بسم رب الشهدا و الصدیقین
خطبه نماز عبادی سیاسی روز جمعه به امامت حجت االسالم والمسلمین کیانی در شهر ترکمانچای
به تاریخ 96/10/15
برادران و خواهران گرامی  ،نمازگزاران حقیر و حقیر خود را به رعایت پرهیزگاری توصیه میکنم که
انشااهلل خداوند توفیق بهرمندی از تقوا را به همگان عنایت نماید.
مهمترین مسئله اخالقی که الزم است در زندگانی ما در مورد آن پرداخته شود بحث دعا و درخواست
از خداوند است .آثاری که در دعا کردن وجود دارد(آثار روحی و روانی) بر اهمیت این عمل می
افزاید.دعا در قرآن و روایات در شاخه های متفاوت بیان شده است.
در قرآن شاخص ترین آیه ای که خداوند تعالی بیان فرموده عبارت است از (آیه  60سوره غافر)
«...ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ »...مرا بخوانید(از من بخواهید) من جواب شما را خواهم داد...
عزیزان این آیه قرآن شاید در معنا طوری ترجمه شده که خواننده چنین فکر کند  ،هرچه از خداوند
بخواهد قطعا برآورده میشود یا قطعا باید برآورده شود...ولی این طرز فکر درست نیست...بلکه
معنای بهترش اینست که خداوند میفرماید  :شما از من بخواهید  ،من هم هر آن دعایی را که
صالح دنیا و آخرت شما در آن است را برآورده خواهم کرد(اجابت خواهم کرد)...و البته اگر خواسته
ی شما به صالح دنیوی و اخروی نباشد باز هم استجابت میشود (نه به آن صورت دلخواه شما) بلکه
بصورتی دیگر و این دعا بی جواب نخواهد ماند.
به نقل است از یکی از اساتید که فردی که اصرار داشته بر ازدواج با فردی مشخص و برای رسیدن به
این خواسته چندین بار به زیارت امام رضا(ع) رفته و دعا و خواسته اش را مطرح مینماید.در نهایت
روزی به زیارت قبر یکی از عرفا رفته و بر او متوسل میشود و گره از مشکلش باز شده و با آن شخص
ازدواج میکند .بعد از یکی دوسال که از این ازدواج گذشت و مشکالت بیشتر و بیشتر میشد و آن
موقع بود که متوجه شد چرا امام رضا(ع) دعا و درخواست او را در مورد این ازدواج به نتیجه
نمیرساند(و دعایش اجابت نمیشد)

شاید سوالی پیش بیاید که دعاهایی را که ما در حاالت مختلف از خداوند خواستار آن هستیم و به
صالح ما نیست  ،سرانجامشان چی میشود؟ در روایات هست که در بهشت برخی درجات و نعمات
است که تنها به بعضی اشخاص تعلق میگیرد و بهشتیان از خداوند میپرسند که این نعمت ها از
کجاست و خطاب می آید که این نعمت ها از همان دعاهایی است که در دنیا استجابت نشده بود.
دعا شرایطی دارد که عبارتند از  –:اقرار به وحدانیت  ،عظمت و قدرت الهی – اقرار و اعتراف به
گناهان و ابراز عجز و ناتوانی در پیشگاه الهی  -حالت اضطرار و نیاز – درخواست و دعا (نگوییم خدا
که حال ما را میبیند پس چرا کاری نمیکند بلکه باید به درگاه خداوند دعا کنیم و خواسته های خود
را مطرح کنیم) – دعا بصورت جمعی( سریعتر اجابت میشود) – دعا برای دیگران(دعا فقط شخصی
نباشد)
انشااهلل که مومنین عزیز در هنگام دعا به فکر هم بوده و دیگران را نیز فراموش نکنند(در حق دیگران
هم دعا کنیم).انشااهلل خداوند توفیق دعا و مناجات را به همگان عنایت نماید.
خطبه دوم
حاج آقای کیانی در شروع خطبه دوم با توصیه خود و نمازگزاران عزیز به رعایت تقوا و پرهیزگاری به
مناسبت های هفته اشاره کردند.
شهادت شهدای هویزه در نهایت مظلومیت
 17دی کشف حجاب به دستور رضاخان (رضا قلدر)  ،که به برکت اصالت و نجابت مردم ایران و به
برکت قرآن و وجود علمای اسالم این اقدام به نتیجه نرسید .امروز توسط رسانه های بیگانه چنین
وانمود میشود که حجاب یک محدودیت  ،عقب ماندگی و مانع آزادی است ،در حالیکه چنین نیست
بلکه بر عکس حجاب و حیا وسیله ای برای رسیدن به آزادی مشروع و دینی است .از فواید یکی
مصونیت است نه محدودیت.یکی از ابزار های فاسد شدن یا فاسد کردن جامعه بی عفتی و بی
حجابی است.از آثار دیگر حجاب تحکیم بنیاد خانواده است.

