امام جمعه گیالنغرب حجت االسالم والمسلمین والمسلمین محمد طه مهری
خطبه اول :موضوع  ،مسئولیت پذیری
السالم علیکم ورحمتُ اهللِ وبرکاته
ن الرَحیمِ الْحَ ْمدُ لِلََّهِ الََّذی عَال في تَوَحَُّدِهِ َو دَنا في تَ َفرَُّدِهِ وَجَلََّ في سُلْطانِ ِه وَ َعظُمَ في
ن الشَیطَانِ الرَجیم بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أَعُوذُ بِاهلل مِ َ
م یَ َزلْ ،مَحْمودا الیَزالُ (وَ مَجیدا الیَزولُ،
ع الْخَ ْلقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ،حمیدا لَ ْ
اَرْکانِهَِ ،واَحاطَ بِکُلَِّ شَيءٍ عِلْما َو هُوَ في مَکانِهِ َو قَهَرَ جَمی َ
وَمُبْدِئا َومُعیدا َو کُلَُّ أَمْرٍ إِلَیْهِ یَعُودُ)الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین ُثمَ الصَلَاةُ والسَال ُم علي سَیِدِنَا وَ نَبِ ِینَا وَ مَوالنَا ابي القاسم مُصطَفي مُحمَّد صَلَي
ن الدَّائم علي اعدائِهم أجمَعِین،مِن اآلن إلي قیامِ یَوم الدَّین.
اهلل عَلَیهِ وَ آلِه ِالطَیِبینَ الطَّاهِرین المَعصُومِین ولَع ُ
اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهران وبرادران دیني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم.
یکي از مهمترین مۆلفه های سبک زندگي اسالمي موضوع مسئولیت پذیری در زندگي است .در واقع این مۆلفه است که به زندگي
انسان رنگ و بوی الهي و دیني ميدهد.
مسئولیت در قبال خود  ،مسئولیت هر اتفاقي را به گردن بگیرید
چرا که انساني که خود را تابع و پیرو هیچ قانون و مذهبي قرار نميدهد و زیربار هیچ مسئولتي نمي رود ،نميتواند روح زندگي دیني
را درک نماید.
در منابع دیني و اسالمي مسئولیت های معین و مشخصي برای انسان بیان شده است .از جمله این مسئولیتها ،مسئولیت انسان در
قبال خداوند متعال و آیین و شریعت پاک الهي و مسئولیت انسان در قبال خود و دیگران مي شود.
خداوند متعال در آیات مختلفي موضوع مسئولیت انسان را مورد تذکر قرار مي دهد:
«وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْۆُُلُونَ [صافات]24 :و بازداشتشان نمایید که آنها مسئولند».
«وَ ال َتقْفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ ِعلْمٌ ِإنَّ السَّمْعَ َو الْبَصَ َر وَ الْفُۆادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ َمسْۆُُال [اسراء ]36/و چیزى را که بدان علم ندارى
دنبال مکن ،زیرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد پرسش واقع خواهند شد».
اولین و مهمترین مسئولیت انسان در این دنیای خاکي ،مسئولیت او در برابر خداوند متعال است .معبود بزرگي که تمام امکانات
سعادت و و کمال را برای او فراهم نموده است سزاوار است که این بنده ناتوان به اندازه توان خود قدر دان و حق شناس نعمتهای
معبود خود باشد و در برابر او مسئولیت های محوله را قبول نماید.
1معرفت و شناخت خدا:از جمله مسئولیتهایي که انسان در براب ر خداوند متعال دارد این است که حق معرفت را در خصوص معبود خود به جای آورد و به
این درجه از علم و معرفت دست پیدا نماید که خدایي او از چه اوصاف و توانایيهای برخوردار است.
«مَعْرِفَ ُة اللَّهِ سُبْحَانَ ُه أَعْلَى الْمَعَارِفِ 1؛ معرفت خداى سبحانه بلند مرتبهترین معرفت هاست».
