خطبه اول:
السالم علیکم و رمحه اهلل و برکاته
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرمحن الرحیم
احلمد لِلّه ّنور قلوبنا بشعاع انوار العلویه و جعلنا من املتمسکنی بوالیه املرتضویه الذی فرض اهلل مودته علی العربیه و
العجمیه
الصلوة و السالم علی مبلغ رساالت اهلیه ابالقاسم حممد قریشیه (ص)
و بعد قال اهلل تبارک و تعالی فی حمکم کتابه و مربم خبطابه
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
«و ما اوتیتم من ٍ
خری و ابقی افال تعقلون» سوره قصص ،آیه .06
شی فمتاع احلیوة الدنیا و زینتها و ما عنداهلل ٌ
السالم علیکم و رمحة اهلل ،اعوذ باهلل من الشیطان ارجیم ،یا ایها الذین مامنوا اتقواهلل حت تقاتهت تقوا و عمص لاو  و
علم چیزهایی هست که قابص اضافه است یعنی کثرت و قلت دارد.شاید عمص لاو  کسی کم باشد و برای کس
دیگری بیشرت باشد .علم هم قابص زیادی است.پیغمرب(ص) میفرمایند :رب زدنی علماًت معلوم هست که مراتبی
دارد .تقوا هم مراتبی دارد.بعضیها تقوا دارند اما کم دارند و بعضی متوسط هستند و بعضی حت تقاته دارند .حت
تقاته مقداری دقیت است یعنی غری از اینکه حمرمات را ترک میکند مشکوکات را هم ترک میکند .یک وقت حرِام
ّبنی است و اجنام منیدهد و یک وقتی مشکوک هم هست اجنام منیدهد .به این میگویند حت تقاتهتمرحوم عالمه
طباطبایی در تفسریش این موضوع را اینگونه معنا میکند .حت تقاته یعنی حتی چیزی هم که شبهه ناک است را
اجنام منیدهد .ان شاماهلل خداوند این لفت حسنه را به مهه ما مرمحت بفرمایدت

آیه ای که انتخاب کردم این است که خداوند منان می فرماید هر چیزی که در این عامل هست ما به مشا میدهیم
نگو خودم گرفتم ،خودت هیچکارهایت خدا به تو داده است آن هم «من ٍ
شی»ت مهه نهت مقدار کمی را به مشا
داده«.فمتاع الدنیا و زینتها» یعنی متام این زندگی ماشنی ،کارخانه ،باغ و فرزند اینها متاع زینت دنیاست .املال و
خری و ابقی افال تعقلون» آن چیزی که روز قیامت
والبنون زینة احلیوة الدنیات بعد خداوند میفرماید که « :و ما عنداهلل ٌ
به مشا می دهند هم هبرت است و هم دوام دارد .ده مورد در قرآن هست که بنده چند مورد را عرض میکنم که خداوند
از این دنیا از یک جهتی مزمت میکند و میفرماید که دنیا بازیچه هست «و مااحلیوة الدنیا اال هلو و لعب» در
جای دیگر میفرماید که آخرتتان را به دنیا مفروشید «اِشرتاحلیوة الدنیا باالخرة» منیخواهد بگوید دنیا بد است ،مهه
ما نیازمند به دنیا هستیم اما آخرتتان را به دنیا نفروشید.مهه ما از مال دنیا نصیب و هبره ای دارمی اما انسان آخرتش
را به دنیا نفروشد .برای هشتاد یا نود سال بیشرت و کمرت زندگی در این دنیا ،آخرتی که حدش معلوم نیست (قرآن
تعبری به خلود میکند ،یعنی دیگر از هبشت بریون منیآییم ،جز خدا کس دیگری منیداند)آخرت اینچنینی را به
دنیایی که چند لباح بیش نیست نفروشیم .از امریاملومننی در این مورد سوال شد و حضرت فرمودند :چه بگومی در
حت دنیایی که اولش غم است ،وقتی بدنیا می آیی گریه و ناله و آخرش هم مرگ است .در زندگی هرچه هم که از
مال مجع کرده باشی و میلیاردر شده باشی آیا واقعا فردا که به آن دنیا رفتی این پول مهراهت میآید؟ آیا غری از کفن
چیز دیگری به مهراهت میآید؟ بله ،بچه ها کیف میکنند و میگویند خدا بیامرزد پدر مارات مال خوبی مجع کردت
یک عمر مجع کرد و االن عروس و داماد کیفش را میکنند ولی او در جهنم دست و پا میزندت برای من به علی
(ع) قسم روشن است و میبینم که هر کس در دنیا مجع کرد و به وظیفهاش عمص نکرد گرفتار استت البته دنیا برای
مهه اینطور نیستت بعضیها دنیا را وسیله قرار میدهند .ثرومتند است و به فقرا کمک میکند و مسجد و درمانگاه
میسازد و یا خیابانی را آباد میکند ،آن عنی آخرت است .اما آهنایی که مجع میکنند و نه حاللی دارند و نه

حرامی دارند ،این مسئله را از من نگویید ،از مرجع بپرسید که آیا ثرومتندی که مخس نداده غلسش در محام آن خانه
درست است؟ت آقا رفته  066میلیون خانه خریده و مخس نداده ،غسص کردن در آن درست است؟ بدین ترتیب
اگر منا زخوان باشد منازش باطص است و اگر روزه بگرید هم باطص است و اگر هم برای هنار خوردن به مسجد برود
حرام است .چرا؟ فقط میگوید که پولدار و سرمایهدار است .البته برخی دینشان به سه چیز وابسته است اوالً به
مناز که آن هم اگر حال داشته باشند میخوانند دوماً به روزه که اگر حال داشته باشند میگریند و سوماً به حجت
دیگر از زکات و از مخس واجب خربی ندارند .در روایات آمده کسی که زکات ندهد کافر استت روز قیامت
جایگاهش جهنم استت حت فقرا را باید دادت نگویی که به ما چه ربطی دارد ،او را خدا خلت کرده ،تو خلیفه خدا
بر روی زمینی و حتی به یک لقمه هم که شدهت
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرمحن الرحیم ،قص هو اهلل احد ،اهلل الصمد ،مل یلد و مل یولد ،و مل یکن له
کفواً احد ،لدق اهلل العلی العظیم.
پایان خطبه اول//

خطبه دوم:
یطان َّالرجمی  ،ب ِْس ِم َّ ِ
َالّله َُّم َص ِ ّل عَيل ُم َح َّم ٍد َوآلِ ُم َح َّم ٍد  .آعو ُذ ِبلّهل ِم َن َ
العاملنی؛ابرئِ
رب
ِ
الش ِ
اَّلل َّالر ْ َْح ِن َّالر ِح ِمی ؛ امحلدهلل ّ
السءاء بِحْحد َو
السال ُم عَ ََل خ َِری خَل ِقه َو آ َ
رش ِف بَری َّ ِته ّاّلی ُ ِّس َی  ی َّ
اخل َالئِ ِق آ َمجعنی  ،اب ِع ِث النبیاء َو امل ُ َرسلنی  ،آ ّلصال ُة َو ّ
وی رسو هلل امری املومینی عَل علیه
السال ُم َعَل ّ
 ی الر بِح ی القا م ُم َح َّمد َص ََّل  هلل علیه َو آ ِِ َو َس ََّّ ؛ آ ّلصال ُة َو ّ
السال ُم َعَل السن
ّ
السال ُم َعَل فاطمة سال ُم  هلل علهیا س ّیدة النّساء العاملنی ؛ آ ّلصال ُة َو ّ
السالم ؛ آ ّلصال ُة َو ّ
الصال ُة َو ّ
عَل بن
عَل بن موی و دمح ِد بن عَل و ِ
موی بن جعرر و ِ
والسنی َو عَل ِ ِبن السنی و دمح ِد بن عَل و جعر ِر بن دمحد و َ
السن بن عَل و اخلَلَف الُ ّجة القامئ َصلَوا ُة  هلل و سال ُم ُه علهیم امجعنی.
