
امام جمعه موقت محالت در خطبه اول نماز جمعه که در مسجد  یمیدکتر سل نیستاد نمازجمعه شهر محالت، حجت االسالم والمسلم یه گزارش روابط عموم خطبه اول :

در خصوص دعا گفت:  عاستد امیقدر که به صورت خاص ا یبا اشاره ماه رمضان که ماه دعاست و شب ها یزکاریبه تقوا و پره هیالقائم)عج( محالت برگزار شد، ضمن توص

ناکرده  یکند و دوست دارد،اگر خدا یم میورزد و او را تکر یمنان سوال و درخواست و دعا کند عشق م یخدا از گرانیاز د شیکه ب یمومنان به بنده ا نیمتعال در ب یخدا

 .گرفته است یفاصله معنادار یاز نعمت بزرگ دعا محروم بشود از درگاه اله یکس

 ریماه تاث نیدعاست و دعا در ا یفرصت برا نینخواهد کرد. رمضان ماه دعا و بهتر دایدعا پ قیکه رانده شد توف یمتعال از درگاه خودش براند کس یرا خدا یگفت: اگر کس یو

 .ستوارد نشده ا یگریماه د چیعصمت و طهارت )ع( وارد شده در ه تیماه از اهل ب نیا یکه برا یماثور ییدارد،دعاها

 یحال یاوقات ب یموضوع دو عامل است گاه نیگفت: علت ا یابو حمزه ثمال یاشاره به دعاکند با  ینم دایدعا پ قیاوقات انسان توف یسوال که چرا گاه نیدر پاسخ به ا شانیا

ناکرده  انسان  یخدا نکهیافتد مثل ا یکه در خارج م ستا ینکرد با مشکل مواجه شد و گاه مربوط به اتفاقات یخودساز یکه گاه مربوط به درون است که کس یحال یاست ، ب

 .کند یدعا را از انسان سلب م قیشود ذهن او را مشغول کند توف جادیا شیبرا ید و مشکلشو یماریتصادف کند، دچار ب

قانون خدا،  مینکردن حر تیدعا از انسان سلب شود گفت: رعا قیتوف شودیکه باعث م یدر مورد مشکالت درون یابو حمزه ثمال یجمعه موقت محالت با استناد به دعا امام

است که  یاز جمله موارد یو مل ی،ناموسی،خانوادگینید رتیو غ ایابرار،غفلت ،حشر و نشر با بطاالن و کاهش ح یبا علما یشدن از هم صحبت ،محرومیعدم شکر نعمات اله

 .کند یدعا را از انسان سلب م قیتوف

که بندگان صالح از  ییخواسته ها نیبهتر دیمتعال درخواست کن یاگفت: از خد یابو حمزه ثمال یبا توجه به دعا میبخواه یزیسوال که در دعا از خدا چه چ نیدر پاسخ به ا یو

 ست؟یخدا درخواست کرده اند،خواسته بندگان صالح چ

نبودن به  ا،غرور،قانعیمثل ر یخطرناک زندگ یها چیو پ ریما را به ظهور و بروز برساند وما را از نقاط ضربه پذ یگوارا باشدو جوانمرد یزندگ کیما  یزندگ میخدا بخواه از

 و ترس به سالمت عبور بدهد. یو سست یآنچه خدا به ما داده،تنبل

 خاطرنشان کرد: فیظر یصوت لیدر خطبه دوم با اشاره به انتشار فا یمیحجت االسالم دکتر سل : دومخطبه 

 ن است.کوچ دادن به دشم یمانیسل دیشه ریموضوع به تعب نیغلط است، ا اریبس ریتعب کی یپلماسیو د دانیم نیتقابل ب جادیا

انصاراهلل را برادران عرب  یروهایموضع دهد و ن رییانصاراهلل باعث شد که عربستان تغ یموشکها م،یکنیرا نابود م منیهفته مقاومت  کیاعالم کرد که ما در عرض  عربستان

 بخواند.

