خطبه اول:
السالم علیکم و رمحة اهلل
رب العاملنی والعاقبة الهل تقوا والیقنی والصلوة والسالم
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرمحن الرحیم احلمدهلل ِّ
علی سیّدنا و موالنا ابالقاسم املصطفی حممد(ص) و آله الطیبنی الطّاهرین املعصومنی املکرمنی وسیما بقیة اهلل املنتظر
روحی و ارواح العاملنی له الفداه .اوصیکم عباداهلل و نفسی بتقواهلل والورع عن حمارم اهلل .خودم و مهه مشا عزیزران
منازگزار روز مجعه را به تقوای اهلی و دوری از گناهان و ورع از شبهات توصیه میکنم .امیدوارم خداوند سبحان
توفیق اجنام فرائض دینی به مهه ما مرمحت بفرماید .تقوا یکی از مهمرتین توصیه قرآن هست و فلسفه توصیه به تقوا
و دوری از معاصی و ترس از جهنم و عذاب اهلی برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی است و البته این برای
انسان قابل دسرتسی نیست مگرذ با خویشنتداری در برابر معاصی مگر با حلم و بردباری و صبوری .خداوند در
سوره زمر آیه  61میفرماید« :هلم من فوقهم ظُلَ ٌل ِمن النّار و من حتتهم ظُلَ ٌل ِمن النّار ذلک ُُی ِّوف اهلل به عبادهُ یا
ِع ِ
باد فَات ِ
َّقون» می فرماید که سایه هایی از آتش بر روی سر آهنا و سایه هایی از آتش بر زیر پای آهناست .عذاب
جهنم را بسیار ترسناک توصیف میکند و بعد میفرماید «ذلک» ،یعنی این جهنم و این عذاب برای این است که

انساهنا به تقوا برسند «یا عباد فاتّقون» با این تقوا و خویشنت داری ،در آیات قبلش که توصیف کنندهی صابرین
هست نشان میدهد که برای رسیدن به صبوری و حلم و بردباری انسان باید تقوا پیشه کند .در آیه  61میفرماید:
جرُهم بغ ِری حساب» حب ث من در خطبه
«قل یا عبادی الذین آمنوا اتّقوا ربَّکم» و در آخر آیه «امنا یُوفّی الصابرون اَ َ
اول پریامون صرب و حلم و بردباری و خویشنتداری است که اساساً خداوند انسان را میترساند و انسانی که میترسد
خودش را نگه میدارد.و در برابر گناه خویشنتداری میکند .اگر ترسی نباشد که هر چه دلش خبواهد اجنام میدهد.
فلسفه عذاب جهنم این است که انسان بردبار و حلیم باشد .پیامرب اکرم (ص) در روایتی که برای امریاملؤمننی علیه
آالف التهیّة والثناء  611خصلت از ویژگیها و صفات انسان مؤمننی را بیان میکند .در مهان اوایل یکی از مهمرتین
ِ
لمه» حل ِم زیای دارد .مؤمن کسی است که
خصلتهای انسان مؤمن را میفرماید :مومن کسی است که «عظیماً ح ُ
زود از کوره در منیرود و پخته شده هست و آرام است و این حلم و صبوری به زندگی او نشاط و آرامش میدهد
و این حلم و بردباری در جامعه مسلماهنا و مؤمننی صمیمیت و مهر اجیاد میکند .روایتی از امام صادق (ع) به «
عنوان بصری» هست که روایت مشهوری است اما یک قسمتی از این روایت که عنوان ،یک شخصی هست که
تقاضای نصیحت میکند و امام صادق میفرماید :چندتا نصیحت بکنم؟ بیان امام صادق (ع) حدود نه قسم
است اما در یک قسمتی میفرماید که «:فمن قالک ان قلت واحداً ََِسعت عشراً فقلت عشراً مل تسمع واحده» اگر
کسی به تو گفت یکی بگویی دهتا می شنوی ،تو به او بگو اما بر عکس من ،اگر تو ده تا بگویی من یکی هم

منیگومی .انسان حلیم و بردبار را امام صادق اینگونه توصیف میکند ،خود امام هم در سریه رفتاریاش اخالقش
اینگونه هست .شخصی امام را مورد خطاب قرار داد و با جسارت از ایشان سؤال کرد اسم مشا چیست؟ امام باقر
(ع) هم فرمود :اسم من باقر است و او جسات کرد و گفت« :انت بَ َقر!» گفت :عه!چرا؟؟مادرم این نام را بر من

انتخاب کرد  ،و یک حرف زشتی هم به مادر امام باقر(ع) زد! امام در جوابش فرمود :اگر آنچه که گفتی در من

و مادرم هست که خداوند ما را ببخشد اما اگر آنچه که گفتی در ما نیست ،خداوند تو را ببخشد .در مهنی روایت
ک فقل له ان کنت صادقاً فیما تقول ،فاسئل اهلل اَن ی ِ
غفر لی و اِن ُکنت ِ
کاذباً
تم َ
َ
عنوان بصری هست که« :و َمن َش ّ
فیما تقول ،فاهلل اسئل ان یَغفر لک!»سریه مؤمننی باید اینطور باشد .شخصی از پیامرب (ص) سوال کرد« :یا رسول
اهلل! دین چیست؟» «فَما ال ّدین؟» پیامرب (ص) فرمودند« :حسن اخلُلق» «رفتار خوب داشنت»نقل شده است که
مهنی شخص از َست راست وارد شد و باز سوال کرد «:یا رسول اهلل! فما ال ّدین؟»«دین چیست؟» پیامرب (ص)

جواب دادند« :حسن اخلُلق» و دوباره برگشت و از َست چپ ایشان سوال کرد«:یا رسول اهلل! دین یعنی چه؟»

پیامرب (ص) فرمود« :حسن اخلُلق» .خوش اخالقی ،دینداری است .کسی که دیندار است خوش اخالق است .از

پشت سر هم رفت و سوال کرد«:پیامرب (ص) فرمودند :هنوز متوجه نشدی؟ دین یعنی اخالق نیک داشنت ،عصبانی
نشدن ،خشمناک نشدن ،دیندار کسی است که حلیم و بردبار است» و خود پیامرب هم اینچننی بود.ابن شهر
آشوب مازندرانی که کتاب «سریه» نوشته است .در سریه پیامرب اکرم (ص) نوشته است« :شخصی با یک واژهی
ک» این روایت معروف
سام علی َ
بدی به پیامرب سالم کرد» «جبای اینکه بگوید :سالم علیک یا رسول اهلل! گفتٌ :

ک» و یا «علیکم»! عایشه برآشفت و خطاب به آهنا گفت« :یابن اخلنازیر!
است« ،پیامرب(ص) هم جواب داد :علی َ

یابن القرد» بروید ای کسانی که بچههای خوک و بوزینه هستید! پیامرب (ص) فرمودند« :چرا اینچننی میگویی؟ چرا
اهنا را با نام بد صدا میزنی و فحش میدهی؟ مهان چیزی که آهنا گفتند من هم گفتم بر مشا باد» در روایت «عنوان
بصری» در پایانش میگوید« :اگر کسی به تو وعده داد که من آبرویت را میبرم و فحش میدهم و وعدهی فحس
داد؛ تو برعکس او وعده رعیت و نصیحت بده»تو هم نگو :تو گفتی منم خواهم گفت! و در روایت تاریخ اصحاب
پیامرب(ص) وارد شده ،آن رفتار زیبای مالک اشرت ،کسی که فرمانده سپاه امریاملؤمننی است ،اما وقتی از بازار رد
میشد ،شخصی چنتا از این ریگ ها یا سنگ کوچک را به شانه مالک زد و مالک نگاهی کرد و به راهش ادامه
داد .مسری مسجد را پیش گرفت و رفت مناز خواند و آن شخص متوجه شد که او مالک است و گفت بدخبت
شدم! زود خودش را رساند تا از او عذرخواهی کند .وقتی به مسجد رسید گفت« :آقا مشا مرا ببخشید و حالمل
کنید و من متوجه نبودم» مالک گفت« :من آمدم مشا را دعا کنم ،آمدن من در مسجد و مناز خواندمن در مسجد
فقط برای دعای به مشا بوده» اینها اولیا و الگوی ما هستند در حالیکه با برخی از مؤمننی منیشود حرف زد ،در
حالیکه اهل مناز و روزه و مسجد هست 1.در حدی ث دیگری از امام صادق (ع) وارد شده است که «:اذا وقعت
املنازعة بنی الرجلنی» وقتی که بنی دو مردی منازعه اتفاق میافتد (حاال مرد یا زن فرقی منیکند) «نزل امللکان» دو
فرشته از آَسان فرود میآیند «من السماء الی االرض»بعد به آن شخصی که پشت سر هم حرف میزد و هتاکی و
لت» خودت
اهل ملا قُ َ
لت و قُ َ
فحاشی میکرد ،به او میگویند «:قُ َ
لت؟ » هر چه دلت خواست گفتی؟ «انت ٌ
شایسته آنچه هستی که هتاکی کردی! «و انت سیجزی مبا قُلت» و در آینده نزدیک تو به جزای اعمال خودت
ِ
مت» صرب کردی
ص َرب َ
تَ ،حل َ
خواهی رسید .و رو میکنند به شخصی که حلم و صبوری داشت ،به او میگویندَ « :
و حلم به خرج دادی و از کوره در نرفتی و چیزی نگفتی« ،یغفراهلل لَک»خدا تو را خواهد خبشید البته «ان امتمت
جر و حب ث و گفتگو سبب از بنی رفنت حلم انسان
ذلک» اگر تا آخر حرف دیگری نزنی و حتمل داشته باشیّ .

ذکر و اجلواب انثی» حرفی که میزنی و جوابی که داده میشود مهانند دو
میشود .امریاملؤمننی فرمود« :الکالم ُ
ناحمرم اند .سؤال و جواب مثل نا حمرم هستند نباید اینها هبم خبورند .اگر به هم خبورند آبروریزی میشود و بعد خو

ایشان مستند به یک شعری فرمودند« :کسی که آبروی خودش را میخواهد ،جواب منیدهد و آرام میشود و چیز
منیگوید» .دوتا خویشنت داری دارمی ،گاهی فرد عصبانی میشود و خشم میکند و جوابی منیدهد ،این خیلی خوب
است ،کنرتل نفس و حلم دارد و هر رفتاری ازش صادر منیشود .اما باالتر این است که انسان تقوای فکری و حلم
و بردباری در ذهن و فکرش داشته باشد و اصالً خشمناک و عصبانی نشود چون کسی که خشمش برافروخته
میشود و احساساتش برانگیخته میشود ،او خودخوری میکند و جوابی منیدهد ،از درون خودش را از بنی میبرد،
اما اگر کسی اصال به این مسئله توجه بکند که مثالً این حرفهایش بی ربط است و امهیتی به حرفش ندهد و اصالً
از اساس خشمناک منی شود .مرحوم مال علی مهدانی از مراجع و بزرگان مهدان به حمضر مرحوم خنودکی اصفهانی
رسید و ازش یک سفارش و نصیحتی درخواست کرد ،ایشان یک مجله ای فرمود که فوق العاده است و باید این را
با طال نوشت! یک مجله گفت ،به مرجع تقلیددیگری که ازش نصیحت خواسته بود .فرمود«:مرنج و مرجنان» معروف
شده ،در شبکه های اجتماعی هم این کلمات پخش شده ،نه برنج و نه کسی را برجنان! برخی انساهنا زودرنج
هستند و خودشان ،خودشان را میخورند ،نه خود خوری کن و نه دیگران را عصبانی کن و خشم آهنا را اجیاد کنی
و دل آهنا را از بنی بربی و بشکنی .یکی از علما یک شخصی را در عامل برزخ خواب دید ،برخی از این خواهبا،
خواهبای صادقه است .خواب دید که در آن عامل برزخ لبهای آن شخص زمخی است ،گفت :تو چرا لبهایت اینگونه
است؟ گفت من یک مهسری داشتم که نامش سکینه بود ولی وقتی میخواستم او را صدا بزمن مهیشه میگفتم سکینو!
و او از اینکه من به این شکل صدایش میزمن خوشش منیآمد و مهیشه هم ناراحت میشد و من مهیشه مهینجوری
صدایش می زدم و االن مواجه شدم با اینکه لبهای من مهواره زخم است .این جتسم اعمال در عامل برزخ است.
درباره مهه ماها در سطح اجتماعی اینگونه هست ،در مساجد در بازار و در خیابان اینطور است ،در رفتار ما با
پلیس اینگونه هست و بالعکس رفتار پلیس با ما اینگونه است .عزیزان ما در راهنمایی و رانندگی گاهی میگویند
اشتباه کردی و جمبورم مشا را جرمیه کنم ،چرا اینطور رانندگی کردی؟ و فرد مقابل میگوید که بنویس ،چقدر اخالق
خوبی داری ،اصالً دو برابر بنویس! اما اگر خدای ناکرده یک مأموری اینطور برخورد کنند :اینجا چه کار میکنی؟
مگر ندیدی؟[یا این تعبریات]  ،آیا این رفتار صحیح است؟ البته مربوط به مهه ماست در مههی سطوح جامعه،

حسن ُخلق با دیگران بسیار مهم است .مرحوم مریزای قمی داستان زیبایی دارد .جوانان قم یا چند تا از این التهای
قم تصمیم گرفتند که مریزای قمی را عصبانیاش بکنند که آیا او عصبانی میشود؟! یا دارای حلم و بردباری

است.حدودا  651سال قبل است.مرحوم مریزای قمی صاحب «قواننی» انسان و عامل بسیار فرهیختهای بود .وقتی
با هم قرارداد بستند و جایزهی بزرگی گذاشتند که هرکسی مریزای قمی را عصبانی کند این پول مال ایشان باشد!

