عنوان  :ماه رمضان
امام جمعه در خطبه اول گفتند  :خداوند برای زندگانی بندگان دو چیز را
بیش از همه آفریده؛ یکی زمان و دیگری مکان ،اگر چه خود منزه است از
احاطه زمان و مکان زیرا خالق این امور نمی شود محتاج به آنها باشد وگر نه
آن امور باید مقدم بر زات او باشد و این خالف فرض است در عین حال از
تمام مکان  ،مکان خاصی را به لطف ممتاز و آن را خانه خود نامیده تا
بندگانش متوجه آن شوند و او نیز الطاف و مواهبش را بیشتر به آنها برساند.
از مکان ها خانه کعبه که آن را بیت اهلل نام نهاده و همچنین از تمام زمان
ها ماه مبارک رمضان را که آن را شهر اهلل نامیده به وسیله دعوت به هر دو
را حضرت ابراهیم (ع) و حضرت پیامبر اکرم(ص) قرار داد و ورود به هر دو را
مایه مغفرتش قرار داد.
خطیب جمعه سپس برکات و آثار حج و ماه رمضان را از دیدگاه روایات بیان
داشت و در مورد روزه و سابقه آن در میان امت ها و فضائل روزه دار و
حکمن های روزه سخن گفت.
خطبه دوم
ضمن اشاره به برکات و فرصت های ماه رمضان از همگان خواستند که در
مجالس قرآنی و معنوی شرکت نمایند و با بهره گیری از این فرصت ها
خود را به درگاه احادیث مقرب نمایند.

امام جمعه در مورد خروج آمریکا از برجام بیان داشتند این خروج نشان داد
که منطق رهبر معظم انقالب در نام گزاری سالهای اخیر بر محور اقتصاد
مقاومتی از چه اتقان و استحکامی برخورد دار است.
ایشان افزودند خروج آمریکا از برجام حاوی درس ها و عبرت هاییست من
جمله این که دشمنان در راس آنها امریکا قابل اعتماد نیستند و ابتال نظریه
تعامل با کد خدا بر همگان روشن گشت و آمریکا در حالی خارج شد که در
کنار توقف یا کند کردن مسیر هسته ای کشورمان ده ها امتیاز نقد گرفت
بدون آنکه به تعهدات خود عمل کند حتی تحریم ها ی جدید نسبت به
افراد و شرکت ها افزودند و شیره برجام را مکید و تفاله های آن را به دور
انداخت.
امروز همه ما باید در یک صف منسجم و واحد در مقابل آمریکا بایستیم و به
تعبیر مقام معظم رهبری حتی به سه کشور اروپایی هم اعتماد ننماییم.
امام جمعه دیلم در ادامه در گذشت آیت اهلل ایمانی را تسلیت گفتند و از
ایشان به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان عالی بصیر ،صدیق و خدمتگذار
و انقالبی یاد نمودند.
پایان بخش خطبه دوم در مورد دهه تکریم مساجد بود که از مساجد به
عنوان مهم ترین پایگاه دینی و مردمی یاد نمودند و افزودند ضمن رسیدگی
به امور عامه مساجد و استفاده از طرفیت ها ،کارکرد های فراموش شده ی
آنها را احیا نماییم و از ظرفیت مساجد برای جذب جوانان و ترویج ارزش
های انقالبی غافل نمانیم.

ایشان در پایان هفته هالل احمر را گرامی داشتند.

