خطبه اول:
سالم علیکم مجیعاً و رمحة اهلل و برکاته
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرمحن الرحیم ال حول وال قوة ااال باهلل العلی العظیم حسبنا اهلل
و نعم الوکیل نعم املولی و نعم النصری احلمد هلل رب العاملنی الصلوة و السالم علی سیاد النبیانی حبیب

اله العاملنی ابالقاسم املصطفی حممد (ص) و علی عرتته و اهل بیته اجلمعنی قال احلکیم فی کتابه الکرمی
ِ
طوف َعلَی ِهم ِولدا ٌن ُُمَلَّدون /
ئنی َعلَیها ُمتَقابِلنی  /یَ ُ
سرٍر َّموضونَه ُّ /متَّک َ
بسم اهلل الرمحن الرحیم «علی ُ
أس ِّمن َّمعنی  /ال یصدَّعو َن عنها و ال ینزفون  /و فا َک ٍ
بِاَکو ٍ
اب و اَباریق و َک ٍ
هة ِِّّماا یتَ َخ َّریون » امیدوارم
َ
َُ
َُ
خدای رمحان توفیق آن دهد که با عملکرد خویش مستحق رمحت و رضوان و نعمت های فراوان اهلی
در عامل برزخ و عرصه حمشر باشیم و در پیشگاه حضرت حق رو سفید و مهچنان عاقبت خبریی در
دنیا و آخرت نصیب ما گردد  .خدای منان در این مظنه استجابت دعا مهه ما را به لطف و کرمش
مشمول مغفرت بی پایان خود قرار بدهد .گذشتگان مان را بیامرزد و گناهامنان را مستجاب بگرداند،
بیماران را شفا عنانت فرماید ،رهربی معظم انقالب را دوام صحت و طول عمر عطا کند و بر اقتدار
نریوهای مسلح ما بیافزاید ،ارواح شهداء شاد و روح امام راحل به برکت صلوات بر حممد و آل حممد
(ص).
مستحضرید که هفته های گذشته آیات ابتدایی سوره «واقعه» مهه آدماه را در عرصه حمشر به سه
دسته تقسیم کرده بود ،اصحاب مینی و اصحاب ِِشال و سابقون .درباره سابقون در این آیه ای که

سرٍر َّموضونَه» جایگاه بس درخشانی دارند آناهیی که در امیان و عمل و کار
امروز میخوانیم «علی ُ
خری پیش قدم میشوندُ « .س ُرر» مج ِع « َسریر» است« .سریر» به معانای ختت استَ « .موضونه»

زرهای که منظم بافته شده باشد و حلقه های زره حمکم و منظم و ردیف چیده شده باشد .در اصل
بدین معناست .ختت های موضونه یعنی ختت هایی که هم حمکم هستند و هم ردیف چیده شددن و
هم درخشش و زیبایی دارند .ختتی معمولی خنواهد بود برای پیشکسوتان و پیشگامان ،آهناییکه

«السابقون السابقون اولئک املقربون» در درگاه حضرت حق نزدیکرتندف نه نزدیکی مکانی ،بلکه
نزدیکی مقامی ،رتبه واال دارند .پس مقربنی بر ختت های منظم و هبم پیوسته استقرار پیدا میکنند« .
ِ
ئنی َعلَیها ُمتَقابِلنی » آن ختت ها به گونه ای ساخته و تعبیه شده که راحت بر آن روربروی هم
ُّمتَّک َ
تکیه میزنند .جلسات اُنس و سرشار از رضایتمنی مهه کسانی که در آن جایگاه قرار میگریند .دنیا
دار رنج بوده و اخرت دیگر دار رنج نیست .دنیا دا ِر تغیری و حتول بوده و صحت و بیماری و فقر و
دارایی داشتیم اما در آخرت یک شرایط یکسان و یکنواخت خواهد بود .حتما شنیده دارید ازمجله
شوخیهای حکیمانه پیغمرب (ص) نقل شده که روزی از درب مسجد داخل میشد که یک خامن پریزن
قد مخیدهای جلو آمد و سالم کردف گفت یا رسول اهلل دعا کن من اهل هبشت باشم .حضرت فرمود
مگر منیدانی هبشت جای پری زهنا نیست؟ این زن دلش فرو رخیت و شروع کرد به گریه کردن ،دلش
شکست .حضرت وارد مسجد شد ،بالل پشت سر داشت میآمد که دید این پری زن َدِم درب دارد

گریه میکند .گفت مادر چه شده؟ گفت از پیغمرب(ص) درخواست کردم که دعا کند من اهل هبشت
باشم ،ایشان فرمودند هبشت جای پری زهنا نیست .بالل تعجب کرد که خب پری زن اگر مؤمنه باشد
چرا جای او هبشت نباشد؟ بالل آمد حمضر پیامرب (ص) و گفت یا رسول اهلل چرا دل این خامن را
شکستی؟ چرا فرمودیبهشت جای پری زهنا نیست؟ حضرت فرمود بالل تو هم خیالت راحت باشد که
هبشت جای سیاهها هم نیست.بالل خجالت کشید و عقب رفت .عباس عموی پیامرب (ص) که پری
مرد بود در آن نزدیکی نشسته بود.خواست چیزی بگوید که پیغمرب (ص) فرمود عموجان تو هم
خیالت راحت باشد هبشت جای پری مردها نیست .بعد فرمود که بگویید آن خامن بیاید .اهل هبشت
در زیباترین چهره و در توامنندترین ِ
حالت دنیا در آجنا ظاهر میشوند و اگر سیاه بوده دیگر سیاه و

ِ
ئنی َعلَیها ُمتَقابِلنی » تکیه داده بر آن ختتها ،رو در روی هم« .
سفید ندارد ،مهه نورانیاندُّ « .متَّک َ
طوف َعلَی ِهم ِولدا ٌن ُُمَلَّدون » نوجواهنایی برای خدمت به آهنا آمادهاند .نوجوانانی که مهواره در شکوه
یَ ُ
و طراوت جوانی بسرمیبرند و گرداگرد اهل هبشت میگردند .حاال آن نوجواناه چه کسانی هستند در

میان مفسرین اختالف است .برخی فرمودند که این نوجواهنا ،بچههایی که قبل از رسیدن به تکلیف و

سن بلوغ از دنیا رفنت هستند ولی در بعضی از احتماالت هست که بچههای مومننی بودند که
خودشان به مومننی ملحق میشوند اما اگر بچه های کفار بودند ولی قبل از رسیدن به سن بلوغ از
دنیا رفتند آهنا میتوانند در این جایگاهِ خدمتی حضور داشته باشند .و چیزی هم از امری املومننی نقل
شده است که مشابه مهنی معناست ،اینها اطفال مشرکنی خباطر بی گناهی و رفنت از دنیا به چننی
مرتبه ای رسیدند که خدمتگزاران مومننی اهل هبشت در عرصه حمشر باشند « .بِاَکو ٍ
اب و اَباریق »

«اکواب » به ظرفی گفته میشود که دسته نداشته باشد.در قدمی برخی از کوزههایی که ساخته میشد
برخی دستهدار و برخی بدون دسته بود .انواع و اقسام وسایل پذیرایی در اختیار آهنا قرار دارد « .ال
صدَّعو َن َعنها و ال یُ َنزفون » شرایطی که آهنا در آجنا دارند نه دچار دردسر میشوند و نعمتهای
یُ َ

هبشتی متام شدنی نیست و دچار حوادثی که انسان در دنیا میشود در آجنا خنواهد داشت « .و
فا َک ٍ
هة ِِّّماا یتَ َخ َّریون » میوههایی که هوس بکنند .هر چه را که خودشان اختیار بکنند مهان میوه در
صدَّعو َن َعنها و ال یُ َنزفون » دچار دردسر
اختیارشان قرار خواهد گرفت .دردسر ندارند « .ال یُ َ
منیشوند و از آشامیدن شراهبای هبشتی دچار مستی منیشوند که شراب طهور است « .و فا َک ٍ
هة ِِّّماا
یتَ َخ َّریون »َ « .و َحل ِم طَ ِری ِِّّماا یَشتَهون» و گوشت پرندگان از هر آنچه را که اشتها کنند .حاال چرا
گوشت پرنده بر سایر گوشتها مقدم شد؟ گوشت طری لذیذتر است و لذا آنانی که راحتی را

