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خطبه های نماز جمعه درتاریخ  1396/9/10به امامت حجت االسالم والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خالصه خطبه اول  :خالیق به برکت نورپیغمبر(ص)خلق شده اندازعرش وفرش وکرسی وملک وجن وانس وزمین وآسمان
هاوهمه عالم وهمه هستی درشعاع وازشعاع نورخاتم انبیامحمدمصطفی(ص)خلق شده ،لذا پیغمبر(ص)عزیزاسالم شاهدبرخلق تمام
آفرینش وتمام خالیق عالم است.
پیغمبرنام اودرهمه کتب آسمانی بوده وهمه انبیاء گذشته از آدم تاخاتم به آمدن اوبه عظمت اوبه بزرگی اوشهادت داده اندوگواهی
داده اند این ویژگی مخصوص پیغمبرعزیزاسالم است که اول خلق خداوناظربرهمه آفرینش وشاهدبرنبوت همه انبیاء وموعودتمام
انبیاء وادیان آسمانی است،
خالصه خطبه دوم  :روزشهادت شهیدمدرس برای آنهاروزمجلس شده والگویشان مدرس است ازاین مدرس بزرگ ودرس های
دیانت وسیاست اورابیاموزندویادبگیرندوتوجه بکنند.رهبرعزیزانقالب دریک فرمایشی فرمودندمجلس ریل گذار است برای
قطاردولت.دراین هفته رئیس جمهورمحترم مصاحبه ای داشتند وگزارش صدروزه کاریشان رادردولت دوازدهم دادند.
یادشهدای عزیز شانزده آذرراگرامی می داریم.همایش ساالنه زکات برگزارشددرقم رهبرعزیزتوصیه های مهمی کردندوبازیک
نکته مهمی رایادآوری کردند که ما اززکات غافل شده ایم بایددرمحضرخدااستغفارکنیم/از طریق زکات هم می توانید به زلزله
زدگان کمک کنید وتالش بکنید که ان شاءاهلل کمکی بشود زلزله زدگان باید برایشان خانه ساخته بشود./
خطبه اول

برادران وخواهران نمازگذارخداوندمتعال فرصتی به ماداده تابندهای اسارت رااز دست وپاوگردن خودبازکنيم ،بما
فرصتی داده و روحمان راآزادگذاشته تابرای قيامت ومعادتالش کنيم امکانات هدایتی دراختيارماگذاشته ،قرآن کریم ،ائمه
اطهار ،انبياءعظام،علما وشایستگان ومبلغان تاماراه رادرست برویم،دراین دنيا جسم های مارادرراحتی قرارداده وبه ماباقيمانده
عمرمان را مهلت داده تاگذشته راپاکيزه کنيم توبه کنيم جبران کنيم واگرعهدوپيمان شيطانی بستيم وپایمان گيراست آن
رافسخ کنيم معامله ای که به ضررمابوده آن معامالت رافسخ کنيم وخودمان رابرای سفرآخرت وزندگی راحت آخرت
آماده کنيم این فرازی ازسفارشات نورانی اميرالمؤمنين(ع)روحی وارواح العالمين له الفداءبه مؤمنين ودوستداران واهل
تقواست ،درآستانه ميالد پيامبرعظيم اشأن اسالم هستيم البته امروز دوازدهم ربيع االول به نقل مورخين اهل سنت روز ميالد
پيامبراست ،گرچه مورخين شيعه هفدهم ربيع راترجيح می دهند وانتخاب کرده انداما چه دوازدهم وچه هفدهم برای امت
اسالم روز مبارکی است بلکه برای بشریت که خداوند متعال بهترین خلقش راعزیزترین خلقش رابه ميان
مافرستادوماخداراشاکریم که ماراامت پيغمبرآخرت الزمان قرارداده همانگونه که پيغمبرما اشرف االنبياست وافضل
المرسلين است امت پيغمبرآخرت الزمان هم افضل االمم است از همه امت هاافضل واشرف است به خاطر پيامبر(ص)وبه
خاطرتعاليم نورانی که پيامبراسالم حضرت محمد(ص)ارائه داده اند،دراین فرصت مختصر من ضمن تبریک این روز واین
هفته وحدت هفته ميالد پيامبربه چندویژگی از ویژگی های پيامبر عزیزاسالم که مورد اتفاق همگان است اشاره بکنم ،اول
اینکه پيامبرعزیزاسالم اولين خلق خداست«،اولُ ماخلق اهلل روحی اولُ ماخلق اهلل نوری»خداوند متعال اولين موجودی که
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خلق کرد نور پاک ونور نورانی پيامبر(ص)عزیزاسالم بود ،وبقيه خالیق به برکت نورپيغمبر(ص)خلق شده اند از عرش
وفرش وکرسی وملک وجن وانس وزمين وآسمان هاوهمه عالم وهمه هستی درشعاع وازشعاع نورخاتم انبيا محمد
مصطفی(ص) خلق شده ،لذا پيغمبر(ص)عزیزاسالم شاهدبرخلق تمام آفرینش وتمام خالیق عالم است ،خلقت مالئکه
راشاهدبوده ناظربوده خلقت آسمان هارازمين راعرش رافرش رااوناظروشاهدبوده به این آیه کریمه نگاه کنيد« :وَکَذٰلِکَ
جَعَلناکُم أُمََّةً وَسَطًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَیَکونَ الرََّسولُ عَلَيکُم شَهيدًاٰ» تمام انبيا شاهد خلقت آنها رسالت آنها نبوت
آنها پيغمبر(ص)عزیزاسالم بوده ،وبرهمه مردم امت اسالم شاهداست وپيغمبر عزیز اسالم شاهدبرهمگان است لذاتمام
انبياءازآمدن پي غمبرآخرت الزمان حضرت محمد(ص)هم مطلع بودندوهم به امت هایشان بشارت می دادندمی گفتند که
آخرین پيامبروآخرین حلقه اززنجيره نبوت شخصی است که «سُمِّیَ فِی سَمَاءِ بَا احْمَدِ وَ فِی الْأَرَضِينَ بِمُحَمََّدٍ صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ» همانگونه که همه ائمه ظ هوروآمدن امام عصررا وعده داده اندتمام انبياء هم ظهوروآمدن پيامبرعزیزاسالم راوعده داده
اند«وَإِذْ قالَ عيسَی ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنی إِسْرائيلَ إِنَِّی رَسُولُ اللََّهِ إِلَيْکُمْ مُصَدَِّقاً لِما بَيْنَ یَدَیََّ مِنَ التََّوْراةِ وَ مُبَشَِّراً بِرَسُولٍ یَأْتی مِنْ
بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ» عيسی ابن مریم علی نبينا وآله وعليه السالم به بنی اسرائيل می گوید من که رسول شما هستم وتورات
موسی را قبول دارم وخودم برایتان انجيل آورده ام من به شما بشارت می دهم که بعدازمن پيامبری می آید که نام
اواحمداست ،یادرآیه دیگرقرآن « الََّ ذینَ یَتََّبِعونَ الرََّسولَ النََّبِیََّ األُمَِّیََّ الََّذی یَجِدونَهُ مَکتوبًا عِندَهُم فِی التََّوراةِ وَاإلِنجيلِ»
پيغمبری آمده که نام اودرهمه کتب آسمانی بوده وهمه انبياء گذشته ازآدم تاخاتم به آمدن اوبه عظمت اوبه بزرگی
اوشهادت داده اند وگواهی داده اند این ویژگی مخصوص پيغمبرعزیزاسالم است که اول خلق خداوناظربرهمه آفرینش
وشاهدبرنبوت همه انبياء وموعودتمام انبياءوادیان آسمانی است واماویژگی دوم پيامبرعزیزاسالم ،اسالم است ،شریعت کامل
و دین جامعی است که همه ادیان گذشته محدودبودندیابه زمان یابه مکان ،امّاتنهادینی که نه محدودبه زمان است تاقيام
قيامت این دین رواج داردوبرتراز این دینی دیگروجودندارد ودرهمه زمان هاودرهمه مکان هاودرهمه عالم وگستره
آفرینش اسالم ودین پيامبرعزیزاسالم حاکم وجامع است«هدی للناس» است برای همه مردم است ،این امتيازدوم
پيغمبر(ص)اسالم امتيازسوم پيغمبراسالم قرآن جاودانه است ،انبياء دیگر هم بودندکه کتاب داشتند توارت ،انجيل
زبور،صحف صدوچهارده کتاب به نقلی انبياء آورده اند اما همه آنهابارفتن آن پيغمبروآمدن پيغمبرجدیدهمه آن کتاب هااز
بين رفت وهمه آن هاتحریف شدواز کاروکارآمدی افتاداماقرآن کتابی است که خداوندعالم این قرآن راقبل ازآفرینش
آدم این قرآن راخداوند متعال به مالئکه آموزش داد ،سال هاوسال ها وقرن هاقرآن کتاب آموزش مالئکه اهلل بود،قرآن
کتاب همه عالم است مالئکه ،اجنه انسان «بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ .الرََّحْمَنُ ( )1عَلََّمَ الْقُرْآنَ ( )2خَلَقَ الْإِنْسَانَ(»)3خدای
رحمانی که قرآن راتعليم دادقرآن راآماده کردوبعدانسان راآفرید ،تقدم برنامه برکار ،هرکاری می خواهيم شروع کنی امول
برنامه اش رابنویس خدااول برنامه زندگی بشررانوشت ،اول دستورالعمل کار زندگی وسعادت بشررانوشت به نام قرآن
بعداورابه پيامبر( ص)اعالم کردتاپيامبر(ص)به عنوان معلم به بشریت آموزش بدهد،کتابی که نه تنها کتاب دنياست کتاب
آخرت هم هست،فکر نکنيدمادردنيا فقط به قرآن وابسته ایم و نيازداریم نه قرآن درقيامت هم شفيع است درقيامت هم مشفع
است در قيامت هم به دردما می خورد ومانياز به سایه سردوخنکای قرآن داریم درآن گرمای وانفسای قيامت که اميدوارم
خداوندمتعال به برکت پيامبرعزیزاسالم همه مارامشمول عنایات خاصه خودش قراربدهد ،اسالم دین همه عالم است ،اسالم
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دین وحدت است ،گرچه به همه ادیان احترام می گذاریم،اماپيام اصلی اسالم این است که باآمدن قرآن عصرتورات و
انجيل سپری شده ،با آمدن اسالم مسيحيت دورانش تمام شده مسيحيت مربوط به دوران گذشته است ،برنامه های حضرت
مسيح برای عصر خاصی وگروه خاصی بود ،امابرنامه های پيامبرعزیز اسالم جامع وکامل وعالم گيراست ،مادردامن این
اسالم همه مردم راهمه بشریت رابه این آیين نورانی پيامبرعزیزدعوت می کنيم ،خدایااسالم ومسلمين را پيروز بفرما!
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» وَالْعَصْرِ * إِنََّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ .إِلََّا الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصََّبْرِ* .صدق اهلل علی العظیم* «والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته»

خطبه دوم

اوصيکم عباداهلل ونفسی بتقواهلل ميالد رسول مکرم اسالم حضرت محمد(ص)وامام صادق(ع)را به محضرولی
عصرارواحنافداءورهبرمعظم انقالب وهمه امت اسالمی وپيروان اهل بيت تبریک عرض می کنم.
