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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 .
خدایی که ما را آفریده است سزاوار تقواست او ما را آفریده است لذا ما باید با تمام وجود در مقابل این خدا
تعظیم کنیم خدایی که ما را از عدم و نیستی به وجود آورد ((الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ)) خدایی که ما را
به سوی خودش میبرد مسیر و مرجع ما به سوی خداست ((فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ)) کسانی که امید به
مالقات خدا دارند خدایی که ما به او وصل میشویم این طور خدایی سزاوار تقوا هست خدا در یک جا
میفرماید ((یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ)) و در جای دیگر میفرماید ((ا أَیُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظیمٌ)) خدا ما را آفرید و به سوی او میرویم خدایی که در آسمان و در
زمین خدایی میکند از پنهان و آشکار ما آگاه است از دید خداوند در آسمانها و زمین چیزی پنهان نیست و
ما در پیشگاه خدا قرار داریم این خدا هم در آسمانها خدایی میکند و هم در زمین که مشرکین معتقد بودند
خدای آسمان یک خدایی است و خدای زمین هم یک خدای دیگر بعضی از مذاهب معتقد بودند که خدای
خوبی و خدای بدی داریم قرآن میفرماید خدا یکی است این طور خدایی که پنهان و آشکار ما  ،در ذهن ما
چه میگذرد  ،خاطرات ما همه برای خدا ظاهر است خدایی که پنهان و پنهان تر از پنهان را میبیند آنچه که
ما به دست می آوریم آن را هم خدا میداند و آنچه که کسب میکنید آن وضعیتی که در اعمال شما ظاهر
میشود خدا میفرماید همه ی آنچه که شما به دست می آورید همه را خدا میداند اعمال به تدریج که ظاهر
میشود آثارش هم تغییر میکند مثل نور که گاهی شدید و گاهی متوسط و ضعیف است همین طور این

نمازی که میخوانیم از یک مرحله ای شروع میشود و نماز دوم باید ما را کامل تر کند  ،ما 07الی  07سال
خدا را عبادت کردیم خدا ما را در نعمت و یا در عذاب قرار میدهد خدا میفرماید ((خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ
السََّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلََّا مَا شَاءَ رَبَُّکَ)) اگر به صورت انسان خدا را مالقات کردیم به یک صورت پاک و زیبا باشد
یک انسان شایسته و پاک مستحق اکرام است و اگر خدا را به صورت زشت مالقات کردیم مثل گرگی یا
حیوانی باشد این جور موجودی با این وضع همیشه مستحق عذاب است خدا میداند چه به دست می آوریم
خدا میداند هر حرفی که میزنیم و هر قدمی که بر میداریم دستی که به سمت چیزی دراز میکنیم همه اینها
یک آثاری در روح ما در می آورد ان شااهلل این اعمال در ما طوری باشد که در وقت مالقات خدا به صورتی
باشیم که شایسته احترام باشیم در مقابلش کسانی که خدا را با صورت حیوان مالقات کنند آنها همیشه
مستحق عذاب هستند از خدا بخواهید که ما را وقت مالقاتش وقتی دعوتش را لبیک میگوییم به صورت
زیبای انسانیت و آراسته خدا را مالقات کنیم.

خدایا عبادات ما را وسیله ارتقاء و باال آمدن روح ما قرار بده
خدایا آنچه که باعث تیره شدن صورت وسیرت ما میشود توفیق اجتنابش به ما مرحمت کن
خدایا ما را مستحق بهشتهای جاودانه ات قرار بده
خدایا ما را در زمره جهنمی ها قرار مده
خدایا ارواح طیبه شهدا شاد بفرما

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 .

