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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین و الّصالة بسم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
 علی آله االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی االرضین. 

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ »الّله الرحمن الرحیم بسم اعوذبالله من الشیطان الرجیم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
 ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله. 1«ِإالَّ َوأ

گناهان و  از هوای نفس، داریخویشتنپارسایی، تقوا و به همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را 
ذکر و شکر خداوند در  ما توفیق نیل به مقام تقوا،امیدواریم خداوند به همه  .کنممیسفارش و دعوت  هاآلودگی

 همه احوال عنایت و کرامت بفرماید.

 در باب کسب و کار پیشینیادآوری مباحث 
به سلسله مباحثی که در باب اصول، ضوابط،  بحثی غیر از مباحث قبل شروع کردیم و االن رمضان در ماه مبارک

 .گردیمبرمیآداب کار و تجارت در اسالم بیان شده است قواعد و 
و با تالش  و کوشش خود آن را سامان  اداره  درآمدزااقتصادی و  هایفعالیتزندگی خود را با کار و  هاانسانهمه 

کارهای  ی خود،هادرآمد لب  از ق   . همچنینکنندمی تأمینخود و خانواده خود را از این طریق  هایهزینهو  دهندمی
 .دهندمیعام و خیر هم انجام 

                                            
 1.آل عمران، 201 
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 وکارکسباز  درآمددی دنیایی از قانون و قاعده دارد. اقتصا هایفعالیتو صنعت و  وکارکسباسالم در رابطه با 
ر دنیا ـ چه د پایانیبی هایزیان نیز های نامشروعدرآمد. گذاردمیجا درست و مشروع، آثار مثبت در هر دو عالم ب

روایات  و سنت پیامبر و  یات،. فلذا وقتی ما به آـ دارد ه در امتداد زندگی بشر در عالم برزخ و قیامت و آخرتچو 
و قوانین اسالم  که در فقه یابیممیت بسیار زیادی در این زمینه اآیات و روای ( مراجعه کنیمالسالمعلیهم) معصومان

است. اگر کسی در حدود  هاآدم درآمدو  وکارکسب فقهی ما مربوط به بخش زیادی از ابوابتجلی کرده است. 
ید که بیش از نیمی خواهد دبه کنکاش بپردازد عملیه آمده است  هایرسالهدر  هاآنباب فقهی که بخشی از پنجاه 

چطور معامله و  ؟داشته باشیم درآمدعملیه ما مربوط به این است که چگونه  ایهرسالهکتب فقهی و  از ابواب فقه،
ح و نامشروع قرار های ناصحیدرآمداخالقی و الهی شود و در دام  ، انسانی،های ما صحیحدرآمدکار کنیم تا 

 نخرت ما با ایآزندگی دنیا و  چراکه ،گره خورده استبا آیات و روایات  کار و تالش مسألهاین مقدار از تا  نگیریم؟
و اگر غلط و ناروا  آوردمیاگر شیوه کار و تالش ما درست باشد سعادت به ارمغان  .ارتباط مستقیم دارد مسأله
 . آوردمی، خانوادگی و اجتماعی به وجود در زندگی فردی شماریبی هایخسارتباشد 

زیادی در  هایآموزهحتی مباحث و  ،وجود دارد وکارکسببین اخالق و  یدگیتنی نیز نوعی از اخالقمباحث در 
بخشی از علوم اجتماعی و انسانی بشر هم با این  .که هنوز هم استخراج نشده است وجود داردیات و روایات ما آ

در سبک  کنممی تأکیدرا با اسالم تطبیق داد و بر اساس اسالم بازسازی کرد. باز  هاآنو کار دارد که باید  موارد سر
یعنی  ،زندمیو کسب و تجارت و صنعت حرف اول را  اسالمی رعایت آداب و قواعد کار انسانی و ،زندگی اخالقی

و تجارت و آداب و  وکارکسببه همان اندازه که قواعد عبادی اسالم در منطق اسالمی نقش دارد به همان اندازه 
تولید  درآمدکارخانه و در همه فضاهایی که برای جامعه  این آداب  و اصول باید در بازار،اصول آن مهم است. 

