خطبه های نماز جمعه تفت به امامت حجت االسالم والمسلمین غفوری در ۵۹/01/01
خطبه اول
السالم علیکم و رحمت اهلل
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا يُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ
فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ أَرْضِهِ وَ الصَّالَهُ وَ السَّالَمُ عَلَي خَیرِ خَلقِهِ وَ اَشرَفِ
بَرِيَّتِهِ موالنا و مقتدانا اَبِي القاسمِ مُحَمَّد (ص) وَ عَلي آلهِ الطَّیِّبنَ الطّاهِرينَ المَعصُومینَ المَکَرَّمینَ وَ لَعن الدائم علي
ائدائِهِم اَجمَعین مِن اَالن الي قیامِ يُوم الدين و بعد قال اهلل تبارک و تعالي في کتابه الکريم  :الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن
يُتْرَکُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ .
عباد اهلل اوصیکم وَ نفسي بتقوی اهلل .
قبل از هر سخني خودم را و شما نمازگزاران عزيز و ارجمند را سفارش میکنم به تقوای الهي و دوری از گناه و
حضور در همه عرصه های اجتماعي و عبادی و سیاسي و اقتصادی و همراه بودن با نظام مقدس جمهوری اسالمي
که بزرگترين نعمت الهي است در عصر حاضر که به ما ملت ايران عنايت فرموده است .
آيه شريفه ای که قرائت کردم درباره موضوع بسیار مهمي است که در زندگي برای همه پیش مي آيد و در
عرصه های مختلف اين آيه درباره آزمون و امتحان الهي است  .خداوند منان در ابتدای سوره عنکبوت اين موضوع
بسیار مهم را به مومنین يادآوری میفرمايد  .أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ  ،آيا مردم گمان
کرده اند که وقتي گفتند ما ايمان آورديم و مسلمان شديم همین را مي پذيريم از آنها و آنها را رها میکنیم و گمان
میکنند که آزمايش و امتحان نمیشوند ؟ اين گونه نیست  .وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ  ،اين را همه انسان ها بدانند قبل از آنها هر کس بوده آزمون و امتحان شده است و حتي انبیا و
اولیا و جالب اين است که انبیا و اولیا و مقربان درگاه الهي امتحانات بسیار سخت تری از سايرين داشته اند  .وقتي
سراغ انبیا میرويم میبینیم چه امتحاناتي از آنها به عمل آمده است و بعد از اين امتحانات و پیروزی و سرافرازی در
اين آزمون ها خداوند آن درجات واال را به آنها داده است  .خدا چرا امتحان میکند انسان ها را تا مشخص کند ،
برای خدا مشخص است ولي تا اينکه اتمام حجت بشود خود انسان ها هم بدانند معلوم گرداند خداوند کساني را
که راست میگويند که ايمان آورده اند و کساني که دروغ میگويند  .کلمه فتنا  ،يعني ما آنها را آزموديم و در آتش
فتنه حرارت داديم  .شما مي دانید طال را که وقتي میخواهند عیارش مشخص کنند و ناخآلصي آن را جدا کنند
میگذارند در آتش و آن را ذوب میکنند و به ذوب کردن طال برای مشخص کردن عیار آن و خلوص آن اين را
میگويند فتنه  .برای مشخص شدن خلوص هرکسي و ايمان هرکسي و مقدار ايمان هرکسي و میزان صداقت
هرکسي و میزان عمل ه رکسي در سراسر زندگي صحنه های امتحان برايش پیش مي آورند و گاهي صحنه های
امتحان چنان شعله ور است مثل شعله های آتشي که قطعه طاليي در آن میگذارند تا اينکه ناخالصي اش را
مشخص کنند  .انسان وجودش چون طالست و گاهي در مسیر زندگي با ناخآلصي هايي همراه میشود و خودش
گ مان میکند که خالص است و طالی صددرصد خالص است ولي تا در دل آتش فتنه و آزمون قرار نگیرد مشخص
نمیشود .با گفته پذيرفته نمیشود و خداوند رها نمیکند صرفا به اينکه انسان بگويد من مومن هستم و مسلمانم و من

تا حآال نمازم ترک نشده و روزه ام ترک نشده و خمس ام ترک نشده است  .نه اين ها کافي نیست بايد در صحنه
امتحان گداخته شود تا ناخالصي اش از خالصي اش مشخص شود  .در صحنه های انقالب هم همینطور  .چه بسا
کساني ادعا دارند که جزء سابقین و انقالبیون اند و خود را انقالبي بدانند ولي تا آزمون در کار نیايد معلوم نمیشود .
