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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 َ
ض ِه وَ الصَّالَه وَ السَّالَم
خلَائِقَ بِق ْدرَتِ ِه وَ نَشَ َر الرِّیَاحَ بِ َرحْمَتِ ِه وَ وَ َّت َد بِالصُّخو ِر مَیَدَانَ َأرْ ِ
وَ لَا یؤَدِّی حَقَّه الْمجْتَهِدونَ فَطَرَ الْ َ
ن
ف بَرِیَّتِ ِه موالنا و مقتدانا اَبِی القاس ِم محَمَّد (ص) وَ عَلی آل ِه الطَّیِّبنَ الطّاهِرینَ المَعصومی َ
عَلَی خَیرِ خَلقِ ِه وَ اَشرَ ِ
المَکَرَّمینَ وَ لَعن الدائم علی اعدائِهِم اَجمَعین مِن اَالن الی قیامِ یوم الدین و بعد قال الصادق علیه السالم « :کونوا
لَنا زَیْناً وَ ال تَکونوا عَلَیْنا شَیْناً» عباد اهلل اوصیکم وَ نفسی بتقوی اهلل.
خودم را و شما نمازگزاران ارجمند را سفارش می کنم به تقوای الهی و دوری از گناه.
انسان های متقی برای اسالم و جامعه اسالمی ،برای ائمه علیهم السالم زینت و باعث آبرو هستند .کاری نمی کنند
که باعث بدنامی اسالم و شیعه و سرافکندگی ائمه علیهم السالم باشند و لذا امام صادق علیه السالم می فرمایند
کون وا لنا زینا ،ای شیعیان ما برای ما زینت باشید .آبرو باشید .باعث سربلندی و افتخار باشید .برای ما باعث
سرافکندگی و خجالت و بد نامی نباشید .ما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم که کلمه زینت در معانی
مختلفی به کار رفته به گونه ای که برداشت می کنیم خداوند منان این عالم را با زینت هایی با جلوه های زیبایی
و با چیزهای افتخارآمیزی ،با افراد افتخار آمیزی زینت کرده است .می فرمایند « :وَلَقَدْ َجعَلْنَا فِی السَّمَاء بروجًا
وَزَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ» ما در آسمان برج ها و سیاراتی و افق هایی قرار دادیم و برای کسانی که نظاره می کنند این
آسمان ها ،ستارگان و برج ها را به عنوان زینت قرار دادیم .وقتی انسان ها این زینت های الهی را می بینند لذت
ل وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبوهَا
ببرند و پی ببرند به آیات الهی و به عظمت ،قدرت خداوند .باز می فرمایند« :وَالْخَیْلَ وَالْبِغَا َ
ن » این مرکب هایی که برای شما خلق کردیم مانند اسب و استر و االغ و سایر مرکب
وَزِینَةً وَیَخْلق مَا لَا َتعْلَمو َ
ها اینها برای این است که شماها استفاده کنید و راحت باشید و در ضمن اینها زینت زندگی شما هستند .حاال
یک روزی مرکب انسان حیوانات بود .امروزه مرکب های دیگری مثل اتومبیل ،قطار ،کشتی و هواپیما اختراع شده
است و بشر توانسته است با نیرو علم و ابتکارش و از روی نمونه های طبیعی که خداوند در اختیار او قرار داده
ى
است مرکب های دیگری بسازد که همه اینها باعث زینت زندگی انسان است .باز می فرمایدِ « :إنَّا جَ َعلْنَا مَا عَل َ
ض زِینَ ًة لهَّا لِنَبْلوَه ْم أَیهّمْ َأ ْحسَن عَ َملًا» آیه  7سوره کهف است که می فرماید :هرچه که در روی زمین است به
الْأَرْ ِ
عنوان زینت روی زمین است .یعنی این دشت ها ،این کوه ها ،این مناظر ز یبا اینها همه زینت زمین اند تا اینکه

انسان اوال از زندگی روی زمین لذت ببرد و انسان به آیات و نشانه های خدا پی ببرد و بهتر بندگی خدا را بکند نه
اینکه خدای نکرده با اینها گرفتار تفریحات ناسالم و گناه شود .خداوند این دریاها و کوه ها و مناطق خوش آب و
هوا و ییال قی را آفریده است تا اینکه انسان برود و عبرت بگیرد نه اینکه وسیله ای بشود برای گناه .متاسفانه امروزه
وقتی انسان مناطق طبیعی ،دریاها و جنگل ها و پارک ها را می بیند بیشتر دست کسانی است که استفاده نادرست
می کنند از آنها در حالی که خدا آنها را زینت زمین قرار د اده است تا خدا را بشناسد و او را بندگی کند« .الْمَال
ک ثَوَاباً »
وَالْبَنونَ زِینَة الْحَیَاةِ الدّنْیَا » مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند « وَالْبَاقِیَات الصَّالِحَات خَیْرٌ عِندَ رَبِّ َ
اما اینها زینت اند نه اینکه انسان خودش را فدای اینها بکند .آنچه که می ماند و زینت واقعی است باقیات الصالحات
است .اینکه فرزندان خوب تربیت کنید و تحویل جامعه دهید که بمانند .دختران و پسران خوب تربیت کنید.
فرزندانی کاری ،متعهد ،دلسوز تربیت کنید که باعث افتخار امام صادق و امام زمان باشند .درست است که فرزندان
زینت زند گی دنیا هستند ولی مال و فرزند زمانی زینت است که باقیات الصالحات باشد .مال زمانی زینت است که
جزو باقیات الصالحات باشد و اال مالی که انسان در این دنیا جمع کند ،پس انداز نکند ،کسی از آن استفاده نکند
که زینت نیست و وبال گردن است .مال زمانی زینت است که هم خود ا نسان از آن استفاده کند و فرزندان و
خانواده اش استفاده کند و در رفاه باشند و از آنها دریغ نکند و هم در راه خیر خرج کند و هم به عنوان یادبود
برای خود و خانواده اش یک کار خیری بکند و اثر خیری بر جا بگذارد .اینکه هنر نیست که انسان مدام مال جمع
کند و بعد بگذارد که فرزندان دعوا کنند و گاهی چندین سال بچه ها قهر باشند این زینت نیست وبال گردن است.
زینت زمانی است که در راه درس ت خرج شود .مال و فرزند زینت است اما شرط دارد« .یا بَنی آدَ َم خذوا زینَتَک ْم
جدٍ » خداوند این قدر به این موضوع زینت اهمیت د اده که در مسائل معنوی هم پای آن را به میان
عِنْدَ کلِّ مَسْ ِ
آورده است .می فرماید :ای فرزندان آدم وقتی می خواهید وارد مسجد و مصلی شوید برای نماز ،زینت های خود
را همراه خود بردارید .زینت ها را می توان طبق آیه ای خواندم که مال و فرزندان زینت هستند معنا کرد و گفت
ای مومنان زمانی که مسجد می روید فرزندان تان را هم همراه خود ببری د .ای بچه های آدم موقعی مسجد می
آیید تنهایی نیایید و دست چهارتا دیگر هم بگیرید و بیایید و یکی هم زینت به معنای لباس تمیز و زیباست.
