بسمه تعالی
نماز جمعه مورخه 69/11/1شهر جدید هشتگرد به امامت حجت االسالم والمسلمین حاج آقای خدیری

حجت االسالم والمسلمین حاج آقای خدیری امام جمعه شهر جدید هشتگرد در خطبه های این هفته نماز جمعه با تبریک حلول ماه ربیع
الثانی سخنان خود را آغاز کرد که ایشان خاطر نشان کردند که از بعدو ورود این ماه عزیز سه میالد ارزشمند برای دنیای اسالم و جامععه
شیعه به ارمغان میاورد و تبریک عرض می کردند حلول ماه ربی الثانی که این ماه میالد امام حسن عسگری (ع) در روز هشتم ربی الثانی
داریم و چهارم ربی الثانی میالد با برکت یکی از مفاخر بزرگ عالم تشی

حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که به تعبیر مقام معظم رهبعری

شهرری و حرم شاه عبدالعظیم (ع) قبلگاه تهران و استان تهران است واین امامزادهای که به امام حسن مجتبی (ع) می رسعد  ،کعه ایعن
افتخار را دارد که امام معصوم (ع) ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) را معادل ثواب زیعارت سیدالشعهدا (ع) معرفعی میکنعد ،یکعی از
سرمایه های ارزشمند جهان تشی است و همینطور ششم ربی الثانی میالد حضرت عیسی مسیح (ع) است که تبریک و تهنیت عرض می
کنیم که همه هموطنان عزیز و حتی هموطنان وهمه مسیحی های عالم که در سرتاسر این نظان آفرینش زندگی میکنند معیالد حضعرت
مسیح (ع) را تبریک و تهنیت عرض می کنم واین امید را داریم که خداوند متعال این پیامبر زنده نگه داشته است که وقتی آرزوی همه
انبیاء برآورده می شود ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان(عج) محقق می شود حضرت عیسی(ع) به کمعک امعام
زمان (عج) می شتابد چرا ظهور عصاره نبوت همه انبیاء و عصاره والیت هوای ائمه است که ان شاء اهلل امیدواریم توفیعق دععا بعرای
ظهور امام زمان (عج) بیشتر در زندگی داشته باشیم و چشمان گناه کار ما به جمال نورانی آن حضرت بیوفتد و باقی ماننده عمعر معا در
دوران ظهور امام زمان (عج) خداوند متعال مقرر بفرمائید.
حاج آقای خدیری در ادامه با اشاره به ماه دی و آغاز فصل زمستان را که به سفیدی برفش مشهور است که امیدواریم خداونعد متععال
برکاتش را برای این کشور وبرای این مردم نازل بفرماید ،نذوالت آسمانی بارانش  ،برفش که ما بیش از پیش روز ها این ماه ها و ایعن
نذوالت پروردگار عالم محتاجیم که ان شاء اهلل نسبت به آب های و ذخایر آبی همه ما پیش خداوند متعال توفیق داشته باشیم و دسعت
به دعا برداریم و خداوند متعال در این مورد به ما عنایت بفرمائید.

پیمان مردم شریف و مقتدر ایران اسالمی با والیت فقیه ناگسستنی است
خطیب نماز جمعه در ادامه به اشاره به نهم دی ماه و هم نوزدهم دی ماه کردند که دو مناسبت برجسته این ماه فصل زمستان اسعت ولعی
پیام نهم ونوزدهم دی ماه روز رفت ودفن فتنه است که از آسمان مبارک نظام مقدس جمهوری اسالمی و از این کشور و نوزدهم دی ماه
قیام خونین مردم قم به دفاع از امام بزرگوار و نیل به انقالب اسالمی حتی بعد از چهل سال نوزدهم به دی ماه و بعد چند سال نهم دی ماه
از سال  88که این پیام را به دوست و دشمن در کشور می دهد که پیمان مردم بزرگوار ایران اسالمی مردم مقتدر  ،مردم مقاوم و معردم
شهید پرور این کشور با والیت فقیه ناگسستنی است.

