بسم هللا الرحمن الرحیم
اما بعد یاایها الناس اتقوهللا لو ان اهل القری امنو وا لتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض.
با اطاعت خدا وضع مال خوب میشود اوضاع اقتصادی تغییر می کند
ما یفتح هللا للناس من رحمه فال ممسک لها و ما یمسک فال مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم <فاطر>2
دری که او از روی رحمت بگشاید به سوی مردم هیچ کس نتواند ببندد و دری که او ببندد هیچ کس نتواند رها و باز کند.اوست خدای بی همتا و مقتدر و
با حکمت.
خطبه اول:
هشتم ربیع شهادت امام عسکری (ع) و نهم ربیع آغاز امامت امام عصر(عج)
ویزگی منحصر به فرد دوران کوتاه امامت امام حسن عسکری(ع)،انتقال عصر حضور به غصر غیبت بود.اصلی ترین راهبرد و استراتژی دوران شش
ساله امامت امام عسکری(ع) مساله برنامه ریزی دقیق در خصوص استقرار و بسط و تحقق کامل فرهنگ مهدویت بود
دو راهبرد نجات بخش در عصر غیبت از زبان مبارک امام عسکری(ع) به نماینده خود در شهر قم جناب احمدبن اسحاق :وهلل لیعیبن غیبه ال ینجو فیها من
الهلکه اال من ثبته هللا عزوجل علی القول بامامته و وفقه بتعجیل فرجه .امام فرمودند  :و هللا در دوران غیبت کسی از هالکت رهایی نم یابد جز کسی که
خداوند اورا در اعتقاد به امامت او ثابت و استوار بدارد برای دعا به تعجیل فرح آن حضرت موفق نموده باشد.
توضیح یک عمر عبادت اجر تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدوی :حضرت عسکری (ع) روایتی از امام سجاد(ع) نقل می کنند که خداوند متعال به موسی
فرمود اگر میخواهی ثواب یک عمر عبادت درنامه عملت ثبت شود مردم را به امام زمانشان آشنا کن.
متن کامل روایت را مرحوم مجلسی نقل میکند که امام عسکری(ع) فرمودند امام سجاد (ع) فرموده خدا به موسی وحی کرد مرا محبوب مخلوقاتم گردان
و مخاوقاتم را هم محبوب من کن.موسی گفت ای پروردگار چگونه این کار را انجام دهم؟ فرمود نعمت های ظاهری و باطنی مرا به آنان یاد آوری کن تا
مرا دوست داشته باشند.
ای موسی به خاطر داشته باش اگر بنده ی فراری مرا به سویم برگردانی و یابنده گم شده ام را به خانه من برسانی برای تو از عبادت صدسال که روزه
روز و شب زنده داری شب بهتر است  .موسی عرض کرد گم شده از درب خانه تو کیست؟فرمود  :نادانی که امام زمانش را نمی شناسد یا از حضور
ظاهری و باطنی او بی بهره است تو اورا به امام زمانش نزدیک می کنی تا از او بهره ببرد .در پایان امام سجاد (ع)فرمودند  :فابشروا علی شیعتنا بالثواب
االعظم والجزاءاالوخر.
نکته دوم  :دعا در تعجیل فرج:
جلوه عمل دعای فرج باید جلوه عملی داشته باشد چون دعای بدون عمل بی ثمر است و به اجابت نخواهد رسید.امام رضا(ع)فرمودند کسی که بی عمل
دست به دعا بردارد خودش را مسخره کرده است .من سال هللا التوفیق ولم یجتهد فقد استهزاء بنفسه
مهمترین جلوه عملی دعای فرج زمینه سازی ظهور آن حضرت است یعنی جهانی فکر کردن و بدانید امام زمان (عج) متعلق به همه جهان است.
بچه 5سال را باید مهدوی تربیت کنیم.ائمه معصوم فرمودند :بادرو اوالدکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجئه ..در آموزش معارف اهل بیت به فرزندان
شتاب کنید  .آقا علی(ع) فرمودند  :اصحاب القائم شباب.
صاحب دل به مدرسه آموز خانقاه ........بشکست عهد صحبت اهل طریق راه
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود........تا اختیار کردی از آن این طریق را
گفت آن گلیم خوش به درمیبرد زموج.......وین جهد می کند که بگیرد غریق را
قال علی(ع) من کمال السعاده السعی فی صالح الجمهور.
خطبه دوم:
اما بعد اوصیکم و نفسی عبادهللا بتقوی هللا
-1پایان تحریم تسلیحاتی در تاریخ  18اکتبر  27بر طبق قطعنامه  2231شکل گرفت.تحریم تسلیحاتی ایران از سال 1386طبق قطهنامه  1747آغاز و به
1389قطعنامه  1929به اوج خود رسید
امریکا اخیرا هم خیلی تالش کرد قطعنامه 2231را لغو کند دیگر جهان با او همراهی نکرد چون در اردیبهشت 97از برجام بیرون آمد و این پیروزی
سیساسی حقوق و اجتماعی محصول مقاومت دلیرانه ملت ایران و دیپلماسی دولت جمهوری اسالمی است .موفقیت جبهه مقاومت دشمن را ضعیف کرده
است
 -2تاثیر انتخابات امریکا بر ایران:
بعضی در داخل تحت تاثیر قرار گرفتند و این غلط از هیچ کدام به ما خیر نرسیده تشر رسیده یکی دشمن عریان یکی در لفافه تالش می کند ولی تاثیر ما
بر امریکا بیشتر شکست کارتر. 1359امام فرمود کارتر برود و مزرعه بادام خودش .
بعد از انقالب 2016دو نامزد هیداری کلینتون و ترامپ 16بار اسم ایران را اوردند همه امروز می گویند کی میتواند ایران را مهار کند

 -3هفته نیروی انتظامی مبارک از زحمات ایشان تقدیر می شود.
والسالم.

