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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 عزیزان نمازگزار را سفارش میکنم به تقوای الهی و دوری از گناه ،

در مورد نماز چند گونه افردا هستند ،بعضی از افردا بهترین نوع نماز را می خوانند .نماز آن ها اول وقت ،حتی االمکان با
جماعت ،کامل و جامع و همراه با خشوع و خضوع است .بعضی ها مسلمان هستند ولی نماز نمی خوانند و بعضی هستند که
نماز می خوانند ولی در امر نماز سستی و سهل انگاری می کنند و نماز را ناقص میخوانند.در قرآن مجید در مورد گروه اول
خیلی تعریف شده است ( قَد افلح المُومنون الذینَ هُم فی صالتهم خاشعون )گروه اول جزو رستگاران و خوبان هستند و
البته جزو کسانی هستند که نمازشان مورد قبول پروردگار است .گروه دوم که اصال نماز نمی خوانند و گاهی اصال نماز را
قبول ندارند و چون یکی از ضروریات دین را منکر میشوند ،حکم کافر را دارند  .کسی که نماز را ترک کند در واقع خدا و
فرمان اورا ترک کرده است .در روایت ( مَن تَرَکَ الصَالح فَقَد کَفَر )  ...منظورش کسانی هستند که نماز نمی خوانند و نماز را
قبول ندارند  .اما عده ای هستند که مسلمانند ،نماز می خوانند ولیکن در شرایط نماز دقت نمیکنند.لباس نمازگزار باید پاک
و مُباح (از مال حالل تهیه شده و خمس آن مال داده شده و حقوق دیگران در آن پول و مال و لباس نباشد) باشد.همچنین
در مکان غصبی نماز خواندن فایده ای ندارد .کسانی که نماز میخوانند ،با عجله و شتاب میخوانند .بعضی از مواقع دیده شده
که افرادی آنقدر نماز را با عجله و شتاب میخوانند که واقعا نماز را خراب میکنند .

در روایت داریم :
کسی که نماز را ،رکوعش را ،سجودش را ،خراب کند و نیمه تمام و ناقص و غیر درست بگوید و با عجله ب جا بیاورد ،نماز به
او خطاب میکند و می گوید مرا ضایع کردی و خداوند تو را ضایع کند .وضو میگیرند ،زحمت میکشند ،رو به قبله می ایستند
 ،نماز می خوانند و کلماتی از نماز را می گویند ولی بخاطر عجله ی زیاد ،نماز را باطل و خراب می کنند .از کسانی که با عجله
نماز میخوانند سوال کنید و بگویید ای نمازی که شما با عجله می خوانید ،چند ثانیه و چند دقیقه وقت صرفه جویی می
کنید؟ مگر چقدر فرق می کند با نمازی که با ذکر ،تسبیحات ،رکوع و سجودش کامل باشد ؟
ما ساعت ها ،هفته ها ،روز ها و سال ها عمرمان را به بطالت میگذرانیم و اصال برایمان اهمیت ندارد ولی موقعی که به نماز می
ایستیم ،عجله داریم و میخواهیم هرچه زودتر ب پایان برسانیم .در نماز جماعت اگر شرکت می کنیم ،معموال می گردیم که
ببینیم کدام امام جماعت سریع تر نماز می خواند و میرویم پشت سر او نماز می خوانیم!بشدت ضرر میکنیم ...
امام جماعتی که تند تر نماز را میخواند با امام جماعتی که با طمانینه ،آرامش و ب صورت میانه نماز می خواند ،چقدر تفاوت
دارد و چند دقیقه فرق دارد؟
این ها نماز ضایع کردن و خراب کردن نماز است.به فرض دو دقیقه نمازمان زودتر تمام شد  ،می خواهیم چکار کنیم در این
دو دقیقه ای که صرف نظر کرده ایم و نماز را خراب کرده ایم ؟
بعضی از افردا فشار میاورند روی ائمه جماعت که سریع تر نماز بخوانند .امام جماعت هم مطابق گفتمان همه ی مردم  ،نماز
را سریع تر می خوانند از ترس نیامدن همین تعداد اندک مردم برای شرکت در نماز جماعت .در نماز جماعت ها دقت کنید و
ببیند چ تعداد از نماز گزاران رکوع و سجودشان نیمه تمام است !
وَیلُ لِلمُسَلمین الذین هم فی صالتهم الصاحون
خداوند می فرمایند ( وای براین نمازگزارانی که نماز میخوانند ولی نمازشان را دستوپا شکسته میخوانندو در نماز سهل
انگاری میکنند )
نه بر کسانی که نماز نمی خوانند بلکه بر کسانی که با نماز نیمه تمام خواندن خرابش میکنند .فرمایشات امام صادق راجع به
چنین نمازگزارانی
امام صادق ع از امیر مومنان نقل میکنند:افسر علی بن ابی طالب سالم رجل ینقر صاله هو.حضرت على نگاه کرد دید یك
مردى با شتاب نماز میخونه أمیر المومنین به این شخص نماز گزارى که نمازش رو خراب میکرد فرمود که چقدر وقته که
اینجورى نماز میخونى؟ اون مرد جواب داد فالن مدت،فالن مدت،دوساله یا پنج ساله مثال أمیر المؤمنین خطاب به این
شخص عجول فرمود مثل تو میدونى مثل چیه؟ تو مثل کالغى،هنگامى که نوک به زمین میزند ،کالغ چطور نوک به زمین
میزند؟توهم مثل کالغ دارى نوک به زمین میزنى،این رکوع و سجده نیس که فرمود تو اگر با این نمازت بمیرى بر دین رسول
اهلل از دنیا نرفتى...