هدف دشمن لطمه زدن به پیوند بین مردم و والیت فقیه می باشد /استکبار جهانی چه بخواهد چهه نخواههد
به فضل خداوند متعال ایران اسالمی روز به روز به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
وی در ادامه این پیوند را پیوند مبارک دانست و ایشان تمام سرمایه های این کشور ،این اقتدارش این عظمتش این شکوهش در دنیا که
چه بخواهند چه نخواهند استکبار جهانی اسم ایران اسالمی امروزه در نقشه دنیا و جهان نه اینکه حذف شدنی نیست بلکه هعی کشعوری
حتی آمریکا هم نمیتواند بی توجه و بی تفاوت از میان نام این کشور عبور کند شهدایش به برکت والیت فقیعه اسعت عظمعتش بعه
برکت والیت فقیه است عزت و اقتدارش و این سرمایه بسیار بزرگ نظام مقدس جمهوری اسالمی که دشمن هم در کمینش نشسته است
به این پیوند لطمه وارد کند ضربه وارد کند تمام سرمایه ای ولی فقیه در نظام مقدس جمهوری اسالمی شما مردم هستید تمام عشق ولی
فقیه  ،دیروز امام راحل بزرگوار و امروز امام المسلمین مقام معظم رهبری اگر دشمن را تهدید میکنند اگر دوست را نصیحت میکند اگر
راه انقالب را نمایان می کند همه پشتوانه شما مردم عزیز ومردم انقالبی است که امیدواریم این پیوند روز به روز محکمتر و قویتر بشعود
که ما این پیوند را باید برسونیم به ظهور امام زمان (عج) و این پرچم انقالب .

زلزله اخیری که رخ داد قدرت نمایی الهی بود و نباید خدارا در زندگی فراموش کرد
حجت االسالم والمسلمین حاج آقای خدیری از زحمات فرماندار محترم شهرستان تقدیر تشکر کردند انشااهلل امیدوارم که به شهر جدیعد
هشتگرد میدانم توجه دارند حتی در شرکت عمران هم تالش میکنند ولی انتظار مردم بیشتر است که بتونیم ان شاء اهلل با کمک فرماندار
محترم که مسئولیت اجرائی شهرستان ومدیر عالی دولت هستند روز به روز از مشکالت این شهرکم کنیم ،امید را انشااهلل در بین این مردم
و خوبان روز به روز گسترش بدهیم و استفاده کنیم این نکته بسیار است که دو شب پیش خداوند یک قدرت نمعایی دیگعری از خعود
نشان داد و باید به همه ما ثابت بشود واقعاً " خلق االنسان ضهعیاا" این نکته قرآنی است که با سواد باشید ،مهندس باشید  ،دکتر باشید ،
ایت اهلل باشید وقتی زمین میلرزد همه میترسند این از عالئم قیامت از " إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا " این یکی از نشعانه هعای بعارز روز
قیامت است همینطوری به لرزه در بیاید وقتی که عروس فرا برسد همدیگر گوش شود همه به لرزه در می آید و هر کسعی را روز در ۳۲
کوچکی به لرزه در می آید " أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ ﴾٢وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ ﴾٣یَوْمَئِذٍ تُحَدِِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ ﴾٤بِأَنَِّ رَبَِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا" وقتی
که آن روز فرا برسد همه دگرگون میشوند همه به لرزه در آیند بعد آن وقت هر کسی به اندازه کوچیکی خوبی کعرده باشعد نتعیجش را
میبیند " فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَِّةٍ خَیْرًا یَرَهُ" شر هم از او صادر بشود نتیجش را خواهد دید همه ما مسئول هستیم  ،مسعئول عمعال و کعردار
خودمون هستیم که در روایت داریم بعضی از گناهان به زمین سنگینی وی آورد و زمین به لرزه در آید به خداوند پناه ببریم که مارو به
دنیا آورده دندان به ما داده  ،نان به ما داده آبرو به ما داده ،مغز به ما داده است او را فراموش نکنیم همه پی به دست او است یک نعیم
شبی یک ذره زمین را حرکت میده بچه ها فراموش می شوند فرزندان فراموش می شوند که بعد نیم ساعت تازه به خودتان می آیعد تعازه
زنگ بزنی ببینی دختر خودت و پسرت کجا هستن تو آن لحظات اول فقط خودمون هستیم.

باید با تدابیر و آموزشهای الزم حوادث ناشی از زلزله را کم کرد.
خطیب نماز جمعه در ادامه به مسائل ایمنی شاره کردند که بایدمراعات کرد خانه های که دقت می شود به لحاظ اصول مهندسعی سعاخته
میشود توجه میشود که همین جا از شهردارمحترم و شورا محترم اسالمی شهر تقاضا میکنم بر ایعن دقعت خودشعون بیافزایعد و ایعن

