خطبه اول:
السالم علیکم مجیعاً و رمحة اهلل و برکاته ،اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرمحن الرحیم احلمد
هلل نور قلوبنا بشعاع انوار العلویة و جعلنا من املتمسکنی بوالیة املرتضویة الذی فرض اهلل مودته علی

حممد القرشیّة (ص) و بعد قال
العربیّة و العجمیة .الصلوة والسالم علی مبلغ رساالت االهلیة اباالقاسم ّ

ط الفرات کمن زاراهلل فوق عرشه» قال امریاملومننی علی (ع)
الرضا (ع) «:من زار قربی ابی عبداهلل بش ّ
ّ
فی هنج البالغة «:اتقوا معاصی اهلل فی اخللوات فا ّن شاهد هو احلاکم» امیدوارم خدا حبق پیغمرب و

آلش عاقبت مهه ما را ختم به خری بفرماید ان شاء اهلل .مستمعاً صلواتی ختم بفرمایید .قبل از اقامه
مناز مجعه در مهنی جا از طرف ستاد مناز مجعه جملس ختمی برای مرحوم آقای نظامزاده برگزار شد.

برای شادی روحش هم صلوات ختم بفرمایید .مهه مسافرینی که به زیارت امام حسنی (ع) تشریف
بردند در هرجا بعد از قبولی اعمال صحیحاً به خانه هایشان برگردند انشاء اهلل .سومنی صلوات را

بلندتر ختم بفرمایید .در خطبه اول و دوم خطیب مناز مجعه باید یک حبثی هم از تقوا و پرهیزگاری

داشته باشد .امریاملومننی میفرماید از گناه و خالف و معصیت دست بردارید .برای اینکه در قیامت
حاکم شاهد است .یعنی هم خودش بوده و هم حکومت میکند .مهینجا که نشستهاید هم خدا ما
را میبیند و هم پیغمرب و هم آقا امام زمان مارا میبیند .امام در یکی از بیاناتش فرمود :عامل در
حمضرخداست ،درحمضر خدا گناه نکنید .امری میفرماید «اتّقوا معاصی اهلل فان الشاهد هواحلاکم»

برتسید از گناه  ،مهان کسی که شاهد است خودش حاکم است .حبث امروز ما در خطبه اول راجع
به فضیلت زیارت امام حسنی (ع) است ،خوب دقت بفرمایید .یک حبث اربعنی است و حبث دیگر

گریه برای امام حسنی (ع) و حبث دیگر مداحی راجع به امام حسنی (ع) است .امروز حبثمان در
مورد اینکه ثواب زیارت امام حسنی (ع) چیست؟ حضرت رضا (ع) میفرماید :کسی که جدم امام
حسنی (ع) را زیارت کند کسی است که با خدا در عرش صحبت میکند .مردیست از علمای بزرگ
شیعه ،ابن قولوی کتابی دارد به نام «کامل الزیارات» .متام زیارهتای ائمه در آن است و ثوابش در
آجنا نقل شده .خالصهی حبثش اینکه ثواب زیارت هم معنوی است و هم دنیوی و هم اخروی .زهی

سعادت حبال آنان که موفق بشوند به زیارت آقا اباعبداهلل احلسنی(ع) .مهه ائمه ما کال با اینکه
خودشان سفینة النجاة هستند .فرمودند حسنی هم اوسع است و م اسرع .یعنی هم وسعتش زیاد
است و هم سرعتش زیاد است .خود ائمه با اینکه خلیفة اهلل و امام هستند برای امام حسنی (ع)
یک سلسله ویژه ای قائل هستند کهخودشان اعرتاف دارند که در امام حسنی (ع) هست و در ما
نیست .آقا امام رضا (ع) میفرماید«:من زار حسنی (ع) عارفاً حبقه کان حمدث اهلل» کسی که امام
حسنی را زیارت کند مثل کسی است که با خدا صحبت میکند .حضرت صادق (ع) میفرماید:

لزوار قرب ابنه احلسنی تتستغفر هلم ذنوهبم» خود فاطمه (س) برای
حممد (ص) هتظر ّ
«ا ّن فاطمه بنت ّ
ّزواران پسرش امام حسنی(ع) طلب مغفرت و آمرزش میکند .امام صادق (ع) میفرماید کسی که
جدم امام حسنی (ع) را زیارت کند ،چهار هزار ملک در خود کربال به استقبالش میآیند و وقت