این چه نمازیه؟ بعد أمیر مومنان فرمود دزد ترین دزدان میدونى کیه؟ما فقط فکر میکنیم دزد کسیه که از دیوار مردم باال بره
یا ماشین مردم رو بدزده فرمود دد ترین دزد ها کسى است که از نمازش بدزدد هى سر و ته نمازش رو بزنه،اذان خو
نگه،اقامه هم خو نگه ،حاال این ها هم میگیم مستحبة حداقل واجباتش رو دیگه کم نکنه،ندزده،اگر کم کرد چیه فرمود:
دزدترین دزدان کسی است که از نمازش بزنه ودر نمازش عجله داشته باشه  ،کمش کنه ،حاال مستحباتش رو بجا نمیاره
حداقل واجبات رو حداقل درست انجام بده .یکى از شرایط درست نماز طمعنینه هستش دیگه طمعنینه یعنى چه؟یعنى
ارامش،یعنى عجله نداشته باشى با صبر،بگذارید قیام متصل به رکوع تان انجام بشه قیام هنگام تکبیرة االحرام انجام بشه ،
از رکوع پا شدید باید شخص مستقیم بایستد ،ارامش پیدا کند بعد برود به سجده .ما که اینقدر گاهى به أهل سنت انتقاد
میکنیم اونا تو بعضى کار هاشون از ما خیلى دقیق تر هستند .شما میرید مکه  ،اینجا با عجله رکوع که میرفتید با عجله
شیرجه میرفتید به طرف مهر ولى اونا از رکوع که پا شدن سمع اهلل و لمن حمده بعد از اینکه ایستادن میگن و حدود شاید
نیم دقیقه می ایستند و بعد میرن طرف سجده ما چیکار میکنیم؟بعضى از همین نماز هایى که تازه به عنوان نماز الگو فیلم
بردارى شده صدا و سیما فیلم بردارى کرده توى کشور نشون میدن شما همونا رو نگاه کنید ببینید نماز گزاران توى اون نماز
جماعت چقدرشون زود تر از نماز جماعت سر بلند میکند و چقدرشون به سجده میرن تازه این نماز هایى که قبلش نیم
ساعت یك ساعت دارن توجیحشون میکنن که زودتر سجده نرید،زودتر رکوع نرید  ،زود تر سر بر ندارید ،نمیدونم چکار
نکنید میخوایم این فیلمش بگیریم تو تلوزیون نشونتون بدیم  .اخه با این نماز ما چیکار کنیم؟این فرشتگان این نماز رو
چکارش کنند؟چطور ببرند باال؟میگه یك بنده خدایى نمازش رو همینجورى میخوند بى توجه بعد دیدن از اینجا بلند میشه
باز دوباره نمازش تموم شد میره اونور وایمیسه نماز عصرش مخونه گفتم اخه این چه کاریه تو میکنى؟گف خودم میدونم
چیکار میکنم،این نمسازم خرابه باال نمیره ،همین االن قراره برگرده بخوره تو سرم ،میرم اونور تر ک این حداقل اومد پایین
تو سرم نخوره .
امام صادق ع در اخرین لحظات عمرش ببینید چه میفرماید :عبى بصیر نقد میکنه میگه من رفتم به خانه ى امام صادق
خواستم به همسر امام صادق عّم حمیده تسلیت بگم موقع اى که رفتم عّم حمیده شروع کرد به گربه کردن و من هم بخاطر
گریه او گریستم اى عبى بصیر اى کاش بودى و میدیدی امام صادق هنگام وفاتش چ کرد و چ گفتم  ،اگر میدیدى تعجب
میکردى عّم حمیده گفت امام صادق در اون لحظات چشماشون رو وا کرد و سپس گفت هر کس یك نسبتى با من داره و
فامیل منه رو همه را بگید بیاد همسر امام صادق فرمود ما همه ى فامیل ها و بستگى را جمع کردیم در محضر امام صادق
امام صادق فرمود شفاعت ما شامل کسانى که نماز را سبك میشمارند نخواهد شد.
امام صادق در اخرین لحظات عمرش مهم ترین موضوعى که میفرماید و وصیت میکند اهمیت به نماز و سبك نشمردن نماز
است از امام صادق ع پرسیدند چرا کسانى که اخر و زمان زندگى میکنند رزق و روزیشان تنگ است شبانه روز دارید
میدوند اما باز هم کم میاورند چرا؟ امام فرمود به این دلیل که غالبا نمازشان قضا میشود.