خدمت مردم است آقایان اگر یکی دو بار هم رفتید برگشتید اما این روز ها هم فکرشون رو بکنید  ،الحمد اهلل این انتفاق برای ما حادثه
نیافرید اما زنگ خطر است زنگ هشدار است ،ان شاءاهلل از فرمانداری محترم هم که به آموزش و پرورش دستور بدهد سعابقاً مانورهعای
زلزله در مدارس بیشتر بود بچه ها باالخره یاد میگرفتن با اسم این حادثه اگر این انتفاق افتاد کجا برند چکار کنند  ،افکار عمومی را گاه
کنید در نمازهای جمعه در نماز های جماعت در دانشگاه ها در پادگان ها که این انتفاقی االن در کرمانشاه که برای ما برای کشور وهمه
مردم و مسئولین محترم سخت بود و ان شاءاهلل خداوند متعال بال را از بالد مسلمین دور بکند.
حجت اسالم والمسلمین حاج آقای خدیری در ادامه با اشاره به بحث سیره پیامبر که هشت نکته از زندگی سراسر نورانی حضرت محمد
مصطفی (ص) که این نکات  ،نکات کلیدی یک زندگی معنوی است  ،یک زندگی ارزشمند سعادتمند و خداپسند  ،طبیععی اسعت کعه
پیامبر بزرگوار اسالم معصوم بوده است و برخی از کارهای آن حضرت انجام دادن از ما نمیتواند برآیعد فعرق معصعوم و غیعر معصعوم
همینجاست اما بعضی از ویژگیها و سلیقه پیامبر بزرگوار اسالم (ص)برای ما هم می توانند در زندگی درس باشد  ،نکته نخست در زنعدگی
پیامبر این بود که وقتی که به نماز می ایستاد مواظب قلبش بود " إذا کُنتَ فِی الصَّالةِ فَاحاَظ قَلبَهكَ" اگر وقت نمعاز فعرا رسعید ودر
مقابل خالق بی نیاز احساس نیاز کردید و به نماز ایستادی نخستین وسیلهای که باید مواظبش باشید قلب است  ،این حضعور قلعب ایعن
توجه به معانی و مفهوم نماز کفه ترازو را سنگین میکند ما عادتاً سوره حمد را می خوانیم سوره توحید را می خوانیم  ،نماز سعه رکعتعی
مغرب وچهار رکعتی ظهر را میخوانیم و ولی بعدش خیلی توجه نمی کنیم که چه گفتیم و چه خواستیم این قلب خیلی مهم است که اشرف
اعضا و جوارح بدن انسان قلب است و خیلی هم قیمتی است ارزشمند است پیامبر بزرگوار در نماز مواظب قلبش بود می فهمیعد چعه معی
گویند چه می کنند به اینجا که انسان برسد خواندن نماز می شود معراج آن نماز انسان را میبرد به آسمان " إِنَّ الصَّالةَ تَنْهَى عَنِ الْاَحْشَآءِ
وَالْمُنکَهر" فقط شکل نماز نیست چرا بعضی ها هم نماز میخوانند وبعد نماز هم گناه هم میکنند خوب معلومه شکل نماز دقت می شعود امعا
مفهوم محتوا را توجه نمیکند مفهوم و محتوای نماز به قلب است این قلب خودش شستشو می شود با این نماز نرم میشود  ،لطیف می شود.
دومین نکته زندگی پیامبر این بود وقتی در میان مردم قرار میگرفت در کوچه وخیابان ها خوب آن وقت ها که شب یلدا نبود این یکی
از سنت های کشور ماست ریشه دیدنی که ندارد ولی همین شب نشینی ها وقتی با مردم بود مواظب چی بود ؟ با مردم مواجه میشد تمام
حواس پیامبراین بود که مواظب زبانش باشد این زبان که در بین مردم یا به تو آبرو میدهد یا آبروی تورا بر باد میدهد بعا یعک جملعه
می شود سنگین و با یک کلمه پیرمرد  ۰۷ساله می شود از گاه سبک تر پیامبر در جم مردم بود خیلی کم حرف میزد یعنعی فکعر نکنعیم
خیلی حرف بزنیم عزیز هستیم ،کسانی که پر حرفم همیشه در معرض خطر هستند کسانی که مواظب گفتار هستن آن ها همیشه خیعرو
سعادت دنبالشون هست  ،وقتی در جم مردمی مواظب زبانت باش هر چیزی را نباید گفت وال به راست گفت که جعز راسعت راسعتش
نشاید اما هر راست هم نباید اینکه شروع کنیم از ابتدا تا انتها فقط زبان به سرعت بچرخد حتما در معرض خطا و لغزش و گناه قرار میگیرد
که بعضی ها الناً غیبت میکنند  ،دنبال کسی حرف میزنند توجیه می کند که غیبت نیست چون به خودش هم گفتیم نه ایعن غیبعت اسعت
همین که او حضور ندارد و اگر نیازی به دفاع کنند فلذا آبروش لطمه دار میشود .
و سومین نکته که اگر در خانه همسایه ،دوست و آشنا رفتید آن جا هم باید مواظب چشمتون باشید خیلی به من وشما ربطی نداره فرش و
مبل شون چیه  ،چیدمان خونه شون چیه چی دارند و ندارند دارد یکی از جاهای که با فضولی میکنیم که این ها روز قیامت حساب وکتاب
دارد همین است که حتی درونش هم نریم از بیرونش برانداز می کنیم و ببینید زندگی ها چقدر شیرین میشود شما در امان باشید از چشعم
فامیلی که میاد در خانه شما بدونید اصال چشمی به آنچه که شما دارید ندارد عرضیابی نمیکنند حاال اگر خدای نکرده بعضی ها حرام جم
کند کردند فقط شما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارید بعضی از مسئلهها منجر به دعوا می شود در یک دور همی برمیگدد هر چه

