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 1400تیر  4های نماز جمعه خطبه

 خطبۀ نخست

 عقل و جهل

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالم اهلل علیه است، به این مناسبت یک روایت از بیان نورانی آن  رضا اماممتعلق به وجود اقدس  ایام

 دهم: خوانم و آن را پایۀ دعوت به تقوا قرار میحضرت خدمت شما می

 «عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ امْرِئٍ كُلِ صَدِيقُ »عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السالم يَقُولُ:

 [1/11]الکافی: 

اند. هرکس را جهل معرفی کرده دشمنهرکس را عقل و  دوستعلیه السالم در این روایت نورانی،  امام

. توان جبران کردمیفرد معطل نزد  رفتنرا با نزد استاد یا  نادانینادانی و ندانستن نیست،  جهلمنظور از 

عقلی هرکس بی دشمناست.  عقلیبی، از آن نظورم بنابراینروایات ما جهل را مقابل عقل قرار داده ست، 

 خطرناکاست، برای همۀ ما  خطرناکاین خیلی ، کارها و گفتار او برپایۀ عقل نباشد، اتتصمیمکه است، این

علمی و روحانیت مسئوالن و علماء  و نخبگان سیاسی و  برایما را به دوزخ بکشاند، اما  بساچهاست و 

 بر وجود ما حاکم شده است.  پلیدیجهالت بر وجود ما حاکم شود،  ناکردهخدایگر  است. ا تربسیارخطرناک

حال  درعیننماز و روزه و نماز شب و کارهای خوب باشند، اما  اهلکسانی در ظاهر دین داشته باشند،  شاید

 خوارجبارز این جماعت  نمونۀهستند، به خود و دیگران ضربه بزنند.  جهالتچون عاقل نیستند، و اسیر 

توجه  بنابراینبزرگی به پیکر اسالم زدند.  ضربۀاسالم را شکستند و  کمرجاهلی بودند که  مومنانهستند که 

 ایمان، واقعی عقل است.  معیارید که داشته باش

علمی ندارد، بلکه  جهلفرمودند که او  آملی جوادی، حضرت آیت اهلل منتظریاست که در جریان آقای  یادم

امام و انقالب و  علیهچنین او را پوشانده و این عقلدر او طغیان کرده است و  نفسدارد،  عملی جهالت

 ای است. حکیمانه سخنکند. و این پراکنی میرهبری سخنرانی و نامه

 قرار داده است:   مواخذههم چنین کسانی را که از عقل بهره ندارد، مورد  قرآن

 تعقل که داد قرارکسانی  بر را پلیدی خداوند»[ 125انعام: ] « يَعْقِلُون ال الَّذينَ عَلَی الرِّجْسَ يَجْعَلُ وَ»

 «.کنندنمی
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 حاکم است. پلیدیجانش در نیست،  ورزیعقلاست که هرکس که اهل  کلی قاعدۀشریفه بیان مالک و  آیۀ

 یک نمونۀ زنده در تاریخ اسالم است که پلیدی همۀ جانشان را گرفته بود.   خوارج

عقل بر ما مستولی شود؟ و بی جهلشود که چیزی موجب می چه. اما هاعقلیبیبه خدا پناه ببریم از  بایدما 

به جای تعقل و  گاهآنبندد و از وجود ما رخت برمی عقلنفسانیت بر ما حاکم شد،  وقتینفسانی.  هواهای

و  شیطنت (1)کنیم و بهشت و زندگی پرنعمت آخروی را کسب کنیم،  بندگیورزی که با آن خدا را عقل

 جهالتدچار  یا (2) 1معاویه چنین بود، چهچنانبا حق مقابله کنیم،  چگونهشود تا می کشینقشهگری و حیله

 خوارج چنین بودند.  چهچنانشویم، دست افراد زرنگ می ابزارشویم و عملی می

حق  علیهو  2رویمو ضاللت پیش می گمراهیدر  کنیم، یاو خدا حرکت می حقهم روشن است، در راه  مالک

