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خطبه اول

با عرض سالم به پیشگاه حضرت بقیه اهلل العظم روحی وارواح العالمین له الفداءوطلب علودرجات برای روح
متعالی امام راحل ودعابرای سالمتی رهبرمعظم انقالب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگذاران
عزیزخودم وهمه شماراتوصیه به رعایت تقوای الهی،خویشتن داری از گناه مبادرت به فرایض دینی«،تَزَوَّدُوا فَإِنََّ خَیْرَ
الزََّادِالتََّقْوى»بحث گذشته مادررابطه نقش رفیق ودوست درسعادت وخوشبختی انسان ویادرشقاوت وبدبختی،عرض
کردیم بخشی ازشخصیت انسان درطول دوران زندگی ازمصاحبین ومعاشرین ورفقا ودوستان هست ،وانسان به
اقتدای فطرت ونیازطبیعی واجتماعی نیازبه رفیق ودوست دارد ،این مسئله آن قدرمهم است که امیرالمؤمنین علی (ع)
می فرمایند«:سلْ عنِ الرََّفیقِ قَبلَ الطََّریقِ»از رفیق ودوست وهمراه سؤال کن ،بپرس تحقیق کن ،قبل از آنی که با او
همسفر بشوی مخصوصاً که انسان یک سفر بسیار طوالنی داردبه جهان آخرت ،بایدتوی این برهه اززندگی دقت
بیشتری داشته باشدتایک رفیق ودوست وهمسفروهمنشین خوب وشایسته ای داشته باشد برای این مسافرت طوالنی
فرمودند« :إنَّما سُمَِّی الرفیقُ رفیقا ألنَّه یُرفِقُک على صالحِ دِینِک» رفیق رارفیق می گویندبرای اینکه درمصالح دینی
وآن چه که از نظر دین به مصلحت توست توراهمراهی می کندکمک می کند،فرمودند آنکه تورا درمسیر مصالح
دینی ات قرار می دهد«فهو الرفیق الشفیق»اودوست بسیاربسیار مهربان ودلسوزی است لذا عزیزان پیامبر گرامی اسالم
ماراتوصیه کرده اندبه گرفتن وداشتن دوستان خوب«،استکثروامن االخوان» زیاد دوست بگیرید ،زیادرفیق داشته
باشید اما رفیق شایسته فرمودند برای هر مؤمنی برای هررفیق شفیق دلسوز متدینی مقام شفاعت است درروز قیامت
یعنی رفیق خوب می تواندتوی آن صحنه دست انسان رابگیرد وشفاعت کند از او واورا ازورطه هالکت رهایی
بخشد ،دوست واقعی آن دوستی است که امام صادق(ع)معرفی کرده اند ،دارای این ویژگی هاباشد«لَا یکُونُ
الصَّدِیقُ صدِیقاً حتََّى یحْفَظَ أَخَاهُ فِی ثَلَاثٍ»دوست واقعی دوستی واقعی نیست مگر اینکه انسان رادرسه مرحله
محافظت بکند هوایش راداشته باشد فِی نَکْبتِهِ در موقع گرفتاری ،در موقع داشتن که رفقا زیادهستند ،اما اگریک
مشکلی پیش آمد گرفتارشد آیادرآن موقع هم این دوستان به حسب ظاهراظهارمودت ودوستی می کردند آیاپای
کارهستندیا تنهایت می گذارنداگردرموقع گرفتاری هم پای کار بودندیعنی این رفیق ودوست واقعی است، ،
وغَیْبتِهِ ،در نبودنت ،توحضورنداری مورد هجمه قرارگرفته ای آیااین دوست ازتودرغیاب ونبودنت دفاع می کند؟ یا
به فکر منافع خویش است،آنجا سکوت می کندورهایت کرده ،خودت نیستی که از خودت دفاع بکنی دوستت که
هست آیا به جای توجانانه دفاع می کند ازآبرو واِرز وحیصیت خودش مایه می گذارد؟ اگر مایه گذاشت این
دوست واعی تواست سوم ووفَاتِهِ در موقع مسافرت به جهان آخرت دیگر تورافراموشت کردیانه به فکرت هست به
یادت هست هوای خانواده رادارددرزی ارت گاه ها درهمه جا درمراسم دعا باالخره یادتودرقلب اوزنده است
فراموشت نمی کند ،این را می گویند دوست واقعی ،عزیزان درصحنه قیامت آیات سوره شعراء مجادله ومخاصمه
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بعضی از دوستان رابیان می کندکه باهم مخاصمه می کننددرگیرمی شونددشمنی دیگررانسبت به یکدیگراعالم