میخواهند بدانند که رفاه ماندگار در هبشت در سایه امیان و در سایه عمل صاحل فراهم میشود.
آنچه را که میخواهیم خدای رمحان به من و ِشا و مهه اهل امیان به لطف و کرمش مرمحت فرماید.
{{بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛ قل هواهلل احد /اهلل الصمد /مل یلدو مل یولد /و مل یکن له کفواً احد
؛صدق اهلل العلی العظیم}}
پایان خطبه اول//

خطبه دوم:
الر ْمح ِن َّ ِ
ِ
احلم ُد للا ِه ر ِّ ِ
الصالة والسالم
صل علی حممد و آل حممد ؛ بِ ْس ِم اللَّه َّ َ
ب الْ َعالَم َ
نی ا
الرحی ِم َْ ْ
َ
اللهم ا
علی امری املومننی و علی
علی سیاد النابینی حبیب إله العاملنی ابی القاسم املصطفی حممد و علَی ٍّ
دیقة الطااهره سیدةِ نساء العاملنی و علی احلسن واحلسنی سی َدی الشباب أهل ِ
الص ِ
اجلنة أمجعنی و
ا
ا
ا
علی علیِ ب ِن احلسنی و ِ
حممد بن علی و جعف ِر بن حممد و موسی بن جعفر و ِ
علی بن موسی و
َ
ِ
ک احلُ َج ِه ب ِن
حممد بن علی و عل ِی بن حممد و احلس ِن بن علی و احلجة القائم اَملنتظَر  .اللَّ ُه َّم ُک ْن لَِولِیِّ َ
ِِ ِ ِ ِ
احلسن صلَواتُ َ ِ
الساع ِة و فِی ُک ِّل ساع ِة ولِیاً و حافِظاً و قَائِداً و نَ ِ
اصراً
ََ َ
َ
َ َ َا َ َ َ
ک علَیه و َعلی آبائه فی َهذه َّ َ َ
ِ
ِ
ویال.
ک طَْوعاً َو ُمتَ َتعهُ فِ َیها طَ َ
ض َ
َوَدل ًیال َو َعْیناً َح ََّّت تُ ْسکنَهُ أ َْر َ
صلوات...
«««ع ِن النبی «ص» أناه قال :من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة ؛ فقال رجالن من أصحابه ,فنحن

نقول ال إله إال اهلل ,فقال رسول اهلل (صلى اهلل علیه وآله) :إمنا تقبل شهادة أن ال إله إال اهلل من هذا
(أشار بِ َع ٍ
لی«ع»  ،الذین أخذ ربنا میثاقهم  ،مثا وضع رسول اهلل یده على رأس علی مث
ومن شیعته َ
قال عالمة ذلک أن ال حتال عقده و ال جتلسا جملسه و ال تکذبا حدیثه»» ؛

بار دیگر در این خطبه دوم  ،خود و هم هی ِشا را به تقوای اهلی  ،پرهیز از گناه  ،اجنام واجبات
تأکید دارم  .به خدا پناه بربمی  .اگر عنایت او شامل حال نشود  ،انسان گرفتار است  {{ .إِ َّن
الس ِ
وء إَِّال ما رِ
ب }}  .به خدا پناه بردن به وسیله ی مناز  ،به وسیله ی برخواسنت
ر
م
ح
النَّ ْف َس ََل ََّم َارةُ بِ ُّ
َ
َ
َ
َ ا
اواخر شب ؛ به وسیله ی اقامه ی مناز شب  ،استغفار در مناز وتر  .العفو گفنت در مناز وتر  .مهه ی
شر وسوسه های ابلیسی در امان
شر نفس اماره و از ا
اینها وسیله است که خدای رمحان مدد کند از ا

مبانیم.خدایا می خواهیم تو را بنده باشیم و بندگی پیشه کنیم  ،ضعف دارمی و مشکل دارمی ؛ با

عنایت به الطاف خاصه ی خود  ،ما را یاری و مدد بفرما  .امروز بر حسب نقل عموم مورخنی اهل
سنت و در جامعه ی شیعی ما هم یکی از بزرگان  ،مرحوم کلینی صاحب کتاب گرانقدر کافی  ،او