مشکل و اشکالی  اینجایی شود و اگر در درآمدزاو  وکارکسبباید منعکس شود تا سبک زندگی اسالمی در  کندمی
 اثر خواهد گذاشت. هاانساناعی و عبادات مزندگی فردی و اجت هایعرصهباشد در همه 

اسالم قرار  تأکیداصول و راهنماهای بشر در حوزه کار و تجارت مورد  ترینمهم عنوانبهقبل  هایخطبهدر  آنچه
 :ایمکردهاشارهبه ده اصل در این زمینه  حالتابهباید عرض کنم  .کنممی تکرار گرفته است را دوباره

 ؛فقه و اخالق کار و تجارتبا آداب، احکام، . آشنایی 2
 و صحیح؛ در کار درست موردنیاز هایمهارتو  هادانشفنون و علوم و  . آشنایی با1



  

 61/40/61                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

3 
 

 و معامله؛ وکارکسبز خیانت در و دور بودن ا داریامانت. 3
 ؛.وفای به عهد و قراردادها با نهایت دقت4
 ؛. عدالت و انصاف در معامالت و ارتباطات اقتصادی و کاری با دیگران5
 ؛فریبکاری و غش در معامالت ،برداریکاله. پرهیز از 6
 ؛شودمیاستاندارد از آن تعبیر  عنوانبه. رعایت کیفیت تولید و عرضه کاال که امروزه 7
 ؛رجوعاربابخدمات و تکریم  کنندگاندریافت. رعایت کرامت مشتریان و 8
 ؛فروشیگرانظالمانه و  هایسودجویی. پرهیز از 9

 شدهعرضهو کاستن از کاالی  فروشیکمز . پرهیز ا20

ْیٌل » ازجمله. مده بودکریم آیاتی با عتاب و خطاب تند آ حداقل در شش هفت جای قران فروشیکمدر خصوص  و 
فین   فِّ ْلُمط  ْسط  » منطق عقلی این بوده است که بر اساسفرمان انبیا  ؛2«ل  اْلق   ب 

ان  یز  اْلم  ْیل  و  ْوُفوا اْلک 
 
أ قیُموا »و  3«و 

 
و  أ

ْسط  و  ال  اْلق   ب 
ْزن  ُروا اْلمیزان  اْلو  که برکت  یفزاییدب بر آنبلکه  ،کیل و وزن کم نگذاریداز و  پیمانه را پر کنید 4«ُتْخس 

 به اموال شما اضافه شد  یفکر نکنید اگر مقداری را کم گذاشتید چیز ،آوردمی

 ،برکت نخواهد داشت : آن اضافهاوالا چون 

همه انبیا به رعایت خواهد بود.  بارزیانخرت و معنوی شما در زندگی آ افزوده شودبر دارای شما هم اگر هم  :ثانیاا  
اضافه  .رعایت کنید را با دقت هاوزن رسانیدمییا به فروش  کنیدمیوقتی چیزی را تولید  ،اندکردهپیمانه سفارش 

 کردن مانعی ندارد مستحسن و نیکو هم هست اما کم کردن گناه است.

                                            
 : وای بر کم فروشان.2سوره مطففین، آیه ـ  2
 .: و به راستی و عدالت، کیل و وزن را تمام بدهید251سوره انعام، آیه ـ  3
 و باید سنجش اشیاء را به عدل و داد برپا دارید و از ترازو نکاهید.: 9سوره الرحمن، آیه  ـ  4
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مراجعه کنیم ـ  الشیعهوسائلاگر به کتاب التجاره  .به آن اشاره شده است حالتابهاین ده اصلی بود که  
علمیه است ـ بخشی دارد با عنوان آداب  هایحوزهفقهی  هایدرسمتن روایی بسیار محکم و محور  الشیعهوسائل
 که دارای فصول متعددی است.ـ  دادوستدـ آداب کار و  ةالتجار

که در چند خطبه عرض خواهم  امبرگرفتهاتی را نکن روایات ز آکه من ا محورها ریزتر هستنداز قواعد یازده به بعد  
 .کرد

 در معامله  گیریآساناصل یازدهم: 
 (علیه  و آله و سلم اللهصلی)پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی  .شده است تأکیددر روایات  مسألهاین 

اُح » :اندفرمودهدر روایتی که نقل شده  م  ْجهٌ  السَّ ن   و  اح م  ب  ، روی یک نباشد گیرسختاینکه کسی در معامله  ؛5«الرَّ
 مؤمن .نیست مؤمناین اخالق  .ه وارد شودلماری کند و با تندی در معاو کمترین حد پافش یمترسانت ریال، درهم،

کمی  یا کمی کیل را بیشتر کردکه  خوردنمیغصه  ،کندمیمعامله  دستیگشادهآرام و راحت است و با سماحت و 
و  سهل گیر هستند وکارکسبدر  مؤمناننیست.  مؤمنسخت اخالق  هایزنیچانه گونهاین .پول را کمتر گرفت

سان حق دیگران را بدهد آنجا آ خواهدمیو مربوط به خودشان است  در مورد چیزی کهالبته  ،کنندمیآسان معامله 
 است. گیرآسانبگیرد در کمتر گرفتن حق خودش را  خواهدمی کهوقتی ، اماکه بیشتر به دیگران بپردازد گیردمی
این  شانسیرهد و نذاروی خشخاش نگباشد و مته ر گیریآسانبا دیگران  وکارکسبرویه و برخورد افراد در  باید

 راه کهاینیعنی  گیریآسان. دنقابل پرداخت نکنم طرفبهد و تا جایی که امکان داشت نتا ریال آخر بگیرنباشد که 
دقت و  قدرآنبرای خود  کندمی خریدوفروشوسایل زندگی و ...  ،میوه که معامله سر بگیرد خانه، زمین، آیدمی

از سود  ایالیهاگر آسان گرفتید این یک  :فرمایدمی. پیامبر خدا در این حدیث شریف کندمیی نگیرسخت
 .شماست

کنی ولو اینکه از حق دیگری کمی  تأمینمنطق مادی عمل کنید باید تا  ریال آخر منافع خودت را  اساسبر اگر  
اگر گذشت کردی و کوتاه آمدی شما سود  :فرمایدمیسودی برده است اما پیامبر خدا  اینجادر ظاهر در  .بزنی

                                            
 296، ص  3شیخ طوسی، من الیحضره الفقیه، ج ؛ 388، ص 27ل الشیعه، ج ئشیخ حر عاملی، وساـ   5
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و در  معامله کردی دستیگشادهبا  ،اگر اهل گذشت بودید ، بلکهمنافع مادی نیست تأمینسود فقط در  کردید.
سود عمومی برای جامعه دارد.  واین یک ربح  .سعادتمند خواهد بود ایجامعهچنین  نبودید گیرسختمعامالت 

که چنین  شودمییک صمیمت و فضای معنوی و انسانی محقق  کنندمیکه همه با گذشت با هم معامله  ایجامعه
سود فردی دارد  کهاینعالوه بر  کندمیفرهنگی در جامعه حاکم  گیریآسانه فضایی در جای دیگر نیست. این روی

باید همه را  رودمی وقتی کسی در بازار و سوق اسالمی .کندمیراحت  برای همه را سود اجتماعی هم دارد و زندگی
 .بیفکندببیند. این فرهنگ باید در بازار اسالمی سایه  گیرآساناهل گذشت و 

 پرهیز از کتمان عیب  اصل دوازدهم:
عیب کاالیت را کتمان و پنهان نکن. اگر روی کارتن میوه با پایین آن تفاوت دارد را بگو که من  کنیمیوقتی معامله 

درجه دو به  عنوانبه ،درجه سه است بگو که درجه سه است داری و کاشیتولید  و فروش اگر  .امخریدهچنین 
 دیگران معرفی نکن.

اخالقی و فقهی با  ازنظر هاآناما قبل از  .فقهی خیار فسخ دارد ازنظر طبعاا بود  معتنابه فقهی معیوب ازنظراگر 
است که عیب کاالی خودتان را کتمان نکنید. این  آمدهدر چندین روایت  .مکتوم کردن عیبت سر طرف کاله نگذار

است و  نیز ساری و جاری اجتماعی دیگر تبادالتمنطق عالوه که در معامالت چنین است در همه   مراودات و 
  نباید عیب را مخفی کند.

است را  ناکشبههاز پولی که حرام و  از جهل طرف برای سودجویی خودش استفاده نکند و پر کردن کیسه نباید
 زرنگی بداند.
باید در زندگی ما قرار  هااین را بیان داشتیم که و اقتصاد وکارکسبازده اصل و قانون فقهی در مقوله تا به امروز دو

دگی خاص دارد. این سبک زن تأکید هاآنانسانی است که اسالم هم روی  و این موارد مباحث عقلی چراکه ،بگیرد
ر این مراکز تحت تعلیم هستند در همه متعلمین که د .قرار گیرد موردتوجهو دانشگاه هم  وپرورشدر آموزشباید 

نهادینه شود. امیدواریم  هاآنفرهنگ باید در  نیبه همین خاطر ا شوندمیادی ی کار و تالش و اقتصینده وارد فضاآ



  

 61/40/61                   آیت الله اعرافی                         میبد های نمازجمعهخطبه

6 
 

را در همه شئون زندگی  اسالم سازانسانو  بخشحیاتو تعالیم  هاآموزهبه همه ما توفیق دهد که همه این خداوند 
 پیاده کنیم.

 

ْعَطیَناَك 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ  6اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

  

                                            
 . سوره کوثر6
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 خطبه دوم

رب العالمین بارئ  حمداللهالله الرحمن الرحیم البسم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد َو َعلی 
موالنا علی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل 

ن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد ب
بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و 
ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین 

 صلوات الله علیهم اجمعین.

 صیه به تقواتو
اِدِقیَن » الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
 7«یا أ

ه  وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ  عباد اللَّ

وا » خداوند فرمود:. کنممیو خودم را به پارسایی و پرهیزگاری سفارش و دعوت  همه شما ق  ذین  اتَّ ع  الَّ ه  م  نَّ اللَّ إ 
نون   ذین  ُهم ُمحس  الَّ دست خدا  و حساس خواهیم کرد که خدا با ماستا حتماا قوا را در زندگی پیشه کردیم اگر ت 8«و 

 :که کنندمیغاز آ به این صورت در خطبه متقین امیرالمؤمنین .همراه ما و هدایت او راهنمای ما خواهد بود

                                            
 229. سوره توبه، آیه 7
 اند، و کسانی که نیکوکارند.: خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده218ـ سوره نحل، آیه  8
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ل  » ضائ 
ْهُل اْلف  ُقون  فیها ُهْم ا  اْلُمتَّ و صفت   ب صد. قریپارسایان صاحبان فضیلتهای بزرگ اخالقی هستند 9«ف 

ُقُهُم ». اول این صفات اندفرمودهمتقین بیان  در تصویر سیما و سبک زندگی و خطبهدر این خصیصه  ْنط  م 
اب و  زبان و سخن او به دروغ و انواع گناهان  .درست است ار اوتفگگار کسی است که است. انسان پرهیز 10«الصَّ

 ان زبانی بسیار متعدد استن فقره یک معنای عامی دارد. گناهای کنیدمیکه مشاهده  طورهمان .زبانی آلوده نیست
اولین پیام تقوا در زندگی انسان این  .با زبان ارتباط دارند غیرمستقیمانواع گناهان مستقیم یا  .اولش دروغ استکه 

. اگر کنترل زبان به دست ی زبانی منزه باشدهاآلودگیزبان او از  و است که زبان او بر محور اخالق و دین بچرخد
 .خودکنترلی و تقوا یعنی خویشتن بانی ،د این آغاز تقواستآم

اولین نقطه عزیمت تقوا این است که زبانمان  .کنندمیدر خطبه متقین کنترل زبان بیان  مؤمناناولین کنترل را امیر  
. است مهارناپذیرزبان بسیار سرکش و  چراکه سازی و اصالح نفس استدکار در خو ترینسخترا مهار کنیم و این 

 .بتوانیم در مسیر تقوا  و اصالح نفس قدم برداریم خدایا به ما توفیق بده تا

امام شهدا و بالخصوص یاد و  ،شهدای مدافعان حرم و انقالب و دفاع مقدس ،بزرگاناد همه انبیا و درگذشتگان، ی
با صلواتی بر محمد و  داریممیخاطره حضرت عبدالعظیم حسنی که این ایام سالروز رحلت ایشان است را گرامی 

 .آل محمد

 هامناسبت
 :کنممیاشاره  اروفهرستو مسائلی که مرتبط با این ایام است چند موضوع را  هامناسبتاز میان 

                                            
 ) معروف به خطبه متقین(293ـ سید رضی، نهج البالغه )صبحی صالح(، خطبه  9

 ـ همان10
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 و نکاتی در این باب روز مالیاتتکریم  .6
روز مالیات است که در اقتصاد سالم و اقتصادی که باید از نفت جدا شود و از خام  به مناسبتوضوع ماولین 

البته مالیات   .مالیات جایگاه مهم خود را دارد مسألهدر اقتصاد مقاومتی  حائز اهمیت است. فروشی فاصله بگیرد
 مخصوصاا اسالم داریم که عبارت است از خمس و زکات و واجباتی که در فقه آمده است در به یک معنای اولیه 

 ازجملهخمس و زکات  کهایناز هم غفلت دارند متدینین بسیاری از مواقع  خمس و سهمین که بسیار مهم است و
باید به  ح بوده است که جایگاه مهمی دارد وهمیشه در نظامات اداری اسالم مالیات هم مطر .عبادات شرعیه است

 آن توجه کرد.
 :البته در مالیات چند نکته بسیار مهم است 

 عادالنه صورتبهاخذ مالیات یک: 
برد.  باالتری دارند،های درآمددر مقام اجرا باید مالیات را به سمت سطوح متوسط به باال که  طورهمینقوانین و 

بر مبنای  ،قوانین بر اساسباید  عوارض  مورد ستم قرار نگیرند. این مالیاتمالیات ناعادالنه  به خاطرافرادی نباید 
 به پایین تنظیم شود.عدالت و رعایت متوسطین 

 جلوگیری از فرار مالیاتیدو: 
و باید با جدیت مواجه هستیم با مقوله ویرانگر قاچاق که امروزه  طورهمان .نیاز به معالجه فرار مالیاتی است

ـ مقابله شود، در خصوص فرار مالیاتی هم  کندمیکه تخریب بسیار سنگینی به اقتصاد وارد ـ اق تمام در برابر قاچ
  .و تالش بیشتر است دقتبهنیاز 

اما  ،کنندمیو مالیاتشان را وصول  روندمی هاآنوقت سراغ  سر   .طبقات متوسطی در تیررس محاسبات هستند
 ،که مالیات داده نشود پذیردمیانجام  هاییکاریدغلو گاهی هم  کنندمیمالیات فرار پرداخت گروهی هستند که از 

گرفت باید به جد دریافت کرد و نسبت به اقشار  لذا در مالیات مراعات عدالت مهم است. از کسانی که باید مالیات
که ما دچار رکود در صنعت هستیم و مشکالت جدی در این  ایدورهالبته در  .جه و مراعات کردهم تو بضاعتکم
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در عوارض،  طبعاا که مسئوالن با جدیت بیشتر در صدد معالجه آن بیایند  رودمی مقوله با آن مواجه هستیم و انتظار
 .مسئولین باید مالحظه صنایع را بکنند ذلکامثالبرق و گاز و  هایقبض

 و نوجوانبزرگداشت روز ادبیات کودک  .2
و هم از  داریممیاین روز را گرامی  .روز ادبیات کودک و نوجوان است که با نام چهره آذر یزدی هم ارتباط دارد

در  اآلنتقدیر کرد. باید  کنندمیکسانی که در تولید ادبیات درست برای کودکان و نوجوانان تالش کرده و تالش 
باید صاحبان قلم  .هستند که دست به قلم هستند ایسلیقهو  ذوقخوشکشور و در شهر ما افراد  ،مجموعه استان

سازنده برای کودک و نوجوان هستند مورد ترغیب و تشویق  هایداستانو  هاکتاب تولیدکنندهو ادبیات خوب که 
 . شودمیبه تربیت و تشویق این نسل توجه ن درستیبهقرار بگیرند. گاهی 

 هاداستانو  هاکتاببسیار مهم است که باید در تولید این  هاآنشخصیت  به دهیشکلات کودک و نوجوان در ادبی
نوجوان  کتاب کودک و قرار باشدو اال اگر نهایت دقت داشت که اخالق درست و شخصیت صحیح منتقل شود 

باید  هادانشگاهمدارس و  هایخانهکتابو ناصحیح را منتقل کند نبودش بهتر از وجودش است.  غیراخالقیمسائل 
 .باید به آن توجه کنند هاخانوادهخود  .در این زمینه داشته باشند بخش خوب و مناسبی

که  هاستکتابانتخاب درست و صحیح در این  ترمهم هااینو از همه  و نوجوانادبیات کودک و  خوانیکتاباصل 
شده بود که ما  تأکید وپرورشآموزشقبل هم در شورای  هایسال. شودمیو امعان نظر بیشتر احساس  دقتبهنیاز 

شاید  .ترویج کنیم هایماندبستانو  هادبیرستاناست باید در  اتادبیات فاخر فارسی که مشحون از اخالق و معنوی
 همچون تبلیغات دینی هایدستگاهقرار گیرد.  موردتوجهاما باید بیش از این مقدار  اقداماتی هم انجام شده باشد

خالقی و ا ،خوب برای رشد علمی هایکتاب تأمینبه ادبیات کودک و نوجوان و  باید دینی هم مؤسساتمساجد و 
 .توجه کنند معنوی کودک و نوجوان

 ایزورخانهنکوداشت روز فرهنگ پهلوانی و  .3
 هایزیرساختکنیم که نسل جوان ما نیازمند ورزش سالم و  تأکیدباید  .است ایزورخانهروز فرهنگ پهلوانی و  

فرهنگ آن  تامسئوالن باید در این زمینه همت وافری به خرج دهند  .مناسب برای سالمت جسمی و روحی است
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سالمت جسمی و روحی نسل جوان ـ اعم از  پسران و  ورزش و هایزیرساختدر جامعه فراگیر شود و بتوانیم 
 گوییممی زمانهم ،مکنیمیرا نقد  هاتخطیم و کنیمی تأکیدکنیم. اگر ما بر عفاف و حجاب  ینتأمدختران ـ را 