یکی تصمیم گرفت نصفه شب ،ساعت یک شب درب خانهاش را بزمن و از او یک مسئله شرعی بپرسم تا عصبانیاش
کنم .ساعت یک شب آمد و درب خانه مریزای قمی را زد و آقا آمد بریون و گفت بفرمایید؟ گفت :حاج آقا
مسئله ای دارم! گفت :بفرمایید ،درخدمتتان هستم عزیزم ،بفرمایید جامن! گفت :آقا من مسئله را فراموش کردم.
گفت :پس برو هر وقت به یادت آمد برگرد  .رفت و آقا شروع کرد به اسرتاحت کردن و یک ساعت بعد ،ساعت
دو آمد .دوباره درب را زد و مریزای قمی فرمود :بفرمایید جامن! گفت :آقا آن مسئله شرعی که میخواستم بپرسم یادم
آمد .هنگامی که میخواست بپرسد دید چیزی یادش منیآید یا از عمد گفت :آقا باز فراموش کردم .منتظر بود که
ایشان بگویند نصفه شبی این چه رفتاری است که از تو سر میزند؟ گف :آقا اشکال ندارد .مشا برو بیشرت فکر
کن ،هر وقت یادت آمد بیا .بار سوم که مراجعه کرد ،باز خواست که حتماً این جایزه را بربد و مریزا را عصبانی

کند .گفت :آقا ببخشید که مشا آمدی دم درب ولی من مسئله شرعی که یادم نیامد اما یک مسئله دیگری دارم

(چقدر این سؤال ،سوال زشتی بود ولی حرف اینجاست که او میخواست ببیند که میتواند مریزا را عصبانی بکند)
مزه ای دارد؟ مریزای قمی جواب داد که مزهاش اینطور و آنطور هست
از او سوال کرد که آقا جناسات انسان چه ّ
عزیز من! دید که خنری ،او عصبانی منیشود و منیتواند جایزه را بربد .آخرش گفت که اگر اینطور هست مشا مگر

(جسارت کرد) خوردی که میدانی مزهاش این است؟ گفت :به این دلیل  ،به این دلیل ،به این جهت ،کامالً برایش

توضیح داد! انساهنای مؤمن و فرهیخته اینگونه هستند .زمانی که امریاملؤمننی وقتی پیامرب (ص) برایش تعریف میکند،

حلمه» حلمشان فراوان است .حاال ما تا یک بوقی پشت سر ماشنی بزند ،اقا چه خرب است؟
میفرماید« :ع ٌ
ظیم ُ
سرمان را از شیشه بریون میآورمی ،منیبینیمگر که جلو ترافیک است؟! مؤمن واقعی کسی است که اینها الگوی آهنا
هستند .فقط این نکته را عرض کنم که متأسفانه در بعضی از جواهنای ما بسیار بسیار ضعیف شده است .یک
عاملش این است که در اول خطبه گفتیم که اگر انسان از جهنم برتسد و خوف از عذاب اهلی داشته باشد به حلم
و بردباری و صرب میرسد اما نوع این فیلمهایی که بچهها میبینند ،فیلمهای داخلی گاهی بیشرت خارجی،
شخصیتهایی در این فیلمها هست که طرف هر گناهی و هر کار منفی را اجنام میدهد و در هشتاد درصد فیلم
کارهای منفی اجنام میدهد و بعد آخرش حادثهای اتفاق میافتد و میشود قهرمان فیلم .بعد این جوان یاد میگرید
پس میشود هر کاری اجنام داد و ترسی هم ندارد گاهی در این بازیهای کامپیوتری پشت سر هم تری میخورد و
بلند میشود و دوباره حرکت میکند میگوید پس تری خوردن و اینها هم دیگر مهم نیست و ترسی برایش اجیاد
منیکند! وقتی انسان ترسی نداشته باشد برای چه صبوری بکند؟ و برای چه حلم داشته باشد؟! اما اولیای اهلی «و