هم معتقد است والدت پیغمرب  ،دوازدهم ربیع االول که امروز روزی است می باشد  .و غری از ایشان
 ،عموم علمای شیعه  ،بر این باورند که  71ربیع االول است  .خب این فاصله بنی دوازدهم و
هفدهم  ،در نظام مجهوری اسالمی ایران  ،به عنوان هفته ی وحدت نامگذاری شده  .ببینید  ،این که
وحدت میشود و منیشود ؛ اگر وحدت نداشتیم  ،یا نداشتند  ،این مشکل افراد است  .و اگر نه ،
پیغمرب مال مهه َفرق مسلمان ها هست یا نه؟ بله پیغمرب  ،رسول مهه ی َفرق مسلمان ها است .
شیعه  ،سنی  ،مهه پیغمرب را باور دارند  .مهانگونه ای که قرآن  ،کتاب نازننی اهلی مال مهه ی

مسلمان ها از مهه ی َفرق است  .قرآن مشرتک است برای شیعه و سنی ؛ کعبه مشرتک است که قبله
ی هم شیعه است و هم سنی ؛ پیغمرب مشرتک است  ،هم پیغمرب شیعه  ،و هم پیغمرب سنی است .

منتها گاهی عوامل دِشن ُ ،هل میدهند  ،هم شیعه را و هم سنی را ؛ در شیعه  ،شیعه ی انگلیسی
درست میکند ؛ در سنی هم سنی وهابی  .هر دو جریان میشود جریان احنرافی  .اگر واقع نگری

باشد  ،باید مسلمانان مهه در کنار هم زندگی مساملت آمیز داشته باشند  .دِشن مسلمان ها یهودی
ها هستند  .قرآن معرفی میکند{{.اَ َش َّد الناس ِعداوتاً لِلاذین آمنوا الیهود}}.دِشن را داعش رها میکند
 ،شیعه کشی را واجب میداند  .این میشود اسالم سنی انگلیس پسند  ،شیطان پسند.و متاقبالً اگر

در میان شیعیان  ،افرادی به هبانه ی محایت از اهل بیت  ،بعضی از صحابه ی پیغمرب را بدگویی و
دشنام مطرح کنند و عنوان کنند و اجیاد هبانه به دست دِشن بدهند  .خود اهل بیت در هنایت
مظلومیت  ،باالترین حتمل را داشنت د .اگر کسی دعوت میکند به آرامش  ،به عدم ناسزا گویی و به
صرب داشنت صحابه  ،معنا آن نیست که آن مظامل را فراموش کرده باشد.معنایش این نیست که آهنا را
ُِحمق دانسته باشد  .نه خری  .تعاون یک چیز دیگر است  .حاال به مناسبت والدت پیغمرب  ،این
روایت را من تقدمی حمضر میکنم :رسول خدا روز در مجع اصحاب فرمود  :هرکه قائل به الاله اال اهلل

باشد  ،هبشتی است  .خب یک وقتی است که یک کسی  ،خیلی راحت و ساده اینگونه تفسری
میکند که خب هرکسی بگوید الاله اال اهلل هبشتی است ؟ اما آیا این گوینده  ،با مهنی مبنا و نیتی که
ِشا دارید فرموده این روایت را؟ خب پاسخش این میشود که هرکه بگوید الاله االاهلل و باورمند باشد .