 . کنیمیان میطغ

 جهالت نشویم.  گرفتارعقل ما پرده نیافتد و  جلویکند که گرفتار نفسانیت نشویم تا ما را مراقبت می تقوا

یک دوست در درون خود  فقطبا نیروی عقل حرکت کرد، زیرا ما  فقطبرادران و خواهران محترم! باید  آری

 ماست: جهلدرون خودمان یک دشمن داریم و آن هم  فقطو  عَقْلُهُ« امْرِئٍ كُلِ »صَدِيقُداریم و آن عقل است: 

 گمراهی و ضاللت شویم.  دچارشود که حق را نبینیم و می موجبکه  »وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ«

آن  هایجهالتامروز هم  چهچنانرا فراموش نخواهد کرد.  منتظریآقای  هایجهالتانقالب اسالمی،  تاریخ

 نخواهد کرد.  فراموششیخی که روزی استاد اخالق بود، 

 خطبۀ دوم
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 شهید مظلوم بهشتی

 شهیدکوردل و شهادت جمعی از خدمتگزاران ملت و سید و ساالر آنان  منافقانتیر مصادف با جنایت  تمهف

نیاز به بحث  حتماًاست که  هاییشخصیتمظلوم بهشتی از  شهیدبدیل بیانسانی آیت اهلل بهشتی است.  مظلوم

اصحاب امام  بهترینحضرت امام جز  یاریروزگار بود، و در  نوادروی است، او از  شخصیتیاز ابعاد 

 تعبیر کرد.  »مظلوم«و »یک امت برای امت ما«  بهاز وی  امامشد. محسوب می

موجب شده بود  همینکشید و بار ملت را بردوش می تنهاییتحکم، انقالبی، فعال بود که به مس شخصیتیاو 

هم او را به شهادت  نهایتترور شخصیتش کردند و در  اولکه دشمنان وی را خطر و مانع سرراه خود بدانند. 

چون  عناوینی گونه مورد تهمت و اهانت واقع شد.این امامکسی از انقالبیون پیرامون  ترکمدند. رسان
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که  ایگونهبههایی است که به این شخصیت مبارز شد، ها و تهمتانحصارطلب، دیکتاتور بخش از اهانت

 ترینمستقیمکه وی  آن بود حقیقتاما   تر بود. ها کوچکایشان در برابر آن شهادتامام،  حضرتدرنظر 

و عمل و  فکرنظیر داشت و با خدا و انقالب، استقامت بی دیندر زمان خود بود که در راه  امت امامصحابی 

علوی تالش و عدالت  و تحققحاکمیت اسالم  تحققو توان باالی مدیریت خود برای  اندیشهآزادیاندیشه و 

او را سدی محکمی  هاآن، موجب عصبانیت دشمن شده بود همینو  مجاهدۀ خستگی ناپذیر داشت 

توانند وی را از صحنه دیدند که با تهمت نمی وقتیو  توانند از وی گذر کنند وجه نمیهیچدانستند که بهمی

 ادت گوارای وجود او و یارانش باشد. نحو به شهادت رسانند. شه ترینناجوانمردانهوی را به خارج کنند، 

 با مبانی اسالم بود.  قضائیهقوۀ  گذاریپایهیکی از خدمات وی،  اما

 قوۀ قضائیه عیار سالمت جامعه

حقوق عام،  احیاءعدالت،  گسترشوظیفۀ آن است.  »عیار سالمت جامعه«به تعبیر رهبر حکیم ما  قضائیهقوۀ 

مالحظه و فراگیر را باید عدالت قاطع و بی قضائیهای همه است، قوۀ قانون بر إعمالکرامت انسانی، و  بسط

سان باشد. و غنی دربرابر آن یک ضعیفکه افراد قدرتمند نتوانند در آن نفوذ کنند، بلکه  ایگونهبهپیاده کند، 