از دنیا زدگی شما را میترسانم دنیایی که خدا شما را از آن میترساند جای گذشتن است ونه جای اقامت که
در این حدیث شریف فرمود از دنیا به اندازه کم قناعت کنید و به کفایت راضی شوید اگر انسان حریص دنیا
شد وطمع ورزید شیطان از همین جا او را فریب میدهد چون انسان دیگر سیر شدنی نیست و انسان را تشنه
دنیا میکند .پس فردا روز یکشنبه که  52ماه رجب است روز شهادت امام هفتم باب الحوائج امام موسی بن
جعفر(ع) هست ما چه بگوییم در وصف این انسان های وارسته  ،هیچ فرقی بین خدا و بین ائمه نیست فرق
آنها با خدا این است که آنها بندگان خدا هستند اما از حیث قدرت و علم احاطه به این عالم آنها مثل خدا
هستند آنها بنده خدا هستند و بندگی کردند و در سایه بندگی به مقام هم رسیدند .یکی ازیاران امام میگوید
شبی خواب دیدم که رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص) در مجلسی نشستند و من به خدمت رسول
خدا رفتم که در آنجا طبقی از خرما نهاده بود من نگاه به خود کردم و در دلم گفتم میشود یک دانه خرما از
دست رسول خدا بگیرم دیدم حضرت اکرام کردند و دانه خرما به من دادند وقتی از خواب بیدار شدم
شیرینی خرما را در دهانم حس میکردم فردا برای تعبیر به پیش امام صادق (ع) رفتم قبل از این که موضوع
را مطرح کنم دیدم همان مجلسی که در خواب دیدم آنجا بود طبق خرمایی جلوی امام صادق (ع)گذاشته
بود امام صادق یک دانه خرما به من دادند گفتم بیشتر به من بدهید بعد فرمودند که اگر جدم رسول خدا
بیشتر به تو داده بود من هم بیشتر داده بودم این قصه را گفتم تا بدانید که امام زمان (عج) این طور احاطه
به کار شما دارد برای امام موسی کاظم که پس فردا روز شهادتشان هست قصه های فراوانی داریم احادیثی
صحیح که شما هم شنیده اید قصه شطیطه است  ،یک خانمی است به یک جایی رسیده است که چشم
بصیرت پیدا کرده و حقایق را میبیند میگویند نماینده ای از نیشابور به خدمت امام کاظم (ع) رسیدند و
مبالغ زیادی به نماینده دادند تا به پیش امام موسی بن جعفر(ع) ببرد شطیشه میگوید که من  4درهم به
این شخص دادم این ها به خدمت امام کاظم (ع) بردند آن پولها را قبول نکردند اما  4درهم شطیطه را قبول
کردند فرمودندآن پولهای حاللی نیست و این  4درهم حالل و پاک است و بعد  47درهم جای آن گذاشتند
و به نماینده گفتند که این  47درهم را به خدمت آن خانم بزرگوار و به او میگویی که  91روز دیگر در دنیا

زنده نیست و به شطیطه سالم برسان و به بگو که به تشییع جنازه ات می آیم اینها حجت خدا هستند و
امام کاظم (ع) که در باب الوائج بودن معروف هستند ان شااهلل در روز شهادت آن گونه که شایسته است
عزاداری کنیم و در مجالس روضه و عزا که برای ائمه برگزار میشود شرکت کنید در روایات آمده که احمد
بن اسحاق قمی که نماینده امام حسن عسکری (ع) بود این طوری نقل میکند که اموالی را خدمت امام
عسکری (ع) بردم که من را حواله دادند به فرزندشان امام زمان بقیه اهلل العظم (عج) وقتی که این اموال به
خدمت آقا دادم دست برند در این کیسه و بعضی از پولها را برمیدارند و بعضی را برمیگردانند حضرت
فرمودند که آنها حالل است و آنها پول حرام است و فرمودند که به صاحبانشان پس بدهد اما بعضی ها را
حضرت قبول کردند .
خدایا در این ایام حاجات ما را براورده به خیر بگردان
خدایا گرفتاری از همه مسلمین برطرف کن
خدایا توفیق انتخاب شایسته در این انتخابات به ما مرحمت بفرما
خدایا این نعمت انتخابات را برای ما گوارا کن
خدایا چشم بد خواهان را کور کن
خدایا در این عید مبعث بهترین عیدی ما را فرج امام زمان (عج) به ما مرحمت کن

