بسم رب الشهدا و الصدیقین
نماز عبادی سیاسی جمعه امروز دهم فروردین ماه سال  1397به امامت حجت االسالم
والمسلمین کیانی  ،امام جمعه ترکمانچای در محل مسجد جامع شهر برگزار شد.
در خطبه نخست امام جمعه ترکمانچای بعد از دعوت به رعایت تقوای الهی به موضوع امانت در
اسالم پرداختند .خـداونـد در قـرآن نـسـبـت بـه حـفظ امانت و سپردن آن به دست صـاحـبـانشان
می فرماید( :ان اهلل یامرکم ان تودوا االمانات الی اهـلـهـا ;1...خـداونـد به شما فرمان می دهد
که امانت ها را به صاحبانش بدهید .و امانتداری یکی از صفات و ویژگی های مهم مومن است.
ایشان اذعان داشتند؛ ابتدا باید مصادیق امانت را بشناسیم سپس در رعایت آنها کوشا باشیم و
کسی که در امانت خیانت کند طبق روایات مورد شفاعت و قبول اهل بیت (ع) نخواهد بود و
امانتداری با فضیلت ترین درجه اهل ایمان است.
حاج آقا کیانی سپس چندین مصادیق امانت را بیان کردند :اولین مصداق دین الهی است که
پیامبر(ص) در سفارش خود در حدیث ثقلین به این امانت ها اشاره کرده است.
دومین امانت علم و معرفت است و باید از این علم و معرفت برای خدمت به خلق استفاده کرد
نه سواستفاده و خیانت به خلق.

سومین امانت جایگاه  ،مقام و منسب دنیوی است .پیغمبر اکرم میفرمایند« :کُلُُّکُم را ٍع وَ کُلُُّکُم
ن رَعیتِه» باید در این مقام ها فریب فریبکارهای دنیا پرست را نخوریم.
مسؤول عَ ْ
چهارمین امانت اهل و عیال است .چه در تربیت ایشان و چه در حفظ مقام و منزلت ایشان باید
تالش کرد...باید چنان زندگی کنیم که مورد قبول دین باشد.
پنجمین مصداق امانت عبارت است از امانت های مالی نظیر ارث و بدهی های خرد و کالن ...
خطبه دوم
امام جمعه شهر ترکمانچای در خطبه دوم بعد از دعوت به رعایت تقوای الهی و تبریک میالد با
سعادت حضرت امیر(ع) مناسبت های هفته پیش رو را بیان کردند.

یازدهم فروردین والدت حضرت امیر(ع) و روز پدر  ،که این روز را به تمام عزیزان شرکت کننده در
نماز تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
دوازدهم فروردین روز جمهوری اسالمی که در هیچ جای جهان چنین کشوری و چنین نظامی به این
صورت وجود ندارد که همه ی ارکان آن توسط مردم انتخاب شوند .یک مردم ساالری دینی که حتی
رهبر آن نیز توسط مردم انتخاب میشود.
سیزدهم فروردین روز طبیعت و همچنین مصادف با وفات حضرت زینب(س)
عزیزان وفات این بانوی بزرگوار درس هایی دارد چه برای مردم عادی چه برای مسئولین
درس اول شجاعت و حق طلبی حضرت است در شرایطی که مردان قبیله خود را از دست داده و خود
و مابقی بانوان قبیله اش به اسارت گرفته شده اند و با این وجود و شرایط سخت ذره ای از راه و
هدف خود منحرف نشد.
درس دوم حیا و عفت ایشان است .بانوان باید توجه کنند که حتی در شرایط سخت و در میان
مردان باید در حفظ عفت و حیا کوتاهی نکنند.
درس سوم والیتمداری حضرت بود چنانکه حتی در هنگام خروج از مدینه دست از والیت جدا نکرد و
همراه امام خود به مکه و سپس کوفه حرکت کرد.
مسئله روز حمایت از کاالی ایرانی
عزیزان حمایت از کاالی ایرانی دالیل فراوانی دارد که چندین مورد آن را بیان میکنم :دالیلی
همچون گردش چرخه تولید ملی – کاهش قاچاق کاال – کاهش آسیب های اجتماعی که نشات
گرفته از بیکاری و فقر است و در نهایت بی اثر کردن تحریم های ظالمانه دشمنان

