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

شماره نامه 59/4 :

ایراد خطبه نماز جمعه توسط عزت اهلل سنجیده تاریخ برگزاری نماز جمعه  1396/01/25مسئول ستاد علی احمد احمدی
تعداد شرکت کنندگان

مرد

زن

جمعیت شهر

360

140

220

2300

مدت

مدت

مدت کل مراسم

خطبه اول

خطبه دوم

نماز جمعه

 11دقیقه

 20دقیقه

 50دقیقه

کیفیت خطبه ها
عالی

 -1سخنران 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 :
جلسه ی ستاد اعتکاف شهر توره در محل دفتر امام جمعه محترم در روز یکشنبه  21فروردین  96برگزار شد که در این جلسه در خصوص
مراسم عبادی اعتکاف اعتکاف تصمیمات الزم اتخاذ شد  .در این جلسه اکثریت اعضاء ستاد نماز جمعه حضور داشتند .

 -4نام و نام خانوادگی :مجتبی عبدلی

تاریخ 1396/01/25 :

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 :
پنج ویژگی است که موجب می شود انسان در روز قیامت با پیامبر (ص) محشور شود  -1 :کسی که راستگوتر باشد  ( .دروغگو نباشد )  -2وفادارترین
افراد به عهد و پیمان باشد  -3 .کسی که بیش از همه امانت دار باشد ( مسئولیت  ،پست و  ....همه امانت الهی هستند )  -4کسی که از همه خوش -
اخالق تر باشد  .امام صادق (ع) می فرمایند  :اگر می خواهید به کسی نمره بدهید  ،به نماز و روزه اش نگاه نکنید  ،شاید به آن عادت کرده باشد ،
ببینید امانت دار است ؟ وفای به عهد می کند ؟ راستگوست ؟  -5کسی که رابطه اش با مردم نزدیک و زیاد است . .

خطبه دوم  :امام جمعه محترم شهر توره در خطبه ی دوم ضمن دعوت به رعایت تقوا و پرهیز از گناهان فرمودند :
 روایت داریم که اگر می خواهید زود به بهشت برسید و سرعت بگیرید راهش این است  -1 :تقوا داشته باشید  -2در حالت دارایی و نداری انفاقکنید  -3 .خشم خود را کنترل کنید  -4 .از مردم در گذرید زیرا خداوند نیکوکاران را دوست دارد .
 مقام معظم رهبری (مدظله) در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در عید نوروز فرمودند  :برنامه دشمن القاء (نمی شود و نمی توانیم) درمسئوالن است  ،دشمن تالش می کند با استفاده از تاکتیک های روانی در مسئوالن ضعف و تزلزل ایجاد کند و احساسِ نمی شود یا نمی توانیم را در
آن ها القاء کند  ،با توکل بر خدا و اعتماد به نفس روز به روز توانایی ها و ظرفیت ها را افزایش دهیم .
 همچنین مقام معظم رهبری ( مد ظله) در جمع جمعی از مسئوالن بخش های مختلف نظام فرمودند  :امروز سعادت و شقاوت کشور در دست مامسئوالن است  ،این ما هستیم که با تصمیم و عمل درست می توانیم مردم و به خصوص جوانان را سعادتمند کنیم .
 آمریکایی ها با حمله به سوریه به بهانه ی حمله شیمیایی  ،دوباره خطاه ای گذشته ی خود را تکرار کردند و ثابت کردن که هرگز دنبال صلح وآرامش نیستند .
  29فروردین  1358شمسی روز ارتش جمهوری اسالمی ایران نام گذاری شده است  ،این روز را به تمامی نیروهای ارتشی ( زمینی  ،هوایی  ،دریایی )و نیروای نظامی  ،نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تبریک عرض می کنیم  ،امید واریم که ارتش همانند سال های قبل قدرتمندانه در دفاع از
سرزمین و کشورمان آماده و حاضر باشد  .استراتژی ارتش اسالمی بودن – والیی بودن – مردمی بودن – انضباط – سادگی – اقتدار و دفاع از مردم و
کشور است .
 انتخابا ت ریاست جمهوری اسالمی ایران که ثبت نام آن کلید خورده است (  22فروردین تا  26فروردین  . ) 96بعضی افراد دنبال دوقطبی سازی وحاشیه سازی هستند و می خواهند شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند  ،تا امروز حدود هفتصد نفر ثبت نام کرده اند که بعضی از آن ها اصالً شرایط
الزم برای احراز این پست را ندارند  ،امّا الزم است که ساز و کار انتخابات اصالح شود تا چنین مسائلی پیش نیاید .
 آمریکایی ها تحت عنوان مبارزه با داعش برای اولین بار از نوعی بمب به نام مادر بمب ها در شهر آچین افغانستان استفاده کردند . رئیس آژانس اطالعاتی آمریکا ( سیا ) می گوید  :ما به جاسوسی و سرقت اطالعات از کشور ها افتخار می کنیم و شرکای مهمی هم در خاور میانه داریم مراسم معنوی و عبادی اعتکاف به نحو شایسته در شهر توره در مسجد جامع برگزار گردید ضمن آروزی قبولی طاعات و عبادات برای افرادی کهدراین مراسم معنوی شرکت نمودند  ،از کسانی هم که برای برگزاری این مراسم با ستاد اعتکاف این شهر به خوبی همکاری نمودند کمال تقدیر و
تشکر را دارم .

 -والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته .

