
  
 80/08/69                   آیت الله اعرافی                         میبد نمازجمعههای خطبه

1 

 

 خطبه اول
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رّب العالمین بارئ الخالئق اجمعین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و 
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین وال سّیما بقیة 

 الله فی االرضین.

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

َ
ِعَباَد  1«یا أ

ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیکُ  اللَّ ُزوا عباد اللَّ ِحیِل و َتَجهَّ ُدوْا  2ْم ِبالرَّ َو َتَزوَّ

ْقَوی اِد التَّ  3َفِإنَّ َخْیَر الزَّ
همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به ذکر و شکر خداوند به کسب تقوا در همه شئون و احوال زندگی دعوت و 

 به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرماید.. امیدواریم خداوند کنممیسفارش 

 وکارکسبروایاتی در باب آداب 
 و تجارت مطالبی را عرض کردیم و تاکنون وکارکسبپیرامون آداب و سبک اسالمی در  گذشته، هایخطبهدر سلسله 

اصل و قاعده  01یک مسلمان باید رعایت شود در این  وکارکسباصل اشاره شده است. اصول مهمی که در  01به 
با استناد به آیات و روایات اشاره شده است. اگر همین اصول و ضوابط در بازار جامعه اسالمی تجلی پیدا کند و همه 

به این اصول مهم پایبند باشند هم برای خود ما برکت خواهد داشت و هم جامعه احساس آرامش و که مقید شوند 
 آداب و شرایط کار خوب معتبر و بسیار مهم در رابطه بابه احادیث  ،ش خواهد کرد. در ادامه این سلسله مباحثآسای
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نکات  و بعض احادیث آمده است در اینکه خیلی از این اصولی که در گذشته بیان شد  کنممیو تجارت درست اشاره 
اره در ابواب آداب تجارت باب ل الشیعه کتاب التجحادیث در وسایاست. این ا آمدهدر این احادیث که جذاب دیگر 

خطوط اصلی کار درست و اقتصاد سالم و  کنندهتعیینمفصل و بسیار مهم و  نسبتا  چند روایت آمده است. دوم 
 در حد فرصتی که داریم به این احادیث خواهیم پرداخت.جارت منطبق با قوانین اسالمی که ت

 حدیث اول 
ضور ما نقل شده است و قصه حچند کتاب از کتب اربعه  روایتی است که با سند معتبر و در اولین حدیث در این باب

نین در بازار و نصایحی که ایشان برای بازاریان و اهل کسب و تجارت داشتند در این حدیث نقل شده ملموامیر ا
را  مردم کهدرحالیو  شدندمینین صبح هنگام وارد بازار مگاهی امیر المو :فرمایدمی( السالمعلیهامام باقر )است. 

این  . درشدندمیو مشغول کارهای امارت و خالفت  رفتندمیو بعد  کردندمی هایینصیحت دادندمیخطاب قرار 
و تجارت را  وکارکسببازار و اهل  و اصنافست که حضرت روزی وارد بازار شدند ا آمده طوراینحدیث مفصل 

 بیان کردند: هاآنتوصیه به  04حدود بعد از توصیه به تقوا ب قرار دادند و مورد خطا
هَ » ُقوا اللَّ اِر اتَّ جَّ تقوای الهی این بیت الغزل همه نصایح اولیای الهی است و بیت الغزل هر خطبه درست  «َیا َمْعَشَر التُّ

. این تقوا روح همه تعالیم شودمییک کلمه اسالمی خالصه  در همینو صحیحی است. روح همه تعالیم اسالم 
 (مالسالعلیه)سبک تجارت و درآمدزایی است. بعد از آن حضرت  ازجملهسبک زندگی اسالمی  مایهجاناسالمی و 

 ن خطاب به اصناف فرمودند:هااین دوازده توصیه را در صبحگا

ُموا ااِلْسِتَخاَرةَ ». 0  «َقدِّ
ا ما باشد. مبادکار را شروع کنید از خدا طلب خیر کنید و استمداد از خدا آغازگر کار ش کهاینای اصناف قبل از  

 ارد بازار،و خواهیدمیوارد بازار شوید. وقتی  وکارکسبتوجه به خدا و بدون استمداد از خدا در  بدون نماز و قرآن،
که به همه زندگی شما برکت  ارها چنین استارید. این در همه کمغازه و اداره شوید اول دل را به خدا بسپ کارخانه،

 .دهدمی
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ُهوَلةِ . »4 ُکوا ِبالسُّ  «َو َتَبرَّ
اصول اسالمی  ترینمهماصل گذشته اشاره کردیم که یکی از  01د که مفصل در آن ینارتان را با آرامی و نرمی شروع کک 

 اما بهم یم و تحمل کنیدر رابطه با خودمان سختگیر باش .اقدام کند گیریآسانو مراوده با  وکارکسبدر این است که 
یشوای . این را تصویر کنید که پدهدمیبرکت  با آرامش و سهل گیری برخورد کنیم که به زندگی رجوعاربابمشتری و 

 .کندمیپارسایان در میان اصناف در هنگام شروع بازار مردم را چنین توصیه 

 «َتاِعیَن َو اْقَتِرُبوا ِمَن اْلُمبْ . »3
نزدیک شوید. خیلی جمله قشنگی است.  رجوعارباببه خریداران، مشتریان و تالش کنید از نظر اخالقی و روحی 

بلکه احساس کند که با او رابطه عاطفی خوب  ،و مخاطب شما حس این طرف میز و آن طرف میز نکند رجوعارباب
 .ایدکردهبرقرار 

ُنوا ِباْلِحْلِم .»2 یَّ  «َو َتَز
 اهاییجبه شودمیو تجارتی  وکارکسبکه صبور و بردبار باشید. آدم وقتی وارد  دهندمیموال به اصناف دستور 

ر و شکیبایی صب .را باز کنید هاگرهبا بردباری  .اهل اصطکاک نباشید توانیدمیتا  .که اصطکاکی در آن است رسدمی
 هاعاشرتمسبک زندگی اسالمی و  فتح کرد. در شودمیوری و بردباری بلند را با صب هایقله.هاستپیروزیکلید 
 .برندنمیی بهره ر موارد ضرورو غضب جز د هستند از غیظ و صبوربردبار  هاانسان

 «َو َتَناَهْوا َعِن اْلَیِمیِن .»1
مفصل ذکر کردیم. در آنجا بیان کردیم که حتی در جاهایی  گذشته لوص. این مرود را در ااز قسم خوردن پرهیز کنید

و  قرار ندهید وکارکسبو دین و پیغمبر را ابزار  قسم و خدا .پرهیز کنید نکه قسم  جایز است باز از قسم خورد
 .را حفظ کنید هاآنحرمت 

 «َو َجاِنُبوا اْلَکِذَب . »9
 وکارسبککه خداوند چه برکاتی به زندگانی و  بینیدمی وقتآن. قرار بگذارید که دروغ نگویید. پرهیز کنیداز دروغ 

 خداوند چطور در کار که بینیدمی وقتآن .تان کنار بزنیدوکارکسبرا از پرونده  گوییخالفدروغ و  .دهدمیشما 
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ر برای رسیدن به اموال بیشت ایپلهرا  گوییخالفنه اینکه  نه مقدسات را با قسم ابزار قرار دهید و .آوردمینور  شما
 .دهدمیکنید خداوند برکت  پوشیچشماز آن  .قرار دهید

ْلِم . »7  «َو َتَجاَفْوا َعِن الظُّ
طوری زندگی کنید که در وجودتان و در  .هم واژه جالبی است از ظلم خالی شوید (تجافوا)ه از ظلم پرهیز کنید واژ

این  گردیدبرمی وکارکسباداره و محل  کارخانه، و شب از رویدمیظلم پیدا نشود. صبح که  تانتجاریسبک زندگی 
اول کسی که برای او سخت است  .گفتنش آسان است اما عمل کردن به آن سخت است .پرونده خالی از ظلم باشد

و احساس یک پیشرفت  کندمیجلو رود احساس نور  قدمبهقدمو  . اما آدم اگر این را عمل کندخود گوینده است
 .گیردمیکه دنیا و آخرت شما و ما را  کندمی

ْنِصُفوا اْلَمْظُلوِمیَن . »0
َ
 «َو أ

اصل مفصل بحث کردیم و روایاتش را  01 کنید. راجع به آن انصاف هم در آن نسبت به مظلومان رفتار باانصاف
ار و در اداره، ککه  بینیدمیکسی را  .اگر در رابطه با مظلوم باشد خصوصا  انصاف یک گوهر نابی است  .خواندیم

سرش رفته  کاله بینیدمیاگر  مدارای بیشتر رفتار کنیم. او با دچار مشکل شده یا ظلمی به او شده است با ایمعامله
 .رفتار کنید باانصافاست با او 