مومن باشد به الاله االاهلل ؛ معتقد باشد ؛ اگر باورمند باشد  ،لوازمی پشت سر این باور می آید .
اگر مومن به الاله االاهلل باشد  ،الزمه ی امیان به الاله االاهلل  ،مقید بودن و تقید است  .پیغمرب در
مجع اصحاب فرمود هرکه بگوید الاله االاهلل هبشتی است  .فقال رجالن  :خب ما هم میگوییم الاله
االاهلل  ،یعنی اگردر این اندازه راحت است خب ما هم گفتیم  .رسول خدا با دست اشاره کرد به
مست علی  ،و فرمود  :اگر می خواهید الاله االاهلل ِشا جنات خبش باشد  ،موجب ورود به هبشت
باشد  ،باید راه را بشناسید و مسری را برویدِ.شا اگر میخواهید بروید مطب یک پزشک ؛مدیر یک
شرکتی را میخواهی مراجعه کنی .نگاه میکنی تابلویش کجاست؛تابلو ِشا را راهنمایی میکند به آن
هدف ِشا را برساند .اولیاء خدا أعالم هدایت هستند  .یعنی تابلوی هدایت به سوی خدا  .میخواهی
خدا را اینگونه بندگی کنی  ،پیغمرب فرمود خیلی ساده  :مهانا پذیرفته میشود شهادت الاله االاهلل ،
اشاره به امریاملومننی میکند و میفرماید :از علی و پریوان علی .نه تنها حمبان  ،ما عموم مان حمب
هستیم  .دوست دارمی امریاملومنان را ؛راست است  .ولی شیعه هستیم و پریو علی؟ اگر پریوی کردمی ،
خوشا به حاملان  .و آنی که جناتبخش است در درجه ی اول  ،پریوی کردن در مسری آنان قرار گرفنت
که مسری صحیح بندگی خداست  .خدای رمحان میثاق گرفت  .میثاق بندگی در سایه ی هدایت
اولیاء خدا ؛ سپس رسول خدا جلو رفت و دستش را بر سر امریاملومننی گذاشت  ،و فرمود :نشانه ی
اینکه او و شیعیانش جنات یافته اند  ،و داخل هبشتند  ،این است که پیمان والیت و امامت را که
بستید  ،عهد خود را نشکنید  .در جایگاه او به ناحق ننشینید ؛ سخنانش را تکذیب نکنید ؛
تصدیق کنید و پریوی کنید  .اگر میخواهید دلتان زنده باشد به نور امیان ،مهواره دل را به نور خدا نگه
دارید  .اگر خدا را فراموش کردی  ،دلت میمرید  .دل زنده مهواره به یاد خداست  .ذکر و یاد خدا
شیطان را دور میسازد  .طوبی ملن شغل قلبه بالفکر ،و لسانه بالذکر؛گوارا و مبارک باشد  ،کسی را
که دلش مهواره در فکر در عظمت خدا و در آینده ای که انسان پیش رو دراد  ،و زبانش هم به ذکر
خدای رمحان مشغول باشد  .مهچننی امروز روز شهادت شهید مظلوم  ،آیت اهلل سید حسن مدرس
در سال  ، 7171در کاِشر  ،به دست مأموران رضاخان پلید  ،و به این مناسبت  ،روز جملس نامیده

شده است  .امام راحل  ،بنیانگذار انقالب و مجهوری اسالمی میفرمود  :جملس باید نسبت به رفع
گرفتاری های مردم انقالبی عمل کند  .جملس قوه ی جمتمع یک ملت است  .مردم این شهرستان ،
مردم آن شهرستان  ،رأی دادند و آدمی را انتخاب کردند .این آدم باید زبده ی ملت باشد  ،عصاره
ی ملت باشد در خانه ی ملت  .جملس  ،قوه ی جمتمع یک ملت است  .جملس که در رأس مهه ی
امور کشور واقع است  ،یعنی جملس خوب  ،مهه چیز را خوب میکند و جملس بد  ،مهه چیز را بد
میسازد  .جای دیگر می فرمود  :جمموعه ی خواسته ها و انتظارات مردم  ،از جملس  ،رفع گرفتاری ها
و حمدودیت ها و دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداری است .اصالح امور اجرایی کشور با جملس
شورای اسالمی است  .وای هب آن روزی که منایندگان جملس مالحظه ی دولت را داشته باشند.خدا
میداند مدرس را آهنایی که میشناختند  ،و تعریف میکردند  ،میگفتند وزرا از مدرس میرتسیدند  .وزرا
حساب میربدند از مدرس  .اگر اینگونه نبود  ،رضاخان او را تبعید منیکرد  .مدرس یک تنه در هتران ،
در جملس اثرگذار بوده  ،چون اثرگذار بوده  ،لذا رضاشاه تصمیم گرفت او را تبعید کند  .مناینده باید
دولت را هم رأی اعتماد بدهد و حرکت بدهد و راه بیاندازد و هم باید او را مراقبت و کنرتل کند .
اما اگر وزرا بیایند منایندگان را دعوت کنند به سفرهای خارجی و بربند و زد و بندهای اینچنینی ،
آنوقت حق ملت ضایع میشود و آن مناینده منیتواند به موقع مقابل وزیر بایستد و سوال بکند  .فرمود
امام  :جمموعه ی خواسته ها و انتظارات مردم از جملس  ،رفع گرفتاری ها و حمدودیت ها و دگرگونی
در نظام پرپیچ و خم اداری کشور ،از انتظارات به حقی است که باید آهنا را جدی گرفت .فردا
سالروز شهادت روحانی مبارز  ،مریزا کوچ خان جنگلی در سال  ، 7111یعنی  61سال قبل ؛
مریزاکوچک خان ُمالف استبداد ُ ،مالف استعمار بود  .منیتوانست حتمل کند این چیزها را  .مهچننی
فردا سالروز اعالم مرجعیت حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای از سوی جامعه ی مدرسنی حوزه
علمیه قم در سال  7111است  .بعد از ارحتال مرحوم آیت اهلل اراکی  ،جامعه ی مدرسنی  ،چند
نفر را که صالحیت و شایستگی آنان برای مرجعیت در فتوا معرفی کرده بودند  ،از مجله ی آنان مقام
معظم رهربی بود  .جامعه ی مدرسنی اداء شهادت کردند که برای تقلید  ،ایشان سزاوار است  .حاال

هرکسی نظریه ای دارد ؛ من نه اآلن که در جملس خربگان عضو کوچکی هستم ؛ نه ؛ مهان جلوتر ها
بعد از فوت امام  ،که جملس خربگان آن ایام اعالم کرد مقام معظم رهربی جانشنی امام خواهد بود ؛
تشخیص شخصی  ،تشخیص دینی  ،و واقعاً تشخیص فهمم این بود که ایشان از مهه برای تقلید
سزاوارتر است  .میدانید چرا؟ خیلی ساده سخن  ،مرجعیت برای فتوا دادن  ،عِلمیت میخوهد و
عدالت.باید عامل باشد  ،و اگر أعلَم باشد هم هبرت است  .و با تقوا و خداشناس و خدا ترس  .این
ها شرط مرجعیت است  .اما برای رهربی  ،عالوه بر این دو شرط که شرط اولیه و اساسی است ،
یعنی هم باید جمتهد باشد و عامل باشد  ،عالوه بر این باید شجاع باشد  ،مدیر و مدبر باشد  ،آگاه
به مسائل جامعه  ،مسائل روز  ،داخلی  ،خارجی  ،یعنی یک شرایط برتری میخواهد برای رهربی و
برای مرجعیت این شرایط نبود و نیست  .از سال  7111تا اآلن  31سال میگذرد  .بیست و سه
سال قبل  ،جامعه ی مدرسنی
مرجعیت مقام معظم رهربی را امضا کردند  .امیدوارمی خدای رمحان سایه ی بابرکتش را بر سر امت و
ملت مستدام بدارد ان شاءهلل  .یکشنبه پسفردا  ،سالروز درگذشت عامل زاهد عارف پیوسته به حق ،
مرحوم آیت اهلل کوهستانی  ،که واقعاً از شخصیت های نادر روزگار بود  .خدا رمحت کند مرحوم
آیت اهلل العظمی آقا سید حممود شاهرودی را که در روزگار خودش سرتاسر مازندران مقلاد آقای

شاهرودی بودند ؛ آقای شاهرودی به یک مناسبتی من رفته بودم خدمتشان مسأله ای پرسیدم مشاورتاً
و حضوراً  ،با فاصله ی کمرت از نیم مرت مقابلش نشسته بودم  ،دستش را بوسیدم  ،مسأله پرسیدم ،
ایشان پرسید که آقا شیخ حممد کوهستانی را میشناسی؟عرض کردم حبمداهلل بارها خدمتشان شرفیاب

شدم  ،زیارتشان کردم  ،شروع کرد از ایشان حرف زدن و تعریف کردن  .حقیقتاً بسیار ارادت دینی

داشت مرحوم آیت اهلل شاهرودی نسبت به آیت اهلل کوهستانی  .خدای رمحان او را غریق رمحت کند