فی الصابرون اجرهم بغری تقصری » در سوره زمر میفرماید کسانی هستند که « ُُی ِّوف اهلل » خداوند آهنا را از عذاب

جهنم میترساند فلذا اهل صرب و بردباری هستند .ان شاءاهلل خداوند مهه مارا در زمره مؤمننی واقعی قرار بدهد!
ان شاءاهلل به مهه ما توفیق صرب و بردباری مرمحت بفرماید.
َّ
احسن احلدی ث و ابلغ املوعظة کتاب اهلل العزیز احلکیم.
ان َ

الرجیم/بسم اهلل الرمحن الرحیم /والعصر /ان االنسان لفی خسر /اال الذین آمنوا و
«اعوذ باهلل من الشیطان ّ
العلی العظیم»
عملوالصاحلات و تواصوا ّ
باحلق و تواصوا بالصرب /صدق اهلل ّ
پایان خطبه اول//

خطبه دوم:
بسم اهلل الرمحن رحیم ؛ احلمد هلل رب العاملنی  ،حنمده و نستعینه  ،و نستغفره و نتوکل علیه ؛ اللهم صل و سلّم
علی امریاملومننی و علی
علی حبیبک و صفیّک  ،سیدنا و موالنا اباالقاسم املصطفی حممد .و صل و سلم علی ٍّ
فاطمة الزهرا سیدةِ نساء العاملنی و علی احلسن واحلسنی سی َدی الشباب أهل ِ
اجلنة أمجعنی و علی علیِ ب ِن احلسنی
ّ
ّ
علی الباقر و جعف ِر بن ٍ
سید العابدین و ِ
حممد الصادق و موسی بن جعف ٍر الکاظم و ِ
حممد بن ٍ
علی بن موسی الرضا
َ
املرتضی و ِ
علی بن حممدالنقی و احلس ِن بن ٍ
علی التقی و ِ
حممد بن ٍ
علی العسگری و اخللف القائم املهدی .

حججک علی عبادک و امنائک فی بالدک  ،صال ًة کثریًة دائمة  ،متواصلةً مرتادفة  ،کأفضل ما صلّیت علی ا ٍ
حد
َ
ِِ
الس ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ
ک احلج ِه ب ِن احلسن صلَواتُ َ ِ
اع ِة َولِیّاً َو
اعة َو فی ُک ِّل َس َ
ک علَیه و َعلی آبائه فی َهذه َّ َ
ََ َ
من اولیائک  .اللَّ ُه َّم ُک ْن ل َولیِّ َ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ویال َو َهب لنا رأفته و رمحته ؛ اللهم َو
ک طَْوعاً َو متَُ َتعهُ فِ َیها طَ َ
ض َ
َحافظاً َو قَائداً َو نَاصراً َوَدل ًیال َو َعْیناً َح ََّت تُ ْسکنَهُ أ َْر َ
أقِم به احلق و أ َْد ِحض بِِه الْب ِ
اط َل َو أ َِدلْبِ ِه أ َْولِیَاءَ َك َو أَ ْذلِ ْل بِِه أ َْع َداءَ َك ؛
ْ َ
َ
جمدداً خودم و مهه ی عزیزان منازگزار ظهر مجعه  ،پدران و مادران عزیز  ،برادران و خواهران اهلی را به تقوای اهلی ،

به دوری از معاصی  ،سفارش میکنم  .خطبه ی اول کمی طوالنی شد  ،خمتصر تر خطبه ی دوم را عرض میکنم

 .هفته ی آینده  ،مناسبت هایی دارد  ،اما یکی از ویژگی های مهم که بسیار الزم است حب ث بشود  ،این است

که هفته ی آینده هفته ی عفاف و حجاب است  .به مناسبت بیست و یکم تریماه که روز محله ی رضاخان به
مسجد گوهرشاد است  ،هفته ی عفاف و حجاب معرفی کردند  .متأسفانه عفاف و حجاب در جامعه ی
اسالمی آنگونه که شایسته ی جامعه ی اسالمی است وجود ندارد  .بسیار کمرنگ یا ضعیف شده است .باید
عوامل تضعیف عفاف در مجعه مورد حب ث و بررسی قرار بگرید که چرا اینگونه شده است و چه عواملی هتدید در
باره ی عفاف جامعه ی اسالمی است ؟ عفاف مربوط به زنان فقط نیست  .هم زنان و هم مردان رو شامل
میشود  .اصالً عفاف یعنی مقاومت در برابر گناه ؛ دوتا معنا دارد عفاف ؛ یک معنای عام است که یعنی

