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

جواد  رزایکتاب المراقبات م بهماه با اشاره  نیئل اماه پر برکت رجب در خصوص فضا دنیبمناسبت فرارس ،یزکاریبه تقوا و پره هیالقائم)عج( محالت برگزار شد، ضمن توص

 گرفتند، یماه رمضان توشه بر م یاست، در ماه رجب و شعبان بزرگان ما برا یاله اءیرجب ماه دعا و عبادت و بهار اول ماه :گفت یزیتبر یآقا

خود منتظر  دعاست.در ایام جاهلیت، این ماه به طورى معروف بوده است که آنان براى به دست آوردن حوایج یباشد و از اوقات ارزنده برا یحرام م یاز ماه ها یکیرجب،  ماه

 .اند رسیدن آن بوده

حدیث ))مَلَك  از مراقبت هاى مهم در این ماه به یاد داشتن یکى . داشتن آن به عبادت شده استبه زنده نگه  دیاست که تأک یاز چهار شب یکیگفت:  شب اول ماه رحب  یو

داى متعال در آسمان هفتم فرشته اى را قرار داعى (( مى باشد که از پیامبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( روایت شده است . پیامبر اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم ( فرمود: ))خ

این ماه تا صبح مى گوید: خوشا بحال تسبیح کنندگان خدا، خوشا بحال فرمانبرداران  . هنگامى که ماه رجب آمد، این فرشته در هر شبودداده است که ))داعى (( گفته مى ش

یش هستم . ماه ماه من بنده بنده خدا. خداى متعال مى فرماید: همنشین کسى هستم که با من همنشینى کند، فرمانبردار کسى هستم که فرمانبردارم باشد و بخشنده خواهان بخشا

نم هر کسى در این ماه من را بخواند او را اجابت مى کنم و هرکس از من بخواهد به او مى دهم و هرکس از من هدایت بخواهد او را هدایت مى ک من و رحمت رحمت من است .

 . این ماه را رشته اى بین خود و بندگانم قرار دادم که هرکس آن را بگیرد به من مى رسد.((

و  یاله اءیانب یقرآن به دعا اتیبا دعا مانوس بودند و در آ امبرانیکردند،پ یدعا م وستهیبندگان خدا پ نیعالم است گفت: بهترخوبان  صهیمطلب که دعا خص نیا انیبا ب شانیا

 .(۸۸،۸۹ونسی ،۳۳وسفی، ،۷۶،۸۳،۸۷،۸۷،۸۹ اءیتوسط خداوند متعال اشاره شده است) انب شانیاستجابت دعا 

 ستین اءیبعد از دعاست و اجابت فقط مخصوص انب شهیهم م،اجابتیپاسخ دهندگان هست نیما بهتر دیاگر دعا کن دیفرما یجمعه محالت گفت: خداوند در سوره صافات م بیخط

 .(۲۶کند) شورا یاو را اجابت م یمتعال دعا یکه مومن باشد و عمل صالح انجام بدهد خدا یبلکه در قرآن آمده که هرکس

،درسته که غفلت ما فراهم است  یبرا زیغفلت است و همه چ د،زمان،زمانیعصر غفلت نام دیعصر را با نیماه رجب گفت: متاسفانه امروز ا یبر استفاده از فرصت ها دیبا تاک یو

که  یکنم، به شرط یبنده را قبول م یدعارسانه چقدر ما را در غفلت فرو برده،خدافرمود من خودم  نیاست که هم نیا تیعصر رسانه است و محاسنش فراوان است اما واقع

 قرار داده استفاده کند. اریکه خداوند در ماه رجب در اخت یمراقب باشد دعا کند و از فرصت

ثالثاً در دعا  دیدعا کن ادیز اًیو اظهار کرد ثان یبر زبان جار دیشد و گفت: اوالً دعا را با ادآوریرا در خصوص دعا  یدر خطبه دوم نکات یمیسل االسالم دکترحجت : دومخطبه 

 .دیدعا کردن حالت سجده را انتخاب کن یرابعاً برا دیاصرار کن یلیکردن خ

 اریبس یشد و  نشان داد که  کارها انیوالفجر  موجب بهت جهان اتیگفت: عمل اتیعمل نیا یو خاطره شهدا ادی تداشیوالفجر هشت و گرام نیغرورآفر اتیبا اشاره به عمل یو

 .بود میتوانیما م شیو مقدمه الج  میتوانیما نم یتوان انجام داد و والفجر هشت مهر بطالن بر تئور یراسخ م مانیو ا نیصعب را با اراده پوالد

