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بسم اهلل الرحمن الرحیم .الحمدهلل رب العالمین الح ْمدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا َیبْلُغُ ِمدْحَتَ ُه الْقَائِلُونَ َو لَا یُحِِْ نَعْمَاءَ ُه
ن
د بِالُِّخُو ِر مَ َیدَا َ
درَتِهِ َو َنشَ َر الرِّیَاحَ بِرَحْ َمتِهِ وَ وَتَّ َ
ق ِبقُ ْ
ن فَطَ َر الْخَلَائِ َ
حقَّهُ الْمُجْ َتهِدُو َ
ن َو لَا یُؤَدِّی َ
الْعَادُّو َ
م مُحَمَّد (ص) َو عَل آل ِه
ف َبرِیَّتِ ِه موالنا و مقتدانا اَبِ القاس ِ
سالَ ُم عَلَ خَیرِ خَلقِ ِه َو اَشرَ ِ
ِالَهُ َو ال َّ
أَرْضِهِ وَ ال َّ
ن وَ لَعن الدائم عل اعدا ِئهِم اَجمَعین مِن اَالن ال قیامِ یُوم الدین و
ن المَکَرَّمی َ
ن المَعُِومی َ
ن الطّاهِری َ
الطَّیِّب َ
بعد قال الحسین علیه السالم « :أال ترون أن الحق ال یعمل به و أن الباطل ال یتناهى عنه»
عباد اهلل اوصیکم وَ نفس بتقوی اهلل.
خودم را و شما برادران و خواهران نمازگزار عزیز را سفارش م کنم به تقوای اله و دوری از گناه،
انجام وظایف مخِوصا انجام دو واجب اله که متاسفانه در جامعه ما رو به فراموش است یعن امر به
معروف و نه از منکر که یک از مهمترین اهداف عالیه قیام اباعبداهلل الحسین علیه السالم بوده همان
گونه که فرمودند :ارید ان آمر بالمعروف و انه عن المنکر .من با قیامم تِمیم دارم امر به معروف و
نه از منکر کنم .و در جای دیگر فرمودند « :أال ترون أن الحق ال یعمل به و أن الباطل ال یتناهى عنه»
آیا نم بینید که به حق و معروف عمل نم شود و نم بینید که نه از منکر و نه از باطل نم شود.
در زمان اباعبداهلل الحسین علیه السالم مظلومیت حق به اوج خود رسیده بود آن هم به خاطر اینکه
مسلمانان این دو فریضه بزرگ اله را فراموش کردند و ترک کردند و بزرگترین معروف زمان که امام
زمان بود در اثر ترک امر به معروف و نه از منکر تنها شد و مظلوم شد و مظلومانه با یاران باوفایش
لب تشنه به شهادت رسیدند .شهادت امام حسین و یارانش به خاطر ترک امر به معروف و نه از منکر
بود .اگر مردم آن زمان معروف ترین معروف ها را که وجود امام حسین علیه السالم را شناخته بودند و
از او پیروی م کردند هرگز ت نها و غریب و شهید نم شد .امر به معروف و نه از منکر ترک شد که
امام حسین علیه السالم مظلوم ،غریب و تنها شد .امر به معروف و نه از منکر ترک شد که امام حسین
با یارانش مظلومانه و با لب تشنه به شهادت رسیدند .کل یوم عاشورا و کل ارض کربال .در زمان که ما
زندگ م کنیم اگر چنین شود باز واقعه و حادثه دلخراش کربال و عاشورا تکرار م شود .امر به معروف

و نه از منکر را سرلوحه همه کارها و برنامه های دین و اجتماع خود قرار دهیم .همه و همه .چه
کسان که انقالب  ،مومن و متدین هستند و چه عموم مردم .عامه مردم .اگر عموم مردم امر به معروف
و نه از منکر را ترک کنند این کشت سوراخ م شود .این جامعه در منجالب گناه و فساد و معِیت
غرق م شود و همه غرق م شوند .چه خوبان چه بدان ،چه کسان که در عرصه و صحنه هستند و
چه کسان که منزوی و گوشه گیر و ب تفاوت هستند .همه غرق م شوند و اول کسان که دامن م
زنند به منکرات اول آنها غرق م