َبا. »6  «َو اَل َتْقَرُبوا الرِّ
نفرمودند که ربا نخوردید چه  .است که نزدیک ربا نشوید در صبحگاهان در جامعه بازاری بازاریان این خطاب موال

 اندگذاشتههم آیات و روایات در مورد ربا انگشت  قدرربای قرض. ما دو نوع ربا داریم آن و چه در معامالتربای 
ید. قرار دارید که نزدیک ربا نشوبازاری و هر کسی که در مسیر کار اقتصادی  یجامعه ،بانک .که قابل وصف نیست

. کسی که شودمیو گاهی رعایت ن شودمیمرزهای روشنی است که گاهی رعایت  هااینو مضاربه و امثال  مرز ربا
را با  تانو زندگیپول  .روح ربا استآن مسیر قرار نگرفت  ببرد. اگر در آندر درآمد و کار اقتصادی باید  گیردمیپول 
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شماست. چه اخبار و احادیثی در نکوهش  هایارزشو فرو ریزنده همه  4این ربا جنگ با خداست ربا آلوده نکنید.
ربا در نگاه اسالم مذموم است.  قدراینبرای او تعجب آفرین است که  کندمینگاه  هاآنربا آمده است که وقتی آدم به 

 در ربای قرضی پول بما هو پول بخواهد سود بگیرد و در ربای معاملی هم که آمده است.

ْوُفوا اْلَکْیَل َو اْلِمیزاَن .»08
َ
 «َو أ

اصلی بود که مفصل چهار پنج آیه قرآن و روایات را  01که این هم یکی از  هاستاندازهرعایت وزن و کیل و ترازو و 
. ددقیق باش هایتانسنجه .که وجود دارد هاییسنجهترازو و همه آن  ،کیل . کم نفروشید در متر،دیدید هابحثر آن د

 ترچربو اگر  داندمیو اندازه را کار متعارفی  کندمیو آیاتی داریم که کم گذاشتن را نکوهش  چه روایاتی وقتآن
 .دهدمیکه خداوند چقدر برکت  بینیدمی وقتآنگذاشتید 

ْشیاَءُهْم . »00
َ
اَس أ  «َو ال َتْبَخُسوا النَّ

 خواهدمی یکی از اخالقهای زشت این است که وقتی :فرمایدمی. در روایات چقدر کاالهای مردم را کم نشمارید
ه کاله سر ک کندمیتعریف  قدرآنبفروشد  خواهدمیتا قیمت را پایین بیاورد وقتی هم  زندمیبخرد چنان بر سر کاال 

کاال را بفروشد راست و  خواهدمیدر تجارت و کار و کسب است. وقتی  هااخالق. این از بدترین  رودمیدیگری 
تا بتواند به نحوی سر دیگری  آوردمیرا پایین  آن قدرآنقع خریدن وتا دیگری را فریب دهد و م گویدمی قدرآندروغ 

 کاله بگذارد.

ْرِض ُمْفِسِدیَن َو ال َتْعَثْوا فِ . »04
َ
 «ي اْْل

بدترین فسادها فسادی است  .این است که فساد را رواج ندهید وکارکسببا شما جامعه اهل  ،علی روح کالم مِن 
حوزه و   ، دانشگاه،کارخانه درآمدش در مغازه، بازار، اداره، ایجامعه. اگر آیدمیکه در مال و تجارت و درآمد 

اقتصاد آلوده به گناه همه  .کندمیرا آلوده  چیزهمهعصیت شد ممختلف که دارد آلوده به گناه و  هایفعالیت
حاال اگر این فساد بیاید در حد مسئول و حد باالتری که قابل وصف  .کندمیزندگی را ملّوث و آلوده  هایساحت

                                            

ُقوا 279 , 278یات سوره بقره، آـ  4 ذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ یُّ
َ
با ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنین: یا أ َه َو َذُروا ما َبِقيَ ِمَن الرِّ ِه َو َرُسوِلِه َو ِإْن ُتْبُتْم  *اللَّ َذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَّ

ْ
َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفأ

ْمواِلُکْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمون
َ
 .َفَلُکْم ُرُؤُس أ
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 رتقوی مراتببهت و مکنت و ثروت قدران نیست.این خطاب موال به آحاد جامعه است و این خطاب متوجه صاحب
برای جامعه باقی نخواهد ماند.  چیزیهیچفساد اقتصادی رواج پیدا کرد  ثروت این ت وقدران . اگر در صاحباست

مدزایی برای آن زمان بود ولی در واقع برای همه بشر آاین یک بیان جامع مثل یک منشور سبک زندگی اقتصادی و در
 5و در طول تاریخ است. 

