به نام خدا
خطبه های نماز جمعه نرماشیر99/6/21
خطبه اول
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید .خدا ترس بشوید که در سایه تقوا انسان به سعادت و خوشبختی می رسد
ایام سوگواری شهادت اباعبدهللا الحسین علیه السالم و اسارت اهل بیت علیهم السالم است که این ایام را خدمت شما نمازگزاران تسلیت می گویم .
هر قیام و نهصتی از دو بخش و دو بعد تشکیل می گردد .
اول خون  :مقصود از بخش خون مبارزات خونین و قیام مسلحانه است که مستلزم کشتن و کشته شدن و جانبازی در راه آرمان مقدس است
دوم پیام یعنی رساندن و ابالغ پیام انقالب و بیان آرمانها و اهداف آن است .
با بررسی قیام مقدس امام حسین علیه السالم این دو بخش کامال در آن به جشم می خورد زیرا النقالب امام حسین علیه السالم تا عصر عاشورا مظهر
خون و شهادت و ایثار بود و رهبر پرجمدار آن نیز خود امام حسین علیه السالم بود .
از عصر عاشورا پرچمداری امام سجاد علیه السالم و زینب کبری سالم هللا علیها بود که پیام انقالب و شهادت سرخ آن حضرت و یارانش را با سخنان
آتشین خود به اطالع افکار عمومی رساندند و طبل رسوایی حکوکت پلید اموی را به صدا درآوردند .
ابن زیاد پس از شهادت امام حسین علیه رالسالم مردم را در مسجد کوفه جمع کرد تا قضیه را به اطالع آنها برساند او قیافه مذهبی به خود گرقت .و
گفت ستایش خدای را که حق را پیروز کرد و امیرالمؤمنین یزید و پیروانش را یاری کرد و دروغگو پسر دروغگو را کشت  .حضرت زینب سالم هللا
علیها و امام سجاد که از شگرد تبلیغی دشمن آگاه بودند پایگاه فکری بنی امیه را هدف قرار دادند و نقشه های آنان را بر باد دادند
خطبه دوم :
توصیه به تقوای الهی و رعایت حال دیگران
مناسبت های هفته
امروز جمعه  21شهریور رحلت شیخ طوسی عالم شهیر شیعه و مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف در سال  260ه  .ق و شهادت روحانی مبارز و
مجاهد مشروطه خواه شیخ محمد خیابانی در سال 1299
دوشنبه  24شهریور مصادف دبا  25محرم شهادت حضرت امام زین العابدین بنا به روایتی در سال  94هجری قمری که این همام در کربال  22سال
داشتند  .مدت امامت ایشان  35سال و عمر شریفشان  57سال بود
به امر خدا و حکمت الهی امام سجاد علیه السالم در روز عاشورا بخاطر تبی که در ایشان عارض شده بود از خیمه بیرون نیامدند و از آنجایی که
خداوند می خواست نسل امامت زنده باشد ایشان سالم ماندند و ردای امامت را بعد از پدر بزرگوارشان بر دوش کشیدند و توانستند بعد از واقعه عاشورا
به همراه عمه اش زینب پیام واقعه عاشورا به همه مردم برسانند .
امام سجاد علیه السالم در وصیتی به فرزندش امام باقر علیه السالم که در واقعه عاشورا کودکی بیش نبود ولی همه ماجرا را با چشم خود دیده می
فرمایند :
ای فرزندم بدان که ساعتها بر تو می گذرد و عمر تو را می برد و تو نمی رسی به نعمتی مگر بعد از آن که نعمتی را از دست می دهی پس بپرهیز از
آرزوی دراز  ،چه بسیار آرزومندان بودند که به آرزوی خود نرسیدند
چه بسیار افرادی که اموال را جمع کردند و آن را نخوردند و به دیگران کمک نکردند و سرانجام آن را گذاشتند و گذشتند و چه بسا آن مال را از راه
حرام فراهم آورده و حقوق و اجب آن را نپرداختند و برای وارث گذاشتند و ورز و وبال و سنگینی آن را بر دوش خود تحمل کردند این است زیان
روشن و خسران آشکار .
پنجشنبه  27شهریور مصادف با  28محرم تبعید حضرت امام جواد علیه السالم به بغداد در سال  220هجری قمری  .امام جواد به دستور معتصم
عباسی از مدینه به بغداد تبعید شدند .
روز شعر و ادب پارسی و درگذشت استاد سید محمد حسین شهریار در سال  1367و ماجرای مکاشفه و شعر علی ای همای رحمت ....
قتل عام فلسطینیان اردوگاههای صبرا و شتیال توسط رزیم صهیونیستی در سال  1983میالدی
مجازی شدن آموزش و لزوم مواجهه فعال مردم و مسئولین  .مقام معظم رهبری در باب آموزش مجازی دو مالحظه جدی را مطرح کردند
اول اینکه باید برای عدالت آموزشی فکری کرد زیرا ممکن است همه تمکن مالی برای استفاده از فضای مجازی نداشته باشند و دوم اینکه باید مراقب
بود که به این واسطه  ،بچه ها وارد فضای بی بند و بار و رهای اینترنت نشوند و از آسیب های مأنوس شدن با فضای مجازی در امان باشند .