شوند .چون اول کسان در منجالب گرفتار م

شوند که نزدیک

هس تند به سوراخ کشت و داشته کشت را سوراخ م کرده اول او غرق م شود .امام عل علیه السالم
اول مظلوم عالم که به خاطر ترک امر به معروف و نه از منکر مظلوم واقع شده بود و لقب اول مظلوم
عالم را گرفت .مظلومیتش به خاطر ترک امر به معروف و نه از منکر بود .لذا در وصیتش به دو نور
دیده اش حسنین همان طور که در نهج البالغه آمده است م

فرماید :عزیزانم ،نورچشمانم امر به

معروف ونه از منکر را ترک نکنید .اگر ترک کردید اشرار شما ،بدان شما ،افراد ب دین و المذهب،
ظالمین و ستمکاران ب دین بر شما مسلط م شوند .بعد که گرفتار ظلم و ستم اشرار شدید به خاطر
ترک امر به معروف و نه از منکر ،آنگاه که فریاد م زنید و کمک طلب م کنید کس نیست که به
شما جواب دهد و شما را یاری کند .پس تا فرصت دارید امر به معروف و نه از منکر کنید .رسول مکرم
اسالم حضرت محمد صل اهلل علیه و آله مقام آمران به م عروف را به زیبای بیان م کنند .کسان که
امر به معروف و نه از منکر م کنید قدرخودتان بدانید .شما جانشین خدا بر روی زمین هستید و این
مقام مقام کم نیست .پیامبر اکرم فرمود « :من امر بالمعروف و نه عن المنکر فهو خلیفه اهلل ف ارضه
و خلیفه رسول اهلل و خلیفه کتابه» کس که امر به معروف و نه از منکر م کند جانشین خدا بر روی
زمین است و جانشین رسول خداست .جایگاه و نقش امر به معروف و نه از منکر را بدانیم تا در دهه
ای که به نام امر به معروف و نه از منکر است بیشتر بدانیم و بیشتر این دو فریضه را عمل کنیم.
ل الْأَ ْنبِیَا ِءوَ ِمنْهَاجُ الُِّ َلحَا ِء
ن الْمُنْکَ ِر سَبِی ُ
ف وَ النَّهْ َ عَ ِ
ن الْأَمْ َر بِالْمَ ْعرُو ِ
امام باقر علیه السالم فرمود« :إِ َّ
ف
ب َو تُ َردُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَ ُر الْأَ ْرضُ َو یُ ْنتََِ ُ
حلُّ الْمَکَاسِ ُ
ب وَ تَ ِ
ن الْ َمذَا ِه ُ
فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ ِبهَا تُقَا ُم ا ْلفَرَائِضُ َو تَأْمَ ُ
مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ َیسْ َتقِیمُ ا ْلأَمْ ُر »  ،این راه پیامبران است کار پیامبران است سیره پیامبران است اصال
پیامبران آمده اند تا امر به معروف و نه از منکر کنند .معروف ها را احیا کنند و منکرات را منکوب
کنند .این سیره و منهاج خوبان و صالحان زمان است .واجب بزرگ است ،واجبات به واسطه امر به
معروف و نه از منکر احیا م شود .نماز ،روزه ،حج و همه عبادات اصل و اساسش امر به معروف و نه

