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 1400تیر  18های نماز جمعه خطبه

 خطبۀ نخست
 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 ما مسافریم!

 کنم: دعوت به تقوا را با روایتی از پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم عرض میطبق روال گذشته 

 [ 67/111:  بحاراألنوار] «الخَفىُّ النَّقىُّ التَّقىُّ ِِاللّه عِبادِ خَيْرَ اِنَّ اَال»

 دهد.« نام است که کارهایش را در نهان انجام می»آگاه باشید! بهترین بندگان خدا تقواپیشۀ پاکیزۀ گم

 فرماید: ما مسافر هستیم: خداي سبحان می

 [ 6]انشقاق:  «أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالَقِيهِ يَا»

 و به دیدار او خواهی رسید.« اي؛ سوي پروردگارت روانهفرساینده به تالشى در »اي انسان! تو

یاا  و ما به سوي خدا درحال سفر هستیم و از این سفر هم چاره بااا م شااان  اي نیست، اولیاء خدا، خود

ساافر و اص ِ سفر برند. پس بسیاري را میروند و چهبرنامه می مااا  ساات. ا یاازي نی ساات و از آن گر حتمی ا

  . اما توشۀ این سفر پرمخاطره چیست؟ شودنمیتوشه بدون  مسافر و مسافرت

 تقوا توشۀ سفر

 کند، تقواست: آید و یاري میاي که ما را در این سفر بکار میتوشهتنها فرماید: قرآن می

 [ 197]بقره:  «تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَي»

یاااري اي که خیر شما را تأمین میفرماید: براي سفر خود توشه برگیرید، و توشهمی ساافر  نااد، و در  ک

 رساند،  تقواست. می

 به این آیۀ شریفه توجه بفرمایید: 

 [ 37]حج:  « لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَالَ دِمَاؤُهَا وَلكِن يَنَالُهُ التَّقْوَي مِنكُمْ»
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بااه او ان به خدا نرسد، و خونهاي قربانی»گوشت هاي قربانیان هم به خدا نرسد، لیکن تقواي شما 

 رسد.« 

رسد، بلکه تقواي شما به خدا امثال آن، گوشت و خون قربانی به خدا نمیشتر و در قربانی گوسفند و 

براي دهیم، این عم  ظاهري دارد، رسد. این فقط مخصوص قربانی نیست، بلکه هر عملی که انجام میمی

بااراي  گاار  مثال از خانه بیرون آمدید و االن در مصلی هستیم، و باطنی دارد که آن حقیقت عم  است که ا

ا یعنی کسی رسید، متقی به خدا  ي ماواقرسد، وقتی تبه خدا میخدا باشد، پایۀ عم  تقواست و تقواي ما 

 رسد. میبه خدا هم که عم  از او با پیشۀ تقوا صادر شد ا 

ظاااهر یعنی رسیدن. مسافر باید برود تا برسد.  «ینال»فرماید، ارید: از آیۀ »ینال« استفاده میتوجه هم د

سااد. و رساند، بلکه تقواي که در باطن عم  است، به خدا میعم  ما را به خدا نمی جااان ر صاان  قااوا و ت

  رسد.ماست، پس وقتی تقوا رسید، متقی هم می

شااویم. که ما به نمازگزار میپس این بااول  یااد ق گوییم: قبول باشد، تعبیر درستی نیست؛ بلکه خود ما با

هاا فَتَقَبَّلَها»خدا ما را قبول کند:  ساَنٍ بِقَبُاولٍ رَبُّ مااران: ]آل «حَ کااویی 37ع بااه نی گااار  او را  پااس پرورد « ]

  [27]مائده:  «الْمُتَّقِينَ مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّما»و آن فقط با تقواست: پذیرفت« 

 تحلیل روایت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم

 حاال با این مقدمه روایت پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم را مالحظه فرمایید: 

  الخَفىُّ« النَّقىُّ التَّقىُّ ِِاللّه عِبادِ خَيْرَ اِنَّ »اَال

جااام »آگاه باشید، بهترین بندگان خدا، فردي تقواپیشه، پاکیزه اي است که کارهاي خود را پنهانی ان

 دهد« می

داند که مسافرت است و باید توشۀ سفر به سوي خدا را و میکند  وقتی بنده مالحظۀ خدا را می یعنی

پااا  لیغات نیهم کارهاي با سروصدا و نمایش و تببا خود بردارد و توشۀ سفر  ست، بلکه کاري است که 

بااا باشد و از تقوا صادر شده باشد. او بندۀ خوبی است خااود  را  ساات. او  یاار ا خاادا و داراي خ بااه  تقوا 

 رساند. می
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گونه نیست که او را در این سفر ببرند و دست خالی به این اي بهترین بندگان خداست، زیراچنین بنده

رساند. چقدر تقوا رود و با تقوا خود  را را به خدا میمحضر خداي سبحان وارد شود، بلکه خود  می

 اهمیت دارد؟ 

 خطبۀ دوم
 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 شهادت امام جواد سالم اهلل علیه

که این امام است. یک نکتۀ مهم این سالم اهلل علیه جواد االئمۀالقعده شهادت امام ذي 30شنبه مصادف یک

رسد؛ یعنی دستگاه جبار زمان نتوانست بیش از این تحم  ایشان را بکند سالگی به شهادت می 25عزیز ما، در 

 حضرت را به شهادت برساند. جا دارد از خودمان سوال کنیم، چرا؟ و مجبور شد که آن

ایشان چنان با دستگاه طاغوت مبارزه کرد، و براي د؛ دهشخصیت امام جواد سالم اهلل علیه به ما پاسخ می

حضرت در خردسالی و نوجوانی پیدا عباس تحم  نتوانست بکند. عظمتی که آنبرپایی قرآن قیام کرد که بنی

هم در مقاب  ایشان خاشع شدند، نظران کرده بود که مأمون هم تسلیم ایشان بود، و همۀ دانشمندان و صاحب

حضرت در بحث آزاد اجتماعی و آزاداندیشی راه انداختند، الگوي خوبی براي ماست. که آنچنین ابتکاري هم

 این درس و الگو چیست؟ 

وقتی در شرایط سخت و خطیر قرار دارید، باید تال  کنید تا  هوشیاري مردم را بربیانگیزید. ما در جهانی 

ند، جهانی که حقیقت آن جاهلیت است، اما زگري و ریاکاري و نفاق در آن موج میکنیم که حیلهزندگی می

شود. امام جواد فریبد و بر گردۀ آنان سوار میگونه میدهد و مردم را اینخود  را خوب بلکه عالی نشان می

توانستند گوشۀ عبادتی را اختیار کنند و در چشم حاکمان و علیه السالم با آن قداست و علمی که داشتند، می

یز باشند، اما راه سخت را انتخاب کردند و مردم را نسبت به وظاین خودشان آگاه دانشمندان و مردم عز

تفاوت باشید و باید در امور دین خودتان تان است و حق ندارید بیکردند که شما مردم تکلین بردو 

 مشارکت کنید.
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 مشارکت عمومی و عدالت

هلل علیه یک تذکر مهمی به خودم و شما بدهم، بنده بنا دارم که به مناسبت کار بزرگ حضرت امام جواد سالم ا

مطلب را در دو بند خالصه و آن در وظیفۀ همگانی ما در مشارکت عمومی در سرنوشت خودمان است. 

 کنم:می

 مشارکت عمومی محور بیانیۀ گام دوم

موظن هستیم که همۀ ما شان است، یعنی اینم؛ مشارکت مردم در امور خودگام دو بیانیۀمحور اصلی . 1 

در صحنه هاي اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادي « داشته باشیم و در همۀ صحنهصیرورت جمعی»

یک نمونۀ حداقلی از مشارکت عمومی مردم انتخابات  وجه کنار نباشیم.به هیچاز حوزۀ عمومی و  باشیم

کارشناسی در امور عمومی  نظام بروکراسی و نظامکه مشارکت نیست. به جاي اینحد واقعی است، یعنی 

ها حضور جدي و تأثیرگذار داشته باشند. کردن آرمانداشته باشد، مردم باید در ادارۀ کشو و دنبالحضور 

 چرا؟ زیرا مشروعیت نظام به مشارکت مردم است. 

م ساالري غربی در این است که مردم در نظاهاي مردمساالري دینی است با نظامتفاوت نظام ما که مردم

کنند، به این دلی  حضور آنان به منزلۀ تکلین و وظیفۀ اسالمی از جانب خداي تعالی إعمال حاکمیت می

 عرض خواهم کرد.پنجم در بند ها کدام است؟ و چالش موانع چیست؟ شرعی است. اما موانع 

 عدالت توزیع قدرت

یعنی مردم است؛  زیع قدرتتوست؛ بلکه اي ثروت نیهم توزیع صدقهنیست، آن توزیع ثروت. عدالت 2

خور دولت نیستند تا به آنان لطن کند و صدقه بدهد، بلکه عدالت یعنی توزیع قدرت و برابري در صدقه

شود و بدون ها. به این دلی  عدالت مقوله و امر عمومی است که با مشارکت عمومی مردم حاص  میفرصت

 حضور عمومی مردم، عدالت حاص  نخواهد شد. 

