
  

 09/97/ 09                  آیت الله اعرافی                         جمعه میبد نمازهای خطبه                    

1 

 

 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه بسم

و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی 
 سّیما بقیة الله فی االرضین. القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین و ال

 توصیه به تقوا

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

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه  1«َوأ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ

ِحیل ْقَوی 2َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
ه همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز عزیز و شریف و در میعادگاه نماز جمع

ها و دستورات عمل به فرمان سایی، ترس و پرهیز از عذاب الهی،اجتماعی و الهی به تقوا، پار عبادی، نماز بزرگ
 خداوندو از  مکنزندگی سفارش و دعوت می هایساحتشئون و  در همهخداوند و دوری از گناهان و معاصی 

 بفرماید.مقرر فرامینش  کنندگانمراعاتپارسایان و  ،متقیاناز را  که همه ما خواهیممی

  انواع حقوق 
 :شودمیاست به دو قسم تقسیم  هاانساندر خطبه قبل عرض کردیم که حقوقی که بر عهده 

                                            
 10سوره آل عمران، آیه  -1 
 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -2
 .197ـ سوره بقره، آیه  3
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 اللهحقالف: 
و تکالیفی است که بر دوش ما قرار دارد و  است که خداوند صادر فرموده ییهافرمان حقوق الهی و هاآنبعضی از  

ان فقط خدا است. خداوند طرف انسحقوق  این نوع از است. در آخرتبرای ادای حق شکر الهی و رستگاری دنیا و 
حقوق الله  هااین طرف حساب ما نیستند به هاانساندارد که به نفع خود ما است و دیگر  ایمطالبهاست که از ما 

حج و مسائلی از این قبیل حقوق الله هستند. بخش زیادی از عبادات و بعضی از غیر عبادات  ،روزه نماز،. گویندمی
ون مطالبه چالبته حقوق الله از یک منظر خیلی مهم است از حقوق الناس هم باالتر است  از این قبیل هستند.

 خداوند است.

 الناسحقب. 
خدای عالم گفته است که باید این حقوق رعایت  دم است. اما همانق الناس است که طرف آن مرواما نوع دیگر حق

دوش ما است  بربه این معنا است که تکلیفی در قبال دیگری  شودمیتعبیر  الناسحقشود. فلذا نوع دوم که از آن به 
 .آیندمیاز این قبیل به شمار  هابدهیدیون و  و دیگری حقی بر ما دارد.

 ج. وجه جمع هر دو حق
قرار دارد. بنا بر بعض نظرات مسائلی مانند زکات از  الناسحقو  اللهحقیعنی بعضی از مسائل هم هر دو حق در 

و در عین حال از نظر دیگر حقی است برای محرومان در اموال  اللهحقاز یک نظر عبادت است و  ؛این قبیل است
 کسانی که مشمول شرایط زکات هستند.

 هستند و در بعض موارد این حقیذاست و در بعض تکالیف مانند دیون فقط مردم  اللهحقدر بعض تکالیف فقط 
 است و باید ادا شود. الناسحقکه  فرمایدمیخدا طلبکار است چون خدا  هااینالبته در همه  .شودمیدو جمع 
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 الناسحقبودن  ترسخت
همسر و  ،هستند دارحقعالوه بر اینکه مردم  هاالناسحقاست چون در همه  ترسخت الناسحقگفته شده است که 

 که نباید ریالی از آن را تضییع فرمایدمیخدا هم طلبکار است. خدا  زمانهمخویشان و دوستان و... طلبکار هستند 
 فرمایش خداوند اقدام کرده و اقدام کنی. بر اساسکنی لذا باید 

 الراحمینارحمهست ولی خداوند  اللهحقهر چند  .ستبه خدا ا هابدهکاری اللهحقجهت دیگر این است که در 
امید به بخشش و رحمت الهی  الناسحقاست و امید بخشش و گذشت از طرف ایشان هم هست لذا نسبت به 

 است.
این است که صاحب حق را راضی کنی و بدهی و طلبش را پرداخت نمایی و  الناسحقنکته سوم این است که  ادا 

 .کنممی یادآوریرا  هاآن دانیدمیرا  هاایندر گرو رضایت صاحب حق است.  ا  غالبرضایت خداوند 

 تعداد حقوق الناس
 هایسرخطچه تعداد است؟ دو سال قبل در ماه رمضان عرض شد که حداقل  الناسحقاین است که  سؤال

مورد شمرده شده  12 طورهمینجان دیگران، ابروی دیگران، امنیت دیگران و  دوازده مورد است. در مورد الناسحق
 است.

دیگر است. در خطبه قبل گفته شد که اسالم  هایانسانجامعه و اموال  ،یکی از مسائل در حقوق الناس، اموال مردم
دارد که باید ملکیت مردم را به رسمیت  تأکیددر مالکیت و ملکیت دیگران اگر مشروع باشد بیش از موارد دیگر 

رهم از اموال مردم حق غصب ندارید. این مالکیت بسیار بسیار محکم و قرص است و از بشناسید و حتی در یک د
 حقوق الناس بسیار مهم است.

 در روایات الناسحق
 اسالم است. تأکید چقدر مورد الناسحقتا معلوم شود که این  کنممیرا از روایات عرض  هایینمونهحال امروز 

.اموال مردم دارای احترام است. شمارندمیآن حقوق مالی دیگران را محترم است که آحاد  ایجامعهجامعه اسالمی 
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 آثاریو عذاب اخروی  شاملتصرف شود آثاری دارد که  و اگر جایز نیست هاآنتصرف در اموال دیگران بدون اجازه 
 ن مالیفقهی ما به قوانیابواب و احکام ، از حدود و تعزیرات در دنیا است. این نکته را هم بدانید که شاید نصف از فقه

در اموال یکدیگر همه باید روی قانون و شرع تنظیم شود.  هاانسان. یعنی معامالت و داد و ستدها و تصرف گرددبرمی
گران این قدر یک قدم عبور از این قوانینی که در اموال جامعه است مورد مواخذه شدید خداوندی است. اموال دی

 خواهد شد.بررسی خطبه  چند اهمیت دارد. این مطلب در

 طیب نفس مالک مجوز تصرف در مال وی. 1

اُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالا ِبِطیِب : »از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی )ص( نقل شده استدر حدیثی  ِحلُّ ما ْفِسهِ  الا یا   4«نا

 تصرف کرد مگر اینکه صاحب آن راضی باشد. کارگر یک کارخانه یا مغازه، همسایه، شریک تواننمیمال دیگران را 
صاحب  هاینکمگر  د تصرف کندتواننمییک دینار و ریالی  فرمایدمیه باشد مصداق داشت مسئلههر جایی که این و 

 ست.سرقت و حرام جدی شرع ا ،مال که مالکیت مشروع دارد راضی باشد. بدون رضایت او غصب

 عدم ادای بدهی مانع عروج به مقامات واال. 2

. افرادی بیان در عهد رسول خدا )ص( در جنگی به شهادت رسید ایقبیلهکه فردی از  است آمدهری در روایت دیگ
 لی در کمال، واین شخص به مقام شهادت رسید و مقام شهادت فوق مقامات دیگر است و این فرد آزاد شد کردند که

اِحُبُهْم : »فرمود هااینناباوری دیدند که رسول خدا )ص( آن را قبول نکرد و برخالف نظر  اِب  صا ی با لا ٌس عا با ِة ا ُمْحتا نا ْلجا
ُهوِدي ٍن اْلیا اِهما ِلُفالا را ِة دا ثا الا و این همه درجات برای شهدا ذکر شده است در مقابل  دانیدمیاینکه شما او را شهید  5«ِبثا

م عالم دوزخ به او داده نشده است. علت هم این است که این شهید در عا در بهشت حبس است و اجازه تصرف در نِ 

                                            
 493عالمه حلی،  نهج الحق و کشف الصدق، ص  - 4
 224، ص 1شیخ طوسی، االحتجاج علی اهل اللجاج، ج  - 5
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ا جلوی در بهشت برزخی نگه ر درهم به یک یهودی که در مدینه بوده است بدهکار بوده است خداوند او، سه راه خدا
 ست.داشته ا

درجات شهادت متوقف است که این سه درهم ادا شود واال در گرو این دین است ولو اینکه  بهوصال  وکفاره آزادی او 
 آن شخص یهودی باشد. ببینید که دین ما این قدر به اموال دیگران توجه دارد.

