امروز جمعه سی و یک شهریور ماه نماز جمعه به امامت نماینده ولی فقیه حجت االسالم والمسلمین
کیانی در مسجد جامع ترکمانچای برگزار شد.
اَلل َیج َعل لَه َمخ َر ًجا َویَرزقه من
حاج آقا کیانی خطبه اول را با بیان این آیه شروع کردند که َ « :من یَتَّق َّ َ
اَلل لكل شَيء قَد ًرا»
اَلل بَالغ أَمره قَد َج َع َل َّ
علَى َّ
َحیث ال یَحتَسب َو َمن یَتَ َو َّكل َ
اَلل فَه َو َحسبه إ َّن َّ َ
خداوند میفرماید  :هرکسی به حرف من گوش کرده و تقوا پیشه کند و اطاعت امر کند و حریم الهی را
نگه دارد در هر کار و هر عمل و برنامه ای  ،من(خدا) راه حل مشکالت را به او نشان میدهم ...گره
های زندگی اش را باز میکنم  ...البته عزیزان برعکس این نیز در قران بیان شده که خداوند فرموده
ضنکا ً» بعضی اوقات که مشکلی در زندگی  ،کار و اجتماع
عن ذکری فإن لَه َمعی َ
شه ً َ
ض َ
أعر َ
َ «:من َ
برایتان بوجود میاید بخاطر اینست که سخنان مرا نادیده گرفته اید .که انشاهللا خداوند توفیق تقوا به همه
عنایت نماید.
ایشان در ادامه به مناسبت ورود به ماه محرم الحرام به شرح درس هایی از نهضت اباعبدا( ...ع)اشاره
کرده و ادامه دادند :عزیزان مکتب امام حسین(ع) دوشرط یادو شاخه یا دومرتبه یا درس دارد که اولین
آن درس و عبرت ازآن بوده و دومین آن عزاداری است.
البته این عزاداری بسیار مهم است و باید بیش از پیش بدان توجه شده و رونق پیدا کرده و پیشرفت کند
و جمعیت عزاداران افزایش یابد.
ولی مومنین عزیز اگرکسی نداند که چرا و برای چه گریه میکند؟؟ خب شاید بگویید چون شهیدش کردن
گریه میکنیم ...ولی سوال اینجاست که بخاطر چه چیزی شهیدشان کردند؟؟ این مهم است ...
اولین درس  ،درس شجاعت است  ...یعنی انسان قدرت داشته باشد و بتواند حرف حق را بگوید و کسی
میتواند چنین کند که خود به حرف حق عمل کرده باشد .امام حسین(ع) شجاعت داشتند  ...هفتاد و دو
نفر یار و چهل هزار نفردشمن آن هم به روایتی چهل هزار نفر که تا صد هزار نفر در تاریخ نوشته شده
است.
دومین درس  ،درس صبر و استقامت است  .حضرت زینب کبری(س) در زمان اسارت( که این اسارت
مسئله ی کوچکی نیست) درحالیکه هفت برادر خود را از دست داده بودند تحمل کرده و ذره ای از قیام
امام حسین(ع) منحرف نشدند.
سومین درس  ،درس عفت و حیا است  .حضرت زینب(س) در کوفه و شام با آن وضعیت ناگوار و
توصیف نشدنی در روایت است که در آن وضعیت از ایشان سوال میشود که به غذا نیاز دارید؟ و در آن
حال گرسنگی و تشنگی ایشان میفرمایند که از آب و غذا بیشتر به پوشش نیاز داریم اگر قادر بر رفع
این نیاز هستید؟ این مقدار عفت و حیا برای ایشان مهم و باارزش بوده است.
از نهضت امام حسین (ع) باید درس بگیریم واال به گریه کردن بدون درس گرفتن بی ارزش بلکه درس
گرفتن بدون گریه کردن هم ارزش چندانی نخواهد داشت منتها هرکسی درست متوجه درس های مکتب
سیدالشهدا(ع) شود قطعا اشک بر چشمان او جاری خواهد شد.
چهارمین درس  ،شرکت بانوان در مسائل سیاسی و اجتماعی است  .بانوان باید در مجالس و مسائل
عمومی و اجتماعی سهیم باشند و یکی از افتخارات جمهوری اسالمی ایران اینست که بانوان ما در
مسائل مختلف مشارکت دارند.

خطبه دوم
اولین مناسبت آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر است  .عزیزان همدیگر را به کار های خیر
دعوت کنیم و بی تفاوت نباشیم  .در روز قیامت بخاطر این بی تفاوتی مورد سوال قرار خواهیم گرفت.
در زمان حضرت داوود(ع) ایشان از خداوند برای قومی که اهل گناه بودند طلب عذاب کردند ولی بعد
از نزول عذاب کسانی که اهل گناه نبودند نیز در بین ایشان مبتال به عذاب شدند .حضرت از خداوند
پرسید که خداوندا من برای اهل گناه عذاب خواستم نه برای بی گناهان  ...خداوند فرمود  :آنان با کسانی
که اهل گناه بودند دوست شده و تفاوتی بین خوب و بد قائل نبودند.
مناسبت بعدی آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
جمهوری اسالمی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود ولی دشمنان باید بدانند که به هیچ
عنوان حتی از ذره ای از خاک کشورمان نخواهیم گذشت و دفاع خواهیم کرد .از زمان جنگ چالدران
تا امروز  24جنگ و حمله علیه ایران صورت گرفته که در  23جنگ از خاک کشور طبق قطعنامه
های مختلف قسمت هایی از کشور را از دست داده ایم و تنها در یک جنگ و آن هم به برکت خون
جوانان این مرزوبوم و رهبری امام(ره) حتی یک وجب از خاک کشور را به بیگانگان نداده و با تمام
قوا دفاع کرده ایم.
مناسبت دیگر آغاز سال تحصیلی جدید
عزیزان معلمین مربیان و کادر آموزش و پرورش دانش آموزان و اولیای ایشان به همه تبریک عرض
کرده و انشاهللا که خداوند توفیق موفقیت به همه عنایت نماید.معلمین عزیز در تربیت دینی دانش آموزان
حساس باشند  .هر معلمی در هر رشته ای چه ریاضی چه شیمی چه زبان چه معلمین دروس دیگر در
حین تدریس تربیت دینی را در دستور کار خود قرار دهند.اولیای عزیز نیز توجه داشته باشند که با آغاز
سال جدید تحصیلی به فرزندان خود روحیه و انگیزه دهید تا در امر تحصیل تالش کرده و کوشا باشند.
مسئله روز قابل اعتماد نبودن آمریکاست که از سال هشتاد و دو رهبری عزیز به این مطلب اشاره کرده
و اذعان داشتند به لطف خدا امروز بعضی از مسئولین متوجه شده اند که نمیشود به آمریکا اعتماد کرد
 .نه تنها در قضیه ی برجام بلکه در هیچ برنامه ای آمریکا قابل اعتماد نیست .و اما امروز به فرموده
رهبری(مدظله) بعد از سخنرانی ترامپ در سازمان ملل ملت آمریکا از داشتن چنین رئیس جمهوری
خجالت میکشند.
به تازگی رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل گفته که کشور ایران حامی تروریست بوده و شعار مرگ
بر آمریکا میدهد ،اینجا باید ابالغ کنیم که مگر در افغانستان مرگ بر آمریکا میگفتند؟ ،مگر در سوریه
و عراق مرگ بر آمریکا میگفتند؟؟ به همه ی این کشورها آمریکا نفوذ کرده و سلطه میکند .ایران تنها
کشوری است که با گفتن شعار مرگ بر آمریکا در جای خود محکم ایستاده و اجازه نفوذ نداده است.