موقعی که می آیید مسجد مرتب باشید و خود را معطر کنید تا دیگران که از مسجد نیستند از دور که نگاه می
کنند نگویند اینها که می روند مسجد فقیر و فقرا هستند .بهترین لباس ها را بپوشید .مخصوصاً روز جمعه که روز
عید هم هست .روز جمعه روز عید است .یکی از اعیاد شیعیان روز جمعه است .نماز هم که می خواهید بیایید پس
زمانی که می خواهید به نمازجمعه بیایید زیباترین و تمیزترین لباس و پوشش را داشته باشید و از نظر ظاهر
بهترین ظاهر را داشته باشید اینها زی نت است .این فرزندان زینت است اینها را طوری تربیت کنید که واقعا باعث
زینت باشند همان گونه که امام صادق فرمود برای ما زینت باشید .امیرمومنان همه فرزندانش زینت عالم بشریت
است همان گونه که خودش باالترین زینت بشریت است .ایشان دختری دارد که اسمش را زینب می گذارد یعنی
این قدر فضیلت دارد که اسمش را زینب نهادند .زینت پد ر ،پدری که خودش زینت همه عالم است زینت دنیا و

آخرت است دختری تربیت می کند که می شود زینت پدر ما که پیرو امیرالمومنین هستیم باید فرزندانی تربیت
کنیم که زینت باشند و همین گونه رهاشان نکنیم .مواظبشان باشیم مراقبشان باشیم .حق فرزند این است ک ه
اینها درست ،مومن و نمازخوان تربیت شوند .وظیفه ما فقط این نیست که خوراک و پوشاک را تهیه کنیم این
جزئی از وظایف ماست وظیفه اصلی تربیت فرزندان است .امام حسین که خود زینت عالم بود فرزندی تربیت می
کند که می شود زین العابدین یعنی زینت همه عبادت کنندگان .امام سجاد علیه السالم آن قدر فضیلت دارد و
آن قدر آقاست و آن قدر در این عالم توجه دارد که او را امام الساجدین نامیدند .امام سجاد هر نعمتی که به او می
رسید سریع سجده می کرد .اگر موضوعی را حل می کرد و اصالح ذات البین انجام می داد سجده می کرد .هر
نعمتی که به او می رسید سجده می کرد و لذا او را امام الساجدین نامیدند .آن امامی که در روایت داریم موقعی
که وضو می گرفت و وارد نماز می شد رنگ چهره اش زرد می شد .چهره اش متغییر می شد و به او گفته می شد
این چه حالی است که وقتی وارد نماز می شوید که لرزه بر ب دنتان می افتد .فرمودند :موقعی که من وارد نماز می
شوم می خواهم بایستم در برابر ملک عظیم ،پادشاهی بزرگ یعنی خداوند ،این را در ذهن می آورد که من نمازی
که می خوانم در برابر چه کسی ایستاده ام و چه می خواهم بگویم .باز در روایت داریم موقعی که وقت نماز می
شد مو بر تن امام سجاد راست می شد و رنگش زرد و موقعی که می ایستاد بر نماز لرزه بر بدنش می افتد مانند
شاخه خرمایی که باد به آن می خورد و می لرزد و باز داریم که می فرماید :موقعی که به سجده می رفت سر بر
نمی داشت تا اینکه خیس عرق می شد .هم از طول سجود و هم از خوف خدا ،برای این است که حضرت را سجاد
و زی ن العابدین نامیده اند .خیلی چیزهای دیگر زینت است و روایات دیگری هم داریم .من فقط چند نمونه آن را
بیان کردم.
ن اللَّ ِه حصون الرَّعیَّ ِة وَ زَین
امیرمومنان علی علیه السالم در نامه  53نهج البالغه این گونه می فرماید« :الجنود بِإذ ِ
س تَقوم الرَّعِیِّة إلّا بِهِم ».لشکریان مملکت اسالمی با اذن پروردگار اینها دژ
الوالةِ وَ عِزُّالدِّینِ وَ سبل األَمنِ وَ لَی َ
محکمی هستند برای حفظ ملت « وَ زَین الوال ِة » اینجا امیرمومنان زینت را استفاده کرده است برای سربازان،
مدافعان ،لشکریان اسالم ،نیروهای مسلح اینها زینت های حاکمان جامعه هستند .سپاه پاسداران ما بسیج ما ارتش
ما نیروی انتظامی ما نیروی امنیتی ما اینها زینت کشورند .زینت نظام جمهوری اسالمی اند .زینت کشور عزیزمان
ایران هستند .اینها کسانی ه ستند که امیرمومنان می فرمایند اینها باعث عزت دین اند .اینها باعث ایجاد امنیت در
راه ها ،مرزها ،مسیرها و راه ها هستند « .وَ لَیسَ تَقوم ال َّرعِیِّة إلّا بِهِم » ملت امنیت نخواهد داشت مگر با وجود
اینها ،کشور امنیت نخواهد داشت مگر با وجود اینها .خیلی چیزها زینت هستند .مساجد زینت شهرند که خیلی
ها چشم دیدن آن را ندارند .هر شهری شما دیدید که مساجد تمیزتر ،باشکوه تر ،پرجمعیت تر دارد شما بدانید
که این شهر زینت یافته با نام و یاد خدا و با حضور مومنین .چه زینیتی باالتر از اینکه وقتی اذان می شود صوت
اذان فضای شهر را پر کند ولو اینکه چند نفر خوششان نیاید .اینها همیشه بوده اند و خواهند بود و ما نباید تحت

تاثیر این چیزها قرار بگیریم .حضرت می فرمایند نظامیان کشور زینت اند .اخیراً آمریکا آمده و سپاه پاسداران ما
را به عنوان گروه تروریستی مطرح کرده است واقعا حرف خنده داری است .آمریکا خودش تروریست نیست؟
تروریست پرور نیست؟ ای سران آمریکا که خودتان هم یکدیگر را به دیوانگی و حماقت متهم می کنید که واقعا
همه اینها را هم دارید .شما که تروریست اصلی جهان هستید و تروریست پرور هستید و عملیات های تروریستی
تان از روز روشن تر است .هواپیما مسافربری یک کشوری را می زنید و در انظار چشمان همه دنیا و غمتان نیست.