 با فساد و مفسدان برخورد قاطع و مستحکم داشته باشد.  چنینهم

 کرامتچنین و بسط عدالت، هم فسادگرفت و در مبارزه با  خوبیقوۀ قضائیه در دورۀ اخیر، نمرۀ  خوشبختانه

حجت االسالم  حضرتای داشت. تالش موفقانه انصافاًهای حمایت از حقوق مردم، انسانی و ورود به عرصه

جلب  قضائیهمردم را به قوۀ  اعتمادتوانست  این قوه را بر عهده گرفت،  سکانکه  رئیسیآقای و المسلمین 

 قوۀو دادخواهی شود.  خواهیعدالتو ملجاء امنی برای  مأمنباز کند. و  عامه حقوقرا برای بسط  راهکند و 

منصوب  بزودیبا رئیس جدیدی که  امیدوارمو های مختلف نشان داد قضائیه کارآمدی خود را در صحنه

 و گسترش یابد. تعمیقنه تنها ادامه یابد، بلکه  روندشود، این می

 خرداد 28انتخابات 

از رونق بیافتد و  انتخاباتدشمن تالش کرد تا این  خیلیاست،  1400خرداد  28انتخابات اصلی ما  بحثاما 

دشمن از  صدایصدا شدند  و گروهی نیز در داخل با آنان هم متأسفانهمشروعیت مردمی نظام زیرسوال برود، 

اجرایی کشور و مسائل  مدیریتها هم به های مردم که بیشتر آنگله رغمعلیحلقوم آنان شنیده شد. اما 

 حتماًما به این میزان شرکت راضی نیستیم و  البته درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. 50معیشتی بود، 
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بعدی  هایدورهدر  ،محور، شفافقوی، کارآمد، انقالبی، عدالت مدیریتباید عوامل آن بررسی شود و با 

 میزان بیشتری از مردم در انتخابات خواهیم بود. حضورشاهد 

 های انقالب اسالمی وفاداری به آرمان 

با  مردمای و تبلیغاتی و فضای مجازی بود. اما هم زیرسایۀ حمالت گستردۀ رسانهکه همین تعداد  بدانیماما 

بسیار مهمی است.  سرمایۀهای انقالب اسالمی وفادار هستند و این به آرمان هنوزانتخاب خود نشان دادند که 

ای انقالب هکامل به آرمان وفاداریخواهی، عمل انقالبی، عدالت مظهرفردی را انتخاب کردند که  زیرا

 حضرتجدی با فساد است.   مبارزۀو متدین،  مومنعملی به والیت فقیه و رهبری حکیم،  معتقداسالمی، 

است به  امیدرسید و  جمهوریریاستاعتماد مردم به کرسی  سرمایۀحجت االسالم و المسلمین رئیسی با 

 دورۀ کار و تالش موفقانه در قوۀ مجریه باشیم.  شاهدخدای تعالی که 

 نگاهی به سورۀ عصر 

و خشنود هستیم که مردم راه درست را انتخاب کردند، به این  خوشحالگذریم، معمول می تبریکاتما از 

 در امروز درس مهمی به همۀ ما دارد عصرۀ مبارک سورۀکار مجاهدانه و انقالبی هستیم.  منتظردلیل 

فرماید تا به ما نشان ؛ خدای تعالی سوره را با قسم شروع میعصربه قسم  «الْعَصْرِ الرَّحِیمِ وَ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

حکایت از  آیهیقیناً در زیان است، این  انسان خُسْرٍ« لَفِی الْإِنْسانَ »إِنَّفرماید: دهد که مطلب مهمی را بیان می

ها که در انسان همۀدر طول زمان است. نسان های اانسان و فعالیت پذیریآسیبمهمی دارد و آن  اصلیک 

ها راهبردهای فت از این آسیببرای برون اماشوند. زمان دچار آسیب می بمرورکنند، مسیر حق هم حرکت می