له و این حدیث از اول این سلس از . آن حدیثدارند امام عصر حضرت ولیعصر )عج( حدیثی شبیه حدیث جدشان
ْن »: فرمایدمیآخر سلسله که 

ا
ٍد أ حا

ا
ِحلُّ ِِل الا یا فا  فا را صا تا اِل  ِفي یا ْیِرهِ  ما ْیِر ِإْذِنهِ  غا  این توقیع حضرت ولیعصر 6«ِبغا

 است. تصرف در اموال دیگران جایز نیست مگر به اذن و اجازه صاحبش. )عج(

 محروم بودن از والیت ائمه )ع(. 3

اال در طهارت اسالم  و همین جا استباید به این روایات دقت کرد و وسواس به خرج داد. جای وسواس درست 
اگر در جایی هستی و احتمال ترشح  :فرمایدمیکه )ع( خیلی عجیب است. امام صادق  .خیلی ساده گرفته است

لِ » :فرمایدمی الناسحقدچار وسواسی نشوی. حاال هم در مورد  بعدا  نجاست بود به پایت آب بپاش تا  ْیسا ِبوا ي ٍّ ِلي لا
ْن  لا  ما کا

ا
الا  أ اما   ُمْؤِمٍن  ما را را به حرام بخورد. این روایت مطلق است  دیگرانپیرو و دوست من نیست کسی که مال   7«حا

 . شودمیو حتی یک ریال را هم شامل 

                                            
 521، ص 2این بابویه، کمال الدین و تمام النعمه،، ج  - 6
 ، 314، ص 5مرحوم کلینی، الکافی، ج  - 7
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 ینآزادی شهید در گرو اداء د. 4

ُل »امام باقر )ع( فرموده است:  وا
ا
ٍة ِمْن  أ ْطرا ِم  قا اُؤهُ  دا ضا ُه قا تا ارا فا ِإنا کا ْینا فا ٌة ِلُذُنوِبِه ِإالا الدا ارا فا ِهیِد کا شبیه همان روایتی  8«الشا

ز که ا ایقطرهین اول: فرمایدمی یتروا. در این معطل استبدهکاری  به خاطردم در بهشت مود: شهید راست که ف
عامله کرد و جان خود را تقدیم خدا کرد مانسانی که با خدا  ،کندمیاو را از همه گناهان آزاد  ریزدمیشهید بر زمین 

ولی یک استثنا دارد  ،و کفاره همه معاصی و گناهان او خواهد بود کندمیگناهان او را محو  اولین قطره خون او تمام
 و باید آن را ادا کند. گیردبرمیبا این مقامات را هم در و آن بدهکاری به دیگری است و شهید 

 انواع دزدی. 5

اُق : »فرمود)ع( در ورایت دیگری امام صادق  را ْینا   السُّ انا دا دا ِن اْستا ِلكا ما ذا اِء وا کا سا ِحلُّ ُمُهوِر النِّ اِة وا ُمْستا کا اِنُع الزا ٌة ما ثا ثاالا
هُ  اءا ضا ْنِو قا ْم یا دوم کسی است  دزد ؛دهدنمیکسی است که زکات مال خود را  : دزد اولداریم یدزد نوعما سه  9«وا لا

کسی است  و سوم هم کندمیو بدون اذن او در صداقش تصرف  کندمیکه صداق و مهریه زن خود را به او پرداخت ن
 و موقع گرفتن قرض به فکر این است که آن را برنگرداند. گیردمیکه قرض 

هفته قبل هم عرض کردم که از آن دوازده جرم  حق اموال است. هاالناسحقکی از تا اینجا مالحظه کردید که ی 
 .تصرف در اموال دیگران استپنج شش مورد در رابطه با  پرونده ساز در کشور