شما تروریست نیستید .شما که تحت تاثیر القائات صهیونیست جهانی در مناطق مسلمان نشین توطئه کرده و
تروریست و طالبان و القاعده تربیت کردید و اکنون هم به جان افراد منطقه انداختید .آنها هم نفس های آخرشان
را می کشند متهم به تروریست کرده اید .سپاه پاسداران که عزیز دل ملت است .حافظ نظام و امنیت کشور ماست.
حامی مظلومین دنیاست چون توانسته در کشورهای منطقه که شما پرورش داده اید بایستد و آنها را به مرز نابودی
بکشاند ایستاده آن و قت می گویید تروریست است .سپاه پاسداران عزیز دل همه ملت و نه تنها ملت ایران بلکه
همه ملت های مظلوم جهان است .و ما حمایت می کنیم با همه وجود و اعالم می کنیم با فریاد بلند که این
آمریکاست که در دنیا خودش تروریست است و تروریست پرور است و محکوم می کنیم این اتهامی که به عزیزان
سپاه پاسداران زده اند و با تمام وجود از آنها حمایت می کنیم و امیدواریم خداوند همه نیروهای جان برکف مسلح
ما که برای حمایت از مرزها و حمایت از کشورها ی مظلوم منطقه حمایت می کنیم و لعنت و نفرین خود را نثار
می کنیم به سران احمق آمریکا و حامیانشان و کسانی که آنها را حمایت می کنند.
موضوع دیگر بحث برجام است که امروز ترامپ احمق ،دیوانه و خودخواه می خواهد درباره آن تصمیم بگیرد و
سخن بگوید و معلوم است که چی هم می خواهد بگوید .خودش هم گیج هست یک بار می گوید اوباما تروریست
ها و داعش را ایجاد کرد و یک بار دیگر از داعش حمایت می کند و ایران را تروریست می نامد .یکبار می گوید
برجام بدتری ن قراردادی است که بسته شده و از این طرف تحت تاثیر صهیونیست ها مانده و ما می دانیم چه می
خواهد بگوید .چون مقام معظم رهبری با اقتدار فرمودند اگر برجام را پاره کنید ما آتش می زنیم .فکر نکنید که
ما دست روی دست می گذاریم .ما می دانیم که او چه می خواهد بگوید .جرئت اینکه از زیر بار برجام خارج شود
که ندارد .که بخواهد پاره کند و غلط کند را که ندارد .از اون طرف هم نمی خواد زیر بار این قرارداد برود .می
خواهد بگوید چنین و چنان است ،حقوق بشر ایران چنین است .ایران روح برجام را زیر پا گذاشته است و از این
حرف های پوچ و بی معنا بزند و تصویر برجام را همین طوری در هوا معلق نگهدارد و دست ایران را ببند و تحریم
ها همین طور بماند .تا تعهدات  1+5اجرایی نشود تا تحریم ها برداشته نشود تا ایران بیشتر سرگرم مشکالت این
چنینی باشد و ما اعالم می کنیم ای ترامپ هرکاری می خواهی بکن ما سران آمریکا را خوب شناخته ایم که اگر
قرار باشد شما به تع هدات خود پای بند نباشید آبرو خودتان را بیشتر می برید و دنیا به واقعیت شما پی می برد و
عهدشکنی شما را می بیند .ما می دانیم و می دانستیم که آمریکا عهدشکن است بارها دیده ایم و امتحان کردیمو

آمریکا و سران آمریکا کشورهایی نیستند که به تعهداتشان پای بند باشند شماها آبرو خودتان را در دنیا می برید
و هم پیمانان خود را از بین می برید .به دولت مردان جمهوری اسالمی عرض می کنیم که دیگر بس است .دیگر
