خطبه اول به امامت حاج آقا ناصری امام جمعه شهرستان بهبهان گعبادت باید خالصانه باشد و ناخالصی
نداشته باشد آن چیزی که عبادت را می سوزاند ناخالصی است که همراه این عبادت ناخالصی وجود
داشته باشد اگر عبادت کم باشد از لحاظ کمیت طوری نیست خیلی عبادت در پرونده کسی نباشد
اشکالی نباشد اشکالی ندارد براساس روایات ما واجبات را انجام دهد مستحبات هم خیلی نیست و لیکن
این مقداری که عبادت انجام می دهد خالصانه است این بهتر است از اینکه عبادتش زیاد از لحاظ
کمیت و لیکناین عبادت معیوب باشد دقیقاً مانند دو درختی است یک درختی ثمره دارد و ثمره اش
زیاد نیست ولی میوه اش شیرین و خوشمزه است اما درختی دیگر میوه آن زیاد است ولی همه میوه
ها عیب دارد از بین این دو درخت کدام بهتر است ؟ معلوم است که درخت اولی میوه و ثمره آن کم
است ولی همه میوه ها سالم و خوشمزه هستند  .اگر امر دائر است بین اینکه دو درخت ما داشته باشیم
یک درختی فراوان میوه اما میوه های معیوب و درختی کم میوه می دهد اما میوه های خوشمزه ؟ هر
آدم عاقلی باشد می گوید همین درختی می خواهم که کم ثمره دهد ولی سالم و خوشمزه باشد .
عبادت هم همینگونه است عبادت کم باشد ولی خالصانه ای باشد عبادتی باشد که راه و رسم آن در
قرآن کریم به ما نشان داده است بدون از ریا ،تکبر  ،و عجب که اینها آفتهای عبادت است که ریشه
درخت عبادات را می خشکاند .
سوره مبارکه نحل آیه  16می فرماید ما برای همه امت پیامبرانی فرستادیم هر امتی یک رسول و
پیامبری دادیم و پیام اصلی و محوری این پیامبران چیست یکی خدای را عبادت کند و یکی از طاغوت
اجتناب می کند فراوان در قرآن یعنی عبادت در کنار اجتناب از طاغوت ذکر شده است که درس بسیار
بزرگی است که اگر کسی می خواهد عبادتش  ،عبادت درستی باشد خالص باشد باید این عبادت همراه
باشد با اجتناب از طاغوت  .طاغوت به چه کسی می گویند  :هر کسی که به غیر «ما انزل اهلل » حکم
می کند او طاغوت است اگر خدا به کسی اجازه حکومت داد او هم حق دارد و مردم هم باید از او پیروی
کنند تا مادامی که در صراط مستقیم حرکت می کند و دستور معصیت نداده است اما هرکسی دیگر و
اذن از طرف خدا نداشته باشد براساس این آیه طاغوت است  .وظیفه ما این است که هر کسی باشد
باید از او اجتناب کنیم پس شزط عبادت اجتناب از طاغوت است و مردم باید اجتناب از او بکنند .البته
استثناآتی از جمله علی ین یققین آنهم با اجازه وارد شد و اال کسی وارد دستگاه طاغوت شود بخواهد
خدمتگذار طاغوت بشود اگر شب تا صبح عبادت کند عبادت او خالصانه نیست .
یک وجه دیگر اجتناب از فرهنگ طاغوتی اجتناب بکند یعنی فرهنگی که الهی نیست کسی نماز می
خواند  ،حج می رود  ،روزه می گیرد ولی زندگی او فرهنگ طاغوتی است و موازین شرعی را رعایت
نمی کند حدود الهی را رعایت نمی کند که فرهنگ دینی و الهی نیست انسان باید با قلبش از طاغوت

و معصیت متنفر باشد ایام حج است عربستان سعودی تعهد داده که درباره همه مسائل همچون برائت
تعهد داده است .امام امت در یکی از فرمایشات خود به مردم حج بیان فرمودند حاشا که خلوص عشق
موحدین جز در پرتو کینه و نفرت نسبت به مستکبرین تجلی پیدا بکند یعنی تو اگر می خواهی موحد
صادقی باشید شرطش این است که در اعماق درون خود از کفر  ،استکبار و طاغوت بیزار باشی آنها
اجتناب از طاغوت ندارند آنها موظف بودند که زیر پرچم غدیر جمع بشوند که نشدند رفتند سراغ
طاغوت پس این حج  ،حج نیست پس شرط عبادت صحیح عبارتست از اجتناب از طاغوت
یکی از پیامبران اوالالعزم که ما مکلف هستیم او را الگو و نمونه راه و رسم زندگی خودمان قرار بدهیم
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن (ع) است او اجتناب از طاغوت دارد وقتی مواجهه شد با بت ها و بت
پرستی خطاب به سرپرست خود که اینها چرا می پرستید فرمودند که اجداد ما اینها را می پرستیدند
ما هم می پرستیم بت پرستی طاغوت است قرآن می فرماید به خدا قسم همه را خورد می کنم یک
نفر در مقابل انبوه بت پرست همه را می شکنم با تبر همه را خورد کرد اجتناب یعنی نهی از منکر که
وسیله ابراهیم خلیل الرحمن (ع) است که به ما دستور می دهد بعضی ها می گویند باید کار فرهنگی
بکنیم مردم را نصیحت بکنیم  ،موعظه بکنیم البته شکی نیست اما معنای این سخن این نیست که
دیگر نهی از منکر را کار نداشته باشیم این سیره ابراهیم خلیل الرحمن است اما ابراهیم ( ع) تالش می
کند که با فرهنگ سازی با موعظه و نصیحت  ،برهان و استدالل مسئله توحید و نفی بت پرستی را در
میان جامعه فرهنگ سازی کند ما اگر منکری در جامعه می بینیم ما حق نداریم به بهانه فرهنگ سازی
 ،امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می بینیم ما حق نداریم به بهانه فرهنگ سازی  ،امر به معروف
وو نهی از منکر را ترک کنیم یا به بهانه نهی از منکر فرهنگ سازی را ترک کنیم هر دو باید باشند
قرآن می فرماید ال اکراه فی الدین راه معتقد کردن که باور داشته باشد زور نیست اگر می خواهی او را
معتقد بکنید راه اعتقاد برهان آوردن و استدالل است قرآن می فرماید که امر به معروف و نهی از منکر
را باید انجام بدهید به این اکتفا مکن باید تبیین کنیم باید در آموزش و پرورش در منازل  ،جامعه و
دست به دست هم دهیم تا فرهنگ ال ابلی گری که فرهنگ بی بند باری است را از جامعه برداریم چون
حضرت ابراهیم (ع) برداشت

