نماز عبادی سیاسی جمعه ی این هفته به امامت حجت االسالم و المسلمین کیانی  ،امام جمعه
ترکمانچای اقامه شد.
حاج آقا کیانی در آغاز خطبه اول پس از دعوت به رعایت تقوای الهی اذعان داشتند  :گناه ومعصیت
روز به روز حال و هوای معنوی انسان را تغییر داده و با ایجاد فاصله بین این حاالت موجب رغبت
به انجام انواع خالفکاری میشود و اگررعایت حریم الهی و تقوا وجود داشته باشد انسان میل و رغبتی
برای انجام گناه نخواهد داشت.
ایشان موضوع خطبه اول را به نفس و انواع آن اختصاص داده و ادامه دادند :در مورد نفس  ،قرآن
کریم و روایات به وجود پنج نوع نفس در درون انسان اشاره میکنند که عبارتند از  -1 :نفس اماره
 -2نفس مسوله  -3نفس ملهمه یا الهام کننده  -4نفس لوامه  -5نفس مطمئنه
نفس ا ّماره  :یکی از نفس های بد که در درون انسان برای انجام گناه و معصیت به او فشار آورده و
دائما در حال وسوسه است .در آیات الهی در مورد حضرت یوسف(ع) چنین آمده که  «:و ما ابري
نفسي  ،ان النفس ألماره بالسوء اال مارحم ربي»
نفس مسوله  :این نفس با زینت دادن به کارهای زشت و ناپسند  ،انجام این کارها را نیکو جلوه میدهد
و سبب میشود که گاهی حق  ،باطل یا باطل بصورت حق جلوه گر شود  ...یکی از مصادیق نمونه ای
از تبعیت از این نفس را آشکار میکند گاها ً صحبت های برخی مسئوالن است که با تصور خدمت به
مردم در حال خیانت کردن هستند یا در بین مردم عادی یکی دیگر از مصادیق عوض شدن جای غیبت
با صحبت معمولی است بطوریکه شخص غیبت کردن را یک گفتگوی معمولی میپندارد .یکی دیگر از
مصادیق تبعیت از این نفس زمانی است که فرد برای اینکه از حق خود دفاع کند دستاویز آبروی
دیگران شده و هتک حرمت میکند .در آیات الهی وقتی برادران یوسف(ع) او را در چاه انداخته و
لباسش را به خون گوسفند آغشته میکنند و زشتی کارشان در نظرشان زیبا جلوه میدهد.
نفس ملهمه :خداوند راه تشخیص حق از باطل و ثواب از معصیت را بوسیله ی این نفس در انسان
قرار داده که نام دیگر آن همان هدایت فطری است .در آیات الهی در مورد این نفس خداوند میفرماید«:
و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها»
لوامه  :این نفس زمانی فعال میشود که خطا یا گناه یا تقصیری از شخص صورت گرفته باشد و
نفس ّ
با سرزنش کردن باعث میشود تا از کاری که انجام داده پشیمان شده و توبه کند .ا ّما گاهی بخاطر بی
مکرر به سرزنش های این نفس بعضی از افراد و مسئولین چه در سطح کالن چه در سطح
تفاوتی
ّ
خانواده های معمولی وقتی مورد بازخواست قرار میگیرند خود و فعالیت های خود را پاک معرفی
کرده و خود را مصلح واقعی میپندارند .در قرآن کریم نیز چنین بیان شده که َ « :و ِإذَا قِی َل لَ ُه ْم ال ت ُ ْف ِسد ُوا
ص ِل ُحونَ »
ض قَالُوا ِإنَّ َما ن َْح ُن ُم ْ
فِی ْ
األر ِ
نفس مطمئنه  :باالترین مقامی که خداوند به بندگانش مرحمت میکند همین مقام نفس مطمئنه است و در
قرآن چنین بیان شده که  «:یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربک راضیه مرضیه ،فادخلي في عبادي
و ادخلي جنتي» مصداق این نفس را در وجود ائمه معصومین(ع) میتوان مشاهده کرد  ...خوابیدن
حضرت امیر(ع) در جای پیامبر(ص) برای نجات ایشان  ،یا قیام اباعبدهللا و حرکت ایشان به سمت
کوفه و ممانعت هایی که میشد و ایشان توجهی به آنها نداشتند  ...البته شاید بعضی چنین تصور کنند که
این نفس تنها در ائمه و پیامبران وجود دارد ...درحالیکه امروز ما شهدای مدافع حرم را به چشم دیدیم
که با وجود فرزند خردسال و همسر جوان و آگاهی ازجنایات داعش در این میدان قدم گذاشتند.