این  ن قدر بهافتد. اسالم ایمیمصیبت بزرگی است که اتفاق  همیا عمومی که آن  است شخصی یا حال این اموال 
ش پرداخت ی طلبکارکه باید بدهی او به یهود گویدمیو  تابدبرنمیقبیله را  اهمیت داده است که خوشنودی آن مسئله

 هایتعقوباختالس عالوه بر این و سرقت  ،مقامات شهدا نائل آید. البته این تصرف در مال دیگران شود تا او به آن

                                            
 183، ص 3شیخ طوسی، من الیحضره الفقیه، ج  - 8
 153، ص 1الخصال، جمحمد بن علی بن بابویه،  - 9
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ض عر بعدا  تا قیامت و جهنم که  رودمیـ طبق این روایت ـ  شودمیشروع بسیار سنگین اخروی که از لحظه مرگ 
 خواهیم کرد. 

حقوق الهی و بخصوص حقوق که ما را از کسانی قرار بده که  دهیممیخدایا تو را به همه مقربان درگاهت سوگند 
 .کنندمیهمه امور رعایت  درمردم را 

ا بسم ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
 10أ

 
 

  

                                            
 سوره کوثر -10
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 خطبه دوم 

الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و بسم
موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة نبّینا و حبیبنا :أبی القاسم المصطفی محّمد و علی 

الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد 
بن علی و جعفر بن محّمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محّمد بن علی و علی بن محّمد و الحسن 

لمنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و بن علی و الخلف القائم ا
ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم 

 اجمعین.

 توصیه به تقوا

ِذ » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم یَها الَّ
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ یا أ ُقوا اللَّ  یَن آَمُنوا اتَّ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ُه  11«َوأ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ

ِحیل ُدو 12َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَویَو َتَزوَّ اِد التَّ  13ْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

                                            
 10سوره آل عمران، آیه  -11 
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ةا : »رسندمیهای نورانی در خطبه متقین به این وصف متقین ازامیرالمؤمنین )ع( در ادامه فر اِلحا الا الصا ْعما
ا
ُل اِْل ْعما یا

ْکر ُه الذِّ مُّ ْکُر وا ُیْصِبُح وا ها ُه الشُّ مُّ ٍل ُیْمِسي وا ها جا ی وا لا  هایانساندیگر  هاینشانهاز  :فرمایندمی)ع( امام  14«وا ُهوا عا
و توجه ندارد  دهدمیکار خوب انجام  آدماما با ترس. گاهی  دهندمیپارسا و پرهیزگار این است که کار خوب انجام 

 زدهآفتدر باطن  هاوقتخوب ما که شکل و قالب خوب دارد خیلی  کارهایهمین  .است زدهآسیبکه کار خوب او 
 هایآسیبفاسد کرده است. اعمال خوب  را درون آن کرم ازخوب که  ظاهربهو لعاب و  رنگخوشی است. میوه خیل

در کار خوب عدم اخالص در آن است عمل خوب  آلودگیدارد. اولین  آلودهو باطن  آراستهزیادی دارد. گاهی ظاهر 
 ،با عجب و خودپسندی انجام دهدکه میکروب دیگر عمل نیکو این است . آفرینکه دیگری بگوید  دهدمیرا انجام 

خوب  . اعمالگذاردمیمنت  دیگری. آفت دیگر آن است که با کار خوب سر بیندمیکاری کرده است و آن را مثل کوه 
 هانآد و از شایسته باش کامال  میکروب و ویروس شود. اگر کسی بخواهد کار او ، آسیب، فتآها دهدچار  تواندمی

یشه که انسان هم استاین  مندکند باید دقیق شده مانع نفوذ میکروب در درون آن شود. این عمل نیاز زداییمیکروب
د که این پس بیمه است. حاال ببینی دهیممیخوبی هستیم و کار خوبی انجام  آدمکه  یمفکر نکن وقتهیچ .نگران باشد

و در خدمت  دهدمیانجام  یککه عمل ن استسان پارسا کسی ان فرمایدمیسخن امام چقدر قشنگ است. ایشان 
فاسد شود و حتی وزر  تواندمیخوب عمل ن است چون همین آ اما نگرانی در دهدمیجامعه و غیره انجام  انسانیت،

درون تقوا این  در کنیممیه اشد وقتی یکدیگر را به تقوا توصیو وبال گردنش شود و مبدل به معصیت شود. یادمان ب
نشود. خدایا به ما توفیق فرما که در همه اعمال تقوا  زدهآسیبتان جمع باشد که اعمال خوبتان ست که حواسانهفته 

 را مراعات کنیم.