 19دی قیام مردم قم  ،زمانیکه مقاله ای توسط ساواک بر علیه امام(ره) چاپ شد مردم قم قیام
کردند و توسط نیروهای شاه سخت سرکوب شدند .به مناسبت چهلم قیام مردم قم در روز  29بهمن
مردم تبریز قیام کردند و این قیام ها در واقع طلیعه ی پیروزی انقالب اسالمی شد.
 29دی شهادت شهید احمدی روشن  ،ایشان یکی از چهار شهیدی بوده که در زمینه ی هسته ای توسط
دشمن ترور شدند.
مقام معظم رهبری درباره شهدای روحانی قم پیامی داشتند.در این پیام رهبری عزیز به عوامل پیروزی
علیه دشمن اشاره داشته و بیان فرمودند که یکی از این عوامل شجاعت و دیگری فداکاری است.از
عوامل بعدی ایمان و تقوا است که سبب میشود پس از انقالب و در زمان حاضر جوانان این کشور
در فاصله ای بیش از 2000کیلومتر بیرون از مرز ها برای دفاع از ارزش ها حضور پیدا کنند.
همانطور که در روایات بیان شده در آخر الزمان فتنه ها افزایش می یابد ولی بوسیله همین فتنه
ها آبروی منافقین ریخته میشود ( وشناخته میشوند) و در فتنه ها مسلمانان و اسالم پیروز خواهند
بود.
در مورد فتنه ی اخیر (اغتشاشات در بعضی شهرها) طبق فرمایشات مقام معظم رهبری  ،بعد از
شکست داعش در منطقه  ،دشمنان با همدیگر برای براندازی این نظام هم پیمان شده اند  .برنامه
نویسان این فتنه به قطع یقین در خارج از مرز های کشور بوده و از مشکالت و مسائل مردم به نفع
خودشان استفاده میکنند .ولی من خطاب به مردم عزیز عرض میکنم که حل شدن مشکالت و
مسائل از دروازه ی امنیت ممکن است .باید امنیت خود و کشور خود را حفظ کنیم .همه به امنیت
احتیاج داریم و برای باقی ماندن این نظام و اسالم باید امنیت را حفظ کنیم.
در اغتشاشات اخیر چندی بوسیله ی حیله و مکر دشمن فریب خورده و خواسته یا ناخواسته سوار بر
موج اختالف افکنی دشمن شده اند .اگر نسبت به مدیریت ها یا مسئولین انتقادی هم وجود دارد
مردم میتوانند بصورت منطقی مطرح کنند ،در نماز جمعه هم ما این کار را انجام میدهیم .بصورت
های مختلف هم میتوان نسبت به انتقاد اقدام کرد و ما خود باید مشکالت خودمان را حل کنیم.

دشمن همیشه عیب های خود را میپوشاند و مشکالت و عیب های ما را آشکار کرده و بزرگنمایی
میکند .مشکالت در سرتاسر کشورها وجود دارد.
اخیرا ترامپ(رئیس جمهور آمریکا) در توئیت خود نوشته که  :مردم ایران نیازمند آزادی هستند ،
آزادی در ایران خدشه دار شده است .بنده اینجا جوابی دارم؛ اگر آزادی به معنای به رسمیت شناختن
گروه های همجنسبازی  ،قانونی کردن گروه شیطان پرستی و فراماسونری و انواع شبکه های خالف
اخالق انسانی است  ...بله ما و دین ما هیچوقت چنین آزادی را قبول نداشته و نخواهد داشت .اگر
فردی در مورد آزادی به دنبال حفظ عزت و شرافت و دین و عفت و حیا میگردد این نوع آزادی را جز
در جمهوری اسالمی ایران نخواهد یافت.
نکته ی آخر
شرط توسعه اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی جامعه یکی خطاب به مسئولین یکی خطاب به
مردم؛ هم مسئولین عزیز (تمامی کارگزاران نظام) اگر میخواهند به مردم خدمت کنند و مشکالت
مردم را برطرف نمایند فرمایشات مقام معظم رهبری را در تمامی عرصه ها حول و محور قرار دهند.
مردم عزیز چه در ترکمانچای و چه امت اسالمی  ،راه حل اقتصاد توجه به اقتصاد مقاومتی است.
حمایت از تولید داخلی راه پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
انشااهلل خداوند توفیق خدمت و خدمتگزاری را عنایت نموده و وحدت ما را بیش از پیش نماید.

