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ن
ن وَ لَا یحْصِی َنعْمَاءَه ا ْلعَادُّو َ
بسم اهلل الرحمن الرحیم .الحمدهلل رب العالمین الحمْد ِللَّهِ ا َّلذِی لَا یَبْلغ ِم ْدحَتَه الْقَائِلو َ
وَ لَا یؤَدِّی حَقَّه الْمجْتَهِدونَ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّیَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِالصُّخورِ مَ َیدَانَ أَرْضِ ِه وَ الصَّالَه وَ السَّالَم
ن
ن الطّاهِرینَ المَعصومی َ
عَلَی خَی ِر خَلقِهِ وَ اَشرَفِ بَرِیَّتِهِ موالنا و مقتدانا اَبِی القاس ِم محَمَّد (ص) وَ عَلی آلهِ الطَّیِّب َ
المَکَرَّمینَ وَ لَعن الدائم علی اعدائِهِم اَجمَعین مِن اَالن الی قیامِ یوم الدین و بعد قال المجتبی علیه السالمِ « « :اسْتَ ِع َّد
لِسَفَرِکَ وَ حَصِّلْ زادَکَ قَبْلَ حلولِ اَجَ ِلکَ» عباد اهلل اوصیکم وَ نفسی بتقوی اهلل.
خودم را و شما نمازگزاران ارجمند را سفارش می کنم به تقوای الهی و دوری از گناه.
طبق روایاتی امروز هفتم صفر مصادف است با سالروز شهادت جانگداز کریم اهل بیت ،امام حسن مجتبی(علیه
السالم) .جناده که یکی از یاران و نزدیکان امام مجتبی علیه السالم بود نقل می کند که من وارد شدم بر امام
مجتبی علیه السالم وقتی شنیدم حضرت را مسموم کردند میگه دیدم تشتی روبروی آن حضرت گذاشتند و خونی
که از گلوی ایشان بیرون میاد در آن می ریزد و همراه با خون پاره های کبد آن حضرت خارج می شد ،پاره های
جگری که توسط سم پاره پاره شده بود و به دستور معاویه لعنه اهلل علیه آن سم را به حضرت خورانیده بودند.
جناده به امام مجتبی عرض می کند :چرا خودت را معالجه نمی کنی؟ حضرت فرمود :ای جناده مرگ را با چه
چیزی می توان معالجه کرد؟ مرگ که معالجه ندارد .حضرت فرمود :انا هلل و انا الیه راجعون که وقتی حضرت چنین
ل
گفت احساس کردم حضرت در حال جان دادن است .پس حضرت به من نگاه کرد و گفت « :ث َّم الْتَفَتَ ِإلَیَّ َو قَا َ
وَ اللَّهِ ِإنَّه لِعَ ْهدٌ عَ ِهدَه إِلَیْنَا رَسول اللَّ ِه ص» حضرت فرمود این عهد و پیمانی است که رسول مکرم اسالم این عهد
را در زمان خودش بیان فرموده « انَّ هَذَا الْأَ مْرَ یَمْلِکه اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ ولْدِ عَلِیٍّ ع وَ فَاطِمَةَ ع مَا مِنَّا إِلَّا مَسْمومٌ أَ ْو
مَقْتولٌ ثمَّ رفِعَتِ الطَّشْت وَ اتَّکَأَ » این امر و امامت در میان فرزندان حضرت علی و فاطمه سالم اهلل علیها دور می
زند و همه ما یا مسموم می شویم و از دنیا می رویم و یا می کشند و سپس تشت را به کناری گذاشتند و تکیه
ل اللَّهِ» سپس گفتم یابن رسول اهلل مرا موعظه کن .جناده از فرصت
ن رَسو ِ
دادند و به دیوار « .فَقلْت عِظْنِی یَا ابْ َ
حسن استفاده کرد و خواست در لحظات آخر امام مجتبی کالم و حدیثی بشنود که برای خود و آیندگان مفید
ل حلولِ َأجَ ِلکَ» برای سفر آخرت
ل زَادَکَ قَبْ َ
باشد .امام مجتبی علیه السالم فرمود «:قَالَ نَعَ ْم اسْتَ َعدَّ لِسَفَ ِرکَ وَ حَصِّ ْ
آماده باش ،سفرآخرت ،مردن از این دنیا رفتن یک سفری حقیقی است که هیچ کس را از این سفر گریزی نیست.