2عبودیت و بندگي:از جمله مهمترین مسئولیتي که بر عهده انسان واگذار شده است عبودیت و بندگي او در برابر خداوند متعال است .این موضوع آن
قدر در شریعت اسالم مورد توجه است که هدف از خلقت انسان عبادت و بندگي در برابر خداوند متعال معرفي شده است .وَ مَا
«خَلَقْتُ الْجِنَّ َو الْإِنسَ إِلَّا لِیعْبُدُونِ [الذاریات]56/؛ جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریدهام».

ق انسـانها مي شود بحث از حقوقي است
نظام حقوقي اسالم نظامي تکلیف گراست؛ به عنوان مثال در متون دیني وقتي صحبت از ح َّ
که انسانهای دیگر بر ما دار ند و به عبارت دیگر مسئولیَّتي که ما در قبال دیگران داریم .البته چون این حقوق طرفیني است ما نیز
این حقوق را بر عهده دیگران داریم امَّا به دلیل همان بعد سازندگي و تربیت و هدایت که دین اسالم برای خود ،قائل است در بیان به
جنبه تکلیف و وظیفه و مسئولیَّت ،توجَّه بیشتری مي کند؛ لذا امام سجَّاد -علیه السَّالم -مي فرماید:
ل حَلَّتها اَو مَنزِلَةٍ نَزَلتَها اَو جارِحَةٍ
ک فِي کُلِّ حَرَکَةٍ تَحَرَّکتَها وَ سَکَنَةٍ سَکَنتَها اَو حا ٍ
اِعلَم رَحَمَکَ اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیکَ حُقوقا مُحیطَةٌ بِ َ
قَلَبتَها اَو ءَالَةٍ تَصَ َّر فتَ فِیها َفاَکبَرِ حُقُوقُ اهللِ تَبارَکَ َو تَعالي عَلَیکَ ما اَوجَبَ عَلَیکَ لِنَفسِهِ مِن حَقِّهِ الَّذی هُوَ اصلُ الحُقوقِ؛
بدان که خدای عزَّوجلَّ را بر تو حقوقي است که در هر جنبشي که از تو سر مي زند و هر آرامشي که داشته باشي و یا در هر حالي که
باشي یا در هر منزلي که فرود آیي یا در هر عضوی که بگرداني یا در هر ابزاری که در آن تصرَّف کني ،آن حقوق اطراف تو را فرا
گرفته است.
بزرگترین حقَّ خدای تبارک و تعالي همان است که برای خویش بر تو واجب کرده؛ همان حقَّي که ریشه همه حقوق است.
امام سجَّاد-علیه السَّالم -نمي فرماید تو بر گردن دیگران حقَّي داری که آنها باید در مورد تو رعایت کنند بلکه مي فرماید؛ حقوقي
تو را احاطه کرده؛ یعني حقوقي که دیگران بر گردن تو دارند و تو باید از عهده آنها برآیي .همانطور که دیدیم اسالم دیني تکلیف
گراست و اصوال دینداری بدون مسئولیَّت پذیری و تع هَّد معنایي ندارد .در ادامه به اهمیَّت مسئولیَّت پذیری و جایگاه آن در قرآن و
سنَّت مي پردازیم.
ضرورت مسئولیَّت پذیری و وظیفه شناسي
با نظر به مطالبي که گفته شد ،این سئوال پیش مي آید که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتي دارد؟ و اگر انسان
مسئولیَّتي را نمي پذیرفت چه اتَّفاقي مي افتاد؟
همانطور که مي دانیم آفرینش انسان و جهان ،هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگي خداوند مي باشد.
خداوند در قرآن مي فرماید:
س اِلَّا لِیَعبُدُونَ 2
ن َو االِن َ
وَما خَلَقتُ الجِ َّ
جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.
خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهي و طریقه عبادت و بندگي خود را به صورت برنامه هایي به رسول خویش ابالغ کرده است و
پس از پیامبر  -صلَّي اهلل علیه و اله – اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند .در این میان ما مسلمانان که به این
دعوت لبَّیک گفته ایم وظایف و مسئولیَّتهایي پیدا مي کنیم که عمل به آنها ما را به کمال انساني خویش نزدیک مي سازد.