ابوحنيفه ازمحدثان وائمه اهل سنت شافعی همين طور این هااز محضرامام صادق(ص)بهره بردند وبسياری از فقها ومحدثين
اهل سنت غيرمستقيم از محضرامام صادق(ع) بهره بردند ،لذا ائمه هدی مهدیين مرجع علمی ومعنوی وخصوصاً مرجع
عرفانی همه امت اسالم محسوب می شوندومورداحترام وتوجه همه است،امروزدهم آذرهم هست روز شهادت مرد دین
وسياست آیت اهلل مدرس آن شخصيت عظيم واال مقام به همين مناسبت این روز را روز مجلس هم ناميده اند من به
مجلسيان خسته نباشيدعرض می کنم تبریک می گویم وازاینکه روزمدرس برای آنهاروزمجلس شده والگویشان مدرس
اس ت ازاین مدرس بزرگ ودرس های دیانت وسياست اورابياموزندویادبگيرندوتوجه بکنند تبریک می گویم ازتالش هایی
که می کنند تشکر می کنم خصوصاً نمایندگان محترم شهرستانمان به آنهاخسته نباشيد می گویم ویادآوری می کنم که این
همراهی وهمفکری نمایندگان باهم امرمطلوبی است چيزخوبی است در هردوره باید باهم حرف بزنندباهم مسایل راپيگيری
کنندکه اثربيشتری داشته باشدچه نمایندگان خودشان با خودشان اختالف بين نمایندگان به نفع آنهاومردم نيست وچه ميان
آنهاومسئوالن شهرستان ،اگر بخواهيم مسایل مربوط به شهرستان راحل کنيم جلوببریم شهرمان راارتقاء بدهيم باید همه باهم
همکاری بکنيم بعضی مسایل جزئی راکنار بگذاریم وبه حاميان این عزیزان هم من تأکيد می کنم سفارش می کنم که این
را مبناقراربدهيد سعی کنيدکه ميان نمایندهاحرف واحدی گفته بشود از زبان آنهایک حرف صادروخارج بشودمجلس
بایدبرای حل مشکالت مردم قدم های بهتری برداردبه سمت قوانين مشکل گشا ،رهبرعزیزانقالب دریک فرمایشی
فرمودندمجلس ریل گذار است برای قطاردولت ،ریل گذاری باید ببينيم به چه سمت وسویی قوانين باید ریل گذاری بشود
به سمت حل مشکالت خصوصاًمعظالت ومشکالت اقتصادی جامعه،بایدمراقب باشند که از راه لوایح از راه طرح ها که
درمجلس مطرح می شوددشمنان نفوذ نکنندمادرهمين سال های اخيرسندبيست وسی راداشتيم که چگونه بایک غفلتی نفوذ
کرد که اگررهبری تذکر نمی دادندچه بسا مورد غفلت دیگران هم قرارمی گرفت االن دولت الیحه ای داده تحت عنوان
الحاق ایران به کنوانسيون بين الملل ی مبارزه تأمين مالی تروریست ها ،کنوانسيون بين المللی برای اینکه جلو کمک مالی به
تروریسم رابگيرند،حرف خيلی قشنگی است«کلمهُ حقٍ» این االن در مجلس رفته که مورد بحث وبررسی قراربگيرد ،حتماً
نمایندگان مابااقتدابه مدرس بابينش باشجاعت باصراحت این الیحه رابحث خواهندکرد ورویش نظرخواهنددادامانکته ای
که همه باید توجه کنيم حتماً نمایندگان عزیزودولت محترم هم توجه دارنداین است که این الیحه برای مبارزه باترویسم