  فرماید: چهارگانه را بیان می

 (1): عبارتند از ارگانهچه راهبردهای «بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِالَّ»

 مانازنده و  جامعهراهبرد، نشانۀ  چهارصبر. این  به تواصی (4) حق به تواصی (۳) صالح؛  عمل (2) ایمان؛

 میرد. رود و از درون میمی افولها رو به بدون آن جامعهاست و 

است و اگر بخواهد که از آسیب افول و این چهار راهبرد  تحققاز وظایف مهمش  یکیدولت جدید  االن

 اسالمی و قوی و مردمی باشد.  دولت سراشیبی سقوط جلوگیری کند، باید 

ویژگی ایمان و عمل صالح در آنان نهادینه شده باشد.  دوباید کارگزارانی را انتخاب کند که  اوالًبه این دلیل 

دولتی  عواملصالح مسئوالن و  عملو واقعی  نایما ایمسامحهگونه کشور، بدون هیچ بهروزیسعادت و  راه
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و  چهلملت ما در این کند. می رفتپسنخواهد داشت، بلکه  پیشرفتو نظام نه تنها آن، کشور  بدوناست و 

 آن را هم، همۀ ملت تحمل کردند.  هایخسارتدو سال دید و تجربه کرد و 

و  رصد »نهضت  محترم و منتخب گفتمان جمهوررئیسخوب است که  چهشود. به این دو ختم نمی کاراما 

 را آن عملی مکانیسمهای اصلی خود قرار دهد. و را جزء  برنامه مسئوالن و کارگزاران نظام« حرکت بانیدیده

 رفتار هوشمندانهو  نباشند تفاوتبی امور در جامعه و حساس زنده عناصر عنوان به مردم کند تا  طراحی هم

و  تخلفاتراه را بر  لزوم با انتقاد سازنده مواقعکند و در  و دنبال رصد مسئوالن و کارگزاران نظام را

ای سازندۀ خود را برای بهبود مدیریت کالن و منطقه پیشنهاداتدهند و  گزارشمدیریتی ببنند و  هایآسیب

  ،مردمفعال و سازندۀ های مشارکت از راه یکی اید انجام بدهیم و ب مردمارائه دهند. و این کاری است که ما 

 خدایکه از بنده ضمن این دلیلبه این و ملت است.   دولتبین  «صبرخحق و تواصی به»تواصی بتعامل 

پشتوانۀ حمایت مردم مومن و متدین را به  ایشانکنم، که آرزوی توفیق می رئیسیتعالی برای جناب آقای 

عملی از  حمایتنیز در صحنۀ  ماکنم که الزم است همۀ می اعالمارد و این سرمایۀ بزرگی است، همراه د

عملی فقط خوشحالی و  حمایتاما این محترم و دولت آینده حضور فعاالنه داشته باشیم.  جمهوررئیس

 شادباش و حمایت ظاهری نیست.

رضوان  رجاییوزیری شهید یادم است، در ایام نخستکنم تا مطلب را بیشتر توضیح دهم. نقل می ایخاطره

بزرگوار سخنران  شهیدکه در دانشگاه تهران دعای کمیل برقرار بود و این  جمعهاهلل تعالی علیه، یک شب 

ایشان با  «کنیم.ایتت میرجایی، رجایی! حم»دادند: شعار می پارچهیکباالی تربیون رفت، مردم  وقتیمجلس. 

  «کنیم.هدایتت می»آرامش گفتند: بگویید: 

مشکالت و  رفعخدمت به مردم و گسترش فرهنگ اسالم ناب و  راهدولت به  هدایت حقیقیحمایت  آری

 کنیم.در این جهت از آن حمایت می همبرای همین به میدان آمده است و ما  دولتها است. این آسیب

 ستا شوراهای شهر و رو

یک کلمه هم دربارۀ شورها عرض کنم. الحمدهلل انتخابات شوراهای شهر و روستا هم در سراسر کشور 

مومن، انقالبی،  فردیشهری تهران،  مدیریتتهران عرضی دارم که برای  شهربه شورای  اوالًبرگزار شد. 