همه باید کار و درامد  .کنیممیدر خطبه بعدی عرض  شاءاللهانوجود دارد که  چند حدیث دیگر هم به شکل جامع
 رو تالش باشد و کوشش کند تا کار را ب کارآفرینیاهل کار و  .استوار کند 6صحیح و قوی هایپایه خودش را بر

ن دعوت کرده روایات ما را به ای آیات و قدراینعقلی و منصفانه قرار دهد.  شرعی، هایستونمحکم و  هایپایه
. اگر ما زندگی اسالمی نیست کمیل و روضه و مداحی و دعای نماز و جماعت و جمعه است. زندگی اسالمی فقط

ن ای آییممیجمعه  . باید همه ما که به نمازکنیممیو گاهی خراب هم  ایمگرفتهرا  هایگوشمنحصر کنیم  هاآنرا در 
اصول و که هست این قواعد نورانی و این  هرجاییدر  هر کسی قرار دهیم و مدنظر توان خود در حداصول را 

 پیاده کند. خدایا به ما توفیق بده این تعالیم را بفهمیم و در زندگی به کار ببندیم. منشورهای مهم را در زندگی
ِحیِم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ  7ِإنَّ

 
 

                                            
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ـ  5 ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ُمَحمَّ

َ
ٍة ِمْن أ ِبیِه َجِمیعا  َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْمِرو  ِعدَّ

َ
ٍد َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َیاٍد َو أ ِبي ِز

َ
ْبِن أ

ِمیُر اْلُمْؤمِ 
َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل:َکاَن أ

َ
ْسَواِق اْلُکوَفِة ُسوقا  ُسوقا  َو َمَعُه  -ِنیَن ع ِعْنَدُکْم ِباْلُکوَفةِ اْلِمْقَداِم َعْن َجاِبٍر َعْن أ

َ
َیْغَتِدي ُکلَّ َیْوٍم ُبْکَرة  ِمَن اْلَقْصِر َفَیُطوُف ِفي أ

ِبیَنةَ  ی السَّ ُة َعَلی َعاِتِقِه َو َکاَن َلَها َطَرَفاِن َو َکاَنْت ُتَسمَّ رَّ ْهِل ُکلِّ ُس  5الدِّ
َ
ْیِدیِهْم َو َفَیِقُف َعَلی أ

َ
ْلَقْوا َما ِبأ

َ
َه َفِإَذا َسِمُعوا َصْوَتُه أ ُقوا اللَّ اِر اتَّ جَّ وٍق َفُیَناِدي َیا َمْعَشَر التُّ

ُهوَلِة َو  ُکوا ِبالسُّ ُموا ااِلْسِتَخاَرَة َو َتَبرَّ ْرَعْوا ِإَلْیِه ِبُقُلوِبِهْم َو َسِمُعوا ِبآَذاِنِهْم َفَیُقوُل َقدِّ
َ
ُنوا ِباْلِحْلِم َو َتَناَهْوا َعِن اْلَیِمیِن َو َجاِنُبوا اْلَکذِ   اْقَتِرُبوا ِمَن أ یَّ َب َو اْلُمْبَتاِعیَن َو َتَز

ْوُفوا اْلَکْیَل َو اْلِمیزاَن 
َ
َبا َو أ ْنِصُفوا اْلَمْظُلوِمیَن َو اَل َتْقَرُبوا الرِّ

َ
ْلِم َو أ ْشیاَءهُ  َتَجاَفْوا َعِن الظُّ

َ
اَس أ ْرِض 01اعراف، آیه  )سوره ْم َو ال َتْبَخُسوا النَّ

َ
( َو ال َتْعَثْوا ِفي اْْل

اِس.98ُمْفِسِدیَن )سوره بقره، آیه  ْسَواِق اْلُکوَفِة ُثمَّ َیْرِجُع َفَیْقُعُد ِللنَّ
َ
؛ شیخ مفید، 303، ص 07وسائل الشیعه، ج شیخ حر عاملی، ) ( َفَیُطوُف ِفي َجِمیِع أ

 (063یحضره الفقیه، ج ث ، ص ؛ شیخ طوسی، من ال 010،  1الکافی، ج 

 اصلی که قبال بیان شده است. 01ـ براساس  6
 . سوره کوثر7
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 خطبه دوم