 .میداشته باش زیمسالمت آم یستیهمز نیبا چ دیاعالم کرد ما با کایدولت آمر ن،یچ یو توان نظام یقدرت موشک لیدل به

 .کندیبه شما اعطا م یپلماسید زیرا پشت م یزناست که قدرت چانه دانیم نیا

که شما  دهدیمسئله نشان نم نیهم ایمشغول مذاکره هستند، آ نیکه مذاکره کنندگان در و شودیصوت منتشر م نیا یدر مجلس افزود: در زمان جانیمردم محالت و دل ندهینما

 د؟یریبه کار بگ یدموکراس هیرا بر عل دانیم دیهخوایم

 گرفته اند. یموضع منف رانیا هیکشورها بر عل ریکرد و امروز روس ها و سا جادیکشور ا یبرا نهیموضوع هز نیا

حاال امروز خود اعتراف  م،یندار یما نفوذ دیگفتیموضوع درست باشد، شما که م نیاند، اگر اها سرقت کرده یصوت را نفوذ نیکه ا کندیوزارت امور خارجه اعالم م امروز

 وجود دارد!! یما جاسوس و نفوذ نیکه در ب دیکنیم

 خود اعتراف نکرد؟!! ینشد و به جاسوس ریوجود نداشت و مگر دستگ یشما نفوذ یکننده قبلمذاکره میدر ت مگر

 صفوف ملت شده است. نیتفرقه ب جادیانتخابات صورت گرفته و باعث ا یمهندس یبرا یازها با هدف بسترس یدوگانه ساز نیجمعه موقت محالت خاطرنشان کرد: ا امام

 !د؟یخود ادامه ده یشیبه ساده اند دیخواه یم اید،آیکرد یشیدر برجام ساده اند شما

 !!دیتوانی! شما نمد؟یحاج قاسم را ترور کن تیمکتب و شخص دیخواهیشما م ایآ ستیفرد ن کیمکتب است،  کیبدانند که حاج قاسم  انیآقا دیبا

 !دینکن فیرا تحر یمانیبزرگ سردار سل تیاست. لطفا شخص یقهرمان مل کیو  رانیملت ا یشگیهم یقاسم الگو حاج

 است! میکه همه مشکالت از جمله مشکل مرغ بر اثر تحر کنندیاعالم م شود؛یمشاهده م فیتحر زین گرید یهاافزود: امروز متاسفانه در حوزه یو

 بود؟! میبر اثر تحر زیخاک ن ریو دفن آنها در ز کروزهی یانهدام جوجه ها ایآ

 است! میمشکالت از تحر نیکه ا کنندیباال برود، سپس اعالم م متهایها نگاه داشتند تا قهزار تن پرتقال را در سردخانه ۳۰سال گذشته  در



تر از قبل از برجام است، شما اگر مذاکره بلد  نیو سهمگ دتریشد اریو مشکالت بعد از برجام، بس هامیکه تحر کنندیکرد: مردم امروز مشاهده م حیمجلس تصر سهیرئ تئیه عضو

 !د؟یاوریمردم به وجود ب یرا برا یدیمشکالت جد دیخواه ی! باز دوباره مدیگذاشت یکاله گشاد را سر ملت نم نیا دیبود

 شجاعت بود؟ د،یمردم به وجود آورد یکه امروز برا یمشکالت نیا ایگرفتند و مدال شجاعت گرفتند، آ زهیسکه جا ۱۰۰برجام  یافراد برا نیا

برداشته شوند و سپس  دیبا مهایحقوق بشر، همه تحر ،یموشک ،یاهسته یهامیبرداشته شود؛ تحر دیها با میفرمودند که همه تحر یافزود: مقام معظم رهبر یمیسل دکتر

 .ردیصورت بگ ییآزمایراست

 قطعا عقوبت دارد! است،یس نینظام است و گذشتن از ا یقطع استیس نیا

 .دیکرد جادیمردم ا یمشکالت را برا نیو ا دیبرجام از خط قرمزها عبور کرد در

برداشته  مهایتمام تحر دی! حتما باد؟یکن جادیمردم مشکل ا یبرا دیخواه یمذاکرات برجام و عبور از خط قرمزها بود. چند بار م میمستق جهیامروز کشور، نت یاقتصاد تیوضع