از منکر است .وقت امر به معروف و نه از منکر در جامعه پیاده شود،واجبات احیا و همگان م شود.
راه ها امن م شود .جامعه امنیت پیدا م کند و کسب و کارهای مردم ،درآمد مردم حالل م شود.
مردم از حرام خواری نجات پیدا م کنند و حقوق مظلومین به آنها بازگردانده م شود .زمین آباد م
شود .یعن ما اگر دنبال توسعه و عمران و آبادی جامعه مان هستیم یک از کارهای مهم که باید بکنیم
امر به معروف و نه از منکر است .امر جامعه سر و سامان م گیرد .ول امر جامعه حمایت و تقویت
م شود .این ها آثار امر به معروف و نه از منکر است.
نب مکرم اسالم فرموند « :مَن رَأى مِنکُم مُنکَرا فَلیُغَیِّرهُ بِ َیدِهِ  ،فَإن لَم یَستَطِع فَ ِبلِسانِهِ  ،فَإن لَم یَستَطِع
ن»  .حضرت مراتب امر به معروف و نه از منکر را بیان م فرمایند .کس
ک أضعَفُ اإلیما ِ
فَبِقَلبِ ِه و َذ ِل َ
که انکار کند ،جلوگیری کند از منکرات با قلبش ،یعن قلب ًا از منکرات و آدم های که عامل منکر
هستند متنفر باشد نه اینکه هر آدم اهل منکر را دید او را تحویل بگیرد .کس که ببیند منکری را پس
تغییر دهد با اقدامش و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش و کس که این کارها را بکند برای
کس است که ایمان کم دارد .کسان که قلب ًا و زبان ًا در اقدامات دیگر امر به معروف و نه از منکر را
ترک کند این آدم مرده است در بین زنده ها ،اگر زنده ای در جامعه باشد .باز حضرت فرمودند :خداوند
مورد خشم و غضب قرار م دهد آدم مومن که دین ندارد .سوال کردند مگه م شه آدم مومن دین
نداشته باشد .آدم مومن یعن کس که دین دارد و ایمان دارد به خدا .گفتند خداوند خشم و غضب
دارد نسبت که آدم مومن که دین ندارد .پرسیدند این دیگر چه مومن است که دین ندارد .فرمودند:
آدم مومن که ادعا دارد ظاهر مسلمان دارد قرآن هم م خواند شاید قرآن هم حفظ است و نماز شب
هم حفظ است ول امر به معروف و نه از منکر نم کند .این چه کس است؟ همان کس است که امر
به معروف و نه از منکر نم کند .ظاهر دین را دارد و ل دین مدار نیست .کس که دین مدار است
سع م کند همه واجبات را انجام بدهد .همه واجبات دوتا از اهمش امر به معروف و نه از منکر بود.
هفته گذشته در خطبه نماز جمعه عرض کردم امیرالمومنین گفتند اگر همه خوب ها حت جهاد در راه
خدا را جمع کنید در برابر امر به معروف و نه از منکر قطره ای است در برابر اقیانوس ب کران .یعن
امر به معروف و نه از منکر اقیانوس است و بقیه واجبات قطره است .ببینید این مقایسه از کیست؟ از
امیرمومنان عل علیه السالم .پس سع کنیم در این ایام که متعلق است به بزرگترین آمر به معروف و
ناه از منکر حضرت اباعبداهلل الحسین ،امر به معروف و نه از منکر را سرلوحه همه کارها و برنامه
ها ،سخنران ها ،نوحه ها و همه کارهایمان قرار دهیم و احیا کنیم .آنگاه آثارش را همان گونه که امام

باقر فرمود خواهیم دید .پروردگارا تو را به عزت و جاللت قسم م دهیم ما را از آمران به معروف و
ناهیان از منکر قرار بده.
ک هُ َو الْ َأبْ َترُ ﴿﴾٣
ن شَانِ َئ َ
ک وَانْحَ ْر ﴿ ﴾٢إِ َّ
ن الرَّحِیمِِ .إنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَ َر ﴿ ﴾١فََِلِّ ِلرَ ِّب َ
بِسْمِ اللَّـ ِه الرَّحْمَـ ِ