 هامناسبت

 :کنممیچند موضوع است که به ترتیب عرض 
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 گرامیداشت هفته بسیج و هفته وحدت. 1

امت  افزاییهمداشتیم که نمادی از همگرایی و هم . ما در این ایام گذشته هفته وحدت داریممیهفته بسیج را گرامی 
دو  این وحدت و همدلی اسالمی دارد. هر می نیاز مبرم بهالسالمی است و بسیار بسیار مهم است و جامعه اسا

 .داریممیمناسبت را گرامی 

ت به خلق دگی به خدا و خدماکه حقیقت بسیج دلد کنممیو بیان  کنممیبه بسیجیان هفته بسیج را تبریک عرض 
خوبی است  هایآدماز نوع خوب است اما  آدماست. معنای بسیج این است که جهادی و انقالبی  هایقالبدر خدا 

 میزآ. این روح انقالبی و جهاد شودمیانقالبی وارد میدان  باروحیه. خوبی است که کندمیکه با شدت و شتاب عمل 
هجوم بیگانه نجات داد. این روح بود  و دیگرانما تجلی کرد و کسور ما را از تصرف بود که در دفاع مقدس در کشور 
امروز  .ه استدمختلف علمی و انقالبی هر جا وارد شده است اثرگذار بو هایعرصهکه انقالب را به وجود آورد و در 

ید ا هم بادان و مسئوالن مدولتمر .هم نیاز داریم که بسیج در عرصه خدمت به مردم و نجات کشور حضور پیدا کند
د ایجاد کنن سازوکاریخدمت به مردم باشند و هم  تعهد سرشار برای و روح انقالبی خودشان دارای حس بسیجی،

دارای روح انقالبی و بسیجی هستند وارد  وپرورشآموزشدر دانشگاه و که  و نسل جوان جامعه تا جوانان بسیجی
ی در خدمت نظام ادار نیاز داریم و اگر این روح بسیجی نند. ما به جواناند و مشکالت کشور را برطرف کنمیدان شو

 توجه شود. نند و امیدواریم که به آمشکل را حل می کباشد و اقتصادی کشور 

 مدرس اللهآیتبزرگداشت سالروز شهادت . 2

 مجلسنماد یک نماینده و  عالم عظیم الشان و مجاهد کبیر که مدرس  آن انسان بزرگ، اللهآیتدت سالروز شها
تعیین شده است.  به همین مناسبت هم روز مجلس .باشدمی در دفاع از کشور شده استشهید  پرشور و  متعهد،

 ،ن زمان داشت در برابر قدرت روسکمترین امکاناتی که یک عالم در آ مدرسی بود که با اللهآیت نماینده مجلس
استقالل کشور جان خودش را فدا  و برای دادمیو به دولتمردان هم روحیه  ایستادمیبیگانه  هایقدرتو  انگلیس
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تبعید  15از کشور اینقطهبه  حدود ده سال او ایستاده بود هایارباباین عالم بزرگ و عظیم الشانی که در برابر  کرد.
اهدی که جان خود را یک مج و هم به شهادت رسید. این عالم بزرگ نماد یک روحانی خادم مردم جاهمانشد و در 

 دولتمردان و ما باید از این ،. مجلسیانبود است آمادهبه کف گرفته برای استقالل کشور و عظمت آن تا پای جان 
 با صلواتی فرستیممیو به روان پاک او درود  مجاهد در راه خدا و خادم به خلق خدا درس بگیریم ،پاک ،عالمان زاهد
 محمد. آلبر محمد و 

 در باب رعایت حال معلوالن و جانبازاننکاتی . 3

ند ی هستبزرگ هایانسانجانبازان عزیز که  و خدمت داریممیموضوع سوم هفته و روز معلوالن است که آن را گرامی 
برای آنان و همه معلوالن که  عرض ادب و احترام داریم وو نجات ما تقدیم کردند  که سالمت  خود را برای راحتی

 و صحت داریم.سالمت  آرزویهستند  بدنشاندر جسم و  آسیبیمبتالی به 

است که همیشه بوده است و با کم و زیاد خواهد بود. هفته معلوالن و روز معلوالن  ایمقولهمقوله معلولیت در جامعه 
 ،داریم و از مردم عزیزانمانمن اینکه عرض ادب خدمت این که ما به بعضی نکات توجه کنیم. ض برای این است

اید چند نکته را ب کنندمیخدماتی که به معلولین ارائه  به خاطربهزیستی  هایسازماننهادها و  ،خیرین ،مؤسسات
 متذکر شویم:

 هامعلولیتلزوم پیشگیری از . 1

روع شدر زمایشات  ژنتیک آها همه وظیفه داریم. ازجمله معلولیتطبق قوانین و مقررات علمی برای پیشگیری از 
هزار  3در شهری مثل میبد جمعیتی قریب  گویممیوقتی  .را بگیریم هامحدودیتو مراحل بعدی تا جلوی  هاازدواج

                                            
 خواف در خراسان و در نهایت به کاشمر - 15
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ئول مس ما در قبال آیندگانفت چون زایش آن را گرهستند این رقم مهمی است و باید جلوی اف معلولیننفر در زمره 
 هستیم.

 تکریم معلوالن. 2

 هاینقصکه  ایمداشتهرا از دست ندهند ما علمای بزرگی  شانروحیهباید هم خودشان خودشان را مهم بشمارند و 
 زیادی هایظرفیتدارند غیر ذهنی  هاینقصمعلوالنی که د. رذهنی بحث دیگری دا هاینقصجسمی بودند. حاال 

در خانه  و پاس بدارد را انسانی او ارزشت که کرامت و ن اسای جامعه سئولیتاولین م .باید خود را باور کنند ودارند 
 باشد.  آمیزو محیط باید شخصیت معلول  تکریم 

 بزرگواررسیدگی به نیازهای معلوالن  لزوم. 3

 لکه نهادها،، بدولت و مسئولین نیست یفهوظتنها نکته سوم هم این است که باید رسیدگی شود.  این رسیدگی هم 
 دنیاز دارن هاآنلین به ازهایی که معلوو توجه به نی ، اشتغالآموزش ،توانمندسازیو خانواده همه باید در  مؤسسات

تقدیر و تشکر کرد.  هاآنو باید از  دهندمیده موسسه در شهر ما هست که به معلولین خدمت  ظاهرا  . توجه کنند
 .کنندمیگمنام کمک  صورتبه عزیز معلوالن توانمندسازیازدواج و  ،شتغالرین زیادی هم در اخی

 و تسهیل فضا  سازیمناسب. 4

بیست سال است که جلسات و شوراها تشکیل شده است البته  .معلولین است آمدفضاها برای رفت و  سازیمناسب
بانک و.. طوری  ،پارک ،مساجد ،ادارات ،ست که مراکز عمومیاکارهای خوبی هم انجام شده است. تالش شده 

ما  دارد. قانون و مقررات سازیمناسبکنند . این طرح  آمدرفت و  راحتیبهبازسازی شود که معلولین و سالمندان 
قاضا من ت .نیازها زیاد است دهدمیبود که آمارها نشان  ایجلسهدیروز  .کنیممیکه کار کردند تشکر  هاییبخشاز 

خود مردم  طورهمینمی ما و عمو هایدستگاهمصوباتی که دیروز تصویب شد مسئوالن اداری و  بر اساسدارم که 
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 أسفانهمتراحت باشند. و  آمدشانجمعیت نیاز دارد که در رفت و  سومیکپیش رود.  سازیمناسبند تا طرح کمک کن
 .یشتر شودمشکالتی داریم که امیدواریم مصوبات دیروز اهتمام ب زمینهما هنوز هم در این 

 سد معبر مخالف شرع و قانون. 4

ه و جاهایی ک روهاپیادهاین یک نقص بزرگ در فرهنگ یک شهر است که  واقعا   .موارد دیگر سد معبر است ازجمله
 .و قانونا اشکال دارد شرعا  این  .تصاحب شود دارهامغازهها قرار داده شود توسط  آمدمردم و رفت و  راختیا باید در

ه تذکر دهید ک دارهامغازه. به اندکرده ردکه برخو کنندمیشکایت  آیندمیکه  شودمیبرخورد  ایعدهبا  حاال گاهی
 این سد معبر را حل کنند.