دمحد و ِ

الساعَ ِة َو ِ ی ُ ِّ
ک َساعَ ِة َو ِلیّ ًا َو َحا ِفظ ًا َو قَائِد ًا َو َنَ ِِص ًا
اللَّه َُّم کُ ْن ِل َو ِل ِ ّی َک الُ َج ِه ِبن ال ََسن َصلَواتُ َک علَی ِه و عََل آابئِ ِه ِ ی َه ِذ ِه َّ
َو َد ِل ًیال َو َع ْین ًا َح ََّّت ت ُ ْس ِکیَ ُه َآ ْرضَ َک َط ْوع ًا َو تُ َمت َع ُه ِفهیَا َطو َیال .صلوات خمت بررمایید؛ َالّله َُّم َص ِ ّل عَيل ُم َح َّم ٍد َوآلِ ُم َح َّم ٍد ؛
قال  هلل تبارک و تعایل  ی حممک کتابه و ُمربم خطابه  {{ :آعو ُذ ِبلّهل ِم َن َ
اَّلل َما ْاس تَ َط ْع ُ ْمت}} .
الش ِ
یطان َّالرجمی  ،فَات َّ ُقوا َّ َ
خطیب ابید در هر خطبه َنمی از تقوا بربد .ما مه این مجهل را امروز تذکر میدهمی  .قرآن میگوید  :هر اندازه توان دارید
حمرمات را
تقوا داش ته ابش ید  {{ .فَات َّ ُقوا َّ َ
اَّلل َما ْاس تَ َط ْع ُ ْمت}} یعین هر اندازه که اماکن برایت دارد واجبات را معل کن و ّ
ترک  .اگر منیتوانید ش هبه ها را ترک کین  ،حمرمات را ترک کن  .به واجبات معل کن  .معل نتوانس َّت به مس تحبات معل
کین  ،واجبات را معل کن  .این را میگویند مس تطعمت  .در خطبه ی دوم  ،قبل از اینکه رشوع بکمن  ،به رسوران عزیز
تذکر بدمه که حرضت آیت  هلل امام مجعه حمرتممان ابوالشهیدین ترشیف بردند به کربالی معَل  ،زایرت آقا امام
حسنی«ع»  ،پریروز یکی از دوس تان آمد که آقا ترشیف بردند و شءا بیایید برای منازمجعه ؛ گرمت این س نگر نباید خایل
مباند  ،و من مه رشکت میکمن  .و گاهی مه که در منازمجعه منی آمی  ،آقااین شاید بعیض ندانند  ،و هلل ابهلل قدرت ایس تادن
یک ربع را ندارم  .الان به پش َِّت دارو هست که در خدمت شءا هس مت  .س ّمن خیَل زاید است  .من  58سال را متام
یب میشوم بر مرکب چو ی سوار  .یعین اتبوت و عزرائیل .خدا ان شاءهلل
کردم شدم  . 58به قول آن رفیق ما  ،عن قر ٍ
ما را بیامرزد و بربد .من از مردن مه حاج آقا منیرت م  .برای اینکه میدامن میربند .فقط خواس ته ام از خدا این است که
در وقت مردن  ،الل نشومی ان شاءهلل .این زابن ما به الکم الاِ ِا ّال هلل گوای بشود  .بهل ّ .مالی ما که این جا مه حارض
هست  ،هر شب که دعا میکید میگوید که :خداای ات ما را نیامرزیدی از دنیا نرب .آری و هلل  .خدا ما را بیامرزد و از
دنیا بربد  .مرگ حق است  .خیال میکیمی چید سال میخواهمی مبانمی؟  .یک مرتبه داخل مهنی خیاابن  ،متام شد و رفت .