برگشنت چهار هزار فرشته بدرقهاش میکنند و وقتی مریض شد چهار هزار ملک به ایادتش میآیند .و
وقتی هم که مرد در قرب هم کمکش میکنند .اینها فضیلت زیارت امام حسنی (ع) است.در بعضی
از روایات ما دارد که حتی زیارت اما حسنی (ع) واجب است .مرحوم عالمه حلّی کسی است که
در طول عمرش بیش از پانصد جلد کتاب نوشت و بیش از چندین بار به حمضر مبارک حضرت
مهدی (ص) رسید .این عامل بزرگوار درس را در روز پنجشنبه در جنف اشرف تعطیل میکرد .خود
این پری مرد سوار بر مرکب میشد و ابا بر سر میکشید و از جنف حرکت میکرد تا شب مجعه در
کربال باشد .در مسری که میگذشت یک مرد عرب با او برخورد  ،مسائلی بنی آن دو رد و بدل شد.
در یک مسئلهای حمل اختالف شد .آن عرب گفت اگر میخواهی مدرکش را پیدا کنی در فالن کتاب
و در فالن صفحه است که در منزل مشا نیز این کتاب است .دید عجب مرد با اطالعی است .دید
عالمه پیوسته ذکر میگوید .گفت چه شده؟ گفت من تعجب میکنم که خدا چقدر فضیلت به آقا
امام حسنی (ع) داد که هر چه بگویند کم است .آن عرب بیابانی گفت تعجب نکن ،من یک مثل
میزمن ،تو خود حدیث مفصل خبوان از این جممل .گفت یک پادشاهی برای شکار آهو رفت و از
سربازانش دور شد و غروب شد و صیدی نکرد و و در تاریکی راه را گم کرد .از دور چراغ خیمه ای

را دید که روشن است .رفت و سالم کرد و گفت مهمان منیخواهی؟ گفت :مهامن هدیه خداست
بفرمایید .وقتی وارد شد ،پرسید در اینجا مردی نیست؟ گفت :پسرم رفته برای بزی که دارم علف
بیاورد .پسرش آمد و مادر گفت :این آقا مهمان ماست و ما هم که فعال چیزی ندارمی پذیرایی کنیم.
گفت ما یک بز دارمی که زندگی ما هم وابسته به مهنی بز است ،من این بز را برای مهمان میکشم.
سلطان را نشناخت ،بز را کشت و کباب درست کرد و به سلطان کباب داد و بعد سلطان صبح شد
و برگشت .به آنان گفت هر وقت مشکلی داشتید امسم فالنی است من مشکل مشا را حل میکند.
مدتی شد و آنان زندگی برایشان سخت شد و به شهر آمدند .باالخره با پادشاه رسیدند .قبل از
آنکه در جلسه حاضر شود سلطان گفت این مرد که برای من بز کشت و مرا جنات داد چه بدهم
خوب است؟ یک گفت ده تا بز بده ،دیگری گفت  :پنجاه تا بز بده و دیگری گفت :صدتا بز بده،
دیگری گفت :مقداری پول به آن بده .سلطان گفت :نه .چون جان مرا جنات دادند و من باید این
مقام سلطنت را به او بدهم .آقای عالمه آیا این قضاوت سلطان صحیح بود یا نه؟ گفت :امام
حسنی هم مهه چیز را در راه خدا داد .خدا هم مهه چیز را در اختیار امام حسنی (ع) گذاشت .مشا
که رفتید مراسم کمی به امام حسنی (ع) فکر کنید که یک آدم با این شخصیت بزرگوار مهه فرزندانش
را از دست داد طفل شریخواره اش را از دست داد و بیاید میان زن و بچه بنشیند و آناه بگویند آقا
دیگر ما را میخواهی تنها بگذاری؟این زن و بچه که زجه میزدند بر امام حسنی (ع) چه گذشت؟
سخترتین مصیبت امام حسنی (ع) مهان ودای حضرت بوده .مهه گریه میکردند و امام به زمحت آنان
را آرام میکرد اما یک دخرت دارد به نام سکینه هر چه میخواهد آرامش کند آرام منیشود .میگوید:
سکینه جان آتش به دمل نزن .صرب کن بعد از من هر چه میخواهی گریه کن .اما روز یازدهم آمد و
دید بابا سر در بدن ندارد  .خم شد و لب را گذاشت بر رگهای بریده بابایش .الحول و ال قوة اال
باهلل العظیم.
{{اعوذباهلل من اشیطان الرجیم ؛ بسم اهلل الرمحن الرحیم؛قل هو اهلل احد؛اهلل الصمد؛ مل یلد و مل
یولد؛ و مل یک له کفواً احد}}
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نفسی بتقواهلل ؛ خودم و مهه ی مشا را به تقوا و پرهیزگاری دعوت میکنم .از آیات قرآن استخراج
میشود  ،که هبشت مال متقنی است و انسان ها ی پاک .آدم ناپاک هبشت منریود مگر با توبه و
پاک شدن.تقوا وسیله ی پاکی است .چیزی که خدا واجب و یا حرام کرد  ،به روی چشم باشد.
و انسان بید در یک مسری قدم بردارد و اینجور نباشد  ،که در عروسی ها به یک شکل  ،و در
عزاداری ها به یک شکل دیگر که این نفاق است .خدا ما رو از این صفت نفاق هم دوری مرمحت
بفرماید.
امروز مناسبتی در مورد علم دارد  .چقدر اسالم سفارش دارد به علم.هرچیز که انسان بلد شده به فرد
شر دنیا و آخرت با جهل .یک وقت مغرور به این
میگویند عامل .خری دنیا و آخرت با علم است و ّ
نباشیم که بچه هامیان دیپلم و لیسانس گرفتند و عاملند و کفایت میکند و کار ندارد ولی  .این را