در میان  .شود تأمیناعم از دختر و پسر  هاجوانزیرساخت ورزش و سالمت جسمی و روحی باید برای همه 
است باید  ترنزدیکهمراه با اخالقیات بومی است و به اخالق اسالمی ه بومی باستانی ک هایورزش ،هاورزش

درصد و سرانه خوبی در در این زمینه،  حمدالله. به فضای خوبی است ایزورخانهفضای پهلوانی و  .توجه شود
در این  رینی کهباید از جوانان و خی   .هستیم زورخانهورزشگاه باستانی و  25ما شاهد وجود  ثبت شده است و  میبد

 هم جنبه خیرین داشته است ـ حمایت شود. غالباا ـ  اندکردهزمینه ورود 
در همه کشور مطلوب است. ما از دستاوردهای خوب جوانان و رعایت اخالق در ورزش توسعه این فرهنگ  

آن  اما باید مواظب باشیم که ورزش همگانی باشد و همه به .مکنیمیدر قلمروهای مختلف تشکر  مانورزشی
اخالقی  هایآسیباز  هاورزشاز فوتبال گرفته تا سایر ما  هایورزشگاهورزش و  ضمناا دسترسی داشته باشند. 

ورزشی  هایفدراسیونو  یم که باید خود ورزشکاران عزیزدر این زمینه هست هاییآسیبمصون بماند. گاهی شاهد 
 .کننددینی و اخالقی ورزش توجه  اسالمی،به مقوله اخالق و آداب 

  بزرگداشت هفته عفاف و حجاب .0
 این زمینه ذکر نکاتی حائز اهمیت است:در  .موضوع بسیار مهم دیگر هفته عفاف و حجاب است 

 لزوم حفظ عفاف عمومی :اوالا 
خط مرزهای انسانی و  باید همه جامعه ،منظورمان فقط بانوان نیستند گوییممیوقتی از عفاف و حجاب سخن 

برهنگی مقوله حیوانی است. وقتی و در مقابل اخالقی در پوشش را رعایت کنند. پوشش یک مقوله انسانی است 
 همه جامعه باید مراعات کنند.ـ  هر چند در بانوان بیشتر مدنظر استـ  آیدمیسخن  از عفاف و حجاب به میان 
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 اجتماعی  هایناهنجاریلزوم پرهیز از : ثانیاا 
، بلکه مشروع و منطقی در حجاب و عفاف و پوشش نشود هایزیباییمنظور از عفاف و حجاب این نیست که 

و روابط سالم در  کندمیتحریک بیجا ایجاد  ،کندمیاز آنچه هنجار جامعه را تخریب  مقصود این است که باید
 .پرهیز شود ریزدمیجامعه را به هم 

 رهاا یا کُ  وعاا رعایت عفاف و حجاب ُط  لزوم :ثالثاا 
در جاهایی هم که ایمان و اعتقاد نیست باید  .برخیزد هاانسانرعایت عفاف و حجاب هم باید از ایمان و اعتقاد 

تالش ما هم باید بر این باشد که دختران و پسران ما  .است طورهمینهمه دنیا هم  .هنجار اجتماعی را رعایت کنند
مساجد نقش جدی  ،در این زمینه نقش مهم دارد رورشوپآموزش .منطق انسانی و عقالنی حجاب را دریافت کنند

خانواده نقش بسیار بنیادی دارد تا اینکه پوشش منطقی درست و رعایت هنجار را در جوان تشویق و ترغیب و  دارند
 .شماریممییکی از فصول تفاوت ما با تمدن غربی این است که ما هنجارهای پوششی را مهم . و نهادینه کند

 لزوم تذکر لسانی در مواجهه با منکر  :رابعاا 
خطا هم که وجود دارد باید بدون تعارف  .اقناع حرف اول را بزندو توجیه  ،باید تذکر لسانیاین فریضه در ترویج 

 نباید در این .گذاردمیاثر خودش را  حتماا  هرجاییکوی و برزن و  در هرهمین تذکر لسانی و زبانی  .تذکر داد
 اصالا  .وجه کنندتبه این مقوله  از ادارات باید هایبخشسایر  تجارت و ،وکارکسب. اصحاب تعارف کرد مسأله

در و همه ما باید حساس باشیم  .جامعه اسالمی زیر پا گذاشته شود رجارهای مهم دینی دپذیرفته نیست که هن
 ایف خودشان برخورد کنند. باید طبق وظ هادستگاهی هم که نیاز به برخورد است . در مواقعجای خود تذکر دهیم