ِذی اَل یْبُلُغ ِمْدَحَتُه اْلَقاِئُلوَن َو اَل الله الرحمن الرحیم بسم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ِه الَّ اْلَحْمُد ِللَّ
ُه اْلُمْجَتِهُدوَن یْحِصی  ی َحقَّ وَن َو اَل یَؤدِّ ثّم الّصالة و الّسالم علی سیدنا و نبّینا العبد المؤّید و الّرسول  8َنْعَماَءُه اْلَعادُّ

و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة المسّدد المصطفی اْلمجد أبی القاسم محّمد )ص( 
حسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی الزهراء و علی الحسن و ال

و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف 
عترة  و صفوة المرسلین والقائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین 

 خیرة رب العالمین صلوات الله علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا
َه َحَقّ ُتَقاِتِه َو اَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َو  »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا الَلّ ِذیَن آَمُنوا اَتّ َها اَلّ ُیّ

َ
َیا أ

ْسِلُموَن  نُتم مُّ
َ
وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی الِعَباَد  9«أ

ُ
ِه أ هاللَّ  لَّ

و» فرمودند:باتقوا  هایانساندر خطبه متقین در توصیف و ترسیم سیمای ( السالمعلیه) مؤمنانامیر  ا ِبآَیٍة َو ِإَذا َمرُّ
َم َو  نَّ َزِفیَر َجَهنَّ

َ
وا أ ْصَغْوا ِإَلْیَها َمَساِمَع ُقُلوِبِهْم َو َظنُّ

َ
یٌف أ ُصوِل آَذاِنِهمِفیَها َتْخِو

ُ
انسان باتقوا کسی است  10«َشِهیَقَها ِفي أ

 رسدیمبه آیات عذاب الهی  کهآنگاهو  کندمیو آیات خدا را تالوت  کندمیراز و نیاز  باخداو  خیزدبرمی شبنیمهکه 
و خودمان و همگان را به  گوییممیاینکه هر هفته . این انسان باتقوا است. دهندمیگوش فرا  هاآنبا جان و دل به 

 هایگوشلب و ق کنندگاندریافتتمام  شنودمیوقتی آیه عذابی را  .برسیم هاجایگاهیعنی به این  کنیممیتقوا توصیه 
که نه این  کنندگاندریافتاین  .خیلی باالیی دارد هایظرافت هااین«َمَساِمَع ُقُلوِبِهْم » .سپارندمی قلبشان را به این آیه

                                            
 36سید رضی، نهج البالغه )صبحی صالح(، خطبه اول، ص ـ  8

 .084سوره مبارکه آل عمران، آیه ـ 9

 382، ص 063ـ سید رضی، نهج البالغه )صبحی صالح(، خطبه متقین، شماره  10
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 هایشعلهکه یقین دارد که  دهدمیت قران و چنان دل به آیا سپاردمیقرآن  قلب را به هایگوشاهری است گوش ظ
ُصوِل آَذاِنِهم. »آتش و صدای وحشتناک آتش جهنم در عمق گوششان است

ُ
 اندکردهبه قرآن اعتماد  قدراین «ِفي أ

ان رابطه انس .در عمق گوش او جای گرفته است بلند آتش را و صدای وحشتناک آتش جهنم هایشعلهآن  اآلنگویا 
در  قدرآندل را به قرآن سپرده است و  هایگوشاین است که همه  هشداردهندهو متقی با آیات قران و انذار و  پارسا

در عمق جان او تجلی کرده است. لذا در شب  هاشعلهآتش و صدای آن  هایشعلهیقین پیش رفته است که گویا آن 
 هایارزشمعارف بلند و پیاده ساختن این  فهم این . خدایا به ما توفیقکندمیو با خداوند راز و نیاز  ماندمیبیدار 

 عنایت بفرما. مانزندگیمتعالی در روح و جان و 

 هامناسبت
 :کنممیتقدیم  وارفهرسترا  یلبامط

 علیها( اللهسالموفات حضرت معصومه ) به مناسبتتسلیت  .0
و  هایلتفضو یاد و نام این بانوی بزرگ  کنممیرا تسلیت و تعزیت عرض علیها(  اللهسالم)فات حضرت معصومه و

با ذکر صلواتی  داریممیو امام شهدا را گرامی  قدرگرانشهدای ، همه بزرگان دین، اولیای الهی، ائمه هدی، هاکرامت
 بر محمد و آل محمد

