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بسم اهلل الرمحن الرحیم
جان ودله فدای جنالمحند است
خاکه نثارکوچه آلمحند است
خالصه خطبه جنعه« 02دسامبر »0202
خطبِ دٍم در سلسلِ اصالح عولی .هعزفی  6عاهل دیگز کِ اس اصالح اعواا جلاَیرز های
کٌٌد ٍ تَصرِ ّایی بزا رفع آًْا
عقردُ ٍ اعوالتاى را آًچٌاى بِ هعرار عالی اصالح کٌرد کِ ّرچ کس ًتَاًد ایزاد بگرزد
برایرد اهزٍس ایي عْد را ببٌدین کِ ها ّز آى قزباًی را خَاّرن کزد کِ باعث شاَد دیَارّاا
اصالح شدًواى هحکوتز اس یذشتِ شَد.
خالصِ خطجِ جوعِ ایزاد فزهَدُٔ حضزت اهیز هَهٌبى ایذُ اهلل تعبلی ثٌصزُ العشیش در  02دسبهجز  0202اس هسجدذ
ٔ
ثیت فتَح هَردى ،لٌذى
جوعِ 02،دسبهجز  0202سیذًب حضزت خلیفۃ الوسیح الخبهس ایذُ اهلل اس هسدذ ثیت فتجَح هجَردى لٌجذى خطججِ
جوعِ ایزاد فزهَدًذ وِ ثب تزاجن ثِ سثبى ّبی هختلف رٍی ضجىِ این تی ای سًذُ پخص گزدیذ.
حضزت اهیزهَهٌبى ایذُ اهلل تعبلی ثٌصزُ العشیش فزهَدًذ وِ در خطجِ گذضتِ دٍ عجبهلی را وجِ اس اصجالح عولجی
اًسبى جلَگیزی هی وٌٌذ ،ثیبى ًوَدم .در خطجِ اهزٍس عَاهل دیگز را هعزفی هی وٌن.
عبهل سَم وِ هبًع اصالح رفتبر هی گزدد ایي است :اهَر فَری ٍ آًی را در ًظز گزفتِ هٌبفع را ثِ سٍدی ٍ فجَری
ثِ دست آٍردُ ضَد ٍ عمیذُ را وِ رثط ثِ سًذگی آیٌذُ دارد ،اس آى صزف ًظز وزدُ ضَد .ایطبى افشٍدًذ وِ فَایجذ
فَری ٍ سٍدرس فزیت ،درٍغ ،غیجت ٍ ظلن ٍ جَر ،سیبى ثلٌذ هذت را اس حَاس آدم هحَ هی سجبسد ٍ ایجي هَججت
هی ضَد وِ اًسبى هزتىت خطبّبی ثیطتز ضَد.
حضزت اهیزالوًَیي ایذُ اهلل تعبلی ثٌصزُ العشیش فزهَدًذ وِ عبهل چْبرم وِ رًٍذ اصالح رفتبر آدم را تضعیف هی
وٌذ ایي است وِ اًسبى ثِ عبدات ثیدب هحىن دل ثجٌذد ،آًگًَِ وِ ثزخی اس هزدم عجبدت ثجِ هجَاد هخجذر ،درٍغ
گفتي ٍ ،دضٌبم دادى دارًذ ٍ .اوٌَى در ّوِ جبی جْبى ثِ ٍسیلِ رسبًِ ّبی الىتزًٍیىی ،تسبّل در عول ضجیَ
پیذا هی وٌذ .ثعضی اس هزدم ثِ تلَیشیَى ٍ ایٌتزًت ثِ حذ اعتیبد ،عبدت پیذا هی وٌٌذ آًگًَِ وِ هَجت هی ضجَد،
آًْب اس حمَق سى ٍ ثچِ خَیص ٍ حتی اس خَاة ٍ خَران ّن غبفل هی گزدًذ.
حضزت اهیز هَهٌبى ایذُ اهلل تعبلی ثٌصزُ العشیش افشٍدًذ وِ پٌدویي هبًع ثشري در اصالح ،سى ٍ ثچِ است .ایٌْجب
ًیش در راُ اصالح اعوبل حبیل هی ضًَذ .ثسیبری اس اٍلبت ،هطىالت سى ٍ ثچِ ،آدم را عوالً هجَرد آسهجبیص لجزار

هی دٌّذ آًگًَِ وِ هَجت هی ضًَذ ٍی در ادای اهبًتْبی دیگزاى خیبًت وٌذ ٍ ثزای تبهیي احتیبجبت سى ٍ ثچِ
اش اهَال دیگزاى را غصت وٌذ ٍ ضزٍ ثِ خَردى حك یتیوبى وٌذ .ایطبى افشٍدًذ وِ فزسًذاى را در ًبس ٍ ًعوجت
ٍ هحجت افزاطی ثبرآٍردى ّن وبر اصالح رفتبر ٍالذیي را خزاة هی وٌذ ٍ ّن هَجت هی ضَد ،خبًَادُ ّجب اس ّجن
ثپبضٌذ.