بزرگترین مسئولیَّت انسان ،در برابر نعمت هدایت و والیت مي باشد؛ چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان،تمامي راهها به سوی
کمال و سعادت او مسدود مي شد .امام رضا –علیه السَّالم -مي فرمایند:
ن اَبیطالِبِ عَلَیه السَّالمِ .3
د یَومَ القیامَةِ الشَّهادَةُ َو النُّبُوَّةُ َو مُواالتِ عَليِّ ب ِ
ل ما یُسئَلُ عَنهُ العَب َ
اِنَّ اَوَّ َ
همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال مي شود؛ شهادت به یگانگي خدا و رسالت پیامبر و دوستي علي بن ابیطالب علیه
السَّالم است.
لذا اگر ما در مقابل این نعمتهای ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزاني داشته است احساس مسئولیَّت نکنیم حیاتي پوچ
و بي هدف داشته هرگز به مقام واالی انسانیَّت نائل نمي شویم و اینجاست که ضرورت مسئولیَّت پذیری در برابر خداوند متعال
مشخَّص مي شود.
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3.فتح اهلل ،کاشاني ،تفسیر منهج الصادقین في الزام المخالفین ،ج  ،10ص335
ن الرَحیمِ»
»بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أل ب َترُ« )(3صَدَقَ اهلل العَليُ العَظیم«
إِنَّآأَعطَینَاکَ الکَوثَرَ ( )1فَصَلِ لِرَ ِبکَ وَانحَر()2إِنَّ شَانِئَکَ هُوَا َ
خطبه دوم:
م الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین وَالصَّالةُ وَالسَالم علي رَسُولِ اهلل وعَلي فاطِمَةَالزَهرا سَیِدَةِ نِساءالعَالَمِین َوعَلي عَليِ
ن الرَحی ِ
بِسمِ اهلل الرَحم ِ
ن الحُسَینِ َومُحمَّد بنِ عَلي وَجَعفَرِبنِ مُحمَّد وَمُوسَي بنِ
ن وَالحُسَینِ سَیِدَی شَبَابِ أَهلِ الجَنَه وَعَلي عَلي ب َ
أَمِیرِالمُومِنِین وَعَلي الحَسَ ِ
ف الحُجَة أیُهَا القَائِمُ المُنتَظِرَ المَهدی صَلَّواتُ اهلل عَلَیهِم
ن عَلي وَالخَلَّ َ
سنِ ب ِ
جَعفَر َوعَلي بنِ مُوسَي وَمُحمَّدبنِ عَلي وَعَلي بنِ مُحمَّد وَ الحَ َ
جمَعیِن.
اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهران وبرادران دیني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم ،
رهبر معظم انقالب اسالمى در سخنان روز عید مبعث در دیدار مسؤوالن نظام ،قشرهاى مختلف مردم و سفیران کشورهاى اسالمى،
ضمن ارائه تحلیلى از علل دشمنى غرب بهخصوص آمریکا با ملت ایران ،به مباحث انتخابات آتى پرداخته و بعثت را برنامهاى نورانى،
جاودانه و تحول آفرین براى همه جوامع بشرى خواندند و با اشاره به ضرورت ایستادگى برگرفته از تعالیم اسالم در مقابل دشمنان و
ش رو ،دشمنان اسالم و ایران را مأیوس خواهد کرد ضمن اینکه الزم است
زورگویان جهانى ،افزودند :ملت با حضور در انتخابات پی ِ
نامزدهاى محترم به مردم قول دهند براى پیشرفت کشور و باز کردن گرهها ،نگاهشان به خارج از مرزها نخواهد بود .رهبر معظم
انقالب اسالمى «توانایى بىبدیل اسالم در رشد و شکوفایى جوامع انسانى» « ،و نیز «قدرت اسالم در مقابله با ظلم و تعدى» را از
دالیل اصلى دشمنى مستکبران با دین مبین اسالم برشمردند.
