فرم اطالعات و چکیده ی خطبه های نماز جمعه شهرستان  /شهر توره

شماره نامه 95/3 :

ایراد خطبه نماز جمعه توسط عزت اهلل سنجیده تاریخ برگزاری نماز جمعه  8351/18/81مسئول ستاد علی احمد احمدی
تعداد شرکت کنندگان

مرد

زن

جمعیت شهر

321

831

851

2311

مدت

مدت

مدت کل مراسم

خطبه اول

خطبه دوم

نماز جمعه

 82دقیقه

 22دقیقه

 91دقیقه

کیفیت خطبه ها
عالی

- 8سخنران پیش از خطبه ها و چکیده ای از سخنرانی :
- 2حوادث و جریانات مهم سیاسی منطقه در این هفته :
 - 3تعداد جلسات ستاد در این هفته با قید تاریخ و اعضای شرکت کننده و چکیده تصمیمات :

 -4نام و نام خانوادگی :مجتبی عبدلی

تاریخ 8351/18/81 :

عنوان  :عضو ستاد اقامه نماز

موضوع و خالصه مختصری از خطبه های نماز جمعه
خطبه اول  :امام جمعه محترم شهر توره در شروع خطبه اول ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوا و پرهیز از گناهان فرمودند :
عواملی که باعث می شوند زندگی انسان برکت نداشته باشد  -1 :موسیقی  ،قمار و شراب  .امام صادق (ع) می فرمایند  :فرشتگان به خانه ای که در آن
آالت موسیقی ( مانند دایره – تنبور – سی دی – ماهواره و ) ....شراب و آالت قمار (نرد و  )...باشد داخل نمی شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی-
شود  .برکت از زندگی اهل چنین خانه ای برداشته می شود  -2 .نبودن فرزند  :پیامبر (ص) می فرمایند  :خانه ای که در آن بچّه نباشد  ،آن خانه
برکت ندارد  -3قسم خوردن برای فروختن کاال  :امیر مومنان علی (ع) وارد بازار مسلمین می شدند و خطاب به اهل بازار می فرمودند  :سالم بر شما
ای بازاریان  ،در قسم خوردن بر روی کاال مواظب خداوند متعال باشید  ،پروای خدا داشته باشید  -4 .حضرت زهرا (س) از پیامبر اکرم (ص) سوال
پرسیدند نسبت به کسی که در ن ماز سهل انگار است  ،فرمودند یکی از باز تاب های سستی در نماز این است که هم برکت از رزق می رود و هم از عمر
انسان برکت گرفته می شود  -5 .اسراف  :امام صادق (ع) می فرمایند  :اگر در زندگی جامعه ای در یک منطقه  ،یا ناحیه اسراف باشد  ،برکت از
زندگی انسان می رود  -6 .پرداخت نکردن زکات  :پیامبر اسالم (ص) فرمودند  :وقتی زکات منع شود  ،به امر خداوند متعال زمین برکاتش را منع
می کند  ،پس مواظب باشیم زکات  ،خمس و  ....واجبات الهی را پرداخت کنیم  -7 .انجام ندادن امر به معروف و نهی از منکر :انجام ندادن این
واجبات موجب می شود ،برکت از جامعه گرفته شود  -8 .مال حرام  :امام جعفر صادق (ع) می فرمایند  :مال حرام رشد ندارد  ،اگر رشد داشته باشد ،
برکتی ندارد و انفاقی که از مال حرام شود ثوابی ندارد و اگر مال حرام باقی بماند  ،خرج جهنم فرد می شود .

خطبه دوم  :امام جمعه محترم شهر توره در خطبه ی دوم ضمن دعوت به رعایت تقوا و پرهیز از گناهان فرمودند :
 پیامبر اکرم (ص) می فرمایند  :زمانی که بهار را دیدید  ،بسیار از قیامت یاد کنید  .در روز قیامت دو نفخه وجود دارد  ،یکی نفخه اماته  ،که همه می-میرند  ،و دیگری نفخه احیا که همه از درون قبر ها برای رسیدگی به کارنامه اعمال بیرون می آیند  ،همه در محضر خداوند متعال جمع می شوند .
 در سال جدید ضمن تبریک این سال خدمت شما عزیزان  ،به فرمایش مقام معظم رهبری ( مدظله) سال اقتصاد مقاومتی  ،تولید و اشتغال می باشد ،خطاب ایشان به همه ی مردم و مسئوالن است که اقتصاد مقاومتی کافی نیست  ،بلکه دو کلید اصلی می خواهد  ،که مردم و مسئوالن توجه ویژه ای
داشته باشند  :یکی افزایش تولیدات داخلی و دیگری اشتغال به ویژه اشتغال جوانان عزیز که سرمایه های این انقالبند  ،آن ها بودند که جنگ را اداره
کرد ند ،چرخه سوخت هسته ای را راه انداختند  ،موشک قاره پیما ساختند و. ....
 ماه رجب ماه بزرگ خداست  ،این ماه در بین ماه های حرام تک است -جنگ و قتال در این ماه حرام است  -فضایل این ماه  ،از ماه رمضان بیشتراست  ،چون این ماه مختص بندگان خاص خداست  ،ولی ماه رمضان مختص عموم مردم است  -اعتکاف در این ماه واقع شده است  -تولد اسوه ی
تقوا و عبادت و خداپرستی  ،امام علی (ع) در این ماه است (  13رجب ) .
  18فروردین روز سالمتی و روز جهانی بهداشت است این روز را خدمت همه دست اندر کاران این عرصه تبریک می گوییم  ( .شعار بهداشت جهانیزندگی سالم همراه با نشاط و امید است ) .
  11رجب سال  195هجری قمری سالروز والدت امام جواد (ع) و حضرت علی اصغر (ع) است این روز را خدمت همه مسلمین جهان تبریک و تهنیتعرض می کنیم .
  21فروردین سالروز فناوری هسته ای است  ،این روز را خدمت همه ی زحمت کشان و خدمتگزاران این عرصه تبریک عرض می کنیم . وفات حضرت زینب (س) در نیمه ماه رجب سال  62هجری قمری اتفاق افتاد  ،این روز را به همه دوستداران و ارادتمندان آن حضرت تسلیت عرضمی کنیم .
 بحث انتخابات بسیار مهم و ضروری است  ،ان شاء اهلل با حضور حداکثری خود و انتخاب افراد شایسته  ،به وظیفه ی خود به خوبی عمل کنیم . آ مریکای جنایتکار با حمله به پادگان نظامی سوریه به اسم مبارزه با داعش  ،مجدداً خصلت جنگ ستیزی خود را به اثبات رساند  ،این حمله وحشیانه رامحکوم می کنیم .

 -والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته .

