خطبه اول امام جمعه موقت حاج آقا طواف  ٦١تير
حجاب و عفاف از منظر قرآن و روايات آثاری که حجاب وعفت در جامعه بر جای می گذارد خداوند تبارک و تعالی در قرآن
کريم در سوره احزاب می فرمايد ای پيامبر بگو به همسران خودت و دختران خودت و زنهای مومنين،مسلمانها بگو اين
چادرهای خودشان به خود نزديک کنند خودشان را به آن بپوشانند اين نزديکتر است به اينکه شناخته بشوند و کسی آنها را اذيت
نکند شأن نزول مفسرين که نقل کرده اند عده ای از زنهای مومنين به نماز می آمدند و عده ای از جوانهای هرزه سر راه اينها
می گرفتند و اينها را اذيت میکردند آزار می دادند اينها آمدند خدمت پيامبر(ص) شکايت کردند گفتند يا رسول هللا جريان اينگونه
است پيامبر(ص) فرمود پيامبر به زنهای خود به دختران خودت به زنهای مومنين بگو وقتی که به بيرون از منزل میروند اين
چادرهای خود را به سر بکنند جلياب يا چادر يک پوشش سرتاسری بوده که اينطور حجاب زن بيشتر میشود و باعث میشود
که اين زنها مومن هستند و کسی آنها را اذيت نمیکند کسانی که مشکل دارند،جوانهای ناپاک يا انسانهای ناپاک در خيابان برای
خانم ها بوق میزنند و میخواهند بعضی از خانم ها را سوار بکنند برای خانم چادری که بوق نمی زنند نگاه میکنند اگر زمينه
در اين خانم وجود داشته باشد برای او بوق می زنند برای کسی بوق میزنند که حجاب کاملی نداشته باشند پس بهترين حجاب
همين چادر يا جلباب است حجت را قرآن بر انسان تمام کرده در روايت داريم روز قيامت يک خانمهايی را می آوردند اينها به
فحشاء افتاده اند میگويند چرا اين کار را کرده ای چرا اين راه را رفتی میگويند جوان بوديم،مغرور بوديم،زيبا بوديم به اين راه
افتاديم میخواهند بگويند ما تقصير نداشتيم خداوند تبارک وتعالی حضرت مريم(س) را به آنها مثال میزند که چطور اين
حضرت مريم از شما زيباتر بود
مقامش از شما باالتر بود ولی در گناه نيفتاد پاکدامن بود
مردی را می آوردند که به فحشاء افتاد میگويند تو چرا به فحشاء افتادی او هم همين دليل ها را میآورد حضرت يوسف را می
آوردنند میگويند تو زيباتری يا يوسف پيامبر(ص)میگويند يوسف(ع) پس چرا يوسف(ع) به گناه نيفتاد توانست خودش را کنترل
بکند اما تو به گناه افتادی؟
خداوند اين استعداد را در يوسف(ع) ديد و مقام عصمت را به او بخشيد يا عفت حضرت موسی که دختر حضرت شعيب میآيد
دنبال حضرت موسی(ع) میگويد بابام گفته ميام پيش شما و آبی که برای گوسفندان ما کشيدی به تو بدهم وقتی که دختر حضرت
شعيب جلو میافتد و حضرت موسی(ع) پشت سر او میافتد بادی می وزيده است لباس دختر حضرت شعيب مقداری کنار
میرفته و ساق پای دختر مشخص میشده حضرت موسی به دختر حضرت شعيب فرمود برگرد پشت سرم راه برو،من جلوتر از
تو راه میروم،هر جا که بايد بپيچم سنگی بينداز تا متوجه بشوم من آن راه را بروم چقدر عفيف است،چقدر چشمش پاک است
همين نگاه آلوده گاهی انسان را به بدترين گناهان می کشاند
در روايت داريم چه بسيار نگاههای کوچک و کوتاه که بدنبال دارد پشيمانيهای طوالنی خيلی از اين فحشاها با همين نگاه ها
شروع میشود.
چه آثار مخربی بر جامعه دارد سلب اعتماد زن و شوهر اگر بی حجاب بود شوهر او ديگر نگاه خوبی ندارد چقدر پرونده ها که
بيش از 05درصد پرونده ها مربوط به خانواده هاست،مشکالتی که در خانواده ها بوجود می آيد اينها اثرات مخرب بی حجابی
وبی عفتی است اما در مقابل اگر زنی عفت خود را رعايت بکند آن مورد عنايت حضرت ولی عصر(عج) قرار میگيرد.

خطبه دوم نماز عبادي سياسي جمعه به امامت حاج آقا طواف ٦١تير

روز ملی عفاف و حجاب مراسمی در پارک ملی برگزار می شود برای تبليغ اين امر مهم گرد هم بيائيم.
بايد جامعه اسالمی هميشه آماده باشد که جوابگوی مستکبران و متجاوزان به اين مملکت را با سيلی محکم بدهد که مصداق آيه
شريفه و اعدوا لهم....
حفظ عزت در روابط بينالمللی است عزت مال مسلمين است مال خداست در روابط نبايد جوری رفتار کنيم که کفار ما را خوار
کند.

در بعضی از قرارداد ها مثل شرکت توتال بسته می شود که اوالا تفاوت رفتارها وقتی که وزير خارجه ما به فرانسه می رود و با
رئيس جمهور فرانسه ديدار کند هيچ پوشش خبری را نمی دهند و برايشان مهم نيست مديرعامل شرکت فرانسوی توتال با رئيس
جمهور ما در اين سطح ديدار می کند و ما او را در بوق کرنا می گذاريم.
سوابق اين شرکت در خيانت به اين ملت بررسی شود آيا مجازيم با شرکتی که سابقه ی خوبی ندارد قرارداد ببنديم و اموال
صنعت نفت در اختيار او بگذاريم.
عزت اسالمی در روابطمان را بايد حفظ کنيم اموال مملکت را نبايد در اختيار خائنين قرار بگيرد.
سلمان فارسی از افتخارات ايرانيان است ،از سرزمين فارس است روايت از پيامبر اکرم (ص) كه بگويند سلمان محمدی (ص)
کسی در جامعه اسالمی جرأت بکند در پشت تريبون و در حالی که مسئولين ارشد بودند بی احترامی به صحابه پيامبر اکرم
(ص) بشود قوه قضاييه پيگيری فرمايد.
بايد تمکين کنيم به قانون اگر قانون انتخابات جايی را باطل کرد با دليل و برهان  ،قانون را بپذيريم هياهو و جو درست کردن بر
عليه اين و آن چه اشخاص حقوقی و چه حقيقی کار درست نمی شود و خالف است.
صرفه جويی ادارات ،سازمان ها و بانک و بخصوص مردم عزيز در مصرف آب و برق مورد تاکيد است.

