جمعه23/4/1396
امام جمعه گیالنغرب حجت االسالم والمسلمین محمد طه مهری
خطبه اول :موضوع  ،آفتها
السالم علیکم ورحمتُ اهللِ وبرکاته
ن الرَحیمِ الْحَ ْمدُ لِلََّهِ الََّذی عَال في تَوَحَُّدِهِ َو دَنا في تَ َفرَُّدِهِ وَجَلََّ في سُلْطانِ ِه وَ َعظُمَ في
ن الشَیطَانِ الرَجیم بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أَعُوذُ بِاهلل مِ َ
م يَ َزلْ ،مَحْمود ًا اليَزالُ (وَ مَجید ًا اليَزولُ،
ع الْخَ ْلقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ،حمیداً لَ ْ
اَرْکانِهَِ ،واَحاطَ بِکُلَِّ شَيءٍ عِلْم ًا َو هُوَ في مَکانِهِ َو قَهَرَ جَمی َ
وَمُبْدِئاً َومُعید ًا َو کُلَُّ أَمْرٍ إِلَیْهِ يَعُودُ)الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین ُثمَ الصَلَاةُ والسَال ُم علي سَیِدِنَا وَ نَبِ ِینَا وَ مَوالنَا ابي القاسم مُصطَفي مُحمَّد صَلَي
ن الدَّائم علي اعدائِهم أجمَعِین،مِن اآلن إلي قیامِ يَوم الدَّين.
اهلل عَلَیهِ وَ آلِه ِالطَیِبینَ الطَّاهِرين المَعصُومِین ولَع ُ
اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهران وبرادران ديني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم.
لِکُلِّ شَىْء آفَةٌ هر چیزى آفتى دارد در هر کار مراقب آفت ها باشید (امام على علیه السالم)
هر چیزى در جهان هستى ،همان گونه که در روايت باال آمده ،آفت يا آفت هايى دارد; يعنى تمام موجودات عالَم آسیب پذيرند و
نمى توان چیزى پیدا کرد که بى آفت باشد .به عنوان نمونه بدن خود ما انسان ها چقدر آسیب پذير و پرآفت است .انواع و اقسام
بیمارى ها ،که از مرز هزاران نوع بیمارى مى گذرد ،همواره سالمت انسان را تهديد مى کند .بدين جهت رشته هاى مختلف پزشکى
براى مداواى آن ها به وجود آمده است ،حتَّى آفات يک عضو (مثال چشم) آن قدر زياد است که در جهان کنونى يک طبیب نمى
تواند در همه مشکالت چشم متخصَّص شود; بلکه چشم متخصَّص هاى مختلفى دارد .روح انسان نیز چنین است; نباتات ،حیوانات،
جامعه انسانى و خالصه همه چیز آفت دارد.
با توجَّه به اين اصل کلَّى و فراگیر ،بايد در هر موفَّقیت و موهبتى با دقَّت مراقب آفات آن باشیم و گرنه پیروزى ها و نعمت ها در
معرض خطر قرار مى گیرد .حضرت على (علیه السالم) در ادامه اين سخن آفت نزديک به سى نعمت را بیان کرده ،که در اين جا به
چهار مورد آن مى پردازيم
⃣ 1آفَةُ الْوَرَعِ قِلَّةُ الْقِناعَ ِة آفت مهمَّ تقوى (و نقطه آسیب پذيرى آن) قانع نبودن در زندگى است چیزى که انسان را به حرام مى اندازد،
چیزى که آدمى را حريص بر استفاده از اموال شبهه ناک مى کند ،چیزى که افراد ضعیف االيمان را به سوى ترک خمس و زکات سوق
مى دهد ،چیزى که باعث مى شود تا انسان براى کسب اموال بیش تر به آب و آتش بزند ،قانع نبودن است! اگر زندگى انسان آمیخته
با قناعت باشد ،اداره آن آسان است .در حاالت هارون الرشید نوشته اند که در جشن عروسى يکى از فرزندانش به جاى نُقل و سکَّه،
قطعه هايى از کاغذ که بر ر وى هر کدام نام يک آبادى نوشته شده بود بر سر عروس خود مى ريخت روشن است وقتى کسى بخواهد
اين کار را کند نمى تواند به حالل قناعت نمايد ،بلکه به ناچار آلوده به غصب و غارت و چپاول و دزدى و ساير کارهاى خالف مى
شود ،ولى اگر قناعت کند دست به اين کارها نمى زند.
