غزوه بنی المصطلق
امام جمعه در خطبه اول گفتند این غزوه در ماه شعبان در سال ششم یا
پنجم اتفاق افتاد و نام های مختلفی دارد از جمله مریسی ،نجد و بعضی
محارب گویند و سبب این جنگ آن بود که حارث ابن ضرار رئیس بنی
المصطلق نیرو جمع می کرد تا با رسول خدا جنگ کند.
پیامبر بریده اسلمی را برای گرفتن خبر و به عنوان نیروی اطالعات نزد آنها
فرستاد و بعد از کسب خبر به سوی دشمنان حرکت نمود .ابتدا اسالم را به
آنها عرضه کرد اما بعد از انکار و لجاجت به سوی مسلمانان تیر اندازی نمود
و پیامبر هم دستور حمله را صادر نمود؛ سرانجام ده نفر از دشمنان کشته و
یک نفر از مسلمانان شهید شدند و بیش از هفتصد نفر به اسارت مسلمانان
در آمدند که از جمله آنها دختر حارث ابن ضرار بود که بعد از دادن فدا از
طرف پدرش آزاد شد و منجر به ازدواجش با پیامبر گردید و بانی خیر و برکت
برای طایفه اش گردید به گونه ای که تمامی این اسرا آزاد شدند.
از نکات آموزنده این جنگ سیاست پیامبر در برابر اختالف افکنی عبداله ابن
ابی رئیس منافقان مدینه بود که به اختالفات دامن زد اما با تدابیر مخصوص
پیامبر خنثی گردید و سوره منافقون در مورد این منافق نازل گردید.
در جریان این غزوه آیاتی از قرآن از جمله آیه نبا در مورد فسق و دروغ گویی
ولید ابن عقبه نازل شد و همچنین آیاتی درمورد پاک دامنی همسر پیامبر
که به عنوان جریان افک در قرآن معروف است و آیاتی از سوره نور در مورد
تهمت و بهتان نازل شده است.

از جمله آیات دو آیه سوره حج است که در این واقعه نازل گشت و مسلمانان
تحت تاثیر قرار گرفتند.
خطبه دوم
امام جمعه ضمن تقدیر و تشکر از حضور باشکوه مردم در مراسم اعیاد شعبانیه
و تقدیر و تشکر از مهمانان؛ از مسئوالن نظامی و انتظامی خواستند در جهت
تامین امنیت مراسمات شهر بیشتر تالش نمایند.
امام جمعه سپس به سخنان رهبری در دیدار با شرکت کننده گان بین المللی
قرآن اشاره نمودند و تنها راه پیشرفت و عزت مسلمین را تمسک به قرآن
دانستند و افزودند خطر بیماری ذلت و حقارت تنها با تمسک به هدایت قرآن
قابل درمان است و وظیفه مسلمان ها این است که با وحدت و عدم پذیرش
سلطه در مقابل استکبار ایستادگی نمایند.
موضوع دیگر که در این خطبه مطرح شد دیدار مقام معظم رهبری با کارگران
و کار آفرینان بود که راه مقابله را با جنگ اقتصادی آمریکا ،خرید کاالهای
داخلی دانستند و هنر و اندیشه و انگیزه و خالقیت نیروی کاری ایرانی را
ستودند و مهم ترین چالش فرهنگی موجود در جامعه استوره کیفیت کاالی
خارجی است و دلبستگی به تولیدات بیگانه که رهبری از آن به آفت اجتماعی
یاد می نماید آفتی که ریشه در گذشته دارد و این ذهنیت باید شکسته شود
و شکست چنین باور غلطی نیازمند به توسل به ابزار فرهنگی است.

امام جمعه در ارتباط با تهدیدات ترامپ مبنی بر خروج از برجام گفتند بازی
پسا برجام وارد مرحله جدیدی شده و آن تحمیل تعهدات بیشتر با ابزار فشار
و تحدید است.
ما برای حسن نیت به دنیا و اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا وارد مزاکرات
شدیم اما اگر آمریکا از برجام خارج شود دست برتری خواهیم داشت و به
اهدافی که داریم زود تر نایل می شویم؛ از اقتصاد مقاومتی گرفته تا حمایت
از تولید ملی و تقویت بنیان های اقتصادی و کاهش وابستگی و این آمریکا و
اذنابش هستند که پشیمان خواهند شد.