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است،اول بایدتعریف کنيم تروریسم را،همه مامی بينيم تروریسم در تعریف اروپاحتی سازمان ملل،آمریکا باتروریسم
درنظرمافرق دارد ،چطورمی توانيم راجع به یک واژه ای که تفاوت از زمين تاآسمان دردوتاتفسيروجوددارد روی این
بنشينيم با سازمان ملل وکشورهای اروپایی به وحدت برسيم اول باید تروریسم تعریف بشود از دیدگاه آمریکا ایران
تروریسم است ،مگرنيست؟سپاه ایران تروریسم است،حزب اهلل تروریسم است حماس تروریسم است،انصاراهلل یمن
تروریسم است ،حشد الشعبی عراق تروریسم است،وقتی مامی گویيم منافع مالی تروریسم راببندیم،تروریسم چه کسانی
هستند؟ آمریکاواروپا همين ماها را تروریسم می دانند یعنی ماخودمان بيایيم جلوخودمان سنگ بياندازیم بله اگر تروریسم
راتعریف کردیم به یک تعریف جامعی رسيدیم از دیدگاه ماداعش تروریسم است ،القاعده تروریسم است ،منافقين
تروریسمند ،خوب اگرتعری ف واحدی از تروریسم داشته باشيم می توانيم بااین کنوانسيون همراهی بکنيم باید مراقب باشيم
یک وقت نکندکاری بکنيم که رزمندگان مقاومت درسوریه وعراق ولبنان وفلسطين برای خرج زندگيشان بمانندومانتوانيم
به آنها به صورت معمولی وعادی کمک بکنيم ،قضيه راچطور امضابکنيم که پایش بمانيم البته این طور نمی شود من
مطمئنم نه دولت نه مجلس اما باید حواسمان باشد ،امام فرمود مجلس دررأس اموراست وامام از مجلس تقاضاهایی داشتند
مراجعه کنند نمایندگان محترم به وصيت نامه امام وتقاضاهای امام از مجلس که ازآن جمله رامن امروز عرض می کنم
فرمودند نگذارید رسانه ها از مصالح کشور خارج شوند ،االن شبکه های مجازی شبکه های فضای آلوده مجازی را نگاه
کنيد ،تمام مقدسات مارازیرسؤال دارند می برند به همه چيز وهمه کس توهين می کنند درغالب طنز یابه صورت جدی
انواع فسادها پخش می شود دردسترس جوانان ماقرارمی گيرددروغ ها تهمت هابه اشخاص به اقوام ازهمه باالتربه مقامات
عاليه دینی به مراجع عظام به شخصيت های سياسی واداری کشور ،به همه این ها توهين وجسارت می شود به نهادهای
مقدس به بسيج به سپاه به روحانيت به مسجد به محراب همه داردآلودگی ایجاد می کنند وذهن های مردم راآلوده می
کنندمااز مسئوالن از مجلس می خواهيم به این سفارش امام دراین باب دقت کنند برای این فضاهای آلوده که کانال های
تهاجم فرهنگی دشمن به ملت ماوجوانان ماشده یک فکر وچاره ای بکنند البته نيروهای حزب الهی،نيروهای انقالبی هم
نباید غافل بماننداینجا از آن مواردی است که باید آتش به اختيار باشند یعنی این فضاهای رارصد کنندجواب دشمن
رادرفضاهای مجازی به نحومطلوب وقدرتمندانه بدهند تا آنها خيلی ميدان پيدانکنند.
