خطبه اول:
موضوع :
انگیزه بعثت پیامبر درتفسیر سوره مبارکه جمعه
هُوَ الََّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَِّیَِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَکَِّیهِمْ وَيُعَلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِِْكْمَََ وَِِْْ کَانُوا مِنْ ََبُُْ لَفِي ضَلَال مُبِین
اوست خدايي که میاْ عرب امّي (يعني َومي که خواندْ و نوشتن نميدانستند) پیغمبري بزرگوار از هماْ مردم برانگیخت که
بر آناْ آيات وحي خدا تالوت ميکند و آنها را (از لوث جهُ و اخالق زشت) پاک ميسازد و شريعت و احكام کتاب سماوي و
حكمت الهي ميآموزد و همانا پیش از اين همه در ورطه جهالت و گمراهي آشكار بودند.
تمام دستورات ديني از حرامها وحالل هاواجب وبايد ونبايدها براي رسیدْ بشر به حیاط طیبه وزندگي پاک است.
درسوره نُِ آيه  79مي فرمايد:
مَنْ عَمَُِ صَالًِِا مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُِْیِیَنََّهُ حَیَاةً طَیَِّبًََ ۖ وَلَنَجْزِيَنََّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلُوَْ
هر کس از مرد و زْ کار نیكي به شرط ايماْ به خدا به جاي آرد ما او را به زندگاني خوش و با سعادت زنده ابد ميگردانیم و
.اجري بسیار بهتر از عمُ نیكي که ميکردند به آناْ عطا ميکنیم
درآيه 1سوره جمعه و 161و 151آل عمراْ تزکیه مقدم برتعلیم است فقط در سوره بقره آيه 127تعلیم را مقدم داشته برتزکیه
وآْ درخواست حضرت ابراهیم است که میگويد:
رَبََّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِِْكْمَََ وَيُزَکَِّیهِمْ ۚ ِِنََّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الَِْكِیمُ
پروردگارا ،در میاْ آناْ رسولي از خودشاْ برانگیز که بر آناْ تالوت آيات تو کند و آناْ را علم کتاب و حكمت بیاموزد و
.روانشاْ را (از هر زشتي) پاک و منزه سازد ،که تو بر هر کار که خواهي َدرت و علم کامُ داري
خطبه دوم:
مناسبت ها
22بهمن سال 1221هجري شمسي مرحوم ايت اهلل سیدمصطفي خمیني پدر بزرگوار امام در سن 12سالگي بدست طاغوتیاْ
زماْ خويش بجرم حق طلبي ونرفتن زير بار ستم به شهادت رسیدند
21بهمن سال 59شكست حكومت نظالمي بدستور امام
22بهمن پیروزي انقالب اسالمي

