خطبه های نماز جمعه  62خرداد 62
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

روز شهادت امام متقین است تسلیت عرض میکنم این مصیبت عظمی را به مظهر امام زمان و شما نماز گزاران
عزیز و سفارش میکنم خودم و شما عزیزان را پیروی از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) و تقوا را پیشه خود
کنیم ومحور امورات زندگی خود کنیم و از خدا بترسیم در شبهای قدر صد بار تو را خواندیم که تو منزهی به تو
پناه میبرم هر کجا احساس کردیم احتمال گناه است تقوا پیشه کنیم و ترس داشته باشیم واز گناه دوری کنیم
یکی از ویژگیهای امیر المؤمنین(ع) تقوای الهی بود دو شب از لیالی قدر گذراندیم خوشا به حال آنانمکه از این
شبها استفاده کردند و با خدا راز و نیاز کردند و در مراسم احیا شرکت کردند مخصوصا جوانانی که در این مراسم
شرکت کردند و به خوبی استفاده کردند و استقبال کردند و کسب تقوا کردند وسرنوشت خودشان را به بهترین
وجه رقم زدند کلمه قدر معانی مختلفی دارد یکی از معانیش این است یکیش این است که مقدرات شخص برای
یک سال رقم میخورد تغییر سرنوشت ومقدرات یکیش دست خود ماست شب قدر به این معنیست که هر کس به
اندازه معرفتش میتواند سرنوشت خود را رقم بزند این دعاها برای همین است و اگر این دعاها نبود اصال خدا به ما
نگاه نمیکرد اگر انسان میخواهد به خدا نزذیک شود باید دنبال دعا و نیایش و راز و نیاز بات خدا باشد اگر این دعا
خواندن و اشکهاتون نباشد خداوند به شما توجهی نمیکند یکی از معانی قدر به معنی ارزش و اندازه هر چیزی
است در سوره قدر میتوان به این معنی توجه کنیم ما قرآن را در شبی که دارای عظمت ومنزلت است نازل کردیم

پس به معنای عظمت و مقدار و اندازه هم میتوانیم بگیریم کلمه قدر در قرآن درباره خداوند سه بار به کار رفته
است انسانها و بشر قدر و عظمت خداوند را و جایگاه خداوند را نشناختند و نمیدانند یعنی ما در خداشناسی خیلی
کم داریم و تالش نمیکنند که بشناسند این چراغ را خداوند در هر انسانی روشن کرده که رسول خدا میفرمایند
هر طفلی در اول خدا شناس به دنیا می آید که پدر و مادر با آموزش های غلط این چراغ را خاموش میکنند پس
در فطرت هر انسانی خداشناسی وجود دارد قدر و منزلت خداوند را ما نشناختیم که اگر شناخته بودیم خدا را بهتر
عبادت میکردیم و اگر شناخته بودیم این نعمت ها را بهتر استفاده میکردیم خدا این همه نعمت به ماداده است و
ما باز هم قدر آن ها نمیدانیم و ناشکری و ناسپاسی میکنیم نعمت های باطنی یکیش نعمت والیت و امامت است
یکی از بزرگترین نعمت های الهی امامان معصوم هستند اما حیف که قدر آنان را نمیدانیم خداوند از ما در روز
قیامت سؤال میکند امام تو کیست که امامت را شناختی یا نه بعضی ها امام متقین را و امام مظلومان را نشناختند
و بعضی ها موال علی (ع) را با معاویه لعنت اهلل علیه مقایسه میکردند و حتی در خطبه ای نمازشان امیر مؤمنان را
لعن میکردند ببینی که چه قدر جهل بر مردم حاکم شد این عدم شناخت عوامل خطرناکی است که گاهی امت
ها را به نابودی میکشانند موال امیر المؤمنین تنها بود که کار به جایی کشید که شب نوزدهم رمضان این مرد
بزرگ والیی در محراب عبادت در حال نماز به شهادت رساندند و بلند فریاد زد فزت و رب الکعبه به خدای کعبه
رستگار شدم
خدایا توفیق نعمت شناسی و خود شناسی و امام شناسی و قدر دانی از نعمت هایت توفیقش را به همه ما عنایت
بفرما
خدایا توفیق درک شب قدر را مخصوصا شب  32ماه مبارک رمضان به ما عطا کن

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
الص دیقه 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 .

