باسمه تعالي
((برگ گسارش ًوبز جوعِ))

ًبم ضْرستبى :طبس ًبم ضْر:طبس ًبم خطيب  :حجه السالم والمسلمين حاج آقاي محمدي(امام جمعه محترم ) تبريخ98/01/23 :
سخٌراى قبل از خطبِ ّب  :جٌبة سشٌّگ فشحجخص فشهبًذّي هحتشم ًبحيِ هقبٍهت ثسيج سپبُ
تعذاد ًوبز گساراى (برادر)ً1700:فر

تعذاد ًوبز گساراى (خَاّر )ً1500 :فر

رٍيذاد ّبي احتوبلي :راّپيوبيي:
*اّن هطبلب

تجوع:

طجس زهبى خطبِ ّب 37 :دقيقِ

تعذاد جَاًبى ً700:فر

ضعبردّي:

پخص اطالعيِ:

هطرٍحِ در خطبِ ّبي ًوبز جوعِ (سيبسي،اجتوبعي،فرٌّگي) (اًتقبد از عولكرد اضخبص يب دستگب ُ ّبي دٍلتي،پيگيري هطبلببت هردهي،تقذير از فعبليت ّبي سبزًذُ افراديب دستگبُ ّبي اجرايي ٍ )...
.

خطبِ اٍل:

اهبم جوعِ هحتشم طجس دس خطجِ اٍل فشهَدًذ  :دس اثتذا خَد ٍضوب هَهٌيي سا ثِ تقَاي الْي سفبسش هيكٌن تقَايي كِ پٌبّگبُ ٍ سٌگش اسٌبى
است  .تقَا سٌگش هستحكوي است ثشا ي كسبًي كِ ثِ سٌگش تقَا پٌبُ ثجشًذ .اًسبى ثب تقَا خَضجخت است .دس اداهِ هَضَع خبًَادُ ثيبى داضتٌذ :
صى ٍ ضَّش ثبيذ ايوبى قَي داضتِ ثبشًذ ّ .وِ ي هطكالت هب دس جبهعِ ي هب ًبضي اص ضعف ايوبى ثِ خذا است.آدم ّبيي كِ ديي داسًذ غيجت
ًوي كٌٌذ .صى ٍ ضَّشّبيي كِ ديي داسًذ ثذگَيي  ،غيجت  ،سخي چيٌي ٍ ...اًجبم ًويذٌّذ .يكي اص عَاهلي كِ صًذگي سا هستحكن هيكٌذ ساصداسي
است.قشآى صى ٍ ضَّش ّبي خَة سا تطجيِ ثِ لجبس كشدُ است.
خطبِ دٍم :

حجت االسالم ٍالوسلويي هحوذي دس خطجِ دٍم فشهَدًذ دس اثتذا خَد ٍضوب هَهٌيي سا ثِ تقَاي الْي سفبسش هيكٌن  .اهبم جوعِ طجس ثب اضبسُ
ثِ تشٍسيستي خَاًذى سپبُ پبسذاساى تَسط آهشيكبي خجيث گفتٌذ :ايي اقذام ًطبى دٌّذُ ايي است كِ دضوي اص سپبُ پبسذاساى تشس ٍ ٍحطت
داسد .ايطبى اداهِ دادًذ  :سپبُ خَدش قشثبًي تشٍسيسن است كِ اص آى هَاسد هي تَاى ثِ عضيضاى سپبّي كِ دس سيستبى ثلَچستبى ثِ ضْبدت
سسيذًذاضبسُ ًوَد  .اهبم جوعِ هحتشم تبكيذ كشدًذ :سپبُ ثضسگتش يي ًيشٍيي است كِ دس هقبثل داعصي ُ اي تشٍسيسن ثب آًْب هقبثلِ كشد .آهشيكب
خَدش پذس خَاًذُ ي تشٍسيست دس دًيبست

ٍ اهشٍص دس ّشجبي دًيب كِ ًباهٌي ٍ ضشاست است صيش سش آهشيكبي خجيث است

.ايي اقذام

ًبثخشداًِ ثحوذاهلل هَجت ٍحذت ٍ ّوذلي ٍاًسجبم ضذ .سپبُ داساي پشًٍذُ اي ثبافتخبسات ثلٌذ ثباليي هي ثبضذ كِ جبي جفبيي ثشاي ايي هَضَع
ًوي ثب ضذ .حجت االسالم ٍالوسلويي هحوذي ثب تَجِ ثِ ثشگضاسي ّضيٌِ ّبي جطي ًيوِ ضعجبى اظْبس داضتٌذ  :پيطٌْبد هي ضَد ثب تَجِ ثِ
ّضيٌِ ّبيي كِ ثبثت خَساكي ّبي سش قجشستبى هي ضَد ٍ هعوَال اصشاف هي گشدد ،هيتَاى ثِ افشاد سيل صدُ كوك ًوبيٌذ .سعي ضَد ّضيٌِ
ّب كوتش ضَد چيضي كِ ثِ اهَات هب هي سسذ سٍح تقَا ،اخالظ ٍ ركش ّبي ضشيف ٍ ادعيِ اي است كِ هَجَد است .خطيت ًوبص جوعِ طجس
ثب اضبسُ ثِ ثشٍكشاسي ّبي اداسي گفتٌذ  :ثب تَجِ ثِ پطت سش گزاضتي چْل سبل اص اًقالة ٍ دس گبم دٍم اًقالة هصلحت هشدم ًيست كِ
پطت دسّبي ثستِ قشاس ثگيشًذ الجتِ ثعضي اص جلسبت الصم ٍ سش ي ّست ٍلي سعي ضَد ثِ حذاقل ثشسذ  .ايٌكِ هسئَليي دس حصبسي قشاس
ثگيشًذ كِ هشدم ثبيذ اص ّفت خَاى سستن ثگزسًذ تب ثِ يك ي اص آًْب ثشسٌذ دس ضبى ايي هشدم ٍ اًقالة اسالهي ًيست  .چِ خَة است ايي
هٌطي ّب كوتش ٍ كوشًگ تش ضًَذ .ايطبى افضٍدًذ :تطكش هيكٌن اص هسئَالًي كِ ثي سيب دس خذهت هشدم ّستٌذ اهب هسئَليٌي كِ ثشاي خَد حذ ٍ
حشيوي داسًذ تزكشا عشض هيكٌن اًطبهلل ايي عضيضاى ثِ دغذ غُ هشدم تَجِ كٌٌذ دس خذهت هشدم ثبضٌذ تب ثشاي هشدم هطكلي ايجبد ًطَد

.

ايطبى ثِ هٌبسجت ّبي سيطِ كٌي فلج اطفبل ٍ ،الدت حضشت علي اكجش عليِ السالم ٍسٍص جَاى ٍ سٍص استص جوَْسي اسالهي ايشاى اضبسُ
كشدًذ.

تٌظين كٌٌذُ:حسي هحوذيبى هسئَل دفتر اهبم جوعِ ضْرستبى طبس

اهضبء:

