نشاط و شادی در سبک زندگی اسالمی
تلخیص خطبه اول
حجتاالسالم مقدسی پور امام جمعه کمیجان در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه این شهرستان با اشاره به شادی و
نشاط در سبک زندگی اسالمی گفت :شادی و نشاط یکی از نیازهای روحی و فطرری اناران اسرت کره در باریاری از ج بره هرای
حیاتی اناان نقش موثری ایفا می ک د .دین اسالم هم به این مورد توجه ویژه ای دارد و در آموزه های دی ی مااله شادی و نشراط
مورد تاکید است .در ادامه خطیب نماز جمعه به انواع شادی ها در اسالم پرداخت د که به دو بخش الف) شادی های پا دیده و ب)
شادی های ناپا د تقایم شده است:
شادی های پسندیده:
 -1شادی به جهت احیای ارزش های دی ی با از بین رفتن باطل
 -2شادی همراه با شاید معصومان (ع)
شادی های ناپسند:
 -1شادی به جهت گ اه
 -2شادی مغرورانه
 -3شادی های تماخرآمیز
 -4شادی با گفتار دروغ
 -5شادی به مخالفت از فرمان های پیامبر(ص)
 -6شادی در مقابل لغزش دیگران
 -7شادی به ه گام مصیبت دیگران
تلخیص خطبه دوم

موضوع اول :رهبر معظم انقالب در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع)
حجت الاالم مقدسی پور در بیانات خطبه ی دوم به یکی از مهم ترین محورهای بیانات رهبر معظم انقالب اشاره کررده و فرمودنرد
:در این اجتماع بزرگ ضعف مربوط به مدیران است و نه نظام .ضعف ها م ربروط بره مردیریت و کمبودهرا و نراتوانی هرای برخری از
مدیران است و نه حرکت عمومی نظام اسالمی.
مدیران باید افراد با انگیزه و کارآمد باش د و تالش بیشتری انجام ده د و بحول قوه الهی این گونه نیز خواهد شرد .در بیران دوم بره
روح حاکم به صحبت های رهبر معظم در مشهد اشاره کرده و فرموند :تا زمانی که مدیریت کشور به دست افراد ضعیف ،نا امید ،بری

حال ،بی تحرک و غیر انقالبی باشد نه ت ها هیچ چیز بهتر نخواهد شد بلکه بدتر می شود و کلید حل مشرکالت در روی کرار آمردن
مائولین متدین ،کارآمد و انقالبی است.
وی در ادامه افزود :در این مدت مردم از عمق جان فهمیدند وزیر  7۰ساله ای که  15۰شرکت خانوادگی دارد و از ساعت  11صرب
تا  4بعد از ظهر در دفتر کارش حضور دارد نمی تواند گره ای از مشکالت مردم باز ک د .مردیری کره رسرما اعرالم مری ک رد سرقف
توانم دی ایرانی ها ساخت آبگوشت بزباش است .مدیری که ماهیانه  57میلیون می گیرد با افتخرار چ رد پتارت دولتری دیگرر هرم
اشغال می ک د نمیتواند گره ای از مشکالت مردم باز ک د و امید باتن به چ ین مدیرانی کاذب است.
موضوع بعدی واردات کاالیی که در داخل تولید می شود را حرام شرعی اعالم کرده و فرموند باید به صورت قانونی م ع شود.
دولت باید بودجه ی ویژه ای را برای اشراف صد در صدی بر ماهیت کاالهای وارداتی از مبادی رسرمی از جملره ب ردر مرورد اشراره
حضرت آقا تخصیص دهد تا هیچ کاالیی به صورت قاچاق نتواند وارد خاک کشور شود.
اجرای این فرمان از کلیدهای اصلی تحقق شعار سال  13۹6یع ی تولید ملی و اشتغال است .اجررای ایرن فرمران بخرش بزرگری از
مشکل رکود و بیکاری در کشور را حل کرده و در کوتاه مدت در ارتقای سط معیشت نتیجه ملموس خواهد داشت.
حجت االسالم مقدسی پور با بیان راهکارها در این زمی ه تصری کرد :دولت باید بودجه ویژه ای را برای اشرراف صرد در صردی برر
ماهیت کاالهای وارداتی از مبادی رسمی تخصیص دهد تا هیچ کاالیی به صورت قاچاق نتواند وارد خراک کشرور شرود .دولرت بایرد
اقدام به ایجاد یک "ردیف مم وعیت واردات کاالهای تولید داخل" در سامانه ثبت سفارشات گمرک نماید.
وی افزود :فتوای تاریخی رهبر حکیم انقالب درباره حرمت واردات کاالهایی که در داخل کشور تولید مری شرود یرک الرزام شررعی
است .از زمان صدور فتوای تحریم ت باکوی میرزای شیرازی تاک ون این فتوای اقتصادی حکم شرعی بی سابقه ای اسرت کره بررای
صیانت از اقتصاد کشور اسالمی صادر شده است .امروز بر همه امت اسالمی اجرای این حکم رهبری واجب است .امروز در شررایطی
که حکومت اسالمی در کشور برقرار است اگر مائولین مربوطه در مجلس شورای اسالمی و دولت به این فتوا عمل نک رد مرتکرب
فعل حرام می شوند .لذا از همه مدیران و اندیشم دان و نخبگان به ویژه مائولین امر در دو قوه مق ه و مجریه که قطعرا مقیرد بره
احکام اس المی هات د انتظار می رود در اسرع وقت چه در باب تبیین ابعاد مختلف این حکرم شررعی و حکرومتی و تراریخی و چره
نابت به تبدیل این حرمت شرعی به م ع قانونی و اجرایی از تاریخ فتوا ،دستوراتی را صادر ک د و مردم را از نترای اقردامات آگراه
ک د.مائولین جمهوری اسالمی با ید ع ایت داشته باش د که مشروعیت هر م صبی در جمهوری اسالمی از والیت فقیه است و هرر
مقامی که بر خالف فتوای ولی فقیه در امور تف ی یا اجرایی تصرف ک د خود به خود معزول است.