 ،نثار روحش صلواتی هدیه بفرمایید  .در سال  7167قمری  ،یعنی  84سال قبل فوت ایشان اتفاق
افتاد  .و مهچننی یکشنبه سالروز تصوب قانون اساسی مجهور اسالمی در سال  7134و روز جهانی
معلوالن  .دوشنبه روز بیمه  .بیمه را مهه ی خانواده ها باید جدی بگریند  .امریاملومننی سالم اهلل علیه

میفرمود  :انسان دور اندیش در حلظه ی گرفتاری و حوادث غری مرتقبه به اصطالح  ،سرگردان
منیماند.بیمه یکی از مصادیق دور اندیشی است  .که آدم برای ایام بیماری و ایام پریی خود  ،قرارداد
بیمه منعقد کند ؛ حاال اگر در دستگاهی خدمت میکند که آن دستگاه موظف است ؛ و حتی اگر
نه  ،خودش کسب و کار آزادی دارد  ،باز هم میتواند قراری با بیمه داشته باشد برای ایام ناتوانی و
ایام پریی ؛ چهارشنبه  ،برحسب نقل مشهور شیعه میشود  71ربیع االول و سالروز والدت خامت
االنبیا حممد مصطفی  ،و امام صادق علی الصلواة و السالم  ،والدتش در چننی روزی اتفاق افتاد.
ِ
ک لَ َعلَی ُخلُ ٍق روز اخالق و مهرورزی  ،برای خاطر اینکه پیغمرب را خدا خطاب کرد {{ :
انَّ َ
َعظیم}}  ،روز والدت پیغمرب  ،روز اخالق و مهرورزی است .

و پنجشنبه  71آذر روز دانشجو  .چرا این روز را گفتند روزدانشجو؟ ریشه ی نامگذاری این روز به
روز دانشجو بر میگردد به سال  ، 7113که بعد از ملی شدن صنعت نفت و بعد از کوتاه شدن
دست کمپانی های انگلیسی  ،در زمان دولت مصدق  ،به واسطه ی این ملی شدن صنعت نفت ،
شوکت دربار کاسته شد ؛ دولت مصدق حمبوبیت مردمی بیشرتی پیدا کرده بود  .برای اینکه بر
حامیان نظام وابسته ی شاهنشاهی تلخ آمده بود .آمریکایی ها هم احساس کردند از انگلیسی ها
کاری بر منی آید رد ایران  ،بنا براین جای انگلیسی ها را ما بگریمی  .آن ها آمدند دست به کار
شدند و کودتای  34مرداد را برای سرنگونی دولت ملی مصدق درست کردند  .و شاه در حال فرار
بود و او را برگرداندند و آوردند  .مهان سال  ، 7113چند ماهی که گذشت  ،در آبان ماه  ،معاون
رئیس مجهور آمریکا نیکسون  ،تصمیم گرفت بیاید ایران و مانوری بکند تا جای پای خودشان را
تثبیت کنند به جای انگلیس.این خرب منتشر شد در  38آبان که نیکسون می خواهد به ایران بیاید ؛
زلزله ای در فضای دانشجویی علیه آمدن نیکسون بلند شد  ،برای خاطر اینکه آن کودتای آمریکایی
به کلای نظام و حکومت و دربار را وابسته به بیگانه ساخت و دربار از ملت فاصله گرفته بود  .به
مهنی منظور دانشجویان زمزمه هایی در مهنی فضای بسیار خفقان داشتند  .تا رسیده به روزی که
نیکسون بیاید در  71آذر مهان سال  7113؛ دانشجویان رفتند صبح به مست دانشگاه  ،دیدند

دانشگاه شده پادگان نظامی به واسطه ی کثرت مأموران  .چون نیکسون را میخواستند به دانشگاه
بیاورند و دکرتای افتخاری به او بدهند  .دانشجویان هم بدون هیچ عکس العمل رفتند سر کالس
درس و خواستند نشان بدهند که اینجا نیازی به این حضور نریوهای نظامی نبود .تا بعضی از
دانشجویان در ح اد سخن گفنت اعرتاض کردند به این حضور و تنها در مهنی حد  ،بستند آهنا را به
رگبار  .ببینید  ،جنبش دانشجویی  ،ماهیت و ریشه و آغازش استکبار ستیزی است و استقالل