 در برابر فرهنگ ناصحیح غربی ناپذیریتسلیم: خامساا 
در زمان ن نقشه شومی که ریختند تا ـ و آاست  گوهرشاد مسجد با حادثه زمانهمهفته عفاف و حجاب که 

با اخالق، آداب و  ،حادثه ضمن بازخوانی آن برای این است که ـحجاب را از سر بانوان ما بردارندرضاخان 
  .غربی نشویمناصحیح تسلیم هجوم فرهنگ  سازیفرهنگ
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 ،در این هفته .مدنباید در این زمینه هم کوتاه آ اصالا و  است باید مدنظر باشدحضور جدی و قاطع الزم جایی هم که 
استان و  سطح کشور،مطرح شد که در  هاییطرح برگزار شد، ایجلسه. دیروز اندکرده هاییریزیبرنامهعزیزانمان 

هم طراحی شده است که انشالله همه به  ایسنجیدهیک اجتماع  .که همه هم همکاری کنند شودمیاین شهر اجرا 
 .آن توجه کنند و همکاری داشته باشند

  اخیر جبهه مقاومت مرهون والیت مداری مردم هایپیروزی .5
 هایپیروزی .اخیر چند پیروزی بزرگ داشتیم هایهفتهدر این ، المللیبین، اجتماعی و در حوزه مسائل سیاسی

مرجعیت در عراق پاسخ دادند و سخن بزرگان و مراجع و والیت را پذیرفتند و  فرمانبهجبهه مقاومت و کسانی که 
 .در مقابله با تروریسم حضور پیدا کردند

 هایتروریستجلوی تسلط ـ اخیر  هایسالدر طول این ـ در صحنه  پذیری و حضور این فرمانبا به فضل الهی  
یادمان باشد اگر حضور مستشاری سپاه قدس و حضور مرجعیت در عرصه مبارزه با  .وابسته به استکبار گرفته شد

کربال و زینبیه را با خاک مراقد نجف، آمدندمی هااین. یعنی شدمیتروریسم نبود داستان دویست سال پیش تکرار 
اق با مقاومت در عر ایران و سپاه قدس . قدرتکردندمی عامقتلم این شهرها را مردم مظلو ،کردندمییکسان 

کسانی اشتباه  .جلوی این تسلط را گرفت و اال امروز وضعیت خیلی فرق داشت حضور مرجعیت و بزرگان دین
 محاسبه نکنند. 

غداد را بگیرند و دنبالش ب خواستندمیسال قبل  هااین ،مدند و کربال را با خاک یکسان کردندآدویست سال پیش 
 ،قدرت مستشاری ما . اماخوش بخندند هااسرائیلیو  هاآمریکایین طرف هم آ ،ا اجرا کنندر هانقشه تمام این

این  ند. دررا گرفت هادسیسه مردم فداکار عراق و حشد الشعبی جلوی این ر دولت عراق،اقتدا ،اقتدار نظام اسالمی
به زمین افکندند و به فضل الهی تمام این جرثومه از عراق  تجمعشان کزاو مرحضور   در نقاط اصلی را هاآن، روزها

 . کرد پاک خواهد
 .اتفاق افتاده است اندشدهکه در سوریه جمع  هاآنو مزدوران  قدرت در برابر همه مستکبران درنهایتهمین قصه 

انشالله در کنار این شکافی که در جبهه مزدوران امریکا در جهان عرب رخ داده است ـ شکافی است که خیلی ما 
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بر پیکر این مزدوران وارد کرده است ـ  ایضربهروی آن حساب نکردیم، اما یک واقعیت است که رخ داده است و 
 به عقب خواهند رفت.  روزروزبه

و نشان داد  در کشورهای دیگر یک پیروزی بزرگ بود امت اسالمی ما مردم وروز قدس امسال شحضور چشمگیر  
حمله  هااین. در کنار داندمیاصلی خود  هایاولویتاسالم همچنان ماجرای فلسطین را از که ملل اسالمی و امت 

اخیر داعشی یک فصل درخشانی بود و در روزهای  هایتروریستمقتدرانه موشکی سپاه سرافراز ما به مقر 
 و از  آییمنمیکوتاه  ماننظامیاقتدار  فرمودند: همه دنیا بدانند ما از تأکیدمالقاتی که با رهبری معظم داشتند، ایشان 

 .گردیمبرنمیموشکی و توان دفاعی خود یک قدم به عقب  مسأله
اول  مسألهموشکی ما  مسألهاین منطق ماست کسانی هم اشتباه نکنند نباید از مسئوالن و دیگر افراد فکر کنند که 