ن بین ای هاییشباهت .استعلیها( اللهسالم)جلوه و شعاعی از وجود فاطمه زهرا علیها(  اللهسالم)فاطمه معصومه 
با خیلی دیگر از امام زادگان تفاوت  علیها( اللهسالم)در جوانی فاطمه معصومه کهاین :ازجملهدو بانو وجود دارد 

ک  ی علیها( اللهسالم)بود. فاطمه معصومه درنوردیدهبلند علم و معرفت و تقوا و جهاد در راه خدا را  هایقلهداشت و 
 علیها( اللهسالم)رفته در مقاصد الهی است. فاطمه معصومه و یک نمونه متعالی از انسان پیش گوهر کمیاب

ن ایشان چند امام حدیث دارند و ترغیب به زیارت این بانوی رگ است و در شأپدر، برادر و چند امام بز مورداتکای
 هانوشتهادتشان هم در بعضی از . در جوانی هم به لقای الهی شتافت و احتمال شهاندکرده هافضیلتو  هاکرامت

و  اندداشتهبه ایشان اعتماد  (السالمعلیه)آمده است. جایگاه علمی ایشان هم در حدی بوده است که امام کاظم 
 .ده استآمعلیها(  اللهسالم)و همان روایاتی که در فضیلت زیارت فاطمه معصومه  کردندمیجایگاه ایشان را تصویر 

با یک  شاننورانینشان دهد و عمر  راعلیها(  اللهسالم)کافی است که عظمت شخصیت فاطمه معصومه  هاهمان
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یانه راه در ساوه مواجه همراهی با برادرشان زینب وار از مدینه منوره آمدند و در م قصدبهکه  هجرت بزرگ همراه شد
آن دچار مریضی شدند و با سرعت به قم آمدند که همیشه سرزمین  به خاطر قویاحتمالبهشدند و  ایحملهبا 

به لقای الهی رفتند. درود خداوند متعال بر روان پاک فاطمه معصومه  جاهماناست و در  آمدهمیمقدسی به شمار 
یشان سرآغاز رشد و شکوفایی بیشتر قم شد و این قبر همیشه ملجأ و مأوا بوده باد و این هجرت اعلیها(  اللهسالم)

پرتو انوار فاطمه  و در اندکردهدور قبر مقدس طواف  ،بزرگ عالمان همهایناست و نقطه محوری بوده است که 
لواتی بر محمد ص کنیممیر بلند علمی رسیدند. باز هم تقدیم به این بانوی بزرگوا هایقلهبه علیها(  اللهسالم)معصومه 

 و آل محمد.

 بزرگداشت روز نه دی و دهه بصیرت و والیت .4
و  11این روز از روزهای ماندگار تاریخ ماست :که رهبری فرمودندوع دوم نه دی و دهه بصیرت و والیت است موض

ستکباری ا هایسیاست در پرتوو جمعی وابسته  خوردهفریبکه جمعی  ایفتنهروز و غلبه بر  بزرگی در این هایدرس
امات داد که اقد جرئتباقی ماند و دشمن را  هاسالقرار گرفتند و کشور را دچار مشکالتی کردند. مشکالتی که تا 

 اشاره کرد: شودمی وارفهرستکوتاه و  آنچهتندتری نسبت به کشور مرتکب شود. 

 . لزوم صیانت از آراء مردم 0
 اباتبرنده انتخ هم نبود که چه کسی.ممهم بود این بود که از آراء مردم صیانت شود آنچه، و فتنه آن سال 00در حوادث 

 رت در آنو قد شودمیمنظم برگزار  ؟ مهم این بود که انتخاباتی که در کشور به شکلشخصیتی دارد چگونهاست و 
 ودهاست و این از افتخارات کشور ب کردهمیفکری به فکری دیگر انتقال پیدا  انتخابات از گروهی به گروه دیگر از

مرتب در سطوح شوراها، مجلس شورای  است که بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی حتی در زمان جنگ ما
شده بر آرای مردم قطع ن اتکااین رشته انتخابات و  گاههیچریاست جمهوری و خبرگان انتخابات داشتیم و اسالمی، 

زشت و ناپسند بود و عرض کردم که گروهی  آنچهبود.  زدهآشوبر دنیا و در این منطقه است که از مفاخر کشور ما د
این بود که انتخابات را مخدوش  شدمیهم جای دیگری طراحی  هانقشهفریب خوردند و گروهی هم وابسته بودند و 