فَلَیَعْلَمَ نَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ  ،اين صحنه هايي که گاهي در کشور به وجود مي آيد اين ها هم در
حقیقت بخشي از اين قانون الهي است  .اين قانون برای همه است در زمان ما هم هست ما که ادعا داريم که
مسلمان و شیعه علي بن ابي طالب(ع) و پیرو واليت فقیه و انقالبي هستیم باز هم صحنه هايي خداوند پیش مي
اورد تا معلوم شود که راست میگويیم انقالبي هستیم يا نه  .امیر مومنان علي (ع) در خطبه صد و پنجاه و شش نهج
البالغه مطلبي در اين مورد دارند  .هفته گذشته هم بخشي از يکي از خطبه های امیر مومنان (ع) درباره فتنه و
بصیرت خدمت شما عرض کردم  .حضرت در اين خطبه میفرمايند من حاال ترجمه اش را میگويم چون طول
میکشد  ،امر به معروف و نهي از منکر دو صفت از صفات خداوند هستند  .اين دو مرگ را نزديک نمیکنند يعني يک
کسي امر به معروف و نهي از منکر را ترک کند که خیال کند عجلش زودتر برسد و او را بکشند  .روزی را کاهش
نمیدهند  .امر به معروف و نهي از منکر از روزی کسي کم نمیکند  .بر شما باد به کتاب خدا که ريسمان محکم و
نوری آشکار و دارويي سودمند و سیراب کننده ای و فرونشاننده ی عطش است  .تمسک کنید به قرآن  .نگهدار
کسي است که به آن چنگ میزند و نجات بخش کسي است که به آن درآويزد  .کج نشود تا راستش کنند و منحرف
نگردد تا از او بخواهند تا بازگردد و از خواندن بسیار و بگوش خوردن کهنه نگردد  .اين از ويژگي های قرآن است
که هزار بار بخوانید بار ديگر هم بخوانید هنوز تازگي دارد برای شما  .آن که با قرآن سخن گويد راست گفته و
هرکس به آن عمل کند پیش افتاده است  .حضرت داشتند خطبه میخوانند در بصره همین جمله ها را داشتند بیان
میفرمودند که شخصي از جا برخواست و عرض کرد يا امیر المومنین (ع) حاال که بحث قرآن پیش آورديد و
سفارش به امر به معروف و نهي از منکر و تمسک به قرآن کرديد ما را از فتنه خبر بدهید  .ببین قرآن از فتنه چیزی
گفته و آيا درباره فتنه از رسول خدا (ص) چیزی پرسیده ای ؟ وقتي خدای سبحان اين آيه را فرستاد الم أَحَسِبَ
النَّاسُ أَن يُتْرَکُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ  ،اين مرد میگويد که راجع به اين آيه از پیامبر(ص) چیزی شنیده ای
؟ امیر مومنان علي(ع) جواب داد زماني که اين آيه نازل شد رسول خدا(ص) درمیان ماست فتنه ای فرود نخواهد
آمد از رسول خدا(ص) و سوال کردند منظور از اين که خداوند تو را به آن خبر داده چیست ؟ رسول خدا(ص) فرمود
ياعلي به زودی امتم پس از من آزمايش میشوند  .اينجا امیر مومنان علي(ع) و رسول خدا (ع) کلمه فتنه را در اين
آيه به معنای آزمون و امتحان الهي گرفتند  .آزمايش میشوند  ،گفتم يا رسول اهلل مگر نه اين است که در روز احد
افرادی از مسلمانان شهید شدند و من از فیض شهادت ماندم و از اين بابت غمگین هستم  .شما به من فرموديد بر
تو بشارت باد که عاقبت به شهادت میرسي  .رسول خدا(ع) فرمود آنچه گفتي صحیح است  .يعني من راست گفتم
تو به شهادت میرسي درست از در احد شهید نشدی غمگین مباش ولي بگو به هنگام شهادت صبرت چگونه است
؟ امیرمومنان (ع) میف رمايند که اين از موارد صبر نیست بلکه جای مژده و شکرگزاری است اينکه من قرار است
شهید شوم مژده است و غم و غصه ای ندارد .رسول خدا(ص) فرمود ياعلي مسلمانان پس از من به ثروتشان