در میان مردم عادی نیز وجود دارند خانواده ها و اشخاصی که با وجود فقر مالی  ،بدهکاری و گاهی
تحمل آبرو ریزی ها و شماتت ها باز تن به انجام کار حرام نداده و به سمت حرام کشیده نمیشوند .این
افراد در بین جامعه ما وجود دارند.
خطبه دوم
امام جمعه ترکمانچای در آغاز خطبه دوم با دعوت به رعایت حریم الهی و تقوا گفتند  :هرکس در
زندگانی دنیا در هر لباس و مقام و در بین هر قشری که هست بداند که در اطرافش اشخاصی هستند
که تقوا را رعایت کرده و در روز قیامت خداوند در مقام قضاوت آنها را شاخص قرار میدهد و مورد
سوال قرار میدهد که چرا او تقوا را رعایت کرد و تو رعایت نکردی؟؟ انشاهللا توفیق رعایت تقوا را
به همه ما عنایت نماید.
سپس ایشان با تبریک پیشاپیش عید باستانی نوروز  ،توفیقات روز افزون برای امت اسالم بویژه
نمازگزاران مومن و والیتمدار را از خداوند منان خواستار شدند و در ادامه به بیان مناسبت های هفته
پیش رو پرداختند.
 28اسفند ماه (اول ماه رجب) والدت امام باقر(ع)  ...این امام همام و فرزند ایشان سبب شدند تا علوم
و روایات پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان دوباره در جامعه بصورت گسترده ترویج شود.
 29اسفند ماه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران ...توطئه انگلیسی ها خنثی شده و سرمایه های ملی
این مرز و بوم از دست بیگانگان آزاد شد.
سپس حاج آقا کیانی به بیان مسائل روز پرداختند:
نکته نظرهای مقام معظم رهبری دردیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان به سه مورد اشاره میشود؛
مسئله عدالت ؛ عده ای از مسئولین در امر اجرای عدالت رفوزه هستند  ...نتوانستند عدالت را اجرا
کنند  ...این نتوانستن دلیل دارد  ...دلیل آن وجود روحیه اشرافی گری در مسئولین مربوطه است...لذا
رهبری علما و مسئولین را به مبارزه با تجمل پرستی  ،دنیا گرایی و اشرافی گری دعوت کردند.
تناقض گفتار با رفتار؛ اگر در گفتار از ساده زیستی و زهد میگوییم باید آن را در عمل هم نشان دهیم
و اگر چنین نشود ایمان مردم از بین میرود...نمونه اش همین یادمان شلمچه جایی که وجب به وجب آن
آغشته به خون جوانان این ملت است جایی که جوان ما بخاطر حرمت این مکان پابرهنه وارد آن
میشود حال مسئولی پیدا میشود که با چندین ماشین شاسی بلند وارد این مکان میشود  ،بدون توجه به
حرمت و تقدس این مکان ،بدون توجه به خون شهدا ...جوان ما این مکان را مقدس میداند ولی با دیدن
این منظره ایمان و باورش تغییر میکند ...ضعیف میشود.
بر روی مشکالت زیاد متمرکز نشوید  ...به کارآمدی نظام نگاه کنید  ...بعضی ها چهارتا ضعف که
از نظام پیدا میکنند شروع میکنند به زدن چوب حراج به نظام...ما به این نظام معتقدیم و در این
خصوص نیز مقام معظم رهبری میفرمایند «:هرچه میگذرد ،اعتقاد بنده بیشتر میشود به اینکه انشاءهللا
فردای این کشور از امروز این کشور بمراتب بهتر خواهد بود و انقالب پیشتر خواهد رفت ».