 .ردیصورت بگ ییآزما یشود و سپس راست

است و جان و مال مردم  یشرویدر حال پ کرونادر کشور گفت: کرونا یماریب شیبا اشاره به افزا یمیسل دکتر نکنند. جادیملت و کشور دردسر ا یبود که دوباره برا اریهوش دیبا

 نیاختالفات در ب نیبرود و دود ا نیاز ب نیمسئول نیدر ب ییچند صدا دیبا مسئوالن، باعث گسترش کرونا در سطح کشور شد. رهنگامید ماتیتصم را در خطر قرار داده است.

 کنم. یفداکارانه کادر درمان تشکر م یاز تالشها نیو همچن کوکارانیبود که از تمام ن ریچشمگ اریبس یمواسات مردم یعرصه جلوه ها نیا در .رودیبه چشم مردم م نیمسئول

است و ما وارد  رییکه معادالت در حال تغ دهدینشان م عیوقا نیا گفت: لیاسرائ میرژ ینظام ساتیو انفجار تاس یهسته ا ساتیتاس یکیدرخصوص اصابت موشک در نزد یو

گنبد  نیشد که ا مشخص سست است. اریمنطقه بس یایقضا لیو تحل یاز نظر اطالعات یستیونیصه میاست و رژ ییمنطقه در حال جابجا یتیامن کیتیژئوپل .میشده ا یدیز جدفا

و به  خورندیبزنند چند تا م یکینشان داد که دوران بزن دررو تمام شده و اگر  عیوقا نیا مقاومت را سد کند. یهاموشک یجلو تواندیو نم ستین شیب یآبکش کی نیآهن

معلم است که غبار از چهره انسان  نیا و روز معلم گفت: یمطهر دیسالگرد شهادت شه داشتیبا گرام یمیسل دکتر خونخوار و غاصب محو و نابود خواهد شد. میرژ نیا یزود

 .شودیم یعلم یو تالش او باعث گسترش مرزها کندیم یاریدانش را در وجود انسان آب یمعلم جوانه ها ند،یا ببدور ر یتا بتواند افق ها دیزدا یم

 رفع مشکالت معلمان اهتمام کنند. یدر راستا نیارج نهاد و مسئول شیاز پ شیمقام معلم را ب دیبا

به  یدر حوزه خدمات ده دیبا زیعز نیو مسئول دیموانع را بزدا د،یدر عرصه تول تواندیبازوان پرتوان کارگران است که م نیا روز کارگر اظهار کرد: داشتیبا اشاره به گرام یو

 لیدولت تشک یگریکاهش تصد یهستند که برا یمردم ینهادها شوراها جمعه موقت محالت با اشاره به روز شوراها گفت: امام از گذشته تالش کنند. شیکارگران ارجمند ب

 بود. ادیها و تخلفات شوراها ز یریدستگ زانیم ریعمل کنند و متاسفانه در دوره اخ یخود بدرست فیموارد شوراها نتوانستند به وظا یشده اند، البته در بعض

شهر و روستا به  یمراقب باشند در انتخابات شوراها دیبود؛ مردم با یندیدوره اتفاق افتاد که اتفاق ناخوشا نیا یدر شوراها گریاختالس و مشکالت د ،یخوار نیمتر زم هزاران

حرمت ماه مبارک  تیرعا ،یحدود اله قیاز مصاد یکی را الزم خواند و خاطرنشان کرد: یحدود اله تیرعا یو مردم باشند. نیکلمه ام یواقع یدهند که به معن یرا یافراد

 یاست که از معارف اله نیمشکالت امروز ما ا عمده حرمت ماه رمضان را حفظ کند. دی عام روزه بخورد و بادر مأل دیتوان روزه گرفتن نداشته باشد نبا یرمضان است، اگر کس

 .میفاصله گرفته ا