بر ای این سفر خود را آماده کن یک دفعه غافلگیر نشوی .عزرائیل بیاید سراغت و ببیند آماده نیستی .تو آماده
باش .همه می میرند و همه به این سفر می روند ولی گاهی انسان یک لحظه هم فرصت ندارد .افرادی که سکته
قلبی ،مغزی می کنند حتی یک لحظه هم فرصت ندارند .افرادی که در تصادفات می میرند خیلی ها یک لحظه
هم فرصت ندارند .این تصادفاتی که خیلی ها متأسفانه هر روزی  40تا  50نفر تلفات تصادفی داریم .خیلی است.
اعم از زن و مرد و کودک و پیر که خیلی است .اگر مثال فرض کنید بیماری به یک جا بیاید و دو نفر مبتلی به این
بیماری شوند همه عالم را خبر می کنند که باید مقابله کنید .تب فالن مثال آمده باید مقابله کنیم .این تلفات
عظیم در تصادفات کشته شوند شما می دانید چندبرابر این مجروح ،معلول و از کار افتاده ،قطع نخاع و فلج می
شوند و چه هزینه های گزافی .خوب اینها مسائل خیلی مهم است .نکته ای که امام مجتبی می فرمایند برای سفر
آخرت که خبرت هم نمی کنند که کی باید بروی خودت را آماده کن « .وَ حَصِّلْ زَادَکَ قَبْلَ حلولِ َأ َجلِکَ» زاد و
توشه ات را هم برای این سفر آماده کنَ « .و اعْلَ ْم أَنَّه تَطْلب ال ُّدنْیَا وَ الْمَوْت یَطْلبکَ» ای جناده اگر اهل دنیا باشی
تو دنیا را طلب می کنی و دنبال دنیا می روی ولی مرگ به دنبال تو می آید تو به دنبال دنیا و مرگ به دنبال تو.
ما هر نفسی که می کشیم یک زنگ خطر است .هرثانیه ای که می گذرد یک زنگ خطر است .یعنی نزدیک شده
اید .تیک تیک ساعت هر دانه اش یک اعالم خطر است یعنی نزدیک شده اید به مرگ و سفر « .وَ لَا تَحْمِلْ َه َم
ل
ک لَا تَ ْکسِب مِنَ الْمَا ِ
یَوْمِکَ الَّذِی َلمْ َیأْتِ عَلَى یَوْ ِمکَ ا َّلذِی َأنْتَ فِی ِه» غصه روزی که هنوز نیامده نخور « .وَ اعْ َلمْ أَنَّ َ
شَیْئاً فَوْقَ قوتِکَ إِلَّا کنْتَ فِیهِ خَازِناً لِغَیْرِکَ» ای جناده تو هرچه مال جمع کنی بیشتر از روزی و مصرف روزانه ات
استفاده نمی کنی .هرچه بیشتر جمع کنی تو خزانه دار دیگران هستی و داری برای دیگران جمع می کنی « .وَ
ن فِی َحلَالِهَا ِحسَاباً َو حَرَامِهَا عِقَاباً وَ فِی الشُّبهَاتِ عِتَابٌ» و این را بدان که این مالی که جمع می کنی چه
اعْلَمْ أَ َّ
خودت مصرف کنی و چه جا بگذاری برای وراث تو باید جوابش را بدهی و این را بدان که اگر از راه حالل کسب
کردی باید جوابش را بدهی ولو اینکه از چه راهی باشد .به مستمندان کمک کردی؟ حقوق الهی را ادا کردی؟ بدا
به حالت اون حالی که از راه حرام کسب کرده باشی چون آنجا باید معطل بشوی و به حسابت رسیدگی شود و در
حرام آن عقاب است .یک وقتی است که مال حرام و حالل مخلوط شده و شبهه ناک است و آن هم عقاب دارد« .