آن هم طراز  شهردارمرکز ایران اسالمی و پیشانی نظام اسالمی است و باید  تهرانکارآمد را انتخاب کنید. 

 انسان انقالب اسالمی باشد. 
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 الزموظیفۀ سنگینی را برعهده گرفتید، و  شماکنم. را عرض می لواسانای به منتخبان شورای شهر نکته ثانیاً

بر وی و عواملش او نظارت دقیق داشته  همشهرداری مومن، انقالبی و کارآمد انتخاب کنید،  و  هماست، 

را  مردمرا در دستور کار خود قرار دهید و  شفافیت منظورباشید و هم مقررات شهری را تصویب کنید. به این 

باشید که  مراقبه ببرید. از مشاورت افراد متخصص و متدین بهر چنینهمدر جریان کارهای خود قرار دهید. 

 خلوت نکنید که سقوط حتمی است. قدرتبا 

 ارشو، ندمستقر شد وقتیایم، برخی از شهرداران و مدیریت شهری بسیار مهم است، ما تجربه کرده شهرداری

دیگر با عوامل پیدا و  برخیشوند. و موجب فساد در شهر می دندهخودش را انجام می کارزند، و را دور می

بلد  فقطو کارآمدی ندارند و  کارآریینیز هیچ  برخی، و کشاندرا به فساد می شهر سازند وان فساد میپنه

 کنند. را گرفتار نابلدی خودشان می مردمد، نکنمیرا قفل  شهرند و نبز حرفهستند، 

جایز  تسامحشهرداری قوی و سالم و مردمی است. و در این جهت  نیازمندخورده است، و زخم لواسان شهر

آنان مخدوش نشود  سالمتاعضاء محترم شورای شهر لواسان هم از خودشان مراقبت کنند تا  بنابرایننیست. 

 همتباهی نیست.  آن جز عاقبتها بر آنان تسلط پیدا نکنند که کنو نوکیسگان و کارچاق زراندوزانو 

نیز مراقبت بکنند و بر  ویو قوی و کارآمد و سالم و ضدفساد و مردمی انتخاب کنند. و از مومن  شهرداری

 نیازی به نهادهای نظارتی باالدستی پیدا نشود.  دیگرنظارت دقیق داشته باشند تا  شهرداری

وبند و ما هر روز شاهد تخلف و زد روستا هم دقت کنند تا روستا طبق موازین قانونی ادراه شود شوراهای 

 . در روستاها نباشند، بلکه روستاها طبق موازین درست اداره شوند

 رکاشما منتخبین مردم حمایت کنم و این  همگیدانم که از هم وظیفۀ شرعی خودم می بندهزیاد است.  سخن

نان آ حقوقدیدیم که به  اگرو مردم هستند؛  اسالمخط قرمز ما هم  اماخواهم کرد. ـ ان شاء اهلل تعالی ـ را 

هرگز چنین  امیدوارمرا به مردم معرفی کنیم.  تخلفانممجبور هستیم که وارد شویم و  وقتآنشود، تعدی می

    اتفاق نیافتد.روزی 

 هانوشتپی

 
 »عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: قُلْتُ لَهُ؟ مَا الْعَقْلُ؟   1

 قَالَ: مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ. 

 کَانَ فِی مُعَاوِیَۀَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَالَّذِی

 [1/11النَّکْرَاءُ!  تِلْکَ الشَّیْطَنَۀُ! وَ هِیَ شَبِیهَۀٌ بِالْعَقْلِ وَ لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ« ]الکافی: فَقَالَ تِلْکَ 



 السالم علیک یا سبیل اهلل الذی من سلک غیره هلک
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