خطبه اول
بعد از توصیه به تقوا امام جمعه پیرامون فرصت های ماه رمضان و دستاوردهایی که نصیب ما شده است از قبیل فرصت تقرب،
ارتباط با خدا ،توسل به اهل بیت ،تالوت قرآن ،انفاق در راه خدا ،ترک گناه و معاصی ،گفتند سعی کنیم اینها را بعد از ماه
رمضان هم حفظ نماییم و مانند کسانی که در روایات گفته شد که امت پیامبر آخر الزمان فقط در ماه رمضان خدا را عبادت می
کنند نباشیم.
امام جمعه از تقوا به عنوان بزرگترین دستاورد ماه رمضان یاد نمودند و افزودند همان طوری که تقوا ما را حفظ می کند ما هم
سعی کنیم تقوا را حفظ نماییم و در معرض گناه و معصیت قرار ندهیم.
خطبه دوم
امام جمعه در خطبه دوم گفتند ماه رمضان بزرگترین کالس تربیتی بود که در آن شرکت جستیم و امام سجاد(ع) در دعای وداع
ماه رمضان به خوبی آن را توصیف نموده اما ایشان پس به آموزه های دعای قنوت نماز عید پرداختند و از نماز عید به عنوان
نمایشگاه عزت جهان اسالم یاد نمودند.
خطیب جمعه سپس به محور های مهم سخنان مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد امام اشاره نمودند.
و به تبعیین توطئه های سه گانه دشمن از جمله فشار اقتصادی و فشار روانی و فشار علمی پرداختند و گفتند امروز دشمن در
صدد سیاه نمایی اوضاع اقتصادی اجتماعی و امنیتی و فرهنگی کشور است و می خواهند مردم را نسبت به نظام نا امید نمایند.
امام جمعه شهرستان سپس به دیدار مقام معظم رهبری با اساتید دانشگاه پرداختند و مهم ترین خطبات معظم له را درگیر شدن با
مسائل و چالش های کشور تربیت فرهنگی اخالقی و دانشجویان و تحول دائم و اصالح مستمر در محیط های دانشگاه دانستند.
آخرین موضوع سالروز رهبری امام خامنه ای بود که افزودند رهبری بعد از  29سال بحمداله از نظر کار و تجربه و سیر و
سلوک فردی و نظریه پردازی و مدیریت راهبری و مبارزه انقالبی و اصالح گری دارای مدیریت جامع و نمونه هستند.
در پایان به مناسبت های هفته اشاره نمودند.