داري است و این مسألۀ ، فاصلۀ معنی«باید بشود»و  «شودمی»، و «باید بتواند»با  «تواندمی»له مسأبین اما 

 این فاصله برداشته باشد؟  ماست؛ چه نقاطی باید اصالح شود تا

ما در زمان انقالب اسالمی الگوي خوبی داریم که مردم در همۀ امور مربوط به خودشان حضور داشتند، یا در 

و انفاق و  کمک مومنانهبسیار باالیی در حضور و مشارکت اوای  کرونا که یک موقعیت استثنایی بود، مردم 

د و با این حضور، براي رفع دیدنبه عبارت دیگر مردم، خودشان را در صحنه می. حق مشکالت داشتند
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گذاشت، به احتمال بسیار االن مشک  کرونا ح  مشکالت اقدام کردند، و اگر دولت آنان را از صحنه کنار نمی

 ه منتظر موج پنجم حملۀ کرونا بودیم. کگرفتیم نه اینداشتن ماسک را میشده بود و ما االن جشن بر

 عدالت و مشارکت و قیام

. بلکه عدالت یعنی همۀ مردم در قدرت .صرفاً توزیع ثروت  و رفع فقرنه  ؛وریع قدرتت. پس عدالت یعنی 3

مشروعیت خود را از خداي تعالی گرفته است و مردم از جانب هم  حضور و مشارکت دارند و این مشارکت

 حق هستند تا دین خدا را بر روي زمین إعمال کنند. خداي سبحان ذي

ق الناس نیست که از حق خود بگذرند، بلکه حق اهلل است و حق پس حقیقت مشارکت مردم، صرف ح

 ساالریشایستهگاه حق. بنابراین عدالت با نظر کنند. به تعبیر دیگر اول تکلین است و آنندارند، از آن صرف

 است.عجین 

 تلقی درست از عدالت

  توان داشت: . اما سه تلقی از عدالت می4

. از نظر کنندمردم قیام به عدالت می [3]؛ باشند خواهعدالتباید مردم  [2]؛ هستد مردم مخاطب عدالت [1]

مردم باید براي تحقق عدالت قیام کنند و [ 25]حدید:  بِالْقِسْطِ« النَّاسُ »لِيَقُومَ: قرآن گزینۀ سوم درست است

 در تحقق عدالت. مشارکت مردم یعنی این 

مردم در تحقق عدالت جلب مشارکت بنابراین اگر تحقق عدالت آرمان اصلی انقالب اسالمی است، راه آن 

تهدید نیست،  ببینند و بشناسند، مردم نباید کنار باشند. اینمشکالت را است. و براي این امر مردم باید اوالً 

  .يبلکه فرصت است و موجب افزایش امید است نه ناامید

بودن قرار بگیرند و فعاالنه در ح  مشک  شرکت بودن نه منفع ثانیاً مردم با دیدن مشکالت، در موقعیت فعال

 کرونا دیدیم.  کنند، مثال آن را در اوای  انقالب و در شروع قضیۀ

بودن دیدن مشکالت، موقعیت فعالشود، زیرا آنان با اکثري مردم میمشارکت موجب امید و رضایت حد اما

وقتی دیدند مشکالت جامعه به مردم . زنندها را براي ح  مشکالت باال میو خودشان آستین گیرندقرار می

 روند. نهح  میاست و به دنبال پیداکردن راه خودشان ح  هم درونیابند که راهگردد، درمیهمۀ مردم برمی

ها را بردارد، نه مانند که دستی از خارج از کشور براي آنان تصمیم بگیرند و براي مثال تحریممنتظر بیرون می

 زنند.ها را باال میدر داخ  دنبال قهرمان هستند که قهرمانی بیاید و مشکالت را ح  کند. بلکه خودشان آستین
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 هنر آقای رئیسی

جدید باید این باشد که مردم را به صحنه بیاورد و به مشارکت براي برقراري هنر اصلی آقاي رئیسی در دورۀ 

صورت؛ خداي ناکرده شکست قطعی که در جایگاه قهرمان قرار بگیرد که در اینعدالت فرابخواند، نه این

کند  شود، کامالَ این خط مشهود است تا خیال مردم را راحتروزها انجام میهایی که ایناست و از ضدتبلیغ

گاه که نشد که وجود آورد که همۀ مشکالت با آقاي رئیسی ح  خواهد شد و آنو این تصور براي آنان به