صمِ آفت نیرومند ،کوچک شمردن دشمنانش مى باشد نقطه آسیب قدرتمندان و جوامع قوى اين است که
ف الْخَ ْ
ى اسْتِضْعا ُ
⃣2آفَةُ الْقَوِ ِّ
دشمنان خود را کوچک مى شمارند .نگويید تهاجم فرهنگى مهم نیست اگر فالن روزنامه توهین کرد ،اهمیَّتى ندارد! اگر فالن فیلم
دهن کجى کرد ،تأثیرى ندارد و  ;...چون اگر دشمن را کوچک شمردى از او ضربه مى خورى
⃣ 3آفَةُ الدَّينِ الْهَوى هواى نفس آفت دين است هواى نفس دين انسان را بر باد مى دهد ،آفت دين يک چیز درونى به نام هواى نفس
است.
⃣4آفَةُ الْعَقْلِ الْهَوى هواى نفس آفت عقل انسان (نیز) هست هواى نفس عقل انسان را از کار مى اندازد و انسان را پراشتباه ظاهر مى
کند .هواى پرستى حجاب مى شود .هواى پرستى هم آفت دين است و هم آفت عقل .آرى همه چیز آفت دارد ،بايد آفت ها را
شناخت و با آن مبارزه کرد.
-----------------------------------------------⃣1میزان الحکمه ،باب  9۷حديث  ۵14جلد  1صفحه 11۰

⃣2میزان الحکمة ،باب  9۷حديث  ۵3۵جلد  1صفحه 111
⃣3اخالق اسالمى در نهج البالغه ،جلد  1صفحه 11۸
⃣4میزان الحکمة باب  9۷حديث  ۵41جلد  1صفحه 111
⃣۵میزان الحکمة ،باب  9۷حديث  ۵13جلد  1صفحه 11۰
⃣6میزان الحکمة ،باب  9۷حديث  ۵26جلد  1صفحه 111
ن الرَحیمِ»
بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أل ب َترُ(« )3صَدَقَ اهلل العَليُ العَظیم«
إِنَّآأَعطَینَاکَ الکَوثَرَ ( )1فَصَلِ لِرَ ِبکَ وَانحَر()2إِنَّ شَانِئَکَ هُوَا َ
ي أَمِیرِالمُومِنِین و عَلي فاطِمَةَالزَهرا سَیِدَةِ
م الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین وَالصَّالةُ وَالسَالم علي رَسُولِ اهلل وَعَلي عَل ِ
ن الرَحی ِ
بِسمِ اهلل الرَحم ِ
ن الحُسَینِ َومُحمَّد بنِ عَلي وَجَعفَرِبنِ مُحمَّد وَمُوسَي بنِ
سنِ وَالحُسَینِ سَیِدَی شَبَابِ أَهلِ الجَنَه وَعَلي عَلي ب َ
نِساءالعَالَمِین وَعَلي الحَ َ
ف الحُجَة أيُهَا القَائِمُ المُنتَظِرَ المَهدی صَلَّواتُ اهلل عَلَیهِم
ن عَلي وَالخَلَّ َ
سنِ ب ِ
جَعفَر َوعَلي بنِ مُوسَ ي وَمُحمَّدبنِ عَلي وَعَلي بنِ مُحمَّد وَ الحَ َ
أجمَعیِن.
اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهران وبرادران ديني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم.
مطلب اول  :انتخابات رياست جمهورى يکى از مهمترين انتخاباتها در جمهورى اسالمى است که زمام قوه مجريه کشور را براى
چهار سال در اختیار يک فرد قرار مىدهد .روند رسمى هر انتخابات رياست جمهورى از ثبتنام کانديداها شروع و با تشکیل کابینه
پايان مىيابد.