خطبه دوم حاج آقا ناصری

شریعت مقدمه اسالم و مکتب اصیل تشیع در کنار دستورات فردی و دستورات اجتماعی هم دارد .

اگر بخواهید روابط را حاکم کنید خالف دستورات الهی رفتار کرده اید دستور به اجرای عدالت به عهد
و پیمان الهی وفا بکنید .

اشتغال باید از حالت روابط و پارتی در بیاید کسی که می خواهد استخدام انجام دهد بر اساس ضابطه
باشد  ،قانومند باشد .

از روزی که من آمدم از دادگستری محترم شکایات زیاد و متعددی می آمد  ،مردم می آمدند و هنوز
هم می آیند حق ما را خوردند کسی هم به فریاد ما نمی رسد  ،فالنی قلدر و گردن کلفت است اگر
واقعاً ظلم روا داشته باشد در جامعه  ،ملک  ،حکومت  ،پادشاهی با کفر می سازد اما با ظلم جمع نمی
شود .

در این زمینه ها صحبت نکردیم وقتی که به مقامات قضایی رجوع می کردیم آنها هم سخن حقی می
گفتند و می فرمودند هر  1٠٠نفری که به دادگستری رجوع می کنند ٥٠ ،نفر آن حاکم می شوند و
 ٥٠نفر محکوم می شوند  ،طبیعی است که آن  ٥٠نفر که محکوم شده اند ناراضی می روند .

قاضی یعنی آن کسی که حرف آخر را می زند براساس تشخیص خودش از این دو نفری که آمدند یکی
که حکم به سود او صادر شده می گوید چه قاضی خوبی بود و دیگری که حکم به زیان او صادر شده
می گوید قاضی خوبی نبود چون بنفع من حکم نکرد که این طبیعی است .

آیا احتمال تین وجود ندارد که خدای ناکرده بعضی از قضات ما راه عدالت را خوب نروند .

[ In reply toدفتر امام جمعه بهبهان]
احتمال آن منتفی نیست قضات ما که معصوم نیستند بنابراین دستگاه بازرسی کل کشور را برای چه
گذاشتند رهبر انقالب اخیراً فرمودند در ارتباط با مسئولین قضایی که بیایند بررسی کنند آیا راست
است که فالن گردن کلفت سر راه مردم را می گیرد با چاقو و قمه بر سر مردم می زند و کسی نیست
حریفش بشود ما امیدواریم دروغ باشد ولی اگر راست باشد زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست
امیدوارم مسئولین دادگستری بهبهان قبل از اینکه بازرسی صورت بگیرد ،کارنامه خودشان را خودشان
اصالح و بررسی کنند.که مسئله عدالت چیز کمی نیست هم برای خودشان و هم برای نظام جمهوری
اسالمی
? اگر یک مظلومی پیش شما دادخواهی بکند اما شما ناخواسته یا نادانسته العیاذباهلل با یک نظری رای
را به ظالم بدهید و مظلوم را سرکوب کنید
خواسته مردم این است که دستگاهی که کار بازرسی از قضات را به عهده دارد ،مرتبا وظیفه خود را به
انجام رساند.
معرفی وزرای دولت جمهوری اسالمی که دولتمردان باید انسان های خدا محوری و متدین و اهل تقوا
باشند و ووابسته به فرهنگ بیگانه نباشد ملتزم به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مسئله والیت فقیه
مسئولین مربوطه نسبت به جمع آوری میوه فروشان کنار میدان غدیر اقدام کنند .اینجا جایی است که
مزار شهدای گرانقدر ما شهیدان نحوی  ،جوانمردی و آصفی قرار دارد و زیبنده نیست اگر مکانی برای
این مسئله فراهم شود  ،میوه فروشان هم همکاری میکنند .