روبه روی مسجد یک آقایی بود شب نشس ته بود نگاه میکرد َ ،نگاه متام شد و رفت  .خدا ان شا ءهلل مهه ی ما را
بیامرزد و بعد بربد  ،و ما را روز قیامت رسوا و رشمسار نسازد  .خب میدانید در آس تانه ی والدت اب برکت حرضت
میوره به دنیا آمد  .اسش دمحد است ؛مشهور به اابجعرر
امام جواد  ،امام دمحد تقی در سال  528مقری  ،در مدینه ی ّ
است  ،القابش جواد  ،مادرش را سه ا م گرتند  :سبیكه  ،خیزران  ،یا رحیانه ؛ در وقت وفات پدرش در حدود هرت
سال و چید ماه سنّش بود  ،مدت معرشان مه  28سال  .از مهه ی امئه کوچکرت  ،حرضت امام دمحد تقی سالم  هلل علیه
است .مدت امامتش در حدود هرده سال در سال  222مقری مه شهید شد  .خداوند ان شاءهلل بنی ما و اهل بیت ،
دنیا و آخرت جدایی نیاندازد  .من به عنوان تربک یکی از بیاَنت حرضت جواد را برایتان ایدداشت کردم  ،که خیَل
درس دهنده و آموزنده است حبثش  .امام جواد می فرمایندَ [ :ث ٌ
ب
فار َو َخفضُ الجانِ ِ
الث َیبلُغنَ بِال َعب ِد ِرضوانَ هللا؛ َکثرَ ةُ االِست ِْغ ِ
َو َکثرَ ةُ ال َّص َد َق ِة]  .حرضت جواد میررمایند :سه چزی است که ابعث رضایت خدا از انسان میشود  .اگر میخواهی خدا از
شءا رایض بشود  ،این سه معل را ترک نکن  .سه چزی است که انسان را به رضوان خدا نزدیک میکید ّ .اویل را فرمود:
اس تغرار  .نگو گناه نکردم  ،این راه که مریوی  ،اس تغرر هلل ر ی و اتوب ایل  هلل  .خداای َ ،ندمم  ،پش امیمن  .مهنی ها را
میگویند اس تغرار  .خود پیغمرب که گناه منیکید  ،هرروز فرمود من روزی هرتاد مرتبه میگومی :اس تغرر هلل ر ی و اتوب

الیه  .درس است ؛ آین غافل نباش  .خدا شاهد است ؛ مهنی که راه مریوی ها  ،ای اس تغرار  ،ای ذکر  ،ای صلوات بر
دمحد و آل دمحد بررست ؛ َالّله َُّم َص ِ ّل عَيل ُم َح َّم ٍد َوآلِ ُم َح َّم ٍد ؛ مهنی گرنت اس تغرار  ،توجه انسان را به خدا بیشرت میکید .
وقَّت غافل ابیش  ،آقا کجا بودی و چه اکر میکین  ،خب چه اکر به اکر مردم داش ته ابش می؟ خب ذکرمان را بگویمی و
برومی  .چرا این معر اب عظمت را بیجا مرصف میکیمی؟ غرلت  .مطلب دومش فرمود که  :اب مردم مدارا کنید  .اگر ندارد
آبرویش را نربید  .نگو ممن  .نه .او مه مثل تو آدم است  .اگر مشلک دارد حلّش کن  .گرفتاری دارد برطرفش کن  .مدارا
کردن خوب است  .سه :که حبث امروز ما بیشرت این است میررماید که :هرچه میتوانید به ّکرات  ،به فقرا به مساکنی
صدقه بدهید .مهه ی امئه ی ما دست دهندگی داشتید  .اما حرضت امام دمحد تقی ملقّب به جواد است  .یعین
خبش ندگی اش از مهه ی ایهنا بیشرت بود  .هیچکس از در امام دمحد تقی محیوس منیشد  .در حالت صدقه دیدم پیغمرب
َص ََّل  هلل علیه َو آ ِِ َو َس ََّّ میررمود :یکی از چزیهایی که صورت ش یطان را س یاه میکید صدقه دادن است  .به قدری از
صدقه َنراحت میشود ش یطان که از چزی دیگر منیشود  .چون منیخواهد انسان به جایی برسد .در قرآن مه وقَّت راجع به
هجمنی ها حصبت میکید می فرمایدَ {{ :ما َسلَ َك ُك ْم فِي َس َق َر ؛ }} چرا به جه ّنم رفتید؟ ؛ {{ َقالُوا لَ ْم َن ُك مِنَ ا ْل ُم َصلِّینَ }} مناز خنواندمی