                                            
 0306808880ـ بیانات رهبری در تاریخ  11
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زیر  انانتخاباتماینکه اگر  برای .سینه را سپر کردندبرای صیانت از آرای مردم و انتخابات رهبری معظم هم  کنند.
د و در ادامه رو سؤالهر انتخاباتی یک عده ناراضی دارد پس باید هر انتخاباتی زیر  و با توجه به اینکه رفتمی سؤال

. نبود قبولبلقا یرونی بیاید که این پسندیده وناظر ب ،آن وری که برای نظارت بر انتخابات درتبدیل شویم به کش
ادامه  .در ادامه مردم هم این بود که به این فتنه کور و زیر بار نتیجه انتخابات نرفتن فائق بیاینداصل نظام و  سیاست

می و ب اسالالبه اصول مهم اسالم، انق هنجارشکنی .شد هاییهنجارشکنیآن فتنه مبدل شد به وضعیتی که در آن 
 هااینرهبری بارها وقت اختصاص دادند و با  هااینقرار گرفت. در کنار  هااینمتعالی دینی که در کنار  هایارزش

و بجای اینکه مسیر قانونی طی شود در یک مسیر  و رفتند آمدند هاآننمایندگان  ،را شنیدند هاحرف ،جلسه گذاشتند
 قبولابلقبه آشوب بکشند. این سلسله از اقداماتی بود که برای تخریب انتخابات که کشور را  قرار گرفتند دیگری

پیدایش  شأمنین آزمون بزرگ شکست خوردند و این واقعه ا که شایسته نبود و کسانی در شد آن چیزینبود و منجر به 
انقالبی برای دفاع از قانون انتخابات و از آرای مردم و در حمایت و حضور چشمگیر و یکدست مردم خالص  ،دی 6

 دی و دهه بصیرت و والیت که جاری 6یام امروز هم پ .بود فقیهوالیتو اصل نورانی رهبری و  فقیهوالیتو دفاع از 
 .است که رمز عزت و آقایی ما در این است که قوانین کشور محترم شمرده شود

 نقطه حجت بین ما و خداست فقیهوالیت. در این است که آرای مردم محترم بشماریم و پیرو والیت و رهبری باشیم
 این نیاز داریم. بهما و پیام نه دی این است. امروز هم 

 جریانات  ی ازلزوم هوشیاری بعض. 4
د باید هوشیار باشن .دارندبرمیما در این روزها شاهد هستیم که جریاناتی هستند که در مسیر انحرافی قدم  زمانهم 

بی اصلی انقال هاینقطهدر حال تالقی با  آرامآرامدر مسیری که  اندافتادههزینه شد امروزه  هاآنکه برای  هاییبعضی
 که مقابل ملت هاییآنجریان فتنه و جریانات انحرافی مستکبران عالم و همه  .است که برای خودشان هم خطر دارد

 باید بدانند امروز هم گیرندمیو رهبری عظیم الشان قرار  فقیهوالیتانقالب و اصل بزرگ  هایآرمانو  بزرگ ایران
 .است ارکپایامروز هم ملت  ،ما نه دی داریم

 پاسخگویی و بجای تالش برای خدمت به مردم جایبهبا توضیحاتی که رهبری در سخنرانی جامعشان دادند شما 
ت ما در و انشاء الله مل شودمیبخواهید در مسیر اپوزیسیون قرار بگیرید این راهی است که به ضرر خودتان تمام  اگر

که برای شکست انقالب اسالمی طراحی شده است  ایپیچیدهی اهنقشهو  خواهند کردحضور پیدا  هاصحنههمه این 
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مه ه جوانان عزیز باید .باالیی است هنقش بر آب خواهد شد. وظیفه مردم در صیانت از این انقالب وظیف شاءاللهان
الهی و  هایارزشرعایت  .است ترسنگین، وظیفه ما بسیار وظیفه مسئولین دشوارتر است ،را بدانند انقالبابعاد 

همه باید به آن توجه کنند  شاءاللهانالهی و رهبری در توجه به مشکالت مردم پیام نه دی است که  هافرماناطاعت از 
 ن تخطی نکنند.آو از 

 غاصب محکومیت اعالم پایتختی قدس برای اسرائیل .3
شود  أکیدتشود و مکرر باید روی آن . آنچه نباید فراموش موضوعات متفاوتی است المللبینموضوع سوم در مسائل  

ار شوم و بسی . این یک حرکت بسیارهاستصهیونیستاقدام نابخردانه ترامپ در اعالم پایتختی قدس برای 
ت اقدام زش در دنیای اسالم معذور نیست اگر در برابر این کسیهیچامروز  .برای همه امت اسالمی است بارخسارت