نگویید  .چرا که خود علم در ذاتش خوب است  .انسان چیزی بلد باشد هبرت است از اینکه بلد
نباشد. .من در حاالت امام جعفر صادق دیدم که به ایشان گفتند جوانی هست که درس منیخواند .
امام فرمودند :من اگر ببینمش  ،کتکش میزمن.چرا درس منیخواند  .برود دنبال علم  .انسان از علم به
جایی مریسد .جهل بد است .یعنی کسی که به چیزی که علم دارد عمل کند تا عامل عامل بشود .
این بسیار منشأ نور است برای انسان  .کسی که عمل به علمش نکند جاهل است  .خیلی خوب
است که انسان به سراغ معنویت برود و امیدوارمی که خداوند مهه ی ما را جزو علمای عاملنی قرار
بدهد ان شاء هلل.
خب این هفته عده ای از جوان ها رفته بودند حمضر مقدس رهرب عظیم الشأن ما حضرت آیت اهلل
العظمی خامنه ای  .بعد از نصایح زیاد به مهه شان و تقدیر از این جوان بیاناتی داشتند  .چون
جوانی نعمت بسیار واالیی است .و یکی از چیزهایی که خداوند در روز قیامت سوال میکند از
انسان از جوانی است  .جوانی را کجا مصرف کردی.از جوانی سوال میشود که کجا مصرف کردی
که آیا دنبال بیهودگی بودی یا دنبال علم و دانش .رهرب عظیم الشأن تعریف زیادی بر این جوانان
کرد و بعد فرمود  :یگانه چیزی که باید به خاطرتان باشد این است که دمشن اصلی این مملکت
آمریکا است .آن تعبریی که امام «ره» در دوران حیاتشان فرمودند که آمریکا شیطان بزرگ است .منی
اآلن چقدر بدخبتی و اختالفاتی که در کشور سعودی است  ،و بدانید آینده ی اینها هم ان شاءهلل به
زودی خراب میشود و این ها هم به سرگذشت صدام مبتال میشوند.
یادتان باشد هرکشوری متکی به این کشور آمریکا باشد بداند که ضرر میکند.از آجنا که اینها کسانی
نیستند که برای کسی دل بسوزانند  ،بلکه میخواهند از ذخائر کشورها هبره بربند  ،و نه اینکه نفعی
شر حمض هستند .فقط میخواهند این خاور میانه را آلوده و گرفتار کنند و
برای کسی داشته باشندّ .

آب را گل آلود کنند  ،ماهی بگریند.اآلن هم که میدانید راجع به لبنان هم نقشه کشیدند که این لبنان
با آن رهربیت آن عامل عظیم الشأن آقا سید حسن  .آجنا هم گرفتاری میخواهند برای شیعیان.افغان را