خطبه دوم
م َو زِ ْد َو بَا ِرکْ َعلَى سیدنا و نبینا محمد
م صَلِّ َو سَلِّ ْ
بسم اهلل الرحمن الرحیم.الحمدهلل رب العالمین .اللَّهُ َّ
ل عل عل امیر المؤمنین و عل الِدیقه الطاهره الفاطمه الزهرا وَ عل الحسن و الحسین َو
(ص) وصَ ِّ
عل بن الحسین وَ محمد بن عل و جعفر بن محمد و موس بن جعفر و عل بن موس و محمد بن عل
و عل بن محمد و الحسن بن عل و حجت القائم المنتظر المَهدی حججک عل عبادک ،و امناءک ف
بالدک.
عباداهلل اوصیکم و نفس بتقوی اهلل.
خودم را و همه شما عزیزان را سفارش میکنم به تقوا .ترس از خدا .ترس از عذاب قیامت .ترس از روزی
که همه پرده ها از چهره انسان کنار زده م شود .یوم تبل السرائر .بترسیم از آن روزی که همه اسرار
ما افشا م شود .بترسیم از روزی که برادر و خواهر و مادر و فرزند همه از هم فرار م کنند .دوستان
همه از هم فرار م کنند که یکدیگر را نبینند که آبروشان بروند .سع کنیم اعمالمان محتوا پیدا کند.
گردوهای اعمالمان پوک نگردد .ما همه گردو داریم ول خدا نکند که آن روزی که پرده ها کنار رود
ببینیم گردوها پوک بوده است .وای به حالمان آن موقع .اگر نیت خالص در اعمال نباشد همه گردوها
پوک است .اگر این سخنران ها ،نوحه ها ،عزاداری ها ،مجالس برای خدا خالِانه نباشد این گردوها
پوک است .باید فکر دیگری بکنیم .اخالص را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم .سع کنیم سر سوزن
ریا ،خودنمای  ،صمعه در کارمان نباشد .منبر من ،مسجد من ،هیئت من ،غذای من .حت
خوبمان .خدا رحم کند به همه ما.

کارهای

ما در آغاز سال تحِیل  ،شروع ماه محرم و هفته دفاع مقدس قرار داریم .این سه موضوع مهم که
همزمان شده اند پیام مهم برای ما دارند .کمتر پیش م آید که سه موضوع به این مهم باهم باشد.
یک از مهمترین پیام های این همزمان برای خ انواده ها ،اولیان و مربیان و دست اندرکاران آموزش و
پرورش است .همه ما باید برای این بزرگترین سرمایه های ما ،جوانان و نوجوانان ما برنامه ریزی کنیم.
مخِوصا در این ایام که چراغ امام حسین روشن است .آن هم سفره های پر از نورانیت .اوالً این سفره
ها را نوران کنیم و جوانان و نوجوانان که مدیران آینده انقالب هستند را حسین و عاشورای و انقالب
و والی تربیت کنیم .کتاب های درس ما باید لبریز باشد از مطالب معنوی که تزریق کند روحیه دین ،
مذهب  ،والی و حسین و عاشورای در جامعه .درجا نزنیم که کتاب های ما با پنجاه سال قبل تغییری
نکرده باشد .کتاب های درس ما ،آموزش و پرورش ما ،مدارس ما ،دبیران ما باید انقالب باشند تا تزریق
کنند و بدمند روح انقالب و شجاعت و شهامت و ایثار و فداکاری و دلسوزی را به این جوانان که قلبشان
و روحشان پاک است .اینها مثل مزرعه ای هستند که م توان به ترین بذرها را در این مزرعه پاشید و
فردای نه چندان دور بهترین افراد را برداشت کرد .خیل ساده برخورد م کنیم با موضوع آموزش و
پرورش و تربیت فرزندان و نسل های آینده .که دشمنان ما با همه امکاناتش به صحنه آمده است تا
جوانان ما را منحرف کند .از نظر تقوا ،علم و د انش ته کند تا آینده انقالب ما ،آینده ضعیف باشد .ما
که نباید فریب بخوریم و تخت تأثیر قرار بگیریم .این دختران و پسران عزیزی که متاسفانه م بینم
که وسیله و ابزار تهاجم فرهنگ آنها را غرق کرده است که یک از کوچکترین آنها که خطرش از همه
این موارد بیشتر است همین موبایل هاست .اینها را باید به دادشان برسانیم .برای تعلیم و تربیت دین ،
مذهب  ،والی و انقالب و حسین و عاشورای  .باید هرچه در توان داریم به کار بگیریم مخِوصا در
ایان تاسوعا و عاشورا و محرم و صفر .چرا استفاده نم کنیم و بهره نم گیریم .گاه مواقع م بینیم
تِاویر انسان های بزرگ و ایثارگر مانند شهید فهمیده از کتاب درس حذف م شود .این زنگ خطر
است برای همه ما که تهاجم فرهنگ نفوذ کرده حت در کتاب های درس بچه های ما .کجا داریم م
رویم .فاین تذهبون؟ ما خون دادند شهدای عزیزمان .هنوز هم این مسیر و راه ادامه داد که نمونه اش
را در هفته های گذشته دیدیم .شهید حجج که نماد همه شهدای مدافع حرم بود که روحش شاد.
شهید م دهیم و باید شهید بدهیم و باید خون بدهیم تا این انقالب به ثمر برسد .انقالب اسالم ما
هنوز پله های اول خود را ط م کند .این انقالب باید جهان شود و عال م گیر شود .اگر م خواهیم

