیقت عبودیت را با همه وجودش لمس کرده است لذا می
فرماید حق عبودیت این است که انسان هیچگونه استقاللی براي خودش نسبت به اموال و نفس خودش قائل نباشد اموالی که
خداوند در اختیار او قرار داده است آنها را مال خدا بداند نفس خویش را مملوک خدا بداند و در همه شرائط تدبیر الهی را برای
خودش روا بدارد هیچگونه استقاللی برای خودش قائل نباشد امر خویش را تعویض کند به خدای متعال و تسلیم خدای متعال باشد
این یعنی حقیقت عبودیت نه اینکه رأی خودش را بر رأی خدا ترجیح بدهد وقتی به او میگویند این دستور الهی است میگوید به
من چی،این یعنی برتری طلبی یعنی طغیان،اگر انسان احساس عبودیت نکند احساس نیازمندی نکند احساس استقالل نسبت به
خدای متعال بکند او یقینا اهل طغیان خواهد بود
این آیه قرآن است اما اگر کسی اهل عبودیت بود و استقاللی برای خودش قائل نبود نه برای خودش و نه برای هیچ موجود
دیگری او حق عبودیت را درک کرده است و او هرگز اهل طغیان نخواهد بود.
امام صادق(ع) که در هفته آینده روز شهادت آن بزرگوار می باشد او مصداق بارز این مسئله است که حقیقت عبودیت را درک
کرده است او رئیس مذهب ما میباشد شخصیتی که در زمان ایشان دو اتفاق پیش آمد که او توانست به خوبی مذهب جعفری را
پایه گذاری کند یعنی او اسالم ناب را که از زبان پیامبر(ص) صادر شده بود از سیره و سنت پیامبر(ص) صادر شده بود بدون
هیچ کم وکاستی او را نهادینه بکند بعنوان یک مذهب و یک مکتب در همه مکاتب منحرف اصیل ترین و واقع ترین مکتب را به
ما ارائه داد مکتبی که کامال منطبق بود بر گفتار خدای متعال و سنت پیامبر(ص) که امام صادق(ع) فرصت کرد که شاگردان
زیادی تربیت کند تا به واسطه آنها مکتب تشییع و اسالم اصیل را گسترش بدهد یکی موقع انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس
بود که در این گیر و دار که آنها مشغول بودند با هم درگیر بودند امام صادق(ع) بهترین فرصت را پیدا کرد که فرهنگ اسالمی
را گسترش دهد و مهم تر از آن به قدرت رسیدن شخصی از بنی امیه به نام عمر بن عبد العزیز که او مقداری معتدل بود که
شاید سیاستش اقنضا میکرد آزادیهای فراوانی داد و سخت گیری نسبت به این دو امام همام کمتر شد امام صادق(ع) توانست و
فرصت پیدا کرد که مکتب تشییع را گسترش بدهد و رواج بدهد و لذا مکتب ما و مذهب ما مشهور شد به مذهب جعفری که ما را
جعفری میگویند یعنی پیروان امام جعفر صادق(ع).
زمانی شیخی از مصر که در عربستان صعودی امام جماعت مسجدی بود با هم بحث میکردیم در مسائل مختلف با توجه به این
که ایام حج هم هست و تصمیم نظام جمهوری اسالمی این است که حجاج ما به حج بروند با عزت و انجام دهند و دولت سعودی
همه شرائط جمهوری اسالمی ایران را پذیرفته است حتی برائت و شرایط باالتر هم پذیرفته است و توافق کرده که امنیت کامل را
با عزت و احترام حجاج ایرانی را حفظ کند و تعهد بین المللی است که باید اجرا کند و مسئولین ما هم باید کامال مواظبت توطئه
های بیگانگان و دشمنان باشند و حجاج ما هم میبایست که شئون یک حاجی ایرانی که منتسب است به امام صادق (ع) را
رعایت کند و یکی از سفارشات امام صادق(ع) نماز اول وقت خواندن است چرا که مستحضرید در لحظات پایانی زندگی خودش
همه را جمع کرد اصحاب و یاران فرمود که هر کسی نماز را سبک بشمارد شفاعت ما به او نمی رسد یک حاجی ایران اولین
دغدغه اش در عربستان صعودی باید این باشد که آن حساسیت امام صادق(ع) نسبت به نماز را به دنیا نشان بدهد نکند طوری
باشد که آنها مشغول نماز باشند و ما جور دیگری رفتار کنیم شرکت در نماز جماعت به فتوای مرجع خودش عمل کند ولی هیچ
کس نیست که گفته باشد نه این کار را انجام ندهید سفارش امام صادق(ع) که توصیه میکرد و دلیلی وجود ندارد که حج تعطیل
بشود نظر مراجع تقلید و مقام معظم رهبری و مجموعه نظام بوده که نباید حج در شرایطی تعطیل بشود مگر طور دیگری اقتضا
بکند اگر ما نرویم تبلیغاتی بین مسلمانان راه میاندازند که میخواهند حج را تعطیل کنند این روا نیست
امام جماعت مسجد شبی می رفتیم نماز جماعت تحویلمان می گرفت و در شب دیگر اینگونه نبود با او بحث میکردیم و تحویل
نمی گرفت اما احساس میکردیم که یکی از مأمورین سعودی آنجا نشسته است و امام جماعت شروع میکرد به بد و بیراه گفتن