یکى از مصادیق سهلنگارى در نماز اینه،که نماز را اول وقت نخوانیم،نماز را اخر وقت بخوانیم  ،نماز را با عجله بخوانیم،نماز
صبحمون قضا بشه شما میدونید چقدر از خانواده ها نماز صبحشون قضا میشه؟ شما میخواید بدونید چرا رزق و روزى ما
کمه؟چرا کم میاریم؟چون به نماز صبح اهمیت نمیدیم.
طلوع فجر وقت تقسیم رزق و روزى است ما تا ساعت دو بعد از نصف شب مینشینیم  ،با گوشیمون بازى میکنیم با کامپیوتر
بازى میکنیم،فیلم میبینیم  ،دور هم میشینیم،تهمه میشکنیم  ،حرف هاى بى فایده میزنیم  ،در مجالس عروسى و فالن
شرکت میکنیم خب معلومه بعد نماز صبحمون قضا میشه نماز شبمون که هیچى نماز صبحمون قضا میشه.

ای مومنین ای خواهران ای برادران بیایید به نماز اهمیت بدهیم به نماز اول وقت اهمیت بدهیم نگذاریم به خاطر هیچ و
پوچنماز صبحمون قضا بشه نگذاریم اگه اینجوری شد رزق و روزی ها کم میشود اگه اینجوری شد خشك سالی میشود
اینجوری شد آسمان از باریدن دریغ میکنه مردمی ک بیخیال صبح در خواب هستند پا نمیشوند صبح دو رکعت نماز در دو
دقیقه بخوانند معلومه گرفتار خشك سالی میشوند گرفتار قحطی می شوند گرفتار رفع پرکت می شوند عمر ها کوتاه میشود
مرگ های ناگهانی میاد خدایا پروردگارا به ما توفیق توجه به نماز نماز اول وقت نماز با جماعت نماز با خضوع با خشوع
عنایت بفرما.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ﴿ ﴾6فَصَلِِّ لِرَبِِّكَ وَانْحَرْ ﴿ ﴾٢إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ األبْتَرُ ﴿﴾0

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 خواهران و برادران عزیز نمازگزار را سفارش می کنم به تقوای الهی و دوری از گناه