نام عل و حسین جهان شود و مظلوم تر از قبل نشود باید این انقالب را جهان کنیم و نام حسین
عل و زهرا مظلومه را به جهانیان برسانیم .نم توانیم بنشینیم و باید در همه عرصه ها حت جبهه
های نظام

حضور داشته باشیم .و قوی ترین سالح ها و سن گرها را ما باید داشته باشیم و از هیچ

تهدیدی نترسیم .شهید حجج نماد پاک  ،غرور ،والیتمداری ،شهامت ،ایثار ،شهادت و شجاعت بود.
یک نماد بود .ما خیل شهدای سربریده داشتیم ول باید یک روزی یک نفر پیدا م شد تا ما بگوییم
ما برای دفاع از جبهه های حق علیه باطل و حف ظ انقالب اسالم و کشورمان چه کسان را داده ایم.
یک نفرش را ما اعالم کردیم .در حال که ما صدها نفر مانند شهید حجج دادیم که آنها در موقعیت
از دست دادیم که صالح نبود اعالم شود .حت از فرماندهان عال رتبه سپاه در دفاع از حرم .شهید
حجج ها سر دادند و ل در برابر یزیدیان زمان سر خم نکردند .شهید حجج آمد همچون آمدن
حسین بن عل

ب

سر و همچون آمدن اباالفضل العباس ب دست .شهید حجج به سخن کل یوم

عاشورا و کل ارض کربال عینیت بخشید ،ما شعارش دادیم او عمل کرد .او سوریه و جبهه های سوریه را
تبدیل به کربال و عاشورا کرد و دشمن با نشان دادن فیلم سر بریدن شهید حجج و قطعه قطعه کردن
بدن نازنین صحنه ای از قساوت بن