به ما و ما هم میدانستیم چرا که دیشب آنجا بودیم بد وبیراه نمی گفت چون مأمورین سعودی آنجا نبودند به شیخ گفتم که شما این
واقعیت را درک میکند شما مذهبتان از چه کسی گرفته اید یا از ابوحنیفه که سالیان سال بعد از پیامبر(ص) بود یا از احمد بن
حنبل او هم بعد از پیامبر(ص) بود یا از مالک شافعی گرفته اید که هیچ کدام در زمان پیامبر(ص) نبودند ولی ما مکتبمان را از
فرزند پیامبر(ص) یعنی جعفر بن محمد(ص) گرفته ایم،همان کسی که او در بقیع مدفون است او یکی از امامان ما است وقتی
اسم امام صادق(ع) را جاری کردم خدا میداند اشک از چشمان این پیرمرد(امام جماعت)سنی مصری جاری شد آغوشش را باز
کرد و مرا در بغل گرفت و شروع به بوسیدن من.
امام صادق ما فرزند پیامبر(ص) است مکتبش را از اجداد طاهریش گرفته است.
خطبه دوم نماز جمعه مورخ  ٣٢تیر
سالروز قطعنامه ٨٩٥
در بدترین شرایطي كه ما نه ارتشي داشتیم نه سپاهي شكل گرفته بود نه بسیجي تحقق پیدا كرده بود نه آموزشي و نه امكاناتي ،
مردمي انقالب كرده بودند انواع و اقسام توطئه ها  ،كه توطئه پررنگ آن جنگ تحمیلي بود و شخصي بنام صدام حسین كه وادار
كرده بودند كه به كشور اسالمي ما حمله كنند در عین آمادگي با همه امكاناتي كه همه دنیا به او داده بودند و ما هم با دست خالي
 .موشك مي زد ،هواپیماها بمباران مي كرد و در جبهه ها چه وضعیتي بود قرآن مي فرماید كه شما را تأیید كرد  ،پیروزي داد
یكي پس از دیگري سختي ها را پشت سر گذاشتیم .

ما اعتراف مي كنیم كه صدام متجاوز است و ایران اسالمي مظلوم واقع شده است و كشور متجاوز باید غرامت بپردازد غرامتي
كه بر اثر جنگ بر امت اسالمي ایران تحمیل شده است كه خصوصیات قطعنامه  ٨٩٥بود .

ممكن است سئوال شود كه حال قرار است قطعنامه بپذیریم چرا بعد از فتح خرمشهر نپذیرفتیم چرا این همه شهید را بعد از فتح
خرمشهر دادیم ؟
اوالا بعد از فتح خرمشهر هنوز نقاط بسیاري در دست دشمن وجود داشت كه یكي از آن نفت شهر بود ثانیا ا ماشین جنگي صدام از
كار نیفتاده بود كه با آن شرایط مي پذیرفتیم هیچ تضمیني نبود كه سگ زنجیره اي بیگانگان دوباره خود را تجهیز بكند و دوباره
حمله كند و باید شرایطي را پیدا مي كردیم كه دشمن مأیوس مي شد از ایران اسالمي كه همین هم اتفاق افتاد .

هشت سال مقاومت امت اسالمي ایران آنها را مأیوس كرد كه بتواند حمله نظامي به ایران اسالمي داشته باشد كه یك واقعیت
مسلمي بود .