می کنند«الْأَخِلََّاءُ یوْمئِذٍ بعْضُهُمْ لِبعْضٍ عدُوَّ إِلََّا الْمُتََّقِینَ»بعضی از دوستان در صحنه قیامت دشمن یکدیگر می شوند،
مگرآن دوستی هایی که براساس تقوا ودیانت باشد،دشمن یکدیگر می شوند«وهم فیها یختصمون»مخاصمه می کنند
باهم درگیرمی شوند«وما أَضَلََّنَا إِلََّا الْمُجْرِمُونَ»می گویند گمراه نکرد مارامگر بزه کاران گناه کاران ،آنهایی که بی
بند وباربودندباآنهارفاقت کردیم آنهامارابیچاره کردند « فَما لَنَا مِن شَافِعِینَ* ولَا صدِیقٍ حمِیمٍ » دیگر ماشفاعت
کننده ای نداریم یعنی دوست خوبی توی دنیا انتخاب نکرده ایم که حاال مقام شفاعت داشته باشد ازماشفاعت بکند،
این مشکل خودماست مادیگر رفیقی نداریم که دست مارااینجا بگیردماراشفاعت بکند یک دوست پر محبت،دلسوز
شفیقی برای خودمان انتخاب نکرده ایم که اینجابه کمک ما بیاید ودست ماراز این مهلکه نجات بدهد یک آرزو
می کنند ولی این آرزو برآورده شدنی نیست « فَلَوْ أَنََّ لَنَا کَرََّةً فَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ »خدایا اگر یک وقت دیگر مارابه
دنیا برگردانی حاال می فهمیم چه کنیم ،اما وقت دیگرگذشته است ،پیامبرنبی گرامی اسالم (ص)فرمودند « إِیَّاك و
مُصاحبةَ السُوء» بپرهیز از رفیق بد ،رفیق بد حاره ای از آتش است دوستی بااوسودی به تونمی رساندبه عهد وپیمانشم
وفا نمی کند فرمودند آگاه باشید هردوستی دردنیابرای خدانباشداین دوستی درروز قیامت تبدیل به دشمنی می شود
پس عزیزان دوست نقش مهمی درزندگی وسرنوشت ابدی انسان داردهم می توانددرمسیرسعادت وخوشبختی
انسان راقراربدهد وهم در مسیر بدبختی درآن روز یک عده ای از ناراحتی انگشت به دندان می گزند به خود
می پیچند چرا؟ به خاطر دوستان بددردنیاکه سرنوشت آنهاراعوض کرد.
«بسم اهلل الرحمن الرحیم»وَالْعَصْرِ .إِنََّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ .إِلََّا الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَِّ وَتَوَاصَوْا بِالصََّبْرِ.

صدق اهلل علی العظیم* والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته

خطبه دوم
مجدداًخودم وهمه شمارادعوت به رعایت تقوای الهی دارم ،دراین هفته ای که گذشت سالروزشهادت اندیشمند
متفکردکترشهید مفتح راداشتیم وبه نام وحدت حوزه ودانشگاه نامیده شده بود،اوالً عزیزان مسئله وحدت،انسجام
همدلی،صمیمیت آن قدرازدیدقرآن مهم است که به عنوان یکی ازنعمت های الهی ،خداوندمعرفی می کند
«و اذْکُرُوا نِعْمت ال لََّهِ علَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلََّف بیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبحْتُمْ بِنِعْمتِهِ إِخْواناً»یادآوری کنیدنعمتی راکه برشما
ارزانی داشتیم شمادشمن یکدیگربودیدخداوندمی فرماید« فَأَلََّف بیْنَ قُلُوبِکُمْ»بین دل های شما خداوند الفت داد
صمیمت برقرارکرد ،مهربانی برقرارکرد،برادر یکدیگر شدیدپیمان اخوت بین شمابسته شد،یکی شدید «وکُنتُمْ علَى
شَفَاحُفْرَةٍ مَِّنَ النََّارِ فَأَنقَذَکُم مَِّنْها »شمادرپرتگاه اختالف قرارگرفته بودید خداوند شمارارهایی بخشیدونجات دادقدر
این نعمت رابدانیداین یک ،مسئله وحدت آن قدرمهم است ببینید مسجد بهترین جای نقطه روی زمین است مسجد
خانه خداست ،مسجدازاحترام وقداست فوق العاده ای درآموزه های دینی ما برخورداراست مسجداگرجایی از آن
نجس شد می خواهی نمازبخوانی اول طهارت مسجدمقدم است برنمازاست مگر وقت تنگ باشد همین مسجد وقتی
