بسمه تعالی
خطبه اول
یا ایها الذین آمنو اتقو هللا یوتکم کفلین من رحمته یجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم وهللا غفور رحیم
امام جمعه موقت شهر شیرین سو بعد از بیان قرآنی شرکت کنندگان در نماز جمعه این هفته را دعوت به تقوای الهی نموده و
بیان داشتند که یکی از راه های بصیرت رعایت تقوا می باشد
یکی از مواردی که در روایات و آیات به آن اشاره شده بحث عزت و ذلت است که انسان ساز است و تربیت می کند
امام سجاد علیه السالم فرمودند اللهم اعزنی خدایا عزیزم کن انسان عزیز دشمن ستیز است دشمن تالش می کند که انسان ها
را ذلیل کند
یکی از عواملی که باعث میشود انسان در دنیا و آخرت عزیز شود رعایت انصاف است علی علیه السالم می فرمایند
االنصاف افضل الفضائل برترین فضیلت انصاف است
امام صادق علیه السالم می فرمایند سه کار مهم ترین کارهاست  -۱ذکر خدا در هر حالی  -۲مراعات کردن برادرت
درمال - 3هر آنچه که بر خود می پسندی بر دیگران بپسندی
اقسام انصاف:
 -1انصاف با خدا:
باالترین مصداق انصاف در زندگی انصاف با خدا هست
 -2انصاف در دعا
شکرگزار نباشید ناسپاسید قرآن آرزوی مرگ می کند برای انسانی که کفران نعمت کند قتل االنسان ما اکفره ۱۱بار آیه
فبای آالء ربکما تکذبان در قرآن آمده است
-3انصاف با خود:
علی علیه السالم میفرمایند نهایت انصاف انصاف با خود است پیامبر گرامی اسالم با رهبانیت مخالف بودند و وقتی فهمیدند
از یاران ایشان مبتال به رهبانیت شده او را سرزنش کردند و فرمودند در دین من روهبانیت نیست بلکه باید از نعمت های
الهی استفاده کرد
 -4انصاف با مردم :زن و شوهر پدر و فرزند فروشنده و خریدار هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و یکی
از انصافهای با مردم این هست که بدهی خود را زود بپردازد

خطبه دوم

مناسبت ها
11آذر روز دانشجو
اعتراض دانشجویان به از سرگیری روابط ایران با بریتانیا چهار ماه بعد از کودتای  ۲۲مرداد
 11آذر تشکیل شورای انقالب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی این نهاد پس از فروپاشی نظام پهلوی تشکیل شد چرا
که تغییر نظام بدون تغییر فرهنگ یک امر ناموجه میباشد
22آذر شهادت آیت هللا دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان در سال  ۱۱۳۱ایشان در سال  ۶۳بعد از پیروزی
انقالب نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان بود که به فرمان امام امام جمعه شیراز شد ودر روز جمعه 22آذر عازم نماز
جمعه بود که بدست منافقان به شهادت رسیدند
 21آذر والدت عبد العظیم حسنی ایشان در مدینه به دنیا آمدند وبا چهار واسطه به امام حسن میرسند

نکته ها
 -1ارتباط نمایندگان بامردم حفظ شود آنهاوکیل مردمند به اولویتهای مردم وکشور توجه کنند مردم مطالبه دارند حفظ آرامش
دوری از اختالف دفاع از مواضع اصولی انقالب دوری از درگیری به مسایل جناحی واستقالل مجلس حفظ شود
-2بودجه سال  19درحال تهیه وتصویب تقاضاداریم بودجه راواقعی ببندند ورعایت حال اقشار کم درآمدرا بکنند
-3ایران روی مساله برجام استوار مانده است مسئوالن باشجاعت وحکمت جلوی زیادی خواهی های آنها بایستندوبدانند
صبرملت ایران هم حدی دارد
-4درحادثه تروریستی چابهار دوتن از نظامیان به شهادت رسیدند این عمل زشت که کار بزدالن است را محکوم میکنیم
-5اجالس سراسری نما .برگزار شد که دراین اجالس نوجوانی ازبخش شیرین سو به عنوان نمونه نمازی انتخاب شدکه مایه
افتخار است