 کهوقتیگفتگو هستیم اما و ما اهل منطق و تعامل  ،این خبرها نیست .هست بلبلینیست و دنیا چه دنیای گل و  ما
خود له  هایچکمهاگر اقتدار نداشته باشید شما را زیر  .گویندمیاقتدار داشته باشیم دیگران با شما عادالنه سخن 

 که  ملت باید به آن پایبند باشند. طورهمان ندقاطع بدان صورتبهرا باید مسئوالن  این .کنندمی

 هاآنمستکبران و ایادی  آمیزتحریکاقدامات  .1
اسرائیل  شودمیتالشی که  ،مولد تروریسم تطهیر شود تا سعودی   شودمیسفر ترامپ و اجالس ریاض و تالشی که 

 .اخیر است هایماهتروریستی خاطرات تلخ  هایحرکتدر حاشیه امن قرار بگیرد و 
 : امروز برای ما الزم است آنچهاما 

 انسجام بیشتر  .2
 رهبری هایهدایتپیروی دقیق از  .1
 صیانت از دستاوردهای انقالب  .3
نقدش  راحتیبهکه  ایمنیاوردهبه دست  سادگیبهاین دستاوردها را  ؛مهم شمردن دستاوردهای انقالب .4

 دستاورد عظیم انقالب اسالمی را باید حفظ و صیانت کرد. همهیناببریم.  سؤالکنیم و زیر 
 حفظ و افزایش اقتدار  .5
 اهتمام به اقتصاد مقاومتی .6
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؛ باید هم در مباحث فرهنگی و هم در مباحث المللیبیندقت صحیح و تیزبینانه در مراودات  .7
اقتصادی، در قراردادها و معاهدات، نهایت دقت را به خرج دهند تا خودمان را صیانت و محافظت 

 است، نباید با سادگی و خامی با دیگران برخورد کنیم.  ایآشفتهکنیم. دنیای 
 هایحرف .مسئولین باید نقض عهدها را جدی دنبال کنند فلذا کنندمیوضع بیشتر  هایتحریم هااین
 داده شود.  هاآنبه  پاسخ قاطع بایدکه  زنندمی اییاوه

ما راه درازی را طی کردیم اما راه طوالنی در پیش . بایستندملت ما هم باید در این مسیر منسجم 
ند این ملت همچنان بر سر دنیا هم بدا .است. شما ملت بزرگی هستید که آن همه افتخار آفریدید

 .سرافراز خود استوار ایستاده است و شهیدانپیمان خود با انقالب اسالمی 

 انرژی هایحاملدر  جوییصرفهلزوم  .8
ب و ف آدر مصر جوییصرفهرعایت  ،که در استان ما وجود دارد طورهمان ،در هوای گرمی که در کشور وجود دارد

در آب و برق  هر فردی ده درصد از مصرف خود انسانی و شرعی است. هر خانواده و ،برق یک وظیفه اخالقی
ما . مهم کشور است مسألهب و برق آ مسأله. کاهش بدهد ما با خاموشی و مشکالت آن مواجه نخواهیم بود

ما  این اموردر ولی  .خیلی از کشورها در این زمینه مشکالت زیادی دارند ،داریم در این زمینه کمترین مشکل را
 خود قرار دهیم. هایبرنامهرا در سرلوحه  جوییصرفهو تالش کنیم  همه انشاللهاسراف کم نداریم. 

اللهم ارزقنا  کرم یا الله و... یاارحم الرحمین،نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجل  اال
ة و عرفان الحر توفیق الطاعة و بعد ا خدای اخذل الکفر و اهله، اللهم انصر االسالم و اهله و ،مةالمعصیة و صدق النی 

مورد لطف و کرمت خود ما، توبه، انابه و عبادات ما را روشن بفرما، اعمال ما را قبول بفرهای ما را به انوار ایمان دل
ایمان و افتخار  سل جوان ما را به اوج عزت،ها را از جامعه ما دور بدار، نقرار بده، گناهان ما را ببخش، آسیب

ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
مصون بدار، ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات ها، داعشی ها و تروریستمرتفع بفرما، شر تکفیری

و  ذشتگان ما، درگذشتگان از این جمعرا شفا کرامت بفرما، اموات و درگجانبازان  و دنظرمریضان ما، مریضان م
تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان 
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 ی کربالداالملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با شهدفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
 محشور بفرما.

ْبَتُر بسم َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  11الله الرَّ

                                            
 . سوره کوثر11