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کانون تفرقه کا نون اختالف کانون توطئه قراربگیردپیامبر(ص)دستورمی دهنداین مسجدراتخریب کنندوباخاك
یکسانش کنند"« ،والذین التخذوا مسجداً ضِراراً و کفراً و تفریقاً بینَ المؤمنین» آیات سوره توبه آیه صدوسه ،مسجد
ضراریعنی ضررمی زنداتحادووحدت جامعه راهدف قرارداده مرکز اختالف انگیزی می شودپیامبر(ص)
می فرماید،خداوندمی فرمایداین مسجدراتخریب کنیدتاوحدت وانسجام جامعه اسالمی حفظ بشوداین دو،
سه:بزرگترین گناه در اسالم شرك است«إِنََّ اللََّه ال یغْفِرُ أَنْ یُشْرَك بِهِ و یغْفِرُ ما دُونَ ذلِک» اماموسی رفته به کوه
طور پس از بازگشت مردم گوساله پرست شده اند ،می آید یقه برادرش هارون (هارون پیغمبرخدابوده)رامی گیرد
باحالت غضب وشدت چراگذاشتی این جمعیت گوساله پرست ومشرك بشوند«،قال یابنؤم ال تاخذ بلحیتی وال
برأسی»گفت موسی یقه مرارهاکن محاسن مرا رهاکن «انی خَشیتُ ان تقول فرقت بین بنی اسرآئیل ولم ترقب قولی»
من ترسیدم که به من بگویی چرا تفرقه انداختی میان بنی اسرائیل نکته ظریفی است،گفتارمرامواظبت نکردی چون
من یک جمعیت متحدی راتحویل تودادم ،چرا تفرقه انداختی؟ یعنی درمقابل عمل سامری که مردم را گوساله
پرست کرده هارون دفاعی که از خودداردمی گوید برای اینکه تفرقه بین این قوم ایجادنشود این صریح قرآن است،
اماوحدت همه اشخاص واقشارمهم است اماوحدت حوزه ودانشگاه مهمتر دوقشرسرونوشت ساز نظام.
این روزهاهم مسئله حرکت ناشیانه نماینده آمریکادرشورای امنیت وسازمان ملل خانم نیکی هیلی با آن نمایش
ساختگی و مسخره آمیز خودچندتاتکه فلزاز یک موشک راآوردگفت این موشکی که به عربستان پرتاب شده
ایرانی است ،این مس ئله آن قدرمضحک بود که بسیاری از خبرگزاری های غربی به تمسخر گرفتندوهمچنین عربی،
خودسازمان ملل هم این مسئله رار دکردآخرایران اسالمی هرکاری را که انجام می دهداین شهامتش رادارداین
ش جاعتش راداردبا شفافیت بیان بکند ،می گویددرعراق حضورداشتیم بله حضورداشتیم،درسوریه حضورداشتیم ،بله
حضورداشتیم،درلبنان ازحزب اهلل حمایت می کنیم االن هم می گوییم حمایت می کنیم،در فلسطین گروه های
جهادی را حمایت می کنیم ،حمایت کرده ایم این شهامتش رادارد ترسی نداردکه ،اما می گوید این موشک مال
مانبوده ارتش یمن درگذشته درزمان علی عبداهلل صالح به هرشکل این موشک هارااز روسیه تهیه کرده اند البته نکته
مهم این جاست عزیزان این فناوری این دانش را مردم یمن به دست آورده اندکه بادستکاری این موشک هاهم
می توانند بُ رداین موشک هاراافزایش بدهندکه قلب ریاض رابزندوهم می توانندقدرت انفجارش راافزایش بدهند،
این دیگر مال خودیمنی هاست ،آن موشک حاال این قدر قدرتمندشده بُردش افزایش پیداکرده که قلب ریاض
راهم می تواند بزنداین مال خودیمنی هاست،حاال این آموزش رابه دست آورده اندولی اصل موشک موشک
روسی است،چرااین مسئله راآمریکاامروزمطرح می کندشایدیک علتش این باشدکه می خواهدجیب حُکام
بی لیاقت ،مزدور،خائن ،ذلی ل ،حلقه بگوش این منطقه رابیشتربچاپدبیشترخالی بکند ،به قول آقای ترامپ گاو شیری
است بایددوشیدش به عنوان ایران هراسی بیشترپول منطقه رابه جیب بزنددالرهارابگیردقراردادهای تسلیحاتی ببندد
این هم یک راهش است ببینیداین موشک مال ایران است پس بیاییدقراردادتسلیحاتی بیشتری ببندیم .نکته دوم شاید
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به خیال خودش ایران رابه عنوان یک تهدیدمطرح بکندیک جوی علیه ایران که این خوب تعبیرنداردیعنی دنیا
استقبال نکردبه این حرکت این حرکت رایک حرکت مضحک وناشیانه دانستند ،ونکته دیگر اینکه خوب یمن در
محاصره هوایی درمحاصره زمینی درمحاصره دریایی درشدیدترین وضع به سرمی برند،بچه ها کودك هازن مرد پیر
جوان زیربمباران ها قتل عام می شوندبمب های خوشه ای،این هاراچه کسی دراختیار آل سعود وآل یهود گذاشته
آمریکایی هاانگلیسی ها فرانسوی هامی خواهدسرپوشی براین جنایات بگذارد،آمریکادرمنطقه شکست خورده ،در
عراق شکست خو رد،درسوریه شکست خورد،درلبنان می خواست فتنه ایجادکنددربرنامه سعدحریری شکست
خورد،دریمن بوسیله عبداهلل صالح می خواست فتنه ایجادبکند که تازه عمراو ووجوداومصرفش تمام بود
می خواست بوسیله کشته شدنش یک اختالف ایجادبکندشکست خورد یعنی درهرموردی که واردشده شکست
خورده خوب طبیعی است که متشبه به این کارهای احمقانه وناشیانه می شود.
هفته عترت وقرآن راهم داشتیم عزیزان خالصه عرض بکنم خداوندکه ماراآفریداین مضمون روایت است،خداوند
ازماخواسته هایی داردیاندارد؟قطعاً داردیک سری بایدها،یک سری نبایدهارااز مامی خواهدیعنی یک سری کارهارا
انجام بدهیم که مطابق رضای اوباشد،یک سری کارهاراترك کنیم که اونمی خواهدماانجام بدهیم این خواسته های
خداراما چه طوری بفهمیم خداچه می خواهداز مایک راهش این است که خداوندبه صورت مستقیم به همه وحی
کندیعنی همه بشوند پیامبرتادستورات خدایی راوخواسته های خدایی رابگیرندودرزندگی عمل کننداین که شدنی
نیست ،خوب راه دوم چیست؟راه دوم این است که یک نفرراانتخاب می کندبه نام پیغام آورخواسته هایش رااز
طریق پیغمبربه خلق اهلل وبندگانش ابالغ می کنددرشکل کتب آسمانی مثالً قرآن مجید،قرآن یعنی مجموعه
خواسته ها وبایدهاونبایدهای خداوندهست برای بندگانش من چه می خواهم از توی بنده حاالپیغمبراز دنیارفته قرآن
راهمه می فهمند؟ جواب نه هیچ کس ادعانکرده پس باید بروند سراغ قرآن شناس آن که باطن وظاهرقرآن را
می فهمد قرآن شناس ،اسالم شناس اوکیست؟ این همان نهادی است که پیامبر درآخرین لحضاتش در کنارقرآن
بیان کرد وآن عترت است پس عترت باقرآن است وقرآن باعترت است وما افتخارمی کنیم که پیروعترت
درکنارقرآن هستیم وان شاءاهلل امیدوارهستیم که باهمین اعتقادوعملمان دربهشت درکنار پیامبردرکنارحوز قرار
بگیریم«لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»پروردگارااسالم واسالمیان راقوت عنایت بفرما!مسلمین رادرکنف حمایتت
محافظت بفرما!پروردگارابه زنانمان حیاوعفت وبه مردانمان غیرت عنایت بفرما! پروردگارابه جوانانمان دیانت وبه پیرانمان قناعت
مرحمت بفرما! پروردگارا به فقراومحرومین مناعت وبه ثروتمندانمان قناعت وسخاوت مرحمت بفرما! دیدگان مارابه جمال امام
زمان(عج)منوربفرما! پروردگاراملت کریم وشریف ایران ،حوزه های علمیه ،مراجع عالیقدرمسئولین دلسوزنظام ،بویژه رهبر معظم
انقالب را در کنف حمایتت محافظت بفرما!«اَللَّـهُمَّ اَرِنیِ الطََّلْعةَ الرََّشیدةَ ،و الْغُرََّةَ الْحمیدةَ اللَّهُمَّ اجْعلْنِا مِنْ أَنْصارِهِ و أَعْوانِهِ»
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»بسم اهلل الرحمن الرحیم.
وَالْعَصْرِ .إِنََّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ .إِلََّا الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَِّ وَتَوَاصَوْا بِالصََّبْرِ.
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