موضوع دوم 12 :فروردین زمی ه ساز پیروزی ماتضعفان بر ماتکبران
حجت االسالم مقدسی پور با اشاره به فرا رسیدن  12فروردین و روز جمهروری اسرالمی گفرت :امرام خمی ری ب یانگرذار جمهروری
اسالمی ایران ،روز  12فروردین را از بزرگترین عید ملت ایرران برشرمردند .انتخراب وا ه "عیرد" بررای روز بزرگری چرون دوازدهرم
فروردین سزاوار و م طقی است زیرا عید روزی است که اناان در آن احااس غرور و سربل دی می ک د.

وی خاطرنشان کرد :بعد از  22بهمن سال  57تا روز انتخابات  12فرورودین  ، 5۸گروهک های واباته به استکبار شررق و غررب برا
استفاده از فضای آزاد سیاسی آن زمان شرکت در انتخابات را تحریم کردند .خوشبختانه پس از شرمارش آرا و اعرالم نترای تمرامی
رویاهای استکبارستیزان نقش بر آب شد و با شرمااری برای کاهش رسوایی این انتخابات را از دیدگاه جهانی ناپذیرفت ی دانات د.
پس از انکه قرن ها تئوری جدایی دین از سیاست نظام های حکوم ت الئیک بر دنیا سیطره داشت و قروانین شررعی و الهری امرری
خصوصی در زندگی مردم تعبیر می شد در  12فروردین سال  135۸نظامی متولد شد که این نظریه را در قرن بیاتم باطل کررد و
حکومت اسالمی را بر اساس موازین و آموزه های دی ی به ظهور و عمل رساند.
امام جمعه با اشاره به تغییرات در نظام بین المللی پس از  12فروردین  5۸گفت :پس از آنکه قرن ها تئوری جدایی دین از سیاست
و نظام های حکومت های الئیک بر دنیا سیطره داشت و قوانین شرعی و الهی امری خصوصی در زندگی مردم تعبیر می شرد در 12
فروردین سال  5۸نظامی متولد شد که این نظریه را در قرن بیاتم باطل کرد و حکومت اسالمی را بر اساس مروازین و آمروزه هرای
دی ی به م صه ظهور و عمل رساند.
وی تصری کرد : 12فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسالمی است .در این روز با رای اکثریت قاطع مردم ایران ،نظرام
سیاسی کشور پس از  25۰۰سال نظام سلط تی به نظام جمهوری اسالمی و حکومت مردمی تغییر یافت .در  12فروردین  5۸ثمرره
مبارزات ضد سلط تی و طاغوتی و شعار استقالل آزادی و جمهوری اسالمی ملت ایران به بار نشات و نظام جمهوری اسالمی ایرران
استقرار یافت .در این روز ملت ایران با  ۰2/۹۸درصدی خود ساختار سیاسی ،اجتماعی ایران را تغییر داد و جمهوری اسالمی ماتقر
شد.
حجت االسالم مقدسی پور اظهار کرد :استقرار جمهوری اسالمی در ایران و سرنگونی نظام سلط تی پهلوی عالوه بر ای کره تحروالت
داخلی به دنبال داشت؛ تغییراتی در نظام بین الملل به ویژه در غرب آسیا ایجاد کرد تغییراتی که با اهرداف اسرتعمارگران همارو و
سازگار نبود و دشم ی آنان را علیه ملت برانگیخت .از این رو حفظ استقالل هزی ه هایی در برداشته و دشم ان ایرن مررز و بروم برا
طراحی توطئه های مختلف از جمله ج گ تحمیلی ،ترور شخصیت های سیاسی  ،تحریم اقتصادی و ...سرعی در خدشره دار کرردن
استقالل ملت هوشیار ایران عزیز دارد.

