عنوان  :زندگی امام هادی (ع)
امام جمعه در خطبه اول بعد از ذکر زندگی نامه زندگانی امام هادی (ع) به
نحوه سر کار آمدن بنی العباس اشاره نمودند و گفتند  :بنی العباس با شعار
خون خواهی امام حسین (ع) حرکت خود را آغاز نمودند و در این راه نهایت
سوء استفاده را نمودند و از پتانسیل عظیم ایرانیان استفاده کردند و حکومت
آنها به مدت پنج قرن از سال  132که جلوس ابوالعباس صفا تا سال 656
سقوط بغداد به دست هوالکوخان مغول ادامه یافت.
بنی العباس چنان نقشه خود را مخفی نگه داشتند که عده زیادی از سادات
حسنی فریب وعده های آنها را خوردند اما زمانیکه حکومت آنها مستحکم شد
و به تسویه حساب با آنها پرداختند و جمع زیادی را شهید نمودند تا نوبت به
امام هادی (ع) رسید و امامت حضرت مصادف با  6نفر از خلفای بنی العباس
شد که متوکّل بیش از همه دشمنی خود را ابراز داشت و سرانجام حضرت را
شهید نمود.
خطبه دوم :
امام جمعه بعد از ذکر حدیثی از امام هادی (ع) و تبریک والدت امام باقر (ع)
گفتند :مهم ترین درسی که امام به ما دادند این است که دشمنان سعی در
نابودی ارزش های دینی دارند ما هم متقابالً با سعی و تالش و مجاهدت در
اشاعه تفکرات دینی و تربیت جوانان مومن سعی و تالش نمایند .امام جمعه
سپس به ماه رجب که اردوی آمادگی مومنان است اشاره نمودند و مهم ترین

فرصت طالیی را و بهار معنویت اعتکاف دانستند که از همگان خواستند که در
تقویت این امر معنوی تالش نمایند .ایشان سپس با تسلیت عالم ربانی آیت اهلل
شاه آبادی مهم ترین ویژگی ایشان را تواضع و حلم دانستند و یاد.و خاطره
ایشان را گرامی دانستند .در ادامه با تبریک انتخاب دکتر خورشیدی به معاونت
استاندار محترم و سرپرست فرمانداری دیلم از زحمات فرماندار سابق مهندس
اسماعیلی تقدیر و تشکر نمودند .و خواستار تسریع در انتخاب فرماندار
گردیدند .امام جمعه با اشاره به تعرض اعضای فرقه شیرازی گفتند دشمنان
خارجی و نفاق داخلی به مثابه دو لبه یک قیچی در صدد نا امن سازی
جمهوری اسالمی از طریق جنگ فرقه ای و مذهبی هستند که هشیاری مردم
و مسؤوالن را طلب میکند .در کشور ما آزادی برای اقدامات غیر قانونی و
توهین به مقدسات و انجام حرکات تفرقه انگیز و وحدت شکن برای هیچ گروه
فرقه ای وجود ندارد .سازماندهی شیعه انگلیسی راهبرد دستگاه های امنیتی
غرب در جنگ نرم علیه نظام اسالم است .خطیب جمعه سپس به بیانات مقام
معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران راهیان نور و آثار اثر بخش و ماندگار
پرداختند و گفتند مهم ترین پیام این کاروان ها این است که راه شهدا را ادامه
میدهیم و در برابر آنها احساس مسئولیت می نماییم.