در کنار فعاالن و صاحبنظران سیاسى و مسؤوالن دولتى ،بررسى تغییرات کابینه از محورهاى مورد توجه رسانهها و مطبوعات قرار
دارد .چابک سازى دولت ،کارآمدى اعضاى وزراء ،داشتن روحیه انقالبى وجهادى ،معتقدبه اهداف وآرمانهاى امام ،واليتپذيرى،
سادهزيستى ،استکبارستیزيى ،تعهد و تخصص ،توجه به منافع ملى وحرکت براساس سند چشمانداز ،توجه به مطالبات عمومى و
وعدههايى که رئیس جمهور دربرنامههاى انتخاباتى داده است ،ازجمله ويژگىهايى مىباشد که بايد اعضاى کابینه جديد داشته
باشند.
مطلب دوم :موصل ،دومین شهر بزرگ عراق که در سايه خیانت و همراهى برخى مسؤوالن عراقى طى  24ساعت توسط مزدوران
ائتالف شوم آمريکا ،رژيم صهیونیستى و حاکمان مزدور برخى کشورهاى عربى سقوط کرده بود ،سرانجام پس از  3۷ماه اشغال ،در
سايه وحدت مثال زدنى و از جان گذشتگى فرزندان ملت مظلوم و غیرتمند عراق ،آزاد شد.
بدون شک اين پیروزى بزرگ در سايه وحدت تاريخى و تبعیت يکپارچه ملت عراق از زعامت مرجعیت دينى بهويژه فتواى جهاد
کفايى آيت اهلل العظمى سیدعلى سیستانى و قرار گرفتن نیروهاى ارتش و نیروهاى بسیج مردمى (حشدالشعبى) در کنار يکديگر
حاصل شده است تا صیانت از اين گوهر ارزشمند براى پیمودن مسیرهاى آينده بیش از پیش ضرورى و مورد تأکید قرار گیرد.
آزادى امروز موصل مرهون نگاه راهبردى ملت عراق به مسیرى است که هوشمندانه برگزيدهاند .آنان به همه وعده و وعیدهاى
دروغین و مزورانه دشمن «نه» گفتند و با ارادهاى پوالدين و عزتآفرين پاى در میدان نبردى گذاشتند که براى آزادى وجب به وجب
خاک خود ،غیرت و مردانگى نشان دادند.
در اين میان الزم است ياد سردار رشید اسالم شهید حاج شعبان نصیرى که در عملیات آزادسازى شهر موصل شربت شهادت را
نوشید ،گرامى داريم و همچنین يادى کنیم از سردار شهید حمید تقوى که ايشان هم سال گذشته در مبارزه با داعش و در منطقه
سامرا به شهادت رسید.
جمعه 23تیر 19شوال حماسه همبستگى ملى در دفاع از ارکان مقدس نظام و رهبرى (واليت فقیه) و پايان دادن به آشوب
اخاللگران ( 13۷۸ه.ش)

گشايش نخستین مجلس خبرگان رهبرى ( 1362ه.ش) روز گفتگو و تعامل سازنده با دنیا
يکشنبه 2۵تیر 21شوال فتح اندلس به دست مسلمانان ( 92ه ق)
روز بهزيستى و تأمین اجتماعى-کانون اصلى فعالیتها و برنامههاى سازمان بهزيستى ،پیشگیرى از فرو پاشى زندگى افراد و
خانوادههايى است که بهعلت مشکالت اقتصادى و ناهنجاريهاى اجتماعى و فرهنگى دچار آسیبپذيرى و ناتوانىهاى مختلف
شدهاند ،يا از معلولیتهاى جسمى و روانى رنج مى برند .ايجاد شغل براى محرومان و نیز فقرزدايى در جامعه ،ازجمله عواملى است که
باعث برقرارى امنیت اجتماعى ميشود .عالوه بر اينکه مىبايست نسبت به رفع فقر در جامعه کوشید ،بايد نسبت به ايجاد اشتغال
نیز اهتمام داشت ،بهطورى که اسالم نیز تأکید زيادى بر اين مسايل دارد.