سه شنبه آینده اول ذی القعده سال روز والدت نورانی و با سعادت حضرت فاطمه معصومه دختر موسی ابن جعفر علیه السالم
است ک در سال 670هجری قمری دیده به جهان گشود این بانوی پاک دامن معصومه به به چه اسمی پدر ها مادرها اینگونه
اسم ها انتخاب کنید برای دخترانتان معصومه یعنی پاک پاکیزه پاکدامن امام موسی ابن جعفر نام این دختر پاک دامن را
معصومه گذاشت و درضمن فاطمه نام فاطمه را احیا کنیم در جامعه این اسم های خارجی که گاهی از اوقات این خارجیا روی
سگ هایشان میگذارند برنداریم بگذاریم روی این بچه های معصوم بچه های شیعه ی فاطمه زهرا اینقدر خودباخته نشویم
اینقدر دینمان را ارزان نفروشیم فرهنگمان را ارزان نفروشیم این غربی ها کجا رسیدند با این فرهنگشان ک ما شیفته لباس
آنها مد آنها زندگی آنها سگ آنها شدیم اینا کجا رسیدن با این کارهاشون که ما شیفته آنها شدیم خانمی ک شیعه فاطمه
زهراست بدترین لباس را امروز در کشور ما گاهی بعضیشون بر تن میکنند آدم خجالت میکشد ما شیعه فاطمه زهرا شیعه
علی ابن ابی طالب چرا چرا اینجوری شدیم چرا خودباخته شدیم الگوی دختران جامعه امروز ما فاطمه معصومه است دختر
موسی ابن جعفر است فاطمه زهراست زینب کبری است بانوان بزرگی هستند که افتخار آفریدند اینارو الگو قرار دهیم اون
روز روز دختر نامیده شده مادران پدران دخترانتان را باحیا با عفت با حجاب پاکدامن تربیت کنید آموزش و پرورش خیلی
نقش دارید شما در عفاف و حجاب دختران جامعه ما آموزش و پرورش خیلی نقش داره خیلی میتونه موثر باشد االن وقت نیس
من اینجا توضیح بیشتر بدم .

پنجشنبه آینده پنجم مرداد ماه سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد است درسال 17شمسی خدا با شهدای کربال مهشور کند
سرلشکر سردارسیاد شیرازی افتخار آفرید دراون روزهایی که دشمنان ما فکر میکردند نیروهای ما ضعیف شدند دیگه نمیان
توی عرصه نمیان توی میدان اگر جمهوری اسالمی خاتمه جنگ رو پذیرفته به خاطر این است که دیگه توانایی ادامه جنگ
ندارد منافقین رو الم کردند حمایت کردند سالح هایی در اختیارشان گذاشتند اینا را فرستادند جلو گفتند برید حکومت ایران
کارش تمام است شما دراختیار بگیرید اما نمیدانستند که این بیشه ی ایران خالی از شیر نیست بزرگ مردانی همیشه در
انتظار هستند که یك اشاره از ولی زمانشان بشنوند ببینند و سر از پا نشناسند امروز هم همینطور است آنها بارها اشتباه
کردند بارها اشتباه کردند شکست خوردند بینی آنها برخاک مالیده شد مخصوصا در عملیلت مرصاد اینا دست از پا درازتر
بعضیشون به درک رفتند بعضیشون هم فرار کردند و دوباره رفتند در عراق دشمن خونی ما صدام این جالدانی که هنوزن باز
سر در آخور آمریکا دارند سر در آخور اسراعیل دارند سر در آخور آل سعود دارند یاد و خاطره همه شهدا امام شهدا سرداران
بزرگ سردار بزرگ اون عملیات شهید سیادشیرازی گرامی میداریم به روحشان درود میفرستیم خدایا پروردگارا اسالم و
مسلمین را کشور مارا نظام مارا امام مارا ملت مارا در پناه امام زمان حفظ بفرما دشمنان مارا نابود بفرما ریشه آمریکا و اسراعیل
را از روی زمین برکند آل سعود را به درک بفرست خدایا پروردگارا در فرج موالیمان امام زمان تعجیل بفرما مریض های اسالم
را شفا عنایت بفرما مشکالت جوانان مارا برطرف بفرما حیا و عفت و پاکدامنی را به بانوان جامعه ما مخصوصا دختران جامعه
ما عنایت بفرما ب
ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ ﴾6وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ ﴾٢فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا ﴿﴾0
وسالم علیکم ورحمت اهلل وبرکاته