طلبی .ضد سلطه بودن  .اینها یک چیزهایی است که مهواره باید زنده باشد رد فضای علمی و
دانشجویی .مقام معظم رهربی در دیدار با شرکت کنندگان در اجالس حمبان اهل بیت داخل مهنی
هفته ی گذشته فرموده بود  :برای مقاله با استکبار  ،هرجا نیاز باشد حضور خواهیم داشت ؛ مقابله
با استکبار وظیفه ی دینی هر مسلمان است  .فرمود مجهوری اسالمی ایران در مقابل توطئه ی جبهه
ی استکبار و جبهه ی صهیونیسم  ،برای اجیاد جنگ و نزاع بنی مسلمان ها ایستاده و خواهد
ایستاد .و به اذن پرودگار در این مبارزه پریوز خواهد شد  ،مهانگونه که شجره ی خبیثه ی داعش در
عراق و سوریه قطع شده است  .یعنی اگر مقاومت از ناحیه ی مجهوری اسالمی ایران نبود  ،داعش ،
ریشه دوانیده بود و ماندگاری پیدا میکرد در این کشورهای اسالمی ؛ ولی به فضل اهلی و به برکت
هدایت های مقام معظم رهربی  ،شر این شجره ی خبیثه برداشته شد فعالً .البته نباید غافل بود .
استکبار جهانی دست بردار نیست  .توطئه ها یکی بعد از دیگری علیه مقاومت در هر شهر و

منطقه و کشوری طرح ریزی میشود  .اخریاً داخل مهنی هفته ی گذشته  ،پارملان اروپا آمد طرح منع فرو
تسلیحات به عربستان سعودی را با  316رأی موافق برای منع فروش با  68رأی ُمالف و ِّمتنع با هم
تصویب کرد  .خب ببینید  ،بعضی ها ِّمکن است بگویند پس پارملان اروپا کار خوبی کرد  .ولی این
پارملان اروپا  ،سه سال متام که سعودی داشت بر سر مردم مین آتش مریخیت  ،چرا خفه شده بودند ؟
منتظر بودند که سعودی پیش بربد  .اما االن که دیدند نه  ،سعودی درمانده شده ؛ مردم مین واقعاً
سرمایه های زیربنایی شان ویران شده  .واقعاً گرفتارند و شاید خبشی گرسنه باشند  .اما معذلک تسلیم

منیشوند و زیر بار ذلت منریوند  .مهان شعار ساالر شهیدان اباعبداهلل را دارند زنده میکنند  .میگویند

هیهات منا الذله یعنی میمریمی  ،اما زیر بار ذلت و سازش منریومی  .االنه پارملان اروپا به این نتیجه
رسید که عربستان دیگر منیتواند به هدفش برسد ؛ لذا آمدند طرح منع فروش تسلیحات به عربستان را
مصوب کردند  .حاال بیایند این مست منت بگذارند بر مردم مین یا بر مردم آزاده ی دیگر کشورها ،
بگویند بله ما عربستان را حمدود کردمی  .اینها فریب است و بصریت اقتضا میکند که انسان درست
بنگرد مسائل را  .اگر اینها واقعاً منیخواستند عربستان ظلم کند  ،چرا جلوتر مقابلش نایستاده بودند .
در هر صورت شرایط دنیا این است و وظیفه ی اهل امیان هم مشخص.

(((((((((((((به تبع هرهفته خطبه های منازمجعه قائم شهر مزیان به اسامی شهدای شهرستان است که
هفته ی پیش رو سالگرد شهادت آهنا است ))))))))))))))) نثار ارواح این عزیزان صلوات.

خرب زلزله ی دیگری در منطقه ی کرمان  ،که البته خوشبختانه گفتند تلفات جانی نداشت  ،ولی
بعضی از ساختمان های قدمیی ختریب شده  .حاال زلزله ها االن یکی بعد از دیگری اتفاق می افتد
.اینها آیات اهلی است ،برای جامعه ی بشری که از خواب غفلت بریون بیاید و بیشرت خدا را
بیاندیشد و بندگی و طاعت پیشه کند .
{{ بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛ والعصر /ان االنسان لفی خسر /اال الذین ءامنوا و عملوا الصاحلات /و
تواصوا باحلق و تواصوا بالصرب ؛ صدق اهلل العلی العظیم}}
پایان خطبه دوم//