امیه و شهادت اباعبداهلل را به نمایش گذاشت .آنها به خیال

خودشان م خواستند ترس و وحشت و رعب ایجاد کنند در دل ملت ما اما این صحنه ها و تشییع و
پیکر پاک حجج چنان موج ایجاد کرد و چنان غوغای برپا کرد که به گفته حضرت آقا چنان غوغای
برپا کرد که در ایران و دنیا موج ایجاد شد که بعد از شهادت امام حسین در شام و کوفه همین موج
ایجاد شد .یعن بعد از شهادت امام حسین خبر شهادت ایشان که در دنیا پیچید مردم بیدار شدند.
روح همه شهدا ،شهدای مدافع حرم باالخص این شهید واالمقام که خیل شباهت داشت به اباالفضل
العباس .ایشان ار لحاظ ایمان ،تقوا ،دین مداری ،عبادت و اطاعت ا ز رهبری و اخالص ب نظیر بود مثل
خیل از شهدای ماست .ا ین خِوصیت که اباالفضل العباس از سوی امام صادق علیه السالم بیان شد،
ما در بسیاری از شهدا م دیدیم .امام صادق علیه السالم فرمود :عموی ما عباس بِیرت با نفوذ و تیز
داشت .ایمان باصالبت داشت .با برادرش امام حسین علیه السالم در صحرای کربال حضور پیدا کرد و
آزمون بسیار بزرگ از او به عمل آمد و او در این آزمون سربلند بیرون آمد و او در این راه به شهادت
رسید.

ما در آستانه تاسوعای حسین قرار داریم که متعلق است به حضرت عباس بگذارید این چند جمله را
هم عرض کنم .امام سجاد علیه السالم فرمود :خد ا رحمت کند ابوالفضل العباس را ،ایثار کرد .رفت تا
درون شریعه فرات با اسبش .مشک را پر از آب کرد .لب هایش خشکیده .دست را برد زیر آب آورد تا
نزدیک لب هایش ،م خواهد بخ ورد .یک موقع یادش خشک لب های برادر و بچه ها م افتد .آب را
به روی آب م ریزد و تشنه م آید بیرون و لب تشنه شهید م شود .چه ایثاری باالتر آن .امام سجاد
م فرماید :جانش را فدای برادرش کرد تا جای

که دستش هم از بدن جدا شد .اما خداوند پاداش

ابالفضل را چگونه داد؟ خداوند به جای این دو دست دو بال به او داد که همراه با این دوبال پرواز م
کند همراه فرشتگان اله در بهشت .ابالفضل العباس نزد خداوند منزلت و مقام دارد که همه شهدا از
این مقام غبطه م خورند و م گویند ای کاش ما هم این جایگاه و منزلت را نزد خداوند داشتیم .خدایا
به عزت و جاللت قسمت م دهیم ایمان ،شجاعت ،شهامت ،توفیق امر به معروف و نه از منکر ،عمل
به دستورا تت ،توفیق جهان کردن این انقالب ،توفیق جهان کردن نام عل و زهرا ،حسین و مهدی
عنایت بفرما.
این انقالب اسالم ما را مقدمه ظهور و انقالب جهان حضرت مهدی قرار بده.
خدایا کسان که زحمت کشیده اند ،تالش کردند ،دست اندرکاران دانشگاه ،بسیج دانشجوی و ستاد
نمازجمعه برای برپای این مراسم و نمازجمعه باشکوه که به یاد شهدای گمنام دانشگاه و شهدای مدافع
حرم برگزار شده  ،خدا به همه شان اجر و مزد عنایت بفرما.
شهدای ما را با شهدای کربال محشور بفرما.
توفیق ادامه راه شهدا را به ما عنایت بفرما.
ما را حسین بمیران .ما را عاشورای بمیران.
خدایا مرگ ما را در شهادت قرار بده.
دشمنان اسالم و قرآن ،منافقین و صهیونیست ،اسرائیل و آمریکا ،داعش ها و تکفیری ها ریشه شان
را برکن و خودشان را به دست خودشان نابود کن.
خدایا روح همه درگذشتگان و علمای درگذشته این شهر را شاد بفرما.

نعمتت را به حد کاف بر کشور و استان ما نازل بفرما.
خدایا باران حقیق وجود نازنین امام زمان است آن باران را بر ما نازل بفرما.
عاقب امر همه ما را ختم به خیر بفرما.
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