دوشنبه 26تیر 22شوال سالروز تأسیس شوراى نگهبان قانون اساسى ( 13۵9ه.ش) سى و هفتمین سالگرد تأسیس شوراى نگهبان
تبريک عرض میکنم  .شوراى نگهبان که در سال  13۵9با دورانديشى و ژرفنگرى بنیانگذار کبیر انقالب اسالمى تأسیس شد،
بهعنوان يکى از ارکان مهم نظام ،نقش اساسى در حفظ جمهوريت و اسالمیت نظام دارد.

قانون اساسى وظايف خطیر متعددى را برعهده اين شورا نهاده است و اهمیت هر يک از اين وظايف ،باعث شده تا اين نهاد همواره
مورد حمايت حضرت امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى و همه دلسوزان نظام اسالمى باشد .قانون اساسى بهعنوان میثاق ملى و
شالوده قوانین هر کشورى محسوب مىشود و تفسیر قانون اساسى در جمهورى اسالمى برعهده شوراى نگهبان است.
از طرفى ديگر اداره کشور نیازمند قوانین اجرايى و کاربردى ديگرى است که در قالب مصوبات مجلس شوراى اسالمى و يا آيیننامه
و اساسنامههاى دولتى عرضه مىشود .بديهى است اين قوانین و مقررات نبايد مغاير با قانون اساسى و شرع مبین باشند و در اينجا
نیز وظیفه تطبیق اين قوانین با شرع مقدس اسالم و قانون اساسى ،برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است و تمامى اين موارد
بايد به تأيید شوراى نگهبان برسد و به عبارت ديگر ،هر قانونى در نظام جمهورى اسالمى بدون تأيید شوراى نگهبان فاقد اعتبار
است.
انتخابات يکى از مهمترين ارکان در نظامهاى مردمساالر و دموکراسى تلقى مىگردد و نقش و جايگاه مردم در نظام و میزان مقبولیت
حکومت در حضور مردم در انتخابات تجلى مىيابد .قانون اساسى براى جلوگیرى از هرگونه تخلف و يا دستاندازى کانونهاى قدرت
و ثروت به حق انتخاب مردم و اعمال رقابتى عادالنه بین نامزدهاى انتخاباتى ،امر خطیر نظارت مؤثر و کارآمد بر همه انتخاباتهاى
کشور  -بهجز انتخابات شوراهاى شهر و روستا -را برعهده شوراى نگهبان گذاشته است
و شوراى نگهبان وظیفه دارد از طرفى اجازه ورود افراد فاقد صالحیت به ارکان نظام را بگیرد و از سوى ديگر با نظارت بر روند
رأىگیرى ،حق اعمال رأى مردم را بهمثابه امانتى الهى پاس بدارد و همچنین از تضییع حقوق کانديداها و بروز تخلف و ايجاد فضاى
ناسالم در رقابتهاى انتخاباتى جلوگیرى کند .اين وظايف و اختیارات بیانگر نقش و جايگاه بسیار مهم شوراى نگهبان مىباشد و به
تعبیر رهبر معظم انقالب ،موجب گرديده است اين نهاد بتواند بهخوبى «ضامن اسالمیت و جمهوريت نظام» باشد.
با گذشت  3۷سال از زمان تأسیس شوراى نگهبان ،اين نهاد ،نظارت بر انتخاباتهاى پرشمارى را تجربه کرده و با وجود تمام هجمهها
و اتهامات بهويژه از سوى دشمنان نظام ،همیشه وظايف قانونى خود را بهنحو احسن انجام داده است.
سهشنبه 2۷تیر 23شوال اعالم پذيرش قطعنامه  ۵9۸شوراى امنیت سازمان ملل متحد از سوى ايران ( 136۷هش)
پنجشنبه 29تیر 2۵شوال شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) (14۸ه ق)
ن الرَحیمِ»
بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أل ب َترُ(« )3صَدَقَ اهلل العَليُ العَظیم«
إِنَّآأَعطَینَاکَ الکَوثَرَ ( )1فَصَلِ لِرَ ِبکَ وَانحَر()2إِنَّ شَانِئَکَ هُوَا َ