دراین هفته رئيس جمهورمحترم مصاحبه ای داشتند وگزارش صدروزه کاریشان رادردولت دوازدهم دادند ،ماهم تشکر
می کنيم خسته نبا شيد می گویيم مباحث مختلفی مثبت وخوبی را مطرح کردندکه بعضی از آن مسایل من نمی گویم خدای
نکرده دروغ است وبداست وخالف است نه! امابرای ما هضم نشده ،برای مامعلوم نيست ومفهوم نمی شود ،ازآن جمله
فرمایشات ایشان راجع به رشد اقتصادی است رشد اقتصادی دورقمی یعنی حداقل ده درصدی خوب این رشد اقتصادی
راماکجاباید ببينيم؟ توی بازارتوی صنعت ماتوی صادرات ما توی واردات ما کجایش رشد داشته ایم؟ آیاشرایط کاری
مردم ،بيکاری واشتغال تغييرکرده بهترشده؟ یانه شرایط همچنان رکوداست ،آیا بازار تکانی خورده؟ مانگاه می کنيم به
بانک هایمان ،مؤسساتی که هرروز ورشکست می شوند نگاه می کنيم به مردم که هر روز نمی توانند قسط های بانکی شان
رابدهند ،وهرروز بابانک ها مشکل دارند نگاه می کنيم به کارگرهایمان هرروزعده ای بيکارمی شوندجوانان فراوانی
هرروزمی بينيم اینهاازناراحتی گریه می کننداشک می ریزند اشک پدرومادرهایشان درآمده اشک خودشان درآمده جوانان
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خوب مؤمن تحصيل کرده این هارامی بينيم ماشهرداری ها را می بينيم شهرداری های فراوانی توی کشورگيرکرده اند
نمی توانند مشکالتشان خودشان راحل بکنند ،این ناشی ازچيست؟ شهرداری هادرآمدندارند،چرادرآمد ندارند؟ برای اینکه
فعاليت های اقتصادی جدی نمی شود ساخت و ساز نمی شود ،عوارض ودرآمدهای شهرداری هاهمه پایين آمده خوب
بخشی هم مر بوط به بریزبپاش هاواصراف ها وولنگرای های اقتصادی است آن هم جای خوددارد حاال آن االن نمی خواهم
به آن بپردازم امادرعين حال همه اینهانشان می دهدکه شرایط اقتصادی ماخيلی تکان نخورده وجابجانشده،صحبت ازاینکه
بودجه خوبی رابرای عمران کشوراختصاص داده اند ،الحمداهلل آنچه که مااز بعضی ادارات می شنویم این است که حتی
بودجه های جاریشان هم االن که برج نُه است یعنی سه ماه دیگر مانده به آخرسال بسياری از بودجه های جاری ادارات
هنوز اختصاص پيدانکرده ،چطوربودجه های عمرانی مگرغيراز این است مااالن چقدرفاکتورداریم نسخه هایی داریم دست
مردم است که درصف بهزیستی وکميته امدادامام مانده اند به آنهامراجعه می کنند می گویند آقابودجه نيامده،لذا این
فرمایشات راخدای نکرده دروغ است شاید این رشد اقتصادی شيبش به طرف سرمایه داران است شاید سرمایه دارها سرمایه
دارترشده باشند ،به سمت توده ها و مستضعفين این رشدمشاهده نمی شوداین راازکارشناسان چه دردولت چه درخارج
ازدولت اگرواقعاًاین رشد اقتصادی است ببينند این رشد اقتصادی کجا می رود؟ به چه سمت وسویی می رود؟ به جبيب چه
کسانی می رود این رشد اقتصادی؟ خداکنداین رشدباشدماخوشحال می شویم وان شاءاهلل به سمت وسوی مستضعفين
وتوده های مردم وفقراهم بيایدالبته فرمایش بسيارارزشمندی هم فرمودندکه مابرای پيشرفت کشوربه دوبال نياز داریم ،یک
بال نظامی یک بال دیپلما سی خيلی درست است خيلی خوب است مااین رادرپيروزی های جبهه مقاومت درعراق وسوریه
دیدیم بازوی نظامی ماتوانست راه رابازکندبرای اینکه بازوی دیپلماسی ماباجرأت وقدرت وصالبت حرف بزند ،بله این
دوتابه هم ارتباط داردوهمين طورهم است مادرطول تاریخ همين انقالب این راتجربه کرده ایم آن کسانی که فکر می کنند
جریاناتی مثل داعش می شود بامذاکره حل کرد این هااقالً تاریخ فلسطين رابخوانند ببينند که بابه دست گرفتن شاخه زیتون
از کمپ دیویدوشرم الشيخ توانستند نتيجه بگيرندیا روز بروز فلسطين رابدتروتسلط اسرائيل رابيشترکرده انداگرداعش رابه
مذاکره می گذاشتيم که بامذاکرات حل کنيم باید صد سال هم می دویدیم شایدنتيجه هم نمی گرفتيم چون هفتادسال است
توی اسرائيل داریم کار می کنيم مذاکره می کنيم نتيجه نمی گيریم ،بله مذاکره خوب است اماجایش نه درهرمسئله ای نه
باهرکسی باآن دشمنی که قسم خورده است ومعلوم است همه کارهاراازروی دشمنی باماانجام می دهد اینجا جایی است که
باید اقتداربه اونشان داد.