 د. نطبعاً یک نفر نخواهد نتوانست، سی  ناامیدي را بر سر مردم بریزد و نظام را ناکارآمد معرفی کن

تحقق آن است و این مشارکت  بنابراین تال  براي تحقق عدالت، به معناي تال  براي مشارکت عمومی در

پذیر است. همۀ ما باید بدانید که عدالت حقی نیست که در دامن ما بگذارند، در قیام بالقسط و قیام هلل امکان

بلکه عدالت تکلین همگانی ماست، و حقی است که باید آن را با قدرت بگیرید و اجازه ندهیم از دست ما 

 دربیاورند. 

جاست که امام ا سیرۀ ائمۀ اطهار علیهم السالم و الگوي امام جواد علیه السالم این. پیوند این سخنان را ب5

اي در مرکز علیه السالم با گستر  شبکۀ وکالت در سراسر جهان اسالم و با طرح آزاداندیشانۀ مباحث پایه

و مشک   الشعرض کردم که چدر بند اول حکومت عباسی، مردم را به قیام دعوت کرد. و پاسخ مسألۀ ما که 

 در همین مفهوم قیام است.  کجاست؟

قیام یعمی خوداتکا و خودکفابودن، و با عزم و تصمیم فعاالنه برخاستن است. و قیام بالقسط یعنی همۀ مردم 

با عزم و ارادۀ فعال براي تحقق عدالت اجتماعی برخیزند و در این جهت هم خوداتکا هستند و نیازي به 

بلکه باید براي  1و نباید منتظر امکانات یا دستور و هماهنگی دولت و غیر آن باشند،دستور از بیرون ندارند 

خدا ا فردي یا جمعی بپاخیزند. و این اتفاقاً مبناي مکتب امام بزرگوار ماست که از سیرۀ ائمۀ اطهار و امام 

 جواد سالم اهلل علیهم الگو گرفته است. 

د موضوعیت و تکلین دارد. و همۀ ما موظن به قیام و عدالت پس در نظام اسالمی، هر فردي به بخودي خو

 و در مسائ  نظام مشارکت داشته باشیم.  حرکت کنیم اجتماعی هستیم و این یعنی توزیع قدرت. و باید

کنم که موقعیت گاه مومنانه و خوداتکا قیام کنیم، باز عرض میاول باید باور به این حرکت داشته باشیم و آن

 کرونا در اوای  خود  الگوي خوبی از مشارکت عمومی و فعال است. 
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 جهاد دولت آینده

ما نباید دولت بزرگ داشته کردن دولت است، آقاي رئیسی، کوچکو اصلی  جهادحرکت بنابراین یعنی از 

ار و استعمار است که باشیم، و دولت حق ندارد، در موقعیت مشارکت مردم دخالت کند و این نوعی و استکب

تماشگر باشند و منتظر لطن دولت بمانند. با این نگاه است که گیرد که آنان صرفاً عقالنیت را از مردم می

نقد داریم باید نسبت به استکبار دولت  م استکبار با نظااما ما به شود، دادن و امثال آن اص  میرویکرد یارانه

 نسبت به ملت هم نقد داشته باشیم.

گري اصلی مسائ  خودشان بکند و قدرت را این کار اصلی آقاي رئیسی و دولت بعدي است که مردم را بازي

در اختیار مردم بگذارد تا مردم با مشارکت خود مشکالت را ح  کنند و این در بیانیۀ گام دوم هم بخوبی 

 هستیم گرشود؟ ما نظارهموفق میتشریح شده است. آیا دولت آینده به فکر این مطلب است؟ و آیا در این امر 

 و بخواست خداي سبحان مطالبه خواهیم کرد.

 هانوشتپی

 

 
 [ 43؛ ص: 5]مقاییس اللغۀ؛ ج:  »على انتصابٍ أو عَزْم«  1

 قیام به معناي برخاستن و بلندشدن یا عزم و تصمیم فعاالنه است.

 »أنّ األصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل القعود، أى االنتصاب و فعليّة العمل، مادّيّا أو معنويّا. 

 و هذا المعنى يختلف باختالف الموضوعات، في موضوع خارجىّ، أو عمل، أو أمر معنوىّ، فاالنتصاب و الفعليّة في كلّ منها بحسبه«.

 [341؛ ص 9]التحقیق فى کلمات القرآن الکریم ؛ ج

 [ 676یگرى نیاز نداشته باشد، ]فرهنگ ابجدي؛ صدخودکفا یعنی به