ن قَ ْد
ت فِیهَا وَ إِنْ کَانَ حَرَاماً لَ ْم تَک ْ
ت قَ ْد زَ ِهدْ َ
ن کَانَ ذَ ِلکَ حَلَالًا کنْ َ
ل ال ُّدنْیَا بِمَنْ ِزلَةِ الْمَیْ َتةِ خ ْذ مِنْهَا مَا یَکْفِیکَ فَإِ ْ
فَأَنْزِ ِ
ن الْمَیْتَةِ َو إِنْ کَانَ الْعِتَابَ فَإِنَّ ا ْلعِقَابَ َیسِیرٌ » پس دنیا را فرض کن یک مرداری است .اگر جایی یک
أَخَ ْذتَ مِ َ
کسی تنها بماند و غذایی نداشته باشد بخورد و از گرسنگی قرار است بمیرد به او اجازه داده اند اگر مرداری است
از گوشت آن بخورند تا نمیرد .حضرت گفتند دنیا را به مانند آن مردار فرض کند .از این دنیا این گونه استفاده
کند و این را ارزانی خود ندادند .همان مقدار که او را زنده نگهدارد کافی است .همین مقدار اگر حالل بوده تو زهد
به خرج دادی و پرهیز کردی و اگر هم این مقداری که از این دنیا مصرف می کنی حرام باشه شما بیشتر از نیازت
از این میته مصرف نکردی.

آقا جان امام مجتبی فدایتان شویم تکلیف ما با این دنیا چیست؟ چه بکنیم؟ تجارت و کسب و کار بکنیم؟ کشاورزی
بکنیم؟ فعال باشیم یا نه همه چیز را تعطیل کنیم و بخوابیم یا عبادت کنیم .نه می فرمایند این گونه نیست .می
فرمایند « :وَ اعْمَلْ لِدنْیَاکَ کَأَ َّنکَ َتعِیش أَبَداً وَ اعْمَلْ لِآخِرَ ِتکَ کَأَ َّنکَ تَموت غَداً » اهل دنیا باش گویا همیشه زنده
خواهی م اند .یک کسی که همیشه زنده باشد چگونه برای دنیایش تالش می کنم و برای آخرتت هم به گونه ای
عمل کن که گویی فردا خواهی مرد .کسی که دکتر به او می گوید فردا خواهی مرد .چگونه کار می کند و خدا را
عبادت می کند؟ توبه می کند؟ چگونه رضایت خدا و دیگران را جلب می کند؟ اص ال دیگه خوابش نمی برد و لحظه
ای آرام نداد .برای دنیایت آن گونه فعالیت کن ،تنبل نباش و فعال و پرکار باش .برای آخرتت هم به گونه ای عمل
ت عِزّاً بِلَا َعشِیرَةٍ وَ هَیْبَةً بِلَا سلْطَانٍ فَاخْرجْ مِنْ ذلِّ َمعْصِیَةِ اللَّهِ ِإلَى عِ ِّز
کن که گویی فردا خواهی مرد « .وَ إِذَا أَرَدْ َ
ل » بعد می فرمایند اگر می خواهی عزیز باشی بدون قبیله و طائفه داشته باشی ،چون برخی ها
طَاعَةِ اللَّ ِه عَزَّ وَ جَ َّ
عزیز طائفه و قبیله شان هستند .اگر می خواهی عزیز خودت باشی اگر می خواهی وجهه باالیی داشته باشی بدون
اینکه حکومت و قد رت دست تو باشد گناه نکن .اگر گناه نکردی عزیزی و قدرتمندی .تسلیت عرض می کنیم
سالروز شهادت امام مجتبی علیه السالم ،دومین اختر تابناک امامت و والیت علیه السالم به محضر مقدس حضرت
ولی عصر امام زمان(عج) و خدمت همه شیعیان و پیروان اهل بیت.