آزمايش میشوند و با دين داری خود بر خدا منت میگذارند  .يعني بر خدا منت میگذارند که مسلمان اند و به جای
شکرگزاری منت میگذارند که ما مسلمانیم  .رحمتش را آرزو دارند و خود را از خشمش در امن میدانند و غرور
میگرد مسلمان ها را و مثل يهود و نصارا که میگفتند ما از اولیای خدا هستیم و ما در جهنم نمیرويم و مورد خشم
خدا نیستیم  .بعضي از مسلمان ها اين غرور میگرد آنها را و خود را از خشم خدا در امان میدانند و با شبهات دروغ و
هوس های غفلت زا حرام او را حالل میشمارند  .يعني خودشان میشوند مجتهد و بسیاری از مردم االن هم

همینجوری است خودشان میشوند مجتهد و فتوا میدهند  .شراب را به اسم آب و انگور و خرما و رشوه را به عنوان
هديه و ربا را به نام تجارت حالل میدانند  .فتنه هايي بعد از پیامبر (ص) است  .گفتم يا رسول اهلل(ص) در آن وقت
اينچنین مردم را از کدام گروه حساب کنم اين مردمي که بي دين و خود سر میشوند و کارهای حرام انجام میدهند
و حرام میخورند و توجیه میکنند و گناه و معصیت میکنند و از رهبری نافرماني میکنند و از امیرمومنان (ع) سرپیچي
میکنند  .اين مردم را از کدام فرقه و گروه حسابشان کنیم آيا آنها مرتد هستند؟ امیرمومنان (ع) از پیامبر (ص)
سوال میکنند آدمهايي که اينطوری میشوند يا کساني هستند که گرفتار فتنه شدند  .رسول خدا (ص) در جواب
فرمودند اين ها کساني اند که گرفتار فتنه و آزمون الهي شده اند  .خداوند هر نعمتي را به هرکس بدهد بعد
امتحانش میکند که آيا از اين نعمت الهي قدرداني کرده يا نکرده  .ما امروز بزرگترين نعمت الهي يعني اسالم و بعد
تشیع و واليت امیرالمومنین (ع) و واليت فرزندانش و واليت فقیه و نعمت بزرگي چون نظام مقدس جمهوری
اسالمي داده که در طول تاريخ اسالم بي نظیر بوده و اين آرزوی همه ائمه اطهار(ع) و اولیای بزرگ الهي و تشیع
بوده از روز اول تا حاال و االن خدا لطف کرده اين نعمت بزرگ الهي به ما عطا کرده است و ما اليق و شايسته اين
امانت الهي شده ايم خدا ما را مورد لطف قرار داده است و اين امانتش را به دست ما داده و به هرکسي نمیدهد ولي
همینطوری که در اول آيه در سوره عنکبوت فرموده اند که خدا هر نعمتي چه مادی و چه معنوی به هرکس بدهد بعد
امتحانش میکند  .ما ملت ايران دائما در معرض امتحانیم و دشمنان زيادی داريم و میخواهند اين نعمت الهي را از
ما بگیرند و برگردانند در جای اول و به کشور ما سلطه پیدا کنند  .اين ها از ما سیلي خورده اند و به اين سادگي ها
دست برنمیدارند  .هوشیار و بیدار باشیم و به اين ها اطمینان نکنیم  .گاهي برای دانستن ديگران خوبه انسان يک
ارتباطي برقرار کند ولي نه به معنای اينکه ما باور کنیم دشمنان ما دوست ما شده اند دشمناني چون آمريکا و
مطمئنیم که هرگز از در دوستي با ما در نخواهند آمد  .اينها دشمن اند و دوباره در صدداند بازگردند به جای اول
حتي محکم تر از اول  .ما بايد حوا سمان جمع باشد  .ايادی آمريکا چه در خارج و چه داخل اين ها دنبال اين هستند
که يک زمینه ای پیدا کنند و يک گرد و خاکي برپا شود و يک فتنه ای برپا شود و يک آب گل آلود درست شود که
اين ها در آب گل آلودی که درست میکنند ماهي منافع خودشان را بگیرند و دوباره مسلط شوند بر اين ملت و کشور
 .حاال گاهي در سال  ۸۸فتنه برپا میشود و عوامل استکبار هم آتش افروزی میکنند و توهین میکنند به مقدسات .