بود بر سر شوهرمیزند آن ها چی داشتن آن ها چگونه هستند  ،ما چی نداریم چگونه هستیم وقتی که به خانه شخصی کسعی وارد شعدی
مواظب چشمت باش سرت را بنداز پایین بنداز  ،سنت چهارم وقتی که سر سفره ای نشستی که این سفره مشترک است حضرت نمعی
فرمایند سر سفره دیگری یا سر سفره خودتون نشسته اید دلت به خودت بسوزه مواظب گلوت باش حاال بگیم این حلقت را محکم بگیر
یعنی پرخوری نکن اندازه را نگهدار گفتن هم برای نفس کشید بذار هم برای خوردن آب بذار پرخوری نکن پای خوردن غعذا نشسعتی
مواظب گلوت باش ،توصیه بعدی حاال که یک پله جلو تر رفتیم میفرماید که دو چیز را فراموش نکنید  ،همیشه به یاد بیعاور همیشعه در
ذهن تو باشه تو ذکرت هم خدا وهم مرگ را همیشه به یادش باش اگر دنبال خیری هم از خدا همه خیرها میرسد هم اگر دنبال سعادتی
یادمرگ ترمز است چراغ قرمز است از بعضی خطاها و اشتباهات شما را در امان نگه می دارد البته در فرهنگ ما در بعضعی از فرهنعگ
های خانوادگی ما کسی اگر مرگ را اسم ببرند خیلی ها لبشون را گاز میگیرند واین جمله را شوم میدانند در حالی که سنت پیعامبر ایعن
نیست راه میروید با خدا باشید مرگ را فراموش نکنید جلوی مسجد ،جلوی ورزشگاه جلوی مغازه خوب جلوی این ها عالمیه خیلی ها می
آید نصب می شود بعد فرمودند دو چیز را فراموش بکنید اول اینکه خیرت به کسی رسید را فراموش کنید اگر راه را نشعان دادی خیلعی
خودتو نگیر خیلی تکون نخور خیلی به این افتخار نکن این را فراموش کن اوالً از خدا بخواهیم که اهل خیر باشیم حاال خیر یعک چیعز
دیگری است در جامعه ما و در معنای کلمه هم آنها دارا هستن دست کسی را میتوانند بگیرند اما همه ما میتوانیم اهل خیعر باشعیم همعین
نکته ای که شری از ما به کسی صادر نشود این خودش نخستین خیر است که وضعیت نگاهش زبان  ،حضورشان شر آلود اسعت اصعال
این آقا یک جا قرار بگیرد موجب اختالف است که حتی در قرآن هم ما داریم اصتالح حکمیت ریش سفیدی محترم باشد و بیاد دو دست
را به هم برساند و این اختالف را بردار اگر حرف خوب خوب است به همه خوب است نه فقط به شاگرد اول کالس نه همه آن کسعی
هم که ته کالس نشسته دست من وشما امانت است  ،دو چیز را فراموش کن خوبی اگر کردی در حق دیگران ایت را به خدا واگذار کن
و دوم اگر کسی به تو بدی کرد فراموش کن که پیامبر هشت پله برای ما قرار داد که هشتمین خیلی سخت است که نکته های اولی زیاد
سخت نیست اما بدی دیگران را در حق خودت فراموش کنید این هنر است اگر گفتند به پشت سرت آمدند و از تو حاللیت خواستن به
روت نیاورید اگر بدی دیگران نسبت به شما رسید درحقشان دعا کنید ببینید ایمان این است اخالق پیامبر و زندگی پیامبر وقتعی پیعامبر
وارد شد میدان نبرد بین کفار می شود شمشیر بران نه ،عنوان نماد هم نه  ،به راحتی زیر سوال بردند گفتن این ساحر است اما این اخالق
است که شد سالح برجسته پیامبرکه همه را جذب کرد امروز همه ما خوبی ها را فراموش کنیم و بدی های دیگران فراموش کنعیم در
جامعه حداکثر عنوانی که میدهند میگویند فالتی خیلی آدم محترمی است

( روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر جدید هشتگرد)