اگر این شرایط را این حكیم الهي یعني امام امت رهبري نمي كرد و همان موقع صلح و قطعنامه را مي پذیرفتیم نه شرایط
قطعنامه  ٨٩٥كه متجاوز را اعالم بكند و نه غرامت ها را بپذیرد و نه این موقعیت براي ما حاصل مي شد كه دشمن نسبت به ما
نا امید شود .
یک از نقاط خوب دفاع مقدس این بود که موصل آزاد شد آنها اشغال کرده بودند و خودشان هم فکرنمی کردند که کسی بتواند
موصل را از دست آنها آزاد کند وقتی که تا نزدیک های بغداد آمده بودند
.
رهبری حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی نسبت به سوریه و عراق که تردیدی نیست که جبهه مقاومت رهبری او به دست
ایران است رهبری و فرماندهی کل قوا در ایران به دست رهبر معظم انقالب حضرت آیت هللا العظمی امام خامنه ای است قدر
این رهبری را باید بدانیم وقتی که دشمن اینگونه تالش می کند که بتواند یک ضربه ای بزند چگونه این توطئه خنثی می شود .

نقش دیگری که در آزادی موصل بود مرجعیت عراق بود ما این را باید افتخار بدانیم که دیگر امت اسالمی راه مقاومت آموخته
است بسیج مردم حشد الشعبی مقاومت مردمی یعنی همان راهی که امام امت نشان داد مرجعیت دینی در عراق دستور جهاد
کفایی را داد و جوانان عراقی را گروه گروه روانه جبهه کرد که در آن موقع ارتش عراق فلج بود که یک بالش شکسته بود و
وقتی مردم به کمک ارتش عراق آمدند وضعیت بهتر شد .

اگر بنا باشد یک روزی به فضل خدا مقابله با اسرائیل خون آشام صورت بگیرید هم ارتش ایران آماده است هم ارتش سوریه هم
ارتش عراق و مردمی که در منطقه هستند و مطمئنا ا پیروزی نهایی به فضل خدا با جبهه مقاومت خواهد بود (تکبیر حاضرین )
هفته عفاف و حجاب  :خانم ها اگر در میدان جنگ نبودند اما پیام شهدا را شنیده اند وصایای شهدا را بخوانید تاکید شده است بر
والیت فقیه و مسئله اسالم عزیز  ،احکام نورانی اسالم تاکید کرده اند که خواهران باید حجاب خودشان را رعایت کنند .

همه علما می گویند حجاب واجب شرعی است همه اندیشمندان می گویند آنهایی که اهل انصاف باشند می گویند جامعه باید امنیت
روانی داشته باشند اگر نیاز داریم که خانم در بخش های مختلف حضور پیدا کنند این حضور باید آرامش جوانان تهدید نکنند از
همه خانواده ها تقاضا می کنیم مسئله امربه معروف و نهی از منکر را فراموش نکنیم

بیگانه کی مصلحت ما را خواسته است هفته ای که با برنامه عفاف و حجاب را پیاده می کنیم آنها در سایت های خود می گویند
شما در این روز کشف حجاب می کنند بیائید بدون روسری پشت فرمان بنشیند پشت فرمان ماشین این سخن بیگانه است .چه
موقع بیگانه مصلحت شما و کشور ما را خواسته است که شما بیائید حرف بیگانه را گوش بکنید اما حرف امام صادق را گوش
ندهید
بازاریان محترم که من خطابم به قشر کوچکی از بازار است که اکثریت بازاریان متعهد هستند اما عده ای کمی وجود دارند که
آگاهانه یا ناآگاهانه از شخصیت زن سوء استفاده می کنند استفاده ابزاری می کنند یک دختر جوانی با آن وضعیت نا به هنجار در
مغازه خود برای اینکه چند لایر سودش بیشتر شود یعنی پایمال کردن شخصیت انسانی نیست چه کسی این را می پسندد .

حادثه ای که امروز اتفاق افتاد و نشت گاز که متأسفانه باعث شود که تا این لحظه حداقل  ٣نفر از همشهریان عزیز که جان خود
را از دست بدهند خیلی تأسف بار بود  .رعایت نکات ایمنی که از این حوادث جلوگیری شود خانواده هایشان انشاءهللا صبر پیشه
کنند و مردم هم همدردی بکنند .
چهارشنبه آینده شهدای گمنام در بهبهان تشییع می شوند مردم باشکوه انشاءهللا شرکت کنند