اين ها پشت سرشان ببینیم که چه کساني بودند و اين فتنه انگیزی تمام شدني ندارد و دنبال اين هستند و به
شکل های مختلف  .شما فضاهای مجازی و رس انه های معاند را نگاه کنید چه فتنه هايي و چه نقشه هايي برای ما
کشیدند و دنبال فرصت اند منتها تاحاال ملت فرصتي به آنها نداده است هرکجا آنها خواستند فتنه ای برپا کنند و به
خواسته و نقشه و منافع خودشان برسند ملت تودهني به آنها زده است من جمله در نهم دی ماه سال ۸۸اين يکي
بوده است و ده ها فتنه ما تا حاال داشته ايم  .فتنه بزرگي چون جنگ تحمیلي هشت ساله هنوز هم ادامه دارد  .فتنه
خلق داعش اين برای چه بود هدف اصلي شان ما هستیم و کشور و نظام ما و جمهوری اسالمي ما که الحمدهلل
اينجا هم تودهني خوردند  .ما خدا را سپاس میگويیم از رزمندگان اسالم و مدافعین حرم و انسانهای با بصیرت در
داخل که حرکت کردند رفتند و اين تو طئه را خنثي کردند هم در سوريه و عراق که الحمدهلل در حال ريشه کن شدن
هستند و اين فتنه در حال خاموش شدن است و اين نشانه اين است که ما بايد بیدار باشیم و بصیر و آگاه باشیم .
من در خطبه دوم اشاره ای خواهم کرد .

خطبه دوم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ زِدْ وَ بَارِکْ عَلَى سیدنا و نبینا محمد (ص) وصَلِّ علي علي امیر المؤمنین و
علي الصديقه الطاهره الفاطمه الزهرا وَ علي الحسن و الحسین وَ علي بن الحسین وَ محمد بن علي و جعفر بن
محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن عليٍ و علي بن محمد و الحسن بن علي و حجت القائم
المنتظر المَهدی حججک علي عبادک ،و امناءک في بالدک.
عباداهلل اوصیکم و نفسي بتقوی اهلل .
باز خودم را و شما عزيزان را سفارش میکنم به تقوای الهي .
عرض کرديم که بهترين راه مقابله با فتنه ها بصیرت است  .ديروز  ۵دی ماه روز بصیرت و میثاق با واليت بود
که اين روز را گرامي میداريم و به همه انسان هآی بصیر که تاکنون اين نظام را ياری کرده اند درود میفرستیم .
امیرمومنان(ع) انسان بصیر را اينگونه معرفي میکنند  ،فَإِنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّر و نَظَرَ فأبصَرَ  ،و انتَفَعَ بالعِبَرِ  ،ثُمّ
سَلَکَ جَدَدا واضِحا يَتَجنَّبُ فیهِ الصَّرعَةَ في المَهاویَ  ،آدم بصیر کسي است که سخنان را بشنود ولي زودباور نکند و
روی حرف ها و صحبت ها و تبلیغات و شايعات وقتي شنید فکر کند و ساده نباشد و تحت تاثیر زود قرار نگیرد .