 نقاط جهان اسالم بخواهد پایتخت یک رژیمی که ترینمقدسشوخی نیست یکی از  این .مستکبران عالم قیام نکند
 هایارزشبه تمام مقدسات و  کجیدهنو  اسالمی تعرض به همه امتاقدام سر غصب هست شود. معنای این ارس

ضل نیست و به ف پذیرشقابل به همه اعراب و اقوام و مقدسات اسالمی است. این کجیدهن .امت اسالمی است
وش فرام مسئلهاین  قطعا  جهان اسالم هم  الهی با این حرکت ناپسند انتفاضه نو در فلسطین آغاز شده است و در

اسالمی و ملت رشید و بزرگ ایران پیشگام مواجهه با این تصمیم شوم و اقدام استکباری هستند  و انقالبنخواهد شد 
 میوحدت امت اسال شاءاللههای بیشتر و انبیداری منشأزشت نابخردانه  هایحرکتبدانند این  باید قطعا  هم  هاآنو 

 هادیسعو دوران و وابستگان به امریکا کهبود و به فضل الهی شاهد روزی خواهیم بود که لوث اسرائیل و مز خواهد
 هستند از صفحه جهان اسالم پاک خواهد شد. هاحرکتپشتیبان این 

 م به مسئوالنلزوم دسترسی آسان و سریع مرد .2
مردم  خدمت در ادارات درکسانی که نکته چهارم که باید عرض کنم این است که ضمن تقدیر و تشکر از دوستان و 

ختلف م هایبخشخدماتی هستیم که در  سپاس گذارهم  ما .هفته قبل هم در شورای اداری مطالبی گفته شد ،هستند
باید در سطح خودمان تالش کنیم دسترسی مردم به  حالدرعین. دهندمیو نهادهای عمومی و اداری به مردم انجام 

باید  طورهمینباشیم و  طوراینهمراهی داریم که همه باید  و ما مسئولین مردمی .باشد ترآسانو  ترروانمسئولین ما 
ولتمردان و درست است که د .اصل بدانیم واقعا  اشتغال و ازدواج جوانان را  مسئلهتالش همه ما بر این باشد که 
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ند و حاشیه بگذار مسئلهرا پای این  روزشانشبانهکنند و جدی باشند و  ریزیبرنامهمسئولین ما در سطح کالن کشور 
د که شدنی ناقدام کن توانندمیو استانی مردم و مسئوالن هر شهر خیلی از کارها در مورد از آن  نظرقطعاما  ،نروند
 تفاوت خواهد کرد.  ندردم باشد و در کنار هم قرار بگیرم و عزم شهرها وقتی عزم مسئولین. است

خوبی که در نظام  هایآوریفن ،پاسخگویی سریع ،به مسئولین دسترسی مردملزوم  همان روز هم من عرض کردم:
توجه به جذب سرمایه با حفظ عناصر  ، یکدستی مسئوالن و مردم،با مردم دلیهمتکریم و  ،اداری ما پیدا شود

در مسائل فرهنگی باید نشاط و شادابی جوانانمان را ـ توجه به مسائل فرهنگی  ،اسالمی هایارزشو  زیستمحیط
 ا  خصوصبرای نسل جوان ما ـ و اشتغال و ازدواج  ـ الهی توجه کنیم هایارزش خطوط قرمز وباید به توجه کنیم اما 

که بتواند  ایعهجام قرار گیرد. موردتوجهباید ـ را تولید کنند فکر خوبی  توانندمی که تحصیالتی دارند و هاییآنبرای 
ه در ک هاییآنی اخالقی و معنوی را صیانت کند و رابطه همه ، فضاایجاد اشتغال کند ا  دائم ،کارآفرینی کندا  دائم

 ولموردقبجامعه  اخالقی معنوی استوار باشد هایپایه خوب و بر هیک رابط غیرمسئولجامعه هستند از مسئول و 
 .انجام وظایف موفق بدارد امیدواریم که خداوند همه ما را در است.

 
نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 

ی هاخدایا دل و اخذل الکفر و اهله،الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله 
ما را به انوار ایمان روشن بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، 

ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه گناهان ما را ببخش، آسیب
ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، طرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم بهمخا

ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ها، داعشی ها و تروریستشر تکفیری
رتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را م

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی
ان درگذشتگ یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و

ما را با نواقص خودمان آشنا بفرما،  ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، 
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ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و 
 با شهدای کربال محشور بفرما. الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا رابین

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
ا أ  12ُفو 
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