این ماه  ،ماه کسب تقوا و بندگی خداوند است یکی از آثار روزه ماه مبارک رمضان کسب تقوا است سعی کنیم
دلمان را و نفسمان را و جامعه را با تقوا کنیم و با نور تقوا روشن کنیم سعی کنیم همه هستیمان را با تقوای الهی
نورانی کنیم مخصوصا در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به هیچ وجه بدون عذر روزه های ماه مبارک رمضان
را از دست ندهیم در روایت داریم اگر کسی عمدا روزه بخورد روح ایمان از وجودش خارج میشود اما در مقابل
کسی که مقید باشد و همه روزه هایش را بگیرد روح ایمان در وجودش دمیده میشود امروز  32ماه مبارک رمضان
است مصادف است با شهادت مولی الموحدین امیرالمؤنین علی بن ابی طالب (ع)  ،تجلی ایمان و عدالت و یاور
مظلومان وپدر یتیمان  ،مظهر همه فضائل بشری است که به دست ابن ملجم مرادی این جاهل و کوردل به شهادت
رسیدند این روز را تسلیت عرض میکنم و از خداوند می خواهیم ما را از شیعیان واقعی قرار بدهند شیعه واقعی
کسی هست که تمام کارهایش و افعال و کردارش مثل موال علی (ع) باشد همچنین امروز مصادف است با شهادت
چهار تن از سرداران که در زمان انقالب به شهادت نائل شدند ما به روح این عزیزان درود می فرستیم  32خرداد
ماه روز جهاد کشاورزی است سالروز تاسیس جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی(رحمته اهلل علیه) که این روز
را گرامی میداریم مخصوصا شهدای عرصه جهاد سازندگی به روحشان درود میفرستیم یکی از کارهایی که
جهادکشاورزی باید انجام دهد این است که جلوی ضایعات کشاورزی گرفته بشود ساالنه 23درصد محصوالت
کشاورزی به صورت ضایعات از عرصه مصرف خارج میشود باید سعی کنیم که اصراف نکنیم اصراف گناه کبیره
است و هر کس جلوی اصراف را نگیرد به گناه کبیره دچار میشود پنج شنبه آینده اول تیر ماه روز تاسیس سازمان
تبلیغات اسالمی است که این روز را گرامی میداریم و تبریک عرض میکنیم همه ما باید دین خدا را تبلیغ کنیم
مثل امر به معروف و نهی از منکر که واجب کفایی است یک عده ای هم باید در دین فقیه بشوند توصیه میکنم به
شما عزیزان که فرزندانتان را به حوزه های علمیه بفرستید تا عالم دین و فقیه در دین بشوند حوزه های علمیه
خواهران و برادران را داریم برای اداره این حوزه ها وجوهاتتان را بدهید آرزوی موفقیت برای همه کسانی که اهل
تبلیغ دین هستند .در این هفته نیروهای ارتش سوریه و یمن افتخار آفریدند و توانستند به تروریستها ضربه وارد
کنند مردم سوریه و یمن خیلی شجاع و دلیر دفاع کردند که ان شاهلل شاهد پیروزی کامل مردم مظلوم سوریه و
یمن با تروریستها باشیم آمریکایی ها در همه جنگها دخالت میکنند در همین چند روز پیش  231داعشی را در
رقه سوریه با هواپیما جابه جا کردند یکی از سران امریکایی نابودی انقالب اسالمی را آرزو کرده است آمریکایی
ها با تحریم های که کردند نشان دادند به اصل برجام پایبند نیستند و یک بار دیگر بدعهدی خود را نشان دادند.
در جمعه آینده آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ما روز قدس را در پیش داریم ملت ما ان شاهلل با حضور پرشور
خود در روز قدس جواب دندانشکنی به همه صهیونیست ها  ،امریکایی ها و سعودی ها خواهند داد این روز بزرگ

را ملت ها باید قدر آن را بدانند که روز نجات فلسطین و سرنگونی رژیم قاصب صهیونیسمی است ای مردم با همه
وجود و همه افراد خانواده در این راهپیمایی شرکت کنید که شرکت در این راهپیمایی جهاد در راه خدا است.
خدایا دشمنان شیعه و قرآن و اسالم را نابودشان کن
خدایا شیعیان را در دنیا پیروزشان بگردان
خدایا توفیق درک شب قدر در شبهای اینده به ما عنایت بفرما
خدایا ما را از شیعیان واقعی موال امیرالمؤمنین علی (ع) قرار بده
خدایا زیارت و شفاعت موال علی(ع) را نصیب ما بفرما
خدایا دشمنان شیعیان و موال علی (ع) را اگر قابل هدایت نیستند نابوشان بگردان
خدایا روح امام راحل و شهداء را شاد بفرما
خدایا سایه رهبر عزیزمان را بر سر ما مستدام بدار
خدایا در ظهور آقا صاحب الزمان تعجیل بفرما
خدایا عاقبت امور همه ما را ختم به خیر بگردان