مقاومت در برابر هرگناهی  .اما یک معنای خاصی هم دارد  ،معنای خاص عفاف یعنی مقاومت در برابر شهوات
 .مرحوم نراقی رمحة اهلل تعالی علیه در معراج السعادة میفرماید :رام کردن شهوت به واسطه ی قوه ی عقل.اگر

انسان بتواند رام بکند نریوی غرایض جنسی و شهوانی خودش را  ،اهل عفاف است  .اما معنای عامش این است
که در مقابل هر گناهی اگر انسان اهل عفاف باشد استقامت و مقاومت میکند  .مقاومت در برابر گناه  ،حیات
به اسالم و جامعه ی اسالمی میدهد  .و ّإال دیگر آن جامعه جامعه ی اسالمی نیست  ،یا آن انسان انسان
مسلمان مومنی نیست اگر اهل عفاف را مقاومتی در برابر گناه نباشد  .مرحوم شهید دستغیب رمحة اهلل تعالی علیه
در کتاب معارفی از قرآن یک مثالی میزند که بسیار زیباست  :میگوید  :گوزن در بیابان گاهی که چیزی گری منی
آورد  ،این مارهای بیابان را میخورد  .مار  ،افعی  .گاهی هم ممکن است در این نربد با مار  ،مار یا افعی او را
سم در بدن او تشنه اش میکند و به َست آب مریود ،
نیش بزند ؛ و این باع ث میشود که بدنش مسموم میشود و ّ

اما به صورت خدایی و غریضی میداند که اگر آب خبورد سم در بدنش اثر میکند و کشته خواهد شد  .از این

جهت حتی شاید سرش را خم میکند بر جوی آب  ،از چشمانش هم اشک جاری میشود  ،اما مقاومت میکند
و آب منیخورد و زنده میماند و حیات خودش را حفظ میکند  .بسیار سخت است برای جوانی که  55سالش
است و ازدواج نکرده است  52.سالش است و ازدواج نکرده  ،اما قرآن در سوره ی نور آیه ی  11میفرماید که
{{ :ولْیستَ ْع ِف ِ
ف}} ؛ آهنایی که منیتوانند ازدواج بکنند  ،دلیل منیشود که هر گناهی را اجنام بدهند ؛ عفاف باید به
ََْ
خرج بدهند  .در سوره ی نور در آیه ی  11هم تکرار میکند  ،ع ّفت یعنی پاک دامنی  .حاال این را می
خواستیم عرض کنیم که چرا ضعیف شده در جامعه ؟ عوامل متعددی دارد ؛ عوامل اقتصادی دارد  ،عوامل

اجتماعی و فرهنگی دارد  .خیلی از رذائل اخالقی سبب میشود  .یکی از رذائل اخالقی از بنی برنده ی عفت و
ین}} هرکسی که از یاد خدا
ش َعن ِذ ْک ِر َّ
الر ْمحَ ِن نُ َقیِّ ْ
عفاف غفلت است َ {{ .وَمن یَ ْع ُ
ض لَهُ َشْیطَاناً فَ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
دوری کند شیطان کنارش است  .البته خداوند فرمود  :بنده های مومن من اینچننی نیستند  .البته گاهی شاید یک

قلوب ال یفقهون
غفلتی بکنند  .غفلت هم دو جور است  ،یک غفلت عمیق دارمی  ،که قرآن میفرماید {{ :هلم ٌ

به }} دیگر کارشان ساخته است {{اولئک کاألنعام }} آخرش میفرماید {{ :اولئک هم الغافلون}} اما مهه

که اینگونه نیستند  .نوع مومننی اینگونه نیستند  .ماها گاهی غفلت به سراغ ما می آید  .قرآن میگوید که  :وقتی
که طائفه ای از شیطان بر مومنی از بندگان ما تسلط پیدا میکنند  ،این مومنان یاد خدا میکنند  .یاد خدا سبب
میشود که شیطان برود  .و عوامل تقویت عفاف یاد خداست و دوری از عفاف غفلت است  .بی توجهی است
 .بی غریتی است  .بی تفاوتی است  .تساهل در دین است  .سهل انگاری شعائر دینی است  .بی غریتی است
دیگر وقتی مرد حاضر میشود هرجور زنش در جامعه بگردد  .نه تنها حاضر میشود  ،اصالً خودش گاهی میگوید

به مهسرش که تو برو صورتت را بََزک کن اینگونه با من بیا  .این غریت دارد؟ یکی از عواملش موسیقی هاست .