ک هوَ الْ َأبْتَر ﴿﴾٣
بِسْ ِم اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِیمِِ .إنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ﴿ ﴾١فَصَلِّ ِلرَبِّکَ وَانْحَرْ ﴿ ﴾٢إِنَّ شَانِئَ َ

خطبه دوم
ل
ک عَلَى سیدنا و نبینا محمد (ص) وصَ ِّ
بسم اهلل الرحمن الرحیم.الحمدهلل رب العالمین .اللَّهمَّ صَلِّ وَ سَلِّ ْم وَ ِزدْ وَ بَارِ ْ
علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره الفاطمه الزهرا وَ علی الحسن و الحسین َو علی بن الحسین َو محمد
ی و علی بن محمد و الحسن بن علی
بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن عل ٍ
و حجت القائم المنتظر المَهدی حججک علی عبادک ،و امناءک فی بالدک.
عباداهلل اوصیکم و نفسی بتقوی اهلل.
خودم را و همه شما عزیزان را سفارش میکنم به تقوای الهی.
در روزهای گذشته فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری(حفظه اهلل) در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه
های افسری ارتش سخنان بسیار مهمی مطرح فرمودند یکی از جمالت بسیار مهم این بود که قدرت دفاعی کشور
به هیچ وجه قابل مذاکره نیست اوال خود برجام به ه یچ وجه قابل مذاکره نیست .دست اندرکاران مذاکرات این را
باید رعایت کنند .دست اندرکاران رعایت کنند که بساطی جمع شود که دوباره آش برجام را گرم کنند همان یک

دفعه بس است برای همیشه و موضوع دیگری که می خواهند مطرح کنند بحث بازدید از مراکز تسلیحاتی و دفاعی
ماست و موضوع فعالیت های موشکی ماست  .موضوع مسائل دفاعی ما در قضیه برجام یا ادامه برجام یا به بهانه
برجام .که مقام معظم رهبری آب پاک ریختند بر روی دست شان و قدرت دفاعی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست
و نباید مطرح شود.
در روزهای گذشته یادواره چهلمین سالروز شهادت عالمی فرزانه و اندیشمند ،فقیهی بزرگ و مفسری عالی قدر
مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در تهران برگزار شد که به عنوان چهلمین سال شهادت ایشان بود و کار بسیار
خوبی بود .ایشان از جهات مختلف بسیار خوب بود و شهادت ایشان به روند انقالب اسالمی حرکتی شتاب گونه
داد .او خمینی ثانی بود .او امید آینده اسالم بود .او یار امام و سامان ده انقالب و پناه انقالبیون بود و دستگاه حاکمه
و جبار پهلوی دیدند که اگر ایشان بعد از امام باشند مطمئنا راه امام را ادامه می دهند و انقالب را به پیش خواهند
برد و در برابر ایشان خواهند ایستاد .بنابراین ایشان را به شهادت رساندند .درباره شخصیت ایشان حاج آقا مصطفی
حرف زیاد است و کتاب ها باید نوشته شود و این کار خوبی است مخصوصاً فردی که نقش عظیمی در انقالب
داشته و ما یا دمان است چراغ انقالب که کم سو شده بود با شهادت حاج آقا مصطفی فروزان شد و یک جریانی
ایجاد شد .چهلم ها در تبریز و یزد و جاهای دیگر گرفته شد و به طور کلی زمام امور از دست حکام پهلوی خارج
شد و مردم دل و جرأت پیدا کردند و شجاع شدند و در صحنه آمدند و تظاهرات بعد از آن مواقع تظاهرات شکل
گرفت که بعد از  ١5خرداد تظاهراتی نداشتیم که شهادت این عالم بزرگوار به روند انقالب سرعت بخشید و الحمدهلل
به پیروزی انجامید که به روح این عالم بزرگوار و به روح امام راحل و یادگار دیگر امام راحل درود می فرستم.