رهبر معظم انقالب در پاسخ به تهدیدهاى آمریکا خاطرنشان کردند که سیاستهاى مشترک و تهدیدآمیز همه مسؤوالن گذشته و
حال آمریکا در مخالفت با ملت ایران ،نشانه نیت خباثتآلود مسؤوالن همه جریانهاى سیاسى این کشور است و آمریکایىها در
همه زمانها براى ضربه زدن به ایران هر کارى مىتوانستند انجام دادهاند اما همه بدانند هر کسى علیه ملت ایران تعرض کند ،بدون
تردید ،به ضرر خودش تمام مىشود چراکه عکسالعمل ملت ایران در مقابل این حرکت ،مستحکم خواهد بود** .
راهبرد رهبر معظم انقالب بهعنوان سکاندار نظام اسالمى در انتخاباتهاى گذشته و پیش رو مبتنى بر این گزاره کلیدى است:
« برگزارى انتخابات پرشور و گسترده با آرامش ،امنیت ،سالمت و انتخاب رئیس جمهورى در تراز انقالب اسالمى».
این گزاره کلیدى باید در دستور کار رسانه ملى ،رسانهها ،احزاب و گروههاى سیاسى ،مبلغان و سخنوران ،دستگاه هاى اجرایى و
نظارتى و هم چنین مراکز امنیتى قرار گرفته تا به حول و قوه الهى بتوانیم انتخاباتى در حد نام و اعتبار جمهورى اسالمى ایران برگزار
نماییم.
تأمین امنیت فضاى جامعه قبل ،حین و پس از برگزارى انتخابات ،وظیفه اصلى دستگاههاى امنیتى و انتظامى است تا بهوهیچوجه
اجازه عرض اندام به برهمزنندگان امنیت و آرامش جامعه ندهند.

از سوى دیگر انتخابات دوازدهم ریاست جمهورى مىتواند به نمایش الگوى موفق «مردمساالرى دینى» تبدیل و موجبات اقتدار،
همبستگى ملى و اعتماد مردم به نظام را افزایش دهد و جمهورى اسالمى بهعنوان الگوى کارآمد و الهامبخش «مدل مردمساالرى
دینى» در سطح منطقه ظهور مؤثرترى داشته باشد.
انتخاب رئیس جمهور در تراز انقالب اسالمى :این وظیفه و تکلیفى است که بر دوش راىدهندگان سنگینىميکند .مردم هوشیار
ایران اسالمى با درک همه فرصت ها و تهدیدهاى فراروى انقالب اسالمى باید به کاندیدایى راى دهند که در تراز دهه چهارم انقالب
اسالمى بوده و با روحیهاى کارآمد و والیتمدار و انقالبى بتواند در دهه چهارم انقالب که توسط مقام معظم رهبرى به دهه پیشرفت
وعدالت نامگذارى شده ،ضمن صیانت از ارزشهاى اسالمى ،موتور سازندگى و پیشرفت را با سرعت بیشترى بهسوى افقهاى روشن
هدایت نماید.
جمعه 8اردیبهشت  1شعبان شهادت سروان خلبان على اکبر شیرودى ( 1360ه.ش)
شنبه 9اردیبهشت 2شعبان روز شوراها ،هفته شهر و شهروند ( 9تا  15اردیبهشت)
یکشنبه 10اردیبهشت والدت حضرت امام حسین(ع) ( 4ه.ق)  -روز پاسدار  -روز ملى خلیج فارس
در جمهورى اسالمى ایران ،سوَّم شعبان ،سالروز والدت با سعادت امام حسین(ع) بهعنوان روز پاسدار ،نامگذارى شده است.