پیمرب اکرم صلّی اهلل علیه و آله وسلّم  ،فرمود که  :یک شیطانی هست که این شیطان در خانه هایی که موسیقی
گوش میدهند  ،بر اندام آهنا بی غریتی را میدمد  .و در خانه ای که چهل روز و شب موسیقی نواخته بشود ،
دیگر شیطان بر آن خانه مسط است و غریتی در آن خانه نیست  ،حتی نوشته اند که اگر بر ناموس آن خانه
جتاوزی بشود دیگر عنی خیالشان نیست  .موسیقی های حرام  ،غریت را از بنی میربد  .جایی برای غریت در
خانواده منیگذارد  .یکی هم چشم چرانی است .نگاه به ناحمرم  .آهسته آهسته باع ث از بنی رفنت عفاف میشود و
تدرجیاً انسان را از دین دور میکند  .این نکته ی اخالقی را هم حیف است نگومی  :مرحوم خنودکی در بیمارستان
بود  ،فرزندش آمد نزد پدر  ،پدر گفت فرزندم وقتی می آمدی بیمارستان  ،چرا در بنی راه  ،چشمت به آن

درشکه ای که یک زن بی حجاب آجنا بود افتاد؟ چقدر به تو بگومی؟ گفت پدرم من که از قصد نگاه نکردم ،
چشمم آجنا افتاد یک حلظه ای  .گفت درست است  ،ولی اصالً چشمت آجنا چکار می کرد که به آن زن ناحمرم
بیافتد  .چشم چرانی و نگاه به ناحمرم  ،با این آپارمتان و با این معماری های جدیدی که اصالً عفاف باقی
منیگذارد ؛ در این آسانسورها و سالن های تنگ و ساختمان های مرتفع  ،اینها هیچکدام با عفاف جامعه

مهخوانی ندارد  .و یکی هم خلوت با ناحمرم و اختالط با ناحمرم  .عوامل فراوانی دارد ُ .مد گرایی و مصرف گرایی
و دوستان ناباب و حمیط آلوده و رسانه ها و شبکه های اجتماعی به استفاده ی نادرست  .اسالم البته با شبکه

های اجتماعی  ،یعنی روابط انسان ها خمالف نیست  .اسالم با فحشا خمالف است  .مگر امام «رمحة اهلل علیه»
نفرمود :اسالم با سینما خمالف نیست  .اسالم با فحشا خمالف است  .اسالم با آزادی خمالف نیست  .اسالم با
فحشا خمالف است  .اسالم با حضور زن در جامعه  ،با حضور زن در صحنه های کار خمالف نیست  .اسالم با

فحشا خمالف است  .بنابراین اگر خبواهیم عفت در جامعه تقویت بشود باید در مقابل اینها مقاومت بکنیم و
بایستیم .و با آهنا مبارزه کنیم .
یک نکته ای هم به مباح ث سیاسی بپردازم  .خب این روزهایی که گذشت  ،مشا شاهد بودید که توطئه های
متعددی بر علیه نظام مقدس مجهوری اسالمی اتفاق افتاد  .البته این توطئه ها بسیار قدمیی است و از زمان پریوزی
انقالب شروع شده است  .هفته های آینده سالگرد توطئه ی پادگاه نوژه است .مال سال  6151که خواستند
کودتا کنند و مجاران را منفجر کنند  .از مهان زمان مهینگونه این توطئه ها ادامه دارد  .توطئه های ملی مذهبی ،
توطئه های مربوط به جنگ  ،توطئه ی مربوط به منافقنی  .هفته ی گذشته باز هم در فرانسه نشستند و آن مهایش
را برقرار کردند  .جالب اینجاست که حاال خب از آهنا انتظاری نیست  ،چون دمشن هستند دیگر  ،و دمشن هم
دمشنی میکند  .ولی عزیزان ما در وزارت خارجه آیا واقعاً این زمان  ،زمان درستی بود ؟ اگر فرض کنیم این کار

کار درستی است که ما باید با شرکت های بزرگ اروپایی هم قرارداد ببندمی  .فرض قضیه این کار کار درستی باشد
ف این زمان مناسب بود؟ در زمانی که منافقنی را مجع کردند و مهایش برایشان گذاشتند  ،ما در مهان زمان با

یکی از شرکت های بزرگ آهنا  ،شرکت  totalنفتی قرارداد ببندمی ؟ آن هم قرارداد نفتیی که مشا مشاهده کنید ،
در این قرارداد 56درصد مال  totalاست و 11درصد برای چینی هاست و فقط 61درصد برا ایرانی هاست .
آیا واقعاً این  ،آن قرارداد بردبرد است یا بُرد که بُرد است ؟ من منیدامن واقعاً مگر میشود یک وزیر چننی
قراردادهای بزرگی ببندد؟ قطعاً جملس شورای اسالمی باید وارد بشود  .باتوجه به سابقه ای که شرکت  totalدر
ایران دارد  .البته عزیزان ما در دولت میگویند که ( این یکی از پریوزی های ماست .این برجام دوم است  .این

شکست حترمی های آمریکایی هاست  ).ولی آیا واقعاً در عمل اینچننی است ؟ امیدوارمی که روز به روز ما با احتاد
و انسجام بیشرت و با دوری از این تفرقه هایی که اتفاق می افتد  ،و هر از چندگاهی اینها میگویند و یا گروه

مقابل آهنا میگویند ؛ این به ضرر مملکت است  .چقدر مقام معظم رهربی سفارش بکنند؟ نکته ی دیگری که باز
در مسائل سیاسی عرض بکنم  ،موضوع سپاه پاسداران است  .خب سپاه باع ث عزت و اقتدار جامعه ی
اسالمی است  .امام فرمود اگر سپاه نبود  ،کشور نبود  .و حاال ما در حالی که آمریکایی ها دارند سپاه را حترمی
میکنند و دمشنی میکنند با سپاه به جهت سیلی حمکمی که خوردند  ،هیمن دفعه در پرتاب موشک به َست
داعش  ،باالخره سیلی حمکمی به آمریکایی ها زدند سپاهیان عزیز  ،و این باع ث شد که سپاه مورد حترمی قرار

بگرید  .البته آهنا هیچ کاری منیتوانند بکنند و قطعاً ان شاءهلل تبارک و تعالی  ،در آینده هم سپاه  ،سیلی های

حمکم تری بر آمریکایی ها خواهد زد .

باالخره سخن در اینجاست که ما مهگام با دمشن نشومی ؛ اگر یک پاسداری یک مشکلی دارد  ،نباید سپاه زیر
سوال برود  .چنانکه اگر یک روحانی مشکل داشت  ،دو روحانی مشکل داشت  ،روحانیت نباید زیر سوال برود
.سپاه نباید زیر سوال برود  ،امام فرمود ایکاش من یک پاسدار بودم .حاال مهه ی مردم تشکر کردند از سپاهیان
عزیز  .ولی آن مهراهی های با دمشن خوب نیست .من هم منیخواهم وارد دعواهای سیاسی بنی گروه ها بشود .
من دارم عرض میکنم که اصالً اینها نباید باشد  .ما باید با هم احتاد و انسجام داشته باشیم .حرف آخرم راجع به
این است که جوان ها را بیشرت دریابیم در مهنی روزهای تابستان  ،کالسهای متعدد دینی بروند.نه کالس های

رقص  ،نه کالسهای آهنگ و انواع و اقسام کالسهای غری مرتبط با اخالق اسالمی  .به کالسهای قرآن و کالس
هنج البالغه بفرستیم فرزندامنان را  .باید هزینه کرد برای دین  .واقعاً کسی که بچه اش را میفرستد کالس رقص ،
انتظار دارد این بچه عاقبت خبری بشود و برای او قدم بردارد؟

دعا میکنیم برای مهه ی جوان ها  ،به ویژه جوانانی که امروز بر سر آزمون سراسری کنکور هستند  .خداوند ان
شاءهلل مهه ی آهنا را موفق و منصور بدارد .
ِ ِ ِ
إِ َّن أَحسن ْ ِ ِ
الر ْمحَ ِن
اب اللَّ ِه الْ َع ِزی ِز ْ
احلَ ِكی ِم ؛ {{أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ؛بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
احلَدی ث َو أَبْلَ َغ َم ْوعظَة لَكتَ ُ
ْ ََ
ِ
َّ ِ
َح ٌد صدق اهلل العلی العظیم }}
َح ٌد ؛ اللَّهُ َّ
الص َم ُد ؛ َملْ یَل ْد َوَملْ یُولَ ْد ؛ َوَملْ یَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
الرحی ِم ؛ قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ
والسالم علیکم و رمحة اهلل.

پایان خطبه دوم//