پیشبیشلزوم توجه . 5 یلوبافیبه صنعت  از  ز

ه هم خوش هاایناز  ترمهم .کنیممی. ما هم تشکر  ایدشنیدهموضوع چهارم مسائل مربوط به زیلو است که در خبرها 
و  دستینایعصاحیای  .مصوباتی داشتو دیروز جلسه آن برگزار شد  .ین کار را شروع کنندلوزیلو است که باید مسئ

است از سقوط  ایجامعههنر و ذوق  اد کند وهم چیزی که نمادی از علم،هم شغل ایج تواندمیچیزهایی مثل زیلو 
بر مصوباتی که دیروز بود و مطالباتی داشتند و فرماندار محترم و سایر  کنممی تأکیدو اضمحالل نجات دهد. من 

 فی که دارد شکل بگیرد و این شغل را توسعه دهد.تواند با تعریاز استان برای اینکه خوشه زیلو ب مسئولین

 ظرفیت خیلی ارزشمند منطقه در مورد گیاهان دارویی. 6

 ه از طرف ندوشن وک هستیم ایمنطقه. ما در شودمینجم گیاهان دارویی است. باز چند سال است که کار موضوع پ
ی یشیمیا داروهایکه در  هاییآسیب. دنیا امروز به خاطر یاهان دارویی خیلی ارزشمند هستیمدارای گ جاهای دیگر

است دنیا  مؤثر. خیلی جاها داروهای گیاهی در پیشگیری و گاهی معالجه رودمیاست به سمت داروهای گیاهی 
 تواندمیجود دارد. گیاهان دارویی که هم . ظرفیت خیلی مهمی در شهر و کشور ما وکندمیهم به آن سمت حرکت 
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داروهای  رفپیدا کند. مص نشر هددارو تولید ش عنوانبهوری شود و فرآ تواندمیبرکات اقتصادی داشته باشد و هم 
 که باید کنترل شود و داروهایی گیاهی جایگزین شود.  شیمیایی عوارضی دارد

 . دانش آموزان کنیممیشکر که ت انددادهاقداماتی  در این زمینه انجام صنایع ما هم جهاد کشاورزی و هم دانشگاه 
که دیروز خدمتشان  اندآوردهدست خوبی در مقوله داروهای گیاهی به  هایرتبهدر تهران  ایجشنوارهخوب ما در 

 شوند. آشنا تا هستندبرای تولید گیاهان دارویی رسیدیم. کشاورزها و اهل ذوق هم 

 به حمایت مسئوالن از تولید و اشتغال لزوم. 7

 نترل ارز و مسائلی از اینب اقداماتی انجام شده است برای کاما موضوع ششم هم شرایط اقتصادی کشور است. خو
رای است و شرایط ب نداشته تأثیری هاقیمتهمچنان روی  هاایناما  ؛تا حدی مفید بود و باید تشکر کردقبیل که 

ل چند برابر وشرایط سختی است باید مسئولین و متمکنین توجه کنند. درک کنیم که ارزش پ نپایی قشر متوسط و
ار انتظ واقعا  . آیدمیمتوسط و طبقات محروم و نیازمند  فشار آن مستقیم روی طبقات اداری، و است آمده پایین

برای معالجه آن برداشته باشد. البته پایه  تریجدی هایقدمکه این درد را بیشتر درک کنیم و معالجه بهتر و  رودمی
 تولید و اشتغال حمایت کنند. ،اقتصاد مقاومتیحمایتی از  هایدستگاهو  هابانکن این است که آاصلی 