پاسداران انقالب اسالمى در ایران با تأسَّى به شجاعت ،مردانگى ،استوارى ،ایمان و فضایل اخالقى امام حسین(ع) ،در راه حفظ
آرمان هاى واالى اسالم و انقالب اسالمى و نیز حراست از تمامیَّت ارضى جمهورى اسالمى ،در دوران دفاع مقدس 8ساله صحنههایى
فراموشنشدنى و حماسههایى با شکوه آفریدند و پس از دفاع مقدس با بهرهگیرى از تجربیات زمان جنگ در عرصههاى مختلف
خود سرمشق جوانانِ مؤمن و آزادىخواه جهان شدند
عنوان پاسدار ،یادگار روزهاى افتخار براى همهى دوران تاریخ ما در آینده ،و یادگار لحظههاى حساس این انقالب است؛ که اگر
پاسدار نبود ،هیچ چیزى نبود و هیچ چیزى نمىماند .هر کس که امروز بهنحوى از ارزشهاى اسالمى پاسدارى مىکند و آنرا نگه
مى دارد ،خوب است به یاد داشته باشد که اگر روزى جوانان پاسدار ما نبودند و این مولود و نهال تازه را از تهاجم دشمنان حراست
نمىکردند ،چیزى باقى نمىماند ،تا عالمش دربارهى مسایل علمى آن ،مهندسش دربارهى مسایل مهندسى آن ،پزشکش دربارهى
مسایل دیگر آن و بقیهى خدمتگزارانش هرکدام در حیطهى کار خود ،به آن خدمت کنند .در لحظههاى اول ،باید دلسوزترین
انسان ها ،از یک مولود و یک نهال تازه نگهدارى کنند؛ کار هرکس نیست .این است که عنوان پاسدار ،یادآور آن لحظههاست
آغاز عملیات بیتالمقدس( 1361ه.ش)  -شکست آمریکا در ویتنام ( 1975م)
دوشنبه 11اردیبهشت 4شعبان والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) ( 26ه.ق)  -روز جانباز  -روز جهانى کار و کارگر
اسالم کار و طلب روزى حالل را باالترین عبادت ،معرفى نموده است چنانکه پیامبراکرم(ص) مىفرماید« :العبادة سبعون جزا افضلها
طلب الحالل ».عبادت  70جزء دارد برترین آنها کار و کوشش براى به دست آوردن روزى حالل است.
بقاى جهان بشریت تمام ملتها و تکامل مادى و معنوى انسانها ،همیشه در پرتو کار و کوشش بوده زیرا همه مىدانیم که بشر در
هر زمانى بواسطه کار و فعالیت نیازمندىهاى خود را تأمین کرده و به زندگى خود نشاط بخشیده است.
سهشنبه 12اردیبهشت والدت با سعادت حضرت امام علىبنالحسین زینالعابدین(ع)( 38ه.ق)
شهادت عالمه استاد مرتضى مطهرى ( 1358ه.ش)  -روز معلم  -روز عقیدتى  -سیاسى در سپاه و بسیج

پس از پیروزى انقالباسالمى و شهادت استاد مرتضى مطهرى در روز  12اردیبهشتماه سال  1358توسط گروه فرقان ،این روز
بهعنوان روز معلم نامگذارى شد.استاد مطهرى در روشنگرى اقشار باسواد بهویژه قشر فرهنگى جامعه قدمهاى اساسى برداشته بود
و آثار عمیق شهید در احیاى فکر دینى اصیل و بىپیرایه و منطبق با نیاز روز جامعه در حال گذار ما بسیار مؤثر بوده است.
نقش کلیدى معلمان بهعنوان مجریان آموزش عمومى و الگوهاى اولیه دانشآموزان بسیار مهم جلوه مىکند چراکه معلمان جامعه،
انسانسازان نسل بعدىاند لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینى(ره) همچون نقش انبیا است براى مردم.
رسالت راستین معلم رسالت پاک انبیاست .معلم ،آنگاه که جز انسانسازى و کمال بخشیدن هدفى ندارد ،همسایه انبیاست .رسول
راستى و درستى و سفیر صداقت و سرفرازى است .معلم کسى است که تشنگان معرفت و دانش را به آب حیات مىرساند .خدا معلم
است و  124هزار رسول .همه اولیا و پاکان و برگزیدگان ،که قلههاى آفتابى و دوردستهاى روشن را فرا چشم انسان مىنشانند.
معلماند اگر ما قدردان معلم نباشیم ،خوبى ،زیبایى ،عظمت و فضیلت رانادیده گرفتهایم.
پنجشنبه 14اردیبهشت -روز جهاني مطبوعات
ن الرَحیمِ»
<<بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أل ب َترُ(« )3صَدَقَ اهلل العَليُ العَظیم«
إِنَّآأَعطَینَاکَ الکَوثَرَ ( )1فَصَلِ لِرَ ِبکَ وَانحَر()2إِنَّ شَانِئَکَ هُوَا َ

