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خطبه اول :
قرآن باالترین امتیاز را برای تقوا قرار داده است و آن را تنها سنجش ارزشها می شمارد و در جایی تقوی را بهترین زاد و توشه شمرده
می فرماید و تزودوا .......
با توجه به رحلت پیامبر (ص) موضوع خطبه اول به این امر اختصاص داده شده ....
پیامبر اکرم ص  23سال رسالت  13 ،سال در مکه و پس از هجرت به مدینه  10سال هم در آنجا حکومت تشکیل داد و یک نظام نمونه
پیامبر در این ده سال ارائه داد  .بهترین نظام اداره جامعه و مملکت و مردم  .نظامی که پیامبر ص ساخت شاخص های زیادی دارد ولی 7
مورد آن خیلی مهم است .
 – 1ایمان و معنویت شاخضص اول دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت  ،اعتقاد و اندیشه درست به افراد است این امر از مکه شروع
شد در مدینه پرچم آن را پیامبر با قدرت باال برد وال تهنوا و ال تحزنوا ....
 – 2قسط و عدل اساس کار رساندن حق به حقدار بدون هیچ مالحظه ای  .سهم علی علیه السالم از بیت المال به اندازه هممان سرباز است
بعد از جنگ سخت .
 – 3علم و معرفت در نظام نبوی پایه هر چیزاست تا کسیب را کور کورانه مردم را به سمتی حرکت ندهند  .مردم را با آگاهی و فعال تبدیل
می کنند نه منفعل  .در اسارتگاه هم پای دشمن می ایستند و باالی چوبه دار دفاع می کنند .
 – 4صفا و اخوت  .فضا فضای اخوت  ،صمیمیت و برادری و همدلی است  .اغراض منفعت طلبی  ،سودطلبی  ،کینه  ،عداوت ممنوع
 – 5اصالح اخالقی و رفتاری انسان را از رذائل  ،تزکیه و پیراسته می کند انسان با اخالق و مزکی می شود و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و
الحکمه ....
 – 6عزت و اقتدار  :نظام نبوی وابسته و توسری خور نباید باشد ؛ دنباله رو و دست حاجت به سوی این و آن نباید دراز کند  .عزیز و
مقتدر و خود تصمیم گیر است اشداء علی الکفار رحماء بینهم ....
 – 7کار و حرکت و پیشرفت دائمی  :توقف در نظان نبوی وجود ندارد  .در پیشرفت توقف و استراحت بی معنی است چون کار و پیشرفت
نشاط آور و شوق است آدم خسته نمی شود .
نظامی با این مشخصات و اصول مترقی بهترین نظام عالم خواهد بود هم دنیا هم آخرت  ....ربنا آتنا فی الدنیا ......
خطبه دوم :
 – 1یک مغالطه ای امروز دارد مطرح می شود  .شرایط امروز ما مثل زمان امام حسن علیه السالم است پس با شیطان بزرگ صلح کنیم
ولی خیلی فرق دارد  .اوال مناقشه ان زمان داخل اسالم بود در بین مسلمانان با هم مشکل داشتند بعد از رحلت پیامبر با اختالفات موچود
جلوی پیشرفت گرفته شد خیلی مناطق تحت سیطره اسالم و مسلمانان شدند دوم اینکه امام حسن ع بدلیل خیانت فرماندهان صلح کرد ولی
امروز فرماندهان نیروهای مسلح بهترین و وفادارترین افراد نطام هستند سوم اینکه امام حسن ع می خواست چهره دورو و منافقانه معاویه
را برای همه روشن کند که این دروغ می گوید ولی امروز چهره استکبار و صلح و مکر او بر همه روشن و هویداست .چهارم اینکه امام
حسن ع گرفتار جامعه ای بی بصیرت بود ولی مردم ما از بعصی مسئولین جلوتر هستند در بصیرت .
 – 2موضوع جریمه های آب و برق مشترکین که در این اوضاع مملکت و بیماری کرونا باید تجدید نظر شود مردم خیلی گرفتاری دارند
درست نیست تو این شرایط که کسب و کار خوب نیست و گرانی هم هست جریمه های سرسام آور بپردازند بهتر است قدری متعادل تر
برخورد شود .
 – 3موضوع جنگ قره باغ و ارمنستان که موضوع مهمی است و باید طرفهای درگیر عاقالنه بیندیشند و ببینند چه سیاستی پشت این
درگیری هست و دست صهیونیستها و آمریکایی ها را ببینند که چه اهدافی را دنبال می کنند و فریب دشمنان را نخورند این مسئله باعث
شده که صهیونیست ها قدری از زیر فشار خارج شوند و توجه مردم از فلسطین به سمت دیگری بکشانند .