 .دیگر چه؟ {{ َولَ ْم َن ُك ُن ْط ِع ُم ا ْلمِسْ كِینَ }} .به فقرا مه مکک منیکردمی  .مکک به فقرا خیَل چزی عالیی است  .البته مکک هر
کیس به تناسب خود اوست.یعین مکک عامل  ،صدقه ی عامل این است که بذل عَّ بکید  ،نه نگه بدارد  .بدل هس َّت؟ بگو
 .آقا چزیی را من بدلم  ،ابتاکر من است  .ابید بگویی به دیگران ات اید بگریند  .خبل نکن .صدقه ی یک مرد مقام دار
این است که از مقامش اس تراده بکید چهارات مشلک را حل کند  .این خودش یک نوع صدقه است  .آبرویش را مایه
بگذارد ات آبروی دیگران را حرظ کند  .این مه صدقه است  .هرکس مه هر اندازه توان دارد .فرمود کرثت صدقه یکی از
چزیهایی است که موجب رضایت خدا و رضوان او میشود  .و هیچوقت مه دست برندارید  .این موعظه ی ما ؛ یه چید
مس ئهل مه حبث س یای ما دارمی که عر میکمن.یک مس ئهل که در پیش رو دارمی  ،حبیث از انتخاابت شورا دارمی و مه
انتخاابت رایست مجهور  .خب در بیست و پنجم رشوع میشود این اکر و خب شورای نگهبان مه نظارت اس تصوا ی
دارد  .آهنایی که تحییدشان کردند بر اینکه ایهنا لیاقت دارند  ،شءا مه دقت کنید یک افراد شایس ته ی هبرت پیدا کنید که
بتوانند مشالکت یک شهر ای یک ِده را حل کنند  .و مهچننی در انتخاابت رایست مجهوری مه به مهنی تبع  ،فامیل
ابزی نکیمی  ،رفاقت ابزی نکیمی  .حزب گرایی نشود  .من حزب گرایی را قبول ندارم .حزب فقط حزب  هلل است .مهنی
یکی بس است  .آن آقا فالن دس ته است و آن آقا حزب فالن است  .این ها کرر است  .ما یک حزب دارمی  ،حزب
 هلل  .بقیه ش حزب ش یطان است  .من چون این آقا اب حزمب میخواند ابید به او رآی بدمه  .این یک نوع رشک و کرر
است  .ببییید که این آقا که اکندید شده  ،آای شایس ته است که بتواند مملکَّت را اداره کند؟ عرضه ی اداره ی یک
کشور را دارد  ،ای خری  .نگو آقا من فالن  ،من فالن  .حاال کیس ابشد که خانه اش را مه نتواند اداره کند !  .ابور
منیکیید؟ خیَل هامان منیتوانمی خانه ی خودمان را اداره کنمی  .دیروز یک آقایی ما را سوار خودرویش کرد و میربد .
میگرت آقا فالین ّچبه ی خودش را نتوانست اداره کند  ،چبه اش فاسد از آب در آمد  .حاال یک کیس میخواهد یک
کشور هش تاد میلیوین را اداره کند  ،شءا میخواهید به او رآی بدهید دینتان را نسوزانید  .این حدیث کوچ را به ذهن

رش
بس پارید :پیغمرب اسالم حرضت دمحد َص ََّل  هلل علیه َو آ ِِ َو َس ََّّ َالّله َُّم َص ِ ّل عَيل ُم َح َّم ٍد َوآلِ ُم َح َّم ٍد فرمود[ :ای عَل ّ ،
النّاس  ،من اب َع آخرته بدنیاه] .بدترین آدم کیس است که آخرتش را به دنیایش برروشد  .بد است  .من چرا دیمن را
بررومش فالن آقا خبواهد رئیس مجهور بوشد که لیاقت ندارد  ،ویل چون در فالن حزب است ؛ چرا؟ چرا من خودم را
هجمن بربم  .در فکر نیس مت  .نه در فکر هجمن هس مت نه در فکر مرگ  .میگومی آقا ولش کن  ،کشک است  .خب کشک
است؟ کشک بساب و میل کن  .قبول ندارید آقا؟ متام فکر بعیض هایشان مادی و مادایت است  .هبرت خوردن  ،هبرت
شای بلندها است  .نود میلیون  ،صد میلیون  ،صد
پوش یدن  ،هبرت سوار شدن  .الان توو شهر میبییید  ،مسابقه ی ّ
و شصت میلیون ؛ خب اباب  ،داری؟ به داد چهار نرر برس  ،یک قدم بردار ؛ میگوید خری  ،شحن من این است .
