بسم رب الشهدا و الصدیقین
نماز جمعه این هفته برابر با بیست و یک مهر به امامت نماینده ولی فقیه حجت االسالم
والمسلمین کیانی برگزار شد.
حاج آقا کیانی خطبه نخست را با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوا و پرهیزگاری شروع کرده و در
ادامه ابراز داشتند :در فرمایشی عظیم الشان از حضرت امیر(ع) سفارشاتی به اخالق و اعتقادات در
زندگی اشاره شده که حضرت میفرمایند  :خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد :ای موسی ...
تا زمانیکه نمیدانی گناهانت آمرزیده شده یا نه به عیب دیگران نپرداز ...البته این یک اصل است
چراکه کسی نمیتواند بگوید خداوند گناهان مرا بخشیده  ...انسان ها و حتی عرفا هم هرچقدر به مقام
های برتری برسند هیچوقت نمیتوانند یقیناً بگویند که گناهانمان بخشیده شده است...فلذا برای
اینکه غافل از گناهان خود نباشیم بهتر است گناهانمان را فراموش نکرده و همیشه خود را در مقابل
خداوند مسئول و پاسخگو بدانیم .دومین سفارش این بود که تا زمانیکه تا زمانیکه نمیدانی گنج
های خداوند تمام شده غم روزی مخور...در مورد این مطلب گاهی انسان برای انجام یک مراسم
حساب میکند که چه چیزهایی الزم است و چقدر هزینه باید کرد و اگر دو برابر هزینه ی مراسم در کارت
بانکی اش باشد بدون هیچ نگرانی مراسم را برگزار خواهد کرد ولی متاسفانه گاهی ما حتی به اندازه
کارت بانکی به خداوند اعتماد نداریم...البته الزم است این را هم بگویم که امروز قضیه کمی فرق
کرده  ...افراد اغلب به فکر روزی نیستند بلکه به فکر تجمل گرایی هستند  ...خداوند در قرآن
میفرماید :وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...پس از بابت رزق و روزی هیچ نگرانی وجود
ندارد...مسئله بعد این مطلب بود که تا زمانیکه نمیدانی پادشاهی من از دست رفته به دیگری
امیدوار نباش  ...پادشاهی زمین و آسمان از آن خداست پس جای امیدواری به دیگران وجود ندارد...و
چون همه چیز ماله خداوند است پس نیازی به تکیه گاه دیگری جز خداوند نیست ...و مطلب آخر
اینکه تا زمانیکه نمیدانی شیطان مرده است از فریب و حیله شیطان در امان نباش و احساس
امنیت نکن...روزی شیطان با چند تیر از راهی میگذشت که حضرت امیر(ع) او را میبیند و میپرسد این

تیرها را به کجا میبری؟ شیطان گفت برای فریب مردم  ...چرا که مردم اغلب بوسیله ی چشم و دیدن
فریب میخورند و این تیرهای فریب من است ...مردم با چشم وقتی دارایی افراد را میبینند فریب
میخورند ...وقتی با چشم مقام و جایگاه دیگران را میبینند فریب میخورند...وقتی با چشم به ناموس
دیگران را میبینند فریب میخورند و الی ماشاا ...و امروز هم فضای مجازی کامال این فریب خوردن را
نشان میدهد  ...شی طان ادامه داد که ابتدا به چشم هریک تیری میزنم و بوسیله ی آن توجه اش را
جلب خودم میکنم و همین که توجه اش جلب شد صاحبش میشوم...و در آخر به گناهش میکشانم.
لذا به هیچ وجه نباید از مکر و فریب شیطان احساس امنیت کرد حتی این دشمنی شیطان در قرآن
بیان شده  :قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ . ..انشاا ...خداوند توفیق دهد تا اعمالمان مورد قبول
ذات احدیت واقع گردد.
خطبه دوم
در ابتدای خطبه دوم امام جمعه ترکمانچای با دعای توفیق عنایت تقوا برای خود و مومنین به
مناسب های هفته پرداختند
بیست و دو مهر ماه روز جهانی استاندارد
یکی از عوامل توصعه اقتصاد و اقت صاد مقاومتی  ،که یکی از شاخصه های آن تولید است و شرط
پیشرفت تولید استاندارد بودن آن محصول است ...لذا هر تولید کننده در هر محصولی برای تحقق
اقتصاد مقاومتی باید استاندارد ها مد نظر را رعایت نماید تا کیفیت محصولش کمتر نشود...
بیست و سه مهرماه شهادت پنجمین شهید محراب آیت ا ...اشرفی اصفهانی
ایشان امام جمعه کرمان بودند که بدست دشمنان به شهادت رسیدند و به برکت خون این عزیزان و
شهیدان عزیز است که کشورمان همچنان بر ارزش ها باقی مانده است.
بیست و چهار مهرماه روز پیوند اولیا و مربیان

عزیزان باید توجه داشته باشند که صددرصد تربیت کودکان و نوجوانان به عهده مربیان نیست و البته
شما هم نمیتوانید صددرصد تربیت را برعهده بگیرید بلکه باید تعاملی بین تان باشد ....
مناسبت بعدی مربوط میشود به آتش کشیدن مسجد جامع کرمانشاه در زمان انقالب که نمونه ای
از هزاران برگه های سیاه رژیم منحوس پهلوی است.
بیست و شش مهر روز تربیت بدنی
مسئله روز در مورد بحث برجام
مسئله اول اینکه تبلیغ میکنند که ایران با آژانس انرژی اتمی اختالف دارد  ..که تبلیغی غیر واقعی و
برای فریب است  ...مسئله دوم که مورد تایید ریاست محترم جمهور و مورد تاکید همگان بوده
اینست که مذاکره مجدد در مورد برجام اصال نباید اتفاق بیوفتد و هیچ معنایی هم ندارد ...البته امروز
ایران برجام را رعایت کرده و این برای دولت ها و آژانس کامال مشخص شده و اینکه امروز آمریکا
خواهان خروج از این برنامه است قطعا به ضرر کشور و ملت آمریکا تمام خواهد شد  ...عزیزان این
مطلبی که سال هاست رهبری معظم در مورد بی اعتمادی به آمریکا بیان شده امروز هم از زبان
دولت محترم هم از زبان مجلس و هم ملت های هم پیمان با آمریکا گفته میشود که آمریکا قابل
اعتماد نیست ...و دلیل این سیاست خصمانه آمریکا نشانه ای از ضعف و عصبانیت است...که در
واقع دیگر کاری از دستشان بر نمیاید چرا که آمریکا با تشکیل اسرائیل ،حمله به افغانستان و عراق
و تشکیل گروهک ها و انواع جنگ های نیابتی نه تنها به هیچ نتیجه ای نرسیده بلکه به برکت خون
شهدا و وجود نیروهای نظامی نظیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی به هیچ نتیجه ای هم نخواهند
رسید .در پایان بیانیه مربوط به امامت جمعه که توسط شورای سیاستگذاری تنظیم شده بود قرائت
شد.