موضوع دیگر این است که در قضیه برجام اروپایی ها دارند نقش بازی می کنند از طرفی می خواهند بگویند ما با
اجرای برجام موافقیم و از آن طرف هم یک سر و سری دارند با آمریکا .و در حقیقت مخالفتی از اجرای برجام در
رفتارهای اروپائیان دیده نمی شود و حرف می زنند ول ی اگر واقعا موافق بودند بگویند تحریم ها را برمی دارند و ما
اجرا می کنیم و آمریکا هر غلطی می خواهد بکند آنها اگر راست می گویند این گونه عمل کنند.
مردم یمن و میانمار به کمک نیاز دارند و دستوری هم از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آمده است که اعالم
شود مومنین ،نم ازگزاران و خیرین و هرکس به هر نحوی که می تواند به انسان های مظلومی که در این دو کشور
تحت ظلم و ستم هستند کمک کنند و کسانی که گرفتار فقر هستند و واقعا نیازمند هستند خوب ما در آن دو
کشور به لحاظ نظامی نمی توانیم وارد شویم اقال به واسطه کمک های اولیه کمک کنیم .امروز هم تقاضا می شود
کمک ها را به نیازمندان میانمار و یمن اختصاص دهید.
اربعین پیش رو داریم .اربعین شهدای کربال و سرور و ساالر شهیدان که درباره اربعین حرف و صحبت زیاد است
یکی از چیزهایی که امام عسکری به آن توصیه کردند زیارت اربعین است .حاال زیارت خواندن یا رفتن به زیارت

مخصوصا زیارت با پای پیاده .شیخ طوسی در کتاب تهذیب و مصباح از امام حسن عسکری روایت کرده است که
نشانه های مومن پنج چیز است 5١ :رکعت نماز گزاردن در شبانه روز( ١7رکعت واجب و بقیه مستحبو نافله)،
زیارت اربعین ،انگشتر را به دست راست کردن ،سر را برای سجده بر روی خاک گذاشتن و بسم اهلل نماز را بلند
گفتن .منظور از کلمه مومن شیعه است .انگشتر ب ه دست راست کردن .پیشانی بر روی خاک گذاشتن در سجده
حتما می دانید که فقط ما شیعیان هستیم که پیشانی بر روی خاک می گذاریم و چیزهایی که از خاک رویدند.
بقیه روی همه چیز سر می گذ ارند حتی در مسجدالحرام دیدیم گاهی اوقات وقتی صف ها فشرده است و جا برای
سجده نیست سرش را پشت پای نفر جلویی می گذارد و حتی پشت پای دیگری سجده می کند ولی از نشانه
های شیعه این است که بر روی خاک سجده می گذارد .بلند گفتن بسم اهلل در نماز و خواندن قرآن ولی اهل سنت
آهسته می گویند یا اصالً نمی گویند .روایتی داریم درباره پیاده روی اربعین که چون وقت کم است می گذاریم
برای بعد و ان شاء اهلل توصیه می کنیم کسانی که می توانند شرکت کنند یا کمک کنند از کمک مضایقه نکنند و
از تفت هم یک هیئت نسبتاً بزرگی از خواهران و برادران دارند آماده می شوند و امیدواریم موفق باشند و هرکس
هم می تواند به لحاظ مالی به این افراد کمک کند دریغ نکند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّ ْحمَنِ الرَّحِیم .إِذَا جَاءَ نَصْر اللَّهِ وَالْفَتْح ﴿ ﴾١وَرَأَ ْیتَ النَّاسَ یَدْخلونَ فِی دِینِ ال َّلهِ أَفْوَاجًا ﴿َ ﴾٢فسَبِّحْ بِحَمْ ِد
ک وَاسْتَغْفِرْه ِإنَّه کَانَ تَوَّابًا ﴿﴾٣
رَبِّ َ