 های آل سعودمریکا به حمایت از جنایتآتراف ضمنی اع. 8

بی ما از کشتار یمن را قطع کنید. این چیز خیلی عجی هایپشتیبانیدادند که  یرأخیلی عجیب است که سنای امریکا 
عودی شتیانی امریکا این جالدهای سکه چند سال است که با پ اندکردهاعتراف  مسئلهبه این است. ضمن این قطعنامه 

در  چیزی که ماروز بشر به آن ام .دهندمیو جنایت علیه بشریت را انجام  اندافتادهوهم پیمانانشان به جان مردم یمن 
 ،شودیمعلیه بشریت انجام  هاجنایتکه در یمن بدترین  فهمندمی اآلن ه است.دیرس گفتیممیسال قبل  ایران دو

 هایناحاال . شودمیو کسی هم صدایش بلند ن را در دستور کار دارنداقتصادی کشور  هایزیرساختتخریب تمام 
نفر بریزند فردی که   15که  شنودمیوقتی  آدم. که در مورد قتل خاشقچی وارد شده است است در اثر فشارهایی
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ه و را مثله کرد تمام اعضای بدن او خونش را بمکند و ،را ببندند وپایشدست ،بکشند طورآن را عامل خودشان بود
ضو بدن ریدن یک عهستند. ب جنایتکارانیچه  هااینکه  یابددرمیکند و در فاضالب استانبول بریزند  قطعهقطعه

ز ما ا هایحمایتاست که  آمدهحاال سنای امریکا  .اندکردهگیر  هااین اآلندارد.  سختی عقاب انسانی و مثله کردن
 آل سعود را  در جنگ یمن متوقف کنید. 

متوقف  ؟که متوقف کنید گوییدمیبشر را به خاک و خون کشیدید و حاال  هامیلیونعالم! شما  هایجانیای پر روها! 
، نفت بگیرید هاآنکه از  خواهیدمینادان را  هایاحمقن آ !خواهیدمیشما آن گاوهای شیرده را  .هم نخواهید کرد

 .آییدنمیآن هم کوتاه را بدوشید و از  هاآن

ا اگر . مکه ملت ایران تروریست است گویدمی هاصهیونیستعواملشان و  و هاجانیاین به همراه  هفته قبل ترامپ
 کار نداریم. شما توقع دارید که صدای هاملتما با  گوییممیارهای امریکا مرگ بر جنایتک گوییممییکا مرگ بر امر

صدای رسای ملت ایران در مقابله با  ؟ظلومان عالم خاموش شودمبحرین و  ،رسای ملت ما در دفاع از ملت یمن
 هاملتا و شما ب کنیممیمرگ را بر سیاستمداران و جانیان نثار  کهدرحالی ؟امریکا و مرگ بر جنایتکاران خاموش شود

کسانی فکر نکنند که با این  ؟نامیدمیرگ و عظیم ملت ایران را تروریست و بعد ملت بز کنیدمیچنین برخورد 
رت مقابلشان ایستاد و به فضل الهی شما قدتمامباید با  .سر سازش پیدا کرد شودمیو جباران عالم  هامنطقبی

 هایملترا بر  هاصهیونیستا شم را خاموش کردیم. هاآنرا ایجاد کرید ما  تروریستشما  .منکوب خواهید شد
در برابر شما خواهد ایستاد و صدای  قدتمامایستادیم و به فضل خداوند این ملت  هاآنمنطقه حاکم کردید ما مقابل 

 مرگ بر امریکا تا خفه شدن جانیان عالم قطع نخواهد شد. )تکبیر(

 دعا

االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل 
ی هاخدایا دل الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،

ان و عبادت و دعا ما را به انوار قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محروم
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و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، 
توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و 

ز جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه ها را ابیرونی محافظت بفرما، آسیب
ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به

مصون بدار، باران رحمت و  ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطراتها و تروریستها، داعشیشر تکفیری
برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه 

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،و موفق بدار آشناشان و الهی

میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان  یمن، عراق، سوریه،
ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و 

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهآن

بفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر 
 بفرما. )عج( ابالغ

َح بسم
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  16ٌد الله الرَّ
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