هبًع ضطن در اصالح اعوبل آى ٌّگبم است وِ اًسبى هذام هزالت خَد ًجبضجذ .هزالججت اس اعوجبل ثبیجذ ّویطجِ
اًدبم گیزد .ایطبى فزهَدًذ وِ هثالً اصل ثز صذالت ٍ راستی است ٍ هغبسُ دار ثب ون فزٍضی در ٍسى ٍ تزاسٍ ،ثجی
دیٌی هی وٌذ یب ثب لیوت گذاری ثبال ،سَد ًبحمی هی ثزد .در ایٌدب حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل تعبلی ثجِ خجبطز
ثزخی ضىبیبت ،تَصیِ ّبی گزاًجْبیی ثِ هغبسُ داراى رثَُ ٍ لبدیبى در راثطِ ثب دیبًجت ٍ صجذالت در وجبر ٍ داد ٍ
ستذ ًوَدًذ .ایطبى افشٍدًذ وِ ثبیذ ّز احوذی در سهیٌِ خَد ،حسي دیبًت خَیص را ًطبى دّجذ .ایطجبى سًجبى را
درثبرُ پبیجٌذی ثِ حدبة ًیش هتَجِ سبختٌذ.
حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل تعبلی ثٌصزُ العشیش فزهَدًذ؛ عبهل ّفتن وِ هبًع اصالح اعوبل هی گزدد ایي اسجت
وِ عالیك اًسبًی ٍ رفتبرّب هبًع هی ضًَذ ٍ خطیت اس اهلل ون هجی ضجَد .ثعضجی ٍلتْجب طوجع ،رٍاثجط دٍسجتبًِ،
خَدخَاّیً ،شا ٍ دعَی ٍ ثغض ٍ ویٌِ ،جَاًت خَة اعوبل را پَضجیذُ ًگجِ هجی دارد .ایجي عالیجك ٍ رفتبرّجب
هَجت هی ضَد وِ افزاد ،ثِ سَی خذاًٍذ هتعبل ًظز ًىزدُ ٍ ثزای رسیذى ثِ عشت ٍ ضزف ٍ هٌبفع دًیَی ،لسن
ّبی درٍغیي ّن گفتِ هی ضَد.
ایطبى فزهَدًذ؛ عبهل ّطتن وِ هبًع اصالح رفتبر آدم هی گزدد ایي است وِ تب ٍلتی وِ اصالح خجبًَادُ صجَرت
ًگیزد ،اصالح عول اهزی دضَار خَاّذ ثَد .توبم اعضبی خبًَادُ ثبیذ ثب ّن جْت اصالح اعوبل سعی وٌٌذ .هجزد
خبًِ در ایي هَردً ،مص ثسیبر هْوی دارد.
اگز هب ثخَاّین وِ اعوبل خَد اصالح ًوبیین ،السم است وِ ثِ ایي ّطت عبهل تَجِ وٌجین .پجس ثجزای داضجتي
عبدت عول ًیه ،ثبیذ رٍضی را ثزگشیٌین وِ ثِ ٍسیلِ آى هدجَر ضَین تَجِ هبى را ثِ سَی وبرّبی ًیه سجَق
دّین ٍ ایي تالش ثذٍى دادى لزثبًی اهىبى پذیز ًیست .ثبیذ ّز یه اس اعضبی جوبعت ثزای ایي هسئلِ ،تصوین
لبطع ثگیزد در غیز ایي صَرت هب ًوی تَاًین ثِ ّجذف خجَیص دسجت پیجذا وٌجینّ ،جذفی وجِ حضجزت هسجیح
هَعَدؑ ؑثزای آى هجعَث گزدیذًذ ٍ آى ایي است وِ اصالح عمیذُ ٍ اعوبل هب ثبیذ تب آى حذ خَة ثبضذ وِ ّجی
وس ًتَاًذ اس آى ایزاد ثگیزد .ثٌبثزایي اهزٍس هب ثِ ایي عْذ ٍ پیوبى لبطعً ،یجبس داریجن وجِ؛ احسبسجبت خجَیص را
لزثبًی خَاّین وزد ،احسبسبت سى ٍ فزسًذاًوبى را ّن لزثبًی خَاّین ًوَد ،ثزای ّز لزثبًی دادى ،تالش خَاّین
وزد ،تب ثِ ایي ٍسیلِ دیَارّبی اصالح اعوبلوبى هحىوتز اس گذضتِ ضَد .خذاًٍذ ثِ هب ایي تَفیك را ثذّذ .آهیي