همه  اًیبه برجام برگردند ثان دیهستند که با هاییکایآمر نیدر خصوص برجام گفت: اوالً ا یاسالم یجمهور استیدر خصوص س یمقام معظم رهبر شاتیبا اشاره به فرما شانیا

 یاست،  هر کس در کشور سخن یقطع استیس نیا میگرد یبر برم امبرگشتند  آنوقت ما به برج طیشرا نیبا ا یرابعاً آنها وقت میکن ییآزمایها را بردارند ثاًلثا ما راست میتحر

جهانخوار  یکایبه مقابله با آمر توانیم كیپلماتید ریبا استفاده از تعاب کنندیتصور م انیاز آقا یبرخ ست،یشده ن رفتهیسخن پذ نیکند مطرود است و ا یبر زبان جار نیخالف ا

 .بودند که از برجام خارج شدند هاییکایآمر نیباطل است چراکه ا یتصور نیرفت ا

خسارت  نیدر مقابل ا دیاست با نیسوال ا میدیدالر خسارت د اردیلیم ۱۵۰مقابل حداقل  یهااز برجام و عدم اقدام طرف کایجمعه موقت محالت گفت: ما از خروج آمر امام

 .میکنرا مطالبه  نیخسارت سنگ نیا دیابود قطعا ما ب نیخسارت سنگ نینقض عهدش ا جهیکه نقض عهد کرد و نت یسکوت کرد؟ کس

 میما برگشت ندیکردند و به تعهداتشان عمل نکردند لفضا بگو یبا الفاظ باز هاییکایمحقق نشده، آمر هامیها بود اما رفع  تحر میبرجام رفع تحر یادامه داد: غرض از مذاکره  یو

که به  یمیو حقوق بشر و تحر یاهسته میهاست نه فقط تحر میکل تحر ها میبشود منظور از رفع تحر  ییآزمایراست دیهم با یاقدام عمل ،یرفت سراغ اقدام عمل دیبا ستین یکاف

 .زدند رانیبودن ا ستیسبب اتهام ترور

پا هستند دو نوع  كیدو  نیا همان ترامپ است دنیبا کندینم دنیترامپ و با نیب یمن امروز روشن شد تفاوت زانیگفت: عز دنیترامپ و با اتیدر خصوص خصوص شانیا

 ایگل آلود  نیپوت  کندینم یما بگذارند تفاوت قهیشق یرا رو شانیپا خواهندیم نیپوت نیواکس زده است هر دو با ا دنیو   با نیغبار آلود و  گل نشیدارند ترامپ پوت نیپوت

و  دادیتر بود آن خنجر آخته را نشان م وانهیهوشمند است ترامپ د میدنبال تحر  دنیبا رد،یقرار بگ قهیشق یرو نیپوت نیاجازه داد ا دیما گذاشته شود نبا قهیشق یواکس زده رو

 .ستیدو ن نیا نیب یتفاوتپس  اوردیخنجر را از پشت بر قلب ما فرود ب نیکرده و منتظر غفلت است که ا یخودش مخف نیخنجر آخته  را در آست دنیبا



در برجام هم  ۹۴در سال  شیپنج سال پ گذردینم یاست زمان بیزمستان رفت عج گفتندیها که م یگفت: چه ساده بودند بعض یاسالم یمردم محالت در مجلس شورا ندهینما

را متوجه  نیها ا یچرا بعض رند؟یگ یعبرت نم یها را زدند و ملت را جادو کردند باز دوباره دنبال جادو کردن ملتند چرا برخحرف نیخودشان  ا یغاتیتبل میبا توپخانه عظ

 ریکه به تعب دندیها هنوز نفهم یچرا بعض خته،یهم ر شیکه دندان ها یریپ ریامام راحل ش ریشده و به تعب یامروز  از درون ته کایکه آمر دندیرا فهم نیا یغرب لگرانینشدند؟ تحل

ها جلو جلو در کشور جشن گرفته بود،  یبعض دهد،یفقط وعده م دنیگفتند با نیاز مسئول یدو روز برخ نیبالخره ا میتبکند؟ خوشبخ تواندینم یغلط چیه کایامام ) ره(آمر

 بیدنبال فر د؟یکن یم یبله برد که برد همه را برد، شعبده باز میگفت یگفتند برد برد ما م یها رفت، آن موقع م میگفتند  تحر یگفتند زمستان رفت مثل  آنموقع که م یها م یبعض

 د؟یهست یمدادن افکار عمو

در منطقه احداث کردند اما بعد از گذشت  اریس گاهیثابت و ده ها پا گاهیپا ۳۴بعد از انقالب  هاییکایگفت:  آمر یانقالب اسالم یروزیسالگرد پ نیبه اشاره به چهل و دوم یو