شحن تو چطور اینقدر ابال رفته است ؟ پدر و مادرت اب گرس نگی کش یدن شءا را به رشد رساندند  ،حاال چگونه ایهنمه
شحن به قول خودت پیدا کردی؟ش یطان این ها را زینت میدهد به این اکرها و رسگرمشان میکید َ ،نگهان ابنگی برآمد و
دنیایش به رسآمد  .شءا را به حرضت عباس  ،من حرف مزیمن َنراحت نشوید ها  .یک رسمایه دار بزرگی مبرید  ،میدامن
مخس منیدهد  ،بروم برایش منازمه خبوامن  .بگومی مرحوم مغرور خُدل آش یان جیّت ماکن  ،ایهنا دروغ نیست؟ مصداق کرر
نیست؟ ؛ یک معر خب قبهل را منیش ناسد  .خب چه بگومی برای او  .حاال شده رئیس؟ خب ابشد  .به من چه مربوط .
من چرا دیمن را به کذب بررومش؟ .خداای به حق پیغمرب و آلش ما را به حقایق اسالم آش نا بگردان  .یک مجهل ی آخر مه
بگومی  ،چون سزیدمه ماه رجب  ،روز والدت موال امریاملومینی است  ،ایداتن نرود  ،روز پدر مه هست  .وقَّت شءا
اسی از عَل میش نوید ّلت میربید  ،من مه میربم  .اما یک مجالیت دارد راجع به فرمان مالک اشرت  .ببییید امریاملومینی به
این مرد چه میگوید :میگوید :تو که از طرف من مریوی به فالن شهر و فالن شهر  ،وظیره ات نسبت به پریمرد و
فقری و پریزن و دست گرفنت به فقرا چیست .مه هرا امریاملومینی در فرمانش صادر میکید  .ما مه اگر به مقام رس یده امی ،
زیر دست را فراموش نکیمی  .البته ایهنا را که میگومی گهل منیکمن  .بعیض از منایندگان قبل از اینکه به مقامی برس ند ،
هرروز  ،مزنل ّمالاین را رها منیکردند  ،مجع میشدند و می آمدند ؛ سالم  ،سالم ؛ چه خرب؟ میخوامه اکندیدا بشود .
وقَّت وکیل شد اص ًال سالم ما را مه علیک منیگرفتند  .قبول ندارید ؟ ان شاءهلل جماین است  .یعین چیان مغرور شد ،
خیال کرد مهه ی دنیا شد مال او  .نه ؛ آخرش مه من ّمال ابید ابمش زیر گوشت بگومی :اسع  ،افهم ؛ یک معر مه گرمت و
گوش ندادی  ،آن جا مه گوش خنواهی داد اب این تراسری .خداای به حق عَل و فرزندانش مهه ی ما را از خواب غرلت
بیدار بررما  .من دیگر بیشرت از این مه وقت ندارم .البته میدانید ماه رجب هست  .اعتاکف را فراموش نکیند .بس یار ماه
اب فضیلَّت است  ،خدا مهه ی ما را جزو رجبیون قرار بدهد ان شاءهلل  .خصوص ًا آقا  ،ایداتن نرود  ،اگر اماکن دارد ،
چه زن چه مرد  ،اعتاکف را فراموش نکیید  .اگر مه نتوانستید مسجد بروید  ،این سه روز روزه را بگریید ؛ سزیده ،
چهارده  ،پانزده ؛ این اعءال را در مزنل اجنام بدهید ؛ مانع ندارد  .من در معرم اعتاکف نرفمت ؛ اما این برَنمه را اجرا
میکمن  .در اینجا مه اعتاکف برگزار است اگر میتوانید ا م بنویس ید  .و در این هرته مه خرب دادند که اایم سالگرد اعزام
عده ای از مدافعنی حرم مازندراین به ست سوریه و سالگرد شهادت عده ی زایدی از مدافعنی حرم در خان طومان
است.مهچننی سالگرد شهادت شهید جیّت ماکن شهید دمحد بلبای است  .برای شادی روح مهه شان صلوایت خمت

بررمایید .خداای به حق این روز مقدّس ما را قدردان خون شهدامیان قرار بده  .خداای به حق حرضت عَل اصغر که روز
والدتش امروز است  ،خداای امییت را بر ما مس تدام بدار.دست اجانب خصوص ًا آمریاکی بیگانه را از رس مملکت ما
کواته بررما  .خداای فرج آقا امام زمان ما را مه نزدیک بگردان  .ما را جزو انصار حرضت همدی قرار بده  .؛ {{ ب ِْس ِم َّ ِ
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