ماروزدانشجوراگرامی می داریم به دانشجویان عزیزتبریک می گویم خسته نباشيد می گویم یادشهدای عزیز شانزده آذر را گرامی
می داریم وهمچنان مااز آمریکا طلبکارخون شهيدان دانشجوی مان درشانزده آذرهستيم ما همچنان فریادمان برسر آمریکابرای اینکه
خون جوانان مارادردانشگاه تهران درشانزده آذرریخت فریادمان بلنداست«مرگ برآمریکا»امروز آن فریاد ازدانشگاه هابه خيابان هابه
ادارات به بازاربه شهروروستابه همه جارسوخ کرده الحمداهلل واین راه استقالل وعزتی که دانشجویان ماآن روزشروع
کردندامروزخيلی به ثمرنشسته وبه بارنشسته مابه آنهاتبریک می گویيم وبه روان شهدادرود می فرستيم .

همایش ساالنه زکات برگزارشددرقم رهبرعزیزتوصيه های مهمی کردندوبازیک نکته مهمی رایادآوری کردند که ما
اززکات غافل شده ایم بایددرمحضرخدااستغفارکنيم ،زکات یکی از واجبات مهم دینی است درقرآن «وَأَقِيمُوا الصََّلَاةَ وَآتُوا
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الزََّکَاةَ» زکات درکنارنمازمکرر ومکرر آمده توجه کنيم به زکات جدی بگيریم زکات را وبدانيم که زکات یکی از
واجبات است منکرزکات کافراست کسی که زکات ندهدوزکات راقبول نداشته باشد به اومی گویند یا یهودی باید بميری
یانصرانی باید بميری مسلمان نمی ميرد ان شاءاهلل اميدواریم همه مابه مسئله زکات توجه کنيم وسهم خداوفقرابدهيم.
کمک به زلزله زدگان که پاکت هایی برای شماآمده از طریق زکات هم می توانيد به زلزله زدگان کمک کنيد وتالش
بکنيد که ان شاءاهلل کمکی بشود زلزله زدگان باید برایشان خانه ساخته بشودشهرستان ما متقبل شده پانزده واحد برای زلزله
زدگان بسازدکه اميدواریم این راازطریق کمک های شما انجام بشود ،امروز هم مثل هفته گذشته محموله دوم وکاروان دوم
کمک های شما به سمت منطقه کرمانشاه اعزام می شود بعدازنماز ،مردم بسيار خوب روستای بوژمهران وکارکنان محترم
مجتمع فوالدامکاناتی فراهم کرده اندبخاری های برقی پالستيک نایلون وپتووالبسه که امروزان شاءاهلل بعداز نماز این ها
اعزام می شود من از آنها تشکر می کنم واز همه خدمات وکمک هایی که شما کرده اید بحمداهلل بسيار آبرومنداست.خدایا
به محمد(ص)وآل محمد(ص)این کمک هاواین همت را از مردم عزیزماقبول بفرما!خدایا برکاتت رابراین مردم افزون
گردان! آالم وسختی های مردم زلزله زده راآرامش و آسایش جایگزینش بفرما! خدایا فرج امام زمان برسان! روح امام
وشهيدان راشادگردان! رهبرعزیزمارابرای ما حفظ فرما! خدمات خدمتگزاران به ثمربنشان! به شایستگی قبول بفرما! اموات
وحقداران وهمه خوبان وکسانی که اهل خيروبرکت بوده اندشاد بفرما!
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿﴾1اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿﴾2لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿﴾3وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ (﴾» )4
* صدق اهلل علی العظیم* «والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته»
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