بیچاره کردند  .مین را بیچاره کردند  .سوریه را بیچاره کردند  .عراق را بیچاره کردند .مهه ی این
گرفتاری ها از این آمریکای نامرد است .اگر مشتاقید پنج مرتبه بگویید مرگ بر آمریکا  .مرگ بر
آمریکا .مرگ بر آمریکا .مرگ بر آمریکا .مرگ بر آمریکا .مرگ بر آمریکا .مرگ بر آمریکا.
من معتقدم مهچنان که متوسل میشوید به ائمه برای برآوردن حاجاتتان  ،برای این استکبار هم یک
تسبیح بگری صد مرتبه لعنت بکن حاجت خبواه .توجه کردید؟ یعنی صد مرتبه لعنت  ،بعد از لعنت بر
این دمشنان اسالم  ،حاجت خبواه .حاجت برآورده میشود .چون انقدر اینها معاندند با اسالم و
خدا.خبیث حمض هستند.
از بعد از انقالب چنانکه من یادم است  ،در هر سالی برای کشورمان این نظام سلطه ی مستکرب ،
یک شیطنتی میکرد.و بدانید مهه ی ریشه ی این فسادها آمریکااست.
قضیه ی منافقنی  ،گنبد  ،کردستان  ،طبس  ،اختالفات داخلی ؛ ریشه ی مهه ی اینگرفتاری ها با
آمریکا است.بیدار باشید  ،مبادا بگویید چه کار دارید و با اینها سازش کنیم  .آقا اینها با هرکسی
دست بدهند دستش را میربند.آدم نیستند اینها  .قرارداد بستند بنی املللی  ،دارند خالف عهد میکنند
 .هیچ چیز را پایبند نیستند.
مقام معظم رهربی فرمود  :اولنی چیزی که باید مشا متوجه باشید این است که بدانید این آمریکایی ها
آدم بی وفایی هستند و خریی هم منریسانند و تا زنده اید شعارتان را برای مرگ بر آمریکا فراموش
نکنید.
خب ؛ من باب این ایام  ،عرض کنم که عزاداری امام حسنی ثواب دارد  ،سینه زنی اش ثواب دارد ،
زجنری زدن بی صدمه ثواب دارد  ،گریه و زیارت برای امام حسنی ثواب دارد  .اطعام دادن برای امام
حسنی ثواب دارد  .اما یادتان باشد  ،اصل را فراموش نکنید  .نشود که انسان مناز خنواند و سینه بزند
 .نشود که انسان مناز خنواند و عزاداری کند  .این بد است  .اصول را ترک نکنیم  .مهه ی آهنا به
جای خودش ؛ اما اگر آدم مناز خنواند امام حسنی از او شفاعت میکند؟ ؛ اصالً انسانی که بی مناز

مبرید از صورت انسانیت خارج میشود و دیگر مورد شفاعت باقی منیماند  .اصول را رها نکنیم .
واجبات را عمل کنیم  ،حمرمات را ترک کنیم  ،این ها را هم عمل کردمی زهی سعادت  .نه خدای
ناکرده اصل را رها کنیم  ،و دنبال مستحب باشیم  .بارها دیدمی که میگویند در شب عاشورا که مکن
ای صبح طلوع  ،بعد صبح میشود مناز منیخوانند.اینها بد است  ،مسلمان  ،شیعه باید زیرک باشد ،
بیدار باشد  .اصول را رها نکن  ،آهنا هم باشد چه هبرت .مثال که اگر من برای امام حسنی شام بدهم
خممس غذا  ،بلکه
 ،ولی با گوشت حرام  ،این ثواب دارد؟ کسانی که مخس منیدهند و با پول غری ّ

نذری میدهند  ،این حرام است برای آن فرد.خوردنش جایز نیست.آقا دانه ی برنج پارسال است که
امسال میخواهم شام بدهم  .میپرسیم مخسش را دادی؟  ،میگوید خری ؛ خب این برای تو حرام است
؛ مخس از واجبات است.گریه بر امام حسنی از مستحبات است  .اول واجبات را عمل کنید  .آقا
آن چه که خدا در روز قیامت از من و مشا سوال میکند اول واجبات است و ترک حمرمات  .خنواندن
مناز شب را روز قیامت بازخواست منیکنند  .صدقه ندادن را هم حتی بازخواست و تنبیه منیکنند یا
امثاهلم  .ولی اگر خدای ناکرده مخس ندهیم گرفتارم  .روز قیامت با خدا منیتوانیم رو به روو بشومی .

یا خدای ناکرده َدین دیگران به گردمنان باشد  .مگر این گریه ها میتواند جربان بکند؟  .مهه ی گناهان
آمرزیده میشود مگر دین ؛ مال مردم را پس بده  .نه اینکه مهه کار بکنم و سینه هم بزمن  .بیدار

بشومی .
فاعتربوا یا اولی األبصار.
ک
ص ِّل لَِربِّ َ
{{ اعوذباهلل من اشیطان الرجیم ؛ بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛إِنَّا أ َْعطَْی نَ َ
اک الْ َک ْوثََر ؛ فَ َ
ک ُه َو األبْتَ ُر}}
َو ْاْنَْر ؛ إِ َّن َشانِئَ َ