دشمن دامنه سم پاشي اش و تبلیغاتش بسیار وسیع است و با همه امکانات روز  .تحت تاثیر قرار نگیرد و فکر کند
که اين حرف از حلقوم چه کسي بیرون مي آيد و هدفش چیست  .آدم بصیر کسي است که نگاه کند و ببیند و اين
نگاه کردن از نشانه های آدم بصیر است نه اينکه کورکورانه چشم هايش را ببندد و از کنار جريانات و مسائل بگذرد
و باور کند  .نگاه کند يعني دقیق جريانات و مسائل و حوادث و افراد و دوستان و دشمنان را خوب به آنها نگاه کند و
ببیند و هدفش هم بینايي و ديدن و رسیدن به حق و واقعیت باشد  .آدم بصیر کسي است که از حوادثي که پیش
مي آيد عبرت بگیرد  .قیام مردم در ۵دی ماه سال  ۸۸يک انقالب ديگر بود در مقابل کودتای مخملي دست
نشاندگان استکبار  .مقام معظم رهبری در يکي از سخنانشان در سال  ۵0فرمودند که در قضايای سال  ۸۸که
دشمن تصور میکرد طراحي ده ساله او بر ضد جمهوری اسالمي به نتیجه رسیده است ملت ايران با قدرت در
صحنه حاضر شد و بر دهان مخالفان بین المللي زد چه برسد به مزدوران داخلي که در مقابل عظمت ملت ايران
اصال به حساب نمي آمدند  .ما خواسته مان به قوه قضائیه اين است که اين کساني که به عنوان سران فتنه معرفي
شدند و شناسايي شدند اين ها مورد محاکمه قرار بگیرند .اينگونه که االن هستند بعضي شان در حصرند شايد
مظلوم نمايي کنند و واقعیت و حقیقت برای خیلي ها روشن نیست  .اگر قوه قضائیه اين اقدام انقالبي را بکند
بسیاری از حقايق روشن خواهد شد  .سه شنبه آينده ۴ربیع الثاني و 0۴دی ماه سآلروز والدت با سعادت حضرت
عبدالعظیم حسني و روز جهاني جهاد کشاورزی است که اين روز را تبريک عرض میکنیم  .مطالبي داشتم راجع به
توصیه هايي به جهاد کشاورزی که انشاهلل در خطبه های آينده يا در جلسات خصوصي که با عزيزان از جهاد
کشاورزی شهرستان تفت داريم انشاهلل توضیح خواهم داد  .برای باران دعا کنید اگر هم جور شد و موافق هستید
چون بايد سه روز روزه گرفت و با شرايطش ما حاضريم که نماز باران هم بخوانیم منتها نه مثل سال گذشته بايد
جمع یت کالن بیايد و زن و مرد و پیر و جوان و کودکان و سه روز هم قبلش هم روزه گرفت و بیايند برويم در بیابان
و آنجا با ناله و گريه از خداوند باران طلب کنیم  .توصیه هايي به بنیاد مسکن هم داشتم که االن فرصت توضیح
بیشترش نیست  .از عزيزان در بنیاد مسکن اين خواسته را داريم که مشکالت اين عزيزاني که متقاضي مسکن

هستند و اقداماتي کرده اند مشکلشان را به نحو احسن انشاهلل حل کنید و نگذاريد که کار به جاهای ديگر کشیده
شود  .ما اين مصال را و اين بخش زير گنبد اين مجتمع را با سرعت داريم روی آن کار میکنیم و کل بدنه دارد
گچکاری میش ود و سقف زيرين دارد آماده میشود که نصب شود و کاشي محراب هم دارد آماده میشود که نصب
شود  .ما باني میخواهیم برای هر سه تا موضوع عزيزاني که به ياد پدر و مادر و رفتگان و شهدايتان میخواهید باني
شويد که انشاهلل نامتان به يادگار و به خوبي و نام پدر و مادرتان و شهیدتان اينجا بماند تشريف بیاوريد در
خدمتتان باشیم و باني شويد و کمک کنید که هر چه سريعتر آماده شود که در ماه های اول سال آينده انشاهلل بهره
برداری شود .
خدايا پروردگارا توفیق حضور در همه عرصه ها و توفیق بصیرت و بینش و شناختن فتنه ها و فتنه گران و مقابله با
آنها به همه ما عنايت بفرما .

