امام مجعه موقت قائم شهر در آغاز خطبه ی اول با قرائت آیه ی شریفه ی  36سوره ی مبارکه فرقان
فرمودند :یکی از قوای موجود در انسان ّ ،قوه ی خشم است ؛ عده ای در استعمال این قوه افراط و
زیاده روی دارند  ،عده ای دچار تفریط هستند که بد است  ،چنانکه هر ظلمی را میپذیرد و نتیجه

اش بی غریتی و بی توجهی هاست .ولی آنچه که از استفاده ی قوه ی غضبیه مورد تأیید عقل و شرع
است اعتدال در استفاده از این قوه ی خشم است .کما اینکه طبق فرموده ی قرآن{{ :کنتم ّامتاً
َو َسطا}}.
امام مجعه موقت شهرستان قائم شهر با اشاره به اینکه پیامرب اسالم«ص» طول عمر را از نعمت های
بزرگ اهلی میدانند  ،فرمودند :طبق روایت وارده از رسول اکرم«ص»  :هرکسی که چهل سال عمر کند
 ،از خیلی از مریضی ها دور می ماند ،و اگر کسی  05سال عمر کند  ،خداوند دلی رقیق و توفیق
انابه و توبه به او مرمحت می مناید ؛ و کسی که به شصت سالگی رسید  ،خداوند حسابش را در
قیامت آسان می گرید .و هر کسی که هفتاد سال عمر کند  ،خدا توفیق می دهد که َح َسناتش را زود
می نویسند  ،ولی گناهان و بدی هایش را زود منی نویسند و به او فرصتی میدهند که اگر پشیمان

شد خدای سبحان او را میبخشد .و اگر کسی به هشتاد سالگی برسد  ،خداوند گناهان قبل و بعد
او را خواهد خبشید ؛ یعنی زمینه ی خبشش برای او فراهم میشود و در انتها می فرماید :بعد از این
سننی  ،دیگر افراد مسن تر از این  ،میهمان خداوند بر روی زمنی هستند ؛ و در واقع این پاداش
کسانی است که امانت بدن را به سالمت نگاه می دارند.
حجت االسالم حسینی در آغاز خطبه دوم  ،ضمن دعوت مجیع منازگزاران به تقوای اهلی  ،مالحظه
ی ذات اقدس اله را موجبات رستگاری انسان بیان فرمودند.
ایشان در ادامه افزودند :در مسائل منطقه ای  ،یکی از مسائل  ،موضوع مین است  ،که هزار روز از
جتاوز عربستان به مین می گذرد  ،که تعداد زیادی از مردم مین شهید شدند و بیش از  35هزار نفر
شهید و بیش از  00555نفر جمروح تا به اینجا به جای گذاشته است.با این هدف که خود مردم مین

بر علیه انصار اهلل شورش کنند  ،ولی قطعاً به فضل اله  ،هرچه زمان میگذرد احتاد و انسجام این مردم
بیشرت خواهد شد  .و در مهنی هفته های گذشته  ،وقتی علی عبداهلل صاحل کشته شد و کاخ مین

دست انصار اهلل افتاد  ،سعودی ها شروع به هدف قرار دادن کاخ مین کردند و در پاسخ هم انصاراهلل
موشکی را روانه ی کاخ میامه ی ریاض در عربستان سعودی کردند که این یک پیامی دارد و آن این
است که انصار اهلل توان این چننی محالت و وارد کردن چننی ضرباتی را دارد و قطعاً ملت و دولت
ایران و تک تک مسلمان ها به ویژه شیعیان  ،مهیشه در طول این مبارزه از مردم مظلوم مین محایت

خواهند کرد.
امام مجعه ی موقت شهرستان قائم شهر با اشاره به تقدمی الحیه بودجه  0631به جملس افزودند :فشار
کسری بودجه دولت نباید به مردم وارد بشود  ،که امیدوارمی منایندگان ملت در جملس شورای اسالمی
دقت بیشرتی در این الحیه ی تقدمی دولت داشته باشند تا حق مردم خدای نکرده تضییع نشود .
چنانکه خود دولت میتواند با قناعت بیشرت و تقلیل هزینه های جاری خود کسری بودجه ی خود را
جربان مناید.
ایشان در قسمت انتهایی خطبه دوم  ،با اشاره به حضور استاندار حمرتم مازندران در شهرستان قائم
شهر و منازمجعه ی هفته ی پیش  ،فرمودند :احلمدهلل ایشان هم احیای کارخانه ی نساجی و هم
احیای برخی از صنایع تبدیلی جهت از بنی نرفنت برخی حمصوالت مانند میوه ها که امیدوارمی ایشان
در این برنامه ها موفق باشند و مثره اش برای مردم شریف شهرستان مشهود گردد.