ارزش کردن  یجنگ نرم ب نینرم هستند و شگردشان در ا لهدنبال مقاب جواب نداد و امروز آنها یاسالم یمقابله سخت با نظام جمهور یانقالب اسالم یروزیسال از پ ۴۲

 .جنگ نرم هم موفق نخواهند شد نیاست اما آنهادر آن جنگ سخت موفق نشدند در ا یاسالم یجمهور یهاتیموفق

گلگون کفن در  دیهزاران هزار شه میدیدر آغوش نکش یرا به راحت یما آزاد م،یداد ینیسنگ یاستقالل خون بها یبرا  میا اوردهیگفت: ما استقالل خود را ارزان به دست ن شانیا

 یو جمهور یاستقالل و آزاد نیاست و از ا یاسالم یورما جمه زیرهبر عز یها تیامام )ره( و مجاهدان و هدا یتالش ها یو ثمره  میکرد یقربان یدرخت آزاد نیا یپا

 .وجود دفاع خواهد کرد یبا همه  یاسالم

 ت،بستهیکشور را مقابله با فساد دانست و در خصوص الزامات مقابله با فساد گفت: شفاف شرفتیتند کردن آهنگ پ یبرا یو ضرور ستهیاز اقدامات با یکی یمیسل االسالمحجت

 .با فساد است قابلهو شروع مبارزه با فساد با دانه درشت ها از الزامات م یقانون از کجا آورد ی،اجرایانتصابات حزب یها چهیشدن در

 یموز وارد م یلیمن در هفته فقط پنج تر دیگویاست که روشن بشود پدر داماد آن آقا که م نیا تیگفت: منظور از شفاف تیقانون شفاف بیتصو یبا اشاره به عزم مجلس برا یو

منظور از  رد،یگ یوام م قهیبدون سپردن وث انیبانك فرهنگ زتومان ا اردیلیم ۱۰۰به  كیچطور نزد ریاست که داماد آن وز نیا تیچه و چطور؟ منظور از شفاف یکنم از کجا برا

 ندیگویگرفته؟ اما م یچه کس دیرا بده نهایا ستیل مییگویآمده است ما م یاعده ریگ یتومان ۴۲۰۰التفاوت ارز تومان مابه اردیلیهزار م ۱۵۰است که در هر سال  نیا تیشفاف

تعداد خاص را  كیو  قیرا تفر ونیمل ۸۰، میستیبلد ن قیجمع و تفر ینجوریما ا د؟یکن یم قینفر را تفر ونیلیم ۸۰چرا  ان،ین آقایا ندیگویدرست م یستیبلد ن قیشما جمع و تفر

پست ها  میستیبلد ن ما ندیگویدرست م دیستیرا بلد ن یشما چهار عمل اصل ندیگوی، به ما م میستیرا بلد ن قیجمع و تفر نیاست ما ا نیا قیاگر منظور  از جمع و تفر میجمع کن

ملت ما جمع کردن را از آن جوان  ماند،یدست و انگشتر باق كیگرفته است که از او فقط  ادی یمانیشدن را از حاج قاسم سل میملت ما تقس م،یکن میها تقس یهم حزب نیرا ب

که بعد از  ریوز یبه سبك آن آقا مینگرفت ادیگرفته، ما جمع  ادی ختهیر لونیکرده و در نا دایبرادر مفقودش را پ یقطعه استخوان ها قطعه تفحص اتیکه در عمل یبرومند عاشق

کالس نه درس  نیشما ما در ا شکشیپ قیجمع و تفر نیاست ا نیا قیاگر منظور شما از جمع و تفر میستیتومان بشود آن جمع را ما بلد ن اردیلیهزار م یچند سال ثروتش باال

 .گرفته است ادیبزرگ  ینیرا در مکتب خم یملت ما چهار عمل اصل م،یده یم هیکالس را به شما هد نیخواند ا مینه خواه میخوان ینه درس م میاخوانده

خصوص بعمل  نیاستان ها را در ا گریالزم مثل د یماهنگتقاضا کردند ه یاز کاالها در شهر محالت از استاندار محترم استان مرکز یبعض عیدر توز یبا اشاره به ناهماهنگ شانیا

 ریمس نیخواستار ادامه ا ازمندانیمحرومان و ن نیب یتیحما یبسته ها عیو توز هیبا تشکر از اقدامات خداپسندانه مردم محالت در ته انیدر پا یمیدکتر سل االسالمحجت .آوردند

 .نوروز شد دیع امیدر ا