به دنبال اجرای برجام نباشید و برجام را پایان یافته تلقی کنید .بیا یید آستین ها را باال بزنید برای اجرای اقتصاد
مقاومتی .تنها چیزی که می تواند کشور ما را از تنگنای اقتصادی نجات دهد اتکاء به خود ،به توان داخلی و اتکا
به نیروهای جوان کشور است و ایستادن روی پای خ ود است .منتظر اینها دیگر نمانید .اینکه پیشنهاد کردند دوباره
باید گفتگو ادامه پیدا کند به هیچ وجه قبول نکنید .حرف مرد یکی است و اگر مرد هستند بیایند و به امضای خود
پای بند باشند که نیستند .آنها مرد نیستند اگر مرد بودند پا زیر تعهد خود در برجام نمی زدند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّ ْحمَنِ الرَّحِیم .إِذَا جَاءَ نَصْر اللَّهِ وَالْفَتْح ﴿ ﴾1وَرَأَ ْیتَ النَّاسَ یَدْخلونَ فِی دِینِ ال َّلهِ أَفْوَاجًا ﴿َ ﴾٢فسَبِّحْ بِحَمْ ِد
ک وَاسْتَغْفِرْه ِإنَّه کَانَ تَوَّابًا ﴿﴾3
رَبِّ َ

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 الف اطمه 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 تقوا.
یکشنبه آینده سالروز شهادت پنجمین شهید محراب آیت اهلل اشرفی اصفهانی است که یاد ایشان گرامی می داریم.
همچنین روز عصای سفید است که امید است افراد به کسانی که روشن دل هستند که از چشم سر بینا نیستند
کمک کنند.
دوشنبه آینده سالروز شهادت امام زین العابدین است طبق روایتی که پیشاپیش تسلیت عرض می کنم این مصیبت
را.
چهارشنبه آینده روز تربیت بدنی و ورزش است که موضوع بسیار مهمی است و الزم است دست اندرکاران تربیت
بدنی برنامه ریزی های درستی داشته باشند و توسعه بدهند و از اینکه جوانان ما فقط نظاره گر ورزش باشند از

این وضعیت بیایند بیرون .ملت ما همه شان باید ورزشکار باشند و آن هم نه ورزش حرفه ای بلکه ورزشی که برای
سالمت جسم ،روح و نشاط افراد جامعه موثر واقع شود .شهرستان تفت امکانات دارد .کوه های بلند دارد که برای
کوهپیمایی مناسب است که باید از این مواهب و امکانات استفاده شود برای ایجاد سالمت جسم و جان جامعه.
خدایا به عزت و جاللت قسم می دهیم ما را بیش از پیش با وظایفمان آگاه بفرما.
توفیق تقوا ،پاکی و ترک معصیت به همه ما عنایت بفرما.
روح همه شهدا ،امام شهدا ،شهید اشرفی اصفهانی را شاد بفرما.
ثوابی از نمازها و عبادات ما به روحشان واصل بفرما.
پدر و مادر ما که از دنیا رفتند غرق رحمتت بگردان.
سایه رهبرمان را مستدام بدار.
دشمنان ما را مخصوصا آمریکا و اسرائیل و داعشیین نابود بفرما.
نعمت بارانت را بر ما نازل بفرما.
در فرج موال امام زمان تعجیل بفرما.
عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان.
ک هوَ الْ َأبْتَر ﴿﴾3
بِسْ ِم اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِیمِِ .إنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ﴿ ﴾1فَصَلِّ ِلرَبِّکَ وَانْحَرْ ﴿ ﴾٢إِنَّ شَانِئَ َ

